
  مهردادويسكرمي:
از روزهاي س��خت دفاع مقدس آموختم كه 
اگر محكم بايستيم و ايمانمان سقوط نكند 
خداوند خودش كار را تمام مي كند. شايد ما آن 

آدم هاي سابق نباشيم اما او همان خداست. 
  عبداهللگنجي:

 امام خميني)ره(: » جنگ ما جنگ حق و باطل 
بود و تمام شدني نيست، جنگ ما جنگ فقر 
و غنا بود،جنگ ما جنگ ايمان و رذالت بود و 
اين جنگ از آدم تا ختم زندگي وجود دارد.« 
ما در جنگ براي يك لحظه هم نادم و پشيمان 
از عملكرد خود نيستيم. راستي مگر فراموش 
كرده ايم كه ما براي اداي تكليف جنگيده ايم و 
نتيجه فرع آن بوده است. چله پايداري و آغاز 

هفته دفاع مقدس گرامي باد. 
  كاربريباناممهاجر:

از بزم طرب باده گساران همه رفتند/ ما با كه 
نشينيم كه ياران همه رفتند

  مالكشريعتي:
هفته دفاع مقدس گرام��ي باد. امروز جنگ 

اقتصادي به مراتب پيچيده تر از جنگ نظامي 
40 س��ال قبل اس��ت. خون و آتش و گلوله 
ندارد، اما خون جگر، آتشفش��ان و تركش 
بس��يار. خانه اي ويران نمي كند، اما خانواده 
بسيار. پدرها را نمي كش��د، اما غرور پدرها 
بس��يار. تحريم ها س��ال ها مي مانند. دولت 

۱400 كابينه جنگ مي خواهد. 
  مازياربيژني:

هر وقت يه فيلم جنگي س��اختيم كه اون 
طرف پشت خاكريز دشمن جاي عراقي هاي 
ش��كم گنده ابله و گيج نيروهاي نظامي و 
اطالعاتي ۱8 كش��ور عربي و اروپايي بودن 
ميشه گفت اولين فيلم حقيقي دفاع مقدس 

ساخته شده. 
  عليرحيمي:

نميدونم تا فهميدم هفته دفاع مقدس شروع 
شده اول ياد س��ردار افتادم! اگر چه امسال 
اولين هفته دفاع مقدس��يه كه سردار بين 
ما نيس��ت ولي بي ش��ك او را در قلب همه 

دوستدارانش پيدا خواهيد كرد. 

  مجتبييوسفي:
نقطه عطف تاريخ معاصر ايران دفاع مقدس 
اس��ت. دوراني كه تجلي انديش��ه انقالب 
اسالمي، ايثار رزمندگان، عرصه اعتماد به 
جوانان و تبلور توان آنها در مراحل س��خت 
جنگ تحميلي بود. 40 سالگي دفاع مقدس 

و ياد شهداي واالمقام گرامي باد. 
  محمدامينسرگلزايي:

دفاع مقدس، نام آشناترين واژه در قاموس 
حماس��ه هاي عزت آفرين ايران اس��ت كه 
خاطرات دالوري هاي آن در تاريخ شكوهمند 

اين ديار به يادگار خواهد ماند. 
  حسينتازه:

سفره  ش��ون كوچيك، ولي دلشون بزرگ، 
اونجا كس��ي ادعايي از اين سفره]انقالب[ 
نداشت، اينگونه بود كه دفاع، مقدس شد... 

  شهرامابوالفتحي:
40 سال دفاع مقدس؛ رهبر انقالب  اسالمي: در 
دفاع مقدس براي حضور مردمي يك مدل سازي 
جديدي انجام گرفت. هر كسي توانست در يك 

شبكه  زنده، كارآمد، داوطلبانه و پُرشور جاي 
خودش را پيدا كند. امروز هم اگر همت بكنيم 
و با نگاه درس��ت به مردم و مسائل نگاه كنيم، 

مي توانيم از اين مدل استفاده كنيم. 
  منتظران:

نكته مهمي كه در حال حاضر از دوران دفاع 
مقدس به عمد يا به س��هو م��ورد توجه قرار 
نگرفت وجود فرماندهان جوان  و مؤمني بود 
كه ژنرال هاي با تجربه بعثي را به زانو در آوردند. 
جا دارد به فرموده رهبر انق��الب از اين زاويه 
هم به دوران دفاع مقدس بنگريم و در جنگ 
اقتصادي نيز به جوانان انقالبي ميدان دهيم. 

  سيدكميل:
بخشي از وصيتنامه شهيد رضا نادري:  اي 
برادر! به كجا مي روي؟ كمي درنگ كن! آيا 
با كمي گريه و يك فاتحه شما بر مزار من و 
امثال من مسئوليتي را كه با رفتن خود دوش 
تو گذاش��ته ايم از ياد خواهي ب��رد؟ يا نه ما 
نظاره گر خواهيم بود كه تو با اين مسئوليت 

سنگين چه خواهي كرد؟

كانال بيداري ملت در تلگرام، طي مطلبي 
به چگونگي كاهش قدرت و نفوذ امريكا در 
منطقه غرب آسيا به ويژه در كشورهاي عراق 
و س��وريه پرداخت. اين كانال درباره اين دو 

كشور نوشته است:
  تحوالتسوريه:

جنگ سوريه را بايد محصول برهم خوردن 
نظم جهاني دانست كه دول قدرتمند بي آنكه 
آن را سومين جنگ جهاني بنامند، پايه هاي 
تئ��وري »فوكويام��ا« با عن��وان »برخورد 
تمدن«ها را سترگ كرده و آن را بر خاورميانه 
تحميل نمودند تا هر چه افزون تر ش��كاف 
فرهنگ��ي و عقيدتي ميان ش��رق و غرب و 
ش��مال و جنوب اين كره خاك��ي فراوان تر 
گردد. برخوردي كه در حقيقت ساخته شده 
سياست هاي غرب براي احاطه هر چه بيشتر 
بر زمين خاورميانه است.  در ماه مارس سال 
۲0۱۱ وقتي ناقوس جنگ در سوريه به صدا 
در آمد خوش��بين ترين كارشناسان غربي، 
عمر دولت بشار اس��د را تنها يك ماه پيش 
بيني مي كردند و در چنين وضعيتي حمايت 
از دولت بش��ار اسد يك خودكشي سياسي 
براي هر كشوري محسوب مي شد، در اين 
زمان تنها كشوري كه پشت بش��ار اسد را 
خالي نكرد و تمام قد از دولت سوريه حمايت 
كرد جمهوري اسالمي بود.  امريكايي ها كه تا 
قبل از جنگ سوريه خود را ابرقدرت و بازيگر 
اصلي تحوالت خاورميانه مي پنداشتند، حاال 
با بحراني روبه رو ش��دند كه پس از پيروزي 
انقالب اسالمي در سال ۵۷، بي سابقه بوده و 
در حالي كه در فكر جايگزين دولت همسو با 
خود در سوريه بودند حاال با طوالني و پيچيده 

شدن جنگ روبه رو هستند. 
حمايت مالي و تس��ليحاتي از تروريست ها 

با اينكه كمك ش��اياني براي آن��ان بود اما 
نمي توانس��ت توازن قوا را برهم زند، ماجرا 
باز هم خ��وب پي��ش نمي رفت ت��ا اينكه 
ايراني ها پاي روسيه )و تا حدودی چين( را 
هم در س��وريه باز كردند و ورق بازي براي 
تروريست ها و امريكا برگش��ت.  جنگ در 
سوريه به قدري بد براي امريكا در حال پايان 
است كه پس از هشت س��ال، امريكايي ها 
مجبور هس��تند اقرار كنند با ماندن اس��د 
مشكلي ندارند و تروريست هايي كه روزي 
در دامان آنان پرورش يافته بودند، امروز به 

بحراني براي غرب و امريكا تبديل شده اند. 
  تحوالتعراق:

وقتي امريكايي ها در س��ال ۲00۳ به عراق 
لشكركشي كردند اهدافي را براي خود در 
نظر گرفتند كه مهم تري��ن آن را حاكميت 
دموكراسي و آزادي مدني و همچنين دفع 
خطر سالح هاي كشتار جمعي رژيم صدام 
عنوان كردند، اما بسياري از كارشناسان هدف 
تداوم اشغال را كنترل شيعيان عراق و كنترل 
اوضاع منطقه به نفع رژيم صهيونيستي ذكر 

كردند، در حالي كه پس از س��قوط صدام، 
امريكايي ها به اشتباه بيشترين خدمت را به 
شيعيان عراق و جمهوري اسالمي كردند. اين 
محاسبات اشتباه يا به نوعي عملكرد مثبت 
رهبران شيعيان عراق باعث شد دولت هاي 
نزديك به محور مقاومت و با اكثريت شيعه، 
روي كار بيايند.  جنگ س��وريه و آشوب در 
سوريه بهانه خوبي براي امريكايي ها بود تا 
انتقام خود را از دولت مركزي عراق بگيرند 
و صحنه ميداني خاورميانه را به ضرر محور 

مقاومت تغيير دهند. 
»در واپسين ساعات ۹ ژوئن ۲0۱4 نيروهاي 
دولت اسالمي عراق و ش��ام )داعش( پيرو 
پيشروي به شمال عراق، كنترل شهر موصل 
را به دست گرفتند. حدود ۱۳00 نيروي شبه 
نظامي و مس��لح كنترل مقر دولتي استان 
نينوا را در دست گرفتند. همچنين نيروهاي 
داعش فرودگاه بين المللي موصل و بسياري 
از پادگان ها و مقره��اي دولتي را به تصرف 
خود در آوردند. در پي اين حمله ۵00هزار 
نفر از ساكنين موصل خانه هاي خود را ترك 

كردند.  پس از حمله به موصل، شهر تكريت 
مركز اداري استان صالح الدين نيز به اشغال 
شبه نظاميان داعش در آمد. در پي اين حمله 
زندانيان بازداش��تگاه هاي محلي از زندان 
گريختند و شماري از نظاميان داعش بر شهر 
تكريت و ساختمان استانداري تسلط يافتند 
و مركز پليس القادسيه در مركز شهر را به 
آتش كشيدند و پادگان ضلوعيه در جنوب 
اين شهر را نيز اشغال كردند. پس از تصرف 
تكريت داعش به ۱۵0 كيلومتري ش��مال 
عراق رس��يد.   دولت اس��المي عراق و شام 
از اعضاي خود خواسته است بعد از تسلط 
نيروهاي خود بر شهر تكريت به سمت بغداد 

و كربال پيش روي كنند.«
چند سطر باال روايتي بود از روزهاي اوليه، 
پيشروي داعش در عراق، حال اين نكته نيز 
حائز اهميت است كه در همين حين دقيقاً 
بين عراق و امريكا پيمان امنيتي برقرار است 
و امريكا بيش از ۵ هزار ني��روي نظامي در 
پايگاه ها خود دارد، اما تنها كشوري كه باز 
هم از همان روزه��اي اوليه به كمك دولت 
عراق مي ش��تابد، جمهوري اسالمي است.  
اما وضعيت امريكا در عراق را ترامپ بهتر از 
هركسي در سفرش به عراق توضيح داد كه 

يواشكي و شبانه به اين كشور سفر كرد!
اما به راستي اگر جمهوري اسالمي به عراق 
كمك نمي كرد، وضعيت ايران چگونه بود؟! 
حتي تصورش هم وحشتناك است داعشي 
كه گوشت انس��ان مي خورد همسايه ايران 
ش��ود و بعد از آن ه��م امريكايي هايي كه 

تروريست ترين عالمند! 
امنيتي كه داريم بي شك مرهون رهبر حكيم 
انقالب هستيم كه با درايت هوشمندانه شان قبل 
از آنكه دير شود جلوي هرگونه تجاوز را گرفتند. 
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از بزم طرب باده گساران همه رفتند
گراميداشتمجازيهفتهدفاعمقدسازسويكاربرانشبكههاياجتماعي

بافرارسيدن31شهريورسالروزآغازجنگتحميليونخستينروزازهفتهدفاعمقدس
كاربرانشبكههاياجتماعيباتوييتهاوپستهايخوديادهشتسالمقاومتملتايران
وحماسهآفرينيهايمردانوزنانمؤمنراگراميداشتندوازيادگارانآندورانتقدير
كردند.كاربرانهمچنينبهبازخوانيدرسهايآندورانوپيروزيملتايراندربرابرعمده

كشورهايجهانآنهمبادستخالياشارهكردندونيازامروزكشوروشرطپيروزيدر
دورانجنگاقتصاديتمامعيارراروحيهجهاديفرماندهانورزمندگانآندوراندانستند.
آنهاهمچنينيادآورشدندايننخس�تينهفتهدفاعمقدساستكهشهيدحاجقاسم
سليمانيدرجمعآزاديخواهانجهاننيست.درادامهبخشيازاينواكنشهاراميخوانيد.

مشكل از  »دامن زنندگان به سايه جنگ« است
علي قلهكي در توييتر نوشت: فقط كافي است يك درصد جمعيتي كه براي 
تشييع پيكر حاج قاسم آمدند پاي كار باشند تا هيچ جنگي عليه ايران اتفاق 
نيفتد. امريكايي ها حتماً برآورد تقريبي دارند كه چه مقدار از مردم ايران پاي دفاع 

از كشورشان هستند. مشكل فقط از »دامن زنندگان به سايه جنگ« است!

 نفوذ گسترده هوش مصنوعي 
در صنعت بيمه

كانال تلگرامي »اقتصاد ديجيتال« نوشت: شواهد حاكي از آن است كه هوش 
مصنوعي كه پيش از اين در طبقه بندي بيمه گذاران با موفقيت بااليي به كار 
گرفته شده بود پا به عرصه برآورد خسارت هم گذاشته است و با دقتي مشابه 
يك كارشناس تعيين خسارت، باعث صرفه جويي چشمگيري در بودجه، نيرو 
و زمان شده است. از جمله خدمات دهندگان اين عرصه مي توان به شركت 
هوش مصنوعي Tractable اشاره كرد كه به سرعت مورد توجه بيمه گذاران 
سراسر دنيا قرار گرفته و تابه حال بيش از يك ميليارد دالر بسته خدماتي به 
شركت هاي بيمه عرضه كرده است. در اين راهكارها افراد پس از تصادف به 
راحتي و طبق دستورالعمل هاي ساده اپليكيشن هاي مربوطه از قسمت هاي 
آسيب ديده خودرو عكس مي گيرند و با ارسال آنها در عرض چند ثانيه از ميزان 
خسارت، پوشش بيمه و ساير اطالعات مطلع مي شوند و بدين صورت تمامي 

مراحل تعيين خسارت و كارشناسي خودرو حذف مي شوند. 

 تحريم ايران را به قدرت اقتصادی 
تبديل می کند

سيدياسر جبرائيلي، كارشناس اقتصاد سياسي، در كانال تلگرامي خود 
نوشت: امريكايي ها خوب مي دانند در ميان مدت، تحريم اقتصادي باعث 
شكوفايي اقتصاد ايران خواهد شد، چنانكه تحريم نظامي باعث شكوفايي 
صنعت نظامي ما شد. اما اين سؤال پيش مي آيد كه چرا واشنگتن با علم 
به اين موضوع، اقتصاد ايران را تحريم كرده اس��ت؟ پاس��خ كاماًل روشن 
است. اگر دقت كنيم، شباهت زيادي ميان دوران دفاع مقدس و اين ايام و 

همچنين ميان آن جنگ نظامي و اين جنگ اقتصادي خواهيم يافت. 
صنعت دفاعي ايران پيش از انقالب اس��المي، يك صنعت كاماًل وابسته به 
واردات بود. در محاسبات دش��من، معني اين وابستگي اين بود كه اگر يك 
جنگ به ايران تحميل  و همزمان، جلوي صادرات سالح به ايران گرفته شود، 
كار جمهوري اسالمي تمام است. چون جنگ سالح مي خواهد و كشوري كه 
صنعت دفاعي بومي ندارد، در صورت تحريم تسليحاتي محكوم به شكست 
در جنگ است. اما آنچه در هشت سال دفاع مقدس رخ داد، همه محاسبات 
دشمن را به هم ريخت. انقالب ملت ايران، نه تنها در جنگ شكست نخورد، 
بلكه همين جنگ فرصتي شد كه جهاد خودكفايي نظامي كليد بخورد و ايران 
طي چند دهه، تبديل به يك قدرت بزرگ نظامي شود.  تحريم هاي اقتصادي 
نيز در همين چارچوب محاسباتي قرار دارند. تصور دشمن اين است كه الگوي 
مصرفي جامعه ايران، يك الگوي وابسته به واردات است و اگر با تحريم، اين 
الگوي مصرفي دچار اخالل شود، يك بحران اجتماعي ايجاد خواهد شد، به 
تقابل مردم و حاكميت دامن خواهد زد و كار جمهوري اسالمي تمام خواهد 

شد تا سلطه امريكا كه بر ايران در دوره پهلوي برقرار بود، احيا شود. 
در دوره جنگ اقتصادي، دقيقاً مانن��د دوران جنگ نظامي، پياده نظام 
دشمن در داخل وظيفه القاي نااميدي و ما نمي توانيم و تجويز مذاكره و 
عقب نشيني را دارد. با رجوع به دهه60، مي توان ادبيات فراواني از جريان 

ليبرال به ويژه طيف آقاي بازرگان و نهضت آزادي در اين حوزه يافت. 
راه پيروزي نيز همان راه دفاع مقدس است. اوالً بايد بدانيم دقيقاً مانند جنگ 
نظامي كه ما را تبديل به قدرت نظامي كرد، اين جنگ اقتصادي نيز ان شاءاهلل 
ما را به قدرت اقتصادي تبديل خواهد كرد. ثانياً فريب جريان ليبرال را نخوريم 
و اسير القائات و تجويزهايش براي عقب نشيني و مذاكره نشويم. ثالثاً دقيقاً 
مانند دفاع مقدس، همه براي اين پيروزي بس��يج شويم. رابعاً يادمان نرود 
رمز پيروزي در دفاع مقدس، عبور از مديريت ليبرال بني صدري به مديريت 

انقالبي بود. اين مورد اخير، كاماًل در حوزه اختيار ما مردم است.

اينصفحهپيامه�ا،متنها،عكسنوش�تهاوخبرهايكوتاه
منتشرشدهدرفضايمجازيرابازنشرمیدهد.تالشبراين
اس�تكهديدگاههاونظراتكاربرانانديش�مندش�بكههای

اجتماعیدرعرصهمكتوبهمديدهشود.

 فرزندان خود را
 با ديگر جوان ها مقايسه نكنيد

آيت اهلل فاطمي  نيا:
خانواده بايد مشوق جوان در راه پيشرفت باشد و او را در پيدا كردن كار و 
حرفه مورد عالقه اش كمك كند. والدين نبايد فرزند جوان خود را با ديگر 
جوان ها مقايسه كنند و بخواهند مثل آنان باشد؛ شايد فرزند شما به هنر 
يا كشاورزي عالقه مند است و استعداد بيشتري در اين  زمينه دارد و نتواند 
پزشك موفقي در آينده باشد. متأسفانه برخي از والدين براي ارتقاي 
وجهه اجتماعي خودشان، فرزندان را به ورود در كاري مجبور مي كنند 
كه با سليقه و استعدادشان همخواني ندارد. بايد عاليق و استعداد شخص 
را در به عهده گرفتن هر كاري در نظر گرف��ت. در اين  خصوص مراكز 

مشاوره خوبي هستند كه مي توان از آنها مشورت گرفت. 
منبع: كانال تلگرامي »استاد فاطمي نيا«

   سبوي دوست

عليرضا تقوي نيا، دانش��جوي دكتراي علوم 
سياسي دانشگاه تهران، در كانال تلگرامي 
»تفسيرگري« نوشت: مانور تمريني بزرگ 
قفقاز ۲0۲0 در مرزهاي جنوبي روس��يه با 
حضور شش كش��ور چين، روس��يه، ايران، 
پاكستان، بالروس و ارمنستان در زمين، هوا 
و دريا در حال برگزاري است. اين رزمايش از 

چند جهت اهميت دارد:
۱- تمام اعضاي حاض��ر در رزمايش قفقاز 
۲0۲0 با غرب و اي��االت متحده هركدام به 

نوعي چالش دارند. 
۲- اكثر كشورهاي ش��ركت كننده در اين 

تمرين از قدرت هاي نظامي شرق هستند. 
۳- هم��راه ش��دن جمه��وري اس��المي با 
قدرت هاي��ي مانند چين و روس��يه در يك 
تمرين نظامي در س��طح راهبردي، نشانه 
نااميدي اين نظام سياسي در مقطع زماني 
كنوني از بلوك غرب و س��وق يافتن بيشتر 
آن به س��مت ش��رق بوده و پيغام آن براي 
دولت ه��اي غربي و احيان��اً متخاصم كاماًل 

واضح و آشكار است . 
4 - برخي تحليلگران اعتقاد دارند اين رزمايش 
نشان مي دهد بين كش��ورهايي مانند ايران، 
چين، روسيه، پاكس��تان و ارمنستان پيمان 

نظامي - امنيتي اعالم نشده وجود دارد. 
۵- زمان برگزاري اين رزمايش نيز بسيار قابل 
تأمل است؛ در آس��تانه انتخابات امريكا كه 
احتمال ماجراجويي از سوي رئيس جمهور 
ريسك پذير آن براي ايجاد شوك در جهت 
بهبود وضعيتش ميان افكار عمومي در رقابت 
با دموكرات ها جدي تر شده است، اين مانور 
بين المللي پيام آمادگي و اتحاد نظامي و در 
نتيجه بازدارندگي قدرت هاي بلوك شرق و 
متحدان آن براي واكنش در مقابل تهديدات 

نظامي اياالت متحده عليه هر كدام از اعضا 
را صادر مي كند. 

6 - راه يافتن ايران و پاكستان به عنوان  دو كشور 
قدرتمند نظامي جهان اسالم كه طي سال هاي 
اخير بيش از گذشته به بلوك شرق نزديك شده 
و در خص��وص بس��ياري از چالش هاي عرصه 
بين الملل نظريات مشترك دارند، بسيار مهم و 
راهبردي ارزيابي مي شود . به ويژه كه پاكستان 
به رغم رابطه نزديك با سعودي، در جنگ يمن 
و برقراري رابطه با اس��رائيل با اعراب حاش��يه 
خليج فارس همراه نشد و طرف ايران ايستاد. 
اين كشور س��الح اتمي دارد، متحد راهبردي 

چين است و دشمن هند. 
۷ - كش��ورهاي آذربايجان و گرجس��تان 
هم كه در سال هاي گذش��ته از بلوك شرق 
فاصله گرفته و به غرب نزديك شده اند، در 
رزمايش��ي كه نامش »قفقاز« است به بازي 
گرفته نشدند. ايران، ارمنستان و روسيه به 
ش��دت از نفوذ پيمان آتالنتيك شمالي در 
اين باريكه )قفقاز( نگرانند و آن را تهديدي 
براي امنيت ملي خود مي پندارند. گرجستان 
عضو ناظر ناتو و آذربايجان رابطه نزديكي با 

كشورهاي عضو اين پيمان نظامي دارد. 
و در نهاي��ت بايد گف��ت در بحبوحه بحران 
كرونا كه دنيا را به خود درگير كرده، برگزاري 
يك تمرين نظامي در اين سطح جاي تأمل 
جدي داشته است و حاكي از احساس خطر 
كش��ورهاي حاضر در رزماي��ش در رابطه 
با رفتاره��اي ناتو به وي��ژه در منطقه قفقاز 
و آس��ياي ميانه دارد. يادمان ن��رود پيمان 
آتالنتيك ش��مالي تمايل ش��ديدي براي 
حرك��ت به س��مت ش��رق دارد و بالروس، 
ارمنستان، ايران و پاكستان كشورهاي خط 

مقدم در برابر آن به شمار مي روند. 

كانال تلگرامي »مباهله قرن ۲۱« بخشي از 
فرمايشات استاد شهيد مرتضي مطهري را بر 
اساس صفحه 46 و 4۷ جلد 4 كتاب »آشنايي 
با قرآن« به اش��تراك گذاشت. شهيد در اين 
بخش مي فرمايند: اگر فردي درباره فردي يا 
مؤسسه  اي حرفي زد ما چه وظيفه اي داريم؟ 
آيا وظيفه داريم سكوت كنيم؟ نه. آيا وظيفه 
داريم حتي بگوييم »ما كه نمي دانيم، خدا عالم 
اس��ت«، »من چه مي دانم، شايد باشد شايد 
نباشد؟« نه. آيا وظيفه داريم در مجالس نقل 
كنيم، بگوييم »چنين چيزي مي گويند؟« 

به طريق اولى نه. پس وظيفه  مان چيس��ت؟ 
مادام كه بينه ش��رعي اقامه نشده و شرعاً بر 
ما ثابت نشده است، بايد بگوييم دروغ است. 
اگر كسي گفت، ما بگوييم دروغ است. نه تنها 
مثبت حرف نزنيم  و خودش را پخش نكنيم، 
بلكه بايد منفي حرف بزنيم، يعني در جواب 
ديگران بگوييم دروغ اس��ت. هر وقت شرعاً 
ثابت شد، در هر موردي وظيفه اي داريم. در 
بعضي از مسائل، ما بايد مبارزه كنيم، در بعضي 
از مسائل حاكم شرعي بايد وظيفه  اش را انجام 

بدهد، مثل مورد زنا. 

نكاتي مهم درباره رزمايش قفقاز ۲۰۲۰

شهيد مطهري: شايعات را فوراً منتشر نكن

من براي مالقات با نتانياهو و جلسه اي سه جانبه با پاتروشف و بن شبات عازم اسرائيل 
شده بودم، اما از كنسولگري سابقمان در اورش��ليم )در نزديك محل اقامتم در هتل 
ديويد سيتادل( از طريق ويدئو كنفرانس در جلسه شوراي امنيت ملي شركت كردم. 
در اين جلسه كه در واشنگتن و در اتاق وضعيت و با همان تركيب هميشگي برگزار 
مي شد، بنا بود درباره مسائل ديگري صحبت شود، اما در ميانه يكي از بحث ها ترامپ 
شروع به غر زدن درباره پروژه نورد استريم۲  كرد و از »متحدان عالي مان در اروپا« و 
بودجه كم دفاعي آلمان گاليه كرد. او گفت: »آنگال مركل مي گويد تا ۲0۳0 به آنجا، 
۲درصدGDP توليد ناخالص داخلي( مي رسد؛ جان اين را به ياد بيار!« و به صفحه 
نمايش اتاق وضعيت كه من را از اسرائيل نشان مي داد نگاه كرد و گفت: »من بر خالف 
آنچه مردم فكر مي كنند به حرف هاي مش��اورانم توج��ه دارم!« و زد زير خنده و من 
هم خنديدم و پس از آن دوباره به س��ر و صدا كردن هايش ادام��ه داد و گفت: »همه 
مي خواهند ما را درگير تجارت كنند. مي رويم كه بهترين ماه ژوئن را در سال هاي اخير 
داشته باشيم. تعرفه ها پول زيادي به جيب مان مي ريزد.« سپس سراغ مسئله اوكراين 
و برنامه كمك ۲۵0 ميليون دالري خريد تسليحات رفت. از من پرسيد: »جان! تو اين 
را تأييد مي كني؟« من گفتم  اين يك كار اختصاصي كنگره است كه وزارت دفاع در 
حال انجام آن است. ترامپ پرسيد: »چقدر اين كار احمقانه است؟« و سپس ادامه داد: 
»آلمان براي كشورهاي همسايه اش پول خرج نمي كند. آنگال مي گويد: )خرجشان را 
مي دهيم اما نه براي اينكه همسايه ما هستند.( جان تو با اوكراين موافقي؟« من پاسخ 
روشني ندادم چون نگران اين مسئله بودم كه چه چيزي باعث شده است توجه ترامپ 
ناگهان به كمك نظامي خاص به اوكراين جلب شود. به جاي اين، پيشنهاد كردم اسپر 
همه اين سؤاالت را درباره تقسيم بار مالي ناتو و اوكراين، در جلسه بعدي وزراي دفاع 
ناتو كه قرار بود چند روز ديگر برگزار شود، مطرح كند. احتماالً اين اولين باري بود كه 
مي شنيدم كمك امنيتي به اوكراين زير س��ؤال مي رود، اما مهم تر از هر چيز اين بود 
كه چگونه و چه كسي ترامپ را متوجه كرده است كه مي تواند از كمك هاي امنيتي به 
اوكراين به عنوان ابزاري براي فشار به زلنسكي و دولت جديد آن كشور استفاده كند. 
من هرگز متوجه پاسخ اين سؤال نشدم، اما مطمئناً مولويني كه همچنان در مسند 
مدير دفتر مديريت و بودجه بود، مي توانست يكي از منابع اين خبر باشد. نكته مهمي 
كه از اين گفت وگو نصيبم ش��د اين بود كه نظريه پردازي هاي توه��م توطئه درباره 

اوكراين مي توانند كمك هاي امنيتي به اين كشور را ببلعند. 

پاورقي»جوان«
از»اتاقحوادث«جانبولتون
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 ترامپ كمك هاي امنيتي به اوكراين را 
ابزار فشار می دانست

قدرت و نفوذ امريكا در منطقه غرب آسيا چگونه کاهش يافت
   تحلیل


