
یادداشت  سیاسی

 حاال كه اهل مقاومت نيستيد
 به دشمن گرا ندهيد

عباس حاجی نجاری

ترديدي در اين نيس��ت كه اگر ترامپ در شكس��ت 
مقاومت مردم ايران موفق شده و توانسته بود تسليم 
ايران را به عنوان مهم ترين دستاورد بين المللي دولتش 
در چهار سال حضور در كاخ سفيد به مردم آن كشور 
ارائه دهد، براي چهار سال آينده هم در كاخ سفيد باقي 
مي ماند، اما ناكامي او در برابر اراده مقاومت مردم ايران، 
در كنار ديگر شكست هاي منطقه اي و جهاني، مجالي 

را برايش باقي نگذاشت | صفحه 2

یادداشت  سیاسی

نقش »ديو و پري امريكا« 
در بازي ترور

محمد اسماعيلي

در هنگامه اي كه جامعه با مشكالت عديده اقتصادي 
و معيش��تي درگير است، تالش��ي هدفمند صورت 
مي گيرد تا اين تلقي بر افكار عمومي مستولي شود كه 
»پافشاري بر روحيه مقاومت« نه تنها سفره معيشت 
را تنگ تر كرده است، بلكه امنيت را از جامعه ايراني 
گرفته است و براي رهايي از تنگ تر شدن اوضاع بايد 
مناقشات هسته اي، موشكي و منطقه اي را به صورت 

مسالمت آميز)مذاكره( پايان دهيم | صفحه 2

یادداشت  بین الملل

طرح آتش بس  بعد از  ترور 
فخر هسته ای ايران!

هادی محمدی

ما 40سال است در انواع جنگ هستيم و منطق جنگ اين 
است كه اگر قدرتمند نباشی و پاسخ ندهی و بازدارندگی 
ايجاد نكنی، دشمن طمع بيش��تری برای ادامه تجاوز 
و جنايت پيدا می كند. اگر گزينه نظامی از دستور كار 
بزرگ ترين ابرقدرت جهان، يعنی امريكا خارج ش��ده، 
دليل آن است كه سيلی عين االسد را فراموش نمی كند 
و محاسبات دقيق نظامی، هر ماجراجويی ای را برايش 

مهلک تصوير كرده است | صفحه 15

روزنامه اصالح طلب اعتمادديروز با وكيل احمدرضا 
جالل��ي، جاس��وس دوتابعيت��ي فع��ال در ح��وزه 
دانش��مندان هس��ته اي،  گفت و گو كرده است. در 
روزي كه حتي خ��ود روزنامه اعتماد هم عكس يک 
خود را به ترور دانشمند موشكي و هسته اي بر صفحه 
يک خود دارد و خبر ترور دكتر محسن فخري زاده، 
در صدر رسانه هاي جهان قرار گرفته، تريبون دادن به 
وكيل يک جاسوس دو تابعيتي هسته اي چه معنايي 

مي تواند داشته باشد؟| صفحه 2

ویژه  جوان

تطهير جاسوس هسته اي 
در روزنامه اصالح طلب

فرمان مجازات عامالن و آمران ترور
رهبر انقالب در پیامی به مناسبت شهادت شهید فخری زاده:  دو موضوع مهم را همه  
دست اندرکاران باید به جد در دستور کار قرار دهند؛ نخست پیگیری این جنایت و 
مجازات قطعی عامالن و آمران آن و دیگر پیگیری تالش علمی و فنی شهید در همه  

بخش هایی که وی بدان ها اشتغال داشت | صفحه 2

    جديدترين گزارش س��ازمان توسعه تجارت نشان 
می دهد كه ع��راق در هفت ماهه ابتدايی س��ال جاری، 
اصلی ترين واردكننده كاال از ايران بوده اس��ت. به گفته 
مقام��ات گمرك كل صادرات كش��ور در هش��ت ماهه 
نخست امسال، 75 ميليون و 821 هزار تن كاال به ارزش 
21 ميليارد و 448ميليون دالر بوده است كه سهم پنج 
كشور )عراق، چين، تركيه،  امارات متحده و  افغانستان( 
با 57 ميليون و 297 هزار تن و ارزش 16 ميليارد و 565 
ميليون دالر، 75/5  درصد وزن و 77 درصد ارزش كل 

صادرات كشور بوده است

    با سپري ش��دن يک هفته از آغ��از محدوديت هاي 
گسترده كرونايي در كشور، ارزيابي ستاد ملي مقابله با 
كرونا از اثرگذاري اين محدوديت ها در مهار كرونا مثبت 
است. آنطور كه عليرضا رئيسي، سخنگوي قرارگاه مقابله 
با كرونا مي گويد با افزايش مي��زان رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي به باالي 90 درصد، روند بيماري رو به كاهش 
گذاشته و در حال حاضر در 160 شهر و شهرستان قرمز، 
حدود 145 شهر روند رو به كاهش دارند و روند كاهشي 
شروع شده است و در 15 شهر باقيمانده نيز احتماالً طي 
اين هفته روند كاهش آغاز خواهد ش��د. رئيس جمهور 
هم به تالش هاي وزارت بهداشت براي ساخت واكسن 
كرون��ا در داخل و خريد واكس��ن خارجي اش��اره كرد 
و گفت: »بان��ک مرك��زي موظف شده است، براس��اس 
درخواست وزارت بهداشت پول تأمين واكسن در داخل 
و خريد از خارج كشور را فراهم كند تا در زمان مناسب به 

واكسن مورد تأييد و دوز مورد نياز برسيم«

عراق شریك اصلي ایران 
در تجارت خارجي شد

روند كاهشي كرونا 
در 145 شهر قرمز
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»بل�ك فرای�دي«، »جش�نواره تخفیفات�ي«، 
»حراجمعه« یا هر اسم دیگري که برایش انتخاب 
کرده اند، همان آخرین جمعه م�اه نوامبر و تقلید 
نابج�ا از یك س�نت غربي اس�ت؛ روزي ک�ه باید 
فروش�نده ها محصوالتش�ان را ب�ا تخفیف ه�اي 
چش�مگیري بفروش�ند و مش�تریان از خری�د 
کردن در این روز س�ود ببرند! اما این موضوع در 
کش�ور ما برعكس انجام مي ش�ود؛ فروشندگان 
مطرح، مخصوصًا فروش�ندگان مطرح اینترنتي، 
با تخفیف هاي دروغین، کاالهایشان را گران تر از 
همیشه به فروش مي رس�انند و خریدار را متضرر 
مي کنند و اسمش را هم مي گذارند تخفیف بزرگ!

در توضيح��ات ويكي پديا درباره »بل��ک فرايدي« يا 
همان »جمعه سياه« اينطور آمده است: »جمعه سياه 
يا حراج جمعه در امريكا روز بعد از روز ش��كرگزاري 
است كه عماًل آخرين جمعه ماه نوامبر به شمار رفته 
و آغاز آيين خريد براي كريسمس حساب مي شود. « 
اما چرا به اين روز حراج، جمعه سياه مي گويند؟ دليل 

نامگذاري اين روز به جمعه سياه، ترافيک و جمعيت 
باالي ايجاد ش��ده از مردمي بود كه براي خريدهاي 
ارزان قيمت به فروشگاه ها هجوم مي آوردند. اولين بار 
پليس فيالدلفيا از عبارت جمعه س��ياه براي توصيف 

هرج ومرج و هجوم توأم با خشونت مردم در مركز شهر 
استفاده كرد. حاال در كشور ما اين جمعه سياه بدون 
هيچ مناسبتي و صرفاً به تقليد از غرب برگزار مي شود. 
تقلي��د كوركورانه اي كه هيچ عل��ت خاصي براي آن 

وجود ندارد و صرفاً به يک ترفن��د براي فروش گران 
محصوالتي كه روي دست فروش��نده مانده، تبديل 
شده است! متأسفانه فروشگاه هاي اينترنتي كشورمان، 
كاالهايش��ان را به ظاهر با تخفيف هاي شگفت انگيز 
ارائه مي دهند تا مش��تري از همه ج��ا بي  خبر جذب 
قيمت هاي تخفيف خورده شود، اما پشت پرده ماجرا 

چيز ديگري است!
  انتقاد کاربران فضاي مج�ازي به فریبكاري 

تخفیف ها 
به دليل وضعيت قرمز كرونايي در اكثر شهرهاي كشور 
و با وجود اعم��ال محدوديت هاي ش��ديد براي اكثر 
صنوف و تعطيلي آنها، حراجي امسال »جمعه سياه« 
معطوف به فضاي مجازي شده اس��ت، موضوعي كه 
زمينه سوءاستفاده بسياري از فروشگاه هاي اينترنتي 
و كالهبرداري آنها از مردم در جمعه س��ياه را فراهم 
كرده و موجي از انتق��ادات را در فضاي مجازي نيز به 

دنبال داشته است. 
صفحه 3

گزارش »جوان« از کالهبرداري فروشنده هاي اینترنتي به بهانه بلك فرایدي

نقره داغي مشتري در جمعه سياه

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
یك شنبه 9 آذر 1399 - 13 ربیع الثانی 1443
سال بیست و د  وم- شماره 6084  - 16 صفحه

قیمت: 1000  تومان

در تحلي��ل چرايي ترور ش��هيد 
فخري زاده، تحليل هاي متنوعي 
به گ��وش مي رس��د. دولتي ها و 
اصالح طلبان معتقدند كار بدي 
بود، اما نبايد در ف��رداي اين ترور 
كاري بكنيم كه براي كشور هزينه 
ايجاد شود. اين تحليل بعد از ترور 
چهار دانشمند هسته اي ديگر نيز 
ارائه شد و در ترور حاج قاسم نيز 
پررنگ تر شد. آنچه از تريبون هاي 
دولتي به گوش مي  رسد تحليل هايي است كه واكنش ما را به صفر 
مي رساند و وحشت از پاسخ مجدد دشمن »عقالنيت ترس« را به 

كار انداخته است.
تحلي��ل اول: مهم تري��ن تحلي��ل اين اس��ت كه م��ا »در چاله 
صهيونيست  ها نخواهيم افتاد«. در تفس��ير اين حرف معتقدند 
در روزهاي پاياني ترامپ كه وي چيزي براي از دست دادن ندارد، 
صهيونيست ها مي خواهند با اين ترور، جنگي راه بيندازند و ما بايد 
هوشمندانه عمل كنيم. معناي اين هوشمندانه يعني هيچ اقدامي 
نكنيم تا جنگ نشود. مگر دانشمندان قبلي را ترور كردند، هدفشان 

جنگ بود؟ خير.
تحليل دوم: دس��ته اي ديگر معتقدند هدف اين ترور به واكنش 
واداشتن ما اس��ت تا بايدن نيز به برجام بازنگردد. از سوي ديگر 
واكنش ما شرايط را براي گشايش برجامي از سوي بايدن سخت 

مي كند، پس بايد كاري نكنيم.
تحليل ما چيست: ما )نيروهاي انقالب اسالمي( بر اين باوريم كه 
محاسبات دشمن در ترور اين است كه ايران در شرايطي نيست 
كه واكنش نشان دهد و از قضا اين بهترين زمان براي ترور است. 
متأسفانه ما نتوانسته ايم اين محاسبه دش��من را تغيير دهيم و 
خودمان تغيير كرديم. تحليل اصلي ما اين است كه صهيونيست ها 
درصدد خدشه به افتخار راهبردي »در سوريه مي جنگيم تا در 
همدان و كرمانشاه نجنگيم« است، درصدد هستند امنيتي كه 
در بيرون مرزها براي آن جنگيده ايم و پياده نظام آنان را به عقب 
رانده ايم را در قالب »ناامني« به درون كش��ور بكشانند و مردم را 
متوجه اين موضوع كنند كه در سوريه جنگنديم و از امنيت كشور 
خود غافل شديم. بدون ترديد بايد اولويت هاي امنيتي را عوض 
كنيم،  نه نظامي. نبايد ملت ما به اين باور برسد كه »خانه امن« در 

فيلم، قصه و كتاب است، اما در كف خيابان نيست.
در واكنش به اقدام صهيونيس��ت ها ظرفيت ه��ای زيادی داريم 
كه بايد به كار بگيريم. البته نبايد با احساسات يا فشار اجتماعی 
شتابزده تصميم گرفت. نبايد به مسيری برويم كه توابين كربال را 
به عين الورده برد و بدون برآورد نظامی تلف شدند و از سوی ديگر 
نبايد سلطان حسين صفوي باشيم كه با دست خود تاج را بر سر 
جوان 26 ساله گذاشت و گفت: »فرزندم خداوند اين گونه مقرر 
كرده است و ما با امر خدا مخالفت نمی كنيم.« اگر سلطان حسين 
در بيرون قلعه اصفهان جنگيده بود و تكه تكه ش��ده بود، اكنون 
جزو مفاخر ايران و تشيع بود، اما عافيت طلبی باعث شد، حكومت 
را تسليم كند و دو سال پس از تحويل حكومت محمود افغان در 
يک روز تمام شاهزادگان صفوی را سر بريد و شاه نيز نظاره گر اين 
صحنه بود. دو ش��اهزاده كوچک به قبای شاه پناه بردند و شاه به 
افغان ها التماس می كرد  كه اين دو بچه را به خاطر من نكشيد، اما 
شاه نمی فهميد كه دشمن از جنازه های شاهزاده ها هم می ترسد. 
شاه می توانست با همان جنازه ها )مبتنی بر فرهنگ تشيع( غوغا 
كند، اما محمود افغان برای جلوگيری از شورش، جنازه را نيز به 
قم فرستاد كه قلعه اصفهان امن بماند و شاه به آب و نانی كه زنده 
بماند، اكتفا كرد و نهايتاً خود نيز قربانی شد. امروز ياران انقالب 
اسالمی در سه جبهه در مرزهاي صهيونيست ها هستند. سرزمين 
اشغالی فلسطين فاقد عمق استراتژيک جغرافيايی است، عرض 
آن به 200 كيلومتر هم نمی رس��د. در جنوب حماس، در شمال 
حزب اهلل و در شرق سوريه قرار دارد. روش های نوين سايبری و... 
نيز مهم است. برخی از سياسيون مستقر در دولت  ما بارها گفته اند 
صهيونيست ها را بايد از امريكا جدا كرد يا جدا ببينيم. اين تحليل 
غلط باعث شده است كه كمک های مالی و تسليحاتی غرب برای 
حفظ برتری نظامی صهيونيست ها هر روز بيشتر شود. احتماالً 
دولتمردان ما می دانند كه دانشمندان هسته ای مصر و عراق نيز 
توسط صهيونيست ها ترور شدند و مراكز هسته ای عراق، سوريه 
و سودان نيز توسط صهيونيست ها بمباران شد، اما هيچ كس در 
جهان سخن نگفت. در اين جهان كفر و بربريت دانشمند علمی 
ما را در قلب كشور ترور می كنند و جهان غرب خفه است، اما يک 
ديپلمات ايرانی ك��ه به ادعاي آنها قصد بمب گذاری در جلس��ه 
تروريست های منافق را داش��ته و انجام هم نداده است، خبر اول 
جهان است. اگر هزينه اقدامات صهيونيست ها باال نرود، جلوتر 
خواهند آمد، از قضا صهيونيست ها واقع گرا هستند. اگر احساس 
برتری طرف را لمس كنند، هرگز اقدامی نمی كنند. به تعبير مقام 
معظم رهبری راهی جز قوی شدن نداريم و به تعبير امام »راهی جز 
مبارزه نمانده است«، بنابراين هر تحليلی كه ما را به سكوت بكشاند، 
غرور ملت بزرگ و كهن ايران را شكس��ته است. غرور ايرانيان به 
حدی است كه بعضاً به آن »سندرم امپراطوری« می گويند. اين 
غرور نبايد شكسته شود. شرط حفظ اين غرور آن است كه از ترس 

باران به زير ناودان فرار نكنيم. 

عبداهلل گنجی

مديرمسئول

سر مقاله

تحليل هاي شاه  سلطان حسيني 
و غرور ملي ايرانيان

واکنش شاعران کشور در رثاي شهید محسن فخري زاده

غروب از جاده دردا باز اسبي بي سوار آمد
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 سیگنال های بایدنی 
منع ایران از انتقام استراتژیک


