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حماسه،تکنیک
دیپلماسیفرهنگی
تقاضایکاذب
قیمتهایکاذب!
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روزنه

صورتبندی مناقشه
برجامی در اروپا
صادق حسننژاد

«حفظ برجام» همچنان یک مناقشه جدی
در قاره سبز است .اگرچه نقطه آغاز این مناقشه،
خ��روج «دونالد ترامپ» از توافق هس��تهای بود
اما هماکنون مناقش��ه برجام��ی اروپاییان از فاز
«غیرآش��کار» وارد فاز «آش��کار» ش��ده است!
«هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان معتقد اس��ت
تنها راه اروپا برای حفظ توافق هس��تهای ،ایجاد
یک «ساختار مالی مستقل از آمریکا» و متعاقباً
تعری��ف یک ش��بکه «شبهس��وئیفت» در ذیل
این س��اختار اس��ت .ماس صراحتاً در مقالهای
در روزنام��ه «هندلز ب�لات» آلمان حفظ توافق
هس��تهای برجام را با تش��کیل نظ��ام پرداخت
مالی اروپایی مس��تقل از ایاالت متحده آمریکا
ممکن دانست و تاکید کرد به این علت تقویت
خودمختاری اروپا با ایج��اد کانالهای پرداخت
مس��تقل از ایاالت متحده و تاسیس نهاد مالی
اروپایی و نظام س��وئیفت بدون وابستگی ،کام ً
ال
ناگزیر و ضروری اس��ت .وزی��ر خارجه ژرمنها
معتقد است اگر اتحادیه اروپایی چنین ساختار
مالی مستقلی را ایجاد نکند ،بازیگرانی مانند چین
دس��ت به این اقدام خواهند زد و ابتکار عمل و
قدرت مانور اروپاییان در حوزه تجارت بینالملل
عم ً
ال از بین خواهد رفت .با این حال صدراعظم
آلمان بالفاصله نظر وزیر خود را رد کرد؛ «آنگال
مرکل» برخالف وزیر خارجه دولت ائتالفیاش با
انجام هرگونه اقدام بنیادین در حوزه مالی اروپا،
خصوصاً ایجاد یک ساختار مالی مستقل از ایاالت
متحده مخالفت کرد .مرکل در این باره گفت« :ما
در موضوع نظامهای مستقل پرداخت مشکالتی
در همکاری با ایران داریم اما از سوی دیگر تردید
نداری��م به ط��ور مثال در موض��وع تامین مالی
تروریسم(!) سوئیفت از اهمیت باالیی برخوردار
اس��ت .در ضمن ،حفظ همکاری ب��ا آمریکا در
زمینه امنیت بسیار مهم است».
عالوه بر صدراعظم آلمان« ،امانوئل مکرون»
رئیس جمهوری فرانسه و «ترزا می» نخستوزیر
انگلیس نی��ز معتقدند به ج��ای «حفظ واقعی
برج��ام» در ذیل یک س��اختار مالی مس��تقل
اروپایی ،باید به معامله با ایاالت متحده بر س��ر
توافق هستهای روی آورد .به عبارت بهتر ،مثلث
«برلی��ن -پاری��س -لندن» از اینکه وابس��تگی
امنیتی اروپا فدای استقاللطلبی مالی قاره سبز
شود ،بشدت نگران به نظر میرسند!
ادامه در صفحه 12

کسی در اینکه ماست سفید است،
دیدگاه
طبعا شکی ندارد .حلوفصل همین
مسأله رنگ ماست اما همیشه هم به این سادگیها
نیس��ت .باالت��ر اینک��ه میتوانم بگویم ش��اید ثلث
نزاعهای تاریخ ،س��ر همین سفید بودن ماست بوده
اس��ت! در مثل مناقشه نیست ،ولیکن بعضیها این
روزها عجیب دوست دارند با ماستمالی مدام حقایق
عینی موجود در کش��ور ،با قاطعیت تمام ،با شخص
خالق ماست هم بر س��ر سیاه بودن آن ،شرطبندی
کنند! این جماعت گونهگونند :میتوانند مثل خود
م��ن دلواپس و بیس��واد(!) باش��ند ،میتوانند مثل
سلبریتیهای بادسنج ،امروز روز را پشیمان باشند یا
میتوانند هنوز در حال و هوای «روحانی مچکریم»
سیر کنند و دوست داشته باشند تا  1400با روحانی
به تاخت بروند تا باالخره کامال ماشین اقتصاد مملکت
را از ته دره خارج کنیم! حاال ماس��ت این وسط چی
هست؟ مفصل است! لطفا بیایید پاراگراف بعدی!
ماس��ت همین اس��ت که جماعتی این روزها به
ج��ای مطالبه صحیح از دولت و مجل��س برای رفع
معضالت اقتصادی ،دوس��ت دارند رهب��ری خود با
ورود به مساله ،آن را حل کنند .حاال راهحل این افراد
چیست؟! اگر بخواهم خالصه بگویم ،اینکه «رهبری
از دولت حمای��ت نکنند ،بلکه مکرر به توبیخ لفظی
آن در س��خنرانیهای مختلف بپردازند!» سوالی که
این افراد پاسخ نمیدهند اما اینکه مگر رهبر انقالب
طی س��الهای گذشته ،همزمان با حمایت از دولت،
مکرر به برخی رویکردهای دولت در سیاست داخلی
و خارجی انتقاد نکردهاند؟ مطابق قول و سیره رهبری
در س��الهای گذش��ته که بهرغم انتقاد به بسیاری
از رویهه��ا ،ب��ا دولت حداکثر همراهی را داش��تهاند،
میفهمیم که «دعوا کردن راه اصالح نیست»؛ آن هم
دعوا در تریبونهای عمومی!

چند کلمه درباره سفید بودن ماست!
محمد رسولی

رهبر فرزانه انقالب در توضیح همین مسأله طی
دیدار اخی��ر اعضای مجلس خب��رگان میفرمایند:
«حاال به بنده گاهی میگویند شما چرا به دولت تشر
نمیزنید؛ مرادش��ان البد تشر در معرض عام است و
اال از جلس��ات خصوصی ما که خبر ندارند! بنده اق ً
ال
 10برابر آن مقداری که در رس��انهها بعضی جلسات
ما منعکس میشود ،جلسات دیگر داریم با مسؤوالن
مختلف-نظامی ،غیرنظامی ،دولتی ،قضایی و غیره-
خب از آنها که مطلع نیستند ،دلشان میخواهد که
بنده در معرض عام تش��ر بزنم .خب فایده این تشر
چیست؟ فایده این تشر این است که دل شما خنک
میشود ،همین! یعنی بیش از این فایدهای ندارد اما
ضررهای بزرگی دارد؛ این ضررها را باید بس��نجید.
دعوا کردن راه اصالح نیس��ت ،همچن��انکه ایجاد
تشکیالت موازی با دولت هم راه اصالح نیست .اینکه
آقای جنتی فرمودند کار جهادی ،کام ً
ال حرف درستی
اس��ت؛ کار جه��ادی باید انجام بگیرد اما بهوس��یله
چهکسی؟ بهوسیل ه خود مسؤوالن؛ در مجاری قانونی
باید این کار انجام بگیرد».
رهبر معظم انق�لاب در ادامه میفرمایند« :بله!
یک موردی ممکن اس��ت باش��د که [به] مسؤول
دس��تگاه دولتی ،قانون جواب ندهد ،احتیاج باشد
یک کار برخالف قانون انجام بدهد ،احتیاج باش��د
از م��ا اجازه بگیرد که ما حتم��اً همراهی و کمک
خواهیم کرد؛ این مش��کلی ندارد -مثل کاری که
رئیس محترم قوهقضائیه کردند -اما کار را باید خود
مس��ؤوالن مربوط انجام بدهند .کار موازی در کنار
دستگاه دولتی کار موفقی نیست؛ این تجرب ه قطعی

این حقیر است در طول این سالها .بله! بایست کار
را جهادی انجام داد ،منتها جهادی را چهکسی انجام
بدهد؟ مسؤوالن مربوط بایستی این را انجام بدهند؛
ای��ن هم این مطلب» .اگر بدانیم که دولت بیش از
 80درصد اقتصاد کش��ور را در دس��ت دارد و هیچ
دس��تگاه یا نهادی ،قدرت و حوزه اختیارات دولت
را ندارد ،آنوقت بهتر درک خواهیم کرد چرا باید از
دولت حمایت کرد و تنها از او مطالبه داشت.
کس��انی اما با نادیده گرفتن تم��ام این واقعیات
روشن ،سعی دارند ناکارآمدی دولت در حوزه اقتصاد
را دلیل کافی و وافی برای قطع حمایت رهبر انقالب از
آن بدانند .من قصد مقایسه ندارم اما برای آنکه مطلب
در این زمینه روشنتر شود ،کافی است کمی در تاریخ
به عقب بازگردیم و به یاد بیاوریم که دولت بنیصدر
با آن کارنامه روش��ن نیز تا آخرین روز ،مورد حمایت
امام قرار داشت .امام حتی برای کمک به همان دولت،
فرماندهی کل قوا را هم به آقای ابوالحس��ن سپرد و
نوشت« :در این مرحله حساس که احتیاج به تمرکز
قوا بیشتر از هر مرحله است جنابعالی ب هنمایندگی
اینجانب به سمت فرماندهی کل نیروهای مسلح به
یجمهوری اس�لامی ایران
ترتیبی که قانون اساس�� 
تعیین کرده است منصوب میشوید».
و ب��از توجه کنیم به اینکه امام امت ،تنها پس از
تصویب عدم کفایت رئیسجمهور توسط نمایندگان
مردم در مجلس ،حکم به عزل وی داد .در صورتی که
مطابق اصل  110قانون اساسی ،عزل رئیسجمهور
ي كش��ور ب ه
توس��ط رهبری ،پس از حك م ديوا ن عال 
ي نیز مقدور بود! امام(ره) کار
ف قانون 
ي از وظاي 
فو 
تخل 

نداشت چه کسی در ساختمان پاستور یا کاخ سعدآباد
است .مهم این بود که این فرد را مردم انتخاب کرده
بودند .همان مردمی که به آنها میگفت« :شما خون
دادید ،من که نشس��تهام اینجا .من هیچ حقی ندارم.
ش��ما خون دادید .ش��ماها به میدان رفتید؛ شماها
مبارزه کردید؛ ماها هیچ حقی نداریم .ما باید برای شما
خدمت کنیم .خودمان نباید استفاده کنیم .نه استفاده
عنوانی .خاک بر سر من که بخواهم استفاده عنوانی
از شما بکنم! خاک بر سر من که بخواهم خون شما
ریخته بشود و من استفادهاش را ببرم!»
حاال دوستان پش��یمان یا بعضا دلواپس ،چگونه
توقع دارند خلف صالح امام(ره) ،با اس��تفاده عنوانی
از جایگاه خود ،بنا کنند به پیاده کردن موتور دولت
قانون��ی مملکت؟! آنوقت چرا؟! چ��ون مهناز ،بهناز،
فاطمه و امیرحسین جان ،خیلی خوششان میآید!
عجب! حاال گیرم ع��دهای اقتصاددان اصالحطلب و
بادسنج هم مثل س��عید لیالز پیدا شوند که دیروز
م��دام میگفتهاند« :دولت روحانی کارش��ناسترین
دولت پس از انقالب اس��ت! اگ��ر روحانی نمیآمد،
س��قوط ایران قطع��ی بود!» ولی حاال یکهو کش��ف
میکنند« :اختیاراتی که آقایخامنهای به روحانی و
سران سه قوه دادهاند اگر به چوب داده بودند تا االن
یک کاری کرده بود! من مسؤولیت اوضاع اقتصادی
را اساس��ا متوجه آقای روحانی میدانم!» ش��ما هم
تصدیق میکنید که با چنین دس��تفرمانی ،طبعا
نمیشود برای کشور تصمیم گرفت .انتقادهایمان
سرجای خود اما حق این است که بگویم وزیری که
دیروز به فرماندار بدره گفت بیش��عور ،حاال زیاد هم
بیراه نمیگوید که« :رأی دادید ،همینی که هستیم،
بیخ��ود روح و روان هم را آزار ندهیم!» به جای این
ماس��ت بازیها ،بهتر است هر کس رأی خود را پای
میز محاکمه بکشد!

در شبکههای اجتماعی

پیامک خوانندگان
10002231

@vatanemrooz

عكس :سید شهاب واجدی ،فارس
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«وطنامروز» از بازار آشفته لوازم خانگی
و تولیدکنندگان ناراضی گزارش می دهد

سالم وطن
66413942

صبح پنجش��نبه تابوت منقش به نقشاهلل
ش��هدا باز هم چهره ش��هر را تغیی��ر داد! قریب
 ۳۵س��ال پی��ش دل از دنیا کندن��د و رفتند تا
«معب��ر ع��زت» را باز کنند که این س��الیان به
کرب�لا رس��یده و انش��اءاهلل س��الیانی دیگر به
قدس! حقیقت آن اس��ت که م��ا همه چیزمان
را به ش��هدای دفاعمقدس بدهکاریم و نیک اگر
بنگری حتی شهدای هستهای یا شهدای مدافع
حرم را! اگر جوان این «جنگ روزگار» تبدیل به
احمدیروشن ،رضایینژاد ،سیاهکالی و حججی
میش��ود ،علت آن است که در «روزگار جنگ»
قهرمانانی چون همین ش��هدا داشتیم که هر از
چند گاهی میآیند و صفایی به در و دیوار شهر
دودگرفته ما میدهند! سالم و صلوات خدا بر این
ستارهها که سبز و سفید و سرخ تابوت مطهرشان،
بهترین س��بزها و بهترین س��فیدها و بهترین
سرخهاست! اصال چش��م آدمی را جال میدهد
جمال تابوتشان! صدالبته تشکری هم از ملت
شهیدپرور الزم است که صحنه تشییع شهدا را
همیشه زیبا و باشکوه و حماسی میآفرینند! از
نسل جوان و نوجوانبگیر تا آن پیرزن که هنوز
هم خبری از جگرگوشهاش ندارد! همان شیرزن
نازنین که دنبال تابوت شهدای همرزم فرزندش
اشک میریزد و «گلی گم کردهام »...میخواند! و
راستش اگر ما معتقدیم خداوند هوای این انقالب
را دارد ،از صدقهسر همین صبرها و همین بصرها
و همین عاش��قیهای دور و دراز اس��ت! بگذار
خ��ودت را جای پدری که از والفجر  ۸تا همین
یک هفته پیش ،هیچ خبری از جگرگوش��هاش
نداش��ت و حاال میبین��د از آن جوان رعنا ،تنها
 ۴تکه اس��تخوان برگشته! بله! ظاهرش « ۴تکه
استخوان» است اما واقعیت آن است که استوانه
نظام است! اگر امروز امنیتی داریم ،مدیون همین
پدرها و پس��رها هس��تیم! و بدهکار مادری که
پس��رش حتی در میان ش��هدای پنجشنبه هم
نبود لیکن عصازنان آمده بود تا عطر پس��ر را از
تابوت همس��نگرانش بجوید! میخواستی رحم
نکند خدا به این همه ش��کیبایی؟! ما یک چیز
شنیدهایم؛ «کربالی هویزه»! و گاه یادمان میرود
شهید حسین علمالهدی و دوستانش چگونه تن
را ب��ه مصاف تانک بردن��د! وزوایی را میخوانی،
حیرت میکنی که ای��ن دیگر که بود! ورامینی
را میخوانی ،حی��رت میکنی که این دیگر که
بود! پیچک را میخوانی ،حیرت میکنی که این
دیگر که بود! در شمال ،حیرتزده شهید امالکی
میشوی و در همدان ،مات شهید چیتسازیان
که عبور از س��یمخاردار نف��س را مقدمه گذر از
سیمخاردار دشمن میدانست! در همین همدان،
میخوری به پس��ت شهیدی روس��تایی به نام
اش��رفعلی مظاهری و بع��د میفهمی که این
س��تاره مریانج همدان ،برادر  ۲شهید دیگر هم
هست! و آنگاه کتاب «آب هرگز نمیمیرد» یادت
میآید و یادت میآید که خدا چگونه اشرفعلی
را با بولدوزرش به خط مقدم معرکه میرساند تا
ورق جنگ مغلوبه را به نفع بچههای ما برگرداند!
من این را از زبان خود سردار جانباز «میرزامحمد
س��لگی» ش��نیدم که اگر ش��هید اش��رفعلی
مظاهری نبود ،پیروزی والفجر  8هم ممکن نبود!
یک جوان روستایی! آن هم فقط با یک بولدوزر!
که چند خط باالتر نوشتم؛ برادر  ۲شهید دیگر
هم هست! و عصر همان روز تشییع شهدا ،وقتی
رفتم امامزاده علیاکبر چیذر ،ناخودآگاه یادم آمد
که همین محمود کریمی هم ،هم فرزند شهید
اس��ت و هم برادر ش��هید! و هنوز پیکر پدرش
برنگش��ته! و پیکر برادرش هم همین چند سال
پیش برگشت! گفت« :پیغام کربال به نجف برد
جبرئیل /یا مرتضیعلی! پس��ری داش��تی چه
ش��د؟» آری! همه خمینی را و همه خامنهای را
و همه انقالب اس�لامی را و همه این شهدا را و
صبر و بصر همه این خانواده ش��هدا را ما مدیون
حضرت اباعبداهللالحسین هستیم! و اگر نبود که
شهدای ما اهل «زیارت عاشورا» باشند ،ما کجا
و این ش��کوه بیمانند «زی��ارت اربعین» کجا؟!
بله که بدهکاریم کرب�لا را به کربالی پنجیها!
و شیربچههای شلمچه و شرق ابوالخصیب را به
قطرهقطره خون امام عاش��ورا! واضح است آنکه
ادب و تواضع را از علمدار کربال آموخته ،میشود
شهیدی مثل حاجحس��ین خرازی که فرمانده
یک لشکر بود ولی با آن رتبهای که داشت ،هیچ
ابایی نداشت میکروفننگهدار پیشنماز جماعتی
باشد! و شاید هم مکبری! و شاید هم واکسزننده
کفش بچههایی! و همیش��ه خدا هم با لبخند!
و با تبس��م! هر چه آتش حجیمتر و پردامنهتر،
خندههایحاجحسینبیشتر!
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