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خبر
فطریه هر نفر  6000تومان

عید فطر احتماال شنبه

عضو ستاد استهالل دفتر مقام معظم رهبری
گفت :پیشبینی میش��ود م��اه مبارک رمضان
 30روزه باش��د و احتمال ضعیف��ی در  29روزه
ب��ودن آن وجود دارد بنابراین ب��ه احتمال زیاد
روز ش��نبه عید فطر اس��ت .به گ��زارش فارس،
حجتاالس�لام علیرضا موحدنژاد عضو س��تاد
اس��تهالل دفتر مقام معظم رهبری صبح دیروز
در نشس��ت خبری درباره رؤیت هالل ماه شوال
گفت :پیشبینی میشود رویت هالل در غروب
پنجشنبه بعید باشد و به احتمال زیاد ،شنبه روز
عید است ،یعنی همان روزی که در تقویم درج
شده است .وی از فعالیت  150گروه رصدی برای
رؤیت هالل ماه ش��وال خب��ر داد و افزود :رؤیت
هالل به مس��ائل جوی و تجرب��ه رصدگران و ...
بستگی دارد اما ش��اخصههای رؤیت در غروب
پنجشنبه بسیار ضعیف اس��ت و احتماال طبق
تقویم ش��نبه عید فطر خواهد ب��ود .موحدنژاد
تأکید کرد :اگر نتایج رصدهای روز پنجشنبه غیر
از این باش��د و اتفاق دیگری رخ دهد ،به اطالع
مردم میرس��د .کارش��ناس فقه و نجوم درباره
منشأ اختالفات روز عید فطر در دیگر کشورهای
اسالمی گفت :این اختالفها به دلیل تفاوت در
مبناس��ت ،چون برخی فقها و علما رؤیت هالل
را با چش��م غیرمس��لح قبول ندارند .عضو ستاد
اس��تهالل دفتر مقام معظم رهب��ری افزود :هر
ک��دام از کش��ورها برای رؤیت ه�لال ،مالک و
معیار خاص خود را دارند و براساس آن تصمیم
میگیرند ،اما کشورهایی که ما میشناسیم بدون
رؤیت هالل ماه ،اول ماه شوال را اعالم نمیکنند.
البته متأس��فانه برخی کش��ورها به دلیل اینکه
تقویم از پیش تهیه و تنظیم ش��ده است ،طبق
آن عمل میکنند.
میزان فطریه برای هر نفر  ۶هزار تومان
اعالم شد

طبق اعالم دفتر مقام معظم رهبری میزان
فطری��ه بر اس��اس قیمت گندم ب��رای هر نفر
حداقل  ۶هزار تومان است .پایگاه اطالعرسانی
دفت��ر مقام معظ��م رهبری اعالم ک��رد میزان
فطری��ه بر اس��اس قیمت گندم ب��رای هر نفر
حداقل  6هزار تومان است.

پایان انش��ای برجام یک گام بلند به سمت جلو
است اما اینکه قضاوت درباره این انشا چیست ،به نظر
باید مدتی صبر کرد تا متن ترجمه دقیق و صحیح
آن در دسترس قرار گرفته و مورد بررسی قرار گیرد.
قریب به  2سال مذاکرات هستهای در دولت مستقر
این تجربه را حاصل کرده که ارزیابی دقیق مذاکرات
و توافقات را باید با استناد به سند مکتوب انجام داد.
بر همین اساس اگرچه تفاس��یر اوباما و جان کری
از محتوای جمعبن��دی برجام ،نگرانکننده ،ناقض
اظه��ارات آقای روحان��ی در اینباره و ی��ادآور نزاع
فکتشیتها پس از توافقات ژنو و لوزان است اما نه
میتواند محل استناد برای رد جمعبندی برجام باشد
و نه حرف سادهدالن مبنی بر مصرف داخلی داشتن
این مواضع اهمیت بحث و بررسی دارد.
بنابرای��ن بس��یار مه��م و این مه��م منطقی
و واقعبینانه اس��ت که در ش��رایط فعل��ی اقدام
ش��تابزدهای ،چ��ه در حمایت و چ��ه در نقد این
جمعبندی انجام نگیرد .باید با تامل متن را دقیق و
منصفانه قضاوت کرد.
البته این کامال قابل درک اس��ت که بسیاری
در کشور نگاه مساعدی نسبت به متن جمعبندی
ندارند .دالیل این موضوع نیز مشخص است.
فرآیندی که طی  2هفته اخیر در مذاکرات
وین طی ش��د ،حداقل در ظاهر نمیتوانس��ت
منجر ب��ه جمعبندی ش��ود 6 .روز قبل از آنکه
انشای برجام به پایان برسد ،بنیانهای مذاکرات
براس��اس اظهارات طرفین تکانههای ش��دیدی
خورد! وزیر امور خارجه ایران روز جمعه گذشته
از «تغییر موض��ع» و زیادهخواهی آمریکاییها
س��خن گفت! و همتای آمریکایی او نیز ایران را
تهدید به ترک میز مذاکره کرد!

مجتب�ی اصغری :مهمترین خط رس��انهای جبهه
لیبرالیس��م در تخریب وجهه جمهوری اس�لامی
ای��ران در س��الهای متمادی بر جوس��ازی درباره
«غیرقاب��ل اعتماد بودن» و «بیمنطقی» نوع نظام
برآم��ده از ایدئول��وژی اس�لامی و حاکمیت «ولی
فقیه» به عنوان اصلیترین تفاوت با نظام لیبرال ـ
سرمایهداری ،استوار بوده است .برخورداری از یک
دیپلماسی قوی در حوزه سیاست خارجی با تکیه
بر مولفههای ثابت و قابل تجربه در حوزه ارزشهای
سیستمی ،خود از ابزارهای بسیار مهم قدرت در هر
نظام مدعی در حوزه «اداره جهان» به شمار میرود.
خصوصا که «توافق نهایی» را تا اندازه زیادی مدیون
«فتوای هستهای» رهبر انقالب هستیم که پذیرش
اهمیت آن از س��وی غربیها به عنوان یک «ارزش
غیرقابل عدول» در عرصه حاکمیت اسالمی خود
به رسمیت شناختن «سیاست خارجی ایدئولوژیک
ایرانی» به حساب میآید.
از این منظر فارغ از نتایج بهدست آمده در پایان
مذاکرات  12ساله هستهای و سرانجام توافق نهایی،
نمایش یک دیپلماسی عزتمندانه و منطقی که اتفاقا
در دورهه��ای مختلف روی کار آم��دن دولتهای
برآمده از س�لایق مردم نیز ب��ا ثباتی قابل تامل با
مدیری��ت نظام ادام��ه یافت ،به نم��ادی جهانی از
منطق و عقالنیت «حکومت اسالمی» برای پذیرش
حداکثری در باشگاه قدرتهای جهانی تبدیل شد.
از ای��ن منظر پایان یک دوره طوالنی دیپلماس��ی
هدفمند همراه با رش��د مولفههای گوناگون برتری
ژئوپلیتیکی ایران در منطقه و فرامنطقه شایس��ته
تبریک و تقدیر امت خطاب به امام جامعه است.
در طول دورههای مختلف ،دولتهای برآمده از
رای و نظر مردم بنا به تفاوت سالیق در حوزه سیاست
خارجی ،راهکاره��ای متنوعی برای نحوه تعامل با
سایر کشورها ارائه کردهاند که برتریها و ضعفهای
آنها به مرور آشکار شده است اما مدیریت و رتق و
فتق حوادث  2سال اخیر حقیقتا کار و تالش بیشتر
برده است!
از دل دولتی که با ش��عار «ما بلدیم ،دیگران
بلد نبودن��د» و با ش��اهبیت «سیاس��ت خارجی
غیرایدئولوژیک» روی کار آمد در ماههای نخست
مذاکره به سبک جدید ،طرحهای خانمانبراندازی
همچ��ون «امتیازدهی یکجانبه به غرب» با هدف
محمدرضا کردلو :پرونده هس��تهای  12ساله ایران
و غ��رب که یکی از طوالنیترین پروندههای معاصر
اس��ت ح��اال و پ��س از تمدیدهای مک��رر و اعالم
ضرباالجلهای متعدد واقعا در وین به جمعبندی
پایانی رسیده است .بسیاری از کسانی که روزهای
متم��ادی پیگیر مذاکرات هس��تهای ای��ران با 5+1
بودهاند و از نیویورک و تماس تلفنی روحانی -اوباما تا
عکس مشترک اشتون-ظریف در ژنو و بیانیه لوزان

شورویزه کردن ایران چگونه شکست خورد؟

فاتحه سیاست خارجی غیرایدئولوژیک!
«اعتمادس��ازی 2ساله» متولد ش��د که اگر نبود
مقاومت بینظیر نخبگان و مسؤوالن و مردم ،چه
بس��ا امروز پروسه «خلع س�لاح نظامی ایران» به
جای «توافق هس��تهای» اجرایی شده بود! توافق
نامتوازن و یکجانب��ه «ژنو» نتیجه تعدیل همین
ایده مشعش��ع بود که با صرف انرژی بسیار ،نظام
توانست بینش حداقلی پشت آن را تا حدی ارتقا
داده و ضمن تزری��ق روحیه خودباوری به دولت،
فاصله عمیق میان کف و سقف ستاندهها و دادهها
را تعدیل کند.
ایده بعدی ،حداقلی اندیش��ی در بطن مذاکره
ب��ود که بعض��ا در س��خنان برخی دولتم��ردان و
حاشیهسازان در سطح اکتفا به ذات «مذاکره برای
مذاکره» بروز یافت .یعنی صرفا آنچه تابوشکنی از
«مذاکره با آمریکا» نامیده میشد مالک و هدف از
دیپلماسی فش��رده با غرب معرفی شد و برداشته
شدن «تحریمها» و «حفظ دستاوردهای هستهای»
به هدفی حاشیهای و قابل چشمپوشی در برابر اصل
اعالم شده «توافق به هر قیمتی» تبدیل شد.
با اصالح این مس��یر و خارج کردن مذاکرات از
«تواف��ق بد» با تعیین و تش��دید خطوط قرمز ،در
بحبوحه فش��ار آمریکا برای مدیریت مذاکراتی که
با حداقلگرایی س��ابق فاصله قابل توجهی داشت،
مجددا بخش��ی از سیاسیون و دولتمردان تا مرز از
ک��ف دادن صبر و ش��کیبایی خود به پیش رفتند.
به نح��وی که اقلی��ت مذکور با مط��رح کردن تز
ایدئولوژیک «صلح حس��نی» سعی در اعمال فشار
حداکثری بر تیم مذاکرهکنن��ده برای تن دادن به
شروط دقیقه  90حریف کردند!
در تمام بحرانهای حقیقی و ساختگی مذکور،
رهبر انق�لاب با حلم و بردب��اری ،ضمن حمایت
صد درصدی از تیم مذاکرهکننده و روحیهدهی به
دولت ،هدایت کلیات مس��یر مذاکرات را عهدهدار
بودن��د ام��ا مهمتری��ن نقش رهب��ری در حفظ
یکپارچگی جامعه در فضایی متبلور شد که گروهی
از خیانتپیش��گان متخصص در مباحث عملیات
روانی به شیوه انگلیس ،سیاست «دوقطبیسازی»

جامع��ه ایرانی با هدف امتیازگیری از نظام و مهیا
س��اختن ش��رایط برای عقد یک «توافق بد ضد
ایران��ی» را در پیش گرفته بودند .خنثی ش��دن
همه این دسیسهها و بدفهمیها و بیطاقتیهای
ذیل نقش��ه «فروپاش��ی از درون» با «ش��ورویزه
کردن» ایران را مدیون حکمت ،منطق و عقالنیت
حداکثری رهبر انقالب هس��تیم که امروز پس از
جمعبندی مذاکرات ،زبان دوست و دشمن را به
تحسین گشوده است.
در چنین فضایی مقایسه موقعیت کنونی ایران
با شوروی به عنوان تنها ابرقدرت رقیب آمریکا در
جهان دوقطبی از سوی اوباما ،نشانهای قابل توجه
از برآورده ش��دن همه اهداف نظام در پشتپرده
مذاکرات اس��ت .برای دنبالکنندگان تحلیلهای
«وطنامروز» که از اهداف آش��کار نهادهای خلع
س�لاحی همچون پاگواش و پلوش��رز و رهپویان
صل��ح و نای��اک و بنیاد برادران راکفل��ر به عنوان
مادرخرج پروژه «سازش آمریکا با ایران» ،دستکم
 2سال پیش از این مطلع شده بودند ،احتماال این
اعتراف رئیسجمه��ور آمریکا چندان دور از ذهن
نبوده است.
پیش از این فاش کردیم در عقبه همه بنیادها
و مراکز آمریکایی که پشتپرده از مذاکرات «ایران
و آمریکا» حمایت میکنند و طرحهای خود را در
قالب بستههای غربی و ایرانی روی میز دیپلماسی
جهانی میگذارند ،نقشآفرینی در پروسه «فروپاشی
شوروی» نیز به چشم میخورد .هدف نهایی همه
بنیادهای مذکور «خلع س�لاح ایدئولوژیک ایران»
به عنوان قدرتی بس��یار س��همگینتر از «توانایی
هستهای» کشورمان بوده و هست .موضوعی که در
عرصه ظهور یک ابرقدرت جهانی به عنوان «قدرت
نرم» به آن اش��اره میش��ود .قدرت نرم آمریکا در
«فرهنگ و سبک زندگی آمریکایی» نهفته بود که
همراه با «قدرت سخت» اقتصادی و نظامی ،از این
کشور یک ابرقدرت جهانی ساخت.
اما ایران در عرص��ه اقتصادی چندان کارآمد
نب��وده و با توجه به عمر کوتاه  37س��اله انقالب،

در مذمت «ارزیابی شتابزده»
و ای��ن آخریها نشس��ت  18روزه در ژن��و را دنبال
کردهاند ،حاال و پس از آنچه خبرگزاریهای خارجی
از آن بهعنوان توافق یاد میکنند ،سوالهای بسیاری
را در پس ذهن دارند که معمولترین آنها تاثیر توافق
صورت گرفته در زندگی و معیشت و اقتصاد و «جیب

مردم» است .شاید افراد دیگر دغدغههای با اهمیت
دیگری را نیز مطرح کنند ،شبیه اینکه آیا این توافق
عزتمندانه است؟ یا امثالهم .برخی به اشتباه گمان
میکنن��د خطقرمزهای مطروحه توس��ط رهبری
ب��رای تیم مذاکرهکننده خ��دای نکرده «فرمالیته»

هنوز برای مهندسی و اجرای نقشه اقتصادی خود
وقت دارد .آنچه س��بب شده ایران در  37سالگی
نظام ،با «ش��وروی» در بحبوحه قدرت و رقابت با
آمریکا به عنوان ناظم جهان لیبرال ـ سرمایهداری
مقایسه شود در بزرگی و اهمیت قدرت نرم ایرانی
اس��ت .قدرتی که نفوذ ایران را از ش��رق تا غرب
گسترش داده و ملتها و حتی بخشی از دولتها
را مشتاق سرمایهگذاری بر آینده نظام جمهوری
اس�لامی کرده اس��ت .علت تالش چین و روسیه
برای هموار ساختن مس��یر ورود ایران به باشگاه
قدرته��ای جهانی نیز همین موضوع اس��ت .هر
دو کش��ور فاقد مولفههای «قدرت نرم» هستند و
از این جهت از توانای��ی الزم برای تقابل نهایی با
لیبرال ـ سرمایهداری برخوردار نیستند.
قدرت ن��رم ایران به ق��ول غربیه��ا برآمده از
«ایدئولوژی اس�لام» یا جمله معروف «سیاست ما
عین دیانت ماس��ت» ش��هید مدرس است .جنگ
نهایی تمدنها بنا به پیشبینی خود صاحبنظران
ایس��تاده پش��ت پ��رده طرح «س��ازش ای��ران و
آمری��کا» که همگی صاحب کرس��ی در بنیادهای
راکفلرها بهعنوان صاحبان لیبرالیس��م هستند ،به
نفع حاکمیت اس�لام تمام خواهد شد و داعیهدار
اس�لام ناب و اندیش��هورز در جه��ان کنونی بدون
کوچکترین رقیبی ،جمهوری اسالمی ایران است.
ای��ران برخ�لاف همه تالشه��ای غربیها در
آس��تانه فروپاش��ی از درون قرار ندارد اما ش��کی
نداریم که زیر کاسه «توافق نهایی» نیم کاسهای
غیرهس��تهای اس��ت و همین موضوع بر اهمیت
هوشیاری مردم و مسؤوالن میافزاید .ما موظفیم
از کیان داشتههای هستهای و نظامی و ایمانیمان
در جبههای مش��ترک دفاع کنیم تا آینده روشن
انقالب به واسطه گسستگی میان مولفههای قدرت
نرم و س��خت جمهوری اسالمی مخدوش نشود و
مسیر فتحالفتوح ایمانی را با وادادگی لیبرالیستی
به بهانه کسب امتیاز اقتصادی تاخت نزنیم .پس
کمربنده��ای ایمانی را محکمتر از همیش��ه باید
بست که قویترین قدرتهای جهان بدون تمسک
به ارزشهای الهی با خرابههای لنینگراد کمونیسم
و آرمانشهر بیعدالت لیبرالیستی برابری میکنند.
این تنها برگی از پرونده «جنگ تمدنها» بود ،باز
هم همراهیمان کنید.
است و مذاکرهکنندههای ارشد ایران نسبت به این
خط قرمزها بیاعتنا هس��تند .باید گفت :این گزاره
به هیچوجه درست به نظر نمیآید ،هرچند از سوی
برخ��ی و البته با «افراط» مطرح ش��ود ام��ا درباره
عزتمندانه بودن ی��ا نبودن این توافق نمیتوان نظر
قطعی داد .پس��ندیده آن اس��ت که منتقدان فنی
مشابه دفعات قبل از روی متن سخن بگویند.
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نگاه

چرا ملت جشن نگرفت؟

حسین قدیانی :سهشنبه خیلیها را ابتدا گمان بر
این بود؛ «بعد از اعالم خبر توافق ،مردم به خیابان
میریزند و جشن میگیرند» لیکن از آنجا که ساعت
اعالم رسمی این خبر ،در روز بود و ملت هم روزه،
بعدا گفته شد؛ «جشن مردمی در ساعات پایانی روز
سهشنبه و در سراس��ر ایران برپا میشود و چنان
باشکوه که تداعی روز حماسه ملبورن را کند مثال!»
این وس��ط ،رس��انه ملی هم برای دولت و اصحاب
وزارت خارجه ،انصافا سنگ تمام گذاشت اما خوب
یا بد ،این رخداد ،یعنی «جشن ملی» رخ نداد .آیا
مردم ،توافق را توافق بدی میدانس��تند که حاضر
به جشن خیابانی نشدند؟ قطعا اینگونه نیست! آیا
مردم ،قدردان زحمات تیم مذاکرات نبودند؟ طبعا
اینگونه نیست! واقعیت آن است که ملت ما ،بیش
از شور ،خواه شور غم ،خواه شور شادی ،اهل شعور
اس��ت .این مهم را ملت مقاوم و غیور ایران ،بس��ی
زودتر از اصحاب سیاست فهمیده که صرف توافق،
ایضا صرف اج��رای این تواف��ق ،معجزه نمیکند!
ملت معتقد است؛ «گیرم همه تحریمها همان روز
سهشنبه لغو شد و گیرم کل صنعت هستهای هم
نگه داشته شد! چیزی از این بهتر؟ اما چیز به این
خوب��ی ،مادام که در داخ��ل ،بیتدبیری اقتصادی
حاکم باش��د و نگاه به جای جوانان مستعد وطن،
دوخته شده باشد به اجنبی ،مسکنی موقت شاید
باشد لیکن حلالمس��ائل معیشت کشور نخواهد
ش��د» .از ورای همی��ن زاویه ،آح��اد ملت ،ضمن
برتری دادن شعور بر شور ،هر چند که به اصحاب
دیپلماسی خدا قوت گفت اما هیچ دلیلی ندید برای
جش��ن و احیانا پایکوبی ،بریزد خیابان .با همه این
اوصاف ،با جماعت بسیار قلیلی طرفیم که تیم ملی
فوتبال میبازد ،جشن میگیرند ،بازی لغو میشود،
جشن میگیرند ،داور اعالم اوت دستی به نفع ما ،آن
هم در نیمه زمین خودمان میکند ،جشن میگیرند
و کال جش��ن میگیرند! اینکه حاال روز تابوت باشد
یا س��الروز گهواره ،هیچ برایشان مهم نیست؛ مهم
جشنی است که باید بگیرند و الباقی حرکات موزون
و نام��وزون! از قضا ،راقم این س��طور ،ظرف  2هفته
اخیر 2 ،پیشنهاد به مجلس شورای اسالمی داد؛ یکی
آنکه «استفاده ابزاری از شهدا را بگردند راهش را پیدا
کنند بلکه رس��ما مصداق جرم شود» ،دیگری آنکه
«مخفی شدن پشت س��خن بزرگان را هم ،حاال به
هر طریق ممکن ،غیرقانونی بخوانند» .اینک پیشنهاد
س��وم! مجلس محت��رم ،هر جور ش��ده ،مصوبهای
تصویب کند بلکه این جمع قلیل ،یک روز از س��ال
را همینطور الکی بریزند فالنجا ،تا میتوانند جشن
مفصلی بگیرند و دور همی خوش باشند!
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