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مازندران

افتتاح پروژههای هفته بهزیستی
در قائمشهر

ب��ا حض��ور فرمان��دار قائمش��هر ،مدیرکل
بهزیستی مازندران ،مشاوران و معاونان و رئیس
اداره بهزیس��تی قائمش��هر ،مجموع��ه پذیرایی
ماتوش��و افتتاح ش��د و در پایان از دفتر س��ایت
مازن��ی خبر و ماهنامه تکرار بازدید بهعمل آمد.
سعید آرام ،مدیرکل بهزیستی مازندران در این
مراسم ضمن ابراز خرسندی از افتتاح پروژههای
بهزیستی در قائمشهر ،مرکز پویش را شصت و
پنجمین مرکز خدم��ات به معلوالن عنوان کرد
و گفت ۱۱۰ :مرکز توانبخش��ی روزانه در استان
زمینههای خدمت به جامعه  3هزار نفره معلوالن
در مازندران را فراهم میکنند .وی با بیان اینکه
بهزیستی تنها متولی سالمت اجتماعی در کشور
اس��ت ،افزود :اصلیترین و مهمترین س��ازمانی
ک��ه در جه��ت آموزش راه درس��ت زیس��تن و
مهارتهای زندگی در جهت کاهش آسیبهای
اجتماعی گام برمیدارد ،سازمان بهزیستی است.
خوزستان

ترمیم جاده روستایی با همت
شركت نفت و گاز مسجدسلیمان

جاده دسترس��ی روس��تاهای راهدار و کرایی
از توابع شهرس��تان شوش��تر با همت ش��رکت
بهرهب��رداری نف��ت و گاز مسجدس��لیمان مورد
مرمت و بهسازی قرار گرفت .این اقدام در راستای
توجهات وزارت نفت به مسؤولیتهای اجتماعی
در مدت زم��ان  6ماه و با صرف هزینهای بالغ بر
 500میلیون تومان توسط مدیریت مهندسی و
ساختمان این ش��رکت انجام شد .طی این اقدام
عامالمنفعه ،جاده مورد اس��تفاده روستاییان که
به دلیل غیراس��تاندارد بودن در هنگام بارندگی
قس��متهای زی��ادی از آن دچار آبشس��تگی و
تخریب ش��ده بود به طور اساسی مرمت و اصالح
ش��د .انجام  2هزار مترمکعب خاکبرداری و 900
مترمکعب خاکریزی ،احداث  2دهانه پل کوچک
و دیوار حایل سنگی به مقدار  1700مترمکعب،
اج��رای  730مترمکعب الیههای اس��اس و زیر
اس��اس و اجرای روکش آسفالت به مقدار4300
متر مربع و ضخامت  6سانتیمتر از جمله اقداماتی
بود که برای اجرای آن توسط شرکت بهرهبرداری
نفت و گاز مسجدسلیمان هزینه شد و موجب شد
راه دسترس��ی اهالی روس��تاهای راهدار و کرایی
بهطور اساسی مرمت و بازسازی شود.

وطن امروز

رئیس سازمان بسیج سازندگی استان خبر داد

حضور جهادگران در ۳۵۳نقطه استان مرکزی

رئیس سازمان بسیج س��ازندگی استان مرکزی
گف��ت :اردوهای جه��ادی در  ۳۵۳نقطه ش��هری و
روس��تایی استان مرکزی انجام میش��ود .به گزارش
تس��نیم از اراک ۲۶ ،رمضانالمبارک  ۱۳۹۵بود که
مقام معظم رهبری در دیدار جمعى از دانش��جویان،
در بخش��ی از بیانات ارزشمندشان به بحث اردوهای
جهادی اشاره کردند و فرمودند« :اردوهای جهادی را
توسعه بدهید ،تداوم بدهید ،من خوشحال شدم که
این جوان آمد اینجا و از اردوی جهادی صحبت کرد
و ش��رح داد ،بله! همین حرفهایی که ایشان گفت،
همه مورد تأیید من است ،این اردوهای جهادی ،هم
تمرین است ،هم خدمت است ،هم خودسازی است،
هم آشنایی با فضای جامعه است .خیلی چیز باارزشی
است ،روزبهروز اینها را بتوانید توسعه بدهید؛ جهاد هم
هست ،واقعاً جهاد است؛ کار است ،جهاد است ،تالش
است ،خدمت به محرومان است» .تاکید مقام معظم
رهبری نسبت به توسعه و تداوم اردوهای جهادی در
حالی است که این اردوها ،مجموعهای از فعالیتهای
خودجوش��ی به شمار میرود که توسط دانشجویان،
طالب حوزههای علمیه ،دانشآموزان ،دانشجویان و
سایر جوانان داوطلب در مناطق محروم کشور برگزار
میش��ود و هر ی��ک بنابر ظرفیته��ا و تواناییهای
موجود ،انواع خدمات از جمله انجام پروژههای عمرانی

مورد نیاز منطقه ،خدمات کشاورزی ،پزشکی-درمانی
و آموزشی -تحصیلی را در کنار فعالیتهای فرهنگی
ارائ��ه میدهند .بخش بزرگی از ه��دف برگزاری این
اردوهای جهادی ،بر پایه سازندگی استوار شده است
که این س��ازندگی از خودس��ازی درونی افراد آغاز و
به س��ازندگی در مناطق محروم خالصه میشود ،در
اس��تان مرکزی نیز این اردوها با استقبال چشمگیر

تمدید مهلت شرکت در جشنواره کتابخوانی رضوی

مدی��رکل کتابخانههای عموم��ی چهارمحال
و بختی��اری گفت :مهلت ش��رکت در هش��تمین
جش��نواره کتابخوانی رضوی از س��وی دبیرخانه
این جش��نواره تا  ۱۰مردادماه  ۱۳۹۷تمدید شد.
به گزارش روابط عموم��ی اداره کل کتابخانههای
عمومی چهارمحالوبختیاری ،فرهاد خلیلمقدم،
مدیرکل کتابخانههای عمومی و دبیرهش��تمین
جش��نواره کتابخوانی رضوی در اس��تان از تمدید
مهلت ثبتنام و ارسال پاسخنامههای مسابقات این
جشنواره تا روز چهارشنبه  ۱۰مردادماه  ۱۳۹۷خبر
داد و از شرکتکنندگان نوجوان ،جوان و بزرگسال
این مسابقه خواست پاس��خنامههای خود را پس
از تنظی��م و تکمیل ،در یک��ی از قالبهای فردی
ی��ا خانوادگی ( ۵ ،۴ ،۳ ،۲نفره و بیش��تر) به یکی
از کتابخانههای عمومی در سراس��ر استان تحویل

دهن��د .پی��ش از این ،روز یکش��نبه  ۳۱تیرماه به
عنوان آخرین مهلت ارسال پاسخنامههای مسابقه
هشتمین جشنواره کتابخوانی رضوی اعالم شده
بود .عالقهمندان برای شرکت در هشتمین جشنواره
کتابخوانی رضوی میتوانند برای دسترسی به منابع
این جشنواره به کتابخانههای عمومی سراسر استان
مراجعه کنند .همچنین میتوانند پرسشنامه و فایل
 PDFمنابع هشتمین جشنواره کتابخوانی رضوی
را از سامانه اطالعرسانی و ثبتنام جشنواره رضوی
( )razavi.iranpl.irدریاف��ت کنن��د .داوری آثار
هشتمین جشنواره کتابخوانی رضوی از  ۱۵مرداد
سال جاری آغاز میشود و اختتامیه این جشنواره
نیز در ایام دهه والیت (دهه اول شهریور) با حضور
افراد و خانوادههای برگزیده در س��طح ملی برگزار
خواهد شد.

جوان��ان و نوجوانان هم��راه بوده و هر س��ال بر این
استقبال عمومی از اردوهای جهادی افزوده میشود.

■■ فعالیت  ۱۹۷گروه جهادی در استان مرکزی

رئیس سازمان بسیج سازندگی استان مرکزی با
اشاره به فعالیت گروههای جهادی در استان مرکزی
به تس��نیم گفت :در سطح اس��تان مرکزی در تمام
شهرستانها و ناحیه دانش��جویی در مجموع ۱۹۷

شرایط امروز کشور بحرانی نیست اما حساس است

حجتاالسالم والمسلمین احمد مروی ،معاون
ارتباطات حوزوی دفت��ر مقام معظم رهبری 27
تیرماه در پنجمین ش��ب از سلسله نشستهای
بیس��ت و پنجمی��ن دوره طرح تقوی��ت مبانی
اعتقادی و ش��بههزدایی دینی ،با تبریک ایاماهلل
فرخنده دهه کرامت ،از اهتمام نماینده ولیفقیه
در اس��تان چهارمح��ال و بختیاری ب��ه برگزاری
این نشس��تهای معرفتی تش��کر ک��رد و گفت:
اجر و پ��اداش واقعی برگزاری این نشس��تها را
خداوند متعال میدهد و از غیر او ساخته نیست.
حجتاالسالم والمس��لمین مروی افزود :بهترین
عمل از نظر اهل بیت(ع) این است که انسان مدام
و مس��تمر به معرفت دینی خود بیفزاید که این
مهم با برگزاری چنین نشستهایی محقق خواهد
ش��د .وی با تأکید بر اینکه انقالب اس�لامی یک

به نام اهلل ،پاسدار حرمت خون شهیدان
ادامه از صفحه اول
دلنوشت
دل��م حزن ص��دای تو را
میخواهد ،زمانی که برایمان از مظلومیت شهدا
مینوش��تی! از قاس��م و رضا! از علمدار! از ش��ب
عاشورایی! حاال هم عیبی ندارد اگر رسانهها خون
مطهر شهدای ما را نبینند! خدا که میبیند! از نظر
خدا و در نقشه خدا ،هیچ رسانهای رساناتر از خون
شهید نیست! از اول خلقت تا االن ،همه بوقها را و
همه بوقچیها را و همه روزنامهها را و همه پیجها
را و همه پستها را و همه توئیتها را با هم جمع
کنید! هنوز هم غلبه از آن سیدالشهدایی است که
از خون خود ،بهترین رس��انه را ساخت! و خون هر
ش��هیدی ،جوهر دیگری از آن قلم اس��ت که در
رسانه حسین بن علی منتشر میشود! و اگر جز این
بود ،کجا شور عاشورا به شکوه اربعین میرسید؟!
پس بگذار رس��انهها نبینند! خون خود همین ۱۱
شهید ،کارش را بلد است! همچنان که چشم نافذ
شهید سرجدا ،کارش را بلد بود! همچنان که گلوی
علیاصغر! مهم ،تعداد شعبات یک تیر نیست؛ مهم
آن است که اراده خدا چیست! خدا بخواهد ،موسی
را در کاخ خود فرعون بزرگ میکند! و آتش نمرود
را بر ابراهیم ،س��رد و س�لامت میکند! آن دم که
حرمله ،تیر سهشعبه را کشید ،با خود میاندیشید تا
ثانیههایی دیگر کار کوچکترین سرباز امام حسین
علیهالس�لام تمام اس��ت ولی هنوز هم مادران ،بر
پیشانی نوزادان خود سربند علیاصغر میبندند! آیا
آن لحظه تاریخی که امام عاشورا ،خون علیاصغر
خود را به آسمان پرتاب کرد ،رسانهای داشت جبهه
حق؟! رسانه اما همان خدا بود! و آری! «ما رأیت اال
جمیال» هم کار خدا بود! دریاچه زریوار ،زیباس��ت
اما امشب و فرداشب و هر شبی که از جوار زریوار،
صدای خنده بچهای میآید ،یعنی یادمان باش��د
برای حفظ این شادی ،جوانانی از جان شیرین خود
دس��ت شستند! سالم خدا بر این شهیدان که هم
جلوه غربت شدند ،هم تجلی وحدت! باز هم دشمن
برود نقشه اختالف بکشد میان شیعه و سنی! باز هم
دش��من توهم بزند که جوان امروز ،خالی از ایمان
و امید و آرمان و انگیزه اس��ت! حتی در کشاکش
فوران انواع و اقس��ام فساد که گویی تمام بر و بحر
را فرا گرفته ،هستند جوانان و بسیجیانی که عوض
شهوت ،در پی ش��هادتند! باید هم دشمن اینقدر
کینه داشته باشد از بسیج و از پایگاه بسیج! اگر نبود

جانبرکفی این نهاد مقدس و اگر نبود هوشیاری
جمی��ع نیروهای موظف ب��ه پاس��داری از امن و
ام��ان تمام این آبادی ،هر بخ��ش ایران عزیز ما را
گروهکی از این خاک میدزدید! و هیچ مهم نیست
س��لبریتیها متوجه این مسائل باشند یا نباشند!
علیاکبر و علیاصغر و قاسم و رضا و علمدار و پیران
توپخانه ،مگر با هشتگ ماندند که ما االن منت قشر
بیهنر را بکشیم؟! و مگر پاکدامنی مریم ،با هشتگ
ثابت شد؟! و مگر کلیماهلل با کمک هشتگ ،دریا را
شکافت؟! حتی در شرق ابوالخصیب هم خبری از
هش��تگ نبود! اما آن علمدار را که الگو از علمدار
کربال میگیرد و با تمام وجود به «کفی باهلل حسیبا»
معتقد است ،نمیبینی اال در حال لبخند! دست هم
برود ،طوری نیس��ت! باز لب خرازی ،تبسم را بلد
است .شبهای «کربالی ،»5خبری از اینستاگرام
نبود و تلگرام و هشتگ نبود ،لیکن خدا بود! امروز
هم خدا هست! این همان خدایی است که بهواسطه
شهادت ،محمد بلباسی را به مردم ایران شناساند؛
یک پاس��دار مازندرانی که اگر زلزله بیاید ،پای کار
مردم اس��ت و اگر س��یل ،باز هم! و اگر الزم باشد
دشمن را بیرون مرزها نگه دارد ،باز هم! یکی آن باال
هست که هوای مظلومیت بچههای ما را دارد! یکی
آن باال هست که همه طعنهها را خوب میشنود!
طعنه چقدر گرفت رفت! طعنه میخواس��ت نرود!
طعنه مدافعان اس��د! اما این  ۱۱ش��هید اخیر که
در خاک خودمان به ش��هادت رس��یدند؛ پس چرا
اینجا هم طعنه را داریم میشنویم؛ طعنه سکوت؟!
این نش��ان میدهد رنگ لوگ��وی زنجیرهایها ،با
عرض معذرت ،س��ت با بیشرفی اس��ت ،نه لزوما
پرچم حرامیان! اینها هم��ان نامردانی بودند که از
لزوم بازنگری در زیارت عاش��ورا نوشتند ولی خدا
جوابش��ان را با زیارت اربعین داد! دیوانهها توهم
زدهاند با  ۴تا ش��بهه که «چرا پس از سوم خرداد،
جنگ تمام نش��د؟!» دفاعمقدس از چش��م جوان
ام��روز میافتد! فکر اینجا را نمیکردند که «احمد
کاظمی» تا ابد در دل «محسن حججی» جاودانه
است! دوست دارم رجز بخوانم! خیالتان راحت! تا
زیارت اربعین به زیارت قدس شریف منتهی نشود،
دفاعمقدس ما تمام نمیشود! بیشعورهای عاری
از ش��رف ،مثال یادش��ان رفته که روز سوم خرداد،
فقط خرمش��هر آزاد شد ،نه تمام جنوب و غرب! و
مثال یادش��ان رفته که واقعه مرصاد ،اصال و اساسا

بعد از قطعنامه بود! شگفتا! اشکشان را در فردای
مجازات منافقین مصمم به دشمنی ،مکرر دیدهایم
اما همین که ما در غم کاکاحمد و سوگ مسیح
کردس��تان ،نم اشکی بریزیم ،میشود ترویج غم و
غصه! غ��م و غصه اما ارزانی خودتان! ما با ش��هدا
زندگی میکنیم! شهادت آنقدر زیباست که چمران
را از آمریکا میکشاند و میآورد روزی لبنان و روزی
ه��م دهالویه! حاال باز بروید در عینک «مصطفای
خمینی» توپ و تانک ،فتوشاپ کنید! حاال باز همه
سعی خود را بکنید ،بلکه احمدیروشن دیده نشود!
لیکن به کوری چشم شما «مصطفای خامنهای»
هم مثل چمران ،دانش��ور عرصه هس��تهای شد و
عاقبت هم شهید! چه چیزی را بنا دارید نبینید؟!
چه مفهوم��ی را میخواهید تخریب کنید؟! کدام
بزرگ را میخواهی��د کوچک کنید؟! با کدام خدا
به جنگ برخاس��تهاید؟! خدای��ی که دخل نمرود
را ب��ا پش��های درآورد؟! خدای ش��نهای صحرای
طبس؟! خدای مردمک چش��م حججی؟! خدای
این  ۱۱ش��هید؟! س��ال  ۸۸در تهران ،ابوابجمع
مدعیان دروغین اصالحات ،به پایگاه بسیج حمله
کردند و امس��ال هم گروهک پ��ژاک در مریوان! و
این ،نه نخستین پیوند افسادطلبان با گروهکهای
تروریستی اس��ت ،نه آخرینش! واقعیت آن است
رنگ لوگوی زنجیرهایها با پرچم همه گروهکهای
بیمنط��ق ،س��ت اس��ت! صدالبته وحوش��ی که
انتخابات را تنها به ش��رط برد میپذیرند ،باید هم
هماهنگ با گروهکهای ضاله باشند! لیکن آرزوی
ما این اس��ت که همآهنگ با شهدا باشیم! نوشتم
«آهنگ» و دلم پر کش��ید برای نوحه «آهنگران»
در ابت��دای «روایت فتح» قس��مت «علمدار»! ای
جانم! یعنی من عاشق موسیقی تیتراژ روایت فتح
هستم! میبینید! حتی این مجازستان کوفتی پر از
هشتگ هم نتوانست ذائقه ما را عوض کند! از بس
تخریب کردید «راهیان نور» را ،این هم نتیجهاش!
رسما «مجنون» شدهایم! آری! ما در همین چهارراه
ولیعصر ،بارها و بارها آغوش گرم مادران ش��هدا را
برای جگرگوشههای خود دیدهایم؛ چه موسم اعزام
به جبهه ،چه هنگام برگش��ت اللههای خونین! ما
مادر کاکاحم��د را داریم! ما «زینب» را داریم که
به ما یاد داد مادام که خدا هست و مادام که خون
خدا ،جز زیبایی نباید دید! ما کجا شهیدی دیدیم،
اال آنکه نگوییم السالم علیک یا اباعبداهلل!...

www.vatanemrooz.ir

گروه برای تابستان آماده انجام فعالیت شدند که در
این گروهها  ۸۱۲نفر خواهر و  4هزار و  ۲۴۲نفر برادر
آمادگ��ی الزم در این زمینه را دارند .س��رهنگ علی
فراهانی افزود :عرصههایی که در آن توسط گروههای
جهادی خدمترس��انی میش��ود فن��ی و عمرانی،
فرهنگی ،اقتصادی ،س�لامت و بهداشت و آبرسانی
است که در این حوزهها برنامهریزی شده است .رئیس
سازمان بسیج سازندگی استان مرکزی تصریح کرد:
کیفیت گروههای ما در  3سطح ویژه ،فعال و عادی
س��ازماندهی میش��ود و در عرص ه فرهنگی ،۳۳۸
علمی و آموزش��ی  ،۱۶۵بهداش��ت و س�لامت ،۴۹
اش��تغالزایی و کارآفرینی  ۶۸و فنی و عمرانی ۲۹۶
نفر فعالیت دارند .فراهان��ی بیان کرد :در جغرافیای
هدف در بخش شهری  ۱۱۸منطقه و بخش روستایی
 ۲۳۵منطقه برای فعالیت گروههای جهادی شناسایی
شده است .وی ادامه داد :از میان اقشار مختلف نظیر
مهندسان عمران  4گروه ،مهندسان صنعت  3گروه،
کارگری یک گروه ،پیشکسوتان  4گروه ،کارمندی 2
گروه ،دانشجویی  13گروه ،بسیج محالت و مساجد
۲۶۶گ��روه ،طالب  2گروه ،دانشآم��وزی  ۲۲گروه،
پزش��کی یک گروه ،جامعه زنان  ۳۳گروه و سایر 7
گروه مش��خص شدهاند و به ترتیب در انجام وظایف
خود ایفای نقش میکنند.

فرهنگ و زندگی جدیدی را بر جامعه حاکم کرده
که دش��من از آن واهمه دارد ،ابراز کرد :دشمنی
ب��رای آن نیس��ت که فردی رفت��ه و فرد دیگری
آمده است؛ دش��منی برای آن است که فرهنگی
مبتنی بر توحید بر انقالب اسالمی حاکم شده و
به یقین این دشمنیها پایانپذیر نیست .معاون
ارتباطات حوزوی دفتر مقام معظم رهبری با بیان
اینکه دش��من تاب تفکر انقالب اسالمی را ندارد،
ادامه داد :دشمن همیشه به دنبال سلطه بر انقالب
اس�لامی بوده و هست و از اینکه ایران زیر بار زور
نمیرود ،آشفته است .وی با اشاره به شرایط امروز
کشور خاطرنشان کرد :شرایط امروز کشور بحرانی
و خطرناک نیست اما حساس است؛ باید با تحلیل
درست اوضاع ،واقعبینانه رفتار دشمن را بررسی
کنیم و در نهایت تصمیم درست بگیریم.

شماره 5 2493
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 19کیلومتر از شبکه فاضالب شهر
گرگان شستوشو و الیروبی شد

مدیر امور آب و فاضالب منطقه گرگان گفت:
در  3ماه اول س��ال جاری  19کیلومتر از شبکه
فاضالب شهر گرگان شستوشو و الیروبی شد.
رضا سوختهس��رایی افزود :این اق��دام با هدف
پیشگیری از گرفتگی در مسیر شبکه فاضالب
و کاهش حوادث احتمالی انجام ش��ده است .به
گفته وی ،جلوگیری از رسوبگذاری و جلوگیری
از ایجاد شرایط بیهوازی و پیشگیری از انتشار
بو از دیگر مزایای شستوشوی شبکه فاضالب
است .سوختهسرایی به دیگر فعالیتهای انجام
ش��ده در مدت مذکور اش��اره ک��رد و افزود3 :
هزار و  730مورد بازرس��ی منهول 119 ،مورد
همسطحس��ازی منهول 3 ،فقره اصالح انشعاب
فاضالب 2 ،هزار و  307مورد مهپاشی منهول و
تعویض  33عدد دریچه شکسته از دیگر اقدامات
انجام ش��ده اس��ت .وی تصریح کرد :با توجه به
افزایش جمعیت شهر گرگان و ضرورت تامین
آب شرب سالم و بهداش��تی برای شهروندان و
حفظ محیطزیست ،لزوم دفع بهداشتی فاضالب
بیش از پیش ضروری است.
هرمزگان

زمینه برای فعالیت سرمایهگذاران
ترکیه در هرمزگان وجود دارد

اس��تاندار هرم��زگان گفت :ب��رای فعالیت
در حوزههای م��ورد تقاضای س��رمایهگذاران
کش��ور ترکی��ه ،زمینه و ظرفیت مناس��ب در
اس��تان هرمزگان وج��ود دارد .فریدون همتی
در نشس��ت با تعدادی از سرمایهگذاران کشور
ترکی��ه که متقاضی فعالیت و س��رمایهگذاری
در اس��تان هرمزگان هس��تند ،عنوان کرد :با
توجه ب��ه حوزههای مورد تقاضای فعالیت این
س��رمایهگذاران در زمینهه��ای گردش��گری،
پاالیشگاه و مدیریت و بازیافت پسماند امکانات
و ظرفیتهای مناس��بی در هرم��زگان وجود
دارد .وی ادامه داد :جهت بررس��ی فعالیتها و
نحوه استقرار این ش��رکتهای سرمایهگذاری
در هرمزگان ،نشستهای تخصصی با مدیران
دس��تگاههای اجرایی مربوط برگزار میش��ود.
اس��تاندار هرم��زگان افزود :ت�لاش میکنیم
از توانمن��دی این ش��رکتها و هلدینگهای
س��رمایهگذاری از کش��ور ترکی��ه در اس��تان
هرمزگان بهره ببریم.

بهترین دفاع ،حمله است
یادداشتامروز ادامه از صفحه اول
 ...نظام��ی ،ایدئولوژیک،
ملیگرایانه و تکنولوژیک ،بر ل��زوم مقابله با آنها با
رویکرد  SSRتاکید میکند .نکته مهم در این طرح
تاکید بر لزوم همراهی عوامل داخلی کش��ورها در
قالب انجمنها و سمنها به عنوان کانونهای فشار
بر قدرت است که فشار خارجی را تقویت و اثربخشی
آن را بیش��تر میکنند .سندی که س��ال  2007با
هم��کاری وزارت خارج��ه ،وزارت دف��اع و آژانس
توسعه بینالملل آمریکا منتشر شد بر نقش جامعه
مدنی  Civil Societyدر تحقق این طرح تصریح
میکن��د و حتی گ��زارش س��ال DCAF 2017
(مرکز کنترل دموکراتیک نیروهای نظامی در ژنو)
راهنمای جداگان��های درباره نقش زن��ان در پروژه
 SSRمنتشر میکند .با این نگاه نقش زنجیرهایها و
جریان پشت صحن ه آنها را در امضای برجام و اصرار
این روزهای آنها بر مذاکرات منطقهای ببینید.
بنابراین آنچه کشور را در روزها و ماههای آتی در
موضع ضعف قرار خواهد داد ،تکرار عملکرد انفعالی
دستگاه دیپلماس��ی و رویکرد تدافعی در سیاست
خارجه اس��ت که طی  5س��ال گذشته با کلیدواژه

«تنشزدایی» به اشتباه تئوریزه شد .فراموش نکنیم
سطح نهایی رفرم اجزای امنیتی کشور ،نابودی تمام
مولفههای ق��درت ملی و «نقط��ه کانونی» نهایی،
موقعیتی اس��ت که با نابودی ای��ن مولفهها ،ایران
هی��چ توانی مقابل هژمونی آمریکا در هیچ حوزهای
اعم از ایدئولوژیک ،سیاسی و نظامی نداشته باشد.
این همان نکته مهمی اس��ت که رهبری نیز بارها
و بارها بر آن تاکید کردهاند؛ اینکه دش��منی آمریکا
با ایران با برچیدن صنعت هس��تهای تمام نشده و
ب��ا برچیدن صنعت موش��کی و توقف فعالیتهای
منطقهای نیز تمام نخواهد شد ،لذا آنچه راهگشاست
«رویکرد تهاجمی دس��تگاه دیپلماس��ی کشور در
موضوعات مختلف» اس��ت .تجربه گذش��ته نشان
داده ه��ر کجا رویکرد کش��ور تهاجمی بوده ،طرف
مقابل در نهایت پا پس کشیده است که این دقیقا
منطبق بر همان تئوری بازیهاست؛ چنانکه آمریکا
از قرار گرفتن در نقطه منازعه مس��تقیم با ایران به
دالیل مختلف هراس دارد .تجهیز مراکز هس��تهای
به س��انتریفیوژهای مدل باال با تعداد زیاد و شروع
غنیسازی  20درصدی در شرایطی که غرب ،ایران
را از داشتن حتی یک سانتریفیوژ و حق غنیسازی

 3-4درص��دی نیز محروم ک��رده بود که در نهایت
منجر به بهرس��میت ش��ناختن حق غنیسازی و
پیشنهاد ش��روع مذاکرات توس��ط آمریکاییها در
فروردین  88با واس��طهگری سلطان قابوس عمانی
شد ،نمونه بارزی از نتایج رویکرد تهاجمی در احقاق
حق ملت ایران است.
از این رو آنچه در چند هفته و چند روز گذشته
از دولت دیدهایم ستودنی است .تهدید تنگهها -که
ابتدا برخی تصور میکردند ناظر به تنگه هرمز است
و حاال مش��خص است فراتر از آن در نگاه مسؤوالن
اس��ت -که ابتدا با اس��تقبال رمزگش��ایانه سردار
سلیمانی و س��پس تایید رهبر انقالب مواجه شد،
اس��تفاده از راهبردهای آمریکاییها علیه خودشان
است .به قول توماس شلینگ باید آنقدر هزینه اتخاذ
راهبرد برای طرف مقابل باال برود که از آن منصرف
ش��ود .ع�لاوه بر این رویک��رد تهاجم��ی وزیر امور
خارجه به وضعیت حقوقبشر ،اقدامات بیثباتساز،
تهدیدات امنیتی شهروندان و هزینهکرد نظامی به
جای رفاه آمریکاییها ،از این حیث که کش��ور را از
وضعیت دفاعی ،خارج ک��رده و به «نقطه کانونی»
دشمن میتازد ،قابل ستایش است.

