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نگاه

چه خواهد شد؟!
حسینقدیانی

این روزها پرسش باال را خیلیها از خیلیها
میپرسند اما اساس این سوال ،ریشه در  ۲ضعف
ذات��ی آدمی دارد؛ ترس و یأس! ترس و یأس اما
همان مکر ابلیس است تا مؤمنین و مؤمنات را
بیندازد در منجالب سرخوردگی! پس اوال مراقب
نقش��ه شیطان باش��یم و ثانیا خدا را و این همه
لطف و مدد الهی را فراموش نکنیم! واقعیت آن
است که اول بار نیست که متأثر از خباثت دشمن
و خیانت دشمندوست و بالهت دوست ،گاه از
خود میپرسیم «چه خواهد شد؟!» خوب است
به یاد آوریم دیروز و دیروزها را! اولین ساعات روز
 ۱۲بهمن  ۵۷که هنوز مطمئن نبودیم از آمدن
امام ،مگر نپرسیدیم «چه خواهد شد؟!» و حتی
بعد از نشستن پرواز انقالب ،مگر باز نپرسیدیم
«چه خواهد ش��د؟!» آری! این سوال آشنای ما
بندگان ضعیف اس��ت ،وقتی که تحریم شدیم،
وقتی که تهدید ش��دیم و وقتی که رسما جنگ
ش��د! «چه خواهد شد؟!» روز سقوط خرمشهر؛
«چه خواهد ش��د؟!» ش��ب شکست کربالی ۴؛
«چه خواهد ش��د؟!» فتنه  ۱۸تیر؛ «چه خواهد
ش��د؟!» فتنه بزرگتر « .۸۸چه خواهد شد؟!»
اولی اما ختم ش��د به س��وم خ��رداد و دومی به
کربالی  ۵و س��ومی به یوماهلل  ۲۳تیر و چهارمی
هم به یومالعیار  ۹دی! ما در ورای جنگ تحمیلی،
با وجود هم��ه حضورمان ،درگی��ر «چه خواهد
ش��د؟!» ش��دیم اما خدای باالسر ،از جنگ ،گنج
ساخت تا محسن وزوایی خودی نشان دهد! تا هر
آنکه مرد است ،عیار خودش را ببرد باالتر! آیا بدون
جنگ ،باز هم آن دانشجوی پرشر و شور اصفهانی
میتوانست محمود شهبازی شود؟! اگر ما بندگان
ضعیف هس��تیم ،دلیل نمیشود خدا قادر نباشد
از پیله کرم ابریش��م ،پروانه بسازد! «جنگ» پیله
کرم ابریشم بود و «شهید ابراهیم هادی» پروانه!
«ما عرضه نداریم» پیله کرم ابریشم بود و «شهید
مجید شهریاری» پروانه! بالشک بدترین جای دنیا
برای زنده ماندن موس��ی ،کاخ فرعون بود لیکن
بنگ��ر قدرت خدا را و حکمت خدا را که کلیماهلل
را عدل در همان کاخ فرعون بزرگ کرد! در شبی
از ش��بهای جبهه ،تمام زحمات اروند و والفجر
 ۸داش��ت به فنا میرفت اما خدا با رساندن یک
بولدوزرچی روس��تایی به نام «شهید علیاشرف
مظاهری» ورق معرکه را به نفع رزمندگان اسالم
برگرداند! ترس از جنود شیطان است و یأس هم
اما ما را امامی بود خداباور که وقتی جنگ شد ،آن
را تشبیه به سنگاندازی دیوانهای کرد و...
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گزارش «وطنامروز» از انفعال گروههای ضدانقالب در سناریوی جدید آمریکا

موجسواری بر شکاف درونتشکیالتی

گزارشامروز حسن حنیف :به زعم برخی
آمریکاپرس��تان داخل��ی اگر
اقدام آمریکا در کودتای  28مرداد  32را به عنوان
سندی جدی در کارنامه دشمنی آنها با مردم ایران
در نظر نگیریم ،باید به آغاز تقابل واشنگتن با ملت
ایران از بدو پیروزی انقالب اشاره داشت؛ موضوعی
که با مهندسی س��رویس اطالعاتی این کشور و
هدایت برخی عوامل آن در ایران به دروغ به دوران
پس از فتح النه جاسوس��ی نسبت داده میشود
و هم��واره به دنبال القای چنین دروغی به عنوان
یک واقعیت غیرقابل انکار در ایران بودند؛ دروغی
که دنبال این مس��اله است تا به نسلهای بعدی
انقالب اینگونه القا کند که آمریکا تا زمان اشغال
سفارت خود در تهران هیچ مشکلی با ایران نداشته
و حتی دایه مهربانتر از مادر برای مردم ایران بوده
است .این در حالی است که اگر نگاهی اجمالی به
اقدامات واشنگتن در قبال تهران و انقالب اسالمی
از بدو پیروزی در بهمن  57داش��ته باش��یم ،به
روشنی میتوان موضوع غائلههای خلقی در ایران
را از گنبد تا خوزس��تان و بلوچستان و مهمتر از
همه کردستان مشاهده کرد؛ مسالهای که برخالف
واقع ،به دلی��ل ماهیت چپ برخی گروهکها به
شوروی نسبت داده شده است.
سران واش��نگتن و آژانس اطالعات مرکزی
آمریکا به دلیل نفوذ س��نگین در ایران و ارتباط
با عناصر ساواک ،توانستند ارتباط و اشراف قابل
توجهی بر برخی گروهکهای مس��لح داش��ته
باشند.
موضوع قابل توجه ،نوع برخورد واش��نگتن از
شهریور  59و آغاز تجاوز سراسری بینالمللی به
ایران به سرکردگی رژیم بعث صدام است؛ جنگی
که آغاز آن نهتنها باعث ورود مستقیم آمریکا در
تحمیل جنایات مختلف به ملت ایران شد ،بلکه
مناسبات سرویس جاسوسی این کشور با برخی
گروهکهای داخلی از جمله سازمان منافقین را
دستخوش تغییرات زیادی کرد.
آژان��س اطالعات مرکزی آمریکا با آغاز جنگ
تحمیلی ماموری��ت مهمی را در قب��ال ایران در
دستور کار خود قرار داد و آن شکلگیری ستادی
با مرکزیت اپوزیسیون و همچنین تقابل تشکیالتی
گروههای معاند و تروریست در قالب یک مجموعه
ساختارمند در بستر سیاسی و امنیتی بود .انتقال
رجوی و اجرای عملیاتهای تروریستی منافقین
در ایران نخس��تینقدم در اجرای این سناریوی
آمریکا به ش��مار میرود ک��ه در نهایت با فراری
دادن رج��وی از ای��ران و ش��کلگیری ق��رارگاه
«ا ُ ِورسوراُواز» در پاریس و همچنین ایجاد اشرف

و ارت��ش آزادیبخش ملی در کنار ش��ورای ملی
مقاومت به یک تقابل تشکیالتی منظم و برآمده
از تجمیع همه گروههای معاند از سلطنتطلب تا
کمونیستهای رادیکال و سازمان به ظاهر اسالمی
منافقین در برابر ایران رسید.
ام��ا بای��د یادآور ش��د واش��نگتن ب��ا تحمل
هزینههای بسیار هنگفت و همچنین پشتیبانی
کامل از تروریس��تهای به اصطالح وطنی هرگز
نتوانسته شکستهای خود در این مسیر را پنهان
کند.
این در حالی است که واشنگتن بعد از فتنه 88
دو پروژه خارجی و داخلی را برای هدف قرار دادن
امنیت مردم و کشور ایران کلید زد .پروژه خارجی
موضوع تروریس��م تکفیری در غرب آسیا و آتش
زدن کش��ورهای همس��ایه ایران با هدف نابودی
بازوه��ای خارجی نظام جمهوری اس�لامی بود؛
پروژهای که عالوه ب��ر نابودی بازوهای منطقهای
ایران ،هدف دیگ��ری را هم دنبال میکرد .اتحاد
غرب��ی -عربی -عب��ری به دنبال توج��ه ایران به
خارج از کشور و نوار مرزی خود بود که در نهایت
بتواند وضعیتی سالم و سفید برای رشد تشکیالت
عناصر داخلی آنها در ایران و همچنین بسترسازی
مناس��ب برای ضدانقالب و عوامل داخلی آنها با
هدف اعتراض ،اغتشاش و آشوبی که به درگیری
مسلحانه منجر شود ،ایجاد کند.
ای��ن س��ناریو به خ��روج از برج��ام و افزایش
فشار روانی در بستر اقتصاد نیاز دارد که اقدامات
س��ران واش��نگتن خود بیانگر ماهیت این طرح
و س��ناریو اس��ت« .مایک پمپئ��و» وزیر خارجه
فعلی ایاالتمتحده آمری��کا را میتوان متصدی
پیادهس��ازی طرحهای براندازی علیه نظام ایران
دانس��ت .وی با سابقه کار و مدیریت در سرویس
اطالعاتی آمریکا نس��بت به گروههای ضدانقالب
و اپوزیس��یون ایران شناخت و رابطه عمیق چند
ده س��اله داشته و س��عی دارد در بخشی از طرح
براندازی نظام ای��ران از ظرفیت این گروهها بهره
ببرد.
هر چند افتراق گروههای اپوزیسیون ،ناتوانی و
اساساً نگاه درآمدزایی اکثر قریب به اتفاق آنها در
موضوع دشمنی با ایران کار آمریکا را بسیار سخت
کرده اما وی سعی میکند از میان این جریانات به
تولید و تعیین یک آلترناتیو برای نظام ایران دست
یابد که بخشی از پروژه اعمال فشار بر جمهوری
اسالمی به شمار میرود .حضور پمپئو در جلسه
اخیر ضدانقالب در لسآنجلس نشان داد وی سعی
میکند به جریانات برانداز رسمیت بخشیده و...
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باور کنید خر داغ میکنند!
حسن رضایی

حاال در س��ال  2018درباره
دیدگاه
مذاک��ره ای��ران و آمریکا چه
میتوان گفت؟! خوشبینانه این است بگوییم در
شرایط حاضر بعید است حتی حرفی هم از مذاکره
به میان آید .ما الساعه چنان از همان مذاکره قبلی
ب��ا آمریکاییها داغ دیدهایم که منطقا از این پس
باید از ریس��مان سیاه و سفید هم بترسیم ،بویژه
آنکه طرف مذاکره قبلی اوبامای ظاهرالصالح بود.
اکنون اما سکان مدیریت آمریکا دست فردی است
ک��ه کمترین پایبندی به هی��چ موازین اخالقی،
عرفی ،سیاس��ی ،بینالمللی و در یک کالم؛ هیچ
چیز ندارد .این اما تمام ماجرا نیست .ترامپ دقیقا
از همان زمانی که امضای��ش را پای برگه خروج
آمریکا از برجام میانداخت ،با اطمینان باالیی از
این حرف میزد که آنها (ایرانیها) یک روز برای
مذاکره بازخواهند گش��ت! ترامپ بخوبی میداند
آنچه تداوم حضورش در کاخ س��فید را در س��ال
 2020تضمین میکند ،تنها اقتصاد نخواهد بود.
ترامپ به دلیل حواش��ی خاص زندگی شخصی،
چفت و بس��ت نداش��تن دهانش ،اتهام به اینکه
مهره دلخواه روسهاست ،خروج از برجام ،امضای
قوانین مهاجرتی و حواشی دیگری که طبعا از این
پس نیز به وسیله خود او و رقبایش ایجاد خواهد
شد ،چهره مورد مناقشهای در جامعه آمریکاست.
چنانکه قابل تصور اس��ت ،ترام��پ برای این
بخ��ش از پازل موفقیت��ش در  2020هم برنامه
مفصلی ریخته است .شروع مذاکرات هستهای با
نهای آمریکایی از
کرهش��مالی ،آزاد کردن گروگا 
این کش��ور بدون پرداخت حتی یک سنت پول،
بازگردان��دن بقایای اجس��اد س��ربازان آمریکایی
جن��گ کره از کرهش��مالی و تخری��ب داوطلبانه
س��ایت آزمایشات هستهای کرهشمالی ،واقعیاتی
اس��ت که میتواند ب��ه بهبود وجه��ه ترامپ در
جامعه آمریکا بینجامد .ترامپ بهجد معتقد است
سیاست خارجی او از اوبامایی که برای بازگرداندن
جاسوس��ان آمریکایی از ایران ،حاضر به پرداخت
یتر است.
 1/8میلیارد دالر به ایرانیها ش��ده ،قو 
ترامپ ام��ا به این حد قانع نیس��ت و میخواهد
رکوردی همیشگی را برای خود در تاریخ آمریکا
ثبت کند :تس��لیم تام و تمام ایران! حربه ترامپ
برای رسیدن به چنین قلهای نیز چیزی جز آنچه
از او خبر داریم ،نیست؛ رجزخوانی ،تهدید و فشار
اقتصادی! ترامپ اما اخیرا گفته حاضر است بدون
هیچ پیششرطی با مقامات ایرانی در هر جایی که
آنها بگویند ،مالقات کند.
این یعن��ی آنکه ترامپ با ش��م تجاری خود،
همین اکنون را برای ش��روع ب��ازی موش و گربه

با افکار عمومی ایران و آمریکا و البته دولت ایران
مناسب دیده است .ترامپ از این پس نیز ترکیبی
از تش��دید جنگ اقتصادی و پیشنهاد مذاکره را
پی��ش روی ایران خواهد گذاش��ت .اینجا ممکن
است سوالی مطرح شود :آیا ممکن است مذاکره
مدنظ��ر ترامپ ،به بازگش��ت او به برجام منتهی
ش��ود؟! پرواضح است که چنین امری از محاالت
اس��ت ،چرا که اوالً با رویک��رد کلی ترامپ تضاد
صددرصدی دارد و ثانیاً در صورت بازگشت فرضی
او به برجام در عالم خیال هم ،باز با ش��ناختی که
از ش��خصیت ترامپ داریم ،ممکن اس��ت همان
فردایش از آن خارج ش��ود .روش��ن است که در
چنین شرایطی ،ذوق کردن برای پیشنهاد مذاکره
ترامپ ،جز از کسی که از حیث عقلی کال مرخص
است ،متوقع نیست .حسن روحانی البته پیش از
این ،مذاکره ایران نه ،بلکه مذاکره کرهش��مالی با
آمریکا را هم دیوانگی دانسته بود!
در چند روزی که از پیش��نهاد مذاکره ترامپ
گذش��ته اما دیوانگان متع��ددی در مملکت پیدا
ش��دهاند .این البته ش��اید بیادبی باشد که همه
قتر این اس��ت چنین
آنه��ا را دیوانه بنامیم .دقی 
رسانهها و افرادی را شرکای تجاری ترامپ بدانیم.
قهای رسانهای همین
بهنظرم ترامپ به پشتوانه بو 
تاجران و خائن��ان دیوانهنما بود که دقیقا پس از
امض��ا انداختن پای برگه خ��روج از برجام ،حرف
از بازگش��ت قطعی ایرانیها برای مذاکره میزد.
مس��ابقه علی مطهری و ناطق ن��وری به عنوان
نابغ ههای عرصه سیاس��ت ُمدن اما در این میدان
دیدنی اس��ت .علی مطهری با اینکه به مدد نبوغ
خاص خود میگوید اوضاع اقتصادی فعلی تقصیر
منتقدان برجام است! ولی معتقد است مذاکره در
شرایط کنونی ،چیزی جز خواری و ذلت نیست.
ناطق ن��وری اما برخالف همکار خود از مذاکره با
ترامپ استقبال کرده است! محسن هاشمی ،فرزند
مرحوم آیتاهلل نیز  ذوقزدهتر از همه ،پیش��نهاد
صلح با ترامپ را ارائه کرده است.
تکرار مکررات میتواند آزاردهنده باشد ،ظاهرا
اما الزم اس��ت ب��رای هزارمین بار ب��ه این نوابغ
سیاس��ی -اقتصادی یادآور شویم که طبق گفته
کارشناسان اقتصادی حامی و منتقد دولت ،تاثیر
تحریمها بر اقتصاد ایران در باالترین حد آن15 ،
الی  20درصد است و راهکار اساسی اصالح وضع
اقتصاد اس��ت ،همچنان که در س��ال  92مذاکره
نبود ،اکنون نیز نیست .وانگهی از آن مذاکره چه
طرفی جز دالر  12هزار تومانی بستید که به دنبال
مذاکرهای دیگر ،آن هم با ترامپ هستید؟!
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ما مسؤولیم!
میکائیل دیانی

«گفت :وضع چرا روز به روز بدتر میشود؟
گفتم :دالیل متعددی دارد؛ دولت ،مجلس،
تصمیمهای غلط ،کار نکردنها و...
گفت :این دولت که دیگر شورش را درآورد!
گفتم :حاج موسی! پارسال به کی رأی دادی؟
گفت :غلط ک��ردم را ب��رای همین موقعها
گذاشتن!
گفت��م :دور از جان! ولی خ��ب ،این انتخاب
نتیجههایی هم دارد اما درس��تش این نیس��ت
ک��ه بگوی��ی غلط ک��ردم ،باید نظ��ارت کنی و
خواس��تههایت و شعارها و وعدههایت را مطالبه
کنی!»
اخیرا در یک جمع خانوادگی حضور داشتم،
این دیالوگی اس��ت بین من و یک��ی از اقوام که
از قضا بازاری اس��ت .او از جمله افرادی است که
منصفانه نگاه میکند و حاضر به پذیرش انتخاب
اش��تباه خود است؛ اگرچه انتخابش تحت تاثیر
جوس��ازیهای روانی و دروغین عدهای بوده که
در ادامه به آن هم میرسیم.
رأیدهندگان به روحانی را میتوان به چندین
بخش تقسیم کرد؛ عدهای که اینگونه در جو قرار
گرفتهاند و به روحانی رأی دادهاند ،گروهی که از
ترس رقیب روحانی به او رأی دادهاند ،گروهی که
با این پیشفرض که روحانی گزینه مطلوب نظام
نیست به روحانی رأی دادهاند و حاال دارند فحش
ناکارآمدیه��ا را نثار نظ��ام میکنند! و گروهی
که روحانی را میش��ناختند و ناکارآمدیهایش
را دی��ده بودند اما نهتنها ب��ه روحانی رأی دادند
بلکه در جایگاه مرجعیت سیاس��ی ،فرهنگی و
اجتماعی قرار داشتند و مردم را نیز دعوت کردند
به این «درختی که  4س��ال ثم��ر نداده» دوباره
رأی دهند.
ای��ن را باید مفروض بگیری��م که «هر چه
انتخاب کنید برای خودت��ان انتخاب کردهاید؛
انتخاب خوب شما به خود شما برمیگردد و اگر
انتخاب با غفلت انجام بدهید که انتخاب بدی از
آب و از کار دربیاید ،بدیاش به شما برمیگردد؛
خاصیت کار این است .با اختیار و با اراده دارید
یک اقدامی را انجام میدهید ،سعی کنید کار را
درست انجام بدهید .اگر درست و با دقت انجام
دادید 2 ،فایده میبرید :اوال خدای متعال از شما
راضی میشود که کار را درست انجام دادهاید؛
ثانیا نتیج ه کار به احتمال زیاد نتیج ه درس��ت
خواهد ب��ود» / 94/12/5( .بیانات رهبر معظم
انقالب در دیدار مردم نجفآباد)
در نظام جمهوری اسالمی که تجمع قدرت
در قوه مجریه اس��ت و مرکز ثقل کارآمدی این
قوه است ،انتخاب مجریان به مردم واگذار شده
است؛ اگرچه باقی دستگاهها از مجلس و خبرگان
و ...ه��م با انتخاب مردم خواهد بود ولی اهمیت
قوه مجریه بهخاطر همان تجمیع قدرت مهمتر
به چش��م میآی��د و مردم اگر در انتخابش��ان
دقت کنند ،طبیعتا پس از انتخابات نیز راضیتر
خواهند بود اما این انتخاب غلط به معنای تخطئه
آنها نیس��ت و همه در این میان ب��ه یک اندازه
مقصرنیستند.
ای��ن گزاره که «مردمی ک��ه به روحانی رأی
دادهاند ،مس��ؤول وضع موجودن��د و حق ندارند
اعتراض کنند» گزارهای است که نصف درست
اس��ت و نصف غلط! درس��ت آن است که «چه
مردمی که به روحانی رأی دادهاند و چه آنهایی
که رأی ندادهاند ،نسبت به رأیشان مسؤولند اما
به واس��طه همین مسؤولیت ،حق اعتراض بلکه
وظیفه اعتراض و مطالبه دارند».
در تقس��یمبندی ،آنهایی را که با اعتقاد به
اینک��ه «روحانی گزینه مطلوب نظام نیس��ت
پس ب��ه او رأی بدهیم» رأی دادهاند و حاال از
نظام طلبکار هستند ،اصال نباید در تحلیلها
بیاوریم ،چون رفتارش��ان ب��ه هیچوجه قابل
تحلی��ل عقالنی و منطقی نیس��ت .به آنهایی
که از س��ر جو روانی و اش��تباه و به واس��طه
فریبکاری دیگران انتخابی اش��تباه داشتهاند
نیز باید گفت ام��روز فرصت نظارت و مطالبه
وعدهها و خواستههاس��ت و فردا زمانی است
که دیگر نباید دوباره اش��تباه کرد و با انتخاب
غلط  4س��ال سرنوش��ت خ��ود و جامعه را به
بیراه��ه کش��اند! در این می��ان از آنهایی باید
انتقاد کرد که مرجعیت سیاس��ی ،فرهنگی و
اجتماعی داش��تند و مردم را دعوت کردند تا
روحانی را دوباره تکرار کنند .به سیاسیونی که
قسم میخوردند دوران روحانی دوران موفقی
بوده است و حاال در پستو مخفی شدهاند باید
خرده بگیریم که چرا آن روز چشم بر این همه
ناکارآمدی بستید و مردم را فریب دادید؟!
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