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يادداشتامروز

محمدجواد ظریف  3سال پس از توافق با آمریکاییها:

پردهبرداری از
چهره شیطان

آمریکا دنبال تکرار
سناریوی  28مرداد است

نوید مؤمن

علیالریجانی :مکرآمریکا در  ۲۸مرداد
امروز در مسأله هستهای هم مشاهده میشود
صفحه 2

صفحات 6و11

سر برجام
بهسالمت!

■■گزارش «وطن امروز» از ادامه انفعال وزارت خارجه
در مقابل اقدامات ضد ایرانی کشورهای اروپایی
از اخراج دیپلماتهای ایرانی در هلند تا دستگیری
دیپلمات سفارت ایران در اتریش
صفحه 5

انتقاد صریح فعاالن اقتصادی از سیاستهای
متناقض ارزی دولت در  5ماه نخست امسال

عكس :مرضیهسلیمانی ،ایرنا

ابهام بخشخصوصی
درباره بازارثانویه

■■رئیس کنفدراسیون صادرات ایران:
در  3ماه گذشته  33بخشنامه ارزی صادر شده است
صفحه 3

خبر
با حکم رهبر انقالب منصوب شد

یک نسل سومی

رئیس جدید سازمان تبلیغات اسالمی

حضرت آیتاهلل خامنهای
در حکمی حجتاالسالم
آقای ش��یخ محمد قمی
را به ریاس��ت س��ازمان
تبلیغات اسالمی منصوب
کردن��د .متن حکم رهبر
انقالب اسالمی به این شرح است:
بسمهتعالی

جناب حجتاالسالم آقای شیخ محمد قمی
دامتتوفیقاته
اکن��ون ک��ه س��ازمان تبلیغ��ات اس�لامی
پ��س از ی��ک دوره طوالنی ب��ه مدیریت جناب
حجتاالسالم آقای سیدمهدی خاموشی به رشد
و توس��ع ه کمی و کیفی قابل توجه نائل گشته
است ،با تش��کر از زحمات و تالشها و خدمات
متراکم ایشان ،جنابعالی را که بحمداهلل از دانش
و ابتکار و انگیزه و نش��اط جوانی برخوردارید به
ریاست این سازمان منصوب میکنم.
س��ازمان تبلیغات اسالمی یکی از مهمترین
رویشهای انقالب اسالمی است که با تصمیمی
روش��نبینانه و ژرفنگران��ه ب��ا ه��دف تبلیغ و
عرض ه اندیش�� ه تابناک اس�لام ن��اب محمدی
(صلواتاهللعلیهوآل��ه) به جامع�� ه انقالبی بویژه
جوانان جویای حقیقت و معرفت ،شکل گرفت.
این س��ازمان بحمداهلل طی حدود  ۴دهه اخیر
منش��أ خدمات و برکات��ی بوده اس��ت و امروز
ض��رورت وجودی آن نهتنها کاهش نیافته بلکه
ضریبی فزاینده یافته است .تبیین و عرض ه فکر
و فرهنگ و معارف اس�لامی با توجه به نیازهای
روز و با نوآوری در ادبیات و روشها بهگونهای که
بر جان و دل مخاطبان بنش��یند و وجود آنان را
از کوثر حقیقت دین سیراب نماید ،رسالت بسیار
مهم این سازمان است.
رس��الت دیگر این س��ازمان رص��د و مقابله
هوش��مندانه با تهاجمات فک��ری و فرهنگی و
تبلیغی و رس��انهای دش��منان دین و انقالب و
کشور است .دشمنانی که نه امروز بلکه از چند
ده ه پیش ،هویت و ش��خصیت و باور و رفتار و
س��بک زندگی اس�لامی -ایرانی مردم خصوصاً
جوانان را هدف قرار داده و با شیوهها و ابزارهای
متکی به فناوریهای ارتباطی و رسانهای اعم از
هنر و س��ینما و فضای مجازی و غیره ،درصدد
ته��ی کردن انق�لاب از عقب ه دین��ی و ایمانی و
مردمی آن میباشند.
ادامه در صفحه 12

نگاهامروز علیاکبر عباسی :چند سال قبل
ک��ه رهبر معظم انقالب به یکی از
استانها س��فر کرده بودند و مورد استقبال پرشور
مردم قرار گرفتند ،در جریان گزارشی که تلویزیون
از ابراز احساسات و در واقع دیدگاههای مردم پخش
کرد ،سخنان یکی از مردم در نوع خود جالب توجه
بود .مرد میانس��الی -که اتفاقا ظاهرش هم با ظاهر
معمول مذهبیها متفاوت بود -در رابطه با اینکه به
چه دلیل به استقبال رهبری آمده است ،پاسخ جالبی
داد؛ وی گفت« :مردم به این دلیل به رهبری ارادت و
عالقه دارند که ایشان نیز صادقانه و از عمق دل مردم
را دوست دارند».
رابطه مردم و رهبر انقالب صرفا در ارادت و عالقه
مابین آنها خالصه نمیشود ،بلکه نکته قابل اهمیت
در این ارتباط ،اعتقاد راس��خ و به تمام معنای رهبر
معظم انقالب به مردم است .اعتقاد و اعتماد به مردم
همان ویژگیای اس��ت که امام خمینی(ره) را نیز از
دیگران متمایز کرد و موجب شد ایشان پا به میدان
مبارزه با طاغوت بگذارند و انقالب اس�لامی ش��کل
بگی��رد .رهبر معظم انقالب اگر در طول  3دهه بعد
از امام با اقتدار توانستهاند در برهههای حساس ،نظام
اسالمی را مدیریت کنند و انواع پستی و بلندیها را
از جل��وی روی خود بردارند ،از اصلیترین دالیل آن
همین اعتقاد و اعتماد به مردم است.
عبای گلی و عمامه خاکی رهبر انقالب در سفر
به مناطق زلزلهزده کرمانش��اه که در واقع نمادی از
حضور صمیمانه ایش��ان در بین مردم بود ،ماحصل
همین اعتقاد واقعی ایش��ان به مردم است و همین

از عمامه خاکی سفر به کرمانشاه
تا حمایت از دولت در روزهای پرتالطم
اعتم��اد صادقانه مردم و رهبری به یکدیگر اس��ت
که موجب میش��ود در برههای که دشمنان انقالب
اس�لامی به اوج امیدواری برای ضربه زدن به نظام
اسالمی رسیده بودند ،مردم با حضور عاشورایی در 9
دی این امیدواری را به یأس تبدیل کنند.
اما آنچه بهانهای ش��د تا از اعتقاد واقعی رهبری
به مردم بنویسم ،سخنان اخیر ایشان پیرامون دولت
بود .رهبر معظم انقالب در س��خنان اخیرش��ان در
عی��ن اینکه به صراحت از عملکرد دولت انتقاد و به
بیتدبیریهای دولتیها در عرص ه اقتصادی کشور
بویژه در زمینه توزیع ارز در کش��ور اش��اره کردند و
در حالی که بارها عملکرد دولت را در عرصه سیاست
خارجی مورد نقد قرار دادهاند اما در عین حال از لزوم
حمایت از دولت س��خن گفتند و به صراحت اعالم
کردند کسانی که میگویند دولت باید برود در زمین
دشمن بازی میکنند.
ش��اید اگر ق��رار بود ایش��ان هم مانن��د برخی
سیاس��تمداران امروز کش��ور از جمله خود رئیس
دولت و پدران معنوی آن ،سیاس��تورزی -بخوانید
سیاس��تبازی -کنند ،این روزه��ا بهترین فرصت
بود ت��ا رهبری-که اتفاقا مش��کالت ای��ن روزهای
کش��ور ماحصل بیتوجهی دولتیها به هدایتها و
هش��دارهای ایشان است -ش��دیدتر از هر زمانی به
دول��ت بتازند اما دیدیم که رهب��ر انقالب باز هم از

لزوم حمایت از دولت سخن گفتند چون این دولت
ماحصل رأی میلیونی مردم است.
رهبر انقالب در عین اینکه صادقانه کوتاهیها
و کمکاریهای دولت را گوشزد میکنند و از اینکه
به صراحت ،دچار شدن رئیسجمهور به سرنوشت
رئیسجمهور سال  59را هشدار بدهند ابایی ندارند،
در همین حین از دولت حمایت میکنند و نسبت
به کسانی که به دنبال برکناری دولت هستند نیز
هش��دار میدهند .یقینا این نوع سیاس��تورزی و
برخورد صادقانه با مس��ائل با بازیهای سیاس��ی
معم��ول همخوانی ن��دارد و آنچ��ه موجب چنین
سیاستورزیای میشود ،صداقت و تقوا و در نظر
گرفتن منافع ملی است.
در منط��ق رهبری حمایت از دولت -هر کدام از
دولتها -هیچگاه به معن��ای انتقاد نکردن از دولت
نبوده و نیست؛ لکن از آنجا که دولتها با رأی مردم
روی کار میآیند ،ایش��ان بر خ��ود الزم میدانند تا
جایی که امکانش وجود دارد از دولت حمایت کنند
و آن را برای حلوفصل مشکالت کشور کمک کنند.
البت��ه احترام و اعتماد به م��ردم و دفاع از حق و
رأی آنها توسط رهبر انقالب ،سابقهای دیرینه دارد
و ایشان بارها این مساله را نش��ان دادهاند .عالوه بر
حمایتهایی که رهبر انقالب از دولتهای مختلف از
ابتدا تاکنون داشتهاند ،موسم انتخاباتها از بارزترین

نمونههایی بوده که ایشان پاسداری از رأی مردم را به
نمایشگذاشتهاند.
سال  88زمانی که دشمنان جمهوریت به دنبال
انتقام از مردم بودند ،رهب��ری تمامقد از رأی مردم
دف��اع کردند و اجازه ندادند رأی و حق مردم قربانی
قدرتطلبی و هوس��رانی عدهای جاهطلب شود اما
این موضوع فقط به س��ال  88خالصه نشد ،چرا که
ایشان در برهههای دیگر نیز از رأی مردم در مقابل
زیادهخواهان پاس��داری کردن��د« :هرکس بخواهد
ب��ا نتیج ه آرای مل��ت در بیفتد ،بن��ده در مقابلش
میایستم .در س��الهای گذش��ته و انتخاباتهای
گذش��ته هم همینجور بوده؛ در سال  ،۷۶در سال
 ،۸۴در س��ال  ،۸۸در سال ۹۲؛ بعضی مقابل چشم
مردم بوده و مردم مطلع شدهاند؛ بعضی را هم مردم
مطلع نشدهاند اما این حقیر در جریان قرار گرفتهام.
در هم ه این سالهایی که شمردم ،کسانی بودند که
میخواستند در مقابل انتخابات بایستند؛ که در سال
 ۸۸آشکار شد و آمدند در میدان اردوکشی کردند ،و
در آن سالهای دیگر جور دیگری [بود] .در هم ه این
سالها بنده ایستادم و گفتم نتیج ه انتخابات مردم
هرچه هست باید تحقق پیدا کند».
هستند کسانی که دم از مردم و مردمساالری و
دموکراسی میزنند اما سخن گفتن آنها از مردم صرفا
شعارهای زیبایی است برای پوسترهای تبلیغاتیشان
و این شعارهای زیبا هیچگاه از نمایشهای تبلیغاتی
آنها فراتر نرفته است .اما در منش رهبر انقالب ،اعتقاد
به مردم چیزی بس��یار فراتر از ش��عارهای رنگارنگ
مدعیان است.

حض��رت آیتاهللالعظم��ی خامن��های رهبر
انقالب اس�لامی اخیرا در دی��دار هزاران نفر از
قشرهای مردم از استانهای مختلف ،در سخنان
مهمی درباره شرارتهای آمریکا و ترسیم فرمول
مذاکره به سبک مقامات آمریکایی به نکات ارزنده
و مهمی اشاره فرمودند« :بر خالف تصور عدهای
در داخل ،درخواس��ت آمریکاییها برای مذاکره
مس��أله جدیدی نیس��ت و در  ۴۰س��ال اخیر
بارها تکرار اما با پاس��خ منفی ایران مواجه شده
اس��ت ...آنها (آمریکاییها) اهداف اصلی را کام ً
ال
مشخص میکنند ،البته همه این اهداف را اعالم
نمیکنند اما در طول مذاکرات با دبه و چانهزنی،
همه اهداف را پیگیری میکنند .نکته دیگر اینکه
آمریکاییه��ا از این اهداف اصلی یک قدم عقب
نمینش��ینند .آمریکاییها در مذاکرات ،با الفاظ
ظاهرا ً اطمینانبخش فقط وعده میدهند اما از
طرف مقابل امتیازات نق��د میخواهند و وعده
نمیپذیرند .این واقعی��ت را ما در برجام تجربه
کردیم ،همچنان که در مذاکره با کرهشمالی هم
آمریکاییها همین روش را در پیش گرفتهاند.»...
در تحلیل بیانات رهبر حکیم انقالب اسالمی،
نکاتی وجود دارد که نمیتوان بس��ادگی از کنار
آنها گذشت.
 -1رهبر معظم انقالب به تالش  40ساله مقامات
آمریکایی برای مذاکره با ایران اشاره فرمودهاند.
این تالش از دوران ریاستجمهوری جیمی کارتر
آغاز ش��ده و در دوران ریاستجمهوری ریگان،
بوش پدر و پسر،کلینتون ،اوباما و ترامپ نیز ادامه
پیدا کرده اس��ت .از این رو پیش��نهاد ارائه شده
اخیر از س��وی ترامپ مبنی ب��ر مذاکره با ایران،
یک «پدیده نوین» با «مختصاتی جدید» نیست!
پیشنهادات مکرری که مقامات آمریکایی درباره
مذاکره با ایران دادهاند ،ریش��ه در استیصال آنها
در برابر «ایران قدرتمند» دارد« .ایران قدرتمند»
یک مفهوم انتزاعی نیست ،بلکه واقعیتی است که
واشنگتن طی  4دهه اخیر بارها با آن مواجه شده
و البته قدرت مواجهه با آن را نیز نداش��ته است.
این قاعده درباره ترامپ نیز صادق است.
 -2فرمولی که رهبر معظم انقالب درباره نحوه
مذاکره مقامات آمریکایی ترسیم کردهاند ،دارای
 2جنبه اس��تراتژیک و تاکتیکی است .در جنبه
اس��تراتژیک ،مقامات آمریکای��ی اهداف اصلی
خود را مش��خص ک��رده و روی آنه��ا متمرکز
میش��وند .برخی از این اهداف اعالمی و آشکار
و برخی دیگ��ر ،غیراعالمی و پنهان اس��ت .در
جنب��ه تاکتیکی ،مقامات آمریکای��ی روشها و
ابزارهایی را برای رسیدن به اهداف کالن خود در
مذاکرات تعیین میکنند .تاکتیکهای مذاکراتی
آمریکا ،ترکیبی از روشهای اقناعی ،تشویقی و
تنبیهی بوده و ناظر به موقعیتی تعریف میشود
که مذاکرهکنندگان آمریکایی در آن قرار گرفته
ی��ا میگیرند .یک��ی از فرموله��ای دیگری که
مقامات آمریکایی به کار میگیرند« ،فدا کردن
تاکتیکه��ا» پای «اس��تراتژیها» یا همان فدا
کردن «ابزار» پای «اهداف» اس��ت .با این حال
مقامات آمریکایی به گونهای این عمل را صورت
میدهند که مخاطبان تصور میکنند واشنگتن
دس��ت به معامله بر س��ر ثوابت و اس��تراتژیها
و اه��داف کالن زده اس��ت! مقام��ات آمریکایی
میز مذاکره را به گون��های میچینند که در آن
مرز بین «اس��تراتژیها» و «تاکتیکها» خلط
شده و س��پس در یک بازی سریع و با استفاده
از س��ردرگمی ی��ا هیجان کاذبی ک��ه در طرف
مقابل ایجاد میکنند ،تمام اهداف خود را عملی
میکنند.
 -3مقام��ات ه��ر دو ح��زب دموک��رات و
جمهوریخواه آمری��کا در مذاکره با رقبای خود،
ب��ه «بازی ب��ا حاصل جمع صف��ر» پایبندند ،به
گون��های که «پیروزی آنها» با «شکس��ت طرف
مقابل» مصادف شود .بدیهی است در این معادله،
«بازی برد -برد» معنایی ندارد .مروری بر تجربه
برجام در اینباره میتواند مفید فایده باش��د .در
دوران ریاستجمهوری اوباما ،افرادی مانند «جان
کری»« ،سوزان رایس» و «وندی شرمن» سکان
هدایت مذاکرات هس��تهای با ایران را در دس��ت
گرفتند .بعض��ا در داخل از این اف��راد ،به عنوان
«سیاستمداران خوشخیم آمریکایی» یاد میشد!
باور نادرس��تی که گریبانگیر دستگاه دیپلماسی
و سیاست خارجی کشورمان ش��د .دموکراتها
با اس��تناد به تاکتیک «لبخند» ،س��ختترین و
خطرناکترین مکانیسمها و گزارههای ممکن را
در متن برجام و قطعنامه  2231گنجاندند!
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