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نسخه الکترونیکی نشریه را در سایت
یا شبکههای اجتماعی دریافت کنید

چاپ و توزیع به همت نیروهای مؤمن انقالبی

اخبار
فارس :جهانگیری مهر:۶3

جاهل یا مزدور؟!
اگر همین ماه مبارک رمضان مسلمین خودشان را به طور جمعی
به ضیافت خدا وارد کرده بودند و تزکیه کرده بودند ،تصفیه کرده
بودند خودشان را ،ممکن نبود زیر بار ظلم بروند .اگر ما به اینن
رسیده بودیم ،نه حال انفعالی پیدا میکردیم برای پذیرش ظلم و
نه ظالم بودیم .سازش با ظالم ،ظلم بر مظلومین است ،سازش با
ابرقدرتها ،ظلم بر بشر است .آنهایی که به ما میگویند سنازش
کنید ،آنها یا جاهل هستند یا مزدور .سازش با ظالم ،یعنی اینکنه
دست ظالم را باز کن تا ظلم کند .این خالف رای تمام انبیاست.
امام خمینی (ره)؛  01تیر 0131

شهید رمضان ابراهیمی
مبارزه به خاطر پیشبرد اهداف مقدس اسالم و انقالب اسالمی با
همه کفار که بهوسیله دشمنان اسالم حمایت میشوند و همچنین
مبارزه با ضدانقالبیون داخلی برای یک فرد مسلمان و متعهد به
اسالم و احکام آن ،یک تکلیف شرعی است؛ زیرا در غیر این
صورت کفار بر ما مسلط خواهند شد و چنانچه آنها (کفار) بر ما
حکومت کنند تمام گناهانی که کفار مرتکب میشوند متوجه
آنهایی است که بهوظیفه اسالمی خود عمل نکردند و اجازه دادند
که کفار بر مسلمین مسلط شوند .پس ما باید از انقالب الهی و
اسالمی و مقدس خود تا زمان مرگ حمایت و دفاع کنیم.

کاریکاتور

منتقدان برجام میگفتند ترامپ بیاید ،برجام را آتنش
خواهد زد ،پس کو؟! میگفتند دالر نجومی خنواهند
شد .چرا اتفاق نیفتاد؟!
کیهان :موگرینی ،مسئول سیاست
خارجه اتحادیه اروپا:
تضمین نمیدهیم؛ با بودن برجام ،برای رسیندگنی بنه
مسأله موشکی و منطقهای شانس بهتری داریم.

عهد التمیمی(دختر فلسطینی کنه بنا
نظامیان صهیونیستی درگیر شد):
اگه ما بشینیم کی میخواد فلسنطنینن رو آزاد کنننه؟
صالحالدین از کردستان میاد و آزادش مینکنننه؟! اینننا
همش حرفه ،چرا ما خودمون صالح الندینن نشنینم و
فلسطین رو به دست خودمون آزاد نکنیم؟

فریب جدید

امام خامنهای:

»به طرف مقابل اعتماد نکنید ،وقتی خنرش از پنل
گذشت برمیگردد به ریش شما میخندد«.
رجا نیوز :کریمی قدوسنی ننمناینننده
مجلس شورای اسالمی:

ایران تهدید کرده است » :اگر به موضوع موشکی توجه
آیا برجام موشکی آغاز شده است؟
نشود امکان دارد که تحریمهای جدیدی علیه ایران اعمال
شود«.
میثم جوکار
وی در گفتوگو با روزنامه فرانسوی »ژورنال
یک اندیشکده بریتانیایی در گزارشی به تحلیل ویژگیهای
دودیمانش«گفته است» :برنامههای
موشکهای ایران پرداخته و به مقامات واشنگتن
»در جلسات ،دارند ماا را
موشک بالستیک هستند که
توصیه کرده به دنبال حذف کامل توان موشکی
ایران نباشد ،زیرا این »یک هدفِ توجیه می کنند که به بادد (موشکها) میتوانند چندین هزار
بیشتد از  ۰۳۳کیلومتد بدای کیلومتر برد داشته باشند .چنین چیزی
دستنیافتنی«است.
این اندیشکده به مقامات واشنگتن توصیه کرده ،موشک هااماماای نایااز با قطعنامههای شورای امنیت سازمان
ملل سازگار نیست و فراتر از نیاز تهران
موشکهای کوتاهبرد و سامانه پرتاب فضایی ندارمم!«
به دفاع از مرزهای خود است«.
ایران را به رسمیت بشناسند (با این شرط که
پیش از این در برخی رسانهها به نقل از حجتالسالم
فرآیند تولید آن شفاف یعنی قابل بازرسی شود) و فشار
محمدیان ،مسئول نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها آمده
بیاورند تا بقیه برنامه موشکی را تعطیل کند! این بدانمعنا
است که ایران را از داشتن موشکهایی با بُرد بیشتر از 111
بود» :در جلسات ،دارند ما را توجیه میکنند که به برد
کیلومتر منع کنند!
بیشتر از  111کیلومتر برای موشکهایمان نیاز نداریم!«
ژان ایو لودریان ،وزیر خارجه فرانسه نیز در آستانه سفر به

آقای عراقچی صراحتاً گفت اروپاییها به ازای ماندن در
برجام ،تصویب FATFرا از ایران خواستنهانند .آقنای
عراقچی اعتراف کرد که اروپاییها با ما کار نمیکنند و
دولتهای اروپایی تنها شرکتهای کوچک را حنمناینت
میکنند.

مذاکره با اروپای خوشقلب ،به جای آمریکای بدعهد!
سرمقاله

انحالل در سکوت
احمد عظیمی
 13سال از انقالب  35میگذرد و دولتی روی کار میآید کنه
شاه بیت شعارهایش متهم کردن جمهنوری اسنالمنی بنه
تندروی و تنش زایی در دنیاست .معتنقند اسنت آمنرینکنا
کدخدای دنیاست و نمیشود با کدخدا سنر دعنوا داشنت.

تسنیم :مرکل ،صدر اعظم آلمان:

آرمانهای انقالبی را نه واقع بینی بلکه صنرفنا احسناسنی

میداند که باید در همان اوایل انقالب کنار گذاشته منیشند.
کشورهای اتحادیه اروپا توافق کردهاند که برجام توافنق
کاملی نیست و باید درباره مسئله موشکی با اینران وارد
مذاکره شد.

اصلیترین هدفشان هم به چالش کشیدن جمهوری اسالمی
در کمتر از چهار دهه استکبارستیزی آن است .از سوی دیگر
دستگاههای رسانهای داخل و خارج هم چند سالی است کنه
فضا را به طور مطلوبی آماده کردهاند .اکنون حنتنی افنکنار

سی ان ان:
پس از خروج آمریکا از برجام ،شرکت فرانسوی تنوتنال
پس از تحریمهای شدید آمریکا ،در بیانیهای اعالم کرد
تا اوایل نوامبر ،از ایران خارج میشود.

صفحه 2

عمومی هم پذیرای صحبتهای نغزشان شده است و هنمنه
چیز برای شروع فصل جدیدی در تاریخ جمهوری اسنالمنی
مهیاست .دولت روحانی در اولین اقدام پای منینز منذاکنره
درباره مسائل هستهای مینشیننند تنا بنه قنول خنودش
تنشزدایی کند و مسأله هستهای را برای همیشه حل کننند.

در ادامه

اما این تمام ماجرا نیست .از گوشه و کنار از زبنان بنرخنی
مقامات حرفهای جدیدی شنیده میشود که نشان میدهند

آمریکا ،توحش متمدن

مسأله هستهای صرفا بهانهای برای همنشینی و سنازش بنا

دکتر علی شریعتی

نظام سلطه به رهبری آمریکاست .ناگهان برای اولنینن بنار
گفته میشود ” امام موافق حذف شعار مرگ بر آمریکا بود“0و

صفحه 2

یا ”دوران احساسات کافیست 15 ،سال از انقالب گنذشنتنه
واقعیتها را بیان کنیم ،جامعه ما بداند تعامل با دنیا ینعنننی

تنها منفعت برجام

چه“.2

امام خامنهای

در واقع امضای برجام دروازهای برای شروع سازش و کوتناه

صفحه 3

آمدن در برابر خواستههای غرب است .برجام چیزی فراتر از
ابعاد فنی آن ،شاه کلید پروژهای کالن سیاسنی اسنت کنه
دولت روحانی آغازگر آن است .پروژهای که به دنبال تبندینل

باز هم خواص ،باز هم خسارت
مصطفی یوسفی

ایران به بازیگری آرام و حرف گوشکُن در برابر خواستههای
استکباری است .خطی که توسط حسن روحاننی در دولنت
یازدهم آغاز شده ،انصراف از رسالتهای انقالبی و آشتی بنا
نظام سلطه است به گونهای که دیگر هیچ خطر و مناننعنی
برای استکبار جهانی که مظهر تمام عیار آن آمنرینکناسنت
ایجاد نکنیم.
جمهوری اسالمی منهای آرمانهای انقالبی،

2

صفحه 3

کلیپ جهت اکران
.1
.2
.3

ما و آمریکا ،سازش ،بدبینی یا مبارزه...
نتیجه مذاکره با اروپا در دهه ...51
مستند فروشنده 2
صفحه 3
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ادامه سرمقاله
پروژهای است که با قوت در دولت روحانی دنبدال
میشود؛ یعنی انصراف از رسالدتهدای جدهداندیِ
جمهوری اسالمی در مقابله با وضع ظدالدمدانده و
نابرابر موجود و »هضم شدن«در نظام سلطه بده
سرکردگی آمریکا.
این پروژه ،با برجام هستهای به عندوان شداهدراه
نرمالیزاسیون کامل انقالب آغاز شده و با پیوستدن
به کنوانسیونها و معاهدات بین المللی در حدال
پیشرفت است .الحاق به  FATFو اجرایی کردن
توصیههای آن ،پیوستن به کنوانسیدون پدالدرمدو،
کنوانسیون  UPOVو سند  2191تنها بخدشدی

از نشانههای آشکار پذیرفتن سلطه اسدتدکدبدار و
حرکت دولت برای استحاله انقالب است.
اکنون دو سال بعد از برجام و خلع ید جدمدهدوری
اسالمی در صنعت هستهای فاز جدیدی از پدروژه
استحاله انقالب اسالمی آغاز شده است .این روزها
زمزمههای مذاکرات موشکی و منطقهای در صددر
اظهار نظرهای مقامات اروپایی به عندوان پدیدش
شرط گفتوگو با ایران است .در داخدل هدم از
مدتها قبل برخی جریانات سیاسی و دولدتدی بدا
القای اینکه برجام هستهای به تنهایی راه گشدای
حل مشکالت نیست زمینه فریب افکار عمومی را
فراهم کردهاند .روشن است کده هددف ندظدام
استکباری گرفتن تمامی ابزارهای قدرت جمهوری
اسالمی ،برای به سلطه کشیدن انقالب اسدالمدی
است .آیا در این برهه حساس ،هوشیاری مردم از
معامله امنیت و قدرت منطقهای جلوگیری خواهدد
کرد؟
-1هاشمی رفسنجانی
-2حسن روحانی

معرفی کتاب
کتاب »گزارش ناخوانده«
موضوع اصلی کتاب آشنایی با
ساختار تحریمها و سپس بیان
کارنامه تفصیلی و مستند توافق
ژنو و مسیر مذاکرات در زمینه رفع
تحریمها با نگاه به ساختارهای
مطرحشده میباشد.
شناخت دقیق طراحیهای
پیچیدهای که متن امتیازات را بهگونهای تنظیم میکنند
که نتوانند فایدۀ عملی داشته باشند ،جزییات و قیودی
که در مذاکرات اجرایی اضافه میشوند و همان امتیازات
اندک اخذشده را نیز خنثی میکنند ،و ...نگاه خواننده
نسبت به مذاکرات را برای رفع تحریمها عمق بخشیده
و فضای آینده را برای او روشنتر میسازد.
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فریب جدید
مذاکره با اروپای خوشقلب ،به جای آمریکای بدعهد!
حسین دشمن زیاری
بیش از دو سال از برجام گذشت و آمریکا پس از کش و قوسهای
فراوان از برجام خارج شد .کسانی که تا دیروز از لزوم اعتماد به
حرفهای کدخدا میگفتند ،حاال به شکل عجیبی از بی اعتمادی به
آمریکا ،میگویند و شعرهایی محیرالعقول میسرایند و البته بدون
هیچگونه شرمساری ،باز هم راهکاری جدید از آستین شان بیرون
میآورند :مذاکره با اروپای خوشقلب به جای آمریکای بدعهد!
مسئولین کنونی جمهوری اسالمی اعم از دولت و مجلس و قوه
قضاییه ،راهبردی را در پیش گرفتهاند که جز شکست نتیجهای
نخواهد داشت؛
چراکه معمار اصلی تحریمها آمریکاست و نه اروپا؛ اروپا و
شرکتهای دولتی و خصوصیش دست از پا خطا کنند مشمول
تحریمها و جریمههای سنگین آمریکاییها میشوند .آمریکا همان
زمانی که در برجام بود هم برخی بانکهای اروپایی را به دلیل
همکاری با ایران جریمههای سنگین میکرد ،حاال که از برجام
خارج شده ،تکلیف معلوم است!
اما به فرض که اروپا بتواند تحریمهایی را برطرف کند سابقهی
مذاکرات با اروپا در تاریخ چه میگوید؟
ایران ،در دو برهه مذاکره با اروپا را تجربه کرده است:
» .1گفتگوهای انتقادی«در دولت آقای هاشمی رفسنجانی
با روی کار آمدن دولت هاشمی رفسنجانی ،سیاست تنش زدایی در
دستور کار وزارت خارجه قرار گرفت و در جریان آن ،ایران اعالم
کرد حاضر است جلساتی مشترک با اروپا برگزار کند ،تا در آن
جلسات اروپا انتقادات خود را از ایران مطرح کند!
در واقع جمهوری اسالمی ایران در گفتوگوهایی حضور پیدا
میکرد که همانند یک متهم باید به بازجو که اتحادیه اروپا است
پاسخگو باشد!
ایران و اتحادیه اروپا روبهروی هم نشسته و موضوع هم بررسی
رفتارهای جمهوری اسالمی ایران است!
اما نتیجه این همراهی مقامات ایرانی با اروپایی ،چیزی نبود جز
محکومیت رئیس جمهور کشور در دادگاه ماجرای قهوهخانه
میکونوس.
امام خامنهای در مرداد ماه  1931بدین مسئله اشاره میکند” :یک
روزی یکی از دولتهای اروپائی نسبت به جمهوری اسالمی اظهار
عالقه و ارتباط و اینها میکرد؛ همان دولت سر قضیهی قهوهخانهی

میکونوس دادگاه تشکیل داد ،مسئولین درجهی یک کشور را در آن
دادگاه متهم کرد! دولتهای اروپائی با آنها همدست شدند ،همهشان
سفرای خود را از تهران فراخوانی کردند؛ اینها که یادمان نرفته“.
 .2مذاکرات هستهای در دولت آقای خاتمی
پس از چند سال مذاکرات هستهای در دولت آقای خاتمی ،وقتی
ایران به تمامی تعهدات خود عمل میکند ،اقدامات داوطلبانهی
سنگینی را انجام میدهد و سیستم هستهای خود را چند ماه به طور
کامل تعلیق میکند و...؛ میبینیم اروپا به تعهدات خود پایبند
نمیماند و کاله گشاد خود را بار دیگر بر سر ایران میگذارد تا جایی
که آقای روحانی در مردادماه  ،19۳۱در روزهای پایانی مأموریت
خود در سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی ،طی نامهای تاریخی
خطاب به محمد البرادعی ،دبیرکل سابق سازمان انرژی اتمی ،درباره
عدم تحقق وعدهها گله و شکایت میکند و بدین امر معترف
میشود:
»متاسفانه ،در مقابل اگر نگوییم هیچ ،ایران مابهازای بسیار اندکی
دریافت کرد و بارها اقدامات اعتمادساز خود را افزایش داد و تنها در
عوض آن ،با قولهای انجامنشده و درخواستهای بیشتر روبهرو
شد .قولهای اکتبر [ 2119مهر ]19۳2سه کشور اروپایی درباره
همکاری هستهای ،امنیت منطقهای و منع گسترش ،هنوز حتی
بررسی هم نشدهاند .تعهد فوریه [ 211۱بهمن ]19۳2سه کشور
اروپایی تحقق نیافت تا اینکه ایران در نوامبر [ 211۱آذر]19۳9
موافقت کرد تعلیق داوطلبانه خود را بیشتر گسترش دهد ،به نحوی
که تاسیسات تبدیل اورانیوم را که به وضوح توسط دبیرخانه آژانس
بهعنوان خارج از شمول هرگونه تعریف »فعالیتهای مربوط به
غنیسازی«تعیین شده بود ،در بر گیرد و سه کشور اروپایی-
اتحادیه اروپا هنوز به تعهد خود در موافقتنامه نوامبر 211۱
[آذر ]19۳9پاریس مبنیبر شناسایی »اجرای بدون تبعیض حقوق
ایران براساس معاهده منع گسترش مطابق با تعهداتش براساس این
معاهده«عمل نکردهاند«.
حال باید از مسئولین سه قوه پرسید که چرا سیاست هایی را دنبال
میکنند که همان دو دهه قبل هم نتیجهای جز لگدپرانیهای
اروپاییها در قضایای مختلف نداشته و حتی سبب همراهی بیشتری
آنان در تمامی خصومتها و ستمهای امریکا نسبت به جمهوری
اسالمی شده؟!

هنر انقالب
دکتر علی شریعتی

آمریکا ،توحش متمدن

آمریکا آمریکا! این بالهتِ عظیم و توحّش متمدن و بدویّت مددرن طوایف یهود »بنی قریظه«و »بنی نظیر«و »بنی قدیدندقداع«کده
و خشونتِ با اتیکت و غارتِ قانونمند و خوشبختیِ زشدت و آزادیِ »پول«و جواهر و بازار و میفروشیها را تیول خود دارند ،منتها در
لددش و دمددوکددراس دیِ احددمددق و
ابعاد میلیونها برابر آگدرانددیسدمدان
آمریکا آمریکا! این بالهتِ عظیم و توحّش
ایندیویدوآلیسمِ قدالدبریدزی شدده و
(بزرگتر) شده و هر شتدر جدمّدازه دو
اتیکت
با
ت
ِ
خشون
و
مدرن
ّت
ی
بدو
و
متمدن
استانداردیزه و باالخره :همان جاهلدیدت
کوهانه ،یک جمبوجت B52هشدت
عرب! با شریفهای قرشی! و سیاههای و غارتِ قانونمند و خوشبختیِ زشت و آزادیِ موتوره بمب افکن گشته! و »دارالّندوه
حبشی! و »کعبه مقدسی«کده ایدندک لش و دموکراسیِ احمق و ایندیویدوآلیسمِ شیوخ«» ،سازمان سیا«شدده و هدر
»مجسمه آزادی «ندام دارد و بدازار قالبریزی شده و استانداردیزه و باالخره» :ابددو لددهددبددی« ،یددک »دالددس«و
عکّاظی که »وال استریدت«و »بدندی
»کسینجر«و هر »حمّالة الحدطدب«و
همان جاهلیت عرب!
امیّه«و »بنی عبد مدنداف«و »بدندی
»هند جگر خواره«ای ،یدک پدتدیداره
هاشم«؛ که خانواده »فورد«و خانواده »راکفلر«و »کندی«و همدان دیوی چون خانوم »روزولت«و هر »وحشی«حمدزه کششدی ،یدک
»خاطره موهوم«و »فخر مجهول«به ابراهیم و اسماعیل که اینجا» :چومبه«یا »ژنرال لونول«و »وان تیو!«
»جرج واشنگتن«و »ابراهیم لینکلن«و در اینجا و آنجا و هدرجدا:

پیام اندیشمندان

باز هم خواص ،باز هم خسارت

تنها منفعت برجام

امام خامنهای
من گفتم اعتماد ندارم ،خوشبین نیستم به مذاکره ،لکن میخواهند مذاکره کنند ،بکنند؛ ما هم به اذناهلل ضرری نمیکنیم.
یک تجربه ای در اختیار ملّت ایران است ،این تجربه ظرفیّت فکری ملّت ما را باال خواهد برد؛ مثل تجربهای که در سال  ۳2و
 ۳9در زمینهی تعلیق غنی سازی انجام گرفت ،که آنوقت تعلیق غنی سازی را در مذاکرات با همین اروپایدیهدا ،جدمدهدوری
اسالمی برای یک مدّتی پذیرفت .خب ما دو سال عقب افتادیم ،لکن به نفع ما تمام شد .چرا؟ چون فهمیدیم که بدا تدعدلدیدق
غنی سازی ،امید همکاری از طرف شرکای غربی مطلقاً وجود ندارد .اگر ما آن تعلیق را آن روز قبول نکرده بودیم ،ممکدن بدود
کسانی بگویند خب یک ذرّه شما عقبنشینی میکردید ،همهی مشکالت حل میشد ،پروندهی هستهای ایران عادی میشد.
آن تعلیق غنیسازی این فایده را برای ما داشت که معلوم شد با عقبنشینی ،با تعلیق غنیسازی ،با عقب افتادن کار ،با تعطیدل
کردن بسیاری از کارها مشکل حل نمی شود؛ طرف مقابل دنبال مطلب دیگری است؛ این را ما فهمیدیم ،لذا بعد از آن شدروع
کردیم غنیسازی را آغاز کردن ...آن روز ما چانه میزدیم سرِ دو ،سه سانتریفیوژ ،امروز چندین هزار سانتریفیوژ مشغول کارند.
من فکر نمیکنم [از] این مذاکرات آن نتیجهای را که ملّت ایران انتظار دارد ،بهدست بیاید ،لکن تجربهای است و پشدتدواندهی
تجربی ملّت ایران را افزایش خواهد داد و تقویت خواهد کرد؛ ایرادی ندارد امّا الزم است ملّت بیدار باشد .ملّت باید بیدار باشدد،
بداند چه اتّفاقی دارد میافتد [تا] بعضی از تبلیغاتچیهای مواجببگیر دشمن و بعضی از تبلیغاتچیهای بیمزد و مواجدب  -از
روی سادهلوحی  -نتوانند افکار عمومی را گمراه کنند)32/1۳/12( .
حاال گفته می شود که برجام را میخواهیم با این سه کشور اروپایی ادامه بدهیم؛ من به این سه کشور هم اعتمداد نددارم .مدن
میگویم به اینها هم اعتماد نکنید؛ اگر چنانچه توانستید تضمین از آنها بگیرید بهطوری که بشود اعتماد کرد ،خب اشکالی ندارد،
حرکتتان را ادامه بدهید؛ اگر نتوانید چنین تضمین قطعیای را بگیرید -که بنده هم بسیار بعید میدانم که بتوانید تضمین بگیرید
 آنوقت دیگر نمیشود اینجوری حرکت کرد و اینجوری ادامه داد.امروز مسئولین کشور در معرض یک آزمون بزرگند؛ آیا حفظِ عزّت و اقتدارِ این ملّت عزیز را خواهند کرد یا نه؟!()31/12/13
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رحم خداوند
تفسیر قرآن

»اطیعوا اهلل و الرسول« اطاعت کنید خدا را و رسول را» ،لعلکم
ترحمون« شاید مورد رحم پروردگار قرار گیرید.
رحم خدا یعنی چه؟ مورد رحم خدا قرار گرفتن یعنی چه؟ اینجا یک
مقایسهای بکنید بین بیان قرآن و پندار عامیانه ما .ما میگوییم که اگر
گناهکاریم ،اگر نافرمانی خدا کردیم ،اگر به واجبات و تعهدات و تکالیف
عمل نکردیم ،اگر چنانچه از منطقههای ممنوعه پروردگار پا عقب
نکشیدیم؛ فقط یک امیدواری داریم ،آن چیست؟ آن رحم خداست .خدا با
رحمتش با ما عمل کند ،خدا ما را رحم کند ،این داعیه و حرف ماست؛
یعنی حرف معمول اجتماع ما و مردم ما این است.
رحمت خدا را برای کجا میدانیم؟ برای آنجا که عمل نکردیم .در
صورتی که نافرمانی کردیم ،درصورتی که منطقه ممنوعه خدا را زیر پا
لگد کوب کردیم ،مسئولیت و تعهد الهی را مالحظه نداشتیم؛ در یک

چنین صورتهایی میگوییم :ما که عمل نداریم ،مگر خدا رحممان کند.
رحم را ،رحم خدا را ،رحمت پروردگار را ،رقیب عمل کردن و جایگزین
عمل کردن میدانیم.آیه قرآن به عکس است؛ میگوید عمل کنید،
اطاعت کنید ،شاید مورد رحمت پروردگار قرار بگیرید.
رحمت خدا آن وقتیست که یک ملتی به مسئولیتش عمل کند .خدا آن
وقتی به مردمی رحم می کند که او را اطاعت کنند ،تکالیف خود را انجام
بدهند .هفتصد میلیون مسلمان بنشینند به انتظار ابر رحمت پروردگاری
که بر سرشان ببارد ،آن وقت راه ها را باز کنند تا دزدان ناموس و
غارتگران دین بیایند همه چیزشان را ببرند؛ به امید رحمت خدا بنشینند؟
پس بگو بنشینند حاال!
»و أطیعوا اهلل و الرسول لعلکم ترحمون« اطاعت کنید خدا را و رسول را،
پیامبر را ،شاید مورد رحمت قرار بگیرید .یعنی چه اطاعت کنید خدا را؟
اطاعت خدا به چیست؟ به اینکه تمام تکالیف و حجتهای الهی را بر
دوشمان حمل کنیم؛ آنچه را که بر عهده ما نهاده شده است ،انجام
بدهیم .امام خامنهای /کتاب طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن

مصطفی یوسفی

با روی کار آمدن دولت یازدهم مذاکرات هستهای با
آمریکا در دستور کار قرار گرفت .اما در این مسیر،
دولت تنها نبود.
همراهی گستردهی برخی از چهرههای اصولگرا،
نظامی و حتی مراجع عظام تقلید با دولت ،خود به
خود افکار عمومی را به این نتیجه میرساند که
مذاکرات هستهای و برجام واقعاً خواست نظام بوده
است.
این گروه ،همواره روند مذاکرت را تایید میکردند و
برجام را به عنوان یک موفقیت بزرگ معرفی
میکردند.
مرجع تقلیدی هر روز تاخیر در تصویب برجام را
باعث زیان هنگفت اعالم کرد و خواستار تعجیل
نمایندگان در تصویب آن شد .روزنامهنگار جوانی،
برجام را توافق متوازن نامید و سرداری آن را ثمره
خون شهیدان خواند .دیپلمات کهنهکاری هم رفع
سایه جنگ با آمریکا را حداقل دستاورد برجام
دانست .و دیگری نیز ،پس از بیانیه لوزان به رهبر
انقالب تبریک گفت که البته با واکنش عتابآلود
ایشان مواجه شد و دهها چهره اصولگرا و به
اصطالح انقالبی و مذهبی دیگر که در مدح و ثنای
برجام ،چیزی کم نگذاشتند .اینها در حالی بود که
رهبر انقالب بارها مواضع شفافی درباره برجام
اعالم کردند:
»از آن اشتباهات عجیب و غریب و بسیار خطرناک
این است که میگویند اگر ما با آمریکا سازش
کردیم ،مشکالت کشور حل میشود .این حرف
دروغ است ،این حرف فریب است .سازش با آمریکا
مشکالت کشور را به هیچوجه حل نمیکند؛ نه
مشکالت اقتصادی را ،نه مشکالت سیاسی را ،نه
مشکالت امنیّتی را ،نه مشکالت اخالقی را ،بلکه
بدتر خواهد کرد .ده پانزده دلیل وجود دارد و
میشود شمرد و ردیف کرد برای این قضیّه؛
آخریاش همین قضیّهی برجام است«.
هرچند برجام صرفا نتیجه عملکرد دولت نبود و
محصول یک همکاری همه جانبه میان
اصولگرایان ،جریان اعتدال و حتی برخی مراجع
عظام تقلید بود .اما این روزها که دیگر خسارتبار
بودن برجام برای همگان روشن شده است ،همین
حامیان و سینهچاکان دیروز برجام ،تبدیل به
منتقدان انقالبی امروز شدهاند.
در این صورت آیا این خطر وجود ندارد ،که در
بزنگاههای دیگر انقالب ،همین خواص ،باز هم با
چهرهای انقالبی و حق به جانب ،زمینهساز تحمیل
خسارت دیگری به ملت شوند؟

