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   روابط عميق عربستان و امريكا
احمدرضا بيضايي در توئيتي نوشته: تركى فيصل 
گفته روابط امريكا و عربستان قوى تر از اونيه كه 

با ماجراى خاشقچى آسيب ببينه. 
- راست ميگى؛ گاوى مثل شما رو امريكا از كجا 

مي خواد بياره براى دوشيدن؟
........................................................................................................................

   چگونه تحريم فرصت است؟
 يك كاربر توئيتر نوشته: از روزي كه امريكا اولين تحريم هاي نظامي رو 
عليه ما اعمال كرد ۴۰سال گذشت، ثمره اش قدرت بالمنازع نظامي تو 
منطقه شد، به همت جوانان ايراني تحريم باعث نگاه به توليد داخلي و 
اقتصاد درون زا مي شود هرچند سختي هايي نيز دارد. تحريم خود يك 

فرصت است براي خودباوري. 
........................................................................................................................

   ايران و جوجه اپوزيسيون خرده پا
 مهدي محمدي نوش��ته: سيس��تمي كه  خاورميانه را از وحشي ترين 
تروريست ها پاك كرده، در سرزمين هاي يخ زده دنبال جوجه اپوزيسيون 
خرده پا نمي دود، اگر هم مي خواست كسي را ادب كند از  موساد كاري 
ساخته نبود چنانكه موساد و بزرگ تر از موساد، مجال نيافت به جلوگيري 

از همسايه شدن مقاومت با اسرائيل حتي فكر كند! 
........................................................................................................................

   اگر دانمارك را ادب كرده بوديم... 
كاربري به نام آسيدمهدي توئيت زده كه اگر بعد حادثه تروريستي اهواز، 
دانمارك رو كه به گروه تروريستي االهوازيه و گروه هاي تروريستي ديگه 
پناه داده بود، ادب مي كرديم و سفير دانمارك رو اخراج مي كرديم، امروز 

شاهد اين گستاخي نبوديم.
........................................................................................................................

   چه صفتي شايسته است؟
 سيد پويان حسين پور توئيت زده كه استاندار  كرمانشاه خبر داده كه 
وزارت راه و شهرسازي تا به  حال حتي يك مورد از تعهداتش در خصوص 
بازسازي واحدهاي مسكوني در  سرپل ذهاب را انجام نداده است. اصاًل 
عباس  آخوندي به كنار، براي اين ۱۶۰ نماينده اي كه نامه فدايت شوم 

برايش امضا كردند، چه صفتي شايسته است؟!
........................................................................................................................

   پروژه  شكست خورده
 فرش��اد مهدي پور در مورد وضعيت ارائه ارز به زائران كربال نوش��ته: 
رانت دولتي داده ش��ده به پيام رس��ان بله براي عرضه دينار به زائران 
كربال، پروژه شكس��ت  خورده اي شد. مجازي س��ازي مبادالت بدون 
فراهم كردن زيرساخت و توجه به حق شهروندي، فقط يك مردم آزاري 
و ناراضي تراشي است. آقايان گاليه نكنند كه خدمات شان ديده نشد؛ 

وضعيت ذلت باري براي زوار به وجود آورديد. 
........................................................................................................................

   شما زبان دنيا را بلديد؟
سيد محمد رضا فيروزي در مورد ادعاي دروغين دانمارك عليه ايران 

نوشته: 
روحاني: شما زبان دنيا را بلد نيستيد - شما بلديد با دنيا مذاكره كنيد. 
بعد از دانمارك، نروژ هم خواستار بازنگري اتحاديه اروپا در رابطه با ايران 
شد. برجام اروپايي هم گويا رضايت بخش نبوده، اروپا به دنبال خروج از 

برجام است و اين بهانه اي خوب است براي خروج بدون هزينه! 
........................................................................................................................

   به كارت تان نگاه كنيد!
 فريد ابراهيمي در توئيتي نوشته: يه بزرگواري هست به اسم آيت اهلل 
غروي از ۱۰سال پيش تا االن هر وقت جامعه مدرسين قم بيانيه داده 
يا موضعي گرفته، رس��انه هاي اصالح طلب ميرن سراغش، ايشون 
هم ميگه من در جريان نيس��تم. خب بزرگوار! ي��ه نگاهي به كارت 
عضويتتون بندازيد شايد ۱۰سال پيش اعتبارش تموم شده، ديگه 

به جلسات دعوت نمي شيد!

نقوي حسيني:
 سناريوي دانمارك 

برای قطع کانال مالی اروپا با ايران است
عضو كميس�يون امني�ت ملي مجلس 
ش�وراي اس�امي گفت: اگر واقعًا اين 
س�ناريويي ك�ه دانم�ارك دارد بازي 
مي كن�د، ب�ا هماهنگ�ي امري�كا و 
صهيونيست ها انجام شده باشد كه قطعًا 
هم همينطور است، به نحوي مي خواهند 
تاش ايران و اتحاديه اروپا را براي بحث 
رابطه مالي قطع كنند و نگذارند اين كانال ارتباطي به نتيجه برسد. 
به گزارش فارس، سيدحس��ين نقوي حسيني عضو كميسيون امنيت 
ملي مجلس شوراي اسالمي در مورد اتهام زني دانمارك به جمهوري 
اس��المي ايران گفت: با تالش هاي ديپلماتيكي كه جمهوري اسالمي 
ايران در ماه ه��اي اخير داش��ت و همچنين خروج امري��كا از برجام و 
مذاكرات ايران با كش��ورهاي اروپايي، باالخره منته��ي به يك كانال 
ارتباطي بين ايران و اروپا ش��د و به يك نحوي باعث ش��د كشورهاي 

اروپايي به امريكا و تحريم هاي او نه بگويند. 
وي ادامه داد: مقامات اروپاي��ي نويد اين را داده بودن��د كه يك كانال 
ارتباطي بين ايران و اروپا ش��كل خواهد گرفت، البته هيچ كدام اقدام 
عملي نكردند و بارها هم مقامات كشورمان اين موضوع را اذعان داشتند 
و در صحنه عمل هم مشاهده كرده ايم كه اقدام خاصي صورت نگرفت، 
اما حداقل در بيان، توافقات و مذاكرات چنين صحبت هايي مي ش��د 
و تأكيد مي كردند اين كانال ارتباطي برقرار خواهد ش��د تا جمهوري 

اسالمي ايران بتواند با اتحاديه اروپا مراوده داشته باشد. 
نماينده مردم ورامين در مجلس شوراي اسالمي اضافه كرد: در چنين 
شرايطي امريكايي ها و صهيونيست ها فعال شدند تا باالخره سناريويي 
درست كنند و مناسبات بين ايران و اروپا را به هم بزنند، به همين جهت 
دنبال يك بهانه و مستمسكي بودند تا مناسبات ايران و اروپا را به حالت 
خصمانه برگردانند و نهايتاً هم بحث دانمارك موضوعي ش��د كه روي 

آن مانور دادند. 
عضو كميس��يون امنيت ملي مجلس ش��وراي اس��المي در پاسخ به 
اين س��ؤال كه آيا موضوع اتهام زني دانمارك به اي��ران مي تواند روي 
SPV يا همان رابطه مالي اي��ران و اروپا نيز تأثير بگذارد يا خير، گفت: 
تحليل من اين است كه اگر واقعاً اين سناريويي كه دانمارك دارد بازي 
مي كند، با هماهنگي امريكا و صهيونيست ها انجام شده باشد كه قطعاً 
هم همينطور اس��ت، به نحوي مي خواهند تالش ايران و اتحاديه اروپا 
را براي بح��ث رابطه مالي قطع كنند و نگذارند اي��ن كانال ارتباطي به 

نتيجه برسد. 
نقوي حسيني تأكيد كرد: اگر اتحاديه اروپا و كشورهاي اروپايي هم در 
اين ماجرا بر طبل اتهام زني به ايران بكوبند، نشان مي دهد اتحاديه اروپا 
عزمي براي برقراري كانال ارتباطي نداش��ته و دنبال بهانه اي است كه 
موضوع را منتفي كند بدون اينكه مورد اتهام واقع شود، چون اروپايي ها 
نمي توانند به طور مس��تقيم بگويند ما اين كانال را نمي توانيم برقرار 
كنيم زيرا قباًل به اين امر وعده داده و در اين رابطه صحبت كرده و قول 
داده بودند. قطعاً دستگاه ديپلماسي متوجه چنين سناريوهايي است و 
مناسبات خود را طوري برنامه ريزي مي كند كه اين اتفاقات نتواند روي 

وعده اروپا تاثير بگذارد.

   چهره ها
آيت اهلل نوري همداني:

با آمادگي كامل بايد در برابر توطئه هاي دشمنان مقابله كرد
حض�رت  آي�ت اهلل ن�وري همدان�ي ب�ا اش�اره ب�ه ت�اش 
همه جانبه دش�من ب�راي ضربه ب�ه انق�اب، بر ل�زوم  آمادگي 
كام�ل ب�راي مقابل�ه ب�ا توطئه ه�اي دش�منان تأكي�د ك�رد. 
به گزارش فارس، حضرت آيت اهلل حسين نوري همداني روز پنج شنبه 
در ديدار سردار جاللي رئيس سازمان پدافند غيرعامل با بيان اينكه 
بر اساس تأكيدات اسالم، مس��لمانان همواره بايد در برابر دشمنان 
آماده باش��ند و آمادگي خود را حفظ كنند، گفت: به فرموده روايات 
تمام خير و خوبي ها در سايه قدرت مسلمين است، در دنياي كنوني 
كه دشمنان همواره عليه امت اسالمي توطئه مي كنند بايد در همه 
جوانب تجهيزات��ي، مهارتي و اطالعاتي آمادگي الزم وجود داش��ته 
باشد. استاد برجس��ته درس خارج حوزه علميه قم با تأكيد بر لزوم 
آگاهي از دسيس��ه هاي دش��من و مقابله با آن اظهار داشت: دشمن 
براي القاي مقاصد خود از راه هاي مختلفي وارد مي شود و مسلمين با 

آمادگي كامل نبايد اجازه دهند اهداف 
و مقاص��د آنها اجرا ش��ود. وى با بيان 
اينكه در دنياي امروز بايد هوشمندانه 
عمل كرد و به پدافند اهميت ويژه داد، 
ابراز داش��ت: قرآن كريم مي فرمايد با 
پيشوايان كفر بجنگيد و بدانيد كه عهد 
و پيمان ندارند، امت اسالمي بايد با نور 
ايمان هوشيار باشد و با بصيرت عمل كند. اين مرجع تقليد خاطرنشان 
كرد: اسالم دين جهاد فرهنگ و بيداري است و به همين دليل بايد به 
مقوله پدافند توجه ويژه داشت؛ امروزه نبايد از دشمن غافل شد بلكه 
با رصد دقيق بايد با توطئه هاي بدخواهان مقابله كرد.  امروز دشمن 
در كمين است و بايد كمين گاه هاي دشمن را بست، انقالب با فكر و 

فرهنگ اسالمي پيروز شده و روز به روز قدرتمندتر مي شود.

آيت اهلل مكارم شيرازي:

امريكا از تحريم هم طرفي نخواهد بست
آيت اهلل ناصر م�كارم ش�يرازي از مراجع تقلي�د، روي آوردن 
دش�منان به ويژه امريكا به گزينه تحريم را ب�ه دليل نااميدي از 
گزينه نظام�ي ارزيابي ك�رد و گفت: به عقيده م�ا امريكا در اين 
عرصه نيز شكست خواهد خورد و از تحريم طرفي نخواهد بست. 
آيت اهلل مكارم ش��يرازي در ديدار شماري از مسئوالن ستاد كل 
نيروهاي مس��لح با بيان اينكه دش��منان براي ضربه زدن به اين 
نظام و مل��ت، همه توان خ��ود را به كار گرفته ان��د، تصريح كرد: 
دش��منان ما در س��ابق مدام دم از گزينه هاي روي ميز مي زدند 
و از گزينه نظامي س��خن به ميان مي آوردند، ام��ا امروز كلمه اي 
از گزينه نظام��ي نمي گوين��د، چراك��ه اوالً توانمندي هاي ما را 
مي دانند و ثانياً اين گزينه خريداري ن��دارد. وي تحريم را حربه 
افراد ضعيف و ناتوان دانست و گفت: تحريم در فضاي بين الملل 
نيز براي امريكا منفوريت ايجاد مي كن��د و روزي معلوم خواهد 

شد كه اين تحريم ها چقدر به زيان 
خودشان بوده است؛ از سويي ديگر 
تحريم ايران براي خ��ود غربي ها و 
شركت هايشان نيز خسارت آفرين 
است. اين مرجع تقليد با اشاره به دم 
زدن امريكايي ها از ۱3 آبان و اعمال 
تحريم هاي جديد از اين تاريخ، ابراز 
داشت: ۱3 آبان مي آيد و مي گذرد و تحريمي بر آنچه هست افزوده 
نخواهد شد و ان شاءاهلل اتفاقي نخواهد افتاد. وي همچنين با اشاره 
به آيه ۶۰ سوه انفال، بر لزوم حفظ آمادگي همه جانبه كشور تأكيد 
كرد و افزود: با توجه به دشمناني كه نظام ما در داخل و خارج دارد، 
بايد روز به روز آمادگي خود را چه به لحاظ نظامي و دفاعي و چه به 

لحاظ علمي، فرهنگي و اقتصادي ارتقا دهيم.

تاريخ نش�ان داده اس�ت همواره تكرار مي ش�ود 
و ب�ه نظ�ر مي رس�د اي�ن ب�ار ني�ز سرنوش�ت 
تحريم ه�اي امري�كا در 13آب�ان 58 ي�ك ب�ار 
ديگر در 40س�الگي انقاب اس�امي تكرار شود. 
۱3 آبان ماه امسال را شايد يكي از مهم ترين مقاطع 
مهم و تاريخي در طول تمام سال هايي كه اين روز در 
نظام جمهوري اسالمي ايران گرامي داشته مي شد، 
دانس��ت. تالش امريكا با خروج يكجانبه از برجام و 
اعمال مجدد تحريم هاي خرد كننده در روز ۱3 آبان 
متمركز شده است؛ روزي كه يادآور تحقير امريكا در 

نظام بين الملل است. 
به طور حتم همزمان ش��دن اعمال تحريم ها با اين 
روز پيام خاصي نه تنها براي ايرانيان بلكه براي تمام 
مردم دنيا دارد. امريكا به دنبال اين است تا تحقيري را 
كه سال ها پيش به واسطه انقالب اسالمي و رهبري 
امام خميني)ره( بر هيمنه اش وارد شده جبران كند؛ 
هيمنه اي كه اتفاقاً اين روزها ۱۰ بار ضعيف تر از قبل 
است و تاريخ نشان داده است كه اتفاقاً ۱3 آبان آغازگر 
روندي بوده است كه اين روزها همه به بديهي بودن 
آن پي برده اند. گويى تاريخ اين بار نيز در حال تكرار 
است. در سال ۱358 و زماني كه دولت امريكا از حل 
شدن اين ماجرا با واس��طه گري هاي سياسي نااميد 
شد، اولين حربه اي كه دولت اين كشور سراغ آن رفت 
اتخاذ تحريم هاي يكجانبه عليه اي��ران بود؛ تحريم 
هايي كه امريكا قصد داشت، تمام كشورهاي دنيا و 
همپيمانان خود را وادار به پيروي كند، البته در همان 
زمان برخي نيروهاي تندرو در دولت كارتر به دنبال 
فراهم آوردن زمينه اي ب��راي يك اقدام نظامي عليه 
ايران بودند كه كارتر با درك هزينه باالي اين اقدام 
و آمادگي مل��ت ايران براي دف��اع از نظام جمهوري 
اسالمى از آن پشيمان شد. نگاهي به تجربه سال 58 
نشان مي دهد كه تحريم هاي امريكا هيچ گاه نتوانست 

ملت ايران را در مقابل امريكا تسليم كند. 
   نگاهي به تحريم هاي امريكا درباره ايران 

كارتر ابتدا اميدوار بود كه با فرس��تادن نمايندگانى 
امام را وادار به آزداس��ازي گروگان ها كند. در ششم 
نوامبر ۱979رمزي كالرك و ويليام ميلر دو نماينده 
امريكا به سمت ايران حركت كردند كه به دليل عدم 
پذيرش آنان توس��ط امام خميني مجبور شدند در 
فرودگاه اس��تانبول فرود بيايند. پس از اين جريان 

اولين تحريم ها عليه ايران صورت گرفت. 
اولين تحريم در هشتم نوامبر ۱979 بر اساس قانون 
مهار صدور تس��ليحاتي عليه ايران صورت گرفت كه 
طي آن امريكا از ارس��ال قطعات يدك��ي- نظامي به 
ارزش 3۰۰ميليون دالر كه قباًل توسط ايران خريداري 

و هزينه آن پرداخت شده بود، ممانعت كرد. 
نوامبر ۱979 كارتر طي ابالغيه ۴7۰2 و بر اساس 
ماده 232 قانون گسترش تجارت ايران را تهديدي بر 
امنيت ملي دانست و واردات نفت خام يا محصوالت 

مشتق شده از نفت تصفيه ش��ده ايران به امريكا و 
مناطق آزاد تج��اري امريكا را ممن��وع اعالم كرد. 
درآمد فروش نفت خام ايران به امريكا در آن زمان 
حدود ۱3/8ميليون دالر در روز بود كه كارتر با اين 
دس��تور اين منبع درآمد ارزي اي��ران را قطع كرد. 
 )INS( ۱3نوامب��ر اداره مهاجرت و ملي��ت امريكا
طبق دستور كارتر ايرانياني را كه در مدت اقامتشان 
دچار تخلفاتي شده بودند اخراج كرد. دانشجوياني 
كه مجوزهاي ورود و خروج از امريكا را قباًل دريافت 
كرده بودند، مجوزهايشان باطل شد و رواديد ورود 

كه قباًل صادر شده بود، لغو شد. 
در ۱۴ نوامبر ۱979 )23 آبان ۱358( كارتر دس��تور 
اجرايي ۱2۱7۰ را صادر كرد كه بر اس��اس اين قانون 
اختيارات اقتص��ادي اضطراري بين الملل��ي و قانون 
وضعيت فوق الع��اده ملي و بخش 3۰۱ از عنوان س��ه 
قانون امريكا وضعيت اي��ران را يك تهديد غيرعادي و 
فوق العاده اعالم كرد و دس��تور داد تمامى دارايي ها و 
منافع دولت ايران و مؤسسات وابسته و بانك مركزي 
ايران كه در قلمرو امريكا هس��تند يا در تصرف اتباع 

امريكا هستند يا درخواهند آمد، مسدود شوند. 
توقيف دارايي ه��اي ايران مهم ترين اق��دام امريكا در 
جريان گروگانگيري بود كه ط��ي آن ۱2ميليارد دالر 

از دارايي هاي ايران مس��دود شد كه بيشترين رقم در 
تحريم هاي امريكاست. اين دارايي ها شامل سپرده هاي 
ايران در بانك ذخيره ف��درال )۱/۴۱8ميليارد دالر(، 
موجودي ه��اي اي��ران در تمامى ش��عب بانك هاي 
امريكايي در خارج )5/579 ميليارد دالر(، موجودي ها 
در ش��عب بانك هاي امريكا )2/۱5۰ ميلي��ارد دالر(، 
س��اير دارايي ها نزد اتباع امريكايي )حدود 2ميليارد 
دالر( و موجودي طالي بانك مركزي در بانك ذخيره 

فدرال)۱/۶32/9۱7 اونس( بود. 
در ابت��داي گروگانگيري، امريكا با ارس��ال نامه اي در 
نوامبر ۱979 از شوراي امنيت خواست تا براي آزادي   9
گروگان ها مداخله كند. در ۱3 نوامبر ۱979)22 آبان 
58( جلسه شوراي امنيت بنا به اصرار و پافشاري امريكا 
در ساعت ۱۰:۴3 به وقت نيويورك تشكيل گرديد. مك 
هنري نماينده امريكا دعاوي قبلي خود را عليه ايران 
تكرار نمود و از ش��ورا تقاضا كرد كه براي حفظ صلح 
بين المللي قطعنامه مورد درخواست امريكا مبني بر 

تحريم اقتصادي ايران را به تصويب برساند. 
در همان جلسه نمايندگان برخي از كشورها قطعنامه 
مورد تقاضاي امريكا را عليه ايران مردود دانستند و 
خاطرنشان ساختند كه ايران هيچ اقدامي عليه صلح 
و امنيت بين المللي مرتكب نشده است. آن شب يكي 

از جلسات بسيار پرالتهاب شوراي امنيت در جريان 
بود و به درازا كش��يد. پس از بحث ها و تبادل نظرها 
نمايندگان انگليس، نروژ، پرتقال و فرانسه حمايت 
خود را از قطعنامه امريكا اعالم داشتند، بنگالدش 
و مكزيك به اين قطعنامه رأي ممتنع دادند و آلمان 
شرقي با آن به مخالفت برخاست و در نهايت شوروي 
با اس��تفاده از حق وتوي خوي��ش آن را در بايگاني 

شوراي امنيت دفن نمود. 
   وقتي دنيا با تصميمات كارتر 

همراهي نمي كند
با ثمربخش نبودن اقدامات قبلي كارتر در هفتم آوريل 
۱98۰ دستور اجرايي ۱22۰5 را طبق بخش 2۰3 قانون 
اختيارات اقتصادي اضطراري بين المللي صادر كرد و طي 
آن هرگونه صادرات به ج��ز دارو و غذا را به ايران تحريم 
كرد و روابط سياسي امريكا و ايران قطع شد. همچنين 
تمامى ديپلمات ه��ا و كاركنان كنس��ولي و كارآموزان 
نظامي دس��تور ترك خاك امري��كا را دريافت كردند و 
رواديد ايرانياني را كه اجازه ورود به امريكا داشتند باطل 
ش��د. نهايتاً در ۱7 آوريل ۱98۰ )28 فروردين ۱359( 
كارتر طي پيامي به كنگره دس��تور اجرايي ۱22۱۱ را 
صادر كرد و طبق اين حكم با استناد به بند 2۰۴ قانون 
اختيارات اقتصادي اضط��راري بين المللي و بند 3۰۱ 

قانون وضعيت فوق العاده ملي حالت فوق العاده ديگري 
اعالم و ممنوعيت هاي بيشتري را صادر كرد. 

بعد از اين دس��تور اجرايي امريكا بار ديگر از متحدان 
خود خواست تا امريكا را در اعمال تحريم ها عليه ايران 
همراهي كنند. در همين حال اليحه تحريم اقتصادي 
ايران در اروپا به پارلمان انگليس رفت اما با اين وجود 
فرانس��ه، انگليس، ايتالي��ا، آلمان و تع��داد ديگري از 
كش��ورهاي اروپايي در تحريم اقتص��ادي ايران دچار 
ترديد شدند چراكه به نظر مي رسيد تحريم اقتصادي 
ايران اثري در آزادسازي گروگان هاي امريكايي نداشته 
اس��ت. در حالي كه يك هفته به مهلت تعيين شده از 
سوي كشورهاي عضو بازار مشترك اروپا براي اجراي 
مرحله دوم تحريم اقتصادي عليه ايران بيشتر نمانده 
بود، اختالف نظرها و تشتت آرا بين نمايندگان پارلمان 
و مقامات دولتي اين كشورها تصميم گيري در اين مورد 
را با مشكل مواجه كرد. بسياري از كمپاني هاي بزرگ 
و كارخانجات سازنده اتومبيل و صنايع ديگر كه از اين 

تحريم زيان مي ديدند با اين تحريم مخالفت كردند. 
بازار مش��ترك قباًل صادرات مواد غذايي را از فهرست 
تحريم اقتص��ادي ايران حذف كرده ب��ود و پس از آن 
انگلس��تان خدمات بانكي و مالي را نيز مستثني كرد 
و كش��ورهاي بازار مش��ترك ظاهراً در جست وجوي 
بهان��ه اي بودند ت��ا از اجراي مجازات ه��اي اقتصادي 
عليه ايران صرف نظر شود. بنا بر گزارش منابع موثق 
در آن هنگام ايتاليا، فرانس��ه و آلمان با كسري موازنه 
پرداخت ها مواجه بودند و اميد داشتند مجازات ها عليه 
ايران بسيار جزئي باشد و ش��امل قراردادهاي موجود 
بين آنان و ايران نش��ود. به اين ترتيب دهها كش��ور و 
صدها ش��ركت خارجي آمادگي خ��ود را براي تأمين 

نيازمندي هاي ايران اعالم كردند. 
به همين جهت بازار مشترك عماًل و به طور مؤثر زير 
بار امريكا نرفت. تحريم اقتصادي اروپا عليه ايران امريكا 
را نااميد كرد، چون 9 كش��ور عضو بازار مشترك اروپا 
تصميم گرفتند محدوديت هايي را عليه ايران به اجرا 
درآورند اما اين محدوديت ها فقط شامل جزء كوچكي 

از تجارت 7هزار ميليون دالري آنها با ايران بود. 
   جبران يك تصميم 

به اين ترتيب طرح امري��كا براي اعمال تحريم هاي 
همه جانبه عليه ايران شكس��ت خ��ورد و در نهايت 
امريكا چند م��اه بعد و در حالي ك��ه دولت كارتر به 
دليل بي لياقتي درخصوص آزادس��ازي گروگان ها 
انتخابات را به رقيب خ��ود باخت و دولت ريگان نيز 
با آزادسازي گروگان ها با امضاي تفاهمنامه الجزاير 
بخش اعظم تحريم ها را لغو و منابع ايران را در امريكا 
بازگرداند. حاال به نظر مي رسد سرنوشت مشابهي در 
انتظار دولت ترامپ باشد و به زودي تاريخ بار ديگر در 
خصوص تحريم هاي يكجانبه امريكا تكرار گردد. در 
اين ميان سؤال اصلي اين است كه امريكايي ها اين 

ضربه را بار ديگر چگونه جبران خواهند كرد.

آيا ترامپ هم به سرنوشت كارتر دچار می شود؟
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   گزارش

پايگاه اطالع رساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت اهلل العظمي 
س��يدعلي خامنه اي )مد ظله العالي( در تحليلى به قلم مصطفي 
غفاري دانش آموخته دكتري جامعه شناس��ي سياسي ماجراي 
تصوير سازي غلط و دروغين دشمن و ابعاد مختلف اين موضوع و 

راه مقابله با آن را بررسي كرده است. 
در اين تحليل آمده است: دش��منان و رقيبان جمهوري اسالمي، در 
ايام اخير كارزار »تصويرسازي« عليه ايران را با جديت بيشتري دنبال 
مي كنند. هدف آنها ارائه تصويري غيرواقعي از شرايط عمومي ايران به 
مردم كشورمان و همزمان ارائه تصويري آرماني از شرايط كشورهاي 
خود است. در اين معادله، ايران كشوري است غرق در مسائل الينحل 
اقتصادي و فرهنگي و... كه فاقد پويايي هاي كالن اجتماعي و دچار 
بن بست در عرصه سياسي است و در آس��تانه فروپاشي قرار دارد. در 
طرف مقابل، بسياري از كشورهاي رقيب آن در منطقه يا كشورهاي 
اروپاي غربي و امريكا كه مواجهه اي غير قابل انكار با جمهوري اسالمي 
دارند، غرق در رفاهي دست نيافتني هستند كه رضايت عمومي مردم 
را موجب شده و با نظام هاي كارآمد سياسي بدون هيچ چالش جدي 
اداره مي شوند. گويا يك سو، كشوري ضعيف و در سراشيبي سقوط و 
اضمحالل است كه فقط زباني دراز از ادعا دارد و موجب سلب آسايش 
از همسايگان است و يك سو كشورهايي پيشرفته و سربلند كه با قدرت 
روزافزون به سوي آينده اي روش��ن هدايت مي شوند و مي خواهند با 
نسخه هاي خود نجات بخش ما نيز باشند. در حالي كه با قدرت رسانه، 
جاي متهم و مدعي در بسياري عرصه ها عوض شده است كه يكي از 
روشن ترين نمونه هاي آن، سردمداري در ماجراي حقوق بشر توسط 
كساني است كه طبق آمار و استنادها در زمينه نقض كرامت و حقوق 

مسلم انساني، كارنامه سياهي دارند. 
   يك اعتراف ساده

بايد اذعان كرد كه در موارد متعددي تكاپوي رس��انه اي حريف، 

برخوردار از مديريت مناسب، توليدات قوي و خالقيت فراوان است و 
اثراتي قابل توجه نيز بر گروه هايي از مخاطبان دارد. در آثار تحقيقي 
و مستند زيادي، نقش سياست سازان جهاني و حتي سرويس هاي 
امنيتي در دستكاري افكار عمومي توسط رسانه يا بهره برداري از 
ابزار رسانه اي- هنري براي تصويرس��ازي اغراق گونه از خود مورد 
توجه قرار گرفته اس��ت از جمله كتاب »دلقك ه��ا و آدم كش ها« 
نوشته تريشيا جنكينز از دانش��گاه تگزاس كه نقش هاليوود را در 
بازسازي تصوير س��يا نش��ان مي دهد. اما مي توان گفت كه هيچ 
كش��وري در جهان، اينگونه هدف صدها شبكه راديو تلويزيوني و 
هزاران تارنماي مجازي نيس��ت. در واقع چنين آرايش و آمايش 
رس��انه اي مقابِل مباني فكري و نظام سياسي هيچ كشوري ديده 
نمي شود. جالب آنكه بدون هيچ توجيه حرفه اي از منظر اقتصادي 
يا رسانه اي، بسياري از اين رسانه ها عالوه بر زبان هايي مثل انگليسي 
يا عربي، به زبان فارسي براي مردم ايران برنامه مي سازند و پخش 
مي كنند. بنابراين اگر قرار باشد تنها و تنها در يك مورد به فرادست 
بودن رقيبان و دشمنان خود اعتراف كنيم و برتري آنها را در شرايط 

فعلي بپذيريم، قطعاً در قلمرو رسانه است. 
   داللت هاي ضمني

اما اين س��كه روي ديگري ني��ز دارد. در پس اي��ن ميدان نبرد، 
واقعيت هايي نهفته است كه مرور آنها مي تواند چشم انداز ما به 
مسئله را دگرگون كند و اعتمادبه نفس ملي ايرانيان را براي هموار 

كردن مسير پيشرفت افزايش دهد. 

نخستين و مهم ترين نكته آن است كه نفس بروز چنين ميداني داللت 
بر اقتدار و پيشرفت جمهوري اسالمي ايران دارد؛ زيرا براي غلبه بر 
يك حريف يا دشمن بي دست و پا و ناتوان، هرگز چنين سازوبرگي 
مورد نياز نيست. اجازه دهيد اين ادعا را به شكل فني تري دنبال كنيم. 
اينكه كشور يا گروه كشورهاي »الف« نياز داشته باشند با چنين تالش 
فراگيري در ميدان نبرد، هم از خود و هم از كش��ور »ب«، تصويري 
متفاوت ترس��يم كنند و با اغ��راق در توان خود يا خدش��ه در توان 
ديگري كارشان را پيش ببرند، يك تكنيك مهم جنگ رواني است. 
اين يعني كشور يا كشورهاي الف با س��اختن »الف« و »ب« توازن 
واقعي قدرت را انكار مي كنند و تصويري دگرگون يا وارونه از خود و 
ديگري ارائه مي دهند. اگر صرِف واقعيت هاي بيروني چنان بود كه 
آنها القا مي كنند، اساساً نياز به چنين عمليات پيچيده و چنداليه اي 
از تصويرسازي نبود، چون هنگامي از ابزارهاي تصويرسازي به صورت 
فراگير استفاده مي شود كه در ديگر عرصه هاي نبرد، جنگ به سود 
تصويرسازان جنگ افروز نيست و در ميدان عمل، برگ برنده ديگري 

ندارند كه جنگ را مغلوبه و كار حريف را تمام كنند. 
   آتش بياران معركه

واقعيت مهم ديگر آن است كه اثربخشي عمليات تصويرسازي طرف 
مقابل، بيشتر در گرو عملكرد دو دسته در داخل كشور است:

نخست كساني كه به دليل ميل به دشمن يا حريف دچار سستي 
در باورها و پايبندي هاي خود مي ش��وند و از سر جهل يا خيانت، 
به تقويت طنين القائات طرف مقابل مي پردازند و دوم كساني كه 

با عمل نكردن ب��ه وظايف خود و رها كردن مس��ئوليت هايي كه 
نيازمند عزم، تفكر، خالقيت و اس��تقامت اس��ت، كارآمدي نظام 
سياسي را پايين مي آورند يا به كژكاركردي ها دامن مي زنند. در 
چنين ميدان سختي، مراقبت هاي ويژه اي نيز بايد از سوي كشور 
هدف تصويرسازي انجام ش��ود. از جمله: پرهيز از هرگونه تلقي و 
اقدامي كه به تكميل پازل دشمن در ساخت آن تصوير مي انجامد؛ 
چه سياه نمايي از وضع موجود باش��د، چه ناتوان پنداري خود از 
حل معضالت و مسائل و چه ناكارآمدي در قلمرو كشورداري كه 

خوراك الزم براي آن تصويرسازي مخدوش را فراهم مي كند. 
    چه بايد كرد؟

عالوه بر احتي��اط در مورد اس��تفاده از محص��والت و خدمات 
رسانه اي بيگانه- كه ناشي از عدم اعتماد كلي نسبت به اهداف 
دشمن/ رقيب است- يا افزايش آگاهي و مهارت در زمينه سواد 
رس��انه اي و تفكر انتق��ادي، بايد مقوالت و اقدام��ات ديگري را 
نيز مدنظر قرار داد كه همچون هر مي��دان نبردي، الزمه عبور 
با س��المت و موفقيت خواهد بود. »تقواي جمعي« را بايد يكي 
از راه هاى مهم در مهار عمليات تصويرس��ازي دش��من/ رقيب 
دانست؛ يعني جريان هاي مؤثر سياسي موظفند عالوه بر رقابت 
سالم با يكديگر، درباره التزام درون گروهي اعضاي خود در اين 
مورد حساس باشند. از سوي ديگر »مسئوليت اجتماعي« براي 
نظارت بر كنش هاي عمومي توس��ط خود م��ردم را بايد مورد 
توجه قرار داد. در ميداني چنين دش��وار، نه مي ت��وان هرگونه 
قدم برداشت نه مي توان نس��بت به گام هاي ديگران بي تفاوت 
بود. گاهي يك خطاي به ظاهر كوچك در گوش��ه اي از صحنه، 
مي تواند موجب تخريب هايي بزرگ در بخش هايي قابل توجه از 
پيكره افكار عمومي شود. »احتياط« در اين موارد را بايد از منظر 

سنجيده كاري ديد، نه از باب محافظه كاري.

نگاهی تحليلی به موج جنگ روانی دشمن

دو روي سكه تصويرسازي غلط از نظام جمهوري اسالمي

تحلیل
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