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   نژادپرستي در نوتردام
زهرا پيشگاهي فرد از ايرانيان مقيم انگليس در توئيتي نوشته: 
گمونم وقتشه كه يه ژانر تركيبي برم در مورد نوتردام. حدود 
۱۴سال پيش با كالسكه بچه داخل كليسا مشغول تماشا بودم 
كه مردي فرانس��وي يهو با حالت حمله روسريم رو كشيد و 
تقريباً قلبم وايستاد، بعد شروع به فحاشي كرد كه طبيعتاً نمي فهميدم و فقط 

تالشم اين بود كه به كالسكه ضربه نزنه. بقيه؟ فقط نگاه!
----------------------------------------------------------

   تخريب رابطه ايران و عراق در دستور كار غرب
 علي مختارزاده در توئيتي نوشته: تحريم هاي امريكا در خطر فروپاشي ناشي از تغيير 
بازار ارزي و حواله ايران از دوبي به عراق اس��ت. تمام ت��وان جريان نفوذي داخلي، 
تخريب رابطه بين عراق و ايران براي جلوگيري از آس��يب به تحريم هاس��ت. دليل 

سرشاخ شدن سلبريتي ها و برخي سياسيون با  الحشد الشعبي، خط دستور از غربه.
----------------------------------------------------------

   فرانسوي ها هم عقب افتاده هستند؟!
 كاربري به نام سفير هم در توئيتي كنايه آميز نوشته: تلويزيون فرانسه تصاويري از 
مردم در حال دعا براي خاموش شدن آتش  كليساي  نوتردام پخش كرد. واقعاً چه 
مردم عقب افتاده اي هستن كه به جاي خاموش كردن آتش نشستن دعا مي كنن.
----------------------------------------------------------

  خوش به حال اين سرهنگ!
 محمد پاداش در توئيتي نوشته: رهبر انقالب: اينكه يك سرهنگ ارتش خم شود 
تا فردي سالخورده با قدم گذاشتن بر دوش او سوار وسيله نقليه شود، جلوه هايي 
از صداقت ارتش در بيان شعار »ارتش فداي ملت« است.  خوش به حال سرهنگ 

حقيقي كه فرمانده در حضور خودش از او اعالم رضايت كرد.
----------------------------------------------------------

   باران ها هم نتيجه برجام است!
س��يدمحمد حس��يني در توئيتي نوش��ته: روحاني: »احياي  درياچه  اروميه يكي از 
افتخارات دولت است« شكسته نفسي نفرماييد! احياي تاالب ها و هورها، افزايش قابل 
توجه ذخيره سدها، جاري شدن رودخانه ها و خالصه بارش هاي بي سابقه در سراسر 

كشور همه در نتيجه چرخش  كليد و مذاكرات قهرمانان ديپلماسي جنابعالي است!
----------------------------------------------------------

   نفرت آفريني هاي مريم رجوي
 سيدپويان حس��ين پور در مورد واكنش منافقين به س��يل در ايران در توئيتي  
نوشته: همزمان با وقوع سيل مريم رجوي صدها بيانيه منتشر كرد كه در هيچ 
كدام حتي يك حركت اميدبخش يا خبر خوب براي هموطنان سيل زده وجود 
نداشت و فقط نفرت آفريني در ميان مردم و ترغيب آنها به جنگ و خونريزي بود، 
يعني همان عاملي كه امدادرساني را مختل و بحران را تبديل به فاجعه مي كند. 
----------------------------------------------------------

   منافقين به دنبال كشتگان بيشتر در ايران
 كاربري به نام حبيب خان در توئيتي  نوش��ته: منافقين تا ديروز گوش��ه اي از 
جناياتشون كشتن ۱۷هزار نفر بود، حاال واسه فوت شده هاي سيل كه از بالياي 
طبيعي اس��ت مجلس ختم گرفتن! كي باورش ميش��ه اين جماعت خونخواِر 
خونريِز قدرت طلب براي جون انسان ها ارزش قائل باشن؟ قطعاً هر چقدر آمار 

تلفات در ايران بيشتر باشه خوشحال هم ميشن. 
----------------------------------------------------------

     شست وشوي مغزي با لباس سپاه!
 فريد ابراهيمي در توئيتي  نوش��ته: محمودصادقي: با توجه به خروج امريكا از 
برجام و تعلل طرف هاي اروپايي در ايجاد سازوكار مالي براي دور زدن تحريم ها، 
حفظ برجام چه فايده اي براي ما دارد؟ يعني  آش اينقدر شور شده كه خان هم 
فهميد يا شايد هم تقصير اون لباس سبز سپاهه كه پوشيد. لباسشون هم آدما 

رو شست وشوي مغزي مي كنه!
----------------------------------------------------------

   خدا كند روحاني از گراني ها باخبر باشد!
علي صدري نيا در صفحه شخصي خود در اينستاگرام نوشت: 
دولتي ها اعالم كردن كه روحاني از پرداخت نشدن خسارات 
سيل ۹۵ اطالع نداشته و عصباني ش��ده! خدا كنه ايشون از 
قيمت دالر، طال، مسكن، گوشت، مرغ، خودرو، مواد غذايي، 
پياز و گوجه و سيب زميني و… اطالع داشته باشه! وگرنه اگه سال ۱۴۰۰ موقع 

رفتن بفهمه، ديگه خيلي عصباني ميشه از دست همه مون!

نقوي حسيني:

دولت بايد قانون اقدام متقابل در برجام را اجرا كند
عضو كميس�يون امنيت ملي مجلس گفت: مدت هاس�ت از خروج امريكا 
از برج�ام مي گ�ذرد و از آنجايي ك�ه اروپايي ها ه�م اقدامي ب�راي حفظ 
برجام نمي كنن�د، دولت بايد قانون اق�دام متقابل در برج�ام را اجرا كند. 
به گزارش مهر، نقوي حسيني با اشاره به تعلل اروپايي ها براي حفظ برجام اظهار 
داشت: مهلت اروپايي ها درباره آينده برجام مدت هاست كه به پايان رسيده اما آنان 
اقدامي در اين راستا انجام نداده اند. وي با اشاره به اينكه اروپايي ها تعهد داده بودند 
براي ادامه برجام خسارات خروج امريكا را جبران مي كنند، ادامه داد: اروپايي ها 
طي ماه هاي گذشته صرفاً يكسري بسته پيشنهادي كلي ارائه كردند كه به هيچ 

وجه خسارت هاي خروج امريكا از برجام را جبران نمي كند و كافي نيست. 
عضو كميسيون امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجلس با بيان اينكه ما بايد به 
علت بازگش��ت تحريم هاي امريكا پس از خروج از برجام قانون اقدام متقابل را 
اجرايي كنيم، تصريح كرد: از سوي ديگر و با بازگشت تحريم ها، اروپايي ها هم در 
ايفاي تعهداتشان در موضوع توافق هسته اي تعلل زيادي مي كنند. نقوي حسيني 
با تأكيد بر اينكه دولت بايد قانون اقدام متقابل را اجرا كند، گفت: مدت هاست از 
خروج امريكا از برجام مي گذرد و اروپايي ها هم نشان داده اند نمي خواهند اقدامي 
براي حفظ برجام كنند، بر اين اساس بايد قانون اقدام متقابل و متناسب دولت 
ايران در اجراي برجام را در دستور كار خود قرار دهيم. عضو كميسيون امنيت 
ملي و سياست خارجي مجلس با اشاره به اينكه متأسفانه نظارت هاي مجلس در 
زمينه اجراي قانون متقابل قوي نبوده است، گفت: عالوه بر قانون اقدام متقابل 
و متناسب در اجراي برجام، ما در مجالس گذشته سه قانون ديگر هم در مورد 
اقدامات تروريستي، نقض حقوق بشر و حمايت از بمب هاي شيميايي از سوي 

امريكا تصويب كرديم اما دولت اين قوانين را اجرا نكرده است.
----------------------------------------------------------

 جامعه روحانيت مبارز 
ميزبان تشكل هاي انقالبي شد

انقالب�ي  و  ارزش�ي  تش�كل هاي  هم انديش�ي  نشس�ت  س�ومين 
روز پنج ش�نبه در دفت�ر جامع�ه روحاني�ت مب�ارز برگ�زار ش�د. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران، حجت االسالم موس��ي پور عضو شوراي مركزي 
جامعه روحانيت مبارز به تشريح سومين نشست تشكل هاي انقالبي و ارزشي 
در جامعه روحانيت مبارز كه روز پنج شنبه برگزار شد، پرداخت و گفت: سومين 
نشست هم انديشي تشكل هاي واليي، ارزشي و انقالبي با اعضاي جامعه روحانيت 
مبارز امروز)پنج شنبه( برگزار شد و در ابتداي اين جلسه آيت اهلل موحدي كرماني 
به بيان تذكرات اخالقي و اهميت ايام معنوي ماه شعبان پرداختند و بر ضرورت 
خودسازي و تقويت بعد معنوي در كار هاي سياسي و تشكيالتي تأكيد كردند. 

وي ادامه داد: جلس��ه امروز چندين مصوبه داش��ت كه ب��ه تصويب مجموعه 
تشكل هاي ارزشي و انقالبي رسيد ،از جمله آن اس��تمرار جلسات ماهانه بود و 
تصميم ديگر اين جلسه توافق بر روي مباني و شاخص هاي جريان واليي و ارزشي 
براي رسيدن به وفاق حداكثري، درك مشترك و انسجام بيشتر و هم افزايي توان 
نيرو هاي انقالبي، واليي و ارزشي بود. حجت االسالم موسي پور هدف از برگزاري 
جلسات را ايجاد انسجام و همگرايي بيشتر ميان تش��كل هاي ارزشي و واليي 
دانس��ت و اظهاركرد: همانطور كه به آن اش��اره كردم، هدف از برگزاري چنين 
جلساتي رسيدن به وفاق حداكثري و انسجام بين نيرو هاي ارزشي و انقالبي و 

هم افزايي توان ها براي تحقق اهداف نظام و انقالب است.

رئيس قوه قضائي�ه پيام حض�ور فراگير مردم 
در امدادرس�اني ب�ه س�يل زدگان را همدل�ي 
ملت ايران در ش�رايط دش�وار توصي�ف كرد. 
به گزارش ميزان، آيت اهلل رئيسي كه روز پنج شنبه 
براي بازديد از مناطق سيل زده و بررسي مشكالت 
مردم به استان خوزستان سفر كرده بود، در بدو ورود 
به استان خوزستان، در فرودگاه اهواز اهداف دومين 
سفر استاني خود را تشريح و با اشاره به در دستور 
كار بودن سفر هاي اس��تاني، تصريح كرد: اولويت 
اين سفر را به استان خوزستان اختصاص داديم تا 
عالوه بر ديدار با مردم و مسئوالن، نسبت به مسائل 
سيل و اقداماتي كه انجام شده نيز بررسي هاي الزم 
را انجام دهيم. وي با قدرداني از زحمات امدادگران، 
مسئوالن، نيرو هاي مسلح و كساني كه در اين زمينه 
ايفاي نقش داشتند، بيان كرد: ان شاءاهلل گام بعدي 
كه آباداني و جبران خسارات است نيز برداشته شود. 
رئيس قوه قضائيه بر لزوم آسيب شناسي تأكيد كرد 
و يادآور شد: بخش سوم كه بايد همه مديران و مردم 
عزيز كمك كنند، مسئله آسيب شناسي است و نبايد 
مشكالتي كه در اين رابطه پيش آمد، فراموش كنيم. 
آيت اهلل رئيسي خاطرنشان كرد: بايد آسيب شناسي 
انجام ش��ود كه بعد از اين وقتي باران رحمت الهي 
بر س��رزمين ما نازل شود، ش��اهد بروز مشكالت 

اينچنيني نباشيم. 
   در سختي ها كنار هم هستيم

رئيس دستگاه قضا در جلس��ه شوراي هماهنگي 
مديريت بحران در استان خوزس��تان اظهار كرد: 
در حوزه امداد و نجات اقدامات خوبي در اس��تان 
خوزس��تان انجام ش��ده كه بايد از همه مسئوالن 
و مردم تقدير و تش��كر كرد. وي با اشاره به بخش 
دوم كار شامل بازس��ازي زندگي مردم و پرداخت 
خسارت ها ادامه داد: پيگير خواهيم بود كه خسارات 
مردم تا جايي كه امكان دارد و امكانات موجود است 
با سرعت جبران ش��ود. رئيس قوه قضائيه تصريح 
كرد: مسئله بازسازي و برگش��ت زندگي مردم به 
حالت عادي را مسئوالن دنبال خواهند كرد و فكر 
مي كنم در برخي نقاط وضعيت به گونه اي است كه 

به زودي شرايط به حالت عادي برگردد. 
آيت اهلل رئيسي خاطرنش��ان كرد: نكته مهم اين 
است كه بعد از عبور از مسئله نجات و امداد و پس از 
عادي شدن وضعيت، در جلسه اي با حضور مديران 
يك بازنگري به شرايطي كه ايجاد شد و اقداماتي 
كه بايد مي شد و اقداماتي كه بعداً صورت گرفت، 

بشود. وي خاطرنشان كرد: اين نگاه به اين شرايط 
ما را براي مس��ائل آينده آم��اده مي كند، در بحث 
پدافند غيرعامل در موضوع مديري��ت برخورد با 
بحران ها اين موضوع كاماًل براي مسئوالن ذيربط 

قابل بررسي است.
 رئيس قوه قضائيه تصريح كرد: سؤال اين است كه 
اگر اليروبي ها انجام مي شد اين امكان وجود داشت 
كه شدت حادثه را كاهش داد؟ آيا رسوب گيري به 
موجب قانون انجام شده است؟ اين سؤاالتي است 
كه قابل بررسي مي باش��د. آيت اهلل رئيسي افزود: 
الزم اس��ت دولت و مديران محترم در وزارت نيرو 
و بخش ه��اي مختلف و دانش��گاه ها از بعد علمي، 
آسيب شناسي را انجام دهند. وي خاطرنشان كرد: 
بناي ما در دستگاه قضايي همكاري با دستگاه هاي 
اجرايي و دولت و مجلس در ضمن حفظ استقالل 
قضايي است، در اين قضيه سيل اخير كه در برخي 
استان ها رخ داد، به رئيس سازمان بازرسي مأموريت 

داديم كه آسيب شناسي را با جديت دنبال كند و 
اين كارشناسي دور از نظر مديران نخواهد بود. 

رئيس قوه قضائيه با اش��اره به كمك هاي مردمي 
صورت گرفته به سيل زدگان اظهار كرد: پيام جدي 
اين كار و تالش يك پيام براي همه مردم عزيز است 
كه نشان دهد در سختي ها كنار هم هستيم و يك 
پيام هم براي دشمن دارد، به خصوص در اين روز ها 
كه س��پاه پاس��داران را به عنوان تروريست اعالم 
كرده اند، در حالي كه همه معتقدند در همين سيل 
اخير، سپاه خط مقدم خدمتگزاري به مردم بوده 
است. اين همدلي پيامي كه به دشمن مي دهد اين 
است كه در همه سختي ها با هم هستيم و با همه 
شرايط و نگاه ها در دشواري ها اجازه نخواهيم داد 

كشورمان دچار مشكل شود. 
   قاض�ي بايد خودش را بده�كار هيچ كس 

نبيند
آيت اهلل رئيسي در جريان بازديد از چند روستاي 

سيل زده در شهرستان شادگان، با حضور در جمع 
گروه هاي جهادي كه مشغول ساخت سيل بند در 
منطقه بودند، خدمت رس��اني آنها را مورد تمجيد 

قرار داد و از نزديك با آنها گفت وگو كرد. 
جلسه با اعضاي شوراي قضايي و قضات دادگستري 
استان خوزستان از ديگر برنامه هاي رئيسي در سفر 
به خوزس��تان بود. آيت اهلل رئيسي در اين نشست 
با اش��اره به جايگاه و كرامت قاضي اظهار كرد: در 
دس��تگاه قضايي بايد كرامت قاضي حفظ شود، به 
نحوي كه خودش را در محض��ر مقدس پروردگار 
متعال ببيند و موظف به اج��راي قانون بداند. وي 
افزود: قاضي باي��د خودش را بده��كار هيچ كس 
نبيند و وامدار هيچ كس نداند بلكه فقط خود را عبد 
خداوند بداند و وظيفه الهي اش را انجام دهد. رئيس 
قوه قضائيه تأكيد كرد: هر امري كه كرامت قاضي را 
مخدوش كند، نبايد انجام شود و در مورد هر امري 
كه كرامت قاضي را حفظ مي كند، بايد اقدام كرد. 

آيت اهلل رئيس��ي با اش��اره به اقداماتي كه كرامت 
قاضي را حفظ مي كند، ادام��ه داد: قاضي كرامت 
ارباب رجوع را بايد حفظ كند. كرامت افرادي كه به 
نحوي به عنوان متهم و محكوم بايد تحت تعقيب 
قرار بگيرند، بايد حفظ ش��ود. به ميزان جرم بايد 
مورد س��ؤال قرار گيرند، به ميزان محكوميت بايد 
مجازات شوند، در زندان بايد كسي كه محبوس و 
محكوم است، به ميزاني كه قانون اجازه داده بايد 

مجازات شود نه بيشتر.
 وي خاطرنشان كرد: همه مسئوالن قضايي، همه 
مسئوالن اجرايي و همه دست اندركاران بايد نسبت 
به امر بسيار مهِم رعايت كرامت توجه داشته باشند. 
بايد روابط ما با همه دنيا بر اس��اس كرامت باشد و 
حق نداريم كرامت مان را مخدوش كنيم و در دنيا 
ذليل ش��ويم بلكه در دنيا عزتمان بايد حفظ شود. 
هر امري، هر كاري، هر قراردادي و هر ارتباطي كه 
عزت و كرامت ما را مخدوش كند، نمي توانيم انجام 
دهيم و بايد با حفظ كرامت ب��ا عالم ارتباط برقرار 
كنيم و بايد روابط سياسي، اقتصادي، اجتماعي و 
فرهنگي با جهان برقرار باشد و اين يك اصل است. 

   اقوام خوزستان، سرمايه هاي نظامند
آيت اهلل رئيس��ي، رئيس قوه قضائيه همچنين در 
ديدار با خانواده معظم ش��هدا، عشاير و مسئوالن 
استان خوزستان با تبريك فرارسيدن ميالد حضرت 
مهدي)عج( و ابراز خرس��ندي از حضور در جمع 
نوراني مردم عزيز و عشاير غيور خوزستان، از همه 
اقوامي كه در اين استان زندگي مي كنند به عنوان 
سرمايه هاي نظام اسالمي ياد كرد و گفت: زندگي 
و مقاومت اين اق��وام در مقابل دش��منان انقالب 
اسالمي و ايستادگي آنها در برابر استكبار جهاني 
و دفاعشان از اين س��رزمين و انقالب شكوهمند و 

ارزش هاي اسالمي زبانزد است. 
وي با بيان اينكه هر وجب از خاك استان خوزستان 
يادآور رش��ادت و ش��هامت اس��ت، افزود: در اين 
استان و ش��هر ها و روس��تا هاي آن مردان و زناني 
زندگي مي كنند كه خاطرات بسياري از ايستادگي، 
رشادت، مقاومت و دفاع از ارزش هاي الهي دارند. 

رئيس ق��وه قضائيه ادامه داد: حقيقتاً اين اس��تان 
يادآور دوران دفاع مقدس، رش��ادت و ش��جاعت 
در مقابل توطئه ها و فتنه هاي بسياري است و در 
اين ۴۰ساله انقالب اسالمي همه اقوام اين استان 
با بيداري، بصيرت و هوشياري از ارزش هاي انقالب 

اسالمي پاسداري كرده اند. 

رئيس قوه قضائيه:

همدلي در شرايط دشوار، پيام ملت ايران در حوادث اخير بود

محمد حسن عامري |  ميزان

   گزارش

در طليعه نخستين روز س��ال ۹8 رهبر معظم انقالب اسالمي 
طي سخنان بسيار مبسوطي در حرم رضوي سال ۹8 را سال 
فرصت ها دانس��تند و فرمودند: »انس��ان مي بيند كه بعضي از 
گويندگان يا نويسندگان يا صاحبنظران يا اظهارنظركنندگان 
درب��اره س��ال ۹8 اظهار نظ��ر كرده اند كه اين س��ال، س��ال 
تهديدهاست. بنده مطلقاً اين را قبول ندارم. من معتقدم سال 
۹8 به توفيق الهي سال فرصت هاست، س��ال امكانات و سال 

گشايش است.« 
منظور از اين سخن اين نيس��ت كه نظام اسالمي در سال ۹8 
با هيچ تهديدي مواجه نخواهد بود بلكه مراد آن است كه بايد 
با درايت و هوشياري و بصيرت، از دل تهديدات، فرصت سازي 
حاصل ش��ود كه در اين حالت هم تهديد خنثي شده و هم آن 
تهديد، فرصتي را ب��راي پيش روندگ��ي و پيش برندگي نظام 
اس��المي در عبور از موانع و چالش ها و دس��تيابي به آرمان ها 
ايجاد كرده است. در اين گزارش بر آن هستيم با ذكر مصاديق 
شش گانه به مستند سازي چگونگي تبديل تهديد به فرصت در 
طول ۴۰سال گذشته بپردازيم و بگوييم تهديد اقتصادي پيش 
رو كه از آن به جنگ اقتصادي ياد مي شود چگونه مي تواند به 

فرصت سازي براي نظام تبديل شود. 
حقيقت آن است كه در ۴۰سال گذشته نظام سلطه از روش هاي 
مختلف با يك جنگ هيبريدي و تركيبي درصدد بوده است كه 
نظام اس��المي را با چالش ه��اي گوناگون مواج��ه نمايد تا از 
ظرفيت پيش برندگ��ي و انقالبي خود عقب بمان��د اما نگاهي 
به دستاوردهاي نظام اسالمي نش��ان مي دهد به رغم فشارها 
و تهديدات و تحريم هاي برون مرزي و داخلي، ما توانس��ته ايم 
پيروزمندانه از گردنه هاي س��خت و دش��وار تهديدات عبور و 
نه فقط عبور بلك��ه آنها را به فرصتي ب��راي ارتقای توانمندي 
و كارآمدي نظام تبدي��ل كنيم كه در ذيل به م��واردي از اين 

فرصت سازي هاي برآمده از دل تهديدات اشاره مي كنيم:
1- تحميل جنگ 8ساله 

تحميل جنگ در سال ۵۹ تهديدي براي اصل بقا و موجوديت 
انقالب اسالمي بود اما نظام اس��المي توانست در پايان دفاع 
مقدس آن را به فرصتي براي ارتق��ای توان قدرت رزم، ايجاد 
قدرت بازدارندگي، افزايش توانمندي قدرت س��پاه و ارتش، 
خلق هويت نقش بي بديل براي بسيج و مشاركت دادن آحاد 
جامعه در اين قالب براي خلق حماسه هاي افتخارآميز در دفاع 
مقدس تبديل كند كه اين موارد تنه��ا نمونه هاي كوچكي از 
اين فرصت سازي بود، در اينجا بس��يار شايسته است به ذكر 
جمله اي از امام راحل در اين فرصت سازي اشاره كنيم، آنجا كه 
فرمود: ما در جنگ به اين نتيجه رسيده ايم كه بايد روي پاي 
خودمان بايستيم. ما در جنگ ابهت دو ابرقدرت را شكستيم، 
در جنگ پرده از چهره تزوير جهانخ��واران كنار زديم، ما در 
جنگ دوس��تان و دش��منانمان را ش��ناخته ايم، ما در جنگ 
ريش��ه هاي انقالب پربار اس��المي مان را محكم كرديم، ما در 
جنگ به مردم جهان و خصوصاً مردم منطقه نشان داديم كه 
عليه تمامي قدرت ها و ابرقدرت ها ساليان سال مي توان مبارزه 

كرد. تنها در جنگ بود كه صنايع نظامي ما از رش��د آنچناني 
برخوردار شد و از همه اينها مهم تر استمرار روح اسالم انقالبي 

در پرتو جنگ تحقق يافت. 
2- تحريم تسليحاتي 

نظام سلطه ۴۰ سال است ما را تحريم تسليحاتي كرده، اما به 
بركت اين تهديد، نظام اسالمي فرصت خلق شهرهاي موشكي 
و پهپادي را ايجاد كرده است، آنها حتي سيم خاردار را در دوران 
دفاع مقدس از ما دريغ كردند ولي همان محدوديت باعث شد 
با اتكا به خداوند و توان داخلي، در صنعت موشكي به افزايش 

توليد، نقطه زني و شهرهاي موشكي برسيم. 
3- تحريم هسته اي

 در صنعت هس��ته اي يك واردكننده بودي��م ولي در مقطعي 
براي فشار به نظام از واگذاري اورانيوم 2۰درصدي براي صنايع 
دارويي خودداري كردند و اين تهديد، سرآغازي براي تقويت 
رويكرد دانش��مندان هسته اي كش��ورمان در چرخه سوخت 
و غني س��ازي اورانيوم تا س��قف 2۰درصد گرديد. راه اندازي 
آبشارهاي ۱6۴تايي س��انتريفيوژ و ارتقای سطح غني سازي 
موجب دستيابي به اين صنعت بسيار حساس و پيچيده شد و 
در واقع همين باعث شد تا آنها مذاكره را به فشار ترجيح دهند 
كه اگرچه متأسفانه در اين زمينه توفيقاتي را نيز كسب كردند 
ولي در هر صورت امروز در شرايطي هستيم كه مي توانيم از اين 
فرصت حاصل شده از تهديد دشمن، خسارت وارده را جبران و 

توانمندي هسته اي گذشته را بازپروري كنيم. 
4- فتنه 88 

 القای كليدواژه تقلب در انتخابات 88 از س��وي دش��من با 
هدف ايجاد رخنه و تفرقه در صف واحد نظام مردم ساالر بود 
تا بتواند از رهگذر اين ترفند، اعتماد و وفاداري مردم به نظام 
را كه با مشاركت گسترده قريب به 8۰درصد حاصل شده بود 

به چالش كشيده و اينگونه القا كند كه نظام خيانت در امانت 
كرده اس��ت، لذا اين نظام ديگر قابل اعتماد نيست و به اين 
ترتيب گرانسنگ ترين حلقه واسط بين مردم و نظام اسالمي 
را كه اعتماد است بزدايد و مردم را نسبت به انقالب دلسرد و 
نااميد كند. اما نظام اسالمي به بركت هوشمندي و بصيرت 
امام و امت اين چالش را به فرص��ت تبديل كرده و از دل آن 
حماس��ه ۹دي و تجديد ميثاق مجدد ملت ب��ا آرمان هاي 

انقالب را خلق كرد. 
5- فتنه داعش 

 هيالري كلينتون در كتاب گزينه هاي سخت خود مي نويسد: 
ما خودمان داع��ش را خلق كرديم تا در نهاي��ت آن را به جان 
جمهوري اسالمي ايران بيندازيم. داعش اين سرطان خبيث با 
قساوت و بي رحمي به جان متحدين منطقه اي نظام جمهوري 
اس��المي افتاد تا بتواند پس از يك دوره كوتاه مدت و پيروزي 
در عراق و س��وريه به جمهوري اس��المي تعرض كند، سلسله 
خبيثه عبري- عربي- غربي با همه ت��وان از او حمايت كردند 
ولي نظام اسالمي به بركت ايثار و شهامت و شهادت مدافعان 
حرم و هوش��مندي رزمندگان مقاومت توانس��تند بساط اين 
غده سرطاني را در عراق و سوريه جمع كنند و دشمن را ناكام 
گذارند. داعش ي��ك تهديد بود اما با درايت نظام اس��المي به 
يك فرصت براي گسترش عمق راهبردي منطقه اي و توسعه 
و گسترش حيطه مقاومت تبديل شد و در شرايطي كه ناامني 
و ناآرامي در منطقه حاكم شده بود امنيتي پايدار را رقم بزند و 
ابراهيم وار در گلستاني كه گرداگرد او آتش و خون بود »برداً و 

سالماً« مسير عزت و صالح و پايداري را طي كند. 
6- دام مذاكره 

دشمن با دستكش مخملي روي دست چدني خود اينگونه القا 
كرده بود كه ايران نظام��ي غيردموكراتيك با رويكرد افراطي 

و مخالف مناسبات و نرم هاي بين المللي است. او مي خواست 
ايران را در دنيا منزوي و زمينه ائتالف هاي گسترده منطقه اي 
و بين الملل��ي را ايجاد كند، نظام اس��المي براي دفع ش��ر و 
رفع تحريم ها و جلوگيري از اجماع منطق��ه اي و بين المللي 
بر اس��اس اس��تراتژي نرمش قهرمانانه، مذاك��ره در موضوع 
هسته اي را پذيرفت، در اين مجال فرصت پرداختن به چند و 
چون مذاكرات نيست و اين را بايد به زماني ديگر موكول كرد 
اما در نهايت پس از يك دوره مذاكرات سخت و فشرده، برجام 
تصويب شد، ايران به تعهداتش عمل كرد اما طرف مقابل دبه 
كرد و در نهايت با روي كارآمدن ترامپ از برجام به عنوان يك 
معاهده بين المللي خارج ش��د. آنها مذاك��ره را فرصتي براي 
عقب نشيني تدريجي ايران اسالمي از مؤلفه هاي اقتدار مثل 
قدرت موشكي يا مسائل منطقه اي تحت عناوين برجام 2 و 3 
دنبال مي كردند و هنگامي كه به صخره سخت انعطاف ناپذيري 
رهبري و مردم برخورد كردند، بناي ناسازگاري را گذاشته و 
در رفت��اري غيرقانوني و خالف موازي��ن بين المللي از برجام 
خارج ش��دند. نظام اس��المي در اين صحنه نيز با كش��يدن 
خط بط��الن روي برجام 2 و 3 دس��تاورد بس��يار ارزش��مند 
بي اعتمادي به دشمن را نهادينه كرد. مذاكره يك تهديد بود 
اما به فرصتي براي شناساندن ماهيت خيانت و دست چدني 
امريكا و بدعهدي و غيرقابل اعتماد بودن او تبديل كرد و اين 
دستاورد با همه فراز و نشيب مذاكرات، دستاورد ارزشمندي 
بود و امروز مذاكره با اروپا در خصوص برجام با هوش��مندي 

ويژه دنبال مي شود. 
حال س��ؤال اين اس��ت كه چگون��ه تحريم ه��اي اقتصادي 
خردكنن��ده مي تواند به فرص��ت تبديل ش��ود؟ رهبر معظم 
انقالب در همين رابط��ه در حرم رض��وي فرمودند: »تحريم 
مي تواند فرصت باش��د، چرا؟ زيرا تجربه نش��ان داده اس��ت 
كشورهايي كه از منابع طبيعي- مثل نفت- برخوردار هستند، 
هر وقت درآمدهايشان از ناحيه  اين منابع كاهش پيدا مي كند، 
اينها به فك��ر اجراي اصالح��ات اقتصادي مي افتن��د، انگيزه 
پيدا مي كنند، انگي��زه  اصالحات پيدا مي كنن��د، انگيزه پيدا 
مي كنند كه خودشان را از وابستگي نجات بدهند. پس فشاِر 
كاهش درآمد منابع طبيعي، اين ُحسن بزرگ را نه  فقط براي 
ما، ]بلكه[ براي همه  كش��ورهاي مش��ابه ما دارد كه آنها را از 
وابس��تگي به اين منبع طبيعي، از اين تك محصولي بودن، از 
اين اقتصاد نفتي - كه يكي از بزرگ ترين مشكالت اقتصاد ما 
اين است كه نفتي است، وابسته به نفت است- نجات خواهد 
داد. االن در كشور، مطالعات وس��يعي شروع شده است براي 
اينكه ما چگونه بتوانيم كش��ور را با درآمد هاي غيرنفتي اداره 
كنيم. پس نياز براي ما حركت ايجاد مي كن��د، انگيزه ايجاد 
مي كند. وقتي كه دستمان از درآمد نفتي به طور كامل- يعني 
درآمد كام��ِل نفتي- كوتاه ش��د، طبعاً راه ه��اي جايگزين را 
مي گرديم پيدا مي كنيم، اين كاري است كه شروع شده و به 
توفيق الهي به نتيجه خواهد رسيد، ملت ايران بعدها ثمره  آن 

را خواهد چشيد، نتيجه اش را خواهد ديد.«

فرجام 40سال عداوت دشمن با نظام اسالمي

تهديدات شش گانه چگونه به فرصت تبديل شد؟

گزارشتحلیلی| ابوالحسنسلطانيزاده


