
مقاومت مردم ایران و استیصال کاخ سفید
ترامپ رئیس  جمهور امریکا 

عباسحاجینجاری
يادداشت

پس از مدت ها فریبکاری کاخ 
س��فید پیرام��ون اینکه در 
مواجهه مردم ایران با نظام اسالمی، امریکا حامی مردم ایران 
است، نیمه شب جمعه گذشته در سخنانی در کاخ سفید، ناچار 
ش��د پرده فریب را کنار زده و با مخاطب قرار دادن مردم ایران 
بگوید که آنها یک کشور تروریست هس��تند و ما با آنها کنار 

نمی آییم.
درک چرایی رسیدن زودهنگام ترامپ به این نقطه چندان دشوار 
نیست چرا که دولت امریکا طی دوسال اخیر که سکان اداره این 
به اصطالح ابرقدرت جهانی را در دست گرفته، تمامی روش های 
ممکن برای تسلیم مردم ایران را به کار گرفته، اما ناکام مانده و 
نتوانسته اس��ت در اراده مردم ایران خللی ایجاد کند و به زعم 
خود تسلیم مردم ایران در برابر کاخ سفید را به نظاره بنشیند، و 
این در حالی است که ایستادگی مردم ایران زمینه افول هرچه 
سریع تر امریکا را فراهم آورده است. در تمامی فرازهایی که در 
طول ماه های اخیر کاخ سفید روند فشارها و تحریم ها علیه ایران 
را تشدید کرده است، در عین اینکه همواره ادعا کرده که هدف 
این تحریم ها »رژیم« ایران است نه مردم ایران، اما در عین حال 
تالش کرده بود فرصت اثرگذاری بر افکار عمومی مردم ایران 
را از دست ندهد، یعنی آنگاه که ترامپ برای لغو معافیت های 
هسته ای بیانیه صادر کرده بود برایان هوک از مصالحه با مردم 
ایران سخن به میان آورده یا آنگاه که در ادامه فشار حداکثری 
بر ایران چند محدودیت جدید هسته ای علیه فعالیت صلح آمیز 
هسته ای ایران وضع می کند، برایان هوک از ضرورت مذاکره 
ایران و امریکا س��خن به میان آورده و بالفاصله ترامپ با اعالم 
اینکه آماده گفت و گو با مسئوالن ایران است، شماره تلفن خود 
را در اختیار سفارت سوئیس در ایران قرار می دهد و به   زعم خود 

به انتظار زنگ مسئوالن ایران می نشیند.
تردیدی نیست که تمامی این بازی های دوگانه افکار عمومی 

مردم ایران را هدف گرفته بود تا به این انتظار ترامپ جامه عمل 
پوشیده و هر روز و یا نه آخرهای هفته به خیابان بیایند و علیه 

مسئوالن کشور تظاهرات کنند.
آنچه که در روند تشدید فشارها علیه ایران و رسیدن به این نقطه 
اهمیت ویژه ای می یابد این است که زمانی که در روزهای اخیر 
کاخ سفید در کنار بهره گیری از ابزار تحریم و فشار اقتصادی، از 
گزینه معتبر تهدید نظامی یعنی ادعای فرستادن ناو هواپیمابر 
به منطقه خلیج فارس استفاده می کند و به طور طبیعی این 
جریان سازی باید به ایجاد التهاب در بازار ایران و بر هم خوردن 
سامان و آرامش اجتماعی مردم ایران می انجامید، بازهم کاخ 
سفید ناکام ماند، و بلکه در اوج تبلیغات و تهدیدات و تحرکات 
نظامی، نرخ ارز و طال در بازار ایران روند نزولی یافت و در نقطه 

مقابل بورس با یک جهش قیمتی مواجه شد.
آنچه را که در زمینه برآیند سیاست های کاخ سفید در ماه های 
اخیر علیه مردم ایران رسانه های امریکایی نیز ناچار به اذعان 
به آن شده اند اینکه بعد از استفاده از حربه تهدید نظامی، کاخ 
سفید در مواجهه با مردم ایران با یک خأل استراتژیک مواجه 
ش��ده و راهبردهای خود علیه مردم ایران را بی اثر می بیند و 
به همین دلیل است که به اعتقاد کارشناس��ان ترامپ با این 
اظهارات اخیر خود علیه مردم ایران و تروریست  نامیدن مردم 
ایران )یعنی 80میلیون نفر( به پایان راه خود رسیده است، چرا 
که به زعم او وقتی 80میلیون نفر در ایران یکصدا و منسجم در 
مقابله با سیاست های استکباری کاخ سفید ایستاده و بر اصول و 
مبانی ارزش های خود تأکید دارند، در این صورت ادامه فشارها 
و تحریم ها جز تقویت عزم ملی مردم ایران برای ایس��تادگی 
و مقاومت بیشتر در مقابل کاخ س��فید نتیجه دیگری در پی 

نخواهد داشت. 
چهارشنبه گذش��ته لئون پانتا، وزیر دفاع پیشین امریکا در 
مصاحبه با شبکه ام اس ان بی سی امریکا درباره سیاست های 
دولت ترامپ درباره ایران و تالش  عده ای برای وارد کردن امریکا 

به جنگ با ایران گفت: من در وهله اول به دنبال این هستم که 
بفهمم سیاست خارجی این دولت چیست اما چیزی نمی فهمم. 
وی می افزاید: ترامپ هیچ استراتژی اصولی و مشخصی ندارد 
و فقط اینجا ما یک رئیس جمهوری داریم که تصمیم گرفته 
قلدری کند و هرچیزی را دوست داشت بگوید، بدون آنکه هیچ 
استراتژی جامعی درباره اینکه چگونه می خواهید با این همه 

مسائل مهم و حساس در جهان رودررو شوید، داشته باشد.
این درحالی اس��ت که در نقطه مقابل مردم و مسئوالن ایران 
با حمایت از بیانیه شورای عالی امنیت ملی و اقداماتی که در 
راستای افزایش سطح غنی سازی اورانیوم و... آغاز شده است 
عماًل با تأکید بر گزینه مقاومت بر بهره گیری از ظرفیت های 
ملی برای مقابله با فزون خواهی های نظام سلطه تأکید دارند. در 
این میان اما سخنان آقای ظریف، وزیر امور خارجه در نشست 
با مدیران و سردبیران روزنامه ها در شامگاه اول خردادماه مؤید 
این مدعاست آنگاه که می گوید در نظرسنجی جدید دانشگاه 
مریلند از مردم ایران محبوبیت من به زیر 50درصد سقوط کرده 
و محبوبیت قاسم سلیمانی از 70درصد به 90درصد افزایش 
یافته است. به تعبیر آقای ظریف این یعنی مردم ایران گزینه 
مقاومت را برگزیده و از شرایط پیش آمده راضی نیستند و من 
ظریف نیز اگر در این نظرسنجی شرکت می کردم بین خودم و 

سلیمانی به سلیمانی رأی می دادم.
رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار روز سه شنبه 24 اردیبهشت 
ماه با مسئوالن و کارگزاران نظام به درستی این روند با پیش بینی 
و با اش��اره به اقدامات خبیثانه امریکا در تشدید فشارها علیه 
مردم ایران برای »تغییر محاسبات و تسلیم شدن مسئوالن« 
و نیز »فاصله گرفتن مردم از نظام« یادآور شدند: در مواجهه با 
دشمن دو راه بیشتر وجود ندارد یا عقب نشینی ما و پیشروری 
متقابل آنها و یا مقاومت و ایستادگی، که تجربه ما در جمهوری 
اسالمی نشان می دهد هرجا در مقابل دشمن مقاومت کردیم، 

جواب گرفتیم.
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 این روزها، آمیخته است با نام 
سیدسعیدلواسانی*

يادمان
مب��ارک امیرالمؤمنی��ن 
س��الم اهلل علیه ک��ه تقوای 
مجّسم هستند و الگوی کامل برای همۀ ما. اگر به آن حضرت 
توجه و معرفت پی��دا بکنیم، حتما راه های آس��مان را طی 
خواهیم کرد. ایشان در همۀ جزئیات زندگی ما الگو و اسوه 
هستند. ما اگر بتوانیم از آن حضرت پیروی کنیم، یقیناً درهای 
معنویت به روی ما باز می شود. امام علیه السالم چگونه با مردم 
رفتار می کردند، با دوستان خودشان، با خانواده، با مستضعفان، 
با گردن کشان و متکبران و مفسدان، با کارگزاران خود چگونه 
بودند. امام علیه السالم با دنیا چگونه معامله می کردند، همۀ 

اینها برای ما درس است. 
بنده در این فرصت ی��ک روایت از پیامبر اک��رم )ص( دربارۀ 
امیرالمومنین )ع( نقل می کنم. همین راویت چراغ راه ما باشد. 

عمار نق��ل می کن��د ک��ه پیامب��ر اک��رم)ص( خط��اب به 
امیرالمومنین )ع( فرمود:

 ِ َ  َقْد زَیَنَک  بِزِیَنه لَْم یَزیِن الِْعَباَد بِزِیَنه أََحبهَّ إِلَی اهللهَّ »یا َعلِی، إِنَ  اهللهَّ
ِمْنَها« ؛ »ای علی، خداوند تو را به زینتی آراسته که هیچ بنده ای 
را به زینتی محبوب تر از آن آرایش نکرده است. این زینت نزد 
خدا محبوب    ترین زینت است. « آن چیست؟ »َزیَنَک بِالزُّْهِد 
نْیا«؛ »خدای تعالی تو را به زهد و بی رغبتی در دنیا زینت  فِی الدُّ

کرده است. «، زهد یعنی بی رغبت به دنیا و لذت های دنیاست. 
ما باید به قدر کفاف از دنیا بهره ببریم،. معنای سخن این نیست 
که کار نکنیم. نخیر باید به اندازه بزرگی مسئولیتی که داریم، کار 
و مجاهده نماییم و شبانه روز خود را خدمت کنیم. االن جهاد 
اقتصادی وظیفۀ کسانی اس��ت که می توانند. اما معنایش آن 
نیست که ما برای خودمان جمع کنیم. امیرالمومنین سالم اهلل 
علیه این گونه بودند. بعد در ادامۀ روایت می فرمایند: »َو َجَعلََک 
اَل تَْرَزأُ ِمْنها َشیئاً« »نه تو از دنیا بهره می بری « »َو اَل تَْرَزأُ ِمْنَک 
َشیئاً« ]االمالی الطوس��ی: 181[ »و نه دنیا می تواند از تو بهره 
ببرد.«  این گونه نیست که دنیا و دنیاطلبان بتوانند از تو چیزی 

برای دنیای شان بگیرند. 
خود امیرالمومنین سالم اهلل علیه می فرمایند: 

ِ  لَُدنْیاُکمْ  َهِذِه  أَْهَوُن فِی َعیِنی ِمْن ِعَراِق ]ُعَراقِ [ ِخْنِزیٍر فِی  »وَ اهللهَّ
یِد َمْجُذوم « ]نهج البالغه: 510[ 

»به خدا سوگند، دنیای شما نزد من از استخوان خوکی که دست 
فردی جذامی است، پست تر است«.

این امیرالمومنین سالم اهلل علیه است و این هم ما! نباید فاصلۀ 
خودمان را کم کنیم؟ ببینید چگونه می نالند: 

»یا ُدنْیا یا ُدنْیا إِلَیِک َعنِّی « »ای دنیا! ای دنیا! از من دوری گزین! « 
همۀ مشکالت کشور ما به دلیل دنیاطلبی یک عده مفت خور 
است که فس��اد می کنند و یک عده هم که به خاطر دنیاشان 

سکوت می کنند. چرا باید در کشور ما رشوه و اختالس باشد؟ 
این دنیاست که ما را زمینگیر کرده است. 

»أَ بِی تََعرهَّْضِت أَْم إِلَی تََشوهَّْقِت« »خود را بر من عرضه می کنی؟ یا 
آرزمند من شده ای؟« »اَل َحاَن ِحیُنک « »زمان وصلت تو نزدیک 
مباد!« ای وای بر ما که می گوییم: پیرو و محبت امیرالمومنین 

سالم اهلل علیه هستیم و هیچ نشانی از ایشان نداریم؟!
»َهیَهاَت ُغرِّی  َغیِری  اَل َحاَجه لِی فِیِک« »هرگز نمی توانی مرا 
بفریبی! دیگری را بفریب. « »َقْد َطلهَّْقُتکِ  ثاََلثاً اَل رَْجَعه فِیَها« »تو 
را سه طالقه کرده ام و دیگر بازگشتی به تو نیست. « چرا؟ زیرا 
»َفَعیُشِک َقِصیٌر« »زندگی ات کوتاه است« »َو َخَطُرِک یِسیٌر« 
 »بزرگی ات ناچیز است. « »َو أََمُلِک َحِقیٌر« »آرزوهایت پست 
اس��ت. « مالحظه فرمایید، برخی از ما برای این دنیا خودمان 
را به آب و آتش می زنیم و هالک می کنیم که هیچ نیست، مگر 

فریب و پستی! 
آن گاه امام علیه السالم می نالند:

ِر َو َعِظیِم الَْمْورِد «  ��فَ ِریِق َو بُْعِد السهَّ اِد َو ُطوِل الطهَّ »آهِ ِمْن قِلهَّه الزهَّ
]نهج البالغۀ: 480 � 481[

»آه! از کمی توش��ه، و درازی راه، و دوری سفر و بزرگی جایگاه 
قیامت« که به آن وارد می شویم. 

این نالۀ علی است که بندۀ خالص خداست و ما کجا هستیم؟
* امام جمعه لواسان

امیرالمؤمنین )ع( و بی ارزشی دنیا

يادداشت هاي امروز

مقاومت مردم ايران و استیصال کاخ سفید
عباسحاجینجاری

1

فتح خرمشهري ديگر در پیش است
سيدعبداهللمتوليان

2

سالح فروشی ترامپ با تهديدنمايی از ايران
سجادمرادیکالرده

15

 طالق عاطفي اصالحات 
از اعتدال

  با نزدیک ش��دن زمان انتخابات مجلس شوراي اسالمي 
و ریاس��ت جمهوري در س��ال 1400 به نظر مي رس��د که 
اصالح طلبان به صورت چراغ خام��وش در حال جدا کردن 

حساب خود از دولت و اعتدالیون هستند.  | صفحه 2

ويژه هاي جوان  

 تیتر دوسويه شرق براي فروش نفت
 احیاي عجیب در کتابخانه ملي!

صفحه 2

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
يک شنبه  5 خرداد 1398   - 20 رمضان 1440

سال بيست و يکم- شماره 5661 - 16 صفحه
قيمت: تهران و استان البرز 1000تومان

 شهرستان ها 500 تومان

سالروز شهادت موالي متقيان حضرت علي )ع( را  تسليت مي گوييم

صفحه 14

صفحه 4

توقيف 12هزار خودروي دوردوري

 ماشين سواري ما 
در توقيف و توقف!

توقف 160هزار خودرو در انبار2خودروساز

  دفتر زنگنه چ��ه در دولت اصالح��ات و چه در دول��ت فعلي محل 
حاشیه هاي بسیاري بود؛ چه زماني که در ماجراي پرونده کرسنت یکي 
از اعضاي دفتر زنگنه بازداشت شد و مورد بازجویي قرار گرفت و چه امروز که 
یکي از نهادهاي امنیتي، پرونده عجیبي را براي دفتر وزیر تشکیل داده است.  

ماجرا از آن قرار اس��ت که یکي از کارکنان حفاظت پرس��نلي متوجه برخي 
اتفاقات در دفتر وزیر نفت مي شود و مراتب را به یکي از نهادهاي امنیتي گزارش 
مي دهد و این نهاد امنیتي، با ورود به این اتفاقات موفق به کشف کارتخوان ها 

و اسنادي مي شود که وزیر نفت را عصباني مي کند. | صفحه 4

ابوالفضل ابوترابي نماينده  مجلس با تأييد خبر کشف 3 دستگاه پوز در دفتر زنگنه 
که 10 ميليارد تومان گردش مالي داشته است، از افزايش امضاي نمايندگان مجلس 

براي استيضاح وزير نفت  خبر داد

پوز زنگنه 

سخنگوي انجمن قطعه سازان: مشکل صنعت خودرو قطعه سازان نیست،بلکه تنها قطعه سازي 
است که با ایجاد انحصار موجب زمینگیر شدن 1۶0 هزار خودرو شده  است

رئیس پلیس راهور: سال گذشته در برخورد با دوردورهاي غیرمتعارف 20هزار و ۶۶9 نفر اعمال 
قانون و گواهینامه یک هزار و 279نفر ضبط و 12 هزار و 84 دستگاه خودرو توقیف شدند

دولتی ها هم در گرانی شکر و خرما مقصر بودند
برخي سردخانه ها در زمان کمبود خرما به محلي براي انبار خرما تبديل شده بود

 دوشيدن
 8 ميلياردي اعراب  

با ايران هراسي امريکا
ترامپ:

 ايران به دنبال جنگ با ما نيست
اذعان ترامپ به اینکه ایران دنبال جنگ نیست از یک سو و 
انتشار خبر دور زدن کنگره برای فروش میلیارد    ها دالر سالح 
به اعراب نشان می دهد که هدف واشنگتن از بازی چند روزه گذشته 
 در دور جدی��د تهدیدنمای��ی اخی��ر از ایران چیزی جز دوش��یدن
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در گفت وگوي »جوان« با سرپرست هنرستان صداوسيما مطرح شد

 رسانه ملي
 بايد جنبه علمي خود را تقويت کند

 قیمت ارشادی دولت 
برای اجاره بهای گران!

ماشين سواری ما هم در چرخه باطلی گرفتار آمده است، چرخه توقيف و توقف! 
از يک طرف ب�ه خودروهای بس�يار گران قيم�ت اج�ازه واردات می دهي�م، در حالی که خيلی از کش�ورها 
محدوديت هايی برای واردات اين گونه خودروها دارند و سپس برای خود يک »مسئله اجتماعی« می سازيم، 
مس�ئه دور دور کردن اين خودروها در خيابان های ش�هر! در اين مس�ئله اجتماعی که می توانستيم آن را با 
گذراندن يک قانون خردمندانه اقتصادی و ممنوعيت ورود برخی از انواع خودروها، محدود کنيم و به کنترل 
درآوريم، ناخواسته پليس را درگير ماجر می کنيم و مسئله ديگری را به نام »توقيف خودروهای گران قيمت« 

ايجاد می کنيم. 
اخيراً دوردور کردن دو راننده پورشه سوار در اصفهان که به مرگ راننده جوان يک پرايد انجاميد و صحبت های 
دخترپورشه سوار پس از اين حادثه که »کشتم که کشتم ديه اش را می دهم!« نشان می دهد که پيامد فرهنگی-
اجتماعی اين نوع سبک زندگی به شدت خطرناک و ضدانسانی شده و ما خيلی سطحی و ظاهری با اين مسائل 

روبه رو می شويم. 
در س�وی ديگر مس�ئله، توقف خودروهای توليد داخ�ل در انبار دو خودروس�از معروف اس�ت. دبير انجمن 
خودروسازان مشکالت دپوی خودرو را در کف کارخانه های صنعت قطعه سازی معرفی می کند اما سخنگوی 
انجمن قطعه سازان ادعای او را رد می کند و می گويد مشکل صنعت خودرو قطعه ساز نيست بلکه مشکل از يک 
قطعه ساز انحصاری است که 80 درصد تعهدات ايران خودرو را برعهده دارد و ارز 4200 تومانی گرفته اما چون 

قطعه ارائه نداده موجب زمينگير شدن 160 هزار خودرو در انبارها شده است!
خالصه داستان اين می شود که ما با ايجاد انحصار و رانت توليد، خودروی داخلی را متوقف کرده ايم و همزمان 
درحال توقيف خودروي وارداتی گران قيمت در خيابان های شهر هستيم.  اين داستان ماشين سواری  ما است!
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