در این مقطع زمانی،
سیاستهایآمریکااقتضا
میکند که یک تفکری تزریق
بشود در میان ملّت ما ...که
وامنود کنند ملّت ایران بر
رس یک دوراهی قرار دارد و
چارهای ندارد جز اینکه یکی از
این دو راه را انتخاب کند .آن
دوراهی عبارت است از اینکه
یا باید با آمریکا کنار بیایند،
یا باید بهطور دائم فشارهای
آمریکا و مشکالت ناشی از آن
را تح ّمل کنند.
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هدف

وقتی دشمن بدنبال تغییر باور
مردم است؛ تحلیل درست
داشنت و رساندنش به مردم
وظیفه یک انقالبی است.

چراجنگیمنشود
وپاسخبهسهسوالدیگر

/1 /
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یشــود؟» خــود را درون اتــاق
اجــازه دهیــد ب ـرای «پاســخ بــه ســوال چ ـرا جنــگ من 
تصمیمگیریامریکاییهافرضکنیموازطرفآنهاتالشکنیمتصمیمبگیریم.
کمیلخجسته

یزنیــم
وقتــی از یــک کنــش سیاســی حــرف م 
در واقــع بــه دو عنــر دیگــر کــه درون آن کنــش
سیاسیاستتوجهکردهایم.اولکنشگریکه
آن رفتار را انجام میدهد و دوم اراده و تصمیمی
که پشت آن کنش وجود دارد .این دو را باید از همجدا کرد چرا
کــه لزومــا نبایــد یــک کنشــگر اراده خــود را انجــام دهــد.
گاهی افراد ،بازیگر اراده و تصمیم دیگری هستند .مثل ارتش
پهلوی که به نیابت از امریکا واردجنگ ظفار عامن شد یا مرص
دوران مبارک که غزه را به خاطر ارسائیل محارصه کرد.
اجازه دهید برای «پاسخ به سوال چرا جنگ منیشود؟» خود
یهــا فــرض کنیــم و از طــرف
را درون اتــاق تصمیمگیــری امریکای 
آ نهــا تــاش کنیــم تصمیــم بگیریــم .فــرض هــم میکنیــم امریــکا
ارادهاش بــر حملــه اســت.
آ نهــا بــه دو نحــو میتواننــد بــه ایـران حملــه نظامــی کننــد .تجربــه
امریکابعدازویتنام1955م،عراق2002موافغانستان2001م

مبارزهموفقبااستکبار

نتیجهدرکحکمت«تکبیرهاالحرام»منازاست

خارج از مرزها دنبال چه هسیتم؟ | 2
داالنسیاسی،اقتصادی

“

مهــم را تقریبــا اشــغال کنــد .امــا نتیجــه
آن بعد از ورود نیروهای مقاومت این
شد که نهتنها رسزمینها را پس دادند
بلکــه در آن کشــورها ارتــش مقاومــت
ب هصــورت رســمی شــکل گرفــت و
امروز عراق و سوریهجزء بازیگران مهم
مقاومــت هســتند آنچنــان کــه پمپئــو
ب ـرای پیغــامدادن بــه ای ـران راهــش را بــه
عـراق کــج میکنــد.
حــاال حکمــت تهدیــد ضمنــی رهــر
ای ـران در ســخرنانی اول سالشــان
یشــود .آنجــا کــه عاقبــت
مشــخص م 
رسزمیــن ســعودی را در دســت
مجاهدانمقاومتدانستند.امارات
که خانه شیشهای است و وضعیت او به مراتب در این ورطه

ارسائیلدرنقطهایقرار
داردکهکمرتازیکهفته
است در نربدی که دو
روزبیشرتطولنکشید
رشایطتحمیلیآتشبس
رقیبشراپذیرفت؛یک
کم آنورتر از حامس این
حزبا...لبناناست
کهباتجهیزاتچسبیده
بهرسزمینهایاشغالی
مراقبهرحرکت
آنهاست.
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قدرشرابدانیمیاندانیم

اگرقدرندانیم،تاریخمعلّمبزرگانسانهاخواهدبود

سعیدجلیلی

اگــر  ۲۱جلــد صحیفــه نــور مســیر مبــارزه را بـرای
مخاطبروشنمیسازد،کتاب«آدابالصاله»
بــه جــوان انقالبــی زیــر ســاخت هــای فکــری،
معنــوی و روحــی ایــن مبــارزه را نشــان میدهــد.
صحیفهنورترجامنورشحعملیوسیاسیکتابهایاخالقی،
عرفانی و فقهی امام( )است .استناد مکرر امام در کتاب
ـب الدنیــا رأس کل
«آداب الصلــوه» بــه حدیــث رشیــف «حـ ّ
خطیئــه» ،هــان توصیــه اول ایشــان بــه اولیــن رئیــس جمهــور در
مراســم تنفیذ اســت.

اینســت کــه نیروهــای نیابتــی خــود را گســیل کننــد .چــه اینکــه
هــم اوبامــا و هــم ترامــپ شــعارهای انتخاباتیشــان خــروج از ایــن
مناطقبود.مهرههایمهمامریکادرمنطقهعربستان،اماراتو
ارسائیل هستند .خب آنها را به سمت ایران حرکت دهیم؟
عربستان و امارات همین االن درگیر پهبادهای یمنی هستند.
کام اینکه بعد از سفر طوالنیمدت بنسلامن به امریکا وقتی
ولیعهد در سال ۹۷با نقشه حمله به ایران به سعودی برگشت
موش ـکهای یمنــی آســان ریــاض را خ ـراش دادنــد و آن زمــان
عملیــات متوقــف شــد .عملیاتــی کــه رهــر انقــاب در دیــدار
کارگ ـران هــان ســال خــر آن را دادنــد .موشــک و پهبــاد یعنــی
تهدیــد نفــت ســعودی و امــارات و خــارج شــدن کنــرل قیمــت
انــرژی توســط امریــکا.
یتــر
از طــرف دیگــر از نیروهــای نظامــی ســعودی و امــارات حرفها 
و با انگیزهتر که با همین تسلیحات سعودی تجهیز میشدند
نیروهای داعش بودند .نیرویی که توانســت دو کشــور بزرگ و
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اینگاهنامهبااحرتامتقدیممیشودبهامامجمعهشهیدکازرونحجةاالسالمآقایحاجشیخمحمدخرسند
رهربانقالب در پی شهادت مظلومانه امامجمعه کازرون طی پیامی ضمن عرض تربیک و تسلیت،
رضع به لقاءا ...پیوست را ،نشانهی پاداش
شهادت ایشان در شب قدر که پس از ساعاتی ّ
توسل و ت ّ
بزرگ الهی به آن روحانی با اخالص و پرتالش دانستند.

روزهای سال ،به طور طبیعی و به خودی خود همه مثل
همند؛ این انسانها هستند ،این ارادهها و مجاهدتهاست که
یک روزی را از میان روزهای دیگر برمیکشد و آن
رامشخصمیکند،متمایزمیکند1388/10/19.
آســیبپذیرتر از ســعودی اســت.
اما ارسائیل در نقطهای قرار دارد که کمرت از یک هفته است در
نربدی که دو روز بیشرت طول نکشید رشایط تحمیلی آتشبس
رقیبــش را پذیرفــت .یــک کــم آنورتــر از حــاس ایــن حــزبا...
لبنان است که با تجهیزات چسبیده به رسزمینهای اشغالی
مراقبهرحرکتآنهاست.اینرااضافهکنیدبهتهدیدسید
حسن که اگر جنگی در بگیرد ارساییل از درون پاسخ میبیند.
یفــور در ســوریه
کنــار ای نهــا داغ تجربــه حملــه بــه پایــگاه ایرانــی ت 
برای ارساییل همچنان زنده اســت .موشــکی که آنها شــلیک
کردنــد بیشــر از شــصت پاســخ در ده نقطــه جــوالن اشــغالی
داشت که یکی از آنها مرکز محرمانه موساد بود.جدای از این،
ارساییلیها بعید است پروژه تجزیه کردستان عراق را فراموش
کــرده باشــند .پــروژه ای کــه نهایتــش تکریــت بــا چا ههــای نفتــش
دست حشدالشعبی مقاومت افتاد.
پس امریکاییها برای حرکت دادن مهرههای نیابتیشان با دو
مشــکل روبـهرو هســتند .اول اینکــه هرکــدام درگیــر یــک یــا چنــد
بازیگر محور مقاومت هستند و دوم اینکه تجربه نشان داده هر
جــا وارد شــدهاند آنجــا را واگــذار کردهانــد .ایــن بــار اگــر از رسزمیــن
خودشــان وارد شــوند تجربــه میگویــد آ نهــا را واگــذار خواهنــد
کــرد .پــس مهرههــای نیابتــی کنــار میرونــد.
اگــر خــود امریــکا مســتقیم وارد شــود؟ جــدا از تجربــه ع ـراق و
کتــر
افغانســتان و ....هــر چقــدر تجهیـزات امریکایــی بــه مــا نزدی 
باشــد؛ تنــوع موشـکهای نقطـهزن عملیاتکننــده و پهبادهــا
یشــود .امریــکا
قهــای تجهیزشــده عاشــورا هــم بیشــر م 
و قای 
قشــدن نــاو هواپیامبــرش
منیخواهــد دوربی نهــا صحنــه غر 
یشــود.
را مخابــره کننــد چ ـرا کــه قــدرت پوشــالیاش افشــا م 
ارسائیل با آن همه تبلیغات روی ســپر موشــکیاش نتوانســت
جلویموشکهایحامسرابگیرد؛دیگرناوهایعظیمالجثه
امریکایــی یــک هــدف ثابــت بــزرگ بـرای نیروهــای ایرانــی تلقــی
یشــوند.
م
البتههرتحرکنیرویامریکاییازدرونرسزمینهاینیابتیهم
در حکم رسزمین امریکا را پیدا خواهد کرد و باز چرخه نیابتی ها
یشــود چــون وقتــی از زاویــه
بــه حرکــت درمیآیــد .پــسجنــگ من 
امریکا به صحنه نگاه میکنی میبینی که با آغازجنگ احتامل
از دســت دادن حضورش در منطقه بســیار باال میرود درســت
مانند اتفاقی که در سوریه افتاد و با وجود خرج  ۷تریلیون دالر
عاقبت پرچم مقاومت بر زمین خورد.

چرامذاکرهمنیکنیم؟



یهــا فشــار میآورنــد
چــون منطــق داریــم .امریکای 
تــا مذاکــره شــود .دســتور مذاکــره را هــم اعــام
کردهانــد .موش ـکهای ایرانــی و حضــور ای ـران در
منطقــه .دقیقــا هــان دو عاملــی کــه مانــعجنــگ

قدرشرابدانیمیاندانیم
اگربدانیمکهدردورهپهلوی،ارتشبدطوفانیانفقط
در یک نوبت نود هواپیامی مدرن جنگی از بودجه
یهــا
کشــور بــه پاکســتان هدیــه کــرد تــا پــروژه آمریکای 
در منطقــه کامــل شــود؛ آنوقــت گرمــای آتــش موشــک مســتقل
ذوالفقارمــان شــیرینتر بــه نظــر میرســد.
اگــر بدانیــم کــه شــاه مملکــت بـرای اینکــه بــر رس قــدرت مبانــد در
یــک نوبــت  45روز در امریــکا مانــد تــا توانســت اجــازه بگیــرد کــه
نخســت وزیرش -علی امینی -را تغییر دهد آنوقت انتخابات
قهــای رای جمهــوری اســامی برایــان معنــی
مردمــی و صندو 
دیگــری پیــدا میکنــد.
اگــر بدانیــم کــه زمانــی قـرار بــود در قالــب قـرارداد 1919کل زمــام
امــور مــايل ،اقتصــادي ،تعرفــه گمرگــی و ارتــش را بدهیــم دســت



گاهنامهیمناسبتینارنجشیرینتوسطجوانانخودجوشتهیهودرجهترفعشبهاتتکثیرمیشود.پلهایارتباطیماباشام:

است را باید از رس راه بردارند.جدا از اینکه با یک طرف بدعهد
روبـهرو هســتیم کــه بــه هیــچ وعــدهاش وفــا نکنــد؛ منطــق مــا بــه مــا
میگوید مذاکره یعنی در منطقهجنگی دیگر آتشش شعلهور
شــود کــه ایــن دفعــه قـرار اســت تهـران و کرمــان و اصفهــان و ...را
در آن بســوزانند.

عاقبتچهمیشود؟

هیــچ تحریمــی مانــدگار نیســت .ایــن را تجربــه
یهــای تحریــم کــه
سیاســی میگویــد و هــم تئور 
شــاید مهمرتینــش کتــاب هــر تحری مهــا باشــد.
خــر خــوب اینســت کــه را ههــای عبــور از تحریــم
مشــخص اســت .کارگ ـزار و مجــری ای میخواهــد کــه ایــن
نســخهها را عملیاتــی کنــد .البتــه ایــن را میدانیــم کــه رسعــت
کارگزار هم در اجرا کند است و هم در پاسخگویی به دشمنی
کــه راهــردش فشــار اســت .باالخــره بــا فاصلــه یکســال از خــروج
امریکا از برجام ،ایران واکنش نشان داد .یکسال صرب برای غرب
با وجود اینکه رهربی از هامن روز گفتند به اروپا هم دل نبندید.
از اتاق تصمیمگیری امریکاییها که نگاه کنید میبیند پذیرش
خــروج از برجــام یعنــی پذیــرش گام بعــد فشــار .باالخــره بعــد از
یکسال از سوی کارگزاران اجرایی اقدام متقابل شکل گرفت.
در عرصــه سیاســی ،اقــدام متقابــل ضدفشــار اســت کــا اینکــه
موشــک ایرانــی ضــد و بازدارنــده جنــگ.



آیابااینوضعیتپیرشفتمیکنیم؟

تحریمجدا از فشارش که باالتر ذکر شد دو اتفاق
راهــردی هــم دارد رقــم میزنــد .نفیــو در کتــاب هــر
تحریمها مینویســد وقتی ایران را در بنزین تحریم
کردیــم ،برخــاف تصــور مــا توانســت بنزیــن تولیــد
کند و در مقابل کاهش نفت روی صنایع دیگرش مثل سیامن
رسمایه گذاری کرد و حتی وابستگی اش به نفت راکاهش داد.
امــروز کارگـزاران مجبــور هســتند بودجــه را منهــای نفــت ببندنــد
و متعهــد هســتند کــه ســاختار بودجــه کشــور را تغییــر دهنــد.
بودجــه آینــه عملکــرد اســت وازایــن لحــاظ بــه عنــوان شــاخص بــر
یشــود .دوم اینکــه هــر چنــد بعــد از برجــام ،کارگـزاران
آن تاکیــد م 
ایرانــی بدعهدانــه عمــل کردنــد و بــا کشــورهای دیگــر مخصوصــا
حــوزه رشق و آنهایــی کــه در مذاک ـرات در جبهــه مــا بودنــد؛
قراردادهایشــان را فســخ کردند و بهجایشــان توتال و ...اینها را
آوردند و آنها هم با اولین چرخش ترامپ با او چرخیدند اما هیچ
وقت نه ورود تکنولوژی به ایران و نه ورود دانش به ایران محدود
نشــد .اتفاقا تحریم ما را در عرصههای اســراتژیک بینیاز هم
کــرد .رویــان در پزشــکی،نانو در صنعــت،در عرصــه آی.تــی،در
عرصههستهایونظامیمنونههاییهستندکهتحریمبرایآن
حــوزه دســتاورد ســاخت.



قکــردن اقتصــاد مقاومتــی
انگلیس ـیها آنوقــت دغدغــه محق 
یکــرد.
دلســوخته بیشــری پیــدا م 
اگربدانیمکهدرسال 1306بخاطرفروشالبسهغربیپوشیدن
لباسهای ایرانی ممنوع شد و بهجایش کاله فرنگی بررسمان
گذاشــتند و کفــش اروپایــی بهپایــان آنوقــت امــروز خریــد کاالی
ایرانی و حامیت از تولید ملی برایامن جهاد میشود.
اگربدانیمکهدراینمملکتبااشارهامریکاییهاودستورپهلوی
دومقراربودقانونکاپیتاالسیونبرکشورحاکمشودوسگاجنبی
رشفپیداکندبرخونایرانیآنوقتآزادینرگسکلباسیونجاتش
ازکشورغربتمعنیروشنتریبهخودمیگرفت.
اگــر قــدر اســتقالل را بدانیــم بــه پشــتوانه خو نهــای ریختــه شــده
یشــود همــه
برایــش ،فریادهــای در گلومانــدهی آزادیخواهــان م 
بندهــای حقــارت را گشــود و اگــر ندانیــم ،تاریــخ معلــم بــزرگ
انســانها خواهــد شــد.

http://sellah.ir

تارنما 

contact@sellah.ir

رایانامه 

نسبتهمغزههملبنانبااقتصاد



دوپیشفرض،اینمنتراهمراهیمیکنند؛
یــک) ایــن کــه دفــاع از فلســطین یــا هــر مظلومــی
خــارج از مرزهــا ،وظیفــه انســانی اســت.

دو) برگردانــدن قــدس بــه مســلامنان ،دفــاع از حــرم و ...آرمانــی
دینــی اســت کــه شــهادت در راه آن آرزوی هــر انقالبــی اســت.
اما عالوه بر موارد باال ،خارج از مرزها دنبال چه هستیم؟جواب
آن یــک جملــه اســت« :حفــظ و تقویــت منافــع ملّــی» خــب
ارتبــاط منافــع ملّــی بــا خــارج از مرزهــا چیســت؟
ا ّول اینکه نظم سلطهی بیرون را میشکند .قوانین و روندهای
مطلوبآنهاراازبینمیبرد.چگونه؟هستهمقاومتدرست
میشود و چون ندای مقاومت مبتنی بر فطرت و عزتمندانه
و امید بخش است؛ مردم هم جذبش میشوند و مقاومت،
مردمی میشود.
یقه سبزها وظیفهشان شکسنت حصار سلطه است .مثالً در
لبنــان حــزبا ،...در عـراق حشدالشــعبی شــکل میگیــرد .بانــی
همــه آنهــا هــم یقــه ســبزهای ایرانــی بودنــد ،از شــهید همــت و
متوســلیان تا شــهید همدانی و حاج قاســم.
ّ
یقــه ســبزها مــرز امنیتــی ایـران را فراتــر از مــرز جغرافیایــی بردنــد.
نشان به آن نشان که در زمان حمله داعش یقه سبزها در منطقه
ســبز بغداد مقابل داعش ایســتادند و نه در قرصشــیرین.
وقتــی محیــط امنیتــی مســاعد شــد ای نبــار نوبــت یقــه ســفیدها
یشــود .مــردم وقتــی رسنوشــت خــود را خودشــان در دســت
م
میگیرنددرانتخاباتهابهطرفدارانمقاومتاقبالمیکنند.
یقــه ســفیدانی همســوی سیاس ـتهای مقاومــت بــر رس کار
میآیند.اینجاوقتفعالیتیقّهسفیدهاستکهبادولتمردان
همســو بتواننــد منافــع مشــرک تعریــف کننــد .ع ـراق ،ســوریه
و لبنــان بــه هــم متصــل ژئوپلتیکــی بــازار کار مشــرکی بــا حمــل و
کارگاههــا و

تهــای عمرانــی و ایجــاد
نقــل ارزان کاالهــای ،فعالی 
کارخانههای صنعتی چه پتانسیلی از حیثجذب نیروی کار
کاله آبی خواهد داشت!داالن اقتصادی ضدتحریمی که یک
رس آن به دریای مدیرتانه میرسد و رس دیگرش به راه ابریشم در
رشق و بــازار مهــم روســیه در شــال.
آیابرایشکلگیریومتحدکردناینمنطقهاقتصادی-سیاسی
کــه پــر از نفــت و گاز و بــازار آمــاده و تشــنه اســت ،رسمای هگــذاری
مالــی بــه کنــار ،نبایــد جــان و خــون داد؟! ایــن منطــق آنوقــت ســه
اتفــاق روز را توضیــح میدهــد کــه چـرا بایــد بعــد از انتخابــات آرام
ناآرامــی در عـراق علیــه ایـران شــکل گیــرد.
بعد از این همه خرجهای سعودی،عاقبت این مقتدی صدر
اســت کــه بــا العامــری ســپاه بــدر ب ـرای انتخــاب نخســت وزیــر
نشست و برخاست میکند .البته این سوال باقیست که چرا
هنوز یقه سفیدها نتوانستهاند زمینه حضور کاله آبیها را در
اینبازارمهمفراهمکنندوتعجبیهمندارداینروزهادلنگرانی
رســانههای غربگـرا دربــاره توافقــات اقتصــادی بــا روســیه کــه ایــن
داالنسیاسی-اقتصادیمثلتونلیخواهدبودبردیوارتحریم.

