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یک عضو دفتر حفظ و نش��ر آث��ار حضرت آیت اهلل خامنه 
ای گف��ت در دی��دار اعضای گ��روه های جه��ادی با رهبر 
انقالب ایش��ان بر ضرورت تبدیل گفتمان حرکت جهادی 

ب��ه گفتم��ان عموم��ی جامع��ه تاکی��د کردن��د.  
۴۲نف��ر از اعض��ای گروه ه��ای جهادی پنجش��نبه ش��ب 
-۱۰/۵/۹۸- در دی��دار صمیمان��ه ب��ا رهبرانقالب گزارش 
اقدام��ات خ��ود را در مناطق مح��روم ارائ��ه کردند. علی 
عس��گری عض��و دفتر حفظ و نش��ر آثار حض��رت آیت اهلل 
خامن��ه ای درب��اره جزییات این دیدار در توییتر نوش��ت: 
معظم له ضمن تقدیر از این جوانان مومن انقالبی فرمودند 
»هرچه ممکن اس��ت ت��الش کنید و پی��ش بروید. هرچه 
ممک��ن اس��ت فکر کنی��د و این فک��ر را ب��ه مرحله عمل 

دربیاوری��د«.

 وی ادامه داد: در تایید این حرکت های انقالبی، رهبرانقالب 
فرمودن��د »بگذارید م��ا مجموعه عظیمی از نس��ل انقالب 
اس��المی را در کش��ورمان شاهد باش��یم که ازلحاظ سطح 
فهم، مسائل مدیریتی، خدمت رسانی، ایجاد عدالت و قیام 
به قس��ط، به جایی رسیده باشد که ذهن های معمولی بشر 

به آنجا نرس��یده وباید از او الگو بگیرند«.
 به نوش��ته این عضو دفتر حفظ و نش��ر آث��ار رهبر انقالب 
ایش��ان در ض��رورت گفتمان س��ازی این گون��ه فعالیت ها 
فرمودن��د »گفتمان حرک��ت جهادی، ش��ماها را به وجود 
آورده. م��ا بایس��تی کاری کنی��م که ای��ن گفتمان به یک 
گفتم��ان عموم��ی تبدیل ش��ود... ع��ده ای هس��تند که 
محرومیت زندگی و جس��مانی ندارند ام��ا از خدمتگذاری 

]به محرومان[ محرومند. به آنه��ا ه��م خدم��ت کنی��د«.

جزییات دیدار گروه های جهادی با حضرت آیت اهلل خامنه ای

رهبر انقالب: کاری کنیم گفتمان جهادی به گفتمان عمومی تبدیل شود

خزان��ه داری آمری��کا در جدیدترین اق��دام علیه 
جمه��وری اس��المی ای��ران از ق��رار دادن محمد 
ج��واد ظریف وزیر خارجه جمهوری اس��المی در 
لیس��ت تحریم ها خبر داد. آمریکا ادعا دارد که با 
ای��ن اقدام به دنبال اعمال فش��ار ب��ر تهران برای 
رویکرد به مذاکره اس��ت. جالب توجه آنکه آمریکا 
در حال��ی ای��ن تحریم را اعمال ک��رده که ترامپ 
در میان هواداران انتخاباتی خود ادعا کرده اس��ت 
، ایرانیان بیش��تر از گذش��ته به دنب��ال مذاکره با 
آمریکا هستند. البته او این را نگفت که وقتی وزیر 
خارجه یعنی محور مذاکره و دیپلماس��ی تحریم 

می شود، چگونه می توان به دنبال مذاکره بود. 
هر چن��د که مقول��ه تحریم افراد و ش��رکت ها و 
مس��ئوالن و حتی تمام نظام اس��المی از س��وی 
آمریکا امری قدیمی اس��ت و تازگی ندارد اما این 
س��وال مطرح می ش��ود که چرا آمریکا از تحریم 
ظریف س��خن گفته اس��ت و ریش��ه این اقدامات 
چیس��ت؟ در پاسخ به این پرسش چند نکته قابل 

توجه وجود دارد.
 نخس��ت آنک��ه آمری��کا ط��ی ماه ه��ای اخیر در 
عرصه های مختلف در برابر ایران با ناکامی همراه 
ش��ده است. در حوزه سیاسی آمریکا بر این توهم 
بود که با تحریم و فشار می تواند ایران را به تسلیم 
شدن هسته ای و در نهایت منطقه ای و موشکی 
س��وق دهد اما ایران با راهب��رد مقاومت فعال از 
جمل��ه با اجرایی س��اختن مصوبه ش��ورای عالی 
امنیت مبنی بر تعلیق گام به گام تعهدات هس��ته 
ای و عدم پذیرش مذاکره تحمیلی، این سیاس��ت 
را ناکام ساخت. سیاس��ت مقاومت فعال از سوی 
دس��تگاه دیپلماس��ی که همواره بر مذاکره تاکید 
داش��ت نیز اجرایی شد که مواضع ظریف در سفر 
به نیویورک و نشست سازمان ملل نمودی از این 

رفتار بوده است.
 در ح��وزه نظامی نیز آمریکا با برجس��ته س��ازی 
مس��ائلی همچون انفجار نفت کش ها در الفجیره 
ام��ارات، انفجار نفتکش ها در دریای عمان و حتی 
عملی��ات پهپادی به دنبال ق��درت نمایی و ایجاد 
اشتباه محاسباتی در میان ایرانیان مبنی بر گزینه 
جن��گ بود. رویکردی که قاطعیت دفاعی ایران از 
جمله س��رنگون س��ازی پهپاد جاسوس��ی آمریکا 
عمال این گزینه را ناکام ساخت و آمریکا در میان 
متحدانش با رس��وایی ناتوانی نظامی مواجه شد. 
آمری��کا حتی تالش کرد ک��ه از توقیف نفت کش 
انگلی��س در تنگه هرمز به جرم نقض قوانین بین 
المللی دریای��ی و دزدی دریایی انگلیس در قبال 
نفتک��ش ایرانی بهره گیرد ک��ه در این عرصه نیز 

ناکام ماند. 
جالب توجه آنکه آمریکا نتوانست در شورای حکام، 
شورای امنیت و حتی نشست های به اصطالح بین 
الملل��ی برای تامین امنیت خلیج فارس به اجماع 
س��ازی علیه ایران بپ��ردازد و با رس��وایی انزوای 
جهانی مواجه ش��د آمریکا که عمال دستش خالی 
است با اعالم تحریم ظریف به دنبال پنهان سازی 
این رسوایی هاست و خود می داند که عمال اجرای 
چنین تحریمی نشدنی است و با رویکرد تبلیغاتی 
این رفتار کودکانه را صورت داده اس��ت. رفتاری 
که البته با واکنش منفی جهانیان به یک رسوایی 

دیگر برای آمریکا مبدل شده است.
دوم آنک��ه آمریکا بر این تصور ب��ود که با تحریم 
اقتصادی از جمله در حوزه نفتی، ایران را منزوی 
و به تس��لیم ش��دن س��وق می دهد. این تصور در 
حالی مط��رح بود که رویکرد منطق��ه ای و البته 
احیای دوباره نگاه ب��ه آمریکای التین و آفریقا از 
سوی دس��تگاه دیپلماسی کشورمان، این حربه را 
ناکام س��خت. آمریکا این رویکرد غیرغربی را که 
نشانه عدم اولویت بودن غرب در معادالت جهانی 
است، مغایر با سلطه گری غرب در جهان می بیند 
لذا به دنبال اهمیت زدایی از این رویکرد منطقه ای 
و ناکام نش��ان دادن سیاست دوری از غرب برای 
تحقق منافع است. بر این اساس آمریکا با رویکرد 
ب��ه تحریم ظریف س��عی در جوس��ازی تبلیغاتی 
ب��رای اهمیت زدایی از دس��تاوردهای منطقه ای 

جمهوری اسالمی دارد. 
سوم آنکه ترامپ بارها اعالم کرده است که جنگ 
او با ایران جنگ اقتصادی اس��ت نه نظامی. مولفه 
جنگ اقتص��ادی تحریم و فش��ار در برابر اقتصاد 
داخلی، مانع تراشی در تبدیل دستگاه دیپلماسی 
به س��اختاری اقتصاد محور اس��ت. ب��ا این نگاه و 
پذیرش این اصل که آمریکا در جنگ اقتصادی با 
ایران است می توان گفت که تحریم ظریف اقدامی 
برای استمرار سیاسی ماندن دستگاه دیپلماسی و 
مقابله با اقتصادی شدن دستگاه دیپلماسی است. 
آمریکا سعی دارد تا انرژی سیاست خارجی ایران 
را ص��رف لغو تحریم های ظریف ش��ود تا فعالیت 
اقتص��ادی که این خود نوعی اعمال تحریم پنهان 

علیه ایران در قالب جنگ اقتصادی است.

قاسم  غفوری
ghassem_tg@yahoo.com
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سالروز ازدواج دخت نبوت حضرت 
فاطمه زهرا )سالم اهلل علیها( و پیشوا ی 

امامت حضرت علی)علیه السالم( تبریک و 
تهنیت باد.

آنروزه��ا پ��س از پای��ان یک جن��گ طوالن��ی و پرهزینه که 
پیامده��ا و مخاطرات فراوانی را ب��ه طرفین مخاصمه تحمیل 
می کرد باالخره ش��خص یا گروهی پادرمیانی می کردند و این 
کشمکش ها پایان می یافت تا هر دو سو بتوانند به استراحت و 
بازسازی دوباره پرداخته و اگر قرار شد بازهم جرقه ای در این 

میان زده شود دستشان خالی نباشد. 
این  یک متد ش��ناخته  شده برای همه جنگ ها بود که دیرینه 
آن به زمان خلقت انس��ان برمی گردد و اولین های آن ها هابیل 
و قابی��ل بودند تا بر س��ر موضوعی پوچ و بی ارزش دس��ت به 

برادرکشی بزنند. 
ای��ن بدع��ت غلط که البته در آن زمان  بر اس��اس عدم فهم و 
درک و تا حدودی ش��عور و به قول امروزی ها نداش��تن سواد 
رس��انه ای پیش می آمد، نمی توانس��ت چندان هم قابل نقد و 
س��رزنش باشد زیرا هر دو طرف هنوز آن پختگی الزم را پیدا 
نکرده بودند که بفهمند مفهوم و منظور از خلقت بشر از سوی 
رب العالمین چه بوده اس��ت و البته پ��س  از این خلقت ۱۲۴ 
هزار فرستاده و رسول پا به عرصه گذاشته اند تا نسیم معرفت 
را در بین ابوالبش��ر جاری ساخته و آن ها را به صراط مستقیم 

رهنمود گردانند. 
مکاتب الهی طی میلیون ها س��ال گذش��ته ب��ه طریق متنوع 
توس��ط همین رس��ل در اختیار بندگان خدا نهاده شده است 
که تعدادی نیز مصحف به همراه داشتند و ۵ تن نیز اولوالعزم 
بودند و آنچه می گفتند مستند آن ها در کتب آسمانی موجود 
بود و تنها آخرین پیامبر که خاتم النبیین نام داش��ت توانست 
ق��رآن مجید را از لوح محفوظ جاری س��ازد تا با به پش��توانه 
معجزه ای که در بطن آن طی ۱۴ قرن سپری  شده نمایان بود 
خدشه دار نشود و همچنان بر مبنای کالم الهی استوار باشد. 
س��وره های متنوع در این کتاب آسمانی هرکدام به یکی از با 
اهمیت ترین موضوعات بش��ری می پردازد که شاید همه آن ها 
روزگاری چال��ش زمانه خود باش��ند اما اهمیت موضوع در آن 
است که بخشی نیز به قلم اختصاص داده می شود و این سوره 

می تواند عظمت و قداست ابزار نگارش را توجیه نماید. 
برای نوش��تن و حک تصاویر روزگاری بدن��ه کوه ها و غارها و 
سپس گل و سنگ کافی بود اما پس از چندی پوست حیوانات 
ج��ای آن را گرفت و در ادامه چوب و فلز جانش��ین همه این 
صفحات ش��د که سال هاس��ت به همت چینی ها کاغذ اختراع 
 شده و در همه این دوران هیچ زمانی با چالش کمبود و حذف 

روبرو نگردیده است! 
امروز برای رس��انه های مکتوب بیش از یکسال از تنش کمبود 
کاغ��ذ و دیگر مصنوعات آن می گ��ذرد که ارزش واقعی و نیاز 
مس��تمر به آن رونمایی می گردد تا آحاد جامعه بدانند اگر آب 
نباشد حیات جسم نیست و اگر کاغذ حذف شود امنیت روان 

به خطر خواهد افتاد! 
اگرچه قیم��ت برابری ارزهای بین الملل��ی در طول این مدت 
حداکثر چهار برابر افزایش  یافته اس��ت اما معلوم نیس��ت چرا 
کاغذ و دیگر ملزومات چاپ که نیاز ضروری هر جامعه اس��ت 

طی این مدت به ۱۰ برابر ارزش واقعی خود صعود می نماید؟! 
تا در آغاز نش��ریات مکتوب استخوان هایشان در زیر این فشار 
مضاعف خرد ش��ود و درنتیجه هزاران نف��ر بیکار گردند و در 
ادامه نوبت نش��ر کتاب شود که به  خودی  خود سال های اخیر 

را در رکود شکننده و انزوا سپری کرده است! 
ام��روز این معضل و تنش بزرگ چه��ره کریه خود را به بیش 
از پانزده میلیون نفر از کودکان، نوجوانان و جوانان کش��ور که 
دانش آموزان و دانش��جویان آن می باش��ند هم نشان می دهد 
زیرا بر اساس اطالعات موجود وزارت آموزش  و پرورش پس از 
رسانه ها و ناشران، سومین قربانی در این مسلخ است زیرا برای 
تأمین کاغذ مورد نیاز کتاب های درس��ی در مقاطع ابتدایی و 
متوسطه با بن بستی ناگشودنی روبرو شده در حالی  که مهر ماه 
نزدیک است! رئیس اتحادیه صحافان شهرستان تهران با بیان 
اینکه وزارت ارش��اد برای تولید دفتر مشق دانش آموزان کاغذ 
در اختیار واحدهای تولیدی ق��رار نمی دهد، می گوید: فرآیند 
تولید دفتر مش��ق از چند ماه گذشته آغاز شده و پیش بینی ها 
بر آن اس��ت که بازار با کمبود چندانی مواجه نخواهد بود اما 

قیمت تمام  شده محصوالت رشد قابل  توجهی داشته است! 
او گله مند اس��ت که با ایجاد مشکالتی در بازار کاغذ، اتحادیه 
رایزنی و درخواست هایی از وزارت ارشاد و وزارت صمت داشته 
که متأسفانه اعالم کرده اند کاغذ دولتی برای تولید دفتر مشق 
اختصاص نمی یابد و این وزارتخانه نتوانسته ارز ۴۲۰۰ تومانی 
را در اختیار تجار بازار ب��رای واردات کاغذ قرار دهد. بنابراین 
س��اده ترین و ارزان تری��ن دفترچه ای که قیمت آن در س��ال 
گذشته ۱۷۰۰ تومان بوده است امسال با بهایی ۴۰۰۰ تومانی 
عرضه خواهد ش��د که ای��ن افزایش غیر قاب��ل  توصیف تأثیر 
نامناس��بی در معیش��ت خانواده ها و همچنین ارتقاء فرهنگ 

را در بر خواهد داشت. 
به نظر می رس��د با ت��داوم چنین روندی، روز ب��ه  روز بازار با 
افزایش بی سابقه قیمت دفتر مشق و دیگر محصوالت نیازمند 
ب��ه کاغ��ذ مواجه خواهد ب��ود و این در حالی اس��ت که طبق 
آمار برای هر سال تحصیلی تقریباً ۱۵۰ میلیون جلد دفترچه 
مورد نیاز اس��ت که با توجه به سرمایه محدود تولید کنندگان 
ای��ن محصول فرهنگی به  ناچار می��زان تولید آن کاهش قابل  
توجهی خواهد داش��ت که نتیجه این تغییر افزایش غیر قابل 
 ب��اور قیمت ه��ا در بازار خواه��د بود و بالطبع در یک ش��وک 

ناگهانی فرو خواهد رفت. 
س��وای معضل آموزش، مس��ئله نگارش توس��ط نویسندگان 
در زمینه های مختلف اس��ت که بعضی به علت نیاز به س��یاه 
 مشق های فراوانی که خواهند داشت به  رغم عدم درآمد پایدار 
برای این حرفه و رکود ش��کننده انتش��ار و پایین آمدن تیراژ 
کت��اب حتی به یکصد جلد؟! می رود تا اصحاب نش��ر نیز آرام 
 آرام کرکره ها را پایین کش��یده و نویس��ندگان و محققان نیز 
قلم ها را غالف کنند و کتاب های باقیمانده در انبارها را تبدیل 
به خمی��ر نموده تا از آن کاغذ و مقوا تولی��د نمایند که قطعاً 

خریداران دست به نقدتری خواهد داشت!

قلم ها را باید غالف کرد!
وانشید حسن ر

روزنامه  نگار پیشکسوت
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تحریم 
ظریف

وقتیوزارتخزانهداریآمریکاباذلت
وزیرخارجهکشورمانراتحریممیکند:

صفحه 5

صفحه 7

2

رهبرانقالب:
کاریکنیمگفتمانجهادیبهگفتمان
عمومیتبدیلشود
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