
گزینه ای به نام انتخاب میان بد و بدتر!

معلوم نیست در طول تاریخ هفت هزارساله ایران کدام شیرپاک خورده ای این تخم لق را در دهان 
جامعه شکســت که باید در همه موارد زندگی میان بد و بدتر بد را انتخاب کرد تا همیشــه اسیر 

افکار فرصت طلبان بیگانه باقی ماند؟! 
اما باالخره این ملت بیدار شــد و خود را از این تار تنیده عنکبوت بیرون کشید و در سال 1357 
یکبار و برای همیشــه با دادن هزاران شهید، انقالب اسالمی ایران را به ثمر رساند تا درسی باشد 
بــرای آزادگان جهان که از هیــچ  تهدیدی واهمه  به خود راه ندهند و هر زمان که بیدار شــدند 
بی محابــا پــا به عرصه مبارزه علیه ظلم بگذارند و پس  از آن دیگــر تردیدی به دل راه نداده و بر 
مسیر ترسیم  شده توسط معمار انقالب پایبند بمانند. مردم فلسطین بالنفسه انسان هایی وارسته و 
رهایی طلب هستند اما در میان قومی واقع  شده اند که توسط شیوخ خودفروخته همه سرمایه های 
خــدادادی را از کف می دهند و هنوز معماری فرزانه همچــون امام خمینی )ره( را در میان خود 

نیافته اند تا کالمش لرزه بر اندام استکبار و استثمار بیندازد. 
چرا نباید این گوهر بی بدیل و گرانبها را که با هزینه بســیار به دســت آورده محکم نچســبیم و 
تنها به خاطر بی ارزش ترین گزینه معنوی یعنی پول و ثروت بیشتر اعتبار و قداست آن را لکه دار 
سازیم؟ ملت ایران الگو و آرزوی دردمندان و چشم امید مستضعفان جهان است که تالش می کند 
تا روزی مشــابه این چراغ پرفروغ را در ســرزمین های خود روشن کند و در پناه نور آن نسل های 
بعــدی را آزاده پرورش دهد اما بعضــی از رفتارهای ما که دورنمای اعتقاداتمان روشــنی بخش 
گذرگاه هایی اســت که دیگران برای جامعه خود می گشایند روز به  روز تنزل یافته که قطعاً ریشه 
در برخوردهای اجتماعی با بیگانگان و بخصوص در شبکه های مجازی دارد زیرا سرمایه گذاری های 
کالن در آن ها هدفی مهم تر از به ثمر رســاندن انحراف در اعتقادات این آب وخاک پاک نیست تا 
آرزوی انحطاط آندلس دیگری نهایی شــود و این اتفاق نخواهــد افتاد مگر انحراف ها گام  به  گام 
افزایش یابد و متولیان فرهنگ همچنان ســاکت بمانند تا روزی این قطره ها به ســیل آب تبدیل 

شده و از سر همه بگذرد! 
گزینه ها را ملت ایران در روز ۲۲ بهمن 57 برای خود و نســل های بعدی مشخص کرد و روز 1۲ 
فروردین  ماه 5۸ با باالترین آرای اخذ شــده در دوران مدنیت بشر به تصویب رساند که حاال هیچ 
شخصی مجاز به دخل و تصرف در بندبند و محتوای آن نیست زیرا شورای نگهبان طی این سال ها 

بیدار و هوشیار و مراقب تحرکات داخلی و خارجی بر آن هاست. 
ویروس تک یاخته ای کرونا در آغاز عددی نبود که اهمیت داشــته باشد اما سهل انگاری ها توانست 
به آن که حتی با قدرتمندترین تجهیزات رؤیت نمی شــد این فرصت را بدهد تا ظرف کمتر از دو 
ماه کره زمین را تصرف نماید که حاال بعضی از این نادیده گرفتن ها در آغاز می تواند نگرانی بشــر 
را افزایش دهد تا شعارهای بیهوده ای که معلوم نیست در کدام  یک از اتاق های فکر تولید می شود 

به جامعه تلقین گردد! 
نمونــه بارز آن »انتخاب میان بد و بدتر« اســت در حالی  که هیچ  یــک از جان نثاران انقالب که 
گروه اعظمی از عصاره آن ها در انفجار حزب جمهوری اســالمی توسط منافقان کوردل به شهادت 
رسیدند باوری جز این نداشتند که انتخابی جز شهادت وجود ندارد زیرا با بودن افکار خوب قطعاً 
همه  چیز مناســب خواهد شد. امروز چرا باید اجازه داد جمله تلقین شده »میان بد و بدتر، بد را 
باید انتخاب کرد« ورد زبان کسانی گردد که خود را متولی اقتصاد می دانند اما قادر نیستند ریشه 
نهالی سمی به نام رانت را که همیشه زاده اندیشه غلط است بخشکانند! چرا فشار رانت در درون 
آنقــدر ادامه می یابد تا عوامل حکومت را ناچار به انتخاب میان بد و بدتر  کند و دســت به  نوعی 

خودزنی علیرغم نظر مقام معظم رهبری پیرامون شعار جهش تولید بزنند! 
دولت فرانسه اعالم می کند قیمت خودرو در این کشور که حکم تعیین کننده را دارد ظرف ماه های 
گذشــته کرونایی در نوع صفرکیلومتر تا 7۰ درصد و برای دســت دوم تا ۹۰ درصد تقلیل یافته و 
افت داشته است! اما آیا میزان هزینه های باالسری یک کارخانه خودروسازی در ایران که بازدهی 
بــه  مراتب کمتری از یک واحد پرتیراژ کره ای دارد باید آنقدر باال باشــد تا ارزش مارک دنای آن 
در مقایســه با اقالم مشابه ولی با کیفیت باالی خارجی بر اساس دالری 65 هزار تومان به دست 
مصرف کننده برســد تا ساکنان این تنبل سراهای داخلی با عنوان کارخانه و رانت های حاشیه آن 
بتواند با حقوق و مزایای باال سری پای این سفره گسترده چمباتمه بزنند؟! آیا بازهم باید به کالم 

وارداتی و تحمیلی انتخاب میان بد و بدتر اعتقاد داشت و عمل کرد؟
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طی هفته های اخیر برجــام به یکی از مباحث 
مطرح در عرصه داخلی و جهانی مبدل شــده 
است. در این میان چند دیدگاه مطرح است. در 
عرصه داخلی ایران برخی بر این عقیده اند که 
باید با تقویت موضع ایران از فرصت نیاز بایدن 
رئیس جمهوری جدید آمریکا بهره گرفت و لذا 
طرح مجلــس مبنی بر لغــو تحریم ها را امری 
مثبت ارزیابی می کنند. از ســوی دیگر عده ای 
نیز بر این عقیده اند که بایــد با انجام اقدامات 
پیش دســتانه از جمله تصویب اف ای تی اف 
یک دقیقــه هم فرصت را بــرای لغو تحریم ها 
تلــف نکرد. ایــن دو دیــدگاه در حالی مطرح 
اســت که در طرف مقابل تقریبا صدای واحدی 
شــنیده می شــود و آن اینکه برگشــت غرب 
به برجام با شــروطی همراه اســت و آن اینکه 
برجام دوباره نوشــته شــود و مباحث طوالنی 
شدن محدودیت های هسته ای ایران، منطقه و 
موشــکی باید به آن افزوده شود. در این میان 
یک نکته قابل توجه مشــاهده می شــود و آن 
مواضع اخیر فرانســه است. ســخنگوی وزارت 
خارجه فرانســه گفته فعالیت های غنی ســازی 
ایران موجب می شــود مزایــای برجام از حیث 
مســائل مربوط به منع اشاعه برای طرف غربی 
دیپلماسی  دستگاه  کند.سخنگوی  پیدا  کاهش 
فرانســه خاطرنشــان کرد: همان طور که ســه 
کشــور اروپایی همواره تأکیــد کرده اند ایران 
بایــد بدون تأخیر به تبعیــت از توافق بازگردد 
و از انجام هر گونــه اقدامی که می تواند حیات 
درازمدت ایــن توافق را تضعیف کند خودداری 
کند.دراین میان دو نکته وجود دارد. نخســت 
آنکه بر اصل کاهش مزایای برجام تاکید شــده 
اســت و دوم آنکه آنها ادعا دارند که ایران باید 
بدون تاخیر به تبعیــت از برجام باز گردد و از 
هرگونــه اقدامی که حیــات دراز مدت برجام 
را تضعیف ســازد خودداری نماید. این مواضع 
در حالی مطرح می شــود که کشورهای غربی 
در طول این 5 ســال هیچ صبحتی از تعهدات 
خود در برجــام نکرده اند در حالی که قرار بود 
تحریم ها یک ســاعته برداشته شود و اکنون 5 
ســال اســت که این لغو تحریم ها معطل مانده 
است. در همین حال غرب در حالی از بازگشت 
ایــران به برجام می گوید کــه ایران همواره به 
برجام پایبند بوده و حتی تعلیق تعهدات را نیز 
بر اســاس بندهای ۲6 و 36 برجام صورت داده 
است. نکته دیگر آنکه برجام توافقی کوتاه مدت 
بوده برای برطــرف آنچه نگرانی از فعالیت های 
هسته ای ایران ذکر می شده و توافقی بلند مدت 
نبوده است و در نهایت طی یک دهه باید تمام 
بدبینی ها کنار نهاده شده و ایران به تمام حقوق 
هســته ای خود از جمله غنی سازی دست یابد. 
اینکــه غرب تالش دارد تا برجام را توافقی بلند 
مــدت معرفی و حق غنی ســازی را نیز حذف 
نماید خالف برجام و حتی ان پی تی است چرا 
چه در مسیر صلح آمیز هسته ای همه کشورها 
حــق غنی ســازی نامحدود را دارا هســتند و 
غرب نیــز نمی تواند این حق را از ایران بگیرد. 
غرب در حالی رفتار ایران را زمینه ساز کاهش 
مزایای برجام می نامد که یک سوال همچان بی 
پاســخ مانده اســت و آن اینکه مزایای ایران از 
برجام چه بوده است و تا چه میزان محقق شده 
است؟ ادعای غرب مبنی بر اینکه برجام زمینه 
ساز منع اشاعه شده است دروغی در چارچوب 
ایران هراسی اســت چرا که جمهوری اسالمی 
هرگز به دنبال تسلیحات هسته ای نبوده و صرفا 
در چارچوب حقوق هســته ای اش گام برداشته 
اســت. با توجه به این شرایط می توان گفت که 
همچنان یک ســوال بی پاســخ باقی مانده که 
غرب باید پاســخگوی آن باشــد و آن اینکه از 
کدام مزایای برجام صحبت می کند و این مزایا 
برای کدم اعضای برجام بوده است؟ چرا کارنامه 
برجام نشــان می دهد که برای ایــران مزایایی 
نداشــته و حتی ذره ای از تحریم ها که قرار بود 
یک ساعته برچیده شوند نیز برداشته نشده اند 

و حتی به آنها افزوده شده است. 

مزایا برای کیست؟ 
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