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ایران"شیطان بزرگ" را به زانو درآورد
متفکر و اندیشمند مصری در گفتوگویی تفصیلی درباره آخرین رویدادهای منطقه و در
راس آن برنامه جامع هستهای ایران با بیان اینکه نظام عربستان در ...
یادداشت طنز

سرمقاله
اسماعیل عسلی

تا چه شود

کریســتف کلمــب مرحــوم پــس از چندیــن مــاه آوارگــی
در دریاهــا و اقیانــوس هــا پــا بــه ســاحل ســرزمینی
گذاشــت کــه ابتــدا تصــور نمیکــرد آمریــکا از آب
دربیایــد ولــی از بخــت خــوش جهانیــان و تیزهوشــی
آمریکــو ،گویــا کلمــب و همســفران بهانهجویــش
بــه خــاک شــگفتانگیزی قــدم گذاشــته بودنــد .هــر
چنــد اردوغــان مدعــی شــده کــه مســلمانان پیــش
از کریســتف کلمــب آمریــکا را کشــف کردهانــد و از
قــرار معلــوم مســجدی را هــم بــاالی تپـهای در خــاک
کوبــا ســاختهاند .امــا از آنجایــی کــه بــه ســخنان
سیاســتمدارانی امثــال اردوغــان اعتمــادی نیســت مــا
ایــن حــرف را زیــاد جــدی نمیگیریــم.
بــه هــر حــال از روزی کــه خبــر ایــن کشــف جدیــد
بــه گــوش ســاکنان قــاره ســبز یعنــی اروپــا رســید،
از صاحبــان ثــروت و قــدرت گرفتــه تــا آوارگان
و فراریهــا و بیــکاران و ماجراجویــان و آرزو بــه
دلمانــدگان ،پیــهی هــزاران خــوف و خطــر را بــه
تــن مالیدنــد و راهــی آمریــکا شــدند و بیــن پرتغالیهــا
و اســپانیاییها و انگلیســیها کــه در آن زمــان
دریانوردانــی پــا بــه راه و دســت بــه آب داشــتند رقابتــی
ایجــاد شــد و نهایت ـ ًا نتیج ـهاش ایــن شــد کــه آمریــکا
را بیــن خودشــان تقســیم کردنــد و همــه صاحــب
طــا و ســرزمینهای وســیع شــدند و بــرای بیشــتر
داشــتن بــه جــان سرخپوســتها افتادنــد و بــا ایــن
شــعار کــه بهتریــن سرخپوســت ،سرخپوســت مــرده
اســت تــاش کردنــد کــه همــهی سرخپوســتها
در ردیــف بهترینهــا باشــند .مثــل معروفــی اســت
کــه میگویــد "آمریکاییهــا قــدر دشمنانشــان را
نمیداننــد" و چــه ضربالمثــل حکیمان ـهای .زیــرا ایــن
ملــت تــازه تأســیس شــده در طــول بیــش از  400ســال
کــه بــه ایــن ســرزمین پــا گذاشــتهاند همــواره زیــر
ســایهی دشمنانشــان زندگــی راحتــی داشــتهاند .اولیــن
دشــمنان آمریکاییهــا امــواج خروشــان اقیانــوس بــود
کــه تــازه بــه دوران رســیدهها را بــر پشــت خــود ســوار
میکــرد و بــه ســاحل میرســانید.
دومیــن دشــمنان مهمانــان ناخوانــده ســرزمین جدیــد،
سرخپوســتها بودنــد کــه تصــور میکردنــد بــا کل
و هــو کشــیدن و پــر عقــاب بــه کلــه زدن میتواننــد
جمعیتــی گشــنه و تشــنه را از دسترســی بــه آبشــارهای
زیبــا ،مراتــع سرســبز ،معــادن طــا و رودهــای چنــد
صــد کیلومتــری بازدارنــد !
ســومین دشــمنان ســاکنان خــوان یغمــا یعنــی همــان
آمریــکا ،طبیعــت خشــن ،کوههــای ســر بــه فلــک
کشــیده و دشــتهای ولنــگ و وازی بــود کــه
آمریکاییهــا را بــه گشــت و گــذار و ســاخت و ســاز
و حفــر و تونلزنــی واداشــت.
پــس از مدتــی کــه اغلــب ســاکنان جدیــد آمریــکا
صاحــب ملــک و امــاک و کیســههای طــا شــدند،
دیگــر کمتــر کســی پیــدا میشــد کــه خــود را اربــاب
ندانــد و همگــی بــه دنبــال نوکــر بودنــد ،اینگونــه شــد
کــه بــه ســواحل آفریقــا هجــوم بردنــد و سیاهپوســتان
بخــت برگشــته را بــا زور بــه بردگــی گرفتنــد و بــا
غــل و زنجیــر بــه آمریــکا بردنــد تــا بــرای ایــن همــه
اربــاب ،نوکــر فراهــم کننــد .سیاهپوســتان کــه جیــب
اربابانشــان را از پــول میانباشــتند چهارمیــن دشــمنان
ســاکنان جدیــد ایــن ســرزمین بودنــد .البتــه اکنــون
خیلیهــا بــا پــای خودشــان و بــا هزینـهی زیــاد بــرای
کار و تحصیــل بــه آمریــکا میرونــد.
پنجمیــن دشــمنان آمریکاییهــا ،انگلیســیها بودنــد
کــه دستشــان بــه ســمت غــرب کــج شــده بــود و
بخشــی از ســود حاصــل از تــاش هــزاران آرزو بــه دل
مانــده را بــه آن ســوی آبهــا یلــه میکردنــد.
ملیتهــای گوناگونــی کــه هــر کــدام بــرای خــود
ایالتــی بــه راه انداختــه بودنــد پــس از مدتــی بــه ایــن
نتیجــه رســیدند کــه بــه زادگاههــای خــود پشــت کننــد
و چنیــن کردنــد و بــه اصطــاح بــه اســتقالل رســیدند
و انگلیســیها را بیــرون راندنــد.
حــاال دیگــر صاحــب ســرزمینی وســیع شــده بودنــد و بــا
اشــتهایی وصفناپذیــر پــس از قلــع و قمــع آن همــه
دشــمن فریــاد هــل مــن مزیــد ســر میدادنــد .اینجــا
بــود کــه شــروع کردنــد بــه اختراعات و دســت بــردن در
ســبک زندگــی طبیعــی و تغییــر دادن چهــرهی دنیــا و به
ایــن ترتیــب آمریــکا را بــه ســرزمین رؤیایــی نوجویــان
تبدیــل کردنــد و چــون میخواســتند ســرمایهداران
و هنرمنــدان و نخبــگان و مخترعــان بیــکار شــده و
بالتکلیــف دنیــا را بــه آنجــا بکشــانند ناگزیــر بودنــد کــه
بــه تســاهل و تســامح در برابــر فرهنگهــا و ســنتها
و پوش ـشها و ادیــان و مذاهــب گوناگــون تــن بدهنــد
و شعارشــان ایــن بــود:
هــر کســی کار خــودش ،بــار خــودش ،آتیــش بــه انبــار
خــودش
ادامه در ستون روبرو
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قطعنامه  2231ماهیت صلح آمیز فعالیتهای هستهای ایران را تائید میکند
عراقچی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر لزوم مطالعه
قطعنامه های پیشین برای ارزیابی خوب از برجام و قطعنامه  2231گفت ...

وی در نشســت هفتگــی خــود بــا خبرنــگاران
در پاســخ بــه ســواالت متعــدد خبرنــگاران در
ایــن راســتا کــه منابــع ناشــی از رفــع تحریمهــا
کــه در آینــده نزدیــک آزاد میشــود چــه خواهــد
شــد؟ گفــت :مــا میتوانیــم ایــن منابــع را بــه
چنــد دســته تقســیم کنیــم؛ اول منابعــی کــه
مربــوط بــه بانــک مرکــزی اســت کــه خــود این
منابــع دو بخــش اســت .یــک بخــش در ذخائــر
ارزی بانــک مرکــزی اســت و در واقــع ارزی کــه
در اختیــار بانــک مرکــزی اســت جــزء ذخایــرآن
اســت کــه پولــش وارد اقتصــاد مــا شــد.
وی افــزود :امــا بخشــی از منابــع وجــود دارنــد
کــه تبدیــل بــه ریــال نشــده بــه ایــن علــت کــه
ایــن پولهــا و منابــع ارزی مربــوط بــه بانــک
مرکــزی قابلیــت ورود بــه داخــل را نداشــته
اســت و ایــن مقــدار  23میلیــارد دالراســت کــه
بایــد بــه ریــال تبدیــل شــود.
ســخنگوی دولــت خاطرنشــان کــرد:بخــش
دیگــری از ایــن منابــع مربــوط بــه بانــک
مرکــزی نیســت و بــرای دولــت اســت کــه
دولــت هنــوز آن را وصــول نکــرده تــا بــه
حســاب بانــک مرکــزی بگــذارد و حداقــل
مــا  6تــا  7میلیــارد دالر از ایــن بخــش نفــت
فروختیــم امــا دالرش بــه حســاب بانــک
مرکــزی نیامــده تــا بانــک مرکــزی آن را بــه
ریــال تبدیــل کنــد و ایــن پــول بــرای دولــت
اســت کــه مــا بــه جهــت محدودیتهایــی
کــه در نقــل و انتقــاالت نفتــی داشــتیم امــکان
دســتیابی بــه ایــن مقادیــر بــرای مــا بــه وجــود

نوبخت:

منابع آزاد شده به سمت اشتغال زایی
خواهد رفت

نیامــده اســت.
وی گفــت :بخــش دیگــری از ایــن منابــع متعلق
بــه بانــک مرکــزی نیســت بــه دولــت هــم تعلق
نــدارد و بــه صنــدوق توســعه ملــی تعلــق دارد
کــه منابــع آن زیــر نظــر هیــات امنــا ،در جهــت
اجــرای طرحهایــی کــه قــرار اســت توســط
بخــش خصوصــی انجــام شــود بــه صــورت
وام داده میشــود .ضمــن ایــن کــه بانکهــا
و شــرکتهای دولتــی نیــز منابــع ارزی در
خــارج از کشــور دارنــد کــه بــه خاطــر تحریــم

نمیتوانســتند وارد کشــور کننــد و همــه اینهــا
منابعــی اســت کــه مــا میتوانیــم متناســب بــا
آزاد شدنشــان روی آنهــا حســاب کنیــم.
وی بــا بیــان اینکــه «حــدود  12میلیــارد دالر
بعــد از توافــق ژنــو بــه صــورت اقســاط ماهانــه
وارد اقتصــاد مــا شــد» افــزود :بخشــی هــم
بــه صــورت مســتقیم وارد اقتصــاد مــا شــد و
بخشــی را هــم در راســتای دور زدن تحریمهــا
آزاد کردیــم .نوبخــت بــا مــورد توجــه قــرار دادن
ضــرورت انجــام ســرمایه گذاریهــای داخلــی

عراقچی در کمیسیون امنیت ملی:

قطعنامه  2231ماهیت صلح آمیز
فعالیتهای هستهای ایران را تائید میکند

عراقچــی در کمیســیون امنیــت ملــی و
سیاســت خارجــی مجلــس بــا تاکیــد بــر
لــزوم مطالعــه قطعنامــه هــای پیشــین
بــرای ارزیابــی خــوب از برجــام و قطعنامــه
 2231گفــت کــه قطعنامــه  2231ماهیــت
صلــح آمیــز فعالیــت هــای هســتهای ایــران را
تائیــد میکنــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری دانشــجویان ایــران
(ایســنا) ،کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت
خارجــی مجلــس در جلســه بعــد از ظهــر
دیــروز ضمــن بحــث پیرامــون کلیــات برجــام،

اســتراتژی کمیســیون را بــرای نظــارت بــر
رونــد اجــرای آن ترســیم کــرد چــرا کــه بــه
موجــب قانــون صیانــت از دســتاوردها و حقــوق
هســتهای ملــت ایــران ایــن کمیســیون مســؤول
ارائــه گــزارش در خصــوص رونــد اجــرای
برجــام اســت.
در ادامــه جلســه عراقچــی معــاون امــور
حقوقــی و بینالمللــی وزارت خارجــه مهمــان
ایــن کمیســیون بــود تــا قطعنامــه  2231مــورد
بررســی عمیقتــر قــرار بگیــرد ،جلســه ای کــه
در ادامــه مباحــث جلســه علنــی صبــح دیــروز
مجلــس بــا حضــور وزیــر امــور خارجــه و رئیــس
ســازمان انــرژی اتمــی بــرای بحــث و بررســی
پیرامــون برجــام و قطعنامــه اخیــر شــورای
امنیــت برگــزار شــد.
در ابتــدای جلســه اعضــای کمیســیون ســواالت
مختلفــی دربــاره قطعنامــه  2231و برجــام بــه

عنــوان دغدغــه اصلــی مطــرح کردنــد کــه
عراقچــی ضمــن پاســخگویی بــه ایــن دغدغــه
هــا آن هــا را منطقــی خوانــد و از نماینــدگان
در خواســت کــرد قبــل از ورود بــه جزییــات
بــه کلیــات توجــه داشــته باشــند .کلیاتــی
کــه شــامل لغــو تحریم،ادامــه غنــی ســازی
،ادامــه فعالیــت هســتهای  ،لغــو قطعنامــه
هــای شــورای امنیــت خــارج شــدن ایــران از
ذیــل فصــل هفتــم منشــور ملــل متحــد ،غیــر
امنیتــی کــردن ایــران( تبدیــل تصــور تهدیــد
از ایــران بــه فرصــت ) و  ...اســت کــه از
مهمتریــن نــکات قــوت برجــام بــرای ایــران بــه
شــمار مــی رود.
عراقچــی همچنیــن بــا تاکیــد بــر اینکــه صــدور
زودهنــگام قطعنامــه  2231بایــد مثبــت تصــور
شــود ،گفــت کــه صــدور چنیــن قطعنامــه ای از
مصوبــات برجــام اســت.

محمد حسنین هیکل:

ایران"شیطان بزرگ" را به زانو درآورد

متفکــر و اندیشــمند مصــری در گفتوگویــی
تفصیلــی در بــاره آخریــن رویدادهــای منطقــه
و در راس آن برنامــه جامــع هســتهای ایــران
بــا بیــان اینکــه نظــام عربســتان در آســتانه
فروپاشــی اســت ،گفــت کــه عربســتانیها در
باتــاق یمــن غــرق خواهنــد شــد .بــه گــزارش

خبرگــزاری دانشــجویان ایــران (ایســنا) ،محمــد
حســنین هیــکل ،متفکــر و اندیشــمند مصــری در
مصاحبــه بــا روزنامــه لبنانــی الســفیر در خصوص
متــن توافــق هســتهای ایــران بــا گــروه  5 +1و
چالــش بــاراک اوبامــا ،رئیسجمهــوری آمریــکا
بــا کنگــره بــر ســر ایــن مســاله گفــت :مــن بــه
شــما نگفتــم کــه او ســخنرانی زبــانآور اســت.
اوبامــا کنگــره را بــا چــه چیــزی بــه چالــش
میکشــد .مــا بایــد بیــن ایــن دو مســاله تفــاوت
قائــل شــویم کــه او بــا کنگــره تفــاوت دارد و در
چارچــوب متنهــای مشــخصی بــازی میکنــد
و بــا اینکــه کنگــره را بــه چالــش میکشــاند

آگهی مناقصه عمومی
94-323

شــهرداری شــیراز در نظــر دارد عملیــات
لوله گذاری کمربندی رکن آباد -بوتــان گاز را با برآورد اولیه
 3/884/325/967ریــال ،از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار
واجد شرایط واگذار نماید .لذا از کلیه پیمانکاران دارای حداقل
رتبه  5در رشــته راه یا آب از معاونــت برنامه ریزی و نظارت
راهبردی ریاســت جمهوری دعوت به عمل می آید با توجه به
موارد ذیل جهت اخذ اسناد از تاریخ  94/5/8مناقصه به آدرس
پل حر ،جنب آتش نشانی ،شــهرداری منطقه  3مراجعه نمایند.
ضمن ًا در صورت نیاز به اطالعات بیشتر شماره تلفن 32272603
آماده پاسخگویی می باشد.
*مدت انجام کار  2ماه
*مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  194/220/000ریال به صورت
ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی به حســاب ســپرده
 700786511405بانک شهر به نام شهرداری.
*برندگان اول و دوم مناقصه هــرگاه حاضر به انعقاد قرارداد
نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

از نظــر مــن اوبامــا کــه دوره دوم او نیــز بــه
پایانــش نزدیــک شــده اســت کنگــره را بــه
چالــش نمیکشــد .توافقــی طــرح خواهــد شــد.
کنگــره جنجــال بســیاری را پیرامــون آن ایجــاد
خواهــد کــرد و امــا موافقــت بــا آن از اختیــارات
رئیسجمهــور و دولــت او خواهــد بــود .در
آمریــکا ایــن امــر ممکــن نیســت کــه توافقــی
هرچنــد بــه صــورت اولیــه برخــاف اراده کنگــره
امضــا شــود .چــرا کــه همــواره توافقــی میــان
کنگــره و دولــت آمریــکا در ایــن مســائل وجــود
دارد .ایــران تنهــا چالــش موجــود در منطقــه
بــرای سیاســت آمریــکا اســت .در جهــان عــرب

منابع آزاد شده به سمت اشتغال زایی خواهد رفت
وی در نشست هفتگی خود با خبرنگاران در پاسخ به سواالت متعدد خبرنگاران در این
راستا که منابع ناشی از رفع تحریمها که در آینده نزدیک آزاد میشود چه ...
و خارجــی گفت:هــم اکنــون مــا تحقیقــا از
منابــع خارجــی بــه صــورت ســرمایه گــذاری
در اقتصادمــان بهرهبــرداری میکنیــم ؛ بخــش
قابــل توجهــی از ایــن ســرمایه گذاریهــا باعــث
رشــد تولیــد و افزایــش اشــتغال خواهــد شــد و
مــا در ایــن جهــت برنامــه ریزیهــای الزم را
انجــام خواهیــم داد تــا ایــن ســرمایه گذاریهــا
بــه بخــش الزم بــرود .وی تاکیــد کــرد :ســازمان
مدیریــت و برنامهریــزی کشــور مصمــم اســت
تــا منابعــی کــه از ســرمایهگذاریها میآیــد
و همچنیــن منابعــی کــه از آزاد شــدن منابــع
بلوکــه شــده وارد اقتصــاد مــا میشــود بــه
ســمت اعتبــارات هزینــهای و جــاری نــرود.
مــا ایــن کار را انجــام خواهیــم داد و آن را بــا
اطالعرســانی بیشــتر پیــش میبریــم .وی بــا
بیــان اینکــه «ســازمان مدیریــت و برنامــه
ریــزی معتقــد اســت کــه ایــن پولهــا بایــد
بــه ســمت تولیــد و اشــتغال بــرود» ادامــه
داد :اقتصــاد مقاومتــی همیــن اســت کــه
مــا جاریهــا را محــدود کنیــم و بــه ســمت
ســرمایهگذرایها برویــم و شــما مطمئــن
باشــید کــه مــا اشــتغال را بــاال خواهیــم بــرد
و البتــه ایــن موضــوع از طریــق افزایــش
هزینههــای جــاری رخ نمــی دهــد بلکــه از
طریــق ســرمایه گذاریهایــی کــه در داخــل
انجــام میشــود ایــن کار را ادامــه میدهیــم
و بــرای اســتان بــه اســتان ایــن موضــوع را مــد
نظــر قــرار میدهیــم کــه پولهــا کجــا هزینــه
شــود.
وی افــزود :طبــق قطعنامــه  ،2231قطعنامه های
پیشیـــــن لغــــــو میشـــــود و در آن از
« رابطــه نویــن» بــا ایــران ســخن بــه میــان
آمــده کــه بــه همیــن دلیــل ایــن قطعنامــه
ماهیــت صلــح آمیــز فعالیــت هســتهای ایــران
را تائیــد میکنــد.
معــاون امــور حقوقــی و بینالمللــی وزارت
خارجــه همچنیــن تاکیــد کــرد :بــرای ارزیابــی
خــوب از برجــام و قطعنامــه  2231ابتــدا
بایــد قطعنامههــای پیشــین مطالعــه شــود
و ســپس برجــام و قطعنامــه جدیــد مطالعــه
گــردد تــا بتــوان در مــورد آنچــه اتفاق(مثبــت)
افتــاده بهتــر قضــاوت کــرد .بــه گــزارش
ایسنا،کمیســیون امنیــت در ادامــه موضــوع
ســفرهای نظارتــی اعضــای کمیســیون جهــت
نظــارت بــر کار ســفارتخانه هــا را مــورد بررســی
قــرار داد ،ســفرهایی کــه از چنــد مــاه پیــش و
در چارچــوب شــرح وظایــف کمیســیون جهــت
نظــارت بــر عملکــرد ســفارتهای ایــران در
خــارج شــروع شــده کــه بعــد از بازدیدهــای
انجــام شــده در مرحلــه اول اکنــون مرحلــه
دوم آن آغــاز گردیــده اســت بــه طــوری کــه
تــا کنــون بیــش از  30ســفارتخانه کشــورمان
موردبازدیــد( نظــارت) قــرار گرفتــه و گــزارش
آن بــه کمیســیون ارائــه شــده اســت.
و در ترکیــه کــه کســانی چــون رجــب طیــب
اردوغــان را دارد ،مواضعــی علیــه آمریــکا اتخــاذ
نمیشــود .ایــران تنهــا چالــش بــرای آمریــکا
اســت و آمریــکا بــا طیــب خاطــر از نظامــی
چــون نظــام ایــران راضــی نخواهــد بــود کــه
بــه وجــود ایــران بــه عنــوان یــک حقیقــت واقــع
اذعــان کنــد .چــون راهحــل دیگــری نــدارد .وی
افــزود :اگــر قــرار بــود کــه ایــران از محاصــره
اقتصــادی اذیــت شــود .یقیقـ ًا ظــرف ســالهایی
کــه محاصــره اقتصــادی شــدیدتر شــده بــود،
اذیــت میشــد .مســالهای جدیــد در نتیجــه
مذاکــرات میــان آمریــکا و ایــران حاصــل شــده
کــه عبــارت از ایــن اســت کــه مانــع بزرگــی
کــه میــان اروپــا ،آفریقــا ،آســیا و ایــران وجــود
داشــت پــس از لغــو تحریــم آمریــکا شکســته
شــد و ایــن علیرغــم آن اســت کــه خصومــت
آمریــکا علیــه ایــران ادامــه خواهــد داشــت.

*در زمان انعقاد قرارداد  5درصد مبلغ پیشنهادی به عنوان ضمانت
حسن اجرای تعهدات به صورت ضمانت نامه بانکی اخذ می گردد.
*پیش پرداخت طبق شــرایط مندرج در اســناد مناقصه قابل
پرداخت خواهد بود.
*آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات مورخ  94/5/18می باشد.
*تاریخ بازگشایی پاکات روز سه شنبه مورخ  94/5/27می باشد.
*مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه می باشد.
*بدیهی است هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود
و شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار می باشد.
*جهت دریافت اسناد مناقصه ارائه تصویر برابر اصل صالحیت
رتبه بندی مربوطه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی
ریاست جمهوری الزامی است.
*شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف
شهرداری موضوع ماده  10آئین نامه معامالت شهرداری می باشد.
*سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه
مندرج است.
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معنــی ایــن ضربالمثــل ایــن بــود کــه بــه مــا ســود
برســانید ،هــر کــه میخواهیــد باشــید .فحــش هــم
بدهیــد اشــکالی نــدارد.
زمــان وقــوع جنــگ جهانــی اول و دوم کــه اروپــا خــر
تــو خــر شــده بــود ،کســانی کــه اهــل جنــگ و کشــتار
نبودنــد جانشــان را برداشــتند و بــه آمریــکا رفتنــد و
بــه ایــن ترتیــب هم ـهی مغزهــا و ســرمایهها و عقــا
بــه ســمت آمریــکا ســرازیر شــدند .ضربالمثلــی اســت
ـری راه بیفتــد کــه خیــر مــا در
کــه میگویــد "الهــی شـ ّ
آن باشــد" و همینگونــه شــد .خــدا از ســر تقصیــرات
هیتلــر نگــذرد!!
پــس از جنــگ جهانــی دوم آمریــکا تبدیــل شــد بــه
یکــه بــزن ســیاره زمیــن در منظوم ـهی شمســی ،امــا
بــه نظــر میرســید کــه یــک چیــزی کــم دارد و آن
چیــز دشــمن بــود .اینجــا بــود کــه آمریــکا در بــه در
دنبــال دشــمن میگشــت تــا زیــر ســایهاش خــوش
باشــد .یکبــاره ســرو کلـهی دشــمن پیــدا شــد .عــدهای
آدم خوشخیــال کــه بــه امیــد رســیدن بــه جامع ـهی
بیطبقــهی کمونیســتی انقــاب کــرده بودنــد ،دایــم
آش شــلهقلمکاری کــه مارکــس و انگلــس و لنیــن
پختــه بودنــد را بــه هــم میزدنــد و قاشــق خالــی بــه
دهــان ایــن و آن میگذاشــتند و حرفهــای گنــده
گنــده تولیــد میکردنــد و جمعــی ســرگردان و از همــه
جــا رانــده شــده را بــه خــود جــذب کــرده بودنــد و زیــر
دیــگ دلهــا هیــزم خشــک میگذاشــتند .دشــمن
جدیــد آمریــکا بــه دنیــا آمــده بــود .اتحــاد جماهیــر
شــوروی سوسیالیســتی قــدم نورســیدهاش را بــر ســر و
چشــم آمریکاییهــا گذاشــت .عصــر دنیــای دو قطبــی
آغــاز شــده بــود و کمونیسـتها در یــک طــرف معرکــه
و طرفــداران ســرمایهداری در طــرف دیگــر و عــدهای
هــم کــه احســاس بالتکلیفــی میکردنــد ،آتــش
بیــار معرکــه بودنــد و در گــرداب التقــاط دســت و پــا
میزدنــد .در ایــن دوران برزخــی چــه جنگهایــی کــه
بــه اســم آزادی و نــان و مســکن بــه راه نیفتــاد کــه البته
هیــچ کــدام بــه ســرانجامی نرســید و جــز چنــد کــرور
کشــته و معــدوم و از کــف رفتــه حاصلــی نداشــت.
آمریــکا روز بــه روز چــاق و چلهتــر شــد و شــوروی
هــم خــرج و دخلــش بــه هــم نمیخوانــد تــا ایــن کــه
گورباچــف آفتاب ـهای برداشــت و آب پاکــی روی دســت
کمونیسـتهای دنیــا ریخــت و همــه چیــز هپلــی هپــو
شــد و آمریــکا بــی چــک و چونــه بــه حجلــه خان ـهی
شــرق اروپــا قــدم گذاشــت و بــه دامــاد ســرخانه
روسهــا تبدیــل گردیــد.
پیمــان ماســتریخت در واقــع بــه منزلــهی اجــرای
مراســم کفــن و دفــن کمونیســم بــود کــه بــه خوبــی و
خوشــی برگــزار شــد و اروپاییهــا دستشــان را در یــک
کاســه کردنــد و بــا تجزیــه و تغییراتــی کــه در شــرق
اروپــا بــه راه افتــاد ســهم اروپاییهــا در ســازمان ملــل
افزایــش چشــمگیری پیــدا کــرد.
مشــکل اصلــی آمریــکا پــس از فروپاشــی شــوروی پیــدا
کــردن دشــمنی پــر و پــا قــرص بــود تــا مثــل همیشــه
در ســایهی آن خســتگیاش را در کنــد .اینجــا بــود کــه
برجهــای دوقلــو در آغــوش دو هواپیمــای مســافربری
آرام گرفتنــد و طــرح اسالمهراســی کلیــد خــورد .از
آن زمــان تاکنــون آمریکاییهــا نانــی را کــه ب ـنالدن
بــه ســینه تنــور چســبانیده میخورنــد و خــدا را شــکر
میکننــد کــه چنیــن دشــمنان پــر و پــا قرصــی دارنــد.
دشــمنانی کــه وقتــی میمیرنــد جانشــینان خلفــی
از خــود بــر جــای میگذارنــد .بــنالدن مــیرود و
داعــش میآیــد .فیــدل کاســترو کــه زمانــی در فاصلــه
پــک زدن بــه ســیگار بــرگ معروفــش هــزاران نفــر از
مخالفانــش را قلــع و قمــع کــرد اکنــون روی صندلــی
چوبـیاش کــه بــه چــرخ فلــک شــباهت دارد نشســته و
گــرده عــوض میکنــد و بــه بــرادرش وکالــت بالعــزل
داده کــه بــا آمریکاییهــا کنــار بیایــد و در عیــن
حــال بــرای خالــی نبــودن عریضــه یــک روز در میــان
چنــد فقــره فحــش چــارواداری بــه آنهــا حوالــه دهــد.
چینیهــا کــه از کمونیســت بــودن تنهــا بــه همرنگــی
کفــش و کاله و لبــاس کار خاکســتری قناعــت
کردهانــد بــا جمعیــت میلیــاردی و کار و تــاش و تولیــد
همچنــان بــه آمریکاییهــا دهنکجــی میکننــد و
ژاپنیهــا هــم انتقــام بمبــاران هیروشــیما و ناکازاکــی را
بــا راهانــدازی هــزاران کارخانــه از آمریکاییهــا گرفتنــد
و آلمانیهــا هــم چــراغ خامــوش چــراغ صنعتشــان
را روشــن نگــه داشــتند و در اروپــا آقایــی میکننــد
و ظاهــراً دوســت آمریــکا هســتند و آمریکاییهــا
هــم دلشــان خــوش اســت کــه جاسوســی آنهــا را
میکننــد .نکتــه خنــدهدار ایــن کــه هــم دوســتان و
هــم دشــمنان آمریــکا چشــم دیدنــش را ندارنــد و ایــن
واقعیــت تلنگــری بــه آمریکاییهاســت تــا روی جنــگ
بــه عنــوان محــور درآمدزایــی خــود خــط قرمــز بکشــند
و بــه دنبــال راه آبرومندان ـهای بــرای درمــان اشــتهای
ســیریناپذیر خــود باشــند .هــر چنــد واضــح و مبرهــن
اســت کــه پنــد و موعظــه و اخــاق را بــا سیاســت
میانــهای نیســت و آنهــا کار خودشــان را میکننــد.
تا چه شود

