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فیل��م س��ینمایی »تاریک ترین س��اعت« پنج 
ش��نبه ش��ب از ش��بکه یک تلویزیون پخش شد، 
ماج��رای فیل��م درباره جنگ جهان��ی دوم و نقش 
انگلیس و چرچیل نخس��ت وزیر این کشور در آن 

مقطع تاریخی است.
برخی از وزرای کابینه چرچیل اعتقاد دارند که 
باید با هیتلر وارد مذاکره و صلح شوند اما چرچیل 
چنین اعتقادی ندارد، با قاطعیت پافشاری می کند 
ک��ه باید مقابل ماش��ین جنگی آلم��ان با رهبری 
هیتلر ایستاد و آن را نابود کرد. در حالی که ارتش 
انگلیس در وضعیت و ش��رایط مناسبی قرار ندارد 
و ارتش آلمان که به س��رعت در حال پیش��روی و 
اش��غال اروپا است، بس��یار قوی تر و قدرتمندتر از 

ارتش انگلیس است.
فیلم، یک داس��تان واقع��ی را روایت می کند، 
داس��تانی که درب��اره تصمیم گیری نخس��ت وزیر 
انگلستان است، برای منافع ملی، استقالل و آزادی 
کش��ورش اص��رار دارد که حتی اگر شکس��ت هم 
بخ��ورد، مقاومت کرده و آین��دگان درباره انگلیس 
ب��ه خوبی قض��اوت خواهند ک��رد. چرچیل که در 
می��ان افکار عمومی به ویژه در می��ان مردم ایران 
یک چهره سیاستمدار و فریبکار است، در مقطعی 
از تاریخ کش��ورش تن به مذاکره با آلمان هیتلری 
نمی دهد و اعتقاد دارد مقابل این شخص جنایتکار 
و آدمکش باید مقاومت ک��رد و مذاکره و مصالحه 

نمی تواند منافع انگلیس را تأمین کند.
داس��تان مقاومت برای بسیاری از مردم جهان 
و کش��ورهای دنی��ا یک داس��تان ملموس اس��ت، 
بس��یاری آن را احس��اس و لمس کرده اند و طعم 
شیرین مقاومت را با پیروزی چشیده اند. البته بوده 
و هس��تند کش��ورهایی که تن به مذاکره و توافق 
ذلت بار داده اند تا ش��اید بتوانند از دفاع عزتمندانه 
و مقاومت س��خت دوری کنند، اما جز پریشانی و 

پشیمانی برای آنها به یادگار نمانده است.
ایران اس��المی 40 س��ال اس��ت که مقاومت 
می کند و با این مقاومت توانسته است نظام سلطه 
را ک��ه یک��ی از محورهای آن انگلیس با پیش��ینه 
سیاس��ت های وینس��تون چرچیل است، به چالش 
جدی بکش��د، چرچیل گرچه تنه��ا راه را مقاومت 
مقابل آلمان و مذاک��ره و مصالحه نکردن با هیتلر 
می دان��د، اما خ��ود یک رژیم اس��تکباری در نظام 
سلطه است. اکنون نیز انگلستان که پس از جنگ 
جهانی دوم در جایگاه یکی از کشورهای قدرتمند 
دنیا قرار گرفته و عضو دائم شورای امنیت سازمان 
ملل اس��ت، سیاست های زورگویانه و ظالمانه خود 
را علیه بس��یاری از کشورهای دنیا اعمال می کند، 
جمهوری اسالمی ایران از گزند سیاست های رژیم 
سلطنتی انگلس��تان چه پیش از انقالب اسالمی و 

چه پس از انقالب، در امان نبوده است.
شاید داس��تان فیلم س��ینمایی »تاریک ترین  
س��اعت« ش��باهت هایی ب��ا ایران داش��ته باش��د، 
شباهت هایی از جنس مقاومت و امتناع از مذاکره 
و تن دادن به خواسته های هیتلر. نتیجه مذاکره ای 
که ایران با آمریکا بر س��ر موضوع هس��ته ای انجام 
داد حقانیت مقاومت و ایستادگی را اثبات می کند، 
ه��ر چند این موضوع ش��اید ب��رای جامعه جهانی 
حل ش��ده باش��د و همگان اکنون پی برده باشند 
که جمهوری اس��المی ایران در پی س��اخت سالح 
نبوده و نخواهد بود، اما یکس��وی ماجرا این اس��ت 
که کشورهای زورگو در مذاکرات هسته ای تعهدات 
خ��ود را اجرا نکردند و حتی توافق به دس��ت آمده 
را نیز نابود کردند. آمریکا گرچه بارها بی اعتمادی 
خود را اثبات کرده بود اما برخی در داخل کش��ور 
اعتقاد داش��ته و هنوز هم دارن��د که باید با ایاالت 

متحده مذاکره کرد و به توافق رسید.
منتقدی��ن و مخالفی��ن مذاکره ک��ه دلواپس 
خطاب می شوند، همان هایی هستند که مذاکره با 
آمریکا را بی س��ود و بی ثم��ر می دانند و در طول 
مذاکره هس��ته ای ایران و آمریکا هشدارهای جدی 
و الزم را دادند، اما خوش باوران، هش��دارها را باور 

نکردند و به باور توافق رسیدند.
اکن��ون نیز س��عی دارن��د وضعی��ت کنونی را 
تقصیر دلواپس��ان بیندازن��د، در حالی که  علیرغم 
انتق��ادات و مخالفت های همان دلواپس��ان، توافق 
به امضا رس��ید، ایران تعه��دات خود را اجرا کرد و 
سازمان بین المللی انرژی اتمی نیز هر دوره تعهد 
ایران را تأیی��د می کند، اما هیچ نهاد و س��ازمانی 
وجود ندارد که نقض عهد آمریکا و اروپا را گزارش 

دهد و آن ها را  تنبیه کند.
اکن��ون نیز برخ��ی بر ای��ن باورن��د که تحت 
فش��ارهای آمریکا، باید تن به مذاکره داد و در پس 
این مذاکره باید امتیازاتی به طرف مقابل اهدا کرد تا 
تهدیدات و تحریم های آمریکا علیه ایران پایان یابد، 
تالش برای پیوستن به اف ای تی اف نیز در همین 
زمینه اس��ت،  در حالی که به این جمله چرچیل در 
فیلم تاریکترین س��اعت باید توج��ه کرد که گفت؛ 
»چگونه وقتی س��ر ما در دهان ببر درنده اس��ت، با 

او درباره صلح مذاکره کنیم.«
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تحلیلگر مطرح جهان عرب:

تحریم های نفتی و اقتصادی ترامپ علیه ایران
 در نطفه شکست خوردند

معاف کردن هش��ت کش��ور از تحریم های نفتی ایران ایران »پاداش��ی« از س��وی 
رئیس جمهوری آمریکا نیس��ت، بلکه تسلیم در برابر واقعیت های کنونی است. موضوع 
قابل توجه این اس��ت که این کشورها بخشی اعظمی از نفت ایران را وارد می کنند که 

بالغ بر ۲.۵ میلیون بشکه در روز است.
»عبدالباری عطوان« تحلیلگر مطرح جهان عرب در سرمقاله روزنامه فرامنطقه ای 

»رای الیوم« نوشت: 
بع��د از مجوز ایاالت متحده به افغانس��تان برای ادامه به واردات نیازهای نفتی اش 
از ایران و مس��تثنی شدن آن از هرگونه مجازات هایی به دلیل واردات برق از ایران، به 
نظر می رسد که بسته دوم تحریم های تحمیلی آمریکا علیه دو بخش نفت و بانکداری 

ایران مانند »پنیر سوئیسی« پر از سوراخ، و تقریبا ناکارآمد است.
دولت »دونالد ترام��پ« رئیس جمهوری آمریکا، که وعده کامال فلج کردن زندگی 
در ای��ران، و اج��رای مجازاتی برای جلوگیری از صادرات حتی یک بش��که از نفت این 
کش��ور را داده اس��ت تا مقدمه  ای برای تس��لیم کردن ایران و مجبور کردن آن برای 
اجرای 1۲ ش��روط باش��د، در موقعیت تمس��خرآمیزی قرار گرفته اس��ت؛ چرا که این 
مجازات ها کارآیی و تاثیر خود را در همان 
روز آغ��از اجرایش از دس��ت داد. بارزترین 
ش��روط دولت ترامپ به ای��ران عبارتند از: 
متوقف کردن صنعت موش��کی آن، امتناع 
از حمای��ت از گروه ه��ای مقاوم��ت مانند 
»حزب اهلل«، »حماس« و »جهاد اسالمی« 
و برچی��دن س��انتریفیوژهایی ک��ه ب��رای 

غنی سازی اورانیوم استفاده می شوند.
معاف کردن 8 کش��ور از جمله چین، 
هند، یون��ان، ترکیه، ایتالی��ا، تایوان، ژاپن 
و  از هرگون��ه مجازات ه��ا،  و کره جنوب��ی 
اج��ازه دادن ب��ه آنه��ا ب��رای واردات نفت 
ایران »پاداش��ی« از س��وی رئیس جمهوری آمریکا و دولتش نیس��ت، بلکه تسلیم در 
واقعیت های کنونی اس��ت؛ بیشتر این کش��ورها تأکید کرده اند که به تحریم ها پایبند 
نمی مانند و به روابط تجاری با ایران همچون روال گذش��ته ادامه خواهند داد. موضوع 
جالب توجه این اس��ت که این فهرست هشت گانه بخشی اعظمی از نفت ایران را وارد 

می کنند که بالغ بر ۲.۵ میلیون بشکه در روز است.
ب��ا دس��تیابی دموکرات ها ب��ر اکثریت کرس��ی ها در مجلس نماین��دگان آمریکا، 
رئیس جمه��ور ترامپ خ��ودش را در معضلی ب��زرگ می بیند؛ چرا ک��ه دموکرات ها با 
اقدامات خصمانه وی مبنی بر لغو توافق هسته ای ایران، و اعمال تحریم های تجاری و 

نفتی بر ایران مخالف هستند.
ممکن اس��ت گفتن ای��ن واقعیت، عجوالنه باش��د که ایرانی، ک��ه متاثر از چنین 
تحریم هایی نشده بلکه با شدت این تحریم ها را به چالش می کشد و حتی تأکید کرده 
است که آنها را دور خواهد زد، از این رویارویی در هفته نخستش »پیروز بیرون آمد«. 
این در نوع خود، شکستی برای دونالد ترامپ و همپیمانان اسرائیلی و عرب آن است.

این حماقت آمریکایی در بدترین حالتش، چه بسا این موضوع را مورد تأکید قرار 
می دهد که ش��یوه متکبران��ه کامال نتایجی معکوس می دهد. مثال همین کره ش��مالی 
نشس��ت وزیر خارجه خود با همت��ای آمریکایی اش را لغو کرد و به غنی س��ازی ادامه 
می دهد، و یا چین ائتالفی با روس��یه برای تضعیف کردن س��لطه دالر رهبری می کند 
و همچنی��ن تحریم های آمریکا علیه ایران تاثیر و کارآمدی خود را قبال از این که عمال 

اجرا شود از دست داد.
عصر هژمونی آمریکا به س��رعت رو به فرسایشی می رود؛ تاسف آور است که برخی 
عرب ها همچنان تمامی تخم  مرغ های خود را در س��بد آمریکا و همچنین اسرائیل قرار 
می دهند در حالی که یک روزی، از این ش��یوه خودش��ان بسیار پشیمان خواهند شد. 
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رئیس کمیته هسته ای مجلس:

ایرادات شورای نگهبان به متن 
سی.اف.تی است و قابل رفع نیست
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جانشین فرمانده کل سپاه:

دشمن از توانمندی های 
موشکی ایران می هراسد
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جنایات ائتالف آمریکایی- سعودی در یمن پایان ندارد

»آدم« قربانی 
محاصره الحدیده 

دودستگی ایجاد می کنند و از وحدت حرف می زنند!

اعترافبهاشتباهشجاعتمیخواهد

بررسی سیاست روز
از اثرگذاری تحریم بر اقتصاد کشور؛

سوءمدیریت 
آثار تحریم را 

پررنگ تر می کند
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پیکر شهید سید نورخدا موسوی
 بر روی دست لرستان تشییع شد

از رفتنت دهان همه باز...
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وقتی رویکرد دموکرات ها 
و جمهوری خواهان 

دشمنی با ایران است


