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33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز انتخابات به مثابه نوک کوه یخ اســت. معمواًل چند برابر بزرگ تر آنچه از یک کوه یخ 

پیداست، زیرا آب قراردارد و دیده نمی شود. انتخابات چه با مقیاس آرایش سیاسی داخلی و 
چه با مقیاس نگاه بیگانگان به آن، شبیه کوه یخی است که ابعاد پنهان آن به مراتب بیش از 
ابعاد پدیدار آن اســت. در این میان برای آمریکا و غرب و جریان غربگرای داخلی، »برجام« 
یا »انتخابات« با وجود همه اهمیتی که دارند، بهانه هســتند و هدف مهم تری در میان است 
که با شــدت و ضعف از سوی دو طیف خارجی و داخلی همسو دنبال می شود؛ همچنان که 
فتنه گران سال 88 پس از شکست در انتخابات، در کف خیابان لو دادند و گفتند »انتخابات 

بهانه است، اصل نظام نشانه است«.
1- اواخر مهر ماه 1394، روزنامه ایتالیایی ایل جورناله در تحلیلی اذعان کرد »جنگ نرم 
علیه ایران مدت هاســت که آغاز شده و جنبش سبز نمونه ای از آن بود. البد کسانی تالش 
»انقالب ســبز« به هدایت واشنگتن، لندن و پاریس جهت سرنگونی جمهوری اسالمی رابه 
یاد می آورند. برنامه، بسیج توده ها به اتهام تقلب بود. هیالری کلینتون به صراحت گفت ما 
از پشت صحنه کمک زیادی برای تقویت جنبش سبز کردیم... اما با وجود تالش غرب، این 
مخالفت ها به طبقات شمال شهر تهران محدود شد بدون اینکه بتواند به عمق ایران نفوذ پیدا 
کند... برخی محیط های شمال شهری با محوریت شبکه های مجازی و ماهواره ای و رستوران ها 
و فروشــگاه های لوکس، تداعی زندگی در غرب و نه ایران را می کند. جنگ نرم مدتی است 

که علیه ایران آغاز شده است«.
2- رهبر انقالب ظرف 11 ماه گذشته 3 بار با ادبیات مختلف برنامه جنگ نرم دشمن برای 
تغییر سیرت جمهوری اسالمی با وجود حفظ صورت آن را در معرض دقت قرار داده اند. ایشان 
21 اسفند 93 در دیدار اعضای مجلس خبرگان فرمودند »این نظام، وقتی اسالمی است که در 
آن همه اجزای اسالم محفوظ باشد و صورت و سیرت اسالم حفظ بشود. صورت اسالم، همین 
حرف ها و اظهارات ما و کارهایی اســت که می کنیم و این ظواهر امر است. سیرت اسالم این 
است که  یک هدفی را، یک آرمانی را یک، سرمنزلی را در نظر بگیریم و تعریف کنیم و برای 
رسیدن به آن سرمنزل برنامه ریزی کامل کنیم و عمل کنیم و حرکت کنیم، با همه وجود راه 
بیفتیم. آنچه امروز در زبان مستکبرین و مخالفین نظام اسالمی و مشخصًا جمهوری اسالمی 
مشــاهده می کنیم که با »تغییر رفتار« از آن یاد می کنند- گاهی می گویند ما تغییر نظام را 
نمی خواهیم، تغییر رفتار را می خواهیم- همین است. تغییر رفتار با تغییر نظام هیچ تفاوتی 
ندارد؛ درست همان است. یعنی تغییر آن سیرت اسالمی، یعنی از آن چیزهایی که از لوازم 
قطعی و حتمی حرکت به آن سرمنزل است، دست بردارید و کوتاه بیایید. این همان است که 

در برخی نوشته ها تعبیر می شود به دین حداقلی«.
3- مقتدای انقالب 20 آبان 94، ُبعد دیگری از ماجرا را در دیدار رئیس و مدیران سازمان 
صدا و سیما بازگو کردند. »جنگ های سخت معمواًل موجب برانگیخته شدن احساسات مردم، 
ایجاد وحدت و انجسام ملی می شود در حالی که جنگ نرم، انگیزه های مقابله را از بین می برد و 
زمینه ساز ایجاد اختالف می شود... در موضوع ایران، هدف اصلی جنگ نرِم فکر شده و حساب 
شده، استحاله جمهوری اسالمی ایران و تغییر باطن و سیرت، با حفظ صورت و ظاهر آن است. 
تغییر باطن و سیرت به معنای تغییر انگیزه ها، شعارها، معارف انقالبی و اهداف بزرگ است. 
در چارچوب اهداف جنگ نرم دشمن، باقی ماندن نام جمهوری اسالمی و حتی حضور یک 
معمم در رأس آن مهم نیست، مهم آن است که ایران تأمین کننده اهداف آمریکا، صهیونیسم 

و شبکه قدرت جهانی باشد«.
4- نوبت ســوم، 11 بهمن ماه جاری بود که مقتدای حکیم انقالب در دیدار فرماندهان و 
کارکنان نیروی هوایی ارتش، از هدف هویت زدایی و مسخ انقالب رازگشایی کردند. »نباید 
گذاشــت خاطره انقالب کهنه شود. انقالب زنده است و ما در نیمه راه انقالبیم. عزیزان من! 
توجه دارید که انقالب یک حادثه دفعی نیست، یک دگرگونی است که باید به تدریج انجام 
شود... بعضی انقالب ها در نطفه خفه شد، بعضی هم پس از به دنیا آمدن جوانمرگ شدند؛ علت 
انحراف از هدف هایی بود که اعالم شده بود. هدف های انقالب بایستی باقی بمانند؛ هدف عدالت 
اجتماعی، تحقق زندگی اســالمی به معنای واقعی که عزت دنیا و آخرت در زندگی اسالمی 
اســت، هدف پیشرفت و عزت؛ ما هنوز به این هدف ها نرسیده ایم و در نیمه راهیم. بایستی 
حادثه و حقیقت انقالب، دائم در ذهن و دل ما زنده باشد. جبهه دشمن اتفاقًا روی همین نقطه 
تکیه دارد. اینکه در خبرهای خارجی می بینید که فالن سیاستمدار آمریکایی گفته است که 
ما نظام جمهوری اسالمی را تغییر رژیم نمی خواهیم بدهیم، تغییر رفتار می خواهیم بدهیم؛ 
یعنی همین. تا حاال رفتار جمهوری اسالمی، انقالبی و در خدمت انقالب بود، می خواهیم ایران 
را تغییــر بدهیم. من به دیپلمات های خودمان هم که چند ماه قبل از این، اینجا آمده بودند 
گفتم که اینها از اسم جمهوری اسالمی خیلی باکی ندارند؛ حتی از اینکه یک عمامه به سری 
در رأس جمهوری اسالمی باشد، هم باکی ندارند. اگر چنانچه جمهوری اسالمی محتوای خود 
را از دست بدهد، اسالمی و انقالبی بودن را از دست بدهد، اینها با آن کنار می آیند. آنچه با آن 
دشمنی دارند عبارت است از محتوای جمهوری اسالمی. همه تالش آنها این است که حرکت 
جمهوری اسالمی به سمت هدف های عزت آفرین و قدرت آفرین را از بین ببرند و سلطه خود 

را بر این کشور دوباره تجدید کنند«.
5- می توان چند جلد کتاب از محتوای اظهارات مقامات آمریکایی  و اروپایی یا گزارش های 
رسانه ای آنها درباره توقع از مذاکرات و برجام و انتخابات نوشت. این عبارات را مرور کنید؛ 
»وال استریت ژورنال: مقامات آمریکایی و غربی امیدوارند توافق هسته ای به روی کار آمدن 
افراد همسو با دولت در انتخابات مجلس منتهی شود. مقامات آمریکایی در محافل خصوصی 
گفته اند امیدوارند توافق به تقویت یاران [...]  در انتخابات مجلس بینجامد«. »جان کری در 
کمیته روابط خارجی سنا: اگر توافق را رد کنیم، معلوم نیست در انتخابات بعدی چه بر سر [..] 
و [...] که در مذاکرات با غرب با دشواری های زیاد روبرو بوده اند، می آید«. »اندیشکده گروه 
بین المللی بحران پس از دیدار برخی اعضای آن با [...]  در تهران: آمریکا باید[ ...] را در تسریع 
فرایند تغییر و اصالحات در ایران و تقویت جایگاه او در معادالت قدرت یاری کند زیرا ظرف 
18 ماه آینده انتخابات مجلس، خبرگان و ریاست جمهوری برگزار می شود«. »فیلیپ  هاموند 
وزیر خارجه انگلیس در مصاحبه با الشرق االوسط:امیدواریم بحث انتخابات در ایران به نفع 
اصالح طلبان تمام شود«. »ولی رضا نصر مشاور دولت اوباما: توافق هسته ای باید بر انتخابات ایران 
اثر بگذارد«. »واشنگتن  پست: مقامات آمریکایی ضمن رصد انتخابات ایران امیدوارند میانه رو ها 
به پیروزی برسند؛ کشمکشی که می تواند تعادل سیاسی  را در ایران در سال های آتی به هم 
بزند«. »وال استریت ژورنال: رد صالحیت اصالح طلبان همه امیدهای غرب را نابود می کند«.

آنها همزمان در همین یکی دو ماه اخیر نگرانی های مهمی پیدا کرده اند. »بی بی ســی: 
نظرسنجی مریلند نشان می دهند تصور نادرست نسبت به واقعیت های توافق اتمی در میان 
طرفداران روحانی به طور قابل مالحظه ای بیشــتر از دیگران است و آنها اطالعات نادرستی 
دارند«. »پاتریک کالوسون: بی اثری توافق هسته ای درگذر زمان و اینکه معلوم شود گشایش 
قابل مالحظه ای پس از توافق در کار نیست، به چشم انداز سیاسی [...]  در ذهن مردم آسیب 
می زند و او را به چالش می کشد«. »نظرسنجی دانشگاه مریلند: امید به برجام و حمایت از آن 
در میان مردم ایران به نسبت ماه ژوئیه [تیرماه]  کاهش چشمگیری یافته است«. »اکونومیست: 

[...]  بدون پیشرفت اقتصادی باید از انتخابات در ایران خداحافظی کند«.
6- 22 مهر 1379، »سعید-ل« از روزنامه نگاران کارگزارانی که بعدها وارد مرکزیت حزب 
کارگزاران شد، ضمن دعوت مدعیان اصالح طلبی به پنهانکاری  در روزنامه حیات نو نوشت 
»دنیای سیاست، دنیایی همراه با تاریکخانه است و تاریکخانه ای عمل کردن هر چند ناپسند 
اما ضروری اســت«. او در فتنه 88 یکی از 50 نفری بود که به خاطر یارگیری شدن از سوی 
دبیر سیاسی سفارت انگلیس بازداشت شد. وی ضرب المثلی را گفت که سرلوحه نفاق جدید 
است؛ مهم این است که گربه موش بگیرد، سیاه و سفید آن مهم نیست. او با دفاع از »سیاست 
تاریکخانه ای« در حقیقت از مدل سیاســت ورزی اعمال شــده از سوی اشرافیت سیاسی 
امتیازطلب و قانون شکن رونمایی می کرد؛ مدلی که به ویژه در طول دو دهه اخیر از سوی این 
طیف اعمال شده است. کافی است به خاطر بیاوریم که چگونه برخی مدیران دولتی در همین 
مذاکرات هسته ای اصرار داشتند مردم، مطبوعات و مجلس را نامحرم تلقی کنند و بی خبر نگه 
دارند و چگونه با تذکر رهبر معظم انقالب مواجه شدند که در جریان قرار دادن نمایندگان و 
منتقدان و کارشناسان، ضرورت همدلی است و ما چیز محرمانه نداریم. با این وجود جریانی 
اصرار داشت نمایندگان ملت را در حاشیه و بی خبر نگه دارد. روند محرمانه سازی امور و نامحرم 
قلمداد کردن مردم و نمایندگان و صاحب نظران به تدریج از مذاکرات، به قراردادهای جدید و 
هنگفت نفتی، و قرارداد با شرکت هایی مانند پژو و توتال بسط پیدا کرده و به محرمانه کردن 
رشد منفی اقتصادی در طول امسال )2 درصد منفی( و سپس دور زدن مجلس از طریق تأخیر 
در ارائه الیحه بودجه و ســرهم بندی چند فقره احکام و جا زدن آن به عنوان برنامه ششم 

توسعه امتداد پیدا کرده است.
7- باید توجه داشــت که فجایع بزرگی نظیر قرارداد سیاه کرسنت )با 50 میلیارد دالر 
ضرر و خسارت(، استات اویل )مبادله رشوه 56 میلیون دالری( و واگذاری برخی قراردادهای 
8-7 میلیارد دالری )چند ده هزار میلیارد تومانی( به برخی شرکت های تازه پای وابسته به 
کسانی چون نایب رئیس مجلس ششم و یکی از مشاوران ارشد دولت فعلی بدون برگزاری 
مناقصه )اعطای رانت( در همین مدیریت تاریکخانه ای پدید آمد و حتی صدای اصالح طلبان 
چون محتشمی پور، کهرام، )مرحوم( رشیدیان، میدری و... را در مجلس ششم درآورد. کسی 
که محتشــمی پور مدیریت او را فاجعه می خواند همچنان وزیر ماند تا امروز با »گستاخی« 
بگوید قراردادهای نفتی محرمانه اســت! اگر منطق مدیریت تاریکخانه ای برای جریانی در 
داخل و جبهه ای از دشمنان در خارج مطلوب باشد، و بخواهند که روندهای عادی را ناموسی 
و حیثیتی کنند، منطقا باید مجلسی خنثی و بی خاصیت سرکار بیاید؛ نوعی رویکرد قجری 
که فقط خواجگان و خفتگان در آن محرمند و به اندرونی راه دارند. ناگفته پیداست که نبودن 
چنین مجلس آلت دستی بهتر از بودن آن است. مطلوب آمریکا وغربگرا ها مجلسی در تراز 
مجالس رژیم پهلوی است که وقتی بحرین را از ایران جدا کردند، وطن فروشانی مانند هویدا با 
گستاخی به چند نماینده متعجب مجلس گفتند »دختر خودمان بود، شوهرش دادیم و رفت. به 
کسی هم ربطی ندارد«! یا مجلس ششمی که الت بازی هایش با اسالم و انقالب بود اما در برابر 
غربی ها موش می شدند بلکه به تصریح آقای روحانی در کتاب خاطراتش، ابزار فشار غرب به 

ایران در مذاکرات 12 سال قبل بودند.
البته مجلس ششم در خیانت، مجلس تابلویی است اما رقیق تر شده آن می تواند مجلسی 
باشد که آن حماقت ها و ساختارشکنی های علنی را انجام ندهد و در عین حال حاوی نمایندگان 
منفعل و معامله گری باشد که در برابر فشار بیگانگان و اشرافیت دشمن جمهوریت و اسالمیت 
سواری بدهد. نفوذ الزاما به معنای مهر ه چینی نیست. مسندنشینی کسانی که دلشان با دشمنان 
تاریخی ملت ایران اســت و در گرو  آرمان های اسالمی و انسانی انقالب نیست، آتشی است 
که دود آن در چشم ملت ما می رود. بودن چنین کسانی دشمن را برای دشمنی های بیشتر 

نظیر تحریم های جدید و بر نداشتن تحریم ها پس از انتخابات، عازم تر و گستاخ تر می کند.

گمركچی!سیاست و مدیریت تاریکخانه ای

محمد ایمانی

* همدلی و هم زبانی برخی با اوباما برای حذف شعار مرگ بر آمریکا از بدو مذاکرات 
با 1+5 از طریق جمع آوری بنرها و تبلیغات ضدآمریکائی شــروع شد و تا برگزاری 
جشن 22 بهمن امسال با حذف شعارهای مرگ بر آمریکا از دیوار مدارس  توسط 
آموزش و پرورش ادامه داشــت. امــا در راهپیمائی 22 بهمن یکپارچگی مردم در 
شــعار مرگ بر آمریکا گویی فضای محرمانه دولت را درهم ریخت و نشــان داد به 
هیچ وجه نمی توان با خواست مردم مقابله کرد. ظاهرا ادامه نشست ها با »کری« هم 
تحت هر عنوان برای مردم و نظام مطلوب نیســت. برجام 2 نیز هر چه باشد فقط 
می تواند محفل چند نفره برجامیان را گرم و کام برخی را در پسابرجام شیرین نماید.
طالعی
* از بــاب امر به معروف و نهی از منکر بــه رئیس جمهور توصیه می کنم به جای 
پرداختن به برجام 2 و مسائل حواشی به فکر بهبود اشتغال جوانان و رفع رکود باشند!
مینائی
* برجام یک چه گلی بر ســر جامعه زده اســت که دولت درصدد عملیاتی کردن 
برجام 2 است! آیا کسی نیست به عنوان مدعی العموم مانع این گونه سرگرمی های 
روزمره مسئولین اجرائی شود تا برخی از مشکالت کشور چون تورم، رکود، اشتغال 

و... ترمیم یابد؟!
نجاری - کاشان
* از دســتاوردهای درخشان فرجام برجام، زدن چوب حراج به نفت و گاز کشور، 
بدهی های سرسام آور دولت به بانکها، کمبود اعتبارات برای کمک به تولیدکنندگان، 
عدم پرداخت خسارتهای وارده به کشاورزان مناطق آسیب دیده، عدم پرداخت پاداش 
بازنشستگان و عدم هماهنگ سازی حقوق دریافتی آنها، قطع شیر بچه ها در مدارس 

و ده ها مشکل اقتصادی دیگر است.
041---8866

* بنده کارمند یکی از بانکهای بزرگ کشــور هستم و تاکنون هیچ سوئیفتی رفع 
تحریم نشده است و همچنان هیچ تغییری در عملکرد بانکها به نسبت قبل از ادعای 
رفع تحریم ها دیده نمی شــود. از مسئوالن تقاضا داریم این قدر حرفهای بیهوده به 

خورد مردم ندهند.
جواد از قزوین
* رهبر معظم انقالب مکرر از مسئولین می خواهند کشور را به سمت تولید داخلی 
ســوق دهند ولی متاســفانه برخی مسئولین دولتی کشــور را به سمت واردات و 
وابستگی بیشتر به خارج ســوق می دهند چرا؟! مگر در ساخت ماهواره به آستانه 
خودکفائی نرسیده بودیم؟! چرا وزیر ارتباطات از عقد قرارداد با کشورهای خارجی 
برای خرید ماهواره خبر می دهد؟ چرا باید شاهد خروج متخصصان فضائی کشورمان 

از وطنشان باشیم؟
0915---2795

* فرزندم پرســید بابا چقدر عیدی به من می دهی؟ یاد ســخن برخی دولتمردان 
افتادم و گفتم محرمانه است!

0912---4812
* الزم است ملت با هوشیاری کامل در انتخابات که میراث ارزشمند امام راحل)ره( 
است با انتخاب افراد اصلح پاسخ بی عدالتی ها را بدهند و فریب وعده های انتخاباتی را 
نخورند. به گفته رهبر عزیزمان کسی که چشمش به دست بیگانگان باشد و از توان 

داخلی جوانانمان غافل باشد گره ای از مشکالت جوانان باز نخواهد کرد.
0912---8612

* مردمی که در راهپیمائی 22 بهمن شرکت می کنند حساب انقالب و رهبری را از 
ناتوانی ها، بی عرضگی ها و یا لجاجت های برخی  دولتمردان جدا کرده اند!

0912---3104
* رئیس اسبق سازمان هواپیمائی گفت ایرباس در بحران اقتصادی اخیر فرانسه 
ســه هزار نیروی خود را اخراج کرد! رئیس جمهور فرانســه گفت هدف او ایجاد 
اشتغال برای جوانان ایران است! و حاال مسئولین کشورمان با قرارداد محرمانه 
با فرانســه خرید 118 فروند هواپیما و پــژو را کلید زدند! بگردید و پیدا کنید 

پرتقال فروش را!
0915---2795

* وقتی برخی اعضای هیئت مذاکره کننده آمریکائی اذعان می کنند که ایران هیچ گاه 
دنبال ســالح هسته ای نبوده و انحرافی در صنعت هسته ای ایران تاکنون مشاهده 
نشده است، چرا مسئولین دولتی به دادگاه بین المللی از آمریکا و همپیمانانش به 
خاطر تحریم های هسته ای ظالمانه چندین ساله شکایت و مطالبه غرامت خسارت 

وارده نمی کنند؟
0915---3419

* به همه دولتمردان خصوصا دستگاه دیپلماسی به ویژه دکتر ظریف توصیه می کنم 
یادداشت روز کیهان خصوصا یادداشــت های آقای شریعتمداری را مطالعه کنند. 
در گذشــته نیز تمام قراردادهای بین المللی خسارت بار در زمان انعقاد با تبلیغات 
فتح الفتوح معرفی می شده، اما گذر زمان چیز دیگری را به اثبات می رسانده است. 

مبادا برجام هم به آن سرنوشت دچار گردد!
طباطبائی
* با تبریک ایام اهلل سالگرد پیروزی انقالب و خلق حماسه دیگر در 22 بهمن امسال 
توسط ملت قهرمان کشورمان، از برنامه بسیار روشنگر ثریای شبکه یک تشکر می کنم.
صادقی
* »روز ولنتایــن« در کجای فرهنــگ ما قرار دارد؟ نه فرهنگ دینی و نه فرهنگ 
باســتانی. پس چرا همراه اول پیامک تبلیغ می فرستد؟ مگر قرار نیست با تهاجم 

فرهنگی مقابله شود؟ مگر تبلیغ ولنتاین در مغازه ها ممنوع نیست. 
0918---2975

* آقای ابراهیم حاتمی کیا با نقد دولت از دریافت سیمرغ بلورین حذف شد. به ایشان 
عرض می کنم جناب آقای حاتمی کیا شما ابراهیم سینمای ایران شدید و سیمرغ 
بلورین را از ملت گرفتید. اگر دولت با شــما این کار را نمی کرد جای ســوال بود و 
اگر ده ها سیمرغ بلورین هم می گرفتید جایگاهی که اکنون پیدا کردید نمی یافتید 

دولت با ندانم کاری خود معرف شایستگی شما شد.
عربی
* از اقدام بنیاد شــهید و امور ایثارگران که جان باختگان حادثه منا را جزو شــهدا 

قلمداد کردند تقدیر و تشکر می شود.
علیمردانی
* بازنشسته تامین اجتماعی هستم با تاخیر 16 روزه حقوق ها و با این حقوق یک 
میلیون و چهار صد هزاری و اقساط و حق و حقوق زن و بچه چگونه قادر به عمل 
جراحی آب مروارید چشمم باشم؟ متاسفانه تامین اجتماعی نیز هر روز با برنامه های 

جدید زندگی را بر ما بازنشستگان سخت تر می کند.
رجب پور
* محلی که در منطقه عظیمیه کرج )خیابان شهید علیاری( قرار بود به فضای سبز 
تبدیل شود متاســفانه به ساختمان سازی و مکان سازمان آب کرج تبدیل شده و 
این امر آسایش و آرامش مردم محل را برهم زده است. از مسئولین امر درخواست 

رسیدگی دارم.
خورشیدی - کرج
* از شــهریور امســال مدارک بیمه تأیید شده مســتندات پزشکی خود را برای 
دریافت حق بیمه تکمیلی به اداره آموزش و پرورش داده ام اما هنوز هم پرداخت 
نشده است. چرا این قدر تعلل و بی برنامگی حاکم است؟ و متأسفانه به علت مطلع 
نکردن آقای وزیر، ایشــان می گوید هیچ مشــکلی وجود ندارد و تمام فرهنگیان 

بیمه تکمیلی دارند!
یک فرهنگی از منطقه 3 تهران

* مالیاتی که از کارگران گرفته می شــود براساس درآمد سرپرست خانوار 
است حال آنکه باید براساس درآمد سرانه خانوار باشد. یک خانواده 5 نفره 
بــا درآمد 2 میلیونی همان مقــدار مالیات می دهد که خانواده ای 2 نفره با 
درآمد 2 میلیون می دهد. این تأثیر ســوء بر افزایش مالیات بر خانواده های 

پرجمعیت دارد.
077---0000
* طبق فرمایش حضرت رسول اکرم)ص( تا عرق کارگر خشک نشده باید حقوقش 
را داد. بازنشسته سال 94 از دانشگاه فنی و حرفه ای هستم پس از 30 سال خدمت 
پاداش و ســنوات را ندادند و اعالم کردند وزارت علوم تا وقتی حقوق و ســنوات 
کارگران نیمه اول سال را ندهند، پاداش و سنوات شما هم پرداخت نمی شود. آیا 

این است تدبیر دولت تدبیر و امید.
0113---0204
اینجانب بازنشسته آموزش و پرورش با حقوقی یک میلیون تومانی با 5 سر عائله 
بالفاصله  پس از دریافت وام 10 میلیونی جهت رفع مشکالت زندگی و واریز آن 
به بانک، پیامکی را مبنی بر قطع یارانه دریافت نمودم. آیا دولتی که شــعار امید 
می دهد باید یارانه بازنشسته با حقوق اندک و عیالوار را قطع نماید؟ از مسئوالن 

انتظار رسیدگی به این امر را دارم.
جعفری 3305---0919
* اداره دارایــی هر کدام از ما اغذیه فروشــان اسالمشــهر را به دلیل عدم نصب 
صندوق فروش در مغازه باالی 2 میلیون تومان جریمه کرده اســت. هرچه دلیل 
می آوریم که اتحادیه اغذیه فروشــان در این مورد اطالع رسانی نکرده و ما بی خبر 

بوده ایم گوش شنوایی در کار نیست.
عبدالحسینی

یاران کرباسچی گنج قارون دارند
که میلیاردی ولخرجی می کنند؟!

با انتشــار خبر هفته نامه جدید کارگزاران، این ســوال برای چندمین بار در 
ذهن افکار عمومی تداعی می شود که یاران هاشمی چگونه هزینه های میلیاردی 
بــرای انتخابات مجلس را مدیریت می کنند و مخــارج مالی این حزب، از کجا 

تامین می شود؟
به گزارش مشــرق، رشد قارچی نشــریات حزب کارگزاران همچنان ادامه 
دارد و هفته نامه »صدا« به عنوان ارگان رسانه ای این حزب، در شماره این هفته 
خود خبر از انتشار یک هفته نامه دیگر به عنوان هفته نامه خبری- تحلیلی تحت 

عنوان »سازندگی« داد.
چگونگــی تامین هزینه میلیاردی تریبون ها و رســانه های زنجیره ای حزب 
کارگزاران همیشه مورد پرسش و سوال افکار عمومی بوده است که تاکنون پاسخ 

روشنی در این خصوص دریافت نشده است.
در اختیار داشتن موسسات هم میهن زیر نظر »غالمحسین کرباسچی« و انتشار 
هفته نامه هایی از قبیل »صدا« و ماهنامه های »تجربه« و »مهرنامه« و فصل نامه 
»دانشــنامه« و البته توقیف شــدن روزنامه آسمان؛ ذهن افکار عمومی را با این 
سوال روبرو کرده است که منبع مالی کارگزاران چه کسی و یا چه نهادی است؟

روی کار آمدن دولت یازدهم در روند فعالیت های این حزب سیاسی بسیار 
موثر بود. با روی کار آمدن دولت یازدهم حزب کارگزاران تولدی دوباره پیدا کرد 
و دوباره نام »کارگزاران« بر سر زبان ها افتاد. کارگزاران نزدیک ترین حزب به دولت 
و به ویژه معاون اول دولت وی محســوب می شود به طوری که بعضی از اعضای 

موثر آن در دولت روحانی نقش کلیدی ایفا می کنند.
یاران هاشمی با مدیریت کرباسچی، طی چند ماه گذشته با نوسازی حزبشان به 
تقویت جنبه رسانه ای و مالی حزب پرداختند و حاال می خواهند به هر ترتیبی که 
هست، در انتخابات آینده، مخصوصا انتخابات مجلس شورای اسالمی تاثیرگذارترین 
جریان اصالح طلب باشــند و در رأس تصمیم گیری و تصمیم سازی های جریان 

اصالح طلب قرار گیرند.
درآمدها و هزینه های میلیاردی کارگزاران از دهه هفتاد به واسطه حمایت های 
هاشــمی از این حزب دولت ساخته نشأت می گیرد تا جایی که حسین مرعشی 
عضو ارشــد این حزب سیاسی در گفت وگو با یکی از رسانه ها، سخنانی در مورد 
میزان تبلیغات، هزینه  و خرج های مالی که کارگزاران خود را به واســطه آن به 
جامعه سیاســی کشور معرفی کرد اشاره می کند که بالغ بر 500 میلیون تومان 
آن هم در ســال 1374 است که با  توجه به رقم تورم فعلی چیزی حدود بیش 

از 11 میلیارد تومان می شود.
مرعشی درباره میزان تبلیغات این حزب سیاسی در ابتدای شروع به کارش و 
در زمان شهرداری غالمحسین کرباسچی در تهران بیان می کند: »ما یک روز قبل از 
انتشار بیانیه شماره 1 کارگزاران، 500 تابلوی چهاربعدی را در تهران اجاره کردیم 
و برای اولین بار بیلبوردهای کارگزاران با شــعار عزت اسالمی و تداوم سازندگی 

رونمایی شد که این اقدام به عنوان اولین تبلیغات مدرن انتخاباتی ثبت شد.«
رفتارهای مالی کارگزاران و دسترسی آنها به منابع مالی باعث شده است که 
این حزب تصور کند می تواند حمایت مالی اصالح طلبان در انتخابات پیش رو را 
برعهده داشته باشد، لذا همین مسئله تبدیل به اختالفی برای اردوگاه اصالحات 
شــده است و به نوعی تمامی اصالح طلبان زیر منت حزب کارگزاران و هاشمی 

رفسنجانی قرار گرفته اند.
یادآور می شــود روزنامه هایی مانند شرق و آرمان و اعتماد نیز کما بیش در 

خدمت کارگزاران قرار دارند.
2/5 میلیون نفر صاحب خانه شدند

اما وزیر فقط ناسزا می گوید
وزیر راه و شهرسازی در ادامه لفاظی ها و بی برنامگی هایش، باز هم به بد گویی 

علیه مسکن مهر پرداخت.
عباس آخوندی در همایش »چالش های توســعه شــهری در اندیشه ایران 
شــهر« که در دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشــتی برگزار شد، ادعا کرد: 
مسکن مهر تصویری است از انسان هایی که کاال هستند و می توانید در هر جایی 
از این ســرزمین آنها را در قفســه جا دهید. نه مسئله شهر را می بینید، نه مقام 
انسان را و نه ساختار اجتماعی را، فقط یکسری قفسه است که می توانید در آن 

هم کاال بگذارید و هم انسان.
وی می گوید: ایران شهر ما در وضعیت پرچالشی به سر می برد. در زمستان 
می بینیم که امکان نفس کشیدن در تهران با مشکل جدی مواجه است. تهران چه 
از لحاظ منابع زیستی و چه روابط اقتصادی مشکالت جدی دارد. تعداد فقرایی 
که پیرامون شهر تهران زندگی می کنند به پنج میلیون نفر می رسد که سبب ساز 

انواع بزه های اجتماعی می شود.
وی پیش از این هم مسکن مهر را »مزخرف« خوانده بود و این در حالی است 

که شخصاً پس از 30 ماه کوچک ترین کار برای مشکل اقشار فاقد مسکن انجام نداده 
و وعده مسکن اجتماعی نیز جز لفاظی راه به جایی نبرده است.

پرخاشــگری وزیر راه و شهرســازی علیه مسکن مهر در حالی است که اخیراً 
روزنامه دولتی شهروند به نقل از احمد اصغری مهرآبادی )قائم مقام وزیر راه( نوشت: 
2/5 میلیون نفر از طریق مسکن مهر صاحب خانه شده اند و کیفیت سازه های مسکن 

مهر در حد قابل قبول و استاندارد است.
شهروند تصریح کرده بود: دولت یازدهم در بخش مسکن برنامه خاصی را دنبال 
نمی کند و برای مسکن دهک های درآمدی پایین نیز در نظر ندارد جایگزینی برای 

مسکن مهر تعریف کند.
اما درباره اظهارنگرانی عباس آخوندی نسبت به وضعیت فقرا و حاشیه نشین ها 
باید گفت که وی چند هفته پیش، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان که 
وظیفه اش مقابله با گران کردن قیمت هاســت مدعی شد حامیان قیمت گذاری و 

مهار قیمت ها، کمونیستی فکر می کنند!!
در منطق سرمایه داری له شدن فقرا و حاشیه نشین ها زیر ارابه رونق اقتصادی 

سرمایه داران امری طبیعی محسوب می شود.
ترجیح اقلیت 6 درصدی

بر 94 درصد مردم
دولت اگر به فکر مردم بود باید به جای خرید فله ای ایرباس، راه آهن را توسعه 
می داد. قرارداد خرید 118 فروند هواپیمای ایرباس از فرانســه در عمل ثابت کرد 
رویکرد اصلی دولت در مناسبات اقتصادی، نه توجه به عموم مردم و خواسته هایشان 

که توجه ویژه به طیف سرمایه دار بوده است.
به گزارش جهان نیوز توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی در کشور و توجه متوازن 
به زمینه های تحقق این مهم در سه عرصه هوایی، ریلی و جاده ای از مهمترین وظایف 
دولت ها به شمار رفته و همچنانکه در برنامه های توسعه و چشم انداز بیست ساله نیز 
بر آن تاکید شده است، می بایست سهم قابل توجهی از بودجه و امکانات دولت ها 
به آن اختصاص یابد. از سوی دیگر، حجم روزافزون تلفات جاده ای در کشورمان و 
نبود زیرساخت های مناسب در این حوزه، لزوم توجه و سرمایه گذاری دولت به این 
مسئله را دوچندان می نماید. با این حال و با وجود گذشت بیش از دو سال از روی 
کار آمدن دولت، نه تنها شاهد اتفاق قابل توجهی در این عرصه نبودیم که اخیرا و 
با قراردادهای سوال برانگیز خرید هواپیماهای لوکس از شرکت های فرانسوی، این 

موضوع با نگرانی های بیشتری نیز مواجه شد.
نویسنده با اشاره به تلفات ساالنه چندهزار نفری تصادفات جاده ای می نویسد: 
این میزان هولناک از مرگ و میرهای ناشی از تصادفات در کشورمان، بیش از همه 
می بایست دولت را به فکر چاره جویی انداخته و تالش ها برای توسعه ناوگان حمل و 
نقل عمومی را دو چندان کند. چه اینکه توسعه خط ریلی کشور و همچنین تجهیز 
این عرصه به قطارهای جدید با توجه به نوع بافت جغرافیایی کشــور، می توانست 
به عنوان مهمترین و راهبردی ترین رویکرد جهت عالج تلفات گســترده  جاده ای 
مدنظر قرار گیرد اما نگاهی گذرا به وضعیت این حوزه آن هم در فاصله اندک باقی 
مانده به تعطیالت نوروزی، کم کاری مسئوالن دولتی در این خصوص را به وضوح 
نشان می دهد. پر شدن ظرفیت محدود قطارهایی با کیفیت متوسط و باقی ماندن 
صرفا قطارهای بسیار ضعیف یا بسیار لوکس در فهرست سفرهای نوروزی، حکایت 

از عدم توجه الزم به ناوگان ریلی دارد.
از سوی دیگر؛ مشکالت عدیده قطارهای فعلی و ناتوانی در سرویس دهی مناسب 
به مسافران به ویژه در مناطق جنوبی کشورمان نشان می دهد که دولت عمال این 
عرصه را به حال خود رها کرده اســت. چرا که با وجود انعکاس چندباره مشکالت 
و گرفتاری های مســافران در این خطوط در رسانه های مختلف، مسئوالن ترجیح 

داده اند سیاست سکوت را در قبال آن در پیش گیرند.
با همه اینها مسئوالن دولتی که تا چند ماه پیش عمده کم کاری ها در عرصه های 
مختلف را به نبود بودجه و تحریم ها گره می زدند، در شرایط رفع تحریم ها انتظار 
می رفت اولویت اول دولت در موضوع حمل و نقل به توسعه و تجهیز ناوگان ریلی 
اختصاص یابد، اما قراردادهای عظیم اخیر با شرکت های هواپیمایی فرانسه حکایت 

از واقعیت دیگری داشت.
این قراردادها جدا از آنکه انتقادات بسیاری از کارشناسان اقتصادی و همچنین 
تعدادی از نمایندگان مجلس را در پی داشت، در عمل ثابت کرد رویکرد اصلی دولت 
در مناسبات اقتصادی، نه توجه به عموم مردم و خواسته هایشان که توجه ویژه به 
طیف سرمایه دار کشور بوده است. میزان و سطح طبقات متقاضی سفرهای هوایی 
و همچنین مســافرت با قطار در کشــور عیان بوده و روشن است که اگر سیاست 

دولت، واقعا نفع رسانی به عموم مردم بود، مشخص بود که باید کدام حوزه حمل 
و نقل را تقویت می کرد.

یادآور می شود هفته گذشته در نظرسنجی برنامه تلویزیونی پایش 94 درصد 
مردم تصریح کردند اولویت سرمایه گذاری، خرید هواپیما نبود.

آمریکا: تمام منطقه در تیررس
موشک های مرگبار ایران است

مدیــر آژانس اطالعاتی پنتاگون خطاب به کنگره گفت: با اجرای توافقنامه 
هســته ای و متعاقب آن کاهش تحریمهای اعمال شــده علیه ایران در مقیاس 
وسیع، این کشور اکنون به خرید سامانه های تسلیحاتی پیشرفته روسیه پرداخته 
و در آینده نزدیک از این بنیه نظامی خود در جنگ داخلی ســوریه بهره برداری 

خواهد کرد.
به گزارش پایگاه اینترنتی »واشــنگتن بیکن« در نشســت استماع کنگره، 
سناتور دمکرات ریچارد بلومنتال از ایالت کنتیکت از وینسنت استوارت پرسید 
در مورد اظهارات قبلی اش  مبنی بر اینکه »بعید است که ایران با دریافت حدود 
50 تا 150 میلیارد دالر از محل لغو تحریم ها بتواند بنیه نظامی خود را تقویت 
کند« توضیح دهد. وی در پاســخ گفت: »در آینده نزدیک بعید اســت چرا که 
من فکر می کنم که تمرکز بر دســتاوردهای اقتصادی داخلی خواهد بود. با این 
حال، پس  از 35 ســال تحریم ،  ایران از توانمندترین نیروی موشکی در منطقه 
برخوردار شــده است. قدرت مرگبار و دقت این موشک ها را تقویت کرده است. 
تمام بردهای موشکی را پوشش داده و اکنون می تواند تمام اهداف منطقه ای اش 

را در تیررس خود قرار دهد.« 
وی در پاسخ به یک سوال دیگر بلومنتال در مورد تخمین زمانی خود برای 
صرف این پول گفت: »این کار در درازمدت صورت خواهد گرفت. ما پیش از این 

شاهد توافقنامه ایران و روسیه در مورد سامانه پدافند هوایی اس-300 بودیم.
ما اکنون شاهد آن هستیم که روسیه پس از استقرار نظامی در خارج از این 

کشور در سوریه قابلیت های زیادی را به نمایش گذاشته است.«
جامعه اطالعاتی آمریکا در ارزیابی ساالنه خود، ایران و روسیه را بزرگترین 

تهدید علیه خود دانستند.
فرانکفورتر آلگماینه: داعش فرو می پاشد

پیروزی بشار اسد قطعی است
کارشناسان امنیتی آلمان می گویند دیگر امکان جلوگیری از پیروزی دولت 

بشار اسد در درگیری های سوریه وجود ندارد و پیروزی اسد قطعی است.
روزنامه فرانکفورتر آلگماینه زایتونگ نوشت: گروههای مسلح ضد دولت سوریه 
در حال فروپاشــی هستند و دیگر نمی توان جلوی پیشروی اسد را گرفت. حلب 
به زودی سقوط خواهد کرد و با سقوط حلب، مشروعیت دولت اسد احیا شده و 

به دنبال آن معارضه مسلحانه فرو خواهد پاشید.
کارشناسان امنیتی آلمان عالوه بر این معتقدند یک دخالت مستقیم عربستان 

سعودی و یا ترکیه با هدف کمک به نیروهای ضد اسد محتمل نیست.
به عقیده محافل امنیتی آلمان، روسیه به دنبال یک استراتژی درازمدت در 
سوریه است. بعد از تثبیت دولت اسد در مناطق غرب سوریه و شکست اپوزیسیون، 

در فاز دوم قرار است مبارزه با گروه های مسلح در شرق سوریه آغاز شود.
فرانکفورتر آلگماینه زایتونگ می افزاید: قرار است که روسیه حمالت خود را 
در سوریه تشدید بخشد و برای همین هم وزارت دفاع روسیه به دنبال استقرار 
یک پایگاه هوایی دوم در این کشور است. روسیه در این چارچوب قرار است شمار 

هواپیماهای جنگی خود را از 40 فروند به 120 فروند افزایش دهد.
کرملین بر این اعتقاد است که داعش از سوریه به سوی شمال آفریقا، آسیای 

مرکزی و افغانستان گسترش پیدا خواهد کرد.
این روزنامه در پایان نوشــت: اقدام نظامی مســکو در سوریه نیز به عنوان 
یک رزمایش برای عملیات ضد ترور روســیه که قرار است در آینده انجام شود، 

محسوب می شود.
بارها گفته ام که بدون برنامه اقتصادی

انتخاب دوباره روحانی سخت خواهد بود
عضو بنیاد باران گفت: دولت برای حل مشکالت اقتصادی و خروج از رکود 
باید یک برنامه مدون ارائه کند وگرنه رای آوردن مجدد حسن روحانی در انتخابات 

سال 96 سخت خواهد شد.
عبداهلل ناصری در گفت وگو با خبرنگار نامه نیوز افزود: از ابتدای شکل گیری 
دولت تدبیر و امید بارها در مصاحبه هایم به این نکته اشــاره کرده ام که دولت 
برای حل مشــکالت اقتصادی و خروج از رکود باید یک برنامه مدون ارائه کند 
وگرنه رای آوردن مجدد حسن روحانی در انتخابات سال 96 سخت خواهد شد. 
هر چند اجرای برجام و توافقنامه جامع هسته ای برگ زرینی بود بر کارنامه این 
دولت، اما نباید تمام نگاه ها را فقط به سمت سیاست خارجی معطوف کرد و از 

حوزه های دیگر غافل شد.

گفت: »برجام یک« چه دستاوردی داشته است که می گویند قرار 
است »برجام 2« هم انجام شود؟

گفتم: آنچه تاکنون از »برجام یک« مشاهده شده هزینه های 
سنگین آن و امتیازهای نقدی است که داده ایم و آنچه تاکنون 
دیده نشده، تحقق وعده های نسیه ای است که دریافت کرده ایم!
گفت: یعنی در »برجام 2« قرار اســت امتیازات تازه تری به حریف 

بدهیم و باز هم چندتا وعده  نسیه و سرخرمن دریافت کنیم؟!
گفتم: اون قدیم ندیم ها شخصی با دو کیسه ظرف چینی که 
بار شتر کرده بود، وارد دروازه شهر شد، گمرکچی با چماق روی 
یکی از کیسه ها زد و پرسید، بارت چیه؟ و صاحب بار جواب داد؛ 

اگه یکی دیگه بزنی، هیچی!

انقالبیوِن پشیمان از پل انتخابات بگذرند
آمریکا تحریم ها را تشدید می كند

دبیر شــورای عالی امنیت 
ملی گفــت: اصرار بر تجربیات 
شکســت خورده قبلی و طرح 
نیرو  اعزام  موضوعاتی همچون 
به سوریه بدون درخواست این 
و  بحران  تصاعد  موجب  کشور 
پیچیده تر شدن شرایط کنونی 

خواهد شد.
»علی شــمخانی« دبیر شورای 
عالــی امنیت ملی در دیــدار »یاو 
دونکــور« هماهنگ کننده ارشــد 
امنیتی غنا بر گسترش روابط بین 
ایران و کشورهای آفریقایی به ویژه 
استفاده از ظرفیت جنبش عدم تعهد 

تاکید کرد.
تبعیــض،  احســاس  از  وی 
محرومیت اقتصادی و فقر فرهنگی 
به عنــوان زمینه هایی که می تواند 
موجب جذب جوانان به جریان های 
تروریســتی شــود نام برد و اظهار 
داشــت: جامعه جهانی باید ضمن 
تــالش مشــترک برای رفــع این 
ریشــه ها، بســترهای شکل گیری 
اصلی ترین  عنــوان  به  تروریســم 
تهدیدکننــده امنیــت و ثبات در 

جهان را از میان بردارد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی با 
بیان اینکه ریشه تروریسم در منطقه 
و جهان از جمله آفریقا یکسان است، 
تاکید کرد: مبنــای ایدئولوژیک و 
منابع پشتیبانی مالی و تسلیحاتی از 
گروه های تروریستی کامال شناخته 
شده و یکسان بوده و تنها با اراده ای 

جهانــی امکان مسدودســازی این 
مسیرها فراهم خواهد شد.

با اشاره به رفتارهای  شمخانی 
دوگانه برخی کشــورهایی که طی 
ســال های متمادی مبدا و منشــأ 
تروریســم بوده اند و اکنون ادعای 
تشــکیل ائتــالف برای مبــارزه با 
تروریســم را دارند، افــزود: بدون 
شــک اصرار بر تجربیات شکست 
خــورده قبلی و طــرح موضوعاتی 
چون اعزام نیرو به کشــور سوریه 
بدون درخواست این کشور، موجب 
تصاعد بحران و پیچیده تر شــدن 

شرایط موجود خواهد شد.
وی غنا را سرزمین فرصت ها و 
افزایش  برای  ظرفیت های بی شمار 
همکاری ها بین 2 کشور و گسترش 
روابط اقتصادی، سیاسی و تجاری 
دانســت و تصریــح کــرد: اولویت 
جمهوری اســالمی ایران، توســعه 
روابط راهبردی با کشورهایی است 
کــه در دوران تحریم های ظالمانه 
تحت تاثیر فشــار نظام سلطه قرار 
نگرفته و روابط خود را با کشورمان 

حفظ کردند.
به گزارش فارس، یاو دونکور 
امنیتی  ارشــد  کننده  هماهنگ 
غنا نیــز در این دیدار با تاکید بر 
لزوم گسترش همکاری ها بین 2 
کشور خاطرنشــان کرد: مایل به 
بهره منــدی از تجربه های امنیتی 
ایران به ویــژه در زمینه مقابله با 

تروریسم هستیم.

شمخانی در دیدار هماهنگ کننده ارشد امنیتی غنا:

اعزام نیرو به سوریه بدون خواست این کشور 
موجب تصاعد بحران می شود

گزارش خبری تحلیلی کیهان

سرویس سیاسی-
روزهای  در  اخبار  و  شــواهد 
منتهــی به انتخابات اســفند در 
کشورمان نشان دهنده این امر است 
که طرف غربی به شدت عالقه مند به 
ورود جریان همسو با سیاست های 
نظام  تصمیم سازی  مراکز  در  خود 
این روزنه سیاست های  از  تا  است 
مد نظر خود را بدون مشکل و مانع 

به کرسی بنشاند.
این روزها هر چه به هفتم اســفند 
یعنــی روز انتخابات مجلس شــورای 
اســالمی و مجلس خبــرگان نزدیک 
می شویم تب و تاب انتخاباتی در جامعه 
و محافل سیاســی و اجتماعی بیشتر 
می شــود و این نیز امری طبیعی است 
ولی امری که باید از نظر دور نداشــت 
اظهارنظرهای مقامات و رسانه های غربی 
و بــه خصوص آمریکایــی در خصوص 

انتخابات آتی کشورمان است.
حمایت مقامات و رسانه های غربی 
از جریان همسوی خود که این روزها در 
ادبیات طرف غربی از  آن به عنوان  به 
اصطالح »میانه رو« یاد می شود و حتی 
سکوت تاکتیکی مقامات آمریکایی در 
بحــث تحریم ها پیــش از انتخابات در 
روزهای منتهی به انتخابات امری قابل 
تامل اســت. بــا واکاوی اظهار نظر های 
مقامات و رســانه های غربی به خوبی 
می توان به تحلیل منسجم از برنامه ریزی 
طرف غربی برای انتخابات آینده ایران 
پی برد. حمایت غرب از افراد پیش برنده 
سیاست های آنها در مراکز تصمیم ساز 
فوق حساسی همچون مجلس شورای 
اسالمی به این سبب است که به راحتی 
می توانند مجلســی ضعیف و باب میل 
طرف آمریکایی را بسازند که هیچ تمایل 
و اراده ای برای مقاومت در برابر مطالبات 
زیاده خواهانه و فشــارهای آنها نخواهد 
داشت. از این رو راهبرد غرب به رهبری 
آمریکا حمایت از  ورود جریان همسو با 
غرب به مجلس اســت تا از طریق نفوذ 
غربگرایان به این نهاد تصمیم ساز بتواند 
آینده سیاسی کشور را مهندسی نماید.
طــرف آمریکایــی به رغــم همه 
حساســیتی که روی مباحثی همچون 
موشکی دارد هرگز تاب و توان سکوت 
در برابــر توانمندی بیش از پیش ایران 
در حوزه موشکی را نخواهد داشت ولی 
در روزهای اخیر و حتی بعد از آزمایش 
موشک بالستیک »عماد« در این زمینه 
سکوت کردند؛ ســکوتی تاکتیکی که 
نشان از برنامه ریزی برای آینده سیاسی 

کشورمان دارد.
باب کورکر، سناتور جمهوری خواه 

در ایــن خصوص صراحتــا اعالم کرد: 
»هرچه می گذرد بیشتر مطمئن می شوم 
که عدم انجام اقدام مقتضی از جانب کاخ 
سفید علیه فعالیت های موشکی ایران 
فقط یک دلیــل دارد و آن هم تمرکز 
ما بر انتخابات آتی ایران است.« فارین 
پالیســی، مهم ترین نشــریه آمریکا در 
حوزه سیاست  خارجی، در تحلیل خود 
از سخنان کورکر نوشت: »بدین ترتیب 
مشخص است انتخابات آینده  ایران تا چه 
حد برای آمریکا حائز اهمیت است.« جی 
سالمون، خبرنگار متخصص امور ایران 
در روزنامه  وال استریت ژورنال نیز چند 
روز پیش نوشت که مقامات آمریکایی 
و اروپایی در محافــل خصوصی اعالم 
کرده اند که امیدوارند کاهش تحریم ها 
بتواند ســبب حمایــت از یک جریان 
خاص سیاســی در انتخابات سراسری 
اسفندماه بشود. انتخاباتی که به تعبیر 
مؤسسه امریکن اینترپرایز، »تاثیر بالقوه  
عظیمی در جهت گیری آینده  این کشور 

]ایران[ دارد.«
پایگاه خبری نشــنال اینترست در 
گزارشی با تاکید بر اینکه باید »با برنامه 
موشکی بالســتیک ایران مقابله کرد«، 
نوشــت: »آمریکا باید پــس از برجام، 
مذاکرات برای اعمال محدودیت بر برنامه 

موشکی ایران را آغاز و رهبری کند.«
ایــن پایگاه توصیه کــرد: »هدف 
باید محدود و فریــز کردن برد کنونی 
موشــک های ایــران )حــدود 2000 
کیلومتر( بــه منظــور تکمیل کردن 
هدف عدم گسترش ســالح هسته ای 
در برجام باشــد. برای تشــویق کردن 
به این محدودیت، آمریکا و متحدانش 
شاید باید افزایش همکاری غیرنظامی 
و علمــی در بســیاری از زمینه هــا از 
جملــه در زمینه برنامــه فضایی ایران 
و افزایــش فرصت هایی کــه در آن ها 
پیشرفت فناوری ایران در مسیر توسعه 
نظامی پیش نرود را پیشــنهاد دهند. 
چنین مذاکراتی در نهایت می تواند به 
بخشــی از گفت وگوهای امنیتی جدید 
که محدودیت های موشکی منطقه ای را 

هم در  بر گیرد، تبدیل شود.«
در پایــان ایــن مطلب هــم آمده 
اســت: »همین چند سال قبل، حصول 
توافق هســته ای با ایران،  از نظر اغلب 
کارشناسان امنیت ملی، خواب و خیال 
و امید واهی بــود. مذاکرات با ایران با 
شکافی که به نظر غیرقابل برطرف شدن 
بود و همچنین نیازهای غیرمتجانس و 
ناهماهنگ هر یک از دو طرف، آغاز شد. 
اما دیپلماســی خالقانه و پیگیرانه که 
پشــتیبانی قدرت و تحریم ها را داشت، 

نشــان داد حتی بزرگترین مشــکالت 
ســخت را هم می توان مســالمت آمیز 
حل کــرد. آمریکا اکنــون باید تالش 
دیپلماتیک متعاقب توافق هسته ای را در 
موضوع تالش برای محدود کردن توسعه 
موشکی در ایران و منطقه رهبری کند.«
در واقع توصیه این رسانه به مذاکره 
با ایران به منظور »فریز« کردن برنامه 
موشکی ایران است؛ طرحی که با وجود 
یک مجلس غربگرا و همسو با آمریکا به 
راحتی قابل حصول است و به این منظور 
طــرف آمریکایی این روزهــا با قدرت 
از ورود طیــف و جریان مورد حمایت 
خود به مجلس طرفــداری می کنند و 
خود را نگران انتخابات اسفند ماه نشان 

می دهند.
برنامه ریــزی آمریکا بــرای آینده 
ایران تنها شــامل »فریز« کردن برنامه 
موشــکی از طریق مذاکره نیست بلکه 
در حوزه های دیگر همچون » حقوق بشر« 
نیز با وارد کردن فشــار به ایران قصد 
دارند تا کشورمان را به سر میز مذاکره 
نشانده و معیارهای حقوق بشری خود را 
به سیستم حقوقی و سیاسی کشورمان 

تحمیل کنند.
اخیراً 53 مقــام امنیتی آمریکا با 
انتشار بیانیه ای مشترک از اجرایی شدن 
برجام اســتقبال کردند و آن را اقدامی 
بی نظیر دانســتند. در این بیانیه آمده 
است: ایران گام های الزم برای محدود 
کردن برنامه هسته ای خود را براساس 
توافق هسته ای برداشــته است. ایران 
دوسوم ســانتریفیوژهایی را که داشت 
کاهش داد، آن ها اورانیوم غنی ســازی 
شــده خود را 99 درصد کاهش دادند، 
همچنین قلب رآکتــور اراک را از کار 
انداختند و بخش زیادی از آب سنگین 
خــود را به خارج منتقــل کردند. این 
مسئله ای اســت که پیش از این ایران 
هرگز انجام نداده بود. در بخش دیگری 
از بیانیه آمده است: »رفتار آمریکا باید 
این واقعیت را به ایران نشــان دهد که 
اجرای برجام به معنای حل اختالفات 
ما نیست.آمریکا باید همچنان با تحرکات 
ایران در منطقه خاورمیانه، سیاســت 
خارجــی و حمایت از تروریســم  این 
کشــور مخالفت جدی نماید. اقدامات 
آمریکا علیــه ایران به خاطر حمایت از 
تروریســم و نقض حقوق بشر و برنامه 
موشــک های بالستیک با تحریم کردن 

این کشور تکمیل خواهد شد.«
یدیعوت آحارنوت در گزارشــی  به 
قلم الکس فیرشــمن با عنوان »زندگی 
در خــواب: رویــای هالیــوودی اوباما 
از خاورمیانــه« به تحلیــل ذوق زدگی 

آمریکایی ها از اجرای برجام و تاثیر این 
توافق بر آینده سیاسی کشور می پردازد 
و می نویســد: اکنون آمریکا واقعا توافق 
هسته ای با ایران را دوست دارد و روسیه 
نیز از این فرصت به وجود آمده به دنبال 
فروش تسلیحات زیادی به ایران است. 
آمریکایی ها مطمئن هستند که به زودی 
پاداش خود به خاطر انجام توافق با ایران 
را دریافــت خواهند کرد و در انتخابات 
آینــده مجلس ایران، مــردم زیادی به 
کاندیدا های معتــدل رای خواهند داد. 
آمریکایی اطمینان دارند که جشن ها در 
ایران برای رفع تحریم ها می تواند حتی 
در انتخابات مجلــس خبرگان رهبری 

تاثیر گذار باشد.
نگاهی اجمالی بــه اظهار نظر های 
غربی هــا، از اهمیت چینــش افراد و 
جریان های سیاسی در مجلس شورای 
اسالمی حکایت دارد چرا که آنها مترصد 
این امر هســتند که با حمایت و راه باز 
کردن برای ورود جریان غربگرا که دل 
در گرو فتنه گــری دارد بتوانند فرمان 
مراکز تصمیم ســاز را به دست گرفته و 
از این حربه برای اعمال فشار و در عین 
حال مذاکره در حین فشار برای رسیدن 
به مقاصد خود استفاده کنند و امتیازات 

بسیاری را برای خود رقم بزنند.
مایکل بریجنت کارشــناس ارشد 
موسســه تحقیقاتی موسسه هادسون 
و مشاور ژنرال دیوید پترائوس رئیس 
سابق سازمان اطالعات مرکزی آمریکا 
)ســیا( اخیراً در گفت وگو با ســی ان 
ان  گفت: »امیــدوارم میانه روها )در 
انتخابات( برنده شــوند« و سپس به 
ابراز نگرانی از رد صالحیت فتنه گران 
که غربی ها آنها را امــروز »میانه رو« 

می خوانند پرداخت.
ایــن روزها مقامــات آمریکایی و 
غربــی از صمیم قلب بــرای پیروزی و 
راه یابــی جریان های همســو با خود و 
به قول خودشــان میانه رو ها به مجلس 
ابراز امیــدواری می کننــد و دلواپس 
انتخابات های آتی در کشورمان هستند 
ولی واقعیت ماجرا این اســت که طرف 
غربی اعمال فشار و تحریم ها را به حالت 
تعلیق درآورده تا افراد مورد نظر و مورد 
حمایتش به مراکز تصمیم ساز راه بیابند. 
اینجا پایان ماجرا نیســت چرا که تازه 
ابتدای کار آمریکاست. وجود مجلسی 
که در آن برخی همسو با سیاست های 
غرب هستند یک نقطه اتکا برای پیشبرد 
منافع غرب است و آنها برای نیل به این 
امــر از هیچ حمایت و دخالتی فروگذار 

نخواهند کرد.
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