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ترکیه از تالش خود برای ســازماندهی مجدد گروه های تروریستی 
سوریه در قالب یک ارتش 22 هزار نفری سخن می گوید و شواهد می گویند 
در حال آماده شــدن برای حمله به »کانتون -در دره محلی- عفرین« 
واقع در غرب فرات اســت. در همان حال آمریکایی ها نیز طی هفته های 
اخیر از تالش برای شکل دهی به ارتشی با مشارکت 30 هزار نفر- عمدتًا 
کرد- حرف زده اند و بعضی معتقدند بزودی شاهد تحرک جدیدی از سوی 
ارتش آمریکا در سوریه خواهیم بود. در خصوص این موضوع گمانه زنی ها و 
حرف و حدیث های زیادی مطرح شده است. این قلم درصدد ارائه تصویری 
تا حدی دقیق از صحنه تحوالت شــمال سوریه و ارزیابی گمانه زنی های 

موجود می باشد.
1- دولت ترکیه برخالف مذاکرات آستانه و سوچی که میان این کشور 
و ایران و روسیه جریان دارد و نیز برخالف مذاکرات سوری- سوری ژنو 
که تحت اشراف سازمان ملل می باشد با اشاره به تهدیدات سرزمینی که 
از ناحیه کردهای ســوریه متوجه مرزهای جنوبی آن می باشد، از حدود 
هشت روز پیش حمالت توپخانه ای به شهر »عفرین« که در فاصله حدود 
100 کیلومتری مرز ترکیه قرار دارد را شــروع کرد و در همان حال گفت 
سرگرم آماده سازی یک ارتش با استعداد سه سپاه مرکب از گروه هایی نظیر 
جیش الحر- یعنی مخالفان تروریست دولت سوریه- می باشد. آنکارا در 
عین حال عدد آن را 22 هزار نفر یعنی در اندازه حدود دو لشکر اعالم کرد.
اقدام دولت ترکیه براســاس قوانین شناخته شده و مورد توافق در 
میان کشورها، »قطعاً مصداق »تجاوز« است و می تواند پیامدهای وخیمی 
برای منطقه داشته باشد چرا که عملیات نظامی یک کشور در خاک کشور 
دیگر سبب پیچیده تر شدن شرایط شده و به تشدید مداخالت دیگران 
می انجامد. از این رو می توان گفت اقدام یکجانبه گرایانه و خالف مقررات 
ارتش ترکیه در ســوریه بیش از همه و زودتر از دیگران، به ضرر ترکیه 
خواهد بود. تجربه هم می گوید ارتش سوریه و متحدان آن قادر به غلبه 

بر این تجاوز نظامی هستند.
در این میان یک سؤال مهم هم وجود دارد. آیا ارتش ترکیه قادر است 
بدون مداخله مســتقیم و پرحجم نظامی و صرفاً از طریق شبه نظامیان 
تروریستی که سال ها از سوی سیستم امنیتی ترکیه تغذیه و پشتیبانی 
شده اند، بر آنچه در بیانیه های رسمی و بیانات مقامات این کشور آمده دست 
یابد؟ رفتار یک گام به جلو و یک گام به عقب ارتش ترکیه از وجود تردید 
جدی در اتاق فرماندهی آن خبر می دهد. ارتش ترکیه 8 روز است که از 
حمله ای که فقط شامل عفرین هم نمی شود خبر می دهد ولی تا امروز فقط 
به گلوله باران محدود عفرین مبادرت ورزیده است. از سوی دیگر 22 هزار 
نفر نیرویی که آنکارا از آن سخن می گوید، همان تروریست هایی هستند 
که تحت عنوان »گروه های قابل مذاکره« در مذاکرات آســتانه شناخته 
شده و رهبران آنان در این مذاکرات حضور یافته اند. کاماًل واضح است که 
وقتی یک گروه مسلح پس از یک دوره اقدام نظامی پای میزی می نشیند 
که طرف مقابل آن رهبران همان نظام هستند، اعتراف به شکست کرده و 
این در حالی است که در مقطعی که این گروه ها شکست خورده اند فضای 
بین المللی، منطقه ای و داخلی ســوریه بر مبنای »حذف اسد از قدرت« 
راهبری می شده است هم اینک ترکیه از ارتش جدیدی سخن می گوید 
که نیروهای آن اصاًل جدید نبوده و در مصاف های قبلی هم با شکســت 

سنگین مواجه شده اند.
2- ترکیه اگرچه از اینکه یک قدرت کرد در کنار مرزهای جنوبی آن 
شکل بگیرد نگران است ولی بعید به نظر می رسد که در خود یارای مقابله 
با آن را دیده باشد بنابراین می توان در مورد اصل اینکه هدف ترکیه در 
این عملیات تضعیف موقعیت کردهاست، تردید کرد. مقامات ترکیه در 
مواجهه با مســئولین ایرانی، تالش می کنند تا فضای انتقاد از تصمیمات 
ناهماهنگ آنکارا را تعدیل کنند. از این رو علت العلل مداخالت ترکیه را 
جلوگیری از قدرت یابی کردهای تحت رهبری صالح مسلم معرفی می کنند 
ولی واقعیت این است که اقدامات ترکیه در شمال سوریه توأم با حسن نیت 
نیست. عدم خبردهی به ایران و سوریه- در حالی که طبق توافق، تحرکات 
نظامی یکی از سه کشور باید به اطالع دو کشور دیگر برسد، از این مسئله 
خبر می دهد. با توجه به داعیه سرزمینی ترکیه علیه کشورهای سوریه 
و عراق می توان گفت ترکیه به احتمال زیاد درصدد بدســت آوردن یک 
منطقه مهم در شــمال سوریه است تا چنانچه سیستم سیاسی به سمت 
فدرالیزم رفت، ترکیه از اقتدار و موقعیت الزم در فدرالی های نزدیک به 

مرز دو کشور برخوردار باشد.
3- به نظر می آید ترکیه از بهم پیوســتن مناطق کردی استان حلب 
یعنی در حد فاصل شــرق حلب- منطقه الباب تا ادلب واقع در شــمال 
غربی سوریه شکل دهی به یک فدرالی وابسته به خود را مد نظر دارد به 
گونه ای که متضمن القای فدرالی کرد سوریه هم باشد. ترکیه سال هاست 
که برای رسیدن به چنین موضوعی یعنی اجرایی کردن مباحثات نشست 
لوزان- پس از جنگ جهانی اول- تالش می کند. در واقع با اقدام منفرد و 
هماهنگ نشده با دولت دمشق، می خواهد بگوید تعلق این منطقه به دولت 
مرکزی سوریه را قبول ندارد و از این رو نمی توان زمانی برای بازگشت این 
منطقه به وضع سابق آن درنظر گرفت. این درحالی است که منطقه مورد 
ادعای ترکیه بخصوص در حد فاصل الباب در شمال شرق حلب تا عفرین 
واقع در شــمال غرب حلب ازنظر جمعیتی یک منطقه کردی - ترکمانی 
است که ربط قومی با دولت مرکزی ترکیه ندارد. اقدام ترکیه جدای از اینکه 
تجزیه ســوریه را کلید می زند آغاز یک درگیری جدید است. جنگی که 
چند طرف دارد و یک طرف آن ارتش ترکیه است. به همین دلیل تردیدی 

نیست که ترکیه در این مواجهه با سرعت و سهولت شکست می خورد.
4- موضع روســیه  در این جا اهمیت زیادی دارد چراکه از یک سو 
اقدامات اخیر ترکیه، عمال مذاکرات آستانه و توافقات آتی را با شکست 
مواجه می گرداند و این در حالی است که روس ها برای طرح خود هزینه 
حیثیتی کرده اند، ازســوی دیگر منطقه شمال ســوریه منطقه تردد 
روس هاســت و آنکارا نمی تواند پیش از جلب موافقت پوتین به چنین 
ریسکی دســت بزند. سفر دو روز پیش رئیس سرویس اطالعاتی ترکیه 
-  mit- و فرمانده ارتش ترکیه به مســکو نشان می دهد هماهنگی ها از 
قبل صورت نگرفته است از دیگر سو فاصله گرفتن یگان نظامی سوریه از 
منطقه »عفرین« باز کردن دست ارتش ترکیه در شمال سوریه تلقی شده 
است بر این اساس خیلی از ناظرین سیاسی بر این نکته تاکید دارند که 
مسکو و آنکارا در حال شکل دهی به وضعیتی مشترک در شمال سوریه 
هستند. اگر این تحلیل واقعیت داشته باشد باید گفت مسکو به منفعتی 
کوتاه و کم اهمیت تن داده است که با هوشمندی روس ها سازگار نیست. 
تا اینجا انتقادی که به روس ها وارد است کم تحرکی آنان و انفعال در مقابل 

ترکیه می باشد.
5- در این میان کردها اگرچه قربانی  ماجرا به حساب می آیند چراکه 
قادر به مقابله با ارتش ترکیه و نیروهای تروریستی سوری مورد حمایت آنان 
نخواهند بود، درعین حال به نوعی مسئول این تجاوز هم به حساب می آیند 
چراکه اقدامات پیشین آنان و توسل به آمریکایی ها و نوعی قدرت نمایی 
کاذب، تجاوز ترکیه را درپی داشت. درواقع کردهای تحت رهبری »صالح 
مسلم« به دلیل کنار نیامدن با دولت مرکزی سوریه پای قدرت هایی نظیر 
آمریکا و ترکیه را به معادله شمال سوریه کشانده اند و درعین حال عمال 
به چالش مشترک دولت های سوریه، ترکیه و ایران تبدیل شده اند. این 
مسلما به نفع کردها نیست چراکه آنان را در دهانه یک گازانبر قرار می دهد 

و با هر حرکت آن آسیب پذیر می نماید.
6- اقدام دولت ترکیه مسلما مناطق کاهش تنش را تحت تاثیر جدی 
قرار می دهد چراکه فلسفه مذاکراتی که از اسفند سال گذشته در آستانه 
دنبال شد، کاستن از درگیری ها و پایان دادن به بحران امنیتی در سوریه 
بود. درواقع ممکن است از آنچه در حال روی دادن است این تلقی پدید 
آید که ترکیه از اجالس آســتانه و نشست سوچی و مذاکرات ژنو خارج 
شده است اگر این اتفاق بیفتد طبعا ایران هم از آن خارج می شود و این 
می تواند طرح چند وجهی روســیه درباره سوریه را کامال از دستور کار و 
توجه خارج گرداند. عالوه بر این اقدام دولت ترکیه سبب نگرانی شدید 

کشورهایی در منطقه می شود و بر روابط آنکارا با آنان تاثیر می گذارد.
7- علی رغم تهدیدات پیاپی ضدکردی دولت اردوغان، آمریکا عمال و 
به نفع کردها وارد صحنه نشد و حتی پنتاگون اعالم کرد نگرانی های ترکیه 
را درک می کند. این درحالی است که »سیبان حمو« یکی از فرماندهان 
کرد ســوریه به طور ضمنی از آمادگی آمریکا برای مداخله به نفع کردها 
خبر داد و نتیجه گرفت ترکیه نمی تواند به عفرین حمله کند. دراین صحنه 
یک بار دیگر آمریکایی ها محک صداقت خوردند. انفعال آمریکا دربرابر 
اقدامات ارتش سوریه، کردها را به اهدافی آسان و طعمه هایی ارزان تبدیل 
می گرداند. در این منازعه کردها نه تنها مناطق تحت تصرف خود در رقه، 
شرق، جنوب و غرب حلب را از دست خواهند داد بلکه ممکن است حتی 

نتوانند اداره استان حسکه را برای خود تضمین نمایند.

اهداف و تردیدهای تركیه 
در عملیات عفرین

درو... 

سعداهلل زارعی

* آقای عباس عبدی که ادعای تخصص در تمام امور را دارد به سردار سلیمانی 
که ناراحتی خود را از آتش زدن پرچم جمهوری اسالمی توسط آن جوان نادان 
نشان داده، توصیه کرده است که پای صحبت های این جوان بنشیند! بنده عرض 
می کنم در این حوادثی که ایشان و دولت به تعبیر خودشان رحم اجاره ای شان به 
وجود آورده اند این آقایان هستند که باید پاسخگو باشند و بگویند در این چند 
سال با سرنوشت جوانان و آینده آنان چه کرده اند؟ و چرا این سرمایه های کشور 

را بازیچه سیاسی کاری ها و قدرت طلبی های خود قرار داده اند.
صدیق
* مدتی پیش قبل از آغاز سال میالدی جدید قیمت دالر که افزایش پیدا کرد 
دولتی ها این افزایش را به دلیل تب و تاب شب عید مسیحی اعالم کردند و گفتند 
قیمت دالر پایین می آید ولی نه تنها پایین نیامد بلکه قیمت آن در حال حاضر 
به 4 هزار و پانصد تومان رسیده است. فراموش نمی کنیم آقای رئیس جمهور در 
تبلیغات انتخاباتی شعار حفظ ارزش پول ملی کشور می دادند! واقعاً کدام یک 

از وعده ها تحقق یافت؟!
عبیدی
* با این همه امکانات ثبت و ضبط الکترونیک که حتی نفس کشیدن ها را هم 
ثبت و ضبط می کند چگونه دفتر برخی از مســئوالن به خود اجازه می دهند 
آنچه را از ســخنان غیرمنطقی آنان در فضای دنیای مجازی و حقیقی پخش 

شده، تکذیب کنند؟!
0935---9020

* آقای روحانی ریاست محترم جمهوری تا قبل از قرار گرفتن در مسند اجرایی 
کشــور نظریه پردازی نمی کردند. چه شــده در این مسند که باید پاسخگوی 
مشکالت جامعه باشــند وقت دولت و مردم را صرف نظریه پردازی می کنند و 

کاری انجام نمی دهند؟
0919---8895
* هر توطئه ای که به اصل نظام اسالمی ضربه وارد کند، مورد حمایت غربی ها و 
نوکرانش در داخل است. بنابراین نباید آن معدود توطئه گران و این قبیل نوکران 

را »مردم« شریف ایران معرفی کرد.
نیما شهیدی
* برخی از مســئوالن به جای رسیدگی به خواســته های مردم هنوز سرگرم 
مواضع رنگ به رنگ شــده خود در فتنه 96 و دفاع از اغتشاشــگران هستند و 
ســودجویان با افزایش قیمت ها در انتهای ســال و در خأل نظارت مسئوالن به 

مردم تحمیل می کنند.
0915---3607
* دولت همه ســاله به بهانه تورم تک رقمــی، حقوق ها را پایین نگه می دارد. 
لیکن واقعیت جیب مردم به قول رئیس جمهور چیز دیگری را نشــان می دهد. 
با افزایش قیمت هایی که شاهد آن هستیم چگونه می توانیم ادعای تک رقمی 

بودن تورم را بپذریم؟
0935---5385

* آقای روحانی متعهد به وعده هایی که به همان 24 میلیون نفری هم که به 
ایشــان رای دادند نبودند: زیرا معضل گرانی، بیکاری و... زندگی همان افراد را 

هم تحت الشعاع قرار داده است.
میرصانع
* چرا سالمتی مردم را برخی به بازی گرفته اند؟! چرا رئیس جمهور اجازه افزایش 
تولید محصوالت تراریخته ها در ایران را می دهد؟! نشانه اش اینکه در دی ماه 96 
نامه ای در همین زمینه به متولیان امر نوشته اند. لطفاً رسانه های انقالبی از کنار 

تراریخته که سالمت مردم را نشانه رفته بی تفاوت نگذرند.
0912---2909
* روزنامه های زنجیره ای تالش می کنند با تحلیل های فریبکارانه در اولویت های 

مردم جابجایی ایجاد کنند و از حوادث، نتیجه دلخواه خود را بگیرند.
0919---6858

* آنچه که باعث جنگ در ســوریه شــد نفوذی هایی بودند که از مدت ها قبل 
به مراکز حســاس ســوریه نفوذ پیدا کرده بودند، این ســناریو عراق را هم به 
ویرانی کشاند لذا باید در مورد افراد دوتابعیتی و نفوذی به دستگاه های دولتی 
واقع بینانه تر نگاه شــود تا مردم ایران دچار تجربه فتنه های مشــابه در دیگر 

کشورهای منطقه نشوند.
0919---8810
* چرا دولت تاکنون آمار شفافی از دستاوردهای برجام در خصوص اشتغالزایی 
و رونق اقتصادی منتشر نکرده است؟ برجام به گفته حامیانش از همان روزهای 
ابتدایی موجب سرمایه گذاری خارجی ها در کشور می شود اما آنچه از آن زمان 
تاکنون دیده می شود حجم انبوه واردات کاالهای خارجی است که کارخانه ها و 

کارگاه های داخلی را تعطیل کرده است.
021---6546

* آقای روحانی شــما می گفتید برجام سایه جنگ را دور می کند و تحریم ها 
را رفع خواهد کرد اما در انتخابات 96 مجددا موضوع »سایه جنگ« را پررنگ 
کردید و پس از آن تحریم ها متنوع تر از ســابق بر علیه مردم ایران وضع شد و 
این روزها زمزمه لزوم مذاکرات موشــکی از سوی جبهه غرب شنیده می شود. 
امیدوارم خسارت های جدیدی عالوه بر برجام بار دیگر با اعمال گزینه  جدیدی 

به مردم تحمیل نشود.
021---1621

* رهبری فرمودند که هیچ جنگی کشــورمان را تهدید نمی کند. این فرمایش 
از قدرت نظامی کشــورمان حکایت دارد. اگر هر مســئولی درصدد ترساندن 
مردم از توهم جنگ باشــد یا دچار جهالت اســت که در آن صورت صالحیت 
ادامه مسئولیت را ندارد و یا انگیزه دیگری دارد که در هر دو صورت مستحق 

سرزنش و توبیخ است.
رجبعلی
* مقامات اروپایی مدعی اند برجام نگرانی شان در مورد برنامه موشکی ایران را 
پوشش نمی دهد! آقایان مذاکره کننده توضیح بدهند مگر برجام در مورد برنامه 
هسته ای کشورمان نبود؟ پس ادعاهای موشکی غربی ها که در ارتباط با برجام 

می دانند چیست؟ وزیر امور خارجه باید به مردم در این زمینه پاسخگو باشد.
021---4207

* عده ای ترامپ رئیس جمهور پلید آمریکا را فردی دیوانه می دانند ولی همین 
فرد مثال دیوانه برای منافع کشورش از هزار نفر عاقل بهتر کار کرده و می کند 
و مثال با کنترل واردات شاخص های اشتغال در آمریکا را بهبود بخشیده است. 

دولتمردان کشور ما بگویند با عقل و تدبیر خود چه کرده اند؟
0916---7542
* 16 هــزار نفر از شــهروندانی که اقدام به پیش خرید پــژو 2008 کرده اند 
بالتکلیف و سرگردان هستند چرا که هیچ خبری از تحویل این خودرو نیست 

و پاسخگویی هم وجود ندارد.
0915---0516
 * افزایش 18 درصدی حقوق یک میلیون و پانصد هزار تومانی کارمندان اگر 
از افزایش 10 درصدی حقوق های ده میلیون تومانی کمتر نباشد بیشتر نیست. 
غرض اینکه این ساز و کار در اعمال افزایش حقوق کارمندان به عدالت نزدیک 

نیست و باید موردتجدیدنظر قرار بگیرد.
0911---8495
* امیدوارم مسبب کابوس های آل سعود از پرواز موشک های انصاراهلل در آسمان 

عربستان را هم کیهان ندانند!
جعفری
* تبلیغات بازرگانی سیما خیلی زننده شده است. یک سری خانم هایی که رعایت 
حدود شــرع را نمی کنند چه لزومی دارد که مورد استفاده قرار گیرند؟ درست 
است که دولت بودجه آن سازمان را گرو نگه می دارد، ولی این دلیل نمی شود 

که در تبلیغات استفاده ابزاری از زنان صورت گیرد.
وحیدی- گرمسار
* پرداخــت معوقات معلمان و حق التدریس بگیران در دولت دوازدهم به کلی 
فراموش شده است. اگر امکان دارد دولت محترم از دستاوردهای برجام مقداری 
هم به حســاب این قشر زحمتکش واریز کند! مگر اینکه دستاورد برجام فقط 

برای کاسبان آن باشد نه کارگر و کارمند و معلمان و...  کال اقشار کم درآمد.
0917---8649
* در طی این 5 سال اثبات شد که با بیان یک سری آمار و ارقام هیچ مشکلی 
کم نمی شود. مردم از دولت انتظار دارند برنامه ای عملیاتی و شفاف و قابل اثبات 

برای عموم را در پیش بگیرد.
کشمیری- پاکدشت
* دستاوردهای علمی کشــور همواره خاری در چشم دشمنان نظام اسالمی 
و مردم ایران بوده اســت و مهم ترین دســتاوردی که به آن امروز نیازمندیم و 
البته امکانات آن هم کامال وجود دارد شبکه اجتماعی ملی است تا از فتنه های 
دشمنان ایمن بمانیم. امیدوارم دولت عزمی جهادی برای تحقق آن داشته باشد.
021---2811

اگر امضای کری تضمین است
این سرگردانی برای چیست؟!

معاون وزیر خارجه و عضو تیم مذاکره کننده توافق هسته ای می گوید برجام تمام 
موانعی را که باید از سر راه اقتصاد برمی داشت، برداشته است.

عباس عراقچــی در همایش اتحادیه صادرکننــدگان فرآورده های نفت و گاز و 
پتروشیمی اظهار داشت: موانعی که برجام قرار بود بردارد کامالً برداشته شده و حتی یک 
مثال هم وجود ندارد که برجام قرار بوده است تحریم یا مانعی را بردارد و برنداشته است.
وی پس از اشاره به پیروزی های ایران در منطقه، درباره دیگر دستاوردهای ایران 
از برجام گفت: امروز ایران نفتش را می فروشــد، پتروشیمی اش را صادر می کند دنیا 
دارد با ما کار می کند، تحریم های اصلی بانکی برداشته شده، هواپیمای مان را می خریم 
و آنچنان ثبات سیاســی داریم که بیش از 70 درصد از مردم در انتخابات شــرکت 
می کنند این چیزهاست که آمریکایی ها را عصبانی کرده و می خواهند به هر قیمتی 

جلوی برجام را بگیرند.
عراقچی که اخیراً احتمال داده بود، ترامپ از برجام خارج شود، احتمال خروج وی 
از برجام را رد کرد و گفت: حاال که ترامپ نمی تواند برجام را از بین ببرد یا از آن خارج 

شود چاره ای ندارد تا دستاوردهای ایران از برجام را به حداقل برساند.
معاون وزارت خارجه با بیان اینکه آمریکایی ها برای به حداقل رساندن بهره مندی 
ایران از مزایای برجام برنامه ریزی کردند گفت: آمریکایی ها در حال حاضر به شرکت ها 
و بانک ها فشار وارد می کنند تا با ایران وارد کار نشوند و این کار را با ایجاد یک فضای 

سرگردانی و ابهام انجام می دهند.
عراقچی با اشاره به وعده های چند ماهه ترامپ برای خروج از برجام یا تردیدهای 
مکرر او گفت: آمریکایی ها با این شیوه یک حصار سرگردانی و بالتکلیفی ایجاد کرده اند 

که طرف های تجاری نتوانند با ایران کار کنند.
وی با بیان اینکه ما نباید اجازه بدهیم این فضای بالتکلیفی ادامه بیابد گفت: باید این 
بازی را هر چه سریع تر تمام کنیم و نباید اجازه داد ترامپ این بازی را تا ابد ادامه دهد.

وی گفت: بعد از 12 ژانویه یک رغبت جدید در شرکت ها برای تعامل با ایران دیده 
می شود و ما باید از این فرصت استفاده کنیم و اجازه ندهیم فضای بالتکلیفی همچنان 

ادامه یابد و باید به این فضای بالتکلیفی و غیرمطمئن پایان داد.
سخنان عراقچی در حالی است که پیش از این رئیس بانک مرکزی تصریح کرد 
»عایدی برجام  برای ایران تقریباً هیچ بوده است.« همچنین وزیر امور خارجه شهریور 
امسال در جمع وزرای خارجه امضا کننده برجام تأکید کرد: بعد از 20 ماه هنوز هم 

نمی توانیم حتی یک حساب بانکی در انگلیس باز کنیم.
در عین حال برخالف اظهارات آقای عراقچی، رئیس جمهور در روز امضای برجام 
تصریح کرده بود در روز اجرای برجام، همه تحریم ها حتی تحریم های مالی و بانکی 
بالمره لغو خواهد شد.  این در حالی است که برخی تحریم ها به واسطه نقض برجام در 

دولت اوباما و ترامپ، بازگشته اند.
از سوی دیگر پیروزی های ایران در منطقه یا ثبات سیاسی کشور ربطی به برجام 
ندارد؛ چنان که قبل از برجام نیز این ثبات و روند پیروزی در منطقه تداوم داشته است؛ 
اتفاقاً برعکس، برخی عوارض برجام منجر به چالش های اقتصادی و سیاسی در کشور 
)نظیر اغتشاش( اخیر شد. برخی محافل دولتی نیز بی میل نبودند امتیازدهی با مدل 
برجام را به قدرت موشکی و نفوذ منطقه ای ایران هم توسعه دهند که با مخالفت صریح 
رهبر انقالب متوقف شدند وگرنه، باید از پیروزی های منطقه ای چشم می پوشیدیم و 

داعش را در کنار مرزهای خود می پذیرفتیم که قطعاً به بی ثباتی دامن می زند.
نکته بعدی این است که تیم مذاکره کننده برجام را چرا با منافذ فراوان پذیرفت؟ 
برجام چگونه تنظیم شده که به تعبیر آقای عراقچی، ترامپ سعی می کند دستاوردهای 
ایران را به حداقل برساند و با تحت فشار قراردادن شرکت و بانک های خارجی، فضای 
ســرگردانی و ابهام ایجاد کند؟ اگر برجام پر از اشکال و منفذ نبود و آقای عراقچی با 
سهل اندیشی نمی گفت »امضای کری تضمین است«، آیا آمریکا می توانست این فضای 
ابهام و ســرگردانی را بدون اینکه هزینه ای بپردازد، ایجاد کند؟! چرا تعهدات برجام 
نامتوازن، ناهمزمان، برگشــت ناپذیر برای ما و برگشــت پذیر و قابل نقض برای طرف 
آمریکایی و فاقد مکانیسم حقوقی مفیدهنگام شکایت تنظیم شد؟! چرا وزارت خارجه 
پذیرفت که دولت آمریکا مجاز باشد تعلیق تحریم ها را هر 4 ماه یک بار تمدید کند؟ 
کدام ســرمایه گذار خارجی می تواند سرمایه گذاری کوتاه مدت )چه رسد بلند مدت( 

ظرف 4 ماه انجام دهد و خاطرش از بازگشت تحریم ها جمع باشد؟!
خوش رقصی اروپا برای ترامپ

با زمزمه تحریم های جدید
اتحادیه اروپا برخالف ژست همراهی با ایران درباره برجام، در تحریم های جدید 

علیه ایران همراه می شود.
به گزارش دویچه وله در آخرین شماره هفته نامه اشپیگل که شنبه منتشر شد، به 
نقل از محافل دیپلماتیک در بروکسل فاش شد آلمان، فرانسه و بریتانیا در پی وضع 
تحریم های جدید علیه جمهوری اسالمی ایران هستند. اتحادیه اروپا می گوید می خواهد 

با این تحریم ها با سیاست های بی ثبات سازی منطقه توسط ایران مقابله کند.
اشــپیگل می افزایــد، آلمان تالش می کند با ترغیب شــرکای اروپایی به اعمال 
تحریم های جدید از یک سو برنامه موشکی ایران را هدف گیرند و نشان دهند در قبال 
سیاست های ایران بی تفاوت نیستند و از سوی دیگر به دونالد ترامپ، رئیس جمهور 

آمریکا بگویند که انتقادهای او را نسبت به برجام جدی می گیرند.)!(

ایــن هفته نامه می افزاید: »اتحادیه اروپا می خواهــد با این تحریم ها، نگرانی ها و 
تردیدهای ترامپ را رفع کرده و همچنین مانع لطمه خوردن برجام شود«.

اشپیگل همچنین یادآوری کرده است که تحریم های تسلیحاتی ایران و همچنین 
تحریم های مربوط به نقض حقوق بشر نیز کماکان به قوت خود باقی هستند.

در همین حال روزنامه فایننشــال تایمز در گزارش مشابهی نوشت: اتحادیه اروپا 
فشارها را بر ایران افزایش می دهد.

فایننشال تایمز نوشت: تهدید پاره کردن توافق هسته ای تاریخی با ایران از جانب 
ترامپ، کشورهای اروپایی را بر آن داشت تا فشارها را بر برنامه موشکی ایران و نقش 

این کشور در درگیری های منطقه ای، افزایش دهند.
»فایننشال تایمز« در ادامه تصریح کرد: به نقل از وزارت خارجه آلمان، وزرای امور 
خارجه آلمان، فرانســه و بریتانیا به همراه فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا، در مورد برگزاری »گفت وگویی فشــرده و جدی« با ایران بر سر برنامه 

موشکی و نفوذ منطقه ای این کشور، توافق کرده اند.
پس از آن که مقامات اروپایی هفته گذشته در بروکسل با جواد ظریف وزیر خارجه 
ایران دیدار کردند، زیگمار گابریل وزیر امور خارجه آلمان، همتای آمریکایی خود را در 

مورد این برنامه توجیه کرد.
این نشست یک روز پیش از این برگزار شد که آقای ترامپ به طرف های اروپایی 
توافق هسته ای 2015 هشدار داد که این »آخرین شانس« آن ها برای اصالح این توافق 

است و آخرین باری است که معافیت های تحریمی ایران را تمدید می کند.
این رسانه انگلیسی اضافه کرد: دیپلمات های اروپایی اکنون مصرانه خواهان دریافت 
اطالعات بیشتر از مقامات کاخ سفید هستند تا بدانند که آقای ترامپ چه می خواهد 
و چگونه می توان در ضرب االجل 120 روزه تعیین شــده، به خواســت های وی جامه 

عمل بپوشانند)!(
نشریه آمریکایی فوربز در همین زمینه نوشت: اروپا درباره ایران، به مواضع ترامپ 

نزدیک می شود.
مشاور خاتمی: کم کاری روحانی 

نگران کننده است
مشاور خاتمی: روحانی وقت کافی برای دولت صرف نمی کند

کم وقت گذاشــتن حســن روحانی برای کارهای اجرایی، صدای محافل حامی 
دولت را نیز درآورد.

ســایت فرارو از سایت های حامی دولت نوشت: رئیس جمهور کمتر از 10 ساعت 
در روز کار می کند. چند روز پیش عبداهلل ناصری فعال سیاسی اصالح طلب گفت که 
حسن روحانی، از ساعت 9 و نیم صبح تا هفت شب در دفتر خود حضور دارد. وی در 
گفت و گویی که با روزنامه فرهیختگان داشته گفته »روحانی در مقایسه با همه رؤسای 
جمهور پیشین بعد از انقالب، وقت برای دولت نمی گذارد. او همچنین روایت کرده که 
علی اکبر ناطق نوری، از چهره های سیاسی حامی دولت در این باره به روحانی اعتراض 
کرده و گفته؛ من که االن فقط یک حوزه علمیه در لواسان دارم از ساعت 6:30 صبح 

آنجا حاضر می شوم و شما باید کمی زودتر بروید و به سخن وزرایتان گوش کنید.«
نقل این جمالت از سوی یک فعال حامی دولت، واکنش هایی را در پی داشته است. 
روزنامه کیهان با نقل این جمالت مدعی شده که مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی نیز 
در اواخر عمر خود منتقد شیوه کار کردن حسن روحانی شده بود. این روزنامه نوشته: 
مرحوم هاشمی رفسنجانی در آخرین جلسه یکی از کمیسیون های »مجمع تشخیص 
مصلحت نظام«، از شیوه مدیریت روحانی گالیه و انتقاد جدی کرده بود؛ به این دلیل 
که وقت کافی روزانه برای رســیدگی به مشکالت اقتصادی نمی گذارد و هم اینکه از 

موضع باال برخورد کردند و مالقات با او حتی برای من )هاشمی( هم آسان نیست.
فرارو با بیان اینکه احمدی نژاد به هنگام ریاســت جمهوری، روزی 20 ســاعت 
کار می کــرد و روحانی 40 درصد خاتمی و هاشــمی و یک ســوم احمدی نژاد برای 
ریاست جمهوری وقت می گذارد، می افزاید: بعضی نزدیکان رئیس جمهور آمار ورود و 
خروج روحانی به نهاد ریاست جمهوری را تایید و تکذیب نمی کنند. حسام الدین آشنا 
در پاسخ به عبداهلل ناصری که روحانی را کم کار دانسته، در توئیتر خود پاسخ داده: »آیا 
کارِت ساعت حضور و غیاب رئیس جمهور در اختیار ایشان است؟ آقا / خانم » می گویند « 
کیســت؟ جریان آقای ناطق را خودشان برای ایشان تعریف کرده اند یا همان جناب 

می گویند؟ کار ریاست جمهوری شبانه روزی است.«
اما عبداهلل ناصری، مشاور خاتمی که از کم کاری روحانی خبر داده به فرارو می گوید: 
واقعیت این است که گاهی اوقات آقایان خامنه ای، موسوی، هاشمی رفسنجانی، خاتمی 
و حتی احمدی نژاد شب ها آنقدر تا دیروقت سر کار بودند که در دفترشان می خوابیدند 
و برای فاصله کوتاهی به منزل نمی رفتند. آقای هاشمی و آقای خاتمی به طور متوسط 
16 تا 18 ساعت در روز کار می کردند. آنها حداقل از 7 صبح تا 11 شب سر کار بودند. 
آقای خاتمی شب های زیادی جلساتش دیروقت دیروقت تمام می شد. او چون صبح 
روز بعد هم دوباره جلسه داشت در همان دفتر می خوابید و به جماران نمی رفت. آقای 
هاشمی هم با سن و سالی که داشت برای مدیران و استاندارانش بسیار وقت می گذاشت. 

در دوران ریاست جمهوری آیت اهلل خامنه ای هم با وجود آنکه نخست وزیر رئیس دولت 
بود، آقای خامنه ای وقت کافی می گذاشتند.

وی ادامه می دهد: در دولت اول روحانی هیچ کدام از استانداران با رئیس جمهور 
جلســه خصوصی نداشتند. استاندار رئیس جمهور استان است. در طول تاریخ قبل و 
بعد از انقالب بی سابقه است که استانداری در طول چهارسال بارها درخواست جلسه 
اختصاصی با رئیس جمهور کند اما به خواسته اش نرسد. در دولت یازدهم فقط استاندار 
کرمانشاه موفق شد با آقای روحانی جلسه خصوصی داشته باشد. از بیست و اندی نفر 
که عضو کابینه دولت آقای روحانی هستند، جز وزرای معدودی مثل آقای ظریف بقیه 
وزرا با رئیس جمهور جلسه اختصاصی نداشته اند و این حتما از نقاط ضعف آقای روحانی 
اســت. معروف است که صندلی آقای روحانی در جلسات هیئت دولت خالی است و 
جلسات را آقای جهانگیری اداره می کند. این کم حوصلگی آقای روحانی مورد اذعان و 
تایید نزدیکان او هم هست. من در این 5-4 سال با استانداران زیادی صحبت کرده ام. 
بسیاری از آنها احساس بی پشتوانگی می کنند. ممکن است بی پشتوانگی واقعیت نداشته 
باشد اما اینکه استاندار احساس بی پشتوانگی کند خیلی بد است. پرکاری فی نفسه قابل 

ستایش و کم تحرکی آقای روحانی هم قابل سرزنش است.
ناصری می گوید: آقای روحانی به رغم آنکه تا سال 1400 مورد حمایت اصالح طلبان 

واقع خواهد شد، اما این نقاط ضعف را دارد و باید آن را برطرف کند.
تحلیلگر صهیونیست: ایران در سوریه

دشمنی مهلک را نابود کرد
یک پژوهشــگر امنیتی ارشد رژیم صهیونیستی گفت ایران برنده اصلی جنگ با 

داعش است.
سیما شاین پژوهشگر موسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل، دارای سوابق فعالیت  

ممتد اطالعاتی است. 
او بین ســال های 2003 و 2007 مســئول ارشد موساد و شاخه اطالعاتی » آی.

دی.اف« و پس از آن معاون شورای امنیت ملی اسرائیل بود.
وی اکنون به عنوان پژوهشــگر در موسســه مطالعات امنیت ملی اســرائیل که 
تاثیرگذارترین اتاق فکر مطالعات راهبردی در اسرائیل به شمار می رود، فعالیت می کند.
او در مصاحبه با روزنامه فرانسوی لوموند گفت: ایران بزرگترین برنده مبارزه ضد 

سازمان دولتی داعش است.
نیروهای ایرانی برای اولین بار به خارج از مرزها رفتند و در سوریه مستقر شدند و 

این موضوع تهدید جدی برای اسرائیل به شمار می رود.
این پژوهشگر صهیونیســت در پاسخ به سوال لوموند که پرسید برندگان بزرگ 
جنگ ســوریه چه کسانی هستند، گفت: حتی اگر اغتشاش اخیر چالشی برای نظام 
ایران باشد، باز هم این کشور برنده اصلی این جنگ است. داعش دشمن  کشنده ایران 
بود و از همان آغاز جنگ تاکنون، نیروهای ایران و حامیان منطقه ای آنها، بخش بزرگی 

از سرزمین هایی را که تحت اشغال این گروه بود، به تصرف خود درآورده اند. 
)اشاره شاین به شعار آشوبگران )سوریه را رها کن و نه غزه نه لبنان( است.(

دولت در الیحه بودجه 97
برنامه ای برای کاهش تصدی گری ندارد

دولت در الیحه بودجه 97 به یکی از بزرگ ترین چالش های اقتصادی کشور که 
تصدی گری دســتگاه های دولتی در اقتصاد و تنگ کردن عرصه به بخش خصوصی 

است، اهتمام ندارد.
روزنامه جهان صنعت از روزنامه های حامی دولت در این زمینه نوشــت: مردم و 
فعاالن اقتصادی توقع داشتند با تغییر دولت یازدهم، رئیس جمهور نقاط ضعف دوره اول 
ریاست جمهوری خود را رفع کرده و در راستای کوچک سازی بدنه دولت و همچنین 
کاهش فشارهای اقتصادی و معیشتی گام بردارد اما نه تنها این کار عملی نشده بلکه 
نگاهی به الیحه بودجه ســال 97 هم نشان می دهد که دولت برنامه ای برای کاهش 
تصدی گری ها ندارد و حتی قصد دارد هزینه های خود را از جیب تولیدکنندگان و مردم 
تامین کند . این شرایط در حالی ادامه دارد که به گفته کارشناسان، سرمنشأ بسیاری 
از ابرچالش های اقتصادی همچون بیکاری، چندنرخی بودن ارز، وضعیت صندوق های 
بازنشستگی، نظام نامنظم بانکی و از همه مهم تر فساد و رانت در کشور به همین معضل 
بازمی گردد . با این حال، همچنان رکود در بازار ادامه دارد و قیمت کاالهای اساسی و 
مایحتاج روزانه مردم به بهانه های مختلف افزایش می یابد . همچنین چند نرخی بودن 
ارز و افزایش قیمت تمام شده کاالها باعث شده که وضعیت تجارت خارجی و صادرات 
غیرنفتی کشور نیز طی ماه های اخیر، بحرانی تر از گذشته شود به طوری که صاحب نظران 
اقتصادی معتقدند وضعیت صادرات تا پایان سال بهبودی پیدا نخواهد کرد . از این رو، 

صدای اعتراض فعاالن اقتصادی بلندتر از گذشته شده است.
غالمحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی در نشست هیئت نمایندگان این اتاق 
با بیان اینکه امروز مشــکالت بسیاری در اقتصاد داریم که حتی امنیت ما را دچار 
خطر کرده اســت، گفت: تصمیمات مبتنی بر نــگاه کوتاه مدت را علت اصلی این 

معضل می دانم .
در جلسه هیئت نمایندگان اتاق ایران به ماجرای دستگیری دو نفر از اعضای هیئت 
رئیسه اتاق بازرگانی تهران نیز اشاره شد که یکی از آنها مهدی جهانگیری برادر معاون 
اول رئیس جمهور اســت . بر این اساس، ابویی مهریزی عضو اتاق بازرگانی گفت: مردم 
حق دارند بدانند مشــکل برادر رئیس جمهور و خانواده معاون اول رئیس جمهور چه 
شد و اتاق بازرگانی تهران باید در رابطه با رفتار مجهول نمایندگانش روشنگری کند .

گفت: نایب  رئیس  مجلس گفته است؛ وقتی هم که بنده به عنوان عضو اکیپ 
بررسی برجام در مجلس انتخاب شدم، به دلیل تخصصی بودن بحث، زیاد متوجه 

قضایا نشدم! و گفته است اساساً وارد مسائل غیرتخصصی نمی شوم!
گفتم: پس چرا عضو کمیسیون بررسی برجام شده و ظرف 20 دقیقه 

آن را تصویب کردند؟!
گفت: ایشــان در جواب گفته است؛ برای اینکه تمام قرارداد های بین المللی در 
صورت طرح در مجلس به ســرعت و بدون بحث خاص مورد پذیرش قرار گرفته و 

یا رد می شوند!
گفتم: ولی درباره برجام کمیسیون ویژه تشکیل شد و بیش از 40 روز با 
دعوت از کارشناسان موافق و مخالف بحث و بررسی شد و خود ایشان هم 
عضو آن کمیسیون بود و همراه بقیه نمایندگان حامی دولت بدون توجه به 
نظر کارشناسی کمیسیون و ظرف 20 دقیقه این سند فاجعه آفرین را تصویب 

و به ملت تحمیل کردند!
گفت: ایشان گفته است؛ قبل از برجام هر روزی هزار میلیارد تومان ضرر می کردیم! 
گفتم: اوال ایشان که می گوید از برجام چیزی سر در نمی آورد، پس از 
کجا می داند که روزی هزار میلیارد تومان ضرر می کردیم؟! ثانیا مطابق ادعای 
ایشان باید تا حاال 730 هزار میلیارد تومان پول وارد کشور شده باشد! که 
باید پرسید دولت با این مبلغ »فوق کالن«چه کرده است که دائماً از کسری 

بودجه دم می زند و قیمت کاال و خدمات را باال می برد؟!
گفت: چرا واقعیت های آشکار را نفی می کنند که اینگونه به ضد و نقیض گویی بیفتند؟!
گفتم: چه عرض کنم؟! به قول شــاعری که شعر حافظ را دستکاری 

کرده است؛
مـــزرع ِ سـبـــز فـــلک دیـــدم و داس مـــه نـو

یـــادم آمـــد که سیـاســـت هـــمه را کـــرد درو 

گزارش خبری تحلیلی کیهان

بازی مدعیان اصالحات در دو نقش
فلج كردن دولت و متهم كردن نظام!

گزارش یک اندیشکده انگلیسی
از رابطه مالی آمریکا و آشوبگران

مدیرمســئول کیهان درباره 
اعتراض شدید وزارت امور خارجه 
به نقد برجام در برنامه تلویزیونی 
ثریا گفت: وقتی آقای روحانی به 
است  معتقد  رئیس  دولت  عنوان 
کــه پیامبر خــدا )ص( و امامان 
کرد!  نقد  می توان  را  )ع(  معصوم 
تعجب آور است که چرا نقد برجام 

را برنمی تابند.
حسین شریعتمداری، مدیر مسئول 
کیهان درباره اعتراض شدید وزارت امور 
خارجه به نقد برجام در برنامه تلویزیونی 
ثریا به خبرنگار فارس گفت: وقتی آقای 
روحانی بــه عنوان رئیس  دولت معتقد 
اســت که پیامبر خــدا )ص( و امامان 
معصوم)ع( را می توان نقد کرد! تعجب آور 
است که چرا نقد برجام را برنمی تابند! 
آیا دولت معتقد است جایگاه و منزلت 
برجام - نستجیر باهلل - از پیامبر و امامان 

علیهم السالم باالتر است؟!
برادر  افزود:  مدیرمســئول کیهان 
عزیزمان آقــای جبرائیلی با ارائه چند 
ســند مســتحکم  برجام را نقد کرد و 
انتظار از وزارت خارجه آن است که اگر 

اسناد ارائه شده را مخدوش و غیر قابل 
اســتناد می داند، نظر خود را به گونه ای 

مستند ارائه بدهد.
مدیر مســئول کیهان گفت: آقای 
رئیس جمهور و تیم هســته ای تاکنون 
نزدیک بــه صدها بار به طور یکجانبه و 
بدون مواجهه با منتقدان برنامه های صدا 
و سیما را در اختیار داشته و به دفاع از 
برجام پرداخته انــد و از هیچ اغراقی و 
گزافه ای نیز درباره آن کوتاهی نکرده اند 
بنابراین اگر خودشان هم آنچه در وصف 
برجــام گفته و می گویند را قبول دارند 
چــرا حاضر به دفاع از آن در مواجهه با 
منتقدان نیستند تا مردم هم از واقعیت 
آنچه که آن را آفتاب تابان و فتح الفتوح و 
معجزه قرن و بزرگ ترین دستاورد تاریخ 

ایران می نامند باخبر شوند؟! 
شریعتمداری گفت: شواهد و اسناد 
غیرقابل انکار نشان می دهند که برجام 
کاله گشادی بوده است که آمریکا بر سر 
ایران گذاشته است و این کالهبرداری 
به اندازه ای به دهانش شیرین آمده که 
هر روز ساز تازه ای با همان سمت و سو 

علیه کشورمان کوک می کند!

مدیرمسئول کیهان در گفت وگو با فارس: 

پیامبر خدا )ص( را می شود نقد كرد 
برجام را نه!

سرویس سیاسی-
طول  در  اصالحــات  مدعیان 
در  چه  گذشــته  متمادی  سالیان 
ســال هایی که نقــش اصلی را در 
چیدمان کابینه و قوه مجریه داشته اند 
روزهایی که دولت اصالحات  و چه 
بر مصدر امــور بودند همواره نقش 
بازی  را  مطالبه گر  و  اپوزیســیون 
کرده اند، آنان به جای آنکه پاسخگوی 
مدیریت خود و نتایج آن باشــند 
همیشه نظام اسالمی را در جایگاه 
متهم نشانده و این گونه القا کرده اند 
عامل نارضایتــی مردم نه مدیریت 

آن ها بلکه کسان دیگری بوده اند!
در آشــوب های اخیر کــه پس از 
اعتراضــات بــه حق مردمــی به برخی 
مشــکالت معیشــتی و اقتصادی و به 
دنبال موج ســواری ضد انقالب صورت 
گرفت مدعیان اصالحات بازی دو گانه ای 
را شــروع کردند، آنان از ســویی چون 
می دانســتند روی اصلــی اعتراضات و 
انتقادات به حق مردمــی عملکرد آنان 
است معیشتی بودن اعتراضات مردم و نه 
ضد انقالب و آشوبگران را مورد انکار قرار 
داده و این انتقادات و اعتراضات به وضع بد 
معیشتی را به منتقدین خود و اصولگرایان 

منتسب کردند. 
با گذشــت زمان و روشــن شدن 
موج سواری ضدانقالب بر روی مطالبات 
به حق مردمی مدعیان اصالحات که تا 
دیروز معیشتی بودن اعتراضات را منکر 
می شدند یک هم زبان پیدا کردند، عده ای 
در خیابان ها مساجد، حسینیه ها و پرچم 
کشور را آتش می زدند، اموال عمومی را 
تخریب و به قتل بی گناهان و مردم عادی 

می پرداختند و اینان خواستار آن می شدند 
که سخنان مردم شنیده شود و بی گناهانی 

که دستگیر شده اند آزاد گردند!
این بازی مزورانــه دیر زمانی طول 
نکشید چرا که همگان در حال تماشای 
صحنه بودند و می دانستند که معترضان 
واقعی که مطالبات معیشتی و اقتصادی 
دارند چه کســانی هستند و موج سواران 
چه افراد و گروه هایی، مدعیان اصالحات 
که بایستی پاسخگوی عملکرد خود در 
دولت های متعدد پس ازانقالب باشــند 
و بگویند در مسئولیت هایی که به عهده 
داشــته اند برای حل مشکالت مردم چه 
کرده اند ایــن روزها در قامت مطالبه گر 
سواالتی را مطرح می کنند که پاسخگوی 
واقعی این ســواالت بایســتی خود آنان 

باشند.
حافظان امنیت وظیفه خود را انجام دادند 

شما چه کردید؟!
روزنامه زنجیره ای اعتماد در شماره 
دیــروز خود بــه قلم یکــی از مدعیان 
اصالحات سردار سلیمانی فرمانده سپاه 
قدس را مورد خطاب قرار داده و با اشاره 
به ســخن اخیر این ســردار سرافراز که 
» ای کاش بــه جای آتش زدن پرچم مرا 
ده بار آتش می زدند « سواالتی را خطاب 

به ایشان مطرح کرده است.
در بخشی از این یادداشت آمده است: 
» مسئله مهم تر از آتش زدن آن پرچم به 
ســکوت ناظران در برابر این رفتار است 
که ظاهرا کمتر توجه ما را به خود جلب 
کرده است. صادقانه و صریح بگویم، اگر 
مي توانستم، حتما دست چنان جواني را 
مي گرفتم و در اولین فرصت او را از زندان 
رها مي کردم. این زندان جاي کساني است 

که عمر خود را در مقام بي تدبیري و اتالف 
منابع کشــور و پرخاشگري به این و آن 
گذرانده اند و اکنون نیز طلبکار مي شوند.«
درباره این نوشته سواالت زیادی را 
می توان از مدعیان پرسید و نکات مهمی 
را گوشــزد کرد، نخســت آنکه »سردار 
سلیمانی ها«  به عنوان حافظان امنیت و 
ثبات کشور به وظایف خود به خوبی عمل 
کرده اند و امنیت مثال زدنی امروز کشور 
کــه نظیری برای آن در منطقه و جهان 
دیده نمی شود موید این عمل به وظیفه 
سرداران امنیت کشور است حال در مقابل 

آیا مدیران کشور نیز این گونه بوده اند؟!
نگاهی به ترکیب دولت های پس از 
انقالب بخصوص از دهه هفتاد تاکنون به 
خوبی نشان می دهد که اکثریت دولت ها و 
مدیران اجرایی کشور به مدعیان اصالحات 
و یا متحدین این جریان تعلق داشته است، 
از یکه تازی »کارگــزاران« در دولت به 
اصطالح »سازندگی« تا مدیریت هشت 
ساله اصالح طلبان در »  دولت اصالحات « و 
امروز که مدعیان اصالحات سهم عمده ای 
از کابینه را به خود اختصاص داده اند همه 
و همه به وجود آورنده این ســوال بسیار 
مهم است که آیا مدیران سی سال گذشته 
می توانند در مسند مطالبه گر نشسته و 
عملکرد خود را به کل نظام تسری دهند؟!
جــواب متقن و منطقی آن اســت 
که این مدیران بایســتی به جای سوال 
از نظام پاســخ دهند که چــه کرده اند 
که امروز معیشــت مردم به این سختی 
می گذرد ، مگر اقتصاد و سیاست داخلی و 
خارجی کشور دیروز و امروز دست آنان 

نبوده و نیست؟
مدیران دولت سازندگی، اصالحات و 

تدبیر و امید همه یا اصالح طلبان بوده اند 
و یا کارگزاران که متحد طبیعی جریان 
اصالحات محســوب می شــوند حال بر 
اساس نوشته روزنامه زنجیره ای اعتماد 
بایستی به جای آشــوبگرانی که پرچم 
ایران را آتش زده اند این مدیران دستگیر 

و زندانی شوند!
حضور مدعیان اصالحات  در دولت 
یازدهم و دوازدهم که مستندات علیرغم 
فریادهای مزورانه نشــان دهنده ســهم 
عمده آنان در کابینه است دولت را از نظر 
رسیدگی به امور اقتصادی کشور فلج و 
دچار حاشیه های غیر ضرور و بعضا مهلک 
ساخته است، دولت یازدهم و دوازدهم به 
جای رسیدگی به مشکالت کشور هر روز 
درگیر حاشیه سازی و پاسخ به انتقاداتی 
است که مدعیان اصالحات عامل به وجود 

آورنده این انتقادات بوده اند.
داده اند  نشان  اصالح طلبان همواره 
پاسخگوی وضعیتی که به وجود آورده اند 
نیستند، آنان زمانی که اعتراضات مردمی 
به وضع بد معیشــتی را می بینند ابتدا 
منکر این اعتراضات و یا معیشتی بودن 
آن می شــوند ، در ادامه وقتی که صدای 
انتقادات به آسمان می رسد باز به جای 
پاســخگویی نظام را متهم می سازند و 
حتی در برخی موارد چنانچه در ماه های 
گذشته شاهد آن بوده ایم به جای پاسخ 
به عملکرد رئیس جمهــور و دولتی که 
نقش اساسی در پیروزی آن در انتخابات 
داشته اند لباس نقد همین دولت را به تن 
می کنند و نسبت به وضع بد اقتصادی 
گالیــه می کنند بی آنکــه بگویند خود 
مدیران اجرایی همین دولت هســتند و 

خودکرده را تدبیر نیست!

دولت ترامپ بیش از یک میلیون 
دالر برای بهره برداری از ناآرامی های 

ایران هزینه کرد.
مدیر اندیشکده »تحقیقات و توسعه 
سیاسی« انگلیس نوشت: اسناد رسمی 
کنگــره و گزارش های بودجــه مربوط 
به کمک های برون مرزی آمریکا نشــان 
می دهد دولت آمریکا بیش از یک میلیون 
دالر برای »بهره برداری« از ناآرامی های 
اخیر در برخی از شــهرهای ایران هزینه 

کرده است.
نویســنده  احمد«،  »نفیظ مصدق 
و روزنامه نــگار تحقیقی انگلیســی که 
مدیر اندیشــکده »تحقیقات و توســعه 

سیاسی« اســت از مجموعه ای از اسناد 
رســمی، از تحقیقات کنگــره گرفته تا 
گزارش های بودجه مربوط به کمک های 
برون مــرزی آمریکا، بــرای تدوین این 
گــزارش تحقیقی اســتفاده و در وبگاه 
 »www.insurgeintelligence.com«

منتشر کرده است. 
این محقق که صاحب آثار متعددی 
درباره دالیل خشونت های جمعی است، 
نوشته است: »این اسناد نشان می دهند 
دولت آمریکا کماکان عالقه مند به ایجاد 
تغییرات سیاسی عمده در ایران است تا 
بتواند این کشور را در مدار منافع آمریکا 

قرار دهد.«

به نوشــته »نفیظ احمد«، رویکرد 
دولت آمریــکا بهره گیری از ناآرامی های 
سیاســی و سایر بحران ها- اعم از بحران 
آب- به منظور بسیج افکار عمومی علیه 

حکومت ایران را شامل می شود. 
وی در ادامه نوشته است: »مجموعه 
همایندی از بحران های زیست محیطی، 
انرژی و اقتصــادی عامل هدایت کننده 
ناآرامی های ایران بوده اند. وزارت خارجه 
آمریکا در صدد آن بوده از این بحران ها 
برای تضعیف مشروعیت نظام حاکم ایران 
اســتفاده کند و در این راســتا، اقدام به 
تأمین مالی گروه های معارض و همچنین 
پخش برنامه هایی ضد حاکمیت ایران، با 

هزینه ای معادل ده ها میلیون دالر در سال 
کرده است.« این محقق، تأکید می کند: 
»اسناد دولت آمریکا از سال 2016 تا به 
امروز نشان می دهند دولت ترامپ، بیش 
از دســت کم 1 میلیون دالر برای تأمین 
مالی فعالیت های گروه های مخالف با نظام 

حاکم ایران هزینه کرده اند.«
وی، با وجود این یادآوری کرده که 
این سیاست، جدید نیست و دولت های 
مختلــف آمریکا از ســال 2006 به بعد 
ساالنه ده ها میلیون دالر برای برنامه های 
موسوم به »ارتقاء دموکراسی« که پوششی 
برای پیگیری برنامه های براندازی هستند، 
پول خرج کرده اند.    بقیه در صفحه 10


