
سیاسی
Siyasi @kayhan.ir

صفحه ۷
پنج شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۷ 
۳  محرم۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۰۱

کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* مگر می شود که مردم مسئولی را انتخاب کنند و همان مردم 
هزینه ناکارآمدی اش را بپردازند؟

021---4727
* سالیان سال است خودروسازان دولتی در موضوع ساخت خودرو 
ملی بی صداقتی تحویل مردم داده اند. حاال معلوم شــده در این 
سالها مشغول اتالف منابع ملی کشور بوده اند. به یقین در دادگاه 

الهی محاکمه و به مجازات خواهند رسید.
0912---8949

* همان افراد صاحب قدرت و ثروتی که یک شبه صاحب صنایع 
و کارخانه شــده اند امروز عرضه کننده اختصاصی ارز هستند این 
جماعت دستشان در احتکار ارز کامال باز است و نبض بازار را در 

دست خود گرفته اند.
0912---8853

* آقای واعظی! مفسدان اقتصادی ضربه سختی به معیشت مردم 
وارد آورده و زندگی روزمره مردم را در تنگنا قرار داده اند و همسو 
با جنگ اقتصادی آمریکا رفتار می کنند. مردم قربانی فساد عده ای 

شده اند که به دنبال منافع دشمنان هستند نه منافع کشور.
021---9019

* 25 جوان در طرح سالمت دانشگاه علوم پزشکی اهواز مشغول 
کار بودند، تا اینکه مدیرمالی جدیدی ریاست امور مالی دانشگاه 
را برعهــده گرفت! او به محــض ورود 25 جوان را اخراج کرد اما 
زمانی که متوجه اشتباه خود شد حاضر نشد این جوانان را مجددا 
به محل کار بازگرداند، شاید با این توجیه که از پرستیژ کاری اش 
کم می شود! با این منطق دیگر حرفی برای گفتن باقی می ماند؟ 

با نیروی آموزش دیده چنین برخورد می کنند؟
0916---0210

* ماه هاست که پایگاه بسیج شهید چمران و اهالی محترم شهرک 
ولی عصر)ع( واقع در منطقه 19 از شورای شهر تقاضا کرده اند به 
احترام شهید مدافع حرم حاج حسن اکبری نام خیابان مهران را 
به نام این شهید تغییر دهند ولی با نهایت تأسف تاکنون حاضر 

به دادن پاسخی به خواسته اهالی نشده اند!
021---2703

* یک روســتایی دورافتاده بی ســواد فهمید که برجام جز ضرر، 
نتیجه ای برای کشور و مردم نداشته است، چطور برخی مدعیان 

کاربلد هنوز متوجه نشده اند یا خود را به راه دیگری می زنند؟!
0915---0210

* دولت مدعی تدبیــر و امید و کاربلد چطور ناتوان از حل یک 
معضل دم دستی چون پوشک بچه نیست؟! واقعا اگر ناتوان است 

کار را به کاردان بسپارد و خود را کنار بکشد؟!
0913---1442

* با توجه به معضل پوشک و تولید روزافزون بچه ها، دولت پرکار 
و تالش فکری برای حل این معضل نماید!

0913---4396
* افرادی را می شناســم که بچه هایشــان آرزو می کنند که یک 
غذای سیری بخورند. عده ای چگونه با حقوق های نجومی شب ها 

سر بر بالین می گذارند؟!
0914---4897

* از ستون پنجم دشمن خیانتی برمی آید که خود دشمن نمی تواند 
مرتکب چنین کار خیانت آمیزی بشود و آن کار خنجر زدن از پشت 
سر است. در حال حاضر اخالل گران اقتصادی نقش ستون پنجم 

دشمن را بازی می کنند و باید به اشد مجازات برسند.
0915---0609

* آقای ظریف در برنامه حاال خورشــید گفت مردم خودشــان 
انتخاب کردند البته ایشان نگفتند که مردم برحسب وعده هایی 
که داده شده بود انتخاب کردند. آیا اوضاع فعلی حاصل وعده های 

بی سرانجام و اغوای مردم نیست؟
پارسی

* هرساله مبلغ 30 میلیون دالر خمیردندان وارد کشور می شود 

که اگر در داخل تولید شود با ارز بسیار کمتری هزینه برمی دارد 
و با مابقی آن ده ها مدرسه می توان در کشور ساخت!

عسگری
* متولیان فرهنگی در برابر رواج و گسترش بی حیایی در جامعه 
چه پاســخی دارند؟ متاســفانه عده ای جاهل، مغرض یا عوامل 
اســتکبار و ... به راحتی به گسترش بی حیایی در جامعه مبادرت 
می ورزند و هیچ عکس العمل درخور توجهی هم به این مسئله دیده 

نمی شود. چرا؟! کجا رفت غیرت ایرانی - اسالمی ما؟!
1183---0912 و 3949---0912

* اگر دولت طرح احداث پاالیشــگاه دوم ستاره خلیج فارس را 
نیز به سپاه و قرارگاه خاتم االنبیاء)ص( واگذار می کرد، نقدینگی 
جامعه جذب می شــد، اشتغال بخشی از بیکاران را حل می کرد 
و به رونق صادرات می افزود. ای کاش مســئوالن به همان میزان 

نگاهشان به غرب، به داخل کشور هم توجه داشتند.
0935---3156

* چه شــده که بعضی از هنرپیشــه های غرق در پول و ثروت 
این روزها به یاد فقر و مشــکالت ما مردم افتاده اند؟ آیا بنا دارند 
در پوشــش دلســوزی برای ملت مثل چند ســال قبل مجددا 
رئیس جمهور ناتوان دیگری را بر مردم غالب بکنند و سود خودشان 

را ببرند و بعد انگار نه انگار که چنین کرده اند!
0912---2907

* ضربه مفسدین و محتکرین اقتصادی به مراتب از ضربه دشمنان 
خارجی مثل آمریکای ملعون باالتر اســت. لعن و نفرین خدا بر 
قاضی ای که خدای ناکرده بخواهد به این مفسدین از خدا بی خبر 

رحم کند.
0916---2805

* متاســفانه باید اعتراف کرد به دلیل وجود ضعف در نظارت و 
کنترل در نظام مهندســی کشــور باالبرهای ساختمان ها از نوع 
درجه 3 که ایمنی کمی دارند ساخته و نصب می شوند و با جان 

مردم بازی می کنند.
0916---0685

*راهپیمایی اربعین چند سال گذشته بزرگ ترین تجمع مذهبی 
در تاریخ بوده است. همین موضوع باعث نگرانی رژیم صهیونیستی 
و برخی حاکمان دیکتاتور منطقه شده است. امسال هم دو ملت 
دوســت و برادر ایران و عراق با برگزاری باشــکوه مراسم اربعین 

حسینی سیلی محکمی به گوش بدخواهان خواهند زد.
021---2703

* آقای رئیس جمهور چرا هر وقت کارشان به بن بست می خورد 
به یاد همدلی و وحدت می افتند؟ در ضمن ایشان چند سال قبل 
وعده حل مشــکالت در طول 100 روز را دادند. این زمان 100 

روزه باالخره کی خواهد بود؟
شیخ از آران و بیدگل

* رئیس جمهــور در تاریخ 97/6/17 گفتنــد، امروز روز گالیه، 
انتقاد و انتقام نیســت، چون در جنگ تمام عیار با اســتکباریم! 
کامال سخن حقی است اما سوال این است، آیا وقت عذرخواهی 
از امام المســلمین و ناصحان امت فرا نرســیده است تا موجب 
انسجام بیشتری شود؟! یا اینکه هنوز هم می خواهید برای برجام 
مدیحه ســرایی کنید؟! ولی گویا متاسفانه این راه همچنان ادامه 

دارد؟!
طباطبایی

* باالی 30 سال است که در شهر مقدس مشهد تصمیم به تعریض 
سه خیابان در اطراف حرم گرفته شده ولی عملی نمی شود. چرا؟
0915---7215

* چرا متولدین اردیبهشــت 97 به بعد یارانه شــان به حســاب 
سرپرســت خانوار واریز نمی شود؟ این چه بی تدبیری است که از 
یک سو نظام به ضرورت فرزندآوری رسیده است و از یک سو دولت، 
حداقل هــا را از آنان دریغ می کند؟! از متولیان وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی درخواست می شود این معضل را هرچه سریع تر 

مرتفع نمایند.
0937---7147

* دولت اگر بخواهد در این جنگ اقتصادی که آمریکا علیه ایران 
شروع کرده به نفع ملت کاری انجام بدهد باید مثل دوران جنگ 
از بسیج مردمی استفاده کند. به قطع در طول چند ماه می تواند 
کنترل بازار را بدست بگیرد. امیدواریم این اراده در دولت وجود 

داشته باشد.
0914---9590

* با وجودی که قیمت بســیاری از اجناس ســه برابر شده است 
حقوق تا حداکثر 20 درصد افزایش یافت که علی رغم قول پرداخت 
معوقــه افزایش فروردین ماه حداکثر تا عید فطر، هیچ خبری از 

آن هم نیست.
0911---8834
* مدیرعامل شرکت سایپا از بسته جدید فروش خودرو در روزهای 
آینده خبر داد. امیدوارم این بسته همانند بسته خروج از رکود چند 
ســال گذشته دولت نباشد، احتکار خودرو توسط خودروسازان و 
نوســانات قیمت ارز و سکه در بازار این فرضیه را قوت می بخشد 
که دولت درصدد سوق دادن نقدینگی به سمت بازار خودرو، لوازم 
خانگی و مسکن اســت، موضوعی که به جای مهار نقدینگی به 

رشد آن منجر می شود.
0912---2914

* قطعا مردم مومن و مسلمان عراق عامل فتنه انگیزی های اخیر 
را می شناســند همان گاو شیرده ترامپ یعنی شاه سلمان! هدف 
وهابیون تفرقه در بین صفوف مسلمانان جهان به ویژه دو کشور 
عزیز ایران و عراق است و انتظار می رود دو ملت عراق و ایران با 
هوشیاری و مراقبت فتنه های آل سعود برای ایجاد دشمنی بین 

دو ملت عراق و ایران را خنثی کنند.
0912---3949

* با توجه به تورم و گرانی های اخیر، بســیاری از مردم در تهیه 
1 کیلو گوشــت درمانده اند. با این حال چطور یک مسابقه چند 
دقیقه ای فردی برنده 200 میلیون و 80 میلیون تومان)97/6/16 
شبکه 3 ساعت 21 به بعد( می شود؟! آیا نمایندگان قوای مقننه 
و قضائیه نظارتی بر عملکرد این رســانه ملی دارند؟! جایزه های 
معقولــی در نظر بگیرند که نمک بر زخم مردم نپاشــد)یکی دو 

میلیون نه 80 و 200 میلیون(
پورصادقی- کوچصفهان گیالن

* در کشــورهای غربی درصد مالیات حتی یک شکالت تولیدی 
روشــن اســت ولی ما وقتی به مطب برخی از پزشکان میلیاردی 
می رویم باید پول دستی پرداخت کنیم و اظهار می دارند که دستگاه 

کارت خوان ندارند و هدفشان، فرار از پرداخت مالیات است!
0918---1283

* این نماینده ای که حرف دشمن پسند می زند شاید دلش برای 
فاطمه حقیقت جو نماینده مجلس ششم پناهنده به غرب تنگ 

شده و هوس زندگی در کنار شیاطین بزرگ کرده است.
6593---0912 و 2842---0910 و 6960---0936

* چرا بعد از چند سال و صرف هزینه های زیاد، چراغ های برق محور 
اصلی فاضل آباد به شهر قرق استان گلستان هنوز هم خاموشند.

0937---0288

* اضافه حقوق ماههای اول سال مستمری بگیران و بازنشستگان 
تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هنوز پرداخت نشده است، 

دولت چرا دست در جیب ما مردم می کند؟
2470---0919 و 5721---0912

* پروژه مسکن شــماره 2 کارکنان دادگستری )سیمرغ( مدت 
10 سال است به بهانه های مختلف، )مشکل با اداره ثبت، وزارت 
کشــور، تعاونی مسکن و...( به سرانجام نمی رسد. بیم آن می رود 
که سرمایه سه هزار نفر اعضا از بین برود. از رئیس محترم دستگاه 
قضا درخواست می شود نیم نگاهی به این پروژه داشته باشد و دل 

سه هزار خانواده  را شاد نماید.
محمد چیره

* بلیط باغ وحش صفادشت دوشنبه 97/6/12 هزار تومان بود و 
روز جمعه با 10 برابر افزایش به ده هزار تومان رسید! وضع پوشش 
خانم ها هم که نگو و نپرس؟! چرا این مراکز تفریحی و سیاحتی 
که با هزینه بیت المال ســاخته می شود متولی خاصی ندارد که 
به فریضه واجب فراموش شــده امر به معروف و نهی از منکر از 

گرانی ها و افزایش ده برابری قیمت ها تا بدپوششی عمل کند؟
0912---6331
* مدت 3 ماه می شــود پله برقی ایســتگاه مترو میرداماد از کار 
افتاده و نسبت به تعمیر آن بی توجهی می شود. آیا مسئوالن امر 
فکر نمی کنند افراد ســالمند و ناتوان چگونه باید از پله های این 

ایستگاه باال بروند؟
0912---2205

* چرا مســئوالن شهرداری مشهد مقدس به جای اینکه دغدغه 
گســترش خط اتوبوسرانی تندرو و احداث بزرگراه داشته باشند 
مدیریــت خود را برای برپایی موســیقی و رقص محلی متمرکز 

کرده اند؟
0936---6158
* طبق اســناد و مدارک در سال 90 مبلغ 14 میلیون تومان برای 
مســکن مهر در پروژه تأسیسات کاویان کرج به حساب مورد نظر 
واریز کردم و در پرونده قید شده است که شما بدهی ندارید و طبق 
قرارداد مســکن شما غیرقابل انتقال است. با این وجود اخیراً آن را 
به یک فرد خارجی فروخته اند! متأسفانه صاحب پروژه و مسئوالن 
وزارت راه و شهرســازی ما را آواره کــرده و گویا بنا ندارند ما را از 
مســتأجری برهانند! از مســئوالن امر در خواست رسیدگی دارم. 
بسیاری از امثال من بیش از یک سال است که اقساط مسکن خود 

را پرداخت کرده و ساکن شده اند.
امینی

*پاداش پایان خدمت فرهنگیان که در شــهریور 96 بازنشسته 
شدند با تأخیر طوالنی و در 4 قسط از تیر 97 در حال پرداخت 
است ولی ارزش ریالی آن به یک سوم تقلیل یافته است جا دارد 
دیوان عدالت اداری ورود کند و از حقوق فرهنگیان دفاع نماید.
0912---6027
* وزارت نیرو در حالی که قرارداد 18 ماهه با روستای قلعه مدرسه 
بهبهان بسته، بیش از 12 سال است زمین های ما کشاورزان روستا 
را تخریب کرده و پاسخگو نیست؟! این در حالی است که برخی 

از روستائیان به نان شب محتاجند!
0916---0050

*  شــرکت ایرانسل صبح تا شــب در تلویزیون تبلیغ می کند 
در کوه، دشــت و جنگل آنتن دهی دارد و از خط اینترنت نیز 
برخوردار است ولی در حومه پاالیشگاه شهید تندگویان تهران 
آنتن دهی وجود ندارد و کارکنان پاالیشگاه در استفاده از تلفن 

همراه مشکل دارند.
0936----8132

*  شرکت دولتی پشتیبانی دام در هفته گذشته با اینکه قرار بود 
کاالهای اساســی را تغییر قیمت ندهد حدود 15 درصد قیمت 
گوشــت گوســفند را افزایش داد و در بازار هم بیشتر کاالها با 
رشد 50 درصدی روبه رو بوده است. نظارتی هم که نیست! با این 

اوصاف چگونه تورم تک رقمی تغییری نمی یابد واقعا نمی دانیم! 
دولــت منت هم می گذارد که افزایش حقوق ها بیش از نرخ تورم 

انجام شده است؟!
0912---2643

* در روستای طالب آباد بعد از قرچک ورامین اداره برق هیچ گونه 
حضــوری ندارد. اکثر مغازه ها و بعضی منازل، برق را می دزدند با 
اینکه درآمد باالیی هم دارند ولی دست از این کار خالف و  قانون 

حرام برنمی دارند.
0938---7530
* با توجه به این همه مساجد و حسینیه ها، چرا عده ای از مردم 
در برپایی چادر و خیمه و تکیه، محل عبور و مرور مردم را ســد 
می کنند؟ اگر هدف عزاداری آقا اباعبدا... الحسین )ع( است چرا 
مجالس خود را با همکاری هیئت های امنای مساجد و حسینیه ها 
برپا نمی کنند که مزاحمتی هم برای مردم ایجاد  نشــود. مراکز و 

سازمان های فرهنگی این هیئت ها را راهنمایی کنند.
0912---1003

* دولت به گونه ای عمل کرده که  دولتمردان هر چه می گویند 
مردم با دیده تردید نگاه می کنند. این بی اعتمادی که نسبت به 
دولت به وجود آمده موقعیت دولت و دولتمردان را متزلزل می سازد 

و باید فکری برای آن بشود.
0914----8902
*  حضور برخی مسافران خارجی در کشور با شلوارک به ویژه در 
شهرهای شــمالی مانند رامسر، چه پیام و فرهنگی را به جامعه 
اسالمی ما منتقل می کند؟ نباید به سادگی از کنار این ناهنجاری ها 
گذشت. از مسئوالن امر درخواست می شود مانع حضور افراد با این 
پوشش های نامناسب شوند.... اگر جلوی این روند سد نشود فردا 
به بخشــی از افراد جامعه نیز سرایت می کند و آنها نیز با چنین 

پوشش هایی ظاهر می شوند!
0930---7210
* گســترش قهوه خانه ها و جذب حداکثری قشــر جوان به این 
مکان های پر مسئله باعث دغدغه و نگرانی خانواده ها از سرنوشت 
آینده جوانانشان شده است. متولیان فرهنگی تدبیری نمایند تا 

خانواده ها دغدغه کمتری داشته باشند.
021---2085

* افزایش دوره 45 روزه صدور قبض برق به 55 روز مشــکوک 
به نظر می رســد نمی دانم وزارت نیــرو این تغییرات را برای چه 

انجام می دهد؟
0912---9438

* چرا باید بعد از گذشــت چهار دهه از انقالب روستای روشک 
از توابع شهرســتان قاین فاقد شبکه آب رسانی باشد و زندگی به 

روستائیان این روستا تلخ بگذرد.
0915 ----5255

* فرهنگیان غیر از تعطیالت 100 روزه تابســتان حدود 72 روز 
هم در طول ســال تعطیل هســتند. با این حال دنبال دو هفته 
تعطیلی در زمســتان می باشند. بنویسید کجا داریم می رویم و با 

نسل آینده چه می کنند؟
0915---0609
* رانندگان تاکسی خط مترو صادقیه - شهرزیبا کرایه این مسیر 
را سرخود افزایش داده اند. مسئولین شهرداری و تاکسیرانی هم 

به شکایات مردم رسیدگی نمی کنند.
0905---5396
* در زمان شهرداری دکتر قالیباف، وقتی با 137تماس می گرفتیم 
و مشــکل را طرح می کردیم، به مشــکل رسیدگی می شد ولی 
االن بیش از 2 ماه اســت آســفالت سر کوچه ما نشست کرده و 
پیگیری های ما نتیجه نداده اســت. ما ســاکن خ ایران - کوچه 
شــهید میراسماعیلی - نبش کوچه شهید جبلی در منطقه 12 

شهرداری هستیم.
0912---4165

نگاهی به آمارهای دو سوی دومین حمله آمریکا به عراق در سال 2003 
درس های بزرگی در دل دارد. برتری چشمگیر نیروهای عراقی بر نیروهای 
ائتالف )450000 نفــر عراقی در مقابل 300000 نفر نیروهای ائتالف(، 
خستگی نیروهای آمریکایی از جنگ پایان نیافته افغانستان، وجود موانع 
طبیعی جدی برای پیشروی زمینی دشمن همچون امکان انهدام پل ها و 
رودهای بزرگ دجله و فرات و... شرایطی را به وجود آورده بود، که بسیاری 
از تحلیل گران نظامی امکان پیروزی کوتاه مدت آمریکا را محال می دانستند.

در این جنگ آمریکا از لشــکری قوی تــر از نیروی نظامی خود بهره 
می گرفــت، لشــکری که عملیات روانی را طراحــی و ابالغ می کرد و آن 
تحلیل گران از تأثیرش غافل بودند. قرار دادن خبرنگاران و روزنامه نگاران 
در کنار سربازان یکی از اصلی ترین این اقدامات بود که امکان پخش زنده 
داشــتند. این اقدام موجب برجسته کردن دستاوردهای نظامی برخالف 

تا 5 ســال پیش دولت روحانی تمرکز خود را بر روی ارتباط با آمریکا 
برای حل و فصل منازعه 12 ساله هسته ای کشورمان گذاشته بود. در این 
حیطه حتی گفته می شد که »شعار مرگ بر آمریکا« باید از فضای سیاسی 

کشور رخ بربندد؛ چراکه منافع ملی ایران در این شعار نیست. 
وقایع و اتفاقات زیادی در فضای سیاسی و رسانه ای جریان اصالحات 
برای قرابت و نزدیکی دیپلماتیک بین دو کشــور رخ داد. از »دیپلماســی 
اتفاقــی« گرفته کــه روزنامه هــای اصالح طلب در آن ســعی می کردند 
رئیس جمهور ایران و آمریکا را در صحن سازمان ملل به طور برنامه ریزی 
شــده با هم روبرو کنند تا قلم فرسایی های بسیار ژورنالیستی که ارتباط با 

آمریکا را در آن برهه زمانی تنها راه آینده ایران تلقی می کردند.
همــه این موارد نه تنها در دوران ترامــپ بلکه در دوران باراک اوباما 
بــا اعمال تحریم های جدید علیه ایران و دبــه کردن های مداوم غرب در 
تعهداتش نسبت به برجام شکست خورد و امروز دیگر در کمتر کسی این 
تردید وجود دارد که دو جناح حزبی آمریکا، در اســتراتژی کلی در قبال 
ایران اتفاق نظر دارند و گاهی در روش های تحقق با یکدیگر رقابت می کنند. 
به واقع رفتارهای آمریکا علیه ایران از ابتدا تاکنون بر پایه ســه سیاســت 
براندازی، تغییر رفتار و بازدارندگی اجرا شــده و اقداماتی همچون تحریم، 
جنگ نیابتی و ایجاد اغتشاش و آشوب داخلی در همین راستا قابل ارزیابی 
است. اخیراً نیز اتهام هایی همچون نفوذ منطقه ای ، مسایل دفاعی و حمایت 
از گروه های مقاومت در منطقه چاشنی سه سیاست باال قرار گرفته است. 

آنچه برای آمریکا مطلوب اســت این 
است که نبرد بر سر مسئله هسته ای، 
در جهت وارد آوردن فشــار بر ایران 
درباره تعدادی از مسائل منطقه ای به 
ویژه مســئله گسترش نفوذ نظامی و 
سیاســی این کشور در عراق، سوریه، 
لبنان و یمن به کار گرفته شود.با خروج 
آمریکا از برجام، تحوالت جاری نشان 
از برنامه ریزی گسترده ای برای فشار و 
ایجاد سناریوهای جایگزین برجام علیه 

ایران حکایت دارد.
آمریــکا و اســرائیل معتقدند که 
همزمان با جنگ غیرمستقیم می توان 

تالش ها برای برهم زدن اوضاع داخلی در ایران را شــدت بخشید. از دید 
آمریــکا خروج از برجــام و اعالم تحریم های بانکی و نفتی منجر به امتیاز 

گیری از ایران، آشوب داخلی و در نهایت تغییر نظام خواهد شد.
آنچه برای آمریکا اهمیت به سزایی دارد تغییر نظام در ایران از طریق 
فشــارهای منطقه ای و اقتصادی است. اخیراً نشریه آمریکایی »واشنگتن 
فری بیکن« از توزیع یک گزارش سه صفحه ای بین اعضای شورای امنیت 
ملی کاخ ســفید بعد از خروج ترامپ از برجــام خبر داد که محتوای آن، 
اســتراتژی تغییر نظام در ایران است. استراتژی مدنظر این طرح آن است 
که دولت ترامپ از طریق تمرکز بر ایجاد شکاف عمیق  بین مردم ایران با 
حاکمیت، فعاالنــه در زمینه کمک به براندازی نظام فعالیت کند. در این 
طرح که توسط اندیشکده آمریکایی »گروه مطالعات امنیتی« که پیوندهای 
نزدیکی با مقام های ارشد شورای امنیت ملی کاخ سفید دارد، به طور صریح 

بر »تغییر نظام« در ایران تاکید می کند.
از دیگــر محورهای طرح تغییرنظام در ایران، کاســتن از تاکید های 
پیشــین درباره دخالت های نظامی آمریکا در منطقه اســت و به جای آن 
بــه منظور »عصبانی کردن« مردم ایران از حاکمیت، بر صرف هزینه ها و 
سرمایه گذاری های جمهوری اسالمی در مسائل منطقه تاکید شود. موضوع 

قومیت  ها و اقلیت های مذهبی در ایران به منظور ایجاد کارزار موثری جهت 
تکه تکه کردن و شکســتن حاکمیت و دولت ایران از دیگر محورهای این 

طرح است.«
اندیشــکده آمریکایی امریکن تینکر نیز دو راه حل را به دولت ترامپ 
برای تغییر رژیم در ایران پیشنهاد می دهد که یکی از آنها از طریق مذاکره 
مجدد با ایران است. این اندیشکده می نویسد: »ترامپ برای متوقف کردن 
ایران چند راه بیشتر ندارد و یکی از مهم ترین آنها این است که با فشار به 
ایران، دوباره ایران را برای مذاکره در مورد توافق برجام به پای میز مذاکره 
بکشاند. آمریکا با ایجاد بحث دوباره در مورد توافق برجام می تواند فشار را 

به خریداران نفتی ایران افزایش دهد.«
اساســا این رفتار دولت ترامپ، برای ما کافی است تا بدانیم اعتماد 
و مذاکره با آمریکا به چه نتیجه ای منتهی می شود و بپذیریم که از یک 
ســوراخ نباید دوبار گزیده شد!! همان کسانی که تا دیروز حل مشکالت 
را در گروی مذاکره با آمریکا می دانستند، امروز نجات توافق برجام را در 
امتیازدهی و تعامل فعال با اروپا معرفی می کنند که ســراب جدیدی را 
پیش پای مردم ایران قرار می دهند. از این دیدگاه چون حالل مشکالت 
و اتوپیــا در غرب قرار دارد، هیچ گاه به روش و منطق دیگری در درون 
ایــران و دیگر نقاط جهان فکــر نمی کنند.بزرگ ترین هنر و معجزه این 
تفکر غرب زده این اســت که برای توافق با غرب و کســب اعتماد آنها، 
حتما باید به آنها امتیاز دهیم اما پاسخ نمی دهند آیا اروپایی ها مستقل از 
آمریکا، به تعهدات برجامی خود 
عمل کرده و تأمین کننده منافع 
ملی ما خواهند بود؟ که پاسخ آن 
کامال روشن است. از زمان اجرایی 
شدن برجام تاکنون، اروپایی ها هم 
مانند آمریکایی ها، خواستار تغییر 
سیاســت ها و رفتارهای ایران در 
حوزه هــای گوناگــون بودند. به 
عبارت دیگــر، تن دادن ایران به 
برجام های 2، 3، 4 و...، خواست 
مشترک اروپا و آمریکا طی سال 
اخیر از جمهوری اســالمی بوده 
اســت. اکنون با خروج آمریکا از 
برجام، سران سه کشور اروپایی ضمن تأکید بر باقی ماندن در برجام، بر 
همان نگاه های زیاده خواهانه پیشین خود و آمریکا تأکید دارند. در واقع 
سیاست اعالمی اروپایی ها ماندن در برجام و سیاست عملی آنان، تبعیت 

از آمریکا برای فشار بر ایران خواهد بود. 
از طرفی شرط الزم برای تأمین منافع اقتصادی ایران از طریق همکاری 
اروپا با جمهوری اســالمی ایران در چارچوب برجام، ایستادگی دولت های 
اروپایی در مقابل تحریم های ثانویه آمریکا اســت. آیا اروپا به خاطر ایران، 
حاضر به ورود به یک جنگ اقتصادی با آمریکا خواهد بود؟ آیا دولت های 
اروپایی حاضرند در برابر جریمه شــرکت های متبوع خود از سوی آمریکا، 
دست به اقدام متقابل زده و شرکت های آمریکایی را جریمه کنند؟ به یقین 
چنین اتفاقی هرگز رخ نخواهد داد. اروپایی ها تحت هیچ شرایطی ایران را 

بر آمریکا ترجیح نخواهند داد.
بنابراین دولت جمهوری اسالمی ایران باید در راستای تأمین منافع و 
عزت ملی واقع بین بوده، در دام نقشــه مشترک، آمریکایی ـ اروپایی نیفتد 
و به جای اعتماد واهی به غرب سیاســت همگرایی و ارتباط با کشورها و 
ســازمان های مستقلی که هیچگونه وابستگی به غرب ندارند را در دستور 

کار خود قرار دهد. 

همگرایی با کشورها و سازمان های مستقل
 به جای اعتماد واهی به غرب

مجتبی باجالن

 دولت جمهوری اسالمی ایران باید در راستای 
تأمین منافع و عزت ملی واقع بین بوده، در دام 
نقشه مشترک، آمریکایی ـ اروپایی نیفتد و به 
جای اعتماد واهی به غرب سیاست همگرایی 

و ارتباط با کشورها و سازمان های مستقلی که 
هیچگونه وابستگی به غرب ندارند را در دستور 

کار خود قرار دهد.

راهبـرد آفنـدی
 در جنگ رسانه ای

محمدمهدی اسالمی

رویه گذشــته که اخبار جنگ را تا مقطعی محرمانه تلقی می کرد، شــد. 
تصویرســازی از سربازان عراقی اسیر گرفته شــده به عنوان انسان هایی 
گرسنه که مورد حمایت آمریکا و متحدانش قرار گرفته است، ایجاد شوک 
با نامگذاری بمب مورد استفاده با عنوان »مادر همه بمب ها«، ادعای جدا 
بــودن مردم از دولت و هدف حمالت نبودن آنها و تصویرســازی آمریکا 
به عنوان ناجی عراقی ها از شــر دیکتاتوری حاکم از جمله دستاوردهای 
ایــن روش بود. اما گام اصلی را چند ســال جلوتر، فیلم های هالیوودی، 
رسانه های گوناگون کاغذی و اینترنتی و... برداشته بودند و با تصویرسازی 
از صدام به عنوان یک اهریمن )هم او که در دوره شراکت منافع با آمریکا 
در رسانه های آمریکایی تکریم می شد(، افکار عمومی جهان و حتی عراق 
را تا آنجا همراه این عملیات کردند تا با کمترین مقاومت، نیروی زمینی 

متجاوزین به سرعت به پیروزی باور ناپذیری دست یابد.
جالب آنجا اســت که مدیریت افکار عمومی به نحوی پیش رفت که 

پس از پایان جنگ، فقدان وجود سالح های کشتار جمعی )که برای تقویت 
صدام مقابل انقالب اسالمی، خود غرب به او اعطا کرده بود( باور شد و این 

ادعا محل مناقشه قرار نگرفت.
تاریخ کاربرد پروپاگاندا در پیشــبرد تنازعات میان کشــورها را نشان 
می دهد، آمریکا یکی از کشورهایی است که بیشترین اعتنا را به استفاده 
از رســانه و تبلیغات برای توفیق در مواجهه با دشمنان خود به کار بسته 
اســت، رویکردی که اغلب رنگ مکمل نبردی دیگر را داشــته، اما بخش 
عمده ای از توجه آمریکا را به خود معطوف ساخته است. این موارد، شامل 
مکمل عملیات نظامی است که اگرچه در جنگ جهانی دوم جهشی جدی 
در روش و تکنیک یافت؛ اما در عملیات سپر صحرا و پس از آن در عملیات 

طوفان صحرا علیه عراق به کمال و نقطه اوج خود رسید.
اما آمریکا دســتاوردهای دیگری نیز در به کارگیری رسانه و تبلیغات 
در منازعات دارد که یکی از اصلی ترین آنها، استفاده از آن در جنگ سرد 

مقابل شوروی است. شاید نمادین ترین بخش آن، بزرگ نمایی صف مقابل 
مک دونالد افتتاح شده در مسکو باشد که بسیاری آن را نقطه آغاز فروپاشی 

شوروی تلقی کرده اند.
آمریکا دیرهنگامی است از این سالح، علیه انقالب اسالمی نیز استفاده 
می کند؛ رویکردی که به دلیل ضعف تحلیل از واقعیات ایران، وجود ایمان 
و انســجام میان امت و امامت تا کنون نافذ نبوده است. اما این به معنای 
بی تاثیر بودن همیشگی آن نیست. شاید از همین رو بود که امام خامنه ای 
در دیدار با اعضای مجلس خبرگان، با بررسی ابعاد جنگ نرم فعلی علیه 
کشــورمان، ضمن توجه دادن به وجود یک اتاق جنگ برای هدایت نبرد 
همه جانبه اقتصادی نسبت به غفلت از جنگ مکمل آنکه نبرد مهم رسانه ای 

و تبلیغاتی است، هشدار دادند.

الزارســفلد و مرتون، از چهره های مشهور علوم ارتباطات معتقدند 3 
شرط موجب اثرگذاری رسانه خواهد شد: انحصاری کردن )که اگرچه در 
دوره امروز غیرممکن اســت، اما با بی اعتماد کردن جامعه هدف به دیگر 
رسانه ها و تکثیر رسانه های همسو دنبال می شود(، جهت دهی به ارزش ها 
)که با برنامه های ظاهرا غیرسیاسی و با رویکردهایی از قبیل سبک زندگی 
ارائه می گردد( و باالخره ارتباط چهره به چهره تکمیلی )که با گسترش 
شــبکه های اجتماعی راحت تر شده و با حضور عناصر دلباخته به غرب و 

تبلیغ ضرورت تسلیم شدن در برابر کدخدا در حال اجرا است(
تحریف واقعیت، برجسته سازی بخشــی از واقعیات، شایعات دروغ 
و... از جمله تکنیک های به کار رفته برای ایجاد اضطراب، یأس، ناامیدی 
و احســاس بن بســت و بدبین کردن مردم نسبت به یکدیگر و نسبت به 
دســتگاه های مسئول و همچنین بیشتر و بزرگ تر نشان دادن مشکالت 

اقتصادی در ذهن جامعه در این رویکرد رسانه ای است.
به نظر می رسد بخشی از برنامه دشمن، سوار شدن بر موج حاصل از 
انتقادات انقالبی و مصلحانه دلسوزان است. با این وصف، آیا باید دست از 
نقد اشتباهات کشید و سیئات مسئولین را از بیم مصادره دشمن، حسنه 

معرفی کرد؟
طبعا این رویکرد، نه تنها با باور افکار عمومی مواجه نخواهد شد، که 
موجب تشدید خطاهای موجود شده و کشور را به سوی خطر بزرگ تری 
رهنمون خواهد ساخت. شاید راه بهتر، خنثی سازی روش دشمن باشد. 
بررسی نقاط ضعف و اصالح آن توسط رسانه ها برای اعتماد زایی و ممانعت 
از شکل گیری انحصار رسانه ای برای دشمن، اسیر مارپیچ سکوت نشدن و 
صیانت از ارزش های خود با روش های صحیح و نیز فعال شدن انقالبیون 
در آگاه سازی خط دشمن و خسته نشدن از رویکرد اقناعی در حضورهای 
چهره به چهره حقیقی و مجازی شاید از جمله اقدامات خنثی کننده باشد. 
اما قطعا بهترین دفاع، حمله به ریشه های پدید آورنده مشکالت برای کشور 

و پرهیز از رفتار انفعالی است.
نقطه قوت دیگری که ما از آن بهره مندیم، وجود شناخت کامل ما به 
تکنیک های جنگ رسانه ای آمریکا با توجه به وجود منابع گسترده در این 
خصوص و باقی ماندن ناشــناخته های بسیار از فرهنگ و مناسبات مردم 
ایران اسالمی برای دشمن است که بازخوانی و تمرکز بر آنها می تواند ما 

را در آفند و پدافند، به برتری قابل مالحظه ای مجهز کند.

* بررسی نقاط ضعف
 و اصالح آن توسط رسانه ها برای

 اعتمادزایی و ممانعت از شکل گیری انحصار رسانه ای برای دشمن، اسیر مارپیچ 
سکوت نشدن و صیانت از ارزش های خود با روش های صحیح و نیز فعال شدن انقالبیون در

 آگاه سازی خط دشمن و خسته نشدن از رویکرد اقناعی در حضورهای چهره به چهره حقیقی و مجازی 
می تواند از جمله اقدامات خنثی کننده هجمه رسانه ای دشمن باشد. اما قطعا بهترین دفاع، حمله به 

ریشه های پدیدآورنده مشکالت برای کشور و پرهیز از رفتار انفعالی است.

* تحریف واقعیت، برجسته سازی بخشی از 
واقعیات، شایعات دروغ و... از جمله تکنیک های 
به کار رفته برای ایجاد اضطراب، یأس، ناامیدی 

و احساس بن بست و بدبین کردن مردم نسبت به 
یکدیگر و نسبت به دستگاه های مسئول و همچنین 

بیشتر و بزرگ تر نشان دادن مشکالت اقتصادی در 
ذهن جامعه در رویکرد رسانه ای دشمن است.


