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سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* مقصر ماجرای پورشه سوار قاتل، نمایندگانی هستند که با البی گری به 
مسئوالن اشرافی رأی دادند و به سوگندی که خورده بودند پایبند نبودند. 
باید وزرای اشــرافی را در زمان الزم برکنار می کردند تا خوی غیرانســانی 

اشرافی گری این طور در این قشر نوکیسه جامعه توسعه پیدا نکند.
0921---2274

* می خواهم بگویم مدیران اشرافی شرمتان باد که فرزند معنوی پورشه سوار 
شما خیلی راحت در خیابان آدم زیر می گیرد بعد هم فریاد می زند کشتیم 

که کشتیم. دیه اش را می دهیم.
0912---8455

* به همان اندازه که راننده قاتل پورشه در برخورد با پراید مقصر است و 
جنایتکار، آن دخترک هم که توی خیابان با پسرک عیاش کورس گذاشته 
مقصر است و باید مجازات شود! جامعه تا کی باید تاوان این جماعت اشرافی 

وحشی را بدهد؟!
0901---9087
* جان مردم برای مرفهین بی درد جامعه به حدی بی ارزش شده که یک 
جوان 21 ســاله قربانی کورس گذاشتن دو دختر و پسر هرزه در اصفهان 

می شود. مدیران اشرافی جامعه را به کجا می برند؟
0936---8530
* ورود رئیس محترم دســتگاه قضا در حوزه عملکرد مدیران بی کفایت و 
فاسد اقتصادی نوعی خط شکنی محسوب می شود که باید آن را به فال نیک 
گرفت درســت هم همین است که مدیران مسبب اخالل اقتصادی کشور 
احساس امنیت نداشته باشند و عقوبت سوءمدیریت  های خود را تحمل کنند.
0938---6263
* با کوچک ترین تحرک دشمنان علیه ایران بالفاصله روزنامه های زنجیره ای 
داخل کشور در مطالبی ارعاب انگیز با روح و روان مردم بازی می کنند بنویسید 
این مزدوری آنان برای بیگانگان هرگز از ذهن ملت پاک نخواهد شــد. در 

ضمن باید عوامل پشت پرده آنان دستگیر و محاکمه بشوند.
0902---3107

* آقای بعیدی نژاد سفیر کشورمان در انگلیس در مورد برجام اظهارنظر کرده 
و به دولتمردان انگلیسی که دشمنان قسم خورده نظام محسوب می شوند 
اطمینان داده که ایران تحت هیچ شرایطی از برجام خارج نخواهد شد. ایشان 
چرا و با چه مجوزی ایران و ایرانیان را در مقابل دشمن ناتوان جلوه داده است.
علیمردانی

* به عنوان تولیدکننده کودهای شــیمیایی و انواع محصوالت پالستیکی 
در یک شــهر محروم کشور، مسجد سلیمان با ده ها نیرو و چندین سوله 
مشغول خدمت بودم که با سیاست های غلط واردات بی رویه دولت و عدم 
حمایت وزارت جهاد کشاورزی، متأسفانه تمام نیروهای خود را از دست دادم 
و تولیدم از رونق افتاد! و برای 50 میلیون تومان 2 سال بازداشت شدم! و 
زندگی ام هم متالشی شد! از مسئوالن امر درخواست می شود مشکالت ما 
تولیدکنندگان را مرتفع نمایند. از فرمانده محترم سپاه مسجدسلیمان که 

به سخنان و درددل من توجه و راهنمایی کردند تقدیر و تشکر می کنم.
اسفندیار جلیلی- مسجدسلیمان

خبرنگار روزنامه همشهری از آقای تاجزاده از محکومان فتنه 88 سؤال کرده 
با این کارنامه بدی که اصالح طلبان از خود به جا گذاشته اند آینده را چگونه 
می بینند. ایشان با پررویی تمام جواب داده مردم در عقبه یک گروه و جریان 
متوقف نشده و با توجه به آینده رأی می دهند. واقعا این جماعت و مردم 
را اصال به حساب نمی آورند و فکر می کنند مردم محکوم به آن هستند که 

بدون توجه به عملکرد گذشته هرچه اینها گفتند باید تبعیت کنند.
0912---5364

* زنان و دخترانی که پوشش اسالمی را رعایت نمی کنند هم در حق خود 
جفا می کنند و هم درحق مردانی که به سبب بی مباالتی آنها مرتکب گناه 
می شوند و هم در حق همسران و فرزندان. وقتی کسی دائم مرتکب گناه 

است چگونه می خواهد فردا فرزند پاک و جوانمرد تربیت کند!
0918---7616

* از نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی درخواست می شود، گرفتن 
مالیات از ساختمان های خالی را پیگیری کنند... بخشی از نوسانات قیمت 
مسکن زیرسر این متمولین مالک چند ساختمان است؟! از من تولیدکننده 
جــزء مالیات می گیرند ولی از چنین افراد صاحب چند ســاختمان ریالی 

دریافت نمی شود. چرا؟!
0910---3673
 * کمر ائتالف ســعودی شکسته شده اســت و حاال ترس در کشورهای 
ائتالف ســعودی از حمله پهپادها و موشــک های انصاراهلل یمن هر لحظه 

بیشتر می شود.
081---8997

* نبردهای انصاراهلل یمن با حمله به تاسیســات نفتی آل سعود به وسیله 
پهپادهای خود ثابت کردند در این جنگ نابرابر دست برتر را دارند و هرگاه 

اراده کنند گلوی عربستان را فشار خواهند داد.
0914---9590
* عروسم برای زایمان به زایشگاه مراجعه کرد مبلغ 12 میلیون تومان پول 
گرفتند. خطاب به وزیر بهداشت بنویسید با این وضع است که شاهد کاهش 

وحشتناک میزان ازدواج و تولد در کشور شده ایم.
0916---8834

* به علت نبود نظارت و بازرســی قیمت ســیمان سه هزار تومانی به 30 
هزار تومان آهن کیلویی 2 هزار به 8 تا 9 هزار تومان رســید. لطفا کیهان 
مقایسه ای با قیمت های فروردین 97 داشته باشد تا دولت متوجه افزایش 

قیمت ها باشد شاید تکانی به خودش بدهد!
0915---9401
* ماه مبارک رمضان از نیمه اش گذشت با این وصف در سطح شهر چند 
تابلوی مناسب این ایام نصب نشده است. ولی برای کنسرت های همراه با 
رفتارهای غیرشرعی و بدحجابی و... سطح شهر را با انواع تابلوهای تبلیغاتی 
پوشــش می دهند. چه سری اســت که مدعیان اصالحات میانه  خوبی با 

ارزش های واال ندارند؟
0935---7956
*  به مناسبت ماه مبارک رمضان سریال برادرجان از شبکه سه سیما در حال 
پخش است. یک عده افراد عصبی و پرخاشگر همراه باطعنه، نفرین و ناله چه 
چیزی را می خواهند به مخاطب منتقل کنند؟! چرا در ماه مبارک رمضان 

سریال هایی با مضامین دینی، فرهنگی و نشاط معنوی پخش نمی شود؟
0913---8136

 پاسخ آقای احمد مازنی نماینده مجلس
در پاسخ به مطلب مندرج در ستون کیهان و خوانندگان 98/2/26 به نقل 
از یکی از خوانندگان مبنی بر اینکه »رئیس کمیســیون فرهنگی مجلس 
)مازنی( در ضیافت افطار رئیس جمهور موضوع مذاکره باشیطان بزرگ را 
مطرح و از رئیس جمهور می خواهد پاسخ تلفن های ترامپ احمق را بدهد!« 
به آگاهی می رساند بنده در ضیافت افطار رئیس جمهور محترم جناب آقای 
دکتر روحانی حضور نداشتم و اساسا چنین جمله ای را در جای دیگری نیز 

نگفته ام. این موضوع کذب محض است.

»اجالس اضطراری« نهم خرداد ماه مکه که از ســوی پادشاه سعودی درخواست شده به 
تنهایی از بهم ریختگی حکومت عربستان پس از عملیات برق آسا و حیرت  انگیز بندر حساس 
»فجیره« و عملیات دیگری که فردای آن روز دو بندر سعودی حاشیه دریای سرخ را هدف قرار 
داد و برای ساعاتی صادرات نفت عربستان را به صفر رسانید، حکایت می کند. سلمان از سران 
کشورهای عربی و به خصوص شش عضو شورای همکاری خلیج فارس که روزگاری تحت سیطره 
مطلق ریاض قرار داشتند، خواسته است تا برای »اتخاذ موضع واحد در خصوص تحوالت منطقه« 
در مکه گرد هم آیند. این درخواست 28 اردیبهشت از طریق وزارت خارجه عربستان تسلیم 
کشــورهای عربی شده و خود این که ریاض برای گرد هم آوردن سران عربی به دو هفته وقت 
احتیاج دارد، نشان دهنده مشکالت پیش روی رژیم سعودی حتی در حوزه عربی و نیز حتی در 

میان کشورهای ضعیف عربی عضو شورای همکاری است. 
مقامات سعودی با صرف مبالغ زیادی پول در کشورهای اسالمی و به خصوص در کشورهای 
عربی سعی کرده اند تا جبهه ای اسالمی - عربی با محوریت خود به وجود آورند. بر این اساس 
آنان در جریان آغاز جنگ علیه یمن در ششم فروردین 1394 روی حمایت گسترده و مؤثر این 
کشورها حساب کرده بودند و این در حالی بود که یمنی ها در میان کشورهای عربی و اسالمی - 
به جز ایران پناهی نداشــتند و هیچ دلیل سیاسی برای ترجیح آنان بر رژیم »دست و دل باز« 
ســعودی وجود نداشت. اما وقتی در همان ماه های اول کشورهای بزرگ اسالمی شامل مصر، 
ترکیه و پاکستان از سیاست ضد یمنی سعودی تبعیت نکردند و بعضاً شروع به انتقاد از ریاض 
هم نمودند، مقامات عربستان به اشتباه محاسبه خود پی بردند. کمی بعد سه کشور پیرامونی 

عربستان یعنی عمان، قطر و کویت نیز از ادامه جنگ علیه یمن انتقاد کردند. 
از آن طرف، یمنی ها 50 ماه پس از تحمل جنگی نابرابر نه تنها ضعیف نشدند بلکه با مقاومت 
مردانه خود راه حرکت ماشین جنگی سعودی و امارات که آشکارا از سوی قوای نظامی آمریکا، 
انگلیس و فرانســه در منطقه حمایت جدی می شد را سد کردند. اما امروز آنان تاکتیک های 
جدیدی هم اتخاذ کرده اند که سبب وحشــت زیاد رژیم های متجاوز سعودی و امارات شده 
است. بر این اساس وزیر خارجه امارات حمله برق آسا و پرقدرت موشکی علیه بندر استراتژیک 
»فجیره« - که دلیلی بر منشــأ یمنی آن هم وجود ندارد - را »تحولی خطرناک« خواند و وزیر 
مشاور در امور خارجی عربستان با اذعان به توقف چند ساعته صادرات نفت کشور خود گفت: 
ســلمان از  حمله پهپادی یمنی ها به دو بندر مهم صادرات نفت عربستان یعنی »الدوادمی« و 

»عفیف« بشدت نگران شده است. 
یمنی ها حمله به نقاط حساس سعودی در عمق این کشور را یک دستور کار جدید و جدی 
اعالم کرده اند آنان با صراحت می گویند اقدام عملیاتی علیه دو بندر سعودی که در فاصله 800 
و 850 کیلومتری از مرزهای شمالی یمن قرار داشته را الاقل به 300 هدف نظامی و حیاتی دیگر 
عربستان گسترش خواهند داد. در این میان دو نکته اساسی وجود دارد. نکته اول این است که 
حرکت پهپادهای یمنی در ارتفاع پایین و در عین حال عبور در یک مسیر طوالنی بدون آنکه 
مورد شناسایی واقع شده باشند و بدون آنکه این مسیر طوالنی باعث اتمام سوخت آنان گردد، 
به رژیم سعودی یادآور می شود که یمنی ها به موقعیت جدیدی دست یافته و واقعاً می توانند 
صادرات نفت عربستان را به صفر برســانند در واقع پهپادهایی که توانستند عالوه بر حفظ 
سوخت، موشک هایی را با خود حمل کرده و با دقت به ایستگاه های نفتی عربستان در دو بندر 
واقع در شمال دریای سرخ شلیک کنند، به یک کابوس برای سران سعودی، اسرائیل و آمریکا 
تبدیل شده اند و به قول وزیر خارجه امارات »تحولی خطرناک« در جنگ یمن و به طور کلی در 
منازعات منطقه ای به حساب می آید. این نکته را در نظر داشته باشیم که عربستان و آمریکا 
برای تضمین امنیت منطقه حساس نفتی شمال غرب عربستان هزینه های هنگفتی کرده بودند 
و اطمینان داشتند که تهدیدی متوجه تأسیسات این منطقه نیست. بر این اساس حدود دو سال 
پیش شرکت آرامکو - مشترک بین آمریکا و عربستان - در زمانی که فرضیه گسترش جنگ یمن 
و به مخاطره افتادن امنیت خطوط انتقال نفت در بنادر غرب عربستان مطرح شد، در بیانیه ای 
اعالم کرد، سیستم دفاعی این میادین استراتژیک نفتی امکان تعرض به آنها را از میان برده است. 
نکته دیگر این اســت که پهپادهای تهاجمی انصاراهلل که دوادمی و قطیف را مورد حمله 
قرار دادند، می توانند ریاض را نیز مورد حمله قرار دهند. چرا که فاصله  این دو شهر از ریاض به 
ترتیب بیش از 230 و 390 کیلومتر نیست و عملیات پهپادی »نهم رمضان« می تواند در روزهای 
آینده علیه ریاض به کارگرفته شود. هر چند حساسیت مناطق نفتی سعودی کمتر از اهمیت 

پایتخت هم نیست. 
در شرایطی که مقامات سعودی و امارات از »تحول خطرناک« در مسایل امنیتی منطقه سخن 
می گویند، توقع هماهنگی کامل عربی با آنان و کنار گذاشتن - ولو موقت - اختالفات تا حدی 
بدیهی هم به نظر می رســد، اما جالب این است که حتی در این شرایط کشورهای عربی، خود 
سعودی و امارات را در این رخدادها »مقصر اول« به حساب می آورند! روزنامه کویتی »القبس« 
اگرچه مواضع ضد ایرانی آن مشهور است، دو روز پیش نوشت: راه حل، تشدید فشار بر ایران 
نیست و الاقل سه کشور عربی خلیج فارس - عمان، قطر و کویت - با سعودی ها و اماراتی ها هم 
نظر نیستند این روزنامه نوشت: حتی آمریکایی ها نیز تمایلی به تنش جدید امنیتی با ایران ندارند. 
در این میان تهاجم برق آســا و ویرانگر علیه بندر »فجیره«، خطرات بزرگ ادامه جنگ 
یمن را به مقامات این کشور و به آمریکایی ها که حفاظت از این بندر را برعهده دارند و شریک 
امارات در صادرات نفت از این بندر می باشــند، گوشزد کرده است. بندر فجیره به دلیل وجود 
ترمینال های بزرگ نفتی و صادرات نفت خام امارات از اهمیت ویژه ای برخوردار است. امارات 
با هدف رهایی از خطرات ناشــی از وابستگی به تنگه هرمز، در دهه اخیر تالش زیادی کرد تا 
خط لوله ای تا بندر فجیره - در ســواحل جنوبی دریای عمان - احداث کند. این خط لوله سه 
سال پیش عملیاتی شد و توانست حدود 70 درصد صادرات نفت امارات را به این بندر منتقل 
نماید. بر این اســاس حاکم فجیره در آذر 1395 با اشاره به احداث این خط لوله گفت: »تهدید 
به بستن تنگه هرمز به تاریخ پیوست«. چندی پیش فرمانده مشترک ارتش آمریکا اعالم کرده 
بود: »آمریکا با همکاری متحدان خود در منطقه، آزادی کشتیرانی و نقل و انتقال نفت از تنگه 

هرمز را تضمین خواهد کرد.«
از این رو واقعه روز دوشــنبه هفته پیش واقعاً یک تحول استراتژیک به حساب می آید و 
سبب نگرانی شدید آمریکایی ها، سعودی ها و اماراتی ها شده و البته متقابالً ملت ها و کشورهای 
مخالف آنان را بشدت خوشحال کرده است. عبور محموله های مرموزی که دست کم به چهار 
کشتی بزرگ در این بندر اصابت کرده اند، دربردارنده چند نکته مهم می باشد: نکته اول عبور 
این موشک ها با هر محموله دیگر از سامانه پرهزینه دفاعی آمریکایی در این منطقه است. این 
ماجرا نشان داد سامانه آمریکا در این منطقه در نادیده گرفتن موشک های مهاجم دست کمی 
از سامانه »گنبد آهنین« نداشته! و از این پس جایی برای مانور روی سامانه های پاتریوت و بی 
52 و... وجود ندارد. نکته دوم این است که همه اهداف منهدم شده اند و در این تهاجم خطایی 
اتفاق نیفتاده است و این برتری تجهیزات نیروی مهاجم به نسبت تجهیزات طرف های متجاوز در 
منطقه را ثابت می کند. نکته دیگر این است که دقیقاً کشورهای مورد اشاره برای آنکه ضعف های 
اساسی آنان کمتر به چشم آید، ترجیح دادند که از کنار ماجرای فجیره و دو بندر سعودی واقع 

در مناطق میانی دریای سرخ به آرامی عبور نمایند و بر این افتضاح سرپوش بگذارند. 
دوم اینکه یمنی ها به موازات خارج کردن نیروهای خود از بنادر استان حدیده که براساس 
توافق استکهلم و به طرزی هوشمندانه صورت گرفت، تهاجم به مناطق از دست رفته در جنوب 
را آغاز کرده اند. انصاراهلل در هفته های اخیر با وارد کردن ضربات شــدید به نیروهای متجاوز 
سعودی و امارات و عوامل آنها، بخش هایی از دو استان بیضا و ضالع در جنوب را باز پس گرفته 
و بار دیگر به تنگه باب المندب نزدیک شده اند. عملیات جنوب، نیروهای منفعل حراک جنوب 
را فعال می کند کما اینکه در یک سال گذشته شاهد تظاهرات اعتراضی در استان های جنوب 

علیه نیروهای عربستان و امارات بوده ایم. 
سوم اینکه نیروهای یمنی استان های ســعودی همجوار یمن را مورد تهاجم قرار داده و 
بخش هایی از استان »عسیر« را به تصرف درآورده اند. عملیات در جنوب یمن و عملیات علیه 
استان های جنوبی عربستان یک تحول استراتژیک به حساب می آید این عملیات ها نشان می دهد 
که انصاراهلل پس از یک دوره عملیات های تدافعی با هدف خنثی کردن حمالت هوایی و زمینی 
سعودی به شمال یمن، وارد دوره ای تهاجمی شده اند. این موضوع ضمن آنکه نشان دهنده شکست 
عملیات نظامی ائتالف سعودی در یمن می باشد، از دست برتر انصاراهلل در جنگ فرسایشی حکایت 
می کند. این در حالی است که سعودی ها و اماراتی ها گمان می کردند عملیات های تهاجمی علیه 
انصاراهلل در استان های صنعا، صعده، حجه و حدیده، قدرت آنان را فرسوده کرده و راه برای غلبه 
بر آنان فراهم شده است. انصاراهلل هم اینک می تواند عالوه بر تکیه بر قدرت تهاجمی خود که 
با تولید انواعی از موشک های بومی همراه می باشد، روی فرسایش نیروهای متجاوز و اختالفات 

آنان سوار شود و متجاوزان را از یمن اخراج نماید. 
کامالً واضح است که آمریکایی ها در طول چهار سال گذشته از هیچ حمایتی از سعودی ها 
دریغ نکرده اند، عربستان و امارات را در اداره جنگ یمن ناتوان دانسته و از این پس در نتیجه بخش 
بودن سیاست خود دچار تردید شوند. مصوبه چندی پیش کنگره در توقف حمایت آمریکا از 
عملیات نظامی سعودی و امارات بر ضد یمن یک عالمت مهم از تحول در جنگ یمن به حساب 
می آید. البته ترامپ این مصوبه را وتو کرد اما در این میان پنتاگون که مســئول ادامه حمایت 
نظامی از ائتالف متجاوز در جنگ علیه یمن می باشــد نیز بی میلی خود در ادامه حمایت را به 
دلیل ناتوانی سعودی ها و اماراتی ها بروز داده و از این رو لحن مقامات سعودی و امارات نسبت 
به عملکرد نیروهای نظامی آمریکا در منطقه انتقادی شده است. انفعال آمریکا و سیستم نظامی 
آن در جریان عملیات های فجیره و شمال غرب عربستان نشان داد که آمریکا یا توانایی دفاع از 
این دو کشور وابسته و سیاست های آنان ندارد و یا تمایلی به ادامه حمایت بی نتیجه از آنان ندارد 
که در هر دو صورت شرایط ادامه کار برای امارات و عربستان بیش از پیش پیچیده تر می شود. 
اکنون فرصت آن اســت که این فرضیه دونالد ترامپ که می گوید این حمایت ماست که 
عربســتان و امارات را سرپا نگه داشته است باطل شود. همه باید بدانند که حتی حمایت های 
آمریکا هم قادر نیست حیات این رژیم های نامشروع متجاوز را تضمین نماید. اکنون وقت آن 
است که تهاجمات پی در پی برای از صحنه خارج کردن رژیم های شرور عربستان و امارات ادامه 
یابد و مهم ترین منبع مالی سیاســت های نظامی و سلطه طلبانه آمریکا در منطقه از بین برود. 
امروز این نه فقط خواسته ای ایرانی بلکه خواسته ای است که از سوی ملت های منطقه و بسیاری 
از دولت های آن به طور آشکار یا غیرآشکار حمایت می شود. عملکرد عربستان طی سال های 
اخیر نشان داد که منبع تولید تروریزم تکفیری و تأمین کننده مالی تروریزم غربی است. به این 
جهت امروز عربستان چه از بعد وجهه مذهبی و چه از بعد وجهه سیاسی منفورترین کشور در 
منطقه پس از رژیم صهیونیستی است. رژیم سعودی با برخورداری از ایدئولوژی تکفیری و با 
شدت وابستگی به آمریکا قابل اصالح نیست و از این رو منطقه اسالمی ما باید جراحی شود و 

این زائده سرطانی از آن جدا گردد.

آغازی بر تغییر معادله در جنگ یمن 

یادداشت روز

سعداهلل زارعی

صفحه 2
چهار شنبه اول خرداد ۱۳۹۸ 

۱۶ رمضان ۱۴۴۰ - شماره 22۱۹2

دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان

ُمَراَفَقَة  ِفيِه  َجنِّْبِني  َو  اْلَبَْراِر  لُِمَواَفَقِة  ِفيِه  َوفِّْقِني  اللَُّهمَّ 

يَا  ِبإِلَِهيَِّتَك  الَْقَراِر  َداِر  ]ِف [  إَِل  ِبرَْحَمِتَك  ِفيِه  آِوِن  َو  اْلَْشَاِر 

إِلََه الَْعالَِمنَي
»خدایا! در این روز توفیــق همراهی نیکان را نصیبم 
فرمــا و از همراهی با بدان دورم ســاز و با رحمتت، در 
بهشت جاویدان جایم ده، به حق خداوندی ات ای خدای 

جهانیان!«

خبر ویژه
وقتی برنامه در دولت گم شده

اختیارات بیشتر برای چه؟
رئیس جمهور می گوید امروز هم مانند دوره جنگ هشــت ساله، به اختیارات 

ویژه نیاز داریم.
روحانی در دیدار جمعی از روحانیون با بیان اینکه برای مدیریت بهتر شــرایط 
نیازمند تمرکز قدرت و تصمیم گیری هستیم، اظهار کرد: در دوران جنگ تحمیلی 
نیز در مقطعی که با مشکل مواجه شدیم، شورای عالی پشتیبانی جنگ ایجاد شد 
و همه اختیارات در دست این شورا بود و حتی مجلس شورای اسالمی و قوه قضائیه 
نیز در تصمیم گیری آن شورا دخالتی نداشتند و امروز هم در شرایط جنگ اقتصادی 

قرار داریم.
وی افزود: همانگونه که در جنگ 8 ساله اختیارات ویژه ای را از امام راحل گرفته 
و توانستیم جنگ را اداره کنیم و حتی موفقیت های بسیاری را به دست آوریم امروز 

هم به چنین اختیاراتی نیاز داریم.
آقای روحانی البته توضیح نداده اختیارات بیشتر را برای چه کار می خواهد؟ چرا 
که به اذعان کارشناسان -حتی کارشناسان حامی- دولت فاقد طرح و برنامه روشن 
اقتصادی است و بیش از یک سال است روش آزمون و خطا را در پیش گرفته است. 
در واقع درســت تر  آن اســت که بگوییم دولت روحانی از سال 92 به مدت 6 سال، 
جز امید به برجام هیچ برنامه دیگری نداشته و حتی از یک سال قبل هم که آمریکا 
عمال برجام را باطل کرده، همچنان فاقد طرح و نقشه جایگزین است؛ و حال آنکه 
برجام، حتی در صورت برقراری هم نمی توانست جایگزین برنامه اقتصادی درونزا باشد.
بنابراین نخستین سوال این است که وقتی دولت مطلقا برنامه اقتصادی روشنی 
ندارد، افزایش اختیارات را می خواهد که دقیقا چه کند؟ آیا خسارت هایی نظیر واگذاری 
بی محابای 18 میلیارد دالر ارز، خذف سهمیه بندی بنزین و قاچاق بی رویه حاصل 
از آن در کنار هزینه های ارزی چند میلیارد دالری برای واردات بنزین، رکود شدید 
تولید در حوزه هایی مانند مسکن و غیر آن، تشدید تورم بی سابقه و... ، کم خسارتی 
بوده که دولت می خواهد با وجود بی برنامگی و به واسطه افزایش اختیارات، بر ابعاد 

همین خسارات بیافزاید؟
نکته دیگر این است که دولت اختیارات فراوان و بعضاً فراقانونی دریافت کرده 
با این وعده که نیاز مدیریت اقتصادی است. از جمله اختیاراتی که در حصول توافق 
نامتوازن برجام داشت و با فضاسازی مسموم، چنین القا کرد که رونق یا رکود اقتصاد 
کشور، معطل همین توافق است. دولت همچنین سهم ساالنه صندوق توسعه ملی از 
درآمدهای نفتی و ارزی را از 34 درصد مصوب در کانون برنامه پنج ساله توسعه، به 
10 درصد کاهش داد، تولید مسکن در کشور را با فخرفروشی حماقت آلود وزیر مربوطه 
به صفر رساند و مجلس را در موقع اتفاقات مختلف دور زد. اما حاال با همه این سوء 
تدبیرها، رئیس دولت همچنان مدعی است اختیاراتش کم است و البد باید با تعطیلی 
مجلس و قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت را مطلق العنان کرد تا 
به جای یک برجام، چند برجام انباشته از خسارت در حوزه توانمندی نظامی و اقتدار 
منطقه ای امضا کند و به جای تورم 50 درصدی، تورمی 100 درصد را به مردم ارزانی 
کند. جالب اینکه همین چند هفته قبل معاون اول رئیس جمهور از مردم و کارشناسان 
خواست نظر بدهند که سهمیه بندی و توزیع کوپنی کاال بهتر و به مصلحت تر است 
یا آزادســازی اقتصاد و آزاد کردن قیمت هــا؛ یعنی دولت هنوز نمی داند با خودش 
چند چند است و می خواهد چه کار بکند اما فقط اختیار بیشتر و بیشتر می خواهد.

واقعیت تلخ دیگر این است که دولت بالغ بر 11 ماه است سخنگو ندارد، چرا که 
تیم اقتصادی و مدیریتی آقای روحانی حرفی برای گفتن ندارد و کسی هم به همین 
دلیل نمی پذیرد سخنگوی دولتی باشد که به تعبیر علی صوفی )وزیر دولت اصالحات 
و مشاور خاتمی( محبوبیتش زیر 10 درصد رسیده است. واقعیت این است که دولتی 
با چنین کارنامه ای برای قصور و تقصیرهایش باید مؤاخذه شود و حساب پس بدهد. 
ضمن اینکه، قانون اساسی و تفکیک قوای ناشی از آن، اجازه تمرکز و خودکامگی و 

خود رأیی را به رئیس جمهور نمی دهد.
وقتی قدرت تخیل در دولت

از عقل جلو می زند
رئیس جمهور در دیدار با جمعی از اصحاب فرهنگ و هنر گفت: »باالترین امتیاز 
هنرمندان خالقیت است و این قدرت تخیل از فکر اندیشه و عقل باالتر است. هنرمندان 
با این قدرت عجیب و سرمایه تخیل، آثار هنری خود را به جامعه عرضه می کنند.«

روزنامه رسالت در این زمینه نوشت: جناب رئیس جمهور، حرف دلشان را زدند 
و حکم به برتری تخیل بر عقل دادند و انصافا هم قول و فعل ایشــان در این زمینه 
یکی اســت. این را می شود از تصمیم های سرنوشت سازی که برای کشور و مردم 

گرفتند تشخیص داد.
عقل می گفت وعده صد روزه دادن اشــتباه اســت، اما تخیالت مؤید دادن این 
وعده ها بود، اما بعد از آنکه تخیل نتیجه نداد گفتند کسی که وعده 100روزه بدهد 

عقل ندارد.
عقل می گفت به مذاکره با دشمن، بدبین باش، اما تخیل گفت به مذاکره خوش بین 

باشید و البته بعد از چند سال انتظار برای چیدن گالبی های برجام، شد آنچه شد.
عقل گفت دشمن را به دشمنی بگیرید، َفاتَِّخُذوُه َعُدًوّا اما تخیل گفت لبخند بزنید 

و نتیجه دیپلماسی لبخند را بعد از چند سال فرصت سوزی دیدیم.

عقل گفت با خدا ببندید، اوســت قادر مطلق؛ اوست که عزیز و شکست ناپذیر 
است، ولی تخیل گفت با کدخدا می بندیم قدرت دست اوست. به زعم خودشان با 

کدخدا بستند و رفیق نیمه راهشان بزرگ ترین دستاوردشان را پاره کرد.
عقل گفت به تدریج و در فاصله های طوالنی هم دشــمن از دشمنی و تحریم 
دست برنمی دارد، اما تخیل گفت بالمره تحریم ها برداشته می شود. حاال اندرخم یک 
کوچه اند تا نفت شان را بشکه بشکه به این و آن بفروشند، چراکه هنوز سپیده صبح 

بدون تحریم، نزده است.
اصال عقل چیست؟ بگذارید از لسان صادق آل محمد )ع( بخوانیم. از ایشان سؤال 
شد: »عقل چیست؟« فرمود: عقل آن است که به وسیله آن خدای رحمان پرستش 
شود و بهشت به دست آید. راوی گوید، عرض کردم: »پس آن چه معاویه داشت چه 
بود؟« حضرت فرمود: آن نیرنگ است، آن شیطنت است! آن نمایش عقل را دارد ولی 
عقل نیست.«تخیل اما خیال پردازی است؛ از واقع، بویی نبرده و شما و ُملک و ملت 
را به سرمنزل مقصود نمی رساند. شاید اشکال کار ما همین جا بوده که گمان کردیم 
برای غیرهنرمندان هم این خیال پردازی ها نقطه مثبت تلقی می شود. حاال هم بهتر 
است آقایان خیال پرداز به حرف عقالی کشور که دنبال مذاکره نیستند گوش دهند 

نه اینکه هنوز بگویند ما اهل مذاکره ایم.
گعده افراطیون مدعی اصالحات

با گروهک مطرود امام خمینی)ره(
شماری از افراطیون مدعی اصالح طلبی از جمله اعضای احزاب منحله مشارکت و 

سازمان مجاهدین)انقالب( در نشست گروهک نهضت آزادی شرکت کردند.
در نشســت این گروهک مطرود حضرت امام خمینی)ره( که به بهانه سالگرد 
تأسیس آن برگزار شد و مصطفی معین و محمد توسلی سخنرانی کردند، فیض اهلل 
عرب سرخی، جواد امام، مرتضی الویری، حسین موسویان، محمود صادقی، عماد باقی، 
قربان بهزادیان نژاد، محمدرضا جالیی پور، علی تاجرنیا، حسین مرعشی، سیدمحمود 
دعایی، محمدجواد حق شــناس و ابراهیم اصغرزاده فعالین سیاسی و اجتماعی نیز 

حضور داشتند.
این نشست در حالی برگزار شد که بر سر ریاست گروهک، میان دو طیف حاضر 

در آن اختالف و منازعه در جریان است.
حضرت امام)ره( خطاب به علی اکبر محتشمی پور وزیر کشور وقت درباره نهضت 
آزادی تصریح کردند که این گروه نباید رســمیت داشته باشند، چرا که آنها پدران 
معنوی سازمان منافقین هستند و اگر سرکار می ماندند سیلی به اسالم و ایران می زدند 

که تا قرن ها سر بلند نمی کرد.
افراطیون مدعی اصالحات تا پیش از سقوط کامل فکری، خود را »خط امامی« 

جا می زدند.
مشاور خاتمی: دولت فشل شده

و روحانی بی کفایت است
دعوای اصالح طلبان با حزب اعتدال و توســعه مجدداً شدت گرفت. افراطیون 
مدعی اصالحات با زدن حزب وابسته به نوبخت و واعظی، سعی می کنند از پذیرش 

مسئولیت کارنامه منفی دولت شانه خالی کنند.
علی صوفی وزیر دولت اصالحات در روزنامه آفتاب یزد نوشت: حسام الدین آشنا 
مشاور فرهنگی رئیس جمهور درحالی نسبت به عدم به کارگیری تجربیات دوره اول 
دولت از سوی روحانی برای بهبود اوضاع اعتراف می کند که خود از دولت است. از این 
رو، باید اذعان داشت که متأسفانه روحانی در کنار خود افرادی دارد که به هیچ روی 
حاضر به قبول این واقعیت ها نیستند و معلوم نیست که افرادی نظیر واعظی هم به 
اعتراف آشنا اعتقاد داشته باشند. درحالی که روحانی دولت را کامال به واعظی سپرده 
اســت، حال آنکه مردم به روحانی رأی دادند. بنابراین واعظی به عنوان رئیس دفتر 
نباید این همه اختیار داشته باشد اما معاون اول رئیس جمهور بگوید من حتی اختیار 
تغییر منشی ام را هم ندارم. این مسائل مواردی است که از درون دولت خارج می شود.

اگر جهانگیری این اختیار را ندارد پس چه کســی باید داشــته باشــد. وقتی 
اعتدالگرایان روحانی را به ســمت و سوی عملکرد حزبی تشویق می کنند و رئیس 
جمهور به خاطر حزب اعتدال و توسعه همه چیز را به واعظی بسپارد به طور قطع 
به سادگی نقش اصالح طلبان را در انتخابات 96 انکار می کند. به طور قطع با وجود 
چنین وضعیتی، روحانی بی انگیزه می شود تا آنجا که او به تازگی در دیدار با فعاالن 

سیاسی به حدود اختیاراتش اعتراف کرد.
حال آنکه به راستی اگر روحانی از همان ابتدا می دانست که اختیاراتش محدود 
اســت چرا مسئولیت به این سنگینی را قبول کرد تا آنجا که سعید حجاریان به او 
پیشنهاد استعفا داد؟ او اگر به این مسئله آگاه بود چرا اجازه داد اصالح طلبان همه 
حیثیت خود را صرف پیروزی خود کنند به همین دلیل باید اذعان داشت که سخنان 
رئیس جمهور درباره حدود اختیاراتش به هیچ روی قابل دفاع نیست و ادامه این وضع 

با توجه به نداشتن انگیزه از سوی دولت برای بهبود اوضاع به زیان روحانی است. 
وضعیت نباید به گونه ای باشد که امروز از استعفای ایشان سخن به میان بیاید و 
یا مجلس بخواهد به بی کفایتی او رأی دهد و یا افرادی از طریق ساز و کارهای مورد 
پیش بینی بخواهند وارد کار شوند. زیرا روحانی همچنان دوسال دیگر باید در راس 
دولت باقی بماند و کارهای بسیاری برای انجام دادن دارد و این زمان، مدت کمی نیست.

در حالــی که دولــت دوم اصالحات از نظر خود اصالح طلبان، دولتی به مراتب 
ضعیف تر بود، صوفی مدعی شد: همان طور که آشنا اذعان کرد، انتظارها بر این بود 
که رئیس جمهور از تجربیات دور نخست خود استفاده می کرد و در دور دوم قوی تر 
از دور نخســت عمل کند؛ همان طور که رئیس دولت اصالحات در دور دوم قوی تر 
از دور نخســت عمل کرد. رئیس دولت اصالحات در دور دوم تغییرات معناداری در 

کابینه ایجاد کرد.
به طور مثال معاون اول، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر کار خود را تغییر داد 
و کابینه ای جدید به مجلس معرفی کرد و با همان کابینه تا پایان دولت هشتم کار کرد.
رئیس دولت اصالحات کارنامه بسیار قابل قبولی ارائه داد و رشد اقتصادی باالی 
7 درصد داشت. رضایت جامعه را به دست آورد، مردم حتی امروز هم حسرت دوران 

اصالحات را می خورند.)!؟(
وی در پایان می نویســد: امروز کشور به حال خود رهاست و همه چیز به ویژه 
در حوزه اقتصادی افسارگسیخته است. در حالی که جامعه همواره نمی تواند چنین 
وضعی را تحمل کند به همین دلیل دولت به فردی با انرژی باال نیاز دارد اما وجود 
انگیزه در دولت روحانی مشــاهده نمی شــود و خود دولت هم نسبت به فشل بودن 

خود معترف است.
... ولی مردم می گویند

شارالتان حقه باز، ما را گول زدی
صادق زیباکالم در حالی که  اخیرا روحانی را گلگیر عملکرد نظام خوانده بود، 

گفت: اگر به سال 96 برگردیم، برای روحانی بیشتر تبلیغ می کنم.
وی در گفت وگو با روزنامه آفتاب یزد اظهار داشت: »دولت روحانی در دو سال 
اخیر اشتباهات بسیاری داشته است. دولت او کم سوءمدیریت و سوءتدبیر نداشته 
است. دولت روحانی به کرات تصمیمات نادرست در حوزه اقتصادی اتخاذ کرده است«.

زیبــاکالم با این حال در ادامه گفت: »اگر باز هم زمان به عقب یعنی به همان 
انتخابات اردیبهشت 96 بازگردد از حسن روحانی حمایت می کنم. حتی نسبت به 
انتخابات ریاست جمهوری اخیر بیشتر هم فعالیت خواهم کرد تا روحانی مجددا پیروز 
شود و مردم با مشارکت بیشتری در پای صندوق های رای حضور پیدا کنند، چنانکه 
رای روحانی حتی از 24 میلیون هم باالتر برود... اگر باز هم زمان به عقب بازگردد در 
تصمیمم هیچ تغییری نسبت به حمایت از حسن روحانی ایجاد نخواهد شد، چرا که 

در بسیاری از موارد، پیشرفت یعنی اینکه به عقب بازنگردیم«.
البته آقای زیباکالم نگفته که مردم اگر به ســال 96 برگردند، اغلب آنها که به 
روحانی رای دادند دیگر به او رای نمی دهند. ســندش همین سخنان چندی پیش 
زیباکالم که گفت:  از هر 100 تا پیامی که برای من می آید،  90 تایش این است که 

شارالتان حقه باز! تو ما را گول زدی که به روحانی رای بدهیم.
همچنین علی صوفی مشاور خاتمی و عضو شورای سیاستگذاری اصالح طلبان 
در گفت وگو با برنامه دســتخط تســریع کرد: محبوبیت روحانی به زیر 10 درصد 

رسیده است.
دیکتاتور مخلوع  مصر

از حمایت صدام تا روابط با خاتمی
دیکتاتور مخلوع مصر که با انقالب مردم برکنار شــد، می گوید در زمان دولت 

خاتمی دنبال روابط با ایران بود اما تندروهای ایرانی نگذاشتند.
حسنی مبارک در گفت وگو با روزنامه االنباء کویت گفت: مصر در جنگ میان 
عراق و ایران، در کنار بغداد ایســتاد و در کنار برادران خود در حاشیه خلیج فارس 

ضد هرگونه تهدیدات ایران است.
رئیس جمهوری مخلوع مصر اضافه کرد: من در کنار ملک عبداهلل پادشاه سعودی 
دیدگاه مشترکی درباره مواجهه با تمایالت ایران در منطقه در عین حال سعی برای 
گشودن هرگونه افق تفاهمات مشترک با این کشور داشتیم و من برای ایجاد بهترین 
روابط با خاتمی رئیس جمهوری ایران تالش کردم و او را در ژنو دیدم اما تندروهای 
ایرانی در روند بهبودی روابط ســنگ اندازی کردند. در جریان حوادث ژانویه 2011 
در مصر،  رهبری ایران روز جمعه و به شکل بی سابقه ای در خطابه ای به زبان عربی 

تحریک به انقالب اسالمی در مصر کرد.
وی افزود: تمایالت و تالش های ایران در منطقه واضح اســت و تهدید امنیت 
کشورهای حاشیه خلیج  فارس امری است که نمی توان در برابر آن سکوت کرد اما 
خطر اســرائیل را نیز نباید فراموش کرد بلکه با این دو موضوع باید یکســان تعامل 

داشت تا یکی از دیگری ارجحیت پیدا نکند.
به دنبال اعتراض های مردمی در جریان  نهضت بیداری اسالمی کشورهای عرب 
به خصوص مصر،  حســنی مبارک ناچار شد از ریاست جمهوری مصر استعفا دهد. 
او ســپس به شرم الشیخ در شــبه جزیره سینا رفت اما با پیروزی انقالب مردم مصر 
دســتگیر و به زندان انداخته شــد. او در عین حال مدتی بعد در اثر انحراف انقالب 

مردم مصر،  از زندان آزاد شد.

گفت و شنود

افسار!
گفت: پادشــاه عربســتان از کشورهای شــورای همکاری 
 خلیج فــارس بــرای شــرکت در یــک »اجالس اضطــراری«

دعوت کرده است تا درباره تحوالت منطقه رایزنی کنند!
گفتم: رزمندگان انصاراهلل بد جوری پوزه این خوک های 

کثیف را به خاک مالیده اند!
گفت: مگر ترامپ نمی گفت، حمایت آمریکاست که آل سعود 
و امارات را سرپا نگه  داشته، پس چی شد؟! چرا نتوانست جلوی 

حمله جانانه انصاراهلل را بگیرد؟!
گفتم: وقتی آمریکا حریف انصاراهلل نیست، از چندتا 
خلیج فارس  همکاری  فســقلی عرب شــورای   کشور 

چه کاری ساخته است؟!
گفت: چه عرض کنم؟! حیوونکی ها چی فکر می کردند، چی 

شد؟!
گفتم: یارو رفته بود االغشــو بفروشه، چرتش گرفت 
و خوابید. وقتی بیدار شــد، دید افسار گردنشه و االغش 

داره پول می شمره!

واشنگتن پست: جنگ با ایران
مادر تمام باتالق ها خواهد بود

تشخیص  مجمع  عضو  سه 
مصلحت نظام اخبار منتشرشده 
الیحه  دو  خارج شدن  بر  مبنی 
پالرمو و CFT از دســتور کار 

مجمع تشخیص را رد کردند.
آیت اهلل محسن مجتهد شبستری 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
در گفت وگو با تسنیم، درباره برخی 
اخبار منتشرشــده مبنی بر خارج 
شــدن دو الیحه پالرمو و CFT از 
دستور کار مجمع تشخیص گفت: 
بررســی این لوایح از دســتور کار 
مجمع خارج نشــده و هم اکنون در 
کمیسیون های تخصصی مجمع در 

حال بررسی است.
وی افزود: به محض اتمام بررسی 
این دو الیحه در کمیســیون های 
تخصصی مجمع، این لوایح در دستور 
کار جلسات صحن مجمع نیز قرار 

خواهد گرفت.
انصاری، عضو  همچنین مجید 
مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در 
 CFT گفت وگو با ایرنا با بیان این که
و پالرمو از دستور کار مجمع خارج 
نشــده گفت: از ابتدا تصمیم گرفته 
شــد لوایح پالرمو و CFT با هم در 
کمیسیون مربوطه در مجمع بررسی 
شود و خود مجمع تشخیص، درباره 

آن اظهارنظر کند.
انصاری در ادامه تأکید کرد: در 

حــال حاضر CFT و پالرمو باید در 
کمیسیون مربوطه بررسی و گزارش 
آن به صحن فرستاده شود و صحن 
درباره آن تصمیم گیری کند، اما هنوز 
گزارش نظر کمیســیون به مجمع 

فرستاده نشده است.
احمد توکلی هم که با خبرآنالین 
گفت وگو کرده، خبر خارج شدن دو 
الیحه پالرمو و CFT از دستور کار 
مجمع تشخیص را رد کرد و گفت: 
نه این لوایح از دســتور کار مجمع 
خارج نشده است بلکه زمینه بررسی 

آن وجود ندارد.
گفتنی است محمد صدر، عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام روز 
دوشنبه در گفت وگو با همشهری از 
خارج شدن لوایح CFT و پالرمو از 
دستور کار مجمع تشخیص مصلحت 
نظام خبر داده و گفته بود: علت این 
امــر را از دبیرخانه و رئیس مجمع 

بپرسید.
بر همین اساس بود که مصطفی 
کواکبیان نیز روز گذشته در جلسه 
علنی مجلس طــی تذکری گفت: 
بیــش از چهار ماه اســت که بحث 
CFT و پالرمو به مجمع تشخیص 
مصلحت نظام فرستاده شده، اخیراً 
شنیدیم دبیر مجمع آن را از دستور 
کار خــارج کــرده و امیدواریم این 
موضوعی که شنیده ایم درست نباشد.

آیت اهلل شبستری: پالرمو و CFT از دستور كار 
مجمع تشخیص مصلحت خارج نشده است

یک روزنامه آمریکایی با اشاره 
به توانمندی های ایران برای مقابله با 
هرگونه اقدامات تحریک آمیز آمریکا، 
تأکید کرد که آمریکا نباید برای اقدام 
نظامی علیه ایران ریسک کند زیرا 
جنگ با ایران مــادر تمام باتالق ها 

خواهد بود.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در 
گزارشی به تنش های اخیر در منطقه غرب 
آسیا اشاره کرد و نوشت که درگیری نظامی 
با ایران »مادر تمام باتالق ها« خواهد بود.

در این گزارش آمده است که »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهور آمریکا به طور موقت 
از تنش ها علیه ایران در روزهای گذشته 
کــم کرده بود کــه در اقدامی، مجدداً با 

انتشار توییتی بر این تنش ها دامن زد.
ترامپ روز یکشنبه هفته جاری، در 
یک پیام توییتری تهدیدآمیز نوشت: »اگر 
ایران خواستار جنگ باشد، پایان رسمی 
ایران خواهد بــود. هرگز دیگر آمریکا را 

تهدید نکنید«.
ایــن گــزارش، طرفــداران  طبق 
سیاســت های ترامــپ در قبــال ایران، 
در پی انتشــار این توییــت تهدید  آمیز، 
واکنش های قابل تأملی از خود نشــان 
دادنــد به طــوری که ســناتور »مارکو 
 روبیو« از ایالت »فلوریدا« هشــدار داد: 

»حمله = پاسخ قطعی«.
»تام کاتن« ســناتور جمهوری خواه 
که مواضع تندی در قبال ایران دارد نیز 
در پی پیام توییتری ترامپ تصریح کرد: 
»اگــر ایران علیه آمریــکا یا همپیمانان 
ما در منطقه اقــدام نظامی انجام دهد، 
قطعاً انتظار یــک واکنش مخرب علیه 
ایران را خواهیم داشت«. واشنگتن پست 
سپس با اشاره به تمامی این لفاظی های 
جنگ طلبانه مقامات آمریکایی ادامه داد 
که این رجزخوانی ها، تند و به شــدت از 

واقعیت به دور است.
نویسنده این گزارش تأکید کرد که 
بررسی قابلیت های ایران نشان می دهد که 
هیچ گزینه نظامی علیه ایران قاطعانه یا 
کم هزینه نخواهد بود بلکه جنگ با ایران، 

مادر تمام باتالق ها خواهد بود.
»مکس بــوت« نویســنده گزارش 
واشنگتن پســت که خــود از حمایتش 
از جنگ عراق ابراز پشــیمانی می کند، 
در ادامــه به وخامت تقابــل احتمالی با 
ایران اشاره می کند و می نویسد: »)تقابل 
با ایران(، مادر همه باتالق ها خواهد بود: 
تقابلی که جنگ عراق را به وجود آورد-و 
من در حال حاضر از حمایت از آن بسیار 
پشیمان هســتم- در مقایسه )با تقابل 

احتمالی با ایران( هیچ است.
ناتوانی آمریکا

طبق این گــزارش، ایران ســامانه 

»اس -300« یعنی پیشرفته ترین پدافندی 
که تاکنون جنگنده های آمریکایی با آن 
روبرو بوده اند را در اختیار دارد و تقابل با 
ایران اقدام ساده ای برای نیروی هوایی و 
دریایی آمریکا نخواهد بود و تعداد زیادی 
از خلبانــان و هواپیماهای آمریکایی در 

این تقابل احتمالی از بین خواهند رفت.
این گزارش ســپس به ناکامی های 
آمریکا در بمباران دیگر کشورها اشاره کرد 
و نوشت، آمریکا شمال ویتنام، کامبوج و 
الئوس را برای سال ها بمباران کرد و سه 
برابر مجموع مهمات مورد استفاده کشورها 
در جنگ دوم جهانی را علیه این کشورها 
به کار برد، و با این وجود، در جنگ ویتنام 

شکست خورد.
طبق این گــزارش، حمالت هوایی 
در اغلب موارد، زمانــی قاطعانه خواهد 
بود که همراه با حمالت زمینی باشد که 
آمریکا فاقد یک گزینه زمینی واقع بینانه 
است. ایران در مقایسه با عراق هم از نظر 
وسعت و هم جمعیت بسیار بزرگ تر است.

این گزارش سپس در توضیح ناتوانی 
آمریــکا در اعزام نیرو به ایران نوشــت، 
ریاضیات اقدام نظامی حاکی از آن است 
 کــه آمریکا و همپیمانان این کشــور به
 600 هزار نظامی در عراق نیاز داشــتند 
که البته هرگز این هدف محقق نشــد و 
آمریکا و همپیمانانش هرگز بیش از 180 
هزار نظامی در عراق نداشتند. طبق همین 
محاسبات، آمریکا به 1/6 میلیون نظامی 
برای اعزام به ایــران نیاز دارد، در حالی 
که مجموع نیروهای ارتش و تفنگداران 
آمریکایی 654403 نفر، یعنی نصف مقدار 

مورد نیاز است.
طبق گزارش 2011 مرکز ارزیابی های 
راهبردی و بودجه آمریکا، ایران قادر است 
با تاکتیک های »نامتقارن«، پاسخ حمالت 

هوایی آمریکا را بدهد.
بنا بر ارزیابی  های سال 2011، ایران 
قادر اســت از ترکیبی از موشــک های 
ضدکشتی کروز، پهپادها، زیردریایی ها، 
کشتی های کوچک و مین برای »حمله« 
به ناوهای آمریکا در آب های خلیج فارس 

استفاده کند.
بنا به گزارش روزنامه واشنگتن پست، 
طبق ارزیابی مرکز ارزیابی های راهبردی و 
بودجه آمریکا، ایران قادر است پایگاه های 
آمریکا در منطقه را با زرادخانه های حدود 
دو هزار موشــک خود هــدف قرار دهد 
و همچنین ایران قادر اســت شبکه های 
رایانــه ای آمریکا را با حمالت ســایبری 

فلج کند.
به گزارش فارس، واشــنگتن پست 
سپس با اشاره به قابلیت های ایران برای 
مقابله با آمریکا نوشــت که واشنگتن در 
مقابل ایران چه خواهــد کرد؟ تعدادی 

موشــک کروز و تعــدادی بمب پرتاب 
می کند؟ حتی تصــور اینکه ترامپ یک 
هولوکاست هسته ای به راه بیاندازد تا به 
معنای واقعی کلمه به ایران »پایان« دهد 
نیز سخت است. نویسنده واشنگتن پست 
در پایان گزارش خود به جمله ای از ژنرال 
»دیوید پترائوس« از فرماندهان ســابق 
ناتو اشاره کرد که در حین حمله 2003 
به عراق گفت: »به من بگویید که چگونه 
)جنگ عراق( پایــان می یابد«. »جورج 
بوش« رئیس جمهــور وقت آمریکا هیچ 
ایده ای درباره پایان جنگ عراق نداشت. 
به همین ترتیب، امروز نیز جنگ طلبان در 
داخل و خارج از دولت ترامپ، هیچ ایده ای 
درباره چگونگی پایان جنگ با ایران ندارند 
و بهتر است برای آغاز چنین جنگی با ایران 

ریسک نکنند.
همصدایی انگلیس با آمریکا

»پنی موردانــت« وزیر دفاع جدید 
انگلیس در اظهاراتی گستاخانه، به حمایت 
از موضع ضدایرانی آمریکا پرداخت و گفت 
در صورت بروز درگیری نظامی، لندن از 

واشنگتن حمایت می کند.
به نوشته پایگاه »هرالد«، موردانت 
که در جلســه پارلمان انگلیس صحبت 
می کرد، در پاســخ به این سؤال که اگر 
تنش در خلیج فارس جدی شود، آیا ارتش 
انگلیس از آمریکا حمایت می کند، گفت: 
بله، و ما همیــن االن هم در آن منطقه 
مســتقر هســتیم. هفته گذشته معاون 
انگلیسی ائتالف تحت رهبری آمریکا در 
عراق و سوریه ادعای واشنگتن مبنی بر 
افزایش »تهدیدات ایران« در منطقه را رد 
کرد. پس از اظهارات این ژنرال بلندپایه، 
رسانه های انگلیســی گزارش دادند که 
لندن در واکنش به ناخرسندی واشنگتن 
از این اظهارات، به دنبال راهی برای جبران 
است. از آن پس لندن موضعی ضدایرانی 
اتخــاذ کرده و به حمایت از واشــنگتن 

پرداخته است.
ادعای ترامپ

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
مدعی شــد ایران در زمان مقتضی برای 

مذاکره با آمریکا تماس خواهد گرفت.
دونالد ترامپ روز دوشنبه در حساب 
رسمی خود در توئیتر نوشت: ایران هرگاه 
آمادگی داشته باشد، با ما تماس خواهد 
گرفت. در عین حال اقتصاد آنها همچنان 
در حال سقوط اســت. برای مردم ایران 

خیلی ناراحتم.
وی در یک پیام توئیتری دیگر تصریح 
کرد: رسانه های دروغ پرداز خبرهای اغلب 
نادرســتی را ]درخصوص ایران[ منتشر 
می کننــد؛ در حالی کــه آنها چیزی در 
مــورد اینکه آمریکا برای مذاکره با ایران 
تالش کرده است یا خیر، نمی دانند. این 

گزارش ها نادرست هستند.
رئیس جمهــور آمریکا چندی پیش 
اعالم کرده بود که دوســت دارد مقامات 

ایران با وی تماس بگیرند.
ترامپ در ابتــدا از تهدید به تقابل 
نظامی با ایران دم زد و وقتی نشــانه ای 
از عقب نشــینی مشــاهده نکــرد، بــه 
تمنای مذاکره روی آورد و حتی شماره  
تماسی را نیز در اختیار سفارت سوئیس 
در تهران )حافظ منافع آمریکا(  قرار داد 
تا در صورت لزوم به مقامات ایران تحویل 

داده شود.
با این حال ایران تأکید کرده است که 
هرگز تحت فشار تن به مذاکره با آمریکا 
نخواهد داد و ایران کشــوری نیست که 
تسلیم خواسته های یک رژیم زورگو شود.
پایگاه تحلیلی پالتیکو در گزارشــی 
نوشــت: جمهوری خواهان ســنا تأکید 
کردند که رئیس جمهور آمریکا برخالف 
لفاظی های جنگ طلبانه، خواستار جنگ با 
ایران نیست و جمهوری خواهان نیز چنین 

چیزی را خواستار نیستند. 
دلیل عدم مذاکره با آمریکا

روزنامه الشــروق تونس در گزارشی 
نوشت:چرا ایران اصرار آمریکا برای مذاکره 
را رد می کند؟ پاسخ این است که تهران 
به خوبی می دانــد که موجود آمریکایی 
هدف نهایی اش مذاکره نیست بلکه تالش 
می کند آنچه می خواهد، دیکته کند و با 
تهدید و تشــدید تنش، میز مذاکره را به 
میدانی برای تحمیــل دیکته های خود 

تبدیل کند.
یکی از ســخنگویان وزارت خارجه 
چین در نشســت مطبوعاتی هفتگی از 
روابط تجــاری و اقتصادی پکن- تهران 

دفاع کرد و آن را قانونی برشمرد.
این دیپلمات چینی در ادامه توضیح 
داد: موضع چین در این مورد بسیار روشن 
است. روابط عادی اقتصادی و تجاری بین 
چین و ایران مشروع و قانونی است و نباید 

کسی آن را متوقف کند.
چین بارها مخالفت خود با اقدام های 
ضدایرانی آمریکا را ابراز داشته است. این 
کشور از جمله خریداران عمده نفت خام 

از ایران است.
»اوو مورالس« رئیس جمهور بولیوی 
تهدیدات آمریکا علیه ایران را محکوم کرده 
و گفت که اقدامات اخیر آمریکا در راستای 

تقویت صنایع نظامی این کشور است.
به گزارش خبرگزاری ها، مجید تخت 
روانچی ســفیر و نماینده دائم جمهوری 
اسالمی ایران در سازمان ملل در نامه ای 
به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای 
امنیت تصریح کرد:دنبال جنگ نیستیم، 
ولی اگــر تحمیل شــود، قاطعانه دفاع 

می کنیم.


