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33916546 تمام ساعات شبانه روز

* حماسه اربعین حسینی کمر دشمنان اسالم را شکست و در رسانه هایشان 
به هذیان گویی افتادند. به برادران سپاهی نیز دست مریزاد می گویم که در این 
ایام با دستگیر کردن یک جرثومه تباهی فضای مجازی هدیه قابل توجهی به 

ملت دادند.
9020---0935 و طاهری- مالیر

* یک بار دیگر ذکاوت و دالوری سربازان گمنام امام زمان)عج( در سپاه، دشمنان 
شیطان صفت را انگشــت به دهان نگه داشت. دست این عزیزان را می بوسم. 
شیرینی این پیروزی زمانی بیشتر می شود که جاسوسان داخلی صاحب منصب 
که وی را تغذیه می کردند جلوی میز قاضی بنشینند و پاسخ خیانت خویش را 

بدهند و رسانه ملی پخش کند.
0914---8902
* روح اهلل زم مدیرمسئول آمدنیوز در گذشته به طور علنی اعالم کرد هدفشان 
از تبلیغ برای ریاســت جمهوری آقای روحانی به دلیل عالقه به ایشان نبوده 
بلکه به دنبال زیادشــدن مشکالت کشور و به نقطه جوش رساندن مردم برای 

ایجاد آشوب در جامعه با هدف براندازی بوده است.
0933---2977
* بــه عنوان یک ایرانی و به ســهم خودم از رئیــس محترم قوه قضائیه بابت 
بازگرداندن حدود 7 هزار میلیارد تومان وجه نقد و صدها میلیون دالر و یورو 
و دینار و... از اختالس کنندگان به خزانه کشور تقدیر و تشکر می کنم. تقاضای 
ما این است که به حساب افرادی که از دولت ارز 4200 تومانی گرفته و اقدام 

به واردکردن کاال نکرده اند نیز رسیدگی شود.
محمدی
* عودت هزاران میلیارد تومان از اختالس کنندگان به بیت المال حاصل جدیت 
و قاطعیت برخورد با مفسدین اقتصادی در قوه قضائیه است. جا دارد از حسن 
تدبیر و حرکت جهادی رئیس محترم این قوه آقای رئیسی تقدیر و تشکر بشود.
0938---6263
* ایــن رقم های حیرت آ ور نجومی که با تدبیر رئیس قوه قضائیه به بیت المال 
بازگشت مایه امید و نشاط قلوب همگان شد فقط یک نگرانی وجود دارد و آن 
اینکه مبادا مبالغ فوق صرف برجامیان و یا اجابت مطالبات نجومی بگیران شود.
0939---1156

* وقتی مجمع تشــخیص مصلحت نظام تصریح کرده است لوایح  FATF و 
CFTرا مقام معظم رهبری تأیید ننموده اند باید دستگاه قضایی معاون اول را 

احضار و به علت نشر اکاذیب او را محاکمه نماید.
0914---9040
* مجلس و نمایندگان تا کی می خواهند در خصوص گفته های خالف واقع و 
نسبت های کذب آقای رئیس  جمهور و دیگر مقامات دولت سکوت اختیار کنند؟
0915---7215
* دولت به شروط شورای امنیت ملی، مجلس و به ویژه به توصیه ها و شروط رهبر 
معظم انقالب اسالمی در بحث مذاکرات هسته ای عمل نکرده، رئیس جمهور اظهار 
می دارد تصمیم نظام بود! حاال معاون اول رئیس جمهور هم می گوید رهبری با 
FATF موافقت کرده اند؟! چطور جرأت می کنند به این راحتی اکاذیب بگویند؟
2846---0935 و 0312---0939 و 6960---0936
* آقای رئیس جمهور و دولتش با ســوءمدیریت خود برای ما مردم مشــکل 
درست نکنند نیازی نیست ایشان خودش را قربانی نظام بکنند. قربانی واقعی 
نظام مردمی هســتند که زیر فشار گرانی و تورم حاصل از دست پخت دولت 

ایشان دست و پا می زنند.
0916---6043
* اصرار چندباره رئیس جمهور طی 6 سال اخیر در مقابله با تفسیر قانونی شورای 
نگهبان از اصل 113 قانون اساسی راجع به اختیارات ریاست جمهوری اقدامی 
در جهت فرافکنی ضعف ها و شکست ها و واردساختن لطمه های جبران ناپذیر 

به مردم و کشور است. این را دیگر همه می دانند.
0912---3124

* آقــای رئیس جمهور به جای اینکــه در این فرصت اندک باقی مانده از دوره 
ریاســت جمهوری خود برای حل مشکالت اقتصادی جامعه تالش بیشتری 
بکنند باز حاشیه سازی کرده و موضوع رفراندوم را به میان کشیده است. کاش 
ایشان متوجه می شد که به جای دخالت در کار سایر قوا کمی هم به وظایف 

خود در قبال این مردم باید فکر کنند.
0914---7434
* آقای مهدی ترابی! عمل تو ما را به یاد حماسه شهید حججی انداخت. مخالفانت 
مانند قلک خالی و یا چند فلز در داخل آن فقط سروصدا می کنند. نگران نشوی.
0992---8857

* قیمت کپی یک برگه 5 برابر شده و از 200 تومان به هزار تومان افزایش یافته 
است. آقای رئیس جمهور به جای پاسخگویی دوباره حاشیه سازی را در پیش 

گرفته و صحبت از به رفراندوم گذاشتن مذاکره با آمریکا می کند!
علیمردانی
* ظاهرا اخبار شــبکه یک یا شــبکه خبر تاریخ 98/7/30 از گالیه کشاورزان 
به علت عدم خرید محصوالتشان از جمله سیب شکایت داشتند که با این همه 
زحمات محصول سیب ما را زیر 900 تومان می خرند! پس چرا همین سیب 
در بازار حتی میادین تره بار شهرداری باالی 4 هزار تومان به فروش می رسد؟ 
چه دستانی در کار است تا کشاورز زحمتکش این قدر آسیب ببیند و نتواند با 

حداقل سود محصول خود را مستقیم به دست مشتری برساند؟
طاهری
* وزیر جهاد کشاورزی از کشاورزان انتقاد می کند که چرا بدون توجه به تقاضای 
بازار اقدام به کشت محصول می کنند! ای کاش یک نفر از این وزیر می پرسید پس 
شما و تیم همراهتان به عنوان مدیران ارشد وزارتخانه در قبال صرف هزینه های 
نجومی اداری چه نقش سازنده ای در شکل گیری فرایند تولید داشته اید؟ جهاد 
کشاورزی و دولت باید به تفکیک هر استان میزان تولید هر محصول کشاورزان 
را برآورد و اعالم نماید تا یک سال محصوالت کشاورزان در دستشان باد نکند 
تا آنها را برای حیوانات مصرف نمایند و یک سال قحطی یک یا چند محصول 

با قیمت دهها برابر ایجاد نشود.
0903---9219
* قطار 626 تهران - یزد از قیمت 62 هزار تومان به 80 هزار تومان تغییر کرده 

است! چرا ناگهان حدود 22 درصد به نرخ بلیط قطار اضافه کرده اند؟
021----3152
* سال گذشته روی قبوض گاز چاپ کرده بودند مبلغ 600 تومان بابت حق 
بیمه می باشد و هر مشترکی خواستار عودت این مبلغ باشد پیامک ارسال کند 
نشان به آن نشان که به شماره مورد نظر پیامک کرده ایم ولی خبری از عودت 
این پول نیست. لطفا بنویسید این چه سیاه بازی است که برای مردم درمی آورند؟
ب-م
* در کنار حقوق های برخی از مدیران نجومی دولت که بعضا با دریافت یارانه 
همراه است امثال ما هم که با حداقل حقوق های یک میلیون و دو میلیونی به 

سختی امرار معاش می کنیم شاهد قطع یارانه خویش هستیم! چرا؟
0911---0084

* در مهد کودک و پیش دبســتانی احسان مادر واقع در منطقه 16 آموزش و 
پرورش بچه ها را اجبار به اســتفاده از کراوات کرده اند. همچنین محله  سرای 
بهمن یار در منطقه 19 شهرداری دختران را به جای روسری الزام به استفاده 
از کاله کرده است. بنویسید جریان خزنده نفوذ فرهنگی به شکل های مختلف 
زیر پوست کشور مشغول تخریب سبک زندگی جامعه می باشد. مسئوالن کجای 

کار هستند و چه می کنند؟
یک مادر
* از کســانی که مانع اشغال خیابان شهرستانی میدان امام حسین)ع( توسط 
مغازه داران شدند تشکر می کنم. ولی متاسفانه برخی افراد برای دهن کجی به 
این اقدام مورد درخواست مردم، اقدام به پارک خودرو و موتورسیکلت خود در 

وسط خیابان کردند!
0912---9438

 پاسخ روابط عمومی شهرداری منطقه 6 تهران 
در پاســخ به مطلب مندرج در کیهان مورخ 98/07/20 با موضوع »حذف نام 
شهید از تابلو کوچه در ابتدای کریم خان«، ضمن تقدیر از دغدغه این شهروند 
گرامی به اطالع می رساند: با توجه به گزارش کارشناسان اداره زیباسازی معاونت 
خدمات شهری و محیط زیست نسبت به اصالح تابلوی مورد نظر اقدام گردید، 

با تشکر از مشی روشنگرانه آن روزنامه وزین.

مؤمنی: سران قوا مراقب
سیاست های تورم زای دولت باشند

یک کارشناس اقتصادی حامی دولت، نسبت به سیاست های تورم زای دولت که به 
نشست سران سه قوه هم تحمیل می شود هشدار داد.

به گزارش ایلنا، فرشاد مؤمنی گفت: باید به سران قوا نسبت به برخی تصمیمات به ویژه 
اهتمام های فاجعه ساز در مورد دستکاری جدید قیمت های کلیدی که اخیراً می شنویم، 
توصیه کرد که بیشتر توجه داشته باشند چون این موضوع نیروی محرکه تورم و بیکاری 
است. متأسفانه رویکردهای فرمالیستی و اکونومیستی افراطی که به شکل مبتذل در قالب 
بازارگرایی خود را نشــان داده این گونه ذهنیت ایجاد کرده است که با مسائل اقتصادی 
به عنوان یک مسئله انتزاعی برخورد و شیوه اداره اقتصاد ملی به شیوه چرتکه ای تقلیل 
داده شــود. یعنی کل سیاست های تورم زا در این خالصه می شود که چه میزان پول به 
دســت دولت می آید و چگونه باید آن را هزینه کرد البته تأثیرات منفی این سیاست ها 

مانند بیکاری را به صورت شکسته و بسته بیان می کنند.
وی افزود: جهش جمعیت حاشیه نشــین که به عنوان تأثیر جانبی سیاســت های 
تورم زاست را مشاهده کنید  که چقدر انرژی دستگاه هایی مانند قوه قضائیه، نیروی انتظامی 
 و نظام تصمیم گیری صرف آن شده است به طوری که برآوردهای رسمی  می گویند که 

اندازه جمعیت حاشیه نشین،20 تا 25 درصد کل جمعیت کشته شده است.
وی با تأکید بر نقش  اشــتغال در اقتصاد کشــور گفت: مسئله  اشتغال در اقتصاد 
کشور نقش کانونی دارد و بیشترین امید تحریم کنندگان به تنگناهایی است که موجب  
اشتغال زدایی و تورم زایی می شود بطوری که در گزارش های خود به ویژه بر روی  اشتغال 
تأکید بیشتری دارند. متأسفانه نگرش چرتکه ای به وضوح در نگاه مسئوالن سازمان برنامه 
و بودجه یا نهادهای دیگر نســبت  اشتغال دیده می شود. در تئوری اقتصادی می گوییم  
اشتغال یک متغیر سیستمی  است و تقاضا برای شغل یک تقاضای مشتقه است یعنی 
باید کل سیســتم عملکرد مناسبی داشته باشــد تا امکان خلق شغل توسعه گرا فراهم 
شود. اما از بحث هایی که رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه مطرح می کنند این گونه 
استنباط می شود که گویی  اشتغال تابع تزریق ریال است و چون عزیزان سرشان شلوغ 
اســت دچار کم حافظگی می شوند و سخنان خود را فراموش می کنند. مثاًل در 23 دی 
ماه 1397، رئیس سازمان برنامه از موضع تبلیغ جهت گیری های  بودجه ای پیش بینی 
می کند که با 65 هزار و 300 میلیارد تومان منابع می توان یک میلیون و 77 هزار شغل 
ایجاد کرد بعد همین مســئول در اول آبــان 98 می گوید که با مجموع 9 هزار و 500 
میلیارد تومان تزریق منابع تقریبا 988 هزار فرصت شغلی ایجاد شده است ببینید این 

دو حرف را یک نفر زده است!
مومنی خاطرنشــان کرد: بســیار متأســفم که آقای رئیس جمهور توضیحاتی در 
مــورد منطق هــای افزایش قیمت بنزین و طول و عرض آن ارائه کردند که واقعاًً از نظر 
کارشناســی ناراحت کننده بود البته بنده ایشان را درک می کنم که تخصصی در حوزه 
اقتصاد ندارند اما مشفقانه توصیه می کنم که ببینید چه کسانی و با چه صالحیت هایی 

به ایشان مشاوره می دهند.
تعجب روزنامه حامی دولت
از آمارسازی برای اشتغال

ادعای برخی مدیران دولتی مبنی بر ایجاد 800 هزار شــغل با وجود رشــد منفی 
اقتصادی، تعجب و انتقاد یک روزنامه حامی را برانگیخت.

روزنامه اقتصادی دولت نوشــت: مرکز آمار چندی پیش نرخ بیکاری تابستان سال 
جاری را معادل 10/8 درصد اعالم کرد که نشان می داد نرخ بیکاری نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته کاهش یافته است. از همان بدو انتشار این نرخ، واکنش های بسیاری درباره 
صحت و سقم آن از سوی محافل کارشناسی و همچنین افکار عمومی مطرح شد. شبهاتی 
که پاســخ درخوری از سوی دست اندرکاران امر دریافت نکرد و حاال محمدباقر نوبخت، 
رئیس ســازمان برنامه و بودجه، روز ملی آمار و برنامه ریزی را فرصت مناسبی دید تا به 

شبهات مطرح شده پاسخ دهد.
نوبخت البته درباره آمارها شفاف ســازی نکرد ولی تلویحاً منتقدان را متهم کرد که 
تحلیل های عوامانه ارائه می کنند و همچنین از برخی رسانه ها هم که این شبهات را پوشش 
می دهند به شدت انتقاد کرد. با این حال بررسی تأثیر سخنان نوبخت نشان می دهد که 
همچنان تشــکیک ایجاد شده و سؤاالت و مسائلی که آمارها را مخدوش جلوه می دهد 

به قوت خود باقی است.
مسئله ساده است. به قاعده علم اقتصاد میان رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری 
رابطه مشــخصی وجود دارد. به این ترتیب که با بهبود رشد اقتصادی،  اشتغال بیشتری 
ایجاد شده و بالطبع نرخ بیکاری هم کاهش می یابد. در این رابطه گرچه مرکز آمار ایران 
اقدام به انتشار نرخ رشد اقتصادی بهار و تابستان سال 1398 نکرده است که بتوان تصویر 
دقیق تری از وضعیت تولید ناخالص داخلی در کشور ترسیم کرد ولی با این حال آمارهای 
مربوط به رشد اقتصادی سال 1397 نشان می دهد که اقتصاد فقط در سال گذشته 9/4 

درصد نسبت به سال قبل آن کوچک شده است.
همچنین آنگونه که صندوق بین المللی پول گزارش کرده است نرخ رشد اقتصادی 
سال 2019 میالدی هم منفی 9/5 درصد اعالم شده است. بنابراین به قاعده اقتصاد، باید با 
ریزش شغل هم مواجه می شد این در حالی است که آمارها از افزایش شغل خبر می دهند!
این وضعیت در حالی وجود دارد که طبق برنامه ششم توسعه،  قرار بود که دولت در 
طول برنامه با ســرمایه گذاری 800 هزار میلیارد تومانی که 200 هزار میلیارد تومان آن 

از محل منابع خارجی تأمین می شد ساالنه 950 هزار شغل ایجاد کند. هر چند عده ای 
از ابتدا این هدف گذاری را بلندپروازانه می دانستند ولی با توجه به تحریم ها محقق شدن 
آن عماًلً و کاماًلً منتفی شــد. با این حال اخیراً نوبخت اعالم کرده که برای رســیدن به 
نرخ بیکاری 10/8 درصدی در تابســتان، 843 هزار شغل ایجاد شده است. او بخشی از 
منابع مورد نیاز برای ایجاد شغل را حاصل سرمایه گذاری دولت از محل صندوق توسعه 

ملی عنوان کرده است.
درباره همین موضوع نیز سؤاالت بسیاری مطرح است. ابتدا اینکه آیا منابع در اختیار 
دولت ولو صندوق توسعه ملی برای ایجاد 843 هزار شغل کافی است؟ ثانیا، آیا پول پاشی 
از طریق اجبار بانک ها به ارائه تسهیالت و همچنین اجبار دستگاه ها به استخدام نیروی 
کار می تواند شغل پایدار ایجاد کند؟ چقدر از مشاغلی که به این صورت ایجاد می شوند 
ماندگار خواهد بود و دولت می تواند از ایجاد آن به عنوان سند افتخار خود در کاهش نرخ 

بیکاری یاد کند؟
تقصیرها گردن عارف می افتد؟

رندی مشترک کارگزاران، مشارکت و اعتدالیون
همزمان با  تشدید حمالت حزب کارگزاران و اتحاد ملت )حزب منحله مشارکت( 
علیه محمدرضا عارف، یک ســایت حامی دولت خواستار ماندن عارف در گود انتخابات 

مجلس برای وزن کشی شد.
سایت انتخاب نوشت: در شرایطی که اصالح طلبان بعد از انتخابات سال 96 با گستره ای 
وســیع از انتقادات نســبت به عملکرد و کنش های خود از سوی ناظران سیاسی و عامه 
مردم مواجه شده اند، تنها در فاصله چهار ماه مانده تا برگزاری انتخابات مجلس یازدهم، 
شــاهد سطحی از ابهام و چند پاره گی در مواضع آن ها نسبت به روند آتی امور هستیم. 
جبهه اصالحات بعد از تجربه دورانی ناموفق از تصمیم سازی شورای عالی سیاست گذاری 
اصالح طلبان در بهارستان و شورای اسالمی شهر تهران، اکنون سری با هزار سودا دارد.

عبداهلل ناصری، عضو شورای مشــورتی اصالح طلبان اخیرا سخنانی را بر زبان راند 
که موجب طیفی از واکنش ها در میان جریان های اصالح طلب شد. ناصری در اظهاراتی 
می گوید: »آقای عارف به احتمال زیاد وارد مجلس آینده نخواهد شد. او برای آنکه راحت تر 
بتواند برای انتخابات ریاست جمهوری 1400 تالش کند، نامزد انتخابات یازدهمین دوره 

مجلس شورای اسالمی نمی شود.«
متعاقب این اظهارات، علی شکوری راد دبیر کل حزب اتحاد ملت، فرضیه ناصری را 
تایید کرد و گفت: »برداشت من هم همین است که عارف سرلیست اصالح طلبان نمی شود.«

اصالح طلبــان بــا وجــود تاکیــد بر ایــن کــه همــواره در راســتای مطالبات 
 مــردم حرکــت می کنــد، در دو ســال گذشــته ظاهــرا بــه خــواب زمســتانی 
فرو رفته و از محور اصلی گفته های خود یعنی »اراده عمومی«  غافل شده اند اما در این 
مدت مدار بیشتر انتقادات به سوی محمدرضا عارف، رهبر لیست امید در پارلمان و رئیس 
شورای عالی اصالح طلبان معطوف شده است. به روایتی، عارفی که به عنوان نامزد اصلی 
ریاست بهارستان شناخته می شد، نه تنها رئیس قوه مقننه نشد، بلکه بسیاری او را در مقام 

پاشنه آشیل اصالحات در چند سال گذشته معرفی می کنند.
در واقع، عارف در مقام کاپیتان تیم اصالح طلبان در بهارستان، در هدایت تیم خود 
موفق نبود و نه تنها نتوانست تیم اصالح طلبان را در لیگ بهارستان به سمت پیروزی هدایت 
کند، بلکه با عملکرد متوسط و حتی ضعیف خود، در غالب بازی های درون پارلمان، بازنده 
مطلق بود. اکنون تراژدی داستان این است که رهبر تیم بازنده ها در بهارستان، سودای ورود 
به لیگ پاستور و شرکت در رقابت انتخابات ریاست جمهوری 1400 را در سر می پروراند.

هرچند صرف نامزد شدن چهره ای با کارنامه محمدرضا عارف، به ویژه نامزد بودن او 
در انتخابات ریاست جمهوری 92 در اساس نمی تواند نادرست باشد اما مسئله این است 
که آیا رئیس لیســت امید در مجلس، خوانشی درست از وضعیت و جایگاه خود در نزد 
»مردم« دارد؟ مسئله اکنون تنها بحث شخص محمدرضا عارف نیست، بلکه کل جریان 

اصالحات باید نسبت به این موضوع با دقت بیشتری، نگاه کند.
فــارغ از این که عارف در نهایت چه تصمیمی را اتخاذ می کند و آیا در چشــم انداز 
بلندمدت خود برای ورود به پاستور، دیگر راه بهارستان را به فراموشی می سپارد یا خیر، 
به نظر می رســد خواست غالب مردم این است که بار دیگر او خود را در معرض قضاوت 
مــردم و صندوق های رای قرار دهد. به طور حتم، مردم قضاوت خواهند کرد که به این 
کارنامه چه رایی بدهند؛ شاید این امر نیز منجر شود تلنگری واقعی به رئیس شورای عالی 
سیاست گذاری اصالح طلبان وارد شود. بنابراین، بهتر است که عارف به جای خالی کردن 

صحنه، هم چنان در میدان باقی بماند و نتیجه کنش های خود را درو کند.
فراتر از این که عارف چه تصمیمی خواهد گرفت، مسئله فراتر از ابعاد شخصی برای 
او قابل خوانش اســت. از یک ســو، اگر اصالح طلبان همچنان به سر لیست بودن عارف 
گردن بنهند، در نهایت می توانند از هم اکنون یک پاشنه آشیل را برای خود طراحی کنند. 
عملکرد عارف به اندازه ای در مجلس در میان افکار عمومی قابل نقد است که خود می تواند 
اصطالحا »رای منفی« باشد و در مقام عاملی سلبی زمینه ساز کاهش آراء کلیت جریان شود.

از سوی دیگر، اگر عارف از نامزد شدن برای ورود به بهارستان انصراف دهد و خود را 

در مقام کاندید اصلی اصالح طلبان برای ریاست جمهوری 1400 آماده کند، مجددا این 
اصالح طلبان هستند که از هم اکنون باید مرثیه شکست بخوانند. در مجموع این وضعیت 

را می توان بازی دو سر باخت برای جریان اصالحات ارزیابی کرد.
تحلیل این سایت حامی دولت در حالی است که بنابر اذعان علی صوفی وزیر دولت 
اصالحات، محبوبیت رئیس دولت نیز به زیر ده درصد رســیده اســت و البته عمده این 
سقوط را باید در تحمیل افراطی گری به دولت و فراکسیون امید از سوی پدرخوانده های 

اصالح طلبان جست وجو کرد.
کسانی که میدان دادند

شریک جرم کانال ضد امنیتی هستند
برخی عناصر در داخل ضلع داخلی شــبکه ضد امنیتی آمدنیوز بوده اند که نباید از 

پیگرد بگریزند.
روزنامه جوان با اشاره به دستگیری مدیر کانال آمدنیوز نوشت: موفقیت اخیر پاسداران 
گمنام امام زمان )عج( در عملیات پیچیده و چندوجهی بازداشــت سرکرده باند جنگ 
روانی موسوم به آمدنیوز، عالوه بر آنکه قدرت جامعه اطالعاتی سپاه را بار دیگر در سطح 
ملی و فراملی به رخ کشید، پیامد ها و رهاورد های مهمی در آینده خواهد داشت که الزم 
است مورد مداقه و تأمل قرار گیرد. شبکه جنگ روانی مذکور در جهت تهاجم سنگین 
رسانه ای علیه نظام جمهوری اسالمی و ارکان آن و نیز بی ثبات سازی فعالیت داشت و در 
اغتشاشات دی ماه سال 1396 حتی تمام چارچوب های حرفه ای رسانه ای را به کنار نهاده 
و بدون تعارف و حفظ ظاهر، به اقداماتی همچون »آموزش ساخت سالح ها و مواد منفجره 
دست ساز«، »تعلیم روش آشوب و اغتشاش« و »معرفی کردن مراکز حکومتی و تشویق 
آشوبگران به حمله به آنها« پرداخت که آشکارا نشان از اتصال و وابستگی این شبکه به 

سرویس های اطالعاتی متخاصم و نیز گروهک های تروریستی است.
اکنون سرکرده این شبکه در تور اطالعاتی سپاه گرفتار آمده و به دست قانون سپرده 
خواهد شد، اما نمی توان فراموش کرد که این شبکه عملیات روانی-رسانه ای تنها به اتاق 
فکر خارجی و اداره کنندگان چند کانال تلگرامی محدود نمی شود و همراهان و همکاران 
داخلی آن ها نیز در این مدت چندساله را باید تعقیب کرد. روشن است که اینجا مقصود 
از همکاران و همدســتان داخلی تنها مخبرین و جاسوسک های متصل به آن ها نیست، 
بلکه عالوه بر کسانی را که اخبار محرمانه و اسناد طبقه بندی شده در اختیار آن ها قرار 
داده اند، دو دسته دیگر از کسانی که با عمل خود راه آن ها را هموار کردند، نیز در اعمال 

خرابکارانه آن ها شریکند.
برخی مدیران به رغم اطالع از اعمال خرابکارانه و فتنه انگیزانه کانال های این چنینی 
در شــبکه تلگرام، نه تنها هیچ گونه اقدام مؤثری برای حل این مسئله و اعمال فشار به 
گردانندگان خارجی تلگرام انجام نداده اند، بلکه در مقطعی خواسته یا ناخواسته با ایجاد 

بستر های فنی زمینه تقویت این قبیل شبکه های اجتماعی را فراهم کردند.
برخی، فراتر از گروه اول با موج سازی روانی در جامعه، دلسوزانی را که در خصوص 
خطر پیام رســان های فتنه گر هشــدار می دادند، تخطئه کرده و با ژست لزوم شفافیت و 

دسترسی به اطالعات راه را برای ضدانقالب فراهم آورده اند.
رد گم کنی آقای مشاور

درباره نقشه »نقطه جوش«
مشاور رئیس جمهور، به جای پاسخگویی درباره فعالیت کانال ضدانقالب آمدنیوز، 

به فرافکنی و رد  گم کنی متوسل شد.
حسام الدین آشنا در توییتر و کانال تلگرامی خود، ضمن طرح چند پرسش نوشت: 
ســؤال: نامردنیوزها چرا و چگونه متولد می شوند؟ چگونه و به چه اخباری دسترسی 
پیدا می کنند و چگونه دروغ می ســازند؟ چرا افراد حقیقی و حقوقی، دانســته آنها را 
بازی می دهند یا ندانسته از آنها بازی می خورند؟ هزینه این بازی های خطرناک برای 
ملت چقدر است؟ چه باید کرد تا این بازی ها تمام شود؟ تالش برای غبارآلود کردن 
فضا توسط آقای آشنا در حالی است که مدیر کانال آمدنیوز سال گذشته در گفت وگو 
با یکی از عناصر ضدانقالب و درباره علت حمایت گســترده این کانال از روحانی در 
انتخابات 96 گفت »ما تحلیل داشتیم. آن حمایت، برای افزایش ناکارآمدی و رساندن 

کشور به نقطه جوش بود.«
اکنون انتظار این اســت که اوال روشن شود کدام عملکردها و سوءمدیریت ها در 
دولت، ترمینال رسانه ای دشمن را به این طمع انداخته بود که کشور به نقطه انفجار 

سوق داده می شود؟
ثانیا نامردنیوزها )به قول آقای مشــاور(، وقتی مجال مانور پیدا کردند که برخی 
دولتمردان، فضای مجازی را دربست در اختیار پیام رسان های بیگانه سپردند و حاضر 
نشدند به مسئولیت قانونی خویش درباره راه اندازی شبکه ملی اطالعات و ارتباطات عمل 
کنند. به این خاطر که به این فضای مسموم و غبارآلود برای موج سواری انتخاباتی نیاز 
داشتند و بنابراین چشم خود را به شبیخون سیاسی و فرهنگی سرویس های جاسوسی 

بیگانه و ناتوی فرهنگی- اطالعاتی بستند.
ثالثا هزینه این بازی خطرناک، ایجاد بی ثباتی اقتصادی و سیاسی در چند سال 
گذشته، تحمیل تورم انتظاری به مردم، و غافل کردن عوام و خواص از مسائل مهم کشور 
بوده و مسئولیت همه آنها بر دوش دولت سنگینی می کند. این البته سوای مسئولیت 
کسانی است که دانسته، با شبکه عنکبوتی دشمن همکاری کرده و برای نامردی های 
آن بســتر و مالط اطالعاتی فراهم کردند. بازگشایی جعبه سیاه کانال آمدنیوز، حتما 

پاسخ بسیاری از سؤال ها را در این باره خواهد داد.

1- »پیش بینی« کردن کار پیچیده و سختی است. اصوال انسان شناسان 
و رشته های مرتبط با علوم انسانی نیز، با همین »پیش بینی« سروکار دارند. 
مثال یک جامعه شــناس با بررسی برخی عوامل و عناصر موجود در یک 
جامعه یا گروه، به دنبال »پیش بینی« رفتار افراد آن جامعه و گروه است. 
پیش بینی کردن گاهی آنقدر سخت می شود که برخی از دانشمندان را به 
این نتیجه می رساند اصال، چیزی به نام »پیش بینی« ممکن نیست! »دانیل 
کانمن«، روانشناس مشهور آمریکایی از جمله این دانشمندان است. او 
معتقد است، هزاران اتفاق ممکن است از لحظه پیش بینی تا زمان وقوع 
پیش بینی رخ دهد که بین نتیجه و آنچه تصور می کردیم، فرســنگ ها 
فاصله بیندازد. این پیش بینی وقتی با »انسان« سر و کار داریم، سخت تر 
و پیچیده تر هم می شود، چرا که انسان خود ذاتا موجودی پیچیده است. 
2- پیش بینی برخی تحوالت در کشور و منطقه خودمان هم، تقریبا 
»غیرممکن« بود. در این منطقه تا دلتان بخواهد می توان از تحوالتی نام 
برد که، هیچ دانشمنِد تراز اوِل غربی قادر به پیش بینی آنها نبوده است. 
چه کسی پیروزی ایران در جنگ تحمیلی 8 ساله را پیش بینی می کرد، 
جنگی که یک طرف آن ما بودیم با دست های تقریبا خالی و طرف دیگر 
صدام بود با حمایت 40 کشور ریز  و درشت، با انواع سالح های پیشرفته 
از سرتاسر دنیا؟ کدام اندیشمندی پیش بینی می کرد آمریکا، بزرگ ترین 
دشمن جمهوری اسالمی ایران، صدام حسین، دیگر دشمن بزرگ جمهوری 
اسالمی ایران را حذف کند، آن هم با نیت، تسلط بر منطقه و ایران! چه 
کسی می توانست پیش بینی کند، عراِق پس از حذِف صدام، تبدیل به یکی 
از تنفس گاه های اقتصادی ایران در شرایط تحریم های وحشیانه آمریکا 
شود؟ کدام ِعلم، پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
را پیش بینی کرده بود؟! )پیروزی ترامپ تقریبا همه حتی خود او را غافلگیر 
کرد. پیروزی او آنقدر غیر منتظره می نمود که هیالری کلینتون گفته بود، 
چون نسبت به پیروزی خودش مطمئن است، دیگر راجع به ترامپ حرفی 
نمی زند! یا کارشناس دیگری از روی اطمینان صد در صدی که به شکست 
ترامپ داشت، گفته بود اگر ترامپ پیروز شود، کاغذهایی را که در دستانش 

است می بلعد! که بعدها آنها را بلعید!(. و این اواخر...
شکست »پروژه عظیم داعش« که اوباما پیش بینی کرده بود، کار بشار 
اسد را طی چند هفته تمام خواهد کرد )نوری مالکی(. عقب نشینی آمریکا 
از سوریه و چراغ سبز ترامپ به اردوغان برای حمله به کردهای مسلحی 
که بعضا، همه کار برای اسرائیل و آمریکا کردند و به قول دموکرات ها، حتی 
برای آنها جان دادند، از دیگر تحوالتی است که، پیش بینی آن کار آسانی 
نبود. این حمله اوال باعث اتحاد کردها با بشار اسد شد، ثانیا تجزیه سوریه و 
کشور مستقل کردستان را به محاق برد و از همه مهم تر، آن »تَه اعتمادی« 
را که برخی کشــورها به آمریکا داشتند »هوا« کرد. دیروز رئیس دفتر 
سیاسی نیروهای دموکراتیک سوریه گفت، با این خیانت آمریکایی ها، در 
نهایت کردهای مسلح سوریه در ارتش بشار اسد ادغام خواهند شد. واقعا 
چه کسی می توانست چنین خدمات ارزشمندی را به محور مقاومت آن 

هم از سوی بزرگ ترین دشمن مقاومت، پیش بینی کند؟!
تمام جیغ هایی که از سوی کشــورهای مرتجع عربی، اروپا، رژیم 
صهیونیستی و سناتورهای آمریکایی بابت عقب نشینی ترامپ از سوریه 
بلند شده، نه به خاطر نگرانی آنها از وضعیت غیرنظامیان و کردهای مسلح 
سوریه که، به خاطر از دست رفتن تسلطشان بر این منطقه استراتژیک 
و افزایش احتمال تســلط سوریه بر این مناطق است. تقریبا جزء همین 
مناطق شمالی سوریه، تمام خاک این کشور در تسلط دمشق است و این 
یعنی همان که روزنامه صهیونیستی هاآرتص با نگرانی بسیار درباره آن 
نوشت: »دیگر هیچ تردیدی باقی نمانده که بشار اسد در جنگ سوریه 
پیروز شــده است« و سران واشنگتن، تل آویو و آنکارا این پیروزی را به 

بشار اسد هدیه کردند!
3- یکی دیگــر از حوادث و تحوالت بی نظیری که تقریبا غیر قابل 
پیش بینی می نمود و بسیاری را در دنیا غافلگیر کرده، همین »راهپیمایی 
عظیم اربعین« است. درست است که راهپیمایی اربعین، یک سنت قدیمی 
است اما تاریخ هیچگاه و در هیچ برهه ای تجمع انسانی 25 تا 30 میلیون 
نفری به خود ندیده اســت. تجمعی که در آن، نه کسی گرسنه می ماند، 
نه بدون سرپناه می ماند و نه مختص یک دین یا آئین خاصی است. یک 
بار دیگر دقت کنید. در یک تجمع 25 میلیون نفری یک نفر گرســنه 
و بی ســرپناه نمی ماند! و مختص فقط شیعیان هم نیست. برادران اهل 
سنت، مسیحیان، زرتشتی ها و حتی بودائیان، در این بزرگ ترین تجمع 
تاریخ بشری مشــارکت می کنند! در این تجمع، مردم برای »فداکاری« 
رقابت می کنند و برخی برای ارائه خدمت به دیگری، التماس کرده و گریه 
می کنند! این خدمات گاهی به اندازه ماساژ دادن پای یک زائر، دوختن 
جوراب او یا دادن یک اســتکان چای یا آب است و آنچه حقیقتا در این 
رویداد معجزه گوِن قرن بیست و یکمی اهمیت ندارد، »نفع شخصی« و 

»منفعت جویی« است و همه به فکر »نفع دیگری« هستند. 
4- در نظریه های جدید حوزه سیاست و جامعه شناسی، الگو هایی 
برای تحلیل رفتار انســان و جامعه ارائه و از »انسان مدرن« و »عقالنی« 
بحث و گفت و گو می شود. ویژگی برجسته این انسان به اصطالح مدرن نیز 
منفعت جویی، محاسبه گری و نتیجه گرا بودن است. نظریه هایی مثل »کنش 
عقالنی معطوف به هدف« از همین دریچه به بررسی کنش ها )رفتارهای از 
روی انتخاب و آگاهی فرد( می نگرند. چکیده چنین نظریه هایی می شود 
»منفعت شخصی و دنیوی«. یعنی محرِک کنشگر، سود مادی و نفع شخصی 
است و هر کس خارج از این چارچوب عقالنی شان باشد، »مجنون« است! 
راهپیمایی اربعین اما این نظریه های »جنون آمیز« را به چالش کشیده و 
تنها چیزی که برای این سیل عظیم مردمی بی اهمیت است، همین منفعت 
شخصی و سود مادی اســت! این فداکاری و ایثار وقتی در اندازه بزرگ 
صورت می گیرد و تمام کشورهای دنیا را درگیر می کند، دیگر »استثناء« 
خواندنش است که دیوانگی ست و می توان به ضرس قاطع گفت، کسی 

نیز وقوع آن را در این حد و اندازه، »پیش بینی« نمی کرد. 
5- اینکه »پیش بینی« را از اساس رد کنیم هم درست نیست. برخی 
اتفاقات را می تــوان به راحتی پیش بینی کرد. یکی از این اتفاقات قابل 
پیش بینی ساکت نماندن مخالفان چنین راهپیمایی عظیمی است. آنها قطعا 
برای برهم زدن این راهپیمایی عظیم یا کم اثر کردن آن تالش خواهند 
کرد چرا که این حادثه، آنها را فقط غافلگیر نکرده، نگران هم کرده. برخی 
کارشناسان علوم سیاسی می گویند »جاذبه« و »تاثیر« در خود، »قدرت« 
دارد. وقتی فرد، فرهنگ یا مثال یک دین برای مردم جاذبه پیدا می کند، 
موقعیت مخالفان آن فرهنگ، دین، و فرد طبیعتا در خطر قرار می گیرد. اگر 
این جاذبه و تاثیر، جهانی شد، طبیعتا قدرت و ظرفیت های موجود در آن 
نیز جهانی است و باز طبیعتا، مخالفان آن نیز در سطح جهانی خواهند بود. 
بنابر این می توان از هم اکنون پیش بینی کرد، تالش های گسترده جهانی 
را شاهد خواهیم بود برای از کار انداختن این فرهنگ بزرگ حسینی)ع(.
6- شاید عده ای نپذیرند اما، حرکت دانشمنداِن غربِی علوم انسانی به 
سمت آنچه »عقالنیت« و »علم« می گویند، و تالش آنها برای ارزیابی همه 
تحوالت این حوزه با ابزار »عقِل ناقِص بشری« و مشاهده رفتار »انسان 
به مثابه یک شــیء«، تحلیل برخی رویدادهای اجتماعی را، نه ساده تر 
که، »ســخت تر« کرده و بعضا محقق را به بیراهه برده است. از علل این 
بیراه رفتن شاید، حذف »دین« از فضای علمی و تحقیقاتی   شان باشد. بد 
نیست بدانید بسیاری از اندیشمندان غربی دلیل کنار گذاشتن اعتقادات 
دینی در تحقیقات علمی را، »علمی ماندن« تحقیقات و فاصله گرفتن از 
»خرافه« می نامند اما جالب است این درخواست بیش از 200 سال است 
که در کتاب ها و سخنرانی هایشان تکرار می شود. این یعنی آنها موفق 
نبوده اند و دین با وجود تمام تالش ها حذف نشده است؛ چرا که این مهم، 
امری »فطری« و حذف ناشدنی است. آنچه در روزهای منتهی به اربعین رخ 
می دهد و طی آن مردم از سراسر کره خاکی، با نژادها، رنگ ها، فرهنگ ها، 
اعتقادات و ادیان مختلف برای رسیدن به »یک نقطه« سرازیر می شوند آن 
هم بدون »هیچ سازمان دهنده ای«! برای جامعه شناسی که از ترس افتادن 
به خرافه، »دین« و »ایدئولوژی« را از تحقیقاتش حذف می کند، نه قابل 

درک است نه قابل پیش بینی! 
7- فتنه تازه ای در عراق و لبنان آغاز شده. ریشه یا به تعبیر دقیق تر 
»بهانه« هر دو فتنه، اقتصادی است ولی هدف، جبران شکست در سوریه 
است و احتماال احیاء داعش یا شرایطی است که قرار بود با داعش به وجود 
آید. اگر دیروز دشمن تصور نمی کرد از دل فتنه داعش »حشدالشعبی« 
و »راهپیمایی میلیونی اربعین« بیرون می آید، تردید نداشــته باشید از 
امروز هم نمی دانند و نمی توانند پیش بینی کنند که از دل این فتنه جدید 
چه چیزی بیرون خواهد آمد. فقط یک جمله از گزارش جدید نشــریه 
فارین پالیســی را در اینجا نقل قول کرده و می گذریم: آمریکا در حال 
ترک خلیج فارس است. امسال یا سال بعد، شکی وجود ندارد که آمریکا 
می رود... ایران مالک خلیج فارس می شود... چون در جنگ های خاورمیانه 

پیروز شده است...!

چه كسی پیش بینی می كرد؟

یادداشت روز

برترین نیکی ها 
این روزها که از شــهادت رسول خدا)ص(، امام حسن مجتبی )ع( و 
امام رضا)ع ( رنگ غم و ماتم دارد و شیفتگان آل اهلل با چشمان اشکبار و 
دل های داغدار ، زانوی غم بغل گرفته و به سوگ نشسته اند، این ستون را 

به احادیثی از آن بزرگواران سالم اهلل علیهم اختصاص می دهیم؛ 

پیامبر اکرم )صّلی اهلل علیه وآله(:
* هر کس بخشی از کار مسلمانان را بر عهده گیرد و در کار آنها 
مانند کار خود دلسوزی نکند، بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد.
* هر کس برای نیاز بیماری بکوشــد -چه آن را برآورده سازد، 
چه نســازد- مانند روزی که از مادرش زاده شده، از گناهانش 

پاک می شود.
* باالی هر نیکی، نیکی دیگری اســت، مگر کشته شدن در راه 

خداوند -عّز و جل- ؛ که هیچ نیکی باالتر از آن نیست.
*  مؤمن را هیچ رنج و بیماری و  اندوهی و حتی نگرانی ای نرسد 

مگر آنکه خداوند بدان وسیله گناهان او را بپوشاند.
* نگاه به نامحرم تیري از تیرهاي زهرآگین شیطان است،  هر 
کس به پاس حرمت الهی آن را ترک کند ، خدا ایمانی به او می دهد 

که شیرینی آن را در دل احساس می نماید  
***
امام حسن مجتبی علیه السالم:

 * »روز قیامت « هیچ بنده ای قدم از قدم برنمی دارد مگر اینکه 
نســبت به چهار چیز مورد بازجویی و پرسش قرار می گیرد: از 
جوانی اش که در چــه راهی مصرف نموده، از عمرش که در چه 
کاری آن را بکار گرفته، از ثروتش که چگونه جمع و در چه راهی 
مصرف نموده. و از دوستی ما اهل بیت و خاندان پیامبر صلی اهلل 

علیه وآله و سلم.
* برای دنیایت به گونه ای تالش کن که گویا همیشه زنده ای، و برای 

آخرتت آنگونه که گویی فردا مرگت فرا می رسد.
* زیرک ترین زیرک ها فرد با تقوا است ، احمق ترین احمق ها شخص 

فاجر و فاسق است.
*  هان  ای مردم! به تحقیق کسی که برای خدا پند دهد و سخن 
خدا را راهنمای خود قرار دهد به راهی پایدار رهنمون شــود و 

خداوند او را به رشد موفق سازد.
* از حضرت امام مجتبی علیه الســالم پرســیدند؛ نیرومندی 
چیست؟ فرمودند: دفاع از پناهنده، و پایداری در نبرد، و ایستادگی 

هنگام سختی.
* از امام حسن علیه الســالم سؤال شد: بخل چیست؟ فرمود: 
آنچه را در دست داری، مایۀ شرف پنداری و آنچه را انفاق کنی، 

تلف شده بدانی.
***

امام رضا علیه السالم:
* هر کس  اندوه و مشکلی را از مؤمنی برطرف نماید، خداوند در 

روز قیامت  اندوه را از قلبش برطرف سازد.
* ایمان یک درجه باالتر از اسالم است، و تقوا یک درجه باالتر از 
ایمان است و به فرزند آدم چیزی باالتر از یقین داده نشده است.
* کسی که فقیر مسلمانی را مالقات نماید و آن گونه که به اغنیا 
ســالم می کند، به او سالم نکند، در روز قیامت در حالی خدا را 

مالقات می کند که بر او خشمگین باشد.
* هر کس خودش را از ما بداند و خدا را اطاعت نکند از ما نیست.
* خداوند به سپاسگزاری از خود و پدر و مادر فرمان داده است؛ 
پس هر که از پدر و مادرش سپاسگزاری نکند ، خداوند را سپاس 

نگفته.

جعفر بلوری

صفحه 2
 شنبه 4 آبان ۱۳۹۸ 
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به جای گفت و شنود 

فارین پالیسی:

ایران در جنگ های خاورمیانه
پیروز شده است

سرویس سیاسیـ 
موقعیت مقتدرانه، تعیین کننده 
و تاریخــی ایران در غرب آســیا 
اندیشه ای  را محافل رســانه ای و 
جهان نیز شهادت می دهند. نشریه 
آمریکایی فارین پالیسی که به صورت 
تخصصی در زمینه سیاست خارجی 
در  پنج شنبه  روز  فعالیت می کند، 
تحلیلی نوشت؛ ایران در جنگ بر 
سر تعیین آینده منطقه خاورمیانه 

)غرب آسیا( پیروز شده است.
برتــری و اقتدار ایــران در تعیین 
معادالت غرب آســیا روز به روز بیشتر 
تثبیت می شود. برای ادراک دقیق این امر 
قطعی قرائن جالب توجهی را در چند بازه 
زمانی و با مختصات شگفت آور باید دید. 
از سال 2006 و زمانی که کاندولیزا 
رایــس، وزیر خارجه وقــت آمریکا در 
واکنش به موشــک باران بیــروت در 
جنگ 33 روزه گفت که این درد زایمان 
خاورمیانه جدید اســت تــا دی ماه 97 
که  ترامپ در پایگاه نظامی  عین االسد 
آمریکا در اســتان االنبار عراق می گوید 
»غم انگیز اســت که 7  تریلیون دالر در 
خاورمیانــه خرج کردیــم اما مجبوریم 
مخفیانه و بــا هواپیمای چراغ خاموش 
به آنجا ســفر کنیم.« مقطــع دیگر از 
شــروع جنگ ســوریه و سپس عراق و 
یمن با هماهنگی کامل آمریکا، اسرائیل، 
کشورهای اروپایی، مرتجعین منطقه و  
تروریســت های تکفیری تا امروز است 
که پیروزی های محور مقاومت در عراق 
و سوریه و یمن در منطقه می درخشد و 
آمریکا در حال خروج از غرب آسیا است. 
در ســوی دیگر استیصال آمریکا مقابل 
انهدام چیره دستانه پهپاد متجاوزش به 
حریم هوایی جمهوری اســالمی ایران 
از ســوی نیروهای سلحشــور سپاه و 
درماندگی انگلیس برابر توقیف کشتی  اش 

خودنمایی می کند. 
در ایــن میان تحوالت خیره کننده 
دیگری درون برخی از این بازه های زمانی 
نیز رخ داده است. نمونه آن؛ از جلسه ای 
است که مقتدای انقالب در آن فرمودند؛ 
»پیروزی این جنــگ، همانند پیروزی 
جنگ خندق خواهــد بود.« و »بگویید 
دعای جوشن صغیر بخوانند.« تا وقتی 
که جان بولتون در سازمان ملل خیلی 
نگران و مضطرب در حال قدم زدن است 
و همراه سفیر اسرائیل به نخست وزیر قطر 
می گوید »االن باید جنگ متوقف بشود 
که اگر متوقف نشود، ارتش اسرائیل از هم 
می پاشد و متالشی می شود.« به روایت 
سرلشکر سلیمانی، فرمانده نیروی قدس 

سپاه پاسداران انقالب اسالمی.
این موقعیت تاریخی را که سطرهای 
فوق تنها برخی از نشــانه های آن است، 
امروز محافل رسانه ای و اندیشه ای جهان 

نیز شهادت می دهند.
مجله آمریکایی »فارین پالیســی« 
روز پنج شــنبه در تحلیلی با  اشــاره به 
تحوالت اخیر منطقه غرب آسیا نوشته 
ایران در جنگ بر ســر آینده خاورمیانه 

پیروز شده است.
این نشــریه تخصصی که در زمینه 
سیاســت خارجی فعالیت می کند، در 
آغاز تحلیل، با  اشاره به حمله ماه گذشته 
به تأسیســات نفت عربستان سعودی 
می نویسد: »مجموعه ای از موشک های 
کروز و پهپاد که روز 14 ســپتامبر قلِب 
صنعت نفت عربستان سعودی را نشانه 
گرفت، نشــانه ای از حمله ای دقیق به 

پارادیم حاکم جهانی هم بود.«
فارین پالیسی این حمالت را انعکاسی 
از »دنیای در حال تغییرات اساســی« 
دانســته کــه در آن چین، روســیه و 
قدرت هــای منطقه ای نظیــر ایران به 
دنبال از بین بردن هژمونی نظامی  آمریکا 

هستند.
به گــزارش فــارس، این رســانه 
آمریکایی نوشته اهمیت تاریخی تحوالت 
خاورمیانه در یک مصاحبه اخیر از سردار 
قاسم سلیمانی، فرمانده نیروهای قدس 
ســپاه پاســداران انقالب اسالمی ایران 

آشکار شد.
فارین پالیسی نوشته: سردار سلیمانی 
در این مصاحبه به تشریح شرایط منطقه 
که منجر به جنگ حزب اهلل و اســرائیل 
در ســال 2006 شــد، پرداخت. سردار 
ســلیمانی در این مصاحبه به سخنان 
»کاندولیزا رایس«، وزیر خارجه اســبق 
آمریکا  اشاره کرد که درگیری حزب اهلل و 
اسرائیل را نشانه های تولد »یک خاورمیانه 

جدید« دانسته بود.
نشانه های تولد خاورمیانه ای 

جدید
این رســانه آمریکایی نوشته است: 
»همانند سال 2006، دنیا یک بار دیگر در 
حال مشاهده نشانه های تولد خاورمیانه ای 
جدید، البته با ماهیتی بســیار متفاوت 
نســبت به آن چیزی اســت که رایس 

تصور می کرد.«
فارین پالیسی نوشته است: »در یک 
دهه و نیم گذشته، جنگ های راه اندازی 
شده از سوی واشنگتن و متحدانش علیه 
جبهه تحت رهبری ایران همه ناموفق از 
آب درآمده اند. حزب اهلل، در سال 2006 
اســرائیل را به بن بستی خونین کشاند. 

نفوذ ایران در عراق تثبیت شــده است. 
ایــران و متحدانش در جنگ ســوریه 
پیروز شده اند. عالوه بر این، کارزار فشار 
حداکثری دولت  ترامپ نتوانسته است 

ایران را به زانو درآورد.«
در ادامــه این تحلیل آمده اســت: 
»روز به روز روشن تر می شود که دولت 
آمریکا نه از توانایی و نه عزم سیاسی برای 
اقدام نظامی  طوالنی مدت در خاورمیانه 
برخوردار اســت. کاخ ســفید در دوران 
دونالد  ترامپ مشــخص کرده که قصد 
دارد حضور نظامی  آمریکا در ســوریه و 

افغانستان را کم کند.«
فارین پالیســی می افزاید: »عالوه بر 
این، همزمان بــا اقدامات  ترامپ برای 
افزایش حضور نظامی  آمریکا در خلیج 
 فارس، سیاست های زورگویانه و اقدامات 
شتاب زده او به قوت گرفتن برداشت هایی 
مبنی بر قابل اتکا نبودن آمریکا به عنوان 
شریک منجر شــده و ظهور توازن های 
جدید جهانی به دور از ابتکارات اقتصادی 
و امنیتی تحت رهبری آمریکا را تسریع 

کرده است.«
فارین پالیســی نوشته: »در منطقه 
خاورمیانه، آمریکا و متحدان منطقه ای 
و اروپایــی اش دیگر یک دیدگاه متحد 
و منســجم ندارند و این مسئله هم در 
تصمیم عجوالنه  ترامــپ برای خروج 
نظامیان آمریکا از سوریه و هم در تصمیم 

او برای خروج از برجام نمایان است.«
این نشریه آمریکایی معتقد است: 
»در حال حاضر نشانه هایی جدی وجود 
دارد کــه ائتــالف کشــورهای عربی و 
اســرائیل که دولت  ترامپ علیه ایران 
بســیج کرده بــود در حال فروپاشــی 
هستند. همزمان با آنکه بنیامین نتانیاهو، 
نخســت وزیر اســرائیل غرق مبارزه بر 
سر حیات سیاســی اش شده، متحدان  
ترامپ در عربستان ســعودی و امارات 
با جامعــه بین الملل در اعتقاد به اینکه 
تعامل با ایران برای کاستن از تنش های 
منطقه ای و یافتن راه حل های سیاسی 
برای بحران های خاورمیانه ضروری است 

همسو شده اند.«
نیروی دریایی آمریکا می ترسد 

نزدیک ایران شود 
فارین پالیســی پیش از این نیز به 
واقعیت های منطقه و شکست هژمونی 

آمریکا  اشاره داشته است.
این مجله تخصصی سیاست خارجی 
چند هفته قبل نوشــت: این یک لحظه 
مهم بــرای استراتژیســت های نظامی 
 به شــمار می رود. گزینه های واشنگتن 
دربرابــر ایران که یک قدرت درجه دوم 

قلمداد می کند، به شدت محدود است. 
در نتیجه در شرایطی که دولت ترامپ 
می اندیشد که چگونه در برابر ایران وارد 
عمل شــود، گزینه های ترامپ محدود 
خواهد بود. یگان هوایی نیروی دریایی 
آمریکا، که از جنگ جهانی دوم ســالح 
اصلی در زرادخانه این کشور در چنین 
ســناریوهایی به شــمار می رفته است، 
به طور ناگهانی تقریباً خاصیت خود را از 

دست می دهد.
فارین پالیسی نوشت: »برخی افسران 
نخبه و کارکشــته در نیــروی دریایی 
آمریکا از ســال ها قبــل درباره چنین 
روزهایی هشدار داده بودند، بیایید خود 
را گول نزنیــم. در نهایت ناو هواپیمابر 
آبراهــام لینکلن به همراه نــود فروند 
هواپیمــای حاضر بر عرشــه آن از ماه 
مه تاکنون  ترجیح داده در فاصله 200 
مایلی از ســواحل عمان باقی بماند. در 
بهترین حالت، این اقدام موجب می شود 
هواپیماهای تهاجمی این ناو به سختی 
قادر به اجرای عملیات رفت و برگشت و 
رسیدن به سواحل شرقی ایران و حمله 
به پایگاه های دریایی ایران در خلیج  فارس 
باشند که از آنها به عنوان اهداف بالقوه در 
این گونه حمالت نام برده می شود... نیروی 
دریایی آمریکا چشمان خود را به روی 
این واقعیت بسته که ناوهای آن به خاطر 
تخریب، آســیب و یا زمین گیر شدن از 
تکمیــل مأموریت های خود، در معرض 
شکست در میدان نبرد با ایران هستند.«
جنگی در بگیرد آمریکایی ها با 

تابوت به خانه برمی گردند
فارین پالیســی در تحلیل دیگری 
درباره حمالت یمن به آرامکو نوشته بود: 
»حمالت چهاردهم سپتامبر به تأسیسات 
نفتی سعودی، تنها موجب توقف نیمی 
 از تولید عربستان نشد، بلکه همچنین 
واشنگتن  خارجی  سیاست  ستون های 
در منطقه را لرزاند و شکنندگی عرضه 
انرژی جهانی را نشان داد. دوران دکترین 
کارتر در سلطه نظامی  بر خلیج  فارس، به 

پایان آمده است.«
این نشــریه آمریکایی خاطرنشان 
کرده بــود: »امــارات عربــی متحده، 
عقب نشینی از یمن را آغاز کرده و از ماه 
جوالی در حال گفت وگو با حوثی هاست. 
ارتش سعودی هم فراتر از کنترل اوضاع 
داخلی عربســتان و نیز بحرین، کارآیی 
ندارد. شــاهزاده های ریــاض، آن قدر از 
سایه خودشان هم می ترسند که اجازه 
شــکل گیری یک ارتش کالســیک را 

نمی دهند، مبادا که کودتا کند.
 بقیه در صفحه11

شماره بعدی روزنامه 
روز  چهارشنبه ۸ آبان منتشر می شود


