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خبر ویژه

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز آمریکایی ها می گویند سه گزینه روی میز مذاکرات است و 

جمهوری اسالمی باید یکی از آنها را انتخاب کند؛ 1- توافق؛ که 
با توجه به محتوا و ابعاد فعلی آن، چیزی بیش از یک کاله گشاد 

و بی انتها نیست! 2- تشدید تحریم ها 3- گزینه نظامی.
نگاهی دقیق به فعل و انفعاالت محیطی نشان می دهد 
آنچه روی میز در جریان اســت، چیــزی جز یک نمایش 
تردســتانه برای پنهان کردن بازی مرموز زیر میز نیست. 
گزینه های روی میز آمریکایی ها از دو حال خارج نیستند. 
گزینه اول فرعی است و دو گزینه دیگر کارت های سوخته و 
بی ارزش. گزینه واقعی و اصلی آمریکا که از قضا زیر میز قرار 
دارد و صحنه سازی های روی میز برای پوشاندن آن است، 
چیزی نیست جز؛ »Regime Change From Within« یا همان 
»تغییر رژیم از درون«. این موضوع جای تحلیل و بررسی بسیار 
دارد و در این مجال به برخی از ابعاد و نشانه های آن می پردازیم. 
»رژیم« در ادبیات سیاسی واشنگتن، یک عبارت کنایی است 
که به »آرایش های سیاسی نامطلوب« اطالق می شود. تعریف 
مبسوط یک رژیم از منظر واشنگتن »مجموعه ای حاکم از قوانین، 
هنجارها و ارزشهاست که رفتارها را تنظیم و کنترل می کند« و 
این مجموعه در تضاد با منافع و تعاریف آمریکا تعریف می شود. 
این گزینه درباره جمهوری اســالمی ایران یک گزینه تازه 
تلقی نمی شــود و اگر بخواهیم دقیق بگوییم، عمری به اندازه 
عمر جمهوری اسالمی دارد. عبارت »تغییر رژیم از درون« تا سال 
2۰۰3 تقریبا در ادبیات سیاسی و رسانه ای آمریکا دیده نمی شود 
و نخستین استفاده از آن به سال 2۰۰3 باز می گردد. زمانی که 
دولت آمریکا به سردمداری جرج بوش افغانستان را اشغال، به 
عراق حمله کرده و زمزمه هایی مبنی بر تدارک حمله به ایران نیز 
به گوش می رسید. در این زمان اغلب کارشناسان و تحلیلگران 
آمریکایی به کاخ سفید درباره نتایج چنین حماقتی هشدار داده 
و ایران را لقمه ای بزرگتر از دهان آمریکا می دانند و گزینه »تغییر 
رژیم از درون« را به جای گزینه نظامی ارائه می کنند. تکرار این 
مفهوم در 5 سال اخیر رشدی تصاعدی و انفجاری داشته است.
تحقیقات نشان می دهد تا سال 2۰14 میالدی، 82 مورد مطالعه 
و تحقیق مســتقل درباره »تغییر رژیم از درون« در کتاب ها، 
پایان نامه ها و ژورنال های علمی به چشم می خورد و نکته جالب 
آنکه بیش از دو سوم این تحقیقات و تالیفات درباره ایران بوده 
است! »ایوان ساشا شیهان« از محققان دانشگاه بالتیمور یکی 
از اصلی ترین نظریه پردازان در این زمینه است که سخنرانی، 
یادداشت و تالیفات مختلفی درباره این موضوع داشته و ارتباط 
تنگاتنگی با مراکز سیاسی و تصمیم سازی در آمریکا نیز دارد. 
شــیهان در یکی از تحقیقات منتشر شده خود در این زمینه 
می نویسد؛ »برخی شاید معتقد باشند »تغییر رژیم از درون« یک 
مفهوم صرفًا ذهنی است که برای تشویق مخالفان و اپوزیسیون 
داخلی کاربرد دارد اما اینگونه نیست.« این همان چیزی است 

که ما را به آن متهم می کنند؛ توهم توطئه! 
وی در ادامه به بررســی این مفهوم پرداخته و معتقد است؛ 
تحریم هایی که از ابتدای انقالب ســال 1979 علیه ایران وضع 
شد، اگر چه با عنوان »مهار« جمهوری اسالمی مطرح می شد 

اما ماهیتًا کارکردی جز تغییر از درون نداشت. 
تحریم های واشــنگتن علیه ایران بطور کلی به سه بهانه 
انجام شده است؛ حمایت از تروریسم، حقوق بشر و فعالیت های 
هســته ای. آمریکا مدعی است این تحریم ها برای تغییر رفتار 
ایران در حوزه های مورد اشاره وضع شده است اما جان بولتون 
-سیاستمدار آمریکایی که به واسطه سیاست های ضد ایرانی اش 
مشهور است- در مصاحبه ای با فایننشال تایمز در سال 2۰۰6 
پرده از واقعیت تحریم ها برمــی دارد و می گوید؛ »تغییر رژیم 
»هدف نهایی« از سیاست تحریم ها بود. سیاست تحریم، ایران 
را از داخل تحت فشار قرار داده و به نیروهای دموکراتیک کمک 

می کند.«
در موردی دیگر می توان به مقدمه طرح تحریم های نفتی -به 
عنوان یکی از سخت ترین تحریم های تاریخ- اشاره کرد. در این 
پیش نویس آمده است؛ هدف از تحریم ها حرکت ایران به سوی 

انتخاب دولتی آزاد و دموکراتیک است!
گزینه واقعی آمریکایی هــا نه یک مفهوم تئوریک که یک 
دســتور عملیاتی در حوزه سیاســت خارجی است و شامل 
گزینه های متنوعی می شود؛ از فعالیت های رسانه ای و تبلیغی 
گرفته تا کمک های مخفیانه به اپوزیســیون داخل کشــور و 

فراری ها. 
کاندولیزا رایس -وزیر خارجه وقت آمریکا- در سال 2۰۰6 از 
کنگره تقاضای 85 میلیون دالر برای کمک به مخالفان جمهوری 
اسالمی می کند و در توضیح این درخواست می گوید؛ »این پول 
صرف حمایت از آرمان های مردم ایران برای آزادی و دموکراسی 
خواهد شد.« کنگره با اختصاص 75 میلیون دالر موافقت می کند. 
در پایان ســال مالی 2۰۰6 اعالم می شود کل این بودجه خرج 
شده و بطور سر بسته اعالم می شود این بودجه صرف کمک به 
رسانه های فارسی زبان، گروه های طرفدار دموکراسی در ایران و 

کمک به دانشجویان ایرانی در آمریکا شده است!
اوایل دســامبر 2۰12ـ  آذر ماه 1391 - در محافل سیاسی و 
رسانه ای غرب این احتمال مطرح شده بود که ممکن است ایران 
برای اعتمادســازی، غنی سازی 2۰ درصدی اورانیوم را متوقف 
کند و غرب در قبال آن برخی از تحریم ها را لغو کند. در پی این 
احتمال، دیوید فروم، یکی از نظریه پردازان نزدیک به کاخ سفید 
طی مقاله ای در سایت CNN نوشت؛ »اگر پرونده هسته ای ایران 
به نقطه پایان برسد، غرب برای حفظ پرستیژ بین المللی خود 
چاره ای جز لغو برخی از تحریم ها ندارد و حال آن که تحریم ها با 
دو هدف پلکانی تعریف شده اند. اول تغییر رفتار سیاسی ایران  
- BEHAVIOR - و دوم تغییر ساختار - STRUCTURE - نظام.«
از منظر آمریکایی ها این تغییر می تواند در ســه قالب 
محقق شود؛ انقالب، کودتا و اصالحات و از همین منظر است 
که طیف های متنوعی زیر »چتر« این گزینه قرار گرفته و 
مورد حمایت واقع می شوند؛ از گروهک منافقین که برای 
تغییر جمهوری اسالمی دست به اسلحه برده و ترور می کنند 
تــا برخی اصالح طلبان داخلی که مدعی کار در چارچوب 
قانون اساسی فعلی هستند. نمود بارز این گردهمایی زیر 
یک چتر را می توان در فتنه سال 88 دید که »همه احزاب 
و گروه های ضدانقالب در داخل و خارج کشــور« زیر چتر 

فتنه جمع شدند. 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سخنرانی جنجالی و البته 
نمایشی اخیر خود در کنگره آمریکا به موضوع حساس و قابل 
تاملی اشاره کرد که اغلب رسانه ها توجه چندانی به آن نکردند. 
نتانیاهو گفت؛ آمریکا به دنبال توافقی 1۰ ساله با ایران است اما 
من فکر نمی کنم که جمهوری اســالمی بعد از این مدت رژیم 

بهتری باشد!
این نکته سربسته با توجه به موارد فوق گویای واقعیت های 
بسیاری اســت. این اعتراف نشان می دهد آمریکایی ها به این 
توافق نه به عنوان یک قرارداد مرسوم و دو طرفه، بلکه به عنوان 
ابزاری در جهت اجرایی کردن گزینه اصلی و البته زیرمیز خود 

نگاه می کنند. 

پنج شنبهگزینه اصلی زیر میز است!

محمد صرفی

* ایام نوروز امسال مصادف با شهادت حضرت زهرا)علیهما السالم( می باشد. ما 
همگی نمک خورده ســفره احسان فاطمی)س( هستیم. پس ضرورت دارد همه 

حرمت نگه داریم تا عنایت خدا و اولیاءاش همیشه شامل حال این ملت باشد.
روشن و 0145---0912
* آیا تیم مذاکره کننده هسته ای ما از خیمه شب بازی نخست وزیر رژیم جعلی 
و اوبامای مکار که دستشان در یک کاسه است  مطلع اند؟ آیا می دانند که خواسته 

هر دو یکی است؟
روشنایی
* دلیل اینکه آمریکایی ها وقتی کم می آورند شعار می دهند تمام گزینه ها روی 
میز است ولی بعد هیچ غلطی نمی کنند این است که در ایران گزینه خرد کردن 

دهان و قطع کردن دست متجاوزان همیشه روی میز است.
0916---110۸۷
* یک سال و اندی است به طرف آمریکایی لبخند می زنیم و پیاده روی می کنیم 
ولــی این قلدر کوتاه نمی آید و تحریم ها را لغــو نمی کند. آیا نباید در تصورات 

اولیه مان تجدید نظر کنیم؟
0912---3104
* هر وقت که بعضی از مســئوالن کشور را در حال دست دادن با دست نجس 
جان کری آمریکایی از تلویزیون مشــاهده می کنم احســاس ناراحتی می کنم 
امیدواریم به رغم همه این عقب نشینی ها از مواضع انقالبی خود نتیجه مذاکرات 

به نفع نظام و کشور تمام بشود.
0911---3959
* به دولت عرض می کنم از این دو سال مذاکره با شیطان بزرگ و قدم زدن های 
پی در پی با وزیر خارجه آن چه چیزی غیر از وعده های پوچ عاید ما »بیسوادها 

و بی شناسنامه ها« و... ها شده است؟
0912---9551
* در جواب صحبت های آقای هاشــمی که منتقدین دلسوز مذاکرات هسته ای 
را همراه با نتانیاهو دانسته بنویسید از حمایت های رژیم کودک کش اسرائیل از 
یک جناح خاص کشــور در ایام فتنه می شود فهمید که چه کسانی با آن طرف 

آبی ها هماهنگ و همزبان هستند.
اجلد از کرمان
* اگر کســی فکر کرده که با حذف تدریجی نمادهای هسته ای از جلوی چشم 
ملت، از یاد و دل ملت هم می رود ســخت در اشــتباه است. عوض کردن نماد و 
اصوالً چاپ اسکناس جدید پنج هزار تومانی چه توجیه اقتصادی در این ایام دارد؟
0912---9036
* آیا آقای هاشمی با تجربه طوالنی در سیاست واقعاً نمی دانند مخالفت نتانیاهو 
با مذاکرات هســته ای و توافق ژنو نوعی جنگ زرگری ســازمان دهی شده بین 

آمریکا و اسرائیل است؟!
0910---۸44۷
* آقای هاشــمی اشتباه نکنید. آن دلواپسان که شما گفتید مثل سران فتنه و 
حامیان آنها و کسانی که با فتنه گران مرزبندی نکردند نیستند که به گفته همین 

نتانیاهوی پلید، آنها )فتنه گران( از سرمایه های اسرائیل اند.
سوری- تهران
* به آمریکا نه می توان دل بست و نه اعتماد نمود چرا که او مستکبر و شیطان 
است باید با عزت طلبی و استقالل خواهی و دقت از پایمال نشدن حقوق ملت 
مذاکــره نمــود و آن را دنبال کرد. چرا که کوچکتریــن غفلت باعث بزرگترین 

خسارت می شود.
م.ص مستقیمی- نائین
* من خیلی تاسف می خورم وقتی مسئولین ما می گویند آمریکا گروهک تکفیری 
داعش را درست کرد و حاال شده ضد آمریکا! همین اآلن هم این جانیان و دیگر 
مزدوران آمریکا از یک آخور می خورند. خواهش می کنم در موضع گیری ها اینگونه 

اعالم مواضع ننمایند!
0916---2644
* وقتی طبق قانون باید حقوق کلیه کارمندان ۱۴ درصد افزایش پیدا کند چرا 
دولت وعده داده که حقوق کارمندان و کارکنان نهاد ریاســت جمهوری را ۳۵ 

درصد افزایش بدهند؟ 
0916---6۷26
* گفته های دولتمردان مثل اینکه: ما به سرعت از رکود عبور کردیم!، تورم در 
بهمن ماه صفر بود! و... به خاطر عدم انطباق با واقعیت های جامعه مردم را دچار 
تشــویش ذهنی کرده و این تصور را به وجود می آورد که به دغدغه مردم که با 

شعار خدمت به آنها برروی کار آمدند، بی تفاوت هستند؟
0291---091۸
* سخنگوی دولت مکرر اعالم می کند مطالبات فرهنگیان پرداخت شده درحالی 
که مطالبات فرهنگیان بازنشسته چند سال است جزء دیون باقی مانده و دست 

ما هم به جایی بند نیست.
12۷1---0910
* من در روســتا زندگی می کنم و وضع امرار معاش روســتائیان را می بینم که 
بعضا برای تهیه نان خود مشــکل دارند. این تورم صفر درصدی را رئیس جمهور 
محترم آدرس بدهند که در کدام اســتان و شــهر واقع شده که ما به آنجا کوچ 

کنیم! تا مردم در زندگی خود احساس کنند که تورم واقعاً کاهش یافته است!
4166---0911
* در برنامه پیک بامدادی رادیو مورخ ۱۲ اسفند یکی از دست اندرکاران پوشاک 
کشور در اظهارنظر عجیب خود علت کوتاه شدن مانتو خانم ها را آسیب رساندن 
مانتو به زانوی آنها ذکر کرد! براساس این اعتقاد باید کم کم به پوشش انسان های 

اولیه تن بدهیم تا مشکلی برای جایی از بدن به وجود نیاید.
۸۸56---0912
* باتوجه به آلودگی رود ارس توسط همسایگان شمالی سازمان محیط زیست 
چه تدابیر و اقداماتی برای مقابله با آن انجام داده است؟ آیا رئیس این سازمان 
فرصت دارد یا تمام هم و غم خود را معطوف به موضوعات غیرقانونی و بی ارتباط 

با مسئولیت مثل رفع حصر سران فتنه و... می کند. 
خانم نادری
* پنج ماه است که حقوق نگرفته ام از عیدی و پاداش هم که خبری نیست! پسرم 

نیاز به عمل جراحی دارد از کجا هزینه درمان او را بپردازم؟
نیروی پیمانکاری آبفای یکی از شهرهای شمال خوزستان

* ســه ماه اســت برای تسطیح جاده خاکی کشــاورزان منطقه زردآب محله به 
بخشداری کومله مراجعه و نامه تقاضای ۵ ماشین شن را تقدیم کرده ایم. ولی تاکنون 
با پاسخ منفی بخشدار مواجه شده ایم. از مسئولین امر درخواست رسیدگی دارم.
خانواده شهید حسین رمضانی- لنگرود
* به رئیس جمهور عرض می کنم افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان ضعیف 

و غنی با درصد مساوی ظلم به ضعفاست.
2۷16---0912
* ســاعت کارکرد هر چاه آب ۳۵۰۰ ســاعت یعنی ۱۴۵ روز در ســال تعیین 
شده اســت. ولی در جاده قدیم قوچان موتور چاه های آب تا ۸۵۲۰ ساعت کار 
می کنند. با یک حســاب ساده در سال ۲۱۰ روز اضافه برداشت دارند. بنویسید 
بی تفاوتی مسئوالن ســازمان آب مشهد و عدم احساس مسئولیت آنان در این 

مورد چه توجیهی دارد؟
۷41۷---0915
* چرا برخی فدراسیون های ورزشی مثل جودو، در مسابقات اخیر از پرچم های 
فاقد آرم و نشان اسم جالله و حاشیه های اهلل اکبر استفاده کردند؟ جا دارد واحد 
فرهنگی فدراسیون ها نظارت بیشتری بر عملکرد زیرمجموعه خود داشته باشند.
4012---0912
* ۷ مــاه پیش برای خرید پژو ۲۰۶ تیپ ۲ در ایران خودرو ثبت نام کردم. قرار 
شــد در هفته اول اســفند تحویل دهند ولی متأسفانه دو نفر از همکاران ایران 
خودرو در کیلومتر ۱۱ در داخل کارخانه با خودرویی که قرار بود تحویل بگیرم 
تصادف کردند. با اینکه به گفته خودشان این تصادف سطحی بوده طی ۸-۷ روز 
گذشته با پی گیری های متعدد از تحویل خودرو خبری نیست و متأسفانه کسی 
هم پاسخگو نمی باشد حتی بازرسی شرکت نیز پاسخ تلفن من را نمی دهد. در 
ضمن هنگام ثبت نام کل قیمت خودرو که سی میلیون و پانصد هزار تومان بود 
پرداخت شد و هنگام تحویل به سی  و دو میلیون و دویست هزار صعود کرد و از 

تعهد تحویل بیش از ۲ ماه می گذرد!
افشار

بال نسبت خودم
 مراقب سیاستمداران دونبش باشید !

اختالفات میان اصالح طلبان و حزب تازه تأســیس و اصالح طلب ندای 
ایرانیان این بار حمله احمد پورنجاتی را به صادق خرازی موجب شد.

به گزارش تابناک پورنجاتی در نوشته ای کنایه آمیز علیه صادق خرازی و 
خطاب به اصالح طلبان جوان عضو حزب ندای ایرانیان، ضمن اینکه از آنان 
خواست مواظب ابتال به سیاستمداری دو نبش باشند و گرفتار زکام سیاسی 
نشــوند، نوشت: ششدانگ حواستان را متوجه زیر پاها و زیر بغل هاتان کنید 
که مبادا دچار »پوســت خربزه و پیزر و هندوانه«ی اهدایی از ســوی از ما 
بهتران شوید. نعوذباهلل! یا از رفتن به چاه به کلی منصرف شوید، یا دستکم 
از آویزان شدن به طناب هفت رنگ اما شیت و پیت شده برخی خالی بندان 

سیاسی، بپرهیزید.
پورنجاتی و برخی مدعیان اصالح طلبی پیش از این  با تمسخر »ندا«، آن 
را »نساء« خوانده بودند. جالب اینکه خود پورنجاتی در معلق زنی و رفتارهای 
زیگزاگ سیاسی، چهره شناخته شده ای است و احتماالً نوشته وی نوعی حدیث 
نفس بوده تا تالش برای تسویه حساب طیفی از اصالح طلبان با طیف دیگر.

روایت افراطیون از شائبه انگیزی
ائتالف با مدعیان اصولگرایی

آشفتگی مزمن در افراطیون حزب مشارکت، آنها را به نقیض گویی سوق 
داده است.

علی شکوری راد در مصاحبه با روزنامه شرق از یک سو می گوید ائتالف 
با »اصولگرایان معتدل« برای مردم گیج کننده است و از طرف دیگر تصریح 

کرده که همین کار بدون اعالم در گذشته انجام شده است.
عضو حزب منحله مشــارکت در پاسخ این ســؤال که آیا اصالح طلبان 

برنامه ای برای 
ائتــالف با اصولگرایان میانه رو دارنــد؟ می گوید: ما نیازی به این ائتالف 
نداریم. بعضی از ائتالف ها ممکن اســت که برای مردم گیج کننده یا موجب 
شــائبه درباره ما شود. ما نباید کاری کنیم که مردم گیج شوند. ما نیازی به 

آن ائتالف نداریم.
وی در عین حال می افزاید: این ائتالف به طور نانوشته به وجود می آید. 
باالخره این ائتالف در شخص رئیس جمهوری صورت گرفته است. ما بر 
ســر آقای روحانی ائتالف نانوشته ای کردیم. نه ما رفتیم با آقای روحانی 
صحبت کنیم، نه شــرط و بیعت کردیم؛ نه با هم قراری گذاشتیم. ما به 
این جمع بندی رســیدیم که به نفع اصالحات است که از آقای روحانی 
حمایت کنیم، در حالی که آقای عارف هم بودند. در آن طرف عده ای از 
اصولگراها از آقای روحانی حمایت کردند. هیچ کدام با همدیگر صحبت 
نکرده بودیم. هیچ قراری نه اصالح طلب ها با روحانی و نه حتی اصولگراها 

با روحانی نگذاشته بودند.
این اظهارات از چند جهت قابل تامل است. نخست اینکه اگر ائتالف های 
متناقض- مانند ائتالف افراطیون ساختارشکن با چند مدعی اصولگرایی- نزد 
مردم »گیج کننده« و »شائبه برانگیز« است که قطعا همین طور است، پس 
چرا چنین ائتالفی به طور نانوشته به وجود می آید؟ چه چیزی مانع می شود 
نتوان ائتالف را علنا اعالم کرد اما در خفا اعمال کرد؟ آیا غیر از این است که 
این کار »غش در معامله با مردم« و »تلبیس« و »فریب« است و اگر چنین 
اســت پس چرا نظیر چنین رفتارهای گیج کننده و دارای شــائبه به شکل 
پنهانکاری در ســال ۷۶ با ائتالف مدعیان چپ و سوپرراست های کارگزاران 
اتفاق افتاد  و در واقع جریان موسوم به چپ با زدن راهنمای چپ و تظاهر 
به اعتراض نسبت به سیاست های کارگزاران با قیافه اپوزیسیون دولت وقت 
)کارگزاران- هاشمی( به میدان انتخابات آمد حال آن که ۶ ماه قبل از دوم 
خــرداد ۷۶ به ائتالف پنهان با جریان حاکم بر دولت رســیده بود؟ یا مثال 
چه اتفاقی افتاد که ۲ سال بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۷۶، افراطیون 
مدعی اصالح طلبی از هاشــمی رفسنجانی »عالیجناب سرخ پوش قتل های 
زنجیره ای« ساختند ولی در سال ۸۴ مدعی شدند هاشمی اسطوره اصالحات 
است و باید به وی رای داد؟ همین رفتارهای مذبذب سال ۸۸ نیز تکرار شد 
و سوپرراست های کارگزارانی، دور میرحسین موسوی را گرفتند که با ژست 

عدالت خواهی نخست وزیر دهه ۶۰ به میدان آمده بود.
نکته دوم ادعای دروغین بی نیازی به ائتالف با کســانی چون ناطق نوری 
و روحانی و هاشــمی است. افراطیون مدعی حزب مشارکت در حالی که به 
وقت خود با هر یک از این اشخاص تسویه حساب کرده اند اما چون زندگی 
طفیلی دارند مجبور به آویزان شــدن از آنها و نظایر آنها شده اند؛ چنان که 
پس از دســتمالی کردن حیثیت خاتمی، شــعار عبور از وی سر داده و او را 
اردک لنگ و شاه سلطان حسین صفوی و کسی که گروه خونی اش به گروه 

خونی حزب مشارکت نمی خورد، خواندند.
در اثبات این نیاز همین بس که افراطیون مدعی اصالحات در نظرسنجی های 
۴-۳ روز آخر خود به این نتیجه رسیدند که عارف به عنوان نزدیک ترین فرد به 
آنهــا بیش از ۸-۷ درصد رای ندارد و بنابراین از روحانی که تصریح می کردند 
اصالح طلب نیســتند، حمایت کردند حال آن که اگر خودرأیی داشتند عارف 
را که از پایه گذاران حزب مشــارکت بود، مجبور به انصراف نمی کردند، یا او را 

اصالح طلب بدلی نمی خواندند.
یادآور می شود همزمان با اظهارات شکوری، خیراهلل  ناصری عضو سازمان 
منحله مجاهدین)انقالب( در مصاحبه با فرارو گفت: می توان پیش بینی کرد که 
اعتدالیون و اصالح طلبان در این انتخابات نیز مانند انتخابات ریاست جمهوری به 
یک ائتالف نانوشته برسند زیرا در این شرایط ضروری است که افرادی به مجلس 
بروند که منافع ملی را به منافع جناحی  و گروهی ترجیح می دهند. در میان 
جریان اصولگرا نیز چنین افرادی - مانند مطهری و ناطق نوری - وجود دارند.

آزادسازی تکریت
تحقیر آمریکا توسط ملت عراق است

رسانه های غربی از نقش موثر ایران در عملیات آزادسازی تکریت و بی اعتنایی 
ملت و ارتش عراق به آمریکا ابراز نگرانی می کنند.

رویترز در تحلیلی نوشت: شاهدان می گویند ژنرال قاسم سلیمانی فرمانده 
نیروی قدس ســپاه پاســداران ایران نظارت بر بخشــی از عملیات تکریت را 

برعهده دارد.
به گزارش خبرگزاری رویترز از بغداد، هزاران سرباز و نیروهای مردمی در 
عراق بزرگترین تهاجم علیه عناصر تروریستی داعش را در تکریت و شهرهای 

عراق دنبال می کنند.
حضور قاسم سلیمانی در خط مقدم جبهه مبارزه با داعش در تکریت، موید 
نفوذ ایران بر نیروهای شیعه عراقی است، نیروهایی که برای جلوگیری از تحرکات 
تروریست ها در عراق، نقش کلیدی ایفا کرده اند. در مقام مقایسه، ائتالف هوایی 
ضد داعش به رهبری آمریکا هنوز نقشی در عملیات تکریت ایفا نکرده و شاید 
دلیل آن تا حدی نقش ایران در این عملیات باشــد. سلیمانی هدایت عملیات 
جبهه شــرقی را از روســتایی در ۵۵ کیلومتری تکریت برعهده دارد. دو رهبر 
شــبه نظامی عراقی به نام های ابومهدی المهندس رهبر گروه حشد الشعبی و 
هادی االمیری رهبر گروه بدر، سلیمانی را در عملیات تکریت همراهی می کنند.

همزمان فارین پالیسی در گزارشی با تاکید بر اینکه آمریکا نفوذی در عراق 
ندارد، نوشت: نیروهای امنیتی عراق با حمایت شبه نظامیان شیعه، قبایل سنی، 
جنگجویان کرد و مشــاوران ایرانی عملیاتی را برای بازپس گیری شهر تکریت 
از داعش برگزار کردند. طبق گزارش های منتشر شده، نیروهای زمینی در این 
عملیات توسط جت های جنگنده عراقی حمایت شدند. جالب توجه است که 
به گفته وزارت دفاع آمریکا، ائتالف تحت رهبری این کشــور علیه داعش در 
عملیات تکریت هیچ نقشــی نداشته است. عدم حضور این ائتالف در عملیات 

تکریت نشان دهنده نفوذ اندک آمریکا در این جبهه جنگ آشفته است.
بــه گفته یک مقام آمریکایی برگــزاری عملیات برای مرکز فرماندهی در 
پنتاگــون، تعجب آور بود. این مقام آمریکایــی همچنین به نفوذ ایران در این 
عملیات اشاره کرد. قاسم سلیمانی در این عملیات حضور داشت، نقش سلیمانی 
و گروه شبه نظامی شیعه داوطلبان مردمی در بازپس گرفتن شهر تکریت، زادگاه 
صدام حسین، مسئله ای ست که برخی مقامات آمریکایی را نگران کرده است.

فارین پالیسی از قول کلنل استیو وارن سخنگوی پنتاگون نوشت: »عراقی ها 
حمایت نیروهای هوایی را در این عملیات خواســتار نشدند و از این رو ما نیز 

در عملیات تکریت مداخله نکردیم.
مســئله مربوط به تمامیت ارضی عراق است؛ کشوری که دولتی مستقل 
دارد. این دولت عراق اســت که تصمیــم می گیرد در چه زمینه هایی نیازمند 

همکاری است.«
اینکه واشنگتن در عملیات تکریت حضور و نفوذی نداشت احتماال از خشم 
مقامات عراقی از افشای برنامه حساس برای بازپس گیری موصل توسط مقامات 
مقر فرماندهی آمریکا )سنتکام(، ناشی شده است. سنتکام ابتدا پیش بینی کرد 
عملیات بــرای باز پس گیری موصل از داعش در ماه آوریل و یا ماه مه صورت 
گیرد و این مســئله نشان دهنده این بود که مقامات عراقی کنترل عملیات را 

در دست ندارند و همین بغداد را خشمگین کرد.

بی برنامگی اقتصادی
اعتبار دولت را به چالش می کشد

یک عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی می گوید بی برنامگی 
اقتصادی پس از ۱۸ ماه همچنان چالش مهم دولت است.

فرشــاد مومنی می گوید: برنامه زاییده خیال پردازی نیست بلکه راه 
نیل به یک هدف با استفاده از ابزارهای موجود است، آن چیزی که آنها 
)دولتی ها( در بهترین حالت دارا هستند یک سری سناریوهایی است که 
احتماال در ذهن برخی از کارگزاران اقتصادی وجود دارد. این سناریوها 
که وجه اعظم آن هم غیرمکتوب است و در دل خود دولت هم در این 
مورد یک اجماع  اجمالی بین االذهانی ایجاد نشده نمی توان برنامه خواند. 
وی در مصاحبه با روزنامه آرمان تصریح کرد: باید مشــوقانه به آنها 
گوشــزد کرد که به تجربه ۱۸ ماهه گذشــته خود بنگرند تا اشتباهات 
گذشته را تکرار نکنند بلکه آنها را دعوت می کنم تا از اشتباهات گذشته 
درس بگیرند نه اینکه آنها را با شدت کمتری انجام دهند. مثال بارز این 
مسئله ماجرای یارانه هاست چه در جریان مبارزات انتخاباتی و چه پس از 
انتخاب تیم اقتصادی هم از ناحیه سخنگوی محترم دولت و هم از ناحیه 
اعضای تیم اقتصادی دولت اعم از مســئوالن و مشاوران ادعا می شد که 
برای یارانه ها برنامه داریم اما آنچه مشــاهده می شد این بود که عزیزان 

تصورات پرداخته نشده ذهنی خود را برنامه تلقی می کردند.
این اقتصاددان با هزینه دار خواندن رفتارهای فاقد برنامه و اطالعات 
گفت: کسانی که روی صندلی های رسمی قرار می گیرند و از موضع رسمی 
صحبت می کنند نباید جایگاه شخصی خودشان را با جایگاه نهادیشان که 
همان کرسی های دولتی است خلط کنند و از موضع شخصی مطالبی را 
بیان کنند. افراد خاص ممکن اســت که در زمینه های خاصی اطالعاتی 
داشته باشند و طبق اینها ادعاهایی بکنند، اما وقتی از موضع مقام مسئول 
همچنین حرف هایی می زنند و بعدا مشخص می شود که اینها مابه ازای 
عینی ندارند، این بیش از آنکه به وجه شــخصی مسئله اصابت کند به 
وجه نهادی مسئله که همان دولت است اصابت می کند یعنی این سخنان 
اعتبار نهاد دولت را به چالش می کشد و اگر دولت ما به عنوان یک نهاد 
اعتبار و اعتماد عمومی خودش را از دســت دهد هزینه های اداره کشور 
بسیار سنگین خواهد بود پس دولتمردان را دعوت به واقع نگری می کنم.

مومنی با بیان اینکه دولتیان باید فرق سناریو را با برنامه درک کنند، 
می افزاید: مشکلی را که در الیحه سند بودجه می بینیم این است که با 
کمال تاســف در سال 9۴ بر اساس تمهیداتی که در الیحه بودجه قابل 
مشــاهده است، قرار نیست تغییرات مثبت محسوسی در اقتصاد کشور 
اتفاق بیفتد. آنچه برای ســال آینده می توان پیش بینی کرد، این است 
که ما همچنان فاقد رشــد با کیفیت به عنوان رشد متکی بر بخش های 

مولد خواهیم بود.
این اقتصاددان با فاقد کیفیت خواندن رشــد اقتصادی مورد ادعای 
دولت می گوید: بر اســاس تمهیداتی که در الیحه بودجه قابل مشاهده 
اســت، قرار نیست تغییرات مثبت محسوســی در اقتصاد کشور اتفاق 
بیفتــد. آنچه برای ســال آینده می توان پیش بینی کرد این اســت که 
فاقد رشــد با کیفیت، به عنوان رشد متکی بر بخش های مولد خواهیم 
بود. رشدهای حاصله نیز بیشتر جنبه صوری داشته و ناظر بر تغییرات 
غیرموثــر در بهبود وضعیت کلی اقتصاد با خصلت پایداری خواهد بود. 
مانند آنچه امسال اتفاق افتاد و ۴ درصد رشد اقتصادی برای ۶ ماهه اول 
امسال اعالم شد که احتماال برای کل سال ۲ درصد خواهد بود. اگرچه 
در محاســبات آماری واقعا این رشد اتفاق افتاده، اما رشد باکیفیتی که 
مبتنی بر افزایش تولید و رونق بنگاه های تولیدی باشــد، نبوده و بیشتر 

به رشد نقدینگی داللت داشته است.
فرشاد مومنی در زمینه ارائه راه حل می گوید: در چنین شرایطی به 
نظر می رسد روش اصلی آن چیزی است که در مرکز پژوهش های مجلس 
هنگام بررسی الیحه بودجه سال 9۴ به جمع بندی رسید و منتشر شد. به 
نظر من پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس یک راه حل مقطعی اصولی 
به نظر می رســد و آن هم عبارت از این است که بودجه سال ۱۳9۴ بر 
اساس کمترین برآوردها از چشم انداز درآمد نفت در سال آینده تدوین 
شــود اما به صورت مشروط و مبتنی بر برنامه به دولت اجازه داده شود 
که این انعطاف را داشته باشد که به صورت پسینی یعنی پس از تحقق 
دریافت بیشتر ارز به واسطه افزایش قیمت نفت در قالب چند سناریو بر 
حسب اولویت هایی که مجلس تعیین می کند آن اضافه درآمدها را هزینه 
کند. به گمان من خطوط کلی چنین راه حلی به شکل قابل قبولی در 

مرکز پژوهش های مجلس تهیه شده و انتشار عمومی پیدا کرده است.

یــی  یکا مر آ ه  یشــکد ند ا
»واشنگتن« طی گزارشی تحلیلی 
در زمینه دالیل برگزاری رزمایش 
دریایی اخیر ایران در خلیج فارس 
نوشت: منفجر کردن ماکتی از ناو 
هواپیمابر آمریکا در خلیج فارس 

اندیشکده واشنگتن:

  سالح های پیشرفته ایران 
قادر  به هرگونه واکنشی در خلیج فارس است

آمریکایی  روزنامــه  یک 
نوشــت که راهبــرد آمریکا 
در مبــارزه با داعش در عراق 
به شدت به ایران وابسته شده 

است.
در  تایمز،  نیویــورک  روزنامه 
حالی که باراک اوباما رئیس جمهور 
آمریکا تحت فشار سیاسی از سوی 
جمهوری خواهــان در مذاکــرات 
هســته ای با ایران قرار گرفته، به 
نظر می رســد که تناقضی شکل 
گرفته اســت: آقای اوباما به شدت 
به نیروهای ایرانی وابسته شده تا از 
پیشروی نیروهای داعش در عراق و 

سوریه جلوگیری کند.
در چهارمیــن روز از وقتی که 

نیروهای ایرانی به ۳۰هزار نیروی 
عراقی پیوســته اند تا شهر تکریت 
را از کنترل شــبه نظامیان داعش 
خارج کننــد، مقام های آمریکایی 
اعــالم کرده اند که واشــنگتن در 
حال هماهنگی با ایران برای مقابله 

با دشمن مشترک نیست.
ز  ا بســیاری  نتیجــه،  در 
کارشناســان امنیــت ملی بر این 
باورنــد که مشــارکت ایــران به 
عراقی هــا کمک کرده اســت تا 
جلوی پیشــروی نیروهای داعش 
را در شرایطی بگیرند که مشاوران 
نظامــی آمریکا، مأموریت آموزش 
نیروهای عراقی را به پایان برده اند.
به گزارش تسنیم »ولی نصر« 

مشــاور ویژه ســابق اوباما و عضو 
مؤسســه مطالعات بین الملل در 
دانشگاه جانز هاپکینز تأکید کرد: 
تنها راهی که دولت اوباما می تواند 
راهبرد خود در عراق را دنبال کند، 
این اســت که تصور کند ایرانی ها 
بخــش زیادی از کارهــا را انجام 
داده و در درگیری های زمینی به 
پیروزی برسند. راهبرد آمریکا در 
عراق بیشــتر به خاطر تالش های 

ایران، موفقیت آمیز بوده است.
این ایران بود که با سازماندهی 
نیروهــای مبارز شــیعه در اوت 
گذشــته توانست شــهر آمرلی را 
از تصرف داعــش خارج کند. این 
نیروی قدس ایران بود که مبارزان 

شــیعه عراق و نیروهــای امنیتی 
این کشور را در ماه نوامبر گذشته 
حمایت کرد تا شــهر بیجی را از 

اشغال داعش، آزاد کنند.
ولی راهبــرد آمریکا در عراق 
در  ایــران  تــالش  از  می توانــد 
داعش،  از  تکریــت  بازپس گیری 
سود ببرد، حتی اگر به طور مستقیم 
در ایــن عملیات حضور نداشــته 
باشد. مارتین دمپسی رئیس ستاد 
مشترک ارتش آمریکا روز سه شنبه 
گذشته پیش از شرکت در نشست 
کمیته خدمات مسلح سنا تأکید 
کرد که مشارکت نیروهای شیعه 
مــورد حمایت ایــران در تکریت 

می تواند »چیز خوبی« باشد.

دستاورد نشست اصحاب فتنه در کرمان

اصالح طلبان با مشت و لگد
به سوال یک منتقد پاسخ دادند!

نشــان از عزم ایــران در نمایش 
قدرت طی مذاکرات هسته ای آتی 
و تلنگری بر وضعیت بازار جهانی 

نفت است. 
بنابــر این گــزارش، ســپاه 
پاسداران جمهوری اسالمی ایران 
در تاریخ ۲۵ فوریه رزمایش دریایی 
به نام »پیامبــر اعظم )ص( را در 
تنگــه هرمز برپا کرد و طی آن به 
ماکت یک ناو هواپیمابر آمریکایی 
در نزدیکی جزیره »الرک« حمله 
کرد. هدف ایــران نمایش قدرت 
آتش در آبراهی که نقش راهبردی 
و روحی، روانی در جهان سیاست 
و بازارهــای جهانی نفت دارد  آن 
اســت که به عنوان قدرت نظامی 
برتر در این منطقه شناخته شود 
و در این مسیر هیچ مخفی کاری 
نمی کننــد. باید گفت که در واقع 
نمایش »قدرت نظامی اول بودن 
در خلیــج فــارس« از دهــه ۷۰ 
میالدی به این سو  در امیال ایران 

وجود داشت.
این اندیشــکده آمریکایی در 
بخشی دیگر از این گزارش تحلیلی 
با اشاره بر دیگر جنبه های برگزاری 

این رزمایــش در برهــه کنونی 
نوشــت: در مرکــز تصمیم گیری 
جمهوری اســالمی ایــران هنوز 
حفظ آرمان های عقیدتی، انقالبی 
جــا دارد که متمرکــز بر مغلوب 
کردن »شــیطان بزرگ« و تفهیم 
این موضوع به متحــدان آمریکا 
مبنی بر این اســت که واشنگتن 
قــادر در به خطر انداختن امنیت 

کشورشان نیست.
به گزارش فارس اندیشــکده 
واشــنگتن در خاتمــه و طــی 
نتیجه گیــری تاکید کــرد: ایران 
دارای زرادخانه ای از ســالح های 
پیشرفته مناســب برای نبردهای 
نامتقارن بوده و قابلیت اســتفاده 
از آن هــا را در بخــش تهاجمی و 
دفاعی دارد و می تواند بطور قابل 
توجهی به طور کامل یا موقت مسیر 
کشتیرانی در تنگه هرمز را مسدود 
کند هرچند که این امر خطر مقابله 
با آمریکا و دیگر کشورهای غربی 
را در بــر دارد و البتــه در صورت 
وقوع درگیری دسترســی ایران را 
به بازارهای نفتی جهان نیز مختل 

خواهد کرد. 

اندیشــکده واشنگتن در 
تحلیلی نوشت: ایران در حال 
واشنگتن  به  مهم  این  تفهیم 
است که غرب توانایی به خطر 
را  کشور  این  امنیت  انداختن 

ندارد.

نیویورک تایمز:

راهبرد آمریکا در عراق به شدت به ایران وابسته است

گردهمایی اصالح طلبان 
بــا  کرمــان  اســتان 
قابل توجهی  حاشیه های 
یک  ضرب وشتم  جمله  از 
تا  فتنه  بــه  معترض  فرد 
تالش بــرای جلوگیری از 
گرفتن  و  تصویربــرداری 
خبرنگاران  ضبط صــوت 
مرعشی  سخنرانی  لغو  تا 

همراه بود.
به گزارش فارس، گردهمایی 
با  استان کرمان  اصالح طلبان 
عنوان از »اســفند تا اسفند« 
عصر پنج شــنبه در حالی در 
خانه شــهر کرمان برگزار شد 
که با حاشیه های قابل توجهی 
همــراه بود. در این نشســت 
زمانــی که ســید عبدالواحد 
موسوی الری وزیر کشور دولت 
اصالحــات درباره ویژگی های 
اصالح طلبان گفت: اگر عنوان 
اصالح طلبی را پذیرا شدیم به  
ساختارهای  شکستن  معنای 
نظــام نیســت و اصالح طلب 
ساختارشــکن نیست، یکی از 
حضار در جواب این ســخنان 

گفت؛ پس چه کسانی بودند 
که فتنه را ایجاد کردند؟!

در ایــن هنــگام یکی از 
سر  پشــت  که  اصالح طلبان 
این فرد نشســته بود از جای 
برخاست و از پشت سر به وی 
حمله کرد و او را مورد ضرب 
و شتم قرار داد و در ادامه چند 
نفر دیگر از اصالح طلبان نیز به 
کمک آمده و این فرد را مورد 
ضرب و شتم و مشت و لگد قرار 
دادند و سپس وی را در حالی 
که شعار مرگ بر فتنه گر سر 
می داد، کشان کشان به خارج 
از تاالر خانه شهر کرمان بردند!

گفتنــی اســت در زمان 
حادثــه، اصــالح طلبــان با 
دوربین  جلــوی  گرفتن  قرار 
عکسبرداری  مانع  عکاســان 
از ایــن صحنه های زشــت و 
زننده شدند و سعی در کتمان 

واقعیت داشتند.
موسوی الری  اینکه  جالب 
در ادامه ســخنان خود بدون 
اشاره به ضرب و شتم صورت 
گرفتــه در همایــش، گفت: 

اصالحات یعنی روش هایی که 
برای رســیدن به اخالق مورد 
نظر و مطلوب به کار می گیریم. 
آستانه تحمل را باید باال ببریم 
و طرف مقابــل را هم تحمل 
کنیم. اصالح طلب باید از افراط، 
تفریط و پرخاشگری اجتناب 
کند و جریان اصالح طلبی باید 
مراقب باشد مسیر درست در 
جامعه مسیر عاری از خشونت 

باشد!!
وقتی صحبت های موسوی 
الری تمــام شــد همه حضار 
نشستند که به نظر می رسید 
ســید  صحبت های  منتظــر 

سران  از  مرعشــی  حســین 
مجری  که  بودنــد  اصالحات 
بالفاصلــه و به ســرعت ختم 

جلسه را اعالم کرد!
ایــن در حالی اســت که 
مرعشی در پاسخ به این سؤال 
که آیا ســخنرانی شما در این 
همایش لغو شد، گفت: برنامه 
ســخنرانی برای مــن در این 
همایش پیش بینی نشده بود! 
وی ادامه داد: توصیه من این 
است که همه از خشونت دوری 
کنند و در ضمن کســی هم 
جلسه مردم را به هم نزند، زیرا 

خدا را خوش نمی آید!

گفت: روزنامه صهیونیستی »یدیعوت آحارنوت« هشدار داده است 
که نیروهای مقاومت خود را برای حمله نهایی به اسرائیل آماده می کنند.

گفتم: چه روزهای خوبــی خواهد بود، آن روزها که انتقام 
خون های به ناحق ریخته مردم مظلوم و مخصوصا کودکان بی گناه 
از رژیم صهیونیستی که جرثومه فساد و تباهی است گرفته شود.
گفت: این روزنامه نوشته است، مسلمانان ساکن فلسطین هم رژیم 
اســرائیل را رو به نابودی تلقی کرده و بر مخالفت ها و تظاهرات خود 

افزوده اند.
گفتم: حاال منظورش از این هشدارها چیست؟!

گفت: می خواهد به نیروهای مقاومت بگوید که رژیم صهیونیستی 
هنوز آنقدر ضعیف نشده که با یک حمله از بین برود!

گفتم: االغ پیری را در کوهستان رها کرده بودند. شیری آمد 
و کنار او نشست. االغ گفت؛ اگر به فکر مردن من هستی، من تا 
چهارشنبه نمی میرم و شیر با خونسردی گفت؛ اشکالی نداره! 

من تا پنج شنبه بیکارم!


