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   امنيت اطالعات در فاوا در حد صفر است!
ي��ك فع��ال رس��ان�ه اي ط��ي ت�وئيت���ي

درب�اره مي�زان امني���ت اط�الع�ات در ح�وزه 
ف�اوا، نوش��ت:

........................................................................................................................
   اوضاع اقتصادي ايران چه خواهد شد؟

يك فعال رسانه اي در صفحه ش��خصي خود طي توئيتي درباره اوضاع 
نابسامان اقتصاد ايران، نوشت:

........................................................................................................................
  مكرون، ترامپ و آينده ايران

عبداهلل شهبازي پژوهش��گر تاريخ در كانال تلگرامي 
خود نوش��ت: ماجراي ش��هر استراس��بورگ فرانسه 
س��ناريويي بس��يار بدوي بود براي مواجهه با بحران 
اجتماعي و سياس��ي عميقي كه دولت مكرون با آن 
دس��ت به گريبان اس��ت. همانگونه كه پيش بيني مي ش��د كريستف 
كاستانه، وزير كشور فرانس��ه اعالم كرد، فرد »تروريست«، كسي كه 
راست يا دروغ او را به عنوان عامل تيراندازي استراسبورگ معرفي كرده 
بودند، ساعت ۹ شب پنج شنبه ۱۳ دسامبر/ ۲۲ آذر )به وقت محلي( در 
درگيري خياباني با سه پليس به قتل رسيد. اندكي بعد داعش با انتشار 

اطالعيه اي تيراندازي و كشتار استراسبورگ را به خود منتسب كرد. 
وسعت و عمق بحران در فرانسه در حدي است كه ايجاد فضاي امنيتي و 
سركوب به بهانه »تروريسم« را اجازه نمي دهد. به عكس، سناريوي ايمانوئل 
مكرون و كريس��تف كاس��تانه كه صرف نظر از ابعاد تراژيك آن )كشته و 
مجروح شدن چند انسان( بي شباهت به كمدي هاي لويي دوفونس نيست، 
بر شدت بحران مي افزايد. از سوي ديگر در روز پنج شنبه سناي امريكا به 
اتفاق آرا بن سلمان را مسئول قتل خاشقجي معرفي كرد و از ترامپ خواست 
كه به حمايت از جنگ سعودي در يمن پايان دهد. اين شروع بحراني بزرگ 
است در سياست امريكا كه در روزهاي پاياني صدوپانزدهمين دوره كنگره 
رخ داد؛ كنگره اي كه هم سنا و هم مجلس نمايندگانش تحت كنترل حزب 
جمهوريخواه است. اين رويداد نشان مي دهد با آغاز كار صدوشانزدهمين 
دوره كنگره )از س��وم ژانويه ۲۰۱۹( كه كنترل مجلس نمايندگان آن در 
دست حزب دموكرات اس��ت، وضع ترامپ به شدت وخيم خواهد شد. به 
ياد داشته باشيم كه پرونده تحقيقات رابرت مولر درباره نقش روسيه در 

انتخابات رياست جمهوري ۲۰۱۶ در راه است. 
بايد نگراني هاي ناش��ي از وضع مبهم بازار بورس امري��كا را نيز افزود. 
هم اكنون منحني بازده معكوس شده به اين معنا كه ميزان سپرده بانكي 
كوتاه مدت بيش از سپرده درازمدت اس��ت. تحليلگران مالي منحني 
بازده معكوس Inverted Yield Curve را نشانه جدي بر احتمال 
وقوع كس��ادي و بحران مالي مي دانند زيرا بيانگر بي اعتمادي مردم به 

آينده اندوخته بانكي شان است. 
بر اين اس��اس، برخي  تحليلگران محافظه كار مانند مايكل ويلس��ون 
استراتژيست ارشد بانك مورگان استانلي، احتمال كسادي بازار در سال 
۲۰۱۹ را ۵۰ درصد پيش بيني كرده اند. اگر چنين شود، »دوره طاليي« 
كه از نيمه دوم سال ۲۰۰۹، سال نخست دولت اوباما، آغاز شد و در دو 
سال اوليه دولت ترامپ ادامه يافت، به پايان مي رسد. چنين وضعي بر 

سياست خارجي امريكا تأثيرات جدي خواهد داشت. 
دنيايي كه چرخ بازيگر اينگونه عجيب رقم مي زند، بار ديگر براي ايران 
فرصتي تاريخي فراهم م��ي آورد تا همپاي سياس��ت خارجي فعال و 
هوشمندانه، با در پيش گرفتن راه اصالحات داخلي بنيادين به نوسازي 

نظام سياسي- اقتصادي دست زند كه 4۰ سال پيش پي افكنده شد. 
��حاب، َفاْنَتِهُزوا ُفَرَص الَخيِر. فرصت همچون عبور  والُفرَصُة تَُمرُّ َمرَّ السَّ
ابر مي گذرد، پس فرصت هاي خوب را غنيمت ش��مريد. )نهج البالغه، 

حكمت ۲۱( 
* چهارش��نبه، ۲۱ آذر ۱۳۹۷/ ۱۲ دس��امبر ۲۰۱۸ در گروه »گفت و 
شنود« نوشتم: »ته ماجرای اين جوان بخت برگشته كه احتماالً منبع يا 
طعمه سرويس اطالعاتي فرانسه بوده، كشته مي شود... عقل شان بيشتر 
از اين نيس��ت: بمب گذاري و اعالميه داعش يا القاعده يا گروه جديد و 
اين بازي ها، مثل ماجراي شارلي ابدو كه تابلو بود: وقتي ديدند پليسي 
كه كشته شد مسلمان است و عمليات خراب شد، رفتند به يك كوشر 

فروشي و چهار تا يهودي را گروگان گرفتند.«

ب�راي رس�يدن به 
   گزارش

وحدت ملي راهي 
غير از انتخابات آزاد وجود ندارد« اين جمله را 
غالمحسين كرباس�چي جمعه صبح در جمع 
اعضاي ح�زب ندا گفت. اگ�ر بخواهيم يكي از 
پاشنه آشيل هاي دشمنان ايران اسالمي را در 
حوزه تحليلي اس�م ببريم، »تكرار راهبردها« 
شايد از سرآمدترين آنها باشد، هر چند عمومًا 
تاكتيك ه�ا ع�وض مي ش�وند و بازيگ�ران 
خواس�ته يا ناخواس�ته تغيير پي�دا مي كنند. 
خب�رگزاری ف���ارس  در گ�زارش��ی ب��ه به�انه 
تح�رک زودهنگام اص�الح طلب�ان برای انتخابات 
۹۸ و ۱4۰۰ نوشت: همين چند سال پيش و در 
آستانه انتخابات رياس��ت جمهوري سال۹۲ بود 
آزاد«  كه مرحوم هاشمي رفسنجاني از »انتخابات 
س��خن گف��ت. رئيس فقي��د مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام كه هم�واره منويات خود را با لحني 
مصلحت گرايانه به فضاي سياس��ي كشور تزريق 
مي كرد، گفت: »برگزاري انتخابات آزاد عالوه بر 
افزايش اعتماد مردم و دوستداران نظام، دشمنان 
خ�ارجي كش�ور را در بسياري از زمينه ه�ا خلع 

سالح و مأيوس مي كند.« 
اين عبارت في نفسه جاي اشكال نيست ولي آنجا 
شبهه ناک مي ش��ود كه به دنبال خود اين سؤال را 
پيش مي آورد كه مگر انتخاب��ات در ايران غيرآزاد 

است؟ اين عبارت عقبه تاريخي دارد. 
بديهي است كه انتخابات رياست جمهوري يازدهم، 
اولين انتخابات رياس��ت جمهوري بعد از فتنه ۸۸ 
بود و هنوز بخش عم��ده اي از جريان اصالحات بر 
ادعاي بي سند خود مبني بر تقلب در انتخابات ۸۸ 
باقي بود و سعي مي كرد اين باور غلط را در جامعه 

زنده نگه دارد. 
مرحوم هاشمي رفس��نجاني از جمله اين افراد بود 
و اين اظهاراتش ع��الوه بر تأكيد دوب��اره بر گزاره 
ساختگي تقلب، س��المت انتخابات آتي را هم زير 
سؤال مي برد. مهم ترين كاربرد كليدواژه »انتخابات 
آزاد« ترديد در س��المت انتخابات است. انتخابات 
برگزار ش��د و دقيقاً فردي كه مطلوب ايش��ان بود 

رئيس جمهور شد. 
جالب اين اس��ت كه دقيق��اً يك روز بع��د از اينكه 
انتخاب��ات ۹۲ از پل ۲4خرداد گذش��ت و روحاني 
رئيس جمهور ش��د، هاش��مي در اظهاراتي دقيقاً 
مغاير با مواضع سابق گفت: اگر دشمنان جمهوري 
اس��المي ايران ذره اي انصاف داش��ته باشند، بايد 
بپذيرند كه اي��ران دموكرات تري��ن انتخابات دنيا 
را برگزار ك��رد و هيچ ش��بهه اي نمي توانند به آن 

وارد كنند. 
در انتخابات ۹۶ اما آيت اهلل هاش��مي مرحوم شده 
ب��ود، البته دليل��ي هم وجود نداش��ت ك��ه گزاره 
انتخابات آزاد در ص��ورت حيات از طرف ايش��ان 

مطرح شود چون دولت مستقر دولتمرداني داشت 
كه با زير س��ؤال رفتن عملكردش��ان، عماًل عقبه 

سياسي مرحوم هاشمي ضربه مي خورد. 
  شوراي نگهبان؛  مستمسك بي عملي هاي 

اصالحات
اين روزها اما احزاب و جريانات سياسي خود را براي 
آوردگاه انتخابات۹۸ مهي��ا مي كنند. اصالحات در 
كارنامه خود فراكس��يون اميدي را دارد كه به رغم 
اينكه بخش قابل توجه��ي از نمايندگان دوره دهم 
مجلس عضو آن هس��تند، ول��ي خروجي مطلوبي 

نداشته است. 
راهبرد اصلي اصالحات اين است كه بگويد شوراي 
نگهبان نيروهاي اصل��ي اصالحات را ردصالحيت 
كرد و به همين دليل نتوانستيم ليستي قوي براي 

مجلس ببنديم. 
اين در حالي است كه وراي مسئوليت ذاتي شوراي 
نگهبان، فراكسيون اميد ميوه ساختاري است كه 

اكثر اصالح طلبان معترض آن هستند. 
ش��وراي سياس��تگذاري اصالح طلب��ان كه عارف 
رئيس آن است، پرمناقشه ترين موضوعي است كه 
در س��ال هاي اخير در بين اصال ح طلبان در گرفته 
اس��ت. بارزترين نماد عيني اين عدم مقبوليت در 
اولين جلس��ه دور جديد اين ش��ورا در شهريور۹۷ 

ديده شد. 
در آن جلس��ه مصطفي كواكبي��ان دبيركل حزب 
مردم س��االري، حجت االس��الم هادي خامنه اي 
دبيركل مجمع نيروهاي خط امام، احمد حكيمي 
پور دبيركل حزب اراده ملت،  حسين كمالي دبيركل 
حزب اسالمي كار و برخي ديگر از اعضاي حقيقي 
عضو شوراي سياستگذاري حاضر نشدند و حتي از 

حضور در جلسات بعدي هم استنكاف كردند. 
در حالي كه بيش از يك  سال به انتخابات دوازدهمين 
دوره مجلس شوراي اسالمي مانده است، سرو كله 
كليدواژه »انتخابات آزاد« جمعه گذشته در كنگره 

حزب نداي ايرانيان پيدا شد. 
  َعَلمي كه كارگزاران به دست گرفته است

غالمحسين كرباسچي كه بر صندلي سفيد نشسته 
بود، در برابر چن��د هزار نفر حاضر در س��الن، َعلَم 
پدرمعنوي حزب خود را دوباره ب��اال برده و گفت: 
نبايد فقط حاكمي��ت بگويد انتخابات آزاد اس��ت 
بلكه بايد در همه زبان ها و حيطه هاي جغرافيايي 
كس��اني بيايند و در يك بحث كارشناسي شركت 
و نهايت��اً با رأيي آزاد بدون فش��ار انتخاب ش��وند، 
البته اين اظهارات كرباس��چي طبيعي است چون 
اصالح  طلبان از دولت��ي حماي��ت كرده اند كه در 
سال۱4۰۰نمي تواند كارنامه خوبي از عملكرد خود 
ارائه دهد و اين بي عملي به پاي اصالحات نوش��ته 

خواهد شد.
 اصالحات نگران اس��ت و به ق��ول محمد قوچاني 
عضو ش��وراي مركزي حزب كارگزاران سازندگي 
»برخي از دوس��تان اصالح طلب نگران هس��تند 

چه كس��ي جايگزين اين دولت در س��ال ۱4۰۰ 
خواهد بود.« 

   زنده كردن خاطره لوايح دوقلو
پرچم انتخابات آزاد اما فقط در دس��ت كرباسچي 
نيست و به نظر مي رسد يك تقسيم كار تشكيالتي 
براي تحقق منويات پدر معنوي ش��ان شده است. 
حس��ين مرعش��ي ديگر عضو اصلي اين حزب نيز 
در يادداش��تي كه در روزنامه سازندگي چاپ شده 
سعي در زنده كردن خاطره لوايح دوقلوي مجلس 
ششم و لزوم »حذف يا تعديل« نظارت استصوابي 

كرده است. 
اين گزارش حداقل در مقطع كنوني عزم آن ندارد كه 
بيان كنندگان اين مواضع را به لحاظ شخصي همنوا 
با برخي مقام��ات بيگانه قلمداد كن��د ولي تطبيق 
مواضع را نمي ت��وان كتمان كرد. از س��ويي تبعات 
حذف نظارت استصوابي را در كالم سياستمداران 

امريكايي هم مي توان يافت. 
جان بولت��ون در اين راس��تا مي گوي��د: »اگر يك 
»انتخابات واقعاً آزاد« در ايران انجام شود آيت اهلل ها 

شكست خواهند خورد.« 
   سال98؛  فصل نويني براي اصالحات

رهبر انقالب ك��ه پي��ش از اين از تك��رار عبارت 
انتخاب��ات آزاد انتق��اد كرده بودند، از س��ناريوي 
محتمل جبهه معارض در بيانات اخيرش��ان پرده 
برداش��ته و گفتند: اينكه امريكايي ها گفتند سال 
۹۷ چنين و چنان مي كنيم، ممكن اس��ت فريب 
باشد،  ممكن است سال ۹۷ جنجال كنند و نقشه 
را براي سال ۹۸ كشيده باشند. همه، حواس شان 

را جمع كنند. 
بي شك اصالح طلبان نمي توانند از سناريوي دشمن 
براي انتخابات۹۸ كه با عمليات رواني ماه هاي اخير 
آغاز شده چشم پوشي كنند و بي محابا خود را از دامي 
كه ۱۰سال پيش گرفتار آن شدند نرهانند. سال ۹۸ 

مي تواند فصل نويني براي اصالحات باشد.

عضو فراكس�يون نماين�دگان واليي گفت: خ�روج امري�كا از توافقنام�ه برجام 
كه ي�ك معاه�ده بين المللي ب�ود ب�دون در نظ�ر گرفتن س�اير كش�ورها براي 
آقاي�ان كفاي�ت نمي كند ك�ه بازه�م اص�رار دارند م�ا با امري�كا س�ازش كنيم. 
محمد دهقان عضو فراكس��يون نمايندگان واليي در گفت وگو با فارس، اظهار داشت: 
افراد و چهره هايي كه متأسفانه خود را حل كننده همه مسائل در كشور مي دانند با طرح 

موضوعي چون سازش ثابت كردند از مسائل بين المللي هيچ چيزی نمي دانند. 
وي افزود: چطور ممكن است با ش��رايطي كه امروز در روابط ايران و امريكا حاكم است 
عده اي در اين مملكت طرح مذاكره و سازش با اين كشور را مطرح كنند. عضو فراكسيون 
نمايندگان واليي تصريح كرد: خروج امريكا از توافقنامه برجام كه يك معاهده بين المللي 
بود بدون در نظر گرفتن ساير كشورها براي آقايان كفايت نمي كند كه بازهم اصرار دارند 
ما با امريكا سازش كنيم. دهقان خاطرنش��ان كرد: توصيه من به اين افراد اين است كه 
با تجديدنظر در افكارشان در جهت شست و ش��وي مغزشان نيز وارد عمل شوند چراكه 
تئوري هاي آنها خيلي وقت است كه كارايی ندارد و فاقد اعتبار است. وي تأكيد كرد: ما بر 
اصول و ارزش هايمان در مقابله با دشمنان نظام جمهوري اسالمي ايران پايبند هستيم و 
اجازه نمي دهيم برخي كه معلوم نيست چه هدفي را دنبال مي كنند راه و  روشي را كه در 

كشورمان نهادينه شده است از بين ببرند.

دهقان:

 تجربه برجام کفایت نکرد
که اصرار به سازش باامریکا می شود؟

هيئ�ت رئيس�ه مجلس     بهارستان
ش�وراي اس�المي پنج 
سؤال نمايندگان از وزير خارجه را اعالم وصول كرد. 
به گزارش فارس، در پايان جلس��ه علن��ي ديروز مجلس 
تعدادي طرح و اليحه و س��ؤال نمايندگان از وزرا اعالم 
وصول ش��د. بر اين اس��اس طرح اصالح بندي از قانون 
تشكيل س��ازمان بازرسي كل كش��ور و دو طرح شوراي 
عالي اس��تان ها در مورد نحوه اس��تقرار دفاتر پزشكان، 
روزنامه ها، مجالت و مهندس��ان اعالم وص��ول گرديد. 
هيئت رئيسه مجلس سؤاالت نمايندگان از وزرا را به شرح 

زير اعالم وصول كرد:
- س��ؤال كريمي قدوس��ي نماينده مش��هد از وزير امور 
خارجه در مورد نتيجه همراهي تيم هاي اقتصادي بخش 

خصوصي در سفرهاي خارجي
- سؤال حميده زرآبادي نماينده قزوين از وزير ارتباطات 
و فناوري اطالعات در مورد عدم پاسخگويي اين وزارتخانه 

در خصوص نارضايتي مردم از فيلترينگ تلگرام
- س��ؤال مقصودي نماينده س��بزوار از وزي��ر آموزش و 
پرورش در مورد اخذ هزينه از دانش آموزان به رغم تأكيد 

قانون اساسي بر تحصيل رايگان
- سؤال نادر قاضي پور از وزير امور خارجه در مورد علت 
عدم برخ��ورد ديپلماتيك با س��خنان س��خيف نماينده 

مجلس كشور آذربايجان
- سؤال نادر قاضي پور از وزير آموزش و پرورش در مورد 

استفاده از كانكس براي تحصيل دانش آموزان
- سؤال نماينده ميرجاوه از وزير امور خارجه در مورد عدم 
ديپلماسي پايدار با كشورهاي همسايه به ويژه همسايگان 

شرق و جنوب شرقي
- سؤال نادر قاضي پور و عليرضا محجوب از وزير بهداشت 
در مورد واردات لنز عدسي چشم به رغم توليد باكيفيت 
در داخل، همچنين سؤال اين دو نماينده از وزير بهداشت 

در مورد اجراي ناقص طرح تحول سالمت
- سؤال محمدعلي ابطحي نماينده خميني شهر از وزير 
امور خارجه در مورد اظهارات وزير در خصوص پولشويي

- س��ؤال مجتبي ذوالنور نماينده قم از وزير امور خارجه 
در خصوص ايراد مطالبي كه علي��ه منافع ملي تهديد به 

شمار مي رود. 
- س��ؤال محمدحس��ين فرهنگي نماينده تبري��ز و نادر 
قاضي پور نماينده ارومي��ه از وزير ارتباط��ات و فناوري 

اطالعات در مورد علت عدم اجراي دولت الكترونيك
- سؤال حسينعلي حاجي دليگاني نماينده شاهين شهر از 
وزير دادگستري در مورد عدم ثبت پروانه وكالت در پايگاه 

اطالع رساني توسط كانون وكال
- سؤال حسن كامران از وزير آموزش و پرورش در مورد 
اقدامات اين وزارتخان��ه براي اجراي نظ��ام رتبه بندي 

معلمان و استقرار نظام پرداخت.

۵  سؤال نمایندگان مجلس از ظریف اعالم وصول شد

 امير موسوي: رهبر انقالب 
احاطه کاملي بر مسائل امنيتي و دفاعي دارند

رهبر معظ�م انقالب احاط�ه كاملي بر 
مسائل امنيتي، دفاعي و نظامي دارند و 
م�ا مي توانيم ب�ه بهترين نح�و ممكن 
استراتژي دفاعي را از انديشه ايشان 

استخراج كنيم. 
ب��ه گ��زارش مه��ر، امي��ر سرلش��كر 
س��يدعبدالرحيم موس��وي فرمانده كل 
ارتش جمهوري اس��المي ايران در چهارمين همايش تبيين انديشه 
دفاعي امام خامنه اي كه صبح ديروز در سازمان صنايع دريايي وزارت 
دفاع برگزار شد، اظهار داشت: تدابير و نظريات رهبري در همه حوزه ها 

چراغ راه و قطب نمايي براي پيشرفت و تعالي است. 
وي افزود: رهبر معظم انقالب تجارب بسيار غني و ارزشمندي از دوران 
قبل از انقالب اسالمي و دوران باش��كوه دفاع مقدس و احاطه كاملي 
بر مسائل امنيتي، دفاعي و نظامي دارند و ما مي توانيم به بهترين نحو 

ممكن استراتژي دفاعي را از انديشه ايشان استخراج كنيم. 
در نظريه دفاعي ايش��ان از اخالق به عنوان يك��ي از مهم ترين عوامل 
قدرت نام برده ش��ده كه در ديگر نظريات وجود ندارد. امير موس��وي 
در پايان معنويت محوري، هوش��ياري، خوداتكاي��ي و خودمحوري 
را از محور هاي اصلي نظريه دفاعي رهبر انقالب اس��المي دانس��ت و 
خاطرنش��ان كرد: وقتي به تدابي��ر امنيتي مقام معظ��م رهبري نگاه 
مي كنيم ايس��تادگي و مقاومت فعال در مقابل استراتژي هاي دشمن 
ديده مي شود، نظريه ايشان از دين، علم و تجربه برآمده و بر هوشياري، 

خود اتكايي و خود محوري استوار است.

اصالح طلبان برای فرار از بی عملی دولت به سناريوی تكراری رو آوردند

»انتخابات آزاد« با بازيگران جديد!

رهبري در ديدار اخير خانواده شهدا به اين مهم اشاره داشتند 
كه: »دشمنان سرشناس ايران اسالمي غرق در لجنند. در لجن 

فساد اخالقي، فساد سياسي و مثل اينها غرقند.« 
يكي از مظاهر اين فس��اد سياسي از س��وي امريكا در زمين 
تحريم ها، تقال براي اجماع س��ازي عليه اي��ران با اهرم البي 
گري، پرداخت باج هاي سياس��ي، تدليس اطالعاتي، خبري 
و... است ، به ويژه در شرايطي كه تحريم ها پيش بيني امريكا 
در فروپاش��ي اقتصادي ايران در چهار ماهه نخس��ت پس از 
آن را محقق نكرد! درخواس��ت چندين ب��اره مايك پمپئو و 
برايان هوک از شوراي امنيت و جامعه جهاني، جهت تقابل با 
جمهوري اسالمي و برگزاري جلسات رسانه اي متعدد نيز بر 

همين محور، صورت مي گيرد. 
در همين راستا اميلي لندائو تحليلگر ارشد انستيتو مطالعات 
امنيت ملي اسرائيل طي يادداشتي در ووآ نيوز به برشماري و 
حمايت از پيام هايي مي پردازد كه امري��كا در ارتباط با ايران، 

قصد تفهيم آن به جهان را دارد. 
 لندائو از سه پيام واضح امريكا سخن مي كند:

۱- اي��ران بزرگ ترين عام��ل تنش در جهان اس��ت اما امريكا 
خواهان صلح و امنيت بين الملل��ي و تقابل با حكومت هاي)به 

زعم او(خشونت گراست. 
۲- امريكا با تبعيت از الزامات دموكراسي، تنها خواهان تغيير 

رفتار ايران اسالمي است و نه تغيير نظام آن. 
۳- حماي��ت اروپا از برجام، برخالف خواس��ت و منفعت مردم 

ايران است. 
نگاهي گذرا به واقعيات و مستندات موجود و قرار دادن آن در 
كنار ادعاهاي فوق، پرده از دو حقيقت مهم برمي دارد؛ نخست 

كذب اين اتهامات و دوم فساد سياسي ساختار يافته در امريكا:
۱- امريكا درحالي ايران را به دليل ع��دم عقبگرد از حق دفاع 
جنگ طلب مي خواند كه خود بر سكوي نخست صدور خصومت 

و خشونت)سخت و نرم(به جهان قرار گرفته است. 
الف(خشونت سخت: جايگاه نخست صادرات اسلحه و فروش 
گس��ترده و هدفمند جنگ افزارها به بيش از۱۰۰كشور جهان 
به سال ۲۰۱۷در امريكا، نشان مي دهد اياالت متحده بيشترين 
س��ود را از تش��ديد تنش ها در جهان در دو ميدان»اقتصاد و 
سياس��ت« از آن خود كرده اس��ت. در تأييد اين سخن، اشاره 
به گزارش س��االنه موسس��ه بين الملل��ي صلح اس��تكهلم به 
سال۲۰۱۷مفيد است كه مي نويس��د: »امريكا همواره تجارت 
اسلحه را به عنوان يك رابطه سياسي راهبردي در نظر داشته و 
صادرات اسلحه به برخي كشورها را ترجيح داده و از اين طريق 
نقش مهمي در تمامي معادالتي كه يك طرف آن فروش��نده 

امريكايي بوده ايفا كرده است...«
همچنين پيش بيني شكست آقايي دالر در سال آينده توسط 
تحليلگ��ران مختل��ف و افزايش۲۱درصدي فروش اس��لحه 
امريكا در سال ۲۰۱۸ در ش��رايطي كه بسياري صنايع داخلي 
و اقتصادي امريكا در رقابت با قدرت هاي نوظهور اقتصادي در 
جهان در حال افول رتبه و س��هام خود هستند، از يك منفعت 
اقتصادي غيرقابل چشم پوشي براي اياالت متحده خبر مي دهد. 
فروش جنگ افزاره��ا به آل س��عود در جنگ  يم��ن و تغذيه 
تسليحاني محور عبري- عربي)عربس��تان، امارات و اسرائيل(

در مقابل تركيه، آخرين مس��تندات دال بر فس��اد سياسي و 
اقتصادي اياالت متحده و س��ودبري آن از تشديد تنش ها در 

منطقه و جهان است. 
ب(خشونت نرم: موسسه اسپوتنيك طي مستندي، از قريب 
۵۰مورد دخالت مستقيم واشنگتن بر اوضاع سياسي، اقتصادي 
و اجتماعي داخلي كش��ورها، اجبارسازي و حتي دست بردن 
در انتخابات آنان پرده برم��ي دارد كه بارزترين مصداق اعمال 
خشونت نرم در جهان به ش��مار مي رود. امريكا در اين ميدان 
نيز با طراحي و پياده س��ازي بيش��ترين ترور سياسي، كودتا، 
حمالت رواني و سايبري، انتش��ار اخبار كذب، كمك رساني 
مالي به اپوزيس��يون، ارعاب، تطميع، تبليغ��ات و... ركورددار 
است. سرنگوني دولت گواتماال از طريق جنگ رواني و ارعاب يا 
سرنگوني دولت كاسترو در كوبا با اهرم فشار سياسي و نظامي 
و بسياري ديگر، نمونه هايي از ابرسياه خشونت نرم امريكايي 

بر آسمان ملت هاست. 
آنچه پازل هاي موجود ب��ه نمايش مي گذارند وجود فس��اد و 
خشونت ساختار يافته و گس��ترده در امريكاست، به گونه اي 
كه نه تنها نمي تواند در مس��ير صل��ح و امنيت جهاني حركت 
نمايد كه بر طبل تنش ها در مسير بقاي حيات و هژموني خود 

نيز مي كوبد. 
۲- دومين پيام امريكايي ها، ادعاي درخواست تغيير رفتار- و 

نه تغيير حكومت- در ايران است. 
اين مهم  نيز قادر است بخش ديگري از فريب و فساد سياسي-

رسانه اي سازمان يافته در اياالت متحده را برمال سازد. »استفان 
ميلر« مدير مركز ضدجنگ  امريكا طي مصاحبه اي بيان مي كند: 
»برج��ام  تنها راه به س��وي تغيير گام ب��ه گام رفتار جمهوري 
اسالمي بود.« عبور از توافق به معناي حذف گزينه تغيير رفتار 
ايران از بين گزينه هاي اياالت متحده است كه استثنائاً در اين 
مورد به اراده اي فراانساني موفق عمل كرده است و اين گزينه را 
كه از داخل نيز توسط نئوليبرال ها عملي مي شد، با دست خود 

در سراشيبي شكست قرار داد. 
مضافاً گماردن برايان هوک- كه به سياست هاي تهاجمي براي 
تغيير رژيم ايران شهره است- در مقام سرپرستي گروه مسائل 
ايران در وزارت خارجه امريكا و نيز نقش راهبردي اين نهاد در 
تعيين سياست هاي امريكا، خود دليل ديگري بر رد اين ادعاي 

پوچ به شمار مي رود. 
۳- اتهام سوم  نيز اينكه امريكا در حالي خبيثانه تالش مي كند 
برجام را خالف منفعت ملت ايران نشان دهد و گسست پديد 
آورد كه خود عماًل رفاه و امنيت اقتصادي م��ردم را در مقابل 
اغراض سياسي، به گروگان گرفته اس��ت. كاهش ارزش ريال 
و قدرت خريد مردم، وادار كردن ش��ركت هاي سرمايه گذاري 
به خروج از ايران و تنبيهات سياس��ي سنگين به دور زنندگان 
تحريم- كه شركت چيني هوآوي نمونه اخيرآن است- و ساير 
خش��ونت ها عليه ملت ايران، نه تنها ادعاي طنازانه حمايت از 
مردم ايران را غيرقابل باور مي كند بلكه موجب ترويج و تثبيت 
رويكردهاي ضدامريكايي در ايران مي ش��ود. امريكا نه با اهرم 
تحريم، تنش، تهديد يا تشديد فشار و...  راهي در مقابل ايران از 
پيش نبرده است بلكه هر روز بيش از پيش نشانه هاي افول آن 

از لجنزارهاي فساد داخلي اش بيرون مي زند.

خنثي سازي پيام هاي امریکا در زمين تحریم ها
یادداشت  |  زینب  عامری
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