
اخبار كشور

خبر ویژه

کیهان و خوانندگان

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
سامانه پیام کوتاه 30002323

* درود و سالم خداوند بر دریادالن سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
که بار دیگر در آستانه سیزده آبان خوش درخشیدند و پوزه آمریکای 
مستکبر و شیطان بزرگ را در خلیج همیشه فارس به خاک مالیدند 
و دست آنها را از دزدی دریایی کوتاه کردند! دست خدا به همراهتان 

و دعای امام خامنه ای عزیز و ملت بدرقه راهتان باد.
حیدری و قاری
* اگر مشــکلی که برای پمپ بنزین ها در هفته گذشــته رخ داد 
در دولت قبل به وقوع می پیوســت کشور با فاجعه ای بدتر از  آبان 
98 روبرو می شــد. و خدا را باید سپاس گفت که بصیرت مردم و 
اطالع رسانی دولت و حضور به موقع رئیس جمهور در میان  مردم 
و ایفای نقش مثبت صدا و ســیما، توطئه دشــمنان و استکبار را 

نقش بر آ ب کرد!
0913---2106
0993---8467

* با توجه به محدودیت های مالی و ارزی کشور باید گفت اعزام بعضی 
از هیئت های ورزشــی با تعداد زیادی همراه که آورده ای هم برای 
 کشور نداشت و حاشیه ساز هم شد نوعی سوء مدیریت هزینه ساز

بود.
0913---4065

* در یکی از مدارس باالی شــهر تهران دانش آموزان با همکاری 
مدیران مدرســه در پوشش جشن  هالووین اقدام به همخوانی آواز 
یک خواننده منحرف جنسی انگلیسی کرده و فیلم آن را در فضای 
مجازی منتشــر ساخته اند. باید با باعث و بانی و مسئولین بر پایی 

این مراسم مبتذل برخورد شود.
قطب زاده

* بررسی ســیر تحوالت در دوره ریاست جمهوری آقای روحانی 
ما را به این نتیجه می رســاند که چه بســا برخی از کم  کاری ها و 
سوءمدیریت شماری از مدیران، آگاهانه و با هدف خاص که ناراضی 
ســاختن مردم از نظام بوده صورت گرفته باشد. این مسئله حتما 

باید پیگیری شود.
0936---7015
* امیدوارم قانون حمایت از خانواده درســت اجرا شــود و مردم 

ثمرات مثبت آن را مشاهده کنند.
طاهری
* اگر به جای رئیس بیمارستان آتیه بودیم ماسک های اهدایی را 
برای رئیس جمهور کره ارسال می کردیم و می گفتیم شما به جای 

این هدیه بی ارزش بدهی ده میلیارد دالری خودت را به ما بده.
 0936---6960
091 4---8902 

* اکثــر گاوداران از عرضه کم نهاده های دامی گالیه دارند. دولت 
اگــر نهاده های دامــی را آ زاد کند و در عوض به دهک های پایین 
مردم یارانه دهد همه اقشار مردم می توانند مصرف  کننده گوشت 

قرمز بشوند.
یک پیام
* تــا وقتــی که مدیران دولتــی در بازار خودرو ذی نفع باشــند 
وضع شــرکت های تولید خودرو اصالح نمی شــود. انتظار می رود 
 دولت مردمی و انقالبی رویه غلط دولت های گذشــته را منســوخ 

کند.
 0910---6455
0915---8110 

* در سفر رئیس جمهور به استان فارس نامه های زیادی در مورد 
جاده بابا میدان به گچســاران تقدیم شــد. برای انحراف جاده از 
بابا میدان بیش از صد هکتار زمین کشــاورزی نابود می شود ولی 
اگــر از بابا میدان عبــور کند هم کارگران بیــکار محل به نوایی 
می رســند و هم این همه زمین کشاورزی از بین نمی رود. معاون 
اجرایی رئیس جمهور قول مســاعد دادند و به مســئوالن محلی 
گفتند پیگیری کنید. دو هفته ای از ســفر ایشــان گذشته است. 
 اهالی محل بی صبرانه انتظــار اقدامات دولت مردمی و انقالبی را

می کشند.
سید ابراهیم سادات از شهر رستم فارس
* فرزندم 20 ســال قبل برای خرید مســکن مبلــغ 4 میلیون 
تومان از بانک صادرات وام گرفت و 5 ســال بعد موفق به تســویه 
حســاب شــد اما بعد از آن به جهت پرداخــت بدهی های خود 
مجبور شــد همین خانه را بفروشــد و در حال حاضر با داشــتن 
3 فرزند مســتاجر اســت. عرضم این اســت که چرا فرزند من با 
 این وضعیت باید از ثبت نام در طرح مســکن دولت جدید محروم

باشد؟
0912---5761
* شایســته اســت شــهرداری اصفهان در فضای مجازی کانالی 
را بــرای دریافت عکس های ارســالی شــهروندان از مشــاهدات 
روزانــه خود با موضوع نارســایی های شــهری راه انــدازی کند 
این اقدام موجب خواهد شــد مســئولین امــر در کمترین زمان 
 ممکن متوجه مشــکالت شــهر شده و نســبت به رفع آنها اقدام

نمایند.
0913---2143

* مســئولین امر، مسئله  مالیات برارزش افزوده را که در فروشگاه  
فرهنگیان شــهر بجنورد از ما فرهنگیان که ســرمایه گذاران آن 
هســتیم پیگیری کنند. چگونه است که اکثر فروشگاه ها به عموم 
مردم تخفیف می دهند اما فروشگاهی که با پول خودمان تاسیس 

شده، ارزش افزوده هم می گیرد؟
محسن علی آبادی- بجنورد

*تســهیل همه جانبه ازدواج و اعطــای وام ازدواج به زوج ها در 
کلیه مراحل و در یک جمله تعامل با جوانانی که در شرف ازدواج 
هســتند، باعث گســترش و نهادینه شدن فرهنگ مقدس ازدواج 
می شــود. وقتی یک جوان می بیند شرایط ســهل است قطعا به 

تشکیل زندگی امیدوار می شود.
0938---6263
* یکی از عللی که باعث ســخت تر شــدن پیگیری و شناســایی 
چگونگــی اســتفاده از ارز ترجیحــی کــه بــه ثبت ســفارش 
کنندگان کاال پرداخت می شــود این اســت کــه هنگام ترخیص 
از گمــرک به نام شــرکت ترخیص کننده ثبت می شــود و هیچ 
ردی از صاحــب کاال مشــاهده نمی شــود. قانــون گمــرک پر 
 اســت از ایــن ابهامات که اجــازه ردگیری کاال و ارز را ســخت 

کرده است.
0914---8902

* تکلیــف مــا دهک های پایین که در ســال 96 می توانســتیم 
بــا 20 میلیــون تومان یک دســتگاه پراید بخریم چیســت که 
خودروســاز در طــول ســال در چنــد نوبت قیمت خــودرو را 
 افزایــش می دهد؟ این افزایش قیمت ها تا کجا قرار اســت تداوم 

یابد؟!
0915---8110

عضو حزب منحله
همچنان مدیر دولت؟!

عضو شورای مرکزی حزب منحله مشارکت و از بازداشتی های فتنه 88، 
همچنان به عنوان مقام دولتی فعالیت می کند!

به گزارش مشــرق، سعید شیرکوند از سوی اســحاق جهانگیری در 
دولــت روحانی به عنوان معاون هماهنگی امور اقتصادی و زیربنایی معاون 
اول رئیس جمهور منصوب شــد اما با گذشت سه ماه از شروع به کار دولت 

انقالبی، وی هنوز در این منصب مشغول به کار است!
شیرکوند در سال های ۱392 و ۱396 در کمپین حامیان حسن روحانی 
بود و علیه نامزد های انقالبی فضاسازی می کرد. وی در سال ۱388 به علت 
مشــارکت در فتنه و اغتشاشات پس از انتخابات، دستگیر شد، و سال 90 
از حامیان تحریم انتخابات مجلس نهم بود اما در سال ۱392 جزو کمپین 
حامیان روحانی بود. وی در سال های اخیر در جلسات اصالح طلبان تندرو 

با خاتمی حضور داشته است.
یادآوری می شود با وجود سپری شدن دو ماه و نیم از تشکیل دولت جدید، 
بسیاری از مهره های تندرو وابســته به ائتالف  اشرافی مدعی اصالحات و 
اعتــدال، همچنان در جایگاه های مدیریتی حضــور دارند و این در حالی 
است که در طول هشت سال گذشته، چند هزار مدیر ارشد از معاونان وزرا 
و مدیران کل و مدیران صد ها شرکت بزرگ، تا مدیران پایین تر و فرماندار 

و بخشدار و... آن تغییر کردند.
مجری سی ان ان: آمریکا

دیگر متحدی قابل اعتماد نیست
مجری شبکه سی ان ان تصریح کرد؛ آمریکا، دیگر متحدی قابل اعتماد 

برای شرکای خود نیست.

جیم شــیتو مجری شبکه آمریکایی سی ان ان در توییتر نوشت: »پیام 
ثابتی که از دیپلمات های خارجی دریافت می کنم این است: تعهدات آمریکا 
در مورد آب و هوا، توافق ایران، ناتو و... در صورتی که رئیس جمهور آینده 
آمریکا از آن خارج شود چه معنایی دارد؟ ما شاهد تغییراتی در سال های 
گذشــته بوده ایم. نکته مهم برای شرکا این است که آمریکا دیگر متحدی 

قابل اعتماد نیست.«
تحلیل مبتنی بر خبر مجری ســی ان ان در حالی منتشر می شود که 
چند هفته قبل و در پی ماجرای قرارداد دزدی آمریکا از فرانسه)قرارداد 5 
میلیارد یورویی فروش زیردریایی به استرالیا(، مقامات ارشد فرانسه تصریح 
کردند دولت آمریکا دروغگو و غیرقابل اعتماد اســت و از پشت به فرانسه 

خنجر زده است.
شکاف طبقاتی و درآمدی

در دولت روحانی چقدر تشدید شد؟
روزنامه اقتصادی حامی دولت سابق تصریح کرد شکاف طبقاتی در دوره 

مدیریت این دولت افزایش بی سابقه ای داشته است.
جهــان صنعت ضمن مرور آمارهای رســمی مرکز آمار می نویســد: 
برآوردهای این مرکز از افزایش ضریب جینی و گستره نابرابر درآمد خانوارها 
در دهه 90 خبر می دهد. هر چند این ضریب از قله 42 واحدی در ســال 
84 فاصله گرفته و در سطوح 36 تا 39 واحدی تا سال 96 متمرکز شده، 
اما روند آن تقریباً در همه سال های دهه 90 افزایشی بوده به طوری که در 

سال گذشته توانسته بار دیگر بر فراز قله 40 واحدی قرار گیرد.
تصویر نابرابری براســاس هزینه ســرانه دهک های درآمدی نیز نشان 
می دهد که ســهم دهک دهم از این متغیر در ســال گذشته 30 درصد و 
ســهم دهک اول تنها دو درصد بوده است. به عبارتی دهک دهم ۱5 برابر 

دهک اول، از تولید ناخالص داخلی سهم داشته است.
گزارش شاخص های کالن اقتصادی و اجتماعی مرکز آمار نشان می دهد 
که وضعیت توزیع درآمد از ســال 84 تا ســال 99 دو روند متفاوت داشته 
است. براساس این گزارش، در نیمه دوم دهه 80 ضریب جینی خانوارها در 
باالترین سطح خود قرار داشته که موید نابرابری بیشتر بین خانوارهاست. 
این شاخص در سال 84 معادل 42/48 واحد بوده و در سال 85 به باالترین 

سطح خود یعنی 43/5 واحد رسیده است.
این روند سپس کاهشی شــد و تا 36/5 واحد سقوط کرد که نشانگر 
کاهش شــکاف طبقاتی بود اما در ســال 99، ضریب جینی به باالی 40 

واحد رسید.
روزنامــه اعتماد نیز در همین زمینه در گزارشــی تصریح کرد درآمد 
ثروتمنــدان در این دوره، ۱4 برابر دهک های فقیر شــده اســت. اعتماد 
می نویســد:  بر اساس گزارش هاي رسمي در دهه نود، سهم ثروتمندترین 
بــه فقیرترین افراد جامعه افزایش یافت و از ۱۱/09 به حدود ۱4 رســید. 
بدیــن معنا که در طول این دهه درآمد ثروتمندترین افراد در ابتداي دهه 
نــود ۱۱/09 برابر فقیرترین افراد جامعه بــوده و با گذر زمان این رقم به 
حدود ۱4 برابر رسیده است. البته که همه  چیز به درآمد محدود نمي شود 
و دهک دهم به تنهایي 30 درصد از هزینه هاي ناخالص ســرانه کشــور را 
نیز در اختیار دارد. آنچه در گزارش هاي رسمي مرکز آمار و بانک مرکزي 

وجود دارد، افزایش متوسط درآمد خانوارهاي کشور است. 
ســه دهک هشتم، نهم و دهم حدود 58 درصد از کل هزینه اي که در 
سال 99 در اقتصاد شد، پرداخت کردند. در حالي که دهک هاي اول تا سوم 
تنها ۱۱ درصد از هزینه هاي ناخالص ســرانه در ســال گذشته را دادند. بر 
اساس گزارش هاي رسمي مرکز آمار سهم هزینه هاي ناخالص سرانه دهک 

اول در سال 90 حدود 0/0234 بود که در سال 99 به 0/026۱ رسید. 
فرافکنی عجیب درباره مسئولیت

تصویب ارز 4200 تومانی
تحریف واقعیات برای الپوشانی سوء مدیریت زنجیره ای در دولت سابق 

شدت گرفت.
هادی حق شــناس استاندار سابق گلستان ضمن یادداشتی در روزنامه 
آرمان مدعی شد: زمانی که ارز 4200 تومانی مطرح شد، دقیقا در مقطعی 
بود که به یکباره قیمت ارز سه برابر شد و برای اینکه از التهاب بازار و افزایش 
بی رویه قیمت کاالهای اساسی جلوگیری شود، موضوع ارز 4200 تومان در 
دستور کار سران سه قوه قرار گرفت. یعنی هر سه قوه در آن مقطع تفاهم 
کردند که برای ارز کاالهای اساســی مبنای قیمت، 4200 تومان باشد. در 
همه این ســال های گذشته این موضوع مورد بحث کارشناسان اقتصادی 
بــوده که این ارز 4200 تومــان در میان مدت و بلندمدت می تواند مبنای 
رانت و همچنین زمینه ایجاد فساد باشد. ولی در سه سال گذشته که الیحه 
بودجه تقدیم مجلس شــد، مجلس هم اقــدام به تغییر نرخ ارز نکرد. این 
نشان می دهد که مجلس هم موافق این ارز 4200 تومان بود اما امروز این 
 ارز 4200 تومان با قیمت ارز آزاد تقریبا تفاوت بیش از هفت برابری دارد. 
یعنی فاصله آن زمانی که نرخ ارز 4200 تومان تعیین شد، با امروز تفاوت 
بســیار زیادی دارد. اگر در آن مقطع، احتمال سوءاســتفاده یا ایجاد رانت 
هر عددی بود، امروز دو، ســه برابــر آن عدد رانت در اقتصاد برای این ارز 

مطرح است.
وی افزود: همه می دانند این ارز، زمینه ســاز رانت های بزرگ می تواند 
باشــد و البته این نکته را هم نبایــد فراموش کرد که بخش عمده قیمت 
کاالهای اساسی با همین ارز 4200 تومان به دست مردم می رسد اما تورم 
بــر مبنای کاالهای وارداتی با ارز 4200 تومان نیســت بلکه بر مبنای ارز 
آزاد است و اصال شکل گیری قیمت ها بر مبنای قیمت کاالهای آزاد است 
نه قیمت کاالهای سهمیه ای یا یارانه ای. به نظر می رسد که اگر قیمت ارز 
یکسان سازی بشود، حتما به نفع دهک های کم درآمدی خواهد شد و به ضرر 
دهک های پردرآمدی. علت بیان این نکته این هست که همواره دهک های 

پردرآمدی کاالها و خدمات بیشتری مصرف می کنند. 
استاندار سابق در ادامه اذعان کرده است: »اگر فقط در سال جاری یک 
حساب سرانگشتی بکنیم و فرض کنیم ۱0 میلیارد دالر ارز برای کاالهای 
اساسی تخصیص داده شود، مابه التفاوت ارز آزاد با ارز 4200 تومانی حداقل 
در سال جاری 20 هزار تومان بوده است و این 20 هزار تومان ضربدر ۱0 
میلیارد دالر شود که دولت در سال گذشته و در سال جاری برای کاالهای 
اساسی در نظر گرفته یعنی 200هزار میلیارد تومان یارانه پنهان. یارانه کل 
ملت در ســال، زیر 50 هزار میلیارد تومان اســت درحالی که این یارانه 4 

برابر کل یارانه ملت است.«
نسبت دادن تعیین قیمت 4200 تومانی به »سران سه قوه«! در حالی 
است که این تصمیم غلط و غیرکارشناسی، فروردین 97 در جلسه هیئت 
دولت انجام شده و مقامات وقت بانک مرکزی و برخی وزارتخانه های دیگر 
هم با این قیمت مخالف بودند، اما آقای روحانی به شکلی کدخدامنشانه، 

خواســتار ابالغ همین قیمت شده که با مخالفت و سرپیچی آقای سیف، 
از جهانگیری خواســته تا این کار را که در شأن معاون اول رئیس جمهور 
است)!( انجام بدهد. بنابراین معلوم نیست استاندار سابق گلستان )در پوشش 
نام اقتصاددان( چرا اصرار دارد مسئولیت این شلختگی و بی تدبیری بزرگ 

اقتصادی را از دوش آقای روحانی بردارد و متوجه سه قوه کند؟!
نکته تلخ این است که طبق محاسبات انجام شده ظرف 3 سال بالغ بر 
400 هزار میلیارد تومان یارانه ارزی به برخی رانت خورها پرداخت شده که 
یک قلم آن، واگذاری بی حساب و کتاب ۱8 میلیارد دالر از ذخایر ارزی در 
همان دو ماهه اول تصمیم دولت روحانی است، تلخ تر این که در کنار این 
رانت فروشــی چند صد هزار میلیاردی، آنچه نصیب سفره و معیشت مردم 
شد، رکورد تورم 50 درصد و باالتر- در برخی اقالم تا 70 درصد - بوده است.

تایمز اسرائیل: پهپادهای ایران
بی ترمزتر از موشک هاست

اگر رژیم صهیونیســتی تا دیروز از موشــک های قدرتمند و نقطه زن 
ایران و متحدانش می ترســید، اکنون این هراس به واســطه قدرت نمایی 
پهپادهای تهاجمی ایران، دوچندان شــده و اسرائیل بیش از موشک ها، از 

پهپادها می ترسد!
روزنامه تایمز اسرائیل در این باره در گزارشی نوشت: »نیروهای دفاعی 
اسرائیل می کوشند با توجه به خطر روزافزون سیل پهپادهای طراحی شده 
و ساخت ایران که در سال های اخیر به خاورمیانه سرازیر شده، دفاع هوایی 

خود را به ویژه در شمال )مرزهای لبنان و سوریه( ارتقا دهد.
اسرائیل درصدد است ظرف دو سال، پوشش دفاعی گسترده در منطقه 
شمالی ایجاد کند. در حال حاضر نیروی هوایی اسرائیل که مأموریت دفاع 
از قلمروی هوایی را به عهده دارد، شــماری سیستم دائمی دفاع هوایی در 
نقاط مختلف در اختیار دارد که در هنگام افزایش تنش ها و یا احتمال وقوع 

حمله، با باطری قابل انتقال فعال می شود.
عالوه بر تهدیداتی که در گذشــته علیه دفاع هوایی اســرائیل جریان 
داشــته، مانند شلیک راکت و موشک و هواپیماها، نیروهای دفاعی اکنون 
به طور فزاینده با هوانوردهای پهپادی کوچک و بزرگ مواجه شــده است. 
فناوری پهپادی که زمانی در انحصار چند دولت بود، اکنون به طور روزافزون 

در دسترس گروه های تروریستی ضد اسرائیل قرار می گیرد.
مقابله با پهپادها به ویژه دشوار است زیرا تشخیص پهپاد از هواپیماهای 
دارای خلبان دشوارتر اســت، و در ارتفاع پایینتری پرواز می کنند، مسیر 

پروازشان در مقایسه با راکت، کمتر قابل پیش بینی است.
مقامات اســرائیل حمله ویرانگر 20۱9 به تأسیســات نفتی آرمکوی 

عربستان را به یاد دادند که با پهپاد و موشک کروز هر دو انجام شد.
»سرلشــکر آهارون هالیوا« که اکنون ریاست اداره اطالعات ارتش را 
به عهده دارد، آن زمان گفت: »حمله ای بسیار پیچیده بود که توانست از چشم 
نیروهای دفاعی ایاالت متحده و سعودی ها هر دو پنهان عمل کند... هر کس 
بگوید چنین اتفاقی برای ما نمی تواند بیفتد، فاقد اطالعات حرفه ای است«.

طی دو سالی که از آن حمله می گذرد، این خطر بیشتر شده که کمتر 
نشــده اســت؛ زیرا ایران حوثی های متحد خود در یمن، گروههای تحت 
حمایت خود در ســوریه و عراق، و حــزب اهلل لبنان  که بزرگ ترین خطر 
علیه نیروهای دفاعی اســت  را به پهپاد مجهز کرده، و حتی طرح تولید 
پهپادهای بی سرنشــین را در اختیار گروه های حماس و جهاد اسالمی در 

نوار غزه گذاشته است.
ابراز وحشت و درماندگی صهیونیست ها در حالی است که آنها یک دهه 
قبل هنگام رونمایی از برخی موشــک های ایرانی مدعی شده بودند ایران 
ناتوان از تولید موشــک پیشرفته است و صرفا با کارهای فتوشاپی، چنین 
القا می کند که موشــک ساخته است! اما چند سال بعد )سال 94( یوزی 
رابین پدر برنامه موشــکی )عاریتی( رژیم صهیونیستی در جمع شماری 
از فرماندهان نظامی آمریکا، ضمن اعتراف به قدرت برنامه موشــکی ایران 
گفت: »ایرانی ها می توانند با این موشــک ها یک بلوک شهری اسرائیل را 
نابود کنند. آنها نیاز به بمب هســته ای ندارند. آنها با موشک های نقطه زن 
می توانند اســرائیل را فلج کنند. من به احترام افرادی که این کار را انجام 
داده اند، کاله از ســر برمی دارم. این توانمندی ها و دســتاوردها در شرایط 

تحریم به دست آمده است«.
با این اوصاف می توان گفت احتماال طی سال های پس از این سخنان، 
توانمندی های نظامی فوق مدرن ایران بارها کاله را از ســر یوزی رابین به 

زمین پرتاب کرده است.
این نکته هم گفتنی اســت که اخیرا پایگاه اشــغالگران آمریکایی در 
التنف )مرز عراق و ســوریه( به تالفی حمایت مشــترک آمریکا و اسرائیل 
علیه نیروهای مقاومت مستقر در مرز سوریه، هدف حمله پهپادی و راکتی 
موفق قرار گرفته و در هم کوبیده شــد بی آنکه کاری از سیستم راداری یا 

پدافندی آمریکا برآید.

تقابل سپاه پاسداران با ارتش آمریکا در دریای عمان که در 
نخستین روزهای آبان ماه رخ داد و خبر آن چهارشنبه هفته 
گذشته عمومی شد، نخستین مورد از چنین برخوردهایی نبوده 
و آخرین آنها نیز نخواهد بود. این نوع تقابل های نظامی از دوران 
جنگ تحمیلی آغاز شــد و در برخی موارد حتی به درگیری 
مســتقیم و تبادل آتش نیز انجامید و پس از جنگ نیز موارد 
متعددی تاکنون رخ داده است که توقیف دو قایق رزمی ارتش 
آمریکا با 10 نظامی در آب های ایران –دی ماه 1394 در نزدیکی 
جزیره فارسی- یکی از مشهورترین آنهاست. ماجرایی چنان 
تحقیرآمیز که به برکناری دو فرمانده قایق های توقیف شــده 
منجر شد و تصاویر سربازان آمریکایی که دست های خود را 
پشت سر قرار داده و زانو زده بودند، بار دیگر تصاویر و خاطرات 

تسخیر سفارت آمریکا در آبان 1358 را زنده کرد.
تقلیل آنچه از حدود چهار دهه پیش میان ایران و آمریکا 
در عرصه نظامی و امنیتی رخ داده است به رقابت بر سر منافع 
اقتصادی و کشمکش های مرسوم و روزمره سیاسی، نشانه ای از 
سطحی نگری است. موضوعاتی جنجالی و پردامنه مانند پرونده 
 هســته ای ایران نیز از این منظر باید مورد تحلیل راهبردی 
قرار گیرند. بدون داشــتن یک نگاه راهبردی و واقع گرایانه، 
نمی توان سیاســت ها و تاکتیک های مناسبی نیز اتخاذ کرد. 
برای فهم دقیق فضا، توجه به این جمله کاندولیزا رایس، وزیر 
خارجه اسبق آمریکا –در دوران جورج بوش پسر- خالی از لطف 
نیست؛ »شکی نیست که ایران مهم ترین چالش استراتژیک 
نظام تک قطبی برای ایاالت متحده و خاورمیانه ای است که ما 

می خواهیم ببینیم.«
نکته دقیقًا همان چیزی اســت کــه رایس به آن اعتراف 
می کند. دعوا بر ســر چند بشــکه نفت، چند کیلو اورانیوم 
غنی شده و برد موشک ها نیست. اینها نمودهای رویین چالشی 
عمیق تر هستند که در مرکز این تقابل وجود دارد. تقابلی که 
جنبه ماهیتی داشته و آمریکا حتی اگر بخواهد هم نمی تواند آن 
را نادیده بگیرد. مکس فیشر، تحلیلگر روزنامه نیویورک تایمز 
معتقد است؛ صرف وجود جمهوری اسالمی، هژمونی آمریکا را 
به چالش می کشد و این آمریکایی ها را دیوانه می کند. فیشر 
اضافه می کند خیلی ها در واشنگتن ایران را یک تهدید ذاتی 

می دانند. 
اگر این نقطه ابتدایی را در ذهن داشــته باشیم و فراموش 
نکنیم، آن وقت در برخورد با وقایع می توان تحلیل دقیق تری 
داشــت و ارائه کرد. برای نمونه آمریکایی ها سال های سال از 
خطر برنامه هسته ای ایران گفتند و آن را تهدیدی برای صلح 
منطقــه و حتی جهان معرفی کردند. پس از مذاکرات طوالنی 
و چندجانبه ســندی به نام برجام مورد توافق قرار گرفت که 
طبق آن تقریبًا فعالیت های هســته ای ایران تعطیل شد و به 
محاق رفت. در ظاهر بایــد خصومت آمریکا کاهش می یافت 
چرا که به آنچه سال ها تهدید می خواندند پایان داده و دیگر 
ایران یک تهدید هســته ای نبود. اما نه تنها چنین نشد بلکه 
آمریکا از توافقی که خود امضا کرده بود خارج شــد. عده ای 
سعی در تحریف قضیه داشته و این خروج را ناشی از اختالف 
دولت ترامپ و اوباما معرفی می کنند اما حتی با روی کار آمدن 
دولت بایدن که خود را در این زمینه موافق سیاست های اوباما 
می داند، در بر همان پاشــنه قبلی گشته و راهی را می رود که 

ترامپ می رفت. 
همچنین آنچه در دریای عمان رخ داد نشان می دهد دولت 
آمریکا چه نگاهی به مذاکره و دیپلماســی دارد. از سویی به 
همراه ســه کشور اروپایی بیانیه می دهد و ایران را به داشتن 
»حســن نیت« فرامی خواند و از سوی دیگر تهدید می کند و 
سعی دارد نفت ایران را برباید. البته آمریکا بهتر از هر کسی 
می داند که این تهدیدها چقدر معتبر است. »جو سستاک« از 
اعضای سابق کنگره آمریکا می گوید: »در طول سال هایی که 
در نیروی دریایی و کاخ سفید بودم، درگیر ارزیابی چگونگی 

جنگ با ایران بودم. به طور خالصه: افتضاح خواهد بود.«
این ارزیابی بیش از آنکه بر پایه پیشرفت ها و توانایی های 
نظامی ایران باشد از موضوع دیگری ناشی می شود؛ نترسیدن 
حافظان و پاسداران این آب و خاک از قدرت پوشالی آمریکا. 
تصویر نمادین آن پاســداری که با آرامشی عجیب پشت به 
دوربیــن و رو به ناو غول پیکر آمریکایی چنان ایســتاده که 
گویی در ساحلی تفریحی به غروب نگاه می کند و لذت می برد، 
یادآور عبارات عمیق و ماندگار ســید شهیدان اهل قلم است 
که می گفت: »شیطان حکومت خویش را بر ضعف ها و ترس ها 
و عادات ما بنا کرده است، و اگر تو نترسي و از عادات مذموم 
خویش دســت برداري و ضعف خویش را با کمال خلیفهًْ اللهي 
جبران کني، دیگر شــیاطین را بر تو تسلطي نیست. بگذار 
آمریکا با مانورهاي »ستاره  دریایي« و »جنگ ستاره ها« خوش 
باشد. دریا دل مطمئن این بچه هاست و ستاره ها نور از ایمان این 
بچه مسجدي ها مي گیرند، همان ها که در جواب تو مي گویند: 
»ما خط را نشکســتیم، خدا شکست.« و همه  اسرار در همین 

کالم نهفته است.«
بیچاره نخست وزیر مفلوک رژیم صهیونیستی که به دولت 
آمریکا سفارش می کند سیاست »جنگ ستارگان« ریگان را 
علیه ایران در پیش بگیرند. معموالً مســائل و رویدادها برای 
آنان که در متن آن هستند به نوعی ساده و عادی جلوه می کند. 
ســینه در سینه آمریکا ایستادن و دســتور دادن به ناوهای 
آمریکایی برای ترک صحنه عملیــات دریایی برای برخی از 
این دست است. اما برای ملت هایی که حکومت های آنها چنان 
مرعوب آمریکا هســتند که حتی تصــور چنین صحنه هایی 
نیز برای آنان رویا محســوب می شود، دیدن چنین تصاویری 
شــعف آفرین و امیدبخش و نشــانه ای صادق از آن است که 
ایستادن مقابل آمریکا ممکن است و دقیقًا همین نکته است 

که استکبار را دیوانه کرده است. 
قدرت و برگ برنده سپاه پاسداران نیز در همین نکته نهفته 
است که معادالت مرسوم را برهم می زند. ماجرای دریای عمان 
یکی از موارد متعدد بروز این توانایی در کارنامه ســپاه است. 
کینه عمیق و ریشــه دار دشمن از سپاه نیز به همین موضوع 
برمی گردد. نه عصبانیــت و برخورد تحریف آمیز غرب با این 
ماجرا برای ما جای تعجب دارد و نه نحوه مواجهه رسانه حزب 
معروف به حزب  اشرافی که فردای روز اعالم خبر این حماسه، 
کل صفحه اول خود را به عکس یک تخم مرغ اختصاص می دهد 
و چنان مرثیه سرایی می کند که گویی مردم فراموش کرده اند 
مسبب وضعیت اقتصادی امروز کیست و آن »سوپرمنی« که 

سه سال پیش تصویر کردند چه گلی بر سر بازار زد!
در پایان باید گفت اقتدار نظامی امروز کشور شاهدی بر این 
مدعاست که می توان آن را به سایر عرصه ها و میادین نیز تسری 
داد. البته که این راهی هموار نیست و نیازمند مجاهدت و تالش 
مستمر و فراوان است. اگر بر »ضعف ها،  ترس ها و عادات« خود 
فائق آمدیم، ناشدنی ها شدنی می شوند. حاج قاسم سلیمانی از 
جمله این مردان بزرگ بود که با رهیدن از قفس خود، منطقه 
جدید را ترسیم کرد و سامان داد و یا دکتر مجید شهریاری که 
از ظواهر گذشت و رویای رسیدن به سوخت 20 درصد هسته ای 
را محقق کرد. پس می توان. کافی است از بند خود رها شد.                               

با »جنگ ستارگان«
خوش باشید!

یادداشت روز

محمد صرفی

صفحه 2
شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۰
۳۰ ربیع االول ۱۴۴۳ - شماره 22۸۸۱

گزارش خبری تحلیلی کیهان 

 بازتاب سیلی سپاه به آمریکا
از شادی ملت ها تا تحریف و سانسور غربی ها

با حضور در منزل خانواده شهید 

قالیباف با خانواده شهید جمال محمدشاهی دیدار كرد

سرویس سیاسی- 
در ماجرای افتخارآفرینی اخیر 
سپاه مطابق همیشه مردم عزتمند 
ایران و همچنین طرفداران مقاومت 
جهان  بلکه  منطقه  کشورهای  در 
از این شاهکار خوشحال شدند و 
در شبکه های اجتماعی به تجلیل 
مقتدرانه  اقدام  این  تحســین  و 
پاسداران انقالب اسالمی پرداختند 
و  غربی  وابســته  رسانه های  اما 
و  داخلی  غربگرایــان  همچنین 
بدنام  جریان  برجسته  چهره های 
نتوانســتند  اصالح طلبی  مدعی 
عصبانیت و ناراحتی خود را از این 
موضوع یعنی اقتدار آفرینی جدید 

سپاه کتمان کنند.
ســاعات میانی روز دوازدهم آبان 
بود که شــبکه خبــر از اقتدارآفرینی 
دالورمردان سپاه پاسداران در آب های 
دریای عمان در مقابله با دزدی دریایی 

آمریکایی ها خبر داد. 
زمــان واقعــه بــه ده روز پیش 
برمی گشــت که جوانــان جان بر کف 
نیروی دریایی ســپاه نــه تنها در یک 
جدال شش ساعته جلوی سرقت نفت 
ایران را گرفتند بلکه نفتکش متخلف را 
هم به غنیمت گرفتند و ناوگان بزرگ 
و گران قیمــت آمریکایی ها که برای 
اسکورت دزدان دریایی به میدان آمده 

بود را ناکام گذاشتند.
دقت کنید، ناوگان آمریکا ده روز 
قبل، به مدت شــش ساعت با نیروی 
دریایی سپاه دست و پنجه نرم کرده و 
سرانجام در وضعیتی تحقیرآمیز، مجبور 
شده نفت و نفتکش را برای ایران بگذارد 
و عقب نشینی کند؛ بی آنکه صدایش را 
دربیــاورد. خزیدن به تاریکی و پنهان 

داشتن فاجعه!
ماجرای دزدی نفت ایران از سوی 
نظامیان آمریکایی با چنان شکســتی 
روبرو شــد که در رسانه های مختلف 
بین المللی نیز بازتاب زیادی داشــته 
است. واکنش ها به شکست آمریکا در 
برابر عملیات نیروهای سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی هم در رسانه ها و هم 
در میان مقامــات بین المللی می توان 

دنبال کرد.
سردرگمی و تحریف

برای پوشش تحقیر آمریکا
در ساعات اولیه انتشار خبر شکست 
ناو آمریکایی در برابر شناورهای سپاه 
پاسداران، واکنش  ناوگان پنجم نیروی 
دریایی آمریکا به این گزارش همراه با 
سردرگمی و نوعی سکوت بود. اما پس 

از آنکه ماجرا با روشن شدن نورافکن ها 
و انتشار تصاویر غیر قابل انکار رو شده، 
آمریکایی هــا و همچنین رســانه های 
بین المللی وابســته تغییــر فاز داده و 
روایت های مغلوط و تحریف گونه ای از 

آن ارائه کردند. 
ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا 
که در بحرین مستقر است، در ابتدای 
انتشار خبر عملیات نیروهای سپاه، به 
گزارش های  گفت:  خبرگزاری ســپاه 
منتشرشده در رسانه های ایران درباره 
شکست تالش آمریکا برای توقیف نفت 
جمهوری اسالمی ایران را دیده است.

خبرگــزاری رویترز به نقل از یک 
منبــع در ناوگان پنجم نیروی دریایی 
آمریکا گفــت از گزارش ها درباره این 
حادثه مطلع اســت اما در حال حاضر 

اطالعات بیشتری برای ارائه ندارد.
پس از حدود ۱0 ساعت از انتشار 
خبر شکست عملیات آمریکا، سخنگوی 
پنتاگون در تالش بــرای وارونه جلوه 
دادن حقیقــت، موضــوع توقیف یک 
نفتکش توســط نیروی دریایی سپاه 
پاســداران که حامل سوخت صادراتی 

ایران بود را رد کرد.
جان کربی سخنگوی وزارت دفاع 
آمریــکا درباره موضوع توقیف نفتکش 
حامل نفت صادراتی ایران که توســط 
آمریکا در دریای عمان مصادره شــده 
بود، به خبرنگاران گفت: من ادعاهای 
ایرانی ها را شــنیده ام، مطلقا و کامال 
غلط و کذب هســتند. این یک ادعای 

ساختگی است.
پیشــتر مقامات آمریکایی مدعی 
شده بودند ایران در واقع یک نفتکش 
با پرچم ویتنام را توقیف کرده است و 
نیروهای دریایی آمریکا صرفا در حال 

رصد و نظارت بر آن رخداد بوده اند.
نیوزویک اما بــه نقل از یک مقام 
پنتاگــون خبــر می دهــد »نیروهای 
ایرانی هفته گذشــته یک نفتکش را 
در دریــای عمان توقیــف کرده اند و 
نیروهــای آمریکایی، فقــط حادثه را 
تماشا نموده و با نیروهای سپاه پاسداران 
مقابله نکرده اند«. این رسانه اما پاسخ 
نمی دهــد، شــش ســاعت حضور در 
مجاورت نیروهای ایرانی برای تماشای 

چه چیزی؟!
 از آن طرف، خبرگزاری آسوشیتدپرس

می نویســد »ایران یک نفتکش تحت 
پرچم ویتنام را در دریای عمان توقیف 
کرده«، تا بار تحقیر را از دوش واشنگتن 
بــردارد و چنین وانمود کند که ماجرا 
ربطی به آمریکا ندارد. اما باز هم جای 

سؤال باقی است که پس ناوهای آمریکا 
در آن منطقه و در آن شــش ساعت، 

مشغول چه کاری بوده اند؟!
خوشحالی طرفداران مقاومت 
عصبانیت مدعیان اصالحات!

البته ایــن اولین بار نیســت که 
آمریکایی هــا در مقابــل دلیرمــردان 
کشورمان تحقیر می شــوند و آنها در 
ســال های اخیــر در ماجراهایی نظیر 
پهپاد  آمریکایی،  ملوانان  دســتگیری 
گلوبال هاوک، موشک باران عین االسد 
و... شکست ها و تحقیرهای دیگری را 

هم تجربه کرده اند.
در ماجــرای افتخارآفرینی اعالم 
شــده در روز چهارشــنبه هم مطابق 
همیشه مردم عزتمند ایران و همچنین 
طرفداران مقاومت در کشورهای منطقه 
بلکه جهان از این شاهکار سپاه خوشحال 
شــدند و در شــبکه های اجتماعی به 
تجلیل و تحســین این اقدام مقتدرانه 
پاسداران انقالب اسالمی پرداختند اما 
غربگرایان و چهره های برجسته جریان 
بدنام مدعی اصالح طلبی نتوانســتند 
عصبانیــت و ناراحتی خــود را از این 
موضوع یعنی اقتدار آفرینی جدید سپاه 

کتمان کنند.
در همین باره چهره های شاخص 
و تئوری پــرداز این جریان وارد میدان 
شدند و ســعی کردند با واکنش هایی 
از عظمت افتخارآفرینی جدید ســپاه 

بکاهند.
روزنامه آرمان نیــز در مطلبی با 
عنوان »چند نکته درباره تنش دریایی« 
به قلم یکی از فعالین اصالح طلب نوشت: 
»چگونگی جزئیــات رویارویی ایران با 
ناوهای آمریکایی در دریای عمان هنوز 
مشخص نیست...همیشــه در آستانه 
انجام مذاکرات چنین اتفاقاتی می افتد. 
االن هم به نظر می رســد جناح خاص 
با همین وضعیــت نیم بند مذاکره هم 
خیلی موافق نیست و به نظر بیشتر یک 
اقدامی است تا بتواند ترازویی که کفه 
توافق برای ادامه برجام سنگینی می کند 
را تا حدودی ســبک کند تا در آستانه 
مذاکرات جلوی انجام آن گرفته شود«.
ایــن روزنامه اصالح طلب در ادامه 
نوشت: »با توجه به مشکالت اقتصادی 
که در داخل داریم ولی جناح های قدرت 
و به خصوص نیروی های خاص ما خیلی 
عالقه مند به اینکه اختالف مان با آمریکا 

در این زمینه حل شود، نیستند. 
شاید موجودیت و بقای خودشان را 
در ادامه خصومت با آمریکا می دانند... 
فشــارهای اقتصادی در داخل مردم را 

به مرحله کالفگی رســانده که ممکن 
را  نارضایتی های  زمینه هــای  اســت 

به وجود بیاورد«.
در ادامه این مطلب آمده اســت: 
»طی روزهــای آینده قرار اســت در 
منطقه مانور هوایی- دریایی اســرائیل 
با حضور عربستان، امارات و مصر اتفاق 
بیفتد...اینچنین حوادثی نشان می دهد 
که یــک ائتالف گســترده منطقه ای 
دارد، شکل می گیرد. اسرائیل در حال 
نصب کردن گنبد آهنین در بحرین و 
همین طور در امارات متحده است. به 
هر صورت، شرایط مطلوب نیست و آن 
گروه و جناحی سیاسی که دارند جلوی 
مذاکرات را می گیرند، معلوم نیست که 
چــه فکری می کنند کــه باالخره این 

مسیر به کجا ختم خواهد شد؟«.
این موضوع هم البته برای بار اول 
نیست و در هر مسئله ای که پای اقتدار 
و عزت ایران و شکست آمریکایی ها در 
میان باشــد گروهی از اصالح طلبان به 
جای خوشــحالی، ناراحت و عصبانی 
می شــوند. حتی در مسائلی نظیر ترور 
شهید ســلیمانی یا شهید فخری زاده 
اصالح طلبان بالفاصله دســت به کار 
شدند که ایران نباید انتقام بگیرد! نادیده 
گرفتن منافع ملی ایران و تالش برای 
بزک روسای جمهور جنایتکار آمریکا و 
کتمان ده ها ســال خیانت آنها در حق 
ملت ایران هم کــه جزو وظایف ثابت 
برخی عناصر جریان اصالحات اســت. 
این را هم باید یادآوری کرد که برخی 
از همین چهره های شاخص اصالح طلب 
جزو فعاالن فتنه های سال های گذشته 

از جمله سال 88 بوده اند.
 ادامه واکنش ها

 به اقدام مقتدرانه سپاه
 علیه نفت دزدان آمریکایی

تقابــل مقتدرانه نیــروی دریایی 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی با ارتش 
تروریســتی آمریکا برای بازپس گیری 
با  محمولــه نفتــی ســرقت شــده 
گذشــت دو روز از رسانه ای شدن آن 
 همچنان در کانــون توجهات محافل 
سیاســی - رسانه ای اســت و از سوی 
دیگر مســئوالن کشــورمان از آن به 
عنوان اقدامــی قهرمانانه و عزتمندانه 
یاد می کنند. احمد وحیدی وزیر کشور 
در پیام تبریک خود، ایستادگی نیروی 
دریایی ســپاه در مقابله بــا عملیات 
رذیالنــه ارتش تروریســت آمریکا را 
 موجب خشــنودی عمــوم ملت ایران

بر شمرد.

رئیس مجلس شورای اسالمی با 
خانواده شهید جمال محمدشاهی 

دیدار کرد.
رئیس مجلس  قالیباف  محمدباقر 
روز پنج شــنبه ۱3 آبان ضمن حضور 
در منزل شــهید جمال محمدشاهی 
که هویتش به تازگی شناســایی شده 

با خانواده وی دیدار و گفت وگو کرد.
پیکر مطهر این شهید واالمقام در 

سال 90 به عنوان شهید گمنام در موزه 
ملی انقالب اسالمی و دفاع مقدس به 
خاک ســپرده شد و هویت وی نیز در 

روزهای اخیر شناسایی شده است.
قالیباف همچنیــن پس از خروج 
از منزل این شهید با تعدادی از کسبه 
این محلــه نیز گفت وگو کــرد و آنها 
مشکالت و مسائل خود را بی واسطه با 

رئیس مجلس مطرح کردند.

گفت و شنود

پشِم نخ !
گفت: آقای مدعی اصالحاتی که سابقه بازداشت به جرم نظر  سازی به نفع 
آمریکا را دارد با اشاره به درگیری اخیر سپاه با ناوهای آمریکایی، توئیت کرده که 
برای مذاکره نیازی به انتشار خبرهای آنچنانی از درگیری خیالی نظامی نیست!
گفتم: اگر درگیری خیالی بوده چرا خود آمریکایی ها به وقوع آن 

اشاره کرده اند؟!
گفــت: همین آقا در یک مناظره که فیلم آن هســت، گفته بود در نظام 
بین الملل بر حسب قدرت حرف می زنند ولی حاال که سپاه قدرت نمایی کرده 

می گوید نیازی به این کار نیست!
گفتم: ُخب آن وقت احســاس می کرد آمریکا قدرتمند اســت و 
می گفت مذاکره بر اســاس قدرت است یعنی برویم و تسلیم قدرت 
بشویم! و حاال که ایران قدرت نمایی کرده می گوید نیازی به آن نیست!

گفت: این جماعت برای اینهمه تناقض گویی و زیگزاگ زدن ها چه توجیهی 
دارند؟!

گفتم: از بّزازی پرسیدند این پارچه را در فالن مغازه نصف قیمتی که 
تو می گویی می فروشند و یارو گفت؛ آن پارچه نِخ پشم است و پارچه 

من پشِم نخ است! یعنی پشم آن بیشتر است!
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ســپاه عمومــی   روابــط 
استان  مجتبی)ع(  حســن  امام 
البرز در اطالعیه ای از بازداشــت 
تهدیدکنندگان  سرشــاخه های 
با عنوان قیام سپید  امنیت مردم 

)14 آبان( خبر داد.
به گزارش مهر، در اطالعیه روابط 
عمومی ســپاه امام حسن مجتبی)ع( 
اســتان البرز آمده اســت: تعدادی از 
سرشــاخه های اصلی تهدیدکنندگان 
امنیت مردم و جامعه در یک عملیات 
گمنام ســربازان  توســط   غافلگیرانه 
 امام زمان )عج( سپاه امام حسن مجتبی)ع(

استان البرز بازداشت شدند.
این افراد با عنــوان جنبش قیام 
سپید با توزیع شب نامه هایی در کوچه 
و خیابان هــا و فراخوان هــای متعدد 
و فریــب برخی ســاده لوحان و اجیر 
نمــودن اراذل و اوبــاش، برنامه ریزی 
گســترده ای برای برهم زدن امنیت و 

نظم عمومی جامعــه و انجام عملیات 
خرابکارانه و به آشوب کشیدن استان 
و کشــور را داشتند که از ابتدای امر با 
هوشیاری نیروهای اطالعاتی و امنیتی 
تمامی اقدامات و حرکات آنان در رصد 
اطالعاتی قرار گرفت و در یک اقدام به 
موقع و انقالبی طی یک عملیات پیچیده 
توسط سربازان گمنام امام زمان سپاه 
امام حسن مجتبی)ع( دستگیر و روانه 

زندان شدند.
در ادامه این اطالعیه نیز خاطرنشان 
شده است: تمام عناصر وابسته به قیام 
سپید توســط جامعه اطالعاتی استان 
شناسایی شدند و تحرکات گروهک های 
معاند کاماًل تحت رصد اطالعاتی قرار 
دارد. خط قرمز فرزندان ملت و والیت 
در سپاه امام حسن مجتبی)ع( امنیت 
مردم عزیز و جامعه اســت و در حفظ 
آسایش و امنیت از هیچ کوششی دریغ 

نخواهد شد.

سپاه پاسداران، سرشاخه های برهم زننده 
امنیت مردم را در البرز بازداشت كرد


