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   انتقاد عليزاده از سوءاستفاده اصالح طلبان از آزادي بيان
علي عليزاده، تحليلگر مس��ائل سياس��ي در توئيتر خود 
نوش��ت: اصالح طلبان 20 س��ال اس��ت خود را مدافع و 
اصولگرايان را دش��من »آزادي بيان« دانس��ته اند اما چه 
دش��مني براي »آزادي بيان« بزرگ تر از سوءاستفاده  از آن و نشر اكاذيب و 
دروغ؟ و آيا در اين 20 س��ال اصالح طلبان حتي يكبار براي دفاع از »آزادي 

بيان« مقابل اين سوءاستفاده كنندگان ايستاده اند؟
   امام جمعه اي كه درخواست برگزاري كنسرت داد

علي رجبي يكي از فعاالن رسانه اي در توئيتر، تصوير نامه امام جمعه اسالم )از 
استان گيالن( به مديركل ارشاد اس��تان را منتشر كرده است كه در آن براي 
دعوت از يك خواننده مورد اقبال جوانان براي برگزاري مراسم جشن و شادي 
)با رعايت موازين شرعي( درخواست شده است. وي در اين خصوص نوشته 
است: امام جمعه يكي از شهرهاي گيالن، با استناد به روايت »يفرحون لفرحنا« 
از مديركل ارشاد استان خواسته، در 13رجب خواننده اي خوش صدا را براي 
شادي مردم دعوت كند. اين خبر را در هيچ يك از اكانت هايي كه پياده نظام 

جنگ احزاب دشمن شده و مدام درحال پمپاژ نااميدي اند، نخواهيد ديد. 
....................................................................................................................................

   چند نكته در خصوص مسئله حجاب
به گزارش مشرق، محمد عبداللهي فعال فضاي مجازي در 
كانال ش��خصي در تلگرام پيرامون موضوع حجاب نوشت: 
1- برخي تنها به بعد شخصي پوشش تأكيد دارند و به اين 
نكته استدالل مي كنند كه همانطور كه بدن هر فرد متعلق 
به خود اوست لذا پوشش هر فرد نيز كاماًل شخصي مي باشد و حكومت حق 
دخالت در يك مسئله شخصي را ندارد در حالي كه آنچه وجدان عمومي بر آن 
صحه مي گذارد اين است كه لباس تنها جنبه شخصي براي پوشاندن بدن ندارد 
بلكه جنبه اجتماعي و بيروني آن بس��يار پر رنگ است، همانطور كه شخص 
متناسب با محلي كه در آن حضور مي يابد نوع پوشش خود را تغيير مي دهد، 
ضمن اينكه در نگاه الهي، همه چيز متعلق به خداست و حتي اين حق را نداريم 
كه در خصوص بدن و پوشش خود آنطور كه خواستيم برخورد كنيم. قرآن، 
علت و فلسفه ضرورت حجاب را چنين بيان مي فرمايد: »ذلك ادني ان يعرفن 
فال يوذين« يعني براي اينكه زنان مسلمان شناخته نشوند و مورد اذيت واقع 

نگردند چراكه آنان تجسم حرمت و عفاف جامعه هستند و حرمت دارند. 
2- حتي اگر حجاب را امري شخصي تلقي كنيم باز هم در دايره اختيارات 
حكومت قرار مي گيرد چراكه هر عملي كه آثار اجتماعي داشته باشد و بتواند 
حقوق جامعه را تحت الشعاع قرار دهد مي تواند الزامي گردد، حال اينكه بر 
كسي پوشيده نيست كه هر اندازه در جامعه اي، عفاف، حيا و حجاب كمرنگ 
گردد، نرخ رشد طالق، مفاسد اجتماعي، بي بندوباري و بيماري هاي جنسي 

و روحي افزايش مي يابد. 
3- حتي ش��خصي بودن امري مانع از دخالت حكومت نيست همانطور كه 
جرائمي چون زنا كه ممكن اس��ت در حريم و حيطه خصوصي و با رضايت 
طرفين انجام ش��ود، در صورت اثبات نزد حاكم حق مجازات مرتكب براي 
حاكم وجود دارد. اين موضوع منحصر به جامعه اسالمي هم نيست و در ساير 
جوامع نيز حكومت ها خود را مجاز به ورود به حوزه هاي خصوصي همچون 
مصرف مواد مخدر و استفاده از تجهيزات ايمني هنگام كار، بستن كمربند 

موقع رانندگي و... مي كنند. 
4- نكته اي كه در بحث دخالت حكومت در بحث حجاب قابل تأمل اس��ت 
توجه به عنصر زمان و مكان است. در جوامع گذشته غالباً به دليل كوچك 
بودن دولت ها و مداخله مس��تقيم خانواده و طايفه و به طور كلي مردم در 
حل مشكالت، دولت در اينگونه موارد نقش هدايتگر و ناظر را ايفا مي كرد و 
وظيفه اصلي دولت مقابله با ناامني و پاسخ به مرافعات و اجراي حدود تعريف 
مي شد، بنابراين امروز نمي توان گفت كه دولت هاي جديد نيز حق دخالت 

در موضوعاتي چون حجاب را ندارند. 
5- مسئله ديگر اينكه برخي مخالفان ضرورت حجاب اينگونه مطرح مي كنند 
كه صرف بي روسري بودن كسي را به گناه و جامعه را به فساد نمي كشاند در 
حالي كه جدا از ادله عقلي و نقلي وجوب حجاب، امروز هدف شبهه افكنان 
صرفاً روسري نيست بلكه هدف زدودن خط قرمز حجاب است، وقتي حجاب 
شرعي كه خط قرمز پوشش است شكسته شد، عماًل ديگر هيچ حد و مرزي 

براي پوشش وجود نخواهد داشت و اين يعني بي بندوباري محض. 
توجه به مراتب امر به معروف و نهي از منكر و اس��تفاده از جدال احسن در 
كنار برنامه ريزي فرهنگي و به كارگيري تدابير پيشگيرانه مي تواند فرهنگ 

حجاب را در جامعه نهادينه كند.

در ميانه تالش غرب براي فشار بر ايران بر سر پرونده 
موشكي، سؤال اصلي اين است كه اتهامات موجود 
عليه برنامه موش�كي ايران و ارتب�اط آن با برنامه 
هسته اي صلح آميز ايران از كجا سرچشمه مي گيرد. 
»برنامه موش��كي ايران« دقيقاً از چه زماني با برنامه 
هس��ته اي ايران پيوند خورد. اين ش��ايد مهم ترين 
سؤالي باش��د كه در ميانه تالش امريكا براي مذاكره 
مجدد موشكي درباره پرونده هسته ای ايران به ذهن 
هر كس��ي خطور می كند. در گزارش هاي پيش��ين 
داليل تالش امريكا و رژيم صهيونيستي براي محدود 
كردن برنامه هسته اي ايران را شرح داديم، اما سؤال 
ديگري كه در اين ميان مطرح مي شود، نحوه همراه 
كردن ساير كشورها به خصوص كشورهاي اروپايي با 
ادعاي ارتباط برنامه هسته اي ايران با برنامه موشكي 
است كه سبب شد حتي روس��يه و چين هم در آن 
مقطع زماني به قطعنامه هاي تحريمي عليه برنامه 
هس��ته اي ايران رأي مثبت بدهند؛ قطعنامه هايي 
كه حتي با وجود امضاي برجام رد آن را مي توان در 
قطعنامه 2231 ديد. مهم ترين اس��نادي كه امريكا 
براي تسليحاتي بودن برنامه موشكي ايران و ارتباط 
آن با برنامه هس��ته ای ارائه كرد، دروغ بزرگي به نام 
اسناد مطرح شده در لپ تاپ محرمانه برنامه هسته اي 
ايران بود؛ لپ تاپي كه س��بب شد امريكا دستاويزی 
براي محكوميت ايران در آژانس بين المللي اتمي پيدا 
كند و مجموعه اين اتهامات در قالب س��ندي به نام 
»مطالعات ادعايي« به موضوعي چالش برانگيز بين 

ايران و كشورهاي عضو 1+5 تبديل شده بود. 
   لپ تاپ هسته اي از كجا پيدا شد

زمان دقيقي كه اسناد در اختيار امريكا قرار گرفت 
هرگز فاش نش��د ولي به طور قطع پس از تابستان 
2004 وجود آن علني شد. اين اسناد از طريق يك 
لپ تاپ ربوده ش��ده از ايران خارج شده و به دست 
امريكا رسيده بود. اين لپ تاپ شامل اسنادي بيش 
از هزار صفحه بود كه در آن مطالعاتي در خصوص 
بازطراحي كالهك موشك بالستيك ايران، آزمايش 
چاشني انفجاري تسليحات هسته اي با قدرت باال و 
سامانه تبديل اورانيوم در مقياس پايين بود. طبق 
اين اسناد تمامي آزمايشات در سال هاي 2001 تا 

2003 انجام گرفته بود. 
نكته مبهم در مورد اسناد ادعايی فاش شده منبع اين 
اسناد است. نيويورك تايمز در نوامبر 2005 گزارش 
داد كه اين اطالعات را در اواسط 2004 از طريق يك 
رابط قديمي در ايران به دست آورده اند. ديويد سنگر 
از مجله تايمز در توضيح منبع اين اسناد آورده است: 
دانشمند ايراني كه براي جاسوسي استخدام شده بود 
در فاصله سال هاي 2003 تا 2004 از طريق يك پروژه 

محرمانه تسليحات هسته اي كه روي آن كار مي كرده 
به اسناد دسترسي پيدا كرده و آنها را در يك لپ تاپ 
ذخيره كرده است و به خاطر مظنون شدن نيروهاي 
اطالعاتي ايران به وي اس��ناد را از طريق همسرش از 
ايران خارج كرده و به دولت امريكا تحويل داده است. 
اوايل سال 2005 وال استريت ژورنال منبع لپ تاپ را 
يك منبع اطالعاتي معرفي كرد كه با همكاري آلمان 
اس��ناد را به دولت امريكا ارائه كرده است. طبق گفته 
مقامات اطالعاتي امريكا به دليل حساس بودن اسناد 
و در خطر بودن جان يك فرد نمي توانند در مورد منبع 
اسناد بحث كنند. منبع ديگري كه براي لپ تاپ ذكر 
شد، جاسوسي بود كه لپ تاپ را از يكي از عوامل پروژه 

تسليحات هسته اي محرمانه ايران ربوده است. 
   »آماد« اسم رمز اتهام افكني

مهم ترين بخش از اين اس��ناد كه به برنامه موشكي 
ايران مرتبط مي ش��د، برنامه آماد عنوان داشت. بنا 
بر اطالعاتي كه از اين برنامه منتشر شده است، ايران 
برنام��ه اي محرمانه به نام »آماد« داش��ته كه فردي 
به نام محس��ن فخ��ري زاده آن را هدايت مي كرده و 
بيش��تر فعاليت هايش نيز بين س��ال هاي 2002 تا 

2003 مي��الدي بوده اس��ت. بنا بر اي��ن اطالعات، 
فخري زاده پس از چن��د بار نقل و انتقال، رياس��ت 
»س��ازمان تحقيقات و نوآوري امور دفاعي« ايران را 
عهده دار شده بود. بر اين اس��اس برنامه آماد داراي 
سه بخش بود: پروژه نمك سبز، طرح توليد چاشني 
انفجاری با قدرت باال و طراحي مجدد موشك شهاب 

3 براي نصب كالهك هسته اي احتمالي روي آن. 
اين برنامه بخشي از پروژه بزرگ تري به نام پروژه 5 
براي توليد اورانيوم با هدف استفاده در يك برنامه 
غني سازي مخفي بوده كه قرار بود محصولش فلز 
قابل كارب��رد در كالهك جديد موش��كي )توليد 

برنامه 111( باشد. 
بر اساس اطالعاتي كه از اين اسناد توسط روزنامه 
واشنگتن پست منتشر ش��د، يك دانشمند اتمي 
شوروي سابق به نام وياچسالو دانيلنكو در اواسط 
دهه ۹0 در مرك��ز تحقيقات فيزي��ك ايران كه به 
برنامه اتم��ي اين كش��ور مرتبط اس��ت، فعاليت 
مي كرده است. اين روزنامه مي افزايد، بر اساس اين 
مدارك، دانيلنكو براي حداقل پنج سال در زمينه 
آزمايش هاي انفجار هس��ته اي با اي��ران همكاري 

داشت. امريكا بر اساس اين اسناد و با فشار بر شوراي 
حكام توانست در نشست ساالنه آژانس، ايران را به 
مخفي كاري در خصوص برنامه هسته اي خود متهم 
كند. در ژوئ��ن 2008 اولي هاينون��ن معاون وقت 
آژانس بين المللي انرژي اتم��ي اعالم كرده بود در 
حال حاضر 10 كشور از ادعاي تحقيقات تسليحاتي 

ايران در گذشته حمايت مي كنند. 
در اين گزارش اسناد لپ تاپ داراي اعتبار قلمداد و 
دليل آن ارائه اسناد توسط چندين كشور به آژانس 
عنوان شد. همچنين هاينونن به هيئت امريكايي 
اطمينان داد از مخالفت امريكا با ارائه كپي اسناد به 
ايران حمايت كند. او استدالل كرد ايران دسترسي 
كافي به اسناد داشته اس��ت اما هنوز هم آنها را رد 
مي كند. آژانس انرژي اتمي گزارش اتهام آميزي را 
درباره ايران منتش��ر كرد و در اين گزارش از ايران 
خواسته ش��ده بود مفادي از اس��ناد را كه صحت 
دارد و بخش هايي را كه جعلي مي داند، مش��خص 
كند. ايران شواهد مفصلي ارائه و توضيحاتي را در 
مورد اطالعات اسناد مطرح كرد ولي هيچ كدام از 
اسنادي كه ايران ارائه كرد در گزارش هاي 2008 

آژانس به آن اشاره نشد. 
در واقع نكته مهم در بهره گيري امريكا و همپيمانانش 
از اسناد ارائه ش��ده اين بود كه آنها ادعا كردند ايران 
اعالم كرده بخشي از اين اسناد صحت دارد و بر همين 
اس��اس اين ادعا را مبنايي براي تحت فشار گذاشتن 

ايران و اعمال فشار بيشتر عنوان كردند. 
بر اس��اس همين گزارش��ات بود كه ش��وراي امنيت 
س��ازمان ملل متحد در قطعنامه 1۹2۹ شديدترين 

تحريم ها را عليه ايران تحميل كرد. 
  تناقضات يك اتهام 

با وجودي ك��ه مدت ها از اين مناقش��ه مي گذرد و 
بحث ها در اين باره بر اس��اس مذاك��رات برجام و 
بازرسي هاي آژانس از سايت پارچين به طور كامل 
پايان پذيرفته اس��ت اما هنوز بخش هاي مرتبط با 
بحث هاي موش��كي به عنوان منبعي براي فشار بر 
برنامه هسته اي ايران مورد استفاده قرار مي گيرد، 
البته تاكنون تناقضات فراواني در اين اس��ناد پيدا 
شده اس��ت. از جمله موارد اين تناقض درباره طرح 
طراحي كالهك موشك هاي بالس��تيك ايران بود 
كه بنا بر اطالعات لپ ت��اپ اين طرح ها طرح اصلي 
موشك شهاب3 را نشان مي داد اما ايران ساخت اين 
موش��ك را رها كرده بود و به دنبال طرح جايگزين 
براي س��اخت موش��ك ارتقا يافته و جديدي بود. 
بازطراحي موشك در اوايل 2000 آغاز شده بود و 
در همين سال دي والپول مدير اطالعات ملي امريكا 
اذعان كرد ايران از قبل توليد موش��ك ارتقا يافته 
شهاب4 را اعالم كرده بود كه قابليت آن از شهاب3 
بيشتر است، در حالي كه زمان بازطراحي كالهك 
موشك بالستيك در اسناد آگوست 2002 ذكر شده 
بود. همچنين آلمان نيز بيان مي كند كه تصميم به 
جايگزيني موشك ارتقا يافته با شهاب 3 قبل از زماني 
است كه اسناد لپ تاپ مدعي شده ايران طراحي آن 

را به طور مخفيانه آغاز كرده است. 
  آمادگي براي پاسخ به موج سازي هاي جديد 
مي توان ح��دس زد در دور جديد فش��ارها هم به 
اين اسناد به عنوان س��ابقه اي از تالش ايران براي 
تجهيز موشك هاي بالستيك به كالهك هاي اتمي 

استناد شود. 
موضوع ايران تاكنون در قبال اين مس��ئله بس��يار 
محكم بوده و روسيه و چين نيز خواستار ايجاد جبهه 
جديدي براي فش��ار بر ايران در موضوع موش��كي 
نيستند اما ش��ايد بد نباشد كه دس��تگاه سياست 
خارجي در پاسخ به فشار غرب اسناد محكمي درباره 
رد اين مدارك آماده و ارائه كند؛ كاري كه با توجه به 
وضعيت موجود و اراده امريكا براي پرداختن به اين 

مسئله ضرورتي انكارناپذير دارد.

ادعاهای اثبات نشده كه موشك های ايرانی را به برنامه هسته ای پيوند داد

»آماد« اسم رمز اتهام افكني عليه برنامه موشكي ايران
مهدی پورصفا

   گزارش   یک 

امير تسويه چي:

در تعمير جنگنده ميگ ۲۹ خودكفا شديم 
فرمان�ده پاي�گاه يك�م ش�كاري ته�ران از تعمي�ر و اوره�ال 
هواپيم�اي مي�گ 29 در پاي�گاه ني�روي هواي�ي ته�ران خب�ر داد. 
به گزارش تسنيم، امير محمد تسويه چي فرمانده پايگاه يكم نيروي هوايي 
تهران با اشاره به توانمندي هاي اين نيرو در حوزه هاي گوناگون به خصوص 
تعمير تجهيزات هوايي گفت: ما موشكي را در اختيار داشتيم كه برد آن 70 
كيلومتر بود. پرسنل فني ما با تغييراتي كه در آن ايجاد كردند بردش را به 
150 كيلومتر رساندند. اين موشك قابليت آن را دارد كه در تمام شرايط آب 
و هوايي مورد استفاده قرار بگيرد. اين موشك در يك متري سطح آب پرواز 
مي كند و با تغيير ارتفاع امواج دريا، مي تواند همچنان ارتفاع يك متري خود 
از سطح دريا را حفظ كند. وي افزود: در مقطعي مشكالتي براي ما در زمينه 
تأمين قطعات جنگنده ميگ 2۹ به وجود آمد. ما مجبور ش��ديم تعميرات 
اساس��ي اين هواپيما را خودمان انج��ام دهيم. خيلي زمانبر ب��ود اما تمام 
تعميرات هواپيما را خودمان انجام داديم. دوسال پيش كه فرمانده نيروي 
هوايي روسيه به ايران آمده بود، بازديدي از گردان اورهال جنگنده ميگ 2۹ 
ما انجام داد. از اقداماتي كه ما انجام داده بوديم خيلي تعجب كرد يا زماني كه 
فرمانده نيروي هوايي عمان به ايران آمده بود، از گردان اورهال ما بازديد كرد 

و با تعجب گفت: شما با چه جرئتي ميگ 2۹ را تعمير كرديد؟
....................................................................................................................................

نقوي حسيني خبر داد
 البي دولت با برخي نمايندگان 

براي عدم استيضاح ربيعي و آخوندي 
سخنگوي كميس�يون امنيت ملي مجلس 
فاش كرد كه نوبخت در جلس�ه اي با برخي 
نمايندگان به دنبال منص�رف كردن آنها از 
اس�تيضاح س�ه وزير دول�ت بوده اس�ت. 
به گزارش تس��نيم، سيدحسين نقوي حسيني 
س��خنگوي كميس��يون امنيت ملي مجلس و 
نماينده مردم ورامين گف��ت: آقاي محمدباقر 
نوبخت معاون رئيس جمهور و همكارانش در پوشش حزب اعتدال و توسعه 
نمايندگاني كه طرح استيضاح سه وزير كار، راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي 
را امضا كرده اند، دعوت كرد در سازمان برنامه و بودجه جلسه اي داشته باشند. 
وي با بيان اينكه دولتي ها گويا تالش دارند با نمايندگان امضاكننده استيضاح 
وزرا البي گري و معامله كنند، ادامه داد: آقاي نوبخت رئيس سازمان برنامه و 

بودجه است و اين سازمان هم وظيفه توزيع بودجه را بر عهده دارد. 
سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجلس با بيان اينكه 
دولتي ها در پوشش حزب اعتدال و توسعه به دنبال منصرف كردن نمايندگان 
از استيضاح سه وزير هستند، افزود: اين كار دولتي ها بسيار ناشايست است. 
نماينده مردم ورامي��ن در مجلس با بيان اينكه پي��ش از اين هم فرم هايي 
بين نمايندگان مبني بر پس گرفتن امضاي خود درباره استيضاح وزرا بين 
نمايندگان توزيع شده بود، اظهارداشت: دولتي ها اقداماتي انجام مي دهند 

كه در شأن آنها نيست.

»عربستان را در مقابل ايران بس�ازيد« اين پيشنهاد يكي 
از روزنامه ن�گاران برجس�ته امريكاي�ي به دول�ت دونالد 
ترامپ براي به چالش كش�اندن اقتدار جمهوري اس�المي 
ايران و تضعيف محور مقاومت در منطقه غرب آسياس�ت. 
بدون ترديد منظور توماس فريدمن از س��اختن عربستان تنها 
حمايت سياست و ديپلماتيك نيست كمااينكه پيش از اين نيز 
كشورهاي غربي با طرح هاي مدون و مختلفي تالش كرده اند 
با حمايت نظامي، سياسي و تس��ليحاتي از كشورهاي منطقه 
و ازجمله عربس��تان سعودي از الگو ش��دن جمهوري اسالمي 
ايران جلوگيري كنند و مانع از اس��تيالي گفتماني كشورمان 
در منطقه ش��وند. از روز ش��كل گيري انقالب اس��المي ايران 
تاكنون عربس��تان با صرف هزينه هاي ميلياردي هر س��اله و 
لشكركش��ي هاي نيابتي به ساير كش��ورها تالش كرده ضمن 
معرفي كردن خود به عنوان محور معنوي و رهبر جهان اسالم 
از نشر و ترويج گفتمان انقالب اسالمي كشورمان جلوگيري و 

وهابيت را به عنوان الگوي بي بديل مسلمانان معرفي كند.
 عربستان براي رس��يدن به چنين هدفي بارها دست نياز را به 
سوي مقامات ارشد غربي دراز كرده و تا جايي پيش رفته كه به 
گفته جان كري وزير پيش��ين وزارت خارجه امريكا ملتمسانه 
خواهان حمله نظامي امريكا به ايران نيز شده است يا در جاي 
ديگري با حمايت هاي مالي و اقتصادي از گروه هاي تروريستي 
نظير داع��ش تالش ك��رده ضمن فروپاش��ي حكومت بش��ار 
اس��د، محور مقاومت را تضعيف و زمينه ناامن كردن مرزهاي 

كشورمان را بسترسازي كند. 
آل س��عود در س��طح ديگري از دش��مني ها با همكاري مراكز 
جاسوس��ي غربي تالش مي كند ناامني هاي خ��ارج از مرزهاي 
كش��ور را به داخل ش��هرهاي ايران انتقال دهد ب��ه طوري كه 
اسناد متقن ردپاي سعودي را در غائله دي ماه امسال نيز نشان 
مي دهد. همه تالش هاي متنوع عربستان در حالي جهت مقابله 
با جمهوري اسالمي ايران طي 40 سال گذشته شكل گرفته كه 
امريكايي ها نيز در تشديد عطش عربستان براي تحديد قدرت 

ايران نقش محوري را داشته اند چراكه آنها نيز منافع مشتركي 
با آل سعود جهت تضعيف ايران در منطقه غرب آسيا داشته اند و 
ساالنه هزينه هاي فراوان اقتصادي و سياسي را براي رسيدن به 

چنين هدفي صرف مي كنند. 
گفتمان انقالب اسالمي و جهت گيري و رويكرد نظام اسالمي 
منافع غربي ها و به ويژه امريكايي ها را به خطر انداخته و بسياري 
از طرح هاي مش��ترك ميان محور غربي - عربي را با شكست 
روبه رو ساخته اس��ت كه از جمله آخرين آن تقويت روزافزون 
گروه هاي مردمي مانند حزب اهلل يا انصاراهلل و حشدالشعبي و 
شكست گروه هاي تروريستي مانند داعش است. حال غربي ها 
همچنان اميدوار هستند باج هاي گسترده تري از رژيم آل سعود 
به بهانه مبارزه با ايران بگيرند و آنها را براي دشمني منطقه اي 

با ايران پيشقراول كنند. 
  عربستان را در مقابل ايران بسازيد

توماس فريدمن، روزنامه نگار سرشناس امريكايي طي يادداشتي 
در روزنامه نيويورك تايمز به دونالد ترامپ، رئيس جمهور امريكا 
توصيه هايي مي كند: »به زودي ملك سلمان، زمام قدرت را به 
محمد بن سلمان تحويل خواهد داد؛ كسي كه از قبل هم، حاكم 
فعلي است. بن س��لمان نه يك دموكرات اس��ت و نه عالقه اي 
به ترويج دموكراس��ي دارد. بيش��ترين چيزي كه ما مي توانيم 
از او توقع داش��ته باشيم، نوسازي س��اختار اجتماعي- ديني و 
اقتصادي عربستان است اما با توجه به اينكه چگونه اين كشور 
به دليل سال ها اصالحات موقت دچار كساد شده، اين )اقدامات 

بن سلمان( عميقاً مهم هستند.«
وي با تأكيد بر اينكه »رغبت هاي بد او را مهار و رغبت هاي خوب 
او را پرورش می دهد«، مي نويس��د: »او )بن سلمان( نمي تواند 
اصالحات اقتصادي اش را بدون سرمايه گذاران جهاني به دست 
آورد... او خوي خشني دارد. اغلب وزراي او مي ترسند وی را به 

چالش بكشند يا به او نصيحت صادقانه بدهند.«
فريدمن با بيان اينك��ه برخي از اتفاق��ات مي توانند اصالحات 
بن س��لمان را تضعيف كنند، ادامه مي دهد: »ما نياز داريم تا با 

مشورت عاقالنه، با او به طور منظم درباره همه اين مسائل تعامل 
كنيم اما ركس تيلرسون در رياض مورد احترام نيست. ما هيچ 
دستيار دائمي وزير خارجه براي امور خاور نزديك نداريم. ما هيچ 
سفيري نداريم. شما ديوانه ايد؟ شما نياز داريد تا جيمز بيكر يا 
ديويد پترائوس را به عنوان فرس��تاده ويژه ب��ه خليج )فارس( 
منصوب كنيد؛ فردي كه بتواند به بن سلمان كمك كند و مسئله 
يمن را حل كند، نزاع ها با همس��ايگان را خاتم��ه دهد و تمام 
انرژي اش را بر ساختن عربستان متمركز كند؛ عربستاني كه در 
داخل شكوفا شده و توسط همسايگانش تحسين مي شود. اين 

بهترين خاكريز در برابر توسعه طلبي ايران است.«
وي همچنين اشاره مي كند: »اگر بن سلمان، ايران را در همه 
جهت تعقيب كند، تهران، قدرت او را تضعيف خواهد كرد. اين 
تضعيف به تدري��ج اتفاق خواهد افتاد. ما ني��از داريم تا به طور 
منظم در كنار گوش او باش��يم... اگر فك��ر مي كنيد كه فقط با 
تش��ويق موضع ضد ايراني و اصالحات ديني اش، همه چيز به 

خوبي پيش خواهد رفت، اشتباه مي كنيد.«
 توسعه همكاري با هدف باج گيري

انگليسي ها نيز با دعوت از بن سلمان در هفته اخير تالش كردند 
ضمن باج گيري چند صد ميلياردي از آل سعود، افزايش دشمني 
با ايران را همچنان اولويت مهم مقامات عربستاني براي استيالي 

قدرت خود در منطقه غرب آسيا عنوان كنند. 
به همين دليل بود كه لندن و رياض بعد از پايان سفر چند روزه 
بن سلمان به انگليس بيانيه مشتركي منتشر كردند كه محور 
اصلي آن دش��مني با ايران و معرفي كردن كشورمان به عنوان 

برهم زننده ثبات و امنيت منطقه غرب آسيا بود! 
انگليس و عربس��تان در بيانيه مورد اشاره ضمن توافق بر ادامه 
همكاري عميق در خصوص امنيت بين المللي، ايران را به دخالت 
در امور كشورهاي منطقه خاورميانه متهم كردند و از كشورمان 
خواستند به اصل حسن همجواري و عدم دخالت در امور داخلي 
كشورها توجه و در راستاي قوانين بين المللي و منشور سازمان 
ملل حركت كند. اين بياني��ه در ادامه لحن تهديدي خود عليه 

جمهوري اسالمي ايران اين درخواس��ت را مطرح مي كند كه 
ايران باي��د گام هايی ملموس ب��ردارد و فرآيند اعتمادس��ازي 
و حل اختالفات خود با همس��ايگان را با اس��تفاده از ابزارهاي 
مسالمت آميز در دستور كار خود قرار دهد. اين دو كشور درباره 
يمن نيز با طرح اين ادعا كه به دنبال دستيابي به راه حل سياسي 
جهت پايان دادن به بحران چند ساله اين كشور هستند، تأكيد 
كردند كه هر راه حلي سياسي بايد به تهديد هاي امنيتي عليه 
عربستان و كشورهاي منطقه پايان دهد و جالب اينكه در ادامه 
ايران و حزب اهلل را به حضور در يمن متهم می كنند و خواستار 

خروج نيروهاي ايران و حزب اهلل از اين كشور می شوند!
در انتهاي اين بيانيه نيز از نقش ثبات زايي حزب اهلل در منطقه و 

لبنان انتقاد و خواهان خلع سالح اين گروه مردمي مي شوند. 
  ادعاهايي كه با مستندات همخواني ندارد

ادعاهاي مورد اشاره انگليس و عربستان در اين بيانيه كه بارها 
و با ادبيات مختلف از س��وي س��اير مقامات غربي و منطقه اي 
تكرار شده در حالي اس��ت كه مركز تحقيقات صلح استكهلم 
گزارش مي دهد امريكا و اروپا بزرگ ترين صادر كننده سالح به 
خاورميانه و عربس��تان بوده اند. روزنامه گاردين در همين باره 
مي نويسد، امريكا بزرگ ترين صادركننده تسليحات در جهان 
است كه نيمي از آن را به عربس��تان سعودي مي فروشد كه در 

جنگ يمن استفاده مي شود. 
در ادامه اين گزارش مي آيد، انگليس نيمي از تس��ليحات خود 
را به عربس��تان صادر مي كند و رياض اين تسليحات وارداتي را 
در عمليات نظامي خصوصاً در يمن به كار مي گيرد. پيتر وزمن 
محقق ارشد مؤسسه سيپري مي گويد: امريكا و اروپا اصلي ترين 
صادركنندگان تس��ليحات به منطقه خاورميانه هس��تند و ۹8 
درصد از تسليحات وارد شده توسط عربستان را تأمين مي كنند و 
نكته جالب اينكه بر پايه مستنداتي كه اين گزارش ارائه مي دهد، 
ايران به عن��وان رقيب جدي عربس��تان حتي در ليس��ت 40 
واردكننده بزرگ تسليحات جهان هم قرار ندارد و تنها يك درصد 

از تسليحات در منطقه خاورميانه را وارد مي كند.

باج هاي گسترده غرب از رژيم آل سعود به بهانه مبارزه با ايران

تشديد عطش عربستان براي تحديد قدرت ايران

گزارش 2

روابط عمومي قرارگاه قدس نيروي زميني سپاه اعالم كرد

انهدام خودروي انتحاري و هالكت تروريست ها در منطقه مرزي سراوان
روابط عمومي قرارگاه قدس نيروي زميني س�پاه از     دفاعی
انهدام خودروي انتحاري و هالكت تروريست ها در 

منطقه مرزي سراوان خبر داد. 
به گزارش فارس، روابط عمومي قرارگاه قدس نيروي زميني سپاه در اطالعيه اي از انهدام 
خودروي انتحاري و هالكت دو تروريس��ت در اقدام به موقع رزمندگان اسالم در پاسگاه 

مرزي در منطقه سراوان خبر داد. 
در اطالعيه روابط عمومي قرارگاه قدس نيروي زميني سپاه آمده است: شامگاه يك شنبه 
عوامل گروهك هاي تروريستي و اشرار مسلح با يك دستگاه خودروي حامل مهمات و 

مواد انفجاري قصد انجام عمليات انتحاري و هدف قرار دادن يكي از پاسگاه هاي مرزي 
نيروي زميني سپاه در منطقه س��راوان استان سيستان و بلوچس��تان را داشتند كه با 

هوشياري و اقدام به موقع رزمندگان اسالم ناكام ماندند. 
در اين اطالعيه تصريح شده است: همچنين يكي از اشرار كه در نزديك شدن به پاسگاه 

ناكام مانده بود، جليقه انتحاري خود را منفجر و به هالكت رسيد. 
اطالعيه روابط عمومي قرارگاه قدس نيروي زميني س��پاه افزوده اس��ت: در جريان اين 
اقدام كه دو عامل تروريستي به هالكت رسيدند، دو تن از بسيجيان غيور اين پاسگاه نيز 

مجروح شدند. 

بنابر اين گزارش هم اكنون تأمين امنيت مرزهاي ش��رقي كشور با افزايش تهديدات از 
سوي گروه هاي تروريس��تي با مصوبه ش��وراي عالي امنيت ملي به نيروي زميني سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي سپرده شده است. از زمان بر عهده گرفتن اين وظيفه از سوي 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي تاكنون توطئه هاي فراواني از سوي گروه هاي تروريستي 

خنثي شده است. 
چندي پيش نيز يك عمليات نفوذ به داخل مرزهاي كش��ور نيز با مجاهدت رزمندگان 
قرارگاه قدس نيروي زميني سپاه پاسداران انقالب اس��المي به طور كامل خنثي شد و 

تعدادي از تروريست هاي نفوذي نيز به هالكت رسيدند.


