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فقط مکتب مارکسیستی را نباید مولد تضاد، تعارض و کشمکش 
دانست، بلکه منطق بر آمده از مکتب س��رمایه داری نیز که تولید 
منفعت و توس��عه آن اس��ت ب��ه جنگ و س��تیز پیوند خ��ورده و 
تئوری پردازانی چون هانتینگتون با ارائه تئوری جنگ بین تمدن   ها 
آن را لو داده است. همچنین طراحی جنگ نیابتی در منطقه غرب 
آسیا با تکیه بر تروریس��م تکفیری در دوران اوباما در واقع نبردی 
بین تمدنی در جهان اسالم بود که نه تنها هزینه جنگ را از دوش 
امریکا برمی داش��ت بلکه منافع بزرگی چون فروش تس��لیحات و 
تشدید وابستگی برخی دولت های عربی همراه با فرسایش کلی در 
درون جهان اسالم را همزمان تأمین می کرد. پدیده ای که حتی اگر 
تروریست های تکفیری را به تش��کیل دولت جدید در قلب جهان 
اسالم می رساند، برای جهان لیبرال-سرمایه داری چندجانبه سود 
به حساب می آمد و نتایجی ش��بیه تشکیل دولت صهیونیستی در 
دل جهان اسالم داشت. یعنی اس��تقرار ناامنی، جنگ و خشونت و 
فرسایش ظرفیت   ها و سرمایه   هایی که جهان اسالم را از تمدن سازی 
دور ساخته و سلطه غرب و چپاول منابع جهان اسالم را برای بنگاه   ها 

و کمپانی های نفتی، تسلیحاتی و تجاری غرب تأمین می کرد. 
چهره خشن و وحشی تروریس��م تکفیری حتی دولت های خارج 
از این منطقه را نیز می توانس��ت متقاعد به هم��کاری و همراهی 
با امریکا کن��د و در دام فریب راهبردی کاخ س��فید برای مبارزه با 
داعش بیندازد، لذا از یک سو آنها برای تشکیل دولت داعشی تالش 
می کردند و از یک س��و ائتالف ویترینی و نمایشی مبارزه با داعش 

تشکیل داده  بودند. 
اما در این میانه حرم، دفاع از حرم، کربال و اربعین نیز شهرتی جهانی 
یافت و خوانشی حسینی از اس��الم به ایثار، آزادگی، جوانمردی و 
آرامش آبرو و اعتبار بخش��ید و در عین پیام ظلم ستیزی هرگونه 
مرزبندی قوم��ی حتی دین��ی و مذهب��ی را از میان مش��تاقان و 
محبان امام حسین)ع( برداشت و امکان اجماع و اجتماع پیرامون 

حب الحسین )ع( را فراهم کرد. 
اوج گیری راهپیمایی و اجتماع جهانی اربعین حس��ینی، همزمان 
با حضور تروریس��م تکفیری در عراق که با مش��ارکت ملیت های 
گوناگون، مذاهب و ادیان مختلف انجام شده و در ادامه سال به سال 
توسعه یافت و بر تعداد و تنوع ش��رکت کنندگان افزوده شد، ارائه 
یک مدل عملی بر همزیستی با معیارهای اربعینی است که گمشده 

جهان امروز بشریت است. 
معیار  هایی چون گذشت،  ایثار، تعاون، همکاری، مهربانی و در عین 
حال تجلیل از ظلم ستیزی و مقاومت در برابر ظلم که دقیقاً پادزهر 
همان تضاد، تعارض و جن��گ برآمده از مکاتب م��ادی و ظالمانه 
شرق و غرب به حساب می آید و نه تنها زمینه و بستر جنگ درون 
تمدنی جهان اس��الم را نفی می کند، بلکه پیام صلح و امنیت بین 
تمدنی داشته و به میزبانی و همراهی پیروان سایر ادیان نیز احترام 

می گذارد. 
در این اجتماع بزرگ جهانی نه تنها ایرانی و عراقی تجربه جنگ های 
پیشین را به فراموشی سپرده و حول محبت به امام حسین )ع( در 
یک کاروان قرار می گیرند، بلکه شیعه و سنی، مسلمان و مسیحی 
و غیر آن نیز بر س��ر سفره اربعین به عشق س��االر شهیدان بلکه با 
هم و کنار هم می نشینند و منطق ظلم س��تیزی آن شهید مظلوم 

را ارج می نهند. 
امپراتوری رسانه ای جهان لیبرال – س��رمایه داری که منافع خود 
را در مغایرت ب��ا منطق اربعین می بیند، به خ��ود حق می دهد آن 
را سانسور کند تا چنین مدلی از زیست بش��ری از دیده  ها و افکار 
جهانیان پنهان بماند، اما غافل از این اس��ت که این اجتماع بزرگ 
جهانی ب��ا حضور نمایندگان��ی از اقصی نقاط جهان و کش��ورهای 
گوناگون خود یک رسانه است که نه فقط به نفع تمدن اسالمی بلکه 

برای تقریباً تمامی تمدن   ها نقش کلیدی دارد. 

رسولسنائیراد

مقایسه 3 نظرسنجی از ملت ایران درباره سیاست خارجی و نگاه به امریکا 

تجربهبرجامچگونهظرفیتفکریملتراباالبرد

 نتایج نظرس�نجي اخی�ر دانش�گاه مریلند 
نش�ان مي دهد كه جامع�ه ایران ب�ا توجه به 
تجربی�ات ش�ش س�ال گذش�ته ب�ه نوعي 
پختگي در خصوص سیاس�ت خارجي دست 
یافته كه ام�کان ه�ر گونه دو قطبی س�ازی 
ب�ر س�ر ای�ن موض�وع را منتف�ي مي كن�د. 
پیوند سیاس��ت خارجي با اقتصاد، سیاس��ت و 
حتي فرهنگ نکت��ه اي واضح و غیرقابل کتمان 
است. هیچ کس نمي تواند مدعي شود که بدون 
یک سیاست خارجي پویا و منطقي به خصوص 
در دنیاي امروز که روابط بین الملل هر چه بیشتر 
از حالت قاعده مند خارج و ساختار آشوبناك به 
خود گرفته، امکان رشد منطقي یک کشور وجود 

داشته باشد. 
با این حال در برخي از دوره ها این پیوند از حالت 
منطقي خارج و تبدیل به ابزاري براي جلب نظر 
افکار عموم��ي آن هم در کوتاه مدت مي ش��ود. 
در طول س��ال هاي اخیر به خصوص در دوران 
تشدید تحریم هاي هسته اي و غیرهسته اي در 
ابتداي سال هاي دهه 90 نیز چنین وضعیتي در 

ایران حاکم شد. 
ماهیت وابسته بودجه دولت به نفت و همچنین 
هیجانات مقطعي سبب شد تا تحریم ها نوسانات 
فراواني را به اقتصاد کش��ور تحمیل کنند. باال 
رفتن قیمت دالر و افزایش فشار تورمي جامعه 
ایران��ي را با مش��کالتي روبه رو ک��رد که منجر 
به روي کار آم��دن دولت اعتدال با ش��عار حل 
مشکالت کش��ور از طریق مذاکره با قدرت هاي 
اصلي دنیا ش��د. روندي که در نهایت به امضاي 

توافق برجام در سال 94 انجامید. 
      برجام 2 و 3 از كجا آمد

با وجود اینکه مذاکرات مرتبط با برجام از سال 
1390 و از طریق کانال عمان آغاز و تضمین هاي 
الزم ب��راي برداش��تن تحریم ها و به رس��میت 
شناختن حق غني س��ازي از سوي امریکایي ها 
به ایران ارائه شده بود ولي در ادامه فضاي شکل 
گرفت��ه در افکار عمومي به س��متي پیش رفت 
که دولت یازدهم خ��ود را به عنوان عامل اصلي 

امضاي این توافق معرفي کرد. 
ماجرا به اندازه اي اوج گرف��ت که بحث امضاي 
برجام دوم و سوم نیز از سوي دولت مطرح شد و 
این در حالي بود که   تکلیف برجام و عمل طرف 

مقابل به وظایفش مشخص نبود. 
حتي نظر س��نجي هایي ک��ه در خصوص بحث 
اعتماد جامعه به برجام نیز انجام مي شد، نشان 
مي داد که بخش بزرگي از جامعه امیدواري هاي 
فراواني به برق��راري رابطه با امریکا داش��تند. 
نکته اي که سرلش��کر جعفري، فرمانده پیشین 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي در یک سخنراني 

به آن اشاره کرد. 
با این حال و در میان تمام این نگراني هایي که 
در خصوص به راه افتادن موج اعتماد به امریکا 
در کش��ور به راه افتاده بود، مقام معظم رهبري 

نظري دیگر  داشتند. 
      رهبري و اعتمادي كه به مردم داشتند

ایشان در تمام سخنراني هاي خود در سال 92 
و پس از آن به این نکته اشاره کردند که تجربه 

برجام باعث افزایش آگاهي مردم خواهد شد. 
براي مث��ال رهب��ري در دی��دار دانش��جویان 
و دانش آم��وزان در 12 آب��ان م��اه س��ال 92 
فرمودند:» این مذاکره ای ک��ه امروز دارد انجام 
می گیرد با ش��ش کش��ور - که امریکا هم جزو 
این شش کشور اس��ت - فقط در مورد مسائل 
هسته ای اس��ت و الغیر. بنده هم اّوِل امسال در 
مشهد مقّدس در سخنرانی گفتم ]که [ مذاکره 
در موضوعات خاص اشکالی ندارد؛ منتها گفتم 
من اعتماد ندارم، خوش بین نیستم به مذاکره، 
لکن می خواهند مذاکره کنن��د، بکنند؛ ما هم 
به اذن اهلل ضرری نمی کنیم. ی��ک تجربه ای در 
اختیار ملّت ایران اس��ت.   ای��ن تجربه ظرفیت 

فکری ملّت ما را باال خواهد برد.« 
ایش��ان در بخش دیگري از بیانات خود در این 
خصوص تأکید کردند:»م��ن فکر نمی کنم ]از[ 
این مذاک��رات آن نتیجه اي را ک��ه ملّت ایران 
انتظار دارد، به دست بیاید، لکن تجربه اي است و 
پشتوانه  تجربي ملّت ایران را افزایش خواهد داد 

و تقویت خواهد کرد؛ ایرادي ندارد اّما الزم است 
ملّت بیدار باشد.« 

حاال با گذشت شش س��ال از آن دوره نگاهي به 
برخي از نظر سنجي ها نشان مي دهد که پیش 
بیني رهب��ري به هی��چ عن��وان دور از واقعیت 

نبوده است. 
       نظر سنجي دانشگاه مریلند 

در طول سال هاي اخیر دانشگاه مریلند امریکا 
با همکاري مرکز پژوهش ه��اي افکارعمومي و 
تحوالت اجتماعي دانشگاه تهران نظر سنجي هاي 
مختلفي را در ایران انجام مي دهد. جدیدترین 
نتایج نظر س��نجي این مؤسسه که در سال 98 
انجام شده نشان مي دهد که در طول یک سال 
گذشته و به خصوص پس از بد عهدي امریکا و 
خروج ترام��پ از برجام اف��کار عمومي ایران به 

شدت نسبت به این کشور بدبین شده اند. 
مرکز مطالعات بین المللي و امنیتي دانش��گاه 
مریلن��د دور اول این نظرس��نجي را به صورت 
مصاحبه تلفني و در اردیبهش��ت م��اه 1398 
انجام داده اس��ت. دور دوم این نظرس��نجي در 
ش��هریور 1398 انجام شده اس��ت. موج سوم 
این نظرس��نجي نیز در مهرم��اه 1398 انجام 
پذیرفته اس��ت. حاش��یه خطاي هر موج از این 

نظرسنجي ها 1/ 3 ± درصد مي باشد. 
دور اول این نظرسنجي تنها یک هفته بعد از آن 
انجام شده است که امریکا سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي را در لیست س��ازمان هاي تروریستي 

خود قرار داد. 
جالب اینجاس��ت که نتایج این نظر س��نجي تا 
بدان جا تکان دهنده بود که س��بب شده برخي 
رسانه هاي فارس��ي زبان خارجي این دانشگاه 
را مته��م به طرف��داري از   جمهوري اس��المي 

ایران کنند. 
      باالترین میزان بي اعتمادي مردم ایران 

به امریکا
اولین نکته جالب در خصوص این نظر س��نجي 
این اس��ت که نگرش منفي مردم ایران نسبت 
به امریکایي ها به ش��دت افزایش یافته است. بر 

اساس داده های منتشر شده توسط این دانشگاه 
حدود 63 درصد از م��ردم ایران گمان مي کنند 
که امریکا تا آنجا که توانسته، ایران را تحت فشار 
قرارداده و این کشور را تحریم کرده است و حتي 
اگر بخواه��د نیز نمي تواند ب��ه اوضاع اقتصادي 

ایران فشار بیشتري وارد کند. 
در ادام��ه گ��زارش ای��ن دانش��گاه امریکایي 
آمده اس��ت: نگرش منفي ایراني ها نسبت به 
ایاالت متحده به 86 درصد رسیده و این رقم، 
بیشترین میزان ثبت شده از سوي این مؤسسه 
تاکنون است. در سال 200۵ تحقیقات مؤسسه 
زاگبي نش��ان داد که 3۷ درصد از مردم ایران 
معتقد بودند که »امریکا ب��ه خاطر ارزش ها و 
آزادي هاي خود، کش��وري نمونه اس��ت«. در 
حال حاض��ر، تنها 12 درص��د از مردم چنین 

دیدگاهي دارند. 
از طرفي ۷2 درص��د از ایراني ها ب��ر این باورند 
که تجربه توافق برجام نش��ان داد ک��ه »ایران 
نباید امتی��از بدهد«؛ چرا که س��ایر قدرت هاي 
جهاني به تعه��دات خود عم��ل نخواهند کرد 
)در دي م��اه 1396 ح��دود 6۷ درص��د چنین 
دیدگاهي داش��تند(. همچنین، اکثریت رو به 
رشدي از ایرانیان )۵8درصد( با پذیرش هرگونه 
محدودیت در برنامه موش��کي ایران مخالفند و 
کمتر از 10 درصد بر این باورن��د که ایران باید 
برنامه موشکي خود را براي اطمینان بخشي در 

مورد ماهیت این برنامه متوقف کند. 
دانشگاه مریلند توضیح مي دهد که براي اولین 
بار، حمایت ایراني ه��ا از برجام به کمتر از نصف 
جامعه یعني حدود 42 درصد رس��یده اس��ت. 
همچنین براي اولین بار، اکثریت قابل توجهي 
از مردم یعني حدود 69 درصد به اینکه س��ایر 
کشور هاي باقي مانده در برجام به تعهدات خود 
عمل کنند، اعتمادي ندارند که این رقم نسبت 
به نظرسنجي ژانویه 2018 به میزان 33 درصد 

افزایش یافته است. 
همچنین در اردیبهشت 1398 حدود ۷۵ درصد 
از مردم ایران معتقد بودند که فعالیت هاي سپاه 
پاسداران در خاورمیانه، باعث امن تر شدن ایران 
شده اس��ت و در حال حاضر، کساني که چنین 
عقی��ده اي دارند ب��ه 81 درصد از م��ردم ایران 

افزایش پیدا کرده اند. 
تمام این موارد که از سوي یک دانشگاه خارجي 
انجام ش��ده، نش��ان مي دهد که جامعه ایراني 
نس��بت به اهداف غرب در خص��وص هر گونه 
مصالحه بر س��ر برنامه هسته اي بس��یار بدبین 

است. 
      عبرتي براي دولتمردان

این داده ها به خوبي نش��ان مي ده��د که دیگر 
هرگونه تالش��ي براي ایجاد دو قطبي سازي در 
فضاي کنوني جامعه ایران بر اس��اس سیاست 
خارجي جواب نخواهد داد. تجربیات پنج ساله 
گذشته به افکار عمومي ایران نشان داده که هر 
گونه اعتماد به امریکایي ها با بازخورد منفي رو 
به رو خواهد شد و اقتدار مبتني بر توان داخلي 

نتایج بسیار بهتري را به ارمغان خواهد آورد. 
این همان نکته اي است که مقام معظم رهبري 
شش سال پیش به آن اش��اره کردند و از این رو 
ش��اید بد نباش��د دولتمردان فعلي با درك این 
تجربه ب��ر تالش بیش��تر براي بهبود معیش��ت 
مردم متمرکز شوند تا اینکه موضوعاتي همانند 
رفراندوم بر سیاست خارجي را در جامعه مطرح 

کنند. 

ژه
وی

 آقايليالز!بله،انتخاباتتمامش��ده 
است!

س��عید لیالز، اقتص��اددان اص��الح طلب در یادداش��تي در 
روزنامه آرمان ملي که با محتواي بررس��ي کارنامه اقتصادي 
رئیس جمهور روحاني نوش��ته ، آورده: »قبول دارم که آقاي 
روحاني مي توانست حتي در حوزه هایي به صورت تاکتیکي هم 
خودش خیلي بهتر عمل کند. مثاًل اصالح قیمت حامل هاي 
انرژي را مجبور نبودند که متوق��ف کنند. ما همین االن و در 
بحران فعلي کشور هم مي توانیم باالي صدهزار میلیارد تومان 

بودجه عمراني داشته باشیم. «
او در ادامه افزود: »وقتي بخش خصوص��ي به هر دلیلي وارد 
اقتصاد نمي شود و ش��ما در کوتاه مدت مي خواهید اقتصاد را 
از س��قوط نجات دهید، آقاي دکتر نوبخ��ت و دکتر روحاني 
مي توانن��د هزینه هاي عمراني کش��ور را از ح��دود 40 هزار 
میلیاردي که االن هست به 100 هزار میلیارد تومان برسانند، 
اما این یک وفاق و انس��جام در درون حاکمیت را مي طلبد. 
در ش��دیدترین دوران فش��ارهاي اقتصادي که جدي ترین 
اصالحات باید انجام بگیرد، این تذبذبي که مي بینید ناشي از 
بي عملي صرف دولت نیست، این بي عملي یک زمینه عیني 
و اجتماعي و طبقات��ي دارد و به مش��روعیت تصمیم گیران 
برمي گردد که آیا این امکان وجود دارد که دست به اصالحات 

بنیادین بزنند یا نه؟«
سخنان لیالز از دو جهت قابل تأمل است؛ اول آنکه چون دولت 
نتوانسته جذب سرمایه کند و یا س��رمایه هاي داشته را هدر 
داده و حال دستش خالي مانده، دست در جیب مردم کند و با 
گران کردن حامل هاي انرژي کسري مالي خود را جبران کند. 
دوم آنکه او مي گوید آیا امکان اصالحات بنیادین وجود دارد 
و از مشروعیت تصمیم گیران مي گیرد، در حالي که پیش  از 
این )شهریور 9۷ گفته بود که »اختیاراتي که آقاي خامنه اي 
به روحاني و سران سه قوه داده، اگر به چوب داده بود، تا االن 
یک کاري کرده بودند... . مس��ئولیت این را من متوجه آقاي 

روحاني مي دانم، چون ما از هشت یا 9 ماه قبل مکرر به آقاي 
روحاني هشدار دادیم که دالر را بحران خواهد گرفت.« یا آذر 
9۷ گفته بود: »رذیالنه ترین دروغ این است که بگوییم تورم 
40درصدي امروز حاصل تحریم است، نرخ تورم در شش ماه 
گذشته بیش از مجموع نرخ تورم در سال هاي گذشته دولت 
روحاني بوده و بي عملي دول��ت روحاني در این مورد عجیب 
است. « او همچنین گفته است: »بعد از تحریم ها، مجموعه 
عملکرد نظام اقتصادي کش��ور به گونه اي ناشیانه عمل کرد. 
انگار ما یک مش��ت بچه دبیرس��تاني را از پش��ت میز بیرون 
کشیده و خواستیم مسئولیت داشته باشند، انگار نه انگار که 
ما مجرب ترین ملت جهان در برخورد با تحریم ها هستیم. « 
مقایسه کنید با موضعش در فروردین 96 و در آستانه انتخابات 
ریاست جمهوري که در حمایت از روحاني گفته بود: »دولت 
روحاني توانست اقتصاد ایران را از پرتگاه سقوط نجات دهد. « 
بله، دیگر انتخابات خیلي وقت است تمام شده است. بنزین 

را هم گران کنید!


  افشاگريهايیكخبرنگارازبحرانكاغذ
ویارانهمطبوعاتي

یک خبرنگار اصالح طل��ب این روزه��ا در صفحه توئیترش 
توئیت هاي متعددي از وضعیت اختص��اص کاغذ دولتي به 
روزنامه ها مي نویسد. اجازه دهید چند توئیت از پژمان موسوي، 
این خبرنگار اصالح طلب را بخوانیم: »شاید برایتان جالب باشد 
بدانید در تهران روزنامه اي منتشر مي شود به نام روزنامه خوب. 
چهار سال و اندي پیش در زمان حسین انتظامي مجوز گرفته 
ولي شماره امروزش عدد 160 را نشان مي دهد. یعني در چهار 
سال و چهار ماه، کاًل 160 شماره منتشر کرده اما تنها در سال 
جاري، 40 تن کاغذ سهمیه اي از ارشاد گرفته است. « و »شاید 
باورش سخت باشد ولي نشریه»ماهان«که دهه هاي ۷0 و 80 
منتشر مي شد و مخاطباني براي خود داشت، هنوز هم دارد 
»اعالم وصول« مي کن��د و دقیقاً براي همی��ن اعالم وصول، 

هر نوبت از ارشاد پول مي گیرد. در این آخري ها، این نشریه 
مجموعا 100 میلیون تومان دریافت کرده است. 100 میلیون 
براي نشریه اي که نیست!« و یا »وزارت ارشاد در سال 9۵ به 
هفته نامه اي به نام »اندیش��مندان ملت ایران« مجوز انتشار 
داده و از آن زمان تاکنون به طور مرتب به آن یارانه مي دهد. 
هیچ نشاني از این نشریه نه در اینترنت هست نه در کیوسک ها. 
پرسش ساده است: ارشاد دقیقاً به چه چیزي یارانه مي دهد؟ 
اگر این نامش فساد نیست، پس چیست؟« و یا »با یک روزنامه 
سراسري دیگر آشنا شوید: »شهر مردم«!مثالً شش سال سابقه 
انتشار دارد اما نمي دونم چرا نتیجه بررسي براي پیدا کردن 
ردي از این روزنامه در اینترنت و کیوسک ها»هیچ«اس��ت. 
« و یا »دانش_فرهنگ_مینو نخس��تین مؤسسه اي بود که 
یارانه میلیاردي اش مورد سؤال قرار گرفت و مسئوالن وعده 

پیگیري دادند.
 حاال پس از چند ماه از مطرح شدن نام آن، نه تنها برخوردي 
صورت نگرفته، که بر اساس جدیدترین آمار، وزارت ارشاد در 
سال جاري، 323 تن کاغذ سهمیه اي هم به این مؤسسه اعطا 
کرده است. « او لیستي طوالني دارد از نشریاتي که در عالم 
واقع نیستند و منتشر نمي شوند، اما یارانه و کاغذ مي گیرند: 
»این نشریات عموما موهوم را حتماً به خاطر مي آورید. خوب 
است بدانید ارشاد در سال 98 به شرکت الهام گستر امروز 
در کنار یارانه هاي میلیوني، بال��غ بر 962920 کیلو معادل 
962 تن کاغذ داده است. دقت بفرمایید، نزدیک به 1000 
تن. آناني که دستشان توي کار است مي دانند این عدد در 
بازار چه قیمتي دارد. « ارشاد تاکنون پاسخي به این اتهامات 
نزده، تنها خود این خبرنگار اسکریني از یک گروه تلگرامي 
منتش��ر کرده که به او اتهام زده اند براي کسب پناهندگي 
دست به این کار زده است. او این اتهام را رد کرده است. امید 
است طرح جدیدی که معاونت مطبوعاتی دنبال می کند به 

این نقیصه پایان دهد و یارانه هدفمند شود. 

 یك كارشناس مسائل خاورمیانه: 
منطقهدر5سالآينده

ازنیروهايامريکاخاليميشود
ی�ك كارش�ناس مس�ائل خاورمیان�ه 
پیش بینی كرد طي پنج سال آینده منطقه 
از نیروهاي نظامي امریکا خالي خواهد شد. 
س��عد اهلل زارعي در گفت وگو با باش��گاه 
خبرنگاران جوان در پاس��خ به این سؤال 
که با توجه به تح��والت اخیر منطقه چرا 
ترامپ ادعا مي کند که رفتن به خاورمیانه 
بدترین تصمیم تاریخ امریکا بود و از طرف دیگر گفته مي ش��ود از 
زمان حضور نیرو هاي این کش��ور، منطقه بیش از پیش دچار بي 
ثباتي شده است، گفت: من در پاسخ به این سؤال مهم سه نکته به 
نظرم مي رس��د. اول اینکه وقتي در آستانه انتخابات امریکا مسئله 
لزوم بازگرداندن نظامیان امریکایي به کشورشان مطرح مي شود، 
حاکي از آن است که این تصمیم براساس مطالبه عمومي و سیاست 
اتخاذ شده، نه بر اساس خواست دولت واشنگتن. بلکه جمع بندی 
عموم کشور این است که حضور نظامي آنها در جهان دیگر به نفع 
امریکا نیست و براي کاستن از هزینه ها، مشکالت و مصیبت هایي 
که حضور نظامیان در خارج از مرز ها براي خانواده ها ایجاد مي کند 

الزم است تا در داخل مرز هاي خود به دنبال امنیت باشند. 
زارعي تصریح کرد: نکته دوم این اس��ت که دولت امریکا در خارج 
کردن نیرو هاي نظامي خود از منطقه صادق نیس��ت، چراکه این 
حرف را امریکایي ها از ابتداي دولت اوباما زده اند و در دوره ترامپ 
هم این گفت وگو ها تشدید شده است، اما هیچ گاه از حجم نیرو هاي 
نظامي آنها در خاورمیانه کاسته نشده است. در حقیقت نیرو هاي 
امریکایي در منطقه ما جابه جا مي شوند، به عنوان مثال نیرویي از 
سوریه به عراق، از عراق به کویت و از کویت به قطر رفته است، اما 
منطقه را ترك نکرده اند. اکنون هم که ترامپ خارج کردن نیرو هاي 
خود از سوریه را مطرح مي کند، بخشي از نیرو هاي خود را از منطقه 
ش��مال رقه برده، اما تمام نظامیان خود را به داخل عراق فرستاد، 
همچنین قصد دارد بازهم به تعدادنیرو ه��اي نظامي خود در این 
کش��ور اضافه کند، بنابراین سیاست واش��نگتن مبتني بر کاهش 

نیروي نظامي از منطقه تاکنون صادقانه نبود. 
این کارشناس مس��ائل منطقه در عین حال افزود: نکته سوم این 
اس��ت که امریکایي ها در نهایت ناگزیر مي شوند منطقه ما را ترك 
کنند، اما بردن نیروي نظامي تحت یک سیاس��ت اتخاذ ش��ده در 
داخل واشنگتن نیست، بلکه یک سیاست تحمیلي به امریکاست، 
یعني همان گونه که با یک قرارداد امنیتي در سال 2009 نیروهاي 
خود را از عراق خارج کردند و تا سال 2011 تقریباً حضور آنها در 
این کشور به صفر رس��ید، ناگزیر به خارج کردن نیروهاي خود از 
منطقه هس��تند. همانطور که باید س��وریه را ترك کنند، ولي این 
خروج تابع ش��رایط منطقه ماس��ت و به نظر من حداقل طي پنج 
سال و حداکثر 10 سال آینده منطقه ما خالي از نیرو هاي نظامي 

امریکا مي شود. 

رئیس ستادكل نیروهاي مسلح: 
انهدامتجهیزاتدشمن
نتیجهتهاجمبهايراناست

اگر دشمن به مرزهاي میهن اسالمي تجاوز 
كند با تلفات س�نگین، انهدام تجهیزات و 
آبروریزي سنگین همراه خواهد بود و منفعتي 
كه از این تهاج�م خواهد برد، قابل قیاس با 
هزینه س�نگیني كه باید بپردازد نیست. 
به گ��زارش روابط عمومي ارتش، سرلش��کر 
محمد باقري، رئیس ستادکل نیروهاي مسلح 

در بازدید از تیپ 6۵ نیروي ویژه هوابرد ارتش با اش��اره به نقش نیروهاي 
مسلح در برابر دش��مني ها و تهدیدات، گفت: نیروهاي مسلح جمهوري 
اسالمي ایران در برابر این همه دشمني و توطئه، تحریم و فشار و تهدیدات 
علیه کشور، مسئولیت بسیار سنگین برقراري امنیت پایدار، ایجاد و ارتقاي 
بازدارندگي کارآمد و مؤثر را بر عهده دارند. اگر کشور داراي امنیت است، 
به خاطر همین بازدارندگي اس��ت. وي به دشمني تاریخي امریکا با ملت 
و کشور ایران و تجاوزگري رژیم صهیونیستي اش��اره کرد و یادآور شد: در 
مورد دشمني امریکاي جنایتکار و صهیونیسم آدمکش، هیچ تردیدي در 

جهان وجود ندارد. 
سردار باقري با بیان اینکه بازدارندگي، مانع تهاجم دشمن به ایران است، 
گفت؛ اگر اتفاقي نمي افتد و تهاجمي صورت نمي گیرد، صرفاً به خاطر 
بازدارندگي کارآمدي اس��ت که در برابر این تهدید ها وجود دارد. سردار 
باقري تأکید کرد: دشمن باید بداند اگر به مرزهاي میهن اسالمي تجاوزي 
صورت بگیرد با یک ملت یکپارچه و تابع رهبر که داراي نیروهاي مسلح 
مقتدر و توانمندي است، مواجه خواهد شد و این مواجهه حتماً همراه با 
تلفات سنگین، انهدام تجهیزات و آبروریزي سنگین همراه خواهد بود و 
منفعتي که از این تهاجم خواهد برد، قابل قیاس با هزینه س��نگیني که 
باید بپردازد، نیست. وي با بیان اینکه نیروهاي مسلح ما در طول تاریخ 
و 40 سال انقالب اسالمي نشان دادند که قصد هیچ گونه تهاجم و تجاوز 
به هیچ کشوري را ندارند، گفت: نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایران 
هیچ چشم داشتی به منابع و یک وجب خاك همسایگان ندارند، اما در 
برابر تهاجم و بدخواهي دشمنان مي ایستند و این ایستادگي را در دفاع 
مقدس نشان دادند. رئیس ستادکل نیروهاي مسلح در بخش دیگري از 
سخنان خود تصریح کرد: دوستان به ما اطمینان مي کنند و دشمنان از ما 
وحشت دارند چرا که باید چنین رویه اي در برخورد با دوستان و دشمنان 
وجود داشته باشد. سردار سرلش��کر باقري در پایان با ابراز خرسندي از 
آمادگي رزمي و توان دفاعي تیپ 6۵ نوهد، گفت: ان ش��اءاهلل روز به روز 
شاهد آمادگي بیشتر تیپ 6۵ و سایر واحد هاي ارتش باشیم و با وحدت 
و یکپارچگي میان ارتش و سپاه و با هماهنگي کامل میان قواي مسلح 
کشور، همه دست در دست هم بتوانیم کشوري امن و آرام ایجاد کنیم 
تا در بستر این امنیت کشور مسیر خود را به س��وي پیشرفت و توسعه 

ادامه دهد. 

رئیس ستاد انتخابات كشور: 
پولغیرشفافخطقرمزانتخاباتاست

یک�ي از خط�وط قرم�ز وزارت كش�ور و ش�وراي نگهب�ان 
ب�راي انتخاب�ات، ورود پول های�ي ب�ا منب�ع غیرش�فاف اس�ت. 
جمال عرف، رئیس ستاد انتخابات کشور در گفت و گو با ایسنا در پاسخ به 
این سؤال که توجه به عدم تصویب الیحه جامع انتخابات که درباره مسائل 
مالي انتخابات بندهاي مفیدي داشت، اکنون وزارت کشور چه سازوکاري 
براي مقابله با پول هاي کثیف پیش بینی کرده است، گفت: متأسفانه الیحه 
جامع انتخابات به این انتخابات نرس��ید چون خیلي از این مسائل را حل 
مي کرد. بیش از سه سال با وسواس کار ش��د تا این الیحه نهایي شود اما 
بعد اینکه طرح استاني شدن انتخابات در مجلس مطرح شد، الیحه جامع 
انتخابات کنار گذاشته شد. در این الیحه تکلیف منابع و هزینه هاي انتخاباتي 

کامالً مشخص بود. 
وي تأکید کرد: با این حال یکي از خطوط قرمز وزارت کشور و شوراي نگهبان 
براي انتخابات، ورود پول هایي با منبع غیرشفاف است. در سیاست هاي کلي 
انتخابات ابالغي مقام معظم رهبري به موضوع شفاف سازي منبع هزینه هاي 
داوطلبان انتخابات تأکید شده است و این موضوع تکلیفي براي ما به عنوان 
مجریان انتخابات است. ما ستادهاي انتخابات را مکلف کرده ایم که منابع 
مالي داوطلبان را رصد کنند. اگر به یقین برسیم که هزینه هاي یک داوطلب 
از جنس پول مشکوك است، این مسئله در تأیید صالحیت وي تأثیر خواهد 
داشت.  رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به اینکه تاکنون کار سازماندهي 
شده در داخل کشور براي تحریم انتخابات نداشته ایم، گفت: همه گروه هاي 

سیاسي کشور، مشارکت در انتخابات را ترجیح خواهند داد. 

والیتي در دیدار با نماینده ویژه چین: 
ديدگاهايرانبهتعاملباچین

راهبردياست
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار با نماینده ویژه چین 
در امور خاورمیانه گفت: براي ما چین كش�ور مهمي است و روابط 
بس�یار عمیقي هم بین دو كش�ور وجود دارد و دیدگاه جمهوري 
اسالمي ایران نسبت به این تعامالت استراتژیك و راهبردي است

به گزارش ایرنا، دکتر علی اکبر والیتي، مشاور مقام معظم رهبري روز گذشته 
در دیدار جایي جون، نماینده ویژه چین در امور خاورمیانه، مواضع چین در 
مورد ایران را مثبت ارزیابي کرد و افزود: براي ما چین کشور مهمي است و 
روابط بسیار عمیقي هم بین دو کشور وجود دارد و دیدگاه جمهوري اسالمي 
ایران نسبت به این تعامالت راهبردي است که بنده نیز توفیق داشته ام از 
ابتداي پایه گذاری این روابط فعالیت داشته باشم و به عنوان یک ناظر سیر 
روابط ایران و چین را همواره رو به رش��د دیده ام و این سیر راهبردي ادامه 

خواهد داشت. 
والیتي یادآور شد: در منطقه شاهد وضعیت حساسي هستیم و تحوالت 
بسیار مهمي در حال وقوع است و بیشتر کشور هاي جهان تمایل دارند که 
در منطقه حضور فعال داشته باشند و تمایل داریم چین حضور فعال تری در 
منطقه داشته باشد و باید براي توسعه همکاري هاي منطقه اي گام برداشت. 
وي خاطرنشان کرد: هشت سال است که سوریه مورد تهاجم بیگانگان و 
تروریست هاي مورد حمایت بیگانگان قرار گرفته و از ابتدا ایران از کشور 
سوریه حمایت کرد و همین اتفاق در عراق هم افتاد و اگر کمک هاي ایران 
نبود بغداد به دست تروریست ها مي افتاد وامروز مسئله مهم یمن است که 

مورد تهاجم قرار گرفته است. 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه افزود: اطمینان دارم که آینده 
منطقه بسیار روشن است و قطعاً کشورهاي س��وریه، یمن و عراق پیروز 
خواهند شد و امنیت به منطقه بازخواهد گشت و در موازنه هاي آینده منطقه 
کشورهاي مجموعه مقاومت دست برتر را خواهند داشت و این منطقه به 

دست صاحبان اصلي خود باز خواهد گشت. 
جایي جون، نماینده ویژه چین در امور خاورمیانه هم در این دیدار ضمن 
تشکر از همکاری های مثبت ایران در منطقه گقت: روابط ایران و چین در 
حد بسیار مطلوبي قرار دارد و مشارکت راهبردي دو کشور بسیار توسعه یافته 
و روابط بسیار عمیقي وجود دارد. وي با توجه به حساسیت منطقه گفت: 
این منطقه بسیار حساس است و باید امنیت به آن بازگردد. وي در ادامه و 
در مورد روابط ایران و عربستان گفت که ایران و عربستان از کشورهاي مهم 
منطقه هستند و باید به طور صلح آمیز رابطه داشته باشند. در ادامه دو طرف 
در خصوص توسعه روابط دوجانبه، منطقه اي و بین المللی به بحث و تبادل 

نظر پرداختند.
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