
فرشادمهديپور:
اسپانيا براي كنترل كرونا اقدام جديد انجام 
داده؛ در پايتخت به اندازه گيري ويروس هاي 
موج��ود در فاضالب پرداخت��ه و اگر در آن 
منطقه، آلودگي از حدي باالتر باش��د، آن 
نقطه را قرنطين��ه مي كند چون بيماري در 
آن به سرعت رشد مي كند. روشي تازه براي 

تداوم زندگي و كار در زندگي كرونايي. 
عليزادمهر:

سالن هاي سينما، تئاتر، كتابخانه ها و  مراكز 
فرهنگي تا هش��ت آبان تعطيل اس��ت اما 
قهوه خانه ها، كافي ش��اپ ها، رس��توران ها، 
باش��گاه ها و هرجايي كه به فرهنگ ارتباط 
مستقيم ندارند باز است! كرونا گرفتن آزاد 

است، انديشيدن ممنوع است!
كيانمهزاد:

ركورد كرونا شكست و در ميزان مرگ ومير 
اول جهان ش��ديم اما هنوز هيچ خبري از 

لغو طرح ترافيك يا دوركاري هاي اجباري 
نيس��ت. چرا اين حداقل ها هم در مقابله با 
كرونا رعايت نمي شود؟ مگر با يك ماسك و 
دستكش مي توان هر روز در ازدحام بي شمار 

مترو و اتوبوس جان سالم به در برد؟
ميكائيلدياني:

كرونا با ش��يبي خارج از تصور مرگ و مير را 
افزايش مي دهد. متخصصان معتقدند تنها راه 
قطع اين زنجيره انتقال، فاصله گذاري اجتماعي 
واقعي است كه با فعال بودن ادارات، حركت پر 
ازدحام متروها و اتوبوس ها ناممكن است. دو 
هفته تعطيلي عمومي براي قطع زنجيره انتقال 

كرونا در اين شرايط ضروري است!
محمدعبداللهي:

طرف از تهران مي رود به خانه يا وياليش در 
شهري ديگر و آنجا تعطيالت را مي گذراند. 
اين خطرناك تر اس��ت يا اس��تفاده روزانه 
از مت��رو و اتوب��وس ك��ه هم��ه در صورت 

همديگر هستيم؟ چرا درمقابله با كرونا هم 
اولويت بندي نداريم؟ واقعاً با يك ماسك و 
توصيه به شستن دست مي خواهيم سر و ته 

قضيه را هم بياوريم؟
عبداهللگنجي:

 تمركز دولت براي پيشگيري از شيوع كرونا 
عمدتاً بر مسافرت ها و ادارات، سازمان هاي 
دولتي و برخي صنوف است، البته اين كار 
ارزشمند اس��ت اما معتقدم جاهايي مثل 
تهران و ش��هرهاي بزرگ، مهم ترين محل 
انتقال كرونا بازارهاي اصلي شهر است. درب 
عالءالدين و گلوبندك، كوچه برلن و ديگر 
بازارهاي معروف را ببينيد حجم جمعيت 

بدون ماسك عين راهپيمايي زياد است. 
جليلمحبي:

بدون ترديد كسي كه مديريت محدوديت هاي 
كرونايي را به دست دارد اما كاري نمي كند، 
شرعاً در مرگ فوتي هاي كرونا شريك است. 

سارامطيعي:
تعطيالت آخر هفته در پيش است و قطعاً با 
توجه به چند روزه بودن آن سيل سفرها را 
شاهد خواهيم بود. ستاد ملي بايد قاطعانه 
راه  ها را ببندد. اينكه اع��الم مي كنند راه ها 
بسته است اما در عمل اتفاقي نمي افتد باعث 
مي ش��ود مردم نيز بحراني بودن شرايط را 
جدي نگيرند. محدوديت ها را اعمال كنيد 

و قاطعانه اجرا كنيد. 
اميرحسين:

ولي كاش اينا كه كرونا گرفتن بيان بگن از 
كجا گرفتن خب ما ه��م بدونيم حداقل. يا 
چطوري گرفتن. بيان قشنگ بگن كه سفر 
بودم، پسرم با دوس��تاش بيرون مي رفت، 
يا خيلي ماس��ك نمي زدم، يا هم برعكس، 
ماس��ك و الكل مي زدم س��نگين. به نظرم 
واجبه واقعاً. حاال هر كي دلش خواست بگه. 

بدون قضاوت. 
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واكنشكاربرانشبكههاياجتماعيبهافزايشآمارمبتاليانوفوتيهايكرونا

 محدوديت ها را 
قاطعانه افزايش دهيد
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 شاهكار مصر 
در جنگل كاري با آب فاضالب

كانال تلگرامي »مركز مطالعات خليج فارس« نوشت: مصر در راستاي 
مقابله ب��ا بيابان زدايي، حفظ محيط زيس��ت، كاه��ش آلودگي آب و 
استفاده بهينه از منابع طبيعي، با اس��تفاده از فاضالب شهري موفق 
شده اس��ت در دل صحراهاي شمال ش��رقي مصر جنگل ايجاد كند. 
جنگل سراپيوم مصر به رغم خشكسالي و كمبود بارندگي اكنون رونق 
گرفته و حدود 200 هكتار درخت در آن رشد كرده است. اين جنگل 
يك پروژه حياتي براي مصر اس��ت تا با تغييرات اقليمي، آلودگي آب 
و بيكاري مقابله كند.  رؤياي پرورش جنگل در وسط بيابان اكنون با 
تالش مصر به واقعيت تبديل ش��ده است. اين پروژه بلندمدت از سال 
1998 در مصر آغاز شد و اكنون با موفقيت براي نسل هاي آينده مصر 
به بهره برداري رسيده است. كش��ورهاي آفريقايي نيز از الگوي مصر 
پيروي و حدود 21 كشور آفريقايي خشك موافقت كردند طرح مصر 
را در كشورهاي خود به نام ديوار سبز بزرگ اجرايي كنند. از سنگال، 
در منتهي اليه غرب آفريقا تا جيبوتي در شرق آفريقا. استفاده از آب 
فاضالب شهري براي پرورش جنگل در صحرا يك ايده طاليي است و 
به تقويت اقتصاد كشورها كمك مي كند و مصر اين بدعت جديد را در 

محيط زيست جهان گذاشته است.  

»االغ مخملي« همان »فيل چدني« است!
حميدرض��ا ابراهيم��ي در رش��ته توئيتي نوش��ت: 200 س��ال پيش 
»جكس��ون« از طرف دموكرات ها كانديداي رياست جمهوري امريكا 
شده بود و مخالفان براي تمسخر، او را jackass يعني »آدم كله خر« 
خطاب مي كردند. جكسون هم به جاي مقابله عكس االغ را در تبليغات 
استفاده كرد و رأي آورد! بعدها با تشكيل حزب جمهوري خواه در 18۵۴ 
تدريجاً عكس فيل به عنوان نماد اين حزب منتشر شد.  فيل ها و االغ ها 
در برخورد با ايران تابع س��ند »راهبرد امنيت ملي امريكا« هستند كه 
در آن سند، ايران با پنج مؤلفه بي ثبات سازي، تهديد موشكي، برنامه 
هسته اي، تروريس��م و حمالت س��ايبري به عنوان تهديد كننده مهم 
امنيت امريكا ذكر شده است. خشونت اقتصادي غربگراها عليه مردم 
و شرطي كردن بي سابقه اقتصاد ايران نس��بت به تحوالت امريكا گره 
»مذاكره با االغ ها« را نخواهد گشود، بلكه ميخ هاي آخر به تابوت جريان 

غربگرا در ايران است.

 ليبرال ها را پای صندوق رأی 
استيضاح كنيد

علي جعفري در توئيتر نوش��ت: مجلس موظف است از تمام ابزارهاي 
نظارتي براي حل مشكالت استفاده كند اما استيضاح روحاني آن هم 
چندماه مانده به پايان دوره، نه تنها سودي براي كشور ندارد، چه بسا 
مشكالت را بيشتر و پيچيده تر كند. روحاني و ليبرال ها بايد پاي صندوق 

رأي استيضاح شوند و حجت در ناكارآمدي تفكر غربگرا تمام شود. 

اينصفحهپيامه�ا،متنها،عكسنوش�تهاوخبرهايكوتاه
منتشرشدهدرفضايمجازيرابازنشرمیدهد.تالشبراين
اس�تكهديدگاههاونظراتكاربرانانديش�مندش�بكههای

اجتماعیدرعرصهمكتوبهمديدهشود.

 صالبت و نرمش پيامبر)ص(
 در امور اجتماعی و شخصي

شهيدمطهري)ره(:
اينكه پيغمبر)ص( نرم و ماليم بود مقصود چيست؟ آيا اگر كسي 
شرب خمر يا دزدي مي كرد باز مي فرمود مهم نيست، الزم نيست 
مجازات شود؟! ابداً. پيغمبر)ص( در امور شخصي نرم بود ولي در 

مسئوليت هاي اجتماعي در نهايت درجه، صالبت داشت. 
شخصي در كوچه جلوي پيغمبر)ص( را مي گيرد و مي گويد: من از 
تو طلبكارم، طلب مرا االن بايد بدهي. پيغمبر)ص( مي گويد: اوالً تو 
از من طلبكار نيستي و ثانياً االن پول همراهم نيست. مي گويد: يك 
قدم نمي گذارم بروي )پيغمبر)ص( هم مي خواهد براي نماز برود(. 
هر چه پيغمبر)ص( با او نرمش نشان مي دهد او بيشتر خشونت 
مي ورزد تا آنجا كه با حضرت گالويز مي ش��ود و رداي پيغمبر را 
دور گردن ايشان مي پيچد و مي كشد كه اثر قرمزي اش در گردن 
پيغمبر)ص( ظاهر مي شود. مس��لمين كه مي آيند مي خواهند 
خش��ونت كنند، پيغمبر)ص( مي گويد: كاري نداش��ته باشيد، 
مي دانم با رفيقم چه كنم.  آنقدر نرمش نشان مي دهد كه يهودي 
همانجا شهادتين مي گويد و خطاب مي كند: تو با چنين قدرتي كه 
داري اين همه تحمل نشان مي دهي؟! اين تحمل، تحمل يك فرد 

عادي نيست، پيغمبرانه است. 
منبع:كانال تلگرامي »بنياد ش��هيد مطهري« به استناد كتاب 

»سيره نبوي« ص20۶ )با اندك تلخيص(

   سبوي دوست

دكتر بهزاد چاووش��ي در صفحه اينستاگرام 
خود خالصه اي از كتاب »ذهنيت« را منتشر 
كرد. او نوشته اس��ت: تصويري كه مي بينيد 
متعلق اس��ت به خانم دكت��ر كارول دوئك 
Carol Dweck پروفس��ور استاد دانشگاه 
استنفورد. ايشون تحصيالت روانشناسيش رو 
در دانشگاه YALE گذروند و شهرت خودش 
رو مديون كتابش به نام »ذهنيت« يا همون 
)MINDSET( است، كتابي كه تا به امروز 
ميليون ها نسخه از اون به فروش رفته! ايشون 
ادعا ميكنه رويكرد جديدي به موفقيت رو در 
اين كتاب معرفي كرده، منم كنجكاو ش��دم 
بخونمش و ديدم انصافاً حرفاي جالبي براي 
گفتن داره. قول ميدم بعد از مطالعه استورياي 
امروز حس��ابي با خودتون كلنج��ار بريد و از 

مطالعه اش ذوق كنيد. 
ايده اصلي خانم دكتر ِدِوك اينه كه موفقيت 
آدم ها هيچ ربطي به ميزان توانمندي يا استعداد 
اونها ن��داره، ميزان موفقيت آدم ها به ش��دت 
به الگوي ذهني شون وابس��ته است. ايشون 
دوتا الگوي ذهني در آدم ها رو معرفي ميكنه: 
»الگوي ذهني پويا ي��ا دايناميك« و »الگوي 
ذهني راكد يا استاتيك« كه مفصل تو كتابش 
در مورد اين دوتا الگوي ذهني حرف ميزنه كه 

من مهم ترين شون رو خدمتتون ارائه ميدم. 
راكدها خودش��ون رو در بعض��ي از زمينه ها 
باهوش و در ساير زمينه ها كم استعداد تلقي 
ميكنن و اين توانايي يا عدم توانايي رو ثابت در 
نظر ميگيرن. اما پوياها اصوالً اعتقادي به هوش 
ن��دارن، او نها اعتقاد دارن با داش��تن »ذهني 
انعطاف پذير« ميشه به هدف رسيد، بنابراين 

دست از يادگيري وپيشرفت بر نميدارن. 
»راكدها« بعد از شكس��ت يا سرش��ون رو مثل 
كبك زير برف ميكنن تا كسي اونها رو سرزنش 
نكنه يا تمام تقصيرات رو به گردن بقيه ميندازن 
و زبونش��ونم درازه ام��ا »پوياه��ا« در هر لحظه 
آغوش شون نسبت به شكست بازه و اون رو بخشي 

جدايي ناپذير از مسير تحول در نظر ميگيرن. 
جالبه كه بدونيد، اين الگوي ذهني در روابط 
هم تأثيرگذاره، به عنوان مثال راكدها اصوالً 
دنبال »عشق اسطوره اي و جاودان« ميگردن، 
يعني رابطه تمام و كمال و بي نقص اما »پوياها« 
رابطه عاطفي رو مثل هر عنصر ديگه اي در اين 

دنيا داراي »نقص« مي بينن و اساساً اعتقاد به 
فرايند تحول در رابط��ه دارن. اينها از روز اول 
دنبال ساختن رابطه اي نيستن كه چشم بقيه 
درآد! اينها به دنبال اينن كه »خشت خشت« 

رابطه رو با كمك پارتنرشون بنا كنن. 
»راكده��ا« اگ��ر مدي��ر باش��ن توانمندترين 
و با هوش ترين اف��راد رو اس��تخدام ميكنن تا از 
رقبا پيش��ي بگيرن اما چون به آم��وزش مدام و 
آپديت مجموعه دس��ت نميزن��ن روزي با كله 
زمين مي خورن ام��ا »پوياها« ي��ه معيار ديگه 
براي استخدام دارن: اونها با انگيزه ترين افراد رو 
استخدام مجموعه ميكنن و شايد در شروع كار در 
اوج نباشن اما در گذر زمان به خاطر تعهد مجموعه 

به آموختن مداوم از رقبا پيشي ميگيرن. 
انگيزه اصلي »راكدها« براي پيشرفت تأييد 
ديگرانه، بنابراين اگر كارش��ون تأييد نشه به 
ش��دت بهم ميريزن چون حسابي وابسته به 
قضاوت ديگرانن ولي انگيزه اصلي »پوياها« 
براي پيشرفت كردن، بهتر شدنه؛ پس براي 
قضاوت ديگران خيلي اهميتي قائل نيستن. 
نكته مهم براي اونها اينه آيا عملكردش��ون با 

شيب ماليم رو به بهبود هست يا نه؟
در نهايت »راكدها« در هر مس��يري دنبال راه 
دررو و ميانب��رن و به خيال خودش��ون دارن 
هوشمندانه كار ميكنن اما »پوياها« اعتقاد دارن 
شالوده هستي با سختي و رنج بنا نهاده شده پس 
اونها نه تنها از س��ختي و رنج استقبال ميكنن 
بلكه س��ختي و رنج كش��يدن در راه دستيابي 
به ارزش هاي خودش��ون رو امري به ش��دت 

لذت بخش تلقي ميكنن. 
حاال چي ميش��ه كه م��ا »راكد« ي��ا »پويا« 
ميشيم؟ همه چي به والدينمون برميگرده و اونا 
مايندست يا ذهنيت ما رو شكل ميدن. والدين 
»پويا« فرزندانشون رو به »يادگيري مداوم« 
تشويق ميكنن در حالي كه والدين »راكد« دائماً 
در حال قضاوت فرزندانشان هستن و درست و 
غلط و خوب و بد رو به اونها گوشزد ميكنن. رفقا 
يادتون باشه اگر كمي ذهنيت »پويا« داشته 
باشيد، همين االن شروع به سرزنش خودتون 
يا والدين نمي كنيد، بلك��ه همين االن دوباره 
برمي گرديد و اين مطلب رو چندين بار از اول 
مي خونيد و سعي مي كنيد الگوي ذهنيتتون رو 

براساس الگوي »پويا« بازسازي كنيد.

محمد  رستم پور در كانال تلگرامي »اثر« نوشت: 
كمتر از 20 روز ديگر تا برگزاري انتخابات رياست 
جمهوري امري��كا باقي مانده اس��ت. رويدادها و 
تحوالت داخلي اياالت متحده در ظاهر به مسائل و 
اتفاقات داخلي كشور ما نبايد اساساً ارتباطي داشته 
باشد اما مش��ي و منش امريكاگرايانه دولت هاي 
يازدهم و دوازدهم و تالش براي بستن با كدخدا و 
گره زدن همه چيز، حتي قيمت كاالهاي اساسي 
به رخدادهايي كه آن س��وي كره خاكي پديدار 
مي شود، سبب شده اس��ت انتخابات پيش روي 
امريكا بي��ش از هم��ه انتخابات هاي پيش��ين 
تعيين كننده مسائلي در ايران باشد. دولت روحاني 
اصرار دارد اين دو با هم ارتباطي ندارند اما در عمل، 
به كرات اتفاق افتاده است دولت اعتدالگرايان، به 
جاي تدبيرگزيني به موكول گزيني روي آورده و 
در همه هفت سال گذشته كوشيده است كشور را 
با ايده »كاهش سهم امنيت به نفع اقتصاد« به اميد 

ورود سرمايه به داخل اداره كند. 
از جمله مس��ائلي كه در ظاهر بي ارتباط اما در 
باطن بسيار مؤثر بر فضاي سياسي كشور است، 
نتيجه انتخابات رياس��ت جمهوري امريكاست. 
پيچيده بودن نظام انتخاباتي اياالت متحده در 
كنار وقوع آش��وب هاي كم نظير اخير در اياالت 
متحده كه با جنبش سياهان آغاز شد و همچنان 
در برخي ايالت هاي امريكا ادامه دارد و همچنين 
ش��يوع كرونا در امريكا كه تاكنون بيش از 200 
هزار قرباني گرفته است، انتخابات نوامبر 2020 
را به ي��ك معماي تودرت��و و چندوجهي تبديل 
كرده اس��ت. تاريخ ۴0 سال اخير نشان مي دهد 
روي كار آمدن دموكرات ها و جمهوري خواهان 
چندان تفاوتي در رويكرد امريكا به ايران ندارد. 
اعمال تحريم هاي فلج كننده امريكا عليه ايران 
و عمليات هاي نفوذ و جاسوس��ي و دخالت هاي 
گاه و بيگاه دموكرات ها در مسائل داخلي ايران، 
گزاره »اولويت دموكرات ها ب��ه اقتصاد به جاي 
نظامي گري« را زير سؤال مي برد. از سويي ديگر، 
ترامپ تصريح مي كند سياست »فشار حداكثري« 
امريكا ايران را به زانو درآورده است و در صورت 
پيروزي مي تواند ايران را به ميز مذاكره بكشاند. 

اگر باي��دن پي��روز انتخابات ش��ود، گروه هاي 
سياسي پشتيبان دولت به ويژه اصالح طلبان با 
قدرت و برنامه محسوس و جدي وارد انتخابات 
1۴00 خواهند شد. آنان گمان مي كنند ساخت 
دوقطبي و اتكا بر عمليات رواني مي تواند به رغم 
همه تلخي ها و ناكامي هاي��ي كه آنان در دولت 
روحاني تجربه كرده اند، يك اصالح طلب يا در 
نهايت، يك چهره غيراصولگرا را راهي پاستور 
خواهد كرد. به تعبير س��اده تر، پيروزي ترامپ 
دس��ت آنان را براي ش��ركت در مبارزه دشوار 
انتخابات 1۴00 خالي خواه��د كرد. آنان همه 
حرف هايش��ان را زده ان��د و هم��ه راه هايي كه 
مي دانسته اند را  نيز رفته اند. يكي به نعل زدن و 
يكي به ميخ زدن وزرايي از دولت روحاني به ويژه 
محمدجواد ظريف را در اين راستا بايد تفسير 
كرد. دولت و در حالت كلي تر، اصالح طلبان گزينه 
چندان موجهي در صورت پيروزي ترامپ ندارند. 
اما در صورت پيروزي بايدن، ماجرا متفاوت است 
و دوباره همه تكنيك هايي كه حس��ن روحاني 
كم شانس اما متفاوت از ديگران را رئيس جمهور 

كرد، بازيابي و بازطراحي مي شود. 
در اين سوي ميدان، تعدد كانديداهاي احتمالي 
اصولگرايان عجيب است. اصولگرايان تنها و تنها به 
متفاوت بودن كانديدايشان با رئيس جمهور فكر 
كرده اند و البته مبتني بر نظرسنجي هاي پراكنده 
يكي دو مركز پژوهشي و همچنين در مواجهه با 
سرخوردگي و نااميدي توده مردم از اثرگذاري 
دولت بر معيشت و اقتصاد، اطمينان دارند دولت 
سيزدهم در چنگ آنهاست. آنان به حق مي دانند 
مردم از رويكرد نگاه به غرب خس��ته اند و حتي 
در يك رويكرد عام، كش��ور را دچار بن بس��ت 
مي بينند و البته تبيين هاي صحيحي از مسائل 
دارند و در ريش��ه يابي مش��كالت نيز فراست و 
تيزبيني دارند اما در اجراي راهكارهايي كه خود 
مي شناسند و معرفي مي كنند، كلي، خام دستانه 
و ساده انديش��انه مي بينند و ترسيم مي كنند. 
پيروزي بايدن مي تواند اين خيال بيهوده و خواب 
خرگوش��ي آنان را پاره كند و به تحركات آنان 

رويكردي عملياتي و اساسي ببخشد. 

 چند و چون تأثير انتخابات امريكا 
بر كنشگران عرصه سياست ايران

الگوي ذهني شما پوياست يا راكد

ض���ا علير    گزارش
فقيهيراددر
كان�التلگرام�ي»ح�الج«خالص�هاياز
وبس�ايت در خ�ود يادداش�ت
»سياستپارسي«رابهاشتراكگذاشت.در
اينيادداشتميخوانيم:هرچقدرامريكادر
دورانترامپدرجهانبراس�اس»نخست
امريكا«عملميكند،درمنطقهغربآسيا
»نخس�تاس�رائيل«پررن�گميش�ود.
نتانياهو ب��راي پاي��ان يافت��ن دوره اوباما 
لحظه ش��ماري مي ك��رد. اس��تقبال او از 
ترامپ بسيار آش��كار بود. بالفاصله بعد از 
اولين سخنراني ترامپ در جايگاه رياست 
جمهوري، نتانياهو در س��خناني از راهبرد 
امري��كا در قبال جمهوري اس��المي ايران 
حمايت كرد و سخنان ترامپ را به صورت 
كامل مورد تأييد و تمجيد ق��رار داد. البي 
اسرائيل در س��وق دادن ترامپ به تقابل با 
ايران نقش مهمي دارد و اين باعث ش��ده 
اس��ت ترامپ ب��ه منطقه بيش��تر از منظر 
اسرائيل نگاه كند. اس��رائيل نقش مهمي 
در ش��كل دادن به راهبرد جديد امريكا در 

منطقه غرب آسيا دارد. 
ترامپ با بازيگري جراد كوشنر داماد يهودي 
و مشاور ارشدش در ۶ دسامبر 2017 به رغم 
مخالفت رهبران كشورهاي جهان اسالم و 
جامعه بين المللي، انتقال سفارت امريكا از 
تل آويو به بيت المقدس را تأييد كرد و به اين 
ترتيب اولين كشوري لقب گرفت كه رسماً 
بيت المقدس )اورشليم( را به عنوان پايتخت 

رژيم صيهونيستي شناخت. 
س��ند امنيت ملي امريكا ك��ه معتبرترين 
اس��تناد جه��ت تحلي��ل راهبرده��ا و 

استراتژي هاي امريكاس��ت نيز در قسمت 
خاورميانه )غرب آسيا( با محوريت امنيتي 
كردن چه��ره جمهوري اس��المي و ايجاد 
تصوير تهديدآفرين از ايران در منطقه و در 
كنار به آن عادي سازي و نرمال كردن چهره 
رژيم صهيونيستي مي پردازد. مسئله اصلي 
امريكا در منطقه غرب آسيا پيوند زدن ايران 
و گروه هاي تروريستي به عنوان تهديدات 
اصلي منطقه و در مقابل ايجاد اتحاد ميان 
كشورهاي عربي و رژيم صهيونيستي براي 
مقابله با اين تهديدات اس��ت. آنچنان كه 
فعاليت هاي منطقه اي ايران به عنوان ريشه 
درگيري ها در غرب آسيا شناخته گردد و 
مناقشات فلسطيني ها با اسرائيل در حاشيه 

و كم اهميت جلوه داده شود. 
به طور صريح در س��ند امنيت ملي امريكا 
آمده اس��ت: »براي نس��ل ها، مناقشه بين 
اسرائيل و فلسطيني ها به عنوان بزرگ ترين 

عامل مانع صلح و رفاه در منطقه قلمداد شده 
است. امروز، تهديدات از جانب سازمان هاي 
تروريستي جهادي و تهديد از ناحيه ايران 
باعث شده است تا اسرائيل ديگر به عنوان 
عامل مشكالت منطقه شناخته نشود. بايد 
ايران به عنوان خطر اول منطقه شناخته شود 
و در كنار آن با عادي سازي روابط كشورهاي 
عربي با اسرائيل، چهره رژيم صهيونيستي 
ترميم شود و جبهه اي با محوريت اين رژيم 
و همكاري كشورهاي عربي در منطقه غرب 

آسيا عليه ايران ايجاد گردد.«
در همين راس��تا هم بود كه مايك پمپئو، 
وزير خارجه امريكا هفته گذشته در نشستي 
در انديشكده شوراي آتالنتيك مدعي شد 
درگيري ميان اس��رائيل و فلسطين عامل 
بي ثباتي در منطق��ه نبوده اس��ت. پمپئو 
گفت: »اصلي تري��ن نيروي بي ثبات كننده 
در خاورميان��ه درگيري ميان اس��رائيل و 

فلس��طيني ها نبود، بلكه تهديد ناش��ي از 
برنامه هاي برون مرزي رژيم ايران بود.«

از س��ويي يكي از اهداف روش��ن توافقات 
س��ازش ميان كش��ورهاي عرب��ي و رژيم 
صهيونيس��تي با واس��طه گري و عامليت 
مس��تقيم امريكا دقيقاً در پيگيري همين 
راهبرد عادي س��ازي از چهره رژيم جعلي 
صهيونيستي، ايجاد جبهه كشورهاي عربي 
و اس��رائيل مقابل ايران و امنيتي سازي از 
چهره اي��ران به عنوان تهدي��د اول منطقه 

غرب آسياست. 
دونالد ترامپ يك��ي از اهداف اصلي خود از 
اين توافق ها بين كش��ورهاي عربي و رژيم 
صهيونيستي را اينگونه آش��كار مي كند و 
مي گوي��د: »فكر مي كنم اس��رائيل چيزي 
بيشتر از صلح به دس��ت آورده است. اينها 
توافق هاي بسيار قدرتمندي هستند. اين 
صلح جدي است. در خاورميانه صلح برقرار 
خواهد ش��د. فكر مي كنم اس��رائيل ديگر 

منزوي نيست.«
لذا آنچنان كه روشن اس��ت دونالد ترامپ 
در غرب آس��يا راهبرد »نخست اسرائيل« 
را در پيش گرفته است و از هر اقدامي براي 
پيشبرد معامله قرن اعم از انتقال سفارت به 
بيت المقدس تا فش��ار به كشورهاي عربي 
جهت امضاي توافق سازش با اسرائيل و از 
سويي فشار و امنيتي سازي چهره جمهوري 
اسالمي ايران و گروه هاي مقاومت به عنوان 
دشمن اصلي اين رژيم جعلي دريغ نمي كند 
تا از اي��ن رهگذر تهديد و ريش��ه منازعات 
منطقه غرب آس��يا را از مناقش��ه طوالني 
اش��غالگري رژيم صهيونيستي به اقدامات 

ايران و گروه هاي مقاومت بازنمايي كند. 

راهبرد امريكا در غرب آسيا »نخست اسرائيل«است


