
دكتر سيدياسر     تحلیل
جبرائيل��ي در 
كانال تلگرامي خود نوشت: كساني كه مسائل 
امريكا را دنبال مي كنند، نيك مي دانند آنچه 
رژيم امريكا در حوزه روابط خارجي اش انجام 
مي دهد يا ب��ه اج��را درم��ي آورد، نظريات و 
خط مش��ي هايي اس��ت كه ابتدا در تعدادي 
انديشكده امنيتي شناخته شده تدوين مي شود. 
مورد مشهور و متأخر كه به ايران ارتباط پيدا 
مي كند نيز، تدوين بخش هايي اساسي از متن 
برجام توسط انديش��كده ICG چهارده ماه 
پيش از توافق اس��ت كه حتي براي جانمايي 
سانتريفيوژها در سالن B نطنز نيز برنامه ريزي 

كرده بود و اين موارد عيناً در برجام آمد.
اين اي��ام بخصوص پ��س از ترور ش��هيد 
فخري زاده، پرسش هايي مطرح است كه 
آيا اين ترور صرفاً توس��ط موس��اد انجام 
ش��ده يا در ادامه پروژه اي است كه با ترور 
حاج قاسم آغاز شد و بنابراين نبايد از نقش 
رژيم امريكا در اين ماجرا چشم پوشيد؟ يا 
اينكه آيا امريكا دست به حمله نظامي عليه 

ايران خواهد زد يا خير؟
با مروري بر ادبيات انديشكده هاي امنيتي 
امريكا و تجارب كسب شده از دولت بوش 
به اين سو، مي توان به پاسخ هاي روشني به 

اين سؤاالت رسيد.
نكت��ه اول درباره حمله نظامي اس��ت. راقم 
اين سطور معتقد است امريكا در دوره جرج 
بوش بي��ش از هر زم��ان ديگ��ري به حمله 
نظامي به اي��ران فكر مي ك��رد و حتي براي 

آن برنامه ريزي هاي اولي��ه را نيز انجام داده 
بود اما برگ��زاري مانور »چال��ش هزاره« در 
سال ۲۰۰۲ با هزينه گزاف ۲۵۰ ميليون دالر 
براي شبيه س��ازي حمله به ايران و شكست 
مفتضحانه اي��ن مانور- كه م��رگ ۲۰هزار 
نيروي امريكايي طي درگيري واقعي برآورد 
شد- دولت بوش را از حمله منصرف ساخت.

در دوره ب��اراك اوباما، ب��رآورد حاكميت 
امريكا اين بود كه به دالي��ل متعدد، اين 
رژيم ام��كان حمله نظامي علي��ه ايران را 
ندارد و بايد به دنب��ال ابزارهاي جايگزين 
براي ضرب��ه زدن به ايران باش��د. آنچه در 
سال ۲۰۱۶ در گزارش مؤسسه رند تحت 
عنوان »قدرت اعمال فشار« آمد و تحريم 
مالي را جايگزين حمله نظامي خواند، در 
واقع تجربه دولت اوبام��ا را تبديل به يك 

نظريه تهاجم غيرس��خت كرد تا در دولت 
ترامپ نيز تداوم يابد.

از اواي��ل دوره ترامپ، مفهوم��ي در ادبيات 
انديش��كده هاي امنيتي امري��كا پردازش 
 Measures Short ش��د كه برخي آن را
of War ي��ا اقداماتي پايين تر از آس��تانه 
 Gray جن��گ خواندن��د و برخ��ي ديگ��ر
Zone Strategy ي��ا اس��تراتژي منطقه 
خاكس��تري. مراد از اين مفهوم اين بود كه 
سه كشور ايران، چين و روسيه در حال وارد 
آوردن آسيب هايي به منافع امريكا هستند 
كه پايين تر از آس��تانه الزم ب��راي آغاز يك 
جنگ تمام عيار )All-out War( توسط 
واشنگتن اس��ت اما چون امريكا سياستش 
اين است كه يا دست به حمله نظامي بزند، 
يا از درگيري پرهيز كند، در برابر اين ضربات 

منفعل شده است. بنابراين پيشنهاد كردند 
واشنگتن ش��أن و ش��ئون ابرقدرتي را كنار 
بگذارد و دست به ترور و خرابكاري و ضربات 
نقطه اي بزند؛ يعني يك جنگ نامتقارن عليه 
ايران آغاز كند. پس از ش��هادت حاج قاسم، 
يك��ي از اين انديش��كده ها اين ت��رور را در 
چارچوب اين سياست جديد، يك عمليات 
موفق ارزيابي ك��رد و توصيه ب��ه تداوم آن 
نمود. در يك جمع بندي بايد گفت امريكا به 
هيچ وجه توان و امكان حمله نظامي به ايران 
را ندارد و حتي به آن فكر هم نمي كند. اما 
وارد يك جنگ نامتقارن عليه ايران شده و 
ترورها و خرابكاري هايي كه از خط آستانه 
ايران براي آغاز يك جنگ نگ��ذرد، قطعاًَ 
ادامه خواه��د داد. در اين ب��ازي، طبيعي 
اس��ت كه از جريان عبري-عربي همس��و 
نيز استفاده شود. بنابراين بايد گفت ترور 
شهيد فخري زاده چه توسط عوامل موساد 
صورت گرفته باش��د چه توسط منافقين 
و چه توسط س��رويس هاي عربي، بايد آن 
را در چارچ��وب اس��تراتژي كالن امريكا 
براي جنگ نامتقارن با ايران ديد. بنابراين 
هرچند به تعبير سيدحسن نصراهلل حتماً 
س��ر امثال ترامپ و نتانياهو ب��ه اندازه بند 
كفش حاج قاسم و شهيد فخري زاده ارزش 
ندارد، اما اگر ما دست به اقدامات متقابلي 
كه از نظر عرف بين المللي هم سطح شناخته 
مي شوند، نزنيم، بايد منتظر ادامه ترورها و 
خرابكاري ها و بلكه افزايش پلكاني آنها از 

نظر حجم و اهميت باشيم .

   احمد نادري:
وزير خارجه آلمان: به شكلي از توافق وراي 
برجام نياز داريم كه موش��كي و منطقه اي 
ايران را ه��م دربر گي��رد. آقاي��ان دولتي 
كاله تان را باالتر بگذاريد. برنامه هسته اي 
را كه تعطيل كرديد و ح��اال مي خواهند با 
كارت موش��كي و منطقه اي با ش��ما بازي 
كنند. عناصر قدرت ملي خط قرمز است و 

نخواهيم گذاشت.
   كاربري با نام »بشير«:

وزير خارجه آلمان ميگه ايران سالح متعارف 
)موشك بالستيك( هم نداش��ته باشه، در 
حالي كه آلمان ح��ق داره به تروريس��ت 
منطقه )صدام( سالح نامتعارف )شيميايي( 

بفروشه كه عليه مردم ما استفاده كنن.
   سيدمحمد حسيني:

له له زدن براي مذاكره، اروپا را گس��تاخ تر 
كرد! وزير خارجه آلمان: بازگشت به توافق 
هسته اي كنوني كافي نيست، ما خواستار 

توافقي گس��ترده تر با ايران هس��تيم كه 
منافع ما را حفظ كند. انتظ��ار ما از ايران: 
نبود سالح هسته اي و هيچ برنامه موشك 
بالس��تيك؛ ايران بايد نق��ش ديگري در 

منطقه بازي كند.
   سعيد قاسمي:

وزير امور خارجه آلمان غلط مي كند درباره 
موشك هاي بالستيك ما حرف مي زند. اگر 
محكم به اينها س��يلي نزنيد پا روي گردن 
شما هم مي گذارند. حقير و ذليل نباشيم! 
كاش قبل از واكسن كرونا به برخي آقايان 

واكسن شجاعت تزريق كنند.
   سميه جليلي:

 آقاي ماس، وزير خارجه آلمان، مي گويد نياز 
به توافق فراتر از برجام به خاطر »عدم اعتماد« 
به حكومت ايران است. آقاي وزير! امريكا از 
برجام خارج شد و اروپا غير از همدلي با ايران، 
تعه��دات برجامي خود را انج��ام  نداد! حاال 

جنابعالي به ايران اعتماد نداريد؟

   ميرهادي رهگشاي:
حدود ۳۶ هزار س��رباز امريكايي در آلمان 
هس��تند. ۱۷ هزار امريكاي��ي و ۱۲ هزار 
آلماني غيرنظامي هم به طور مستقيم در 
استخدام نيروهاي نظامي امريكا هستند. در 
آلمان ده ها هزار موقعيت شغلي به حضور 
نظاميان امريكا بستگي دارد. مقامات چنين 
كش��وری مي توانند خالف نظرات امريكا، 

موضع مستقل بگيرند؟
   سعيد صبايي:

جناب آقاي ظريف! وزير خارجه آلمان نه تنها 
ترور شهيد فخري زاده را محكوم نكرد بلكه در 
ادعاي عجيب خواهان گنجاندن بحث موشكي 
و منطقه اي در مذاكرات آتي شد. ان شاءاهلل كه 
ش��ما نس��بت به اين اظهارات واكنش نشان 
دهيد. البته مديونيد اگر فكر كنيد وزيرخارجه 

آلمان منتظر واكنش شماست.
   سيدمرتضي قياسي:

وزير خارجه آلمان حرف هاي ترامپ رو تكرار 

كرده و گفته ايران نبايد هسته اي و موشكي 
داشته باشه! اما از نظر اصالح طلب ها اروپا از 
امريكا مستقله؛ حتي اگه آلمان و انگليس و 
فرانسه براي يك صدايي با امريكا خودشون 

را پاره  كنند!
   سعيد حسيني:

آقاي ظريف ميگه منتظريم آلمان و فرانسه 
و انگليس ترور #ش��هيد_فخري_زاده رو 
محكوم كنند. بيا اين��م اوليش: ازت برجام 
پالس ميخوان! منظور روحاني از اونايي كه 
بيست و چند سال تجربه ديپلماسي دارند 
همين ظريفه ديگه؟ ببينيد چي كار كرديد 

با عزت و اقتدار ما؟!
   ياسين زارع:

خب خيلي عالي وزير ام��ور خارجه آلمان 
پشت پرده اس��تراتژي جديد امريكا و اروپا 
در برابر ايران را در دوره بايدن مشخص كرد. 
تازه خيلي هم شيك تر از زمان ترامپ، اروپا 

و امريكا متحد شدند!
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واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به گزافه گويي وزير امورخارجه آلمان

 له له زدن براي مذاكره
اروپا را گستاخ تر كرد!

وزير امور خارجه آلمان توافق برجام را كه حاال ديگر بيشتر از الشه اي از آن باقي نمانده 
براي مهار ايران ناكافي خوانده و خواس�تار افزوده شدن بحث هاي موشكي به آن شده 
است. هايكو ماس وزير امور خارجه آلمان مي گويد بازگشت به توافق هسته اي كنوني 
كافي نيست و ما خواستار توافقي گس�ترده  و فراگيرتر با ايران هستيم. وي روز جمعه 
در گفت وگو با هفته نامه اش�پيگل گفت: »انتظار ما از تهران روش�ن است: ايران نبايد 
سالح هسته اي داشته باشد و نه برنامه موشكي كه كل منطقه را تهديد مي كند. ايران 

بايد نقش ديگري در منطقه ايفا كند. ما دقيقاً به چنين توافقي نياز داريم.« اين گفته ها 
با اعتراضات و واكنش هاي تند كاربران ش�بكه هاي اجتماعي همراه ش�د. كاربران اين 
اظهارات را آن هم يك هفته پس از ترور شهيد فخري زاده و در حالي كه آلمان ها حاضر 
به محكوم كردن اين ترور نش�دند، زياده خواهي و گزافه گويي دانستند. البته كاربران 
اذعان داشتند شدت وابس�تگي آلمان به امريكا مانع هر گونه موضع مستقل است. در 
ادامه بخشي از واكنش هاي كاربران ش�بكه هاي اجتماعي را در اين خصوص بخوانيد.

ولخرجي را نخواهيم پذيرفت
روح اهلل نجابت، نماينده مردم ش��يراز در مجلس شوراي اسالمي، طي 

رشته توئيتي ۷ نكته را پيرامون اليحه بودجه ۱4۰۰ بيان كرد.
۱- دخل و خرج كشور- در اليحه بودجه- بايد با هم بخواند. اگر در اليحه 

بودجه سال آينده، منابع غيرقابل تحقق باشند، پذيرفتني نيست.
۲- مجلس انقالبي برخالف چند دوره گذشته، در دام تصويب بودجه با 

كسري باال نخواهد افتاد.
۳-  چندي پيش ايده پيش فروش نفت كه در جلسات سران مطرح شده بود، 
به دليل مشكالت عديده آن رد شد. شنيده ها حاكي است در اليحه بودجه، 
دولت در نظر دارد حجم زيادي نفت پيش فروش كند و بودجه ۱4۰۰ را در 

زمره وابسته ترين بودجه ها به نفت در سال هاي پس از انقالب قرار دهد.
4- اين به معني آينده فروش��ي، گره زدن مش��كالت داخلي به خارج از 
كشور و فرستادن پيام رغبت به مذاكره است. مجلس بودجه اينچنيني 

را نخواهد پذيرفت.
۵-  وقتي كش��ور با كمبود بودجه مواجه اس��ت، دولت بايد بودجه اي با 
كاهش هزينه ارائه ده��د. در مجلس بودجه با هزينه ب��اال )ولخرجي( را 

نخواهيم پذيرفت.
۶-  مهم ترين كار دولت در سال هاي اخير مديريت كسري بودجه بوده. اگر 
اصالحات ساختاري بودجه براي كاهش كسري انجام نشده باشد، يعني 

دومين سالي است كه دستور رهبري در اين خصوص عملي نشده.
۷- بودجه با منابع غيرواقعي يعني كسري بودجه، كسري بودجه در عمل 
تورم و گراني به بار مي آورد. مجلس به خاطر معيشت مردم، بودجه با كسري 

را نخواهد پذيرفت.

ركن ركين اصالحات ساختاري بودجه
هادي سبحانيان، عضو هيئت علمي دانشگاه خوارزمي، در توئيتي نوشت: 
» اين روزها زياد سؤال مي شود كه اگر واقعاً اصالح ساختار بودجه اين قدر 
مهم است پس چرا در كشور انجام نمي شود؟! پاسخ را بايد در وجود تعارض 
منافع مديران دستگاه هاي اجرايي و مسئوالني جست وجو كرد كه اصالح 
وضع موجود به سمت شفافيت، مديريت هزينه ها و منابع پايدار، منافع 
آنها را به خطر مي اندازد. او همچنين در توئيت ديگري نوشته است: »ركن 
ركين  اصالحات ساختاري بودجه، اصالحات در نظام مالياتي كشور است. 
از ۸۰ ميليون ايراني، تنها حدود ۶ ميليون مودي مالياتي در كشور وجود 

دارد. اين يعني ايران بهشت فرار مالياتي و سرزمين معافيت هاست!«

اين صفحه پيام ه�ا،  متن ها، عكس نوش�ت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر اين 
اس�ت كه ديدگاه ها و نظرات كاربران انديش�مند ش�بكه های 

اجتماعی در عرصه مكتوب هم ديده شود.

دلت آرام مي شود
آيت اهلل مصباح يزدي:

دعا خواندن برای فرج #امام_زمان)عج(، فرج ماس��ت: إِنِْتظاُر 
الَْف��َرِج ِمَن الَْفَرِج. منتظ��ر فرج امام زمان)عج( ب��ودن، فرج ها و 
گش��ايش هايى را برای انس��ان ها به ارمغان مى آورد؛ ايمانشان 
محفوظ مى ماند؛ دلش��ان آرام مى ش��ود؛ وجود مق��ّدس امام 
زمان)عج( را حس مى كنند؛ با حضرت ارتباطى برقرار مى كنند، 
و به تدريج يقين مى يابند روزی فراخواهد رس��يد كه حكومت 

عدل در جهان برقرار مى شود.
دعا كردن برای فرج حضرت، برای اين است كه خودمان از او بهره 
بگيريم اّما هيچ گاه به بهانه اينكه حضرت به دعا و صدقه ما نيازی 

ندارد، نبايد آن گرامى را فراموش كنيم.
منبع: كان��ال تلگرامي آيت اهلل مصباح يزدي به اس��تناد كتاب 

»آفتاب واليت«، ص4۵

   سبوي دوست

    تصویر منتخب

دكتر علي دارابي در صفحه اينستاگرام خود 
نوش��ت: در حالى كه مش��غول قرائت دعای 
عرفه بود خبر فوت مادرش را به او دادند، اما به 
خواندن دعا تا آخر ادامه داد. دامادش »عباد 
فانى« جوان رعنا و برومند از دنيا رفت و اين 
غم و مصيبت بزرگ طاقت فرسا بود اما او مثل 
كوه اس��توار بود و به ما و ديگران روحيه مى 
داد. در چند ماه اخير و در اثر كرونا تنى چند 
از عزيزان از جمله خواهر و برادرش را از دست 
داد. حاج محمود برادر بزرگ تر كه س��اليان 
زيادی در حس��ينيه صنف لباس فروش��ان 
و مس��جد ارك در مراس��م دعا و توسل او را 
مى ديدم و نمازهای ش��ب او و مناجاتش را 
از نزديك مش��اهده كرده بودم همين چند 
روز قبل فوت كرد. چه مرد شريف، محترم و 

بزرگواری بود، خدايش بيامرزد.

از »حاج منص��ور ارض��ى« مي گويم. تماس 
گرفتم تسليت بگويم. توكل و باور حقيقي اش 
به مرگ و قيامت را در كالم و بيانش بار ديگر 
احس��اس كردم، ايمان پيدا كردم كه دعای 
ابوحمزه در س��حرهای ماه مبارك رمضان 
و »فرازهای قبر و مردن« را با همه وجودش 

برای مردم مي خواند.
حاج منصور ارضى مداح و خادم اهل بيت و 
نوكر بااخالص امام حس��ين)ع( اين روزها 
در غم از دس��ت دادن برادر عزيزش عزادار 
اس��ت؛ او كه در همه ش��رايط به سهم خود 
تالش كرده است چراغ خيمه نوكری ساالر 
شهيدان را روشن نگه دارد. از خدای بزرگ 
رحمت و رضوان الهى برای درگذشتگان و 
سالمتى و حس��ن عاقبت را برای عزيزمان 

»حاج منصور ارضى« را خواهانيم.

دكت��ر حس��ن باوي��ر در كان��ال تلگرامي 
»ژئوپلوتيك رس��انه« نوش��ت: شبكه هاي 
اس��تاني به عن��وان ي��ك رس��انه محلي و 
منطقه اي در گس��تره جغرافي��اي خاص، 
مي توانند با بهره گيري از نيروي متخصص و 
متعهد، و استفاده از تجهيزات فني مدرن و 
ظرفيت فضاي مجازي، برنامه هاي راديويي 
و تلويزيوني با كيفيت توليد و نقش مهمي در 
احيای خرده فرهنگ هاي محلي هر استان و 
افزايش همگرايي و همبستگي ملي و ترويج 
فرهنگ ايراني- اس��المي ايفا كنند. بر اين 
اس��اس فرصت هاي پيش روي شبكه هاي 

استاني عبارتند از:
۱- ظرفيت منحصر به فرد تاريخي، فرهنگي، 

علمي، مذهبي و بومي موجود در استان ها.
۲- تنوع قومي- فرهنگي و داشتن سوژه هاي 

منحصر به فرد بومي هر استان، براي توليد 
برنامه و پخش آن از شبكه هاي سراسري.

۳- امكان توليد برنامه مشاركتي با نهادهاي 
محلي و صنايع منطقه اي هر استان.

4- بهره گيري از ظرفيت رسانه هاي نوين و 
شبكه هاي اجتماعي.

۵- ديجيتالي شدن توليد و پخش.
۶- ظرفيت گردشگري استان هاي مختلف و 

امكان درآمدزايي در اين بخش.
۷- امتياز عالقه مردم به نزديك شدن رسانه 
به محل زندگي آنها و ديدن شهر و محله خود 

در قاب تلويزيون.
۸- وجود نيروي انساني كم هزينه و بااستعداد 

در مراكز استان ها.
9- حضور روي ماهواره و امكان ديده شدن 

در سراسر كشور.

مهدي قاسم زاده در كانال تلگرامي خود نوشت: جوزپ بورل، مسئول سياست خارجي اتحاديه 
اروپا گفته است: »ما بايد فكر ايراني ها را درك كنيم، چون حق دارند كه احساس كنند به آنها 
خيانت شده و احتماالً نمي خواهند دوباره با همان كارت ها بازي كنند، اما بايد منتظر بمانيم!« 
به نظر مي رسد طرف مقابل بعد از اقدام مجلس و تصويب طرح راهبردي اخير، به اين نتيجه 
رسيده كه ديگر قرار نيست »در« بر همان پاشنه سابق بچرخد؛ فقط بايد اميدوار بود كه برخي 
در داخل )اگر واقعاً هدف شان »لغو« تمام تحريم ها مي باشد( سريع ذوق زده نشوند و دوباره 

منافع ملي را قرباني بازي هاي جناحي، سياسي و انتخاباتي شان نكنند!

كانال تلگرامي »دنياي اقتصاد« نوشت: سفر 
در همه مناطق جهان همچنان در باتالق كرونا 
متوقف  شده يا بسيار كم تحرك مانده اما اخيراً 
گروهي از گردشگران اروپايي و امريكايي دو 
مانع عصر كرونايي براي سفر و تفريح را با يك 

وسيله دومنظوره دور زده اند.
»كمپر« كه در بازار گردشگري به »خانه هاي 
متحرك مخصوص س��فر« معروف اس��ت 
در اروپ��ا و امريكا به ش��دت مورد اس��تقبال 
گردش��گران قرار گرفته اس��ت. فروش اين 
وسيله نقليه مناسب اقامت، تا دو برابر افزايش 

يافته است. گردشگران براي در امان ماندن از 
هزينه هاي اقامت رسمي )هتل( و همچنين 
در امان ماندن از احتمال ابتال به كرونا با حضور 
در اقامتگاه هاي گردش��گري، به استفاده از 
»كمپر« رو آورده اند. گرايش به سوي شكل 
نوظهور سفر نه تنها منجر به ايمن سازي در 
برابر شيوع ويروس كرونا مي شود بلكه با ايجاد 
سبك متفاوتي از سفر امكان سفر براي تمامي 
اقشار را فراهم مي كند و مي تواند فعاالن بازار 
گردش��گري را به س��مت جديدي از شكل 

درآمدزايي سوق دهد. 

چراغ روشن خيمه نوكرى

 شبكه هاي استاني
و بهره گيري هوشمندانه از فرصت ها

اميدواريم ذوق زده نشويد!

رونق سفر با »خانه متحرك«  مقابله به مثل نكنيم
ترورها و ضربات نقطه اي ادامه خواهد يافت


