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الگوي توافق مطلوب
دنياي اقتصاد در يادداشتي به قلم 
دكتر ابراهيم متقي با اش��اره به 
روايت هاي متع��ارض و متفاوتي 
كه از روند ديپلماس��ي هس��ته اي وين صورت مي گيرد، نوش��ته است: 
آژانس هاي خبري از يكسو نس��بت به احتمال ديدار مستقيم مقام هاي 
ايراني و امريكايي در وين حساسيت نشان داده و موضوعي را مطرح كردند 
كه هنوز از سوي مقامات رسمي دو كشور مورد پذيرش قرار نگرفته است. 
برخي ديگر از محافل خبري و تحليلي به موضوع اخراج »ريچارد نفيو« 

طراح اصلي و مجري تحريم ها از تيم امريكا اشاره داشتند. 
خروج برخي از گروه هاي تندرو به معناي آن اس��ت كه اياالت متحده 
از سياس��ت كنش تعاملي براي نيل به اه��داف ديپلماتيك خود بهره 
مي گيرد. در اين فرآيند، طرح ديدگاه هاي راديكال جديد از سوي وزير 
امور خارجه بريتانيا را شاهد هستيم. وزير خارجه بريتانيا به اين موضوع 
اشاره داشته اس��ت كه فرصت براي ايران در روند ديپلماسي هسته اي 
رو به پايان است. بيان چنين رويكردي، نشانه هايي از ابهام و بن بست 
مرحله اي در ارتباط با انتظ��ارات ايران، كش��ورهاي اروپايي و اياالت 
متحده از مذاكرات وين را دارد. ايران تأكيد دارد كه برجام در شرايطي 

احيا مي شود كه از بازدارندگي الزم برخوردار باشد. 
الگوي مبتني بر راس��تي آزمايي متقاب��ل را مي توان به عن��وان ضرورتي 
اجتناب ناپذير در اجرا و تداوم برجام دانست كه تأثير خود را بر فرآيند كنش 
ايران با قدرت هاي بزرگ در روند ديپلماس��ي وين به جا مي گذارد. در اين 
فضا طرح توافق مرحله اي و »قرارداد موقت« نيز مطرح شده است. واقعيت 
آن اس��ت كه چنين توافقي نمي تواند اهداف ايران مبتني بر بازدارندگي 
ديپلماتيك را تأمين كند. هرگونه مذاكره ديپلماتيك و كنش ارتباطي موفق 
و مؤثر بايد به نتايج ملموس و مشخصي منجر شود. ديپلماسي هسته اي 
ايران مبتني بر جلوه هايي از نتيجه بخشي سازمان يافته براي مشخص شدن 
چگونگي حقوق و تكاليف هر كدام از بازيگران است. يكي از مشكالت برجام 
اين بود كه موازنه بين حقوق و تكاليف بازيگران وجود نداشت، بايد به اين 
موضوع توجه و تأكيد داشت كه همكاري بدون موازنه از تداوم، پايداري، 

اثربخشي و همچنين مطلوبيت بااليي برخوردار نيست. 
........................................................................................................................

جهاد تبيين چرا و چگونه؟
روزنامه همش��هري در يادداش��ت 
پنج شنبه خود موضوع جهاد تبيين 
را مورد واكاوي قرار داده و نوشته است: رهبر انقالب دعا كردند خداوندا 
ما را جزو س��ربازان جهاد تبيين قرار بده. پيش تر ني��ز در معرفي امام 
سجاد)ع(، حضرت زينب)س( و حضرت زهرا)س( اين بزرگواران را با 
روشنگري و مجاهده تبيين معرفي كردند. در جاي ديگر مي فرمايند، 
امامان معصوم)ع( حتي جنگ نظامي شان نيز براي حذف موانع دشمني 
تبيين بوده است. اين يعني نقشي مهم تر از فرماندهي وجود دارد و آن 
نيز معلمي است. فرماندهي براي بحران و ميدان جنگ است. دستور 
مي دهد و بايد اجرا شود اما معلم به  جاي دستور، تربيت مي كند. هر دو 
الزم است اما همان واليت پذيري در ميدان جنگ نيز تربيت مي خواهد، 

لذا اصل اول معلمي است. 
اين  شأن رهبري انقالب را كمتر توجه مي كنيم و ثمره اش چه مي شود؟ 
ثمره اش اين است كه ما به  عنوان عالقه مند به امام جامعه، نقش خود 
را تنها زماني مي دانيم كه او بايد دستور دهد، آن هم در ميدان قتال و 
تنها با شمشير كشيدن اما اگر نقش امام جامعه را معلمي ببينيم، آنگاه 
نقش ما نيز امتداد همين معلمي است. اينجا ديگر از جهاد تنها برداشت 
جنگ نظامي نداريم و به زندگي عادي مان نمي پردازيم تا وقت قتال. 
جهاد را در نسبت با آرايش دش��من تعريف مي كنيم و نقش خود را در 
همين معنا تعيين مي كنيم؛ نقشي متناسب با تعميم مفهوم جهاد. اگر 

چنين نقشي پيدا كنيم چه مي شود؟
اول اينكه واليت پذيري مي ش��ود فهميدن و عمل كردن. فهميدن خودش 
موضوعيت دارد، پس تالش كنيم اول بفهميم. دوم فهماندن. مربيگري. اساساً 
كار انقالب با ادراك پيش مي رود نه الزام. اينجاست كه نقش همه مي شود 
تبيين گري. سوم و از همه مهم تر اينكه در جهاد تبيين تنها سربازها نيستند 
كه مي جنگند، همه مردم بايد آگاه و اهل شناخت شوند. اينجاست كه از گعده 

و حلقه مخاطبان همسو به گستره مخاطبان در ابعاد ملي مي رسيم. 
........................................................................................................................

اين مانع را ناديده نگيريد
روزنامه كيهان در ش��ماره پنج شنبه خود، از 
عامالن وضع موجود و رسانه هايشان به عنوان 
مهم ترين مانع بهبود اوضاع اقتصادي كشور 
ياد كرده و نوشته است: »آيا اوضاع بهتر مي شود؟« سؤال مهمي است 
كه از همان ساعات اوليه پيروزي آقاي رئيسي در انتخابات، زياد مطرح 
شده و هنوز هم زياد آن را مي ش��نويم. پاسخ هايي هم در اين  باره داده 
شده است، مثالً گفته مي شود با توجه به شرايطي كه ايشان از دولت قبل 
تحويل گرفت��ه، مي توان اميدوار بود دو س��ال بعد از پي��روزي اوضاع 
اقتصادي رفته رفته بهبود يابد اما در عين حال يك »ش��رط« بزرگ و 
مهم هم براي رس��يدن به اين بهبود عنوان شده است: »عامالن وضع 

موجود و رسانه هايشان اگر بگذارند.« 
نويسنده اضافه كرده است: وضع موجود را مي شود با تالش شبانه روزي و 
آهسته آهسته بهبود بخشيد، مشروط بر اينكه عامالن وضع موجود چوب 
الي چرخ دولت و كارشناسان نگذارند و دست از پروپاگانداي رسانه اي 
خود بردارند. فضاي سياسي در بسياري از كشورها به  درستي دوقطبي 
است و احزاب و جريان هاي سياس��ي مي توانند »نقد« و در جاهايي هم 
»اعتراض« كنند اما فرق است بين هوچي گري، دروغ پردازي و تحريف با 
»نقد و انتقاد و اعتراض«. هجمه هاي عجيب و غريب عامالن وضع موجود 
به سفر آقاي رئيسي به روسيه و ده ها نمونه مشابه ديگر، نشان مي دهد 
گام اول براي توس��عه اقتصادي ايران- الاقل در كوتاه مدت- »داش��تن 
رسانه هاي سروسامان يافته« است، وگرنه تا اين پروپاگاندا جاري است، 
اوضاع درست نخواهد شد. معناي سروسامان دادن به رسانه ها هم جمع 

كردن بساط رسانه نيست، جمع كردن بساط دروغ و تحريف است. 
........................................................................................................................

آفات قبيله گرايي براي كشور
روزنام��ه ابت��كار در يادداش��تي ب��ه آف��ات و عوارض 
قبيله گرايي در انتصابات در كش��ور پرداخته و نوشته 
اس��ت: يك��ي از پيامدهاي ش��وم اينگون��ه رفتارهاي 
قبيله گرايي در انتخاب ها و انتصاب ه��ا و امتيازات و... 
ايجاد اختالف ش��ديد ميان قبايل و طوايف و پاشيدن بذر نفرت و نفاق و 
دشمني و تفرقه ميان اقوام يك شهرس��تان يا استان است، البته اين نوع 
تفكر متأسفانه در سطح باالتر ميان اقوام و... خودي و ناخودي، اصولگرايي 
و اصالح طلبي، شرق محوري و غرب گرايي، استقالل و پيروزي، ده باال و ده 
پايين، باال شهر و جنوب شهر، فقير و غني، به طور كلي همواره به صورت 
دعواي حيدري و نعمتي نقش بازي مي كند و به اين اختالفات و تبعيضات 
و بي عدالتي ه��ا دام��ن زده و مي زن��د. در مناطق و شهرس��تان هايي كه 
پيوندهاي قومي بيشتر است و ريشه خوني بر تعقل مي چربد، اختالفات و 
تبعيضات شدت بيشتري مي يابد. نويسنده در پايان اضافه كرده است: از 
آنجايي كه متأس��فانه نمايندگان مجلس از هر جناح يا قبيله اي غالباً در 
تغييرات و انتصابات در سطح شهرستان و حوزه انتخابيه خود اعمال نظر 
كرده و مي كنند و در اين شهرستان مثل كش��ور، هيچ ضابطه و قاعده و 
قانوني- به جز وابستگي و دلبستگي- براي انتصاب و انتخاب وجود ندارد، 
لذا مردم درست يا غلط همه چيز را به پاي نماينده خود مي نويسند، اگرچه 
امكان دارد روح آن نماينده از بسياري از اين مسائل خبر نداشته باشد، از 

اين رو بايد فكري اساسي براي اين موضوع كرد تا دير نشده است. 
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افول حمايت تام از رژيم صهيونيستي
 در امريكا

باور به فروكش كردن و رو به كاهش بودن توان و موقعيت جهاني امريكا، واقعيتي 
است كه روايت سازي مزورانه هيئت حاكمه امريكا و جريان تبليغاتي وابسته به آن 
-eb  و نيز تخريب و كوچك شمردن اين باور، تغييري در اصل مسئله »افول يا

ing« ايجاد نمي كند، البته اعتبار و منزلت اين ذهنيت، زماني است كه از دو مؤلفه 
برخوردار باشد: الف( عينيت و سنجش پذيري و ب( تغيير و دگرديسي، در واقع 
در بحث از افول شاهد وضعيت پيشيني يا موقعيت فرضي )ايده ها، سياست ها 
و برنامه ها( هستيم كه در آن فرازي و طلوعي بوده و در حال فرود و افول است، 
بنابراين در اين يادداشت نمايش مصاديق عيني از تغيير موقعيت قدرت امريكا 
در عرصه هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي را بررسي و تحليل مي كنيم و به افول 

حمايت تام از رژيم صهيونيستي در امريكا مي پردازيم. 
بن گوريون، از بنيانگذاران رژيم صهيونيس��تي »قدرت البي يهوديان در 

امريكا« را برابر با »نعمت خدادادي نفت به مسلمانان« مي دانست. 
در بيان اهميت اسرائيل براي امريكا، همين بس كه اياالت متحده اولين 
كش��وري بود كه تنها 11دقيقه پس از انتش��ار اعالميه تش�كيل دول�ت 

اس�رائيل در 14مي 1948 آن را به رسميت شناخت. 
اعالم پايبندي و حمايت تام از ايدئولوژي صهيونيس��م جهاني و تجسم آن 
)رژيم اشغالگر قدس( در قالب اس��ناد راهبردي و امنيت ملي، سند بودجه 
دفاعي و نيز س��خنراني ساالنه مقامات ارشد كاخ س��فيد، بسته هاي كمك  
چندميليارد دالري ساالنه، لوايح و قوانين حمايتي سناتورهاي هر دو حزب، 
پشتيباني و تضمين برتري تس��ليحاتي و امنيتي در منطقه، مديريت افكار 
عمومي در قبال جنايات آن و پيگيري پروژه سازش و ديپلماسي فريب به نفع 
رژيم تنها بخشي از فراز و برتري نقش و روابط صهيونيست ها در ساختار قدرت 
امريكا طي يك سده اخير است اما اين موقعيت قدرتي و روابط استراتژيك 
ميان اسرائيل- امريكا مدتي است تغيير يافته است. اين درك، زماني حاصل 
مي شود كه به برخي مطالعات، مواضع و نظرسنجي ها درباره ميزان حمايت 

طبقات مختلف امريكايي از رژيم صهيونيستي نگاهي بيندازيم. 
براساس نظرسنجي منتشر شده توسط انديشكده بروكينز در خصوص 
»ميزان حمايت از رژيم صهيونيستي در ميان مسيحيان جوان نوانجيلي« 
از سال 2018 ميزان حمايت از اين رژيم از 75درصد به 33درصد كاهش 
يافته است.  تقريباً نيمي از نوانجيلي هاي 18 تا 29ساله طرفدار تأسيس 

دولت فلسطيني هستند. 
مطابق اين پيمايش 46درصد از اين جوانان به جو بايدن و صرفاً 26درصد 

به ترامپ در انتخابات 2020 رأي داده اند. 
مركز پيو در افكارسنجي در خصوص »ديدگاه يهوديان امريكايي در خصوص 
رژيم صهيونيستي« اعالم كرده است: »16درصد از اين قشر يهودي- امريكايي 
اعالم كردن وضعيت رژيم براي آنها اصاًل اهميت ندارد و 37درصد نيز اعالم 

كردن توجه به رژيم براي آنها مهم است اما ضروري نيست.« 
نظرسنجي گالوب نشان مي دهد، در حال حاضر 53درصد از دموكرات هاي 

امريكايي با فشار بيشتر بر رژيم صهيونيستي موافق هستند. 
در پژوهش��ي كه مركز »بلفر« در ه��اروارد در ج��والي 2017 ميالدي 
منتشر كرد، اش��اره ش��ده اس��ت: »همدردي جوانان امريكايي با مردم 
فلسطين، بيشتر شده و متقاباًل تمايلي به حمايت از رژيم صهيونيستي و 
 نيز رغبتي به مهاجرت به فلسطين اشغالي در جوانان يهودي- امريكايي 

)طرح شلدون آدلسون( وجود ندارد.« 
از ديگ��ر نش��انه هاي عين��ي تغيي��ر، واكن��ش ب��ه جنب��ش »بايكوت، 
عدم س��رمايه گذاري و مجازات« يا اختصار »S .D .B« اس��ت. هدف اين 
جنبش اس��تفاده از روش هاي مبارزه مدني در امري��كا و تحريم كاالهاي 

شركت هايي است كه در مناطق اشغالي 1967 فعاليت مي كنند. 
عالوه بر جوان��ان و فع��االن اجتماعي كه ب��ه دنبال حماي��ت جدي تر از 
فلسطيني ها و كاهش ميزان حمايت تام از رژيم صهيونيستي هستند، اوضاع 
در ميان احزاب و فعاالن سياسي نيز چندان به نفع صهيونيست ها نيست. 
اين نكته زماني مهم مي شود كه البي Jstreet اعالم مي كند: »درون حزب 
دموكرات يك زمينه بسيار قوي در حال ظهور است كه مي خواهد شاهد يك 
سياست امريكاي متعادل در خصوص رژيم باشد كه هم )تنها( ضرورت هاي 
امنيتي و هم )تنها( حقوق اسرائيل را زماني كه مجبور شود از خود در برابر 
موشك و ترور دفاع كند، به رسميت بشناسد. اين ديدگاه در حال تبديل 

شدن به محور اصلي سياست هاي حزب دموكرات است.« 
در اين راس��تا جو بايدن در نشس��ت اواسط2020 با مس��ئوالن دو حزب 
دموكرات و جمهوريخواه ضمن تكرار مواضع حمايتي دولتمردان امريكا از 
رژيم صهيونيستي و اعالم پايبندي به امنيت آن مي گويد: »اشتباه است كه 

از حساب امنيت كشورها و مردم منطقه، امنيت اسرائيل را حفظ نمود.« 
اين روند تغيير، در پي نامه 17سناتور دموكرات سناي امريكا به بلينكن در 
2020 براي فشار بر رژيم در مورد اعطاي مجوز انتقال مصالح ساختماني براي 
بازسازي غزه و ارسال كمك هاي انساني، جدي تر شد. در جمهوريخواهان نيز 
حمايت از رژيم از يك مسئله هويتي و ايدئولوژيك به يك برگه بازي سياسي 
تقليل يافته است. ترامپ در مصاحبه با باراك راويد مي گويد: »اگر من )در 
سال 2016 به رياست جمهوري( نمي رسيدم، فكر مي كنم كه اسرائيل نابود 
مي شد. حقيقت اين است كه تا حال اسرائيل نابود شده بود و بنيامين نتانياهو 

در برابر كمك هاي سخاوتمندانه دولت امريكا ناسپاسي بزرگي كرد.« 
به گزارش جروزالم پس��ت و وب س��ايت راديو فردا، اين اظه��ارات و بيان 
احساس��ات ترامپ درباره نتانياهو، پس از ترك كاخ سفيد نشان مي دهد 
روابط بين اين دو آنگونه كه تنگاتنگ و صميمي نشان داده مي شد، نبوده 
است. اين موضع گيري تعارض دروني ميان البي  آي پك و جمهوريخواهان 

)به ويژه تي پارتي( با جي استريت را نشان مي دهد. 
بي تفاوت��ي، اعت��راض و درخواس��ت محدودس��ازي مي��زان حمايت از 
رژيم صهيونيستي درون ساخت سياسي و اجتماعي امريكا، مصاديق عيني 
از تغيير و گرفتاري دشمن با خود و افول يكي از مؤلفه هاي حياتي قدرت 

شيطاني آن يعني »حمايت تام از صهيونيسم« است. 
*كارشناس مسائل سياسي

 مرحله نهايي رزمايش امنيتي و تهاجمي
در خراسان جنوبي برگزار شد

تمرين سپاه براي مقابله با گروهك هاي 
تروريستي- تكفيري

آخري�ن مرحل�ه از رزمايش مه�م تركيب�ي امنيت�ي- تهاجمي 
ق�رارگاه ثامن االئم�ه)ع( ني�روي زمين�ي س�پاه پاس�داران 
انقاب اس�امي با رمز مق�دس يا فاطم�ه الزه�را)س( در منطقه 
عموم�ي و م�رزي ش�اهرخت خراس�ان جنوبي برگ�زار ش�د. 
به گزارش سپاه نيوز، با هدف تقويت و ارتقاي آمادگي هاي رزمي و دفاعي 
يگان هاي نيروي زميني سپاه پاسداران انقالب اسالمي براي مقابله با 
گروهك هاي تروريس��تي- تكفيري، تهدي��دات احتمالي و همچنين 
انتقال تجربه به نسل جديد پاسداران نيرو، رزمايش امنيتي- تهاجمي 
قرارگاه ثامن االئمه)ع( نيروي زميني سپاه پاسداران انقالب اسالمي در 
منطقه عمومي و مرزي شاهرخت به وسعت تقريبي 500كيلومتر مربع 
برگزار شد.  در اين رزمايش هفت روزه، واحدهاي پهپادي، هوانيروز، 
زرهي، توپخانه، فاوا، يگان هاي پياده و تكاوري، همراه با واحدهاي جنگ 
الكترونيك، عمليات تركيبي مقابله با تهديدات تروريستي احتمالي را 
به مرحله اج��را درآوردند. در اين رزمايش كه ب��ا بهره گيري از آخرين 
تاكتيك هاي رزمي و اس��تفاده از مهمات ويژه و بر اساس سريال هاي 
جنگي و كاماًل شبيه سازي شده با محيط و شرايط محتمل تهديدات 
انجام شد، هماهنگي و همپوشاني سيس��تم هاي مختلف مورد توجه 

جدي فرماندهان و رزمندگان شركت كننده قرار گرفت.

دكتر مصطفي يقيني پور*

تروريست های مرده اينگونه زنده نمی شوند!

رئيس جمهور با بيان اينكه دولت و مجلس با 
همكاري مي توانند گام ه�اي ماندگاري براي 
برطرف كردن مشكات مناطق مختلف كشور 
و دغدغه ه�اي مردم بردارن�د، گفت: »دولت 
مصمم است با اولويت سنجي و نگاه آمايشي، 
نس�بت به تأمي�ن نيازه�ا و رفع مش�كات 
مردم مناط�ق مختلف كش�ور اق�دام كند.« 
به گ��زارش پايگاه اطالع رس��اني دفتر رياس��ت 
جمه��وري، دكتر س��يدابراهيم رئيس��ي صبح 
پنج شنبه در ديدار مجمع نمايندگان استان هاي 
خوزس��تان، چهارمحال و بختياري و لرس��تان 
با اش��اره به اهميت پيگيري و اج��راي مصوبات 
س��فرهاي اس��تاني اظهار داش��ت: »الزم است 
استانداران و معاونت اجرايي رياست جمهوري 
با هم��كاري نماين��دگان مجلس رون��د اجراي 
مصوبات را پيگيري كنند تا نتايج ملموسي براي 

مردم داشته باشد.« 
رئيس��ي وجود پروژه هاي نيمه تمام فراوان را از 
مشكالت استان هاي مختلف كش��ور دانست و 
خاطرنش��ان كرد: »دولت تالش مي كند تا حد 
امكان نس��بت به آغاز پروژه ه��اي جديد اقدام 
نكند و طرح هاي نيمه تمام را با اولويت ضروري 
بودن ش��ان براي زندگي مردم و ميزان پيشرفت 
فيزيكي و اعتبار م��ورد نياز، تكمي��ل كند و در 

اختيار مردم قرار دهد.« 
رئيس جمهور با تأكيد بر ضرورت توجه به صنايع 
تعطيل ش��ده و نيمه تمام گف��ت: »راه اندازي و 
فعال س��ازي اين گونه صنايع با توج��ه به اينكه 
زيرس��اخت هاي آن آم��اده اس��ت مي تواند در 
اشتغال و رونق توليد نقش بسزايي داشته باشد 
و دولت در اين زمينه كارگ��روه فعالي در حوزه 
معاون اول تشكيل داده اس��ت تا مشكالت اين 

صنايع برطرف و فعال شود.« 

رئيسي با استقبال از پيشنهاد تدوين سند توسعه 
اس��تان ها گفت: بر مبن��اي اين س��ند مي توان 
مزيت ها و ظرفيت هاي هر اس��تان، شهرس��تان 
و حتي روس��تا را مشخص و بر اس��اس آن براي 
توس��عه و آباداني مناطق مختلف برنامه ريزي و 

اقدام كرد. 
رئيس جمه��ور با اش��اره به مش��كل آاليندگي 
صنايع براي م��ردم و ضرورت توج��ه صنايع به 
مس��ئوليت هاي اجتماعي خ��ود در اين زمينه 
گفت: »دولت نس��بت به اين موضوع حساسيت 
دارد و اجراي آن را در چارچ��وب قانون موجود 
در دستور كار خود قرار داده است و وزارت نفت 
با جديت اين موضوع را پيگيري مي كند، ضمن 
اينكه بر اس��اس قانون و مقررات موجود، سهم 
3درصدي آاليندگي صنايع در استان ها، حتماً 
بايد در همان استان هزينه شود. دولت در بودجه 

سال آينده براي توليد نفت و گاز و نيز تسريع در 
توسعه و استحصال از ميادين مشترك توجه ويژه 
دارد و اين كار را براي پيشرفت و رشد اقتصادي 

كشور ضروري مي داند.« 
رئيس جمهور با اشاره به ايجاد پارك هاي علم و 
فناوري در كنار شهرك هاي صنعتي گفت: اين 
اقدام مي تواند از زمينه هاي ايجاد اشتغال باشد. 

رئيس��ي با اش��اره به موضوع دادن اختيار مالي 
به اس��تان ها گفت: دولت در اين زمينه صندوق 
عدال��ت و پيش��رفت را در نظر گرفته اس��ت و 
اعتبارات ناشي از فروش مازاد اموال دولت و حق 
مالكانه معادن استان ها كه به اين صندوق واريز 
مي شود، مي تواند در اختيار شوراي برنامه ريزي 
استان قرار گيرد و براي ايجاد اشتغال و تكميل 

پروژه هاي نيمه تمام استان استفاده شود. 
رئيس جمه��ور با اش��اره ب��ه ض��رورت توجه به 

خصوصي س��ازي حقيقي گفت: موارد  مربوط به 
خصوصي سازي هاي انجام ش��ده در سه استان 
چهارمحال وبختي��اري، خوزس��تان و لرس��تان 
با مش��كالت متعددي مواجه بود كه مش��خصاً 
هفت تپه از آن جمل��ه بود كه ب��ا پيگيري هاي 

انجام شده مشكالت آن برطرف شد. 
رئيس��ي با تأكيد بر اينكه خصوصي س��ازي به 
معناي رهاس��ازي از جانب دولت نيست، تأكيد 
كرد: »در روند خصوصي س��ازي ها ضمن احراز 
توانايي فردي كه مجموعه اي توليدي يا صنعتي 
ب��ه آن واگذار مي ش��ود، دولت خ��ود را موظف 
مي داند براي توانمندسازي بخش خصوصي نيز 
اقدام كند و ضمن پرهيز از تصدي گري، وظيفه 
هدايت، حمايت و نظارت از بخش خصوصي را 

انجام دهد.« 
رئيس جمه��ور همچنين بر ضرورت اس��تفاده 
از نيروه��اي بومي و محلي تأكي��د كرد و گفت: 
»عموماً باي��د از توانايي و ظرفيت هاي نيروهاي 
بومي هر استان استفاده شود و مديران در محل 
خدمت خود اس��تقرار داشته باش��ند.« رئيسي 
با اشاره به مشكالت ناش��ي از كاهش نزوالت و 
كم آبي بر لزوم و اهميت مديري��ت منابع آب و 
اصالح و بهسازي شبكه هاي آبياري براي غلبه بر 

مشكل كم آبي تأكيد كرد. 
در اي��ن دي��دار اس��تانداران خوزس��تان، 
چهار محال وبختياري و لرس��تان گزارش��ي از 
آخرين وضعيت اس��تان در حوزه هاي مختلف 
و برنامه ريزي ه��اي انج��ام ش��ده ب��راي رفع 
مشكالت مردم بيان كردند. همچنين هر يك از 
نمايندگان استان هاي مذكور در مجلس شوراي 
اسالمي نيز در س��خنان جداگانه اي دغدغه ها، 
نيازها و مش��كالت حوزه هاي انتخابيه خود را 

مطرح كردند.

رئيس جمهور در ديدار استانداران 3 استان كشور خبر داد

اختيار مالي دولت به استان ها با صندوق عدالت و پيشرفت

   گزارش2

انتشار تصاوير سركردگان گروهك تروريستي 
منافقين از يكي از شبكه هاي صدا وسيما قابل 
تحليل و تفسير است. روز پنج شنبه براي چند 
ثاني�ه برنامه هاي س�رويس اينترنتي ش�بكه 
يك هك ش�د. اين ماجرا با واكنش گس�ترده 
در شبكه هاي اجتماعي روبه رو شده و همه از 
خود مي پرسيدند كه به چه علت عوامل نفوذي 
دس�ت روي جنايتكارترين گروه سياسي در 
تاريخ معاصر ايران گذاشته اند و هدف از زنده 
كردن چند مرده از س�وي دش�من چيس�ت؟
برخي گمان مي كنند تعدادي عجوزه سياس��ي 
در آلباني با توس��ل ب��ه نرم افزارهاي پيش��رفته 
توانسته اند به بخش اينترانتي صدا وسيما دست 
يابند و ب��ا متخصصان خود آن را ه��ك كرده اند! 
اين ادعا به ش��دت عجيب و غيرقابل باور اس��ت. 
نهايت توان مزدوران فرسوده گروهك تروريستي 
منافقي��ن در كمپ تيرانا اعمال نقش در س��طح 
ترول)سربازان ارتش س��ايبري( بوده و از لحاظ 
امكانات و توانايي هاي فردي چيزي باالتر از يك 
پادوی اينترنتي نيستند. به طور قطع در اين ماجرا 
دشمن از امكانات و نيروهاي پيچيده تر استفاده 
كرده اس��ت و ردپاي عوامل نفوذ انساني را نبايد 
ناديده گرفت. از سويي ماجراي هك آنونس شبكه 
يك سيما در بعد نرم افزاري بي شباهت به ماجراي 
هك دوربين هاي زن��دان اوين و س��امانه توزيع 

سوخت نيست. 
 در هر دو ماجراي پيش��ين تمهيدات الزم براي 
بسترهاي حفاظت از زيرس��اخت در نظر گرفته 
نشده بود. سال هاست بخش هاي مهم و حساسي 
چون ارتباطات بانكي، ش��بكه توزيع س��وخت و 
تعدادي شبكه زيرساختي ديگر از طريق پهناي 
باند ماهواره به كاربران دولتي و خصوصي خدمات 
ارائه مي دهند. متأس��فانه در ه��ك چند ثانيه اي 
مربوط به يك ميان برنامه )پلي اوت( سرور مورد 
حمله س��ايبري قرار گرفته اس��ت. در اين روش 
هكرها، كدهاي منتشركننده را از طريق اينترنت يا 

امواج راديويي به دستگاه سازگار منتقل مي كنند. 
الزم است در ماجراي هك صدا وسيما مديران آن 
تمامي احتماالت از جمله دخالت انس��اني را نيز 
در نظر بگيرند و با دقت عمل گزارش نهايي را در 

اختيار نهادهاي مرجع قرار دهند. 
   مانور اطاعاتي روي يك شبكه فرسوده

سال2016 تركي فيصل، رئيس س��ابق سازمان 
اس��تخبارات)اطالعات( عربس��تان س��عودي در 
نشست گروهك تروريستي منافقين شركت كرد 
و با اعالم خبر مرگ مسعود رجوي، سركرده شبكه 
نفاق به تمجيد از اين گروه پرداخ��ت. در آن روز 
برخي تحليلگران اعتقاد داشتند كه پرده ها افتاده 
و حمايت يك دولت ارتجاعي از يك باند جنايتكار 
نش��انه هايي قابل تأمل در خود دارد. در آن روزها 
داعش آرام آرام رو ب��ه افول می رفت و پدر معنوي 
تروريسم در منطقه به دنبال آلترناتيو جديد براي 
آن مي گشت. پس از سقوط صدام فيلم هاي مهمي 
از س��ازمان اطالعات عراق به دس��ت آمد كه در 
جلسات سري برخي اعضاي منافقين چون عباس 
داوري و مهدي ابريشم چي از صدام دالر چمداني 
گرفته بودند تا آن را صرف اقدامات تروريستي در 
داخل خاك ايران كنند. در آن سال رژيم سعودي به 
صورت علني روي گروهك منافقين سرمايه گذاري 
كرده بود. بعدها روزنامه البناء چاپ لبنان نوشت: 
»عربستان سعودي روي اس��ب مرده شرط بندي 
كرده و سازمان مجاهدين خلق)منافقين( در داخل 

ايران فاقد پايگاه اجتماعي است.«
دولت سعودي بعدها به اشتباه استراتژيك خود 
پی برد! سرمايه گذاري مجدد دشمن روي شبكه 
نفاق بار ديگر اشتباه محاسباتي آنها را در شناخت 
مردم ايران به رخ كش��يد. پس از انتش��ار رپرتاژ 
چندثانيه اي از س��ركردگان منافقي��ن كاربران 
ش��بكه هاي اجتماعي به صورت پيوس��ته به آن 
واكنش نش��ان دادن��د و آن را حماقتي بزرگ در 
بزك كردن يك مشت تروريست مستهلك شده 

خواندند. 

   عصاي موسي باز هم معجزه كرد
ماه گذشته انتش��ار يك خبر مهم سراسر سرزمين 
اشغالي را چون زلزله اي هشت ريشتري لرزاند. اين 
خبر اگر چه در داخل كشور بازتاب مهمي پيدا نكرد 
اما نشانه اي بر اشراف امنيتي و اطالعاتي جمهوري 
اسالمي ايران بر دشمن بود. شبكه رويترز به نقل از 
شاباك )آژانس امنيت رژيم صهيونيستي( از بازداشت 
پنج شهروند اسرائيلي به جرم تصويربرداري از اماكن 
خاص و امنيتي در مناطق اشغالي خبر داد. پس از 
آن ماجرا يك عضو وزارت خارجه رژيم صهيونيستي 
نيز به خاطر همكاري با دولت هاي خارجي)ايران( 
بازداشت شد و دامنه دس��تگيري ها افزايش يافت. 
اين ماجرا چنان مقامات رژيم صهيونيستي را دچار 
وحشت كرد كه شبكه »كان1« در تفسير آن نوشت: 
»ايراني ها تا مغز اس��تخوان ما نفوذ كرده اند.« اين 
شبكه در تحليلي مدعي ش��د سال هاست ايراني ها 
از جزئيات تردد مقامات نظامي و امنيتي اس��رائيل 
باخبر بوده و با فيلم و عكس هايي با وضوح باال تل آويو 

را رصد كرده اند. 
برخ��ي آگاه��ان معتقدند موش��كباران 12روزه 
مقاومت در آسمان مناطق اش��غالي و فروپاشي 
گنبد آهنين تنها بخش��ي كوچك از توانايي هاي 
مقاومت است. روزنامه يديعوت آحارونوت نوشته 
است: »مقامات امنيتي رژيم صهيونيستي دچار 
سردرگمي شديد اطالعاتي شده اند و نمي دانند 
عمق نفوذ چقدر است!« اين روزنامه نوشته است: 
»يك گروه هكري با نام عصاي موسي تا اتاق هاي 
خانه سران رژيم صهيونيستي راه يافته اند و هر بار 

جزئياتي بيشتر از آن را پخش مي كنند.« 
روز گذشته اين گروه سايبري نزديك به مقاومت 
اسالمي تصاويري جذاب از دوربين هاي مدار بسته 
از خيابان ه��اي تل آويو به ص��ورت آنالين پخش 
كرد. برخي از اين تصاوير مربوط به دوربين هاي 
پليس اس��رائيل و بخش��ي ديگر از آن مربوط به 
دوربين ه��اي كنترل امنيتي بود. اي��ن تصاوير با 
رزوليشن )كيفيت( باال بوده و در يكي از تصاوير 

پالك خودرو هاي امنيتي اين رژيم منتشر شد! 
حاال مي توان اين عمليات س��ايبري ب��زرگ را با 
اقدام مضحك ارتش س��ايبري دش��من مقايسه 
كرد و به نتايج مهمي رس��يد. در حالي كه دشمن 
براي چند ثانيه سرمايه )انساني و شبكه اي( خود 
را سوزاند، مقاومت مردمي روي رگ هاي حياتي و 
شريان هاي اجتماعي آنها سوار شده است. متأسفانه 
هر قدر اقدام نمايشي و كمدي سايبري  دشمن را 
با آب و تاب فراوان به مخاطب فارس��ي زبان قالب 
كرده و جنگ رواني را پيش مي برند، در اين س��و 
عمليات هاي بزرگ در خانه دشمن به خوبي ديده 
نمی ش��ود و ابعاد اين عمليات ش��رح داده نشده 
است. دس��ت برتر ما در اين معادله بايد به خوبي 
تبيين و تشريح ش��ود. شبكه صهيونيستي  اي24 
مي نويسد: »ايراني ها تجهيزات نظامي و مخابراتي 
پيشرفته اي دارند و مي توانند در عرض چند ثانيه 
تمام سيستم هاي نفتي در منطقه را مختل كنند. 
ايراني ها در اليه هاي مختلف اطالعاتي اسرائيل نفوذ 
كرده اند. قدرت سايبري آنها را بايد با امريكا مقايسه 
كرد. وضعيت اجتماعي، سياسي و ژئواستراتژيكي 
داخلي اسرائيل به شدت شكننده است و هر لحظه 

بايد آماده نوشتن گواهي مرگ آن بود.«
   بازي در خانه حريف!

ارديبهشت امسال گزارش ساالنه آژانس اطالعات 
دفاعي امريكا درباره چالش هاي پيش رو منتشر 
شد، در آن گزارش آمده اس��ت: »تهران به دليل 
توانايي هاي باالي ديپلماتي��ك، نظامي، امنيتي 
و سايبري قدرت مس��لط منطقه اس��ت و فشار 
زيادي بر واشنگتن وارد مي كند. پس از انتشار اين 
گزارش مؤسسه واشنگتن نوش��ت: بازي با ايران 

بايد هنرمندانه باشد!«
 اشاره نويس��نده آن بود كه نمي توان با جمهوري 
اس��المي ايران به ص��ورت كالس��يك در ميدان 
جنگيد و الزم است با »جنگ هيبريدي« در برابر 

آنها صف آرايي كرد. 
واقعيت آن است كه در جنگ هاي مدرن مهم نيست 
چه كسي چه مدل جنگنده يا موشكي دارد، پيروز 
كسي اس��ت كه بهترين روايت را منتشر مي كند! 
در اي��ن آوردگاه مهم بايد هويت انقالب اس��المي 
را به رقيب غالب كنيم و روايت خود را بسازيم، در 
صورتي كه اين اتفاق روي ندهد، دشمن با تمسك 
به روايت خودش، حتي يك گروه جنايت پيش��ه را 
در برابر چشم ديگران بزك خواهد كرد؛ گروهي كه 
طي چند س��ال بيش از 17هزار نفر از كودك سه 
ساله تا پيرمرد 90ساله را به شهادت رسانده است. 
اين همان نقطه اي است كه رهبرمعظم انقالب از آن 
به عنوان غلبه روايت تحريف به حقيقت ياد كرده 
و از راويان خواسته اند جاي جالد و شهيد در تاريخ 
عوض نش��ود، البته انتقال جن��گ امنيتي به خانه 
حريف الزاماتي نيز دارد، وقت آن اس��ت كه پس از 
هشت سال پشت گوش انداختن به تذكرات مهم و 
راهبردي رهبرمعظم انقالب در توجه به »ش��بكه 
ملي اطالعات«، دولت سيزدهم در كوتاه ترين زمان 
ممكن بس��ترهاي الزم را فراهم آورد، تكرار مجدد 
اقدامات رواني دش��من حتي در سطحي سخيف 
چون ماجراي ه��ك صدا وس��يما غيرقابل توجيه 
اس��ت. بازنگري مجدد در كادر و پرسنل در مراكز 
حساسي چون صدا وس��يما از جمله مسائلي است 
كه بايد به آن توجه اساسي شود، اين جنگ سنگين 
نياز به نيروهاي مؤمن به انقالب از س��طح سرباز تا 

فرماندهي آن دارد.

مرتضي سيمياري
   گزارش   یک


