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5هدفايرانازعملياتعليهنفتكشهاييوناندرخليجفارس

دزدیمدرندریاییراهمتحملنمیکنیم

اگ�رروزگاريچندقاي�قكوچكش�بانهوبا
تع�داديمسلس�لازكارافتادهبهكش�تيها
حملهمیكردندوبهاموالوكاركنانآنصدمه
ميزدند،حاالدولتهايغربيبهصورتعلني
ودرروزروشنكشتيهايكشورهايمختلف
راتوقي�فمیكنندوب�ارآنه�اراميدزدند.
ب�هص�ورتطبيعيبرخ�وردب�ااي�ندزدي
سازمانيافتهودولتيبادادنبيانيهديپلماتيك
واحضارچندسفيروكاردارامكانپذيرنيست!

به گزارش مشرق، روز جمعه نيروي دريايي سپاه 
پاس��داران دو فروند نفتكش يونان��ي را به دليل 
تخلف��ات انجام گرفته در آب ه��اي خليج فارس 
توقي��ف كرد. توقيف اين دو كش��تي پ��س  از آن 
صورت گرفته است كه دولت يونان يك نفتكش 
روسي حامل نفت ايران را به  صورت علني دزديده 
و تحويل امريكايي ها داد. اواخر فروردين ماه امسال 
گارد س��احلي يونان نفتكش »النا« را در جزيره 
»ائوبويا« توقيف كرد. در حال��ي اتحاديه اروپا به 
بهانه تحريم، نفتكش روسي را متوقف كرده بود 
كه بر اس��اس پروتكل هاي دريايي كشتي روس، 
نفت ايران را جابه جا مي كرد و پرچم كش��ورمان 

روي عرشه آن در اهتزاز بود. 
دزديدرياييدولتي

پس از اقدام غيرقانوني يوناني ها وزارت امور خارجه 
ايران، سفير يونان و نيز كاردار سوئيس در تهران را 
احضار و سعي كرد با روش هاي ديپلماتيك به آتن 
اخطار الزم را بدهد، ام��ا يوناني ها به  جاي اجراي 
قوانين كشتيراني و دريانوردي در اقدامي عجيب 
تسليم فش��ار امريكايي ها ش��دند و نفت ايران را 
مصادره كردند. بر اساس گزارش شركت انگليسي 
اطالعات درياي��ي لويدز ليس��ت، اياالت متحده 
امريكا نفتك��ش »آيس انرژي« را ب��راي تحويل 
گرفتن محموله نفتي ايران، به يونان اعزام كرد و 
اين محموله طبق درخواست وزارت دادگستري 
امريكا، به اين كش��ور تحويل ش��د. در آن زمان 
س��ازمان بنادر و دريانوردي كش��ورمان با صدور 
بيانيه اي، اين اقدام دول��ت يونان را »مصداق بارز 

دزدي دريايي« دانست. 

جمهوري اسالمي ايران س��ال ها تجربه مقابله با 
دزدان دريايي را در كارنام��ه خود دارد. نيروهاي 
مس��لح كش��ورمان باره��ا با اش��رار مس��لح در 
خليج فارس، شمال باب المندب تا خطوط ساحلي 
س��ومالي و حتي اقيانوس هند مقابل��ه و امنيت 
منطقه را در برابر اقدامات مسلحانه تأمين كرده اند، 
اما با آغاز دوران »فشار حداكثري ترامپ« و اجراي 
قانون تحريم هاي ثانويه، مدل دزدي دريايي تغيير 
كرده است! اگر روزگاري چند قايق كوچك شبانه 
و با تعدادي مسلس��ل ازكارافتاده به كش��تي ها 
حمله می كردند و به ام��وال و كاركنان آن صدمه 
مي زدند، حاال دولت هاي غربي به  صورت علني و 
در روز روشن كشتي هاي كش��ورهاي مختلف را 
توقيف می كنند و بار آنها را مي دزدند. به  صورت 
طبيعي برخورد با اين دزدي سازمان يافته و دولتي 
با دادن بيانيه ديپلماتيك و احضار چند س��فير و 
كاردار امكانپذير نيست! از اين  رو رزمندگان سپاه 
پاسداران بارها با انجام عمليات هاي اطالعاتي و 
تاكتيكي در خليج فارس ضربه سنگين به حيثيت 

اين دزدان دريايي مدرن زده اند. 
جنگجديدنفتكشه�اازنگاهروزنامه

عبري
روزنامه صهيونيستي يديعوت آحارونوت درباره 
اهميت اقدامات عملياتي ايران مي نويسد: »توقيف 
نفتكش هاي ايران��ي در منطقه طرح��ي بود كه 
موساد آن را به  عنوان »جنگ جديد نفتكش ها« 
پيش مي برد. هدف آن بود ك��ه تهران به  گونه اي 
تحت فش��ار قرار بگيرد كه با اج��راي تحريم ها و 
كنترل ميداني ف��روش نفت، فلج ش��ود و حتي 
نتواند يك قطره نفت نيز صادر كند، اما سپاه ورق 

 بازي را برگرداند.«
اي��ن روزنامه عبري زب��ان در ادامه اي��ن گزارش 
مهم نوش��ته اس��ت: »وقتي نيروي دريايي سپاه 
كشتي انگليسي »استنا ايمپرو« را به  تالفي دزدي 
دريايي لندن در تنگ��ه جبل الطارق متوقف كرد، 
اتاق عمليات اطالعاتي مشترك متوجه شد اين 
بازي ديگر مثل قبل نيس��ت، زيرا افسران ايراني 
پرچم انگليس را پايين كشيدند و روي عرشه آن 

اذان پخش كردند. آن زم��ان حيثيت انگليس بر 
باد رفت، زيرا وقتي س��پاه مي خواس��ت نفتكش 
انگليسي را توقيف كند، يك واحد نيروي دريايي 
انگليس در ناو جنگي »اچ ام اس مونتروز« در يك 
پيام بي سيمي به فرمانده »استنا ايمپرو« تأكيد 
مي كند كه به مس��ير خود ادامه دهد، اما يكي از 
افسران س��پاه كه اين مكالمه را ش��نود مي كرد، 
روي خ��ط گفت وگو ميان انگليس��ي ها می آيد و 
از ناو جنگي ملكه انگلي��س مي خواهد در ماجرا 
دخالت نكند و مس��يرش را عوض كند. فرمانده 
ارتش سلطنتي بريتانيا وقتي متوجه شد سپاه در 
اجراي عمليات جدي است و تعارفي با هيچ كس 

ندارد، مجبور به ترك آن منطقه شد!«
پس از آن، ارتش رژيم صهيونيس��تي سعي كرد 
در خليج فارس با انجام چند عمليات خرابكارانه 
جور كم كاري ناوهاي جنگي غربي ها را در منطقه 
بكشد، اين جنگ دريايي در نهايت به  گونه اي رقم 
خورد كه ژنرال »اليعاز چني ماروم« فرمانده سابق 
نيروي دريايي اسرائيل در ش��رح آن در روزنامه 
»يسرائيل هيوم« نوشت: باختيم! جنگ دريايي از 
دو سال پيش و در سناريوهاي مختلفي اجرا شد، 
اسرائيل نيز با حمله به نفتكش هاي ايراني حامل 
سوخت براي سوريه به  صورت علني وارد آن شد، 
اما در نهايت ترابري تجاري اسرائيل دچار مشكل 
و كش��تي هاي در مالكيت اس��رائيل در سرتاسر 
جهان با چالش بزرگي مواجه ش��دند. اجراي اين 

عمليات مايه سرافكندگي موساد است. 
در ماج��راي س��رقت محموله نفت��ي ايران در 
س��احل يون��ان، امريكايي ها با نق��ض قوانين 
بين المللي و دريانوردي در مسير انتقال انرژي 
اخالل ايجاد كردند. توقيف دو نفتكش يوناني 
نش��ان داد، آمادگي رزمي جمهوري اس��المي 
ايران در برخ��ورد با عوام��ل اختاللگر قاطع و 
قطعي است. روزنامه واشنگتن پست در شرح اين 
عمليات غرورآفرين نوشته است: »دو نفتكش 
يوناني توقيف شده حامل ده ها هزار بشكه نفت 
صادراتي عراق، فروخته شده به اياالت متحده 
امريكا بودند كه پس از بارگيري در بندر بصره 

در روز پنج شنبه، به مقصد اياالت متحده امريكا 
به راه افتادند. نيروي دريايي س��پاه پاسداران 
پس از شناس��ايي نفتكش ها و مالك محموله 

نفتي آنها را توقف كرد. 
بنا بر اطالعات دريافتي، پهپادهاي شناس��ايي 
س��پاه پاس��داران در آب ه��اي خليج فارس دو 
كش��تي يوناني را رهگيري كردند و در نهايت، 
پس از نزديك ش��دن به موقعيت ب��ا عمليات 
نيروهاي ويژه نيروي دريايي سپاه اين دو كشتی 
توقيف  شدند. نيروي دريايي سپاه با استفاده از 
قايق هاي تندرو دو نفتكش به نام هاي »پرودنت 
واري��ور« )Prudent Warrior( و »دلت��ا 
پوزايدون« )Delta Poseidon( به ترتيب در 
ساعت ۱۵ و ۱۸ به  وقت  تهران توقيف  كرده است. 
در اين عمليات پرچم يونان پايين كشيده شد و 
در نهايت دو نفتكش به سمت بندرهاي جنوب 
ايران هدايت شدند. امريكايي ها پس از توقيف 
اين دو نفتكش ادعا كرده اند سيستم ناوبري آنها 
خاموش شده است، در حالي  كه  قبل از اجراي 
عمليات خدمه كشتي سيستم هاي رهيابي را از 
كار انداختند تا با چ��راغ خاموش از تنگه هرمز 
عبور كنند! توقيف دو نفتكش يوناني اش��راف 

اطالعاتي و رصد سپاه را به رخ حريف كشيد.«
5پيام

توقيف دو كشتي يوناني در خليج فارس در پاسخ 
به دزدي دريايي مش��ترك اروپايي ها و امريكا 

چند پيام راهبردي براي منطقه دارد:
۱- در خليج فارس يك قاعده ساده وجود دارد: 
اگر جمهوري اسالمي ايران نتواند نفت بفروشد، 

ديگران نيز نمي توانند!
۲- س��رقت نفتكش ايراني در اروپا، نشانه اي از 
قانون جنگل امريكايي ها بود. در اين بازي، حاال 
دزدان دريايي چش��م آبي با هم��ه تبصره هاي 
»قانون سپاه« در خليج فارس به  خوبي آشنايي 

پيدا كرده اند. 
۳- س��رعت واكنش جمهوري اسالمي ايران و 
اشراف دقيق سپاه روي تنگه هرمز از يك  سو و 
شناسايي سريع و عمليات همزمان براي انتقال 
نفتكش ها از سوي ديگر هش��داري مهم براي 
ساير كشورهاي همكار با دزدان دريايي دارد؛ هر 
دولتي كه براي كاخ سفيد خوش رقصي كند، بايد 
هزينه اقدامات ضدايراني را نيز بپردازد. پيش از 
اين كره جنوبي مش��مول اين قاعده مهم شده 
است. دولت هايي كه در حمايت از »تحريم هاي 
ثانويه« امريكايي ها با واشنگتن همكاري كنند، 
براي عبور كش��تي هاي خود از تنگه هرمز بايد 

هميشه نگراني هاي خاص داشته باشند. 
۴- بچرخ تا بچرخيم! گروه دزدان دريايي بايدن 
نشان داد بازگشت به شعار ديپلماسي تنها طبلي 
توخالي در س��تاد جنگ رواني است، در عمل 
رئيس جمه��ور امريكا همچن��ان تابع روحيات 
ترامپي اس��ت، بايدن اگرچه آلزايمر گرفته و بر 
امور شخصي خود نيز اشراف ندارد، اما مشاوران 
او به  خوبي به ياد دارند كه در دوره اوباما چگونه 
افسران ارشد امريكايي در جزيره فارسي خود را 

خيس كردند و به  زانو درآمدند. 
۵- باز و بس��ته ش��دن تنگه هرمز معطوف به 
اراده جمهوري اس��المي ايران اس��ت، آنچه از 
خليج ف��ارس به خ��ارج ص��ادر مي ش��ود، به 
بازيگرداني تهران بس��تگي دارد و ن��ه ناوگان 
پنجم دريايي متجاوزان در بحرين! كشورهاي 
مختلف در ش��رايطي حق  دارن��د از تنگه هرمز 
عبور كنند كه حركت آنها ض��رر و ناامني براي 

ايران نداشته باشد.

یكحیرت،فاصلهماورهبري
روزنامه همشهري در يادداشتي به 
پديده »سالم فرمانده« اشاره كرده 
و نوشته است: حرف باقي مانده از سالم فرمانده يك اعتراف است؛ 
اعترافي از جنس حيرت. با موج س��الم فرمان��ده خيلي  حيرت زده 
شديم، گويي باور نداشتيم و ش��گفت زده شديم. همه  چيز مثل يك 
فيلم سريع از جلوي چشم مان گذشت. انگشت به لب سؤال كرديم 
واقعاً چنين فرزنداني داري��م؟ برخي نيز كه ماج��راي اين روزها با 
محاسبات ذهني شان فاصله داشت به معجزه پناه بردند و گفتند و 

نوشتند حتماً معجزه اي رخ داده است. 
قبول كنيم كه از جامعه نوجواني تصويري كج و معوج س��اختيم 
و تصويري كه در ي��ك جنگ ذهني- تروريس��تي، رس��انه هاي 
شيطاني برايمان ساختند را ناخواس��ته باور كرديم. اين شگفتي 
يك فرصت است؛ فرصتي براي تغيير و اصالح نگاه ها. همين زاويه 
نگاه بدبينانه اس��ت كه در س��طوح مختلف از نظام تصميم گيري 
سياسي تا برنامه ريزي تربيتي باعث ش��ده است روي اين جامعه 
پرشور نوجواني حس��اب نكنيم، گويي دوره اي است كه تنها بايد 

گذاشت و گذر كرد. 
در گوشمان گفتند و در چشم مان كردند كه نوجوان امروز با ساسي 
مانكن پيوند خورده اس��ت و هويتش را تتليس��ت ها ش��كل دادند. 
در ظاهر مانديم و چش��م مان س��وي عميق ديدن ندارد، البته اين 
نخستين باري نيست كه شگفت زده  ايم، با علي لندي هم حيرت زده 
ش��ديم؛ نوجواني كه قصه اس��اطير اين مرز و بوم را جابه جا كرد و 
صدالبته بي خبر از اطرافي��م، وگرنه هر روز بايد بهت زده باش��يم و 
سرگشته. اما اين حيرت فاصله ماست با رهبري. آنچه او مي بيند و 
ما تالش نكرديم ببينيم. وقتي سال ها پيش درس دادند و فرمودند: 
»جوان دهه هشتادي كه نه جنگ را، نه امام را، نه انقالب را ديده، اما 
همان مفاهيم را با همان روش��ن بيني، با همان اقتدار كه در ابتداي 
انقالب يك جوان فهميده اي دنب��ال مي كرد، امروز اين#نوجوان ما 

دارد دنبال مي كند.«
........................................................................................................................

برائتآفتابیزد
ازاصالحطلبانافراطی

مدير مس��ئول روزنامه آفت��اب يزد در 
يادداشتی كه به نوعی مرزبندی با اصالح 
طلبان تندرو و افراطی را نشان می دهد، 
در واكنش به مواضع تخريبی چند فعال سياس��ی اصالح طلب 
پيرامون »سالم فرمانده« نوشته است:متأسفانه بايد گفت عده ای 
كه رسانه در دست دارند، اظهارنظر شخصی چند نفر كه خود را 
منتسب به تفكر اصالح طلبی می دانند و گا  هاً عامل شكست اين 
جريان ش��ده اند را به پای كل اصالح طلبان می نويسند و سعی 
دارن��د چنين وانم��ود كنند ك��ه اصالح طلب��ان مخالف چنين 

مراسم   هايی هستند. 
اين در حالی اس��ت كه در عال��م واقع چنين نيس��ت. خانواده های 
بسياری كه در ورزشگاه آزادی حضور يافته بودند، تفكر اصالح طلبی 
داشتند، لذا مصلحت نيست در اين موقع حس��اس كه بيش از هر 
زمان ديگر به وحدت نياز داريم، خواس��ته باشيم جامعه را دو شقه 
كنيم و حركت يك ش��خص را هرچند اشتباه به پای مردم طرفدار 

اصالح طلبی بنويسيم و يا بالعكس. 
نويسنده آفتاب يزد اضافه كرده است: بايد ياد بگيريم اصالح طلبی يك 
تفكر مردمی در خط نظام و واليت است و مردم در انتخاب های مختلف 

مرز خود را با افراطيون مشخص كرده اند. 
اگر فردی يا افرادی خود را منتسب به يك جريان مانند اصالح طلبی 
می دانند، مقصر مردم نيستند، اين موضوع حاكی از يك سوءاستفاده 
است. خالصه اينكه حساب اش��خاص با جريان های مردمی حاكم در 
جامعه جداست. در پايان آنكه بهتر است توئيت زن های مدعی بروند 
برای برون رفت مردم از مشكالت اقتصادی برنامه ارائه دهند، اين طور 
بهتر می توانند در بين مردم جايگاه داش��ته باشند. مخالفت با مردم و 

برنامه های مردمی، آنان را از مردم دور می كند.
........................................................................................................................

حاالنوبتکرهجنوبياست!
روزنامه كيهان در يادداشتي با اشاره به توقيف 
دو نفتك��ش يوناني در خليج فارس توس��ط 
جمه��وري اس��المي ايران نوش��ته اس��ت: 
جمهوري اسالمي ايران در پاس��خ به دزدي دريايي يونان دو كشتي 
نفتكش اين كش��ور را در آب هاي خليج  فارس توقيف كرد. توقيف دو 
نفتكش يوناني پس از آن صورت گرفته كه يونان روز ۲۶فروردين ماه 
سال جاري يك نفتكش روسي حامل نفت ايران را كه مطابق قوانين 
تعريف شده دريانوردي با پرچم كشورمان حركت مي كرد، در آب هاي 
ساحلي خود توقيف كرده بود و آخرين گزارش هاي رسيده حاكي از آن 
بود كه يونان محموله نفتي اين كشتي را براي انتقال به امريكا به يك 
نفتكش امريكاي��ي تحويل داده اس��ت. اين اقدام دول��ت يونان هيچ 
خاس��تگاه و مبناي قانوني ندارد و صرف��اً با درخواس��ت امريكا و در 
چارچوب تحريم هاي يكجانبه امريكا و تحريم اتحاديه اروپا عليه روسيه 

صورت گرفته است!
خوشبختانه مس��ئوالن محترم كش��ورمان به اين نتيجه رسيده اند كه 
احضارها و اعتراض ه��اي صرفاً ديپلماتيك نمي توان��د نتيجه اي در پي 
داشته باشد و ادامه اين روال نيز نتيجه اي غير از »هيچ « به دنبال نخواهد 
داش��ت! از اين روي به توقيف دو نفتكش يوناني روي آورده اند؛ اقدامي 
كه اوالً با استناد به اصل پذيرفته شده »حق مقابله به مثل« حق قانوني و 
مسلم كشورمان است و ثانياً، بر اساس دو كنوانسيون بين المللي ۱۹۵۸ 
ژنو و ۱۹۸۲ جامائيكا كه موضوع آن »نظام حقوقي آبراه هاي بين المللي 
و حق عبور كشتي هاست«، ايران حق دارد و مي تواند در صورتي كه منافع 
ملي خود را در مخاطره ببيند، تنگه  هرمز را به روي تمامي كشتي هاي 
نفتكش و حتي كشتي هاي حامل كاالي تجاري و تسليحاتي كشورهايي 
كه حقوق مل��ي و قانوني كش��ورمان را نقض كرده و م��ورد تعرض قرار 

داده اند، ببندد. 
 اكنون انتظار آن است كه جمهوري اسالمي ايران تنگه هرمز را به 
روي نفتكش ها و ش��ناورهاي حامل كاالي تجاري كره جنوبي نيز 
مسدود كند و مادام كه اين كشور بدهي ۷ميليارد دالري خود به 
ايران را پرداخت نكرده است به شناورهاي آن اجازه عبور از تنگه 
را ندهد و در همان حال معادل ۷ميليارد دالري كه كره جنوبي به 
ايران بدهكار است، محموله هاي نفتي و تجاري آن كشور را توقيف 
و مصادره كند. اگر مقابله به مثل با كره جنوبي و توقيف شناورهاي 
آن در تنگه هرمز، حق قانوني كشورمان اس��ت -  كه هست- چرا 
نبايد از اين حق قانوني خود براي حفظ و حراس��ت از منافع ملي 

كشورمان استفاده كنيم؟!

افولامنیتوبحراناسلحهوکشتار
درامریكا

فرهنگ فارس��ي معين، گانگس��تر را اينگونه معنا كرده است: »هر يك از 
اعضاي يك دسته بزه كار، به ويژه دزد مسلحي كه داراي همدستاني است«. 
اصطالح گانگس��تر )Gangster(كه با نام موبستر هم شناخته می شود، 
بيشتر در كشور امريكا وجود دارد و به تبهكاران امريكا گفته مي شود. اين 
جماعت با برخورداري از سبك زندگي خاص، مورد توجه و ترغيب دستگاه 
فرهنگي دولت امريكا قرار داشته و ذيل روايت سازي شكوهمند از سالح و 
قهرمان نمايي از قاتل، گانگسترها خصوصاً ميان سال هاي۱۹۳۰ تا ۱۹۶۰ و 
حتي تا به امروز موضوع فيلم ها و موسيقي هاي بسياري شدند. جي ريموندو 
در اوج حمله امريكا به عراق در مقاله اي افشاگري عليه دولت بوش و استفاده 
از گروه هاي گانگس��تر در جنگ نوش��ت: »زماني كه دولتي سياست هاي 
خارجي خود را بر مبناي ايده  »حق با كسي است كه قدرت دارد« پايه ريزي 
مي كند، مجبور است براي اجراي چنين سياستي، عده اي گانگستر را به 
اس��تخدام درآورد و مهار چنين افرادي كار آساني نيست. برخي سربازان 
امريكايي در عراق خالكوبي هايي بر تن خ��ود دارند كه آنها را به گروه هاي 
گانگستر Lords Vice و Royals City Simon شبيه كرده است.« 

وجه مش��ترك گروه هاي گانگس��تر، مافيا، ترياد و حتي باندهاي ياغيان 
موتورسوار در امريكا »حمل و استفاده آزادانه سالح گرم« است؛ موضوعي 
كه اين بار در پي تيراندازي  جمعي و كشتار ۲۱كودك و آموزگار و زخمي 
شدن ۱۷تن ديگر در مدرسه ابتدايي »راب« ايالت تگزاس به تيتر رسانه ها 
و محافل اجتماعي بدل شده، البته اين گونه حوادث در امريكا پرتكرار بوده 
است و موارد مشابه بسياري مانند كشته شدن ۲۷نفر از جمله ۱۸كودك 
در حادثه تيراندازي مدرسه ابتدايي »سندي هوك« ايالت »كنتيكت« در 
آذرماه۱۳۹۱ يا كشتار ۵۸نفر و زخمي شدن بيش از ۵۰۰نفر ديگر در حادثه 
تيراندازي  »الس وگاس«- در س��ال۱۳۹۶ كه مطابق آمارها مرگبارترين 

تيراندازي جمعي در تاريخ معاصر امريكا به  شمار مي رود. 
توليد، تجارت و ترويج سالح و س��رگرمي هاي مرگبار، بخشي از منافع 
رژيم مافيايي امريكاست و آزادي حمل سالح به  رغم مخالفت سرسختانه 
حقوقي و مدني در طول سال هاي گذش��ته همچنان تداوم دارد. طبق 
آمارهاي روزنامه گاردين، ش��هروندان امريكا ۴/۴درصد از شهروندان 
كل دنيا را تش��كيل مي دهند، اما مالكيت ۴۲ درصد از كل س��الح هاي 
غيرنظامي را در اختيار دارند. اين وضعيت موجب ش��ده است عالوه بر 
رشد نگهداري و استفاده از سالح گرم به نسبت جمعيت در امريكا، چهار 
شهر اين كشور از جمله ۱. بندر سنت لوئيس، ۲. بالتيمور، ۳. نيواورلنز و 
۴. ديترويت جزو خطرناك ترين شهرهاي جهان قرار گيرند. طبق گزارش 
مركز CDC: »مرگ ناشي از اسلحه در سال اول همه گيري كرونا )حد 
فاصل ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰( ۳۵درص��د افزايش يافت و نزديك ۷۹درصد از 
كل قتل ها در سال۲۰۲۰ مربوط به سالح گرم بوده است. اين باالترين 
نرخ ثبت شده از سال۱۹۹۴ اس��ت. اين داده ها نشانه اي از شكاف هاي 
اجتماعي- اقتص��ادي نيز اس��ت، به طوري ك��ه برخ��ي از فقيرترين 
شهرستان هاي امريكا تا ۴/۵برابر بيشتر از مناطقي كه كمترين ميزان 
فقر را دارند، شاهد اينگونه قتل ها هستند. بر اين اساس سياهپوستان 
بيش��تر در معرض خطر قرار دارند.« بر اس��اس آماري كه نشريه هيل 
منتشر كرده، در س��ال ۲۰۲۱، ۶۱ مورد تيراندازي مرگبار ثبت شده و 
اين رقم ۵۳ درصد بيشتر از تيراندازي هاي۲۰۲۰ است. ميزان تلفات و 
كشته شدگان حوادث تيراندازي نيز نس��بت به سال۲۰۲۰، به همين 
ميزان افزايش يافته است. طبق اعالم وب س��ايت»بايگاني خشونت با 
اس��لحه« در حالي كه تنها ۱۰۸روز از سال۲۰۲۲ مي گذرد، ۱۵۰مورد 

تيراندازي مرگبار در امريكا رخ داده است. 
برابر گزارش اخير اداره تحقيقات فدرال امري��كا، حوادث تيراندازي 
در س��ال۲۰۲۱ بي��ش از ۵۰ درصد افزاي��ش يافته اس��ت و اين روند 
بي ارتباط با قطب بندي شديد سياس��ي اجتماعي و اغتشاشات حين 

انتخابات۲۰۲۰ نيست. 
نتايج تحقيق مشترك دانش��گاه هاي »نورث ايسترن« و »هاروارد« نشان 
مي دهد تقاضا براي خريد اس��لحه در كش��ور امريكا افزايش چشمگيري 
يافته اس��ت، به نحوي كه يك پنجم خريداران اس��لحه در س��ال گذشته 
ميالدي)۲۰۲۱(، براي اولين بار اقدام به چنين كاري كرده اند. اين تحقيق 
همچنين نشان داد شمار كل صاحبان سالح و تعداد شهروندان امريكايي 
كه اقدام به خريد سالح كرده اند، روند افزايشي داشته  است. بر اساس اين 
نتايج، ۱۷ميليون امريكايي سال گذشته اسلحه خريداري كرده اند كه بيش 
از ۵درصد بيشتر از سال۲۰۱۹ ميالدي است. متأثر از اين روند خريد سالح، 
به نوشته وب گاه شبكه خبري »سي .  ان. ان« در نيويورك، آمار خشونت هاي 
مسلحانه به سطح بي سابقه اي طي سال هاي اخير رسيده و نزديك ۴۰ درصد 
نسبت به بازه مشابه در سال ۲۰۲۰ افزايش داشته است، به نحوي كه ۲۶ نفر 
در ۲۱تيراندازي كه از جمعه تا يك شنبه به وقوع پيوست، كشته شده اند. 
اين روند در ش��يكاگو كه يكي از شهرهاي بسيار خش��ن امريكا محسوب 
مي شود نيز با س��رعت تداوم دارد، به نحوي كه يك دختر پنج ساله و يك 
دختر شش ساله جزو قربانيان تيراندازي بوده اند. يكي از بحران هاي امنيتي 

و ادامه دار پيش روي دولت و جامعه امريكا تيراندازي هاي كور است. 
فعاالن كنترل س��الح در امريكا معتقدند، عملكرد دولت امريكا براي مقابله با 
خشونت اسلحه و كنترل تسليحات نااميدكننده بوده است و بايدن نيز مانند 
رؤساي جمهور قبلي امريكا صرفاً دستورات اجرايي را براي جلوگيري از خشونت 
با اس��لحه صادر كرد، ولي قانون مربوط به بررسي س��وابق خريداران سالح يا 
محدودسازي خريد و حمل سالح در سناي امريكا رد شده است، كما اينكه بنا 
به گزارش شبكه خبري  اي بي س��ي، ترامپ در واكنش به حادثه تيراندازي در 
كنيسه اي در ايالت پنسيلوانيا كه به كشته شدن هشت نفر در سال۲۰۱۸ منجر 
شد، به جاي پرداختن به ضعف قوانين حمل سالح در امريكا، خواستار تشديد 
قوانين اعدام شد. ضعف هميشگي دولت امريكا در حفاظت از جان شهروندان 
در برابر خشونت هاي مسلحانه شايع در اين كشور به معناي ناديده گرفتن حقوق 

انساني مردم امريكا نظير »حق زندگي و حق امنيت« است. 
*كارشناسمسائلسياسي

دكتر مصطفي یقيني پور*

عضوهيئترئيس�همجلسبابي�اناينكه
گاهياوقاتاصالحطلب�انحتيبامنافقين
وضدانقالبنيزمرزبنديروش�نيندارند،
گف�ت:ي�كجري�انپررن�گدرجن�اح
اصالحطلبانصاحبچنينديدگاهياست
كهموجبافولاصالحطلباننيزشدهاست.
حجت االسالم عليرضا سليمي، نماينده مردم 
محالت در مجلس يازدهم در گفت وگو با فارس، 
درباره عملكرد اصالح طلبان در ۲۵سال گذشته 
اظهار داشت: واقعيت اين است كه اليه هايي از 
اصالح طلبان در مباني انديشه اي و نوع نگاه به 
مسائل دچار يك نوع التقاط شده اند. متأسفانه 
اين التقاط در البه الي گفتار و نوشته هاي آنان 

تراوش مي كند. 
وي افزود: اينان گاهي اوقات حتي با منافقين و 
ضدانقالب نيز مرزبندي روشني ندارند كه ناشي 
از نوع نگاه برخي از آنها به موضوعات است. يك 
جريان پررنگ در جن��اح اصالح طلبان صاحب 

چنين ديدگاهي است. 
نماينده م��ردم مح��الت در مجلس با اش��اره 
به دومين دليل شكس��ت گفتم��ان اصالحات 
خاطرنش��ان كرد: اصالح طلب��ان هنگامي كه 
توسط مردم از قدرت كنار مي روند، چون براي 
آنها صندلي و قدرت اصل است، با هر وسيله اي 

به دنبال تخريب حريف خود و به دست آوردن 
قدرت هس��تند و ديگر به مش��روع يا نامشروع 

بودن آن اهميتي نمي دهند. 
وي ادامه داد: متأس��فانه برخ��ي اصالح طلبان 
شعار »هدف وس��يله را توجيه مي كند« را كه 
همان شعار منافقين است، در عمل پذيرفته اند، 
به همين علت به راحتي تهمت مي زنند، دروغ 
مي گويند، شايعه سازي مي كنند و به راحتي از 
يك خبر مشروح جمله اي را انتخاب مي كنند 
تا ش��ائبه هايي ايجاد كنند. از اين رو است كه 
مي گوييم در دام هدف وسيله را توجيه مي كند، 
افتاده اند. اين باعث ش��ده اس��ت چاقوي كينه 
سياسي را پيوسته در هوا بچرخانند. اين مورد 
دومين علت در تبيين چرايي شكست گفتمان 

اصالحات است. 
حجت االسالم سليمي با اشاره به سومين علت 

در شكس��ت گفتمان اصالح��ات تصريح كرد: 
متأس��فانه برخ��ي اليه هاي��ي از اصالح طلبان 
سلسله شعار هايي دادند و فوري با اين شعار ها 
خداحافظي كردند. به طور مثال، اصالح طلبان 
براي مدتي شعار »دانس��تن حق مردم است« 
را فري��اد مي زدند، ام��ا در مدتي ك��ه در رأس 
حكومت بودند، حتي نمايندگان مجلس نيز از 

قرارداد هاي خارجي اطالع پيدا نمي كردند. 
وي افزود: هنگامي كه قدرت در اختيار آنها بود، 
به خاطر دارم به شدت مخفي كاري مي كردند، 
مثاًل آقاي نوبخت با تمس��خر مي گفت كه چرا 

مردم بايد بدانند چند تا كفش داريم. 
اين نماينده مردم در مجلس گفت: يكي ديگر از 
شعار هاي اصالح طلبان توزيع عادالنه مناصب 
بود و اينكه مناصب در دس��ت ع��ده اي خاص 
نباش��د، بايد گفت كه آنها نه به معناي واقعي 
به كلمه آزادي پايبندند و از طرفي هنگامي كه 
قدرت در دست آنها بود، به شكل اتوبوسي افراد 

منتسب به خود را سر كار مي آوردند. 
وي ادام��ه داد: بايد گفت ك��ه اصالح طلبان به 
ش��عار هاي خود نيز پايبند نيستند و در تالش 
هستند با جلب افكار عمومي به قدرت برسند. 

نماينده مردم محالت در مجلس يازدهم اظهار 
داشت: قرآن كريم مي فرمايد كه نبايد به ستون 

كج بيگانه تكيه داد، متأسفانه اين طيف بيش از 
اندازه به امريكا تكيه داشت و غرب را قبله خود 
مي ديد و در اين راس��تا، پيوس��ته به خورشيد 
غرب س��جده مي كرد. بايد با ابراز تأسف گفت 
كه اصالح طلبان دچار وادادگي در مقابل غرب 

هستند. 
وي افزود: اي��ن وادادگي سياس��ي و اعتقادي 
باعث شد در قضيه اي مانند مذاكرات وين نيز 
همه چي��ز را به غرب گره زدن��د. بنده با برخي 
اصالح طلبان بوده ام و به چش��م خود ديدم كه 
به محض اينكه كارمند وزارتخانه يك كش��ور 
را مي بينند، آب از دهان آنها راه مي افتد، يعني 
همين قدر عاش��ق غرب و عاشق افراطي غرب 

هستند. 
اين نماينده مردم در مجل��س در پايان تأكيد 
كرد: ما هيچ گاه نمي گوييم كه با هيچ كشوري 
نبايد ارتباط داشته باشيم، بلكه به دنبال تعامل 
و ارتباط سازنده با همه كش��ور ها هستيم، اما 
آنها مي گويند كه ارتباط داش��ته باش��يم، ولو 
اينكه كشور ها به ما زورگويي كنند. اين همان 
وادادگي اس��ت كه همه چيز ط��رف مقابل را 
به ص��ورت كامل قب��ول كنيم. عين��اً همانند 
س��ند۲۰۳۰ كه آقاي روحاني مي گفت، من از 

هر چه بگذرم، از اين سند نمي گذرم. 

عضوهيئترئيسهمجلسشوراياسالمي:

فقدان مرزبندي با ضدانقالب، موجب افول اصالح طلبان شد

احزاب

   گزارش

مرتضیآخوندی

کشف۷هزارمیلیاردتومانکاالي
استراتژیكبهدستوزارتاطالعات

س�ربازانگمن�امام�امزمان)ع�ج(دروزارتاطالع�اتموف�ق
ب�هكش�ف۸۰۰ه�زارت�نازكااله�اياس�تراتژيكازجمل�ه
نهادههايدام�يبهارزشبي�شاز۷هزارميلياردتومانش�دند.
به گزارش فارس، همزمان با اجراي طرح »مردمي سازي و توزيع عادالنه 
يارانه ها« و ضرورت مقابله با قاچاق و عرضه خارج از ش��بكه كاال هاي 
اساسي و استراتژيك كشور براي برقراري آرامش در فضاي اقتصادي، 
س��ربازان گمنام امام زمان)عج( در وزارت اطالعات موفق به كش��ف 
۸۰۰هزار تن از اين دست كاال ها از جمله نهاده هاي دامي به ارزش بيش 

از ۷هزار ميليارد تومان در تعدادي از استان هاي كشور شدند. 
در راس��تاي برخورد با اين تخلفات، ۷۵نفر تاكنون دستگير و تحويل 
قوه قضائيه شده اند. تعدادي از افراد دستگيرشده با جعل اسناد دولتي 
و در پوشش وارد كردن كاال هاي اساس��ي، اقدام به وارد كردن بيش از 
۳۶۵تن غذاي سگ با ارز ترجيحي كرده بودند. همچنين در پي دريافت 
گزارش هايي مبني بر قاچاق روغن خوراكي تزريق ش��ده به بازار براي 
مصرف مردم در سه استان ش��رقي به كشور هاي همس��ايه، اقدامات 
كنترلي انجام و مشخص شد بيش از ۶۰درصد روغن اين استان ها توسط 
شبكه سازمان يافته قاچاق به خارج كش��ور انتقال مي يابد، لذا پس از 
انجام اقدامات اطالعاتي، اعضاي اين شبكه شناسايي و ۶۵ نفر از اعضاي 

آن با تشكيل پرونده به دستگاه قضايي معرفي شدند.


