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انتخابات  اسرائیل
 و تداوم بحران در این رژیم

بیست و پنجمین انتخابات پارلمانی)کنست( در اراضی اشغالی با رقابت 
سه جریان سکوالر، عمدتاً مخالف نتانیاهو، جریان های مذهبی حامی 
نتانیاهو وجریان عرب مقیم اراضی اشغالی درتاریخ 11آبان ماه برگزار 
شد. در این دوره انتخابات، جریان افراطیون یهودی، فاشیسم کاهانیسم 
)طرفداران خاخام نژادپرس��ت مئیرکاهانا( تمام امکانات خود را برای 
باالبردن میزان مشارکت رأی دهندگان و بازگرداندن مجدد نتانیاهو 
به قدرت متمرکزکردند. ائتالف بنیامین نتانیاهو، با به دست آوردن 64 
کرسی،50کرسی جریان نتانیاهو و 14 کرسی حزب راستگرایی افراطی 
به رهبری خاخام کاهانا، از مجموع 120 کرسی پارلمان را به دست آورد 

و توانست برای چهارمین بار به جایگاه نخست وزیری برسد. 
بنیامی��ن نتانیاه��و پی��ش از ای��ن از س��ال 2009 تا 2021 س��مت 
نخست وزیری اسرائیل را بر عهده داشته است. این پیروزی نگرانی  هایی 
را درباره شرایط داخلی و سیاست منطقه ای رژیم صهیونیستی ایجاد 
کرده است. انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی درشرایطی برگزار شد 
که فضای انتخابات تحت الشعاع امضای توافقنامه با دولت لبنان برسر 
منطقه کاریش و ظهور جنبش مسلح عرین االسود )آغاز انتفاضه سوم 
فلسطینی ها( در کرانه باختری قرار داشت. دولت صهیونیستی به دلیل 
بی ثباتی پایدار و ناتوانی در کنترل اوضاع داخلی در وضعیت بن بست 

سیاسی قرار داشت. 
از نگاه کارشناسان سیاسی و امنیتی، دوره جدید نخست وزیری نتانیاهو 
و تشکیل دولت ائتالفی با افراطی  ترین جریان مذهبی از جهات مختلف 
متفاوت خواهد بود. این کارشناس��ان براین باورن��د که دولت ائتالفی 
نتانیاهو با بحران های سیاسی و امنیتی جدید و متنوعی در حوزه داخلی 
و منطقه ای روبه رو خواهد بود و بحران ه��ای موجود روند تصاعدی به 
خود خواهند گرفت و در این دوره شاهد بحران های جدیدی خواهیم 
بود. تس��لط جریان ها حامی راهب��رد »آپارتای��دی « در داخل اراضی 
اشغالی باعث تداوم بن بست سیاس��ی و امنیتی خواهد شدکه حامل 
پیامدهای سیاس��ی وامنیتی متعدی در ابعاد داخلی و منطقه و حتی 

جهانی خواهد بود. 
بدون ش��ک با آمدن نتانیاهو دومینوی رخدادهای بی ثبات کننده 
سیاس��ی و امنیت��ی در داخل اراضی اش��غالی تندتر خواهد ش��د و 
خش��ونت ها رو به افزایش خواهد گذاش��ت. جریان های فلسطینی 
در غزه، کرانه باخت��ری و حتی مناطق 48 دروضعیتی دش��وارتر از 
زمان الپید و نفتالی بنت قرارخواهند گرفت. البته تشدید تنش ها با 
فلسطینیان باعث تقویت مقاومت فلسطین خواهد شد و اتخاذ رویکرد 
مشت آهنین از سوی نتانیاهو اوضاع منطقه را متشنج تر خواهد کرد. 
و برهمین اساس توافق رژیم صهیونیستی با لبنان بر سر مسئله بهره 
برداری از چاه های نفت و گاز کاریش ک��ه نتانیاهو پیش تر از آن به 
عنوان شکست بزرگ تاریخی اسرائیل در مقابل حزب اهلل یاد کرده بود 
و اعالم کرده بود »با این توافق همان کاری را خواهم کرد که با توافق 
اسلو کردم؛ چرا که توافق اسلو هم یک توافق تسلیم از جانب دولت 
چپگرا بود« ممکن است نتانیاهو این توافقنامه را یک طرفه لغو کند و 
این یعنی وارد کردن شوک بزرگ به منطقه و شروع یک تنش جدی 
و حتی درگیری نظامی و ایجاد فضای امنیتی خطرناک در منطقه، 
دراین صورت صهیونیس��ت ها باید خود برای س��ناریو های پیچیده 
و گیج کننده مقاومت و دول��ت لبنان آماده کنن��د. درصورت اقدام 
صهیونیس��ت ها به لغو یک طرفه توافقنامه این رژیم در یک چرخه 
بحران منطقه ای درابعاد سیاس��ی ، حقوقی و امنیتی درگیرخواهند 
شد. در چنین شرایطی انتظار می رود که در سایه تشدید بحران های 
داخلی و منطقه ای این رژیم به روند فروپاش��ی سیاسی خود شتاب 
بیشتر بدهد. تجربه ثابت کرده اس��ت هرچقدر میزان خشونت این 
دولت افزایش یابد، فلس��طینی  ها را به اتح��اد و مقاومت هدفمندتر 
و قدرتمند تر س��وق خواهد داد و س��رنگونی و فروپاش��ی این رژیم 

صهیونیستی سرعت بیشتری خواهد گرفت. 
به طورکلی، ورود نتانیاهو به کاخ نخست وزیری در شرایط کنونی، به 
مانند ورود او به خانه ای است که ستون های آن شکاف های عمیقی 
دارد و هر لحظه ممکن است، فرو بریزد. تخریب این خانه، به معنای 
آغاز تجزیه اسرائیل خواهد بود. آغاز تجزیه اسرائیل در دوران نتانیاهو 
را می توان از فرضیه های ممکن دانست. این فرصتی تاریخی را برای 
نیروهای مقاومت ایجاد می کند تا با اتحاد فراگیر و بسیج امکانات و 

گامی سرنوشت ساز برای مسئله فلسطین بردارند. 
مقاومت فلسطینی درعرصه میدان این مس��ئله را به اثبات رسانده 
اس��ت که این رژیم یک ابرقدرت نیست، بلکه قدرتی است که با یک 
جنگ مردمی مستمر و فراگیر در داخل اراضی اشغالی، می توان آن 
را به تسلیم کش��ید و میخ آخر را به تابوت اهریمن آپارتایدی کوبید 
و جهان را ازدست آخرین بازمانده نس��ل آپارتاید آزاد ساخت. باید 
باورکنیم، کوبیدن س��ر افعی آپارتاید ممکن است؛ البته نه به دست 
ارتش های سرخورده عربی، بلکه به دست مردان مقاومت فلسطین، 
یعنی جهاد اس��المی، حماس، جبهه آزادی بخش و عرین االس��ود. 
ظهور پدیده عرین االس��ود درمنطقه کرانه باختری تمام معادالت و 
قواعد درگیری در فلسطین اشغالی و چه بس��ا جهان عربی را تغییر 
خواهد داد. در دوره دولت ائتالفی جدید نتانیاهو این قدرت نوظهور 
به شیوه ای خاص و منحصر به فرد به اس��تقبال طراحان و مجریان 
دکترین آپارتاید خواهد رفت و نا امنی پایدار و بحران مستمر را برای 
این رژیم نهادینه خواهد کرد. به امید حق، سرنوشت فلسطین در یک 

دهه پیش رو رقم خواهد خورد. 

 علی حسن حیدری

تحلیل»جوان«بربیانیهتکراریوفرافکنانهاصالحطلبان

جبهه اصالحات »تجزیه طلبی بولتون« را  انکار کرد!

یک روز پس از آنکه جان بولتون، مش��اور امنیت 
ملی کاخ س��فید در دولت ترام��پ در گفت وگو 
با بی بی س��ی فارس��ی، اذعان کرد »که مخالفان 
)اغتشاشگران( ایران با سالح  هایی که از پایگاه های 
نظامی و از نقاطی در کردستان عراق وارد می شود، 
مسلح شده اند«، جبهه اصالحات ایران در بیانیه ای 
ضمن تغییر ماهیت اغتشاشات به »اعتراضات « 
ریشه آن را ناشی از  تحقیر ش��هروندان متکثر و 

سرکوب زندگی  توصیف کرده است !
در این بیانیه به اصطالح تحلیلی پس از سکوتی 
50 روزه در نف��ی هرگونه خش��ونت و مرزبندی 
با اغتشاشگران، طبق عادت ش��ناخته شده این 
جریان سیاس��ی فرصت طلب، ب��ار دیگر با موج 
سواری روی مطالبات بخشی از جامعه آمده است: 
»تحلیل آنچ��ه در پنجاه روز گذش��ته در فضای 
مجازی، اعتراضات خیابانی و دانشگاهی و واکنش 
نهادهای مدنی و چهره  ها و گروه  ها و اقشار مختلف 
رخ داده نش��ان می دهد که اعتراضات، فرانسلی، 
فراجنسیتی، فرامنطقه ای، فراطبقاتی و فراقومی 

برای بازپس گرفتن " زندگی " است. « 
نویسندگان بیانیه بدون اشاره به سه دهه حضور 
در مناصب اجرایی و تقنین��ی، درباره نقش خود 
در »میزان نارضایتی های انباشته و اعتراضات« 
ترجیح داده اند س��کوت کنند. آنها در این بیانیه 
در حالی بخشی از ریشه های »اعتراضات « کنونی 
را به عدم مش��ارکت اکثریِت جامعه در انتخاباِت 
سا ل های 1398 و 1400 ارتباط داده اند که این 

جریان در هر دو دوره انتخابات پیش گفته نماینده 
و نمایندگان رسمی داشت و با عدم اقبال مردمی 
مواجه شد که البته ریشه این بی اقبالی به عملکرد 
دولت برآمده از اصالح��ات و همچنین بی عملی 
اصالح طلبان در مجلس دهم باز می گردد که اوج 
نبوغ آنها به عکس یادگاری ب��ا فدریکاموگرینی 
مسئول وقت سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا باز 

می گردد !
بخش دیگری از این بیانیه به این نکته پرداخته که  
»بحران کنونی نمی تواند به نقِش زمینه ساز ها و 
ریشه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بی توجه 
باشد؛ حاکمیت پدرساالر و مداخله گر، به رسمیت 
نشناختن سالیق و س��بک های مختلف زندگی 
شهروندان، تهی بودن عرصه سیاست از احزابی 
که اقش��ار مختلف اجتماعی را نمایندگی کنند، 
تبعیض های انباشته علیه زنان، یک دهه میانگین 
رش��د اقتصادی » صفر«، دو برابر ش��دن فقر در 
پنج سال، تحریم های اقتصادی شدید و افزایِش 
محاصره و انزوای ایران، تورم حدوداً 40 درصدِی 
چندساله، و...  از جمله عوامل و زمینه  هایی است 
که برای تحلیلی همه جانبه از وضعیِت تأسف بار و 

اعتراضاِت کنونی باید مورد توجه قرار گیرند. «
اکنون سؤال اساس��ی این اس��ت که بر فرض 
صحت این ادعاها، آیا هم��ه این زمینه ها طی 
دو س��ال گذش��ته که بخش اجرایی از سوی 
مردم به دولتی غیرهمسو با این جریان واگذار 
شده، ایجاد شده و رشد کرده است؟ این جریان 

سیاسی تندخو و غوغا زیست از یاد برده است 
که طی هشت سال دولت روحانی چه رفتارهای 
حذفی و بعض��اً توهین  آمیز ب��ا منتقدان خود 
داش��تند؟ به گونه ای که برخی ت��ا 54 صفت 
تحقیر  آمیز رئیس جمهور برآمده از اصالحات 
را برای منتقدان فهرست کردند؟ آیا فراموش 
کرده اند که نرخ تورم در ای��ن دولت در تاریخ 

انقالب اسالمی رکورد زد؟
جبهه اصالحات ایران در جای جای بیانیه خود 
کوشیده اس��ت که بر این ادعای خود تأکید و 
پافش��اری کند که آنچه طی 50 روز گذش��ته 
در کشور اتفاق افتاده، صرفاً ناشی از اعتراضات 
انباشته شده شهروندان از اقشار مختلف است 
که دالیلی برای آن فهرست کرده اما هرگز باور 
ندارد که طراحی و اجرای آنچه در کشور اتفاق 
افتاده ریشه خارجی دارد، از این رو هنگامی که 
به بیانیه تحلیلی مش��ترک وزارت اطالعات و 
سازمان اطالعات سپاه می رسد، از اینکه ردپای 
تروریسم رس��انه ای خارج از کشور و همکاری 
برخی رس��انه های داخلی با آنها در این بیانیه 
افشا شده، برآشفته می ش��ود و حاکمیت را به 
اعم��ال محدودیت های تحمیلی رس��انه های 
مس��تقل داخلی ) بخوانید هم��کاران داخلی 

اینترنشنال و بی بی سی( متهم می کند. 
جبه��ه اصالحات همچن��ان که هم��واره و در 
بزنگاه های تاریخ خود را قی��م بخش بزرگی از 
جامعه ایرانی جا زده در ای��ن بیانیه هم ضمن 

دفاع از اعتراضات )اغتشاش��ات( خیابانی ادعا 
کرده: » بخش بزرگ��ی از گروه های اجتماعی 
و سیاس��ی به عل��ت نداش��تن نمایندگانی در 
نهاده��ای حکمرانی، احس��اس تحقیر و دیده 
نش��دن می کنن��د و ب��رای انتق��ال و تحق��ق 
مس��المت آمیز خواس��ته های خود راهی جز 
اعت��راض در ک��ف خیابان نمی بینن��د «. حال 
آنکه این جریان سیاسی در انتخابات سال 88 
با وجود مشارکت بیش از 85 درصدی مردم در 
انتخابات ریاست جمهوری، فقط به این بهانه که 
خروجی این مشارکت باال ، نماینده آنها نبود، 
بیش از هشت ماه کشور را به صحنه اغتشاشات 
خیابانی تبدی��ل کرد که حاص��ل آن تحمیل 
خسارات گسترده جانی، مالی و معنوی به مردم 
و کشور بود و البته پس از این فتنه همه جانبه 
بود که با اشاره برخی مدعیان اصالح طلبی که 
اکنون بس��یاری از آنها به دامن غرب پناهنده 
شده اند، تحریم های همه جانبه علیه ملت اعمال 
شد، اکنون اما این جریان سیاسی مدافع ملت، 

زنان و دهه هشتادی ها شده است  !
گویی از ی��اد برده اند که نماین��ده آنها در فتنه 
88 هتاکان ب��ه امام حس��ین)ع( در 6 دی ماه 
88 را »خداجو« نامید! بنابراین بدیهی است که 
اکنون هم اغتشاشگران تسلیح شده در برخی 
کشورهای همس��ایه را معترض بنامند و صف 
آرایی گروهک های تروریستی کومله، دموکرات، 
نفاق و پسمانده های سلطنت طلبی را نبینند. 

بخش دیگری از بیانیه اص��الح طلبان ناظر به 
طرح مطالبات یک طرفه از حاکمیت اس��ت، 
بی آنکه ب��رای حاکمی��ت حقی قائل باش��د: 
»حاکمیت می بایس��ت حق اعت��راض و بیان 
خواسته های مسالمت آمیز گروه های مطالبه گر 
مردم را، "در عمل " به رس��میت بشناسد و با 
نهایت رواداری با آنان مواجه شود و برای تأمین 
امنیت، از اعمال خش��ونت پرهیز کند... .  « اما 
درباره وظایف شهروندان در قبال حاکمیت و 
قانون سکوت می کند. اگرچه تصریح می کند: 
»مخال��ف صریِح اعم��ال هر نوع خش��ونت از 
جانب تمامی طرف ها«ست، اما می کوشد در 
دایره این خشونت پا را فراتر از مرز ها نگذارد و 
همچنان آن را در بستر یک اعتراض اجتماعی 
و سیاسی توصیف کند. همین عینک سیاسی 
است که باعث می شود آنها انگاره های ذهنی 
خود را به عن��وان تحلیل ب��ه مخاطب عرضه 
کنند. درباره درگذشت مهسا امینی بدون هیچ 
تحقیق و مستندی انگش��ت اتهام را به سوی 
مأموران انتظامی نشانه می روند، اما در حادثه 
تروریستی شاهچراغ درباره منشأ تروریستی 
بودن آن و اینکه اقدام عناصر گروهک تکفیری 
داعش بوده، تردید می کنند. آنها در این تحلیل 
حتی از جان بولتون، مش��اور امنیت ملی کاخ 

سفید در دولت ترامپ هم جا ماندند  !

رئیسیدردیدار
دبیرشورایامنیتملیروسیهتأکیدکرد

همکاری کشورهای مستقل قاطع  ترین پاسخ 
به راهبرد  بی ثبات سازی امریکا

رئیسجمهورباتأکیدبراینکهسیاس�تاصولیایرانمخالفتبا
جنگاس�ت،گفت:همکاریکش�ورهایمس�تقل،قاطعانهترین
پاسخبهسیاستتحریموبیثباتسازیامریکاومتحدانشاست.
به گزارش ایرنا، سید ابراهیم رئیسی روز گذش��ته در دیدار »نیکالی 
پاتروشف « دبیر شورای امنیت ملی روس��یه با بیان اینکه اراده ایران و 
روسیه ارتقای سطح روابط راهبردی در عرصه های مختلف است، این 
روابط را در حال تقویت و چشم انداز آن را روشن توصیف کرد و افزود: 
همکاری کشورهای مستقل،  قاطعانه  ترین پاسخ به سیاست تحریم و 

بی ثبات سازی امریکا و متحدانش است. 
رئیس��ی با تأکید بر اینکه سیاس��ت اصولی جمهوری اس��المی ایران 
مخالفت با جنگ اس��ت، اظهار داشت:  توس��عه دامنه و تصاعد سطح 
جنگ باعث نگرانی همه کشور ها است. نیکالی پاتروشف دبیر شورای 
امنیت ملی روسیه نیز با ارائه گزارشی از وضعیت همکاری های دو جانبه 
تأکید کرد: برای توس��عه همکاری  ها در حوزه های سیاس��ی،  تجاری، 
 انرژی،  کشاورزی و ترانزیت، بسیار فعاالنه تالش می کنیم و کمیسیون 
مشترک اقتصادی ایران - روس��یه نیز به خوبی پیگیر اجرای توافقات 
روس��ای جمهور دو کشور اس��ت. پاتروش��ف با ابراز امیدواری نسبت 
به توسعه روابط با جمهوری اس��المی در قالب مجامع و سازمان های 
منطقه ای اظهار داشت: ایجاد جهان چند قطبی در راستای منافع همه 

کشورهای جهان است. 

88498443سرويس  سیاسي
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تناقض های عبدالحمید

عبدالحمید اسماعیل زهی )مولوی عبدالحمید(، 
امام جمعه اهل س��نت زاه��دان در هفته های 
اخی��ر، در قامت یک اپوزیس��یون، خطبه های 
نماز جمعه را ایراد می کند و س��ایر اقدامات و 
دیدار  ها و سخنان او هم به شدت تحریک  آمیز 
است و به دفعات آرامش منطقه را به هم ریخته 
و درگیری های ش��دید و خش��ونت باری را در 

زاهدان و خاش  رقم زده است. 
او ابت��دا موضع گیری   ها و مطالبات��ی در مورد 
سیس��تان و بلوچس��تان و وقایع مربوط به آن 
داشت، اما کم کم آن را توس��عه داد و در مورد 
موضوعات کالن هم وارد موضع گیری شد و از 
سویی دامنه موضع گیری هایش نیز از مطالبه 

درون نظام فراتر رفت و به اصل والیت و اصل نظام رسید. 
اما صرف نظر از حق و ناحق بودن مطالبات او و یا درستی و نادرستی 
نحوه بیان آنها، او س��خنانی را بر زبان می آورد که خالف اعتقادات 
قبلی او یا مخالف مشی زندگی اوست. دلیل این امر می تواند تغییر 
کردن مش��اوران او و دادن نقش جدید به عبدالحمی��د در وقایع 

داخلی ایران از سوی دوستان منطقه ای اش باشد. 
از جمله آنکه مولوی عبدالحمید از ساده زیستی خلفای اهل سنت 
می گوید و بعد از تأکید بر مشی س��اده آن خلفا، سریع از خودش 
می گوید که مناصب دولتی و دنیایی را نمی پذیرد: » اگر کل ایران 
به من بدهند، حاضر نیستم بپذیرم. برای من همین طلبگی خوب 
است. «   او ش��اید دنبال مناصب دنیایی نباشد که البته امکانش را 
هم ندارد، اما خیلی اوقات، از نفوذ خود در حاکمیت برای حامیان 
و اطرافیانش استفاده کرده است؛ از جمله تخفیف در مجازات یک 

فرد پر حاشیه در زاهدان. 
عالوه بر این شنیده   ها می گوید که او زندگی ساده ای ندارد و به رغم 
حضور در استانی محروم، با لندکروز تردد می کند و...  کاش او سطح 

زندگی  خود و خانواده اش را شفاف و علنی به مردم نشان می داد. 
در مورد دیگر، او حاال منادی حقوق غربی زنان شده است. می گوید 
گشت ارشاد الزم نیست، باید به زنان آزادی داده شود و شکم آنها 

سیر باشد!
اما پیش از این، او نظرات دیگری داشت. مثاًل می گفت »زنان نباید 
آن قدر لباس تنگ بپوش��ند که اعضای بدن بیرون دیده ش��ود و 
استفاده ابزاری از زنان بشود و غربی   ها به وسیله زنان تجارت شان 
را رونق ببخشند. «  او می گفت » غربی   ها زنان را برهنه کردند و در 
کار  ها زنان را بی حجاب آوردند تا مش��تری جذب کنند و استفاده 
مالی ببرند. «  او می گفت »برای زنان مسافرت کردن با نامحرم جایز 
نیس��ت و س��فر جمعی مردان و زنان با هم جایز نیست و زن نباید 

وقتی بیرون می رود آرایش کند.«
 کاربری در فضای مجازی نوش��ته اس��ت: فردی که اکنون از او به 
عنوان رهبر جنبش احقاق حقوق زنان مترقی ایران یاد می ش��ود، 
مردی اس��ت با چهار زن که آخرینش 17سال دارد. و خودش 75 
سال. زندگی شاهانه با هدایای بن سلمان! سه ماشین شاسی بلند 

با حداقل قیمت 36 میلیارد تومان! 

ژه
وی

ادامهازصفحهیک
در واقع عده ای بدون وابستگی تشکیالتی در تجمعات 
شرکت نمودند که ناآگاهانه در نقش سیاهی لشکر و 
سپر انس��انی عناصر تش��کیالتی و ضدانقالب قرار 
گرفتند و دش��من از یک س��و با ایج��اد تکانه های 
اقتصادی، سیاسی، روانی و مدیریتی از طریق اعمال 
فش��ار حداکثری تمام تالش خود را ب��رای ایجاد 
اختالل در نظم و فرایندهای سازنده کشور و کاهش 
مقبولیت عملکردی نظام به کار گرفته و از سوی دیگر 
با عملیات روانی و رسانه ای گسترده تالش می کند 
این حس نارضایتی را در مردم صدچندان کند. ما 
البته منکر نارسایی و نارضایتی نیستیم، اما معتقدیم 
تزریق ناامیدی و یأس تحمل مشکالت را دشوارتر 
می کند و بذر نفرت و خشم را در بدنه جامعه می کارد؛ 
در واقع ضدانقالب و جبهه معاند امروز محصول ماه  ها 
سیاه نمایی و دروغ پردازی خود را در کنار ضعف حوزه 

اطالع رسانی و تبیینی داخلی درو می کند. 
بهجزبع�دامنیتی،دربعدرس�انهایو
تبلیغات�یهمهماهنگ�یعجیبیبین
رس�انههایخارجیاعمازفارسیزبان
وغیرفارس�یزب�انبرایپوش�شاین
اغتشاش�اتوجودداش�ت.آیاوزارت
اطالع�اتدراینزمینههمش�ناختو
اطالعاتیداردکهش�بکهپشتصحنه
اینهماهنگیرسانهایوتبلیغاتیچه
افرادیاگروههاییهستندکهحتیبعضًا
چهرههایفرهنگیورسانهایخارجیرا
همبرایاینموضوعسرخطمیکردند؟

در طول یک دهه گذشته، پیام رسان های متعددی 
در ش��بکه اجتماعی مجازی شکل گرفته است که 
داده های اطالعاتی نش��ان دهنده این است دشمن 
از این ش��بکه  ها به مثابه ابزاری برای ناامن س��ازی 
کشور استفاده نموده اس��ت. در فضای شبکه، یک 
ساخت یابی ش��بکه های اجتماعی وجود دارد که 
عمومی��ت دارد و در پ��س این س��اخت یابی، یک 
سازماندهی و ایجاد ساختاری وجود دارد که فاعل و 
عامل این سازماندهی، همان دست  هایی هستند که 
اراده قطعی آنها برای ضربه به پیکره کشور برای ما به 
اثبات رسیده است. فضای مجازی کشور و شبکه های 

اجتماعی طی یک دهه گذشته گرفتار هرج و مرجی 
شده است که هیچ کدام از کشورهای مدعی آزادی، 
حد اندکی از این هرج و مرج را هم نمی پذیرند. در این 
فضای هرج و مرج، حقیقت، دروغ و دروغ، حقیقت 
نشان داده می ش��ود..  حوادث اخیر برون داد هرج و 
مرجی است که از یک دهه گذشته در فضای مجازی 
کشور حاکم گردیده است و این فضا را به عرصه تاخت 
و تاز ضدفرهنگی و حتی ارتباطات و جوالن گروه های 
تروریستی و اراذل و اوباش تبدیل نموده است. عالوه 
بر این، متأسفانه با توجه به اینکه بانک داده های برخی 
پیام رسان های اجتماعی در کشور هایی قرار دارد که 
دشمنی آنها با کش��ور ایران به اثبات رسیده است، 
طبیعی است که شاهد ش��کل دهی به شبکه  هایی 

باشیم که امنیت کشور را نشانه رفته اند. 
چنان که ب��رای عموم م��ردم و تحلیل گران عرصه 
رسانه نیز واضح شده است، این اغتشاشات بیش از 
آنکه نماد اعتراض مردمی و یا وقوع مشکل در کف 
خیابان باش��د، در فضای رسانه ای و مجازی جریان 
دارد و به همین جهت به آن عن��وان »بزرگ ترین 
عملیات تأثیرگذاری« می دهیم. در این صحنه، نقش 
رسانه های ماهواره ای و مجازی و شبکه های اجتماعی 
بیش از هر زمان دیگر و به دور از استانداردهای رایج 

رسانه ای در جریان است. 
عالوه ب��ر هدایت ش��بکه های ماهواره ای توس��ط 
س��رویس های اطالعاتی، گزارش ه��ای زیادی از 
فعالیت های گروه های مختلف ضدانقالب در بستر 
رس��انه وجود دارد که تحت مدیریت سرویس های 
اطالعات��ی متخاصم ایف��ای نق��ش می کنند که 
ش��اخص  ترین آن، مداخله مس��تقیم امریکا برای 
هماهنگ س��ازی برخی از گروه های تروریس��تی 
ضدانقالب با شبکه اینترنشنال بوده است که عماًل 
سازمان تروریستی اینترنشنال را شکل داده است و 
در مواردی نیز، رژیم صهیونیستی با برخی از اعضای 
گروهک های تروریس��تی ارتباطات و هدایت گری 

داشته است. 
*براس�اسبیاناترهبرانقالببهطور
مش�خصکش�ورهایامریکا،انگلیس
وعربستانس�عودینقشواضحیدر
دمیدنبهناآرامیهایاخیردرکش�ور

داشتند.دس�تگاههایامنیتیووزارت
اطالعاتب�رایجب�رانای�ناقدامات
ضدامنیتیچهبرنامهوتدارکیدارند؟

ما با چند دس��ته از بازیگران مواجه هستیم. رژیم 
صهیونیستی که حس��ابش مشخص است و نیازی 
به بحث ندارد. این رژیم در موضع متخاصم تاکنون 
غلط  هایی کرده اس��ت )که در بوق و کرنا کرده اند( 
و پاسخ های س��همگینی دریافت کرده )که با تمام 
توان الپوشانی نموده است(. از این پس نیز دریافت 

خواهد کرد. 
در مورد رژی��م امریکا، افزون بر همه دش��منی  ها و 
خسارت  ها و ضرباتی که مستقیم و غیرمستقیم به 
ملت ایران وارد کرده ، این رژیم تروریس��تی رسماً 
قاتل سردار بزرگ مقاومت شهید سپهبد حاج قاسم 
سلیمانی است. آن هم نه در جبهه رویارویی مستقیم 
آن س��ردار با عوامل نیابتی امریکا همچون داعش، 
بلکه خارج از میدان جنگ و در شرایطی که میهماِن 
کشور ثالث بوده، به زبونانه ترین، ناجوانمردانه  ترین 
و تروریس��تی  ترین وجه ممکن او را ت��رور کردند. 
این موضع امریکایی رو به اف��ول در برابر ایراِن قوی 
است. من به یقین و با قاطعیت می گویم که امریکا 
یارای جنگ رو در روی نظامی با م��ا را ندارد و لذا یا 
در هیئت یک گروهک تروریستی در می آید و رسماً 
ترور می کند )و البته پاس��ِخ دندان ش��کن، آشکار، 
جوانمردانه و نظامی می گیرد(. یا به پش��ت صحنه 
می رود و به جنگ های ترکیبی و نرم و تحریک این 
و آن رو می آورد، که در این صورت نیز همیشه پاسخ  

گرفته و از این پس نیز خواهد گرفت. 
اما در مورد انگلیس خبیث، حساب انگلیس به عنوان 
کشوری که بر اساس خوی روباه پیر هیچ گاه دست 
از شیطنت علیه جمهوری اسالمی ایران برنداشته 
است متفاوت است. در حال حاضر، رسانه  هایی در 
خاک انگلیس، به دنبال ایجاد و گسترش اغتشاش 
در ایران بوده و هستند. این رسانه  ها چه در گذشته 
و چه در حال حاضر، پا را از حوزه راهبری اغتشاش 
فراتر نهاده و به دنبال سازماندهی حرکت های ایذایی 
و تروریستی در کشور هستند. این اقدامی است که 
کشور انگلیس آن را شروع کرده است. در گذشته، 
بار ها و بار ها ایران مانعی برای اقدامات تروریستی علیه 

کشورهای اروپایی بوده است ولی انگلیس و برخی 
کش��ورهای اروپایی در مقابل از هیچ گونه دشمنی 
علیه جمهوری اس��المی ایران فروگذار نکرده اند. 
بی تردید ما هرگز مثل انگلیس، پشتیبان اقدامات 
تروریستی و ناامن سازی س��ایر کشور ها نخواهیم 
بود ولی تعهدی برای ممانعت از بروز ناامنی در این 
کشور ها هم نخواهیم داشت، لذا کشور انگلیس هزینه 
اقدامات خود را برای ناامن  ساختن کشور بزرگ ایران 

خواهد پرداخت. 
متأسفانه دولت انگلیس که شبکه های ماهواره ای 
بی بی سی و اینترنشنال تحت حمایت او و در چارچوب 
رسانه ای او فعالیت دارد امروز نقش تروریستی گرفته 
و این موضوع عبور از خطوط قرمز امنیتی جمهوری 
اسالمی ایران است. در همین جا می گویم که شبکه 
ماهواره ای اینترنش��نال از س��وی دستگاه امنیتی 
جمهوری اسالمی ایران به عنوان سازمان تروریستی 
شناخته شده و عوامل و دست اندرکاران این سازمان 
تحت تعقیب وزارت اطالع��ات قرار خواهند گرفت 
و من بعد، ه��ر نوع فعالیت و ارتباط با این س��ازمان 
تروریس��تی به عنوان ورود به حوزه تروریس��تی و 
تهدید امنیت ملی جمهوری اس��المی ایران تلقی 

خواهد شد. 
اما در مورد س��عودی می گویم که سرنوش��ت ما و 
دیگر کشورهای منطقه به دلیل همجواری، به هم 
گره خورده اس��ت. از نظر ای��ران، هرگونه بی ثباتی 
در کشورهای منطقه تسری یابنده است و هر گونه 
بی ثباتی در ایران، قابل تسری به کشورهای منطقه 
است. کشورهای دور دست بی ثبات کننده منطقه 
هستند. سنگ اندازی به سوی ایران قدرتمند از سوی 
کش��ور هایی که در خانه های شیشه ای نشسته اند، 
معنایی ج��ز عبور از مرزهای عقالنی��ت به تاریکی 
حماقت ندارد. جمهوری اس��المی ایران تاکنون با 
عقالنیت استوار، صبر راهبردی در پیش گرفته است 
ولی هیچ تضمینی برای ت��داوم این صبر راهبردی 
در صورت تداوم دش��منی نمی دهد. بی تردید، اگر 
اراده جمهوری اس��المی ایران ب��ه مقابله به مثل و 
مجازات این کشور ها تعلق بگیرد، کاخ های شیشه ای 
فروخواهند پاشید و این کشور ها روی ثبات و پایداری 

را نخواهند دید. 

وزیراطالعات:

 این آشوب بزرگ ترین »عملیات تأثیر « امریکا، انگلیس، صهیونیسم و سعودی روی ایران بود

    گفت وگو

درگفتوگویسرلشکرباقری
ووزیردفاعقرقیزستانمطرحشد

اعالم آمادگی ایران برای 
حل اختالف مرزی قرقیزستان و تاجیکستان

رئیسس�تادکلنیروهایمس�لحبااع�المآمادگیکش�ورمان
ب�رایح�لمس�المتآمیزاختالفم�رزیمی�انقرقیزس�تان
وتاجیکس�تان،ازرأیمثب�تدول�تقرقیزس�تانب�رای
ک�رد. قدردان�ی پیم�انش�انگهای ب�ه ای�ران پیوس�تن
به گزارش روابط عمومی ستاد کل نیروهای مسلح، سرلشکر محمد 
باقری روز گذش��ته در گفت و گو با ژنرال باکتیبی��ک بیک بوالتوف 
وزیر دفاع قرقیزستان، با اش��اره به نگاه ویژه دولت جدید جمهوری 
اسالمی ایران در ارتقای س��طح همکاری با کش��ورهای همسایه و 
منطقه آس��یای مرکزی گفت: با توجه به روابط متعادل و خوبی که 
بین دو کشور جمهوری اسالمی ایران و جمهوری قرقیزستان وجود 
دارد نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران نیز آمادگی خود را برای 
توس��عه همکاری های دفاعی در ابعاد مختلف آموزشی، عملیاتی و 

اطالعاتی اعالم می کند. 
 سرلش��کر باقری در ادامه با قدردانی از رأی مثبت دولت جمهوری 
قرقیزستان در خصوص پیوس��تن جمهوری اسالمی ایران به پیمان 
ش��انگهای، گفت: باتوجه به اختالفات و درگیری های مرزی در ماه 
سپتامبر بین کشور قرقیزستان و تاجیکس��تان، جمهوری اسالمی 
ایران هم��واره آمادگی خ��ود را برای هرگونه کمک ب��ه منظور حل 
مسالمت  آمیز و جلوگیری از هرگونه درگیری اعالم کرده است. وی 
با اش��اره به موضوع ارس��ال پهپادهای ایرانی به کشور تاجیکستان 
خاطرنش��ان کرد: پهپادهای ابابیل 2 صرفاً دارای قابلیت شناسایی 
هستند و این گونه پهپاد ها مجهز به تسلیحات و تجهیزات تهاجمی 
نیس��تند و در درگیری مرزی بین جمهوری قرقیزس��تان با کشور 
تاجیکستان، نیروهای مسلح ایران همواره در خصوص عدم استفاده 
آنها در مناقشات بین دو کشور به نیروهای مسلح تاجیکستان تأکید 

کردند. 
ژنرال باکتیبیک بیک بوالت��وف وزیر دفاع قرقیزس��تان نیز در این 
گفت وگوی تلفنی، ارتباطات سیاس��ی بین جمهوری اسالمی ایران 
و جمهوری قرقیزس��تان را بر اس��اس روابط و اعتماد دوجانبه بیان 
کرد و گفت: دو کش��ور تقریبا در هیچ حوزه ای اختالف نظر ندارند و 
این ارتباطات خوب سیاسی بین دو کش��ور آینده روشنی را برای ما 
ایجاد می کند که می توان در حوزه های دیگر هم ارتباط و همکاری 
گسترده داشته باشیم و من امروز آمادگی نیروهای مسلح جمهوری 
قرقیزس��تان را برای توس��عه همکاری با نیروهای مسلح جمهوری 
اسالمی ایران اعالم می کنم. وی تنش و کاهش امنیت در افغانستان 
را برای همه کش��ورهای منطقه نگران کننده دانست و گفت: نقش 
جمهوری اس��المی ایران در تأمین امنیت منطقه بسیار تأثیر گذار 
است و همکاری دفاعی هرچه بیشتر دو کشور با توجه به اتخاذ تدابیر 
و تصمیمات می تواند برای مب��ارزه با تروریس��م و افراطی گری در 

منطقه بسیار حائز اهمیت باشد. 
وزیر دفاع قرقیزستان در ادامه با اشاره به روند عضویت دائم جمهوری 
اس��المی ایران در پیمان ش��انگهای گفت: امیدوارم نقش نیروهای 
مسلح جمهوری اسالمی ایران در ساختار ش��انگهای تقویت شود و 

نیروهای مسلح ایران وارد این حوزه امنیتی شوند. 
ژنرال باکتیبیک بیک بوالتوف با اش��اره به اینکه ما اطالعات خوبی 
از صنعت دفاعی جمهوری اس��المی ایران داریم، خاطرنش��ان کرد: 
وزارت دفاع قرقیزستان آمادگی خود را برای هرگونه همکاری دفاعی 
و نظامی اعالم می کند. وزیر دفاع قرقیزس��تان همچنین با اشاره به 
درگیری مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان گفت: خوشبختانه این 
درگیری  ها در مدت زمان بسیار کوتاه کنترل شده و من از جمهوری 
اسالمی و نیروهای مسلح ایران در خصوص اعالم آمادگی برای کمک 

و حل مسالمت  آمیز بین دو کشور تشکر می کنم.


