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شورای عالی امنیت ملی:
بولتون فاقد فهم نظامی و امنیتی است

چهره ها و گفته ها
شهیدندخت مــــوالوردی دستیار
پیشین رئیس جمهور با بیان این که
دولت ترامپ تخریب امید اجتماعی را
در دستور کار قــرار داده اســت ،گفت:
پــیــروزی در جنگ امید
تنها با حفظ انسجام
وتــن دادن بــه گفت
وگــوی ملی است.
/ایرنا
حجت االســام رستمی رئیس نهاد
نمایندگی رهبری در دانشگاه ها با
اشاره به برگزاری جلسات هم اندیشی
با تشکل ها و رؤسای دانشگاه ها برای
دیدار آینده دانشجویان با رهبر معظم
انقالب گفت :یک سایتی طراحی شده
اســت کــه دانشجویان
مــــایــــل بــــه شــرکــت
در دیـــــدار رهــبــری
مـــیتـــوانـــنـــد در
آن ثــبــت نــام
کنندSNN /.

خارج ازدستور
تهیهطرح 2فوریتیمنعافطاریبا
استفادهازاموالغیرشخصی
ابطحی نماینده خمینیشهر به خبرنگار
پارلمانیخراسانگفت:طرحممنوعیتدادن
افطاریوهدایابااستفادهازاموالغیرشخصی
ودولتیباقیددوفوریتتهیهشدهوباامضای
 45نماینده مجلس به هیئت رئیسه تقدیم
شــد.وی اظهارکرد :بر اســاس این طرح هر
گونه افطاری دادن یا اهدای هدایای مختلف
با استفاده از اموال بیتالمال و غیرشخصی
برایکلیهدستگاههاممنوعخواهدبود  .

مهر-سخنگویشورایعالیامنیتملیدرواکنشبهبیانیهبولتونواعزامناوهواپیمابر آبراهام لینکلنبهمنطقهگفت:بولتونفاقدفهمنظامیوامنیتی
است.کیوانخسرویبااشارهبهاینکهاینناو 21روزپیشوارددریایمدیترانهشدهاست،گفت:بیانیهبولتوناستفادهناشیانهازیکرویدادسوخته
برایجنگروانیاستوبعیداستفرماندهانوبدنهارتشآمریکاتمایلیبهآزمونتوانمندیهاینیروهایمسلحایرانداشتهباشند.

«ناو هواپیمابر»؛ ابزار شوی جدید
سردسته تیم «ب»

...
تحلیل

بازیگردان افشاگری های
«سرافراز» کیست؟

مقام سابق پنتاگون :وجود یک ناو در سنتکام چیز عجیبی نیست،
لحن آتش افروزانه بولتون عجیب است

جانبولتونسردستهتیم«ب»درآمریکاکهروزگاری
آرزوی بمباران کردن تأسیسات هسته ای ایران
را داشت ،ادعا کرده آمریکا در «واکنش به برخی
اقدامات احتمالی ایــران» یک ناو هواپیمابر را به
منطقه اعزام کرده است .این درحالی است که ناو
«آبراهاملینکلن»از 5هفتهقبل(اولآوریل)2019
عازم ماموریت های روتین خود شده بود و نیروی
دریاییآمریکااینموضوعراهمانزماناعالمکرده
بودوحرکتاینناوبهسمتمنطقهغربآسیامسئله
جدیدینیستودرحقیقتابزاریبرایشویجدید
بولتونشدهاست.بهتازگیمحمدجوادظریفوزیر
خارجهکشورمانبهجانبولتون،بنیامیننتانیاهو،
بن سلمان و بن زاید لقب «گروه ب» را داده است و
تاکید کرده که این گروه تندرو سیاست های جنگ
طلبانه را در کاخ سفید دنبال می کند .موضوعی
که با واکنش منفعالنه جان بولتون مواجه شد و
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان آن را «ریختن
آب در النه مورچه» توصیف کرد .به گزارش تابناک
میکا زنکو ،تحلیل گر آمریکایی نیز گفته است:
توسلبولتونبهاستقرارناولینکلندرمنطقهبرای
ترساندنایران،تهدیدیتوخالیوضعیفاست.یک
ماه قبل ،نیروی دریایی اعالم کرده بود ،ناو «یو اس
اسآبراهاملینکلن»باهدفمأموریتعادیخودبه
منطقهاعزامخواهدشد.همچنین روزنامهگاردین
تصریحکردهکهمقاماتآمریکایینیزبهرغماینکه
تنها لحن بیانیه بولتون و اعالن چنین برنامهای از

سوی او را عجیب میدانند ،ارسال این واحدهای
نظامی به منطقه را امــری عــادی میدانند .هر
چند جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا خود با
صراحت اعالم کرده که «آمریکا به دنبال جنگ با
ایراننیست»چندروزپیشهممقاماتآمریکاییدر
پیامی محرمانه به ایران با این مضمون تأکید کرده
بودند که «واشنگتن تحت هیچ شرایطی قصدی
برای جنگ با ایران ندارد ».به گزارش ایسنا ،به نقل
از روزنامه گاردین جان بولتون ،مشاور امنیت ملی
آمریکا در بیانیه مکتوب خود برای اعالم این مسئله
گفته است« :کشتیها و هواپیماها با هدف "ارسال
پیامی واضح و بیتردید به حکومت ایران مبنی بر
اینکههرگونهحملهبهمنافعآمریکاتوسطایرانیا
متحدان این کشور با شدت عملی بی امان مواجه
خواهد شد" به کار گرفته شدهاند ».در همین حال
به گزارش بی بی سی یک مقام وزارت دفاع آمریکا
دربارهعلتاینتصمیمبهخبرگزاریآسوشیتدپرس
گفته است « :نشانه های روشنی وجود داشته که
ایران و گروه های حامی این کشور برای حمله ای
احتمالی به نیروهای آمریکایی در منطقه آماده می
شدند ».بیانیهجانبولتونواکنشهاییدربرداشته
است؛ وندی شرمن ،نماینده ارشد آمریکا در دوران
مذاکراتهستهایباانتشارتصویراینبیانیهواعالم
ارسالناوهواپیمابروهواپیماهایبمبافکنجدید
به خاورمیانه در صفحه توئیتر خود ،نوشت« :واقع ًا
جانبولتونبهدنبالایناستکهمارادرگیرجنگ

پاسخعارفبهایده«مشارکتمشروط»درانتخابات
ســرانــجــام محمدرضا عـــارف رئــیــس ش ــورای
عالی سیاستگذاری اصــاح طلبان به بیان
راهبردهای ایــن جریان در انتخابات پیش رو

پرداخت .راهبردهایی که آشکارا در تعارض با
پیشنهاد «مشارکت مشروط» سعیدحجاریان
تئوریپردازسرشناساینجریاناست.حجاریان
چندی قبل گفته بود(«:درباره انتخابات) چند
رویــکــرد پیش روی اصالحطلبان ترسیمشده
است اما در کوتاهمدت شاید عقالنی ترین راهبرد
خود را بتوان در مشارکت مشروط جست ».این
پیشنهاد به عنوان «مشارکت مشروط» در بین
چهره های اصــاح طلب بازتاب داشــت و البته
برخی آن را رد کردند و برخی نیز بر آن صحه
گذاشتند .اکنون محمدرضا عــارف بــدون نام

با ایران و ونزوئال کند .جنگی ندیدهام که او نخواهد
آن را برپا کند .پس دونالد ترامپ کجاست؟!» ایالن
گولدنبرگ،یکمقامسابقپنتاگونویکیازمقامات
ارشد مرکز امنیت جدید آمریکا در واشنگتن نیز در
واکنشی تأکید کرده که «وجود یک ناو در سنتکام

چیز عجیبی نیست ،روالی عادی دارد و از مدتها
قبل برای آن برنامهریزی شــده بــود .لحن آتش
افروزانهبولتوناستکهعجیبوتحریکآمیزاست
امابهگمانمناینیکفرصتبرایتهدیدایرانیها
ونهچیزیبیشتراست».

فرا خبر

روغن ریخته نذر امامزاده؟

هنوز ابعاد دقیق ارسال ناو هواپیمابر آمریکایی و علت آن مشخص نیست .اما اعالم شده که این ناو یک
ماه پیش از آمریکا راه افتاده است .این یعنی حرکت این ناو حتی پیش از تروریستی اعالم شدن سپاه
توسطآمریکابودهوطبیعت ًابهتروریستیاعالمشدننیروهایسنتکامتوسطایرانهمارتباطیندارد.
نکته مهم در این موضوع همان گزاره ای است که رسانه های آمریکایی اعالم کردند .بر اساس گزارش
گاردین«اتفاقجدیدیدرخلیجفارسکهنیروهایدریاییآمریکاوایرانبهطورمعمولدرنزدیکیهم
قراردارند،نیفتادهاستوناوآبراهاملینکلنکهحاملنیروهایحملهاست،یکماهپیشازایناظهارنظر
بولتونعازمخلیحفارسشدهبود».دربارهناولینکلنهمهرچندابعادمسئلههنوزکاملروشننیست،اما
بهنظرمیرسدحرکتاینناوبهسمتجنوبغربآسیادرزمینهاقداماتمعمولآنبودهوجانبولتون
قصدداشتهاستتنهابهرهبرداریرسانهایخودراازاینمسئلهببرد.ضمناینکهاساساحضورناوهای
هواپیمابرآمریکاییدرنزدیکیآبهایایرانبهدلیلآنکهدرتیررسموشکهاینقطهزنایرانقرار
می گیرند ،آن ها را به سیبل های متحرک و آماده انهدام تبدیل می کند .بنابراین حضور ناو در نزدیکی
مرزهایایراننهتنهانشاندهندهعزمآمریکابرایجنگنیستبلکهبیشترجنبهروانیوتبلیغیداردو
درادبیاتنظامیآنگاهکهاینناوهابهآبهایدوردستترمیروند،بایدحرکتشانراجدیگرفت.
بــردن از این پیشنهاد حجاریان ،از «مشارکت
حداکثری» به عنوان راهبرد اصالح طلبان نام می
برد؛موضوعیکهنقطهمقابل«مشارکتمشروط»
است .به گزارش ایسنا ،محمدرضا عارف با بیان
این که «راهبرد اصلی اصالح طلبان در انتخابات
مجلس مشارکت حداکثری و تالش برای حضور
حداکثری مردم اســت» ،گفت که دستگاههای
متولی امر انتخابات نیز باید به گونهای عمل کنند
که زمینه حضور همه سالیق فراهم شود .عارف
در توضیح رویکرد اصــاح طلبان در انتخابات
مجلس گفت :در انتخاباتهای اخیر راهبرد
اصالحطلبان مشارکت حداکثری و تالش برای
حضور حداکثری مردم بوده است که آن را در چند
انتخابات اخیر دنبال کردیم بنابراین امیدوارم

شورای عالی سیاستگذاری و دیگر تشکلهای
اصالحطلبان نیز به جمعبندی برسند تا راهبرد
نهاییمان را به صورت رسمی اعالم کنیم .رئیس
فراکسیون امید مجلس افزود :البته دستگاههای
متولی امــر انتخابات نیز باید به گونهای عمل
کنندکهزمینهحضور همهسالیق
فراهم شود .در این صورت
حضور جــدی و معنادار
مـــردم در انــتــخــابــات را
شــاهــد خــواهــیــم ب ــود که
نتیجه آن افزایش
مــشــروعــیــت و
اقــتــدار نظام
خواهد بود.

یک تحلیل گر مسائل سیاسی با اشــاره به
افشاگری های اخیر رئیس سابق سازمان
صداوسیما ،این اظهارات را مرتبط با طراحی
حلقهاحمدینژاددانست.محسنمهدیاندر
ابتدای یادداشتش نوشت :اولین فیلم توسط
میرقلی خان منتشر می شود .بخشی از این
فیلم را خود میرقلی خان و بخش دیگری را
سرافرازمیگیرد.اماچرا؟اساسافیلمگرفتن
درفرودگاهآنهمبایکبغلپرونده،چهدلیلی
جز برنامه ریزی ابتدایی برای انتشار و جلب
توجه دارد؟ سرافراز سپس بدون اعتراض به
انتشار فیلم ،دربــاره سفر و پرونده ها توضیح
می دهد .در اقــدام بعدی فیلم دوم میرقلی
خان با اتهامات جدید علیه سپاه منتشر می
شود و در نهایت سرافراز مقابل دوربین یکی
از نزدیکان احمدی نــژاد می نشیند و علیه
سازمان اطالعات حــرف می زنــد؛ آن هم با
ادبیاتی که پیشتر و از سال ها قبل برای مردم
آشناست! مهدیان در این یادداشتش  که در
فارس منتشر کرده است با اشــاره به این که
"طائب" اسم رمز طراحی عملیات هایی است
که سند شش دانــگ آن در اختیار احمدی
نــژاد اســت ،اف ــزود :احمدی نــژاد اطالعات
سپاه را مهم ترین عامل دستگیری و محاکمه
نزدیکانش(بقاییومشائی)میداند.مهدیان
افزود :احمدی نژاد وقتی متوجه شد که نمی
تواند حرف هایش را از طریق رسانه ها منتقل
کند سراغ یک "نــزاع نیابتی" رفت .سرافراز
بازیگر همین بازی سازی است .انتشار گفت
وگوی یکی از نزدیکان احمدی نژاد با سرافراز
آخرین حلقه رسانه ای همین پــروژه بود که
کلیدخورد.درادامهاینیادداشتآمدهاست:
پیش بینی سرافراز از جنگ نیز ،درباره تهدید
میرقلی خان برای انتشار برخی اسناد است
کهپیشتردرپیشبینیاحمدینژادازآشوبو
فروپاشیمطرحشدهاست.درادامهیادداشت
آمــده است:حیات سیاسی احمدی نــژاد در
"تشویشوبههمریختگیسیاسی"است.وی
برایماندندرکانونتوجهات،تخریبدوجارا
هدفگیریوبااتهامزدنبهایندونهادتالش
کردهمچنانقهرمانبماند.یکیعدلیهودوم
اطالعات سپاه .گزینه اول با آمــدن رئیسی
حذف شد و ماند گزینه اطالعات سپاه که با
تروریست خواندن و محبوبیت سپاه در سیل،
این گزینه هم درحال حذف شدن بود .بعد از
تروریست خواندن سپاه که از نهضت آزادی تا
برخی اپوزیسیون خارج از کشور و آحاد ملت و
مسئوالن را در مقابل آمریکا متحد کرد ،الزم
بود مجدد سپاه تخریب شود تا بستر تشویش و
حیات احمدی نژاد از بین نرود .وی در پایان با
تأکیدبراینکهبازیسازاصلی«سرافرازگیت»
،شخصاحمدینژاداست،تصریحکرد:نباید
آدرسغلطداد.کاشآقایسرافرازسرنوشت
اشرابهپوپولیسمانحرافیگرهنزند.

