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رئیس اندیشکده جهان اسالم

پیام حضور اسرائیل در ائتالف
دریایی آمریکا
حضور رژیــم صهیونیستی در منطقه خلیج
فـــارس مــی تــوانــد آغـــاز یــک چــالــش جــدی
بــاشــد .جمهوری اســامــی ای ــران بــا تشکیل
محور مقاومت و همکاری با آن ،عمال سیاست
دور ســازی رژیــم صهیونیستی از مــرزهــا را
دنبال کرده است و سیاست دفاعی ایران در
طول سال های اخیر ،رها سازی مرزها از هر
نوع درگیری و تجاوز خارجی بود .جمهوری
اسالمی ایران ،سازمان منافقین را با همکاری
دولــت عــراق از مــرزهــای ایــران دور ساخت.
داعش را از  40کیلومتری خود عقب نشاند،
سبب خــروج آمریکا از غرب آسیا شد و عمال
کمربند امنیتی به وجود آورد که در آن سیاست
رسمی و اصلی اش ،مقابله با تل آویو و سرکوب
اراده های راهبردی و قــدرت ژئواستراتژی
صهیونیست هاست .حاال اعالم حضور رژیم
صهیونیستی در یک ائتالف دریــایــی علیه
ایــران ،آن هم در خلیج فــارس پیام واضحی
از سوی واشنگتن به تهران است که تنش در
خلیج فارس افزایش می یابد و به طور حتم ایران
در این زمینه سکوت نخواهد کرد .همچنان
کــه سخنگوی وزارت خــارجــه ایـــران بــه این
موضوع واکنش نشان داد و گفت« :جمهوری
اسالمی ایــران معتقد است اصل این ائتالف
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تنش زاست و هرگونه حضور احتمالی رژیم
اشغالگر قدس در این ائتالف خودخوانده را،
که وجــود نامشروعش در خاورمیانه اساس
ناامنی و بی ثباتی است ،تهدیدی آشکار علیه
امنیت ،حاکمیت و تمامیت ارضی خود و عاملی
بحران آفرین و بی ثبات ساز در منطقه خلیج
فارس تلقی می کند و در چارچوب سیاست
بازدارندگی و دفاعی کشور ،حق مقابله با
این تهدید و دفاع از خود را محفوظ می دارد
و در عمل به آن در چارچوب سیاست دفاعی
کشور ،تردیدی ندارد و مسئولیت کلیه عواقب
ایــن اقــدام خطرناک برعهده رژیــم آمریکا و
رژیم نامشروع صهیونیستی خواهد بود ».اگر
بخواهیم موضع گیری وزارت خارجه ایران را
بر پایه تحلیل گفتمان ،تحلیل و بررسی کنیم،
اهمیت این واکنش شاید در ردیف یکی از مهم
ترین اتفاقاتی باشد که در سال گذشته ،وزارت
خارجه کشورمان به آن واکنش نشان داده
است.
یک :ایران حضور رژیم صهیونیستی را تهدید
امنیت ملی ،حاکمیت و تمامیت ارضی خود
معرفی کرده است .در طول چهار دهه گذشته
هر جا ایران موضوعی را تنش زا دانسته ،تالش
کــرده است با رویکرد «صبر استراتژیک» آن
را تحمل کند امــا در قبال پــرونــده هایی که
حاکمیت و امنیت ملی اش را درگیر می سازد،
هیچ گاه از رویکرد «صبر» استفاده نکرده و
عمال به پرونده ورود و تالش کرده تا معادالت
صحنه را به نفع خود تغییر دهد .در واقع ایران
بدون لحظه ای درنگ ،به پرونده ای که امنیت
ملی و حاکمیت اش را درگیر سازد ورود می
کند و در برابر آن موضع جدی اتخاذ خواهد
کرد .باید درک کرد چنین موضعی به طور حتم
علیه کشورهایی خواهد بود که در این ائتالف

حضور دارند.
دو :دس ــت ایــــران بـــرای درگــیــری بــا رژیــم
صهیونیستی در خلیج فـــارس ب ــاز اســت.
صهیونیست ها در چند موضع نظامی در سوریه
علیه ایــران اجــرای آتش توپخانه ،موشکی و
هوایی داشتند که هر یک با واکنش سخت
ایــران مواجه شد و عمال ایــران نشان داد به
هیچ عنوان در برابر رژیم صهیونیستی سکوت
نخواهد کرد .حضور صهیونیست ها در خلیج
فارس به طور حتم تهران را ترغیب خواهد کرد
تا برای مهاربیشتر تل آویو دست به اقداماتی در
مدیترانه و محیط پیرامونی رژیم صهیونیستی
بزند که بــرای اسرائیل ،گــران تمام خواهد
شد.این اقدام می تواند حتی در سیاست «اقدام
متقابل» به تجهیز حزب ا ...یا حتی ارتش سوریه
به قایق های تندرو و نیروی دریایی الزم برای
مهار رژیم صهیونیستی در مدیترانه منجر شود.
موضوعی که می تواند کفه معادالت در دریای
مدیترانه را کامال تغییر دهد.
سه :همان طور که مطرح شد به نظر می رسد
ورود رژیم صهیونیستی به این ائتالف را باید
مسئله ای قابل توجه قلمداد کرد که با هدف
افــزایــش سطح تنش هــا در منطقه از سوی
آمریکا و انگلیس دنبال می شود  .بدیهی است
ایران تا به امروز برای کشورهای همسایه خود
در خلیج فارس سیاست خصمانه یا متقابل به
مثلی استفاده نکرده اما ،حضور نظامی رژیم
صهیونیستی می تواند این پیام جدی را برای
کشورهای منطقه داشته باشد که ورود به این
ائتالف برای آنان خطرات جدی خواهد داشت
و موضوع صرفا حضور اسمی یا نمایشی در یک
ائتالف نخواهد بود .باید منتظر ماند و دید آیا
صهیونیست ها حاضر به ریسک در این سطح
هستند یا خیر؟

الزامیشدن استفادهازکارتشخصیسوخت ۲روزبهتعویقافتاد
الزامی شــدن استفاده از کــارت سوخت،
دو روز به تعویق افتاد .به گــزارش تسنیم،
در حــالــی کــه طبق اطــاعــیــه خــردادمــاه
شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی ایران
درخصوص الزامی شدن استفاده از کارت
سوخت شخصی ،قرار بود از ساعت  24شب
گذشته (بامداد  20مردادماه) استفاده از
کارت سوخت شخصی در چهار کالن شهر
تهران ،کرج ،تبریز و اصفهان الزامی شود ،در

اطالعیه جدیدی که عصر دیروز صادر شده،
این موضوع مهم به  22مردادماه موکول
شده است .در این اطالعیه هیچ اشاره ای
به اجرای سراسری یا چهار شهر نشده است
که احتمال دارد به معنای اجرای سراسری
این طرح باشد.
در اطالعیه مزبور آمــده اســت :بــرای رفع
مشکل کسانی که کارت سوخت خود را گم
کــرده انــد ،مقرر شده به مدت محدودی از
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کارت جایگاهدار برای تحویل مقدار محدود
سوخت به ایــن گونه خــودروهــا استفاده و
حسب م ــورد ،تــا زمــانــی کــه در هــر منطقه
متناسب با شرایط ،اعــان شــود ،این رویه
ادامه دارد .همچنین توضیح داده شده است
در صورتی که مالکان خودروها در استفاده از
کارت سوخت خود با مشکلی روبه رو شدند،
از طریق سایت niopdc.irیا تماس با شماره
 09627اقدام کنند.

حرف مردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن05137009111:

•• هشداربهدولتومسئوالن!گسلطبقاتیدر
جامعهدرحالشکلگرفتناست.ازهماکنونبه
فکرراهکاروحلاینمعضلبزرگباشید!
•• به آقای جهانگیری بفرمایید به جای
عذرخواهی راهی نشان بدهند که چگونه با
 ۹۰۰تومانحقوقهزینهشهریهممنوعه،مانتو،
کتاب،کیف،کفشو...مدرسهرابدهم؟خوردو
خوراکخانوادهامپیشکش!
•• قرمزی جان اوال مودب باش .ثانی ًا نظرسنجی
رسمیتونازکدوممنبعهکهمیگیپرسپولیس،
پرطرفدارترین تیم آسیاست؟! گرچه بعید می
دانمروزنامهقرمزخراساناینروچاپکنه.
•• باید فکری اساسی برای نانوایی ها کرد که
بیشتر آن ها بهداشت را رعایت نمی کنند .با
یک دست خمیر می زنند وبا دست دیگر گوشی
جواب می دهند! یک نفر هم با همان دستی که
اسکناسآلودهراگرفتهنانمیدهد!
•• اگه ادعای فلج شدن دانش آموز رودباری
درست باشد آن معلم ،رئیس مدرسه ،رئیس
آموزش و پرورش و ...می توانند شب را با وجدان
راحت بخوابند؟ من از خواندن آن دلم به درد
آمد.خودتانرالحظهایجایپدرآندانشآموز
بگذارید.
•• اگر زنانی حیله گر مهریه خودرا در زمان عقد
می گیرند و بعد جدا می شوند دلیل نمیشه
که قاضی فکر کنه همه زنان طمع دارند!
خانمی گفت شوهرش اورا بیرون کرده و بعد به
110زنگزده کههمسرمتمکیننداره!
•• رئیساتحادیهامالکندیدهغیبگفتند.کاری
نمی تونین انجام بدین لطفا با خنجر به قلب این
همهمستاجرنزنین.جوابیهتونبهدردخودتون
وبنگاهدارانبیانصافمیخوره،نهبهدردمردم.
شماخواهانقشرسرمایهدارهستید.
•• تو این گیر ودار گرانی دلمون به شما یکی
خوش بود که شما هم انگار نه انگار! چند روز
پیشپیامفرستادمچراچاپنکردید؟اینجاهم
باندوباندبازی؟!
•• به قول دوستمون آمریکا که ما رو تحریم کرده
حداقلماهمگوشیهایآیفونروتحریمکنیم.
بهویژهنمایندههایمجلسوآقازادهها.

پیامك2000999:

ایتا،

آیگپ،

سروش9033337010:

•• والدین جوان امروزی لطفا به تربیت فرزندان
دلبندتان اهمیت دهید وفقط به ظاهرآنان
رسیدگینکنید.چونهمینزورگیرانوسارقان
امروزینتیجهنبودتربیتصحیحوالدیندیروزی
هستند.
•• رفتمازکفشبال،کفشخریدم.فروشندهگفت
زیرهکفشششماهگارانتیداره.سهماهبعدزیره
ترک برداشت و شکست .برای گارانتی مراجعه
کردم،گفتندکفشبالبهشرکتدیگریواگذار
شده و این مورد ،به ما ربطی نداره .چرا کسی
جواب گو نیست؟ پس کجاست شعار حمایت از
مصرفکننده؟
•• یکی ازشرایط صحت طالق حضوردوشاهد
عادل است .باتوجه به این که هنگام ثبت واقعه
طالق سند طالق صادرمی شودچه ضرورتی
داردکه واقعه طالق درشناسنامه زوج ثبت
شودوهرگاه زوج برای ارائه شناسنامه به جایی
مراجعه کنندافراددیگرازوضعیت طالق آن
هامطلع شوند؟ پیشنهاد می شودباتوجه به این
که ثبت واقعه طالق دراداره ثبت و سازمان ثبت
احوال درج می شودصفحه طالق و ثبت آن
ازشناسنامههاحذفشود.
•• مادریسنباالدراتوبوسگلهمندبودازفروش
راحت مواد در شهر ،می گفت پسرم شیشه
مصرفمیکنهچندبارمنوپدرپیرشرازدهکه
پولبدیدموادبخرم!گریهکردوگفتکاشخرده
فروشانراهماعدامکنند.
•• در جواب دوست عزیزی که فرمودند "معلمان
دوستدارندحقوقزیادبگیرندوکارنکنند"باید
عرض کنم که فعال دولت محترم قصد خود در
افزایش حقوق معلمان را در بوق و کرنا کرده و
مثل خیلی کارهایش از عمل خبری نیست!
خیال شریف راحت باشد! باید به دولت محترم
گفت":بهدشتآهویناگرفتهمبخش".
•• مجتمع قضایی مطهری مشهد حتی اجازه
ورود شکات به داخل مجتمع را نمی دهدچه
رسد به شنیدن درد دل مردم ودادرسی آن ها
 .هیچ کسی هم پاسخ گو نیست .ازخبرنگاران
عزیز انتظار است با مراجعه به مجتمع های
قضایی ،اجرا نشدن طرح تحول قوه قضاییه را

نامهجمعیازفعاالناقتصادیبهرئیسیدرحمایتازاحمدعراقچی
ایرنا  -جمعی از فعاالن اقتصادی کشور در
نامهای به رئیس قوه قضاییه با دفاع از شخصیت
و سوابق «سیداحمد عراقچی» ،معاون ارزی
پیشین بانک مرکزی که هم اکنون در حال
محاکمه است ،خواستار رعایت عدالت و انصاف
در برخورد با وی شدند .در این نامه آمده است:
«این جانبان خود متأثر و صدمه دیده از نوسانات
نرخ ارز هستیم و از مطالبات عمومی و ناراحتی

جامعه از نوسانات نرخ ارز در دو سال گذشته
آگاهیم .همچنین خود بر مبارزه شدید و قاطع
با فساد در هر جا که باشد تاکید داریــم .ولی
معتقدیم اگر خدای ناکرده صرف ًا برای التیام
فشارهای روانی و اقتصادی جامعه ،افرادی در
مسئولیتهایحساسیابااسامیشناختهشده
مجازات شوند ،انصاف و عدالت آسیب خواهد
دید و ضربه به انصاف افزایش دهنده فساد است

نه از بین برنده آن».
این نامه به امضای  65نفر از فعاالن اقتصادی
از جمله فعاالن بــازار سرمایه رسیده است که
مهمترین آن ها برخی مدیران فعلی و سابق
سازمان بورس از جمله علی سعیدی ،محمد
فطانت ،امیر هامونی و حسین خزلی خرازی
و همچنین فرزانه شرفبافی ،مدیرعامل سابق
هواپیمایی ایران ایر هستند.

نمابر05137009129:

رسانه ای کنند تا رئیس دادگستری خراسان
رضوی وجناب رئیسی درجریان قرار بگیرند.
شاید درهای آهنین دادگستری مشهد به روی
مردمستمدیدهبازشودوعدالتعلویرادرعمل
مشاهدهکنند.
•• جناب آقای مدیری! من و اکثرمردم طرفدار
شماهستیم  ،ولی چرا برنامه جدید شبیه به
دورهمیرودرتلویزیونپخشنمیکنید؟شاید
مردم پولی نداشته باشن که برن و هر قسمت از
برنامهتونروبخرن.
•• آیااین عدالت است که به یک اختالسگر
اجازه دهند به اصطالح باپول خودش جوری
که دلش می خواهد درزندان برای خودش
امکانات فراهم کند؟ حال آن که عدالت حکم
میکندهمهزندانیانازلحظهایکهوارد زندان
می شوندازامکانات یکسانی برخوردارباشند
درغیراینصورتزنداننیستهمانهتلاست.
•• یکی از فدراسیونی ها دست دادستان کل
کشور را بگیرد ،ببرد روی سکوهای ورزشگاه
آزادیبنشاندتاایشانببیندکهازتلویزیوندست
وپاهایبازیکنان 15،تا 20برابرواضحتروبهتر
دیده می شود تا از روی سکوهای ورزشگاه .اگر
هم موضوع حضور فیزیکی است که سکوهای
جدای ورزشگاه ،از کوچه و خیابان و بازار و محل
کار و پارک و سفر و همه جا و همه جا و همه جا،
امنتروشرعیتراست.
•• ازفروشگاه اتکا بابت توجه به شان ومنزلت
ومعیشت کارکنان مسلح سپاس گزارم که برنج
هندی با پایین ترین کیفیت در قالب سبدکاال
تحویل می دهند! برای معاوضه با برنج بهتر به
هرفروشگاهیرفتمگفتندقشرضعیفهمازاین
برنجهانمیخورند!
••آن هایی که می گویند علت گرانی گوشت و
دیگر اقالم ،دالل ها هستند چرا این دالل ها را
دستگیرومحاکمهنمیکنند؟
•• چرا مسئوالن به فکر استفاده بهینه از
نورخورشید نیستند؟ کاری که سال هاست در
کشورهای دیگر انجام می شود .متاسفم برای
نسل بعد که باید در کتاب ها بخوانند ما نسل
بیمسئولیتیبودیم.
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