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مختصات پازل ضد مقاومت
در پساکرونا
آمــریــکــا و بــرخــی از مــتــحــدان مــنــطــقـهای
و فرامنطقهای در بیش از یــک ســال گذشته
طرحی حــرفـهای و خطرناک را بــرای منطقه
خاورمیانه پیگیری و اجرا کردند .یک پازل کامل
که هدف آن نابودی محور مقاومت و پایان دادن
به منازعات ضدآمریکایی در منطقه بود .بخش
های رسانهای ،اقتصادی ،سیاسی ،نظامی و
شبه نظامی ،این پازل را به یک جنگ هیبریدی
یا ترکیبی علیه عناصر مقاومت تبدیل کرده بود.
گرچه ایجاد نارضایتی و اغتشاش در ایــران،
بیدولت سازی در عراق و لبنان و ایجاد تفرقه
در بین عناصر این محور و ترور سران آن تا حدی
با موفقیت پیش رفته بود اما به نتایج نهایی خود
نرسید .از طرف دیگر پیشرفتهای محور مقابل
آمریکا در یمن و سوریه و همچنین شکست های
سیاسی در منازعات بین المللی بخش های
دیگر ،این پازل را با مشکل مواجه ساخته بود.
در این میان به وجود آمدن بحران کرونا در عرصه
جهانی ،ترمزی بود برای سرعت غیرقابل کنترل
تحوالت خاورمیانه؛ اتفاقاتی که مانند برق
طر فهای مختلف را به گوشه رینگ می برد یا
دوباره بر موضوعات سوار میکرد ،زیر خاکستر
قرنطینه رفت .سقوط قیمت نفت نیز رگ حیاتی
برخی دولتهای منطقه برای دمیدن در آتش
منازعات را خاموش یا حداقل معتدل کرد .در
همین ایام تهدیدات و نمایش های نظامی در
عراق توسط دوطرف درگیر برای انجام حمالت
علیه یکدیگر در زمانی که جایگاه نخست وزیری
بــدون صاحب مشخص ســرگــردان بــود ،ادامــه
داشت.حاال و پس از گذر از دوره اوج کرونا به نظر
میرسد که طرف آمریکایی مجدد به فکر پیگیری
پازل قبلی خود با توجه به شرایط جدید منطقه
افتاده است .پازلی که قطعات رسانهای آن در
زمان کرونا به شکل جدی تداوم داشت و به اشکال
مختلف حتی زمانی که دولت های منطقه به ویژه
ایران نتایج موفقیت آمیزتری در کنترل بیماری
نسبت به دول غربی داشتند ،پیگیری میشد.

ایجاد اختالف ،ناامید سازی ،تغییر جبهه دشمن
و دوست ،تمسخر ،ایجاد تردید ،بی اعتماد سازی،
دروغ و فریب و ...از عناصر این جبهه علیه اذهان
مردم منطقه بود .در کنار این امر امید داشتن
طرفغربیبهنتیجهفشارهایاقتصادیمحتمل
در منطقه به ویــژه بر کشورهای عضو در محور
مقاومت یعنی ایران ،عراق ،سوریه و لبنان بخش
مهم دیگراین پازل است .آمریکاییها در آغاز
بحران کرونا سعی داشتند به شکل کنترل شده،
برخی معافیت های حداقلی در تحریم را به ایران
اعطا کنند تا از فروپاشی ساختار ظالمانه تحریم
ها بر اثر فشارهای بین المللی در موضوع کرونا
جلوگیریکنندامادرمقابلاصلفشارحداکثری
را حفظ کردند تا باتوجه به سقوط قیمت نفت و
کاهش فروش آن ،اقتصاد ایــران را در تنگنای
بیشتری قرار دهند .موضوعی که به نظر میرسد
فعال موفقیت آمیز بوده ،به ویژه این که فشارهای
هزینهای کرونا و رکــود اقتصادی آن فشارها
را چندین برابر کرده است .بنابراین در عرصه
اقتصادی بخش سابق پازل مذکور هنوز پرقدرت
خود را به پیش میبرد .از طرف دیگر افزایش
فشار به کشورهای غربی برای تروریستی اعالم
کردن عناصر مقاومت به ویژه حزب ا ...میتواند
مقدمهای برای فشار بیشتر یا ترور اعضای بلند
پایهآنباشد.درعرصهسیاسیدرعینحال فشل
بودن قدرت چانه زنی آمریکا در فضای جهانی
باقی است .پمپئو از طرحی سخن به میان آورده
که میتواند آمریکا را به انزوای بیشتر در عرصه
بین المللی بکشاند« .بودن در توافقی که خروج از
آن افتخار دوسال اخیر ترامپ است» ،خالصه این
طرح برای تداوم تحریم تسلیحاتی ایران است.
باید دید کشمکش های جهانی در این موضوع به
کجا خواهد رسید.در عرصه نظامی اما موضوعات
متعددی در جــریــان اس ــت .سلسله حمالت
صهیونیستها به سوریه ادامــه دارد و به نظر
میرسد با جسارت بیشتری پیگیری میشود.
در عراق نیز داعش دوباره سربرآورده و حمالتی
را تــدارک دیــده اســت؛ مــواردی که میتواند به
مشروع سازی تداوم حضور آمریکاییها در عراق
منجر شود .آمریکایی ها نیز با تجمیع نیروهای
خود در عین االسد آرایــش تدافعی گرفته اند.
آرایشی که تا دو هفته پیش کامال تهاجمی بود
اما به نظر میرسد رفتار و پیغام های طرف محور
مقاومت و همچنین گسترش کرونا در تمامی
پایگاه های منطقهای آنان موجب عقب نشینی
آمریکا شده است .این شکل تهاجمی در شش
ماه گذشته و با انجام رزمایش های متعدد در
جنوب خلیج فارس میرفت که شکلی خطرناک
به خود بگیرد اما این کرونا بود که ترمز تحوالت
نظامی در طرف آمریکایی را کشید .در سوریه نیز
وضعیت فعال سفید است تا زمانی که ارتش دوباره
عزم فتح ادلب کند .این بار اما مشخص نیست که
واکنش ترکیه چه خواهد بود .عنصر مهم دیگر در
بخش نظامی فعال شدن جدی گزینه ترور سران
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محور مقاومت در منطقه است .پس از به شهادت
رساندن راس این جریان یعنی سردار سلیمانی،
به نظر میرسد که طرف مقابل از اعتماد به نفس
بیشتری برخوردار است.
این عناصر نشان میدهد که پازل آمریکاییها
و هم پیمانان غربی و عربیاش هنوز در جریان
است .اما شکل های جدیدی به خود گرفته و
روندهایی با توجه به وضعیت جدید بــرای آن
طراحی شده اســت.در این میان عناصری نیز
وجود دارد که کارکردی بودن این پازل را در
وضعیت کنونی به چالش میکشد .تضعیف
جدی نیروهای آمریکایی پس از گسترش کرونا
در پایگاه های خاورمیانه واقعیتی است که دایره
فعالیت هــای دولــت ترامپ در عرصه نظامی
را به شدت محدود میسازد .این تضعیف در
عرصه سیاست داخلی و خارجی ترامپ پس
از کرونا نیز میتواند عملکرد پــازل مذکور را
با مشکالت جدی مواجه ســازد .دولتی که دو
مــاه اســت به شکل جــدی درگیر یک بیماری
ویروسی شــده و حــاال با احتمال تک دور های
شــدن نیز بیش از پیش مواجه شــده اســت .در
عرصه سیاسی فشارها برای از بین بردن توافق
برجام کارساز نبوده و حاال احتمال برداشته
شدن تحریم تسلیحاتی ایران بیش از هر زمان
دیگری است .موضوعی که ایران را با یک پرش در
عرصه واردات و صادرات سالح مواجه میسازد
و تــوازن قــوای نظامی در منطقه را دستخوش
تغییر میکند .وضعیت هم پیمانان منطقهای
آمریکا نیز چندان خوب نیست .انزوای سعودی
پس از شروع جنگ نفتی با روسیه بیشتر و حاال
پس از سقوط قیمت نفت با مشکل رفع و رجوع
حداقل هــای هزینههای اقتصاد نفتی خود
مواجه شده است .اختالفات عربی در جنوب
خلیج فارس همچنان ادامه دارد .عالوه بر این
عربستان واقعا نمیداند باید با بحران یمن چه
کند ،به ویژه این که روند پس گرفتن زمین توسط
انصارا ...آغاز شده است .در اسرائیل نیز پس از
چند دوره رای گیری هنوز مشکل تشکیل دولت
باقی مانده است .همچنین موضوع افغانستان
با وجود امضای توافق نامه با طالبان هنوز حل
نشده و دو نفر خود را منتخب مردم میدانند؛ دو
نفری که هیچ کدام مورد تایید طالبان نیستند.
خالصه این که پازل قبلی به شکل جدی و البته
با روش های جدید پیگیری میشود اما سدهای
قابل توجهی در مقابل آن قرار دارد .بنابراین
هوشمندی بسیار دقیقی در این موضوع الزم
است .حفاظت از سران مقاومت ،حفظ اتحاد
عناصر مقاومت ،عقب رانــدن طرف مقابل در
عرصه نظامی ،افــزایــش فشار بر هم پیمانان
طرف مقابل ،تدبیر سیاسی برای بهره مندی از
دوستان جهانی در عرصه بین الملل ،تشدید
راهکارهای برون رفت از رکود اقتصاد و جریان
سازی هوشمند رسانهای ،بخشی از راهبردهای
کالن الزم در این عرصه است.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• به خدا قسم ما راضی هستیم همین مبلغ
یارانه  45تومانی را هربرج واریزکنیم به
خزانه دولت ولی شرایط زندگی و اقتصاد
برگردد به زمان قبل ازیارانه یعنی سال .89
•• از پارسال وارد مسئله «گران نمی خریم»
شدید .روزنامهتان را پر می کنید .نتیجه چی
شد؟ ماشین ،گوشت ،حبوبات و همه چی دو
تا سه برابر شد .شما این وسط چه کار کردی
و چه نتیجه ای گرفتی؟
••چ ــرا نــیــروی انتظامی بــه روزهخــــــواری و
سیگارکشی برخی از کسبه واکنش نشان
نمی دهــد؟ البد اهمیت نــدارد؟! ظهر رفتیم
داخل مغازه ،با کمال پررویی دیدیم طرف داره
ماکارونی یا جوجه می خوره یا سیگار می کشه!
•• اون مدیری که میگه گرانی نداریم و بازار
کنترل میشه بیاد همین حــرف رو جلوی
مردم بزنه .مردم کسی رو نمی بینند که حرف
دلشون رو بزنند.
•• بعضی افراد در هر صورت فقط نق می زنند
و شاید توقع دارند دولت یک واحد منزل و یک
خودرو به صورت بالعوض تقدیم شان کند .
این هاهمیشه گالیه دارند.
•• ما مگر چه گناهی کرده ایم که هر روز باید
برای گران شدن چیزی غصه بخوریم .می
فهمید که با قیمت خانه چه کرده اید؟ جوان
ترها دیگر چطور می توانند خانه دار شوند؟!
می دانید با قیمت ارز و طال چه کردید؟ یک
کارگر و کارمند چندصد سال باید کار کند تا
یک پراید قراضه بخرد؟!
•• چــنــد ســـال اســـت کــه دولــــت و مجلس
میخواهند سه صفر یا چهار صفر از پول ملی
را حذف و واحد پول ملی را از ریال به تومان
تبدیل کنند اما فقط حرف می زنند و عملی
نیست .سه صفر حذف بشه واقعی تره .این
قدر حرف نزنید مسخره ها.
•• عدالت در این کشور یعنی همین که به تاجر
و کارمند و ثروتمند سهام عدالت می دهند
آن وقت به کاسب و کارگر و بــازاری توصیه
میکنند که سهام دولتی بخرید!
•• دولــت دکتر روحانی به خصوص در اوج

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

کرونا زحمات زیــادی کشید .مخاطبی که
دیروز انتقاد کرده بود بداند ایشان با اهانت
بی سند و دهنکجی به بهانه انتقاد از حرکت
مثبت و جهادی نمی ایستد.
••چرا دولت افزایش حقوق را برای معلمان
بازنشسته اعمال کرده اما مستمری بگیران
تامین اجتماعی از این قضیه عقب افتاده اند
و کسی به فکرشان نیست؟
•• مگه چقدر به مستمری مان اضافه شده که
 ۳۱درصد به مبالغ اجاره اضافه شده؟ مشهد
زندگی می کردیم نشد ،آمدیم شهرستان.
حاال هم وضع اگر به همین ترتیب باشد باید
بریم روستا.
•• ما این قدر توی قرنطینه ماندیم اما یکدفعه
همه جا رو آزاد کردند .وقتی بعد از چند روز
بیرون رفتیم ،دیدیم که همه مردم بیرون
اند و فقط ما از همه جا بی خبریم .اینبار
اگر دوباره کرونا بیشتر شد من هم دیگر در
قرنطینه نمی مانم.
••مملکت و مدیریتش مال خودتان! فقط
کاری نکنید که ما کارگران شب ها گرسنه
سرمان را روی بالش بگذاریم .دیگر خسته
شدیم از ایــن همه بدبختی و مشکل .چرا
کسی به فریادمان نمی رسد؟
••به کارگاهی وام کرونایی بدهید که به
فروشنده یا کارگرش طبق قانون کار حقوق
پرداخت کرده و تامین اجتماعی محل کارگاه
باید تاییدیه لیست بیمه شدگان آن کارگاه را
بدهد و اداره کار هم قرارداد کاری کارفرما
با کارگرانش را تأیید کند که طبق قانون
کارحقوق و مزایا به پرسنل اش می داده
است .هرچه اشتغال زایی طبق قانون کار
بیشتروامش هم بیشترباشد.
•• 10روز از ماه رمضان گذشت .ما هنوز با
خرما روزه مان را افطار نکردیم .لعنت بر این
گرانی که دیگر نمی توانیم یک خرما بخریم.
••* کــاش مــی شــد در روزنــامــه خــراســان
قسمتی در نظر گرفته می شد برای کسانی
کــه نــیــاز بــه کــار دارنـــد ودر ایــن موقعیت
بیکارشده انــد .مــردم پیام و شماره تلفن

زمان جدید برگزاری آزمون های برنامه زمانی جدید برگزاری آزمو نهای ورودی
ورودی دانشگاه ها دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در سال 99
در سال  ۹۹اعالم شد اعالم شد .آزمون دکترا  ۲۶تیر ،آزمون کارشناسی

نمابر05137009129 :

میدادند و در روزنامه چاپ می شد و کسانی
که نیاز به نیروی کار داشتندبه همین صفحه
زنــگ می زدنــد و نیروی کــار می گرفتند.
دعای خیرخانواده ها و کارفرمایان برای این
روزنامه بود.
••مجلس به جای اینکه شورای نگهبان را
زیر سوال ببرد از دولت بخواهد سهام عدالت
را از خانوارهایی که هشت میلیون حقوق
می گیرند ،بگیرد و به حقوق بگیران ،زیر دو
میلیون بدهد تا عدالت رعایت شود.
•• اگر محاسبه جعبه زولبیا به همراه زولبیا
تخلف است پس شیرینی ودیگر مواد غذایی
چه می شود؟
•• درباره مطلب صفحه خانواده میخواستم
درد دلــی بکنم و بگم تــورو خــدا تــوی این
گــرونـیهــا بــه دخترها بگید کــه بیشتر با
خواستگارهاشون راه بیان .درسته که داشتن
شغل ثابت ،خونه ،ماشین و  ...خوبه و همه
دوست دارن اما ما پسرها هم دل داریم.
•• این همه گزار شهای مردمی از وضعیت
نابه سامان معاش عمومی و فاصله هایی که
در موضوعات فرهنگی ،اقتصادی،درمانی
و وضعیت بانکها به وجود آمده ،مسئوالن
مراقب باشند عمق فاصله ها هر روز بیشتر
می شود ،چطور اینهمه دستگاههای تصمیم
گیر و اجرایی عاجزند که یک راهکار قابل
اجرا ارائه بدهند؟ این زخمها روزی سر باز
می کند.
••جناب آقــای الریجانی شما از مجلستون
تعریف نکنید کی باید تعریف کنه؟ در مجلس
شما پولدار پولدارتر و فقیر فقیرتر شد و از همه
بدتر دستمزد کارگران بیچاره و بازنشستگان
تامین اجتماعی که انگار جــزو ایــن مملکت
نیستندثابتماند!خوشابهعدالتودولتتان!
•• هنوز کنترل درستی روی قیمت میوه و
سبزیجات نیست .یک روز گوجه فرنگی به
کیلویی  10هزارتومان می رسد .چند روز
بعد پیاز و سیب زمینی سر به فلک می کشد
و همین قصه ادامــه دارد .خــدا به داد دل
جوانانی برسه که اجاره نشین هستند!

ارشــد  ۲و  ۳م ــرداد ،آزمــون ســراســری  ۳۰و ۳۱
مــرداد ،آزمونهای فنی و حرفهای و کارشناسی
ناپیوسته نیز  ۱۴شهریور برگزار میشود.

