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قاسم غفوری

امری��کا در اقدام��ی ناگهان��ی، با دهه��ا فروند 
موش��ک، خاک س��وریه را هدف قرار داد. تجاوزی 
آشکار به یک عضو سازمان ملل که بر اساس قوانین 
جهانی به خاطر این تجاوز آمریکا مورد بازخواست 
قرار گیرد اما سیاس��ی کاری نهاده��ای بین المللی 
تاکنون مانع از تحقق این امر ش��ده است. رفتاری 
که در گذشته نیز صورت گرفته و گستاخی بیشتر 
آمریکا و برخی ش��رکای آن نظیر انگلیس و فرانسه 
و حتی سعودی و صهیونیست ها را به همراه داشته 

است. 
تجاوز موش��کی آمریکا به س��وریه و در پی آن 
تهدی��دات آمریکا مبن��ی بر آمادگی ب��رای گزینه 
هس��ته ای علیه کره ش��مالی و نیز انج��ام ازمایش 
بزرگ تری��ن بم��ب غیر هس��ته ای در افغانس��تان 
)بم��ب 10 تنی(، در حالی صورت گرفت که برخی 
محافل رس��انه ای و سیاسی تالش نمودند تا چنان 
القا س��ازند که این اقدامات نوعی هش��دار به ایران 
مبن��ی بر آمادگی آمریکا برای اجرای گزینه نظامی 
در صورت ع��دم همراهی ایران با اهداف آمریکا در 
منطقه بوده اس��ت. به عبارت��ی آمریکایی ها بر  آن 
بوده اند تا دس��تاورد برج��ام را از لغو تمام تحریم ها 
به ح��وزه امنیت منتقل و چنان عنوان س��ازند که 
دس��تاورد ایران از برجام عدم گزین��ه نظامی بوده 
و ایرانی��ان در ازای آن بای��د امتیازات بیش��تری به 
آمریکا بدهند که بخشی از آن دست کشیدن ایران 
از مبارزه با تروریسم در کنار عراق، سوریه و روسیه 

و مقاومت منطقه است. 
ب��ه عبارتی آمریکا س��عی کرده تا این اش��تباه 
محاسباتی را در ایرانیان ایجاد نماید که به دستاورد 
امنیت بسنده و دیگر پیگیر بدعهدی های آمریکا در 
لغو تحریم ها نشوند و حتی امتیازات گسترده ای در 

منطقه به آمریکا بدهند. 
ای��ن تح��رکات تبلیغات��ی در حالی از س��وی 
آمریکایی ها و البته با پش��توانه برخی کش��ورهای 
اروپای��ی، ارتجاع عرب��ی و صهیونیس��ت ها صورت 
گرفته که بررس��ی روند تح��والت در روزهای اخیر 

نکاتی قابل توجه را آشکار می سازد. 
پ��س از تج��اوز موش��کی به س��وریه ب��ه رغم 
جنجال س��ازی های گس��ترده برای ق��درت نمایی 
آمریکا، پنتاگون رس��ما اعالم می کند این حمالت 
موقت اس��ت و دامنه دار نخواهد بود. رویکرد آمریکا 
و شرکایش به تشدید فضای روانی مبنی بر افزایش 
تحریم ها علیه سوریه و متحدانش نشانگر آن است 
که آمریکا عمال رویکرد به گزینه نظامی گسترده را 

نمی تواند در دس��تور کار داشته باشد لذا به سمت 
سیاست های  سیاسی و اقتصادی روی آورده است. 
در عرص��ه داخل��ی آمری��کا به رغ��م تبلیغات 
گس��ترده سران کاخ سفید و ش��خص ترامپ برای 
القای این تصور که تجاوز موش��کی به سوریه برای 
مب��ارزه با داعش بوده اما تظاهرات گس��ترده مردم 
علیه این تجاوز نشانگر عدم همراهی مردم آمریکا با 
سیاست های جنگ افروزی آمریکاست. تجربه نشان 
داده دولتمردان آمریکا بدون پشتوانه مردمی هرگز 
به س��مت گزینه نظامی نمی روند چنانکه در جنگ 
عراق هر چند مجوز جهانی نداش��تند اما توانس��ته 

بودند رضایت مردم آمریکا را جلب نمایند. 
نکته دیگر مواضع آمریکا در برابر کره ش��مالی 
اس��ت. به رغم آنکه پیونگ  یان��گ بر آمادگی برای 
گزین��ه نظام��ی در براب��ر آمری��کا تاکی��د می کند 
واش��نگتن جز رویک��رد به فضای تحری��م و ایجاد 
فضای رس��انه ای علیه کره ش��مالی و بعضا تحریک 
کره جنوبی و ژاپن علیه این کش��ور گزینه دیگری 

در دستور کار ندارد.
آمریکایی ها تالش کرده اند تا در صحنه جهانی 
به یارگی��ری علیه س��وریه و متحدان��ش بپردازد. 
هر چند ک��ه برخی از کش��ورهای اروپایی با اقدام 
نظام��ی آمریکا موافقت کرده ان��د اما در چند محور 
عمال این طراحی ناکام ماند. نشست شورای امنیت 
عمال پذیرنده تجاوز موشکی آمریکا نشد و بسیاری 
از اعضا علیه این کش��ور موضع گیری کرده و عمال 
آمریکا نتوانس��ت قطعنامه ای در حمایت از اقدامات 
ضد س��وری تصویب کند. اتحادی��ه اروپا نیز دچار 
چند دس��تگی در این عرصه بود چنانکه بس��یاری 
از اعض��ا با اقدام علیه س��وریه و متحدانش ) ایران 
و س��وریه و مقاومت( مخالفت و بر راهکار سیاسی 

تاکید کردند. 
نشس��ت گروه 7 در ایتالیا نیز در حالی برگزار 
ش��د که تیلرس��ون وزیر خارجه آمریکا نتوانس��ت 
اجم��اع الزم را برای تحریم علیه س��وریه، ایران و 
روس��یه ایجاد نماید و اعضا ب��ا آن مخالفت کردند. 
نشست گروه 20 نشان داد که آمریکا توان چانه زنی 
اقتصادی در صحنه بین الملل را ندارد چه رس��د به 
اینکه بخواهد در ح��وزه نظامی متحدی برای خود 
کس��ب نماید. در همین حال نشس��ت س��ه جانبه 
وزرای خارجه جمهوری اس��المی ایران، روس��یه و 
سوریه در مسکو که دیروز برگزار شد، نیز سندی بر 
ناتوانی آمریکا برای ایجاد گسست در میان متحدان 
مبارزه با تروریس��م اس��ت که باید به ابعاد ناکامی 

ترامپ افزود.
با توجه به ش��رایط جهانی می ت��وان گفت که 
تح��رکات آمریکا ب��رای القای این تص��ور که توان 
اج��رای گزینه نظام��ی علیه هر کش��وری را دارد 
صرفا یک بلوف پوش��الی است که ترامپ به واسطه 
آن س��عی در ایجاد رعب و وحش��ت جهانی دارد تا 
شاید با این سیاست برخی امتیازات را کسب نماید. 
ترامپ با این اقدامات بر این تصور است که می تواند 
بر چالشهای داخلی و خارجی خود سرپوش گذارد 
ح��ال آنکه زنجی��ره تحوالت از ناتوان��ی ترامپ در 

تحقق این طراحی حکایت دارد.  

مجری برنامه س��ینمایی »هفت« عل��ت جدایی اش از این 
برنامه را شرح داد.

به��روز افخم��ی  در گفت وگو ب��ا پوی��ا، درخصوص علت 
جدایی اش از این برنامه گفت: پس از دو سال قرارداد همکاری 

ما با سازمان صداوسیما به اتمام رسید.
وی ادامه داد: لذا در سال جدید برای توافق مجدد جلسه ای 
با مدیران تلویزیون داشتیم که همه چیز با خوبی و خوشی همراه 
بود. من در آن جلس��ه به مدیران اعالم ک��ردم که می خواهم به 
سراغ ساخت فیلم سینمایی ام بروم. چرا که فکر می کنم دیگر همه 

گفتنی ها را گفته ام و به آنچه در »هفت« می خواستم رسیده ام.
افخمی بی��ان کرد: مدیران تلویزیون نی��ز به دنبال ایجاد 
تغییراتی در س��اختار برنامه بودند و خواس��ته هایی داش��تند. 
در نهایت به این توافق رس��یدیم که بعد از انتخابات ریاس��ت 

جمه��وری، گروه دیگری برنامه »هفت« را اجرا کنند. ولی من 
ان ش��اءاهلل هر زمان الزم بود و تیم جدید خواست در »هفت« 

حضور پیدا خواهم کرد.
افخم��ی افزود: من به مدیران س��ازمان نی��ز اعالم کردم 
دیگ��ر ح��رف جدیدی ب��رای گفتن ندارم و فک��ر می کنم هر 
آنچ��ه الزم بوده را گفت��ه ام و انجام داده ام و نتیجه الزم را نیز 
در»هفت«گرفته ام. امیدوارم تیم جدید با انرژی جدید بیاید و 

بتواند حرف های جدیدتری بزند.
مجری س��ری س��وم »هفت«در نهایت بیان کرد: در این 
مدت��ی که به عنوان مجری »هفت« در ش��بکه س��ه همکاری 
داش��تم، هم تجربیات خوبی کسب کردم و هم روزهای خوبی 
بود. همچنان هم اگر »هفت« الزم بداند، به عنوان میهمان در 

آن شرکت خواهم کرد.

برنامه هفت پس از انتخابات با تیم جدید پخش می شود

بهروز افخمی: دیگر حرف جدیدی برای گفتن ندارم

وقتی اصالح طلبان خطاهای بزرگ خود را فراموش می کنند

شیرجه در آب گل آلود
»ایس��تادگی احمدی ن��ژاد برابر رهبری به 

دست بـه نقد
مهدی رجبی

مثابه عناد با نظام است« این جمله را یکی 
از چهره ه��ای اصولگ��را نگفته اس��ت. این 
جمل��ه از جان��ب جوان ه��ای انقالب��ی ک��ه از س��وی برخی به 
»افراطی گری« متهم می ش��وند هم نگفته اس��ت. این جمله تیتر 

مصاحبه »غالمحس��ین کرباس��چی« در گفت وگو ب��ا خبرگزاری 
دانشگاه آزاد است. احسنت به آقای شهردار! سابق.

آقای حامی و عضو س��تاد ش��یخ کاندیدای س��ال 88 و رای 
دهنده به کاندیدای س��بز همان س��ال 88 در ای��ن مصاحبه به 

تشریح موضع خود می پردازد و...

جماعتی که ندانسته 
به وعده ها اعتماد می کنند؛

فریب و سوءاستفاده
یک��ی داد می زند که شهرس��تانتان را 

مطـالبــــه
مائده شیرپور

استان می کنم، آن یکی وعده می دهد 
ماهان��ه مبالغی هنگف��ت را بپردازد تا 
مردم کمتر در مضیقه باش��ند، یکی دیگر از اس��اس می زند 
زی��ر میز س��ربازی و کنکور و... تا بتوان��د عده ای کف زن را 
دور خودش جمع کند اما وقتی کار از کار گذش��ت وقتی بر 
خر مراد سوار ش��د و جماعتی ساده انگارانه با اعتماد به آن 
فرد او را به ریاست یکی از پست های کشوری گمارد، کامال 
اوض��اع فرق می کند، نه از پیگیری وعده خبری می ش��ود و 
ن��ه حتی طرف یادش می ماند ک��ه چه گفته و چرا مردم به 
او اعتماد کردند، بازار؛ نگذاشتن و نمی دانستیم و حاشا هم 
که دیگر با قرق رس��انه ای برایشان فراهم می شود تا دوباره 
مردم س��اده انگارانه باور کنند که خواس��ته اند و اربابان زر و 
زور نگذاشته اند تا آنها خواسته مردم را پیش ببرند. اما واقعا 
چه می ش��ود که مردم ما به وعده هایی اینچنینی دل خوش 
ک��رده و رایش��ان را در س��بد فردی می ریزن��د که خودش 
می داند تنها برای به دست آوردن صندلی مدیریت این کار 

را انجام داده است؟!

سیاست روز اجرایی نشدن قوانین مالیاتی را بررسی می کند؛

وعده توخالی 
اخذ مالیات از خانه های خالی

چهارمین روز ثبت نام ریاست جمهوری

رکوردشکنی 
نام نویسی ها

وز جمعه داوطلبی  ۱۰۴۵ نفر  تا پایان وقت اداری ر
وحانی هم ثبت نام کرد و هم از نوزاد برجام گفت ر

 اما به سواالت خبرنگاران پاسخ نداد
وز چهارم بود ح ر ین چهره مطر رئیسی آخر

نشست سه جانبه روسیه، ایران و سوریه در مسکو برگزار شد

صف آرایی مقابل آمریکا

علی یوسف پور 
کاندیدای دوازدهمین دوره 

انتخابات ریاست جمهوری شد
»علی یوس��ف پور« با حضور در س��تاد انتخابات کش��ور در 

انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری نام نویسی کرد.
 وی در کارنام��ه فعالی��ت سیاس��ی و اجتماع��ی خوی��ش  

نمایندگی مردم در مجلس ش��ورای اس��المی در شهرستان های 
اردل و فارس��ان و کیار به مدت سه دوره )دوره های دوم و سوم 

و چهارم( را دارد. 
یوس��ف پور در سوابق مدیریتی نیز سرپرستی وزارت رفاه  و 
تامی��ن اجتماعی، معاونت رییس بنیاد مس��تضعفان و جانبازان، 
معاون��ت وزیر در وزارت نیرو و همچنین وزارت رفاه و ریاس��ت 

هیات مدیره شستا را دارد.
 وی پس از نام نویسی در جمع خبرنگاران گفت: در صورتی 
که رئیس جمهور ش��وم کابینه ام را از نیروها و افراد برجسته هر 
دولت انتخاب خواهم کرد و از افرادی نظیر؛ پرویز فتاح، عزت اهلل 
ضرغام��ی، حجتی، نیکزاد، محمد فروزن��ده و ... نام برد و عمده 
برنامه ه��ای کاری خود را در حوزه چالش ها و مس��ائل اقتصادی 

دانست. 
یوسف پور فارغ التحصیل رش��ته مهندسی از دانشگاه علم و 
صنعت، فوق لیس��انس علوم سیاس��ی از دانشگاه شهید بهشتی 
و دکترای مدیریت راهبردی از دانش��گاه عالی دفاع ملی اس��ت 
و در س��وابق فعالیت های رس��انه ای نیز صاحب امتیازی و مدیر 
مس��ئولی روزنامه سیاس��ت روز و هفته نامه زردکوه در اس��تان 

چهارمحال و بختیاری را دارد.

تی��م فوتب��ال تراکتورس��ازی هفته 
بیس��ت وهفتم لیگ برتر را با شکس��ت 
پدی��ده خراس��ان و صعود ب��ه رده دوم 

جدول پشت سر گذاشت.
در اولین دیدار از هفته بیست وهفتم 
مس��ابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های 
و  پدی��ده خراس��ان  تیم ه��ای  کش��ور 
تراکتورس��ازی تبریز از ساعت 17 امروز 
)جمعه( در ورزش��گاه ثامن مش��هد به 
مصاف هم رفتند که  این دیدار با نتیجه 
یک بر صفر به س��ود تراکتورس��ازی به 
پایان رسید تا نوار پنج پیروزی پی درپی 

پدیده پاره شود.
ب��رای تراکتورس��ازی در این بازی 
ه��ادی محمدی در دقیق��ه 9 موفق به 
گلزنی ش��د. میالد کمندانی و ابوالحسن 
جعفری از پدیده و محمد نوری و محمد 
ایرانپوری��ان از تراکتورس��ازی در ای��ن 

مسابقه از داور کارت زرد گرفتند.
تراکتورسازی با این برد 50 امتیازی 
ش��د و ب��ا یک بازی بیش��تر نس��بت به 
استقالل 48 امتیازی در رده دوم جدول 

رقابت های لیگ قرار گرفت.
در دیگ��ر دیدار روز گذش��ته دو تیم 
نفت تهران و فوالد خوزس��تان به مصاف 
هم رفتن��د که در پایان به نتیجه ای بهتر 
از مساوی 2 بر 2 دست نیافتند. گل های 
نف��ت در این دی��دار را محم��د قاضی و 
گل های فوالد را ساس��ان انصاری به ثمر 
رس��اندند. ضمن آنکه یکی از گل های هر 
دو تیم از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید.

نفت تهران با این تس��اوی و با یک 
بازی بیش��تر نس��بت به پی��کان با 35 

امتیاز در رده شش��م قرار گرفت. فوالد 
خوزس��تان ه��م ب��ا 32 امتی��از جایگاه 

یازدهم را حفظ کرد.
دیدار تیم های صنعت نفت آبادان و 
سیاه جامگان مشهد نیز با نتیجه یک بر 

یک به پایان رسید.
گل صنع��ت نفت آب��ادان را وحید 
عس��گری )گل به خودی( به ثمر رساند 
و ت��ک گل س��یاه جامگان را هم وحید 

عسگری زد.
به ای��ن ترتی��ب رده بن��دی تیم ها 
در ج��دول تغیی��ری نک��رد و صنع��ت 
نف��ت ب��ا 30 امتی��از در رده دوازدهم و 
سیاه جامگان هم با 24 امتیاز در جایگاه 

پانزدهم قرار گرفت.

هفته بیست وهفتم لیگ برتر فوتبال
تراکتورسازی نوار بردهای پدیده را پاره کرد و به رده دوم رفت


