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غ��رب آس��یا همچن��ان اصل��ی تری��ن کانون 
تحوالت جهانی اس��ت که چگونگی ش��کل گیری 
س��اختار ق��درت نظ��ام بین الملل را نیز در س��پر 
تحوالت ای��ن منطقه قابل تبیین اس��ت. آنچه در 
چارچ��وب تحوالت غ��رب آس��یا )خاورمیانه( طی 
روزهای اخیر در کنار اس��تمرار بحران های قدیمی 
چون تروریس��م و ناامنی قابل توجه است تحرکات 
آمریکا و انگلیس است که در قالب های دیپلماتیک 

و قانون گذاری روی داده است.
 نخس��ت آنکه ترامپ رئیس جمه��ور آمریکا 
در حالی درگیر معادالت ش��رق آس��یا با محوریت 
دیدار ب��ا اون رهبر کره ش��مالی در ویتنام بوده و 
بولت��ن مش��اور امنیت مل��ی آمریکا نی��ز مدیریت 
بحران س��ازی در ونزوئال را انجام می دهد، کوشنر 
داماد و مش��اور ارشد کاخ سفید سفری دوره ای به 

خاورمیانه داشته است.
 کش��ورهای ام��ارات، عمان، بحری��ن، ترکیه، 
عربستان و قطر محور سفر کوشنر را تشکیل داده 
است. براس��اس گزارش های منتش��ره اساس این 
س��فر بررسی ابعاد طرح آمریکا برای مساله سازش 
عربی با رژیم صهیونیس��تی تحت عن��وان معامله 
قرن اس��ت که براساس آن کشورهای عربی با کنار 
نهادن فلسطین به س��ازش با تل آویو می پردازند. 
همزمان با س��فر کوشنر به منطقه، آمریکا از ادامه 
حضور نیروهایش در س��وریه و ع��راق خبر داده و 
گزارش ها نش��ان می دهد آمریکا در مرز دو کشور 
در حال احداث پای��گاه نظامی و البته جمع آوری 
نیرو به بهانه تش��کیل ارتش عشایری برای مقابله 
با دور جدید حمالت داعش اس��ت. در همین حال 
آمریکا گروه های مقاومت مردمی در عراق از جمله 
حشدالشعبی را در لیست تروریسم قرار داده است. 
کنگ��ره آمریکا نیز بیش��تر حزب ا... لبن��ان را در 

لیست تروریستها قرار داده بود. 
دوم آنک��ه در کن��ار آمریکایی ه��ا، تح��رکات 
انگلیس نیز در منطقه قابل توجه اس��ت. در حالی 
انگلی��س نیز به ادامه حضور نظامی و اطالعاتی در 
ع��راق و س��وریه تاکید کرده ک��ه در اقدامی قابل 
تامل، پارلمان انگلیس، ش��اخه سیاسی حزب ا... را 
نیز مانند شاخه نظامی آن در لیست تحریم ها قرار 
داد و ادعا کرده است که حزب ا... تماما تروریست 
اس��ت و تفاوتی میان ش��اخه نظامی و سیاسی آن 
نیست. این اقدام در حالی صورت گرفته که حزب 
ا... بخش��ی از دولت و استراتژی دفاعی لبنان است 
و ل��ذا اقدام انگلی��س عمال تحریم لبن��ان قلمداد 

می شود.
همزمان با این اقدام��ات »جرمی هانت« وزیر 
خارجه انگلیس نیز به بهانه بررس��ی تحوالت یمن 
راهی عربستان، عمان و امارات شده است. انگلیس 
از مخالفان تحریم تس��لیحاتی عربس��تان به جرم 
کشتار علیه بشریت اس��ت و رسما در جنگ یمن 
مشارکت دارد. انگلیس اخیرا حضورش در عراق را 

نیز برای مقابله با ایران عنوان کرده است.
مجموع تح��رکات آمری��کا و انگلیس نش��ان 
می ده��د که آنه��ا روندی هماهن��گ را در منطقه 
آغ��از کرده ان��د و اهداف واح��د را دنبال می کنند 
هر چند که در ظاهر ارتباطی میان رفتارهای آنان 
نیس��ت. حال این س��وال مطرح می شود که ریشه 
این تحرکات از کجا نشات می گیرد و هدف آنها از 

این اقدامات چیست؟ 
در کنار اهداف اقتصادی که انگلیس و آمریکا 
در منطقه براساس اصل سرکیسه کردن کشورهای 
عرب��ی دنبال می کنند که در قال��ب معامله قرن و 
ادعای حل بحران یمن صورت می گیرد، چند نکته 

اساسی در باب رفتار آنها قابل توجه است. 
اوال این کش��ورها در حالی ب��ه دنبال منزوی 
س��اختن و نمای��ش شکس��ت جای��گاه منطقه ای 
جمهوری اس��المی بودند و با نشس��ت های ورشو، 
مونیخ و شرم الشیخ بر آن بودند تا جوی منطقه ای 
علیه جمهوری اس��المی به پا کنند که س��فر بشار 
اسد رئیس جمهور سوریه به تهران، این طراحی را 

با شکست مواجه ساخت
. ائتالف انگلیس��ی، آمریکای��ی عمال باناکامی 
در براب��ر اقتدار منطق��ه ای ایران مواجه ش��دند و 
حتی طراحی رس��انه ای آنها برای به��ره گیری از 
اس��تعفاء ظری��ف وزیر خارجه جمهوری اس��المی 
ایران برای به حاش��یه راندن این شکس��ت نیز راه 
به جایی نبرد. ثانیا س��ران لندن و آمریکا در حالی 
حمایت همه جانبه از رژیم صهیونیس��تی را برای 
مقابل��ه با مخالفان داخلی در دس��تور کار داش��ته 
اند که گزارش س��ازمان ملل درباره جنایت جنگی 
رژیم صهیونیستی در س��رکوب تظاهرات »جمعه 
حق بازگش��ت« و نیز تاکید این سازمان بر ماهیت 
اش��غالی جوالن و در نهایت نیز رای دادگاه مبنی 
ب��ر محکومیت نتانیاهو به جرم فس��اد مالی، عمال 
طراحی س��ران لندن و واشنگتن برای نشان دادن 
حمایت از رژیم صهیونیس��تی را زیر س��وال بوده 
ک��ه تاثیر منفی بر ش��رایط نابس��امان داخلی ترزا 
می نخس��ت وزیر انگلی��س و ترامپ رئیس جمهور 

آمریکا خواهد داشت.
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نقشه چشم بندی شستایی

دسته گل هایی که به آب داده می شود!
حسن روانشید 

وزنامه نگار پیشکسوت ر

روحشان شاد آن هایی که با بجا گذاشتن فرهنگ ضرب المثل های ناب ایرانی دست 
ما را باز گذاشتند تا در زمان نیاز به  سوی این گنجینه برویم و از آن بهره مند شویم. 

کم کم عمر دولت امید به مرز شش س��الگی نزدیک می ش��ود در حالی  که طی این 
مدت توانسته  است رکورد دسته گل به آب دادن ها را شکسته تا در کتاب گینس ثبت 
ش��ود که ملت بزرگ��وار ایران اگر بخواهند همه تحوالت اب��رازی در گزارش های انجام 
 شده را بپذیرند و پیگیر گذشته آن ها نباشند که اکثرشان در مرحله یا نزدیک شدن به 

افتتاح از طریق دولت های پیشین به عنوان میراث برای آن ها بجا مانده است! 
اما ترازوی عدل در س��ر در کاخ دادگس��تری تهران معترض خواهد ش��د زیرا میزان 
خسارات مادی و معنوی وارد آمده در شش سال گذشته بر اثر بعضی فوول های بی اختیار 
و ندانم کاری ها و دس��ته گل هایی که به آب داده اند بس��ی بیش از منافع مادی و معنوی 
اقدامات مثبت اس��ت! نگاهی گذرا به تیترهای اول رس��انه ای طی شش سال گذشته به 
 راحت��ی می تواند آم��ار مورد نیاز را در اختیار محققان قرار ده��د که حتی یک روز بدون 
اس��ترس برای مخاطبان خود که آحاد جامعه هس��تند نداشته اند و حاصل بی توجهی به 
تعهداتی است که به  واسطه پذیرش این مسئولیت کالن داشته اند و شاید دلیل اصلی اکثر 
عدم موفقیت ها معذوراتی پیرامون دیون است که به اشخاص و جناح ها خواهد داشته اند! 

که تخصصشان برای اداره یک کشور وسیع با جمعیت 82 میلیون نفری می لنگد! 
اما آنچه بیش از همه قابل  توجه است تکرار اشتباهات اجرایی و تصمیم گیری های 
فی البداهه با عنوان آزمون  و خطا در زمینه های اقتصادی است که اصوالً نمی توان بدون 

دارا بودن زیرساخت های الزم و علم روز به آن ورود نمود. 
متأسفانه اکثر کسانی که گوشه ای از این روند را در اختیاردارند اصوالً فاقد توان علمی 
برای اجرای آن می باشند! یکی از دالیل محرز شکست در اجرای طرح های اقتصادی قطعاً 
نداشتن زیرساخت های الزم برای اجرای پروژه های آن است زیرا بدون توجه به پشتوانه های 
ضروری حرف زدن پیرامون حذف چهار صفر از واحد پولی کش��ور نیز نوعی ایجاد چالش 
در دامنه اقتصاد به  حس��اب می آید در حالی  که یک��ی از اعضای کابینه به  راحتی و بقول 
فرنگی ها ریلکس جلوی دوربین می رود و در این  باره ابراز نظرهایی می کند که قطعاً می تواند 
پیامدهایی دراین باره به همراه داشته باشد! و اجراها نیز همانند گفتارها می باشد که وقتی 

می گویند بروید و کاله بیاورید، محکم کاری می کنند و سر را به همراه کاله می آورند! 
چالش جنگ پروتئین به صورتی نیس��ت که بتواند با واردات حل  و فصل ش��ده و 
فیصل��ه یابد زی��را معضل مقطعی نبوده که همچون نان، جنبه اس��تراتژیک دارد و نیاز 
روزانه یک جامعه 82 میلیون نفری است، بنابراین نه میزان ارز در اختیار دولت می تواند 
پاس��خگوی این واردات کالن باش��د و نه به صالح و مصلحت کشور است که به واردات 
تکیه نماید در حالی  که خود یکی از تولیدکنندگان بهترین گوشت و مرغ منطقه است 
ام��ا محصولش به صورت قاچاق و به ثمن بخس خارج ش��ود تا از طریقی دیگر تولیدی 
با کیفیت کمتر و ناش��ناخته را وارد و در اختیار مردم آن هم به صورت س��همیه بندی و 

اینترنتی قرار داده که به  خودی  خود از عوامل ایجاد بازار سیاه می باشد! 
اگر فردا همین اتفاقی که امروز دامن پروتئین و میوه و دیگر محصوالت کشاورزی 
کش��ور را گرفته فراگیر شود و به سوی نیازهای دیگر همچون روغن و شکر برود با آن 
چگونه برخورد خواهید نمود؟! تا کی می توان کمبودهای جعلی را با واردات ارزی حل 
 و فصل کرد؟! برای حل هر مش��کل از راه خود وارد ش��وید و در این  باره حس��ابی برای 
پش��توانه گمرکات کشور که بتواند نقشی در رفع این معضالت ایجاد شده داشته باشد 

باز نکنید که اگر می توانستند کارها به اینجا کشیده نمی شد! 
امروز در حالی  که قیمت بلیت رفت  و برگش��ت به یک کشور اروپایی با ارز آزاد به رقم 
5 میلیون تومان می رسد چگونه می توان پذیرفت که بره های ایرانی به بهای هر رأس یک 
میلیون تومان و به  صورت قاچاق از مرزهای آبی و خاکی به  راحتی از کشور خارج شود و در 
مقابل گوسفندهای فاقد دنبه اما با گوشت تمام چربی به  وسیله هواپیمایی که بلیتش ارزش 
5 رأس بره را دارد از فرودگاه های یک کش��ور اروپایی به ایران آورده شود؟! مضاف بر اینکه 
آمار تبلیغاتی و ابرازی برای این واردات دو هزار رأس گوسفند بوده ولی ۱۱۱۷ رأس ترخیص 

می شود که معلوم نیست بقیه آن ها گرفتار کدام رانت در فرودگاه مبدأ شده  است! 
راستی انتهای این همه آزمون  و خطا و دسته گل به آب دادن ها چه زمانی خواهد بود؟!
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رودربایستی 
در برخورد با مفسدان 

ممنوع!
عضومجمعتشخیصمصلحتنظامدرگفتوگوباسیاستروز:

احمقانه است 
که اقتصاد ملی ما 
برای بیگانگان شفاف شود

به لطف بانک مرکزی به ایرانی هایی که امریکا تحریمشان کرده نمی توان خدمات مالی ارائه کرد!
پیوستن به پالرمو اقتصادمان را برای امریکا، اروپا و صهیونیست ها شفاف می کند
اکثر اعضای مجمع تشخیص مصلحت قائل به عدم قبول کنوانسیون ها هستند
از مردم انتظار دارند جلوی قاچاق را بگیرند اما این وظیفه دولت است
کاالهایی که با ارز 4200 تومانی وارد می شود به دست ملت نمی رسد
مشکالت اقتصادی نتیجه بی تدبیری، بی تدبیری و بی تدبیری است
پالرمو تصویب شود راه دور زدن تحریم هم مسدود می شود
هزینه را ملت می دهد اما فایده را ملت نمی برد

پایانبینتیجهمذاکرات
کرهشمالیوآمریکادرویتنام

»اون«مشتترامپ
رابازکرد

 سوشیانتآسمانی انقالب به بهانه تعیین و تکلیف شدن ویالی ج�اده
دختر وزیر س��ابق و اع��الم حک��م آن، می خواهیم درباره 
عدالت و آرمان انقالبی، درباره شفافیت و مبارزه با فسادی 
بنویسیم که بیش از اینکه امروز تاکید فرد سیاسی خاصی 
را به عنوان پشتوانه داشته باشد و یا در شعارهای انتخاباتی 
مدام جار زده ش��ود، جزو آرمان های اصلی و اولیه  انقالب 
اس��المی بوده و حاال رعایتش نه تنها منت و لطف نیست 

بلکه وظیفه ای واجب است.
می گویند شهردار لواسان از تخریب ویالی وزیر سابق 
دولت در روز ش��نبه یا یکش��نبه همین هفته خبر داد. در 
همین زمینه علی حیدریان در گفت وگوی تلفنی با برنامه 
تهران2۰ گفت��ه که »حکم تخریب وی��الی دختر یکی از 
وزرای س��ابق صادر و قطعی شده است. کارشناس رسمی 
دادگس��تری آمده و بررس��ی کرده چه مقدار از ویالی وی 
تخلف داش��ته اس��ت و در حیطه جواز نیس��ت تا حکم را 
اجرا کنیم.« چندی قبل از این هم نام فردی دیگر شنیده 
ش��ده بود که ویالیی که برای خدمت گرفته بود را تخلیه 
نکرده بود تا زمانی که فش��ار افکار عمومی او را مجبور به 

ادامه در صفحه 3ترک ویال کرد. 


