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33916546 تمام ساعات شبانه روز آیا فتیله جنگ  آمریکا در سوریه نم کشیده است؟ چهارشنبه گذشته اعالم 

شد حمله آمریکا و متحدانش به سوریه روز پنج شنبه آغاز می شود و 3 روز ادامه 
خواهد داش�ت. پنج ش�نبه اما روز خوبی برای آمریکا نب�ود. اوباما و کامرون -به 
اضافه اوالند- ابتدا در ش�ورای امنیت با مانع روس�یه و چین روبرو شدند. شوک 
دوم را مجلس عوام انگلیس به دیوید کامرون داد، هنگامی که معلوم ش�د 272 
نماینده موافق جنگ از عهده 285 نماینده مخالف برنیامده اند و نه تنها مجلس 
عوام، ترمز دولت انگلیس را کشیده بلکه آشکار شده که اکثریت حزب حاکم در 
پارلمان نیز زیرسوال رفته است. این اولین بار از سال 1782 به این طرف است که 
طرح نخست وزیر برای آغاز جنگ علیه کشور دیگر با رأی منفی پارلمان مواجه 
می شود. همزمان 140 عضو مجلس نمایندگان آمریکا از اوباما خواسته اند پیش از هر 
نوع اقدام نظامی موافقت کنگره را جلب کند. جان بوینر رئیس مجلس نمایندگان 
از اوباما خواسته تا هدفش از اقدام نظامی به سوریه را توضیح دهد. فعال تب تند 
روز چهارش�نبه  به عرق س�رد نشسته است. گویا فتیله ای که رژیم های آمریکا، 
انگلیس، اسرائیل و عربستان برای چاشنی انفجار جنگ تدارک کردند، برخالف 

12-10 سال قبل نم کشیده و به این سادگی آتش نمی گیرد.
بیش فعالی مش�خصا در رفتار 3 رژیم آمریکا، س�عودی و صهیونیستی موج 
می زند. اما هر بیش فعالی ای نشانه ابتکار عمل نیست. حرکات کسی که وسط یک 
باتالق پا نهاده، گاه چشمگیر است اما الزاما نشانه ابتکار عمل و تدبیر نیست. اینکه 
بپرسیم آیا آمریکا و اسرائیل و عربستان وارد جنگ سوریه می شوند یا خیر، در 
اصل سوال غلطی است. آنها از فروردین 1390 - دو سال و نیم پیش- به صورت 
پیدا و پنهان جنگ با سوریه را آغاز کرده اند اما به اذعان برخی مقامات اطالعاتی 
اسرائیل هیچ توقع نداشتند جنگ سوریه بیش از چند هفته یا حداکثر چند ماه 
طول بکشد همان گونه که پیش بینی نمی کردند اشغال جنوب لبنان توسط اسرائیل 
در سال 1982، ضربه ای به رژیم تل آویو بزند که دیگر نتواند کمر راست کند. سر 
بر آوردن حزب اله و سپس حماس و جهاد اسالمی و اکنون »سوریه جدید« از دل 
این همه جنگ برای محور شرارت »غربی-عبری-عربی« فاجعه در فاجعه است. 
س�وریه نهمین کشور اسالمی است که در 15 سال اخیر در معرض جنگ افروزی 
محور شرارت قرار می گیرد اما توالی این جنگ ها سند ابتکار عمل این محور نیست.  
اگر جز این بود رژیم صهیونیس�تی به ریس�ک بزرگ در جوار مرزهای فلسطین 
اش�غالی تن نمی داد و رژیم س�عودی و آمریکا علنا- به تعبیر رابرت فیس�ک در 

ایندیپندنت- هم جبهه القاعده نمی شدند.
با این همه از 4-3 ماه پیش معلوم ش�د که جنگ در س�وریه مغلوبه ش�ده و 
ارت�ش با کمک حزب اهلل و دفاع الوطنی و مش�ورت های راهبردی ایران در حال 
پایان دادن به کار گروه های مسلح و تروریست در مناطقی نظیر حمص و حلب و 
القصیر و حومه دمشق است. فتح الفتوح »القصیر« ضرب شست جانانه به 2 سال 
جنگ جهانی علیه سوریه بود و برق از سر استراتژیست های نظامی و سیاسی غرب 
پراند. اتهام کاربرد تسلیحات شیمیایی در چنین شرایطی از سوی آمریکا و انگلیس 
علم شد. آیا معقول است که طرف پیروز جنگ متوسل به سالح شیمیایی آن هم 
نه علیه تروریس�ت ها و گروه های مسلح دشمن بلکه علیه شهروندان و کودکان 
حومه دمشق شود؟! به راستی چرا از گروه های مسلح مورد حمایت غرب کسی در 
این به اصطالح حمله شیمیایی کشته نشد و قربانیان صرفا کودکان و شهروندان 
غیرنظامی اند؟! آمریکایی ها و متحدان آنان در پاسخ به این قبیل سواالت همان قدر 
بی سروسامانند که در هدفگذاری حمله مدعایی. آنها از هدف 2 سال پیش براندازی 
رژیم سوریه و ادعای اوباما مبنی بر اینکه »اسد باید برود« به »نقطه زنی موشکی 3 
روزه« و »تنبیه رژیم سوریه« عقب  نشستند و حاال پس از یک هفته هارت و هورت 
به معنای واقعی کلمه، آقای اوباما به شبکه PBS می گوید »درباره حمله به سوریه 
هنوز تصمیمی گرفته نشده است«. آیا آنها اول شلتاق می کنند و حرف می زنند 
و رجز می خوانند و سپس درباره  پیامدهای آن فکر می کنند؟ آیا آنها فهمیده اند 
که روزگار »بزن درو«یی س�پری ش�ده است؟ حقیقتا در مغز کسانی چون باراک 

اوباما و چاک هیگل وزیر جنگ آمریکا  چه می گذرد؟ 
 پاسخ این سوال را که در مغز اوباما و هیگل چه می گذرد، باید به سخنان رابرت 
گیتس وزیردفاع اسبق دولت اوباما در بهمن 1389 ارجاع داد که به عنوان ژنرال 
دارای س�ابقه ریاست سازمان سیا به افسران دانشگاه نظامی وست پوینت گفت 
»هر وزیر دفاعی که پس از این رئیس جمهور را برای لشکرکشی به خاورمیانه و 
آسیا ترغیب کند، حتما مغزش معیوب است و مغز او باید آزمایش  و مداوا شود«.  
مسئله آمریکا این نیست که می تواند جنگی را آغاز کند یا خیر، بلکه مهم این است 
که جمع کردن پهنه جنگ و محدوده زمانی و مکانی آن از اختیار آنان خارج است. 
انفجار مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت یک سال پس از اشغال لبنان توسط 
رژیم صهیونیس�تی )23 اکتبر 1983( که منجر به هالکت 241 نظامی آمریکایی 
شد، شروع مدلی پیش بینی ناپذیر از این جنگ های نامتقارن است و طبیعتا توانایی 
امروز دفاع کنندگان،  ده ها برابر 30 سال پیش ارزیابی می شود. مثال تصور کنید 
یک ناو جنگی آمریکا درس�ت مقابل ناظران چهارس�وی دریای مدیترانه طعمه 
انفجار از زیر و رو و آسمان و دریا شود یا پنجه مرگ به حیفا و تل آویو گسترش 
یابد. عملیات استشهادی در سوریه 30 سال پیش فاقد مفهوم بود اما اکنون غیر 
از ده ها هزار سوری آماده عملیات استشهادی- به نوشته گاردین- ده ها خلبان 
این کشور نیز برای عملیات شهادت طلبانه اعالم آمادگی کرده اند و به همه اینها 
عالوه کنید  صدها هزار دالور غیوری که در چهارگوش�ه جهان اسالم سالها برای 
زدن به قلب دشمن روزشماری کرده اند و خبط وخطای محور شرارت، دست بسته 

آنان را برای هرگونه دفاع مشروع خواهد گشود. 
سوریه، نه افغانستان است و نه عراق که اگر چنین بود باید ظرف چند روز تا 
چند هفته- درست مانند سالهای 2001 و 2003 میالدی- در برابر جنگ افروزی غرب 
سقوط می کرد. اوضاع آمریکایی ها اگر در عراق و افغانستان خوب بود مجبور به 
تخلیه یا تصمیم گیری به انجام آن نمی شدند. به رغم گذشت 3 سال صدای سیلی 
آبداری که ژنرال 4 ستاره »مک کریستال« نواخت همچنان در گوش اوباما زنگ 
می زند. این فرمانده آمریکایی نیروهای ناتو و ائتالف در افغانستان تیرماه 1389- 
ژوئن 2010- گویا که از جنگ به ستوه آمده باشد، مصاحبه ای تکان دهنده انجام داد 
و همین  به اخراج وی انجامید. مک کریستال در آن مصاحبه گفته بود »ترسوها 
در کاخ س�فید نشسته اند. کس�انی چون جو بایدن معاون رئیس جمهور، دلقک و 
حیوان هایی زخم خورده اند. بحران افغانستان را با فرمول های غربی نمی توان حل 
کرد. وقتی با اوباما مالقات کردم، او اصال شناختی نداشت و از بحران افغانستان 
سر درنمی آورد. مالقات با او مأیوس کننده بود«. 2 سال پس از این شوک بزرگ، 
مشاور ژنرال اودیرنو فرمانده نیروهای اشغالگر در عراق به صف یاغیان پیوست و 

داغ مک کریستال را برای اوباما و پنتاگون تازه کرد.
»اما اسکای« مشاور ژنرال اودیرنو در استخدام ارتش آمریکا و مدتی فرماندار 
غیرنظامی کرکوک بود که 10 سال در بیت المقدس اشغالی فعالیت کرده و متخصص 
امور اعراب اس�ت. گاردین ضمن مصاحبه با اس�کای در تاری�خ اول مرداد 1391 
می نویسد »مشاور ژنرال اودیرنو پس از چند سال حضور در عراق با نگرانی می گوید 
غرب باید منتظر انتقام این جنگ باشد. چرا هیچ کدام از مقامات دو سوی آتالنتیک 
)آمریکا و انگلیس( قبل از حمله به عراق برنامه صحیحی نداشتند و به این خاطر 
بازخواست نشدند؟ من نگران تاثیراتی هستم که ماجرای عراق بر جهان عرب باقی 
گذاشته است. اشتباه عراق، در افغانستان نیز تکرار شده است. سیاستمداران دو 
سوی آتالنتیک باید به خاطر این دو جنگ فاقد استراتژی و برنامه ریزی مواخذه 
ش�وند. غرب از فهم اینکه چرا این قدر خش�ونت به بار آورده،  درمانده است. ما 
بعد از 10 س�ال جنگ دشمنان بیش�تری را به وجود آوردیم. ممکن است از نظر 
سیاس�تمداران ما با بیرون کشیدن نیروها، همه چیز پایان یافته باشد اما از نظر 
جهان اسالم، پایان نیافته است. صدها هزار مسلمان در افغانستان و عراق کشته 
شدند. باید از خود بپرسیم چرا چنین فجایعی پدید آمد؟ و آنها سال های بعد چگونه 
انتقام خواهند گرفت؟ ما از محدودیت قدرتمان درس و عبرت نمی گیریم.« سخنان 
کریستال و اسکای، عصاره ارزیابی میدانی ده ها آمریکایی و انگلیسی حاضر در متن 
»جنگ جهانی چهارم« است که می دانند گزینه های پیش روی رژیم های متبوع 
آنان در معرض اشباع شدن و قفل شدگی کامل است؛ اگرنه الزم نبود مثال تونی 
بلر برای جنگ افروزی به کمیته تحقیق چیلکات در انگلیس احضار شود یا دیوید 

کامرون با »نه« - به تعبیر دویچه وله تحقیرآمیز- پارلمان روبرو شود.
رژیم آمریکا 12 سال پیش با تحریک انگلیس و اسرائیل وارد فاز جنگ هایی 
شد که نومحافظه کارانی چون مایکل هیدن و جیمز وولسی )روسای سازمان سیا( 
از آن به عنوان جنگ جهانی چهارم با 23 کشور اسالمی یاد کردند. هدف از این 
جنگ انهدام اسالم سیاسی و تغییر نقشه و مرزهای جهان اسالم عنوان شد اما 
آمریکا به عنوان مثال فقط در عراق نه تنها همه چیز را از دس�ت داد و با بالهت 
تمام بس�تر روی کار آمدن اس�المگرایان متحد ایران را فراهم آورد، بلکه تابوت 
4474 نظام�ی خود را که عمودی به عراق رفته و حاال افقی برمی گش�تند پذیرا 
شد. هزینه های هنگفت دو جنگ عراق و افغانستان بالغ بر 6 هزار میلیارد دالر 
برآورد می شود و سوال این است که بدهکارترین دولت جهان- با قریب 17 هزار 
میلیارد دالر بدهی- قرار اس�ت از فاز جنگ نیابتی نافرجام که هزینه های آن بر 

دوش عربستان و قطر و ترکیه افتاد، به فاز جنگ و خسارت مستقیم برگردد؟!
آمریکا در این 12 سال پر از حماقت هر آنچه در چنته داشت  رو کرد. اما جبهه 
و محور مقاومت هنوز برگ های برنده و رو نش�ده بس�یاری دارد که چش�مه هایی 
کوچک از آنها را در جنگ های 33 روزه، 22 روزه و 7 روزه رو کرد. مقامات آمریکا 
و انگلیس در این یک هفته زیادی حرف زدند اما  ولی امر جبهه مقاومت و بیداری 
اسالمی هنوز چند جمله حکیمانه بیشتر نگفته است؛ آمریکایی ها بدانند مطمئنا 
از این مسئله ضرر خواهند کرد همچنان که در عراق و افغانستان ضرر کردند. این 
دخالت های نظامی نفرت ملت ها را نسبت به آنها زیاد می کند و آنان را در منطقه 
بدنام تر می کند، به عالوه که هیچ آینده روشنی ندارد... منطقه مثل انبار باروت است.

فعال که گویا فتیله جنگ افروزی آمریکا نم کشیده است.

سرعتفتیله جنگ چرا نم كشید !

محمد ایمانی

تحقیر دولت انگلیس
و چوب و پیازی که کامرون با هم خورد

تحریک به جنگ افروزی علیه سوریه، دامن دولت انگلیس را گرفت.
تحلیل گران اروپایی معتقند رأی منفی مجلس عوام انگلیس به طرح 
دولت کامرون برای همراهی در حمله به سوریه، نه تنها رأیی تحقیرآمیز 
برای دولت وابسته به حزب محافظه  کار است بلکه دورنمای نخست وزیری 

دیوید کامرون را نیز تیره و تار کرده است.
مجلس عوام انگلیس روز پنج شنبه با درخواست کامرون برای همراهی 
با آمریکا در حمله به سوریه مخالفت کرد. 285 نماینده با این درخواست 

مخالفت کردند و تنها 272 نماینده موافق این طرح بودند.
به گ��زارش خبرگزاری رویترز، دیوید کام��رون پس از اعالم نتایج 
رای گیری در مجلس گفت: »کامال واضح اس��ت که پارلمان بریتانیا که 
منعکس کننده خواس��ته های مردم بریتانیا است، نمی خواهد ارتش این 
کشور وارد این عملیات شود.« وی افزود: دولت نیز اقدامی نا همسو با 

خواسته های قانون گذاران انجام نخواهد داد.
فیلی��پ هامون��د، وزیر دفاع بریتانیا هم تاکید کرده که این کش��ور 
نمی تواند در حمله نظامی به سوریه مشارکت کند. به گفته او، خودداری 
بریتانیا از مشارکت در این عملیات »ایاالت متحده را ناامید خواهد کرد.«

بیشتر بخوانید: مخالفت های جهانی با حمله نظامی به سوریه دویچه 
وله از قول تحلیلگران نوشت: رأی منفی مجلس عوام به طرح نخست وزیر 
بریتانیا، رأیی تحقیرآمیز بوده که حتی می تواند از احتمال انتخاب مجدد 
او به سمت نخست وزیری در سال 2015 بکاهد. گفته می شود از سال 
1782 به این سو، این نخستین باری است که طرح نخست وزیر بریتانیا 
برای آغاز جنگ علیه یک کشور دیگر با رأی منفی مجلس مواجه می شود.

کامرون در نشست مجلس عوام اذعان کرد که دلیل قاطعی وجود 
ندارد که معلوم کند کدام طرف جنگ در س��وریه از س��الح شیمیایی 

استفاده کرده است.
ش��بکه دولتی انگلیس نیز رأی منفی مجلس عوام به درخواس��ت 
نخست وزیر را دردسر برای کامرون توصیف کرد و نوشت: »تحلیلگران 
از رأی منفی مجلس عوام به عنوان یک شکست برای کامرون نام برده اند. 
در تاریخ نوین بریتانیا شکست دولت در پارلمان در رابطه با موضوع های 
مربوط به جنگ و صلح بی سابقه است. بدین ترتیب بریتانیا در هیچ حمله 
نظامی علیه سوریه شرکت نخواهد کرد و آمریکا مدافع اصلی اقدام علیه 

سوریه را از دست داده است«. 
بی بی سی تصریح کرد: »اما ضربه اصلی در بریتانیا به دیوید کامرون 
وارد شده است. شکاف داخل حزب محافظه کار که او برای ترمیمش بسیار 
تالش کرده بود، بار دیگر عیان شده است. مهم تر این که، مردی که قصد 
دارد جایگزین آقای کامرون به عنوان نخست وزیر شود، اد میلیبند، رهبر 
حزب کارگر، این فرصت را پیدا کرده اس��ت تا بر ادعای ضعیف بودن او 
صحه بگذارد. تبعات رأی منفی مجلس عوام تا مدت ها حس خواهد شد«.

گمانه زنی
 درباره تغییر برخی استانداران

رایزنی ها برای تغییر استانداران برخی استان ها در جریان است.
وب س��ایت ندای انقالب در این زمینه گزارش داد: س��یدمحمود 
حس��ینی اس��تاندار اسبق )وابس��ته به حزب مش��ارکت( سیستان و 
بلوچس��تان و اصفهان از گزینه های اصلی هم برای استان سیستان و 
بلوچستان و هم استان اصفهان است. دانیال مالیی معاون اسبق سیاسی 
امنیتی استانداری سیستان نیز برای استانهای سیستان و بلوچستان و 
هرمزگان کاندیدا شده است. رستمی رئیس سابق دانشگاه سیستان و 

بلوچستان نیز جزو گزینه های اصلی این استانداری است.
در همین حال حسین مرعشی سخنگوی کارگزاران در خصوص 
برخی از اخبار منتش��ر شده مبنی بر انتصاب غالمحسین کرباسچی 
به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان گفت که این خبر دروغ است 

و چنین چیزی مطرح نیست.
از س��وی دیگر احمد محقر رایزنی س��تاد دکتر روحانی در استان 
خراسان ش��مالی با وی برای نامزدی اس��تانداری را تایید کرد و گفت 

این ستاد صحبت هایی با بنده در این باره داشته اند.
محقر در مصاحبه با ایرنا اضافه کرد: بنده که از افراد معتقد به این 
گفتمان و گفتمان اصالح طلبی بوده و مس��ئولیت هایی نیز در دوران 

اصالح طلبان داش��ته ام، از سوی شورای راهبردی ستاد دکتر روحانی و 
برخی دوس��تان تاثیرگذار و بومی در اس��تان برای پذیرش استانداری 

خراسان شمالی پیشنهاد شده ام.
وی افزود: من نیز موافقت خود را با پذیرش مس��ئولیت استانداری 
خراسان ش��مالی و یا هر منصب و یا کس��وتی که از آن طریق بتوانم به 

دولت اعتدال و تدبیر کمک کنم، اعالم کرده ام.
از سوی دیگر وب سایت »سالم نو« که به اصالح طلبان نزدیک است، 
گزینه های احتمالی برای اس��تانداری 8 استان را این گونه معرفی کرده 
اس��ت: قزوین )عباس میرزا ابوطالبی(، لرس��تان )سیدحسن رسولی(، 
گلس��تان: )محمدرضا صالحی(، البرز: )سیدعلی میرباقری و حمیدرضا 
ش��هبازی(، خراسان شمالی ) علی محقر و علی مصافی(، اردبیل« )ولی 

آذروش و رضا آقایی(، یزد: )علی  اکبر اولیا( و کرمان )محمد فرشاد(
پیش از این تشکیل کمیته 3 نفره متشکل از جهانگیری، یونسی و 

رحمانی فضلی برای انتخاب استانداران تکذیب شده است.
گسترش مخالفت نمایندگان

با سرپرست وزارت علوم
مخالف��ت با تصدی وزارت علوم از س��وی یک��ی از عناصر فعال در 

فتنه گری سال 88 رو به افزایش است.
جواد جهانگیرزاده از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه 
مجلس که در جلسه روز رأی  اعتماد در دفاع از برخی وزرای پیشنهادی 
سخن گفته بود، درباره احتمال معرفی سرپرست وزارت علوم به عنوان 
وزی��ر به مجلس عنوان کرد: معرفی آقای توفیقی بین  مجلس و دولت 
اختالف ایج��اد می کند که این موضوع بی دلیل هم نیس��ت. اظهارات 
آقای توفیقی در حوادث فتنه 88 کامال سوال برانگیز و مسئله دار است. 
کسی که در مسند مهمی حضور داشته اینگونه نظام را متهم به تقلب 
کند و با عنوان مضحک مهندسی انتخابات، نظام را مورد ظلم قرار دهد 
من به عنوان یک نماینده نمی توانم به ایشان اعتماد کنم و رای بدهم.

ای��ن نماین��ده مجلس به آریا گفت: آقای توفیقی پیش��اپیش اعتماد 
نماین��دگان را از خودش س��لب ک��رده،   بنابراین نمی ت��وان مهم ترین و 
تاثیرگذار ترین نهاد آموزش��ی کش��ور را تحت تاثیر کسی قرار داد که در 
یک نظام سیاس��ی مسئولیت داشته و آن نظام را مورد بدترین تهمت ها 
قرار داده اس��ت پس یا حرف گذشته وی درست بوده یا اینکه االن قصد 

خدمت به نظام را ندارد.
جهانگیرزاده تاکید کرد: بنا نیست مدیریت این وزارتخانه کسی باشد 
که در عرصه های سیاس��ی جلودار رفتارهای افراط گرایانه  و حرف های 
بدون س��ند و اتهام آمیز برای نظام باش��د. بنده معتقدم آقای توفیقی با 
حرفهای��ی که مطرح کرده صالحیت را از خودش س��لب کرده، با این 
اوص��اف من  باور ندارم که ایش��ان بتواند در این وزارتخانه بی طرفانه و 

برای نظام کار کند.
عبدالوحید فیاضی، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز با 
تاکید بر این مطلب که بعید است رئیس جمهور، توفیقی را به عنوان وزیر علوم 
معرفی کند، گفت: از آنجایی که احتمال رای آوری آقای توفیقی در مجلس 
کم است و از طرفی ممکن است رای منفی نمایندگان موجب دلخوری دولت 
شود بنابراین بعید است وی به عنوان وزیر علوم به مجلس معرفی شود. زیرا 
با رای عدم اعتماد نمایندگان، توفیقی دومین وزیر پیشنهادی برای وزارت 

علوم خواهد بود که با رای منفی مجلس مواجه می شود.
یادآور می ش��ود توفیقی سرپرس��ت وزارت علوم هم اکنون مشغول 
اقدامات غیرقانونی به نیابت از افراطیون است و همین امر سند مضاعفی 

بر عدم صالحیت نامبرده است.
جمع آوری امضا هم 
مشکل گشا نیست!

خبرهای رس��یده حاکیست که ظاهرا برخی به فکر اقامت دائم در 
وزارت علوم هستند! پس از تعویض معاون پشتیبانی و مدیریت منابع 
وزارت علوم توسط سرپرست وزارت! و همچنین صدور چند بخشنامه 

و دس��تورالعمل که بعضا سبب تضییع حقوق مکتسبه افراد و ایجاد 
نگرانی در بین نخبگان دانش��گاهی ش��د، خبرها حاکی از آن اس��ت 
که  برخی از روس��ای دانش��گاه های کشور با حضور در مجتمع عصر 
انقالب با سرپرست وزارت علوم دیدار می کنند. شنیده های خبرنگار 
کیهان حاکیست که با وجود بیش از 120 دانشگاه در سراسر کشور 
و همچنین تعداد کثیری مرکز و موسس��ه آموزش عالی، تنها حدود 
هفتاد رئیس دانش��گاه برای حضور در این نشس��ت دعوت شده اند. 
در حالی که جمع کثیری از نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی، به 
دلیل مواضع دکتر توفیقی در فتنه سال 88، مخالف وی برای تصدی 
پست وزارت علوم هستند، ظاهرا عده ای درصددند در این جلسه به 
روش های مختلف، نس��بت به جمع آوری امضا برای وزارت وی اقدام 
کنند! چند روز قبل برخی رس��انه ها خبر لغو دعوت از توفیقی برای 
حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی را منتش��ر کرده بودند. هرچند 
رواب��ط عموم��ی وزارت علوم ای��ن دعوت را تکذیب ک��رد اما همان 
رسانه ها علت این امر را بخشنامه ای می دانند که براساس آن بورسیه 
دانشجویان نخبه سال 92 به بهانه آنچه که »مشکالت مالی« نامیده 
شده، متوقف گردیده است. با توجه به نزدیکی سال تحصیلی جدید 
دانشگاه ها و ضرورت ایجاد فضای آرام و بی دغدغه برای دانشجویان، 
معلوم نیست اقداماتی نظیر تعویض معاونت ها یا برگزاری جلسات با 
عده ای خاص و یا جمع آوری امضا قرار اس��ت راهگشای کدام یک از 

مشکالت جامعه دانشگاهی باشد.
سوریه نهمین کشور اسالمی

مورد حمله غرب در 15سال گذشته
آمریکا ظرف 15 سال گذشته به 8 کشور اسالمی حمله کرده و 

سوریه نهمین کشور مسلمان است که در معرض تهدید قرار دارد.
روزنامه گاردین با انتشار این خبر نوشت: حمله کشورهای غربی 
به جهان عرب، تهدیدها را از بین نمی برد بلکه راه را برای تش��دید 

واکنش های خصمانه خواهد گشود.
روزنامه انگلیسی گاردین درخصوص نتیجه حمله به سوریه هشدار 
داد و نوش��ت: حمله کش��ورهای غربی به جهان عرب، تهدید سالح 
شیمیایی را از بین نخواهد برد، بلکه راه را برای تشدید واکنش های 

خصمانه خواهد گشود.
این روزنامه نوش��ت: حمل��ه احتمالی آمریکا به س��وریه نهمین 
مداخله نظامی مس��تقیم غرب ضد یک کشور عربی یا مسلمان طی 
15 سال گذشته است زیرا عملیات نظامی غرب در کشورهای سودان، 
افغانس��تان، عراق، لیبی و مالی و حمالت خونین هواپیماهای بدون 
سرنش��ین به یمن، سومالی و پاکستان در زمره حمله به کشورهای 

اسالمی است.
گاردین افزود: انگلستان و فرانسه این دو قدرت استعمارگر گذشته 
که خاورمیانه را میان خود تقس��یم کرده بودند، طبق عادت، خود را 

برای مشارکت در مداخله نظامی آماده می کنند.
گاردین خاطر نش��ان کرد: زمانی که نوبت عراق و سودان رسید، 
گزارشهای اطالعاتی از وجود سالح کشتار جمعی در قلب منطقه خبر 
داد که با حمالت غربیها روبرو خواهد ش��د، آمریکا و دوس��تانش نیز 
پیش از اعالم نتیجه گزارش��های بازرسان سازمان ملل متحد درباره 
استفاده از سالح های ممنوعه، خود نتیجه مورد نظر و مطلوبشان را 
اعالم می کنند و بار دیگر برای عبور از ش��ورای امنیت برنامه ریزی و 
مداخله نظامی را کامال اقدامی بشردوستانه معرفی می کنند در حالی 

که در به دست آوردن تایید مردم خود ناکام می مانند.
این روزنامه نوشت: تاکنون دلیل قاطعی مبنی بر استفاده از سالح  
شیمیایی و نوع آن وجود ندارد، چه رسد به اینکه طرف استفاده کننده 
مشخص باشد، اما قدرتهای غربی و هم پیمانان آنان از جمله مخالفان 
س��وری اصرار دارند که ارتش نظامی س��وریه از آن استفاده کرده اما 
دولت سوریه در دمشق و حامیان بین المللی آن مانند روسیه و ایران، 

مخالفان سوری را مسئول استفاده از سالح شیمیایی می دانند.
گاردین افزود: هیچ دلیل معقولی برای متهم کردن این کش��ور 
به استفاده از سالح شیمیایی وجود ندارد به ویژه اینکه نیروهای آن 
اخیرا موفقیت های پی در پی داشته اند و بعید نیست مخالفان سوری 

متهم به استفاده از سالح شیمیایی باشند.

گفت: مگر ائتالف آمریکا و اروپا و چند کشور عربی در سال 1390 
که توطئه تروریس��تی علیه س��وریه را آغاز کردند، شعار نمی دادند که 

»اسد باید برود«؟!
گفت�م: بر منکرش لعنت! این شعارش�ان گ�وش فلک را کر 

کرده بود.
گفت: ولی حاال که بعد از دو سال و نیم توطئه و عملیات تروریستی 
نتوانسته اند هیچ غلطی بکنند، از حمله مستقیم به سوریه خبر می دهند 
ولی اعالم کرده اند که هدف از این حمله، »نقطه زنی 3 روزه برای تنبیه 

بشار اسد است«!
گفتم: چه عرض کنم؟! پلیس راهنمایی، اتومبیلی را متوقف 
کرد و گفت؛ 130 کیلومتر سرعت داشتی؟ راننده گفت؛ فقط 80 
کیلومتر بود... نه، 60 کیلومتر بود، اصال 40 کیلومتر و... افس�ر 
راهنمایی گفت؛ مواظب باش! اینطوری که سرعت کم می کنی، 

از عقب بهت می زنند و درب و داغونت می کنند!
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* اجرای س��ناریوی شکست خورده جنایتکاران بین المللی علیه نظام 
قانونی سوریه باعث نجات رژیم غاصب صهیونیستی از مرگ قریب الوقوع 

نخواهد شد. مطمئن باشند.
صادقی
* به دولت و ملت مقاوم و آزاده س��وریه و نیروهای مقاومت عرض 
می کنم، آمریکا و مزدورانش خیلی کوچک تر از آن هستند که بخواهند 
و بتوانند مستقیم به سوریه حمله کنند. این ها عربده کشی های سگی 
است که از ترس، پارس می کند و این جنایتکاران می توانند به کمک 
س��رمایه های ملت های مس��لمان و ایادی منافقشان در کشورهای 
اسالمی از غفلت مسلمین سوءاستفاده کرده و به دست خود مسلمین 
به اسالم عزیز ضربه بزنند. پیشنهادم این است اگر دست از پا خطا 
کردند، تمام سالح ها و امکانات خود را بر ضد اسرائیل غاصب نشانه 
بگیرید و چشم فتنه جهانی را به توفیق خداوند از حدقه درآورید و 
یک بار برای همیشه به آنها بچشانید تخریب زیرساخت ها و کشتار 

مردم یعنی چه؟
گل محمد نورانی- از مهدیشهر
* امام راحل)ره( فرمودند رابطه آمریکا با ما رابطه گرگ و میش است و 
با توجه به رفتار جنایتکارانه آمریکا در دنیا به ویژه کشورهای اسالمی که 
هر روز جنایتی می آفریند چطور برخی اشخاص به خود اجازه می دهند 

از رابطه با آمریکا سخن بگویند. زهی خیال باطل.
یک بسیجی از تهران
* آقای روحانی در کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت آنهایی که اتوبوسی 
آمده اند باید بروند پس چرا خود ایش��ان مدیران را به صورت اتوبوسی 

سر کار آورده است؟ 
0914---7814

* از اینکه سرمایه ملی این گونه به پای چند فوتبالیست ریخته می شود 
غصه ام می گیرد و برای کش��ور متاسف هس��تم. حداقل این پول را به 
چند جوان دانش��گاهی مبتکر بدهند که پروژه های خود را به مرحله 

تولید برسانند.
0910---8447
* بعض��ی از وزیران دولت جدی��د در مصاحبه های خویش به گونه ای 
حرف می زنند که گویا در 8 سال گذشته یک کار مثبت صورت نگرفته 
بلک��ه یک خراب��ه را تحویل گرفته اند.نباید اجازه داد دولت نهم و دهم 
ناجوانمردانه تخریب بش��ود و افرادی در خصوص دولتمردان گذشته 

بی حرمتی و بی انصافی کنند.
عزیزی
* صدا و س��یما برنامه ای را چند روز قبل پخش کرد به عنوان اولین 
روز کاری آقای وزیر نفت و مجددا دیشب 20/30 برنامه ای پخش کرد 

به عنوان اولین روز کاری آقای وزیر نفت. ماجرا چیست؟
0919---8684
* خاتمی گفته بیاییم قلب ها را از کینه پاک کنیم. به ایش��ان بگویید 

بیایید تکبر را کنار بگذارید و از ملت و رهبری عذرخواهی کنید.
0912---9422
* فرآورده ه��ای نفتی به جای نف��ت خام به فروش برود. اینکه وزیر 
می خواهد نفت خام به فروش برود به ضرر کشور است. نباید به قبل 
از س��ال 84 برگردیم. این افتخار نیس��ت. باید ب��ه تولید و صادرات 

توجه شود.
یک شهروند
* چرا س��ازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از تولیدکننده و 
مصرف کنن��ده نظارت بر قیمت ه��ا را رها کرده اند. با وجود گرمای 50 
درجه تابستان که طبیعتا قیمت تخم مرغ باید در پایین ترین حد باشد 
به ش��انه ای 8500 تومان رسیده اس��ت. شایسته است این دو تشکل 

ریشه ای با این قبیل افزایش قیمت ها برخورد نمایند.
شاه محمدی

* موضوع افزایش سهم مالیات در درآمد و بودجه دولت دقیقا در 
دولت دهم و نهم هم مطرح ش��د که در مجلس از این طرح ایراد 
گرفته بودند. اگر این طرح، طرح درستی نبوده چرا باز مجددا این 
طرح باید ادامه یابد. اگر مالیات افزایش یابد کاسب کاران از جیب 
خود ک��ه مالیات پرداخت نمی کنند بلکه اجن��اس خود را گرانتر 
می فروشند. آیا این امر موجب تورم و گرانی بیش از آنچه که االن 

است نمی شود؟
خانم کدخدازاده
* برخی از رانندگان اتوبوس های ش��رکت واحد )بخش خصوصی( که 
ظاهرا پس از بازنشستگی به این کار مبادرت می ورزند و نیاز ضروری 
هم به درآمد آن ندارند کار خود را صبح ها از ساعت 8 به بعد شروع و 
عصرها نیز از س��اعت 3/5 اتوبوس ها را پارک و از کار کردن خودداری 
می کنند از مسئولین ش��رکت واحد اتوبوسرانی درخواست می شود یا 
اتوبوس ه��ای بخش دولتی را افزایش دهن��د و یا در بخش خصوصی 
افرادی را به کار گیرند که شغل اول آنها رانندگی است نه بازنشسته و 
شغل دوم تا مردم سرگردان معابر و خیابان ها نشوند. متاسفانه 1888 

نیز پاسخکو نمی باشد.
شاه ولی
* کارخانه س��یمان واقع در جنوب ش��رقی تهران در شهرک مشیریه 
مشکالت زیست محیطی بسیاری برای ساکنان شهرک و اطراف بوجود 
آورده چرا در رابطه با انتقال این کارخانه یا کاهش آلودگی آن تدبیری 

اندیشیده نمی شود؟
0919---9420
* پروژه مس��کن مهر اهواز از شهر خیلی دور می باشد به همین دلیل 
از بسیاری امکانات رفاهی محروم هستیم. می خواستم سؤال بکنم آیا 

امیدی به رفع این محرومیت ها وجود دارد یا خیر؟
0916---5917

* بیش از یک سال است که برای گرفتن رتبه کار پیمانکاری از استان 
خوزستان مرکز اهواز اقدام کرده ام ولی هنوز موفق به دریافت آن نشده ام 
هر ماه کارشناسان ایراد و اشکال جدید می گیرند از طرف دیگر تکریم 
ارباب رجوع نیز در مراجعات به استانداری معنا و مفهوم خودش را از 

دست داده است. امیدوارم رسیدگی شود.
0916---4759

* خودپردازهای شعبه های بانک رفاه چند ماهی است مبالغ شارژهای 
درخواستی را از موجودیمان کسر می کنند ولی رسید نمی دهند چرا؟
0916---4894

* مسئولین، کار در سکوهای شرکت ملی حفاری را جزء مشاغل سخت 
قرار دهند چرا که بعد از معدن سخت ترین کار است.

0916---1070
* 21 سال سابقه خدمت دارم می خواهم بازنشسته شوم می گویند 
با 21 روز حقوق می توانی بازنشسته شوی، با توجه به آمار بیکاری 
در کشور پیشنهاد می شود ما را با 5 سال ارفاقی بازنشسته کنند تا 
هم ما زیاد فرس��وده نشویم و هم افراد تازه نفس و بیکار جایگزین 

ما شوند.
یک خانم کارمند
* در اورژانس اجتماعی گیالن حقوق کارمندان را زیر نصف می پردازند 

این اعتراض ما را در این ستون چاپ کنید تا بلکه رسیدگی شود.
کارمند اورژانس گیالن

تایم  آمریکایی  هفته نام�ه 
در گزارش�ی درب�اره تحوالت 
س�وریه نوش�ت: دیپلماسی با 
ایران کلید پایان دادن به جنگ 

سوریه است.
به  گ��زارش فارس در گزارش 
روز پنج شنبه مجله آمریکایی تایم 
ضمن اشاره به تعداد افرادی که در 
سوریه بر اثر جنگ دو ساله در این 
کشور کشته یا آواره شده اند، آمده 

است: »دیپلماسی با سوریه مستلزم 
تعامل کامل با روسیه و به خصوص 
ایران است؛ دو کشوری که از نفوذ 
بر روی دمش��ق برخوردار هستند. 
در غیر این صورت، جنگ با سوریه 
احتماال بدون آنکه چش��م  اندازی 
برای آن وجود داشته باشد، بدون 

پایان ادامه خواهد یافت.«
در ادامه ای��ن گزارش تصریح 
شده است که رهبران ایران درباره 

تبعات مداخله نظامی در س��وریه 
هش��دار داده اند ام��ا موضع تهران 
درباره سالح های شیمیایی و درباره 
سوریه ممکن است پنجره ای برای 

تعامل با این کشور باز کند.
روزنام��ه  دیگ��ر  س��وی  از 
یو اس ای ت��ودی آمری��کا نی��ز در 
گزارش��ی به قل��م آری��ل کوهن 
کارش��ناس ارش��د بنیاد هرتییج  
نوشت: حکومت بشار اسد و ایران و 

حزب اهلل قول داده اند هرگونه حمله 
آمریکا به سوریه را تالفی کنند و ما 
باید این تهدیدات را جدی بگیریم.

در ادامه گ��زارش این روزنامه 
آم��ده اس��ت: اگر ای��ران تصمیم 
بگی��رد بر ض��د متح��دان آمریکا 
اقدامات تالفی جویانه  انجام دهد، 
گس��تره این تهدید ممکن اس��ت 
نه تنها دامن اس��رائیل بلکه دامن  
کش��ورهای عربی متح��د آمریکا 
مانند عربستان س��عودی، امارات 
عربی متحده و اردن را هم بگیرد. 
کوهن احتمال می دهد ایران برای 
تالفی درصدد برآید تنگه هرمز را 
ببندد، 20 درصد نفت جهان از این 

آبراه صادر می شود.

هفته نامه تایم:

دیپلماسی با ایران
 كلید پایان دادن به بحران سوریه است

فرمانده کل سپاه پاسداران 
تاکی�د کرد: صهیونیس�ت ها 
باید بدانن�د که حمله نظامی 
آمری�کا به س�وریه ن�ه تنها 
به نجات ای�ن رژیم جعلی از 
چنگ مقاومت منجر نخواهد 
ش�د بلکه حمله به سوریه به 
معنای ناب�ودی قریب الوقوع 

اسرائیل خواهد بود.
محمدعلی  سرلشکر  سردار 
جعف��ری فرمان��ده کل س��پاه 
پاس��داران انقالب اس��المی در 
گفت وگو با تس��نیم با اشاره به 
تهدیده��ای اخیر آمریکا مبنی 
ب��ر حمل��ه نظامی به س��وریه 
گف��ت: دولت آمری��کا و برخی 
متحدانش طی س��ال های اخیر 
از طریق حمایت های همه جانبه 
و مجهز کردن تروریس��ت ها به 
انواع و اقس��ام سالح ها به دنبال 
ضرب��ه زدن به خط مقاومت در 
منطقه بودند و هم اکنون به نظر 

از  پس  می رس��د 
شکست مفتضحانه 
جنگ  س��ناریوی 
نیابت��ی از س��وی 
از  تروریس��ت ها 
ملت مقاوم سوریه، 
ب��ه تهدید نظامی 
ی  و ر مس��تقیم 

آوردند.
کی��د  تا ی  و
آمریکایی ها  کرد: 
علی رغم تجربه های تلخ فراوان 
در افغانستان و عراق، در صورت 
اق��دام نظام��ی علیه س��وریه، 
دومین��وی شکس��ت های خود 
را تکمی��ل و فضاحت بارتری��ن 
شکس��ت تاریخ��ی را تجرب��ه 
خواهند کرد و سوریه به قتلگاه 
و معرکه ای بس��یار خطرناک تر 
از ویتن��ام و در واق��ع مبدل به 
ویتنام2 برای آمریکا خواهد شد.

فرمانده کل سپاه پاسداران 
با اشاره به اینکه به نظر می رسد 
دولت آمریکا ب��ار دیگر تحت 
تاثیر البی صهیونیست ها تهدید 
به حمله نظامی کرده اس��ت، 
گفت: صهیونیست ها باید بدانند 
که حمل��ه نظام��ی آمریکا به 
س��وریه نه تنها ب��ه نجات این 
رژیم جعلی از چنگ مقاومت 
منجر نخواهد شد بلکه حمله 
به س��وریه به معن��ای نابودی 

خواهد  اس��رائیل  قریب الوقوع 
بود.

سرلشکر جعفری با اشاره 
ب��ه بهانه جوی��ی آمری��کا در 
تهدی��د دروغین اس��تفاده از 
سالح شیمیایی توسط دولت 
س��وریه گفت: م��ردم جهان 
به وی��ژه مس��لمانان منطقه 
آمریکا  بهان��ه دروغین  هنوز 
برای حمل��ه نظامی به عراق 
را فرام��وش نکرده ان��د، آنجا 
که آمری��کا با ادع��ای وجود 
تس��لیحات کشتار جمعی در 
عراق ب��ه این کش��ور حمله 
کرد و پس از س��ال ها حضور 
نظامی و قتل عام هزاران نفر 
از م��ردم غیرنظامی و بی گناه 
عراق اعالم کرد که در برآورد 
اطالعاتی خود اشتباه کرده و 
چنین س��الح هایی در عراق 
وج��ود خارجی نداش��ته در 
به عذرخواهی  نهایت مجبور 

از افکار عمومی دنیا شد.
وی اضاف��ه ک��رد: برخ��ی 
دولت ه��ای منطقه و رژیم های 
مرتجع عربی که از حمله نظامی 
به س��وریه حمای��ت می کنند 
نی��ز باید بدانند ک��ه آتش این 
جنگ طلب��ی تنها به س��وریه 
محدود نخواهد شد و دامن همه 
جنگ افروزان و حامیان آنها را 

خواهد گرفت.

سرلشکر جعفری:
جنگ افروزی جدید آمریکا

 به بهای نابودی اسرائیل تمام خواهد شد

 6 دانش�جویی  بس�یج 
دانش�گاه بزرگ ته�ران در 
بیانیه ای حمله به سوریه را 
موجب سقوط آمریکا به دره 

دانست.
در ابت��دای این بیانیه آمده 
اس��ت، مردم س��وریه با بسیج 
عمومی خود و تشکیل جنبش 
دف��اع الوطنیه به پاس��داری از 
ش��هرهای خ��ود برخاس��تند. 
ارت��ش نیز با نبرده��ای جانانه 
امان تروریست های جنایتکار را 
برید. در مجموع مردم و ارتش 
ب��ه پیروزی های چش��مگیری 
رس��یدند، چگونه ملتی که در 
اوج پیروزی های��ش و در ی��ک 
قدمی شکس��ت کامل دشمن 
است، دست به کشتار شیمیایی 
می زن��د؟ از جمله دالیل دیگر 
در رد ای��ن ادعا آن اس��ت که 
سالح ش��یمیایی در منطقه ای 
اس��تفاده ش��ده که در اشغال 
تروریست ها نبوده است و در آن 
مدافعان حکومت ساکن بودند. 
همچنین بازرسان سازمان ملل 
نیز مدرکی درباره استفاده دولت 

سوریه به دست نیاورده اند.
در ادام��ه می افزای��د: هنوز 

ملت ه��ای منطق��ه فرام��وش 
نکرده ان��د ک��ه آمری��کا هنگام 
حمله به عراق هم ادعای مبارزه 
با س��الح های کش��تار جمعی 
را داش��ت، ولی چند سال بعد 
رئیس جمهور جنگ طلب آمریکا 
به دروغ بودن این ادعا اعتراف 
کرد. آی��ا این اعت��راف هزاران 
کشته بی دفاع را زنده می کند؟ 
آیا می توان جان هزاران انسان 
مظلوم را به واسطه تصمیم های 
جاهالنه و خش��ونت بار عده ای 
زورگ��و، به خط��ر انداخت؟ آیا 
زم��ان آن نرس��یده اس��ت که 
کشورهای منطقه جنگ افروزی 
آمریکا و انگلیس و اس��رائیل و 
ایادی مستکبرش��ان را محکوم 
کنن��د؟  آیا زمان آن نرس��یده 
است که مستضعفین عالم فریاد 
برآورند و استکبار را به طوفان 

فریاد خود به عقب برانند؟
در بخشی دیگر از این بیانیه 
تصریح ش��ده است، دولت های 
منطقه همچون عربستان، قطر 
و ترکیه آگاه باشند که هرگونه 
آتش اف��روزی و جنگ طلبی به 
ضرر کش��ورهای منطقه است. 
آمریکایی ها ه��م مانند جنگ 

عراق و افغانس��تان، قطعا ضرر 
خواهند کرد. وقتی که س��اقط 
ک��ردن دولت فاس��د ص��دام، 
آمریکایی ه��ا را در بات��الق فرو 
ب��رد، توقع م��ی رود که حمله 
به جل��وه  ای از مقاومت موجب 
سقوط در دره ای بی کران شود. 
این کار موج��ب نفرت هر چه 
بیشتر ملت ها از آمریکا خواهد 
بود و عواقب نامشخصی خواهد 

داشت.
در پایان تاکید ش��ده است، 
این��ک ما دانش��جویان انقالبی 
آمادگی خ��ود را جهت کمک 
به مل��ت پایدار س��وریه اعالم 
می کنیم و با روحیه ای بسیجی 
رهب��ر  از  فرمانب��ری  آم��اده 
خود، امام خامنه ای هس��تیم. 
برخ��ود می دانی��م ت��ا آخرین 
نفس مقاوم��ت را ادامه دهیم. 
جنجال ه��ا و هوچی گری های 
دش��من ما را از ه��دف اصلی 
منح��رف نمی کند و ه��ر روز 
زنجی��ره مقاوم��ت را در مقابل 
صهیونیسم ملعون مستحکم تر 
می کنیم. ب��ه امید خدا تا محو 
شدن اسرائیل،  این لجن زار رو 
به زوال، از پا نخواهیم نشست.

بیانیه بسیج دانشجویی 6 دانشگاه بزرگ تهران:

حمله به سوریه موجب سقوط آمریکا به دره می شود


