
نگاهی به جایگاه راهبردی مقابله با انبوه 
شبکه های فتنه گر لندنی

 

خوشبختانه س��ال هاست که امپراطوری ستمگر انگلیس نابود 
شده و از قدرتی که با ریختن خون های بسیار و غصب سرزمین 
های گسترده به دست آورده بود اثری باقی نمانده اال یک نماد 
قدرت که آن هم توان باالی تاثیرگذاری رس��انه ای اس��ت. در 
اصل انگلیس امروز دیگر توان نگهداری ناوگان عظیم دریایی و 
نیروهای بی ش��مار نظامی را ندارد اما به جای آن همان اهداف 
را با لشگری از رسانه های رنگارنگ به زبان های گوناگون دنبال 
می کند.  تنها آنان که از حرکت فراگیر انگلیس برای اس��تیال 
بر عرصه اندیشه بش��ریت و تسخیر سرزمین ها با امواج رسانه 
ای غافل هس��تند، ضرورت مقابله ب��ا این تهاجم همه جانبه را 
منكر مي شوند. حرکتی که ایران هراسی و شیعه ستیزی فقط 
بخش��ی از آن اس��ت و در اصل امنیت ملی تک تک کشورهای 
خاورمیان��ه را به صورت ج��دی تهدید می کند. انگلیس تالش 
می کند با شبكه های متعدد شیعه لندنی چهره ایران و مذهب 
ش��یعه را  لجن مال کند و نمایي بس��یار زش��ت و غیر انسانی 
ش��بیه داعش را از آن را به مخاطبان معرفی کند در عین حال 
که زمینه تفرقه و دشمنی سایر مذاهب اسالمی را نیز با شیعه 
فراهم می س��ازد. در مقابل رس��انه های بسیاری برای وهابیت 

در انگلیس و با تامین مالی عربس��تان فعالیت می  کنند که در 
موضع مقابل فعالیت کنند و جنگی فرساینده و فراگیر مذهبی 
را در منطقه ما را برنامه ریزی کرده اند. این دست از رسانه ها، 
بی محابا مرجعیت شیعه را هدف مي گیرند و بی پروا به حوزه 
نج��ف می تازند، تنها یک م��ورد آن توهین به مرجعیت عالي 
شیعیان آیت اهلل سید سیستاني بود که چندی قبل در روزنامه 
سعودی الشرق االوسط چاپ لندن انتشار یافت. اقدام دیگر این 
دست رس��انه ها توهین شبكه ام بی س��ی عربستان به شهید 
ابومه��دی المهندس بود. این تنها ویژگي انگلیس اس��ت که از 
دوران امپراط��وري به فنا رفت��ه اش براي لندن باقي ماند و آن 
ش��ناخت دقیق و کافي از فرهنگ و روش برداشت فكري مردم 
کشورهاي جهان اسالم اس��ت. آنها روحیات کشورهاي شرقي 
را مي شناس��ند و قرن ها روي آن مطالع��ه و هزینه کرده اند. 
انگلیس را نباید با آمریكا مقایسه کرد که تصور مي کند با بمب 
و موشک به همه اهدافش مي رسد و در غرب آسیا این چنین 
زمینگیر ش��ده است. انگلیس��ي ها در میان نخبگان فرهنگي، 
مذهبي و به ویژه برخي روحانیون ش��یعه و بدتر از آن فرزندان 
شان چنان نفوذي دارند که نیاز به بمب و موشک ندارند. همه 
این توانایي با قدرت رسانه هاي برون مرزي لندن و البته شعبه 

هاي محلي آنها تقویت شده است. 
گذري بر رسانه هاي ضد ايراني در انگليس

روزنامه العرب چاپ لندن تمایل بسیاری به استمرار آشوب در 
عراق دارد و توسط امارات خریداری شده است. 

روزنامه ایندیپندنت که برخالف اسمش نه تنها مستقل نیست 

بلكه توسط دولت ریاض خریداری  شده و به زبان های مختلف 
علیه ایران، عراق و یكپارچگی کشورها و اتحاد حوزه های علمیه 
شیعه فعالیت می کند. این روزنامه هم در لندن منتشر اما مانند 
دیگر رسانه های لندنی در سایر کشورها بازنشر می شود. شبكه 
ایران اینترنش��نال که باز هم بر خ��الف نامش هیچ ارتباطی با 
ایران ندارد بلكه با سرمایه عربستان سعودی و مدیریت اسرائیل 
فعالیت می کند باز هم در انگلیس قرار دارد.  ش��بكه الشرقیه 
نیوز که متعلق به حزب بعث عراق اس��ت نیز با مدیریت حرفه 
ای انگلیس��ی توانس��ته در تحوالت عراق بسیار تاثیرگذار باشد 
و یک پای ثابت تحریک جوانان علیه مرجعیت آیت اهلل س��ید 
سیس��تانی، حشد الش��عبي و ایران به ش��مار می رود.  اسكای 
نیوز عربی از دیگر تلویزیون هایی اس��ت که با راهبری انگیس 
در خاورمیان��ه فعالیت می کن��د و دفتر منطقه ای آن در دوبی 
قرار دارد و دقیق��ا مانند امارات از لندن تبعیت می کند. حتی 
 Sky در صفح��ه معرفی این تلویزیون تبعیت از ش��بكه اصلی
News لندن به عنوان خط مش��ی اصلی ش��بكه اطالع رسانی 
و اعالم ش��ده اس��ت.  »تأکید آن روی بریتانیا و حوادث خبری 
بین المللی اس��ت.« اما دفترش در ام��ارات قرار دارد و یک پاي 
ثابت وارونه نش��ان دادن تحوالت عراق و لبنان است. همچنین 
مجموعه ده ها شبكه به زبان هاي مختلف با عنوان ام بي سي 
که علیرغم مالكیت عربس��تان اما در انگلیس راه اندازي شده و 
راهبري آن هم در لندن اس��ت. دقیقا مش��ابه شبكه هاي جم 

تي وي.  
این لش��گریان رسانه ای، جدای از رس��انه رسمی دولت لندن 

یعنی بی بی س��ی است که به زبان های مختلف فارسی، عربی 
و انگلیسی همان فتنه افكنی خود را در خاورمیانه پیگیری می 
کند.  همه اینها در حالیست که انگلیس تنها یكی از کشورهای 
بلوک ضد ایرانی و شیعه ستیز در غرب است هر چند مهم ترین 
آنها در تولید و ترویج فتنه های فرهنگی به شمار می رود و همه 
رسانه های مطرح شده را به صورت راهبردی رهبری می کند. 

مدافعان فرهنگی برون مرزی ايران
در مقابل همه این رسانه هاي رنگارنگ تنها شبكه های الكوثر و 
العالم که اولی شبكه ای عمومی و دیگری خبری است، سنگربانی 
اعتقادي و سیاسی ایران را عهده دارند. در سال هاي اخیر شبكه 
آي فیلم هم توانس��ته فیلم و سریال های ایرانی را که فرهنگی 
متفاوت از غرب دارد به زبان هاي عربی و انگلیسی ترویج دهد. 
العالم تنها رس��انه خبری و اطالع رسانی ایران برای کشورهای 
عرب اس��ت و پرس تی وی نیز یگانه شبكه انگلیسی زبان ایران 
که خبری اس��ت. ش��بكه هاي اندکی که نه تنها مورد حمایت 
بیش��تر قرار نمي گیرند بلكه هر چه مي گذرد باید فش��ارهاي 
مالي افزون تري را هم تحمل کنند.  تاسف آور است که بدانیم 
کل بودجه تلویزیون های برون مرزی ایران به اندازه بودجه تنها 
یكی از کانال های بی بی سی هم نمي شود. فراموش نكنیم در 
مقاب��ل انگلیس قرار داریم که انواع فتنه ها را در جهان اس��الم 
س��اخت و تنها بخش کوچكي از آن بهاییت در ایران و وهابیت 
در کش��ورهاي عربي به ویژه عربستان بود. همان عربستاني که 
اکنون خزانه تلویزیون هاي ضد شیعه و ضد ایراني انگلیس را 

تامین مي کند.

دوئل وزرای دولت با پول ملت
لشگر کشی 

دیپلماتیک برای 
مصادره کیک لبنان

سری که به 
سنگ خورد
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به تعویق افتادن ارائه قطعنامه ضد 
ایرانی آمریکا

پس از مکرون فرانسوی مقامات 
آمریکایی، آلمانی و عربی راه بیروت را 

در پیش گرفتند
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پوتین از ثبت اولین واکسن 
کرونا خبر داد

6

ازهفت��ه گذش��ته که رئی��س جمهور از گش��ایش 
اقتص��ادی و ایجاد تحول در زندگی مردم خبر داد؛ 
بحث ها  و تفس��یرهای متفاوتی در بین رس��انه ها و 
کارشناس��ان مطرح ش��ده و نظر همگان معطوف 
به این نكته جلب ش��ده که محتوای این گشایش 
چیست؟ که در نهایت معلوم شد موضوع و محتوای 
ای��ن خبر مرتبط ب��ا فروش »اوراق س��لف نفتی« 

است!!
اقتصادانان و آگاهان مس��ائل اقتصادی و اجتماعی 
اینگونه مبهم گویی را از مدیران ارش��د اداره کشور 
نمی پس��ندند و معتقدند اینگونه سخن گفتن جز 
التهاب آفرین��ی و بی اعتمادی نتیج��ه دیگری در 
برنخواهد داشت و لذا شایسته نیست که اینچنین 

به افكارعمومی اطالع رسانی شود.
طرح مسائل مبتالبه زندگی عامه مردم باعث شده 
اس��ت تا در بین مردم این بحث رایج شود که سال 
گذش��ته سران قوا نشس��تند و برخاستند و با یک 
تصمیم غیر مترقبه حوادث تلخ آبان 98 اتفاق افتاد 
و این مرتبه در م��رداد 99خداعاقبت همه را ختم 
بخی��ر کناد!! لذا برآنیم ت��ا از منظر و زاویه دیگری 
به موضوع گش��ایش در زندگي م��ردم بپردازیم و 
قصد تجزیه و تحلیل فروش»اوراق س��لف نفتی« و 
جزئیات اقتصادی آن را نداریم، بلكه هدفم این است 
که در این فرصت اندک به کالبد شكافی این نظریه 

بپردازیم که چرا »گشایشي در کار نیست؟!«
چرا می گوییم هیچ گشایش��ی در کار نیست؛ چون 
اوالً اقتص��اد و تحول در زندگ��ی مردم با مدل های 
غیرمترقبه و سورپرایز کردن جامعه محقق نخواهد 

شد و هرگز پاسخ مثبتی نخواهد گرفت.
مهمترین نكته این است اگر همین فردا صبح همه 
تحریم های اقتصادی و سیاس��ی ایران هم برداشته 
ش��ود باز هم تحول و گشایشی در اقتصاد کشور و 

زندگی مردم رخ نخواهدف می پرسید چرا؟ 
در پاسخ باید بگوییم چون اقتصاد کشور اشكاالت 
مهم س��اختاری دارد و تا این س��اختار تغییر نكند 
و تحولی در آن بوجود نیاید هرگز به »گش��ایش« 
نخواهیم رس��یدف چون با وجود یک فضای رانتی 
اقتصادی، با وجود سیس��تم انحصاری؛ مش��كالت 
عدیده نظام بانكي، ش��رایط نامناسب کسب و کار، 
دولتي ب��ودن اقتص��اد ایران، ضعف نظ��ام بودجه 
نویس��ی و برنامه ریزی،  ضعف شدید نظام مالیاتی 
کش��ور، فعالیت های س��فته بازانه و زیرزمینی در 
اقتصاد و... دهها دلیل مهم دیگر که در این اقتصاد 
و نظ��ام اقتصادی کش��ور وجود دارد هرگز ش��اهد 
گشایش و تحول اساسی در زندگی مردم نخواهیم 
بود.ممكن اس��ت یک یا دو اقدام رفرمیستی بتواند 
برای چند صباحي س��ر مردم را گرم نماید )مانند 
ش��رایط اینروزهای بازار بورس( ام��ا در دراز مدت 

هیچ چیزی عاید مردم نخواهد شد. 
نمییدانیم چرا دولتمردان  خود را به تغافل زده اند 
که گش��ایش و تحول در زندگی مردم امری نیست 
که یک ش��به و با یک فرم��ان در زندگی مردم رخ 
دهد و اینكه بخواهیم با طرح ها و خبرهای التهاب 
آفرین افكارعمومی را به س��متی هدایت کنیم که 
فرام��وش کنند دولت امس��ال بی��ش از150 هزار 
میلیارد تومان کس��ری بودجه دارد! و چرا فراموش 
کرده اند ح��ال که تصمیم دارند ای��ن دفعه بجای 
اس��تقراض از بانک مرکزی، با فروش نفت به مردم 
برای دو سال یا حتی سه سال آینده از مردم قرض 
بگیرند؛ کجایش گشایش و تحول در زندگی مردم 
است؟ اینكه س��ران قوا بخواهند و بنشییند و این 
مجوز را به دولت بدهند که »آینده فروشی  کند« و 
پول هایی را »پیش خور« نماید، کجایش گشایش و 
تحول است؟ آیا سران قوا به این نكته اندیشیده اند 
ک��ه با این تصمیم غیرمترقب��ه، خطرات اجتماعی 
وامنیتی را پیش روی دولت بعدی قرار می دهند و 
فكر نكرده اند نباید برای فراز از مهلكه امروز، آینده 

را به مخاطره انداخت!
آی��ا کارشناس��ان و مبتكری��ن این ط��رح عاقبت 
اس��تقراض از بازار)مردم( بجای استقراض از بانک 
مرکزی که تبعات جدی همچون رش��د نقدینگی 
و ت��ورم را ب��ه دنب��ال خواهد داش��ت، پیش بینی 
کرده اند؟ به هر حال معلوم نیس��ت چگونه می توان 
افكارعمومي و اندیش��مندان را به س��خره گرفت و 
با طرح »س��ورپرایزهای خبریی« مسائلی را مطرح 
نمود که انتهایی برایش قابل تصور نیس��ت وسخن 
آخر اینك��ه اگر طرح جدید دولت مورد اس��تقبال 
مردم قرار نگرفت و گشایش��ی هم در زندگی عموم 
مردم حاصل نش��د، چه کس��ی مس��ئول گسترش 
شكاف بی اعتمادی بین مردم و دولت خواهد بود؟

گشايشی دركار نيست!؟

خ���ب���ر

سرلشکر باقری: 

میزان ابتال به کرونا در نیروهای مسلح 
پایینتر از میانگین ملی است
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صفحه 7

سیاست روز کشمکش ها بر سر عرضه صندوق هایETF  را بررسی میکند؛

آگهى مناقصه عمومى 

مهدى ناصرى مقبل - شهردار کمال شهر

ول
ت ا
نوب

انهدام پنج تیم جاسوسی توسط وزارت اطالعات

معاون ضد جاسوسی وزارت اطالعات گفت: با استعانت از الطاف الهی و با تالش های شبانه روزی 
سربازان گمنام امام زمان )عج( به دنبال ضربات پی در پی به سرویس های جاسوسی نظام سلطه، 

تعدادی از جاسوسان مرتبط با سرویس های اطالعاتی مذکور شناسایی و دستگیر شدند.
وی افزود: افسران اطالعاتی بیگانه با بهره گیری از روش های پیچیده و متنوع اطالعاتی، در صدد 
انجام جاسوس��ی نسبت به پروژه های هسته ای، سیاس��ی، اقتصادی، نظامی و زیرساختی با هدف 
س��رویس های اطالعاتی سیا، موساد و برخی کش��ور های اروپایی مرتبط با پرونده های جاسوسی 
اخیر؛ خرابكاری در زیرس��اخت ها، پروژه ها، تش��دید تحریم های ظالمانه و ممانعت از دس��تیابی 
جمه��وری اس��المی ایران به دان��ش و تكنولوژی های نوی��ن و همچنین ایج��اد چالش در روابط 
جمهوری اسالمی ایران با کشور های همسو بوده که این تالش ها و اقدامات مذبوحانه با هوشیاری 

و اشراف اطالعاتی سربازان گمنام امام زمان )عج( با شكست مواجه شد.
وی ضمن هش��دار به همه افرد فریب خورده، خائن و دش��منان آشكار و پنهان جمهوری اسالمی 
ایران تاکید کرد در راس��تای امنیت ملی در هیچ نقطه ای از دایره اش��راف و اقدام سربازان گمنام 
امام زمان )عج( در امان نبوده و به ملت ش��ریف و عزیز اس��المی اطمینان می دهیم با هر توطئه 

دشمنان متخاصم با قاطعیت مقابله و برخورد خواهیم کرد. روابط عمومی وزارت اطالعات

مردم چگونه اطمینان 
داشته باشند؟

روحانی از نقشه راه اقتصادی سال پایانی دولت رونمایی کرد

نظام  پارلمانی؛ 
تغییر سیاسی یا 
شعار سیاسی ها؟

انا هلل و انا الیه راجعون
و هر از گاه در گذر زمان در گذر بی صدای ثانیه های دنیای فانی جرس کاروان از رحیل مسافری 

خبر می دهد که در سکونی آغازی بی پایان را می سراید. درگذشت ابوالفضل خونساری
) بزرگ خاندان خونس�اری( را به خانواده آن مرحوم  تس��لیت عرض نموده و برای ایش��ان از 

درگاه خداوند متعال مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانم.
از طرف مهدی یوسفی-صدری


