نارضایتی از عملکرد اقتصادی رئیس جمهوری امریکا رو به افزایش است

گزارش تحلیلی «ایران» از رزمایش شش هفتهای رژیم صهیونیستی
در سرزمینهای اشغالی و بازتاب رسانهای آن

ناتوانــی دولت «جو بایدن» در اجرای سیاســتهای داخلی و خارجی وعده
داده شده و از همه مهمتر بحران اقتصادی و تورم صعودی حاکم بر امریکا،
زودتر از آنچه تصور میشــد رئیس جمهوری امریکا را به سرنوشــت سلفش
دچــار کرده و حــاال پس از حدود یک ســال و چند ماه ،نزدیــک به  70درصد
جمهوریخواهــان و حدود یک ســوم جامعه مدنی ایــاالت متحده خواهان
استیضاح او شدهاند.

تحــوالت یک ســال اخیر رژیم صهیونیســتی چــه در داخل ســرزمینهای
اشــغالی و چــه در منطقــه ،استراتژیســتهای صهیونیســتها را بــه ایــن
جمعبندی رســانده اســت کــه اگر قرار اســت وارد هرگونه نبــرد منطقهای
بــا محور مقاومت شــوند ،بایــد در ابتدا جبهه داخلی فروپاشــیده را التیام
بخشــند .بر این اساس صهیونیستها بعد از عملیاتهای استشهادی در
طول سه ماه گذشته که منطقه سبز را در وضعیت قرمز قرار داده است...

دورخیز جمهوریخواهان
برای استیضاح «بایدن»
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رئیس دفتر دولت «نفتالی بنت»
هم استعفا داد

تشدید
تشنجهایداخلی
در تلآویو
صفحه  4را بخوانید

ynetnews

«ایران» نشانهها و حلقههای روانی و میدانی برای ایجاد و توسعه ناآرامی در کشور را بررسی میکند

آغاز جنگ ترکیبی علیه ایران؟
امیر فرشباف
روزنامه نگار

عکس :مشرق

نوزدهــم بهمــن ســال گذشــته آیــتاهلل
خامنــهای در دیدار جمعی از فرماندهان
نیــروی هوایی ارتــش ،از تهاجــم ترکیبی
دشمنان انقالب خبر دادند .ایشان در این
دیدار ،بــه چند وجهی بــودن این تهاجم
اشــاره و لــزوم مقابلــه بــا آن را اینگونــه
بیــان کردند و از جنــگ ترکیبی و ضرورت
هوشیاری درباره آن سخن گفتند.
طبیعتاً این جنگ ترکیبی ،دارای یک
سلسله رانهها ،پشتوانهها و پشتیبانیهای
نظــری ،اطالعاتــی و عملیاتــی اســت که
در ادامــه به بخشــی از وجــوه آن ازجمله
بــه قطبهــای پیشــران و پیشبرنــده و
ابزارهــا و اهــداف آن پرداختــه میشــود.
در ابتــدا اجمــاالً بایــد گفت که براســاس
نشــانههایی که ذکرشــان خواهد گذشت،
میتــوان مدعی شــد مدیریــت کالن این
پرونــده پنجضلعــی ،برعهــده ســرویس
اطالعاتی برون مرزی رژیم صهیونیستی
(موســاد) است .به تعبیر دیگر ،طراحی و
آمریت این پرونده با موســاد و عاملیت و
اجرای آن با برخی دولتها و ســازمانها
و گروههــای متخاصــم بــا جمهــوری
اســامی اســت .اما راهانــدازی این جنگ
چنــد وجهــی ،بــدون پیوســت رســانهای
امکانپذیر نیست؛ موضوعی که در ادامه
با تفصیل بیشتری به آن پرداخته خواهد
شــد .نکته قابــل ذکــر دیگر اینکــه بخش
قابــل توجهــی از ایــن تهاجــم ترکیبــی،
خواسته یا ناخواسته توسط برخی گروهها
و جریانهــای داخلی صورت میگیرد که
نقــش این طیفهــا و اصنــاف داخلی در
ادامه مفصالً مورد بررسی و بازخوانی قرار
خواهد گرفت.
اما در پاسخ به اینکه چرا موساد سعی
دارد چنین تهاجمی را در چنین مقطعی
عملیاتــی کنــد ،بایــد ابتــدا بــه تحــوالت
درون رژیم صهیونیســتی و راهبرد دولت
یهود در مقابله با تهدیدات کنونی اشــاره
کرد .حقیقت این اســت کــه هم الگوهای
مبارزاتی گروههای فلسطینی تغییر کرده
و هــم ســاختار امنیتــی دولــت اســرائیل
سست و ضعیف شده و از همین جهات،
کابینه بنت نیز در وضعیت متزلزلی قرار
دارد؛ وضعیتی که به لحاظ تاریخی تقریباً
بیسابقه است .یکی از راهبردهای اصلی
صهیونیستها به خصوص بعد از 2006

در مقابلــه بــا تهدیــدات داخلــی ،تغییــر
زمیــن بــازی و بازتولیــد تهدیــد در زمین
رقبا و دشمنان یا همان راهبرد «جنگ در
میان جنگها» بوده است .وجه دوم این
تهاجم ،به اصالحات بنیادین و بازگشت
سیاستهای دولت جدید ایران روی ریل
اصلی و صحیح خود راجع است و همین
تغییر رویکــرد تهران ،صهیونیســتها را
بــه صرافت مقابله بــا این رونــد انداخته
اســت .و وجه سوم ،معطوف به مذاکرات
رفــع تحریمهــا و «دکتریــن هســتهای»
رژیم صهیونیســتی اســت که دولت یهود
را از بازتر شــدن دســت ایران در مقابله با
شــرارتآفرینیهای ایــن رژیم در منطقه
نگران کرده است .از این روی ،رخدادهای
اخیــر  -مانند ناامنیهای مــرزی و تالش
برای اغتشــاش در برخی مناطق مرکزی
و جنــگ نیابتــی اطالعاتــی و قضایــی در
اروپــا و - ...را نمیتــوان بــدون مالحظــه
این راهبرد ترکیبی تحلیل کرد؛ موضوعی
کــه صــرف نظــر از تحــوالت میدانــی ،اگر
برساخت رســانههای اســرائیلی را دنبال
و تحلیل کنیم ،نشانهها و شواهد فراوانی
برای اثبات آن مییابیم .عالوه بر خروجی
محتوایی رسانههای صهیونیستی ،باید به
رزمایش «ارابههای آتش» در این مقطع
اشاره کرد که مقتضی است مستقالً مورد
بررسی و تحلیل قرار گیرد.
ëëجنگادراکی
منطقــاً و ضرورتــاً راهانــدازی چنیــن
تهاجمــی ،یــک پیوســت همهجانبــه
رســانهای را اقتضــا میکنــد .رســانههای
صهیونیســتی ،رســانههای فارســیزبان
جریــان ضدانقــاب و رســانههای
غیرفارســیزبان وابســته بــه دولتهــای
متخاصــم ،بــه نحو گســترده و پرفشــاری
ســعی در تصویرســازی و فراهــم کــردن
زمینههــای ادراکی این نبــرد دارند .تمام
سرفصلهایی که در ادامه ذکرشان خواهد
گذشــت ،عطــف بــه یــک ادراکســازی
عظیــم رســانهای و تبلیغاتی میشــوند.
فقط از باب ذکر نمونه به شــبکه سعودی
ایــران اینترنشــنال اشــارهای میشــود که
شبانهروزی و با تمام قوا و ظرفیتهایش
سعی در ایجاد و احیای خط اغتشاش در
مناطق حاصلخیز بحران دارد.
ناگفتــه نمانــد کــه ســایر رســانههای
وابســته بــه دربــار ســعودی ماننــد
ایندیپندنــت ،العربیــه و کلمــه و ...نیــز

همیــن رویکــرد را دنبال میکننــد که این
موضوع دو داللت میتواند داشــته باشد؛
نخســت ،همــان تقســیم کار رســانهای
برای تهاجــم ترکیبی و دیگری ،معطوف
بــه مذاکــرات بغــداد میــان ســعودی و
جمهــوری اســامی ایران اســت .طبیعتاً
ســعودی بــرای چانهزنــی روی موضــوع
یمن و سایر جوانب مرتبط با ایران ،نیاز به
ناامن شــدن ایران دارد و اگر به وضعیت
و موقعیت شــکننده سعودی در جنگ با
یمن نیز بنگریــم ،دقیقتر متوجه چرایی
این راهبرد روانی میشویم.
ëëاغتشاشمیدانیدرمرزهاومرکز
برانــدازی نظــم موجــود ،تجزیــه،
آشــوب و در کل ،هــر عاملــی کــه وحدت
ســرزمینی و ملــی ایــران را تهدیــد کنــد،
بــرای صهیونیســتها و گروههای معاند
بــا انقــاب جنبــه راهبــردی دارد و به آن،
یا به چشــم ابــزار مینگرند و یا به چشــم
هدف .آنچه از تحلیل خروجی رســانهای
جریانهــای معاند خارجنشــین و برخی
محافــل و گروهکهــای داخلــی میتوان
تشــخیص داد ،یــک رویکرد اســت و آن،
تــاش شــبانهروزی بــرای ایجــاد و تداوم
آشــوب بــه هــر قیمــت ممکــن اســت.
اکنون کــه راهبردهــا و رهیافتهای کالن
حکمرانی در کشــور متحول شــده اســت،
بهتریــن زمــان بــرای برهــم زدن نظــم
عمومی و فعال کردن گسلهای قومیتی
و امنیتی در مناطق مســتعد بحران برای
زمینگیر کــردن دولت و نهادهای انقالبی
حاکمیــت اســت .خصوصــاً در زمانی که
تحوالت اقتصادی نویدبخش اخیر ،مردم

دیوید بارنهئا رئیس موساد

را به آینده امیدوار کرده اســت ،سعی این
جریانها بر این است که هرطور شده این
طرح بدون هزینه امنیتی ،اجرا نشود.
ëëوجوهجنگاقتصادیاخیر
گفتــه شــد کــه تغییــر ریلگــذاری
حکمرانــی در کشــور ،یکــی از زمینههــای
اصلی راه انداختن این جنگ ترکیبی علیه
ایران بوده است .اما پرسش این است که
میــدان این نبرد در حوزه اقتصادی دقیقاً
در کجــا تعریــف میشــود؟ بــرای پاســخ
بایــد نقطه ثقــل تحول اقتصــادی مذکور
را تحلیــل کــرد .اصلیتریــن ضایعــهای
کــه دولــت ســیزدهم در حال اصــاح آن
اســت ،موضــوع ارز ترجیحی اســت که از
دولــت قبــل به یــادگار مانــده بــود و این،
همــان گرانیگاهــی اســت کــه دولتهای
متخاصــم را وادار کــرده بــا تمــام تــوان و
ظرفیــت ادراکــی و میدانــی خــود بــا آن
مقابله کنند .درباره این طرح ،این نکته را
هم باید متذکر شد که این عملیات دولت
ســیزدهم برای اصالح ساختار اقتصادی
کشــور ،از ایــن لحاظ کــه دولتهای قبلی
هیچــگاه بــه دلیــل حفظ وجهــه ظاهری
و محبوبیــت کوتاهمــدت خــود حاضر به
پیگیــری و اجــرای آن نبودنــد ،اقدامــی
بیســابقه اســت و اخــال اخاللگــران در
نظام اقتصادی ازجملــه احتکار کاالهای
اساسی را باید ذیل همین موضوع یعنی
کوتــاه شــدن دســت دالالن و متنفــذان از
رانت ارز ترجیحی تحلیل کرد.
دربــاره ارز ترجیحــی ،دو موضــوع را
افــکار عمومــی هیچــگاه نبایــد از خاطــر
فرامــوش کنــد؛ نخســت ،نحــوه تصویب

و دیگــری ،نحــوه تخصیــص آن .دربــاره
نحوه تصویب غیرکارشناســی و عجیب و
غریب آن باید به آن جلســه ابتدای سال
 97و دســتور و اصــرار مشــکوک رئیــس
دولــت دوازدهــم مبنــی بــر تصویــب ارز
 4200تومانــی درعیــن مخالفت نماینده
وزارت اطالعــات و رئیــس وقــت بانــک
مرکزی (ولیاهلل سیف) اشاره کرد .درباره
نحــوه تخصیــص و پیامدها و مفاســد آن
امــا گزارشهــای تخصصــی متعــددی
صورت گرفتــه و در اینجا صرفاً به همین
موضوع اشاره میشود که طی  4سالی که
از تصویــب آن گذشــت ،مجموعــاً حدود
 70میلیــارد دالر صــرف تخصیــص بــه
وارد کننــدگان شــد که  15.5میلیــارد دالر
آن فقط در سال گذشته تخصیص یافت
کــه بنا بر آمارهــا به جای آنکــه به چرخه
تولید کمــک کند ،عمدتــاً یا در بــازار آزاد
به فروش رســید و یــا صــرف واردات ،آن
هم واردات کاالهای لوکس و غیراساســی
از جمله غذای حیوانات شد! لذا منطقی
اســت که پــس از اعــام خبر اصــاح آن،
رســانهها هــر روز از کشــف انبــار کاالهــای
احتکار شده توسط سازمانهای اطالعاتی
و نظارتی کشور خبر میدهند.
ëëجنگاطالعاتی-قضاییعلیهایران؟
توافــق هســتهای و تضعیــف ســاختار
امنیتــی رژیــم صهیونیســتی در داخــل
ن اشغالی ،دو موضوعی
مرزهای فلسطی 
هســتند که مســتقیماً بــا امنیت اســرائیل
گــره خوردهانــد و تمــام تــاش ســازمان
اطالعــات رژیــم صهیونیســتی (موســاد
و شــاباک) را ذیــل آن بایــد تحلیــل کــرد.
اما موســاد بــه عنــوان بــازوی برونمرزی
امنیت رژیم صهیونیستی به تنهایی قادر
بــه راه انداختن جنگ اطالعاتی و قضایی
علیــه جمهــوری اســامی نیســت و برای
ایــن هــدف از ابزارهایی اســتفاده میکند.
مهمترین ابزار موساد برای پیشبرد پرونده
جنــگ اطالعاتــی و قضایــی علیــه ایران،
دولتهــای اروپایی هســتند .راه انداختن
دادگاههــای نمایشــی و صــدور احــکام
ســنگین و ظالمانــه از جملــه محاکمــه
افــرادی همچون حمیــد نوری و اســداهلل
اســدی در سوئد و بلژیک ،مواردی هستند
که با فشــار حداکثری دولت صهیونیستی
و با اســتخدام ســازمان منافقیــن صورت
گرفتــه اســت .ایــن فضاســازی بــه همراه
تالش برای ایجاد ناامنی در مناطق مرزی

و مرکــزی ایــران همانطور که گفته شــد،
حداقــل ســه زمینه و ســه وجه کلــی دارد:
نخست؛ مذاکرات هستهای و دست یافتن
به توافق نهایی که از نظر صهیونیســتها
دســت ایــران را در مقابله با شــرارتهای
این رژیم بازتر از قبل میکند .زمینه دوم،
معطــوف به تغییر رویکــرد کالن در ایران
است و سوم ،ناظر به سست شدن ساختار
امنیــت داخلــی اســرائیل اســت کــه ایــن
روزهــا بیــش از پیش میتوان نمــود آن را
تشخیص داد .رژیم صهیونیستی همواره
راهبرد جنگ در میان جنگها را به عنوان
یکــی از راهبردهای عملیاتی برای مقابله
بــا تهدیــدات امنیتــی خــود بــه کار بســته
است .بر حسب این راهبرد ،وقتی امنیت
ایــن رژیم با تهدید مواجه میشــود ،برای
مقابلــه با آن تهدیــد یا تهدیــدات ،زمین
جنــگ را به مناطق دیگــر منتقل میکند.
لــذا ناامنیهای شــرق کشــور ،دســتگیری
جاســوسهای موســاد در بلوچســتان،
سلســله عملیــات انتحــاری داعــش در
مناطق شیعهنشین افغانستان و امثالهم
مواردی هســتند کــه باید آنهــا را ذیل این
راهبرد تحلیل کرد.
ëëتشکلنماهایصنفیدرتلهموساد
در کشــور چنــد شــبهصنف معــدود
هســتند که اعضای آنها از طریق اقدامات
غیرقانونی ،غیرحرفهای و با اتخاذ رویکرد
سیاسی ،ســعی در پیشبرد منافع جناحی
یک حــزب سیاســی بدســابقه دارنــد .اگر
بــه دوره دوم خــرداد رجــوع کنیم متوجه
رهیافــت معیوب و غیرصنفــی این جناح
بــه اصناف و تــاش برای تبدیــل اصناف
صنعتــی ،اقتصادی و فرهنگــی به ابزاری
برای پیشبرد و تأمین منافع سیاستمداران
میشویم .تشکلنماهایی همچون کانون
منحلــه صنفــی معلمــان ،کانــون وکال و
سندیکای شرکت واحد گروههایی هستند
کــه برخی اعضــای آنهــا پوشــش صنفی
را تبدیــل بــه اهرمــی بــرای فعالیتهای
غیرقانونــی سیاســی کردهاند کــه در ادامه
اختصــاراً بــه گوشــهای از اقدامات ایشــان
اشــاره و تفصیل مطالب به فرصتی دیگر
موکول خواهد شد .همچنین ،اگر به اسامی
مجرمــان امنیتــی ایــن شبهتشــکلهای
سیاســی نیــز بنگریــم ،متوجــه وابســتگی
جناحی ایشــان به گروهکهایی همچون
نهضت آزادی و حزب منحله مشارکت و
مانند آنها میشویم.

امــا آنچــه فعــاً موضوعیــت دارد،
عملکرد کنونی اعضای این شبهصنفها
است ،نه سابقه آنها .به عنوان نمونههایی
تــازه میتــوان بــه تالشهــای همزمــان
شبهتشــکلهای چپگــرای «ســندیکای
شــرکت واحــد» و «شــورای هماهنگــی
تشــکلهای صنفــی فرهنگیــان» بــرای
اعتصــاب راننــدگان و تجمــع اعتراضــی
معلمــان در ایــن مقطــع اشــاره کــرد که
بــا تالشهــای شــبانهروزی رســانههای
ضدانقــاب در ایجــاد و تداوم اغتشــاش
همراه و مقارن شــده است .این اقدامات
زمانی معنادارتر میشــوند کــه همزمان
با آنهــا به اخبار دســتگیریهای پیدرپی
چندیــن جاســوس در مناطــق مختلــف
کشــور بــا پوشــش فعالیتهــای صنفــی
توجــه کنیــم؛ از جمله خبر بازداشــت دو
جاســوس فرانســوی بــا هــدف آمــوزش،
تحریــک و ســازماندهی اعتراضــات
منسوب به معلمان.
مســأله قابل توجه دیگر اینکه ،باید از
لیدرها و سرشاخههای این شبهتشکلها
پرســید کــه چــرا در  8ســال حکمرانــی
دولــت یازدهــم و دوازدهــم و یکدســت
شــدن قــوای تقنینــی و اجرایــی توســط
اصالحطلبان ،روزه سکوت گرفته بودند و
حال که ریلگذاری اقتصادی و اجتماعی
و سیاســی کشــور در حال تغییــر و اصالح
اســت ،یادشــان افتاده کــه ســاز اعتراض
بنوازند؟!

وقتی جامعه در حال تجربه اصالحات
بنیادی و نویدبخش است ،ولی در مناطق
مختلف خبر از اخالل و احتکار و اعتصاب
توسط برخی دالالن و شبهصنفها شنیده
میشــود ،بایــد منتظــر اقــدام خرابکارانه
ازجملــه تــرور مقامــات و ماننــد آن بــود.
ترور یکی از مقامات نیروی قدس سپاه در
تهران را هم باید ذیل همین جنگ ترکیبی
موســاد تحلیــل کــرد .اقداماتــی از جملــه
تالش بــرای اعتصاب کارگــران و اعتراض
معلمــان و درز اطالعــات قضایــی کشــور
و انتقــال آن بــه نهادهــای حقوقبشــری
متخاصــم و رســانههای معانــد توســط
شبهتشــکلهایی همچون «کانون منحله
صنفــی معلمــان»« ،ســندیکای شــرکت
واحد» و برخی اعضای کانون وکال و امثال
آنها موضوعی اســت که نبایــد آن را بدون
پیوســت به ایــن عملیــات ترکیبی تحلیل
کرد .اقدامــات مذکور بخش مهمی از این
تهاجــم ترکیبی علیــه امنیت ملی کشــور
اســت کــه هــدف از آن ،برهــم زدن تمرکز
امنیتی کشــور برای ترور مقامات است و از
این لحاظ ،مســئولیت این وقایع را متوجه
ایــن گروهها و شبهتشــکلها هــم میکند.
ترور ســپهبد شــهید حاج قاسم سلیمانی
نیز از این حیث ،محصول آشوب آبان 98
و برهم خوردن تمرکز امنیتی کشــور بود و
آشــوب آبان  98هم محصول شــیطنت و
ناکارآمدی مدعیان اصالحطلبی در اداره
کشور بود.

