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اعتـــدال یا ائـــتالف!
چرا اصالح طلبان 

می خواهند از 
روحانی عبور کنند ؟

تهاجم سیاسی و فرهنگی از 
روزآنالین تا روزنامه شرق!

وقتی رسانه ای داخلی سخنگوی رسانه های معاند می شود

محمد صادق کوشکی کارشناس مسایل سیاسی:
غربی ها صرفا مایلند تعهدنامه ای 

را به امضای ایران برسانند 
نه توافق نامه

ماجرای 3 هزار بورسیه غیر 
قانونی حقیقت نداشت

درس هایی از شکست نابود کننده سلسائو
حرفه ای ها از پاسخگویی فرار 

نمی کنند

نگرانی نمایندگان از تحرکات تندروها در فضای 
دانشگاهی همچنان ادامه دارد

 آیا 18 تیر دیگری 
در راه است ؟ 

حسن تهرانی مقدم سردار عالی قدر، 
دانشمند برجسته و پارسای بی ادعا 
»کابوس نتانیاهو« فیلمی 
درباره پدر موشکی ایران

آزمون مکدرشناسی
مزایای پخش برنامه 

ماه عسل در ماه مبارک 
رمضان
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طـــــنز

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
از جلسه نمایندگان با وزیر علوم گفت :
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بین  الملل

 ورزشی پرطرفدار یا غرش صنعت هزاره سوم؟
فوتبال صنعتی پولساز برای دنیا، ورشکسته برای ایران

التماس دیوید کامرون برای رای ندادن مردم به استقالل اسکاتلند 

بریتانیا؛ بانی تجزیه های بزرگ تاریخی
 تجزیه می شود؟

اولین فاز، دروغ پردازی در رسانه های غربی 
رویترز و آسوشــیتدپرس به روال همیشه اولین رســانه هایی بودند که به گمانه زنی در 
خصوص مفاد احتمالی توافق نهایی هسته ای پرداختند . آنها در ابتدای هفته گذشته عنوان 
کردند که با نزدیک شدن به زمان نهایی توافق شده برای بستن قرار داد بلند مدت هسته ای 
، ایران از بســیاری از خواســته های خود کوتاه آمده و در مورد مسئله تعداد سانتریفیوژها با 
غرب به توافق رسیده است . این خبردر حالی منتشر شد که عراقچی معاون وزیر امورخارجه 
کشــورمان در همان روز با حضور در جمع خبرنگاران اعــالم کرد که چنین اخباری به هیچ 
وجه صحت نداشته و تیم ایرانی به هیچ وجه از حقوق هسته ای ملت ایران کوتاه نمی آید . او 
با این حال بیان کرد که اگر ایران محدودیت در غنی سازی را نیز بپذیرد ، این مسئله موقتی 
بــوده و جامعه بین الملل و به خصوص آمریکا نمی توانند برای همیشــه ایران را از حقوقش 
محروم سازند. فاز اول مواجهه رسانه ای غرب با تیم مذاکره کننده هسته ای اما پیش از آغاز 

این دور از گفت و گوها با یادداشت جان کری در روزنامه واشنگتن پست شکل گرفته بود . 
وزیر امور خارجه آمریکا در این یادداشــت به صراحت از افزایش فشارها بر ایران گفته و 
تاکید کرد که تصمیم نهایی و البته ســخت را در این باره باید ایران بگیرد. این مسئله بدین 
معناســت که ایران باید در نهایت در برابر خواســته های آمریکا و متحدانش کوتاه بیاید. به 
همین دلیل جان کری در این یادداشــت تصریح کرده که طرح آمریکا برای برنامه هسته ای 
ایران منطقی و راهبردی اســت و تیم مذاکره کننده ایرانی باید برای اثبات حســن نیتش و 
صلح آمیز بودن فعالیت های هســته ای کشورمان این طرح را بپذیرد .این طرح اما مبتنی بر 
خواســته ها و خطوط قرمز ایران در تامین حقوق هسته ای مردم نبود چرا که در همان زمان 
یکی از مقام های مسئول در وزارت امور خارجه آمریکا که از گفت و گو کنندگان ارشد هسته 
ای با ایران نیز بود در گفــت و گو با خبرنگاران بیان کرد که آمریکا اعتقادی به این مســئله 
ندارد که ایران نیاز به غنی سازی دارد . بر اســاس توافق اولیه هسته ای ، این مسئله در متن 
قرارداد آورده شده که ایران برای تامین نیازهای عملی خود به انرژی هسته ای می تواند غنی 
ســازی انجام دهد اما این مقام آمریکایی تاکید کرد که به نظر اوباما ایران اصال نیازی به غنی 

ســازی ندارد و گفت :» اگر بخواهم صادقانه واقعیت را بگویم از نظر ما ایران نیازی به برنامه 
غنی ســازی در داخل این کشــور ندارد و به نظر ما غنی سازی باید به صفر برسد. آنها همین 
االن هم ذخیره الزم برای مصرف در راکتور تحقیقاتــی تهران را دارند . روس ها هم معموال 
سوخت مورد نیاز بوشــهر را تامین می کنند . بنابراین از نظر ما نیاز ضروری برای ایران برای 
غنی ســازی وجود ندارد و در واقع اگر نیازی هم به این مســئله باشد در این مورد بحث می 
کنیم . این مسئله باید بسیار محدود باشد و به صورت حجم بسیار کوچکی از آنچه هم اکنون 

در ایران انجام می گیرد و این گفت و گویی است که ما می خواهیم با ایران داشته باشیم .«
اوباما و باز هم سیاست ارعاب و تهدید

بعد از گذشت چند روز از آغاز دور جدید گفت وگوهای هسته ای ، تیم آمریکایی مسئله تازه 
ای را در رسانه ها مطرح کرد که فکر می کرد می تواند بر روند مذاکرات تاثیر بگذارد و آن هم 
تهدید کنگره به اعمال تحریم های جدیــد علیه ایران بود . تعدادی از اعضای نومحافظه کار 
کنگره در طرح جدیدی که برای مقابله با توافق هســته ای ایــران آماده کرده بودند ، مطرح 
کردند که در صورتی که دولت اوباما هم با ایران به توافق هســته ای جامع برســد ، تحریم ها 
همچنان ادامه خواهد داشت . این مســئله تاکنون بارها توسط کنگره بیان شده و مشاوران 
نمایندگان جنگ طلب کنگره نیز بارها اعالم کرده اند که اوباما تنها با دو شــرط باید توافق با 
ایران را بپذیرد اولین شرط این اســت که توافق هسته ای بایددراز مدت باشد تا ایران نتواند 
به هیچ وجه به وضع قبلی خــود در تولید اورانیوم با غنای باالی 20 درصد بپردازد و از طرف 
دیگر برداشــته شدن تحریم ها نیز در توافق با ایران محلی از اعراب نداشته و تنها کمک های 
اقتصادی باید در نظر گرفته شود . رسانه ها از این طرح به عنوان طرح اعانه به ایران یاد کردند 
و نوشــتند مشــکل اصلی محافظه کاران آمریکایی نه انرژی هســته ای که نظام جمهوری 
اســالمی ایران است و آنها به همین دلیل رســما اعالم کرده اند که نظام ایران را نظام خوبی 
برای ادامه فعالیت های هسته ای نمی دانند . در آخرین فاز از تهدیدها و ارعاب هایی که آمریکا 
همیشه در طول دوران مذاکرات هسته ای با ایران به کار می گیرد ، این بار اوباما شخصا وارد میدان 
شد و در یادداشتی در سایت صهیونیستی هاآرتض بیان کرد که گزینه نظامی هنوزهم در مورد 

ایران بر روی میز قرار دارد . 
رهبر انقالب و تاکید بر وظایف مذاکره کنندگان

در این شــرایط بود که رهبر معظم انقالب شخصا وارد میدان شده و در دو سخنرانی 
خود به خوبی بر جزییات نقشه راه و وظایف تیم ایرانی در مذاکرات تاکید کردند . ایشان 
ضمن حمایت از تیم مذاکره کننده هســته ای بیان کردند که آمریکا و اســراییل اگر می 
توانســتند به ایران حمله می کردند و دلیل این همه تهدید این است که هزینه های این 
کار برای آنها بســیار باال اســت . با این صحبتها در واقع گزینه حمله نظامی که همیشه 
به عنوان چماقی بر ســر مذاکرات به کار می رفت، عمال از دســترس آمریکایی ها خارج 
شــد و آنها را وادار کرد اعتراف کنند که دیگر بیان کردن این مسئله نمی تواند تهدیدی 
برای کشــاندن ایران به پای میز مذاکره و یا امتیاز گیری از تیم هســته ای باشــد . مقام 
معظم رهبری در ســخنرانی دیگری میزان نیاز ایران به غنی سازی را 190 سو دانستند 
که معادل 190 هزار ســانتریفیوژ اســت . این صحبت ها در حالی مطرح شد که رسانه 
های غربی به شــدت تالش می کردند با انتشار اخبار کذب از موافقت ایران با تعداد تنها 
4 هزار ســانتریفیوژ کنترل فضای مذاکره را در دســت بگیرند. صحبت های مقام معظم 
رهبری این بار نقشه این رســانه ها برای اعالم این نکته که تیم ایرانی در برابر آمریکایی 
ها کوتاه آمده اســت را خنثی کــرد و بار دیگر بر خطوط قرمز ایــران در مذاکرات تاکید 
کرد . رســانه های غربی تالش کردند در روزهای آخرهفته گذشته با اعالم این خبر که ممکن 
است جان کری خود را به محل برگزاری مذاکرات برساند، بیان کنند که احتماال ایران و امریکا در 
دقیقه 90 با وجود همه تالشها برای امتیازگیری به توافق برسند اما تیم ایرانی هیچ واکنشی در این 
باره نشان نداد و سخنگوی وزارت امور خارجه ایاالت متحده نیز بیان کرد که برنامه ای برای این 
سفر پیش بینی نشده است . این صحبتها نشان می دهد احتماال ایران و کشورهای غربی تا پایان 
مهلت مقرر 20 ژوئیه یا 30 تیر هم به توافق نرسیده و شروط داخل پرانتز همچنان در مکان خود 
باقی خواهندماند اما بایددید در این مدت چه اقدامات دیگری برای تاثیر گذاری بر روند مذاکرات 

انجام خواهد شد . 

نگاهی به مذاکرات اخیر هسته ای
شروط داخل پرانتز همچنان در مکان خود باقی خواهندماند؟

با نزدیک شــدن به زمان تعیین شده برای رسیدن به توافق هسته ای ، فشارهای رسانه ای طرف های درگیر در پرونده هسته ای نیز با شدت زیادی افزایش یافته است . هفته گذشته مذاکرات در سکوت کامل خبری برگزار شد اما این باعث نشد که رسانه 
ها دســت از گمانه زنی های خود بردارند . دراین فاز از گفت و گوها که به مرحله نهایی بسیار نزدیک است ، استراتژی مذاکرات هم بیشتر به ســمت مذاکرات تهاجمی رفته است . نگاهی به رفتار رسانه های غربی و  همچنین سخنرانی ها و تاکتیک های 
رفتاری آمرکیایی ها در یک طرف و ســخنرانی های مقام معظم رهبری در خصوص این مذاکرات نشان می دهد ایشان در فاز نهایی گفت و گوها ،شخصا وارد میدان شده و بسیاری از هجمه های طرف مقابل را خنثی کرده اند. همانطور که رسانه های غربی 
از سالها پیش به خوبی بیان کرده بودند، حرف آخر در موضوع مذاکرات و توافق هســته ای را رهبر معظم انقالب می زنند با این حال سخنرانی های اخیر ایشان نشان داد که اجازه نمی دهند در فاز اجرایی فشاری بیش از این به تیم مذاکره کننده بیاید و 
خود به عنوان عالم تاثیر گذار بر روند مذاکرات وارد میدان می شــوند . نگاهی به مواضع رسانه های غربی و سخنرانی سران کشورهای غربی و دو سخنرانی اخیر رهبر معظم انقالب نشان می دهد مسلما در طول مذاکرات این صحبت ها اثرگذاری زیادی 

داشته ومی تواند نتیجه نهایی را به کلی تغییر دهد. 

صهیونیست از روز سه شــنبه از زمین، دریا و هوا غزه تحت محاصره را تحت شدیدترین 
حمالت خود قرار دادند. اســرائیل ادعا دارد که این حمالت با هدف بازدارندگی و جلوگیری 
از توقف شلیک موشک های مبارزان فلســطینی است و تهدید کردند که تا موشک پراکنی 
مبارزان فلســطینی ادامه دارد ایــن حمالت نیز ادامه خواهد یافت. این در حالی اســت که 
حمالت رژیم صهیونیستی طی این روزها بیشتر متوجه مناطق مسکونی و مراکز و تاسیسات 
دولتی بوده اســت. نکته جالب توجه اینکه طی این مدت حتی یک نشســتی در شــورای 
امنیت سازمان در محکومیت جنایت صهیونیســت ها که کشتار فجیعی را در منطقه تحت 
محاصره غزه به راه انداخته است برگزار نشده است. نهادی که در واقع برای دفاع حقوق ملت 
ها بنا نهاده شــده است اما علنا نظاره گر قتل و کشــتار کودکان، زنان و پیرمردانی است که 
در شدیدترین حمالت  هوایی رژیم صهیونیســتی جان باختند. صدایی نیز از دیگر مجامع 
به اصطالح حقوق بشــر تاکنون به گوش نمی رســد.آمریکا هم طبق معمول طرف اسرائیل 
را گرفت و بــرای اینکه خود را میانجی بیطرفی جلوه دهد هر دو طرف درگیر فلســطینی و 
اســرائیلی در غزه را به کاهش تنش های موجود دعوت کرد. وزارت خارجه آمریکا با نادیده 

گرفتن جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم بی گناه غزه گفت که اسرائیل حق دارد از خود 
دفــاع کند. تازه پس از چند روز تجاوز صهیونیســت ها به غزه، بــاراک اوباما رئیس جمهور 
آمریکا در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعالم کرده است 
که آماده اســت برای پایان دادن به جنگ علیه نوار غزه میانجیگری کند. این در حالی است 
که ســفیر آمریکا در تل آویو حتی به رژیم صهیونیستی چراغ سبز حمله زمینی به غزه را داد 
و گفت که واشــنگتن مخالفتی با عملیات زمینی اســرائیل به غزه ندارد.در این میان نقش 
رژیم های مرتجع عربی از جمله عربستان سعودی که خواهان از بین بردن جنبش مقاومت 
اســالمی فلسطین حماس اســت نیز قابل تامل اســت. مصر که پرونده حل و فصل مسئله 
فلســطین را دارد تاکنون اقدام عملی از خود نشان نداده و تنها دو طرف را به خویشتنداری و 
پابندی به  توافقنامه آتش بس مربوط به سال 2012 برای بازگشت آرامش به غزه، فراخواند. 
دولتمردان حاکم بر مصر به زعم خود در صدد انتقام گیری از جنبش حماس هستند که پس 
از سرنگونی حسنی مبارک دیکتاتور مخلوع مصر و روی کارآمدن اسالمگرایان روابط حسنه 
ای با دولت قبل از نظامیان برقرار کرده بود غافل اینکه افراد بی گناهی که تحت شــدیدترین 

حمالت صهیونیست ها کشته می شوند، ملت فلســطین هستند نه جنبش حماس. دولت 
مصر تنها پس از گذشــت یک روز از بازگشایی گذرگاه مرزی رفح برای انتقال مجروحان غزه 
به بیمارســتان های مصر، این گذرگاه را بست و حتی اجازه نمی دهد که مجروحان این حمالت 
که بیمارستان غزه با کمبود دارو و تجهیزات پزشکی مواجه است، در بیمارستان های قاهره مداوا 
شوند.آمریکا و اروپا با حمایت و جانبداری خود از رژیم صهیونیستی بار دیگر نشان دادند که حقوق 
بشر و ادعاهایی دیگر از این دست تنها ابزاری برای رسیدن به اهدافشان است و خون ملت فلسطین 
و دیگر ملت های مسلمان هیچ ارزشــی برای آنها ندارد.سکوت جامعه بین المللی به ویژه سران 
مرتجع عرب هم به نوعی همسویی آنها را با اشغالگران قدس در تجاوزات گسترده به نوار غزه نشان 
می دهد.بنابراین نباید از این سازمان های به اصطالح مدافع حقوق بشر و آمریکا و دیگر رژیم های 
منطقه انتظاری داشت. در این میان نقش کشورهای اسالمی از جمله سازمان همکاری اسالمی 
برای پایان دادن به چنین تجاوزاتی تعیین کننده اســت و امید می رود که کشورهای اسالمی با 
تحرکات سیاسی و دیپلماسی فعال خود جلوی چنین تجاوزاتی را بگیرند و مانع از کشتار وسیع و 

گسترده مردم غزه در این ماه مبارک شوند.

کشتار خونین غزه در سایه سکوت مجامع بین الملل و رژیم های مرتجع عربی
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به نتیجه نهایی مذاکرات امیدواریم
رئیس ســازمان انرژی اتمی گفت: ارزیابی این مذاکرات کار سختی اســت، اما به نتیجه نهایی امیدواریم.علی اکبر صالحی رئیس سازمان 
انرژی اتمی مذاکرات ایران با گروه 1+5 را مذاکرات ســختی دانســت و گفت: ارزیابی این مذاکرات کار ســختی اســت اما به نتیجه نهایی 
امیدواریم.رئیس سازمان انرژی اتمی در ارزیابی اش از مذاکرات ایران با اعضای گروه 1+5، خاطرنشان کرد: روند مذاکرات رو به جلو است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شــورای اســالمی گفت: طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی در هفته جاری تعیین تکلیف می شود.حجت االسالم حسین سبحانی نیا اظهار کرد: بسیاری 
از پروژه های عمرانی کشــور در یک ســال اخیر به دلیل کمبود اعتبارات مســکوت باقی مانده است . 
امسال اقدامات مناســبی در این زمینه صورت گرفته است و اگر ماده 180 برنامه توسعه پنجم اجرایی 
شود بسیاری از پروژه ها را پوشش می دهد.سبحانی نیا خاطرنشــان کرد: افزایش تعداد نمایندگان در 
کمیسیون شوراها در جلسه هفته گذشته مورد بحث و بررســی قرار گرفت و نسبت جداول انتخابی و 
تعداد نمایندگان مورد بررسی قرار گرفت اما نهایی نشد و احتماال هفته آینده در ادامه مذاکرات بحث 

شود و به یک نقطه مناسبی برسد. 

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی گفت: اگر 1+5 نیاز هایی چون 
تأمین 190 هزار ســو را نپذیرد، ما فوراً به عقب بازگشته فعالیت های خود را از سر خواهیم گرفت که 
مهمترین این فعالیت ها، آغاز غنی سازی 20 درصد است.عالءالدین بروجردی در گفت وگو با  تسنیم با 
اشاره به تأکید مقام معظم رهبری به تأمین حقوق ملت ایران در مذاکرات هسته ای، گفت: رهبر معظم 
انقالب اسالمی با ترسیم خطوط کلی نیازهای هسته ای، در حقیقت به زیاده خواهی های 1+5 پاسخ 
قاطع دادند.وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری فرمودند که ایران به 190 هزار سو در بحث غنی سازی 
نیاز دارد، تصریح کرد: آنچه مقام معظم رهبری درباره نیاز ایران به 190 هزار ســو )swu( فرمودند، در 

حقیقت کف مطالبات ایران در مذاکرات هسته ای است .

طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس در هفته جاری تعیین تکلیف می شود »۱۹۰ هزار سو« را نپذیرند غنی سازی ۲۰درصد را از سر می گیریم

آقای دکتر؛ مقام معظم رهبری در دیــدار با کارگزاران نظام صراحتا بیان 
کردند که » تهدیــد نظامی به علت مقرون به صرفه نبودن، در حد تهدید 
لفظی باقی می ماند«. به عقیده شــما چه عواملی باعث می شود که حمله 

نظامی به ایران برای غربی ها مرقون به صرفه نباشد؟
یکــی از راهکارهای اصلی و جــدی برقراری امنیت برای نظام های سیاســی در دوران 
معاصر بحث بازدارندگی اســت. بازدارندگی به این معناست که کشــوری که قصد دفاع از 
خودش را دارد هزینه های تعرضات نظامی به خاک، منافع و شهروندان خودش را به صورتی 
افزایش می دهد که کشــورهایی که قصد تعارض به این سه عنصر را دارند، با محاسباتی که 
دارند متوجه شــوند که نباید این کار را انجام بدهند. بازدارندگی الزاما به این معنا نیست که 
کشوری که موفق به بازدارندگی می شود بزرگی مساحت یا میزان جمعیت یا قدرت نظامی 
اش افزون بر کشورهای مهاجم است یعنی کشورها حتی اگر از دشمنان خودشان کوچکتر یا 
کم جمعیت تر یا کم ثروت و یا حتی فناوری کمتری داشته باشند نیز می توانند بازدارندگی 
ایجاد کنند. بصورتی که هزینــه های طرف مهاجم را در صورت تهاجــم احتمالی افزایش 
دهند به قدری که دیگر تهاجم به صرفه نباشــد. بازدارندگی از اینجا شــکل می گیرد که در 
دوران معاصر هر حرکتی مبنای محاســبات عقالنی دارد. یعنی اگر یک قدرتی به یک کشور 
یا واحد سیاســی دیگر تهاجم می کند سعی می کند در این تهاجم منافع و امنیت خودش را 
گسترش، جســتجو و افزایش بدهد؛ حال این منافع می توانند مشروع باشند یا نامشروع اما 
کشور مهاجم آن منافع را حق خودش می داند و هدف از تهاجم این است که آن منافع تامین 
شود و امروز دوران اینکه کسی بخواهد از ســر احساسات و تصمیمات شخصی تهاجم کند 
به ســر آمده است و اگر یک واحد سیاسی بخواهد بر اساس احساسات، تصمیمات شخصی و 
تصمیمات مســتبدانه یک حاکم به واحد های سیاسی مجاور تجاوز کند، سرانجامی بهتر از 

صدام نخواهد داشت.
وقتی ما به جمهوری اســالمی نگاه می کنیم می بینیم که ایاالت متحده آمریکا بطور جدی 
مقابله با جمهوری اسالمی را به نفع خودش می داند و درست هم هست. یعنی منافع نامشروع و 
استکباری آمریکا ایجاب می کند که جمهوری اسالمی نابود و یا حداقل تضعیف شود و به همین 
خاطر آمریکایی ها برای حفظ و گســترش منافع نامشروعشان ناگزیرند تا با جمهوری اسالمی 
مقابله کنند چون جمهوری اسالمی قصد خودش را از بین بردن منافع نامشروع ایالت متحده و 

قدرت های جهان اعالم کرده و در این مسیر حرکت هم داشته است.
اما اینکه چرا ایاالت متحده و سایر متحدانش علی رغم قدرت و هیمنه ای که دارند موفق نشده 
و نمی شوند به جمهوری اسالمی حمله کنند به این خاطر است که جمهوری اسالمی با استفاده 
از یکســری راهبردها و اجرای آن بازدارندگی را در خودش پیاده کرده و موفق شده هزینه های 
تجاوزات و تعرضات نظامی احتمالی از ســوی آمریکایی ها یا متحدینش را به حدی باال ببرد که 
آنها علی رغم تمایل، جرات تهاجم نداشته باشند. یعنی وقتی محاسبه می کنند می بینند تهاجم 
نظامی مستقیم به جمهوری اسالمی هزینه های باالیی را به آنها تحمیل می کند که این هزینه ها 

آنها را از تعارض به خاک، اتباع و منافع ایران منصرف می کند.
به نظر شما این چه هزینه هایی اســت که آمریکا و متحدینش را پس از 

محاسبه، از حمله به ایران منصرف می کند؟
اول هزینه انســانی. آمریکایی ها طی محاسباتی که داشــته اند )اینکه این محاسبات 
درســت اســت یا نه من بحثی ندارم( بیان کرده اند که در صورت تهاجم تمام عیار به ایران 
)حداقل در موج اول حمله( ممکن اســت بیش از 20 هزار آمریکایی کشته شوند. این مطلب 
را یکی از اعضای شــورای روابط خارجی آمریکا متعلق به یکی از اتاق فکرهای مهم سیاست 
خارجی آمریکا چند ســال پیش مطرح کرده است. برای آمریکایی ها 20 هزار کشته فاجعه 
وار اســت چون ارتش آمریکا یک ارتش حقوق بگیر است. یعنی ارتشی که داوطلب باشند یا 
اعتقادی وارد شده باشند اصال وجود ندارد و حتی سربازان ارتش آمریکا نیز سربازانی هستند 
حقوق بگیر یا اینکه برای رفع مشــکالت ادرای و اقامتی در ارتش ایالت متحده خدمت می 
کنند و بسیاری از سربازان آمریکایی کسانی هستند که در صف گرفتن اقامت یا شهروندی 
در آمریکا معطلند یعنی عموما آمریکایی نیســتند و این افــراد داوطلب اقامت در آمریکا یا 
داوطلب شهروندی در آمریکا هستند درنتیجه ناگزیرند مدتی را در ارتش خدمت کنند تا از 
این طریق موفق به دریافت پاســپورت آمریکایی بشوند. )چون شهروندان آمریکایی حاضر 

به خدمت در ارتش به عنوان سرباز نمی شوند(
20 هزار کشــته طبق محاســبات خود آمریکایی ها برای چنین ارتشــی نابود کننده 
اســت. آمریکایی ها تهاجم خودشان به عراق را از نظر نیروی انسانی تهاجم پر هزینه ای می 
دانســتند در حالیکه در عراق طبق آمارهای خود آمریکایی ها تلفات نیروی انسانی ارتش، 
حدود 4 هزار نفر کشته در طول چند سال بود و آمریکایی ها اعالم کردند که کشته ها بسیار 
زیاد و قابل تحمل نیست. یکی از دالیل عقب نشینی آمریکایی ها از عراق همین کشته های 
زیاد بود )به تعبیر خودشــان( در نتیجه وقتی که آمریکایی ها محاسبه کرده اند که موج اول 
تهاجم به ایران ممکن است 20 هزار کشته داشته باشد، این اتفاق یعنی در منطق آمریکایی 
ها تهاجم نباید اتفاق بیفتد چون ســاختار نظامی آمریکا قادر به تحمل این میزان از تلفات 
نیســت و جامعه آمریکا این میزان تلفــات را پس می زند و نمیتوانــد بپذیرد چون جامعه 

آمریکا یک جامعه رفاه طلب است و اصال تمایل ندارد که افرادش کشته شوند.
ساختار دفاعی و نظامی ایران در ســال های پس از جنگ تحمیلی تا به امروز به صورتی 
توســعه یافته که موفق خواهد شــد در صورت تعرض احتمالی آمریکا این میزان هزینه در 

تلفات انسانی به دشمن تحمیل بکند و این یکی از اولین راهبردهای بازدارندگی است.
دومین دلیلی که باعث می شود آمریکایی ها به خودشان اجازه تعرض به ایران را ندهند، 
این است که جمهوری اسالمی تعرض نظامی به خودش را با پاسخ به متحدین اصلی آمریکا 
مقارن کرده. یعنی جمهوری اســالمی این اطمینان را به طرف مهاجم داده که در هر تهاجم 
احتمالی آمریــکا به خاک ایران، نه فقط آمریکا، ارتش و منافع آن بلکه رژیم صهیونیســتی 
هم هدف پاســخ جمهوری اســالمی قرار خواهد گرفت. ما اعالم کرده ایم که این توانایی را 
داریم که پایگاه های آمریکا در اطراف مرزهای خودمان را در پاسخ به تعرض احتمالی، مورد 
تهاجم قرار بدهیم و به منافع و اتباع آمریکا در پایگاه های مجاور آســیب بزنیم و قطعا رژیم 
صهیونیســتی هم آماج حمالت ما قرار خواهد گرفت. آســیب پذیری رژیم صهیونیســتی 
باتوجه به مســاحت اندک و تراکمش، در برابر پاســخ های احتمالی جمهوری اسالمی که 
توان موشــکی ما آن را در رزمایش های متعدد ثابت کرده اســت، باعث می شــود که رژیم 

صهیونیســتی بطور جدی آمریکایی ها را تا امروز زیر فشار قرار دهند که تصمیم احمقانه ای 
در خصوص حمله به ایران نگیرند. صهیونیســت ها این نکته را همیشه به آمریکا گوشزد می 
کنند اگر شما احتماال به ایران حمله نظامی داشته باشید، شما و کشور خودتان در دسترس 
موشــک های ایران نیستید اما ما در معرض موشــک های ایران هستیم و نابود می شویم. با 
توجه به البی قدرتمند و تاثیرگذار اسرائیلی ها بر ساختار تصمیم گیری آمریکا بویژه کنگره و 
قوه مجریه آمریکا ، این اجازه را به خودشان نمی توانند بدهند که به ایران حمله کنند چراکه 

عواقب اصلی این حمله گریبان اسرائیل را بگیرد.
ســومین نکته بحث هزینه های حیثیتی است. آمریکایی ها به این نتیجه رسیده اند که 
تاریخ شروع حمله به ایران را آنها می توانند تعیین کنند اما تاریخ خاتمه اش را آنها نمیتوانند 
مشــخص کنند بلکه تاریخ خاتمه جنگ احتمالی بین ایران و آمریــکا را مقاومت نیروهای 
مســلح و مردم ایران تعیین خواهند کرد. آمریکایی ها بعد از جنگ جهانی دوم چند بار این 
مســاله را امتحان کردند و این به نتیجه رســیده اند که صرفا جایی تهاجم نظامی کنند که 
بتوانند تاریخ خاتمه جنگ را نیز خودشــان مشــخص کنند. یعنی بتواند بگویند جنگ کی 
آغاز می شــود و کی خاتمه پیدا می کند. جنگ ویتنام، جنگ افغانســتان و جنگ عراق سه 
جنگی بود که آمریکایی ها تاریخ شــروعش را خودشان تعیین کردند اما تاریخ خاتمه اش را 
مقاومت مردم این ســه کشور تعیین کرد و به همین دلیل آمریکایی ها به شدت از اینکه وارد 
جنگی شــوند که تاریخ شوروعش دست آنهاســت اما تاریخ خاتمه اش به مقاومت مردم آن 
کشور بستگی دارد، ابا دارند. به همین دلیل آمریکایی هرگز به خودشان اجازه نمی دهند که 
چهارمین جنگ را در این مسیر برپا بکنند چون مقاومت مردم مسلمان ایران در برابر تهاجم 
خارجی در دفاع مقدس اثبات شــده و االن می دانند که توان نظامی جمهوری اســالمی به 
مراتب بیش از سال های دفاع مقدس است و مردم مسلمان ایران انگیزه ای جدی برای دفاع 

از انقالب و کشورشان دارند.
اهمیت فوق العــاده منطقه خلیج فارس در اقتصاد جهانــی چهارمین عامل بازدارند به 
حســاب می آید. یعنی اگر هر گونه تهاجمی به جمهوری اســالمی صورت بگیرد آمریکایی 
ها ناگزیرند از نیروی نظامی مســتقر خودشان در منطقه خلیج فارس استفاده جدی داشته 
باشند. ناوگان آمریکا شــمار فراوانی در خلیج فارس دارد یعنی تعداد ناوگان نظامی آمریکا 
در خلیج فارس از مجموع ناوگان همه کشورهای اطراف خلیج فارس بیشتر است. درنتیجه 
اگر قرار باشد تهاجمی به جمهوری اسالمی صورت بگیرد قطعا ناوگان آمریکا در خلیج فارس 
یکی از اســتوانه ها و ارکان این حمله خواهد بود که در این صورت این منطقه بسیار حساس 

که اقتصاد جهانی تاثیرات عمیقی از این منطقه می پذیرد، دســتخوش بی ثباتی می شود و 
این بی ثباتی اقتصاد جهانی را به تزلزل می اندازد و تحت تاثیر می گذارد. کافی است بدانیم 
که اروپایی هــا نزدیک به 40%، ژاپن و کره بیش از 80% ، هنــد بیش از 60%، چین بیش از 
40%، آمریکایی ها هم حدود 20 % از نفت و گاز خودشــان را از این منطقه تامین می کنند. 
یعنی به خطر افتادن و بی ثباتی منطقه خلیج فارس به واســطه جنگ احتمالی علیه ایران، 
چنان اقتصاد دنیا را زیر فشــار قرار می دهد که این هزینه های اقتصادی باعث می شود که 
آمریکایی ها که برای حفظ منافع خودشــان می خواهند وارد چنین جنگ احتمالی بشوند، 
بواســطه آن هزینه ها و فشــاری که به اقتصاد جهانی وارد خواهد شــد از چنین تهاجمی 
منصرف می شــوند.چهار دلیل اصلــی داریم برای اینکه هزینه هــای تهاجم به خودمان را 
افزایش داده ایم. حال اینکه چگونه موفق شــده این این کار را انجــام دهیم، راهبرد اصلی 
ایــن بازدارندگی را حضرت امام ترســیم کرده اند که آنهم الهام گرفتــه از راهبرد قرآنی در 
این مسیر اســت. قرآن کریم صراحتا به جوامع مسلمان دســتور داده که آنچنان نیروهای 
نظامــی خود را آماده کنید تا این نیروهای نظامی در دل دشــمنان تــان ترس ایجاد کند و 
در واقع راهبرد بازدارندگی جمهوری اســالمی صراحتا از قرآن کریم و آیه 60 سوره انفال و 
آیات دیگری که دقیقا همین راهبرد را توصیه می کنند، اقتباس شــده اســت. حضرت امام 

برای اینکه آیه »واعدو له مستطعتم من قوه« محقق شود از سال 60 به بعد بحث خودکفایی 
در ســامانه های دفاعی را مطرح کردند که این راهبرد پس از ســال های دفاع مقدس بطور 
جد از ســوی فرماندهی کل قوا تعقیب و مدیریت شده و ما امروز خوشبختانه توانسته ایم به 
یک خودکفایی با درصد بیش از 80 در ســامانه های دفاعی دست یابیم و به سرعت به دنبال 
این هســتم که این 80% را افزایش داده و حتی انشاهلل به 100% برسانیم. این خودکفایی در 
ســامانه های دفاعی تضمین کننده آن بازدارندگی شده باضافه اینکه ما توانسته ایم از شیوه 
هایی که در دفاع مقدس تجربه کردیم در ابعاد فنی تر و علمی تری بازدارندگی نامتقارن در 
ســال های پس از دفاع مقدس بهره جوییم. یعنی بخش های مختلف نیروهای مسلح اعم از 
دریایی، زمینی و هوافضا توانســته اند مکمل این طرح بازدارندگی نامتقارن باشــند که این 
بازدارندگی نامتقارن بخشــی از ابعادش درون خاک ماســت و می تواند بخش های دیگری 
داشته باشــد که به تعبیر حضرت امام هسته های حزب اهلل در سراسر جهان وجود دارند که 
می توانند در هر زمانی که ضرورت داشته باشد به منافع نامشروع آمریکا و رژیم صهیونیستی 
ضربات جبران ناپذیری وارد کنند که اینهم رکن پنجم بازدارندگی ماست و به همین خاطر 
آمریکایی ها و رژیم صهیونیستی مجبورند که صرفا تهدید زبانی کنند و االن این تهدید زبانی 
به قدری تکراری شده است که تاثیر خودش را از دست داده و امروز هیچ کسی باورنمی کند 
که آنها می توانند به جمهوری اســالمی تهاجم نظامی کنند و آسیب بزنند. وقتی که رییس 
ســتاد رژیم صهیونیســتی صراحتا اعالم می کند که اگر ما یا آمریکایی ها بخواهیم به ایران 
تهاجمی داشته باشــیم، ظرف دوازده دقیقه هجوم موشک های ایرانی رژیم صهیونیستی را 
نابود خواهد کرد، قطعا نه خود صهیونیست ها وارد تهاجم با ما خواهند شد و نه به آمریکایی 

ها اجازه خواهند داد که طرحی در خصوص حمله به ایران اجرا کند.
جناب کوشــکی؛ مقام معظم رهبری تاکید کرده اند که »ما به تیم مذاکره 
کننده کشورمان اعتماد داریم و مطمئن هستیم که آنها به دست اندازی به 
حقوق کشور و ملت و کرامت ملت ایران، راضی نخواهند شد و اجازه چنین 
کاری را نیز نخواهند داد.« با این اوصاف به عقیده شما نتیجه مذاکرات چه 

سرانجامی پیدا خواهد کرد؟ اتمام مذاکرات یا تمدید توافقنامه قبلی؟!
از صبح روزی که توافق نامه ژنو در آذرماه ســال 92 ابالغ شــد، هــم بنده و هم خیلی از 
دوســتان این نکته را به صراحت گفتیم که توافقی اتفــاق نخواهد افتاد چون غربی ها اصوال 
برای توافق جدی نیستند و آنها نیامده اند که با ما توافق کنند؛ بویژه  ایاالت متحده اصال مایل 
نیســت که با ما توافق بکند. غربی ها و مشخصا آمریکا صرفا مایلند تعهدنامه ای را به امضای 
نمایندگان جمهوری اسالمی برسانند که بر اساس آن تعهدنامه، جمهوری اسالمی در برابر 
خواسته های غربی ها تسلیم باشــد. توافق برای وقتی است که دو طرف به هم و نظرات هم 
احترام بگذارند و بعد با یکدیگر توافق کنند. ولی آمریکایی ها و متحدینش به واســطه خوی 
اســتکباری شان به ملت ایران احترام نمی گذارند و منافع ما را به رسمیت نمی شناسند. اگر 
آمریکایی ها به منافع ملت ایران احترام می گذاشــتند که ما اصال با آنها مشکلی نداشتیم و 
امروز یک رابطه دوستانه بین طرفین برقرار بود. این شرطی است که حضرت امام سال 57 و 
قبل از پیروزی انقالب اســالمی در پاریس مطرح کردند که اگر آمریکا بپذیرد به ملت ایران و 
حقوق و منافعش احترام بگذارد ما دشمنی های گذشته آمریکایی ها را هم فراموش خواهیم 
کرد. توافق یعنی اینکه طرفین به یکدیگر و منافع همدیگر احترام بگذارند و عمال این احترام 

را نشان بدهند اما آمریکایی ها اصال مایل به این کار نیستند.
تیم مذاکره کننده در آغاز، خوشــبینی ها مفرطی به آمریکایی ها داشتند و توافق نامه 
ژنو ناشی از همین خوشــبینی مفرط دوســتان مذاکره کننده و مقامات مافوقشان بود اما 
وقتی همین دوستان به صراحت دیدند که آمریکایی ها آن قول هایی را که در برابر تعهدات 
جمهوری اسالمی داده بودند )مانند دادن قطعات یدکی هواپیما و قول های خیلی مختصر(، 
همان ها را هم حاضر نشــدند اجرا کنند که تا امروز هم اجرا نکردند، به این نتیجه رســیدند 
که آمریکایی ها و متحدین غربی شان به دنبال توافق نیستند و به دنبال تحمیل یک تسلیم 
نامه و تعهدنامه به ملت ایرانند. خوشــبختانه امروز چشمان دوستان مذاکره کننده نیز باز 
شده است و به نسبت خوشبینی مفرِط گذشــته، واقع بین شدند و نتیجه این مذاکره قطعا 

بواسطه اینکه آمریکایی ها میلی به توافق ندارند، به نتیجه نخواهد رسید.
باتوجه به اینکه مذاکرات اخیر در یک ســکوت خبری خاصی برگزار شد، 
برخی کارشناسان معتقدند که شاید یکسری توافقات پنهانی بین طرفین 
در زمینه های حقوق بشر و حتی مباحث موشکی صورت گرفته است. شما 

به این امر قائلید؟
اوال که تیم مذاکره کننده چنین اجازه و حقی را نــدارد و غربی ها می دانند اگر تیم مذاکره 
کننده ایران فرضا تعهداتی بدون موافقت رهبری نظام بدهد، این تعهدات ارزش اجرایی نخواهد 
داشــت. غربی ها بهتر از هر کس دیگری می دانند که توافقات پذیرفته شده از سوی جمهوری 
اســالمی صرفا وقتی اجرایی خواهد شد که منطبق با سیاســت های کالن ابالغ شده از سوی 
رهبری نظام جمهوری اسالمی باشد و رهبری نظام به صراحت مواضع خود و سیاست های نظام 
را بیان کرده انــد به همین خاطر فرضا اگر یک روزی تیم مذاکره کننده تعهداتی به طرف غربی 
بدهد که آن تعهدات ورای خطوط قرمز اعالم شده از سوی رهبری باشد، خود غربی ها هم به خوبی 
می دانند که این تهدات اجرایی نخواهد شد و البته بسیار بسیار بعید است که تیم مذاکره کننده 

بیشتر از اختیاراتی که برایش تعیین شده است، بخواهد تعهدی بدهد.
با توجه به اینکه شما معتقدید این مذاکرات به بن بست خواهد رسید؛ در 
این صورت دولت چه راهبردی را برای پیشبرد امور باید در دستور کار خود 

قرار دهد؟
هر کشــوری در جهان که توانسته به قدرت برســد، این قدرت درون زا بوده است. هیچ 
کشــوری نمی تواند با تکیه بر بیرون به قدرت برســد. چون در عرصه روابط بین الملل همه 
کشورها با هم تضاد منافع دارند و اصوال هیچ کشوری به کشور دیگری کمک نمی کند تا آن 

کشور کمک گیرنده قدرتمند شود، و ما در تاریخ چنین نمونه ای را نداریم.
بنابراین اگر جمهوری اسالمی می خواهد به قدرت برسد، هم دین ما، هم عقالنیِت علمی 
ما و هم تجربه تاریــخ جهان تایید می کنند که باید قدرت ما درون زا باشــد. یعنی بر دانش 
تولید شده در کشور، باورها، اعتقادات، انگیزه های معنوی و امکانات مادی درون کشور باید 

تکیه کرد تا به قدرت رسید.
با تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.

محمد صادق کوشکی کارشناس مسایل سیاسی:
غربی ها صرفا مایلند تعهدنامه ای را به امضای ایران برسانند نه توافق نامه

بعضا در عالم سیاســت و عرصه های نظامی، ماورای جدی بودن شــان به تعابیری بر می خوریم که دستمایه فضای طنز و فکاهی می شود. »گزینه 
نظامی روی میز« نیز یکی از همین تعابیری اســت که طی چند سال اخیر از ســوی مقامات غربی بارها و بارها تکرار شده و این تکرار مکررات این 
عبارت را به نقل محافل طنزپردازان تبدیل نموده و امروز دیگر چنین تعابیری از ســوی غربی ها بیش از آنکه بخواهد ترس و واهمه را به جان ملت 
ایران بیاندازد، خنده را بر روی لبان آنها می نشــاند چراکه در طول ســالیان اخیر بارها ملت ایران شاهد بوده اند که غربی ها از یک تهدید پوچ و توخالی دم می زنند و 
تجربه  نشان می دهد که آنها هیچگاه جسارت عملی کردن چنین تهدیدی را نخواهند داشت. مقام معظم رهبری نیز در دیداری که طی هفته گذشته با کارگزران نظام 
داشــتند صراحتا بیان فرمودند که » تهدید نظامی به علت مقرون به صرفه نبودن، در حد تهدید لفظی باقی می ماند.« برای بررسی اینکه براستی چرا حمله نظامی به 
ایران برای آمریکا و ایالت متحده مرقون به صرفه نیســت به سراغ محمد صادق کوشکی کارشناس مسایل سیاسی رفتیم و برای تحلیل این موضوع پای صحبت های 

این استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران نشستیم که در ذیل ماحص این گفت و گو را مالحظه می کنید:

1+5 اصوال برای توافق جدی نیست
تیم مذاکره کننده در آغاز، خوشبینی ها مفرطی به 

آمریکایی ها داشت
آمریکایی ها تاریخ شروع حمله به ایران را می توانند 

تعیین کنند اما تاریخ خاتمه اش را نه

تیم مذاکره کننده در آغاز، خوشبینی ها مفرطی به آمریکایی ها داشتند و توافق نامه 
ژنو ناشی از همین خوشبینی مفرط دوستان مذاکره کننده و مقامات مافوقشان بود 

اما وقتی همین دوستان به صراحت دیدند که آمریکایی ها آن قول هایی را که در برابر 
تعهدات جمهوری اسالمی داده بودند )مانند دادن قطعات یدکی هواپیما و قول های 

خیلی مختصر(، همان ها را هم حاضر نشدند اجرا کنند که تا امروز هم اجرا نکردند، به 
این نتیجه رسیدند که آمریکایی ها و متحدین غربی شان به دنبال توافق نیستند و به 
دنبال تحمیل یک تسلیم نامه و تعهدنامه به ملت ایرانند. خوشبختانه امروز چشمان 

دوستان مذاکره کننده نیز باز شده است و به نسبت خوشبینی مفرِط گذشته، واقع 
بین شدند و نتیجه این مذاکره قطعا بواسطه اینکه آمریکایی ها میلی به توافق ندارند، 

به نتیجه نخواهد رسید.

محمد جواد مشتهر
سیاســـی
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تنها ۵ حزب فعال داریم
نماینده مردم مراغه در مجلس با انتقاد از نبودن چارچوب های مشــخص برای مجوز دادن به احزاب به منظور فعالیت گفت: تاکنون 230 حزب از 
کمیسیون ماده 10 احزاب مجوز فعالیت گرفته اند که شاید در مجموع 5 حزب فعال هم نداشته باشیم.نمایندگان مجلس در جلسه علنی پارلمان 

کلیات طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی را مورد بررسی و تصویب قرار دادند.

حجت االســالم و المســملین حســن روحانی رییس جمهوری در پی تجاوز گســترده رژیم 
صهیونیســتی به نوار غزه ،در پیامی به روسای کشورهای اسالمی خواستار بکارگیری همه توان 
جهان اســالم برای لغو فوری و کامل محاصره نوار غزه و کمک به مردم مظلوم فلســطین شــد. 
رییس جمهوری ، وحدت و انسجام کشورهای اسالمی علیه دشمنان را در این برهه زمانی بیش 
از هر زمان دیگری ضروری دانســت و اظهارداشــت: تداوم محاصره ظالمانه غزه و کمبود شدید 
امکانات پزشــکی نگران کننده اســت و می تواند به وقوع یک فاجعه بزرگ انسانی منجر شود.
رییس جمهوری افزوده است: بی تردید ملت مقاوم و قهرمان فلسطین با اراده وصف ناپذیر خود 

، بار دیگر طعم تلخ شکست را به دشمن صهیونیستی می چشاند.

جهان اسالم همه توان خود را برای لغو فوری محاصره غزه بکار گیرد
دبیــرکل جمعیت ایثارگران انقالب اســالمی با اشــاره به تخریب دولت و رئیس جمهور توســط 
افراطیون دوم خرداد گفت: آن ها می خواهند به هرشــکل فشــار بیاورند تا امتیاز بگیرند، از این رو 
معتقدند رئیس جمهور از عقبه اجتماعی برخوردار نیست.حســین فدایی در گفت وگو با تســنیم، 
با اشاره به اینکه »افراطیون دوم خرداد شــعار عبور از روحانی را مطرح می کنند و رسماً می گویند 
دولت عقبه اجتماعی ندارد«، گفت: آنها می خواهند امتیاز بگیرند. آنها به دنبال حل مشکالت مردم 
و اینکه دولت با قوت مشــکالت را حل کند نیســتند، بلکه می خواهند جایگاه و پایگاهی برای خود 
پیدا کنند.وی درخصوص علت تخریب شخص رئیس جمهور توسط این جریان، تصریح کرد: آن ها 

می خواهند به هرشکل فشار بیاورند تا امتیاز بگیرند. 

افراطیون دوم خرداد به دنبال امتیاز گیری از دولت هستند

این روزها رســانه ها به عنوان یکی از تاثیرگذارترین عوامل فکری 
بر روی جامعه معرفی می شــوند. رســانه هایی که وظیفه مخابره 
اطالعات را بر عهده دارد و بنابر حساسیت باالیی که فضای سیاسی 
هر جامعه ای از آن برخوردار اســت، می بایست در راستای امانتداری، صداقت و عدم تضییع 
حقوق دیگران گام بردارد.اما با تشکیل احزاب و گروه های سیاسی در همه کشورهای جهان 
امروز رسانه ها به عنوان ابزاری برای تخریب گروه رقیب نیز به کار گرفته می شود که چنین 
استفاده هایی از کارکرد و اهداف اصلی تاســیس رسانه ها کمی فاصله دارد.نکته قابل تامل 
در این بین آنجاست که شاید رسانه های احزاب و گروه های خاصی در درون فضای سیاسی 
کشور بر سر مباحث مختلفی با یکدیگر به رقابت بپردازند و بعضا این رقابت به موضع تخریب 
نیز برسد، اما همنوایی این رسانه ها با رســانه های معاند و خارجی موردی است که در عالم 

رسانه های جهانی نیز کمتر به چشم می آید.
در این میان در کشــور ما نیز مطبوعات همواره بستری مناسب ،هم برای انجام حرکت 
های اجتماعی و حتی سیاســی و فرهنگی در جامعه بوده اند و متاســفانه در برهه هایی نیز 
تعداد معدودی از آن ها با انتشــار مطالبی همسو با اهداف دشمنان نظام، زمینه خوشنودی 
آنها را فراهم می آورند.این اتفاق در فضای رســانه ای کشور در حالی است که مطبوعات در 
سایر کشورهای دنیا مصداق بارز ضرب المثل »اگر گوشت هم را بخورند، استخوان هم را دور 
نمی اندازند« هستند اما متاســفانه باید گفت که برخی در داخل کشور حتی حاضرند برای 

منافع شان استخوان هم وطن خود را نیز ....
البته این مورد به جنجال های سیاســی امروز ختم نمی شــود و در گذشــته نیز بارها و 

بارها شاهد چنین اتفاقاتی در فضای رسانه ای بوده ایم. به عنوان مثال نمونه بارز این مسئله 
روزنامه ســالم بود که در بلبشــوهای آن دوران نقش اصلی را ایفا کرد. این روزنامه با انتشار 
برخی از اخبار محرمانه در به راه انداختن هیاهو به عنوان لیدر محســوب می شــد و در آن 
دوران آتش بیار معرکه شــده بود. این روزنامه در تاریخ 15 تیر 1378 نامه طبقه بندی شده 
و کامال ســری را منتشــر کرد که در آن از طرح اصالح قانونی مطبوعات و ارتباط آن با سعید 
امامی ســخن به میان آورده بود. این روزنامه در تیتر نخســت خود نوشــت: سعید اسالمی 
پیشــنهاد اصالح قانون مطبوعات را داده است.پس از این اقدام غیر قانونی بود که شکایتی از 
سوی وزارت اطالعات که وزیر آن یونسی بود، تنظیم و علیه روزنامه سالم به قوه قضاییه ارائه 
شد که در آن خواسته شده بود که این قوه در خصوص مجازات انجام دهندگان این عمل غیر 
قانونی اقدامات الزم را انجام دهد. پس از طرح این شــکایت دادگاه روحانیت روزنامه سالم 
را توقیف کرد. ماه ها پس از توقیف روزنامه ســالم ،یونسی در خصوص محرمانه بودن اسناد 
منتشــره در روزنامه سالم گفت: »روزنامه سالم مستندی را افشا کرد که کار بسیار بدی بود. 
این روزنامه ســندی را منتشر کرد که از اســناد قطعی وزارت اطالعات بود.« وی همچنین 
این اقدام را سرقت خواند و گفت: »ســندی که روزنامه سالم چاپ کرد، در حقیقت یک نوع 
سرقت بود که نباید چنین کاری صورت می گرفت.« اما در سال های اصالحات تنها مورد بی 
قانونی این اقدام روزنامه سالم نبود. نمونه های دیگری نیز بود که در جهت خالف اعتقادات 
مــردم حرکت می کردند و با تحقیر و توهین به اعتقــادات جامعه، آرامش روانی جامعه را بر 
هــم می زدند. رهبر معظم انقالب در آن ســال ها با انتقاد از این مســئله تاکید کرده بودند: 
»من می بینم که بعضی از مطبوعات کشــور، متأّسفانه دســتخوش چنین بحرانی هستند. 

باید خودشــان را نجات دهند. هم دستگاههای فرهنگی کشــور موّظفند، هم دستگاههای 
امنیتی و هم دســتگاههای قضایی. ما به آزادی بیان و آزادی فّعالیتهای اجتماعی معتقدیم. 
اصاًل این مفاهیم و این حقایق را انقالب و پیشــروان انقالب به این کشــور آوردند. قباًل این 
چیزها در این کشــور نبود. از آزادی بیان و آزادی فّعالیتهای اجتماعــی، نه خبری بود و نه 
حّتی اســمی بود. اینها را انقالب برای این کشــور آورد. امام اینها را به این کشور هدیه کرد و 
خون شهدا این ارزشها را به این کشور بخشید. کسانی که پاســداِر خون شهدا هستند و 
کســانی که پیرو امامند، علَمداران این مفاهیمند. در این که شــکی نیســت! اما این 
آزادی، محدود است و آزادی مطلق نیســت. حّدش کجاست؟ حّدش عبارت است از 
حدودی که اســالم تعیین کرده است. اگر بنا شود که کســانی مردم را به بی ایمانی 
و به شهوات سوق دهند، در این کار، آزاد نیســتند. این آزادی، آزادی خیانت است. 
اگر قرار شــد کســانی بنشــینند و توطئه کنند و این توطئه را به شکلی در نوشته ای 

منعکس کنند، این آزادی توطئه اســت و مردود است.«
البته حساســیت چنین موضوعاتی در فضای امروز حاکم بر منطقه که دشــمنی ها 
علیه ملت ایران چندین برابر شــده است، به اوج خود می رسد. حساسیت هایی که بعضا 
از روی غفلت و بعضا نیز با اهداف پشــت پرده و خوش رقصی برای بیگانگان مغفول واقع 
می شود. شــاید بتوان روزنامه شرق )یکی از روزنامه های وابســته به اصالح طلبان( را 
مصداق بارز همنوایی با رســانه های معاند نام برد. شــرق بارها و بارها و حتی در جریان 
فتنه88 به خوبی اثبات کرده که ادبیات وابســتگی به نظام جمهوری اســالمی را بخوبی 

درک نکرده و بعضا به عنوان ســخنگوی دشمنان انقالب نیز ایفای نقش می کند!

وقتی رسانه ای داخلی سخنگوی رسانه های معاند می شود
تهاجم سیاسی و فرهنگی از روزآنالین تا روزنامه شرق!

روزآنالین را بهتر بشناسیم!
در شناســنامه روز آنالین آمده اســت: روزنامه الکترونیکي »روز«، هر روز صبح به 
وقت ایران، بر روي اینترنت قرار مي گیرد. نخستین شماره روز، 15 اردیبهشت 1384 
منتشر شــد‹‹.  این روزنامه الکترونیکي، محصول مشــترک جمعي از روزنامه نگاران 
فراري اصالح طلب و برخي افراد سیاســي معاند با نظام جمهوري اســالمي در داخل و 
خارج ایران است. و ناشــر روز، گروه رسانه اي »ایران گویا« است که در 1 بهمن 1384 

در کشور فرانسه به ثبت رسیده است.
تا پیش از اینکه فرانسوي ها در مذاکرات اخیر چهره اصلي خود را بنمایانند احساس 
مي کردیم که روزآنالیني ها و گردانندگان آن تنها مواجب بگیر پارلمان هلند هســتند 
ولي با به آغوش نتانیاهو رفتن اوالند و فابیوس و مخالفتهاي شــدید فرانسویها با امضاي 
تفاهمنامه بین ایران و گروه 1+5 ، پرده ها کنار رفت و مشــخص شد که روزآنالینیها نه 
تنها تحت الحمایه پارلمان هلند هستند بلکه اصل و ریشه شکل گیري آنها به فرانسه و 

رژیم صهیونیستي برمي گردد.
در واقع مثلث هلند، فرانســه و اســرائیل بــا کمک فعالین سیاســي ضد انقالب و 
اپوزسیون فعال در داخل و خارج کشور نســبت به تشکیل یک گروه رسانه اي مخالف 
با نظام دســت زده اند که نزدیک به هشت سال اســت براي سرنگوني انقالب اسالمي و 

تشدید حمالت بین المللي به ایران تالش مي کنند.
در واقع تا قبل از رو شدن دست فرانسویها، اینگونه تصور می شد که چنانچه بودجه 
روزآنالین از سوی پارلمان هلند قطع شود، اســدی و دیگر همکاران اپوزسیون او باید 
به فکر جیره خواری و به راه اندازی منبع درآمدی تازه برای فراری های داخلي باشــند. 
لیکن حاال معلوم شد که پشت روزآنالینیها به جاهاي مهمتر از پارلمان هلند گرم است و 
از این جمله باید به وزارت خارجه و شخص رئیس جمهور فرانسه و نتانیاهو اشاره کنیم.

هوشــنگ اسدی که بنیان گذار روز آن الین محســوب می شود. در 23 دی ماه 1329 
در تهران متولد شــد. در سال 1358 و همراه با عده ای از اخراج شدگان از کیهان، مجله 
آفتاب را تاســیس کرد اما پس از مدتی این مجله تعطیل و به روزنامه مردم رفت. وی در 
سال 1361 اولین بار بدلیل فعالیت های سیاســی ضد نظام دستگیر و پس از آزادی با 
نام مستعار بهار ایرانی از سال 1370 تا 80 ســردبیر »مجله گزارش فیلم« شد. اما این 
مجله نیز تعطیل شد و اسدی در ســال 82 به همراه همسرش نوشابه امیری به پاریس 
مهاجرت کرد. او در ســال های مهاجرت، عضو موسس و شورای سردبیری روزآنالین، 
روزنامه ســبز و انجمن بین المللی روزنامه نگاران ایرانی بوده اســت. او با رســانه های 
گوناگون فارســی زبان، از جمله گویا، گذار، خلیج فارس، صبح امروز و میهن، به عنوان 

روزنامه نویس، نویسنده و فعال اجتماعی همکاری دارد.
اســدی با گردهم آوردن روزنامه نگاران اصالح طلب فراری مانند علی افشــاری، 
تقی رحمانی، فرشــته قاضی، فریبا داوودی مهاجر، مهرانگیــز کار و ... روز آنالین را از 
20 اردیبهشت ســال 1384 راه اندازی کرده و برای دشمنی با نظام جمهوری اسالمی 
از هیچ تالشــی دریغ نمی کند. انتشــار روزانه ده ها مقاله بر علیه افــراد تاثیرگذار در 
جمهوری اســالمی، اخبار کذب و دروغ و ... تنها گوشه ای از فعالیت های روز آنالین در 
حدود 8 سال فعالیت این رسانه ضد انقالب اســت. نگاهی به پرونده فعالین روزآنالین 
منجمله علی افشاری، فرشته قاضی و سایر اعضای هیئت تحریریه، عالمت های سوال 

وهدف از تاسیس چنین سایتی را برطرف می نماید.
در طول نه ســال گذشــته، بیش از هجده هزار گزارش خبری سیاسی، اجتماعی، 
اقتصادی، هنری و بین المللی از ایران و جهان در »روز« منتشر شده است. بخش بزرگی 
از گزارش های منتشر شــده در »روز« نوشــته همکاران آن و بخشی نیز گزارش های 
مربوط به ایران در نشــریات خارج از کشور را شامل می شــود که بعد از ترجمه منتشر 

شده است.

تجلیل روزنامه شــرق از عناصر ضدانقالب 
فراري و بهائیان

خبری دیگر از اقدامات روزنامه  شــرق اینکه ایــن روزنامه به محلی 
برای تجلیل از یکی از عناصر بهائی و فراری تبدیل شــده اســت. در متن 
این خبر اینچنین آمده است: »روزنامه شرق در تاریخ 91/2/10 اقدام به 
چاپ مصاحبه مفصلي با هوشنگ سیحون یکي از عناصر بهایي و وابسته 
به خاندان پهلوي کــرد.  همین روزنامه مقالــه اي را از این عنصر معلوم 
الحال منتشــر کرد. روزنامه شــرق که با ذوق زدگي به تجلیل و تمجید 
از هوشنگ سیحون پرداخته است اشــاره اي به بهایي بودن وي نکرد، و 
عضویت وي را در کلوپ صهیونیستي روتاري شمال تهران نادیده گرفته 
است. این چهره وابســته که به دلیل خوش خدمتي هایش به فرهنگ و 
هنر در عصر ســتم شاهي چندین بار از دست شــاه تقدیر دریافت کرده 
است در زمان ریاست دانشکده هنرهاي زیباي دانشگاه تهران بنیانگذار 
سفرهاي مختلط دانشجویي بود. در زمان ریاست وي فساد اخالقي میان 
دانشجویان این دانشــکده به قدري گسترش یافت که زبانزد خاص و عام 

شد.
در تحلیل این خبر و واکنش به اقدامات روزنامه شــرق می نویسند: 
»مدتي اســت روزنامه شرق با صراحت بیشتري نســبت به قبل، ترویج 
عناصــر ضدانقالب فراري، ســلطنت طلبان، فراماســونرها و بهائیان را 
در دســتور کار برخي صفحات خود قرار داده اســت و جا دارد مسئوالن 
هیئت نظارت بر مطبوعات نســبت به این عملکرد که مغایر با مفاد قانون 

مطبوعات هستند بي تفاوت نگذرند.«
به نظر می رســد در روزهایی که جهان سلطه برای ضربه وارد کردن 
به نظام مقدس جمهوری اســالمی هم قسم شده است، بیش از آنکه باید 
مراقب دشــمنان خارجی و خنجرهای از روبروی آنها باشیم، باید نگران 

برخی داخلی ها آن هم  از پشت سر بود.

همراهی روزنامه شرق با 
روزآنالین در مقابله با سپاه 

پاسداران!
به عنوان مثــال اخیرا در جریان جنجال رســانه 
ای که رســانه های معانــد نظام چــون روزآنالین به 
راه انداخته بودند که شــهرداری تهران بدوون مجوز 
شــورای شــهر اقدام به امضای تفاهم نامه با ســپاه 
پاســداران کرده است، تحریریه این روزنامه نیز با پهن 
کردن فرش قرمز برای روزآنالین عمال اقدام به بازنشر 

گزارش های آن با ادبیاتی متفاوت نمود.
روزآنالین ضمن تایید اینکه روزنامه شــرق ادامه 
دهنده راه تحریریه این سایت معاند با نظام جمهوری 
اسالمی است، در گزارش خود می آورد: »انتشار اسناد 
توافق 20 هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران و سپاه 
پاســداران ، بازتاب های بســیاری به دنبال داشت و از 
جمله منجر به واکنش اعضای شــورای شهر تهران در 
جلسه روز سه شنبه شــد. در این گزارش ضمن انتشار 
بخش های دیگــری از این تفاهمنامه که تقریبا تمامی 
پروژه های عمرانــی پایتخت را در اختیار ســپاه قرار 
می دهد، نگاهی داریم به واکنش اعضای شورای شهر 
و رسانه های داخلی. در گزارش روز دوشنبه روزآنالین 
عکس هایی از سند توافق شــهرداری و سپاه ضمیمه 
شده بود.  شــرق نخستین رســانه ای بود که ماجرای 
این ســند را از شــهرام گیل آبادی، معاون ارتباطات 

شهرداری تهران پیگیری کرد.«
این ســایت خبری وابســته به پارلمــان هلند با 
ابراز رضایت از اینکه یک روزنامــه داخلی مطالباتش 
را پیگری می کنــد در ادامه گزارش خــود می آورد: 
»محمــد ســاالري، رییــس کمیســیون معماري و 
شهرسازي و محسن پیرهادي، عضو کمیسیون نظارت 
هم به شــرق گفته اند که از انعقاد چنین تفاهمنامه  اي 
بي اطالع بوده اند. احمد حکیمي پور، عضو اصالح طلب 
شــوراي شــهر هم تاکید کرده: انعقاد این تفاهمنامه 
بدون اطالع اعضاي شــوراي شــهر کامال غیرقانوني 

است و با آیین نامه هاي شهرداري هم منافات دارد.«
در این بین اما این سوال مطرح می شود که براستی 
هدف از تاســیس یک رســانه داخلی چیست؟اینکه 
رسانه های خارجی و با هزینه های البی صهیونیستی 
اقدام به برانــدازی و تضعیف نظام مــی نمایند امری 
بدیهی و قابل قبول اســت اما همراهــی یک روزنامه 
داخلی بــا رســانه ای ضدانقالب در تضعیف ســپاه 
پاسداران انقالب اسالمی و نهادهای داخلی کشور چه 
توجیهی می تواند داشته باشــد؟ آیا براستی تحریریه 
روزنامه شــرق این روزها به سخنگوی صهیونیست ها 

در داخل کشور تبدیل شده اند؟!
آیا واقعا رســانه ای مثل روزآنالین که بر اســاس 
منافع دول خارجی فعالیت و کلیه بودجه و امکاناتش را 
از دشمنان ملت ایران دریافت می کند از سر دلسوزی 

برای مردم تهران چنین خطی را دنبال کرده است.
این خبرسازی ها در رسانه هایی مانند روزآنالین 
و شرق در حالی انجام می شود که حتی رییس جمهور 
و ســخنگوی دولت یازدهم هم بارها بر ضرورت کمک 
مجموعه سپاه در پروژه هایی که بخش خصوصی توان 
انجام آن را ندارد تاکید کرده اند و از ظرفیت ســپاه به 
عنوان یک ظرفیت ملی و پشــتوانه نظــام و دولت یاد 

کرده اند.

کارنامه سیاه روزنامه شرق در همکاری با دشمنان نظام
البته اقدامات مساله دار روزنامه شــرق به همین جا ختم نمی شود و کارنامه تحریریه این روزنامه پر است از همکاری 
با رســانه های معاند ضدنظام جمهوری اســالمی. به عنوان مثال چندی پیش خبری با عنوان »همکاري کارشناس ثابت 

BBC فارسي و ضد انقالب تابلو دار با روزنامه شرق« در رسانه ها منعکس شد.
در توضیح این خبر اینچنین آمده بود: »روزنامه اصالح طلب شرق در اقدامي قابل تامل با یکی از چهره های ضدانقالب 
که ارتباط نزدیکی با سازمان جاسوســی امریکا دارد، گفتگویی در خصوص تحریم های غرب علیه ایران انجام داده است. 
مهرداد عمادی گزارشگر بخش عملیات روانی سایت ها، نشــریات و مهمتر از آن شبکه های تلویزیونی ضدانقالب درباره 
تحریم های »کشنده« غرب است، وی در سال های اخیر ده ها ساعت برنامه در بی بی سی فارسی با عنوان مجعول مشاور 
اقتصادی اجرا کرده اســت تا جایی که در ماجرای تحریم نفتی ایران به صورت لحظه ای به روی آنتن این شبکه انگلیسی 
می آمد و از وضعیت اســفبار ایران پس از اعمال این تحریم ها ســخن می گفت. گفتگوی روزنامه  شرق با عمادی عجیب 
نیســت چرا که بســیاری از همکاران ســابق روزنامه اصالح طلب فعلی هم اکنون در کنار وی در اروپا و امریکا علیه ایران 

خبر سازی می کنند ولی بررسی کمی از حرف های وی در این روزنامه داخلی و اظهارات سابقش می تواند جالب باشد.«
چندی بعد رادیو زمانه خبری را به نقل از روزنامه شــرق مطرح می کند و آن خبر این است: »یک پسر 8 سال در ایران 
اعدام می شود.« نکته جالب توجه آنجاست که رادیو زمانه این خبر را دستمایه گزارشی از روند اعدام در جمهوری اسالمی 

انتخاب کرده و به این بهانه از هیچ تالشی برای تخریب وضعیت حقوق بشر در ایران دریغ نکرده است.

سعید ساداتـــی
سیاسی
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ادغام دانشگاه های »علمی  کاربردی« و »فنی وحرفه ای« باید با مجوز مجلس باشد
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: با توجه به قانون مصوب مجلس، ادغام دانشگاه های »علمی  کاربردی« و »فنی وحرفه ای« 
باید با مجوز مجلس باشد.قاســم جعفری گفت: در جلسه اخیر کمیسیون اعضا توصیه کردند که در زمینه بخشنامه حجاب و عفاف ،دانشگاه آزاد 

اطالع رسانی صحیح انجام دهد و بخشنامه خاص که سهواً متن نامناسبی داشت، اصالح و مجددا ابالغ شود.

دبیر اسبق اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان مستقل گفت: باخبر شدیم در روزهای پایانی دولت 
اصالحات اسناد مربوط به کوی دانشگاه 78 امحا و یا از وزارت علوم خارج شد.مهدی بلوکات در نشست  
واکاوی 18 تیر 78 برگزار شد، گفت: 18 تیر سال 78 یکی از نقاط عطف دشمنان شناسی کشور ماست و 
اگر بخواهیم چند مقطع مهم را بعد از انقالب لیست کنیم که برای خود عقبه های خاصی دارد و صف آرایی 
دشمنان داخلی و خارجی در آن وجود داشته، یکی از مهمترین واقعه ها 18 تیر سال 78 است.وی ادامه 
داد: مقام معظم رهبری در  جمع دانشجویان سمنان بعدها فرمودند که فتنه سال 78 عقبه 10 ساله دارد؛ 
ما وقتی به 10 ســال قبل از این ماجرا  باز می گردیم نقطه آغاز فتنه را باید در سال 68 ببینیم. مهمترین 

ویژگی سال 68 ارتحال امام خمینی)ره( و آغاز رهبری آیت اهلل خامنه ای است.

بسیاری از اسناد کوی دانشگاه ۷۸ توسط دولت اصالحات امحا شده است برنامه ریزی برای تربیت »خبرنگار علمی« در دستور کار قرار گیرد
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: برنامه ریزی برای تربیت »خبرنگار علمی« برای پوشش 
خبری مناسب دستاوردهای علمی کشور باید در دســتور کار ستاد راهبری اجرای نقشه جامع 
علمی قرار گیرد.محمدرضا مخبردزفولی در جلســه 50 ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی 
کشــور، گفت: در مورد موضوع »تورهای علمی« که مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفت، 
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری می تواند کارهای مؤثر و خوبی انجام دهد.وی با بیان 
اینکه دســتاوردهای علمی کشور که در همه بخش ها نمود دارد باید به صورت دائمی و منظم در 
معرض عموم باشــد، ادامه داد: مطابق آمار موجود، روند استناد به مقاالت دانشمندان ایرانی، 4 

برابر شده و این نشان توانمندی علمی کشور است.

همزمانی جالب ارائه شــدن طرح استیضاح 
وزیــر علوم بــه هیــات رییســه مجلس با 
پانزدهمین ســالگرد حادثه کوی دانشــگاه 
باعث شــد که رسانه ها بیشــتر از پیش به این مســئله پرداخته و 
نمایندگان مجلس نیــز از نگرانی خود راجع به وقوع 18 تیری دیگر 
در فضای دانشگاهی کشــور بگویند. مسلما فضای سیاسی کشور با 
15 سال پیش به شدت متفاوت است و احتمال کمی وجود دارد که 
تندرویهای سابق در عرصه سیاسی  و دانشگاهی دوباره شکل بگیرد 
اما هنوز چند عامل وجود دارد که می تــوان با مطابقت دادن آنها با 
عوامل شــکل گیری حادثه 18 تیر بیان کرد کــه باز هم باید نگران 

بود . 
اولین عامل، شــکل گیری فضایی در کشــور است که بسیار 
شبیه به فضای سیاسی شــکل گرفته شده در سال 78 است . در 
ســال 78 یعنی دو ســال پس از پیروزی اصالحات در انتخابات 
ریاست جمهوری و در آســتانه برگزاری انتخابات مجلس ششم 
، احزاب اصالح طلب که به واســطه نزدیکی بــه دولت هر کدام 
چندین روزنامه و رســانه برای تاثیر گذاری بر افکار عمومی و به 
ویژه قشر نخبه و روشــنفکر دانشگاهی داشتند به شدت به دنبال 
فتح کرســی های نمایندگی مجلس بودند . این گروهها با کمک 
رسانه های خود نفوذ خوبی در دانشــگاهها پیدا کرده ، برای هر 
مســئله و خبری دســت به برپایی تجمع و تحصن زده ، با کمک 
بدنه نخبه و دانشــگاهی کشــور فضا را به ســمت تند شدن علیه 
اصولگرایان برده و از ســوی دیگر به شدت به مجلس می تاختند 
. مســئله اصالح قانون مطبوعات بهانه ای بود برای قدرت نمایی 
اصالح طلبان به اصولگرایان و یا اجرای همان شــعار »فشــار از 

پایین و چانه زنی از باال «. 
این شــرایط هم اینک هم کم و بیش در فضای سیاســی کشور 
دیده می شود و یا می توان گفت اصالح طلبان تندرو به دنبال پیاده 
کردن همین شــرایط در فضای سیاسی کشــور هستند. هنوز یک 
سال از انتخاب یک رییس جمهور با دیگاههای نزدیک به اصالحات 
نگذشــته ، انتخابات مجلس پیش روســت و مجلــس اصولگرا در 

تیررس رسانه های پر تعداد اصالح طلب قرار دارد . 
یک شــباهت دیگر نیز البته میان این شرایط و شرایط 15 سال 
قبل وجود دارد و آن حضور وزیر همراستا با اصالح طلبان در وزارت 
علوم اســت که چندان هم بــدش نمی آید فضای دانشــگاهی را از 

حیطه آموزشی به باشگاه و حیات خلوت احزاب تبدیل کند . 
فرجی دانــا در طی همیــن دوران کوتاه مدیریتــش به دنبال 
بازگرداندن دانشــجویان ســتاره دار و یا به تاویلی همان فتنه گران 
ســال 88 به دانشگاهها بوده، در بدنه وزارت علوم و برای سمت های 
مدیریتی و اداری در دانشگاهها از نزدیکان به فتنه استفاده کرده و با 
وجود اینکــه مجلس اعالم کرده بود به جعفر توفیقی رای نمیدهد و 
به میلی منفرد هم به دلیل حضور در فتنه سال 88 رای اعتماد نداد ، 
باز هم از این افراد برای حضور در پستهای حساس مدیریتی در این 
وزارتخانه دعوت به همکاری کرده اســت . سیاست »فشار از پایین 
و چانه زنی از باال« با این حال تنها در محیط دانشــگاهی دنبال می 
شود . دانشگاهها با برگزاری انتخاباتی که تاکنون سابقه هم نداشته 
، روسای خود را تعیین می کنند و آنطور که رییس جمهور هم بیان 
کرده بود ، شــورای عالی انقالب فرهنگی را تحت فشار می گذارند 
که حتما افرادمعرفی شــده را به عنوان منتخبان جامعه دانشگاهی 
بپذیرند . اگــر در آن زمان اتهام زنی به مجلس با پیش کشــیدن 
نام ســعید امامی به عنوان طراح طرح اصــالح قانون مطبوعات 
آغاز شــده بود ، این بار مجلس به دلیل سوال از وزیر علوم و سند 

خواســتن در مورد ماجرای 3 هزار دانشــجویی کــه به طور غیر 
قانونی بورسیه شده بودند ، مورد اتهام قرار می گیرد . رسانه های 
اصالح طلب همگی با انتخاب تیترهای مشــترک مدعی شده اند 
که طرح اســتیضاح وزیر علــوم به دلیل انتقام گیری از افشــای 
ماجرای 3 هزار بورســیه غیر قانونی دولت قبل انجام شده و این 
در حالیســت که هر چه مجلس اصرار کرد ، فرجی دانا قبول نکرد 
اســناد و مدارک مروبط به این فســاد اداری در حوزه دانشگاهی 
را به نمایندگان ارائه دهــد و به همین دلیل یکی از بندهای طرح 

استیضاح به همین مسئله تعلق گرفت . 
بررسی این شــرایط و تطابق آنها با حوادث 15 سال پیش نشان 
می دهد هنوز هم باید نگران دانشــگاهها و فضای علمی کشور بود 
. مقــام معظم رهبری هم به همین دلیل به مســئوالن وزارت علوم 
هشدار دادند که در شرایطی که در ســالهای اخیر پیشرفت علمی 
کشور سرعت بسیار خوبی داشته ، با اقدامات سیاسی و صحبت های 
جنجالی دانشــگاهها را به فضای مجادله احزاب و باشــگاه سیاسی 
تبدیل نکنند و اجازه دهند سرعت تولید علم در ایران با همین روند 

بسیار عالی پیش رود . 

مخالفت نمایندگان با ارائــه یک ماه فرصت به وزیر 
علوم

یکی از دالیل نمایندگان برای مخالفت با سکوت یک ماهه هیات 
رییســه درمقابل در دستور کار قرار دادن طرح استیضاح وزیر علوم، 
نگرانی آنهــا از ادامه یافتن وضعیت فعلی عــزل و نصب ها و فضای 
سیاســی موجود در دانشــگاهها بود . از زمانی که علی الریجانی در 
مجلس هشــتم به جای حداد عادل بر صندلی ریاست مجلس تکیه 
زد،  بحث های مربوط به اســتیضاح و ســوال نمایندگان از وزرا نیز 
با رویه های جدیدی رو به رو شــده اســت . گرچه آیین نامه داخلی 
مجلس نیز بارها در این باره تغییر کرده اما رویه ریش سفیدی کردن 
میان دولت و نمایندگاِن خواستار استیضاح چیزی نبوده که در آیین 
نامه داخلی مجلس آمده باشــد وبا مطرح شدن احتمال استیضاح 
یک وزیر، چشم رسانه ها به سمت هیات رییسه مجلس بر می گردد 
که ببینند آیا این هیات سرانجام طرح استیضاح را اعالم وصول می 

کند یا نه . 
این بار قبل از اعالم وصول رسمی ، جلسه ای با وزیر علوم تشکیل 
شده که بســیاری از چهره های شاخص مجلس در آن حضور داشته 
اند . آنها در گفت و گوی خود با فرجی دانا از او خواســته اند که موارد 
نگرانی نمایندگان را در نظر داشته باشد و نسبت به اصالح سیستمی 
که برای مجموعه تحت مدیریتش خلق کرده بکوشــد . فرجی دانا 
در برابر همه ســواالت و نگرانیها درباره آینــده وزارت علوم و فضای 
سیاسی دانشــگاه وعده داده که به همه این موارد رسیدگی خواهد 
کرد و تغییراتی را در این وزارتخانه و دانشــگاهها اعمال خواهدکرد. 
با این حال این برای اولین بار نیســت که فرجــی دانا چنین وعده 
ای بــه نمایندگان می دهد و از زمانی که او یــک کارت زرد به دلیل 
انتصابهایش از مجلس گرفت ، قرار است تغییرات مهمی انجام دهد 
که هیچ گاه اجرایی نشــده است . به همین دلیل هم الیاس نادران و 
یا سایر نمایندگان امضا کننده طرح استیضاح وزیر از حرکت هیات 
رییســه برای میانجیگری میان وزارت علــوم و نمایندگان خواهان 
اســتیضاح انتقاد کرده و آن را مخالف قانون مجلس دانست. با وجود 
همه این شــرایط هم اینک یک ماه کاری کامل در اختیار وزیر علوم 
دولت یازدهم اســت تا مشخص ســازد آیا می خواهد به همان رویه 
سیاسی 15 سال قبل بازگردد یا فضای دانشگاهی وعلمی جدید به 
وجود آمده طی سالهای گذشــته را درک کرده و برای آرام ساختن 

فضای سیاسی دانشگاه ها می کوشد . 

نگرانی نمایندگان از تحرکات تندروها در فضای دانشگاهی همچنان ادامه دارد 

آیا 18 تیر دیگری در راه است ؟

آقای بشیری ! در جلسه نمایندگان با وزیر علوم چه کسانی حضور داشتند 
و آیا نمایندگان حاضر ، به نوعی نماینده طراحان طرح اســتیضاح و امضا 

کنندگان این طرح بودند ؟ 
در ایــن جلســه علــي الریجانــي، محمدحســن ابوترابي فــرد، محمدرضــا باهنر، 
غالمعلي حدادعــادل، محمدمهدي زاهدي، عباس مقتدایي، قاســم جعفــري و بنده و از 
استیضاح کنندگان نیز علیرضا زاکاني و علي اصغر زارعي و از طرف دیگر رضا فرجي دانا وزیر 
علوم و ســعداهلل نصیري قیداري معاون پارلماني وزیر علوم به دعوت ریاست مجلس حضور 
داشتند.این جلسه در حدود 3 ســاعت به طول انجامید و بحث هایي که مدنظر نمایندگان 
بود و نگراني هایي که داشــتند، مطرح و تصمیم بر این شد که وزیر علوم این موارد را پیگیري 

و اقدام کند.
البته آقای زاکانی و زارعی به نمایندگــی از نمایندگان امضا کننده طرح 
اســتیضاح در این جلسه حضور نداشتند و  گفتند که ما از طرف خودمان 

حرف مي زنیم و نمایندگي از طرف استیضاح کنندگان نداریم. 
در ارتباط با اســتیضاح مواردی مد نظر استیضاح کنندگان بود که باید توسط وزیر علوم 
پیگیری می شد . در جلسه روز دوشنبه گذشــته هم  به همان موارد استیضاح پرداخته شد 
و معین شــد که وزیر علوم یک ماه به بررسی این موارد پرداخته و اقدامات الزم برای اجرایی 
ساختن منویات نمایندگان در این وزارتخانه را انجام دهد و بعد همین جلسه دوباره تشکیل 
شده و نمایندگان گزارش خود از این اقدامات را به امضا کنندگان طرح استیضاح بدهند که 
اگر این موارد و نگرانی ها همچنان ادامه داشت و اقدامی در این خصوص از سوی آقای فرجی 

دانا صورت نگرفته بود ، دوباره طرح استیضاح در دستور کار مجلس قرار گیرد . 
  دقیقا چه مواردی مورد بحث قرار گرفت ؟ به نظر می رسد یکی از مهمترین 
موارد بحث عزل و نصب ها در وزارت علوم بوده است . آقای فرجی دانا در 

این باره چه وعده ای داد؟ 
یکی از مورادی که در این جلســه مطرح شد همین بحث عزل و نصب ها در وزارت علوم 
بود . نمایندگان دراین باره نگرانی زیادی داشــتند و اعتقاد داشــتند ایــن انتصابات زمینه 
برای غیر علمی شــدن فضای دانشگاهی و تبدیل شدن دانشگاهها به باشگاه سیاسی احزاب 
رافراهم می کند. به همین دلیل از وزیر علوم خواســتند دقت بیشــتری داشته باشد . آقای 
فرجی دانا هم قول داد که عزل و نصب ها از طریق مجاری قانونی باشــد و اگر دســتگاههای 
مسئول اعالم کنند که کســی صالحیت حضور در سمتی در وزارت علوم را ندارد ، نسبت به 

جابه جایی این افراد و یا برکناری آنها اقدام کند . 
یکی دیگر از مســایلی که جنجال زیادی هم در مطبوعات و رسانه های 
اصالح طلب به پا کرد ماجرای 3 هزار بورســیه غیر قانونی در دولت قبل 
بود . مجلس ظاهرا پیش از این گفته بود که وزیر علوم باید مدارک و اسناد 
این مســئله را به نمایندگان ارائه دهد اما آقای فرجی دانا چنین کاری را 

انجام نداده بود . در این جلسه چه بحثی در این مورد صورت 
گرفت ؟ 

صحبت اصلی نمایندگان به دور از جنجال رســانه ها بود یعنی نمایندگان 
اعتقاد دارند وزارت علوم باید در هر صورت تکلیف دانشــجویان بورسیه شده را 
معلوم کند و اینطور نباشــد که با یک حرف تمام آنها را از تحصیل محروم کند. 
بله ! مجلس از آقای فرجی دانا خواست که مدارک این مسئله را که گفته بودند 
فســاد اداری در ماجرای بورسیه ها رخ داده به نمایندگان ارائه کنند اما مدرکی 
به نمایندگان ارائه نشد . البته رسانه ها هم در این زمینه جنجال زیادی کردند 
و حرف نمایندگان این بود که باید دانشجویان تعیین تکلیف شوند و نباید این 
مسئله باعث استرس و نگرانی آنها شود . در هر صورت تعدادی دانشجوی دوره 
دکتری  هم در این لیســت بوده اند که با توجه به تواناییها و صالحیتشان برای 

بورسیه انتخاب شده اند و نباید آنها هم دچار این نگرانی شوند که حقشان پایمال خواهد شد . برای 
کسانی هم که به صورت غیر قانونی کار بورسیه شان انجام شده باید پرونده جداگانه تشکیل شده 

و برخورد قانونی با آنها صورت بگیرد . 
پس به نظر مجلس آمار 3 هزار بورسیه غیر قانونی درست نبوده و جنجال 

سازی بود؟ 
آمار 3 هزار تایی نه تنها درست نبود بلکه جو سازی تعدادی از رسانه ها بود. ما نباید همه 
جامعه را نگران کنیم و باید با متخلف برخورد شــود . کمیســیون هم حرفش این بود و وزیر 
نتوانســت مدرکی دال بر وجود این تخلف ارائه دهد . در هر صورت این هم یکی از بداخالقی 
های جامعه ما اســت و می خواهیم همه چیز را سفید یا سیاه نشان دهیم رسانه های اصالح 

طلب تندروی کردند و باید با این مسایل برخورد شود. 
یکی دیگر از موارد اســتیضاح ، رکود در جامعه علمی کشور بوده است . 
آمارهای مربوط به تولید علم و یا پیشــرفت علمی در کشور به چه نحوی 

است ومی تواند میزان رکود علمی را نمایش دهد ؟ 
با توجه به اینکه کارشناسان در موقعیتهای کاری به ویژه علمی و پژوهشی نیاز به آرامش دارند 
، نمایندگان نگران این مسئله هستند که جو سازیهای رسانه ای و سیاسی ،نخبگان ما را از فضای 
علمی جدا کرده و دوباره به ســمت فضای سیاسی و جنجالهای سیاسی ببرد . ما دیگر در شرایط 
سال 78 نیســتیم که به راحتی بتوانیم اجازه دهیم جامعه علمی را غرق در مباحث و اختالفات 
سیاسی شود . ایران در حال رشد علمی است و این مسئله در سالهای اخیر با سرعت باالیی انجام 
شده است اما به یکباره شاهد بوده ایم که این سرعت افت پیدا کرده و یا اینکه انتظار می رود طی 
چند وقت دیگر با نزدیک شــدن به زمان انتخابات مجلس که بسیاری از احزاب برنامه های ویژه 
برای محیط دانشگاهی در این دوره دارند ، کاهش پیدا کند . تغییر و تحوالت در وزارت علوم نشان 
داده که می توان از هم اینک پیش بینی دقیقی راجع به سیاســت زده شدن محیط دانشگاهی 
و بحرانزایی در فضای علمی کشــور داشت . به همین دلیل نمایندگان نگران این مسئله هستند 

. همانطور که بارها پیش از این نیز توســط نمایندگان مطرح شده نباید جلوی 
سرعت پیشرفت علمی کشور آن هم در شرایط حساس کنونی گرفته شود و باید 
محیط دانشگاهی به محیطی امن و آرام برای فعالیتهای پژوهشی تبدیل شود . 
نمایندگان دیگر نمی خواهند شاهد 18 تیر دیگری در محیط دانشگاهی باشند.  
درباره مســئله فضای علمی کشور مقام معظم رهبری نیز دغدغه 
های زیادی داشــته اند . اخیرا هم به نوعی به دولت در این زمینه 
هشــدار داده اند . این صحبت ها چقــدر در نظر نمایندگان برای 

استیضاح تاثیر گذار بود ؟
نمایندگان به عنوان نماینده مردم نسبت به مسایل دقت خاص دارند و به 
ویژه مواردی کــه مقام معظم رهبری مطرح می کنند با یک توجه ویژه به آن 
می پردازند و در کارها و اقدامات خود مورد توجه قرار می دهند . مقام معظم 
رهبری همیشه نســبت به دانشگاهها حساس بوده و سرعت رشد علمی باالی کشور مدیون 
نظرات و رهنمون های ایشــان برای محیط دانشگاهی اســت . ایشان نگرانی خاصی در این 
مورد دارند و نگران این مســئله هستند که از رشد علمی کشور و بار علمی دانشگاهها کاسته 
شــود . نمایندگان نیز خود ایــن نگرانی را همانطور که پیش از این گفته اند، داشــته اند و با 
صحبتهای اخیر رهبر معظم انقالب حساسیت خود راجع به دانشگاه را حفظ می کنند .  ما در 
ســالهای اخیر بخث توفیق در کارهای علمی و پژوهشی را داشته ایم و آمارها نشان می دهد 
که بسیار در این زمینه پیشرفت داشته ایم حال نباید فرصت سوری کنیم . هم اینک ایران در 
بهترین و آماده ترین وضعیــت ممکن برای جهش علمی قرار دارد و همه نگرانند که مبادا بر 
این موضع خللی وارد شود و در زمینه علم با این سرعت پیشرفت ، جلوی پیشرفت مان گرفته 
شــود . به همین دلیل نبایداین فرصت ها را از دست داد  و باید روز به روز بیشتر بالنده باشیم 

و در صحنه جهانی بدرخشیم .
 برخی از نمایندگان نســبت به برگزاری این جلسه با وزیر علوم اعتراض 
داشته و عنوان کردند که این کار از حوزه اختیارات هیات رییسه و یا برخی 
از نمایندگان خارج است و در شرایطی که نمایندگان طرح استیضاح را به 
هیات رییســه داده اند ، این هیات نمی تواند بدون توجه به خواست این 
تعداد نماینده به صورت غیر قانونی این طرح را از دستور کار خارج کند. آیا 

اقدام هیات رییسه جنبه قانونی داشته است ؟
این جلسات یک نوع تالش است که زمینه تعامل بین دولت و مجلس ایجاد شود وجایگاه 
قانونی ندارد . منتها حســب اینکه تعاملی شود و بتوانند برای برطرف شدن نگرانیها راهی را 
پیدا کنند که موجب اصالح سیســتم هم شود  و نظرات را نزدیک کنند ، این جلسه را برگزار 
کرده اند . در هر صورت قرار شده که به طور هفتگی هم مراحل پیشرفت کارها در وزارت علوم 
بررســی شده و جلساتی میان نمایندگان و مســئوالن این وزارتخانه صورت گیرد تا به طور 

عملی نمایندگان شاهد ایجاد تغییرات در وزارتخانه باشند. 

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از جلسه نمایندگان با وزیر علوم گفت 
ماجرای 3 هزار بورسیه غیر قانونی حقیقت نداشت 

نمایندگان دیگر نمی خواهند شاهد 18 تیر دیگری در محیط دانشگاهی باشند
نمایندگان عضو هیات رییسه مجلس و همچنین تعدادی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات تالش کردند با میانجیگری میان وزارت علوم و نمایندگان طراح استیضاح، زمینه برای رفع اشکاالت وارده به این وزارتخانه و لغو استیضاح فراهم کنند. به همین دلیل 
هفته گذشــته جلسه ای 3 ساعته میان نمایندگان و وزیر علوم و معاونانش تشکیل شد و قرار بر این شد که در صورتی که فرجی دانا بتواند در یک ماه آینده به توصیه های نمایندگان در موردمسایل مختلف آموزش عالی توجه کرده و هشدار آنها را در زمینه موارد 
استیضاح جدی بگیرد ، طرح استیضاح از دستور کار مجلس خارج شود . این کار با این حال اعتراضاتی را نیز از سوی نمایندگان طراح این طرح برانگیخت و آنها بیان کردند در قانون چیزی به نام جلسه حکمیت و میانجیگری و به تاخیر انداختن اعالم وصول طرح 

استیضاح وجود ندارد. فرهاد بشیری از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات و از کسانی که در جلسه نمایندگان با وزیر علوم حضور داشته در گفت و گو با »خط خبر« به بیان جزییات بیشتری از این جلسه پرداخته است : 

مسعود رحیمی
دانشگاه
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شمر به سنگلج می آید
نویسنده نمایش »معاشقه خنجر و حنجر« گفت: این نمایش که روایتی متفاوت با استفاده از نمایش های ایرانی از زندگی شمر ملعون است، از 19 
تیر ماه روی صحنه تماشاخانه سنگلج رفت.ابوالفضل حاج علی خانی از اجرای مجدد نمایش »معاشقه حنجر و خنجر« خبر داد و گفت: این نمایش 

پیش از این دوبار اجرای عموم داشته است. 

معاون سیمای رســانه ملی گفت: بعضی سوژه ها خیلی لب تیغ اســت و باید در پرداختن به آن ها 
هوشــمندی بسیاری به خرج داد که خوشبختانه تیم »ماه عســل« این قابلیت را دارد.علی دارابی 
معاون سیما و مجید زین العابدین مدیر شــبکه سه، با حضور در محل استودیو برنامه پیش از افطار 
»ماه عســل« ضمن بازید از پشــت صحنه این برنامه با عوامل تولید و پخــش آن دیدار و گفت و گو 
کردند.در گفتگوی صمیمانه مدیران ســیما با عوامل تولید، حرف های شــنیدنی رد و بدل شــد. 
معاون سیما خطاب به تهیه کننده »ماه عسل« گفت: خوشبختانه تیم خوب و کاربلدی دارید. »ماه 
عسل«، سال به ســال دیدنی تر می شود، یعنی ماه تر و عســلیتر و خوردنی تر و دیدنی تر می شود و 

علیخانی هم به مزاح پاسخ داد: البته بعضی ها می گویند که »ماه عسل«، مربا شده است.

تهیه کننده »حاج احمد متوســلیان« گفت: نگارش طرح اولیه این ســریال به پایان رسیده و گروه 
نویسندگان نگارش فیلمنامه آن را آغاز کردند.محمد داودی از آغاز نگارش فیلمنامه این سریال فاخر 
خبر داد و گفت: نگارش طرح اولیه این سریال به پایان رسیده و گروه نویسندگان نگارش فیلمنامه آن 
را آغاز کردند.داودی درباره داستان این اثر گفت: در این سریال چگونگی حضور ایشان در کردستان و 
نیز ارتباط با مردم، عملیات های منطقه فتح المبین و بیت المقدس و حضور در سوریه و لبنان را نمایش 
می دهیم.این تهیه کننده با بیان اینکه هنوز برای نقش »حاج احمد متوسلیان« با هیچ بازیگری وارد 
مذاکره نشده است، گفت: چون قرار اســت که دوران جوانی وی را نمایش دهیم، نیازمند هنرمندان 

جوان و شبیه این شهید هستیم. احساس می کنم مرحله انتخاب بازیگران سختی را در پیش داریم.

برخی سوژه های »ماه عسل« حرکت روی لبه تیغ است نگارش فیلمنامه »حاج احمد متوسلیان« آغاز شد

»ما باالخره یک روز اســراییل را نابود مــي کنیم« این جمله را 
شب آخر هم از ایشان شــنیدیم و یادم هست که مشتش را هم گره 
مي کرد و مي گفت: »این مفهومش این نیست که من این کار را مي 
کنم، این روشــي که من بنیان گذاشتم در عرصه موشکي نتیجه اش نابودي اسراییل است« 
و این را آنقدر محکم مي گفت که اصال شــما نمي توانستید به خودتان اجازه بدهید در کالم 

ایشان شک کنید.
اینها بخشــی از اظهارات یکی از همکاران و شاگردان شهید حسن تهرانی مقدم در مورد 
»پدر موشــکی ایران« بود. جوانکی الغر اندام و سر به زیر با موهای فرفری که مانند بسیاری 
از جوانان نســل انقالب، پاسداری از نهضت را تکلیف خود دانست و به صف سپاهیان روح اهلل 

پیوست و سرباز فرمانده کل قوا شد.  
بچه محله سرچشمه تهران، بعد از شــهادت علی )برادرش( در سوسنگرد که از کودکی  
انس زیادی با هم داشــتند، عزمش بیش از پیش جزم شد و با نبوغ بی حدش،  کاری را شروع 
کرد که از ســاخت خمپاره 60 آغاز شد و تا موشک شهاب 3 رســید. جوانی که در دانشگاه 
جنگ،  فارغ التحصیل شــد؛ از صدام تا سران صهیونیســتی و آمریکایی برای سرش جایزه 

گذاشتند و شد کابوس بی پایان لشکریان شیطان و امیر لشکریان خدا.
همزمان بــا اوج گیری فعالیت انقالبی تحــت تاثیر برادرش محمد بــه صف انقالبیون 
پیوســت. برادر بزرگترش احمد در این باره می گوید: »در روزهای منجر به پیروزی انقالب 
به اتفاق دوستانش در فعالیت های زیرزمینی، نارنجک های دستی می  ساخت که با استفاده 
از ســه راهی لوله آب تولید می شد. شب 22 بهمن در میدان امام حســین )فوزیه سابق( با 
پرتاب نارنجک دســتی یک خودروی نظامی ارتش را مصادره و سرهنگ سوار بر خودرو را به 

اسارت درآورد.«
 حسن تهرانی مقدم که بود و چه کرد؟!

بحث بر ســر اینکه حســن تهرانی مقدم که بود و چه کرد زیاد اســت. عده ای او را پدر 
موشکی ایران می نامند و عده ای دیگر از همرزمانش با بیان خاطراتی دلنشین از رشادت ها و 
هوش باالی او در عملیات های دفاع مقدس خبر می دهند. محسن رضایی یکی از همرزمان 
شــهید تهرانی مقدم در مورد ذکاوت این شهید گرانقدر می گوید: »با حسن مقدم در حالی 
که حدود بیست سال داشت آشنا شدم، در عملیات فتح المبین به شهید حسن باقری گفتم 
انشااله در این عملیات موفق می شویم و ممکن است تعدادی از توپ های عراقی را به غنیمت 
بگیریم، باید آنها را ســازماندهی کرده و در عملیات های بعدی بــکار گیریم فردی را به من 

معرفی کن تا حکم تاسیس توپخانه سپاه را به او بدهیم.
حسن تهرانی مقدم را پیشنهاد کرد. با پیروزی در عملیات فتح المبین دشمن را شکست 
داده و دو هزار کیلومتر مربع از ســرزمین های وطن و خاک میهن اسالمی آزاد و قریب صد 
قبضه توپ های سبک و سنگین به غنیمت گرفته شد. حسن مقدم را فرا خواندم و ماموریت 
تاســیس توپخانه سپاه را به او دادم. اولین بار بود که سپاه در جنگ صاحب توپخانه می شد و 
در عملیات بعدی یعنی آزاد سازی خرمشــهر، در کنار توپخانه بزرگ ارتش، غرش توپخانه 

سپاه هم به گوش می رسید.
چند ســال بعد صدام و ارتش عراق جنگ شهرها را شدت بخشیدند تا آن موقع ما دندان 
روی جگر گذاشــته و پاسخ نمی دادیم. ناچار شــدیم که برای خنثی کردن و توقف حمالت 
عراق به شهرهای کشــورمان چاره ای بیاندیشیم فکر تشــکیل واحد موشکی در ذهنمان 
شــکل گرفت تا بلکه با زدن تاسیســات نفتی و مراکز حیاتی عراق و مقابله به مثل، آنها را از 
موشکباران شهرها و مردم بی پناه کشــورمان باز بداریم. حسن مقدم را برای تشکیل واحد 
موشــکی سپاه انتخاب کردیم. با وجود آنکه دســتیابی به موشک و ساختن آن نیازمند یک 
تکنولوژی باال بود و کمتر کســی باور می کرد، حسن مقدم با توکل به خدا کار را شروع کرد از 

ســوریه و لیبی و کره شمالی هم کمک گرفتیم ولی بدلیل سیاست های آنها و ترس و نگرانی 
که از دو قدرت مسلط جهانی یعنی شوروی و آمریکا داشتند نتوانستند کمک چندان مهمی 
به ما بدهند و لذا با کمک حســن ها برای اولین بار پس از صد سال از عمر ساخت موشک در 
جهان، جمهوری اسالمی ایران هم به یک کشور موشــکی تبدیل شد. هر چند افراد زیادی 
در ایجاد توانایی موشکی ایران، نقش داشــتند ولی از برجسته ترین آنها حسن مقدم بود. او 

تالش فراوانی کرد و عناصر موثری را در این وادی، آموزش داد.«
دکتر امي اســتاد دانشگاه تربیت مدرس با اشــاره به اینکه حسن مقدم فردي بود که به 
تنهایي کار افراد خیلي زیــادي را چه در دوران جنگ و چه بعد از آن انجام مي داد گفت: » از 
خصوصیات ایشان این بود که اگر کتاب علمي هم به او مي دادي مي خواست آن چیزي را از 
کتاب یاد مي گرفت برود همه را اجرا کند. این شــهید از سال ها قبل در فکر پرتاب ماهواره و 

بعد پرتاب انسان به فضا بود که این هدف خیلي بزرگي است.«
یکی از همکاران شــهید تهرانی مقدم می گوید: »ایشان در ماجراي دو سال پیش قرآن 
سوزي در آمریکا بسیار ناراحت بودند و خاطرم هست آن روزي که این خبر اعالم شد ما وارد 
اتاق ایشــان شــدیم و دیدیم چراغ-ها را خاموش کرده اند و خیلی ناراحت و توي فکر بودند 
و برگشــتند به ما گفتند: »تا زماني که ما در موضع قدرت قرار نگیریم این ها ما را تحقیر مي 

کنند.«
  نمازخانه ای که تبدیل به آزمایشگاه شیمی شد!

در خصوص فعالیتهاي علمي این شهید یکي از همکاران و شاگردان شهید می گوید: »یک 
زماني براي ما مشکلي در عرصه شیمي به وجود آمده بود که ایشان در نمازخانه ساختمان اصلي 
محل کارشان را تبدیل به آزمایشگاه شیمي کردند و هر روز خودشان با دو نفر از عزیزاني که در این 
حادثه شهید شدند بعد از یک ســري از جلسات صبح مي رفتند در این آزمایشگاه و آنقدر نمونه 

زدند در حدود 6 ماه تا به آن محصولي که مد نظرشان بود رسیدند.«
همچنین این همکار شــهید در ادامه بیان خاطرات از شــهید تهرانی مقدم می گوید: 
»ایشــان اعتقاد داشت اگر مســیر دنیا در عرصه فضایي 40 ساله بوده ما هم اگر این مسیر را 

برویم 40 سال طول مي کشد و ما باید از راه میان بر و مسیر بومي خودمان استفاده کنیم.«
   پدر موشکي یعني پرورش چند نسل موشکي 

یکی دیگر از همکاران شهید با اشــاره تخصص این شهید بزرگوار در عرصه موشکی می 
گوید: »ایشان از همان مراحل اولیه موشــکي موقعیت هاي مختلفي را در این عرصه پشت 
سر گذاشــتند و هر جایي را که عوض کردند نسل همراهشان نیز عوض شد یعني وقتي مي 
دیدند یک مجموعه به بلوغ رسیده و دیگر خودش مي تواند آن راه را طي کند آن جا را عوض 
مي کردند و یک مجموعه جدیدي را مي ســاختند و این پدر موشــکي بودن واقعي است و 

یعني ایشان چند نسل را پرورش داد.«

»ایشان یک بار خانواده هاي همکاران را جمع کرد و گفت:  این کاري که همسرانتان 
انجام مي دهند ارزشــش را هیچ کس االن نمي فهمد تا روزش فرا برســد. روزش که فرا 

رســید همه مي فهمند چه اتفاقي در این کشور مي افتد و شــما در این موفقیت سهیم 
هســتید  به شــدت از خانواده ها تشــکر کرد و در یک کار عجیب یکي از آزمایش هایي 
را که انجام داده بودند به خانواده ها نشــان دادند و این حرکت ایشــان باعث شد چقدر 
همراهي خانواده ها بیشــتر شود و خاطرم هســت خانواده یکي از همکاران ما برگشت 
و به ایشــان گفت: حاج آقا من تا قبل از این فکر مي کردم همســرم در یک شرکت لوله 

سازي کار مي کند.«
این همکار جوان شــهید خاطرات خود را از پدر موشــکی ایران اینگونه ادامه می دهد: 
»بیشتر مواقع وقتي آزمایشي را انجام مي دادیم ایشان این جمله هذا من فضل ربنا یا این آیه 
و ما النصر اال من عند اهلل العزیز الحکیم را مي گفت، یعني ســریع ارجاع مي داد به باال و حتي 
مهلت نمي داد یک مقدار شما مغرور شوي و نفستان احساس رضایت از این موفقیت کند.«

  رفاقت شهید طهرانی مقدم با رهبر معظم انقالب
حاج محمد طهرانی مقدم برادر بزرگ شهید حسن طهرانی مقدم رابطه نزدیک شهید و 
رهبر معظم انقالب را اینگونه توصیف می کند: »در دیداری که رهبری با بیت شهید داشتند 
فرمودند: حدود 25 ســال است که حاج حسن آقا را می شناسم و با وی رفاقت داشتم. ایشان 
همچنین به این موضوع اشــاره کردند که من از دوران ریاســت جمهوری تا به حال با حاج 
حســن رفت و آمد داشــتم و از نزدیک با کار وی آشــنا بودم. حضرت آقا در بخشی دیگر از 
فرمایشاتشان فرمودند: حاج حسن آنقدر بلند فکر می کرد و افق های دور را میدید که گاهی 
ما با توجه به شرایط زمانی ایشان را کنترل می کردیم. لذا این ارتباط متقابل دوستی، محبت 
و عشــق اطاعت را نیز به دنبال خود داشت. رهبری در پیام تســلیت شان سه درجه یعنی، 
ســردار عالی قدر، دانشمند برجسته و پارســای بی ادعا به حاج حسن اعطا کردند. به نظرم 
تمام ویژگی ها و خصوصیات این شــهید در این ســه جمله نهفته است. گرچه ابعاد مختلف 
شخصیتی این شهید هنوز شناخته نشده ولی با این پیام رهبری می توان گفت: قدر زر زرگر 
شناســد، قدر گوهر گوهری؛ آیت اهلل خامنه ای این گوهر را شناخت و کشف کرد. البته این 

ارتباط متقابل بود.«
برادر این شهید بزرگوار والیتمداری حسن را اینگونه ترسیم می کنند: » حاج حسن موال 
و مقتدایش والیت فقیه بود و با تمام وجود باور داشــت که دنباله و پیوستگی نبوت، امامت و 
والیت  در وجود نایب امام زمان آیت اهلل خامنه ای است. اطاعت همه جانبه و عملی از والیت 

فقیه سرمنشاء کارها ، اقوال و افکارش بود و همه را به این امر توصیه می کرد.«
»کابوس نتانیاهو« آیینه بیرونی شهید حسن طهرانی مقدم

خبری که ایــن روزها پیرامون این شــهید گرانقدر در محافل خبــری گوش به گوش 
پیچیده، روند ساخت ســریال زندگی شهید حسن طهرانی مقدم است. مجموعه تلویزیونی 
»شهید حسن تهرانی مقدم« با همکاری شبکه سه سیما، مرکز سیما فیلم و سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی تولید می شود که بر همین اساس در مراسمی برای تولید مجموعه تلویزیونی 
»شهید حســن تهرانی مقدم« میان سپاه پاسداران انقالب اسالمی، شبکه سه سیما و مرکز 

سیما فیلم تفاهم نامه همکاری امضا شد.
معاون فرهنگی اجتماعی سپاه پاسداران انقالب اسالمی با اشاره به زوایا و ابعاد شخصیت 
فردی و اجتماعی این شهید بزرگوار گفت:  شهید حسن تهرانی مقدم،  دانشمندی برجسته 
و سلحشــوری قهرمان بود که صفات اخالقی وی زبانزد و حتی در جنبه های دیگر اجتماعی 

همچون ورزش قهرمان بود.
حمیدرضا مقدم فر همچنین با اشــاره به دیگر ابعاد شــــخصیتی این شــهید بزرگوار 
گفت:  چند بعدی بودن زندگی شــهید تهرانی مقدم به لحــاظ نظامی ، علمی و  اجتماعی در 
کنار جنبه های عاطفی شخـصیت وی می تواند الگوی عملی برای زندگی دیگران باشد که 

شناساندن آن به جامعه تکلیف است.

وی با بیان این که شــخصیت شهید حســن تهرانی مقدم در اذهان کسانی که با او کار 
کرده اند شناخته شده است؛ افزود: در شیوه مدیریت او تحقیق و پژوهش حرف اول را می زد 

و وی الگوی عملی مدیریت جهادی است.
معاون فرهنگی اجتماعی ســپاه پاسداران انقالب اســـالمی اضافه کرد: شهید تهرانی 
مقدم حتی در سپاه پاسداران ناشــناخته بود البته دشمنان خوب او را می شناختند صدام و 
صدامیان در دفاع مقدس برای ســر او جایزه گذاشــته بودند و نتانیاهو هم برای از بین بردن 
او لحظه شــماری می کرد. امروز ملت ها تشنه اســطوره هایی از جنس شهید تهرانی مقدم 

هستند و مدیریت جهادی و علمی حسن مقدم امروز یک الگوی مدیریتی شده است.
وی با اشاره به شخصیت شهید حســن تهرانی مقدم، افزود: شهیدی که بنا به مصلحت  

نباید حتی در داخل سپاه او را می شناختند، امروز باید به مردم و جهانیان شناسانده شود.
مقدم فر گفت: یقین دارم که جامعه از این سریال بهره فراوان خواهند گرفت و این سریال 
منشا تحولی بزرگ خواهد بود.در این مراسم پرویز شیخ طادی به عنوان کارگردان و سید 
محمود رضوی به عنوان تهیه کننده این ســریال معرفی شــدند. همچنین ســیما فیلم 
تولیدکننده و شــبکه سه مجری پخش ســریال شهید حســن تهرانی مقدم و معصومه 
ســپهری، نویســنده رمانی درباره شــهید حســن تهرانی مقدم و تاجبخــش فنائیان 

سرپرست تیم و شورای نویسندگان خواهند بود.
  تقاضای همسر شهید طهرانی مقدم از عوامل »کابوس نتانیاهو«

الهام حیدری همسر شــهید تهرانی مقدم ضمن تقدیر و تشکر از مسئوالن و هنرمندان 
اظهار کرد: امروز افرادی با یاد حاج حسن زندگی می کنند که او را بعد از شهادتش شناختند. 
از هنرمندان خواهش و تقاضا دارم همان اخالصی را که در شخصیت همسر من بود در مسیر 

ساخت سریال در خود داشته باشند.

حسن تهرانی مقدم سردار عالی قدر، دانشمند برجسته و پارسای بی ادعا
)کابوس نتانیاهو( فیلمی درباره پدر موشکی ایران

پرویز شیخ طادی به عنوان کارگردان و سید محمود رضوی به عنوان تهیه کننده 
این سریال معرفی شدند. همچنین سیما فیلم تولیدکننده و شبکه سه مجری 

پخش سریال شهید حسن تهرانی مقدم و معصومه سپهری، نویسنده رمانی 
درباره شهید حسن تهرانی مقدم و تاجبخش فنائیان سرپرست تیم و شورای 

نویسندگان خواهند بود

مجموعه تلویزیونی »شهید حسن تهرانی مقدم« با همکاری شبکه سه سیما، 
مرکز سیما فیلم و سپاه پاسداران انقالب اسالمی تولید می شود که بر همین 

اساس در مراسمی برای تولید مجموعه تلویزیونی »شهید حسن تهرانی مقدم« 
میان سپاه پاسداران انقالب اسالمی، شبکه سه سیما و مرکز سیما فیلم تفاهم 

نامه همکاری امضا شد

سپیده اسمی خانی
فرهــــنگ
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وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمی دولت دهم با تأکید بر اینکه بعد از انتخابات الزم بود نیروهای متدوین از 
حالت انفعال خارج شوند، گفت: نباید تصور کرد جلســات همگرایی اصولگرایان برای انتخابات برگزار 
می شود.سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی دولت دهم، با اشاره به اینکه بعد از انتخابات 
ریاســت جمهوری الزم بود نیروهای متدین و والیی از حالت سردرگمی خارج شوند، اظهار داشت: بعد 
از انتخابات ریاست جمهور نوعی انفعال در بین نیروهای مؤمن جامعه به وجود آمده بود که الزم است از 
حجت االسالم تقوی تشکر کنیم که چنین جلساتی را پایه  گذاری کردند.وی اضافه کرد: البته این طور 
نیست که برداشت شود چنین جلساتی با نیت انتخابات برگزار می شود؛ در استان  های شیراز، همدان، 

البرز و اصفهان هم این جلسه با استقبال مواجه شده است و البته برای انتخابات هم نیست.

رئیس شــورای سیاســت گذاری ائمه جمعه با بیان اینکه جلســات همگرایــی اصولگرایان 
به معنای رقیب و اپوزیســیون دولت بودن نیســت، گفت: ما در برابر بعضی افراد و اشخاص 
خط قرمز داریم و هیچ گاه با فتنه گران سر آشــتی نخواهیم داشت.رضا تقوی رئیس شورای 
سیاســت گذاری ائمه جمعه و عضو جامعه روحانیت مبارز با اشاره به همگرایی و حدت میان 
اصولگرایان بیان داشــت: ما براســاس رهنمودها و فرامین مقام معظم رهبری این حرکت را 
شــروع کردیم زیرا معظم له تأکید داشــتند که نیروهای مؤمن و مخلص نباید منزوی باشند 
و این سیاســت و خط مشــی را رهبری بزگوار اعالم کردند و نیروهــای مؤمن باید در صحنه 

بوده و از انزوا دوری کنند.

الزم بود بعد از انتخابات نیروهای متدین از حالت انفعال خارج شوند جلسات همگرایی اصولگرایان به معنای رقیب دولت بودن نیست

خط اعتدال جدا از فتنه و انحراف است
قائم مقام جمعیت وفاداران انقالب اســالمی گفت: دولت باید در خط اعتدال باشــد، بنابراین حضور فتنه گران و انحرافی ها در بدنه دولت، آن را تا 
نزدیکی های پرتگاه پیش می برد.حبیب اهلل بوربور در گفت و گو با فارس، درباره فرمایشات مقام معظم رهبری در جمع کارگزاران و مسئوالن نظام 

جمهوری اسالمی ایران، اظهارداشت: فرمایشات مقام معظم رهبری همواره نقشه راهی برای مسئوالن و کارگزاران نظام بوده است.

مهدی هدایتی
از همان 25 خرداد که نتایج انتخابات ریاســت جمهوری یازدهم پرونــــده

مشــخص شــد، بســیاری تالش کردند تا درباره مقوله اعتدال و 
پرچمی که حســن روحانی بلند کرده بود؛ بگویند و بنویسند. اما 
بهترین اقدام را آنهایــی انجام دادند که از رئیس جمهور منتخب خواســتند برای دچار 
نشــدن در مشکالتی که محمد خاتمی در دوره اصالحات درگیر آن شد؛ به تعریف صریح 
و آشکار اعتدال بپردازد. سرنوشت خاتمی از این حیث برای روحانی یک آیینه عبرت بود 
که او در پایان دوره اش زبان به اعتراف گشود و در جمع حامیان دانشگاهی اش بلند فریاد 
زد: از اردوگاه اصالحات صدای دشــمن می شنوم.  بســیاری آن زمان این جمله محمد 
خاتمــی را نتیجه بی توجهی او به حفــظ و صیانت از حریم، محــدوده و قواعد گفتمان 
اصالحات می دانســتند و نتیجه این بی توجهی نیز در ادامه همان شــد که 4 سال بعد، 
محمد خاتمی خود نیز درگیر فتنه ای شــد که همه جریان اصالح طلبی را ســوار بر ارابه 

موسوی و کروبی به پرتگاه فتنه 88 برد.
گفتمان ها نرم افزار هســتند و زمانی که که یــک مجموعه در قواره مدیریت اجرایی 
یک کشــور 80 میلیونی قرار مــی گیرد نیاز به این نرم افزار را درک خواهد کرد. حســن 
روحانی دســت به دامان اعتدال شده اســت تا نرم افزار اعتدال او را به سر منزل مقصود 
برســاند اما آیا اعتدال می تواند بار ســنگین دولت را بر دوش بکشد؟ آیا اعتدال توان این 
کار را دارد؟ آیا اعتدال یک گفتمان است یا یک راهکار سیاسی؟ در ادامه از 2 زاویه به این 

موضوع می پردازیم تا درباره واقعیت مفهوم و طرح موضوع اعتدال بحث کنیم.
۱: گفتمانی: آیا اعتدال یک گفتمان فراگیر اســت که می توانــد هم رفتار دولت را 

تنظیم کنــد و هم یک مجموعه فراگیر در افکار عمومی را در حمایت از دولت ایجاد کند؟ دیدگاه های مختلفی در این باره وجود دارد. برخی 
معتقدنــد اعتدال نمی تواند به عنوان یک گفتمان خود را تثبیت کند. این را عمدتا اصالح طلبان می گویند. محمدرضا تاجیک، که در دوران 
خاتمی مشــاور رئیس جمهور و ریاست مرکز بررسی های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری را بر عهده داشت و از اساتید سرشناس دانشگاه 
جریان اصالحات است؛ یکی از کسانی است که اعتدال را یک گفتمان نمی داند. وی در این باره می گوید: نمي توان از گفتماني به نام گفتمان 
اعتدال ســخن گفت. ما در دوران پیشــا تولد یا پیشا تدوین این گفتمان به ســر مي بریم. حتي اگر بتوان از »گفتماني در راه« به نام گفتمان 
اعتدال ســخن گفت، تردیدي نباید داشــت که این گفتمان اکنون در مرحله  جنیني خود اســت و هنوز براي تشخیص دختر یا پسر بودن، 
ســالم یا ناقص بودن، سفید یا سیاه بودن، زنده یا مرده، و طبیعي یا سزاریني به دنیا آمدِن آن، خیلي زود است. آنچه در آن تردید نیست تکرار 
و بازتاب برخي مفاهیم و ایده ها و آموزه هاي اصالح طلبي در پیکره و ســاحت گفتماني اعتدال گرایي اســت. با وجود این جغرافیاي مشترک 
مفهومي، جریان اعتدال گرایي را نمي توان ادامه  طبیعي و بدیهي اصالح طلبي فرض کرد محمدرضا خاتمی نیز چنین اعتقادی دارد او در این 
باره می گوید:  اعتدال اصال نمی تواند یک گفتمان باشــد. اعتدال یک روش یا حداکثر استراتژی، خط مشی و راه است. وقتی یک برنامه ای را 
می نویســیم، باید هدف، رسالت، استراتژی و خط مشــی و تاکتیک هایی که کار را عملیاتی می کند داشته باشد. گفتمان باید هدف را تعیین 
کند که به کجا می خواهد برســد. ما گفتمان اصالحات داریم، تقریبا روشن است اهدافش چیست. ما گفتمان اصولگرایی داریم و تا حدودی 
مشــخص است که هدف و رسالتش در جامعه ما چیســت. از این رو من اعتدال را به عنوان  یک مشــی قبول دارم؛ یعنی میانه روی. البته به 
نظرم باز هم در این مســیر ابهام زیادی وجود دارد.  عبدالواحد موســوی الری از اعضای مرکزی مجمع روحانیون و وزیر کشور دولت خاتمی 
نیز همین را می گوید: من گفتمان اعتدال را یک روش و نه یک گفتمان ســوم می دانم چرا که معتقدم در جامعه ما دو گفتمان اصولگرایی و 
اصالح طلبی مطرح اســت که هر دوی این گفتمان ها می توانند با روش افراط و تفریط مطرح شــوند.  مواضع دیگری در جریان اصالحات نیز 

وجود دارد که نشان می دهد آنها قائل به گفتمان بودن اعتدال نیستند.کامال 
مشــخص اســت اصالح طلبان که به عنوان همراهان دولت معروفند به هیچ 
عنوان اعتدال را به عنوان یک گفتمان قبول ندارند. آنها اعتدال را یک مشــی 
می دانند که جنبه های اصالح طلبی هم دارد. این رفتار اصالح طلبان نشــان 
می دهد این عده از همراهان دولت اساســا جایگاه گفتمانی برای اعتدال قائل 
نیستند، بنابراین در حوزه عمل رفتار های مبتنی بر گفتمان خود را دنبال می 
کنند و ممکن است این با عملکرد و جهت گیری های دولت در تقابل و یا تضاد 
باشــد. به همین دلیل قطعا رفتارهایی از سوی این جریان روی خواهد داد که 
تحت هیچ تعریفی در قالب اعتدال قرار نمی گیرد و هزینه های آن را حســن 

روحانی باید بدهد.
۲: سیاسی: یک دیدگاه سیاســی وجود دارد که می گوید اعتدال بیشتر 

یک بازی سیاســی برای گرد آوری سیاسیون است. به خصوص سیاسیونی که در 8 ســال گذشته مورد بی مهری قرار گرفته اند. اما این ایده 
یعنی ایده تشــکیل ائتالف سیاسیون از چپ تا راست را چه کسی مطرح کرده است. اخیرا علی جنتی، وزیر ارشاد روحانی و از نزدیکان حجت 
السالم والمسلمین هاشمی رفسنجانی  گفته است که اعتدال را نخستین بار هاشمی رفسنجانی مطرح کرده است. علی جنتی گفت: اعتدال 
از امروز آغاز نشــده و از سال 68 آغاز شده است که آقاي هاشمي رفسنجاني رییس جمهور بود و ایشان بدون اینکه رسما اعالم کنند گفتند ما 
نه به چپ و نه به راســت وابسته نیستیم و راه میانه یي مي رویم به دور از افراط و تفریط؛ و درواقع بنیانگذار اعتدال ایشان بوده است. این حرف 
وزیر ارشــاد البته چندان بیراه نبوده است و بررســی اظهارات و اقدامات هاشمی طی سال های گذشته نشان داده است، هاشمی رفسنجانی 

همواره به دنبال راهکاری بوده اســت تا سیاسیون وابسته به خود را از اردوگاه های چپ و 
راســت در قالب یک دولت گرد هم آورد. او این موضوع را تحت عنوان دولت وحدت ملی 
مطرح کرد. هاشمی از سال ها قبل دولت وحدت ملی را تبلیغ کرده بود. اوج این اقدام او در 
سال 1387 اتفاق افتاد که همایشی تحت عنوان 100 سال قانونگذاری در مجلس برگزار 
شد و بسیاری از عناصر سیاسی راست و چپ و حتی افراد مسئله دار در آن حضور یافتند. 
این گردهمایی در رسانه های اصالح طلبی تحت عنوان کلید خوردن دولت وحدت ملی 
مطرح شد و البته نشانه های این ایده و وابســتگان و معتقدان به آن در فتنه 88 هم قابل 
رویت بود. به هر حال اعتدال ریشه ایده دولت وحدت ملی بود. و به نظر می رسد این روها 
بتوان دولت آقای روحانی را تقریبا همان چیزی دانست که هاشمی به دنبال آن بود. وقتی 
از هاشــمی درباره اینکه روحانی شما را اســتاد بزرگ خود می داند؛ پرسیدند او اینگونه 
جواب داده است:در تمام دوره های بعد از انقالب با آقای دکتر روحانی همکاری داشتیم. 
در زمــان مبارزه هر دو به عنوان روحانی و از شــاگردان امام، با هم همکاری داشــتیم. 
در دوره ای که من رئیس مجلس بودم، ایشــان یکی از همــکاران من در مجلس بود. 
وقتی که فرمانده جنگ بــودم، آقای دکتر روحانی رئیس قــرارگاه دفاعی ما بود.در 
زمان ریاســت جمهوری من، ایشان دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور بود که رئیس 
آن من بودم. بعد از ریاســت جمهوری که به مجمع تشــخیص آمدن، ایشان سال ها 
از طرف من رئیــس مرکز تحقیقات اســتراتژیک مجمع بود. در انتخابات از ایشــان 

حمایت کردم. اصوالً در مسایل هم فکر هستیم.
به هر حال دولت یازدهم از حیث سیاســی یک دولت ائتالفی اســت که البته ائتالف 
کنندگان ســهم های متفاوتی دارند. یک دولت که اجتماعی از سیاسیون با دیدگاه های مختلف را گرد هم آورده است. فراگیری این اجتماع 
چنان است که همه آنها در قالب یک گفتمان رایج در کشور قرار نمی گیرد. اساسا نمی توان گفتمانی را سامان داد که بتواند از انتهای راست تا 
انتهای چپ را در شمول خود قرار دهد. به همین دلیل در دوران روحانی که از ناطق تا خاتمی و از پور محمدی تا علی ربیعی در یک مجموعه 
قرار می گیرند باید شاهد یک نوع شلختگی رفتاری و گفتمانی در دولت را انتظار کشید. باز گذاشتن درب اعتدال و مشخص نکردن محدوده 
اعتدال اگر در کوتاه مدت به ســود دولت و شــخص آقای روحانی باشــد اما در میان مدت و دراز مدت بزرگترین دغدغه برای رئیس جمهور 
خواهد بود. اگر اعتدال اکنون پلی میان چپ و راســت است؛ روحانی نمی تواند برای همیشــه بر روی این پل قرار گیرد. چرا که پایه های آن 
کم قدرت و سســت اســت. آقای روحانی نه گفتمان دارد و نه هیچ ضمانتی وجود دارد که ائتالف سیاسی فعلی در کنار او دوام داشته باشد. 

شوربختانه ترین نکته ماجرا آنجاست که آقای روحانی خود نیز اهرم نهایی را برای حفظ این ائتالف در اختیار ندارد.
   تعریف اعتدال از نگاه رهبری

در کنار این مباحث اما رفتار رهبر معظم انقالب در قبال این موضوعات رفتاری مبتنی بر نرم افزار و گفتمان است. ایشان بارها تاکید کرده 
اند در قالب عناوین و گفتمان ها نباید رفتارهای تند سیاســی و ساختارشکنانه انجام داد. درباره اعتدال نیز ایشان چندین بار نسبت به سوء 
اســتفاده برخی افراد از مفهوم اعتدال برای سرخورده کرده و به حاشیه بردن جریان های انقالبی هشدار داده اند. در دیدار اخیر رهبر معظم 
انقالب با کارگزاران نظام، ایشــان یک نکته مصداقی درباره مفهوم اعتدال بیان کرده اند که به نظر می رســد می تواند در شــناخت واقعیات 
مربوط به طرح موضوع اعتدال در جامعه امروزی کمک شایانی کند:اسالم، مظهر اعتدال است . این » اَِشّداُء َعلَی الُکّفاِر ُرَحماُء بَیَنُهم « اعتدال 
اســت ؛ » قاتِلوا الَّذیَن یَلونَُکم ِمَن الُکّفار « اعتدال است ؛ امربه معروف و نهی ازمنکر اعتدال است - اعتدال اینها است دیگر - معنای اعتدال این 

نیست که ما از کارهای احساس وظیفه ای که فرد مؤمن، جریان مؤمن، مجموعه ی مؤمن انجام میدهد، جلوگیری کنیم.
این جمله رهبر معظم انقالب در واقع توجه و اعتقاد ایشــان به ضرورت تعریف 
اعتدال است. رهبری انقالب در واقع با برشمردن برخی مصادیق اعتدال در اسالم 
موضوع تعریف محدوده اعتــدال را مطرح کرده اند تا همانگونه که گفته شــد به 
بهانه اعتدال، سوء اســتفاده های سیاسی صورت نگیرد. اینکه رهبر معظم انقالب 
تاکید می کنند »اَِشــّداُء َعلَی الُکّفاِر ُرَحماُء بَیَنُهم« اعتدال اســت در واقع توصیه 
میکنند این موضوع مورد توجه دولت قرار گیرد و دولت خود را بر آن منطبق کند. 
سرسختی با دشمنان خارجی به خصوص آمریکا- در کنار رافت و مهربانی با بینهم 
و حامیان و حافظان نظام اســالمی از نگاه رهبری مصداق بارز اعتدال است. اینکه 
ایشــان صراحتا می گویند قاتِلوا الَّذیَن یَلونَُکم ِمَن الُکّفار وجهی از اعتدال اســت 
یعنــی ضرورت برخورد و مقابله با کفار حربی را گوشــزد می کنند و اینکه جمهور 
یااســالمی که خود را مبتنی بر احــکام دینی می داند باید نســبت به کفار حربی 
اینگونه نگاهی داشــته باشد و این همان اعتدال است. در حوزه فرهنگی نیز رهبر انقالب امر به معروف و نهی از منکر را گوشزد کردند تا با این 

مثال جهت گیری های انحرافی که ممکن است تحت عنوان اعتدال مطرح شود را به حاشیه ببرند.
به هر حال آقای روحانی اکنون دولتی برخواسته از ایده سیاسی آقای هاشمی رفسنجانی را در اختیار دارد که مدعی است مبتنی و متکی بر اعتدال 
است. قطعا عملکرد این دولت می تواند نسبت به مقوله اعتدال و فراگیری و تثبیت آن در افکار عمومی بسیار اثرگذار باشد. فهم دقیق اعتدال و سپس 
به کارگیری عادالنه آن نسبت به همه امور می تواند اعتدال را جاودانه و به یک فضیلت تبدیل کند اما اگر اعتدال تنها پوششی مقطعی بر یک ائتالف 

سیاسی باشد آنگاه نه تنها از اعتدال چیزی نمی ماند بلکه شرایط برای از هم گسیختن ائتالف نیز فراهم می شود.

»میانه روی« یک گفتمان است یا یک بازی سیاسی جدید؟

اعتدال یا ائـتالف!

در دیدار اخیر رهبر معظم انقالب با کارگزاران نظام، ایشان یک نکته مصداقی درباره مفهوم اعتدال 
بیان کرده اند که به نظر می رسد می تواند در شناخت واقعیات مربوط به طرح موضوع اعتدال در 

جامعه امروزی کمک شایانی کند:اسالم، مظهر اعتدال است . این » اَِشّداُء َعَلی الُکّفاِر ُرَحماُء بَیَنُهم 
« اعتدال است ؛ » قاتِلوا الَّذیَن یَلونَُکم ِمَن الُکّفار « اعتدال است ؛ امربه معروف و نهی ازمنکر اعتدال 

است - اعتدال اینها است دیگر - معنای اعتدال این نیست که ما از کارهای احساس وظیفه ای که 
فرد مؤمن، جریان مؤمن، مجموعه ی مؤمن انجام میدهد، جلوگیری کنیم
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»علی فایضی« رئیس جدید جبهه اصالح طلبان شد
سخنگوی جبهه اصالح طلبان گفت: به اتفاق آراء علی فایضی به عنوان رئیس فصلی این جبهه انتخاب شد.مجید محتشمی با بیان اینکه جلسه فوق العاده 
شورای عالی جبهه متبوعش شب گذشته برای انتخاب رئیس و نواب رئیس برگزار شد، گفت: به اتفاق آراء علی فایضی به عنوان رئیس فصلی و فرح خسروی 

دبیرکل جمعیت ایران فردا به عنوان نایب رئیس اول و محسن باقرزاده دبیرکل کانون فارغ التحصیالن آذربایجان به عنوان نایب رئیس دوم انتخاب شدند.

رئیس بنیاد امید ایرانیان گفت: نسل اول اصالح طلبی دیگر بازنشسته شده و بنده این موضوع را 
قبول دارم.محمد رضا عارف رئیس بنیاد امید ایرانیان گفت: همه جریانات سیاســی باید حضور 
پر رنگی در انتخابات داشته باشند.وی در مورد لیســت مشترک اعتدالیون و اصالح طلبان ابراز 
امیدواری کرد که در انتخابات آینده این گروه ها یک لیست ارائه دهند.رئیس بنیاد امید ایرانیان 
درباره برنامه حزبش و روزنامه تشکل متبوعش، گفت: ما در حال بررسی هستیم.عارف در مورد 
دیدار کارگزاران نظام با مقام معظم رهبری، تأکید کرد: این دیدار بسیار دیدار خوبی بود که باعث 
هماهنگی و همدلی بین دولت و سایر مسئوالن می شــود، از این رو امیدواریم که مسئوالن این 

فرمایشات را نصب العین خود قرار دهند. 

نسل اول اصالح طلبان بازنشسته شده اند
علیرضا زاکانی گفت:آقای خاتمی که رئیس جمهور بود در 23 تیر حاضر نشــد که بیاید و ســخنرانی کند، 
آقای هاشــمی و آقای ناطق هم حاضر نشدند تا اینکه آقای روحانی که تازه از خارج از کشور برگشته بود، آمد 
و صحبت های خوبی هم کرد.وی افزود: روز 23 تیر ســیدنظام موســوی مجری بود، ما صحبت دانشجویی 
کردیم، بعد یک خانمی مقاله ای خواند و بعد قطع نامه ای خوانده شد و بعد هم آقای روحانی آمد و صحبت کرد. 
صحبت های انقالبی و خوبی هم کرد. لذا وقتی شما صحبت از ریشه سال 78 می کنید من می گویم این ریشه 
خیلی عمیق تر از دهه 70 و حلقه کیان است.زاکانی ادامه داد: نیروی انتظامی در 18 تیر مقصر بود. اتفاقات تلخ، 
بعد از ورود نیروی انتظامی مستمسکی قرار گرفت برای یک دورغ گویی بزرگ تر و یک فتنه و یک خالف گویی 

به جامعه دانشجویی و ایجاد یک سلسله تنش ها در دانشگاه های مختلف و سپس کشاندن آن در سطح جامعه.

روحانی روز ۲3 تیر انقالبی ظاهر شد

   ۱- نگرانی از وضعیت نا امید کننده وعده های داده شده توسط دولت 
اعتدال 

دولــت اعتدال با وعده های مختلفی بر ســر کار آمد . روحانی قــول داده بود به 
ســرعت وضعیت معیشت مردم را بهبود بخشیده و یا حداقل در سال اول زمینه های 
الزم برای ایجاد تغییر اساسی را فراهم کند . اما سال اول دولت او به ماجرای چگونگی 
حذف یارانه ها، گفت و گوهای متعدد هســته ای بــدون نتیجه ملموس در وضعیت 

اقتصادی و انداختن تقصیر مسایل اقتصادی به گردن دولت قبل گذشت . 
روحانی از یک سو سعی کرد در همان 100 روز اول مسئله هسته ای را تا حدودی 
به پیش ببرد تا به مردم این وعده را دهد که با رفع شــدن تحریم ها دیگر نباید نگران 
وضعیت اقتصادی بود اما با وجود توافق اولیه هسته ای و وعده قدرتهای جهانی برای 
بازگرداندن بخشی از داراییهای ایران به کشــورمان ، 7 قسط اول این داراییها هنوز 
در حساب بانکهای خارجی مانده و هیچ تغییری در وضعیت معیشت مردم و اقتصاد 

کشور به وجود نیامده است . 
اصالح طلبان به خوبی می دانند که با این وعده ها و از سوی دیگر تهدید و ارعاب 
مردم برای انصراف از دریافت یارانه ، دولت نمی تواند پاســخ خوبی برای وعده هایش 
داشــته باشــد . اصالح طلبان ســعی دارند به همین زودی حمایت خود از دولت را 
مشــروط کرده و بعد اعالم کنند که از روحانی عبور کرده اند که نخواهند در شکست 

های بعدی با او شریک باشند . 
   ۲- روحانی و ماجرای حصر سران فتنه

یکی از بزرگترین وعده هایی که روحانی در زمان انتخابات به صورت غیر مستقیم  
به اصالح طلبان داده بود ، پادرمیانی کردن برای رفع حصر ســران فتنه بود . اصالح 
طلبان به همین دلیل از عارف خواســتند از حضور در رقابت های انتخاباتی انصراف 
داده و اجاره دهد با حمایــت اصالح طلبان ، روحانی به عنوان رییس جمهور انتخاب 
شود . آنها با توجه به وعده داده شده توســط روحانی انتظار داشتند او بالفاصله وارد 
کار شــده و تغییراتی سریع برای آنها به وجود بیاورد . آنها خواهان بازگشت دوباره به 
حاکمیت ، رفع حصر ســران فتنه و فعالیت دوباره در فضای سیاسی کشور بودند . با 
این حال واکنش های صورت گرفته به این وعده ها نشان داد هنوز برای از بین بردن 
خاطرات فتنه 88 در نزد افکار عمومی زود اســت و مردم هنوز به خوبی به یاد دارند 
که این افراد چه وضعیتی را در طول 8 ماه فتنه برای کشور به وجود آوردند . وضعیت 
حصر تغییری که نکرد ، مصوبه شــورای عالی امنیت ملی در مورد ممنوع التصویر و 
ممنوع الخروجی خاتمی نیز مدتهای زیادی بود تصویب شــده اما اجرایی نمی شد ، 
به اجرا گذاشــته شد . حاال اصالح طلبان تندرو در موقعیت بسیار بدی قرار گرفته اند 
،آنها نه تنها به مراد اصلی خود یعنی رفع حصر سران فتنه و آشوبگری دوباره نرسیده 
اند که از جهات بسیاری نیز تحت فشار قرار گرفته اند و تنها امیدهایی که داشتند هم 

به نا امیدی تبدیل شده است . 
عبداهلل نوری، وزیر کشور دولت سازندگی و اصالحات در دیدار با خانواده مهدی 
کروبی در این رابطه گفته : »روحانی و دولــت محترم فراموش نکنند که پایگاه رأی 
و بدنه ی اجتماعی حامی شــان اغلب کســانی بودند که از بی قانونی و تضییع حقوق 
شــهروندی و تنگ نظری ها به ســتوه آمدند و با امید رهایی از ایــن وضعیت راهی 
متفاوت را برگزیدند.لذا تمرکز دولت بر مســائل بین المللی و اقتصادی مسئولین را 

از وضعیت سیاست داخلی و آزادی های سیاسی و حقوق شهروندی غافل نکند.«
   3-  نارضایتی ازبرخی انتصابات صورت گرفته توسط روحانی 

زمانی کــه میلی منفرد به عنوان وزیر پیشــنهادی وزارت علوم نتوانســت رای 
اعتماد مجلس را بگیرد ، خانه ملت یک پیام صریح و قاطع برای اصالح طلبان تندرو 
فرســتاد : »فتنه گران جایی در دولت اعتدال ندارنــد« از همین زمان بود که نگرانی 
اصالح طلبان از چینش کابینه آغاز شــد . زمانی که وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی و 
همچنین وزیر کشــور معرفی شدند ، دیگر تندرو ها متوجه شدند که قرار نیست دوم 
خرداد دیگری در راه باشد به همین دلیل بیان کردند دوران روحانی دوران گذار برای 
اصالحات اســت . اما انتخابات مجلس دهم انتخاباتی نیست که اصالح طلبان تندرو 
بتوانند به همین راحتی از کنار آن بگذرند . به همین دلیل رویکرد اصلی این گروه به 
سمت انتقاد از روحانی برای انتخاب کردن یک اصولگرا برای وزارت کشور رفته است 
. آنها رســما اعالم کرده اند که شــاید در وهله فعلی به انتخاب برخی از وزرای کابینه 

انتقاد داشته باشــند اما به خود روحانی و عملکرد او چندان انتقادی هم ندارند بلکه 
انتصاباتش را درست نمی دانند ! آنها اعتقاد دارند که وزارت کشوری که در دست یک 
اصولگرا باشــد نمی تواند از اصالح طلبان رد صالحیت شده در شورای نگهبان برای 
انتخابات مجلس دهم دفاع کند . آنها اعتقاد دارند کسانی باید زمام امور در وزارتخانه 
ها را به دســتگیرند که در مواقع لزوم بتوانند اهداف اصالح طلبان را به پیش ببرند. و 
این همان چیزی است که این روزها نمایندگان در خانه ملت را نسبت به وزارت علوم 

و فضای دانشگاهی حساس و نگران کرده است . 
به نظر می رســد اصالح طلبان تندرو با فشــاری که بر روحانــی می آورند تا در 
روزهای باقی مانده تا انتخابات مجلس رحمانی فضلی را کنار بگذارد ، نشان می دهد 
که این افرادبه فکر آشوبی جدید و برنامه ریزی دوباره برای انتخابات مجلس هستند. 
سعید شــریعتی عضو حزب منحله مشــارکت درباره عبور از روحانی می گوید: 
»تا اطــالع ثانوی بحث عبور از روحانی مطرح نخواهد بــود چرا که وجدان جمعی و 
عقالنیت سیاســی موجود در جبهه حامیان دولت روحانی افزایش سطح مطالبات و 
بــاال بردن توقعات در جامعه را در درون خود اصالح خواهد کرد مگر اینکه خود دکتر 
روحانــی از مواضع و تعهدات خــود عقب تر برود که به طور خود بــه خودی عبور از 
روحانی اتفاق خواهد افتاد.« این صحبت شریعتی نشان می دهد که حمایت اصالح 
طلبان از روحانی مشروط است و آنها در واقع تالش دارند که تا انتخابات مجلس دهم، 
که همان »اطالع ثانوی« اســت، اختالفات عمیق خود با روحانی و دیگر حامیان او را 
مسکوت بگذارند و اگر توانستند در انتخابات مجلس به پیروزی برسند از روحانی نیز 

عبور کنند و به دنبال منافع گروه خود بروند.
   4- روحانی در نهایت همان هاشمی رفسنجانی است 

یکی از مســایل تاریخی که ثابت می ســازد اصالح طلبان در نهایت از روجانی 
عبور می کننــد ، نگاه دوباره به تاریخ ظهور اصالح طلبان در کشــور اســت . آنها با 
کمک هاشــمی رفســنجانی و با پیروزی خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری به 
صورت گسترده وارد عرصه سیاسی کشــور شدند . آنها تا برگزاری انتخابات مجلس 
ششــم با هاشــمی اعتدال گرا مدارا کردند و بعد از مدتی او را عالیجناب سرخپوش 
نامیدند و باعث شــدند او بزرگترین ضربه را از تندروها در انتخابات مجلس ششــم 
بخورد . آنها به راحتی از پدر معنوی اصالحات و حامی بزرگ خود دســت کشــیدند 
و در نهایت روحانی هم چندان چهره مســتقلی از هاشمی رفسنجانی ندارد . اوبارها 
اعالم کرده که از حمایت هاشــمی برخوردار است و در عمل نیز نشان داده بیشتر به 
کارگزاران تمایل دارد تا اصالح طلبان . به نظر می رسد اگر در انتخابات مجلس دهم 
قرار باشــد ائتالفی صورت بگیرد این کارگزارانی ها و برخی از اصولگرایان هستند که 
می توانند زیر پرچم و حمایت دولت لیســت حامیان دولت را تشکیل دهند و اصالح 
طلبان چندان قرابتی با اعضای این لیســت نخواهند داشت . اصالح طلبان در نهایت 
همین چند ســال پیش از خاتمی نیز عبور کردند اما باید این بار زحمات بیشتری را 
برای عبور از روحانی متقبل شوند چرا که دیگر جایگاه قبلی خود در میان توده های 

مردمی را ندارند. 
   ۵- روحانی به مطالبات سیاسی تندروها توجهی نمی کند

یکی از دالیلی که باعث می شود تندروها از همین حاال مسئله عبور از روحانی را 
کلید بزنند بی توجهی او به اقدامات سیاسی است که افراطیون سعی دارند از روحانی 

بخواهند آنها را اجرایی سازد . 
محمدرضا تاجیک رئیس مرکز بررسی های استراتژیک دولت اصالحات در گفت 
و گویی با یکی از رسانه های اصالح طلب دولت روحانی را »دولت گرفتاری« توصیف 
و افزوده اســت: دولت روحانی، گرفتار خود و دیگران و زندگی روزمره مردم و آمریکا 
و مساله هسته ای و مســائل حاشیه ای و گذشته است. از این منظر، دولت کنونی را با 
وجود تمایزاتش با دولت قبلی، دولتی پوپولیســتی می دانم که بیش و پیش از آنکه 
دل آشوبه  ذهن مردم را داشته باشد دلمشغول جسم آنان است و بیش و پیش از آنکه 
به گشودن درهای بسته »مدنی« بیندیشــد، به گشودن درهای نیمه بسته  »بدنی« 
می اندیشــد، و بیش و پیش از آنکه دغدغه »تحزب« داشته باشد، دغدغه »تزاحم« 
دارد، بیش و پیش از آنکه دل مشغول »آزادی و دموکراسی« باشد، دلمشغول »نان و 
یارانه« اســت، و نیز بیش و پیش از آنکه واهمه  رضامندی احزاب و نهادهای مدنی را 

داشته باشد، دل نگران رضامندی کانون های قدرت در جامعه است.

آقای حق شناس ! اخیرا دیده شــده که انتقاد اصالح طلبان به آقای 
روحانی بیشتر شــده و برخی چهره های اصلی این گروه عنوان می 
کنند که حمایتشان از آقای روحانی مشروط است . مگر در همین چند 
وقت اخیر اتفاق خاصی در رویکرد و برخورد آقای روحانی با گروه های 

اصالح طلب دیده شده است ؟
اصالح طلبان دولت فعلی را دولتی می دانند که در 24 خرداد رای اکثریت مردم را 
توانسته در یک انتخابات رقابتی و فعال به دست بیاورد و در این رابطه سهم خودشان را 
در پیروزی این دولت قطعی می دانند و تا به حال هم بیان کرده اند که سهمی جدی در 
این پیروزی داشــته اند . با حمایتی که چهره های شاخص اصالح طلب از آقای روحانی 
کرد به خصوص آقای خاتمی و هاشمی و همینطور حرکت قابل تقدیری که آقای عارف 
داشت در کنار کشیدن از انتخابات و همچنین حضور تمامی جریانهای سیاسی اصالح 
طلب از جمله جبهه اصالح طلبان و همینطور شورای هماهنگی اصالخات که حمایت 
قطعی خودشان را از آقای روحانی داشتند، می توان در نهایت اینطور نتیجه گرفت که 
اصالح طلبان این دولت را برخاسته از رای مردم و حمایت خودشان می دانند . طبیعی 
است که در این برهه هم حمایت اصالح طلبان از این دولت پابرجاست و تغییری در این 
سیاست حاصل نشده گرچه ممکن است به برخی از وزرای آقای روحانی که به هر حال 
بر اســاس وعده هایی که ایشــان به مردم داده و برنامه هایی که داشته و مطالبی که در 
رقابت های انتخاباتی بیان کرده ، احســاس می کنند که این وزرا شاید باورمند نیستند 
و یا شاید دراجرای این وعده ها جدی نیستند انتقادهایی داشته باشند . اصالح طلب ها 
برای تحقق آن خواسته ها نظراتشان را با خود آقای روحانی در میان میگذارند و اگر الزم 
باشــد نگاه خود را در برخی موارد علنی می کنند و اگر نقدی به برخی از وزرا وجود دارد 

، به معنی عدم حمایت از دولت روحانی نیست . 
اما به نظر می رسد هر قدر که به انتخابات مجلس نزدیکتر می شویم 
انتقادات از آقای روحانی هم بیشتر می شود . اگر این دولت برآمده از 
اصالحات است که باید همه اصالح طلبان در حمایت از آن بکوشند . به 
نظر شما این مسئله سهم خواهی از دولت در آستانه انتخابات نیست ؟

من خودم باورم این اســت که دولت در جایگاهی قرار ندارد که در انتخابات بخواهد 
با جهت گیری خاصی شــرکت کند. دولت وظیفه اش برگزاری انتخابات سالم ، پر شور 
و اســتاندارد است و انتظار آن نیست که دولت بخواهد در جهت گیری انتخاباتی نقشی 
پر رنگ داشــته باشــد . به جای این صحبتها که دولت ممکن است لیست انتخاباتی از 
میــان حامیانش بدهد و یا اینکه اقدام دیگری کند ، باید گفت وظیفه دولت این اســت 
که بتواند با اعمال شــرایط و اســتانداردهایی که به خصوص در وزارت کشور دیده می 
شــودو با انتخاب فرماندارانی که به رای مردم باور داشــته باشند و نخواهند در رابطه با 
جریان سیاسی خاصی اعمال نظر کنند از حق مردم و کاندیداها در انتخابات دفاع کند 
. این فرمانداران و مســئوالن اجرایی وزارت کشور هســتند که باید در عین حال که به 
اهداف و آرمانهای دولت باور دارند ، شــورای نگهبان نیز گفت و گوهایی داشته باشند 
که که حقوق کاندیداهای انتخاباتی و مردم تضییع نشــود. دولت باید در صف اول دفاع 
از حقوق مردم بایســتد و دفاع از حقوق نامزدهای انتخاباتی نیز از وظایف مهم و خطیر 
دولت در انتخابات است . در دیگر ســو ، حضور در لیست های انتخاباتی وظیفه احزاب 
است و اعضای احزاب اعتدالگرا و اصالح طلب و همچنین تعدادی از اصولگرایان که می 
توانند خود را با دولت هماهنگ کرده و اعتدال بیشتری در اقدامات و مواضعشان دارند 
میتوانند در حوزه هایی با هم نقاط اشــتراک هم داشته باشند . چون به نظرم مجموعه 
این سه جریان هستند که باید مجلس آینده را تشکیل دهند و من فکر می کنم مجلس 

آینده مجلسی خردگرا و با رویکردی بر اساس تحقق منافع ملی خواهد بود .  
پس انتقادها به  انتصاب برخی از وزرا است و از عملکرد آقای روحانی 

دفاع می کنید ؟ 
جریان اصالح طلب به ویژه در شــاخه های اصلی بر اساس ضرورت هایی که وجود 
دارد  و مسایل و مشــکالتی  که در 8 سال گذشته در کشــور بوده و به ویژه فضای بین 
المللی که در اطراف کشــور ما هســت و نگرانــی هایی که در این زمینــه وجود دارد، 
همچنان در حمایت خود از آقای روحانی تغییر سیاســت نداده و همچنان بر حمایت از 

عملکرد ایشان تاکید دارد . 
اخیرا آقای تاجیک گفته بود که دولت روحانی پوپولیست است ؛ علت 

این انتقادات تند چیست ؟ این به معنای عبور از روحانی نیست ؟
درباره انتقادهای تند در هر صورت این ویژگی اصالح طلبان است که حتی از دولت 
برآمده از خودشــان هم انتقاد می کردند . اصالح طلبان در زمان اصالحات هم به دولت 
آقای خاتمی که بر آمده و برخاسته از خودشان بود هم انتقاد داشتنند؛ انتقاد از دولت به 
معنی عدم حمایت از دولت نیست . نقد دولت در واقع یک نوع حمایت مشروط است و به 
معنای مقابله نیست . این انتقادات تند به معنای تصحیح روند حرکت دولت است و اگر 

نقدی صورت می گیرد در جهت پایداری و ماندگاری دولت است . 

محمد جواد حق شناس در گفت و گو با خط خبر بیان کرد : 
اصالح طلبان به حضور برخی وزرای 

خاص در دولت نقد دارند  

اصالح طلبان روحانی را اصالح طلب نمی دانند اما معتقدند حمایتشان از 
روحانی باعث رای آوردنش در انتخابات ریاست جمهوری شد و از همین 
رو اعتقاد دارند باید توجه بیشتری به شعارها و وعده های اصالح طلبانه 
ای که در زمان انتخابات مطرح کرده بود داشــته باشــد . طی چند وقت 
اخیر و با گذشت تنها یک سال از دوران ریاست جمهوری حجت االسالم 
روحانی، رســانه ها مملو از اظهار نظراتی از سوی اشخاص و چهره های 
سیاسی اصالح طلب شده که نشان می دهد این گروه در همین سال اول 
انتقادات زیادی از رفتار روحانی دارد . مطالب مطرح شده تحلیلگران را 
به این مسئله رسانده که احتماال در آســتانه برگزاری انتخابات مجلس 
شورای اسالمی باید شاهد شــکل گیری روند عبور از روحانی نیز باشیم 
.  همچنین به نظر می رســد بزرگترین معضل اصالح طلبان در برخورد با 
روحانی و مهمترین انتقادشان از او به کار گرفتن محمد رحمانی فضلی در 
وزارت کشور باشد و اگر به همین منوال پیش رود ، باید منتظر باشیم که 
در آســتانه انتخابات مجلس این رویکرد انتقادی هر روز بیشتر از پیش 
شود . محمد جواد حق شــناس رییس سابق جبهه اصالح طلبان و عضو 
شورای مرکزی حزب اعتمادملی در گفت و گو با خط خبر به بیان رویکرد 

اصالح طلبان به روحانی پرداخته است . 

نقد دولت در واقع یک نوع حمایت مشروط 
است و به معنای مقابله نیست

چرا    اصالح طلبان می خواهند از روحانی عبور کنند ؟
»حمایت اصالح طلبان از دولت مشــروط است«، »روحانی در نهایت تنها یک و نیم میلیون رای داشت و این اصالح طلبان بودند که او را به رییس جمهور 
ایران تبدیل کردند«، »دولت روحانی پوپولیســت است«، »رویکرد اصالح طلبان به دولت روحانی، رویکرد اتحاد   انتقاد است« . همه اینها جمالتی است 
که اصالح طلبان در بیان چگونی رویکردشــان نسبت به دولت روحانی بیان کرده اند . هنوز یک سال هم از آغاز به کار دولت روحانی نگذشته است اما به 
نظر می رســد اصالح طلبان از هم اینک خود را برای جدایی از دولت روحانی آماده کرده اند . این گفته ها که توسط تعدادی از نظریه پردازان و تئوریسین 
های جناج اصالحات بیان شده ، نشان می دهد اصالح طلبان تندرو به شــدت از عملکرد و به ویژه برخی انتصابهای روحانی دلگیر شده و قصد دارند به 
زودی راه خود را از او جدا کنند. با این حال سناریوها و دالیل دیگری هم برای مسئله عبور از روحانی وجود دارد که در تمام این حرفها و گفته ها نمود پیدا 
کرده است . اصالح طلبان تندرو همانطور که خود بارها اعالم کرده اند ، دولت روحانی را دولت گذار می دانند . آنها بعد از ماجرای فتنه ۸۸ دیگر نتوانسته 
اند به عرصه سیاست کشور بازگردند و حاال قصد دارند پروژه ای که قرار بود حداقل 3 سال بعد اجرایی شده و مرحله عبور از دولت اعتدالی را کلید بزند ، 

بسیار زودتر از موعد شروع کنند . اما دلیل این همه عجله برای عبور از روحانی چیست ؟ 
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ساخت بوستان عترت با هدف اشاعه تعالیم شیعی
شهردار منطقه 17 گفت: بوستان عترت که به منظور اشاعه تعالیم شیعی در حال ساخت است، به پیشرفت فیزیکی 90 درصدی رسیده و تا یکی دو 
ماه آینده به بهره برداری می رسد.بهروز محمدزاده با بیان این مطلب اظهار کرد: بوستان قرآن در اوایل سال گذشته به بهره برداری رسید و هم اکنون 

در فاز تکمیلی بوستان عترت در حال ساخته شدن است.

معاون پژوهشــی وزارت آموزش وپرورش با اشــاره به ضرورت طراحی لباس فرم با استفاده از 
نظرات دانش آموزان و معلمان گفت: برای درونی شــدن حجاب و عفاف در میان دانش آموزان، 
فعالیت های تربیتی خانواده و مدرســه نباید در تضاد با یکدیگر باشد.حجت االسالم محمدیان 
ظهار داشــت: همانطور که در بیمارســتان ها پزشک را با لباس فرم ســفید و پرستار را با لباس 
فرم ســورمه ای می شناســند در جامعه نیز باید بتوان دانش آمــوزان را از طریق لباس فرم آنها 
شناســایی کرد.معاون پژوهشــی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: لباس فرم باید توســط 
دانش آموز و معلم انتخاب شــود یعنی بــه جای اجبار کردن آنها به اســتفاده از یک لباس فرم 

خاص، برای طراحی این لباس از دانش آموزان و معلمان نیز مشــورت بگیریم.

رئیس کمیسیون علمی و راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: نرخ امید به زندگی 
به 15 ســال افزایش یافته است وجمعیت نسبت به گذشته 2.5 برابر افزایش یافته است که این خود 
بسیار مهم بوده و اقداماتمان را بر اســاس این دو عامل انجام دهیم.علی آقامحمدی در همایش روز 
جهانی جمعیت تصریح کرد: مراحل سالمندی جمعیت و مدت عبور از یک مرحله به مرحله بعد در 
ژاپن مورد بررسی قرار گرفته است. این کشور مدت زمان عبور از مرحله یک به دو را 25 سال و از مرحله 
دو به سه را 15 ســاله گذرانده است اما در ایران مرحله یک به دو را 20 ساله و دو به سه را 10 ساله طی 
می کند بنابراین ما ناچار به اعمال تغییراتی در جمعیت هســتیم.وی افزود: ایران از انقالب اسالمی 

تاکنون نرخ رشدش باال رفته و به عنوان دومین کشور محسوب می شود.

تدابیر آموزش وپرورش برای درونی سازی حجاب میان دانش آموزان نرخ امید به زندگی در ایران ۱۵ سال افزایش یافت

گـــزارش

حضرت علی خطاب به فــرد روزه خوار: خیلي عزیزي؛ اما من حّد خدا را تعطیل 
نمي کنم . مژگان اکبری نژاد- روزه خواری عــالوه بر همه معایبی که دارد و عملی 
حرام در دین مبین اسالم محسوب می شود، در بعد اجتماعی به نوعی عدم احترام به 
حقوق دیگران است.در قانون مجازات اسالمی به طور دقیق به مجازات روزه خواری 
در مأل عام اشاره نشــده اما در این قانون آمده است که تظاهر به هر عمل حرامی در 
انظار عمومی، جرم اســت.واضح است که با این حســاب می توان گفت کسی که به 
صورت آشــکار روزه خواری می کند، هنوز به حقوق شــهروندی و احترام به حقوق 
دیگران در سطح جامعه واقف نیســت و این حقوق را زیر پا می گذارد. چنین فردی 
عالوه بر بی حرمتی به احکام و قوانین اسالمی، به صورت علنی و  آشکار بیان می کند 

که رعایت حقوق دیگران چندان برایش اهمیتی ندارد.
   روزه خواری عملی حرام است

طبق نظر مراجع تقلید، مســلمانان مکلــف باید در ماه رمضــان روزه بگیرند 
اما برخی افراد به دالیل مختلفی مانند مســافرت و بیماری از این حکم مســتثنی 
می شــوند و در این صورت آنان عمل حرامی انجــام نداده اند. اما باقی افرادی که بی 
دلیل ترک روزه کرده و این کار حرامشــان را علنی می کننــد گناه بزرگی مرتکب 

شده اند.
پیامبر اکرم )ص( می فرمایند: »کســی که حسن و کار خیری انجام دهد و آن را 
از غیر خدا پنهان دارد، عملش70 برابر می شــود نسبت به کسی که عمل حسنه ای 
را آشکار می سازد و کسی که مرتکب گناهی می شود، اگر آن را فاش و آشکار نماید، 
مورد غضب خدا واقع می شــود اما اگر آن را پنهان داشــت، آمرزیده خواهد شد.« 

بنابراین دلیل حرمت روزه خواری و تظاهر به آن، حرمت شکنی احکام الهی است.
   قانون و مجازات روزه خواران

در قانون مجازات اسالمی به صراحت در رابطه با جرم روزه خواری صحبت نشده 
است، اما در این قانون آمده است که تظاهر به هر عمل حرامی در انظار عمومی، جرم 

است و دادگاه ها نیز براساس این ماده قانونی، حکم افراد مرتکب را صادر می کنند.
اما بین یک عمل حرام و تظاهر به عمــل حرام تفاوت وجود دارد. زمانی که یک 
فردی بر اثر بیماری توان گرفتن روزه را نداشته باشد عمل حرامی انجام نداده است 
اما اگر همین فرد در معبر و در انظار عمومی اقدام به خوردن و آشــامیدن کند، عمل 
او تظاهر به روزه خواری است و این تظاهر به معنای آن است که عملی با قصد آشکار 

کردن صورت بگیرد.
از نقطه نظر قوانین جزایی نیز)ماده 214 مکرر قانون مجازات عمومی سابق و قوانین 
جزایی دیگر( مقصود از ارتکاب عمل به طور علنی، ارتکاب آن در مأل و منظر عموم است؛ 
اعم از این که محل ارتکاب از اماکن عمومی یا اماکنی باشــد که برای پذیرفتن عموم و 
مورد اســتفاده و مراجعه جمعی یا عموم مردم است  از قبیل بیمارستان ها، درمانگاه ها، 
سالن های نمایش، سینماها، بوســتان ها،  کارخانه ها، موزه ها، پایانه های مسافربری، 
فروشگاه ها، اماکن فرهنگی،  اماکن ورزشی، کتابخانه های عمومی، مدارس، دانشگاه ها 
و مراکز آموزشی و پژوهشی،  وسایل نقلیه عمومی) اتوبوس،تاکسی، مترو و...(، مؤسسات 

و سازمان های دولتی و عمومی و غیره.
   تظاهر به روزه خواری جرم مشهود است

تظاهر بــه روزه خواری از جرایم مشــهود بوده و برابر ماده 21 قانون تشــکیل 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری امکان دســتگیری متهم و حفظ دالیل 

جرم برای ضابطین قضایی پیش بینی شده است.
مشهود بودن جرم برای برخورد ضابطان قضایی کافی است و برای رسیدگی به 
این جرم، مستندات و گزارش ماموران ضابطان در کنار اظهارات متهم مورد بررسی 
قرار می گیرند. براســاس اصول حقوقی باید احراز ایــن جرم با دلیل و مدرک اثبات 
شــود. بر این اساس اگر فردی در حیاط خانه خود روزه خواری کند هرچند همسایه 
او را ببیند جرم نیست، اما اگر خارج از خانه به عمد و به قصد تظاهر مرتکب این عمل 
شود جرم اســت و به ضابطان این اجازه داده شده اســت که با توجه به ظاهر عمل 
ارتکابی قضاوت کند و در حالی که تشخیص عمدی بودن و عنصر روانی جرم نادیده 

گرفته شده است.
   حکم روزه خواری در خودرو

انجام فعل حرام در معابر و انظار عمومی جرم تلقی می شــود. حتی اگر خودرو 
حریم خصوصی تلقی شــود باز هم تظاهر بــه روزه خواری )خوردن، آشــامیدن، 
اســتعمال دخانیات و...( در خودرو شــامل این حکم می شــود چرا که قانونگذار با 
آوردن عبــارت »در انظار عمومی و معابر« در حقیقت خودرو را تحت شــمول این 
حکم درآورده اســت. در این گونه موارد ضابطان قضایــی می توانند با مرتکبین این 

جرم برخورد کنند.
   مجازات روزه خواری علنی

براساس قانون مجازات اســالمی، هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر 
تظاهر به عمل حرامی نماید به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا تا 74 ضربه شالق محکوم 

خواهد شد.
   حرمت حد خداوند حتی برای دوستان اسالم در سخنان رهبرمعظم انقالب

رهبرمعظــم انقالب در خطبه هــای نماز جمعه در تاریــخ 12 بهمن 1375 با 
ذکر روایتی در مورد همنشــینی با روزه خوار فرمودند: شاعري به نام نجاشي، براي 
امیرالمؤمنین و علیه دشمنان آن حضرت، شعر گفته است. روز ماه رمضان، از کوچه 
اي عبــور مي کرد؛ آدم بدي به وي گفت بیا امروز را در کنار ما باش. گفت مي خواهم 
به مســجد بروم و مثاًل قرآن و نماز بخوانم. گفت روز ماه رمضان، کي به کي اســت؛ 
بیا با هم باشــیم! به زور این شاعر را کشاند! او هم باالخره شــاعر بود دیگر! به خانه 
آن فرد رفت و در کنار بســاط روزه خواري و ُشــرب َخمر نشست. او نمي خواست؛ 
اما مبتال شــد. بعد هم همه فهمیدند که این ها ُشرب َخمر کرده اند. امیرالمؤمنین 
گفت: باید حّد خدا را بخورند؛ هشتاد تازیانه براي ُشرب َخمر، ده یا بیست تازیانه هم 
اضافه براي این که روز ماه رمضان این کار را کردند! نجاشــي گفت: من شاعر و مّداح 
حکومت شما هستم. با دشمنان شما این طور با ابزار زبان مبارزه کرده ام. مي خواهي 
مرا شــاّلق بزني ؟! در بیان امروز ما، آن حضرت شــبیه این بیــان را فرمودند که آن 
به جاي خود محفوظ، خیلي هم عزیــزي، خیلي هم خوبي،ارزش هم داري؛ اما من 
حّد خدا را تعطیل نمي کنم! هر چه قوم و خویشــهایش آمدند و اصرار کردند که اگر 
شما او را شــاّلق بزنید، آبروي ما خواهد رفت و ما دیگر سربلند نمي شویم، حضرت 
فرمود نمي شود و من نمي توانم حّد خدا را جاري نکنم! آن مرد را خواباندند و تازیانه 
زدند، او هم شبانه فرار کرد و رفت. گفت: حاال که در حکومت شما، با شاعر و هنرمند 
و روشنفکري مثل من، بلد نیســتند که چگونه باید رفتار کنند، من هم مي روم آن 
جایي که مرا بشناســندم و قدرم را بدانند! او پیش معاویه رفت و گفت معاویه قدر ما 
را مي داند! بروید به جهّنم! وقتي کســي این قدر کور است که نمي تواند از البه الي 
احساسات شخصي خود، درخشندگي علي را ببیند، جزایش همین است که پیش 

معاویه برود. عقوبت او همین است که متعلّق به معاویه شود.

مجازات روزه خواری علنی چیست؟

  

  تعریف دین
بیشــتر عالمان، دیــن را مجموعــه اي از آموزه ها و 
دســتورهایي تعریف کرده اند که خداوند از راه پیامبران 
براي هدایت بشر فرستاده اســت.  دین داري نیز عبارت 
اســت از پاي بندي فرد به دین پذیرفته خویش. این پاي 
بندي در مجموعه اي از باورها، احساس ها، کارهاي فردي 
و جمعي که گرد خداوند )امر قدســي( و ارتباط ایماني با 

اوست، سامان مي پذیرد. 
در این بین برخي از اندیشــمندان غربي مانند گالک 
و استارک با بررســي پژوهش هاي دیني، دینداري را در 

بردارنده جنبه هاي زیر دانسته اند:
1. جنبه اعتقادي یا باورهاي دیني.

2. کارهاي دیني که شــامل شــعایر و مناسک و پرستش 
و دعاست. 

3. بعد تجربي دین که در موقعیت هاي برتر ایجاد شده، فر 
، خود را با شعور برتر رو به رو مي بیند. 

4. دانش دیني)آگاهي فرد مؤمن از دین پذیرفته او(
5. پي آمدها )این بعــد از دین بر رفتار روزمره و غیر دیني 

افراد اشاره مي کند(
از دیدگاه این دو دانشــمند در همــه دین ها با وجود 
تفاوت هایــي که در امور جزئي وجــود دارد، عرصه هاي 
مشترکي به چشــم مي خورد که دین داري در آن آشکار 
مي شود. این عرصه ها شامل جنبه هاي اعتقادي، کارهاي 
دیني، فکري، عاطفي و پي آمدهاي اســت . عالمه محمد 
تقي جعفري تقســیم بندي گالک و اســتارک را از دین 
داري، یکي از عالي ترین تقسیم بندي ها مي داند و توجه 
آن را براي پژوهشگران ضرورت درجه اول دانسته است. بر 
این اساس شاید بتوان از این بخش نتیجه گرفت که دین 
داري تنها به اعتقاد نیســت، بلکه به عمل نیاز است بدون 
آگاهي از دستورهاي دیني نیز نمي توان از آسیب هاي بي 

دیني در امان بود.
 نقش دین در کاهش کج روی افراد

بر این اساس بدیهی اســت که یکي از عواملي که در 
پیش گیري و یا کاهش جرم و کــج روي اجتماعي، تأثیر 
بسزایي دارد، دین داري و ایمان به خداوند است »هنگامي 
که آدمي دور از چشــم آشنایان، همســایگان و دیگران 
اســت، نه قانون و نه افکار عمومي و نه هیچ چیز اجتماعي 
دیگر، کارهاي وي را کنترل نمي کند، بلکه در این حالت، 
کنترل کار در پرتو ایمان بــه قدرتي صورت مي گیرد که 
در همه مکان ها و زمان ها شــاهد آدمیان است و به رفتار 
پســندیده و نیک پاداش مي دهد و بدي و گناه را مجازات 

مي کند«. 
همچنین در ایــن زمینه فرویــد و رایزمن معتقدند: 
عواملي وجود دارند که انســان را به طور دروني از کارهاي 
نامشــروع و خالف باز مي دارند. یکــي از مهمترین این 
عوامل دین است. دین با ایجاد یک سامانه کنترل دروني 
قوي در انســانها آنهــا را از انجــام دادن کارهاي خالف و 
نامشروع باز مي دارد و ســبب مي شود که آدمیان خود را 

از لحاظ درونــي کنترل کنند. این، قوي ترین و مؤثرترین 
کنترل است، آن هم بدون هزینه نیروي انتظامي است.

در ایــن زمینه عالمه طباطبایي معتقد اســت که هر 
چند قوانین و مقــررات عادالنه اي وضع شــود و احکام 
جزئي ســخت وتهدید کننده هم وجود داشته باشد، در 
عین حال، جلوي تخلف و ارتکاب جرم را به وسیله اخالق 
فاضله انساني نمي توان گرفت. قوانین ومقررات، از تخلف 
و نافرماني در امــان نمي ماند مگر اینکه بــر پایه اخالق 
فاضله انساني قرار داده شود و اخالق نیز نمي تواند سعادت 
انســاني را تضمین کند و او را به کارهاي شایسته وادارد، 
جز در صورتي که متکي بر توحید ]دین توحیدي[ باشد . 

   دیندار چرا جرم نمی کند؟!
همگان قبــول دارند که یکي از شــاخصه های دین، 
یاد خداســت. یاد خدا و حاضر و ناظر دانســتن او بر همه 
اعمالش، این است که در ابتدا فرد دیندار را از بزه ها و جرم 

ها باز مي دارد و به روح او ایمني مي بخشد.
استاد شهید مرتضي مطهري در این باره مي گوید:  هر 
اندازه که ایمان مذهبي انســان بیشتر باشد، بیشتر به یاد 
خداست و هر اندازه که انســان به یاد خداوند باشد، کمتر 
معصیت مي کند. معصیت کردن ونکردن، دایر مدار علم 
و آگاهي نیســت، بلکه دایر مدار غفلت و تذکر اســت. به 
هر اندازه که انســان غافل باشد، یعني خداوند را فراموش 
کرده باشد، بیشتر معصیت مي کند و هر اندازه که خداوند 

بیشتر به یادش بیاید، کمتر معصیت مي کند. 
در عین حال یکي از خصوصیات دیگر شخص دیندار 
بیدار نگه داشتن و پرورش وجدان یا همان نفس سرزنش 
گر هســت که بعضي از دانشــمندان اخالق آن را وجدان 
اخالقي یا پلیس مخفي نیز مي نامند. ویژگي این نفس این 
است که صاحبش را در صورت انجام گناه و جرم، زیر تیغ 
ســرزنش قرار مي دهد و در نتیجه، سبب پشیماني او مي 
شــود و زمینه را براي رها کردن خالف کاري ها آماده مي 
ســازد. اهمیت این نفس تا آن جاست که خداوند در قرآن 

به آن سوگند یاد مي کند و در سوره قیامت مي فرماید: 
 »و ال اقســم بالنفس اللوامه ؛ و سوگند به نفس 

لوامه )و سرزنش گر(«.
در کنار اینها هیچ دینداری را در جهان مشاهده نمی 
کنی که زندگي انســان را تنها منحصــر به دنیاي کنوني 
بداند، دیندار می داند که ســرانجام او به جهاني دیگر به 
نام رســتاخیز و معاد پایان مي یابد؛ روزي که در آن تنها، 
مهمان عملکردهاي خویــش خواهد بود و آنچه را از نیک 
و بد انجــام داده، خواهد دید این نیز یکــی دیگر از مولفه 
های ترک گناه در فرد دیندار می شــود.عالمه طباطبایي 
در این باره مي فرماید:  انســان معتقد بــه معاد، مي داند 
که اعمالش همواره تحت کنترل و ظاهر و باطن اعمالش 
پیش خداي دانا و بینا روشن است و روزي را در پیش دارد 
که با کمال دقت به حساب وي رسیدگي خواهد شد. این 
عقیده، کاري را در انســان انجام مي دهد که از دست صد 
هزار پلیس مخفي و مأمور آگاهي بــر نمي آید؛ زیرا همه 

آنها از بیرون کار مــي کنند و این نگهبان ، نگهبان داخلي 
است که هیچ سري را نمي توان از وي پوشانید. 

همین طور پترســون و دوســتانش بر این باورند که در 
ادیان، اعتقاد به جاودانگي و کســب آمادگي براي آن مشوق 
و ممد فعال اخالقي است. ســخن گفتن درباره رستاخیز و 
قیامت، در واقع ،سخن گفتن درباره قدرت فائق آمدن بر گناه 
و رهایي انسان از گناه اســت. حال اگر این دین عالی ترین و 
کاملترین دین خداوند یعنی اسالم باشد عالوه بر موارد گفته 
شــده به ابزار جدید برای کمک به اشخاص دیگر برای انجام 
ندادن گناه است. امر به معروف و نهي از منکر، یکي از اصول 
عملي پیشرفته دین اسالم است که همانند نماز و روزه و حج 
بر مسلمانان واجب اســت . عملي شدن این اصل در جوامع 
اسالمي، ساز وکار بســیار نیرومندي براي کنترل کج روي 

هاي اجتماعي به وجود مي آورد. 
در واقع، دین اسالم با سفارش به امر به معروف ونهي 
از منکر، افــراد دین دار را موظف مي کنــد در برابر رفتار 
مجرمانه افراد احســاس مسئولیت کنند و سکوت اختیار 
نکنند و با گفتار و رفتار مناسب پاسدار فضیلت ها و نیکي 
ها در جامعه باشــند واز گسترش هر گونه هنجار شکني و 

کج روي و جرم و بزه در اجتماع پیش گیري کنند. 
حال فکر می کنید با همه این فواید که دین در زندگی 
فردی افراد داشــته کــه در نهایت به تحــول در زندگی 
اجتماعی و دولتها منجر می شــود چرا برخی می کوشند 

همچنان بر جدایی دین از سیاست بکوبند؟! 
 آشفتگی جوامع به نفع کیست؟!

جوامع غربی شعاری را ساختند که به جهان سوم هم 
نفوذ کرده است آنها معتقدند افراد باید در چارچوب خانه 
خود دیندار باشند و دینشان را علنی نکنندو نام این کار را 

گذاشتند آزادی فردی و اخالقی اما برای چه؟
با نــگاه به آمار بزه در کشــورهای دینی و در ماه 
های خاص مثل ماه محرم و رمضان برای مســلمانان 
یا مناســبتهای مذهبی ســایر ادیان مــی بینید که 
هر چقــدر مردم به دیــن نزدیک می شــوند و دین 
در زندگیشــان نمود بارزتری می یابــد آمار جرم و 
جنایات کم شــده و جامعه به ســمت آرامش ســوق 
می یابد. این امر باعث میشــود پلشــتی ها و زشــتی 
های برخی سیاســتمداران به چشــم آمــده و رفته 
رفته مــردم را به فکر فــرو برد، هر چه مــردم کمتر 
خطا کنند راحــت تر می تواننــد خطاهای رخ داده 
در جامع را کشــف کنند و تعداد معدود متخلفان در 
مقابل ســیل کثیری از مردم مومن که کمتر مرتکب 
خالف می شوند راحت شناســایی شده و از پست ها 
جا می مانند...شــاید این است دلیل اصلی ای که می 
گویند دین باید از سیاســت جدا باشد و دین نباید در 
جامعه نمود داشته باشــد.همین است که باعث شده 
اســم دینداری در پســتوی خانه را بگذارند اخالق 
مــداری و آنهایی که دین خود را آشــکار می کنند و 

به کارهای معروف می پردازنــد را متحجر بنامند.

تاثیر دین در جامعه چیزی نیســت که قابل انکار باشــد. اکنون دیگر حتی بدبین ترین اندیشــمند می داند که وجود دین )دین الهی نه دینهای 
ساختگی( در سراســر زندگی افراد باعث امیدواری شده و از پوچ گرایی آدم ها ممانعت می کند همچنین باعث می شود افراد به اخالقیات پایبند 
بوده و جامعه دچار ناهنجاری های کمتری شود. اما چرا هنوز با وجود آشکار شدن تاثیر دین در تعالی شخصیت افراد و رشد جامعه، برخی همچنان 
بر طبل جدایی دین از سیاست)جامعه( می کوبند؟! این نکته ایست که با مرور همه سخنان اندیشمندان درباره جدایی دین از سیاست یا پیوند نا گسستنی این 

دو مرور کرده و سعی خواهیم داشت به صورت مستند پاسخی برای آن بیابیم.

جدایی دین از جوامع به نفع چه کسانی است؟!

تاثیر غیرقابل انکار دینداری در کاهش 
ناهنجاری های اجتماعی

مائده شیرپور
فرهــــنگ
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نتانیاهو دستور تشدید حمالت به غزه را صادر کرد
نخست وزیررژیم صهیونیستی با رد هرگونه آتش بس یا برقراری موقت آرامش، دستور گسترش عملیات نظامی علیه نوار غزه را صادر کرد. بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در نشست اضطراری کابینه این رژیم اعالم کرد که برقراری آتش بس قابل قبول نیست و به حمالت علیه 

غزه ادامه می دهیم. وی دستور گسترش حمالت علیه نوار غزه و فلسطینیان تا توقف پرتاب موشک از سوی گروه های مقاومت را صادر کرد.

اعضای کنگــره آمریکا در نامه ای به رئیس جمهور کشورشــان تاکید کردنــد هر گونه کاهش 
تحریم های ایران باید با تایید کنگره صورت بپذیرد. ادرویس رئیس کمیته امور خارجی و الیوت 
انجل عضو ارشــد این کمیته در مجلس نمایندگان آمریکا به همراه 342 عضو دیگر این مجلس 
در نامه ای به باراک اوباما رئیــس جمهور آمریکا تاکید کردند هر گونه کاهش دائمی تحریم های 
ایران نیازمند تایید کنگره اســت. امضا کنندگان این نامه همچنین با توجه به نزدیک شــدن به 
بیستم جوالی خواستار رایزنی بیشتر درباره رویکردهای توافق هسته ای شده اند. در بخش هایی 
از نامه نمایندگان کنگره آمریکا خطاب به اوباما آمده است: برنامه هسته ای ایران تهدیدی جدی 

برای امنیت ملی ایاالت متحده و همپیمانان ما ایجاد کرده است. 

هر گونه لغو تحریم های ایران باید با تایید کنگره صورت گیرد
تجاوز رژیم صهیونیســتی درحالی وارد چهارمین روز شد که شمار شهدای این تجاوز به 89 نفر افزایش 
یافته، در حالی که در طرف مقابل یک صهیونیست کشته و چند نفر زخمی شدند. نتانیاهو نیز این تجاوز 
را جنگی طوالنی، سخت و پیچیده توصیف کرد.نیروی هوایی ارتش رژیم  صهیونیستی حمالت گسترده 
نظامی خود را که از بامداد روز سه شــنبه تحت عنوان »صخره سخت« علیه نوار غزه آغاز کرده بود، روز 
پنج شنبه نیز ادامه داد تا گروه های فلســطینی هم در قالب عملیات »بنیان مرصوص« با شلیک ده ها 
موشک به مناطق مختلف سرزمین های اشغالی پاسخ محکمی به این تجاوز داده باشند. در روز سوم شمار 
شهدای فلسطینی به 89 شهید رسید. در طرف مقابل نیز عملیات مقاومت فلسطینی کشته شدن یک 

صهیونیست و زخمی شدن چندین صهیونیست دیگر را در پی داشت.

افزایش شمار شهدای غزه به ۸۹ شهید

دیوید کامرون نخست وزیر انگلستان هفته گذشته 
با اشــاره به نزدیک بودن زمان برگــزاری رفراندوم 
جدایی اسکاتلند از این کشور، به قدری احساساتی 

شد که بیان کرد اگر اسکاتلند رای به استقالل بدهد ، قلبش می شکند! 
مردم اسکاتلند در ماه سپتامبر سال جاری میالدی »ماه شهریور« در 
سرنوشت ســاز ترین رفراندوم تاریخ خود شرکت خواهند کرد تا مشخص 
کنند آیا همچنان می خواهند جزیی از انگلســتان باقــی بمانند یا اینکه 
میخواهند دولت مســتقل خود را داشته باشند. نخست وزیر انگلستان که 
در منطقه پرث اسکاتلند در جمع محافظه کاران اسکاتلندی سخنرانی می 
کرد، بیان کرد که مســئله حفظ بریتانیای کبیر و پادشاهی متحد مسئله 
ای اســت که نه با عقل، بلکه با دلهای مردم این کشور سر و کار دارد . او بیان 

کرد : از اینکه ببینم پادشــاهی متحد ما از هم گسیخته شده و تکه تکه می شود قلبم می شکند 
. او از اکثریت خاموش که اســتقالل اســکاتلند را رد می کنند ، خواست که در مقابل تندرویها 
ملی گراها بایستند. رای دهندگان در اسکاتلند، در تاریخ 18 سپتامبر به پای صندوقهای رای 
می روند تا در همه پرســی استقالل این منطقه شــرکت کنند . کامرون در این باره گفت : اگر 
اســکاتلند رای به جدایی و استقالل از انگلســتان بدهد ، این مسئله مسئله ای آزمایشی برای 
مدتی موقت نخواهد بود و برای همیشــه اجرایی خواهد شــد . او افزود : چرا باید کاری کنید 
که به صورت ناگهانی خواهر شــما که در ادینبرگ کار میکند و یا برادرتان که در لندن زندگی 
می کند ، چشــم باز کنند و ببینند که در یک کشور خارجی هستند ؟ چرا باید کاری کنیم که 
ســازماندهی اصلی و ارگانهای این کشور که کمک کرده اند این کشور به سطع و موقعیت کنونی 
خود در جهان برسد ، از هم بپاشــد ؟ وی درادامه افزود : طرفداران استقالل به نظر من مسئله را به 
خوبی بیان نکرده و سواالت زیادی را بی پاســخ گذاشته اند . وی اضافه کرد که هنوز معلوم نیست 
اســکاتلند قرار است از چه واحد ارزی استفاده کند و اگر قرار باشد هم عضو اتحادیه اروپا باشد و هم 
عضو ناتو ، قرار است چه هزینه هایی را بپردازد و هزینه زندگی در اسکاتلند و انگلستان به چه حدی 

می رسد ؟ 
او در عین حال به الکس ســالموند ، رهبر جدایی طلبان در اسکاتلند نیز اشاره کرد و گفت : 
»معلوم نیست بعد از این همه ســال فکر کردن در مورد جدایی اسکاتلند ، الکس چگونه برای 
این لحظه برنامه ریزی کرده است . او ســالها وقت داشته تا در مورد تبعات این کار فکر کند اما 
حاال که تنهــا در حدود 70 روز تا زمان برپایی رفراندوم باقی مانــده می بینید که الکس هنوز 
هم آماده نیست و به بسیاری از ســواالت پاسخی نداده است . مشخص نیست قمار او با مسئله 

استقالل ، چگونه میخواهد آینده ملت ما را به نابودی بکشاند .«
نخست وزیر انگلیس در ادامه سخنرانی اش بر این مسئله تاکید کرد که سر و صداهایی که 
ملی گرایان ایجاد می کنند ، برای کسانی که به آینده انگلستان به صورت یکپارچه و متحد باور 
دارند ، ایجادخطر می کند . او دولت اسکاتلند را به استفاده از تهدید و هشدار برای ساکت کردن 
تجار این کشور متهم کرد و گفت دولت اســکاتلند برای اینکه تجار و بازرگانان اسکاتلندی از 

خطرات اقتصادی این استقالل چیزی به مردم نگویند ، آنها را تهدید کرده است . 

البته در آن سوی میدان نیز طرفداران اســتقالل اسکاتلند بر این باورند که 
دولت انگلســتان هزینه های زیادی در ایــن بخش می کند تا مــردم را به »نه 
گفتن« به استقالل اســکاتلند تشویق کند . دولت همچنین از چهره های مطرح 
ســینمایی و ادبیات و هنرمندان نیز اســتفاده می کند تا مردم را وادار به شرکت 
نکردن در رفراندوم اســتقالل کند . جی کی رولینگ - خالق هری پاتر-  یکی از 
این هنرمندان اســت که با توجه به محبوبیت و معروفیتی که در سرتاسر جهان 
دارد ،به کمک دولت انگلســتان برای جلوگیری از اســتقالل اســکاتلند رفته و 
مبلغی در حدود 1 میلیون پوند را به کمپین » نه به استقالل« کمک کرده است . 
رسانه های اسکاتلندی و مردم این منطقه با نگرانی به این تالشها نگاه می کنند و 
اعتقاد دارند دولت انگلستان تمام امکانات خود را بسیج کرده تا جلوی رای دادن 
مردم این منطقه به استقاللشــان را بگیرد . این تالشــهای تبلیغاتی باعث ایجاد 
اختالفات شدیدتری میان مردم در مناطق مختلف شده است . یکی از تجار انگلیسی که مبلغ 
هنگفتی برای کمپین نه به اســتقالل هزینه کرده بود ، این روزها با تحریم همه جانبه از سوی 
مردم اسکاتلند رو به رو شــده و محصوالتش در سرتاسر اسکاتلند فروشی ندارد . صحبت های 
دیوید کامرون در حالی بیان شــده که »بلیر جنگینز« مدیر اجرایی کمپین »بله به استقالل« 
می گوید: »دیوید کامرون واقعا از مرحله پرت اســت. او گمان می کند که اکثریت خاموشــی 
در اســکاتلند وجود دارد که می خواهد به اســتقالل رای منفی دهد! او فکر می کند اکثریت 
خاموشــی در اســکاتلند زندگی می کند که به محافظه کاران و برنامه های ریاضت اقتصادی 

شان می خواهد بله بگوید . این مسخره ترین چیزی است که می توان از کامرون شنید . «
وی بیان می کند : » حقیقت این اســت که اکثریت بسیار پرآوازه و معترضی در اسکاتلند 
وجــود دارد که علیه دیوید کامرون موضع می گیرد . ما فقط یک نماینده محافظه کار در اینجا 
داریم و مــردم و نمایندگان این منطقه هیچ عالقه ای به محافظه کاران و برنامه های اقتصادی 
شــان ندارند . به لطف سیســتم محافظه کار حزب وست مینســتر 30 هزار کودک دیگر در 
اسکاتلند به سمت فقر کشانده شــده اند چرا که حزب محافظه کار برای کاهش هزینه هایش 
که در واقع به معنای هزینه کردن بیش از 4 میلیارد پوند دیگر در تســلیحات هسته ای است ، 

باید بودجه اسکاتلند را کاهش می داد ! «
مدیر اجرایی گروه »تجارت برای اســکاتلند« هم در مخالفت با صحبتهای دیوید کامرون 
می گوید که او همان خط قدیمی درباره زیر ســوال رفتن بحث تجارت و بازرگانی و مســایل 
اقتصادی را دنبال می کند که مردم اسکاتلند را از عواقب استقالل بترساند . اما تجار و بازرگانان 
در سرتاسر اسکاتلند هر روز صحبتهایشان را آزادانه بیان می کنند و هیچ ترس و ارعابی هم در 
کار نیســت . وی می افزاید : »این مشکل نخست وزیر است که تاکنون نتوانسته هیچ تاجری از 

اسکاتلند را وادار کند که در کمپین نه به استقالل صحبت کند .« 
الکس ســالموند ، نخست وزیر اسکاتلند براین باور اســت که رای منفی دادن به استقالل 
این منطقه منجر به کاهش هزینه های عمومی می شــود . وی مــی گوید :» هر چیزی غیر از 
رای مثبت به طرح اســتقالل اســکاتلند به معنای ادامه تحمل و زنج بردن از سیستم ریاضت 

اقتصادی محافظه کاران در لندن است.«

در هشــت هفته گذشــته حداقل 8 
نوجوان با خونســردی در مرزهای 
فلسطین و اسراییل کشته شده اند. 
در ماه می، »ندیم نووره« و »محمد عوده سلمه« در حالی که 
در کرانه باختری قدم می زدند، توسط نیروهای اسراییلی به 
ضرب گلوله کشته شدند. چند هفته بعد، ایال یفراک، گیلعاد 
شــعار و نفتالی برنکل ربوده و کشته شدند. در روزهای بعد از 
این حادثه ، یوســف ابراهیم و محمد دودین کشته شدند و در 
اواخر هفته هــم محمد ابوخدیر ربوده و زنــده زنده در آتش 
سوزانده شــد. ملیت این نوجوانان که همه شان زیر 19 سال 
سن داشتند ، تنها در شــرایطی مهم است که بدانیم عدالت 
در این ســرزمین یعنی چه و چگونه برتری قومی و نژادی در 
یک مکان باعث می شود دیگر عدالتی برای باقی نژادها باقی 
نماند . امروز این مشکل ، مشکلی است که توسط سیاست آن 

هم به سبک صهیونیستی تولید و حفظ شده است . 
ملیت این نوجوانان بســتگی مستقیم به این مسئله دارد 
که آیا هیچ گاه قاتالن آنها شناسایی شده و در معرض قضاوت 
قرار می گیرند و عدالت در مورد آنها اجرایی می شود یا خیر . 

آمار نشان می دهد که از سال 2000 اسراییل به طور میانگین 
در هر ســه روز یک نوجوان و کودک فلسطینی را کشته است 
.این آمار تاکنون بارها وبارها بیان شــده اســت اما چیزی که 
در پشــت این آمار وجود دارد ، سیســتم مبتنــی بر امتیاز و 
مصونیت از مجازات است . این فرهنگی است که در اسراییل 
شــکل گرفته و به حمالت نژاد پرســتانه اجازه بروز و ظهور 
بر علیه مســلمانان و فلســطینیان را می دهد . این فرهنگ ، 
فرهنگ حقوقی و سیاسی اســت که برای یهودیان بیشتر از 
مسلمانان و مســیحیان ارزش و امتیاز در جامعه قائل است. 
فرهنگی که رجحان و برتری را بدون توجه به رفتارشان از آن 
نیروهای اســراییل می داند ، فرهنگی که اخاذی را به ابزاری 

برای سیاست تبدیل کرده است . 
یک روزنامه نگار اســراییلی به نام گیدئون لوی با اشاره به 
این فرهنگ شکل گرفته در اســراییل ، در روزنامه هاآرتص 
نوشته که شــکل گیری این فرهنگ و اقدامات خشونت آمیز 
علیه فلســطینیان بدون هیچ مجازاتی نتیجــه رفتار و نگاه 
بنیامین نتانیاهو به مســایل سیاسی و اجتماعی است و از این 
بابت او را مقصر اصلی حوادث اخیر در کرانه باختری می داند . 

او در ایــن باره می نویســد : »جوانان دولــت یهودی در 
خیابان هــای بیت المقــدس به فلســطینیان حمله ور می 
شوند ؛درســت دقیقا مانند رفتاری که زمانی در اروپا نسبت 
به یهودیان انجام می شد . اینها همان کودکانی هستند که از 
نسل ناسیونالیستی و نژاد پرســتی متولد شده اند ؛ فرزندان 

نسل نتانیاهو . «
لوی در ادامه می نویســد : »نتانیاهو چیزی جز تحریک 
، ترس و مبارزه با اعراب به نســل جدید ارائه نداده اســت . در 
هفته گذشته نتانیاهو با اشاره به ماجرای کشته شدن نوجوان 
اسراییلی بیان کرد که پاسخی قاطع به این قتل و عامالن آن 
می دهــد . بنیامین نتانیاهو موفق ترین فــرد در برانگیختن 
احساسات دســت راســتی ها در دهه 1990 بوده است . در 
دهه 1990 و بعد از به رســمیت شناختن پیمان اسلو بود که 
جناح راســتی ها در اســراییل به این نتیجه رسیدند که اگر 
می خواهند همچنان به سیطره خود بر سرزمین فلسطینیان 
ادامه دهند، به حمایت دموکراتیک در داخل اســراییل نیاز 
دارند و بــه همین دلیل تالش کردند ملــی گرایی را درمیان 
جوانان رواج داده و به جای تعاریــف ملی گرایی ، تعاریفی از 
نوع نژاد پرســتی را به آنها آموزش دهنــد . میراث واقعی این 
سیاســت این است که صلح در سرزمین مقدس را   که دیگر با 
این همه خونریــزی نمی توان به آن مقدس گفت  غیر ممکن 
می ســازد . بدین ترتیب نه تنها راه حل مبتنی بر دو کشوری 
دیگر محلی از اعراب نخواهد داشت ، بلکه هر راه حل صلح آمیز 
دیگری برای رسیدن به آرامش نیز از دسترس خارج خواهد شد . 
در شرایط امروزی گفته می شود تنها یک راه حل برای جنگ 
چندین دهه ای بین اســراییل و فلسطین وجود دارد و آن هم 
راه حل مبتنی بر دو کشوری است اما به نظر می رسد نتانیاهو 
به دنبال هیچ راه حلی نبوده و ترجیح می دهد از طریق جنگ 
اهداف خود را به پیش ببرد . در همین حال فرصتها به سرعت 
از بین می روند و اشــغال ســرزمینها به صورت بی پایان ادامه 
خواهد داشت . در واقع این نظریه و پیش بینی نیز بسیار محتمل 
است که روزی جناح راست و دولت نتانیاهو به اخراج تمام و کمال 
فلسطینی ها از سرزمینشــان بپردازد . اجرای چنین سیاستی 
اســراییل را به منفورترین نظام سیاسی در دنیا تبدیل خواهد 
کرد . این کار اقتصاد اســراییل را از بین بــرده و زندگی برای 
صهیونیســت ها و مسلمانان را به مراتب ترسناک تر از وضعیت 
فعلی می کند. سیاستمدارانی چون نتانیاهو اسراییل را به سمت 
جاده ای می برند که به ناکجا آباد ختم می شــود . تحت رهبری 
وی جامعه امروز چیزی جز نژاد پرستی و جنگ و خونریزی را به 

ارث نمی برد . « 

میراث نتانیاهو برای نسل های بعدی 

ترس و نفرت
یادداشت

 وضعیت امروز افغانستان وضعیت وخیمی برای آینده این کشور است 
. دو نامزدی که در انتخابات ریاســت جمهوری بــا هم رقابت می کردند 
یعنی عبداله عبداله و اشــرف غنی احمد زی هــر دو معتقدند که پیروز 
انتخابات هســتند با این تفاوت که آقای عبداهلل معتقد اســت که تقلب 
های گســترده ای توسط کمیســیون انتخابات صورت گرفته است . در 
حال حاضر کمیســیون انتخابات احمد زی را بــا 56 درصد آراء برنده 
اعالم کرده و اعالم شــده که این آمار نهایی نیست و باید تمام شکایات 
بررسی شــده و صندوقهای مشکوک بازشماری شــود تا نتیجه نهایی 

بعدا اعالم شود. 
آقای عبداهلل بــا این حال از روند موجود قانع نشــده و خودش را از 
تمام جریاناتی که درارتباط با کمیســیون انتخابات بوده کنار کشیده و 
معتقد است تا زمانی که تمامی خواسته هایش برآورده نشده و بین یک 
تا یک و نیم میلیون رای که تقلبی هســتند ، جدا نشــود ، آنها به شرایط 

قبلی باز نمی گردند و در مواضع خود ایستاده اند. 
مشــکل که هم اینک پیش آمده این اســت که یکــی از طرف های 
انتخابــات نتایج را قبول نــدارد و علی القاعده وقتی یکــی قبول نکند 
مشــروعیت دولت زیر ســوال خواهد رفت . بنابراین قبل از اعالم نتایج 
قطعی باید یک راه حل سیاســی پیدا شود که ظاهرا دولت امیدوار است 
آمریکا و یا ســازمان ملل در این خصوص راه حلی پیش پای افغانستان 
بگذارند. گفته می شود جان کری قرار اســت به افغانستان برود وراهی 
را پیشــنهاد کند . او که هم اکنون در چین به ســر می برد قرار است به 
افغانستان ســفر کند و هم اینک بیان کرده که دو راه حل مناسب برای 
این کشور دارد که در ســفر خود به کابل آنها را بیان خواهد کرد . با این 
وجــود آنچه که تا حاال در صحنه سیاســی افغانســتان وجود دارد این 
اســت که عبداهلل نتایج را نپذیرفتــه و در درون ائتالفش نیز  دو دیدگاه 
راجع به این مســئله وجود دارد . اولین دیدگاه که افراطی نیز هســت، 
این اســت که عبداهلل باید دولت موازی تشــکیل داده و زیر بار تقلب در 
انتخابات نرود . بر اســاس ایــن دیدگاه ، عبداهلل به مــوازات احمد زی 
دولت معرفــی خواهد کرد اما این کار خطرات زیادی برای افغانســتان 
دارد چرا که هیچ کشــوری با دو دولت اداره نشده و مسلما این وضعیت 
به تجزیه افغانســتان و یا جنگ داخلی منجر خواهد شد .  در هرصورت 
امکان ندارد که دو دولت با هم در یک کشــور تشــکیل شــود و مسلما 
یکی باید به نفع دیگری از صحنه کنار برود. این شــرایط ، شرایط بسیار 
خطرناکی برای افغانســتان است اگر عبداهلل و یا احمد زی هیچ کدام به 
نفع دیگری کنار نرفته و یا زیر بار دولت ائتالفی نروند ، مســلما شرایط 
به مســت جنگ داخلی ســوق پیدا خواهد کرد .  دولت مــوازی نیاز به 
منطقــه جغرافیایی دارد و احتمــال دار با توجه به خاســتگاه عبداله و 
ائتالفش منطقه شــمال افغانســتان و یا تاجیک ها خواســتار جدایی 
و تشــکیل دولت مســتقل شــوند که این خطر بزرگی بــرای وحدت و 
یکپارچگی افغانســتان و حفظ تمامیت ارضی این کشور است . بنابراین 
راه حل معقول این اســت که دولت ائتالفی تشــکیل شود. در واقع در 
شرایط فعلی اقغانســتان ، یه جریان مدعی قدرت هستند : یکی جریان 
دولت فعلی اســت که نمــی خواهد قدرت را تحویل دهد و ســعی دارد 
بــا افزودن به دامنه اختالفــات میان احمد زی و عبداهلل شــرایط برای 
باقــی ماندن در عرصه قدرت را فراهم کند ، ائتــالف دیگر  تیم »اصالح 
و همگرایی« اســت که ائتالف و ســتاد انتخاباتی عبداهلل را تشکیل می 
دهنــد و معتقدند انتخابات افغانســتان با تقلب بزرگــی رو به رو بوده و 
باید او به عنوان رییس جمهور منتخب به رســانه ها و مردم اعالم شــود 

و در طــرف دیگر هم  ائتالف تحول یعنی حامیان احمد زی قرار دارند. 
برخی پیشــنهاد مــی کنند که دولــت ائتالفی باید از هر ســه این 
گروهها تشــکیل شود تشــکیل شــود اما به نظر نمی رسد هیچ کدام از 
طرفین دعوا به تشــکیل دولت ائتالفی رضایت دهند. اینکه طرفین در 
نهایت رضایت به تشکیل دولت ائتالفی خواهند داد یا نه بحثی است که 
نشــانه های قوی برای تایید آن وجود ندارد . حتی اگر سازمان ملل هم 
دخالت ،تنها دو راه حل بای حل این مســئله در افغانستان وجود دارد  یا 
باید قبول کنند که تا بررسی همه شــرایط و بررسی شکایات انتخاباتی 
دولت حامد کرزی به فعالیت خود در افغانســتان ادامه دهد و یا اینکه با 
یکدیگر قدرت و دولت ائتالفی تشــکیل دهند. به همین دلیل بسیاری 
از تحلیلگــران بر این عقیده اند که شــاید این فضای بــه وجود آمده ، 
اقدامی عامدانه از ســوی حامد کرزی و حامیانش در دولت باشد تا بلکه 
بتوانــد از اختالفات موجود بین نامزدهای انتخابات ریاســت جمهوری 
اســتفاده کرده و مدت بیشــتری را در قدرت باقی بمانــد و با در دولت 

جدید سهم خواهی داشته باشد .  
عبداهلل با این حال در خیمه لویی جرگه جلســه ای را تشکیل داده و  در 
جمع هوادارانش تاکید کرده که نه به دنبال جنگ داخلی هست و نه تجزیه 
افغانستان و این مسئله این امیدواری را برای مردم افغانستان ایجاد می کند 
که شــاید الزم نباشد به استقبال از جنگ داخلی و یا تجزیه بروند.  بنابراین 
این بن بســت انتخاباتی در هر صورت وجود دارد . خطر تشدید دعوا آن هم 
روز به روز بیشتر می شود . در کنار این اگر دو طرف واقع بینانه با این مشکل 

برخورد کنند ، راه حل همان دولت ائتالفی است .

افغانستان و بحران مشروعیت دولت 

••• پیرمحمد مالزهی
کارشناس مسایل افغانستان

آیا باید در انتظار تجزیه 
افغانستان هم بود ؟

التماس دیوید کامرون برای رای ندادن مردم به استقالل اسکاتلند 
بیریتانیا؛ بانی تجزیه های بزرگ تاریخی ، تجزیه می شود؟

ثمانه اکوان
بین الملل

مهدی رحیمیان
بین الملل
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رنگرز سرپرست تیم ملی کشتی فرنگی شد
حسن رنگرز قهرمان اسبق کشتی فرنگی جهان با حکم رئیس فدراسیون کشتی به عنوان سرپرست تیم ملی کشتی فرنگی بزرگساالن منصوب 
شــد.رنگرز دارای دکترای مدیریت ورزش، دارنده مدال طال و برنز وزن 55 کیلوگرم رقابت های قهرمانی جهان در سال های 2001 و 2002 است. 

مشاوری وزیر ورزش وجوانان و نایب رئیس فدراسیون کشتی نیز از دیگر سوابق کاری رنگرز به شمار می رود.

ســرمربی تیم ملی آرژانتین پس از پیروزی برابر هلند و صعود به فینال جام جهانی گفت: خیلی ها 
فکر نمی کردند به فینال برسیم اما خودمان می دانستیم چه تیم خوبی داریم. آلخاندرو سابیا پس از 
پیروزی برابر هلند و صعود تیمش به فینال جام جهانی 2014 گفت: خیلی خوشحالم زیرا به فینال 
رســیدیم و حاال باید ببینیم که در آخرین گام چه کاری می توانیم انجام دهیم. مثل همیشــه تمام 
تالشمان را خواهیم کرد و صددرصد توانمان را خواهیم گذاشت و با تواضع به میدان خواهیم رفت. 
سرمربی آرژانتین عنوان کرد: در حال حاضر از پیروزی برابر هلند لذت می بریم و از فردا تمریناتمان 
را برای مصاف با آلمان از ســر می گیریم.وی افزود: به خاطر همه چیز خوشحالم. قبول دارم ضربات 
پنالتی خیلی زیاد به شانس بستگی دارد ولی با اعتمادی که داشتیم همه چیز به سود ما رقم خورد.

سرمربی سلسائو با وجود شکست سنگینی که تیمش در مرحله نیمه نهایی جام جهانی 2014 برابر 
آلمان خورد، تمایلی به ترک نیمکت تیم ملی برزیل ندارد. انتظار می رفت که لوئیز فلیپه اسکوالری، 
سرمربی تیم ملی برزیل که شاگردانش بامداد چهارشنبه گذشته در خانه با نتیجه تحقیرآمیز 7 بر یک 
به آلمان باختند و از رسیدن به فینال جام جهانی 2014 بازماندند، اعالم کند که پس از بازی رده بندی 
اســتعفا  می کند اما او گفت که تصمیمی برای این کار ندارد. فیل بزرگ در یک کنفرانس خبری در 
حالی که یک برگه  کاغذ حاوی آمار دوران مربیگری اش در تیم ملی برزیل در دست داشت از خود برابر 
انتقادات دفاع کرد. اسکوالری اظهار داشت: ما، اعضای کادر فنی تیم ملی برزیل تا بازی شنبه شب با 

کنفدراسیون فوتبال برزیل قرارداد داریم. پس از آن احتماالً شرایط را ارزیابی خواهیم کرد. 

خیلی ها فکر نمی کردند به فینال برسیم اسکوالری از سرمربیگری تیم ملی برزیل استعفا نمی کند

گردشگری ورزشــی مهمترین منبع درآمدزایی 
فوتبال

میزبانی مســابقات ورزشــی برای یک کشور فرصت 
مغتنمی است که بتواند از محل درآمدهای گردشگری هزینه 
ها اجرایی را جبران کند اما این تمام ماجرا نیســت چرا که 
گردشگری ورزشــی این روزها تنها یکی از مهمترین جنبه 

های درآمدزایی فوتبال محسوب می شود.
در ســالیان اخیر بازیهــای المپیک در لنــدن و پکن و 
جــام جهانی فوتبــال در آفریقای جنوبی همــه موید این 
موضوع بودند که ورزش می تواند تاثیری شگرفی بر اقتصاد 
گردشگری ، زیر ســاخت های اقتصادی، فعال شدن بخش 

های خدماتی، اشتغال زایی و تبلیغات داشته باشد.  
در این میان صنعت گردشگری ورزشــی با رشد سریع و 
چشمگیر خود در دهه های اخیر توانسته درآمدی بالغ بر 4500 
میلیارد دالر برای دست اندرکاران این شاخه از صنعت توریسم 
حاصل کند. این صنعت که در ابتدا هرگز تصور رسیدن به چنین 
موقعیتی را هم نداشــت امروزه توانسته 13 درصد از درآمد کل 
صنعت گردشگری بین المللی در جهان را به خود اختصاص دهد 

و به رقم 600 میلیارد دالر نزدیک شود. 
تورنمت های بزرگ و نفع مالی وسوسه انگیز

جام جهانــی 94 آمریــکا را می توان نمونــه خوبی از 
صنعت گردشــگردی و درآمدهای کالن ناشی از آن دانست 
که همزمان درچندین شهر بزرگ و با حجم تبلیغات زیاد و 

پوشش رسانه ای گسترده برگزار شد. 
لس آنجلس، که میزبان بــازی فینال هم بود، در فاصله 
چند ماه قبل و بعد از برگزاری این مسابقات رقمی در حدود 
623 میلیون دالر از محل برگزاری این جام درآمد داشــت 
. در کالیفرنیا به طور کل بیش از 1700 فرصت شــغلی پاره 
وقت ایجاد شــد و نیویورک و سان فرانسیسکو و بوستون بر 
روی هم بیش از یک میلیارد دالر درآمد کسب کردند . آمارها 
می گویند در ســال 94 مصرف اغذیه و نوشیدنی ها و همین 
طور اشغال هتل ها در آمریکا نســبت به سال قبل از آن 15 
درصد رشد داشته اســت. این به معنای آن است که درآمد 
چنین افزایش فروش هایی در تمام مجموعه پخش می شود 
و در سال های بعد خود را به شکل انجام سرمایه گذاری های 
جدید و ایجاد شــعب تازه در نقاط مختلف جهان نشان می 
دهد. عالوه بر این ها، جام 1994 مزایای غیرمستقیم بسیاری 
نیز برای اقتصاد آمریکا به همراه داشــت. دولت انگلیس هم 
پس از یک  ســال از برگزاری بازي های المپیک 2012 لندن 
اعالم کــرد که برگزاري این تورنمنت بــراي انگلیس فواید 
مالي بزرگي را درپي داشــته است. این کشور درآمد حاصل 
از برگزاری بازی های المپیک 2012 لندن را 9 میلیارد پوند 
معادل 13 میلیارد و 700 میلیون دالر اعالم کرد. مسئوالن 
انگلیسی اعالم کردند که خاطره برگزاری بازي های المپیک 
پس از گذشت یک  سال و نیم در ذهن مردم این کشور باقی 
مانده است و اقتصاد این کشور پس از رکود طوالنی با برگزاری 
این بازی ها بار دیگر زنده شد.دولت انگلیس درآمد حاصل از 
برگزاری این بازی هــا را 9میلیارد و 900 میلیون پوند اعالم 
کرد. همچنین درآمد گردشگری این کشورحاصل از حضور 
توریست های خارجی در ســال 2012 میالدی از مرز 600 
میلیون پوند گذشت. البته کارشناسان مالی معتقدند که اروپا 
بخصوص لندن به دلیل میزبانی دو رویداد بزرگ ورزشــی 
یعنی جام ملت های اروپا و المپیک از ســال 2012 تا 2015 
میالدی مبلغی حدود 5/3 میلیارد پوند ازصنعت گردشگری 
خود درآمد خواهد داشت. با آغاز المپیک 2008 میالدی در 
چین، گردشــگران زیادی از سراسر جهان به این کشور وارد 
شدند. البته برگزاری این رویداد ورزشی به نوبه خود تأثیرات 

مثبتی را نیز بر صنعت گردشگری هنگ  کنگ هم داشت.
همچنین مطابق بــا پیش بینی کارشناســان، درآمد 
مســتقیم حاصل از بازی هــای المپیک پکــن از مرز پنج 
میلیارد دالر فراتر رفت. بازیهای المپیک به ماشین پول ساز 
قدرتمندی تبدیل شده است و به همین دلیل کشورها برای 
ورود به این میدان با یکدیگر رقابت ســختی برای تصاحب 
میزبانی ها دارند. کارشناسان پیش بینی می کردند بازیهای 
المپیک پکن بیش از 5 میلیارد دالر درآمد مســتقیم عاید 
کشور میزبان و همچنین شرکتهای بزرگ بین المللی کند 
که فراتر از این پیش بینی ها این رقم تا سقف 6 میلیارد دالر 

افزایش داشت .
موفقیت جام جهانی 2006 آلمان هم چشمگیر بود . پس 
از پایان این مسابقات دولت آلمان گزارش داد که درآمد این 
کشــور طی یک ماه برگزاری مسابقات تنها از محل توریسم 
به بیش از 400 میلیون دالر بالغ شــده است . طبق گزارش 
دیگری این تورنمنت 50 هزار فرصت شــغلی تازه در آلمان 
ایجاد کرد و فروشــگاه هایی که حاصــل از آن در تمام طول 
ســاعات روز مملو از مشتری بودند و حتی شمار مسافران به 

این کشور 15 میلیون نفر از رقم پیش بینی شده فراتر رفت. 
در نوزدهمیــن دوره بازیهــای جام جهانــی آفریقای 

جنوبی، میانگین رشد جهانی درآمدهای حاصل از صنعت 
گردشگری براساس گزارش سازمان جهانی جهانگردی در 
سال 2012 چهاردرصد بود که آفریقای  جنوبی با ادامه روند 
رو به رشد جذب گردشگر به این کشور که پس از جام جهانی 
فوتبال در ســال 2012 آغاز شــد ، درآمدهایش شش  ونیم 

درصد بیشتر از میانگین جهانی رشد داشته است. 
در جریان برگزاری این مسابقات 309 هزار گردشگر به 
آفریقای  جنوبی ســفر کردند که در این میان 62 درصد آنها 
از دو قاره  اروپا و آفریقا به این کشــور سفر کرده بودند. بیشتر 
این گردشگران اولین سفر خود به آفریقای  جنوبی را تجربه 
کرده و پیش بینی می شود که بین 20 تا 25 درصد آنها در طی 

سال های آتی دوباره به این کشور سفر کنند.
برزیل؛ چالش سوددهی با فقر و مشکالت اجتماعی

در آستانه جام جهانی برزیل این کشورکه جزو 10 کشور 
برتر اقتصادی دنیاست با چالش فقرو هزینه ها مواجه است اما 
توریسم و چشم انداز روشن آن نویدیست که مردم شهرهای 
برزیل به خود می دهند. هرچند که معضالتی مثل توریسم 
جنســی و بهره گیری جنســی از کودکان جامعه برزیل را 
تهدید می کند. بنابر اعالم های رسمی با برگزاری رقابت های 
جام جهانی 2014 فوتبال 600 هزار مســافر خارجی برای 

تماشای مسابقات به برزیل سفر کرده اند. 
مقامات گردشگری برزیل پیش بینی می کنند، میزبانی 
مسابقات جام جهانی فوتبال در سال 2014 برای این کشور 
نزدیک به 11 میلیارد دالر از محل ورود گردشــگر خارجی و 

داخلی درآمد ایجاد کرده باشد.
مرکز گردشگری برزیل اعالم کرد در طول مسابقات جام 
جهانی فوتبال  23 خرداد تا 22 تیــر- نزدیک به 600 هزار 
مسافر خارجی برای تماشای مسابقات فوتبال به این کشور 
ســفر کردند و در این مدت حدود 3 میلیارد دالر ارز خارجی 

وارد برزیل شد.
همچنین این مرکز اعالم کرد، 3 میلیون شهروند برزیلی 
نیز برای تماشای مسابقات در 12 شهر برزیل در رفت  و آمد 
بودند و هزینه های جابجایی و اسکان آنان به 8 میلیارد دالر 

رسید.
رشد ۱۵ درصدی صنعت گردشگردی برزیل در جام 

کنفدراسیون ها 
چین در ســال 2012 نیز حدود 408 میلیــارد دالر از 
محل صنعت گردشــگری درآمد داشــت. درهمین زمان 
نیز تعداد گردشــگران خارجی این کشور حدود 10 درصد 
افزایش داشته اســت. درهمین ســال چین میزبان 133 
میلیون گردشگر خارجی بود که حداقل بیش از نیمی از آن ها 
حداقل یک شــب در این کشور اقامت کرده اند. پس از چین ، 
روسیه با رشــد 28 درصدی و تایلند با رشد 27 درصدی در 
رتبه دوم و سوم موفق ترین کشورهای جهان در کسب درآمد 
از محل صنعت گردشــگری قرار دارند. در رتبه های بعدی 
موفق ترین کشورهای جهان از نظر کســب درآمد از محل 
صنعت گردشــگری نیز هنگ کنگ با رشد 25 درصدی در 
رتبه چهارم، ترکیه با رشد 22 درصدی در رتبه پنجم، ژاپن با 
رشد 19 درصدی در رتبه ششم ، انگلیس با رشد 18 درصدی 
در رتبه هفتــم  ، یونان و برزیل با رشــد 15 درصدی به طور 
مشترک در رتبه هشتم، هند با رشــد 14 درصدی در رتبه 
نهم و در نهایت مالزی با رشــد 13 درصدی در رتبه دهم قرار 
گرفتند.سود حاصل از گردشگران برزیلی و خارجی طی جام 
کنفدراسیون ها در سال 2012 که به میزبانی برزیل برگزار 
شد، حدود 321 میلیون دالر بود. سود شهرهای میزبان جام 
جهانی 2014 برحســب دالر آمریکا نیز به این ترتیب است: 
سائوپائولو 67/1 میلیون، ریودوژانیرو 53/1 میلیون، برزیلیا 
67 میلیون، بلوهوریزونته 67 میلیون، فورتالزا 66 میلیون، 
سالوادور 65 میلیون، ریســیف 44 میلیون، پورتو الگره 41 

میلیون، کوریتیبا 38 میلیون، ناتال 37 میلیون، کویابا 29 
میلیون و مانائوس 20 میلیــون.  البته پیش از جام جهانی و 
بویژه پس از شکســت ویرانگر برزیــل مقابل آلمان در نیمه 
نهایی جام بیستم خیابانهای شهرهای بزرگ برزیل مملو از 
معترضانی است که به هزینه های عظیم پروژه های عمرانی 
و تجهیز ورزشگاه های برگزاری این مسابقات اعتراض دارند. 
حال باید دیــد با اتمام این بازی ها و بعد از حســاب و کتاب 
دولتمردان برزیل آیا گردشــگری می تواند از خجالت مردم 
برزیل در آید و یا اینکه این جام فقط یک خاطره خوش را در 

ذهن کودکان فقیر برزیل باقی گذاشته است.
رقابت برندهای معتبر ورزشی در جام جهانی

درصنعت فراگیر و جهانی فوتبال، برندهای معتبر تولید 
پوشاک ورزشــی جایگاه قابل توجهی دارند. جام جهانی نیز 
آوردگاه و صحنه نبرد این برندهاست. برندهایی که رقم های 
قابل توجهی به کشــورهای مختلف دنیا می دهند تا تامین 
کننده پوشاک آنها باشــند و از این طریق در دنیا به تجارت 
بپردازند و بازار پوشــاک ورزشي را به تسخیر درآورند.نایک، 
آدیــداس و پوما از بزرگتریــن و معتبرترین برندهای تولید 
کننده پوشاک ورزشی در دنیاست. این سه برند در مجموع 
تامین کننده پوشــاک و کفش 27 تیم جام جهانی 2014 
برزیل بودند و تنها 5 کشور از برندهایی با اعتبار بسیار کمتر 
برای پوشاک خود بهره می بردند که یکی از این 5 کشور تیم 
ملی کشــورمان بود که با آل اشپورت در این رقابت ها حضور 
یافته بود. در میان تیم های حاضر در جام جهاني 10 کشــور 
با برند آدیداس و 10 کشــور با برند نایک در رقابت ها حضور 
یافتنــد. بنابراین دو برنــد بزرگ دنیا هر یک بــا 10 تیم به 

رقابت های جام جهانی پای گذاشتند.
در نیمه نهایی 2014 برزیــل و آلمان با برندهای نایک 
و آدیداس و هلند و آرژانتین بــا برندهای نایک و آدیداس به 
رقابت یکدیگر رفتند. برندهایی که قهرمانی هریک بواسطه 
جذب مشــتریان جدید درآمدهای سرشــاری را به جیب 

صاحبان آن سرازیر خواهد کرد.
لیگ 4۰۰ میلیاردی و درآمد ۱6۰ میلیاردی فوتبال ایران

گردش مالی لیگ برتر فوتبال ایران ســالیانه نزدیک به 
400 میلیارد تومان را بالغ می شــود که هزینه کرد 16 تیم 
لیگ برتری اســت. هزینه ای که نتایــج جام جهانی 2014 

نشان داد چه دستاوردی برای فوتبال ایران در جهان دارد. 
به گفته مسئوالن ســازمان لیگ برتر ، درآمد این لیگ 
حاصل از تبلغیات محیطی رقمی حدود 160 میلیارد تومان را 
بالغ می شود که در مقایسه با هزینه ها رقم چندانی نیست . در 
ایران فوتبال هنوز از رقم واقعی حق پخش تلویزیونی محروم 
اســت و این بخش هنوز نقش واقعی در پوشش هزینه های 
کالن فوتبال ایران ندارد. صدا و سیما با پخش مسابقات جام 
جهانی 2014 به درآمدهای قابل توجهی دســت یافت که 

هرگز بصورت آن شفاف رقم واقعی آن اعالم نمی شود.  
در حالیکــه در دنیای امروز فوتبال به صنعتی پولســاز 
و درآمد زا تبدیل شــده که چند برابر هزینه های خود برای 
گرداننــدگان آن درآمدزایی دارد در ایران این رشــته تنها 
یک ورزش هزینه بر اســت که جز پر کــردن اوقات فراغت و 
درآمدهای میلیاردی برای بازیکنان صرفا یک منبع هزینه 
اســت. اینکه گردانندگان فوتبال ایران تا کجا و تا چه سقفی 
حاضرند برای فوتبال هزینه کنند و متناسب با آن بهره ای فنی 
و کیفی از آن نداشته باشند پرسشی است که باید مسئوالن 

فوتبال پاسخگوی آن باشند. 
اینکه رشــته های دیگری نظیر والیبال چگونه با صرف 
هزینه های ناچیز در مقابل فوتبال تا جمع شــش تیم برتر 
جهان صعود کرده اند و مقایسه آن با هزینه های سرسام آور 
فوتبال پرسشی است که ذهن عالقمندان فوتبال را به خود 

مشغول کرده است.  

 ورزشی پرطرفدار یا غرش صنعت هزاره سوم؟
فوتبال صنعتی پولساز برای دنیا، ورشکسته برای ایران

در دنیای امروز نقش بنگاه های اقتصادی و تبلیغات در رویدادهای بزرگ ورزشــی انکار ناپذیر و تعیین کننده اســت و ورزش و بویژه فوتبال به 
عنوان پدیده ای پرطرفدار عرصه مناسبی برای درآمدزایی و سرمایه گذاری های مالی به شمار می رود.   امروز رویدادهای بزرگ ورزشی نظیر جام 
جهانی و المپیک ها دیگر صرفا رقابت های ورزشی و قهرمانی نیستند بلکه به میدانی سخت میان گردانندگان بنگاه ها و برندهای تبلیغاتی تبدیل شده اند 
و آوردگاهی گسترده برای غول ها بزرگ اقتصادی محسوب می شوند. در این میان فوتبال عالوه بر یک ورزش مهیج و جذاب و پرطرفدار ، در دنیای امروز صنعت 
و تجارت نیز محسوب می  شود به گونه ای که دبیرکل فیفا چندی قبل از برگزاری جام جهانی اعالم کرد که سود رقابت های جام جهانی ۲۰۱4 برزیل به حدود یک و 

نیم میلیارد دالر می رسد که دو برابرجام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی خواهد بود.

گـــزارش

درآمد 6۰ میلیارد تنها از بازی ایران و نیجریه
هیچ کس دقیقا ارقام واقعــی درامدهای تبلیغاتی ســیما را نمی داند و همه 
حدودی حدس می زننــد. آن هایی هم که می دانند، ترجیح می دهند ســکوت 
کنند و مبهم حرف بزنند. با این حال، رقم خیلی باالست. درآمدی که صدا و سیما 
از پخش آگهی های تبلیغاتی قبل از بازی های ایران در جام جهانی به دست آورده، 
کهکشانی اســت. برآوردهای حدودی می گویند صدا و سیما با 50 دقیقه تبلیغی 
که فقط »قبل، بین دونیمه و پس« از بازی ایران و نیجریه پخش کرده، 60 میلیارد 
تومان درآمد داشته است. تازه ظاهرا بازی ایران با آرژانتین و بوسنی نیز گران ترهم 
بوده. پس با یک حساب سرانگشتی می توان فهمید اگر جام جهانی برای هیچ کس 

» آب » نداشته برای صدا و سیما » نان » حسابی داشته است.
تبلیغات صدا و سیما بسیار پیچیده است

آگهــی های تلویزیونی دو نوع اســت؛ تیزر و زیر نویس و در قالب مســتقیم و 
مشارکتی. تیزر را بر اســاس ثانیه و زیرنویس را با تعداد دفعاتی که تکرار می شود، 
می ســنجند و تعیین قیمت می کنند و البته مشــارکت، داستان دیگری دارد که 
بسیار پیچیده تر از این هاست. رضا نامی، کارشناس تبلیغات در این باره می گوید: 
سیستم تبلیغات در صدا و سیما بسیار پیچیده است. هفت گروه بندی وجود دارد 
که هر کدام از این گروه ها، قیمت بندی و تخفیف های خاص خودشــان را دارند. 
بســته به اینکه در کدام یک از این گروه ها قرار می گیرید، از شما پول دریافت می 
کنند. مثال اگر شــما در بازار موبایل فعال باشــید، ممکن اســت در گروه اول قرار 
بگیرید و 10 درصد تخفیف بگیرید و یا ممکن اســت با راهکارهایی در گروه هفت 
قرار بگیرید! گروه هفت، محصوالت فرهنگی باشــد و 70 درصد تخفیف شــامل 
حالتان شــود. هیچ کس دقیقا نمی داند جزئیات گروه بندی ها چیست، اما قطعا 
چنین گروه بندی هایی در صدا و ســیما وجود دارد. وی در ادامه می افزاید: عامل 
دیگری که در قیمت تبلیغات صدا و ســیما موثر است، رقم کلی قراردادی است که 
بســته می شود. اگر یک میلیارد قرار داد ببندید، یک درصد تخفیف شامل حالتان 
می شود و اگر 60 میلیارد قرار داد ببندید، درصد دیگری تخفیف می گیرید. برای 
مثال، برندی مانند » تن تاک » رقمی باالی 60 میلیارد قرارداد بســته. پس میزان 

تخفیف این برند با کسی که قرارداد 500 میلیونی دارد، متفاوت خواهد بود.
نامی در مورد طبقه بندی دیگر صدا و ســیما هم چنین توضیح می دهد: بر اساس 
زمان پخش، قیمت تبلیغات متفاوت می شود. یعنی از صبح تا ساعتی که حجم بیننده 
ها زیاد نیســت، ارزان تر بوده و از تخفیف بیشتری برخوردار است. از ساعت 2 ظهرتا 7 
عصر که مخاطب کمی بیشتر می شــود، قیمت باالتر می رود و 7 عصر تا 12 شب که 
ساعت شلوغی و استقبال مخاطبان اســت، گران ترین زمان پخش است. برای مثال، 

زمان دیدار ایران و آرژانتین مهمترین و گران ترین باکس تبلیغاتی صدا و سیما بود.
اصال قیمت مشخصی وجود ندارد

این کارشــناس تبلیغات درخصوص قیمت های تبلیغات در رســانه ملی می 
گوید: تبلیغات صدا و سیما اصال قیمت مشــخصی ندارد. برای مثال، یک شرکت 
تبلیغاتی ممکن اســت بگوید من با 100 میلیون تومان، یک میلیارد تومان از صدا 
و سیما پخش می گیرم، اما یک شرکت تبلیغاتی دیگر بگوید با صد میلیون تومان، 

یک میلیارد و دویست میلیون تومان پخش می گیرم. 
از این رو محاسبه رقم تبلیغات در صدا و سیما بسیار پیچیده و نامشخص است 
و مانند روزنامه ها نیســت که مثال بگوییم آگهی یک کارد در سه نوبت هزار تومان 

است، بیست درصد هم تخفیف دارد می شود 800 تومان.
 سه بازی ایران در جام جهانی و میلیاردها تومان پول!

نامی در ادامه در مورد درآمد نجومی صدا و ســیما از پخش تبلیغات قبل از بازی 
های جام جهانی مــی افزاید: بازی های ایران جزو گران ترین بازی ها بود و برای یک 
تیزر 35 ثانیه ای، باید حدود 160 میلیــون تومان پرداخت می کردید. قبل از بازی 
ایران و نیجریه در قالب برنامه 2014 به تهیه کنندگی عادل فردوسی پور، حدود 50 
دقیقه تیزر پخش شد. 50 را اگر تقسیم بر 40 ثانیه کنیم، خواهیم دید چه رقم بزرگی 
خواهد شــد. البته این ارقام تنها محدود به پخش تیزر قبل از شروع مسابقه نیست، 
بلکه شــامل پخش آگهی بین دو نیمه، پس از اتمام بازی، فروش لوگوی پشت سر و 
زیرنویس هم می شود. صدا و سیما پکیج خوبی را برای جام جهانی فروخته است. من 
با چند شــرکت تبلیغاتی که جلسه داشتم، برآورد کلی آنها با این که جزئیات را نمی 
دانند، حدود 60 میلیارد تومان برای دیدار ایــران و نیجریه، 75 تا 80 میلیارد برای 
بازی ایران - آرژانتین و همین حدود هم برای مسابقه ایران - بوسنی بود. یعنی 210 

میلیارد تومان فقط از بازی های ایران و فقط در شبکه سه سیما!
صدا وسیما به فدراسیون پول بیشتری بدهد تا کی روش بماند

فدراســیون فوتبال خیلی قبل تر از این هم گوشه چشــمی به درآمد های صدا و 
ســیما از پخش بازی های فوتبال داشت، اما حاال با این همه پولی که نصیب تلویزیون 
شده، گویا فدراسیون فوتبال هم برای رسیدن به خواسته های خود برای دریافت مبالغ 
بیشتری از محل پخش درآمدهای صدا و سیما امیدوارتر شده .  علی کفاشیان رئیس 
فدراســیون فوتبال به تازگی گفته : باید محل درآمد ما از صدا و ســیما دو برابر درآمد 
تبلیغات محیطی شود. وی در توضیح بیشــتر اضافه کرده: فیفا سهم تیم های حاضر 
در رقابت های جام جهانی را از 250 هزار دالر به 750 هزار دالر رســاند. ما نیز به دنبال 
آن هســتیم تا مبلغی که از صدا و سیما می خواهیم بگیریم، دو برابر تبلیغات محیطی 
که قرارداد بسته ایم، باشد.قرارداد تبلیغات محیطی سازمان لیگ برای فصل چهاردهم 
لیگ برتر 160 میلیارد تومان است و عالوه بر این فیفا رقمی معادل 8 میلیون دالر نیز 
به فدراسیون بابت حضور در جام جهانی پرداخت کرده است. از سوی دیگر فدراسیون 
می گوید برای تمدید قرارداد » کارلوس کی روش » با مشکل مالی مواجه است. صدا و 
سیما اگر همکاری بیشتری با فدراسیون انجام دهد و بپذیرد مبلغ باالتری به فدراسیون 
فوتبال بپردازد، حتما نقش موثری در تمدید قرارداد کی روش و شاد کردن دل مردم، 

فوتبالیست ها و تمامی کسانی که می خواهند کی روش بماند، خواهد داشت.

درآمد 200 میلیاردی فقط از تبلیغات بازی های تیم ملی!
جام جهانی و درآمد کهکشــانی 

برای صدا و سیما
داستان درآمدزایی صدا و سیما از تبلیغات فوتبال و اتفاقاتی که در این 
سال ها بر مسائلی مانند حق پخش تلویزیونی لیگ برتر بین فدراسیون 
فوتبال و رســانه ملی رخ داده، یکی از موضوعات چالش برانگیز فوتبال 
ما در چند سال اخیر بوده اســت. بعد از اصطحکاک قبلی فوتبالی ها و 
مســئوالن ســیما ، حاال نوبت به درآمدزایی صدا و سیما از جام جهانی 
رسیده که هرچند با مشــکالت قبلی همراه نیست، اما نشان می دهد 
که جام جهانی برزیل عالوه بر این که برای خیلی ها فرصت ســازی مالی 

کرده، برای صدا و سیما هم مسابقات پردرآمدی بوده است.

رضا حبیــــبی
ورزشـــی

••• زهره نعمتی
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احکام اعضای کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون صادر شد
طی حکمی از سوی رئیس فدراسیون فوتبال، رئیس و اعضای کمیته حقوقی و تدوین مقررات منصوب شدند. به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، طی 
احکامی جداگانه از سوی علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال، هوشنگ نصیرزاده به عنوان رئیس کمیته و  اکبر ایمان پور، محمود حبیبی و حسین اکبری 

یزد به عنوان اعضای کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون فوتبال منصوب شدند.

سرمربی نارنجی پوشان هلند معتقد است شاگردانش در مرحله نیمه نهایی جام جهانی 2014 به شانس 
خود باخته اند. لوئیس فان خال پس از شکست هلند در ضربات پنالتی مقابل آرژانتین در مرحله نیمه نهایی 
جام جهانی به تمجید از تیمش برای نمایش فوق العــاده اش در طول جام جهانی پرداخت و تأکید کرد: 
»هیچ کس فکرش را نمی کرد تا این مرحله باال بیاییم. وی ادامه داد: هلند در این مسابقات فوق العاده بازی 
کرد. هیچ کس نمی توانست تصور کند که ما تا این مرحله باال بیاییم. آرژانتین تیمی در سطح جهانی است 
و بازیکنان فوق العاده ای در اختیار دارد و من دوست دارم به این نکته اشاره کنم که ما مقابل آنها شکست 
نخوردیم. فان خال در دقایق پایانی وقت های اضافی در دیدار مرحله یک چهارم نهایی مقابل کاستاریکا 

دروازه بان تیمش را تعویض کرد اما در این مسابقه نتوانست این کار را انجام دهد. 

چهره افسانه ای فوتبال آرژانتین و جهان باور دارد تیم کشورش در فینال جام جهانی 2014 مقابل 
آلمان برنده و قهرمان خواهد شــد. دیگو آرماندو مارادونا در گفت وگویی با یک شــبکه تلویزیونی 
ونزوئالیی بعد از راهیابی آلبی سلسته )آرژانتین( به فینال جام بیستم اظهار داشت: پیروزی بر تیم 
آلمان امکان پذیر است. آلمان ها همانگونه که ما می گوییم قدرت باالیی دارند. اما همین عامل برای 
آرژانتین بهتر است. وی بعد از آنکه تیم کشورش در ضربات پنالتی در بامداد پنج شنبه هلند را 4 بر 
2 بعد از 120 دقیقه بازی بدون گل شکست داد، اظهار داشت:  ماسکرانو و 10 بازیکن دیگر زحمت 
کشیدند و این برد را کسب کردند. البته تصور می کنم لیونل مسی تا حدی خسته بود. مارادونا که با 

سرخیو آگوئرو داماد سابقش و عضو تیم ملی آرژانتین اختالف دارد.

به شانس مان باختیم نه آرژانتین!   پیروزی بر آلمان غیرممکن نیست

ذره بیــن••• محمد معین 
آدیداس قهرمان تجاری جام جهانی 2014 برزیل؛

آلمان -  آرژانتین؛ فینالی با طعم انتقام

فینال بیستمین دوره رقابت های جام جهانی فوتبال ، شامگاه یکشنبه 
در ورزشگاه ماراکانای شهر ریودوژانیرو برزیل بین آلمان و آرژانتین دو تیم 
پرافتخار و پرستاره فوتبال جهان برگزار می شود، دیداری که به نوعی برای 
دو تیم تداعی گر فینال های 1986 مکزیک و 1990 ایتالیاســت. فینالی با 

طعم انتقام...
تیم ملــی آرژانتین در دیدار مرحله نیمه نهایــی جام جهانی 2014 با 
شکســت هلند در ضربات پنالتی، برای سومین بار در فینال جام جهانی به 

مصاف تیم آلمان می رود. 
شاگردان »ســابه یا« در مرحله نیمه نهایی جام جهانی، با نتیجه 4 بر 2 
در ضربات پنالتی نارنجی های هلند را شکست دادند و به فینال این رقابتها 
راه یافتند. آلمان هم که با پیروزی ویرانگر خود مقابل برزیل در مرحله نیمه 
نهایی، به فینال این جام گام می گذارد، رکورد هشــتمین حضور خود را در 

فینال جام جهانی در ورزشگاه ماراکانا در ریودوژانیرو ثبت خواهد کرد. 
در فینال جام جهانی 1986 تیم آرژانتین با ســتاره اســطوره ای خود 
دیه گو مارادونا تیم آلمان را سه بر دو شکست داد و برای دومین بار قهرمان 
جهان شد. آلمان چهارسال بعد با پیروزی یک بر صفر در فینال جام جهانی 
1990 ایتالیا انتقام آن شکســت را گرفت و برای ســومین بار قهرمان جام 
جهانی شد. از آن زمان تاکنون هیچ یک از این دو کشور قهرمان نشده اند. 

»سابه یا« سرمربی آرژانتین در خصوص دیدار فینال می گوید: ما یک 
روز استراحت کمتری نســبت به آلمان داریم، اما با صداقت و فروتنی این 

بازی را انجام می دهیم. 
وی افزود: آلمان قدرت فیزیکی و روحی باالیی را نشان داده است. 

تیم ملی هلند نیز شامگاه شنبه برای کسب عنوان سومی جام به مصاف 
برزیل دارنده پنج عنوان قهرمانی جام می رود. 

تیم ملی آلمان 18 بار در جام جهانی حضور داشته است و سه قهرمانی 
در سالهای 1954، 1974 و 1990 را در کارنامه خود دارد. تیم آلمان چهار 
بار نایب قهرمان )ســالهای 1966، 1982، 1986 و 2002( و چهار بار نیز 

سوم جهان )سالهای 1934، 1970، 2006 و 2010( شده است. 
تیم ملی آرژانتین ســابقه 16 بار حضور در جام جهانی را دارد. این تیم 
دو بار در ســالهای 1978 و 1986 قهرمان جهان شد و دو بار نیز در سالهای 

1930 و 1990 عنوان نایب قهرمانی را تصاحب کرده است. 
تیم ملی آلمان در جام جهانی 2014 برزیل، در مرحله گروهی پرتغال 
را چهار بر صفر شکست داد، مقابل غنا 2-2 مساوی کرد و مقابل آمریکا یک 
بر صفر پیروز شــد. این تیم در مرحله یک هشــتم نهایی الجزایر را 2 - 1 از 
پیش رو برداشــت و در مرحله یک چهارم نهایی مقابل فرانسه با نتیجه یک 
بر صفر پیروز شــد. این تیم در مرحله نیمه نهایــی ، تیم ملی برزیل میزبان 

رقابتها را با نتیجه هفت بر یک مغلوب خود کرد. 
آرژانتین در هر سه دیدار خود در مرحله گروهی جام جهانی 2014 به 
پیروزی دســت یافت. این تیم بوســنی را 2 - 1 شکست داد، مقابل ایران با 
نتیجه یک بر صفر پیروز شــد و نیجریه را نیز 3 - 2 از پیش رو برداشت. تیم 
آرژانتین در مرحله یک هشتم نهایی یک بر صفر برابر سوئیس پیروز شد، در 
مرحله یک چهارم نهایی بلژیک را یک بر صفر شکست داد و در نیمه نهایی 

در ضربات پنالتی مقابل هلند پیروز شد. 
تیم ملی آلمان تاکنون، 17 گل به ثمر رســانده است. 71 خطا مرتکب 

شده و چهار کارت زرد داشته است. 
تیم آرژانتین نیز هشت گل در این رقابتها به ثمر رسانده است. 64 خطا 
مرتکب شــده و شش کارت زرد دریافت کرده اســت. هیچ از دو تیم کارت 

قرمز نگرفته اند.
توماس مولر با زدن پنج گل )بعد از جیمز رودریگز کلمبیایی با شــش 
گل( دومیــن گلزن برتر این دور از رقابتهاســت. او بیشــترین دوندگی را 
در جام جهانی داشــته اســت و 68.8 کیلومتر دویده است که نشانگر این 
واقعیت است که بازیکن خستگی ناپذیری است که با توجه به نیاز تیم خود 
می تواند در پســت های مختلفی بازی کند. مولر نه بــه عنوان گلزن یا هر 
یک از پســت های ســنتی فوتبال ، بلکه به عنوان »مفسر فضاها« شناخته 
می شــود. لیونل مسی نیز به عنوان بهترین بازیکن جهان مطرح است. بجز 
نیمار هیچ بازیکنی به اندازه مســی برای درخشــش در جام جهانی تحت 
فشــار قرار نداشته است. مسی که پیراهن شــماره 10 تیم آرژانتین را می 
پوشد و کاپیتان راه راه پوشان است، به نظر می رسد هنگامی که راه خود را 
از میان مدافعان باز می کند، گویی توپ به پاهای وی چسبیده است تا آنکه 
یکی از هم تیمی هایش را برای ارسال توپ بیابد تا خودش گل بزند. از هشت 
گل آرژانتین در این دور از رقابتها، مســی چهار گل را به ثمر رسانده است. 
بســیاری گمان می کنند این تیم اتکای زیادی به مسی دارد. مسی تالش 
می کند به اســتاندارد نهایی که قهرمانی آرژانتین با کمک دیه گو مارادونا 
در جام جهانی 1986 بود دســت یابد و از آن زمان همت خود را برای تحقق 
این وظیفه خطیر بکار گمارده اســت. آرژانتین برای جلوگیری از قهرمانی 
آلمان، نه تنها به جادوی مسی بلکه به تالش فوق العاده سایر بازیکنان خود 
نیاز دارد. مردان آلبی سلســته که می دانند هیچ تیــم اروپایی تاکنون در 
خاک آمریکا نتوانسته قهرمان جام جهانی شود برای رسیدن به قله فوتبال 
جهان ابزارهای کارآمدی در اختیار دارند. مهار »دی ماریا« ، »هیگوآئین« ، 
»ماسکرانو« و یک » لیونل مسی« خالق، آماده و پرانگیزه برای کسب جامی 
که در کلکسیون افتخاراتش خالی است کار آلمان ها را در فینال دشوار می 
کند هرچند خیلی ها معتقدند آرژانتین، سخت تر از برزیل میزبان نبوده و 
نیست. در نبرد دو غول فوتبال جهان ، برند جهانی آدیداس که تامین کننده 
پوشــاک دو تیم اســت و تا دیدار فینال پیش آمده برنده این فینال جهانی 
اســت، پیروزی که بعد از پایان فینال جام بیســتم درآمد سرشاری نصیب 

گردانندگان این بنگاه تجاری آلمانی در ورزش خواهد کرد.

خیلی ها هنوز هــم این نتیجه را باور 
ندارنــد؛ برزیل یک  آلمــان 7!  یک 
فاجعه واقعی در برزیــل و تلخ ترین 
شب فوتبالی سلســائو در ورزشگاه 
مینه رائو شهر بلوهوریزونته. برزیل در نیمه نهایی جام جهانی 
و در مقابل دیدگان بهت زده هوادارانش با اختالف شــش گل 
مغلوب آلمان شــد و نتیجه ای تاریخــی را در فوتبال جهان 
ثبت کرد. جدای از تمامــی اتفاقاتی که در این دیدار تاریخی 
رخ داد و همه تحلیل هایی که در این زمینه مطرح شــد ، این 
دیدار نکاتی داشــت که می تواند برای فوتبال ایران تجربه ای 
آموزند و مفید باشــد. برزیلی ها به عنــوان مهد فوتبال دنیا، 
سنگین ترین شکســت تاریخ خود را متحمل شدند و در خانه 
هفت بر یک باختند اما نه از کوره در رفتند و نه از پاســخ گویی 
فرار کردند. آنها بازیکنانی حرفه ای هستند. حرفه ای در همه 

زمینه ها. چه در فوتبال چه در پول گرفتن و چه در اخالق.
داویــد لوئیــز، کاپیتان تیــم برزیل پــس از این باخت 
تحقیرآمیز در میان خبرنگاران حاضر می شــود و از علت این 
شکســت می گوید:عذر می خواهم. از تمام مردم برزیل عذر 
می خواهم که نتوانستیم شــادی را به آنها هدیه بدهیم. واقعا 
نمی دانم چه بگویم. تنها به این فکرم که پس از مسابقه مردم 

برزیــل را می بینم که می خندند اما متاســفانه چنین نتیجه 
بدی را کســب کردیم. آلمان قطعا از ما بهتــر بود و آمادگی 
خیلی خوبی داشــت. دریافت پنج گل درنیمه نخست بسیار 

ناراحت کننده بود.
لحظاتی بعد هم ژولیو ســزار دروازه بان تیم ملی برزیل، 
پس از شکست سنگین برابر آلمان به میان خبرنگاران می آید 
و علت این شکست را توضیح می دهد: صحبت کردن و توضیح 
چنین شکســتی کار بسیار سختی اســت. هیچ حرفی برای 
گفتن ندارم. امروز آلمان فوق العاده بود و مزد بازی خوبش را 
گرفت. سزار در ادامه گفت : گل دقیقه یازده توماس مولر تمام 
رویاهای ما را از هم پاشــید. اصال انتظار این گل را نداشتیم.

آنها در مقابل تماشاگران خود باخته اند اما در بدترین شرایط 
هم به میان خبرنگاران می آیند و پاســخ گوی افکار عمومی 
می شــوند. آنها از پاســخ گویی فرار نمی کنند.لوئیس فلیپه 
اسکوالری، ســرمربی تیم ملی برزیل پس از شکست سنگین 
تیمش برابر آلمان در نشســت خبری خود حاضر می شود و 
درباره علت این شکســت توضیح می دهد. او نه در نشســت 
خبری غیبت می کند و نه دستیاران خود را به نشست خبری 
می فرستد. او مســولیت این شکست را می پذیرد و می گوید: 
من مسئولم، من! کســی که باید برای این شکست فاجعه بار 

مورد سرزنش واقع شود من هستم نه بازیکنان. تاکید می کنم 
خود من. همه ما اکنون غمگین هســتیم و باید این شکست 
سنگین را باور کنیم اما کســی که ترکیب را انتخاب می کند 
و کســی که تاکتیک را برمی گزیند، من بــودم. پس این من 
هستم که باید مورد سرزنش واقع شــوم و نباید هیچ بازیکن 

برزیلی را برای این باخت سنگین مورد سرزنش قرار دهید.
حاال این رفتارها را مقایســه می کنیم بــا رفتار بازیکنان 
و مربیان ایرانی که معموال بیشــتر آنها پس از هر شکســت یا 
با پرخاشــگری پاســخ گوی خبرنگاران به نمایندگی از افکار 

عمومی هستند و یا از پاسخ گویی فرار می کنند.
اما همگان دیدند که برزیلی ها نه مشکل را به گردن داور 
می اندازند و نه از آســمان و زمین برای شکست شان وام می 
گیرند. آنها مثل حرفه ای ها می آیند به مردم خود درباره علت 
این شکست توضیح می دهند و باالتر از آن از مردم کشورشان 

عذرخواهی می کنند. نه فراری در کار است و نه بهانه ای!
این جام جهانی جدای از تمامی نکات مثبت فنی که برای 
فوتبال ایران می تواند داشته باشــد، از نظر اخالقی نیز برای 
فوتبال ایران و بخصوص لیگ برتر درس های زیادی داشــته 
اســت که باید آنها را به عنوان الگــوی رفتاری حرفه ای های 

فوتبال آموخت و بکار بست.

درس هایی از شکست نابود کننده سلسائو
حرفه ای ها از پاسخگویی فرار نمی کنند

مصطفی کارخانه درگفت و گو با خط خبر:
والیبال ایران واهمه ای از تیم های بزرگ ندارد
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ــ
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تیم ملی والیبال ایران با عنوان دومی در گروهی که بزرگان 
والیبال دنیا نظیر ایتالیا، برزیل و لهســتان حضور داشــتند ، 
شگفتی ساز مرحله مقدماتی شد و به جمع مرحله نهایی فینال 
لیگ جهانی راه یافت. حاال بلند قامتان ایران می بایســت از 25 
تیر ماه در رقابت با 6 تیم برتر دنیا برای کسب بهترین جایگاه در 
والیبال دنیا تالش کنند. تیم کشورمان در گروه دوم این رقابت 
ها با تیم های روسیه و برزیل همگروه هستند و در نخستین گام 
باید برابر روسیه قدرتمند صف آرایی کنند. راهی سخت و دشوار 
که می تواند سرفصل تازه ای پیش روی مردان والیبال ایران باشد 
و بار دیگر شایســتگی های پدیده نوظهور لیگ جهانی را ثابت 
کند.اگرچه برخی قرار گرفتن ایران در گروه روســیه و برزیل را 
بدترین قرعه ممکن برای کشورمان تحلیل می کنند اما تعدادی 
از کارشناســان نیز گروه ایران را نسبتا آسان می دانند و اعتقاد 
دارند ایران با همدلی و خودباوری می تواند در بین چهار تیم برتر 

لیگ جهانی قرار بگیرد.
مصطفی کارخانه ســرمربی ســابق تیم ملی و کارشناس 
والیبالدر گفتگو با خط خبرمی گوید با خودباوری می توانیم در 
بین چهار تیم برتر جهان قرار بگیریم و این جایگاه دور از دسترس 
والیبال ایران نیست.وی با تاکید بر اینکه والیبال ایران نشان داده 

که می تواند کارهای بزرگی را انجام دهدبا اشاره به بازی های درخشان ایران در دور گروهی لیگ 
جهانی اظهار داشت: شاید تا قبل از آغاز مسابقات جهانی، بسیاری از کارشناسان شانس زیادی 
را برای ملی پوشــان ایران قائل نبودند اما بازی های درخشان بازیکنان ایران، چشم بسیاری از 
عالقه مندان به والیبال را به خود خیره کرد.ســرمربی سابق تیم ملی والیبال افزود: تیم ایران نه 

تنها با اقتدار به دور نهایی لیگ جهانی والیبال صعود کرد، بلکه 
حتی می توانست با کسب حداقل امتیاز از لهستان، به عنوان 
ســرگروه به دور نهایی گام بگذارد که این نشان دهنده قدرت 
باالی والیبال ایران است.وی ادامه داد: امروز ملی پوشان ایران 
به درجه ای از خودباوری و قابلیت رســیده اند که به راحتی و 
بدون ترس و واهمه ای در مقابل بــزرگان والیبال صف آرایی 
کرده و آنان را دچار مشکل می کنند.کارخانه با تاکید براینکه 
حضــور در بین چهار تیم برترجهان یــک افتخار بزرگ برای 
والیبال ایران است، اضافه کرد: اگرچه برخی تصور می کنند که 
کار ایران در مرحله نهایی و با حضور تیم های قدرتمند برزیل و 
روسیه که قهرمانی لیگ جهانی را در کارنامه دارند بسیار سخت 
و دشوار است، اما من معتقدم که نباید ملی پوشان خود را دست 
کم بگیریم زیرا این جوانان همواره نشان داده اند قادرند کارهای 
بزرگی انجام دهند.این کارشناس والیبال عنوان کرد: تیم ایران در 
مرحله گروهی این رقابت ها برزیل را در خاک این کشور به راحتی 
شکست داده و می تواند با برنامه ریزی دقیق و اتخاذ تاکتیک های 
مناسب، بار دیگر بر این تیم قدرتمند غلبه کند. وی بیان داشت: اگر 
چه تیم های روسیه و برزیل تیم های خوب و قدرتمندی هستند اما 
اگر ملی پوشان ما در بازی های مرحله نهایی، حواسشان جمع باشد 
و هوشیارانه بازی کنند قطعا درجمع چهار تیم برترلیگ جهانی هستند که این مساله یک افتخار بزرگ 
برای والیبال کشور خواهد بود.کارخانه در پایان گفت: اکنون کواچ به شناخت خوبی از بازیکنان تیم 
رسیده و نقاط ضعف و قوت حریفان را به خوبی می شناسد و در صورت آماده بودن بازیکنان ایران، بازی 

های خوبی را از ایران در مرحله نهایی لیگ جهانی خواهیم دید.

مانا خوئینی

در نبــرد دو غول فوتبال جهان ، برنــد جهانی آدیداس که 
تامین کننده پوشاک دو تیم اســت و تا دیدار فینال پیش 
آمده برنده این فینال جهانی است، پیروزی که بعد از پایان 
فینال جام بیستم درآمد سرشاری نصیب گردانندگان این 

بنگاه تجاری آلمانی در ورزش خواهد کرد.

ناصر تقی پور
ورزشـــی
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رمضان ماهی است که ابتدایش رحمت اســت و میانه اش مغفرت و پایانش آزادی 

از آتش جهنم.

جهت درج آگهی های 
خود در هفته نامه خط 
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و  امور بازرگانی تماس 

حاصل فرمایید.
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 شفیعی کدکنی:
به جان جوشم که جویای تو باشم

                                                                                                                                                                   َخسی بر مـــوِج دریـــاِی تــو باشم
َتمـــاِم آرزوهـــاِی َمنــــی، کــــــاش

                                                                                                                                                                یکی از آرزوهـــای تــــــو بـــاشـم

آقا فریبرز

ثمانه اکــوان، محمد علی رجبی،  مرتضی 
رحیمی،   ناصر تقی پور، ســعید ســاداتی، 
محمد معیــن، محمد جواد مشــتهر، زهره 
نعمتی،  مائده شــیرپور، حمید خرســند،  
مهدی هدایتی، سپیده اســمی خانی ، مانا 

خوئینی، مهدی رحیمیان 

1- اگر گفتید رئیس جمهور محترم به 
چه خاطر مکدر شدند؟!

الف. دیدن عکــس های مربوط به صف 
های طویل سبدکاال!

ب. افزایــش قیمــت لبنیات و هشــدار 
کارشناسان مبنی بر سونامی پوکی استخوان!

ج. دیدن صحنه گل مســی به ایران در 
دقیقه 91!

د. شنیدن خبر افزایش قیمت خودرو
راهنمایی خیلی تابلو: نوبخت در حاشیه 
جلســه هیأت دولت گفت: »رئیس جمهور از 

افزایش قیمت خودرو مکدر است.«
***

2- به نظر شما چرا رئیس جمهور بعد از شنیدن 
خبر افزایش قیمت خودرو مکدر شدند؟!

الــف. تــازه چند مــاه حقــوق رئیس 
جمهوری یشــان را پس انداز کرده بودند و 
تصمیم داشتند برای خرید یک پراید ثبت 

نام کنند که یکهو این خودرو گران شد!
ب. آقــای روحانی طاقــت دیدن افراد 
پیاده را ندارند! آنهم در این گرمای تابستان!
ج. شاید می خواســتند در پایان دوره 
ریاست جمهوریشــان بگویند: »ما هر چند 
نتوانســتیم همه مردم را خانــه دار کنیم، 
اما ماشــین دار کردیم!«؛ که این مورد هم 

محقق نشد! 
د. ایشون بعد از باقی افزایش قیمت ها و 
منهدم شدن بورس و ... هم مکدر می شدند 

اما برای آنکه ریا نشود اعالم نمی کردند!
***

3- به نظر شــما اولین جمله ای که یکی از 
مسئوالن بعد از شنیدن خبر گرانی خودرو 
به زبان آورده کدامیــک از گزینه های زیر 

می باشد؟!
الف. بعضــی از خودروســازان بیکارند 
و کار ندارند، شــغل ندارند و دچار توهمات 
می شــوند. مدام غصــه زندگی مــردم را 
می خورند، با خودشان می گویند خودرو را 
گران کنیم تا مردم خودرو نخرند و به جاده 

ها نروند و دچار سوانح جاده ای نشوند.
ب. اینهایی که خــودرو رو گران کردند 
بیسواد هســتند! وگرنه می دونستن تورم 
االن 5درصد هســت و نباید قیمت خودرو 

رو 25درصد افزایش بدهند!
ج. بهشون بگو اول شناســنامه شون رو 
نشــون بدن بعد بیان خودرو رو گرون کنن! 
افراد بدون شناســنامه حــق افزایش قیمت 

ندارند!
د. آخ! چرا این خبرهای بد رو یکهو بهم 

می دی؟! مکدر شدم!
***

4- چرا گران شدن خودرو اینقدر مهم است؟!
الف. حــاال که اینقــدر هزینــه های 
مسافرت باال رفته، آنهایی که خودرو دارند 
می توانند با ســوار شــدن خودرویشان در 
اوقات بیکاری چند ســاعتی را »دوردور« 
کنند. با گران شــدن خــودرو همین یک 

تفریح هم از آنها گرفته می شود!
ب. حاال که اینقدر جوان بیکار در کشــور 
زیاد شــده اســت، آنهایی که شغل مناسبی 
نداشتند می توانســتند با چند تا وام و کمی 
قرض گرفتن از پدرشان ماشین دار شده و به 
شغل »مسافرکشی« روی بیاورند. اما با گران 
شدن خودرو و 20 میلیون تومانی شدن پراید 

آمار اشتغالزایی کاهش می یابد!
ج. با گران شدن خودرو دوباره برخی از 
خبرنگارهای بیکار سرچی در اینترنت می 
زنند و هی می گویند با این 20میلیونی که 
ما پراید می دهیم در آن طرف آبها می شود 

فالن خودروی شاسی بلند را خرید! 
د. اگه کســی خودرو نخره کی می خواد 
بنزین بسوزونه؟! اینطوری چطوری هوا آلوده 
بشه؟!... هیچ می دونین در صورت آلوده نشدن 
هوا دوباره گنجشک ها به شهر باز می گردند 
و با صدای جیک جیک هاشــون نمی ذارن تا 
لنگ ظهر بخوابیم؟! ... حاال متوجه شــدین 

خودرو چقدر مهم هست!

5- نظر شــما در مــورد اینکه برخی می 
گویند با 10هزار دالر می شود فالن خودروی 

باکالس خارجی را خرید، چیست؟! 
الف. همه اش فتوشاپ است!

ب. آن خودروها بومی سازی نشده اند و 
اصال به درد رانندگی نمی خورند!

ج. متاســفانه آن خودروهــا دارای ضعف 
های بزرگی هســتند! به عنوان نمونه بسیار بی 
صدا هستند که باعث می شود راننده در هنگام 

رانندگی خوابش بگیرد و یحتمل تصادف کند!
د. مگــر نشــنیده اید که مــی گویند 
هیچ ارزانــی ای بی دلیل نیســت؟! حتما 
خودروهایشــان مشــکلی دارد که ما از آن 
بی خبر هســتیم! یک ضرب المثل خارجی 
هســت که می گوید: »هنــوز آنقدر پولدار 

نشده ام که جنس ارزان قیمت بخرم!« 

در ماه مبارک رمضان همیشــه مردم ایران منتظر یک برنامه 
خوب و جذاب به نام ماه عســل هستند تا شــب های ماه مبارک 
رمضان را با آن  سپری کنند. دیدن برنامه ماه عسل در ماه مبارک 
رمضان به شــدت توسط پزشکان توصیه شده زیرا برای بدن روزه 
دار کامال مفید است و می تواند حتی ضعیف ترین روزه داران را تا 

آخر ماه رمضان زنده نگه دارد. 
 این برنامه معموال قبل از اذان مغرب پخش می شــود و سعی 
می کند به وســیله مصاحبه با بیچاره ترین افراد و پخش سوزناک 
ترین خاطــرات و اتفاقات ) کال وقایع هنــدی( ته مانده آب های 
موجود در بدن روزه دار را از چشــم هایش خــارج کند و زمانیکه 
مخاطب مورد نظر کامال بی آب و چروک شــد برنامه تمام شــده 
و اذان می دهد. پزشکان صدا و ســیما معتقدند این امر باعث می 
شــود هر شــب آب راکت و بوکرده در بدن روزه دار به طور کامل 
تخلیه شــده و بعد از اذان آب تازه جایگزین آن شود. البته غیر از 
مسائل پزشــکی این موضوع باعث می شــود مخاطبان بیشتر از 

نوشیدنی های سر سفره های افطار لذت ببرند.
اما این برنامه خاصیت های دیگری نیز دارد. این برنامه نه تنها 

برای جسم مخاطبان مفید اســت بلکه پخش برنامه ماه عسل برای روح و روان مردم نیز به شدت ضروری است. این 
برنامه همیشــه هر کسی را می تواند به ادامه زندگی امید وار کند حتی کســانی که در بدترین حالت به سرمی برند، 
زیرا باالخره بدتر از او هم به این برنامه دعوت خواهد شــد. برخی روانشناسان معتقدند:  »در جامعه ای که روز به روز 
قیمت پراید و ســمند افزایش می یابد بهترین روش برای زنده نگه داشتن مردم از لحاظ روحی ، نشان دادن بد بختی 
ها و گرفتاری های عجیب و غریب اســت.« البته در ماه رمضان امسال نیز این برنامه به خوبی وظیفه خود را انجام داد 
و باعث شــد اخیرا بازهم قیمت خودرو ها افزایش ولی هیچ کس اعتراضی نکند. حتی رئیس صدا و ســیما در یکی از 
مصاحبه های خود گفته بود یکی از دالیلی که چند ســال است در ماه مبارک رمضان سریال های طنز فاخری پخش 

نمی شود این است که اثر برنامه ماه عسل از بین نرود و مردم همچنان در غم و غصه غوطه ور باشند.
اجرای این برنامه مفید و روحیه بخش را احســان علیخانی بر عهده دارد. علیخانی با اجرایی که در این چند سال 
داشــته به یکی از بهترین بغض کننده های صدا و سیما تبدیل شده است.  بهتر بود مسئولین صدا و سیما برای اینکه 
بیشــتر خون به جیگر مردم شود و برنامه نیز گیرایی و تاثیر بیشتری داشته باشــد از نرگس محمدی) بازیگر نقش 
ستایش در سری سریال های ستایش( استفاد کنند. قطعا با استفاده از نرگس محمدی در این برنامه راحت می توان 

قیمت پراید را بدون هیچ مشکلی حداقل به سی و پنج میلیون تومان رساند بدون اینکه هیچ مشکلی ایجاد شود.
از دیگر مزایای این برنامه کاهش جرم و جنایت در کشــور است زیرا گاها در این برنامه از مجرمان پشیمان و سر 

به ســنگ خورده نیز دعوت می شــود.  رئیس نیروی انتظامی کل 
کشور نیز در خصوص برنامه ماه عسل اعالم کرد: در زمان پخش این 
برنامه میزان جرم و جنایت به صفر درصد و تا دو ساعت بعد از پخش 
برنامه این آمار به منفی 15 درصد می رســد زیرا گاهی اوقات دیده 
می شود سارقان نه تنها ســرقت نمی کنند بلکه به مردم در جهت 
پیدا شدن وسایل کمک نیز می کنند. به همین دلیل رئیس پلیس 
کل کشور از رئیس صدا و ســیما درخواست کرد تا برنامه ماه عسل 

در تمام سال هر شب پخش شود تا کال جرم و جنایت از بین برود.
خوشبختانه به حدی برنامه ماه عسل در دل مردم ایران جا دارد 
که بعد از پخش یکی از قســمت های آن دختران زیادی به صورت 
خود اســید پاشیده اند تا شاید سال آینده مهمان این برنامه باشند. 
این عالقه تنها به مردم ایران باز نمی گردد و این برنامه عالقمندان 
بین المللی نیز دارد و گفته می شــود فیلیپه اسکوالری )مربی تیم 
ملی برزیل( و جولیو ســزار )دروازه برزیل( بعد از خوردن هفت گل 
 honey moon مقابل آلمان اعالم کردند فقط به عشــق برنامه
این خفت را به جان و دل خریدند و حاضر شــدند در مقابل چشــم 
جهانیان اینطور ســکه یک پول شوند تا شایســته ترین افراد برای 

دعوت به این برنامه باشند.
برنامه احتمالی ماه عســل با مهمانان برزیلی: دعوت از فیلیپه اسکوالری ، جولیو سزار و نیمار با ویلچر )که فضای 
ذلت برزیل را قوی تر کند و چشــمای مردم کاســه خون شود(. سواالتی که احتماال احســان علیخانی از میهمانان 

برزیلی خواهد پرسید:
- چه حسی داشتی وقتی دیدی کاری که کل دنیا می گفتند آرژانتین با تیم ایران می کنه، آلمان با شما کرد؟

- چطوری هفت تا خوردی؟ سختت نبود؟
- وقتی هفتا خوردی واکنش همسرت چی بود؟ البته ای کاش می تونستیم همسرتونم دعوت کنیم.

- فیلیپه جان مردم برزیل و آبادان چی؟ بعد از این مسابقه چه رفتاری باهات داشتن؟
- آخه اسم برزیل ؟!! هفت گل !!) بغض احسان علیخانی( صبر باالی شما !!! من به این صبر حسرت می خورم واقعا 

مردای بزرگی االن رو به روی من نشستند.
- راسته می گن ایران درخواست شما رو برای بازی دوستانه رد کرده؟ حتما خیلیم براتون سخت بود آره؟

- شما خیلی خوبید که با این وجود یه دعوا راه ننداختید؟ من بودم یه کاری می کردم بازی سه هیچ شه

آزمون مکدرشناسی

مزایای پخش برنامه ماه عسل در ماه مبارک رمضان

مرتضی رحیمی

وقتی برزیل مات شد!


