
اخبار كشور

خبر ویژه

کیهان و خوانندگان

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
سامانه پیام کوتاه 30002323

* حتی شنیدن جنایتی که قاتلین شهید عجمیان مرتکب شدند سخت 
است چه برسد به دیدن فیلم این جنایت فجیع . خدا لعنت کند کسانی 
را که با هشتگ اعدام نکنید مدافع جانیان می شوند و می خواهند جای 

شهید و جالد را عوض بکنند.
سعیدی

* دادگاه قاتالن شــهید عجمیان از مدافعین امنیت کشــور را هرکس 
گوش کرد گویا روضه می شــنید . یکی از قاتالن می گفت چند ســنگ 
به سر شهید زده، قاتل دیگر فرو بردن چاقو به بدن این شهید واالمقام 
 را توصیــف می کــرد. لحظه لحظه ایــن جنایت را خــود قاتالن روایت

کرده اند.
قنبری

* اگر  برای هتاکان و توهین کنندگان به مقدسات توسط اراذل و اوباش 
و داعشــی های داخلی تدبیری نشود به دوقطبی شدن جامعه و جنگ 
داخلی منجر خواهد شد . بنابر این مجازات سخت آشوبگران ، بزرگ ترین 

مهربانی ها با این مردم خواهد بود.
0903---9219
* امــروز یاری خداونــد در یــاری همه جانبه، شــجاعانه و عاقالنه از 
ولی خداســت.  در این صورت یاری خداونــد نیز در پی خواهد آمد که 

فرمود: ان تنصرواهلل ینصرکم.
شجاعی

* آن کســانی که با دروغ سازی های پی درپی خود را آماده برای تشییع 
جنازه رونقی نشان می دادند با آزاد شدن این فرد از زندان و سالم بودنش 
این شجاعت را دارند که بگویند این همه دروغ برای چه بود؟ چرا این فکر 

را نمی کنند که با افشاء حقایق نزد عالم و آدم رسوا می شوند؟
زارع

* مدعیان طرفداری از  زن، زندگی، آزادی در طول دو ماه اخیر تا توانستند 
با ابراز خشونت و ارتکاب جنایت در جامعه نفرت پراکنی کردند و سرانجام 
سر از فحاشی های شرم آور، هتک حرمت و تجزیه طلبی درآوردند و این 
حرکت خیلی زود تقلبی بودن خودش را نشان داد. از قدیم گفته اند بار 

کج به منزل نمی رسد.
عبیدی

* در نمایشگاه نمای ساختمان که از سوی شهرداری در پارک گفت وگو 
برپا شده بود برخی ازخانم هایی که مسئول غرفه ها بودند پوشش زننده 
داشتند و گاه کشف حجاب کرده بودند. مسئولین امر در شهرداری بابت 
ایــن موضوع و این حرکت که در حوزه تحت مدیریتی آنان اتفاق افتاده 

چه توجیهی دارند؟
پرتو

* پیشنهادم این اســت که محرومیت های اجتماعی جایگزین برخورد 
قضایی با بی حجابی بشود. به نظر می رسد اثر اجتماعی آن بیشتر باشد. 
در هر حال نباید نسبت به معضل بی حجابی و کشف حجاب در جامعه 

بی تفاوت بود.
جمال لو

* در دو ماه اغتشاشــات اخیر جسارت افراد الابالی برای بی حجابی در 
بعضی از شهرهای کشور مانند بابلسر در مازندران بیشتر شده است. دولت 

و مسئولین ، دیگر باید جلوی این بی حرمتی ها را بگیرند. 
حجازی

* دشــمنی دشمنان با نظام و انقالب همیشه وجود داشته و دارد. مهم 
این است که در دســتگاه های دولتی سوءمدیریت وجود نداشته باشد 

و ناراحتی و نارضایتی مردم زمینه سوءاستفاده دشمن را فراهم نکند.
مقاره

* خوشــحالی کــردن عده ای مزدور و یا جاهل بعــد از باخت تیم ملی 
فوتبال به آمریکا چیز جدیدی نبود. ملت که همکاری گروهک نفاق  و 
نیز تجزیه طلبان با صدام برای بمباران و ضربه زدن به ایران اســالمی و 

قتل عام ملت را فراموش نکرده است. 
سوری

* اینکه بازی فوتبال را به آمریکا باختیم فدای سر بچه ها مهم این است 
که شرافتمندانه بازی کردند و کم نگذاشتند. بازنده واقعی وطن فروشانی 

بودند که از باخت تیم ملی ایران خوشحالی کردند.
جهانی

* تیم ملی فوتبال کشــورمان فــارغ از هر نتیجه ای که در میدان بازی 
بگیرد تیم ملی ما ایرانیان است و جزئی  از هویت ما می باشد. همان طور 
که رسانه های مزدور نمی توانند تعلق ما به خانواده هایمان را بگیرند کسی 

هم نمی تواند تعلق ما به تیم ملی کشورمان را بگیرد.
صادق نژاد

* باخت تیم ملی فوتبال کشورمان به آمریکا واقعا تلخ و ناراحت کننده بود. 
مخصوصا که به صعود نزدیک شده بودیم لعنت خدا بر افراد بی وطنی که 

تا توانستند روی تیم ملی کشورمان فشار روانی وارد کردند.
برزویی

* بعضی ها از شادمانی یگان ویژه نیروی انتظامی بعد از پیروزی تیم ملی 
فوتبال کشورمان به تیم ولز تعجب کرده بودند. چرا برخی متوجه نیستند 
که ما همه فرزندان یک کشور و در غم و شادی یکدیگر شریک هستیم. 
حافظان امنیت مردم طبیعی است درغم و شادی مردم بیشترین تعلق 

خاطر را داشته باشند. 
آرزو نظری

* بازی های تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2022 فارغ از نتایج آن 
یک حقیقت را به خوبی نشان داد و آن این بود که هرگاه تیم ما در الک 
دفاعی رفت گل خورد و نتیجه بازی را هم واگذار کرد. برعکس وقتی در 
بازی دوم با ولز دســت به هجوم زد هم گل زد و هم پیروز میدان شــد. 
می خواهم نتیجه بگیرم که در حفاظت از مرزهای کشــور و امنیت ملی 

نیز نباید به الک دفاعی داخل مرزها فرو رفت.
مهاجر

* وقتی به اکثر نانوایی های بربری مراجعه و درخواست نان بدون کنجد 
داریــم اظهار می دارند نداریــم! چرا مردم به خاطر چند دانه کنجد باید 
هزار تومان بپردازند. از مســئولین امر درخواست می شود به این مسئله 

رسیدگی کنند.
سلیمانی از منطقه 10 تهران
* بنزین ثروت ملی و متعلق به همه ملت است نه صرفا کسانی که وسیله 
نقلیه دارند . بیش از نیمی از مردم وســیله نقلیه ندارند . عدالت اقتضا 
می کند پول یارانه ای که به دارندگان خودرو پرداخت می شود به این قشر 

فاقد وسیله نقلیه نیز پرداخت شود.
قویدل

* چرا دبیر شــورای عالــی فضای مجازی منصوب دولــت قبل که بر 
حفظ سکوهای فضای مجازی دشمن اصرار داشته ،  هنوز در راس این 

شوراست؟!
راوی

* مسئولین در برابر زیاده خواهی مخابرات در افزایش قیمت 500 درصدی 
خطوط ثابت برای کم مصرف ها و بدون مصرف ها بایســتند . واقعا برای 
این اقشــار عادالنه نیســت که همانند افرادی که می توانند بیش از سه 
 هزار یا چهار هزار دقیقه صحبت کنند از نظر هزینه یکســان محاســبه

شود.
4167---0933 و 9151---0902
* از آنجــا کــه معلولیــن نابینا و کم بینــا مانند معلولین جســمی و 
حرکتــی نمی توانند از تســهیالت ثبت نام خودرو اســتفاده بکنند در 
تــردد خود متحمل هزینه ســنگینی در زندگی می شــوند. از دولت و 
 دولتمردان تقاضا داریم برای اجرای عدالت ، ســهمیه بنزین به این قشر

اختصاص بدهند.
روزبهانی

هراس مقام اطالعاتی اسرائیل
از تشدید بحران امنیتی 

افسر عالی رتبه ضداطالعات ارتش اســرائیل می گوید اعتراضات و درگیری و 
خشونت های کرانه باختری نه تنها کاهش، بلکه افزایش خواهد داشت.

به گزارش روزنامه تایمز اسرائیل، سرتیپ »آمیت سعر« )رئیس دایره تحقیقی 
ضداطالعات ارتش اسرائیل( گفت تصور می کنم روند خشونت در کرانه باختری در 

سال آینده، تنها رو به افزایش خواهد داشت.
وی گفت: بنیان هایی که به اسرائیل امکان مدیریت آشوب را می داد، با خشم 

روزافزون نسل جوان فلسطینیان متزلزل شده است.
سرتیپ آمیت سعر گفت: پس از ایران، سیر صعودی خشونت در کرانه باختری، 

بزرگ ترین چالش اسرائیل در سال 202۳ خواهد بود. 
سعر که در کنفرانس اتاق فکر نظامی »گزیت« سخنرانی می کرد، افزود: شاید 
مردم بگویند هیچ چیز فرقی نکرد و تروریسم فصلی است، هر چند سال یک بار موج 
برمی دارد، بعد آرام می شود و باز برمی گردد. کسانی در نهادهای امنیتی هستند که 
چنین باور دارند، اما من نظر دیگری دارم. من فکر می کنم ما می بایســت آنچه در 
ماهای اخیر شاهد بوده ایم را بررسی کنیم، نه بر محور شمار حمله ها، بلکه براساس 
علل و انگیزه ها. ما شاهد تزلزل بنیان هایی هستیم که به ما امکان مدیریت وضعیت 
را می داد. بنیان هایی بودند که در طول سال ها به ما امکان می دادند درگیری ها را 
با هزینه نسبتاً  اندک مدیریت کنیم اما در سالی که گذشت، و در سال 202۳، آن 

بنیان ها و امکانات متزلزل خواهند بود.
سعر گفت: تشکیالت خودگردان فلسطینیان، مشروعیت خود را در میان جوانان 
فلسطینی از دست داده، و دسترسی به سالح گرم در کرانه باختری آسان است و 
امکان حمله های مســلحانه مکرر را ایجاد می کند. در مقایسه با ۹۱ مورد در سال 
گذشته، نیروهای دفاعی اسرائیل در سال جاری دست کم 2۸۱ حمله »مسلحانه« 

و اقدام علیه غیرنظامیان و سربازان اسرائیل در کرانه باختری ثبت کرده اند.
او اظهار داشت: کسانی را می بینم که ساعت چهار صبح از خواب پا شده اند فقط 
برای اینکه به خودروهای زرهی نیروهای ارتش اســرائیل که وارد روستا می شوند، 
ســنگ پرتاب کنند. تصور ابعاد خشمی که باعث این کار می شود، ترسناک است. 
آنها به همه چیز فحش می دهند، به تشکیالت خودگردان، به دیگران. خشمگین اند 
و تســلیحات و تهییج در دسترشان است. می خواهند »استوری« خود را بسازند و 

روی تیک تاک بگذارند.
در همیــن حال بــه گزارش روزنامه جروزالم پســت، رئیــس  دایره تحقیقی 
ضداطالعات ارتش اســرائیل در بخشی از سخنانش گفت: ایران با دانش هسته ای، 
ســانتریفیوژها و نیروگاه های بیشتر، در پیشرفته ترین مرحله برنامه هسته ای خود 
نســبت به قبل است. وی گفت: حکومت ایران از اعتراضاتی که در سه ماه گذشته 
این کشــور را متالطم کرد، عبور می کند، چون ابزارهای بســیار قوی برای مهار 
)اغتشاشــات( ساخته اســت. دولت جمهوری اسالمی در گذشــته نیز با اتفاقات 

مشابهی مواجه شده است.
سرتیپ صهیونیست می گوید: برای اولین بار، ما شاهد ارائه تسلیحات پیشرفته 
ایران به روسیه در جنگ اوکراین هستیم. نزدیک شدن ایران و روسیه ناشی از نیاز 
روسیه است. این یک تغییر چشمگیر است. این یک تصمیم راهبردی روشن بود. 
ایرانی ها برای کمک های خود، بهایش را از روسیه خواهند گرفت. این چیزی است 

که ما باید درباره آن نگران باشیم.
ســرتیپ ســعر در ادامه افزود: با باقی ماندن اسرائیل به عنوان دشمن اصلی، 
تهــران به ارتقــای قابلیت های خود برای جنگ علیه اســرائیل ادامه می دهد و با 
تقویت گروه های نیابتی خود در سراســر منطقه در حال تقویت قدرت خود برای 
جنگ متقارن علیه اسرائیل است. ایران همچنین با دانش هسته ای، سانتریفیوژها 
و نیروگاه های بیشــتر در پیشرفته ترین مرحله برنامه هسته ای خود نسبت به قبل 
است. ایران کنترل کاملی بر فرآیند غنی  سازی دارد و تنها به تصمیم سیاسی برای 
رفتن به سمت بمب نیاز دارد، هیچ مانع فنی وجود ندارد. برنامه ای کامال متفاوت 

با آنچه در گذشته دیده بودیم.
موفقیت های دولت در زمینه 

انضباط مالی و مهار کسری بودجه
بانک مرکزی در گزارشی فهرستی از موفقیت های دولت در زمینه کاهش نرخ 
رشد نقدینگی، مهار کسری بودجه، انضباط مالی و رشد تولید ناخالص ملی ارائه کرد.
بانــک مرکزی در واکنش به تحلیل مغرضانــه روزنامه اصالح طلب هم میهن، 
خاطرنشــان کرد: دولت ســیزدهم از آغاز فعالیت خود و بدون توجه به تجربه تلخ 
اجرای سیاســت های دستوری ســال های گذشته، خود را متعهد و ملزم به رعایت 
انضباط مالی و مدیریت هزینه ها و کســب درآمدهای پایدار نموده اســت. کنترل 
تورم را با توجه به آثار وخیمی که در دهه گذشــته داشته است، به عنوان یکی از 

اولویت های جدی خود مطرح و مورد پیگیری قرار داد. 
مجموعه این اقدامات موجب کاهش تورم از معادل 5۹.۳ درصد در شــهریور 
۱400 با ۱۹ واحد درصد کاهش به ۳۹.۶ درصد در ۱2ماهه منتهی به مهرماه سال 

جاری و همچنین کنترل رشد ۱2ماهه نقدینگی شده است. 
بررســی رشــد نقدینگی در مهرماه ۱40۱ حاکی از تداوم روند کاهشی این 

متغیر همچون ماه های گذشته بوده است. حجم نقدینگی در پایان مهرماه ۱40۱ 
 به رقم 5۶7۶۹.7 هزار میلیارد ریال رســید که نسبت به پایان سال ۱400 معادل
 ۱7.5 درصد رشــد نشــان می دهد. همچنین، نرخ رشــد ۱2ماهــه نقدینگی از

42.۸ درصد در پایان مهرماه ۱400 طی یک روند نزولی به ۳4.۳ درصد در پایان 
مهرماه ۱40۱ کاهش یافته است. روند رشد ۱2ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت 
سیزدهم و متأثر از رویکرد انضباط گرایانه دولت و سیاست های پولی و نظارتی فعال 
بانک مرکزی به طور قابل مالحظه ای کاهشی بوده و از 42.۶ درصد در پایان تیرماه 
۱400 با کاهش هشت درصدی به ۳4.5 درصد در پایان مهرماه سال ۱40۱ تنزل 
یافته است.  همچنین دولت خود را متعهد و ملزم به رعایت انضباط مالی و مدیریت 
هزینه ها و کسب درآمدهای پایدار نموده است. این مهم در عملکرد شش ماهه تحوالت 
وضع مالی دولت نیز به خوبی نمایان می باشــد، به طوری که در شش ماهه اول سال 
جــاری درآمدهای عمومی دولت از رشــد 5۹.2 درصدی برخوردار بود؛ حال آنکه 
هزینه های جاری دولت تنها با رشد ۳0.7 درصدی مواجه بوده است. در نتیجه این 
اقدامات، کســری تراز عملیاتی با کاهش ۱۹.۶ درصدی و کســری تراز عملیاتی و 
سرمایه ای )کسری بودجه دولت( با کاهش ۱0۱.7 درصدی در شش ماهه اول سال 
همراه گردیده اســت. در این مقطع زمانی همچنین استفاده از تنخواه گردان بانک 
 مرکزی که واجد آثار پولی ناشی از عملیات مالی دولت است، با کاهش قابل توجه

۹۱.۶ درصدی نسبت به شهریورماه سال ۱400 همراه شود.
دولت ســیزدهم در شــروع به کار خود با کسری بودجه سنگین ناشی از عدم 
تحقق منابع پیش بینی شده در قانون بودجه ۱400 مواجه بود. عالوه بر این، تسویه 
55 هــزار میلیارد تومان تن خواهی که دولت قبل از بانک مرکزی برای هزینه های 
خود دریافت کرده بود به دولت سیزدهم موکول شده بود. در این شرایط کار دولت 

سیزدهم برای جلوگیری از وخیم تر شدن رشد پایه پولی سخت تر شد. 
با این حال دولت سیزدهم برای حل شکاف عمیق میان منابع و مصارف خود و 
در نهایت جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه، دو اقدام عمده را در پیش گرفت. از 
یک سو تمام تالش خود را برای کنترل هزینه ها به کار بست و در تخصیص بودجه 
صرفا اولویت های اساسی کشور را در نظر گرفت. عالوه بر کنترل هزینه ها، دولت با 
پیگیری سیاست هایی موفق شد در ماه های باقی مانده از سال ۱400 منابع خود را 
به مقدار چشمگیری افزایش دهد تا مانع رشد پایه پولی از ناحیه کسری بودجه شود.

نسخه بردگی و برّه گی
برای حل مشکل با آمریکا!

روزنامه هم میهن با طرح این سؤال که چگونه مشکل آمریکا با ایران حل می شود، 
ادعا کرد اگر با آمریکا توافق کرده بودیم، مشکالت فعلی اقتصادی را نداشتیم.

سردبیر این روزنامه می نویسد: »چگونه مشکل آمریکا با ایران حل می شود؟« ، 
این پرسش چنان که اخیرا نیز بیان شد ، »یک سؤال جدی و واقعی« است و از این 
رو ، نیازمند بحث و گفت وگو در فضای سیاســی میان جریان هایی با دیدگاه ها و 
گرایشهای مختلف. مقام رهبری نیز در سخنان اخیر خود با طرح این پرسش ، در 
ادامه تاکید کردند که »قصد دعوا نداریم«. سخنی که می توان آن را نشانه ای تلقی 
کرد از اینکه که اوال ، نظام سیاسی قصد درگیری و دعوا و باالبردن تنش با آمریکا 
را ندارد. و ثانیا ، برای گفت وگو و اظهارنظر درباره یافتن پاسخ این پرسش ، رویکردی 
مبتنی بر  ســتیز در قبال مخالفان و منتقدان سیاست های  موجود حاکم نیست و 
می توان حول آن به طرح دیدگاه ها و ارائه پیشــنهادها پرداخت. طرح این پرسش 
به معنای تغییر سیاســت رسمی نیست. چنان که در سخنرانی اخیر نیز ، بر موضع 

اتخاذشده در سال های ۱۳۹4 و ۱۳۹5 در مخالفت با برجام دو و سه تأکید شد.
در این میان ، توافق هسته ای )برجام( تجربه ای است که از اوایل دهه ۹0 شکل 
گرفت و به رغم همه فرازونشیب ها و مواجهه هایی که از دوسـو ایـران و آمریکا در 
قبال آن صـــورت گرفت ، همچنان دست کم در سطح گفتارهای دیپلماتیک روی 
میز اســت و دو طرف ، هنوز نخواسته اند یا نتوانسته اند الگوی بدیل و گزینه رقیب 

جدی ای جایگزین آن کنند...
رای مردم به حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹2 پیامی آشکار 
از آشتی جویی با جهان و تنش زدایی با خود داشت. امروز نیز به رغم همه ماجراهایی 
که برجام از سر گذرانده است ، همچنان آن دوگانه در صحنه سیاسی ایران پیدا و 
نمایان است. از یک سو ، جریان طرفدار تنش زدایی بین المللی و عادی سازی موقعیت 
ایران در صحنه جهانی ، هـم آن زمان و هم امروز بر این باور است که برجام به مثابه 
رویکردی که برای حل بحران درازدامن هســته ای ایران ، پاسخ داد؛ می توانست در 
سایر حوزه های مورد منازعه نیز آزموده شـود و از امری تاکتیکی و مقطعی ، فراتر 

رود و از منظری استراتژیک و راهبردی تداوم یابد و تقویت شود.
فارغ از آنکه استدالل ها و رویکردهای کدام دیدگاه نسبت بیشتری با واقعیت 
سیاسی و مناسبات جهانی داشته باشد؛ آنچه هریک از دو سـو باید درباره آن پاسخ 
دهند ، نتایج اقتصادی اســت که اتخاذ رویکرد آنان در صحنه سیاست خارجی ، در 

داخل و در وضعیت معیشت مردم در پی خواهد داشـت. دیـدگاه مخالف تداوم و 
تعمیق برجام در این زمینه ، همه چیز را به نقد دولت قبل نسبت می دهد و با گذشت 
بیش از یک ســال ونیم از روی کار آمدن دولت جدید ، همچنان از حســن روحانی 
و کابینــه او به عنوان»بانیان وضع موجود« یاد می کند که با گره زدن زلف اقتصاد 
به برجام و حل مســائل سیاســت خارجی با غرب ، نقش بر آب زدند و فرصت ها و 
ظرفیت های متکی بر »اقتصاد مقاومتی« یا مبتنی بر »نگاه به شرق« را سوزاندند. 
چنین اســت که در این دیدگاه ، کارنامه منفی اقتصاد ایران در دهه ۹0 به ناتوانی 
مدیران دولت )و به تعبیر دقیق تر: دولت قبل( مرتبط دانسته می شود؛ اما در عین 
حال ، این نکته نادیده گرفته می شود که رشد اقتصادی صفر و منفی ایران در دهه 
۹0 که کشــور را از قافله توســعه خارج ساخت ، دقیقا مربوط به سال های ابتدایی 
این دهه )قبل از روی کار آمدن دولت روحانی( و ســال های ۱۳۹7 به بعد )بعد از 
خروج آمریکای ترامپ از برجام( بوده است و اتفاقا ، در مقطعی که تا حدی اقتصاد 
کشــور توانســت از منافع برجام بهره مند شود ، با نرخ تورم پایین و رشد اقتصادی 

مثبت همراه بوده است.
این در حالی اســت که پس از خروج آمریکا از برجام و اتخاذ سیاست »فشار 
حداکثری« از سوی دولت ترامپ ، بار دیگر روند افزایش نرخ تورم شتابان تر از پیش 
احیا شــد و با بالتکلیف ماندن احیای برجام در دولت جو بایدن ، این روند گرچه 
کمی کندتر شد ، اما تداوم یافته است تا آنجا که تورم حداقل 40 درصدی به یکی 
از ویژگی های ســاختاری اقتصاد ایران در چهار ســال گذشته تبدیل شده است. 
اگر دیدگاه مخالفان برجام و کاهش تنش در روابط با آمریکا درســت بود ، انتظار 
می رفت با تغییر دولت روحانی )کـه از منظر آنان ، مورد اتهام و بانی وضع موجود 
بوده اســت( ، این روند متوقف شــود. اما نه تنها منتقدان که مدافعان دولت کنونی 
هم از ارائه گزارش یا دســتاورد مشخص و مستندی که نشان دهد تغییر گسترده 
مدیران دولت و روی کار آمدن طیف »انقالبی« و باورمندان به شعار »ما می توانیم« 
گرهی از این کالف سردرگم گشوده ، ناتوان مانده اند. چنین است که روند شتابان 
تورم و فرو ریختن ساختارهای اقتصادی نه تنها متوقف نشده که با روی کار آمدن 
مدیرانی که نسبت  اندکی با جریان های جدی و موثر اقتصاد و مدیریت دارند ، روند 

اداره کشور با معضالت جدی تر مواجه شده است.
... از میان فعاالن و نیروهای سیاسی منتقد ، کسی اعتراضات اخیر را به آمریکا 
و قدرت های خارجی نســبت نداده است که راه حل برون رفت از آن ، حل مسائل با 
آمریکا باشد. اتفاقا ، این رویکرد بیشتر در تحلیل ها و گفتمان رسمی دیده می شود.«

درباره این یادداشــت، چند نکته شایان یادآوری است. اوالً نویسنده این متن، 
سردبیر نشریه صداست که چند سال قبل در سرمقاله ای و در واکنش به انتشار تصویر 
مذاکرات تحقیرآمیز ترامپ با رئیس جمهور صربســتان )به شکل فضای بازجویی( 
نوشت: »از نگاه منتقدان [انقالبی]، علتی که ترامپ از مذاکره کننده می پرسد، این 
اســت: همچون بره ای در مذبح و برده ای در مسلخ. آیا اقداماتی از این جنس باید 
مایه شرمساری دانســت؟ فرض کنیم سیاستمدار صرب همچون متهمی در اتاق 
بازجویی وقتی یک برده نشسته؛ اگر منافع،  چنین اقتضا می کند،  باید آن را تمسخر 

کرد یا »عقالنیتی سیاسی خواند«؟
مشــابه همین تحلیل را ســایت خبرآنالین بهمن ۹2 منتشر و اذعان کرد که 
نحوه واگذاری سبد کاال و توهین و تحقیر مردم و زیر دست و پا له شدن آنها، برای 
انتقال پیام درخواست مذاکره جدی به آمریکا الزم بوده و ارزشش را داشته است!

بنابرایــن افراطیون غربگرا، از همــان ابتدا تا امروز، نه در پی مذاکره ای برابر و 
محترمانــه و به نفع ملت ایران، بلکه در پی تحقیر مردم، واگذاری امتیازهای نقد، 
افزایش بیشتر فشارها به کشــور،  وادار کردن نظام به واگذاری امتیازات جدید در 

چارچوب ریل گذاری برجام سه بوده اند.
از این منظر هم شــرم آور است که روزنامه وابسته به آقای کرباسچی)دبیرکل 
ســابق حزب اشرافی کارگزاران( به جای شرمندگی نسبت به سرنوشت عبرت آموز 
برجام، همچنان ســنگ برجام 2 و ۳ )واگذاری نفوذ منطقه ای و قدرت نظامی( را 

هم به سینه بزند.
ثانیا نمی شــود دستاورد »دولت برجام و دیگر هیچ« را تقطیع کرد و به جای 
بازخوانی برآیند این معطلی ۸ ساله در عملیات فریب برجام، شرینی های آدامسی یکی 
دو ساله آن را برای مردم فاکتور کرد. برجام یک تله گذاری سیاسی برای تاثیرگذاری 
بر انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در سال های ۹4 و ۹۶ بود آخر که خر طرف 
مقابل از پل گذشت، تشدید فشارهای تحریمی در همان دولت اوباما برای اخاذی های 
جدید آغاز شد. در برآیند کار هم بنا بود دولت ایران دائما امتیاز بدهد تا بتواند به 
فــروش نفت در کانال تحت نظر آمریــکا ادامه دهد و در عین حال، دائما از لحاظ 
درآمدی و تجاری و صادرات، کامال کانالیزه شود. نتیجه این روند پسرفت اقتصادی 
کشــور و فرصت سوزی ۸ ساله بود. و جالب اینکه حتی دولت دموکرات بایدن هم 
پس از ترامپ حاضر نشد برای اجرای تضمین شده برجام، تضمین و تعهد بدهد، یا 
تحریم های دوبرابر شده در روند پسابرجام را لغو کند. با این وجود،  عجیب است که 

روزنامه آقای کرباسچی، آه حسرت برای عدم احیای برجام می کشد.
و نکته آخر اینکه برجام در کنار تحریم و فشــار سیاســی و حمایت از جریان 
برانداز، یکی از اهرم های فشــار آمریکا بوده اســت که روند با آن باید بر روی کار 
آمدن عناصر غربگرا و یا اغتشاشات و آشوب و یا ترکیب هردو ختم شود، چنان که 

سال های ۹۶ و ۹۸ اتفاق افتاد.

آشــوب های زورکی و مصنوعی، عمر طوالنی ندارند، اگرچه شروعی 
پُرسروصدا داشته باشــند. در این میان اگر با استفاده از »جادوی رسانه« 
و »حقه های شــیطانی« و صدالبته »جنایت های قرون وســطایی« چنین 
آشوب هایی را »گســترده و بزرگ« و »جدی« جا بزنند هم، طول عمرشان 
مفتضحانه تمام می شــود که دیدیم تمام شد. دیروز آشوب سازان لندن و 
تل آویو نشین و آن اقلیت کم هوش داخلی شان سیلی سختی از مردم باهوش 

ایران خوردند و مفتضح شدند!
حاال شاید بشود در چنین فضایی این تاریخ دوونیم ماهه را تورقی زد و به 
دور از هیاهوهای سیاسی، به تحلیل برخی تحوالت آن نشست. می خواهیم، 
قطعه ای از این تاریخ کوتاه را برداشته، با استفاده از نظریات و ایده هایی در 
مبحث »جامعه شناسی خشونت« و »جرم«، آن را- نه خیلی عمیق- که در 
حد یک مقاله ژورنالیستی، تبیین کنیم: 12 آبان 1401 جنایت تکان دهنده در 
شهرستان الهیجان! جامعه هدف مان از کل این تکه از تاریخ، 17 نوجوان است!

 17 یا 18 نفر که غالبا نوجوانان 16 و 17 ساله اند، به همراه یک خانم معلم 
وارد خانه یک مامور پلیس شــده، او را جلوی زن و فرزندنش، به شــکل 
وحشیانه ای سالخی می کنند. خواندن جزئیات این جنایت آن قدر تکان دهنده 
است که دود از کله آدم بلند می کند. در بین قاتالن، چند دختر و پسر هستند 
که وقتی در حال توضیح حادثه اند، به اقتضای سن کمی که دارند، به خوبی 
نشان می دهند، نه تحلیلی از سیاست دارند، نه از اقتصاد و فرهنگ چیز زیادی 
می فهمند و در عمر کوتاه شان چه بسا حتی یک مرغ را هم نکشته باشند. در 
و دیوار خانه آن شهید امنیت اما چنان مملو از خون شده که یادآور جنایات 
داعش است و بیش از هر چیز میزان باالی قساوت را نشان می دهد. سؤال این 
است: چطور ناگهان 17 نوجوان که به احتمال زیاد هیچ سابقه جنایی ندارند، 
در اولین تجربه خود این طور وحشــی می شوند؟ این 17 یا 18 نفر که گفته 
می شود اصال یکدیگر را نمی شناختند، چگونه یکدیگر را پیدا کرده و در راِه 

هم قرار می گیرند و به طور دسته جمعی به سمت قربانگاه حرکت می کنند؟
به این نکته هم توجه کنید که همه این افراد بالاستثناء پس از دستگیری 
 در حالی که  گریه می کنند این جمــالت را تکرار کرده اند: »اصال نفهمیدم 
چی شد... به خدا خودمم باور نمی کنم این کارو کرده باشم. جوگیر شدم....«
»امیل دورکیم« را پدر جامعه شناســی می دانند چرا که این حوزه مهم 
علوم انسانی را رسما وارد ســاحت علم کرد و مطالعه روش مند »جامعه« 
 را رســما کلید زد. او در کتاب مهم »قواعد روش جامعه شناســی« از ایده 
»امر اجتماعی«)Social Fact( رونمایی می کند. »امر اجتماعی« را می توان 
به عنوان بنیادی  ترین مسئله جامعه شناسی در دوران کالسیک و حتی بعد 
از آن نام برد و بسیاری از جامعه شناسان می گویند شناخت هستی و ماهیت 
امر اجتماعی و پاسخ به چگونگی تولید آن، می تواند ما را در درک بهتر جهان 
اجتماعی و چگونگی ساخت مسائل و پدیده های اجتماعی یاری رساند. به 
زبان ساده تر می توان گفت، امر اجتماعی، شیء یا واقعیتی بیرون از انسان 
اســت و بر اذهان و رفتار جامعه اثر می گذارد و می تواند به ما در حل برخی 
مسائل و پدیده های اجتماعی ]اینجا جنایت الهیجان[ یاری رساند. راه حس 
کردن وجود این واقعیت نیز، مقاومت کردن در برابرش است. این ماجرا را به 
عمد از نگاه دورکیم دنبال می کنیم و با یکی دو مثال ساده ادامه می دهیم: 

تصور کنید در استادیوم فوتبال و در جمع تماشاچیان بازی استقالل و 
پرسپولیس هستید. یک استقاللی وارد جمع تماشاچیان متعصب پرسپولیسی 
می شــود. آیا می تواند مثل همیشه علیه تیم پرسپولیس شعار دهد؟ آنچه 
اینجا سنگینی اش را حس می کند و کار را برایش دشوار می نماید، همان امر 
اجتماعی است که در آن جمع ولو محدود، ظهو و بروز یافته است. گاهی این 
فضا، فرد را به سمت رفتارهایی ُهل می دهد که شاید اگر بعدها تصاویر آن 
رفتارهایش را ببیند، متعجب شده و شرمگین شود. یا فضایی را تصور کنید 
که مثال، بسیاری از تولیدکنندگان کفش به دستگاه های پیشرفته مجهز شده 
و برای کاهش هزینه ها و افزایش میزان و سرعت تولید، روش تولید سنتی 
را کنار گذاشته اند. اینجا یک »حقیقت« و »امر اجتماعی« به وجود آمده که 
همه تولیدکنندگان را به سمت مجهز شدن به دستگاه های پیشرفته سوق 
می دهد و اگر فرد بخواهد همچنان روی تولید سنتی اصرار بورزد، به احتمال 
قریب به یقین، سنگینی آن را به شکل »ورشکستگی« به چشم خواهد دید! 
این همان »امر اجتماعی« است که تولید کنندگان سنتی را به سمت مجهز 
شدن به دستگاه های مدرن ُهل می دهد. دورکیم »امر اجتماعی« را یک پدیده 
کاماًل جمعی و نه فردی می داند و معتقد اســت وقایع حیات فردی با وقایع 
حیات جمعی نامتجانس هستند. این جامعه شناس شهیر فرانسوی در ادامه 
وقتی به مسئله »جرم« و »نابهنجاری های اجتماعی« می رسد تاکید می کند، 
وجود امر اجتماعی در وقوع جنایت و بزهکاری ها، به معنای بی اختیار بودن 

فرد و تبرئه متخلف نیست و برخورد قوه قهریه با متخلف الزم است.
 برگردیم به جنایت شهرســتان الهیجان. آن طور که گفته شــده، این

17 نوجوانان، هماهنگی قبلی با یکدیگر نداشــته اند و در فضایی مشترک 
قرار گرفته و هیجانات و خشم یکدیگر را در طول راه تقویت کرده اند. چیزی 
شبیه به »هیستری جمعی« که افراد هیجانات ]اینجا خشم[ یکدیگر را تقویت 
می کنند و رفتارهای مشابهی بروز می دهند. تحت فضایی که باعث بروز این 
»امر اجتماعی« شده قرار گرفته و رفته رفته تبدیل به هیوالهایی می شوند 
که اقدام به قصابی یک فرد بی گناه جلوی چشم خانواده اش می کنند. اما با 
گذشــت زمان و خروج از این فضا، وقتی با اقدامات شان مواجه می شوند، 
حیرت زده می گوید: »اصال نفهمیدم چی شد؟« اما این فضا و »امر اجتماعی« 
در ماجرای جنایت الهیجان، چگونه و توسط چه کسانی تولید شد؟ بخوانید:

راجع به سوءاســتفاده از علم و تکنولوژی که باعث ظهور جنبش های 
مخالف علم در جهان شده، پیش از این در این ستون توضیحات مبسوطی 
داده ایم. ما فکر می کنیم پاسخ سؤال دو خط باالتر این یادداشت در تکنولوژی 
»رســانه« اســت. فضای مجازی در ایران به دلیل برخی کوتاهی ها و حتی 
خیانت ها سال ها رها و ِول بوده و اثرات مخرب برخی عقب ماندگی ها در این 
حوزه مدت ها باقی خواهد بود. فضای مجازی درست مثل فضای حقیقی، نیاز به 
قانون دارد. در تاریخ می خوانیم جوامع اولیه و وحشی برای خروج از »وضعیت 
طبیعی« بود که رفته رفته و طی سال ها دریافتند که باید قوانینی وضع کنند 

چرا که نبود قانون را مساوی با ادامه هرج و مرج و خشونت می دیدند. 
چه خوش مان بیاید چه نه، جریان های سیاسِی وابسته ای در این کشور 
تنفس می کنند که ادامه حیات سیاسی شان به حاکم بودن چیزی شبیه به 
همین وضع طبیعی در »فضای مجازی« گره خورده و در چنین فضایی است 
که می توان، امرهای اجتماعی ترسناکی به شکل کامال مصنوعی و زورکی خلق 
کرد و عده ای کم خرد ولو قلیل را تبدیل به قاتالنی کرد که به راحتی به جان 
و مال و ناموس مردم تعرض می کنند. بروید و قوانیِن خالقان ارزش هایی مثل 
آزادی بیان، دموکراسی و گردش آزاد اطالعات را مطالعه کنید. درست مثل 
فضای حقیقی جامعه، قوانین بسیار سفت و سختی بر فضای مجازی این جوامع 
نیز حاکم است. همین دو روز پیش بود که خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش 
مفصلی از آغاز عملیات ساالنه و سراسری پلیس آلمان برای برخورد با تخلفات 
فضای مجازی منتشر کرد و نوشت پلیس آلمان کسانی را که اقدام به انتشار 
اخبار دروغ و نفرت پراکنی می کنند، شناسایی کرده و به صورت جست وجوی 

خانه به خانه شروع به دستگیری آنها می کند. 
 جالب اســت که، بخش مهم این سوءاســتفاده از تکنولوژی رسانه، 
از سوی همین کشورهایی صورت می گیرد که برای رسانه های خود قوانین 
سفت و سخت وضع کرده اند. رسانه های فارسی زبان لندن و تل آویونشین طی 
دوونیم ماهی که گذشت، هیچ قانونی در حوزه رسانه نبوده که در مواجهه با 
کشورمان، زیر پا نگذاشته باشند. از ترویج علنِی »پلیس کشی« تا آتش زدن 
مســاجد و... را علنا ترویج و تشویق کردند. الحق واالنصاف اکثریت جامعه 
هوشــیار ایرانی، فریب این شعبده بازی های رسانه ای را نخوردند و تنها آن 
معدود افراِد خامی فریب خوردند که جنایتی مثل جنایت الهیجان را رقم زدند.
 شــاید انگیزه و هدف اولیه از راه اندازی رســانه، »اطالع رســانی«، 
»گــردش آزاد اطالعات« و به قول »هابر ماس« کمک به »دموکراســی« و 
»تشکیل حکومت مشروع« بوده باشد اما همین تحوالت اخیر در ایران نشان 
داد، امروز »اطالع رسانی« و »گردش آزاد اطالعات« تنها یکی از اهداِف آن 
هم فرعی و کم اهمیت این تکنولوژی است. رسانه کارکردهای مثبت و منفی 
زیادی دارد اما به نظر می رسد »خرفت کردن« و » هیوال سازی« را نیز باید به 
کارکردهای منفی این تکنولوژی افزود. جنایات بزرگ و ترسناک الهیجان و 
شهرک اکباتان را مقایسه کنید با حادثه ایست قلبی یک دختر حین انجام 
وظیفه یک پلیس و نوع واکنش رســانه هایی که باال به آنها اشاره کردیم را 
 به این دو، با یکدیگر مقایســه کنید. حاال شما پاسخ دهید. اینها رسانه اند 

یا کارخانه های هیوال سازی؟
ما فکر می کنیم، آن 17 نوجوان قربانیان فضای مجازی بی در و پیکری 
هستند که سال ها بر این کشور تحمیل شد و فضای مجازی این قدرت و توانایی 

را دارد که با ایجاد »امرهای اجتماعی مصنوعی« قربانیان بیشتری بگیرد.

جنایت هولناک الهیجان را
چه كسانی و چگونه رقم زدند؟

یادداشت روز

جعفر بلوری

صفحه 2
پنج شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۱
۱۳ جمادی االول ۱۴۴۴ - شماره 2۳۱۸۸

در مصاحبه با فارس 

شریعتمداری: آقای خاتمی! 
مالک اشتر دیگر از میدان باز نمی گردد

پایان سفر منطقه ای وزیر خارجه به حوزه بالکان

مدیرمسئول روزنامه کیهان با 
اشاره به بیانیه اخیر محمد خاتمی، 
گفت: آقای خاتمی! مالک اشــتر 

دیگر از میدان بازنمی گردد.
حسین شریعتمداری در پاسخ به 
پرســش خبرنگار فارس درباره بیانیه 
اخیــر خاتمــی و اینکه آیــا بیانیه را 
دیده اید؟ گفت: این بیانیه بعد از اعتراف 
آشــکار دشــمنان بیرونی به شکست 
آشــوب های اخیر نوشــته شده است. 
متن بیانیه را بخوانید و با مواضع رسماً 
اعالم شده آمریکا و انگلیس و اسرائیل 
در حمایت از آشــوب ها مقایسه کنید! 

کمترین تفاوتی با یکدیگر ندارند!
ادامه  در  کیهــان  مدیرمســئول 
به متــن بیانیه خاتمی اشــاره کرد و 
گفت: آقای خاتمی می نویسد: »جامعه 
با شــعار زیبــای زن زندگــی آزادی 
حرکــت خود را به ســوی آینده بهتر 
نشــان می دهد، به گونه ای کم ســابقه 
فرهیختــگان،  بی ســابقه  شــاید  و 
اســتادان، نخبگان و دانشــجویان را 

در اصــل حرکت حاضــر می بینیم«!
شــریعتمداری افزود: آیا از آقای 
خاتمی به عنوان یک روحانی، تعجب آور 
نیست که ترویج فرهنگ برهنگی، حمله 
وحشیانه آشوبگران به خانم های محجبه 
و کشیدن چادر و روسری از سر آنها را 
اقدامــی »زیبا«! و »حرکت به ســوی 

آینده ای بهتر«! معرفی می کند؟!
مدیرمســئول کیهان ابراز داشت: 
این جمله را از متن بیانیه  ایشــان نقل 

می کنم. شرم آور نیست؟!
شریعتمداری به بخش دیگری از 
بیانیه خاتمی اشــاره کرد که نوشــته 
است: »به مســئوالن توصیه می کنم 
کــه این حضور را قدر بدانند و به جای 
برخورد ناروا با آن، دست یاری به سوی 
آنــان دراز کنند و با کمک آنان وجوه 
ناصواب حکمرانی را به درستی بشناسند 
و پیــش از آنکه دیر شــود به ســوی 
حکمرانی خوب حرکت کنند« و ادامه 
داد: می بینید که به مســئوالن توصیه 
می کند حضور آشوبگران را قدر بدانند! 

 و با آنها همراهی کنند! اغتشاشــگران 
غیــر از بریــدن گلوی مامــور نیروی 
آمبوالنس های  زدن  آتــش  انتظامی، 
حامل بیمار، حمله مســلحانه به مردم 
کوچه و بازار، شــکنجه و به شــهادت 
رساندن بسیجیان، ترورهای خیابانی، 
سوزاندن قرآن، حمله به مساجد و انواع 
جنایات دیگر چه ویژگی ای داشته اند 
که آقای خاتمی اصرار دارد مسئوالن 
با آنها همراهی کنند؟! آیا این مواضع 
خاتمی دقیقاً با مواضع آمریکا و انگلیس 
و اســرائیل درباره آشوب و آشوبگران 

کمترین تفاوتی دارد؟!
شریعتمداری افزود: حاال قابل درک 
اســت که چرا نتانیاهو، آقای خاتمی و 
حزب او را بزرگ  ترین سرمایه اسرائیل 
در ایران می داند و ایشان جرأت تکذیب 
هــم ندارد؟! و یا ایــن که چرا خاتمی 
قبل از فتنه آمریکایی اسرائیلی ۸۸ با 
جرج سوروس، سرمایه دار صهیونیست 
آمریکایــی و یکــی از تامین کنندگان 
بودجه کودتاهای رنگی مالقات می کند 

و از افشای آن وحشت دارد؟! و یا این 
که چرا به طور خصوصی اعتراف می کند 
تقلبی در انتخابات صورت نگرفته ولی 
فتنه ۸۸ را با همین بهانه کلید می زند 

و دنبال می کند.
پایان گفت: اگر  شریعتمداری در 
دقت کنیــد به وضــوح می بینید که 
تقریباً همیشه صدور این گونه بیانیه ها 
با شکست توطئه های دشمن همزمان 
بوده و با کاربرد الپوشانی این شکست ها 

صادر شده است.
مدیرمسئول کیهان درباره مواضع و 
عملکرد خاتمی و برخی دیگر از مدعیان 
اصالحات گفــت: در جریــان جنگ 
صفین، جناب مالک اشــتر به خیمه 
معاویه رسیده بود که تعدادی از خوارج، 
حضرت امیر علیه السالم را مجبور کردند 
مالک را برگرداند! خاتمی و دوســتان 
 داخلــی و خارجی او بعد از 4۳ ســال
هنــوز درک نکرده اند کــه در انقالب 
اسالمی، مالک هرگز خیمه معاویه زمان 

را رها نکرده و از میدان بازنمی گردد.

خارجه  وزارت  ســخنگوی 
آمریکا با تکرار ادعای حمایت از 
زنان ایرانی اعالم کرد: متعهد به 
حذف ایران از کمیسیون مقام زن 

سازمان ملل هستیم.
ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا در نشستی خبری در واشنگتن، 
در تداوم دخالت های دولت بایدن در 
امور داخلی ایران افزود: شروع این اقدام 
به اوایل ماه گذشته برمی گردد، زمانی 
که کاماال هریس معاون رئیس جمهور 
آمریــکا قصد ما را بــرای همکاری با 
شــرکای مان در سراســر جهان برای 
حــذف ایــران به عنوان عضــوی از 

کمیسیون مقام زنان را بیان کرد.
ایــن مقام ارشــد وزارت خارجه 
آمریکا مدعی شد: این اقدامی درست 
و مناســب اســت و نشــان می دهد 
مــا در کنار زنان در ایران و سراســر 
جهــان و همچنین گروه های مختلف 
جامعه مدنی هســتیم کــه رهبری 
این درخواســت را برعهده داشته اند 
و می خواهند ایران از این کمیســیون 

حذف شود.
وی ادعا کرد این تصمیم به دلیل 
اقدامات بی رحمانــه ایران علیه زنان 
و دختران این کشــور گرفته می شود 
 و قطعنامه آن در تاریخ ۱4 دســامبر 

)2۳ آذرماه( مطرح خواهد شد.
پرایــس ادامه داد: ما به همکاری 
با شرکای خود در سراسر جهان، برای 
یافتن راه هایی بــرای مقابله با نقض 
حقوق بشــر در ایران ادامه می دهیم 
و ایــن کار را علنی و خصوصی انجام 

می دهیم.
ایــن در حالی اســت کــه ناصر 
امورخارجه  وزارت  کنعانی سخنگوی 
ایــران در بــاره حذف ایــران از مقام 
کمیســیون زن ســازمان ملل گفته 
اســت: جمهوری اســالمی ایران در 
اقدامــات غیرقانونی تعداد  با  ارتباط 
مشــخصی از دولت هــای غربی علیه 
ایران به بهانه تحوالت داخلی کشــور 
مواضع خود را همواره رسما و آشکارا 
اعالم و هم به صورت رسانه ای و اعالمی 
و هم در مذاکرات و مالقات ها مطرح 
کرده اســت لذا هرگونه سوءاستفاده 
از تحــوالت داخلی ایران برای اعمال 
فشار سیاسی علیه کشورمان محکوم 

و غیرقابل قبول است.
مقام ارشــد وزارت خارجه ایران 
تصریح کرد: ایران به عنوان یک عضو 
ســازمان ملل متحد در یک انتخابات 
کامال شفاف و قانونی با بیشترین رای 
کشــورهای عضو مجموعه اکوسوک 
از 54 رای بــا کســب 4۳ رای عضو 

کمیســیون مقام زن در این مجموعه 
شــد. در حال حاضر تــالش آمریکا 
مشــخصا با کمک برخی دولت های 
مشخص اروپایی این است که در یک 
اقــدام کامال سیاســی و غیرقانونی با 
اعمال فشار و استفاده از پتانسیل های 
سیاســی و تاثیرگذاری بر کشورهای 
مســتقل عضویــت ایــران را در این 
چارچوب با مانع مواجه کنند. این اقدام 
آمریکا قبل از آن که اقدامی علیه ایران 
باشد، اقدام علیه رای آزادانه کشورها 
در تشکل ها و ساختارهای بین المللی 
است. اقدام آمریکا عمال در مسیر زیر 
سؤال بردن حق رای کشورهای مستقل 
در این سازمان است و ارزش آرای این 

کشورها را زیر سؤال برده است.
ســخنگوی وزارت خارجه تاکید 
کرد: کشورهای عضو آزادانه و مستقالنه 
بــه ایــران رای دادند. اگــر آمریکا و 
کشورهای همســو با آن موفق شوند 
در چارچوب سیاست های اعمال فشار 
و ابزارهای فشار سیاسی علیه ایران را 
از کمیســیون مقام زن استفاده کنند 
یــک بدعت را پایه گــذاری می کنند 
و حــق رای آزادانه کشــورهای عضو 
ایــن مجموعه را زیر ســؤال می برند. 
کشــورهایی عضو شــورای امنیت یا 
عضو شــورای حقوق بشــر و مجامع 

حقوق بشری هستند که در طول تاریخ 
خودشان مرتکب جنایات بی شمار علیه 
دولت ها و ملت های مســتقل شدند و 
اکنون با ابزارهای حقوق بشری اقدام 
به اعمال فشار می کنند. کنعانی تصریح 
کرد: این اقــدام اگر اتفاق بیفتد، هم 
ســلب عضویت قانونی ایران در این 
تشــکل و هم سلب حق رای آزادانه و 
مستقل کشورهای عضو یک مجموعه 
است. جمهوری اسالمی ایران از همه 
ظرفیت های سیاسی و دیپلماتیک خود 
در حال استفاده است که از یک رویکرد 
غیرقانونی و سیاســی منفعت طلبانه 
جلوگیــری کند و در ایــن ارتباط به 

تالش های خود ادامه خواهد داد.

ســفر منطقه ای وزیر خارجه 
کشــورمان به حوزه بالکان صبح 
محلی  وقت  به  چهارشــنبه  روز 

پایان یافت.
حسین امیرعبداللهیان در آغاز این 
سفر صبح روز یکشنبه به دعوت همتای 

صربستانی خود عازم بلگراد شد.
وی پس از اســتقبال در فرودگاه 
بلگــراد با وزیــر خارجه این کشــور 
دیــدار کرد و پس از آن در نشســت 

خبری مشــترک با وی شــرکت کرد.
دیدار با رئیس جمهور، نخست وزیر، 
رئیس پارلمان، وزیر کشاورزی صربستان 
از دیگر برنامه های امیرعبداللهیان در 

این سفر بود.
ایــران  ســفیران  بــا   نشســت 
در 2۳ کشــور اروپایــی و حضــور و 
ســخنرانی در جمــع ایرانیــان مقیم 
صربســتان از جمله دیگر برنامه های 

وزیر خارجه در این سفر بود.

امیرعبداللهیــان در گام دوم این 
ســفر بامداد سه شــنبه وارد سارایوو 

پایتخت بوسنی و هرزگوین شد.
وی در این کشــور با وزیر خارجه ، 
نایب رئیس  مجلس اقوام، رئیس  هیئت 
علمای اســالمی در بوسنی، ایرانیان و 
برخی از نخبگان بوسنیایی دیدار کرد.

وزیر خارجــه پیش از ظهر دیروز 
چهارشنبه به وقت به محلی سارایوو را 

به مقصد تهران ترک کرد.

به جای گفت و شنود

فاطمه)س(، این همه را می دید 
كه آن همه دلواپس بود

امروز که با ســالروز شهادت حضرت زهرای مرضیه سالم اهلل علیها همزمان 
اســت و در ســوگ او گرد ماتم بر آسمان و زمین پاشــیده اند، این ستون را به 
 بریده ای از یک یادداشت کیهان که به همین مناسبت نوشته شده بود اختصاص 

می دهیم؛
»زهرای ما)س(، آن روزها، بعد از رحلت رســول خدا)ص( و پیش 
از آنکه، خود نیز چشــم از جهان فرو بندد و در جوار قرب الهی به پدر 
چشم انتظار خویش بپیوندد، بارها کوچه های مدینه را کاویده بود و به 
دیدن برخی از »خواص« رفته بود، فاطمه)س( با دلواپسی سفارش های 
رسول خدا)ص( را به آنان گوشزد کرده بود و عهدی که با خدا بسته و 
اکنون بی محابا شکسته بودند را یادآور شده بود. اما، دلشوره فاطمه)س( 
که اصرار او را در پی داشــت، پاسخی جز سکوت برخی از خواص، به 
دنبال نداشت و چنین بود که صدای فاطمه)س( در سکوت سنگین و 

سؤال آفرین آن روزها گم شد.
زهرای ما)س( می دانست که اگر مردم از والیت علی)ع( دور شوند 
بی تردید به پذیرش والیت حاکمان جور، مجبور می شوند. فاطمه)س( 
در محرومیت جهان اسالم از امامت علی)ع(، »فتنه جمل« را می دید، 
نعره مستانه معاویه در فریب صفین را می شنید، در »نهروان«، جهالت 
خوارج را می نگریست و در سحرگاه خونین نوزدهم رمضان سال چهلم 
هجری در محراب مســجد کوفه بر فرق شکافته علی)ع( می گریست، 
اشرافیت بر باد رفته را می دید که بار دیگر به میدان آمده، حسن)ع( را 
که از محرومیت مردم گرفتار در چنگال معاویه خون دل می خورد و سر 
مطهر حسین)ع( را می دید که در هنگامه خون و فریب اشراف بر نیزه 
می رود، یزید را می دید که سر بریده فرزند رسول خدا)ص( را پیش روی 
نهاده، بر لب و دندان او می زند و اجداد به هالکت رسیده خود در »بدر« و 
»حنین« را به تماشای انتقام می خواند! و... مردم مظلوم را که در چنگال 
خونریز »بنی امیه« و »بنی عباس« گرفتارند و جماعت مسلمانان را که 
انگشت پشیمانی به دندان می گزند و دست حسرت بر پیشانی می زنند 
که کاش والیت علی)ع( آن دوستدار محرومان و حامی مظلومان را پاس 
می داشتند تا والیت حجاج بن یوسف ها و منصور دوانقی ها که خونریز و 

انسان ستیزند را به زور بر گرده خویش نمی داشتند.
فاطمه)س(، این همه را می دید که آن همه دلواپس بود، واقعه ای که 
آن روزهــا اتفاق افتاده بود انحرافی بزرگ بود و بیراهه ای که برخی از 
خواص به هر علت - و از جمله قدرت طلبی، و آلودگی به چرب و شیرین 
دنیا و مخصوصاً تالش برای بازگشت به زندگی اشرافی- در آن گام نهاده 
بودند، زاویه ای 180 درجه با صراط مستقیم الهی و نقشه راهی که رسول 
خدا)ص( به وضوح و با صراحت ترسیم کرده بودند، فاصله داشت... و این 
دلشوره واقعی زهرای ما - سالم اهلل علیها- بود. غیر از این چه نگرانی 
دیگری می توانست زهرای مظلوم ما را تا آن اندازه به دلشوره  اندازد؟... «. 

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:

متعهد به حذف ایران از كمیسیون مقام زن سازمان ملل هستیم!


