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معاوناقتصاديرئيسجمهوریاواعظ؟
معاون اقتصادي رئيس جمهور براي حل بخش��ي از مش��كل 
زلزله زدگان غرب كشور راهكاري ارائه مي دهد كه براي چنين 
مقامي گفتن چنين حرفي چندان جالب به نظر نمي رسد. محمد 
نهاونديان در مقام يك مسئول اقتصادي در دولت به جاي هر 
راهكار اقتصادي كه بايد براي حل مشكالت زلزله زدگان ارائه 
كند، در كانال تلگرامي خود از مردم خواست كه نذورات آخر ماه 
صفر خود را به زلزله زدگان اختصاص دهند: »شايسته است كه 
در آستانه سوگواري رحلت پيامبر)ص( و كريم اهل بيت )ع( و 
امان مردم ايران )ع(، احسان دوستداران اين خاندان كرامت، 
به سوي مناطق آسيب ديده گسيل ش��ود. « به نظر مي رسد 
نهاونديان فراموش كرده كه نه واعظي منبري است و نه فعال 
فرهنگي و روزنامه نگار، بلك��ه معاون اقتصادي رئيس جمهور 
است و اينكه راه حلش مبتني بر پول و نذر مردم است، نشانه 
خوبي براي مديريت بحران دولت متبوعش نيست. از نهاونديان 
كارهاي بزرگ تري بايد برمي آمد كه براي زلزله زدگان انجام 
دهد. او س��ال ها رئيس اتاق بازرگاني ايران بود و رابطه خوبي 
با بازرگانان و تجار دارد، اگر نگوييم كه خود از اين قشر است؛ 
پس براي او خيلي راحت بود كه با همكاران سابقش يك جلسه 
بگذارد و پيشنهاد كند درصدي از سودشان را براي زلزله زدگان 
اختصاص دهند. وگرنه مردمي ك��ه اهل نذر براي ائمه عليهم 
السالم هستند، رسم دستگيري از هموطنانشان را هم بلدند و 
اين گونه نيست كه چون نذري مي دهند، ديگر از پولشان براي 
زلزله زدگان خرج نخواهند كرد. هر دو را با هم جمع مي كنند. 
رياس��ت جمهوري تا همين چند ماه پيش معاونت اقتصادي 
نداشت و اين پست براي نهاونديان اختراع شد؛ به نظر مي رسد 

هنوز با پست جديدش ارتباط برقرار نكرده است!

شورايشهريهايدنبالدیدهشدن!
روزنامه آرمان معترض اس��ت كه چرا برخي اعضاي شوراي 
شهر تهران در مسائل اساسي موضع گيري اي ندارند و از طرفي 
موقع دعوت به جلس��ات مردمي دنبال ديده شدن هستند. 
اين روزنام��ه در مطلبي با عنوان »صدمات س��اكتين حزبي 
شوراي شهر« مي نويس��د: »اكنون كه بيش از ۲۰ جلسه از 
جلسات شوراي شهر مي گذرد برخي اعضا كه اتفاقا از دو حزب 
تأثيرگذار)كارگزاران و اتحاد ملت( بودند از اظهارنظر در مورد 
موضوعات مختلف خودداري مي كنند و تا اين لحظه موضعي 
از سوي آنان در مسائل ش��هري و حتي غيرشهري مشاهده 
نشده است. جالب آنجاس��ت كه  اين نمايندگان غيرموثر در 
شوراي شهر شماره تلفن همراه خود را به دفتر انتقال داده اند و 
پاسخگوي رسانه ها يا همان نمايندگان افكار عمومي نيستند 
كه با رأي خود سبب حضور آنها در شوراي شهر شدند. قابل 
تأمل آنجاست كه دعوت از اعضاي شوراي شهر براي حضور در 
مناسبت ها يا نهادهاي مردم نهاد امري رايج است، اما برخي از 
اين نمايندگان پيش از پاسخ به  اين دعوت ها از تعداد حاضران 
و دامنه انتشار خبر حضورشان سوال مي كنند تا با اطمينان از 

ديده شدن به  اين دعوت ها پاسخ مثبت دهند«. 
اعضاي شوراي شهر تهران همگي اصالح طلب هستند و براي 
اينكه حتي يك اصولگرا وارد شوراي شهر نشود، حاضر نشدند 
محسن هاشمي از شورا به شهرداري برود. با اين همه ليستي 
كه اصالح طلبان بسته بودند و عارف و خاتمي هر دو گفتند 
از آن بي اطالع بودند، از افراد خام و بي تجربه و بي تخصص 

بسته شد و امروز بخشي از مديريت شهري پايتخت در اختيار 
اينان است. وقتي عارف از سوي برخي اصالح طلبان به دليل 
اين ليست انتخاباتي مورد اعتراض قرار گرفت، گفت كه تنها 
۲۴ ساعت قبل از ديگران، از اين فهرست مطلع شده است! 
افشاگري هايي هم از سوي فاطمه دانشور، عضو سابق شوراي 
شهر كه در اين ليس��ت قرار نگرفته بود، انجام شد كه چون 
۲ ميليارد توماني را كه مي خواستند، نداده، نامش در ليست 

قرار نگرفته است. 

  نقدینگيقراربودپایينبياید،باالرفت!
روحاني آمد رئيس جمهور شود تا يكي از اقداماتش كاهش 
نقدينگي باشد، اما عماًل عكس اين قضيه اتفاق افتاده است 
و اين آماري نيس��ت كه منتق��دان دولت روحاني منتش��ر 
كنند، بلكه در روزنامه اصالح طلب اعتماد به مديرمسئولي 
الياس حضرتي و به نقل از گزارش بانك مركزي آمده است: 
»براساس گزارش منتشرشده از سوي بانك مركزي، ميزان 
نقدينگي تا پايان شهريورماه سال جاري ١٣٨٩ هزار ميليارد 
تومان اعالم ش��ده است. اين رقم نس��بت به اسفندماه سال 
گذشته ١۰/٩ درصد و نس��بت به مدت مشابه سال گذشته 
۲٣/٨ درصد افزايش داش��ته اس��ت. به طور كلي نقدينگي 
كشور نسبت به خرداد ٩۲ به صورت چشمگيري رو به افزايش 
بوده و نس��بت به رقم ۴٧۲ هزار ميليارد توماني آن سال سه 

برابر افزايش را تجربه كرده است«.
اين روزنامه اصالح طلب در ادامه مي نويسد: »مجموع بدهي 
بخش دولتي به بانك ها با افزايش ١6/٣ درصدي نس��بت به 

سال گذشته به ۲٣٧ هزار ميليارد تومان افزايش يافت«. 

با اين دفتر قرار است كدام خأل پر شود؟
يك سال پيش در مقاله اي با عنوان »دخمه شخصيت پردازي باز نكنيد« 
به چرايي مخالفت با بازگشايي دفتر اتحاديه اروپا در ايران پرداختم. اين 
روزها كه مجددا اين موضوع در دستور كار قرار گرفته است، بازخواني 

آن را توصيه مي نمايم. 
دكتر عبداهلل گنجي، مديرمسئول روزنامه جوان روز گذشته در كانال 
تلگرامي خود نوش��ت: خبرهاي موثق حاكي از آن اس��ت كه دولت و 
اتحاديه اروپ��ا درصدد افتتاح دفتري براي اتحادي��ه مذكور در تهران 
هس��تند و معاون وزير خارجه اعالم كرد در چند م��اه آينده  اين كار 
انجام خواهد شد. چندي پيش نيز »قانون گسترش روابط با ايران« در 
پارلمان اروپا به تصويب رسيد كه شروط آن براي هر ايراني اي  شرم آور 
خواهد بود. روزهاي گذشته نيز رسانه هاي اصالح طلبان ضمن پرداخت 
پرشعف و مش��تاقانه به موضوع، سياست امريكا س��تيزي را نيز ترك 
برداشته اعالم كردند اما آنچه »دولت محرمانه« ايران به آن در افكار 
عمومي نمي پردازد، چرايي ايجاد اين دفتر اس��ت. اكنون كشورهاي 
اروپايي در ايران داراي سفارت هس��تند و تعامالت آنان برقرار است. 
كنش جمعي آنان نيز از سوي سفارت كشوري كه نمايندگي دوره اي 
آنان را به عهده دارد، انجام مي ش��ود و معموالً اعتراض  هاي احتمالي 
دولت ايران به مواضع اتحاديه اروپا با احضار سفير كشوري كه رئيس 
اتحاديه است، صورت مي گيرد. حال بايد پرسيد ما در رابطه با اروپا چه 
خأليي داريم كه با اين دفتر درصدد پركردن آن هستيم؟ آنان نياز به 
گشايش اين دفتر دارند يا ايران؟ نياز ما نس��بت به اروپا معموالً بده  و 
 بستان  هاي اقتصادي است. تكنولوژي آنان از يك سو و فروش نفت و 
چند كاالي ديگر ما عمده اين بده و بستان است. اما اتحاديه اروپا هم 

اينگونه فكر مي كند؟ 
آيا آنان دفتر را براي تس��هيل مراودات اقتصادي مي خواهند؟ فرآيند 
انتقال كاال و خدمات معموالً بين كش��ورها و شركت ها انجام مي شود 
و اتحاديه نقش مستقيمي در آن ندارد، به همين دليل تفاوت نگاه در 
بين كشورهاي اروپايي به ايران نيز قابل درك است. اما قانوني كه اخيراً 
تصويب شد از نفي قصاص گرفته تا به رسميت شناختن اسرائيل را از 
ما مي خواهد. آنچه اتحاديه اروپا تاكنون عليه ما يكپارچه و به صورت 
اتحاديه اي انجام داده اس��ت مس��ائل مربوط به هوي��ت حقيقي نظام 
جمهوري اسالمي و عموماً سياسي است. بخش پنبه اي و نرم مبارزه با 
انقالب اسالمي درطرح تقسيم اروپا – امريكا به اروپا سپرده شده است 
و به همين دليل آنچه را قباًل در يك سفارت انجام مي دادند مي خواهند 
در يك دفتر مركزي انجام  دهند و آن حمايت حقوق بشري از مخالفان 
اجراي احكام اسالم و نظام جمهوري اسالمي است. بدون ترديد اتحاديه 

اروپا دفتر تهران را حداقل براي چهار مسئله مي خواهد. 
١- حمايت حقوق بش��ري از مخالفان نظام، منكران قصاص اسالمي، 

همجنس گرايان و تالش براي همترازي اين شاخص ها با غرب. 
۲- شخصيت پردازي يكي از سياس��ت هاي غرب براي جوامع شرقي 
است كه معموالً با بورس هاي تحصيلي، جوايز به  اصطالح بين المللي و 
شناساندن افراد همسو در رسانه ها انجام مي شود. در اين بخش حاميان 
دموكراسي و حقوق بشر غربي از طريق دفاتر مذكور شناسايي مي شوند 
و امر شخصيت پردازي يا آموزش انجام مي شود. بورس هاي تحصيلي و 
شكار نخبگان نيز بخشي از اين مأموريت است. شخصيت پردازي  هايي 
كه در اين حوزه انجام مي ش��ود، ابتدا از تربيت شروع مي شود و سپس 
به عنوان پياده نظام غرب عم��ل مي  كنند و هنگام مواجهه نظام با آنان 
غرب يكپارچه پش��ت آنان، قرار مي گيرد و از پياده نظام خود با هويت 
روشنفكر، عناصر حقوق بشري و... حمايت مي كند. حمايت از زندانيان 
در چهار سال گذشته و اعطاي عريان جايزه به آنان حتي در درون ايران، 
بخشي از اين تعامل است. خانم اش��تون هنگام سفر هسته اي به ايران 
به اين مقوله هم وارد مي شد و نمايندگان مجلس اروپا بارها براي اين 

مسئله به ايران آمدند. 
٣- تبيين و تحميل اس��تانداردهاي حيات سياسي اجتماعي غرب به 
عنوان »استانداردهاي جهانشمول« بخشي از مأموريت اين دفتر خواهد 
بود. بدون ترديد و بدون تعصب و تحقيقاً نهادهاي بين المللي ابزارهاي 
مشروعيت ساز نظام سلطه اند و همين نهادها امر استانداردسازي حيات 
غربي در جوامع ديگر را به عهده دارند و شرايطي را كه براي ارائه خدمات 
قرار مي دهند، همان اس��تانداردهاي حيات غربي است. به طور مثال 
دولت هاشمي پيشگيري از مواليد را پذيرفت تا بانك جهاني و صندوق 

بين المللي پول به وي وام بهداشت و درمان بدهند. 
۴- زمينه سازي و فشار ديپلماتيك براي تعديل رويكرد انقالبي نظام 
نسبت به صهيونيست ها و در نهايت تالش براي به رسميت شناختن آن 
بخشي از پروژه ايجاد دفتر در ايران است. وزير خارجه انگليس در هفته 
دولت ١٣٩۴ سفارت اين كشور را افتتاح كرد و با صراحت از تفاوت نگاه 
دولت مستقر در ايران به اسرائيل با دولت هاي قبلي سخن گفت و وزير 
اقتصاد آلمان چنان در اين مطالبه دميد كه زمينه اي براي مالقات وي با 
ظريف و الريجاني باقي نگذاشت. بنابراين چه لزومي دارد دخمه اي كه 
قرار است پاتوق جايزه حقوق بشري به مخالفان نظام و افرادي باشد كه 
خود پرورش داده و گسيل داشته اند باز شود؟ شوراي امنيت ملي نبايد 
در اين خصوص غفلت و تساهل كند. در صورت عدم هوشمندي الزم، 
ممكن است افتتاح اين دفتر را در روز صدور فرمان اعدام سلمان رشدي 
توس��ط حضرت امام قرار دهند. همانگونه كه دولت ب��ه جاي افتتاح 
پروژه هاي خود در هفته دولت سال ٩۴، سفارت انگليس را افتتاح كرد 
تا با حضور سفير امنيتي انگليس، پاتوق و پايگاه مأموران امنيتي اين 

كشور در ايران گسترش يابد. 

فوالدگر: 
تجربه حزب جمهوري هرگز تكرار نمي شود

عض�و فراكس�يون نماين�دگان والي�ي مجل�س ب�ا بي�ان اينكه 
تش�كيل مجدد حزب�ي همچ�ون جمهوري اس�امي در كش�ور 
غيرممكن اس�ت، گفت: احزاب هري�ك از جريان هاي سياس�ي 
كش�ور تمايل�ي ب�ه قرارگيري زي�ر ي�ك چت�ر ندارن�د و صرفًا 
زم�ان انتخاب�ات تحت ل�واي ائت�اف يا جبه�ه فعال مي ش�وند. 
حميدرضا فوالدگر در گفت و گو با خبرگزاري خانه ملت، درخصوص 
امكان تش��كيل حزب فراگير در كش��ور گفت: در وهله اول بايد حزب 
فراگير تعريف شود البته حزب فراگير به معنايي كه ابتداي انقالب حزبي 

به نام جمهوري اسالمي داشتيم هيچ گاه قابل تكرار نخواهد بود. 
نماينده مردم اصفهان در مجلس ش��وراي اس��المي بر همين اساس 
تصريح كرد: حزب جمهوري نيروهاي اصيل انقالب و خط امام)ره( را در 
بر مي گرفت اما به خاطر اختالفات به چند گروه تجزيه شد كه هيچ گاه 
نمي شود دوباره چنين حزبي تشكيل شود. وي ادامه داد: با اين حال هر 
جريان فكري مي تواند يك حزب فراگير داشته باشد، براي مثال جريان 
فكري اصولگرا حزبي داشته باشد كه تمام نظرات را زير چتر خود قرار 
دهد اما آنقدر ساليق فكري زياد شده است كه همين امر نيز دور از ذهن 
خواهد بود. فوالدگر ادامه داد: البته زمان انتخابات به فراخور الزم است 
كه احزاب هر جريان در قالب ائتالف يا جبهه گرد هم جمع مي ش��وند 
اما امكان اينكه اين احزاب تحت لواي يك حزب به فعاليت ادامه دهند، 

امكان پذير نيست.
 عضو فراكسيون نمايندگان واليي مجلس ش��وراي اسالمي در پايان 
درباره علت عدم تشكيل يك حزب فراگير خاطرنشان ساخت: احزاب 
به خودي خود نمي خواهند تحت قالب يك حزب بزرگ فعاليت كنند 
البته اين مدل نيز مش��كلي ندارد اما بايد درس��ت بهره برداري شود و 
اگر در سراسر كشور شعبه نداشته باش��د و كار سازماني نكند از اقبال 
مردمي نسبت به آنها كاسته شده و رويكرد حكومتي نيز نسبت به آنها 

بي اهميت خواهد شد. 

در روزه�اي پ�س از 
مهدي پورصفا

   تحليل
زلزله كرمانشاه برخي 
رسانه ها و مسئوالن با 
منحرف كردن افكار عمومي از ماجراي اصلي به 
تسويه حساب هاي سياسي در فضاي مجازي، به 
خص�وص ش�بكه هاي اجتماع�ي پرداختن�د. 
به گزارش جوان، بح��ران زلزله ٧ ريش��تري در 
استان كرمانشاه طي سه روز گذشته تمام توجه 
كشور را به خود جلب كرده است. طبيعي است كه 
چنين واقعه اي نه تنها از بعد انساني بلكه خسارات 
سنگيني را نيز متوجه اقتصاد و زير ساخت هاي 
منطقه در آن ناحيه كرده اس��ت.  البته ابعاد اين 
زلزله تنها محدود به منطقه كرمانش��اه و سرپل 
ذهاب نبوده، بلكه حوزه رس��انه ها و به خصوص 
احزاب سياسي را نيز تحت تأثير قرار داده است.  
در طول س��ه روز گذش��ته چنان حجم وسيعی 
از اخبار و مطالب گوناگون ب��ا جهت گيري هاي 
خاص به فضاي مجازي و ش��بكه هاي اجتماعي 
تزريق شده كه نشان مي دهد، زمينه براي سياسي 
شدن يك فاجعه بزرگ انساني همچون يك زلزله 
٧ ريشتري درفضاي رسانه اي و مطبوعاتي كشور 
وجود دارد. اتفاقي كه نشان مي دهد تا چه اندازه 
اولويت هاي مهمي، همچون رسيدگي به مناطق 
زلزله زده و همچنين تخفيف مصيبت و آالم مردم 

به فراموشي سپرده شده است. 
    رسانه ها و افزودن هول و هراس مردم 

زلزله اي كه در منطقه كرمانش��اه و غرب كش��ور 

روي داد، اولين فاجعه طبيعي در دوران حاكميت 
ش��بكه هاي اجتماعي بر فضاي اطالع رساني در 
ايران است؛ ش��بكه هايي كه فرمان هدايت افكار 
عمومي جامعه را نيز بر عهده دارند.  طبيعي است 
كه تغذيه محتوايي اين ش��بكه هاي اجتماعي بر 
عهده كانال هاي و اكانت هاي پر بازديد اس��ت كه 
مي توانند حجم بااليي از اطالعات را به ساير گروه ها 
و يوزرها تزريق كنند؛ اكانت هايي كه اغلب با اهداف 
سياسي و با پشتيباني مالي از سوي برخي گروه ها 
هدايت مي ش��وند.  اگر نگاهي به حجم اطالعات 
منتشر شده در شبكه هاي اجتماعي  شود، بخش 
اعظم محتوا و اخبار توليد ش��ده اغلب به مسائل 
حاش��يه اي يا  زد و خوردهايي مي پردازد كه فاقد 
هر گونه اطالعات صحيح و دقيق در خصوص ابعاد 
فاجعه و نحوه كمك به بازماندگان آن است.  مطرح 
كردن ماجرا هايي همانند مقاوم نبودن مس��كن 
مهرو ارجاع آن به دولت هاي قبلي يا بحث و جدل 
در خصوص اينكه كدام نهاد به وظايف خود در اين 
ماجرا عمل نكرده، تنها بخشي از اطالعات و اخبار 
غلطي است كه در شبكه هاي مجازي منتشر شده و 

در حال جوالن دادن در افكار عمومي است. 
جالب اينجاست كه بخشي از اين اخبار مي تواند 
ارسال كمك ها را به منطقه با مشكل مواجه كند. 
انتشار خبري همانند غارت بخشي از كمك ها در 
يكي از مسيرهاي منتهي به استان كرمانشاه كه 
در حقيقت از اص��ل غلط بود، يك��ي از اين موارد 

محسوب مي شود. 

انتشار چنين خبري مي تواند عالوه بر ايجاد فضاي 
هول و هراس در بين مردم سبب جلوگيري از ارائه 

كمك هاي مردم به افراد آسيب دبده شود.  
   اولين سخنان جهانگيري چه بود

بخشي از اين اخبار و اطالعات توسط كانال هاي 
ضد انقالب و ضد حاكميتي همچون آمد نيوز در 
فضاي مجازي منتش��ر مي شود كه طبيعي است 
نمي ت��وان انتظار همراه��ي با آن��ان را در چنين 
شرايطي داشت. البته در اين باره دولت در مقابله 
با چنين كانال هاي��ي كوتاهي كرده كه در چنين 
بزنگاه هايي ك��م كاري هاي فوق خود را نش��ان 
مي دهد.  با اينكه بخش اعظم اين اطالعات توسط 
اكانت هايي با وابس��تگي حزبي منتشر مي شود 
اما خط اصلي آن توس��ط برخي سياس��تمداران 
داده مي ش��ود كه به نظ��ر كوچك ترين دركي از 
تبعات وحش��تناك چنين اقدامات��ي در فضاي 

جاري دارند. 
به عنوان مثال اسحاق جهانگيري در روز اول پس 
از حادثه و در حالي كه براي حضور در جلسه ستاد 
مديريتي بحران در كرمانشاه حضور يافته بود، در 
اولين اظهار نظر بالفاصله انگشت اتهام خود را به 
سمت مسكن مهر برد تا به زعم خود مقصر اصلي 

اين مصيبت را معرفي كرده باشد. 
وي به صراحت در اس��تانداري كرمانشاه با ابراز 
تأس��ف از اينكه بيش��تر خانه هاي تخريب شده 
در زلزله شب گذش��ته متعلق به ساختمان هاي 
مس��كن مهر بوده اس��ت از وزير راه و شهرسازي 

خواس��ت با دقت اين موضوع را كه چرا خانه هاي 
نوساز تا اين حد آسيب پذير بوده اند بررسي كند.  
پس از سخنان جهانگيري بود كه برخي رسانه ها 
به بزرگنمايي اين مس��ئله پرداختند و پس از آن 
موج وسيعي در شبكه هاي اجتماعي آغاز شد. اين 
دومينو بالفاصله به برخي بحث هاي سياسي رسيد 
و با جواب متقابل از طرف مقابل آنچه كه فراموش 

شد مصائب مردم مصيبت زده بود. 
حتي اگر بخواهيم كم��ي از تئوري توطئه فاصله 
بگيريم و چنين اقدامي را مبتني بر يك اظهار نظر 
حساب نشده بگذاريم، نمي توان از تالش برخي 
رس��انه ها و اكانت هاي پر بازديد ب��راي انحراف 

وبهربرداري سياسي از اين ماجرا بگذريم . 
   كم كاري متوجه چه كساني است

در اين ماجرا اولين كم كاري به س��مت نهادهاي 
مس��ئول در ح��وزه اط��الع رس��اني و مديريت 
ش��بكه هاي فضاي مجازي ب��از مي گردد. ممكن 
اس��ت عده اي اين ماجرا را خ��الف آزادي بيان و 
گردش آزاد اطالعات بنامند، ام��ا در تمام دنيا و 
به خصوص كش��ورهايي كه مدع��ي آزادي بيان 
هستند در هنگام وقوع  چنين حوادثی نحوه انتشار 
اطالعات به ش��دت مديريت مي ش��ود.  به عنوان 
مثال در اياالت متحده امريكا در كشتارهايي كه در 
مدارس، كلوپ ها و حتي كنسرت هاي اين كشور 
به وجود آمده حتي يك عكس از جنازه ها و افراد 
كشته شده به خصوص كودكان منتشر نمی شود.  
ضرورت چنين مسئله اي را مي توان به وضوح در 
آشوبي كه در افكار عمومي به وجود آمده مشاهده 
كرد. در شبكه هاي مجازي تمام تالش ها بر متهم 
كردن جناح هاي سياسي كش��ور متمركز شده و 
خبري از خود واقعه منتشر نمي شود. در حالي كه 
در ش��رايط فعلي مي توان اين نيرو را براي جذب 
كمك رس��اني به مردم و اطالع رس��اني صحيح 
مصرف كرد.  كم كاري دوم به مقامات و مسئوالني 
باز مي گردد كه چه براي اس��تفاده سياسي و چه 
جهالت به دنبال مطرح ك��ردن برخي اغراض در 
اين فضا هستند. چنين فضايي به خصوص پس از 

فاجعه پالسكو نيز به وجود آمد. 
در ماجراي فوق آنچنان جوس��ازي ها زياد ش��د 
كه رهبر معظم انقالب اس��المي در پيام خود در 
خصوص اين فاجعه به اين نكته اش��اره و تصريح 
كردند: در حال حاضر همه تالش ها بايد براي نجات 
جان گرفتارشدگان جهت  دهي شود. رسيدگي به 
علل حادثه مسئله بعدي است. از همه مسئوالن 
مي خواهم همانگونه كه در اين چند ساعت، تالش 
كرده اند كار مجاهدانه خود را ادامه دهند و وظيفه 

فوري را بر هر حرف و حديثي مقدم بدارند. 
    واكنشي كه در ياد مردم مي ماند

وقايع پس از زلزله كرمانش��اه نشان مي دهد كه 
فضاي پس از پالس��كو همچنان بر رس��انه هاي 
سياسي و حتي مس��ئوالن كش��ور غالب است. 
مس��ئوالن و برخي رس��انه ها به دنبال تس��ويه 
حساب هاي سياسي و فراموش كردن اصل ماجرا 

هستند.  
صرف نظر از اينكه چنين اتفاقي به تش��ديد غم و 
اندوه م��ردم خواهد افزود و گره��ي را از كار آنان 
باز نخواهد كرد، به طور حت��م در ياد و خاطره در 
بزنگاه هاي سياسي بعدي تأثيرگذار خواهد بود. در 
آن هنگام حتي انداختن تقصيرها به گردن دولت 

اسبق نيز كارساز نخواهد بود. 

رئيس قوه قضائيه: 
نظام سلطه بايد در مباحث حقوق بشري محاكمه شود

جمهوري اس�امي اي�ران بايد حض�ور پررنگ تري در رس�انه ها 
داشته باش�د و كارهاي ضدحقوق بش�ري غرب را به رخ بكشد و 
در واقع بايد غرب و نظام س�لطه محاكمه حقوق بش�ري ش�وند. 
آيت اهلل صادق آملي الريجاني، رئيس قوه قضائيه روز گذش��ته پس از 
يازدهمين جلسه شوراي عالي س��تاد حقوق بشر در جمع خبرنگاران 
افزود: اسالم از جهت حقوق بشر س��خنان مهم و عظيمي دارد كه در 
دنيا قابل طرح است و در اين جلس��ه تأكيد شد كه روي مباني حقوق 
بشر اسالمي كار اساسي صورت گيرد و به دنيا عرضه شود و ستاد حقوق 
بشر به عنوان كارهاي اثباتي موظف اس��ت اين اقدامات را انجام دهد. 
وي گفت: بحث هاي مهم حقوق بشري در دنيا عليه جمهوري اسالمي 
ايران مطرح است، اين سخنان در قالب اظهارات مديركل سازمان ملل 
يا گزارش��گر ويژه يا به صورت قطعنامه مطرح مي ش��ود كه متأسفانه 
متضمن اتهامات بسيار گسترده عليه جمهوري اسالمي است كه اساساً 

پايه اي ندارد. 
وي گفت: متأسفانه گزارش��گرها و دبيركل س��ازمان ملل روش هاي 
نادرس��تي را در پيش گرفته اند و از اتهاماتي ك��ه منافقين در خارج از 
كشور و گروه هاي ضدانقالب عليه جمهوري اسالمي مطرح مي كنند، 
به عنوان اسناد مي آورند درحاليكه اتهامات بايد مستدل و مستند باشد 
و هر ادعايي عليه جمهوري اسالمي ايران نبايد مطرح شود و متأسفانه 

اين شيوه نادرست است.
 آيت اهلل آملي الريجاني جمهوري اسالمي را قرباني تروريسمي خواند 
كه عمده آن از ناحيه منافقين بوده است و افزود: ما در منطقه مي بينيم 
كه كشورهاي س��لطه جهت گيري هاي حقوق بش��ري عليه ما دارند 
درحالي كه خودش��ان بسيار روش هاي نادرس��ت و دوگانه اي را اتخاذ 

كرده اند. 
وي گفت: بناست هفته آينده مسئوالن اتحاديه اروپا به كشور ما بيايند و 
مذاكراتي از جمله مذاكرات حقوق بشري خواهند داشت كه اميدواريم 
اين مذاكرات در چارچوب سياست هاي نظام جمهوري اسالمي صورت 

گيرد و ستاد حقوق بشر هم در اين بحث فعال باشد.
 رئيس دس��تگاه قضا در پاس��خ به س��ؤالي مبني بر اينكه آيا در بحث 
تهاجمات حقوق بشري به جمهوري اسالمي ايران بايد مواضع تهاجمي 
داشت يا تدافعي، افزود: بايد هر دو باشد، به دليل اينكه ما مباني محكم 
و متين حقوق بشر اسالمي داريم و از آن دفاع مي كنيم و حتماً سخنان 
قابل عرضه در دنيا داريم و فقط نبايد بحث دفاع باش��د چراكه اسالم 
باالترين معيارهاي حقوق بشري را دارد و صرف يك ادعا نيست. رئيس 
قوه قضائيه به سابقه عظيم تمدني ايران اشاره كرد و گفت: جمهوري 
اس��المي ايران در بحث حقوق بشر اس��المي حرف هاي زيادي دارد و 
تا جايي كه الزم بوده اين موارد تبيين نش��ده اس��ت و اميدواريم همه 
دستگاه هاي حاضر در ستاد فراقوه اي حقوق بشر تعامل خوبي در عرضه 
و تبيين اين مباني داشته باش��ند و بتوانند حمايت هاي بي دريغ نظام 
سلطه را از ظالمان به چالش بكشند. وي افزود: بايد حتماً در اين باره نگاه 
هجومي وجود داشته باشد و مغرب زمين بايد به جهت نقض مباحث 

حقوق بشري محاكمه شود. 

 مقدم فر در گراميداشت  شهيد طهراني مقدم: 
ترس از حزب اهلل مانع حمله اسرائيل به لبنان شد

ي�ك فع�ال سياس�ي و فرهنگ�ي 
مي گويد عربس�تان تصميم داش�ت 
با حمايت مال�ي و پش�تيباني، رژيم 
صهيونيس�تي را ب�ه جن�گ لبن�ان 
تش�ويق كند  ام�ا ت�رس از حزب اهلل 
مان�ع اق�دام صهيونيس�ت ها ش�د. 
حميدرض��ا مقدم فر در مراس��م يادبود 

ش��هيد طهراني مقدم با بيان اينكه »راز ماندگاري نام و ياد ش��هدايي 
همچون شهيد طهراني مقدم و شهيد حججي اخالص اين شهدا است«، 
گفت: افزون بر اين، ش��هيد طهراني مقدم حق زيادي به گردن مردم 
ايران دارد و ما بايد آموزه هاي فراواني از اين شهيد بزرگ براي جامعه 

انقالبي مان دريافت كنيم.
 مقدم فر توان موش��كي را جزو پايه ه��اي اقتدار جمهوري اس��المي 
دانس��ت و گفت: اگر امروز، يكي از مؤلفه هاي اصل��ي اقتدار جمهوري 
اسالمي موش��ك اس��ت و موش��ك تبديل به ظرفيت كالن دفاعي و 
عامل بازدارندگي و ترس دش��من شده اس��ت همه مرهون تالش ها و 

مجاهدت هاي شهيد طهراني مقدم است. 
مشاور فرمانده كل س��پاه در ادامه با تحليلي از تحوالت منطقه، گفت: 
امروز جمهوري اس��المي در اوج اقتدار قرار دارد و وضع ما از هر زماني 
بهتر است و در مقابل موقعيت دشمنان ايران در منطقه هر روز ضعيف تر 
مي ش��ود. مقدم فر با اشاره به شكس��ت هاي پي درپي در سياست هاي 
دش��منان به ويژه امريكا و اس��رائيل در منطقه، اظهار داش��ت: داعش 
محصول مش��ترك چهار كش��ور امريكا، عربس��تان، انگليس و رژيم 
صهيونيس��تي بود و هدف از ايج��اد آن جلوگيري از روند رو به رش��د 
گرايش به اسالم، به خصوص در اروپا از طريق معرفي چهره غيرواقعي، 
نفرت انگيز و خشن از اسالم بود. وي هدف دوم دشمنان از ايجاد داعش 
را قطع نفوذ اي��ران در منطقه و نهايتاً مقابله س��خت با خود جمهوري 
اس��المي ايران توصيف كرد و افزود: به رغم همه تالش هاي دشمنان، 
امروز كار داعش از نظر نظامي تمام شده و سازمان داعش توان نظامي 
و عمليات رواني را كه بر اثر آن رعب و وحشت ايجاد مي كرد، از دست 

داده است.
 اين كارشناس مسائل سياسي و فرهنگي تصريح كرد: امروز بر خالف 
سياست ها، اهداف و خواست دشمن، نفوذ معنوي ايران در منطقه بيشتر 
شده است و بر خالف طراحي دش��من با حركت داعش اسالم ناب آرام 
آرام به دنيا معرفي مي شود؛ آنها مي خواستند دست جمهوري اسالمي 

را در منطقه قطع كنند اما نفوذ معنوي ما بيشتر شده است. 
وي اضافه كرد: پس از شكس��ت پروژه هاي قبلي اس��تكبار در منطقه، 
اين بار براي برهم زدن ثبات لبنان و معط��وف كردن توان حزب اهلل به 
داخل كشور برنامه ريزي كردند و پروژه استعفاي سعد الحريري را كليد 
زدند؛ آنها مي خواستند با استعفاي سعد الحريري ايران و حزب اهلل را در 
مشكالت لبنان مقصر جلوه دهند و همچنين لبنان را دچار اختالفات 
گسترده داخلي كنند و در اين بين اسرائيل را تحريك كنند تا با پول و 
مشاركت عربستان به لبنان حمله كند. مقدم فر با اشاره به شكست اين 
طرح اظهار داشت: رژيم صهيونيستي جنگ با حزب اهلل را نپذيرفت چرا 
كه معتقد است اين حزب اهلل، حزب اهلل ١۰ س��ال پيش نيست و دهها 
برابر از آن زمان هم قوي تر شده اس��ت و در جنگ با داعش هم آبديده 
و مجرب شده اس��ت و مي  تواند زيرس��اخت هاي صهيونيست ها را در 
كوتاه ترين زمان نابود كند؛ در نتيجه رژيم صهيونيستي تاكنون زير بار 

حمله به لبنان نرفته است.

داغ زلزله با  سياسی كاری درمان نمی شود

مرهم باشيد نه مزاحم 

  طرح: حسين کشتکار/جوان

رهبر انقاب در ديدار  رؤساي قواي سه گانه و برخي مسئوالن:   

مسئوالن همدردي  با زلزله زدگان را در عمل  با قوت ادامه دهند
حض�رت آي�ت اهلل خامن�ه ای، رهب�ر معظ�م انقاب اس�امی 
ش�امگاه سه   ش�نبه در جلس�ه ای ب�ا حض�ور رؤس�ای ق�وای 
س�ه گانه و تنی چند از مس�ئوالن كش�ور با ابراز تأسف عميق 
از حادث�ه بس�يار تل�خ زلزله كرمانش�اه و ب�ا تقدي�ر از حضور 
مس�ئوالن در مناط�ق زلزل�ه زده و هم�دردی با م�ردم تأكيد 
كردند: اين همدردی   ها باي�د در عرصه عمل و كم�ك به مردم 
با ق�وت ادامه پي�دا كند ت�ا از مش�كات و رنج م�ردم بكاهد. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��انی دفتر مقام معظ��م رهبری، حضرت 
آيت اهلل خامنه ای با اش��اره به داغدار ش��دن مردم كرمانشاه در اين 
حادثه گفتند: ما در اين غم ب��ا مردم دالور و مرزبانان دلير اس��تان 

كرمانشاه شريك هستيم. رهبر انقالب اسالمی افزودند: مصيبت و 
فقدان عزيزان تلخ و سخت است اما اميدواريم خداوند متعال سكينه 
و آرامش خود را بر دل ه��ای خانواده های داغدار نازل، و چش��مان 
آنان را به لطف و رحمت خود روشن كند. ايشان، جاری شدن خون 
محبت و همياری در رگ های جامعه اس��المی را از تأثيرات اينگونه 
حوادث دانستند و گفتند: اين حوادث همه را به حضور در صحنه های 
همياری وارد می كند و اميدواريم در اثر اين محبت و برادری، بركات 
الهی شامل حال مردم دالوِر سرزمين پهلوان پرور كرمانشاه و همه 

ملت ايران شود. 
حضرت آيت اهلل خامن��ه ای، حادثه تل��خ اخير را آزمايش��ی الهی و 

ميدانی برای ادای وظيفه مسئوالن برشمردند و افزودند: در اين دو 
روز مسئوالن از جمله رئيس جمهور محترم با حضور در ميان مردم 
مصيبت زده با آنان همدردی كردند و اميدواريم اين همدردی   ها در 
عرصه عمل و كمك به مردم نيز با قوت ادامه يابد و از مشكالت و درد 
و رنج مردم با توجه به هوای سرد و در پيش بودن فصل دشوار سرما 
بكاهد. در اين جلسه، روحانی، رئيس جمهور نيز با اشاره به تالش همه 
دستگاه  ها در عمليات امداد و نجات و رسيدگی به حال مجروحان و 
بازماندگان حادثه، گفت: اين حادثه برای ما يك امتحان و آزمايش 
اس��ت و از همه دس��تگاه  هايی كه تالش كرده و می كنند، از جمله 

نيروهای مسلح كه بسيار خوب وارد عمل شدند، تشكر می كنم. 


