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در حالي امسال 16 آذر روز دانشجو را سپري مي كنيم كه سياست هاي 
دولتي نسبت به فضاي تشكلي دانشجويي جنجال برانگيز بوده است. از 
سال 92 از نقاط ضعفي كه مديران جديد قوه مجريه در حوزه دانشگاه 
احساس مي كردند، فقدان بدنه دانشجويي وابسته در فضاي دانشگاهي 
بود. البته ماجراي ضعف بدنه فعال جريان موسوم به اعتدال، به دانشگاه 
محدود نمي شده و در تمام اين چند سال، بدنه عاريتي از ديگر جريانات 
سياسي، سياهي لشكر تجمعات و ميتينگ هاي سياسي اين جريان را 

تأمين كرده است. 
ناگفته پيداست كه اوضاع در دانش��گاه، وخيم تر نيز است، چراكه آنچه 
به عنوان »اعتدال« عرضه مي گردد، خصوصاً با ابعاد محافظه كارانه اش، 
به هيچ روي شور و اشتياقي در ميان جوانان و دانشجويان نمي انگيزد و 

نمي توان به آن براي جريان سازي اميد بست. 
در مقابل راه حلي كه برخي مديران دولت يازدهم و دوازدهم براي حل اين 
نقيصه درپيش گرفته اند، »تشكل سازي« به جاي پذيرش واقعيت هاي 
دانشگاه است. در همين راستا معاونت فرهنگي اجتماعي وزارت علوم 
در دوره يازدهم و دوازدهم، هم وغم خود را براي ش��كل گيري و تقويت 
يك تش��كل دولت س��اخته نيم بند قرار داده و كار به جايي مي رسد كه 
رئيس جمهور در روز دانشجوي امسال در زاهدان، صراحتاً از عزم دولت 
براي مجوز به اين اتحاديه دست ساز خبر داده و در مقابل با عدم دعوت 
از تشكل هاي باسابقه و مستقل دانش��جويي، تلويحاً جهت گيري نگاه 

حمايتي دولت را مشخص مي سازد. 
البته ماجراي طمع ورزي سياس��ي به محيط دانشجويي به دوره دولت 
اعتدال گرايان محدود نمي شود. پيشينه اين رويكرد به نيمه دوم دهه 
70 بازمي گردد. به همان اندازه و بيش تر از گرايش تكنوكرات هاي دولت 
سازندگي براي غيرسياسي كردن فضاي دانشگاه، تجديدنظرطلباني كه 
در دوره موسوم به دوم خرداد، بر اريكه قدرت مسلط شدند، موج سواري 
سياس��ي روي جريان هاي دانش��جويي را وجهه همت خود قراردادند. 
راهبردي كه استراتژيست هاي مدعي اصالح طلبي براي تصاحب قدرت 
تجويز مي كردند، بر پايه »فشار از پايين، چانه زني در باال« بنا شده بود. 
در ذيل اين راهبرد، دانش��جويان به عنوان پياده نظام و سياهي لش��كر 
باج خواه��ي تجديدنظرطلبان از نظام تلقي مي ش��دند. ازاين رو بود كه 
دوم خردادي ها، دانشگاه را ملتهب و برانگيخته مي پسنديدند. البته اوضاع 
به همين منوال نماند. بدنه دانشجويي حامي دوم خرداد، هنگامي كه از 
زبان سعيد حجاريان شنيدند كه »جنبش دانشجويي حرف مفت است«، 
به يقين دانس��تند كه تاريخ مصرف آ نها براي باج گيري سياست بازان به 
پايان رسيده است. به اين ترتيب تاريخ ثابت نمود كه جريانات سياسي 

طمع ورز به دانشگاه، به دانشجو در حد مصرف موقت مي نگرند. 
اينك نيز ماجرا همين است. هرچند اعتداليون همچون دوم خردادي ها 
شايد التهاب و آشوب دانشگاهي را نپسندند، اما براي مصارف انتخاباتي 
و سياسي، ايجاد تشكل هاي دانشجويي دست س��از و يك بارمصرف را 
انتخاب كرده اند. ايجاد چنين تش��كل هايي كه معموالً با حمايت ويژه 
دولتي انجام مي پذيرد، توهين آشكار به جنبش دانشجويي است. بايد 
جريانات دانشجويي مستقل و آزاد نسبت به اين روند خطرناك هشيار 
بوده و جامعه دانشگاهي را نسبت به خطرات تكرار سياهي لشكر شدن 

دانشجو در خدمت به اصحاب قدرت آگاه سازند. 
رهبر معظم انقالب اس��المي نيز در س��ال 1394 در ديدار رمضانيه با 
دانشجويان به وجود نگاهي در برخي سياسيون براي ايجاد تشكل هاي 
يك بارمصرف و با كاركرد انتخاباتي اشاره نموده و در خصوص اين نگاه 
ابزاري و اهانت آميز به دانش��جويان، هش��دار دادند. ايشان فرمودند: » 
تشكل هايي هم هس��تند كه مثل ظرف هاي يك بارمصرف، فقط براي 
انتخابات به وجود مي آين��د؛ مصرفش فقط انتخابات اس��ت. بعضي از 
تشكل ها اين جوري هستند؛ تشكل را درس��ت مي كنند، خجالت هم 
نمي كشند بعضي ها، مي گويند هم كه اين تشكل را درست كرديم براي 
اينكه در انتخاباِت فالن جا به دردمان بخورد. خ��ب بابا! اينكه اهانت به 
دانشجو است؛ نگاه ابزاري به دانشجو، آن هم دانشجوي نخبه اي كه حاال 
در يك تشكل بنا اس��ت گرد بيايد، اين اهانت به او است. مگر انتخابات 
چقدر قيمت دارد كه انسان به خاطر آن، دانشجو را تحقير كند؛ آن هم 
دانشجوي نخبه را. اين تشكل ها را بنده اعتقادي ندارم و معتقد نيستم 
كه اينها به نفع كشورند يا مي توانند مفيد باشند براي كشور؛ ]تشكيل[ 

آنها را توصيه نمي كنيم.«

قانونمنعمهاجرتاتباعايراني
نقضصريحبرجاماست

عض�و فراكس�يون والي�ي مجلس ب�ا اش�اره ب�ه اينك�ه اجراي 
قانون من�ع مهاجرت به امريكا س�بب ب�روز مش�كالت و تحريم 
تج�ار، بازرگان�ان، نخب�گان و غي�ره مي ش�ود، عنوان ك�رد كه 
اي�ن قان�ون خ�الف و نق�ض صري�ح توافقنام�ه برج�ام اس�ت. 
به گزارش خانه ملت، محمدجواد ابطح��ي در واكنش به صدور مجوز 
اجراي كامل قانون منع ورود مهاجران از شش كشور مسلمان از جمله 
ايران به اياالت متحده، گفت: اين قانون چندي پيش تعليق شده بود 
اما صدور حكم از سوي ديوان عالي امريكا بيانگر البي صهيونيست ها و 

ديكته كردن سياست هايشان به دولت ترامپ است. 
نماينده مردم خميني شهر در مجلس شوراي اسالمي با اشاره به اينكه با 
اجراي قانون منع مهاجرت به امريكا سبب بروز مشكالت و تحريم تجار، 
بازرگانان، نخبگان و غيره مي شود، اظهاركرد: بر اين اساس بايد اذعان 
كرد كه اين قانون خالف و نقض صريح توافقنامه برجام اس��ت.  وي با 
بيان اينكه جمهوري اسالمي ايران هدف اصلي اجراي قانون منع ورود 
مهاجران از شش كشور مسلمان است، ادامه داد: امريكايي ها به خوبي 
مي دانند كه مهاجران زيادي از كشورهايي مانند ليبي، سوريه، يمن، 

سومالي و چاد ندارند و به نوعي چنين اقدامي دعواي زرگري است. 
 

فراعنهزماندربرابروحدتجهاناسالم
ادامه از صفحه يک 

 برنامه ريزي و اقدام فرعون هاي امروز جهان )جبهه مش��ترك امريكا، 
رژيم صهيونيستي، مرتجعين و وابستگان به قدرت ها( در ايجاد اختالف 
در جهان اسالم، اگر چه هزينه هايي را بر جهان اسالم تحميل كرده است 
اما از يك سو سبب هوشياري بيشتر مسلمانان، تقويت جبهه مقاومت 
و از سوي ديگر سبب تقويت انسجام ملي در كشور شده است. روزنامه 
نيويورك تايمز هفته گذشته با اذعان به شكست راهبرد مشترك امريكا 
و آل سعود در برابر ايران مي نويسد: سياست هاي كاخ سفيد و آل سعود 
در گسترش و حمايت از گروه هاي تروريستي � تكفيري به اتحاد ايرانيان 
حول محور مقاومت در منطقه انجاميد، اين اقدام تا به آنجا پيش رفت 
كه »سردار قاسم سليماني« به يك قهرمان ملي نزد همه ايرانيان بدل 
شد كه مورد ستايش همه اقشار قرار گرفت. بايد اضافه كرد كه سردار 
سليماني نه تنها ميان ايرانيان كه امروزه در ميان مردم عراق، سوريه، 
لبنان، بحرين، يمن و ... شخصيتي مورد احترام و ستايش است تا آنجا 

كه حتي دشمنان او نيز گاه گاه زبان به ستايش او باز كرده اند. 
فارين پاليس��ي نيز در اين زمينه با اذعان به شكس��ت راهبرد امريكا و 
رژيم سعودي در انزواي ايران مي نويسد: دهه گذشته شاهد گسترش 
تاريخي نفوذ ايران در سراسر خاورميانه بوده و كشورهايي مانند اسرائيل 

و عربستان سعودي را پشت سر گذاشته است. 

رهبر انقالب در ديدار جمعي از مسئوالن نظام، سفيران كشورهاي اسالمي و ميهمانان كنفرانس وحدت اسالمي:

هيچ انگيزه اي براي اختالف با دولت هاي مسلمان  نداريم و زبان ما در مقابل دنباله روهاي امريكا در منطقه زبان نصيحت است

دنياياسالممقابلتوطئهامريكادرقدسميايستد

    خبر یک       حض�رت آي�ت اهلل 
خامنه اي، رهبر معظم 
انقالب اسالمي در خجسته ميالد نبي مكرم اسالم 
حضرت محمد مصطف�ي )صلي اهلل عليه وآله( و 
حضرت امام جعفر صادق )عليه السالم( در ديدار 
سران سه قوه، جمعي از مسئوالن نظام، سفيران 
كشورهاي اسالمي و ميهمانان كنفرانس وحدت 
اسالمي، پيروي از تعاليم حضرت ختمي مرتبت را 
شرط رهايي امت اس�المي از مشكالت داخلي، 
منطقه اي و جهاني خواندند و تأكيد كردند: دنياي 
اس�الم اگر عزت و قدرت مي خواه�د، وحدت و 
اس�تقامت را س�رلوحه  خ�ود ق�رار ده�د. 
رهبر انقالب اسالمي با تبريك اين عيد سعيد به ملت 
ايران، امت اسالمي و همه  آزادگان جهان خاطرنشان 
كردند: پيامبر عظيم الشأن اسالم، رحمت پروردگار 
براي همه  بشريت بود و پيروي از او ملت ها را از ظلم 
و استكبار قدرت ها، اختالفات طبقاتي، اشرافيت هاي 

ظالمانه و ديگر رنج ها و اسارت ها نجات مي دهد. 
ايشان با اشاره به تأكيدات پروردگار به پيامبران الهي 
و پيروان آنها درباره  اس��تقامت و پايداري به عنوان 
ش��رط پيروزي، افزودند: امروز هم استقامت در راه 
پيامبر عظيم الشأن اسالم مي تواند توطئه هاي بزرگ 

زورگويان جهاني را ناكام بگذارد. 

حضرت آيت اهلل خامنه اي »امريكا، رژيم صهيونيستي، 
مرتجعين و وابستگان به قدرت ها« را، »فرعون هاي 
امروز جهان« خواندند و با اشاره به تالش آنها براي 
ايجاد اختالف و جنگ در امت اسالمي گفتند: برخي 
سياستمداران امريكايي خواسته يا ناخواسته اذعان 
كرده اند كه بايد در منطقه  غرب آسيا جنگ و درگيري 
به وجود آيد تا رژيم صهيونيستي در حاشيه  امن قرار 
گيرد و پيكر خونين دنياي اس��الم، توان پيشرفت 

نداشته باشد. 
رهبر انقالب اسالمي با ابراز تأسف شديد از پيروي 
برخي حاكمان منطقه از خواسته هاي امريكا افزودند: 
جمهوري اس��المي هيچ انگيزه اي براي اختالف با 
دولت هاي مسلمان ندارد و همان گونه كه در داخل 
اي��ران، وحدت و ب��رادري را حاكم كرده اس��ت، در 
دنياي اسالم نيز معتقد و عالقه مند و پيگيِر وحدت 
و اتحاد است.  ايشان تأكيد كردند: زبان ما در مقابل 
دنباله روهاي امريكا در منطقه، زبان نصيحت است و 
بنا نداريم به حرف هاي برخي جّهال پاسخ بدهيم اما 
آنها را نصيحت مي كنيم كه خدمت به ظالمان جهاني 
به ضرر خود آنهاست و به فرموده  قرآن، همراهي با 

ظالمان سرانجامي جز نابودي ندارد. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي هدف نهايي دشمنان را از 
ايجاد گروه هاي تكفيري، ايجاد جنگ شيعه و سني 

خواندند و افزودند: خداوند دش��منان ما را احمق 
آفريده و همين موجب شد هدف دشمنان اسالم 
يعني جنگ مذهبي، محقق نش��ود و ان شاءاهلل در 

آينده نيز محقق نخواهد شد. 
رهبر انقالب اسالمي »ايستادگي« را رمز پيروزي 
در مقابل تكفيري هاي وحشي دانستند و افزودند: 
مقابله   ما با آنها، مقابله  با ظلم و تحريف اسالم بود 
و اكنون نيز دنباله هاي آنها هر جا كه باشند، عامل 
امريكا و صهيونيس��م هس��تند و ما در مقابل آنها 
خواهيم ايس��تاد.  ايش��ان وحدت امت اسالمي و 
ايس��تادگي در مقابل صهيونيسم و ديگر دشمنان 
اسالم را عالج دردهاي دنياي اسالم و راه رسيدن 
به قدرت و عزت برشمردند و تأكيد كردند: مسئله  
فلسطين، امروز در رأس مسائل سياسي امت اسالم 
اس��ت و همه موظفند ب��راي آزادي و نجات ملت 
فلس��طين تالش و مجاهدت كنند.  رهبر انقالب، 
ادعاي دشمنان اسالم درباره  اعالم قدس به عنوان 
پايتخت رژيم صهيونيستي را ناشي از ناتواني و عجز 
آنها دانس��تند و افزودند: دنياي اسالم بالشك در 
مقابل اين توطئه مي ايستد و صهيونيست ها با اين 
كار ضربه  بزرگ تري مي خورند و فلس��طين عزيز 

بدون ترديد سرانجام آزاد خواهد شد. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي با تجليل از »ش��جاعت، 

بصي��رت و اس��تقامت ملت اي��ران« در عب��ور از 
گردنه هاي بسيار دش��وار چهار دهه  اخير افزودند: 
دوس��تان جمهوري اس��المي در سراس��ر دنيا و 
دشمنان ايران بدانند مش��كالت پيش رو، حتماً از 
مشكالت چهار دهه  گذشته كوچك تر خواهد بود و 
ملت ايران با تواني بيشتر، همه  آنها را خنثي مي كند 
و پرچم عزت اسالمي را در قله هايي باالتر به اهتزاز 

در خواهد آورد. 
    اس�تكبار جهان�ي و صهيونيس�م دنب�ال 

ماجراجويي جديد در منطقه هستند
 رئيس جمه��ور ب��ر ض��رورت حفظ هوش��ياري و 
ايستادگي شجاعانه ملت ها و كشورهاي اسالمي در 

برابر توطئه هاي دشمنان، تأكيد كرد. 
حجت االسالم حس��ن روحاني، در ديدار مسئوالن 
و كارگزاران نظام جمهوري اس��المي ايران، سفراي 
كشورهاي اس��المي و ميهمانان ش��ركت كننده در 
سي و يكمين كنفرانس وحدت اسالمي با حضرت 
آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقالب، ضمن تبريك 
ميالد پيامبر اسالم)ص(، امام جعفر صادق)ع( و هفته 
وحدت، با تأكيد بر اينكه امروز بيش از هر زمان ديگر 
به سيره پيامبر اسالم)ص( نيازمند هستيم، گفت: 
امروز پس از موفقيت هاي ملت هاي منطقه در مبارزه 
با تروريست ها  دشمنان به فكر توطئه افكني جديد 
هستند و ما بايد همچنان هوشياري خود را در برابر 
دشمنان منطقه، صهيونيسم استكبار جهاني و امريكا 
و اذناب آنها در منطقه حفظ كنيم.   روحاني افزود: آنها 
اكنون كه مي بينند تروريسم در منطقه راه به جايي 
نبرده، توطئه جديدي را ب��ه راه انداختند و منطقه 
را تبديل به انبار س��الح و باروت كرده و با بيت المال 
مسلمانان انواع س��الح ها را وارد منطقه كردند و هر 
روز مداخالت ش��ان را در امور كش��ورهاي منطقه 
بيشتر مي كنند.  رئيس جمهور اظهار داشت: آن روز 
كه سوريه در گرماگرم مبارزه و جنگ با تروريست ها 
در كشور خود بود امريكايي ها به بهانه هاي گوناگون 
پايگاه هاي هوايي را در اين كشور بمباران مي كردند 
و هرگاه پيروزي نصيب ملت س��وريه مي شد، رژيم 
صهيونيستي به بهانه هاي گوناگون اين كشور را مورد 
حمله و بمباران قرار م��ي داد.   روحاني تأكيد كرد: 
قدس شريف متعلق به مسلمانان و فلسطين است 
و جايي نيست كه كسي بخواهد در آن، در برابر افكار 
و احساسات مردم ايستادگي كند و اين ماجراجويي 

جديد استكبار جهاني در منطقه است. 
 روحاني تصريح كرد: جمهوري اس��المي ايران اگر 
چه به حمايت از ملت ها به پا خواسته و خواهان حل 
مشكالت از طريق مذاكره است و هرگز با جابه جايي 
مرزها در منطقه مواف��ق نبوده، ام��ا در برابر تجاوز 
استكبار نسبت به مقدسات اسالمي تحمل نخواهد 

داشت. 

نگرانشأنمجلسباشيد
محمود صادقي و توئيت هاي دروغ و تهمتش كجا را تضعيف مي كند؟ آيا 
فقط قوه قضائيه، سپاه و  مرجع تقليد و ... وقتي خالف واقع بودن آن دروغ 
و تهمت ها روشن مي شود، يا وقتي ادبيات توئيت او در حد سخيف ترين 
دعواهاي كف خياباني است، آيا اين جايگاه نمايندگي مجلس نيست 

كه تضعيف مي شود؟
 شأن مجلس و نمايندگان آن از مواردي است كه علي الريجاني، رئيس 
مجلس بارها و بارها بر حفظ آن توس��ط ديگران تأكي��د كرده اند. اما به 
نظر مي رسد علي الريجاني و برخي همكارانش از يك امر مهم در اين 
زمينه غافل بوده اند و آن اينكه »حرمت امامزاده به متولي اش است.« 
مثال ها در اين مورد زياد است، نه فقط بحث سلفي گرفتن با يك مهمان 
سياسي خارجي، حتي نطق هاي ضعيف، استناد به نذر نماز به منظور 
س��المتي وزير پيشنهادي براي اثبات شايس��تگي او، شعرخواني هاي 
بي مورد، معطل كردن مجلس براي تعطيل كردن يك روز و هنوز كمتر 
از يك سال از آن نگذشته، طرحي در مخالفت با آن دادن و سپس اين 
حرف به ميان بيايد كه به يك مرج��ع تقليد براي تعطيلي آن روز قول 
داده ش��ده، يا وقتي ابزارهاي نظارتي مجلس بر دولت از پي البي ها و 
رد و بدل امتيازات به درستي به كار گرفته نمي شود و امضاها پاي سؤال و 
استيضاح از وزرا مدام كم و زياد مي شود، رأي اعتمادها حاصل البي های 
گسترده و بده بستان هاي پشت سر است، دقيقاً چه حدي از شأن مجلس 

و نمايندگي مردم باقي مي ماند؟
محمود صادقي نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي از جمله 
نمايندگاني است كه فعاليت هايش به تنهايي براي زيرسؤال بردن كل 
شأن مجلس و بي اعتمادي به خانه ملت كافي اس��ت. او روز  سه شنبه  
توئيتي عليه روزنامه كيهان زد كه ادبيات سخيف آن حتي ديگر كمتر 
در كف خيابان شبيه آن يافت مي ش��ود، باعث تعجب شد. موضوع ما 
كيهان نيست، بلكه در مورد ادبيات محمود صادقي صحبت مي كنيم. 
هر كسي مي تواند عليه هر رس��انه اي نظرش را بگويد اما اگر قرار است 
كسي با س��مت نمايندگي مجلس هم با ادبياتي حرف بزند كه آدم با 
ديدنش شرمنده شود و لب بگزد، پس ميان انتقاد نماينده مجلس از يك 
رسانه، با دعواهاي سخيف كف خيابان و يقه گرفتن ها چه تفاوتي وجود 
دارد؟ چه كسي بايد براي درست ش��دن فرهنگ غلط بي ادبي تالش 
كند؟ نماينده مجلسي كه توئيتش را به دليل بي ادبي متنش نمي توان 

براي كسي فرستاد؟!
ماجراي محمود صادقي فقط بحث »بي ادبي« نيست، او بارها تهمت ها و 
مطالب خالف واقعي را در توئيتر خود طرح كرده كه بعداً مشخص شده 
براي انتش��ار آن هيچ گونه تحقيقي نكرده و همچون يك كاربر عادي 
توئيتر همان چيزي را كه شنيده، بدون تحقيق منتشر كرده است، از قضا 
هميشه هم اين شنيده ها منبعش به ضدانقالب مي رسد. يك روز آتش 
بيار معركه تهمت عليه رئيس قوه قضائيه مي شود و صراحتاً باالترين مقام 
قضايي ايران را كه يك مجتهد اس��ت، به دزدي از حساب هاي دستگاه 
قضايي متهم مي كند. روز ديگر به وسيله انتش��ار پيامي كه مي گويد: 
خصوصي برايش ارسال ش��ده، به نيروهاي مس��لح تهمت مي زند كه 
كمك هاي مردمي به زلزله زدگان را براي خودشان برمي دارند. و وقتي 
دستگاه قضايي احساس نمي كند بايد با تهمت ها و دروغ هاي اين نماينده 
مجلس برخورد قضايي شود، او به خود جس��ارت مي دهد تا اين بار در 

تهمت هاي دزدي اش به ديگران پاي مراجع تقليد را هم وسط بكشد!
نمايندگان مجلس در راس��تاي وظاي��ف نمايندگي خ��ود مصونيت 
قضايي دارند. وظيفه نمايندگي ايراد اتهام هاي بدون س��ند به بزرگان 
يا انتش��ار اتهامات ثابت نش��ده نيس��ت. از قضا چون نماينده مجلس 
است و دسترس��ي اش به اطالعات بيشتر اس��ت، بايد اول تحقيق كند 
و وظيفه نمايندگي اش هم همين اس��ت. محمود صادقي با حضور در 
توئيتر، به جاي تأثيرگذاري بر فضا و باالكش��يدن آن و مس��تندكردن 
بحث هاي كاربران عادي، خود را در حد ليدر جدل هاي نازل كف توئيتر 
نشان داد. حاال با جوس��ازي هاي نازل، دروغ، تهمت و ادبياتي پايين تر 
از ادبيات كوچه بازاري صرفاً در حد يك كاربر دست چندم توئيتر قابل 

ارزشيابي است و نه نماينده مجلس. 

روحانی در گفت وگوی تلفنی با اردوغان:
مسئوليتهمهناامنيهامستقيمًا
برعهدهرژيمصهيونيستياست

رئيس جمه�ور در ي�ک گف�ت و گ�وي تلفن�ي ب�ا رئيس جمهور 
تركي�ه گفته اس�ت ك�ه مس�ئوليت هم�ه بي ثبات�ي و ناامني ها 
در منطق�ه مس�تقيمًا ب�ر عه�ده رژي�م صهيونيس�تي اس�ت. 
روساي جمهوري اسالمي ايران و تركيه در تماسي تلفني، قدس شريف 
را بخش الينفك فلسطين دانستند و با نكوهش شديد تصميم امريكا، از 
همه كشورهاي اسالمي و صلح دوست جهان خواستند متحد و يكصدا 

در برابر اين حركت بي ثبات كننده و غيرقانوني واشنگتن، بايستند. 
حسن روحاني در اين تماس تلفني با اش��اره به پيشنهاد رجب طيب 
اردوغان براي تش��كيل نشس��ت فوق العاده س��ران كش��ورهاي عضو 
سازمان همكاري اس��المي در اس��تانبول و دعوت از وي براي شركت 
در اين نشست، گفت: ما معتقديم در ش��رايط كنوني همه كشورهاي 
اسالمي بايد متحد و يكصدا در برابر اين تصميم نادرست، غيرقانوني، 

تحريك آميز و بسيار خطرناك امريكا، اقدامي جدي انجام دهند. 
وي روز چهارش��نبه با قدرداني از تماس تلفني رئيس جمهور تركيه، 
تصريح كرد: امروز يكي از اولويت هاي جهان اسالم، مسئله فلسطين، 
قدس و مقابله با اقدامات نادرس��ت رژيم صهيونيس��تي است. ما همه 
كشورهاي اسالمي و صلح دوست جهان را دعوت مي كنيم در برابر اين 

اقدامات غيرقانوني، ايستادگي كنند. 
رئيس جمهور با بيان اينكه منطقه ما ني��از به ثبات و امنيت دارد و اين 
حركات نادرست و غيرقانوني مي تواند كشور فلسطين و كل منطقه را 
به سمت بي ثباتي بكشاند، به بي توجهي رژيم صهيونيستي به تمامي 
قطعنامه هاي سازمان ملل و ايستادگي در برابر جامعه جهاني اشاره كرد 
و افزود: بي ترديد مسئوليت همه بي ثباتي و ناامني ها، مستقيماً بر عهده 

رژيم صهيونيستي است. 
روحاني، مسئوليت كشورهاي اسالمي و مسلمانان را در اين برهه زماني، 
نسبت به قدس ش��ريف بسيار س��نگين خواند و ادامه داد: كشورهاي 
اسالمي و همه كش��ورهاي آزاده جهان بايد در برابر حركت و تصميم 

واشنگتن، سريعاً و در قالبي بازدارنده دست به اقدام بزنند. 
وي گفت كه جمهوري اس��المي ايران در نشس��ت فوق العاده سران 

كشورهاي عضو سازمان همكاري اسالمي شركت خواهد كرد. 
رئيس جمهور تركيه نيز در اين تماس تلفني با ابراز تأس��ف از شهادت 
يكي از مرزبانان ايراني در حمله تروريس��ت ها گف��ت: اين حادثه به ما 
نشان داد كه گسترش همكاري دو كشور در مبارزه با تروريسم اهميت 
ويژه اي دارد.    اردوغان در ادامه ب��ه تصميم رئيس جمهور امريكا براي 
اعالم قدس به عنوان پايتخت رژيم اس��رائيل اش��اره كرد و افزود: اين 
تصميم نگران كننده و جسارت ترامپ، ناش��ي از اختالفات داخلي در 
جهان اسالم است و اكنون جهان اسالم بايد يكصدا وحدت خود را نشان 

داده و با اين حركت، مخالفت كند. 
وي تأكيد كرد كه اين حركت امريكا نقض حقوق بشر و همه تصميمات 

سازمان ملل متحد درباره قدس شريف است. 
اردوغان اظهارداشت: اين مسئله و مشكل واقعاً باعث تشديد درگيري ها 
و حوادث ب��دي در منطقه خواهد ش��د و جهان اس��الم بايد وحدت و 

يكپارچگي خود را در قبال اين موضوع به جهانيان اعالم كند. 

محمدجواد اخوان

انفعال ديپلماسي عمومي ايران در ميانه اوج گيري مسئله  فلسطين 
موضوع انتقال سفارت 

 مهدی پورصفا
   تحليل

امريكا به قدس اشغالي 
ب�ار ديگ�ر موض�وع 
فلسطين را در رأس اخبار بين المللي قرارداد اما 
نهادهاي مرتبط به اين مسئله در حوزه ديپلماسي 
عموم�ي عم�اًل در انفع�ال ق�رار دارن�د. 
به گزارش جوان، خبر انتقال سفارتخانه امريكا از شهر 
تل آويو پايتخت رژيم جعلي صهيونيستي به قدس 
شريف مهم ترين تحول در فضاي بين المللي است. 

صرف نظر از اينكه اقدام فوق حداقل به سه تا چهار 
س��ال زمان براي اجرايي ش��دن نياز دارد و از هم 
اكنون صداي اعتراض بسياري از كشورها و مقامات 
دنيا از شرق و غرب جهان نسبت به اين اقدام بلند 
شده اما تبعات حقوقي و همچنين تحريك عواطف 
مس��لمانان با چنين اقدامي غيرقابل چشم پوشي 
است.  از هم اكنون مقامات فلسطيني و گروه هاي 
مردمي و حتي س��ران كشورهايي همچون مصر و 
اردن نيز نس��بت به چنين اقدامي هشدار داده اند. 
حتي سران امنيتي رژيم صهيونيستي نيز در صدد 
افزايش تدابير امنيتي و مقابله با موج گسترده قيام 

مردم فلسطين هستند. 
    همه در پي موضوع فلسطين هستند

با شروع اين بحران برخي از كش��ورهاي اسالمي 
اقداماتي را براي مقابله با چنين اقدامي آغاز كرده اند. 
از جمله رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور تركيه 
كه خواستار برگزاري اجالس اضطراري كشورهاي 
عضو سازمان همكاري هاي اس��المي شده است.  
اردوغان طي يك تماس تلفني با حس��ن روحاني 
رئيس جمهور اس��المي ايران با دع��وت از وي به 
اين اجالس خواستار واكنش مشترك كشورهاي 
اس��المي در مقابل چنين اقدامي ش��د و حضرت 
آيت اهلل خامنه اي، رهبر معظم انقالب اسالمي نيز 
روز گذشته طي س��خناني در جمع اقشار مختلف 
مردم و سفراي كشورهاي اسالمي اين اقدام ترامپ 
را ناشي از يأس استكبار جهاني دانستند.  با اين حال 
به نظر مي رس��د به رغم اينكه جمهوري اسالمي 
ايران بيش��ترين هزينه را در مقاب��ل رژيم غاصب 
صهيونيستي پرداخته اس��ت و نقش موثري در به 
شكست كش��اندن توطئه هاي متحدان اين رژيم 
داشته، در مقابل اين تحول مهم و راهبردي از نظر 
ديپلماسي عمومي و رسانه اي عرصه را به طرف هايی 
واگذار كرده كه عماًل كوچك ترين نقشي در ياري 
مردم فلسطين ايفا نكرده  اند.  تركيه شايد يكي از 

كشورهايي باشد كه با اقدامات اين چنيني بيشترين 
نقش را در عرصه ديپلماسي رسانه اي ايفا و حتي در 
دوره اي توانست خود را به عنوان اصلي ترين حامي 
ملت فلس��طين معرفي كند.   اين در حالي بود كه 
تركيه حت��ي در اوج دوران تنش ظاه��ري با رژيم 
صهيونيستي همچنان روابط اقتصادي و امنيتي 
خود را با اي��ن رژيم حفظ كرده ب��ود و در نهايت با 
مذاكرات مخفيانه اي كه اين كشور با اين رژيم در 
كشور سوييس برگزار كرد، موضوع حمله به كشتي 

آزادي را متوقف كرد. 
   خيانت برخي از كشورهاي اسالمي 

در سوي ديگر عربستان سعودي در نزديك ترين 
حالت روابط غيررسمي با رژيم صهونيستي قرار دارد 
و حتي همين رابطه نزديك بود كه امريكا توانست 

زمينه انتقال سفارت خود را به قدس فراهم كند. 
 تام كاتن، يكي از تندروترين مقامات امريكايي در 
همين باره مي گويد: همگرايي كشورهاي عربي و 
اس��رائيل حول تهديد ايران اعالم قدس به عنوان 

پايتخت اسرائيل را آسان تر كرده است. 
از همين رو انتظار نمي رود كه كشورهاي عربي با 
چنين شرايطي موضع قابل توجهي بگيرند و حتي 
اين ظن وجود دارد كه چني��ن اقدامي با همكاري 
كامل عربستان انجام شده باش��د.  در همين باره 
برخي از منابع خبري به اين نكته اشاره كرده اند كه 
برخي مقامات عربستاني به طور پنهاني خطاب به 
رئيس تشكيالت خودگردان فلسطين اين پيشنهاد 
را مطرح كرده اند كه منطقه ديگري به غيراز قدس را 

پايتخت خود قرار دهد. 
همين اخبار نشان دهنده عمق خيانت طرف سعودي 
به آرمان هاي ملت فلس��طين و به خصوص آزادي 
قدس اس��ت. حال در ميانه چنين وضعي ايران و 
نهاد  هاي مرتبط در حوزه فلسطين چه اقداماتي براي 
منسجم كردن افكار عمومي در مسير واقعي مبارزه با 

فلسطين انجام داده اند. 
    چه نهادهايي درخصوص مسئله فلسطين 

فعالند
واقعيت اين است كه هم اكنون چندين نهاد چه به 
صورت عمومي و چه به صورت اختصاصي به منظور 
زنده نگه داشتن آرمان هاي ملت فلسطين با بودجه 
عمومي در حال فعاليت هستند.  يكي از اين نهادها 
جمعيت دفاع از ملت فلس��طين است؛ جمعيتي 
كه عالوه بر دفاتر بين الملل��ي داراي امكانات قابل 
توجهي در حوزه داخلي است. اين جمعيت كه تحت 
نظر مجلس شوراي اسالمي اداره مي شود، هر سال 
برخي نشست هاي بين المللي را براي متحد كردن 
مدافعان حرم شريف الهي تدارك مي بيند.  عالوه 
براي جمعيت دفاع از ملت فلسطين برخي از نهاد ها 
و تشكل هاي بين المللي ديگر در اين حوزه فعالند 
كه هر كدام بسته به دامنه فعاليت خود به فعاليت 
در اين باره مي پردازند. در اين ميان وزارت خانه ها 
و س��ازمان هاي ديگري وج��ود دارد كه به صورت 
عمومي به دليل ماهيت فعاليت خود نقش مهمي در 
اين باره بر عهده دارند.  ستاد دفاع از حقوق بشر قوه 
قضائيه، صدا و سيما، وزارت امورخارجه و همچنين 

برخي از نهادهاي فرهنگي از جمله وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي 
و سازمان تبليغات اسالمي را مي توان به اين ليست 
اضافه كرد.  با اين حال و با چنين فهرست طويلي از 
اين نهادها شاهد نوعي انفعال  در مقابل اين اتفاق 
مهم هستيم كه مي تواند مسير مبارزه با امريكا را 

دگرگون گند. 
   چه مي توان كرد

نگاهي كوتاه به اين فهرست به خوبي نشان مي دهد 
كه مي توان چ��ه اقدامي را در اين حوزه به ش��رط 
داشتن يك س��ازمان دهي مناسب و دقيق ترتيب 
داد. اقداماتي كه بايد مهم ترين هدف آن آگاه كردن 
مردم كش��ورهاي مس��لمان از عمق خيانت هايي 
كه از س��وي برخي از كشورهاي اس��المي در اين 
ماجرا صورت گرفته، باشد.  در اين ميان همكاري با 
سازمان ها و نهادهاي مردم نهاد كه سال هاست در 
كشورهاي اسالمي در اين حوزه فعاليت مي كنند، 
ضروري است. همچنين مي توان نشستي با حضور 
فعاالن حوزه فلس��طين برگزار كرد تا ضمن نشان 
دادن همبستگي با مردم فلسطين نسبت به اقدامات 
الزم براي آگاه سازي و متحد كردن افكار عمومي 

كشورهاي مسلمان اقدام كرد. 
همچنين ستاد حقوق بشر قوه قضائيه نيز مي تواند 
با همكاري با كشورهاي مسلمان نسبت به پيگيري 
حقوقي اين مسئله در شوراي حقوق بشر قوه قضائيه 
و تالش در جهت ارسال پرونده اين رژيم به شوراي 
امنيت و محكوميت اق��دام امريكا مي تواند بخش 
ديگري از اين تالش باشد.  مطرح كردن محكوميت 
اين اقدام در مجمع عمومي سازمان ملل مي تواند 
فوري ترين اقدامي باشد كه توسط وزارت امورخارجه 

و نهادي هاي مرتبط پيگيري شود. 
    حاال زمان اثبات اين موضوع است

متأسفانه نگاهي به تجربيات پيشين نشان مي دهد 
كه نهادهاي دس��ت اندركار جمهوري اسالمي در 
فضاي مرتبط با ديپلماس��ي عمومي گرفتار نوعي 
كسالت و كندي به خصوص در وقايع اين چنيني 

هستند. 
الزم به يادآوري است كه موضوع پرونده فلسطين 
ماجرايي است كه ايران سردمدار پيگيري آن است 
و بايد در اين ماجرا اين نقش را تثبيت كند. نقشي 
كه برخاسته از صداقت ايران در مقابله با اين رژيم و 
هزينه اي است كه براي آزادي قدس شريف تاكنون 
پرداخته است.  حاال زمان اثبات اين موضوع است. 

كبري آسوپار


