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     سياه نمايي است يا نه؟

محمد پاداش در توئيتي نوشته: عليم يارمحمدي نماينده 
اصالح طلب زاهدان در مجلس گفت��ه »۹۵درصد مردم 
سيس��تان و بلوچستان وضع زندگيش��ون مشابه زندگي 
مردم آفريقاس��ت« رئيس جمهور روحاني:  سياه نمايي اساساً كار نادرست و 
غلطي اس��ت و در برخي اش��كال، اقدامي مجرمانه نيز به حس��اب مي آيد؛ 

شخصيت و آبروي افراد را زيرپا گذاشتن گناه بزرگي است!
    براي جبران كسري برق در اين 5 سال چه كرديد؟!

 اكانت توئيتري نود اقتصادي مي نويسد: ظرفيت اسمي توليد برق در ايران 
باالي 78هزار مگاوات است، ولي چيزي كه در عمل به عنوان برق در شبكه 
براي اس��تفاده بخش هاي مختلف صنعتي، تجاري و خانگي وارد مي شود، 
حدود ۵۵ تا ۵7 هزار مگاوات اس��ت. چرا مسئوالن وزارت نيرو براي جبران 

اين عقب افتادگي 20هزار مگاواتي در سال هاي اخير كاري نكردند؟!
    به جاي پاسخگويي طلبكارند!

 كاربري به نام هرمس مي نويسد: كساني كه پنج سال است مقدرات كشور 
را به مذاكره با امري��كا و حاال اروپايي ها گره زده و معط��ل كرده اند به جاي 

پاسخگويي حاال طلبكارند كه چرا با روسيه وارد گفت وگو شديم. 
    دزدي فعاليت هاي حوزه زنان ايران توسط علي نژاد

علي عليزاده در مورد اقدامات مس��يح علي نژاد و اينك��ه كارهاي ديگران را 
به نام خود مي زند، نوش��ت: مس��يح علي نژاد ۶ دانگ و نه حتي ۵/۵ دانگ 
فعاليت هاي حوزه زنان ايران را دزديده و در غرب به نام خود و برندش زده و 
به محافل نزديك تل آويو و  واشنگتن ارزان عرضه مي كند  . اگر فعاالن مستقل 
زنان داخل واقعاً مخالف جنگ و تحريمند چرا در رسانه هاي غربي به زبان 

انگليسي اين ماشين توليد نفرت را رسوا نمي كنند؟
    استدالل هاي تخيلي 

سيدپويان حسين پور هم در مورد قتل دختري به نام مريم فرجي توسط نامزد 
سابقش و خبرسازي هاي ضدانقالب در مورد اين قتل مي نويسد: اول با يك 
استدالل كهكشاني، مدعي شدند چون چند روزي  است مفقود شده، حتماً 
در زندان كشته شده. وقتي معلوم شد اساساً در زمان مورد ادعا در بازداشت 
نبوده، گفتند پس توسط نيروهاي امنيتي كشته شده! حاال كه نامزد سابقش 

به قتل اعتراف كرده، اگر استدالل هاي تخيلي در كردند، تعجب نكنيد. 
    فساد زير پر و بال بنفش!

فريد ابراهيمي در توئيتي مي نويسد: نامه رئيس جمهور درباره پرونده فساد 
بزرگي كه در موضوع واردات خودرو رخ داده را حتماً بخوانيد. فس��ادهاي 
عظيمي كه آقاي روحاني و يارانش تالش مي كردند با فرافكني به نهادهاي 
ديگر نسبت دهند، اكنون از زير پروبال دولت بنفش بيرون زده و راهي جز 

پذيرش آن نيست. كاش راست بگويند و برخورد كنند!
.................................................................................................................................

    مثال فوتبالي رهبري در ديدار هيئت دولت
آذري جهرم��ي وزي��ر ارتباط��ات در اينس��تاگرام خود، 
حاشيه اي از ديدار هيئت دولت با رهبر انقالب نقل كرد: 
مثال فوتبالي رهبر معظم انقالب: اگ��ر مردم در جريان 
تالش هاي دولت در حل مشكالت اقتصادي قرار بگيرند، 
فارغ از نتيجه، قدردان خواهند بود. مثل بازي فوتبال ايران در جام جهاني. 
اطمينان دارم كه دولت در حل مشكالت اقتصادي و رخنه اي كه دشمن به 

آن اميد بسته است »موفق« خواهد بود.

در حالي كه ترامپ مدعي كاهش مزاحمت هاي 
قايق هاي تندرو سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
اس�ت اما مقامات ايران�ي احترام كش�تي هاي 
امريكا به قواعد ايران را دليل كاهش درگيري ها 
بي�ن نيروه�اي درياي�ي دو كش�ور مي دانن�د. 
خليج ف��ارس و درياي عم��ان از مهم ترين مناطق 
تولي��د و ترانزيت انرژي در دنيا هس��تند و طبيعي 
است كه چنين منطقه پراهميتي نمي تواند از چشم 
قدرت هاي بين المللي دور بماند. جالب اس��ت كه 
ايران به عنوان مهم ترين ق��درت در منطقه درياي 
عمان و خليج فارس نيز همواره با نيروهاي فرامرزي 
برخوردهاي جدي داشته است. شايد قديمي ترين 
نمونه اي كه بت��وان از آن در طول تاريخ يافت، نبرد 
دريانوردان ايراني با اش��غالگران پرتغالي براي آزاد 

كردن جزاير ايراني در خليج فارس باشد. 
درآن زمان نيروه��اي ايراني به رهب��ري امامقلي 
خان سردار سپاه ش��اه عباس حاكميت ايران را بر 
اين منطقه تثبي��ت كردند. در طول قرن بيس��تم 
با آغاز طرح هاي توس��عه اي در كش��ورهاي عربي 
حاشيه خليج فارس، قدرت هاي بيگانه با بهانه هايي 
چون تأمين امنيت ش��ركت هاي نفتي يا مبارزه با 
كمونيس��م رفته رفته حضور خود را در اين منطقه 
پررنگ كردند و پ��س از آن نيز با فروپاش��ي اتحاد 
 جماهير شوروي اين كش��ورها با انعقاد پيمان هاي 
نظام��ي- امنيت��ي ب��ا قدرت ه��اي فرامنطقه اي، 
بهانه هايي چون تأمين امنيت خود و امنيت انرژي 
را از جمله علل انعقاد اينگونه پيمان ها نام مي برند. 
ناوگان پنج��م ني��روي دريايي امريكا مس��تقر در 
بحرين را مي توان اصلي ترين نيروي خارجي مستقر 
در خليج فارس برش��مرد. عالوه بر ن��اوگان پنجم 
نيروي دريايي اياالت متحده در بحرين، كشورهاي 
عربستان، امارات، قطر و عمان نيز پايگاه هاي زميني، 

دريايي و هوايي امريكا را در خود جاي داده اند. 
   از پرتغالي ها تا امريكايي ها 

پس از انقالب اس��المي و فروپاش��ي نظام امنيتي 
س��ابق در منطقه و همچنين حمله اتحاد جماهير 
ش��وروي به افغانس��تان حفظ جريان نف��ت از اين 
منطقه جزو سياست هاي اصولي امريكا قرار گرفت و 
حضور گسترده دريايي نيروهاي امريكايي به شدت 

گسترش يافت. 
در طول جنگ تحميلي عراق عليه ايران و با هدف 
قرار گرفتن كشتي هاي نفكتش ايراني از سوي عراق 
به خصوص در پايانه صادراتي خارك، نيروي دريايي 
ايران نيز عبور ايمن كشتي هاي نفتكش از منطقه 
خليج فارس و تنگه هرمز را منوط به روش��ن شدن 

مقصد واقعي اين كشور ها عنوان كرد. 
دلي��ل اين اس��تدالل اي��ن ب��ود كه كش��تي ها و 
نفتكش هاي عراقي با پرچم هاي كشورهاي كويت 

و عربستان نفت اين كشور را به بازارهاي بين المللي 
صادر و محصوالت نظامي را به بندرهاي عربستان 
و كويت انتق��ال مي دادند ك��ه از آنج��ا و از طريق 
مسيرهاي زميني به عراق انتقال مي يافت. در ميانه 
اين نبرد نيروهاي امريكايي به بهانه تأمين امنيت 

وارد منطقه خليج فارس شدند. 
آمارها نشان مي دهد در بين سال هاي 1۹87 و 1۹88 
ميالدي كه پاي امريكا به بهانه تأمين امنيت به منطقه 
خليج فارس باز شد حضور شيطنت آميز اين كشور 
سبب ش��د ناامني در خليج فارس به ۹ برابر افزايش 
ياب��د. اين حضور ش��يطنت آفرين منج��ر به برخي 
درگيري هاي دريايي بين ايران و امريكا به خصوص 
در سه ماه اول سال ۶7 ش��د. در نهايت امريكايي ها 
براي جبران برخي شكس��ت هاي خ��ود در عرصه 
دريايي اقدام به ساقط كردن هواپيماي مسافربری 
ايران بر فراز خليج فارس كردند كه منجر به شهادت 

نزديك به 200 نفر از ايرانيان بي گناه شد. 
   دعوا بر سر حاكميت بر خليج فارس است 

حال پس از مدت ها تالش براي تس��لط بر منطقه 
خليج فارس، تقابل تازه اي بين اي��ران و امريكا در 
اين حوزه آغاز شده است. بخشي از اين تقابل مربوط 
به اتفاقاتي اس��ت كه در منطقه خاورميانه در حال 

روي دادن اس��ت. هزينه هاي باالي نظامي امريكا 
و گسترش قدرت چين در منطقه شرق آسيا سبب 
شده تا اين كشور به صورت جدي در فكر تخليه اين 
منطقه از نيرو هاي نظامي خود باش��د، از همين رو 
طبيعي است كه خأل به وجود آمده زمينه مناسبي 

براي حضور ساير قدرت ها فراهم كرده باشد. 
شايد يكي از نكاتي كه از اين منظر قابل توجه باشد، 
حضور يافتن ساير قدرت ها در منطقه خليج فارس 
است، به عنوان مثال نيروي دريايي انگلستان هم 
اكنون بزرگ ترين پايگاه خ��ود را در بحرين آماده 
اس��تقرار كرده است، حتي كش��ورهايي همچون 
چين و فرانس��ه نيز به دنبال حضور گس��ترده در 

خليج فارس هستند. 
در اي��ن ميان ايران ب��ه عنوان كش��وري كه داراي 
بيشترين خط ساحلي در اين منطقه است به دنبال 
تثبيت تسلط خود را بر رفت و آمدهاي دريايي و به 
نوعي ساختارس��ازي در اين منطقه است. طبيعي 
است كه در اين ش��رايط برخوردهاي دريايي ميان 

ايران و امريكا در منطقه اوج مي گيرد. 
از س��ال 2014 تاكنون برخوردها بي��ن قايق هاي 
تندرو سپاه پاسداران انقالب اسالمي و كشتي هاي 
امريكايي به عنوان يكي از محوره��اي برخورد دو 

قدرت مطرح بوده است. ايران تاكنون بارها و بارها 
توانسته است قواعد خود را بر منطقه تحميل كند. 

اوج چني��ن اقدامي به اس��ارت درآم��دن چندين 
نفر از پرس��نل نيروي دريايي امريكا در يك قايق 
تندرو بود كه با مذاكرات پش��ت پرده بين ايران و 

امريكا حل شد. 
امريكايي ه��ا به ش��دت تمايل دارند ك��ه به نوعي 
مصالحه با ايران در اين خصوص دست پيدا كنند. 
جان ريچاردس��ون، فرمانده عمليات هاي دريايي 
اياالت متحده، در يك سخنراني بار ديگر پيشنهاد 
نوعي خط ارتباط ميان جمهوري اسالمي و امريكا و 

رعايت »قواعد رفتاري« مشترك را مطرح كرد. 
ريچاردس��ون كه به گزارش خبرگزاري رويترز در 
س��ميناري در »مركز ترقي در امريكا« مستقر در 
واش��نگتن س��خن مي گفت، بيان كرد: وجود اين 
»اصول و قواعد رفتاري« براي »اجتناب از اشتباه در 
محاسبه« و باال رفتن ريسك مواجهه الزامي است. 

اين ماجرا چنان جدي شد كه حتي دونالد ترامپ 
در مب��ارزات انتخاباتي خود وع��ده داد قايق های 
ايراني كه به كش��تي هاي امريكايي نزديك شوند 
را ويران مي كند. ترامپ در يكي از س��خنراني هاي 
انتخاباتي خود مدعي ش��د: درباره اي��ران، زماني 

كه آنها بخواهند ب��ا قايق هاي كوچ��ك خود دور 
ناوشكن هاي زيباي ما بچرخند و حركاتي نسبت به 
مردم ما انجام دهند كه نبايد به آنها چنين اجازه اي 
داده مي شد، به آنها ش��ليك كرده و از )اين( آب ها 
بيرون انداخته خواهند ش��د. حاال هم وي مدعي 
اس��ت كه اين تهديدات توانس��ته ايران را به عقب 
براند. وي در توئيتي مدعي شد درگيري هاي نيروي 
دريايي امريكا با ايران در خليج فارس در سال جاري 

ميالدي به صفر رسيده است. 
   ايران از موضع خود عقب نمي نشيند

با اين حال مقامات نظامي ايران از جمله سخنگوي 
س��پاه پاس��داران انقالب اس��المي مي گويند كه 
امريكايي ه��ا ب��ه قواع��د ايراني ها بيش��تر احترام 

مي گذارند. 
س��ردار رمضان شريف سخنگوي س��پاه پاسداران 
انقالب اس��المي در گفت وگو با ش��بكه تلويزيوني 
الكوثر، اظهار داش��ت: در طول س��ال هاي گذشته 
كه عمليات گشت و بازرس��ي و كنترل شناورهاي 
بيگانه در منطقه خليج فارس در دستور كار نيروي 
دريايي سپاه بوده مكرراً اتفاق افتاده كه شناورهاي 
ما با شناورهاي عبوري از تنگه هرمز و خليج فارس 
گفت وگوهايي داش��تند و بعضاً تذكراتي براي عدم 

ورود به آب هاي سرزميني ما دريافت كردند. 
وي افزود: اين رويارويي با شناورهاي امريكايي هم 
بارها و بارها اتفاق افتاده است كه آخرين مورد آن در 
واقع منجر به دستگيري تفنگداران امريكايي شد و 
نهايتاً با عذرخواهي، آنها رها شدند. سخنگوي سپاه 
ادامه داد: از آن به بعد ما شاهد رفتار قانونمندتري 
توس��ط امريكايي ها درمنطقه خليج فارس و تنگه 
هرمز بوديم، بنابراين اگر اين رويارويي كمتر شده 
به اين علت است كه آنها حساب كار دستشان آمده 
وگرنه در رفتار و گش��ت ها و كنترل ه��اي نيروي 

دريايي سپاه تغيير خاصي صورت نگرفته است. 
پيش تر نيز حسام الدين آشنا مشاور رئيس جمهور 
و رئيس مركز بررس��ي هاي اس��تراتژيك رياس��ت 
جمه��وري در توئيت��ر خود نوش��ته ب��ود: »مدتي 
اس��ت ناوهاي امريكايي س��ر عقل آمده اند و براي 
ادب كردن شان نياز چنداني به بازداشت تفنگداران 

دريايي يا هشدار قايق هاي تندرو نبوده است.«
به نظر مي رسد تمام ايراني ها در خصوص حفاظت 
از قدرت ايران در منطقه خليج فارس و تنگه هرمز 
نظری يكس��ان دارن��د و انتظار اف��كار عمومي نيز 
از نيروهاي مس��لح اين اس��ت كه اين قدرت بدون 
كوچك ترين مانعي تحميل ش��ود. ش��ايد ترامپ 
تمايلي نداش��ته باش��د كه بخواهد در اين شرايط 
حس��اس قدرت ايران را در تنگه هرمز بيازمايد، با 
اين حال به نظر مي رسد ايران به هيچ عنوان قصد 

عقب نشيني از موضع خود را ندارد.

مقامات نظامی ايران درباره طعنه های ترامپ چه گفتند؟

کرنش ناوگان امریکا در برابر قایق های سپاه
مهدی   پورصفا

   گزارش  یک 

ناطق نوري:

مذاكره با امريكا به مصلحت كشور نيست
عضو مجمع تش�خيص مصلحت نظام با بيان اينكه پيشنهاد 
برخي ب�راي مذاك�ره ب�ا امري�كا در ش�رايط فعل�ي ممكن 
اس�ت عملي و به مصلحت كش�ور نباش�د، گفت: نس�بت به 
دراي�ت رهبر انق�الب براي عب�ور از بح�ران اعتم�اد كنيم. 
به گزارش مهر، علي اكبر ناطق نوري، در پاسخ به سؤالي در خصوص 
سخنان اخير رهبر انقالب و رئيس جمهور مبني بر ايستادگي ملت 
ايران در مقابل امريكا و نامه برخي فعاالن سياسي براي مذاكره با 
ترامپ، اظهار كرد: پيش��نهاد برخي فعاالن سياسي براي مذاكره 
با امريكا در ش��رايط فعلي ممكن است عملي و به مصلحت كشور 

نباشد ولي به هر حال اينكه كساني 
از سر دلسوزي پيشنهادي را مطرح 
كنند حرام نيست و بديهي است كه 
تصميم گيري و صالحديد در چنين 
مواردي ب��ه عهده رهب��ري معظم 
انقالب است كه خوشبختانه اشراف 

كامل بر سير تحوالت دارند. 
وي در ادامه تصريح كرد: فراموش نكنيم مقدمات و شرايطي كه 
در س��ال هاي قبل به وجود آمد، از جمله وساطت كشور عمان و 

اجازه رهبر انقالب به كارگزاران نظ��ام براي مذاكره با امريكا كه 
سنگ بناي توافق تاريخي برجام شد، يكي از تدابير دقيق نظام 
بود. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: در مورد سياست 
خارجي و چالش هاي پي��ش رو بايد همه ملت، ب��ه خاطر عزت 
و شرف كش��ورمان با وحدت واقعي و دس��ت در دست يكديگر، 
نسبت به درايت رهبر انقالب و ظرفيت هاي بي بديل اين كشور 

براي عبور از بحران اعتماد كنيم. 
ناطق نوري تأكيد كرد: ظرفيت و توان كشور اسالمي ما بسيار فراتر 

از حجم تهديدات دشمنانمان در طول تاريخ بوده است. 

وي در پايان خاطر نش��ان كرد: از خداي ب��زرگ خاضعانه طلب 
مي كنيم كه رستگاري و عزت را مقدر اين ملت قرار داده و وجود با 

بركت رهبري انقالب را براي اين مرز و بوم حفظ كند. 
چندی پيش عده ای از فعاالن سياسی داخلی و خارجی اصالح طلب 
با انتشار نامه ای خواستار مذاكره مستقيم ايران و امريكا شده بودند. 
در پای اين نامه امضای برخی از شخصيت ها همچون احمد منتظری 
و غالمحسين كرباسچی ديده می شد. انتشار اين نامه با انتقادهای 
جدی از سوی شخصيت های اصالح طلب داخلی و خارجی رو به رو 

شد كه آن را بر خالف مصالح ملی می دانستند.

 گزارش سؤال نمایندگان از روحاني
تقدیم هيئت رئيسه شد

عضو هيئت رئيس�ه مجلس ش�وراي اس�المي از ارائه »گزارش سؤال 
جمعي از نمايندگان از رئيس جمهور« به هيئت رئيسه مجلس خبر داد. 
به گزارش مهر، احمد اميرآبادي فراهاني درباره آخرين وضعيت سؤال جمعي 
از نمايندگان از رئيس جمهور كه در پنج محور آماده شده است، اظهار داشت: 
پس از آنكه رئيس جمهور به  رغم مكاتبات متعدد، نمايندگان خود را براي 
توضيح به نمايندگان مجلس معرفي نكرد، مهلت قانوني پاسخگويي تمام 

شده و گزارش سؤال به هيئت رئيسه مجلس ارائه شده است. 
وي افزود: كميسيون اقتصادي مجلس به عنوان كميسيون تخصصي، هفته 
گذشته گزارش سؤال را به هيئت رئيسه مجلس تقديم و درخواست اعالم 

وصول آن در جلسه علني را مطرح كرده است. 
عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسالمي تصريح كرد: از اين مرحله به بعد، 
موضوع طبق آيين نامه داخلي در اختيار رئيس مجلس است و بايد منتظر 

تصميم آقاي الريجاني باشيم. 
اميرآبادي فراهاني خاطرنشان كرد: سؤال در مرحله اوليه بيش از 100 امضا 
داشته، اما اينكه هنگام ارائه به هيئت رئيس��ه امضاهاي آن بيشتر يا كمتر 

شده، االن اطالع ندارم. 
گزارش س��ؤال نماين��دگان مجلس از حس��ن روحان��ي رئيس جمهور در 
خصوص وضعيت مؤسسات مالي و اعتباري و آشفتگي هاي ناشي از آن، دو 
بار در مجلس مطرح و هر دو بار از حد نصاب امض��ا )7۳ نفر( افتاد؛ هيئت 
رئيسه مجلس پنجم تيرماه امسال در جلسه اي، اختالف نظر پيش آمده در 
خصوص زمان انصراف برخي نمايندگان از طرح سؤال و از نصاب افتادن يا 
نيفتادن امضاها را بررسي و در نهايت سؤال را از دستور كار خارج كرد، اما 
همزمان مقرر شد، سؤال ديگر جمعي از نمايندگان از رئيس جمهور كه در 

پنج محور آماده شده، به جريان بيفتد. 
در اين خصوص، در جلس��ه پنجم تيرماه هيئت رئيس��ه مقرر ش��د احمد 
اميرآبادي از طرف هيئت رئيسه با همراهي كميسيون اقتصادي مجلس و 
معاون پارلماني رئيس جمهور، با روحاني رايزني كند كه نمايندگان خود را 
براي پاسخگويي به طراحان سؤال معرفي كند، اما اين پيگيري ها به نتيجه 

نرسيده است. 
.................................................................................................................................

نايب رئيس كميسيون اصل 90  : 
 ترامپ هاي داخلي 

بيش از امریکا به مردم فشار مي آورند
نايب رئيس كميس�يون اصل 90 مجلس گفت: امروز كساني در كشور 
هس�تند كه بيش از رئيس جمهور امريكا ب�ه مردم فش�ار مي آورند و 
در واقع مي توان گفت آس�يب اين ترامپ هاي داخلي بيش�تر اس�ت. 
به گزارش فارس، محمدرضا اميرحسنخاني نماينده مردم فردوس با اشاره به 
شرايط اقتصادي امروز كشور، گفت: امروز ما در شرايط يك جنگ تمام عيار 

اقتصادي هستيم اما متأسفانه گويا مردم و دولت اين شرايط را باور ندارند. 
وي افزود: شرايط جنگي مديريت متناسب با اين وضعيت را مي طلبد و بايد 
مديريت كشور يك مديريت جهادي و در سطح يك جنگ اقتصادي باشد. 

نايب رئيس كميس��يون اصل ۹0 مجلس اظهار داش��ت: م��ا بايد از جنگ 
تحميلي براي شرايط امروز كش��ور الگو بگيريم. در آن زمان همه پاي كار 
آمدند و ما توانستيم در مقابل دشمن بايستيم. در آن زمان هم مانند امروز 
كه در ظاهر امريكاست و بسياري از كشورها آن را همراهي مي كنند، عراق 
مقابل ما ب��ود اما از حمايت هاي تس��ليحاتي، مالي و حت��ي نيروي نظامي 

بسياري از كشورها برخوردار بود. 
اميرحسنخاني خاطرنشان كرد: در آن زمان هم كساني بودند كه دست به 
احتكار مي زدند و سبب مي شدند فش��ارهايي به مردم وارد شود اما آنها چه 
شدند؟ آيا اين اقدامات آنها برايشان نتيجه داشت و توفيقي حاصل كردند؟ 
امروز آنچه از دفاع مقدس مانده فرهنگ بسيجي، دفاع مقدس و حماسه آن 
است نه چيز ديگر. وي افزود: آنچه در جنگ اقتصادي امروز تاثيرش بيش از 
اقدام دشمن است، افراد و دستگاه هايي هستند كه نقش ترامپ را در داخل 
بازي مي كنند و در واقع مش��كالت اصلي را همين ترامپ هاي داخل كشور 

براي ما به وجود مي آورند نه رئيس جمهور امريكا.

بدون ترديد اولويت امروز كشور »كنترل هرج و مرج ايجاد شده در عرصه بازار اعم از 
ارز، طال و كاالهاي اساسي« و »مبارزه با رانت و فسادهاي فردي و گروهي« است و طرح 
هر مسئله اي در سطح رسانه ها يا تريبون هاي عمومي جز اين موضوع، آدرس غلط 
دادن به جامعه با اهدافي نظير فرار از پاسخگويي به مطالبات مردمي و انحراف افكار 
عمومي از مسائل اصلي است. برجسته كردن مسائل پيش پا افتاده و دست چندم به 
عنوان مسائل اصلي كشور بدون ترديد منجر به اين مي شود تا »برخورد با مفسدان 
اقتصادي و رانتخواران« به عنوان يك مطالبه اساسي جامعه مورد فراموشي قرار بگيرد.

 جرياني كه چنين رويكردي را در پيش گرفته است الزمه به حاشيه رفتن مطالبه اصلي مردم كه 
با محوريت »برخورد با رانتخواران و دانه درشت ها« و »به سامان رسيدن بازار كاالهاي اساسي« 
معنا پيدا مي كند را در برجس��ته كردن اتفاقاتي مانند »برخورد با برخي از هنجارشكنی های 
اجتماعي- فرهنگي« مي داند. هنجارشكني هايي كه به واسطه رونق گيري فضاي مجازي شكل 
گرفته و توانسته حمله به ارزش هاي اسالمي- انقالبي را توسعه دهد امروز بستري را فراهم كرده 
است كه يك جريان سياسي به واسطه اين اباهه گري و الابالي گري در فضاي مجازي، اولويت هاي 

جامعه را به حاشيه برده و زمينه ترويج فرهنگ بي بندوباري را فراهم كند. 
در روزهاي اخير يك طيف سياسي به واسطه شبكه گسترده اي كه در رسانه هاي مكتوب و 
مجازي در اختيار دارد، موضوعات مهمي مانند »بدون پاسخ ماندن مطالبات اقتصادي مردم« 
يا حتي »بدون نتيجه بودن اعتماد مجدد به اروپا« را به حاشيه رانده و مسئله برخورد و فرار 
دختر رقاص اينستاگرام را به مسئله روز كشور تبديل كند. اين در حالي است كه طبق روال 
دو سال گذشته انتظار آن بود كه روزنامه هاي زنجيره اي وابسته به جريان تجديدنظرطلب سه 
سالگي برجام را جشن گرفته و از دستاوردهاي تاريخي! اين توافقنامه بگويند؛ مسئله اي كه 
مورد سانسور جريان رسانه اي آنها قرار گرفت. به بيان بهتر اين جريان در ماه هاي گذشته تالش 
كرده به هر بهانه اي، رويكرد نظام و دس��تگاه هاي برآمده از انقالب را مخالف خواست و اراده 
مردم تعريف كند و با مانور خبري –رسانه اي روي برخي از اتفاقات پيش پاافتاده نظير برخورد 
با رقاصه اينستاگرام، ضمن القاي شكاف ميان مردم با نظام اسالمي، ناكارآمدي هاي اثبات شده 
اخير قوه مجريه كه محصول گفتمان »صرف مذاكره با غرب = گشايش قطعي اقتصادي ايجاد 

مي كند« را به پاي انقالبي گري نوشته و از زير بار مسئوليت شانه خالي كند. 
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اين فضاسازي هاي گسترده در حالي با محوريت ايجاد شكاف ميان مردم و حاكميت شكل 

گرفته كه جامعه امروز نيازمند وحدت و همگرايي در بين اقشار مردم و مردم با حاكميت 
مي باشد و از چنددستگي و دوقطبي هاي مرس��وم رنج برده و بيزار است. باتوجه به آنچه 
بيان ش��د اهداف عمده جريان مذكور از جوسازي هاي اخير آن اس��ت كه: الف- مردم به 
اين باور برسند كه حاكميت عالقه اي براي برخورد با مفس��دان اقتصادي ندارد و تنها به 
برخورد با هنجارشكنان بسنده مي كند، ب- جامعه نسبت به برخوردهاي دوگانه)به زعم 
جريان مذكور(، گارد گرفته و احساس دلزدگي نسبت به قوانين و مقررات كشور پيدا كند و 
ج- برخوردهاي ارزشي با هنجارشكنان اجتماعي- فرهنگي از اين پس به عنوان يك اقدام 
ضدارزشي تعريف و معنا شود. براي دستيابي به سه هدف مورد اشاره، سانسور اتفاقات مهم 

از نيم تاي صفحات روزنامه هاي اين طيف نيز مورد توجه قرار گرفته است. 
اهداف مورد اشاره در طول ماه هاي گذشته و به بهانه هاي مختلف مورد توجه اين جريان 
قرار گرفته است، كمااينكه در موضوعاتي مانند برگزاري كنسرت در برخي از شهرهاي 
كشور يا ورود زن به ورزشگاه ها نيز چنين هدفي دنبال شده است. به راستي براي چند 
درصد از جامعه اين مسئله مشكوك برخورد با يك هنجارشكن اينستاگرام قابل اهميت 
است كه به بهانه اين مسئله صداوسيما و ناجا مورد هجمه قرار گرفته و از ضرورت گسترش 
آزادي هاي ليبرالي در جامعه س��خن به ميان بياورند؟ جالب اين اس��ت كه رس��انه ها و 

حتي برخي نمايندگان منس��وب به اين طيف در جهت پياده س��ازي اهداف باالدستي 
خود پيشنهادي بي شرمانه از مسئوالن درخواست كنند مبني بر اينكه مقدمات آزادي  

توريست هاي خارجي )بدون حجاب اسالمي( در كشور فراهم شود. 
نكته جالب اينكه رسانه ها و شخصيت هاي اين جريان تالش كرده تا بحث بي نتيجه بودن اعتماد 
به اروپا در آستانه سه س��الگي برجام را در صفحات مياني خود و نه در صفحات نخست مورد 
توجه قرار دهند تا مسائل دست دوم همچنان به عنوان اولويت به جامعه )در صفحات نخست( 
معرفي شوند، به طوري كه قانون در يكي از صفحات خود به صورت غيرمحسوس از بالنتيجه 
بودن تكيه بر اروپا سخن به ميان آورده و نوشته: »اروپايي ها نمي توانند در مقابل تحريم هاي 
ثانويه كه امريكا عليه ايران اعمال مي كند، كاري كنند و به خواسته هايي كه تحقق همه جانبه 
آن وجود نخواهد داشت و ظرفيت اتحاديه اروپا در اين حد نيست واكنش خاصي نشان دهند. 
اتحاديه اروپا توان اين را كه به جنگ اقتصادي امريكا برود ندارد و نمي تواند برنامه هايي را كه 
در چارچوب تحريم هاي ثانويه عليه ايران صادر مي كند خنثي و بي اعتبار كند... اتحاديه اروپا 
نمي تواند تضمين دهد.« يكي ديگر از رسانه هاي وابس��ته به اين جريان اعترافات خود را به 
همين ترتيب در صفحات مياني آورده بدون آنكه در نيم تاي يك خود به بحث بي نتيجه بودن 
مذاكره مستقيم با امريكا و هزينه هاي ناشي از اعتماد به غرب اشاره كند: » اگر واقع بين باشيم، 
در خوش بينانه ترين شكل ممكن توانايي 28 كشور اتحاديه و به ويژه سه كشور آلمان، فرانسه 
و انگليس در تحقق منافع اقتصادي ايران در توافق هسته اي با توقعات ايران از برجام سنخيتي 
نداشته و در صورت تشديد فشارهاي امريكا و به ويژه حربه »تحريم هاي ثانويه« و اعمال آن بر 

شركت هاي اروپايي، موجب كاهش اين مقدار هم خواهد شد.« 
   سانسور؛ حربه اي هميشگي

در دستورالعمل اين طيف محور اين است كه موضوعاتی دست  چندم برجسته سازي شود 
كه هدف غايي و قطعي شكاف ميان مردم با حاكميت است تا به واسطه آن ناكارآمدي هاي 
دولت توجيه و به پاي نظام نوشته شود آن هم در شرايطي كه امروز بعد از گذشت نزديك 
به دو ماه از اعالم خروج امريكا از برجام، كشور همچنان معطل تغيير رفتار غربي ها) و اين 
بار اروپايي ها( مانده اس��ت، بدون آنكه حاميان ديروز مذاكره مستقيم با امريكا، از معطل 
ماندن بسته خالي اروپايي ها در صفحات اصلي خود گاليه كنند يا از مسئوالن اجرايي كشور 
بخواهند در جهت بهبود وضعيت ارز، طال و ساير كاالهاي اساسي گامي بردارند و با اقدامات 

اساسی گره از معيشت مردم باز و مسائل را صورت دهی كنند.

چرا اولويت های مردم همچنان بايد بی اهميت و كم ارزش قلمداد شود؟
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