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  خبرهاي خوب از قوه قضائيه
علي سيستاني در توئيتي نوش��ته: از يك سال پيش حمالت 
شديد رسانه اي به قوه قضائيه آغاز شد، از رسانه هاي داخلي 
بگير تا خارجي ب��ه بهانه ه��اي مختلف تا ام��روز كه جنگ 
اقتصادي به اوج برسه قوه تمركز مبارزه با مافيارو نداشته باشه! 

ولي خبر رسيده جنگ با مافيا به جاهاي خوبي رسيده!
----------------------------------------------------------

  سوژه هاي خنده در دولت
  آِسيد پويان حسين پور در توئيتي نوشته: از دولت محترم متشكريم كه هرقدر در 
مديريت اقتصاد كشور َفَشل است، اما در تزريق روحيه طنز، سرآمد دولت هاست! 
شريعتمداري وزير صمت)البد به خاطر عدم توانايي مديريت امور يك وزارتخانه( 
استعفا كرده و قبول هم شده، بعد بالفاصله به عنوان گزينه وزارت رفاه معرفي 

شده! سوژه خنده از اين بيشتر؟!
----------------------------------------------------------

  پررنگ كردن خط منافقين در داخل
 رس��ول ش��كري نيا در توئيتي نوش��ته: اينكه در اوج محكوميت جنايت قتل 
 خاشقچي كسي بياد موضوع مرگ فردي در ايران رو با اون مقايسه كنه و پاس 
گل به دش��من بده، عين بي شرفي، وطن فروش��ي و خيانت است. روزانه دهها 
موضوع جنايي و حادثه در همه جا اتفاق مي افته... كسي كه خط عربستان، امريكا 

و منافقين رو دركشور پررنگ كنه همدست اونهاست.
----------------------------------------------------------

  صدام و رضاشاه كجا هستند؟
  امين اسدي توئيت زده كه صدام مراسم پياده روي اربعين را ممنوع كرد و زائران 
را به گلوله بست، امروز پياده روي اربعين در جريان است. رضا شاه مراسم عزاداري 
امام حسين)ع( را ممنوع كرد و عزاداران را به گلوله بست، امروز مراسم عزاداري از 

بزرگ ترين اجتماع هاي ايران است، صدام كجاست؟ رضا شاه كجاست؟
----------------------------------------------------------

  پيام قتل خاشقچي
كمال لطفي در توئيتي نوشته: خاشقچي سال ها در مقام جانشين استخبارات 
سعودي خدمات شاياني به اين رژيم كرد. اهميت وي به عنوان مخزن االسرار در 
اين حد بود كه بن سلمان براي بازگشتش پيشنهاد رياست دفترش را به او داد. 
نحوه قتل وي يك پيام به بقيه عمال سعودي بود كه اگر فكر جداشدن به سرشان 

خطور كند اين سرنوشت محتوم آنهاست.
----------------------------------------------------------

  قوه قضائيه جدي در جنگ با مافيا
حسين كازروني هم نوشته: قوه قضائيه با تأييد نهايي حكم اعدام كساني كه بازار 
ارز و س��كه را به هم  ريختند ثابت كرد در جنگ با مافيا كاماًل جدي و بي تعارف 

است.
----------------------------------------------------------

  آخوندي با شرمساري رفت
رضا سراج طي يادداش��تي در پيام رسان سروش درخصوص 
استعفاي آخوندي نوشت: عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي 
پس از شش س��ال بي عملي و ناكارآمدي، در آستانه سومين 
استيضاح از سوي مجلس، با شرمساري استعفا كرد و رفت. چرا 

آخوندي با شرمساري رفت؟
۱- ايجاد ركود در بازار ساخت و س��از ۲- بي خانمان نمودن متقاضيان مسكن 
مهر ۳- وعده پوچ و غيرعملي مسكن اجتماعي ۴- وعده خريد ايرباس و انحراف 
در اذهان ۵- اغفال مجدد جامعه با وعده خريد بوئينگ ۶- عدم اهتمام به ناوگان 
حمل و نقل زميني ۷- قصور در حادثه قطار و كشته شدن مردم ۸- تداوم تلفات 

و خسارت در حمل ونقل جاده اي ۹- افزايش ۱۱۲درصدي قيمت مسكن.
عباس آخوندي به عنوان يك ميلياردر و عضو هيئت مديره ۱۱شركت خصوصي، 
با حمايت البي سياسي و خانوادگي بر س��ر كار آمد و با پشتوانه همين البي از 
دو اس��تيضاح در مجلس گريخت. وي با اطالع از عدم حمايت البي سياس��ي و 
خانوادگي در استيضاح سوم، تصميم به استعفا گرفت. آخوندي در حالي وزارت 
شهرسازي را با شرمساري رها مي كند كه در حوزه مسكن و حمل ونقل هوايي، 

جاده اي و ريلي كارآمدي در كارنامه او مشاهده نمي شود. 

نعمتي خبر داد
 جلسه غيرعلني مجلس 

CFT با حضور ظريف و عراقچي درباره
س�خنگوي هيئت رئيس�ه مجل�س از برگزاري 
نشس�ت غيرعلن�ي خان�ه مل�ت ب�ا حض�ور 
مس�ئوالن مرب�وط ب�راي بررس�ي لواي�ح 
مرب�وط ب�ه FATF از جمل�ه CFT خب�ر داد. 
به گزارش مه��ر، بهروز نعمتي س��خنگوي هيئت 
رئيس��ه مجلس از برگزاري جلسه امروز مجلس به 
صورت غيرعلني خبر داد و اظهار داشت: قرار است 

امروز با حضور آقايان ظريف و عراقچي درباره آخرين مس��ائل مربوط به الحاق 
ايران به كنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم )CFT( گزارشي به مجلس 

ارائه شود. 
وي تصريح كرد: قرار اس��ت رئيس كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس و همچنين سه تن ديگر از نمايندگان در اين جلسه ديدگاه هاي خود را 

در اين باره مطرح كنند. 
----------------------------------------------------------

حاجي دليگاني:
مجلس با جديت پيگير اجراي

 قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان است
عض�و كميس�يون برنام�ه و بودج�ه مجل�س 
ب�ا تأكيد ب�ر اينك�ه مخالفت م�ا با »مس�تثني 
ش�دن برخي اف�راد از ممنوعيت ب�ه كارگيري 
بازنشستگان« عقالني بوده است، گفت: مجلس 
با جديت پيگير اجراي دقيق قانون مذكور است. 
به گزارش مهر، حسينعلي حاجي دليگاني عضو 
كميس��يون برنامه و بودجه مجلس با اش��اره به 
منتفي ش��دن طرح دوفوريتي اس��تثنا كردن 

برخي بازنشستگان از »قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان«، اظهار 
داشت: قطعاً اثر و هدف نهايي هر قانوني كه در آن استثنائاتي لحاظ شود، 

از بين مي رود. 
وي با اشاره به اينكه قانون منع به كارگيري بازنشستگان يكي از قوانين مترقي 
است كه اخيراً در مجلس به تصويب رسيد، اظهار داش��ت: اگر همه مسئوالن 
با رويكردي س��ازنده با اين قانون مواجه شوند، خألهاي نس��لي كه بعضاً بين 
مديران پيش آمده، رفع مي شود.  عضو فراكسيون نمايندگان واليي مجلس با 
بيان اينكه اجراي دقيق قانون منع به كارگيري بازنشستگان منجر به رسيدن 
جوانان به مناصب و مسئوليت هاي تراز اول كشور مي شود، تصريح كرد: مخالفت 
نمايندگان با طرح استثنا كردن برخي از بازنشستگان پيش از مطرح شدن در 
صحن علني مجلس، كاماًل از روي عقالنيت ب��ود چراكه حتي قابليت طرح در 

مجلس را هم نداشت. 
حاجي دليگاني با تأكي��د بر اينكه مجلس با جديت پيگي��ر اجراي دقيق قانون 
مذكور اس��ت، بيان كرد: مخالف��ت مجلس با طرح مس��تثني ك��ردن برخي 
بازنشستگان نتايج بسيار خوبي در راستاي اجراي كامل اين قانون خواهد داشت. 
ما هر چقدر شفاف تر عمل كنيم و جلوي استثنائات را بگيريم، براي اعتمادسازي 

جامعه نسبت به مسئوالن مؤثرتر است. 

چهرهها

فرمانده هوانيروز ارتش ضمن تشريح اقدامات 
صورت گرفته براي اربعين گفت: آمادگي الزم 
را داريم تا در صورت نياز بتوانيم كمك رس�ان 
زائران اربعين حسيني در ايران و عراق باشيم. 
به گزارش مهر، امير س��رتيپ دوم خلبان يوسف 
قرباني فرمان��ده هواني��روز ارت��ش در خصوص 
مأموريت ها و اقدامات هواني��روز ارتش براي ارائه 
خدمات به زائ��ران در مس��ير راهپيمايي اربعين 

اباعبداهلل الحسين)ع(، گفت: برابر دستور سلسله مراتب فرماندهي 
ارتش جمهوري اسالمي ايران هوانيروز همچون سال هاي گذشته 
در ايام اربعين امسال، هم در بحث اورژانس هوايي و هم در زمينه 
پشتيباني هوايي در مناطق مرزي غربي و جنوب غربي كشور در 
سه منطقه شلمچه، چزابه و مهران و همه محورهايي كه زائران 
عزيزمان در حال حركت به س��وي كربال و نجف اشرف هستند، 

مأموريت خواهد داشت و پيش بيني بالگرد كرده ايم. 
وي ادامه داد: هوانيروز براي پشتيباني، خدمت و امدادرساني و 
همه مواردي كه نياز به بالگرد باشد و همچنين پشتيباني از ساير 

دستگاه ها آمادگي دارد. 
فرمانده هوانيروز ارتش گفت: در خاك عراق نيز 
اگر براي زائران مش��كلي پيش بيايد يا مأموريت 
ويژه اي پي��ش بيايد اگر مجوز سلس��له مراتب را 
داش��ته باش��يم، هوانيروز اين آمادگي را دارد كه 

مأموريت اورژانس هوايي را اجرا كند. 
امير قرباني در پايان تصري��ح كرد: در بالگردهاي 
هوانيروز كه ب��راي عمليات اورژان��س هوايي در 
مناطق مرزي مأموريت دارند، حتماً يك پزش��ك حضور خواهد 
داش��ت و با توجه به قراردادي كه با اورژانس داريم، پشتيباني از 
اورژانس هوايي را در دستور كار داريم و آمادگي داريم با بالگرد و 

نيرو از آنها حمايت و پشتيباني كنيم. 
همچنين امير س��رتيپ دوم ج��واد مواليي جانش��ين فرمانده 
قرارگاه غرب ارتش، اظهار داشت: اداره بهداشت و درمان نيروي 
زميني ارتش، پزش��كان متخصص خود را به منطقه اعزام كرده 
و اين عزيزان در بيمارس��تان هاي صحرايي تعبيه ش��ده، آماده 

خدمت دهي به زوار حضرت اباعبداهلل الحسين)ع( هستند. 

رئي�س كميس�يون امني�ت ملي و سياس�ت 
خارجي مجلس گف�ت: تا دو روز آينده س�ند 
مرب�وط به مناس�بات اقتصادي اروپ�ا با ايران 
پس از خ�روج امري�كا از برج�ام باي�د آماده 
ش�ود و ما منتظر دريافت اين س�ند هستيم. 
به گزارش فارس، حش��مت اهلل فالحت پيش��ه 
پس از جلسه كميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس كه با حض��ور وزير امور خارجه 

برگزار شد در جمع خبرنگاران افزود: در اين جلسه نمايندگان 
مجلس سؤاالت مختلفي را مطرح كردند كه مهم ترين سؤاالت 
درباره شرايط پسابرجام، مناس��بات جمهوري اسالمي ايران 
و كش��ورهاي منطقه و نقش وزارت امور خارجه در ش��رايط 

اقتصادي فعلي بود. 
وي گفت: همچنين موضوع تنش زدايي با كش��ورهاي منطقه، 
بحث امنيت مرز به ويژه در ميرجاوه، رژيم حقوقي درياي خزر 
و رواديد برخي كشورهاي منطقه در جلس��ه ديروز مطرح شد 
كه نمايندگان مجلس از حدود ۷۰ درصد پاس��خ هاي وزير امور 

خارجه قانع ش��دند و حدود ۳۰ درصد از پاسخ ها 
هم نتوانس��ت نماين��دگان مجل��س را قانع كند 
كه اين س��ؤاالت در صحن علني مجلس بررسي 
مي ش��ود و از آقاي ظريف هم دعوت خواهد شد 

تا پاسخ دهد. 
رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس افزود: كليت توضيحات وزير امور خارجه 
در موضوع شرايط پسابرجام اين بود كه وزارت امور 
خارجه در حوزه اقتصادي سعي مي كند تا از ظرفيت هاي موجود 
حداكثر استفاده را بكند و به ويژه در مناسبات با كشورهايي مثل 
اتحاديه اروپا، چين و روس��يه بعد از مصوبات اخير درباره الحاق 
ايران به كنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم ديگر بهانه اي 
براي اينكه مناسبات اين كشورها با ايران دچار نوسانات ناشي از 

تحريم هاي امريكا شود، وجود ندارد. 
فالحت پيشه خاطر نش��ان كرد: تا دو روز آينده سند مربوط به 
مناسبات اقتصادي اروپا با ايران پس از خروج امريكا از برجام بايد 

آماده شود و ما منتظر دريافت اين سند هستيم. 

فرمانده هوانيروز ارتش اعالم كرد 

آمادگي ارتش براي خدمت رساني به زائران اربعين 
فالحت پيشه :

سند روابط ايران و اروپا تا 2 روزآينده  بايد آماده شود 

نگاه�ي ب�ه س�يره و روش رهب�ري نش�ان 
مي ده�د ايش�ان در تم�ام م�دت 30 س�ال 
گذش�ته به دنب�ال نهادين�ه ك�ردن روش هاي 
قانوني و جاي�گاه نهادهاي مس�تقر نظام حتي 
در ش�رايط س�خت و غيرقابل تحم�ل بوده اند. 

از فروردين سال جاري  كشور با مشكالت فراواني در 
حوزه سياسي و اقتصادي روبه رو شده كه فشارهاي 
فراواني را چه به مردم و چه نظام وارد كرده است. 

روش��ن اس��ت كه در چنين ش��رايطي انگش��ت 
ناكارآمدي به سمت دولت و تمام فشارها به سمت 
اين سيستم نش��انه مي رود، البته طبيعي است كه 
انتظار مردم و افكار عمومي از دولت بحق اس��ت و 
همه انتظار دارند تالش ها براي حل مشكالت چند 
برابر شود.  با اين حال و به رغم اين انتظارات دولت 
نتوانس��ته اس��ت، آنچنان كه بايد و ش��ايد بار اين 
مش��كالت را از روي دوش كشور بردارد. استيضاح 
دو وزير اقتصادي كش��ور و همچنين استعفاي دو 
وزير ديگر اقتصادي نشان دهنده بخشي از بحران 
ناكارآمدي اس��ت كه دولت با آن روبه رو است.  در 
چنين شرايطي شايد فكري كه به ذهن بسياري از 
ناظران برسد، استيضاح دولت براي حل مشكالت 
فعلي است. برخي بحث بركناري را مطرح كرده اند 

و برخي راه حل هاي ديگري را ارائه داده اند. 
با وجود ارائه تمام اين نظرات اما مقام معظم رهبري 
به عنوان اصلي ترين هدايت كننده نظام در سطح 

راهبردي با اين راه حل موافق نيستند. 
 مخالفت رهبري با اقدامات موازي

اولين بار در جلسه خبرگان رهبري با مقام معظم 
رهبري بود كه به صورت ج��دي اين گزينه مطرح 
شد كه تمام اقدامات بايد از مسير دولت انجام گيرد 

و همه هم بايد در اين مسير همراه باشند. 
رهبر انقالب اسالمي با تأكيد بر اينكه هيچ دولتي 
بدون كمك و پشتيباني مردم قادر به فعاليت نيست 
و نبايد اعتماد مردم از دستگاه هاي دولتي، قضايي 
و نيروهاي مسلح سلب ش��ود، افزودند: »راه عالج 
مشكالت كشور، خالي كردن پش��ت دولت و ابراز 
برائت از فعاليت دستگاه هاي مسئول نيست بلكه 
راه عالج، ايجاد رابطه س��الم بين اف��كار عمومي و 
دستگاه هاي مسئول، سخن گفتن و انتقاد كردن و 

در عين حال كمك فكري و عملي كردن است.« 
ايش��ان در بخش ديگري از س��خنان خود تأكيد 
كردند: »دعوا كردن راه اصالح نيست، همچنانكه 
ايجاد تشكيالت و كار موازي با دولت نيز به صالح و 

موفق نخواهد بود و تجربه ثابت كرده است كار بايد 
به وس��يله مس��ئوالن آن، در مجاري قانوني انجام 
بگيرد. مس��ئوالن بايد كار را جهادي انجام دهند، 
البته در موارد خ��اص همچون نام��ه اخير رئيس 
قوه قضائيه كه ممكن اس��ت قانون جوابگو نباشد 
و احتياج به اجازه رهبري باش��د، يقيناً همراهي و 

كمك خواهيم كرد.« 
در اين مي��ان مصاحبه ع��زت اهلل ضرغامي رئيس 
پيشين صدا و سيما نشان داد كه چنين گزينه اي به 
صورت جدي به رهبري پيشنهاد شده تا نهادهايي 

خارج از دولت كار را بر عهده بگيرند. 
وي در گفت و گو با ايرنا به اين نكته اشاره مي كند 
و مي گويد: صحبت رهبري )در جلس��ه با خبرگان 
رهبري و هشدار به نهادهاي موازي با دولت( ناظر 
به اين بود كه برخي از آقايان هم در آن جلسه و هم 
در بيرون در فضاي رسانه اي پيشنهاد دادند چون 
دولت توان اداره كشور را ندارد، در برخي از عرصه ها   
نهادهاي بزرگ اقتصادي بيايند كار را در خيلي از 

حوزه ها به دس��ت بگيرند و به جاي دولت مديريت 
كنند. اين نهادها، نهادهاي اقتصادي مانند س��تاد 
اجرايي فرمان امام)ره(، بنياد مستضعفان  هستند 
كه البته االن هم فعالند ك��ه رهبري با اين ديدگاه 

مخالفت كردند. 
با اين تفاصيل شايد اين ش��بهه در ذهن برخي به 
وجود بيايد ك��ه دليل مخالفت ج��دي رهبري بر 
موازي كاري با دولت چيس��ت و آيا چنين اقدامي 
نمي تواند قدمي ولوكوچك  در حل مشكالت كشور 
باشد كه كوتاهي برخي دستگاه هاي دولتي سبب 

تشديد آن شده است. 
 تالش رهبري بر نهادين�ه كردن روندهاي 

قانوني 
اساس��اً در طول دوران  انقالب امام راحل و سپس 
رهبري تالش كردند نظام جمهوري اسالمي را بر 
پايه هايي مردم س��االرانه بنا كنند، به اين معنا كه 
ميان »اس��الميت« و »مردمي بودن«  نظام جمع 
ارتباط برقرار ك��رده  و از طريق ايجاد يا تس��جيل 

سنت ها و نهادهاي مقبول روز مانند تفكيك قواي 
سه گانه و نهاد قانونگذاري )مجلس( اين نظام را به 

يك ساختار مدون و نوين در دنيا تبديل كنند. 
رهبري نيز از بدو تصدي اين س��مت كوش��يدند 
 س��نت »قانونمداري« را نهادينه كنند. هم اكنون 
اين مسئله متصور نيست كه رهبري مگر در وضع 
اضطراري بس��يار حاد و جدي، خالف اين سنت و 
رويه »دموكراتيك« عمل كند. بركناري رئيس قوه 
مجريه منتخب اكثريت آحاد مردم يكي از  اصولي 

است كه حتي المقدور نبايد نقض شود. 
ماجراي بني صدر بس��يار تفاوت مي ك��رد. او خود 
تعارض و رودرروي��ي علني با نظ��ام را آغاز كرد و 
به نقطه اي رسانيد كه چاره ناپذير بود. امام تا آخر 
تالش كرد بني صدر حفظ شود. وضع فعلي به دوران 
بني صدر هيچ ش��باهتي ندارد زيرا س��اختارهاي 
داخلي نظام، هيچ تعارض آشكار جدي با تماميت 

نظام بروز نداده  است. 
در حساسيت رهبري در خصوص حفظ روال هاي 

قانوني همين بس كه چندين ماه شورش دامنه دار 
در سال ۸۸ نتوانس��ت رهبري را وادار كند كه تن 
به ابطال انتخاب��ات دهند. در حقيقت ايش��ان در 
س��خنراني خود در نماز جمعه به صراحت به اين 
نكته اش��اره كردند كه نتيجه رقابت هاي سياسي 
بايد در صندوق هاي رأي معلوم ش��ود و نه در كف 

خيابان. 
به رغم اينكه پاي��داري در اين مس��ير هزينه هاي 
فراواني براي نظام جمهوري اسالمي ايران داشت، 
اما با اس��تقامت رهبري جلوي ه��ر گونه اعتراض 
مجدد به ساختار انتخابات در داخل كشور گرفته 

شد. 
در س��ال ۹۲ و زماني كه برخي شخصيت ها تالش 
مي كردند به هر صورت ممكن انتخابات به دور دوم 

كشيده شود، باز هم ايشان مقاومت كردند. 
نمونه هاي فراواني در اين باره مي توان ذكر كرد كه 
رهبري خود را مقيد به حفظ س��اختارهاي قانوني 
كشور مي دانند و به هيچ وجه نيز از اين مسئله كوتاه 
نخواهند آمد و اگر قرار اس��ت در اين حوزه اتفاقي 

روي دهد بايد از مسير قانوني خود انجام شود. 
 يك نمونه روشن 

اين حساسيت تا به آنجا بوده اس��ت كه ايشان در 
مورد رونده��اي قانوني در داخل خ��ود دولت نيز 
حساس��يت فراواني را داش��ته اند، به عنوان مثال 
در جري��ان انتصاب برخ��ي نمايندگان از س��وي 
رئيس جمهور در حوزه كش��ورهاي منطقه ايشان 
به صراحت از دولت خواس��تند كه هرگونه فعاليت 
در اين حوزه را از طري��ق وزارت امورخارجه انجام 

دهند. 
در س��ال ۹۲ نيز زماني كه قرار بود مذاكرات بين 
ايران و امريكا از طريق كانال برجام آغاز ش��ود، باز 
هم به اين نكته اشاره كردند كه بايد هر گونه مذاكره 
از طريق وزارت امورخارجه و از طريق شخص وزير 

انجام شود. 
به نظر مي رس��د با چنين موضع گيري ای وقت آن 
است كه دولت قدر چنين حمايتي را بيشتر بداند 
و از تمام ابزارها براي حل مشكالت كشور استفاده 
كند، چراكه زمان براي جبران برخي اش��تباهات 

محدود است. 
شوراي عالي هماهنگي اقتصادي فرصتي بي نظير 
اس��ت كه در اختيار دولت دوازدهم ق��رار گرفته و 
مي تواند در م��دت كوتاهي بس��ياري از رويه هاي 
اشتباه را اصالح كند، حال اين به دولت باز مي گردد 

كه بخواهد از اين فرصت استفاده كند يا نه. 

»حفظ ساختارهاي قانوني« رمز استمرار نظام جمهوري اسالمي
حمايت رهبري از دولت ها اوج التزام به مردم ساالري ديني است  

جمال خاشقچي، روزنامه نگار عربستاني كه ماجراي 
ورود او به كنسولگري س��عودي در تركيه و ناپديد 
شدنش هياهوي زيادي برانگيخت، در دو هفته اخير 
تيتر اول خبرها بود و اف��راد زيادي به اظهارنظر در 
مورد اين موضوع پرداختند، از جمله علي مطهري 
كه در مطلبي با عنوان »معجزه رسانه« در روزنامه 
اعتماد نوشته اس��ت اين ماجرا بيش��تر از هرچيز 
قدرت رس��انه هاي آزاد را به نمايش گذاش��ت)!( 
و س��پس نتيجه گرفته  كه اگ��ر در زمان قتل هاي 
زنجي��ره اي هم رس��انه آزاد بود، اي��ن ماجرا روي 
نمي داد و س��پس در واكاوي علت اين قتل آورده 
است: »ريشه قضيه آن است كه وقتي چيزي را براي 
افرادي مقدس جلوه مي دهند كه براي حفظ آن از 
هر وسيله اي مي توان استفاده كرد، چنين فجايعي 
كه موجب سرافكندگي و شرمندگي بشريت است 
رخ مي دهد« و در انته��ا اين جنايت را »اس��باب 
سرشكس��تگي و بي آبرويي جامعه مسلمانان نزد 
جامعه جهاني« خوانده  است. يادداشت  مطهري در 
عين كوتاه بودن حاوي اش��تباهات آنچنان بزرگي 
اس��ت كه براي هر خ��ط آن مي ش��ود يك مطلب 
جداگانه نوشت. مثال ارتباط قتل ماحصل مافياي 
قدرت با جامعه مسلمانان چيست؟ يا اينكه چگونه 
مي شود يك قتل كاماًل سياسي را به موضوع مقدس 
جلوه دادن مسائل مرتبط دانست اما بهتر است به 
جاي بررسي موضوعاتي كه اشتباه بودن آنها واضح 

است، ببينيم مدعاي اصلي ايش��ان يعني معجزه 
رس��انه در اين قضي��ه صحيح اس��ت؟ و آيا جمال 
خاشقچي به دليل قدرت رسانه ها براي دو هفته به 

موضوع اول خبري دنيا تبديل شد؟
نگاهي گذرا به ابعادي كه در قضي��ه دخالت دارد 
به خوبي نشان مي دهد رس��انه ها در اين ماجرا، نه 
معجزه بلكه اهرم دست كم پنج عامل ديگر بوده اند. 
قضيه خاشقچي در رسانه ها اهميت پيدا كرد، اول 
به دليل مخالفان داخلي ترامپ در اياالت متحده. 
روابط ويژه و خاص ترامپ با پادش��اهي س��عودي 
و به خصوص قرارداد ۴۵۰ميلي��ارد دالري اين دو 
كشور سبب سرريز سرمايه هنگفتي به امريكا شد 
كه تبديل به ب��رگ برنده ترام��پ مقابل مخالفان 
گرديده بود. ترامپ از ابتداي حضور در كاخ سفيد 
همواره مورد حمله منتقداني بوده كه رس��انه هاي 
قدرتمندي در اختيار دارند و از كوچك ترين مسائل 
براي ايجاد ابزاري جهت مخالفت با او نمي گذرند. 
قتل يك روزنامه نگار توس��ط دولت متحد ترامپ 
موضوعي نبود كه اين مخالف��ان بخواهند آن را از 

دست بدهند. 
عام��ل دوم اهميت قتل، م��كان وق��وع آن يعني 
كنسولگري عربس��تان به عنوان يك مكان رسمي 
دولتي بود چراكه اماك��ن ديپلماتيك داراي قواعد 
خاصي در حق��وق بين الملل هس��تند. اين مكان 
ديپلماتيك از قضا كنس��ولگري سعودي در تركيه 

بود؛ كشوري كه اخيراً در بحران رابطه با امريكاي 
ترامپ بود و تركيه س��ومين دلي��ل اهميت يافتن 
اين ماجرا شد، چون حاال اردوغان هم ابزاري پيدا 
كرده بود كه به وسيله آن بتواند همزمان از ترامپ و 

بن سلمان امتياز بگيرد. 
عامل چهارم اخباري بود كه از قت��ل فجيع همراه با 
شكنجه و قطعه قطعه كردن جسد جمال خاشقچي به 
بيرون درز پيدا كرد و در نهايت پنجمين عامل اين بود 
كه جمال خاشقچي ستون نويس مهم ترين روزنامه 

پايتخت امريكا يعني واشنگتن پست بوده است. 
عوامل ديگري نيز در اين واقعه نقش مهمي دارند 
مثل اهميت نفت عربستان در بازار كه هرگونه تغيير 
در رابطه امريكا و سعودي مي توانست آن را دچار 
بحران كند يا اجالس قريب الوقع س��رمايه گذاري 
در عربستان كه فرصتي بود براي اعالم مخالفت با 
عدم حضور اما تا همين جا هم مي شود فهميد كه 
تحليل مطهري كه رسانه ها را عامل اهميت يافتن 
اين موضوع دانسته، چقدر منطبق بر واقع است، به 
خصوص اگر نگاهي به اط��راف بيندازيم و ببينيم 
كه همين رس��انه ها مدت ها درباره جنايات فجيع 
سعودي در يمن يا كشتار هفتگي معترضان در مرز 
رژيم صهيونيستي سكوت كرده اند يا حتي در موارد 

متعدد مدافع اين جنايات بوده اند. 
اش��تباه بعدي عل��ي مطهري اش��اره ب��ه قتل هاي 
زنجيره اي و مقايس��ه عجيب اين م��ورد با موضوع 

جمال خاشقچي اس��ت. به صراحت و بدون ذره اي 
لكنت زب��ان بايد گفت صرف هرگونه مقايس��ه بين 
پادش��اهي عربس��تان س��عودي و اي��ران اهانت به 
مردان و زنان مبارزي اس��ت كه از نهضت مشروطه 
تا پيروزي انقالب و بعد از آن تاكنون در تالش براي 
پيشرفت ايران مان بوده اند. كساني كه حاصل تالش 
و خونبهاي آنان قانون اساسي، صندوق آرا، استقالل 
و دهها موضوع ديگري بود كه همين حاال هم براي 
مردمان عربستان سعودي آرزو است! مضاف بر اين 
اگر بحث آقاي مطهري رس��انه هاي جهاني اس��ت 
كه هميشه وجود داش��ته اند. چه در دهه ۷۰ و چه 
اكنون اما اگر بحث رس��انه هاي داخلي عربس��تان 
است كه ابتدا بايد پرسيد مطهري مشخصاً از كدام 
رس��انه عربستان س��عودي س��خن مي گويند؟ در 
سراسر ۱۹روز گذشته يك خط روايت از رسانه هاي 
عربستان سعودي نمي توان يافت كه چيزي جز حرف 
پادشاهان آن كشور باشد. وقتي فرزند پادشاه انكار 
كرد آنها هم انكار كردند، وقتي گفت از كنسولگري 
خارج ش��ده، آنها هم عين��اً همان را نق��ل كردند و 
عجيب اينكه وقتي قتل را پذيرفت آنها هم پذيرفتند 
اما آنچه در ايران روي داد كه البته دولت هم در آن 
دخيل نبود، توسط رسانه هاي داخلي پيگيري شد، 
بدون تأثير از فش��ار خارجي درب��اره آن در محيط 
سياسي كشور سخن گفتند، مسئوالن راجع به آن 
گفت وگو كردند، در مجلس درباره آن نظر داده شد و 

مطابق قانون اساسي كشور با آن برخورد شد؛ چيزي 
كه اساساً حتي حاال هم در پادشاهي سعودي وجود 
خارجي ندارد. نه رسانه منتقدي هست، نه مسئول 
منتخب مردمي. نه مجلس نمايندگاني و نه حتي يك 
قانون اساسي! حال محاسبه كنيد چقدر زشت است 
كه آقاي مطهري در جايگاه نايب رئيس مجلس يك 
كشور داراي دموكراسي چنين مقايسه اي را با نظام 
پادشاهي انجام دهد؛ مقايسه اي كه يكي سندي بر 
وجود دموكراسي و رسانه هاي منتقد در ايران است 
و ديگري سندي بر اداره يك كشور به روش بربريت 

قرون وسطي. 
اما چيزي ك��ه از همه اينه��ا مهم تر اس��ت اينكه 
متأس��فانه دنياي  مطهري آنقدر كوچك است كه 
همه مس��ائل بزرگ و پيچيده جهان را مي خواهد 
با حرف ه��اي كليش��ه اي و كاربردهاي س��طحي 
بسنجد. در صورتي كه انتظار مي رفت او از جايگاه 
نمايندگي مجلس به امپراطوري رس��انه اي مدعي 
آزادي در جهان اعتراض كند كه چرا اينگونه عامل 
سرمايه داران و زورگويان شده اند كه هرچيزي را آنها 
بخواهند درشت مي كنند و هر چيزي را نخواهند 
به سادگي آب خوردن از كنار آن مي گذرند يا حتي 
مدافع آن مي ش��وند و در انتها نتيجه مي گيرند كه 
اين وضعيت عامل سرشكستگي مردماني است كه 
در غرب به اسم رسانه هاي آزاد هركاري مي خواهند 

با افكارشان انجام مي دهند. 

نقدي بر يادداشت علي مطهري در روزنامه اعتماد

رسانه هاي آزاد يا رسانه هاي عامل قدرت؟!

مهديپورصفا
گزارش

اميرعليصفا
يادداشت


