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 شش س�ال بعد از روي كارآمدن دولت يازدهم 
در سال 92 و در آستانه انتخابات يازدهم مجلس 
شوراي اسالمي، جماعت مدعي اصالح طلبي در 
يك سردرگمي مشهود به سر مي برند؛ اينكه در 
انتخابات پيش رو در جه�ت مقابله با دولت گام 
بردارند يا مفاهمه س�ابق را به روزرساني كنند. 
گاه وابستگان به اين طيف سياسي در رسانه هاي خود 
عليه رئيس جمهور و كابينه متبوع وي شمشير را از 
رو بسته و دولت را عامل اصلي مشكالت اقتصادي 
سياسي و معيشتي كنوني معرفي و روز ديگر برخي 
ديگر از تئوريسين هاي اين طيف حمايت از شخص 
حسن روحاني و وزراي دولت اعتدال را يك وظيفه 
همگاني توس��ط جماع��ت تجديدنظرطلب عنوان 
مي كنند. اين آشفتگي كماكان ادامه دارد و احتماال 
تا روز برگزاري انتخابات مجلس يازدهم در اسفند 
ماه امسال نيز ادامه خواهد داشت. اين تنازع توأم با 
سردرگمي براي جماعت غرب زده داخلي آنجايي با 
خطرات جدي و اساسي روبه رو خواهد شد كه تا زمان 
برگزاري انتخابات 1400 رياست جمهوري دوازدهم 
نيز ادام��ه يابد، چراكه ضعف عم��ده جريان مدعي 
اصالح طلبي حداقل از سال 84 تاكنون ظهور و بروز 
بهتري پيدا مي كند. »فقدان شخصيت كاريزماتيك و 
رأي آور« در جماعت مدعي اصالح طلبي كه نمود آن 
در انتخابات سال های 84 و 88 به شكل فزاينده اي 
وجود داشت در انتخابات سال 92 به كنار گذاشتن 
نامزد اختصاصي اي��ن جري��ان و جايگزين كردن 
حس��ن روحاني به عنوان نامزد نهايي منتهي شد. 
پدرخوانده هاي اين طي��ف نمي خواهند اين ضعف 
مشهود و اساسي در انتخابات سال 1400 نيز تكرار 
شود و آنها دست به دامن نامزدهاي به ظاهر مستقل 

نظير علي الريجاني شوند. 
به ه��ر روي آنچه ب��راي جريان غ��رب زده داخلي 
حياتي است آن اس��ت كه بتوانند بازگشت خود به 
عرصه قدرت كه اس��تارت آن در انتخابات رياست 
جمهوري سال 92 زده ش��د و در ادامه با انتخابات 
دهم مجلس شوراي اسالمي قوام بيشتري به خود 
گرفت منقطع نشود و اين طيف در انتخابات پيش 
رو نيز بتواند موفقيت ه��اي انتخاباتي را تكرار كند، 
ش��ايد مهم ترين مانع كس��ب موفقيت انتخاباتي 
براي اين جريان عملكرد ضعي��ف دولت برآمده از 
اصالحات در عرصه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي 
و سياس��ي اس��ت؛ عملكردي ك��ه نارضايتي هاي 
اجتماعي گس��ترده اي را به همراه داشته است و به 
قدرت رسيدن جريان رقيب در انتخابات را به عنوان 

محتمل ترين گزينه طرح كرده است. 

   اوج تناقض در مقابله يا مفاهمه با دولت 
روزنام��ه اعتم��اد در ش��ماره اخي��ر در مطلبي با 
همين رويكرد مي نويسد: »چند صباحي است كه 
تحليل هايي از سوي رس��انه ها و اشخاص متمايل 
به جناح راس��ت جمهوري اسالمي در تحليل هايي 
ب��ه نارضايتي هاي  مردم اش��اره ك��رده و به همين 
واسطه از عملكرد نامناسب دولت و مجلس شوراي 
اس��المي س��خن به ميان آورده و اين ناكارآمدي 
را به اصالح طلبان نس��بت مي دهن��د... حال آنكه 
اصالح طلبان نه در قوه مقننه و نه در قوه مجريه در 

قدرت نيستند.« 
اين روزنامه اصالح طلب در ادامه اين مطلب به قلم 
داريوش قنبري مي نويس��د: »ممكن است برخي 
اوض��اع اقتصادي فعل��ي جمهوري اس��المي را به 
عملكرد دولت نس��بت دهند در حالي كه نگارنده 
معتقد است موضوع را بايد ناشي از تغييرات رخ داده 
در عرصه سياست خارجي دانست.« محمد سالمتي 
يكي از چهره هاي ش��ناخته ش��ده اين جريان نيز 
اخيراً اظهار نظر كرده اس��ت: »كارنامه روحاني به 

پاي اصالح طلبان نوشته ش��ده و آنها نمي توانند از 
زير بار آن ش��انه خالي كنند.« قدرت عليخاني هم 
عنوان مي كند: »من بر اين باورم ك��ه دولت با اين 
نحو عملكرد خود فاتحه اصالح��ات را مي خواند.« 
همچنين علي صوفي يكي از وزراي محمد خاتمي 
نيز در همين باره عنوان مي كند: »در اين ش��رايط 
همه معتقدند دولت فشل است و از اختيارات خود 
استفاده بهينه نمي كند. از طرف ديگر مدت هاست 
كه شاهد تشكيل نهاد جديدي تحت عنوان شوراي 
عالي هماهنگي اقتصادي متش��كل از س��ران قوا و 
به رياس��ت رئيس جمهور با اختيارات بس��يار باال 
و فراقانوني هس��تيم، بدين نحو كه اگ��ر چيزي را 
مصلحت ديدند كه در قانون وجود نداشته مي توانند 
اجرا كنند و بعداً به مجلس مراجع��ه كرده و آن را 
قانون كنند. آقاي رئيس جمهور در اين حد اختيارات 

دارد اما اتفاق خاصي نيفتاده است.« 
   اصالح طلب�ان در عملك�رد ضعيف دولت 

شريك هستند
علي اكب��ر كريم��ي از نماين��دگان مجل��س در 

گفت وگويي، با اشاره به اينكه ضعف عملكرد دولت 
در حل مش��كالت معيش��تي و اقتصادي مردم در 
س��بد رأي اصالح طلب��ان تأثيرگ��ذار خواهد بود، 
گفت: تصميم دولت درباره ارز 4هزارو200توماني 
به ش��دت باعث افزايش قيمت دالر ش��د و گراني 
افسارگس��يخته اي را ايجاد كرد اما اين عملكرد و 
ديگر اقدامات اش��تباه دولت همواره م��ورد تأييد 

اصالح طلبان بود. 
عضو فراكس��يون نمايندگان واليي مجلس با بيان 
اينكه اصالح طلب��ان تحت هيچ ش��رايطي حاضر 
نبودند عملكرد و تصميمات اش��تباه دولت را نقد و 
نفي كنند، تصريح كرد: بر اين اساس، اصالح طلبان 
بايد بپذيرند ك��ه در مجموع عملكرد ضعيف دولت 

شريك هستند. 
كريمي با اش��اره به اينكه ضعف عملك��رد دولت تا 
حد زيادي باعث كاهش س��رمايه اجتماعي جريان 
اصالحات شده اس��ت، ادامه داد: طي ماه هاي اخير 
ش��خصيت هاي اصالح طلب در مواضعشان تغيير 
ايجاد كرده  و پروژه عبور از دولت و شخص روحاني 

را دنبال مي كنند، به گونه اي كه برخي از آنان بحث 
تغيير در دولت را مطرح كردند تا سرمايه اجتماعي 
خودش��ان را حفظ كنند اما واقعيت غيرقابل انكار 
اين است كه مشكالت و فشارهاي اقتصادي كشور 
بسيار زياد است و همه كساني كه از دولت حمايت 
كرده اند، در ايجاد آن سهيم هستند و نمي توانند از 

اين واقعيت فرار كنند. 
وي با تأكيد بر اينكه اصالح طلبان بايد پاسخگوي 
افكار عمومي باشند، تصريح كرد: مواضع تند و تيز 
اين روزهاي برخي از اصالح طلبان عليه دولت صرفاً 
به دليل آن است كه ما در آستانه انتخابات قرار داريم 
اما آنان بايد بر اين مسئله واقف باشند كه مردم اتخاذ 
اين مواضع در آس��تانه انتخاب��ات را منفعت طلبي 

جريان اصالحات تلقي مي كنند. 
   بزرگان اصالحات بايد پاس�خگوي اوضاع 

نابسامان معيشتي مردم باشند
آيت اهلل عباس كعبي عضو مجلس خبرگان رهبري 
نيز در خصوص سهم جريان اصالحات در مشكالت 
معيشتي مردم گفت: قوه مجريه مسئول معيشت 
مردم است ولي كساني كه با حمايت هاي خود اين 
دولت را بر س��ركار آورند يا بزرگان جريان موسوم 
به اصالحات موضع »تَك��رار« گرفته اند، االن بايد 
پاسخگوي افكار عمومي در خصوص اوضاع نابسامان 

معيشتي مردم باشند. 
وي ب��ا بيان اينكه آح��اد ملت و مس��ئوالن دولتي 
دريافتن��د ك��ه دل بس��تن ب��ه بيگانگان اش��تباه 
استراتژيك است، اظهار داشت: االن بايد با پذيرش 
اشتباه، منطق مقاومت را پيگير باشند. اگر گشايشي 
در كشور ايجاد ش��ود ناش��ي از اقتدار ديپلماسي 
مقاومت، ناش��ي از حركت عظيم س��پاه در ساقط 
كردن پهپ��اد امريكايي، توقيف نفتك��ش در برابر 
نفتكش در مواجهه با انگليس و گفتمان مقتدرانه 

رهبر انقالب در ديدار با نخست وزير ژاپن است. 
وي با اش��اره به اينكه جرياني در كش��ور دلبسته 
مذاكرات بود و اقتصاد را ب��ه مذاكرات ربط مي داد، 
اظهار داشت: مس��ئوليت پيامدهاي ناشي از عدم 
رفع تحريم ها پس از دوران مذاك��رات و اينكه آنها 
در دولت طرح و برنامه اي هم براي حل مش��كالت 
اقتصادي ندارند، بر عهده جريان غرب گرا در كشور 
اس��ت. كس��اني كه با حمايت هاي خود دولت را بر 
سركار آوردند و در ادامه نيز از اقدامات و برنامه هاي 
دولت حمايت كردند و تيمي كه در جريان مذاكرات 
قرار گرفت بايد مسئوليت اوضاع نابسامان اقتصادي 
را بپذيرند و براي مش��كالت كش��ور به ويژه تورم و 

گراني ها طرح و برنامه اجرايي داشته باشند. 

اصالح طلبان در حمايت از دولت باقي مي مانند يا از آن عبور مي كنند؟

انتخابات آوردگاه مفاهمه یا مقابله اصالح طلبان با روحانی

رئيس مجلس شوراي اسالمي:

 امریكایي ها درباره اوضاع ایران 
دچار توهم شده اند

رئيس مجلس با بي�ان اينكه بايد تحليل روش�ني از اوضاع فعلي كش�ور 
داشته باشيم، گفت: امريكايي ها درباره اوضاع ايران دچار توهم شده اند. 
به گزارش تسنيم، علي الريجاني رئيس مجلس شوراي اسالمي روز گذشته در 
مراسم گراميداشت روز خبرنگار ضمن تحليل شرايط موجود كشور، اظهارداشت: 
در شرايط امروز كشور نيازمند اين هستيم كه درك مشتركي از مسائل داشته 
باشيم. وي خطاب به خبرنگاران و اصحاب رسانه، گفت: شما عناصري هستيد 
كه در مسير شرايط كشور اطالعات بهتري نسبت به ما داريد و از اخبار مختلفي 
مطلع هستيد. وي با بيان اينكه گاهي برخي تصور مي كنند كه امريكايي ها به 
دنبال افروختن جنگ با ايران هستند، گفت: ممكن است، رژيم صهيونيستي و 
كشورهاي ديگر افكار هوسناكي براي امريكا جهت جنگ با ايران ايجاد كنند اما 
آنها خيلي بايد كم عقل باشند كه تصور درگيري نظامي با ايران را داشته باشند. 
رئيس مجلس ادامه داد: امريكايي ها خودش��ان ه��م مي دانند كه در درگيري 
محدود يا نامحدود دچار آسيب هايي خواهند شد و ايران پاسخ آنها را به طور 
گس��ترده خواهد داد، به هرحال مختصر عقلي دارند كه با ايران وارد درگيري 
نظامي نشوند. ممكن است ناامن سازي هايي در جاهايي براي ما داشته باشند 
اما جنگ نظامي نخواهند داش��ت و به احتمال قوي تحليل هاي ما اين اس��ت 
كه بايد اينطور باش��د. وي با بيان اينكه امريكايي ها دو هدف عمده از فشار بر 
جمهوري اسالمي ايران را دنبال مي كنند، اظهار داشت: هدف اول آنها ايجاد 
فشار اقتصادي در درون ايران است و مي خواهند با اين كار مشكل ايجاد كرده 
و با فشار روي مردم نارضايتي هاي اقتصادي ايجاد كنند تا در كنار آن بتوانند 
بي اعتمادي در س��طح ملي به وجود آورند. اينها وظايفي است كه امريكايي ها 
دنبال مي كنند. مي خواهند جلوي توس��عه ايران را بگيرند تا ايران در منطقه 
قدرت اقتصادي قوي نداشته باشد و به نظر مي رسد هدف اصلي و كانوني آنها 

نيز همين است. 
الريجاني با بيان اينكه امريكايي ها دچار توهماتي درباره اوضاع ايران شده اند، 
گفت: در مسئله به صفر رس��اندن فروش نفت ايران نيز موفق نشدند كه البته 
تاحدودي فروش نفت را كاهش دادند اما در به صفر رساندن آن ناموفق بوده اند. 
وي افزود: هراس سياسي امنيتي براي كش��ورها از ايران مسئله اي است كه در 
دستور كار امريكايی  ها قرار گرفته و آن را دنبال مي كنند به طوري كه در بعضي 

جاها آن را انجام داده اند. 
رئيس مجلس با اشاره به تحريم ظريف وزير امور خارجه از سوي امريكايي ها، 
گفت: تحريم آقاي ظريف به خاطر نقش او در افشاي مسير غلط امريكايي ها بود 

اما خودشان ديدند كه همه اركان نظام از او حمايت كردند. 
....................................................................................................................

وزير اطالعات خبر داد
شناسایي و ضربه به یك شبكه تخلفات ارزي

س�ربازان گمن�ام ام�ام زمان)ع�ج( در اداره كل اطالع�ات اس�تان 
هرمزگان ي�ك ش�بكه تخلف�ات ارزي را شناس�ايي و ب�ه دام انداختند. 
به گزارش مركز روابط عمومي و اطالع رساني وزارت اطالعات، حجت االسالم 
سيدمحمود علوي وزير اطالعات اعالم كرد: سربازان گمنام امام زمان)عج( در 
اداره كل اطالعات استان هرمزگان يك شبكه تخلفات ارزي را شناسايي و به 

دام انداختند. 
وي ادامه داد: متخلفان طي س��ال هاي 1۳9۵ الي 1۳9۷ اقدام به ثبت يا اجاره 
تعدادي ش��ركت تجاري صوري كرده و پس از پرداخت ميليون ها تومان رشوه 
توانس��ته اند اقدام به ثبت سفارش واردات كاال هاي اساس��ي و دريافت بيش از 
2۵0ميليون دالر ارز دولتي از بانك هاي مختلف كنند. اعضای اين شبكه بخش 
ناچيزي از ارز دريافتي را ب��ه واردات اختصاص داده و با مص��رف مابقي آن در 

مجاري غيرقانوني، چند صد ميليارد تومان مال نامشروع به دست آورده اند. 
علوي اظهار كرد: عناصر اصلي شبكه با دريافت وكالت از برخي كارمندان از نام 
و حساب هاي بانكي آنان براي پوشش فعاليت هاي مجرمانه خود سوء استفاده 
كرده و قصد فرار از پرداخت ماليات هاي كالن حاصل از فعاليت ها را نيز داشتند. 
وي افزود: يكي از سران ش��بكه كه مدتي متواري و درصدد خروج غيرقانوني از 

كشور بود، دستگير و همراه با ساير اعضا تحويل مراجع قضايي شدند.

    ظريف: ايران در برابر تروريسم اقتصادي امريكا تسليم نمي شود
محمدج��واد ظريف وزير ام��ور خارجه كش��ورمان در پيامي 
توئيتري خطاب به مقامات امريكايي تصريح كرد كه ايراني ها 

هرگز در برابر تروريسم اقتصادي آنها تسليم نخواهند شد. 
ظريف در اين پيام نوشت: »من اخيراً ]در مصاحبه اي[ تأكيد كردم كه اظهارات 
مكرر پمپئو وزير امور خارجه امريكا مبني بر اينكه ايران بايد سياست هاي خود 
را تغيير دهد تا مردمش به غذا دسترس��ي داشته باش��ند، مصداق بارز تروريسم 
اقتصادي است. هدف گره زدن نان و دارو به سياست، گرسنگي دادن و كشتن مردم 
است اما ايراني ها هرگز تسليم نخواهند شد.« وزير امور خارجه جمهوري اسالمي 
ايران در توئيت ديگري تصريح كرد: »من همچنين گفتم در حالي كه دونالد ترامپ 
به دنبال گرفتن عكس يادگاري است، امريكا عالقه اي به مذاكره با ايران ندارد بلكه 
بيشتر خواستار تسليم شدن ايران است. چنين چيزي هرگز اتفاق نخواهد افتاد. 
اين يك نمونه از تاكتيك هاي امريكاست؛ تهديد كردن يك فرد به اينكه ظرف دو 
هفته در فهرست تحريم ها قرار خواهد گرفت، مگر اينكه دعوت آنها براي گفت وگو 

در اتاق بيضي )دفتر رئيس جمهور( در كاخ سفيد را بپذيرد.«
....................................................................................................................

   چرا ترامپ به دنبال مذاكره با ايران است؟
عباس سليمي نمين مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران در صفحه شخصي 
خود در توئيتر درباره رفتار هاي ترامپ در قبال ايران نوشت: آنچه امروز ترامپ را 
به وادي واسطه تراشي سوق داده باال رفتن هزينه هاي مواضع ضد ايراني وي بوده، 

نه كاهش هزينه هاي اقدامات ضد ايراني چنين عنصر منفوري در جهان. 
....................................................................................................................

   ۱5مرداد سالروز تحكيم نظام مردم ساالري ديني
عباسعلي كدخدايي، س��خنگوي شوراي نگهبان در حس��اب توئيتري خود به 
مناسبت سالگرد انتخاب رهبرانقالب توسط مجلس خبرگان نوشت: 1۵مرداد 
يادآور تحكيم پايه ه��اي نظام مردم س��االري ديني در رجوع مج��دد به آرای 
نمايندگان در انتخاب عالي ترين مقام كشور است. پس از 14خرداد 68 كه مردم 
به انتخاب خبرگان اعتماد كردند، 1۵مرداد خبرگان ملت نيز اين اعتماد را پاسخ 

گفت. اعتماد خبرگان به اعتماد مردم در رهبري آينده انقالب. 
....................................................................................................................

   گاليه رهبر انقالب از مسئوالن درباره افزايش جمعيت
به مناسبت هفته ازدواج، كانال ريحانه از كانال هاي وابسته به 
دفتر حفظ و نش��ر آثار حضرت آيت اهلل خامنه اي، بخش��ي از 
بيانات ايش��ان خط��اب به زوج ه��اي ج��وان را در قالب يك 

تصويرنوشته منتشر كرد كه در ادامه آن را مي خوانيد. 
ايشان در بيانات خود مي فرمايند: اين حديثي كه من خواندم از قول پيغمبر اكرم 
كه »تَناكحوا تَناَسلوا تَكُثروا«، خداي متعال از مسلمان ها خواسته كه زياد بشوند. 
اگر چنانچه عدد ملت مسلمان زياد باشد، اين زمينه و امكان براي رشد و تعالي 
در آنها وجود دارد، يعني وقتي كه عده زياد است، افراد صالح در آن قهراً زيادترند، 
توانايي ها قهراً بيشتر است، نيروي انساني قهراً راقي تر است. جمعيت كم، مقهور 
واقع مي ش��ود. امروز در دنيا آن كش��ورهايي كه جمعيت هاي زيادي دارند، به 
بركت آن به خيلي امكانات دس��ت يافته اند... اينكه من تك��رار مي كنم، تأكيد 
مي كنم، به خاطر اين است. وي افزود: مسئوالني كه بايستي عماًل دنبال كنند و 
زمينه ها را فراهم كنند، آن كار الزم ]براي افزايش جمعيت[ را انجام نمي دهند. 
البته مسئوالن ]رده[ باال مي گويند قبول داريم اما مسئوالن مياني درست عمل 

نمي كنند، به هر حال افزايش فرزند بايد به صورت يك فرهنگ دربيايد.

شوراي هماهنگي تبليغات اس��المي در رويكردي فراجناحي و 
در قامت يكي از كهن ترين نهادهاي انقالبي و اس��المي در تاريخ 
جمهوري اس��المي هم��واره در تالش بوده اس��ت ت��ا در فضاي 
ملتهب منطقه اي و فرامنطقه اي با تشخيص سره از ناسره گام در 
راهي خطير نهاده و در مقابل شانتاژهاي تبليغاتي و توطئه هاي 
اس��تكباري در داخل و خارج ايس��تاده و امور تبليغي جمهوري 

اسالمي ايران را مديريت و راهبري نمايد. 
مهم ترين مأموريت و اساس��ي ترين چش��م انداز اين نهاِد كهن و 
انقالبي اين است كه با بزرگداشت مراسم و مناسبت هاي انقالب 
اسالمي همواره در جهت ترويج آرمان هاي انقالب سال ۵۷ حركت 
كرده و با تأسي از رهنمودهاي رهبر معظم انقالب از كمرنگ شدن 

اين اهداف و آرمان ها جلوگيري نمايد. 
براي شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي حضور مردم در صحنه و 
برپايي مراسم و مناسبت ها به صورت مردمي و خودجوش همواره 
در اولويت اول بوده و از آن به عنوان يكي از شاخص هاي اساسي 
مقبوليت عمومي انقالب اسالمي در جامعه پاسداري نموده است، 
چراكه حفظ مش��روعيت و مقبوليت سياس��ي در جوامع مدرن 
همواره يكي از دغدغه ه��اي محوري دول��ت – ملت هاي جديد 
بوده و نظام هاي سياسي از آن به عنوان پش��توانه اي براي اعالم 
قدرت در فضاي سياس��ي اس��تفاده نموده اند. فرهنگ سياسي 
جمهوري اسالمي ايران نيز در چهار دهه گذشته فارغ از تمام فراز 
و نشيب هاي موجود در قالب تظاهرات و راهپيمايي هاي مردمي از 
حركت در مسير دموكراسي غربي خود داري كرده و شكل ديگري 

از مردم ساالري مبتني بر خواست و اراده مردم ارائه نموده است. 
جمهوري اس��المي برخاس��ته از يك خواس��ت مردمي اس��ت و 
اين خواس��ت مردمي در يك پروس��ه در ابتدا انقالبي و پس از آن 
دموكراتيك انتخابي تا به امروز به عنوان يكي از نظام هاي زنده و 
پرتكاپو به حيات خود ادامه داده است، از اين رو نقش و جايگاه مردم 
در اين نظام بسيار مهم ديده شده است و همين مردم بوده اند كه 
به رغم دشمني هاي 40ساله نظام سلطه، با پشتيباني از جمهوري 
اسالمي تا به امروز نظام را حفظ كرده و به آن استمرار بخشيده اند. 
نقش آفريني مردم در اس��تمرار و اعطاي مقبولي��ت به نظام، در 
صور و ش��كل هاي گوناگوني تحقق يافته اس��ت. از حوزه زندگي 
روزمره و مشاركت در امور مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
كه بگذريم، در حوزه امر سياسي مي توان مش��اركت مردم را در 
دو حوزه جدي مش��اهده نمود؛ حوزه مش��اركت سياسي در امر 
انتخابات و ديگري ح��وزه تظاهرات و راهپيمايي ه��ا. از آنجا كه 
تحليل امر سياسي در حوزه انتخابات مجال ديگري را مي طلبد، 
لذا از اي��ن موضوع صرف نظ��ر مي كنيم اما آنچ��ه موضوع بحث 
كوتاه ما در اينجاست، بحث نمود امر سياسي در حوزه تظاهرات 
و راهپيمايي هاس��ت. از نظر من مي توان نمود امر سياس��ي را در 

تظاهرات به صورت عريان مشاهده نمود. 
از آنجا كه اس��الميت يكي از مولفه هاي دوگانه مهم نظام اسالمي 
در كنار جمهوريت اس��ت و اساس��اً مردم ايران مسلمان هستند، 
كنش هاي غيررسمي مس��لمانان در حوزه غيررس��مي نيز بعضاً 
ي��ا معناي سياس��ي مي يابد ي��ا اينكه قابليت تفس��ير سياس��ي 

مي يابند. نمونه هاي اين گونه نمودهاي غيررسمي را مي توان در 
راهپيمايي هايي كه در اعتراض به سياست هاي نظام سلطه صورت 
مي گيرد يا اخيراً راهپيمايي اربعين يافت. اعتراض هايي كه بسياري 
از آنان به صورت خودجوش صورت مي گيرد و بن مايه هاي مذهبي 
دارد، صورت هاي كنش��ي غيررس��مي دارد كه اگرچه »كاركرد 
آشكار« و مس��تقيم آنان در حوزه سياس��ت رسمي تعريف نشده 
اس��ت، اما در حوزه »كاركردهاي پنهان« كاماًل در حوزه سياسي 
جمهوري اسالمي جاي داشته و به نوعي بازتوليد قدرت نرم براي 

نظام محسوب مي شوند. 
راهپيمايي ه��ا و تظاهرات هايي كه در ايران برگزار مي ش��ود نيز 
يكي از نمودهاي امر سياسي اس��ت كه نظام سلطه سعي داشته 
اس��ت آن را ناديده بگيرد، البته داستان گفته ش��ده در باال براي 
آنها هم به طريق اولي صدق مي كن��د. تظاهرات ها در واقع نقش 
حافظه سياسي جمعي مردم ايران را برعهده دارند و نوعي سيستم 
بازتوليد حافظه اي تلقي مي ش��وند و اين سيستم هاي حافظه اي 
براي بازتوليد جمهوري اسالمي بس��يار ضروري و حياتي اند، لذا 
بازتوليد نظام از خ��الل همين انتقال سيس��تم حافظه اي انجام 
مي گيرد كه در اين چهار دهه شاهد امتداد بي وقفه و تسري يافتن 
به نسل هاي سوم و چهارم بوده ايم، از اين رو نقش اين تظاهرات ها 

و راهپيمايي ها را نبايد دست كم گرفت. 
تظاهرات ها و راهپيمايي ها عالوه بر نقش جامعه پذيري سياسي 
و بازتوليد حافظه اي سيستم در حوزه فضاي داخلي ايران، نقشي 
جدي نيز در فضاي بين الملل و در سياست بين المللي دارد و آن، 

بازنمود نقش مردم در پشتيباني از نظام و در نتيجه افزايش قدرت 
و پرستيژ نظام اس��ت. در واقع از سويي كشورهاي قطب سلطه با 
رصد اين تحوالت، ارزيابي هاي خود را در برآورد قدرت نرم نظام 
و پشتيباني مردمي آن، بر مبناي واقعيت بنا مي كنند و از سويي، 
كشورهايي كه عضو اين نظام نبوده يا مقابل آن هستند، اوالً جايگاه 
ايران را در تقابل با نظام س��لطه جدي مي بينند و ثانياً اين تقابل 
مي تواند به الگوسازي منجر ش��ود و آنان مي توانند نظام اسالمي 
ايران را به عنوان الگويي مقاوم انتخاب كنند و از آن الهام بگيرند. 

در مجموع، آنچه جمهوري اسالمي را به عنوان نظامي خاص در 
دنيا مطرح كرده و منجر به تقابلي تمام عيار ميان نظام سلطه و اين 
موجوديت نس��بتاً جديد در فضاي بين الملل شده است، فضاي 
ايدئولوژيك آن است. تقابل ايدئولوژيك ميان اين دو قطب كه به 
تعبير هانتينگتون ناشي از اعتقاد به دو نظام ارزشي جهانشمول 
و رقيب است، توانسته است نوعي از فضاي قدرت- مقاومت را در 
سياست بين الملل به وجود آورد كه در كنار بپاخيزي قطب هاي 
جديدي همچون چين و روسيه، آينده نظم جهاني را رقم خواهد 
 )Multipolar(زد و اين آينده قطع��اً نوعي نظم چندقطب��ي
خواهد ب��ود و جمهوري اس��المي ايران يك��ي از بازيگران جدي 
نظم چندقطبي بين الملل در آينده نزدي��ك خواهد بود و در اين 
قدرت يابي و پروسه بازتوليد قدرت، تظاهرات ها و راهپيمايي هاي 

مردمي نقشي بسزا و چشمگير دارند. 
* عضو هيئت علمي دانشگاه تهران و رئيس موسسه 
مطالعات و تحقيقات اجتماعي

تظاهرات مردمي در ايران  نمود امر سياسي در بستر تغيير نظم جهاني
یادداشت | دكتر احمد نادري*

محمد اسماعیلی
   گزارش

وزارت دفاع از بمب هاي »ياسين«، »باالبان« و »قائم« رونمايي كرد
بمب ه�اي پيش�رفته هوش�مند هدايت ش�ونده ياس�ين، 
باالب�ان و بمب هاي هوش�مند اپتيكي نس�ل جدي�د نقطه 
زن خان�واده »قائ�م« س�اخته متخصص�ان س�ازمان هاي 
صنايع دف�اع و صنايع الكتروني�ك اي�ران در وزارت دفاع 
با حض�ور امير س�رتيپ حاتمي وزي�ر دفاع رونمايي ش�د. 
در آس��تانه ۳1م��رداد روز صنعت دفاعي، بمب هاي پيش��رفته 
هوش��مند هدايت شونده ياس��ين، باالبان و بمب هاي هوشمند 
اپتيكي نسل جديد نقطه زن خانواده »قائم« ساخته متخصصان 
س��ازمان هاي صنايع دفاع و صنايع الكترونيك ايران در وزارت 
دفاع با حضور امير س��رتيپ حاتمي وزير دفاع رونمايي شد. به 
گزارش روابط عمومي وزارت دفاع، امير س��رتيپ حاتمي وزير 
دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در مراسم رونمايي از بمب هاي 
پيشرفته هوشمند با تقدير از تالش و همت جهادي دانشمندان 
متعهد صنعت دفاع��ي در اعتالي بنيه دفاعي و توس��عه قدرت 
بازدارندگي جمهوري اسالمي ايران اظهار داشت: امروز حفظ و 
افزايش قدرت دفاعي به عنوان يكي از مؤلفه هاي اقتدارآفرين در 
نظام بين الملل بسيار حائز اهميت است و از اين حيث در راستاي 
تعهد و رسالت خود به نظام مقدس جمهوري اسالمي لحظه اي 

از اين مهم غفلت نورزيده و در مجموعه وزارت دفاع و پشتيباني 
نيروهاي مسلح با تالش ش��بانه روزي متخصصان و دانشمندان 
مومن، انقالبي و مجاهد خود راهب��رد بازدارندگي دفاعي فعال 
را س��رلوحه اقدامات خود ق��رار داديم. امير س��رتيپ حاتمي با 
بيان اينكه مجموعه دفاعي كش��ور با بهره گيري از ظرفيت هاي 
دانشگاهي برجسته و سازمان هاي تخصص محور در عرصه هاي 
مختلف توانسته است به نحو شايسته نياز نيروهاي مسلح را در 
عرصه هاي رزم زميني، دريايي، هواي��ي و... تأمين نمايد، گفت: 

اقدام مش��ترك دو س��ازمان صنايع دفاع و صناي��ع الكترونيك 
ايران)صاايران( در ساخت بمب هاي هوش��مند هدايت شونده 
و پيشرفته نقطه زن »ياس��ين«، »باالبان« و سري »قائم«، برگ 
زرين ديگري از اقتدار و عزت را براي جمهوري اسالمي ايران به 
ارمغان آورد و نش��ان داد مجموعه وزارت دفاع به رغم خباثت و 
دسيسه هاي ش��يطان بزرگ امريكا و ايادي مزدورش، لحظه اي 
براي دفاع از كيان جمهوري اس��المي و توس��عه امنيت درنگ 

نخواهد كرد. 
وزير دفاع در ادامه با تشريح مش��خصات بمب هوشمند باالبان 
گفت: اي��ن بم��ب داراي بال هاي تاش��و جهت افزاي��ش برد و 
همچنين سيستم هدايت مبتني بر INS&GPS جهت افزايش 

دقت مي باشد. 
وي درخصوص نحوه عملكرد بمب هوشمند باالبان گفت: بمب 
باالبان مجهز به مكانيس��م بال هاي تاشونده جهت نصب در زير 
هواپيماي حامل كرار در نظر گرفته شده است. مشخصات هدف 
قبل از پرواز، طرح ريزي و به مجموع��ه هدايت و كنترل منتقل 
مي شود. پس از رهايش بال هاي تاشو باز شده و با كمك سيستم 
هدايت، به س��مت هدف حركت مي كند. وزير دف��اع در ادامه با 

تشريح بمب هوشمند هدايت ش��ونده ديگر به نام ياسين افزود: 
اين بمب هدايت شونده برد بلند به عنوان يك بمب هوشمند قادر 
اس��ت از فاصله بيش از ۵0كيلومتري رها شده و به سمت هدف 

هدايت و آن را مورد اصابت قرار دهد. 
امير سرتيپ حاتمي امكان استفاده در تمام شرايط آب و هوايي 
در روز و ش��ب، قابليت نصب روي هواپيماهاي سرنش��ين دار و 
بدون سرنش��ين، افزايش امنيت و ايمني سامانه و قابليت انجام 
عمليات در برد كوت��اه و بلند را از مهم تري��ن ويژگي هاي بمب 

ياسين برشمرد. 
 وزير دفاع همچنين در خصوص نحوه عملكرد بمب هوش��مند 
ياسين افزود: در ابتدا مختصات نقطه هدف روي كامپيوتر پرواز 
بمب توسط كاربر لود مي شود. با توجه به برد مورد نظر و با توجه 
به جدول تير بمب، نقطه رهايش، س��رعت و ارتفاع رهايش در 
اختيار خلبان قرار مي گيرد. پس از رهاي��ش بمب از هواپيماي 
حامل، بال هاي تاشو باز شده و بمب به سمت نقطه هدف پرواز 
مي كند. بمب در طول مسير با استفاده از سطوح كنترلي تعبيه 
شده روي بال ها و بالك هاي افقي، مسير خود را اصالح می كند تا 

به نقطه هدف اصابت نمايد.
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