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نااميدي هميشه بد نيست!
روزنامه كيهان در بخشي از سرمقاله دیروز خود 
نوش��ت: وقتي همه ببينيم امریكا یا آن كشور 
غربي یا ش��رقي مدعي، گرفتار انواع و اقس��ام 
بحران هاي سياس��ي، اقتصادي، اجتماعي و امنيتي اس��ت و مردم براي 
گرفتن یك وعده غذاي گرم، س��اعت ها در صف ه��اي طوالني به انتظار 
مي نشينند، دیگر به آن كشور اميد نمي بندیم. نااميد بودن كه هميشه بد 
نيست. با سانسور كردن چنين اخبار مهمي، ممكن است دچار توهم هم 
شویم. مثاًل فكر كنيم، با نزدیك ش��دن به فالن كشور پيشرفته و بدون 
بحران! غربي یا دور شدن از بهمان كشور شرقي، مي توانيم براي جوانان 
ایراني شغل ایجاد كنيم. مگر آن مقام محترم در دیدار با امانوئل ماكرون 
نگفت: »رئيس جمهور فرانسه در نشست خبري به صراحت اعالم كرد كه 
یكي از اهداف ما در ایجاد رابطه با ایران  اش��تغال جوانان ایراني است«؟ 
نااميدي از اینكه، از خارج مدیر بياید و مشكالت ما را حل كند، باعث توجه 
ما به ظرفيت هاي عظيم داخلي هم مي شود. باعث تحرك، تالش، یافتن 
راه حل هاي دیگر و در نتيجه خروج از وضعيتي كه )الاقل بخشي از آن( 
حاصل اميد بستن به خارج است، مي شود. برجام مگر كشور را هفت سال 
معطل خود نكرد؟ اینكه گاهي حس مي كنيم، برخي مس��ئوالن دولتي 
دست روي دست گذاشته و كاري نمي كنند، شاید به این دليل است كه 
همه تخم مرغ هاي خود را در سبد برجام گذاشته بودند تا خارجي ها بيایند 
و رونقي به اقتصاد كشور دهند و به همين دليل هم، هيچ برنامه جایگزیني 
براي زماني كه حریف زیر تعهداتش زد )B Plan( تدارك ندیده اند. دولت 

واقعاً به برجام اميد بسته بود! نبسته بود؟!
........................................................................................................................

وقت وحدت نرسيده است؟
روزنامه آرمان در یادداش��تي نوش��ت: با اینكه 
رهبري عزیز باره��ا اعالم كرد ه ان��د      كه د     عواي 
اصالح طلب و اصولگرا را قبول ن��د    ارم گویا این 
جنگ زرگري پایاني ند     ارد     . د     و جریان مثل بال هاي یك هواپيما نتوانسته اند      
به صورت یكپارچه عمل  كنند؛      یكي به راس��ت بال زد     ه و یكي به چپ! د    ر 
حالي  كه ما همه سوار یك هواپيما هستيم و هد     ف، رسيد     ن به نقطه اوج و 
اعتالست. با تخریب ها و تهمت ها نمي توان براي یك جریان یا یك شخص 
آبرو خرید     ! ما باید      روش ها را اصالح كنيم، به مرحله اي رسيده ا     یم كه د     یگر 
روش هاي قد     یمي جواب نمي د     هد     ، باید      مرحله د     یگري شروع كنيم، با این 
شيوه نمي توان به اوج رسيد     . چقد     ر چهره هاي تكراري از د     و جریان ببينيم، 
باید      ميد     ان را باز كنيم تا كساني كه قانون  اساسي و اصل نظام جمهوري 
اسالمي ایران را قبول د     ارند      وارد      عرصه مد     یریتي شوند     ... د     ر حال حاضر با 
توجه به شيوع بيماري منحوس كرونا د     ر عرصه جهاني و اعمال تحریم هاي 
ظالمانه و تروریسم اقتصاد     ي عليه كشور عزیزمان، باید      زمان تفریق اند     یشه 

و عمل ميان د     و جناح اصولگرا و اصالح طلب به پایان رسيد     ه باشد     ... 
........................................................................................................................

مقابله با تحريف
روزنامه صبح نو در س��رمقاله خود آورد: تحریف در 
چارچوب جنگ نرم معنادار مي ش��ود؛ شبهه اي كه 
خلق شده و بر بس��تري از مش��كالت جاري )نظير 
بي ثباتي اقتصادي(، خود را در كالبد افكار عمومي جاي مي دهد. تحریف ابزار 
اصلي جنگ رواني است؛ ماقبل آن چون بمب هاي هيدروژني بر سر جبهه 
خودي فرود مي آید و بي آنكه در ظاهر خس��ارت مالي بسياري ایجاد كند، 
جان هاي جانوران را مي گيرد. سه مجراي مهم مي توان براي سرایت تحریف 
شناخت: اول رس��انه و آنچه در زیس��ت بوم مجازي به خورد مخاطب داده 
مي شود. دوم نخبگان آكادميك )دانش��گاهي و حتي حوزوي( كه بي مبنا، 
تردید، ت��رس و ابهام��ي مي آفرینند و ذهن ه��ا را مختل مي كنند. س��وم 
چهره هایي كه نان و دان ش��ان را این كش��ور داده اس��ت و چون به مرحله 
بازنشستگي حرفه اي یا سني رسيده اند، شمشير مخالفت كشيده و از پشت 
خنجر مي زنند. تحریف ناشي از این سه مجرا را چگونه مي توان درمان كرد؟ 
راه اوليه توليد محتواست؛ محتواي مطلوب و مناسب، اما اگر محتوا، در شبكه 
به جریان نيفتد و چون ش��ریان، در كل جامعه توزیع نشود، چه سود؟ پس 
توزیع درست محتوا راه دوم است ولي هيچ كدام از اینها به ميزان تمركز بر 
علوم شناختي و ادراك سازي نمي تواند مفيد باشد، چه اینكه در جنگ نرم، 
آسيب عمدتاً ذهني است و نه عيني، بدني و نادیدني است تا ملموس شده، 

پس باید با اذهان و قلب ها تخاطب كرد و آنها را باورمند ساخت. 
........................................................................................................................

رفتارهاي عمومي اشتباه
روزنامه وطن امروز در یادداشتي به قلم 
محمدحس��ن قدی��ري ابيانه نوش��ت: 
یكسري سياست ها هس��ت كه دولت و 
مجلس تعيين مي كنند و متأسفانه در چند سال اخير آن سياست ها اشتباه 
بوده و یكسري رفتارهاي عمومي مردم نيز آثار ویرانگر براي اقتصاد كشور 
دارد. بر اس��اس گزارش هاي مركز پژوهش هاي مجلس ش��وراي اسالمي، 
ساعت مفيد كاري در ادارات دولتي كشور ما ۲۲دقيقه در روز و در كل كشور 
متوسط ساعت كار مفيد دو ساعت است، در حالي كه در ژاپن ساعت مفيد 
كاري هشت ساعت و در كره  9/5 ساعت است. الزم به ذكر است ساعات مفيد 
كار غير از ساعات كار اس��ت. اگر بخواهيم توليد در كشور پا بگيرد باید در 
كشورهاي دیگر براي محصوالت خود بازار پيدا كنيم اما متأسفانه بازار كشور 
۸۳ميليوني خودمان را نيز تا حد زیادي در اختي��ار توليدات خارجي قرار 
داده ایم و مردم تعصبي نسبت به خرید جنس داخلي ندارند. رسانه ها باید 
این مسئله را براي مردم روشن كنند كه خرید كاالي هر كشوري اقتصاد، 
اشتغال و پول ملي آن كشور را تقویت مي كند، به همين دليل است كه مقام 
معظم رهبري بارها و بارها تأكيد فرمودند باید در خرید جنس ایراني تعصب 

داشته باشيم، همان طور كه نسبت به تيم  ملي كشور خود تعصب داریم. 
........................................................................................................................

جنگ اراده ها
مصطفي هدایتي روز گذشته در روزنامه 
رسالت نوشت: امام خامنه اي در بيانات 
روز عيد قربان شان، راهبردهاي كالن و 
تاكتيك هاي كوتاه مدت و ميان مدتي را براي مقابله با دشمني ها بيان كردند 
كه هر یك از آنها چراغ راهي براي مردم و مسئوالن براي ایجاد قدرت و ثبات 
در كشور است. ایشان در تبيين اهداف سياست تحریف كه در قالب جنگ 
رسانه اي و رواني در كنار تحریم هاي ظالمانه اعمال مي شود، از خسته كردن 
و به ستوه آوردن مردم در كوتاه مدت، جلوگيري از پيشرفت كشور به  ویژه در 
حوزه هاي علمي در ميان مدت و در نهایت فروپاشي و ورشكستگي اقتصادي 
كشور در بلندمدت س��خن گفتند. در كنار این اهداف، از هدف هاي جنبي 
چون قطع رابطه جمهوري اسالمي با گروه هاي مقاومت در منطقه نام بردند. 
تفوق دشمن در ایجاد تصویر منفي از وضعيت اقتصادي ایران در جامعه و 
ایجاد »حس حسرت« نسبت به گذشته )پيش از انقالب اسالمي( در بين 
مردم، ازجمله مهم ترین اقدامات در جنگ رسانه اي و رواني است تا اراده ها 
در ميان مسئوالن و مردم سست شود و زمينه براي تسليم شدن نهایي آماده 
شود، از این  رو با درك واقعيات ميداني و مشكالتي كه توليد و اقتصاد را در 
پاره اي از موارد زمينگير كرده، راه برون رفت، تزریق نشاط و اميد به آینده در 
جامعه با اقدامات ابتكاري و خالقانه و تبيين نقشه هاي دشمنان در قالب هاي 
جذاب و جامعه پذیر است. باید این واقعيت به مردم گفته شود كه با پيش 
آمدن هرچه بيشتر دشمن متجاوز، استقالل و هس��تي مملكت نيز بر باد 
خواهد رفت و هيچ چيز از عزت و غ��رور تاریخي ایرانيان باقي نخواهد ماند. 
اینك فرصت تاریخي در اختيار رهبران و مردم ایران اس��ت تا یك بار دیگر 
ثابت كنند از فش��ارها و تهدیدها در جنگ واقعي و جنگ اراده ها و جنگ 
رسانه اي و رواني و شناختي نمي هراسند و فرهنگ ایثار و جانفشاني در راه 

وطن و اسالم همچنان زنده و چشمه آن جوشان است.

88498443سرويس  سياسي

ايران چگونه مي تواند در بزرگ ترين نبرد اقتصادي تاريخ پيروز شود

 »روايت حقايق«
شاه كليد مقابله با جريان تحريف در جنگ با تحريم

روايت س�ازي ب�ر اس�اس حقايق قاب�ل اتكا 
مهم ترين ابزار نظام جمهوري اس�امي براي 
مقابله با تحريف و جريان مرتبط با آن اس�ت. 
موفقيت در اين مس�ير نيز نيازمند ش�ناخت 
صحي�ح از ماهي�ت روايت و همچني�ن نحوه 
اس�تفاده از ابزارهاي مرتبط با روايت س�ازي 
در راس�تاي مقابل�ه ب�ا تحريف هاي دش�من 
اس�ت؛ نكت�ه اي ك�ه متأس�فانه از س�وي 
محاف�ل انديش�ه ورز و اتاق ه�اي فك�ر ب�ه 
ش�دت م�ورد غفل�ت ق�رار گرفت�ه اس�ت. 
به احتمال زیاد بسياري از خوانندگان این گزارش 
نام سریال تلویزیوني »تهران« را در اخبار رسانه ها 
و شبكه هاي اجتماعي شنيده باشند و برخي نيز 
قسمت هاي دوبله شده آن را دیده اند؛ یك محصول 
سرگرم كننده با موضوعي جذاب كه روایت یك 
عمليات جاسوس��ي رژیم صهيونيستي در خاك 
ایران اس��ت. در این محصول رس��انه اي ساخت 
رژیم صهيونيس��تي نه تنها ایرانيان انسان هاي 
خرفت و بي دست و پایي نيستند، بلكه حتي نظام 
جمهوري اس��المي به عنوان سيستمي نمایش 
داده مي ش��ود كه اتفاقاً مأموران اطالعاتي قابلي 
را در اختيار دارد، با این حال نكته اساسي در این 
سریال آن است كه در پيچ و خم داستان ایرانيان 
به عنوان ملتي نمایش داده مي شوند كه مي توانند 
از بهترین امكانات زندگي برخوردار باشند به شرط 
آنكه بتوانند سایه حاكميت مسلمان هاي تندرو را 
از سر خود باز كنند كه در اینجا مصداق مشخص 
نظام جمهوري اسالمي است. چنين نكته اي البته 
نه آنچنان گل درشت كه مخاطب ایراني را زده كند 
بلكه در قالب سخنان معمولي بين دو شخصيت 
اصلي سریال روایت مي ش��ود. در حقيقت شما 
بدون آنكه بخواهيد اس��ير روایتي مي شوید كه 
نویسنده در آن بيننده را ميان مهره هاي یك بازي 

پيچيده شطرنج چيده است. 
هفته گذشته و زماني كه مقام معظم رهبري در 
سخنان روز عيد قربان خود به ماجراي تحریف و 
نقش آن در پيروزي یا شكست در مقابل تحریم ها 

اشاره كردند، این س��ؤال براي بسياري به وجود 
آمد كه آیا این ماجرا بزرگنمایي نشده است؟ آیا 
تحریم ها خود داراي اثر مستقلي نيستند كه بتوان 
آن را در قالب یك واقعيت درك كرد و چقدر یك 
تحریف در مسير پيروزي بر تحریم هاي یك جانبه 

و چندجانبه غرب عليه ایران مؤثر است؟
واقعيت این است كه در مطالعات جدید مربوط به 
علوم شناختي و روانشناسي كه بر درك انسان از 
محيط پيرامون متمركز شده اساساً آنچه چيزي 
به نام واقعيت در ذهن آدم ها را مي سازد، روایت 

است. 
بر این اساس منطق زندگي بشر پيش از آنكه بر 
اساس رابطه علّي و معلولي باشد، منطق داستاني 
است. این رخدادها هستند كه زندگي ما را نقش 
مي دهند و هر داستاني توالي رخدادها در بستر 
زمان اس��ت و هر داس��تاني، روایت است. انسان 
براي درك پدیده هاي پيرامون خویش به روایت 
و شناخت آن نيازمند اس��ت. این همان چيزي 
كه ما به اس��م ادراك آن را مي شناس��يم. روایت 
آنچنان مهم است كه چينش متفاوت در دو مقاله 
بر اساس داده هاي یكس��ان منجر به پدید آمدن 
دو اثر متفاوت مي ش��ود و دقيقاً در بستر همين 
روایت است كه بزرگ ترین تحریف ها رخ مي دهد؛ 
روایتي كه مي تواند از یك شكس��ت پيروزي یا از 

یك پيروزي شكست محض بسازد. 
    تحري�م و روايتي كه ماج�را را از حالت 

عادي خارج كرد
جالب این اس��ت ك��ه پایه گ��ذاران تحریم هاي 
یكجانبه امریكا عليه ایران در س��ال هاي گذشته 
به این جنبه از ماجرا توجه زیادي كرده اند. بر این 
اساس تحریم ها باید بتواند روایتي از یك شكست 

را براي مردم یك كشور بسازد. 
»ریچ��ارد نفي��و« از دس��ت اندركاران اعم��ال 
تحریم هاي چندجانبه عليه ملت ایران در كتاب 
خود موس��وم به هنر تحریم ها به یكي از همين 
موارد اش��اره مي كند و مي نویس��د: امریكا هيچ 
گونه تحریمي عليه واردات مرغ ایران وضع نكرده 

بود اما قيمت م��رغ به دليل تورم ایجاد ش��ده از 
ناحي��ه تحریم ها باال رفت، گرچ��ه یك دليل آن 
نيز سوءمدیریت اقتصادي در ایران بود. افزایش 
قيمت به یأس بيش��تر عمومي منجر شد؛ یأسي 
كه حتي در سال هاي متمادي تحریم هاي مالي 
مشاهده نشده بود. افزایش قيمت مرغ درست در 
ایام تعطيالت در ایران به وجود آمد كه در آن مرغ 
اهميت بسيار باالیي دارد و درست مانند حالتي 
است كه در اواسط ماه نوامبر قيمت بوقلمون در 
امریكا سه برابر ش��ود. این افزایش قيمت حس 
معمول بودن را كه حاكمان ایران به دنبال حفظ 
آن در افكار عمومي بودند به ش��دت تحت تأثير 

قرار داد. 
 دقيقاً بر همين اساس بود كه روایت معمول نظام 
جمهوري اس��المي از فضاي معيشتي كشور زیر 
س��ؤال رفت و این فرضيه جدي مطرح ش��د كه 
براي پایان دادن به فشار بر مردم باید این مشكل 
تحریم ها در س��ریع ترین زمان ممكن حل شود. 
اطالعات تاریخي گواه اس��ت ك��ه در همين ایام 
مذاكرات ایران و امریكا در عمان به ریاست آقاي 

خاجي معاون وقت وزیرخارجه شروع شد. 
  ويتنام چرا مغلوب رواي�ت امريكايي ها 

نشد
یكي از نمونه ه��اي تاریخي جالب در شكس��ت 
امریكای��ي براي تحمي��ل روایت خ��ود به طرف 
مقابل جنگ ویتنام اس��ت. در جن��گ ویتنام بار 
اصلي ب��ر دوش »رابرت مك نام��ارا« وزیر دفاع 

وقت امریكا بود. 
مك نامارا بيش از آنكه یك نظامي باشد یك تاجر 
و پيش از آن عضو هيئت مدی��ره كمپاني توليد 
اتومبيل جرالد فورد بود. وي در زمان ریاست خود 
در این كمپاني توانس��ت آن را به جایگاه برترین 
خودروس��از امریكا برس��اند و از همين رو براي 
تصدي وزارت دفاع امریكا در دولت هاي كندي و 

جانسون انتخاب شد. 
مك نامارا عالقه خاصي به اداره جنگ بر اس��اس 
نظریه ه��اي آزم��وده ش��ده در ح��وزه اقتصاد و 

تجارت داشت كه یكي از آنها »تئوري بازي ها«ی 
ریاضي��دان امریكای��ي توماس ش��لينگ بود. بر 
اس��اس نظریات ش��لينگ تش��دید بمباران ها و 
جنگ هاي مداوم در ویتنام مي توانست احساس 
یأس و تاریك بودن آینده را در بين مردم ویتنام 
شمالي تقویت كند و در نهایت منجر به فروپاشي 
این كشور شود. این تئوري سبب شد تا در طول 
نزدیك به 10س��ال 6ميليون تن بمب روي این 
كشور ریخته ش��ود. مك نامارا تصور مي كرد كه 
مي تواند روایت امریكا در خصوص انهدام ویتنام 
در صورت ادامه جنگ را بر طرف مقابل تحميل 
كند، با این حال تحقيق��ات بعدي به خصوص از 
ميان اسيران ویتنامي نشان داد كه هيچ گاه این 
عقيده نتوانس��ت به ميان جامعه ویتنام شمالي 
رس��وخ پيدا كند بلك��ه اتحاد س��رزمين ویتنام 
مقدس ترین ارزش بي��ن ویتنامي ه��ا حتي در 
مقابل جان ی��ك آدمي اس��ت. در نهایت همين 
تفكر سبب شكست راهبرد مك نامارا در جنگ 
و متعاقب آن شكست و خروج امریكایي ها از این 

كشور شد. 
  روايت را دريابيد 

با در نظر گرفتن این تجربه تاریخي و موارد دیگر 
مي توان گفت ك��ه گاه جا انداخت��ن یك روایت 
مي تواند سرنوشت یك كشور یا یك نبرد را عوض 

كند. 
تمركز اصلي مدل هاي مختلف جنگ هاي رواني 
نيز بر اس��اس س��اخت همين روای��ت در اذهان 
مخاطب متمركز شده است. اگر در ذهن جمعي 
جامعه یك نظام شكست خورده باشد، به طور حتم 
در واقعيت نيز همين اتفاق دیر یا زود روي خواهد 
داد و در غير این صورت حتي با وجود شدیدترین 

حمالت راه به سوي پيروزي باز خواهد شد. 
متأسفانه ش��ناخت روایت و نحوه كاشت آن در 
ذهن یك جامعه از جمله مواردي است كه مورد 
كمترین توجه از سوي دستگاه هاي مختلف قرار 
است و این در حالي است كه هم اكنون پروژه هاي 
مختلفي در اندیشكده هاي مرتبط با وزارت دفاع 
امریكا و با حمایت سازمان نوآوري این وزارتخانه 
موسوم به »دارپا« در حوزه روایت شناسي و پيوند 
آن با مسائلي همچون روانشناسي، عصب شناسي، 
یادگيري ماشيني و همچنين تحليل شبكه هاي 
هوش��مند اجتماعي و پيوند آن با رس��انه ها در 

جریان است. 
خروجي اغلب این پروژه ه��ا به راحتي در اختيار 
رسانه ها قرار مي گيرد تا در توليد محصوالت روز 

رسانه اي مورد استفاده قرار بگيرد. 
طبيعي است كه پایه اصلي براي مقابله با تحریف 
در روایت س��ازي منطبق با اهداف نظام جمهوري 
اس��المي نهفته و بدون آن مقابله ب��ا این جریان 
چيزي مانند یك شوخي است، البته در این ميان 
نباید محاسبات الهي را نيز دست كم گرفت. نمونه 
گویاي آن نيز واقعه كربالست. زماني كه حضرت 
زینب)س( به تنهایي براي زدودن روایت مجعول 
حكومت اموي در پوش��اندن جنایتي كه در دشت 
كربال صورت گرفت، پرده هاي حقيقت را كنار زدند 
و رسوایي بزرگي را براي حكومت یزید به بار آوردند؛ 
الگویي كه به طور حتم در م��ورد نظام جمهوري 
اسالمي ایران نيز قابل تكرار است، البته در این ميان 
نباید فراموش كرد كه در پيروزي بر دش��من باید 
دانش نبرد را نيز فرا گرف��ت و در مبارزه با تحریف 
مهم ترین ابزار روایت سازي و شناخت فرآیندهاي 

آن به خصوص از دریچه رسانه است.

كاتب: 
 رئيس جمهور و وزيران 

تكليفي براي ارائه گزارش ساالنه ندارند 
هيئ�ت عالي ح�ل اخت�اف قواي 
سه گانه، تكليف ارائه گزارش ساالنه 
را از روي دوش رئيس جمه�ور و 
اس�ت.  برداش�ته  وزي�ران 
غالمرضا كاتب، عضو كميس��يون 
تدوین آیين نامه داخلي پارلمان در 
مجلس دهم در گفت وگو با باشگاه 
خبرن��گاران جوان، درب��اره مصوبه 
مجلس ب��ر ال��زام رئيس جمهور و 
وزیران به ارائه گزارش ساالنه در مرداد ماه هر سال گفت: هيئت عالي 
حل اختالف و تنظيم روابط قواي سه گانه این مصوبه كميسيون تدوین 
آیين نامه مجلس دهم را كه شوراي نگهبان هم تأیيد كرده بود، رد كرد 

و مصوبه مجلس در عمل بي خاصيت شد. 
او ادامه داد: ما در جلسه هيئت عالي حل اختالف گفتيم كه منظورمان 
بيشتر روي ارائه گزارش از سوي وزراست تا تكليف به طور كل ساقط 
نشود، اما بيان شد بر اس��اس قانون اساس��ي، مجلس مي تواند از ابزار 
قانون اساس��ي خودش یعني استيضاح وزیران اس��تفاده كند و از آنها 

سؤال بپرسد. 
عضو هيئت رئيس��ه مجلس دهم اظهار كرد: طب��ق این تصميم، ماده 
۲۳5 عماًل بي خاصيت شد و بر اساس آن، اگر وزیران عالقه مند باشند، 
مي توانند گزارش خود را ارائه كنند و تكليف عالوه بر رئيس جمهور، از 

روي دوش وزرا هم برداشته شد. 
كاتب یادآور شد: هيئت عالي حل اختالف و تنظيم روابط قواي سه گانه 

این ماده را تكليفي اضافه بر قانون اساسي دانست. 
بر اساس ماده ۲۳5 آیين نامه داخلي پارلمان، الحاقي پنجم تيرماه 9۷، 
رئيس جمهور و هر یك از وزرا موظف هستند در مرداد ماه هر سال بر 
اساس برنامه هاي ارائه شده در زمان تشكيل دولت و اخذ رأي اعتماد 
وزرا، اسناد و قوانين باالدستي و شاخص هاي عملكردي متناسب با حوزه 
وظایف خود كه هيئت رئيسه مجلس تعيين مي كند، گزارش عملكرد 
سال گذشته و برنامه  سال آینده خود را به صورت كمي و مقایسه اي به 

مجلس شوراي اسالمي تقدیم كنند. 
........................................................................................................................

يك كارشناس مسائل بين الملل : 
وزارت خارجه مزاحمت جنگنده امريكايي را 

پيگيري حقوقي و سياسي كند
دس�تگاه ديپلماس�ي كش�ورمان بايد موض�وع ايج�اد مزاحمت 
ب�راي هواپيماي مس�افربري ماهان توس�ط جنگن�ده امريكايي 
را هم ب�ه لح�اظ حقوقي و هم ب�ه لحاظ سياس�ي پيگي�ري كند. 
مهدي مطهرنيا كارشناس مسائل بين الملل در گفت وگو با مهر، 
در مورد اقدام امریكا در ایجاد مزاحمت براي هواپيماي مسافربري 
ماهان در آسمان س��وریه، گفت: س��نتكام اعالم كرده است كه 
نزدیك ش��دن هواپيماي جنگي به هواپيماي ماهان بر اس��اس 
تحریم هایي است كه متوجه ماهان ایر بوده و این تحریم ها بنا به 
اتهاماتي است كه واشنگتن به این ش��ركت هوایي در نزدیكي به 

سپاه پاسداران وارد مي كند. 
وي افزود: این اقدام نوعي تفكر معنادار و تعریف شده از سوي واشنگتن 
را به نمایش مي گذارد كه در پي ایجاد محاصره بيشتر ایران در ارتباط 
با جهت گيري دس��تگاه سياس��ت خارجي امریكا، تحت عنوان فشار 
حداكثري اس��ت و مي تواند مقدمه اي براي ایجاد حركت هاي بيشتر 
در آینده نه چندان دور در جهت محدودسازي پروازهاي هواپيماهاي 
ایراني باش��د. این كارش��ناس روابط بين الملل اضافه كرد: باید گفت 
كه دستگاه سياس��ت خارجي ایران هم از منظر حقوقي و هم از منظر 
سياسي مي تواند این موضوع را دنبال كند؛ آنچه كه مسجل است، نظام 
قدرت و توازن آن در این زمينه مي تواند جای��گاه عملكردي و تعریف 
عملياتي داشته باشد. مطهرنيا تصریح كرد: این مهم است كه ایران در 
قبال این حركت امریكا تنها به محكوم كردن و بيانيه دادن بسنده كند 
یا اینكه اقدام متناسبي در پاس��خ به آن بدهد. ما در حال حاضر شاهد 
برخي اقدامات كدگذاري شده امریكا و رژیم صهيونيستي عليه ایران 
هستيم كه این موضوعات موجب باال گرفتن جنگ ابهت ميان تهران 

و واشنگتن مي شود. 
........................................................................................................................

 شكايت خانه های سازمانی را 
به  كميسيون اصل 90 ببريد 

 در صورت�ي ك�ه ش�كايت خاص�ي درب�اره خانه ه�اي س�ازماني 
ب�ه دس�تمان برس�د ي�ا برخ�ي نماين�دگان مجل�س اي�ن 

موض�وع را           مط�رح كنن�د، موض�وع را           دنب�ال مي كني�م. 
حجت االسالم نصراهلل پژمانفر رئيس كميسيون اصل90 مجلس شوراي 
اسالمي در گفت وگو با فارس درباره خانه هاي س��ازماني نمایندگان 
مجلس اظهار داش��ت: در موضوع 4۲واحد مسكن مجلس و ساخت و 
سازهایي كه در این موضوع به عنوان مسكن نمایندگان مجلس مطرح 
است، مسئله اي وجود دارد كه متأسفانه هم اتفاق نامناسبي رخ داده و 

هم بزرگنمایي غيرقابل دفاعي صورت گرفته است. 
وي اف��زود: وقتي كه انتخابات مجلس ش��وراي اس��المي برگزار 
مي شود ما شاهد آن هستيم كه بعضاً تا دوسوم نمایندگان جابه 
جا مي شوند كه عموم آنها از شهرس��تان به تهران سفر كرده و به 
طور طبيعي بين 150 تا ۲00 نماینده وارد پایتخت مي شوند كه 
احتياج به مس��كن دارند، لذا باید پيش بيني هاي الزم براي آنها 
صورت بگيرد تا آنها ضمن استقرار در این كالنشهر، كارهایشان را           
دنبال كنند. متأسفانه براي این موضوع فكر اساسي صورت نگرفته 
و نتيجه آن هم سوءاستفاده ها و اجحاف هایي است كه به برخي 

نمایندگان مجلس مي شود. 
نماینده مردم مش��هد در مجلس افزود: در طول س��ال هاي گذش��ته 
خاطرم هس��ت كه تعدادي از نماین��دگان مجل��س در دفتر خود در 
ساختمان نمایندگان، شب را           تا صبح س��پري مي كردند در حالي كه 
كمترین امكاناتي را كه حتي یك كارمند معمولي حين مأموریت در 
اختيار داشت         نداشتند، ولي این نمایندگان خالصانه این زمان را           براي 
خدمت به مردم گذراندند. وي گفت: متأس��فانه برخ��ي افراد دنبال 
فرصت بوده و در حقيقت به بهانه اس��كان نماین��دگان فرصت طلبي 
كردند و به دنبال اخذ زمين بوده یا برخي ها هم واحدهاي مس��كوني 

را           به نام خود كردند. 
وي خاطرنش��ان كرد: مجلس و كميس��يون اصل90 در صورت 
دریافت ش��كایت یا درخواس��ت تحقيق و تفحص در این رابطه 
ورود جدي خواهند كرد. وي خاطرنش��ان كرد: م��ن به عنوان 
رئيس كميسيون اصل 90 مجلس در صورتي كه شكایت خاصي 
در این ارتباط به دستمان برسد یا برخي نمایندگان مجلس این 
موضوع را           مطرح كنند، تالش مي كني��م موضوع را           دنبال كنيم 
چراكه كميسيون اصل90 ش��كایت محور است و باید بر اساس 
پرونده هایي كه متقاضي داشته كار را           دنبال كند، لذا این موضوع 
را           در دس��تور كارمان قرار خواهيم داد و سعي مي كنيم در یك 
بازه زماني قابل دفاع نسبت به اتفاقاتي كه هزینه هایي را           به همه 
قوا تحميل مي كند، گزارشي را           تهيه كرده و به سمع و نظر همه 

آحاد ملت برسانيم.

معاون هماهنگ كننده ارتش:

وحدت و مودت ميان ارتش و سپاه ناگسستني است
مع�اون هماهنگ كننده ارتش ب�ا بيان اينكه 
وحدت و مودت بي�ن برادران ارتش و س�پاه 
يك مس�ير دوطرفه ناگسستني است، گفت: 
دشمن هوشمندانه به دنبال مخدوش كردن 
اتحاد و انس�جام بين نيروهاي مسلح به ويژه 
ارتش مقتدر و سپاه سرافراز انقاب اسامي 
ايران اس�ت و ت�اش مي كند ب�ه اين وحدت 

آسيب برساند. 
به گزارش ف��ارس، امير دریادار س��ياري معاون 
هماهنگ كننده ارتش جمهوري اسالمي ایران 
به منظور برپایي نشست هماهنگي فرماندهان 
ارتش و س��پاه براي برگزاري شایسته چهلمين 
س��الگرد دفاع مقدس در ستاد س��پاه پاسداران 

انقالب اسالمي حضور یافت. 
وي در این نشس��ت ضمن تبریك دهه والیت با 
تأكيد بر ضرورت پيروي از خ��ط والیت، گفت: 
حرك��ت در خ��ط والی��ت موجب پي��روزي در 
سنگرهاي مختلف انقالب اس��المي شده است 
و اميدواریم همه م��ا بتوانيم در خط والیت باقي 

بمانيم و در این مسير گام هاي بلندي برداریم. 
امير دریادار سياري با بيان اینكه وحدت و موّدت 
بين برادران ارتش و س��پاه یك مس��ير دوطرفه 
ناگسس��تني اس��ت، خاطرنش��ان كرد: همه ما 
مي دانيم هر جایي كه در كش��ور وحدت وجود 
داشته اس��ت، موفق بوده ایم؛ چه در عرصه دفاع 
مقدس و عمليات هاي گوناگ��ون، چه در زمينه 
مقابله و مقاومت در برابر استكبار جهاني و چه در 
عرصه هاي مختلف سياسي و اقتصادي، با اتحاد و 

انسجام توفيقات الزم حاصل شده است. 
معاون هماهنگ كننده ارتش ادامه داد: دشمن 
هوش��مندانه به دنبال مخدوش ك��ردن اتحاد و 
انسجام بين نيروهاي مسلح به ویژه ارتش مقتدر 
و سپاه سرافراز انقالب اسالمي ایران است و تالش 
مي كند به این وحدت آسيب برساند اما ارتش و 
سپاه مش��ت گره  كرده اي عليه دشمنان از دفاع 
مقدس تا حال بوده و در شكل مقدس نيروهاي 

مسلح، مقتدر و یكدست و یكصدا ایستاده اند. 
وي افزود: ارتشي و سپاهي نه فقط در شعار بلكه 
در عمل نشان داده اند، »یك لشكر الهي هستند« 
و اعتقاد ما این است كه دش��من با به كارگيري 
انواع ابزار و تجهيزات اعم از رسانه ها، شبكه هاي 
اجتماعي و گروهك ها درصدد وارد ساختن ضربه 
و آسيب به این مش��ت گره كرده است، بنابراین 
ما نباید اجازه كوچك ترین نفوذ و جس��ارتي را 
به دشمن بدهيم و در مس��ير خنثي كردن این 

دسيسه ها گام برداریم. 
امير دریادار سياري با تأكيد بر ضرورت تشكيل 
جلسات مش��ترك بين ارتش و سپاه براي نحوه 

برگزاري چهلمين سالگرد دفاع مقدس تصریح 
كرد: ارتش جمهوري اسالمي ایران، آمادگي دارد 
تا در یك اقدام مشترك و هم افزا برنامه ریزي هاي 
الزم را با همكاري سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
براي برگزاري هرچه باش��كوه تر آیين چهلمين 
س��الگرد دفاع مقدس انجام دهد و الزم اس��ت 
یكي از هدف گذاري ها در اجراي برنامه ها، تبيين 
مقدس بودن دفاع ما در جنگ تحميلي و بركات 
اتحاد، انسجام و همدلي براي نسل جوان باشد. 

س��ردار س��رتيپ علي فضلي جانش��ين معاون 
هماهنگ كننده سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
نيز در ابتداي این نشست كه تعدادي از مسئوالن 
و معاونان ستاد سپاه، نيروهاي زميني، هوافضا، 
دریایي، نيروي قدس س��پاه پاس��داران انقالب 
اسالمي و س��ازمان بسيج مس��تضعفين حضور 
داش��تند با تبریك دهه والیت گفت: امروز سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي خرسند است كه ميزبان 
جمعي از یاران صدیق امامين انقالب اسالمي در 
دفاع مقدس به ویژه امير س��رافراز ارتش اسالم 
برادر ارجمند امير دریادار سياري معاون محترم 
هماهنگ كننده ارتش جمهوري اسالمي ایران 
است كه همواره در پيشتازي و در گام هاي بلند 
دفاع از انقالب اس��المي چ��ه در مقطعي كه در 
نيروي دریایي راهبردي ارت��ش توفيق خدمت 
داش��تند و چه امروز كه در هيئت رئيسه ارتش 

تشریف دارند، نقش بسزایي داشته اند. 
وي با اش��اره به نحوه برگزاري چهلمين سالگرد 
دفاع مقدس گفت: سپاه پاسداران انقالب اسالمي 

آمادگي اج��راي برنامه هاي مش��ترك با ارتش 
جمهوري اس��المي ایران به ص��ورت تركيبي و 
تلفيق��ي در خص��وص چهلمين س��الگرد دفاع 

مقدس را دارد. 
همچني��ن در ای��ن دی��دار، س��ردار س��رتيپ 
غالمحس��ين غيب پرور جانش��ين قرارگاه امام 
علي)ع( سپاه پاس��داران انقالب اسالمي گفت: 
یقيناً ارتش قدرتمن��د و غيرتمند ما، امروز یكي 
از اركان ركي��ن انقالب اس��المي ایران اس��ت و 
حفظ اقتدار ارتش براي ما یك تكليف ش��رعي 
محسوب مي شود، چراكه ارتش از آِن حضرت آقا 
و براي امام زمان)عج( است همانطور كه سپاه نيز 

اینچنين است. 
وي افزود: ارتش و سپاه، 4۲سال است دست در 
دس��ت هم با اخوت و برادري، در مسير ارتقاي 
توان دفاعي و نظامي كشور عزیزمان مي كوشند 
و دش��من هم خوب مي داند ك��ه از این فضاي 
دوستي و هم افزایي چگونه سوءاستفاده كند تا 
موجبات ش��كاف بين این دو ركن اساسي نظام 
مقدس جمهوري اس��المي ایران را فراهم سازد 
اما به كوري چشم دشمنان، فرماندهان ارتش و 
سپاه همچون یك ید واحده اجازه سست شدن 
این عهد اخ��وت را به هيچ ك��س نخواهند داد و 
روز به روز بر تحكيم این روابط حسنه مي افزایند. 
در ابتداي این نشست گزارش��ي از برنامه ریزي 
و نحوه برگزاري چهلمين سالگرد دفاع مقدس 
توسط فرماندهان و مسئوالن س��پاه پاسداران 

انقالب اسالمي ارائه شد.

مهدی  پورصفا
   گزارش

   دفاعی


