
   گزارش یک 

تأثیر اغتشاشات  اخیر
 بر نفوذ منطقه ای ایران

نفوذ منطقه ای به می��زان تأثیرگ��ذاری دولت ها بر س��ایر دولت ها در 
منطقه ای خارج از مرزهای آن داللت دارد که امکان واداشتن دولت ها و 
کشورهای مستقر در آن محدوده را به ادامه عمل یا سیاستی در راستای 
منافع و اهداف خود فراهم آورد.  این نفوذ می تواند به صورت رسمی در 
قالب روابط، معاهده ها و توافق نامه ها یا به صورت غیررس��می و در قالب 
قدرت نرم شکل گرفته و سلطه  و اثرگذاری را برای پذیرش سیاست ها، 

تصمیمات و اقدامات یا اعمال قدرت تأمین کند.
درواقع نفوذ منطقه ای هم��ان ادامه قدرت داخلی به س��طحی فراتر از 
مرزهاست که همراهی سایر کشورها در محدوده جغرافیایی و منطقه ای 
مشخص را ممکن می سازد و قدرت  را از سطح ملی به منطقه ای توسعه 
می دهد. چنین موقعیتی می تواند مقدمه تبدیل شدن به قدرت جهانی و 
شاخصی برای ضریب نفوذ به عنوان مؤلفه ای در تعیین سهم هر کشور از 

کیک قدرت در بیرون از مرزها به حساب آید.
منطقه غرب آسیا با توجه به موقعیت بسیار مهم ژئوپلتیکی و راهبردی، 
مستعد رقابت جدی برای گسترش شعاع نفوذ میان قدرت های منطقه ای 
است که کشورهای جمهوری اسالمی ایران، پادشاهی عربستان، امارات 

متحده عربی، ترکیه و رژیم صهیونیستی بیشترین رقابت را دارند.
مواجه ش��دن امریکا با چالش هایی ک��ه آن را مجبور به خ��روج از این 
منطقه یا کاه��ش حضور می کند که خ��روج از افغانس��تان طلیعه این 
تغییر موقعیت است، توازن منطقه ای به شکل طبیعی علیه کشورهای 
وابسته به امریکا و به نفع کش��ورهای مس��تقل تغییر کرده که نگرانی 
رژیم صهیونیس��تی و برخی از رژیم های وابس��ته عربی را تشدید کرده 
است. چنین وضعیتی موجب شده نه تنها روزنامه اکسپرس در فرانسه 
به قدرت نمایی ایران در سراسر منطقه غرب آس��یا بپردازد بلکه راشل 
آورهام، س��ردبیر جروزالم  آنالین در تل آویو هم اعالم کند ایران سلطان 

جدید خاورمیانه است.
با شکست پروژه جنگ نیابتی در پوشش جریان تروریسم تکفیری داعش 
و تقویت مقاومت اس��المی از یک سو و شکست سیاست تشدید تحریم 
و فش��ار اقتصادی علیه ایران و ناتوانی امریکا و متحدان آن در تحمیل 
خواسته های غیرمنطقی خود به ایران در روند مذاکرات برجامی، تقویت 
روابط منطقه ای و افزایش سطح تعامالت سیاسی و اقتصادی جمهوری 
اسالمی ایران از دیگر سو، زمینه تقویت ضریب نفوذ منطقه ای کشورمان 
را فراهم ساخته که البته برای دشمنان و رقبای ما آزاردهنده به حساب 

می آید.
در ادامه این روند، با برهم خوردن نظم و توازن منطقه ای با بحران نظامی 
اوکراین و مواجه ش��دن امریکا و اروپا با بن بس��ت سیاسی برای حل آن 
و ابهام در آین��ده این چالش، متحدان منطقه ای امری��کا و در رأس آنها 
عربستان سعودی و رژیم صهیونیس��تی با نگرانی های جدیدی مواجه 

شده اند.
در چنین شرایطی بروز اغتشاشات و شورش های رادیکال در کشورمان به 
بهانه مرگ مهسا امینی با استقبال دشمنان و رقبای ایران اسالمی روبه رو 
شده که آن را نوعی فرصت  برای فرسایش قدرت ایران و سرگرم سازی 
مسئوالن آن به مسائل داخلی و بازداشتن از پیگیری توسعه و بسط قدرت 

منطقه ای کشور می دانند.
دشمنان و رقبای ایران با نگاه به این واقعیت که اتحاد و انسجام داخلی 
و پشتیبانی مردم از نظام جمهوری اسالمی از جمله مؤلفه های اساسی 
قدرت کش��ورمان اس��ت، برای لطمه  به این مزیت راهبردی، نه تنها در 
زمینه س��ازی و تحریک به ش��ورش به میدان آمده اند، بلکه با احتمال 
موج س��واری و تبدیل آن به ابزاری برای بی ثبات س��ازی و حتی تجزیه 
ارضی کشورمان، گروهک های تجزیه طلب قومیتی تحت حمایت خود 
را نیز فعال کرده اند. مثاًل کومله و دموکرات در کردستان با جیش الظلم 
در سیستان و بلوچستان و االحوازیه در خوزستان در کنار فضاسازی و 
دروغ پراکنی های رسانه های وابس��ته به رژیم صهیونیستی و عربستان 
سعودی مثل ایران اینترنشنال به شورش های اخیر ورود پیدا کرده و از 
اعزام عناصر گروهکی برای تحریک و هدایت میدانی تا رس��اندن سالح 
سرد و گرم برای تش��دید خشونت و کشته س��ازی را در دستور کار قرار 

داده  اند.
به تصور خام دش��منان و رقبای منطقه ای کش��ورمان، این ش��ورش  ها 
می تواند ضمن فرسایش قدرت جمهوری اس��المی ایران، روند تقویت 
مقاومت اس��المی را نیز به چالش انداخته و ایران اسالمی را در صحنه 
رقابت های منطقه ای و توس��عه نفوذ و عمق منطقه ای با چالش مواجه 
س��ازد. راز این همه حمای��ت آش��کار و وقیحانه از عناصر شورش��ی و 
اغتشاشگران و به میدان آوردن ظرفیت های رسانه ای خود برای توسعه و 

تداوم اغتشاشات هم در همین تصور نهفته است.
س��عودی ها که شکس��ت جنگ نیابتی مورد حمایت خود در سوریه و 
عراق و ناکامی های پیاپی در برابر یمن مظلوم، به ناچار مسیر مذاکره با 
ایران اسالمی را انتخاب کرده  بودند، این روزها لحن و ادبیات تهاجمی 
را در برابر کشورمان به کار می گیرند که از امید واهی و توهم آنان نسبت 
به تأثیر شورش های کور چندهفته گذش��ته بر قدرت و نفوذ منطقه ای 

کشورمان حکایت می کند.
همچنین بازی خطرن��اک و پیچیده جمهوری آذربایج��ان و ترکیه در 
پیگیری ایجاد داالن زنگه زور به قیمت اشغال استان جنوبی ارمنستان و 
حذف مرز زمینی کشورمان با ارمنستان نیز بی ارتباط با ارزیابی آنان از 

پیامدهای اغتشاشات نیست.
صهیونیست ها نیز شورش ها را عاملی برای سرگرم شدن مسئوالن ایرانی 
به داخل و خللی در روند حمایت کشورمان از مقاومت اسالمی و غفلت از 
توسعه طلبی و ماجراجویی تل آویو می دانند و از این رو شبکه های مرتبط 
با خود از قبیل باندهای اوباش و گروه ه��ای بهایی را در معرکه گردانی و 

ایفای نقش در شورش ها فعال ساخته اند.
اما همان گونه که سید مقاومت اعالم داش��ته، وقایع و تنش هایی چون 
شورش های اخیر، هیچ تأثیری بر استحکام و اقتدار جمهوری اسالمی 
ایران نداش��ته و تنها تاب آوری ایران را در بحران ها و تنش های مش��ابه 
افزایش خواهد داد. همان گونه که در داخل نی��ز فرصتی برای ارزیابی، 
شناخت و تنظیم دیدگاه ها، سیاست ها را برای همه طرف های درگیر به 

نفع صیانت از اعتبار و اقتدار ایران اسالمی، فراهم خواهد کرد.
به عبارتی احتمال اینکه سرنوشت شورش های کور اخیر به سرانجامی 
شبیه جنگ نیابتی به سردمداری تروریسم تکفیری برسد بسیار باالتر از 
تفاوت در سرنوشت آن است، جنگ نیابتی که قرار بود به تحقق سناریوی 
خاورمیانه بزرگ و تجزیه کشورهای اسالمی و فروپاشی مقاومت اسالمی 
و حامیان آن منتهی ش��ود، به فرصتی برای مقاومت اسالمی و حامیان 

آن تبدیل شد.
در آن ماجرا، گرچه لطماتی به دولت ها و نیروهای مسلح در کشورهایی 
چون سوریه و عراق وارد ش��د اما چهره حامیان تروریست ها برای مردم 
روشن شد، قدرت مقاومت اسالمی توسعه یافت و امریکا به عنوان طراح 
و حامی آن سناریوی کثیف، برای خروج از منطقه تحت فشار جدی قرار 

گرفته است.
حمایت و چشمداشت به این شورش ها هم برای حامیان آن که دشمنان 
و رقبای جمهوری اسالمی هستند، سرانجامی مشابه یا شوم تر خواهد 
داش��ت و ملت بزرگ ایران ثابت خواهد کرد که می تواند با تکرار سابقه  
تمدنی خود، ایران را سلطان منطقه غرب آسیا نگه دارد. هرچند پذیرش 
آن برای دش��منان و رقبای کینه توز ما س��خت بوده و ب��رای ممانعت 
از آن به حمای��ت از هرنوع جنای��ت و جنایتکاری ولو ص��دام، داعش، 
کومله، جیش الظل��م، االحوازیه و... دس��ت می زنند ک��ه البته عوارض 
این حمایت های شتابزده و نس��نجیده روزی دامن خود آنها را گرفته و 

خواهد گرفت.

رئیس جمهور: اعتبار شریف
نباید با رفتارهای بیرون دانشگاه

 مخدوش شود
رئیس جمه�ور در نشس�تی ب�ا حض�ور وزی�ر عل�وم تحقیق�ات 
و فن�اوری و جمع�ی از مس�ئوالن دانش�گاه ش�ریف به بررس�ی 
ابع�اد ح�وادث هفت�ه گذش�ته در دانش�گاه ش�ریف پرداخت. 
در این نشس��ت که روز پنج  ش��نبه در دفتر رئیس جمهور برگزار شد، 
مسئوالن دانشگاه شریف، به ارائه گزارشی از حوادث پیش آمده در این 
دانشگاه پرداختند. رئیس جمهور با اشاره به حرمت دانشگاه و محیط 
علم و آرمانخواهی، تصریح کرد: هیچ شخصی مجاز به شکستن حرمت 
این فضای مقدس نیست و همه از مسئوالن تا اس��اتید و دانشجویان 

مکلفند برای حفظ تقدس و حرمت این محیط تالش کنند. 
رئیسی با اشاره به اینکه دانشگاه شریف، جزو نماد    ها و پیشران های علم 
و پیشرفت کشور است، گفت: نباید اجازه داد قداست علمی و اخالقی و 
اعتبار و خوش نامی جامعه نخبگی این دانشگاه با برخی رفتارهای تحمیلی 
از بیرون دانشگاه مخدوش شود. مطمئن هستیم شریفی     ها اجازه نمی دهند 
که بدخواهان و منافقین، ش��رافت این دانشگاه را مخدوش کنند و قطعا 
شریف با شرافت باقی خواهد ماند. رئیس جمهور افزود: امریکا، منافقین 
و سایر دشمنان کشور تالش کردند در ظرف دانشگاه شریف اهداف ضد 
ایرانی و ضد انقالبی خود را پیگیری کنند، اما آگاهی اساتید و دانشجویان 
نجیب این دانشگاه مانع از آن می شود که این تالش     ها به حساب دانشگاه 
شریف گذاشته شود. رئیس  شورای عالی انقالب فرهنگی محیط دانشگاه 
را بهترین محیط برای تبادل آراء  گفت وگو و مباحثه پیرامون مباحث مهم 
جامعه و مسائل اولویت دار کشور برشمرد و از مسئوالن دانشگاه     ها و اساتید 
و دانشجویان خواست تا با مسئولیت پذیری، تالش برخی جریانات را برای 

انحراف این فضا به محیطی برای وهن دانشگاه خنثی کنند. 
رئیس جمهور در این جلسه گفت: معتقدم ساز و کارهای داخل دانشگاه 
برای تأمین نظم و امنیت دانشگاه کفایت الزم را دارد و همگان باید به رعایت 

حریم دانشگاه پایبند باشند. 

زاهدی وفا
 برای وزیر شدن یک رأی کم آورد

حواش�ی مط�رح ش�ده در م�ورد تحصی�ل زاهدی وف�ا در کانادا 
و نی�ز تول�د فرزندانش در آنج�ا حین تحصی�ل او و نیز ش�بهات 
پیرامون اموالی که به نام اوست، موجب ش�د تا بی اعتنا به دانش 
و تجربه زاهدی وفا، او نتوان�د رأی اعتماد مجلس را کس�ب کند. 
روز سه     ش��نبه 12 مهر، مطابق برنام��ه از پیش تعیین ش��ده، صحن 
علنی مجلس به بررسی برنامه     ها و صالحیت محمدهادی زاهدی وفا، 
گزینه پیشنهادی رئیس جمهور برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی اختصاص پیدا کرد. در این جلسه رئیس جمهور سید ابراهیم 
رئیسی به دفاع از وزیر پیش��نهادی خود پرداخت، نمایندگان موافق و 
مخالف صحبت کردند و در نهایت زاهدی وف��ا ضمن توضیح در مورد 
برنامه هایش، به دفاع از خود در برابر برخی اتهامات مطرح شده پرداخت. 
در نهایت، زاهدی وفا به دلیل یک رأی کمتر، نتوانست وزیر شود و وزارت 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنان بی وزیر ماند. 
رئیسی بخش پایانی سخنانش را به توضیح درباره زاهدی وفا اختصاص 
داد و قسمت های بیشتر سخنرانی اش در مورد حوادث اخیر و تحریم     ها 
و...  بود. او زاهدی وفا را از صاحبنظران در زمینه اقتصاد دانست و گفت 

که او از دو شرط مهم دانش و تجربه برخوردار است. 
رئیس جمهور گفت: زمانی که ایشان در معاونت اقتصادی این وزارتخانه 
مشغول بود طرح هدفمند کردن یارانه     ها را پیش��نهاد کرد و پیوست 
عدالت آن را مطرح کرد که ابتکار خوبی بود.  رئیس��ی داشتن روحیه 
مبارزه با فساد و اجرای عدالت، حق خواهی و تحول خواهی، پاکدستی 
و زندگی پاک و ارتباطات سالم و مبارزه با ارتباطات ناسالم را از شروط 

اصلی خود برای گزینش افراد و از جمله زاهدی وفا دانست. 
وی همچنین گفت: دراین مدت که آقای زاهدی وفا به عنوان سرپرست 
این وزارتخانه فعالیت داشت، مسئله بازنشستگان را مدیریت کرد، این 
موضوع با رفت و برگشت بین دولت و مجلس حل شد، چرا که همه ما 

معتقد به پیگیری و حل مشکالت بازنشستگان هستیم. 

رسول سنائی راد 

معاون اول رئیس جمهور:

دیپلماسی منطقه ای دولت  به بار نشسته است

معاون اول رئیس جمهور که برای شرکت و سخنرانی 
در دومین مجمع اقتصادی خزر، به روسیه سفر کرده 
بود، روز گذشته پس از بازگشت به تهران، ضمن 
تشریح دستاوردهای این سفر دو روزه، تصریح کرد: 
در یک جمله می توان گفت که دیپلماسی منطقه ای 
رئیس جمه�ور ک�ه از ابتدای ش�کل گیری دولت 
سیزدهم آغاز کرده بود، اکنون به ثمر نشسته است. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی معاون اول رئیس جمهور، 
دکتر مخبر عصر چهار    شنبه در بدو ورود به مسکو در 
گفت وگو با خبرنگاران گفت: توسعه و ارتقای همکاری 
با کشورهای همسایه از راهبردهای جدی دولت است 
و در این میان کشور روسیه از جایگاه خاصی برخوردار 
است و با سفرهای متقابل رؤسای جمهور دو کشور، 
پایه گذاری خوبی در تعمیق روابط صورت گرفت. وی 
با بیان اینکه دریای خزر و کشورهای حاشیه این دریا 
به لحاظ سیاسی، اقتصادی، امنیتی و محیط زیست 
دارای اهمیت فراوان هس��تند، تصریح کرد: ایران به 
دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و همسایگی با پانزده 
کشور و همچنین همجواری با دریای خزر در شمال 
و خلیج ف��ارس در جنوب، جایگاه وی��ژه ای به لحاظ 

ترانزیت دارد. 
   پیشنهاد تش�کیل منطقه آزاد کشورهای 

ساحلی خزر
معاون اول رئیس جمه��ور ام��ا در مهم  ترین بخش 
برنامه دو روزه خود در س��فر به مسکو، طی سخنانی 
در دومین مجمع اقتصادی خزر، ضمن ارائه چندین 

پیشنهاد، خواس��تار تش��کیل منطقه آزاد مشترک 
کشورهای ساحلی خزر ش��د.   در این اجالس که با 
حضور میخاییل میشوستین نخست وزیر فدراسیون 
روسیه، اسداف نخس��ت وزیر جمهوری آذربایجان، 
اسماعیل اف نخست وزیر جمهوری قزاقستان و مرادف 
معاون نخست وزیر ترکمنستان برگزار شد، معاون اول 
رئیس جمهور کشورمان گفت:جمهوری اسالمی ایران 
به لحاظ جغرافیائی و دارابودن منابع و ذخایر بالقوه و 
بالفعل انرژی و معدنی، از ظرفیت های بسیار مناسبی 
برای صدور و سوآپ نفت و گاز و فرآورده های نفتی به 
بازارهای مختلف منطقه و جهان برخوردار است. در 
این زمینه در سال گذشته، خوشبختانه تجربه   خوِب 
از سرگیری سوآپ نفت و گاز از طریق ایران با برخی 
کشورهای ساحلی را داشته ایم. این قبیل همکاری     ها 
با دیگر کشورهای س��احلی نیز قابل گسترش است. 
برای توس��عه همکاری     ها در این بخش، پیش��نهاد 
می کنیم »کمیته همکاری نفت و گاز و فرآورده های 
نفتِی کشورهای حاشیه دریای خزر « تشکیل شود. 
همچنین ایجاد شبکه یکپارچه برق و یکسان سازی 
فرکانس های برق کشورهای ساحلی و تسریع در اتصال 
شبکه های برق ایران به ش��بکه های برق کشورهای 
ساحلی دریای خزر، و انجام تبادالت فصلی حامل های 
انرژی ضروری است. در این خصوص تشکیل »کمیته  
توسعه همکاری در زمینه های برق، آب و تجهیزات 
مربوطه میان کش��ورهای س��احلی دریای خزر « از 
دیگر پیش��نهادات ما می باش��د.  مخبر تصریح کرد: 

دریای خزر میراث مشترک ماس��ت و وظیفه داریم 
این دریا را برای آیندگان حفظ کنیم. بایس��تی بین 
توسعه اقتصادی و حفاظت محیط زیست خزر تعادل 
برقرار گردد. جمهوری اسالمی ایران ضمن پیشنهاد 
ارتقای همکاری کشورهای حوزه دریای خزر در زمینه 
امنیت غذایی، آمادگی دارد در تهیه و نقشه راه و طرح 
تفصیلی این ابتکار عمل تشریک مساعی نماید. وی 
همچنین اضافه کرد: جمهوری اسالمی ایران به رغم 
همه فشار    ها و تحریم های گس��ترده ۴۰ساله موفق 
شده است در سرمایه گذاری در بخش گاز، نفت، برق و 
ایجاد شهرهای پتروشیمی در ساحل  دریا، انتقال آب 
از دریا و ایجاد شبکه راه آهن پرسرعت، کاهش تورم و 
مثبت شدن تراز تجاری پس از سال    ها گام های بلندی 
بردارد و با س��رمایه گذاری در بخش ترانزیت با ایجاد 
2۰۰کیلومتر راه آهن می تواند کش��ورهای حاشیه 
دریای خزر را از یک طرف ب��ه اروپا و از طرف دیگر به 
مدیترانه متصل کند. اگر بتوانیم رشت را به آستارا و 
خرمشهر را به بصره با 2۰۰ کیلومتر راه آهن متصل 

کنیم می توانیم به اروپا و مدیترانه وصل شویم. 
   اس�تقبال از حضور ش�رکت های ایرانی در 

روسیه
معاون اول رئیس جمهور همچنین در حاش��یه این 
اجالس به ط��ور جداگانه با نخس��ت وزیر روس��یه، 
نخست وزیر قزاقستان و نخست وزیر آذربایجان دیدار 
و درباره روابط دوجانبه اقتصادی و تجاری گفت وگو و 

برگسترش همکاری    ها تأکید کرد. 

مخبر در دیدار با نخست وزیر روسیه با اشاره به برخی 
تحوالت بین المللی گفت: جمهوری اسالمی با هرگونه 
جنگ مخالف اس��ت و عامل اصلی آن را حضور ناتو 
در منطق��ه می داند. وی با تأکید بر اینکه به دس��تور 
رئیس جمهوری اس��المی ایران، باید روند توس��عه 
مناسبات با روسیه به سرعت دنبال شود، خاطرنشان 
کرد: توسعه روابط ایران و روسیه برای دشمنان دارای 
این پیام اس��ت که تحریم    ها نمی تواند مانع از اجرای 
برنامه های ما باشد. میخائیل میشوستین نخست وزیر  
روس��یه نیز در این دیدار توسعه و گسترش روابط دو 
کشور را بهترین پاسخ به تحریم های غیرقانونی علیه 
ایران و روس��یه دانس��ت و افزود: از حضور و فعالیت 
ش��رکت های ایرانی در روسیه اس��تقبال می کنیم و 
زمینه فعالیت و همکاری مشترک برای شرکای ما در 

روسیه فراهم است. 
محمد مخب��ر در دی��دار علی خ��ان اس��ماعیل اف 
نخست وزیر قزاقستان نیز از آمادگی ایران برای اعزام 
شرکت های فعال در حوزه معدن به قزاقستان خبر داد 
و افزود: تهران آماده همکاری با آستانه در حوزه بندر، 
سدسازی، احداث نیروگاه برق آبی، حوزه دانش بنیان 
و ارائه خدمات فنی و مهندس��ی است. نخست وزیر 
قزاقستان نیز در این دیدار با استقبال از پیشنهاد معاون 
اول رئیس جمهور کشورمان گفت: بسترهای الزم و 
ظرفیت های دو کشور مهیای ارتقای سطح تبادالت 
تجاری ایران و قزاقستان و رسیدن به ۳ میلیارد دالر 

در سال است. 
  مرزهای کشورهای همسایه برای ایران

 خط قرمز است
معاون اول رئیس جمهور همچنین در حاشیه دومین 
مجمع اقتصادی خزر در دیدار علی اسداف نخست وزیر 
آذربایجان با اشاره به دستور رئیس جمهور کشورمان 
در خصوص توسعه همکاری های حوزه حمل و نقل با 
کشور آذربایجان تصریح کرد: ظرفیت های گسترده ای 
برای توسعه همکاری های دو کشور در بخش حمل و 
نقل وجود دارد و تهران مصمم به تقویت همکاری های 

خود با باکو است. 
مخبر با بیان اینکه جمهوری اسالمی، کشور آذربایجان 
را ب��رادر خود می دان��د و آماده اس��ت همکاری های 
فیمابین را در همه زمینه    ها گس��ترش دهد، افزود: 
مرزهای کشورهای همسایه برای ایران خط قرمز است 

و تهدید این مرز    ها پذیرفته نیست. 
  نخس��ت وزیر آذربایجان نیز در این دیدار با اش��اره 
به برگزاری جش��ن ۳۰ س��الگی روابط دیپلماتیک 
تهران- باکو در آذربایجان خاطرنشان کرد: مرز ایران و 
آذربایجان به مرز برادری تبدیل شده و رئیس جمهور 
آذربایجان حمای��ت تهران از مرزهای این کش��ور را 
ارزشمند توصیف کرده است. نخست وزیر آذربایجان 
همچنین از حمایت ایران برای انتقال گاز ترکمنستان 
به آذربایجان از طریق ایران قدردانی و بر لزوم پیگیری 
جدی تر روند همکاری های فیمابین از سوی کمیسیون 

مشترک همکاری های دو کشور تأکید کرد.  

ژه
وی

آقایعبدیحاشیهنرو،مغالطاتراجواب
بده!

آقای عباس عبدی منتقد پ��رکار و همه فن حریف اصالح طلبان 
به نقدی که روزنامه جوان به یکی از یادداش��ت های اخیر ایشان 
نوشته واکنش دلخورانه ای نشان داده اما همچنان نه تنها درباره 
مغالطات منطقی یاداشتش توضیحی نداده، بلکه مغالطه دیگری 

را نیز مرتکب شده است. 
به این بخش از یادداشت مورد نقد ایشان توجه کنید که چطور 
اصل ادعایی خود را درست در جمله بعدی نقض می کند: »هیچ 
وصفی جز حقارت برای رفتار سیاسی این جماعت نمی توان اطالق 
کرد. از یک س��و کوچک ترین رفتاری که در میان معترضین و 
منتقدین خالف ضوابط ببینند، آن را به همه آنان تعمیم می دهند، 
مثل آتش زدن پرچم، که احتمال از خودشان بودن را نباید نادیده 
گرفت، حتی اگر هم یک نف��ر آن را انجام داده باش��د، ربطی به 

معترضین ندارد. «
آقای عبدی بالفاصله پس از آنکه تعمیم دادن آتش زدن پرچم به 
همه معترضان را نشانه حقارت سیاسی جماعت نواصولگرایان )به 
عبارت ایشان( می داند، در جمله بعدی از احتمال آتش زدن پرچم 
به دست خود آن جماعت حرف می زند، بدون اینکه این بار اصل 
خود را درباره تعمیم ندادن بپذیرد. یعنی بر فرض حرف ایش��ان 
درس��ت باش��د که یکی از جماعت نواصولگرا برای بدنام کردن 
معترضان، پرچم آتش زده باشد، آیا مطابق نظر ایشان این مورد 
را می شود به همه آنان نسبت داد و آنان را جماعت حقیر سیاسی 
نامید اما آتش زدن پرچم به دست یکی از معترضان را نمی شود به 

همه آنان تعمیم داد؟!
روزنامه جوان از آقای عبدی خواس��ت این مغالطات منطقی را 
جواب دهد نه اینکه ژست عارفانه درباره بهشت و جهنم بگیرد. 
ممکن است ایشان بگوید منظورش از»احتمال آتش زدن پرچم 
به دست خودشان « به دست یکی از نیروهای امنیتی بوده، در این 
صورت ضمن آنکه همچنان همان مغالطه باقی است، باید گفت اگر 
ایشان از رموز کارهای اطالعاتی و امنیتی آگاه است و در گذشته یا 
حال سر و سری با آنان داشته و دارد، ما از آن بی خبریم و همچنان 
می گوییم حتی اگر فرض و احتمال ایشان درست باشد، مطابق باور 

خود ایشان قابل تعمیم دادن نیست. 
نکته دوم اینکه آقای عبدی از اینک��ه او را از پرگویی با یادآوری 
سخن موال علی برحذر داش��ته ایم، رنجیده اند و ما را به ادب در 
رسانه توصیه کرده اند، اما در همان یادداشت خود، با فهرست کردن 
انواع تهمت     ها و فحش ها، جماعت مخالف خود را به ش��اخ زدن، 
حقیر سیاس��ی بودن و عجوزه بودن متهم می کند! مثل این:»در 
مقابل، همه تقصیرات را مثل عجوزه     ها به گردن دیگران می اندازند. 
این نهایت توهم در عین حقارت است. « و این:»و فارغ از هرگونه 
چارچوب اخالقی، چشم بسته و از روی استیصال به این طرف و آن 
طرف شاخ می زند. « شگفتا که ایشان در انتهای همان جمله ای که 

در ابتدایش، مخالفان را خارج از چارچوب اخالقی می داند، آنها را 
به شاخ زدن)صفت گاوان و چهارپایان( متهم می کند!

آیا ایش��ان قبل از پاس��خ به نقد    ها مطالب خود را می خواند؟! آیا 
یادداشت     ها را خود ایشان می نویسد و نقد    ها را کس دیگری؟! آیا 
همه را یک ربات نیمه هوشمند می نویسد؟! اگر این طور نیست چرا 
در حالی که در یک یادداشت کوتاه مخالفان را عجوزه های حقیر 
ش��اخ زن می نامد، چنین توصیه ای از جایگاه یک استاد اخالق 
می کند:»به عالوه برای کسی که در روزنامه می نویسد شایسته 
نیست از کلمات زشت استفاده کند. چنین کلماتی بیش از این 
که مرا ملکوک کند نویسنده را بی اعتبار و ناسزاگو معرفی خواهد 
کرد. «؟! آیا خود ایش��ان که مخالفان خود را به ش��اخ زدن متهم 

می کند، بی اعتبار نمی شود؟!
نکته سوم آنکه ایشان می گوید جماعت نوجوان و جوان معترض، 
او را نمی شناسند و یادداشت هایش را نمی خوانند که بخواهند 
تحریک ش��وند یا نش��وند. بله اصالح طلبان مدت هاس��ت که 
مخاطبشان مردم و جوانان نیستند اما خود ایشان خوب می داند 
که هر نوشته ای قدرت انتقال از قشری به قشر دیگر را دارد و این 
ادعای خود ایشان درباره مخالفانشان اس��ت که هر اقدام آنان را 

دومینو وار در همه امور مملکت موثر می داند. 
در پایان ایشان را به رعایت انصاف در معرفت شناسی خود نسبت 
به حکومت و مخالفان دعوت می کنیم.   نگاهی به واکنش های خود 
درباره سرود سالم فرمانده بیندازد. در آن زمان در چندین توئیت 
و یادداشت، آن همدلی نوجوانان و جوانان با یک سرود امام زمانی 
را تمسخر و آن را یک جشن »زاید« حکومتی و همزمانی آن را با 
حادثه متروپل نشانه بی غم بودن حکومت می دانست، اما اکنون 
یک گروه دیگر از جوانان و نوجوانان برای او اهمیت متفاوتی پیدا 
می کنند! با آنکه برخی از افراد فرهنگی جناح اصالح طلب در آن 
زمان بر خودجوش بودن این آهنگ از ساخت تا همراهی مردم 
حتی همراهی گروه     هایی از افراد مخالف حکومت اذعان می کردند 
و البته این بعید نبود زیرا اصوالً نسبت به سرودهای خوش آهنگ، 
عموم مردم چنین احساس   و واکنشی دارند اما برای آقای عبدی 

گویا نوجوان داریم تا نوجوان!
آقای عبدی اگر منصفانه بنویس��د و این بغض و کینه ای را که از 
مخالفان در سینه و گلو دارد، فروکش کند، چه بهتر، و گرنه تا وقتی 
مخالفان خود را گاو شاخ زن و پیرزن های نق زن می نامد، نباید انتظار 

داشته باشد که به رعایت انصاف دعوت نشود. 

بیبیسیوبساطخالی
»دوازده روز است که از رهبر جمهوری اسالمی هیچ خبری نیست، 
در حالی که او معموالً سکاندار مقابله با اینگونه ناآرامی های وسیع 
بوده. این در شرایطی است که ش��ایعات درباره وضع جسمانی 
نامناسب او باال گرفته است . شایعاتی که اگر درست باشد ممکن 
اس��ت توضیحی باشد برای س��ردرگمی و بالتکلیفی مقام های 

حکومت در مواجهه با اعتراضات اخیر. «
صبح دوش��نبه گذش��ته در حالی که احتماالً حضرت آیت اهلل 
خامنه ای در حال رفتن به دانش��گاه افسری و تربیت پلیس امام 
حسن مجتبی )علیه السالم( بود، بی بی س��ی فارسی مطلبی را 
منتشر کرد که در بخشی از آن به شبهات در مورد سالمتی رهبری 
اشاره شده بود. ساعتی پس از گزارش بی بی سی، خبر حضور رهبر 
انقالب در دانشگاه مذکور و سان دیدن از نیروهای مسلح حاضر در 
میدان دانشگاه منتشر شد و به تدریج، عکس و خبر و فیلم آن هم 
آمد. این خطای فاحش حرفه ای در حالی روی داد که از روزهای 
گذشته، همان کانال های ضدانقالب هم که در هفته های گذشته از 
تشدید وخامت حال رهبر و حتی جلسه فوق العاده خبرگان در این 
زمینه گفته بودند، خبر حضور قریب الوقوع ایشان در این دانشگاه 

پلیس را منتشر کرده بودند!
چرا بی بی س��ی اینگونه اعتبار خود را به مس��لخ می برد؟ حتی 
کارشناسی هم که با بی بی سی صحبت کرده، از خأل فرماندهی در 
مواجهه حاکمیت با اغتشاشات به دلیل سکوت رهبری می گوید. 
در حالی که اساس��اً چنین فرماندهی و تعاملی وج��ود ندارد و 
مسئولین هر کدام خود به تکالیف و وظایف خود واقف هستند. 
از سویی مگر عدم دیدار علنی رهبری به معنای این است که در 
خصوصی هم دیداری نبوده است؟ گویی خود بی بی سی چی     ها 
هم مثل متروکه های آلبانی نشین مجاهد خلق، باورشان شده که 
موضوع بیماری رهبری جدی است و حتی خصوصی هم کسی 

را نمی توانند ببینند! 
بی بی سی شاید بیش از هر رس��انه دیگری، به خوبی می داند که 
ایران هیچ گاه بیماری یا حتی درگذشت مقامات عالی رتبه خود 
را پنهان نکرده است. چه امام خمینی که مردم در جریان جزئیات 
بستری شدن ایشان بودند، چه مقاماتی از ایران که در عملیات های 
تروریستی شهید شدند، از رئیس جمهور و نخست وزیر تا عالی     ترین 
مقام قضایی کشور، تا شهادت فرماندهان نظامی و...  رهبرانقالب 
هم که چند سال پیش تحت یک عمل جراحی قرار گرفتند، از 

همان ساعت اول، مردم در جریان قرار گرفتند و...  
بی بی سی دستش خالی شده است. روشن است آهی در بساط 
تحلیل و محتوا ندارد و به همین دلیل هم روی به بیان هر گزاره ای، 
هرچند با عیان ب��ودن دروغش می آورد. وگرنه حتما س��ردبیر 
بی بی سی هم شنیده بود که روز دو    ش��نبه رهبر انقالب مراسم 

سخنرانی دارند. 
عطاءاهلل مهاجران��ی طی توئیتی روی خبر بازدید و س��خنرانی   
رهبری نوشت: »تحلیل آیت اهلل خامنه ای جامع، دقیق، روشنگرانه 
و به هنگام بود. مفسر رادیو BBC فارسی- که آخر عمرش را می 
گذراند- نگران غیبت آیت اهلل خامنه ای شده بود، از عدم حضور 
و صدای ضعیف ایش��ان غصه می خورد!این سخنرانی را ایشان 
و همکاران و ایران- نال بشنوند و ببینند: » خشکید و کویر لوت 

شد دنیاشان! «

کشته سازی بدون کنتور
   ادامه از صفحه یک 

اینک نیز به نظر می رسد این س��ناریو با همان الگوهای قدیمی در حال 
تکرار است. هرچند اعتراضات و به دنبال آن اغتشاشات به بهانه خونخواهی 
برای خانم مهسا امینی رخ داده اما به تدریج و با روشن شدن ابعاد واقعی 
ماجرا، طراحان پشت صحنه آشوب     ها برای تحریک مجدد افکار عمومی به 
سراغ همان تاکتیک قدیمی رفته اند، یعنی س��وژه کردن دختران جوان 
و تأکید بر تجاوز و قتل فجیع! دختری جوان به نام »نیکا ش��اکرمی« در 
ساختمانی نیمه کاره در نیمه شب – به دلیلی که تاکنون معلوم نشده- از 
دنیا می رود، بی آنکه فوت او ربط روشنی به نیروهای امنیتی داشته باشد، 
اما داستان پردازان لندن نشین او را از بازداشتی های اطالعات سپاه معرفی 
کردند که مورد تجاوز قرار گرفته است. البته مسائل زیادی در مورد وضعیت 
متوفی و خانواده او هست که اخالق اسالمی و رعایت حق الناس مانع از طرح 
عمومی آن شده که ضدانقالب را گستاخانه به سوءاستفاده از مشی اخالقی 
نهادهای رسمی کشور ترغیب کرده است. در موردی دیگر دختر نوجوان 
دیگری در کرج با سقوط از ارتفاع در محل سکونت خود، خودکشی کرده 
اما ضدانقالب به  دروغ مرگ او را به نیروهای امنیتی و در محل اغتشاشات 
نسبت داده اند. جالب اینجاست که نام هر دو این دختران جوان از طریق 

ربات های مجازی به موضوعات داغ فضای مجازی نیز تبدیل شده است. 
بازی همان بازی است، تهییج و تحریک مردم با اتهام جنایت، همیشه هم 
پای دختران جوان در میان است، دختران جوانی که در بازداشتگاه     ها مورد 
تجاوز قرارگرفته و بعد هم به طور فجیعی به قتل رسیده اند. امیرالمؤمنین 
در نهج البالغه در وصف منافقان می فرماید: »منافقان بر رفاه و آسایش مردم 
حسد می ورزند و بر بال و ناراحتی آنان می افزایند و پیوسته تخم ناامیدی بر 
دل     ها می پاشند. آنها در هر راهی کشته ای را به خاک افکنده اند و به هر دلی 
راهی دارند، و بر هر مصیبتی اشک دروغینی می ریزند، پیوسته مدح و ثنا 
به هم وام می دهند، و انتظار پاداش و جزا می کشند، هرگاه چیزی را طلب 
کنند اصرار می ورزند، اگر کسی را مالمت کنند پرده دری می کنند،...  در 
برابر هر حقی باطلی آماده ساخته اند، و در برابر هر دلیل محکمی شبهه ای، 
و برای هر زنده ای قاتلی، و برای هر دری کلیدی، و برای هر شبی چراغی 
)تا به مقاصد شوم خود نائل شوند(... .  آنان سخنانی می گویند و مردم را 
به اشتباه می افکنند، و بیانات فریبنده ای دارند تا دیگران را بفریبند.«  این 
جمالت امام چه زیبا رفتار اینان را به تصویر می کشند، اول به بهانه ای مردم 
را مضطرب کرده و بعد با طرح ش��بهات و دروغ پردازی     ها تالش می کنند 

مردم را مداوم در تشویش نگاه دارند تا به مقصود خود برسند. 
اکنون گزارش رسمی پزشکی قانونی، دروغ بودن ادعای قتل مهسا امینی 
را آشکار کرد و نیز روشن شده که مرگ نیکا شاکرمی و سارینا اسماعیل زاده 
هیچ ربطی به اغتشاشات نداشته، چه رسد به آنکه به دست نیروهای امنیتی 
به قتل رسیده باشند. حال باید دروغ پردازانی که بدون کنتور دروغ ساخته 
و نشر داده اند و در مورد چگونگی فوت اینان داستان     ها سر داده اند در برابر 
قانون پاسخگو باشند. اگر در فتنه های گذشته کسی بابت دروغ سازی     ها و 
کشته سازی     ها در پیشگاه قانون قرار می گرفت شاید به این سادگی  ها  این 
بازی تکراری رخ نمی داد. هنوز هم دیر نشده است، با بانیان و دروغ پردازان 

کشته سازی بدون کنتور باید با ابزار قانون برخورد کرد. 
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