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 هنر مذاكراتي ديپلمات ها 

براي نقد دستاوردهاي هسته اي
 روزنامه خراسان در يادداشت ديروز خود با 
اشللاره به اعام محمد اسللامي، رئيس 
سللازمان انرژي اتمي در خصللوص آغاز 
عمليات مقدماتي فاز اول نيروگاه اتمي دارخوين در خوزستان توسط توان 
بومي نوشت: امروز ايران در يك ماجراجويي جديد و بزرگ مي خواهد يك 
نيروگاه برق قدرت آب سللبك را بسللازد كه اگرچه در طبقه بندي جزو 
نيروگاه هاي متوسط يا كوچك محسوب مي شود، اما مي تواند دريچه اي 
جديد براي حضور و تثبيت ايران به عنوان تنها نيروگاه اتمي ساز غرب آسيا 
باشد. پروژه دارخوين اين ظرفيت بزرگ را دارد كه ايران را بعد از ورود به 
باشگاه غني سازان اورانيوم جهان، به كلوپ نيروگاه سازان هم وارد كند و 
بتواند با استفاده از دانش هسته اي صلح آميزي كه تهران همواره منادي آن 
بوده، در عمل به جهللان ثابت كند، برنامه هسللته اي اش صرفاً با مقاصد 
صلح آميز و بشردوستانه توسعه يافته و هدف از غني سازي نيز توليد سوخت 
هسته اي نيروگاه هاي تحقيقاتي يا توليد برق است. جمهوري اسامي ايران 
امروز نه تنها در حوزه غني سازي توانسته به پيشرفت هاي بزرگي برسد و 
ماشين هاي پيشللرفته اش را يكي پس از ديگري در مدار قرار دهد بلكه 
توانسته اسللت از سللرريز دانش هسللته اي در صنايع و علومي همچون 
راديوداروها، ليزر، نفت، علوم آزمايشگاهي، كشاورزي و صنايع مختلف نيز 
بهره گيرد و براي كشور منبع بزرگي از منفعت به شمار رود؛ منبعي كه البته 
در اوج فشارها و تحريم هاي خارجي به اين رشد رسيده و همين باعث شده 
است طرف هاي مقابل مذاكراتي ما همچنان نگران آينده باشند. اينجا ديگر 
به مذاكره كنندگان ايراني احياي برجام ارتباط دارد كه با هنر ديپلماسي 
خود بتوانند داشته هاي كشور در صنعت هسته اي را پاي ميز مذاكرات با 
امتيازاتي نقد كنند كه ضمن حفظ بنيان هاي هسته اي كشور، زنجير سخت 
تحريم هاي ظالمانه اقتصادي را نيز از كشللور باز كنند تا كشور بتواند در 
فضاي عادي و بدون فشارهاي امنيتي ساز موجود سرعت بيشتري به توسعه 

خود دهد. 

آموزش و پرورش نيازمند تحول
روزنامه صبح نو در سرمقاله ديروز خود، 
ضمن تأكيد بللر ضللرورت تحول در 
آموزش و پرورش نوشت: براي ايجاد 
تحللول و تأثيرگللذاري در سيسللتم 
آموزش  و پرورش ابتدا بايد تحول سازماني را به مانند يك استراتژي و 
هدف بلندمدت در نظر گرفت و رفتار و عملكرد در آن به  گونه اي تغيير 
كند كه در صورت مثبللت بودن به تغيير كلي در شللخصيت، هويت و 
عملكرد سيستم منجر شود كه در غير اين صورت باريكه آبي است كه 
مسير خود را باز مي كند و بدون هدف خواهد بود. تحول اساسي و بنيادي 
نيازمند برنامه ريزي، شناخت و آگاهي است و به همان نسبت پيچيده. 
الزمه آن تغيير در ساختار است كه منظور تغيير استراتژي مورد استفاده 
در سيستم، ساخت تشكياتي، نوع تكنولوژي، سيستم اطاعاتي و شيوه 
تصميم گيري و الگوي اسللتفاده از منابع انساني، كيفيت رفتار انساني، 
كيفيت عملكرد يادگيري و محيط آن، سير اطاعات و نحوه ارتباطات در 
تصميم گيري و همكاري در سيستم است. با توجه به رويكرد جديد در 
دولت سيزدهم، قطعاً نبايد گزينش همه مديران از يك جناح سياسي 
خاص باشللد. تنها مديراني قادر به پيش بردن روند اصاح و تحول در 
آموزش  و پرورش هستند كه قلباً بر آموزه هاي علمي به  عنوان پيش شرط 
لزوم اصاح و تحول در امور اجرايي اين نهاد بزرگ را باور داشته باشند و 
بتوانند در مدت زماني معين نتايج اقدامللات خود را براي مديران باالتر 
گزارش دهنللد، البته تأكيد بر تفكر اصاح طلبي در سللاختار مديريت 
اجرايي، هيچ ربطي به مواضع سياسي برخي به جريان هاي فكري ندارد. 
همچنين متون درسي و محتواي كتاب هاي درسي بايد متناسب با روند 
اصاحات تغيير يابد، از نظر علمي و اجتماعي به روز و متناسب با علوم 
جديد شود و بتواند جوابگوي نيازها و اقتضائات جديد دنيا و نسل امروز 
باشللد. حجم مطالب نيز بايد به حداقل كاهش يابد تا دانش آموز غير از 

درس خواندن، فرصت فكركردن نيز داشته باشد. 

ايران و عراق
از تهديد دائمي تا روابط راهبردي

روزنامه كيهان در يادداشت ديروز خود به روابط 
ايران و عراق پرداخت و نوشللت: عللراق براي 
جمهوري اسامي ايران وضعيت ويژه اي دارد و 
شايد هيچ كشور ديگري نتواند در همسايگي ايران اين جايگاه را داشته 
باشد. اين كشور دروازه غربي ايران و تنها نقطه اتصال سرزميني جمهوري 
اسامي به حوزه عربي است. از سوي ديگر در ميان همسايگان ايران، عراق 
و ايران امتداد تمدني يكديگر مي باشند، از »هرات« تا »انبار« در ساليان 
طوالني حوزه تمدني ايران و عراق بوده اسللت، كما اينكه حكومت هاي 
سومر، اكد، آشور و بابل دو كشور ايران و عراق را پوشش مي داده اند. با مرور 
سابقه حدود 500ساله و با نظر به سياست دولت هاي غربي، وضعيت فعلي 
عراق براي جمهوري اسامي مطلوب اسللت. تبديل شدن كشوري كه 
سياست همسايگي آن بر پايه ستيز و سايش قدرت ايران بنا شده بود، به 
كشوري كه در ميان دولت هاي جهان، بهترين رابطه آن با ايران مي باشد، 
فوق العاده مغتنم است. عراق و ايران از نظر انرژي هم به هم پيوستگي داشته 
و تركيب دو كشور، موقعيت ويژه اي را به ايران و عراق داده و اين دو كشور 
را در نقطه اي برتر از اقران منطقه اي خود قرار مي دهد. جمع نفت ايران و 
عراق از جمع نفت بقيه كشورهاي منطقه  خليج فارس بيشتر است و ايران 
در جايگاه اول گازي منطقه  قرار دارد. بنابراين جمع نفت و گاز دو كشور، 
ميدان مانور عظيمي را مشتركاً در اختيار تهران و بغداد قرار مي دهد. از 
حيث مذهبي و قومي هم ميان شمال عراق با شمال ايران و ميان جنوب 
عراق با جنوب ايران و در واقع با كل ايران پيوستگي وجود دارد. عراق از 
حيث جمعيت شيعي با اكثريت حدود 60درصدي، دومين كشور شيعه به 
حساب مي آيد، كمااينكه از حيث روابط قومي، كردهاي ايران و عراق با 
يكديگر پيوند دارند و ايران در دو سوي مرز »مام ميهن« به حساب مي آيد. 
اين امتداد مذهبي و قومي مي تواند به ايجاد روابط راهبردي همه جانبه 

ميان ايران و عراق منجر شود. 

بايسته هاي  سياستگذاري  فرهنگي مطلوب
 روزنامه جام جم در يادداشت ديروز خود 
نوشللت: رهبر حكيللم و فرزانه انقاب 
راه حل هللاي  از  يكللي  اسللامي 
سياسللتگذاري فرهنگي مطلوب را سياسللتگذاري متمركز و هوشمند 
فرهنگي از طريق ايجاد يك »قرارگاه فرماندهي فرهنگي«  مي دانند. اين 
قرارگاه فرهنگي، مركللز بينا و هوشللياري خواهد بود كلله مي تواند به 
سياستگذاري در حوزه فرهنگ بپردازد.  تعدد مراكز »تصميم سازي« و 
»سياسللتگذاري« در حوزه فرهنگ باعث »ايجاد آسيب هاي اجرايي و 
ادراكي در حوزه  سياسللتگذاري فرهنگي« در كشور شللده است. اساساً 
سياستگذاري فرهنگي در صورتي موفق خواهد بود كه مبتني بر اقتضائات 
و شرايط محلي منطقه اي، آداب و رسوم، هنجارها و ارزش هاي محلي و 
بومي باشللد. اين امر در كشللورمان كلله داراي تنوع و تكثللر فرهنگي و 
خرده فرهنگ هاست، بسيار حائز اهميت است. با توجه به تغييرات شگفت 
كنوني، هرگونه تصميم سازي براي سياستگذاري بدون در  نظر گرفتن 
سللناريوهاي آينده، اساسللاً نتيجه مؤثري نخواهد داشت، لذا مي طلبد 
حوزه هاي سياسللتگذاران فرهنگي با در نظرگرفتن سناريوهاي آينده و 
تحوالت و تغييرات احتمالي آتي به سياستگذاري فرهنگي اهتمام ورزند. 
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پرچم جعلي در نمازجمعه اهل سنت زاهدان!
دفتر امام جمعه اهل سنت زاهدان: پرچم تجزیه طلبی را جمع آوری کردیم

در اقدام�ي تعجب برانگي�ز و تفرقه افكنان�ه 
در بين خطبه هاي نماز جمعه هفته گذش�ته 
اهل س�نت زاهدان در مس�جد مكي، پرچم 
جعلي »بلوچس�تان آزاد« برافراش�ته ش�د!
به گللزارش مهر، طي هفته هللاي اخير برخي از 
بزرگان و علماي اهل سنت سيستان و بلوچستان 
بارها و بارها از انتسللاب حوادث اخير استان به 
گروه هللاي تجزيه طلللب ابراز گايلله و هرگونه 
ارتبللاط اتفاقللات جمعلله خونيللن زاهللدان با 
گروه هللاي تجزيه طلللب را به  شللدت تكذيب 
مي كردند اما در نماز جمعه ۱۱آذر و در اتفاقي 
نادر در طول ۴۳سال اقامه نماز جمعه مردم بلوچ 
زاهدان، پرچم جعلي بلوچسللتان آزاد كه مورد 
حمايت گروه هاي افراطي و تجزيه طلب است، به 

اهتزاز درمي آيد و در كمال تعجب هيچ  كدام از 
علماي بلوچ حاضر در صحن مصای اهل سنت 
زاهدان، مخالفتي با اين اقدام تجزيه طلبانه نشان 
نمی دهند و مانع اين اقللدام خاف وحدت ملي 

هم نمي شوند. 
برخللي كاربللران در شللبكه هاي اجتماعللي 
عدم برخورد با اين اقدام را مورد گايه قرار داده 
و خواستار جدا شدن صف مردم از گروهك هاي 
تجزيه طلب شللده اند؛ اقدامي كه اگر با پاسللخ 
قاطللع برگزاركنندگان نماز جمعه اهل سللنت 
زاهدان و برخورد بللا عوامل آن مواجه نشللود، 
چه  بسللا در آينده اي نه چندان دور زمينه سللاز 
التهابات بيشتر در كف خيابان هاي استان پهناور 

سيستان و بلوچستان شود. 

ايران و ايراني خللوب مي داند كلله ملت بزرگ 
سيستان و بلوچستان با تجزيه طلبي قرابتي ندارد، 
همان گونه كه حجت االسللام محمدجواد حاج 
علي اكبري، نماينده اعزامي رهبر معظم انقاب 
در جمع علما، معتمدان و نخبگان شهرسللتان 
ايرانشهر گفت در نشسللت هاي مختلفي كه در 
استان داشته، مردم از اينكه درباره آنها از كلمه 
تجزيه طلب استفاده شده، عميقاً ناراحت بودند و 
ابراز گايه داشللتند، به  نحوي  كه در هر جمعي 
اين موضوع را مطرح كردند و بايد گفت هر كس 
اين را گفته غلط كرده، زيللرا اين مردم باغيرت 
پاي وطللن و ميهن خللود ايسللتاده اند و چنين 
وصله اي به اين مردم نمي چسللبد. البته به نظر 
مي رسد برخي قصد نداشللتند اين نسبت را به 

مردم استان بدهند و مقصود آنها افراد شروري 
است كه از بيرون آمده اند. 

گروه هللاي تجزيه طلللب و مللورد حمايللت 
سللرويس هاي غربي، عبري، امريكايي همواره 
به دنبال روزنه اي براي نفوذ و برهم زدن وحدت 
سيستان و بلوچسللتان بوده اند؛ اقدامي كه بارها 
توسط علماي اهل سنت نفي  شده است، مولوي 
عبدالحميد نيز از ارتباط دادن حوادث زاهدان به 
گروه هاي جدايي طلب به  شدت گايه داشته و 
مردم بلوچ را قوم وفادار به خاك و ميهن معرفي 
كرده اند، حاال بايد ديد چه افللراد و جرياناتي از 
برافراشته شدن پرچم جعلي بلوچستان آزاد در 

صحن مسجد مكي زاهدان نفع مي برند. 
 بيانيه دفتر امام جمعه اهل سنت زاهدان

دفتللر امام جمعه اهل سللنت زاهللدان با صدور 
بيانيه اي ضمن محكوم كردن سر دادن شعارهاي 
هنجارشكن و تخريب اموال عمومي و خصوصي، 
موضوع اهتزاز پرچم مربوط به برخي گروه هاي 
جدايي طلب حين خطبه جمعه را تأييد كرده و از 
جمع آوري آن توسط انتظامات خبر داده است. 
اما سللؤال اين اسللت كه اگر اين موارد محكوم 
بوده و مورد تأييد نيسللت، چرا جمعه هر هفته 
شللاهد همين روال- شللعارهاي هنجارشكن، 
تخريب امللوال عمومي و خصوصللي و كوبيدن 
بر طبل تفرقه- هسللتيم و چه چيللزي باعث و 
 زمينه سللاز تكللرار سلسللله وار ايللن حللوادث 

شده است؟
بنابراين گللزارش، ايللن اقدامللات و حمايت از 
تجزيه طلبان در معدودي از گروه هاي اهل سنت 
تنها مربوط به هفته ها و ماه هاي اخير نبوده و در 
اوايل انقاب نيز چنين جرياناتي با حمايت هاي 
شخص صدام براي فشار بر نظام نوپاي جمهوري 
اسللامي ايران نيز ايجاد شللد كه البته با همه 
حمايت هاي مادي و معنللوي، رژيم بعث عراق 
راه به  جايي نبرد و بديهي اسللت بعد از گذشت 
۴۳سال از عمر بابركت نظام و تنومند شدن آن 
و همچنين هوشياري هميشگي و تاريخي مردم 
سيستان و بلوچستان اين بار هم اين جريانات راه 
به  جايي نخواهند برد و بار ديگر مشت آنها براي 

مردم بلوچ بازخواهد شد. 

در جنگ ترکيبي و همه جانبه عليه جمهوري 
اس�امي ای�ران تحری�ف محت�واي جنگ و 
دروغ پردازي و کم اهميت جلوه دادن آن نيز 
در دس�تور کار رس�انه هاي معاند قرار دارد. 
سردار سيد مهدي فرحي، جانشين وزير دفاع با 
اشاره به برگزاري همايش علم و فناوري در دوران 
دفاع مقدس كه آذر ماه امسال به محوريت ستاد 
كل نيروهاي مسلح و پژوهشگاه علوم و معارف 
دفاع مقدس سردار سللپهبد، شهيد حاج قاسم 
سليماني برگزار خواهد شد، طي سخناني گفت: 
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به منظور 
حضور در اين همايش و تبيين نقش وزارت دفاع 
در حوزه علوم و فناوري در دوران دفاع مقدس 
۱۹نشست تخصصي با مشللاركت سازمان هاي 

اين وزاتخانه برگزار كرده است. 
وي در همين زمينه با بيان اينكه در سللازمان 
صنايع دفاِع اين وزارتخانه تاكنون سه نشست 
با موضوعات تسللليحات توپخانه اي، راكتي، 
لباس و تجهيزات رزم و صنعت اسلحه سازي 
برگزار شللده اسللت، گفت: اين سازمان نقش 
بسلليار مهم و راهبردي در جنللگ ايفا كرد، 
طوري كه فعاليت هاي شللبانه روزي و تاش 
سازمان صنايع دفاع در دوران جنگ در برخي 
مواقع نقشي تعيين كننده در صحنه هاي نبرد 

را رقم زد. 

جانشللين وزير دفاع با اشللاره به نشسللت هاي 
متعدد با موضللوع نقش جايگاه علللم و فناوري 
در دوران دفاع مقدس در مجموعه هاي صنايع 
هواپيماسازي، پشتيباني و نوسازي بالگردهاي 
ايللران، صاايللران، صنايللع دريايي، سللازمان 
پژوهش هاي نوين دفاعي، مؤسسلله تحقيقات 
و نللوآوري دفاعي، سللازمان تأميللن اجتماعي 
نيروهاي مسلح، سللازمان جغرافيايي نيروهاي 

مسلللح و سللازمان اتكا گفت: در اين سازمان ها 
تاكنون ۱۹ميز تخصصي با هدف تشريح عملكرد 
علم و فناوري سازمان هاي وزارت دفاع در دوران 
دفاع مقدس برگزار شده و مسائل عينيت يافته 
است و خروجي اين سللازمان ها در محورهايي 
همچون بازآماد سازي جنگنده ها، ساخت پهپاد، 
رادار، بي سيم، رمزكننده ها، جنگ الكترونيك، 
قايق هاي تندرو، پدافند شيميايي، همكاري هاي 

كشللوري در جنگ، موضوعات خدمات درماني 
و تأميللن اجتماعللي در دوران دفللاع مقدس و 
پشللتيباني از جنگ اسللتخراج و مورد بحث و 

تبادل نظر شده است. 
سللردار فرحي با اشللاره به اسللتقبال پرشللور 
پژوهشللگران از ايللن همايش گفللت: تاكنون 
مقللاالت متعللددي در خصللوص موضللوع 
اصلي همايش علللم و فنللاوري در دوران دفاع 
مقدس در پايگاه اطاع رسللاني ايللن همايش 
ثبت شده اسللت كه اين تعداد در حال افزايش 
مي باشللد و نشللان مي دهللد موضللوع دفللاع 
 مقدس از ابعللاد مختلف براي ملللت عزيزمان 

اهميت دارد. 
جانشللين وزير دفاع در پايان با بيان اينكه در 
جنگ تركيبللي و همه جانبلله عليه جمهوري 
اسللامي ايللران تحريللف محتللواي جنگ و 
دروغ پردازي و كم اهميت جلللوه دادن آن نيز 
در دسللتور كار رسللانه هاي معاند قللرار دارد، 
گفت: همايش جايگاه علم و فناوري در دوران 
دفاع مقدس تاش دارد با گردآوري اقدامات 
علمي و فناورانه دستگاه هاي مختلف لشكري 
و كشللوري در دوران جنگ، بلله تبيين دقيق 
جايگاه علللم و فنللاوري در آن دوران به نقش 
بي بديل دانشمندان، مهندسان و تكنيسين ها 

در موفقيت هاي دوران دفاع مقدس بپردازد. 

جانشين وزیر دفاع:

تحريف محتواي جنگ در دستور كار رسانه هاي معاند قرار دارد

    گزارش 2

 انقالب اسالمي 
و فرصت سازي از دل بحران ها

نگاهي گذرا به دستاوردهاي انقاب اسامي پس از اغلب بحران هاي 
گوناگون نشللان مي دهد به رغم اقدامات خصمانه دشللمنان ملت، 
انقاب اسامي توانست پيروزمندانه از گردنه هاي سخت و دشوار آن 
تهديدات عبور و آنها را به فرصتي براي ارتقای توانمندي و كارآمدي 

نظام تبديل كند. 
به عنوان نمونه انقاب اسامي از تهديد جنگ تحميلي هشت ساله 
عليه تماميت ارضي و بقای كشور، فرصتي براي ارتقای توان رزمي و 
ايجاد قدرت بازدارندگي و همچنين خلق حماسه هاي افتخارآميز از 

سوي بسيجيان و آحاد جامعه ايجاد كرد. 
تحريم هاي تسليحاتي را به فرصت تبديل كرد و از محدوديت توليد 
سيم خاردار و ساح در دوران جنگ تحميلي به موشك هاي نقطه زن 
و پهپادهاي پيشرفته پس از آن دست يافت. ساخت يكي از بزرگ ترين 
پااليشللگاه هاي جهان، نيروگاه هاي مدرن و پيشرفته، موفقيت در 
عرصه سلللول هاي بنيادي، شبيه سللازي حيوان زنده، بيوشلليمي، 
انتقال ماهواره به فضا و صنعت هسته اي از نمونه فرصت سازي هايي 
بود كه به رغم فشللارها و تهديدات فضاي تحريم در كشللور تحقق 
پيدا كرد.  انقاب اسللامي، القای كليدواژه تقلللب در انتخابات 88 
با هدف ايجاد رخنه و تفرقه در صف واحد نظام مردم ساالري ديني 
را با هوشللمندي و بصيرت امام و امت به فرصللت تبديل و از دل آن 
 حماسلله ۹دي و تجديد ميثاق مجدد ملت بللا آرمان هاي انقاب را 

خلق كرد. 
پديده تكفير كه به منظور تفرقه خونين در جهان اسللام و ضربه به 
انقاب اسامي با ابزار داعش ايجاد شده بود، توسط انقاب اسامي 
به توسعه ساختارهاي قدرت و گسترش عمق راهبردي منطقه اي و 
فرهنگ مقاومت در كشورهاي سوريه، عراق، لبنان و يمن تبديل شد 
و در شرايطي كه ناامني و بي ثباتي در منطقه حاكم شده بود، امنيتي 

پايدار براي كشور پديد آمد. 
بنابراين با بهره گيري از تجربه فرصت سللازي انقاب اسامي از دل 
چالش ها و تهديدات فراروي خود در گذشللته، مي تللوان گفت اين 
بار نيز به فضل الهي، اقدامات دشللمن عليه ملت ايران، فرصت هاي 
ذي قيمتي را براي انقاب اسامي توليد خواهد كرد، مشروط بر آنكه 
بتوان ماهيت و ريشه هاي حوادث اخير را شناخت و ضمن واكاوي و 
آسيب شناسللي دقيق از علل و عوامل اين اتفاقات، برخي شيوه هاي 
حكمراني را آن هم در عصر غلبه فضاي مجازي اصاح و نقاط ضعف 

و آسيب پذير برطرف كرد. 
از نگاه مقام معظم رهبري حوادث اخير در قالب يك جنگ تركيبي و 
با برنامه ريزي دشمن خارجي و به منظور مهار قدرت رو به پيشرفت 
انقاب اسامي به وجود آمد. از سللوي ديگر و به تعبير معظم له بايد 
اشكاالت و سهم ضعف هاي خود را نيز در بروز چنين حوادثي مدنظر 
داشت. »اين جوري نيست كه ما هيچ اشللكالي نداريم، فقط دشمن 
خارجي است كه دارد ]مشكل ايجاد مي كند[، نه، مگس روي زخم 
مي نشيند، زخم را خوب كنيد، زخم را نگذاريد به وجود بيايد. ما اگر 
مشكل داخلي نداشته باشيم، نه اين شبكه ها مي توانند اثر بگذارند، نه 

امريكا مي تواند هيچ غلطي بكند.« 
بر اين اسللاس نگاه جامع و همه جانبه به اين وقايللع اقتضا مي كند 
كه همزمان به اقدامات پيچيده دشللمن در جنگ تركيبي بر بستر 
جنگ شناختي و بازسازي مقوله سرمايه اجتماعي و برطرف كردن 
نقاط ضعف و آسيب پذير توجه كرد. در اين ميان دو مقوله شبكه ها 
و رسللانه هاي اجتماعي و نهادهاي آموزشللي و فرهنگي از اهميت 
 بسللزايي برخوردار بوده و بايللد جوهره اصلي اين فرصت سللازي را 
تشكيل دهد.  در نتيجه حوادث اخير بايد اذعان داشت تحوالت حوزه 
رسانه هاي نوين اجتماعي و غفلت كارگزاران كشور در واگذاري اين 
عرصه به صاحبان پلت فرم هاي خارجي، سبب ايجاد خطاي ادراكي 
و تله حباب اطاعاتي در بخشللي از جامعه به ويژه نسل جوان شده 
اسللت، به گونه اي كه صاحبان امپراتوري هاي رسانه اي غربي اجازه 
نمي دهند بسياري از دستاوردها، رخدادهاي مثبت و اميدآفرين در 
كشللور پژواك يابد و به گوش افراد جامعه برسد. از جمله داليل اين 
مسئله كمرنگ شدن مرجعيت رسانه ملي و غلبه شبكه هاي اجتماعي 
مانند اينستاگرام، تلگرام، توئيتر و فيس بوك است كه امروزه تبديل 
 به جنگ افزار شده اند و همان كار تسليحات را عليه نسل جوان كشور 

انجام مي دهند. 
اين مهم مي طلبد به منظور فرصت سللازي از تهديللدات پديدآمده 
سللرمايه گذاري و تللاش در جهت ايجللاد اينترنت ملللي و تقويت 
پلت فرم هاي داخلي دوچندان شده و بلوك رسانه اي انقاب اسامي 

داراي قابليت رقابتي با رسانه هاي نظام سلطه پديد آيد. 
همچنين در نتيجه حوادث اخير بايد اذعان داشت كه جريان تعليم 
و تربيت از طريق نظام آموزش رسللمي در مدارس و دانشگاه ها كه 
مهم ترين بخش نظام تعليم و تربيت كشللور را تشللكيل مي دهند، 
نتوانسللته اسللت در جامعه پذيري نسللل جديد موفق عمل كند، از 
اين رو ايجاد تحول اساسللي در محتوا، متون و شلليوه هاي آموزشي 
و گفتماني با نسللل جوان به موازات گزينش مطلوب اعضاي هيئت 
علمي دانشگاه ها و معلمان مدارس در تراز انقاب اسامي بايد مورد 

توجه جدي قرار گيرد. 
 به هر ترتيب واقعيت اين است كه انقاب اسامي يك فرايند مستمر 
است كه براي رسيدن به قله هاي پيشرفت و سعادت نهايي، منزل هايي 
در مسير مي بيند كه براي رسيدن به هر منزل با موانع و چالش هاي 
جدي و بعضاً هزينه زا مواجه مي شود اما اين چالش ها فرصت ساز نيز 
بوده و باعث مي شود منزل هاي اين مسللير پرفراز و نشيب به محلي 
براي تأمين قوا براي حركت به سمت منازل ديگر تبديل شود. آري 
انقاب پديده اي زنده و پويللا و پيش رونده و پيش برنده اسللت و به 
دليل ماهيتش صرفاً »دفع كننده تهديدات« نيست بلكه تهديدات 
را به فرصت تبديل مي كند. آن گونه كه شهيد قاسم سليماني عزيز 
مي فرمود: »اگر خوب بنگريم در دل هر تهديدي، فرصت هايي نهفته 

است كه در خود فرصت ها نيست.« 

   گزارش یک

دكتر محسن محمدي الموتي

فراخوان هاي اخير ضدانقاب يك ويژگي مهم 
دارد و آن اينكه ضدانقاب تاش كرده است 
فراخوان ها را به جاي ميادين بزرگ شللهر به 
محات منتقللل كند. خبرگللزاری فارس در 
مطلبی به چرايی اين تغيير تاكتيك پرداخته 

و نوشته است:
 ضدانقاب بللاز هم بللراي چنللد روز آينده 
فراخللوان داده اسللت و طبللق روال سللابق 
رسللانه هاي سللعودي و انگليسللي متولللي 
تبليغات ايللن فراخوان ها شللده اند، اما يك 
ويژگي در اين فراخوان ها مشهود است و آن 
اينكلله ضدانقاب چند وقتي اسللت تصميم 
گرفته اغتشاشللات را از ميادين بزرگ شهر 
به محللات جابه جا كنللد.  بللراي فهم علت 
اين ماجللرا توجه به دو نكته ضروري اسللت:

اول اينكه ضدانقاب از ابتداي اين اغتشاشات 
با خشونت زيادي وارد ميدان شد كه تقريباً در 

تاريخ بعد از انقاب اين ميزان از خشونت آن 
هم از ابتداي اغتشاشات بي نظير است. 

دوم اينكه ضدانقاب بهانه اغتشاشات را يك 
امر ديني و باور قلبي مردم انتخاب كرد. مردم 
ايران نسبت به دين اسام اعتقاد عميقي دارند 
و بهانه قرار دادن حجاب به عنوان يك واجب 
شرعي براي جريان سازي اجتماعي قطعاً در 
جامعه ديني ايران نمي توانست مردم را عليه 

حاكميت تحريك كند. 
همين دو اشللتباه بزرگ باعث شللد مردم با 
فراخوان هللاي ضدانقاب همراهللي نكنند و 
ضدانقللاب در التهاب آفريني بللا بي اعتنايي 
مردم مواجه شللود. ضدانقاب بللراي جبران 
كاستي هايي كه ناشللي از دو مؤلفه باال ايجاد 
شده بود، تاش كرد از دو مسير اصلي همچنان 
مردم را تحريك كند و به خيابان بكشاند: يكم: 

ترفند دروغگويي و دوم: ترفند كشته سازي.

اما مشللت جريان برانداز باز شد و ترفندهاي 
اين جريللان يكي پللس از ديگري لللو رفت. 
انتشللار آمللار ۳8هللزار دروغ در ۴5روز و رو 
شدن پرونده ۴0 فوتي هفته هاي گذشته كه 
ضدانقاب تاش كرده بود فوت آنها را گردن 
نظام بيندازد، بدبيني مردم به اين جريان را 

مضاعف كرد. 
از طرفي رويكرد مداراي نظام با فضاي تندي 
كه ايجاد شده بود، سبب شللد مردم به مرور 
خود به اغراض ضدانقللاب و مدعيان »زن، 
زندگي، آزادي« بيشتر پي ببرند و از همراهي 
با اين جريللان حللذر كننللد.  عدم همراهي 
مردم باعث شللد ضدانقاب نتواند تجمعات 
گسترده اي را تدارك ببيند. فراخوان هايي كه 
با تبليغات رسللانه هاي سعودي و انگليسي با 
تمام توان تبليغ مي شدند هم نتوانست اعتماد 
مردم را جلب كند و چنين شد كه ضدانقاب 

از ايجاد اغتشاشات گسترده نااميد شد. فيلم 
و تصوير ميادين خالللي در اوج فراخوان هاي 
ضدانقللاب حيثيتي بللراي ضدانقاب باقي 
نگذاشللت و اين جريان از اواخر آبان، چاره را 
تنها در اين ديد كه با ژست خاقانه بخواهد 
فراخوان هللاي خللود را از مياديللن بزرگ به 

محات جابه جا كند. 
فراخللوان بللراي محللات يللك ويژگللي 
مهللم دارد و آن اينكه با يك گللروه كوچك 
تخريبگر مي توان در يك شللب همزمان در 
ده هللا محله شللهر عمليات تخريبللي انجام 
داد و ادعللا كللرد در محات مختلللف مردم 
با اغتشاشللات همراهي كردند. هيچ كسللي 
 هللم انتظار يللك تصويللر از جمعيللت انبوه 
ندارد.  ايللن ترفند را مي تللوان آخرين ابتكار 
ضدانقاب براي پركللردن خأل عدم همراهي 

مردم تعبير كرد. 

چرا ضدانقالب از ميادين بزرگ به محالت عقب نشيني كرد؟

خبر

عضو هيئت رئيسه مجلس خبر داد

معرفي بذرپاش
 به عنوان وزير پيشنهادي راه و شهرسازي

عضو هيئ�ت رئيس�ه مجلس ش�وراي اس�امي ب�ا بي�ان اینكه 
نام�ه معرف�ي مه�رداد بذرپ�اش ب�ه عن�وان وزیر پيش�نهادي 
راه و شهرس�ازي ب�ه مجلس واصل ش�ده اس�ت، گفت: ای�ن نامه 
در جلس�ه علن�ي نوب�ت عص�ر دی�روز اع�ام وص�ول ش�د. 
حجت االسام عليرضا سللليمي در گفت وگو با ايرنا، با بيان اينكه نامه 
معرفي مهرداد بذرپاش به عنوان وزير پيشللنهادي راه و شهرسازي به 
مجلس واصل شده اسللت، گفت: اين نامه در جلسه علني نوبت عصر 

ديروز اعام وصول شد. 
عضو هيئت رئيسه مجلس اظهار داشت: طبق آيين نامه داخلي مجلس، 
وزير پيشللنهادي به مدت يك هفته فرصت حضور در كميسيون هاي 
تخصصي براي ارائه برنامه ها و پاسخ به سللؤاالت را دارد، بر اين اساس 

جلسه بررسي صاحيت آقاي بذرپاش ۲0 آذر برگزار مي شود. 


