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 (( صفحه4 ))

تعیین سرنوشت

دلسردي برخی آحاد جامعه از شرکت 

در انتخابات

تشویق به یک استعفاي شوم

امپراطوري دروغ
قدرت رسانه در مدیریت قضاوت مردم پیرامون حوادث اخیر

(( صفحه3 ))

چه کسانی دولت را تشویق به استعفا 

می کنند؟

از درد العالجی به خر میگن خانمباجی

بررسی دخل و خرج هاي یکساله در

 الیحه اي که قرار است اقتصاد کشور را

 مدیرت کند!

(( صفحه8))

تجدید نفسِ
روح انقالب

حال و هواي این روزهاي کســانی که صبحگاه زیر 

تابوت فرماند هاي مویه می کنند و شــــــامگاه در 

محاسبه ي ثمرات مادي عزاداري خلق اهللا به شب 

بیداري می نشینند بی تفاوت با حال و هواي جنگ 

احد نیسـت، درحالی که در زمانه اي بسـیار دور از 

غزوات پیامبر(ص) زندگی می کنیم و فتنه ها دیگر 

امانی براي تنفس و تجدید قوا باقی نگذاشته اسـت 

و اشــک ریزان در میان ســراپرده ي ســـیاه این 

روزهاي ایران نصـــرم ن ا هللا و فت ح القریب را زمزمه 

می کنیم چرا که شـهادت هاي پی در پی از جنس 

جان و آبرو در این روزها حکایت از ســـــیاه ترین 

لحظه ي شب و سپس طلوع سپیده ي صبح دارد.

دیو هم خود را سیه رو دید شکر

م یفکندند اَندر آتش مرد و زن

در فناي جسم صادق تر شدند

تا چنان شد کان عوانان خلق را

روزگاران گذشـته نیز رنج نامه ها گفته و ســروده 

بودند از آزادگان این کهن ســرزمین که به فنا فی 

اهللا رسیدند. در ادبیات ایرانیان حضـــرت موالنا در 

دفتر اول مثنوي معنوي پس از قصــــه ي فراق و 

عشق حکایت پادشاهان جهود را بازگو می کند که 

ین طوایف و ادیان  آمال آن ها در ایجاد فـتـنه ها ـب

بود. روزگاري پادشـــاهی جهود بتی بر پاي کرد و 

نهیب زد که سرپیچی از سـجده به این بت عاقبتی 

جز آتش در پیش نخواهد داشـت و خلق ترســان 

سجده ها می کردند تا روزي که یکی از بی گناهان 

این قوم میانه ي آتش زبان باز کرد که گلســــتان 

اینجاست و جهنم دنیایی که باید به بت ها سـجده 

کرد و بعد از آن بود که انقالبی از جنس ســوختن 

در مقابل پادشــاه جهود آغاز شـــد که آبی یاراي 

خاموشی آن نباشد.

آن یهودي شد سیه رو و خجل

درحالی که آواز برهم خوردن شمشـــــیر ها نوید 

نصـرت و پیروزي قطعی را به مســلمانان میداد اما 

وجود شبح نفرت انگیز غرور بر لشـــــکریان سایه 

انداخت و کارزار احد را که قـــرار بود با فتح الفتوح 

پشــت سر بگذارند هراسان ترك کردند و جســم 

زخمی رسول اهللا(ص) توسط یکی از زنان صـحابی 

و علی بن ابی طالب به مدینه بازگردانده شـــد در 

حالی که بر تمام مصـائب مســلمانان داغ شهداي 

احد و حمزه سیدالشهدا هم افزوده شده بود ...

مکر شیطان هم درو پیچید شکر

سـی و یکمین شـماره از بی تعارف تقدیم دیدگان 

اش کبار اما امیدوار شما.

خلق خود را بعد از آن بی خویشتن

منع م یکردن�د: کاتش در مَیا”

کندر ایمان خلق عاشق تر شدند

شد پشیمان زین سبب بیماردل

در فناي خود صادق تر شدند

شکست اصالح طلبانه

(( صفحه 2 ))
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چـرا  که اراده ي الهـی بـر پیــروزي این ملت 

اســــــت؛ و نه تنها امروز بلکه در آینده اي نه 

چندان دور ، ثمره ي صبر و قدرشناسی خود را 

از روزهاي تاریخ سازي همچون تشـییع سردار 

دلها یا منهدم کردن پایگاه عین االســــد و یا 

حتی حضور پر شور مردم در نماز جمعه تهران 

را میبینیم. مگر میشـــود دست خدا در کاري 

باشد و نتیجه ندهد؟ اما چه شده است که رهبر 

انقالب پس از هشت سال الزم دانسـته در نماز 

جمعه حضــور پیدا کند و نفســی به نیروهاي 

عاشقش دهد؟

 همه چیز از نیمه شـبی آغاز شـد که دولت بی 

آبـروي آمـریکا و انگلیس با هدف قــرار دادن 

بزدالنه ي ســـردار دلها ، قلب عالم امکان ، آقا 

امام حســـــین(ع) ، را به درد آوردند. گویا از 

لحظه اي که  ارواح مطهر سـردار ســلیمانی و   

ابومهدي مهندس در آغوش امام حسـین جاي 

گرفتند ، مکتبی قدرتمند در خاورمیانه و حتی 

بقیه نقاط جهان تاســیس شــد و آنچنان داغ 

جنایات آمریکا و انگلیس را در دل ما تازه کـرد 

که حتی با سیلی ایران به عین االسد که ضـربه 

اي بود بر هیبت ابـر قدرت نماي بـزرگ جهان 

،آرام نگرفتیم و همچنان خواهان انتقام سخت 

هســــتیم تا زمانی که نه تنها دست آمریکا از 

خاورمیانه برچیده شـود بلکه تا پایان آن یعنی 

زمانی که کاخ سفید حسینیه ، پنتاگون منهدم 

و اسراییل نابود شود. چرا که سـپاه قدس دیگر 

محدود به ایران و یا خاورمیانه نیســـت ، زین 

پس رزمندگان بدون مرز ما را هر کجا که ســر 

بچرخانید خواهید دید و کابوس روزها و شـب 

هایش خواهند شد.

،،

،،  تزریق کرد تا بدانیم اگر در  راه حاج

 قاسم سلیمانی  جلوي گلوله ي تفنگ ها بایستیم و 

جان دهیم  و یا  اگر در راه سردار حاجی زاده جلوي  

اتهاماتِ سقوط  هواپیماي اکراینی  بایستیم  و آبرو 

دهیم ، هیچ یک  پوچ  نیست؛  چرا که اِنَّ اهللا معنا،  

جانی تازه به کالبد نیروهاي خسته جانِ انقالبی

   میلیون ها شنونده از سراسر ایران و جهان، 

 حال که نیروهاي انقالبی خسته ي دفاع از عقاید و 

آرمان هایی بودند که در این دو هفته به نبردي سخت 

میمانست؛رهبرِ انقالب به میدان آمد و با ایراد خطبه اي 

در نماز جمعه ي تهران در برابر دو میلیون نمازگزار و

کند .

 حال که در باران فتنه هاي آخـــرالــــزمان ، 

نیروهاي انقالبی خســـــته ي دفاع از عقاید و 

آرمان هایی بودند که در این دو هفته به نبردي 

سخت در فضــــاي مجازي و یا حتی در جمع 

هاي دوستانه یا خانوادگی میمانســـت ، رهبرِ 

انقالب به میان میدان آمده و با ایراد خطبه اي 

در نماز جمعه ي تهران در برابر چشـم هاي دو 

میلیون نمازگزار در میان ســرما و حتی برف و 

میلیون ها شـنونده از سـراسـر ایران و جهان ، 

جانی تازه به کالبد نیروهاي  خســـــته جانِ 

انقالبی تزریق  کرد تا  بدانیم اگـر در  راه حاج 

قاســم ســلیمانی  جلوي  گلوله ي  تفنگ ها 

بایسـتیم و  جان  دهیم  و یا  اگر در راه سردار 

حاجی زاده جلوي  اتهاماتِ سقوط  هواپیماي 

اکراینی  بایستیم  و آبرو دهیم ، هیچ یک  پوچ  

نیست؛  چرا که اِنَّ اهللا معنا،  

در ســـــال 2012 میالدي در حالیکه جهان در 

تکاپوي یافتن راه هاي خنده دار نجات از مــرگ 

بود تا بتواند از پیشـــــــــــگویی پایان جهان 

نوســترآداموس فرار کند و زنده بماند ، خطبه ي 

نماز جمعه ي  آیت اهللا خامنه اي بهار عربی را در 

خاور میانه آغاز کـــــرد و نه تنها بیداري و ظلم 

سـتیزي را در دل ملت عربِ یمن و بحرین ، آنهم 

در روزهایی که تصور میشد پایان دنیاست ، بیدار 

کـرد ، بلکه قبل از آن در خطبه ي نماز جمعه ي 

1991،  با تابو شکنی پیوند اخوت و همبسـتگی 

بین عــرب و عجم ایجاد کــرده بود تا از بیداري 

اســالمی ایرانی قدمی دیگر به ســـوي بیداري 

اســـالمی جهانی برداریم. قدمی بزرگ که نوید 

آینده اي پر از زیبایی هاي عصــر ظهور را میداد، 

قدمی که نشـان میداد دنیا، زیبا به پایان میرسد 

نه آنگونه که جهانیان در تکاپوي فــرار از منهدم 

شدنش هستند.

تجدید نفسِ روح انقالب

رفراندومی که در روزهاي تشــــــــییع سردار 

ســـلیمانی و ابومهدي مهندس در کف خیابان 

هاي ایران انجام شد ، چنان برق از سـر رفراندوم 

خواهان پراند که با بیچارگـی به فکـر توجیه و یا 

حتی سانسور این حضور پر شور و عاشقانه مردم 

ایران بودند. چنانکه گویی کودکی خردســــال 

سعی در تمیز کردن خرابکاري خود دارد.

وقتی تهاجم هیبریدي آمریکا توانســـــــــت 

هواپیماي اکراینی را در خاك ایران و به وسـیله 

ي موشک هاي ایران منفجر کند ، دانسـتیم که 

نه تنها آن چند صـد نفري که به دنبال بهانه اي 

بودند تا عقده هاي خود را از حضــــور میلیونی 

مردم در تشـــــییع سردار، خالی کنند؛ ایرانی 

نیستند. بلکه آنانی که فریاد سر میدادند: نه غزه 

نه لبنان جانم فداي ایـران، نیـز نه تنها ایـرانـی 

نیستند بلکه حاضر نیسـتند از اندکی از آسایش 

زندگـی مـرفه و مـزدورانه ي خود بـراي ایـران 

بکاهند. از آن پس بیش از پیش مطمئن شـدیم 

که کسانی که پاي میز مذاکره، در موضع ضعف، 

با جنتلمن هاي قاتلی که در موضــــــع قدرت 

هسـتند مینشــینند ، خود نیز قاتالنی در لباس 

روحانیت هســتند. گویا دو سر میز مذاکره یک 

نفر نشسته...

در آخر دانســـتیم علم و فناوري باید از دستان 

مخرب دولت و نیروهاي پشــت پرده ي دشمن 

نجات پیدا کند و توان جوالن داشــته باشــد تا 

بتوانیم به وسیله ي آن با خودسازي کشـــــور 

اقتصـــاد و رفاه مردم ایران را فراهم کنیم. قوي 

شــویم تا دلقک هاي آمریکاییِ دروغگو به نیت 

فـرو کـردن خنجـر زهــرآلود خود به قلب ملت 

ایران،  ادعا نکنند کنار ایران هســـــــــتیم و 

میخواهیم اقتصاد ایران را رشد دهیم.

گویا وقت برداشتن قدمی

در طی دو هفته ي گذشته

 دیگر رسیده...

 حال پس از هشـت سال ، رهبر 

انقالب، جان بخشــی دوباره اي 

به  ملت  آزادي خواه ایـــران و 

جهان انجام دادند.

 اتفاقاتـی پیش آمده که در هـر 

کتاب تاریخی نوشــته شـــود ، 

ماهیت آن را به داستان افســانه 

اي تغییر میدهند چرا که شـاید 

سالها بعد کمتر کسی آنها را باور  

شکوفه الهی نیا
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و کاال و خدمات، نسبت به الیحه مصوب سال 

قبل، کاهش، و در  عوض مالیات بـــر درآمد 

ها، افزایش پیدا کرده است. مالیات مشاغل و 

مالیات بر ارزش افزوده نیز، جزء اقالم اصـلی 

مالیات ها قرار گرفته. این در حالی اسـت که 

سهم مالیات ثروت و مسـتغالت از کل درآمد 

هاي مالیاتی بســـیار ناچیز است. در این جا 

ذکر این نکته ضـــروري اســـت که به طور 

معمول اصلی ترین راه تامین مالی دولت ها، 

مالیات است. اما نســـــبت مالیات بر تولید 

ناخالص داخلی در ایران کمتر از نصــــــف 

کشـورهاي پیشــرفته است. علت اصلی این 

موضوع نیز پایه هاي مالیاتی ناقص، معافیت 

هاي مالیاتــــــــی بــــــــی دلیل (مثل 

معافیتهنـرمندان، مناطق آزاد) و فــرارهاي 

. یا بسـیاري از مالیات  مالیاتی گسترده است

هاي مرسـوم در دنیا، چون مالیات بر عایدي 

سرمایه، ارزش افزوده زمین، زمین بایر، خانه 

هاي خالی، اجاره ســــاختمان و... در ایران 

دریافت نمی شود

در نتیجهِ بــــرخورد دوگانه دولت با حقوق 

بگیران و فرادســــتان،  بار مالیاتی به عهده 

کارمندان، کارگران، صاحبان  مشــــاغل و 

صنایع  کوچک و متوسط نهاده شـده اسـت. 

این در حالی اسـت که با ســقوط ارزش پول 

ملی، ســقف  معافیت مالی ســاالنه  حقوق 

بگیران در بودجه امسال  مانند سال گذشته  

است. از طرفی، دولت  با افزایش غیر  واقعی 

و دســـتوري نرخ  ارز و افزایش قیمت  ها و 

سقوط دستمزد ها، در اصـل از  مردم مالیات 

نامرئی  تورمی  می گیرد  و  به  خودش  و 

 فرادستان و بنگاه هاي دولتی و خصــوصی، 

یارانه افـزایش نـرخ ارز مـی دهد. بنابــر این 

سهم مالیات از شرکت هاي سـود ده ، دالالن 

و فرادستان که می تواند یکی از منابع درآمد 

مهم دولت در شـــــــرایط کمبود بودجه و 

جلوگیري از استقراض بیشــــــتر باشد، در 

الیحه بودجه امســـــال عمال رشدي نیافته 

است. 

 در الیحه بودجه سـال 99 فروش روزانه یک 

میلیون بشکه نفت پیشبینی شده که به نظر 

غیر واقعی اسـت. همچنین سـهم صــندوق 

توســـــعه ملی از درآمد نفتی کاهش یافته 

اسـت. این در حالی اسـت که فروش نفت در 

ســــال قبل به طور میانگین روزانه کمتر از 

500 هزار بشـــــــکه بوده. ضمن آن که در 

شــــرایط تحریمی و کاهش قیمت نفت و با 

توجه به این که دولت تا کــنون در دور زدن 

تحریم ها، از جمله عرضـــه و فروش نفت در 

بورس، آنچنان موفق نبوده؛ حدود 30 هـزار 

میلیارد تومان کســـري از این ناحیه متوجه 

دولت خواهد شد، که این کســـري فقط می 

تواند از طریق افزایش نرخ ارز حاصـل شـود. 

جداي از این که طبق برآورد کارشناسان، در 

صورت تامین آن از سیســـــتم بانکی، فقط 

همین عامل می تواند حدود 10 درصـــد به 

حجم نقدینگی در سـال 98 اضـافه کند؛ این 

بدهی به این معنی اسـت که بودجه دولت از 

جیب دولت هاي بعدي بســـــته شده و این 

دولت هاي بعدي هســـــــتند که مکلف به 

بازپرداخت  بدهکاري هاي دولتند. 

و اما در خصـــــــوص درآمد هاي حاصل از 

مالکیت دولت...

بودجه کشـــــــــور سال ها است که صرفا با 

وابستگی شدید به درآمد هاي منابع نفت و گاز 

در تقالي تامین هزینه هاي کشــــــور است. 

خروجی چنین بودجه هاي معیوبی چیزي جز 

اضمحالل تولید و بخش واقعی اقتصــاد، فربه 

کـردن بخش هاي نامولد و مبتنـی بــر رانت، 

رشد بیکاري، تضـــــعیف ارزش پول ملی و... 

نبوده است. چالش بزرگ اقتصاد کشور کمبود 

منابع درآمدي براي دولت نیســت. چنان چه 

اگر رانت هاي متنوعی که به بخش هاي دولتی 

و خصــوصی داده می شود، کاهش پیدا کند و 

اخذ مالیات از صـاحبان ثروت، منافع و درآمد 

هاي کالن در دســتور کار دولت قرار گیرد، نه 

تنها مشکالت مالی دولت برطرف می شود، که 

بدون نیاز به اسـتقراض، منابع مالی جدید هم 

ایجاد خواهد شد.

با توجه به آن چه تا به حال گفته شــد؛ بودجه 

99 عمال یک نسخه رو نویسـی شده از سنوات 

گذشته بوده؛ طبق معمول به هیچ وجه ناظر بر 

تحریم ها نوشته نشـــده و بدون هیچ راه حلی 

براي جبران کسري بودجه، بی مهابا استقراض 

و بدهی دولتی را افزایش می دهد. 

مثال باقـی مانده درآمد نفتـی دولت که باید به 

صـندوق توسـعه ملی واریز می شـد، به عنوان 

بدهی دولت منظور شــده و این خود شـــیوه 

جدیدي از استقراض است که در الیحه بودجه 

امسال شاهد آن هستیم.

در این جا ذکر این نکته ضــروري اســـت که 

فلسـفه ایجاد صندوق توسعه ملی این بوده که 

محل ذخیره درآمدهاي نفتی باشـد، تا درآمد 

حاصــل از فروش نفت به عنوان یک ســرمایه 

ملی در مخارج جاري دولت وارد نشــــــده و 

تبدیل به ســـرمایه اي مولد شــــود. اما این 

صــندوق در ســال هاي اخیر تبدیل به قلکی 

براي دولتها شـده تا کمبود منابع خود را از آن 

جبران کنند. موضــوعی که در بودجه ســال 

آینده وخیم تر نیز شده است.

همچنین دولت می توانسـت در ابتدا درآمد ها 

را واقعی و با توجه به شــرایط تحریمی و رکود 

اقتصـادي پیش بینی کند و سپس هزینه هاي 

خود را بــر مبناي درآمد ها در نظــر گیـــرد. 

پیشــــنهادي که هر ساله توسط کارشناسان 

مطرح می شـــــود. اما دولت این کار را انجام 

نداده است. یا دولت می توانســــــت در ابتدا 

عملکرد شـرکت هاي دولتی را شــفاف کند و 

ســپس بر مبناي عملکرد براي آنها بودجه در 

نظر گیرد. 

،،

،،
از مهمترین و اسـاســی ترین انتقادات وارد بر 

کلیت بودجه ســــال 99 نوع برخورد دولت با 

کسب و تخصیص بودجه بوده که با پیش بینی 

هاي بلند پـروازانه و غیـر عملیاتـی، نتیجه اي 

جز کســــري بودجه به همراه نخواهد داشت. 

البته کســري بودجه به خودي خود مشــکل 

بزرگی نیســـت، ولی عدم تخمین درست آن، 

مشــــکالتی اساسی به همراه خواهد داشت. 

ضـــمن آن که حجم بی برنامگی و عدم تالش 

براي تنظیم الیحه با کســري بودجه کمتر، به 

حدي است که گویا کسري بودجه براي دولت، 

اساسا مشکلی محسوب نشده!

بودجه ویتـرین و آینه تمام عیار حکمــرانــی 

است که با عدد و رقم نشــان می دهد حکومت 

چگونه بر مـردم حکمـرانـی مـی کند. به قول 

معروف بودجه ات را نشان بده تا به شما بگویم 

چه طور کشـــور خود را اداره می کنید. الیحه 

بودجه به عنوان عملکرد مالی یکسـاله دولت، 

باید به گونه اي تنظیم شـود که راه اصـالحات 

اقتصادي را باز کند و وضعیت معیشـتی مردم 

را بهبود بخشد. اما در کمال تاسف شاهدیم که 

دولت الیحه اي را تقدیم مجلس کــرده که نه 

تنها بهبود بخش وضعیت اقتصــادي کشــور 

نخواهد بود، بلکه خود به عنوان تکهاي از پازل 

تحریمی عمل کرده و کشور را به ورطه سقوط 

میکشـاند. این در حالی است که با توصیه ویژهِ 

سال گذشته رهبري در خصـــــــوص اصالح 

ساختاري بودجه، کارشناسان اقتصـــادي راه 

هاي عملیاتــی مختلفـــی را پیش پاي دولت 

نهادند. اما نه تنها هیچ کدام از آنها مورد توجه 

قرار نگرفته، که الیحه بودجه سال 99 بســـی 

ضعیف تر از سیاق پیشین خود تنظیم گردیده 

اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت. 

براي مثال بر خالف توصــــــــیه اکید عموم 

کارشناسان اقتصـــادي، سیاست دالر 4200 

تومانی در ســال بعد نیز کماکان ادامه خواهد 

داشت و 10/5 میلیارد دالر از پول فروش نفت 

صــــرف واردات با دالر 4200 تومانی خواهد 

شد. سیاستی که جداي از ایجاد مفســــــده 

اقتصـادي و کمک به واردات و تضـعیف تولید 

داخلی، ایجاد کســري بودجه حدودا 30 هزار 

میلیارد تومانی را نیز به همراه خواهد داشت.

در خصــــــوص درآمد هاي مالیاتی، مالیات 

اشخاص حقوقی و همچنین مالیات بر واردات 

از درد العالجی به خر میگن خانمباجی
بهار سعیديبررسی دخل و خرج هاي یکساله در الیحه اي که قرار است اقتصاد کشور را مدیرت کند!

 خود به عنوان تکهاي از پازل تحریمی عمل کرده و 

کشور را به ورطه سقوط میکشاند. این در حالی

 است که با توصیه ویژهِ سال گذشته رهبري در خصوص

 الیحه بودجه به عنوان عملکرد مالی یکساله دولت، باید به 

گونهاي نوشته شود که راه اصالحات اقتصادي را باز کند و 

وضعیت معیشتی مردم را بهبود بخشد. اما در کمال تاسف 

شاهدیم که دولت الیحهاي را تقدیم مجلس کرده که نه تنها     

بهبود بخش وضعیت اقتصادي کشور نخواهد بود، بلکه

 اصالح ساختاري بودجه، کارشناسان اقتصادي راههاي عملیاتی 

مختلفی را پیش پاي دولت نهادند. اما نه تنها هیچ کدام از آنها 

مورد توجه قرار نگرفته، که الیحه بودجه سال 99 بسی ضعیف تر 

از سیاق پیشین خود تنظیم گردید
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پیشــتر در ویژه نامه ي شهادت سردار سلیمانی 

نوشـتیم که براي نیل به یک تحلیل ســیاســی 

کارآمد از دي ماه 1398 چاره اي جز صبر و گذر 

زمان نداریم اما آنچه بی پرده آشکار است اسارت 

جامعه ي ایرانی در امپراطوري دروغ است.

ســـــــواالتی از جنس حوادثی که روز ها بر ما 

میگذرد!

در عین االسد چه اتفاقی افتاد که آمریکا از اقدام 

به حمله به 52 نقطه ایـران و تـرور رهبـرانقالب! 

منصرف شد؟ چرا مقام اول اجرایی کشور قبل از 

شروع حمله باید از هواپیماي مسـافربري ایرانی 

که توســـــط ناو وینس آمریکا مورد حمله قرار 

گرفت صحبت کند؟ چرا ترامپ بالفاصـله پس از 

سـقوط هواپیماي اکراینی این واقعه را به پدافند 

هوایی ســپاه پاســـداران ارتباط داد و متحدان 

سیاسی آمریکا نیز بالفاصله این موضـوع را تکرار 

کردند؟ چرا رئیس شـــــوراي عالی امنیت ملی 

یعنی رئیس جمهور در شرایط جنگی پرواز هاي 

عادي را لغو نکرد؟ چرا عـزاداري بـراي قـربانیان 

هواپیماي اوکراینی پنج روز بعد از ســقوط آغاز 

شد؟ سفیرانگلسـتان میان دانشـجویان معترض 

چه ماموریتی داشت که در مقابل دانشــگاه پلی 

تکنیک بازداشـت شــد؟ چرا فرمانده ي پدافند 

هوایی کشور درحالی که میتواند مقصران بزرگ 

تري را معرفی کند خود را مســـئول تمام وقایع 

معرفی می کند و بار سیاسـی را از دوش دولت بر 

می دارد؟ آیا ســـــامانه پدافند هوایی که پهباد 

بدونه سرنشـین را از با سرنشـین تشـخیص می 

دهد جز با حمله ســـــایبري امکان رویت کروز 

بجاي هواپیماي مسـافربري را دارد؟ فرستادگان 

قطر پس از بیست سال در شرایط فعلی ایران چه 

هدفی از سفر به تهران دارند؟

سرعت حوادث مختلف این روزها در کشـور قلم 

ها را از نگارش هر تحلیلی پیـرامون وقایع عاجـز 

می کند، قریب به سـه هفته از شـهادت ســردار 

سلیمانی می گذرد، حمله ي سـپاه پاسـداران به 

پایگاه آمریکایی عین االســد در عراق، ســقوط 

هواپیماي اوکراینی ناشــــــی از خطاي پدافند 

هوایی سپاه، تجمع هایی که به بهانه ي عزاداري 

براي جانباختگان سـانحه هوایی صـورت گرفت، 

تهدید طـرف اروپایـی بــرجام به فعال کــردن 

مکانیسـم ماشه، رفت و آمد هاي دیپلماتیک در 

تهران و امامت رهبرانقالب در نماز جمعه پس از 

حدود یک دهه تنها بخشـی از رویداد هایی است 

که در کمتر از یک ماه در کشـور رخ داده است و 

اذهان عمومی را در تحیّر فرو برده است. 

در بمباران خبري قرن بیســت و یک اگر پس از 

هر گزاره خبري از خود سوال نپرسیم راهی براي 

بقا نخواهیم داشت.

،،

،،

امپراطوري دروغ استعاره از سیطره ي رسـانه 

هاي خبري در عالم اســــت که محتوایی جز 

آنچه ابرقدرت هاي عالم فـرمان به تهیه ي آن 

دهند را بـــراي مخاطب آماده نمـــی کند و 

پوشیده نیســت که در نبرد با این امپراطوري 

انقالب اسالمی ایران تا به امروز قافیه را باخته 

اســت. به روزهاي گذشــته برگردیم، چگونه 

ممکن است مردم اهمیت حمله به عین االسد 

را درك کنند وقتی هیچ پیش زمینه ي فکري 

درباره ي کم و کیف پایگاه هاي آمریکایی در 

الیوت آرنســــــــون در کتاب روان شناسی 

اجتماعی خود بر این مسـئله صحه می گذارد 

که یک خبر اگر اول به دست مخاطب برسـد و 

مخاطب بنا نباشد تصــــــمیم فوري بگیرد، 

ماندگاري بیشــتري نســبت به گفت و شنود 

هاي بعدي در ذهن او خواهد داشت.

نقش مــی کند اما مـــردم جـــز نمایش رژه 

نیروهاي مسلح اطالعات دیگري درباره ي این 

مســـئله در رسانه هاي پر بازدید در دسترس 

ندارند و در مواقع بحرانی چنین می شــود که 

دیده شـد، به خاطر تاخیر معقول سـه روزه در 

اطالع رسانی (در موارد مشـابه در سایر کشـور 

ها اطالع رسانی حداقل یک هفته طول کشیده 

است) و انتشار نتایج تحقیقات نظامی پیرامون 

حادثه ي هواپیماي اوکــراینــی که همچنان 

ابهاماتی پیـرامون آن وجود دارد عده اي اذعان 

به نابودي اعتماد عمومی می کنند. هر چند که 

اعتماد عمومـی پیش از این هم بارها و بارها از 

هم گسـیخته شده بود. و این درحالی است که 

طرف مقابل با در دسـت داشـتن  ابزار رســانه 

پس از قریب به ده روز از ادعاي اینکه هیچ 

امپراطوري دروغ

خسـارتی در عین االسد ندیده است، خبرنگاران 

cnn وارد پایگاه دوبیلیون دالري ویران شده ي 

آمریکایی ها می روند و این روز ها آمار صـــدها 

کشـته و زخمی و ضربه مغزي شده ي آمریکایی 

ها تدریجا در زمان مطبوع صاحبان قدرت بدون 

هیچ شماتتی منتشـر میشــود و ابایی از پخش 

تصاویر ویرانه هاي پایگاه عین االسد ندارند!

بی تعارف باید بگوییم در میدان رسـانه متحمل 

شکسـت سنگینی شده ایم، رسانه اي که بنا بود 

ابزار آگاهی عمومی باشــد اما تبدیل به شـــبح 

جهل شــده اســـت. اگر مردم ندانند وظیفه  ي   

clear کردن آسمان کشور در شرایط جنگی به 

عهده ي شــوراي عالی امنیت ملی به ریاســت 

رئیس جمهور است بدیهی است انتظار استعفاي 

نظامیان را داشته باشند، اگر مردم از نقشه ي راه 

ســــــپاه قدس در حفظ امنیت منطقه آگاهی 

نداشـته باشـند، بدیهی اسـت که بجاي نابودي 

پایگاه هاي آمریکایی و تکمیل محاصره ي رژیم 

صهیونیسـتی انتظار قتل عام سربازانی را داشته 

باشند که ارزش آن ها در حد گریه کردن پس از 

دســتگیري در خلیج فارس اســت. امپراطوري 

دروغ یک عملیات ســاده ولی تکراري را بارها و 

بارها انجام میدهد. این عملیات به اندازه ي ترك 

کردن نامتعارف نماز توسط رئیس جمهور ساده 

اسـت اما قدرت به حاشــیه راندن یک جمعه ي 

تاریخـــــی را دارد! جمعه اي که کوتاه پیام آن 

شیپور نبرد و اراده در اردو کشـــــــی خیابانی 

اصـحاب انقالبی داشــت. براي تکمیل این پازل 

باید در انتظار حوادث آینده بود. 

مرضیه انبري

 از تفاوت موشک

 با ضد هوایی و ...

 ندارند. باید در نظـــــر 

داشـت در شـرایط فعلی 

توان نظامی  ایران بیش 

از هـر چیـز دیگـري در 

حفظ ثبات کشور ایفاي 

مـنطقه ندارند یا چگونه 

ممکن اســـت درباره ي 

حادثه ي  هواپــــــیما 

قضــاوت درستی داشته 

باشند وقتی اطالعی

خبرنگاران cnn وارد پایگاه دوبیلیون دالري ویران شده ي 

آمریکایی ها می شوند.  این روز ها آمار کشته و زخمی هاي 

آمریکایی تدریجا و در زمان مطبوع صاحبان قدرت بدون 

هیچ شماتتی منتشر میشود و حتی ابایی از پخش تصاویر 

ویرانه هاي عین االسد ندارند!

بر کسی پوشیده نیست که ایران در نبرد با امپراطوري رسانه 

اي غرب تا به امروز قافیه را باخته است. در نتیجه در مواقع 

بحرانی چنین می شود که دیده شد. به خاطر تاخیر معقول 

سه روزه در اطالع رسانی  و انتشار نتایج تحقیقات نظامی 

پیرامون حادثه ي هواپیما، عده اي به نابودي اعتماد

 عمومی اذعان داشتند. این درحالی است که 

 هیچ خسارتی در عین االسد ندیده است، 

طرف مقابل پس از قریب به ده روز از ادعاي اینکه

قدرت رسانه در مدیریت قضاوت مردم پیرامون حوادث اخیر

سال چهارم    شماره 31    8 صفحه     دي ماه 98



  5
ماهنامه سیاسی انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه الزهرا (س)

یادداشــتی نوشــت که نماي دیگري از این 

سـناریوي سـیاســی را ارائه می داد. محمد 

جواد روح نوشــــــت :آقاي روحانی در یزد 

ازکسـري بودجه گفت وبعد از مدت ها به یاد 

آقاي خاتمی افتاد و یک سالمی هم به او کرد 

و یک سري حمالت به رئیســــی و تندرو ها 

انجام داد .همین روش را درکرمان به شــکل 

دیگري ادامه داد. مهمتر از ه�مهِ این ها اعالم 

کرد که به توافقات پشــــت پرده هم پایبند 

است؛ همه اینها ،یعنی روحانی می خواهد به    

بحرانی جنگ و وضعیت نابسامان در مجلس 

ششــــم بود که هم زمان با ارسال دوالیحه 

جنجالی به مجلس، عباس عبدي که در حال 

حاضر هم پیشـنهاد استعفاي رئیس جمهور 

را مطرح میکند، رد این لوایح از ســـــــوي 

شـــوراي نگهبان راعامل فروپاشـــی نظام 

جمهوري اسالمی دانســـــت وتهدید کرد: 

«بقاي نظام درگرو تصــــویب و تایید لوایح 

تبیین اختیارات رئیس جمهوري واصـــالح 

قانون انتخابات است. جز تصویب و تایید این 

رهبر انقالب هم در تابسـتان گذشته در رابطه 

با مطرح شدن این موضوع گفتند: «بعضــــی 

جوري حرف میـزنند، جوري اقدام میکنند که 

به اسـم این که میخواهیم اوضـاع را درســت 

کنیم، درنقشـه دشمن کار میکنند، خودشان 

ملتفت نیستند.این هایی که خطاب می کنند 

عبدي درآن زمان از «خــــروج از حاکمیت» 

مشـارکتی را نیز افشـا میکند و می گوید: «در 

صورت تایید نشدن کامل این دوالیحه، اصالح 

طلبان از حاکمیت خارج خواهند شـــد؛ زیرا 

عمال کاري از دســـت آنها بر نخواهد آمد تابه 

مطالبات مردم پاسخ دهند. خروج از حاکمیت 

هم شــامل اســتعفاي دســته جمعی رئیس 

جمهوري و نمایندگی مجلس ششم است.»

مطرح شـدن موضـوع اسـتعفا اگرهم سـودي 

براي دولت اصـالحات نداشــته باشــد، براي 

مدتی افکار عمومی را مشـغول به خود کرده و 

از پرداختن به مطالبات اصلی باز میدارد.

به نظر می آید که اصـالحطلبان درمواقعی که 

پاسخی به افکار عموم�یِ در انتظار پاسخگویی 

یک مقام مســــــئول ندارند، از این تاکتیک 

استفاده میکنند. چه بســـــا که که در دولت 

دوازدهم هم ازســوي برخی از وزراي روحانی 

شاهد این فرار از پاسـخگویی بودیم و از سـال 

96 تا کنون5 وزیر از مســئولیت خود استعفا 

کرده اند. اسـتعفاي برخی از آنها درسـت چند 

روز قبل از برگزاري استیضــاح آنها درمجلس 

اتفاق افتاد. 

از طرفی سردبیر هفته نامه صدا در 16آذر ماه  

سعید حجاریان هم در اردیبهشــــت ماه سال 

جاري در یادداشــتی باعنوان «اصــالح طلبی 

ومســأله بقا»، استداللیشبیه به توجیه عباس 

عبدي رامطرح کرد و با مضــر دانســـتن آنچه 

شکاف درحاکمیت می دانســت؛ نوشت: شاید 

تمهـید «حاکمـیت یگانه» و پایان دادن به این 

معضـــــــــل ازمعبر استعفاي رئیس جمهور 

وبرگزاري همزمان دو انتخابات دراســـفند ماه 

ســال جاري بگذرد تا نتیجتا، مجلس و دولتی 

همســو با روساي همســـوتر برمصـــدر امور 

قرارگیرند.

اصــــــــــــالحطلبان ازجمله عباس عبدي 

وعبدا...ناصري، دلیل این پیشـــــنهاد خود را 

دلسـوزي براي حاکمیت ومردم عنوان میکنند 

ومعــــتقدند که دولت بعد از اتفاقات آبان ماه 

حتی قادر به تصــمیم گیري درمســائل عادي 

خویش هم نیســـــت. بنابر این چطور میتوان 

انتظار داشت که براي مشکالت اساسی کشـور 

تصمیم بگیرد؟

اصــــــالح طلبان که از ابتداي دولت یازدهم 

همواره حامی آن بودند، چندي اســـــــت به 

استعفاي رئیس جمهور فکر میکنند ویکی پس 

از دیگري پیشـنهاد استعفاي روحانی را مطرح 

میکنند. اما آیا به راســـتی اســـتعفاي رئیس 

جمهور راه حلی براي مشکالت کشورمحسـوب 

می شود یا مشـــکلی بر مشـــکالت دیگر می 

افزاید؟ هدف اصـــــالحطلبان از عنوان کردن 

استعفاي روحانی و بی دولت کردن کشــور آن 

،،هم دراین شرایط نابسامان اقتصادي چیست؟

،،
لوایح، هربرخورد دیگري که با آن ها صـورت 

گیرد، نه تنها مشـکالت نظام را حل نخواهد 

کرد بلکه ممکن است به فروپاشـی نیز منجر 

شود.»

 واکنش دهد؛ فشار

 ازپایین اتفاق بـیفـتد تا 

در باال چانه زنـــی کنند 

که مذاکره انجام شــود. 

اما با نیم نگاهــــــی به 

کارنامه اصــــــالحات 

میتوان دریافت که 

 به شرایط اقتصادي

هر قیمتی که شــــــده 

دوباره مذاکـره کند. وي 

افــزود: دراین جا بود که 

روحانی قمار کرد وقتـی 

که دید چیـــــــزي در 

دسـتش ندارد، بنزین را 

گران کرد تاجامعه

اســتعفا تاکتیکی اســت که از گذشــته در 

دسـتور کار این حزب سـیاسـی بوده اسـت. 

درست تیر ماه سال 67 بود که میرحســـین 

موسوي، نخست وزیر وقت، درشرایط 

          مجدد احتمال استعفاي

       داشــــت جامعه در حال 

حاضر ظرفیت سیاسی برگزاري 

انتخابات خارج از بــــــرنامه و 

زودهنگام را ندارد و خالی شدن 

صندلی رئیس دولت جز ریختن 

آب در آسیاب دشمن نیست. و 

          روحانی  باید  در  نظر  

به دولت که بایســــــتی دولت 

برکناربشــــــود و از این قبیل 

حرفها، این ها دارند در نقشـــه 

دشمن کارمیکنند. نخیر؛ دولت 

باید باقوت سـرکاربماند،کارها را 

انجام بدهد.»

        در نهایت با  مطرح  شدن

استعفا اگرهم سودي براي دولت اصالحات نداشته

 و از پرداختن به مطالبات اصلی باز میدارد.  با  مطرح  شدن مجدد 

احتمال استعفاي روحانی باید در نظر داشت جامعه در حال حاضر 

ظرفیت سیاسی برگزاري انتخابات خارج از برنامه و زودهنگام را 

ندارد و خالی شدن صندلی رئیس دولت جز ریختن آب در آسیاب 

دشمن نیست.

 باشد، براي مدتی افکار عمومی را مشغول به خود کرده

 استیضاح آنها درمجلس اتفاق افتاد. مطرح شدن موضوع

به نظر می آید که اصالحطلبان درمواقعی که پاسخی به افکار 

عموم�یِ در انتظار پاسخگویی یک مقام مسئول ندارند، از این 

تاکتیک استفاده میکنند. چه بسا که که در دولت دوازدهم هم 

ازسوي برخی از وزراي روحانی شاهد این فرار از پاسخگویی بودیم 

و از سال 96 تا کنون5  وزیر از مسئولیت خود استعفا کرده اند. 

استعفاي برخی از آنها درست چند روز قبل از برگزاري

تشویق به یک استعفاي شوم
معصومه کرمیچه کسانی دولت را تشویق به استعفا می کنند

نمــی توان هــزینه هاي مادي و معنوي فقدان 

دولت را در کنار تمام مشکالت بر کشـور تحمیل 

کرد. مگر اینکه این حجم از اصرار به کنار کشیدن 

را نشــــانه اي از آتیه ي به مراتب دشوار تر تلقی 

کنیم که جز دولتی ها کسی به آن آگاهی ندارد! 
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حواشی رد صالحیت ها

در ساعات پایانی شنبه 21 دي ماه کدخدایی در 

توئیتی، اتمام خوان دوم بررســـی صـــالحیت 

کاندید هاي انتخابات مجلس را علنا اعالم کـرد. 

در این بین رد صـــالحیت 90 نفر از نمایندگان 

مجلس فعلی که براي دور بعد نیز کاندید شــده 

بودند، موجب حرف و حدیث هاي فراوانی شــد. 

سخنگوي شوراي نگهبان در برنامه گفت و گوي 

ویژه خبري شبکه دو بیشــــــــترین علت رد 

صــالحیت یک ســـوم از نمایندگان را جرائم و 

ســواســتفاده هاي مالی عنوان کرد. پس از این 

اطالع رسـانی کدخدایی، موجی از گمانه زنی ها 

درباره وضعیت صالحیت داوطلبان منتشـر شد. 

برخی رســانه ها و چهره ها با اســـتقبال از این 

تصــــــمیم، آن را گامی رو به جلو جهت ایجاد 

مجلسی کارآمدتر ارزیابی کردند. اما عده اي نیز 

حکم به فســـاد مالی بدون نظر قطعی دادگاه و  

طی مراحل دادرسی را امکان پذیر ندانستند و با 

تخریب وجهه هیات هاي نظارت، رد صــالحیت 

نامزدهاي وابسـته به  خود را بزرگنمایی کردند. 

فی المثل  جریان اصالح طلب گســـتره کمی و 

کیفی رد صـالحیت نامزدها را بی سـابقه و بهت 

آور قلمداد کرد و با بیان این که حتی در مجلس 

ششــــم نیز شاهد این حجم از رد صالحیت ها 

نبودیم، مواجهه شـــوراي نگهبان در برخورد با 

صالحیت کاندیدها را چون گذشـته، مواجهه اي 

سـلیقه اي خواند. اصــالح طلبان طبق ســیاق 

همیشگی با طرح این مسـئله که شوراي نگهبان 

در برخورد با اندیشـــــه اصالح طلبی به دور از 

انصــاف عمل می کند، دلیل  رد صالحیت ها را 

زیر سوال بردند. علی مطهري در یادداشتی با 

عنوان «رویه باطل در بررسـی صـالحیت ها» 

نوشت: شنیدم به استناد بند 2 ماده 28 قانون 

انتخابات مجلس، بــــــراي  دوره یازدهم رد 

صـالحیت شـده ام. بند 2 که یکی از شــرایط 

کاندیداها را بیان میکند میگوید: التزام عملـی 

به نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران. هرچه 

فکـر کــردم کجا من التــزام عملــی به نظام 

جمهوري اسالمی نداشته ام چیزي به خاطرم 

نیامد. برخی رســانه ها  چون روزنامه اعتماد 

ملی در یادداشتی تعجب برانگیز ماهیت اصلی 

شـوراي نگهبان را زیر سـوال برده و نوشـتند: 

«همچنان اصل پرسش پابرجاست که شوراي 

نگهبان چطور قادر به تشــــــخیص کیفیات 

اخالقی و مرامی اســــت». برخی دیگر از این 

رســـــانه ها نیز اعالم کردند که در انتخابات 

پیشـرو از میان نمایندگان فعلی لیسـت امید، 

تنها 41نفر جواز حضور یافته اند و  این طور 

نتیجه گیري کـردند که آنچه باید انتظارش را 

کشـید، انتخاباتی است، درون گروهی. رقابتی 

میان طیفی خاص از اصــــــولگرایان با خود. 

روزنامه  اصالح طلب  « آرمان ملی »  نیز  در 

پروپاگانداي رســـانه هاي اصـــالح طلب براي 

مخدوش ساختن کارکرد هیات هاي نظارت، در 

شرایطی است که بسیاري از چهره هاي وابسـته 

به جریان رقیب یعنی جریان به اصـــــــطالح 

اصولگرایی، نتوانســـــتند از فیلتر نظارت عبور 

کنند. غالمرضا کاتب، حسـین نقوي حســینی، 

نادر قاضــی پور و حمیدرضـــا حاجی بابایی، از 

جمله چهره هاي مطرح اصـــولگرایی بودند که 

رسانه ها از آنها به عنوان ردصالحیت شدگان یاد 

کـرده اند. در حالــی که تعداد قابل توجهــی از 

چهره هاي اصـالحطلب که در دولت روحانی نیز 

فرماندار، اســـــــــتاندار و معاون وزیر بودند، 

صالحیتشـان از سوي هیات هاي نظارت استان 

تأیید شده است.

در این بین فردي چون الیاس نادران  در نامه اي 

از رئیس قوه قضــائیه درخواست کرد دادستانی 

کل تحقیق درباره خطاهاي مالـی نمایندگان رد 

صالحیت شده را آغاز کند.

،،
گزارشی با عنوان «قلع و ،،

قمع اصـــالحطلبان» به 

وضـــعیت صـــالحیت 

نامــزدهاي انتخاباتـــی 

اصالح طلب پرداخت

یادداشت به صورتی

و در خط  اول

« همانطور که پیشـبینی 

میشـــد بخش زیادي از 

اصــــــــالحطلبان رد 

صالحیت شدند.» 

مغرضانه  نوشت :

بهار سعیدي

شکست اصالح طلبانه
مهدیه دیداري

عبدالحســین موسوي الري وزیر کشــور دولت 

اصــــــالحات از هم حزبی هایش گرفته تا غیر 

شکایت دارد. از شخصی چون کرباسچی که روند 

سقوطی منجر به باختشــــان در انتخابات را در 

پیش گرفته اســـت هم می نالد. از افراد خارج از 

جریان اصـالح طلبی که همه جوره در پی آنند تا 

این جریان را از بین ببرند هم شاکیســـــت. به 

اصـــالح طلبانی که براي انتخابات تنها به حرف 

خود متکی هســتند هم نقد دارد. ولی همچنان 

رگه هاي امید در ســـخنان او وجود دارد. به هر 

حال در این چند سال اصالح طلبان نتوانســتند 

عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذارند و همین 

مسئله موجب شده تا با چند گزینه براي شرکت 

در انتخابات رو به رو شــــوند: تحریم انتخابات، 

حضور حتمی و حضور شرطی. برخی از جمله

البته رئیس دولت اصــــالحات خود گفت که 

نباید انتخابات تحریم شـود و مردم  و اصــالح 

طلبان باید بخاطر کشور هم شده پاي صندوق 

هاي راي بیایند تا جلوي خطر اصـــلی گرفته 

شود. شوراي روحانیون مبارز هم تاکید کردند 

که حتما در انتخابات مشارکت خواهند کرد و

 حجاریان و نــبوي امــیدي به ورود به کارزار 

انتخابات ندارند و ایده ي تحـــریم انتخابات را 

ارائه داده اند. حرف و حدیث هاي اصــــــالح 

طلبان موجب شـد تا شـوراي نگهبان نکاتی را 

گوشـزد کند؛ اینکه اوال مالك شـوراي نگهبان 

قانون است و دوما، از پیشنهادات و راهکار ها از 

هر حزب و جناحی اســتقبال می شـــود ولی 

حـرف هاي من باب باج خواهــی به هیچ وجه 

شنیده نمی شود .

 حتی یک نفر هم حرفی از عدم شرکت و تحریم 

نزده است ! با این تفاسیر مشـخص نیســت که 

اصـــالح طلبان مایل به شـــرکت در انتخابات 

هستند یا خیر؟ بدیهی است که اگر در انتخابات 

شـرکت نکنند رســما برگ برنده را به دســت 

حریفشـــــــــان دادند. محمدرضا تاجیک از 

تئوریسین هاي اصالح طلب، در باره ي عملکرد 

نادرسـت اصـالح طلبان می گوید که زمانی که 

دولت در دستشـــان بود، اصالحات را فراموش 

کردند و فقط از آن به عنوان ابزار استفاده کردند. 

جز تفکر  اصـــالح طلبی از مردم هم  به عنوان 

یک ابزار و راهی براي عبور از بحران اســـتفاده 

کردند ؛ این سخنان نشــان از کاهش محبوبیت 

آنان بین توده مـردم دارد. به  طور کلــی دولت 

اصالحات با بی کفایتی،  عدم مدیریت صـحیح ، 

افـزایش نا امیدي  بین مـردم و در نهایت ایجاد 

مشـکالتی اضافه  بر سازمان ، باعث از بین رفتن 

محبوبیت اصالحات شد. یکی از بزرگترین

ـانه هاي پذیرفتن شکسـت در انتخابات از جانب  نش

ـا  اصالح طلبان این است که مانع شـرکت محمدرض

عارف در انتخابات شدند. کســــی در ادوار قبل سر 

لیســــت داوطلبان اصالحات بوده است. گذشته از 

اینها بماند که جریان اصــالحات گاهی پا را فراتر از 

گلیم خود بردند و اهانتی هم از ســــوي برخی بی 

خردان صورت گرفته است ، مردم ایران همیشــــه 

ـی ها و نفاق افکنـــی ها را ندیده  عادت دارند دروـی

بگیرند ، تنها بخاطر وطن. در هر حال اصالح طلبان 

با اقدامات اخیر خود جایی براي تامل نگذاشــتند و 

حتی می توان گمان هایی را در خصـوص سرنوشت 

اصالحات در انتخابات 98 و 1400 پیش بینی کرد. 

ـال باید تالش کنند تا  ـال هاي س اصالح طلبان ، س

آثار عملکرد هاي نادرست ، تصــمیم هاي نا به جا ، 

سـخنان بی جا و سـر پوش گذاشــتن هاي خود را 

جبران کند تا شاید بتوانند نگرش مردم نســـبت به 

خود را از نفرت نجات دهند.حتی اگر که در بازسازي 

تاریخ و عملکرد خود مهارت خاصی داشته باشند!  

پروپاگانداي رسانه هاي اصالح طلب براي مخدوش ساختن 

کارکرد هیات هاي نظارت، در شرایطی است که بسیاري از 

چهره هاي وابسته به جریان رقیب یعنی جریان به اصطالح 

اصولگرایی، نتوانستند از فیلتر نظارت عبور کنند.

عنوان ردصالحیت شدگان یاد کرده اند. در حالی که تعداد 

قابل توجهی از چهره هاي اصالحطلب که در دولت روحانی 

نیز فرماندار، استاندار و معاون وزیر بودند، صالحیتشان از 

سوي هیات هاي نظارت استان تأیید شده است.

 و حمیدرضا حاجی بابایی، از جمله چهره هاي

 مطرح اصولگرایی بودند که رسانه ها از آنها به 

 غالمرضا کاتب، حسین نقوي حسینی، نادر قاضی پور
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رزمایش مشترك
 بررسی ابعاد مختلف رزمایش مرکب در سواحل مکران

فاطمه علیزادنیا

رزمایش مشــترك ایران، روسیه و چین از روز 

گذشته در آب هاي شمال اقیانوس هند شروع 

شد. این رزمایش به نوبه خود از اهمیت باالیی 

برخوردار اســت و هر ســه طرف این رزمایش 

میخواهند نگاه، پیام و حـرف خود را به طـرف 

هاي منطقه اي و بین المللی ارسال کنند.

ایران به عنوان مهمتـرین، پـرجمعیت تـرین، 

بزرگترین و در عین حال قدرتمندترین کشـور 

منطقه بر اساس فاکتورهاي قدرت، در طول 4 

دهه گذشته زیر بار بیشـترین فشـارهاي چند 

گانه توسط کشـــورهاي غربی قرار داشته تا از 

فاکتورهاي قدرت پایین کشــیده شود. با این 

حال، مقامات در تهران با هوشمندي توانسـته 

اند تهدیدها را تبدیل به فرصــت کرده و امروز 

ایـران را به حدي از توانایـی در تولید محتواي 

قدرت برسانند که باوجود همه فشـــــارهاي 

موجود در طول این چهار دهه، کســـــی فکر 

تجاوز نظامی به سرش نزند.

آنهایی که الفباي سیاسـت را میدانند به خوبی 

آگاه هستند که غربی ها (شامل اروپا و امریکا) 

در پشـــــت هر تحریمی که در طول یک قرن 

گذشته علیه کشــــورهاي دیگر داشته اند، به 

فکـر حمله نظامـی پس از آن هم بوده اند، جـز 

آنکه این کشــورها فاکتورهایی از قدرت را در 

اختیار داشته باشند که مانع از این مســـــاله 

باشند. شاید کشـورهاي کرهشـمالی و کوبا را 

بتوان از معدود کشــورهاي برشمرد که امریکا 

موفق به حمله به آنجا نشــده است. اولی بمب 

اتم و توانایی موشـکی ویران کننده داشــته  و 

دومی نیز بارها آمریکایی ها ســـرنگونی آن را 

امتحان کرده اند، اما توفیقی نداشته اند.

ســــیاســـــت اعمالی علیه ایران نیز در این 

چارچوب میگنجد. آمـریکایـی ها تـرکیبـی از 

تجربه ژاپن و عراق را علیه ایران به کار بردند تا 

یا ایران خطاي محاسـباتی کند و به آمریکایی 

ها حمله کرده یا اینکه بر اثر تحریم ها به چنان 

بحرانی دچار شـــــود که با حمله نظامی فورا 

ساقط شود. اما هر دوي این مسائل روي نداد و 

در طول سال 1398 جمهوري اسالمی ایران با 

نشـان دادن قدرت نظامی خود به آمریکایی ها 

و هچنین پایداري اقتصادي در بحث تحریم ها 

تحسین کشورهاي مختلف را برانگیخت. 

 روســیه و چین که پس از ســـرنگونی  پهپاد 

پیشرفته  آمریکایی  و انهدام تاسیسـات نفتی 

سعودي ها، نگاهشــان به صورت کلی به ایران 

عوض شده و با درك  قدرت روزافزون ایران 

خواستار همکاري و تعامل نظامی بیشــتر با 

تهران شده بودند.  قدرت همواره احترام می 

آورد و آنچه به عنوان رزمایش مــــرکب در 

شمال اقیانوس هند در حال برگزاري اسـت، 

دقیقا ناشی از درك مســکو و پکن از جایگاه 

ایران در منطقه و قدرت کشــــورمان براي 

اثـــرگذاري طوالنـــی مدت و پایدار بــــر 

رویدادهاي مختلف اسـت. در طول روزهاي 

گذشته کارشناسان بســـــــیاري در مورد 

اهمــیت، جایگاه و پــیامدهاي رزمایش در 

حال برگزاري میان سه کشــــور نوشته اند. 

اینکه هر سه طرف دنبال دستیابی به اهداف 

خود در این رزمایش بوده شکی نیســت، اما 

این واقعیت انکارناپذیري است که چینی ها 

بخش مهمی از امنیت اقتصـادي و به تبع آن 

امنیت شـــــــــغلی و اجتماعی خود را در 

مسیرهاي انرژي می بینند. تالش آمریکایی 

ها براي محاصره چینی ها یک سـمت ماجرا 

اســت و رفتار هندي ها جهت اســـتفاده از 

موقعیت جغرافیایی خود براي به حاشـــیه 

بردن چینی ها، نکته دیگري است. 

چینی ها هر چند از رهگذر پاکسـتان تالش 

دارند تا حضــــور نزدیکی در تعامالت شما 

اقیانوس هند داشـــته باشــــند، اما رقابت 

پاکســـتان و هند از یک سو و رقابت چین و 

هند از سوي دیگر به همراه کشــش عجیب 

هند به سمت آمریکا باعث شـده تا وضـعیت 

بســــیار پیچیده باشد. پاکســــتان در هر 

وضـــعیت جنگی حتی از عهده اداره کردن 

مردم خودش هم بر نمی آید و در سـیاسـت 

خارجی خود به شـــدت به متحدان آمریکا 

مانند امارات و عربسـتان وابســته است و به 

همین دلیل متحد قابل اطمینانی براي پکن 

محســـــوب نمی شود چرا که در روز واقعه 

ممکن اســت میدان را خالی کند. درســت 

مانند نشـسـت کواالالمپور که نخسـت وزیر 

پاکســـتان تحت فشـــار سعودي ها به این 

نشــــســــت نرفت. چینی ها البته روابط 

گستردهاي هم با امارات و سعودي دارند، با 

این حال در حوزه راهبردي این دو کشـــور 

متحد آمریکا به شــمار رفته و اگر حادثه اي 

روي دهد، بدون شــک ســـعودي ها جانب 

آمریکا را خواهند گرفت، حتی ممکن اسـت 

روند صادرات نفت به چین هم مختلف شود. 

جاي پرداختن به برخی مسائل در این موجز 

نیسـت، اما روس ها نیز اهداف کالنی در این 

حوزه دارند.

 هند هر چند هنوز هم روابط گســترده اي با 

روسـیه دارد، اما سـال هاسـت در حال تنوع 

بخشـیدن به دوستان خود است و در مسـکو 

این مساله به خوبی درك شده است. روس ها 

می دانند که هندي ها در فضـــاي متفاوتی 

سیر کرده و حاال می خواهند بخشـی از توان 

راهبردي خود با چین را درسـت در جایی که 

آمریکا حضــور قابل توجهی دارد، به نمایش 

بگذراند. در مورد دالیل حضــــور هر یک از 

طرفین در این رزمایش میشــود کلی مطلب 

نوشت و شما با یک جستجوي ساده در میان 

خبـرها با انبوهـی از تحلیل ها در این زمینه 

مواجه خواهید شـد، تحلیل هایی که شــاید 

بـرخـی از آنها به ذهن بـرگـزارکنندگان هم 

نرسد. مقامات سه کشور تصمیم به برگزاري 

یک رزمایش چهار روزه گرفته اند، وقتی این 

تصمیم گرفته شده هیچ کدام با خود حساب 

و کتاب ابعاد و اهداف را نکـرده اند، بلکه مهم 

براي آنها ارزش راهبردي این رزمایش و اثـر 

آن بر روابط سـه جانبه اسـت. توجه داشــته 

باشید که این رزمایش را سه کشـور عضــو و 

ناظر پیمان شـــــانگ هاي برگزار میکنند! 

پیمانـی که در بدو تولد با عنوان «امنیتــی» 

تشکیل شده است.

امنیت آب ها و ســـواحل ایران براي چین و 

روسیه جهت گسـترش تجارت چند جانبه با 

شــــــرکاي فرامنطقه اي آنها از اهمیت به 

سـزایی  برخوردار اســت. روس ها دوســت 

دارند از طریق  بنادر ایران با کشورهاي 

ا 

 حوزه خلیج فارس، هند و پاکســــتان ارتباط 

داشـــته باشـــند و همین اهمیت براي طرف 

چینی نیز وجود دارد، کما اینکه هندي ها نیـز 

دنبال همین مساله هسـتند. اگر به این بعد آن 

بپردازیم، شـــــاید در وهله اول نقیض مطلب 

گفته شده در باال به ذهن متبادر شـود، اما اگر 

ســال دیگر این رزمایش برگزار شــد و هند و 

پاکســـــتان هم به آن پیوستند، زیاد تعجب 

نکنید!!  اما مســــاله بعد این است که ایران و 

روســـیه ســــابقه همکاري نظامی و امنیتی 

سنگینی در طول هشـت سال گذشته داشته و 

این تجربه از روي زمین به ســـادگی می تواند 

روي آب هم بیاید. دو طرف در ســوریه و حتی 

عراق در قالب اتاق هاي عملیات مختلف بـراي 

مبارزه با تروریســــــم رفتاري «متحدگونه» 

داشـــــته و در ســــــوریه ما بارها از عنوان 

«متحدین» براي ائتالف ایران، روسیه، سوریه 

و حزب اهللا بهره گرفتیم و عبارت کامال موفقی 

هم بود. حتی چین هم در برخی مسـائل با این 

اتاق هاي عملیات همکاري نزدیک داشــــت. 

حاال شـما می خواهید برگزاري این رزمایش را 

از هــــــر دریچه اي که نگاه کنید، از افق دید 

آمـــریکا، اروپا و متحدان منطقه اي آنها، این 

رزمایش زنگ خطـري خواهد بود که در آینده 

پاي چینـــی ها و روس ها بیش از پیش به آب 

هاي خلیج فارس و تنگه هرمز باز می شــــود. 

کشــورهایی که نه در چارچوب برنامه امنیتی 

آمریکا، که در راســـتاي منافع ملی خود و در 

همکاري نـزدیک با قدرت بــرتــر منطقه این 

حضور را تجربه میکنند. ،،

،،  آنها، این رزمایش زنگ خطري خواهد بود که در آینده پاي 

چینی ها و روس ها بیش از پیش به آب هاي خلیج فارس و تنگه 

هرمز باز می شود. کشورهایی که نه در چارچوب برنامه امنیتی 

آمریکا، که در راستاي منافع ملی خود و در همکاري نزدیک با 

قدرت برتر منطقه این حضور را تجربه میکنند.

    عملیات همکاري نزدیک داشت. حاال شما می خواهید 

برگزاري این رزمایش را از هر دریچه اي که نگاه

کنید، از افق دید آمریکا، اروپا و متحدان منطقه اي

دو طرف در سوریه و حتی عراق در قالب اتاق هاي عملیات 

مختلف براي مبارزه با تروریسم رفتاري «متحدگونه» داشته و در 

سوریه ما بارها از عنوان «متحدین» براي ائتالف ایران، روسیه، 

سوریه و حزب اهللا بهره گرفتیم و عبارت کامال موفقی هم بود. 

   حتی چین هم در برخی مسائل با این اتاق هاي
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تعیین سرنوشت
پریسا تیموريتحلیلی در خصوص دلسردي برخی آحاد جامعه از شرکت در انتخابات

سال 94 اولین دوره ي مشـــارکتم در انتخابات 

بود.

پس از اتمام دوره ي دوم ریاســــــت جمهوري 

محمود احمدي نژاد و شکست جبهه ي اصولگرا 

به علت ناکارآمدي رئیس جمهوري که با حمایت 

این جــریان به میدان آمده بود افکار عمومـــی 

مخصـــــــوصا در شهر تهران عمال از جبهه ي 

اصــولگرا نا امید شــده و براي انتخابات مجلس 

شوراي اسالمی به لیسـتی که این جریان معرفی 

کرده بود نه گفتند!

تحت تاثیر فضـــایی که جبهه ي اصالح طلب از 

انتخابات ســــال 92 به وجود آورده و عمال نزد 

افکار عمومی فضاي سیاسی کشور را به نفع خود 

پیش برده بود، عموم مردم تحت تاثیر این فضا و 

با امید به بهبود وضعیت عمومی کشــور با تَکرار  

لیســت امید، کاندیداها را راهی مجلس شوراي 

اسالمی کردند.

اما اکنون، بعد از گذشــــت تقریبا 4 ســــال از 

مسـئولیت نمایندگان مجلس کارنامه ي ایشـان 

خالی تر از آن است که بتوانند از آن دفاع کنند!

امام خمینــی (ره) خطاب به نمایندگان مجلس 

فرمو�د: اگر بخواهید بی خوف و هـراس در مقابل 

باطل بایسـتید و از حق دفاع کنید و ابرقدرتان و 

سالح هاي پیشـرفته ي آنان و شیاطین و توطئه 

هاي آنان در روح شــما اثر نگذارد و شـــما را از 

میدان به در نکند، خود را به ساده زیستن عادت  

 اخیر کشور مانند گرانی در تصـمیمات ایشـان 

و... سبب شده اسـت که به بنزین، مردم ناامید 

از نمایندگان سـلفی بگیر، راه اصـلی رسـاندن 

نارضایتی خویش به این مســــئله را فراموش 

کرده و دست به تجمع و اعتراض زدند. 

فاصله ي زیاد حرف تا عمل نمایندگان مجلس، 

عدم صداقت ایشـــــان با مردم، عدم در راس 

نبودن مـــردم به تدریج  از نمایندگان خویش 

که وظیفه ي اصلیشان احقاق حقوق مردم و

،،

پس از اتمام دوره ي دوم ریاست جمهوري محمود احمدي ،،

نژاد و به علت ناکارآمدي رئیس جمهوري که با حمایت 

جریان اصولگرا روي کار آمده بود، افکار عمومی مخصوصا 

در شهر تهران عمال از جبهه ي اصولگرا نا امید شده و براي 

انتخابات مجلس شوراي اسالمی به لیستی که

 این جریان معرفی کرده بود نه گفتند. تحت تاثیر

فضایی که جبهه ي اصالح طلب به وجود آورده

 و نزد افکار عمومی، فضاي سیاسی کشور را به نفع

 خود پیش برده بود، مردم با امید به بهبود وضعیت عمومی 

کشور لیست امید را تکرار کردند. اما اکنون، بعد از گذشت 

تقریبا 4 سال از مسئولیت نمایندگان مجلس کارنامه ي 

ایشان خالی تر از آن است که بتوانند از آن دفاع کنند!

شد تا تصویب طرح ها 

و لوایح مخــــتلف از 

قبیل سند 2030، اف 

اي تی اف، شــفافیت 

آراء و... رخ داد کـه در 

اکثریت  این 

موارد  شاهد

 نماینده گان و یا

تصمیم گیري ایشـان 

بدون احاطه بـــــــر 

موضـوع و یا در جهت 

منافع جـریان حامـی 

خویش، خالف 

 مســتضــعفین است، ناامید شده و رفته رفته 

ان اهللا ال یغیر ما بقوم حتی یغیرو بانفسهمجایگاه مجلس شوراي اسالمی که از دیدگاه 

امام باالترین مقام در کشور است را فراموش کنند 

و همین امیر سـبب شــده اســت که اکنون و در 

آســتانه ي انتخابات یازدهمین مجلس شــوراي 

اسالمی فضاي رخوت و ناامیدي جهت شرکت در 

انتخابات مجلس شوراي اسالمی در میان مردم به 

وجود بیاید. این در حالیســـــت که مجلس نماد 

اصلی مردم ساالري دینی و مشـــارکت مردم در 

تعیین سـرنوشــت خویش اســت. مجلس مرکز 

اساسی و تعیین کننده امور است و همه سررشـته 

هاي امور، به مجلس شوراي اسالمی بر میگردد.

مجلس تامین کننده ي منافع عمومی مردم است. 

مجلس حافظ امنیت کشور و سد مسـتحکمی در 

برابر تعرض و طمع ورزي هاي دشمن اسـت. و به 

قول پیر جماران: « مجلس در راس همه ي ارگان 

ها واقع اســت و مجلس، ملتی اســت که متبلور 

شده اسـت و تحقق پیدا کرده اسـت در یک جاي 

مطلوب». این است جایگاه اصلی مجلس شـوراي 

اسالمی.

شـــاید عملکرد نمایندگان مجلس در دوره هاي 

اخیر سبب شده که مجلس فعلی فاصله ي زیادي 

تا جایگاه اصـلی اش دارد اما این را فراموش نکنیم 

این خود ما هستیم که با راي دادن بدون شناخت 

از افراد و اعتماد بی جا به برخی و لیســــتی راي 

دادن نمایندگان را راهی مجلس مـی کنیم. و چه 

خوب وعده داده است پروردگار...
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انجمن اسالمی دانشگاه الزهرا (س) در صفحات مجازي:

 انفعـــــــال

منتظر انتقادات و پیشنهادات شما هستیم

مصـلحت مردم و کشـور بوده ایم که در هر دو 

صورت صواب نیست تا جایی که در حوادث 

دهــید و از تعلّق قلب به مال و مــنال و جاه و 

مقام بپرهیز�ید.

این در حالیسـت که اکنون قریب به 90 نفر از 

نمایندگان کنونی مجلس شــوراي اســالمی 

عمدتا به دلیل فســاد مالی رد صالحیت شده 

اند!

در 4 سال اخیر اتفاقات زیادي در کشور از بروز 

حوادث تلخ و ناگوار به دلـــــیل اهمال کاري 

مسئولین که منجر به کشته شدن هموطنانمان

 


