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باتالق خاورمیانه و حمله به سوریه

باتــاق خاورمیانــه بــرای امریکاییها و به طــور عامتر
نیروهای ناتو عمیقتر و چســبندهتر از قبل شــده است.
تحلیل روز بر اساس همین واقعیت است که میتوان حمله اخیر
امریکا ،فرانســه و انگلیس به مواضعی در خاک سوریه
را نــه یــک ابتــکار عمــل پیشدســتانه و همراه بــا ابتکار
عمل بلکه نوعی دســت و پا زدن مضاعف برای خروج
مهدی برومندی از باتــاق خاورمیانــه دانســت .واقعیــت این اســت که
عضو کمیسیون امریکا و غرب هفت ســال اســت که تمام تالش خود را
امنیت ملی مجلس متوجه عقب راندن و برکناری اســد از قدرت در سوریه
کردهانــد و به رغم تحــوالت فوقالعاده پیچیده و حتی
ناجوانمردانــهای کــه این کشــور تجربــه کرد کــه تنها قســمتی از آن ظهور
داعش بود ،هنوز نظام سیاســی اســد است که زمام قدرت در سوریه را در
دســت دارد .وقتی این معادله را از منظر صفکشــیهای دو طرف ماجرا
ببینیم در آن حالت اســت که تصویر روشنتری از باتالق خاورمیانه برای
غرب و امریکا پیش رو خواهیم داشــت.
در تمــام ایــن هفــت ســال هرچنــد ســوریه حامیــان سیاســی در صحنــه
بینالملــل داشــته اما حمایتهــای نظامی در صحنه عمل از این کشــور
محــدود بــه دو گزینه ایران و روســیه میشــده اســت .در آن طــرف ماجرا
اما گســتره وســیعی از کشــورهای منطقه و قدرتهــای فرامنطقهای قابل
شناســایی هســتند؛ از چهار قدرت منطقه خاورمیانه سه قدرت آن به جز
ایران یعنی عربســتان ســعودی ،ترکیه و مصر همــواره در صف هواداران
سرنگونی نظام اسد بودند .به جمع این سه کشور باید رژیم صهیونیستی
را نیــز اضافــه کــرد .در میــان قدرتهــای فرامنطقــهای هــم مهمتریــن
بازیگــران عرصه بینالملــل یعنی امریکا و اکثر اعضــای اتحادیه اروپا در
صف مخالفان بشــار اســد بودند .این مخالفتها البته تنها سیاســی نبود
و آن طــور کــه تاکنــون بارها روشــن شــده ،بــه حمایتهــا و همراهیهای
نظامــی بــا مخالفــان و معارضان نظام اســد و حتی گروههای تروریســتی
هم پرداخته شده است.
بــا وجود این صف طویل و البته متمول مخالفان نظام اســد بعد از هفت
ســال و در حالی که اوضاع داخلی ســوریه بحرانهایی بــی مانند را تجربه
کــرده بــود ،در ســرنگونی نظــام فعلی ســوریه بــدون توفیق ماندنــد .این
عــدم موفقیت وجهه غرب و خصوصاً امریکا را بشــدت در عرصه داخلی
و خارجــی خودشــان بــه خطــر انداخــت و متزلزل کــرد .خصوصــاً بعد از
بینتیجه ماندن لشکرکشــیهای دوران بوش پســر به عراق و افغانســتان.
اما این ماجرا سمت و سوی دیگری هم دارد و آن هم به حمایت امریکا و
غــرب از نظامهای مرجع و دیکتاتوری منطقه برمیگردد.
این ســؤال که چــرا غرب به عنوان مدعی دموکراســی بایــد متحد و حامی
دیکتاتورهایی نظیر آل سعود باشد ،سؤالی است که به کرات در بین افکار
عمومی این جوامع مطرح شــده و دولتهای غربی هنوز برای آن پاسخی
مهیــا نکردهانــد .به ایــن مهم باید مســائلی نظیر بروز نشــانههای قوی در
دســت داشــتن امریــکا و اروپا در ایجــاد داعش ،دروغ بــودن ادعای وجود
تســلیحات کشــتارجمعی برای حمله بــه عراق و نظایر ایــن را هم اضافه
کــرد .مجموعــه عوامــل یــاد شــده عناصــر باتالقــی را تشــکیل میدهد که
امریکا و غرب در خاورمیانه برای خودشــان ســاختهاند و اکنون میکوشند
بــا رفتارهایــی چــون حمله موشــکی اخیر به ســوریه راهی نه بــرای خروج
از آن بلکه برای جلوگیری از غرق شــدن بیشــتر در این باتالق پیدا کنند.

مطهری ،نایب رئیس مجلس:

بقای جمهوری اسالمی ایران
در سایه وحدت اقوام ممکن است

نایــب رئیــس مجلــس شــورای اســامی بــا اشــاره بــ ه
شــرایط امنیتــی و اقتصــادی کشــور ،همبســتگی ملــی
خبر
را اصلیتریــن نیــاز توســعه کشــور ایــران در هــر زمانی
بویــژه در شــرایط حســاس کنونی دانســت و گفــت :بقای نظــام جمهوری
اســامی ایران در ســایه وحــدت اقوام امکان پذیر اســت .بهگــزارش ایرنا،
علــی مطهــری در همایش قلم ،اقوام و آرامش در گچســاران با اشــاره به
شــرایط اقتصــادی ایــران و فشــارهای کشــورهای غربی در عــدم مبادالت
بانکی و وضعیت منطقه غرب آســیا اظهارکرد :حتی برای کســانی که تنها
به توســعه اقتصادی فکر میکنند وحدت همه اقوام و دوســتداران ایرانی
ضرورتی اجتنابناپذیر است.
نایــب رئیــس مجلــس شــورای اســامی بــا بیــان اینکــه در قــرآن کریــم
برتــری ظلم بر عدالت ،حاکم شــدن فســاد اخالقی ،کمرنگ شــدن امر
بــه معروف و نهــی از منکــر و تفرقه بهعنــوان چهار عامل فروپاشــی هر
ملتــی ذکر شــده اســت ،گفت :بقــای نظام جمهــوری اســامی ایران در
ســایه وحــدت اقــوام امــکان پذیــر اســت .روح فرهنــگ اســامی همراه
بــودن علــم با ایمان اســت و تقلید از علم غربیهــا برای دوری از دین،
اشــتباهی بزرگ اســت .ایــن همایش با هــدف نفــی قومیت گرایی ،نفی
الگوســازی منفــی و معرفــی چهرههای فرهنگــی و اهالی قلــم بهعنوان
تولیدکنندگان فرهنگ در گچســاران برگزار شد.

ëëامیر حاتمــی ،وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح
در نشســتی بــا فراکســیون مســتقلین مجلــس شــورای
سرخط
اســامی ،ضمن ارائه گزارشی از شــرایط منطقه و حمله
اخیــر امریکا ،انگلیس و فرانســه به ســوریه گفت که ایــران در تأمین نیازهای
تســلیحاتی خود ،خودکفا شــده اســت و امروز فراتر از ســاحهایی که در دنیا
وجود دارد ،امکان تولید سالح داریم /.ایسنا
ëëمحمدحسین ســپهر با حکم سرلشــکر جعفری فرمانده کل سپاه به عنوان
جانشین رئیس سازمان بسیج مســتضعفین ،جایگزین علی فضلی شد .وی
پیش از این معاون هماهنگ کننده نمایندگی ولی فقیه در سپاه بود /.فارس
ëëاحمد امیرآبادی عضو هیأت رئیســه مجلس :پیشــنهاد تشکیل کمیسیون
ویــژه فضای مجــازی بــا  20امضا تقدیم هیأت رئیســه مجلس شــده اســت.
رؤسای سه فراکسیون اصلی این پیشنهاد را امضا کردهاند /.فارس
ëëمولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان با گالیه از عدم همکاری
ت و هفتمیــن همایش
مســئولین برای حضــور میهمانــان خارجی در بیســ 
دانشآموختگــی دارالعلوم زاهدان تأکید کرد کــه حضور میهمانان خارجی
در این همایش عالوه بر وحدت امت اســامی و تقریب مسلمانان ،در سطح
جهانی نیز تأثیرگذار خواهد بود /.ایسنا
 63ëëنفر از نمایندگان مجلس در تذکری کتبی به رئیسجمهوری ،خواســتار
عــزل رئیس بانک مرکزی و عوامل دخیل در گرانی ارز و متوقف کردن چرخه
زندگی مردم و ضربه به نظام اقتصادی کشور شدند /.فارس
ëëرئیس کمیته هستهای مجلس با اشــاره به حضور در اجالس همکاریهای
هســتهای ایران و چین گفت :در زمینه تأسیس نیروگاههای هستهای کوچک
توسط چین در ایران گفتوگوهایی انجام شد /.مهر
ëëدر جلسه روز گذشته دادگاه مطبوعات استان تهران خبرگزاری ایلنا مجرم
شناخته شد و خبرگزاری بسیج تبرئه شد / .ایلنا
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تشریح جزئیات تخلفات نفتی دولت احمدینژاد در مجلس
دیــروز محمدمهدی مفتح ،ســخنگوی
کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس
گــزارش ایــن کمیســیون دربــاره
عملکردهــا پیرامــون واردات بنزیــن و
نفت گاز و میزان طلبکاریهای شــرکت
ملــی نفــت ایــران را قرائــت کــرد .در
ایــن گــزارش دربــاره مباحثــی همچون
واردات بنزیــن و نفــت گاز بیــش از
مجوزهــای قانونــی از طریــق معاوضــه
نفــت خــام بــا فرآوردههــای نفتی طی

ســنوات  87تــا  ،89عــدم تســویه بهای
میعانات گازی تحویلی به شــرکتهای
پتروشــیمی بابت تحویل مواد افزودنی
تحویلی به شرکتهای پاالیش و پخش
طــی ســالهای  90و  ،91عــدم تســویه
حســاب فی مابین دولت و شرکت ملی
نفــت ایــران طــی ســنوات  86تــا  88و
عدم تسویه مبلغ  6/336میلیارد ریال
بدهی ناجا به شــرکت ملــی نفت ایران
بحــث شــده و در نهایــت پیشــنهاداتی

جهــت رفــع نواقــص ارائــه شــده بــود.
پیشتــر مجلســیها در قانــون بودجــه
ســال  97بنــدی را بــرای روشــن شــدن
ایــن بدهیها و تســویه آنهــا به تصویب
رســانده بودند .دیروز امــا بعد از قرائت
ایــن گــزارش ،برخــی از نماینــدگان
انتقــادات و پیشــنهاداتی دربــاره آن
داشــتند .از جملــه نــادر قاضیپــور در
تذکری خطاب به رئیس مجلس گفت:
در دولــت احمدینــژاد نفــت بــه افراد

فاســدی مثــل بابــک زنجانی داده شــد
و عدالــت نیســت کــه نامــی از ایــن فرد
و رئیــس جمهــوری وقــت در گــزارش
کمیســیون برنامه و بودجه برده نشــود؛
دســتور دهید این گزارش تکمیل شــود.
در ایــن گــزارش همــه پرونــده دارنــد،
ولــی فقط نام یک نهــاد انقالبی در این
گزارش آمده اســت؛ نامــی از افرادی که
با هال ه نور ارتباط داشتند ،نیامده است.
الریجانــی در پاســخ به ایــن تذکر گفت:

دادســتانی ،محکمــه و رئیــس دیــوان
محاســبات در حال پیگیری این مســأله
هستند و باید به تخلفات افراد متخلف
رســیدگی شــود .همچنیــن علیرضــا
رحیمــی هم گفــت :گزارش کمیســیون
برنامــه و بودجــه ناظــر بــه مجموعــه
اقدامــات دولــت قبــل طــی ســالهای
 87تا  91اســت ،اما ســؤال این است که
بــا وجودی که ســتاد تدابیر ویــژه دولت
ســاختار قانونــی دارد ،چــرا اقدامــات

ایــن دولــت فراقانونــی بوده اســت و در
بودجــهای که در آن ســالها به تصویب
مجلس رســید ،دخل و تصرف کردند؟
علــی الریجانــی در پاســخ به ایــن تذکر
هــم اظهار داشــت :ایــن مشــکل وجود
دارد ولــی در بودجه  97تصویب کردیم
کــه تصمیمات ســتاد تدابیر ویژه دولت
بایــد به تأیید شــورای عالی امنیت ملی
و مقام معظم رهبری برسد در غیر این
صورت مصوبات آن قابل اجرا نیست.

رئیس مجلس:

خیانت برخی کشورهای مسلمان در حمله به سوریه در اذهان باقی میماند
 239نماینده مجلس دیروز با انتشار بیانیه ای حمله امریکا و متحدانش به سوریه را محکوم کردند

دو روز پــس از حملــه موشــکی امریــکا
و متحدانــش بــه پایگاههــا و تأسیســات
ســوریه که به بهانــه بمباران شــیمیایی
شــهر دومــا انجــام شــد ،مــوج اعــام
محکومیــت آن و در مقابل تالش برای
توجیــه سیاســی ایــن اقــدام برخــاف
موازین بینالملــل ادامه دارد .مقامات
کشــورمان در نخســتین ســاعات پس از
حملــه موشــکی ســحرگاه شــنبه امریکا
بــا همراهــی فرانســه و انگلیــس ،آن را
اقدامــی هــرج و مــرج گرایانــه و تجــاوز
آشــکار بــه تمامیــت ارضــی یک کشــور
مســتقل آن هــم بــه بهانه اثبات نشــده
استفاده از تسلیحات شیمیایی توصیف
و محکــوم کــرده بودند و نســبت به آثار
و تبعــات منطقــهای و فرامنطقهای آن
هشــدار دادنــد .دیــروز  239نماینــده
مجلــس در بیانیــهای ایــن حملــه را
محکــوم کردنــد و رئیــس مجلــس هم
از همراهــی برخــی کشــورهای عربــی با
ایــن اقــدام بشــدت انتقــاد کــرد .دیروز
همچنین محمدجواد ظریف در تماس
با وزیر امور خارجه انگلیس که کشورش
یکی از اضالع ســهگانه ایــن حمله بود،
به انتقاد از حمله خودســرانه به ســوریه
پرداخــت .انتقــادی کــه بــا توضیحــات
«بوریــس جانســون» دربــاره مشــارکت
انگلیــس در این حمله موشــکی همراه
شــد .بــا وجــود ایــن ظریف در ســخنان
خــود خطاب به جانســون ضمــن تأکید
مجدد بــر مخالفت جمهوری اســامی
ایران با کاربرد هرگونه ســاح شیمیایی،
ســابقه کاربــرد ســاح شــیمیایی علیــه
ایران توســط صدام با حمایــت امریکا،
انگلیــس و فرانســه را یــادآور شــد و از
برخــورد دوگانــه غــرب نســبت بــه این
موضوع انتقاد کرد.
بــه گــزارش ایرنــا ،وزیر امــور خارجه
کشــورمان اقــدام بــه حملــه ،قبــل از
ورود بازرســان ســازمان منع سالحهای
شــیمیایی را ســؤال برانگیــز خوانــد و
بــا یــادآوری اینکــه «دو حملــهای کــه
بــه بهانــه ســاح شــیمیایی بــه ســوریه
انجام شد ،درســت در مقاطعی بود که
ارتــش ســوریه دســت برتــر را در مقابل
تروریســتها داشــت» ،بــه همتــای
انگلیســی خــود یــادآور شــد« :از ابتدای
مطــرح شــدن خلــع ســاح شــیمیایی
ســوریه اعــام کردیــم کــه گروههــای
مســلح تروریستی ســاحهای شیمیایی
در اختیــار دارنــد که به آن توجه نشــد».
ظریــف در پایــان بــا انتقــاد از اقــدام

خودســرانه ،غیرقانونــی و یکجانبــه
امریــکا ،انگلیس و فرانســه در تجاوز به
ســوریه به وزیر خارجه انگلستان یادآور
شــد هیــچ کشــوری به طــور خودســرانه
حق اجرای مقررات تنبیهی علیه ســایر
کشــورها را خارج از موازیــن بینالمللی
ندارد.
علــی اکبــر والیتــی ،مشــاور مقــام
معظــم رهبــری نیــز روز گذشــته در
حاشــیه دیــدارش بــا یــک مقــام چینی
آنچــه امریکاییها در ســوریه با اســتناد
بــه اســتفاده از ســاح شــیمیایی انجام
دادنــد را نوعــی بهانهجویــی دانســت و
گفــت« :بــدون تردیــد پیــروزی ســوریه
در غوطــه شــرقی پیــروزی بــر مجموعه
امریکاییها و اسرائیل و سعودیهاست
و در آینده قویتر هم میشوند .دیگران
هســتند کــه بایــد شکستهایشــان را
توجیــه کننــد و گرنــه ایــران قویتــر از
گذشته به حمایتش ادامه میدهد».به
گــزارش ایران آنالین ،والیتی با تقدیر از
موضــع چیــن در محکومیت این حمله
خودســرانه گفــت« :مــا یقیــن داریــم
اتهام دروغ اســتفاده از سالح شیمیایی
به دولت ســوریه میزننــد .دیدار هیأت
ایرانی از غوطه شــرقی نشان میداد که
سالح شــیمیایی استفاده نشــده چرا که
آثار سالح شیمیایی مدتها میماند».
به گــزارش ایســنا ،ارتــش جمهوری
اســامی ایــران نیــز روز گذشــته در
بیانیهای «حمله موشــکی به ســوریه که
بــه دنبال ادعای دروغیــن آنها مبنی بر
استفاده دولت سوریه از سالح شیمیایی
علیــه ملــت ســوریه انجــام گرفــت» را
نمونــه بــارز حمایــت و پشــتیبانی از
گروههــای تروریســتی دانســت و تحلیل
کرد« :در ســالهای اخیر هــرگاه در نبرد
علیه تروریسم در سوریه و عراق عرصه
بــر تروریســتها تنــگ آمــده ،امریــکا و
چند کشور غربی عمالً وارد معرکه شده
تــا شکســتهای تروریســتها را جبران
نمایند».
توجیــه کننــدگان حمله موشــکی به
دنبال ماجراجویی
در مقابــل ایــن محکومیت قاطعانه
برخــی مقامــات امریکا به تــاش برای
توجیــه اقدامــی پرداختنــد که بــا وجود
تجاوزکارانــه بودن تــا این لحظه چندان
تأثیــری در وضعیــت میدانــی ســوریه
نداشــته اســت .از جمله «مایک پنس»
معــاون رئیس جمهوری امریکا با طرح
این ادعا که «ترامپ با حمله به ســوریه

بــرای روســیه و ایــران پیــام فرســتاد»،
مدعــی شــد« :اســد و متحدانــش نباید
عــزم و اراده مــا را مــورد آزمــون قــرار
دهنــد ».بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از
شــبکه ســیبیاس نیوز ،پنــس در ادامه
با تکرار این ادعا که اســد مسئول حمله
شــیمیایی به شهر دوما در غوطه شرقی
اســت ،گفت« :اســد و متحدانــش نباید
عــزم و اراده مــا را مــورد آزمــون قــرار
دهند».
«مقابلــه با نفــوذ ایــران» نیــز بهانه
دیگــری اســت کــه ایــن بــار از ســوی
مقامات رژیم اسرائیل در توجیه حمله
موشــکی روز شــنبه مطــرح میشــود.
«مئیر بن شــابات» مشــاور امنیت ملی
رژیــم اســرائیل بــا اعــام حمایــت از
ایــن حملــه موشــکی گفــت« :مشــکل
راهبــردی بزرگتــر اســرائیل افزایــش
نفــوذ ایران در ســوریه اســت ،چیزی که
بــا از بیــن بــردن تأسیســات تســلیحات
شــیمیایی حــل نخواهد شــد ».بنیامین
نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی
هم در اظهار نظری مدعی شد« :رئیس
جمهور اســد باید بداند که تالشهایش
بــرای بــه دســت آوردن و اســتفاده از
تســلیحات کشــتار جمعی ،به تمســخر
گرفتــن حقــوق بینالملــل و تــدارکات
او بــرای ایجــاد یک پایگاه بــرای ایران و
نیروهــای نیابتیاش ســوریه را به خطر
میانــدازد ».ایــن موضعگیریهــای
طنزآمیــز مقامــات صهیونیســتی در
حالــی اســت کــه در روزهــای اخیــر
رژیــم اســرائیل تالشهــای مذبوحانــه
متعددی برای تبدیل میدان ســوریه به
میدانــی برای جنگ با ایران انجام داده
است .حمله به پایگاه هوایی «تی  »4که
طــی آن  7ایرانی به شــهادت رســیدند،
آغــاز ایــن رونــد بــود .در ادامــه امــا این
راهبرد به طرح حمالت ایذایی و انتشار
اخبار ادعایی رسیده است.
از جملــه بــه گــزارش فــارس ،روز
گذشــته خبــری در برخــی رســانهها
منتشــر شــد کــه از حملــه یــک جنگنده
ناشــناس بــه منطقــه «جبل عــزان» در
نزدیکــی شــهر حلــب حکایــت میکرد
و بــر اســاس آن ادعــا شــد که اســرائیل
یکــی از پایگاههایی که نیروهــای ایرانی
در آن حضــور داشــتهاند را هــدف قــرار
داده اســت .خبــری که حــزباهلل لبنان
بــا انتشــار بیانیــهای در ســایت رســمی
خــود آن را تکذیــب کــرد و نوشــت:
«آنچــه رســانههای اســرائیلی دربــاره

حمله هوایی اســرائیل به حومه جنوبی
حلب منتشــر میکنند ،صحت ندارد».
بــه گــزارش المیادیــن ،منابــع میدانــی
نیــز گفتنــد اتصــال ســیمهای بــرق در
جبــل عــزان در حومــه حلــب منجــر به
ایجاد نوری شــدید شــد که انتشار چنین
شایعاتی را به دنبال داشت.
روز گذشــته همچنیــن برخــی منابع
خبری از برنامه ریزی تروئیکای اروپایی
(انگلیــس ،آلمــان و فرانســه) بــرای
اعمــال تحریمهــای جدیــد بــه بهانــه
فعالیتهــای ادعایی تهران در ســوریه
خبــر دادند .به گــزارش تســنیم به نقل
از پولیتیکــو ،البــی گــری بــرای پذیــرش
ایــن طــرح از ســوی ســایر کشــورهای
اروپایــی ظاهــرا بــا هــدف منصــرف
کــردن ترامپ از خــروج از برجام انجام
میشــود .خبری که برخاســته از در هم
تنیدگی ویژه مســائل منطقه خاورمیانه
اســت .منطقــهای کــه در یک ســوی آن
چشمهای امثال بن ســلمان و نتانیاهو
بــه شــلیک موشــکهای امریکایــی و
اروپایــی بــه خاک ســوریه دوخته شــده
و در ســوی دیگــر آن محــوری بــه نــام
مقاومــت از ایســتادن در برابــر چنیــن
هجومهایی سخن میگوید.
 239نماینــده مجلــس در بیانیــهای
حمله به سوریه را محکوم کردند
مجلــس شــورای اســامی هــم در
جلســه دیــروز حملــه امریــکا ،انگلیس
و فرانســه بــه بخشهایــی از ســوریه را
محکــوم کرد .دیــروز علــی الریجانی در
نطق پیش از دســتور خــود تأکید کرد که
زمــان اقدامات وحشــیانه و ژســتهای
دروغیــن ســپری شــده و همزمــان
نماینــدگان مجلــس هــم در بیانیــهای
حمله به ســوریه را محکــوم کردند .این
محکومیــت البته در نطقها و تذکرهای
نماینــدگان هــم بــروز و ظهــور پررنگی
داشــت .چنانکــه بعــد از نطــق رئیــس
مجلس شعار مرگ بر امریکا در صحن
علنــی طنینانداز شــد .امریکا به همراه
متحدانش (انگلیس و فرانســه) بامداد
شــنبه دمشــق پایتخت و استان حمص
سوریه را هدف حمله موشکی قرار داد.
به گزارش ایرنا ،علی الریجانی در نطق
خود گفت :ســه کشــور امریــکا ،انگلیس
و فرانســه خــاف همــه نظامهــای
بینالمللــی حمله وحشــیانهای به یک
کشور اسالمی کردند و تأسف بارتر اینکه
برخی کشــورهای اســامی در کنار رژیم
صهیونیســتی و سران کفر از این جنایت

بیانیه ارتش :در سالهای اخیر هرگاه در نبرد
علیه تروریسم در سوریه و عراق عرصه بر
تروریستها تنگ آمده ،امریکا و چند کشور
غربی عمالً وارد معرکه شده تا شکستهای
تروریستها را جبران نمایند

حمایــت میکنند .وی افزود :نخســتین
ســؤالی کــه در ذهن ایجاد میشــود این
اســت که چه علتی عامــل چنین اقدام
غیرقانونــی بــوده اســت؟ ،ادعــای ایــن
ســه کشور بر این اســت که دولت سوریه
در روزهای گذشــته از ســاح شــیمیایی
اســتفاده کــرده و علــت موفقیــت ایــن
کشــور در اخــراج تروریســتها از حومه
دمشــق اســتفاده از چنین سالحی بوده
اســت.رئیس مجلــس ادامــه داد :در
مقابل دولت ســوریه و روســیه این ادعا
را تکذیــب کــرده و خواســتار رســیدگی
مجامــع بینالمللــی شــدهاند ،مگــر نه
این اســت که برای رسیدگی به این امور
نظامهــای بینالمللــی تدبیــر کردهاند
پــس چرا بــدون رعایــت ایــن ضوابط و
با عجله چنین تهاجمی ســامان یافت.
رئیــس مجلس بــا بیــان اینکــه ،در این
 6-7ســال ایــن گونــه ماجراجوییهــا
وجــود داشــت و هــر بــار ناموفــق بودند
گفــت :امــا خیانــت برخــی کشــورهای
مســلمان در این گونه کثافتکاریهای
سیاسی در اذهان تودههای مؤمن باقی
خواهــد ماند .وی در ادامه این ســؤال را
مطــرح کرد که آیا این اقــدام برای آنان
ذلــتآور و خجالتآفریــن نیســت کــه
در روز بعثــت پیامبر اکــرم(ص) که روز
وحدت مســلمانان اســت این کشــورها
بــا خوشــحالی در کنــار ســران کفــر و
صهیونیســتها قرار گرفتند و با مسرت

خیانت خود را اعالم کردند؟
دیــروز همچنیــن  239نماینــده
مجلــس در بیانیــهای ضمــن محکــوم
کــردن حملــه امریکا ،انگلیس و فرانســه
بــه ســوریه«حمایت قاطعانــه خــود از
ســوریه» را اعــام و ابراز اطمینــان کردند
امریــکا هماننــد  7ســال گذشــته در ایــن
هدفگذاری جدید شکست خواهد خورد.

هیأت ویــژه کمیســیون امنیت ملی
مجلس به سوریه می رود
سخنگوی کمیســیون امنیت ملی و
سیاســت خارجی مجلس گفت :هیأت
ویــژهای از کمیســیون امنیــت ملــی و
سیاست خارجی بزودی به سوریه سفر
خواهد کرد.
سیدحســین نقــوی حســینی در
گفتوگو با فارس در تشــریح نشســت
عصــر دیــروز کمیســیون متبوعــش،
افــزود :همچنیــن در ایــن زمینــه گفته
شــد که اقدام علیه ســوریه تجاوزکارانه
و برخــاف کلیــه موازیــن و قواعــد
بینالمللی اســت .اگر اینهــا در ادعای
خود صادق بودند باید اجازه میدادند
تحقیقــات انجــام شــود و ادعــای آنهــا
بررســی شــود و بــه کاربرنــده ســاح
شــیمیایی اگر اســتفاده شده ،مشخص
شــود ولــی وقتــی قبــل از اینهــا حملــه
صورت میگیرد نشــان میدهد که این
ادعا دروغ است و بیاساس.

غرض رقیبان داخلی

برند اجتماعی تلگرام و نقض
ایــن روزهــا فیلترینــگ تلگــرام و جایگزینــی پیامرســانهای
داخلــی ،موجــی در افکار عمومــی درانداخته که ســهمگینی
یادداشت
آن پرســش برانگیز اســت .کـــــــاربران زیــادی میگویند برابر
مهاجــرت با زور فیلتر تا آخر خواهند ایســتاد و دیگران را هم
به مقاومت و افشای رقیبان میخوانند.
ایــن مبــارزان وفــادار از کــی ،کجــا و چگونــه پیــدا شــدند؟
چــرا پیامرســانهای داخلــی ماننــد آنهــا را ندارنــد؟ از میان
آرش
محبیرسانه پاســخهای گوناگــون ،رویکرد «برند اجتماعی» با شایســتگی
کارشناس
توضیح میدهد که این رزمندگان نترس چگونه در «اجتماع
برند» آبدیده شــدهاند و نکات آموزندهای را به پیامرســانهای داخلی و حامیان
آنها گوشزد میکنند.
یکی از پیشفرضهای فهم برند تشخیص آن از کاال است .برند با سرشت ذهنی،
ارتباطــی و پویایــی خودش به کاال هویت و تمایز میبخشــد .بســیاری از کاالهای
همتا اما برندهایی ناهمتا دارند که ســبب فروش ،خوشــنامی و وفاداری به یکی
و رکود ،گم یا بدنامی و کنارهگیری از دیگری میشود .پس با فرض یکسان بودن
ویژگیهــا ،کاربران داخلی ،تلگرام را به ســبب برند برتــر آن انتخاب میکنند اما
همان طور که در ابتدای این نوشــتار اشــاره شــد ســویه دیگر این انتخاب ،مقابله
ارتدوکسی با پیامرسانهای داخلی است که مفهوم برند اجتماعی آن را بخوبی
توضیح میدهد.
برندهای اجتماعی چند ویژگی دارند:
 جوانی را پشــت ســر گذاشته و در دوره رشد و بلوغ قرار دارد .به بیان دیگر برنداجتماعی زمان کافی برای شناسایی و ارتباط با مخاطبان هدف داشته است.
 درگیری ذهنی باالیی برای مخاطبان خود دارد و دل کندن از آن ساده نیست. مخاطبــان ایــن برندها یک اجتماع هســتند .ایــن مهمترین ویژگــی برندهایاجتماعی اســت .به بیان دیگر آنها نه تنها با برند ،که با یکدیگر نیز ارتباط دارند

و در کار ساختن معنای برند هستند.
بر پایه آمارهای سال  1396تلگرام با نزدیک به  45میلیون کاربر ،سرشناسترین
پیامرســان در ایران اســت (ویژگی اول) و هر یک از کاربران با ســرانه حضور 500
ساعت به طور متوسط  30هزار مطلب را در تلگرام میخوانند( .ویژگی دوم)
نشــان دادن ویژگی ســوم برند اجتماعی در تلگرام ،به تعریف و تشــریح مفهوم
«اجتمــاع» نیــاز دارد .جامعهشناســان ،اجتمــاع را گروهی از افراد با ســه ویژگی
اصلی زیر میشناسند:
 آگاهی از حضور یکدیگر اجرای رسم و آیینها داشتن مسئولیت اخالقی برابر اجتماعآگاهی از حضور یکدیگر دوســویه دارد« .مشــروعیت» نشان میدهد افراد به چه
دلیل خودشــان را بخشــی از بدنه اجتماع میدانند .برخی کاربران تلگرام که در
برابر احتمال فیلترینگ ایســتادهاند ،خودشــان را بخشی از یک اجتماع خواهان
ارتباطات آزاد و مســتقل از دخالت و تیک ســوم! میشناسند .اگرچه مشروعیت
اجتمــاع تلگــرام از ســوی رقیبــان همســان و جانشــین (تلویزیــون) با اســتناد به
آســیبهای اخالقــی و امنیتــی بارهــا بــه چالش کشــیده شــده امــا ایــن اجتماع
همچنان مشروعیت خودش را دارد.
ســویه دیگر آگاهی «وفاداری مخالفتی به برند» اســت که بیزاری بیشــتر کاربران
تلگرام از پیامرسانهای داخلی و مقابله با آنها را توضیح میدهد .به بیان دیگر
این کاربران با راندن رقیبان همســان و جانشــین (مانند ســروش و صدا و سیما)
دلبســتگی خودشان به اجتماع تلگرام را اســتوار میسازند و توان مشروعیت آن
را به طور سلبی هم باال میبرند.
اجرای رسمها و آیینها درباره تجربههای مشترک استفاده مخاطبان برند است
که در ریختهای گوناگون از جمله رویدادها و داســتانگوییها آشــکار میشــود.
میــان کاربران تلگرام داســتانهای زیادی درباره آن دســت به دســت میشــود؛

از شکســتن بــرج و باروی اطالعرســانی رســانههای رســمی و افشــای تباهیهای
اقتصــادی گرفتــه تــا ناکامــی مهندســیهای سیاســی و نمایــش اعتراضهــای
اجتماعی .این داستانها به درک عمومی کاربران تلگرام از یک هویت مشترک
دامن میزند.
مســئولیت اخالقی به عنوان ویژگی سوم ،احســاس وظیفه اعضا درباره اجتماع
است که سبب رفتار جمعی در جهت یکپارچگی و نگهداری آن میشود .برخی
کاربران تلگرام با همین احســاس مسئولیت ،دیگران را به یکدستی و دفاع برابر
فیلترینگ میخوانند تا کسی به نفع رقیب کم نشود و اجتماع پابرجا بماند.
نتیجه اینکه تلگرام یک برند اجتماعی است و مخاطبانی دارد که با تولید معنا،
محتــوا ،ارتباط و تأثیر بردیگران با خطر روبهرو میشــوند و با آن مقابله میکنند
اما پیامرســانهای داخلی نه تنها این برند را ندارند که با ســه نقض غرض وارد
میدان شدهاند:
 پیامرســانها بودند که بند رســانههای یکسویه را از دســتان مخاطبان گشودندو ریســمان اجتماعشان شــدند تا به فراز و فرمانروایی برندها برسند .آنها زاینده
ایــن دگرگونیانــد و نمیتواننــد بر آن باشــند؛ پس یا کاربران را وصــل میکنند یا
میمیرند! راه ســوم وجود ندارد .پیامرسانهای داخلی اما با نقض غرض یعنی
فریــاد فصــل و فیلتر کــردن آمدهاند یعنی نقطــه مقابل اعتمــاد و آن چیزی که
باید باشند.
 رســانههای یکســویه حاکمیتی که بنا به طبیعت یا طریقت به شــنیدن صدایمخاطب عادت ندارند ،برای پیامرسانهای داخلی سنگ تمام گذاشتهاند که از
جهت دعوی پیامرسانها بر مسلک آنها یک نقض غرض است.
 چنــد ســال طــول کشــید تــا تلگــرام یــک برنــد اجتماعــی در ایــران شــود امــاپیامرســانهای داخلی به هر دلیلی میخواهند یک شــبه به آخر این راه برسند.
این تقالی شتابزده جایی که پای جذب اعتماد و اطمینان در میان باشد ،باز هم
نقض غرض است .به راستی مسأله اصلی بودن یا نبودن اعتماد است.

