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ادامه از صفحه اول

ضرورت دوران اضطرار

از خانوارها گرفته ت��ا بنگاههاي بزرگ دولتي و  ...همه
جزو اين س��اختاريم كه در يك ش��رايط خاص و حاد
قرار گرفته است .ش��رايطي كه در آن لزوما بايد منابع
و مصارفمان را مديريت كنيم .حال ش��ما اس��م اين
مديريت را چه بگذاريد كوپني كردن ،چه اس��تفاده از
كارت الكترونيك ،چه عرضه بستههاي غذايي و ...فرقي
نميكند.مهمترينضرورتدولتبهعنوانسياستگذار
اصلي اقتصاد كش��ور در حال حاض��ر مديريت منابع
اقتصاديكشوربهگونهاياستكهنهفقطگرايشهاي
نظري ،سليقهاي و فكري در حوزه اقتصاد را اقناع كند
بلكه اين طيب خاطر را به عموم مردم بدهد كه با اتكا به
آنبراياجراشدنهرچهبهتروبهينهترمديريتمنابع
و مصارف با دولت همكاري كنند.
ما در تاريخ معاصر كشورمان تجربههايي از بحرانهاي
اقتص��ادي داريم .به عنوان مث��ال پس از قحطيهاي
ابتداي قرن بيستم در ايران و سالهاي بعد از ،1300
يعني اواخر دوران قاجار و اوايل پهلوي اول كه كش��ور
دچار خشكس��اليهاي گسترده و تحريم و تنگناهاي
بينالمللي بود ،ما سياستهاي محدودكننده مصرف
مثل سهميهبندي غالت را داشتيم .در 1320هم بعد از
اشغالايرانتوسطمتفقين،مابازهمسهميهبنديهارا
تجربه كرديم .همينطور بعد از انقالب و به خصوص در
دوران جنگ هم محدوديتها و تحريمهاي اقتصادي
ناش��ي از جنگ هم اين تجربه را در اش��كال گوناگون
داشتيم .در زمان جنگ ما مستقيم كوپن دست مردم
ميدادي��م و آذوقه و كاالهاي اصلي را به طور ش��فاف
سهميهبندي ميكرديم .در دوران تعديل اقتصادي،
س��ازندگي و دوران اصالحات و تا همي��ن االن هم به
ش��يوههاي ناملموس ديگر اين سهميهبندي را پيش
بردهايم .اعطاي يارانه به كاالهاي مختلف از حاملهاي
انرژي گرفته تا برخي كاالهاي اساسي و مورد نياز مردم
و نيز در ش��رايط كنوني اختصاص ارز  4200توماني
دولتي به برخي كاالها و ...صورتهاي غيرملموسي از
مديريت منابع است .اينكه چه كاالهايي بايد مشمول
يارانه شود ،هميشه محل اختالفنظر بوده .در دوران
آقاي خاتمي ،انديشه هدفمندي يارانه و تعديل قيمت
حامله��اي انرژي ك��ه از اصليترين بخ��ش اقتصاد
سوبسيدي كشور بود ،سياست تعديل قيمت پلكاني
و هدفمندي يارانهها به سمت توليد براي اينكه بهتر
و دقيقتر به گروههاي نيازمند اين كمكهاي دولتي
برس��د ،در دس��تور كار دولت قرار گرف��ت .اينها همه
صورتهاييازكوپنيسمبودهمنتهاهرچهاقتصادبازتر
ميشود ،رنگ و بوي كوپنيسم كمتر به چشم ميآيد.
خالصه مطل��ب اينكه در ش��رايط بحراني ،نگرشها
و نظريههاي اقتصاد سياس��ي نيس��ت ك��ه ضرورت
س��هميهبندي كاالها و هدفمندي مصرف را به دولت
القا ميكند .فرقي نميكند اگر يك مدافع اقتصاد آزاد
مثل آقاي جهانگيري باشد يا يك مدافع اقتصاد چپ
و سوسياليس��تي مثل آقاي فرش��اد مومني .ضرورت
سهميهبندي مصرف و مديريت منابع ،ضرورت عرصه
عملي اقتصاد است .به اين معنا كه محدوديتها آنقدر
زياد اس��ت كه وقتي ميخواهيد به نيازهاي نامحدود
پاسخ بگوييد ،مجبوريد سهميهبندي كنيد .مهم اين
است كه روشهاي عملياتي و اجرايي كارآمد و دقيق
باشد تا از دل آن فساد بيرون نيايد.
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قضا

تاريخچهترورهايموساد

رييس قوه قضاييه بر اجراي «قانون رسيدگي به دارايي مسووالن» تاكيد كرد

تقويتگسلهاياجتماعي

دول��ت در صورتي مج��از به افزايش قيمت س��وخت
است كه شرايط اقتصادي ،اجتماعي و سياسي جامعه
كشش اين موضوع را داشته باشد .نكته ديگر اين است
كه دولت براس��اس قانون برنامه ششم توسعه موظف
است ،پيشنهادات خود براي افزايش قيمت سوخت را
در قالب اليحه بودجه ساالنه به مجلس شوراي اسالمي
ارايه كند نه اينكه از مس��ير ديگري دست به اين اقدام
بزند .با تمام اين موارد ،ش��رايط اقتصادي و اجتماعي
امروز ايران به وضوح نش��انگر آن است كه نميتوان با
افزايش قيمت بنزين فش��ار مضاعفي را به مردم ايجاد
كرد .اگر شرايط اقتصادي و اجتماعي جامعه تغيير كرد
و رو به بهبود گذاشت ،دولت ميتواند در مسير افزايش
قيمت سوخت براساس قانون برنامه ششم توسعه گام
بردارد ولي در ش��رايط فعلي افزايش قيمت س��وخت
صرفا به معناي تحميل گراني بيش��تر به مردم است و
قطعا بازخوردهاي منفي بسياري را نيز همراه خواهد
داش��ت .براي درك بهتر موضوع كافي است به تبعات
انتشارشايعهافزايشقيمتبنزيننگاهكنيد.انتشاراين
شايعه باعث افزايش چندين درصدي كرايه تاكسيها
در كالنشهرهايي مثل تهران شد .نمايندگان مجلس
عمدتا با اتومبيلهاي اين نهاد رفتوآمد ميكنند ولي
باز هم نميتوان تاثير س��وء گراني س��وخت بر زندگي
روزمره م��ردم را ناديده گرفت .گراني بنزين در چنين
شرايطي به معناي انتقال اين پيام به جامعه است كه ما
به عنوان مسووالن جمهوري اسالمي از افزايش قيمت
مواد و اقالم اساسي مصرفي آگاهيم ولي باز هم گراني
بيشتريرابهشماتحميلميكنيم.انتقالچنينپيامي
به جامعه در شرايطي كه عمده تالش كشورهايي نظير
اياالت متحده امريكا و متح��دان منطقهاي آنان تمام
توان خود را براي تقويت فاصله بين مردم و مس��ووالن
گذاش��تهاند قطعا حركتي ناپخته محسوب ميشود.
يكي از استداللهاي موافقان افزايش قيمت سوخت،
جلوگيري از قاچاق آن از ايران به كشورهاي همسايه
است كه به عقيده نگارنده ،دولت ميتواند با ساماندهي
كارتهاي سوخت و احياي دوباره آنها به عالوه تقويت
نظارتهاي خود در اي��ن بخش ،از افزايش آمار قاچاق
بنزين جلوگيري ب��ه عمل آورد ضم��ن آنكه افزايش
جايگاههاي س��وخت  CNGو تش��ويق دستگاهها و
نهادهاي در ارتباط با حمل و نقل عمومي براي استفاده
از اين سوخت و جايگزيني آن با بنزين عالوه بر كمك
به خودكفايي بنزين در ايران ،ميتواند از اثرات سوء اتكا
بيشازحدبهاينسوختجلوگيريكند.كارتسوخت
در صورت ساماندهي بخش عظيمي از مشكالت قاچاق
سوخت را حل ميكند .هر چند دولت بايد نظارتهاي
خ��ود را تقويت كند و به دنبال س��يانجي برود و اين
درحالي است كه آقاي زنگنه نيز از آمادگي وزارت نفت
براي افزايش تعداد دستگاهها خبر داده است.
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سيدابراهيمرييسي،رييسقوهقضاييهدرجلسهمسووالن
عال��ي قضايي با تبريك حل��ول ماه مب��ارك رمضان ،ماه
ضيافتاهلل و بهار قرآن گفت« :انسان وقتي ميزبان كسي
است،تمامتالشخودرابهكارميگيردكهبهترينهارابراي
ميهمانشفراهمكند.حالوقتيميزبانانسانخداوندباشد
قطعا بهترينها كه همان مقام رباني حضرت حق است در
انتظارمومنانخواهدبودواگربتوانيمحقيقتبندگيرادر
اينماهبزرگكسبكنيمبهسعادتعظيميدستيافتهايم
واميدواريمخداوندتوفيقبهرهمنديازاينفيوضاتمعنوي
رابههمهماعطاكند».
به گزارش ايس��نا ،رييس قوه قضاييه دگرخواهي در پرتو
خداخواهي را از مهمتري��ن جلوههاي معنوي ماه مبارك
رمضانبرشمردوادامهداد«:اينجلوهمعنويبرايكساني
كهمسووليتيبرعهدهدارند،مضاعفاست.امروزمهمترين
وظيفهمسووالن،گرهگشايياززندگيمردمورفعمشكالت
معيشتياست.درهمينراستاالزماستهمهدستگاههاي
دولتي اعم از سازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان،
وزارتصنعت،معدنوتجارتهمچنينسازمانتعزيرات
حكومتي ،وظاي��ف قانوني خود را در ح��وزه نرخگذاري و
نظارتبرقيمتهاانجامدهندوپيشازآنكهدستگاهقضايي
ورود كند ،اين وضعيت را كه مردم هر روز با يك نرخ جديد
مواجهميشوند،ساماندهند».
مسووالن دولتي به وظايف خود در نرخگذاري
قيمتها عملكنند
رييسي با طرح اين پرسش كه فارغ از نظام عرضه و تقاضا
چه كساني قيمت مس��كن ،خودرو ،ارز ،طال و مايحتاج
ضروريمردمراتعيينميكنندبرنظارتبرنرخهاخصوصا
در وضعيت فعلي تاكيد كرد و يادآور ش��د«:وظيفه مهم
مسووالندولتيايناستكهازاينافزايشلجامگسيخته
قيمتهاكهموجبنگرانيمردمميشود،جلوگيريكنند
وقطعاقوهقضاييهنيزهمانندگذشتهبهتكاليفقانونيخود
دراينزمينهعملميكندودادستانهانيزهمكاريهاي
الزم را در اين حوزه خواهند داشت».

دنبالمچگيرينيستيم

رييس ق��وه قضاييه يكي ديگر از جلوهه��اي ماه مبارك
رمضان را كاهش دعاوي و جرم و جنايت در كشور دانست
وادامهداد«:طبقهمهآمارهاهرسالهدرماهمباركرمضان
ش��اهد كمترين ميزان ورودي پرونده به دادگستريها
و مراجع انتظامي هستيم .عالوه بر اين ،اين ايام بهترين
زم��ان براي احياي فرهنگ صلح و س��ازش اس��ت كه از
دوران قديم در آموزههاي ديني و ملي ما وجود داشته و بر
اساس آن اغلب دعاوي و نزاعهاي جزيي با ريشسفيدي
و كدخدامنشي ميان بس��تگان و حتي تجار و بازاريان به
س��ازش منتهي ميش��ده و كمتر موضوعات به عدليه و
محكمهارجاعميشدهاست».
رييسي خاطرنشان كرد«:اين يك الگوي قابل توجه براي
محققان و پژوهش��گران است كه تأثير توجه به معنويت
و نزديكي به ساحت قرب الهي را بر شكلگيري دعاوي،
تنشه��ا و ارتكاب جراي��م همچنين احي��اي فرهنگ
ميانجيگري و اصالح ذاتالبين بررسي كنند تا بتوان به
شكليدقيقوبرنامهريزيشدهازبسترمعنويماهمبارك

رمضانبرايتعميقونهادينهسازيفرهنگصلحوسازش
وهمچنينپيشگيريازدعاويوجرايماستفادهكرد».
رييسقوهقضاييهدرادامهبااشارهبهفرمايشاتاخيرمقام
معظم رهبري مبني بر ضرورت اتخاذ آرايش متناس��ب
در برابر آرايش جنگي دش��من گفت«:امروز دشمن در
حوزههاي اقتصادي ،سياسي و رسانهاي ،آرايش جنگي
به خود گرفته و اين امر ايجاب ميكند كه همگان با يك
روحيه انقالبي و جهادي ،وضعيت متناسبي در برابر اين
آرايشجنگيداشتهباشيم».
به گفته او ،آرايش متناس��ب در جبهه اقتصادي ،تقويت
ظرفيتهاي اقتصاد داخلي ،رونق توليد و اشتغال و توجه
هر چه بيش��تر به مولفههاي اقتصاد مقاومتي اس��ت .در
حوزه سياسي ،بهترين آرايش و وضعيت ،انسجام ملي و
همصداييوپرهيزازارسالهرگونهپياموسيگنالسازش
و تسليم است .امروز ارسال اين قبيل پيامها كه حاكي از
عقبنشينيدربرابردشمنباشد،محكومبهشكستاست.
در حوزه رواني و رسانهاي نيز آشنايي با ترفندهاي جنگ

رواني دشمن و مقابله با اين ترفندها بهترين و موثرترين
راهبردبهشمارميآيد.
رييسقوهقضاييههمچنينبااشارهبهجنايتاخيررژيم
صهيونيس��تي در حمله به مردم بيگناه غزه و شهادت
ش��ماري از زنان و كودكان فلسطيني ،اين وضعيت را كه
دس��تاورد حمايتهاي بيچون و چ��راي امريكا از رژيم
اش��غالگر قدس اس��ت براي همگان عبرتآموز دانست
و تاكيد كرد«:اين ماهيت امريكاس��ت و نش��ان ميدهد
كه به هيچ موازين و اصولي جز منافع سلطهطلبانه خود
پايبند نيست .بر همين اساس مناسبترين آرايش ما در
برابرايندولتهايجنايتكار،مقاومتوايستادگيتحت
رهنمودهاي داهيانه مقام معظم رهبري(مدظلهالعالي)
همچنين تقويت توانمنديهاي داخل��ي و بهرهگيري
صحيحازنيرويانسانيكارآمد،متخصصومتعهداست».
رييسي در ادامه با اش��اره به قانون «رسيدگي به دارايي
مقامات ،مسووالن و كارگزاران جمهوري اسالمي ايران»
مصوبسال ۹۴كهپسازتصويبمجلسازسويشوراي
نگهبان و مجمع تشخيص مصلحتنظامهمبررسي و به
دستگاهقضاييابالغشدهاست،گفت«:آييننامهاجرايي
اين قان��ون كه تهيه آن بر عهده دس��تگاه قضايي نهاده
شده در حال نهايي شدن است و به زودي اين قانون كه
مبناي آن اصل  ۱۴۲قانون اساسي است به مرحله اجرا
درخواهد آمد».
رييس قوه قضاييه ادامه داد«:هدف ما از اجراي اين قانون،
مچگيرينيستبلكهدرپيشفافيتواقداماتپيشگيرانه
هس��تيم .در واقع اين قانون براي صيانت هر چه بيشتر از
حيثيت مسووالن و مقامات جمهوري اسالمي است؛ به
نحوي كه با تدوين س��ازوكارهاي مناسب عمال نظارت
بر دارايي كارگ��زاران نظام به گون��هاي صورت گيرد كه
مسووالن مدام از سوي هر شخص يا رسانهاي در معرض
اتهامنباشندوشبههايدرخصوصداراييهايشانوجود
نداشتهباشد».
او در پايان بر ضرورت همكاري همه مس��ووالن در قواي
مختلفبراياجرايصحيحودقيقاينقانونتاكيدكرد.

امنيت

با حضور امير سياري ،معاون هماهنگ كننده ارتش انجام شد:

دستاوردهاي جديد نيروي زميني ارتش رونمايي شد

مراسمرونماييوتحويلدهيچنددستگاهازدستاوردهاي
نيروي زميني ارتش با حضور امير دريادار سياري معاون
هماهنگ كننده ارتش ،امير سرتيپ كيومرث حيدري
فرمانده نيروي زميني ،فرماندهان و مس��ووالن در مركز
توليد ،بهينه سازي و نوسازي شهيد زرهرن نزاجا برگزار
ش��د .به گزارش مهر ،امير دريادار حبيباهلل س��ياري در
جمعفرماندهان،كاركنانومسووالناينمركزگفت«:در
تعريف قدرت گفته شده؛ براي رسيدن به اهداف هرچه
قدرت بيشتر باشد ،امكان دستيابي ممكنتر است .نظام
مقدس جمهوري اسالمي ايران هر قدر قدرتمندتر باشد
جايگاهوتاثيرگذاريآندرمنطقهبيشترخواهدبود».
معاون هماهنگ كننده ارتش با بيان اينكه نظام مقدس
جمهوري اسالمي بايد قدرتمندتر باش��د تا ارزشهاي
خود را به نمايش بگذارد ،تاكيد كرد« :امروز در اين مركز
كاركناني كه توانستهاند با توانمندي دستاوردهاي مهم
دفاعي را توليد كنند ،قدرت و ارزش كش��ور را در منطقه
بسيار باال بردهاند ».او ادامه داد« :برابر فرمايشات حضرت
امام (ره) ،قدرت با ريختن پول ملت به جيب بيگانگان به
دست نميآيد ،بايد با انگيزه كار كرد تا محصوالتي را كه

موردنيازاستتوليدكنيم».دريادارسياريگفت«:قدرت
با حضور جوانان مومن ،مبتكر و خ�لاق مانند كاركنان
صنايع شهيد زرهرن كه عاشقانه و با انگيزه كار كردند به
دس��ت ميآيد و ما با محصوالتي كه در اين مركز تهيه و
توليد شده است احس��اس قدرتمندي ميكنيم .امروز
نهضت قطعهسازي و روي پاي خود ايستادن در اين مركز
بهمنصهظهوردرآمدهاست».
سامانههاييكهصبحامروزدرمجتمعصنايعشهيدزرهرن
نزاجارونماييشدعبارتنداز:
س��امانه هدايت ليزري كه قابليت هدايت موشكهاي
ليزري تا برد  ۵ ،۵كيلومتر را دارد ،به موشكهاي ليزري
متصل ميشود و قابليت شليك انواع موشكهاي ليزري
كدگذاري شده آن هم با تحرك پذيري باال را دارد .سامانه
هدايت ليزري قابليت نصب بر روي خودروهاي شنيدار
(تانك)،پهپادوبالگردرادارد.
سامانه دوربين فوق بلند جهت رصد فاصلههاي بسيار
دور به ويژه در نقاط مرزي طراحي شده است .اين سامانه
ميتوان��د يك انس��ان را از فاصل��ه ۱۵كيلومتري و يك
خ��ودرو را از فاصله ۲۰كيلومتري ۱۵۰برابر بزرگنمايي

و آشكارس��ازي كند .اين بزرگنمايي و كيفيت تصويري
ميتواند كشف دشمن در عمق دوردست را به نيروهاي
نظامي اطالع دهد .كيفيت تصويري سامانه دوربين فوق
بلند ۴Kاست.
اپتيكتوپ ۲۳ميليمتريشامليكدوربينديجيتال
با بزرگنمايي ۳۰برابر است كه توان درگيري توپ را به دو
برابر افزايش ميدهد .قبال برد رهگيري و توان تيراندازي
توپ ۲۳ميليمتري دو كيلومتر بوده است كه با نصب اين
سامانهبه ۴كيلومترافزايشپيداكردهاست.
همچنين در اين مراس��م از نيروگاه خورشيدي سيار
با توان خروج��ي  ۵كيلووات رونمايي ش��د .اين نيروگاه
قابلي��ت كنترل از راه دور در مناط��ق عملياتي و گزارش
لحظه به لحظه عمل شارژ و نيز نحوه شارژ سلول توسط
نورخورشيدرااطالعميدهد.ايننيروگاهبرقيكگردان
را تأمين ميكند و انرژي الزم براي راهاندازي سامانههاي
الكترونيكي ،مخابراتي و تامين روش��نايي منطقهاي كه
نيروهاينظاميحضوردارندهمتأمينميشود.
دس��تاورد بعدي استوانه آببندي تانك چيفتن است
حساس��يت اين قطعه به دليل عملكرد آن در مجموعه

تانكبودهوباعثامنيتجانيپرسنلميشود.اينقطعه
درداخلتانكقرارميگيردوباعثآببنديدقيقپشت
لولهميشودومانعخروجگازوياآتشحاصلازشليكبه
داخلبرجكميشود.درعرصهنبردباسوختنايناستوانه
تانك ديگر قادر به ش��ليك نيست اما اكنون متخصصان
ارتش توانستند با ساخت اين محصول تعداد شليك را در
هربارتعويضاستوانهافزايشدهند.اينمحصولبهدليل
تحريم،صنايعدفاعيرابامشكلمواجهكردهبودكهاكنون
متخصصاننيرويزمينيارتشقادربهساختآنشدند.
همچنين در مراسم امروز يك نمايشگاه از دستاوردهاي
ش��ركتهاي دانش بنيان برپا ش��ده ب��ود كه مهمترين
دستاوردايننمايشگاهرونماييازپهپادفراز ۲۲۰استكه
بوميشدهمدلامريكاييآنبهنامايروسانداست.
پهپاد ۲۲۰قابليت گش��تزني تا ش��عاع عملياتي۱۰۰
كيلومتر و حمل ۲۰كيلو محموله شناسايي ديد شبانه و
روزانهدارد.اينپهپادتداومپروازيبيشاز ۸ساعتوامكان
برخاست از روي خودرو را دارد .همچنين در مراسم امروز
انواعتانكهاوتوپهايبهينهشدهباسيستمهايجديد،
بهروزوموردنياز،تحويليگانهايارتششد.

بازتاب

بازخواني يك پرونده

تسخير النه جاسوسي در واكنش به رفتار امريكا بود
با گذشت حدود  40س��ال از تسخير النه جاسوسي
هنوز هم س��واالتي در اذهان مردم درباره داليل بروز
اين اتفاق وجود دارد .احس��ان قاضيزاده هاش��مي،
نماينده اصولگراي مجلس و مجيد فراهاني ،نماينده
اصالحطلب شوراي شهر تهران كه هر دو فعاليت در
حوزه تشكلهاي دانش��جويي را در كارنامه دارند ،با
وجود داشتن دو ديدگاه سياسي متفاوت ،متفقالقول
از حركت دانش��جويان خط امام (ره) در تسخير النه
جاسوسي دفاع كرده و آن را واكنشي به رفتار امريكا
دانستند .قاضيزاده به عنوان دبير كل اسبق جامعه
اسالمي دانش��جويان و فراهاني به عنوان عضو اسبق
شوراي مركزي انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه
تهران در ميزگرد ايسنا براي بررسي فراز و فرودهاي
فعاليت جنبش دانشجويي از ابتداي انقالب تاكنون
با موضوع تس��خير النه جاسوس��ي و اقدام برخي از
دانشجويان در سالهاي اخير در حمله به دو سفارت
انگليس و عربستان شركت كردند كه بخشهايي از
اظهارات آنها را در زير ميخوانيد.
احسان قاضيزاده:
موضوع تسخير النه جاسوسي
در س��ال  ۵۸را باي��د در تداوم
انقالب  ۵۷دي��د .نميتوان ۱۳
آبان  ۵۸را منهاي  ۲۲بهمن ۵۷
بررسي كرد ،چون آن زمان فضا
و تفكر انقالبي با حجم گسترده
از تحوالت در ابتداي پيروزي انقالب حاكم بود.
رفت��ار دولت حاكم��ه امريكا باعث تس��خير النه
جاسوسي شد كه برآمده از خواست عمومي مردم بود.
در اين بين نحوه نگاه امريكا به خاندان پهلوي ،امريكا
را وارد اين معادالت كرد يعني مش��خصا بحث سفر
ش��اه به امريكا و پيگيري درمان شاه و دادن پناهگاه
به او و درمانش در مق��ر نظامي امريكا و دوباره خارج
كردن ش��اه كه اين بردن و آوردن شاه از سوي امريكا

به لحاظ سياست خارجي متاثر از فضاي مردم ايران
بود رفتارهايي كه باعث ش��د نگاه مردم ايران خيلي
نس��بت به امريكا منفي و در نهايت منجر به تسخير
النه جاسوسي ش��ود؛ به عبارت صريحتر رفتار دولت
حاكمه امريكا بعد از  ۲۲بهمن  ۵۷تا  ۱۳آبان  ۵۸باعث
تسخير النه جاسوسي شد.
برخي ميگويند همان سال با اين كار مخالف بودند اما
هيچ سند و مستند تاريخي وجود ندارد كه اين افراد اعالم
مخالفتخودرادر ۱۳آبان ۵۸ثبتكردهباشندممكناست
سالهابعدچنينچيزيراگفتهباشند.
تسخيرسفارتامريكارفتارهيجانينبودهاست.بهلحاظ
منطقي تسخير النه جاسوس��ي در سال  ۵۸يك واكنش
واقعي و تاريخي به رفتار و اقدام��ات امريكاييها در قبال
انقالبايرانبود.
تفكر انقالب بايد ماندگار باش��د .سرنوشت ايران نبايد
به افراد وابسته باش��د .اينكه افرادي دنبال پشيمانسازي
هستند و اعالم برائت ميجويند يك روش است .حتي اگر
صد نفر از تس��خيركنندگان هم بگويند ما اشتباه كرديم،
مهمنيست؛ چراكه در مقابلهركدام از آنها ۱۰۰۰نفر وارد
اينانديشهشدند.
ما به عنوان كش��وري با روابط جهاني نميتوانيم در دنيا
بگوييمكهنميخواهيمباكشوريرابطهنداشتهباشيم؛تنها
خطقرمزنظامجمهورياسالمي،رژيمصهيونيستياست.
اينيعنيمنهايموضوعاسراييل،نميگوييمنميخواهيم
باامريكا،عربستانوباكشورهايديگررابطهداشتهباشيم.
ما رابطه نرمال و معمول ميخواهيم كه رابطهاي متعارف
اس��ت بدان معنا كه دولته��اي همديگر ،حق حاكميت
دولتهايمتقابلوحقوققانونيوشهرونديمردميكديگر
رابهرسميتبشناسيم.
قرار نيس��ت هميش��ه با امريكا ،عربستان و كشورهاي
مختلفمشكلداشتهباشيم.معتقدمكشوريميتوانددر
راستاي منافع ملياش خوب گام بردارد كه تعامل خوبي با
دنياداشتهباشدمنتهيبايدوجهيازاقتدارهمباشديعني
باالنسيبينقوتداخليورابطهخارجيوجودداشتهباشد.

مجيدفراهاني:
باي��د وقاي��ع را ب��ر اس��اس
ش��رايط مش��خص حاك��م بر
آن واقع��ه تحليل ك��رد .اينكه
در وقاي��ع سياس��ي آن اتفاق را
از موقعي��ت خود ج��دا كرده و
مس��ائل پيراموني ،محيطي و يا
پيشزمينهها و يا اصطالحا مقتضي��ات زمان و مكان
و ش��رايط را در نظر نگرفته و فقط ي��ك واقعه را از يك
زمان��ي در زمان ديگر تحليل كنيم ما را به خطا ميبرد
لذا اتفاقاتي كه در زمان سياسي يك جامعه ميافتد بايد
در متن آن واقعه و شرايط اجتماعي سياسي فرهنگي و
اقتصادي و موقعيت آن واقعه تحليل شود.
در حال حاضر تس��خير و تعرض به سفارتخانههاي
خارجي امري مذم��وم در همه جاي دنياس��ت چون
سفارتخانه خاك آن كش��ور است و رخ دادن اين اتفاق
قابل پذيرش نيست ،حتي اگر با سفارتخانهاي مساله
وجود داشته باش��د هم قطع رابطه صورت ميگيرد .با
همين منط��ق معتقديم اتفاق رخ داده براي س��فارت
عربس��تان و حمله عدهاي و آت��ش زدن آن پذيرفتني
نيس��ت چون تنه��ا هزينههاي زيادي را به سياس��ت
خارجي كشور و رابطه با كشورهاي عربي تحميل كرد.
دانشجويان قبل از اين اقدام با آقاي خوئينيها كه به
سيداحمد آقا خميني و امام (ره) نزديك بود ،مشورت
ميكنند تا از نظر امام (ره) مطلع ش��وند تا مجوزي از
امام(ره) داشته باشند؛ آقاي خوئينيها به آنها ميگويد
كه قطعا امام با اين كار مخالف نيس��ت اما چون دولت
موقت مستقر و سركار است در تاييد اين كار معذوريت
دارند لذا اگر امام (ره) در عمل انجام ش��ده قرار گيرند
احتماال با اين كار مخالفت نميكنند .بعد از تس��خير
اين كار از طري��ق آقاي خوئينيها به دفت��ر امام (ره)
اطالع داده ميشود و آقاي سيداحمد خميني به امام
(ره) مراجعه ميكنند كه ايشان بعد از نماز در واكنش
ميگويند ج��اي خوبي را گرفتهاند و محكم نگه دارند.

اين پيام و تاييد به هيچ عنوان در مخيله دانش��جويان
تسخيركنندهنميگنجيد.
بس��ياري از تحليلگران معتقدند اگ��ر اين اتفاق رخ
نميداد انقالبي باقي نميماند و تسخير النه جاسوسي
باعث ادامه انقالب شد چون اسنادي به دست آمد كه
نش��ان ميداد امريكاييها به صورت گسترده در حال
سازماندهي ،جمعآوري اخبار و اطالعرساني بوده و از
سفارت به عنوان پايگاهي براي كسب خبر سازماندهي
و نفوذ استفاده ميكردند و خودشان را به عنوان صاحب
كشورميدانستندكهبرايآيندهبرنامهريزيميكردند.
شرايط دنيا و زندگي بعضيها با زمان دانشجوييشان
عوض ش��ده و ممكن اس��ت امروز بگويند ما پشيمان
ش��دهايم .اما چه در زمان انقالب چه در طول جنگ در
نوع رفتار امريكاييها با مردم ايران عوض نشده ،ماهيت
آنها تغيير نكرده است.
اين طور نيست كه تصور شود مساله امريكا و تسخير
سفارت امريكا مساله ذاتي انقالب بوده و بگوييم انقالب
به معناي تسخير س��فارت امريكا است .گره زدن يك
اتفاق به اصل انقالب و حكومت درست نيست.
قطعاتسخيرالنهجاسوسيمنافعومضارهاييداشته
كه بايد آن را بررس��ي كرد و درس گرفت چون كشور و
افرادي بالنده هستند كه اتفاقات را تحليل كرده و نقاط
مثبت و منفي آن را ديده و سعي كنند در اتفاقات بعدي
نقاط منفي كمتر و نقاط مثبت بيشتر شود.
در اي��ن بين ح��ركات كاريكاتوري همچون حمله به
سفارتخانههاي عربس��تان و انگليس هم سنخ اتفاقات
اولانقالبنيستكهبخواهيمبهآنمهرتاييدبزنيم.اين
حركاتغيرقابلپذيرشوخطرناكاستكهازماكشوري
نامطمئن ،هيجاني و ناآش��نا به اصول اوليه ديپلماسي
و ارتباط با دنيا نش��ان ميدهد كه ميتواند هزينههاي
وحشتناكيدرعرصههايبينالملليايجادكند.
در بدترين شرايط جنگ امام(ره) ميفرمود كه اگر
امريكا آدم شود و سر عقل بيايد حاضريم رابطه داشته
باشيم.
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سپسبارقهايدميد–
بازيغريبتاريخ

نويسنده :رونن برگمن /ترجمه :منصوربيطرف
در همين حال ،ابوجهاد و عرفات س��عي كردند كه بر موج
هواداري بينالمللي كه قيام انتفاضه ايجاد كرده بود ،سوار
شوند .در حالي كه آمادگيهاي پنهاني براي يورش به خانه
ابوجهاد در تونس در دس��ت تهيه بود ،او و عرفات عمليات
مخفيخودشانراكهاجرايروابطعموميهوشمندانهبود،
آغاز كردند .آنها اين عمليات را «كشتي بازگشت» ناميده
بودند .ايده عمليات اين بود كه يك كشتي را به سمت حيفا
كه135فلسطينيراكهازنواحيتحتكنترلاسراييلاخراج
شدهبودندهمراهباتعدادزياديروزنامهنگاروفيلمبرداركه
قبول كرده بودند تا اين سفر را با پايان دراماتيك آن پوشش
بدهند،راهبيندازند.رهبرانسافميخواستندكهاينسفر
«كشتي بازگش��ت» را مثل «كشتي خروج» كنند ،يعني
كشتي بخاري كه به طور غيرقانوني مهاجران يهودي را به
فلسطين تحت قيموميت بريتانيا در سال 1947رساندند.
فتح س��عي كرده بود كه نقشهها را تا آخرين دقايق مخفي
نگه دارد اما شكست خورد و موساد توانست زمان دقيق آن
را مطلع شود .فلسطينيها يككشتيرادرپيرائوسكرايه
كردندامامالكانكشتيبعدازآنكهاسراييلبهآنهاهشدارداد
كهاگرآنهااجازهدهندكهاينپروژهاجراييشود،كشتيآنها
هرگز اجازه پهلو گرفتن دوباره در اسراييل را كسب نخواهد
كردازايناقدامخودداريكردند.درعوضسافيككشتي
ساخت ژاپن به نام «سول فرين» را به قيمت 600هزار دالر
در قبرس خريداري كرد .در نشس��ت اضطراري كه دولت
اسراييلبرايبحثبرسراينموضوعفراخواند،آنهاعمليات
مخفي مشتركايدياف – موساد را براي مسدود كردن
سولفرينتصويبكردند«،حتيپيشازآنكهبتواندازبندر
ليما سول حركت كند ».به گفته يكي از وزيراني كه در اين
نشستحضورداشت،اميداينبودكهاجرايطرحوكشتن
عواملآن«يكحسيأسدررهبريفلسطينبهوجودآورد
وپوشش رسانهايدر قلمروهاي اشغاليو انگيزهدميدندر
تداوم انتفاضه را كاهش دهد ».در صبح روز  15فوريه سال
،1988سهفعالسافكهتوسطابوجهادبهقبرسفرستاده
شده بود تا سفر كشتي بازگشت را سازماندهي كنند سوار
برخودرويشانشدندكهچندانازهتلمحلاستقرارشان
دور نبود« .روو» ،رييس تيم سرنيزه و الي در يك خودروي
ديگ��ر بودند و آنها را بعد از س��اعتها تعقيب و مراقبت كه
حتي نزديك بود پليس محلي آنها ار دس��تگير كند ،نگاه
ميكردند  .زماني كه آن فلسطينيها سوار خودرويشان
شدند و اس��تارت زدند ،الي يك دكمه را فشار داد و بمبش
را منفجر كرد  .سه فلسطيني كشته شدند .هجده ساعت
بعد ،كماندوهاي دريايي به زير سول فرين شنا كردند و يك
مين كوچك را به بدنه آن چس��باندند .اين يك سوراخي را
در كناره كشتي درست كرد كه آن را غرق كرد .سفر كشتي
بازگشت–خروجفلسطيني–پيشازآنكهشروعشود،پايان
يافت.يوآوگاالنت،فرماندهكماندوهايدرياييكهازدرياي
سياه در ساعت 3بامداد به قايق اسراييلي كه منتظرش بود
سوارشد،گفت«:گوشكنيد،تاريخبازيغريبيميكند».
اوبهسفرمادرخودش،فروماكهچندينسالقبلدرخروج
اوليهبود،اشارهميكرد.
توضيح:استفادهازواژهتروريستهايفلسطيني
برايحفظامانتدرترجمهاست
نهاعتقادمترجموروزنامه
رويداد

توضيح ويديويي رائفيپور
از «اتهامزني به مهناز افشار»

درحاليكهماجراياحضارمهنازافشار،بازيگرمطرحسينما
به دادس��راي بابل بهدليل انتش��ار يك توييت در روزهاي
گذشته به يكي از سرخطهاي داغ فضاي مجازي و متعاقبا
رسانهاي تبديل شده اس��ت ،روزگذشته ويديويي كوتاه از
علياكبررائفيپور،فعالرسانهاياصولگرامنتشرشدكهدر
آن،بااشارهبهاظهاراتپيشينخوددربارهاينبازيگرمحبوب
سينماي ايران و استفاده از تعابيري نادرست و اهانتآميز
در توصيف شخصيت سياسي و اجتماعي افشار ،تلويحا از
سخنان خود عقبنشيني كرد و مدعي شد كه مقايسه اين
بازيگرمطرحبايكزنعصرمصدقكهبنابربرخيروايتها،
بارويكرديغيراخالقيبهكودتاچيانرساندهاست،صرفااز
اينحيثبودهكهافشارنيزهمچونآنزنبهمسائلسياسي
عصر خود ورود كرده است .رائفيپور در اين ويديوي كوتاه
تدوينشدهبابياناينكهمعموالبهجنجالهايرسانهايعليه
خود،بالفاصلهپاسخينميدهدوتنهاپسازآنكهالتهابها
فروكشكرد درصددپاسخگوييبرميآيد،گفته از آنجاكه
بحث آبروي اشخاص مطرح بود ،ناچار به ورود رسانهاي به
ماجراشدهوبااينمقدمهميگويد«:درجريانكودتايسال
 32خانميب هنامقاسميموسومبه(معروفبه)«پريبلنده»
اراذل و اوباش را تحريك كرد و اينها ريختند و دولت قانوني
مصدقراسرنگونكردند.اينيكاتفاقتاريخياست.وجه
شباهت آن با خانم مهناز افشار خيلي واضح است .تحرك
سياسيايشون...بندهپناهميبرمازاينكهنسبتفحشابدهم
به يك خانم .چه مج��رد ،چه متاهل ».او در ادامه ميگويد:
«(آيا وقتي) ما مثال ميگوييم صداي فالني شبيه به ريكي
مارتينامريكايياست(ريكيمارتين،پورتريكويياست)به
ِ
اينمعنياستكهاينخوانندهايرانيماهمجنسبازاستيا
مثالوقتيميگوييمفالنسياستمدارمانمثلترامپعمل
ميكند ،يعني انحرافات جنسي دارد؟! يا اينكه منظورمان
ايناستكهتصميماتخلقالساعهميگيرد،منفعتطلب
است»....طبعادراينمثال،وجهتشبيهووجهشبه،تحرك
سياسياينخانموتحريكتودهناآگاهاست؛همانكاريكه
يدانماينحقدوغضبهايسياسي
خانمافشاركرد.مننم 
و اين تسويهحسابهاي سياسي كه يكسري دارند ،به چه
قيمتي است؟! يعني شما حتي حاضريد با آبروي يك زن
متاهلبازيكنيد،بهصرفاينكهبخواهيديكانتقامسياسي
من رائفيپور بگيريد كه يكجايي چرا يك نقدي به شما
از ِ
و دولت مورد تاييد شما وارد كردم؟!» رائفيپور در پايان اين
ويديويكوتاهتدوينشده،علتآنچهتسويهحسابسياسي
عليهخودخواندهراناتواني مخالفاناز تحملانتقاداتخود
ميداند و ميگويد(« :وقتي) علمي نميتوانند جواب امثال
بندهرابدهند،ميگردنددربزنگاههايييكمسالهاينطوري
پيداكنند،آنرابولدكنندوتويچشمبياورند!»

