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برای پاریس

رضا  میثمیفرد

یــک | انفجــار اول در نزدیکــی اســتادیوم
فوتبــال پاریــس و هنــگام بــازی دوســتانه
دو تیــم آلمــان و فرانســه و زمانــی انجــام
شــد کــه فرانســوا اوالنــد ،رئیــس جمهوری
فرانســه داخــل اســتادیوم بــود .انفجــار
دوم نیــز حــدود پانــزده دقیقــه بعــد اتفــاق
افتــاد .بــه گفتــه شــاهدان عینــی عامــان
حملــه فریــاد مــی زدنــد« :امــروز را یــازده
ســپتامبر فرانســه مــی کنیــم!»
همزمــان شــش تیرانــدازی در نقــاط دیگــر
پاریــس روی داد و ســپس افــراد مســلح
بــا ورود بــه یــک ســالن کنســرت بیــش
از هــزار و پانصــد نفــر را بــه گــروگان
گرفتنــد .شــاهدان عینــی مــی گوینــد
گروگانگیــران هنــگام ورود بــه ســالن
کنســرت فریــاد زدنــد« :ایــن کار را بــرای
ســوریه انجــام مــی دهنــد!»
فرانســوا مولــن ،دادســتان فرانســه گفــت:
129نفــر کشــته و  352نفــر مجــروح
شــدهاند کــه وضعیــت  99نفــر آنهــا
بســیار وخیــم اســت؛ وی افــزود میدانیــم
کــه داعــش مســئولیت ایــن حمــات را
بــر عهــده گرفتــه اســت؛ ضمن ـاً یکــی از
تروریســتهای انتحــاری یــک پاســپورت
ســوری بــه همــراه خــود داشــته اســت!
دو | اخبــار اتفاقــات پاریــس بــه ســرعت
مخابــره میشــود .رؤســای جمهــور
کشــورها و مســئولین بیــن الملــل در ابالغ
پیــام تســلیت بــه ملــت و دولــت فرانســه
گــوی ســبقت از یکدیگــر میرباینــد؛
آمریــکا ،انگلیــس ،روســیه ،بــان کــی
مــون ،کانــادا ،آلمــان ،ایتالیــا ،ترکیــه،
کویــت ،عربســتان ســعودی ،مصــر،

اســترالیا ،کــره جنوبــی ،فیلیپیــن و ...در
اینجــا رئیــس جمهــور ایــران خــود را بــه
ســرعت در میانــه قافلــه جــا میکنــد:
«اینجانــب بــه نــام ملــت بــزرگ ایــران
کــه خــود یکــی از قربانیــان پدیــده شــوم
تروریســم بــوده اســت؛ ایــن جنایــات ضــد
بشــری را شــدیدا ً محکــوم کــرده و بــه
ملــت ســوگوار و دولــت فرانســه تســلیت
میگویــم ».یقینــاً بایــد از موضــع
صحیــح رئیــس جمهــور در قبــال محکــوم
کــردن تروریســم جهانــی و جنایــت علیــه
انســانیت تشــکر کــرد .امــا ســاعاتی بعــد
پیامــی از ریاســت جمهــوری ایــران مخابره
میشــود کــه محــل تأمــل اســت .پیــام
تســلیت حادثــه تروریســتی اخیــر بیــروت
بــه ملــت رشــید لبنــان! جنــاب رئیــس
جمهــور در حالــی ســاعتها پــس از
پیــام بــه پاریــس یادشــان آمــده اســت بــه
ملــت رشــید لبنــان پیــام تســلیت مرقــوم
فرماینــد کــه حادثــه «بــرج البراجنــه»
بیــروت یــک شــبانه روز پیــش از حادثــه
پاریــس بــه وقــوع پیوســته بــود .اگــر چــه
میتــوان بــا بالهتــی ســاده از کنــار ایــن
اتفــاق گــذر کــرد امــا اگــر خــوب بنگریــم
ایــن تقــدم زمانــی معانــی بســیاری را بــر
مــا روشــن میکنــد .پاریــس مقــدم
ترتیــب زمانــی
اســت! پیــام ســاده ایــن
ِ
همیــن اســت ،برتــری خــون فرانســویها
ـل انقالبــی
بــر لبنانیهــا! ایــن نــگاه مــا قبـ ِ
رئیــس جمهــور محتــرم نــه تنهــا در
اقلیتــی در ایــران و تجمــع کننــدگان در
مقابــل ســفارت فرانســه بلکــه در عرصــه
سیاســی جهــان قابــل مشــاهده اســت.

کشــورهای غــرب آســیا در حالــی کــه
خــود درگیــر انفجارهــا و ناامنیهــای
روزانــه هســتند بایــد بــه ســرعت حادثــه
پاریــس را محکــوم کننــد کــه مبــادا زیــر
برچســب حمایــت ازخونریــزی و تــرور در
فرانســه محــور شــرارت و صادرکننــده
تروریســم شــناخته شــوند .تلخــی یــک
جملــه از بشــار اســد را ملتهــای منطقــه
مــا بــه خوبــی میچشــند« :فرانســه
چیــزی را تجربــه کــرد کــه مــا از پنــج
ســال پیــش بــا آن زندگــی مــی کنیــم!»
آنچــه اســد بــه هیئــت پارلمانــی فرانســوی
گفــت حکایــت از یــک بــازی قدیمــی دارد.
بــازی ابرقدرتهــا کــه در آن انســانیت،
بشــریت و مفاهیــم زیبــای حقــوق بشــری
ابزارهــای دســت جنایتکارترینهــای
عالــم اســت .ســالهای زیــادی بــود
کــه شــاقهای اســتکبار و اســتعمار
میخواســت ملتهــای مســتضعف را
بــه ایــن نتیجــه برســاند کــه اروپاییهــا
و آمریکاییهــا از شــما برترنــد؛
آنــان جهــان اول و شــما جهانهــای
عقبمانــده ایــد .جانهــا و داراییهــای
شــما در خدمــت رفــاه آنــان اســت .امــا
انقــاب اســامی بــه ملتهــای مســتضعف
هویــت و شــخصیت داد .امــام خمینــی(ره)
بــه ملتهــای جهــان آموخــت نبایــد
بــرده ابرقدرتهــای شــرق و غــرب بــود
وملــت ایــران پیشــگام مبــارزهای شــد کــه
ـی شــرق و غــرب را بــه خــاک مالیــد
بینـ ِ
و َعلــم اســتقالل و آزادی را برافراشــت و
ِ
جنــگ نــو بــه نــو
در دهههــای متوالــی
اثبــات کــرد لیاقــت ایــن پرچمــداری را

مشــاهده میشــود بــه نوعــی همــان
تجربــه نــه چنــدان دلچســب آمریــکا در
مــورد القاعــده اســت.
اینکــه طــرح نقشــههای ایجــاد ناامنــی
در اروپــا را خــود جبهــه اســتکبار کشــیده
باشــد ،چیــزی شــبیه یــازده ســپتامبر ،و
یــا اینکــه آتــش داعــش ناخواســته دامــن
فرانســه را گرفتــه باشــد تفاوتــی در اصــل
مســئله نــدارد.
داعــش بــا بیانی ـهای مســئولیت حمــات
را پذیرفتــه و مقامــات فرانســوی ،اوالنــد،
ســارکوزی و فابیــوس اعــام کردهانــد کــه
بــه انتقــام ایــن حــوادث حمــات جــدی
را علیــه داعــش در ســوریه انجــام خواهنــد
داد .آنچــه مشــخص اســت سیاســتهای
دول غربــی هرگــز بــر نابــودی گروههــای
تکفیــری و افراطــی نبــوده اســت بلکــه
ســعی در تقویــت آنهــا در منطقــه و از
طرفــی دیگــر تضعیــف خطــر آنهــا بــرای
غیــر منطقــه ،اروپــا و آمریــکا ،داشــتهاند.
بــه خصــوص بــا موفقیتهــای موافقــان
اســد در روزهــای اخیــر پیــش بینــی
آینــده بــا تنشهــای بیشــتر در ســوریه در
مقابــل جبهــه روسی_ایرانی_ســوری دور از
انتظــار نخواهــد بــود .و در نهایــت بــاز هــم
ایــن منطقــهی آســیای غربــی و جهــان
اســام خواهــد بــود کــه در دشــمنیهای
اســتکبار و ایــادی آنهــا از جایــگاه اســام
آمریکایــی شــعلهور اســت.

دارد .امــا چــه شــده اســت کــه از میــان
چنیــن ملــت فهیمــی یــک مقــام رســمی
کشــور ،برتــری غربیهــا را بــه صــورت
ضمنــی پذیرفتــه اســت اهلل اعلــم!
آنچــه در ایــن میــان مهــم اســت شــناخت
قواعــد بــازی ابرقدرتهاســت؛ «آنهــا
میگوینــد «حقــوق بشــر» ،و منافــع
غــرب را اراده میکننــد؛ میگوینــد
«دموکراســى» ،و دخالــت نظامــى در
کشــورها را بــه جــاى آن مىنشــانند؛
میگوینــد «مبــارزه بــا تروریســم» ،و مــردم
بىدفــاع روســتاها و شــهرها را آمــاج
بمبهــا و ســاحهاى خــود میســازند.
در نــگاه آنهــا ،بشــریت بــه شــهروندان
درجــهى یــک و دو و ســه تقســیم
میشــوند .جــان انســان در آســیا و
آفریقــا و آمریــکاى التیــن ارزان ،و در
آمریــکا و غــرب اروپــا گــران قیمتگــذارى
میشــود .امنیــت آمریــکا و اروپــا مهــم،
و امنیــت بقیــهى بشــریت بىاهمیــت
1
دانســته میشــود».
ســه | از یــاد نمیبریــم آن هنگامــی را
کــه آمریــکا ،فرانســه و دول همپیمانشــان
از شــوق قــدرت گرفتــن مخالفــان بشــار
اســد بــرای تســلط بــر اوضــاع ســوریه بــه
حمایــت و تســلیح بــی مهابــای داعــش
میپرداختنــد.
راه حــل آنهــا بــرای کنتــرل موازنــه
قــدرت در منطقــه غــرب آســیا ،مســلح
کــردن و قــدرت دادن بــه گروهکهــای
مخالــف نظــام اســد بــود؛ طرحهــای
نابخردانــهای کــه بــه زودی از کنتــرل  .1رهبــر معظــم انقــاب در اجــاس غیرمتعهدهــا
خــارج شــدند .آنچــه اکنــون بــرای اروپــا ســال 1391ه.ش.
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مبــارزه بــا فســاد یکــی از شــعارهای کلیــدی انقــاب
اســامی و از شــاخصهای پویایــی و ســامت
حاکمیــت و جامعــه اســت .امــا ایــن شــعار تــا چــه
میــزان در جامعــه مــا پیــاده شــده اســت؟
ســالیانی طوالنــی اســت کــه کشــف فســادهای بــزرگ
اقتصــادی بــه ســرخط اصلــی اخبــار کشــور بــدل
شــده و ایــن ســوال را بــه ذهــن متبــادر میکنــد
کــه آیــا حاکمیــت اســامی و انقالبــی نســبت بــه
حاکمیــت شاهنشــاهی گذشــته در مبــارزه بــا فســاد
کارآمــدی الزم را دارد یــا خیر؟چــرا مفاســد اقتصــادی
در ایــن حجــم و بــه طــرق مشــابه در اقتصــاد مــا رخ
میدهــد؟ چــرا بــا گــذر زمــان حجــم ایــن مفاســد
گســترش یافتــه و ریشــه آن عمیــق و عمیــق تــر
میشــود؟
پاســخ بــه ایــن ســوال را بایــد در انحرافــی کــه در
خــط فکــری و مشــی عملکــردی دولتهــای پــس از
جنــگ پدیــد آمــد ،جســت و جــو کــرد .رواج تفکــر
توســعهگرایی و آزادی اقتصــادی باعــث شــد تــا
برخــی حواشــی و مفاســد در بدنــه مدیــران نادیــده
انگاشــته شــده و بــا توجیــه «اغمــاض از میلهــا
جهــت جلوگیــری از حیفهــا» رانــت و انحصــار
طلبــی در بدنــه مدیریتــی کشــور و اطرافیــان آنهــا
نهادینــه و تئوریــزه شــود .از ایــن رو پــای پدیــدهای
تحــت عنــوان آقازادگــی و امضــای طالیــی در ادبیات
اقتصــادی کشــور بــاز شــده و فســادها و پروندههایــی
همچــون کرســنت و اســتاتاویل در نفــت و شــهرام
جزایــری و کرباســچی در نظــام مدیریتــی شــکل
راه جلوگیــری از فســاد شــفاف شــدن
عملکــرد مســئولین و پاسـخگویی آنهــا
در کنــار اصــاح قوانیــن و رویــه هــای
فســاد زا و نظــام منــد کــردن رســیدگی
هــا و برخــورد قاطــع بــا تخلفــات اســت.

گیــرد .امــا بــه واســطه ریشــه دوانــدن ایــن مســأله
در بدنــه میانــی مدیــران ،تغییــر دولتهــا نیــز
تأثیــر چندانــی بــر ایــن رویــه نداشــته و باعــث شــد
پدیدههــای چــون بابــک زنجانــی و فســاد ســه هــزار
میلیــاردی تــا رانــت  650میلیــون یورویــی و رانــت
 6میلیــارد دالری نفتــی و برداشــت غیرقانونــی از
صنــدوق توســعه ملــی در دولــت مهــرورزی و تدبیــر
و امیــد رخ دهــد.
اما ریشه بروزاین مفاسد چیست؟
میتــوان گفــت نبــود ســازوکارهای شــفافیت
اطالعــات و و همچنیــن نبــود پاســخگویی در بدنــه
مدیــران و اتصــال ایــن خــواص بــه کانونهــای
قــدرت و ثــروت عامــل شــکل گیــری شــکاف
طبقاتــی گشــته اســت .عــاوه بــر آن شــکلگیری
کاس ـتهای طبقاتــی اینچنینــی باعــث ایجــاد حــس
یــأس و ناامیــدی در عامــه مــردم شــده و تــاش
بــرای ثروتمنــد شــدن یــک شَ ــبه و رواج ســوداگری
و راههــای میانبــر در کســب ثروتهــای بــاد آورده
را رایــج نمــوده اســت .از ســوی دیگــر ادامــه ایــن
رونــد منتــج بــه چشمپوشــی متولیــان امــر از
اصــاح قوانیــن و ســازوکارهای فســادزا شــده و بــار
مســئولیت مبــارزه بــا فســاد را از قــوه مجریــه بــه قــوه
قضائیــه منتقــل کــرده اســت .ایــن درحالــی اســت
کــه علیرغــم آنه قــوه قضائیــه بایــد آخریــن حلقــه
مبــارزه بــا فســاد باشــد ،تبدیــل بــه نخســتین آنهــا
شــده اســت و گاهــی کار بــه جایــی رســیده کــه ایــن
قــ ّوه جهــت مبــازره بــا مفاســد از دســتگاه اجرایــی
مطالبــه ارائــه مــدارک میکنــد.
یقینــاً یگانــه راه جلوگیــری از فســاد شــفاف شــدن
عملکــرد مســئولین و پاســخگویی آنهــا در کنــار
اصــاح قوانیــن و رویــه هــای فســادزا و نظاممنــد
کــردن رســیدگیها و برخــورد قاطــع بــا تخلفــات
اســت .یقینــاً توصیههــای مؤکــد مقــام معظــم
رهبــری و گالیــه هــای شــدید الحــن ایشــان از
مســدولین دولتــی و فرمــان هشــت مــاده ای ایشــان
در خصــوص مبــارزه بــا مفاســد اگــر مقــداری در
عمــل مســئولین پیــاده ســازی شــود ،اوضــاع فعلــی
بــه طــور جــدی تغییــر خواهــد کــرد.

کرانه باختری مسلح شد!
انتفاضهی سوم فلسطین ،انتفاضهی چاقو
سیدمعینفاطمی

از حــدود  40روز پیــش مــوج جدیــدی از حرکتهــای
شــهادتطلبانهی فلســطینیان درمناطــق مختلــف
کرانـهی باختــری آغــاز شــده اســت .بــا گســترش ایــن
عملیاتهــای شــهادتطلبانه بــه مناطــق مختلــف
کرانــه باختــری ،بــه مــرور ایــن حــرکات هویــت خــود را
در قالــب انتفاض ـهی ســوم آشــکار کــرد.
انتفاضـهی اول ،کــه بــه انتفاضـهی ســنگ مشــهور شــد
در ســال  1987میــادی آغــاز شــد و تــا حــدود ســال
 1993ادامــه یافــت و درنهایــت بــه پیمــان اســلو ختــم
شــد .پــس از گذشــت چندیــن ســال و بیتوجهــی رژیــم
صهونیســتی بــه وعدههــای خــود در عقبنشــینی
از اراضــی اشــغالی و فزونخواهیهــای ایــن رژیــم،
انتفاضــه دوم کــه بــه انتفاضــه االقصــی شــهرت یافــت
نیــز در ســال  2000میــادی آغــاز شــده و بــا اجــاس
شرمالشــیخ و تثبیــت جایــگاه تشــکیالت خودگــردان
بــه پایــان رســید.
در ایــن جنبشهــا ،فلســطینیان اغلــب بــا اســتفاده از
ســاحهای ســرد ،مثــل ســنگ و یــا بــا انجــام عملیــات
شــهادتطلبانه بــه مبــارزه بــا اشــغالگران صهیونیســت
میپرداختنــد.
بیــش از  40روز پیــش ،در اول اکتبــر ســال میــادی،
یــک فلســطینی در نابلــس بــا شــلیک تیــر ،موفــق
بــه کشــته شــدن دو اســرائیلی شــد .البتــه یکــی
ازجرقههــای ایــن حرکتهــا توســط طرحهــای
صهیونیســتهای بــرای یهودیســازی مســجداالقصی
و زمینهســازی ایــن مســئله توســط طــرح جــدا کــردن
زمانــی و مکانــی یهودیــان و مســلمانان خــورد .و
پــس از آن مــوج درگیریهــا ادامــه یافــت .تــا آنجــا
کــه تــا ده اکتبــر  16فلســطینی در درگیریهــا بــه
شــهادت رســیده و  13عملیــات استشــهادی نیــز بــه
وقــوع پیوســت .طبــق گزارشهــا  82درصــد مجریــان
عملیاتهــا سِ ــ ّنی مــا بیــن  17تــا  26ســال دارنــد.
همچنیــن بــه گــزارش اندیشــکده تبییــن بــه نقــل از
خبرگــزاری حمــاس ،در  10اکتبــر در  89نقطــه بیــن
فلســطینیان بــا صهیونســتها درگیریهایــی اتفــاق
افتــاده اســت کــه ایــن خــود حکایــت از دامنــهدار
شــدن مــوج جدیــد ایــن حرکتهــای فداکارانــه و
گســترش آن بــه نقــاط مختلــف دارد .بنابرایــن مــا بــا
یــک جنبــش و حرکــت بــه نســبت فراگیــر ،بــا بدنـهای
جــوان مواجــه هســتیم.
پــس از شــروع ایــن حرکتهــا گروههــای جهــادی
مختلــف فلســطینی ماننــد جهــاد اســامی و حمــاس،
بــه مــرور حمایــت خــود از ایــن خیــزش مردمــی را
اعــام کردنــد .البتــه گفتنــی اســت جنبــش فتــح،
مرتبــط بــا تشــکیالت خودگــردان فلســطین ،پــس از
اعــام تشــکیل کمیت ـهی فرماندهــی انتفاضــه از ســوی
گروههــای فلســطینی ،هرگونــه نقــش و حضــور خــود
در ایــن کمیتــه را طــی بیانیــهای رد کــرد.
برخــی تحلیلگــران زمینــهی اصلــی شــکلگیری
انتفاضــه ســوم را در جنــگ  51روزهی ســال گذشــته
نــوار غــزه میداننــد .گفتنــی اســت پــس از ایــن جنــگ
و مقاومــت نــوار غــزه ،درگیریهــا و حرکتهــای

اعتراضــی پراکنــدهای در کرانــهی باختــری نیــز
اتفــاق افتــاد ،کــه البتــه مــوج خاصــی ایجــاد نکــرده و
ماننــده آتشــی بــه زیــر خاکســتر رفــت .آمارهــا نشــان
دهنــدهی آن اســت کــه بــا پاییــن آمــدن محبوبیــت
تشــکیالت خودگــران و ضعــف آن در مدیریــت اوضــاع و
شکسـتهای مختلــف مذاکــرات بیــن طــرف فلســطینی
و اســرائیلی ،تمایــل فلســطینیان بــه حرکتهــای
جهــادی و مقاومــت بیشــتر شــده اســت.
بــه نظــر میرســد زمینـهی اجتماعــی ایــن انتفاضــه را
بایــد در ناامیــدی مــردم فلســطین ازکمــک کشــورهای
همســایه و کشــورهای عربــی ،و همچنیــن بیســرانجامی
یــا ســرانجام مبهــم مذاکــرات صلــح و ســازش دانســت
کــه باعــث شــده اســت بــه ایــن صــورت ضمــن بیــان
اعتــراض خــود ،تــا حــدی پاســخ ســرکوبگریها و
تحقیرهــای صهیونیســتها را بدهنــد.
مســئلهای کــه در اینجــا پیــش میآیــد ایــن اســت کــه
ایــن حمــات پراکنــده کــه اغلــب توســط ســاح ســرد
و چاقــو صــورت میگیرنــد چــه فایــدهای خواهنــد
داشــت؟ بــه خصــوص کــه نقشآفرینــان اصلــی ایــن
حرکتهــا نــه نیروهــای آموزشدیــده ،کــه مــردم
عــادی و بعضـاً نوجوانــان و زنــان هســتند .بایــد گفــت،
انتفاضــه در درون خــود پیــام مهمــی را چــون احیــای
هویــت شــهادتطلبی و مقاومــت دارد.
آنچــه باعــث تحمیــل صلــح و ســازش –تاکنــون -بــه
ملــت فلســطین شــده اســت صرف ـاً خیانتهــای ســران
عــرب و تشــکیالت خودگــردان نمیتوانــد باشــد.
(و البتــه دالیــل متعــدد و مختلفــی دارد) بلکــه بایــد
ریشــهی مســائل فلســطین را در ذهنیــت و روحیــهی
حاکــم بــر مــردم کرانــهی باختــری جســتجو کــرد.
انتفاضــهی ســوم نشــانهی تقویــت مجــدد هویــت
مبارزاتــی مــردم فلســطین اســت کــه البتــه امــکان
بازتولیــد و تقویــت خــود را نیــز دارد.
بــه ایــن معنــا کــه خــود انتفاضــه میتوانــد هماننــد یک
رســانه عمــل کنــد و در ایــن نقــش حداقــل دو کارکــرد
را خواهــد داشــت .اول رســاندن صــدای مظلومیــت مردم
فلســطین بــه مــردم جهــان و بــه خصــوص جلوگیــری
از فرامــوش شــدن مســئلهی فلســطین بیــن کشــورهای
اســامی -کــه بــا توجــه بــه شــرایط خــاص فعلــی
منطقــه و درگیریهــای داخلــی مســلمانان اهمیــت
بــه ســزایی دارد -و دوم انتفاضــه هماننــد پیــام دعوتــی
اســت کــه ســایر فلســطینیان را هــم بــه ســوی خــود
میخوانــد و زمینــهی شــکلگیری جنبشهــا و
حرکتهــای ســازمانیافتهتر درکرانــهی باختــری را –
در صــورت بــه ثمررســیدن -فراهــم مینمایــد.
انتفاض ـهی ســوم میتوانــد نویدبخــش آغــاز فصلــی نــو
در مبــارزه علیــه صهیونیس ـتها و موجودیــت اســرائیل
باشــد ،البتــه در ایــن راه مســیر راحتــی را پیــش رو
نخواهــد داشــت و ممکــن اســت هماننــد انتفاضههــای
پیشــین بــا دخالــت نیروهــای فلســطینی مثــل
تشــکیالت خودگــردان و یــا شــخص محمــود عبــاس،
ایــن حرکــت منحــرف شــده و سرنوشــت ایــن انتفاضــه
نیــز بــه یــک معاهــده بیانجامــد.

اول .آنهــا کــه از نمایشــگاه مطبوعــات امســال بازدیــد
کردهانــد ،حتم ـاً غرف ـهای خــاص توجهشــان را جلــب
کــرده اســت .غرف ـهای کــه ورودیهــای آن بــا روبانــی
بنفشرنــگ محصــور یــا پلمــپ شــده اســت .در ایــن
غرفــه ،بــر خــاف تمامــی غرفههــا بــه جــای پخــش
روزنامــه ،مجلــه و ویژهنامــه تنهــا بــه پخــش یــک
قطعــه صــوت اکتفــا میشــود .صــدای رئیــس جمهــور
محتــرم(!)« :بــه تو پنــاه میبــرم از اســتبداد رأی ،عجله
در تصمیــم ،تقــدم نفــع شــخصی و گروهــی بــر مصالــح
عمومــی و بســتن دهــان رقیبــان و منتقــدان  »...شــاید
ایــن صــدای رئیــس جمهــور ،تنهــا صــدای منتقــد
در نمایشــگاه بــود ،ولــی رســانههای دیگــری نیــز
اعتــراض خــود را بــا عــدم حضــور خــود نشــان دادنــد.
رســانههایی کــه اتفافـاً ســهم قابــل توجهــی از مخاطب
را همــراه خــود داشــتهاند .هــر چنــد اطرافیــان دولــت
ســعی داشــتند ایــن اعتــراض را کماهمیــت جلــوه
دهنــد .ولــی اتفاقــا! اظهــار نظــر تکتــک آنهــا در
مــورد ایــن برخــورد ،گواهــی بــر تأثیرگــذار بــودن ایــن
اعتــراض بــود .اســتدالل معترضیــن نمایشــگاه دولتــی
مطبوعــات بیشــتر معطــوف بــر رفتــار امنیتــی دولــت
در مواجهــه بــا رســانهها در پیگیــری برخــی مســائل
ماننــد تحریــم هرگونــه اظهــار نظــر پیرامــون ماجــرای
کرســنت و برخــورد ســلیقهای و گزینشــی دولــت در
چنــد ماجــرا کــه از جملــه آن میتــوان بــه دســتوری
کــه طــی آن بــه رســانهها ابــاغ شــده بــود کــه در
نقــد توافقــات حاصلــه ،فقــط حــق تعریــف و تمجیــد
دارنــد.؛ بــود .اســتدالل دیگــر رفتــار ناعادالنــهی
وزارت ارشــاد در تخصیــص حمایتهــای دولــت
از رســانهها بــود .تــا جایــی کــه مشــاور رســانهای
رئیــس جمهــور بــا بیانــی صادقانــه و البتــه وقیحانــه
در حاشــیه ایــن نمایشــگاه بــه ایــن اتخــاذ سیاســت
اعتــراف کــرد« :آنچــه کــه واقعیــت دارد ایــن اســت
کــه یــک رابطــه مســتقیم و مشــخصی بیــن کاهــش
یارانــه دریافتــی بعضــی رســانهها و میــزان انتقادشــان
از سیاســتهای دولــت وجــود دارد ،لــذا هــر چــه
میــزان انتقــاد بــه سیاس ـتهای دولــت بیشــتر باشــد
یارانــه آن رســانه کاهــش مییابــد .البتــه ایــن رابطــه
میتوانــد بــه صــورت برعکــس نیــز وجــود داشــته
باشــد .یعنــی ممکــن اســت کــه هــر چقــدر یارانــه
کمتــر شــود انتقــاد نیــز بیشــتر شــود ».دوم .مســائلی
کــه بــا صحبتهــای رئیــس جمهــور در افتتاحیــه
نمایشــگاه آغــاز شــد .جمالتــی نیـشدار کــه از طرفــی
مؤیــد سیاسـتهای اتخــاذ شــده توســط دولــت علیــه
رســانههای منتقــد و از طــرف دیگــر حمل ـهای رو بــه
جلــو در فضــای رســانهای کشــور بــود« :شــما از بعضــی
نشــریات متوجــه میشــوید فــردا چــه کســی دســتگیر
میشــود...آیا ایــن شــد انقــاب و انقالبیگــری کــه
از یــک پایــگاه و بخــش حکومــت بــه بخــش دیگــری
از حکومــت حملــه کنیم؟...دســتگاه قضایــی مــا بایــد
مأمــن جامعــه باشــد...هر چیــزی اشــکال داشــته باشــد
اگــر نمــک ســالم باشــد میتــوان جلــوی آن را گرفــت،
امــا اگــر نمــک فاســد باشــد کار ســخت میشــود».
صحبتهایــی کــه موضعگیــری صریــح و ســریع
رئیــس قــوه قضــا را نیــز بــه همــراه داشــت« :چنــد
نکتــه در بــاب نصــح بیــان میکنم...بایــد پرســید
مقصــود از ایــن جمــات شــرطی چیســت آن هــم
در حالــی کــه ایــن جمــات بــرای قــوه مجریــه هــم
کاربــرد دارد ،میتــوان گفــت اگــر قــوه مجریــه فاســد
شــود ،اگــر دولــت فاســد شــود و اگــر رئیــس جمهــور
فاســد شــود کار ســخت میشــود...تفاهم برجــام کاری
عاقالنــه بــود امــا دلیلــی وجــود نــدارد کــه این مســئله
مالزمـهای بــا افتخــار ملــی بــودن داشــته باشــد ،الاقــل
بــرای بنــده روشــن نیســت کــه آیــا واقعـاً نتایــج برجام
افتخارآمیــز اســت؟...با وجــود امتیــازات بســیاری کــه
دادهایــم چــه افتخــاری وجــود دارد؟» هــر چنــد در
ایــن جــدل بــه نظــر موضعگیــری رئیــس قــوه قضائیــه
پیرامــون برجــام صحیــح اســت امــا جــای ایــن ســوال
باقــی اســت کــه چــرا تاکنــون ایــن اظهــار نظــر صورت
نگرفتــه بــود و زمانــی افتخــار ملــی بــودن برجــام زیــر
ســوال بــرده میشــود کــه دســتگاه تحــت مدیریــت
ایشــان مــورد عنایــت رئیــس جمهــور محتــرم قــرار
میگیــرد و ســوال دیگــر ایــن کــه معیــار دلســوزی
بــرای نظــام و ملــت ،خدشــه وارد کــردن بــه دســتگاه
ماســت یــا زیــر پــا گذاشــتن منافــع ملــی؟

