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احم�د عزي�زي| در پ��ي اعتراض ه��اي مردمي 
و بالنس��به فراگي��ر در كش��ورمان، كه ج��اي بحث 
درباره ش��يوه آغ��از، نح��وه ش��كل گيري و انجام آن 
در اينجا نيس��ت، رس��انه مل��ي، بعد از س��كوتي دو 
روزه، ب��ه ه��ر دلي��ل، باالخ��ره از رويكرد خ��ود به 
اين تح��والت پرده ب��رداري ك��رد: توج��ه كمتر به 
صداهايي مسالمت جو اما معترض به فساد، بيكاري 
و ديگرمش��كالت معيش��تي، سياس��ي و اجتماعي 
گريبانگي��ر …، و بيش��تر زير ذره بين ب��ردن برخي 
كژروي ه��ا، اخاللگري ه��ا و هنجارش��كني ها؛ در 
نهايت نيز كاربرد همان برچس��ب سنتي »آشوبگر« 
براي هر پ��ا و رد پاي��ي در اي��ن ميان. بنا به س��وابق 
عملكرد اين رس��انه، ش��ك نمي توان كرد كه همين 
رويك��رد در ماه ها و س��ال هاي آينده ني��ز، در هر ياد 
و تحليل��ي از رخدادهاي اخي��ر، ادامه ياب��د. ظاهرا 
بناست دوربين رس��انه ملي در چنين تحوالتي تنها 
كژي ها و ناهنجاري ها را ببيند و به تأس��ي از محمود 
احمدي نژاد، رييس جمهور س��ابق، ك��ه در ماجراي 
اعتراضات سال ۸۸ مردم را جز خس و خاشاكي نديد، 
منحصرا بر پرده دران و آش��وبگراني در اين داس��تان 

تمركزكند. 
 صرف اين واقعيت كه شبكه هايي اجتماعي، عواملي 
داخلي يا خارجي، محمل و جرقه باروت مش��كالتي 
انكارناپذي��ر در حوزه ه��اي اقتص��ادي، سياس��ي و 
اجتماعي كشورمان باش��ند و برخي نيز در اين ميان 
امكان موج س��واري پيدا كنند، ب��ه هيچ وجه نبايد از 

چشم مسووالن نظام پنهان و پوشيده بماند. 
كل نظام بايد چنين واقعيتي را جدي بگيرد و اين بار 
فارغ از ه��ر مالحظه اي منبعث از خ��رده انگيزه هاي 
جناح��ي تدبيري براي پاس��خ به آن بينديش��د و در 
نهايت نيز، با آشتي دادن همه بصيرت ها و مالحظات 
خيراندي��ش در كش��ورمان، به عزم��ي واقعا »ملي« 
برسد- بر س��ر اصالحاتي سياسي همس��و با موازين 
»حكمراني خ��وب«، با قصد ناش��نيده نگذاش��تن 

اعتراضات مس��المت آميز مردمي و همچنين تبلور 
اصالحاتي اقتصادي در راس��تاي ش��فافيت بيشتر، 
فسادزدايي، اشتغال زايي، س��رمايه گذاري و البته در 
مورد اخير بي هيچ ترديدي همسو س��ازي سياس��ت 

خارجي با الزامات آن. 
 ن��گاه پدرانه كلي��ت نظام ب��ه معترضان كلي��د اين 
بازنگري اس��ت و آش��تي با اعتراضات مسالمت آميز، 
صداهاي مخال��ف درون و بي��رون اين رخ��داد، يك 
كاس��ه كردن نگاه ها به مناس��بات درون��ي و بيروني 
نظام، و البته نوع مناس��بات با بازيگ��ران اصلي عرصه 
قدرت در جه��ان، الزمه حيات��ي اين رويكرد اس��ت. 
تنها با چني��ن نگاهي اس��ت كه مي توان س��رمايه ها 
مي��دان  در  را  كش��ورمان  گس��ترده  امكان��ات  و 
 بده بس��تان جهاني نقد كرد و چالش ه��اي پيش رو را 
به اب��زار و فرصتي ب��راي حل مش��كالت اجتماعي، 
اشتغال زايي و رشد اقتصادي كش��ورمان مبدل كرد. 
مس��ووالن نظام، بر هر مس��ند قدرتي، در هر جناحي 
و با هر مالحظ��ه و نگاهي، چنانچ��ه آموزه هاي ذاتي 
اعتراضات اخير را پش��ت گوش انداخت��ه و همچنان 
در گي��ر قهره��ا و اختالفاتي متاس��فانه حل نش��ده 
تا ام��روز، راهي ن��و ب��راي يكپارچه و همس��و كردن 
مصلحت انديشي هايي برسر ش��كوفايي اقتصادمان، 
سياست مان و اميدآفريني براي جوانان مان پيدا نكنند، 
چه بسا به نوعي در همان كژراهه رسانه ملي مان باشند. 

 رس��انه مل��ي، در چارچوب رس��الت قانون��ي خود و 
به عن��وان ص��داي ملت، باي��د در ش��رايطي نوپديد 
رويكردهاي حرفه اي خود ب��ه چنين مقوالتي را جدا 
مورد بازبيني قرار دهد. اگر بناست تشكيالت عريض 
و طويل رس��انه ملي اعتمادي نو برانگيخته و به يمن 
و بركت آن گرهي از مش��كالت سياس��ي، اقتصادي 

و اجتماعي كش��ورمان باز كند، بايد با 
نگاه هايي مخالف نگاه تكسويه خود نيز 

آشتي كند، همه معترضان را به يك چشم نبيند و بر 
همه شان برچسب »آشوبگر و اخالگر« نزند.

وضعيت فعلي كشور به نحوي 
اس��ت كه گويي مي��ان دو لبه 
قيچي قرار داريم. يك لبه از آن 
دشمن خارجي از جمله امريكا، 
متحدان منطق��ه اي آن و رژيم 
صهيونيستي اس��ت. لبه ديگر 
نيز عوامل وابسته به بيگانه كه 
مترصد فرصت هستند تا به مطامع غير انساني خود 
برسند. در اين ش��رايط عالوه بر تمهيدات مسووالن 
در راستاي توقف تحركات اخير، نيازمند جدا كردن 
حس��اب مردم از عوامل سوءاس��تفاده گر و برخورد با 
كساني هستيم كه قصد داش��تند جامعه را به سوي 
ناآرامي برده و با ايجاد فضاي رعب و وحشت و تخريب 
اموال عمومي به دولت و نظام آس��يب بزنند. در عين 
حال بايد از مردم انتظار داشت كه براي بيان مطالبات 
حقه خود در نظامي كه آزادي بي��ان از جمله فصول 
قانون اساسي اس��ت، اعتراضات خود را در يك فضاي 
به دور از تشنج مطرح كنند و ديگر شاهد نباشيم كه 
عوامل بيگانه در صفوف مردم رخنه كرده و به دنبال 

منافع خود هستند. 
 الزمه كاهش اين ناآرامي ه��ا و حاكميت فضاي امن 
رواني و اجتماعي، همدلي بين مسووالن نظام، پرهيز 
از هرگونه درش��ت گويي آنها نسبت به يكديگر است. 
انتظار مي رود كه مس��ووالن از اينكه در تريبون هاي 
مختلف و با اس��تفاده از رسانه هاي جمعي به تخريب 
يكديگر اقدام كنند، صرف نظر كنند. طبيعي است كه 
اين  روش مي تواند در برخورد بازدارنده از گس��ترش 
چنين اقداماتي بس��يار موثر باش��د. متاسفانه برخي 
افراد هروقت كه فضايي مي يابن��د و تريبون يا قلمي 
در اختيار ق��رار مي گيرند تا افكار خ��ود را در معرض 
افكار عمومي ق��رار دهند، به نوع��ي رفتار مي كنند و 
شاهد قول و فعلي از آنها هستيم كه احساس مي شود 
ناخواسته نقش اپوزيسيون را ايفا مي كنند. لذا در اين 
شرايط همدلي بين مسووالن، همزباني بين كساني 

كه مردم آنها را به عنوان متوليان امور اداره كشور در 
عرصه هاي مختلف در قواي س��ه گانه و در نهادهاي 
فراقوه اي مي شناسند يك امر مسلم و اجتناب ناپذير 

است. 
كمترين اختالف بين مسووالن بيشترين ضربه ها را از 
سوي دشمنان به نظام جمهوري اسالمي مي رساند و 
به ضرر مردم خواهد بود لذا بيش از قبل بايد هوشيار 
ب��ود و از ب��روز هرگونه اخت��الف و اس��تحكاك بين 

مسووالن اجتناب كرد. 
افزون ب��ر اين، نهادهاي مردمي، اح��زاب و گروه هاي 
سياسي و مجموعه هاي مدني فعال در عرصه سياسي 
و اجتماعي نيز نقش مهمي در اين مقطع زماني دارند. 
اينها با بخش هايي از جامعه در ارتباط هستند و حلقه 
ارتباط ب��ا جامعه و حاكميت به حس��اب مي آيند، به 
همين خاطر قطعا مي توانند با اعالم يك موضع واحد 
در محكوميت سوءاستفاده گران و كساني كه توطئه 
مي كنند در مسير وحدت ملي و عبور از اين وضعيت 

حساس حركت كنند.
 بي ترديد همه مسوولين بايد به همبستگي و اتحاد 
ملي توجه ويژه اي داش��ته باشند.از ش��واهد و قرائن 
پيداس��ت كه اپوزيس��يون تالش دارد ت��ا  از برخي 
اختالفات  ميان مس��ئولين،مناقع خود را صيد كند.

از همين جهت همه خواص دلسوز كشور همزمان با  
شنيدن گاليه هاي مردمي و توجه خاص به مشكالت 
آنان بايد در راس��تاي تامين منافع مردمي  همه توان 
و تالش خود را به مي��دان بياورند.امروز كمتر مدير و 
مسوولي در كش��ور وجود دارد كه نداند  راه حل عبور 
از بحران هاي  موج��ود ،افزايش ضريب رضايتمندي 
مردم از مديريت اجرايي كش��ور و همه نهادهاي ملي 

است.
به واقع اگر  همه  نهادهاي ملي  تمركز و توجه ش��ان 
بهزيس��تي  زندگي مردم و افزايش خدم��ات به آنان 
باشد هيچ جريان ضد انقالبي توانايي بهره برداري از  

موضوعات درون ايران را نخواهد داشت.

لوازم كاهش ناآراميحرفي با رسانه »ملي«
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تحليل فرمانده كل سپاه پاسداران  از ناآرامي هاي اخير
همدلي و پاسخگويي

در مس��اله اعتراض ه��اي هفته 
اخي��ر ني��از به تفكي��ك برخي 
موضوع��ات از يكديگر ضروري 
است. اقش��ار مختلفي از جامعه 
ب��ه دالي��ل مختل��ف از جمله 
فش��ار هاي اقتصادي به س��توه 
آمده و خواس��تند با اين ش��يوه 
صداي خود را به گوش مس��ووالن برس��انند. در اين 
ميان عده اي با هدف سوءاستفاده از اين اعتراض هاي 
مردمي، قصد داش��تند فضاي اعتراض ها را متش��نج 
كرده و به خشونت بكشند. نكته مهمي كه بايد به آن 
توجه كرد بستر اين اعتراض ها است. موضوع گراني و 
تورم اين روزها طاقت فرسا شده است. موضوع گراني ها 
و چرخه معيوب افزايش قيمت ها سال هاي سال است 
در كشور وجود دارد و تصميماتي داريم كه اين شيوه 

تصحيح شود. 
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بهانه جويي هاي ترامپ با توسل به ناآرامي ها در ايران 

جان برجام در خطر است؟

 احتمال دخالت 
»يك مسوول سابق«

  سپاه آماده است تا به كمك دولت بشتابد 
 و براي عملي كردن اقتصاد مقاومتي 
نيروهاي خود را متمركز كرده تا با كمك هم از اين 
بحران عبور كنيم

  كشته سازي يكي از برنامه هاي اصلي 
 در اغتشاشات اخير بود  و مي خواستند 
 به صورت جدي و هدفمند جان مردم

 چه كودك و چه بزرگ را بگيرند 
و به گردن حكومت اسالمي بيندازند

س��خنان نيكي هيلي، نماينده 
دايم اي��االت متحده امريكا در 
س��ازمان ملل متحد مبني بر 
ارج��اع پرونده ح��وادث اخير 
در ايران به جلس��ه اضطراري 
شوراي امنيت س��ازمان ملل 
متحد ب��ا توج��ه ب��ه جايگاه 
ايشان هم از حيث حقوقي و البته از منظر سياسي 
بس��يار عجيب و واجد بالهتي بود ك��ه در كمتر از 
يك ماه براي مرتبه دوم از ايشان مشاهده مي شود. 
چندي پيش ايشان در اقدامي بس��يار غيرمعمول 
وخالف ع��رف ديپلماتيك و حتي مغاي��ر با قواعد 
حقوق بين الملل كشور هاي راي دهنده عليه رژيم 
اس��راييل را تهديد كرد و اكنون با معركه ديگري از 
ارجاع پرونده ايران به ش��وراي امنيت سازمان ملل 
متحد س��خن مي گويد. در حالي كه وضعيت يمن 
و فلسطين بي هيچ واس��طه اي يك وضعيت عيني 

تهديد كننده صلح و امنيت بين المللي است. 
اين فرض كه ايش��ان از آيين كار ش��وراي امنيت 
س��ازمان ملل متحد مطلع نيس��تند و ب��ه همين 
دلي��ل اينگون��ه موضع گي��ري مي كنند، ب��ه نظر 
دسترس ترين تحليل و نتيجه اي است كه مي توان 
به آن قائل بود اما ترديدي نيس��ت تا اين حد ساده 

نگري، خطاست. 
 ماده ٣ از آيين كار ش��وراي امنيت س��ازمان ملل 
متحد مقرر مي دارد: »رييس ش��ورا در صورتي كه 
توجه شورا توس��ط يكي از اعضا به يك اختالف يا 
وضعيتي )تهديد كننده صلح و امنيت بين المللي( 
به موجب ماده ٣٥ يا بند سوم از ماده يازده منشور 
ملل متحد، يا هر وضعيتي كه بر اس��اس توصيه يا 
ارجاع بند دوم ماده يازده منشور ملل متحد مجمع 
عمومي س��ازمان ملل به ش��ورا واگذار مي ش��ود، 
يا دبيركل س��ازمان ملل متحد بر اس��اس ماده ٩٩ 
توجه شوراي امنيت را به موضوعي جلب مي كند، 

براي تش��كيل جلس��ه ش��وراي امنيت بايد اقدام 
كند.« 

م��اده يازده منش��ور مل��ل متحد نيز چني��ن بيان 
مي دارد: 1- مجمع عمومي مي تواند اصول عمومي 
همكاري ب��راي حفظ صلح و امني��ت بين المللي را 
كه اصول مربوط به خلع سالح و تنظيم تسليحات 
نيز مش��مول آن اس��ت تحت مطالعه درآورده و در 
مورد اين اصول  خواه به اعضاي س��ازمان يا شوراي 

امنيت   توصيه هايي كند. 
 2- مجمع عمومي مي تواند، در مورد كليه مسائل 
مربوط به حفظ صل��ح و امني��ت بين المللي، كه از 
طرف يكي از ملل متحد يا ش��وراي امني��ت، يا بر 
طبق مقررات فقره دوم ماده 35 از طرف كش��وري 
كه عضو سازمان نيس��ت، به او رجوع شده، مباحثه 
كند، و ب��ا رعايت قيد م��اده 12 و نس��بت به تمام 
اينگونه مس��ائل، به كش��ور يا كش��ورهاي ذينفع 
يا به ش��وراي امني��ت، يا به كش��ورها و ش��وراي 
امني��ت، توصيه هايي كند، هر مس��اله از اين قبيل 
كه مستلزم يك عمل موثر اس��ت قبل از مباحثه يا 
پس از آن از طرف مجمع عمومي به شوراي امنيت 

رجوع خواهد شد. 
٣- مجمع عمومي مي تواند نسبت به وضعيت هايي 
كه به نظر مي آي��د صلح و امني��ت بين المللي را به 

خطر مي اندازد توجه شوراي امنيت را جلب كند. 
ماده ٣٥ ني��ز اينگون��ه تقنين ش��ده؛ 1- هر عضو 
س��ازمان مي تواند توجه ش��وراي امنيت يا مجمع 
عمومي را نسبت به يك اختالف يا وضعيتي كه در 

ماده 34 ذكر شده است جلب كند. 
2- دولتي كه عضو سازمان نيس��ت مي تواند توجه 
ش��وراي امنيت يا مجمع عمومي را نس��بت به هر 

اختالفي كه در آن طرف است جلب 
كند، مشروط بر اينكه قبال به منظور 

خاتمه اين اختالف تعهدات تصفيه مسالمت آميز را 
كه در اين منشور پيش بيني شده است قبول كند. 

ترامپ، هيلي و اقدام هاي خارج از قواعد و عرف ديپلماتيك
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