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سرمقاله

بحران واجتماعاتمحلي

در مواقع��ي مانند وق��وع زلزله
ديدگاهه��اي تحليلي مختلفي
در جامعه و ميان افكار عمومي
شكل ميگيرد و مطرح ميشود.
م��واردي مثل اينك��ه اين زلزله
طبيعي ب��وده يا دليل و منش��أ
سيامك زند رضوي
ديگري دارد؟ اينكه چرا دخالت
عوامل انساني در بروز چنين اتفاقاتي مطرح ميشود به
دليل اين است كه جامعهاي داريم كه در آن شفافيت
كمي وجود دارد و در هر مس��الهاي كه بخواهيم به آن
بپردازيم ،بخ��ش مهمي از اطالعات وج��ود دارد كه
از چشم ش��هروندان دور نگه داشته ميشود .ديدگاه
ديگري كه مطرح ميشود اين است كه اتفاقاتي مثل
زلزله پيامد رفتارهاي انسانها بوده و اين عقوبتي است
كه در نتيجه اين رفتارها بر ما نازل شده است.
ادامه در صفحه 8

صبا طاهريان  /اعتماد

جهان

اثرات منطقهاي امپراتور دروغ

اقدام��ات ماهه��اي اخي��ر
حاكم��ان عربس��تان اين
پرسش را طرح كرده است
كه اين اقدامات از چه منبعي
سيراب ميشود؟ بطور قطع
بخشي از اين اقدامات ريشه
الياس حضرتي
در ذهنيته��اي وليعه��د
جديد و بلندپرواز عربس��تان دارد .ولي رفتارهاي
اخير او كه بس��يار حيرتانگيز است و فرا رفتن از
همه عرفهاي سياس��ي بينالمللي است را بايد
به مس��ائل ديگر مرتب��ط كرد .اين ن��وع رفتار كه
نخستوزير يك كشور ديگر را احضار كنيد و متن
اس��تعفا به او بدهيد كه بخواند و س��پس در عمل
او را محص��ور كنيد ،بدترين ن��وع دخالت در امور
داخلي يك كشور ديگر اس��ت ،كه حتي در نظام
كمونيستي شوروي سابق و در برخورد با رهبران
احزاب برادر! نيز مس��بوق به سابقه نيست .جالب
اينكه در اوج دخالت در امور داخلي لبنان و حتي
تحقير نخستوزير آن كش��ور و حاميان او ،متن
اس��تعفا در اعتراض به دخالت كشور ديگر يعني
ايران اس��ت كه جز احترام متقابل به امور داخلي
لبنان اق��دام ديگري انجام نداده اس��ت و اگر هم
نفوذي در منطق��ه دارد به دليل پايگاه مردمي آن
است و ربطي به تبعيت بياختيار مثل نحوه رفتار
جناح نخستوزير لبنان با عربستان سعودي ندارد.
ريش��ه و منبع اصلي اقدامات اخير سعودي را بايد
در ترامپ يا همان «امپراتور دروغ» جس��توجو
كرد .همان زماني كه نخس��تين س��فر خارجي او
ب��ه مقصد رياض بود و با رقص شمش��ير و گرفتن
 100ميلي��ارد دالر همه گونه چراغ س��بز را براي
محمد بن سلمان روش��ن كرد .ولي اين اتفاق در
ساختار اياالت متحده اگر بيسابقه نباشد حداقل
كمسابقه است .اينكه رييسجمهور اياالت متحده

سياست

سياستي تا اين حد متعارض با وزارت امور خارجه
خود را پيش��ه كن��د ،نش��اندهنده يك وضعيت
جديد و غريب در كاخ س��فيد و واش��نگتن است.
تقريبا تعارض در اكثر موارد ميان آنها وجود دارد
و آخرينش درباره لبنان است .اين وضعيت و رفتار
محمد بن س��لمان را ميتوان در ذيل امپراتوري
دروغ و تقل��ب و بيمس��ووليتي طبقهبندي كرد.
ب��ه احتمال زياد هيتلر را اگر بت��وان زنده كرد ،در
دروغگوي��ي در برابر ترامپ بهش��دت كم خواهد
آورد زيرا اخيرا اعالم ش��ده است كه طي كمتر از
ده ماه گذشته ،ترامپ  1318اظهارنظر نادرست
يا همان دروغ ابراز كرده است .يعني حداقل روزانه
بطور متوسط  4اشتباه و دروغ از زبان وي تراوش
كرده است .اين نتيجه مطالعهاي است كه از سوي
گروهي از حقيقتيابها از نظرات ابراز ش��ده وي
كشف شده است .براي اينكه اهميت هر دروغي كه
رييسجمهور امريكا ميگويد را بدانيم كافي است
گفته شود كه حمله به عراق و بحرانهاي ناشي از
آنكه آمدن بالي داعش فقط يك جزء اين بحران
است ،فقط به دليل تاكيد بر يك گزاره دروغ آشكار
و ساختگي ش��خص جرج بوش رخ داد كه اثبات
دروغ بودن اين گزاره زمان زيادي طول نكش��يد.
اين گزاره كه عراق داراي سالحهاي كشتارجمعي
است ،يك دروغ س��اختگي و كامال آگاهانه براي
حمله به عراق بود؛ دروغ��ي كه به علت آن صدها
هزار نفر كشته شدند و فجايعي در منطقه رخ داد
كه هيچگاه از خاطره جمعي مردم نخواهد رفت.
اين كارخانه توليد دروغ همچنان در حال توليد و
انتشار اخبار جعلي است؛ اخباري كه در مورد همه
حوزهها به سرعت توليد و از طريق ادامه در صفحه
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توييتر يا سخنراني منتشر ميشود
و بخشي از آنها نيز درباره خاورميانه ،ايران ،لبنان،
عراق و ساير كشورهاي منطقه است.

اهميت فرامطبوعاتي يك مطبوعه

توقيف كيهان و عدم انتشار آن به مدت دو
روز ،يك اتفاق كمنظير بود چون معموال
وقتي قرار است با كلمات روزنامه و توقيف
جملهاي بسازيم قيد زماني كه برايش به
كار ميبريم دو روز نيست .همين روزنامه
اعتماد وقتي اس��فند سال  88توقيف شد
ثمينا رستگاري
چند ماه طول كشيد تا دوباره انتشارش از
سر گرفته شود .خيلي روزنامهها بعد از توقيف شدن ديگر رنگ
دكهها را نديدند .اعضاي تحريريهش��ان هر كدام جايي رفتند يا
ش��غلي ديگر انتخاب كردند .توقيف دو روزه براي روزنامههاي
اصالحطلب مرخصي تش��ويقي محسوب ميشود نه تعطيلي و
بيكاري و خاموشي.
اما با اين همه روزنامه كيهان آنقدر «خوش اقبال» بوده كه ديروز
دوباره چاپ ش��ود و با تيتري بزرگتر از «ش��اه رفت» بنويسد
«چرايي توقيف؛ انتقام كور از افش��اگريهاي كيهان» .زيرتيتر
آن هم به نقل از حسين شريعتمداري آمده «دولت نشان داد كه
توان تشخيص مصالح ملي را ندارد».
توصيف توقيف روزنامه و چرايي آن در سه صفحه اول و دوم و سوم
اين روزنامه حاوي نكات مهمي است كه بايد به آنها توجه كرد.
نكته اول :مديرمس��وول و نويس��ندگان كيهان توقيف روزنامه
را «اقدامي ناپسند و پلش��ت» ميدانند .به گفته شريعتمداري
«توقيف دو روزه كيهان از س��وي بازپرس شعبه دوم دادسراي
فرهنگ و رس��انه اقدامي غيرقانوني» بوده است و «اگر توقيف
كيهان حمايت آشكار و بيپرده از جنايتكاران آل سعود و امارات
و ارسال ناخواسته اين پيام به ائتالف جنايتكاران غربي و عبري و
عربي براي ادامه جنايت نيست پس چيست؟» از نظر نويسندگان
اين روزنامه آنها ت��اوان افشاگريهايش��ان در مورد قضايايي
همچون حقوق نجومي و سند 2030و برجام و توتال و ...را دادهاند
و دو روز توقيف ش��دهاند حتي ستون خوانندگان هم يكسره در
خدمت اثبات اين ادعاست كه كيهان چوب افشاگريهايش عليه
دولت را خورده و توقيف شده.
توضي��ح اين روزنامه از اصل ماجرا كه تيتر «ش��ليك موش��ك
انصاراهلل يمن به رياض ،هدف بعدي دوبي» هم جالب است .آنها
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اين جمله را نقل قول از انصاراهلل يمن ميدانند و نه نظر جمهوري
اس�لامي .و هياهو و جنجال بر س��ر اين تيتر را «نميفهمند» و
خطري كه براي امنيت ملي ايجاد ميشود را يكسره بازي و بهانه
تفس��ير ميكنند چرا كه «انصاراهلل يمن كه از تيترهاي كيهان
خط نميگيرد» .در تمام تحليلهايشان هم اشارهاي به حرف
ترامپ نميكنند كه مسووليت شليك موشك از يمن به پايتخت
عربستان سعودي را متوجه ايران كرده بود.
خش��م روزنامه كيهان از اقدام دادس��تاني و تفسير حكم آن به
انتقامگيري درخور توجه اس��ت .آيا معناي آن اين است كه در
اين كش��ور برخالف آنچ��ه در قانون آمده صرفا ب��ا بهانهگيري
و انتقامجوي��ي ميت��وان روزنام��هاي را توقيف ك��رد؟ آيا اين
حرف توهين بهحس��اب نميآيد؟ وقتي كيهان كه تنها دو روز
منتشرنشده آنقدر از اجراي قانون براي خودش به خشم آمده،
االن ما كه بارها طعم تلخ توقيف را چش��يدهايم بايد بنشينيم و
فكر كنيم كه توقيف روزنامههايمان ممكن است به دليل انتقام
از چيز ديگري بوده باشد و حسابوكتاب و قانوني در اين زمينه
وجود ندارد؟ يا اينكه كيهان اجراي قانون را دوست دارد اما فقط
براي رقيب و وقتي قرار باش��د اين قانون زحمتي براي خودش
ايجاد كند  3صفحه در مذمتش سخن خواهد گفت.
اما اين نوش��ته براي برخورد احساسي با اين قضيه نيست .االن
حتي وقت قصه گفتن از غصههايمان هم نيست بلكه االن وقت
مناسبي براي يادآوري يك نكته مهم است كه ظاهرا كيهانيها
از ياد بردهاند و آن اهميت فرامطبوعاتي اين روزنامه است .كيهان
با همه روزنامههاي ديگر فرق دارد .موضع آن در مورد موش��ك
ميتواند موضع جمهوري اس�لامي تلقي ش��ود و در شرايطي
كه تمام تندروهاي امريكاي��ي و عربي براي امنيت ما دندانتيز
كردهاند آدرس فرود موشك بعدي در دوبي براي امنيت كشور
ايران خطر دارد و برخالف آنچه آقاي ش��ريعتمداري ميگويد
حساسيت به تيتر كيهان به خاطر دلنگراني دولت براي آلسعود
و امارات نيست بلكه اتفاقا به خاطر بهانه ندادن به ادامه در صفحه
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دست سعوديهايي است كه 6سال بعد از انقالب
ايران به دنيا آمدهاند و حاال با كمك امريكاييها براي كش��ور ما
شاخوشانه ميكشند.

