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سرمقاله سردبیر

سرمقاله
اسماعیل عسلی

نه هر که چهره برافروخت
دلبری داند
اظهـارات نسـنجیده و خودسـرانه شـخصی غیـر
مسـئول در شـبکه افق صدا و سـیما غیـر از این که
بـه ملتهب شـدن فضاهـای فرهنگی  ،دانشـگاهی و
افـکار عمومـی بیانجامد چـه نتیجه ای در بـر دارد ؟
اگـر سـخن بـر سـر گفتمـان سـازی اسـت و صدا
و سـیما بـه دنبـال ایجـاد فضایـی جهـت تضـارب
آراسـت چرا فـردی را روبروی چنین شـخصی نمی
نشـانند تـا پاسـخ او را بدهـد ؟ آیـا ایـن شـخص
طیـف و گروهـی خـاص را نمایندگـی مـی کنـد و
سـخنگوی جنـاح خاصـی اسـت ؟ چنیـن حرفی که
هـر کـس با مـا نیسـت سـهمی از کشـور نـدارد و
بایـد خـود را غیر ایرانـی تلقی کرده و بگـذارد برود
از چـه منطقـی پیـروی مـی کنـد ؟ این کـه بگوییم
برنامـه زنـده بوده و امـکان حذف آن وجود نداشـته
نیـز مقبولیـت نـدارد چـرا کـه حتـی برنامـه هـای
زنـده نیز بـا تاخیـر چند ثانیـه ای پخش می شـود
 .عذرخواهـی نیـز مشـکلی را حل نمی کنـد چرا که
تاثیـر چنین سـخنانی را نمـی توان با عـذر خواهی
برطـرف کـرد  .گاهـی برخـی اتفاقـات افـرادی را
کـه درک واقـع بینانـه ای از دیدگاه عمومـی ندارند
متوهـم مـی کنـد و دسـت و پـای خودشـان را گم
مـی کننـد و هذیـان گویـی را در پیـش مـی گیرند.
ایـن مملکـت متعلق بـه همه ی مـردم اسـت با هر
اندیشـه و مرام و مذهب و قومیـت و زبان و فرهنگ
و هیچکـس بـه هیـچ بهانـه ای سـهمی بیشـتر از
دیگـران نـدارد ! در شـرایطی کـه کشـور بایـد از
باریکتریـن گـذرگاه تاریخـی عبور کند طـرح چنین
موضوعـات سـخیفی خشـم برانگیزاننـده اسـت و
حکـم آب بـه آسـیاب دشـمن ریختـن را دارد ! این
خانم نه فیلسـوف اسـت که بتوان اظهـار نظرش را
حاصـل پژوهش هـای چند ده سـاله در حـوزه های
گوناگـون دانسـت و منتظـر ماند تا فیلسـوفی دیگر
پاسـخش را بدهد ! نه کارشـناس مسـائل اجتماعی
و سیاسـی اسـت کـه بتـوان بـرای حـرف هـای او
مبنایـی منطقـی و زیربنایـی قائل شـد  .او تنها یک
نفـر اسـت و حق نـدارد در رسـانه ای کـه هزینه ی
اداره ی آن را هشـتاد میلیـون نفـر مـی پردازنـد
بـه همـان  80میلیـون نفـر توهیـن کنـد  .اول این
کـه ایـن شـخص مخاطـب خـود را مشـخص نمی
کنـد ! اگـر مخاطـب ایشـان منتقـدان هسـتند کـه
ایـن روزهـا همـه منتقدنـد  .مجلس منتقد شـورای
نگهبـان اسـت و شـورای نگهبـان منتقـد مجلس و
مـردم نیـز از شـرایط عمومـی کشـور انتقـاد دارند
.بایـد به امثـال این خانم گفـت اگر مطالبـه و انتقاد
نبـود هنـوزا هنـوز زنـان حق شـرکت در مسـابقات
ورزشـی را نداشـتند و اجـرای موسـیقی هـم بـا
هـزاران امـا و اگـر مواجـه بـود و شـاهد تغییـرات
زیـادی در بحـث حقوق شـهروندی نبودیـم  .همین
انتقـادات و مطالبـات بـود کـه منجـر بـه اعطـای
بخشـی از حقـوق مـردم شـد  .اگـر چنیـن حرفـی
مبنایـی عقلـی  ،شـرعی و قانونـی داشـت از زبـان
کسـانی مطـرح مـی شـد کـه از وجاهـت علمـی و
پایـگاه اجتماعـی قـوی برخوردارند .از همـه ی این
حـرف ها گذشـته چنیـن توصیـه ای بـه منتقدین و
کسـانی کـه خواهـان بهبـود وضعیـت اقتصـادی و
اجتماعـی هسـتند چه سـودی برای کشـور دارد ؟ با
رفتن کسـانی که سـالها در این کشـور بـا هزینه ی
ملـی تحصیل کرده و فارغ التحصیل شـده و سـپس
در کانـون هـای علمـی و کارخانجـات کشـورهای
توسـعه یافته مشـغول به کار شـده اند چه تغییرات
مثبتی در کشـور ایجاد شـده که خواسـتار تداوم آن
باشـیم ؟ اگـر همین فـردا اغلب ایرانیـان مهاجر که
مرتکـب جنایـت و دزدی و اختلاس و عوامفریبـی
نشـده و تنهـا بـا هـدف تحصیـل و کاریابی کشـور
را تـرک کـرده اند بـه کشـور بازگردنـد و میلیاردها
دالر ثـروت حاصـل از کار و فعالیـت را بـا خـود
بازگرداننـد و بـا حضـور خـود روی شـاخص هـای
گوناگـون علمـی و فرهنگـی کشـور تاثیرمثبـت
بگذارنـد و سـطح آن را بـاال ببرنـد جز افـرادی که
جـای نخبـگان را گرفتـه اند چـه کسـانی زیان می
بیننـد و برافروختـه و ناراحـت مـی شـوند ؟ اگر می
فهمیدیـم کسـانی امثـال این خانـم در این کشـور
بـه دنبـال چـه چیـزی هسـتند تکلیف همه روشـن
مـی شـد ؟ ما باالخره مفهـوم برنامه زنـده را متوجه
نشـدیم ! مگـر مناظـره کننـدگان در یـک برنامه ی
زنـده نباید پاسـخ خود را بـه صورت زنده بشـنوند.
چـرا اجـازه مـی دهیـد عـده ای بگوینـد چنیـن
اشـخاصی بـر اسـاس منطـق خودشـان عقلشـان
ناقـص اسـت و نباید به چیـزی گرفته شـوند ؟ چرا
موجـی ایجـاد مـی کنیـد که مـورد سـوء اسـتفاده
قـرار گیـرد و از اعتبـار رسـانه ی ملـی بکاهـد ؟ آیا
طـرح چنیـن دیـدگاه هـای سـخیفی در آسـتانه ی
انتخابـات مجلـس روی مشـارکت حداکثـری تاثیر
منفـی نخواهـد داشـت ؟ مدیریـت افـکار عمومـی
یـک دانش اسـت و کار هر کسـی نیسـت لـذا باید
دیـد تهیه کننـده ی چنین برنامـه ای از دانش الزم
برای ترتیـب دادن چنیـن گفتگویی برخـوردار بوده
یـا این کـه بایـد در جسـتجوی رگـه ای از نفوذ در
رسـانه ی ملـی باشـیم ؟ سـاالنه هـزاران برنامه با
موضوعـات گوناگـون در جهـت تثبیـت مولفـه های
وحـدت ملـی در صـدا و سـیما تولیـد می شـود  .از
اد امه د  ر ستون روبرو
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رهبر معظم انقالب اسالمی    در دیدار مسئوالن حج:

الگوی مردمساالری دینی برای دنیا ناشناخته است
رهبــر معظــم انقــاب اســامی    یادآور
شــدند :ایســتادگی ملــت ایــران آمریــکا را
عصبانــی کــرده و بــرای دنیــا جــذاب اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،حضــرت آیــت اهلل
خامن ـهای صبــح دیــروز در دیــدار مســئوالن
حــج ،بهرهگیــری از فرصــت حــج بــرای
رســاندن ســخن نــو جمهــوری اســامی    به
دنیــا یعنــی الگــوی مردمســاالری دینــی
را مــورد تأکیــد قــرار دادنــد و گفتنــد:
ایســتادگی جمهــوری اســامی    ایران
مقابــل آمریــکا و زیــر بــار زور نرفتــن
ملــت ایــران ،حقیقتــی جــذاب بــرای دنیــا
اســت کــه بایــد از ایــن جاذبــه بــرای نشــر
حقایــق اســام و ملــت ایــران اســتفاده
کرد.
حضــرت آیــت اهلل خامن ـهای در ایــن دیــدار،
هماهنگــی و همافزایــی دســتگاههای
مختلــف بــرای اجــرای پــر شــکوه فریضــه
حــج را قابــل تقدیــر دانســتند و بــا تأکیــد بــر
اهمیــت مســئله حــج بهعنــوان یــک حرکــت
سیاســی ،اعتقــادی و اجتماعــی افزودنــد :البته
بســیاری از کشــورها از اهمیــت و کارکردهای
مهــم حــج غافلنــد ولــی امــام بزرگــوار بــه
مــا آموختنــد کــه حــج یــک نقطــه تحــرک

جــدی و بینالمللــی اســت و منافــع فراوانــی
از آن بــرای امــت اســامی    مورد انتظــار
اســت.
رهبــر انقــاب اســامی    با اشــاره بــه

کشــورهای اســامی    رواج دارد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــهای بــا تأکیــد
بــر «حضــور زائــران ایرانــی در نمازهــای
جماعــت مســجدالحرام و مســجدالنبی»،

تالشــهای گوناگــون قدرتهــای جهانــی برای
جلوگیــری از شــکلگیری امــت واحــده
اســامی ،گفتنــد :امــت اســامی    به معنــای
واقعــی آن ،یعنــی یــک واحــد منســجم کــه
بــا اراده و هــدف مشــترک اقــدام کنــد ،هنــوز
شــکل نگرفتــه اســت و متأســفانه در مقابــل
دعــوت دلســوزان و خیرخواهــان بــه اتحــاد
اســامی ،تهمتزنــی و تعــارض و جنــگ در

«تــاوت کالماهلل مجیــد توســط قاریــان
برجســته ایرانــی در ایــن مســاجد» و «حضور
فعــال نخبــگان مســلط بــه زبانهــای خارجــی
از ایــران بــرای پاســخگویی بــه شــبهات»
گفتنــد :انعــکاس مبانــی سیاســی نظــام
جمهــوری اســامی    و تبییــن ســخن نــو آن
بــرای دنیــا یکــی دیگــر از کارهــای مهــم و
الزم در حــج اســت.

رهبــر انقــاب اســامی    منظور آمریکاییهــا
از ایــن حــرف را کــه ایــران بایــد بــه یــک
کشــور عــادی تبدیــل شــود ،دســت کشــیدن
جمهــوری اســامی    از ســخن نــو آن بــرای
دنیــا یعنــی «تلفیــق آراء مردمی    بــا افــکار
اســامی    و مبانــی دینــی در تشــکیل و
اداره جامعــه» دانســتند و افزودنــد :الگــوی
مردمســاالری دینــی بــرای دنیــا ناشــناخته
اســت و در مقابــل میلیونهــا وســیله تبلیغاتــی
کــه امــروز در حــال فعالیــت علیــه جمهــوری
اسالمی    اســت ،میتــوان از فرصــت حــج
بــرای تبییــن ایــن الگــو و مســائلی ماننــد
علــت دشــمنی آمریــکا و منطــق زیــر بــار
زور نرفتــن ملــت ایــران اســتفاده کــرد.
ایشــان مبانــی تفکــر اســامی    و تشــریح
مصادیــق آن از جملــه ایســتادگی جمهــوری
اســامی    را بــرای دنیــا جــذاب خواندنــد
و گفتنــد :علــت عصبانیــت آمریکاییهــا
از ملــت ایــران ،جذابیــت ناشــی از تصویــر
ایســتادگی یــک نظــام مســتقل در مقابــل
یــک قلــدر ســر گردنــه اســت کــه بایــد
از ایــن جاذبــه بــرای نشــر و توســعه
حقیقــت اســام و ملــت ایــران اســتفاده
کرد.

موسوی:

تابعیت دوگانه برای جانباختگان هواپیما را نمیپذیریم
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه کشــورمان
در آغــاز نشســت خبــری خــود ،بــا
گرامیداشــت روزه غــزه مســاله فلســطین
را مســاله اول جهــان اســام عنــوان کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،ســید عبــاس موســوی،
ســخنگوی وزارت خارجــه در نشســت دیروز
خــود بــا خبرنــگاران اعــام کــرد :قــرار بــود
کــه وزیــر امــور خارجــه بــه کشــور ســوئیس
بــرای شــرکت در مجمــع جهانــی اقتصــاد
در داووس ســفر کنــد ولــی بــه رغــم
دعــوت رســمی     اولیــه و حتــی حضــوری از
ایشــان  ،برنامــه تنظیــم شــده ایشــان را بــه
هــم زدنــد و ترتیبــات دیگــری را در نظــر
گرفتنــد و در همیــن چارچــوب ایــن ســفر
متاســفانه انجــام نمیشــود .
وی خاطرنشــان کــرد :وزیــر راه بــه
اوکرایــن ســفر کــرده اســت و پیــام
رســمی    جمهوری اســامی    ایران را بــه
مقامــات اوکراینــی تحویــل میدهــد.
وی همچنیــن گفــت :وزیــر خارجــه
ونزوئــا نیــز شــب گذشــته بــه تهــران آمــد
و امــروز ظهــر هــم بــا وزیــر خارجــه دیــدار
میکنــد.
ســخنگوی وزیــر امــور خارجــه کشــورمان
در مــورد تصمیــم اخیــر دولــت آلبانــی در
اخــراج تعــدادی از دیپلماتهــای ایرانــی
از ایــن کشــور گفــت :آلبانــی ایــن اقــدام
را بــدون هیــچ دلیــل و مدرکــی انجــام داده
و مــا آن را محکــوم میکنیــم .احســاس

می    کنیــم دولــت آلبانــی دچــار خطاهــای
پــی در پــی شــده اســت و قــدری تحــوالت
در گوشــه و کنــار منطقــه ســوءتفاهمهایی
را بــرای ایــن کشــور ایجــاد کــرده اســت.
موســوی در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر

کــرد :چنیــن پیشــنهادی بــرای مــا مســموع
نیست .
وی ادامــه داد :مبنــای کار مــا برجــام اســت
و برجــام میتوانــد نجــات پیــدا کنــد اگــر
همــه کشــورها بــه تعهــدات خــود عمــل

پیشــنهاد نخســت وزیــر انگلیــس مبنــی بــر
اینکــه مذاکــرات جدیــدی بیــن ایــران و
غــرب برگــزار شــود و توافــق حاصلــه بــه
عنــوان توافــق ترامــپ نامگــذاری شــود
گفــت :همیــن کــه بخواهنــد اســم یــک
فــرد را روی توافــق بگذارنــد نشــان
میدهــد نبایــد روی چنیــن مســئلهای
حســاب بــاز کــرد.
وی بــا بیــان ایــن کــه در زمینــه برجــام نیــز
جمهــوری اســامی    با اوبامــا توافــق نکــرد
بلکــه توافــق بــا دولــت آمریــکا بــود اظهــار

کننــد.
ســخنگوی وزارت خارجــه همچنیــن در
ارتبــاط بــا موضــوع  FATFو ایــن کــه در
چنــد هفتــه آینــده فرصــت ایــران در ارتبــاط
بــا ایــن موضــوع تمــام میشــود گفــت:
وزارت خارجــه در ایــن زمینــه تصمیمگیــر
نیســت و کاری نمیتوانــد انجــام دهــد.
موســوی همچنیــن در پاســخ بــه این ســوال
کــه آیــا در جریــان رایزنیهــا ودیدارهــای
اخیــر وزرای خارجــه ایــران و کانــادا
بــر ســر موضــوع هواپیمایــی اوکراینــی

بحثــی در مــورد از ســر گیــری روابــط دو
کشــور انجــام شــده اســت یــا نــه اظهــار
کــرد :چنیــن بحثــی انجــام نشــده اســت.
وی ادامــه داد :مــا بــه مقامــات کانــادا
اعــام کردهایــم کــه اغلــب کســانی کــه
در ایــن هواپیمــا جــان خــود را از دســت
دادنــد ایرانــی هســتند و مــا تابعیــت دوگانــه
را نمیپذیریــم.
وی در ادامــه گفــت :جــای گلــه اســت
کــه آنهــا اینجــوری بــا سوءاســتفاده از
ایــن حادثــه دلســوز اتبــاع ایــران شــدند و
خواســتار برخــی از اقدامــات هســتند .روابــط
دیپلماتیک سیاســی دو کشــور را در راســتای
توهماتــی کــه بــرای آنهــا پیــش آمــده بــود
و فشــارهای آمریــکا قطــع کردنــد و اجــازه
نمیدهنــد کــه خدمــات کنســولی بــرای
اتبــاع دو کشــور ایجــاد شــود .بــا توجــه بــه
ایــن کــه هــزاران نفــر از اتبــاع ایرانــی در
ایــن کشــور اقامــت دارنــد و بــه خدمــات
کنســولی نیازمنــد هســتند.
وی ادامــه داد :مــا پیــش از ایــن از مدتهــا
قبــل درخواســت کــرده بودیــم کــه مســائل
کنســولی بیــن دو کشــور برقــرار شــود و
درخواســتهای کنونــی در ایــن زمینــه
مطــرح کــرده بودیــم ولــی دولــت کانــادا
ایــن موضــوع را نادیــده گرفتــه بــود و
حــال آنهــا در ایــن گونــه مواقــع نگــران
میشــوند و کاســه داغ تــر از آش
میشــوند.

آغاز مقدمات برپایی غرفه رژیم صهیونیستی
در نمایشگاه اکسپو  ۲۰۲۰دبی
وزارت خارجــه رژیــم صهیونیســتی اعــام
کــرد ،اقدامــات بــرای برپایــی غرفــه ایــن
رژیــم در نمایشــگاه اکســپو  ۲۰۲۰در دبــی
رســما آغــاز شــده و تلآویــو در ایــن پــروژه
بــا مقامــات اماراتــی همــکاری میکنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،بــه نقــل از روســیاالیوم،
ایــن وزارتخانــه در صفحــه فیسبــوک
خــود نوشــت ،کارگــروه غرفــه و پیمانــکار
داخلــی برپایــی ایــن غرفــه کار خــود را
آغــاز کردهانــد؛ اقدامی    کــه مرحلــه مهــم
از مشــارکت در نمایشــگاه دبــی محســوب
میشــود.
وزارت خارجــه رژیــم صهیونیســتی اعــام
کــرد ،نظــارت بــر رونــد برپایــی غرفــه
ضمــن همــکاری بــا کشــور میزبــان امــارات
را ادامــه میدهــد.
رژیــم صهیونیســتی روابــط دیپلماتیــک
رســمی    با امــارات نــدارد و شــهروندان
ایــن رژیــم تنهــا بــا گذرنامــه خارجــی
میتواننــد بــه امــارات ســفر کننــد امــا
گزارشهــای ســابق نشــان میدهنــد
کــه اســرائیل بــا امــارات در حــال بررســی
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صــدور گذرنامههــای ویــژه بــرای ورود بــه
نمایشــگاه اکســپو اســت.

کــرده اســت .بــه گفتــه ایــن مســؤوالن ،در
ایــن ســفر مقدمــات مشــارکت اســرائیل در

مســؤوالن وزارت خارجــه رژیــم
صهیونیســتی مــاه دســامبر ۲۰۱۹اعــام
کردنــد ،یــووال روتیــم ،مدیــرکل ایــن
وزارتخانــه بــه همــراه هیــأت وزارتــی
مشــترک بــه منظــور بررســی مشــارکت ایــن
رژیــم در نمایشــگاه اکســپو بــه امــارات ســفر

نمایشــگاه بررســی شــد و مدیــرکل در ایــن
خصــوص توافقنامــه رســمی    امضا کــرد و
نشســتهای بیشــتری نیــز بــا مســؤوالن
دو طــرف برگــزار شــد .پــس از ایــن ســفر
و امضــای توافــق مســؤوالن مذکــور اعــام
کردنــد کــه کار برپایــی غرفــه رژیــم

صهیونیســتی آغــاز خواهــد شــد.
در ایــن راســتا ،یســرائیل کاتــس ،وزیــر
خارجــه رژیــم صهیونیســتی گفــت،
مشــارکت ایــن رژیــم در نمایشــگاه نشــان از
جایــگاه واالی اســرائیل نــه تنهــا در ســطح
بینالمللــی ،بلکــه میــان بازیگــران اصلــی
منطقــه خاورمیانــه دارد.
رســانههای اســرائیل اعــام کردنــد ،قــرار
بــود کاتــس اواســط مــاه میــادی جــاری
در خصــوص نمایشــگاه اکســپو بــه امــارات
ســفر کنــد امــا بــه دلیــل بــروز تنشهــای
امنیتــی بــه دنبال شــهادت ســردار ســلیمانی،
فرمانــده نیروهــای قــدس ســپاه پاســداران
انقــاب اســامی    تصمیم گرفــت ایــن ســفر
را بــه تأخیــر انــدازد.
امــارات از مــاه اکتبــر  ۲۰۲۰بــه مــدت
تقریبــا شــش مــاه در نمایشــگاه اکســپو۲۰۲۰
میزبــان حــدود  ۲۰۰کشــور خواهــد بــود کــه
بــرای جلــب توجــه  ۲۵میلیــون بازدیدکننــده
بــه رقابــت خواهنــد پرداخــت.
اکســپو  ۲۰۱۵در شــهر میــان ایتالیــا برگــزار
شد .

اردوغان شام نخورده برلین را
ترک کرد

رســانههای ترکیــه گــزارش دادنــد ،رجــب طیــب اردوغــان
آلمــان را بــه طــور غیرمنتظــره تــرک کــرد و بــه کشــورش
بازگشــت.
بــه گــزارش ایســنا ،بنــا بــه گــزارش رســانههای ترکیــه،
بــه نظــر میرســد تــرک ناگهانــی اجــاس برلیــن دربــاره
بحــران لیبــی واکنشــی بــه متهــم کــردن علنــی رجــب
طیــب اردوغــان ،رئیسجمهــوری ترکیــه دربــاره اعــزام
شورشــیان ســوری حامی    کشــورش بــه طرابلــس بــرای
حمایــت از دولــت فائــز الســراج ،نخســت وزیــر وفــاق لیبــی
باشــد.
روزنامــه "خبــر  "۷ترکیــه نوشــت ،اردوغــان بــدون هیــچ
توضیحــی محــل برگــزاری اجــاس ســران در برلیــن را
تــرک و بــه فــرودگاه رفــت.
امانوئــل ماکــرون ،رئیسجمهــوری فرانســه در ایــن اجالس
شــدیدا حضــور نیروهــای شورشــی ســوریه در خــاک لیبی را
مــورد انتقــاد قــرار داد؛ موضوعــی کــه تحــت نظــارت رجــب
طیــب اردوغــان در حــال انجــام اســت.
دیــده بــان حقــوق بشــر ســوریه ،نهــاد وابســته بــه مخالفــان
ســوری کــه دفتــر آن در لنــدن اســت ،فــاش کــرده اســت،
تعــداد مــزدوران ســوری کــه بــه طرابلــس ،پایتخــت لیبــی
رفتهانــد در حــدود  ۲۴۰۰تــن اســت و عملیــات جــذب آنهــا
در مناطــق تحــت کنتــرل ترکیــه در شــمال ســوریه ادامــه
دارد.
دیــده بــان حقــوق بشــر ســوریه همچنیــن افشــا کــرده
اســت ،ترکیــه بــرای جــذب  ۶۰۰۰شورشــی ســوری در
لیبــی تــاش میکنــد کــه اکثــر آنهــا در قالــب جبهــه
النصــره و دیگــر گروههــای تروریســتی تنــدرو بــا نظــام
ســوریه جنگیدهانــد.

روسیه خواستار خویشتنداری
ایران شد
معــاون وزیــر امــور خارجــه روســیه ایــران را از اقدامــات
نســنجیده و خــروج از پیمــان ان.پی.تــی برحــذر داشــت.
ســرگئی ریابکــوف معــاون وزیــر امــور خارجــه و مذاکــره
کننــده ارشــد هســته ای روســیه روز دوشــنبه در نشســت
خبــری بــا بیــان ایــن مطلــب گفــت :مــا از ایــران
مــی خواهیــم از پیمــان منــع انتشــار ســاح های هســته ای
خــارج نشــود و در چارچــوب تعهــدات خــود در آژانــس
بین المللی انرژی اتمی بماند.
ریابکــوف در بــاره امــکان خــروج ایــران از ان پــی تــی
گفــت :مــا معتقدیــم کــه زمینــه ای بــرای مطــرح کــردن
مســاله در ایــن شــکل وجــود نــدارد.

اد  امه از ستون روبرو

سـرودهای وحـدت بخـش گرفتـه تـا برنامـه های
مسـتند و فیلـم و سـریال ولـی ناگهان اثـر آن همه
برنامـه بـا پخـش چنین برنامـه ای خنثی مـی گردد
! ایـن کـه بگوییـم شـبکه ی افـق بیننـده ی زیادی
نـدارد نمـی توانـد توجیـه کننـده ی پخـش چنیـن
برنامه ای باشـد زیرا کسـانی که در خارج از کشـور
رسـانه ی ملـی را رصد مـی کنند بـا بازپخش چنین
برنامـه ای تاثیـر آن را حتـی بیشـتر از شـبکه های
پـر مخاطـب صـدا و سـیما بـاال مـی برنـد  .اهمیت
هوشـیاری در جنـگ نـرم بیشـتر از مراقـب در نبرد
نظامـی اسـت  .در جنـگ نظامـی عـده ی محدودی
کشـته می شـوند یا بخشـی از تجهیزات از بین می
رود امـا در جنـگ نـرم بـه افـکار عمومـی در داخل
کشـور  ،منطقـه و جهـان آسـیب وارد مـی شـود .
ضمـن ایـن کـه ممکن اسـت کسـانی در هـر جای
جهـان تصـور کننـد کـه سـایر برنامـه هـای صدا و
سـیما نیـز از همیـن سـنخ اسـت  .ایـن کارهـا بی
شـباهت بـه خودزنی نیسـت زیرا واکنش رسـانه ها
و شـخصیت هـای موجـه به ایـن رویداد تاسـف بار
فرهنگـی نشـان داد کـه حتـی یـک نفـر آدم عاقل
هـم پیـدا نمـی شـود کـه چنیـن سـخنانی را تایید
کنـد  .ایـن خانم اگر مـآل اندیش و دوسـتدار ایران
بـود بایـد مـی گفـت  :کسـانی کـه بـه دلیـل وجود
انواع فشـارها کشـور را تـرک کرده اند راه درسـتی
نرفتـه انـد زیـرا مانـدگاری و مقاومـت و مطالبـه و
پافشـاری آنهـا می توانسـت بـه ترمیم کاسـتی ها
شـتاب ببخشـد  .افراد کاردان و دلسـوز باید بمانند
و بـر حـق خود و دیگران پافشـاری کننـد و با تحمل
سـختی هـا اجازه ندهنـد افـراد ناالیق جـای آنها را
بگیرنـد  .در برخی کشـورها حتی روی سـود ناشـی
از مهاجـرت نیروهـای انسـانی نیـز حسـاب باز می
کننـد .وقتی نامزدهای ریاسـت جمهـوری و مجلس
در جریـان رقابت هـای انتخاباتی از لزوم بازگشـت
نخبـگان سـخن مـی گوینـد بـه ایـن معناسـت که
آنهـا فهمیده انـد مردم خواهـان بازگشـت نخبگان
هسـتند چـرا کـه با ترک کشـور توسـط نخبـگان و
افراد دلسـوز آسـیب های جبران ناپذیری به کشـور
وارد مـی شـود که مهمتریـن آن میدانـداری افرادی
نظیـر همیـن کسـی اسـت که بـی مهابـا مـردم را
مـورد هجمـه قـرار داد ! پخـش چنین برنامـه هایی
بـه منزلـه ی پاییـن آوردن سـطح انتظـار مخاطبان
اسـت و گـزک دادن به دسـت دشـمن  .جنـگ نرم
ظرایـف و لطایـف زیـادی دارد کـه فهـم آن نیازمند
دلبسـتگی عمیـق بـه منافـع ملی اسـت  .نـه هر که
چهـره برافروخـت دلبـری داند.

