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گزارش خبری

نشریه«خطحزبا»...درگزارشتحلیلیبهبررسینقدهایرهبرانقالببهعملکردنیروهایانقالبیدربارهعدالتخواهیپرداختهاست

•• روزنامه شرق با انتشار عکسی از کرباسچی و
مرعشی  ،دبیرکل و سخنگوی حزب کارگزاران
سازندگی به اختالف نظر ایــن روزهــای ایــن دو،
پیرامون جبهه اصالحات پرداخت .این روزنامه با
آوردندوجملهازآنهاایناختالفنظررانشانداده
است.کرباسچی «:تعریفاصالحاترویهواست»؛
مرعشی«:االنکجارویهوانیست؟!»
••ایران-دیاکوحسینیمدیربرنامهمطالعاتجهانی
در مرکز بررسیهای استراتژیک در یادداشتی در
خصوص نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل
نوشت«:تاپیشازحصولتوافقبرجاموخروجناموجه
آمریکا از این توافق ،حتی تصور آن هم دشوار بود که
نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد بـه چنین
شــــکستشـــــرمآوریبـــــرایایاالتمتحدهبهرغم
برخورداریازحمایتنسبیسهکشوراروپاییتبدیل
شود .بخش بزرگی از این موفقیت ،مرهون معماری
چندجانبه برجام و بازنمایی موفقیت آمیز ایران در
پایبندیبهقوانینوتوافقاتبینالمللیاست».
••کیهان -سعید قاسمی در مصاحبه با کیهان
که با موضوع حضور نیروهای جهادی در غیزانیه
انجام شد ،گفت  « :حذف جهاد سازندگی یک
خطای بزرگ بود هرچند به بهانه اعتبار و بودجه
این اقدام صورت گرفت که همین برنامه را هم
برای سپاه و ارتش داشتند که رهبری جلوی آن
ها ایستاد .اما جهاد خدمات بسیار ارزنــد های
داشت که حذف آن درست نبود».

انعکاس
••برنا نوشت  :امیرحسین نجفپورثانی ،وکیل
قاضی منصوری ،درباره «اظهارنظرذوالنور رئیس
کمیسیونامنیتملیمجلسشورایاسالمیمبنی
بروجودباندمخوفدرقتلقاضیمنصوری»گفت:
خیلی این فرضیه را درست نمیدانم البته نادرست
همنمیدانم.
••جــهــان نــیــوز نــوشــت  :نظرسنجی ایسپا از
شهروندان در شهرهای مختلف پرسیده عملکرد
قوه قضاییه در یکسال اخیر را نسبت به قبل از آن
چگونه ارزیابی میکنید؟  53.1درصد معتقدند
عملکردقوهقضاییهدریکسالاخیربهترشدهاست.
••انتخاب نوشت  :سیدرمضانموسویمقدمقائم
مقامصداوسیمااظهارکرد:هماکنونصداوسیمابه
عنوانرسانهبزرگوشایدابررسانهدرسطحجهانی
مطرح است و امروز بزرگ ترین مشکل رسانه ملی،
وجود فضای مجازی اســت.وی افــزود :باالی ۹۰
درصداعتمادبهرسانهملیوباالی۸۰درصدرضایت
نسبتبه اینرسانهوجوددارد.

بعد هم درست پافشاری نمی کند» .توصیه
دیگر رهبر انقالب نیز ایــن اســت که تحول
خواهی اوال با «کارهای سطحی» میسر نیست
و دیگر این که البته «تدریجی» است و نیازمند
«صبوری».

رهبر انقالب در سه مورد پیاپی از بیانات اخیر
خــود (یعنی ارتباط تصویری با نمایندگان
تشکل های دانشجویی ،سخنرانی به مناسبت
سالگرد رحلت امــام(ره) و در نهایت ارتباط
تصویری با همایش سراسری قوه قضاییه) با
تاکید بر اهمیت مطالبه گری ،به نقد برخی
روش های عدالت خواهی پرداختند .دراین
باره نشریه «خط حزب ا »...وابسته به سایت
 Khamenei.irگزارش تحلیلی منتشر کرده
که بخش هایی از این گزارش در ادامه می آید.

▪مراقب قضاوت های نادرست باشید!

▪کالننگریدرشناختآرمانهاوواقعیتها

مجموعه نکات ایشان در حوزه ارتقای مطالبه
گری مربوط به دیــدار دانشجویی اســت .در
آن بیانات ،رهبر انقالب یک توصیه راهبردی
داشتند و آن ،زاویه نگاه در مطالبه گری است.
چه آن که برای فهم دقیق راهبردها الزم است
زاویه نگاه مطالبه کننده «کالن بوده» و ضمن
«شناخت آرمــان ها» ،فهم دقیقی از «وضع و
واقعیت موجود» داشته باشد...براین اساس
اصولی که رهبر انقالب در آن روز مطرح می
کنند به این شرح است:
اول ایــن که «جمهوری اسالمی ،یک طرف
مبارزه وسیع و عظیم در سطح جهانی است».
این مالحظه نسبت ما را در جبهه بندی کالن
سیاسی در دنیا دقیق می کند و موضع ما
را نسبت بــه مشکالت داخــلــی روشـــن می
کند .دوم «ظرفیت باالی کشور برای مقابله».
این مالحظه ،شناخت دقیق از خودمان است.
بی اعتنایی به این دارایــی باعث می شود با
مشاهده انواع مشکالت دچار ضعف و ناامیدی
شویم و در نهایت «نهادینه شــدن احساس
قدرت و عزت در کشور» .و این که دشمن در
تالش برای مخدوش کردن همین دستاورد
انقالب اسالمی اســت...اصــاح ضعف ها با
احساس ضعف میسر نیست...سپس ،رهبر
انقالب بعد از این که زاویــه نگاه را به کالن
نگری و عمق بخشی ارتقا دادند در خصوص

رفتار فــردی نیز چند توصیه کلیدی دارنــد.
اول «خــودســازی فــردی و اجتماعی» است.
دقــت کنیم کــه ســال هــا پیش رهبر انقالب
موضوع عدالت خواهی را با دو شاخص معنادار
«عقالنیت و معنویت» مطرح کردند و تاکید
داشتند که بی اعتنایی به این دو شاخص،
بــه «یــک چیز ســربــار ،تحمیلی و اجــبــاری»
 97.2.27منجر خواهد شد .جای دیگر نیز
توضیح می دهند که «عدالت خواهی بدون
معنویت و عقالنیت باعث می شــود عدالت
به ضد خودش تبدیل شود خیلی از کارها را
گاهی بعضی از این گروه های تند و افراطی
توی این کشور کرده اند که ضد عدالت شده»
 88.6.16و در جای دیگر نیز می فرمایند
عدالت خواهی بدون معنویت «به ریاکاری،
دروغ ،انحراف و ظاهرسازی و تصنع تبدیل می
شود»... 84.8.6 .ایشان توضیح می دهند
که فرد متکی به مبانی ،نه مقابل مشکالت
«منفعل» می شود و نه دچــار «انــحــراف» می
شود .سپس مثال می زنند که جمعی از جوانان
متدین اول انقالب به دلیل نداشتن مبانی در

دستوپازدنآمریکا درانزوا

آمریکا که این روزها و به ویژه بعد از نشست اخیر
شورای امنیت به انزوا رسیده ،در تالش است از
هر راهی که شده حیثیت از دست رفته خود در
عالم بین الملل را بازستاند .چندی قبل بود که
ایران برای اولین بار در یک اقدام کامال آشکار 5
نفتکش خود را با پرچم جمهوری اسالمی روانه
سواحل ونزوئال کرد .با آن که آمریکایی ها تهدید
بهمداخلهنظامیکردهوحتیناوچههایجنگی
خود را به سمت نفتکش ها فرستادند؛ اما پاسخ
مقامات کشورمان به این تهدید ها آن قدر محکم

بود که نفتکش ها بدون هیچ گونه مزاحمتی
دریایکارائیبراطیکردهودرصحتوسالمت
کامل بنزین خود را به پاالیشگاه « ال پاچیتو» در
ونزوئالرساندند.همانموقعمقاماتکشورمان
اعالم کردند که به ارسال بنزین به ونزوئال ادامه
خواهند داد .در همین باره به گزارش ایسنا 4
نفتکش دیگر ایرانی به نام های «بال»« ،برینگ»،
«پاندی»و«لونا»عازمآبهایکاراکاسهستندو
قصددارندکه« 1.2میلیونبشکهبنزینایرانی»
را به ونزوئالی تحریم شده برسانند .همزمان

خاندان محترم قرائی
با کمال تاسف درگذشت

دکتر غالم عباس قرائی

را تسلیت عرض می نمائیم.
روح عزیز سفر کرده شاد و قرین رحمت الهی باد.

دکتر نوری فرد و بانو

سال های بعد تبدیل به «انقالبیون پشیمان»
شدند و حتی مقابل انقالب ایستادند.
▪فرق بین تحول خواهی و اعتراض

رهبر انقالب اما در سالگرد رحلت امام ،موضوع
مطالبه گری را با عنوان گسترده تر و عمیق
تری به نام «تحول خواهی» مطرح می کنند
و در همان ابتدا بــرای تبیین تحول خواهی
می فرمایند که در پرتو روحیه تحول آفرینی
امام(ره)« ،روحیه خمودگی و تسلیم ملت ایران
به روحیه ای مطالبه گر تبدیل شد» .ایشان
سپس در تبیین تحول خواهی چند توضیح
راهبردی را ارائه فرمودند :اول این که «تحول
خواهی لزوما به معنای اعتراض نیست» بلکه به
معنی بهتر شدن مستمر است....
نکته دوم این است که رهبر انقالب در این جا
نیز «پشتوانه فکری» را «از لوازم تحول صحیح»
می دانند و ...سپس اشاره می کنند که «اگر
چنان چه یک چنین پشتوانه فکری وجود
نداشته باشد ،این تحول انسان ،غلط خواهد
بود و احتماال انسان قدم را نابه جا بر می دارد.
دولت آمریکا که این روزها حنای تهدید هایش
دیگر برای کشورها رنگی ندارد و طرحش برای
«تمدید تحریم تسلیحاتی ایــران» در شورای
امنیت تقریبا به کاغذ پاره تبدیل شده ،به دنبال
ایــن اســت که از هر طریقی مانع رسیدن این
نفتکش ها به ونزوئال شود و جایگاه ابر قدرتی
زیر سوال رفته اش را تا حدی احیا کند .از این
رو دولت آمریکا برای توقیف نفتکشهای حامل
سوخت ایــران در مسیر ونزوئال دادخواستی
تسلیم مراجع قضایی این کشور کرده و «جیمز
بویسبرگ» قاضی فــدرال دستور توقیف این
نفتکش ها را صادرکرده است .دستوری که به

سومین بیانات رهبر انقالب مربوط به همایش
سراسری قوه قضاییه است .مخاطب اصلی
ایشان اگرچه مسئوالن و کارکنان دستگاه
قضایی بود اما در خالل آن ،مجدد به برخی
آسیب های مطالبه گری پرداختند که یکی از
مهم ترین آن ها اشاره به یک مصداق و حمایت
از رئیس سابق دستگاه قضایی در مقابل تهمت
های نارواست .رهبر انقالب در این موضوع و
فراتر از یک مصداق تاکید داشتند که جوانان
مومن در مسیر مطالبه گری «مراقبت کنند
تعدی نکنند ،جفا نکنند ،ظلم نکنند»...
در بخش دیگری از همین دیــدار چنین می
فرمایند« :خیلی ها قضاوت می کنند در فضای
مجازی و با بیان های خودشان ،با نوشته های
خودشان ،در واقع در موضع یک قاضی قرار
می گیرند و رأی می دهند و بر اساس این رأی
عمل می کنند ،گاهی دشنام می دهند ،گاهی
تهمت می زنند و کارهایی مانند این ها می
کنند ،همه مراقب باشند»99.4.7 .
بنابراین می تــوان این طور جمع بندی کرد
که رهبر انقالب در دیدار با دانشجویان زاویه
نگاه مطالبه گری را به کالن نگری و راهبردی
اندیشی ارتقا دادند .در سالگرد رحلت امام(ره)
اصول حاکم بر تحول خواهی را توضیح دادند و
در نهایت در دیدار با مسئوالن قضایی ،با اشاره
به یک مصداق ،یک رویه نادرست در مطالبه
گری را مورد تذکر قرار دادند .این موضوعات و
سرفصل ها را می توان به عنون اصول و مبانی
مطالبهگریبیانکردوبرنیروهایحزباللهی
فرض است که نسبت خود با این مبانی را مورد
بازخوانی و بازبینی قرار دهند.
نظر هم با رفتار منفعالنه دولت آمریکا در مرحله
قبل اعزام نفتکش ها و هم با تهدید اخیر ایران،
کمی تا قسمتی جدی بدون نتیجه خواهد بود.
در این زمینه سایت نور نیوز نزدیک به شورای
عالی امنیت ملی در بخشی از گزارش اخیر خود
با لحن هشدار آمیز آورده است «:در صورتی که
نشانههایی از عبور کشورهای معاند به ویژه رژیم
صهیونیستی و آمریکا از خطوط قرمز جمهوری
اسالمی که امنیت ،منافع و آرامش مردم ایران
است به هر شکلی بروز و ظهور یابد به طور قطع
راهبرد مواجهه و مقابله با وضعیت جدید باید
مورد تجدید نظر اساسی قرار بگیرد».

نامه ظریف به «بورل» برای پایبند نبودن کشورهای اروپایی به برجام
سـید عبـاس موسـوی سـخنگوی وزارت
امـور خارجـه گفـت :محمـد جـواد ظریـف
در نامـه ای بـه «جوسـپ بـورل» مسـئول
سیاسـت خارجـی اتحادیـه اروپـا و

هماهنـگ کننـده برجـام ،یک بـار دیگـر موارد
عـدم پایبندی کشـورهای اروپایـی را طبق بند
 ۳۶برجام به کمیسـیون مشـترک بـرای حل و
فصـل ارجـاع داد.

خبری در راه است؟
روزگذشتهبرخیکاربرانفضایمجازیازمشخص
شدن سرنوشت  4دیپلمات ربوده شده ایرانی در
لبنان خبر دادند و مدعی شدند که پس از  38سال
مشخص شده این  4نفر به شهادت رسیده اند و
قرار است پیکر آن ها به ایران بازگردد .مبنای این
توئیت ها ،جمله ای بود که احسان محمدحسنی
مسئول سازمان هنری رسانهای «اوج» روز گذشته
در یادداشت اش به مناسبت  14تیر سالروز ربوده
شدن حاج احمد متوسلیان و سه دیپلمات همراه
او نوشت ...« :پس از  ۳۸سال از واقعه تلخ ربوده
شدن چهار دیپلمات ایرانی ،به جای تجسم و تصور
و تخیل،خبرآوردهاندکه فاتح راستینخونینشهر،
حاج احمد متوسلیان و سه همرزم او «سیدمحسن
موسوی»« ،تقی رستگار مقدم» و «کاظم اخوان»
پس از ربــوده شــدن و سپری کــردن ایــام کوتاهی
در اسارت نیروهایمزدور شبهنظامی فاالنژوابسته
به رژیم صهیونیستی ،در ساحل مدیترانه تیرباران
شدهاند و محل دفن ایشان هم مشخص است...
صحتوسقماین ُمدعاموقعیروشنوعیانمیشود
کهسلحشوراننیرویقدسسپاهباهمکاریوزارت
امورخارجهودریادالنحزبا...لبنان،نقطهمدنظر
رابادقتوسرعت،تفحصوکاوشکنندوچنانچه
بقایای پیکرهای مطهرشان کشف شد ،با آزمایش
 ،DNAطی بیانیهای حقیقت را با مــردم ،یــاران و
خانوادههای چشم انتظارشان در میان بگذارند».
او سپس پیش بینی کرده که احتماال امسال آخرین
سالی است که در سالگرد مفقوداالثر شدن حاج
احمد دیگر او در میان ما نیست .با این حال وزارت
امور خارجه روز گذشته در بیانیه ای به مناسبت
سالگرد این واقعه بدون این که اشاره صریحی به
ایناظهارنظرهایتوئیتریوشبکههایاجتماعی
داشته باشد تاکید کرد« :شواهد و قراین گویای
آن است که دیپلمات های ربوده شده در لبنان ،به
نیروهای اشغالگر رژیم صهیونیستی تحویل داده
شــده و متعاقبا به سرزمینهای اشغالی منتقل
شدهاند و اکنون در زندان های این رژیم نامشروع به
سر میبرند ...جمهوری اسالمی ایران مسئولیت
سیاسی و حقوقی ربایش و این اقدام تروریستی را
متوجهرژیمصهیونیستیوحامیانآنمیداند».در
همین حال حسین دهباشی مستندساز در صفحه
توئیترخودنوشت«:خبرازشهادتاحمدمتوسلیان
تازه علنی شده .بسیاری و از جمله نگارنده و حمید
داوودآبادی ،این خبر و محل دقیق شهادت و پیکر او
دربرباره(در۱۴تیر ۱۳۶۱ازسویسمیرجعجع)را
میدانستیم.ازمابیشتر،آقایاختریسفیرپیشین
ایراندرسوریهودیگران...نزدیکبه۲۰سالپیش،
نگارنده در مجموعه مستند «عطر سیب ،شکوفه
زیتون» (روایت فتح) محل دقیق دفن شهید احمد
متوسلیان و یارانش در منطق ه برباره لبنان را نشان
داد.ا ّمااینتکهازمستندوراشهایآنقبلازپخش
درشبکه ۱سیما،سانسورومحرمانهومصادرهشد».
بااینحالامیرمتوسلیانبرادرحاجاحمدمتوسلیان
شبگذشتهدرگفتوگوباباشگاهخبرنگاران،ضمن
«کذب»دانستناخبارشنیدهشدهمبنیبربازگشت
پیکرحاجاحمدوهمراهانایشان گفت ۳۸ :سالاز
اینماجراگذشتهوفقطدراینروزهای  ۱۳و  ۱۴تیر
اخبار جدید درخصوص حاج احمد شنیده میشود
و انتشار اخبار کذب در این چند روز یک محل برای
مطرحشدنافرادشدهاست.
البته یادداشت محمدحسنی واکنش های بسیار
دیگریراهمدربین کاربرانتوئیتریدرپیداشت؛
ازجمله:
* میگن حاج احمد متوسلیان پیدا شده ،مگه گم
شدهبود؟!شایداینمابودیمکهگمشدهبودیموحاال
حاجاحمدماروپیداکرده...
*حتماپاقدمتنابودیاسرائیلخواهدبود.
*برخیازکاربرانهمباانتشارعکسهایمادرحاج
احمدمتوسلیانازانتظارچندینسالهاوبرایدیدن
پسرشنوشتند».
* کاربری هم ضمن اشــاره به این که هر سال در
سالروز ربــوده شدن حاج احمد از این نوع خبرها
زیاد شنیده می شود نوشت « :هر سال ایام نزدیک
به مفقوداالثری حاج احمد متوسلیان یه خبر میاد
توی رسانهها که حاج احمد زنده است یا در فالن
مکانشهیدشده...چرایکبارمثلآدماینقضیهرو
پیگیرینمیکنیدوهرسالداریدبااحساساتمردم
یکنید؟!»
بازیم 
* وحید یامینپور فعال رســان ـهای« :امــیــدوارم
مسئولین زودتــر خبر قطعی را بدهند .اتفاق کم
اهمیتی نیست که به شبکه های اجتماعی سپرده
شود».

