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سخن روز

سه نکته پیرامون اقدامات تروریستی دیروز تهران
احسان سلطانی  -کارشناس خاورمیانه

یکم.در شرایطی که منطقه سالها در آن قرار گرفته ،وقوع اقدامات تروریستی در
پایتخت کشــورهای اروپایی -هزاران کیلومتر آنسوتر از قلب ناامنی -نشان داد هر
کشوری که نقش ،جایگاه و منافعی در تحوالت منطقه داشته باشد از تیررس اقدامات
تروریستی در امان نیست .از این منظر وقوع اقدامات تروریستی در تهران در راستای
همان تالشهای پیشــین برای ایجاد ناامنی در پایتخت کشــورهای صاحب نفوذ در
منطقه ،موضوعی عجیب و غیرطبیعی نیست.
دوم .اقدامات کور تروریســتی تهران نه نشــان از ناامنی پایتخت دارد نه نشان از
ناکارآمدی و فشل بودن نهادهای اطالعاتی و امنیتی کشور؛ اگر این اقدامات تبدیل به
یک جریان و روند مشخص شد و نهادهای اطالعاتی و امنیتی نتوانستند با آن مقابله
کنند در ایراد گرفتن و انتقاد از این نهادها کامال حق با شماست.
شما نمیتوانید هیچ ارتش ،نهاد امنیتی و اطالعاتی و انتظامی را در دنیا پیدا کنید
که در برابر حوادث و اقدامات کور تروریســتی-یا حتی عملیاتهای چریکی موردی-
آمادگی کامل داشــته باشد و در پیشبینی ،پیشگیری و مقابله با اقدامات این چنینی
در آمادگی کامل بســر ببرد .از این منظر ایراد گرفتن به نهادهای اطالعاتی-امنیتی و
زیرسوال بردن امنیت کشور اگر از سر دشمنی و کینه با ایران نباشد قطعا یک نادانی
تمام عیار است.
ســوم.صرف نظر از اینکه اقدامات تروریستی تهران کار چه گروه و جریانی ست،
موافق نظام باشــیم یا منتقد و مخالف آن ،در اولین گام باید صریح و شفاف اقدامات
دیروز پایتخت را محکوم کنیم و به صورت تمام قد از لزوم حفظ امنیت و ثبات کشور
دفاع کنیم .اقدامات تروریســتی جای عقده گشایی و کینه ورزی نیست.کسی که از
فرصت اقدامات تروریستی میخواهد استفاده کند و بر موج هراس و وحشت عمومی
ناشی از آن سوار شود تا جریان مخالف خود را زیر سوال ببرد اگر هوادار تروریست ها
و دشمن مردم کشور نباشد قطعا نادان است.
خبر اول

اصلی ترین استراتژی مقابله با حمالت تروریستی

وحدت ملی و همدلی

ادامه از صفحه یک
 .2در غیاب خبررسانی بموقع صدا و سیما ،اما شبکه های اجتماعی این بار سنگین را
بخوبی بردوش گرفتند و با سرعت اخبار ،تصاویر و کلیپ هایی منتشر می شد .سرعت
این اطالع رسانی حتی از سایت ها و رسانه های رسمی هم سریعتر بود .هر چند دراین
میان برخی اخبار غیردقیق هم منتشر شد ،اما در مجموع خبررسانی شبکه های اجتماعی
بار دیگر نشــان داد که تا چه میزان این شبکه ها می توانند در آگاهی بخشی به مردم
نقش ایفا کنند.
 .3هر چند عملیات تروریستی بسیار پیچیده بود به طوری که گروهی اندک توانسته
بودنــد به طور هماهنگ از یکی از امنیتی ترین مراکز سیاســی کشــور عبور کرده و
خســاراتی با این بزرگی به جا بگذارد ،اما نیروهای امنیتی و انتظامی با ســرعت قابل
تحســینی توانســتند به این موضوع خاتمه دهند .مروری بر حوادث نســبتا مشابه در
کشورهای بسیار پیشرفته نشــان می دهد که سرعت نیروهای اطالعاتی کشور قابل
تقدیر است که توانستند در کوتاه مدت به این عملیات انتحاری خاتمه دهند.
 .4نکته دیگری که طی همین چند ساعت گذشته به زشتی در شبکه های اجتماعی
منتشر شــد ،متلک ها و کامنت های تحقیرآمیزی بود که از سوی برخی از « کاسبان
ترور» به طور گسترده ای منتشر شد .این افراد به جای اینکه در چنین شرایطی تالش
داشــته باشــند با حفظ آرامش ،وحدت و همدلی ملت را به نمایش بگذارند ،با نیشخند
دولت روحانی را به خاطر شکســت در « امنیت » به تمســخر گرفتند و فراموش کرده
بودند که امنیت مراکز سیاسی از جمله مجلس به عهده سپاه پاسداران است و ربطی به
دولت روحانی ندارد .در همین حال ،وقتی پیشرفته ترین کشورهای دنیا قادر به کنترل
عملیات کور تروریســتی نیســتند ،رخ دادن چنین حوادث تلخی ربطی به توان امنیتی
کشور ندارد .همچنین این نکته را نباید از خاطر دور داشت که ایران نسبت به بسیاری
از کشورهای دنیا در کنترل تروریسم توانمندتر است.
 .5باید توجه داشــت که ایران پیش از سایر کشورهای دنیا قربانی تروریسم است و
این روزها که جهان تجربه تلخ تروریســم و ناامنی را در اقصی نقاط خود دارد ،شایسته
اســت که این حوادث باعث وحدت و همدلی و نزدیکی بیشتر مردم شود .همه باید ید
واحدی باشیم در برابر دشمنی که فقط هدفش ایجاد شکاف در میان ملت هاست .وقتی
در کشــوری غربی ،تروریستی با نام « اهلل » آتش به دیگران می گشاید ،سیاستمداران
و مشــاوران اجتماعی ساعت ها در رسانه ها برنامه های آموزشی برگزار می کنند و به
مــردم آموزش می دهند که اجازه ندهند ،یک عمل انتحاری کور ،باعث اختالف میان
مردم در جامعه شود .ما هم باید این مساله را نصب العین خود قرار داده و اجازه ندهیم
یک حادثه تروریســتی ،انگشت اتهام را به سوی یکدیگر نشانه رویم .فضای رسانه ای
و شبکه های اجتماعی باید از انتشار مطالبی که چنین باعث انشقاق بین مردم و نهادها
می شود ،بشدت پرهیز کنند.
 .6ابــراز همدردی با جــان باختگان و مصدومان و مجروحــان این حادثه تلخ االن
اصلی ترین وظیفه مردم ،رســانه ها و مسئوالن است .با شــایعه پراکنی ،اتهام زنی و
اظهارنظرهای غیرکارشناســی بر این زخمی که بر پیکر ایــران عزیز وارد آمده ،نمک
نپاشــیم و هر کس در حد خود تالش کند ،در جهت آرام کردن فضای ملتهب کنونی
عمل کند.
خبر

توضیح رییس کمیته عمران شورای شهر در مورد حادثه مترو طرشت:

راهبر قطار سیستم کنترلی را خاموش کرده بود

رییس کمیته عمران شورای شهر تهران از خاموش کردن سیستم کنترلی قطار توسط
راهبر در حادثه عصر روز سهشنبه مترو طرشت خبر داد.به گزارش ایسنا ،اقبال شاکری
در تشریح جزییات حادثه روز سهشنبه مترو طرشت که منجر به مجروحیت حدود  50نفر
از شهروندان شده بود ،گفت :کارشناسان مترو در حال پیگیری ابعاد و چرایی این حادثه
هستند و بررسیهای اولیه نشان داده که خطای سیستم و همچنین خطای انسانی علت
بروز این حادثه بوده اســت.وی با بیان اینکه یکی از سیستمهای کنترلی به نام ATP
ارور داده و راهبر قطاری که از مترو صادقیه میآمده بدون رعایت دستورالعمل مربوطه
و بدون اطالع به اتاق فرمان سیستم مذکور را خاموش میکند ،گفت :سیستم ،ATP
سیستم خودکنترلی توقف قطار در صورت مشاهده موانع است که متاسفانه راهبر بدون
هماهنگی با اتاق فرمان این سیستم را خاموش کرده بود.به گفته رییس کمیته عمران
شورای شهر تهران ،از آنجایی که در هنگام ورود به ایستگاه طرشت ،یک قوس داریم،
راهبر از نظر فیزیکی نتوانسته بود که چندصد متر زودتر قطار را رویت کند ،اما به دلیل
ســرعت کم قطار به هنگام عبور از قوس  ،خوشبختانه شدت برخورد کاهش مییابد،
اما به دلیل خاموش کردن سیســتم کنترلی قطار خود به خود توقف نمیکند .شاکری
بــا بیان اینکه بارها عنوان کردهایم که به علت کمبود شــدید واگن قطارها و تقاضای
سفر زیاد ،مسئوالن مترو مجبور هستند که از حداکثر ظرفیت قطارهای موجود استفاده
کنند ،گفت :وقتی فشار به ناوگان به دلیل پاسخگویی به تقاضای سفر افزایش مییابد،
ناخودآگاه ضریب خطا نیز افزایش مییابد اما آنچه که مهم اســت این است که راهبر
قطارها آموزشهای الزم را دیدهاند و در مقابل هر اتفاق باید براساس یک دستورالعمل
فعالیت کنند و نباید بدون اطالع نسبت به تغییر دستگاهها و یا خاموش کردن آنها اقدام
کنند .رییس کمیته عمران شورای شهر تهران با بیان اینکه کارکنان مترو تمام تالش
خود را انجام میدهند تا با وجود کمبود شدید واگن و منابع مالی خدماترسانی بهتری
به مردم داشته باشند ،گفت :در حال حاضر برای همگان جای سوال است که چرا راهبر
قطار سیســتم کنترلی را خاموش کرده و مسووالن مربوطه در حال بازجویی پرونده از
این فرد هستند.

ذخایر خونی در تهران
کافی است

در پی بروز دو حادثه تروریستی در مجلس و حرم مطهر ،مدیرکل انتقال خون استان تهران گفت :ذخایر خون به حد کفایت در تهران وجود دارد و پاسخگوی
درخواستهای بیمارستانها برای تأمین خون مجروحین بودهایم.دکتر سید مرتضی طباطبایی در گفتوگو با ایسنا ،به دنبال بروز دو حادثه تروریستی در تهران،
از کافــی بــودن ذخایر خونی در تهران خبر داد و گفت :خوشــبختانه ذخایر خون به حد کفایت در مراکز انتقال خون وجود دارد .بر این اســاس تاکنون به تمام
درخواستهایی که از بیمارستانهایی که مجروحین را بستری کردهاند ،آمده ،پاسخ کامل دادهایم.وی با بیان اینکه نیاز به خون همیشگی است گفت :اما تاکید
میکنم که در پی دو حادثه تروریستی امروز از نظر ذخایر خون مشکلی نداریم و نیاز فوری به اهدای خون وجود ندارد.
محمدمهدی تندگویان:

درباره لیست شورایشهر اصالحطلبان کسی را متهم نمیکنم
محمدمهدی تندگویان ،عضو اصالحطلب فعلی شــورای
شهر تهران درباره لیست امید در انتخابات شورای شهر تهران
گفت:اعتــراض ما و جامعه مدنی اصالحــات به خاطر مدل
انتخاب و تصمیمگیری درباره لیســت امید انتخابات شورای
شهر تهران بود .سیکل لیست امید دچار شبهه بود و اعتراض
ما هم به خاطر همان شــبهات اســت که چرا چنین اتفاقاتی
به وجود آمد.
به گزارش جــی پالس ،وی افزود:متاســفانه برخی فکر
میکننــد که اعتراضات و صحبتهای ما به خاطر حضور آن
افراد و عدم حضور ما در لیســت است .در حالی که اینچنین
نیست.ما با آن کســانی که رای آوردهاند نه مشکلی داریم و
نه ناراحت هســتیم .زیرا اصالح طلبان توانستند شورای شهر
تهران را از آن خود کنند.
تندگویان گفت:باید تجدیدنظری در شورای عالی اصالح
طلبان صورت بگیــرد .زیرا وحدت در اصالحطلبی مهمترین
اصل به حساب میآید.بسیاری از احزاب اصالحطلب به خاطر
مدل چیدمان افراد و لیســت با شــورای عالی دچار مشکل
شدهاند .همه این مسائل ضربه به جبهه اصالحات است .و اال
که تمامی اعضای لیســت رای آورده اند و در این چهار سال

هــم کارهای خود را انجام خواهند داد و ما هم کمکشــان
میکنیم ،اما نباید این رویکرد و اتفاق ادامهدار باشد.
تندگویان ادامه داد:کاندیداهایــی که در احزاب عضویت
دارند ماننــد آقایان ســرخو و حکیمیپور معتقــد بودند که
شــورای هماهنگی اصالحات خیلی بهتر و قویتر از شورای
عالــی اصالحطلبان عمل میکرد .حداقل از طریق شــورای
هماهنگی ،احزاب را می توانیم متحد کنیم و از خود احزاب به
یک وحدت رویه ای دســت یابیم.اگر این روال شورای عالی
را بــا همین فرمت ادامه دهیم یقینا دفعه بعدی جواب بدتری

خواهیم گرفت.در این لیست حداقل میشد افرادی که سابقه
و عملکرد مشــخصی دارند را رصــد و بعد تکلیفمان را با آن
افراد معلوم کنیم.
تندگویان ادامه داد:من نمیخواهم کســی را مورد خطاب
قرار دهم و بگویم آقای عارف یا آقای مرعشــی  ۱۰۰درصد
مقصر هســتند .بلکه می گویم متاسفانه در جمع بندی کلی،
روال درست رعایت نشده است .یعنی از آن روزی که تصمیم
بر این گرفته شــد که امتیازبندی ها انجام شود و بعد انتخاب
از بین امتیازبندی ها صورت بگیرد ،کمیته کارشناسی روال را
درست انجام نداده است و به آن اعتراض داریم.
حرف ما این اســت که اولین شــرط عقلی این است که
افــراد رای آور را انتخاب کنیم و بعدا مابقی لیســت را نهایی
کنیم.اگر هم افراد رای آور دچار تخلفی شــده باشــند باید با
دالیل کنار گذاشته شوند اما در کمیته کارشناسی تنها اتفاقی
کــه نیافتاد همین بود .یعنی رای آوری افراد مالک شــورای
عالی قرار نگرفت.وی در پایــان گفت:به هرحال ،این اتفاق
خوبی نبود و ما هم امیدواریم که دیگر تکرار نشــود .ما برای
جلوگیری از چنین اتفاقاتی در آینده باید پیشگیری های الزم
را انجام دهیم.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ارومیه:

رفتن نعمتزاده الزمه ادامه حیات صنایع کوچک
و متوسط است

نایب رئیس اتاق بازرگانی ارومیه گفت :وزیر آینده باید برای
خروج از بحرانی که دامنگیر صنعت کشــور شده است نگاه
اســتراتژیکی به بنگاههای کوچک و متوسط داشته باشد و از
تجربیات کشورهای دیگر در این حوزه استفاده کند.
به گزارش ایلنا نایب رئیس اتاق بازرگانی ارومیه در خصوص
کابینــه احتمالى دولت دوازدهم و بــه خصوص انتخاب وزیر
صنعت ،معدن و تجــارت گفت :به نظر من اولین اقدام جدی
دولــت دوازدهم باید ارائه الیحه جدا شــدن بخش صنعت و
معدن از بازرگانی باشــد چرا که ادغام این دو بخش و تشکیل
یک وزارتخانه یک اشــتباه فاحش بود .بعــد از ادغام نه تنها
گشایشــى در تدوین استراتژى توسعه صنعتى و حتى تجارت
خارجى نداشــتیم بلکه به نوعى فرافکنى و نگاههاى بخشى
افزایــش یافت به نحوی که یا نگاه بازرگانی بوده یا به صنایع
بزرگ چون خودرو و پتروشیمى و سیمان توجه داشتند.
دیلمقانیان ادامه داد :این در حالی است که امروز بار اصلی
اشتغال بر دوش بنگاههای کوچک و متوسط است .لذا با جدا
شــدن این بخشها  ،وزارت صنایع باید تمرکز خود را بر روی
واحدهای صنعتی کوچک و متوســط که به واقع عامل اصلی

تولید شغل در کشور هستند ،بگذارد.
وی تصریــح کرد :البته طبیعت ًا در ابتدا باید شــخصی برای
پست وزارت معرفی شود و سپس این تفکیک صورت بگیرد.
البته امروز بیشتر از آنکه بگوییم رفتن آقای نعمتزاده قطعی
است  ،باید گفت رفتن ایشان الزمه ادامه حیات صنایع کوچک
و متوســط اســت.دیلمقانیان ادامه داد :وزیر آینده باید برای
خروج از بحرانی که دامنگیر صنعت کشــور شده است نگاه
اســتراتژیکی به بنگاههای کوچک و متوسط داشته باشد و از
تجربیات کشورهای دیگر در این حوزه استفاده کند.وی ادامه
داد :شاخصه دیگر وزیر آتى صنعت  ،داشتن نگاه ویژه و علمى
به صادرات غیرنفتی است  .ما در این بخش هرگز نتوانستیم به
توفیق عملی دســت یابیم چرا که اغلب محصوالت نهائى که
تولید میکنیم برای بازارهاى هدف جاذب نیست و نمیدانیم
قرار است در کدام بازار به فروش برسد .بهای تمام شده تولید
و حتى کیفیت آن غالب ًا در بازارهاى صادراتى رقابتی نبوده است
لذا وزیر متولى صنعت باید کســی باشد که به این بخش نیز
آگاهى کامل و نگاه علمی و عملی داشته باشد.
عضو اتاق بازرگانی ایران در خصوص انتخاب وزیر از بدنه یا

خارج از مجموعه وزارتخانه گفت :قطعا مدیران موفق در خارج
از بدنه وزارتخانه وجود دارد که می تواند برای این بخش مفید
باشد ما نباید خودمان را در یک سبد محدود کنیم.دیلمقانیان
در پایــان تصریح کرد :امروز نیروهــای متخصص و مدیران
ارزشمندی در بخشهای دولتی و خصوصى فعالیت میکنند
که دارای نگاههای استراتژیک هستند .ما باید در انتخاب وزیر
به سراغ افرادی برویم که شاخصهای مدیریتى را داشته باشند
و تجربه اداره کردن بنگاه را کسب کرده باشند .همچنین فردی
باشد که از ظرفیت اساتید دانشگاهی و افرادی که در کف بازار
فعالیت میکنند استفاده کنند.وى در ادامه ضمن تاکید بر توجه
به شــاخصههاى مدیریتى وزیر آینده صنعت در کابینه دولت
دوازدهم از مســعود خوانسارى به عنوان یکى از سرمایههاى
خاص مدیریتى چه در بخش خصوصى و چه در حوزه مدیریت
کالن دولتى نام برد و تاکید کرد :قطع ًا خوانسارى با توجه به
ســوابق درخشان مدیریتى و شــناخت کامل از هر دو بخش
دولتى و خصوصــى و نیز حمایت همه جانبه صاحبان صنعت
از ایشان ،شایســتهترین گزینه براى وزارت صنعت در دولت
دوازدهم است.

مهدی مطهرنیا کارشناس مسائل خاورمیانه:

بحران درخلیج فارس و تکمیل حلقه محاصره تهران
مهدی مطهرنیا گفت :دکتریــن آمریکا در زمان ترامپ
تغیر رفتار ایران است .ترامپ این ماموریت را دارد و برای
انجــام آن باید محاصره منطقهای تهــران را کامل کند و
یکی از ابزارهای اساســی برای محاصــره تهران در عین
عدم رو در رویی با تهران ،ایجاد یک تنش ســاختگی در
منطقــه و ورود حجیم نیرورهای غربی به منطقه ،میتواند
باشد .به گزارش خرداد ،مهدی مطهرنیا کارشناس مسائل
خاورمیانه در مورد مسائل پیش آمده میان عربستان و قطر
گفت :اختالف عربســتان و قطر را بایــد از منظر تاریخی
مــورد توجه قرارداد .عربســتان از قــدرت باالیی در بین
کشــورهای عربی به دالیل اقتصادی  ،سیاسی ،فرهنگی
و مذهبی برخوردار است .عربســتان به دلیل جایگاه خود
احساس نوعی پدرساالری غیر منطقی را در ارتباط با سایر
ملتهای عربی از خود به نمایش گذاشته است .زمینههای
تخاصم مرزی از یک ســو و نگرش مشــروعیت محورانه
در در نگاه عربســتان به قطر همواره وجود داشته است .از
سوی دیگر قطر یک دولت اتمیزه شده و کوچک بوده که
دارای تاثیر زیادی در حوزه گازی و نفتی و سیاسی در بین
کشورهای عربی اســت .از این رو باید مسائل عربستان و
قطر را در بازه حساس فعلی مورد توجه قرار داد.
قطر در حد فاصل میان تهران و ریاض قرار دارد .ریاض
و تهــران هر دو به عنوان رقبای اســتراتژیک قطر مطرح
هستند زیرا قطر دارای جهتگیری اقتصادی در حوزه نفت
و گاز درکنار ایران  ،عربســتان و روسیه به عنوان یکی از
مهمتریــن صادر کنندگان نفت وگاز نیز مطرح اســت .در
نتیجه نوعی رقابت میان این کشــورها بــه وجود آمده و
اکنون که رقابت میان ایران و عربســتان شــدت بیشتری
یافته اســت و امیر قطر نیز دارای وابســتگی خانوادگی به
جغرافیــای ایران بوده ،قطر در موضع اســتقالل عمل در
برخورد با تهران قرار گرفته اســت به طوری که معارضه
عربستان و قطر بروز و ظهور بیشتری پیدا کرده است.
وی افزود :قبل از قرارداد  400میلیارد دالری عربســتان
وآمریکا ،ایاالت متحده به عربســتان همچون یک متحد
می نگریســت ،امروز اهمیت عربســتان بــرای آمریکا از
تالویو بیشتر است زیرا عربستان از یک سو شریک آمریکا

و از ســوی دیگر این شــریک بزرگ ماموریت محاصره
تهران به رهبری ایــاالت متحده آمریکا را برعهده گرفته
دارد .این حجم از گزارهها موجب شــده آمریکا به ســوی
عربستان بیش از هرکشوری عربی حتی تالویو گام بردارد.
وی با اشاره به اینکه باید هوشیارانه به تحوالت منطقهای
نگریست ،گفت :به موضوعی که هم اکنون در خلیج فارس
میان عربســتان و قطر رخ داده باید ،بــا درایت و زیرکی
نگریست .دربافت موقعیتی کنونی که ایاالت متحده تالش
دارد از یــک طرف حجم زیادی از نیروی نظامی را در حد
فاصل بین خلیج فارس و خلیج عدن متراکم کند و از سوی
دیگر نیروهای خود را از خلیج فارس و عدن تا شبه جزیره
کره متراکم ســازد ،درگیری میان قطــر و ریاض با وجود
تمام مشکالت بین دو کشور البته کمی دور از ذهن است.
ایــن نکته را فراموش نکنیم که اعراب به دنبال این بودند
که به یک کشــور یکپارچه در برابر تهران تبدیل شوند .و
از ســوی دیگر آمریکا در ماه های گذشته بیشترین حجم
حمایت خود را از عربســتان و ایجاد یک اتحادیه عربی در
منطقه شکل داده اســت .به نظر می رسد در پس تضاد و
تعارض بین عربســتان و قطر باید به دنبال نکات دیگری
بود از جمله اینکه این تنشها میتواند توجه مردم جهان را
از سوریه و یمن به خلیج فارس جلب کند و ایاالت متحده
گام سوم خود را در ارتباط با ترامپ رقم بزند.
این کارشــناس مســائل خاورمیانه اضافه کرد :ایاالت
متحده در دوران بوش اول در خاور میانه به تزریق نا امنی
پرداخت .بوش دوم مدیــت نا امنی را برعهده گرفت و در
دوران اوباما هدف ایجاد توازن ضعف بین تهران و ریاض
بــود و اکنون مدیریت نا امنی در هارتلند نو و انتقال آن به
خلیج فارس و عدن در دســتور کار قــرار گرفته تا آمریکا
حجم زیادی از نیروهای نظامی خود را به منطقه گسیل و
به سوی شرق آسیا حرکت کند.
آنچه هم اکنــون در منطقه خاورمیانه میگذرد بســیار
باالتر از تنشهای میان عربستان و قطر است.
مطهرنیا با اشاره به احتمال جنگ میان قطر و عربستان
اظهار کرد :احتمال جنگ بین عربســتان و قطر وجود دارد
اینکه عربستان و قطر یک درگیری منطقه ای را رقم بزنند

و براســاس این درگیری منطقه را به سمت آشوب معنادار
ســوق دهند ،حرکتی خطرناک اســت .ایــن حرکتهای
نظامی به نفع قدرت های منطقه ای نیســت و زمینههای
هجوم قدرتهای فرامنطقه ای را به منطقه خلیج فارس را
محیا میکند .درگیری نظامی بین این دو کشور زمینههای
ایجاد یک فضای نظامی در جهت پیگیری اهداف دیگری
را به وجود میآورد
وی افــزود :دکترین آمریکا در زمــان ترامپ تغیر رفتار
ایران اســت .ترامپ این ماموریــت را دارد و برای انجام
آن باید محاصــره منطقهای تهران را کامل کند و یکی از
ابزارهای اساسی برای محاصره تهران در عین عدم رو در
رویی با تهران ،ایجاد یک تنش ساختگی در منطقه و ورود
حجیم نیرورهای غربی به منطقه ،میتواند باشد.
باید در انتظار بود که آیا این تحرکات زمینههای پشــت
پردهای را در جهت ایجاد چنین فضایی وارد خواهد کرد یا
نه .دراینجاست که باید تدبیر ملت ها و دولت های منطقه
که خواهان صلح و ثبات هســتند را متوجه چنین فضایی
کرد .وی درباره سیاســتی که ایران در قبال این تحوالت
در پیــش بگیرد گفت :ایران در ارتبــاط با اتفاقات موجود
کشورهای عربی در حوزههای حاکمیتی باید بیطرف بوده
و از طرف دیگر فعاالنه رفتار کند به عبارت دیگر دکترین
بی طرفی فعال ،باید مورد توجه ایران باشد.
ایران بــه هیچ وجه نباید به نفع یکــی از پایتختهای
طرفیــن اعالم موضع کند اما بایــد زمینههای ایجاد یک
فضــای معنا دار را به گونه ای که به نفع منطقه باشــد را
فعال تر کند.

قطع روابط با ایران ،یکی از  ۱۰شرط
عربستان برای قطر

یکی از شروط عربستان برای از سرگیری روابط با قطر
قطع فوری روابط دیپلماتیک با ایران است.
به گزارش ایسنا ،به نقل از الیوم السابع ،کشور عربستان
برای از سرگیری روابط با قطر  ۱۰شرط گذاشته است ،از
مهمترین شروط عربستان ،قطع فوری روابط دیپلماتیک

با ایــران ،بیرون کردن تمامی اعضــای جنبش حماس،
توقف پخش شــبکه الجزیره و عذرخواهی قطر از تمامی
کشورهای حاشیه خلیج فارس است.الیوم السابع در ادامه
نوشت :امیر کویت این پیام عربستان را به تمیم بن حمد،
امیر قطر رسانده است.به گزارش ایسنا ،در پی منتشر شدن

اخباری منسوب به تمیم بن حمد ،امیر قطر و متهم کردن
قطر به حمایت از تروریسم ،برخی از کشورهای عربی از
جمله عربستان ،مصر ،امارات و بحرین روابط دیپلماتیک
خود را با این کشــور قطع کردند و حریم زمینی ،هوایی و
دریایی خود را به روی آن بستند.

سياسي
یادداشت روز

گسترش فضای مجازی تنها در انتخابات کارآمد نبود

صدا و سیما باز هم عقب ماند

پریا فردوس  -روزنامه نگار

تهران دیــروز طعم ناامنی را چشــید .تقریبا یکی دو
ساعت پس از ساعات ابتدایی کاری ،دو قسمت شهر با
حمله ی تروریستی روبرو شد .تروریست ها حرم مطهر
امام و ســاختمان مجلس را مورد هــدف قرار دادند .در
ادامه ی این اتفاقات با گذشــت چند دقیقه شــبکه ها،
وبگاه ها و فضاهای مجازی شــروع به بازتاب جزییات
لحظــه به لحظه ی اخبار مربوط به این اقدامات کردند.
این در حالی بود که صدا و ســیمای جمهوری اسالمی
ایران به عنوان نهاد خبری رســمی و رســانه ی ملی با
تاخیر چند ساعته ،این اخبار را آن هم به صورت ناقص،
پراکنده و با وقفه پخش کرد .این عدم پوشش خبری تا
حدی بود که در ســاعات حمله ،همزمان با تحلیل این
حادثه ی تروریستی در شــبکه خبری المیادین ،شبکه
ی سراســری خبر ایران در حال بازپخش برنامه بررسی
طرح کارورزی فارغالتحصیالن بــود .ماجراهای دیروز
تمام شــد ،تروریست ها دســتگیر و اماکن مورد حمله
پاک ســازی شدند و می توان خوشبین بود که امنیت از
امروز به تهران باز می گردد اما این میان ســوال اصلی
متوجه صدا و سیماســت که آیــا تاخیر در بازتاب چنین
خبر فراگیر ،مهم و حساسی آن هم به مدت چند ساعت
چرا باید وجود داشته باشــد؟ حتی آثار این نوع واکنش
رسانه ملی چه تبعات و پیامدهایی را شامل می شود؟ در
ابتدای امر شــاید این موضوع چشم گیر باشد که اعتماد
مردم به مــرور زمان از این نهاد دولتی و ملی به عنوان
بازگو کننده ی وقایع مهم شــبانه روزی سلب می شود
و آن هــا رفته رفته روی به دریافت خبر از منابع خبری
غیر رســمی و غیر ایرانی می آورند .اما این عدم اطالع
رســانی به موقع زمانی بسیار خطیر می شود که ممکن
بود این سهل انگاری عمدی یا سهوی در بازتاب دقیق
و درست خبر ،جان شهروندان را نشانه برود .برای مثال،
همانطور که می دانیم میدان بهارســتان  -که در واقع
محل استقرار مجلس است  -و همین طور حرم مطهر
امام ،از اماکن پرتردد در شهر تهران به شمار می آیند .و
با وجود تمام اطالع رسانی ها از طرق مختلف ،حوادث
دیروز تعداد زخمی ها و کشــته شدگان قابل توجهی را
برجای گذاشــت .بی شک گســترش فضای مجازی و
ایجاد سهولت دسترســی مردم به اینترنت همگانی ،از
ســری وعده های دولت یازدهم بــود که به انصاف به
این مهم به خوبی دســت یافت و تا به امروز نیز شاهد
تاثیرات مثبت این اتفاق بوده ایم .حال لختی بیاندیشیم
اگر شــبکه های اینترنتی خبر را بــه موقع بازتاب نمی
دادند و مردم نیز منبع بی چون و چرای خود را شــبکه
سراســری خبر قرار می دادند .آیا باز هم تعداد کشــته
شدگان و مجروحان به همین تعداد بود؟ یا باید به جهت
هجوم مردم منتظر یک فاجعه ی انسانی می بودیم؟
خبر

شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی:

سفر مقامات آمریکا به
خاورمیانه عامل بروز اختالفات
میان کشورها است

دبیر شــورای عالی امنیت ملی به نقش تنش آفرین
آمریکا در منطقه اشــاره و تاکید کرد :پس از هر ســفر
مقامات این کشــور به خاورمیانه شاهد بروز اختالفات
میان کشورها و تقویت گروه های تروریستی و در نتیجه
آن فروش بیشتر سالح و گردش اقتصاد تروریسم توسط
آمریکا هستیم.به گزارش ایرنا ،علی شمخانی این مطلب
را در دیدار با الکســاندرالورنتیف فرســتاده ویژه رییس
جمهوری روسیه که به تهران سفر کرده است ،بیان کرد.
وی افــزود :همکاری های ســازنده میان جمهوری
اســامی ایران و فدراسیون روسیه در سوریه ،معادالت
امنیتی منطقه را به نحوی موثر علیه تروریست ها تغییر
داده اســت که آزادســازی حلب ،برقراری آتش بس و
تعیین مناطق کاهش تنش بخشــی از دستاوردهای آن
است.نماینده رهبر معظم انقالب در شورای عالی امنیت
ملی خاطرنشان کرد :مردم در کشورهای اروپایی بخشی
از هزینه سیاست های نادرست مسئوالن خود نسبت به
تقویت منابع انسانی و تسلیحاتی تروریست ها در سوریه
را می پردازند و ایــن روند صرفا با تغییر واقعی اراده در
مقابله با تروریسم بدون استاندارد دوگانه متوقف خواهد
شد .شمخانی تاکید کرد :رایزنی نزدیک کشورهای ضامن
آتش بس در ســوریه به منظور در نظر گرفتن مجموعه
مالحظــات در فرآیند آتش بس و ایجاد مناطق کاهش
تنش به صورتی که تامین کننده منافع مردم سوریه در
برابر جبهه تروریســم باشد اقدامی اجتناب ناپذیر است.
وی به اولین اجالس دبیران شــورای امنیت ملی ایران،
روســیه ،ســوریه و عراق که اخیرا در روسیه برگزار شد
اشاره کرد و آن را گام موثری در افزایش هماهنگیهای
راهبردی برای تداوم مبارزه با تروریســم دانســت.دبیر
شــورای عالی امنیت ملی اظهار کرد :آزادسازی کامل
کشور سوریه بایستی در چارچوب حق حاکمیت ملی این
کشــور و با توافق دولت صورت گیرد و هرگونه طرحی
که درصدد تجزیه و یا تثبیت حضور عناصر مسلح باشد
موجب تداوم بحران تروریستی و تعمیق خطر تروریسم
در آینده خواهد شد.الکســاندرالورنتیف فرســتاده ویژه
رییس جمهوری روســیه نیز در این مالقات با حمایت
از نقش سازنده جمهوری اسالمی ایران در روند سیاسی
ایجاد صلح در سوریه خاطر نشان ساخت :دو کشور درباره
بسیاری از مسائل بحران سوریه توافق داشته و همکاری
های سازنده ای را صورت دادهاند که کمک بزرگی برای
برقراری ثبات و امنیت در منطقه و جهان بوده است.وی
افــزود :پایبندی طرف های توافق به اجرای تعهدات در
مناطق کاهش تنش زمینهای برای رســیدن به راه حل
نهایی عبور از بحران سوریه خواهد بود.

