
   مخالفت امريكا با برقراري پرواز مستقيم به ايران
روزنامه كيهان در ستون اخبار ويژه خود به موضوع 
برقراري پرواز مستقيم تهران به امريكا پرداخته و در 
اين خصوص نوشته است: مقامات دولت اوباما مذاكره 
با ايران را با هدف از سرگيري پروازهاي مستقيم بين دو كشور تكذيب كرده اند. 
»واشنگتن فري بيكن« با درج اين خبر نوشت: تكذيب مقام دولت اوباما در حالي 
ايران در آخر هفته گذشته اعالم  صورت گرفت كه رئيس ايران اير، هواپيماي ملي 
كرد بين امريكا و ايران مذاكراتي در مورد از سرگيري پروازهاي مستقيم بين دو 
كشور در جريان است. اين تكذيب كه در پاسخ به يك سؤال »فري بيكن« صورت 
گرفت، همزمان با درگير ش��دن ايران در مذاكره با ايرباس براي خريد بيش از 
يكصد هواپيماي جديد انجام شده است. مقامات دولت اوباما مي گويند، چنين 
چيزي حقيقت ندارد و به چندين مورد نگراني كه از سرگيري پروازها را پيچيده 
و بغرنج خواهد ساخت، اشاره كردند. يك مقام وزارت خارجه امريكا به فري بيكن 
گفت: »هيچ يك از مقامات دولتي امريكا در چنين مذاكراتي مشاركت نداشتند.« 
از س��رگيري پروازها بين امريكا و ايران چيزي نيست كه ما در حال بررسي آن 
باشيم. وجود مسائلي مربوط به تنظيم مقررات و غيره، مانع از پروازهاي مستقيم 
بين امريكا و ايران خواهد شد.« يك مقام دولتي ديگر نيز تأييد كرد كه پروازهاي 
مستقيم بين امريكا و ايران »چيزي نيست كه مدنظر قرار گيرد.« مسافران ايراني 
عمدتاً قادر به گرفتن ويزاي امريكا نخواهند ش��د، همچنين سخنگوي وزارت 

خارجه امريكا مذاكره با ايران را براي برقراري پرواز مستقيم تكذيب كرد. 
    

   تعطيلي مدرسه ايراني در عربستان
روزنامه جمهوري اسالمي نيز در ستون اخبار ويژه 
خود به تنش ها ميان جمهوري اس��المي ايران و 
عربس��تان اش��اره كرده و از تعطيلي تنها مدرسه 
ايراني در عربستان خبر داده اس��ت. اين روزنامه نوشته است: تنها مدرسه 
ايراني در عربستان تعطيل شد. خليل اهلل بابالو در رابطه با تعطيلي مدرسه 
ايراني در كش��ور عربس��تان گفت: يك مدرسه در عربس��تان با تعداد 15 
دانش آموز و دو معلم ايراني تعطيل شد. وي گفت: اين مدرسه تنها مدرسه 
ايراني در عربستان بود، ديپلمات ها و كارگزاران ايراني با بازگشت سفير ايران 
از عربستان به كشور بازگشتند. در همين راستا دو معلم در عربستان داشتيم 
كه با ديپلمات هاي ايراني به كشور بازگشتند. به گفته قائم مقام وزير آموزش 
و پرورش در امور بين الملل، درحال حاضر مدرسه اي در عربستان نداريم تا 

وقتي كه مشكالت سياسي با عربستان مرتفع شود. 
    

   الزامي به بستن ليست ٣٠ نفره نداريم
اما در حالي كه ردصالحيت تجديدنظرطلبان براي 
انتخابات مجلس ش��وراي اس��المي باعث ش��وك 
اصالح طلبان و برهم خوردن برنامه هاي انتخاباتي آنان 
شده، روز گذشته علي صوفي رئيس ستاد انتخاباتي آنها در گفت وگو با روزنامه 
اعتماد عنوان كرد: اصراري نداريم كه حتماً ٣٠ نفر براي ليست تعيين كنيم. هر 
تعدادي كه مورد وثوق بودند، همان تعداد را معرفي خواهيم كرد. وي س��پس 
توضيح داد: ما فراخواني در فضاي مجازي داديم تا افراد رزومه خود را به ما گزارش 
دهند. خيلي ها در همان جا رزومه خود را فرستادند. عالوه بر آن نيروهايي هستند 
كه تأييدصالحيت شده اند و نيروهاي شاخص اصالح طلب هستند اما ممكن است 
چهره مشهوري نباشند. از تأييدصالحيت برخي از اين افراد اطالع نداشتيم. وقتي 
كه از تأييد آنها مطلع ش��ديم، مي توانيم آنها را به عن��وان نيروي اصالح طلب 
بپذيريم، ضمن اينكه كساني كه رزومه خود را براي ما فرستاده اند، معرف هايي 
هم براي خودشان در نظر مي گيرند و به ما اعالم مي كنند. ما از طريق معرف هاي 

آنها نيز مي توانيم اطالعاتي در باره آنها به دست آوريم.

چهرهها

توان نظامي ایران رفتار نظامیان امریکایی را تغییر داد
فرمانده ني�روي دريايي س�پاه 
پاسداران با اشاره به جزئياتي از 
بازداشت نيروهاي نظامي امريكا 
توسط يگان دريايي سپاه عنوان 
كرد ك�ه هواپيماه�اي جنگنده 
و ب�دون سرنش�ين امري�كا به 
دنبال متشنج كردن فضا بودند. 
سردار علي فدوي فرمانده نيروي 

دريايي سپاه پاسداران در جلسه ستاد راهبري اجراي نقشه جامع 
علمي كشور اظهار داشت: جزيره فارسي در فاصله 128 كيلومتري 
از ساحل، دورترين جزيره كش��ورمان در خليج فارس است. وي 
افزود: گزارشي مبني بر ورود نيروهاي نظامي امريكا توسط يگان 
نيروي دريايي س��پاه در جزيره فارسي واصل و مشخص شد اين 
ورود شامل »عبور بدون ضرر« نمي شود. فرمانده نيروي دريايي 
سپاه پاسداران ادامه داد: موضوع ورود غيرمجاز آنان سريعاً توسط 
نيروي دريايي سپاه پاسداران پيگيري شد و دو ساعت بعد ناوگان 
دريايي امريكا و متحدانش دس��ت به حركت هاي غير عاقالنه اي 
زدند و از طريق كانال بين المللي به آنان اخطار داديم اگر دست به 

هرگونه عمليات حساب نشده بزنند، برخورد شديد خواهد بود. 
سردار فدوي گفت: 18 هواپيماي جنگنده و تعداد زيادي بالگرد و 
هواپيماهاي بدون سرنشين از جانب نيروهاي امريكا و متحدانش 

در منطقه به پرواز درآمدند و مي خواستند جو را متشنج كنند. 
وي افزود: امريكايي ها فهميدند توان نظامي ما مي تواند براي آنان 
مش��كل ايجاد كند و به همين دليل رفتار خود را اصالح كردند. 
فرمانده نيروي دريايي سپاه پاسداران ادامه داد: مديريت عاقالنه و 
مقتدرانه نظام باعث شد از هرگونه درگيري در منطقه جلوگيري 
ش��ود، در عين آنكه اقتدار و توان نظام اس��المي به رخ دشمنان 
كشيده شد. سردار فدوي در تشريح اقدامات نيروي دريايي سپاه 
در اين ماجرا گفت: رفتار انس��اني فرزندان س��پاهي ملت بزرگ 
ايران با اين افراد كه اسير جنگي محسوب مي شدند، مايه تعجب 
و شگفتي آنان شد. وي افزود: در طول اين 21ساعت هماهنگي 
كامل بين دستگاه سياست خارجي و ديپلماسي كشور و نيروي 
نظامي وجود داشت و دشمنان از اين موضوع شگفت زده شدند. 
سردار فدوي خاطرنش��ان كرد: در طول اين ماجرا همه ديديم كه 
هدايت جريان به دست قدرت خداوند متعال است و ذات مقدس 

پروردگار بندگان خود را در مقابل دشمنان ياري مي كند.

الریجاني لیست جداگانه نمي دهد
عضو فراكسيون اصولگ�رايان 
مجل�س عنوان ك��رد ليس�ت 
نهايي ائتالف اصولگرايان ۱۲ تا 
بهمن م�اه اعالم م�ي ش�ود.   ۱۵
به گزارش تسنيم، حسين نجابت 
نماين��ده م��ردم ته��ران و عضو 
فراكس��يون اصولگرايان مجلس 
شوراي اس��المي درباره احتمال 

ارائه ليست جدا از سوي نزديكان اليجاني در تهران اظهار داشت: 
آقاي الريجاني گفتند از ليست روحانيت حمايت مي كنم و چون 
تمام جلسات ائتالف به رياست آيت اهلل موحدي كرماني است، 
اگر به حرف شان پايبند باشند، قطعاً بايد از اين ليست حمايت 
كنند، البته از برخي بزرگان نيز ش��نيدم كه ايشان قصد دادن 
ليس��ت جدا ندارند. وي تأكيد كرد: قرار گرفتن افراد در ليست 
نهايي ائتالف اصولگرايان براساس س��ازوكار مشخصي است و 

سهم بندي در كار نيست. 
اين نماينده اصولگراي مجلس درباره س��ازوكار اعمال ش��ده 
براي انتخاب كانديداهاي ليس��ت اصولگراي��ان گفت: در ابتدا 

اصولگرايان كه ادعاي اصولگرايي داش��تند و ب��ه عنوان گزينه 
مطرح بودند 2٠٠ نف��ر بودند، بعد ب��ه 1٠٠ و اندي نفر كاهش 
يافت. در همين هفته نيز اين تعداد ب��ه 6٠ نفر كاهش مي يابد 
و در انتها به ٣٠ نفر مي رسد. نجابت ادامه داد: اسامي گزينه ها 
از سوي اشخاص و تش��كل هاي اصولگرا كه در ائتالف هستند، 
مطرح شده و اين اسامي در اختيار افراد قرار مي گيرد و آنها نظر 

مي دهند و نظر نهايي را هم شوراي ائتالف مي دهد. 
وي تصريح كرد: ليست هايي كه در حال حاضر در فضاي مجازي 
منتشر شده اند، تقلبي است و قصد دارند با اين ليست ها عده اي 

را بدبين كنند تا ائتالف را برهم بزنند. 
نماينده مردم ته��ران در مجلس در پايان گفت: ليس��ت نهايي 
ائتالف اصولگرايان 12 تا 15 بهمن ماه اعالم مي شود، البته ممكن 
اس��ت اختالف روي يكي دو نفر بماند، اما استخوان بندي اصلي 
ليست 12 بهمن نهايي مي شود. گفتنی است طی ماه های گذشته 
و همزمان با ايجاد بحران چهره ه��ا در جريان تجديدنظرطلب، 
وابستگان به اين نحله فكری تالش زيادی برای مصادره چهره های 
اصولگرا با هدف ايجاد انشقاق در ميان اين جريان انجام دادند كه 

با واكنش های تند اين افراد مواجه شد.

خبر

اعتماد به شوراي نگهبان شرط اول مردم ساالري
عض�و جمعيت ايثارگ�ران با بي�ان اينكه ع�دم تمكين به 
نهادهاي قانوني نوعي ديكتاتوري اس�ت، گفت: اعتماد و 
تمكين به نهادهاي قانوني، شرط اول مردم ساالري است. 
به گزارش فارس، الياس نادران عض��و جمعيت ايثارگران 
انقالب اس��المي با اش��اره به لزوم تمكين از رأي ش��وراي 
نگهبان اظهار داش��ت: اعتماد و تمكين از نهادهاي قانوني 
كه وظيفه خود را انجام مي دهند، شرط اول مردم ساالري 
اس��ت و در تمام دنيا نيز اين رويه وجود دارد كه نهادهاي 

نظارتي وظاي��ف خود را انجام دهند. ن��ادران با بيان اينكه 
عدم تمكين از نهادهاي قانوني نوعي ديكتاتوري محسوب 
مي شود، افزود: افراد با خودرأيي و اعمال سليقه مي خواهند 
همه تابع نظر آنها باش��ند و اين مصداق ديكتاتوري است. 
نماينده مردم تهران در مجلس تصري��ح كرد: يك نگراني 
كه وجود دارد اين اس��ت كه طراح��ان كودتاي رنگي 88 
بخواهند دوباره آن كودتاي ناموفق را در كش��ور مديريت 

كنند و كليد بزنند.

غرب به دنبال فرار از اجراي تعهداتش است
عن�وان  مجل�س  رئي�س  بين المل�ل  ام�ور  مش�اور 
ك�رد ك�ه غربي ه�ا مي خواهن�د م�ا را مل�زم كنن�د ب�ه 
آنچ�ه تعه�د كردي�م، عم�ل كني�م ام�ا خودش�ان ب�ه 
بهانه ه�اي مختلف از آنچ�ه تعه�د كرده اند، ف�رار كنند. 
به گزارش تسنيم، حسين شيخ االسالم مشاور امور بين الملل 
رئيس مجلس ش��وراي اس��المي با اش��اره به تصميمات اخير 
ش��وراي امنيت براي نظارت بر برنامه موش��كي اي��ران اظهار 
داشت: بحث هاي موشكي ما ربطي به اين نهادها ندارد، چراكه 

جزو مسائل دفاعي كش��ور محسوب مي ش��ود و طبق قوانين 
بين المللي ما در تجهيز كش��ورمان براي دفاع مش��روع همه 
حقي را داريم. وي درباره وضع تحريم هاي جديد به بهانه هاي 
واهي از جمله بحث هاي موش��كي گفت: از ديدگاه من هرجور 
تحريمي نقض برجام است، اينها قصد دارند از برجام تنها يك 
ظاهر و ش��كلي بماند و ما را ملزم كنند ب��ه آنچه تعهد كرديم، 
عمل كنيم اما آنها به بهانه هاي مختلف از آنچه خودشان تعهد 

كرده اند، فرار كنند.

۵ 88498443سرويس  سياسي
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رئيس سازمان اطالعات سپاه پاسداران:
امریکا توان محصور كردن قدرت ایران را ندارد

رئيس سازمان اطالعات س�پاه پاسداران انقالب اس�المي با تقدير از 
اقدامات بجاي نيروهاي مسلح كشور گفت: امريكا از افزايش قدرت ايران 
در منطقه واهمه دارد اما توان محصور كردن قدرت نظامي ايران را ندارد. 
به گزارش رسا، حجت االسالم حسين طائب روز گذشته در سومين مجمع عالي 
بسيج استان كرمانش��اه كه در مجتمع بعثت برگزار شد، ابراز داشت: امريكا به 
دنبال تسلط بر قلب جهان است، جمهوريخواهان خاورميانه را قلب جهان دانسته 
و براي تصرف آن دست به اقدامات مختلف مي زنند. طائب ادامه داد: مبارزه با 
تروريسم در منطقه بهانه اي است كه دست امريكا را براي نفوذ در خاورميانه باز 

مي گذارد، آنها به دنبال تغيير در ملت و دولت هاي منطقه هستند. 
وي افزود: امريكا 9 راهكار داخلي، نظامي، تعامل��ي و مهاري را در نفوذ به 
كش��ور به منصه اجرا گذاش��ت كه هيچ يك به نتيجه دلخواه و مطلوبش 
نينجاميد و دس��ت امريكا از نفوذ به كش��ور كوتاه ش��د. رئيس س��ازمان 
اطالعات سپاه پاس��داران انقالب اس��المي ايران تصريح كرد: شكل دهي 
انقالب هاي مخملي هدفي جز براندازي نظ��ام را دنبال نمي كند، امريكا با 
برجسته سازي فردي كاريزماتيك به دنبال ايجاد جنبشي عظيم در كشور 
بوده و تفرقه افكني و ناآرامي در كشور را دنبال مي كند. حجت االسالم طائب 
خاطرنشان كرد: شكست هاي امريكا در افغانس��تان و عراق نتيجه ناكافي 
بودن اطالعات ميداني امريكا بود كه با ص��رف هزينه هاي گزاف موفق به 
ملت س��ازي و تغييرات دلخواه خود نش��د، امريكا به اين نتيجه رسيد كه 
اقدامات نظامي در منطقه بي اثر بوده و كارساز نيست. وي بيان داشت: امريكا 
در رابطه با ايران به بي اثر بودن نقش��ه هاي نظامي اذعان دارد و به رويكرد 
امتياز دادن و امتياز گرفتن روي آورده اس��ت، ش��روع مذاكرات هسته اي 
نيز بر مبناي همين رويك��رد صورت گرفت زيرا مقام��ات امريكايي راهي 
جز امتياز دادن در مقابل ايران نيافتند تا بتوانند قدري از قدرت هسته اي 
كشور بكاهند. حجت االسالم طائب ذكر كرد: امريكا در دوران پسابرجام به 
دنبال تغيير سبك زندگي و ايجاد ولع مصرف  گرايي در كشور است تا از اين 
طريق فرهنگ كشور را به نفع خود تغيير داده و به مطالبات و منافع خود 
دست يابد، امريكا امروز نفوذ در ميان مردم را دنبال مي كند. وي يادآور شد: 
اقدامات به موقع و مؤثر ايران در آب هاي منطقه بيانگر قدرت دفاعي ايران 
است، امريكا با نفوذ به مرزهاي آبي ايران قصد سنجيدن قدرت نظامي كشور 
را دنبال مي كرد كه خوش��بختانه پاسخي قاطع از س��وي نيروهاي مسلح 
دريافت كرد. رئيس سازمان اطالعات سپاه در پايان گفت: امريكا به دنبال 
محدود كردن قدرت نظامي ايران است اما سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
ايران با رونمايي از پايگاه هاي مخفي موش��كي و برگ��زاري رزمايش هاي 
مشترك سپاه پاسداران و ارتش جمهوري اسالمي ايران نشان داد امريكا 

توان محصور و محدود كردن قدرت نظامي ايران را نخواهد داشت.
---------------------------------------------------------

 آغاز فرایند شکایت داوطلبان
 احراز صالحیت نشده 

نش�ده  صالحي�ت  اح�راز  داوطلب�ان  ش�كايت  فراين�د 
انتخاب�ات مجل�س خب�رگان رهب�ري، از ام�روز آغ�از مي ش�ود. 
به گزارش مهر، با توجه به اعالم نتايج اوليه بررسي صالحيت داوطلبان حضور 
در پنجمين دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبري و بر اس��اس اعالم قبلي 
شوراي نگهبان، فرايند ش��كايت داوطلبان احراز صالحيت نشده انتخابات 
مجلس خبرگان رهبري، از امروز آغاز مي شود. در اين اطالعيه آمده است: »به 
اطالع آن عده از داوطلبان محترم نمايندگي پنجمين دوره مجلس خبرگان 
رهبري كه صالحيت آنان توسط شوراي نگهبان مورد تأييد قرار نگرفته است، 
مي رساند بر اس��اس تبصره )2( ماده )16( قانون انتخابات مجلس خبرگان 
رهبري« مي توانند حداكثر ظرف مدت س��ه روز از 9۴/11/8 تا 9۴/11/1٠ 
در وقت اداري به آدرس تهران، بزرگراه بس��يج، خيابان هجرت، ورزش��گاه 
تختي مراجعه و پس از دريافت فرم، شكايت خود را تنظيم و پس از تحويل 
رسيد دريافت نمايند.« گفتني است سيامك ره پيك عضو شوراي نگهبان و 
س��خنگوي هيئت مركزي نظارت بر انتخابات از احراز صالحيت 166 نفر از 

مجموع ٣۷٣ داوطلب بررسي صالحيت شده در اين مرحله خبر داد.

»نف�وذ«... اي�ن واژه  

جعفرتکبیری
گزارشیک

چند ماهي است كه 
در ادبيات سياس�ي 
كشور پررنگ شده است. درست حين مذاكرات 
فش�رده هيئت ديپلماتيك جمهوري اس�المي 
ايران ب�ا گروه ۱+۵ بر س�ر پرون�ده فعاليت هاي 
صلح آميز هسته اي كشورمان بود كه رهبر معظم 
انقالب هشدارهايي در خصوص اين پديده ارائه 
كردند تا نظر جامعه را به سمت خطري كه ممكن 
است از نشست و برخاس�ت هاي خارج از عرف 
ديپلماتيك متوجه كش�ور ش�ود، جلب كنند. 
هنوز يك هفته از بيانيه لوزان نگذشته بود كه رهبر معظم 
انقالب در ديدار س��االنه خود با مداحان اهل بيت)ع(، 
فرمودند: »نكته بعدي كه به مس��ئوالن محترم تذكر 
داديم و به ش��ما هم عرض مي كنيم، اين اس��ت كه به  
هيچ وج��ه اجازه داده نش��ود كه آنها ب��ه بهانه نظارت، 
به حريم امنيتي و دفاعي كش��ور نفوذ كنن��د، مطلقاً. 
مسئوالن نظامي كشور به  هيچ وجه مأذون نيستند كه 
به بهانه نظارت يا بازرس��ي و مانند اينها، بيگانگان را به 
حريم و حصار امنيتي و دفاعي كشور راه بدهند يا توسعه 
دفاعي كش��ور را متوقف كنند. توسعه دفاعي و توانايي 
دفاعي كشور، مشت محكم ملت در عرصه نظامي است و 

بايستي همچنان محكم بماند و محكم تر شود.« 
اما پس از توافق هس��ته اي )2٣ تير(، ابعاد مسئله 
»نفوذ« در كالم رهبري افزايش يافت، به طوري كه 
حدود يك م��اه بعد، رهبر معظم انقالب اس��المي 
در س��خنان خود، با لحني كه قاطعيت در آن موج 
مي زد، باز هم در خصوص »مس��ئله نفوذ« تحذير 
دادند: »نيت آنها ]امريكايي ه��ا[ اين بود كه از اين 
مذاكرات و از اين توافق، وسيله اي پيدا كنند براي 
نفوذ در داخل كش��ور. ما اين راه را بستيم و اين راه 
را به طور قاطع خواهيم بس��ت، نه نف��وذ اقتصادي 
امريكايي ها را در كش��ورمان اجازه خواهيم داد، نه 
نفوذ سياسي آنها را، نه حضور سياسي آنها را، نه نفوذ 

فرهنگي آنها را.«
  تالش براي استحاله

اما اين تذكرات درخصوص پ��روژه نفوذ در حالي 
اس��ت كه مرور تاريخ سياس��ي كش��ور بيانگر اين 
حقيقت اس��ت كه پروژه نفوذ، مربوط به سال هاي 
اخير نيست بلكه ريشه در روزهاي نخستين پيروزي 
انقالب اس��المي دارد؛ روزهايي ك��ه امريكايي ها 
مي كوش��يدند با بهره گي��ري از نيروه��اي داخلي 
خود بتوانند همچنان جاي پاي خ��ود را در ايران 
محكم نگ��ه دارند. اي��ن موضوعي ب��ود كه پس از 
تس��خير النه جاسوس��ي اياالت متحده در تهران 
توس��ط دانش��جويان پيرو خط امام ني��ز به اثبات 
رسيد و اسناد مكش��وفه از اين محل نشان داد آنها 
روي چهره هاي مختلف��ي براي تحقق اهداف خود 

سرمايه گذاري كرده بودند. 
اين پروژه در س��ال هاي پس از پيروزي انقالب در 
قالب راهبردي جديد ب��ا موضوعات فرهنگي نمود 
پيدا كرد و از مسير بهره گيري از مدل هاي فرهنگي 
به دنبال استحاله فكري نظام برآمدند؛ موضوعي كه 
رهبر معظم انقالب در آن سال ها نام تهاجم فرهنگي 

و سپس ناتوي فرهنگي روي آن گذاشتند. 
   كاركردهاي سه گانه نفوذ

اما م��دل جديد پ��روژه نفوذ ك��ه در اي��ن دوره به 
موضوعات سياسي و بين المللي منتقل شده است، 
اين ب��ار در پس گفت وگوه��اي ديپلماتيك همان 
هدف اوليه در خصوص سرنگوني جمهوري اسالمي 
را دنبال مي كند. اين يك واقعيت است كه به رغم 
تمام نشس��ت و برخاس��ت هاي ديپلماتيك ميان 
ايران و دنياي غرب هنوز ماهيت تقابلي جمهوري 
اسالمي ايران و امريكا تغيير نكرده است. اگرچه در 
پروژه جديد به نظر مي رس��د امريكايي ها به دنبال 

پروژه اي بلندمدت تر پيرامون جمهوري اس��المي 
ايران مي گردند و تصمي��م ندارند در كوتاه مدت به 

هدف غايي خود برسند. 
در اين ميان موضوع اصلي آنجاست كه پروژه نفوذ 
امريكايي در سه گام مهم به دنبال زمينگير كردن 

جمهوري اسالمي ايران است. 
  گام نخس�ت، عادي س�ازي گفت وگ�و ب�ا 

امريكا
نشست و برخاس��ت هاي مكرر ميان ايران و امريكا 
بر س��ر مذاكرات هس��ته اي حاال به ديگر عرصه  ها 
نيز س��وق پيدا كرده و ديگر كسي از گفت وگوهاي 
ايراني- امريكايي متعجب نمي شود، اين در حالي 
اس��ت كه قبل از س��ال 92 درز خب��ر مالقات يك 
مقام دس��ت چندم وزارت خارجه ايران با يك مقام 
امريكايي، شايد انقالبي بزرگ در رسانه هاي جهان 
ايجاد مي كرد. نمونه بارز اي��ن مدعا گفت وگوهاي 
س��فراي ايران و امريكا در عراق بر س��ر امنيت اين 

كشور بود كه آن زمان هياهوي زيادي به پا كرد. 
در همي��ن حال ب��ه نظر مي رس��د عادي ش��دن 
گفت وگوهاي ايراني- امريكاي��ي اين خطر را براي 
كشور ايجاد مي كند كه در برخي موارد براي حفظ 

خط ارتباطي مقامات دو كش��ور، اي��ران مجبور به 
عقب نش��يني از خطوط قرمز خود ش��ود و اياالت 
متحده در اين مسير همواره مي كوشد از راه گفت وگو 
خواسته هاي خود را به ايران ديكته كند؛ موضوعي 
كه مي تواند نتايجي همچ��ون گذر از خطوط قرمز 
بزرگ جمهوري اسالمي و زير پا گذاشتن آرمان ها را 

به همراه داشته باشد. 
   گام دوم، ساختن ايران غير الهام بخش

ايران پس از انقالب ش��كوهمند اسالمي توانسته 
به رغم تمامي تحريم ها و فش��ارهايي كه در قالب 
جنگ تحميل��ي و تحريم ب��ه آن وارد ش��ده بود، 
نه تنه��ا تماميت ارضي خ��ود را حف��ظ كند بلكه 
پله هاي ترق��ي را يكي پس از ديگ��ري طي كند و 
به الگويي منطقه اي و الهام بخش براي كشورهاي 
مسلمان تبديل شود؛ الگويي كه امروز مدل خود را 
به كشورهاي مختلف صادر مي كند و انقالب هاي 
بي شماري به تأسي از انقالب اسالمي ايران شكل 
گرفته اس��ت. امروز به خوبي بر همه واضح اس��ت 
كه موج بيداري اسالمي كه بسياري از كشورهاي 
منطقه را فرا گرفته است،  متأثر از انقالب اسالمي 

ايران است. 
حال چنانچه ايران به يكب��اره از تمامي اصول خود 
عقب  نشيني كند و مجبور به پذيرش سلطه امريكايي 
شود، قطعاً تمامي وجهه جمهوري اسالمي ايران نزد 

مسلمانان منطقه مخدوش مي شود. 
كما اينكه دنياي غرب نيز با درك موقعيت جمهوري 
اسالمي در ميان مسلمانان جهان، همواره كوشيده 
اس��ت، اين چهره را مخدوش و ايران را از محوريت 

الهام بخشي مسلمانان جهان خارج كند. 
  گام سوم، ايران مصرف زده

حوزه س��ومي كه پ��روژه نف��وذ مي توان��د براي 
كش��ورمان خطر آفرين��ي كند، ح��وزه اقتصادي 
اس��ت. اقتصاد ايران پ��س از 1٣ س��ال تحريم و 
انباشت ميلياردها دالر س��رمايه كشور در داخل 
و خارج كش��ور به يكباره با دره��اي بازي مواجه 
مي ش��ود كه به دنبال بازار مص��رف ايران و تغيير 

سبك زندگي ايرانيان هستند. 
اين در حالي اس��ت كه در طول 1٣ سال گذشته، 
مردم توانسته اند با ش��رايط تحريمي خود را وفق 
دهند و حتي اقدام به توليد نيازهاي خود در داخل 
كشور كنند. حال اين درهاي گشوده باعث مي شود 
شركت هاي چندمليتي به يكباره به بازار هيجان زده 
ايران يورش بياورن��د و نه تنها صناي��ع كوچك و 
بزرگ كش��ور را تعطيل كنند بلكه م��ردم ايران را 
به محصوالت خود وابسته نمايند؛ وابستگي اي كه 
در ادامه مي تواند جرياني دنباله رو غرب در كشور 
خلق كند و باعث كاهش قدرت جهاني جمهوري 

اسالمي ايران شود.

گام های سه گانه پروژه نفوذ
مرور تاريخ سياس�ي كشور 
بيانگ�ر اين حقيقت اس�ت 
كه پ�روژه نف�وذ، مربوط به 
س�ال هاي اخير نيست بلكه 
ريشه در روزهاي نخستين 
پيروزي انقالب اسالمي دارد؛ 
روزهاي�ي ك�ه امريكايي ها 
مي كوشيدند با بهره گيري از 
نيروهاي داخلي خود بتوانند 
همچنان جاي پ�اي خود را 
در ايران محكم نگ�ه دارند

افزاي��ش معن��ادار و بي س��ابقه زنان 
زینبعمراني

نگاه
تحصيلك��رده، متعه��د، متخصص و 
كارآمد در جامعه »در حال گذار« ايران 
اسالمي موجب ارتقاي پايگاه اجتماعي و جايگاه سياسي آنان شده 
اس��ت.  اراده فردي و جمعي زنان از يك س��و و بستر سازي حقوقي، 
عرفي، فرهنگي و نگرشي در كنار جواز شرعي و حمايت اسالمي - به 
ويژه بعد از انقالب و تأكيدات امام راحل و مقام معظم رهبري-  از سوي 
ديگر، جامع��ه زنان ايراني را به س��مت ورود و اثرگذاري بيش��تر در 
جريانات و تصميمات كالن كشور س��وق داده است. اما كم  توجهي، 
غفلت مسئوالن و اتفاقات نادرست به اين موج برخاسته از انديشه هاي 
انقالب اسالمي منجر شد مباحثي چون »س��هم خواهي از نظام« و 
»مناصب و كرسي هاي مجلس« براي زنان از سوي برخي نحله هاي 

فكري در جامعه مطرح شود. 
روي سخن اين نوشتار نخست با زنان انديشمند و نخبه ايران اسالمي و 
سپس با مديران سازمان هاي مرتبط با حوزه هاي اجتماعي و جريانات 
سياسي داخلي اس��ت. در منظر اول بايد يادآور شد كه اگر چه نقش 
زنان ايراني در به ثمر رسيدن انقالب اسالمي، در جبهه اجتماعي با 
حفظ شأن، ش��خصيت و حجاب زن ايراني، ترغيب فرزندان خود به 
ياري انقالب و نيز فعاليت هاي سياس��ي، در تم��ام جهان بي بديل و 

نمونه بوده و است و نيز زن هوشمند و پرتالش ايراني از دير باز تا كنون 
مس��تحق قرار گرفتن در عالي ترين و بهترين مراتب اجتماعي بوده 
است اما آيا موارد مذكور س��هم خواهي را براي افراد يا گروه ها – زن 
يا مرد – توجيه مي نمايد و موافق دستاوردها و آرمان هايي است كه 

انقالب اسالمي براي آنها شكل گرفت؟
جايگاه مترقي زنان در جامعه امروز ايران اس��المي با س��هم خواهي 
به دست نيامده بلكه زنان در شرايطي گام به سوي تعالي برداشتند 
كه جامعه بع��د از پيروزي انقالب وضعيت مطل��وب و قابل قبول در 
هيچ حوزه  اي)تحصيل، سياست، اشتغال و...( براي آنان متصور نبود، 
عزمي ملي، اراده اي قوي و پش��توانه اس��المي زمينه پيشرفت زنان 

ايراني را موجب شد.
اين يك واقعيت غيرقابل انكار است كه زنان متخصص و تحصيلكرده اي 
كه با سرعت راه ترقي را مي پيمايند به دنبال اثرگذاري بر سرنوشت، 
طرح مش��كالت، حل معضالت و بهبود وضعي��ت از مجراي قانوني 
در كشور هستند كه بايد پيش بيني و بس��تر الزم، توسط مسئوالن 
امر فراهم شود. مس��ئله س��هم خواهي بيش از آنكه خود موضوعي 
بحث بر انگيز باشد، جريان و اشخاصي كه آن را مطرح مي كنند، حائز 

اهميت و چالش برانگيز هس��تند. عدم ارزش گذاري و اولويت دهي 
به قش��ر زنان تحصيلكرده و در حال ظهور، خ��أ بزرگي را )به علت 
بي برنامگي دولت براي تحقق نيازها و اهداف جامعه زن مس��لمان 
و پايبند به اصول( موجب شده كه نهايتاً اين خأ با ارائه راه حل هاي 
وارداتي از انديشه هاي ليبرال غربي و نحله هاي فكري افراطي پر شده 
است. جرياني كه با اطالع از جامعه رو به رشد زنان ايراني و نياز آنان 
براي كنش هاي اجتماعي و سياسي با شعار ورود حداكثري زنان به 
مجلس به دنبال جذب انديشه زنان و همس��ويي با خود و در نهايت 
كسب آراي آنان مي باشد، غافل از آنكه تا چه حد شعارها و برنامه هاي 

آنان بعد از به كرسي نشستن، زنان ايراني را منتفع خواهد ساخت؟
نوع برخورد با هر مسئله اجتماعي، مس��ير آينده و سرنوشت نهايي 
آن را در جامع��ه رق��م خواهد زد. آنچ��ه مؤكد قرآن كريم، س��نت 
پيامبر)ص( و عقل سليم است، دوري از كندروي و تندروي به ويژه 
در مسائل و جريانات اجتماعي مي باشد. جبهه گيري و سوگيري هاي 
تحريك كننده با الفاظ جنس��يت مداري برخي ب��راي ورود افراد به 
عرصه هاي كالن در اين حوزه تنها موجب ابهام آن مي گردد. با هدايت، 
برنامه ريزي س��نجيده و صحيح براي ورود افراد شايسته و پايبند به 

نظام و كساني كه هيچ خط و ربطي با جريانات معاند ندارند، مي توان 
هم به خواسته هاي زنان در جهت مشاركت بيشتر سياسي جامه عمل 
پوشاند و هم مانع از نفوذ جريان هاي افراطي به رأس تصميم گيري 
براي زنان ش��د و به گونه اي عقالني و مطابق خطوط اسالم و نظام، 

مسائلي از اين دست را حل و فصل كرد. 
نبايد فراموش شود هيچ قانوني تصويب نمي شود و هيچ برنامه اي در 
سطح خرد و كالن اجرا نمي شود، مگر آنكه روي وضعيت جامعه زنان 
اثرگذار خواهد بود. پيشرفت زن مسلمان، پيشرفت جامعه اسالمي 
است و توطئه و تبليغات سوء غرب را پيرامون »اجحاف در حق زن 

مسلمان« باطل مي نمايد. 
با تدبير و عدم غفلت از قشر زنان فرهيخته، نخبه، اديب و دانشمند 
ع��الوه بر اينك��ه مانع��ي جدي بر س��ر راه ج��ذب زنان به س��مت 
 نحله ه��اي فكري غربي ايجاد مي ش��ود، راه تعال��ي و تكامل حقوق 
اجتماع��ي- سياس��ي زن در جامعه نيز مس��ير صحيح و راس��تين 
خود مطابق ب��ا الگوهاي اس��المي را مي يابد و طرح مس��ائلي چون 
»س��هم خواهي و درصدخواهي« از جانب گروه ه��اي معارض رنگ 
مي بازد و اين موج با اثر حمايتي و هدايتي به يك روند تعالي، تكاملي 
و سازنده منجر مي گردد نه تخريب و زمينه سازي براي سوء استفاده 

از شعارهاي فريبنده و غيراسالمي.

نوبت سهم خواهي و درصدطلبی از رأی زنان!


