مشکالت موجود را با عزم قوی ملت و نظام حل خواهیم کرد

دوشنبه  4مرداد 1۴۰۰
وطنامروز شماره 3266

سرلشکر حسین سالمی ،فرمانده کل سپاه روز گذشته در یادواره شهدای شهرستان سنندج گفت :مشکالت موجود را با عزم قوی ملت و نظام حل
خواهیم کرد .عزم نظام همانگونه که  ۲روز پیش در کالم رهبر فرزانه انقالب شنیدید ،برای حل مشکالت جامعه جدی است .وی عنوان کرد :انشاءاهلل
دولت جدید با اراده و نفس جدید مستقر خواهد شد و همه با هم کمک خواهیم کرد مشکالت جامعه کاهش یابد و بر آنها غلبه کنیم.

سیاسی

اخبار

حضور  2کشتی جنگی ارتش ایران در رژه دریایی سنپترزبورگ

ائتالف برای مقابله با نفوذ آمریکا

تسلیترهبرانقالببرایدرگذشت
بزندهدارو علیرضاتابش
والدهآیتاهللش 

رهبر حکیم انقالب اسالمی با صدور پیامی درگذشت
والده یکی از فقهای شورای نگهبان را تسلیت گفتند.
حضرت آیتاهلل العظمی خامنهای رهبر انقالب اسالمی
درگذشت والده مکرم ه حجتاالسالم والمسلمین آقای
حاجشیخ محمدمهدی شبزندهدار را تسلیت گفتند.
متن پیام تسلیت رهبر معظم انقالب به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

جناب مس��تطاب حجتاالس�لام والمسلمین آقای
حاجشیخ محمدمهدی شبزندهدار دامت برکاته
درگذشت والده مکرم ه صالح ه آن جناب را به شما و
دیگر بازماندگان تسلیت عرض میکنم و رحمت و مغفرت
الهی را برای ایشان مسألت میکنم.
سیدعلیخامنهای
 ۳مرداد ۱۴۰۰

همچنین ایشان با صدور پیامی دیگر درگذشت علیرضا
تابش ،رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی را تسلیت گفتند.
متن پیام تسلیت رهبر معظم انقالب به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

درگذش��ت مرحوم مغفور جناب آقای علیرضا تابش
رحمتاهللعلیه را به خاندان محترم و هم ه بازماندگان و
دوستان و همکاران ایشان تسلیت عرض میکنم .ایشان از
جمل ه مدیران کارآمد و پاکدست و پرتالش نظام جمهوری
اس�لامی بودند و در دهها س��ال گذش��ته در بخشهای
گوناگون و از جمله بنیاد مس��کن که از یادگارهای امام
بزرگوار اس��ت خدمات باارزشی انجام دادهاند .از خداوند
متعال رحمت و مغفرت برای آن مرحوم و صبر و تسلی
برای بازماندگان مسألت میکنم.
سیدعلیخامنهای
 ۳مرداد ۱۴۰۰

رئیسیدرگفتوگوباسلطانعمان:

تعامل و گفتوگو با همسایگان اولویت
دیپلماسی دولت سیزدهم خواهد بود

رئیسجمهور منتخ��ب در گفتوگوی تلفنی هیثم
بنطارق ،سلطان عمان با وی ،ضمن تبریک عید سعید
قربان ،گفت :س��ابقه برادری  ۲ملت و پیشینه دوستی
 ۲دولت آنقدر ریش��هدار و مستحکم است که تحوالت
منطقهای و بینالمللی هیچگاه نتوانسته آن را تضعیف
کند .به گزارش فارس ،حجتاالسالم سیدابراهیم رئیسی،
ش��امگاه ش��نبه در گفتوگوی تلفنی هیثم بنطارق،
س��لطان عمان با وی ،ضمن تبریک عید س��عید قربان
گفت :سابقه برادری  ۲ملت و پیشینه دوستی  ۲دولت
آنقدر ریشهدار و مستحکم است که تحوالت منطقهای و
بینالمللی هیچگاه نتوانسته آن را تضعیف کند.
رئیسجمهور منتخب روابط  ۲کش��ور را همواره رو
به گسترش توصیف کرد و افزود :با این وجود تعامالت
تهران  -مسقط با سطح قابل انتظار فاصله دارد ،لذا باید
در نخستین فرصت برنامه جامع گسترش روابط اقتصادی
 ۲کش��ور زیر نظر کارشناسان  ۲طرف تنظیم شده و با
تایید سران  ۲کشور اجرایی شود.
حجتاالسالم رئیسی ،عمان را همسایهای قابل اعتماد
و شریکی ارزشمند برای ایران برشمرد و اظهار داشت:
با توجه به سطح اعتمادی که بین  ۲کشور وجود دارد،
گسترش روابط در عرصههای مختلف سیاسی ،اقتصادی
و فرهنگی هدفی کامال در دسترس است.
رئیسجمهور منتخب تصریح کرد :تعامل ،گفتوگو،
رایزنی و هماندیشی با همسایگان در موضوعات و مسائل
مهم منطقه ،اولویت دیپلماسی دولت سیزدهم خواهد
بود .هیثم بنطارق ،سلطان عمان نیز در این گفتوگوی
تلفنی با تبریک عید سعید قربان و نیز آرزوی موفقیت
برای حجتاالسالم رئیسی ،گفت :تردید ندارم روابط بین
ایران و عمان قوی باقی خواهد ماند و این روابط دوستانه و
سازنده بر تمام تحوالت منطقه تاثیر مثبت خواهد داشت.
س��لطان عمان با قدردانی از موضع رئیس��ی درباره
تعامل س��ازنده با همسایگان به عنوان اولویت سیاست
خارج��ی دولت آینده جمهوری اس�لامی ایران ،اضافه
کرد :اعتماد سیاسی متقابل از مهمترین عوامل نزدیکی
تهران  -مسقط است و نزدیکی هر چه بیشتر روابط ۲
کشور در راستای تامین منافع کل منطقه را با جدیت
دنبال خواهیم کرد.
معاونهماهنگکنندهارتش:

نیروهایمسلحتجهیزاتخودرامتناسب
باتهدیداتودانشروزارتقادادهاند

معاون هماهنگکننده ارتش با بیان اینکه با تجهیزات
قدیمی نمیتوان ادعای توانمندی کرد ،گفت :ارتش در
حوزه تجهی��زات ،توان خود را متناس��ب با تهدیدات و
فناوری و دانش روز ارتقا داده و بازدارندگی الزم را نسبت
به تهدیدات روز و آینده ایجاد کردهاست.
امیر دریادار حبیباهلل سیاری ،معاون هماهنگکننده
ارتش جمهوری اسالمی ایران صبح روز گذشته در مراسم
افتت��اح پانزدهمی��ن دوره رزم مقدماتی که در مجموعه
ش��هدای  ۰۱نیروی زمینی ارتش برگزار ش��د ،با اشاره
ب��ه ماموریتهای ارتش عنوان کرد :ارتش در راس��تای
مأموریتهای ذاتی خود یعنی حفظ تمامیت ارضی ،دفاع
از انقالب و نظام مقدس جمهوری اس�لامی باید همواره
مولفهه��ای توان رزم را در خود رش��د و ارتقا دهد تا در
برابر تهدیدات آینده با اطمینان کامل توان پاسخگویی به
دشمنان را داشته باشد.
امیر دریادار سیاری اظهار داشت :امروز ارتش و نیروهای
مس��لح جمهوری اسالمی ایران به مؤلفههای رزم توجه
خاص��ی دارند و یکی از مهمتری��ن مولفههای توان رزم،
تربیت نیروی انسانی کارآمد ،متخصص ،متعهد ،باایمان
و با عشق و عالقه است.
وی با تاکید بر اینکه تجهیزات امروز ما نوین و کارآمد
هس��تند ،گفت :ب��ا تجهیزات قدیمی نمیت��وان ادعای
توانمندی کرد؛ نیروهای مس��لح کشور و ارتش در حوزه
تجهیزات ،توان خود را متناسب با تهدیدات و فناوری و
دان��ش روز ارتقا دادهاند و بازدارندگی الزم را نس��بت به
تهدیدات روز و آینده ایجاد کردهاند و البته این روند باید
همچنان ادامه داشته باشد.

گروه سیاس�ی :همکاریهای نظامی ایران با قدرتهایی نظیر
حلقه گمشدهای در روابط بین جمهوری اسالمی و
چین و روسیه 
این دو کشور بود .تحوالت اخیر ،نشان از تغییر این معادله به طور
خاص راجع به روسیه دارد .دیماه  98رزمایش بزرگ دریایی
ایران ،روسیه و چین ،بازتاب گستردهای در رسانهها داشت .پس
از آن نیز همکاریها و مانورهای مشترکی مانند مانور مشترک
ایران و روسیه در بهمنماه گذشته در اقیانوس هند ،انجام شد.
در آخرین نمود از این همکاریها  ۲کشتی جنگی ایرانی سهند
و مک��ران در رژه دریایی روز نیروی دریایی ارتش روس��یه در
سنپترزبورگ حضور پیدا کردند.
به گزارش «وطنامروز» ،امیر دریادار «حس��ین خانزادی»
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اس�لامی ایران که روز
شنبه وارد سنپترزبورگ روسیه شد ،حضور ناوهای ایرانی در
خلیج فنالند در شرقیترین بخش دریای بالتیک را یک رویداد
تاریخی خواند .بر اساس گزارش پرستیوی ،وی این اظهارات
را در بدو ورود به س��نپترزبورگ برای ش��رکت در جشن رژه
دریایی نیروی دریایی ارتش روس��یه مط��رح کرد .وی که به
دعوت رسمی ژنرال سرگئی شویگو ،وزیر دفاع روسیه به این
کشور سفر کرده ،قرار است به عنوان میهمان ویژه در مراسم رژه
روز نیروی دریایی روسیه شرکت کند .ناوشکن ایرانی «سهند»
و ناو پش��تیبان آن «مکران» پیش از این برای حضور در این
مراسم وارد خلیج فنالند و بندر سنپترزبورگ شدهاند .خانزادی
در ادامه تاکید کرد ،این دو ناو ایرانی که از ماهها پیش از این،
ماموریت خود را آغاز کرده بودند اکنون به آبهای خلیج فنالند
و بندر سنپترزبورگ رسیدهاند .گفته میشود ناوبندر مکران
به دلیل عمق کم محل رژه و بزرگی این یگان شناور در دلتای
ورودی رودخانه نوا (خلیج فنالند) در فاصله  ۲۵مایلی محل
رژه استقرار خواهد یافت.
فرمانده نیروی دریایی ارتش تاکید کرد ،طی این سفر دریایی
طوالنی ،ناوهای ایرانی وارد آبهای اس��تراتژیک جهان شدند؛
چیزی که کامال بیسابقه بود .خلیج فنالند از شمال به فنالند
و از جنوب به اس��تونی و در شرق نیز به سنپترزبورگ امتداد
مییابد .امیر خانزادی افزود :حضور ناوهای سهند و مکران در
خلیج فنالند رویدادی تاریخی است .این موفقیت به معنی باز
شدن دروازههای دریای شمال و فنالند به روی ناوگان دریایی
ایران است.
گفتنی است رژه بزرگ دریایی نیروی دریایی ارتش روسیه
به مناسبت سالروز تش��کیل این نیرو از روز گذشته با حضور
نمایندگان برخی کشورها از جمله ایران آغاز شد.
پیش از این ،در هفته گذشته حضور چشمگیر شرکتهای
دانشبنیان ایرانی در نمایش��گاه بینالمللی هوا فضای روسیه
(ماکس  )2021نیز مورد توجه کارشناسان و رسانهها قرار گرفته
بود .ایران بهرغم محدودیتها ،فعالترین و قویترین قسمت را در
نمایشگاه ماکس به خود اختصاص داده بود و نمایندگان بیش از
 30شرکت ایرانی در این نمایشگاه شرکت داشتند.
■■تأمین منافع ملی با همکاری دو جانبه

با اتفاقات چند سال گذشته بویژه در  ۲سال اخیر ،بسیاری

از تحلیگران ایرانی و روس معتقدند یک ائتالف نظامی بین ۲
کشور در حال شکلگیری است؛ ائتالفی که میتواند مانند سدی
در مقابل حضور ایاالت متحده باشد.
روسیه و ایران که از مدتها قبل درصدد گسترش روابط در
حوزه امنیتی و دفاعی بودهاند ،در چند ماه اخیر دست به تقویت

بیش از پیش همکاریهایشان زدهاند .یکی از دالیل افزایش
این همکاریها را میتوان انقضای تحریمهای سازمان ملل بر
خرید تسلیحاتی ایران از کشورهای خارجی در اکتبر /مهر سال
گذشته دانست.
گفتوگو برای همکاریهای نظامی ۲کشور از تابستان1398
آغاز شد .طبق گزارشها  ۲طرف توافقاتی را برای ارتقای چنین
روابطی امضا کردند ،سپس مرداد  1399یک هیات بزرگ نظامی
به مسکو رفت تا شرایط را برای مشارکت ایران در مانور نظامی
قفقاز آماده کرده و پیرامون مراحل بعدی شکلگیری یک اتحاد
نظامی به گفتوگو بنشیند .بهگفته برخی منابع ۲ ،طرف توافق
کردند تمرینات دریایی نظامی منظمی نهتنها در دریای خزر،
بلکه در خلیجفارس و تنگه هرمز داشته باشند.
نگرانیهایایاالتمتحدهآمریکاپیرامونهمکاریهاینظامی
 ۲کش��ور و خرید سامانههای نظامی از مسکو توسط ایران به
روشنی دیده میشود .چشمانداز همکاری ایران و روسیه ،ترس
مقامات واشنگتن را برانگیخته است .این همکاری راه را برای
بیرون راندن ایاالت متحده از خلیجفارس هموار میکند.

از ط��رف دیگر همکاریهای راهبردی با کش��ور روس��یه
ک��ه همواره م��ورد تاکید مقام معظم رهبری بوده اس��ت ،در
کن��ار آوردههای اقتصادیاش نظیر راهگذر ش��مال -جنوب و
همکاریهای بیشتر اقتصادی ،میتواند در زمینههای نظامی
و امنیتی نیز برای جمهوری اسالمی ایران نفعهای بسیاری به
همراه آورد .حضور ۲کشتی جنگی یعنی ناوشکن سهند و ناوبندر
مکران در بندر سنپترزبورگ و کانال ولگا -که برای نخستینبار
رخ میدهد -نویدبخش افزایش هرچه بیش��تر برد گشتزنی
دریایی ایران در همکاری با روس��یه است .هرچند تقویت این
ارتباط و همکاری در دهههای اخیر بدون چالش نبوده است.
روابط و همکاریهای نظامی ایران و روسیه تحت تأثیر عوامل
ژئوپلیتیک مختلف اعم از تحوالت داخلی و پیرامونی  ۲طرف،
مسیری پر فراز و نشیب داشته است .دیپلماسی دفاعی و روابط
نظامی  ۲کشور در نیمقرن گذشته در چارچوب خرید و فروش
سالح و تجهیزات یا تبادل اطالعات انجام میگرفت اما در دهه
حاضر تقارن منافع متفاوت ایران و روسیه به صورت تصادفی،
آنها را به نوعی همکاری استراتژیک وا داشته است ،بهگونهای
که نیروهای مسلح آنها در کشور دیگری که مرز مشترکی با آن
ندارند اقدام به عملیات نظامی مشترک کردهاند.
نگاه راهبردی و مبتنی بر عقالنیت جمهوری اسالمی ایران
در روابط با روس��یه و تحوالت ژئوپلیتیک اثرگذار بر سیاست
خارجی روسیه در منطقه و جهان نظیر بحران کریمه ،موجبات

بسط همکاریهای نظامی ایران و روسیه را فراهم آورده است.
این همکاریها موقعیت ژئوپلیتیک ایران را به عنوان یک قدرت
منطقهای وسعت و استحکام بخشیده و توانسته است به تقویت
نقش ایران در پیشبرد سیاست منطقهای در جنوب غرب آسیا
منجر شود.
بحران س��وریه و ظهور پدیده داعش ماهی��ت روابط ایران
و روس��یه را از یک چارچوب منفعل تاریخی نس��بت به نقش
منطقهای یکدیگر ،به یک قالب فعال و مبتنی بر همکاریهای
منطقهای جهت تامین منافع ژئوپلیتیک تغییر داد.
در حالیک��ه پیمانهای نظامی موجود در منطقه همچون
پیم��ان امنیتی ش��ورای همکاری کش��ورهای خلیجفارس و
همکاریهای نظامی کش��ورهای غرب آسیا بویژه همسایگان
ایران با ناتو و کش��ورهای غربی و حضور نظامی ایاالت متحده
آمریکا در عراق و افغانستان میرفت تا به نوعی ایران را به عنوان
یک قدرت منطقهای در محاق قرار بدهد ،عملیات نظامی ایران
و روسیه تحت یک نیروی نظامی مرکب و مشترک در سوریه،
تشکیل کمیته چهارجانبه اطالعاتی در عراق و پشتیبانیهای
مستشاری ،فناوری و مونتاژی در یمن باعث شد نفوذ نظامی
ایران در منطقه بیشتر شود.
همکاریهای دوجانبه ایران و روسیه عالوه بر تقویت گستره
عملیاتی  ۲کشور در مناطق گوناگون ،خواهد توانست بهعنوان
سدی در برابر نفوذ آمریکا در منطقه غرب آسیا عمل کند.

دستور فوری اژهای برای بررسی مجدد پرونده محکومان آبان 98جهت بخشودگی

عدالت با چاشنی رأفت

گروه سیاس�ی :رئیس دستگاه قضا در برنامه دیروز مالقات
مردم��ی خود و دی��دار تع��دادی از خانوادههای محکومان
ناآرامیهای آبان  ،۹۸از دادس��تان تهران خواست با بررسی
فوری پرونده این نوع محکومان ،زمینه آزادی و بخش��ودگی
افراد واجد شرایط را فراهم کند.
حجتاالس�لام والمسلمین محس��نیاژهای ،رئیس قوه
قضائیه روز گذشته با تعدادی از مردم و همچنین خانوادههای
محکوم��ان ناآرامیهای آب��ان  ۹۸در محل کار خود دیدار و
گفتوگو کرد.
رئیس قوه قضائیه در پایان این دیدارها به غالمحس��ین
اس��ماعیلی ،رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه و القاصی مهر
دادستان تهران مأموریت داد پرونده افرادی را که در جریان
ناآرامیهای آبان  ۹۸دس��تگیر شدهاند مورد بررسی مجدد

قرار دهند تا افرادی که شرایط
قانونی آزادی مشروط یا عفو و
بخش��ودگی را دارند ،مشمول
عفو ،بخشودگی یا آزادی شوند.
وی گف��ت :تع��دادی از
خانوادههایی که امروز در این
دیدار مردم��ی با آنها مالقات
کردیم و کسانی که پرونده آنها
مشابه است ،شرایط برخورداری
از عفو و بخشودگی را دارند.
محس��نیاژهای خطاب به دادس��تان تهران دس��تور داد
پروندههای این نوع محکومان را با فوریت بررسی کند و چنانچه
در طول دوره محکومیت حسن رفتار داشتهاند و این اطمینان

وجود دارد که در صورت آزادی
مرتکب جرم نمیشوند ،نسبت
به آزادی مشروط و قرار گرفتن
آنها در لیست مشموالن عفو
اقدام شود.
رئی��س دس��تگاه قض��ا
همچنین در حاشیه این دیدار
در تماس تلفنی با رئیس کل
دادگستری استان خوزستان
دستور داد هر چه سریعتر زمینه آزادی کسانی را که در جریان
اتفاقات روزهای اخیر در این استان ،صرفاً به خاطر اعتراض
تحت بازداشت قرار گرفتهاند فراهم کند.
در جریان این مالقات ،همسر یکی از محکومان اقتصادی

که از مهرماه سال  ۹۶تاکنون به جرم تحصیل مال نامشروع
در زندان به س��ر میبرد ،با اشاره به اطاله رسیدگی و برخی
ابهامات در رس��یدگی به این پرونده بانکی ،خواستار دستور
رئیس دستگاه قضا برای تعیینتکلیف آن شد .محسنیاژهای
با صدور دس��تورات الزم به دادس��تان تهران و رئیس مرکز
ارتباطات مردمی قوه قضائیه برای بررسی فوری این پرونده،
تأکید کرد :باید با بررسی دقیق موضوع مشخص شود چه زمانی
صرف تردد پرونده بین محاکم و دیوان عالی شده و مشکل
کار کجا بوده تا از بروز موارد مش��ابه جلوگیری شود .رئیس
قوهقضائیه تاکید کرد :این بررسیها تا فردا (امروز) صبح به
نتیجه برسد تا درباره این گونه پروندههایی که مشمول اطاله
دادرسی شدهاند در جلسه شورای عالی قوهقضائیه فردا بحث
و تصمیمگیری شود.

چرا طراحان پروژه تعلیق ورزش ایران به جواد فروغی قهرمان ملت ایران حمله میکنند؟
موفقیتهای ورزشی موجب شادی مردم و تقویت همبستگی ملی میشود اما جریان بی وطن به دنبال القای ناامیدی و ایجاد شکاف اجتماعی است

رسوایی مزدوران

گروه سیاسی :بیریشهسازی جامعه ایران و از میان برداشتن تمام
مولفههای هویتی یکی از استراتژیهای جریانات معاند در سالهای
گذشته بوده است؛ استراتژی سیاسیای که البته بیشتر مواقع با
روکشهایی فرهنگی و روزمره پیگیری میشود و در بطن خود
هدفی جز نابود کردن انسجام ملی ایرانیان ندارد .کافی است به
محتوای تولیدات رس��انههای فارسیزبان خارج از کشور در یک
دهه گذشته نگاهی کوتاه بیندازیم تا با حجم انبوهی از برنامهها
و گفتوگوهایی مواجه شویم که محور اصلی آنها ایجاد تشکیک
در عناصر و ارزشهای ملی ،مذهبی و خانوادگی است؛ مسالهای
که هفته گذشته و پس از اعتراضات مردم خوزستان نیز به شکلی
عریانتر و در پوشش طرح تشکیک پیرامون ارزش بودن مفهوم
تمامیت ارضی خود را نمایان کرد .در چنین فضایی احتماال خشم
و عصبانیت این رسانهها و فعاالن شناختهشده ضدانقالب در داخل
و خارج از کشورمان بعد از هر موفقیت ایران در عرصههای مختلف
و از جمله مسابقات قابل پیشبینی است؛ سوژهای که این بار دیگر
نه به شکل غیرمستقیم که با صراحتی بینظیر خود را در مواضع
روزهای گذشته جریان ضدانقالب نمایان کرد و چهرههای بدنام
خارجنشین ضمن ابراز خشم از موفقیت یک ورزشکار ایرانی ،از
عزمشان برای پس گرفتن مدال طالی «جواد فروغی» به علت
اشتغال در یکی از بیمارستانهای سپاه پاسداران انقالب اسالمی
سخنگفتند؛اتفاقیکهسالگذشتهنیزدرپوششتشکیلکمپین
«تحریم ورزش ایران» از سوی برخی مزدوران خارجنشین پیگیری
شده و ناکام مانده بود .با این حال احتماال پرسشی که در فضای
عمومی جامعه ایران مطرح میشود آن است که علت این خشم
و غضب چیست؟ اگر به فرض جریان ضدانقالب به عنوان عامل
اجرای سیاستهای آمریکا از موفقیت ورزشی یک پرستار شاغل

در بیمارستان بقیهاهلل خشمگین شده ،چرا سال گذشته به دنبال
تحریم ورزش ایران و ممانعت از حضور در میادین بینالمللی بوده
اس��ت؟ مسابقات ورزشی دقیقا چه تاثیری بر معادالت جریانات
معاند و وطنفروش داشته که آنها را به این سطح از جنون برای
جلوگیری از موفقیتهای ورزشی کشورمان کشانده است؟ پاسخ
این پرس��شها هرچند در ظاهر امر به مس��ائل ورزشی مربوط
میشود اما عمال پشت پرده سناریوی جریانهای ویرانیطلب و
ضدانقالب را عیان میکند.
■■جبر فالکت ایران؛ ضیافت خارجنشینان

خ��ط ثابت رس��انههای ضدانقالب در طول  4دهه گذش��ته
تاکید بر فالکت حتمی ایرانیان ،بزرگنمایی مشکالت و در نهایت
ناامیدس��ازی مردم بوده اس��ت؛ خطی که همواره در برهههای
مختلف و در ظاهر اطالعرس��انی درباره حوادث تلخی همچون
بالیای طبیعی و بیماری (سیل ،زلزله ،شیوع ویروس کرونا و )...یا
پوشش اعتراضات مردمی و درگیریهای خیابانی به وضوح قابل
مشاهده است .خط ثابت جریانات ضدانقالب برای خلق این تداعی
که فالکت یک پدیده جبری در جغرافیای ایران است به اشکال
مختلفی پیگیری میشود؛ خطی که نهایتا طلوع هیچ روز خوبی را
در ایران ممکن نمیداند و مهاجرت را تنها راه خوشبختی ایرانیان
توصیف میکند .در این فضا طبیعتا هر حادثه ،خبر و مؤلفهای
که به «خشنودی جمعی» و «غرور ملی» ایرانیان ختم شود به
عنوان امری نامطلوب تلقی میشود.
خواهناخواه ورزش به عنوان یک میدان رقابت ملی که بیشترین
جذابیت را برای مردم دارد دقیقا به عنوان یکی از میدانهای خلق
«خشنودی جمعی» و «غرور ملی» به حساب میآید؛ میدانی که
پیروزیهای آن گاه تبدیل به نوس��تالژی جمعی مردم میشود

و حت��ی شکس��تهایش نیز حس دلس��وزی همزمانی را میان
دهها میلیون ایرانی به وجود میآورد و در نهایت کلیش��ه «جبر
فالکت» را با چالش مواجه میکند .همین مساله به عنوان یکی
از اصلیترین اهداف بدخواهان ایران برای ناکام گذاشتن ورزش
ایران شناخته میشود .وقتی یک کشور تحت تاثیر بیسابقهترین
نظام تحریمی از سوی دشمنان در مضیقه قرار گرفته است و با
مشکالت اقتصادی و اجتماعی زیادی دستوپنجه نرم میکند،
رسانههای بیگانه تمام توان خود را بر تبدیل کردن این فشارها به
یک نارضایتی و ازخودبیگانگی جمعی میگذارند ،در این شرایط
پیروزی یک ورزشکار ایرانی و خلق «خشنودی جمعی» و «غرور
ملی» دقیقا در نقطه مقابل تمام اهداف بدخواهان قرار میگیرد
و ملتی را که به واسطه رنجهای تحمیل شده متفرق شده است
در موضوعی مشترک به یک رضایت واحد میرساند .تالش برای
سرکوب این رضایت و شادی مهمترین هدفی است که از سوی
این جریانات پیگیری میشود .تقالهای مسیح علینژاد به عنوان
یکی از بازوهای رسانهای جریانبرانداز که ابایی از تشویق دشمنان
ایران برای تشدید تحریمها و فشار بر مردم ایران ندارد ،برای تحریم
ورزش ایران و حمله آشکار به ورزشکار موفق ایرانی نشان از هراس
بدخواهان ایران از شکلگیری حتی لحظهای حس شادی و رضایت
در میان ایرانیان دارد.
■■علیههمبستگیجمعی

هویتزدایی از جامعه ایرانی و خنثی کردن تمام مؤلفههایی
که یک «ما»ی ایرانی را شکل میدهد از دیگر مالزمات فروپاشی
هر کشوری به حساب میآید .حمله به زبان فارسی ،تضعیف نهاد
خان��واده ،ترویج دینگریزی ،بیاهمیت جلوه دادن آینده وطن،
بیاعتبار کردن تاریخ مشترک و مفاخر ملی و ...در ظاهر امر مواردی

بیارتباط به یکدیگر هستند اما در عمل نشان از یک پروژه واحد
برای بیهویتسازی یک جامعه و از میان برداشتن تمام عوامل
همبستگی و همسرنوشتی آنها دارد.
گذار از انسجام ملی به عنوان سرمایه هر کشور برای دفاع از
خود در مقابل تجاوز و تعدی خارجی به افتراق و ازخودبیگانگی
ملی نیازمند تضعیف و خنثیس��ازی هر آن چیزی اس��ت که
مردم کش��وری را به فهم و ادراکی مشترک میرساند .مسابقات
ورزشی هرچند در ظاهر امر به عنوان یک تفنن جمعی شناخته
میشود اما عمال یکی از بسترهای فهم و ادراک مشترک پیرامون
حادثهای واحد در یک ملت است .زمانی که تمام مردم از پیروزی
یک ورزشکار به وجد میآیند یا لحظهای که همگی با ضربه فنی
ش��دن کشتیگیری آه و ناله س��ر میدهند در حال تجربه یک
حس مش��ترک ذیل حادثهای ملی هستند؛ حادثهای که در آن
معیار خوشی و ناخوشی نتیجهگیری نمایندهای از یک ملت است.
خشم معاندان ایران از موفقیت فرزندان ایران در آوردگاههای
بینالمللی سوای اینکه باعث تقویت خشنودی جمعی ایرانیان
میشود ،به این مساله نیز بازمیگردد که اساسا میدان ورزش به
تقویت همبستگی و همسرنوشتی مردم کمک میکند .از میان
برداشتن این همبستگی و تضعیف تجربه جمعی یکی از اهداف
براندازان و بدخواهان است.
چنانکه روز گذشته و در جریان مسابقه تکواندو میان نماینده
کشورمان با ورزشکار پناهنده شاهد فعالیت و موجسواری گسترده
رسانهها برای ایجاد دوقطبی و تقابل میان هموطنانمان بودیم؛ به
گونهای که آنها که تا روز قبل از موفقیت ورزشکاران ایرانی عصبانی
شده بودند ،سعی کردند پیروزی ورزشکار پناهنده شده را به عنوان
پیروزی یک ایرانی اطالعرسانی کنند (!)

