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نخستين فجر بدون هاشمي
در آس��تانه دهه فجر آيت اهلل هاش��مي 
ديگر ميان ما نيس��ت. اين را هم همگي 
به خوبي مي دانيم كه جاي خالي ايش��ان توسط كسي 
پر نخواهد شد. ايشان از س��ال 42 در جريانات انقالب 
بوده و از سن 14 سالگي در پي مبارزه بودند. او همراه امام 
و انقالب و به بياني مغز متفكر انقالب بود. هميشه بايد 
در نظر بگيريم كه آيت اهلل هاشمي يك فرد عادي نبوده 
است. در س��ال هاي پس از پيروزي انقالب كه قدرت به 
دست نيروهاي انقالبي افتاد و جريانات مختلف سياسي 
تشكيل ش��د، آقاي هاشمي همواره فرد شماره دو نظام 
جمهوري اسالمي بود. هم در زمان امام)ره( و هم در زمان 
مقام معظم رهبري ايشان همواره فرد شماره دو كشور 
بودند. حاال كه ايشان در ميان ما نيست بايد اين را بدانيم 
كه در انقالب ما از اين دس��ت ضايعات زياد داشتيم. در 
سال هاي ابتدايي انقالب، ما چهره هايي همچون شهيد 
بهش��تي و ش��هيد باهنر را از دس��ت داديم. در طول 8 
سال جنگ شهداي بسياري داش��تيم. واقعا هم كسي 
نتوانست جاي شهيد بهشتي يا شهيد باهنر را پر كند اما 
بايد اين نكته را بدانيم كه از دست رفتن انسان هاي موثر 
و كارگش��ا در جامعه هرچند كه جامعه را دچار تاسف و 
تالم مي كند اما از يك طرف هم در جامعه انرژي ذخيره 
مي كند تا به سمت حل مشكالت قدم برداريم. اما خوب 
است كه بدانيم هاشمي چه مشي اي را دنبال مي كرد و 
از چه نگران بود؟ يكي از مواردي كه آيت اهلل هاش��مي 
همواره به آن اعتقاد داشت، اصالح امور از طريق راه هاي 
مسالمت آميز، غير خش��ن و غير راديكال بود. در تمام 
سال هاي پس از انقالب هم ايشان توانستند يك باالنس 
مناسبي را در كش��ور ايجاد كنند. نقش هايي همچون 
باالنس، ارتباط با معتدلين انقالب و ايس��تادن جلوي 
افراطي گري همواره مش��ي آقاي هاش��مي بود؛ نقشي 
بس��يار موثر كه حتي مخالفانش هم قبولش داشتند و 
مي دانستند كه خطي كه هاشمي آن را دنبال مي كند 
خط اعتدال اس��ت. زماني كه انقالب ها به نظام تبديل 
مي ش��وند ديگر آن روحيه قوي انقالبي در ميان مردم 
افت مي كند و مسائلي پيش مي آيد كه انسان ها را تحت 
تاثير قرار مي دهد. تاثيراتي كه ممكن است مثبت باشند 
يا منفي. برخي مسائل همچون جايگاه هاي سياسي، پول 
و برنامه هاي اقتصادي نظام انقالبي را كم كم با مش��كل 
و گاهي با بحران مواجه مي كند اما ستون هاي انقالب و 
افراد استخوان دار با تئوري هاي جديد حكومت داري و 
رويكردهاي عقلي شان باعث مي شوند كه برخورد كردن 
با جريانات به تاخير بيفتد. آيت اهلل هاشمي رفسنجاني 
هم نقش مهمي در اين برخوردهاي عقالني داشت. ديگر 
خصيصه اصلي اخالقي آيت اهلل هاشمي رفسنجاني اين 
بود كه همراه با حركت بدنه اجتماعي بود. هر زمان بدنه 
اجتماعي به كاركرد اركان نظام معترض بود ايشان هم 
معترض مي شد و همراه با مردم قدم برمي داشت. مساله 
اصلي اين است كه بدنه اجتماعي همواره از جريانات تند 
و راديكال پرهيز مي كند، مردم دنبال خشونت نمي آيند و 
مي خواهند همه چيز به خصوص در اين زمان با گفت وگو، 
مذاكره و تاكتيك هاي صلح آميز حل شود. آقاي هاشمي 
هم چند س��الي بود كه از اتفاقاتي كه در كشور مي افتاد 
دل نگران بود. از گزارش هايي كه در مورد ناهنجاري هاي 
اجتماعي مي ش��نيد ناراحت بود. شاهد هستيم كه در 
سال هاي اخير اخالق انساني و حرفه اي افول پيدا كرده 
و اين مساله آقاي هاشمي را رنج مي داد. كاركرد مديران 
جامعه، كاركرد قابل قبولي نيست يعني آن انگيزه هايي 
كه در دهه هاي اول و دوم انقالب در مديران و كارشناسان 
بود رو به افول رفت و همه بزرگان نظام را به فكر واداشته 
اس��ت. آيت اهلل هم از اين مساله رنج مي برد. مي دانست 
كه م��ا براي اه��داف متعالي انقالب كردي��م اما حاال با 
ناهنجاري هاي اجتماعي و فسادهاي اقتصادي مواجه 
هس��تيم كه ديگر در جامعه اپيدمي ش��ده است. اين 
روزها همه از فساد رنج مي برند و اين مساله مهمي است. 
مجموعه اينها مس��ائلي بود كه هاشمي را رنج مي داد و 
اميدواريم اراده واحدي در كشور باشد كه در خأل ايشان 
به خود بياييم و فس��اد، افول اخالقي و ناهنجاري هاي 

اجتماعي را سامان دهيم. 
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دوازدهم بهمن امسال با يك تفاوت بزرگ از راه رسيد؛ ديگر هاشمي نيست كه از امام و انقالب بگويد

نخستين فجر انقالب بدون هاشمي

سهم صداوسيما در اشكاالت فضاي مجازي
هر رويدادي كه در كشور رخ مي دهد 
به نحوي پ��اي فضاي مج��ازي نيز به 
ميان كش��يده مي ش��ود. فضايي كه در حال غلبه بر 
فضاي واقعي است و ديگر نمي توان موجوديت آن را 
ناديده گرفت. نكته جالب ماجرا اينجاست كه ماهيت 
اعتراضات نسبت به اين فضا نيز در حال تحول است 
و كم كم نگرش ها از سوي فيلتر كردن و بستن آنها در 
حال عب��ور بوده و به ح��ركات و اقدامات ايجابي نظر 
دارند. يكي از آخرين اظهارات افراد و شخصيت هاي 
بانفوذ در جامعه از سوي آيت اهلل مكارم شيرازي است: 
»در اختيار داش��تن رس��انه هاي قدرتمند از س��وي 
دشمنان سبب شده كه رسانه برتر همواره در اختيار 
آنها باشد اما دولت هاي اسالمي بايد با اتحاد با يكديگر 
رس��انه هايي قوي و غالب بر رس��انه هاي خارجي به 
وجود آورند... رسانه ها در دنياي امروزي نقش اصلي 
را در اطالع رساني به مردم به عهده دارند و اين نقش 
در آينده نزديك گس��ترده تر نيز خواهد ش��د. . . بايد 
رسانه ها هدف درستي را دنبال كنند و مطرح كردن 
هر حرفي براي تخريب ديگران كار درس��تي نيست 
ازاي��ن رو بايد مراقب نفس خود ب��وده و از دامن زدن 
به ش��ايعات بپرهيزيم... بايد اذعان كرد كه مبارزه و 
برخورد با اين فضاها كار ساده اي نيست و گسترش اين 
فضاها جامعه را به ترويج فساد در دنيا سوق مي دهد 
چراكه افرادي كه به دنبال ترويج فساد در دنيا هستند 
از اين فضاها استفاده بيشتري مي كنند... فيلتر كردن 
مشكل فضاي مجازي را حل نمي كند و بايد دسترسي 
به آموزه هاي ديني آسان تر شده و در اين زمينه اهتمام 

جدي داشت.«
درباره فضاي مجازي و كاس��تن از اث��رات منفي آن 
سخن بس��يار اس��ت ولي اظهارات فوق قابل توجه و 
دقيق اس��ت. اين نگرش كه با فيلتر و مسدود كردن 
نمي توان مش��كل را حل كرد، بايد س��رلوحه امور و 
سياس��تگذاري ها قرار گيرد. هنوز ه��م فيلتر بودن 
فيس بوك و برخي ش��بكه هاي ديگر جز اينكه امتياز 
منفي براي فضاي رسانه اي ايران محسوب مي شود، 
هيچ نتيجه ديگري ندارد. به عبارت دقيق تر اقدامات 
سلبي و بازدارنده در برابر فضاي مجازي مثل كوبيدن 
به فوالد آب ديده با استخوان هاي نحيف دست است 
تا بلكه آن را به عقب براند يا خم كند. بدون ترديد در 
اين مبارزه استخوان هاي ما است كه خرد خواهد شد. 
تنها راه براي مقابله داشتن رسانه اي قدرتمند است. 
تجربه شبكه الجزيره مي تواند براي ما ايرانيان آموزنده 
باشد. اين شبكه طي مدت قابل توجهي توانسته بود 
انحصار رس��انه اي غربي ها را بش��كند و به يك شبكه 
قابل اعتماد تبديل شود ولي از هنگامي كه جنبش به 

اصطالح بهار عربي آغاز شد، اين شبكه خود را وقف اين 
جنبش كرد. دفاع از جنبش بهار عربي در اساس ايراد 
چنداني نداش��ت، ولي هنگامي كه يك رسانه تبديل 
به ابزار آن شود و در خدمت آن در آيد، موجب سقوط 
آن رسانه خواهد شد، و در نتيجه با افول اين جنبش، 
الجزيره نيز همراه آن مس��ير نزول را پيمود و امروز از 
آن رسانه اي كه زماني حرفي براي گفتن داشت خبر 

چنداني در ميان رسانه ها نيست. 
علت اصلي رشد شبكه هاي مجازي در ايران و نيز بروز 
ويژگي هاي غيرسازنده در آن را مي توان در عملكرد 
صداوسيما يا محدوديت هاي مطبوعاتي جست وجو 
كرد. اجازه دهيد از ي��ك مثال ملموس كه در همين 
هفته گذش��ته رخ داد آغاز كنيم. يك اتفاق و حادثه 
مهم و ناگوار در ش��هر تهران رخ داد و يك ساختمان 
بلند و نماد نوس��ازي در ايران وي��ران و تعداد زيادي 
آتش نشان در زير آوار ماندند. طبيعي است كه مردم 
عالقه دارند، بدانند چرا اين اتفاق افتاده و خبرهاي آن 
چيست؟ بدون شك اگر صداوسيما در تامين اين دو 
نياز درست عمل مي كرد، كمتر فردي حاضر مي شد 
به اخبار و تحليل هاي فض��اي مجازي پناه ببرد. ولي 
صداوسيما چه كرد؟ به جاي آنكه مرجع اصلي مردم 
براي تاييد و رد اخبار باشد، خودش از فضاي مجازي 
اخبار و توليدات آن را درخواست مي كرد و چه بسيار 
اخباري كه اعالم كرد و سپس تكذيب شد. ولي مهم تر 
از اخبار بحث تحليل است، تحليلي كه در صداوسيما 

به نسبت يكطرفه بود. چرا؟
تعداد اعضاي ش��وراي شهر تهران كمابيش ميان دو 
جناح به نسبت مساوي تقسيم شده است. در چنين 
مواردي طبيعي است كه رس��انه ها براي گفت وگو و 
كس��ب خبر و تحليل به اعضاي اين ش��ورا مراجعه 
كنن��د. ولي جهت گيري صداوس��يما در گفت وگو با 
اعضاي اين شورا به طور كامل سوگيرانه بود و جناح 
اصالح طلب ش��ورا كه طبعا حرف ه��ا و تحليل هاي 
متفاوتي داشت در اين رسانه حضور نداشتند. خوب 
مخاط��ب بايد چه فكري كند؟ آيا جز اين اس��ت كه 
اعتمادش به اين رسانه و بي طرفي آن زايل مي شود 
و يقين مي كند ك��ه آنان حتما قصد دارند كه چيزي 
را پنهان كنند؟ طبيعي است كه در چنين شرايطي 
به رسانه هاي جايگزين پناه مي برند. فضاي مجازي 
دم دست ترين رسانه است. وقتي كه رسانه ملي بايد 
توليدكننده خبر و تحليل درس��ت باش��د، كاركرد 

خ��ود را فرام��وش مي كن��د، فضاي 
مجازي جايگزين آن مي شود و ديگر 

نمي توانيم انتظار داش��ته باش��يم كه فضاي مجازي 
كاركرد و عملكرد درستي داشته باشد. 

سرمقاله
روزنامه اعتماد
شوراي نويسندگان

اهميت سفر وزير خارجه فرانسه به تهران
از بعد از پيروزي انقالب اسالمي در ايران، روابط ايران و 
فرانسه داراي فراز و نشيب هاي قابل  توجهي بوده است. 
جنگ س��فارتخانه ها، حضور فعال منافقين در فرانس��ه و حمايت از 
رژيم صدام در جنگ تحميلي از اقداماتي بوده است كه در دوره هايي 
بر روابط ايران و فرانسه سايه افكنده بود اما در مقابل حضور حضرت 
ام��ام)ره( در نوفل لوش��اتو، مقابله با طرح تحريم��ي داماتو در دوره 
رياست جمهوري كلينتون و همچنين پيشقدم شدن در توسعه روابط 
سياس��ي و اقتصادي بعد از توافق هسته اي از جمله تحركات ويژه اي 
بوده است كه فرانسوي ها از خود بروز داده اند. بعد از توافق هسته اي 
سفر رييس جمهور كشورمان به فرانسه باعث شد كه دو كشور بتوانند 
بس��تر يك روابط خوب سياسي، اقتصادي را فراهم كنند كه با وجود 
محدوديت ها و كندي عملياتي و اجرايي شدن برجام مي توان گفت 
كه فرانس��وي ها بهتر از ديگر رقباي اروپايي خود توانسته اند با طرف 

ايراني تعامل داشته باشند. 
فعال شدن مجدد ش��ركت هاي اتومبيل س��ازي، شركت هاي نفتي 
فرانسه و نيز امضاي قرارداد خريد يكصد هواپيماي مسافربري ايرباس 
از تحوالت مهم روابط دو كش��ور در اين مدت زمان نس��بتا كوتاه به 
حساب مي آيد. سفر آقاي مارك آيرو، وزير امور خارجه فرانسه به تهران 
در اين مقطع از اهميت خاص سياسي و اقتصادي برخوردار است، هر 
چند گفته مي شود آقاي آيرو درراس هيات اقتصادي و براي شركت 
در نشست كميسيون اقتصادي دو كشور وارد تهران شده است ولي 
گفت وگوي سياسي با مقامات كشورمان نيز مي تواند بسيار پراهميت 
باشد. مسائل مربوط به سوريه پس از آتش بس و نتايج نشست آستانه 
با توجه به عالقه مندي و نفوذ فرانسوي ها در حوزه شام مي تواند براي 
آنها حساس باشد به ويژه به خاطر روابط سرد روسيه با اروپا و به ويژه 
آلمان وفرانس��ه به جهت تحريم هاي اقتصادي روسيه و اختالف نظر 
بر سر توافق مينسك، اروپايي ها در اين مذاكرات نقش ندارند. شايد 
فرانس��وي ها به علت روابط نه چندان مطلوب خود با تركيه و روسيه 
عالقه مند باشند از سياسيون ايراني اطالعاتي دريافت كرده و نسبت 
به آينده اين منطقه و ديدگاه هاي بازيگران اصلي تحليل درست تري 

داشته باشند. 
طبيعي است كه در بين همه كشورهاي اروپايي، فرانسوي ها در مورد 
مس��ائل و بحران هاي شام به ويژه س��وريه و لبنان خود را ذي حق تر 
مي دانند به خصوص در وضعيتي كه با وجود كم توجهي نسبي دولت 
اوباما نسبت به تحوالت سوريه، دولت كنوني امريكا به رهبري ترامپ 

نظرات صريح و قاطعي نس��بت به برخورد با تروريسم و ايجاد منطقه 
پرواز ممنوع در سوريه اعالم كرده است. 

فرانسوي ها اخير نسبت به صداهايي كه از داخل امريكا جهت تضعيف 
برج��ام يا وضع قوانيني كه بتواند در اجراي درس��ت آن تزلزل ايجاد 
كند حساس��يت نش��ان داده اند و در مكالمه تلفني اخير آقاي اوالند 
رييس جمهور فرانسه با رييس جمهور جديد امريكا نسبت به هرگونه 
خدشه اي نس��بت به برجام هشدار داده ش��ده است. طبعا هم طرف 
ايراني و هم طرف فرانس��وي در مذاكرات امروز نگراني هاي خود را از 
تحوالت اخير صورت گرفته در واشنگتن اعالم مي دارند ضمن اينكه 
بر اجراي دقيق برجام از سوي طرف هاي ذي ربط تاكيد خواهند كرد. 
اين نكته قابل ذكر اس��ت كه با روي كار آمدن آقاي ترامپ هم طرف 
ايراني و هم اتحاديه اروپايي تحت فشار قرار گرفته است. هر چند كه تا 
يكي دو هفته قبل اين نگراني ها از سوي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا 
بيشتر احساس مي شد ولي با روشن شدن تدريجي موضع ترامپ در 
رابطه با ايران و صدور فرمان هاي چند روز اخير به نظر مي رسد ايران 
و اتحاديه اروپايي بايد نگراني هاي مشتركي از وضعيت پيش آمده در 
امريكا داشته باشند. تاكيد و تشويق بريتانيا براي خروج از اتحاديه از 
سوي آقاي ترامپ كه چندين بار به زبان آورده و تالش وي جهت از هم 
پاشيدن اين همگرايي منطقه اي نسبتا موفق، به طور جدي اروپاييان 
به ويژه آلمان و فرانس��ه را نگران كرده است. هر چند با تعهدات مالي 
لفظي پذيرفته شده از س��وي بعضي از كشورهاي اروپايي و مالقات 
نخس��ت وزير انگلس��تان با ترامپ نگراني ها در رابط��ه با ناتو كاهش 
يافته ولي باتوجه به جديتي كه آقاي ترامپ نس��بت به توسعه رابطه 
با روسيه و همكاري هاي موردنظرش نشان مي دهد هنوز اروپايي ها 
نتوانس��ته اند اعتماد الزم را در مورد مسائل امنيتي خود پس از ورود 
ترامپ به كاخ سفيد به دست آورند. عالوه بر مسائل فوق همكاري هاي 
اقتصادي آتي با اروپا هنوز ناروشن است و مشكل اصلي اين است كه 
متحدين اصلي امريكا در اروپا حتي نمي دانند كه فردا يا در روزهاي 
آينده چه تصميماتي در كاخ سفيد گرفته مي شود و اين تصميمات 
چه كش��ورهايي از جهان را با نگراني روبه رو مي سازد. هرچند ترامپ 
قاطعيت خود را براي مبارزه با تروريسم نشان داده ولي اروپا نگران اين 

است كه اقدامات ناشناخته و نامعلوم رييس جمهور 
جديد امريكا در مبارزه با تروريس��م ممكن است به 

جاي كاهش خطرات امنيتي مربوطه، منجر به تشديد بحران، تندروي 
بيشتر در خاورميانه و حتي ايجاد جنگ بزرگ تري در منطقه شود كه...
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