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مستبدین در جهت کسب پیروزی با حاکمیت ترس ،از همان روشی استفاده
میکنند که فرعون و همه فرعونیان بهره بردند .طایفه طایفه کردن مردم با
«خودی و غیرخودی کردن ملت» و قرار دادن مردم در مقابل هم و سرانجام رنگ
قدسی بخشیدن به قدرت...
میرحسین موسوی ،پیام به دانشجویان به مناسبت ماه دانشجو

کارنامه مدیریت جهان در سیاست خارجی دولت دهم

پـنـج آبرو ریزی دیپلماتیک در کمتر از یکماه
یک سال قبل آقای نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی ایران با جدی
دانستن رکود در اقتصاد کشور اعالم کرد« :در بیشتر مناطق صنعتی
کشور حدود  ۵۰درصد از واحدهای تولیدی در حال تعطیلی هستند و
براساس تحلیلی که اتاق ایران انجام داده است ،بیشتر واحدهای تولیدی
کشور با کمتر از  ۳۰درصد ظرفیت اسمی خود مشغول کار هستند».
(وب سایت اتاق ایران ،شنبه  ۶آذر )۱۳۸۹

هشدار یک سال قبل آقای نهاوندیان در حوزه اقتصادی ،امروز در
روابط خارجی کشور نیز مصداق دارد و در حالی که فریادهای «مدیریت
جهان» احمدینژاد گوش فلک را کر کرده است ،بیشتر صاحبنظران
و تحلیلگران مسائل روابط خارجی کشور بر این باورند که سیاست
خارجی کشور در اکثریت مناطق جهان در حال تعطیلی است.
تاکنون دلمان به این خوش بود که اگر رابطهای با کشورهای مطرح
جهان نداریم و به اکثر سفرای ما در کشورهای اروپایی حتی در سطح
مدیرکل نیز مالقات نمیدهند و وزیر امور خارجه ما علیرغم کثیرالسفر
بودن – که حتی داد رییس دولت را نیز درآورد – نتوانسته حتی به یک
کشور اروپایی سفر در چارچوب روابط دوجانبه داشته باشد و رابطه
غربیها با رییس دولت در حکم جن و بسماهلل است ،ولی چه باک که
ما را در کشورهای آفریقایی و آمریکای التین در حد یک ابرقدرت
تحویل میگیرند و نزد آنان اعتبار داریم.
ولی ظاهر حادثه نیجریه ،از قصر ترک خوردهی روابط ایران با این
کشورها نیز پرده برداشت و هنوز متکی پای خود را از ابوجا بیرون
نگذاشته بود که مقامات این کشور آفریقایی موضوع ارسال تسلیحات
را به شورای امنیت سازمان ملل گزارش کردند تا از این رهگذر ،پرده
بعدی این سناریو که قطع رابطه دولت ذرهبینی گامبیا با ایران – آن هم
به پیشدستی آن کشور – بود ،رقم بخورد .حادثهای که کاخ شیشهای
سیاست آفریقایی ایران را فرو ریخت تا احتماال حوادث دیگری را در
آینده رقم بزند و تتمه آبروی کشور را هم به حراج بگذارد.
اتفاقاتی که در یکی دو ماه گذشته در سیاست خارجی ما رقم خورد
و مستقیما عزت و آبروی کشورمان را هدف قرار داد ،آشکارا ناشی
از بیکفایتی است و نمیتواند – و نباید – تحت عنوان مصالح کشور
با بیاعتنایی و توجیه روبهرو شود .چند نمونه را فقط از باب تذکر
یادآوری میکنیم:
 .۱کشور کوچک گامبیا که روابط بسیار مستحکمی با ایران داشت،
به خاطر اشتباه فاحش دستگاه دیپلماسی ،در یک اقدام بیسابقه با
اعالم قطع کلیه مناسبات خود با ایران ،به کارکنان نمایندگی ایران در
آن کشور و کلیه ایرانیانی که از طرف دولت ایران در گامبیا فعالیت
میکنند ۴۸ ،ساعت مهلت داد تا خاک این کشور را ترک کنند.
برای آگاهی بیشتر از اینکه گامبیا چگونه کشوری است و در
پاسخ به تخطئه برخی از نمایندگان محترم مجلس که به جای انجام
مسولیتهای خود در قبال کشور سعی در ماست مالی کردن این حادثه
کردند و گفتند «اصال ما در این کشور سفارت نداشتیم!» خاطرنشان

اخ

بار کوتاه
شکایت از محمدتقی رهبر به خاطر زدن اتهام
رشوهگیری به قضات

میکنم که گامبیا همان کشور کوچکی در غرب آفریقاست که:
* آقای احمدینژاد سال قبل طی سفری رسمی به بانجول گفته
بود :مصمم هستیم در زمینه ارتقاء روابط با گامبیا گامهای مستحکمی
برداریم و در این راه هیچ عاملی نمیتواند ما را متوقف کند.
* اولین کشوری بود که از آقای احمدی نژاد به عنوان میهمان ویژه
در اجالس سران آفریقا در بانجول ( )۱۳۸۵دعوت کرد.
 .۲کمیته اجتماعی ،بشردوستانه و فرهنگی مجمع عمومی سازمان
ملل ،قطعنامهای با  ۸۰رأی موافق و  ۴۴رأی مخالف درباره وضعیت
حقوق بشر و مسائل اجتماعی – انسانی ایران صادر کرد ۵۷ .کشور به
این قطعنامه رأی ممتنع دادند.
خبرگزاری رسمی و منابع نزدیک به دولت کریمه با جمع زدن
آراء مخالف و ممتنع نوشتند« :قطعنامه ضد ایرانی حقوق بشر علیرغم
مخالفت  ۱۰۱کشور در سازمان ملل به تصویب رسید ».فارغ از اینکه
این قطعنامه اهمیتی دارد یا نه ،نکته مهم سرمایهگذاری سنگین دولت و
دستگاه دیپلماسی و قضایی کشور برای شکست دادن این قطعنامه بود.
برای اولین بار محمدجواد الریجانی برای رایزنی با کشورهای مختلف
به نیویورک اعزام شده بود ،و هرچند مشاور امور بین الملل قوه قضائیه،
آن را قطعنامهای «سیاسی و ضد ایرانی» خواند که حاصل فشارهای غرب
بوده و از ارزش چندانی برخوردار نیست ،ولی خود میداند که برای
عدم تصویب آن هر کاری که در توانش بود ،انجام داد.
 .۳یک هفته قبل از رأیگیری برای این قطعنامه ،همه خبرگزاریهای
کوچک و بزرگ جهان خبری را به طور همزمان روی خروجیهای
خود آوردند« :تالش ایران برای کسب یک کرسی در هیأت اجرایی
زنان سازمان ملل متحد ناکام ماند».
از حوزه آسیا  ۱۰کشور برای  ۱۰کرسی سهمیه قاره در هیأت اجرایی
این نهاد داوطلب شده بودند که ایران نیز در زمره این کشورها بود و

خودکشی ایوب قنبرپوریان،
زندانی گمنام حوادث بعد از انتخابات

جمعی از قضات تهران در شکوائیهای به دادستان دادگاه ویژه
روحانیت با ابراز نگرانی از طرح مسئله رشوهگیری قضات از سوی
محمدتقی رهبر نمایندهی مردم اصفهان ،خواستار پیگرد قانونی و
قضایی این نماینده مجلس شدهاند .محمدتقی رهبر مدعی شده بود
که برخی از قضات در دادگاههای کشور رشوه دریافت میکنند.

جمعی از زندانیان سیاسی بند  350تاکنون چندین نامه به مسووالن
قضایی نوشته و با توجه به وضع وخیم ایوب قنبرپوریان ،خواستار
آزادی هرچه سریعتر وی شدهاند.آنها در نامههای خود تاکید
کردهاند که ایوب از نظر جسمی و روحی به شدت بیمار شده است
و هرچند هم بندانش تمام سعی خود را برای محافظت از وی به
کار گرفتهاند اما مراقبت از وی در ماههای اخیر خیلی دشوار شده و
مسوولیت هرگونه اتفاقی با مسووالن قوه قضاییه ایران است.

گفته میشود در پی حضور ماموران امنیتی در منزل بعضی از
جوانان اصالحطلب ،تعدادی بازداشت و تعدادی دیگر نیز به دادسرای
اوین فراخوانده شدهاند .نیروهای امنیتی همچنین با حضور در منزل
دکتر کیانوشراد عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت دختر ایشان
ساجده کیانوشراد و بهروز شاهرخنیا همسرش را دستگیر کردند.

جمعی از خانوادههای زندانیان سیاسی ،با نگارش نامهای به اعضای
شورای شهر تهران ،از آنان خواستهاند تا با استفاده از اختیارات قانونی
خود ،از محلهای نگهداری زندانیان سیاسی بازدید کنند و با تحقیق
در اینباره به عنوان نمایندگان مردم ،از شرایط زیست زندانیان و
رفتار مسئوالن زندان خانوادهها را مطلع سازند.

بازداشت ساجده کیانوشراد و همسرش

پشت دیوارها با سیمهای خاردار چه میگذرد؟

علیالظاهر باید بدون هیچ مانعی این کرسی مهم را به دست میآورد.
تردید نباید کرد که کسب این کرسی برای دولت دهم از
اولویتهای دیپلماتیک بود که در صورت تحقق ،فریاد پیروزی آنان
گوش فلک را کر میکرد .ولی مانند همیشه «استکبار جهانی» به مقابله
با ایران برخاست و ضمن نارضایتی از راهیابی ایران به هیات اجرایی این
نهاد بینالمللی ،از کشور «تیمور شرقی» خواست که خود را کاندیدا
نماید و عجیب اینکه این کشور کوچک آسیایی با  ۸سال تاریخ از زمان
استقالل ( )۲۰۰۲و کمتر از یک میلیون جمعیت ،با اختالفی چشمگیر
( ۳۶رأی در مقابل  ۱۹رأی) ایران مدعی مدیریت جهان را شکست داد
و به جای ایران به عضویت هیأت اجرایی زنان سازمان ملل انتخاب شد.
 .۴در همان زمان که تیم اعزامی به سازمان ملل متحد از سرافکندگی
شکست در مقابل تیمور شرقی روی بازگشت به وطن را نداشت ،دولت
چین که دارای روابط استراتژیکی با ایران است و رییس دولت هیچ
فرصتی را برای تمجید از روابط عالی پکن – تهران از دست نمیدهد،
به طوری که حتی برای افتتاح سالن ایران در نمایشگاه اکسپو ۲۰۱۰
شانگهای شخصا عازم آن کشور شد ،در مراسم افتتاحیه بازیهای
آسیایی گوانگجو در مقابل دیدگان حیرت زده صدها میلیون بیننده در
صفحات تلویزیونهای خانگی و دهها هزار حاضرین در سالن مراسم،
نام مجعول خلیج فارس را به دنیا عرضه میکند و عجیب اینکه هیچ
اتفاقی هم نمیافتد و در حالی که ورزشکاران ایرانی در پیروی از
سیاستهای کشور از رویارویی با ورزشکاران رژیم اشغالگر قدس سر
باز زده و از کسب مدالهای زرین – که آرزوی هر قهرمانی است
که سالها برای آن زحمت کشیده و تمرینهای طاقتفرسا را به جان
خریده – باز میمانند ،ولی مسئوالن و رؤسای ورزش کشور بی هیچ
دغدغهای در سالن نشسته و به تماشای مراسم افتتاحیه ادامه میدهند و
آب هم از آب تکان نمیخورد.
 .۵در ادامه افتخارات دولت در مدیریت جهان ،اتفاق ساده دیگری
نیز رقم میخورد .یونسکو که بارها رسانههای کشور از آن با عنوان
«سازمان معتبر جهان» یاد کردهاند ،با صدور اطالعیهای «به خاطر عدم
احراز شرایط الزم برای سازماندهی موثر یک همایش مورد قبول
سازمان ملل» حمایت خود را از برگزاری همایش بینالمللی فلسفه در
ایران پس میگیرد.
به راستی چه نهاد و سازمانی مسئول رسیدگی به این رسواییهای
دیپلماتیک است؟ تنها یک مورد از این اتفاقات در هر کشوری کافی
است تا وزیر امور خارجه را وادار به استعفا کند و رییس دولت را به
مجلس بکشاند.
اما انگار بهتر است ما هم لب فرو ببندیم و بگذاریم آقایان
احمدینژاد و متکی همچنان در رویاهای خود از برنامههایی که برای
مدیریت جهانی دارند ،سخن بگویند و آقای مشایی هم «تغییر در
سیاستهای اعالمی در دنیا» را با «روش مدیریتی دکتر احمدینژاد و
اندیشهها و بیانات ایشان» اعالم نماید.

وزیر بهداشت :آتشفشان ایدز در راه است

وزیر بهداشت گفت :آنچه برای ما خطر جدی است مسائل
مربوط به ارتباطات اخالقی است که منجر به بیماری ایدز شده و
پیشبینی میکنیم تعداد مبتالیان در چند سال آینده  ۵برابر شود.

تاجزاده :محسنی اژهای خود متهم است

سید مصطفی تاجزاده در مالقات کابینی با همسرش در واکنش به
تکذیب رفتار بد با زندانیان گفت :توجه مردم را به درخواست تحقیق
و تفحص زندانیان بند دوالف از مجلس جلب میکنم و نیز شکایتی که
خودم از قرارگاه ثاراهلل سپاه به دلیل ضرب و شتم و فحاشی و تهدید و
روشهای غیرقانونی در بازجوییها دارم و با توجه به این که اطالع
دارم عالوه بر من آقایان صفایی فراهانی ،سلیمانی ،عربسرخی،
زیدآبادی ،سحرخیز ،مهدی محمودیان ،حمزه کرمی ،عبداهلل مؤمنی
و دیگر عزیزان مورد شکنجه و آزار واقع شدهاند ،متعجبانه میخواهم
بدانم اساساً مصادیق شکنجه از نظر آقای اژهای چه هست؟! البته
مسئولیت آقای اژهای «دادستانی» است در حالی که خود «متهم» است.

آگاهی چشم اسفندیار خودکامگان است .همه با هم برای گسترش آگاهی به دایره کسانی که به فضای مجازی دسترسی ندارند.

