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توصیه رئیس جمهوری به وزیر و معاونان و مدیران ارشد وزارت اطالعات:

جامعه امن
نه جامعه امنیتی
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پیشنهاد وزیر کشور در کمیته اجرایی
کمیساریای عالی پناهندگان

رهبرمعظم انقالب در بازدید از نمایشگاه شرکتهای دانشبنیان
و فناوریهای برتر تأکید کردند

بازگشت داوطلبانه
پناهندگان به
کشورهای مبدأ

لزوم عبور از اقتصاد نفتی
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«ایران» ضمن بررسی برنامه
تولید  ۸میلیون بشکهای نفت
خام خبر میدهد

کشف دو میدان
جدید نفتی
و گازی

شــرعی ،قانونی و مردمی عمل کردن سه رکن اصلی فعالیت وزارت اطالعات است
رئیــس جمهــوری روز گذشــته در دیدار وزیــر ،معاونان و
گـــزارش
مدیران ارشد وزارت اطالعات ،تشخیص قانونگذار مبنی
گروه سیاسی
بر وزارتی بودن دستگاه اطالعاتی کشور را نشانه پذیرفتن
اصــل نظــارت بر این نهــاد ،از ســوی رئیس جمهــوری به عنوان منتخــب مردم؛
مجلس و سایر ارکان قانونی کشور دانست و درعین حال خطاب به مدیران ارشد
ایــن وزارتخانــه تأکید کــرد که رویکرد وزارت اطالعات بایســتی ایجاد و اســتحکام
«جامعه امن» و پرهیز از جامعه امنیتی باشــد .در این دیدار که در نهاد ریاســت
جمهوری در پاستور برگزار شد ،حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی شرایط
اقتصادی ،سیاسی ،امنیتی و نیز فرآیند مذاکرات در سفر اخیر به مقر سازمان ملل
را تشــریح و از تالشهــای وزارت اطالعــات در ایجاد ثبات اقتصــادی و امنیتی در

نماینده تهران در مجلس
در سؤالی از وزیر علوم گزارش داد

امنیت درونزا و مدنی

«گروه درمانی» در انجمن
حمایت از قربانیان اسیدپاشی

با تو میگویم که
همدرد منی
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تأکید بهزاد نبوی به لزوم شرکت
اصالحطلبان در انتخابات
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رئیــس جمهــوری در دیدار بــا مســئوالن وزارت اطالعات بر
موضــوع «جامعــه امن نــه امنیتی» به عنــوان رویکــرد این
یادداشت
مجموعه تأکید کرده اســت .اساســاً کیفیت زندگی انسانها
در جوامــع مختلف دارای ســه مؤلفــه امنیــت ،آزادی و رفاه
اســت .ســه مؤلفهای که نه تنها دارای همپوشانیها و فصل
مشــترکهای قابــل توجهی هســتند بلکه تأثیــرات متقابل
عمیقــی نیز بر یکدیگر دارند .عامل اصلی شــادابی و پویایی
جوامــع یعنی عامــل «رضایت» چیزی اســت کــه از معدل
علی نجفی
عضو کمیسیون
وضعیت ســه عامــل پیشگفته حاصــل میشــود .اما نکته
امنیت ملی و سیاست
اینجاســت کــه باید توجه داشــت هیچگاه عامــل رضایت با
خارجی مجلس
حذف و یا تضعیف یکی از ســه عامل فوق ،حتی در صورتی
که دو عامل دیگر در اوج باشــند محقق نمیشود .به عبارتی جامعهای که آزادی و
رفاه داشته باشد اما امنیت آن تأمین نشود ،هیچ گاه احساس رضایت و خوشبختی
نخواهد کرد .به همین ترتیب امنیت بدون آزادی نیز یا نمیتواند و یا به سختی قادر
خواهد بود که به رضایتمندی منجر شــود .اما نکته مهمتر و ظریفتر این است که
هر نوع امنیتی نیز منجر به ایجاد حس رضایت نخواهد شد .عامل امنیت میتواند
از طرق و شیوههای متفاوتی در جامعه تأمین شود اما امنیتی که رضایتمندی را به
دنبال دارد تنها امنیت درونزا و مدنی است .حتی روشهای سخت تأمین امنیت
یعنی روشهای پلیسی و اطالعاتی هم برای دریافت حس رضایت و مطلوبیت از
طرف آحاد شهروندان به امنیت درونزا به عنوان یک پیشنیاز مهم وابسته هستند.
اما امنیت درونزا و مدنی چیست و چگونه تأمین میشود؟
برای پاسخ به این سؤال میتوان توضیحات مفصل و گستردهای داد اما در یک
مجال کوتاه و خالصه میشــود امنیت درونزا را در تحکیم و تثبیت مفهوم واقعی
شــهروندی خالصه کرد .اساســاً یکی از اصلیترین ریشــههای ایجاد وضعیتهای
ضد امنیتی و بروز رفتارهای مخل امنیت در جوامع ،تشکیل یا تعمیق شکافهای
مختلــف در ســطح جامعه اســت .به طــور مثــال دزدیهای خرد حاصل شــکاف
طبقاتــی اقتصادی اســت و دزدیهــای کالن و فســادهای بزرگ حاصل شــکاف و
فاصله اقشار مختلف شهروندان در دسترسی به موقعیتها یا اطالعات خاص .یا
از منظری دیگر ریشه بسیاری از اقدامات ضد امنیتی شکافهای قومی ،مذهبی و یا
سیاســی حاصل از عدم رعایت اصل عدالت است .تحقق مفهوم واقعی شهروند
با تمام حقوقی که به عنوان یک انسان برای فرد در جوامع وجود دارد ،اصلیترین
زمینــه زدودن زمینههای شــکاف و بی عدالتــی و در نهایــت رفتارهای ضد امنیتی
اســت .بــه عبارتی برای امنیــت درونزا هر شــهروند به عنــوان کوچکترین عنصر
تشکیل دهنده جامعه باید خود را عمیقاًو واقعاًبخش تشکیل دهنده یک کل واحد
بداند که به خطر افتادن امنیت و نظم آن ،زندگی و منافع خودش را هم تحت تأثیر
منفی قرار میدهد .چنین شــهروندی اســت که به خطر انداختن منافع عمومی را
مترادف ایجاد خطر برای نفع شــخصی خود میبیند و بنابراین به صورت خودکار
در یک نظم اجتماعی درونزا شــریک شــده و خود تبدیل به عنصر تأمین امنیت
عمومی میگردد .به عبارتی در جامعهای که دارای قطببندیهای مختلف نیست
ط کشیهای مختلف تبدیل به پارههای متعدد «خودی و غیر خودی» نشده،
و با خ 
احساس تعلق عمومی است که اولین عامل تأمین امنیت میشود.
درســت در همین شــرایط اســت که اگر امنیت درونی جامعه توســط یک عامل
بیرونی و یا عوامل استثنای داخلی با خطر مواجه شود ،کلیت جامعه خود را همراستا
بــا نهادهای پلیســی و امنیتی علیه عامل مخل امنیت فرض کــرده و به صورتهای
مختلف ،حتی با بروز همدلی علیه آن عامل اقدام میکند .درست در چنین شرایطی
است که نیروهای عامل ایجاد امنیت در یک جامعه هم ورای میزان اقتدار فیزیکی و
مادی که دارند ،دارای یک اقتدار نفوذ مثبت در اذهان عمومی میشوند .این همان
عاملی است که باید در کشور ما بیشتر و عمیقتر از شرایط موجود به آن توجه شود.
امنیت درونزا و ایجاد جامعه امن به جای جامعه امنیتی توصیه کامالً صحیحی از
ســوی رئیس جمهوری اســت که برای تحقق آن الزم است تا بیش از آنچه که شاهد
هســتیم خود دولت در موضوعات مربوط به حقوق شــهروندی دســت به اقدامات
عملی زده تا شــاهد ارتقای اســتانداردها در این خصوص باشــیم .در واقع بخشــی از
این وظیفه خطیر بر دوش خود دولت است که با تأمین آزادیهای مشروع و تحقق
حقوق اولیه شهروندان کاری کند که با کمرنگ شدن فضای «خودی و غیر خودی» در
جامعه ،شاهد بهبود امنیت اجتماعی و درونزا باشیم.

اهداف اصلی ترکیه در شمال سوریه
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 100آقازاده با رانت
بورسیه شدند
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کشــور قدردانی کرد .به گزارش پایگاه اطالعرسانی ریاست جمهوری ،روحانی در
این دیدار ،بزرگترین سرمایه وزارت اطالعات را اعتماد رهبری ،مسئوالن و مردم
دانســت و ضمن تشــکر از زحمات مجموعه مدیران این وزارت در ادوار مختلف
و بویژه اکنون تأکید کرد :شرعی ،قانونی و همچنین مردمی عمل کردن ،سه رکن
اصلــی فعالیت و مأموریتهای وزارت اطالعات اســت .رئیس جمهوری با بیان
اینکه وزارت اطالعات از مهمترین دستاوردها و سرمایههای نظام اسالمی است،
افزود :اینکه بر اســاس قانون اساســی ،تنها دســتگاه اجرایی است که وزیر آن باید
مجتهدی عادل باشــد؛ یعنی متشــرع بودن کارکنان و نیز شــرعی و عادالنه عمل
کردن وزارت اطالعات نخستین و محوریترین رکن
فعالیت این دستگاه است.
صفحه 2را بخوانید

راه اصالحطلبی
صندوق رأی است
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در دو روز اخیــر ،انتشــار خبــر تصمیم جدیــد امریکا برای
خروج از مناطق کردنشــین شــرق فرات در شمال سوریه و
یادداشت
جدی شــدن تهدیدات رئیس جمهوری ترکیه برای حمله
بــه کردها در ایــن مناطق ،بازتاب وســیعی در رســانههای
منطقه و جهان پیدا کرده اســت .یکی از بسامدهایی که در
نوشتههای اغلب کارشناسان این حوزه به چشم میخورد،
این اســت که امریکا در اوج بدعهدی و بیوفایی ،کردها را
رها کرده است.
محمد علی
دستمالی
فــارغ از اینکه به کاربردن صفــات بیوفایی و بدعهدی
کارشناس
از منظر ترمینولوژی روابط بینالملل تا چه اندازه منطبق
مسائل منطقه
با واقعیت اســت ،باید به این مســأله توجه کرد که تحلیل
انگیزههــای ورود ترکیــه بــه آن منطقــه در چارچــوب دوقطبــی ترکــی – کــردی،
خطاســت و اساساً ،اهداف ترکیه فراتر از تالش برای سرکوب تحرکات پ.ک.ک
توگــو بــا صالــح مســلم رهبــر ســابق حــزب اتحاد
اســت .چنــدی پیــش در گف 
دموکراتیک کردهای ســوریه (پ.ی.د) در مورد میــزان اطمینان او و رفقایش به
حمایت امریکا ،سؤال کردم .پاسخ او شفاف و دقیق بود« :اساساً ما زمانی در آن
مناطق ســاح به دســت گرفتیم و در برابر تروریســتها از دیارمان دفاع کردیم
کــه امریکاییهــا حضور نداشــتند ».امریکاییها ،در جنگ با داعــش ،کردها را با
تجهیــزات رصد اطالعاتی یاری دادند اما واقعیت این اســت کــه نه تیم اوباما و
نه تیم ترامپ ،به کردها چک سفید امضا ندادند و کردها در شرایط خاصی قرار
گرفتند که ناچار شدند از امریکاییها کمک بگیرند اما قطعاً میزان این حمایت،
خیلی کمتر از آن چیزی است که سران ترکیه ادعا میکنند.
اردوغــان و معاونین او اعالم کردهاند ،واشــنگتن بیســت تا ســی هزار تریلی،
ســاح و مهمــات در اختیار کردها گذاشــته اســت! حتی اگر برای میــزان بار یک
تریلــی رقــم ناچیز ُ 10تــن را در نظــر بگیریم ،بر اســاس ادعای آنــکارا ،محموله
عظیمی به وزن دویســت تا سیصد میلیون کیلوگرم ،در اختیار کردها قرار گرفته
اســت! این در حالی است که آمار کل نیروهای شبه نظامی تحت امر پ.ک.ک،
شــامل واحدهای مدافع خلق یا ی.پ.گ و «قسد» یا قوات سوریه دموکراتیک،
حتی به عدد هفتاد هزار نفر هم نمیرسد .پس چرا ترکیه چنین رقمی را مطرح
میکند؟ پاسخ ،چندان پیچیده نیست .هدف این است که با بزرگنمایی در مورد
تهدیــدات نهادهای اقماری پ.ک.ک و تســلیحات آنهــا ،راه برای توجیه حمله
ترکیه به شــرق فرات ،فراهم شود و اردوغان به اهداف بزرگتری دست پیدا کند.
اگر نه شــواهد نشــان میدهد که در چند سال اخیر ،کردهای تحت امر پ.ک.ک
در ســوریه ،هیچگاه تهدید امنیتی جدی علیه ترکیــه انجام ندادهاند و این فقط،
ادبیــات ،منــش ،روابط و تحــرکات آنان بوده که اصطالحاً گزک به دســت ترکیه
داده است.
ëëهدف اصلی ترکیه چیست؟
در پاسخ به این سؤال باید گفت :اجتماع نمایندگانی از دویست نیروی مسلح
مخالف بشار اسد در شهر مرزی اورفای ترکیه و ادغام کل این نیروها در سازمان
جدیــد «ارتش ملی ســوریه» ،مطلقاً واقعه کماهمیتی نیســت .در شــرایطی که
تنها دو هفته از آغاز فعالیت کمیته تدوین قانون اساسی سوریه گذشته و جناب
ظریف ،بر ضرورت عادیســازی روابط آنکارا – دمشــق و بازگشــت به توافقنامه
امنیتــی آدانا تأکید میکند ،تیم اردوغان ،کل مخالفین مســلح اســد را به کمک
چندین ژنرال و افسر فراری ارتش سوریه سازماندهی میکنند و در مراسم ادغام
ایــن گروهها ،نخســتوزیر خودخوانــده دولت موقت خارج از کشــور ســوریه نیز
حضــور پیدا میکند و پرچم مخالفین اســد و ترکیــه در کادر عکسها در کنار هم
قرار میگیرند .بنابراین شــواهد نشــان میدهد که ترکیه اگر چه به شــکل آشکارا
دم از ضــرورت براندازی دولت اســد نمیزند اما برای ســازماندهی و حمایت از
مخالفین قسمخورده دمشق ،از هیچ تالشی دریغ نمیورزد.
ترکیه در تحرکات جدید خود در شــرق فرات ،در نظر دارد که میدان وسیعی
را در اختیار داشته باشد و با استفاده از دو کارت مهم ،اهداف خود را پیش ببرد:
.۱نزدیک به  ۴میلیون آواره سوری که میتوان با اسکان آنان در برخی از مناطق،
حوزه نفوذ جدید و مهمی دســت و پا کرد.۲ .اســتفاده از نیروی مســلح صدهزار
نفــری مخالفیــن اســد و همچنین جناح سیاســی
ادامه در صفحه 2
مخالفین.

مرده ای که
در شب چهلمش
به خانه برگشت

چرا ورزشگاه مسأله زنان شده است

«دغدغههــا و مشــکالت اصلــی بانــوان مــا ،ازدواج و
تأمیــن جهیزیه و اشــتغال و تحصیل اســت ،نه رفتن به
یادداشت
ورزشگاه .حضور در استادیومها برای تماشای مسابقات،
فقــط بــرای یک عــده معدود محدود شــکم ســیر القید،
مهم است».
این عبارات را افراد و رسانههایی که به محض مطرح
شــدن حضــور زنــان در ورزشگاه،چهارســتون بدنشــان
میلرزد ،بیان میکنند .چنان هم حرف میزنند که گویی
محمد مهاجری
روزنامهنگار
این مطالب را با مشــقت زیاد کشف کردهاند و کسی قبل
اصولگرا
از آنها به افتخار چنین کشفیاتی دست پیدا نکرده است.
دســت برقضا نویسنده این ســطور هم با این دوستان
همراه است که تماشای بازی فوتبال فالن دو تیم ،مسأله اصلی بانوان جامعه
ما نیســت .حتی اگر از اکثر همین خانمهایی که بلیت روز پنجشــنبه اســتادیوم
آزادی را خریدهانــد ســؤال کنید ،آنها هم خواهند گفت آنقدر مشــکل و گره در
زندگیشان هست که رفتن به ورزشگاه در میان آنها گم است! پس چه اتفاقی
افتاده که این موضوع به مسأله آنها تبدیل شده؟
پاســخ ایــن ســؤال از شــدت ســادگی ،به ذهــن نمیآیــد و آن این اســت که
ورزشگاه رفتن زنان را مخالفان موضوع ،به یک پدیده بغرنج تبدیل کردهاند.
پــارهای از روی دلســوزی میگوینــد اگر خانمها در اســتادیوم حضور پیدا کنند،
چــون مردهــا ممکــن اســت حرفهــای رکیــک بر زبــان آورنــد ،اخــاق زنها
خراب میشــود! خب معلوم اســت اگر خانمها در اســتادیوم از شنیدن چنین
حرفهایــی اذیت شــوند دفعه بعد نمیروند .وانگهــی مگر همین حرفهای
رکیک در کوچه و خیابان و ...رد و بدل نمیشود و گفتن آنها سند خورده است
به نام استادیوم؟
از ســوی دیگــر عــدهای گمــان میکننــد ایــن کار ،منجــر بــه ساختارشــکنی
میشــود .کدام ساختارشــکنی؟ همین خانمها اتوبوس و مترو سوار میشوند،
ســینما و پارک و کوه میروند و در هریک از اینها احتمال ساختارشــکنی وجود
دارد .چرا برای آنها نگران نیستیم؟
عــدهای نیــز احکام فقها را در این زمینه بــاز میگویند .حال آنکه فقها غالباً
و معمــوالً حکــم را بیان میکنند و تشــخیص موضوع با مکلف (مقلد) اســت.
کامــاً واضح اســت کــه حضور در اســتادیوم بــرای تماشــای ورزش از مباحات
اســت (این حکم است) و بیش از این ،چون به موضوع برمیگردد به مقلدین
و مکلفین مربوط است.
و سخن آخر آنکه ،واقعاً حضور زنان در ورزشگاه ،مسأله اصلی آنها نیست
امــا از بــس یک جریان سیاســی خــاص در آن دمیده اســت ،عدهای را ســر لج
آورده و میخواهند قضیه را به رو کم کنی سیاسی تبدیل نمایند.
همان جریان سیاسی که میخواهد لج طرف مقابل را دربیاورد با تهمت و
توهین ،آتش دعوا را شــعلهور میکند و مســألهای که براحتی قابل حل اســت،
به گره کور تبدیل میکند.
هنر ،این نیســت که موضوعات ســاده اجتماعی را سیاسی کنیم ،بعدش به
آن رنــگ جناحی بپاشــیم ،ســپس به دعوا و بلبشــو تبدیل کنیم و ســرانجام از
آن قصه امنیتی بســازیم .آنگاه برای حل کردن آن مجبور شــویم پای امریکا و
دشــمنان داخلی و خارجی را وســط بکشیم و ...از همان اول ،با صبر و حوصله
میتــوان موضــوع را از شــاخ و برگهــای سیاســی و ...تهــی کــرد و بــه گونــهای
برخورد کرد که موضوع بتدریج به تحلیل برود.

نشست خبری رئیس جمهوری دوشنبه
آینده برگزار می شود

پرویــز اســماعیلی ،معــاون ارتباطــات و اطالع رســانی
دفتــر رئیــس جمهوری از برگزاری نشســت خبری حســن
خبـــــر روحانــی در تاریــخ  ۲۲مهر  ۹۸خبر داد .به گزارش ایســنا،
پرویز اســماعیلی در «توئیتر» نوشــت« :نشســت خبری دکتــرروحانی رئیس
جمهوری با نمایندگان رسانههای داخلی و بین المللی ،بعداز ظهر دوشنبه
 ۲۲مهرماه  ۹۸برگزار خواهد شد».

فراتر از خبر
دعوت به خواندن و شنیدن

هر ماه همراه «ایران»

ضمیمه «ایران» تحلیلی  ،گفتمانی

به زودی منتشر می شود
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