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موازنه قوا در
منطقه باید حفظ شود 

گفت وگو  با نوذر شفیعی

یارگیری از نیروهای 
سرخورده اجتماعی 
حسین ابراهیم نیا

مدیون نظام هستم 
گفت وگو  با محمود مشحون

محذوریت داریم 
سیدرضا اکرمی

ایران، روسیه، آمریکا و ترکیه هر یک 
چه منافعی در سوریه جدید دارند؟

تجربه بوسنی تکرار نشود 

رقابت 
در شام 

40 سال محکم ایستادیم

داعش؛ به سمت 
مدیترانه یا آسیای مرکزی

دولت مجازی

بایکوت

گفت وگو  با علی علیزاده 

آینده داعش چه خواهد شد؟

آیا نهاد دولت در ایران 
ضعیف شده است؟

تقابل احمدی نژاد با نهادهای نظام وارد 
مرحله جدیدی شده است 

یادداشت هایی از سیدعلی قائم مقامی، امیرعلی ابوالفتح 
داوود احمد زاده و میرقاسم مومنی درباره آینده سوریه 

الریجانی شخصیت مناسبی برای ریاست جمهوری پس از روحانی است/  
روحانی اولین رئیس جمهور غیرایدئولوژیک ایران است /  استهالک 
امید طرفداران روحانی جا را برای قالیباف باز می کند / بعد از اینکه از 
سیاست خارجی مورد نظر رهبری صحبت کردم در بی بی سی بایکوت 
شدم / مساله تنش زدایی در نگاه اصالح طلبان، ذهنی و تخیلی بود /  
نگاه روحانی به آمریکا واقع گرایانه تر شده است



كتابخانه بازسازي شده ارغوان تهران
كتابخانه  عمومی ارغوان واقع در بوستان ارغوان خيابان دولت، در سال 
1385 تأسيس شــد. اين كتابخانه در حال حاضر با مجموعه اي بالغ بر 
30هزار جلد كتاب و داشــتن بخش هاي كتب التين، نشريات، كودك، 
منابع ديداري و شنيداري و ســالن مطالعه )روزهای زوج ويژه  آقايان و 
روزهای فرد ويژه  خانم ها( به مردم منطقه 3 تهران خدمت رساني مي كند. 
امكان دسترسي به اين كتابخانه از طريق خطوط قطار شهري)خط يک: 
ايستگاه های شهيد صدر و قلهک و خط سه: ايستگاه نوبنياد( ميسر است.
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طرح:سوميندوساالنهكارتونكتاب
نداشجاعي

نام كتاب..................................................... روز خدا
نويسنده................... محّمدهاشم پوريزدان پرست
انتشارات................................................. سوره مهر
تعداد صفحات...................................... 3۴0 صفحه

شماره ۸۹ فصلنامه علمی- پژوهشی »تحقیقات اطالع رسانی و 
کتابخانه های عمومی« شامل ۷ مقاله پژوهشی و سخن سردبیر 
با عنوان »رابطه رؤیت پذیری و منزلت اجتماعی« منتشــر شد. 
عالقه منــدان می توانند نســخه الکترونیکی این شــماره را در 
وب سایت فصلنامه به نشانی www.publij.ir  مشاهده کنند.

فصلنامه »تحقیقات اطالع رســانی و کتابخانه های عمومی«  در 
حوزه های موضوعی کتابداری، اطالع رســانی، مأخذشناســی، 
نسخه شناسی، آرشیو، مدیریت اطالعات و شبکه های اطالعاتی، 
فناوری اطالعات و ارتباطات، مباحث فلسفی، جامعه شناختی، 

روان شناختی و تربیتی مربوط به این حوزه مقاله می پذیرد.

خبر ويژه: فصلنامه 
»تحقیقات اطالع رسانی 

و کتابخانه های عمومی« 
منتشر شد

خبرويژه

براي مشاهده آخرين اخبار 
نهاد كتابخانه هاي عمومي 

كشور مي توانيد توسط گوشي 
تلفن همراه خود از رمزينه هاي 

روبه رو عكس بگيريد

www.iranpl.irtelegram.me/iranplirinstagram.com/ iranpl.irp.r@iranpl.iraparat.com/iranpl.ir

وقتی خدا بخواهد یک هدف الهی محقق شــود؛ 
حّتی اگر دشــمنان تا بُن دندان مســلّح، به انواع 
امکانات ماّدی مجّهز شوند کاری از پیش نخواهند 

برد و عاقبت »روز خدا« فرا می رسد.
حماسه آگاهانه دانشــجویان قهرمان در ۱۳ آبان 
ماه ســال ۱۳۵۸ یکی از روشن ترین مصداق های 
این کالم بلند امام خمینی رحمت اهلل علیه است: 
»اسلحه داران نادان، هرگز نخواهند توانست بر اراده 

یک ملت حاکم گردند.«
وقتی آمریکایی ها که با پیروزی انقالب اســالمی 
به شدت خسارت دیده بودند و دستشان از منافع 
استراتژیک ترین کشور وابسته به آمریکا )ایران( 
کوتاه شــده بود با همه عوامل پیدا و پنهان خود، 
دســت به کار انجام کودتایی علیه انقالب نوپای 
اسالمی شــدند؛ بصیرت و تدبیر جوانان انقالبی 
آخرین بازمانده های ملعونشــان را از خاک پاک 

وطن ریشه کن و نقشه هایشان را نقش بر آب کرد. 
اراده و بصیرت ملّت شــریف ایران موجب شــد، 
ساختمان دیپلماتیکی که حیات خلوت آمریکا در 
ایران محسوب می شد، امروز به یکی از جاذبه های 

گردشگری پایتخت ایران تبدیل شود.
»روز خدا« خاطرات روزشمار سید محمدهاشم 
پوریزدان پرست از دانشــجویان پیرو خط امام از 

نخستین روزهای تسخیر النه جاسوسی است.
کتاب  »روز خدا« با بررسی علل و زمینه های تسخیر 
سفارت آمریکا درایران آغاز می شود و به موضوعاتی 
چون قائله گنبد، عدم همراهــی دولت موقت با 
سیاست های انقالب اسالمی و مروری بر فعالیت ها 
و ترور شــهید مطهری و نیز فعالیت های سیاسی 
و مطبوعاتی بنی صــدر و رحلت آیت اهلل طالقانی 

می پردازد.
متن این کتاب در ادامه شــامل روزشمار ۲۴ روز 

از حضور راوی در النه جاسوســی است که شامل 
روزنوشت های وی درباره مشاهدات خود در این 

مکان است.
نویسنده کتاب بیان می کند: »برنامه ریزی تسخیر 
النه جاسوسی، توسط دانشجویان دانشگاه صنعتی 
شریف و پلی تکنیک )امیرکبیر( انجام شد و آن ها 
از دانشجویان دانشگاه های تهران و ملّی )دانشگاه 
شهید بهشــتی( برای اجرای برنامه دعوت کرده 
بودند.« این کتاب دریچه ای تازه به وقایع تسخیر 
النۀ جاسوســی و  روز ۱۳ آبان را به روی خواننده 
می گشــاید و او را از نمایی نزدیک بــا اتفاقات آن 
روزها آشنا می کند. با توجه به اینکه گزارشات به 
صورت روزشمار نوشته شــده، جزئیات حوادث و 
حس و حال آن  به خوبی به مخاطب انتقال می یابد، 
همینطور متن نسبتاً کوتاه گزارش های روزانه نیز 

بر اثربخشی آن افزوده است.
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وقتی خدا بخواهد یک هدف الهی محقق شــود؛ 
حّتی اگر دشــمنان تا بُن دندان مســلّح، به انواع 
امکانات ماّدی مجّهز شوند کاری از پیش نخواهند 

برد و عاقبت »روز خدا« فرا می رسد.
حماسه آگاهانه دانشــجویان قهرمان در ۱۳ آبان 
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»اسلحه داران نادان، هرگز نخواهند توانست بر اراده 

یک ملت حاکم گردند.«
وقتی آمریکایی ها که با پیروزی انقالب اســالمی 
به شدت خسارت دیده بودند و دستشان از منافع 
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وطن ریشه کن و نقشه هایشان را نقش بر آب کرد. 
اراده و بصیرت ملّت شــریف ایران موجب شــد، 
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نخستین روزهای تسخیر النه جاسوسی است.
کتاب  »روز خدا« با بررسی علل و زمینه های تسخیر 
سفارت آمریکا درایران آغاز می شود و به موضوعاتی 
چون قائله گنبد، عدم همراهــی دولت موقت با 
سیاست های انقالب اسالمی و مروری بر فعالیت ها 
و ترور شــهید مطهری و نیز فعالیت های سیاسی 
و مطبوعاتی بنی صــدر و رحلت آیت اهلل طالقانی 

می پردازد.
متن این کتاب در ادامه شــامل روزشمار ۲۴ روز 

از حضور راوی در النه جاسوســی است که شامل 
روزنوشت های وی درباره مشاهدات خود در این 

مکان است.
نویسنده کتاب بیان می کند: »برنامه ریزی تسخیر 
النه جاسوسی، توسط دانشجویان دانشگاه صنعتی 
شریف و پلی تکنیک )امیرکبیر( انجام شد و آن ها 
از دانشجویان دانشگاه های تهران و ملّی )دانشگاه 
شهید بهشــتی( برای اجرای برنامه دعوت کرده 
بودند.« این کتاب دریچه ای تازه به وقایع تسخیر 
النۀ جاسوســی و  روز ۱۳ آبان را به روی خواننده 
می گشــاید و او را از نمایی نزدیک بــا اتفاقات آن 
روزها آشنا می کند. با توجه به اینکه گزارشات به 
صورت روزشمار نوشته شــده، جزئیات حوادث و 
حس و حال آن  به خوبی به مخاطب انتقال می یابد، 
همینطور متن نسبتاً کوتاه گزارش های روزانه نیز 

بر اثربخشی آن افزوده است.







جلد دوم

دولت مجازی

آیا نهاد دولت در ایران ضعیف شده است؟





ســام الله علیهـ  بود. اینها به تکالیف شرعی خودشان     هم عمل انتظارفرجومعنایصحیحآن
می کردند و نهــی از منکر هم می کردند و امر بــه معروف هم می 
کردند، لکن     همین، دیگر غیر از این کاری ازشان نمی آمد و فکر 
این مهم که یک کاری بکنند، نبودند.         یک دستۀ دیگری بودند که 
انتظار فرج را می گفتند این است که ما کار نداشته باشیم به     اینکه 
در جهان چه می گذرد، بر ملت ها چه می گذرد، بر ملت ما چه می 
گذرد؛ به این     چیزها ما کار نداشته باشیم، ما تکلیف های خودمان 
را عمل می کنیم، برای جلوگیری از     این امور هم خود حضرت بیایند 
ان شاءالله ، درست می کنند؛ دیگر ما تکلیفی نداریم.     تکلیف ما 
همین است که دعا کنیم ایشان بیایند و کاری به کار آنچه در دنیا می 
گذرد یا در    مملکت خودمان می گذرد، نداشته باشیم. اینها هم یک 
دسته ای، مردمی بودند که صالح     بودند.         یک دسته ای می گفتند 
که خوب، باید عالم پر   ]  از  [   معصیت بشود تا حضرت بیاید؛ ما     باید 

       این عید سعید ان شاءالله ، بر همۀ مسلمین 
جهان، مســتضعفان عالم و خصوصــًا ملت ما،   
  مبارک باد. آنچه که امروز می خواهم به عرضتان 
برسانم برداشتهایی که از انتظار فرج     شده است؛ 
بعضی اش را من عرض می کنم. بعضیها انتظار 
فرج را به این می دانند که در     مسجد، در حسینیه، 
در منزل بنشــینند و دعــا کنند و فرج امــام زمانـ  
ســام الله علیهـ  را از خدا     بخواهنــد. اینها مردم 
صالحی هســتند که یک همچو اعتقادی دارند. 
بلکه بعضی از آنها را     که من سابقاً می شناختم بسیار 
مرد صالحی بود، یک اسبی هم خریده بود، یک 
شمشیری     هم داشــت و منتظر حضرت صاحبـ  
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هفته نامه سیاسی، فرهنگی با رویکرد خبری، تحلیلی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مصطفی آجورلو
سردبیر: سعید آجورلو

گفتارها

خبرنامه

سیاست

مثلث؛ هفته نامه ای خبری، تحلیلی است که سعی دارد روایتی منصفانه و عادالنه 
از واقعیت ها ارائه دهد. نامش تمثیل و اشــاره ای است به سه ضلع استقالل، 
آزادی و جمهوری اسالمی. مرامش تقویت گفتمان انقالب اسالمی، چارچوبش 
اسالم، انقالب، امام و رهبری، آرمانش گســترش و سیادت اسالم  خواهی در 
سراسر جهان و عزت مسلمانان، توسعه و پیشرفت ایران اسالمی و رفاه مردم 
شریف ایران و رونق گرفتن عدالت. مرزش رواداری و تألیف قلوب اهالی انقالب 
و ایستادگی در برابر مقابالن گفتمانی و عملی نظام و سیاق و مشرب مان نجابت 
قلم و روزنامه نگاری مومنانه و تالش در جهت رونق گرفتن سنت گفت وگو میان 
فرهیختگان و نخبگان کشور است. امیدواریم که در روایت مان صادق، بر مرام مان 
مستمر و دائم، بر چارچوب مان مستقر، بر آرمان مان مومن، بر مرزهایمان مراقب 

و هوشیار و بر سیاق مان استوار بمانیم.

تحریریه:
دبیر تحریریه:  مصطفی صادقی

سیاست:  مصطفی صادقی )دبیر(- علی حاجی ناصری- امیدکرمانی ها  
حنیف غفاری

بین الملل:  سعیده سادات فهری )دبیر(
اقتصاد:  محمدمهدی صدرزاده )دبیر(

دیدار: افشین خماند)دبیر(
ورزش: مهدی ربوشه )دبیر( 

فکرنو: علی حاجی ناصری )دبیر(
فرهنگ: امیر خوش صحبتان )دبیر(

بازار: محمد شکراللهی )دبیر(
مشاور هنری:  نیما ملک نیازی  



نهی از منکر نکنیم، امر به معروف هم نکنیم تا مردم هر کاری می 
خواهند بکنند؛     گناه ها زیاد بشود که فرج نزدیک بشود.         یک دسته 
ای از این باالتر بودند، می گفتند: باید دامن زد به گناهها، دعوت 
کرد مردم     را به گناه تا دنیا پر از جور و ظلم بشود و حضرتـ  سام الله 
علیهـ  تشریف بیاورند. این هم     یک دسته ای بودند که البته در بین 
این دسته، منحرفهایی هم بودند، اشخاص ساده لوح     هم بودند، 
منحرفهایی هم بودند که برای مقاصدی بــه این دامن می زدند.         
یک دستۀ دیگری بودند که می گفتند که هر حکومتی اگر در زمان 
غیبت محقق بشــود،     این حکومت باطل است و بر خاف اسام 
است. آنها مغرور بودند. آنهایی که بازیگر     نبودند، مغرور بودند به 
بعض روایاتی که وارد شده است بر این امر که هر َعَلمی بلند بشود   
  قبل از ظهور حضرت، آن علم، علم باطل است. آنها خیال کرده 
بودند که نه، هر حکومتی     باشد، در صورتی که آن روایات   ]  اشاره 
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دارد  [   که هر کس علم بلند کند با علــم مهدی، به     عنوان 
»مهدویت« بلند کند،   ]  باطل است.  [           حاال ما فرض می 
کنیم که یک همچو روایاتی باشد، آیا معنایش این نیست 
که     تکلیفمان دیگر ســاقط است؟ یعنی، خاف ضرورت 
اسام، خاف قرآن نیست این معنا     که ما دیگر معصیت 
بکنیم تا پیغمبر بیاید، تا حضــرت صاحب بیاید؟ حضرت 
صاحب که     تشــریف می آورند برای چی مــی آیند؟ برای 
اینکه گســترش بدهند عدالت را، برای اینکه     حکومت را 
تقویت کنند، برای اینکه فساد را از بین ببرند. ما برخاف 
آیات شریفۀ قرآن     دست از نهی از منکر برداریم، دست از 
امر به معروف برداریم و توسعه بدهیم گناهان را     برای اینکه 
حضرت بیایند؟ حضرت بیایند چه می کنند؟ حضرت می 

آیند، می خواهند     همین کارها را بکنند.

هفته نامه خبری،تحلیلی/ سال نهم/ شماره سیصد و هشتاد و سه / 11 آذر 1396 /  84 صفحه /6000 تومان

موازنه قوا در
منطقه باید حفظ شود 

گفت وگو  با نوذر شفیعی

یارگیری از نیروهای 
سرخورده اجتماعی 
حسین ابراهیم نیا

مدیون نظام هستم 
گفت وگو  با محمود مشحون

محذوریت داریم 
سیدرضا اکرمی

ایران، روسیه، آمریکا و ترکیه هر یک 
چه منافعی در سوریه جدید دارند؟

تجربه بوسنی تکرار نشود 

رقابت 
در شام 

40 سال محکم ایستادیم

داعش؛ به سمت 
مدیترانه یا آسیای مرکزی

دولت مجازی

بایکوت

گفت وگو  با علی علیزاده 

آینده داعش چه خواهد شد؟

آیا نهاد دولت در ایران 
ضعیف شده است؟

تقابل احمدی نژاد با نهادهای نظام وارد 
مرحله جدیدی شده است 

یادداشت هایی از سیدعلی قائم مقامی، امیرعلی ابوالفتح 
داوود احمد زاده و میرقاسم مومنی درباره آینده سوریه 

الریجانی شخصیت مناسبی برای ریاست جمهوری پس از روحانی است/  
روحانی اولین رئیس جمهور غیرایدئولوژیک ایران است /  استهالک 
امید طرفداران روحانی جا را برای قالیباف باز می کند / بعد از اینکه از 
سیاست خارجی مورد نظر رهبری صحبت کردم در بی بی سی بایکوت 
شدم / مساله تنش زدایی در نگاه اصالح طلبان، ذهنی و تخیلی بود /  
نگاه روحانی به آمریکا واقع گرایانه تر شده است

طراح جلد: مصطفی مرادی

بین الملل
یارگیری از نیروهای سرخورده اجتماعی

داعش به سمت مدیترانه یا آسیای مرکزی؟
شکست پروژه اردوغان

دیپلماسی تخریبی

فرهنگ
دولت مجازی

بی اعتمادی حاصل امروز و دیروز نیست!
ُجدا ُجدا درمان نمی شود!
 مسجد خانه مردم است

سیاست خارجی
بازیگران شکست خورده

اتحاد ایرانیان علیه واشنگتن و ریاض
پتروتروریسم سعودی در خدمت سیاست های آمریکا

نگرانی مشترک کاخ سفید و آل سعود

 گرافیک و صفحه آرایی: فاطمه قنائی - علی آجورلو 
 افشین جم و محمد محمودی

پردازش تصاویر: هومن سلیمیان 
عکس:  امیر طالیی کیوان- عدنان جعفری و محمد برنو

ویرایش: ژیال شاکری - امیر عزیزی، نرگس حاجیلو و فاطمه پورمهر  
مدیر مالی: محمدرضا پالیزدار 

سازمان آگهی ها: محمد شکراللهی  
بازرگانی و بازاریابی: محمدعلی آجورلو

امور اداری: علیرضا اسدالهی- علی اکبر پیمانی 
انفورماتیک: شهرام زحمتی  

ناظر چاپ: بابک اسکندرنیا

با تشکر از:  دکتر دارابی  - دکتر آیت اله ابراهیمی- دکتر عیسی رضایی 
  مهندس صدوقی حسین محمد پورزرندی - محمدابراهیم محمد پورزرندی 

حسین مجاهدی - حاج آقاتوکلی- علیرضا حسن زاده  - هادی انباردار 

سازمان آگهی ها:  تلفن: 0912-8505848  
چاپ: هنر سرزمین سبز  - پردازش تصویر رایان

توزیع: نشر گستر امروز 
 نشانی : تهران، خیابان شهید عباسپور)توانیر(، خیابان نظامی گنجوی، کوچه پناه، 

پالک 19
 تلفن : 88198207



چالش میان ترکیه و آمریکا
نیویورک تایمز پیش بینی کرده اســت که همکاری ضراب با دادســتانی ممکن 
است به تنش بیشتر میان آمریکا و ترکیه منجر شود، چون احتمال دارد او در جایگاه 
شــاهد مدارک و مســتنداتی درباره دولت و حلقه های بانکی ترکیه ارائه دهد.این 
بحران به اختالفات میان واشنگتن و آنکارا خواهد افزود. در خبرنامه این شماره این 

موضوع را بررسی کرده ایم. خبرنامه

خبر کوتاه اســت؛ زلزله آمد. اتفاق هم کوتاه است؛ 
فقط چند ثانیه ولی تبعــات زلزله زیاد اســت؛ بیش از یک 
کتاب، شاید یک کتابخانه؛ طوالنی است، شاید به اندازه 
یک عمر یا عوض شدن یک نســل. دیگر از این به بعد در 
خاطرات و قصه های سرپل ذهاب، زلزله ۲۱ آبان همیشه 
یک جای پا خواهد داشت؛ مثل زلزله رودبار و بم و ورزقان 

و...
یک نفر از دوستان KHAMENEI.IR زنگ زد و گفت: 
تهران هستی؟ هروقت این ســوال را می پرسد، می فهمم 
باید تهران باشــم! کمی مکث کــردم و خودم بــه تجربه 
فهمیدم قضیه چیســت؛ پرسیدم: بازدید ســرزده؟ جواب 
نداد. فقط گفت: پس اســمت را رد می کنم. گفتم: شاید 
نتوانم بیایم؛ گفت: اسمت قبال رد شده! و تماس قطع شد.

... ساعت هنوز ۱۰ نشده بود که ماشین آقا رسید. به 
نظرم مردم از روی رفتارشناســی عمومی ماها فهمیدند آقا 
آمده اند، چون نفهمیدیم چه شــد که یک دفعه شلوغ شد؛ 
همه چیز به هم ریخت. وانت راه افتاد و ماشــین آقا پشت 
ســر وانت. جوانی پرید جلو و دو ســه بار محکــم کوبید به 
شیشه ماشین، همان سمتی که آقا نشسته بود و چیزهایی 
می گفت با صدای بلند که ما نفهمیدیم. محافظی که با ما 
روی وانت بود نگران شد. جوان بعد از آن دست کوبیدن ها 
سرش را جلو آورد و شیشه را بوسید. محافظ خیالش راحت 

شد.
تیم همراه هنوز آرایش خودشان را پیدا نکرده بودند 
و دور ماشــین مردم بودند فقط. وانت ما پیچید توی محله 
فوالدی که بیشترین خسارت را دیده بود. کوچه های محله 

فوالدی درست شبیه خرمشهری شده بود که در عکس ها 
و فیلم های مســتند جنگ دیده بودیــم. در پیاده رو ها آجر 
و نخاله ریخته بود. مردم اطراف ماشــین آقــا می آمدند و 
نمی آمدند. بعضی موبایل به دســت روی تّل آوار ایستاده 
بودند. گاهی محافظ ها برای کنترل آن هایی که روی بلندی 
ایستاده بودند و فیلم می گرفتند تالش می کردند ولی مگر 
می شد از تّل آوار باال رفت؟ شیشــه و کلوخ و میلگرد و... 
جایی ماشین آقا ایستاد، شاید پانزده ثانیه. امکان نداشت 
راننده و محافظ ها ۱۵ ثانیه ماشــین حامل ایشان را جایی 
نگه دارند، مگر اینکه خود آقا بخواهند. مردم فرصت کردند 
جمع شوند. شــعارها قر و قاطی شــده بود؛ یکی می گفت 
جانم فدای رهبر، یکی می گفت نوکرتم، یک عده هم هول 
شده بودند و می گفتند صل علی محمد یاور رهبر آمد! کمی 
طول کشید که هم صدا شوند: دسته گل محمدی به شهر ما 
خوش آمدی... و کدام شهر!؟... دِر ماشین باز شد؛ آقا که 
توی آن شرایط، کمربند ایمنی بسته بود، با آرامش کمربند 
را باز کرد و پیاده شد. از روی وانت پایین پریدم و رفتم سمت 
ماشین. مردم ریختند جلو. دست بلند می کردند که سالم و 
علیک کنند. آقا با لبخند قدم برمی داشتند. عبای عسلی و 
قبای کرم قهوه ای و کفش سیاهی که تا خاکی و گلی شدن 
فاصله ای نداشت. ازدحام اطراف ایشان زیاد شد. اولین 
باری بود که مدیریت میدان را از دست خارج شده می دیدم. 
تکان جمعیت، آقا را تکان می داد و نمی شد مستقیم رفت. 
محافظ هــا کم کم به خودشــان آمدند و آرایشــی گرفتند. 
جوانی زور می زد خودش را به آقا برساند، یکی از محافظ ها 
کنارش زد. آقا توی آن شلوغی ایســتاد و به او اشاره کرد؛ 

محافظ ها مجبور شــدند بیاورندش. جوان جلو آمد و چند 
ثانیه ای صحبت شد و دوباره راه افتادند. خیلی ها با صدای 
بلند ســالم می کردند. جوانی بلند گفــت:  دمت گرم. زنی 
صدایش از بقیه متمایز بود؛  می گفت:  جانم فدای رهبر. 
خیلی دوست داشتم زن را در آرامش ببینم و بپرسم زلزله با 
زندگی اش چه کرده و اوضاعش چطور است که یک هفته 
بعد از آن حادثه می گوید جانم فدای رهبر. آقا با یک دست 
عصا و عبا را نگه داشته بودند و دســت دیگر را برای مردم 
تکان می دادند. خاک بلند شــده بود از شلوغی مردم. چند 
دقیقه ای به همین شلوغی گذشت که محافظ ها ماشین را 

جلو آوردند و آقا را سوار کردند. ما هم پریدیم پشت وانت. 
ماشــین دور دیگــری در محلــه فــوالدی زد و وارد 
محوطه ای شد که جایگاه، جلوی در آن بود. پشت جایگاه 
همه پیاده شدیم. آقا از پله ها باال رفت و صدای مردم بلند 
شد. خواســتم از جایگاه باال بروم که محافظی نگذاشت؛ 
گفت: تو کجا می روی؟ گفتم: پیک نیک... عکاس ها و 
فیلم بردارها کجا می روند؟ نگاهی به دست و بالم کرد و فقط 
خودکار و کاغذ دید. گفت: تو که دوربین نداری. یکی دیگر 
از محافظ ها گفت: بذار بره، هماهنگه. بعد در گوشم گفت: 
باز هــم کتاب های خــوب بنویس! از میله های داربســت 
گرفتم و گفتم: »ســخنی نرانم تا خوانندگان این تصنیف 

گویند شرم باد این قلم را!«
آقا ســالم کردند و مردم بلندبلند جواب سالم شان را 
دادند. آقا این طور شــروع کردند که: »خیلی مایل بودیم 
که در وقتی به شهر شما بیاییم که دل های شما شاد باشد، 
زندگی شما خرم باشد؛ دوست نداشتیم در شرایطی به این 

به من بگویید تا کی؟
روایتی از همراهی با رهبر انقالب در بازدید از مناطق 

زلزله زده سرپل ذهاب و روستاهای اطرافش

تیتر   یک
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بازی با ضراب
همکار بابک زنجانی به جای صندلی متهم، 
روی صندلی شاهد می نشیند

شوک به آنکارا
محاکمه ای که دالر را 

در ترکیه گران کرد

صدای پای اشرافیت 
حاشیه کفش های جهانگیری 

در خانه زلزله زدگان؟

شهر عزیز و میان شما مردم مهربان و باوفا بیاییم که دچار 
غم و حادثه و بال و مصیبت شــده اید، برای مــا خیلی تلخ 
اســت. ما با یکایک دل های داغدار -چه در این شهر، چه 
در شهرهای دیگر، چه در روستاهایی که در سرتاسر استان 
آسیب   دیده اند- و با غم شما همدردیم؛ برای ما دل های ُپر 

از غم و فکرهای گرفتار به وجود می آید.
 صحبت ها طوالنی نشــد؛ اقتضای آن وضعیت هم 
بیشتر از این نبود. یک نفر نوزادی را در آغوش، بین جمعیت 
با زحمت جلو می برد سمت آقا که در ازدحام گیر کرد. روی 
جایگاه، پســرهای آقا را هم دیدم که گوشه و کنار ایستاده 

بودند. غیر از پسر ارشد، سه پسر دیگرشان بودند.
آقا از پله ها که پایین می آمدند یک نفر در هیات یکی 
از بزرگان اهل سنت جلو رفت؛ خیلی برایم آشنا بود. از یک 
نفر پرســیدم کیســت؟ گفت: ماّلقادر قادری. یادم آمد؛ 
ماّلقادر اهل پاوه بود. هم او که در زمان محاصره پاوه با آقا 
دیدار کرده بود؛ در سفر آقا به کردستان هم دیده بودمش. 
بعدا متوجه شدم از ابتدای زلزله آمده بوده کمک؛ آقا تنگ 

و گرم در آغوشش گرفت.
جلوتر، دخترکی با روسری سبزرنگ جلو رفت چیزی 
گفت و به گریه افتاد. آقا دســت به سر دخترک گذاشتند و 
دخترک صورتش را در عبای آقا پنهان کرد. دخترک، پدر و 
مادرش مجروح شده بودند و بستگانش را در زلزله از دست 
داده بود. داغ دیده بود و وقتی دیدمش یاد بچه هایی افتادم 
که چند روزی است یتیم شده اند و انگار حاال به آغوش رهبر 
پناه آورده انــد: الم یجدک یتیما فاوی؟ آقا ایســتاد تا خود 
دخترک سرش را از عبا بردارد. یکی از عکاس ها به من تذکر 
داد که می خواهیم حرکت کنیم، جا نمانی! دویدیم سمت 

ماشین و راه افتادیم. 
ماشــین آقا از محوطه در آمد و از بلوار اصلی شهر رد 
شد. مردم دست تکان می دادند و آقا جواب می داد. از شهر 
درآمدیم و رفتیم توی دشــت. می رفتیم ســمت روستاها. 
چند کیلومتر جلوتــر پیچیدیم داخل یکی از روســتاهای 
چهارگانه کوئیک: کوئیک مجید. مردم روستا نمی دانستند 
چه خبر اســت که شلوغ شده. امداد روســتاها دست سپاه 
بود. توی روستاها سپاهی ها و بســیجی ها هم بودند. آنها 
که فهمیدند آقا آمده از مــردم جلوتر افتادند. ماشــین آقا 
جایی ایستاد. آقا از دیوارهای خراب شده خانه ای رد و وارد 
محوطه خانه شدند. به یکی دو چادری که در حیاط بود سر 
زدند و احوالپرســی کردند؛ داخل چادرها نرفتند چون مرد 
داخل شان نبود. مردم روستا جمع شدند و ناباورانه آقا را به 
هم نشان می دادند. جوانی روی دیوار نیمه مخروبه ایستاده 
بود و با موبایــل فیلم می گرفت. بلندگوی دســتی آوردند. 
چند نفر گفتند بنشینید بنشینید. نشسته و ننشسته، آقا چند 
کالمی  صحبت کردند. همین موقع زنی از جلویم رد شــد؛ 
غرغر می کرد. گفتم: چی شده خانم؛ گفت: این ها همه اش 
شلوغی بی خود است، هیچ کس به درد ما نمی رسد. گفتم: 
مشکلتان چیه؟ بغض کرد و گفت: شوهرم مریضه، داروش 
را پیدا نمی کنم. اسم دارو و شماره تلفنش را در دفترم نوشتم 
و گفتم: نگران دارو نباش، از زیر ســنگ هم که شده پیدا 
می کنیم. زن خوشحال شد و کردی دعایم کرد. آن موقع 
نمی دانستم چه خواهم کرد ولی مطمئن بودم کسی را پیدا 

می کنم که خواسته زن را انجام دهد. 
بعد از صحبت آقــا، حرکــت کردیم. از آنجــا رفتیم 
کوئیک حسن؛ در روســتای دوم مردم هوشــیارتر بودند. 

معلــوم بود بــا موبایــل خبــردار شــده اند. در این روســتا 
ریش ســفیدی جلوی ماشــین دویــد و گفت: رهبــر عزیز 
وایس! البته نمی شد به راحتی ایستاد. ماشین در محوطه 

بازتری ایستاد.
 خانه های زیادی ویران شده بود. تیرک های چوبی از 
میان آوار بیرون زده بود. تک وتوک خانه ها و اتاق هایی که 
اسکلت داشتند سرپا بودند. مردم در محوطه خانه هایشان 
چادر زده بودند؛ چادرهای هالل احمــر و البته چادرهایی 
که با ِنی، خودشان ســرپا کرده بودند. آقا در میان ازدحام 
مردمی که جمع شــده بودند، رفتند سمت یکی از چادرها؛ 
جلوی چادر به زنی که آنجا بودند گفتند: مردت کجاست؟ 
زن جواب داد: بیمارستان. موج جمعیت من را عقب راند و 
نشد حرف ها را بشنوم. در چادر بعدی، آقا وارد شد و البد بعد 
از احوالپرسی بیرون آمد. مردی جلو آمد و گفت: شما را به 
خدا مواظب باشید، وسایل ما توی چادر است، زندگی مان 
از بین نرود. بچه های امدادگر ســپاه که در روســتا کمک 
می کردند و جمع شــده بودند آقا را ببینند، حلقــه زدند دور 
چادر مرد و فشــار جمعیت را نگه داشــتند تا وسایل و چادر 
روستایی، زیر دست و پا نماند. یکی از این بسیجی ها گریه 
می کرد؛ پشتش را کرده بود به جمعیت و فریاد میزد: دمت 

گرم آقا، دمت گرم.
آقا صحبت کوتاهی کردند و کوئیک ســوم هم مثل 
قبلی ها بازدید شــد و بعد رفتیم روســتای قلعــه بهادری. 
توی راه صدای بیسیم مســئول وانت درآمد؛ محافظ آقا از 
پشت بیسیم می گفت روســتای قبلی بعضی از عکاس ها 
با کفش رفتند داخل چادر مــردم، تذکر بدهید که مراعات 
کنند. مسئول وانت بلند گفت ماجرا را. پشت بیسیم باز هم 
محافظ آقا گفت: این تاکید آقاســت. وارد روســتای قلعه 
بهادری شــدیم. جلوی یکی از خانه ها ایستادیم. آقا وارد 

حیاط خانه شد. 
وقتی آقا وارد حیاط شــد، هنــوز مردم روســتا جمع 
نشده بودند. زن مســّنی از ســر و صدا بیرون آمد. تا آقا را 
دید دست هایش را باز کرد و آمد ســمت آقا. جوری آمد که 
می خواست آقا را بغل کند! آقا کمی خودشان را جمع کردند. 
زن فهمید که هیجانش را باید کنترل کند؛ یک قدمی  آقا که 

رسید کوتاه آمد و عبای آقا را بوسید.
من رفتم جلوتر. توی یکی از چادرها مردی بود؛ اجازه 
گرفتم، کفشــم را درآوردم و داخل شدم. حدس زدم چون 
مرد داخل چادر هســت آقا وارد آنجا می شوند. اسم مرد را 
پرســیدم، کیومرث قوچانی بود. دو زن جــوان هم داخل 
چادر بودند و زنی سن دار. چادر را خودشان علم کرده بودند، 
با ِنی و نایلون. حدسم درست بود: آقا جلوی چادر ایستاد. 
به کیومرث گفتم: برو جلو تعارف کن. کیومرث دستپاچه 
بود، بچــه را داد بغل یکی از زن های جــوان و رفت جلوی 
ورودی چادر. کیومرث دســت دراز کرد و دســت داد. آقا 
دستش را نگه داشت و داخل شدند؛ سالم و علیک کردند. 
کیومرث گفت: نور آوردید. آقا با همه احوالپرسی کردند و 
بعد به نی ها اشاره کردند و چادر و پرسیدند: این ها را خودتان 
ســاختید؟ زن ها جواب مثبت دادند. آقا دعایشان کردند؛ 
یک قدم جلوتر رفتند و با نوک انگشت ها لپ بچه ای که بغل 
یکی از زن ها بود را گرفتند و بعد همان نوک انگشتانشــان 
را بوســیدند. خیلی زود هم از چادر خارج شدند. همراه آقا 
پسرشان هم داخل آمدند. وقت بیرون رفتن شنیدم که یکی 
از زن ها به دیگری گفت: چه شانســی داشتیم، بزرگترین 

افتخار نصیبمان شــد.  روســتای آخری که رفتیم اسمش 
سراب ذهاب بود. مردم روستا اهل حق بودند. مردها سبیل 
بلند داشــتند. خانه ها با خاک یکسان شده بود. ماشین آقا 
درست وسط روستا ایســتاد. آقا پیاده شــد، درست وسط 
مردم. با آنهایی که دست به سمتش دراز می کردند، دست 
داد. بلندگوی دســتی که رســید آقا صحبت کرد، چشم در 
چشمشان: خدمت برادران و خواهران عزیز سالم عرض 
می کنم. از خدای متعال متضرعانه درخواســت می کنیم 
رحمت و فضل خودش را شــامل حالتان کند... امیدوارم 

روزی در شادی هایتان شرکت کنم...
....در اتــاق بزرگی کنار نمازخانه ســه ردیف ســفره 
انداخته بودند. آقا ســر یکی از این سفره ها نشسته بودند؛ 
بقیه هم جاگیر شــدند. مثل همه برنامه های نهار و شــام، 
دیگران می آمدند پیش آقا و با ایشان طرح مساله می کردند. 
من قیمه پلو را نیم خورده رها کردم و آرام خزیدم کنار صندلی 

آقا که ببینم چه حرف هایی رد و بدل می شود.
یک نفر داشت می گفت: آواربرداری و تخلیه نخاله ها 
مشــکل اســت؛ به این زودی ها تمــام نمی شــود ولی به 
اندازه ای که در هــر خانه یــک کانکس بگذاریــم انجام 

می دهیم.
آقا قاشقشان را پایین گذاشتند و گفتند: به من بگویید 
همین مقدار آواربرداری به اندازه کانکس و استقرار کانکس 

تا کی انجام میشه؟
کســی جواب نداد. یک نفر گفت: قرارداد ســاخت 
کانکس ها با کارخانه بسته شده. آقا پرسید: کدام کارخانه؟ 
جــواب دادنــد: کارخانه هــای مختلف. ســردار جعفری 
گفت: من دو هزار کانکس آمــاده دارم، می گویم بیاورند. 
یک نفر گفت: هرکدام از آن کانکس هــا یک کفی تریلی 
می خواهد؛ آوردن دو هزار تا خیلی طول می کشــد اما ۵ تا 
کانکس پیش ساخته با یک تریلی ۱۰ تن جابه جا می شود و 
با سرعت هم نصب می شود. فرمانده ارتش گفت: این کار 
برای خانه های ویالیی و روســتایی قابل انجام است ولی 
برای آپارتمان ها نمی شود. ما برای آپارتمان ها زمین هایی 
را مســطح می کنیم و به هر کدام از اهالــی هر محله یک 

کانکس در محوطه می دهیم.
آقا که داشتند به حرفشان گوش می دادند باز گفتند: 
به من نگفتید تحویل این کانکس ها تا کی انجام می شود؟
یک نفرشان دل را به دریا زد و گفت: تا دو ماه. آقا آرام 

تکرار کردند: دو ماه!
همین موقــع ماّلقادر قــادری جلو آمد. دو دســتش 
را گذاشــت روی درجه های دو نفــر از نظامی  هایی که دور 
آقا نشســته بودند و گفت: آقا قربانت بشــم، من مثل این 
عزیزان درجه روی شــانه ندارم ولی روی ما به عنوان سرباز 
همیشه حســاب کنید. آقا لبخند زدند و از جا بلند شدند و با 
ماّلقادر باز هم روبوسی کردند. بعد هم یکی دیگر از علمای 
اهل سنت برای خداحافظی آمد. فرمانده های نظامی آرام 
با هم صحبت کردند و رفتند گوشــه اتاق برای ادامه جلسه 
خودشان. جلسه مثل جلسات زمان جنگ بود، آن طور که 
در عکس ها و فیلم های مستند دیده ایم؛ گرد نشستند روی 
زمین و بحث درباره حل مساله اسکان، دوباره داغ شد. آقا 
هم از اتاق بیرون رفتند و ماجرای ما با بازدید ایشــان تمام 
شــد.  من ذهنم درگیر لحن ســوال آقا بود: به من بگویید 

تا کی؟ 
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بازداشــت رضا ضراب تاجر طالی ایرانی- ترکیه ای 
در آمریکا باعث ایجاد تنش سیاســی میان ترکیه و ایاالت 
متحده شــده اســت. او اتهامات خود را پذیرفته و در حال 
همکاری با دادستان های پرونده است. شریک ایرانی رضا 
ضراب،  بابک زنجانــی بود که در همــان مقطع در تهران 
بازداشت شد. آنها درست در شرایط تحریم طالی ایران، 
مشغول تجارت این کاالی ارزشــمند بودند. ایران توسط 
این افراد در همان دوران مشغول دور زدن تحریم ها بود و 
به نظر می رسد افشای این مسائل می تواند  ترس بیشتری 
را برای بانک های جهانی در قبال همکاری با ایران در پی 

داشته باشد.
نکته دیگری که در پرونده ضراب وجود د ارد این است 
که پیش از این گزارش هایی در آمریکا منتشر شده بود مبنی 
بر اینکه یک پیشنهاد حکومت ترکیه به مایکل فلین، ژنرال 
آمریکایی و مشاور سابق دونالد  ترامپ، این بود که در ازای 

تاجــر ایرانــی  - ترکیــه ای کــه بــه اتهــام دور زدن 
تحریم های اقتصادی ایران در ایاالت متحده در بازداشت 
است، قرار است با حضور در جلسه دادگاه یک بانکدار ترک 
در نیویورک حضور یافته و در مورد پرونده شــهادت بدهد. 
ضراب ابتــدا در ترکیه به مدت دوماه بازدداشــت و بعد آزاد 
شد و به آمریکا رفت.   ضراب و مهمت هاکان آتیال، معاون 
سابق  هالک بانک ترکیه  که در آمریکا در بازداشت هستند به 
تالش برای دور زدن تحریم های آمریکا علیه ایران متهم 
هســتند. در همین رابطه آسوشــیتدپرس گزارش داده بود  
که دیوید دنتون، معاون دادستان در نیویورک، در دادگاه 
افشــا کرده اســت که خبر همکاری ضراب با اف بی آی و 

قوه قضائیه آمریکا صحت دارد. انتظــار می رود ضراب در 
جریان همکاری با دادستانی و توافقی که وکالی او برای 
تخفیف در مجازات کرده اند، علیه آتیال، متهم دیگر پرونده 
شهادت دهد. گفته می شود که او احتماال در دادگاه روی 

صندلی شاهد - و نه متهم - خواهد نشست.
همین توافق احتماال دلیل آغاز نشدن روند محاکمه 
ضراب با وجود تعیین تاریخ آن در هفته گذشته بود. پیش تر 
رســانه های آمریکایی گزارش داده بودند کــه نام ضراب 
در فهرست شاهدان پرونده منتشر شــده است. نام بابک 
زنجانی هم در این فهرست دیده شده است.  پرونده ضراب 
و اعالم اتهام علیه او در آمریکا با اعتراض و انتقاد شــدید 

رهبران ترکیه از جمله رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور 
همراه شــد که این پرونده را ادامه توطئه ها برای براندازی 
 حکومت خود بعد از کودتای نافرجام ســال گذشته عنوان 

کرد.  
نیویورک تایمــز پیش بینی کرده اســت که همکاری 
ضراب با دادســتانی در این پرونده ممکن اســت به تنش 
بیشتر میان دو کشــور منجر شــود، چون احتمال دارد او 
در جایگاه شــاهد مدارک و مستنداتی از فســاد در دولت و 
حلقه های بانکی ترکیه ارائه دهد.  این دو نفر به همراه شش 
متهم دیگر از جمله محمد ظفر چاالیان، وزیر سابق اقتصاد 
و سلیمان اصالن مدیر سابق  هالک بانک به انجام معامله 
با دولت ایران و نهادهای ایرانی برای دور زدن تحریم های 
ایران متهم هستند.  در کیفرخواست دادستانی آمده است 
که این برنامه به  هالک بانک ترکیه اجازه داد به دولت ایران 
میلیاردها دالر خدمــات بدهد بدون آنکه بــا خطر تحریم 

روبه رو شود. 

دریافت ۱۵ میلیــون دالر، اقداماتی انجام دهد که موجب 
شود فتح الله گولن از آمریکا به ترکیه مسترد شود. بر اساس 
این گزارش های ادعایی، این »رشــوه« قرار بود از طریق 
رضا ضراب به حساب ژنرال فلین واریز شود. افزایش این 
تنش ها باعث شــده تا ارزش دالر در روزهای اخیر در ترکیه 

به شدت افزایش پیدا کند.
 ضراب ماه مارس ســال ۲۰۱۶ میــالدی در میامی 
 آمریکا دستگیر شد. او و مهمت  هاکان آتیال تنها متهمان 
پرونده هستند که بازداشت شــده اند. دولت ترکیه به دلیل 

شوک به آنکارا
محاکمه ای که دالر را 
در ترکیه گران کرد

همکاری با رضا ضراب در ماجــرای دور زدن تحریم ها زیر 
فشار افکارعمومی داخلی خود نیز قرار دارد. 

احزاب مخالف دولت »آک پارتی« را متهم می کنند 
که بعد از یک دوره همکاری و بعد تنش بــا ایران دوباره به 
سمت ایران آمده اســت و این موضوع باعث شده تا نبض 
بــازار ارز  در ترکیه دچار بحران شــود. به اعتقــاد برخی از 
ناظران منطقه نیز، اســرائیل و عربســتان بعد از چرخش 
ترکیه به سمت ایران و روسیه، بی تمایل نیستند تا اردوغان 

را تنبیه کنند. 

بازی با ضراب
همکار بابک زنجانی به جای صندلی متهم، روی صندلی شاهد می نشیند 

1

2

هشدار توکلی درباره موسسه 
ثامن الحجج

رئیس دیده بان شفافیت و عدالت گفت: »تخلفات اصلی 
ثامن الحجج از سال 8۶ به بعد است که اتفاقا توسط بانک مرکزی 
نیز حمایت شد به ویژه در زمان مسئولیت آقای بهمنی. در حالی 
که این موسسه بازرسان را راه نمی داد اما از سوی بانک مرکزی 
تشویق نامه دریافت می کرد.« توکلی با بیان اینکه »زمانی که 
دولت عوض شد و دولت یازدهم روی کار آمد بانک مرکزی نسبت 

به موضوع جدی تر شد اما باز هم 
تعلل کرد« در عیــن حال مدعی 
شد: »مدیرعامل ثامن الحجج در 
خانه اش و تحت الحفظ، محصور 
شــد در حالی که اگر بــه زندان و 
انفرادی می رفــت قول می دهم 
که اموال خود را تحویل می داد.«

تعرفه های عراق به نفع عربستان

 آل اســحاق، رئیس اتاق 
بازرگانی ایران و عــراق خبر داد: 
»عراق تعرفه ها را برای سعودی ها 
بهتر و آرام تر از ما وضع می کند!.« 
او تاکید می کنــد: »زمانی که از 
عراقی ها می پرسیم چرا تعرفه ها 
را افزایش می دهیــد، می گویند 
که مــا هم می خواهیــم خودکفا 

شویم و مثل شما می خواهیم با محدودیت واردات فضا را برای 
سرمایه گذاران داخلی سودآور کنیم. باشد، این تصمیم داخلی 
خودشان است اما تبعیض چرا؟ چرا تعرفه ها را برای ما یک جور و 
برای دیگران جور دیگر حساب می کنید؟ این قابل قبول نیست. 
نمی شود که تعرفه ما با عربستان ، اردن و ترکیه فرق داشته باشد و 

در عمل فضا برای عربستانی ها بهتر تمام می شود.«

شکایت سپاه از بقایی

دفتر فرماندهی کل سپاه ادعای یکی از مسئوالن دولت 
دهم مبنی بر اهدای سکه به سرلشکر جعفری را تکذیب کرد. 
در پی ادعای یکی از مســئوالن دولت دهم مبنی بر اهدای 
سکه به افراد حاضر در یک جلسه از جمله سرلشکر محمدعلی 
جعفــری، دفتر فرماندهی کل ســپاه اعالم کــرد: »ادعای 
مطرح از جانب یکی از مسئوالن دولت دهم مبنی بر دریافت 

سکه از سوی فرمانده کل سپاه به 
دلیل حضور در یک جلسه کاری، 
مضحک و کامال کذب است.« 
دفتر فرمانده کل سپاه تاکید کرده 
است: »معاونت حقوقی سپاه با 
طرح شکایت رسمی، این تهمت 
و اقدام خالف اخــالق را دنبال 

خواهد کرد.«

صابر کرامت
خبرنگار

خبرنامه
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چند روز بعــد از آنکه روزنامه اعتماد در گزارشــش به 
اختالفات دفتر ریاست جمهوری حسن روحانی اشاره کرده 
بود، واعظی به آن پاســخ داد و اختالفات با جهانگیری را 

تکذیب کرد. 
اعتمــاد در  آن گــزارش نوشــته بــود: »انتصــاب 
مجیــد تخت روانچــی، عضو موثــر مذاکرات هســته ای 
به عنوان معاون سیاسی دفتر ریاست جمهوری یک اتفاق 
پرسش برانگیز بود. تخت روانچی جانشین حمید ابوطالبی 
شد و ابوطالبی هم از ســمت معاونت به مشاور بودن تنزل 
درجه پیدا کرد. حکم تخت روانچی را واعظی، رئیس دفتر 

امضا کرده و حکم جدید ابوطالبی را رئیس جمهور.«
واعظی بعد از پیروزی روحانی در ســال ٩٢ بر خالف 
انتظــار بــه جــای وزارت خارجــه بــه وزارت ارتباطــات و 
فناوری اطالعات رفت، در آن پســت خوش درخشــید و با 
ممانعت از قطع شــدن تلگــرام در روز انتخابات مجلس و 
ریاســت جمهوری نقشــی موثر در پیروزی حامیان دولت 

ایفا کرد.
رضایت روحانی از عملکــرد واعظــی در دور دوم او 
را به پســتی مهم تر باال کشــید، حاال او هــم رئیس دفتر 
رئیس جمهور اســت و وقت مالقات با ســایر وزرا را تعیین 
می کند و هم یکی از نیروهای خــودش را جوان ترین وزیر 

جمهوری اسالمی کرده است.
این روزنامــه اصالح طلــب در ادامه بــه اختالفات 
واعظــی و فراکســیون امیــد اشــاره کــرده می نویســد: 
»اختالفات واعظی و اصالح طلبان و فراکســیون امید را 
چگونه باید تحلیل کرد؟ شــایعاتی اســت بی اساس یا روز 
به روز قوت خواهد گرفت و در بزنگاهی کار دســت دولت 
اعتدال می دهد؟ حرف و حدیث ها درباره دخالت  رئیس دفتر 
در چینش کابینه دوازدهم و نقــش او در اختالفات موجود 
در حالی اســت که خودش می گوید »دفتر رئیس جمهور 
باید چشم و گوش وی باشد تا پیش از بیشتر شدن اختالف 
ســلیقه ها به آنها رســیدگی و رفــع کند«. تــالش او برای 
حل و فصل اختالفات موجود به لبخند زدن های بعد از جلسه 
هیات دولت و تکذیب اختالفات، خالصه می شود. واعظی 
در حالی از برقراری روابــط صمیمانه در دولت می گوید که 
چهره هــای موثری در میــان اصالح طلبان او را مســئول 

کاهش نقش جهانگیری در دولت می دانند.«
»اصالح طلبان نسبت به حسن  نیت واعظی اطمینان 

خاطر ندارند و این عدم اطمینان ناشی از عملکرد چند ماه 
او اســت.« این موضوع را نه افراد عادی، بلکه رسانه ای 
می زند که یکی از مطرح ترین رســانه های اصالح طلبان 
اســت. گذشــته از آنکــه باید گفــت الیــاس حضرتی در 
فراکســیون امید نیز نقش مهمــی  دارد. روزنامه حضرتی 
می نویسد: » از یک سو اعمال نفوذ در انتصاب وزرایی که 
مورد تایید اصالح طلبان نبودند و از سوی دیگر بازی در تیم 
الریجانی. نزدیک ترین فرد دولت به رئیس جمهور در حالی 
به سمت الریجانی تمایل دارد که گمانه کاندیداتوری علی 
الریجانــی در انتخابات ١4٠٠ طرح شــده و حتی برخی از 
دو قطبی احتمالی الریجانی- جهانگیری سخن می گویند. 
در این بین مشاهده می شود که اسحاق جهانگیری با وجود 
نقش موثری کــه در پیروزی روحانــی در انتخابات ٩۶ ایفا 
کرد، در دولت کم فروغ تر از قبل شده است. جهانگیری که 
در دولت یازدهم به واسطه عملکرد رئیس دفتر رئیس جمهور 
مرجع وزرا بود حاال به واســطه رفتن نهاوندیان به معاونت 
اقتصادی و آمدن واعظی به دفتر رئیس جمهور به حاشیه 
رانده شده اســت. در این بین دولتی ها ســعی می کنند هر 
خبری در مورد استعفا یا اختالف را تکذیب کنند. اما ادامه 
این روند باعث می شود ماه های آینده خبرهای بیشتری از 

دلخوری ها و کدورت های موجود منتشر شود.« 
اما واعظی به این مسائل واکنش نشان داده می گوید: 
»ایــن مطالبی که مطــرح می شــود هیچ پایه و اساســی 
ندارد یعنی اینکه مطرح می کنند کــه بین بنده و آقای دکتر 
جهانگیری اختالف است. هیچ اختالفی نه در این سه ماه 
گذشته و بلکه 4 سال و سه ماه گذشته بین بنده و آقای دکتر 

جهانگیری نبوده است و بهترین رابطه را با هم داریم.«
رئیس دفتر رئیس جمهوری دربــاره اینکه آیا در دفتر 
رئیس جمهــوری بــا اصالح طلبان مشــکل وجــود دارد، 
تصریح کرد: »بایــد بگویند که مثال در کــدام مورد در چه 
موضوعی؟ دفتر رئیس جمهوری، دفتری اســت که درش 
به روی همه تفکرات مختلف، احزاب، گروه ها و اندیشه ها 
و فراکســیون ها باز اســت. مــن بهترین روابــط را با همه 
گروه های مختلف دارم و دلیل این است که دولت ما و دکتر 
روحانی دولت حزبی نیســت و دولتی متعلق به یک گروه و 
حزب نیست و متعلق به همه ۲4 میلیونی است که رای دادند 
و همه کسانی که حتی رای ندادند ولی االن می خواهند با 

دولت همکاری کنند.« 

جدایی جهانگیری نزدیک است
اختالفات رئیس دفتر روحانی و اصالح طلبان

نطق تند ذوالنور علیه روحانی 

مجتبی ذوالنور نماینده قم، 
نطق خود را به گــزارش روحانی 
به مــردم درباره عملکــرد دولت 
دوازدهم در ۱۰۰ روز ابتدای این 
دولت اختصاص داد و انتقادات 
تندی را خطاب به رئیس جمهور 
مطرح کرد و گفت: »چرا دولت 

با تاخیر در کرمانشــاه حضور یافت و هالل احمر خوب عمل 
نکرد؟« او که معتقد بود گزارش روحانی قابلیت کمی سازی 
نداشت، ادامه داد: »فرمایشات شما لفاظی بود! شما گفتید 
آسیب های اجتماعی مثل طالق و حاشیه نشینی رشد منفی 
داشته. با چه استداللی این حرف را زدید؟ چه برنامه ای اجرا 
کردید که چنین شد؟ این آســیب ها خواب را از چشم رهبری 

ربوده و خانواده ها را به مرز متالشی شدن رسانده است.«

 سوال از رئیس جمهور
 به کجا رسید؟

سیدجواد حسینی کیا، نماینده مجلس با تاکید بر اینکه 
ســوال نمایندگان از رئیس جمهــور درباره موسســات مالی و 
اعتباری باید هر چه سریع تر اعالم وصول شود، گفت: یکی از 
ظرفیت هایی که قانون برای نمایندگان تعیین کرده، این است 
که آنان بتوانند بر اساس ســازوکارهایی از رئیس جمهور سوال 
کنند. وی ادامه داد: سازوکار سوال از رئیس جمهور در مورد تعیین 

تکلیف سپرده گذاران موسسات 
مالی و اعتباری فراهم است، اما 
نمی دانیم چرا در طرح ســوال از 
رئیس جمهــور در صحن علنی 
تعلل می شود؟ نماینده مردم سنقر 
تاکید کرد حقوق مردم تحت هیچ 
شرایطی نباید نادیده گرفته شود. 

 کسانی که از سایه جنگ دم می زنند
 عامالن دشمن هستند

 ســردار نقدی با اشاره به 
اینکه مستکبران سایه مرگ را در 
روی خود می بینند، عنوان کرد: 
»زشت ترین کاری که کشوری 
می تواند انجام دهد تشــکیل 
داعش است. این داعشی بود 
که مدعیان حقوق بشــر آن را 
به وجود آوردند.« سردار نقدی 

با بیان اینکــه بعضی ها با وجــود اینکه دشــمن در ضعف 
قرار گرفته می گویند ســایه جنگ وجود دارد، عنوان کرد: 
»کدام ســایه جنگ؟! چــرا این گونه ســخن می گویید؟« 
معاون فرهنگی سپاه پاسداران انقالب اسالمی با اشاره به 
اینکه رئیس جمهور آمریکا می گوید کشور ما در حال مرگ 
است و عده ای دیگر در ایران می گویند سایه جنگ! اظهار 
 کرد: »ســوال اینجاست کشــوری که در حال مردن است

 می تواند بجنگد؟«

  رئیس بسیج:
 ایستگاه های تنش زا را جمع خواهم کرد

رئیــس ســازمان بســیج 
مســتضعفین خاطرنشان کرد: 
»با هدف گذاری انجام شــده و 
غایتی که مقــام معظم رهبری 
در نظر دارند، حضور ۱۰۰ هزار 
نفــر نیــروی آموزش دیــده در 
فضاهای علمی- تخصصی در 
ســال آینده کلید خورده اســت 
 که با تــداوم آموزش ها می توان یک ارتــش چندهزار نفره 
در اختیــار داشــت.«  وی تصریــح کــرد:  گاهــی دیــده 
شــده که نیروهای گشــت در سطح شــهر و ایستگاه های 
بازرســی در کالنشــهرها باعث بروز تنش و ناهنجاری شده 
که مــردم آن را از چشــم بســیج دیده اند و قطعــا تمام این 
ایســتگاه های بازرســی را از ســطح شــهرها جمع خواهم 
کــرد، همان طــور کــه امام خمینــی)ره( فرمودند بســیج 
 لشــکر مخلــص خداســت و جایــی بــرای فیگور گرفتن

 برای مردم نیست.«

 پیشنهاد برای جدایی جهانگیری
 از دولت

ابطحــی،  محمد علــی 
دولــت  پارلمانــی  معــاون 
اصالحــات دربــاره انتخابات 
ریاســت جمهوری آینده گفت: 
»اگر کاندیداتوری جهانگیری 
 قطعــی اســت بایــد از دولــت

 جدا شود.« 
عضو مجمــع روحانیون 

مبارز ادامــه داد: »بنده معتقد نیســتم کــه در ۱4۰۰ آقای 
روحانی لزوما نماینده ای داشــته باشــند. باتوجه به شرایط 
آینده، شخصی باید کاندیدا شــود که بتواند رای مردم را به 
سمت خود جذب کند و در چنین شرایطی عملکرد فرد بسیار 

تعیین کننده خواهد بود. 
منظــور اصلی اینکــه ممکن اســت اصالح طلب ها 
همان طــور که پشــت ســر آقــای روحانــی قــرار گرفتند 
 پشــت فرد دیگری قرار گیرند ولــی اصالح طلبی به معنی

 آقای روحانی نیست.« 
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تصویرنگاری
روزانه حجم بســیاری از عکس های خبری به ما می رســد. تعداد این عکس ها 

 
آنقدر زیاد اســت که گاهی به راحتی از کنار آن عبور می کنیم اما شاید بهتر باشد روی 
بعضی از عکس ها تامل بیشتری داشته باشیم. مثلث در این صفحات، هفته را با مرور 

عکس ها از نو یادآوری می کند.

دیدار فرماندهان و مسئوالن 
نیروی دریایی ارتش با رهبرانقالب

هدیه رئیسی به پدر اولین شهید لبنانی مدافع حرم

در حاشیه جلسه هیأت دولت

خبرنامه
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همایش بسیجیان تهران بزرگ در حرم امام خمینی)ره(
بازدید رئیس مجلس از خانه موزه 
آیت الله سید حسن مدرس

جای خالی دانش آموزانی که در زلزله جان خود را از دست دادند

     دیدار رئیس کمیته امداد با علما و مراجع تقلید

آخرین وضعیت شیخ عیسی قاسم

     روزگار کودکان زلزله زده
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به اینستاگرام مثلث بپیوندید
اینســتاگرام هفته نامه مثلث فعال شــده اســت. کاربران این شــبکه 
اجتماعی می توانند با پیوستن به اینستاگرام مثلث تصاویر مربوط به هفته نامه 

را مشاهده کنند.

پست سعید جلیلی برای 
دانشمند هسته ای

نگرانی از وضعیت جسمانی
 آیت الله عیسی قاسم

به ما پیامک بزنید:

3000411711 

شبکه اجتماعی

دو هفته قبل اسحاق جهانگیری در اولین 
روز پس از وقوع زلزله دلخراش در استان کرمانشاه 
که منجر به فوت بیش از 48۰ نفر و مجروحیت 
چندین هزار نفــر از هموطنانمان شــده بود، در 
سخنانی به جای آنکه به یاری مردم و زلزله زدگان 
بشتابد در سخنانی کامال سیاســی و جهت دار 
که کارشناســان آن را پاس گلی به وزیر مسکن 
می دانستند، به مسکن مهر حمله و تلفات را ناشی 

از این پروژه عنوان کرده بود. این ســخنان که از همان ابتدا با 
واکنش های دلسوزان کشور همراه شد، عالوه بر اینکه موجب 
شد سوءاستفاده از این موضوع پایان یابد، دولتی ها را نیز مجبور 
به عذرخواهی از این اشــتباه کرد. اما دومینوی حاشیه های 
جهانگیری در مورد زلزله ادامه داشــته و بــه همین مورد ختم 
نمی شــود. در تازه ترین مورد، معاون اول رئیس جمهور پس 
از گذشت حدود ۱۵ روز از وقوع زلزله به کرمانشاه سفر کرد تا از 
نزدیک با مشکالت مردم آن منطقه و کمبودها آشنا شود.اما 
مروری بر تصاویر حضور وی در بین مردم مناطق زلزله زده، آنچه 
بیش از همه چیز به چشــم آمد حضور او در خانه زلزله زدگان با 
کفش بود.  جهانگیری که هدف اصلی خود برای حضور در این 
سفر را حل مشکالت مردم عنوان کرده بود، طوری با زلزله زدگان 
و خانواده های روستایی که اکنون همه دارایی خود را از دست 
داده اند برخورد کرد  که دســتمایه انتقادات زیادی در فضای 
مجازی شد.براســاس آنچه از تصاویر مشــخص است، وی 
بدون توجه به آداب زندگی مردم منطقه، حتی بدون اینکه کفش 
خود را از پای در آورد وارد چادرهای زلزله زدگان شد.  عالوه بر او 
هیات همراهش نیز برای حضور در خانه های مردم کفش شان 
را از پا خارج نکرده بودند. انتقاد بســیاری از کاربران مجازی و 
رسانه ای این بود که مسئوالن دولتی با روحیه تکبر با مردم روبه رو 
می شوند. فشارهای کاربران و رسانه ها موجب شد تا جهانگیری 

در صفحه رسمی خودش از این کار عذرخواهی کند. 
کبری آســوپار، روزنامه نگار و فعال مجازی در مورد این 
اتفاق  با عنوان »رعیت یا ولی نعمت؛ مســاله این اســت!« 
نوشت: »اسحاق جهانگیری و همراهانش در اوج بی فهمی 
 با کفش های کثیــف وارد زندگی و محل نماز مردم شــده اند، 
جایی که سفره غذایشان را پهن می کنند و... اما مشکل فقط 
نجس و پاکی و تمیزی و کثیفی نیست؛ نجســی با آب پاک 

می شود و کثیفی با مواد شوینده تمیز، این تعفن 
اشرافی گری آقایان است که هیچ آب کری آن 
را پاک نمی کند و هیچ طلب پوزشی هم آن را آب 

نمی کشد!«
از سر خوی اشرافی گری است که حسن 
روحانی در دیدار روز کارگر، حتی وســط کارخانه 
هم از شاسی بلندش پیاده نمی شود و کارگرها را 
حساب نمی کند؛ از سر خوی اشرافی گری است 
که عکسی از روحانی می بینیم که دیگری باید بادش بزند؛ که 
حسین فریدون در سخنرانی رئیس جمهور صف اول می نشیند 
و پاهایش را روی میز می گذارد   که روحانی در دیدار زلزله زده ها از 
باالی ماشین دست تکان می دهد و زحمت سر زدن به چادرها را 
به خود نمی دهد  که آخوندی، وزیر مسکن ۱۱ روز طول می کشد 
به مردم زلزله زده ســر بزند و در نهایت هم می گوید دولت قیم 
مردم برای ساخت خانه هایشان نیست  که همین وزیر برابر تن 
سوخته عزیزان مردم در حادثه برخورد دو قطار می گوید آنهایی 
که فوت شدند، بیمه بودند؛ همین خوی اشرافی گری است که 
مردم را به جای »ولی نعمت«ی که باید اکرام و احترام شــود، 
»رعیت«ی می بیند که مقام باالتر منت سرش گذاشته و به کلبه 
حقیرانه اش سری زده است! توسعه سیاسی اگر روی داده بود، 
آن زلزله زده های ساده شهرستانی، به جای خوشحالی از حضور 
چنین معاون اولی در چادرهایشان، باید مانع ورود او می شدند و 
تذکر می دادند که کفش هایش را دربیاورد. آنها ساده اند و پرمهر، 
اما حیای گربه کجاست؟! آقایان به خوی امام و رهبری برگردید  
که اگر امروز با نصیحت همین روزنامه نگاران از راه شاهانه ای که 
برگزیدید، برنگردید، فردا لگد کارگر معدن بر شیشه ماشین تان 
هم بیدارتان نخواهد کرد و نهایتــا در دیدارهای بعدی تعداد 

یگان های ویژه بین ماشین تان و مردم افزایش خواهد یافت.
جهانگیری در متن عذرخواهی اش نوشته بود: »به واسطه 
فشردگی برنامه ها،  تراکم جمعیت و البته به دلیل اصرار زیاد یکی 
از هموطنان عزیزمان برای عیادت از همسر بیمارشان که حضور 
در کنار بستر مریض را ناگزیر کرد به هنگام بازدید از چادر محل 
سکونت ایشان سهل انگاری اتفاق افتاد. ضمن ابراز تأسف 
از این موضوع، فرماندار محترم سرپل ذهاب نیز مراتب عذر 
خواهی ا م را امشب به این هموطن گرامی  و خانواده محترمشان 

ابالغ کردند.« 

صدای پای اشرافیت 
حاشیه کفش های جهانگیری در خانه زلزله زدگان؟

l   اگر بنا به گفته آقای رئیس جمهور رونق و رشد 
اقتصادی داشــته ایم پس باید افــراد بیکار جذب 
کار شــده و  شــغل پیدا کرده باشــند. در حالی که 
هر ســال به آمار بیکار ان  جامعه افزوده می شود و 
کارگاه های تولیدی یکی پــس از دیگری در حال 

تعطیل شدن هستند.

l   از ایــن کتاب هــای درســی  بی کیفیــت و 
غیرکارشناســی که نیــاز به هــزاران صفحه کتاب 
کمک درســی و اتالف منابع و وقت دانش آموزان 
دارد بــه کجا باید شــکایت کــرد؟ بچه هــا غیر از 
درس بــه ارتباط با خانــواده و فامیــل، گردش در 
طبیعت و... هم نیاز دارند بــا روح و روان بچه ها و 

خانواده ها بازی نکنید.

l   لطفا از مســئوالن مربوط بپرســید که خاصیت 
کارت هــای به اصطالح هوشــمند ملی چیســت؟ 
وقتی که گم یا سرقت می شــود امکان پیگیری و 
ردیابی یــا به اصطالح غیرفعال کــردن دارد؟ پس 
این همه هزینــه هوشمند شــدن کارت ملی برای 

چه بود؟ 

l   سریال لیسانسه ها عالی و دیدنی و مفرح است 
و البته تامل برانگیز! با پخش مجدد آن خوشحال 
شدیم و غمگین به خاطر لیسانسه های بیکار واقعا 
حیف! کســی را می شناســم هوا فضا خوانده ولی 

بیکار است چرا؟ 

l   چــرا قیمــت ۱۵ قلــم دارو افزایــش یافــت و 
مثل آب خوردن توســط مسئوالن متاســفانه اجرا 

می شود؟ 

l   آقای وزیــر، یعنی اگر مردم بــا بنزین گران در 
جاده دو طرفه و حادثه خیز اســتان گلســتان  تردد 
کنند تلفــات کمتر می شــود! ایــن حرف ها باعث 

تمسخر مردم است.

l    مردم منتظرند امکانی فراهم شود تا به مناسبت 
پیــروزی تاریخی جبهــه مقاومت بر جبهــه کفر و 
شرک غربی، عربی، عبری در سراسر کشور جشن 
برپا نمایند. مسئوالن امر باید زمینه و روز مناسب را 
برنامه ریزی و اعالم نمایند. دولتی ها تا توانســتند 
در خصوص برجام مدیحه ســرایی کردند در حالی 
که در عمل چیزی جز خسارت نصیب کشور و ملت 
نشــد. ولی اکنون فتح الفتوح واقعــی در پیروزی 
جبهه مقاومت در شکست داعشی های تروریست 
در عراق و ســوریه اتفــاق افتاده و جــا دارد همه 
روزه صبح تا شــب در مــورد این پیــروزی واقعی و 

دستاوردهای عینی آن صحبت شود.

l   سال ها قبل حضرت آقا فرموده بودند که برخی 
از این روزنامه هــای زنجیره ای به پایگاه دشــمن 
تبدیل شــده اند. این روزنامه ها هیــچ حیایی حتی 
از خانواده شــهدا و خون های مقدس ریخته شده 
برای انقالب نمی کنند ولی هیــچ برخوردی با آنها 
نمی شــود! رســانه ای که خــط دشــمن را تعقیب 

می کند، رسانه مردمی  است؟! 
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تو برنده شدی
علیرضا کریمی، کشتی گیر جوان و ۲۳ ساله کشورمان، 
برای دومین بار از مواجهــه با حریف رژیم اشــغالگر قدس 
امتناع کرد و از مدال طالیی که به گفته کارشناســان حق او 
بود، چشم پوشی کرد. اینکه در چنین سنی و با چنین آمادگی 
جسمانی بایستی تا حریفت تو را شکســت دهد تا به حریف 
اســرائیلی نخوری، می تواند بسیار ســخت و ناراحت کننده 
باشــد اما وقتی بدانی که چشــم یک ملت به کار ارزشــی تو 
است، از شدت این ناراحتی کاسته می شود. مسئوالن کشور 
و به خصوص مسئوالن ورزش کشــور نیز باید با او مثل یک 
قهرمان برخورد کنند و به صادرکردن بیانیه های زودگذر اکتفا 
نکنند و حداقل در روز اهدای جوایز و پاداش ورزشــکاران،  
وی را از خاطرشــان ببرند. در مقابل کســانی کــه در فضای 
مجازی معتقدند باید ورزشکار کشــورمان با برد برابر حریف 
رژیم صهیونیستی جواب کوبنده ای به آنها بدهد، بسیاری از 
فعاالن شبکه های اجتماعی از او به عنوان پهلوان واقعی یاد 
کردند و از اینکه او مقابل حریف روسی باخت تا به قرعه حریف 
اسرائیلی نخورد، قدردانی کردند. در زیر برخی از واکنش ها 

را می خوانید: 
پوریا فخرایی: رژیم اسرائیل یک رژیم آپارتاید استعمارگر 

اســت؛ مثل رژیم آپارتاید آفریقای جنوبــی. هیچ راهی غیر 
از تحریــم آن وجــود نــدارد. مهم نیســت فلســطینیان در 
قبال آن به ما چــه می دهند یــا می گویند، یــا در تحریم آن 
 همه دنیا همراهند یا نه، این یک پرنســیپ اســت که نباید 

از آن کوتاه آمد. 
عطیه همتی: به خاطر کشتی گیر مظلوممون علیرضا 

کریمی  هم که شده باید اسرائیل رو نابود کنیم.
مسعود انوری: مواجب بگیران ملکه و  ترامپ و نتانیاهو 

چه مانــوری رو ماجــرای علیرضا کریمی  میــدن هرکی هم 
حرف بزنه شماها باید خفه خون بگیرید، ادای وطن پرستی و 

میهن دوستی باید بهتون بیاد که خوشبختانه نمیاد.

بررسی رسانه ای هفته

یوسف خود را نمی فروشیم

سعدالله زارعی در یادداشت روزنامه »کیهان« از نگاه برخی مسئوالن 
در جلسات خصوصی درباره محور مقاومت در منطقه خبرهایی می دهد که 
متفاوت است. زارعی می نویسد: »بعضی از داخلی های مخالف تفکر 
»مقاومت« که در ضمن صاحب مناصبی هم در کشور هستند...  به عنوان 
مثال حدود یک سال پیش یکی از آنان در همایشی که در دانشگاه عالمه 
طباطبایی برگزار شد منطقه را زمین سوخته و سیاست های ایران را عامل 
تبدیل منطقه به زمین سوخته معرفی کرد و در نهایت گفت بیاییم به جای 

تبدیل شدن به قدرت برتر منطقه به تبدیل منطقه به منطقه ای برتر بیندیشیم و راهی که نشان داد این بود که با عربستان وارد 
مذاکره شده و مسائل منطقه را با آن حل و فصل   کنیم. چند روز پیش هم یکی دیگر از آنان که از قضا منصب حساسی هم دارد، 
گفته بود مسائل منطقه را باید ۷۰ به ۳۰ با دولت سعودی حل وفصل کنیم پیش از آنکه ناگزیر به تن دادن به فرمول ۹۰ به ۱۰ 
بشویم. پس کامال واضح است که آنان وقتی از مضرات قدرت هژمونیک و خطرهای هژمونی ایران در منطقه سخن می گویند 
دقیقا منظورشان »مقاومت در برابر غرب« است نه اینکه با یک وجهی از قدرت که آثار تنش زایی دارد مخالفت می کنند که اگر 
این بود، مشکلی وجود نداشت و اصوال اختالفی پدید نمی آمد.«سرمقاله نویس کیهان که یادداشتش را با عنوان »یوسف 
خود را نمی فروشیم« نوشته بود، در پایان می نویسد: »البته در ایران هیچ گاه »تفکر خیانت« حاکم نمی شود و آنچه با قطره 
قطره خون شهیدان و واحد به واحد حکمت و درایت رهبری و نیروهای مخلص جان برکفی نظیر سردار سلیمانی به دست آمده 
است، به تحفه و متاع بازار ساده لوحان و  ترسوها تبدیل نخواهد شد. هرگز مانند برادران خیانتکار یوسف نبی)علیه السالم( عمل 
 نمی کنیم و مظلوم را به ظالم نمی فروشیم تا مصداق آیه شریفه ۲۰ سوره یوسف نباشیم »و شروه بثمن بخس دراهم معدوده

 و کانوا فیه من الزاهدین«.

داستان دروغ های بزرگ

روزنامه صبح نو در یکی از سرمقاله های خود در هفته گذشته نوشت: »در 
روزهای اخیر، یک موج خبری خرابکارانه به مدد فعالیت عناصری از جریان 
انحرافی در کشور به وجود آمده که هم پیگیری مسائل زلزله زدگان را به حاشیه 
برده و هم تبعات ناشی از اجرای قانون کاتسا و نقض برجام. گفتارهایی که شبیه 
خبرهای درگوشی وسایل نقلیه شهری است و بدون هیچ مدرک و سندی در 
حال اتهام زنی های مکرر و غیرمنطقی است؛ بعضا افرادی این فضاسازی ها 
را به عدالت طلبی و آزادی خواهی افراد مذکور تفسیر می کنند و البته پاسخی در 
برابر این پرسش ندارند که هیچ  یک از این ادعاها، مربوط به دوره پس از مسئولیت هشت ساله حضرات نیست!  پس در آن دوران، 
چه می کردند و آن همه سر و صدای احیای حقوق ملت، چه طبل توخالی و بی محتوایی بوده است که به مدد آن، هم عدالت را نقض 
کردند و هم عدالت طلبی را ذبح. در برابر این جنجال آفرینی هایی که با هدف کوتاه مدت ایجاد حرکت اجتماعی صورت می گیرد، 
اقدام اصلی رسیدگی شفاف، سریع و صریح به همه پرونده های آقایان است و صد البته پاسخ ندادن به افشاگری های راست و دروغ 
آنها )که راست هایش اتهام نیست و دروغ هایش غیرواقعی( در معابر و جلسات عمومی؛ اگر خالف این رویه عمل شود، صد البته که 
خواسته ضمنی آنها برآورده شده و افکار عمومی را در گردابی از ابهام و سردرگمی قرار داده اند. سطح نازل ادعاهای مطرح شده را باید 

در همان مقیاس واکنش نشان داد و اجازه نداد برخی بتوانند از آب  گل آلود، ماهی خود را صید کنند.«

آقای روحانی برگردید به روزهای انتخابات!

امیر استکی طی یادداشتی در روزنامه وطن امروز نوشت: »در ایام 
رقابت  های انتخاباتی اخیر ریاست جمهوری در میان نامزدهای حاضر 
در رقابت و به ویژه جناب روحانی و یاران کمکی شــان رقابت سنگینی در 
سیاه نمایی اوضاع کشور درگرفته بود. همه از جمعیت باالی بیکاران، 
ناتوانان و بی بضاعتان می گفتنــد و طرح های خود را بــرای مهار غول 
بیکاری، دیو فقر و اژدهای تحریم ها به رخ یکدیگر می کشیدند و به ویژه 
جناب روحانی و جناب جهانگیری به رغم تاکیدشــان بر هفت سر بودن 

اژدهای تحریم ها)!( مابقی را به پوپولیست بودن و فریب مردم در ادعای مهار بیکاری و فقر، متهم می کردند. از نظر آنها 
هرگونه سخنی در باب سیاست  های توزیعی خالفگویی و فریب ملت بود.«  این مقاله در ادامه با اشاره به اینکه »دولت روحانی 
بر گرده طبقه متوسط و  ترس هایشان سوار شد و با تسری دادن وحشت به مابقی کشور توانست اقبال عمومی را به خود جلب 
کند«، می نویسد:  »طبقه متوسطی که بزرگ ترین برنده انقباض مالی مورد عمل در دولتین جناب روحانی است. از طرفی 
به واسطه سطح باالتر درآمدی و معیشتی از آسیب  های رکود اقتصادی در امان تر است و از سوی دیگر برنده اصلی باال بودن 
نرخ بهره در کشور است.« نویسنده در پایان با اشاره به افزایش نرخ نان توضیح می دهد: »تصمیم گیرند گان برای قیمت نان 
کسانی هستند که نان به زحمت یک درصد هزینه  های ماهانه شان است و تاثیرپذیران از قیمت نان کسانی هستند که نان 
بیشتر از ۱۰ درصد هزینه ماهانه شان را شامل می شود )فارغ از تعداد باالیی که یارانه کل دارایی آنهاست(؛ کسانی که در ایام 
انتخابات از لسان همین تصمیم گیرندگان کنونی عمده ملت را شامل می شدند. بد نیست جناب روحانی و دولتمردان شان 
لطف کنند و به تصویری که در روزهای رقابت  های انتخاباتی از کشور  ترسیم می کردند، برگردند و دوباره به مصوبه افزایش 
قیمت نان خود نگاهی بیندازند، اگر این مصوبه در نگاه اینان بر اساس خیر عمومی است پس به احتمال زیاد یا در آن روزها 
به دروغ از فقر و فاقه ملت سخن می راندند و خود را دل نگران معیشت مردم نشان می دادند یا اینکه اساسا اکنون ملت را با 

همان Mind Set وصف شده شناسایی و ارزش گذاری می کنند.«

 بعد از ورود مراسم  هالووین به مدارس و مهدکودک ها 
حاال »بلک فرایدی« دیگر مراسم تازه وارد شده به کشور 
است.  تخفیفات »جمعه سیاه« یا همان »بلک فرایدی« 
امسال پرسروصداتر از سال های قبل در کشور برگزار شد و 
تقریبا در پایان روز شنبه به کار خود پایان داد. چند فروشگاه 
اینترنتی برای این روز حسابی سروصدا کردند و با تبلیغات 
بســیار نوید یک روز خوب برای خرید را به مخاطبان خود 
دادند، اما در این جمعه پرسروصدا چه گذشت؟ بعد از صبر 
و انتظار کاربران برای باز شدن سایت فروشگاه ها حاال نوبت 
به این رسیده اســت که در بخش حراج های پیشنهادی و 
جدی کاالها را مشاهده کنند تا شاید جنس دلخواه شان را 
پیدا کنند. اما برعکس تمام تبلیغات کاالهای پیشنهادی 
اصال آن چیزهایی نبودند که مخاطب انتظارش را داشت. 
وضع فروشگاه ها و پاســاژها هم بهتر از این نبود. جمعیت 
زیادی که به خاطر تبلیغات بســیار خودش را از صبح اول 
وقت به مراکز خرید مشهور رســانده بود ، بعد از طی کردن 
شلوغی شاهد اجناسی بود که چندان چنگی به دل نمی زد و 
در بسیاری موارد او را دست از پا درازتر به خانه بر می گرداند. 
اولین سال های تجربه بلک فرایدی در کشور نشان می دهد 
مثل باقــی آداب و رســوم های وارداتــی بلک فرایدی نیز 
تغییر ماهیت داده اســت و نه تنها شــکل و شمایل غربی 
خودش را نــدارد ، بلکه تبدیــل به یک چیز مــن در آوردی 
شده تا فروشگاه ها بهانه ای پیدا کنند  که از طریق آن یک 
انبارگردانی درست و حســابی داشته باشــند و به مخاطب 
 خود القا کنند که اگر پول هایش را در این حراج غیرواقعی

 خرج نکند، باخته است.

بلک فرایدی یا بنجل دی؟
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گفتارها
خطاهای بزرگ

ممکن است برخی معتقد باشند شاهزاده محمد آغازگر برخی اصالحات برای 
دور کردن عربستان از افراط گرایی اســت ولی رویه افراطی وی در برخورد با مسائل 
منطقه از جمله تحوالت قطر، یمن، ســوریه، عراق، بحرین و ایــران - به خصوص در 
موضوع حمایت از داعش و استعفا ی حریری  همه و همه حکایت از این دارد که وی 

خود رهبری یک جریان نو ظهور افراطی را بر عهده گرفته است.

ولیعهد عربستان سعودی  یکشنبه نخستین اجالس 
)به اصطالح( اتحاد اســالمی- نظامی مبارزه با تروریسم 
را با حضــور مقامات دفاعی برخی کشــور های اســالمی 

برگزار کرد.
محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی  نخستین 
اجالس )به اصطالح( اتحاد اســالمی- نظامــی مبارزه با 
تروریسم را با حضور مقامات دفاعی ارشد 40 کشور مسلمان 
برگزار کرد. عربستان ســعودی در دسامبر 2015 ]1394[ 
خبر تشکیل این اتحاد را که هدف آن گفته می شود مبارزه 

با تروریسم است اعالم کرد. 
تشــکیل این اتحادیه نظامی از زمانی آغاز شــد که 
آمریکا به علت مسائل اقتصادی جدی خود، نقش آفرینی 
مستقیم نظامی در منطقه را برای حمایت از متحدان خود 
کم رنگ کرد و از متحدان منطقه ای خود خواســت نقش 

بیشتری در تامین امنیت خود ایفا  کنند. 
اما شاهزاده محمد در سخنان خود در مراسم افتتاحیه 
این اجالس در ریاض ادعا کرد: »این اتحاد از تالش های 
نظامی، مالی، اطالعاتی و سیاسی تمام کشورهای عضو 
در زمینه مبارزه با تروریسم و ایدئولوژی های افراطی حمایت 
خواهد کــرد.: وی همچنیــن بزرگترین خطر تروریســم و 
افراطی گرایی را وارد کردن خدشه به دین اسالم توصیف 
و تاکید کرد نباید اجازه داده شود، چنین اتفاقی روی دهد. 

این شاهزاده سعودی در حالی هدف این اتحادیه را 
مبارزه با تروریسم و ایدئولوژی های افراطی می داند که اوال، 
اکنون داعش تا حدود زیادی در عراق و ســوریه شکست 
خورده است، ثانیا  آل سعود در دهه های گذشته مهمترین 
عامل  ترویج تروریسم افراط گرایی ایدئولوژیک با حمایت 
از سلفی گری وهابی بوده است. بنابراین پرسش ها و  تردید 

درباره اهداف اتحاد همچنان باقی است. 
برخی منتقدان این اتحاد را تنها یک تالش تبلیغاتی 
توصیف می کنند و معتقدند ایدئولوژی وهابی عربســتان 
ســعودی عامل اصلــی ظهور گروه هــای افراطــی مانند 
القاعده و داعش است. ثروت ناشی از فروش نفت منطقه 
خلیج فــارس  میلیاردهــا دالر را بــه منظور رواج و توســعه 
گونه ای از اســالم ســنی فوق محافظه کار که بــا جریان 
 اصلی مذهب سنی در تضاد است، به سراسر جهان سرازیر

 کرده است.
برخی دیگر معتقدند عربستان ســعودی می خواهد 
خود را کشور ســردمدار جنگ با افراطی گرایی و تروریسم 
نشان دهد تا از شــر تصویر یک کشــور حامی  بنیادگرایی 
رهایی یابــد. از ایــن رو جنگ با تروریســم محــور اصلی 
دســتورکار سیاســی محمد بن ســلمان اســت تــا تصویر 
 رهبر متجدد و عمدتا ســکوالر عربستان ســعودی جدید را 

برای خود  ترسیم کند.
ممکن است برخی معتقد باشند شاهزاده محمد آغازگر 
برخی اصالحات برای دور کردن عربستان از افراط گرایی 
اســت ولی رویه افراطــی وی در برخورد با مســائل منطقه 
از جملــه تحوالت قطر، یمن، ســوریه، عــراق، بحرین و 

جمهوری اسالمی ایران - به خصوص در موضوع حمایت از 
داعش و استعفا ی سعد حریری - و مسائل داخلی - از جمله 
برخوردها با شیعیان و حتی شــاهزادگان سعودی - همه و 
همه حکایــت از این دارد که وی خــود رهبری یک جریان 
نو ظهور افراطی را - با حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی- بر 
عهده گرفته است و او تنها دچار مســاله »خود میانه روی 
پنداری« یا »خود معتدل پنداری« شــده است. حتی رویه 
افراطی شاهزاده سعودی سبب شــده برخی نتیجه بگیرند 
 که اوضاع عربســتان و کشــور های عربی ممکن اســت

 وخیم تر شود. 
به نظر می رســد رویه ریاض در واکنــش به تحوالت 
جهــان اســالم بیــش از اینکــه انســجام بخش باشــد 
تفرقه افکن است تا حدی که نتوانســته متحدان باسابقه 
این رژیم - ماننــد قطر - را حفــظ کند. نبایــد فراموش کرد 
که تنها چیزی که می تواند ســبب شــود وحدت و انسجام 
 مســلمانان و جهان اســالم را در پی داشته باشــد رویکرد 

ضد صهیونیستی است. 
رویکرد شاهزاده محمد همچنین در حمایت از داعش 
در سوریه و عراق و هم اکنون در حمایت از طالبان و داعش 
در یمن نشــان می دهد که ریاض با دالرهــای نفتی در پی 
انسجام بخشــی به جبهه عربی در برابر مقاومت اســالمی 
ضدصهیونیســتی در منطقه اســت نه مبارزه با تروریسم؛ 
و خود این رویکرد نیز تفرقه افکن خواهد بــود؛ زیرا افکار 
عمومی جهان اسالم و بســیاری از رهبران جهان اسالم و 
 عرب، از کشورها و جنبش های پیش روی مقاومت اسالمی 

حمایت می کنند.  

َتوهم ولیعهد

مبارزه افراطی با افراط گرایی؟
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 وزیر دادگستری سابق 
عربستان اشاره کرد که در این 
نشست هم با عنوان دبیرکل 
»اتحادیه جهانی اسالم« 
سخنران جلسه بود

پس از گذشت دو سال از تشکل ائتالف به اصطالح 
مبارزه با تروریســم در عربســتان، ریاض شــاهد برگزاری 
نشست وزیران دفاع برخی کشورهای عضو این ائتالف به 

سرکردگی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان بود.
برگزاری این نشست از ســه جنبه مهم قابل بررسی و 
تحلیل است، نخســت اینکه چرا عربستان این ائتالف را 
تشــکیل داد؟ دوم اینکه چرا این نشســت پس از گذشت 
دو سال تشکیل جلسه داد؟ ســوم اصول مندرج در بیانیه 

پایانی این نشست.

  چرا عربستان به تشکیل ائتالف 
به اصطالح مبارزه با تروریسم اقدام کرد؟

 نخســت به نظر می رســد پس از به قدرت رســیدن 
دونالد  ترامــپ در آمریــکا و وعــده او مبنی بر ریشــه کن 
کردن افراط  گرایــی و هم زمانی این وعده هــا با تصویب 
قانون جاســتا که اجــازه شــکایت از خاندان آل ســعود را 
به ســبب دســت داشــتن آنان در حادثه تروریســتی 11 
ســپتامبر، بــه خانواده هــای قربانیان این حملــه می داد 
و اتهامات مشــابه دیگر علیه ســعودی ها ســبب شــد تا 
 آل ســعود بــا تشــکیل چنیــن ائتالفــی وجهــه خــود را 

تطهیر و  ترمیم نماید.
 دوم اینکه شکســت عربســتان در حملــه نظامی به 
یمن و توطئه براندازی در ســوریه، از دیگر دالیلی بود که 
آل ســعود با تشــکیل چنین ائتالفی تحت ادعــای مبارزه 
با تروریســم همراهــی دیگر کشــورها را علیــه انصارالله 
 یمــن و حزب اللــه لبنــان به دســت آورد کــه در ایــن را ه 

به مقصود خود نرسید.
 ســوم اینکه پس از تحوالت سیاســی در عربستان 
که با به قدرت رسیدن سلمان آغاز شد، محمد، فرزند او با 
تشکیل چنین ائتالفی در صدد  حذف مخالفان با قرار دادن 

آنها در  فهرست تروریسم بود.

  چرا این نشست پس از گذشت دو سال 
از تشکیل آن برگزار شد؟

در مــورد چرایــی برگزاری این نشســت در شــرایط 
فعلی باید گفت که این نشســت در شــرایطی برگزار شــد 
که محــور مقاومت بــه رهبری ایــران در طول دو ســال 
گذشــته توانســت داعش و دیگر گروه های تروریســتی 
را در عــراق و ســوریه شکســت دهــد و از نظــر نظامــی 
پیروزی بر تروریســم را به نام خود ثبت کنــد و حال  اینکه 
این ائتالف در طول دو ســال گذشــته هیچ اقدام عملی 
در مبــارزه بــا گروه هــای تروریســتی نداشــت، بنابراین 
ســعودی ها بــا برگــزاری چنین نشســت نمایشــی قصد 
 دارند کــه وا نمود کننــد که رهبری مبــارزه با تروریســم را 

به عهده دارند.
از سویی به نظر می رســد پس از شکست گروه های 
تروریســتی چون داعش و دیگر گروه هایی که به نیابت از 
عربستان در سوریه، عراق و لبنان فعال بودند، سعودی ها 
شــاید قصد داشــتند با برگزاری چنین نشســتی همراهی 
کشورهای عضو را برای ورود به رویارویی مستقیم با ایران 
و حزب الله بسنجند اما بیانیه پایانی این نشست نشان داد 

که آنها در این هدف شکست خورده اند.

  اصول مندرج در بیانیه پایانی این نشست
این نشســت همچنین از نظــر بیانیه پایانــی نیز به 
 ســبب تاکید بر ســه اصل مهم در مبارزه با تروریسم جای 

تامل داشت.
اصل اول - مبارزه با تروریسم در زمینه فکری 

ایــن بیانیه در تشــریح ایــن اصل آورده  شــده که 
وزیران )دفــاع( بر عزم خــود برای تــالش همه جانبه با 
ابزارهای موجــود به منظور مقابله با تروریســم و تندروی 
با همــه مفاهیم و تنوعــات فکــری آن و همچنین برمال 
کردن واقعیت های آنهــا، توهمات، ادعاها و روش های 
فریبکارانه  آنها در به کار گرفتن متــون و حوادث  و با در 
نظر گرفتــن اینکه تروریســت ها از روش غلو و تندروی و 
افکار انحرافی و اشــتباه و تفســیرهای نادرست از متون 
دینی اســتفاده می کنند و باتوجه به خطراتی که تندروی 
فکــری ، گســترش  و پیامدهــای آن در زمینــه فردی و 
اجتماعــی دارد، تاکید می کنند. ســوال اینجاســت اگر 
این ادعا واقعیت دارد شــرکت کنندگان در این نشســت 
پاسخ دهند که ریشــه های تفســیرهای نادرست از دین 
اکنون در کــدام آ یین قــرار دارد؟ این کدام آ یین اســت 
که دیگران را تکفیــر می کند و از آموزه هــای آن صدها 
گروه تروریستی در سراسر جهان با نام هایی چون لشکر 
جنگوی، ســپاه صحابه، بوکوحرام، النصــره، القاعده ، 
داعش و. .. به وجــود آمده انــد؟ آیا جز این نیســت که 
آ یین وهابیت که از سوی آل سعود  ترویج و تبلیغ می شود 
منشــا  تولید این همه کج روی ها در دین است؟ آیا همین 
گروه ها در کشورهای عضو تهدید نیســتند؟ برای اثبات 
کافی است به ســخنان محمد العیسی، وزیر دادگستری 
سابق عربستان اشاره کرد که در این نشست هم با عنوان 
دبیرکل »اتحادیه جهانی اسالم« ســخنران جلسه بود. 
او اعتراف کرده اســت عربستان ســعودی چندین دهه 
اســت به تبلیغ مکتب افراطی وهابیت در سراســر جهان 
مشغول اســت، این دوران دیگر به ســر آمده است و از 
این پــس تمرکز ســازمان وی بیشــتر بر محور مبــارزه با 
ایدئولوژی افراطی گری معطــوف خواهد بود. این مقام 
ســعودی حاال که بذر وهابیــت میوه هــای تلخی چون 
 داعش را پدید آورده اســت مدعی مبارزه با افراط گرایی

 شده است. 
اصل دوم - باید با تروریســم در زمینه اطالع رســانی 

مبارزه شود

اگر به راســتی قرار باشــد با منابع اطالع رسانی و 
منابع تبلیغ و ســازماندهی گروه های تروریســتی مبارزه 
شــود آیا جز این نیســت کــه بار دیگــر این عربســتان 
اســت که در معرض اتهام قــرار دارد و باید با رســانه ها 
و شــبکه های ماهواره ای و مــدارس دینی این کشــور 
که در نشــر مفاهیم افراط  گرایی به اســم دیــن و تولید 
فتنه قوم گرایی و نژادپرســتی و دامن زدن به اختالفات 
دینی دست دارند مبارزه شــود؟ از فتاوی علمای وهابی 
گرفته  و تبلیغات افراطــی آنها در دعوت پیروان خود به 
ریختــن خون دیگران تا بررســی محتوای شــبکه های 
دینی و اطالع رســانی وابســته به ســعودی ها روشــن 
می نماید که بیشــتر محتوای این برنامه ها بر تشویق به 
افراط گرایی و فتنه انگیزی قومی  و مذهبی تاکید داشته 
اســت . حمایت از گروه هــای تروریســتی در محتوای 
خبری شبکه هایی چون العربیه و وارونه سازی و جازدن 

گروه های تروریســتی به عنــوان گروه هــای معارض، 
ارائه گزارش های نادرســت از قومیت ها و مثال هایی از 
این دســت کامال در برنامه های شبکه های ماهواره ای 

سعودی از جمله العربیه مشهود است.
اصل سوم- مبارزه با منابع مالی تروریسم 

اما در اصل ســوم بیانیه پایانی این نشست بر مبارزه 
با منابع مالی تروریسم و خشــکاندن این منابع تاکید شده 
است که این هم در نوع  خود تعجب برانگیز است. بر اساس 
اطالعاتی که موسســات تحقیقــی در غــرب از جمله در 
انگلیس منتشر شده است عربســتان منشا  اصلی حمایت 
مالی از گروه های تروریستی است. این کشور کمک های 
خود را در پوشش موسســات خیریه و دینی  با تامین مالی 
گروه های تروریستی  بر عهده دارد و ردگیری منابع مالی این 
گروه ها به بازرگانان و مقام های ارشد عربستان برمی گردد 
که به طور رســمی بودجه در اختیار چنیــن گروه هایی قرار 
داده اند. ردگیری سفارت عربستان در واشنگتن در موضوع 
حمایت مالی از عامــالن حادثه 11 ســپتامبر یکی از این 

نمونه هاست.
اصل چهارم- مبارزه نظامی با تروریسم 

اصل چهــارم بیانیــه پایانی این نشســت بــر مبارزه 
نظامی با تروریسم تاکید دارد. ســوال اینجاست در طول 
دو سال گذشــته که داعش و دیگر گروه های تروریستی 
که در عراق و ســوریه جوالن می دادند ائتالف عربستان 
کجا بود؟ چرا برای مبارزه با ایــن گروه ها به میدان نیامد؟ 
و چرا به جای مبارزه با تروریســم، تحت پوشــش نشست 
معارضان سوری، ســران گروه های تروریستی را بارها در 
ریاض جمع کرد تا دوباره آنها را سازماندهی نماید؟ آیا این 
تلخ ترین طنز تاریخ نیست که کشوری که خود منشا  اصلی 
افراط گرایی و تروریســم تکفیــری و پدرخوانده داعش، 
القاعده، النصره، بوکوحرام و صدها گروه تروریستی دیگر 
است حاال مدعی مبارزه با تروریسم شده است؟ بد نیست در 
مورد این واقعیت اشاره شود که روزنامه نیویورک تایمز پس 
از حوادث تروریســتی پاریس که داعش مسئولیت آن را 
برعهده گرفت نوشته بود عربستان سعودی هم مانند گروه 
تروریستی داعش اســت که خود آن را ایجاد کرده است. 
نشــریه پولیتیکو نیز نوشــته بود ایده هــای وهابی گری و 
سلفی گری که عربستان سعودی مشوق و مروج آن است، 

دشمن واقعی ما هستند.   

نقشه ریاض
عربستان و طنز تلخ تاریخ؛ مبارزه با تروریسم

رضا محمدمراد
کارشناس بین الملل
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حــزب دموکرات مســیحی آلمان مذاکــرات برای 
تشــکیل دولت ائتالفــی را با حــزب ســنتی رقیب خود 
یعنی سوســیال دموکرات ها آغاز کرده اســت. بســیاری 
از تحلیلگران و کارشناســان مســائل اروپــا متفق القول 
هســتند که شــکل گیری دوباره دولت ائتالفی میان دو 
حزب رقیب و سنتی آلمان، از قدرت مانور سیاسی آنگال 
مرکل طی ســال های آتی خواهد کاست؛  خصوصا آنکه 
هر دو حزب بر سر موضوعاتی مانند بحران پناهجویان و 
نحوه حضور در ناتو با یکدیگر اختالف نظر دارند. بدون 
شــک، این اختالفات طی ســال های آتی نیــز به قوت 
خود باقی خواهد ماند و منجر به شــکل گیری یک دولت 
ضعیــف در برلین خواهد شــد. با این حال ســوال اصلی 
اینجاســت که چرا مرکل در نهایت ناچار شده است برای 
تشکیل دولت ائتالفی، دســت به چنین اقدامی  بزند؟ آیا 
در مقابــل صدر اعظم آلمــان گزینه هــای دیگری وجود 

نداشته و ندارد؟
مروری دوباره بر صورت مساله و گره کور به وجود آمده 
 در آلمان در نوع خود قابل توجه است. انتخابات سراسری 
امسال در آلمان با شکست سوسیال دموکرات ها و پیروزی 
کمرنگ ائتالف احزاب مســیحی )دموکرات مســیحی- 
سوسیال مسیحی( همراه بود. همچنین در این انتخابات 
حزب افراطی و ضد مهاجرت »جایگزینــی برای آلمان« 

با کســب حدود 13 درصد آرا توانست برای نخستین بار از 
تاریخ تاســیس خود راهی پارلمان این کشور شود و ده ها 
کرسی را به خود اختصاص دهد. از آنجا که ائتالف احزاب 
مسیحی با کسب حدود 30 درصد آرا عمال از حمایت کافی 
برای تشکیل دولت برخوردار نبود، آنگال مرکل مذاکرات 
تشــکیل دولت ائتالفی را با دموکرات های آزاد و ســبزها 
آغاز کــرد. به این ترتیب، 4 حــزب دموکرات هــای آزاد، 
دموکرات مسیحی، ســبزها و سوسیال مســیحی ها برای 

تشکیل دولت ائتالفی وارد مذاکره شدند. 
واقعیــت امــر ایــن اســت کــه ناکامــی  مــرکل در 
تشــکیل ائتالف موســوم بــه جاماییــکا )میــان احزاب 
دموکرات مسیحی، سوسیال مســیحی بایرن، حزب سبز 
و دموکرات هــای آزاد( شــوک ســختی را بــه صدر اعظم 
آلمــان وارد ســاخته اســت. در حالی که همــگان تصور 
می کردند ائتــالف جاماییــکا میان 4 حزب فوق شــکل 
خواهد گرفت، در آخرین ســاعات جلسه، دموکرات های 
آزاد مانع از تشکیل این ائتالف شدند. رهبر دموکرات های 
آزاد در نهایــت پــس از تــرک جلســه اعالم کــرد که این 
ائتالف شکســت  خورده و میــان احزاب ائتالفی بر ســر 
موضوعات اقتصادی اختالف نظر وجود دارد. کریستین 
لیندنــر تاکید کرد کــه وی  ترجیح می دهد میان تشــکیل 
 دولت بد و عدم تشــکیل دولــت، گزینــه دوم را انتخاب 

کند. 
در چنیــن شــرایطی گزینه های محــدودی در برابر 
آنگال مرکل قرار داشــت. یکی از این گزینه ها، تشــکیل 
دولت حداقلی میان حزب دموکرات مسیحی و حزب سبز 
بود. بســیاری از کارشناســان و تحلیلگران مســائل اروپا 

مرکلِ ضعیف 
توازن قوا در آلمان به هم خورده است

معتقد بودند کــه حتی در صورت تشــکیل دولت حداقلی 
در آلمان، مــرکل دیگر قدرت ســابق را نــدارد. دلیل این 
مساله کامال مشــخص است. حزب ســبز یکی از احزاب 
اپوزیسیون حزب دموکرات مســیحی محسوب می شود و 
حضور این حزب در کنار حزب دموکرات مسیحی در قالب 
یک دولت حداقلی، بــا حمایت اکثر نماینــدگان پارلمان 
رو به رو نخواهد بود. از سوی دیگر، مرکل هیچ گاه دوست 
ندارد به عنوان صدر اعظم یک دولت حداقلی و ضعیف در 
سرزمین ژرمن ها شناخته شــود. از سوی دیگر، حزب سبز 
نیز برای مشارکت با مرکل در دولت حداقلی به طور طبیعی 
امتیازاتــی را از مرکل طلــب می کند که همین مســاله، از 
قدرت صدر اعظم آلمان در آینده خواهد کاست. از این رو 
مرکل  ترجیح داد فعال به گزینه ای به نام »تشــکیل دولت 

حداقلی با سبزها« فکر نکند. 
گزینه دومی  که پیش روی مرکل قرار داشت، برگزاری 
انتخابات زودهنگام بود. بدون شــک انتخاب این گزینه 
نیز برای کشــور آلمان هزینه بر است. نظرسنجی ها نشان 
می دهد که در صورت برگزاری دوباره انتخابات زودهنگام، 
تغییری در ترکیب آرا شکل نخواهد گرفت. از سوی دیگر، 
برگزاری دوباره انتخابات برای همه احزاب آلمانی هزینه بر 
است. از این رو فرانک والتر اشــتاین مایر، رئیس جمهور 
آلمان کــه خود نیز از ســران حــزب سوســیال دموکرات 
محســوب می شــود گزینه دیگری را در مقابل مرکل قرار 
داده است: ائتالف با سوسیال دموکرات ها و تکرار دولت 
فعلی آلمان. آنچه مسلم است اینکه انتخاب هرگزینه ای 
از سوی مرکل، برای وی و آلمان هزینه هایی در بر خواهد 
داشت. اگر دولت ائتالفی با سوسیال دموکرات ها تشکیل 
شــود، بار دیگر شــاهد بروز اختالفات عمده ای میان دو 
حزب ســنتی در آلمان خواهیم بود و نبایــد فراموش کرد 
کــه مارتین شــولتز، نامزد حــزب سوســیال دموکرات در 
انتخابات سراسری آلمان، سیاست های مرکل را در جریان 
انتخابات اخیر به شــدت مورد انتقاد قــرار داد. وی حتی 
پس از انتخابــات تصریح کرد که امــکان ائتالف با حزب 
دموکرات مسیحی وجود ندارد. در چنین شرایطی به سختی 
می توان از شــکل  گیری یک پیوند سیاسی قوی میان دو 

حزب رقیب در آلمان سخن به میان آورد. 
نکته مهم اینجاست که هر اتفاقی در صحنه سیاسی 
آلمان رخ دهد، منجر بــه افزایش قدرت مانــور مرکل در 
ســرزمین ژرمن ها نخواهد شــد. صدر اعظــم آلمان طی 
چهار ســال آتی از قــدرت مانور اندکــی در برلیــن و اروپا 
برخوردار خواهد بود. ایــن بدترین خبر ممکن برای مرکل 
اســت. وی دیگر نمی تواند در کســوت هدایتگری فعال 
در حوزه های اقتصادی و سیاســی اروپا ایفای نقش نماید 
زیرا بخــش عمــده ای از تــوان سیاســی وی باید صرف 
تنظیم مناســبات داخلــی در آلمــان شــود. ناکامی  اخیر 
آنگال مرکل در تشــکیل دولــت ائتالفــی در آلمان، روی 
معادالت داخلی اتحادیه اروپــا و منطقه یورو نیز تاثیرگذار 
خواهد بود. کاهش ارزش یــورو در بازارهای جهانی طی 
روزهای اخیر ناشی از همین مساله است. آلمان به عنوان 
کشــوری که نقطه ثقــل اقتصــادی و سیاســی اتحادیه 
اروپــا و منطقه یورو محســوب می شــود، هم اکنون خود 
با بحران رو به رو شــده اســت ؛ بحرانی دامنه دار که قطعا 
آینده اروپا را نیز طی ســال های آتی تحت تاثیر خود قرار 
خواهــد داد. در نهایت اینکه فــارغ از هــر اتفاقی که در 
آینده ای نزدیک در آلمان رخ دهد )تشکیل دولت ائتالفی، 
حداقلی با برگزاری دوباره انتخابــات(، دیگر نمی توان از 
صدر اعظم این کشور به عنوان سیاستمداری قدرتمند در 
معادالت اروپای واحد نام برد. انتخابات سراسری امسال 
در آلمان، نقطه پایانی برای مرکل و همراهانش محسوب 
 می شــود، هر چنــد  وی به عنــوان صدر اعظــم در برلین

 باقی بماند.  

حنیف غفاری 
کارشناس اروپا
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اظهارات اخیر مقامات دولت ترکیه علیه بشــار اسد 
و حکومت ســوریه، بار دیگر تقابل علنی آنکارا و دمشــق 
را علنی ســاخته اســت. این تقابل سال هاســت میان دو 
کشــور همســایه ادامه دارد. حمایت اردوغان و اعضای 
حزب عدالت و توســعه از اعضای داعش و جبهه النصره 
در سوریه، موضوعی نیست که بتوان آن را طی سال های 

قبل نادیده انگاشت. مقامات دولت ترکیه که با حمایت از 
تروریسم تکفیری در سوریه دچار خطایی بزرگ و راهبردی 
شــده اند، همچنان به اشــتباهات خود در مقابله با بحران 
سوریه ادامه می دهند. اظهارات اخیر نخست وزیر ترکیه 
در  این خصوص نشــان می دهد که آنکارا هنوز قصد ندارد 

رویکرد نادرست خود را در قبال دمشق اصالح کند.
»بنعلی ایلدریم«، نخست وزیر ترکیه با سخنرانی در 
سمپوزیوم منطقه ای بریتانیا مدعی شد رفتارهای گذشته 
دولت سوریه از جمله اســتفاده از تســلیحات شیمیایی، 
ماندن »بشار اسد«، رئیس جمهوری این کشور را به لحاظ 
سیاســی غیر ممکن می کند. وی در این باره مدعی شــد: 
فراموش کردن گذشته دشوار است و بنابراین سخت است 

که ببینیم اسد همچنان در قدرت باقی می ماند.
ایلدریم در ادامه ادعاهای خود گفت: اقدامات بشار 
اســد با حمایت ایران و روسیه به این معنا ســت که آنکارا 
و دیگر قدرت های منطقه ای نمی توانند بپذیرند که اســد 
به عنوان بخشی از یک توافق صلح در قدرت باقی بماند. 
با این حــال وی در ادامه تصمیم گیری را به مردم ســوریه 
واگذار کرد و مدعی شــد: هر تصمیمی که به بقای دولت 
اسد منجر شــود، آنکارا و متحدینش را در راستای حمایت 

از مردم سوریه به قربانی کردن )منافع خود( وا می دارد.

این اظهارنظر نخست وزیر ترکیه  در آستانه برگزاری 
نشست ژنو )در خصوص ســوریه( و در روز سه شنبه هفته 
گذشته صورت گرفت. مذاکرات موسوم به ژنو 8 با موضوع 
مذاکره میان هیات اعزامی  دمشق و معارضان سوری هفته 
گذشته در سوئیس برگزار شد. ریاست هیأت مذاکره کننده 
از جانب دولت سوریه را »بشــار الجعفری«، نماینده دائم 
این کشــور در ســازمان ملل بر عهده داشــت. با این حال 
سوال اصلی اینجاست که چرا نخست وزیر ترکیه در آستانه 
برگزاری این نشســت بار دیگر زبان به انتقاد شدید از بشار 
اسد و سخن گفتن از برکناری وی از قدرت گشوده است؟ 

در این خصوص نکاتی وجود دارد که نمی توان به سادگی 
از کنار آنها گذشت: نکته نخست اینکه مقامات ترکیه ای 
خود را یکــی از اصلی ترین بازندگان تحوالت ســال های 
اخیر در ســوریه می دانند. مقامات ترکیــه ای نیز به مانند 
مقامات آمریکایی و ســعودی، خواســتار ابقای داعش و 
دیگر گروه های تروریســتی و تکفیری در ســوریه بوده و 
هستند. حمایت های ترکیه از برخی گروه های تروریستی 
و تکفیری مانند جبهه النصره به اندازه ای گویاست که حتی 
برخی رســانه های ترکیه ای نیز لب به انتقاد از اردوغان و 
همراهانش )طی ســال های اخیر( گشــوده اند. بنابراین  
ترکیه نیز به مانند عربســتان و آمریــکا، در عرصه میدانی 
خود را بازنده تحوالت داخلی در سوریه می داند. از این رو 

دوراهی بزرگ
چرا اردوغان عصبانی است؟

مقامات ترکیه ای در صددند شکســت در میــدان نبرد را با 
امتیازگیری در میدان دیپلماتیک جبران کنند.

نکته دیگــر اینکه مقامــات ترکیه ای، نشســت ژنو 
را آلترناتیوی برای نشســت ســوچی می دانند. در جریان 
برگزاری نشســت ســوچی، مقامات ترکیه ای در انزوا  قرار 
داشتند زیرا داعش در ســوریه خالفت و عمارت خود را از 
دســت داده  و در عراق نیز نابود شــده بود. از این رو آنکارا 
در جریان نشست اخیر ســوچی قدرت مانور بسیار اندکی 
داشت. در چنین شرایطی ترکیه سعی دارد محدودیت های 
خود در نشست های مشترک با ایران و سوریه را در جریان 
سلسله نشســت های ژنو جبران کند. این در حالی اســت 
که مقامات ترکیــه ای و خصوصا رجب طیــب اردوغان، 
رئیس جمهور این کشــور در این خصوص دچار محاسبات 
نادرستی شده اند.  روزنامه »کامرسانت«، چاپ مسکو، در 
تحلیلی نوشته است:  »والدیمیر پوتین «، رئیس جمهوری 
روسیه )13 نوامبر( در استراحتگاه خود در بندر سوچی )در 
جنوب روسیه( با »رجب طیب اردوغان«، رئیس جمهوری 
ترکیه دیــدار و مذاکره کــرد. به گفتــه منابع خبــری این 
روزنامــه، به نظر می رســد اردوغــان به هدفی کــه برای 
آن به روســیه ســفر کرده بود، دســت نیافته و نتوانســت 
امتیازی از رئیس جمهوری روســیه در مورد سوریه بگیرد. 
رئیس جمهوری ترکیه قبل از پرواز به سوچی هدف خود از 
این ســفر را فاش کرده و گفته بود که روسیه و آمریکا باید 
نیروهای خود را از خاک ســوریه خارج کرده و پایگاه های 
نظامی خود را نیز خالی کنند تا بتوان در ســوریه انتخابات 
آزاد برگزار کرد. البته منطق اردغان قابل درک است برای 
اینکه در آن صورت تنهــا نظامیان ترکیه در ســوریه باقی 

خواهند ماند و او می تواند نفس راحتی بکشد.
با این حال پس از پایان نشســت ســوچی، اردوغان 
دریافت که وی در صحنه دیپلماتیــک نیز به مانند صحنه 
نظامی و میدانی، در برابر جبهه مقاومت شکســت  خورده 
اســت. آنچه مســلم اســت اینکه اصلی تریــن راه برای 
کاهش هزینه های شکســت ســنگین ترکیه در ســوریه، 
بــه رسمیت شــناختن حکومت ســوریه و پیــروزی جبهه 
مقاومت اســت. تا زمانی که اردوغان از حقایق موجود در 
ســوریه فرار کند، وی با افزایش هزینه های شکســت در 
این کشــور مواجه خواهد بود. به عبــارت بهتر، اردوغان 
در سیاست خارجی و سیاســت های منطقه ای خود نیاز به 
یک دوربرگردان دارد. تا کنون بســیاری از سیاستمداران 
ترکیــه ای و مخصوصــا افــرادی ماننــد عبداللــه گل، 
رئیس جمهور سابق ترکیه به صورت آشکار و غیر آشکار به 
اردوغان هشدار داده اند که استمرار سیاست های نادرست 
وی در ســوریه، هزینه های ســنگینی را بر پیکره سیاست 
خارجی ترکیه وارد خواهد کــرد. با این حال رئیس جمهور 
ترکیه همچنان بر رویکرد نادرســت خــود در این خصوص 
اصرار مــی ورزد. بدیهی اســت کــه هم اکنون نیــز برای 
پذیرش واقعیات موجود در ســوریه )از ســوی اردوغان و 
حزب عدالت و توســعه( دیر اســت اما با این حال پذیرش 
این حقایــق، اصلی ترین پیش شــرط کاهش هزینه های 
شکست آنکارا در دمشق محســوب می شود. آیا اردوغان 
و دیگــر مقامات حزب عدالت و توســعه طــی هفته های 
آتی قــادر خواهند بود از خط مشــی خطرناک و نادرســت 
خود در قبال دمشــق عقب نشــینی کنند یا اینکه در آینده 
شــاهد افزایش هزینه هــای شکســت ترکیه در ســوریه 
 خواهیم بود؟ ســوالی که پاســخ آن در آینــده ای نزدیک 

مشخص خواهد شد .  

حمایت هــای ترکیه از برخــی گروه های 
تروریستی و تکفیری مانند جبهه النصره 
به انــدازه ای گویاســت که حتــی برخی 
رســانه های ترکیه ای نیز لب به انتقاد از 
اردوغــان و همراهانش )طی ســال های 

اخیر( گشوده اند

سعید سبحانی
روزنامه نگار
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رویکرد موشــکی غرب )آمریکا و اروپا( در قبال ایران 
طی روزهای آتی و همزمان با اعالم نظر کنگره ایاالت متحده 
در قبال برجام تشدید خواهد شــد. در این میان تقسیم کار 
معینی میان سران آمریکایی و اروپایی صورت گرفته است. 
این تقسیم کار، از شهریور ماه امسال و در جریان مالقات 
روسای جمهور آمریکا و فرانسه در نیویورک صورت گرفت. 
منازعه روبنایی و شــکلی آمریکا و  تروییکای اروپایی بر سر 
نحوه تحدید توان موشــکی ایران، اساســا اهمیتی برای 
جمهوری اسالمی ایران ندارد. مساله اصلی این است که 
بر سر کلیت موضوع میان واشــنگتن و شرکای اروپایی آن 
اتفاق نظر وجــود دارد. به عبارت بهتــر، »جنبه ظاهری« 
موضوع نباید دستگاه دیپلماســی و سیاست خارجی ما را از 
توجه به »جانبه ماهوی« و »زیر بنایــی« موضوع باز دارد. 
ســوال اصلی اینجاســت که فرجام تقابل غرب بــا برنامه 
موشکی ایران چه خواهد شــد؟ این تقابل طی هفته های 
آتی خود را چگونه نشان خواهد داد و سرانجام اینکه دستگاه 
دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان باید چه رویکردی در 
این خصوص  پیش گیرد؟ در این خصوص نکاتی وجود دارد 
که الزم است مورد اشاره قرار گیرد .نکته نخست به سخنان 
اخیر رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا در خصوص برجام و 
توان موشکی ایران باز می گردد. دونالد  ترامپ در سخنرانی 
جنجالی خــود علیه توافق هســته ای، خواســتار گنجانده 
شدن موضوع توان موشکی ایران در برجام به عنوان یکی 
از پیش شرط های حفظ توافق هســته ای از سوی آمریکا 
شده اســت. این موضوع هم اکنون از سوی کنگره آمریکا 
و اعضای هر دو حزب دموکــرات و جمهوریخواه پیگیری 
می شــود. در این معادله،  الزم اســت تمرکز ویژه ای روی 
رفتار ماکرون به عنوان رئیس جمهور فرانسه داشته باشیم.  
رئیس جمهور فرانســه نیز طی روزهای اخیر بارها نســبت 
به توان موشــکی کشــورمان ابراز نگرانی کرده و خواستار 

مذاکره با ایران بر سر این موضوع شده است. همان گونه 
که اشاره شــد،  در مالقات ماه سپتامبر )شهریور ماه( میان 
روســای جمهور ایاالت متحده آمریکا و فرانسه در حاشیه 
برگزاری نشســت مجمع عمومی ســازمان ملــل متحد در 
نیویورک مقرر شد تا پاریس فشارهای خود بر تهران را بابت 
برگزاری مذاکرات موشکی تشــدید کند. اگرچه قبل از این 
دیدار نیز مقامات فرانســوی خواســتار مذاکره بر سر توان 
موشکی و دفاعی ایران شده بودند، با این حال متعاقب این 
مالقات، فشارهای فرانسه بر ســر تحدید توان موشکی و 
دفاعی کشــورمان به صورت تصاعــدی و فزاینده افزایش 
پیدا کرده است. حتی امانوئل ماکرون کار را به جایی رساند 
که مسئولیت حمله موشکی انصارالله به ریاض را به گردن 
جمهوری اســالمی ایران انداخت و به ایــن بهانه، از توان 
موشکی کشورمان به عنوان تهدیدی برای امنیت منطقه یاد 
کرد. بنابراین، مواضع اخیر فرانسه در تقابل با برنامه موشکی 
ایران تصادفی یا اتفاقی نبوده و برگرفته از تقسیم کاری است 
که میان  ترامپ و ماکرون صورت گرفته اســت. بنابراین،  
پاریس و واشنگتن دو بازیگر اصلی در تقابل موشکی غرب 

با ایران محسوب می شوند. 
نکته بعدی اینکه فرانسه بار دیگر سعی دارد در تقابل 
با برنامه موشکی ایران،  بار دیگر نقش پلیس بد را ایفا کند. 
در جریان برگزاری سلسله مذاکرات هسته ای میان ایران و 
اعضای 1+5 در ژنو و وین، لوران فابیوس، وزیر امور خارجه 
فرانسه نقش پلیس بد را ایفا کرد و حتی یک بار مانع از انعقاد 
توافق موقت ژنو میان طرفین گردید. هم اکنون، امانوئل 
ماکرون از سوی  ترامپ مامور شــده است تا بار دیگر نقش 
پلیس بد را در قبال توان موشکی ایران ایفا کند، با این تفاوت 
که هنوز میز مذاکره ای چیده نشده و در آینده نیز مذاکراتی 
وجود نخواهد داشــت! حتی برخی منابــع خبری و تحلیلی 
معتقدند که رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا در قبال این 
نقش آفرینی پاریس، وعده هایی به ماکرون داده است. یکی 
از این وعده ها، تجدید نظر در توافــق آب و هوایی پاریس 
اســت. اگرچه مقامات فرانســوی به صورت مستمر تاکید 

می کنند که موضوع توافــق آب و هوایی پاریس ارتباطی با 
موضوعات دیگر در سیاســت خارجی این کشور ندارد، اما 
واشنگتن و پاریس نگاهی مجزا نسبت به پدیده های جاری 
در حوزه سیاســت خارجی خود ندارند. به عبــارت بهتر، ما 
هم اکنون شاهد شکل گیری نوعی معامله سیاسی میان دو 

کشور آمریکا و فرانسه هستیم. 
نکته بعدی، به مواضع مشــترک کبوترهــا و بازهای 
آمریکایی در تقابل با برنامه موشــکی ایــران باز می گردد. 
نباید این مســاله را فراموش کرد که در واشنگتن، موضوع 
اعمال محدودیت های موشــکی علیه ایران در دوران هر 
دو دولت قبلی و فعلی این کشــور )اوبامــا و  ترامپ( مطرح 
بوده اســت. در جریان برگزاری مذاکرات هســته ای میان 
ایران و اعضای 1+5 بین سال های 1392 تا 1394، جان 
کری، وزیر امور خارجه ســابق ایاالت متحده نیز خواستار 
گنجاندن موضوع توان موشکی ایران در برجام بود. حتی 
کار به جایی رســید که مذاکرات مسقط در ســال 1393 به 
دلیل اصرار طرف آمریکایی بر سر این موضوع با شکست 
مواجه شد. ریچارد نفیو، عضو تیم مذاکره کننده هسته ای 
آمریکا که از وی به عنوان معمــار تحریم های ایران نیز یاد 
می شود، اخیرا تاکید کرده است که واشنگتن در آن دوران 
پس از اینکه نسبت به شکست مذاکرات )در صورت اصرار 
بر ســر گنجاندن موضوع توان موشــکی ایران در برجام( 
اطمینان پیدا کرد، ناچار شد از مواضع خود در این خصوص 
عقب نشینی کند. با این حال وی پیشنهاد داده است که در 
برهه فعلی می توان بر سر موضوعاتی مانند توان و برد و حتی 
تعداد موشک های ایران وارد مذاکره شــد! از این رو میان 
دموکرات ها و جمهوریخواهان آمریکا بر سر تقابل موشکی 
با ایران کمترین اختالف نظری وجود ندارد. حدود یک ماه 
قبل نیز مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه ای تحت عنوان 
»قانون اجرایی برنامه  موشکی بالستیک ایران و تحریم های 
بین المللی«  با اکثریت آرا به تصویب رساند. نکته قابل توجه 
در این خصوص، همراهی مطلــق دموکرات های کنگره با 
جمهوریخواهان بود، به گونه ای که حتی یک نفر از اعضای 
دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا با این موضوع مخالفت 
نکــرد. در حال حاضــر،  ســناتورهای هر دو حــزب اصلی 
آمریکا در صددنــد به هر نحو ممکن، مانــع از تداوم قدرت 
موشکی ایران شوند. افرادی مانند ریچارد نفیو، عضو تیم 
مذاکره کننده هسته ای آمریکا که ظاهرا به حزب دموکرات 
تعلق دارند، هم اکنون همکاری های گسترده ای را با حزب 
جمهوریخواه و دولت  ترامپ بر سر نحوه گنجاندن موضوع 
توان موشکی ایران در برجام دارند. اخیرا قانون موسوم به 
»اجرای تحریم های موشک های بالستیک و بین المللی 
ایران« در مجلس نمایندگان آمریکا با 423 رای موافق به 
تصویب رسید. این به معنای اتفاق نظر هر دو حزب اصلی 
آمریکا مبنی بر مهار توان موشــکی ایران همگام با اعمال 
محدودیت های هسته ای علیه کشورمان است. قطعنامه 
1698 که از حمایت کامل دموکرات ها و جمهوریخواهان 
در سنای آمریکا نیز برخوردار است، تالشی هدفمند از سوی 
کنگره آمریکا برای تکمیل برجام با چاشــنی توان موشکی 

ایران محسوب می شود.
نکته دیگر اینکه در ماه دســامبر، کنگــره نظر خود را 
در خصوص برجام اعالم خواهد کرد. اگرچه ممکن است 
آمریکا در خصوص موضوعاتی مانند پایان محدودیت های 
زمانی برجام و...  تعدیل هایی در رفتــار خود صورت دهد، 
اما در قبــال موضوع تــوان موشــکی ایران،  ســناتورها و 
اعضای مجلس نمایندگان ایاالت متحده آمریکا با یکدیگر 
متفق القول هســتند. با این حال هر گونــه اقدامی  در این 
خصوص،  به مثابه نقض آشکار برجام از سوی آمریکا و خروج 
این کشور از توافق هسته ای تلقی خواهد شد. بدیهی است 
که اساســا واشــنگتن حق ایجاد پیوند میان موضوع توان 

هسته ای و موشکی ایران را ندارد. 

قطعات پازل موشکی غرب در قبال ایران
پرده برداری از بازی مشترک واشنگتن و اروپا 
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الزم به ذکر اســت که رئیس جمهــور ایاالت متحده 
آمریکا همچنــان با اعضای کنگره و شــرکای اروپایی خود 
مشغول البی در خصوص برجام اســت. ترامپ به صورت 
مشخص در صدد تغییر برخی مفاد توافق هسته ای با ایران بر 
آمده است. این موارد به صورت عمده عبارتند از اینکه آژانس 
بین المللی انرژی اتمی  بتواند به بهانه بازتفسیر بند T ضمیمه 
اول توافق هســته ای، به اماکن نظامی در ایران دسترسی 
کامل داشته باشــد. همچنین  ترامپ اعالم کرده است که 
تاریخ انقضای اعمــال برخی محدودیت های هســته ای 
علیه برنامه هسته ای ایران باید از بین رفته و این موارد، به 
محدودیت هایی دائمی  تبدیل شوند. در این خصوص الزم 
است بند موسوم به غروب آفتاب Sunset مورد بازبینی و تغییر 
قرار گیــرد. فراتر از این دو موضوع،  ترامپ در صدد اســت 
موضوع توان موشکی ایران در قالب یک الحاقیه، به توافق 
هسته ای پیوست شود  یا ترتیبی اتخاذ شود که توان موشکی 

ایران به صورت موازی با برجام، محدود شود.
صورت بندی »تقابل موشکی غرب با ایران« بر خالف 
آنچه تصور می شود، چندان دشوار نیست. ایاالت  متحده 
آمریکا و  تروییکای اروپایی جهت مقابلــه با توان دفاعی و 
موشکی ایران وارد معامله شــده اند. واشنگتن و پاریس دو 
بازیگر اصلی آن سوی معادله هســتند، ضمن آنکه لندن و 

برلین نیز از قبل در این خصوص به کاخ ســفید و کاخ الیزه 
چراغ سبز نشان داده اند. بنابراین، در بعد ماهوی موضوع، 
میان واشنگتن و  تروییکای اروپایی اتفاق نظر وجود دارد. 
با این حال در بعد ظاهری و شکلی موضوع، میان آمریکا و 
متحدان آن تنها یک اختــالف وجود دارد: » ترامپ معتقد 
است که توان موشکی ایران باید در ذیل برجام و در ارتباط 
با سند توافق هسته ای گنجانده شود. این در حالی است که  
تروییکای اروپایی و دموکرات های آمریکا معتقدند موضوع 
توان موشکی ایران باید به عنوان یک موضوع جداگانه و در 
قالب توافقی ثانویه منعقد شود. بوریس جانسون، وزیر امور 
خارجه انگلیس و زیگمار گابریل، وزیر امور خارجه آلمان نیز 
به مقامات آمریکایی اعــالم کرده اند که تالش برای تغییر 
برجام از طریق یک الحاقیه )که شامل توان موشکی ایران 
نیز شود( امکانپذیر نیســت، اما می توان در قالب توافقی 
ثانویه )برجام 2( این اقــدام را صــورت داد. حتی افرادی 
مانند رکس تیلرســون، وزیر امور خارجه آمریــکا نیز با این 
ایده موافق هستند، با این حال سناتورهایی مانند تام کاتن 
و سیاستمدارانی مانند نیکی هیلی همچنان با آن مخالفت 
می کنند. با این حال اساسا مشخص نیست که موضوع توان 
موشکی ایران قرار است چگونه از سوی سناتورهای کنگره و 
مقامات کاخ سفید مطرح یا در برجام گنجانده شود! ریچارد 

نفیو در این خصوص توصیه کرده است که ایاالت متحده 
آمریکا و  ترو ییکای اروپایی باید بر ســر »برد موشک ها«، 
»وزن کالهک ها« و »تعداد موشــک های تحت مالکیت 
ایران« با کشورمان وارد مذاکره شوند. حتی آنها بر سر اتخاذ 
راهبرد دووجهی )چماق و هویــج( در این باره با یکدیگر به 
توافق رسیده   اند. با این حال، جمهوری اسالمی ایران هر گز 
چنین مذاکره ای را قبول نخواهد کرد. مذاکره بر سر توان 

نظامی و دفاعی کشورمان اساسا امکانپذیر نیست. 
آنچــه مســلم اســت اینکــه تنهــا راه ممکــن برای 
خنثی ســازی هر گونه اقــدام آمریــکا و متحــدان اروپایی 
آن علیه توان موشــکی ایران، مخالفت مطلــق با هرگونه 
مذاکره موشکی با آنها و از ســوی دیگر، تقویت روز افزون 
توان دفاعی کشورمان است. همچنین  تروییکای اروپایی 
نیز باید بابت بــازی در زمیــن ایاالت  متحــده آمریکا مورد 
بازخواست جدی دستگاه سیاســت خارجی کشورمان قرار 
گیرند. در این خصوص دستگاه سیاست خارجی کشورمان 
باید مدبرانه و قاطعانه عمل کند. بدیهی است که تنها موضع 
مورد قبول و قاطعانه در این خصوص، تقویت توان دفاعی و 
موشکی کشورمان است. همچنین دستگاه سیاست خارجی 
کشورمان باید از اتحادیه اروپا بخواهد تا مواضع خود را در 

این خصوص شفاف سازد.  

اگرچــه ســعد الدین حریــری، نخســت وزیر لبنان 
هم اکنون به این کشــور بازگشته اســت  اما تاملی بر بازی 
سمیر جعجع،  یکی از عوامل خطرناک موساد در بیروت، 
می تواند گویای بازی هدفمند و هماهنگی باشد که از سوی 
جعجع و ریاض و تل  آویو طراحی شده است. سمیر جعجع 
همچنان به بازی خود در زمین تل آویو ادامه می دهد. این 
بازی خطرناک را وی بارها صورت داده و در بسیاری از موارد 
نیز با شکست مواجه شده است. با این حال به نظر می رسد 
این بار جعجع دست به قمار سیاسی و امنیتی خطرناکی زده 

است که البته فرجامی  جز ناکامی  ندارد. 
نام سمیر جعجع برای بسیاری از افرادی که تحوالت 
داخلــی لبنــان را دنبــال می کننــد کامال آشناســت. این 
سیاســتمدار و چریک 65 ســاله لبنانی که یکی از رهبران 
جریان 14 مــارس محســوب می شــود، از قدیمی ترین 
هم پیمانان رژیم صهیونیســتی و عربســتان ســعودی در 
بیروت محسوب می شود. نکته قابل تامل اینکه جعجع  در 
24 آوریل 1994 به اتهام دست داشتن در انفجار کلیسای 
»ســیده نجات« که در اثــر آن 11 نفر کشــته و تعدادی 
مجروح به جا ماند، به زندان افتاد اما با البی های تل آویو 
و اعمال نفوذ برخی مقامات لبنانی وابســته به عربســتان 
و فرانســه از زندان آزاد شــد. ســمیر جعجع افرادی مانند 
رشید کرامی،  نخست وزیر اســبق لبنان و تعدادی دیگر از 
سیاستمداران و نظامیان لبنانی را به قتل رسانده است. در 
هر حال، همچنان از جعجع به عنوان یکی از عوامل اصلی 

تل آویو و ریاض در بیروت یاد می شود.
مواضع ســمیر جعجع طی روزهای اخیر و خصوصا 
پس از اســتعفای ســعد الدین حریــری در نوع خــود قابل 
تامل اســت. رهبر حزب نیروهای لبنانی در این خصوص 
می گوید: »من از استعفای سعد حریری، نخست وزیر لبنان 
تعجب نکردم. برخی طوری به این مساله نگاه می کنند که 

انگار زاییده امروز اســت اما این اقدام نتیجه انباشه شدن 
اقدامــات خالف قانون گــروه 8 مارس و حــزب الله لبنان 
اســت! من احســاس می کردم که این اتفــاق بیفتد فقط 
زمانش را نمی دانستم. حریری در حال حاضر استعفا داده 
و این اســتعفا به صورت علنی اعالم شــده اما من معتقدم 
که وی در صورت عقب نشــینی حزب اللــه از اقداماتش و 
درگیری های منطقه ای براســاس توافقنامه طائف از این 
اســتعفا بازمی گردد.« یک رمزگشایی ســاده از اظهارات 
سمیر جعجع، نشان دهنده نقش پشت پرده وی از ماجرای 
گروگانگیری حریری و خانواده اش توسط عربستان سعودی 
اســت. در این خصوص نکاتی وجود دارد که نمی توان به 
ســادگی از کنار آنها گذشت.  نخســت اینکه سمیر جعجع 
بر خالف بســیاری از مقامات لبنانی )حتی برخی اعضای 
جریان 14 مارس( که بــا بهت و حیرت شــاهد به گروگان 
گرفته شدن نخست وزیر خود توسط ریاض هستند، سعی 
دارد با ساده ســازی صورت مســاله و طبیعــی جلوه دادن 
ماجــرا، مانع از ایجاد حساســیت در این خصوص شــود. 
به عبارت بهتر، اصلی ترین ماموریت سمیر جعجع در برهه 
حساس و سرنوشت ساز فعلی در لبنان، انکار نقش عربستان 
سعودی در ماجرای استعفای سعد الدین حریری است. طی 
روزهای اخیر، سمیر جعجع نه تنها کمترین موضعی در برابر 
گروگانگیری خانواده حریری در عربستان و ممانعت از خروج 
فرزندان وی اتخاذ نکرده اســت، بلکه کماکان سعی دارد 
استعفای وی را متغیری وابسته به قدرت گیری حزب الله در 
معادالت سیاســی بیروت قلمداد کند. در حال حاضر نیز با 
وجود بازگشت حریری، به بیروت، سمیر جعجع همچنان به 

نقش مخرب وی در تحوالت لبنان ادامه می دهد. 
نکته دومی  که باید در این خصوص مدنظر قرار داد، 
ارائه راهکار پیشنهادی از سوی سمیر جعجع است. جعجع 
عمال خواسته عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی را از 
زبان حریری بیان کرده و اعالم کرده اســت اگر حزب الله 
از منطقه )و مخصوصا ســوریه( عقب نشــینی کــرده و به 
بازیگری منفعــل و  بی خاصیت در معــادالت داخلی لبنان 

تکرار خطای بزرگ مهره های تل آویو در بیروت 
نقش سمیر جعجع در پشت پرده تحوالت لبنان

تبدیل شــود ، حریری حاضر است به پست نخست وزیری 
باز گردد! اعالم این گزاره شــرطی از ســوی سمیر جعجع 
نشان می دهد که وی از قبل در جریان گروگانگیری وی از 
سوی ریاض بوده است. از سوی دیگر، این موضوع نشان 
می دهد که ســمیر جعجع برای بازی در فضای سیاسی و 
داخلی لبنان، حتی به سعد الدین حریری و خانواده وی نیز 
به عنوان یک ابزار و  برگ برنــده نگاه می کند. نگاه ابزاری 
سران جریان 14 مارس نسبت به یکدیگر، موضوعی نیست 
که بتوان به سادگی آن را نادیده انگاشت. در سال 2007 
میالدی و یک ســال پس از پیروزی غرور آفرین حزب الله 
در جنــگ 33 روزه در مقابل رژیم صهیونیســتی، ســمیر 
جعجع و سعد الدین حریری با تســلیح نیروهای وابسته به 
خود، تالش کردند در بیروت جنگ داخلی به راه بیندازند. 
سفیر اسبق عربستان سعودی در بیروت نیز به عنوان رابط 
جریان 14 مارس و ســران آل ســعود، از این روند حمایت 
کرد. با این حال، سرعت عمل حزب الله و جریان 8 مارس 
در مهار تحــرکات داخلی جریان 14 مــارس منجر به فرار 
ســفیر عربســتان از بیروت و در نهایت، شکست جعجع و 
حریری گردید. هم اکنــون جعجع در حــال تکرار همین 

بازی خطرناک است.
نکته سوم اینکه سمیر جعجع و برخی دیگر از سران 
جریان 14 مارس بر  روی شکســت منطقــه ای حزب الله 
در سوریه و حتی منطقه عرسال حســاب ویژه ای باز کرده 
بودند. آنها معتقد بودند حضورحزب الله در میادین نبرد از 
یک ســو توان نظامی آن را تضعیف خواهد کرد و از سوی 
دیگر، از تمرکز جریان 8 مارس بر امور داخلی لبنان خواهد 
کاست. با این حال، سمیر جعجع پس از مشاهده سرعت 
روند نابودی داعش و دیگر گروه های تروریستی و تکفیری 
وابسته به عربستان ســعودی، تصمیم گرفته است پروژه 
تضعیف جریان 8 مارس را از طریق ایجاد تنش در معادالت 
داخلی لبنان پیگیری کند. اینکه میان سعد الدین حریری 
و جعجع در این پازل و نقشــه تا چه انــدازه ای هماهنگی 
وجود دارد هنوز به طور کامل مشــخص نیســت  اما آنچه 
مسلم است اینکه چریک قاتل در مواردی حتی به شریک 
سیاسی خود در جریان 14 مارس خیانت کرده است. بدون 
شک، در آینده ای نزدیک اسناد بیشتری در خصوص نقش 
ســمیر جعجع در ماجرای گروگان گرفته شدن سعد الدین 

حریری افشا خواهد شد. 

حسن خانعلی
روزنامه نگار 
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عبدالکریم رشــیدیان در مقدمه 
کتاب »نوشتار و تفاوت« می نویسد: 
طبیعــی  مدخــل  »کتــاب«  ایــن 
دریداســت؛ به دو معنا: هم بدین معنا 
که با این متن هاست که دریدا ورودش 
را به صحنه فلسفه اعالم می کند و هم 
بدین معنا که پژوهنده ژرف نگر و حتی 
خواننده دقیــق دریــدا از رهگذر این 
نخستین نوشته های او رهنمودهایی 

کلیدی برای ادامه کارش به دست خواهد آورد. این متن ها 
که بعضی از آنها کنفرانس و بعضی دیگر مقاله اند در فاصله 
ژوئن ١٩6٣ تــا اکتبر ١٩66 منتشــر و در ســال ١٩6٧ در 
مجموعه ای با نام »نوشتار و تفاوت« چاپ شدند. دریدا در 
یادداشت کوتاهی که در پایان کتاب آمده )دسامبر ١٩66( 
دو نکته را روشن می کند: نخست اینکه در آن تاریخ که هنوز 
زمان چندانی از نگارش این متون نمی گذرد با آنها فاصله ای 
نامســاوی دارد؛ و دیگر اینکه هرچند تبدیــل این متون به 
یک نظام به کمک نوعی »دوختن« غیرممکن نبوده اما با 
»کوک زدن« هم می توان میان آنها پیوندهای معناداری 
برقرار کــرد. دریدا در آغاز کتــاب نیز بــا آوردن کلماتی از 
ماالرمه نوآوری ایــن مجموعه را نــه در مضامین بلکه در 
فضابندی آن می دانــد )که به نظر فروتنــی بیش از حدی 
می آید(. این متن ها به راستی چیستند؟ حمله ای همه جانبه 
به مهم ترین جریان ها و چهره های اندیشه در قرن بیستم از 
ســوی تازه واردی که گویی انرژی ذخیره شده اش ناگهان 
آزاد شــده اســت؟ یا پرسشــگری محتاطانه، صبورانه اما 
گاه هراس افکن، میهمانی ناخوانــده در ضیافت بزرگان، 
ویروســی در تن اندیشــمندان، انگلی در پیکر میزبان که 
هم از آن ارتزاق می کند و هم بندهایش را می گسلد؟ دریدا 

بازجویی از صدام

در اواسط دسامبر ٢٠٠٣ که نظامیان آمریکایی 
موفق شدند صدام حســین را در چاله ای در یکی از 
خانه های محقر روســتای الــدور در حوالی تکریت 
دســتگیر کنند، جان نیکســون، تحلیلگــر رهبری 
عراق در ســازمان ســیا، با مهم ترین فرصت شغلی 

زندگی اش مواجه شد.
تحلیلگــر  صدام شــناس ترین  نیکســون   
ســازمان ســیا بــود و از بخــت خــوش، در همان 
ایــام در بغــداد درگیــر ماموریت پیدا کــردن صدام 
 در ســرزمین ٢6 میلیون نفــری و پر هــرج و مــرج 

عراق بود.
 نیکســون اگرچه بهتر از هر کســی از سیاهه 
جنایات صــدام باخبر اســت، اما وجــوه عاطفی و 
خوشــایند کاراکتر یک دیکتاتــور جنایتــکار را نیز 

پیش روی خواننده کتاب می گذارد.
 از چشم انداز تحلیل سیاسی کالن، جان کالم 
نیکســون در کتاب »بازجویی از صدام« این است 
که حمله آمریکا به عراق، اقدامی نادرست بود که به 

نتایج دلخواه منتهی نشد.
 نیکســون می گوید بــا روی کار آمــدن دولت 
جورج بوش در سال ٢٠٠١، صدام در فهرست »باید 
برود« قرار گرفت. اما رفتن دیکتاتور سکوالر عراق، 
منجر به آمدن موجودات غریبی شــد. صدام هر که 
بود، حساب جنایت و دیانت را از هم جدا کرده بود؛ 
اما القاعده و داعش در عــراق، به نام دیانت جنایت 

کرده اند. 
در کتــاب نیکســون، نــکات جالبــی درباره 
شــخصیت صــدام وجــود دارد. عالقــه بی پایان 
صدام به تاریــخ، عشــق عمیقش بــه دخترانش، 
اینکه خودش را نویسنده )رمان نویس( می دانست 
و ارنســت همینگوی و نجیب محفوظ )رمان نویس 
مصری( را می ســتود، اینکه عاشق سیگار کشیدن 
بــود ولی فقــط روزی چهار نخ ســیگار می کشــید، 
مذهبی شــدنش در ســال های پایانــی عمر، نقش 
بــارز فقــر دوران کودکــی اش در پول دوســتی 
چشــمگیرش، پرحرفــی ، حافظــه قــوی، میل به 
حکایت گویی و اینکــه ژنرال دوگل و لنیــن و مائو و 
جورج واشــنگتن سیاســتمداران محبوبش بودند و 
برخالف تصور همگان هیچ عالقه ای به اســتالین 
 و هیتلر نداشت، بخشــی از ویژگی های شخصیتی

 صدام بودند.

آیت الله علی اکبر رشــاد در آیین بازگشایی نمایشگاه 
و فروشــگاه کتاب اندیشــه، تعلیقه زنی، حاشــیه نگاری و 
شرح نویسی به جای تألیف مســتقل و جدید را سنت هایی 
فراموش شده در فرهنگ علمی مسلمانان خواند. سه شنبه 
گذشته هفتم آذر ماه، نمایشگاه و فروشگاه »کتاب اندیشه« 
با حضور آیت الله علی اکبر رشــاد مدیــر حوزه های علمیه 
استان تهران و رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 
و جمعی از شخصیت های علمی و فرهنگی و اصحاب نشر، 
روبه روی درب اصلی دانشگاه تهران بازگشایی شد. کتاب 
اندیشه پاتوق اصحاب اندیشه و صاحبان قلم و طالبان آثار 
فکری و گفتمانی قلمداد می شود. آیت الله علی اکبر رشاد 
در این جمع فکری و فرهنگی، طی سخنان کوتاهی راجع 
به سنت های علمی و اخالقی که در گذشته در زمینه ادب 

تحقیق مورد اهتمام بســیار بود اما متأسفانه امروز از میان 
رفته است، سخن گفت. 

از نظر رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، 
برخــی از ایــن ســنت ها معرفت شناســانه اســت؛ مانند 
تعلیقه زنــی، حاشــیه نگاری و شرح نویســی و برخی دیگر 
اجتماعی و فرهنگی است، مانند استفاده از عنوان اثر برای 
نام خانوادگی، بعضی دیگر اخالقی اســت؛ مانند رعایت 
فضل تقدم مؤلفان پیشگام و پیشکسوت. برخی نیز حقوقی 
است؛ مانند رعایت مالکیت فکری و اگر بر روی این سنت ها 
مطالعه  معرفت شناختی و جامعه شناختی، اخالقی و حقوقی 
دقیقی صورت گیــرد، اهمیــت و ارزش آنها مشــخص و 
آشکار می گردد، اما متأسفانه این امر به شدت مورد غفلت 

قرارگرفته است.

سنت های فراموش شده 
آیت الله علی اکبر رشاد

خود را چنین می خواست و چه بسا همین 
متن هــا پایه گــذار این ســنت دریدایی 
باشــند. این متن ها بی تردید متن هایی 
دشوار و گاه بسیار دشوارند؛ به ویژه برای 
خواننده ای که در جو فکــری دهه های 
میانی قرن بیستم نزیسته باشد زیرا پیکره 
این متن ها سرتاسر از آن آب و هوا متأثر 
است. درک دقیق تر اشــارات،  کنایات 
و پیچ و خم های آشــکار و پنهــان آنها از 
خواننده امروزی طلب می کند دست کم بر دانش خود نسبت 
به شخصیت های مطرح شده در این کتاب بیفزاید زیرا خود 
دریدا در اغلب مــوارد فرهیختگی خواننــده و آگاهی او از 
این محل نزاع را مســلم می گیرد. نمونه آن سطور یا حتی 
صفحات آغازین اکثر این نوشته هاســت، کــه گاه چنان 
مبهم و سربســته آغاز می شــوند که حتی خواننده مطلع را 
نیز دچار وسواس و تردید می کنند. ابهام و غموضی که در 
صفحات بعد اندک اندک تا حدودی رشــته هایش گشوده 
می شود و به خواننده اجازه تنفس بهتر می دهد. دریدا هرگز 
از روبه رو با »حریف« درگیر نمی شود. می توان گفت حتی 
مســافتی طوالنی را همدالنه با او همگام می شــود و این 
همدلی و همگامی ترفندی برای غافلگیری بعدی نیست. 
زیرا دریــدا خوب می دانــد و می گوید کــه متخاصم ترین 
اندیشــه های فلســفی بیش از آنکه خود تصــور می کنند 
همدســتند. وقتی هم که زمان طرح پرســش فرارسد این 
پرسشگری به شــیوه ای انجام می گیرد که می توان آن را 
»آداب نقد دریدایی« دانست و مطالعه آن و دست کم توجه 
به آن در همیــن مقاالت به باور مــن نکته هایی درس آموز 
برای منتقدانی دارد که گاه نقد را با ساز مخالف کوک کردن 

اشتباه می گیرند.

آداب نقد دریدایی
تفاوت نقد با ساز مخالف کوک کردن

فکـر     نـو
ما در این صفحات ســعی خواهیم کرد موضوعــات مختلف را از دریچه 
علوم انسانی بنگریم و در عین حال به برخی از حوزه ها مانند محیط زیست، 
دانشــگاه، حوزه های علمیه، فرهنگ و هنر نگاهی داشــته باشیم. در واقع 
 این صفحات، صفحات فکر و ایده و اندیشــه مجله اســت. نوعی عقالنیت

 ارزش مدار برعکس علوم انسانی غربی که ابزارمدار هستند.

از دریچه ای دیگر
ی

س
شنا

جامعه 

22

شماره 383
ث  |  

مثل



نشست علمی نقد و بررسی کتاب »معمای هابرماس« 
با حضــور محمدرضا غالمی عضو هیات علمــی گروه علوم 
اجتماعی دانشگاه گیالن برگزار شد. غالمی سخنان خود را 
این گونه آغاز کرد: »خواندن آثار یورگن هابرماس به چند دلیل 
عمده دشوار است. هابرماس فیلسوفی است که در بهترین 
سنت آلمانی تعلیم دیده و آثارش را با تکیه بر این سنت فلسفی 
می نویسد و از مخاطبانش نیز انتظار دارد که از سنت مذکور 
آگاه باشــند. عالوه بر فلســفه، هابرماس از جامعه شناسی، 
نظریه سیاسی، روان شناسی و سایر رشته ها نیز سررشته دارد. 
واژگان و مفروضات این رشته ها در آثار هابرماس وارد شده و 
خواندن آنها را دشوارتر ساخته اســت. همچنین او در قالب 
سبکی انتزاعی و مفهومی می نویسد؛ ســبکی که می توان 
آن را فلســفی نیز نامید. از طرف دیگر، درگیری هابرماس با 
نوعی نظریه پــردازی کالن به این دشــواری دامن می زند. 
او از اســتدالل های انتزاعی و مفهومی اســتفاده می کند و 
نظریاتش به جای اینکه درباره فالن پدیده یا معضل خاص 
اجتماعی باشد، به مباحث کلی تری چون جامعه، زبان، قانون 
و دموکراسی می پردازد. نهایتا اینکه، دشواری آثار هابرماس 
به زبان نوشتاری وی برمی گردد. او با جمالت طوالنی و مملو 
از مفاهیم نظری می نویسد، بنابراین سبکش به گونه ای است 
که درک آثارش را در اولین مرتبه خواندن دشوار می سازد.« 
او بــه تحلیل کتــاب معمای هابرمــاس پرداخــت و گفت: 
»الســه توماســن در کتاب »معمای هابرماس« می کوشد 
تا آثار هابرمــاس را مفهوم ســازد. هدف این کتــاب یافتن 

همه چیز درباره نهمین اثر تارانتینو کوئنتین تارانتینو 
برای فیلمبرداری »هشت منفور« به منطقه برفی کلورادو 
رفت و حاال لوکیشــن فیلمبرداری نهمین ساخته اش را به 
همان محل آشــنای همیشگی برده اســت. داستان فیلم 
در لس آنجلس و در آخرین ســال دهه ١٩6٠ روی می دهد 
و ابتدا قرار بر این بود که تمرکز داســتان بر چارلز منســون 
و قتل هایی که دارودســته او مرتکب شــده اند، باشــد اما 
این کارگــردان آمریکایی چندی پیش کــه در اکران فیلم 
»فریب خــورده« ســوفیا کاپــوال حضور داشــت، گفت: 
»داستان فیلم درباره چارلز منســون نیست، داستان سال 
١٩6٩ اســت.« از طرفی تارانتینو  طی ٢5 سال فعالیت در 
سینما، هشــت فیلم خود را با همکاری کمپانی واینستین 
جلــوی دوربین بــرده و پس از رســوایی اخالقــی  هاروی 
واینستین، یکی از مدیران این کمپانی، برای ساخت نهمین 
اثر سینمایی اش با چندین اســتودیو مذاکره کرد. کمپانی 
ســونی برنده این مذاکره ها نام گرفت و ســرمایه گذاری و 
حق پخش فیلــم را که حدود ١٠٠ میلیون دالر می شــود، 
خریداری کرد. کارگردان »پالپ فیکشــن« امیدوار است 
مارگوت ربی شخصیت شارون تیت را ایفا  کند. »ددالین« 

تناقضات و اشتباهات موجود در آثار هابرماس نیست، بلکه 
به نوعی بازسازی همدالنه آثار اوست. بدین منظور، توماسن 
نوشــته های وی را در تقابل با مباحث فلســفی و بسترهای 
سیاسی  قرار می دهد که هابرماس با آنها درگیر بوده است.« 
عضو هیات علمی دانشگاه گیالن با بیان اینکه کتاب معمای 
هابرماس مهم ترین موضوعات مطرح شده در آثار هابرماس 
و نیز مهم تریــن جنبه های آن موضوعــات را در برمی گیرد، 
ادامــه داد: »در فصل اول، دیدگاه هابرماس در برابر ســایر 
نظریه پردازان انتقادی بررسی می شود. فصل دوم، به معرفی 
نوشته های هابرماس در باب حوزه عمومی می پردازد و این 
موضوع را تحلیل می کند که هابرماس با استفاده عمومی از 
خرد می تواند برخی از مسائل مرکزی فلسفه، اخالق، سیاست 
و قانون را حل  وفصل کند. فصل سوم به بررسی کنش ارتباطی 
اختصاص دارد. هابرماس برپایه نظریه عقالنیت ارتباطی، 
اخالق گفتمان )یا تا حدودی نظریه گفتمانی اعتبار( را مطرح 
می کند که این موضوع در فصل چهارم بررسی می شود. ایده 
مرکزی فصل پنجم آن اســت که قانون هنگامی مشروعیت 
می یابد که مخاطبان آن همان مولفانش باشند. فصل ششم 
نیز به بررســی ســه موضوعی می پردازد که از اواســط دهه 
۱۹۹۰ در مرکز توجه هابرماس بوده اســت. نخستین مساله  
به دولت - ملت مربوط می شود. موضوع دوم، نقش مذهب 
در جوامع معاصر است و نهایتًا موضوع سوم به چالش های 
ناشی از تکنولوژی های جدید ژنتیکی برای فهم ما از انسان 

خودمختار می پردازد.«

گزارش کرده اســت که فیلم دو شــخصیت  محــوری مرد 
دارد و تام کروز، براد پیت و لئونــاردو دی کاپریو مذاکراتی 
با تارانتینو داشــته اند. در گزارشــی که »ونیتی فر« منتشر 
کرده، شخصیت های داستان معرفی شده اند؛ داستان در 
تابستان ســال ١٩6٩ در لس آنجلس روی می دهد و طبق 
گزارش های منابعی کــه فیلمنامه را خوانده اند، داســتان 
تازه ترین پــروژه تارانتینو بازیگــر مرد تلویزیونــی را دنبال 
می کند که در سریالی موفق و پربیننده ایفای نقش کرده و 
حاال دنبال راهی برای ورود به صنعت سینما است. داستان 
چارلز منسون و دارودسته او که شارون تیت - بازیگر و همسر 
رومن پوالنسکی - و شــش نفر دیگر را به قتل می رسانند، 
پس زمینه داستان اصلی فیلم است. اگرچه حدود 5٠ سال 
از وقوع جنایت های دارودسته منسون می گذرد، اما هنوز 
هم این اتفاق فکر مردم عامه را به خود مشــغول می کند. 
عالوه بر تارانتینو که برای نخستین بار سراغ ساخت فیلمی 
 براساس داســتانی واقعی می رود، تازه ترین فصل سریال 
»داســتان   ترســناک آمریکایی« که این روزها روی آنتن 
 شــبکه کابلی »FX« می رود، قســمتی را به چارلز منسون

 اختصاص داده است. 

معمای هابرماس 
السه توماسن از فیلسوف آلمانی می گوید

داستان ۱۹۶۹  
نهمین اثر تارانتینو

براســاس وعده قبلی، دولت حســن روحانی باید 
تا اواســط آذر الیحه بودجه ســال آینــده را به مجلس 
تقدیم کند. نزدیکی به سررســید وعده دولت، روزهای 
شــلوغی را برای مســئوالن برنامه ریز رقم زده اســت. 
هفته گذشته رئیس ســازمان برنامه و بودجه با اعضای 
کمیسیون اقتصادی مجلس جلســه داشت تا کلیات 
الیحه نگارش شده را با آنها در میان بگذارد. پیش از این 
نیز محمدباقر نوبخت جســته و گریخته از گوشه و کنار 
الیحه چند تبصره را رسانه ای کرده و با تاکید بر تغییرات 
خاص در بودجه ســال آینده متذکر شــده بود که ســند 
مالی ٩٧، با ١١ موضوع متفاوت تدوین شــده اســت. 
حال پس از جلســه کمیســیون اقتصــادی مجلس با 
نوبخت نیز بر تغییرات اشاره مجدد می شود و نگاه ویژه 
به بودجه ریزی عملیاتی و مدیریت هزینه ها مورد تاکید 
نمایندگان مجلس نیز قرار می گیرد. بازخوانی محورهای 
اعالم شده جلسه از سوی رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس، نشان از طرح مسائل مهمی  مانند واقعی سازی 
هدفمندی یارانه ها دارد. از سال ١٣٨٩ که قانون مزبور 
را به اجرا گذاشت، تقریبا هر سال بحث یارانه ها یکی از 
چالش برانگیزترین مباحث بودجه بوده است. با وجود 
تاکیــد چندین و چند بــاره دولتمردان دولــت یازدهم و 
دوازدهم و قانون گذاران بر حذف یارانه نقدی و هدایت 
قیمت ها به سمت نرخ های واقعی، هیچ سالی اجرای 
این مهم به عمل نزدیک نشد. نگرانی از تاثیرات سیاسی 
حذف یارانه ها، شــاید یکی از دالیل اغماض دولت بر 
اجرای تکالیف قانون بودجه شد؛ اما امسال که انتخاب 
دوم حسن روحانی گذشــته است؛ برخی معتقد هستند 
دولت این بار بدون نگرانی کمتر می تواند قانون را اجرا 
کند. آن گونه  که دولت تاکید می کند، در الیحه بودجه 
سال آینده، واقعی کردن هدفمندی یارانه ها پیش بینی 
شده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره 
به اینکــه رویکرد کاهــش هزینه ها و حرکت به ســمت 
بودجه ریــزی عملیاتــی و مدیریــت هزینه های کالن 
کشور در الیحه بودجه سال ۹۷ مدنظر قرار دارد، گفته 
است: »با توجه به بررسی های انجام شده در این جلسه، 
رویکرد کاهش هزینه ها و حرکت به سمت بودجه ریزی 
عملیاتی و مدیریت هزینه های کالن کشــور در الیحه 
بودجه ســال ۹۷ مدنظر قرار داده شده و به طور  مثال به 
موضوعاتی مانند هدفمندکردن واقعی پرداخت یارانه ها 
توجه شده اســت.« محمدرضا پورابراهیمی  همچنین 
گفته است: »با توجه به بررسی الیحه بودجه سال آینده 
در نشست مشترک کمیســیون اقتصادی با مسئوالن 
ســازمان برنامه و بودجه، احساس می شــود رویکردها 
و ســمت گیری های الیحه بودجه، غیرمحافظه کارانه 
اســت که این موضوع نویدبخش انجــام حرکت های 

مثبت در اقتصاد کشور است.« 

فاز تازه هدفمندی 
یارانه ها  

بازی آمریکایی
اتهام جدید به ایران درباره بازی تاج و تخت

موج مرده
فرهنگ امروز بیستم آمد

زلیخا چشم هایش را باز می کند
روایت گوزل یاخینا از شوروی در آستانه جنگ
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پایگاه خبری »News« استرالیا در گزارشی، 
نگاهی به روند تغییرات صنعت گرشگردی در ایران 

طی چند دهه اخیر داشته است. 
در این گزارش چنین آمده است:»ســه دهه 
پیش ایران یکی از دشوار ترین مقاصد گردشگری 
در جهان قلمداد می شد و تا همین سه سال پیش 
سفر به ایران از سوی برخی کشورها و گردشگران، 
پرخطر و دشوار نگریسته توصیف شده بود؛ اما این 
کشــور آســیایی امروز یکی از پدیده های نوظهور 
توریسم است که گردشــگران را از سراسر جهان 
مجذوب خود می کند. شــمار گردشــگران در این 
کشور آسیایی در دو دهه گذشــته بیش از ۱۰ برابر 
شده و ایران براساس آمار ارائه شده از سوی بانک 
جهانــی، در ســال 2۰۱5 پذیــرای 5/2 میلیــون 

گردشگر خارجی بوده است. 
این حجم اســتقبال از گردشــگری ایران در 
حالی روی داده که این کشــور بــرای چندین دهه 
و به ویژه پس از انقالب اســالمی، هدف پوشش 
خبری منفی رســانه ها قرار داشــته و با وجود آنکه 
وزارت امور خارجه اســترالیا نیز از شهروندان خود 
خواسته در ســفر به ایران بســیار محتاطانه عمل 
کنند، اما ایران درهای خود را به سوی گردشگری 
جهانی گشــوده و این امــکان را بــرای خارجی ها 
فراهم کرده تا تماشای جذابیت های این سرزمین 

را تجربه کنند. 
»دکتــر جیمــز بــازی«، محقق و دانشــیار 
موسسه »آلفرد دیکن« فعال در عرصه شهروندی 
و جهانی سازی در این باره چنین می گوید:»مردم با 
سفر به ایران، متوجه می شوند که تصویری اشتباه 
و خالف انتظارشان از این کشــور داشتند. با روی 
کار آمدن روحانی در ســال 2۰۱۳، وی گردشگری 
را به عنــوان یکــی اولویت های اصلی خــود برای 
بازسازی اقتصاد مطرح کرد. روحانی با ایجاد تغییر 
در فرآیند اخــذ ویــزا، ورود به ایران را در مقایســه 
با گذشــته برای خارجی ها بســیار تســهیل کرد و 
محدودیت و موانع موجود برای ورود گردشــگران 
آمریکایــی را رفــع کــرد و از همه مهم تــر توافق 
هســته ای را در ســال 2۰۱5 به ســرانجام رساند. 
توافق هسته ای ایران با قدرت های جهانی موجب 
شد کسب  و کارهای بین المللی چون مجریان تور، 
هتل ها و کمپانی های گردشگری خارجی فرصت 
بیشــتری برای فعالیــت در ایران به دســت آورند. 
»ACCOR« اولین کمپانــی بین المللی بود که در 
 »lbis« ایران اقدام به احداث هتل کرد و پس از آن
و »Novotel« نیــز اقــدام به اجــرای پروژه های 

هتل سازی کردند.«
 براساس چشــم انداز گردشگری ایران، این 
کشور امیدوار است تا ســال 2۰25 میالدی شمار 
گردشگران خارجی خود را به 2۰ میلیون نفر برساند 
که درآمد ۳۰ میلیارد دالری از محل گردشگری به 
همراه خواهد داشت.«موضوع گردشگری در دوره 
پسابرجام یکی از مسائلی اســت که بارها از سوی 

رسانه های خارجی مورد توجه قرار گرفته است. 

نشســت »راهکارهای فقهی ارتقــای امنیت جهان 
اسالم در اندیشه آیت الله آصفی« با حضور حجت االسالم 
نجف لکزایی رئیس پژوهشــگاه علوم و فرهنگ اسالمی 
هفته گذشــته در قم برگزار شــد. لکزایی با اشــاره به علت 
انتخاب اندیشــه های فقهی آیت الله آصفی برای موضوع 
راهکارهــای فقهی ارتقــای امنیت جهان اســالم گفت: 
»بدون تردید در صدر مشکالت کنونی جهان اسالم مشکل 
ناامنی است، به طوری که می توانیم انحطاط امنیتی را برای 
آن به کار ببریم. آیت الله آصفی با استفاده از فقه جواهری و 
در چارچوب و ظرفیت دستگاه فقه، مفاهیم جدیدی تولید 
کرده و راهکارهای جدیدی برای مشــکل ناامنی و ارتقای 
وضعیت امنیتی جهان اســالم ارائه کرده است.« او بیان 
کرد: »آیت اللــه آصفی اولین راهکار فقهــی را برای تولید 
امنیت دولت اســالمی می داند و مثــال او نظام جمهوری 
اسالمی است. اما ما فقط یک جمهوری اسالمی داریم؛ 
بنابراین فقه الدوله در امنیت برای جمهوری اسالمی پاسخ 
می دهد اما برای کشــورهای دیگر پاســخگو نیســت زیرا 
دولت مشروع نیستند.« او یادآور شــد: »تامین امنیت در 
دولت غیرمشــروع به عهده امت اســت. در شرایط عادی 
که دولت مشروع باشد وظیفه ایجاد امنیت به عهده دولت 
و امت است اما بدون دولت مشــروع وظیفه تامین امنیت 
به عهــده مردم اســت. آیت اللــه آصفی در اینجــا مفهوم 
فقه المقاومه را مطرح کرده اســت. ایشان می گوید گاهی 
در فقه المقاومه دفاع فردی مطرح می شود اما بخش دیگر 
فقه المقاومه مربوط به حکومت اســتبدادی می شود. در 
حکومت اســتبدادی امت موظف به ایستادگی و مقاومت 
هســتند.« لکزایی تصریح کرد: »آیت اللــه آصفی مطرح 

پای ایرانی ها هم به پرونده سریال »بازی تاج و تخت« 
باز شد. واشنگتن پست روز ١٩ نوامبر در گزارشی نوشت وزارت 
دادگستری آمریکا درصدد اعالم اســامی  ایرانیانی است که 
بدون پرداخت شارژ فیلم دانلود می کنند. طبق این گزارش، 
وزارت دادگستری آمریکا درصدد اعالم اسامی  افرادی در ایران 
است که به اتهام شکستن قفل )رمزگشایی( کانال های کددار 
تلویزیونی کابلی آمریکا توانسته اند بدون پرداخت شارژ ماهانه، 
فیلم دانلود کنند. در این گزارش آمده است: »مقامات قضایی 
آمریکا به افرادی از ایران مشکوک شــدند که به  نظر می آید 
در هک اچ بی او نقش اساسی داشتند. ماه گذشته دادستان 
امنیت ملی در وزارت دادگستری آمریکا گفته بود در این ماجرا 
به دنبال رد پای دخالت ایرانی ها می گردد. این در حالی است 
که متهمان پرونده می گویند این فشارها فقط به دلیل دستور 
 ترامپ مبنی بر تحریم های جدید از سوی کنگره به ایران است 
و مقامات آمریکایی اصرار دارند که نقــش ایرانی ها را در این 
پرونده پررنگ کنند.« به نوشته واشنگتن پست برخی از مقامات 
فدرال معتقدند این شهروندان حتی اگر ایرانی باشند؛ سفرهایی 
به خارج از کشــور دارند و باید طبق قوانین با آنها رفتار شود؛ 
حتی اگر نتیجه بازجویی به این سمت برود که مجرم هستند، 
در این صورت هم باید آنها را طبق قانون مجازات کنند. یکی از 
مشهورترین پرونده های مطرح در این ماجرا پرونده هک شدن 
شرکت فیلمسازی اچ بی او است. تابستان سال گذشته شرکت 

می کند که در میان علمای اسالم برخی متاسفانه رویکرد 
فقه المعایشه را برگزیده اند. یعنی با مستبدان همزیستی 
مسالمت آمیز را در پیش گرفتند. آیت الله آصفی معتقد 
اســت آیات و روایات بر وجوب جهاد با طاغوت و حاکم 
ســتمگر داللت دارد و یکــی از راهکارهــای او در برابر 
اســتبداد، فقه المقاومــه اســت.« او همچنین گفت: 
»اصطــالح دیگر ایشــان در ذیــل فقه المقاومــه قرار 
می گیرد و آن فقه االعتراض است. او در فقه االعتراض 
بحث امر به معروف و نهی از منکر را ارتقا داده اســت. 
امر به معروف و نهی از منکر درباره حاکم ظالم در قالب 
فقه االعتراض ارائه شــده اســت.« لکزایی ادامه داد: 
»آیت الله آصفی درباره فقه االعتــراض مفهوم پردازی 
و ادبیات پردازی کرده و مراتب اعتــراض را بیان کرده 
اســت. به گفته ایشــان اعتراض فرآیند آماده سازی و 
جلب افــکار عمومــی در جهت صحیــح و اصالح روند 
نظام سیاســی و تهییج مردم برای فشــار بر حکومت و 
ایســتادگی در برابر موانع حکومت با وســایل مختلف 
اســت.« او یادآور شــد: »معنــای اعتــراض مقاومت 
مسلحانه دائمی  نیست اما می تواند در مراحل پایانی به 
مقاومت مسلحانه به تشخیص رهبر ختم شود. بخشی 
از فقه المقاومه می تواند فقه االعتراض باشد.« لکزایی 
در ادامه فقه های مطرح شــده توســط آیت آلله اصفی 
گفت: »فقه االحتالل  فقهی است که مساله و موضوع 
اشغالگری را در دستورکار خود قرار می دهد و تکلیف امت 
اسالمی را در برابر اشغالگران روشن می کند.« او بیان 
کرد: »یکی از عوامل ناامنی تفرقه است و آیت الله آصفی 

راهکار فقه الوحده را برای آن مطرح می کند.« 

اچ بی او هک شد و بخشی از اطالعات آن به سرقت رفت. 
واشنگتن پست به نقل از منابع آگاه نوشته است هکرها در 
آن مقطع مدعی دزدیدن  ۱/5 ترابایت اطالعات شــدند. 
براساس گزارش ها، این سرقت شامل بخشی از فیلمنامه 
سریال مشهور »بازی تاج و تخت« و ایمیل یکی از مدیران 
شرکت شده است. پیش از این گزارشی از احتمال دخالت 
ایرانی ها در هک شدن اچ بی او مطرح نشده بود. هکرها در 
آن زمان به این شرکت اطالع دادند که هدفشان پول گرفتن 
از اچ بی او در ازای منتشــرنکردن اطالعات سرقت شــده 
است. درنهایت نیز مشخص نشد که اچ بی او به هکر ها پول 
داد یا نه. اما همان هکر اینترنتی ناخواسته لو داد که کمپانی 
پیشــنهاد پول آنها را آن طور که توقع داشــتند، نپذیرفته 
و هکرها ناامید شــده بودند و هنوز هیچ مبلغــی را دریافت 
نکرده اند. گفتنی است سخنگوی اچ بی او هم هرگز به پیام 
منتشر شده از سوی هکر پاسخی نداد. هک اچ بی او بازار 
صنعت سرگرمی  را دچار اخالل کرد؛ چرا که به  نظر می آید 
این اتفاق بسیار شبیه هک سونی در مقیاس کوچک تر در 
سال ٢٠١4 بود. گروهی از منتقدان نگران آن هستند که 
این فشار منشأ سیاسی داشته باشد و کابینه دونالد  ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا، در پی آن باشد که با علنی کردن این 
پرونده ها فشار به کنگره برای اعمال تحریم های تازه علیه 

ایران را افزایش دهد. 

فقه امنیت  
فقه االمه به جای فقه الدوله 

بازی آمریکایی  
اتهام جدید به ایران درباره بازی تاج و تخت 

جذابیت جهانی 
گردشگری ایران 
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رمان »زلیخا چشــم هایش را باز می کند« شــاهکار 
گوزل یاخینا که برای نویسنده  اش جایزه کتاب سال روسیه 
را در سال ٢٠١5 به ارمغان آورده، اثری درخشان و گیراست. 
راوی آن قــدر به زندگی قهرمــان اصلی رمــان یعنی زلیخا 
نزدیک می شود که خواننده احساس می کند این زلیخاست 
کــه تجربه هــای بی واســطه و باورنکردنــی اش را روایت 
می کند. زمان وقوع داستان یک دوره ۱6 ساله است که از 
سال ١٩٣٠ آغاز می شود و تا پایان جنگ دوم جهانی یعنی 
سال ١٩46 به طول می انجامد. رمان »زلیخا چشم هایش 
را باز می کند« ماجرای زندگی و سرنوشت همسر جوان یکی 
از کوالک ها در »جمهوری تاتارســتان« است. کوالک ها 
به کشــاورزان خرده مالکی اطالق می شد که ضدانقالب 
و جیره خوار امپریالیسم و دشمن شماره یک مردم شوروی 
قلمداد شده و باید از صحنه روزگار حذف می شدند. توالی 
زمانی وقایع این رمان خطی اســت و از روزی آغاز می شود 
که افســری به نام »ایگناتوف« برای مبــارزه با کوالک ها 
به روســتای »یولباش« می آیــد و نخســتین برخوردش با 
اهالی روســتاها مواجهه با مرتضی همسر زلیخاست. این 
مواجهه به کشته شدن مرتضی می انجامد. فردای آن روز 
اموال زلیخا و مرتضای مرده را مصادره می کنند و زلیخا به 
»غازان« اعزام و زندانی می شود تا پس از چندی به سیبری 
فرستاده شود. در طول داستان زلیخا مصیبت های فراوانی 
را تجربه می کند. مصیبت هایی  کــه هرکدام از آنها برای از 

پای درآوردن هر انسانی کافی است اما زلیخا چغر و محکم 
است و در بدترین شــرایط از پای نمی نشــیند. زلیخا زنی 
روستایی است و خوگرفته به فرمان بردن و اطاعت کردن. 
او دلیــل زندانی شــدن و تبعیدش به ســیبری را نمی داند. 
پرسشــی هم نمی کند. اعتراضی هم ندارد. دنیای بیرون 
از روستا برای او ناآشناســت و نمی داند دارد به کجا می رود 
و چرا؟ مثل خوابگردها به هر فرمانی گردن می گذارد. اما 
در درونش میل به زندگی بسیار قوی است. مثل هر موجود 
زنده ای می خواهد زنده بماند. پــس تا حد ممکن خودش 
را با شرایط زیســتی جدید تطبیق می دهد. درعین حال به 

دیگران هم کمک می کند.
 رمان »زلیخا چشــم هایش را باز می کنــد« بازنمایی 
مختصری اســت از آنچــه در اردوگاه هــای کار در دوران 
استالین بر مردم روا می داشــتند. در سراسر سیبری صدها 
اردوگاه کار اجبــاری وجــود داشــت و قربانیــان آن از مرز 
٢5 میلیون نفر هم فراتــر می رفت؛ قدری بیشــتر از تمام 
کشته های جنگ جهانی دوم در اروپا. درباره تاریخ مبارزه با 
کوالک ها که برای استالین یکی از افتخارات ملی به حساب 
می آمد، سال ها قبل رمان های زیادی از نویسندگان روس 
به فارسی ترجمه شــده بود اما رمان »زلیخا چشم هایش را 
باز می کند« روایت آن بخش ماجراست که تاکنون روایت 
نشده اســت؛ اینکه کوالک ها چه شــدند و چه سرنوشتی 

پیدا کردند.

زلیخا چشم هایش را باز می کند 
روایت گوزل یاخینا از شوروی در آستانه جنگ

شماره بیســتم نشــریه فرهنگ امروز با موضوعی در 
نقد قهرمان روشــنفکری دهه هفتاد منتشر شد. پرداختن 
به تاریخ معاصر روشــنفکری ایران آن هم بــا نگاه نقادانه 
کار آسانی نیست اما ماهنامه فرهنگ امروز همواره تالش 
داشته به آن اهتمام ورزد. نقد اندیشه های یوسف اباذری، 
مراد فرهادپور و حاتم قادری از تالش های پیشین فرهنگ 
امروز جهت ســنجش عیار اندیشــه متفکران ایرانی بود. 
نشریه فرهنگ امروز در شماره بیستم خود این روند را  پیش 
گرفت و به نقد و بررسی آثار بابک احمدی و پروژه فکری او 
پرداخت. سردبیر این نشریه در مقاله ای با عنوان ابرقهرمان 
نسل سوخته ضمن توضیح در باب رویه ای که فرهنگ امروز 
در پیش گرفته، با دیدی انتقادی بــه اهمیت پرداختن به 
تالیف ها و  ترجمه های بابک احمدی و تاثیری که آثار او در 

تکوین اندیشه معاصر ایران داشته، پرداخته است. 
در واقع به همــراه آثار و اندیشــه های بابک احمدی 
موجی از پست مدرنیســم در ایران پدید آمد که نیاز فراوان 
به بازنگری دارد. این پرونده که با عنوان موج مرده به چاپ 
رســیده، زمینه های ورود پست مدرنیســم در ایران، علت 
اوج و فرود گرایش به آثار بابــک احمدی، نقدی بر اصول 
نقادی مدرنیتــه در آثار و همچنیــن ضعف های محتوایی 
کتاب های بابک احمدی را مورد بررســی قرار داده است. 
»کجای این تاریخ عقب ماندیم یا توسعه نیافتیم و چرا؟« 
چگونگی پاسخ به این پرسش توســط پژوهشگران تاریخ 
معاصر دغدغه اصلی پرونده تاریخ شــماره بیستم فرهنگ 
امروز است. گردونه تجدد در خامه مورخان عنوان پرونده 
تاریخ این شــماره فرهنگ امروز اســت کــه تاریخ نگاری 

توســعه نیافتگی را در بوته نقد گذاشــته اســت. به همین 
دلیل پژوهش های افرادی چون احمد اشرف، محمدعلی 
همایون کاتوزیان، سیدجواد طباطبایی، کاظم علمداری، 
صادق زیباکالم، موســی غنی نژاد  و محمود ســریع القلم 
 که در این زمینــه دارای آثار پرمخاطبــی بوده اند به بحث 

گذاشته شده است.
 همچنین در این پرونده در مصاحبه ای با حسین راغفر 
اصلی ترین منع تاریخی توســعه در ایران مورد بررسی قرار 
گرفته است. در بخش گزارش این شــماره فرهنگ امروز 
ضمن تحلیل چند رویداد فرهنگی گزارشی از مصاحبه علی 
میرسپاســی با حسین بشیریه آمده اســت. خاطرات ضیاء 
موحد از سال های تحصیل در انگلســتان یکی از مطالب 
خواندنی این بخش است. بیستمین شماره فرهنگ امروز 
به مدیرمســئولی امیرابراهیم رســولی و ســردبیری بهزاد 
جامه بزرگ در ۱64 صفحه و به قیمت ۱4 هزار تومان منتشر 

شده است. 

موج مرده  
فرهنگ امروز بیستم آمد 

ایمان مستحکم 

آیت الله مجتبی تهرانی
روی عن الصادق )علیه  السالم( 
 قال: َقاَل رَُســوُل اللَِّه)صّلی الله  علیه  و
آله وسّلم( اِلَْصَحاِبه ای ُعَرى اْلِیَماِن 
َاْوَثُق َفَقاُلــوا اللَُّه َو رَُســوُلُه َاْعَلُم َو َقاَل 
اَلُة َو َقاَل َبْعُضُهُم الزَّکاُة...  َبْعُضُهُم الصَّ
َفَقاَل رَُســوُل اللَِّه صّلی اللــه علیه و آله 

و ســّلم ِلکلِّ َما ُقْلُتْم َفْضٌل َو َلیَس ِبِه َو َلکْن َاْوَثُق ُعَرى 
اْلِیَماِن اْلُحبُّ ِفی اللَِّه َو اْلُبْغُض ِفی اللَِّه َو َتَواِلی َاْوِلیاِء 
َبرِّی ِمْن َاْعَداِء اللَِّه. از امام صادق »صلوات الله   اللَِّه َو التَّ
علیه« منقول اســت که حضرت در روایتــی فرمودند: 
پیغمبر اکرم»َصلَّی اللهُ  َعَلیهِ  َوآِلهِ  وَ َسلَّم« به اصحابشان 
فرمودنــد: »َای ُعــَرى اْلِیَمــاِن َاْوَثــُق«، در میــان 
دستگیره های ایمان کدام یک محکم تر است؟ معلوم 
می شود انسان می تواند با تمّســک جستن به ایمان، 
خودش را نجات و از هالکت نجات بخشد. همچنین 
معلوم می شود ایمان چندین دســتگیره دارد که هر که 
به آنها تمّســک پیدا کند نجات می یابد. حال حضرت 
ســوال می کنند که در بین این ها کدام یک محکم تر و 
اطمینان بخش تر است؟ چون هرچه محکم تر باشد آدم 
را بهتر از پرتگاه نجات می دهد. در جواب عرض کردند: 
»اللَُّه َو رَُســوُلُه َاْعَلُم«، خدا و پیامبرش بهتر می دانند؛ 
اَلُة«، بعد برخی از اصحاب گفتند:  »َو َقاَل َبْعُضُهُم الصَّ
نماز؛ »َو َقاَل َبْعُضُهُم الزَّکاُة«، برخی دیگر گفتند: زکات؛ 
هر یک از اصحاب با اینکه گفتند: خدا و پیامبرش بهتر 
می دانند؛ اظهارنظر کردند. بعــد از اینکه اظهارنظرها 
تمام شد، پیامبر»َصلَّی اللُه َعَلیِه َوآِلِه َو َسلَّم«  فرمودند: 
»ِلکلِّ َما ُقْلُتْم َفْضــٌل َو َلیَس ِبِه«، این هایی که اســم 
بردید، همه فضیلت دارند و دســتگیره و نجات بخش 
هستند، اّما من به دنبال محکم ترین آنها هستم که اگر 
انسان به آن متمّسک شــد و آن را پیشه کرد، هیچ گاه 
ســرنگون نمی شــود و به هالکت نمی رســد. ســپس 
حضرت فرمودند: »َو َلکْن َاْوَثُق ُعــَرى اْلِیَماِن اْلُحبُّ 
ِفی اللَِّه َو اْلُبْغُض ِفی اللَِّه«، محکم ترین دستگیره ایمان 
این است که انسان، دوستی  و دشمنی اش با دیگران بر 
محور خدا باشد نه هوای نفس. حضرت معیار می دهند، 
اگر کسی را دوست داری برای خدا دوست بدار نه برای 
غیر خدا، مثل امور ماّدی دنیایــی یا هوای نفس و اگر 
کسی هم در نزد ما مبغوض و مطرود است، باید به خاطر 
خدا باشد نه هوای نفس. مثال چون می بینم او دارد از 
احکام الله تخّلف می کند مطرود من می شود. »دوستی 
بر محور خدا، دشمنی بر محور خدا.« حضرت در ادامه 
فرمودنــد: »َو َتَواِلــی َاْوِلیاِءاللَِّه«، و رابطه دوســتی و 
سرپرستی با کسانی برقرار کن که دوستان خدا هستند؛ 
یعنی اگر در روابط اجتماعی می خواهی با کسی رفیق 
شوی، برو کسی را پیدا کن که از اولیاء خدا است. بحث 
اّول در رابطه با دوستی بود، اّما این بحث در مورد رفاقت 
و سرپرستی است. در عبارت بعد حضرت می فرمایند: »َو 
َبرِّی ِمْن َاْعَداِء اللَِّه«، از دشمنان خدا برائت بجوی و  التَّ
کناره گیری کن. نباید نسبت به کسانی که ضدیت با خدا 
دارند بی تفاوت باشــی، بلکه باید از آنها تبّری بجویی. 
»تبّری« یعنی هیچ گونــه رابطه ای، چــه درونی و چه 
بیرونی با او برقرار نکنی. مثال تا می گویند: فالنی، بگو: 
بنده با ایشان کاری ندارم و او با من هیچ ارتباطی ندارد. 

بحاراالنوار ج66 ص242 
کافی ج2 ص۱25 

وسائل ج۱6 ص۱۷۷ شماره2۱284
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کارت آخر
توجه به تحوالت در مورد احمدی نژاد نشان می دهد که شاید بهترین 
راه مواجهه با جنجال آفرینی های او، بایکوت احمدی نژاد باشــد. او شاید 
این دیده شدن ها را دوست داشته باشــد. او تالش می کند همه را مشغول 
خود کرده و خود را در صدر اخبار نگه دارد. باید از این مقطع تاریخی با تدبیر 

عبور کرد. سیاست

بایکوت
تقابل احمدی نژاد با نهادهای نظام وارد 

مرحله جدیدی شده است 
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حاشیه ســازی های محمــود احمدی نــژاد بیش از 
همیشه اوج گرفته است. بعد از آنکه سه فرد نزدیک به او با 
بست نشینی تالش داشتند تا رسیدگی قانونی به اتهامات 
را تحت الشــعاع قرار دهند، محمود احمدی نژاد نیز بیکار 
نمانده و بــا ضبط ســخنرانی هایی از خــود اتهاماتی را به 
مقامات و مســئوالن کشــور وارد کرد. او در این اتهامات 
برخی ادعاها را مطرح کرد که با واکنش هایی مواجه شد. 
او البته نامه ای هم به رهبر معظم انقالب نوشــته اســت. 
همزمان حمید بقایی نیز در یک ویدئو اتهاماتی را به برخی 
مســئوالن نســبت داد که این مســاله نیز با واکنش های 
گسترده ای مواجه شــد. حاال سوال اساسی این است که 
فرجام این تحوالت چه خواهد بود و محمود احمدی نژاد تا 

کجا پیش خواهد رفت. 
مهم تریــن واکنــش بــه ســخنان اخیــر محمــود 
احمدی نژاد را حجت االسالم اژه ای مطرح کرده است. 
او گفته: »یک التی یک مدت از چشــم ها افتاده بود و 
رنج می برد که کســی محل نمی دهد. این فرد یک روزی 
آمد در یکی از میادین نسبتا شــلوغ شهر، داد و هوار کرد 
و به زمین و آسمان مثل آدم های عقده ای فحش می داد 
که چرا کســی دیگر تحویلــش نمی گیــرد و برخی مردم 
ایستاده بودند که ببینند چه می گوید. حکیمی  رد می شد 
و همراهان حکیم گفتند بایستیم که چه می گوید. حکیم 
گفت که این همه ایــن کارها را می کند که دیده شــود. 
برخی افراد زبانش هرز شــده و هرچیزی می گویند، یک 
خودخواهی و خودبزرگ بینی دارند و هرچه به ذهنشــان 

برسد فکر می کنند حق مطلق اســت. این آقایی که اسم 
بردید من فقط یکی از صحبت هایی که این روزهای اخیر 
در پاسخ به یک مجری نگاه می کردم دیدم که حدود 4٠ 
دقیقه بود در این صحبت ها حقیقتــا ده ها دروغ، خالف 
واقع، گنده گویــی و توهین به این و آن بــود. این آقایی 
که گفتید )احمدی نژاد( عادت کرده که به همین شــکل 
)همراه با دروغ و گزافه گویی( حرف بزند. ایشان می گوید 
در کل دنیا دادسرا، زندان، پزشــکی قانونی و ثبت اسناد 
در زیرمجموعه دولت اســت؟ باید پرســید واقعا تو رفتی 
تحقیق کــردی؟ من تا جایــی که اطــالع دارم در خیلی 
کشورها این گونه نیست.  بی پایه حرف زدن ایشان شهره 

عام و خاص است.
می گوید اینها خالف قانون اساســی وصل شده به 
قوه قضاییه. تو )احمدی نژاد( کــه می گویی من مدرکم 
راه و ساختمان است اینها )مصوبات( رو شورای نگهبان 
تصویــب کرده چه جــوری به خودت اجــازه می دهی که 
بگویی خالف قانون اساسی اســت. این یعنی مجلس و 
شورای نگهبان  بی خود کرده و شما درست می گویی. در 
جایی دیگر می گوید تنها قوه قضاییه اســت که ٣٨ سال 

است ازش نقد نشده. بعد می گوید آن موقع که از آن نقد 
نشده حتما خوب عمل کرده. پس یعنی االن قوه بد شده 
است؟ من کاله خود شما را قاضی قرار می دهم، همین 
مدت که اینها این حرف ها را علیه قوه زدند دیگر بیشتر از 
این می شود به دستگاه قضایی بد گفت؟ چطور حاال که 
شــما مورد تعقیب قرار گرفتید قوه بد شد؟ چرا قبال انتقاد 
نمی کردید؟ خیلی بد اســت که آدم مسائل شخصی اش 
را با مســائل مملکت قاطی کند. این آقــا )احمدی نژاد( 
می گوید امور زندان هــا چه ربطی بــه قوه قضاییه دارد؟ 
ببینید خودخواهی تا کجا؟ می گوید اول انقالب شورای 
انقالب بــدون توجه بــه مســائل حقوقی یــک مصوبه 
داشــته که همین شــکلی مانده اســت. یعنی آنها هیچ 
کدام مســائل حقوقی سرشان نمی شــده و این همه چی 
می داند. ســازمان زندان ها در بهمن ماه ســال 64 طبق 
قانون مجلس و با تایید شورای نگهبان به عنوان سازمان 
زندان ها درآمد. ایشــان اصال یا توجه ندارد یا خود را به 
 بی توجهی می زند. ایشان می گوید خود مقامات قضایی 
می گویند 90 درصد دادگاه های ما غیرعلنی اســت. این 
حرف قطعا دروغ است و یک جا شما پیدا کنید که مقامات 
قضایی چنین حرفی بزنند. ما زمانی داشتیم که دادگاه ها 
علنی بود و پخش هم می شد و هر رسانه ای می توانست 
بیاید و دادگاه را منتشــر کند اما قانون اجازه نداد تا زمانی 
که حکم قطعی نشــده، مجموعه محتوای دادگاه علنی 

پخش شود و پیشنهاد قوه قضاییه هم نبوده است. در این 
مســاله مکرر گفتم که غیر از موارد خاص، اگر دادگاه ها 
علنی برگزار و پخش شــود، حتما بازدارندگی باالیی دارد 
و این نظر شخصی من است. البته عوارضی هم دارد اما 
منافع آن بیشــتر اســت. در یک مقطعی از یک طریقی 
اجازه دادند پخش شــود و آن این بود که در موضوعات 
ملی که دادستان کل کشور تشــخیص می دهد، پرونده 
ملی اســت و از رئیس دســتگاه قضا تقاضا کند و موافق 
شود، پخش می شــود که یکی دو مورد این گونه داشتیم 
که یکی از آنها پرونده بابک زنجانی بود. نکته ســوم این 
است که بســیاری از دادگاه های ما علنی برگزار می شود 
ولی همه دادگاه های علنی مورد توجه همه نیست. مثال 
کسی که چکش برگشــت خورده، دادگاهش علنی است 
اما کســی دنبالش نیســت. اما اژه ای تنهــا مقام قضایی 
نبود که به این ماجرا واکنش نشــان داد. در اظهارنظری 
دیگر در این مورد دادســتان کل کشــور گفت: »کســی 
که ۸ سال مدیریت عالی کشــور را عهده دار بوده است؛ 
خصوصا در چهار سال دوم مدیریتش، با یک کلکسیونی 
از قانون گریزی و عمل خالف قانون دم از دفاع از حقوق 
مــردم می زنــد.« محمدجعفــر منتظری دادســتان کل 
کشور در ادامه ســخنان خود گفت: »نمی خواهم دفاع 
بی جهت از قوه قضاییه بکنم و قطعا آسیب ها و مشکالت 
و ضعف هایی داریم اما در مبارزه با افراد فاســد و فساد، 
در هیچ دســتگاهی مثل قوه قضاییه برخورد نمی شــود. 
آمــار دارم اما فعال نمی دهــم.« وی ادامــه داد: »یکی 
از مشــکالت ما همین اطاله دادرســی اســت اما کمبود 
اعتبار و کارمند داریم. قاضی بدبخت چه کار کند؟ آقای 
محترمی  که هشت سال مدیریت کشور را عهده دار بودی 
و امروز به صورت اپوزیســیون قوه قضاییه درآمدی، اگر 
انتقاد درســتی دارید بفرمایید. اینکــه جمعی را دور خود 
جمع کنید و بــد و بیراه به قوه بگویید و انــواع اهانت ها و 
جسارت ها و تهمت ها و دروغ را بزنید، راه اصالح است؟ 
کسی که هشت ســال مدیریت عالی کشــور را عهده دار 
بوده است؛ خصوصا در چهار ســال دوم مدیریتش یک 
کلکســیونی از قانون گریزی و عمل خالف قانون و عدم 
ابالغ قوانین مصوب که بیش از 40 قانون را ابالغ نکرد 
و رئیس مجلس اعالم کرد، است.« دادستان کل کشور 
گفت: »شناســنامه او از مقابله با رهبری مشحون است. 
قهر کردن و 11 روز خانه نشینی کردن و رها کردن دولت، 
بوسه بر تابوت یک کافر ملحد زدن، مادر چاوز را در بغل 
گرفتن و بوسه بر گونه هایش گذاشتن و اهانت به مراجع 
تقلیــد و دروغ گفتــن، جابه جایی اعتبــارات و بودجه ها؛ 
چنین آدمی  با شناسنامه اینچنینی امروز در عرصه مقابله 
با قوه قضاییه، اهانت ها و جسارت ها و توهین ها می کند. 

1
فرجام

محمود احمدی نژاد
چه خواهد بود؟

اژه ای گفــت: اینهــا خــالف قانــون 
اساسی وصل شــده به قوه قضاییه. تو 
)احمدی نژاد( که می گویــی من مدرکم 
راه و ساختمان است اینها )مصوبات( رو 
شورای نگهبان تصویب کرده چه جوری 
به خودت اجازه می دهی که بگویی خالف 
قانون اساسی است. این یعنی مجلس 
و شــورای نگهبان  بی خود کرده و شــما 
درست می گویی. در جایی دیگر می گوید 
تنها قوه قضاییه است که ٣٨ سال است 

ازش نقد نشده
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این دفاع از حقوق مردم است؟ دلمان می سوزد؛ والله از 
بابت نصیحت می گویم که این راهش نیست مگر اینکه 
اهداف دیگری داشــته باشــند. آقایان منزوی هستند و 
می خواهند خــود را از انزوا در بیاورنــد.« منتظری ادامه 
داد: »سکوت قوه قضاییه به معنی عجز از برخورد نیست و 
قطعا و مسلما اگر شرایط فراهم شود، قوه قضاییه در برابر 
این حرکات که هیچ نفعی برای مردم و ملت ندارد برخورد 
می کند. ما می خواهیــم با تدبیر حل شــود. ما منتظریم 
خودشان ســرعقل بیایند و بفهمند که این روش صحیح 
نیست. اگر سینه خود را باز کنم، آنقدر مطالب درباره این 
مســائل داریم که نمی توانم بگوییم زیرا حربه به دســت 
دشمن می دهیم. شما ببینید دشمن چگونه از این حرکات 
و برنامه ها علیه مردم و رهبری و انقالب استقاده می کند. 

ما چاقو تیز کنیم و بدهیم دست این و آن؟«
دادستان تهران هم به بخش هایی دیگری از سخنان 
احمدی نــژاد واکنش نشــان داد. دادســتان تهــران در 
پاســخ به ادعا هایی پیرامون فوت ســتار بهشــتی اظهار 
داشت: »در موضوع ستار بهشــتی بیشترین توضیحات 
را دادستانی تهران به مراجع رســمی ارائه داد. دادستان 
تهران در دبیرخانه شورای امنیت ملی و در مجلس شورای 
اســالمی حضور یافت و حتــی به آقای نجــار، وزیر وقت 
کشــور واقعیت های مرتبط با حادثه اعالم شد تا به اشتباه 
اطالع رســانی نشــود، و در همین رابطه پرونــده قضایی 
تشــکیل شــد؛ مأمور متخلف تحت تعقیــب قضایی قرار 

گرفت و با تحمل محکومیت حبس از زندان آزاد شد.«
 جعفری دولت آبادی با اشــاره به تالش دشمن برای 
ســلب اعتماد مردم نسبت به مسئوالن کشــور، تهمت ها 
علیه نظام را همســویی با دشــمن دانســت و افزود: »از 
راه های ســلب اعتماد مردمی  این اســت که به مسئوالن 
نظام نســبت های خالف واقع داده شــود و طرح موضوع 
قدیمی  حســاب های قوه قضاییــه در این راســتا صورت 

می گیرد.«
دادستان تهران سکوت قوه قضاییه در مقابل چنین 
ادعا هایی را بــه منزله بدون پاســخ بودن آنها ندانســت و 
اظهار داشت: »برخی دوســت دارند به هر طریق که شده 
خود را مطرح نمایند، اما امروز که به کیان دستگاه قضایی 
حمله کرده اند، تاکید می نمایم که دستگاه قضایی در خط 
مقدم مبارزه با فســاد بوده و همواره سعی بر این داشته ایم 
که از خط انصاف خارج نشــویم، اما تســلیم فشــار های 
وارده از ســوی عده ای با هدف حمایت از افراد متخلف یا 
جریان های فکری انحرافــی، فرقه گرایی و جناحی گری 

نخواهیم شد و اگر تصور کرده اند که با چنین هجمه هایی 
بر قوه قضاییه، قضات قلم ها را زمین می گذارند، اشــتباه 
کرده اند.« جعفری دولت آبادی اینکه شخصی ادعا کرده 
است ۸0 میلیون نفر نزدیکان وی هســتند را نوعی توهم 
خواند و با اشــاره به اینکه مردم داوران منصفی هســتند، 
افزود: »با این اقدامات سخیف، مردم به تدریج درمی یابند 
که چه کســانی همراه انقالب و پشــتیبان کشــورند و چه 
کسانی آب به آسیاب دشمن می ریزند. مردم خدمتگزاران 
خود را به خوبی می شناســند و چنیــن گزافه هایی تاثیری 
بر عزم دســتگاه قضایــی در مقابله با مفســدان نخواهد 

داشت.«

  ادعای کذب بقایی
اما در ادامه تحــوالت در این مورد حمیــد بقایی نیز 
یک ویدئو در فضای مجازی پخــش   و در آن ادعا کرد که 
سکه هایی به برخی مقامات و مسئوالن به دلیل حضور در 
جلسات داده شده است. این ادعا با واکنش هایی مواجه 
شــد. دفتر فرماندهی کل ســپاه ادعای یکی از مسئوالن 
دولت دهم مبنی بر اهدای ســکه به سرلشــکر جعفری را 

تکذیب کرد. 
در پــی ادعای یکی از مســئوالن دولــت دهم مبنی 
بر اهدای ســکه به افراد حاضــر در یک جلســه از جمله 
سرلشــکر محمدعلی جعفری، دفتر فرماندهی کل ســپاه 
اعالم کرد: »ادعای مطــرح از جانب یکی از مســئوالن 
دولت دهم مبنی بر دریافت سکه از سوی فرمانده کل سپاه 
به دلیل حضور در یک جلســه کاری، مضحــک و کامال 
کذب است.« دفتر فرمانده کل ســپاه تاکید کرده است: 
»معاونت حقوقی سپاه با طرح شکایت رسمی، این تهمت 
و اقدام خــالف اخالق را دنبــال خواهد کــرد. غالمرضا 

مصباحی مقدم، ســخنگوی جامعه روحانیت مبارز هم به 
اظهارات حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی نژاد 

در دولت  دهم درباره گرفتن سکه واکنش نشان داد.«
غالمرضا مصباحی مقــدم به ادعــای حمید بقایی، 
معــاون اجرایی رئیــس دولت دهــم پاســخ داد و گفت: 
»ادعای آقای بقایی مبنی بر اینکــه آقای احمدی نژاد در 
جلســه بررســی علل و عوامل تنش های اقتصادی به ما 
نفری 5 ســکه بهار آزادی داده اســت را تکذیب می کنم و 

این ادعا دروغ است.«

  خدمت احمدی نژاد خواهند رسید
اما در میان واکنش ها به جنجال آفرینی احمدی نژاد 
و نزدیکانش، محسن رفیقدوست، درباره اظهارات رئیس 
دولت های نهم و دهم و بست نشــینی او و یارانش گفت: 
»من از اول احمدی نژاد را قبول نداشــتم او تعادل ندارد. 
بزرگ ترین مشــخصه احمدی نژاد این است که به والیت 
مومن نیســت و با این رفتار و اعمال به دنبال اســم و رسم 
است.« این فعال سیاسی اصولگرا در پاسخ به این سوال 
که چرا اصولگرایان در برابر رفتارهای احمدی نژاد سکوت 
کرده اند، گفت: »اکثر اصولگرایــان در برابر احمدی نژاد 
ســکوت نکرده انــد و او را از ایــن رفتارها نهــی و مذمت 
می کنند.« وی تاکید کرد: »ان شاءالله به زودی خدمتش 
خواهند رسید و قوه قضائیه در حال تکمیل پرونده است.«

احمد خاتمــی، امــام جمعه موقــت تهــران نیز در 
اظهارنظــری گفت: »دولت مــا قانونی و مشــروع بوده و 
رئیس جمهور توســط مقام معظم رهبری تنفیذ شده است 
و مجلس و قوه قضائیه ایران نیز مشــروع و قانونی است. 
اینکه شــخصی بر علیه قوه قضائیه صحبت کند این عمل 
با قانون مداری سازگار نبوده و شــارالتان بازی است و اگر 
حرفی دارید می توانیــد از لحاظ قانونی پیگیــری کنید و 
داشتن مشروعیت به قبول داشتن شــخص شما نیست. 
تفرقه انداختن بین مردم و مسئوالن نظام اسالمی غیرقابل 
قبول اســت دولتمردان فعلی و قبلی هیچ گاه در حاشــیه 
امن قانون نیســتند و در مورد هر عملی کــه انجام داده اند 
باید پاسخگو باشند و نمی شود که با شارالتان بازی جلوی 

اجرای قانون گرفته شود.«
در اظهار نظری متفاوت، محمدرضا میر تاج الدینی، 
معاون پارلمانی دولت دهم هم گفت که از حمایت محمود 
احمدی نژاد در رسیدن به قدرت در دولت های نهم و دهم 
ابراز پشــیمانی و ندامت نمی کند چرا که از حاشیه های او 

حمایت نکرده از  این رو اشتباهی انجام نداده است. 
محمدرضــا میر تاج الدینی، نماینده ســابق مجلس 
شورای اســالمی و معاون پارلمانی دولت احمدی نژاد در 
رابطه با اهداف احمدی نژاد از روند پیش گرفته فعلی گفت: 
»با حرکت های اخیر احمدی نژاد موافق نیســتم و آنها را 
نوعی فضاسازی و ایجاد تشنج در جامعه می دانم. مسائلی 
هم که دربــاره اطرافیان او پیش آمده، باید مســیر خود را 
مانند تمام ملت ایران طی کند. بدون هیچ قضاوتی درباره 
ماهیت پرونده های قضایی باید تاکید کرد که روش های در 

پیش  گرفته شده، کار را بدتر خواهد کرد.«
 وی در ادامــه اضافــه کــرد: »همگــی در نظــام 
جمهوری اســالمی زندگــی می کنیم و راه هــای مختلفی 
دربــاره تظلم خواهی وجــود دارد و واقعــا نمی دانم آقای 
احمدی نــژاد در ایــن کارها به جــز حلقه خاصــی که دور 
او هستند چه کســانی را مورد مشــورت قرار می دهد زیرا 
هیچ یک از اعضای کابینه او دیگر نزدیک به احمدی نژاد 
باقی نمانده اند امیــدوارم آقایانی که احتمــال اثرگذاری 
نظراتشــان وجود دارد - صحبت های ما که تاثیر ندارد - او 
را متقاعد سازند که این رفتارها درست نیست و تاثیر مثبتی 
در جامعه برجــا نمی گذارد. از ســوی دیگر مســاله نظام 
جمهوری اسالمی باالتر از همه افراد و شخصیت ها قرار 

محسن رفیقدوست، درباره اظهارات رئیس دولت های 
نهم و دهم و بست نشینی او و یارانش گفت من از اول 

احمدی نژاد را قبول نداشتم

غالمرضا مصباحی مقدم به ادعای حمید 
بقایــی، معــاون اجرایــی رئیــس دولت 
دهم پاســخ داد و گفــت: »ادعای آقای 
بقایی مبنــی بر اینکه آقــای احمدی نژاد 
در جلسه بررسی علل و عوامل تنش های 
اقتصادی به ما نفری 5 سکه بهار آزادی 
داده اســت را تکذیب می کنم و این ادعا 

دروغ است.«
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دارد و بایــد مصلحــت آن را در نظر گیریم تــا مخالفان به 
سوءاستفاده نپردازند.« این نماینده سابق مجلس شورای 
اسالمی در رابطه با مخاطبان احمدی نژاد اظهار داشت: 
»احمدی نژاد بر این تصور اســت که با این کار مردم را به 
ســمت خود جذب می کند درحالی که مردم از این رفتارها 
خســته شــده اند، درگیری در ســطح گروه های سیاسی و 
افراد مورد خوشایند جامعه نیست. احمدی نژاد با آن حلقه 
محدود خــود باقی مانده و با تفکر آنهــا و توهم پیش آمده 
مبنی بر پسند مردم پیش می روند. از طرف دیگر مشاهده 
می شــود که رســانه های خارج نشــین این موارد را بزرگ 
می کنند. آقای احمدی نژاد نباید به جایی برسد که نظرات 
او را تنها رســانه های بیگانه نقل کننــد.« معاون پارلمانی 
دولت دهم در خصوص انتهای روند در پیش گرفته شده نیز 
گفت: »مشخص نیست.« او همچنین درباره مسئولیت 
هواداران دولت نهم و دهم بابت پیش آمدن چنین شرایطی 
توضیح داد: »هواداران احمدی نــژاد انقالبی ها و عموم 
مردم بودند که نیروهای انقالبی و اصولگراها مدت هاست 
از این کارها جداشــده اند و هیچ حمایت و تاییدی ندارند. 
عده قلیلی از هــواداران خاص او مانده کــه اکثر آنها بین 
احمدی نژاد و نظام، نظام را انتخــاب خواهند کرد.« وی 
در این رابطه کــه چــرا اصولگرایان سیاســتمدار هوادار 
احمدی نژاد چنین روزی را پیش بینی نکرده بودند، تصریح 
کرد: »درمیان رجال سیاســی برای خیلی هــا تغییر رفتار 
پیش می آید؛ یعنی در دوره ای موردحمایت بودند و زمانی 
دیگر به جاهای حساسی رســیدند. این چهره ها در هر دو 
گروه وجود دارد؛ بنابراین ملت آبدیده شــده است هرکس 
مســیرش را از اصل نظام و انقالب جدا کنــد به راحتی او 
را کنار می گذارنــد. این را از امام آموخته اند کســی باالتر 
از قائم مقام رهبری نمی شــود که امام وقتی دید از مســیر 
انقالب فاصله می گیرد او را کنار گذاشــت.« این نماینده 
سابق مجلس در خصوص توقع عذرخواهی از مردم درباره 
حمایت از احمدی نژاد، افزود: »اخیرا مســتند قائم مقام 
که از سوی حوزه هنری پخش می شود را مشاهده کرده ام 
که خود یکی از نمونه ها در این زمینه محســوب می شود. 
برخی افــراد در طول زمان مواضعشــان تغییــر می کند و 
این امر قاعده ای اســت که در مورد همــه صدق می کند. 
اصولگرایان رجال سیاســی را در مسیر انقالب می پذیرند 
و هر فرد یا گروهی که رفتار سیاســی خود را تغییر دهد از 
آنها جدا می شــوند و مواضع خود را هم اعالم می کنند.« 
معاون پارلمانی دولت دهم در پاسخ به این سوال که آیا او 
حاضر است نسبت به حمایت از احمدی نژاد ابراز پشیمانی 
و ندامت کند، گفت: »جریان اصولگرا درباره هر فردی که 
دچار اشتباه شود به صراحت موضع می گیرد و آن را اعالم 
می کند کــه برفرض تا فالن زمــان موردحمایت آنان قرار 
داشته و دیگر چنین نیســت. در رابطه با احمدی نژاد هم 
وضع به همین شــکل است تا زمانی که ایشــان در مسند 
خدمت بود و طرح های اقتصادی خوب مانند مسکن مهر، 
یارانه ها و سایر خدمات به مردم داشت، حمایت می کردیم 
و هنوز هم موردحمایت اســت، اما از حاشــیه ها نه در آن 

زمان و نه اکنون حمایتی صورت نمی گیرد.«
وی دراین باره افــزود: »درصورتی که حاشــیه های 
احمدی نژاد را موردحمایت قرار می دادم، مطرح می کردم 
که اشتباه انجام دادم ولی این کار را نکردم. همین انتظار را 
از جریان اصالح طلب و اعتدالی داریم چطور آنها هم برای 
آقای کروبی و میرحسین موسوی سنگ تمام گذاشتند و در 
رفتارهای سیاسی حتی در برابر نظام ایستادند، آیا به اشتباه 

خود اعتراف کردند؟«

  احمدی نژاد  در جلسه مجمع به چه  می خندید؟
تصویری که از خندیــدن محمــود احمدی نژاد در 
جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر شده، لحظه 

واکنش او به سوال و اعتراض احمد توکلی بوده است. در 
عکسی که از جلسه روز شــنبه مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در خبرگزاری ها منتشر شد، نمایی خندان از محمود 

احمدی نژاد بود. 
داســتان از این قرار اســت که احمــد توکلی، عضو 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام در جلسه گذشته مجمع 
تشــخیص به محمود احمدی نژاد معترض می شــود و از 
او می پرسد که شــما به چه دلیلی دو قوه نظام را زیر سوال 
بردید کــه احمدی نژاد بــا لبخند می گوید جلســه را ادامه 

دهید.

  اتهام مالی جدید به حمید بقایی
در تحولی دیگر، پورمختار از مفقود شدن ۳ میلیون 
و ۷00 هزار یــورو و 5۳0 هــزار دالر کنفرانس جنبش عدم 

تعهد خبر داد.
محمدعلــی پورمختــار دربــاره تخلفــات »حمید 
بقایی« اظهار کــرد: »جریان انحرافــی حامی  محمود 
احمدی نژاد همچنان بــه رفتارهای انحرافی خود ادامه 
می دهد امــا به رغــم مصاحبه ها و شــعارهایی که ســر 
می دهند، تخلفات آقــای بقایی کامال محرز اســت.« 
پورمختار در ادامه تخلفات دیگــری از »حمید بقایی« 
را یادآور شــد و بر ارائه پاسخ از ســوی وی تاکید کرد و 
گفت: »تکلیف برداشــت 16 میلیارد تومانی غیر قانونی 
از بیت المــال و واریز آن به حســاب شــخصی یکی از 
بنیانگذاران دانشــگاه ایرانیان و ذخیره ۲ میلیارد تومان 
در صندوق امانت بانک ملی در سال 90 باید به صورت 

شفاف تعیین شود.«
 این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی ادامه 
داد: »همچنیــن تعداد بســیاری کارت هدیه از صندوق 
خودروی شخصی وی پیدا شد که منشا آنها باید مشخص 
شود. ۳ میلیون و حدود ۷00 هزار یورو از کنفرانس جنبش 
عدم تعهدها به اضافه حدود 5۳0 هزار دالر مفقود شــده 
که آخرین بار حســب اظهار یکــی از عوامــل در اختیار 
»حمید بقایی« بوده اســت بنابراین نحوه هزینه کرد این 
منابع باید مشــخص شود.« عضو کمیســیون قضایی و 
حقوقی مجلس شورای اســالمی یادآور شد: »عالوه بر 
این بقایی در خصوص خبر آقای جعفــرزاده ایمن آبادی 
در رابطه با خروج مبلغ ســنگینی از کشــور توسط وی نیز 
باید پاســخ دهند؛ عــالوه بر این اســناد دیگــری نیز در 
ارتباط ایشان با جاســوس ها و نفوذ جاسوسان در دست 

و موجود است.«

  ابراز بی اطالعی درباره یک ادعا
دادستان کل کشــور در رابطه با صحبت های اخیر 
احمدی نژاد در ارتباط با دیــدار یکی از نمایندگان مجلس 
با مامــوران انگلیســی گفت: »مــن اصــال نمی دانم چه 
بوده و چه کســی بوده اســت.« منتظری امــروز در جمع 
خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه رئیس 
دولت دهم یکــی از موضوعاتی که مطــرح کردند درباره 
پشــت پرده های حمله به ســفارت انگلیس بود که گفتند 
یکی از نماینده های مجلس دیداری بــا یکی از مامورین 
MI6 داشته است، آیا دادســتانی به این قضیه ورود کرده 
است؟ گفت: »من نمی دانم که چه بوده و چه کسی بوده 

است و من خبر ندارم.«

  حصر احمدی نژاد تکذیب شد
در ادامــه تحــوالت در  این  مــورد خبرگــزاری فارس 
اعالم کرد که اصل خبر دستور حصر رئیس جمهور سابق 
کشورمان کامال جعلی و کذب است و انتشار چنین خبری 
در خبرگزاری فارس که برخــی کانال های تلگرامی  مدعی 

شده اند، کامال تکذیب می شود.
هفته گذشــته خبری در فضــای مجازی و توســط 
چند کانال تلگرامی  انتشــار یافته که به نقــل از خبرگزاری 
فارس مدعی شــده اند رهبــر معظم انقالب طــی نامه ای 
خطاب به رئیس قوه قضاییه، دســتور حکم حصر خانگی 
محمود احمدی نــژاد، رئیس جمهور ســابق کشــورمان 
را صــادر کردنــد. هر چند متــن و محتوای نامــه مذکور، 
جعلی بــودن را برای مطلعــان کامال عیــان می کند اما به 
منظور اطالع تمامــی  مخاطبان و خصوصا آن دســته از 
مخاطبانی کــه ممکن اســت در این باره به تردیــد افتاده 
باشند، به اطالع می رساند این خبر کامال جعلی و از اساس 
 کذب بــوده و چنین خبــری هیچ گاه در خبرگــزاری فارس 

منتشر نشده است. 

  بایکوت 
توجه بــه تحــوالت در این مورد نشــان می دهد 
که شــاید بهترین راه مواجهه با محمود احمدی نژاد 
و جنجال آفرینی هایش، بایکوت او باشــد. او شــاید 
این دیده شــدن ها را دوست داشــته باشد. او تالش 
می کند همه را مشــغول خود کــرده و خود را در صدر 
اخبار نگه دارد. بایــد از این مقطع تاریخــی با تدبیر 

عبور کرد.

محمدعلی پورمختار درباره تخلفات »حمید بقایی« اظهار کرد: »جریان 
انحرافی حامی  محمود احمدی نژاد همچنان به رفتارهای انحرافی خود ادامه 
می دهد اما به رغم مصاحبه ها و شعارهایی که سر می دهند، تخلفات آقای بقایی 
کامال محرز است.«
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 بست نشــینی بقایــی و جوانفکــر شــبیه همــان
 ثبت نــام کردن شــان بــرای انتخابات ریاســت جمهوری 
دوازدهم است؛ هم خودشان و هم عالم و آدم می دانستند 
که تایید صالحیت نمی شــوند و عدم تایید صالحیت شان 
یکی از کارهای قابل حمایت شورای نگهبان می تواند تلقی 
شــود. این جریان به دلیل موقعیتی که در جامعه مدنی به 
دلیل عملکرد هشت ساله خودش پیدا کرده است   و مسائلی 
که بسیاری از آن در حال روشن شدن توسط دستگاه قضایی 
اســت برای زنده نگه داشــتن خود و موجودیت خودشان 
خصوصا به دلیل پایگاه اجتماعی بسیار ضعیفی که اکنون 

دارند، دست به اقداماتی این  چنینی می زنند.
به نظــر می آید هدفــی غیــر از اظهــار موجودیت و 
یادآوری خودشــان به جامعه مدنی ندارند. البته می شــود 
در این زمان باتوجه به پرونده ای که در جریان بررسی های 
قضایی برای رئیس دولت سابق گشوده شده است یا مساله 
مهمی  که طی ایــن روزهای اخیر و در حاشــیه زلزله غرب 
کشور، برای مسکن مهر شــکل گرفته است، این اتفاق را 
 از این زاویه نیز تحلیل کرد، به این معنا که آنها می کوشند 
اصل موضوع را به حاشیه ببرند. درواقع تمام افتخار دولت 
احمدی نــژاد در پروژه مســکن مهر بود کــه در این حادثه 
زیرســوال رفت و دیگر قابل دفاع نیســت و همان طور که 

همان روزها، بسیاری از متخصصین امر چنین کاستی ها و 
نواقصی را گوش زد می کردند ، امروز نیز حادثه ساز شدند. 
به نظر می آید برای تحت الشــعاع قــراردادن پرونده های 
قضایی و خرابی های مســکن مهر در زلزله غرب کشــور، 
خواسته اند افکار عمومی و توجه مردم را به خودشان جلب 
کنند و با حاشیه ســازی از این دو ماجرا، موجودیت جریان 

خودشان را زنده نگاه دارند.
معتقدم پرونده های قضایی می بایســت کامال مورد 
رســیدگی و بررســی قرار گیرند و مردم هم انتظار رسیدگی 
عادالنه و منطقی را از قوه قضائیه دارند، به این شــرط که 
روند اطالع رسانی آن به گونه ای نباشــد که مانند برخی از 
پرونده ها، در ابهام باقی بماند. مســکن مهر را مســاله ای 
بســیار مهم می دانم. بایســتی به این نکته توجه کنیم که 
این مسکن در سراسر کشور ساخته شده  و جمعیت انبوهی 
از مردم در آن ســاکن شــده اند؛ پس از وقوع ایــن زلزله و 
مشاهده فروریختن آنها؛ مساله ای کامال امنیتی است. به 
این جهت می گویم  ســاکنان این منازل در سراسر کشور، 
امنیت روانی شان به هم ریخته است. اگرچه زلزله حادثه ای 
طبیعی است و خارج از قدرت بشر و راهی برای پیشگیری آن 
نیست اما کسی که امروز در مسکن مهر ساکن است، نسبت 
به آینده سکونت خود، نامطمئن است. این وجه از موضوع 
را بایستی از منظر امنیت ملی، نگاه کرد و نسبت به عوامل 
و مسببان آن برخورد شود؛ حکم قضایی صادر نمی کنم اما 
چون این موضوع امنیت بخشــی از جامعه را تحت الشعاع 
قرار داده است، خصوصا قشر مستضعف را، بایستی حتما 
یک کمیته بررســی کننده ویژه، خــارج از بحث زلزله غرب 

پدیده عجیب
هزینه سازی احمدی نژاد و یارانش برای نظام

کشور، تشکیل شــود. البته خوشــبختانه وزارت مسکن و 
دستگاه قضا پیش تر اعالم کرده اند، چنین خواهد شد.

اما در پاسخ به این پرسش که بست نشینی چه بازتابی 
بین مردم دارد و همراهی افکار عمومی  تا چه میزان است، 
باید بگویم، وقتی برخی از رسانه ها و شبکه های اجتماعی 
را مرور می کردم، جدای از این آســیب ها و اینکه در برخی 
موارد خبرهای واقعی و غیرواقعی در این شبکه ها،  مخلوط 
می شــود و گاهی هیجان زدگی غلبه پیــدا می کند ، میزان 
پرداختن شبکه های اجتماعی به این ماجرا به خوبی نشان 
می دهد که بست نشینی خیلی مورد توجه مردم قرار نگرفته 
است و این نشان می دهد که این  افراد، تحلیل درستی از 
شرایط مردم و جامعه مدنی ندارند که در چنین شرایطی که 
افکار عمومی جامعه به سمت زلزله دلخراش غرب است، 
به زعم خودشان افکار عمومی را متوجه خودشان می کنند. 
کار بی اثــر و بی خاصیتی انجــام داده انــد و بازنده اصلی، 

خودشان هستند و زیاد هم به درازا نخواهد انجامید.
در پایان باید بگویم، این جریان، پدیده عجیبی است. 
اگرچه با حمایــت اصولگرایان به قدرت رســیدند اما امروز 
بیشترین انتقاد را خود دوستان اصولگرا دارند. این جریان 
همانند دوره هشت ســاله ریاست جمهوری شان، دست به 
اقداماتی می زنند که هیچ دستاوردی غیر از هزینه برای ملت 
و مملکت و حاکمیت نداشته و ندارد. به نظرم چون ماهیت 
این جریان شناخته شده است و پایگاه اجتماعی هم ندارد، 
به صالح است دستگاه های ذی ربط جز در مسیر رسیدگی 
مربوطه و عــادی، کار دیگــری که برای نظام هزینه ســاز 

شود، نکنند.
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محذوریت داریم
احمدی نژاد تنها مانده است

درخصوص اقدامات آقای احمدی نژاد و اطرافیان 
ایشــان به نظرم می آید در مــورد آقــای احمدی نژاد باید 
یک روان شناسی و جامعه شناسی خاصی صورت پذیرد. 
ایشان فردی است دارای تحرک، خودنمایی و خودآرایی 
که آرام بودن و برکنار بودن را زیبنده خودش نمی بیند. ما 
هم متأسفانه طی ۳9 سال گذشته در مملکت، نیامده ایم 
نیرویابی و نیروســازی کنیــم؛ افــراد را در جای خودش 
قرار دهیــم و بر او نظارت داشــته باشــیم تــا از وجود او 
استفاده کنیم. آقای احمدی نژاد انسانی متحرک  است و 
می خواهد فعالیت داشته باشد. منتها یک اشکال دار د، 
آن هم این اســت که خیلی خودباور و خودفریفته است؛ 
خودش را برتر و باالتــر از دیگران می دانــد. از خودش 
راضی است و گمان می کند درست عمل می کند. در حالی 
که در صحنه های مختلف، نشــان داده است که دارای 
کارنامه مقبولی نیســت و حتی حاضر نیست خیرخواهی، 

تذکر و نصیحت دیگران را بپذیرد.
در دور اول ریاســت جمهوری ایشــان، کــه اصال 
امکان نقد نبود. در دور دوم ریاســت جمهوری ایشــان و 
زمانی که ماجرای انتخاب آقای مشایی به عنوان معاون 
اول مطرح شد و رهبری تذکر به ایشــان دادند، آرام آرام 
زمینه باز شــد تا به وی بگویند برخی از کارهای تو درست 
نیست. اینکه در جمع مردم بگویی عده ای فاسد و مفسد 
هستند و اسامی آنها در جیب من است و اگر بخواهم نام 
می برم، و یک مورد هم نام نبرد. یا در ســفرهای استانی 
وعده هایی می داد که عمل نمی کرد. بنابراین آرام آرام، 
خودش زمینه نقد از خودش را به وجود آورد. در دور هشتم 
مجلس شــورای اســالمی، من نماینده بودم. البته من 
در چندیــن دوره نماینده مجلس بودم؛ بــاور کنید زجری 
که مــن در آن دوره از نمایندگی ام از ریاســت جمهوری 
ایشــان دیدم از هیچ کدام از مســئوالن ندیــدم. چرا که 
رســما توهین می کرد و می گفت مجلس را قبول ندارم یا 
می گفت: مجلس در را س امور نیســت. آرام آرام، نشان 
داد که ایشــان کنترل پذیــر و نظارت پذیر نیســت. االن 
هم کار به جایی رســیده اســت که در جریــان انتخابات 
ریاست جمهوری اخیر، ابتدا خودشان نامه خدمت رهبری 
نوشت  و گفت  قصدی برای کاندیداتوری ندارم. اما عمال 
هم خودش  داوطلب شد و هم بقایی را برد. یا یک بار که 
رهبری، خیرخواهانه به ایشــان گفته بودند که داوطلب 
نشود، گفت چرا آقا عمومی نمی گویند؟ در نتیجه رهبری 

هم ناگزیر شدند از پشت تریبون اعالم کنند.
ایــن موارد نشــان می دهــد آقــای احمدی نژاد 
یا خــودش را گــم کرده یا کســی نیســت تــا در برابر 
او بایســتد و جــواب بخواهــد. در نتیجه بــرای آنکه 
خودش را نشــان بدهد، دســت بــه کارهایــی می زند 
که اگر کســی هم عالقه مند به ایشــان است، فاصله 

بگیرد از ایشان.
اما در پاسخ به این پرسش که آیا این مقدار هزینه، 
برای دیده شــدن معقول اســت، بایــد بگویــم به نظرم 
افرادی که با ایشان نزدیک و خودمانی هستند و احتمال 
می دهــم برخورد علمــی و انتقادی داشــته باشــند؛ اوال 
خیلی رک و پوســت کنــده باید بــه ایشــان بگویند دلیل 

کارهای شــان چیســت. یعنی برای خود آنها روشن شود 
که ایشان آیا به دنبال آن اســت تا  خودمانی ها به عنوان 

یک نیروی دارای استعداد و پتانسیل، می خواهند 
وی را به بازی بگیرند کــه به جدم راهش این گونه 

کارها نیســت. چون موجب رانده شــدن همه از 
اطراف ایشــان می شــود. کار به جایی رســیده 
است که ایشان استاد دانشــگاه است و در آنجا 

هم تحویلش نمی گیرند. باالخره ریاست جمهوری 
در بهترین حالت، دو دوره پشت سر هم است. آن هم 
رای مردم است. باید به آقای احمدی نژاد گفت، دوره 

شما به عنوان رئیس جمهور، تمام شده است.
حاال که مقــام معظم رهبــری ایشــان را به عنوان 
عضوی از مجمــع تشــخیص مصلحت نظــام   منصوب 
کرده اند ، بایستی حرف بزند؛ نمی شــود که با همه دعوا 
کرد. باید با زبــان  دین و اخالقی حــرف زد. باید اخالق 
صحیح و خوش داشــت. با این صفات به سمت احزاب 
برونــد و در جمعیت ها ســخنرانی کنند. می شــود نیرو و 

پتانســیل خودش را نشــان دهد، منتهــا به روش 
عاقالنه و عالمانه.

اگــر ایشــان رفتــار خــود 
را اصــالح نکنــد، معتقدم به 
اندازه کافی پرونده دار د و قوه 
قضائیــه باید به جد رســیدگی 

کند تا این سفره جمع شود.
از طرفــی دیگــر، ایشــان یــک 

باورهایی دارند نسبت به خودشان و احتمال داشتن 
استعدادهایی را در درون خودشان دارند. می خواهند 
او را بیشــتر تحویــل بگیرند. او به جــای اینکه از این 
بی اعتنایی ها به این نتیجه برسد که باید در روش خود 
تجدید نظر و اصالحاتی انجام دهد که به این صورت 
نمی شــود، تندروی می کند. باالخره ایشــان عضوی 

از مجمع تشــخیص مصلحت نظام هســتند. می توانند 
نظرات خود را آنجا بیان کنند. وگرنه با نفی و  طرد دیگران 
کاری از پیــش نمی رود و ممکن اســت همیــن رفتار در 
بازخورد رفتاری دیگران، تکرار شود. در این شرایط آدم 

تنها می ماند.
به نظــرم برخی از دوســتانی کــه با ایشــان خیلی 
صمیمی هستند و شجاعت و شهامت نقد دارند، با ایشان 
صحبت کنند و بگویند: »آقــا محمود! این روش جواب 

نمی دهد و بایستی تجدیدنظر کنی در روش خودت.«
اما در پایــان در این خصــوص که ایــن رفتارها 
چه بازخــوردی در میان مردم دارد و تــا چه میزان این 
مشــی را افکار عمومی  حمایت می کند؟ باید بگویم، 
ما دو نوع بحــث داریــم. یک بار صحبت هــا ممکن 
اســت مصلحتی و محافظه کارانه باشــد. یک وقت 

هم نــه، رک و پوســت کنده آدم حرفــش را می زند. 
تلقی جامعه هم همین گونه اســت. برخی از افراد 

جامعه، مصلحت سنجی می کنند و برخی دیگر 
نه. خدا شــاهد اســت برخی هم به واسطه 

نظــام، حرمــت نگــه می دارند و پاســخ 
نمی دهند. گاهی اوقــات آدم در 

محذوریاتی گیــر می کند؛ 
باالخره نظام هم مصالحی 

را می بیند. برخــی هم واقعا 
خسته شده اند و می گویند ولش کنید 

تا سرش به دیوار بخورد.  

سیدرضا اکرمی

نماینده سابق مجلس
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گفت وگوی ویژه
علی علیزاده شــخصیت رســانه ای جالبی دارد . او در غــرب زندگی می کنــد اما در عین 
دفاعیات مهمی از سیاست های ایران خصوصا در عرصه سیاست خارجی دارد . او برای این نوع 
از مواضعش هزینه های زیادی هم پرداخته است ؛ از جمله اینکه رسانه های مدعی آزادی بیان 
و دموکراسی او را بایکوت کرده اند و حتی دیگر رســانه های مدعی اصالح طلبی نیز او را زیر بار 

انتقادات خود گرفته اند. با او گفت و گویی تفصیلی انجام دادیم .  سیاست

40 سال
محکم ایستادیم

گفت وگوی مثلث
با علی علیزاده 

Photo by: Kristian Buus
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به نظــرم بهتر اســت مصاحبه را با ســوال کردن 
درباره خودتان آغاز کنیم؛ کجا درس خوانده اید و 

چه زمانی به خارج از ایران رفتید؟
 من فارغ التحصیل برق دانشــگاه صنعتی شریف 
هستم. سال ۷9 برای ادامه تحصیل در رشته فلسفه آمدم 
لندن. تا ســال ۸۸ هــم مرتب برمی گشــتم. ســال ۸4 در 
کنفرانس ۲00 ســالگی کانت با آقایــان حدادعادل و علی 
الریجانی سخنرانی کردم. ســال ۸۷ هم اتفاقا آمدم و قرار 
بود برای فرهنگستان هنر که آقای موسوی بودند، سخنران 
بیاورم و خودم سخنرانی کنم که ســال ۸۸ پیش آمد و از آن 

زمان به ایران نیامدم.
شــما یکــی از چهره هایی هســتید کــه به دلیل 
مواضعی که داشته اید با نگاه های متفاوت مواجه 

شده اید.
 فضای سیاســی ایران امروز به شــدت چندقطبی 
است. در فضاهای چندقطبی معموال  ترجیح می دهیم طرف 
مقابل مان در یکی از جعبه ها و قالب های مشــخص باشد. 
مثال یا اصولگرا باشد یا اصالح طلب یا حتی مخالف نظام. 
برای هرکدام از این ها هم یک مجموعه خصوصیات ثابت 
در ذهن داریم. ولی وقتی کسی از قالب های مرسوم بیرون 
باشد یا از یکی از این قالب ها بیرون بیاید  یا خصوصیاتش با 
آنچه در ذهن داریم سازگار نباشد، این ناآشنایی هم می تواند 
باعث کنجکاوی و باز شدن گفت وگوی معطوف به شناخت 
ما بشود و هم باعث اضطراب و  ترس و شک و گاهی خشم ما 
بشود. گاهی  هم  باعث ایجاد  تردید و تزلزل در باورها و عقاید 
سخت ذهنی خود ما می شود. فکر می کنم نگاه های سنگین 
این چند سال اخیر به من که با اســتانداردهای امروز ایران 
متعلق به هیچ یک از اردوگاه های اصلی سیاســی نیستم، 
از این جنس بوده باشــد. من فکر می کنــم حمالتی که به 
من می شود، سمبل و نماد این است که گفت وگوی داخلی 
ما بین بخش های مختلف مردم مان مســدود شده است. 
من به عنوان کنشی سیاسی ســعی می کنم گاهی عامدانه 
جایی بایستم که دو طرف با همدیگر نمی توانند حرف بزنند 
یا شــکاف بین دوطرف  آنقدر زیاد است که دو طرف حرف 
یکدیگر را اصال نمی فهمند.  سعی می کنم نشان بدهم دالیل 
این امتناع و غیرممکن بودن گفت وگو چیســت. برای پیدا 
کردن این نقاط انســداد در گفت وگو بیش از همه به خودم 
مراجعه می کنم و به تجربه شــخصی ام. به عنوان کســی 
که جوانی ام را به عنوان بخشــی از جنبــش اصالح طلبان 
گذرانده ام، گفتمانی را به یاد می آورم که دنبال گفت وگوی 
تمدن ها با غریبه ها هم بود، دنبــال گفت وگو با جانیانی که 
یک میلیون عراقی و ۲00 هزار افغانی را کشتند و منطقه ما 
را به آتش زدند بود، ولی در داخل به جوان های این کشــور 
که برای امنیت این کشور شهید می شدند، می گفت گروه 
فشــار، می گفت تمامیت خواهان انحصارطلب اقتدارگرا. 
اما ســعی مــن در بیــرون آوردن و پدیدار کردن خشــونت 
نهفته در گفتارهای جناح های مختلف نســبت به یکدیگر 
به این علت اســت که معتقدم که نه تنها می شود گفت وگو 
کرد با بخش های مختلف این جامعه کــه راهی غیر از این 
گفت وگوی داخلی نداریم. مساله انباشت ۲0 سال تحقیر 
متقابل است، ۲0 سال هیوالسازی از یکدیگر به ویژه از بچه 
مســلمان ها و بچه حزب اللهی هاســت که آنها را به عنوان 
دشمنان آزادی بیان و افراد متحجر و غیره خواندند و تصویر 
کل افکار عمومی  جامعه را از آنها تغییر دادند. از آن سمت 
هم برخوردهای ســخت با جوانان جناح دیگــر به جای باز 
کردن فضای مباحثــه و مناظره و فضای اقناعــی، آنها را با 
بعضی سیاست های نظام بیگانه کرد و اجازه داد این حس را 
به آنها تلقین کنند که نظام آنها را فرزند ناتنی خود می داند. 
البته نقدم را از اصالح طلبی پررنگ تر می گویم چون نقد از 
گذشته خودم است و برایش حق بیشتری دارم. امیدوارم در 
میان اصولگرایان هم کسانی چنین خوانش انتقادی از این 

بیست سال را انجام بدهند. من این جا ایستادم که نشان دهم 
که اشتراکات ما می تواند خیلی بیشتر باشد، ولی به نظر من 
راه، راه طوالنی ای خواهد بود. اصالح طلبان از سال ۷6 به 
بعد مرزهای فرهنگی زیادی را شکستند و تندروی کردند. در 
آن ســمت هم در دفاع از مرزهای عقیدتی و در نگه داشتن 
و مهــار اصالح طلبان تنــدروی کردند و ما به یک انســداد 
سیاسی - اجتماعی رسیدیم.  از منظر منافع ملی و امنیت ملی 
این انسداد سیاســی - اجتماعی باید بشکند. ما االن پشت 
به پشــت با هم حرف می زنیم، مجبوریم برگردیم و رودررو 
با همدیگر حرف کنیم. گفت وگو میان همه کســانی که به 
تمامیت ملی ایران، به اعتقادات دینی این کشور و به تاریخ 
40 ساله مقاومت این کشور که در جهان یگانه است معتقدند 
و شما تا از ایران خارج نشــوید، متوجه نمی شوید که خارج 
از اصالح طلب و اصولگرا  و... ایران کشــوری است که در 
مهمترین و در چهارراه اصلی انرژی جهان، در چهارراه اصلی 
استراتژیک جهان، یک تنه و با دســت خالی مقابل آمریکا 
ایستاده. این تصویر کلی را گاهی فراموش می کنیم و گرفتار 
جز ئیات می شویم. کشوری که ۲00 سال پیش، در عرض 
پنج سال، یک سومش را گرفتند، کشــوری که تا 40 سال 
پیش یک حکومت گوش به فرمان بــود؛ این اتفاق خیلی 
عجیبی است که اکنون این گونه با قدرت است. این چیزی 
که آیت الله خامنه ای هم مرتب اشــاره می کند در گفتمان 
چند سال گذشــته اش، همین اســت. همین به یاد آوردن 
اینکه ما در مسیر 40 ساله از کجا به کجا آمدیم. ملتی بودیم 
که نخســت وزیر منتخبش را در عرض ۲4 ســاعت آمریکا 
تصمیم گرفت با کودتا جابه جا کند و براندازد. ما 40 ســال 
محکم ایستادیم. این نگاه کلی و مبنایی را اگر اصل بگیریم، 
امکان گفت وگو در داخل کشور فراهم می شود، ولی سخت 
خواهد بود. به نظر من این حمالت و غیره، اول راه است. به 
ویژه کسانی که از ایدئولوژی های خودشان قلعه ساخته اند و 
درهای این قلعه را بسته اند، مسلما از نزدیک شدن گروه های 
مختلف مردم به یکدیگر وحشت می کنند. مثال من با وحید 
یامین پور، احتماال دویست اختالف دارم. بعد از آن مصاحبه 
با یامین پور، یکی از نزدیک ترین دوستان من شخصا تلفن 
کرد و بدترین هتاکی هایی را کرد و قطع کرد. اول شوکه بودم 
ولی فکر کردم این تقصیر آن فرد نیست. محصول شرایطی 
اســت که عامدانه اختالف های داخلی ما را اصل گرفت و 
اشتراکات مان را فرع. کنش سیاسی باید تاکید روی این امر 
باشد که من با وحید یامین  پور اگر صد اختالف دارم اما هزار 
وجه مشترک هم داریم. اگر این قدر عجیب به نظر می رسد، 
برای این است  که ۲0 سال بین ما دیوار مصنوعی کشیدند 
و در نهایت اختالف هم داشته باشــیم، آینده ایران از کنار 

هم قرارگرفتن و سخن گفتن ما با یکدیگر است، نه پشت به 
پشت همدیگر کردن است.

اجازه بدهید ســوالم را اینگونه تکــرار کنم؛ علی 
علیزاده کیست، چطور فکر می کند، کجا ایستاده 
و چرا این طور تحلیل می کند؟ فکر می کنم خودتان 
بهتــر از هر کــس  دیگــری بتوانید در ایــن مورد 

صحبت کنید.
 من بیشتر از هر چیزی خودم را شهروند خاورمیانه  
یا غرب آسیا می دانم و مســلمانی که در جغرافیای سیاسی 
غرب زندگی می کند. نظرگاهی که از آن ســخن می گویم، 
محصول چند تجربه تاریخی اســت. یکی از آنها این است 
که لحظه ای که من وارد کشور بریتانیا شدم، خیلی زود فضا 
به فضای پس از 11 سپتامبر و بعد لشکرکشی های آمریکا و 
بریتانیا به عراق و افغانستان و ویران کردن بخش عظیمی  از 
منطقه ما تبدیل شد که هنوز هم این روند ویرانگری به پایان 
نرسیده است. بیست سالی که ساحت سیاسی غرب، هویت 
و چهره و زیست من به عنوان یک مســلمان خاورمیانه ای 
را به عنوان خطر بالقوه امنیتی بــرای خودش تعریف کرده 
 است. بخش دیگرش تجربه گره خوردن با فضای سیاسی 
ایران بود. ابتدا به شکل احساسی و باتوجه به سابقه گذشته 
و پیش از مهاجرتم در دنباله روی از جناح اصالح طلب، ولی 
به تدریج همراه با تجربه تاریخی جناح های مختلف در ایران 
و حرکت شان در این هفت، هشت سال و تلفیقش با فضای 
بین المللی این ها را برای خودم تدوین کردم و سعی کردم به 
تصویری کلی تر از تمام جناح ها و نیروهای اجتماعی برسم. 
منظور تلفیق نگاه داخلی با این نظرگاهــی که زندگی یک 
شهروند خاورمیانه ای در غرب بود و سعی می کرد بیرون از 
مناسبات گاه تنگ داخلی تصویری کلی تر و بزرگتر را ببیند، 

من را به این نگاه رسانده که االن دارم.
 اگر شــما مواضعــی ماننــد اپوزیســیون اتخاذ 
می کردید و مواضع ضدحاکمیتی داشــتید شاید 
بیشــتر با اقبال رســانه های اپوزیســیون مواجه 
می شدید. اصال شــاید به همین دلیل هم خاص 
شــده اید که این کار را نکرده اید. چطور می شود 
که علــی علیــزاده از کیلومترها دورتــر از ایران، 
اظهارنظرهای خاصی می کند  حتی در نقطه حضور 

اپوزیسیون علیه آنها انتقاد می کند؟
 سوال خیلی خوبی پرسیدید و خوب است که فضا 
فراهم شــده تا من به این پرسش پاســخ دهم. از سالی که 
من وارد اروپا شدم، به علت اینکه همزمان شد با فضای 11 
ســپتامبر و من گره خوردم با ائتالف ضدجنگ؛ آن نگاه در 
من به وجود آمد. هرچند اتفاقات سال ۸۸ احتماال برای من 

الریجانی شخصیت مناسبی برای ریاست 
جمهوری پس از روحانی است
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بدون تجربه چندان سیاسی سنگین بود و مثل موجی باعث 
جابه جا شدن خیلی چیزها شد و اصل هایی فرع و فرع هایی 

اصل به نظرم آمدند. 
شما می توانســتید مواضع تند بگیرید، مواضع 
اپوزیسیونی بگیرید، مواضعی بگیرید که بیشتر 
مورد توجه باشــید؛ اصال مورد توجه رســانه های 
اپوزیسیون باشید  اما این اتفاق نیفتاد، ولی شما 
با مواضع خاصی که گرفتید، حتی مورد انتقاد آنها 

هم قرار گرفتید. این را چطور می شود دید؟
 اپوزیســیون به رغم ادعای دموکراســی خواهی و 
مبارزه برای آزادی بیان، خطــوط قرمز خیلی خیلی خاصی 
دارد. نخســتین باری که من از این خطوط قرمز رد شــدم، 
آنقدر آگاهانــه نبود، یعنی بــرای اولین بار در خرداد ســال 
94 و در برنامــه صفحه دو  بی بی ســی، در مقابل ســه نفر 
آنجا که رســما ایران ســتیز بودند و نه حتی اپوزیسیون و با 
هیچ گونه مقاومت مجری هــم روبه رو نبودنــد، من گفتم 
آیت الله خامنه ای، »معمار بزرگ امنیت ملی ایران« است. 
حرفی که بعدش در گاردین زدم، حرفی که قبلش در مجله 
اکونومیست زده  بودم و از نظر تحلیلی هم پایش می ایستم، 
اما هزینه ای که از طرف اپوزیسیون به وجود آمد و به شکل 
بایکوتی که از آن لحظه از طرف تلویزیون انگلیسی اعمال 
شده است چه بسا نقطه عطفی برای شخص من بود. آنجا 
ماسک آزادی خواهی اپوزیسیون برداشته شد. یعنی عمال 
به صورت تصادفی کشف کردم که چقدر تابوهای مختلف 
و خطوط قرمز مختلف وجود دارد و چه سخنانی مطرح است 
که کســی حق ندارد در آنجا بایستد؛ این بخش اولش بود. 
اما بخش دومش این بود که فضای منطقه و به ویژه سوریه 
و عریان شــدن ایران ســتیزی غرب هم باعث می شــد که 
مرزبندی ها مشخص شود و من احساس کردم که اگر این 
حرف ها در این وقت خاص زده نشود، واقعا هزینه دارد و من 
وظیفه خودم را به عنوان یک شهروند انجام ندادم.  بخش 
سومش هم بیرون آمدن از فضای هیستریک و احساسی بعد 
از ۸۸ بود. فضایی که به ویژه بعد از انتخابات 9۲ شروع شده 
بود. فکر می کنم بسیاری دیگر هم مثل من دوباره آن موقع 
متوجه اهمیــت و اصلی بودن مســائل کالن بین المللی و 
منطقه ای و امنیتی شدند. به نظرم حتی می شود یک جریان 

عمومی  را در جامعه به این سمت تشخیص داد. 
 االن نگاه رســانه های اپوزیسیون به شما چگونه 
است؟ مثال االن بی بی ســی مثل گذشته به شما 

نگاه نمی کند؛ درست است؟
 من بیش از هشــتاد حضور در شبکه بی بی سی که 
خود را بی طرف می داند داشتم ولی بالفاصله بعد از اولین 
جمله ام در تحلیل بخش خیلی خاصی از سیاســت خارجی 
رهبر ایران بایکــوت و به تدریج حذف شــدم. این موضوع 
برای خودم  آغاز بازنگری به بسیاری از مسائل و نقد از خود 
بود. بقیه اپوزیســیون هم اتهامات مختلفــی هم از جمله 
اتهامــات همکاری امنیتــی و گرفتن پــول و غیره، تالش 
برای بازگشتن به ایران، تاکتیکی برای دیده شدن  یا دعوت 
شدن به صدا وسیما و انواع اتهام و سمپاشی و هتاکی و ... 
را آغاز کردند و آن هم در پاســخ به یک تحلیل سیاسی، نه 
حتی موضع گیری. یک تحلیل سیاســی ساده که سیاست 
خارجی ایران، مســئول درایت و تدبیر درازمدت رهبری آن 

نظام سیاسی است. 
این فضا در خرداد 95 هم تکرار شد؛ در مورد خانم 

شادی صدر.
 حرف ســاده ای در تو ئیتر زده شد که به نظر خودم 
خیلی بدیهی می آمد ولی با هجمه  عجیبی روبه رو شــد. آن 
لحظه فهمیدم که هیچ بخشی از فرهنگ بومی این کشور 
نیســت که غربگرایان در صدد لحظه به لحظه فرسودن و 
نابود کردنش نباشــند. حتی امری مثل امام ســوم شیعیان 
که بخشی از فرهنگ غیرشیعیان ایران هم است. تابستان 

امسال هم تجمعی جلوی بی بی سی برای اعتراض به دعوت 
شدنم صورت گرفت و طوماری هم با هزار امضا منتشر شد. 
اما کار عجیبی که افراد شناخته شــده اپوزیســیون کردند، 
گزارش من به پلیس امنیت انگلستان بود؛ برای حتی یک 

تو ئیت خیلی معمولی و یک نوشته فیس بوکی.
واقعیــت این اســت که من از ســال های گذشــته 
خودم را ضد اســتعمار می دانســتم، به ویژه بعد از ورودم 
به بریتانیا و گره خوردن با ائتالف ضدجنگ این کشــور و 
با عدالت خواهان این کشــور، اما فکر می کنم که تجربه 
سه یا چهار ســال گذشــته بود که نگاه من را باز هم خیلی 
به صورت کیفی و ماهوی عوض کرد. بخشی از آن، این 
بود که در مورد خیلی مســائل مانند دموکراســی و در مورد 
آزادی خواهــی و عدالت خواهی من گمــان می کردم که 
بسیاری از افراد دیگر با من در یک کفه و جبهه هستند، اما 
اتفاقاتی که افتاد و خیلی از آنها هم تصادفی بود، تدریجا 
من را به این بیداری رساند که نگاه دموکراسی خواهانه آنها 
تا عمق اســتعماری و حتی ایران ستیزانه است و آنها برای 
دستیابی نه به آزادی، بلکه برای آوردن ارزش های غربی، 
اســتقالل خواهی را تماما تعطیل کردند. این نکته خیلی 
مهمی  بود و به من اجازه داد کــه از حصار تنگ دعواهای 
جناحی در داخل بیرون بیایم و کل دســتگاه فکری خودم 
را از منظر اســتقالل خواهی و استعمارســتیزی با نگاهی 
به تمامیت روابط قــدرت و بین الملــل بازخوانی کنم. در 
عمل هم با کوچک ترین ســخن تحلیلی که به مذاق این 
اشخاص خوش نیامد، تخریب من را شروع کردند که من 
سپاســگزار همه افراطی ها هســتم. چرا که باعث شدند 

نگاهم مستقل تر شود. 
 در فضای سیاســت خارجی در چند سال اخیر دو 
اتفاق مهم داریم. یک اتفاق برجام است و بعد از 
آن، آمدن آقای  ترامپ است. هر دو  یکباره صحنه 
جهانی را تغییر می دهند. دنیا قبل از برجام ایران را 
یک جور می دید و بعد از برجام یک جور دیگر  دید. 
ایراِن بعد از برجام که شما هم آنجا حضور داشتید، 
از نظر اروپا و غرب، چطور جامعه ای شــد، یعنی 
بعد از برجام چه تصویری از ما به دنیا مخابره شد؟

 در 40 سال گذشته بعد از انقالب، ایران به عنوان 
حکومتی اســتثنایی در فضــای کلی غرب تصویر شــده و 
همین طور که جورج بوش هم در سال ۸0 گفت، به عنوان 
محور شــرارت یا حکومــت اســتثنایی؛ بعــد از برجام هم 
ایران ستیزی هرگز پایان نیافت، اما غلظت ایران ستیزی به 
ویژه در اروپا تا حدی کم شد. هنوز هم امواج ایران ستیزی 
و تصاویر کاریکاتوری و غلوشــده و روایت هایی یکطرفه از 
کاستی هایی که در ایران بود وجود داشت ولی به تدریج از 
ایران به عنوان جامعه ای معمولی، بانشــاط، که متفاوت با 
جوامع غربی بود، تصاویر دیگری هــم می دیدیم. به ویژه 
ورود موج توریست های مشتاق خارجی به ایران مثل یک 

ابزار دیپلماسی عمومی  عمل کرد. 
بعد از آمدن آقای ترامپ چه اتفاقی افتاده؛ آیا نگاه 

دنیا به ایران عوض شــده یا همچنان همان نگاه 
بعد از برجام را دارند؟

 باید تفکیک کنیم. نگاه مردم در بریتانیا و اروپا خیلی 
متفاوت از مردم آمریکا اســت، ولی من فکــر نمی کنم آن 
تصویر کلی جدید از ایران بشکند و به رغم همه هزینه ها ی  
ترامپ و مهمتر از آن ســعودی ها، گمان نکنم ما به شدت 
ایران ســتیزی قبل از برجــام برگردیم. برای مثــال روز ۲9 
اردیبهشــت، روز قبــل از انتخابــات ایــران، صفحه اول 
روزنامه های جهان تصاویر رنگی از جناح های مختلف، از 
رای دهندگان و هر دو کاندیدای ریاست جمهوری ایران بود 
و یک روز بعدش همان روزنامه ها تصاویر رقص شمشــیر  
ترامپ با مقامات سعودی را به عنوان تصاویر مکمل چاپ 
کردند. مســلما این تضاد  آنقدر باال بود که نه قابل تحریف 
توسط ایران ستیزان بود و نه نیازی به تفسیر بیشتری داشت. 
مساله سویه فرهنگی ایران ستیزی اما فقط بخش کوچکی 
از ایران ستیزی سیاســی و اقتصادی اســت.  ترامپ و بن 
سلمان و نتانیاهو بیشتر متمرکز روی ناامن نشان دادن آینده 
بین المللی و منطقه ای ایران هستند تا به ویژه سرمایه گذاران 

خارجی را از ورود به بازار ایران منصرف کنند. 
 بــه نظــر شــما ترامــپ چــه جامعه شناســی 
سیاسی ای از ایران در ذهن خودش دارد؟ کدام 
طبقه از ایران را مورد توجه قــرار داده؛ آیا او دنبال 
متحدکردن بخشی از جامعه ایران با خودش است 
یا اساســا می خواهد ملت ایــران را به عنوان یک 

قطب مقابل خودش ساماندهی کند؟
ســوال خوبی اســت.  ترامپ تا آنجایی که ما دیدیم 
به عنوان یک سیاستمدار پوپولیست، استراتژی مشخصی 
نــدارد  و نگاهش به ایران ممکن اســت هــر لحظه عوض 
شــود. در حال حاضر به نظر می آید تصویری که از جامعه 
ایران دارد، توسط تندترین بخش های اپوزیسیون ایران در 
همکاری با اندیشکده های نزدیک به اسرائیل به مشاورانش 
داده شده؛ یعنی مثال نگاهی که در حال حاضر دارد به نظر 
می  آید تا حدی توسط بخشی از سلطنت طلبان و مجاهدین 
 FDD و بخشی از لیبرال های ایرانی در کنار چیزی مثال مثل
طراحی شــده اســت. تصویری خیلی مخدوش از ایران، 
شناختش بســیار قدیمی  و حتی از اپوزیســیون و الیه های 
مختلفش هم شــناخت خاصی ندارد. اگر بتواند، مسلما از 
الیه های ناراضی جامعه ایران یارگیری می کند  اما اگر نتواند، 
برخالف بقیه سیاســتمداران، هیچ گونه ابایی از  قرار دادن 

خودش مقابل کل مردم ایران نخواهد داشت.
وقتی که آقــای روحانی آمــد و راجع بــه مذاکره 
حرف زد در سال 92، یک بخشــی از مردم ایران 
کــه تمایالتی بــه غرب هــم داشــتند  یــا منتقد 
سیاســت های قبلــی دولت هــای قبلــی بودند، 
گرایش هایــی بــه آمریــکا پیــدا کردنــد، یعنی 
اعتقادشان این بود که آقای روحانی و آقای اوباما 
می توانند مشــترکا دیوار بی اعتمــادی را بریزند 
و ایران و آمریــکا به هم نزدیک شــوند، یعنی آن 
فضای بعد از 92 این شکلی بود؛ تصور می شد که 
بعد از انقالب فرصتی پیش آمده که ایران و آمریکا 
به هم نزدیک شــوند. امــا بعد از ایــن نطق آقای  
ترامپ و اتفاقاتی که افتاد و خصوصا نطق تندی که 
داشت علیه ایران، الاقل ما در ایران حس می کنیم 
که یک آمریکاستیزی متحدی در ایران به وجود 
آمده، یعنی دیدیم هم اصالح طلب ها نقد کردند، 
هم اصولگراها نقد کردند. آنجا که علیه سپاه حرف 
زده شــد،  حتی اصالح طلبان  به حمایت از ســپاه 
برخاستند و حمایت کردند از سپاه. به نظر شما هم 
که بیرون از ایران هستید، تصور می کنید که این 
صحبت های آقای  ترامپ، این موج آمریکاستیزی 
را در ایران موجب می شــود؟ یعنی آیا نگاه مردم 

 به نظر من اگــر علی الریجانی نباشــد، 
هر دو طیف بایــد به ســمت چهره هایی 
بــه این شــکل فکــر کننــد، چهره هایی 
و  عمل گرایانــه  رفتــار  به دنبــال  کــه 
سیاســت ورزانه و تا حــدی عرفی درون 
ساختار سیاســی موجود هستند. با این 
تبصره که در صورت کاندیدا شدن چنین 
فردی، انتخاب شــدنش بیشتر متأثر از 
ائتالف های نیروی سیاسی خواهد بود تا 

جذابیت خود فرد
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ایران بــه آمریکا و فضای پیش آمده بعــد از 92 را 
تغییر می دهد؟

 من فکر می کنم برجــام برای ما یک فرصت خیلی 
مهم است. این روزها وقتی حمله مخالفان دولت را به برجام 
می بینم  و اینکه گاهــی از تحقیر برجام یــا تحقیر دولت به 
تحقیر ملت می رســند فکر می کنم در رفتارشان یک مقدار 
سیاه نمایی دارد انجام می شود. به چه معنی؟ برجام دو سو 
دارد، یکی رونمای حقوقی پذیرفته شــدن ایران به عنوان 
قدرت منطقه ای توســط قدرت  هــای بزرگ جهــان. این 
چگونه ممکن شــد؟ این با 40 ســال مقاومت مردم ایران 
ممکن شد، این با باالرفتن توان دفاعی ایران ممکن شد، 
این با نگه داشتن رابطه ایران با متحدان منطقه ای اش مثل 
حزب الله و بقیه نیروهای منطقه به رغم همه فشارهای غرب 
ممکن شد، با افزایش نفوذ معنوی و سیاسی ایران در منطقه 
و غیره و بعد میوه این درخت چه بود؟ چیزی بود که در برجام 
دیدیم. اینکه شش کشور بزرگ جهان مجبور شدند از موضع 
زورگویی پایین بیایند و دو سال وزرای امور خارجه شان را در 
اختیار این مذاکرات و مقابل ایران قــرار بدهند. ولی چون 
دولت روحانی آمد تمام این میوه و ســند کل درخت را به نام 
خودش زد، آمد تمامش را به شــکل انحصــاری محصول 
نبوغ دیپلماتیک خودش قلمداد کرد، و با آن در طی 4 سال 
دولــت یازدهم و همین طــور هم طی کمپیــن انتخاباتی ، 
مذاکره کنندگان پیشین و جناح مقابل را تحقیر  و جناح مقابل 
هم شروع کرد به ســنگ اندازی به کل این میوه و داستان. 
این سوی دیگر برجام است. سوی جناحی برجام. وقتی به 
یاد می آوریم این میوه منحصرا مربوط به آن دیپلمات ها یا 
اصال دولت روحانی نبود می بینیم این ضربه زدن، ضربه زدن 
به دستاورد کل ملت و کل نظام بود. همین طور هم برجام در 
سیر طوالنی ملت ما یک نقطه مهم تاریخی است، چون از 
دل تصمیم درست رهبر جمهوری اسالمی  در دعوت عمومی 
مردم و حتی منتقدان و مخالفان به انتخابات و به واســطه 
انتخابات 9۲ انجام شــد. یعنی به خواست مردم و اکثریت 
مردم در آن برهه تاریخی انجام شــد. رونــدی که ما در آن 
سیر می کنیم، بخشی از تجربه تاریخی همه ما خواهد بود، 
در حالی که  اگر ما یک مذاکرات  یا حتی مقاومت داشتیم، 
بدون اینکــه ایــن مقاومت یا مذاکــرات توأم با خواســت 
اکثریت باشد و یا در موردش بحثی عمومی  و ملی شده باشد 
نتیجه اش چه آمریکاستیزی بود و چه آمریکاپرستی بود، این 

بخشی از تجربه تاریخی ما نمی شد. 
مســاله ما با اصالح طلبان در دو دهه گذشته چه 
بود؟ نقد من به سیاست خارجی اصالح طلبان در 
دو دهه گذشته فقط این نیست که غرب گرایانه و 
لیبرال بوده است. این است که نگاه اصالح طلبان 
به سیاست خارجی بیش از حد ایدئولوژیک بوده  
اســت، به این معنی که این حــد از غرب گرایی و 
لیبرالیسم در منطقه ای که توسط آمریکا 26 پایگاه 
نظامی  دورش کشــیدند، اصال بــا واقعیات روی 
زمین سازگار نبود. سیاست خارجی اصالح طلبان و 
البته نگاهشان به مساله تنش زدایی اصال فضایی، 
ذهنی و تخیلی بود. االن در فضای بعد از  ترامپ 
امکان نزدیک شدن به واقع گرایی در هر دو جناح 
به وجود آمده، همان طور که شــما گفتید، امکان 
وفاق ملی هم در مورد این موضوع به وجود آمده. 

 در مورد جناح دیگر هم این موضوع تا حدی صدق 
می کند. مــا در حالی که به ســمت اســتقالل خواهی باید 
برویم، اما نباید به ســمت ایدئولوژیک کــردن بیش از حد 
آمریکاســتیزی برویم چون دســت و پایمان را در سیاست 
خارجی می بنــدد و چابکی و توان مانور ســریع را در عرصه 
بین المللی از ما می گیرد. منظور من از این چیست؟ در چند 
سال مذاکرات منتهی به برجام، بخشی از جناح موسوم به 
اصولگرا جای تمرکز روی چگونگی امتیاز گرفتن از غرب و 

یا نظارت دقیق روی جز ئیات مذاکره، روی تابوبودن مذاکره 
تاکید کرد. به عبارتی خودش را گوشــه رینــگ انداخت تا 
اتفاقا جناح غرب گرا و ادغام گــرا خیلی راحت آنها را منزوی 
کند. در حالــی که اصولگرایــان باید تاکیــد می کردند که 
تابوی ما، سازش و تسلیم است  و به این شکل مانع دو قطبی 
دلواپســان و طرفداران دولت به این شــکلش می شــدند  
چرا که این دوقطبی خودش باعث فضای روانی و احساسی 
شد که افکار عمومی  را به حمایت از مذاکرات به هر قیمت 
سوق داد. من معتقدم هر دو جناح ما در جای جای سیاست 
خارجی مان، جــای تاکتیک و اســتراتژی را گاهی عوض 
کرده اند. اســتراتژی ما چیست؟ اســتقالل خواهی و عدم 
تسلیم و زیر سلطه نرفتن. یعنی اموری ایجابی. تاکتیک ما 
می تواند به فراخور زمان عوض شود. مثال در مورد ارتباط ما 
با اروپا یا در فضای موجــود درباره آمریکا؛ ما در حال حاضر 
وقتی که امکان استیضاح  ترامپ است، حتی اگر بتوانیم، 
باید از شــکاف های سیاســت داخلی آمریکا هم استفاده 
کنیم به عنوان تاکتیک، چه برســد به شکاف بین آمریکا و 
اروپا، چه برسد به شکاف بین بریتانیا و اروپا و حتی شکاف 
درون اروپا و غیره. برای همین استفاده از شکاف های میان 
دولت های غربی، اگر تاکتیک ما باشد و به شرط آنکه به آن 
دلبستگی پیدا نکنیم، اگر واقعا تبدیل به سیاست و اصول 
کلی سیاست خارجی مان نکنیم، قابل قبول است. اما اگر ما 
بیاییم سیاست های درازمدت خارجی خودمان را بر اساس 
نزدیکی به یک جناح در آمریکا یا حتی اروپا ببندیم، و ایجاد 
وابستگی کنیم، مســلما از آنجا گزیده خواهیم شد. به چه 
علت؟ بــه این دلیل خیلی ســاده که اتحادیــه اروپا بودجه 
ناخالص ملی اش 1۸ هزار میلیارد دالر است، آمریکا هم 19 
هزار میلیارد دالر اســت. ایران کل تولید ناخالص ملی اش 
400 میلیارد دالر است. برای همین به رغم همه اختالفات 
میان اروپا با آمریکای  ترامپ، همچنان منافعشان بیشتر از 

اشتراکات و منافعشان با ایران است.
یعنی می فرمایید در نهایــت اروپا به ایران متعهد 

نمی شود و آمریکا را  ترجیح می دهد؟
 در نهایتی وجود ندارد. ایــن نگاه به نهایت دوباره 
متأثر از همان جابه جا کردن استراتژی و تاکتیک است. از 
منظر اصولی مســلما اروپا منافع کلی اش به سمت آمریکا 
خواهد بود و از دســت دادن آن منافع در درازمدت برایش 
غیرعقالنی اســت، اما این دلیل نمی شود که در بازه های 
کوتاهی شــکاف هایی با آمریکا باز نشــود و اختالفاتی با 
آمریکا به وجود نیاید. اگر ما فرصت طلب باشیم، می توانیم 
از آن شکاف ها به شکل تاکتیکی استفاده کنیم، اما مساله 
ما تا به امروز چه بوده، گره سیاست خارجی ما چه بوده؟ گره 
سیاست این بوده که بخشی از نظام عمیقا فکر می کرده که 
حل شدن در نظام جهانی و ارتباط عادی با غرب حالل همه 
مشکالت اســت  و جناح دیگر هم فکر کرده است که خود 
مذاکره، مقدمه بازشدن دروازه های غرب زدگی و استحاله 
و ازبین رفتن نظام خواهــد بود. االن حتــی گروهی فکر 
می کنند نزدیکی تاکتیکی به اروپا، باعث تغییر سیاســت 
خارجی کلی ما و تسلیم مقابل اروپا خواهد بود. به عبارتی 
به خاطر عدم اطمینان ما به خودمان و سیاستمداران مان، 
ما دست و پای خودمان را بسته ایم. به عنوان مثال به یاد 
بیاورید که بخشــی از حاکمیت با آمریکا در عراق در مورد 
مســائل خاص مذاکره کرد، اما شــما خیالتان راحت بود 
که از این مذاکره و این مذاکره کنندگان تســلیم و سازش 
درنمی آ ید. بنابر این اگر این تصور کلی در میان ما عوض 
شــود که حالل مسائل ما، عادی ســازی روابط با غرب به 
قیمت پذیرش فشــارها و خواســته های تحمیلی آنها؛ از 
جمله خلع ســالح ما در زمینه مســائل دفاعی نیست، اگر 
این نگاه عوض شــود  و این اعتماد بیــن دو جناح و نظام 
به وجــود بیاید که جناح دیگــر هم چنین تصــوری ندارد، 
آن وقت مــا می توانیــم در سیاســت خارجی مان بســیار 

چابک تر و فرصت طلب تر باشیم و نگران استحاله نباشیم.
 بعد از نطق آقای  ترامپ، دو نکتــه برای مردم 
ایران خیلی مهم بــود. ابتدا نوع موضع حاکمیت 
ایران بــود.  خیلی ها دنبــال این بودنــد که ببینند 
بعد از نطق آقــای  ترامپ، حاکمیــت عالی ایران 
چه موضعــی خواهند گرفــت. رهبــر انقالب در 
همان برهه دو بار در مــورد نطق  ترامپ و اتفاقات 
پیش آمده بعد از این ماجــرا موضع گیری کردند. 

نظر شما در این مورد چیست؟
دو بحث بود. به نظر مــن از نظر اقدام موضع حقوقی 
آیت اللــه خامنه ای که موضــع حقوقی کل نظــام هم بود، 
ایران نباید پیش قدم ورود به لغو برجام شود و هم زمان نباید 
هیچ گونه  ترســی از خروج آمریکا از برجام داشته باشد، چرا 
که خروج آمریکا از برجام، بلوف سیاسی ای بیش نیست.  اما 
بحث دیگر  پاسخ هتاکی  ترامپ است که با زبانی درخورش 
داده شــد و من خیلی پســندیدم. برای اینکه ما نباید مسیر 
طوالنی تاریخــی را فراموش کنیــم. ما در ایرانــی زندگی 
می کنیم که تا 40 سال قبلش شاه کشور در شرایطی که فکر 
می کرد آمریکا در حال ســقوط از او حمایت نکرده، باز هم 
جر ات یک نقد عمومی  از آمریکا را نداشت. قبل از انقالب 
نوکر دیگر آمریکا در منطقه، عربســتان ســعودی، حداقل 
جــرات تحریم نفت را داشــت و یک مقدار می توانســت با 
غرب گالویز شود. شــاه ایران همان توان و جسارت را هم 
نداشــت. ولی وقتی امروز رهبر ایرانیان بدون  ترس چنین 
زبانی را مقابــل زبــان ایران ســتیزانه و توهین آ میز  ترامپ 
اتخاذ می کند، به  من نوعی، به عنوان یک شــهروند ایرانی 
احســاس قدرتمند بودن و عزت و کرامت ملی می دهد. از 
این نظر سیاست گذاری آیت الله خامنه ای، سیاست گذاری 
درستی بود. در مورد اروپا هم خط را آیت الله خامنه ای درست 
مشــخص کردند. اینکه ما به اروپا اطمینــان کلی و ابدی 
نداریم. اگر اروپا به خاطر مسائل داخلی خودش مجبور به 
حمایت از برجام است، این حمایت را با دست خودمان پس 
نمی زنیم، اما این دلیل نمی شود که اروپا را متحد استراتژیک 

خودمان بدانیم.
یک پدیده دیگری که ما در ایران با آن مواجه شدیم 
بعد از نطق آقای  ترامپ، نطق های ضدآمریکایی 
آقــای روحانی اســت. یعنی مــا با یــک روحانی 
کامال متفاوت مواجه شــدیم. هم در مجلس در 
سخنرانی دو روز پیش ایشان، خیلی صحبت های 
ضدآمریکایی تنــدی گفتند که همــه را متعجب 
کردند، هم نطق بعد از نطق آقای  ترامپشان تقریبا 
تند بود. شــما آقای روحانی را از خارج از کشــور 
چگونه می بینیــد؛ این تغییر گویــش و نگرش و 

خوانشش را؟
 آقای روحانی به مــدت چهار ســال از مذاکرات و 
بعد برجــام، یک بتی ســاخته بودند که همــه باید جلویش 
تعظیم  و پرستشــش می کردند و محصول نبوغ خودشان و 

روحانی اولین رئیس جمهور 
غیرایدئولویک ایران است
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تیمشان بود که در ۲500 سال گذشــته تاریخ ایران چنین 
مثالی نداشته است. به واسطه این موفقیت هم تمام دولت 
گذشته و مذاکره کنندگان قبلی را تحقیر کردند. آقای روحانی 
به عنوان فردی که سیاست کلی شان ادغام گرایی در غرب 
است مبنای کل اســتراتژی دولت یازدهم و دولت حاضر را 
بر اساس برجام گذاشــتند و هرگز هم پیش بینی نکردند که 
در دولت بعدی آمریکا چه اتفاقی خواهد افتاد. حاال بخشی 
از این مبنا در خطر اســت. به نظر من هوشــمندی سیاسی 
آقای روحانی اســت که تا حد زیادی قبل از اینکه مخالفان 
و منتقدان بخواهند در آمریکا برجــام را نقض کنند یا به آن 
بیشتر ضربه بزنند، خودشان به آن سمت رفتند و پیش قراول 

آمریکاستیزی شدند.
 این تغییر موضع و این شیفت سیاسی و به قول 
شما این هوشــمندی سیاســی چه اتفاقی برای 
آقای روحانی رقم خواهد زد؟ آیا ما بعد از این با یک 
روحانی راســت گرا مواجه خواهیم شد که بدنه و 
ســرمایه اجتماعی چپش را از دســت خواهد داد 
یا اینکه نــه، آن بدنه و ســرمایه اجتماعی، آقای 

روحانی را درک می کند؟
 من از منظــر عمل گرایانه با همیــن تغییر موضع 
آقای روحانی، حتی اگر از منظر منافع خودش هم باشد، باز 
هم موافقم، برای اینکه اجازه می دهد پایگاه اجتماعی ای 
که به ایشــان رای داده هــم حداقل نگاهش بــه آمریکا 
نگاه واقع گرایانه تری شــود و از آن توهمات غرب گرایانه 
خارج شود. من فکر می کنم احتماال نگاه غرب گرایانه آن 
گروهی که شما چپ نامیدید، یعنی همان اصالح طلبان، 
متأثر از همین حــد از تجربه دوره  ترامپ، تضعیف شــده 
است. اما درباره چرخش آقای روحانی به راست باید بگویم 
به نظرم بخشی از این چرخش مربوط به محاسبات سیاست 
داخلی اســت. آقای روحانی چــون نیاز فوری بــه پایگاه 
اصالح طلبی ندارد در حال حاضر تا انتخابات مجلس بعدی 
و همین طور هم می داند که اصالح طلبان تا اطالع ثانوی، 
یعنی تا سال های سال امکان حضور مستقل به عنوان یک 
بلوک مســتقل را همچنان نخواهد داشــت و همین طور 
هم بر اســاس تجربه شــان از ســال ۸4 و ۸۸ از ائتالف با 
اعتدالیون یا تکنوکرات های میانه بیــرون نخواهند آمد، 
خیالش از این طرف راحت اســت. می داند تنها هزینه ای 
که از دور شــدن از اصالح طلبان خواهد داشت، کاهش 
محبوبیت اجتماعی اســت که آن هم وقتی که انتخابات 
در کار نباشــد، تاثیری برایش ندارد. برای همین چرخش 
به سمت راســت در چینش کابینه و یا تصمیم گیری های 
جدیدش، بیشتر از روی محاســباتش در سیاست داخلی 
بوده به منظور کاهش تنش برای مجموعه دولتش. به نظر 
من هم اصل این انتخاب سیاسی کار درستی  و تا حدی در 
راستای منافع ملی است. اگر آقای روحانی به سمت چپ یا 
رادیکال حرکت کرده بود، یعنی کاری که دولت دوم خاتمی 
کرد، باعث افزایش تنش در کلیت ساختار سیاسی موجود  
و منجر به بحران ســازی های بیشــتری برای کل کشــور 
می شد ؛ امری که به ویژه در فضایی که ما نیازمند وفاق ملی 
در حول سیاست خارجی هستیم، به صالح هیچ کس نبود. 
با توجه به اینکه شما فرمودید  دولت قبلی و دولت 
فعلی خودش را بر مبنای برجام استوار کرده بود و 
حاال آن را از دست داده، حاال هوشمندی سیاسی 
دارد و یک چرخش هایی هم داشــته؛ شــما فکر 
می کنید  این شکســت در سیاست خارجی و آن 
پلنی که ایشان داشتند، موجب می شود بخشی 
از طرفداران ایشــان نظرشــان عوض شود و به 
قطب مقابل سیاست ایران فکر کنند؟ مثال آقای 
جلیلی مورد توجه قــرار گیرد یا اینکــه نه، آقای 
روحانی همان طور که شما گفتید، همچنان طبقه 

متوسط را دنبال خودش خواهد کشاند؟

 گفتم که اصــل حرکت آقای روحانی به راســت و 
تثبیت مرکز سیاست چه بسا در راســتای منافع ملی است 
ولی به شــرطی که این حرکت طوری باشــد که به اعتماد 
اجتماعی هوادارانش ضربه وارد کند  و متأســفانه اتفاقی 
که دارد می افتد در حال حاضر اســتهالک امید در پایگاه 
اجتماعی روحانی است. اگر این استهالک امید به رفتن 
به سمت دیگر هم منجر شود، من فکر می کنم برای کسی 
مثل آقای جلیلــی اتفاق نیفتــد، برای اینکه نــگاه آقای 
جلیلی با آن بســته سیاســی، اجتماعی و فرهنگی ای که 
ارائه می دهد، با متوسط خواست پایگاه اجتماعی روحانی 
فاصله اش زیاد اســت، ولی اســتهالک امید طرفداران 
روحانی جا را برای کسی مثل قالیباف باز می کند و امکان 
یارگیری از پایگاه رای دهنده سال 94 روحانی برای کسی 
مثل اصولگرای میانه روتر مســلما فراهم می شــود. ولی 
نگرانی همه ما، از هر دو جناح با همدیگر باید این باشد که 
از دل آن استهالک امید، ریزش آرا  به جای اینکه نصیب 
جناح مقابل شود، سودش به دشمنان خارجی برسد. یعنی 
باعث تبدیل رای دهندگان به بخش خاکســتری منفعل و 

بی تفاوت یا بیرون از نظام شود. 
 به نظر می رسد  آقای روحانی دوست دارد یک 
جناح میانه ای که نه چپ اســت و نه راست را در 
کشور برای خودش تشکیل دهد و این باالنسی 
که دارد ایجاد می کند، می تواند نشانه اش باشد. 
یعنی کمتــر توجه کــردن به آقــای جهانگیری، 
افزایش توجهات به آقای الریجانی. شما برای 
آقای الریجانی چقدر شانس قائل هستید، برای 

آینده سیاسی ای که آلترناتیو ایشان باشد؟
با اینکه من منتقد روحانی هستم، اما باید یک بخش 
از آنکه به نظرم حرکتی به ســمت جلو است را هم بگویم. 
روحانی اولین رئیس جمهور تا حدی غیرایدئولوژیک بعد 
از انقالب اســت. یعنی روحانی رفتارش بیــش از هرچیز 
متعلق به سیاست عملی است. اگرچه توسعه گرا و از نظر 
اقتصادی به شــدت نئولیبرال اســت، اما عملگرایی اش 
می چربد و به او اجــازه می دهد که روز به روز و بر اســاس 
واقعیات سیاســی موجود و تــوازن قــوای واقعی، جای 
خودش را تغییر بدهد، مثل همین حرف هایی که در مورد 
آمریکا و  ترامپ زد. این می شود یک سیاست عملی. من 
فکر می کنم در مقایســه بــا خاتمی و اصالحــات که یک 
فلسفی سیاسی خاص داشــت یا احمدی نژاد که باز یک 
فلسفه سیاســی خاص داشــت و هر دو نفرشان ایده های 
خیلی بــزرگ داشــتند ، روحانی به سیاســت عملی متعلق 
اســت و به نظرم اگر اتفاق عجیبی نیفتد این مســیر آینده 
ایران و میل نظام سیاســی خواهد بود و نفر بعد از روحانی 
هم کسی خواهد بود که عمل گرایی اش، اولویت اولی اش 
خواهد بود، نه چپ و راست بودنش، نه پروژه سیاسی اش و 
نه توانش در ایجاد یک جنبش اجتماعی. بنابراین چه بسا 
شــخصی شــبیه علی الریجانی کاندیدای مناســب برای 
فضای پس از روحانی است. به نظر من اگر علی الریجانی 
نباشد، هر دو طیف باید به سمت چهره هایی به این شکل 
فکر کننــد، چهره هایی کــه به دنبال رفتــار عمل گرایانه و 
سیاســت ورزانه و تا حدی عرفی درون ســاختار سیاســی 

موجود هســتند. با این تبصره که در صورت کاندیدا شدن 
چنین فردی، انتخاب شدنش بیشتر متأثر از ائتالف های 
نیروی سیاسی خواهد بود تا جذابیت خود فرد. همان طور 

که در مورد شخص روحانی اتفاق افتاد. 
پس یعنی شما هم جزو کسانی هستید که زمان 
را برای حضور مســتقل اصالح طلبان مناســب 

نمی دانید؟
 اگرچــه نــگاه اصالح طلبــان در زمینــه امنیــت 
ملی و سیاســت خارجی به نــگاه کلیت نظــام نزدیک تر و 
واقع گرایانه تر شده، اما همچنان تعارضاتی بین نگاه آنها 
است که مانع حضور مستقل شان شــود و همین طور هم 
که گفتم، فکر می کنم بازگشــت به آن نگاه ایدئولوژیک 
جنبش محور اصالح طلبان که توسعه سیاسی لیبرالی را به 
آن شکل می خواست بیاورد، یک جور عقبگرد خواهد بود. 
مطمئن نیستم که جامعه ایران هم توان رفتن به آن لحظه 

و تنش های احتمالی آن را دوباره داشته باشد.
شــما نوع مواجهه مســئوالن نظامی ایرانی را با 
تهدیدات آمریکا در این چند وقــت اخیر چطور 

ارزیابی می کنید؟
 من فکر می کنم اگر کلیت نظام را در نظر بگیرید، 
هم چهره رحمــان می خواهیم و هم چهره جبــار. در این 
مدت هم هــر دو چهــره را داشــتیم. به نظر مــن ظریف 
به عنوان چهــره دیپلماتیک خیلــی محکم ایســتاد  و در 
کنارش سرداران ســپاه هم به عنوان چهره های نظامی  با 
زبانی متفاوت خیلی قاطع ایســتادند. بــه نظر من در ارنج 
تیم پس از حمالت اخیر  ترامپ، هر کسی در جای خودش 
درست بازی کرد. هر کدام در جایگاه خودشان درست رفتار 
کردند. یکی از بدبختی های این فضای ۲0 سال گذشته 
به شکلی پوپولیستی و عوامانه شــدن و زیباکالمی شدن 
سیاست خارجی در ایران، یکی از معضالتش این بوده که 
هیچ وقت ندیده اند در آمریکا وقتی که داشت مذاکره ایران 
و آمریکا در برجام انجام می شد، رئیس فرمانده ای ارتش 
آمریکا بدترین حمالت را به ایران می کرد و خط و نشان ها 
را می کشــید، چون وظیفه ارتش این است که همیشه از 
اقتدار کلی کشــور خودش دفاع کند. وقتی مشابه اش را 
در ایران انجام می دادند، عربده پوپولیســت های ایرانی 
در سیاســت خارجی بلند می شــد. اما به نظر من ضرورت 
این نوع واکنش امروز توســط مردم فهمیده شده و مردم 
استقبال می کنند. در مجموع پاســخ ایران، محکم بود، 
بلوف سیاسی  ترامپ را رو کرد و مانع از این شد که فضای 

روانی ای که  ترامپ می خواست، در ایران ساخته شود.
 آیا عصر آقای ظریف تمام شده است؟

ما دو ظریــف داریم. یــک ظریف به عنــوان یک 
دیپلماتی کــه وظیفه ای کــه نظام به او محــول می کند 
را درســت انجام می دهد و یــک ظریفی کــه درباره اش 
یک اســطوره ای می ســازند که اصال تصویر سیاست را 
مخدوش و غیرواقعــی می کند، یعنی سیاســتی که یک 
بخشــی از آن مســاله نظامی  اســت، یک بخــش توان 
اقتصادی اســت، یک بخش مســائل سیاســت داخلی 
اســت. در نهایت دیپلمات باید برود کار خودش را انجام 
دهد، کل این را  به قدرت انگلیسی حرف زدن ظریف  فرو 
می کاهند مــن در جای دیگری هم گفتم بــا همه احترام 
به آقای ظریــف، اگر افزایــش قدرت دفاعــی و نظامی 
 ایران در ۲0 سال گذشته نبود، انگلیسی حرف زدن آقای 
ظریف فقط بــه درد تدریس زبــان در کالس زبان کیش 
می خورد. امیدوارم آن نگاه به آقای ظریف، در واقع آن 
پوپولیســتی و عوامانه کردن سیاست خارجی ان شاءالله 
تمام شده باشد. ولی آقای ظریف به عنوان یک دیپلمات 
متعهد که ۲0 سال هم کار کرده، تازه اول کارشان است. 
امیدوارم به عنوان یــک متخصص دیپلماســی در نظام 

باقی بماند.

به نظر من هوشمندی سیاسی آقای 
روحانی است که تا حد زیادی قبل از 
اینکه مخالفان و منتقدان بخواهند 
در آمریکا برجــام را نقض کنند یا به 
آن بیشــتر ضربه بزنند، خودشــان 
به آن ســمت رفتنــد و پیش قراول 

آمریکاستیزی شدند.
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رمزگشایی از بازی آل سعود در زمین آمریکا
ایاالت متحــده آمریــکا و عربســتان ســعودی روزهــای ســختی را در منطقه ســپری 
می کنند. شکســت داعش در کشورهای عراق و ســوریه و پیروزی جبهه مقاومت، هزینه های 
شکست ریاض و  واشــنگتن را صدچندان ساخته اســت. رمزگشــایی از ارتباطات واشنگتن 
 و ریــاض در برهــه فعلی، نیاز بــه رصد هوشــمندانه و همــه جانبــه ارتباطات ایــن دو بازیگر 

شکست خورده دارد. سیاستخارجی

بازیگران شکست خورده

چرا واشنگتن و ریاض ناکام مانده اند؟

تیتریک
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تخارج

س
سیا

38

شماره 383
ث  |  

مثل



پتروتروریسم سعودی 
در خدمت سیاست های آمریکا
حمایت نفتی و دالری  عربستان از تروریسم

اتحاد ایرانیان علیه واشنگتن و ریاض
تاملی بر تحلیل اخیر

روزنامه نیویورک تایمز
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هویت خواهــی متحجرانــه و نابخردانــه ریــاض 
در منطقه، خــود را در رفتار عربســتان ســعودی در حوزه 
سیاست خارجی نشان داده اســت. این موضوع در گفتار 
و تصمیم گیری های عربســتان در حوزه روابط بین المللی 
و منطقه ای خود نیز تاثیر مســتقیمی  گذاشــته است. در 
این خصــوص، بــا واژه ای به نام پتــرو تروریســم مواجه 
هستیم. پترو تروریسم ســعودی یعنی اســتفاده از درآمد 
دالرهای نفتی این رژیم جهت حمایت از گروه های مختلف 
تروریســتی که عمدتا جهت مبــارزه و مهار ایران و بســط 
جنبــش آزادی خواهانــه و ضــد صهیونیســتی  در منطقه 
مورد اســتفاده قرار می گیــرد. بنابرایــن، در تحلیل رفتار 
عربســتان ســعودی در منطقه، باید اســتفاده از دالرهای 
نفتی این کشور برای  ترویج تروریســم را مدنظر قرار داد. 
 حمایت آل ســعود از گروه هــای تروریســتی مانند داعش 

در همین راستا قابل ارزیابی است. 
نکته دیگری کــه باید در این خصــوص مدنظر قرار 
گیرد، بازی کنش گرانــی مانند ایاالت متحــده آمریکا در 
ارتباط با عربســتان اســت؛ کنش گرانی کــه در صددند با 
اســتفاده از انجماد فکری و عقب ماندگی ذهنی حاکمان 
سعودی در راستای تامین منافع ملی خود در منطقه استفاده 
یا به عبارت بهتر ســوء اســتفاده کنند، سیاستی که همان 
اســتمرار تز یا تاکتیک تفرقه بینداز و حکومت کن است.  
البته باید خاطر نشان کرد که دولت انگلستان نیز باز به فکر 
دوران استعماری خود افتاده اســت و در صدد است نقش 

پررنگی را در معادالت منطقه ای ایفا نماید.
 ایــده نوشــتار حاضر این اســت کــه هویت خواهی 
ســعودی ها مبتنی رویکرد پترو تروریســم غیر اســامی، 
غیر انســانی و احمقانه است و اســتمرار این تفکر و اقدام 
می تواند عواقب و پیامدهای سوء و خطرناکی برای منطقه 
به همراه داشته باشد. بدون شک، این رویکرد عربستان با 
حمایت های ایاالت متحده آمریکا همراه است. به عبارت 
بهتر، پترو تروریســم ســعودی در خدمت اهداف ایاالت 

متحده در منطقه قرار گرفته است. 
در این معادله، نقش تفکــر وهابی را نمی توان نادیده 
انگاشــت. بنابراین، باید جنبه فکری چنین معادله ای را نیز 
برای تحلیل کامل تــر و کان تر موضــوع در نظر گرفت. 
واقعیت امر این است که نقش وهابیت در شکل دهی به مبانی 
ذهنی آل سعود بسیار هویدا و مهم است. رژیم سعودی هویت 
خود را در وهابی گری، اقتدار گرایــی، پترودالرها، اقتصاد 
رانتی، عرب گرایی خاص خود محــور و قوم گرایی می بیند. 
در این مجموعه هویت ســازی خود / دیگری، ســعودی به 
همراه سایر متحدان عرب خود به ویژه در منطقه خلیج فارس 
تاش می کند تا در مقابل هسته پیرامونی خود یک هویت 
جمعی مشــترک ایجاد نماید که معارضه و تقابل اصلی، در 
ایــن هویت خواهی، جمهوری اســامی ایــران و گفتمان 
انقاب اسامی است. عربســتان سعودی د رصدد تقابل با 
گفتمان انقاب اسامی ایران اســت. این رویکرد ریاض، 
 مورد حمایت ایاالت متحــده آمریکا و رژیم صهیونیســتی 

قرار دارد. 
با مقدمــه ای که ذکر شــد، به تحلیل شــرایط جاری 
در منطقه می پردازیم. عربســتان سعودی سرمایه گذاری 

نظامی و فکری زیادی روی گره تروریستی داعش صورت 
داد. پترو تروریسم ســعودی در قالب حمایت از گروه های 
تروریســتی مانند داعش، بــار دیگــر عقب ماندگی ذهنی 
حاکمان این کشــور را در اســام خواهی و اسام مداری 
هویتی و دروغین افشــا کرده اســت. این عمل کرد نشان 
می دهد که اساس تفکر هویت خواهی سعودی غلط است و 
استمرار این سیاست هزینه های زیادی را برای کل منطقه و 
جهان اسام خواهد داشت. عربستان سعودی و حامی  آن، 
یعنی ایاالت متحده آمریکا متعاقب تحوالت اخیر در عراق 
و سوریه، شکست ســنگینی را در منطقه پذیرفته اند. این 
شکست صرفا جنبه نظامی ندارد بلکه باید روی ابعاد فکری 

آن نیز متمرکز شد.
 آنچه مســلم اســت اینکه امروز پس از گذشت چند 
دهه حقانیت و مشروعیت گفتمان انقاب اسامی ایران 
و به قــول بنیان گذار جمهوری اســامی ایــران حضرت 
امام خمینی )ره(، اســام ناب محمــدی )ص( در مقابل 
هویــت ســاختگی و مرتجعانه وهابی و ســلفی ســعودی 
یا اســام آمریکایی، آشــکار شده اســت. هویت خواهی 
اســتقال طلبانه، ضــد تروریســتی و امنیت خــواه ایران 
اسامی برای مســلمانان منطقه بیش از پیش هویدا شده 
و پایمردی و مســاعی ایران در حمایــت از جبهه مقاومت 
و موضوع فلســطین این تضــاد هویتــی را به نفــع ایران 
پیش برده اســت و می رود کــه افق های هر چه بیشــتری 
 را برای تثبیت و ارتقــای گفتمان انقاب اســامی ایران

 فراهم آورد.

پتروتروریسم سعودی
عربستان منزوی شده است

نکته پایانی اینکه ریاض از ابتدای پیروزی شکوهمند 
انقاب اســامی ایران در ســال 1357، سیاست تقابل با 
کشورمان را در پیش گرفت. حمایت های عربستان سعودی 
از رژیم بعثی عراق در همین راســتا قابل ارزیابی بود. این 
حمایت ها هم جنبه سیاسی و دیپلماتیک و هم مالی داشت. 
سرکوب شیعیان مظلوم عربستان سعودی )که نمونه بارز آن 
شهادت شیخ نمر بود(، از رویکردهای دیگر رژیم سعودی 
محسوب می شود. شیعیان عربستان حدود چهار میلیون 
نفرند که از لحاظ ژئوپلیتیک در مناطق نفت خیز این کشور 
زندگی می کنند. جنبش های بیداری اسامی در کشورهای 
عربی منطقه به این رویارویی فکری و هویتی شدت بخشید، 

چرا که بسیاری از متحدین دیکتاتور و مرتجع سنتی سعودی 
در منطقه سرنگون شدند. 

با تمامی  این اوصاف، انزوای شدید عربستان سعودی 
در معادالت منطقه و شکســت ریــاض در این خصوص را 
نمی توان نادیده انگاشت. رژیم سعودی هم اکنون در یک 
انزوای شدید قرار گرفته است. این در حالی است که ایران 
دست برتر را در معادالت منطقه دارد. شکست اخیر داعش 
در ســوریه و عراق نشانگر همین مساله اســت. باتوجه به 
حمایت های واشنگتن از عربستان ســعودی، این مساله 
شکستی سنگین و در عین حال مشــترک برای کاخ سفید 
و رژیم سعودی محســوب می شــود. این امری است که 
رژیم سعودی آن را بر نمی تابد و متاسفانه با سماجت به راه 
خشونت طلبانه خود با همگامی  آمریکا و رژیم صهیونیستی 

ادامه می دهد.
 در نهایت اینکه اساس این سیاســت پترو تروریسم 
است که با کمک دالرهای نفتی تاش دارد، آب رفته را به 
جوی بازگرداند. اما رویکرد هویت طلبانه سعودی از اساس 
غلط است و تفکری که استعمار در پیدایش آن شکل داشته 
است امروز نیز به کمک اســتعمار نو آمده است و سیاست 
تفرقه بینداز و حکومت کن را ادامه می دهد. بدون شک، 
اقداماتی از جمله  کشتار های وحشیانه عربستان در یمن، 
در یمن حیثیتی را برای ریاض در منطقه، جهان اســام و 

نظام بین الملل باقی نگذاشته است.  

دکتر رضا سیمبر 

استاد روابط بین الملل دانشگاه گیالن 

پترو تروریسم ســعودی یعنی استفاده 
از درآمد دالرهای نفتــی این رژیم جهت 
حمایت از گروه های مختلف تروریستی 
که عمدتا جهــت مبــارزه و مهــار ایران 
و بســط جنبــش آزادی خواهانــه و ضد 
صهیونیســتی  در منطقه مورد اســتفاده 

قرار می گیرد
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طی روزهای اخیــر، مقامات آمریکایی و ســعودی 
دغدغه هــای امنیتــی مشــترکی دارنــد. شکســت گروه 
تروریســتی – تکفیری داعش سخت ترین ضربه ممکن را 

به واشنگتن و ریاض وارد ساخته است. 
با این حال، مســاله تنها محدود و محصــور در بعد 
نظامی و منطقه ای ماجرا نیست. بخشی از مساله، مربوط 
به تفکر تکفیری و حمایت آمریکا و آل ســعود از آن است. 
به راستی چرا تفکر وهابی از سوی آمریکا و عربستان مورد 

حمایت قرار می گیرد؟ عواقب و آثار حمایت از این تفکر در 
آینده چه خواهد بود؟ آیا این همپوشانی فکری میان آمریکا 
و عربســتان تا ابد ادامه خواهد داشــت؟ اینها ســواالتی 
هستند که پاسخدهی به آنها در گرو  تاملی عمیق در اوضاع 

فعلی در منطقه است. 
واقعیــت امر این اســت کــه مقامــات آمریکایی و 
متعاقبا متحدان غربی، عربی و صهیونیستی آن به شدت 
نسبت به تحوالتی که در سوریه می گذرد نگران هستند. 
از بین رفتن خافــت داعش در شــهرها و مناطقی مانند 
رقــه، ا بو کمــال و دیگر شــهرهای راهبردی در ســوریه 
روزهــای غرور آفرینی را بــرای جبهه مقاومــت رقم زده 
است. این در حالی اســت که واشــنگتن و متحدان آن 
همه سرمایه های خود را در منطقه از دست رفته می بینند. 
این ســرمایه ها، شــامل ســرمایه های فکری و فرهنگی 
واشنگتن و ریاض نیز می شود. یکی از اصلی ترین دالیل 
حمایت مشترک آمریکا و عربستان ازتفکر وهابی و به طور 
کلی تفکر تکفیری، مقابله بــا تفکر مقاومت و حلول این 
تفکر پویا در میان افکار عمومی منطقه اســت. بنابراین، 
اقدامات مشترک کاخ سفید و ســران سعودی در تقویت 
تکفیری ها ریشــه در نگرانی مشــترک آنها در قبال تفکر 

پویای مقاومت دارد.
 آنچــه مســلم اســت اینکــه یکــی از اصلی تریــن 
نگرانی های ایاالت متحده آمریکا در منطقه )به خصوص 

ســوریه و عراق(، مربوط به حلول تفکر بسیجی و مردمی 
 در این کشور اســت. تفکری که تا قبل از دوران اشغال و 
جنگ افروزی ایاالت متحده در شهرهای مختلف سوریه 

ظهور و بروز نداشت. 
در چنین شرایطی آمریکا در صدد است تا با بازتعریف 
بقایای داعش و دیگر گروه های تکفیری، در صدد مقابله با 
جبهه مقاومت بر آید، این در حالی است که جبهه مقاومت 
این مرحله را نیز در آینده به خوبی پشت سر خواهد گذاشت 
و ضربه محکم دیگری بر پیکره جریــان کفر و الحاد وارد 

خواهد ساخت.
مســاله دیگری که بایــد در این خصــوص مدنظر 

قــرار داد، اقبــال عمومی شــهروندان عراقی و ســوری 
نســبت به تفکــر مقاومت اســت. بــدون شــک، تفکر 
مقاومــت متغیری وابســته به مبــارزه نظامی بــا داعش 
و دیگــر گرو ه هــای تروریســتی وابســته بــه آمریــکا 
نیســت، بلکه ایــن تفکر بــه صــورت مســتمر در آینده 
نیــز در کالبد و بطــن کشــورهایی مانند عراق و ســوریه 
جــاری خواهــد بــود. ایــن همــان موضوعــی اســت 
 کــه ایــاالت متحــده آمریــکا و عربســتان ســعودی را 
نگران ساخته است. پس از اینکه مهره های تروریستی- 
تکفیری ایاالت متحده دســت به جنایات زیادی در این 
کشور زدند، نیروهای مردمی  در سوریه نیز  مانند نیروهای 
مردمی  در عراق در کنــار ارتش این کشــور برای بیرون 
راندن داعش از مناطق اشغال شــده راهــی میادین نبرد 
با تکفیری های وابســته به آمریکا و رژیم صهیونیســتی 

جدال با مقاومت
رمزگشایی از حمایت واشنگتن و ریاض از تفکر وهابی

شــدند. هم اکنون واشــنگتن در دوران ســختی به ســر 
می برد. 

از یک سو داعش به عنوان مهره بازی ایاالت متحده 
دیگر خافت و عمارتی را در دست ندارد و از سوی دیگر، 
تفکر مقاومت در کشــورهایی مانند ســوریه و عراق بیش 
از پیش ظهور و بروز یافته اســت. از سوی دیگر، مقامات 
رژیم صهیونیســتی طی روزهای اخیر بارها از نگرانی خود 
مبنی بر حضور نیروهای مقاومت و استمرار این حضور در 

مرزهای جوالن خبر داده اند.
 ایــن نگرانی ها نشــان می دهــد که واشــنگتن و 
تل آویو تا چه اندازه ای از نفوذ جریان مقاومت در منطقه 
و خصوصا کشــور ســوریه نگران هســتند. آنچه مسلم 
اســت اینکه آثار پیروزی جبهه مقاومت در منطقه، تنها 
مربوط به ابعــاد نظامی و معادالت میدان نبرد نیســت، 
بلکه این پیروزی بزرگ منجر به تضعیف جریان ســازش 
و تقویــت جریــان مقاومت  نزد افــکار عمومــی منطقه 

شده است.
نکته بعدی در این خصوص، تقابــل تفکر مبتنی بر 
مقاومت، با تفکر ســازش و تسلیم اســت. واشنگتن طی 
ســال های اخیر ســرمایه گذاری بسیار ســنگینی را برای 
 ترویج تفکر ســازش )در مقابل تفکر مقاومت( در منطقه 

صورت داده است.
 آنچه مسلم است اینکه ایاالت متحده آمریکا، فارغ 
از اینکه چه کسی در کاخ سفید حضور داشته باشد، نسبت 
به ظهور تفکر مقاومت و تضعیف تفکر سازش و تسلیم در 
منطقه به شدت وحشتزده است. پس از برگزاری انتخابات 
ریاســت جمهوری ســال 2016 ایاالت متحــده آمریکا و 
پیروزی دونالد  ترامپ، مخالفت عمیق کاخ سفید با فعالیت 
نیروهای مردمی  در عراق و دیگر کشورهای منطقه ادامه 
یافت. کار به جایی رسید که در 8 آگوست )17 مرداد ماه( 
امسال، نیروهای ائتاف بین المللی تحت هدایت آمریکا، 
به نیروهای حشد الشعبی در عراق حمله کرده و ده ها تن از 

آنها را به شهادت رساندند. 
هر چنــد پنتاگــون و کاخ ســفید با ســکوت در برابر 
این فاجعه و سانســور آن در نشــریات خود ســعی کردند 
مانــع از آشکارســازی سیاســت واقعــی خــود در منطقه 
غــرب آســیا )در حمایــت از داعــش و دیگــر گروه های 
تکفیری ( شــوند اما بر همگان مسجل شــد که مخالفت 
با موجودیــت و فعالیت نیروهای مردمــی  در منطقه غرب 
آســیا و جهان اســام، مخرج مشــترک اســتراتژیک دو 
حــزب دموکــرات و جمهوریخــواه در آمریکا محســوب 
می شود. هم اکنون ایاالت متحده از یک سو با پدیده ای 
به نــام نابــودی داعش و از ســوی دیگــر، بــا پدیده ای 
 همزمان به نام »ظهور نیروهای بسیج مردمی« در منطقه

 مواجه است.
 سوال اصلی اینجاست که چرا واشنگتن و عمال آن با 
صدور تفکر بسیجی و حلول و تبلور آن در قالب »نیروهای 
مردمی  ســوریه«، »حشــد الشــعبی در عــراق« ، »تیپ 
فاطمیون«، »تیپ زینبیون«، »نیروهای مردمی یمن« 
و...  مخالف بوده و از تمامی  ابزارها و امکانات خود برای 

مواجهه با این پدیده استفاده می کنند؟
در نهایــت اینکه حمایت مشــترک ایــاالت متحده 
آمریــکا و عربســتان ســعودی از تفکر وهابــی همچنان 
ادامه خواهد داشــت. این در حالی است که پویایی تفکر 
مقاومت، در نهایت مانع از تســلط تفکر مســموم وهابی- 

صهیونیستی در منطقه خواهد شد.   

 بدون شــک، تفکــر مقاومــت متغیری 
وابسته به مبارزه نظامی با داعش و دیگر 
گرو ه های تروریســتی وابسته به آمریکا 
نیست، بلکه این تفکر به صورت مستمر 
در آینده نیز در کالبد و بطن کشــورهایی 

مانند عراق و سوریه جاری خواهد بود

2

حسن خسروزاده
روزنامه نگار
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طی ماه های اخیر، شاهد اتحاد ایاالت متحده آمریکا 
و عربستان سعودی علیه سیاست های منطقه ای جمهوری 
اســامی ایران هســتیم. تقویــت داعــش و گروه های 
تکفیری، ممانعــت از اســتقرار صلح و ثبــات در منطقه، 
ایجاد بحران های مزمــن در جهان اســام و...  از جمله 
راهکارهای مشــترک واشــنگتن و ریاض برای جلوگیری 
از تحقق پیروزی محور مقاومت در منطقه بوده اســت. از 
ســوی دیگر، ایاالت متحده و عربستان ســعودی نهایت 
تاش خود را برای جلوگیری از شکست داعش در سوریه 
و عراق صورت دادند، با این حال مرگ داعش بسیاری از 
معادالت و طرح های مشترک آل ســعود و کاخ سفید را در 

منطقه غرب آسیا بر هم ریخت. 
هم اکنــون ایاالت متحده و عربســتان ســعودی از 
یک ســو در صدد حفظ بحران امنیت در منطقه و از سوی 
دیگر، در صــدد بازتعریــف بازماندگان داعــش در منطقه 
هستند. با این حال دونالد   ترامپ و محمد بن سلمان )که 
به اصلی ترین هدایتگر معادالت سیاسی و نظامی ریاض 
تبدیل شده  شده اند (، به صورت ناخواسته در حال تکمیل 
پازل سقوط همزمان یکدیگر در منطقه و نظام بین الملل 

هستند. 
مروری بر تحلیل اخیر روزنامه نیویورک تایمز نشــان 
می دهد که واشــنگتن و ریــاض تا چه انــدازه ای در بازی 
مشــترکی که با یکدیگر در قبال ایران بــه راه انداخته اند 
سردرگم مانده اند. این حس ســردرگمی  مشترک، خود را 
در رفتار و گفتار سیاستمداران آمریکایی و سعودی نشان 
می دهد.  اخیرا روزنامه »نیویورک تایمز« در یادداشتی به 
بررسی تاثیر سیاست های ضد ایرانی های جدید دولت های 
آمریکا و عربســتان ســعودی بر افکار عمومــی در ایران 
پرداخته و نوشــت »دونالد   ترامپ« و سعودی ها ایرانیان 
را متحــد کرده اند. در ابتدای این یادداشــت با اشــاره به 
ســلیقه های مختلف سیاســی در بین جامعه ایران، آمده 
اســت: تغییر رویکرد ایرانیــان )و اتحاد سیاســی آنها( را 
می توان درپــی دو عامل دانســت؛ یکی انتخاب شــدن 
»دونالد   ترامپ« به ریاســت جمهوری آمریــکا و دیگری 
افزایش تقابل عربستان سعودی با ایران و تنش زایی های 

»محمد بن سلمان« ولیعهد این کشور. 
نیویورک تایمــز نقش محــوری ایــران در نابــودی 
حکومت گروه تروریستی داعش در سوریه و عراق را مساله 
مشترکی دانست که تمام ایرانیان به آن افتخار می کنند و 
نوشت: »دو نفر اکنون ستاره این روزهای ایرانیان هستند؛ 
سردار قاسم سلیمانی و محمد جواد ظریف.« نویسنده این 
یادداشت معتقد اســت  ترامپ و ســعودی ها باعث شدند 
افکار عمومی ایران از این دیدگاه که واشــنگتن و ریاض 
قابل اعتماد نیستند و تهران نیز قدرتمند از قبل شده، بیش 
از پیش حمایت کنند. در تحلیل محتوای یادداشت اخیر 
نیویورک تایمز نکاتی به چشم می خورد که باید مورد توجه 

قرار گیرد:
اساســا ایاالت متحده آمریکا و عربســتان سعودی 
سرمایه گذاری مشترکی را در تقابل با ایران آغاز کرده اند. 
با این حال این سرمایه گذاری هم اکنون با شکست مواجه 
شــده اســت. در دوران ریاســت جمهوری باراک اوباما، 
میان واشنگتن و ریاض بر سر مسائلی مانند نحوه تقابل با 

ایران )خصوصا در قبال موضوع برجام( اختافاتی وجود 
داشت. مقامات سعودی همواره بر این باور بودند که اگر 
دوران ریاست جمهوری اوباما به پایان برسد و دموکرات ها 
در آمریکا بــر ســرکار نیاینــد، دوران ماه عســل آمریکا و 
عربســتان آغاز خواهد شــد و این دو می توانند در ســایه 
هم افزایی با یکدیگر، رو به مهار قدرت منطقه ای ایران و 
محور مقاومت بیاورند. همچنین مقامات ســعودی معتقد 
بودند که در صورت حضور   ترامپ در کاخ سفید، می توان 
پروژه آمریکایی- ســعودی حمایت از داعش و گروه های 
تروریســتی و تکفیــری در منطقه غــرب آســیا را با قدرت 
بیشتری پیش برد. از این رو در جریان رقابت های انتخابات 
ریاست جمهوری ســال 2016 میادی، مقامات سعودی 
رو به حمایت از  ترامپ آوردند. حتی برخی اظهارنظرهای 
انتخاباتی  ترامپ علیه ســعودی ها نیز مانع از تحقق این 
حمایت نشــد زیرا مقامــات ریاض در صدد تغییــر معادله 
موجود و گذار به وضعیتی بودنــد که از دید آنها »وضعیت 

مطلوب« نام داشت.
سرانجام سعودی ها به خواسته خود رسیدند و  ترامپ 
به مقام ریاســت جمهوری آمریکا رســید. مقامات ریاض 
ضمن دادن باج های تســلیحاتی کان به ایاالت متحده 
و بازی مســتقیم در زمین کاخ سفید، ســعی کردند حسن 
نیت خــود را بــه  ترامپ اثبــات کننــد.  ترامپ نیــز از این 
اقدامات سعودی ها اســتقبال کرد و به اصلی ترین حامی 
 فرامنطقــه ای جنایــات عربســتان در منطقــه و خصوصا 
کشــورهای ســوریه، عراق و یمن و بحرین تبدیل شــد. 
با این حال پیش بینی مشــترک آمریکایی ها و ســعودی ها 
درست از آب در نیامد! به رغم هم افزایی واشنگتن و ریاض 
در تقابل با ایــران، در نهایت معــادالت منطقه به گونه ای 

اتحاد ایرانیان علیه واشنگتن و ریاض
تاملی بر تحلیل اخیر روزنامه نیویورک تایمز

رقم خورد که دست آمریکا و عربستان از رسیدن به اهداف 
منطقه ای کان و مشترکشان کوتاه ماند. شکست داعش 
در منطقــه و ناکامی  کاخ ســفید و آل ســعود در خصوص 
جلوگیری از ظهور و بروز قدرت جبهــه مقاومت، آنها را به 
بازیگرانــی منفعل و شکســت خورده تبدیل کرده اســت.   
هم اکنون ایاالت متحده و عربستان سعودی در سردرگمی  
مفرطی به ســر می برنــد. آنها از یک ســو بــه بازیگرانی 
شکست خورده در منطقه تبدیل شده اند که قدرت هدایت 
و مدیریت معادالت غرب آسیا را از دست داده اند. از سوی 
دیگر، آنها شاهد اتحاد مثال زدنی ایرانیان در مقابله با خود 
هســتند. رفتارهای واشــنگتن و ریاض علیه ایران سبب 
شده است تا ایرانیان بر سر مقوله ای به نام مقابله با محور 

»آمریکایی- سعودی« به وحدت رویه برسند. 
در نهایت اینکــه تنها راه پیــش روی ایاالت متحده 
و آل ســعود، پذیــرش شکســت در برابر جبهــه مقاومت 
و تغییر رویه کامــل در منطقــه و نظام بین الملل اســت. 
در صورتــی کــه ایــن موضــوع تحقق پیــدا نکنــد، آنها 
هزینه های تصاعدی بیشــتری را در قبال ایــران و محور 
مقاومت خواهنــد پرداخت. بدیهی اســت که شکســت 
واشــنگتن و ریاض در جبهــه حمایت از داعــش، صرفا 
شکستی نظامی نبوده اســت، بلکه شکستی تمام عیار در 
عرصه های فکری، اقتصــادی، سیاســی و نظامی بوده 
اســت که آثار و تبعات آن تــا مدت ها گریبانگیــر این دو 
بازیگر منطقــه ای و فرامنطقه ای خواهد بــود. بنابراین، 
تنها راه و بهترین راه باقیمانده برای دونالد  ترامپ و محمد 
بن سلمان، امضای مشــترک سند شکســت واشنگتن و 
 ریاض در منطقــه )خصوصا دو کشــور ســوریه و عراق(

 است.  

محمد قادری 

کارشناس مسائل بین الملل 

تنها راه پیش روی ایاالت متحده و آل سعود، 
پذیرش شکست در برابر جبهه مقاومت و تغییر 
رویه کامل در منطقه و نظام بین الملل است. در 
صورتی که این موضوع تحقق پیدا نکند، آنها 
هزینه های تصاعدی بیشتری را در قبال ایران و 
محور مقاومت خواهند پرداخت 
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پایان فتنه
با گذشت شش سال از ظهور داعش در سوریه و عراق، اخیرا سردار حاج قاسم سلیمانی، فرمانده 
نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی در نامه ای به مقام معظم رهبری از پایان سیطره داعش 
خبر دادند. البته این به مفهوم پایان خطر داعش نیست؛ همچنانکه علی شمخانی، دبیر شورای عالی 
امنیت ملی نیز در این رابطه با اشــاره به اینکه داعش به لحاظ فیزیکی حذف شده و سرزمینی برای 
حاکمیت ندارد تاکید کرد که از این به بعد این گروه تروریستی به یک تهدید امنیتی تبدیل خواهد شد. 

در این پرونده به مقوله پایان داعش و آینده آن پرداخته ایم.  بین الملل

تیتر   یک

شــکل گیری تحوالت در جهان عرب به جریان های 
منطقه ای شــکل تازه ای داده بود ؛ صورتی از ابهام، ایهام 
و پیچیدگی نیروهــا و بازیگران منطقــه ای و فرامنطقه ای 
که نه تنها منطقه خاورمیانه را در بر گرفته بود، بلکه بر دیگر 
مناطق جهان تاثیر گذاشــته بود که بارزترین آن گسترش 
پدیده تروریســم کور بــود. در این میــان نامی ترین گروه 
خافت اســامی عراق و شــام بود که »داعــش« نامیده 
می شــد. این گروه که در پی بحران هــای مذهبی موجود 
در منطقه موفق شــده بود  مناطقــی را از ســوریه تا عراق 
تحت حکومت خــود قرار دهد و بر جمعیتــی بیش از ده ها 
میلیــون نفر چندین ســال حکومــت نماید، امــا امروز آن 
حاکمیت بر مناطق وســیع را از دست داده است؛ حال این 

دکتر حسین ابراهیم نیا 

مدرس دانشگاه

پرســش ذهن ها را به خود مشــغول می نماید کــه با پایان 
خافت داعــش و حکومــت آن بر بخش هایــی از منطقه 
شــامات این گروه، تفکرات و اندیشــه های آنان از میان 
رفته؟ یــا فقط حکومت آنــان پایان یافته اســت؟ آنچه در 
ابعاد اجرایی منســجم آن به نظر می رسد دیگر حکومت و 
خافت یکپارچه ای به نام داعش وجود ندارد که بر مناطقی 
از خاورمیانه اعمــال حاکمیت نماید و سیســتم حکومتی 
مختص به خود را داشــته باشــد؛ ولیکن در ابعــاد نظری 
همچنان داعش به شــکل پراکنده و جزیره ای اندیشــه و 
تفکرات خود را بسط و گسترش می دهد و نیروهای آن در 
اغلب نقاط جهــان عملیات های خــود را انجام می دهند. 
بنابراین نخست باید میان پایان  »حکومت اسامی عراق 
و شام » یا  »خافت )حکومت( اسامی « با پایان داعش 
تفاوت بنیادی قائل شــد. بنابراین جهت روشن شدن این 
موضوع ابتدا بایــد به دوره های زمانی شــکل گیری چنین 
گروه هایی با این اندیشه ها پرداخت؛ چراکه در حقیقت از 
عرب افغان های مبارز در افغانستان تا به امروز که داعش 
هســت، همگی آنان نتیجه یک سیســتم گــذار در نظام 

بین الملل از دو قطبی به تک قطبی در سال های ابتدای بعد 
از فروپاشی شــوروی و بعد از آن چند قطبی است؛ بنابراین 
این گروه ها و اندیشه ها یک سلســله متوالی اوج، فرود و 
بعد از آن شــکل یافتن در یک ســاختار جدید با نام و نشان 
دیگر دارند و در این فرآینــد دائما بر میزان بحران افروزی، 
تک انگاره اندیشیدن و کوراندیشی آنان افزوده می گردد و 
این چارچوب فکری تنگ نظرانه تر شــده و میزان سبعیت 
و خشــونت آن باال می رود؛ بنابراین دائما در حال بازتولید 
خود هســتند از عرب افغان های مبارز به القاعده، طالبان، 
داعش و...؛ و این داستان همچنان تا خشک نشدن چنین 
تفکراتی سلســله وار و متوالی ادامــه دارد و این بازیگران 
غیردولتی همچنان به این می اندیشند که بازیگران دولتی 
را در سرزمین هایی  بی ساختار به چالش طلبیده و مرزهای 

جدید خود را در آن تعریف و بازسازی نمایند.

  پیشینه متوالی
 و سلسله بندی گروه های ظاهر گرا 

قبل از هر چیزی نخســت باید به این توالی ادامه دار 

1

یارگیری از نیروهای 
سرخورده اجتماعی

داعش چگونه به دنبال 
بازسازی خواهد بود؟

44

شماره 383
ث  |  

مثل

ل
مل

ن ال
بی



داعش به سمت مدیترانه یا آسیای مرکزی؟
اندیشه داعش هنوز 
در منطقه وجود دارد

شکست پروژه اردوغان
ترکیه ناچار است با بشار اسد 

سازش کند 

مراقبت ایران از سوریه
پوتین با کناره گیری اسد از قدرت 

موافقت کرده است؟

تعبیر معنایــی از اســام فرصت به چالش کشــیدن دیگر 
رویکردها را یافت. بنابراین به جذب نیرو از سراســر جهان 
خصوصا کشورهای عرب پرداختند و ساختار خود را در قالب 
»دفتر خدمت  رسانی بیت االنصار« با هدف خدمات رسانی 
بــه خانواده هــای داوطلــب از تمامی  کشــورهای عربی 
عازم جهاد در افغانســتان آغاز کردند، اما تشــکیاتی که 
به تدریج شکل  گرفته بود به این نتیجه رسید که با آزادسازی 
افغانســتان می توانند بــه رویای چندین ســاله خود؛ یعنی 
برپا کردن نخستین دولت اسامی مبتنی بر شریعت، عمل 
کرده و شالوده بنیادی خافت اسامی را واقعیت بخشند. 

   نســل دوم، القاعده؛ بــا خروج نیروهای شــوروی از 
افغانستان و پایان نظام دوقطبی نسل دوم ظاهر گرایان پا به 
عرصه عمل گذاشتند. این نسل در مرحله ابتدایی با اقدام به 
ترور درون گروهی فعالیت خود را آغاز کرد و اسامه بن الدن 
در رأس تشــکیات جدید قرار گرفت و ایمــن الظواهری 
به  شــخص دوم آن تبدیل  شــد و افغان عرب ها آمریکا را 
»کفرجهانی« نام نهادند؛ این تشکیات با ادامه اقدامات 
تروریستی خود در جریان مهم ترین عملیات انتحاری ) 11 
ســپتامبر 2001( اعام داشــت که تا محو آمریکا از پای 
نخواهند نشست. بنابراین پس از 11 سپتامبر در کشورهای 
مختلفی چون یمن، کنیا، اندونزی، عربســتان، مالزی و 
عراق به فعالیت پرداختند و به سازمانی فرامنطقه ای تبدیل 
شــدند؛ اما این وضعیت با ســقوط طالبان در افغانســتان 
دچار تغییرات شد و جنگجویانی که پیش تر در محیط امن 
افغانســتان گردهم آمده بودند، پراکنده شدند و بیشترین 
تعداد از حدود 14 هزار جنگجــوی باقی مانده که موفق به 
فرار شدند، به عراق و دیگر کشورها گریختند تا نسل بعدی 

ظاهرگرایان را سازمان دهند.
   نسل سوم، جهاد در ســرزمین رافدین؛ با فروپاشی 
ســازمانی القاعده و متاشی شــدن تمرکــز نیروهایش در 
افغانستان، اســامه بن الدن در دســامبر 2004  در نواری 
ویدئویی ابومصعب الزرقاوی را به سمت فرماندهی تمامی 
 سازمان های جهادی عراق موسوم به »جهاد در سرزمین 
رافدین« منصوب کرد. ابومصعب الزرقــاوی با نام اصلی 
احمدفاضل النزال الخایله فــردی اردنی االصل بود که 
در همان ســال های نخســت فعالیت مکتــب الخدمه به 
افغانستان رفته بود و پس از بازگشت سازمان جماعت توحید 
و جهاد را در عراق تأســیس کرد که از ســازمان وی رسما 
به عنوان القاعده عراق و او را »امیرالقاعده در بین النهرین« 

یاد می کردند. 
   نسل چهارم، دولت اسالمی عراق و شام؛ این نسل 
پیوند عمیقی با نسل قبلی خود دارد و درواقع این دو نسل از 
ظاهر گرایان پایه های جدایی از القاعده و پی ریزی ترتیبات 
گروه جدیــدی را آغاز کردنــد. با کشته شــدن ابومصعب 
الزرقاوی در هفت ژوئن 2006، ابوحمزه المهاجر جانشین 
وی در عراق شــد. ابوحمــزه »والیت اســامی عراق« را 
تشکیل داد که این گروه آغاز یک انشعاب از مسیر القاعده 
و دو نسل قبلی بود؛ لیکن با کشته شدن ابوحمزه )2010( 
و آغاز بحران ســوریه، دکتر ابراهیم، معروف به ابودعاء یا 
ابوبکرالبغدادی رهبری والیت اســامی عراق را به دست 
گرفت و در ســال 201۳ پس از ادغام نیروهایش در عراق 
و سوریه اقدام به تشکیل »دولت اســامی عراق و شام« 
)داعش( کرد؛ لیکن با قدرتی که کســب کرد، به شــکل 
رســمی خود را از نســل های گذشــته جدا کرده و با اعام 

تأســیس خافت اســامی نام گروهش را بــه »خافت 
اسامی« تغییر د اد و خود را »امیرالمومنین« معرفی  کرد 
و امروز پایــان اعمال حاکمیت خافــت در یک محدوده 

سرزمینی وسیع را شاهد هستیم.

  جمع بندی
بنابراین بر اساس همان تعبیر بیان شده و فرصت طلبی 
این دسته از گروه ها و بازیگران غیردولتی با چنین رویکردها 
و اندیشــه هایی که نخســت با بهره گیری از موقعیت های 
زمانی بحرانی در نظام بین الملل، دوم با نفوذ در مکان هایی 
با بازیگران دولتی شــکننده که همواره دارای چالش های 
قومیتی، هویتی، مذهبی و... به تجدید ساختار و بازتولید 
خود می پردازنــد و بحران آفرینی خود را تحت نســل و نام 
دیگری از سر می گیرند. برهمین اساس به لحاظ مشابهت 
تاریخی پایان حکومت سرزمینی داعش مانند زمان سقوط 
طالبان در نسل دوم است که حدود 14 هزار نفر از نیروهای 
القاعده در مناطق گوناگون جهان خصوصا در عراق پخش 
شدند؛ چراکه آن زمان عراق دچار بحران  و دولتی شکننده 
مســتقر بود، بنابراین امروز به نظر می رســد کــه نیروهای 
پراکنده شده داعش چهار نقطه که دارای حکومت هایی با 
ساختار ضعیف هستند را مناسب پایگاه جدید خود می دانند 
که این مناطق عبارتند از: نخســت، منطقه ای از شــمال 
آفریقا تا صحرای مرکزی آفریقا، ســرزمینی با دولت های 
شکننده، منابع معدنی فراوان و دارای پتانسیل جذب نیرو 
به دلیل فقر بسیار باال؛ دوم، منطقه ای از شرق افغانستان تا 
شمال پاکستان که به لحاظ اندیشه ای قابلیت جذب نیروی 
فراوانی را دارد و به دلیل کوهســتانی بودن موقعیت خوبی 
به جهت استقرار نیروها ست؛ سوم، مناطقی از شرق آسیا 
خصوصا برخی از مجمع الجزایر اندونزی که حاکمیت دولت 
اندونزی در آن شکننده است؛ به دلیل موقعیت دریایی این 
منطقه وسعت عمل بیشتری در اختیار آنان جهت عملیات 
در سراســر دنیا را می دهــد؛ چرا که کنترل دریایی بســیار 
دشوار است؛ چهارم، منطقه ای در آسیای میانه، منطقه ای 
از شمال چین تا کشــورهای، ازبکســتان، تاجیکستان، 
ترکمنستان، قزاقستان  و قرقیزســتان را در بر می گیرد و به 
دلیل نزدیکی به افغانستان و پاکستان امکان جذب نیرو را 
می دهد، گرچه زمینه های چنین اندیشه هایی در کشورهای 
آسیای میانه نیز فراوان هست. بنابراین گروه های ظاهر گرا 
مانند داعش در ادامه زیســت متوالی خود پس از یک اوج 
و فرود در نقطه ای دیگــر از دنیا ادامه حیات خــود را آغاز 
می نمایند؛ این نیروها با کارکردی چند وجهی که از سویی 
با ایجاد رعب، وحشــت، ترور و هرگونه اقــدام دیگری که 
جهت رســیدن به هدف مجــاز می شــمارند؛ کارکردهای 
اجتماعی را هم مدنظر قرار می دهند و با سنجش موقعیت  
زمانی _مکانی به جــذب نیروهای محروم شــده از جامعه 
می پردازند و از این طریق ضمن تقویت نیروی تهاجمی  و 
ایجاد شرایط پیچیده امنیتی به بحران آفرینی می پردازند. 
درواقــع، گروه هایی ماننــد داعش با مخاطــب قرار دادن 
نیروهای محروم و شکست خورده خشم و انتقام تاریخی ای 
که ملت ها نسبت به رهبران شان دارند را در جهت منافع خود 
سازمان دهی می نمایند، بنابراین باید منتظر شد و مشاهده 
کرد که این نیروهای پراکنده شده از سوریه و عراق در کدام 
 نقطه از جهان بــه یارگیری نیروهای ســرخورده اجتماعی 

خواهد پرداخت.  

پرداخت که دائمــا از نامی  به نــام دیگر تبدیل شــده و به 
فعالیت های سلســله وار خود ادامه داده است؛ در حقیقت 
در دنیای معاصر پس از گــذران دوره ای طوالنی از تجربه 
مارکسیسم، لیبرالیسم و دیگر ایسم ها از اوایل قرن حاضر، 
به ویژه همزمــان با حمات 11 ســپتامبر 2001، شــاهد 
گونه های مختلفی از تجلیات بازگشــت بــه دین و احیای 
آن  هستیم که البته ریشه در گذشــته خفته  خود دارد. این 
رجعت در سه قالب احیاگری، اصاحات طلبی و بنیادگرایی 
است که در مورد آخر به دو شکل سنت گرایی و ظاهرگرایی 
قابل تقسیم بندی است؛ در واقع بنیاد گرایان دو مسیر مجزا 
را طی می نمایند: نخست، آن گروهی که برداشتی عمیق 
از سنت داشته و بر آن است که مسلمانان بایستی اسام را 
بر اساس سنت درک و تفسیر نمایند؛ دوم، گروه رادیکال تر، 
یعنی آن دســته ای که در چارچوبی هویت جویانه برداشت 
ظاهر گرایانه )مانند القاعده، داعش و...( از متون مقدس 
ارائه می دهند و رشــد فزاینده آنها با بررسی وقایع پی درپی 
کنونی قابل پی جویی اســت. بر پایه چنین تفکیکی میان 
دو گروه از بنیاد گرایان، بحث ســنت و چگونگی بازگشــت 
به سلف صالح دو مکتب و نحله فکری، اعتقادی و هویتی 
متفاوت را پدید آورده است: در مسیر نخست معنای سلف 
فراظاهری و فرالفظی بوده و ریشه در اعتقاداتی عمیق دارد 
که زمینه را برای بازگشت به هویت اسامی بر اساس سنت 
و سلف آماده کرده است، اما در مسیر دوم معنا و برداشت ها 
ظاهری بوده به همین ســبب آنان را به سوی ظاهرگرایی، 

وهابی گری و تکفیر سوق داده است.
به عبارت دیگر گروه هایــی مانند داعش و این چنین 
تفکراتی، »معنا« را هنگامی که  در بســتر تاریخ، فرهنگ 
و هویت به ایدئولوژی های گوناگون آغشــته می شود، به 
»معنا« تبدیــل می نمایند و این »معنا« با به دســت آوردن 
هژمونی نســبت به دیگــر »معناهای« رقیب برخاســته از 
قدرت های زمانی_مکانی در ســاختارها و عوامل مختلف 
تجســم می یابد، به یــک »فرا  معنا« تبدیل می شــو د و از 
اصلیت خود دور شــده است؛ برهمین اســاس که امروزه 
مشاهده می شــود، برداشت نخست بازگشــت به سنت از 
چارچوب قدرت کنار نهاده و به حاشــیه رانده  شــده است، 
ولــی برداشــت دوم ظاهر گرایانی مانند القاعــده، داعش 
و... موفق شــده اند خود را به یک »فرامعنا« تبدیل کرده 
و با فرصت طلبی از قدرت زمان و مکان به نفع اندیشــه ها، 
تفکرات و برداشت خود بهر ه برداری کنند. گرچه اقدامات 
گروه هایی که محور و جوهره اصلی آنها معنایی و مفاهیم 
ظاهر گرایانه اســت، امروز بیش از گذشته دیده می شود. 
ولیکن این موضوع نمی تواند الزاما اختصاصی به مذهب 
داشته باشد و حتی در زمینه های غیردینی نیز امکان تحقق 
آن وجود دارد. لیکن در این مسیر ظاهرگرایان دارای یک 
پیشینه و سلسله بندی هستند که مطالعه و پرداختن به آن 
روشــن می نماید که بعد از داعش، توالی سلســله وار این 
گروه ها با چنین تفکراتی چگونه ادامه خواهد یافت؛ آنچه 
به نظر می رسد تاکنون چهار نسل جدی از ظاهر گرایان بروز 
و ظهور یافته اند که با این اندیشه به بحران آفرینی، ترور، 

عملیات مسلحانه و... اقدام کرده اند که عبارتند از: 
   نســل اول، مکتب الخدمه؛ همزمان با جنگ ســرد و 
حمله شوروی به افغانستان )24 دســامبر 1۹۷۹( صورت 
گرفت، تندرو شدن جریانات اسامی در دوره معاصر آغاز 
شد و با ورود مجاهدان عرب به افغانستان زمینه های این 
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سردار سلیمانی هفته گذشــته بعد از پاکسازی 
داعــش در بوکمــال از پایان ســیطره داعش بر 
منطقه خبر داد. اعالم این خبر به چه معناست و 
این گروه از این پس چگونه به حیات خود ادامه 

خواهد داد؟
 تفسیری که از صحبت ایشان می توان داشت این 
است که حکومت و دولت اسامی عراق و شام با مرکزیت 
رقه، شــام یا بوکمال از بین رفته اســت. بدیهی است که 
نمی توان این ســخن را به این معنا تلقی کــرد که تفکر و 

اندیشه داعشی در منطقه از بین رفته است.
 این اندیشه توسط جریان هایی ساخته شده و توسط 
جریان هایی هم حمایت می شود و به عنوان یک ابزار عمل 
می کند. بنابراین مادامی که دیگر تضادها و اختاف های 
عقیدتــی و ژئوپلیتیکــی در منطقه وجود داشــته باشــد، 
نیروهایی مانند داعش و با نام های دیگری وجود خواهند 
داشت. همان گونه که تاریخ نشــان داده چالش و مبارزه 
امری دائمی اســت؛ داعش به لحاظ فیزیکی از بین رفته 

اما به لحاظ فکری برقرار است. 
همین طــور داعش به شــکل الگوهــای مبارزاتی، 
مســلحانه و مســتقیم از بین رفتــه، اما ممکن اســت به 
صورت پنهانی به فعالیتش ادامه دهد. بنابراین باید گفت 
 اکنون دولت اسامی شام و عراق تنها به لحاظ ساختار و 

تشکیات از بین رفته است.
احتمال پیدایش دوباره داعش در عراق و سوریه 

چقدر است؟
 این موضوع بــه چند متغیــر بســتگی دارد؛ اول 
اینکه دولت عراق و سوریه تا چه اندازه تقویت شوند. یعنی 
اگر دولت شکست خورده و ورشکســته ای روی کار باشد 
احتمال حضور دوباره داعش وجود دارد. اما اگر به صورت 
دولت قدرتمند با حاکمیتی قوی باشد، نه تنها داعش، بلکه 

گروه های دیگر هم امکان ظهور  و  بروز پیدا نمی کنند.
دومین متغیر، اراده و توان کشــورهایی اســت که 
از داعش حمایت می کننــد. اینکه آیا این کشــورها مانند 
عربســتان و آمریکا از داعش ســرخورده و ناامید شده اند 
یا اینکه احســاس می کنند  همچنان ظرفیت وجود دارد و 
می توان آنها را بازســازی کرد. چون شواهدی وجود دارد 
که بخشی از نیروهای داعش به قلمروهایی پناه بردند که 

تحت کنترل ایاالت متحده آمریکا ست. 
متغیر سوم هم کشــورهایی هســتند که در ضدیت 
با داعش عمل می کنند. اکنون مســاله اینجاســت که آیا 
اتحادی که این کشــورها دارند حفظ خواهد شــد و رابطه 
ایران، روسیه و ترکیه به همین شکل ادامه پیدا خواهد کرد 
یا نه. این سه متغیر در تداوم حیات داعش یا نابودی فکری 

و فیزیکی داعش می تواند خیلی موثر باشد.
با پایان حیات داعش در عــراق بازیگران اصلی 
صحنه سیاسی در این کشــور از این پس به چه 

صورت رفتار خواهند کرد؟
 تمامی  بازیگران صحنه سیاسی عراق باید شرایط 
یک ماه پیش را به خاطر داشته باشند که چگونه تهدیدی 
به نام داعش همه نیروها را هم در عراق و سوریه و هم در 
منطقه تحت فشار قرار داده بود. در عصر پسا داعش این 
کشورها نباید تهدیدات گذشته را فراموش کنند و فقط در 
پرتو یک تهدید آنی به سمت اتحاد حرکت کنند. کشورهای 
منطقه و نیروهای داخلی آنها یک مجموعه امنیتی هستند 
که سرنوشتشان به هم مرتبط اســت و در عین حال دارای 

تهدیدات مشترکی هستند. 
بنابراین به نظر می رسد در شرایط پس از داعش که 
اخیرا شروع شده، باید اراده کشــورها و نیروهای سیاسی 

داخل عراق و ســوریه برای مقابله با داعش قوی تر شود. 
اگر اختافی هم بر سر موضوعاتی وجود دارد، باید تاش 
کنند به صورت مســالمت آمیز حــل کنند. چــون هرگونه 
نقطه ضعفی زمینه را برای به وجود آمــدن نیروهایی مانند 

داعش فراهم می کند.
اکنون که تاحدودی خطر داعش رفع شده، چه 

گروه های تروریستی فعالی در منطقه هستند؟ 
 باید بین نیروهای داخلی و خارجی تفکیک قائل 
شد؛ فعا بارزترین گروه تروریســتی منطقه جبهه النصره 
است. بحث اصلی در ارتباط با سوریه همین موضوع است 
که اگر نیروی معارضی در سوریه باشــد و حتی اگر مسلح 
هم باشد کسی با آنها کاری ندارد. اما نیروهایی چون جبهه 
النصره با آن دســته از نیروهای خارجی که در سوریه وارد 
جنگ شدند مانند ایران، روســیه و ترکیه کار دارد. درواقع 
نیروهــای داخلــی می توانند با هــم وارد مذاکره شــوند و 

موضوعات داخلی را با هم حل و فصل کنند.
بهترین و مطمئن ترین راهــکار منطقه ای برای 

مقابله با این گروه های تروریستی چیست؟
 ســوریه، روســیه و ایران یک تجربه ای را با هم 
داشتند که ترکیه هم بعدا به آنها محلق شد و تجربه بسیار 
موفقی شــد. این همکاری باید ادامه پیدا کند تا نیروهای 
آشــوبگر و بی ثبات کننده که از جانب عربســتان، آمریکا 
و اســرائیل حمایت می شــوند نتوانند کاری از پیش ببرند  
کمااینکه تجربه نشــان داد ایران و روسیه جهت سرکوب 
نیروهــای معارض و آشوب ســاز بــا تمام قوا ایســتادگی 
کردند. از طرف دیگر سعودی ها و صهیونیست ها هم در 
کنار داعش قرار داشــتند، اما در نهایت دیدیم که داعش 
ســرنگون شــد. بنابراین حفظ وحدت نیروهای داخلی و 
منطقه ای که علیه داعش وارد عمل شــدند، می تواند در 
برابر هر نیروی اخالگر دیگری که امنیت منطقه را برهم 

می زند، مقاومت کند و موفق شود.
کشــورهایی چون عراق و ســوریه پس از پایان 
داعش بــا چــه چالش هــا و مشــکالتی مواجه 

هستند؟
 در شــرایط کنونی در عــراق و ســوریه دو چالش 
اصلی وجود دارد. مهم ترین چالش در عراق شــروع روند 
بازســازی اســت و اولویت دوم هــم همگرایــی نیروهای 
داخلی در این کشور اســت؛ یعنی همگرایی میان کردها، 
اهل سنت و اهل تشــیع. در ســوریه نیز همین دو مساله 
وجود دارد؛ پیشــبرد گفت وگوهای صلح که مقدماتش در 
آستانه قزاقستان و ســپس در ژنو بود. دومین موضوع نیز 
شروع بازسازی سوریه است. این دو چالش باید در نتیجه 
تاش های داخلی ای که صورت می گیرد و همکاری های 

منطقه ای که اتفاق می افتد برطرف شود.
اکنون کــه به نوعــی خالفت داعــش در منطقه 
پایان یافته اســت، چــه آینــده ای را پیش روی 

منطقه می بینید؟
 متاســفانه منطقه مدت هاســت کــه قطب بندی 
شده اســت. درواقع محور ایران، عراق، سوریه، لبنان و 
در کنارش روســیه و با ضریب کمتری ترکیه در یک سمت 
هستند. در ســمت دیگر هم محور اســرائیل، عربستان و 
آمریکا  ســت. این قطب بندی مدت هاست شکل گرفته و 
در حال تثبیت اســت. ممکن اســت در آینده چالش های 
جدیدی برای جلوگیری از تثبیت ایــن وضعیت بروز کند. 
همچنین اقدامات ویــژه ای از جانب کشــورهای معاند، 
برای برهم زدن سیســتم موازنه قوای جدیدی که شــکل 
گرفته، صورت گیرد تــا اوضاع به نفع خودشــان برگردد. 
بنابراین هم امید وجود دارد هم بیم؛ امید از موازنه قوایی 
که شکل گرفته و بیم از اینکه برخی نیروها برای برهم زدن 
این موازنه قوا وارد عمل شــده و باعث ایجاد مشــکل در 

منطقه شوند.  

 موازنه قوا در منطقه باید حفظ شود
نوذر شفیعی درگفت وگو با مثلث 

به دنبال پیروزی جبهه مقاومت اسالمی بر فتنه 
تروریســم تکفیری یعنی داعش، ســردار سلیمانی 
در پیامــی  خطــاب به مقــام معظــم رهبــری، خبر از 
پایان یافتن ســیطره داعش بر منطقــه دادند. در این 
راستا گفت وگویی با نوذر شــفیعی، استاد دانشگاه و 
تحلیلگر مســائل بین الملل داشــتیم. این کارشناس 
معتقد است اگرچه داعش از نظر فیزیکی از بین رفته، 

 اما فکر و اندیشه داعش همچنان پابرجاست.
شــفیعی ادامه داد:» در شــرایط پس از داعش 
که اخیرا شروع شده، باید اراده کشــورها و نیروهای 
سیاســی داخل عراق و ســوریه برای مقابله با داعش 
قوی تر شــود. اگر اختالفــی هم بر ســر موضوعاتی 
وجود دارد، باید تالش کنند به صورت مســالمت آمیز 
حل کنند. چون هرگونه نقطه ضعفــی زمینه را برای به 

وجود آمدن نیروهایی مانند داعش فراهم می کند.«
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 تجربه بوسنی تکرار نشود
مثلث سعودی- صهیونیستی- غربی، جنگ  را دامن خواهند زد

با پایان یافتن حکومت اسامی عراق و شام در منطقه 
توسط جبهه مقاومت اسامی، سردار سرلشکر حاج قاسم 
ســلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاســداران انقاب 
اســامی، در پیامی  به محضــر مقام معظــم رهبری این 
مهم را اباغ کردنــد. درواقع داعش توطئه جهانی ایاالت 
متحده آمریکا، عربستان و اسرائیل بود. در راس این مثلث 
غرب امپریالیســتی و آمریــکا قرار دارد. ضلــع دیگرش را 
صهیونیسم جهانی با نمایندگی اسرائیل در منطقه در دست 
دارد. در نهایت راس سوم ارتجاع عربی به نمایندگی نظام 
وهابی و ملوکی عربی ســعودی و به کمک قطر، امارات، 
ترکیه و برخی کشــورهای عربی شکل گرفته است. هدف 
این ائتاف در راستای بحث جهانی سازی به دنبال سلطه 
جهانی با محوریت آمریکا، مباشــرت گروه جی 8 و تجزیه 
دیگر کشورها به دولت های کوچک تر به صورت قومی  بود. 
ضمن اینکه این گروه های قومی  با حوزه های مذهبی شکل 
بگیرند تا بتوانند به اختافاتشان دامن زنند. بر همین اساس 
سازماندهی در نظام نوین جهانی که مدعی آن هستند و یک 

نوع امپریالیسم جهانی جدید شکل بگیرد.
لیکــن ایــن ائتــاف در فــاز اول بــا ایســتادگی و 
مجاهدت هــای حزب اللــه و جریان مقاومت اســامی از 
دستیابی به اهدافش ناکام ماند و طرح نظام نوین جهانی که 
پایگاهش خاورمیانه بود، شکست خورد. بعد از این شکست 
آنها وارد فاز جدید یا همان جنگ های نیابتی شدند. به این 
معنا که به جای نظم جهانی، در منطقه بی نظمی  پایداری را 
ایجاد کرده تا از این طریق تجزیه طلبی را گسترش دهند.

کما اینکه اخیرا شاهد تجزیه طلبی قومی  در کردستان عراق 
بودیم. درواقع داعش هم همان تجزیه طلبی دینی و مذهبی 
بود که وارد فاز نظامی  شد. در این بین عربستان که همواره 
نقشــی مخرب ایفا کرده، وحدت اســامی را مخدوش و 
پشت صحنه توطئه های جهانی قرار داشت، مجبور به بازی 

در صحنه  شد. به همین خاطر بســیاری از جناح های اهل 
سنت به اصل جریان پی بردند و دریافتند که درواقع همین 
افعی خانگی اجازه شــکل گیری اتحاد جماهیر اسامی، 
آزادی، استقال و تمدن اسامی را نمی دهد. بنابراین این 
مثلث جنگ های نیابتی را شــروع کردند و از طریق داعش 
عما وارد فاز نظامی گشــتند. اما خوشبختانه با هوشیاری 
و ایســتادگی جریان مقاومت اســامی در فــاز نظامی نیز 
شکســت خوردند. به نظر می رسد بعد از این شکست گروه 
تروریستی داعش که تنها می توانست تخریب کند، وارد فاز 
امنیتی خواهد شد و شاید ترورها و انفجارات را دامن زند. اما 
مثلث سعودی-صهیونیستی-غربی که روز به روز ضعیف تر 
و موقعیتش بدتر می شــود، از این پــس وارد فاز فرهنگی 
خواهد شد و جنگ رســانه ای، فرهنگی و استحاله را آغاز 
خواهد کرد. به عبارت دیگر صهیونیسم جهانی به نمایندگی 
اســرائیل، ارتجاع منطقه به نمایندگی عربستان و امارات 
و اســتکبار جهانی به رهبری آمریکا با طراحی و استراتژی 

انگلیس در پشت صحنه شروع به فعالیت خواهند کرد.
با توجه به اینکــه بازیگــران این جریــان در منطقه 
خاورمیانــه و از طریــق داعش نتوانســتند به اهدافشــان 
دست یابند، زین پس از مجرای فرهنگی و اقتصادی وارد 

خواهند شد. 
اما نکته ای کــه باید به آن توجه کــرد نقش ایران در 
این برهه حساس تاریخی در منطقه است. همان گونه که 
به خاطر دار یم در جنگ بوســنی ایران نقش بسیار مهمی 
 داشت. دولت ایران به نحو گسترده ای به حمایت سیاسی، 
اقتصادی و نظامی از بوسنیایی ها پرداخت و مقابل تجزیه 
خونین قومــی  قرار گرفــت. بعــد از پایان یافتــن جنگ و 
اطمینان از برقراری صلح در بوســنی، ایــران آن منطقه را 
تا حدود زیادی رها کرد. در این هنگام آمریکا و عربســتان 
وارد صحنه بوسنی شدند و سرمایه گذاری هایشان را در آنجا 
شروع کردند. آنها بزرگ ترین دانشگاه ها را تاسیس کردند، 
شغل ایجاد کردند، شرکت ها را به آنجا منتقل  و پروژه های 
زیــادی را اجرا کردنــد. در واقع بــا ایجاد زیر ســاخت ها، 
توانســتند از لحاظ فرهنگی واقتصادی  آنجــا را به تصرف 
خود درآوردنــد. به همین  خاطر این بار ایــران نباید میدان 

را برای آمریکا و ســعودی ها خالی کند. زیرا بــر این باورم 
عربســتان این جریان فرهنگی را در عراق و ســوریه آغاز 
کرده اســت. در جریانات اقتصادی عراق خودش را درگیر 
کرده اســت و اگر صد میلیارد دالر از حیــث نظامی هزینه 
کردند و موفق نشــدند؛ این بار صدها میلیــارد دالر هزینه 
می کنند و به اســم ســازندگی وارد عرصه می شــوند. آنها 
به دنبال ساختن بزرگ ترین حوزه های علمیه و دانشگاه ها 
در عراق و سوریه و پرورش مدیران و رهبران هستند، تا در 
آینده این دو کشور حتی لبنان سهیم باشند. به  همین خاطر 
جمهوری اسامی ایران نباید راه را برای اینچنین اقداماتی 
باز بگذارد، جبهه مقاومت باید به سرعت وارد بحث سازندگی 
شود و زیر ساخت های درست را ایجاد کند. دانشگاه های 
بین المللی اسامی را برای پاکسازی آینده کشورها تاسیس 
کند. ضمن اینکه کشورهای دیگر هم باید شرایط را برای 
حضور طبیعی اقتصادی و ســازندگی عراق و سوریه مهیا 
کنند. متقابا ایران هم باید آماده شود، مسائل را مهندسی 
کند و این شرایط را به فرصت مغتنمی  تبدیل کنیم  کما اینکه 
یک تهدید عظیم منطقه ای، ملــی و جهانی در فاز نظامی 
را به فرصت ثبات و ســازندگی برای کل منطقه تبدیل شد، 

ایران هم باید بیشترین بهره برداری را از این شرایط بکند.
در همین راســتا ایــران و متحــدان بــرای مقابله با 
گروه های ضدامنیتــی، باید وارد فــاز اطاعاتی و امنیتی 
شوند. در عین حال به دنبال اطاع رسانی و بصیرت افزایی، 
توطئه  وهابیت را بیشــتر برای اهل ســنت روشن کنند؛ تا 
ماهیت و نقش مخرب عربســتان و وهابیت تکفیری برای 
شیعیان و اهل تسنن روشن شود. همچنین مساله دیگری 
که با ذکاوت و هوشیاری باید دنبال شود، تجزیه طلبی ها در 
منطقه است کما اینکه قوم گرایی و جدایی طلبی ای که در 
منطقه کردستان عراق آغاز شــد؛ عما با هوشیاری مردم 
عراق و ایران، مرجعیــت و در راس آنها مقام معظم رهبری 
خنثی شــد. بنابراین در مناطق دیگر هــم باید حرکت های 
تجزیه  طلبانه و تفرقه افکنانه شناســایی و خنثی شــود. در 
همین بستر باید وارد فازهای فرهنگی، علمی  و اقتصادی 
شد و شــرایط را برای رفع مشکات معیشتی مردم و ایجاد 
بازار بین المللی اسامی فراهم کرد. ستاد مشترک و ارتش 
مشــترک ایجاد کنیم. جبهه مقاومت اســامی که در بعد 
نظامی شکل گرفته را در بعد امنیتی و اطاعاتی گسترش 
دهیم  کما اینکه هم اکنون نیز زمینه بــرای جبهه مقاومت 
اسامی، فرهنگی و علمی  در تطابق با ظرفیت های ایران 

وجود دارد.  
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به دنبال پیروزی نظامی جبهه مقاومت مردمی  عراق و 
سوریه بر جنگجویان نیابتی و پایان یافتن سیطره داعش که 
با پایین کشیدن پرچم این گروه در »ابوکمال« رقم خورد، 
در بعضی از محافل سخن از پایان داعش گفته شد که نیاز 
به وضوح بیشتر دارد تا از ساده انگاری در سیاست خارجی 

بپرهیزیم و پیچیدگی های این صحنه را در برنامه ریزی ها 
و سیاستگذاری های مان دخالت دهیم. ما سرمایه گذاری 
زیادی در چند دهه قبل و مخصوصا در شش سال گذشته در 
منطقه کرده ایم و االن باید با یک همه جانبه نگری، استفاده 
از تفکر سیاسی و اســتفاده از عنصر مصالحه که شاخصه 
اصلی فعالیت های سیاسی و دیپلماتیک است، در پی کسب 

منافع حداکثری از این سرمایه گذاری باشیم.
 اگرچه داعــش مصنوع نبود و حاصــل تفکری  میان 
اهل سنت برای برقراری خافت اسامی و حاصل شرایط 
سیاسی-اجتماعی آنان در پرتو تحوالت منطقه بود، اما چون 
برای تحقق این آمال راه نادرستی پیمود، مورد بهره برداری 
قرار گرفت و اســتقال عمل نداشــت. بنابرایــن درواقع 
باید گفت داعــش به عنوان یک تفکر و اندیشــه همچنان 
پابرجاست و چه بسا شاهد نوعی از دگردیسی در آن باید بود. 
شاید دقیق ترین عبارت برای تبیین شرایط کنونی شکست 
نظامی داعش اســت چرا که حاکمیت داعش در قســمت 
عمده ســرزمین های عراق و ســوریه پایان یافته است. با 
این حال در قســمت عمده ای از شرق سوریه و غرب عراق 
در اطــراف رود فرات همچنــان نیروهــای داعش حضور 
دارند، ضمن اینکه تعــدادی از نیروهای جنگجوی آن هم 
با تسلیحات و بدون تســلیحات در داخل ســوریه و عراق 

پراکنده شده اند.
 از ســوی دیگر عــده ای از نیروهای داعشــی که به 

کمک آمریکا و کردهای ســوریه جا به جا شــدند، ممکن 
اســت در مناطقی در نزدیک مرز لبنان اســکان داده شده 
باشــند، بنابراین همچنان در منطقه حضور دارند. اما باید 
گفت اکنون شرایط نســبت به زمانی که داعش حضورش 
تعیین کننــده بــود و بــا حمایت هــای عربســتان، قطر و 
کمک های لجستیک، کریدور انتقال امکانات تسلیحاتی 
و جابه جایی نیرو در ترکیه قدرت زیادی داشــت، متفاوت 
است. در واقع بعد از اینکه اثرات بهمن وار داعش، متوجه 
ترکیه و کشــورهای حامی  این گروه تروریســتی شــد این 
کشــورها رویکردشــان را تا حدودی عوض کردند. زیرا از 
یک طرف داعــش مشــکاتی را برای مــردم و حکومت 

ترکیه ایجاد کرد؛ از ســوی دیگر عربســتان احساس کرد 
که ممکن است داعش به سمت شــبه جزیره حرکت کند و 
بنابراین کم کم پای خود را عقب کشید و قطر تنها ماند. زیرا 
کمک های سه  کشور عربستان، ترکیه و قطر تحت اشراف 
آمریکا به جنگجویان نیابتی و رســیدن این تســلیحات به 
دســت نیروهای تندروی آن یعنی جبهــه النصره و داعش 
نشــان از نقش آنان در صعود و افول داعش دارد. درواقع 
ساح و مهمات با هماهنگی ترکیه و ارتش آمریکا به دست 
گروه های مسلح در سوریه از جمله جبهه النصره می رسید 
و هرچه به ســوریه می رفت ابتدا وارد ترکیه می شد  البته با 
هماهنگی کامل نیروهــای آمریکایی؛ یعنــی همه چیز با 
هماهنگی آمریکا، ترکیه، قطر و عربستان توزیع می شد.«

از طرف دیگــر اقدامات و عملیات های تروریســتی 
داعش در فرانسه و سایر کشورهای اروپایی و آمریکا شرایط 
را به گونه ای دیگر رقم زد. به عبارت دیگر حامیان داعش که 
از حضور داعش در منطقه خاورمیانه و به هم ریختن توازن 
ژئوپلیتیکی سوءاســتفاده می کردند، از موقعیت به وجود 
آمده صدمه دیدنــد و کمک ها و حمایت هایشــان را قطع 
کردند. بنابراین در این معنا داعــش آن زمانی پایان یافت 
که دیگر اراده ای برای بازگذاردن کانال تدارکاتی در ترکیه 
وجود نداشت، یعنی داعشــی که قصد ایجاد یک خافت 
اسامی در عراق و شــام را داشت به انتها رســید. اما باید 
گفت اندیشه داعشی، تفکری ریشه دار در بخش بنیادگرای  

داعش به سمت مدیترانه یا آسیای مرکزی؟
اندیشه داعش هنوز در منطقه وجود دارد

اهل سنت که حاصل ایدئولوژیکی و شــرایط ژئوپلیتیکی 
و سیاسی منطقه اســت که بحث های طائفی به آن دامن 
زده است. زیرا اهل سنت همیشه به دنبال این بوده اند که 
نقشی برای خودشان در دنیای اسام و منطقه داشته باشند 
و این شرایط به معنای فکر و اندیشه است، اما وضعیتی که 
داعش سرزمینی را در اختیار داشته باشد، بحث حاکمیت 
اســت. بنابراین حمایت های لجستیک و مالی از بین رفته 
است، اما اندیشه داعش همچنان در منطقه جاری است و 
وجود دارد. ضمن اینکه برخی تحلیلگران بر این نکته اشاره 
کردند که باتوجه به برخی امکانــات باقیمانده و تجربیاتی 
که داعــش در این دوران به دســت آورده اســت، ممکن 
است داعش با یک دگردیســی در منطقه ظهور و بروز پیدا 
کند. زیرا در عملیاتی که در مصر انجام شــد، شواهد اولیه 
حاکی از حمات گروه های منتسب به داعش به مسجدی 
در العریش در شمال شهر سینا است که نشان از وضعیت 
دگردیسی دارد و ممکن اســت از این پس با پخش داعش 

در کشورهای مختلف، شاهد این چنین تحرکاتی باشیم.
بنابراین برای بررســی تحوالت و سیاســتگذاری در 
منطقه باید در وزن حوادث و تحوالتی که در منطقه به وجود 
می آید دقت کرد. از یک سو اقدامات و مجاهدت هایی که 
مقاومت اسامی در منطقه و در مقابل داعش داشتند، تاثیر 
بســزایی در پایان دادن به حاکمیت نظامی داعش داشته 
است. از طرف دیگر به موازات این اقدامات، قطع حمایت 
لجستیک و امکانات مالی و مبارزه با آن، چه از سوی جبهه 
مقاومت و چه از ســوی ســایر کشــورها نیز تاثیرگذار بوده 
است. بنابراین نباید حوادث منطقه را به صورت تک عاملی 
بررسی کرد. همان گونه که شکل گیری، نضج و رشد داعش 
در منطقه حاصل عوامل متعــدد بود، افولش هم می تواند 
حاصل عوامل متعدد باشــد. اما به نظر می رسد مهمترین 
موضوعی که باید به آن توجه کرد، لرزه ها و پس لرزه های 
پسا داعش است که ممکن است دگردیسی،  نمودها و تبلور 
دیگری را در جوامع مختلف منطقه یا خارج منطقه داشــته 
باشد. زیرا به نظر می آید که ســیر حرکت داعش بعد از این 
تحوالت یا به ســمت اروپا و غرب  یا آسیای شرقی و جنوب 

شرقی و مرکزی باشد. 
باید به این نکته تاکید کرد که اگرچه چهره حاکمیتی 
و تشــکیل خافــت پایــان پذیرفته  امــا اندیشــه داعش 
همچنان جاری است و ممکن اســت به صورت های دیگر 
ظاهر شــود. زیرا با وجود اینکه داشتن سرزمین و تشکیل 
حکومــت یکــی از آرزوهای داعش بــود، امــا لزوما همه 
گروه هــای مبــارز نمی توانند به دنبال ســرزمین باشــند یا 
سرزمینی را در اختیار بگیرند. پیش از این شرایطی در سوریه 
و عراق به وجود آمده بود که داعش از آن شــرایط استفاده 
کرد و حاکمیتــی را در آن منطقه به وجــود آورد. اما معلوم 
نیست  از این به بعد آن شرایط وجود داشته باشد، تا داعش 
بتواند مجددا در منطقه دیگری حاکمیت کند. به هر جهت 
باید گفت که داعش در تاش اســت تا حضــورش در هر 

سطح ممکن را در کشورهای مختلف حفظ کند. 
برخی تحلیلگران بر این باورند داعش در قدم بعد به 
سمت دریای مدیترانه و اروپا می رود و برخی هم معتقدند به 
سمت آسیای مرکزی و میانه خواهد رفت. بنابراین ممکن 
است همه این جهت های حرکتی وجود داشته باشد. ضمن 
اینکه این احتمال هم وجود دارد که قســمتی از نیروهای 
داعش جذب ســایر گروه هــای مبارز در منطقه شــوند و با 
همکاری آنها روند گذشته را ادامه دهند که این سناریو نیز 

دور از ذهن نیست.  

نصرت اهلل تاجیک 

سفیر پیشین ایران در اردن
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»مــردم منطقــه به ویژه ملت هــای عراق و ســوریه 
خوب بــه یاد دارنــد کــه صاحب منصبان نظامــی آمریکا 
همزمان با تشــکیل ائتــاف به اصطــاح ضد داعش در 
ســه ســال پیش، بر این امر تاکید داشــتند که ســیطره 
داعش بــر مناطق شــمالی عــراق، ســال های متمادی 
ادامه خواهد یافــت و مقابله با این گروهک در دو کشــور 
 ســوریه و عراق، بــرای مدتی بیــش از دو دهــه به طول 

خواهد انجامید.
 این مردم همچنین فرامــوش نکرده اند  هنگامی که 
داعش با اشــغال یکــی از پایگاه هــای هوایی ســوریه، 
یکــی از جنگنــده بمب افکن هــای ســوری را در اختیــار 
گرفت، پیش بینی رسانه های غربی و برخی از رسانه های 
منطقــه این بود که: »بــه زودی داعش خواهد توانســت  
امنیت هوایی دمشــق و بغداد را به خطر انداخته و افزون 
بر آن، فضای شــهرهای مــرزی ایران را نیــز در معرض 
تهدیدات خود قــرار دهد  و البتــه این عاوه بــر تبلیغات 
بســیار پردامنه ای بود که گروهک داعش خود با بهره ای 
از امکانات اینترنتی و ماهواره ای که در اختیارش گذاشته 
شــده بود، بــه آن دامن مــی زد و از اشــغال قریب الوقوع 
ســرزمین های دیگر و گســترش ســیطره خود بــر دیگر 
کشورهای اسامی سخن می گفت و بنابراین بسیار طبیعی 
بود که اعام خبر پایان ســلطه داعش بر مناطق شــمالی 
دو کشور عراق و ســوریه، با تعجب و حیرت افکارعمومی 
مواجه شــود و مردم منطقه ضمن شــادی و شــعف ناشی 
از وقوع این پیــروزی، از واقعــه پایان داعــش به عنوان 
 شگفت انگیزترین رویداد نظامی و سیاسی در عصر حاضر 

یاد کنند.«
»پایان داعــش« بنا به تعبیــر مقام  معظــم  رهبری 
ریشه کن شدن شجره خبیثه  ای بود که به دست طواغیت 
جهان غرس شده بود و ضربه ای به گروه ستمگر و روسیاه 
داعش و ضربه سخت تر به سیاست خباثت آلودی که ایجاد 
جنگ داخلی در منطقه و نابودی مقاومت ضدصهیونیستی 
و تضعیف دولت های مستقل را به وسیله روسای شقی این 

گروه گمراه هدف گرفته بود.
 همان گونه که می دانیم: »پایان داعش« را سردار 
سرلشکرقاسم سلیمانی در نامه خود به رهبر معظم انقاب 
و با این جملــه اعام کرد: »حقیر به عنوان ســرباز مکلف 
شــده از جانب حضرتعالی در این میدان، با اتمام عملیات 
آزادســازی ابوکمال آخرین قلعه داعش با پایین کشــیدن 
پرچم ایــن گروه آمریکایی – صهیونیســتی و برافراشــتن 
 پرچم سوریه، پایان ســیطره این شــجره خبیثه ملعونه را 

اعام می کنم.«
 و این به معنــای پایان حیات حکومت و ســاختاری 
سیاســی – نظامی بود که با عنوان »دولت اسامی عراق 
و شام« و با مرکزیت موصل و ســرکردگی ابوبکر بغدادی، 
بر بخش های وسیعی از شــمال عراق و سوریه حکمفرما 

شده بود. 
در واقع بعد از آزادســازی شــهرهای مرزی »قائم« 
و »راوه« در عراق و ســپس با آزاد ســازی شــهر ســوری 
»ابوکمــال« بود که مجموعــه عملیات مقابلــه با داعش 
بعد از حدود شش ســال مبارزه پیچیده و بســیار دشوار به 

سرانجام خود رســید و زمینه پیدایش ســرفصلی جدید را 
در منطقه غرب آســیا فراهم کــرد، واقعه ای کــه تنها به 
معنی شکســت یک گروهــک جنایتکار و خشــونت طلب 
نیســت، بلکــه از معانــی و مفاهیم بســیار زیــاد دیگری 
برخوردار اســت که هریــک از آنها، ُبعــدی از ابعاد واقعه 
مهم »پایــان داعــش« را تشــریح و تبیین می کنــد و از 
قرارگرفتن معادالت منطقه ای در مســیری غیر از مســیر 
 مورد خواست قدرت های استکباری و محافل صهیونیستی 

خبر می دهد.
 از دیــدگاه کارشناســان علــم روابــط بین الملل، 
با بــه پایان رســیدن حیات سیاســی داعــش به عنوان 
تهدیدی برای ثبات کشــورهای منطقــه و عاملی برای 
ناامن ســازی مرزهــای جغرافیایی، بســتر های تازه ای 
بــرای شــکل گیری عملــی همکاری هــای سیاســی، 
اقتصادی و فرهنگــی فراهم می شــود و واگرایی های 
اجتماعی و سیاسی ناشی از تحرکات خونبار تروریستی، 
جای خود را بــه همگرایی های مثبت و ســازنده واگذار 
می کنــد  و ایــن در حالــی اســت کــه پایــان داعش از 
دیــدگاه قدرت هــای مداخله گــر غربــی، بــه معنی از 
دســت دادن اهرم موثری اســت که به دســتاوردهای 
آن در ایجــاد شــکاف های سیاســی و نظامی دلبســته 
بودند و بــه منزله بــه شکســت انجامیدن پروژه بســیار 
پرهزینه و پرخرجی اســت که تکرار و تــداوم آن باتوجه 
 به واکنش ها و شــرایط پدیدآمــده، غیرممکن و الاقل

 بسیار دشوار خواهد بود.   
  و بنابرایــن ایــن تعبیــر را کــه: پایــان داعــش به 
معنــی اســتقرار تمهیداتــی هوشــمندانه جهــت تحقق 
اطمینان بخش تریــن بازدارنگــی در کشــورهای محــور 
مقاومــت اســت، بایــد واقع بینانه تریــن تعبیر به شــمار 
آورد و از ایــن دریچــه بــه دالیــل ناشــکیبایی ها و 
ابــراز نگرانی هــای مقامات واشــنگتن- تل آویو نســبت 
به پیدایــش دوران پســاداعش پــی برد. ناشــکیبایی ها 
و دغدغــه خاطر هایی که اینــک از زبان ارتجــاع منطقه 
 و یا به صــورت تاش هــای مذبوحانه و انفعالــی ارتجاع 

منطقه منعکس می گردد.

 اینجاســت که ســخن از پیام واقعه پایــان داعش 
بــه کشــورهای منطقــه بــه میــان می آیــد و هریــک از 
رژیم هــای منطقه بــه تناســب عملکرد شش ســاله خود 
در قبال داعــش، از پیدایش شــرایط جدیــد منطقه ای، 
تفســیر و تعبیــری را ارائــه می کننــد. روشــن اســت که 
مجموعــه اقداماتی که می کوشــید تا از تحرکات بســیار 
خشــونت بار داعش بــه نفع حفــظ موقعیــت قدرت های 
غربی در منطقه بهره داری کرده و به مــوازات آن، حیات 
دیکتاتوری هــای ارتجاعــی را تضمیــن کنــد، در دوران 
پساداعش دیگر جایی برای عرض اندام ندارد. همچنان که 
امید هــای رژیم صهیونیســتی بــرای بهره برداری هــا  از 
عملیات خشــونت بار داعش و سوءاســتفاده از تهدیدات 
 امنیتــی ایــن گروهــک، در حــال حاضــر بــه نا امیدی 

تبدیل شده است. 
 و ایــن در واقــع از جملــه طلیعه هــای دوران 
پســاداعش اســت که ملت های منطقه را در راه دستیابی 
بــه مردمســاالری های امید وارتــر و مبارزان فلســطینی 
را در راه آزادی سرزمینشــان مصمم تــر و مطمئن تــر 
می سازد. پیداست که پایان داعش نه تنها به معنی غلبه بر 
خطرناک ترین اهرم تفرقه در جهان اسام، بلکه به معنی 
فراهم شدن بستر های مناسبی برای اجرای صحیح احکام 
سیاسی و قضایی اســامی در بین جوامع اسامی است؛ 
بستری که با طرد شیوه های فکری و عملی جریان تکفیر، 
 به قرائت های صحیح از احکام و مقررات اســامی چشم 

دوخته است. 
 با این حال همان گونــه که رهبر معظــم انقاب در 
پاسخ به نامه سردار سلیمانی تاکید فرمودند در این شرایط 
نیز نباید از کید دشــمن غفلــت کرد چراکه بنــا به فرموده 
ایشان: »آنهایی که با ســرمایه گذاری سنگین این توطئه 
شــوم را تدارک دیده بودند آرام نخواهند نشســت و سعی 
خواهند کــرد آن را در بخشــی دیگر از این منطقــه و یا به 
شــکلی دیگر دوباره به جریان افکنند. حفظ انگیزه، حفظ 
هوشــیاری، حفظ وحدت، زدودن هر پسماند خطرناک، 
کار فرهنگی بصیرت افزا و خاصه، آمادگی های همه جانبه 

نباید فراموش شود«.  

پایان داعش
معادالت منطقه ای در خالف مسیر خواست قدرت های استکباری

5

 »پایان داعش« را سردار سرلشکر
قاسم سلیمانی در نامه خود به رهبر معظم انقالب 
اعالم کرد

جعفر قنادباشی

کارشناس مسائل خاورمیانه
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فاز سیاسی
این روزها مذاکرات سیاسی در مورد بحران سوریه بیش از گذشته روند جدی به خود گرفته 
است. ایران، ترکیه و روسیه که مدت هاست مذاکرات را در آستانه قزاقستان و دیگر نقاط پیگیری 
می کنند در آخرین دیدار در سوچی روسیه و یک روز پس از اعالم رسمی سردار سلیمانی مبنی بر 
پایان سیطره داعش در عراق و سوریه رسما فاز سیاسی را کلید زدند. اکنون پرسش اینجاست که 
کشورهای اصلی در حل این بحران و همچنین آمریکا که از دور این مذاکرات را پیگیری می کند، به 

دنبال چه مدلی هستند و چه منافعی از حل بحران سوریه برایشان حاصل خواهد شد. بین الملل

شکست پروژه اردوغان
ترکیه ناچار است با بشار اسد سازش کند 
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ترکیه، متحد آمریکا و عضو ناتو بوده و هست. سوریه 
نیز متحد اتحاد جماهیر شــوروی در دوران جنگ ســرد و 
میزبان پناهندگان و گروه های فلسطینی به شمار می رود. 
دمشق بعد از پیروزی انقاب اســامی همکاری نزدیکی 
با ایران داشت. ترکیه و ســوریه درباره انتقال آب فرات به 
ســوریه اختاف نظر داشــتند. ولی بعد از اخــراج عبدالله 
 اوجاالن در 20 اکتبر 1۹۹8 از سوریه و امضا ی توافق نامه 
قرار داد آدانا Adana Anlaşması بین طرفین، روابط ترکیه 
و سوریه رو به گســترش نهاد. بر اساس قرار داد آدانا مبارزه 
مشترک با پ ک ک، توسعه روابط سیاسی، همکاری های 
امنیتی، اقتصــادی، تجاری و فرهنگی در دســتورکار قرار 
گرفته و حتــی به تاســیس کمیته مشــترک نظامی منجر 
شــد. رجب طیب اردوغان در راســتای اهــداف آمریکا و 
صهیونیســم بین المللی از ســال 2005 الــی 200۹ برای 
برقراری صلح بین سوریه و اسرائیل میانجیگری کرد. هدف 
ترکیه به رهبری اردوغان از این اقدام دور کردن ســوریه از 
محور مقاومت ضد صهیونیستی به رهبری ایران و کشاندن 
بشار اسد به صف اعراب سازشکار نظیر عربستان سعودی، 
قطر، امارات متحده عربی و مصر بود. حکومت بشار اسد و 
اردوغان در سال 200۷ میادی قرارداد تجارت آزاد امضا  
کردند. حتــی در 2۷ آوریــل 200۹ ارتش های دو کشــور 
مانور مشــترک برگزار کردند. در همان سال روادید بین دو 
کشور لغو و مرزها گشــوده و میدان های مین بین خطوط 
مرزی برچیده شد. آنکارا و دمشق ٢٣دسامبر 200۹ قرارداد 
 مبارزه با تروریسم به خصوص پ ک ک) PKK (و کنگراگل

) Kongera Gel (را امضا  کردند.
در 8 می 2010 بشار اسد به ترکیه سفر کرد. اردوغان 
نخست وزیر وقت در 15 آگوست 2010 در سخنرانی خود 
در شــهر غازی آنتپ ترکیه از توســعه روابــط همه جانبه با 
ســوریه و برادرش بشار اســد و لزوم رفع دشمنی و برقراری 
دوستی و صلح در منطقه سخن گفت. رجب طیب اردوغان 
 در 1۷ ژانویه 2011 به ســوریه ســفر کرد. بین ســال های
 1۹۹8-2011 روابط حســنه و رو به گسترش بین دو کشور 

همسایه وجود داشت.
 در ســوریه از ســال 1۹6۳-2010 شــرایط حالــت 

فوق العاده امنیتی برقرار بود.
  در ســال 2011 امواج بهار عربی به ســوریه رســید.

 4 مارس  2011 در درعا تظاهرات جوانان شروع و سرکوب 
شد. درپی آن در 16 مارس در سراسر سوریه تظاهرات برای 
دموکراســی و آزادی خواهی آغاز شد. در 25 مارس 2011 
طی تظاهرات ۹0 مخالف و هفت پلیس کشته شدند. بشار 
اسد تظاهر کنندگان را وابسته به بیگانگان و حامی تروریسم 
اعــام کرد. خشــونت نیروهــای امنیتی و شــبه نظامیان 
باعث شــد که اختافات عمیق تر و فرصــت برای دخالت 

قدرت های بیگانه در سوریه فراهم شود. 
در همان روزها بشار اســد برخی از رهبران مخالف را 
از زندان صیدنایا آزاد کرد و این افراد به ارتش آزاد ســوریه 
و ســپس جبهه النصــره و داعــش پیوســتند. مخالفین تا 
۷ آوریل 2011 مطالبــات دموکراتیک خود شــامل انجام 
اصاحــات دموکراتیــک، آزادی مخالفین از زنــدان، به  
رسمیت شناختن حقوق بشر، لغو حالت فوق العاده امنیتی، 
مبارزه با اختاس و غارت امــوال عمومی را اعام کردند. 
در 8 آوریل در  10شــهر تظاهرات گســترده ای برگزار شد 
و مخالفین خواهان بر کناری بشــار اســد و پایان دادن به 
حاکمیــت حزب بعث شــدند. ارتش ســوریه در 25 آوریل 

عملیات نظامی گسترده ای برای ســرکوب مخالفین آغاز 
کرد. تا اواخر ماه می  بیش از هزار نفــر مخالف و 150 نفر 
نیروی امنیتی کشته شدند. در اواخر سال 2011 در استان 
ادلب اولین قیام مسلحانه آغاز شد. ساختمان های دولتی 
به آتش کشیده شد و هشــت پلیس را کشته و کانتری ها 
را تصرف و ســاح ها را غارت کردند. تا اوایل ماه آگوست 
1600 نفر تظاهرات کننده و بیش از 500 نفر نیروی امنیتی 
کشته شدند. با دخالت بیگانگان به خصوص ترکیه، آمریکا، 
فرانسه و انگلیس در ماه آگوست شورای ملی سوریه و شاخه 
نظامی آن  به نام ارتش آزاد سوریه با مرکزیت ترکیه -استانبول 
تاســیس گردید. ترکیه ارتش آزاد ســوریه را سازماندهی و 
 )Hatay( »مسلح کرد. ترکیه در ماه اکتبر 2011 در »ختای
ترکیه مقر فرماندهی ارتش آزاد ســوریه را تاســیس کرد. 
ارتش آزاد سوریه با حمایت تسلیحاتی و لجستیک حکومت 

اردوغان بخشی از شمال سوریه را تصرف کرد.
اردوغان در همان موقع مدعی شــد که در چند هفته 
آینده رژیم بشار اســد سقوط کرده و در مســجد اموی نماز 

خواهد خواند. 
در فوریه 2012  ارتش ملی سوریه به رهبری بشار اسد 
برخی از مناطق از جمله منطقه باب امر در دمشق را از اشغال 

»ارتش آزاد سوریه« آزاد کرده و بر دمشق مسلط شد.
  ترکیه از اواخر سال 2012 نیز گروه های تکفیری را 

سازماندهی و به سوریه اعزام کرد.
  بعد از شکست طرح »شورای ملی سوریه« تحت امر 
آمریکا »ائتاف ملی نیروهای انقابی و مخالفین سوریه« 
یا »االئتاف الوطنی لقوى الثورة والمعارضة السوریه«  طی 
نشســتی در تاریخ 11 الی 18 نوامبر 2012 در شهر دوحه 

قطر بنیان نهاده شد.
ائتاف ملی نیروهای انقابی و مخالفین سوریه که 
مقر آن در ترکیه اســت اهداف خود را بــر پایه اصول ذیل 

تعیین کرده است:
   حفظ استقال ملی و آزادی تصمیم گیری

  حفظ تمامیت ارضی سوریه
  حفظ وحدت ملی، اجتماعی و سیاسی سوریه

  پاکســازی همه افراد و نهادهای دولتــی حامی  رژیم، 
انحال همه تشــکل های امنیتی که علیــه مردم مرتکب 

جنایات شده اند و محاکمه آنها
  عدم مذاکره با رژیم بشار اسد 

  مبارزه برای تاســیس نظــام دموکراتیــک، کثرت گرا و 
مدرن در سوریه

  تامین و حفظ حقوق مساوی و عادالنه زن و مرد سوری 
متعلق به اقوام و ادیان و مذهب و مکتب سیاسی مختلف

  حمایت از رزمندگان مجالس نظامی و ارتش آزاد سوریه 
در حال نبرد در داخل سوریه

  اقدام در چارچوب قطعنامه های ســازمان ملل متحد و 
تضمین آنها توسط کشورهای مختلف به خصوص آمریکا 

و روسیه  که دولت ترکیه از این ائتاف حمایت می کند.
 رجب طیب اردوغان تاش کرد کــه آمریکا و ناتو را 
به درون سوریه بکشــاند و حلب را با کمک آمریکا تصرف 
و ســپس به مناطــق دیگر وارد شــود. ولــی آمریکا طرح 
پیشنهادی اردوغان درباره اشغال سوریه را در دوران باراک 
اوباما نپذیرفت. اردوغان برای اشــغال ســوریه به  ترامپ 
امید بســته بود. ولی این امید نیز نقش بر آب شد. نجات 
حلب باعث شد که اردوغان به نشســت آستانه روی آورد. 
اردوغان و مشاورانش معتقدند که امضا ی برجام باعث شد 
که اوباما در ســوریه دخالت نکند و میدان را برای ایران در 

عراق و سوریه باز بگذارد.
 عــاوه بــر آن آمریکا بــا حمایــت از حــزب اتحاد 
دموکراتیــک PYD و »نیروهای دموکراتیک ســوری« با 
محوریت PYD و ایجاد کریدور کردی امنیت ملی ترکیه را 
با تجزیه سوریه به خطر انداخته است. در نتیجه اردوغان 

به محور ایران نزدیک شده است. PYD تاکید می کند که 
خواهان تجزیه ســوریه نیســت و خواهان برقراری نظام 
خودمختــاری دموکراتیک  یا نظــام فدرالی اســت. ولی 
انجمن نیشتمانی کرد سوری یا »اهنجومهنی نیشتمانیی 
کورد له سووریا« وابسته به بارزانی که تحت آموزش نظامی 
و تسلیحاتی ترکیه قرار گرفته بودند PYD را متهم می کند 
که مخالف تاسیس دولت مسنقل کردستان است. به رغم 
این موافقت ها و مخالفت ها رفراندوم برگزار شد. در نتیجه 
سرمایه گذاری ترکیه بر سر کردهای سوریه نیز بر باد رفت.
ترکیه به PYD پیشــنهاد کرده بود که ارتباط خود را با 
بشار اســد قطع و به صفوف مخالفین مســلح بپیوندد و از 
کمک های همه جانبه ترکیه برخوردار شــود. ولی به علت 
رد درخواســت ترکیه، اردوغان حزب اتحاد دموکراتیک را 
تروریست و دنباله رو پ ک ک اعام کرده و آن را به آغوش 
آمریکا و روسیه انداخت. آمریکا و روسیه PYD را تروریست 
نمی دانند. آمریکا PYD و شــاخه نظامی آن YPG را مسلح 
کرده است. بدین سبب ترکیه از آمریکا انتقاد و روابط آنها 
تیره شده است. PYD در شرق فرات الی رقه تحت حمایت 
نظامی و تســلیحاتی آمریکا  پنتاگــون و در منطقه عفرین 
تحت حمایت روسیه قرار دارد. توان نظامی YPG به بیش 
از 60 هزار نفر رسیده اســت. اکثر آنها را نوجوانان دختر و 
پسر  کرد تشــکیل می دهد و تا کنون در راه اهداف آمریکا 
تعداد زیادی از آنها کشــته شــده اند. آمریکا، انگلیس و 
کانادا نیز بیش از پنج هزار نیرو در شــمال و شــرق سوریه 
مســتقر کرده اســت. قرار بود که در شــمال عراق دولت 
مستقل کردستان تاسیس شود ، PYD نیز تا عفرین و سپس 

سواحل دریای مدیترانه پیش رود.
 بدین ترتیب کردستان مستقل به دریا راه یابد. دولت 
ترکیه با اجرای عملیات ســپر فرات و تسلط بر منطقه عزاز 
– جرابلس - الباب به مســاحت دو هزار کیلومترمربع مسیر 
ایجاد کریدور کردی را قطع و کور کرده اســت. اردوغان 
گفته است که ارتش ترکیه پنج هزار کیلومتر مربع از خاک 
سوریه را نیز آزاد و به ارتش آزاد ســوریه که متشکل از 40 
گروه ســلفی- تکفیری اســت تحویل داده و آنها  بازسازی 
و امنیت این مناطق را برای بازگشــت پناهندگان ســوری 
تامین و حفظ خواهند کــرد. ترکیه همچنیــن برای حفظ 
موجودیت جبهه النصره )تحریر الشام( و سایر گروه های 
تکفیری کــه در ادلب تجمــع پیدا کرده انــد، در اجاس 
آستانه این منطقه را منطقه کاهش درگیری اعام و نیروی 
نظامی خود را به این منطقه اعزام کرد. در این منطقه سه 
پایگاه هوا یی و جمعا 14 منطقه نظامی نظارتی و دیده بانی 
مستقر کرده و خواهد کرد. در ادلب ترکیه حامی  و ضامن 
مخالفین مسلح و روسیه حامی  و ضامن ارتش ملی سوریه 
و متحدین مقاومت سوریه برای پیشگیری از وقوع درگیری 

مسلحانه است.
 آمریکا به ترکیه قول داده بــود که بعد از آزادی منبج 
و رقه، نیروهای یگان دفاعی خلق YPG را به شــرق فرات 
عقب بکشد. به عبارت صحیح تر، ترکیه مخالف موجودیت 
PYD در شرق فرات نیست. آمریکا نیز اجازه نمی دهد که 
ارتش ترکیه به شمال شــرق فرات وارد و با PYD نبرد کند. 
روســیه نیز اجازه نمی دهد کــه ارتش ترکیــه وارد کانتون 

عفرین شود. 
روسیه و آمریکا برای حفظ موقعیت خود  بین کردهای 
ســوری رقابت می کنند. زیرا اگر یکــی از طرفین حمایت 
خود را از  آنها قطــع کند، حزب اتحــاد دموکراتیک تحت 
اختیار کامل آمریکا  یا روســیه قرار خواهــد گرفت. ترکیه 
ناچار اســت که برای احیا و حفظ وحدت ملــی و تمامیت 
ارضی سوریه با بشار اسد ســازش و خیاالت براندازی را از 
سر به در کند و با کمک ایران و روسیه و جبهه مقاومت همه 
 مناطق را تحــت حاکمیت و کنترل حکومت دمشــق قرار 

دهد.  
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پس از فتــح آخریــن پایگاه های گروه تروریســتی 
داعش در عراق و سوریه )رواه و ابوکمال( و اعان پایان 
خافت اسامی با پیام ســردار سلیمانی، شرایط جدیدی 
بر منطقه بحــران زده خاورمیانه حاکم شــد. به طوری که 
نشست سران سه کشور روســیه، ترکیه و ایران در سوچی 
و تاش هــای هدفمند بــرای ورود به فــاز دیپلماتیک در 
گسترش دستاوردهای سیاســی نشان می دهد که آمریکا 
و محور عربی و عبری بازی در زمین اســتراتژیک سوریه و 
عراق را باخته و آینده ترتیبات امنیتی و نظم جدید با تداوم 

رایزنی و مذاکرات سه کشور مذکور رقم خواهد خورد.

بنابراین بحــران چندالیه و پیچیده ســوریه با  توجه 
به اختاف نظرهــای کنشــگران اصلی منطقــه، امکان 
حل و فصل و تفاهم آنی را با مشکاتی روبه رو کرده است. 
با این وجــود نیروهای ائتــاف غربی به رهبــری آمریکا 
در ســوریه برای ادامه حضور در منطقه به ویژه ســوریه با 
دشواری های جدی  ترروبه رو هستند. این درحالی است که 
آمریکا با تجهیز نیروهای دموکراتیک کرد سوری همچنان 
به دنبال حفظ جای پا و سهیم شــدن در آینده جدید سوریه 
و عراق است؛ از نظر روســیه و ایران ادامه حضور به منزله 
اشغالگری و در تضاد با حاکمیت ملی سوریه و عراق است.

قطعا نمی تــوان با  وجــود زوال تدریجــی نیروهای 
تکفیری و سلفی داعش بازه زمانی مشخصی برای بازگشت 
امنیت و آرامش به منطقــه متصور بود. نکتــه اصلی این 
است که آمریکا در سوریه با کارت کردهای سوری به دنبال 
امتیازگیری و ایجاد فتنه دیگری است. همان گونه که در 

عراق، اقلیم کردســتان به رهبری مســعود بارزانی پس از 
مشورت هایی با مراکز امنیتی واشنگتن و حمایت مستقیم 
اســرائیل به دنبال ایجاد کانتون جدید در شمال عراق بود 
البته این دسیسه با پایداری دولت مرکزی و مخالفت ایران 

و ترکیه ناکام ماند.
در هر صورت اکثر کارشناسان منطقه ایجاد داعش یا 
همان دولت اسامی را یک پروژه آمریکایی-صهیونیستی 
قلمداد می کنند؛ چراکه پس از آشوب های سیاسی ای که 
در سوریه 2010 همزمان با بهار عربی شروع شد دولت های 
غربی و نیز عربستان برای مهار قیام های مردمی  و اجرای 
پروژه هرج ومرج ســازنده در شــمال آفریقــا و خاورمیانه 
عربی به فکر ایجاد گروه های تروریســتی و سلفی افتادند 
و در مقاطعی حتی با القاعده هم داســتان شدند. از این رو 
شــاخه القاعده یعنی جبهه النصره را به عنوان فعال ترین 
گروه شورشــی ضد نظام ســوریه با پیوســتن به نیروهای 

داود احمدزاده 
کارشناس مسائل خاورمیانه
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ســلفی تندرو عراقی داعش تشــکیل دادنــد. داعش بعد 
از کشته شــدن ابومعصب الزرقاوی بــا فرماندهی ابوبکر 
 البغدادی ادعای خافت و تشکیل دولت اسامی شام و 
عراق را در سر می پروراند. نکته اینکه این شخص در زمان 
اشغال عراق برای مدتی اسیر نیروهای امنیتی آمریکایی 

در زندان بوکا بود.
آمریکایی ها گرچــه قیام مردمی در شــمال آفریقا و 
خاورمیانه عربی را مدیریت کردنــد و با انحراف انقاب ها 
از ریل اصلی خود به ویژه در مصــر و تونس مجددا کنترل 
اوضاع امنیتــی را به نفع خویش تغییر دادنــد، ولی از آغاز 
بحران در سوریه به شدت بر اقدامات تخریبی خود افزودند  
چراکه از نظر غربی ها و رژیم اســرائیل، دمشــق–تهران 
روابط امنیتی و سیاســی گسترده ای داشــته و دارند و این 
هماهنگی و اشــتراک منافع تاریخی به ویــژه در موضوع 
حزب اللــه لبنان بــر هراس آنــان افزوده اســت. بنابراین 
طبیعی بود محور عربی-غربی به همراه رژیم صهیونیستی 
به دنبال انتقام و تزلــزل در حلقه های امنیتی ایران برآیند. 
در نتیجه سرنگونی دولت بشار اسد، هدف مشترک و نقطه 
عطف این سه محور ضدایرانی تعریف شده بود. از این رو 
طبق اعترافات مقامات پیشــین آمریکا بــه ویژه هیاری 
کلینتــون، وزیرخارجه وقــت دولت بــاراک اوباما و رقیب 
انتخاباتی دونالــد  ترامپ، داعش پروژه مشــترک غرب و 
اسرائیل در منطقه بود. از این رو بعد از وقوع درگیری های 
داخلی در سوریه ابوبکر البغدادی آزاد شد و نیروهای تحت 
فرمان او وارد فاز نظامی در این کشور شدند. این نیروهای 
تروریســتی برای اجرای طرح های آمریکا و اسرائیل وارد 
عملیات های انتحــاری و بمب گذاری همــگام و همراه با 

دیگر گروه های تروریستی در سوریه و عراق شدند.
همچنیــن بعــد از خطبه خوانــدن ابوبکــر بغدادی 
در مســجد موصــل و اعــام رســمی دولت اســامی، 
خشونت های فزاینده ای در عراق و ســوریه علیه دولت و 
مردم این دو کشور با هدایت و حمایت برخی از کشورهای 
منطقــه از جمله عربســتان و رژیم اســرائیل انجام شــد. 
بی تردید هدف نهایی از این آشوب ســازی، ایجاد ضعف 
ســاختاری در نهادهای دولت های اســامی و ســیطره 
اسرائیل بر منطقه بود. ولی تشکیل محور مقاومت و حضور 
به موقع و مناسب نیروهای مستشاری ایران در جبهه سوریه 
و عــراق موجب شــکل گیری نیروهای مردمــی  یا همان 
حشد الشعبی علیه تروریست ها ضمن جلوگیری از سیطره 
بیشــتر داعش بر منطقه روند تحوالت میدانی و سیاسی با 

دگر دیسی های عمیقی روبه رو ساخت.
از ســال 2015 زوال تدریجی نیروهای خودخوانده 
خافت به رهبــری داعش بعــد از بازپس گیــری مناطق 
استراتژیک )فلوجه الرمادی.... ( عراق آغاز شد. بدون 
شک فتوای تاریخی آیت الله سیستانی در واجب دانستن 
حمل ساح توسط شــهروندان عراقی برای دفاع از وطن 
و اماکن مقدسه در شکست نیروهای داعش تاثیر بسزایی 
داشــت. در هر صورت با پایمــردی نیروهــای مردمی  و 
حضور سازمان یافته روســیه به عنوان متحد طبیعی ایران 
در سوریه موجبات عقب نشینی هرچه بیشتر محور عربی - 
غربی در منطقه فراهم  شد. بعد از تقویت محور مقاومت و 
حضور سنگین نظامی روس ها در سوریه باالخره مخالفین 
دولــت و حامیان منطقــه ای و فرامنطقه ای بــه این نکته 
مهم رســیدند که امکان کســب پیروزی در عرصه نظامی 
فراهم نیست بنابراین برای امتیازگیری در عرصه سیاسی 
یک ســری مذاکراتی در ژنو ســو ئیس برگزار کردند. این 
نشســت ها به دلیل اختاف میان حامیان تروریســت ها 
و رویگردانــی تدریجی ترکیه از غرب و عربســتان در نبود 
نماینــده ایــران به عنوان بازیگــر مهم منطقــه ای نتیجه 
خاصی به دنبال نداشــت.  بنابراین با خروج تدریجی ترکیه 
و پیوســتن آن به ایران و روســیه و توافقات مکرر این سه 

نمی تــوان بــا  وجــود زوال تدریجــی 
نیروهای تکفیری و ســلفی داعش بازه 
زمانی مشخصی برای بازگشت امنیت و 
آرامش به منطقه متصور بود. نکته اصلی 
این است که آمریکا در ســوریه با کارت 
کردهای ســوری به دنبــال امتیازگیری و 

ایجاد فتنه دیگری است

کشور بزرگ در نشست های آستانه قزاقستان برای ایجاد 
مناطق امن و نیل به صلح گســترده در سوریه سناریوهای 
خطرناک عربستان، اسرائیل و آمریکا برای تجزیه سوریه 
و تطویــل بحران با بن بســت جدی روبه رو شــده اســت. 
در آخرین نشست سه کشــور در سوچی روســیه برخی از 
آگاهان مســائل منطقه حتی از احتمال دیدار رجب طیب 
اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و بشــار اسد، رئیس جمهور 
ســوریه خبر دادند.  با روند تحــوالت در دو عرصه نظامی 
و سیاســی شکســت و فروپاشــی داعش بعد از آزادسازی 
کامل اســتان االنبار و مناطق مرزی عــراق و فتح آخرین 
ســنگرهای این گــروه تروریســتی در ســوریه آن هم به 
فرماندهی سردار سلیمانی، از یک ســو شکاف بیشتر در 
جبهه حامیــان نیروهای تکفیری و داعشــی و از ســوی 
دیگر رادیکال تر شدن سیاست جنگ طلبانه بن سلمان در 

افزایش حمات به یمن را شاهد هستیم. 
بدون شک نقش فرماندهی سردار ایرانی در شکست 
تروریســت ها و عقب نشــینی حامیان این گروه ســلفی-
تکفیری بی همتا بوده اســت. حتی رســانه های غربی نیز 
به شجاعت و دلیری این فرمانده به نوعی اعتراف کردند. 
در هر صورت این شکســت می تواند پیامدهــای مثبتی را 
برای امنیت ســازی در منطقــه و ناکام ماندن نقشــه های 
صهیونیســت ها برای پیاده ســازی پروژه از نیــل تا فرات 
به دنبال داشته باشــد. همان طور که اشاره شد همزمان با 
توطئه نفوذ صهیونیستی در سوریه و عراق بحث استقال 

اقلیم کردستان عراق نیز مطرح شد. این مولفه در صورت 
تحقق می توانست همچنان آتش فتنه را در منطقه شعله ور 
نگه دارد که این دسیسه شــوم نیز با طراحی و فرماندهی 
ایران به نوعی ناکام ماند. عائم موجود در منطقه نشــان 
می دهد که داعش بــه پایان راه خود رســیده اســت و از 
این پس شــاهد پایین  کشــیدن   پرچم و ناکامی  این گروه 
آمریکایی-صهیونیســتی در برخــی دیگــر از مناطق نیز 
خواهیم بود.  البته در دوره پســاداعش آمریکا، عربستان 
و رژیم صهیونیســتی به عنوان مثلث شــوم و عامل اصلی 
کشــیدگی اوضاع سیاســی در منطقه بدون تردیــد بیکار 
نخواهند نشست و امکان بحران ســازی و بحران آفرینی 
در منطقه همچنان محتمل اســت  چرا که بازگشت آرامش 
بیشتر به ســوریه و عراق به عنوان متحدان نزدیک ایران 
و نیز تقویــت حزب الله در منطقه به عنــوان بازوی نظامی 
ایران همچنان می توانــد برای بقای رژیم صهیونیســتی 
خطرآفریــن باشــد. بنابراین مــا می بینیم کــه به محض 
تضعیف و پایــان داعــش در منطقه، پروژه ناامن ســازی 
وضعیت سیاســی لبنان پیش آمد. البته با تدبیر گروه های 
مختلــف سیاســی لبنــان و صبــر و شــکیبایی حزب الله 
فعا با بازگشــت ســعد حریری به کشــورش تــا حدودی 
این توطئــه فروکش کرده اســت. ولی با توجــه به اصرار 
بن سلمان، ولیعهد عربستان بر سیاست های رادیکال در 
منطقه به ویژه در یمن و نیز تــداوم دخالت در امور داخلی 
لبنــان، امکان بحرانی شــدن روابط بین تهــران و ریاض 
در آینده وجود دارد. از ســوی دیگر همان طور که اشــاره 
شــد پیروزی های حاصلــه در عرصه میدانی در ســوریه و 
عراق، خواب آشــفته سیاســتمداران تل آویو را آشفته تر 
کرده اســت و بنابراین امکان بحث حمله بــه حزب الله و 
جنوب لبنان به عنــوان یک گزینه محتمــل در آینده برای 
مقابله با ایــران همچنان مطــرح اســت. در نتیجه حفظ 
استحکام محور مقاومت و هوشیاری در قبال سیاست های 
 عبری-عربــی به عنــوان یکــی از الزامــات اساســی

 مطرح است.  
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و کشــورهای منطقه به راه افتاده همه نگاه ها را به ســوی 
آمریکا معطوف کرده که جهت مبارزه با این تفکر اقدامات 
الزم را انجــام دهــد. همچنیــن ایــن فرصتی اســت که 
آمریکا جهت همراه کردن کشــورهای اروپایی و عربی در 
 سیاســت های نظامی و امنیتی خــود در خاورمیانه به آن

 نیاز دارد.
مهمترین هدف آمریــکا در خاورمیانــه، اول ایجاد 
امنیت رژیم صهیونیستی و حفظ آن است و دوم به مدیریت 
تولیــد و صادرات انــرژی منطقه می توان اشــاره کرد. در 
بخش اول سیاست خاورمیانه ای آمریکا، توسعه مناسبات 
کشورهای عربی با اسرائیل و ایجاد یک صلح پایدار مورد 

نظر است. 
در عین حال تحوالت اخیر در دیپلماســی سیاســی 
و امنیتی عربستان سعودی با اســرائیل و سفر ولیعهد آن 
کشور به اسرائیل در این راستا بوده است. دوم، مدیریت 
تولیــد و صــادرات و تعیین قیمــت نفت صادراتــی حوزه 
خلیج فارس در راســتای رقابت های اقتصادی و سیاســی 
آمریکا با چین، روسیه و اروپا قابل ارزیابی است. در چنین 
وضعیتی که حضور داعش در خاک عراق و ســوریه پایان 
یافته اما تفکــر و ایدئولوژی داعش هنــوز در منطقه باقی 
اســت رقابت های سیاســی، اقتصادی و امنیتی روسیه و 
آمریکا موجب شده است ســوریه موضوع رقابت های دو 

کشور قرار گیرد.
درواقع آمریــکا به دنبــال تغییر حاکمیت ســوریه و 
جایگزینی آن با دولت دست نشــانده خود اســت تا به این 
ترتیب نسبت به تضمین امنیت رژیم صهیونیستی اقدام و 
حوزه نفوذ ایران در منطقه شــامات را کنترل کند. از سوی 
دیگر روسیه به دنبال گرفتن امتیازات مهم از آمریکا در قبال 
سیاست آن کشور در سوریه است که از جمله موضوعات 

اوکرایــن و تحریم هــای اقتصــادی آمریکا علیه روســیه 
وجه المعامله این کشور خواهد بود. در این خصوص یک 
واقعیت وجود دارد که بعد از پاک ســازی فیزیکی داعش 
در شهرهای سوریه، روسیه نگاه سیاسی به تحوالت آتی 
سوریه را در گفت وگوهای صلح با حضور تمام طرف های 
درگیر در منطقه می داند و تشکیل نشست سران کشورهای 
ترکیه، ایران و روســیه در ســوچی مقدمه ای برای ایجاد 
دولت وحدت ملی قبل از اجاس ژنو به شــمار می رود. به 
همین جهت سفر چند ساعته بشار اسد به روسیه و ماقات 
با والدیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشــور که یک سفر 
غیرمنتظره بود، درواقع اعام سیاســت های جدید روسیه 
در قبال آینده سیاســی سوریه بوده اســت تا به این ترتیب 
بشار اسد جهت هرگونه تحوالت سیاسی احتمالی آمادگی 

الزم را داشته باشد. 
همچنان که پوتین در حاشــیه مذاکرات خود با بشار 
اسد اعام کرده است توســعه روابط با کشورهای منطقه 
مثل عربستان سعودی، آمریکا و رژیم اسرائیل برای روسیه 
اهمیت دارد. این بیانــات بازده مذاکرات اخیــر پوتین با 

مقامات آن کشورها است. 
درواقع پوتین در شرایط فعلی به دنبال گرفتن حداکثر 
امتیازات از آمریکا و عربســتان در قبال فشــار روســیه به 
بشار اسد در قبول خواسته های معارضین  یا دولت وحدت 
ملی در تغییر صلح آمیز مدیریت کشــور اســت. به همین 
جهت روســیه عاوه بر حفظ حضور سیاسی، اقتصادی و 
نظامی در سوریه، در راســتای ایجاد وحدت ملی احزاب 
مختلف سوری کمک می کند که این موضوع در اجاس 
 مشــترک دونالد  ترامــپ و پوتین مــورد بررســی و توافق 

قرار گرفت.
 درواقــع اجــاس آتی ژنــو زمینــه تشــکیل دولت 
وحدت ملــی را مورد بررســی قــرار خواهد داد  تــا در این 
راســتا انتقــال مســالمت آمیز قــدرت در ســوریه کــه 
به عنــوان یکــی از محورهای مــورد توافق قرار اســت، 
بررســی شــود و پوتین نیز به نظر می رســد با کنار ه گیری 
بشار اسد از ریاســت دولت ســوریه موافقت کرده است. 
 در حال حاضــر مکانیــزم اجرایی این تغییرات در دســت 

بررسی است.
 حال ســوال اصلی این اســت که در صورت توافق 
روســیه و آمریکا، منافع ملی ایران در سوریه و هزینه های 
مالی و معنوی انجام گرفته چگونه مورد توجه قرار خواهد 
گرفت و همچنین در ســاختار جدید دولت سوریه جایگاه 
جمهوری اســامی ایران به چه شــکل خواهد بود؟ آیا در 
شرایط انتقال قدرت ایران نیز نقش خواهد داشت؟ باتوجه 
به اینکه سیاست مشترک ایران و روسیه تاکنون در سوریه 
اجرایی شده است و در شــرایط حال روسیه به توافقاتی با 
آمریکا، اسرائیل، عربستان سعودی و ترکیه دست یافته، 
منافع ایــران چگونه مدنظــر قرار خواهــد گرفت؟ چراکه 
به رغم رقابت های سیاســی و نظامی، کشورهای آمریکا، 
ترکیه، روسیه، عربستان و رژیم اسرائیل روابط دیپلماتیک 
با هم دارند و تنها ایران است که خارج از این گردونه قرار 

گرفته است .
در صورت توافق روسیه با این کشورها اگر این توافق 
برخاف منافع ملی ایران باشــد ما از طریق چه سیســتم 
و مکانیزمی می توانیــم از منافع ملی خود در ســوریه دفاع 
کنیم؟ به همین جهت بایستی تحرکات روسیه و ترکیه در 
قبال تحوالت سوریه مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد؛  زیرا 
در طول تاریخ سیاسی، ما شاهد برخی خیانت ها  یا توافقات 
پشت پرده در چنین موقعیت هایی بوده ایم، بنابراین به نظر 
می رسد تمامی  هزینه ها، کمک ها و خدمات ایران در طول 
6 سال گذشــته که در ســوریه انجام گرفته باید به عنوان 
هزینه های جنگ از ســوی دولت فعلی دمشق مورد تایید 

قرار گیرد.  

مراقبت ایران از سوریه 
پوتین با کناره گیری اسد از قدرت موافقت کرده است؟

                                                              میرقاسم مومنی 
                                                       مدیرعامل موسسه چشم انداز ابرار نوین

 نشست  هایی که به فاصله کوتاهی از یکدیگر برای 
حل سیاســی بحران ســوریه برگزار می شــود و همچنین 
شکســت داعش در عراق و ســوریه بیانگر آن است که تا 
آینده ای نه چندان دور شــاهد تحــوالت مهمی  در منطقه 

به خصوص سوریه خواهیم بود. 
همچنین تحوالت اخیر خاورمیانه نشانگر تغییراتی 
بنیادین در تعامات سیاسی و امنیتی در برخی کشورهای 
منطقه اســت. در ایــن خصوص ظهــور و ســقوط گروه 
تروریستی و تکفیری داعش در سوریه و عراق خود  واقعیت 
مهمی  را درخصوص اهداف پنهان و آشکار سرویس های 
اطاعاتی آمریــکا و غرب در برخورد با برخی کشــورهای 

منطقه مهم خاورمیانه نمایانگر می کند. 
در جنگ 5 ســاله علیه داعش در عراق و سوریه که 
خســارات مالی و معنوی زیادی به این کشورها وارد شده 
است ، شاهد ظهور یک تفکر تروریســتی و افراطی به نام 
اسام در منطقه هســتیم که از خاورمیانه تا آفریقا، اروپا و 
آمریکا توانسته نفوذ کند و این تفکر غالب که عمده هدف 
آن ایجاد اختاف و بحران ســازی در کشورهای مسلمان 
است، بهانه خوبی جهت حضور نظامی و اطاعاتی آمریکا 

و اروپا در خاورمیانه به شمار می رود. 
در واقع تفکــر مبارزه با داعــش جایگزین مبــارزه با 
سوسیالیســم و کمونیســم در کشــورهای منطقه شــده 
اســت و پروژه داعش هراســی که در حال حاضر در اروپا 
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اخیرا مذاکرات ســه جانبه ای بین والدیمیر پوتین، 
حســن روحانی و رجب طیب اردوغان روســای جمهوری 
روســیه، ایران و ترکیه در سوچی روســیه صورت گرفت. 
مهمترین موضــوع این نشســت، روند آتی حــل و فصل 
اوضاع در سوریه بر اساس نتایج حاصل  از مذاکرات آستانه 
)پایتخت قزاقستان( بود. در مذاکرات سوچی، سران سه 
کشور ایران، روســیه و ترکیه به این جمع بندی رسیدند که 
زمینه را برای برگزاری مذاکرات سوری-ســوری، در جهت 
پایان دادن به جنگ داخلی در این کشور و تعیین سرنوشت 
سوریه مشخص کنند. همچنین در نشست سوری- سوری 

که تمام گروه ها باید در آن حضور داشــته باشــند، توافق 
شده تا در مورد برگزاری همه پرسی برای تعیین سرنوشت 
سوریه، تعیین قانون اساســی و انتخابات بعدی بر اساس 
همان قانون، طرفین به توافق و جمع بندی برسند. در واقع 
در پی موفقیت های چشمگیر نظامی که ارتش سوریه به 
همراه متحدان این کشور، یعنی جمهوری اسامی ایران، 
روســیه، حزب الله لبنان و گروه های متحد انجام دادند، 
به تدریج سرنوشت ســوریه وارد فاز سیاســی شده است. 
همچنین جبهه ای که حول محور سوریه با حضور ایران، 
روسیه و اخیرا ترکیه شکل گرفته اســت، عمده بازیگران 
سیاسی در عرصه ســوریه را در این مســیر قرار داده، که 
به تدریج زمان برای آغاز فرآیند سیاســی مهیا شده است. 
البته بازیگران دیگری هم در عرصه ســوریه هستند که در 
این ائتاف حضور ندارند. به طور مشخص ایاالت متحده 
آمریکا، عموم کشــورهای اروپایی، عربســتان به عنوان 
سردمدار جریان عرب ضد بشار اسد و همین طور اسرائیل 
به عنوان همســایه ســوریه، در فرآیندی که ایــن جبهه با 

حمایت دولت ســوریه انجــام دادند، قــرار ندارند. ضمن 
اینکه در این شرایط قدرت در دست ائتاف حامی  سوریه 
است و به نظر می رسد به تدریج گروه مقابل در حال تعدیل 
در مواضعش اســت و نشــانه های این تعدیل در آمریکا، 
اروپا و عربستان دیده می شود. اما اختافات بین دو جبهه 
همچنان وجود دارد و هنوز چشم انداز تشکیل یک نشست 
فراگیر بین جریان مدافع نظام سیاســی ســوریه و جریان 
مخالف مهیا نشده است. این احتمال می رود طی ماه های 
آینده با بروز تحوالت نظامی و سیاســی، رسیدن به چنین 
اجماعی امکان پذیر باشد. در همین راستا و در خصوص 
مواضع دیگر بازیگران این جریان به نظر می رســد موضع 
رســمی ایاالت متحده آمریکا مانند کشــورهای اروپایی و 
عربستان مبتنی بر کنار رفتن بشار اسد از ریاست جمهوری 
سوریه و انتقال قدرت به جریان های هم سو با غرب است. 
این سیاستی اســت که آمریکا چندین ســال است دنبال 

می کند. اما در این اســتراتژی کان شــکاف هایی بروز 
کرده اســت. به عبارت دیگر نشــانه هایی وجــود دارد که 
ایاالت متحده آمریکا به تدریج در حــال پذیرش واقعیت 
حضور بشــار اســد و نظام سیاسی کنونی ســوریه هست. 
اگرچه هنوز به طور رســمی و علنی موضــع ایاالت متحده 
آمریکا اعام نشده است، اما کاهش کارشکنی های آمریکا 
در رســیدن به توافقی با حضور بشــار اســد، نشان دهنده 
نوعی پذیــرش واقعیت اســت. همچنین طبــق  آنچه در 
رســانه ها انعکاس یافته، روســای جمهور روسیه و ترکیه 
با رئیس جمهــور ایاالت متحــده پیش و پس از نشســت 
در تماس بوده اند و مواضع و دیدگاه هایی که در نشســت 
سوچی مطرح شده را به اطاع طرف آمریکایی رسانده اند. 
در این راســتا مواضعی که آمریکا اتخاذ کرده، حکایت از 
مخالفت سرسختانه با خروجی مذاکرات سوچی ندارد و این 
برخورد واشنگتن می تواند نشانه ای باشد که آنها اتفاقاتی 
را که در سوریه در عرصه نظامی و سیاسی شکل می گیرد 
می پذیرند. البته نباید فراموش کرد  ترامپ تاش می کند 

دغدغه و نگرانی های طرف ســعودی و صهیونیســتی در 
این قضیــه در نظر گرفته شــود و از طریــق مذاکراتی که 
با روس ها یا ترک هــا دارد، امتیازاتی را برای عربســتان و 
اسرائیل در حوزه سوریه به دست آورد. اما اینکه در نهایت 
تاش ها به نتیجه خواهد رســید یا خیر جای  تردید دارد. 
زیرا با گذشــت زمان میزان تاثیرگذاری آمریکا در سمت و 
سو دادن به تحوالت نظامی و سیاسی در سوریه روز به روز 
کاهش پیــدا می کند. آمریکا که عموما می داندار شــکل 
دادن به تحوالتی از این دســت بوده، در حال حاضر پیرو 
دستوراتی است که بدون حضور آمریکاییان، توسط ایران، 
روسیه و ترکیه اتخاذ می شود و تنها به آمریکا اطاع داده 
می شود . آنها نیز ناچارند خودشان را با این تصمیمات وفق 
دهند. این موضوع انتقاداتی را هم در درون آمریکا ایجاد 
کرده که چرا ایاالت متحده از نقش ســنتی رهبری جهانی 
به دور مانده، از صحنه سیاسی نظامی سوریه کنار گذاشته 
 شــده و تصمیمات بدون حضور مســتقیم آمریــکا اتخاذ 

می شوند.
 به هرجهت باید در نظر داشــت که در حوزه ســوریه 
و لبنان، اولیــن دغدغــه آمریکاییان اطمینــان از امنیت 
اســرائیل اســت. بنابراین هر اقدام و تاشــی که بتواند 
امنیت و موجودیت اسرائیل را به خطر اندازد با واکنش تند 
آمریکاییان مواجه می شود. آنها نسبت به پرستیژ غرب در 
قبال سوریه حساســیت دارند و هنوز نمی توانند به راحتی 
بپذیرند که نظام ســوریه با رهبری بشــار اســد به موفقیت 
دست پیدا کرده است. درواقع پذیرش پیروزی های سوریه 
و متحدانش از جانب ایاالت متحده آمریکا دشوار است. 
اینکه جمهوری اسامی ایران و روسیه تا چه اندازه حضور 
و نفوذ در دوران پســا داعش در ســوریه خواهند داشت  یا 
اینکه آیا سوریه از یک کشور میانه رو عربی که در دهه های 
اخیر به نمایش گذاشته به یک کشور ضد آمریکایی تبدیل 
می شود از دغدغه های آمریکاییان است. بنابراین اگر این 
اتفاقات رخ ندهد و در این مسائل سوری، منافعی که از نظر 
اسرائیلی ها به عنوان منافع حیاتی تلقی می شود و امنیت و 
موجودیت اسرائیل به آن گره خورده به خطر نیفتد شرایط 
به گونه ای دیگر رقــم می خورد. این احتمــال وجود دارد 
که آمریکا گذشته را باتوجه به مسائلی مانند نفت، حقوق 
بشر در ســوریه  یا اتهاماتی نظیر جنایات جنگی و اتهام به 
شخص بشار اســد کنار بگذارد. ضمن اینکه سوریه نقش 
گذشته اش را به عنوان یک کشور متحد میانه رو غرب بازی 
کند و به پایگاه نظامی آشــکار و تمام عیار ایران و  روســیه 
بدل نشــود. بنابراین اگــر این اتفاقــات رخ ندهد و طرف 
پیروز جریان یعنی ایران و روسیه، دغدغه ها و نگرانی های 
منطقه ای و فرامنطقه ای را مورد توجــه قرار دهند ممکن 

است آمریکا به توافق نزدیک شود. 
حتی اگر مذاکرات سوچی به نتیجه نرسد و مذاکراتی 
که در پی مذاکرات سوچی به وجود می آید حاصلی نداشته 
باشد، در میان مدت شــرایط به گونه ای رقم خواهد خورد 
که به تدریج راهکارهای نظامی کنار گذاشته شود. ضمن 
اینکه طرفین درگیری بعد از چندین سال نبردهای تمام عیار 
و پرهزینه به تدریج برخی واقعیت ها را می پذیرند. به عبارت 
دیگر اگر ائتــاف عربی -غربی به رهبــری ایاالت متحده 
آمریکا، واقعیت صحنــه میدان های جنگ در ســوریه را 
بپذیرد و طــرف پیروز جریــان یعنی ائتــاف حامی  نظام 
ســوریه هم آماده می شــود که منافع و دیدگاه های طرف 
نــاکام را در نظــر بگیرد، امــکان رســیدن بــه توافق در 

میان مدت وجود دارد.  

توافق در میان مدت
آمریکا در مذاکرات سیاسی سوریه چه نقشی دارد؟

امیر علی ابوالفتح
کارشناس مسائل آمریکا
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نزدیک به سه هفته از زلزله کرمانشــاه می گذرد. سه 
هفته تلــخ و پر از حادثه کــه هرچند برای مردم شــهرهای 
کوچکی از این ســرزمین اتفاق افتاده، اما دل و جان تمام 
مردم ایــران را درگیر خود کرده اســت. آوار خشــت و گل 
کرمانشاه هرچند روی سر اهالی سرپل ذهاب و روستاهای 
اطراف آن فرود آمده، اما درد این فرود، چنان در وجود همه 
مردم ایران، از تهران تا مشهد و کرمان و سیستان، نشسته 

که گو یی گرد این آوار روی سر تمامی مردم است.
در جریــان زلزله کرمانشــاه، مثل تمــام بحران های 
مشــابه مردم و مســئوالن در کنار یکدیگر، تالش داشتند 
تا به نفع آســیب دیدگان حادثه امدادرســانی کنند. به این 
معنا که کمک هــای مردمی از دقایق اولیــه، پس از وقوع 
حادثه جمع آوری و به ســوی محل زلزله ارسال شد ؛ روندی 
که روزها و شــب های متمادی پس از زلزله ادامه داشت و 
در سطح شــهر حتی، پایگاه های مستقری برای تسریع در 
روند این امدادرسانی برقرار شد. مردم کمک های نقدی و 
غیرنقدی خود را به این پایگاه ها و مراکز می آوردند و آنها نیز 
پس از جمع آوری و دسته  بندی، کمک ها را برای زلزله زدگان 

ارســال می کردند. رویه ای کــه از ســال های دور؛ از زلزله 
رودبار و بم و ورزقان، در میان مردم جاری بوده و بدون هیچ 
قراردادی تبدیل به یک عادت در میان آنان شده است ؛ اما 
آنچه در جریان زلزله کرمانشاه اتفاق افتاد، تفاوت زیادی با 
دفعات پیش از این داشت. تفاوتی که نظر بسیاری از اهالی 
پژوهش و مطالعات را به خود جلب کــرد. مردم این بار، بار 
مسئولیت امدادرسانی و کمک رسانی را با امکانات شخصی 
به دوش کشیدند. با ماشین های شخصی به کرمانشاه رفتند 
و کمک های تهیه شــده را در میان بومیان پخش کردند. 
بسیاری از آنها حتی از تحویل این محموله ها به پایگاه های 
هالل احمر و... سر باز زدند و در جواب پرسش چرا یی این 
ماجرا، از  بی اعتمادی شان به نهادهای رسمی سخن گفتند .

  آنامتواحده
در ســال های نــه چنــدان دور، وقتی حادثــه ای در 
کشــور اتفاق می افتاد، همــه جریان ها و افــراد و نهادها، 
یکدل و یکصدا در صف امدادرســانی به خط می شــدند. 
آنها اگر اختالف سیاســی و فکری و اجتماعی و حزبی هم 
داشــتند، موقتا کنار می گذاشــتند و تبدیل به ید واحده ای 
برای کمک رسانی می شــدند. آن زمان ها-که البته چندان 
هم از حافظه ما و شما دور نیست - آدم ها برای امدادرسانی، 

برچسبی همراه خود نداشــتند. نه دولتی ها و نه مجلسی ها 
برای حضور در مناطق زلزلــه زده و گرفتن عکس یادگاری 
رقابت می کردند و نه اصولگرایان گوی آمار حضور در صحنه 
را از اصالح طلبــان می ربودند و نه بالعکــس. خواننده ها و 
ورزشــکاران و هنرمندان هم که آن زمان ارتباط چندانی با 
مردم نداشتند تا حضور لحظه به لحظه شــان را خبررسانی 
کنند و از تمــام اخبار عکــس و فیلم برای هواداران شــان 
بفرستند، پس اصال حرفی از آن به اصطالح سلبریتی ها در 
میان نبود . در آن زمان مردم به هم اعتماد داشتند و کار را به 
دست کاردان های دلسوز می سپردند. دلسوزانی که چه در 
لباس دولتمرد، چه در لباس نیروهای امدادگر و هالل احمر 
و چه در لباس بسیج و ارتش و سپاه، برای یک هدف تالش 

می کردند؛ امداد. 
گوش و چشم مردم به اخبار رسمی و روزنامه ها و رادیو 
و تلویزیون بود که دست فرمان امداد را به آنها اعالم کند. 
مردم هم گوش و چشــم اعتمادشان را به اخبار صداوسیما 
ســپرده بودند تا ببینند از آنها چه می خواهند . این روزها اما 

حساب امداد هم حساب دیگری است.
از نخســتین ســاعات رخ دادن زلزله، تا به امروز که 
چیزی قریب به سه هفته از آن لرز  ش  7ریشتری می گذرد، 
لحظه آرامی در جریان امدادرسانی دیده و شنیده نشده . این 

داللت  های اجتماعی یک بحران
در موقع بروز بحران، اینکه چهره های شناخته شده یا به اصطالح سلبریتی ها، پا به عرصه فعالیت 
اجتماعی و اقدام در جهت حل مشکالت اجتماعی بگذارند، قطعا امری پذیرفته شده و مطلوب است ؛ 
امری که می تواند منشا  تحوالت بسیاری در جامعه جوانان و نوجوانان شود. اما آنچه در ماجرای زلزله 
کرمانشاه شاهد بودیم، اندک تفاوتی با این روند معمول داشت. اینکه اقبال مردم برای همراهی با این 
سلبریتی ها، بیش از میل آنها به همراهی با نهادهای امدادرسان رسمی باشد ، دلیل حدوث یک شکاف 
است. یک شکاف مهم اجتماعی که می تواند تبعات زیادی برای کل جامعه ایرانی در پی داشته باشد. 

در این پرونده به چرا یی بروز این شکاف و تبعات آن پرداخته ایم. این  بی اعتمادی ریشه در کجا دارد؟ جــــامعه

تیتر اول
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محمدامیرخوشصحبتان
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دولت مجازی
آیا نهاد دولت در ایران
ضعیف شده است؟
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درست برخالف قرائتی اســت که صداوسیما و رسانه های 
رسمی از وضعیت امدادرسانی به مردم ارائه می دهند. مردم 
امروز دیگر اخبار را تنها از این مجاری پیگیری نمی کنند. آنها 
بیش از آنکه به قرائت رسمی و حاکمیتی از رخدادها اطمینان 
داشته باشند، روایات تلگرام و اینستاگرام و... را می شنوند 
و می پذیرند و تحت تاثیر همین شنیده ها و دیده ها، دست به 
اقدام می زنند. دیده ها و شنیده ها یی که غالبا از حقیقت دور 
نیست و شــاید بتوان بن مایه آنها را از آنچه در  تریبون های 

رسمی گزارش می شود، واقعی تر دانست!

  بیچارهگوشتو...
در جریان زلزله بم و فاجعه جان باختن چند ده هزار تن 
از اهالی این شــهر، اخبار حاشیه ای به گوش مردم مخابره 
شــد که ابعاد مختلف آن تــا مدت های زیادی پوشــیده و 
سربسته مانده بود. آن روزها بازار شــایعات و خبرسازی در 
غیبت رسانه ها و شبکه های مجازی، هرچند مثل امروز داغ 
نبود، اما گپ و گفت روزانه مردم از این حواشی دور نمانده 
بود. هنوز دو هفته از ماجرای زلزله بم نگذشــته بود که خبر 
فروش چادرها و اقالم امــدادی زلزله زده ها در بازار تهران، 
در افواه عمومی پیچید ؛ خبری که در فضای رســانه ای آن 

روز، دامنــه زیادی پیدا کرد و در رســانه های زیــادی از آن 
گفته و نوشته شــد. در آن زمان که اهالی رسانه و خبر برای 
پرده برداری از ابعاد این ماجرا، تــالش زیادی می کردند و 
در بین این تالش ها  بعضا  اخبار نادرست نیز به گوش مردم 
مخابره نشد، هیچ کس به این فکر نمی کرد که تبعات مخابره 
چنین شنیده هایی-که حتی صحت و سقم آن نیز به دست 

صاحبان تریبون نرسیده-چه می تواند باشد.
مردم سراسر شــهرهای ایران، با هر توان و مسکنت 
اقتصــادی، از امــوال و اندوخته هایشــان زده بودند تا به 
هموطنانی کمک کنند که در مصیبت بم گرفتار شده بودند. 
حاال و پس از گذشت چندی از اتفاق، مخاطب این خبر بودند 
که کمک هایشان به دست اهالی بم نرسیده و در بازار سیاه 
تهران به فروش می رسد. با شنیدن این خبر؛ چه بالیی بر سر 

ذهنیت مخاطبان می آمد؟!
مشــابه این اتفاق و این خیانت در ســال های اخیر و 
موارد مشابه دیگری نیز به گوش مخاطب عام جامعه ایرانی 
رسیده است. او هر صبح که یک روز کاری را آغاز می کند، از 
رادیو، تلویزیون، روزنامه یا کانال های تلگرامی، شنونده خبر 
یک اختالس میلیاردی اســت. طی چند سال اخیر، شاهد 
دادگاه های زیادی با موضوع اختالس بوده اســت.روزی 
از شــهردار یک کالنشــهر مهم، روزی دیگر از یک وزیر، 

نماینده و وکیل سابق، یک شب از شــهرام جزایری و شب 
دیگر از امیرمنصور آریا و بابک زنجانی و... جریان اختالس 

بیت المال را شنیده است. 
او شــهروندی اســت کــه خاطــره اســتات اویل و 
رانت خواری نفتی و پولشوئی گازی را در ذهن خود دارد. هر 
روز از ماجرای سکه های تشویقی و انعام ها و حقوق های 
میلیاردی و نجومی می شنود. گوش ُپری از فروش تراکم و 
دستمزدهای کذا یی مربیان فوتبال و بدهی های میلیاردی 
باشگاه ها و بانک ها و سپرده های مفقود شده همشهریان 
و هم وطنانش دارد، اما هنوز شهروند همین جامعه است. 
شــهروندی که گوشش به اخباری اســت که دیگر برایش 
ارزش شــنیدن هم ندارند . او مترصد یک فرصت اســت ؛ 
 فرصتــی بــرای رســاندن صــدای اعتراضی که ســاکت

 است...
یک نگاه ساده به حال و روز شــهروند جامعه ایرانی 
ما را متوجــه خیلی از تحوالت اجتماعــی می کند که مثل 
کوه های یخی هستند . یک دهم آنچه که واقعا وجود دارد، 
در حادثه کرمانشاه دیده شــد، اما  90درصد این واقعیات 
هنوز از چشم ها پنهان است. واقعیاتی که رفته رفته فضای 
باورها و اندیشه های عمومی را سخت تحت تاثیر قرار داده 
و مسیر این دولت- ملت را به سمت و سو یی دیگر می برد. ما 
در این فضا شاهد درگیری های کالمی و عصبانیتی هستیم 
که از کف جامعه، به روی آن رسیده اســت. این روزها نه 
تنها مــردم از دولتمردان عصبانی هســتند که دولتمردان 
از یکدیگر نیز به گالیه آمده اند. ماجرای زلزله کرمانشــاه 
شاید نخســتین و بارزترین صحنه  نمود این احساس بود ؛ 
احساســی که وقتی در زمان مناظــرات انتخاباتی، روی 
صفحه های تلویزیونی و پیش چشمان  80میلیون ایرانی 
علنی شد، کسی خبر از امتداد آن در فضای عمومی جامعه 
نداشت.  انتخابات اگرچه مجال بروز احساسات سیاسی 
و هوادارانه زودگذر اســت، اما تفاوت زیادی با زلزله دارد ؛ 
تفاوتی که گو یــی برای مســئوالن و دولتمــردان ایرانی 
چندان آشکار و شناخته شده نیست . یکی فرمانده سپاه را 
زیر ســوال می برد و از ارتش جانبداری می کند ، حال آنکه 
ارتش و سپاه دو عضو واحد از یک پیکره هستند که در کنار 
هم به خدمت مشغول اند. دیگری همه اتفاقات را به گردن 
دولت های قبل و قبل تر و قبل تر از آن می  اندا زد و دیگری 

در جواب....! 
شبکه  های اجتماعی اما شــاید مهم ترین کاتالیزور 
تند شدن این فضا هستند. دسترسی میانبر مردم به اخبار از 
طریق این شبکه ها، آنها را به منبع  بی پایان و آزادی از خبر 
وصل می کند که درست و غلط در گزاره های مخابره شده 
این منبع جا یی ندارد. اخبار دروغ و راست در این شبکه، به 
صورت درهم به مخاطبان القا  می شود و البته پاشنه آشیل 
این بحث نیز ســعی مســئوالن مرتبط در الپوشانی اخبار 
صدقی است که از این مجرا به گوش مردم رسیده است. 
در جریان زلزله کرمانشاه خبرهای زیادی درباره سرقت از 
محموله های ارسالی به گوش مخاطبان رسید که هریک 
از مســئوالن به نوبه خود سعی در پوشــاندن این اخبار از 
چشم مردم داشت. اخباری که ســرانجام توسط تنی چند 
از مسئوالن مربوطه به صورت رسمی تایید و شفاف سازی 
شد ، اما روند این شفاف سازی با چنان تاخیری مواجه شد 
که بار دیگر فضای عمومی را از پیگیری و شنیدن مجاری 
و تریبون های رسمی خسته کرد و آنها را به سوی فضاهای 

غیررسمی سوق داد.

  راستیسیریچند...؟
رواج فضــای  بی اعتمــادی و دلزدگــی از مراجــع و 
دستگاه های رسمی، مردم را به سوی اعتماد به فضاهای 
غیررسمی ســوق می دهد. در چنین فضا یی است که اگر 
اتفاقی مشــابه آنچه در کرمانشــاه رخ داد، در گوشــه ای 
دیگر از کشــور حادث شــود، مهجور اول و آخــر ماجرا، 
دستگاه های عمومی و رسمی امدادرسانی خواهند بود. در 
چنین فضا یی است که مردم واکنش مثبتی به هالل احمر 
و ارتش و ســپاه و... نخواهند داشــت و  ترجیح می دهند 
کمک هایشــان را از طریــق جمعیت های غیررســمی و 
مردمی به دست نیازمندان برسانند. همین ذهنیت البته در 
فضای عمومی و روتین کشــور نیز اندک اندک رواج پیدا 
می کند و اینچنین می شود که نرخ واریز صدقات مردمی به 
صندوق های کمیته امداد، با کاهش سال به سال مواجه 
می شــود!اگر بیش از یــک میلیارد تومــان در عرض ۴8 
ســاعت به حســاب صادق زیباکالم واریز می شــود، اگر 
بیش از  6میلیارد تومان در عرض چند روز به حســاب علی 
دائی واریز می شود یا اگر سلبریتی های اینستاگرام مبالغ 
چند صد میلیونی مخاطبان شــان را برای کمک رسانی به 
کرمانشاه راهی می کنند، دلیلی جز  بی اعتمادی به حساب 
و کتاب مجاری امدادرسانی رسمی ندارد. گرچه حدود ۴0 
میلیارد تومان هم به حساب هالل احمر واریز شد که نشان 
از اعتماد اکثریت جامعه به نهاد های رســمی دارد. برخی 
از روزنامه ها می گویند که در کانال های رسمی تلگرامی، 
بیش از 1850 شــماره حســاب جهت واریــز کمک های 
مردمی، آنهم به صورت شخصی اعالم شده که البته مبالغ 
هنگفتی نیز به این حساب ها واریز شده است ؛ مبالغی که 
میزان آن خبــر از وقوع یک ســونامی اجتماعی می دهد .
دروغ؛ سرخط اصلی آن سبک از خبررسانی ها و صدور تایید 
و تکذیب های پی در پی است که متاسفانه سالیانی است 
در میان ما رواج یافته ؛ گزاره ای که هر روز بیش از دیروز، 
اعتماد عمومی را خدشه دار می کند و آب به آسیاب خواسته 
دشــمن، یعنــی  بی اعتمــادی و دلزدگی عمومــی جامعه 
می ریزد ؛ آسیبی که می تواند تبعات منفی زیادی در حوزه 
اجتماعی به بار آورد. تبعاتی که قطعــا در حوزه اجتماعی 
متوقف نخواهد مانــد و به فضای سیاســت، اعتقادات و 

فرهنگ مردم سرریز خواهد کرد. 
آیا برای چنین روزی اندیشه کرده ایم؟!  

 یک نگاه ساده به حال و روز شهروند 
جامعه ایرانی ما را متوجه خیلی از 
تحوالت اجتماعی می کند که مثل 
کوه های یخی هستند! یک دهم 
آنچه که واقعا وجود دارد، در حادثه 
کرمانشاه دیده شد

بی اعتمادی حاصل امروز و دیروز نیست!
 نگاهی به ریشه های پدیده  بی اعتمادی اجتماعی 
در ایران در گفت وگو با دکتر حمید صالحی 

 مسجد،خانه مردم است
  نگاهی به کارکرد مساجد در وفاق اجتماعی 
در هنگام بحران 

 انتخابات اگرچه مجال بروز احساسات سیاسی 

و هوادارانه زودگذر اســت، اما تفــاوت زیادی با 

زلزلــه دارد ؛ تفاوتی که گو یی برای مســئوالن و 

دولتمردان ایرانی چندان آشکار و شناخته شده 

نیست! یکی فرمانده ســپاه را زیر سوال می برد 

و از ارتش جانبداری می کنــد. حال آنکه ارتش و 

ســپاه دو عضو واحد از یک پیکره هستند که در 

کنار هم به خدمت مشغولند. دیگری همه اتفاقات 

را به گردن دولت های قبل و قبل تر و قبل تر از آن 

می گذارد و دیگری در جواب...!
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در جریان زلزله کرمانشاه شاهد حضور بسیاری از 
نیروهای مردمی  در محل حادثه بودیم ؛ حضوری 
که با هدف امدادرســانی صورت گرفته بود و در 
واقع نوید ســبک تــازه ای از کمــک را در موقع 
بحر ان جامعه ایرانی به ما نشان داد. علت اصلی 
این حضور و اصرار بر بودن در کرمانشــاه از نظر 

شما چیست؟
 در جریان زلزله ای که در کرمانشــاه اتفاق افتاد، 
مردم به اتحاد و همبســتگی ای رســیدند که منجر به بروز 
حرکت های خودجوش انسان دوســتانه در آن روزها شد. 
مســاله ای که به اصطالح عالم سیاســت؛ تقویت روحیه 
ناسیونالیســتی را در پی خود داشــت. تجربه ای که ما در 
زمان جنگ تحمیلی نیز داشتیم. وقتی صدام و حزب بعث 
1250کیلومتر از مرزهای ما را مورد تاخت و تاز قرار داد و 
قسمت هایی از کشور ما را مورد تصرف قرار داد، تنها عاملی 
که باعــث تجدید قوای مجــدد نیروهای  ما و ایســتادگی 
هشت ســاله این نیروهــا در برابر ما شــد، تقویــت روحیه 
ناسیونالیستی عرب در برابر عجم بود. ما نیز از این فضای 

به وجود آمده، بهره گرفتیم. ما در کشوری با تنوع قومیتی 
زیادی زندگی می کنیم؛ کرد و ترک و عرب و بلوچ و فارس 
و... در ایران زندگی می کنند. تنها عاملی که باعث شد این 
اقوام در طوالنی ترین جنگ دنیا ایســتادگی کنند، تقویت 
روحیه جمعی آنان بود. تقویت این روحیه که ما به هرحال 
یک ملت، با یک مرز و کشــور و عنوان و سرزمین و زبان و 
دولت هستیم. ملتی واحده که در عین وجود اختالفات و 

تفاوت ها در کنار هم ایستاده است. 
در این نوع مسائل و با تجربه ای که ما از دوران دفاع 
مقدس داشــتیم، اینکه افراد از چه شــهر و استان و با چه 
قومیتی در کار کمک شریک شــده اند، اهمیتی نداشت ، 
همچنین بضاعت و طبقه مالی افــرادی که در جریان این 
امدادرســانی ســهیم بودند. آنچه مهم بود اینکه مردم در 
این روزها با روحیه انسان دوستانه شان درصدد تقویت حس 
ملی شــان برآمدند و یکپارچگی امت این کشور را به خوبی 
نشان دادند. این موضوعات می توانند در راستای یکدیگر 
و در برهه های مختلفی از تاریخ هر کشــور مورد استناد و 

تحلیل قرار گیرند.
نقش شبکه های اجتماعی و وسا یل ارتباط جمعی 
نوین، همچنین حضور سلبریتی های گوناگون 
در این اتفاق، اثر تتبعی بر مردم داشت. بسیاری 
از مــردم در روزهای چهــارم یا پنجــم حادثه با 

وسایل نقلیه شخصی به کرمانشاه رفتند تا شاهد 
جز ئیات رویدادها از نزدیک باشند! نظر شما در 

این باره چیست؟
 چند سالی است که با پیشرفت تکنولوژی، ابزاری 
به نام فضای مجازی بــه میان ما آمده اســت. ابزاری که 
هم می توان بعــد فرصت گونه بــرای آن در نظر گرفت و 
هم به عنوان یک تهدید به آن نگاه کرد. سرعت و تسهیل 
اطالع رسانی و در نتیجه جنب و جوش مردم، شاید یکی از 
مهم ترین نکات مثبت این ابزار اســت که اتفاقا در جریان 
زلزله کرمانشاه نیز به خوبی دیده شد. تا چندی پیش، چشم 
ما و مردم تنها بــه تلویزیون بود. ما هر چــه از این  تریبون 
می شنیدیم را عمل می کردیم و در واقع غیر از این مجرای 
ارتبا طی دیگری در دســترس همگان نبــود. ورود فضای 
مجازی اما یک گســتردگی و تنوع فراوانی از اطالعات را 
برای مردم بــه همراه آورد. فضایی کــه در کنار این تنوع، 
مدیریت بردار نیســت و این نکته منفی را نیــز همراه خود 
دارد. در فضای مجازی اخبار به سرعت منتشر می شوند و 

فارغ از صدق و کذب، این اخبار شنیده می شوند. 
اما نکته مهــم در این باره، همــان مدیریت فضای 
مجازی است. مدیریتی که اگر از آن غافل شویم، موجبات 
تشویش اذهان عمومی، شــایعه پراکنی و به زبان عامیانه 
یک کالغ چهل کالغ در میان مردم می شــود. در نتیجه 

بی اعتمادی حاصل امروز و دیروز نیست
 نگاهی به ریشه های پدیده  بی اعتمادی اجتماعی در گفت وگو با دکتر حمید صالحی
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 دکتــر حمیــد صالحــی؛ زاده 1346 در اراک، 
دانشــیار دانشــکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه 
عالمه طباطبایی و عضو هیات مدیره موزه صلح تهران 
از بدو تاســیس تا  امروز اســت. تجربه تدریس وی 
در دانشــگاه و حضــورش در کنفرانس هــای متعدد 
بین المللی، منجر به این شــد که گپ و گفت کوتاهی 
دربــاره موضــوع  بی اعتمــادی اجتماعــی مــردم در 
 جریان امدادرسانی به آسیب دیدگا ن زلزله کرمانشاه 

داشته باشیم.

2 این فضــا نیازمند ســرمایه گذاری و هزینه زیادی اســت. 
ســرمایه گذاری دربــاره تبلیغات و شــیوه های جدیدی از 
خبررسانی در این فضا که امروزه به عنوان یکی از مجاری 
آگاهی در میان خانه ها و خانواده ها شــناخته می شــوند. 
شیوه مدیریت جدیدی که قادر به بهره گیری مثبت از این 
فضا به نفع مردم باشــد. در غیر این صــورت و در فضا یی 
شبیه  آنچه امروز در جامعه شاهدیم، به نظر می رسد فضای 

مجازی نتیجه ای جز تهدید برای ما نخواهد داشت.
به نظر می رســد، مدیریت فضای مجازی در جریان 
کرمانشــاه وجــود نداشــت. شــایعه پراکنی دربــاره روند 
امدادرســانی در این حادثه بســیار گســترده بــود. افراد 
زیادی دست به انتشار اخباری می زدند که در برخی موارد 
نیز واقعیت نداشــت. همین بازار شــایعه پراکنی منجر به 
 بی اعتمادی در مردم شده بود و حتی در برخی موارد آنها را 

از اقدام به کمک نیز باز می داشت.
اساسا مدیریت نشــدن این شــایعات و اخبار، یکی 
از مهم تریــن عوامــل رواج  بی اعتمــادی در حادثه زلزله 

کرمانشاه بود که باید به آن توجه کافی داشت.
یکــی از مهم تریــن پایگاه هــای مردمــی  که در 
جریان زلزله کرمانشــاه تقویت شدند و فرصتی 
دوباره برای همــاوردی مردم را در خــود دیدند؛ 
مساجد بودند. نظر شــما درباره اثرات این مرکز 
بودن مســاجد چیســت؟ در ســالیان گذشــته 
چه اتفاقــی افتاده بــود که مســجد از محوریت 
فعالیت های اجتماعی و مردمی  تا حد زیادی دور 

مانده بود؟
 از صدر اسالم تا  امروز، مســجد مهم ترین محور 
در جوامع اسالمی بوده است. همان طور که آغاز رسالت و 
حکومت پیامبر نیز از مسجد بوده، امروز نیز مسجد یکی از 
مهم ترین نقاط ثقل در میان جوامع مسلمان و ستاد معین 
اســت. همچنین در جریان انقالب اســالمی نیز مسجد 
همواره محل رجوعات مردمی  بوده است. بخش اعظمی 
 از پیروزی نیروهای انقالبی مرهون حضورشان در مسجد 
بوده و چه بسا پژوهش ها و پایان نامه و کتاب های بسیاری 

که در این باره تدوین و نگاشته شده است.
مســجد به عنوان مکانی کــه هــر روز در چند نوبت 
مرتب، عده ای از مومنان را در خود جمع کرده و مشــغول 
 مناســک خاصی می کند، نوعــی اعتمــاد را در میان این 
مخاطبــان و دیگران ســاخته و جلب می کنــد. اعتمادی 
که منجر به تشــکیل یک حس خوب و معنــوی در میان 
مردم می شود، وجود همین احساس در میان مردم است 
که آنها را در هنگامه مشــکالت و معضالت به این پایگاه 
مردمی  می کشانده اســت. همچنین مسجد همواره یکی 
از مکان های آرامش بخش به مردمی  بود که از مخاطبان 
دور و نزدیک این پایگاه به حساب می آمده اند. بسیاری از 
مردم برای کمک رسانی و امداد به اقشار آسیب دیده، چه 
در مواقع بحران هایی شبیه  زلزله کرمانشاه و چه در مواقع 
زندگی عادی، همواره به مســاجد رجــوع می کردند. این 
احســاس البته در زمان جنگ تحمیلی نیــز تبلور خاصی 
داشت و در مساجد متمرکز شده بود. نکته ای که در سوال 

اول نیز به آن اشاره کردم.
این جایگاه مسجد کماکان و در طول تاریخ اسالم، 
همواره وجود داشته و ما نیز باید تالش کنیم تا این احساس 
در درون مردم زنده نگاه داشته شود. انسجام و سازماندهی 
یکی از کارکردهای مهم مسجد در طول تاریخ اسالم بوده 
که تا امروز نیز حفظ شده است. هنوز اعتماد مردم نسبت 
به این پایگاه ها کم نشده و نگاه بسیاری از مردم در این باره 
همچنان مثبت است. البته این گزاره هم درست است که 
تعداد نمازگزاران در بسیاری از مســاجد نسبت به گذشته 
کاهش داشــته، اما این آمارها نســبتی با جایگاه اصلی و 

اجتماعی مساجد نداشته است.

بســیاری از تحلیلگــران و کارشناســان حــوزه 
جامعه شناسی بر این باورند که  بی اعتمادی مردم 
به پایگاه های رسمی امدادرســانی و جمع آوری 
کمک ها، منجــر به حضور مســتقیم مــردم در 
ماجرای زلزله کرمانشاه بود. آیا شما با این گزاره 

موافقید؟ دلیل این  بی اعتمادی چیست؟
 همه نکاتی که در ســواالت پیشــین مطرح شد، 
مقدمه ای برای پاسخ به این سوال بود. من به عنوان یک 
معلم دانشگاه، فردی که از صبح تا شب با افراد مختلف و 
موضوعات مختلف درگیرم، باید بگویم که شــما به نکته 
فوق العــاده مهمی  اشــاره کرده ایــد. نکته ای کــه با این 
پرسش آغاز می شــود؛ چه اتفاقی افتاده که مردم به علی 
دا یی و صــادق زیبــاکالم و دیگرانی کــه از دل این مردم 
و به صورت شــخصی برآمده اند، میلیاردهــا تومان برای 
کمک به زلزله زده ها اختصــاص می دهند  اما به نهادهای 
دولتی مبلغی کمتر پرداخت می کنند؟! این ســوال اصلی 

و ریشه ای شماست.
برای پاســخ به این ســوال من چند عامــل را دخیل 
در موضــوع می دانــم.  بی اعتمادی مســاله ای نیســت 
که یک شــبه به بار آمده باشــد. یعنی فراخور ایــام زلزله و 
بحران ها یی از این دست نیست. زخم های زیادی در گذر 
زمان جمع شده و در جریان کرمانشاه یکی از آن زخم ها باز 
شده و خودش را نشان داده است. زخم ها یی که ناشی از 
چند عامل است. عواملی که ما از آنان غفلت کرده و برای 
آن برنامه ریزی نکرده ایم. عواملی که وقتی به آنها رسیدگی 
نشود، می تواند  بی اعتمادی را مثل یک ویروس در میان 

مردم نشر دهد. خداوند نقشــه راه را در این روایات و آیات 
به خوبی نشــان داده است. نقشــه ای که اگر تمام موارد 
نهی شــده در جامعه مقصد ما وجود داشــته باشد، نباید و 
نمی توان انتظار یک جامعه پویا و شاداب را از آن داشت. 
 به نظر شــما ضعــف مدیریــت ایــن گزاره ها چه 

نسبتی با وضعیت امروز ما دارد؟
 نکته مهم دیگری که باید به آن توجه کرد، ضعف 
مدیریت در جامعه ماســت. اگــر در جامعــه ای مدیریت 
نهادینه نشــده باشــد، موجبات و محصــول آن منجر به 
 بی اعتمــادی مردم می شــود. مثال در کجــای دنیا نحوه 
امدادرســانی از یک کامیون پتو یا غذا، پرتاب این کاالها 
از درون کامیون برای مردم آسیب دیده بوده است؟  آن هم 
در کشوری که تجربه چندین زلزله سراسری و پرآسیب مثل 
منجیل و رودبار و بم و... را در خاطره تاریخی و مدیریتی 
خود داشته. آیا در این کشور هنوز هم باید مدیریت به این 
سبک و سیاق صورت پذیرد؟  آیا وقت سروسامان دادن به 
اوضاع توزیع کمک ها نرسیده است؟  وقت تمرین و مانور 

برای این مسائل هنوز نرسیده؟ 
به نظر می رسد که بخش های زیادی از این موضوع 
به مدیریت بحران در کشــورمان باز می گــردد. مدیریتی 
که هیچ ســرمایه گذاری درســتی برای آن در ایران نشده 
و قدمی  برداشــته نشــده اســت. ما همواره به دنبال حل 
یک شــبه بحران ها بوده ایــم و اتفاقا هیچ گاه نیــز از این 
رویکرد نتیجه ای نگرفته ایم. همین مســاله منجر به این 
شده که مردم از نهادهای رسمی دل خوشی نداشته باشند 
و کمک هایشان را از این سازمان ها دریغ کنند. آنها به این 
سیستم امدادرســانی و توزیع اعتماد نمی کنند و در نتیجه 
کمک هایشان را به سوی مجاری دیگری سرازیر می کنند.
همچنین یکی از عواملی که منجــر به  بی اعتمادی 
مردم در کشور ما شــده، قانون اســت . ما حدود 17هزار 
قانون داریم. همچنین مجلس شورای اسالمی  طی سال 
حدود 90جلســه دارد که هزینه هریک از این جلسات در 
حدود یک میلیارد و اندی برآورد شده است. از مجموع این 
روند و این قوانین مصوب، شاید بیش از ۴00 مورد اجرایی 
نشده باشد. دلیل این امر چیســت؟! جز نقصان در فرآیند 

مدیریت قانون گذاری و اجرای قانون؟ 
شــما فکر می کنید اتفاقی کــه در ســرپل ذهاب و 

 امروز کشور ما پر از کشمکش های سیاسی است 
که هر جناح و جریانی در یک سوی آن درصدد 
اثبات خودشان برآمده اند. این در حالی است که 
مردم دارای مشکالت بنیادی و اساسی هستند، اما 
سیاسیون در پی اثبات خود و نفی دیگران هستند
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کرمانشــاه رخ داد و در برخی  تریبون ها نیز رسانه ای شد، 
آیا ناشــی از نیاز واقعی مردم بود؟  آیا مــردم به آب معدنی 
نیاز داشــتند که تعداد زیادی از باکس های آب معدنی را 
در چادرها انبار کردند؟  حاشــا و کال! این رفتارهای مردم 
ناشی از زخم ها یی بود که آنها  طی سالیان و در زندگی خود 
داشــتند ؛ زخم فقر و بدبختی و حاشیه نشــینی،  زخمی  که 
منجر به رواج یک فرهنگ خاص در میان مردم شده است. 
مردمی  که فقر، گرســنگی، بیکاری، بهداشــت، مسکن 
و... در میان آنها بیداد می کند. زخم ها یی که با این حادثه 

دوباره سر باز کردند.
مردمی  که با هزار زخم و مشــکل، خانه ای خشــتی 
در شهرهای حاشــیه ای و مرزی برای خود ساخته بودند و 
هیچ گاه مورد توجه سازمان ها و نهادهای حاکمیتی نبودند، 
امروز خانه هایشان را از دســت داده اند. آنها برای فرار از 
این وضعیت است که دســت به دامان رفتارهای عجیب 
اجتماعی می شــوند . به همین دلیل اســت که او اگرچه 
خانه اش خراب نشده، چادر امدادی را نیز دریافت می کند 
و برای تامین مخارجش آن را می فروشــد. به همین دلیل 
است که او سر و دست خود را برای دریافت چند بطری آب 
معدنی بیشتر می شــکند . دلیل بروز این رفتارها آیا غیر از 

فساد ، ظلم ،  بی عدالتی و... است؟  
و اما راه حل این مســاله  بی اعتمادی از نظر شما 

چیست؟  اصال راه حلی پیش پای ماست؟
 همان طور که  طــی مصاحبه بارهــا و بارها تاکید 
کردم، مســاله  بی اعتمادی امری نبود که یک شبه اتفاق 
افتاده باشــد. اما درباره راه حل، به نظر من برای ارائه یک 
راه حل در این بــاره، باید نهضتی را آغاز کنیــم که فراگیر 
باشد. در کنار این مساله باید به چهار عاملی اشاره کنم که 
قرآن جوامع را از آنها بازداشــته اما به روشنی در جامعه ما 
پدیدار است. ظلم و  بی عدالتی، فساد، ترک امر به معروف 
و نهی از منکر و تشتت که امروز شــبیه  سیلی است که در 
جامعه ما به راه افتاده است. اما اینکه ما چطور باید جلوی 
این ســیل را ببندیم و سد بزنیم نامشــخص است. به نظر 
من با یــک برنامه ریزی دقیق و نظم در امــور، می توان از 
افراد شایســته ای که در ایــن امر می تواننــد کمک کنند 
استفاده کرد. شایسته ساالری یکی از مهم تری مغفوالت 
در کشــور ماســت که اساســا به آن توجهی نداشته ایم. 
شایستگان در کشــور ما منزوی اند و اســتفاده ای از آنان 
نمی شود. امروز کشــور ما پر از کشــمکش های سیاسی 
 است که هر جناح و جریانی در یک سوی آن درصدد اثبات 

خودشان برآمده اند.
 این در حالی است که مردم دارای مشکالت بنیادی 
و اساسی هســتند. اما سیاســیون در پی اثبات خود و نفی 
دیگران هســتند! آنها نه به توانا یی ها و منابــع و معادن و 
موقعیت کشــور واقف هســتند و نه درصــدد برنامه ریزی 
برای اســتفاده از آن. این در حالی است که کشورها یی با 
ظرفیت های کمتر و منابع محدودتر از ایران، فرصت های 
بیشــتری را پیش روی مردم خود گذاشــته اند. کشــوری 
مثــل هلند که گســتره ای حــدود 37هــزار کیلومتر مربع 
دارد، 90میلیارد دالر صادرات کشــاورزی داشــته است! 
این درحالی است که وســعت این کشور در حد چند استان 
ماست! چنین کشوری در این گستره جغرافیا یی، صادراتی 
دوبرابر صــادرات نفتی مــا دارد . آیا اینها درد نیســت؟  آیا 
می توان برای این مشــکالت راه حلی غیــر از آنچه قرآن 

اشاره کرده اندیشید؟ 
نهضتی که درصدد مبارزه با ظلم و  بی عدالتی برآمده 
باشد، فساد را جلوگیری کند، امربه معروف و نهی از منکر 
را به معنای واقعی احیا  و از تفرقه و تشتت جلوگیری کند   و 
بتواند قدمی  برای بازسازی اعتماد مردم بردارد ، باید بتواند 
امور را به درســتی ترتیب دهد و شــاید بتواند به درستی با 

جریان رواج  بی اعتمادی اجتماعی مقابله کند.  
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 حادثــه زلزله کرمانشــاه و ســرپل ذهــاب، یکی از 
مهم ترین حوادث طبیعی در اخبار هفته های اخیر کشــور 
بود که در میاِن راه رنگ و بوی دیگری به خود گرفت. آنچه 
در کرمانشاه اتفاق افتاد، یک حادثه طبیعی بود که عواقب 
نامطلوبی را نیز برای مردم به همراه داشــت. اما آنچه در 
جریان امدادرسانی به آسیب دیدگان این حادثه و از سوی 
مردم شکل گرفت، محتو ایی سوای از زلزله داشت. یک 
پیام اجتماعی مهم در دِل این امدادرســانی نهفته بود که 
البته این بار از دید کســی مخفی نماند؛ پیاِم  بی اعتمادی 

اجتماعی مردِم ایران.

  یکم؛کاهِشاعتماد
چند سالی است که آزمایشگاه شبکه های اجتماعی 
دانشگاه تهران راه اندازی شــده و در جریان فعالیت های 
خود، محتواهای پخش شده در شــبکه های اجتماعی و 
ارتباطی گوناگون را رصد و تحلیل می کند. این آزمایشگاه 
چند ســالی اســت که تلگرام و توئیتر را به عنوان دو رسانه 
مهم اجتماعی در ایران رصد  و محتــوای آن را باتوجه به 
تحوالت اجتماعی کشــور بررســی کرده است. در جریان 
زلزله اخیر اما رئیس ایــن مرکز، به روزنامــه اعتماد چنین 
گفتــه: »ما کل کانال هــای عمومی تلگــرام را به صورت 

دا ئم رصد می کنیم و مطالب منتشر شده شان را به صورت 
آنالین داریم. این کار در تو ئیتر، اینستاگرام و خبرگزاری ها 
هم انجام می شــود. آنچه ما توانسته ایم به صورت خاص 
در مورد شماره حســاب های اعالم شــده در تلگــرام جدا 
کنیم هنوز نهایی نیست و ممکن اســت عددش در حدود 
٢٠٠ یــا ٣٠٠ مورد کم یا زیاد شــود. نتایج رصد ما نشــان 
می دهد که حدود ٢٠ هزار پیام در مورد زلزله در کانال های 
تلگرامی  منتشر شــده اند، همه این پیام ها خواسته بودند 
که مبالغی به شماره حساب ها واریز شــود. تالش کردیم 
تا شماره حســاب های موجود در این پیام ها را اســتخراج 
کنیم، غیر از شماره حساب هایی که مربوط به هالل احمر 
اســت - و با میزان خطای ٢٠٠ تا ٣٠٠ مورد- حدود  هزار و 
٨5٠ شماره حســاب مســتقل در این کانال های تلگرامی 

 ارائه شده است.« 
همین گــزاره چند خطی گویای شــرایط اجتماعی و 
تشکیل جریان  نویی از امدادرســانی در بدنه مردم است. 
بدنه ای که گویی اعتمادشان به نهادهای رسمی را چنان 
از دست داده اند که حتی در مواقع بروز بحرانی مثل زلزله 
کرمانشاه نیز، به یاری این سازمان ها و نهادها نمی شتابند. 
آنها  ترجیح می دهند که کمک ها را از مجاری ای به دست 
آسیب دیدگان برسانند که از سرنوشت اقالم گزارش متقنی 

برایشان تهیه شود.
ایــن تحلیل نخســتین گزاره ای اســت کــه پس از 
مشــاهده چنین آمــاری به ذهــن هر مخاطبی می رســد. 
تحلیلی که مســعود اســدپور، مدیــر این آزمایشــگاه نیز 

ُجدا ُجدا درمان نمی شود!
بررسی مساله رواج  بی اعتمادی اجتماعی در جامعه ایرانی

3

در نخســتین گام بعد از ارائــه این آمار به آن اشــاره کرده 
و بــه اعتماد اینچنیــن می گویــد: »ایــن را بگذارید کنار 
شماره حســاب هایی کــه در اینســتاگرام و تو ئیتــر اعالم 
شده اند یا شــماره هایی که در گروه های تلگرامی  کوچک 
و بزرگ دست به دســت شــده اند. یعنی با حســاب میزان 
اختــالف احتمالــی داده های ما بــا واقعیت، دســت کم 
یک هزار و 5٠٠ شماره حســاب جداگانه برای جمع آوری 
کمک اعالم شــده که عــدد قابل توجهی اســت. به نظر 
می رسد این مســاله هم عالقه مردم را نشــان می دهد به 
کمک کردن و مســاله اصلی این اســت که اعتماد کم به 
سیســتم را نشــان می دهد که مثال به جای کمک کردن 
به هالل احمــر، پول را به حســاب شــخصی می ریزند یا 

می خواهند خودشان به دست زلزله زدگان برسانند.« 

  دوم؛اختالس،سِدراهاعتماد
بررســی دلیل بروز ایــن  بی اعتمــادی، نیازمند یک 
مطالعه جامــع و کامل اجتماعی اســت. مطالعه ای که نه 
در توان نگارنده این متن اســت و نــه در حوصله خواننده 
این نوشــتار! اما آنچه در این میان مسلم است اینکه برای 
تحلیل بهتر این بحران، می توان سراِغ تحلیلگرانی رفت 
که دستمایه اجتماعی این موضوع را سال های سال است 

که در نوشته هایشان مورد مداقه و بررسی قرار داده اند.
حمیدرضا جالئی پور درباره اعتماد مردم به نهادهای 
دولتی و حکومتــی، اینچنین می گوید:» دربــاره جایگاه 
نهادی مثل ســازمان هالل  احمــر و اینکه ایــن نهاد چه 

احمدرضاکالنتری
خبرنگار
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پایگاهی در میان مــردم دارد و یا اینکــه نهادهای مدنی 
و شــخصیت  ها چه جایگاهی بین مردم دارند، نمی توان 
جواب دقیقی ارائه داد و درباره آن بررسی و سنجش انجام 
نشده اســت. بعضی  ها می گویند پایگاه فالن نهاد دولتی 
ضعیف شده است یا پایگاه فالن نهاد مدنی خوب است. 
اینها همه باید بررسی و نظر سنجی شــود تا بتوان درست 
جواب داد. ما اصــال نمی دانیم و اصال بســتگی دارد که 
چه کسی اینها را می  گوید. اگر کسی مخالف دولت باشد؛ 
طوری بحث می کند که گویی تنها نهادهای مدنی پایگاه 
مردمی  دارنــد. وقتی شــخصیت ها مبلغــی را جمع آوری 
می  کننــد، این طور به نظر می رســد که پایــگاه اجتماعی 
قوی دارند. اگــر طرف به  اصطالح طرفدار دولت باشــد، 
به کمک  هایی که مردم به دولت می کنند، اشــاره می  کند 
و مثال می زند مــردم چقدر پول برای ســاخت مدرســه و 
بیمارستان پرداخت می  کنند. هر کســی و گروهی از نگاه 
خودش مثال  هایــی را که دوســت دارد، ارائــه می  دهد. 
اینها دقیق نیســت و پایگاه نهاد یا شخصی را در این راستا 

به درستی مشخص نمی کند.«
همچنیــن محمدامین قانعــی راد دربــاره رواج این 
 بی اعتمادی عمومــی در میان مردم می گویــد: »در چند 
سال اخیر کشور دستخوش اختالس های سطح باال شد. 
بخشــی از این اختالس ها در صندوق هایــی اتفاق افتاد 
که با هدف خیر جمعی تشکیل شده بودند ؛ مثل صندوق 
ذخیــره فرهنگیان. ایــن اختالس  ها حتــی درون بعضی 
بانک ها که نوعی نهاد عمومی محسوب می شوند نیز اتفاق 
افتاده است. اینها در بین مردم نوعی  بی اعتمادی نسبت 
به نهادهای رسمی ایجاد کرده است. با این حال خدمات 
امدادی که بــه زلزله  زدگان صورت می گیرد باید از ســوی 

نهادهای دولتی انجام شود.« 
یــک جامعه شــناس دیگر نیــز در این بــاره عملکرد 
سنوات گذشته نهادهای دولتی را در این امر موثر و مقصر 
می دانــد و در نتیجه این رفتــار مردم را نوعــی واکنش به 
این موضوع حســاب می کند. مصطفــی اقلیما دراین باره 
می گوید:» مردم عملکرد نهادهای امدادرسان در سنوات 
گذشته را مشــاهده کرده اند و از نوع خدمات  رسانی برخی 
نهاد های امداد رســانی رضایت ندارنــد و معتقدند که اگر 
خودشان به آسیب  دیدگان کمک رســانی کنند، کمک ها 
بهتر در اختیار مردم زلزله  زده قرار خواهد گرفت. این همه 
پتو و چادر در زلزله های قبلی از مردم گرفته شد، آن اقالم 
کجا رفت؟ بایــد در ابتدا ایــن اقالم در اختیــار مردم قرار 
می  گرفت و در مرحله بعدی به مردم گفته می  شد که مثال 

انبارهای هالل احمر خالی شده و حال مردم باید به وظیفه 
خود عمل کنند.

زمانی که مردم می بینند یا فکر می کنند که فالن نهاد 
امدادرسان توانایی مدیریت بحران و رساندن یک چادر به 
مردم را ندارد، خود تصمیم می گیرند که امکانات اولیه را 
به آسیب  دیدگان تحویل دهند. کسی پاسخگو نیست که 
چرا چادر کم است. چرا نهاد های خیریه در این زلزله اعالم 
می کنند که تنها به افراد تحت پوشش خود کمک  خواهیم 
کرد؟ همین موضوع بــرای ایجاد  بی اعتمــادی در میان 

عموم مردم به اندازه کافی است.«

  سوم؛چارهایجزاعتمادنیست؟هست؟!
وقتی فرضیــه رواج  بی اعتمادی عمومــی در میان 
مردم به درستی تایید شــد، گام دوم این  است که ارزیابی 
درستی از این ورود مستقیم مردم و در کنار آن سلبریتی ها 
را به این فضا ارزیابــی کرد. فضایی کــه در جامعه ایرانی 
در حال شکل گیری اســت اگرچه تا حدودی یک فضای 
مقلدانه اســت، اما از ســو یی دیگــر نیــز می تواند گامی 
 ابتدا یی در مســیر تقویت جامعه مدنی باشد. جامعه مدنی 
که حد و مرز خود را ســوای از حاکمیت تعریف کرده و در 
واقــع انتظاراتی که از دولت به عنــوان متصدی امور دارد 
را به پیشــگامان خود، که این روزها ســلبریتی ها هستند، 
انتقال داده است. انتقالی که می تواند آغاز روند گسترش 
 بی اعتمادی تازه ای در میان مردم باشــد. مردم با سپردن 
اختیار تام و تمام امور اینچنینی به سلبریتی ها، انتظار بروز 
رفتارات کامل و  بی خطایی از این قشــر دارند و در صورتی  
که این انتظار به درســتی برآورده نشود، روند  بی اعتمادی 
به این سردمداران جامعه مدنی نیز در میان مردم استارت 
می خــورد. فضــای ســلبریتی محور ایرانی در واقــع و به 
خودی خود، گزاره مطلوبی به نظر نمی رســد. چه از این رو 
که نه اطالعات و توانایی این قشر برای یک قراولی مدنی 
مناسب به نظر می رسد و نه برای این امور تربیت شده اند. 
در واقع این توســل تنها اســتمداد از جایگزینی نامناسب 
برای پر کردن خالئی اســت که در اثر ناامیــدی از دولت 

اتفاق افتاد و سرانجام خجسته ای نیز نخواهد داشت. 
حمیدرضا جالیی پور اما در این بــاره نظری متفاوت 
دارد. او معتقد است که پیش قراولی سلبریتی ها در جامعه 
مدنی ایراد چندانی ندارد و باید از این فرصت به نفع فضای 

اجتماعی بهره برداری کرد.
او می گوید: »ما برای مواجهه بــا معضالت جامعه 
نیازمند هر دو نهاد هســتیم؛ یعنی هم به نهادهای دولتی 
و هم بــه نهادهای مدنــی و هم به حمایت شــخصیت  ها 
نیازمندیــم و البته در تمــام اینها محتاج نقــد همدالنه نیز 
هســتیم. این طور نیســت که نهادهای مدنی فقط خوب 
کار می کننــد و کار نهادهای دولتی بد باشــد یا برعکس. 
ما در هنگام وقوع بالیا به یک همدلی و همکاری متقابل 
نیازمندیم؛ اما این همدلــی باید »توأمان« باشــد؛ یعنی 
نیازمند حمایت از دو نیروی دولتی و مدنی هستیم. فرض 
کنید که پایــگاه نهادهــای دولتی ضعیف اســت. اتفاقا 
شخصیت ها و سلبریتی ها باید بیایند روی نهادهای جامعه 
مدنی تاکید  و مردم را به ســوی آنها تشــویق کنند. توجه 

داشته باشید باالخره هالل احمر یک نهاد تخصصی برای 
کمک  رسانی است. یک شخصیت که نهاد کمک  رسانی 
تخصصی ندارد. مثال یک شــخص که پول مردم را جمع 
کرده و با خودش می  بــرد چه کاری به  تنهایی از دســتش 
بر می  آید؟ آنها ممکن است که تخصص و شایستگی این 
کار را نداشته باشــند. ممکن است این پول  ها در این روند 
حیف  و میل شود؛ بنابراین خود من به شخصه اگر بخواهم 
کمکی کنــم، به هالل  احمــر کمک می کنــم؛ چون این 
کمک  ها به وسیله این نهاد بسته  بندی و مرتب و مدیریت 

می شود و تجربه و تخصص این کار را دارند.«
قانعی راد همچنین درباره رواج جمع آوری کمک های 
مردم و به رسمیت شناختن این افراد از سوی عموم جامعه، 
راه حل رســمی را در اعتماد بــه این افــراد نمی داند. این 
جامعه شناس بر آن اســت که وظیفه سازمان های رسمی 
امدادرسانی و جمع آوری کمک های مردمی ا ست، با این 
روند نباید میــزان انتظارات از این نهادهــا را کاهش داد و 
آنها را از وظایــف خود دور کرد. او می گویــد: »این افراد 
فی نفســه نمی توانند شماره حســاب بدهند. مــن هم اگر 
ببینم فردی شماره حســاب داده دلیلی برای کمک کردن 
از طریق آن شماره حســاب را نمی  بینم. به جای افراد باید 
ســازمان ها فعالیت کنند.« همچنین گروه های کوچک و 
خانوادگی نیز فقط می توانند در دایره سرمایه اجتماعی خود 
فعالیت کنند و باید به همان اندازه هم باید انتظار داشــته 
باشند. نمی  شود کســانی از درون خانواده ای بلند شوند و 
انتظار داشته باشند افرادی خارج از خانواده و یا ارتباطات 
شــخصی او با عنوان کمک برای او پول واریز کنند. اگر 
چنین انتظاری داشته باشند انتظارشان غیرمعقول است. 
اینکه کسی شماره حساب اعالم کند یا از خارج از افرادی 
که او را می  شناســند انتظار کمک برای زلزله  زدگان داشته 
باشــد خودش  بی اعتمادی ایجاد می کند. بنابراین مردم 
حق دارند که نســبت به افرادی که شماره حســاب اعالم 
می کنند  بی اعتماد باشند. آنها در مقابل باید برای کمک به 
سراغ آن سازمان های غیردولتی شناسنامه  داری بروند که 

کارنامه و عملکردی از خود به جا گذاشته اند. 

  چهارم؛چهبایدکرد؟
در مساله زلزله کرمانشــاه و در پی آن نخستین بروز 
عمومی  بی اعتمــادی اجتماعی جامعه ایرانی نســبت به 
بدنه نهادهــا و ســازمان های امدادرســان، باید موضوع 
را به درســتی شــقه کرد. به این معنا که نفــس وجود این 
 بی اعتمادی، دلیــل بر صحه گــذاردن بر رونــد این بروز 
نیســت. درســت اســت که تعداد بســیار زیادی از مردم 
در طی ســالیان اخیر دیــدگاه نه چندان مثبتی نســبت به 
نهادهای رسمی و امدادرسان پیدا کرده اند، اما این دلیل 
درستی بر ادامه این روند از سوی اهالی اندیشه و اجتماع 
و سیاست نیست.  بی اعتمادی امروز یک بیماری در بدنه 
جامعه ایرانی است که آثار و نشان های آن به وضوح دیده 
می شــود. پس نمی توان و نباید درمان این مریضی را به 

تعویق انداخت.
راه درمان جامعه ایرانی نــه در واگذاری روند درمان 
به بدنه عمومی اســت که از راه و چاه این مسیر  بی خبرند. 
بلکــه در بازخواســت از نهادهــا و ســازمان ها و در واقع 
مقصرانی است که وضعیت این جسم نحیف را به اوضاع 
امروز رســانده اند! آنهایند کــه باید پاســخگوی عملکرد 
روزهــای ماضی خود باشــند ؛ عملکــردی کــه اعتماد را 
از میانــه اجتماع بــه روی طاقچه ها و پســتوخانه ها برده 
و مــردم را از آن  بی بهــره کرده اســت. حساب کشــی از 
نهادهای ذی صــالح و صاحب اختیار ایــن حوزه، آن هم 
نه به صورت پنهان و بلکه به صورت آشکار و عیان، اولین 
 گام در راه بازگردانــدن اعتمــاد به جامعه ایرانی اســت. 

چنین روزی نزدیک است؟!  

 در چنــد ســال اخیــر کشــور 
اختالس هــای  دســتخوش 
ســطح بــاال شــد... اینهــا در 
بین مردم نوعــی  بی اعتمادی 
 نسبت به نهادهای رسمی ایجاد 

کرده است

راه درمان جامعه ایرانی نه در واگذاری روند 
درمان به بدنه عمومی است که از راه و چاه 

این مسیر  بی خبرند، بلکه در بازخواست 
از نهادها و سازمان ها و در واقع مقصرانی 

است که وضعیت این جسم نحیف را به 
اوضاع امروز رسانده اند
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یکم: زلزله کرمانشاه شاید نخستین حادثه طبیعی و 
خســارت  بار ســال های اخیر بود که در میان مردم و اهالی 
اندیشــه، رنگ و بوی دیگــری نیز به خود گرفــت. به این 
معنا کــه در پس یک حادثــه طبیعی که منجر به کشــته و 
زخمی شدن تعداد زیادی از هموطنان مان شد، تحلیل های 
اجتماعی زیاد  و متعددی ارائه شــده که خبر از یک حادثه 
مهم اجتماعی در بدنه یک کشور می داد. اتفاقی که هرچند 
سالیان زیادی است زیر پوست این کشــور جاری شده اما 
چند هفته ای است که نخســتین نشــانه آن به ظاهر بروز 

یافته است.
با انتشــار تصاویر و اخبار زلزله کرمانشــاه، از همان 
لحظات و دقایق نخستین، تکاپوی عمیقی  بین مردم و از 
 تریبون شبکه های اجتماعی برای کمک به آسیب دیدگان 
از این مصیبت آغاز شــد. تکاپویی که خیلی زود به موجی 
فراگیر در کشــور بدل شــد و همگان خود را در کانون این 
بحران دیدند و ســعی کردند که به ســهم خــود در جریان 
کمک رسانی به آســیب دیدگان این حادثه شریک باشند. 
این چنین بود که در لحظات نخستین پس از زلزله، هزاران 
شماره حساب شــخصی به صفحات مجازی و شبکه های 
ارتباطی اعالم شــد، کاروان های کمک مردمــی  از تمام 
کشور به ســوی مناطق زلزله زده سرازیر شد و در کنار اینها، 
تعداد زیادی از مردم، راهی مناطق زلزله زده شدند. به حدی 
که در جاده های منتهی به کرمانشاه شاهد  ترافیک سنگینی 

بودیم که وضعیت امدادرسانی را به این نقاط برای نیروهای 
امدادی با دشواری مواجه کرده بود.

حضور مردم در کرمانشــاه رفته رفته گسترده تر شد و 
تالش آنها برای کمک رســانی به این مناطــق آن هم نه از 
مجاری رسمی و بلکه به صورت شخصی، یکی از مهم ترین 
مســائل حاشــیه ای در این اتفاق شد. مســاله ای که نظر 
بسیاری از اهالی جامعه شناسی را به خود جلب کرد. مردم 
خواهان کمک به آســیب دیدگان بودند، امــا نه از طریق 
هالل احمر و ارتش و ســپاه و  ... بلکه آنها پایگاه هایی را 
مورد وثوق داشتند که نشانی از هیچ گروه و حزب و سازمانی 
در خود نداشته باشد. این چنین شد که رفته رفته، مدارس 
و مساجد و تکایا نیز اقدام به جمع آوری کمک های مردمی 
 کردند و در ایــن میان مردم بســیاری از کمک های خود را 
راهی این مراکز غیردولتی کردند. کمک هایی که این بار 
شکل غیرمادی آن بر شکل مادی  ترجیح و اولویت داشت.
 دوم : طی ســالیان اخیــر همواره از گسســت های 
اجتماعی و عاطفی در جامعه ایرانی ســخن به میان آمده 
اســت و به باور برخی از عالمــان علوم اجتماعــی و نتایج 
پژوهش هــای علمــی  و میدانی جامعــه امروز مــا حرکت 
نسبتا شــتابانی را به سوی گسســت های عاطفی و فاصله  
گرفتن هــای اجتماعی تجربــه می کند. نشــانه هایی که 
بسیاری از ما نیز آن را در ســطح خرد در خانواده ها و سطح 
کالن آن یعنــی در محله، شــهر و... شــاهد بوده ایم  اما 
اتفاقی که پس از زلزله اخیر افتاد و نشــان داد مردم ایران 
ورای مسائل قومی، مذهبی  و حتی ملی با نگاهی انسانی 
به کمک آسیب دیدگان شــتافتند موید این واقعیت است 
که جامعه ایران به رغم آنکه همانند خیلی از جوامع دنیای 

 مسجد،خانه مردم است
 نگاهی به کارکرد مساجد در وفاق اجتماعی در هنگام بحران 

جدید به طور اجتناب ناپذیری با عارضه گسست های عاطفی 
و ســردی روابط اجتماعی دســت و پنجه نرم می کند اما از 
پتانسیل های باالیی برای غلبه یا حداقل تعدیل این مشکل 
برخوردار است. پتانسیلی که قطعا باید از سوی مسئوالن و 

برنامه ریزان مرتبط با این موضوع مد نظر قرار گیرد.
یکی از مهم تریــن حلقه های این تعدیل، مســاجد 
بودند. پایگاه های غیردولتی که توانستند پس از سالیانی 
افول، دوباره به ســرخط تجمعات بازگردند و اعتماد مردم 
را به خوبی به ســمت و ســوی خود جلب کنند. مساجد این 
بار نه به عنوان پایگاه فعالیت یک حزب یا جریان سیاســی 
خاص و نه به عنــوان پایــگاه تبلیغ کاندیــدای خاصی در 
جریــان انتخابات های گوناگون، که به عنــوان یک مرکز 
مهم اجتماع مردمی  و مســتقل وارد میدان شدند. مرکزی 
که در جمع آوری کمک ها و وســایل امداد، چشم داشــتی 
به بودجه هیچ نهــاد و ســازمانی نداشــت و از این رهگذر 
توانست بسیاری از نیروهای مردمی  را نیز در کنار خود داشته 
باشد. این در واقع یکی از مهم ترین کارکردهای مردمی  و 
اجتماعی مسجد بود که  طی سالیان اخیر به دست فراموشی 

سپرده شده بود.
ســوم: مســاجد همواره در طــول تاریــخ نقش ها 
و کارکردهایی داشــته کــه با هیــچ نهاد اجتماعــی دیگر 
قابل مقایسه نیست. این نهاد دینی، فرهنگی و اجتماعی -

سیاســی، گنجینه دار محرمانه ترین ســیر و ســلوک های 
عرفان ناب، تا انقالبی ترین و سیاســی ترین تصمیم ها و 
مشاوره های نظامی کالن و ُخرد حکومت نبوی و میراث دار 
فرهنگ، هنر و تمدن اسالمی و دانشگاه علمی،  آموزشی 
و تربیتی و نیز مرکز وحدت بخشــی و انسجام مردم در امور 
اجتماعی و تعاونی بوده است. مرکزی که در فضای اندیشه 
اجتماعی و دینی کارکردهای مشــخصی برای آن در نظر 

گرفته شده است.
تعالیم دینی رسیده از ائمه معصومین تاکید می نمایند 
که الزم است مسلمانان بنا به مقتضیات روز، تعریف های 
مناسبی از کارکردهای مسجد به عموم افراد جامعه خود ارائه 
دهند و بکوشند همواره جایگاه مساجد در جوامع اسالمی 
را به قوت خود باقی و برقرار نگه دارند. متاسفانه در روزگار 
کنونی این امر مهم تا حدود زیادی مورد غفلت قرار گرفته 
است و این غفلت منجر به برداشتی بسیار ناقص و محدود 
از مفهوم مسجد شده و جایگاه آن را در حد نماز خانه تقلیل 
داده است. این تسامح و  بی توجهی موجب شده تا مساجد 
کــه روزگاری تجلی مقدس و آشــکار از فضایــی مذهبی، 
اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بوده اند کم کم نقش حیاتی 
خود را از دســت بدهند و الیه های معرفتــی و معنوی آنها 
در غباری از غفلت و ناآگاهی مدفون شــود و به فضاهایی 
فیزیکی تبدیل شوند که توانایی پاســخگویی به نیازهای 
معنوی آدمیان را ندارند. این در حالی اســت که زلزله اخیر 
کرمانشاه و تبدیل دوباره مساجد به یکی از مهم ترین مراکز 
تجمع و هماهنگی انســانی در جامعه برای امدادرسانی به 
افراد آسیب دیده، به خوبی نشان داد که جایگاه اجتماعی 
مسجد آســیبی ندیده و عموم مردم جامعه همچنان حس 
 اعتمــاد به ایــن نهــاد مهــم مذهبی-اجتماعــی را درون 

خود دارند.
این گــزاره نه تنها در تعالیــم دینی، بلکــه در تمامی 
 پژوهش های اجتماعی که در فضای اندیشه جامعه شناسی 
دینی ترتیب داده شــده نیز مورد تصدیق واقع شده است. 
مساجد عالوه بر تمامی  فعالیت های عبادتی، بستر تحقق 
کارکردهای اجتماعی و فرهنگی نیز هســتند و اهمیت این 
امر در روزگار کنونی بیشتر احساس می شود. چرا که امروزه 
جوامعی مثل جامعه ایرانی شاهد رشد شکاف های روزافزون 
و جدیدی است که ناشــی از دوران گذار و ناکارآمدی های 
حکومتی یا دولتی است. در این میان مهم ترین پایگاه ثقل 

مسلمانان می تواند این پایگاه قدیمی  باشد.  
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پسر ایران 
چرا کریمی  حریف روسی اش را شکست نداد. نهایتا در کشتی بعدی از رویارویی با 
کشتی گیر اسرائیلی انصراف می داد. خودش در این باره می گوید: »اینکه می گویند روس 
را می بردی بعد با اسرائیل کشتی نمی گرفتی حرف درستی نیست چون با این کار کشتی گیر 
روس حذف می شد و روس ها به دلیل نفوذی که در اتحادیه جهانی دارند شدیدا معترض 

می شدند و آن وقت هم من و هم فدراسیون کشتی را محروم می کردند.« ورزش

جری هینــو از فنالند با نتیجه ۸ بر صفر به پیروزی رســید و 
راهی مرحله نیمه نهایی شــد. وی در ایــن مرحله مقابل، 
ماگومدامین دبیراف از روســیه با نتیجه ۱۲ بر یک مغلوب 
شد و راهی دیدار رده بندی شــد. وی در این دیدار میهالی 
ناگی از مجارستان را با نتیجه ۱۰ بر صفر از پیش رو برداشت 
و صاحب مدال برنز شد. اما آنچه  این مسابقات را به سوژه 
د اغ رسانه ها تبدیل کرد اتفاقی بود که در وزن ۸۶ کیلوگرم 
رخ داد. آنجا که کشتی گیر این وزن تیم ملی کشتی ایران 
برای روبه رو نشــدن با نماینده رژیم غاصب صهیونیســتی 

کشتی خود را به حریف روسی اش واگذار کرد.
در وزن ۸۶ کیلوگــرم علیرضــا کریمــی  یکــی از 
شانس های مسلم کسب مدال کشــتی آزاد امید ایران در 
رقابت های جهانــی و دارنده مدال برنز بزرگســاالن جهان 
۲۰۱۵ در دور نخست مقابل جبرییلوف از روسیه قرار گرفت 
و در نهایت با نتیجه ۱۴ بر ۳ شکست خورد. کریمی  در حالی 
که تا یک دقیقه مانده به پایــان مبارزه از حریف روس خود 
پیش بود در نهایت ۱۴ بر ۳ شکست خورد. کریمی  اگر این 
کشتی را پیروز می شد در دور بعد باید به مصاف حریف رژیم 
اشــغالگر  قدس می رفت. یوری کاالشنیکوف کشتی گیر 
روســی االصل از رژیم صهیونیســتی با نتیجــه ۴ بر صفر 

ساموئل بروکس از آمریکا را از پیش رو برداشته بود.
در واقع کریمی  با بدشانســی محض  روبه رو شــد. او 
در حالی کــه در فاصله یــک دقیقه به پایان مبــارزه اش با 

نتیجه ۶ بر ۴ یاووز از ترکیه را از پیش رو برداشت و صاحب 
مدال برنز شد. در وزن ۷۰ کیلوگرم حمیدرضا زرین پیکر در 
دور اول با قرعه استراحت روبه رو بود. وی در دور دوم مقابل 
ذوالفقار ماخاماتوف از قزاقستان با نتیجه ۶ بر ۵ مغلوب شد 
و باتوجه به شکست این کشتی گیر در مرحله نیمه نهایی، 

زرین پیکر از دور رقابت ها کنار رفت.
در وزن ۷۴ کیلوگرم محمد متقی نیا در دور نخست با 
نتیجه ۷ بر ۴ مقابل یاجورو یاماساکی از ژاپن شکست خورد 
و باتوجه به شکســت این کشــتی گیر ژاپنی مقابل حریف 

گرجستانی، متقی نیا از دور رقابت ها کنار رفت.
در وزن ۹۷ کیلوگرم مجتبی گلیج در دور اول با نتیجه 
۱۲ بر ۲ گئورگی نوگایف از اسلواکی را مغلوب کرد. وی در 
در دور دوم نیز واســیلی کاراس از رومانی را با نتیجه ۱۱ بر 
صفر شکست داد. گلیج در دور سوم رسول ماگومدوف از 
روسیه را با نتیجه ۱۰ بر سه پشت سرگذاشت و راهی مرحله 
نیمه نهایی شد. گلیج در این مرحله و برای حضور در دیدار 
فینال با نتیجــه ۸ بر ۴ مورازی مچیدلیــدزه از اوکراین را از 
پیش رو برداشت و راهی دیدار فینال شد. وی در این دیدار 
دزیانیس خرامیانکوف از کشور بالروس را با نتیجه ۱۰ بر 

صفر شکست داد و به مدال طال دست یافت.
در وزن ۱۲۵ کیلوگرم امین طاهری پس از استراحت 
در دور اول در دور دوم با نتیجه ۱۲ بر ۸ کامیل کاسکیولک 
از لهســتان را مغلوب کــرد. وی در دور بعــد در مصاف با 

رقابت های کشــتی آزاد زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان 
هفته گذشته در شــهر بیدگوشچ لهســتان برگزار شد و در 
پایان تیم ایران توســط مجتبی گلیج در وزن ۹۷ کیلوگرم 
به مدال طال، یونس امامی  و امین طاهری در اوزان ۶۵ و 
۱۲۵ کیلوگرم به مدال برنز دست یافت. علیرضا کریمی  نیز  
از دور رقابت ها کنار رفت و شانس مسلم کسب مدال طال 

را از دست داد.
در وزن ۵۷ کیلوگرم رضا اطری در دور نخست مقابل 
کازویا کویاناگی از ژاپــن با نتیجه ۷ بر ۷ شکســت خورد و 
باتوجه به شکست این کشتی گیر در دور بعد، اطری حذف 
شــد. در وزن ۶۱ کیلوگرم ایمان صادقی پس از استراحت 
در دور اول در دور دوم بــا نتیجه ۵ بر یک شــوتا فارتنادزه 
از گرجستان را شکســت داد اما در دور سوم مقابل اسالم 
دودایف از روسیه با نتیجه شش بر پنج مغلوب شد و باتوجه 
به شکســت این حریف روســی مقابل کشــتی گیر ژاپنی، 

صادقی از دور رقابت ها کنار رفت.
در وزن ۶۵ کیلوگرم یونس امامی  پس از استراحت در 
دور اول در دور دوم با نتیجــه ۱۲ بر یک میهایل گئورگیف 
از بلغارســتان را مغلــوب کــرد. وی در دور ســوم با نتیجه 
۱۱ بر صفر یونیــزاوا از ژاپن را مغلوب کــرد و راهی مرحله 
نیمه نهایی شــد اما در این مرحله مقابل باجرانگ قهرمان 
آسیا و نایب قهرمان بازی های آسیایی از هند با نتیجه ۹ بر 
۴ مغلوب شد و به دیدار رده بندی رفت. وی در این دیدار با 

تیتر   یک

قهرمان کریمی
»باید ببازی« به سوژه 
رسانه  های ایران تبدیل شد
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2 جام ماموریت جدید پرفسور  
تمدید قرارداد برانکو می تواند 

هواداران را خوشحال کند

پایان در دوم آذر
دوران مدیریت مشحون در بسکتبال 

موفقیت آمیز بود

مدیون نظام هستم
گفت وگوی مثلث

با محمود مشحون

حریف روس،  پیش بود، با نظر کادرفنی مجبور شــد برای 
روبه رو نشــدن با حریفی از رژیم صهیونیســتی کشتی را با 
اختالف ۱۱ امتیاز واگذار کند. از بدشانســی کریمی  او در 
گروه بازنده ها هم با این کشــتی گیر از رژیم صهیونیســتی 
مواجه شــد و بار دیگر مســابقه نداد تا در عین شایستگی 
از رســیدن به مدال جهانی بازبماند. یک بار هم چند سال 
قبل در مسابقات جوانان جهان چنین اتفاقی برای آزادکار 
ایرانــی رخ داده بود تــا او را بتوان یکی از بدشــانس ترین 
کشتی گیران تاریخ نامید. با وجود قابلیت های فنی زیادی 
که علیرضا کریمی  دارد، بدشانسی در سال های اخیر باعث 
شده تا او از رسیدن به مدال بازبماند و در اقدامی  شایسته از 
رویارویی با حریفان خود از رژیم صهیونیستی امتناع کند. در 
حالی که در روزهای اخیر مردم در فضای مجازی به حمایت 
از این کشــتی گیر پرداختند، عده ای نیز ســعی دارند عدم 
رویارویی ورزشکاران ایرانی با نمایندگان رژیم صهیونیستی 
را تصمیمی  غیر حرفه ای برشــمرند و این سیاست که یکی 
از خط قرمزهای نظام جمهوری اســالمی ایران است را به 

چالش بکشند.
با این حال چه کسی است که نداند جریان مسمومی 
 که امروز خواهان رویارویی ورزشکاران ایرانی با نمایندگان 
رژیم صهیونیســتی اســت از نفوذ کافی برخوردار نیســتند 
و هجمه های پراکنده شــان البته راه به جایی نمی برد. اما 
بالفاصله بعد از حرکت پهلوانانه کریمی،  فدراسیون کشتی 

بیانیه ای صادر کرد که متن آن به شرح زیر است:

  »بهپهلوانعلیرضاکریمیعزیز!
این دومین باریست که تو با گذشتن از حق خودت، در 
مظلومیت تمام، از مظلومیت مردم فلسطین دفاع می کنی. 

مردمی  که شــاید هیچ گاه در جریان ایــن فداکاری 
تو نباشند. 

بــار اول در مســابقات جهانــی جوانــان در کشــور 
بلغارســتان در ســال ۲۰۱۳، با از خود گذشــتگی تو، تیم 
کشتی ایران از ســکوی دوم به سکوی سوم افتاد و این بار 
در مسابقات جهانی امید در کشور لهستان، از سکوی سوم 
به جایگاه هشتم سقوط کرد...  هیچ کس، حتی یادآور این 
نشد، که تو و کشتی ایران، برای احترام به مردم فلسطین، 
با گذشــتن از جایگاه واقعی خود، نتیجه زحمات خود را از 
دســت دادید . آنهایی که ورزش قهرمانی را می شناســند، 
می دانند برای یک قهرمان و برای تیم ملی هر کشــوری، 
کسب نتیجه در مسابقات اصلی یعنی همه چیز.  یعنی همه 
عمری که گذاشــته ای.  یعنی همه گذشته  ات و حتی همه 

آنچه  در آینده می خواهی به آن برسی.  
علیرضای عزیز، شــاید امروز کســانی که به عنوان 
مســئول،   باید بیش از همه سپاســگزار ایثار و پهلوانی تو 

باشند، در کنارت نیستند. 
اما مردمی  که باید تو را ببینند و فــداکاری ات را درک 
کنند و قدردان صبر و گذشت تو باشــند، تو را می بینند و در 

کنار تو هستند. 

  پهلوانعلیرضاکریمی
مظلومیت تو، بــرای خانــواده بزرگ کشــتی ایران 

فراموش نشدنی است.« 
این بیانیه در حالی صادر شد که وزارت ورزش نیز سعی 
کرد از این اتفاق جا نماند. معــاون فرهنگی وزارت ورزش 
و جوانان در واکنشــی، اقدام علیرضا کریمــی  برای دفاع 

از مردم فلســطین را ســتود. عبدالحمید احمدی، معاون 
فرهنگی وزارت ورزش و جوانان اقدام جوانمردانه علیرضا 

کریمی  را ستود :

  »قهرمانوپهلوانعلیرضاکریمیعزیز!
حرکت جوانمردانه و منش پهلوانی تو در رقابت های 
جهانی لهســتان و گذشــتن از مدال و ســکوی قهرمانی 
جهان در قبــال حمایــت از آرمان هــا و ارزش های واالی 
انسانی موجبات افتخار و مایه مباهات جامعه ورزش ایران 

اسالمی است.
به یقین این اقدام انقالبی، ارزشمند و پهلوانانه مورد 
توجه و عنایت ملت بزرگ ایران و مسئوالن و مدیران ورزش 
کشــور خواهد بود و ان شــاءالله به نحو شایسته ای از این 
گذشت و ایثار جوانمردانه قدردانی و تقدیر به عمل خواهد 
آمد.« اما امتیازی که فدراسیون کشــتی برای کریمی  در 
نظر گرفته این اســت که او مجوز حضور  در مرحله نهایی 
رقابت های انتخابی تیم ملی کشتی آزاد را به طور مستقیم 

کسب کرده است.
با توجه به فرآیند انتخاب تیم های ملی در ســال فنی 
جاری، کشتی گیرانی که در رقابت های زیر ۲۳ سال جهان 
)امیدها( حائز کسب مدال طال شوند مجوز حضور مستقیم 
در مرحله نهایی رقابت های انتخابی تیم های ملی کشتی 
جهت حضور در مســابقات جهانی مجارستان و بازی های 
آســیایی ۲۰۱۸ جاکارتا اندونزی را دارند. بر این اســاس و 
باتوجه به عدم رویارویی علیرضا کریمی  در دیدار با حریف 
رژیم اشــغالگر قدس در رقابت های امیدهــای جهان و از 
دست دادن شانس کســب مدال طالی این کشتی گیر، 
شــورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد کشــور اعالم کرد، 
علیرضــا کریمی  مجوز حضــور مســتقیم در مرحله نهایی 

رقابت های انتخابی تیم ملی بزرگساالن را دارا خواهد بود.
اما بد نیست بخشــی از حرف های کریمی  که هفته 
گذشته ایسنا آن را منتشــر کرد را با هم مرور کنیم. آنجا که 
این کشتی گیر روزهای تلخی را بعد از نرسیدن به مدال طال 

سپری می کند.
کریمــی  می گویــد: »روز وزن کشــی مــن بعــد از 
کشتی گیر اسرائیل وزن کشی کردم. قرعه او ۲۳ شد و قرعه 
من ۲۲. ابتدا فکــر کردم در همان دور اول به کشــتی گیر 
اسرائیلی خوردم اما بعد معلوم شــد من دور اول به حریف 
روس خوردم و کشتی گیر اسرائیلی به حریف آمریکایی خورد 
و برنده این  دومبارزه دور دوم باید به مصاف هم می رفتند. 
ما هم از این موضوع خوشحال شدیم چرا که تا حد زیادی 
اطمینان داشــتیم کشــتی گیر اســرائیلی مقابــل حریف 
آمریکایی شکست بخورد و به دور دوم نرسد اما اتفاقات رخ 

داده کامال بر خالف انتظارات و پیش بینی ما بود.
او از لحظات سخت باختنش به حریف روسی هم پرده 
برمی دارد و می گوید: »کشتی من با حریف روس و مبارزه 
کشتی گیران آمریکا و اسرائیل حدودا همزمان با هم شروع 
شــد. من پرقدرت مبارزه را آغاز کردم و تا دقیقه ۵ مبارزه و 
یک دقیقه مانده به پایان ۳ بر ۲ از حریفم پیش بودم. تازه 
بدنم راه افتاده بود و حریف روس هم کامال بریده بود. دنبال 
این بودم که امتیازات بیشتری هم از او بگیرم تا با اختالف 
باال او را شکست بدهم اما یک دقیقه مانده به پایان مبارزه  
یکباره دیــدم مربیانم چلنج را انداختنــد و اعتراض کردند. 
وقتی این صحنه را دیدم به آنها گفتم من که جلو هســتم و 
مشکلی نیســت پس چرا چلنج کردید که آنها به من گفتند 

حریف اسرائیلی موفق به شکست کشتی گیر آمریکایی شد 
و تو باید به حریفت ببازی تا دور بعد به اسرائیل نخوری.«

این کشتی گیر با اخالق تیم ملی تاکید می کند: »باید 
ببازی« وقتــی این حرف را شــنیدم دنیا روی ســرم خراب 
شد. در یک آن تمام زحمات و ســختی هایی که ماه ها در 
تمرینات و دور از خانواده به امید کسب مدال طالی جهان 
متحمل شــده بودم از جلوی چشمانم گذشت. شوکه شده 
بودم و انگار سطل آب یخ را روی سرم ریختند. دیگر قدرت 
ایستادن روی پاهایم را هم نداشــتم. دیدم  ۱۰نفر همگی 
فریاد می زنند »باید ببازی، باید ببازی.« به کشتی برگشتم 
کامال وا دادم. حریف روس بالفاصله شــروع کرد به حمله 
کردن من هم فقط ایستاده بودم. من را در خاک نشاند و به 
راحتی و بدون هیچ مقاومتی چنــد فتیله پیچ روی من اجرا 
کرد و در  ۱۰ثانیه کار را تمام کرد و کار من هم تمام شد. برای 
دومین مرتبه است که با قرعه اسرائیل در مسابقات جهانی 
مواجه می شوم. یک بار نیز در مسابقات جهانی جوانان در 
سال ۲۰۱۳ به قرعه اسرائیل خوردم و به حقم که مدال طال 
بود نرســیدم. آن زمان قهرمان آسیا هم شده بودم و به من 
گفتند به اندازه پاداش قهرمان جهان که ۴۰ ســکه بود به 
تو می دهیم اما وقتی پدرم پس از مسابقات جهانی ۱۳۹۲ 
با نامه فدراسیون کشــتی به وزارت ورزش رفت و خواستار 
عمل مســئوالن به قول شان شــد به او گفته بودند، »به ما 
ربطی ندارد که پاداش کشــتی نگرفتنش مقابل اســرائیل 
را بدهیــم. بروید از هر کس که گفته با اســرائیل کشــتی 
نگیرید پاداش تان را از او بگیرید.« در نهایت هم به جای 
 ۴۰ ســکه فقط یک کارت هدیه یک میلیون تومانی دادند

 و تمام.«
کریمی  می گوید: »امسال هم قرار بود به نفرات اول 
۶۰ ســکه پاداش بدهند اما باز هم به کشــتی گیر اسرائیل 
خوردم و به حقم نرسیدم و همه زحماتم بر باد رفت. به راحتی 
قهرمان جهان می شــدم اما این اتفاق مانع آن شــد. من 
حریــف روس را به راحتــی می بــردم اما این اتفــاق باعث 
شــد او فینالیست شــود. من دیگر فینالیســت این وزن را 
که کشــتی گیر قزاق بود را پیش از این چهــار مرتبه  ۱۰بر 
صفر شکســت داده بودم. حتی تا ثانیه های پایانی فینال 
کشتی گیر روس شکست خورده بود اما در ثانیه های پایانی 

امتیاز گرفت و حریف قزاق را شکست داد و قهرمان شد.«
وی ادامه می دهــد: »کشــتی گیران وضعیت مالی 
خوبی ندارند و تنها دلخوشی همه ما به کسب مدال جهانی 
و پس از خوشــحال کردن مردم، گرفتن پاداش است. از 
مسئوالن وزارت ورزش انتظار دارم آنها نیز اینگونه مواقع به 

قول و تعهدات شان عمل کنند.»
اما چرا کریمی  حریف روســی اش را شکســت نداد. 
نهایتا در کشــتی بعدی از رویارویی با کشتی گیر اسرائیلی 
انصراف می داد. خــودش در این باره می گویــد: »اینکه 
می گویند روس را می بردی بعد با اسرائیل کشتی نمی گرفتی 
حرف درستی نیست چون با این کار کشتی گیر روس حذف 
می شد و روس ها به دلیل نفوذی که در اتحادیه جهانی دارند 
شدیدا معترض می شدند و آن وقت هم من و هم فدراسیون 

کشتی را محروم می کردند.«
علیرضا کریمی  اما برای همه ایرانی ها یک قهرمان 
است. او اگر چه با بدشانسی به حق خودش یعنی مدال طال 
نرسید اما  نشان داد کشــتی برای ایرانیان فراتر از مدال ها 
ارزشمند است جایی که باید غیرت و اخالق جوانمردانه را 

به رخ کشید.
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چند سال می خواهید در ایران بمانید؟
 در اولین دوره کاری ام پنج ســال اینجــا بودم. در 
مقطــع دوم، نیز هم اکنون ســومین ســال حضــورم را در 
پرســپولیس تجربه می کنم. حس بســیار خوبی در اینجا 
دارم. من و همکارانم در اینجا کامال با هم هماهنگ هستیم 
و مردم نیز مــا را پذیرفته اند. شــاد و ســرحالم و همکاران 
فوق العاده ای دارم. دوستان خوبی اینجا مرا یاری می کنند 
مثل مارک استیلینف، دســتیار اولم که مربی بدنسازی نیز 
است. همین طور ایگور پانادیچ که مربی دروازه  بانی است و 
به این مجموعه بوژیدار رادوشوویچ، گلر تیم را هم اضافه 
کنید. این مجموعه کوچک همکاران، عالی عمل می کنند. 
ما در حال کار در تیمی با بیش از ۴۰ میلیون هوادار هستیم. 
بدیهی است که ســطح انتظارات و امیدها، باال است. در 
عمل با سد و مشــکلی مواجه نیســتیم. چه از نظر مسائل 
زندگی، کار و شرایط موجود اوضاع این گونه است. آنها نیز 
از عملکردمان بسیار راضی هستند و برهمین اساس تالش 
می کنند که قرارداد ما را حداقل  دوسال دیگر تمدید کنند. 

چون تحت فشار هواداران و البته وزارت نیز هستند. 
 شما موافق ثبات و استمرار در کار هستید؟

 بیش از هر چیزی باید گفت که بسیار خوشحال و 
خوشبخت هستیم. چون همه انتظارات را برآورده کرده  ایم. 
ما حرفــه ای هســتیم. اما بایــد مراقب خانــواده  خود هم 
باشیم. البته یک سری پیشنهادات از کشورهای دیگر هم 
دریافت کرده  ایم. باید دید چه چیزی در این میان برای ما، 
همین طور باشگاه و سایر وابسته ها از همه بهتر است. سال 
گذشته قهرمان شدیم. بسیار درخشــان هم برنده شدیم. 
همه رکوردها را شکستیم. ۴ هفته مانده به پایان فصل، به 
لحاظ تئوری، جایگاه نخست را قطعی کردیم. ضمن آنکه 
بازی جذابی را هم ارائه کردیم. ایرانی ها هم اذعان کردند 
که روح و ســنت فوتبال ایران را تغییر دادیم. این مســاله 
شــادی زیادی را به همــراه آورد. در لیگ قهرمانان آســیا 

فوق العاده قابل توجه ظاهر شدیم. تا نیمه نهایی جام هم 
پیش رفته و در این مرحله مقابل الهالل عربستان شکست 
خوردیم که موفق ترین تیم آســیا اســت. آنها بیش از ۵۵ 
افتخار کسب کرده اند و به فینال رسیدند و توانایی رسیدن 
به مقام نخست جام را داشتند. ما در نخستین بازی مرحله 
نیمه نهایی بد آوردیم. ۴ تــن از بهترین نفــرات خود را در 
اختیار نداشتیم. در مجموع موفقیتی بزرگ کسب کردیم.« 
به نظر می رســد پرســپولیس حــاال دو بخش کامال 
متفاوت دارد. بخــش اول به خود تیــم برمی گردد. جایی 
که برانکو و شــاگردانش خوب نتیجه می گیرند و به خوبی 
انتظارات هواداران پرســپولیس را برآورده کرده اند و البته 
در این مســیر خوش شــانس هم بوده اند. بخش دوم اما 
به مدیریت باشــگاه برمی گردد. جایی که به نظر می رســد 
آرامش زیادی در این بخش وجــود ندارد. طاهری می رود 
و گرشاسبی جایگزین وی می شــود اما با این حال او نیز به 
دلیل بازنشسته بودن این روزها مورد انتقاد برخی رسانه ها 
قرار گرفته است. بنابراین پرسپولیس در بخشی که به تیم 

2 جام، ماموریت جدید پروفسور  
تمدید قرارداد برانکو می تواند هواداران را خوشحال کند

برمی گردد به دلیل کسب نتیجه حرف و حدیث ها را خاتمه 
داده اما اوضاع مدیریتی این باشگاه همچنان حاشیه هایی 
را به همــراه دارد. به این ســوال ها که خبرنگار تســنیم از 

گرشاسبی پرسیده و پاسخ های وی دقت کنید : 
»شــما بازنشســته هســتید و حکم سرپرستی 
باشگاه پرســپولیس را گرفتید، آیا این موضوع 
تعارضی با قانون منع به کارگیری بازنشســتگان 

ندارد؟
 بله، من بازنشسته هستم اما بر اساس همان قانون 
منع به کارگیری بازنشســتگان که مصوبه مجلس شورای 
اسالمی است، مدیرانی که در هنگام بازنشستگی مسئولیت 
داشتند و در حکم کارگزینی آنها هم درج شده است شامل 
این قانون نمی شــوند. از طرفی بنده ســابقه ایثارگری و ۵  
سال حضور در جنگ تحمیلی را دارم که ۸ ماه آن به صورت 
متوالی و با افتخار در جبهه دفاع مقدس بوده است که این 

دو موضوع استثنای این قانون است. 
 حضورتــان در هیات مدیره پرســپولیس چطور 

اتفاق افتاد؟
 پرســپولیس حدود سه ســال پیش اصال وضعیت 
خوبی نداشت. در آن زمان مدیرکل ورزش و جوانان استان 
تهران بودم کــه از طریــق روابط عمومی مطلع شــدم که 
ســایت ها خبر عضویت بنده را در هیات مدیره پرسپولیس 
مطرح کرده اند. همان موقع با دکتر گودرزی تماس گرفتم 
و ایشــان تاکید کرد که باید بــرای پرســپولیس هم وقت 
بگذاری و خدا را شــکر جمع خوبی در هیات مدیره تشکیل 
شد و همه بسیج شــدیم تا جایی  که با پیشرفت های بسیار 
خوبی همراه شد. در سال اول استحقاق قهرمانی را داشتیم 
اما اشــتباهات فاحش و مســلم داوری که حتــی از ما هم 
عذر خواهی کردند باعث شد به دلیل تفاضل گل قهرمانی 
را از دســت بدهیم. اما پرسپولیس در ســال دوم قهرمانی 
را با اقتدار برای هواداران پرشــمارش بــه ارمغان آورد و به 
جرات می گویم اگر مشــکل محرومیت هــا پیش نمی آمد 
در رقابت های لیگ قهرمانان آســیا هم قطعا فینالیســت 

می شدیم. 
 تصورتان از پرسپولیس امسال چیست؟

 نقشه راه مان این اســت که دو جام قهرمانی لیگ 
برتــر و جام حذفی را بــرای هــواداران به ارمغــان آوریم و 

کسب نتایج خوب،  قهرمانی فصل گذشته و مدعی 
بودن در فصل جاری، دریافت یک ســری پیشنهادات 
مربیگیری در تیم های ملی خارجی و فراتر از اینها داشتن 
یک شخصیت ویژه باعث شده تا آقای ایوان حاال به سوژه 
داغ رسانه ها تبدیل شــود. این روزها یکی از مهم ترین 
ماموریت های مدیران تیم پرطرفدار پرســپولیس این 
اســت که قرارداد برانکــو ایوانکوویــچ را تمدید کنند. 
ماموریتی که چندان هم سخت به نظر نمی رسد.  هفته 
گذشته روزنامه وچرنی  لیست کرواسی با در نظرگرفتن 
همه این موضوعات، مصاحبه ای با برانکو ترتیب داد که 
شاید مهم ترین بخش های آن به مساله تمدید قرارداد 

ایوانکوویچ با سرخ های پایتخت برمی گشت . 
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در صددیم که حضور پرقدرت تــر از فصل قبل هم در لیگ 
قهرمانان آسیا داشته باشیم. 

 اهداف خوبی اســت اما شــما از دو پنجره نقل و 
انتقاالت محروم شدید؟

 بله، درســت است و این مشــکل بزرگی محسوب 
می شود اما اولویت اول ما این اســت که این مشکل را به 
صورت دوســتانه با ریزه اســپور ترکیه حل کنیم. از طرفی 
وکیل حقوقی قوی به خدمت گرفته ایم که امور را به خوبی 

پیش ببریم. به آینده امیدواریم. 
 موضــوع برانکــو چــه می شــود ؟ بســیاری از 
عالقه مندان پرســپولیس نگــران وضعیت این 

مربی هستند .
 با برانکو جلسات خوبی را داشتیم و به تفاهم اولیه 
برای ادامه حضورش در پرسپولیس رسیده ایم. در روزهای 
آینده هم قرار است جلسات نهایی را با ایشان داشته باشیم 
و تا چند روز دیگر می توانیم خبر خوب و نهایی ماندن آقای 

برانکو را به هواداران بدهیم. 
 در برخی رسانه ها از پیشنهاد تیم ملی ازبکستان 
به برانکو خبرهایی درج شــده بــود. پس به نظر 

شما برانکو ماندنی است؟
 شک نکنید که عالقه برانکو به ایران و پرسپولیس 
واقعا ستودنی و ارزشمند است. او به تیم و هواداران عالقه 
دارد. اجازه بدهید روزهای آینده خبر خوب ماندن برانکو را 

در جلسه نهایی به اطالع هواداران برسانم.« 
به نظر می رسد گرشاســبی هم که به تازگی جانشین 
طاهری شده اســت به خوبی می داند که دو موضوع بزرگ 
باعث نگرانی پرسپولیسی ها شده است. به مشکل خوردن 
مســاله تمدید قرارداد بــا برانکــو و حل نشــدن اختالف 
پرســپولیس با ریزه اســپور. با این حال اوضــاع در درون 
باشگاه پیچیده تر از آن شده که به این زودی ها سر و سامان 

تازه ای بگیرد. 
خبرگزاری مهر هفته گذشــته در گزارشــی نسبت به 
اوضاع آشــفته مدیریتی در باشــگاه پرســپولیس اینگونه 
اشاره های ظریفی داشت. مهر نوشت: »استعفای دو نفر 
اول باشگاه پرســپولیس و دیدارهای مشــکوک بازیکنان 
و ســرمربی سرخپوشــان با فردی که به ادعای مسئوالن 
یکی از بدهکاران بانکی است، نگرانی هایی را ایجاد کرده 
است. پس از آنکه علی اکبر طاهری از مدیرعاملی باشگاه 
پرسپولیس کنار رفت و گرشاسبی سرپرستی این باشگاه را 
برعهده گرفت، محمدعلی ترکاشــوند، معاون اقتصادی 
باشــگاه هم با بیان اینکه نمی تواند به کارش ادامه دهد از 
مسئولیت خود استعفا کرد. دو نفر اول باشگاه پرسپولیس 
درحالی از مسئولیت هایشــان اســتعفا کردند که تعدادی 
از بازیکنان این تیم طــی روزهای گذشــته مالقات های 
جداگانــه ای با رئیــس پیشــین هیات مدیره این باشــگاه 
داشته اند و پس از خروج از جلسه با وی به تعریف و تمجید 

از او پرداخته اند. 
تکمیــل ایــن ماجــرای مشــکوک، دیــدار برانکو 
ایوانکوویچ با وی بود که در آســتانه تمدید قــرارداد بود و 
قبال اعالم کرده بود که با مســئوالن باشگاه به توافق های 
خوبی رسیده اســت اما ظاهرا رئیس پیشــین هیات مدیره 
پرســپولیس می خواهد تمدید قرارداد برانکو را هم به اسم 

خودش تمام کند!«
به نظر می رسد تصمیمات در مورد آینده پرسپولیس در 
محلی خارج از باشگاه گرفته می شود و مدیریت باشگاهی 
که زیر مجموعه وزارت ورزش است به منزل شخصی فردی 
منتقل شده که ماه های گذشته را به خاطر بدهی های بانکی 
و اتهام های مالی که به او وارد شده بود در بازداشت به سر 
می برد. درست است که باشگاه پرســپولیس با مشکالت 
مالی دست به گریبان است و بازیکنان هم به جز پول به چیز 
دیگری فکر نمی کنند و سمت کسی می روند که پول دارد، 

اما آیا نباید همه این اتفاقات از کانال باشــگاه و طبق روال 
اداری صورت بگیرد؟ آیا این نشســت ها در راستای برخی 

اهداف برای آینده نیست؟ 
 برگزاری چنین نشست هایی اگر با هماهنگی باشگاه 
باشــد ایرادی ندارد و نمی توان خیلی به آن نقــد وارد کرد 
اما اینکــه محل برگــزاری چنین جلســاتی جای باشــگاه 
پرســپولیس را بگیرد و به محل تصمیم گیــری برای آینده 
این باشگاه تبدیل شود قطعا مشکل ساز خواهد بود و یک 
اقدام غیرحرفه ای اســت و به جز تضعیف مدیریت باشگاه 
ثمره دیگــری نخواهد داشــت. اگر قرار اســت کمکی به 
باشــگاه صورت بگیرد بایــد روال اداری و قانونــی خود را 
طی کند و طوری نباشد که ماجرای درگیری رئیس پیشین 
هیات مدیره سرخپوشــان با علی اکبر طاهری دوباره تکرار 
شود و مشخص نشــود چقدر به باشگاه کمک شده و از چه 

کانالی رفت و آمد مالی صورت گرفته است. 
اما همه ایــن انتقادها باعث نمی شــود کــه مدیران 
باشگاه پرسپولیس شرایط را به سمت حرفه ای شدن پیش 
ببرند. موضوعی که برخی رسانه ها تاکید دارند مورد تاکید 
رئیس هیات مدیره این باشگاه هم بوده اما بقیه اعضا چندان 
به آن اهمیت نمی دهنــد. با این حال عضــو هیات مدیره 
باشگاه پرسپولیس از برگزاری نشست های مثبت با سرمربی 
کروات سرخپوشان برای ماندن در این تیم خبر داده و گفته 
است: »تمدید قرارداد برانکو قطعی شده است. حمیدرضا 
گرشاسبی سرپرست باشگاه پرسپولیس از سوی هیات مدیره 
این باشگاه موظف شد تا پیگیر بحث تمدید قرارداد برانکو 
ایوانکوویچ شود. جلسه ای که خروجی اش رضایت طرفین 
را به همراه داشــته اســت و قرار اســت بــه زودی قرارداد 

سرمربی پرسپولیس تمدید شود.« 
هیات مدیــره  عضــو  حاجی بیگــی،  محمدرضــا 
باشــگاه پرســپولیس نیز در گفت وگو با مهر، گفته است: 
»خوشبختانه باید بگویم بحث ماندن برانکو در پرسپولیس 
قطعی است و مشکلی برای تمدید دوساله قراردادش وجود 
ندارد. فکر می کنــم خیلی زود برگه تمدید قرارداد ایشــان 
امضا شود تا خیال هواداران را بابت حضورش راحت کنیم. 
برانکــو ایوانکوویچ نیز در مصاحبه هایــی که طی روزهای 
گذشته داشته تاکید کرده است برای ماندن در پرسپولیس 
تمایل زیادی دارد و با باشگاه هم نشست های خوبی داشته 

و به زودی توافق نهایی صورت خواهد گرفت.« 
اما مربــی که ایــن روزها موضــوع تمدید قــرارداد 
پرسپولیس با او به مهم ترین دغدغه هواداران تبدیل شده 
اســت ویژگی های خاصی دارد. بد نیست دوره درخشان 
حضور برانکو در پرســپولیس تا اینجای کار را مرور کنیم؛ 
برانکو ایوانکوویچ فروردین سال۹۴ هدایت پرسپولیس را 
به  دست گرفت و در حال  حاضر تا خرداد۹۷ با سرخپوشان 
قرارداد دارد. به این ترتیب او تا همین جا هم به مدت سه 
سال  و نیم سرمربی قطعی پرسپولیس بوده است اما حاال 
ممکن است این دوره طوالنی همکاری با یک افزایش دو 
ساله هم مواجه شود. برانکو که قرارداد اولش را به مدت 
یک  و نیم فصل و قرارداد دومش را بــه مدت دو فصل با 
پرسپولیسی ها بســته بود، حاال بار دیگر در آستانه تمدید 
دو ساله قراردادش قرار گرفته که این مساله می تواند عمر 
مربیگری او در پرســپولیس را به پنج ســال  و نیم برساند. 
اگر این اتفــاق رخ بدهد بعد از علی پرویــن که طی چهار 
دوره مجموعا ۱۷سال ســرمربی پرسپولیس بوده، برانکو 
به دومین رکورددار ثبات روی نیمکت پرســپولیس تبدیل 
خواهد شد. پیش تر آلن راجرز و علی دایی هم حدود سه 
سال سرمربی پرســپولیس بودند اما حاال برانکو با سرعت 
در حال عبور از آنها اســت؛ آن هم در دوره و زمانه ای که 
»ثبات« به یک گوهر نایاب در فوتبال ایران تبدیل شده 
و عمر بسیاری از مربیان پرسپولیس حتی به شش ماه هم 
نمی رسد . برانکو هفته گذشــته بعد از پایان جلسه مربوط 

به تمدید قراردادش با پرسپولیس در مقابل ساختمان این 
باشــگاه به خبرنگاران گفت که در آســتانه تمدید رسمی 
همکاری با سرخپوشــان قــرار گرفته و تنها بحث بر ســر 
برخی جزئیات باقی مانده اســت. بعد از او هم حمیدرضا 
گرشاسبی طی مصاحبه ای مدعی شد خبر تمدید قرارداد 
برانکو به زودی به اطالع هواداران خواهد رســید. با این 
اوصاف ظاهرا دیگر مشکلی باقی نمانده. نکته جالب در 
مورد برانکو این است که او ســه قراردادش را با سه مدیر 
مختلف در پرسپولیس بســته. ابتدا نژادفالح در روزهای 
آغازین ســال۹۴ از بین دو گزینه برانکو و افشــین قطبی 
به مربی کــروات رای داد و با رفع مشــکل بدهی مالیاتی 
ایوانکوویچ رســما اولین قرارداد را با وی به امضا رساند. 
پس از آن هم نوبــت به علی اکبــر طاهری رســید که در 
میانه های لیگ پانزدهم قــرارداد این مربی را به مدت دو 
سال دیگر تمدید کند و نهایتا نیز گرشاسبی سومین قرارداد 
برانکو را تنظیم و امضا می کند. در این میان برانکو دوران 
همکاری بسیار خوبی را با علی اکبر طاهری داشت و از این 
نظر کار گرشاسبی برای ساختن یک رابطه دوسویه شبیه  

شرایط دو سال گذشته، تا حدودی دشوار است. 
اما پرسپولیسی ها در حالی برای تمدید قرارداد برانکو 
اقدام کرده اند که این اواخر زمزمه هایی در مورد پیشنهاد 
تیم ملی ازبکســتان به این مربی در محافل رســانه ای به 
گوش می رســید. به هر حال برانکو ســوابق بسیار خوبی 
دارد. او هم در تیم ملی ایران و هم در لیگ های باشگاهی 
کرواســی و چین نتایج خوبــی گرفته و از زمانــی هم که 
به پرســپولیس آمده، این تیم را متحول کرده اســت. در 
حال  حاضر برانکو با سرخپوشــان ســابقه یک قهرمانی، 
یک نایب قهرمانی، یــک بار صعود به نیمــه  نهایی لیگ 
قهرمانان آســیا و پیروزی در ســه د ربی از شــش مسابقه 
برگزار شــده را دارد و در فصل جدید هم کــه تیمش را در 
صدر جدول نگه داشته. به این ترتیب طبیعی است که او 
همیشه پیشنهادهایی داشــته باشد. به عالوه دو نیمکت 
تیم های ملی ایران و کرواســی هم بعــد از جام  جهانی به 
او چشــمک می زنند و در این شرایط اســت که می بینیم 
تمدید قرارداد زودهنگام برانکو با پرسپولیس می تواند چه 
اهمیتی فوق العاده ای پیدا کند. به هر حال باید صبر کرد 
و دید این پروژه دشوار طی روزهای آینده با موفقیت همراه 

خواهد شد یا نه؟
با همه اینها تغییر و تحوالتــی در راس هرم مدیریتی 
باشگاه پرســپولیس باعث نگرانی هایی نزد هواداران شده 
است. اگر چه سرخپوشان همچنان به کسب نتایج مطلوب 
ادامه می دهند و هفته گذشته هم توانستند با پیروزی برابر 
پارس  جم دوباره به صدر جدول رده بندی برگردند اما اتفاقات 
بیرون از زمین به دغدغه ســرخ ها تبدیل شده است. رفتن 
علی اکبر طاهــری که با هــر معیاری یک مدیــر موفق در 
پرسپولیس به شمار می رفت، باعث می شود همه احساس 
خطر کنند؛ به خصوص که باشگاه پرسپولیس در یک دهه 
گذشته از نظر بی ثباتی در حوزه مدیریت و نیز حضور مدیران 
ناموفق، به یک مثال دم دستی تبدیل شده بود. با این وجود 
طاهری جدا شــده و فعال حمیدرضا گرشاســبی به عنوان 
سرپرست موقت، امور باشگاه را به  دست گرفته است. در 
چنین شرایطی او برای محبوب شدن نزد هواداران، نیاز به 
یک پروژه فوری و چشمگیر دارد و البته چه برنامه ای بهتر 
از تمدید قرارداد برانکو؟ مربی کروات که در این سال ها به 
شکلی معجزه آسا سر و سامانی به شرایط باشگاه داده است، 
به شدت نزد هواداران محبوبیت دارد؛ به طوری  که در همه 
بزنگاه های فنی و بحرانی بسیاری از هواداران در صفحات 
مجازی با هشتگ »هر چی برانکو بگه« پشتیبانی خودشان 
از این مربی را ابراز کرده اند. بنابراین تمدید قرارداد برانکو 
می تواند هواداران را خوشحال کند و البته به تثبیت موقعیت 

گرشاسبی هم یاری برساند. 
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محمود مشــحون متولد ۱۳۲۰ تهران دارای مدرک 
کارشناســی تربیت بدنی و علوم ورزشی اســت. او در سال 
۱۳۳۹ به عضویت تیم ملی بسکتبال در آمد و تا سال ۱۳۴۹،  
که به علت مشــکالت خانوادگی بــا ورزش قهرمانی وداع 
کرد در تیم ملی حضور داشت. رئیس هیات بسکتبال ری،  
دبیر هیات بسکتبال آموزشگاه های تهران،  رئیس انجمن 
بسکتبال آموزشــگاه ها کشور،  دبیر فدراســیون هندبال، 
 رئیــس انجمن هندبــال آموزشــگاه ها،  دبیر فدراســیون 
بسکتبال،  رئیس موقت شورای ورزش جمهوری اسالمی 
ایران و عضو شــورای عالی ورزش آموزشگاه های کشور،  
رئیس فدراســیون هندبــال و عضو هیــات اجرایی کمیته 
ملی المپیک،  عضو شورای برون مرزی سازمان،  خزانه دار 
بازی هــای تدارکاتی بــرای اعزام به مســابقات آســیایی 
ســئول،  عضو هیات طرح و کمیته طرح و برنامه سازمان 
تربیت بدنی، نایب رئیس کنفدراســیون بســکتبال آسیا و 
قائم مقام حوزه معاونــت فنی و امور اداری فدراســیون ها 
با حفظ ســمت فدراسیون بســکتبال از جمله مشاغلی بود 
که مشحون  طی سالیان گذشــته مسئولیت آنها را برعهده 
داشــت. اگر چه قانون منــع به کارگیری بازنشســتگان در 
دســتگاه های اجرایی موضوع جدیدی نیســت،  اما بعد از 
مهلت ۱۰ روزه سازمان بازرسی کل کشــور در مورد منع به 
کار گیری بازنشستگان در وزارت ورزش و فدراسیون های 
ورزشــی محمود مشــحون رئیس ۷۹ ســاله فدراســیون 
بســکتبال مجبور به پایان دادن به ریاستش در فدراسیون 

بسکتبال شد.
در حالــی که هنــوز چند ماهــی از انقالب اســالمی 
نگذشته بود، مشــحون روی صندلی ریاســت فدراسیون 
بسکتبال نشســت تا به عنوان اولین رئیس این فدراسیون 
بعد از انقالب نامش را در تاریخ ثبت کند. مدت زمان ریاست 
مشحون بر فدراسیون بسکتبال حدود یک سال طول کشید 
چرا که وی در سال ۱۳۵۹ جای خود را به علی مقدسیان داد. 
مشحون برای بازگشت دوباره به راس فدراسیون بسکتبال 
۱۴ سال منتظر ماند و در سال ۱۳۷۳ دوباره سکان هدایت 
این فدراســیون را بر عهده گرفت. این بــار برخالف دوره 

اول مدت زمان ریاســت وی بر این فدراســیون حدود سه 
سال طول کشید و وی در سال ۱۳۷۶ کلید فدراسیون را به 
مهرداد آگین داد. اما مشــحون که نمی توانست دوری از 
فدراسیون را تحمل کند در ســال ۱۳۸۱ دوباره برای پست 
ریاست فدراسیون بسکتبال نام نویسی کرد و توانست دوباره 
به این فدراســیون راه پیدا کند که این بار بر خالف دو دوره 
قبلی مدت زمان ریاست وی بر فدراسیون بسکتبال طوالنی 
مدت بود چرا که وی تا سال ۹۶ در راس این فدراسیون قرار 

دا شت و کار ها را پیش می برد.
البته مشحون در انتخابات سال ۹۴ که در خرداد ماه 
برگزار شد به دلیل بازنشسته بودن نیاز به مجوز هیات وزیران  
داشــت که در آن زمان با وجود اینکه ۷۷ سال سن داشت 
موفق شــد این مجوز را بگیرد و با رای مجمع فدراســیون 
بسکتبال دوباره بر مسند قدرت بنشیند؛ او برنامه های زیادی 
در ســر داشــت و به قول خودش قرار بود تا سال ۱۳۹۸ در 
فدراسیون بماند؛ اما با دو سال ریاست در تاریخ دوم آذر ۹۶ 

به صورت رسمی از فدراسیون بسکتبال کناره گیری کرد.
تیم ملی  بســکتبال ایران بــرای رقابت های انتخابی 
جام جهانــی ۲۰۱۹ یکم آذرماه با بدرقه محمود مشــحون 
راهی اردن شد تا در این رقابت ها مقابل تیم های همگروه 
خود به میدان برود و جواز حضور در مسابقات جام جهانی 
۲۰۱۹ را کســب کند. با رفتن تیم ملی بســکتبال به اردن،  
مشحون هم راهی وزارت ورزش و جوانان شد تا در جلسه با 
وزیر ورزش و جوانان در مورد آینده کاری اش در فدراسیون 

تصمیمات جدی بگیرد.
تصمیمات اتخاذ شــده در نهایت به این ختم شد که 
پدر بســکتبال ایران باید به دوران ریاستش در فدراسیون 
بســکتبال پایان دهد. البته بدیهی بود که وزارت ورزش  و 
 جوانان نمی توانســت در مورد پایان ریاســت مشحون در 
فدراسیون مداخله مســتقیم کند چرا که این کار برخالف 
منشور بین المللی  المپیک بود و خطر تعلیق را برای بسکتبال 
ایران به بار می آورد،  از همین روی مســئوالن،  مشــحون 
را مجاب کردند که از ســمت خود اســتعفا دهــد تا مدتی 
فدراسیون با سرپرست اداره شود و مقدمات برگزاری مجمع 

و انتخابات این فدراســیون فراهم شــود. ضمن اینکه به 
پیشنهاد سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان قرار شد مشحون 
در وزارت ورزش و جوانان در اتاق فکر کار مشاوره را انجام 

دهد تا از او که مدیری با تجربه است باز هم استفاده شود.
به هر حال محمود مشحون که پدر مهربان بسکتبال 
ایران لقب گرفته اســت؛ پرونده ریاســتش در دوم آذر ماه 
بسته شــد؛ از این فدراســیون رفت و حاال فصل جدیدی 
در زندگی مشــحون و بســکتبال ایران رقم خواهد خورد. 
هرچند برخی منتقدان او که ســال های اخیر تعدادشــان 
بیشتر از گذشته شده بود؛ از استعفای او خوشحال هستند 
و منتظرند تا با روی کار آمدن مدیری جدید اقتدار بسکتبال 
باز هم برگردد اما نباید خدمات مشحون را به بسکتبال ایران 
نادیده گرفت؛ او تنها رئیس فدراســیون بســکتبالی  است 
که حضــور در المپیک،  حضور در دو جــام جهانی، اولین 
قهرمانی بزرگساالن آسیا و قهرمانی جوانان آسیا و همچنین 
نایب قهرمانی و عنوان ســومی  در بازی های آسیایی را  در 
کارنامه خود ثبت کرده  است. همچنین مشحون تنها رئیس 
تاریخ بسکتبال ایران است که در سال ۸۶ اسکار بسکتبال 
جهانی را دریافت کرد. هر چند این اواخر مدیریت ضعیف 
او شرایط ســختی برای بســکتبال رقم زد؛ لیگ بسکتبال 
در دهه ۸۰ با ۱۶ تیم نمایش قدرتمندانه ای داشت اما این 
شرایط کم کم ضعیف شــد و کار به جایی رسید که امسال 
لیگ تنها با ۹ تیم در حال برگزاری است. او البته در راهیابی 
دوباره تیم ملی بــه المپیک هم ناکام بــود چرا که تیم ملی 
بســکتبال بعد از المپیــک چین،  دیگر شــانس حضور در 
المپیک لندن و ریو را به دست نیاورد. نسل طالیی بسکتبال 
ایران هم که روزی مقتدرانه در میادین ورزشــی به میدان 
می رفت در سال های پایانی ریاست مشحون در بسکتبال 
با بهانه جوانگرایی از میدان حذف شدند در حالی که همین 
بازیکنان در لیــگ چین به میــدان می روند. بــه هر روی 
مشحون رفت تا وزیر ورزش و جوانان به دنبال کناره گیری 
وی از ریاست فدراسیون بسکتبال ایران،  نصرالله پریچهره 
را به عنوان سرپرست این فدراسیون معرفی کند. باید دید 

بسکتبال از این پس در چه مسیری قرار خواهد گرفت؟

گزارش ویژه

پایان در دوم آذر

دوران مدیریت مشحون در بسکتبال موفقیت آمیز بود
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آقای مشحون! درباره جدایی تان از فدراسیون 
بسکتبال صحبت می کنید؟

  قبل از هر چیز باید از همــه عزیزانی که طی این 
سال ها در کنار بسکتبال بودند تشــکر کنم. دوستانی که 
در رسانه ها فعالیت دارند و همه منتقدان و کارشناسان که 
سعی کردند با  نظرات شان به بسکتبال کمک کنند. بحث 
جدایی من هــم باالخره دیر یــا زود باید اتفــاق می افتاد. 
اگر امــروز این اتفاق رخ نمی داد شــاید یک مــاه دیگر یا 
یک ســال دیگر رخ می داد. اما باالخره بایــد این جدایی 

صورت می گرفت. نمی توانم بگویم برای 
من ســاده اســت. به هر حــال فعالیت دو 
دهه ای در یک فدراسیون باعث می شود 
که شما عاشــقانه کارتان را انجام بدهید 
و ســعی کنید که بهترین اتفاق ها را برای 
فدراســیون تحــت نظرتــان رقــم بزنید 
 تشــخیص عزیزان ایــن طور بــود که از 
این بــه بعد باید شــرایط به گونــه دیگری 

پیش برود. 
عالقه مند نبودید که ادامه بدهید؟ 

ناراحت نیستید؟
  نه. واقعا گالیه ای نیست. حتی 
استقبال هم کردم. چرا باید ناراحت باشم ؟ 
به هر حال دوستان تا دیروز نسبت به بنده 
لطف داشتند و تشــخیص داده بودند که 
باید در این پســت به مملکتم خدمت کنم 
اما امروز تشــخیص دادند که فرد دیگری 
باید ایــن راه را ادامه بدهد. مســاله مهم 
بودن من نیست بلکه مســاله مهم بودن 
بسکتبال و توسعه این رشته ورزشی است. 
به نظر می رسد سیستم مدیریتی 
طی دهه های اخیر به شما اعتماد 
ویژه ای داشته اســت. این طور 

نیست؟
  مــن خــودم را مدیــون نظــام 
می دانــم. این نظام به مــن اعتماد کرد و 
به من فرصت داد که برای بسکتبال کاری 
بکنم و من خدا را شاهد می گیرم که آنچه 

در توانم بود خرج کردم تا بسکتبال ایران رشد کند. 
از عملکردتان راضی هســتید؟ امــروز وقتی به 
بســکتبال نگاه می کنید به خودتــان نمره قبولی 

می دهید یا خیر؟
  نمی توانم بگویم از عملکردم راضی هستم. کدام 
بقال را پیدا می کنید که بگوید ماست من  ترش است ؟ این 
موضوعی است که دیگران باید راجع به آن صحبت کنند. 
من سال ۸۱ افتخار خدمت کردن در فدراسیون بسکتبال 

دوباره نصیبم شد. 
از همــه آنهایی که در آن ســال به مــن رای دادند و 
دوباره به من اعتماد کردند سپاسگزارم. وقتی دوباره وارد 
فدراسیون شــدم یادم می آید که حتی یک مدال نقره هم 
نداشــتیم. یک مدال برنز داشتیم که در ســال ۱۹۵۱ در 
مسابقات دهلی نو به دست آمده بود. مسابقاتی که تنها ۷ 
تیم شرکت کننده داشــت و ایران در آن بازی ها سوم شده 
بود. از آن سال تا امروز که من با شما صحبت می کنم اگر 
به کلکســیون افتخارات بســکتبال ایران نگاه کنید بیش 
از ۸۰ مدال کســب شــده که ۶۸ مدال آن طال است. ما 

در رده های مختلف تیمی به افتخارات بزرگی دســت پیدا 
کردیم و البته این موفقیت ها ساده نبود. واقعا با سختی و 
تالش به دست آمد. یک مجموعه همدل در کنار هم کار 

کرد تا بسکتبال ایران جهش خوبی داشته باشد.
پس آمار می گوید که شما موفق بوده اید. 

  به هر حــال اگــر بخواهیم بــا زبان آمــار درباره 
بســکتبال صحبت کنیم متوجه می شــویم کــه اتفاقات 
خیلی خوبی طی این سال ها در بســکتبال  ایران رخ داده 
است. حضور تیم های ملی ما در جام جهانی، در مسابقات 
 آســیایی و در المپیک ، همه اینها موفقیت هایی است که 
می توانیــم درباره اش صحبــت کنیم اما  ترجیــح من این 
است که دیگر عزیزان بنشینند و کارنامه ما در فدراسیون را 
بررسی کنند. اطمینان دارم که در کنار  قوت ها نقاط ضعفی 
هم در کار وجود داشــته که شاید بهتر است درباره شان در 
فرصت دیگری صحبت کرد. به هر حال گفتن موفقیت ها 
از زبان مــن خیلی جالب نیســت. اما ایــن را بگویم که ما 
 با دســت خالی بســکتبال را اداره کردیم. امکانات کافی

 نداشتیم. 

مدیون نظام هستم
گفت وگوی مثلث با محمود مشحون

دوم آذرماه محمود مشحون، رئیس فدراسیون 
بسکتبال به ریاست19 ساله اش بر این فدراسیون 
به دلیــل قانون منع بــه کارگیری بازنشســتگان در 
دســتگاه های اجرایــی پایــان داد و از ســمت خود 
استعفا کرد. او درباره این استعفا و دوران حضورش 
در فدراسیون بسکتبال حرف های جالبی را مطرح 
کرده. گفت وگوی مثلث با رئیس پیشین فدراسیون 

بسکتبال را می خوانید.

ما سال ها است که به دنبال ایجاد سالن های متعدد 
می گشــتیم. این مساله ای است که بســکتبال به آن نیاز 
دارد ، سالن های متعدد برای بســکتبال بازی کردن. من 
و همه دوســتانم یعنی مدیران عامل باشــگاه ها، روسای 
هیات ها، مربیان، داوران، بازیکنان و همه و همه ســعی 
کردیم امکاناتی برای بسکتبال فراهم کنیم. موفقیت هایی 
هم در این راه داشتیم. این قدر موفق بوده ایم که بگوییم 
امروز آسیا برای بسکتبال ایران کوچک است و ما جهانی 
شــده ایم. بازی با قطر را دیدید؟ تیمی کــه در ثروت غرق 
شده است ، تیمی چند ملیتی که هنوز هم حریف ما نیست. 
دوســت داشــتید کــه همچنان بــه کارتــان در 

فدراسیون بسکتبال ادامه بدهید؟
  خدا را شکر می کنم که توانستم طی این سال ها به 
این رشته ورزشی خدمت کنم. از سازمان بازرسی کل کشور 
هم تشکر می کنم. من هرگز نخواستم سدی باشم مقابل 
رشد و توسعه بســکتبال. از این به بعد هم 
نخواهم بود. پس با افتخار عرصه را برای 
مدیر بعدی باز کردم تا بسکتبال بتواند به راه 
خودش ادامه بدهد. اگر تا دیروز احساس 
می کردم مصلحت بسکتبال این است که 
من به فدراســیون برگردم امروز باتوجه به 
نامه دوســتان عزیز در سازمان بازرسی کل 
کشــور مصلحت این بود که نسبت به این 
حکم تمکین کنم و از فدراسیون بسکتبال 

بروم. 
ســازمان  روســای  و  وزرا  بــا  شــما 
تربیت بدنــی مختلفــی کار کرده ایــد. 
دربــاره بهتریــن دوره و بدتریــن دوره 

کاری تان صحبت می کنید؟
  مــن بــا خیلی هــا کار کــردم. 
نمی گویم دوران پر چالشی نداشته ام. اما 
اجازه بدهید که از کسی اسم نبرم تا خدای 
نکرده دلخوری یا حاشیه ای به وجود نیاید. 
باالخره همــه آنهایی که قرار اســت با هم 
در فضایی حرفه ای کار کننــد خواه ناخواه 
دچار اختالف یا اختالف سلیقه می شوند. 
به جرات به شــما می گویم کــه بیش از هر 
رئیس فدراســیون دیگری مورد  بی مهری 
قرار گرفتم و البته بیش از هر رئیس دیگری 
در مقابل ایــن  بی مهری ها مقاومت کردم. 
در همه برهه هــا. آن وقت هایــی که همه 
تالش ما ایــن بود که یک ســالنی در مرکز 
شهر داشته باشیم بعضی ها برای فدراسیون 
دیگری می رفتند سالن می ســاختند. آن وقت ها که حتی 
پول بخشی از سالن کمیته ملی المپیک را هم داده بودم و 
متعهد شده بودم که تمام و کمال پولش را پرداخت کنم تا 
سالن به بسکتبال برسد آقایان می رفتند سالن را به دیگری 
می فروختند. اما اجازه بدهید وارد این حیطه ها نشوم. چون 
درد دل های زیادی دارم.  با همه اینها تنها فدراسیونی که 

جایزه اسکار جهانی گرفت فدراسیون بسکتبال بود.
باز هم با بسکتبال همکاری می کنید؟

  آرزو دارم که بســکتبال به راه خودش به درســتی 
ادامه بدهد و بهترین اتفاق ها برای این رشــته ورزشی رخ 
بدهد. بسکتبال طی سال های اخیر به دلیل همدلی همه 
عزیزان و زحمتکشــان در مســیر پرافتخاری قــرار گرفته 
است. امیدوارم از این به بعد هم این همدلی وجود داشته 
باشد و شــاهد توفیقات روزافزون تیم های ملی کشورمان 
باشیم. در پاسخ به سوال شما هم باید بگویم که هر کمکی 
از من ســاخته باشــد دریغ نمی کنم. هر چند تشــخیص 
دوســتان این بوده که باید بروم و شاید به کمک من دیگر 

نیازی نداشته باشند. 
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التاری 
آخرین خبرها از فیلم تازه 
محمد حسین مهدویان 

بعد از دو فیلم زیبا و تحسین شده  ایســتاده در غبار و 
ماجرای نیمروز، باید شروع سومین فیلم بلند محمد حسین 
مهدویان را هم یک اتفاق مهم دانست ؛ فیلمی  که در همان 
گام اول ساخته شــدن با جنجال هایی همراه بود و حتی تا 
حد توقیف ساخت هم پیش رفت. مهدویان این بار به سراغ 
فیلمی  متفاوت از فضای ســاخته های قبلــی اش رفته و با 
بازیگران جوان تری در فیلم جدیــدش همکاری می کند. 
زیبــا کرمعلی و ســاعد ســهیلی دو بازیگر اصلــی و جوان 
هستند. »التاری« یک فیلم اجتماعی است که با موضوع 
قاچاق زنان و دختران ایرانی به کشــورهای عربی نوشــته 
شده است. این فیلم به کارگردانی محمدحسین مهدویان 
و به تهیه  کنندگی ســیدمحمود رضوی در مرحله تولید قرار 
دارد و برای اولین بار در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر 
به نمایش در می آید. پیش از این حضور  هادی حجازی فر 
و جواد عزتی در این فیلم اعالم شــده بود. تدوین التاری 
همزمان با فیلمبرداری توســط حسین جمشیدی گوهری 
درحال انجام اســت. این کارگردان جوان در هفته ای که 
گذشت تصاویر جدیدی از فیلم ســینمایی التاری ساخته 
جدیدش منتشر کرد. محمدحسین مهدویان با انتشار این 
تصاویر نوشــت: »فیلم ســینمایی التاری...  تا اینجا که 
تجربه بسیار متفاوت، جذاب و البته ســختی بود. حاال تا 

ببینیم آخرش چی میشه ... « 

  مشکل پروانه 
 ســختی های فیلم التاری قبل از شروع فیلمبرداری 
و در زمان گرفتن پروانه ســاخت شــروع شــده بود. فیلم 
ســینمایی التاری در ابتدا برای دریافت پروانه ســاخت با 
مشکالتی مواجه شد . پس از ارائه این فیلمنامه به شورای 
پروانه ساخت، اعضای این شــورا در ابتدا مخالفت خود را 
با صدور پروانه ســاخت این فیلمنامه اعالم کردند و جمال 
شورجه یکی از اعضای آن در مصاحبه ای گفت مصلحت 
نیست فیلمسازی چون مهدویان با ســاخت این فیلمنامه 
که موضوع حساســیت برانگیزی دارد دچار حواشی شود: 
» عنوان فیلم در ابتدا »نوشــین« نام داشت و نسبت به دو 
فیلم قبلی مهدویان کامال متفاوت و در ژانر اجتماعی بود. 
احساس کردیم با سابقه درخشان ایشان در چند کاری که 
ارائه داده اند، صالح نیســت این فیلم را بسازند و امیدوارم 

بتوانند کار بهتری در ادامه بسازند.«
بعد از این بود که حتی خود مهدویان هم از ســاختن 
فیلم »التاری « نا امید شــد و دو صفحه اینســتاگرام خود 
از ســاخت فیلمنامه جدیدی با نام »الغرها باز می گردند« 
خبر داد: » با همه تالش و عشــقی که خــرج اش کردیم، 
نشد که نشد که نشد. دالیل اش طوالنی و مفصله. دوست 
ندارم خیلی مرور کنم . به خصوص حاال که ازش گذشتیم تا 

برســیم به یک راه تازه. نه که حال مون گرفته نشده باشه، 
شد! ولی همه تالش مون رو کردیم که گرفتار یأس نشیم. 
چه می دونم؟! شــاید یک روزی که خیلی هم دور نباشــه 
»التاری« رو بسازیم اش. مطمئنم فیلم جذاب و درجه یکی 

می شه. ولی اون زمان به هر دلیل امروز نیست.«

  حل مشکل 
...اما عاقبت این فیلم توانست نظر مساعد شورای 
پروانه ســاخت را جلب کرده و در هفته هــای آغازین پاییز 
موفق بــه دریافت پروانه شــد تــا از همان لحظــه یکی از 
جدی ترین شــانس های جشــنواره فجر به نــام التاری و 
مهدویان ثبت شــود. مهدویان هم در صفحه اینستاگرام 
خود تصویری منتشر کرد که نشان می داد جشن کوچکی 
را برای دریافت پروانه ساخت فیلمنامه جدید اش برپا کرده 
است. این جشــن و خوشحالی ناشــی از آن را می توان در 
صفحه اینستاگرام ســید محمود رضوی، تهیه کننده فیلم 
پس از دریافت پروانه ســاخت دید: »کال بــه ما کار راحت 
و لقمه آســون نیومده. هر کاری می خواهیــم بکنیم یک 
مشکالتی هست و البته همین مشــکالت است که آدم و 
کار رو میسازه. قبل از التاری هم اوایل امسال دارکوب رو با 
آقا بهروز شعیبی عزیز ساختیم که اون هم با کلی مشکالت 
همراه بود اما جنس مشکالتش متفاوت بود. نمی دانم بعد 
از این همه اتالف انرژی و روند فرسایشــی دریافت پروانه 

ساخت آیا توانی هم برای اجرا مانده یا نه!«

  درباره التاری 
با همه این حواشــی می تــوان امیدوار بــود فیلمی 
 که محمد حســین مهدویان تا این حد مشتاق ساختن آن 
است، باید فیلم قابل توجهی باشد و از همین حاال می توان 
آن را یکی از مدعیان جشــنواره فیلم فجر دانست، هر چند 
خود مهدویان ســعی دارد از حواشی پیرامون فیلم کم کند 
و آن را یک فیلــم عادی توصیف کند: » بعــد از »ماجرای 
نیمروز« با گروه دوســتانی که دارم و  هــادی )حجازی فر( 
هم جزئی از آنهاســت، با هم صحبت کردیــم و ایده اولیه 
»التاری« را با هم شــکل دادیم. فکر نمی کردم این طور 
شود و شاید اتفاقاتی افتاد. البته انتخابات و تغییرات بعد از 
انتخابات بی تاثیر نبود و شاید درست مدیریت نشد و شاید 
هم فیلمنامه حساس و خطیر بود. دوره پنج ماهه سختی بود 
و واقعا خیلی دوست دارم این فیلمنامه را کار کنم و همین که 
بحث تغییرش پیش آمد نتوانستم این کار را کنم. پیشنهاد 
اصالح داشــتیم و موضوع خیلی پیچیده شــد چون فقط 
مساله شورای پروانه ساخت نبود و ابعاد دیگری پیدا کرد. 
با این حال از آنجا که مسائل حل شــده است نمی خواهم 
به آنها برگردم ولی من به دنبــال این بودم که روح فیلمنامه 

)فکر و لحن( »التاری« عوض نشود که اگر می شد، آن را 
کنار می گذاشتم. این مدت بسیار سخت بود و نمی دانستم 
چقدر طول می کشد، اما االن خوشحالم که پروانه ساخت 
صادر شده و قرار است آن را بسازم. »التاری« خیلی عجیب 
و غریب نیســت و االن این طور به نظر می رســد که خیلی 
خاص و جنجالی اســت  اما اینگونه نیست. این چندین ماه 
برایم تجربه ای بود و سعی می کنم نگاه مثبتی به آن داشته 
باشم چون ممکن است فیلمسازان دیگر خیلی از این بدتر 
را تجربه کرده باشند. امیدوارم اتفاقات خوبی در »التاری« 
بیفتد، مخصوصا اینکه فیلم های جدیدم را بهتر ساخته ام و 
آنها را بیشتر دوست دارم و مطمئنم که »التاری« را از همه 

فیلم هایم بیشتر دوست خواهم داشت.«
او همچنین با بیان اینکه بخشــی از فیلــم را که باید 
در خارج فیلمبرداری می شــد و نیاز به بازیگران نداشــت، 
فیلمبرداری کرده است درباره حضور فیلم در جشنواره فجر 
هم گفت: »اگر جشــنواره قبول کند«، فعل مهمی  است. 
البته ما با زمان بندی »ماجرای نیمروز« در ســال گذشــته 
تقریبا همزمان هستیم و اگر مسئوالن جشنواره فجر تمایل 
به حضور »التاری« داشــته باشــند، حتما به فجر خواهد 

رسید.«
التاری سومین همکاری مشترک  هادی حجازی فر با 
محمدحسین مهدویان است و باید دید آیا این بار حجازی فر 
می تواند ســیر صعودی خود طی در دو جشنواره گذشته را 
ادامه داده و ســیمرغ بلورین را به خانه ببرد؟ وی امسال با 
بازی در هفــت فیلم یکی از پرکارترین بازیگران جشــنواره 
فیلم فجر خواهد بود. حجازی فر دربــاره بازی در این فیلم 
و تفاوتش با نقش تحسین شــده در فیلم ماجرای نیمروز و 
اینکه آیا باالخره ســیمرغ بهترین بازیگــر را به خاطر بازی 
در فیلم هایی کــه کارگردان های مطرحی چــون ابراهیم 
حاتمی کیا و محمد حســین مهدویان آنها را ســاخته اند به 
او می رسد، گفته است:» نقشــم در ماجرای نیمروز خیلی 
متفاوت بود و سر صحنه با حسین در موردش صحبت کردم 
اما این دفعه خیلی زودتر اقدام کــردم و حرف هایمان را از 
قبل زده ایم و فکر می کنم چالشی جذاب برایم است. چون 
به حســین اعتماد دارم و چون فضای خوبی در کارهایش 
وجود دارد، برای نقش  ترسی نداشتم. البته همه می گویند 
پرکار شــدم چون تجربه کار کردن با گروه های مختلف را 
نداشــتم و باید به خودم این فرصت را مــی دادم که تجربه 
کنم و به همین دلیل پرکار بودم.  به هر حال اعتماد به نفس 
بیشتری در کارهای حسین دارم. امسال سیمرغ جشنواره 
را نخواهم گرفت. من کال برنامــه ای برای فجر ندارم و به 
آن فکر نمی کنم. امیدوارم آثاری که در آنها به ایفای نقش 
پرداختم موفق شــوند و مخاطب با آنها ارتباط برقرار کند. 

من به جز این اتفاق به هیچ چیز دیگری فکر نمی کنم.«
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انیمیشن سینمایی »فهرست مقدس« تازه ترین 
محصول مرکز اوج کودک و نوجوان، به کارگردانی و 
تهیه کنندگی محمد امین همدانی، به عنوان بهترین 
فیلم بلند انیمیشن جشنواره فیلم فجر انتخاب و برنده 
جایزه ویژه هیات داوران برای به دست آوردن تکنیکی 
درخشــان در جشــنواره فیلــم کــودکان و نوجوانان 
اصفهان، گردید. فهرســت مقدس بعد از دو ســال 
حضور موفق در جشنواره های خارجی، از 15 آذرماه 
)17 ربیع االول( مصادف با میالد پیامبر اکرم )ص( و 
والدت حضرت امام جعفر صادق )ع(، در سینماهای 
کشــور اکران خــود را آغــاز می کند. این انیمیشــن 
ضدصهیونیستی که روایتگر داستانی در یمن باستان 
اســت و به کارگردانی محمدامیــن همدانی  پیش از 
این در ســی و چهارمین جشــنواره فیلم فجر و سی و 
ششــمین جشــنواره فیلم کودکان و نوجوانان نیز به 
نمایش درآمده و با استقبال همراه شده بود، به لحاظ 
فنی و ســاختار گرافیکی قابل مقایســه با نمونه های 

خارجی است.
»فهرست مقدس  » تاکنون موفق شده رتبه نخست را 
در جشنواره های بین المللی مانند جشنواره نیویورک، فیلم 
مادرید،  هالیوود اینترنشنال مووینگ پیکچرز )کالیفرنیا(، 
جیپور هندوستان، 12 ماه رومانی و رتبه سوم را در جشنوار 
12 ماه فیلم لندن کسب نماید. این انیمیشن اثری منحصر 
به فرد در حوزه انیمیشن اســت که قریب به دو سال و نیم 
نگارش و تولید آن زمان برده اســت. این انیمیشــن الهام 
گرفته از یک داستان واقعی تاریخ است که ماجرای آن در 
شهر »نجران« کشــور »یمن« می گذرد و زمان آن به صد 

فهرست مقدس 
یک انیمیشن با ریشه های قرآنی 

سال قبل از ظهور دین اســالم بازمی گردد. این انیمیشن 
ســینمایی روایتی دراماتیک، رمانتیــک و  تراژیک دارد و 
داستان آن براســاس ســفر قهرمان فیلم با نام »هاران« 
شــکل گرفته اســت. داســتان »فهرســت مقدس« این 
اســت که »زنــواس«، حاکم یمــن، عده ای را بــه خاطر 
تغییر دین و آیین، زنده زنده در آتش می سوزاند و این یک 
هلوکاست واقعی است. شــخصیت های این انیمیشن که 
موجوداتی میان انسان و حیوان هستند با شخصیت پردازی 
و کاراکترهایی بســیار گیرا و ملموس بیان کننده داستانی 
تاریخی هســتند که ســندیت آن به آیاتی از قرآن در سوره 

عروج باز می گردد. فیلم داســتان اولین آدم ســوزی 
تاریــخ را روایت می کند که به دســت ربیــان یهودی 
صورت گرفته و سران این قوم، نصرانی هایی را که به 
نام نوکیشان دست از دین آبا و اجدادی شان کشیده اند 
و به آیین نصرانــی درآمده اند، در دره ای موســوم به 
اخدود بــه آتش کشــیده اند. این داســتان پیرامون 
ناکامی  و عذاب دشــمنان دین ســخن می گوید و به 
شیوه ای جذاب مخاطبان عام و خاص را به خود جلب 
می نماید و با تصویر سازی حرفه ای مفاهیم بلند قرآنی 

را به زبانی امروزی به جامعه مخاطبان ارائه می کند.
»فهرست مقدس« همچنین در لبنان نیز مدتی 
اکران شده بود که به رغم استقبال باالی مردم از این 
کار اما بــه خاطر مخالفت برخــی از گروه ها، از ادامه 
نمایش بازماند. همچنین برخی از کشــورهای عربی 
منطقه نیز به خاطر قرار داشــتن داســتان این اثر در 

»یمن« اجازه اکران آن را نداده بودند.
محمدامین همدانی، کارگردان این انیمیشــن 
درباره این کار گفته است: »مخاطب این فیلم نوجوان 
است چون   به نوجوان جامعه ما ظلم شده و فیلم های 
کمی برای آنها ساخته شده اســت. اما این انیمیشن 
محدوده سنی مشخصی دارد و برای نوجوان ها ساخته 
شده است. »فهرست مقدس« قهرمان سازی می کند 
و تکنیک خاص و متفاوتی هم دارد. به هر حال انیمیشن در 
کشور ما در حال برداشتن قدم های اول خودش است و همه 
 ما در حال تجربه هستیم. در این فیلم تکنیکی که استفاده 
شده بود این اســت که جذابیت بصری بر داستان ارجح تر 
است. شاید بتوان مهم ترین ویژگی انیمیشن ما را طراحی 
و خالقیت کاراکترهای ما دانســت . بــرای این طراحی ها 
تحقیقات زیادی داشتیم و چون مخاطب مان نوجوان بود و 
باتوجه به اینکه تجربه بصری بیشتری هم دارد، پس ما باید 
اغرق های مان را هم علمی  انجــام می دادیم که مخاطب 

نوجوان پس نزند.«

فیلشاه  
یک انیمیشن در راه جشنواره فجر 

»در جنگلی در آفریقا رئیس گله فیل ها صاحب 
فرزندی می  شود که همه انتظار دارند جانشین رئیس 
گله باشــد  اما برخالف تصور همه »شادفیل« بسیار 
دســت و پا چلفتی اســت و هیکل گنده اش همیشه 
سبب تخریب و خرابکاری می  شــود . « این خالصه 
داستان انیمیشنی به فیلشاه اســت. »فیلشاه« که 
جدیدترین محصول گروه »هنر پویا« به کارگردانی 
 هادی محمدیان و تهیه کنندگی حامد جعفری است، 
قصه بچه فیلی به نام »شــادفیل« اســت که بسیار 

دست و پا چلفتی است.
 این انیمیشــن به طور همزمان بــه چهار زبان 
عربی، فارسی، انگلیسی و فرانسوی منتشر می شود 
و قرار اســت بــه صــورت بین المللی اکران شــود. 
»فیلشــاه« تقریبا 115 کاراکتر دارد که از این میان 
تنها ۶۰ کاراکتر دیالوگ دارند و تنها 15 شــخصیت، 
اصلی هســتند. به گفتــه حامد جعفــری تهیه کننده 
»فیلشــاه«، این اثــر فرم حضور در سی و ششــمین 
جشنواره ملی فیلم فجر را پر کرده است:»  باتوجه به 

پروداکشن خاص این اثر و تفاوت های قابل توجه نسبت 
به اثر پیشین گروه »هنر پویا« با عنوان »شاهزاده روم«، 
جمع بندی تیم بر این بود تا با تعویق زمان اکران »فیلشاه« 
اولین نمایش این انیمیشن را در جشنواره سی و ششم فیلم 
فجر تجربه کنیم بنابراین فرم حضور در جشــنواره پر شده 

اســت. ما گمان می کنیم »فیلشــاه« در حیطه انیمیشن 
گامــی رو به جلو اســت و این وعــده را بــه مخاطبان خود 
می دهیم که با اثری متفاوت که پیشــرفت های مهمی  در 

حیطه فنی و محتوایی داشته است رو به رو می شوند.«
هــادی محمدیان، کارگردان انیمیشــن ســینمایی 
»فیلشــاه« هم با بیــان اینکه قصــد دارنــد در مجموعه 

تولیدات خود در عرصه سینمای انیمیشن، قهرمانان 
شرقی را معرفی کنند از ویژگی های »فیلشاه« و روند 
تولید آن سخن گفته است:» ما به دنبال این هستیم 
که در انیمیشن هایمان قهرمانان شرقی را با تعاریف 

خودمان معرفی کنیم.
 البته این قهرمانان تنهــا برگرفته از قصه های 
تاریخی نیســتند، بلکــه قهرمانان متفاوتی هســتند 
که برای مخاطبان غربی نیــز جذابیت دارند و به طور 
کلی افرادی که با فرهنگ ما آشنا نیستند، می توانند 
مخاطبان این اثر باشند. »فیلشــاه« دقیقا به همین 
صورت اســت و ما در آن بــا یک غافلگیــری مواجه 
می شــویم زیرا قصه آن به آن صورتی کــه در خبرها 
منعکس شــده، نیســت. در واقع ما از یک بعد دیگر 
به قصــه آن نگاه کرده ایم. زبان »فیلشــاه« بســیار 
عام تر از »شاهزاده روم« است و به عبارتی یک زبان 
بین المللی دارد. ایــن را هم باید بگویم که ســاخت 
»شاهزاده روم« به ما بسیار کمک کرد و باعث شد به 

نواقص مان پی ببریم.
 به همین ترتیب خط درســت تری از مسیر آینده 
را پیگیــری کردیــم و باعث شــد بدانیم کــه چگونه 
باید با مخاطب مواجه شــویم. مخاطبان انیمیشــن 
»فیلشــاه« کودکان و نوجوانــان هســتند و به طور 
کلی در این فیلم این رده ســنی برایمان اولویت پیدا 
کرد. البته »فیلشــاه« این ویژگی را دارد کــه با مخاطب 
خارجی هــم ارتبــاط برقــرار کند زیــرا مخاطــب خارجی 
هیچ پیش  زمینــه ای از موضوع آن نــدارد، به همین دلیل 
 درســت ماننــد مخاطــب کــودک و نوجــوان مــا عمــل 

می کند.«
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تا  بازنشستگی  
آیا لیونل مسی فوتبالش را 
در بارسلونا تمام می کند؟

اولین قرارداد مســی با بارســلونا روی دستمال سفره 
نوشته شــده اســت  در تاریخ دســامبر 2۰۰۰ در رستوران 
بارسلونا. پدر مسی اصرار به قرارداد با پسر 13 ساله اش را 
در اسرع وقت داشت. به همین دلیل در رستوران کارلس 
رکســاچ مدیر ورزشی بارســلونا از گارســون کاغذ خواست 
تا روی آن مبلغ قرارداد و مباحث دیگر نوشــته شــود اما در 
رستوران کاغذی یافت نشد و آنها مجبور شدند روی دستمال 
ســفره این مطالــب را بنویســند. این دســتمال به صورت 
قاب شده در موزه بارســلونا نگهداری می شــود، واقعا هم 
همین دستمال یکی از ارزشمندترین قرارداد های تاریخ این 
باشگاه پر افتخار است چرا که همین قرارداد باعث شد که 
یکی از نوابغ به باشگاه بارسلونا بیاید و یکی از طالیی ترین 
دوران های این باشــگاه رقــم بخورد، دورانی پــر از جام و 
افتخار... شاید به همین دلیل است که هرگاه قرارداد لیونل 
مسی رو به اتمام دلهره ای در میان هواداران این تیم ایجاد 
می شود، به ویژه آنکه لیونل مسی در سی سالگی همچنان 
هم در اوج است و روی اکثر گل های این تیم تاثیر مستقیم 
می گذارد.  بارســا در ماه ژوئن اعالم کرد با ستاره 3۰ ساله 
خود به توافق دست یافته اما فقدان عکس و تصویر امضای 
قرارداد مسی به شــایعات جدایی این بازیکن دامن زد زیرا 
باتوجه به پایان قرارداد او در تابستان آتی، از زمستان امکان 
مذاکره مسی با دیگر تیم ها وجود داشت ، به ویژه این روزها 
تیم هایی مثل پاری سن ژرمن و منچستر سیتی در کمین هر 

بازیکن بزرگی آن هم با رقم های اعجاب انگیز نشسته اند.

  توپ طالی چهارم 
مراسم اهدای چهارمین کفش طالی دوران بازیگری 
لیونل مســی، فرصت خوبی بود تا او ابهاماتــی که درباره 
آینده و قرارداد بعدی اش با بارســلونا وجود دارد را برطرف 
کند ولی ستاره بارســا در این مراسم مشــکوک رفتار کرد و 
از ورود به این مســاله خودداری کرد. فوق ستاره آرژانتینی 
بــا 37 گل فصل قبل در اللیــگا برای چهارمین بــار بعد از 
ســال های 2۰1۰ و 2۰12 و 2۰13 به توپ طال رســید و با 
رکورد کریستیانو رونالدو برابر شد. او جایزه اش را از لوییس 
سوارس هم تیمی  اش گرفت که ســال قبل با 4۰ گل این 
جایزه را دریافت کــرد. او از هم تیمی هایش تشــکر کرد: 
»همیشه گفته ام جوایز فردی را تیم می برد. اگر تیم خوب 
باشد ما می توانیم این جوایز را ببریم. واقعیت این است که 
این جایزه به همه اعضای تیم تعلق دارد. بدون کمک آنها 

نمی توانستم این گل ها را بزنم.«
ترسناک ترین مساله برای رقبای بارسلونا اینکه مسی 
احســاس می کند با باالرفتن ســنش بهتر می شود؛ در 12 
بازی این فصــل او همین تعــداد گل زده. این بازیکن 3۰ 
ساله گفت: »همیشــه گفته ام خودم را مهاجم نمی دانم. 
خوش شانس بوده ام که گل های زیادی زده ام. فکر می کنم 
در زمین و بیرون آن رشــد کرده ام. من در زمین چیزهایی 

به بازی خودم اضافه کرده ام و هر روز از اینکه فوتبالیســت 
هستم، بیشتر لذت می برم.«

مسی به مسائل شخصی هم اشاره کرد، از خانواده و 
فرزندانش گفت و همچنین رژیم غذایی اش: »پدر شدن 
بهترین اتفاقی بوده که در زندگی من رخ داده است. زمان 
تولد تیاگو حس  بی نظیری داشــتم. این حــس زمان تولد 
ماتئو نیز تکرار شد و حاال منتظر سومی  هستیم. تیاگو چون 
بزرگتر است، بیشــتر از ماتئو به اینکه من چه جایگاهی در 
فوتبال دارم؛ آگاه است. مثال ماتئو زمانی که یک هوادار از 
من عکس و امضا می خواهد، شگفت زده می شود. خورذن 
شکالت سخت ترین بخش  تصمیماتم است حتی همین 

حاال. من با شکالت خوردن مرتکب گناه می شوم.« 

  سالی 40 میلیون یورو
مسی شوی اصلی اش را به بعد از مراسم کفش طال 
موکول کرد و کمی بعد از آن بود که پای برگه قرارداد با بارسا 
را امضا کرد و تا 2۰21 به این باشگاه متعهد شد، قراردادی 
که رقم فســخ آن 7۰۰ میلیون یورو است. حاال و با شرایط 
جدید، حتی پاری سن ژرمن یا منچسترسیتی نیز بعید به نظر 
می رســد قادر به پرداخت چنین مبلغی بدون نقض قوانین 
مالی یوفا باشند و مسی تا اواسط این دهه از زندگی خود در 
نوکمپ خواهد ماند. بارتومئو گفــت: »ما از تمدید قرارداد 
با مسی بسیار راضی هســتیم. البته این اتفاق در ماه ژوئن 
رخ داده بود؛ اما یک مورد بایــد در آن تغییر می کرد که بند 
آزادسازی مسی بود که حاال مطابق با شرایط فعلی بازار نقل 
و انتقاالت است. مسی از زمانی که خیلی جوان بوده عضو 
این باشگاه بوده است و ما می خواستیم اطمینان پیدا کنیم 
او قطعا در بارسا باقی خواهد ماند. این قرارداد روابط مسی 
و بارسلونا را تقویت می کند. او بهترین بازیکن تاریخ فوتبال 
است و تا سال 2۰21 با تمایل و جاه طلبی فراوان در بارسلونا 

باقی خواهد ماند. «
لئو پس از پشت ســر گذاشــتن همه رده های سنی 
باشــگاه، زمانی که تنها 1۶ ســال داشــت، در تیم دوم به 
میدان رفت و سال بعدش برای اولین بار در تیم اول بازی 
کرد. طولی هم نکشید تا اولین گلش را مقابل آلباسته به ثمر 
برساند. آنچه پس از آن بازی تاکنون رخ داده، همه و همه 
تاریخ سازی بوده است. در این مدت تقریبا رکوردی نبوده که 
مسی به آن نرسیده باشد. لیونل مسی فوق ستاره آرژانتینی 
در طول 12 ســال حضورش در بارسا توانســته 3۰ عنوان 
مختلف تیمی را کسب کند. او پنج توپ طال و چهار کفش 
طال را نیز در کارنامه دارد. مسی در ۶۰2 بازی 523 گل برای 
بارسلونا به ثمر رسانده و 2۰1 پاس گل نیز داد. همین آمار 
 بی نظیر در سطح فوتبال جهان باعث شده که رقم قرارداد 

او هم رشدی جالب داشته باشــد. مهاجم آرژانتینی زمانی 
که در تیم نوجوانان بارسلونا حضور داشت، ساالنه ۶۰ هزار 
یورو دریافت می کرد. او در سال 2۰۰5 حقوق ساالنه اش 
به 3 میلیون یورو افزایش یافت. دو ســال بعد این رقم به 7 
میلیون یورو رسید و در سال های 2۰۰8 و 2۰۰9 به ترتیب 
8/5 و 1۰/5 میلیون یورو در سال از باشگاه دریافت می کرد. 
دستمزد فوق ستاره آرژانتینی در سال 2۰12 به 15/5میلیون 
یورو رسید و این رقم در ســال 2۰14 به  22/8 میلیون یورو 
افزایش پیدا کرد. مسی در سال 2۰17 و در آخرین تمدید 

قراردادش این رقم را به 4۰ میلیون یورو رساند.
مســی  هیچ وقت احتمال بازگشــتش بــه آرژانتین را 
رد نمی کرد و همواره عنــوان کرده کــه می خواهد در تیم 
نوجوانی اش یعنی نیو اولد بویز از فوتبال جدا شــود. اما او 
این بار از عالقه اش برای بازنشستگی در بارسا سخن گفت: 
»مدتی بود که قصد امضای قرارداد جدید را داشتم و باالخره 
این کار انجام شد. خوشحالم که در بارسا به فوتبالم ادامه 
می دهم . این باشگاه مثل خانه من است. دوست دارم همه 
زندگی ام اینجا باشم. همواره گفته ام که می خواهم در بارسا 
بازنشسته شوم و این رویای من است. هدف اصلی ام کمک 
به کسب افتخارات بیشــتر برای باشگاه اســت. به اندازه 
کافی خوش شــانس بوده ایم که فاتح بسیاری از چیزهای 
بزرگ شــده ایم. امیــدوارم در آینده چیزهای بیشــتری به 

دست بیاید.«

  واکنش ها 
مسی وقتی به تمام این حرف و حدیث ها پایان داد و 
قراردادش را تا 2۰21 تمدید کرد و سپس راهی تمرین شد. 
در محل تمرین او با استقبال بسیار خوب هم تیمی هایش 
روبه رو شد و همه حاضران به افتخار او دست زدند. اینیستا، 
پیکه و سوارز هم به شوخی با او پرداختند و مسی که کمی 
خجالت زده به نظر می رســید، از هم تیمی هایش قدردانی 
کرد.حتی ســرجی روبرتو و راکیتیچ که مصــدوم بودند نیز 

برای تبریک به مسی در تمرین حاضر شده بودند.
...اما شــاید خوشــحال ترین فرد از تمدیــد قرارداد 
مسی، والورده سرمربی بارسلونا باشد . او حتی اصرار ندارد 
که این خوشحالی را پنهان کند: »همان طور که خود مسی 
گفته بود تمدید قرارداد انجام شــده و تنها مراســم رسمی 
آن برگزار نشــده بود. حاال ما همه در این خصوص آرام تر 
هســتیم؛ اما ما قبال شــاهد تعهد او به باشــگاه بوده ایم. 
لیونل همیشــه در بارســا خوشــحال بــوده و می خواهیم 
اینجا بازنشســته شــود. ما دربــاره مبلغ قــرارداد صحبت 
 می کنیــم و با جدایــی نیمار، بایــد از خودمــان محافظت 

کنیم.«
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تفنگمو زمین نذار 
داستان های کوتاه دفاع مقدسی

دکتر بدو 
خاطراتی از امدادرسانی در خط مقدم جبهه 

اکونومیست و 
مالیات مرگ

مشکالت مرکل 
از نگاه اشپیگل

اعتراض 
بارسایی ها به 
یک گل مردود 
سوژه روزنامه 
اسپورت

پیشخوان جهانی

 
به منظور ایجــاد نهضت تولید و نشــر محتوای جبهه 
انقالب اســالمی قرارگاه فضای مجازی ســازمان بســیج 
به شکلی منســجم شکل گرفته و ســپس مرکز تولید و نشر 
دیجیتال انقالب اسالمی راه اندازی شده است. نخستین 
جشــنواره رســانه های دیجیتال بســیج با هدف کمک به 
توانمندی فکری فعاالن عرصه دیجیتال برگزار می شــود. 
 دوموضوع ویژه در اولین جشنواره رسانه های دیجیتال بسیج 
مدنظر اســت که مدافعان حرم، ســبک زندگی و خاطرات 
آنها موضــوع اول و بســیج و کارکرد آن در اقشــار مختلف 
جامعه موضوع دوم است. در نشست خبری اعالم فراخوان 
جشنواره رسانه های دیجیتال بســیج از بازی سفیر عشق با 
موضوع واقعه عاشــورا و اتفاقات بعد از ورود حضرت مسلم 
به کوفه و ورود یک جوان ایرانی به نام مهران رونمایی شد  
که بنیاد ملی بازی های رایانــه ای آن را با کیفیت ترین بازی 

ساخته شده در ایران اعالم کرده است.
بازی سفیر عشق روایتگر داستان حضور حضرت مسلم 
ابن عقیل )ع( در شهر کوفه به عنوان سفیر امام حسین)ع( 

اســت که عالوه بر روایت این بخش از زندگــی این بزرگوار 
در قالب چنــد فلش بک و فلش فوروارد بــه حادثه کربال نیز 
می پردازد. از زمانی که حضرت مسلم بن عقیل  )ع( فرستاده 
امام حسین )ع( شده و راهی کوفه گشتند تا پیام حضرت را 
به مردمان کوفه برسانند ، در این راه هجده هزار نفر با ایشان 
بیعت می کنند؛ اما در ادامه مخاطراتی که در کوفه به ایشان 
وارد گشــت که شــامل جنگ ها، خدعه هــا و تنهایی هایی 
که بر وی تحمیل شــد و سرانجام دســتگیری وی در منزل 
 هانی بن عروه و شــهادت آن حضرت به دست ابن مرجانه و 
سقوط از داراالماره شــهر کوفه را در بازی خواهیم داشت.  
این بازی مراحل مدل ســازی خود را پشــت ســر گذاشته و 

وارد مرحله تولید انیمیشــن شده اســت. در مورد این بازی 
چند مرحله تحقیقات، طراحی هنری، مدلســازی بازی که 
بر اساس مستندات انجام شــده مانند منزل مختار،  هانی، 
مسجد کوفه، شــهر کوفه و دارالعماره و... مرحله انیمیت 
کاراکترها و برنامه نویسی باید انجام شود. بازی سفیر عشق 
اولین بازی مذهبی – تاریخی در کشور است که بازی نامه آن 
با تحقیقات وسیع و مشورت با کارشناسان مذهبی تدوین شده 
است، همچنین برای غنی تر شدن روایت، تکمیل فیلمنامه 
انیمیشن سینمایی این اثر نیز آماده است که همراه با عرضه 
بازی اکران خواهد شد. دید بازی از منظر سوم شخص و ژانر 
آن اکشن است، همچنین گیمر در این بازی از دید یکی از 
همراهان حضرت مسلم به جریان ماجرا می پردازد، مراحل را 
پشت سر می گذارد و البته در چند موقعیت نیز کاراکتر اصلی 
مسلم ابن عقیل )ع ( است. ژانر بازی اکشن ماجرایی بوده و 
تقریبا تمام نبردها با شمشیر انجام می شود ، غیر از چند مورد 
خاص که ممکن است با دست خالی یا سالح دیگری باشد. 
بخش اصلی روایت بازی در کوفه رخ می دهد اما بر اســاس 
مســتندات تاریخی  مکان های متنوعی نظیــر مخفی گاه 
مختار، زندان کوفه، داراالماره، منزل مختار، منزل  هانی، 
نخلستان و مسجد اعظم کوفه شبیه سازی شده است. این 

بازی همزمان با ایام محرم سال آینده توزیع خواهد شد.

سفیر عشق
با کیفیت ترین بازی ساخته شده در ایران

»دکتر بدو!« شامل خاطرات سرتیپ دوم غالمحسین دربندی از امدادرسانان دوران 
دفاع مقدس است که به قلم دکتر رضا منتظر نوشته شــده است. سرتیپ دوم دربندی، در 

گروه امداد رسانی خطوط مقدم جبهه عملیاتی جنوب مشغول  فعالیت بود.
نگارنده خاطرات این کتاب، تنها به شــرح خاطرات بســنده نکــرده و فضای مناطق 
عملیاتی و مشکالت امداد رســانی در خط مقدم و پشــت جبهه ها را هم  ترسیم کرده است 
تا ارزش حرکت جهادی کارکنان بهــداری را برای مخاطبان بازگو کنــد. در انتهای کتاب، 
تصویر های مرتبط با هر موضوع، با شماره ای در پاورقی مشخص و مخاطب به انتهای کتاب 
ارجاع داده شده است. در مقدمه کتاب، در شرح مختصری از زندگینامه و سوابق سرتیپ دوم 
غالمحسین دربندی، می خوانیم: »سرتیپ دوم دربندی در سال 1334 ه.ش در خانواده ای 
مذهبی در تهران متولد شد. ایشان در سال 1351 در رسته بهداری به استخدام ارتش درآمد و 
در مرکز آموزش بهداری نیروی زمینی مشغول  خدمت شد و پس از گذراندن دوره آموزشی در 
سال 1353 به هوانیروز اصفهان منتقل گردید. سرتیپ دربندی در دوران پیش از انقالب، 
همگام با نیروهای انقالبی و نظامیان همفکر خود به صف تظاهرات کنندگان پیوست. او 
پس از گرفتن دیپلم در سال 1358 و طی دوره افســری، در اول شهریور 1359 به گردان 
145 پیاده لشکر 92 زرهی اهواز که در پادگان تیپ 3 دشت آزادگان قرار داشت، منتقل شد. 
در آن زمان هنوز جنگ آغاز نشده بود. در 31 شهریور 1359 تهاجم عراق با حمله هوایی به 
فرودگاه های کشور آغاز شد. از این زمان، سرتیپ دربندی همراه با تیپ 3 در منطقه چزابه 
حضور پیدا کرد و تا پایان جنگ در مناطق عملیاتی خوزستان به انجام وظیفه پرداخت و در 
تمام عملیات ها از جمله فتح ارتفاعات الله اکبر، طریق القدس، فتح المبین، بیت المقدس، 

رمضان، خیبر و... به عنوان افسر بهداری، حضور چشم گیری داشت.«

مجموعه داستان »تفنگمو زمین نذار...« نوشته سید میثم موسویان به تازگی توسط 
انتشارات کتاب جمکران منتشر و راهی بازار نشر شده است. این کتاب داستان های کوتاه 
دفاع مقدســی نویســنده را در بر می گیرد که به فراخور موضوع شــان در  سه بخش »پشت 
جبهه«، »اسارت« و »خط مقدم« تقسیم بندی شــده اند. همه داستان های این کتاب در 
حوزه ادبیات دفاع مقدس جا دارند و برخی از آنها در جشــنواره های مختلف ادبی حائز رتبه 
شده اند. برخی از داستان های کتاب طنز بوده و برخی دیگر لحظات غمگین و  تراژدی وار 
را روایت می کنند. »سفید و ســیاه«، »وســایل اضافی«، »آب فروش«، »نفی سبیل«، 
»شــفاعت«، »آب و آهن«، »فرشــته مرگ«، »ســوراخ«، »قهرمــان«، »دیده بان«، 

»گاومیش« و... نام برخی از داستان های این کتاب هستند.
در قسمتی   از داســتان »شــفاعت«  در این کتاب می خوانیم: »غواص او را روی آب 
می کشید. قایقران گفت: »آقا خدا شاهده جبران می کنم، چند لحظه بعد من شهید می شم، 

بعد قول می دم نفر اولی باشی که شفاعتت کنم. نفر اول.«
بعد دستش را گذاشت روی عکس توی جیبش . غواص  بی حرکت ماند و دستش کمی 
شل شد. قایقران حاال فقط نصف صورتش از آب بیرون بود. غواص قمقمه را گذاشت روی 
لب های قایقران، حاال قایقران دوچرخه می زد و خودش را باال کشید و دستش را به زحمت 
باال آورد و محکم گرفت به قمقمه، بعد تا وقتی که آخرین قطره قمقمه را نمکید، دستش را 
شل نکرد. آب قمقمه که تمام شد، قایقران چشمش را بست و برای مدت طوالنی باز نکرد.«

سید میثم )مهرداد( موسویان جزو نویسندگان پرکار چند سال اخیر به شمار می رود که 
بیشتر نوشته هایش در ژانر انقالب و دفاع مقدس نوشــته شده و البته در ژانرهای دیگر هم 

دست به قلم شده و آثاری تولید کرده است.
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بسیج، نام پرآوازه ای اســت که همواره با خاطرات 
رزمندگان و ایثارگران ســرافراز و سلحشور ایران اسالمی 
به ذهن خطور می کند که با فداکاری ها و دالورمردی های 
زایدالوصف خود که از ایمان آسمانی و عشق الیزال شان 
به اسالم، انقالب اسالمی و والیت فقیه ناشی می شود، 
برگ برگ تاریخ معاصر ایران و جهان را به واژه ها و عبارات 
زرین ایثار و رشادت و واژه حماســه را به کلمه ای کوچک 
در برابر عظمت ایستادگی هایشــان در جبهه های خون و 

شهادت تبدیل کرده اند.
بی هیچ تردیدی، نه دوران معاصر و نه حتی روزگاران 
پیشین، جز همراهان سرور و ساالر شهیدان کربال در روز 
عاشــورا، هرگز همانند آنها را به یاد نمی آورد. درحقیقت، 
وقایع آوردگاه جنگ تحمیلی که این ایثارگران مفسر عشق 
و ایمان، آن را با جان نثــاری هرچه تمام تر بــر بوم تاریخ 
 ترســیم کردند، در هیچ میدان نبردی نظیــر ندارد. کربال 
و عاشورا، الهام بخش آنان است و شوق وصال شهیدان 
کربال، شور شهادت را چنان در سرشان می پروراند که هیچ 

زبانی را یارای توصیف آن نیست.

اندیشــه  بــه  بایــد  را  بی بدیــل  حماســه  ایــن 
درخشــان والیت مــداری و والیت دوســتی شــیعیان 
مولی الموحدیــن، حضــرت امیرالمومنیــن و حضــرت 
اباعبدالله الحسین)علیهماالسالم( نسبت داد که با الهام 
از آن دو بزرگ شهید امامت و والیت، »بسیج« را به سالح 
استراتژیک و »رمز پیروزی ملت ایران« در عبور از پیچ های 
تاریخی و سرنوشت ســاز و عصر حاضر را که »اسالم ناب 
محمدی)ص( با همه قوا« به مقابله با »نظام اســتکبار و 
صهیونیسم« برخاســته اســت، به عصر ایثار و شهادت و 

رشادت مبدل کرده است.
امام خمینــی)ره(، بنیانگــذار انقالب اســالمی در 
آخرین پیام شــان به مناسبت هفته بســیج چنین فرمودند: 
»حقیقتا اگر بخواهیم مصــداق کاملی از ایثار و خلوص و 
فداکاری و عشق به ذات مقدس حق و اسالم را ارائه  دهیم، 
چه کسی سزاوارتر از بسیج و بسیجیان خواهند بود! بسیج 
شجره طیبه و درخت تناور و ُپرثمری است که شکوفه های 
آن بوی بهار وصل و طراوت یقین حدیث عشق می دهد. 
بسیج مدرسه عشق و مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی 

 است که پیروانش بر گلدسته های رفیع آن، اذان شهادت 
و رشادت ســرداده اند. بســیج میقات پابرهنگان و معراج 
اندیشه پاک اســالمی اســت که تربیت یافتگان آن، نام 
و نشــان در گمنامی  و بی نشــانی گرفته اند. بســیج لشکر 
مخلص خداست که دفتر تشــکل آن را همه مجاهدان از 

اولین تا آخرین امضا کرده اند.«
مقام معظم رهبــری، امام خامنه ای)مدظله العالــی( 
در سال 1395 و در دیدار با بســیجیان پرافتخار، بسیج را 
»لشــکر انقالب« و »مظهر مردم ساالری دینی« و متکی 
بر بصیرت خواندند و با تاکیدبر لــزوم برنامه ریزی دقیق و 
مبتنی بر تشکیل هیات های اندیشه ورزی برای هم افزایی 
الیه های مختلف بسیج به منظور حضور پرقدرت و تاثیرگذار 
در عرصه های گوناگون جامعه، فرمودند: »روحیه بسیجی 
یعنی خــدا را همــواره درکنار و همــراه خود دیــدن و دچار 
ناامیدی و افسردگی و بن بست نشدن؛ بنابراین، در پاسخ 
افراد ضعیف النفــس که دچار  تــرس از دشــمن و روحیه 
»نمی توانیم« شده اند، می گوییم با اتکاء به قدرت الهی و 
باور قدرت حضور مردم، می توان بر همه مشکالت فائق 

مدیرعامل بانک انصار:

بسیج، طالیه دار ایمان، ایثار و رشادت 

در عصر حاکمیت والیت و امامت

بازار

76

شماره 383
ث  |  

مثل
بازار



آمد و از هیچ قدرتی هم نهراسید.«
با چنین اوصافی ازسوی بنیانگذار جمهوری اسالمی 
ایران و جانشــین برحق و عظیم الشــأن وی، باید بســیج 
را تجســم عشــق الهی، عبودیــت بی پیرایه و شــجاعت 
بی کران دانســت که جز رهرو ان جان نثار خاندان نبوت و 
امامت و مشــتاقان ظهور قائم آل محمد، حضرت مهدی 
موعود)علیه السالم( قادر به پوشیدن لباس مقدس شان 

نیستند.
با الهام از بنیانگذار انقالب اسالمی و خلف صالح آن 
عزیز سفرکرده، به جرأت می توان بسیجیان را نماد ایثار، 
ایمان و شجاعت دانســت که پژواک حماسه هایشان در 
دوران معاصر تــا اقصی نقاط گیتی پیچیــده و در آوردگاه 
نیکی ها دربرابر تباهی ها، بــه رفیع ترین قله های پیروزی 
دســت یافته اند. این بزرگ مردان خداجــو همچون ُدری 
در صدف ایمان به اسالم و سرسپردن به مکتب پرافتخار 
شیعه برسینه تاریخ می درخشند و روحشان با حماسه نبرد با 

کافران و مشرکان صیقل می یابد.
اکنــون بــا گذشــت 38ســال از تأســیس بســیج 
مســتضعفین و آشکارشــدن بــرکات ایجــاد ایــن نهــاد 
مقــدس در عرصــه  حیــات اجتماعــی، دفاعــی و روابط 
بین المللــی، به جرأت می تــوان گفت »بســیج« معجزه 
انقالب اســالمی اســت که حضرت امام خمینی)ره( آن 
را به ملت بزرگ ایران اســالمی هدیه داد تا با درخشــش 
و نقش آفرینی های فراموش ناشــدنی در میدان هــای 
پرمخاطره، پیشــتاز جبهه های دفــاع از انقالب و الگوی 
مقاومت اسالمی و ایستادگی ضد سلطه و صهیونیسم در 
صحنه  های جهانی باشــند و درمقابله با »فتنه داعش« از 
خود چنان عظمتی نشان  دهند که به الگو و اسوه مبارزان 
ضد استکبار در بحرین، لبنان، سوریه، عراق و یمن تبدیل 

شوند.
یکی از بزرگ ترین دســتاوردهای »تفکر بسیجی« 
در عرصــه بین المللی که باوجــود توطئه ها و تالش های 
بی وقفه اســتکبار جهانی و مزدوران منطقه ای، روزبه روز 
شــکوفاتر شــده و فراتر از مرزهــای میهن اســالمی در 
جغرافیای منطقه طنین انداز شده، این واقعیت انکارناپذیر 

اســت که در مبارزه جهانی با پدیده استعماری داعش و در 
آوردگاه های »استکبارســتیزی« جز با روحیه بســیجی و 
بســیجیان جان برکف نمی توان به پیروزی رسید و دمار از 

روزگار نابکاران و سلطه جویان قصی القلب درآورد.
باید به بســیج و حماسه ســازان بســیجی که ردای 
»شــهادت« بر تن کرده اند و از میــدان »دفاع مقدس« 
و ســنگرهای »دفــاع از حــرم اهل بیــت عصمــت و 
طهارت)علیهم السالم(« در عراق و سوریه، سلحشورانه 
و عاشــقانه به عرش الهی پرکشــیده اند، درود فرســتاد و 
خدای سبحان را به شکرانه برخورداری از نعمت »والیت« 
و همراهی در صف بســیجیان مخلص، سپاســگزاری و 
از حضرت حق تعالــی عاجزانه طلب کرد که همــه ما را با 

بسیجیان محشور سازد. 
بایــد اقتــدار دفاعــی، قــدرت بازدارندگــی، نفوذ 
منطقــه ای انقالب اســالمی و نقــش پیشــتازانه و ممتاز 
امروز آن در دفــاع از مظلومــان را مرهــون هدایت های 
راهبــردی امام خمینــی)ره( و جانشــین فرزانــه اش، 
امام خامنه ای)مدظله العالــی( و حماســه های بی بدیــل 

دفاع مقدس و اندیشه بسیج دانست. 
بایــد همچنیــن دفــاع مقــدس را طلیعــه یکــی از 
تابناک تریــن مقاطع حیــات طیبه ملت سلحشــور ایران 
به شــمار آورد که در آن، ملت رشــید و باایمان فرصتی را 
به دســت آورد تا ضمن دفع شــر رژیم مزدور بعثی عراق و 
مأیوس کردن حامیان استکباری اش، به نسلی از جوانان 

باایمــان، ایثارگــر و حماســه آفرین فرصت  داد تــا تاریخ 
مبــارزات ضداســتعماری در دوره معاصــر را به گونــه ای 

شگفت انگیز رقم زنند.
قدرت بازدارندگی دفاعی و بالندگــی علمــی  امــروز 
جمهوری اســالمی که جایگاه برتــر منطقــه ای و ایفای 
نقش بازیگــری فرامنطقــه ای را بــرای ایران رقــم  زده و 
قدرت هــای بین المللی را به آن معترف ســاخته  اســت، 
محصول مجاهدت های تاریخ ساز و روح مقاومت، جهاد 
و شــهادت طلبی بســیجیان، این تربیت یافتگان مکتب 
والیت و امامت در هشت سال دفاع مقدس و مقاطع پس از 

آن است.
بســیجیان دالور ایران اســالمی در کنــار همه آن 
افتخاراتی که در ایــن گفتار به گوشــه های اندکی از آنها 
اشــاره  شــد، روحیه مقاومــت و ایثارگری در جامعــه را به 
ســرمایه ای فناناپذیر تبدیل  کرده اند که انقالب اسالمی 
را در مواجهه با چالش ها، بحران ها و مشــکالت ناشی از 
سناریوهای جبهه معاندین، ازجمله »تحریم« ، »تهدید«  

و »توطئه های تروریستی« مصون می دارد.
جا دارد که در اینجا، باردیگــر از مقام معظم رهبری، 
حضرت امام خامنه ای)مدظله العالــی( الهام بگیریم که با 
اشاره به امانتداری جوانان در انتقال نسل به نسل »روحیه 
انقالبی«، چنیــن فرمودند: باوجود آنکــه جواناِن امروز، 
دوران انقــالب و امام)ره( را درک نکرده انــد، اما با همان 
روحیه انقالبــی و با بصیــرت، آگاهی و تجربــه ای فراتر 
از جوانان اول انقــالب، در میدان حضــور دارند که این 

نشان دهنده پیشرفت انقالب اسالمی است.
مقام معظم رهبری با تاکیدبر اینکه حفظ و پاسداشت 
انقالب، وظیفــه و مأموریت آحــاد ملت اســت، جوانان 
را پیشــران و موتور محرکه ایــن حرکت بزرگ دانســتند و 
افزودند: قطعا حرکت بســیجی در کشــور ما پیروز است، 
اما شرط تحقق این پیروزی، پیشــه کردِن تقوای فردی و 
گروهی و انجام عمل صالح اســت که این دو عامل مهم، 

موجب جلب نصرت و همراهی خداوند خواهد شد.
برادر شما  
آیت الله ابراهیمی

امام خمینی)ره(، بنیانگذار انقالب 
پیام شــان  آخریــن  در  اســالمی 
به مناســبت هفتــه بســیج چنیــن 
فرمودنــد: »حقیقتا اگــر بخواهیم 
مصــداق کاملی از ایثــار و خلوص و 
فداکاری و عشــق بــه ذات مقدس 
حق و اسالم را ارائه  دهیم، چه کسی 
ســزاوارتر از بســیج و بســیجیان 

خواهند بود! 
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بــر اســاس رای هیــات داوران ســیزدهمین دوره 
ســمپوزیوم بین المللــی روابط عمومــی و چهاردهمیــن 
دوره جشــنواره برترین های روابط عمومی ایران جمشــید 
قزوینیــان، مدیــر روابط عمومــی بانــک دی، به عنــوان 
 مدیــر روابط عمومــی برتــر ســال 1396 ایــران انتخاب 

شد.

برگزیدگان نخستین المپیاد علمی  بانک ها و موسسات 
اعتباری خصوصی معرفی و تجلیل شدند.

به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری کوثر؛ مراسم 
تقدیر از برگزیدگان نخســتین المپیاد بانک ها و موسسات 
اعتباری خصوصی با حضور رئیس کل بانک مرکزی، رئیس 
و دبیرکل کانون بانک ها و موسســات اعتباری خصوصی، 
مدیران عامل بانک ها و موسســات اعتباری و کارشناسان 
شبکه بانکی کشــور در ســالن همایش الزهرا)س( بانک 
مرکزی برگزار شد. ولی اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در 
مراسم تجلیل از برگزیدگان اولین المپیاد علمی  بانک ها و 
موسسات اعتباری خصوصی گفت: »نظام بانکی نیاز به یک 
مجموعه مجهز به دانش روز دارد تا بتواند عقب ماندگی های 
حاصل از سال ها تحریم ایران را از سوی کشور های غربی 
جبران نماید که برگزاری چنین رویدادهایی تاثیر بسزایی در 
این زمینه دارد.« رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به پویایی 
نظام بانکی و تاثیر آن بر اقتصاد کشور افزود: اگر سیستم 

به گزارش روابط عمومی بانــک دی در چهاردهمین 
دوره جشــنواره برترین های روابط عمومی ایــران، که در 
مرکز همایش های کتابخانه ملی برگزار شــد به دلیل توجه 
عملی و عمیــق به رویکردهــای علمــی  و دانش محور در 
زمینه هــای روابط عمومــی و در جهــت ارتقــای اهداف 
سازمانی، توفیقات موثر در دوران مدیریت روابط عمومی، 

بانکی پویایی الزم را نداشته باشد، نمی تواند تاثیر مطلوبی 
در اقتصاد کشور داشته باشد. وی درباره لزوم تغییر عملکرد 
بانکداری در کشور اظهار داشــت: »برای درک مناسب از 
بانکداری روز دنیا و به روز شــدن سیســتم بانکی، مسیری 
طوالنی در پیش است که برگزاری رویدادهای علمی  بسیار 
تاثیرگذار اســت.« ســیف ادامه داد: »بــرای نظام بانکی 
آموزش های کاربردی اهمیت دارد به مانند همه جای دنیا که 
موسسه آموزش عالی بانکداری اقدامات را در این زمینه آغاز 
کرده. کوروش پرویزیان، رئیس کانون بانک ها و موسسات 
اعتباری خصوصی با بیان برگــزاری اولین المپیاد بانک ها 
و موسســات اعتباری خصوصی گفت: »این رویداد علمی 
 با حضور 14 بانک و موسســه اعتبــاری در تاریخ 1۲مرداد 
سال جاری در دانشــگاه امیر کبیر برگزار شــد که هدف آن 
شناسایی و تربیت و بهره مندی از نیروی های شایسته شبکه 

بانکی بود.«
رئیس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی 

طراحی نظام ارتباطی شایســته و اهتمام در توسعه کمی و 
کیفی فعالیت های روابط عمومی، لوح ســپاس مدیر برتر 
روابط عمومی به جمشــید قزوینیان، مدیــر روابط عمومی 

بانک دی تعلق گرفت.
بنابــر ایــن گــزارش ســیزدهمین دوره ســمپوزیوم 
بین المللی روابط عمومی با حضور ســیدمحمد بطحایی، 
وزیر آموزش و پرورش، معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور 
در امور زنان و خانواده، سعدالله نصیری قیداری، دبیرکل 
کمیســیون ملی یونســکو در جمهوری اســالمی ایران و 
سوتالنا اســتاو ریوا، عضو هیات مدیره ایپرا، رضا مکنون 
نایب رئیس کمیته ملی توســعه پایدار، جمعی از اســاتید، 
صاحب نظران و کارشناســان روابط عمومی کشور از جمله 
پروفسور باقر ساروخانی در مرکز همایش های کتابخانه ملی 
برگزار شد.  گفتنی است سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی 
به عنوان مهم ترین رویداد در عرصــه روابط عمومی های 
کشور محسوب می شــود که به صورت ســاالنه و با هدف 
ارتقا ی دانــش دســت اندرکاران روابط عمومــی، معرفی 
الگوهای موفق، شناســایی اســتعدادها، ایجــاد رقابت 
سالم، تشــویق و  ترغیب به امر فعالیت علمی- تخصصی 
در روابط عمومی و نیز کمک به ارتقا ی کیفی فعالیت های 
روابط عمومــی برگــزار می  شــود و در بخــش جشــنواره 
برترین هــای روابط عمومی ایران با هدف ارتقا ی ســطح 
کیفی عملکرد روابط عمومی ها به معرفی برترین های این 

عرصه می پردازد.

مدیر روابط عمومی بانک دی مدیر برتر شد

برتری در المپیاد نظام بانکی خصوصی کشور
تقدیر از موسسه اعتباری کوثر به عنوان تیم اول المپیاد نظام بانکی خصوصی کشور 

ادامه داد: »در این رویداد علمی  14۰ نفر از نخبگان شبکه 
بانکی خصوصی کشور شــرکت کردند که موسسه اعتباری 
کوثر با بیشــترین امتیاز به عنوان تیــم اول، بانک دی تیم 
دوم، بانک های انصار و پارسیان رتبه سوم معرفی و تقدیر 

شدند.«
دکتر عیســی رضایی، مدیرعامل موسســه اعتباری 
کوثر در حاشیه تقدیر از برگزیدگان نخستین المپیاد علمی 
 بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: »در موسسه 
کوثر همواره بر اهمیت به ســرمایه های انسانی تاکید شده 
است و اینکه کوثر در میان 14 بانک و موسسه اعتباری رتبه 
نخست را کسب کرده، نشــان می دهد که نیروهای نخبه، 
خوش طینت و آینده دار در کوثر فعالیت می کنند و ثابت کردند 
که »آینده از آن ماست.« مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر 
افزود: منابع انســانی، ســرمایه های با ارزش موسسه برای 
کسب افتخارات هستند. سرمایه های انسانی کوثر در حال 

حاضر از نهال به یک درخت جوان تبدیل شده اند.
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