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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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  اهمیت و ضرورت پاکسازی و 

سالم سازی دانشگاه 
بنابراین باشد که     یک گروههایی   ]  باشند  [   برای رسیدگی به سوابق 
معلمها، به سوابق اینهایی که می خواهند     مثاًل وارد بشوند، تا دوباره 
این مرکز تجمع افرادی   ]  نشــود  [   که آنجا بیایند و قضیۀ تحصیل   
  نباشد و قضیۀ جهات سیاسی باشد و اینطور چیزها. و یک جهت هم 
اینکه در دانشگاه این     مسائلی که قباًل موجب شد دانشگاه به این 
فسادی که دیدید کشانده شود، این را یک     فکری بکنید برایش که 
مرکز اشخاص یا گروههایی که می خواهند فعالیت گروهی بکنند   
  نباشد. دانشگاه مرکز تحصیل است و مرکز آموزش است و آموختن 
است؛ نه مرکز اینکه     یک گروهی بیایند برای خودشان یک کاری 
انجام بدهند. بعد از شش ماه دیگر باز همان     مسائل برگردد؛ همان 
فساد در کار باشد. آن وقت هم باز بخواهید از سر بگیرید،     مشکالت 
زیادتری پیدا بشود. از اولی که بناست دانشگاه باز بشود و بناست 
معلم پذیرفته     بشود، مهم این است این معلم  ]  هایی  [   که اآلن می 

       البته اینها که ذکر کردید همه اش جهات 
خوبی است؛ لکن یک نکته اســت که باید به     آن 
توجه بشــود و آن اینکه اآلن که شــما بخواهید 
دانشگاه را برای پذیرفتن معلم، پذیرفتن     شاگرد، 
مهیا کنید، یک عدۀ زیادی چهره هایشــان را از 
آنی که هســتند بر می گردانند به یک     چهره های 
اســالمی، و خودشــان را در دانشــگاه به عنوان 
معلم، به عنوانـ  مثاًلـ  شــاگرد، جا     می زنند. این 
را باید یک فکری برایش بکنید. همه مسلمانند و 
همه متقی، همه با این     نهضت اسالمی موافق، 
لکن سوابقشان را باید اآلن مالحظه کرد؛ یعنی، 
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هفته نامه سیاسی، فرهنگی با رویکرد خبری، تحلیلی

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

گفتارها
فلسطین؛ مساله اول مسلمین
تبعیض یارانه ای
مسیر خطای ماکرون
دستاورد پوچ سفر نتانیاهو به بروکسل

خبرنامه
پایان یارانه نقدی
اژه ای در میان دانشجویان
دستور خروج نیروهای روسیه از سوریه
دولت زیر تیغ منتقدان

سیاست
کیش به اعتد ال
هنوز وقت جدایی اصالح طلبان و دولت نرسیده
مدیریت اصالح طلبانه تهدید
کنش معطوف به اصول

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  



آیند و اظهار چه می کنند و شهادت    می دهند و می گویند ما مسلمان 
و چه و چه هستیم، به این اکتفا نشود؛ سوابق این دیده     بشود که این 
چطور آدمی بوده است؛ چکاره بوده است؛ در دانشگاه که بوده چه   
  می کرده، چه درس می داده؛ چه جور برخورد می کرده با جوانها و 
چه توطئه ها داشته یا     نداشته. این مسائل خیلی باید بررسی بشود 
که دانشگاه وقتی باز می شود، یک دانشگاهی     باشد که حاال صد در 
صد نشد،   ]  طوری     [  باشد که اشخاصش اشخاص صحیح باشند و 
بعد     هم که باز می شود، یک بازرسیهایی الزم است به اینکه در همه 
جا حاضر باشند؛ برای     اینکه معلمین با دانشجوها چه جور برخورد 
دارند و غیر برنامۀ درسی شــان چه حرفها آنجا     هست؛ چه چیزها 
آنجا مطرح می کنند. اگر دیدند چیزهایی انحرافی است، اطالع 
بدهند.     و یک سازمانی باشد برای اینکه اگر هر یک از معلمین یک 
همچو کاری بخواهند بکنند،     ]  بررسی  [   بشود. اگرـ  مثاًلـ  گروهها 
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بخواهند در دانشگاه باز این بساط را درست کنند،     حاضر 
باشند یک اشخاصی برای اینکه مانع از این امور بشوند. 
شــما هر چه اصالح بکنید،     وقتی افراد غیر صالح آمدند 
اصالحات را به هم می زنند. اصالحات در یک محیطی که   
  افراد غیر سالم نباشند   ]  ...  [   گروههایی نمی خواهند درس 
بخوانند؛ اصاًل می خواهند به هم     بزنند. یک اشخاصی 
هستند که واقعاً مطلع بر مسائل نیستند؛ درست ملتفت به 
مصالح و     مفاسد نیستند، اینها را وقتی آوردند برای تعلیم و 
تربیت می شود تربیت کرد. اما یک     گروههایی هستند که 
اصاًل مصالحشان اینها نیســت؛ مصالحشان این است 
که دانشــگاه را به     یک صورتی در آورند که هم آنهایی که 
دانشجو هستند درست   ]  کسب  [   دانش نکنند و     وارد بشوند 

در یک گروههای انحرافی و به هم بزنند اوضاع را. 
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جدایی از دولت نه
محدودیت آری 

گفت وگو با مهدی فضائلی

بودجه عجیب  
حسین راغفر

هنوز وقت جدایی
اصالح طلبان و دولت نرسیده 

گفت وگو با علی صوفی

شجاعت
جریان انقالبی
منصور حقیقت پور

در میان اصالح طلبان، ماندن یا نماندن
اسحاق جهانگیری  در دولت، اختالف ایجاد کرده است 

جهانگیری بیرون از دولت بیشتر 
ظرفیت ریاست جمهوری دارد 

عاقبت خیانت

کیش به 
اعتد ال 

سانسور چی ها
ناراحتند

در میانه آمریکا و اروپا 

راه سوم 

سازندگان مستند قائم مقام
از راز های زندگی سیاسی

آیت الله منتظری می گویند 

جانسون برای چه به ایران آمد؟

جبهه انقالب چگونه باید با 
احمدی نژاد برخورد کند؟

گفت وگو  با  محمدعلی ابطحی 

سناریوی سعودی  - اماراتی
 سرصالح را بر باد داد 

طراح جلد: مصطفی مرادی

بینالملل
در میانه آمریکا و اروپا

تهران - لندن ؛ متفاوت از اروپا
همگرایی جبهه مقاومت

عاقبت خیانت

فرهنگ
 سانسورچی ها ناراحتند

ِسالِح َسنَد
روایتی بدون قضاوت

سیاستخارجی
برجام؛ شوت کنگره به زمین ترامپ

تیر تام کاتن به سنگ خورد
معمای ترامپ و  وزیر ناتوان 

تبعات سخت خروج

 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 
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ریسک روحانی 
بر مبنای الیحه پیشنهاد شده به مجلس بهارستان، دو تغییر عمده 
در نحــوه پرداخت یارانه های نقدی در ســال آتی اتفــاق خواهد افتاد. 
نخستین تغییر عمده پیشــنهادی دولت به تغییر ساختار و ماموریت 

سازمان هدفمندی یارانه ها معطوف شده  است.  خبرنامه

دولت در الیحــه بودجه 97 کل کشــور بودجه یارانه 
نقدی و غیر نقدی خانوارهــا را به 23 هــزار میلیارد تومان 
کاهش داد که این موضوع نشــان می دهــد یارانه بیش از 
20 میلیون نفر دیگر باید حذف شــود. حســن روحانی در 
موعد تحویــل الیحه بودجه به مجلس نیز حذف بخشــی 
از یارانه بگیران را مورد اشــاره داده و گفته بود که سازمان 
هدفمندسازی یارانه ها به صندوق رفاه اجتماعی امید تغییر 
خواهد یافت و هر کس که کمتر از حداقل حقوق دریافت 
می کند، ثبت نام کند. با این وجود مشــخص شده که تمام 
سرپرستان خانوارها باید در سامانه صندوق رفاه امید دولت 
ثبت نام کرده و بنا به ادعای نوبخــت معاون رئیس جمهور 
کسانی که نیازمند هســتند از لیســت یارانه بگیران حذف 
نخواهند شد. با این وجود معلوم نیست که دولت براساس 
کــدام بانک اطالعاتــی و مســتندات قصد حــذف بیش 
از 20 میلیــون نفر یارانه بگیــر را دارد، در حالی که در ســه 
سال گذشــته دولت توفیق چندانی در حذف یارانه بگیران 
غیرنیازمند نداشــت و عمال با خطای بســیاری این اقدام 
انجام شــد. حال اگر بپذیریم که دولت آمارهای دقیقی از 

میزان درآمد خانوارها و همچنین کفایت سرمایه زندگی شان 
دارد چرا در ماه های گذشته و در مقطع خاصی این اقدام را 
متوقف کرد و تاکنون و پس از آغــاز به کار دولت دوازدهم 
مسکوت گذاشته بود؟ در این باره باید دید که دولت دقیقا 
چه مالک ها و شــاخص هایی را برای نیازمند تشــخیص 
دادن یارانه بگیران مدنظر دارد تا براساس آن پول نقدی به 

حساب سرپرستان خانوار واریز شود.
 در این باره عادل آذر طی اظهارنظری گفته است که 
باید 30 میلیون نفر از دهک های باالی درآمدی از لیست 
یارانه بگیران حذف و نیازمندان واقعی از این مبالغ بهره مند 
شوند. همچنین احمد میدری، معاون امور رفاه وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به ســوال فارس درباره زمان 
حذف یارانه بگیران گفتــه بود که در ماه هــای اخیر یارانه 
ثروتمندان حذف شده و برای این کار فعال منتظر تصویب 
الیحه بودجه سال 97 کل کشور هستیم تا اعتبار تخصیصی 
مشخص شود. به نظر می رســد دولت با اعالم رقم بودجه 
یارانه ها با جدیت بــه موضوع حذف دهک هــای پردرآمد 
خواهد پرداخت و آن معذوریت های گذشــته به قول یکی 

از نمایندگان مجلس شــورای اسالمی که به خاطر مسائل 
اجتماعی و انتخابات بوده است کنار گذاشته خواهد شد. 
نکته مهم دیگری در زمینه حذف یارانه خانوارهای ایرانی 
مبنی بر افزایش درآمدهای دولت از محــل اجرای قانون 
هدفمندســازی یارانه ها وجــود دارد چرا که در چند ســال 
گذشته مبلغ ثابت 45 هزار تومان به مردم پرداخت می  شود 
اما قیمت خدمات و کاالهایی که یارانه شان برداشته شده 

به مرور زمان 20 برابر شده است.
 ایــن موضــوع را حاجی بابایی، رئیس فراکســیون 
نمایندگان والیی مجلس مورد تایید قرار داد و درعین حال 
گفت حاال می خواهند با استانی کردن یارانه ها، 31 استان 
را در حذف یارانه  شریک کنند تا معلوم نشود چه کسی این 
کار را انجام داده، بنابراین مجلس نبایــد زیر بار این اقدام 
برود. اکنون طبق اعالم دولت 4 میلیــون و 200 هزار نفر 
از لیست یارانه بگیران حذف شده اند که با احتساب حذف 
بیش از 20 میلیون دیگر این تعداد به 25 میلیون نفر خواهد 
رســید که نشــان می دهد یک هزار و 137 میلیــارد و 500 
میلیون تومان ماهانه و در طول یک سال بیش از 13 هزار 

تیتر   یک

پایان یارانه نقدی
 سناتورهای آمریکایی

 سکوت کرده اند
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اهمیت حضور در میان 
دانشجویان

افزایش قیمت در الیحه بودجه بدهکاران زنجیره ای بانک ها
۹۷ دیده شده است

و 650 میلیون تومان در جیب دولت باقی بماند. حال این 
سوال مطرح می شود که وقتی دولت در سال های گذشته 
توفیق چندانی برای حمایت از تولید و پرداخت ســهم آن 
نداشــته اســت چگونه می خواهد اعتماد عمومی را برای 
حذف نسبتا یک ســوم از یارانه بگیران را جلب کند و توان 

کنترل آسیب های اجتماعی پس از آن را داشته باشد؟

  سه سناریو
الیحه بودجه پیشنهادی دولت به بهارستان حکایت 
از ایجــاد دو تغییر عمــده در تخصیص یارانه ها در ســال 

آتی دارد. 
بر این اســاس دولت در نظــر دارد ضمــن تغییر نام 
سازمان هدفمندی یارانه به »صندوق رفاه امید«، ساختار و 
ماموریت های این صندوق را در ذیل چارت سازمانی وزارت 
کار، تعاون و رفاه اجتماعی قــرار دهد. کاهش 10/5 هزار 
میلیارد تومانی رقم پیشــنهادی دولت برای پرداخت یارانه 
نقدی و غیرنقدی به خانوارها نیز حکایت از قطعی شــدن 
حذف بخشی از دریافت کنندگان یارانه در سال 1397 دارد. 
بررسی آمارهای رسمی نشان می دهد که در صورت 
تحقق حداکثری ارقام پیشنهاد شده از سوی دولت در سال 
آتی حدود 34 میلیون نفر از فهرســت یارانه بگیران حذف 
خواهند شــد. اما اگر دولت بخواهد طبق روال چند ســال 
اخیر منابع بودجه ای را از ســایر مصارف به سمت پرداخت 
یارانه ها منحرف کند، در سال آتی حدود 21 میلیون نفر از 
لیست یارانه بگیران حذف خواهند شد. این درحالی است 
که بر مبنای برخی آمارهای تایید نشــده این ارقام محاسبه 
شده می تواند تا 3 میلیون نفر در هر یک از این پیش بینی ها 

نیز افزایش یابد. 

  دو تغییر عمده در یارانه ها
بر مبنای الیحه پیشنهاد شده به مجلس بهارستان، دو 
تغییر عمده در نحوه پرداخت یارانه های نقدی در سال آتی 
اتفاق خواهد افتاد. نخستین تغییر عمده پیشنهادی دولت 
به تغییر ســاختار و ماموریت ســازمان هدفمندی یارانه ها 
معطوف شــده  اســت. بر این اساس ســازمان هدفمندی 
یارانه ها در سال جاری ضمن اصالح اساسنامه، ساختار و 
شرح ماموریت ها به »صندوق رفاه امید« تغییر نام خواهد 
یافت. ماموریت جدید این صندوق نیز تحت چتر سازمانی 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار خواهد گرفت. 
به این ترتیب امکان اســتفاده از پایــگاه اطالعاتی 
یکپارچه به منظور تخصیص بهینه یارانه ها فراهم خواهد 
شــد. دومین تغییر عمده در نســخه دولت برای پرداخت 
یارانه ها در سال آتی نیز به تغییر میزان پرداخت یارانه های 
نقدی مربوط می شود. بر مبنای قانون بودجه در سال 1396 
دولت در سال  جاری باید حدود 4۸ هزار میلیارد تومان یارانه 

پرداخت کند. 
این مبلغ شامل 5/ 33 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی 
و غیرنقدی، چهار هــزار میلیارد تومان بــرای افراد تحت 
پوشــش نهادهای حمایتی، ۸/ 4 هزار میلیارد تومان یارانه 
ســالمت، هزار میلیارد تومان یارانه برای ایجاد اشــتغال، 
سه هزار میلیارد تومان برای تامین مواد اولیه قیر و هزار و 
پانصد میلیارد تومان بابت نوسازی خطوط انتقال نفت و گاز 
و پرداخت 200 میلیارد تومان برای واکســن فلج اطفال و 

توسعه مراکز فوریت اجتماعی می شود. 

محاســبات کمیســیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس شورای اسالمی نشــان می دهد که پرداخت این 
یارانه ها در سال 1396 به معنای کسری هشت هزار میلیارد 
تومانی در سازمان هدفمندی یارانه ها و ضبط سایر اهداف 
یارانه ای به نفع یارانه های نقدی است. اما به نظر می رسد 
دولــت در پرداخت یارانه نقدی در ســال آتــی در نظر دارد 

شرایط جدیدی برای پرداخت یارانه ها ایجاد کند. 

  سه سناریوی حذف یارانه ای
بر مبنــای ارقام پیشــنهادی دولت، مجمــوع هزینه 
دولت از محل درآمدهای هدفمندی یارانه ها در سال آتی 
حدود 11 هزار میلیارد تومان کاهش خواهد یافت. بخش 
عمده ای از این کاهش 24 درصدی به کاهش 31 درصدی 
یارانه نقدی و غیر نقدی پرداخت شده به خانوارها در مقایسه 
با رقم فعلی مربوط می شود. تقسیم رقم 33/5 هزار میلیارد 
تومانی بر یارانه نقدی دریافتی هر نفر در ســال )546 هزار 
تومان( نشان می دهد که رقم پیش بینی شده در بودجه سال 

 جاری کفاف یارانه 61 میلیون نفر را خواهد داد. 
این درحالی اســت که بر مبنای آمارهای کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس شورای اســالمی درحال حاضر در 
حدود 76 میلیــون نفر یارانه نقدی دریافــت می کنند. این 
شــکاف 15 میلیون نفری در واقع بخشــی از شــهروندان 
هســتند که پرداخت یارانه  آنها باعث ایجاد کسری ۸ هزار 
میلیارد تومانی در ســازمان هدفمندی یارانه ها می شــود. 
باتوجه به اینکه طی سال های اخیر یارانه نقدی و غیر نقدی 
پیش بینی شده در قانون بودجه به طور کامل صرف پرداخت 
یارانه نقدی شده  اســت، کاهش 10/5 هزار میلیاردی این 
رقم در الیحه بودجه معادل حذف 21 میلیون نفر از لیست 

یارانه بگیران است. 
این درحالی اســت کــه در صورتی که رونــد رایج در 
ســال های اخیر در زمینه عدم  تراز مخارج و منابع سازمان 
هدفمندی یارانه ها ادامــه پیدا کند، تعــداد یارانه بگیران 
در سال  جاری به 55 میلیون نفر کاهش خواهد یافت. اما 
اگر دولت بخواهد در سال آتی به ارقام بودجه پایبند باشد و 
سایر مصارف بودجه ای را خرج کسری در منابع و مصارف 
هدفمندی یارانه ها نکند در این صورت رقم پیش بینی شده 
از سوی دولت در ســال آتی برای پرداخت یارانه حدود 42 

میلیون نفر کافی خواهد بود. 
بنابراین با فرض الزام دولــت در رعایت قانون بودجه 
و  تراز منابع و مصارف هدفمندی در سال آتی باید حدود 34 
میلیون نفر از فهرست یارانه بگیران حذف شوند. این در حالی 
است که با فرض شیب یکسان صعود جمعیت می توان گفت 
در سال آتی با محاسبه تعداد متولدان و افراد فوت شده 600 
هزار نفر دیگر نیز به فهرست یارانه بگیران اضافه خواهد شد، 
بنابراین کاهش یارانه به میزان 10/5 هزار میلیارد تومان طبق 
الیحه پیشنهادی دولت در صورت تداوم روند کسری بودجه 
هدفمندی به منزله کاهــش تعداد یارانه بگیــران به میزان 
21/6 میلیون نفر و در صورت الزام دولت به تخصیص منابع 
براساس برنامه بودجه به معنای حذف حدود 34/6 میلیون نفر 

از متقاضیان دریافت یارانه نقدی است. 
البته بر مبنای برخــی از آمارهای تایید نشــده تعداد 
یارانه بگیران درحال حاضر در حدود 79 میلیون نفر تخمین 
زده می شــود. در صورتی که این آمار صحیح فرض شــود 
در این صــورت رقم پیشــنهادی دولت بــرای هدفمندی 

یارانه ها در سال آتی به منزله حذف حداقل 24 میلیون نفر 
از فهرست یارانه بگیران اســت. توامان شدن این انگاره با 
انضباط بودجــه ای دولت نیز به معنای حــذف 37 میلیون 
نفر از فهرست یارانه بگیران است. بر مبنای پیگیری های 
»دنیای اقتصاد« اولویت نخست یارانه بگیران در سال آتی 
شامل بازنشستگان، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، 
حاشیه نشینان شهری و جمعیت روستانشین کشور خواهد 
بود. گفته می شــود ســایر افراد، پس  از درخواست مجدد 
و اثبات استحقاق مجددا در لیست مشــموالن یارانه قرار 

خواهند گرفت. 

 کاهش یارانه سالمت، افزایش یارانه حمایتی
رئیــس دولــت دوازدهــم در زمــان تقدیــم الیحه 
پیشنهادی به مجلس شورای اســالمی حذف فقر مطلق 
و ایجاد اشتغال را به عنوان سیبل الیحه بودجه 97 معرفی 
کرده  اســت. بر این اســاس رقم پیشــنهادی دولت برای 
کاهش فقر مطلق در ســال آتی در مقایسه با قانون بودجه 
حدود 75 درصــد افزایش یافته و به 7 هــزار میلیارد تومان 
رسیده  اســت. این یارانه نقدی به افرادی پرداخت خواهد 
شد که درآمدی کمتر از خط فقر مطلق تعیین شده از سوی 

نهادهای حمایتی داشته  باشند. 
دولت همچنین در الیحه تقدیمــی  به مجلس، رقم 
پیشنهادی برای پرداخت یارانه سالمت را در مقایسه با سال 
گذشــته در حدود 1/1 هزار میلیارد تومان )معادل با حدود 
23 درصد( کاهش داده  است. این کاهش در حالی اتفاق 
افتاده که ارقام الیحه بودجه حکایت از افزایش قابل توجه 
سرانه اعتبارات هزینه با موضوع ســالمت دارد. بر مبنای 
الیحه بودجه پیشنهاد شــده به مجلس، ســهم سرانه هر 
ایرانی از اعتبارات هزینه ای دولت در امور سالمت چیزی 
در حدود 675 هزار تومان خواهد بود. این رقم در مقایسه با 
سرانه بودجه سالمت هر ایرانی در قانون بودجه سال جاری 
)24۸ هزار تومان در سال( حدود 170 درصد افزایش یافته  
اســت. بخش عمده ای از این افزایش ناشــی از انبســاط 
اعتبارات پیش بینی شده برای ســرفصل درمان در الیحه 

بودجه سال آتی است. 
اهمیــت و وزن نان در ســبد غذایــی خانوارها باعث 
تمایل دولت به تثبیت قیمت در زنجیره تولید نان می شود. 
به همین دلیل سیاست تثبیت قیمت نان )مانند بسیاری از 
کشورها( در دستورکار دولت ها قرار گرفته  است. بر مبنای 
الیحه بودجه سال 1397 یارانه نان و خرید تضمینی گندم 
در ارقام پیشــنهادی دولت 3/ 3 هزار میلیارد تومان در نظر 
گرفته  شده  است که از این میزان 7/ 1 هزار میلیارد تومان 
برای خرید تضمینی گندم و 1/6 هــزار میلیارد تومان برای 
پرداخت یارانه نان در نظر گرفته شــده  است. مقایسه این 
ارقام با قانون بودجه ســال  جاری نشــان می دهــد یارانه 
پرداختی برای تثبیت قیمت نان مطابق با روند رایج در چند 
سال اخیر افزایشی بوده  است. بر این اساس دولت درنظر 
دارد در سال آتی برای تثبیت قیمت در زنجیره آرد تا نان در 
مقایسه با سال  جاری در حدود نیم هزار میلیارد تومان یارانه 
بیشــتر پرداخت کند. به این ترتیب دولت در ســال آتی به 
ازای هر نفر 20 هــزار تومان یارانه نــان پرداخت می کند. 
این رقم 1/5 برابر ســهم هــر ایرانی از مجمــوع اعتبارات 
اختصاص داده شــده به امور ورزشــی، فرهنگی، هنری و 

تفریحی است.  
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حضــور دو تن از مســئوالن قــوه قضائیــه در میان 
دانشــجویان را باید به فال نیک گرفت. اگر در سال های 
قبل اعضای دولت تالش می کردند از این فضاها به نفع 
خود اســتفاده کنند و به بدنه دانشــجویی کشــور نزدیک 
شوند، امسال و بعد از آنکه کار با انتخابات به پایان رسید 
گویی هیچ کدام تمایلی به حضور در دانشــگاه نداشتند. 
فضای مجازی پر شــد از انتقاد به روحانی. حتی جلساتی 
که دانشــجویان با فعاالن سیاســی اصالح طلــب برگزار 
می کردند نیز پر بود از انتقــادات و اعتراضات به روحانی 

و دولت. 
از طــرف دیگر این رویه مرســوم نبود که مســئوالن 
قوه قضائیه در میان دانشــجویان حاضر شــوند و با وجود 
انتقادات و حتی حمله های شــدیدی که به قــوه قضائیه 
صورت گرفته بود آنها تصمیم گرفتند در میان دانشجویان 
حاضر شــوند. روند برگزاری جلسه نیز نشــان داد که بدنه 
دانشــجویی ضمن انتقادات شــدید به آنها از این موضوع 

برای روز دانشجوی امسال برخالف سال های گذشته 
از دولت کســی در جمع ها حاضر نشد. نه رئیس جمهور به 
میان دانشجویان رفت و نه اعضای دولت همچون گذشته 
در جلســات دانشجویی شــرکت کردند. اما امسال تفاوت 
دیگری هم روز دانشــجو با ســنوات قبل داشــت. رئیس 
دستگاه قضا و سخنگوی این دستگاه در میان دانشجویان 

حاضر شدند و جلسات شان بحث برانگیز شد. 
جلســه دیــدار حجت االســالم محســنی اژه ای بــا 
دانشجویان دانشــگاه شریف متن و حاشــیه های زیادی 

داشت. 
در بخش های مختلف از سخنرانی و پرسش و پاسخ ها 

فضای سالن هیجانی شد. اژه ای در پاسخ به این سوال که 
»می گویند چرا ســران فتنه را محاکمه نمی کنید« گفت: 
»شورای عالی امنیت ملی مصوب کرد که این محاکمه به 
مصلحت نیســت و فعال آنها را محصور کردند، اگر مصوبه 
نبود قوه رســیدگی می کرد.« او در پاســخ به این انتقاد که 
ارتباط شــان با جامعــه کم اســت می گوید: »قبــول دارم 

اطالع رسانی ما ناکافی است.«
ســخنگوی قوه قضائیه به ماجرای یکشنبه سیاه هم 
اشــاره کرد و معتقد بود کــه به موضوع فاضــل الریجانی 
رسیدگی شده و هیچ جرمی  مرتکب نشده است. او گفت: 
»آقای مرتضوی با دسیســه چینی با یک جمعی خواستند 

برای این آقای بدبخت یا خوشــبخت پرونده بســازند. آن 
آقا بدون تردید ســهل انگاری کرده بود و بحثی نیست، اما 
قاضی به این رســید که جرمی  واقع نشــده است. اگر هم 
جرمی باشد، آقای مرتضوی و افرادی بودند که می خواستند 

این کار را بکنند. 
سخنگوی قوه قضاییه اتهامات بقایی را مالی عنوان 
کرد و در پاسخ به ســوالی مرتبط با دختر رئیس قوه قضاییه 
بیان کرد: »اگر این دروغ را به شما نســبت دادند شما چه 
می کنید؟ این مساله صد در صد دروغ است، ایشان با هیچ 
سرویسی ارتباط نداشــته، هیج جا بازداشت نبوده، ایشان 
به دنبال کار و درســش اســت.« همچنین در ایــن دیدار 
اژه ای تالش کرد با دانشجویان صمیمانه تر رفتار کرده و در 
واکنش به آنها که با سوت زدن مانع از ادامه جلسه می شدند 
با گفتن اینکه ســوت زدن را بهتر از آنها بلد است و تصاویر 
مربوط به این ســوت زنی در رســانه ها به صورت گسترده 

منتشر شد. 

استقبال می کند و خواهان افزایش ارتباط میان دانشگاه و 
مسئوالن قضایی است. نکته مهم این است که مسئوالن 
قضائی کشور باید به این باور برسند که ارتباط با بدنه جوان 
و پرجنب و جوش جامعه می تواند تا چه اندازه آنها را در مهار 
انتقادات و هجمه ها یاری کند. طبیعت دانشجویان جوش 
و خروش اســت و انتقاد الزمه جنبش های دانشجویی. در 
صورتی که مســئوالن در میان دانشــجویان واقعیت ها را 
آنگونه که هست بازگو کنند دیگر دانشجویان و نخبگان ما 
برای اطالع از خبرها به سراغ شبکه های مجازی که اغلب 

اهمیت حضور در 
میان دانشجویان 

واقعیت ها را به شکل دیگری منعکس می کنند، نمی روند. 
این موضوع بیش از همه به خود مسئوالن کمک می کند. 
از ســوی دیگر اختالف ســلیقه و اختالف نظــر در میان 
دانشجویان یک امر عادی است. مســئوالن می توانند با 
حضور در میان دانشجویان با همه این سلیقه ها آشنا شوند و 
متوجه شوند اگر بخشی از بدنه جوان جامعه به یک مسئول 
انتقاد می کند، بخش هایی دیگری نیز وجود دارند که مدافع 
سیاست های آنها هســتند و می توانند در این مسیر آنها را 

حمایت کنند.  

اژه ای در میان دانشجویان
حصر مصوبه شورای عالی امنیت ملی دارد

1
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حضور غیرمنتظره وزیراحمدی نژاد
 در شورا

حمید بهبهانی وزیر راه احمدی نژاد در جلســه امروز 
شورای شــهر تهران، حاضر شــد. هنوز دلیل این حضور 
مشــخص نیســت. با ورود او به صحن شــورا، علیخانی 
به ســمت او رفت و با وی دســت داد و خوشــامد گفت اما 
احمد مســجدجامعی که نزدیک بهبهانی بود، واکنشــی 

نشان نداد. 
بهبهانی در دوران شهرداری احمدی نژاد نیز و معاون 
حمل و نقل و  ترافیک او بود. طــرح »دوربرگردان« های 

او و نیــز پــروژه »منوریل« در 
زمــان مســئولیتش حواشــی 
زیادی در پی داشــته اســت. 
برخــی از اصالح طلبــان از 
رفتارهــای شــهرداری تهران 
احســاس نگرانی می کنند و به 

آن اعتراض دارند.

 واکنش به خبر تنش در جلسه 
با نجفی

در پی خبر منتشر شده مبنی 
بر ایجاد تنش در صبحانه کاری 
میان اعضای شــورای شــهر و 
شهردار تهران معاونت نظارت 
این شــورا واکنش نشــان داد. 
افشین حبیب زاده، عضو شورای 
پنجم شــهر تهــران در این باره 
گفت: »در جلساتی که با آقای 

نجفی برگزار می شود همه اعضای شورا موضوعات مدنظر 
خود را صریح مطرح می کنند و آقای دکتر نجفی نیز پاســخ 
می دهد. بنابراین وجود تنش در جلسه را تکذیب می کنم.« 
گفتنی است خبرگزاری مهر از وقوع تنش و برخی حواشی در 
صبحانه کاری شهردار و اعضای شورای شهر تهران خبر داده 
بود که در آن اصالح طلبان به نجفی انتقاد و اعتراض کردند و 

او نیز پاسخشان را داده است. 

ذوالنور: آماده مذاکره 
با اصالح طلبان هستم

عضو شــاخص فراکســیون والیــی مجلــس از ایده 
گفت وگوی بین جریانات سیاســی اصولگرا و اصالح طلب 
استقبال کرده و می گوید: »معتقدیم گروه های درون نظام 
باید بر سر موضوعات مختلف باهم بنشــینند و حرف بزنند، 
حتی اگر الزم باشد سر همدیگر نیز داد بزنند و دعوا و یقه گیری 
هم کنند تا اختالفات را به حداقل رسانده، به وحدت بیشتری 
برسند.« حجت االسالم مجتبی ذوالنور درباره تشکیل یک 

پارلمان یا اتاق فکر مشترک بین 
این دو جریــان، گفت: »چون 
نه اصالحات و نــه اصولگرایان 
رأس و لیدر ندارند بنابراین بعید 
می دانم که این گفت وگو اتفاق 
بیفتد، اگر چنیــن اتفاقی بیفتد 
خیلی خوب اســت و حتی خود 

بنده نیز آمادگی دارم.«

صابر کرامت
خبرنگار

خبرنامه
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والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه دوشنبه هفته قبل 
و پیش از آغاز سفر خود به ترکیه و مصر توقفی چند ساعته در 
پایگاه هوافضای روســیه در حمیمیم واقع در الذقیه سوریه 
داشــت. وی در جریان این ســفر ضمن دیدار با بشــار اســد 
رئیس جمهور سوریه، دستور خروج واحدهای نظامی روسیه 
از سوریه را صادر کرد. درگیری مسلحانه در سوریه از ماه مارس 
2011 آغاز شد . آمریکا و کشــورهای غربی که ابتدا به بهانه 
براندازی دولت مرکزی از گروه های تروریستی تحت پوشش 
حمایت از مخالفان معتدل حمایت می کردند، وقتی این گروه ها 
را در تحقق اهداف خود ناموفق دیدند، مستقیما وارد عمل شده 
و از سال 2014 با تشکیل ائتالف موسوم به ضد داعش و بدون 
موافقت و مجوز دولت مرکزی سوریه اقدام به مداخله نظامی 
در این کشور کردند. روسیه البته با موافقت دمشق از سپتامبر 
2015 در حال اجرای عملیات علیه داعش در سوریه است. در 
شرایط کنونی و در حالی که با ریشه کن شدن داعش در سوریه 
بهانه برای ابقای حضور نیروهای آمریکایی در خاک سوریه به 
پایان رسیده، خروج نیروهای روسی مزید بر علت شده تا فشار 
افکار عمومی برای خروج آمریکایی ها از سوریه افزایش پیدا 
کند. روسیه طی ماه های اخیر انتقادات گسترده ای را متوجه 
حضور نظامی نامشروع آمریکا در سوریه کرده و تصمیم اخیر این 
کشور، اهرم فشار بیشتری در روند مذاکره با شرکای آمریکایی 
خواهد بود. عالوه بر صدور دستور والدیمیر پوتین برای خروج 
بیشتر نیروهای آمریکایی از سوریه، آنچه توجه صاحب نظران 
و تحلیلگران را به خود جلب کرده، باقی ماندن تعداد محدودی 
از نیروها برای انجام مأموریت های مشخص از جمله نظارت 
بر مناطق کاهش تنش در این کشور است. وزارت دفاع روسیه 
ســاعاتی پس از صدور دســتور پوتین اعالم کرد که اجرای 
این دستور را آغاز کرده اســت. خروج این بخش از نیروهای 
روسی از پایگاه های نظامی این کشور در سوریه نمی تواند به 
موجودیت و نفوذ روسیه در سوریه ضربه ای بزند. پایگاه نظامی 
حمیمیم و طرطوس همچنان به عنوان مرکز عملیات نیروهای 
نظامی روســیه باقی خواهد ماند و تعــدادی از عناصر پلیس 
نظامی و مشاوران نظامی این کشور بر اساس مأموریت های 
ویژه، حضور خود در سوریه را حفظ خواهند کرد. پوتین از یک 
ماه پیش و همزمان با اعالم تالش بــرای برگزاری کنفرانس 
جامعه مردم ســوریه، فعالیت های دیپلماتیک فشــرده ای را 
برای برگزاری کنفرانس  انجــام داد. وی در درجه اول با دونالد  
ترامــپ رئیس جمهور آمریــکا توافق کرد کــه در اجرای این 

کنفرانس مانع تراشی نکند. طرح او در ادامه با استقبال بشار 
اسد رئیس جمهور سوریه مواجه شد و نظر موافق رجب طیب 
اردوغان و حسن روحانی روسای جمهوری ترکیه و ایران را در 
جریان نشست سوچی دریافت کرد. روسیه بعد از پیروزی محور 
مقاومت در عرصه میدانی، تالش زیادی به کار بست تا بتواند 
میاندار روند مذاکرات سیاسی برای حل و فصل بحران سوریه 
در مرحله آینده این کشور باشــد. والدیمیر پوتین همچنین از 
طریق این سفر تالش کرد بر نقش خود در مبارزه با گروه های 
تروریستی و پیشبرد روند سیاسی در سوریه تاکید کند. چرا که 
این سفر اندکی پس از آن صورت گرفت که مسکو پیروزی بر 
گروه تروریستی داعش در سوریه را اعالم کرده بود.او با جلب 
توجه طرف های منطقه ای در بحران سوریه تالش دارد عالوه 
بر اینکه سازش سیاسی این بحران را از دسترس آمریکا و منافع 
و توطئه های این کشور دور کند،  برگ  انتخاباتی مهمی  را نیز 
برای خود محقق کنــد تا بتواند بهترین نتایــج را در انتخابات 
ریاست جمهوری این کشور برای خود محقق کند. همراه کردن 
ترکیه با برنامه های مســکو برای پوتین کار مشکلی نیست، 
به ویژه که واشنگتن پشت اردوغان را خالی کرده و همچنان به 
حمایت از نیروهای دموکراتیک سوریه ادامه می دهد. عالوه 
بر اینها پوتین خبر خوشــی برای اردوغان داشت و به او وعده 
داد که همکاری های بیشتری با این کشور در رابطه با منطقه 
عفرین خواهد داشت و تضمین هایی را به آنکارا ارائه می کند، 
مبنی بر اینکه اجازه تبدیل شدن این منطقه به عرصه ای برای 
تهدید امنیت ملی ترکیه را نخواهد داد. رئیس جمهور روسیه 
بعد از نشســت یک ســاعته با  اردوغان در آنکارا در کنفرانس 
مطبوعاتی اعالم کرد که در زمینه دور آینده مذاکرات آســتانه 
و کنفرانس گفت وگوهای ملی و روند سازش در سوریه شامل 
اصالح قانون اساسی و اجرای انتخابات زیر نظر سازمان ملل 
متحد با اردوغان صحبت کرده است. اردوغان نیز اعالم کرد 
که بار دیگر برای بررسی اوضاع و پرونده سوریه به سوچی سفر 
خواهد کرد و با پوتین دیدار خواهد داشت. کنفرانس مطبوعاتی 
پوتین پس از دیدار با عبدالفتاح السیســی نشــان داد که این 
کشور مشکلی در جلب نظر قاهره نخواهد داشت. آنکارا اعالم 
کرد که با دیدگاه های طرف روســی در پرونده سوریه از جمله 
در زمینه حفظ مناطق کاهش تنش و ایجاد شــرایط مناســب 
برای مذاکرات سیاسی بین المللی و رسیدن به راه حل سیاسی 
فراگیر در راستای تحقق آرمان های ملت و حفظ وحدت سوریه 

و تمامیت موسسات این کشور موافق است. 

دستور خروج نیروهای روسیه از سوریه
سفر دوره ای پوتین به خاورمیانه با چه هدفی انجام شد؟

بدهکاران زنجیره ای 
بانک ها

امیــر خجســته رئیــس 
هیــات تحقیــق و تفحص از 
بنیاد شــهید گفــت: »افرادی 
که بانک دی را غــارت کردند 
در بانک سرمایه  هم اختالس 

کردند. این 31 نفــر در تمام بانک ها دســت انداخته اند. 
یکــی از مبالغ اختــالس در بانک ســرمایه 1100 میلیارد 
تومان بوده که به اســم یک شــرکت، زمینی که ارزش آن 
100 میلیــارد بود را به عنــوان وثیقه، سندســازی کردند و 
روی آن 1100 میلیارد تومــان وام گرفتند. این مبلغ دیگر 
غیرقابل وصول است این 31 نفر باید هر چه زودتر تعیین 
تکلیف شود.« گفتنی است در هفته های گذشته یکی از 
نمایندگان مجلس لیست اسامی  بدهکاران بانک سرمایه 
را بعد از اخطار 4۸ ساعته منتشــر کرد که با واکنش برخی 

از آنها روبه رو شد. 

سیف: با دستور رهبری مشکل 
سپرده گذاران حل شد

در جریان ارائه الیحه بودجه بــه مجلس روحانی از 
کمک رهبری به حل مساله موسسات مالی سخن گفت. 
در همین رابطه ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی با 
اشاره به وضعیت سپرده گذاران موسسات غیر مجاز مالی 
اظهار داشت: »در گذشته 25 درصد فعالیت ها در بازار پول 
به طور غیر شفاف و توسط موسسه هایی انجام می شد که 
هیچ نظارتی بر آنها وجود نداشــت اما امروز دیگر موسسه 

مالی غیرمجاز نداریم.«
 ســیف بــا تاییــد حرف 
روحانی گفت: »با دستورمقام 
معظــم رهبــری و تصمیمات 
کمیته منتخب سران سه قوه، 
مشکل ٩٨ درصد سپرده گذاران 
موسسات غیرمجاز حل شده و 

در حال اتمام است.«

افزایش قیمت در الیحه بودجه ۹7 
دیده شده است

بیــژن  گذشــته  هفتــه 
نامدار زنگنه به مجلس رفت و 
از نماینــدگان اولین کارت زرد 
خــود را دریافت کــرد. در این 
جلســه وزیر نفت با اشــاره به 
بحــث افزایش قیمــت بنزین 
اظهار داشت: »افزایش قیمت 
بنزین در بودجه سال 97 دیده 

شده است، اینکه چه زمانی و چگونه افزایش قیمت بنزین 
اعمال شــود، هنوز مشــخص نیست.« رســانه ها مدعی 
شدند که قرار اســت از دی ماه بنزین با نرخ 1500 تومان 
و گازوئیل با لیتری 400 تومان به فروش برســد. زنگنه اما 
گفته بود: »هر وقت الزم شد دولت موضوع افزایش قیمت 
بنزین را عنوان می کند. بحث مبلــغ قیمت بنزین هنوز باز 

است و این تصمیم در مجلس جای بحث  دارد.« 

رفتار احمدی نژاد در مجمع به روایت 
یک شاهد عینی

علــی احمــدی، رئیس 
کمیســیون مشــترک مجمــع 
تشــخیص مصلحــت نظام و 
دفتر مقام معظم رهبری روایتی 
از رفتارهــای احمدی نــژاد در 
جلســات مجمــع تشــخیص 
مصلحت نظام داشت. به گفته 
او زمانی کــه احمــد توکلی به 
مواضع تند احمدی نژاد انتقاد کرده و او در پاســخ خندیده 
بود، عکاسان در جلسه حضور نداشتند و عکسی که منتشر 
شده مربوط به بخش دیگری از مذاکرات مجمع تشخیص 
مصلحت نظام بوده اســت. او گفته: »قبل از شروع دوره 
جدید، غالبا مشــی آقای احمدی نژاد در جلســات مجمع 
ســکوت بود یا حضور و بروز فعالی  نداشــت، اما در دوره 
جدید با ریاست آقای شاهرودی، در صحن مجمع بیشتر 
به مباحث ورود می کند و فعالیت بیشتری در کمیسیون ها 

دارد.«

برای شهردار نشدن هاشمی ما را 
حذف کردند

فاطمــه دانشــور، عضو 
ســابق شــورای شــهر تهران 
در گفت وگویی به پســر ارشــد 
آیت ا لله هاشــمی رفسنجانی 
اشــاره کرد و افــزود: »ما جز و 
کســانی بودیم که از شــهردار 
شــدن محســن هاشــمی در 
شورای چهارم حمایت کردیم 

و ایشــان هم در پنجمین شــورای شــهر تهران به عنوان 
کاندیدا در انتخابات ثبت نام کرد.« دانشــور اذعان کرد: 
»بعد از نام نویســی آقای  هاشــمی، گروهی منتســب به 
جریان اصالحات نگران شدند و گفتند شاید دوباره محسن 
هاشمی مانند شــورای چهارم به دنبال شــهرداری تهران 
باشــد. این گروه کــه در شــورای عالی اصالح طلبان هم 
حضور داشــت برای اطمینان، من و دیگر دوستان حامی 
ایشان را مانند آقایان دوستی، حکیمی پور و... از حضور در 
لیست حذف کردند تا مبادا همانند شورای چهارم از محسن 

هاشمی حمایت کنیم.«
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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 قابل توجه وحید یامین پور 

تأکید سیدعلی خمینی بر مسئله فلسطین

به ما پیامک بزنید:

3000411711 

شبکه اجتماعی

بعد از ارائه الیحه بودجه سال 97 از سوی دولت دو نکته به 
محل اعتراضات در فضای مجازی تبدیل شد. بخشی از فعاالن 
مجازی به ماجرای قطع یارانه ها  پرداختند اما تعداد کثیر دیگری 
به ماجرای افزایش عوارضی خروج از کشور اعتراض کردند. 
اعتراض به عوارض خروجی آن قدر در بین فعاالن رســانه ای 
و مجازی اصالح طلبان پررنگ شد که اساسا قطع یارانه های 
طبقه محروم در آن دیده نشد.  در همین رابطه مهدی قاسم زاده 
از فعاالن مجازی در مطلبی با عنوان: »معضلی به نام #عوارض_
خروج_از_کشور !!« نوشت:  به طور کلی افراد یا جهت تفریح، 
زیارت، معالجه، تحصیل و کار از کشور خارج می شوند و یا مثال 
ایرانی های مقیم خارج از کشور هستند که برای چند روزی قبال 
وارد کشور شده اند. طبق قانون، ایرانی های مقیم خارج از کشور 
تنها برای یک مرتبه در سال مکلف هســتند عوارض خروج را 
بپردازند و افرادی نیز که برای معالجه، تحصیل و یا کار از کشور 
خارج می شوند طبق ضوابط و شرایطی شامل تخفیف و یا حتی  
معافیت از پرداخت عوارض از خروج کشور می باشند. بنابراین 
تمام سر و صدای این چند روز را باید از جانب کسانی دید که یا 
برای  زیارت از کشور خارج می شوند و یا تفریح!!؛ قانونگذار در 
مورد سفرهای زیارتی نیز #تخفیف 50 درصدی را لحاظ کرده و از 
طرفی هم به نظر نمی رسد به غیر از متمکنین مذهبی کسی بتواند 
سه بار یا بیشتر در ســال عازم سفر زیارتی )عتبات_حج( شود، 
پس این قشر هم نباید حتی از قاعده افزایش پلکانی عوارض 
آنچنان حرجی به آنان وارد شود! پس فقط می مانند مسافرانی 
که جهت #تفریح از کشور خارج می شوند و تا به امروز حتی ارز 
4000 تومانی نیز نتوانسته مانعی برای انجام سفرشان باشد و 
قطعا این افزایش قیمت عوارض خروج باز هم نمی تواند مشکلی 

برای آنها ایجاد کند!!
اما چند نکته که چنانچه نمایندگان #مجلس_شورای_
اســالمی در زمان بررســی الیحه به آنها توجه کنند خالی از 

لطف نیست: 
1. در صورت امکان به هیات دولت این اختیار را بدهند 
که در مواقعی مانند ایام حج یا اربعین بشود تخفیفات بیشتری 

را لحاظ کرد
2. عــالوه بــر توســعه زیرســاخت ها و تأسیســات 
گردشگری، درصدی از درآمد حاصله جهت ارتقای کیفیت 

خدمات در فرودگاه ها و توسعه آنها لحاظ شود

3. با اســتفاده از مکانیســمی  همچون کشــور های 
پیشرفته، فاصله مقصد مســافران از خاک کشور در میزان 

عوارض پرداختی تاثیرگذار باشد
4. میان مســافرت های هوایی، زمینــی و دریایی در 

پرداخت عوارض تفاوت وجود داشته باشد
به هرحــال همان طور که پرداخت #ارز_مســافرتی به 
خیل عظیم مسافران توریستی که غالبا از قشر مرفه جامعه 
هستند کار اشتباهی بود که ســالیان انجام می شد، افزایش 
عوارض خروج اتفاقا اقدام درستی است پس بهتر است که 
اوال منتقدان دولت کمی منصف تر باشند و ثانیا مراقب بود که 
تمرکز بیش از حد بر این مساله، اذهان جامعه را از سیاست های 
حاکم بر بودجه، تخلفاتش از برنامه توسعه و خاصه خرج های 
جناحی آن منحرف نکند . سید یاسر جبرائیلی، معاون خبرگزاری 
فارس نیز در مطلبی به این پرسش پاسخ داده است که »چرا 
سفر به عراق باید از افزایش عوارض خروج مستثنی شود؟« او 
می نویسد: »برخی منتقد این حجم از افزایش عوارض خروج 
از کشور هستند، اما در این باره نکاتی قابل تامل وجود دارد که 
شاید در اظهارنظرها موثر باشد.« در سال 95 بیش از 9 میلیون 
نفر/سفر خارجی توسط ایرانیان انجام شده که بر اساس برخی 
برآوردها، بالغ بر 7 میلیارد دالر خروج ارز در پی داشته است. 
طبیعتا بخشی از هزینه های تحمیل شــده بر کشور از ناحیه 
خروج ارز، باید از محل عوارض جبران شود و تعرفه کنونی، 
در مقایسه با هزینه ها قابل مقایسه نیســت. بنابراین از این 
جهت باید از افزایش تعرفه ها دفاع کرد. اما در این میان یک 
نکته بسیار مهم وجود دارد و آن، مساله سفر به عتبات عالیات 
در کشور عراق است. درباره عراق، جز اینکه دولت اسالمی 
وظیفه تسهیل امر زیارت را به عهده دارد و افزایش عوارض 
خروج، با این رویکرد در تضاد است، باید دقت داشت که ریال 
ایران در عراق معتبر است و بسیاری از زائران خریدهای خود را 
به ریال انجام می دهند. وقتی مردم ایران در عراق ریال هزینه 
می کنند، در واقع در حال تقویت ارزش ریال هستند، چرا که 
این ریال ها نهایتا در بازار ایران هزینه می شود. این است که 
نمایندگان محترم مجلس ضمن حمایت از افزایش عوارض 
خروج از کشور، باید سفر به عتبات کشــور عراق را از فرمول 
ارائه شده در جدول شماره 16 از تعرفه های درآمدهای موضوع 

جدول شماره 5 مستثنی کنند. 

دولت زیر تیغ منتقدان 
عوارض خروجی بالی جان بودجه 

l   امیدوارم نــوار باریک غزه فلســطین با انتفاضه 
جدید، پهن و وسیع و گسترده شود!

l    آقای روحانــی روز اول شــعار دادی که اقتصاد 
را طوری شــکوفا می کنی که مردم یارانه نخواهند، 
ولی امروز مردم بیش از قبل محتاج یارانه شــده اند 
و از شنیدن خبر حذف آن خواب شب شان پریشان 

می شود. 

l    حتی با قطع  شدن یارانه ها، گرانی ها به گذشته 
بر نمی گردد، پس بهتر است مبالغ یارانه ها باتوجه به 

نرخ تورم و رکود و گرانی افزایش یابد.

l    تجربه ثابت کرده هر چیزی گران شود مردم بیشتر 
به دنبالش می روند و تقاضا بیشتر می شود تا اینکه به 
اندازه مصرف کنند و صرفه جویی و حق انتخاب داشته 
باشند. پس به فکر راهکارهای دیگری باشید نه اینکه 
دنبال گران تر کردن نان، بنزین، تعرفه واردات خودرو 
و... باشــید یا تجمل گرایی را در بازارها، سریال ها و 

فیلم ها  ترویج کنید.

l   پرداخت نکردن کارانه بیمارســتان های دولتی 
وارد ماه 14 شد. احسنت به وزیر بهداشت با این طرح 

تحول سالمتش.

l   گویا قرار نیســت دولت مدعی تدبیر و بی برنامه 
از ســیاه نمایی دولت قبل از خود طی هشــت  سال 
زمامداری دســت بردارد. متأسفانه نه مسکن مهر را 
تکمیل کردند و نه از مسکن امید و اجتماعی طی این 

 پنج  سال گذشته خبری شد.

l   بیشتر پروژه های راه سازی متوقف شده و حقوق 
و معوقات پرداخت نمی شود. خانواده های کارگران 

در تنگنا به سر می برند.

l   از وزیر محترم رفاه و مدیران محترم سازمان تامین 
اجتماعی تقاضا داریم که این ماه چون شب یلداست 
و پدر بزرگ ها و مادربزرگ هــا میهمان دارند حقوق را 

زودتر واریز کنند. ممنون از همه مسئوالن محترم.

l   چرا هیچ کس به فکر محیط زیست کشور نیست؟ 
شــکارچیان شــمال کشــور در حال نابودی نســل 

پرندگان مهاجر هستند.

l   مگر دولت می خواهــد صدقه بدهد که می گوید 
یارانه مختص نیازمندان است؟ مگر یارانه از محل 
سرمایه ملی تامین نمی شــود؟ از طرفی کسانی که 
تصمیم گیرنده هســتند نیازی به یارانه ندارند. بهتر 
است دولت وقتش را صرف این موضوع نکند و ارزاق 
عمومی را ارزان کند. تخم مــرغ کیلویی هفت هزار 

تومان شده است!
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سوت بلبلی اژه ای

 در دانشگاه شریف
هفته گذشــته معاون و ســخنگوی قــوه قضائیه به 
مناسبت روز دانشــجو به دانشگاه شــریف رفت و میهمان 
دانشــجویان این دانشــگاه بود کــه این حضور بــا متن و 

حاشیه های زیادی روبه رو بود. 
او با بیان اینکه از حضور پرشور و پر احساس و پر درد 
شــما  بی نهایت از خدا تشــکر می کنم ، گفته بود: »اجازه 
بدهید قــدری خودمانی حــرف بزنیم. در عیــن حالی که 
سر و صورتم سفید اســت اما دلم جوان است.« در جریان 
این دیدار انتقادهای تند و زیادی صورت گرفت. در بخشی 
از این دیــدار او خاطــره دوران اصالحــات را تعریف کرد 
که به دانشــجویان گفته بود او هم بلد است سوت بزند. و 
برای سوت زدن اعتراضی نیاز به دست هم نیست و بدون 
دســت هم می توان ســوت زد. به دنبال بیــان این حرف 
چند  ســوت بلبلی زد که تصاویر آن در شــبکه های مجازی 
به طور گســترده بازپخش شــد. اما در رابطه با این دیدار و 
 حواشی آن مهدی محمدی معتقد بود که این حضورها باید

بیشتر شود.
او نوشت: »سخت است ولی می نویســم. از دیدن 
بخش هایی از فیلم سخنرانی امروز آقای اژه ای در دانشگاه 
شریف سخت غمگین شــدم. اینکه در جمهوری اسالمی 
جوان دانشجو روبه روی مقام نافذالحکم قضایی می نشیند 
و  بی پروا نظرش را می گوید ظاهرا جای امیدواری اســت. 
اما در واقع باید مایوس و اندوهگین بود که دانشجوی ما که 
مدعی عدالت خواهی است هنگام نواختن این و آن به تنها 
چیزی که نمی اندیشــد عدالت ورزیدن با آنها ست و بدتر از 
این، دانشجویی که باید منصف و مستقل باشد، فارغ البال 
ادعای ضدانقالب را چونان حقیقت ازلی فریاد می کند؛ تازه 

نام خود را انقالبی هم گذاشته است. 
خوب اســت که آقای اژه ای و اقران او زود به زود به 
دانشگاه بروند. آنجا چیزهایی خواهند شنید که جای دیگر 
گیر نمی آید. اما دانشــجوی ما هم هــر از گاه باید در حال 
خود اندیشه کند که آرمان استقالل و عدالت، به چه حال و 

روزی افتاده است.«

بررسی رسانه ای هفته

فساد امضا های طالیی و یک و نیم میلیون تن در حال مهاجرت

روزنامه شــهروند امروز فســاد نظام اداری در ارتباط با فساد اقتصادی 
و مهاجرت نخبگان را موضوع گزارش امروز خود قرار داد و نوشــت: مســأله 
امضای طالیی در نظام اداری ایران و فســاد در اقتصاد مسأله دیروز و امروز 
نیست؛ تاسف بارتر اینکه هنوز هم امید اندکی به حذف آن وجود دارد. اگرچه 
آقای رئیس جمهوری می گوید که دولت برای فساد به کندن ریشه ها، ازجمله 
امضای طالیی مشغول است، اما کیست که نداند هر اقدامی  از سوی دولت 
خود به وجود آورنده یک امضای طالیی است. کار به جایی رسیده که رئیس 
اتاق بازرگانی تهران می گوید اوضاع فساد در ایران روزبه روز وخیم تر می شود؛ 

اما غالمرضا شافعی، دیگر فعال بخش خصوصی معتقد است فساد به یک بحران خطرناک در کشور تبدیل شده است و به 
تشریح ابعاد دیگری از آن می پردازد. مطالعات مختلف نشان می دهد که فساد اداری می تواند رشد سرانه تولید ناخالص یک 
کشور را بین یک تا هفت  درصد کاهش دهد و نتایج یک مطالعه در مورد اثر فساد روی تجارت دوجانبه کشور ها نیز در منطقه 
خاورمیانه بین سال های 2002 تا 2006 نشان می دهد که کاهش یک درصدی فساد می تواند باعث افزایش 3/53  درصدی 
صادرات کشور ها شود و در مورد واردات این رقم، 2/27  درصد است. این گزارش می افزاید: »موضوع امضا های طالیی و 
فساد یک بحث بسیار قدیمی  در اقتصاد ایران است؛ مشکلی که اقتصاد ما از گذشته تا هنوز با آن دست به گریبان بوده است. 
اگر چه شواهد و شاخص های بین المللی وجود فساد اقتصادی در ایران را تایید می کند، اما متاسفانه فضایی در جامعه شکل 
گرفته که فساد موجود را بزرگنمایی می کند و تصوری ایجاد کرده که هیچ رابطه و فعالیت اقتصادی در ایران شکل نمی گیرد 
و هیچ امضایی پای هیچ مجوز اقتصادی درج نمی شود مگر آنکه فسادی در کار باشد. در این میان برخی از کارشناسان نفتی 
اقتصاد نفتی ایران را عامل اصلی شکل گیری فساد و امضا های طالیی می دانند. غالمحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی 
ایران که بار ها و بار ها لزوم کاهش بوروکراسی های اداری را مورد تاکید قرار داده، می گوید: »حذف هر امضا دیواری از فساد 

را فرو می ریزد؛ چرا که اکنون تورم مقررات داریم.«

بمب های خبری بودجه ۹۷
کاهش 33 میلیونی یارانه بگیران، افزایش سه برابری عوارض سفر 
خارجی و گرانی 17 هــزار میلیاردی انرژی برای اشــتغال زایی در الیحه 
دولت، از مواردی بود که روز گذشــته پس از تحویل الیحه بودجه 97 به 
مجلس صدا کرد. روزنامه خراسان در گزارشــی در این باره نوشت: »روز 
گذشته رئیس جمهور الیحه بودجه 97 را به مجلس ارائه داد و از بودجه ای 
رونمایی کرد که برای نخستین بار شامل درخواست دولت برای کاهش 
تعداد یارانه بگیران به میزان 33 میلیون نفر اســت. به ایــن ترتیب و در 
شرایطی که سال های پیش مجلس به کاهش تعداد یارانه بگیران اصرار داشت، دولت برای سال آینده خود اصرار به حذف 
یارانه 33 میلیون نفر افراد با تمکن مالی دارد. بودجه حاوی نقاط سیاه و سپید زیادی است. افزایش درآمد مالیاتی و کاهش 
درآمد نفتی موجب کاهش وابستگی بودجه 97 به نفت شده است. در عین حال وابستگی بیشتر به درآمد فروش اوراق بدهی 
و مشارکت به نوعی آینده فروشی را در بودجه تقویت کرده است. دالر 3500 تومانی و نفت 55 دالری احتیاط بودجه ای دولت 
را نشان می دهد. همچنین پیش بینی افزایش تا 17 هزار میلیارد تومانی قیمت حامل های انرژی و اختصاص آن به اشتغال 
از رویکرد اشتغال زایی دولت برای سال آینده حکایت دارد. از دیگر نکات خبری جذاب بودجه می توان به افزایش سه برابری 
عوارض خروج از کشور و تداوم پرداخت جریمه تاخیر خدمت سربازی اشاره کرد. خراسان در این گزارش می نویسد: قطعا یکی 
از تغییرات مهم در بودجه سال آینده کل کشور، مربوط به وضعیت هدفمندی یارانه هاست. کاهش 10 هزار میلیارد تومانی 
اعتبارات مربوط به پرداخت یارانه نقدی، در کنار معافیت شرکت های برق و آب از پرداخت منابع برای یارانه، تغییر ساز و کار 
پرداخت یارانه از ســازمان هدفمندی به صندوق رفاه اجتماعی و اظهارات رئیس جمهور مبنی بر تعریف استاندارد زندگی و 
پوشش افراد زیر آن از طریق سازمان های حمایتی، همه حکایت از آن دارد که تحوالت جدی در حوزه پرداخت یارانه در راه 

است که یکی از قطعی ترین آنها حذف یارانه حدود 33 میلیون نفر از اقشار برخوردار جامعه است.

چرا مذاکره را راه  حل مسأله اعالم کردید؟

روزنامه کیهان نیز در ستون خبر ویژه امروز خود نقد امروز آفتاب یزد 
در رابطه با سفر جانســون به ایران را به نحوی دیگر و به شکلی معکوس 
به گزارش روز گذشته روزنامه ایران وارد کرده و نوشت: »ارگان رسانه ای 
دولت، دیروز تالش کرد با هدف مداخله گرانه و زیاده خواهانه جانسون 
از ســفر به تهران همراهی کنــد و تلویحا با ماله کشــی روی جرم قطعی 

محکومان امنیتی، مذاکره را راه حل مساله اعالم کند!« روزنامه ایران نوشت: »یکی از گره هایی که هر از گاهی در روابط 
ایران و انگلیس پیش می آید از مسائل مستحدثه ای است که یک طرف ممکن است از ابتدا نقش مستقیمی  در آن نداشته 
باشد، اما بر اثر دخالت های دیگران این اتفاقات پیش بیاید. چنین مسائلی را باید با درایت حل کرد به نحوی که از یک سو، 
این دسته از مشکالت عامل منفی برای توسعه مناسبات دو کشور نشود و دوم اجازه دهند این گونه مسائل از مجاری ذی ربط و 
قانونی خود جلو رود، چه آنکه اگر هر دو کشور از مجاری قانونی مذاکره کنند راه حل منصفانه ای برای آن پیدا خواهند کرد.« به 
اعتراف رسانه های انگلیسی و تصریح تحلیلگران و همچنین بر اساس تحرکات اخیر جانسون، هدف اصلی سفر وزیر خارجه 
انگلیس به تهران رایزنی و فشار بر ایران برای آزادی نازنین زاغری، محکوم سیاسی امنیتی بود که به جرم فعالیت علیه نظام و 
مشارکت در براندازی نرم در بازداشت به سر می برد. اکنون دم  زدن از مذاکره در این موضوع، آشکارا همصدایی و همگامی  با 

انگلیس به حساب می آید و از عزم مدعیان اصالحات برای بزک روباه پیر حکایت دارد.

مهدی پاکــدل، بازیگر ســینما، تئاتــر و تلویزیون، 
روز گذشته با انتشــار متنی در صفحه اینستاگرام خود و در 
واکنش به طرح افزایش »عوارض خروج از کشور« خطاب 
به مسئوالن دولتی تهیه کننده این طرح نوشت: »دوستان 
عزیز، این مردم خیلی بیشتر از اینا شریف اند. هرچقدر شما 
وقیحید، این مردم شــریف اند و با سیلی صورت خودشونو 
ســرخ نگه میدارن!« او تصریح کرده است: »پس زودتر 
نرخ عوارض سفرهای داخلی – رو- هم اعالم کنید. زیاد بود 
چشممون کور پیاده میریم، برای سالمتی مون بهتره...«  
آقای پاکدل در ایام انتخابات با انتشــار هشــتگ معروف 
»با روحانی تا 1400« از آقای روحانــی حمایت کرده و در 
پستی در همین رابطه در حالی که عکس وی با رنگ بنفش 
در آن قرار داشت، نوشته بود: »امید زیباترین رنگ است. 
عقالنیت و مقابله با تندروی و افراطی گری تنها راه رسیدن 

به امیدواری است.«
 عالوه بر او دیگر سلبریتی هایی همچون علی کریمی 
 و رشــیدپور نیز در پســت های انتقادی به روحانی انتقاد  و 
اعالم کردند پشیمان هستند. اعتراض آنها در میان فعاالن 

مجازی بازتاب زیادی داشت.

سلبریتی سینمایی 
»تا ۱۴۰۰ با روحانی« نماند خیلی 

وقیح هستید...
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گفتارها
میانجی گری مکرون 

امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در صدد است به عنوان یک میانجی 
در تحوالت منطقه غرب آسیا و نظام بین الملل ایفای نقش کند. این در حالیست 
که بسیاری از تحلیلگران مسائل اروپا معتقدند که مکرون در این مسیر نمی 
تواند به موفقیت دست پیداکند. مروری بر مواضع رئیس جمهور فرانسه مهر 

تاییدی بر این مسئله است. در گفتار این شماره در این مورد بحث کرده ایم . 

واکاوی اجمالی مساله فلسطین از منظر حضرت آیت الله خامنه ای

فلسطین؛ مساله اول مسلمین

ها
گفتار
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بار دیگر پروژه مشــترک آمریکایی- صهیونیستی 
برای منطقه غرب آســیا با چراغ سبز کشورهای مرتجع 
عربــی در حال شــکل گیری اســت. دونالــد ترامپ به 
صورت رســمی پذیرش قدس به عنــوان پایتخت رژیم 
صهیونیســتی را اعالم کرد؛ او در همین راســتا اظهار 
داشــت: »تأخیر در اعالم قــدس به عنــوان پایتخت 
اسرائیل هیچ چیزی را برای دســتیابی به صلح محقق 
نساخته اســت. به رســمیت شــناختن قدس به عنوان 
پایتخت اســرائیل به نفع روند صلح است. واشنگتن به 
دستیابی به توافق صلح مورد قبول برای اسرائیلی ها و 
فلسطینی ها پایبند می ماند.« این اقدام مشترک آمریکا 
و رژیم جعلی صهیونیستی از منظر چارچوب اندیشگانی 
مقام معظم رهبری برای تبیین نیازمند بازخوانی سخنان 
 ایشان و ریشــه یابی علت العلل داخلی و خارجی مساله

 مهم فلسطین است.
حضــرت آیت اللــه خامنــه ای، در بیانــات دیدار 
مســئوالن نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسالمى 
 مساله  فلسطین را رأس مســائل سیاسی امت اسالمی 
برشــمردند و آرمــان آزادی فلســطین و نجــات ملــت 
فلســطین را از اساســی ترین مبــارزه  امــت اســالمی 
دانســتند. اقدام تهاجمی آمریکایی- اســرائیلی برآیند 
تصمیم سازی در شرایط نامناســب استراتژیک صورت 
گرفتــه اســت و در همین راســتا رهبر معظــم انقالب 
اسالمی فرمودند: »حاال اینکه ادعا می کنند می خواهند 
قدس را پایتخت رژیم صهیونیســتی اعالم بکنند، این 
از عجز اینها اســت، از ناتوانی اینها اســت. در قضیه 
فلسطین دســت های اینها بسته اســت، با این کار هم 
بالشک ضربه  بزرگ تری خواهند خورد و دنیای اسالم 
در مقابل اینها خواهد ایســتاد.« چرایــی اقدام بر پایه 
عجز بــه دلیل شکســت های متعدد جبهــه آمریکایی- 
اسرائیلی در منطقه غرب آسیا از نقطه عزیمت جنگ 33 
روزه سال 2006 تا استراتژی خاورمیانه جدید و سپس 
ناکامی انقطاع محور مقاومت پس از بیداری اســالمی 
اســتمرار یافتــه اســت و این جبهــه اســتکباری برای 
 بازیابی روحیه حامیان منطقه ای خــود نیازمند اقدامی 

تهاجمی بودند.
رهبر معظم انقالب اسالمی در اجالس »محبان 
اهل بیت)ع( و مســاله تکفیری ها« عالوه بر یادآوری 
مساله مهم فلســطین برای امت اســالمی از اقدامات 
حامیان منطقه اســتکبار که با حمایت از »شجره  خبیثه  
داعش« عالوه بــر »اختالف افکنــی« در میان امت 
اسالمی، بین آنان را از اتحاد برای نبرد با دشمن اصلی 
فاصلــه انداختنــد، فرمودنــد: »چون فلســطین یک 
کشوری است اســالمی، این کشــور را آمده اند غصب 

کرده اند، از مردمش گرفته اند.
 بحــث غصب یک روســتا و یک شــهر نیســت؛ 
دشمن، یک کشور را غصب کرده است و آن را پایگاهی 
قرار داده است برای اخالل کردن در امنیت کشورهای 

ایــن منطقه؛ با غده  ســرطانی بایــد مبارزه کــرد. حاال 
شما مالحظه کنید؛ کسی در کســوت مفتی دین، فتوا 
بدهد بر اینکه مبارزه  با صهیونیســم حرام است و کمک 
 به فــالن گروهی که بــا صهیونیســم مبــارزه می کنند 

جایز نیست! 
این حقیقتا فاجعه اســت کــه کســانی در دنیای 
اســالم این جــور بر خــالف مصالــح اســالم عمــل 
بکنند، با دشــمنان ارتباطات دوســتانه داشــته باشند؛ 
درســت برخــالف نــص صریــح قــرآن کــه مؤمنین 
را »َاِشــدآُء َعَلــى الُکفــاِر ُرَحمــآُء َبیَنُهــم « معرفــی 
می کند، اینهــا »اشــداء علــی المســلمین« و رحماء 
بــا کفارند؛ بــا آنهــا خوبند امــا بــا مســلمین ببینید چه 
می کننــد! ایــن اختالف افکنــی، ایــن ایجاد شــجره  
 خبیثه  داعــش و امثــال داعــش در عراق در ســوریه 

و در نقاط دیگر.«
 در میــان عواملی ماننــد برنامه ریزی دشــمنان 
اسالم با همکاری دولت های مرتجع برای عدم اتحاد 
مســلمین علیه غاصبان قدس باید از عوامل سازشکار 
داخلی فلســطینی هم یاد کرد. به روایــت رهبرمعظم 
انقالب اســالمی سازشــکاران موجب آن شده اند که 
»مشکل روند ســازش فقط در این نیســت که با کوتاه 
آمدن از حق یک ملــت، به رژیم غاصب مشــروعیت 
می دهد، که خود خطایی بزرگ و نابخشــودنی است، 
بلکه مشــکل در آن اســت که اساســا هیچ تناسبی با 
شرایط کنونی مســاله فلســطین ندارد و خصلت های 
توسعه طلبانه و ســرکوبگرانه و آزمندانه  صهیونیست ها 
را در نظر نمی گیرد؛ امــا این ملت، بــا اغتنام فرصت 
توانســته اســت نادرســتی ادعای مدعیان سازش را 
به اثبــات رســاند و در نتیجــه، نوعی اجمــاع ملی در 
مورد روش های درســت مبــارزه برای احقــاق حقوق 
حقه  ملت فلســطین شــکل گرفته اســت.« اوج این 
رونــد ســازش کاری در مذاکرات ســاف رخ داد. این 
مذاکرات، بــا اجالس مادریــد در ســال ۱۹۹۱ آغاز 
و نهایتــا به توافق نامه اســلو منتهی می شــود. یاســر 
عرفات در مذاکرات سازش به دنبال اهدافی همچون 
پایــان دادن بــه شهرک ســازی ها و آزادی اســرای 
فلســطینی بود که باوجود دادن امتیــازات فراوان به 
رژیم صهیونیستی، به هیچ کدام از آن اهداف نرسید.
مســلما رخدادهــای بین المللی و جهان اســالم 
دارای عبرت های جدی برای تصمیم  ســازان کشــور 
است؛ رهبر معظم انقالب اســالمی در مراسم بیست 
و هشــتمین ســالروز رحلت حضرت امام خمینی )ره( 
با تفکیک هزینه چالش یا ســازش، یکی از پایه های 
عقالنیت را آینده نگری مبتنی بر ســنجش هزینه  برای 
منافع ملی دانستند و اظهار داشتند: »بعضی عقالنیت 
را در این می دانند و می گوینــد که »چالش با قدرت ها 
هزینــه دارد« -]البته[ اشــتباه می کننــد- بله، چالش 
هزینه دارد، اما ســازش هم هزینه دارد. شما مالحظه 
کنیــد دولت ســعودی بــرای اینکــه بــا رئیس جمهور 
جدیــد آمریــکا بتواند ســازش بکند، مجبور می شــود 
بیش از نیمــی از ذخایِر موجودی مالــی خودش را در 
خدمت هدف ها و طبق میل آمریــکا هزینه کند. اینها 
هزینه نیســت؟ ســازش هم هزینــه دارد. چالش اگر 
عقالیی باشــد، چالش اگر منطبق با منطق باشد، اگر 
با اعتمادبه نفس باشــد، هزینه اش به  مراتب کمتر از 

هزینه   سازش است.«
 یکــی از نمادهای هزینه ســازش اقدامات برخی 
از گروه های فلسطینی در چند ســال اخیر و کشورهای 
مرتجع منطقه غرب آســیا اســت. هزینه سازش در گام 
اول پذیرش استیالی بیگانگان و ســپس در گام انتها 

اشغال وطن است.   

در میان عواملی مانند برنامه ریزی 
دشــمنان اســام بــا همــکاری 
دولت های مرتجع برای عدم اتحاد 
مســلمین علیــه غاصبــان قدس 
باید از عوامــل سازشــکار داخلی 

فلسطینی هم یاد کرد

محمد کشوری
خبرنگار
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درباره رویکرد دولت در الیحه بودجه ۹7 معتقدم که 
کابینه دوازدهم دولت جدیدی نیســت، بلکه ادامه دولت 

4 سال قبل است. 
ســوال این اســت که چطور همــه برنامه های آقای 
روحانی موکول است به آینده؟ دستاوردهای سال گذشته 
دولت روحانی قرار اســت کجا خودش را نشــان دهد؟ به 
نظر می رسد اتکای بیشتر دولت به حافظه بلند مدت مردم 
اســت تا حافظه کوتاه مــدت آنها. تصور بر این اســت که 
مردم امیدوارند که در آینده اتفاقی بیفتد و وعده ها به آینده 
برمی گردد، اما ما جز ادامه سیاست های دولت های نهم و 
دهم و تداوم همان وضعیت و شاخص ها غیر از کنترل تورم 
نتایج متفاوتی از دولت آقای روحانی ندیدیم. دستاوردهایی 
که دولت مدعی آنهاست آن گونه که باید و شاید برای مردم 
ملموس نیســت. همه وعده های دولت هــم معطوف به 
آینده است و هر سال وعده ها به سال بعد موکول می شود. 
تعارض های جدی میان سیاست های دولت و وعده های 
دولت وجود دارد. دولت خصوصی سازی در همه زمینه ها را 
در دستورکار قرار داده است، این در حالی است این سبک 

جمعیــت یارانه بگیــر کشــور در حال حاضــر حدود 
76میلیون نفر اســت که ایــن میزان جمعیــت یارانه بگیر 
به این معنی نیســت یارانه ها به صــورت هدفمند پرداخت 
نمی شــود و تبعیــض در ایــن رابطه وجــود دارد چــرا که 
نمی شــود به تمامی  مردم به یــک میزان یارانــه پرداخت 
کرد. دولت در بودجه سال ۹7 مقرر کرده که به 4۱ میلیون 
و 800هــزار نفر یارانــه نقدی پرداخــت کند و بــه عبارتی 
نمی تــوان گفت بیــش از حــدود 42 میلیون نفــر نیازمند 
دریافت یارانه نقدی در کشــور وجود دارد. در ســال آینده 
تقریبا به همه کسانی که واجد دریافت یارانه نقدی هستند، 
یارانــه نقدی پرداخــت می شــود. دولت در بودجه ســال 
آینده بــه 7/4 میلیــون نفر افــراد مددجوی کمیتــه امداد 
امام خمینی )ره( که شــامل ۹/3میلیون نفر مستمری بگیر 
 و 800 هزار نفر مددجوی موردی و پشــت نوبتی می شــود

 یارانه پرداخت می کند.
همچنین دولت به حدود 6/3میلیون نفر مددجویان 
تحت پوشــش بهزیســتی کــه شــامل 3/۱ میلیــون نفر 
مســتمری بگیران و 3/2 میلیون نفر نیازمنــدان موردی و 
پشــت نوبتی می شــود یارانه پرداخت می کند، همچنین 
یارانه بــه 2/۱ میلیون نفــر زنان سرپرســت خانــوار ارائه 
می شــود. به افراد ســاکن در دهســتان های بــا ضریب 
6،7،8،۹ که ایــن ضرایب در خصــوص محرومیت و فقر 

خصوصی سازی جز رشد نابرابری ها، غارت منابع عمومی، 
رشــد بیکاری، فقر و بدهکاری نســل ها هیچ دســتاوردی 
نداشــته اســت. ما با خصوصی سازی شــاهد از بین رفتن 

بخشی از منابع ملی بودیم. 
به نظر می رســد تتمه منابع بخش عمومی و دولتی با 
تاکید دولت دوازدهم و آقای روحانی بر خصوصی ســازی 
دارایی های صندوق های بازنشســتگی نیز قرار اســت از 
بین بــرود. ما متأســفانه نمی توانیم به تحقــق وعده های 
دولــت امیــدوار باشــیم. تحــول بــزرگ و دگرگونــی که 
آقــای روحانــی از آن صحبــت می کنــد با سیاســت های 
خصوصی ســازی ها همچــون  دولــت   تعریف شــده 

 تناسب و ارتباطی ندارد.
سیاست های مطرح شده در این الیحه مجموعه ای 
از سیاســت های متناقض اســت. تداوم خصوصی سازی 
 ترجمــه صریح اش انتقــال منابــع عمومی به دوســتان و 
رفقاست، این چیزی جز رشــد نابرابری ها و گسترش فقر و 
بیکاری نیست. هنوز در بنگاه های خصوصی شده مدیران 
دولتی، مدیریت و از مزایا و منافع بخش عمومی اســتفاده 
می کنند بدون اینکه مشــارکت جدی در ارتقــای کارایی و 

بهره وری و اشتغال در کشور ایفا کرده باشند. 
دولت از یک طرف مدعی ایجاد اشــتغال در جامعه 
اســت و از طرف دیگــر با افزایــش قیمت ها تــورم بزرگی 
را بــه جامعه تزریق می کنــد. قربانیان تورم دو دســته اند؛ 
اصلی ترین آنها گروه های فقیر و کم درآمد جامعه هســتند 

روستایی هااست، یارانه پرداخت می شود که شامل حدود 
8میلیون نفر در ۱5۹8 دهستان در کشور است، همچنین 
 به یک میلیون نفر بیماران خــاص و صعب العالج، یارانه 

پرداخت می شود.
بــه گروه هــای نیازمند تحت پوشــش بیمــه تامین 
اجتماعی که شــامل حــدود ۱۱ میلیون نفر اســت یارانه 
پرداخت می شود که شامل 5 میلیون و 300هزار نفر کارگران 
ساختمانی بیمه شده و پشت نوبتی، 3 میلیون و 250هزار 
نفر رانندگان برون شــهری، یک میلیــون و ۱50هزار نفر 
قالیبافان، 7۱0هــزار نفر صیادان و 250هــزار نفر طلبه، 
۹0هزار نفــر خادمان مســاجد، 280هــزار نفــر باربران، 
یک میلیون نفر عشــایر و 8/4 میلیون نفر بازنشستگان با 

بودجه عجیب
سیاست های دولت یازدهم تکرار خواهد شد 

تبعیض یارانه ای 
یارانه چه کسانی قطع خواهد شد؟ 

حقوق کمتر از یــک میلیون تومان به عــالوه افراد تحت 
تکلف و حــدود 2 میلیون و ۹50هزار نفــر نیازمند دریافت 
یارانه نیز یارانه نقدی پرداخت می شود. حدود 34میلیون 
و 500هزار نفر از جمعیت یارانه بگیر کشــور کم می شــود 
و پیش بینی می شــود با انجــام این مهم، حــدود ۱8 هزار 
و 800میلیــارد تومان منابــع مالی حاصل شــود که تماما 
صرف اشتغال جوانان می شود. بالغ بر 50درصد جمعیت 
ایران در ســال آینده یارانه نقدی دریافت می کنند. باید در 
کشور فقرزدایی شود و تنها نیازمندان واقعی یارانه دریافت 
کنند، البته شخصا پیشــنهاد خواهم داد به بازنشستگان با 
 حقوق کمتر از دو میلیون تومان در سال آینده یارانه نقدی

 پرداخت شود.  

حسین راغفر
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و دوم بخش تولید اســت که بــار اشــتغالزایی را به دوش 
دارد. هیچ کدام از ادعاهای دولت با نتایجی که در ســفره 
مردم و رفــاه عمومی دیده می شــود، تناســب ندارند. در 
بحــث خصوصی ســازی اقداماتــی مثل دســتور فروش 
بیمارســتان های دولتی یا واگذاری آنها صادر شــد، اخیرا 
هم منابــع صندوق هــای بیمه ای به اســم طــرح تحول 
از بین رفــت. بحران های بســیار بزرگی در پــی اقدامات 
دولت در 4 سال گذشــته بر صندوق ها تحمیل شده است 
و نگرانی های بزرگی به وجود آورده است. به نظر نمی رسد 
که سیاســت های دولــت پاســخگوی حــل بحران های 
به وجــود آمده در دولت یازدهم باشــد، چه برســد به اینکه 
مشــکالتی همچون بیــکاری و رکود را رفــع و رجوع کند. 
در ســخنرانی آقای روحانی مبارزه با فقر مــورد تاکید قرار 
گرفت امــا سیاســت های اقتصادی دولت خــالف این را 
نشان می دهد. متأسفانه ما شاهد افزایش فقر و نابرابری، 
تعمیق رکود و گسترش بیکاری خواهیم بود. برنامه دولت 
مشخص نیســت. من تصور می کنم برای خروج از بحران 
باید برنامه ای وجود داشته باشد که دولت با آن پیش برود. 
عزم جدی در دولت دیده نمی شود. لختی و کندی عجیبی 
در دســتگاه های اقتصادی وجــود دارد. مدیران صنعت، 
معــدن، اقتصــاد، تجــارت و... اصال توانایــی مدیریت 
منابع موجود و تجهیز بنگاه های در آستانه ورشکستگی یا 
 احیای بنگاه هایی که به دالیل مختلف ورشکست شده اند

 را ندارند.  
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الیحه بودجه سال ۱3۹7 کشور روز گذشته از سوی 
رئیس جمهور به مجلس تقدیم شــد که باتوجه با سخنان 
رئیس جمهور در جلســه علنی مجلس، ســاختار بودجه به 
نسبت گذشته به کلی متحول شده است. نمایندگان مهلت 
۱0 روزه ای خواهند داشت تا ابعاد مختلف بودجه را بررسی 
و پیشنهاد خود را ابتدا در کمیسیون های تخصصی و سپس 
به کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی تقدیم کنند  و با 
حضور در کمیسیون تلفیق و همین طور در کمیسیون های 
تخصصی به دفاع از پیشنهادات خود بپردازند تا در نهایت 
پیشــنهاد نمایندگان بــرای طرح در جلســه علنی مجلس 

گنجانده و در صحن به رای گذارده شود.
با نگاه گــذرا به الیحه بودجه ســال آینــده می توان 
متوجه شــد که دولت روش خاصی را برای بودجه  نویســی 
در ســال ۹7 در نظر گرفتــه اســت. یکــی از اصرارهای 
رئیس جمهــور بــرای بررســی ســریع تر الیحــه بودجه و 
رســاندن آن تا دهه فجر بــه دولت نیز به این دلیل اســت 
که باتوجه به متفاوت بودن ســاختار بودجه، تدوین برخی 
دســتورالعمل های اجرایی بودجه تا ســال جدیــد زمان بر 
خواهد بود. برخی از مفاد بودجه سال آینده کشوراساسا با 
شــرایط جامعه متناظر نیســت و با دولت مشخص کند که 
قرار دادن این مفاد به خصــوص در بخش های درآمدی با 
چه انگیزه ای و بر اســاس چه تحلیلی از شرایط اقتصادی 

جامعه و مردم بوده است.

حدود ۱۹ هــزار میلیــارد تومان از منابــع هدفمندی 
یارانه ها کسر شــده که بر این اســاس باید آنچه دولت در 
نظر گرفتــه، یارانه حدود 25 تا 30 میلیــون نفر از جمعیت 
کل کشور قطع شــود و شــاخص دولت در این زمینه نیز بر 
مبنای درآمد 3 میلیون و 500 هزار نفری خانوارها اســت. 
حال باید این سوال را مطرح کرد که آیا واقعا 30 میلیون نفر 
از مردم کشور ما درآمدی 3/5 میلیون تومان دارند؟ و حتی 
بیم این می رود که ساز و کاری که دولت برای ارزیابی این 
شیوه انتخاب کرده سبب شــود تا مردم کم درآمد نیز مورد 

اجحاف قرار گیرند.
از ســوی دیگر بایــد دید کــه آیا این جامعه کشــش 
افزایش قیمت حامل هــای انرژی را دارد؟ از ســوی دیگر 
افزایش قیمت حامل های انرژی تاثیر تورمی بر جامعه دارد 
و به نظر می رســد که اگر سیاســت دولت مهار تورم باشد، 
افزایش قیمتی در حامل های انرژی ایجاد نکند. افزایش 
قیمت حامل های انــرژی در طول چند دهــه اخیر همواره 
آثار تورمی  به جا گذارده و باید با هوشمندی خاصی در این 
زمینه عمل کرده به طوری که تبعات اقتصادی ناشی از آن 
را نیز در تصمیم گیری ها لحاظ کــرد. جایگاه هرمزگان در 
زمینه منابع تخصصی در کشوربر اساس مدل جدید توزیع 
اعتبارات ۱6 در کشــور اســت که اگر چه نسبت به سنوات 
قبل رو به بهبود اســت و در سر جمع منابع رشــد داشته اما 
همچنان انتظــار ما نمایندگان اســتان و مــردم را برآورده 
نکرده اســت و تالش خواهیم کرد تا در پیشنهاد خودمان 
به کمیســیون های تلفیق، برنامه و بودجه و صحن علنی 
مجلس شورای اسالمی، سهم اعتبارات ملی هرمزگان را 
در برخی از پروژه ها ارتقا دهیم. ســاالنه بیش از ۹ میلیون 
سفر به خارج از کشور صورت می گیرد که دولت نگاهش به 

این بخش نگاه کسب درآمدی است که البته به نظر ما نگاه 
درستی نیست و باید اصالح شود.

مگر برای خروج از کشــور چه خدماتی به مردم ارائه 
می شــود که ما بخواهیم 220 هزار تــا 440 هزار تومان از 
خروج آنها عوارض دریافت کنیم. ما معتقدیم که دریافت 
عوارض از مردم باید در ازای خدماتی باشد که به آنها ارئه 
می دهیم و بدون شــک مجلس با این موضــوع موافقت 
نخواهد کــرد چرا که تاثیــر این عوارض ممکن اســت در 
ســال های بعد بر دیگر حوزه های عوارض نیز اثر بگذارد و 
در عین حال، بخشی از مردم جنوب به کشورهای همجوار 
ســفر می کنند کــه پرداخت این مبلــغ برای آنان ســخت 

خواهد بود.
 بخش بزرگــی از مســافران که بــه خارج از کشــور 
می رونــد، مســافران عتبــات عالیــات هســتند. هزینــه 
خروج از کشــور آنــان نیز ۱۱0 هــزار تومان تعیین شــده 
که در این بخش نیز رشــد 300 درصدی پیشــنهاد شــده 
که منطقی نیســت. دولــت در بودجه ۹7 تــالش کرده تا 
مدل بودجه ریــزی را در کشــور اصالح کند کــه این یک 
مزیت برای آینده کشــور به شــمار مــی رود امــا مهم این 
اســت که ما در این تغییر مدل، فشــار بیشــتری به مردم 
اعمال نکنیم و سعی ما بر کاهش هزینه های جاری کشور 
باشــد تا بتوانیم آنچه از محل درآمدها به دســت می آید را 
صرف ساختن کشــور کنیم. افزایش اختیارات استان ها 
در حــوزه اعتبارات، کاهش ســهم درآمــدی نفتی در کل 
بودجه و اعالم تخصیص 25 درصدی در آغاز هر فصل به 
صورت تخصیص های سه ماهه به شرط جذب و با رویکرد 
 کاهش هزینه های دســتگاه ها از دیگر نقاط مثبت بودجه 

سال آینده کشور است.   

این تصمیم منطقی نیست
حذف 2۵ تا 3۰ میلیون نفر از یارانه بگیران

حسینهاشمیتختی
نمایندهمجلس
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گفتارها

مرور  رویکرد عملی امانوئل ماکرون رئیس جمهور 
فرانســه در طول ســال 20۱7 میالدی )نخستین سال 
حضور وی در کاخ الیزه( در نوع خود قابل تامل اســت. 
الزم به ذکر اســت که ماکــرون در جریــان رقابت های 
انتخابات ریاست جمهوری سال 20۱7 میالدی توانست 
در سایه اتحاد احزاب سنتی و اجماع آنها روی خود پیروز 
شود. اگرچه ماکرون به هیچ یک از احزاب سوسیالیست 
و محافظه کار در فرانسه تعلق نداشت   اما راهیابی مارین 
لوپن، رهبر جریــان ملی گرا )راســت افراطــی( به دور 
دوم و نهایی انتخابات ســبب شد تا احزاب سنتی پس از 
ناکامی  در دور نخســت انتخابات، حمایت خود را به وی 
معطوف کنند. بنابراین، از ابتدا مشخص بود که بسیاری 
از آرای رئیس جمهور فرانسه از جنســی ایجابی نبوده و 
 رای سلبی به وی )در راستای جلوگیری از پیروزی لوپن( 

بوده است.
طــی ماه هــای گذشــته، محبوبیت ماکــرون در 
فرانســه کاهش یافته و به زیر 50 درصد رســیده است. 
در چنین شــرایطی ماکرون ســعی دارد خود را بازیگری 
فعال در حوزه سیاســت خارجی کشــورش نشــان دهد. 
او در صدد اســت به مشــهور ترین و قوی تریــن بازیگر 
بین المللــی در اروپا و منطقه غرب آســیا تبدیل شــود. 
این در حالی اســت که به نظر می رســد ماکرون مســیر 
درســتی را برای رســیدن به این هدف انتخــاب نکرده 
اســت! ماکــرون آرزوهای بزرگــی را در حوزه سیاســت 
خارجی کشورش در ســر دارد ؛ از مدیریت اتحادیه اروپا 
و منطقه یــورو تا کنترل رفتــار آمریکا و تبدیل شــدن به 
تعیین کننده ترین بازیگر و سیاستمدار اروپایی در منطقه 
غرب آســیا! بدون شــک نه تنها ماکرون به هیچ یک از 
این اهداف دست نمی یابد، بلکه  مانند اسالف خود، به 
سیاستمداری آسیب پذیر در کاخ الیزه تبدیل خواهد شد. 
شاید بهتر باشد رئیس جمهور فرانســه به جای تمرکز بر 
مســائل منطقه، روی نارضایتی 58 درصدی شهروندان 
فرانسوی از خود متمرکز شود تا در سال 2022 میالدی 

به سرنوشت اوالند و سارکوزی دچار نشود. 
مرور  رویکرد منطقه ای ماکــرون، خصوصا پس از 
اعالم مواضع اخیر دونالد  ترامپ، رئیس جمهور ایاالت 
متحــده آمریــکا در خصوص قــدس، می توانــد بیانگر 

حقایق زیادی در خصوص خط مشــی کاخ الیزه در نظام 
بین الملل باشد. به طور کلی ماکرون طی ماه های اخیر 
ســعی کرده اســت ورود مســتقیمی  به معادالت منطقه 
غرب آســیا داشــته باشــد ؛ از ورود به پرونده اصالحات 
بن سلمان و بازداشت شــاهزادگان سعودی تا دخالت در 
ماجرای استعفای سعد حریری. با این حال نوع مواجهه 
رئیس جمهور جوان فرانســه با مســاله اعــالم پایتختی 
قدس از ســوی دونالد  ترامــپ، رئیس جمهــور ایاالت 
متحده آمریکا در نوع خود قابل تامل اســت! مســتاجر 
کاخ الیزه از یک ســو اقدام  ترامپ در ایــن خصوص را 
محکوم کرده است و از سوی دیگر، در دیدار با نتانیاهو 
بــه همنوایی بــا نخســت وزیر منفور رژیم صهیونیســتی 
در خصوص مســائل منطقــه ای پرداخته اســت. فراتر 
از آن، ماکرون از طرف های مناقشــه خواســته اســت 
 تا در قبال اعــالم پایتختی قــدس از ســوی آمریکا نیز 

خویشتندار باشند!
نکته جالب توجه اینکه رئیس جمهور فرانسه، پس از 
درخواست جنبش فلسطینی حماس برای آغاز »انتفاضه 
جدید« در پاســخ به تصمیم دونالد  ترامپ در به رســمیت 
شناختن شهر اشــغالی قدس به عنوان »پایتخت«  رژیم 
صهیونیستی ، همه را به آرامش دعوت کرده است! البته 
بازی مقامات فرانســوی در زمین ایــاالت متحده آمریکا 
و رژیم صهیونیســتی موضوع جدیدی نیست. البی های 
صهیونیستی در فرانسه طی دهه های گذشته بسیار فعال 
بوده و حضور هر یک از احزاب سوسیالیست و محافظه کار 
در راس معادالت سیاسی و اجرایی این کشور نیز تاثیری 
در این خصوص نداشــته اســت. ماکرون نیــز به عنوان 
رئیس جمهوری که ظاهرا خود را مستقل می نامد، به شدت 
تحت تاثیر البی های صهیونیستی در کشورش قرار دارد. 
دیدار اخیر نتانیاهو و ماکرون نشان داد که رئیس جمهور 
فرانســه  نیز  مانند اوالند، سارکوزی، شــیراک، میتران و 
دیگر روسای جمهور فرانســه، خود را متغیری وابسته به 
واشنگتن و تل آویو می داند. با این حال ماکرون سعی دارد 
با موضع گیری نــرم در برابر تصمیم اخیــر دونالد  ترامپ، 
خود را به عنوان یک »میانجی  بیطرف!« و »واسطه گر« 
در تحوالت منطقــه معرفی کند. بســیاری از تحلیلگران 
مسائل اروپا و منطقه متفق القول هستند که ماکرون سعی 

دارد به فعال ترین سیاستمدار اروپایی در معادالت منطقه 
تبدیل شود. اما سوال اصلی اینجاست که آیا رئیس جمهور 

جوان فرانسه می تواند به این هدف دست پیدا کند؟
پاسخ این سوال قطعا منفی است. امانوئل ماکرون 
طی یک ســال اخیــر بارها مواضعــی را در جانبــداری از 
رژیم صهیونیســتی و ایاالت متحده آمریــکا اتخاذ کرده 
است. همچنین مواضع کالن فرانسه در منطقه که مبتنی 
بر نادیده انگاشتن حقوق آوارگان فلسطینی و حق بازگشت 
آنها به ســرزمین فلســطین و فراتــر از همــه، حمایت از 
موجودیت رژیم صهیونیستی است، جایی را برای اطمینان 
افکار عمومی جهان و منطقه نســبت بــه ماکرون و دیگر 
مقامات فرانسوی باقی نگذاشته است. در چنین شرایطی 
جریان های مقاومت در فلســطین )که تعیین کننده ترین 
بازیگــران این معادله هســتند(، اساســا جایگاهی برای 
رئیس جمهور فرانســه در این معادله قائل نیســتند. نکته 
جالب توجه اینکه حتی برخی طرفداران جریان سازش در 
فلسطین نیز همواره نســبت به نقش فرانسه در معادالت 
منطقه با دیده  تردید نگریسته اند. این قاعده در خصوص 

امانوئل ماکرون نیز صادق است. 
در نهایت اینکه رئیس جمهور جوان فرانسه جهت 
تبدیل شدن به سیاستمداری موفق، الزم است از ایاالت 
متحده آمریکا و رژیم صهیونیســتی فاصلــه گرفته و در 
صدد تحقق »فرانسه مستقل« در نظام بین الملل باشد. 
در غیر این صورت، سیاســت یک بام و دو هوا از سوی 
رئیس جمهــور فرانســه نمی تواند منتج به کســب وجهه 
برای وی در منطقه و نظام بین الملل شود. تاکنون روند 
فعالیت ها و اقدامــات ماکرون عمال تفاوتی با روســای 
جمهوری پیشــین فرانســه، مخصوصا فرانســوا اوالند 
و نیکوال ســارکوزی نداشــته اســت. همچنین بسیاری 
از شــهروندان فرانســوی  ترجیح می دهند کــه ماکرون 
به جــای تمرکز بر حــوزه سیاســت خارجی، به مســائل 
و دغدغه هــای اقتصادی در کشــورش بپــردازد. نباید 
فراموش کرد که شــعار اصلی رئیس جمهور فرانســه در 
انتخابات ریاست جمهوری سال 20۱7 میالدی، حل و 
فصل معضالت اقتصادی شــهروندان فرانسوی بوده و 
»اقتصاد دان« بودن ماکرون، نقش بسزایی در پیروزی 

وی در این آوردگاه سیاسی داشته است.    

کاخ الیزه به کدام سو می رود؟
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هر انــدازه زمان ســپری می شــود، شــاهد افزایش 
نفرت عمومی و جهانی از رژیم اشــغالگر قدس هســتیم. 
طی ســال های اخیر و در نظرســنجی های صورت گرفته 
در کشــورهای اروپایــی، اکثــر شــهروندان قاره ســبز از 
تحریم رژیم اشغالگر قدس توســط اتحادیه اروپا حمایت 
کرده اند. اگرچه مقامات رژیم صهیونیســتی ســعی دارند 
این موضــوع را تعبیر به یهود ســتیزی کنند، امــا واقعیت 
امر ایــن اســت کــه  »صهیونیسم ســتیزی« در اروپا روز 
به روز  نمــود و عینیت بیشــتری پیدا می کنــد. اقدام اخیر 
دونالــد  ترامــپ رئیس جمهور ایــاالت متحــده آمریکا در 
اعالم قــدس به عنوان پایتخــت رژیم صهیونیســتی، بار 
دیگر منجر بــه افزایش نفــرت عمومی در اروپا نســبت به 
 رئیس جمهــور آمریکا و نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی

 گردیده است. 
ســفر اخیر نتانیاهــو به اتحادیــه اروپا نیــز در چنین 
بستری قابل تحلیل است. این سفر، بدون دعوت رسمی 
اتحادیــه اروپا صــورت گرفــت. همین مســاله به خودی 
خود نشان دهنده احســاس نیازی است که نتانیاهو نسبت 
به خــروج از انــزوا و حقــارت می کنــد. بنیامیــن نتانیاهو 
نخســت وزیر رژیم اشــغالگر قــدس در دیدار با شــورای 
روابط خارجی اروپا، از اتحادیه اروپا خواســت تا از رویکرد 
دونالــد  ترامــپ رئیس جمهور ایــاالت متحــده آمریکا در 
قبال قدس پیروی کنــد. همچنین نتانیاهــو در این دیدار 
بار دیگر نکاتــی را در خصوص آنچه  »یهودی ســتیزی « 
در اروپا خوانده بود مطرح کرد. فدریکا موگرینی مســئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا نیز ضمن تاکیــد بر اینکه 
سفر نتانیاهو، نخستین ســفر یک مقام رژیم صهیونیستی 

بــه مقــر اتحادیــه اروپا طــی 22 ســال اخیر محســوب 
می شــود، از این دیدار به عنوان دیداری تاریخی یاد کرد. 
در عین حــال موگرینــی تاکید کرد کــه اتحادیــه اروپا در 
قبال مســاله قدس، تابع »توافقــات بین المللی« خواهد 
بود. در خصوص دیدارهای نخســت وزیر رژیم اشــغالگر 
 قدس با مقامات اروپایی نکاتی وجــود دارد که باید آنها را 

مدنظر قرار داد.
نخســت اینکه در ماه آگوست امســال و در جریان 
دیدار جرد کوشنر، داماد رئیس جمهور آمریکا با مقامات 
رژیم صهیونیســتی و نتانیاهو در تل آویو، توافقات کامل 
در خصوص اعالم پایتختی قدس توســط  ترامپ انجام 
شد. متعاقبا در جریان دیدار ماه سپتامبر میان نتانیاهو و  
ترامپ در نیویورک، ساز و کارهای اعالم قدس به عنوان 
پایتخت رژیم صهیونیســتی از سوی این دو مورد بررسی 
قرار گرفت و نهایــی گردید. در این دیدار مقرر شــد که 
واشــنگتن و تل آویو پس از اعالم این موضع جنجالی، 
اقدامات مشترکی را در راســتای مهار و مدیریت مواضع 
کشــورهای اروپایی در خصوص قدس صورت دهند. به 
عبارت بهتر، نتانیاهو و  ترامپ هر دو در صدد »مدیریت 
مواضع اروپــا« پس از اعــالم تصمیم اخیر کاخ ســفید 
هستند. سفر نتانیاهو به اتحادیه اروپا نیز در همین راستا 

صورت گرفته است. 

تاملی بر مواضــع اتحادیه اروپا در خصوص مســاله 
اعالم پایتختی قدس توســط  ترامپ نیز در نوع خود قابل 
تامل اســت. همان گونه که از ســخنان فدریکا موگرینی 
استنتاج می شود، نوع مخالفت اروپا با اقدام اخیر  ترامپ، از 
جنس »مخالفت تبعی« است. به عبارت بهتر، اتحادیه اروپا 
مواضع  ترامپ  را به تبعیت از تاثیرگذاری منفی آن بر روند به 
اصطالح صلح خاورمیانه و تشکیل دو دولت محکوم کرده 
اســت. در این میان، متغیرهای اصلــی مانند »حمایت از 
مردم فلسطین« و  »تعلق کامل قدس به فلسطین و جهان 

اسالم«  محلی از اعراب ندارد.
 بنابراین باید در رصد مواضع اتحادیــه اروپا در قبال 
قدس بسیار هوشمندانه عمل کرد. جنس و عیار مخالفت 
اتحادیه اروپا با مخالفت ماهوی و حقوقی ملت فلسطین و 
خصوصا جریان های مقاومت با اقدام اخیر  ترامپ متفاوت 
است. یک رمزگشــایی ســاده از اظهارات موگرینی نشان 
می دهد که اروپا صرفا خواستار مشارکت مستقیم در پروسه 
تشکیل دو دولت است و تصمیم  ترامپ را از این رو مردود 
می داند که به این روند آسیب زده و منجر به کاهش وزن و 

قدرت مانور جریان سازش در فلسطین شده است. 
نکته سوم اینکه در طول یک دهه اخیر، سران رژیم 
غاصب صهیونیستی همواره از کلید واژه »یهود ستیزی« 
به عنوان اســم رمزی بــرای گدایی دیپلماســی و حمایت 
کشــورهای اروپایی از خود اســتفاده کرده اند. آنها سعی 
دارند »صهیونیسم ســتیزی« در اروپا را کــه روز به روز در 
میان افکار عمومی کشورهای عضو و غیر عضو در اتحادیه 
اروپا بیشتر می شــود را در قالب »یهودی ســتیزی« مورد 
تجزیه و تحلیل قرار دهند و به این وســیله، از کشــورهای 
اروپایی امتیازاتی دریافت کنند. عملکرد سه کشور اروپایی 
انگلیس، آلمان و فرانسه نیز همواره در جهت تکمیل پازل 

روانی صهیونیست ها بوده است.
 با این حال افکار عمومی اروپا امروز بیش از هر زمان 
دیگری نســبت به ماهیت رژیم صهیونیستی آگاه شده و بر 
همین اساس، مخالفت آنها با این رژیم بیش از پیش  نمود 
پیدا کرده اســت. بدیهی اســت که مقامات اروپایی دیگر 
قدرت اقناع کاذب شــهروندان خود در خصوص »حمایت 
از رژیم صهیونیســتی« را ندارند. نتانیاهو و دیگر مقامات 
رژیم صهیونیستی امروز نه تنها در منطقه، بلکه در اروپا نیز 
به عنوان افــرادی جنایتکار و غاصب مورد شناســایی قرار 

گرفته و این روند در آینده نیز ادامه پیدا خواهد کرد. 
بنابراین، هرگونه بازی اروپــای واحد در زمین ایاالت 
متحده و رژیم صهیونیستی،  با خشم افکار عمومی و متعاقبا، 
پرداخت هزینه های سنگین سیاسی و اجتماعی برای سران 
قاره ســبز رو به رو خواهد شد. اگرچه کشــورهای اروپایی 
طی ســال های اخیر با اقداماتی مانند شهرک سازی های 
رژیم صهیونیســتی در مناطق اشــغالی و اعــالم پایتختی 
قدس مخالفت کرده اند، اما ایــن مخالفت ها به اندازه ای 
نبوده اســت که منجر به رضایت افکار عمومی اروپا شود. 
بدون تردید، زمان بازی دوگانه اروپا در قبال مساله فلسطین 
به پایان رسیده اســت. در این معادله، هر گونه نرمشی از 
سوی اروپای واحد در قبال نتانیاهو و  ترامپ و خواسته های 
آنها، به مثابه نوعی انتحار در حوزه سیاست خارجی اروپای 
واحد مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت. آیا مقامات 
اروپایــی متوجه خطاهــای عمیق خــود در قبال مســاله 
فلسطین در طول دهه های گذشــته خواهند شد؟ آیا آنها 
رویکرد راهبردی خود را در قبال موضوع فلسطین اصالح 

خواهند کرد؟ 
اینها سواالتی است که پاسخ آنها در آینده ای نزدیک 
مشخص خواهد شد. با این حال هر گونه اقدام و عملکرد 
غیر عاقالنه و پیروی مقامات اروپایی از رژیم صهیونیستی 
و ایاالت متحده، افــکار عمومــی را در تقابل بــا آنها قرار 

خواهد داد.  

دستاورد پوچ 

سفر نتانیاهو به بروکسل  چه نتایجی داشت 

حنیفغفاری
کارشناساروپا

ســفر اخیر نتانیاهو به اتحادیه اروپا نیز 
در چنین بستری قابل تحلیل است. این 
سفر، بدون دعوت رسمی اتحادیه اروپا 
صورت گرفت. همین مســاله به خودی 
خود نشــان دهنده احساس نیازی است 
که نتانیاهو نســبت به خــروج از انزوا و 

حقارت می کند
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جهانگیری جدید
هم اصولگرایان و هم اصالح طلبان نشانه هایی دیده اند از اینکه اسحاق جهانگیری 
دیگر آن موقعیت پیشین را در دولت حسن روحانی ندارد . یک پدیده شاید غیر منتظره که 
از روزهای نخستین دومین دوره ریاست جمهوری حســن روحانی شک گرفته است .  آیا 
اصالح طلبان از این رخداد که هر روز پررنگ تر می شود نگران شده اند ؟ در این پرونده در 

این مورد بحث کرده ایم. سیاست
کیش به اعتدال

در میان اصالح طلبان، ماندن یا نماندن 
اسحاق جهانگیری  در دولت

اختالف ایجاد کرده است 
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حتی اگر واعظــی رک و صریح تاکید کنــد که هیچ 
اختالفی میان جهانگیری و راس دولــت وجود ندارد و او 
همچنان در همان جایگاه و موقعیت قبلی اســت، از چپ 
و راســت هســتند افرادی که مخالف او فکر کنند و اصرار 
داشته باشــند که این جهانگیری همان جهانگیری قبل از 
انتخابات ریاست جمهوری نیست. کسانی مثل محمد رضا 
باهنر که به رســانه ها گفته جایگاه جهانگیری افت کرده و 
آن سو تر از او روزنامه اصالح طلب اعتماد که با تایید ماجرا 
نسبت به دور شدن روحانی و جهانگیری از یکدیگر هشدار 

هم داده است.
این وســط اما کســانی از اصالح طلبان هم هستند 
که نسبت به وضعیت پیش آمده خوشبین هستند. حتی به 

استقبالش هم رفته اند.
هر چه هســت حاال هر چقدر هم کــه جهانگیری بر 
تعداد سفرهایش بیفزاید و خودش را هم در قاب رسانه ملی 
به جهت معاون اول بودنش قرار دهد، کامال محســوس 
اســت که او دیگر معاون اول با اختیار دولت اول روحانی 
نیســت. حاال ســوال این اســت که این پدیده چــه تاثیر 
بر روابــط روحانــی و اصالح طلبان خواهد گذاشــت؟ آیا 
اصالح طلبــان در  واقــع از آنچــه در حــال وقوع اســت، 

خرسندند؟

  جهانگیری جدید 
سیاستمدار کرمانی زاده سال های آغازین انقالب 
یک دانشجوی ٢١ ســاله بود که در سال 5٨ کار خود را 
از روســتاهای بم آغاز کرد. نخســتین شــغل رسمی او 

پس از دســتور امام برای تشــکیل جهادســازندگی در 
یکی از دهســتان های مرزی سیستان و بلوچستان بود. 
پس از آن هم مســئولیت جهاد ســازندگی جیرفت را بر 

عهده گرفت.
جهانگیری همان طور که خود در مناظره تلویزیونی 
در پاســخ به قالیباف بر آن تاکید داشت پله های سیاست 
را آرام آرام و با کار اجرایی باال آمد. سال 6٣ مسئول جهاد 
سازندگی کرمان شد. محبوبیتش در استان به ویژه جیرفت 
که مسئولیت خود را در این شهرستان آغاز کرده  بود آن قدر 
بود کــه راهی پارلمان شــود. از همیــن روی در دوره دوم 
و ســوم مجلس نمایندگی  مردم جیرفــت را در مجلس بر 

عهده گرفت.
پس از اینکه از نمایندگی مجلس فارغ شد، بر صندلی 
غالمحســین کرباســچی تکیه زد. زمانی که کرباســچی 
راهی تهران شد تا به ســاختمان شهرداری برود، اسحاق 
جهانگیری بر صندلی او در استانداری اصفهان نشست تا 
استانداری در دولت دوم اکبر هاشمی رفسنجانی را هم به 

کارنامه اجرایی اش بیفزاید.
دوره ریاســت جمهوری ســیدمحمد خاتمــی فصل 
تازه ای را در مســئولیت های او ایجاد کرد. جهانگیری در 
جای و جایگاهی نشســت که تخصصش بــود. با تصدی 
وزارت معادن و فلــزات به کابینــه اول راه پیــدا کرد. اما 
تجربه وزارت او به همان 4 سال ختم نشد؛ چرا که در دولت 

دوم هم ســیدمحمد خاتمی او را برگزید و او وزیر صنایع و 
معادن شد.

پایان دولت خاتمی بــرای جهانگیــری آغاز دوران 
عســرت بود. او هم مثــل بســیاری از کارگــزاران دولت 
هاشــمی و خاتمی، گوشه نشــین شــد. چهار ســال اول 
ریاســت جمهوری محمــود احمدی نــژاد عضــو هیــات 
علمی ســازمان مدیریت صنعتــی بود؛ زمانی کــه فارغ از 
سیاست می توانست با دانشجویان بگذراند اما از سال ٨٨ 
همچون بســیاری دیگر از اصالح طلبان به بازنشســتگی 
رسید و  ترجیح داد دغدغه های رسانه ای خود را در ماهنامه 

صنعت و توسعه متمرکز کند.
دهه ٩٠، دهه بازگشــت جهانگیری بود. روز پایانی 
ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاســت جمهوری او جایی 
حوالی میدان فاطمی  در خودرو منتظر بود تا ببیند تصمیم 
آیت الله هاشــمی چیســت. قرار بــود اگر هاشــمی نیاید 
جهانگیری در انتخابات ثبت  نام کند. دقایقی مانده به پایان 
مهلت قانونی ثبت  نام خبر رســید که هاشمی در راه وزارت 
کشور است. هاشمی به وزارت کشــور رفت و جهانگیری 
مدارک ثبت  نامش را یک جای مطمئن گذاشــت تا شاید 

روزی به کارش بیاید که آمد.
خرداد ٩٢ همه  چیز برای اصالحات شکل دیگری رقم  
خورد. محمدرضا عارف از گردونه کاندیداهای انتخابات 
کناره گیری کرد تــا اصالح طلبان به روحانــی رای دهند. 
اما این تمام ماجرا نبود. قرار شد حســن روحانی در میان 
انبوهی از هم طیفان، دست راســت خود را از میان بانیان 
پیروزی اش برگزیند. همین شــد که مرد مرضی الطرفین 
اصالحات هم دوشــادوش روحانی راهی پاســتور شــد؛ 
اصالح طلبی که ٨ ســال با ســیدمحمد خاتمی در هیات 
دولت نشســت و چند سال بعد فرســتاده اصالح طلبان در 
دولت روحانی شــد. جهانگیری به انتخاب رئیس جمهور 

معاون اول او شد.
امــا اندکی قبــل از انتخابــات ٩6 داســتان تازه ای 
از شــایعه رابطــه بــد روحانی و جهانگیری منتشــر شــد. 
حضور یک کاندیدا در کنار روحانــی اصرار اصالح طلبان 
بــود گر چه همان زمــان زمزمه هــای نارضایتــی روحانی 
از ایــن طرح شــنیده  می شــد. می گفتند روحانــی راضی 
بــه کاندیداتوری اش نیســت. هر چــه بود روز شــنبه ٢6 
فروردین ١5 دقیقه مانده به اتمام نام نویسی برای انتخابات 
ریاست جمهوری درهای وزارت کشور بسته شد اما اسحاق 
جهانگیری هنوز از پله های ســتاد انتخابات پایین نیامده  
بود تا صفحه نخست شناسنامه اش را روبه روی لنز دوربین 

عکاســان بگیرد. همه منتظر تصمیم مهم مرد شماره دو 
دولت بودند. 

»در کنــار روحانــی هســتم« نخســتین رونمایــی 
جهانگیــری از نقش محول  شــده پــس از ثبت نــام بود؛ 
گــزاره ای که حضــور در ســایه جهانگیــری را بــه اثبات 

می رساند.
او آمد اما همان گونه که گفته بود در نهایت از نامزدی 
در انتخابات کناره گیری کرد. روحانی آن انتخابات را برد اما 
جهانگیری آن گونه که انتظار می رفت در دولت او جایگاه 
قبلی را نداشــت. حتی در روزهای آغازین دولت دوازدهم 
این گمانه هم به شدت تقویت شد که او درخواست استعفا 
هم داده است. حاال اما دوباره شــایعات در این مورد باال 
گرفته است. کار حتی به آنجا رسیده که واعظی به رسانه ها 
توصیه کرده از کلی گویــی بپرهیزند و به شــایعه ها دامن 
نزنند. او پس از جلســه هیأت دولت در جمــع خبرنگاران 
حاضر شــد و درباره برخی انتقادات به عملکرد رئیس دفتر 
دولت دوازدهم افزود: »این مطالبی که مطرح می شــود 
هیچ پایه و اساسی ندارد یعنی اینکه مطرح می کنند که 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 اســت و بهترین رابطه 

را با هم داریم.«
دقیقا نکتــه همین بود که رســانه ها و برخی محافل 
سیاســی از مقایســه واعظی و جهانگیری بحث به میان 
می آوردند و از انتقال برخی مســئولیت ها بــه رئیس دفتر 

حکایت می کردند.
این وســط روایت های دیگری هم وجود داشــت. 
یکی از رســانه های اصالح طلب در این مورد نوشته بود: 
به گفته یک فرد نزدیک به جهانگیری، این واعظی نیست 
که نقش پررنگی در حذف یا تحدید نقش اصالح طلبان در 
دولت دارد. او می گوید که این خود حسن روحانی ا ست که 

حساسیت هایی در این باره نشان می دهد.
این فرد که نخواســت نامش فاش شــود، از دیدار 
چندی پیش خود با واعظــی در گفت وگو با »جامعه فردا« 
توضیــح داد: »چنــدی پیش با آقــای واعظــی دیداری 
داشتم و ذهنیت من نیز مانند همه این بود که ایشان باعث 
کم رنگ شــدن نقش جهانگیری و بقیه اصالح طلبان در 
دولت هستند اما با شنیدن حرف های ایشان متوجه شدم 
که این خــود آقای روحانی  اســت که خواســتار این گونه 

عملکرد است.«
به گفته ایــن منبع نزدیک به دولــت، واعظی به وی 
گفته است که حسن روحانی محافظه کاری ها و مالحظاتی 

دارد و او مجبور است که نظر رئیس جمهور را تامین کند. 
وی ادامــه داد: »فضــای ذهنــی رئیــس دولــت 
این گونه اســت و تنها واعظی نیست که در محدودکردن 

1
اســحاق جهانگیــری از دولــت 

خارج خواهد شد؟

قتصاد یعنی چالش بزرگ این دولت در 
سال های پیش رو نمی بایست چالش 
بــزرگ اصالح طلبــان در انتخابــات 
1400 باشــد. اصالح طلبــان البــد 
خرســندند از اینکه قرار نیست هزینه 
دفاع از وضعیت اقتصادی را در برهه 

انتخابات بپردازند

 در کنار روحانی هستم 
نخستین رونمایی 
جهانگیری از نقش 
محول  شده پس از 
ثبت نام بود
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اصالح طلبان در دولت نقش دارد. هرچند نقش واعظی 
هم قابل کتمان نیست خود روحانی هم محافظه کارانه و 
با  ترس رفتار می کند. واعظی به من گفت که بین روحانی 
و این فضای رســانه ای گرفتار شده اســت و حتی زمانی 
که قصــد تغییر پرویــز اســماعیلی، معــاون ارتباطات و 
اطالع رسانی دفتر رئیس جمهور را داشته، رئیس جمهور 
بــا آن مخالفت کرده و مانــع از تغییر وی در دولت شــده 

است.«
وی در پایان تاکید کرد: »من منکر نقش واعظی در 
دولت نیســتم اما باید دقت کرد که تمام انتقادها به سوی 
او نباشــد. او می گفت که تمامی  استانداران با نظر و تایید 
آقای جهانگیری انتخاب شدند اما در کم رنگ شدن نقش 
معاون اول رئیس جمهور مــن مقصر نبــودم. بلکه آقای 
روحانی خودش هم حساسیت هایی دارد که گمان می کند 
برای تعدیل نقش گروه ها و تشــکل های تندرو باید برخی 

مالحظات را داشت.«

  اصالح طلبان خشنودند یا ناراحت؟
نکته مهمی  که این روزها برخی رسانه ها و چهره های 
اصالح طلب دنبال می کنند استعفای جهانگیری و خروج 
از کابینــه برای آماده شــدن جهــت حضــور در انتخابات 
ریاست جمهوری است. محمدعلی ابطحی، چهره سیاسی 
اصالح طلب چنــد روز پیش در گفت وگویــی اظهار کرد: 
»اگــر کاندیداتوری آقــای جهانگیری قطعی اســت باید 
از دولت جدا شــود و فاصله بگیرد دراین صورت شــرایط 
بهتری برای رای آوردن خواهد داشــت.« ســایت مشرق 
نیز در گزارشــی این موضــوع را یک اظهارنظر شــخصی 
ندانســت و تاکید کرد: »در برخی محافل اصالح طلبی از 
استراتژی ســخن به میان آمده است که در پی اجرای آن 
بایستی اســحاق جهانگیری از ســمت معاون اولی کناره 
گیری کند تا جناح چپ بتواند در انتخابات ۱4۰۰ دســتان 
پری داشته باشد. اولین بار سخن از استعفای جهانگیری 
در کوران بحث های بســتن کابینه دولت دوازدهم مطرح 
شــد. انصاف نیوز در تیرماه به نقل از منابعی که »موثق« 
می دانســت ادعا کرده بود کــه جهانگیری اســتعفا داده 
اســت؛ ادعایی که البته بعدا تکذیب شــد. روز پنجشنبه 
هــم روزنامــه اصالح طلب آفتاب یــزد در تیتــر یک خود 
خطاب به جهانگیری نوشــت: »اســتعفا بــده«. روزنامه 
آفتاب یــزد در گــزارش خود مدعــی قهــر جهانگیری از 
جلســه هیات دولت به دلیــل نارضایتــی از چیدمان تیم 
اقتصادی دولت شده اســت. این روزنامه در گزارش خود 

به نقش واعظی در کمرنگ شــدن نفــوذ اصالح طلبان و 
جهانگیری در دولت اشــاره می کند و به نقــل از او در یک 
جلسه خصوصی می نویسد: »تنها 5۰۰ هزار رای روحانی 
برخاســته از اصالح طلبان بوده است. با این حال واعظی 
در هفته گذشــته شــایعه اختالفش بــا جهانگیــری را رد 
کرده و گفته اســت: هیچ اختالفی نه در این 3ماه گذشته 
و بلکه 4 ســال بین بنده و آقای جهانگیری نبوده اســت و 
بهترین رابطه را با هم داریم. در همین باره عبدالله ناصری 
چهره سیاســی اصالح طلب هم از گالیــه جهانگیری از 
واعظی خبر می دهــد و می گوید: »من دلخــوری یا بهتر 
بگویم این دغدغه را از آقای جهانگیری شنیده ام با وجود 
مسئولیتی که در بسیاری از حوزه ها  در دولت قبلی داشتند، 
اشخاصی مانند واعظی ورود می کنند، شاید چون ایشان 
در ایام انتخابات رسما اعالم کرد که من نماینده اصالحات 
هستم و با شــناختی که از آقای واعظی داریم که ماهیت 
اصالح طلبی ندارد و بیشتر به سابقه اصولگرایی و سوابق 
دهه های 6۰ و 7۰ تکیه می کند،  تردیدی در این باره وجود 
ندارد و اما معتقدم که شــاید از ســوی خود آقای روحانی 
تصمیمی   صورت گرفته تا نقش آقای جهانگیری کمرنگ 
شــود.« در نهایت باید دید آیا این شــایعات رنگ واقعیت 
به خــود می گیرد یا همچنــان معــاون اول رئیس جمهور 
جهانگیری باقی خواهد ماند. خود جهانگیری البته تاکنون 
واکنشی به این حاشیه ها و شایعات نشان نداده است، این 
روزها هم که در اجالس شانگهای در سوچی حضور دارد 
و باید منتظر بمانیم ببینیم وقتی بازگردد آیا موضعی در رد یا 

تایید این حاشیه ها خواهد گرفت؟
در این میــان افــراد دیگــری از اصالح طلبان هم 
واکنش های جالبی داشــته اند. محمــد عطریانفر، عضو 
شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران در این مورد 
گفته است: »شخص آقای جهانگیری در حد مطرح شدن 
برای مسئولیت و موقعیت ریاست جمهوری است. دالیل 
روشــنی هم بــرای طرح این موضوع در دســت هســت. 
برای این می توان اول به اعتبار تجارب ایشان نگاه کرد. 
جهانگیری در انتخابات گذشته یعنی در سال 96 وقتی خود 
را در معرض نظر و افکار عمومی قرار داد، شاهد این بودیم 
که توانایی هایشان بازتاب و انعکاس بسیار مناسبی داشت 
و ایشــان مورد تایید قرار گرفت. در واقع جامعه به ایشان 
پاســخ مثبت داد. در نتیجه می توان گفت که این بستر و 
آمادگی مورد نیاز برای ایشان فراهم شده است. باید توجه 
کرد که ما باید برای انتخابات ۱4۰۰، ظرفیت اصالح طلبی 
خودمان را در حوزه رقابتی که جریان رقیب برای ما  ترسیم 

می کند؛ مورد ســنجش قرار دهیم و بر این اساس از االن 
نمی توانیم افق ۱4۰۰ را مطرح کنیم.

او گالیه هایی هم داشــته اســت و گفته: »توقع از 
آقای روحانی ایــن بود کــه بتواند از ظرفیت هــای آقای 
جهانگیری برای مدیریت درون تشکیالتی استفاده کند و 
همچنین اداره دولت و کابینه را به ایشان واگذار کند و در 
همین حال خود ایشان به مباحث بیرونی، تقویت اعتماد 
ملی و تقویت اعتماد بین المللی مشــغول باشد. اگر آقای 
جهانگیری قرار است تا ســال ۱4۰۰ در دولت بماند، باید 
بتواند به عنــوان معــاون اول رئیس جمهــوری و فرمانده 
اقتصــاد مقاومتی عملکرد خــود را صریح تــر، دقیق تر و 
ملموس تر ارائــه کند، به گونــه ای که بــرای جامعه قابل 
درک باشــد. هرچند که این وضعیت را خیلی باور نداریم. 
چون تیم اقتصــادی دولت آن طور که مــورد انتظار آقای 
جهانگیری بوده، بسته نشــده است و جناب آقای روحانی 
در محذورات دیگری قرار داشتند. طبیعی است که اگر این 
موقعیت برای آقای جهانگیری شــکل نگیرد شاید شرایط 
برای ایشان در سال ۱4۰۰ سخت تر هم بشود.اگر در سال 
آینده ارزیابی و بررسی روشن تری از وضعیت کابینه نداشته 
باشیم، شــرایط مان در سال ۱4۰۰ ســخت تر هم خواهد 
شد. از این جهت توصیه می شود که اصالح طلبان برای 
۱4۰۰ حداقل از ســال آینده در فکر و اندیشــه این باشند 
که گزینه قابل قبولشــان را مطرح کننــد.« موقعیت آقای 
جهانگیری در دولت تثبیت شده و ایشان مورد احترام اکثر 
قریب به اتفاق وزرا است. همچنین آقای رئیس جمهوری 
ایشان را در این موقعیت به رسمیت می شناسد و برای آقای 
جهانگیری اعتبار قائل اســت. آقای جهانگیری هم تمام 
تالش خود را در راســتای اهداف دولت به کار می گیرد. 
اما فراتر از این ها، اعتمادی است که مقام معظم رهبری 
به آقــای جهانگیری دارند و مشــخصا به عنــوان فرمانده 
اقتصاد مقاومتی، مأموریت هایی را مســتقیما برای آقای 
جهانگیــری تعریــف کرده اند.آقــای جهانگیری عصای 
دست آقای روحانی است. می توان گفت که او رکن بسیار 
موثر دولت اســت. در واقع مایه دوام و بقای توفیقاتی که 
دولت امروز داشته است آقای جهانگیری بوده است.فراتر 
از موقعیتی که ایشــان در بخش اقتصادی دولت دارد و با 
آن شناخته می شود، در حوزه مسائل مدیریت منطقه ای و 
ملی آقای جهانگیری صاحب سبک و نظر است. ما دولت 
آقای روحانی را فقط با آقای روحانی نمی شناســیم، بلکه 
این دولت با حضور آقای جهانگیری شــاخته شده است؛ 

نمی توانیم این حضور را کمرنگ ببینیم یا فراموش کنیم.
او در عین حــال گفته اســت: »آقــای جهانگیری 
تکیه گاه اصالح طلبان اســت. ظرفیتی که آقای روحانی 
بــه آن تکیه کــرده اســت، آقــای جهانگیــری به عنوان 
حلقــه اتصال حــوزه اعتــدال بــا اصالح طلبان اســت. 
آقای جهانگیری شــخصیتی اســت که از ابتدای تعریف 
مأموریتش در دولت اعتدال، روزبه روز توانســته بیشــتر 
توانمنــدی و محبوبیت خــود را درون جریــان اصالحات 
و نزد نحله هــای فکری مختلف تقویت کنــد و امروز همه 
گروه های سیاسی که ذیل اصالح طلبان تعریف می شوند، 
روی آقای جهانگیری اجماع نظر دارند؛ این سرمایه بزرگی 
اســت که خود ایشــان نقش مهمی در شــکل گیری اش 

داشته است.«
یدالله طاهرنژاد، عضو دیگر شــورای مرکزی حزب 
کارگزاران سازندگی نیز روایت متفاوتی دارد از این ماجرا. 
او گفته: »روحانی دولت اول با روحانی دولت دوم تفاوت 
فاحشی دارد. این تفاوت با عملکرد روحانی در امور اجرایی 
ارتباط مستقیم دارد. درواقع حسن روحانی در دولت دوم 
خود تصمیم گرفته اســت کــه در انجــام و مدیریت امور 
اجرایی شخصا حضور ملموسی داشــته باشد. این گزاره 
به معنای وجود اختالف میان حســن روحانــی به عنوان 

زیبا کالم می گوید: به نظرم جهانگیری باید کنار بکشد و خود را برای 
انتخابات 1400 آماده کند.
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رئیس جمهوری و اسحاق جهانگیری به عنوان معاون اول 
دولت نیســت. حتی نمی توان این تغییر را به پای کاهش 
اقتدار اســحاق جهانگیــری در قامت معــاون اول دولت 
گذاشــت. به همین دلیل شــبهاتی که در مــورد اختالف 
روحانی و جهانگیری مطرح می شــود حقیقــت ندارد. از 
ســویی طرح اینگونه مباحث و دامــن زدن به موضوعاتی 
مثل اختالف میان رئیس جمهوری با معاون اول از سوی 
برخی کنش سیاســی درســتی نیســت، چراکه کشور در 
حال حاضر به شــدت نیازمند وحدت است. بیان موضوع 
اختالف میــان جهانگیری بــا روحانی یا تــالش محمود 
واعظی به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهوری برای جدایی 
انداختن بین روحانــی و معاون اولش آن هم در شــرایط 
فعلی حتما خواســت بدخواهان کشــور و مخالفان دولت 
اســت. روابط آقای جهانگیری و آقای واعظی هم اساسا 
نمی تواند تیره وتار باشد. این دو نفر، هر دو در زمان حیات 
آیت الله هاشــمی رفســنجانی از مریدان ایشــان بودند. 
چطور می شود که دو نفر نزدیک به 4۰ سال در یک جبهه 
با یکدیگر کار کرده اند با هم اختالف داشــته باشــند؟! از 
طرفی شخص آقای جهانگیری هم تاکنون از این اختالف 
صحبتی نکرده و اظهاراتی مبنی بر وجود اختالف یا تالش 
واعظی برای کاهش نقش معاون اولی نداشــته اســت. 
در این حال برخی از قول ایشــان چنین اظهاراتی دارند و 
از طرف او نوحه ســرایی می کنند.این داستان ســرایی ها 
ســاخته وپرداخته محافلی اســت که به دنبــال خیر ملت 

نیستند.«
جریان هایی که انتخابات ســال ۱4۰۰ را در دســت 
گرفته اند، به دنبال این اختالف افکنی ها و فاصله اندازی ها 
هســتند. به نظر می رســد که دود این اختالفات نهایتا به 
چشــم آتش افروزان خواهــد رفت. به صــالح هیچ کس 
نیست که در شــرایط کنونی بر آتش اختالفات بدمیم. در 
شرایط کنونی منطقه و اوضاع بین المللی به شدت نیازمند 
انسجام و اتحاد درون کشور هستیم. این انسجام و اتحاد 
داخل دولت هم وجــود دارد و اصال به صالح نیســت که 
جریان یا گروهی ادعای اختالف در دولت را داشته باشد. 
به نظر می رســد کســانی که برای اختالف افکنی تالش 
می کنند اصوال با منابــع اصلی تحوالت فاصلــه دارند؛ از 
دور نظر می دهنــد و از دور قضــاوت می کننــد. وقتی به 
تحوالت نزدیک تر شــوند متوجــه قضاوت اشتباه شــان 
خواهند شــد. اتحاد و وفــاق در دولت بســیار قابل توجه 
است.اصالح طلبان باید همچنان بر مواضع حمایتی خود 
باقی بمانند. باید همچنان حامی چه دولت و چه شــخص 
رئیس جمهوری باشــند. همچنــان که از حســن روحانی 
حمایت کردند تا در انتخابات پیروز شــد باید از او حمایت 
کنند تا در اجراییات پیروز شود. شکست یا پیروزی حسن 
روحانی و دولت دوازدهم دقیقا به حســاب اصالح طلبان 
نوشته خواهد شد. در واقع اصالح طلبان نمی توانند خود 
را از این روند جدا کنند. همان طور کــه پیروزی روحانی و 
موفقیت های دولت به حســاب اصالحات نوشته می شود 
شکست دولت نیز به حساب این جریان گذاشته می شود 
و اصالح طلبان نمی توانند خود را از این جریان جدا کنند. 
اصالح طلبان باید تمام تالش خــود را بکنند تا دولت پس 
از 4 ســال پیروز و سربلند باشد.بسیار شــنیده می شود که 
اســحاق جهانگیری نمــاد اصالح طلبی در دولت اســت 
و باید در دولــت گام هایی بــرای اصالح طلبــان بردارد. 
این چهــره اصالح طلب تاکید کرده اســت: »باید در نظر 
داشــت که آقای جهانگیری معاون اول دولت اســت نه 
معاون اول اصالح طلبان. وظایف ایشــان تعریف شــده 
اســت و باید دولت را در رســاندن به اهداف یــاری کند. 
اصالح طلب و اصولگــرا تفاوتی نــدارد. همگی حقوق و 
خواسته هایی دارند که اسحاق جهانگیری به عنوان معاون 
اول رئیس جمهوری باید همه جریان ها و طیف ها و گروه ها 

را در نظر داشته باشد. در واقع آقای جهانگیری در نقشی 
قرار دارد که اساســا نمی تواند به خاســتگاه سیاسی خود 
یعنی اصالح طلبی بپردازد کما اینکه رئیس جمهوری هم 
رئیس جمهوری همه اســت. در حال حاضر هم به اندازه 
کافی فضا برای فعالیت همه مهیا است. دولت کار خود را 
انجام می دهد. احزاب هم فعال هستند. آقای جهانگیری 

هم نقش خود را به خوبی انجام می دهد.« 
حســین مرعشــی هم در اظهارنظری گفته اســت: 
»هماهنگی روحانی و جهانگیری بر قرار است.نمی شــود 
گفت به نفع کدام گروه تمام می شــود. ما به عنوان حزب 
کارگزاران، به عنوان بخشــی از اصالح طلبان، به ســایر 
دوســتان اصالح طلب بر چند نکته تاکیــد می کنیم؛ اول 
اینکه باید همچنان حامــی  رئیس جمهوری و حامی دولت 
منبعث از رای مردم باشیم و حتما بر حضور آقای جهانگیری 
و سایر دوســتانمان در دولت به عنوان یاران صدیق آقای 
دکتر روحانــی تاکید داریم و می گوییم همــه باید به آقای 
روحانــی کمک کنیم. مــا فکر می کنیــم مجموعه قوای 
سه گانه کشور هم همانطور که در ماه های اخیر جلساتی را 
برای هماهنگی بیشتر برگزار می کنند، باید همکاری داشته 
باشند. همه اینها باید در یک فرآیند کلی ذیل سیاست های 
کلی نظام که از سوی رهبر معظم انقالب ابالغ می شود، 
به امور کشور بپردازند. واقعیت این است که امروز کشور 
نیازمند تصمیمات مهم اســت. این تصمیمات مهم جز با 
یک دولت منسجم و هماهنگی در مجموعه قوای سه گانه 
و در قالب همکاری قوای ســه گانه با نهاد بسیار ارزشمند 
رهبری محقق نمی شود. اگر کســی امروز دلسوز کشور، 
مردم و نظام باشــد باید همه دوســتانی را که در مجموعه 
نهادهای مختلف هستند دعوت به همکاری و هم افزایی 
کند. پرداختن به هر مســاله اختالفی و ارائه تحلیل های 
مختلفی که به واگرایــی در درون دولت می انجامد به نفع 
کشــور نیســت. هر چیزی که منجر به واگرایــی دولت و 
مجلس شود به نفع مردم و کشور نیست. اینکه در انتخابات 
۱4۰۰ چه باید بکنیم تا آن سال راه زیادی در پیش داریم. 
ما فعال انتخابات مجلس را در پیش داریم و فضای سیاسی 
ممکن است تغییرات مختلفی داشته باشد. هر نوع ائتالفی 
می تواند به وجود بیاید و می تواند بشــکند و دلیلی ندارد از 
االن درگیر مسائلی از این دست شویم. به موقع باید رقابت 

و به موقع همکاری کرد؛ االن وقت همکاری است.
 اما فراتر از همه اینها اظهارنظر صادق زیباکالم هم 
جالب اشــت. او گفته: »وی با بیان اینکــه »من هرکاری 
که می توانســتم بــرای روحانی و رئیس جمهور شــدنش 
در دوره دوم انجام دادم« و بیان ایــن ادعا که »اما امروز 

هرجا مــی روم ناامیدی می بینــم و حال باید گفــت که آیا 
بایــد از روحانی عبور کرد یــا در کنار وی مانــد؟« عملکرد 
اطرافیــان رئیس جمهــور را قابل نقد دانســت و گفت: به 
نظرم جهانگیری باید کنار بکشــد و خود را برای انتخابات 
۱4۰۰ آماده کند. جهانگیری آمادگی کار اجرایی را دارد. 
البته ما باید کنار روحانی بمانیم و با او بسوزیم و بسازیم.« 
ســوال اساســی این اســت که این وضعیت جدید، برای 
اصالح طلبان چه حســی را پدید آورده است؟ آیا می توان 
برداشت کرد که آنها این مساله را شکستی بزرگ برای خود 

قلمداد می کنند؟ 
این درســت اســت کــه اصالح طلبــان از کم رنگ 
کردن نقش جهانگیری درحوزه اقتصادی ناراحت هستند 
اما هر چه هســت آنهــا از هم اکنون برای ســال ۱4۰۰ و 
ریاست جمهوری برنامه   هایشان را تدارک می بینند. نگاهی 
به وضعیت اقتصادی و مشکالتی که می تواند در آینده در 
اقتصاد به وجود بیاید نیز آنهــا را از این دور ماندن از حوزه 
اقتصادی راضی تر کرده است.  آنها شرایط امروز را اینگونه 
می بینند؛ با وجــود تالش ها رکورد همچنان باقی اســت، 
نرخ باالی بیکاری همچنان وجــود دارد، در حوزه برجام و 
رفع تحریم ها، سایه  نگاه خصمانه ترامپ سنگینی می کند 
و بانک ها با مشــکالت زیادی روبه رو هستند. موسسات 
مالی اعتباری وضعیتی بحرانی دارند که حتی دولت برای 
تغییر در وضعیت آنها و اعالم عدم مجوز دار بودنشــان، با 
مشکل روبه رواســت. صندوق های بازنشستگی وضعیت 
بدی دارند تا آنجا که باهنر در یک اظهارنظر گفته بود بیش 
از 95 درصد آنها از  مرحله ورشکستگی نیز عبور کردند. نرخ 
دالر افزایش پیدا کرده است که منجر به باال رفتن قیمت 
محصوالت وارداتی از جمله خودرو شد و دولت برای کنترل 

نرخ طال ناچار به حراج سکه شد. 

  تاکتیک اصالح طلبان
همه اینها اصالح طلبان را راضی می کند تا به تصمیم 
روحانی در مــورد کمتر کردن نقــش جهانگیری در دولت 
رضایتمندانه تر نگاه کنند. شــاید یک پاسخ اصالح طلبان 
به ایرادات در آینده این باشد؛ تیم نزدیک به روحانی اجازه 

فعالیت و تحرک بیشتر به اصالح طلبان نداد. 
آنهــا شــاید اینگونه دستشــان بــرای نامــزد کردن 
جهانگیــری بازتر باشــد. اقتصاد یعنی چالــش بزرگ این 
دولت در ســال های پیــش رو نمی بایســت چالش بزرگ 
اصالح طلبــان در انتخابات ۱4۰۰ باشــد. اصالح طلبان 
البد خرسندند از اینکه قرار نیســت هزینه دفاع از وضعیت 

اقتصادی را در برهه انتخابات بپردازند. 

حسین مرعشی   در اظهارنظری گفته است:  هماهنگی روحانی و جهانگیری بر قرار است.نمی شود 
گفت به نفع کدام گروه تمام می شود. ما به عنوان حزب کارگزاران، به عنوان بخشی از اصالح طلبان، به 
سایر دوستان اصالح طلب بر چند نکته تاکید می کنیم؛ اول اینکه باید همچنان حامی  رئیس جمهوری 
و حامی دولت منبعث از رای مردم باشیم و حتما بر حضور آقای جهانگیری و سایر دوستانمان در دولت 
به عنوان یاران صدیق آقای دکتر روحانی تاکید داریم و می گوییم همه باید به آقای روحانی کمک کنیم
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به نظر شــما چه اتفاقی افتاد که آقــای روحانی در 
دولــت دوم خود تصمیــم گرفت  اختیــارات آقای 
جهانگیری را نســبت به دولت اول کم کند یا کمتر 
از توان مدیریتی او در عرصــه اجرایی بهره گیرد. 
برخی می گویند آقــای جهانگیری بایــد در دولت 
تا آخر بمانــد و اگــر می خواهــد  بــرای انتخابات 
ریاست جمهوری ســال 1400 بیاید بهتر است از 
جایگاه معاون اول رئیس جمهور با اشــراف کامل 
بر آمــار و ارقام به ایــن عرصه ورود کنــد، عده ای 
هم می گویند خیر چــون افق روشــنی از فعالیت 
اقتصــادی دولت نیســت و آقــای جهانگیری هم 
االن فرمانده ســتاد اقتصاد مقاومتی اســت، اگر 
بماند باید خــودش جوابگوی عملکــرد اقتصادی 
دولت باشــد، پس بهتر اســت االن بیــرون بیاید 
تا بگوید »زاویه اش نســبت به رویکرد اقتصادی 
دولت مشــخص اســت و در 1400 از یک موضع 
منتقد وضع موجود وارد عرصه انتخابات شــود«، 
به نظر شما آقای جهانگیری به کدام توصیه  عمل 

خواهد کرد؟
  من فکر می کنم شــرایط آقای روحانــی برای دور 
دوم ریاســت جمهوری در مقطع انتخابات و بعد از آن خیلی 
 متفاوت بود چون در ایام انتخابات خیلی ساختارشــکنانه در 
دوران رقابت های انتخاباتی ظاهر شد. این رویکرد او خیلی 
غیرمنتظره بود حتی تندروها و افراطی های جریان اصالحات 
که خارج از کشــور هســتند، از رفتار و مواضع آقای روحانی 
شــگفت زده شــده بودند ولی به هر دلیلی او بعد از انتخابات 
مشــی دیگری انتخاب کرد و در پیش گرفت کــه با رویکرد 
جریان اصالحات یک زاویه قابل توجهی داشت، به عبارتی 
جریان اصالحــات خیلی با مواضع آقــای روحانی در دوران 
انتخابات همگرا و همسو بود اما آقای روحانی بعد از انتخابات 
این مشی را تغییر داد و فاصله و زاویه قابل توجهی را با جریان 
اصالحات پیدا کرد. به همین میــزان زاویه ای که با جریان 
اصالحات پیدا کرد طبیعتا دخالت جدی ترین نماینده جریان 

اصالحات در تصمیم گیری ها و تصمیم ســازی های کالن 
دولت که آقای جهانگیری باشد مورد تجدیدنظر قرار گرفت. 
آقای جهانگیری مایل بود در ترکیب دولت دوازدهم به لحاظ 
اختیارات دستش بازتر باشد اما این اتفاق نیفتاد و منجر شد 
به اینکه یک زاویه ای پیدا شود، حتی بحث جدا شدن آقای 
جهانگیــری از دولت در همان ایــام بعــد از انتخابات یعنی 
در مقطعی که آقای روحانی مشــغول چینــش کابینه دولت 
دوازدهم بر سر زبان ها افتاد و زمزمه هایش شنیده شد که بعد 
در نهایت با رایزنی هایی آقای جهانگیــری در دولت ماند اما 
کامال مشخص است که او شرایطش با شرایط دولت یازدهم 
متفاوت است. امروز هم این مساله و هم ناکارآمدی هایی که 
دولت آقای روحانی به ویژه در حوزه اقتصادی دارد، باعث شده 
که جریان اصالحات با یک سئوال خیلی جدی مواجه باشد، 
شاید الزم اســت تصمیم بگیرد و تکلیف خودش را با دولت 
آقای روحانی روشن کند. این تصمیم، تصمیم راحتی نیست. 
به هر حال جریان اصالحات در انتخابات ریاست جمهوری 
سال های 92 و 96 به خصوص در دوره دوازدهم نقش بسیار 
قابل توجهــی را در رای آوری آقای روحانی داشــت و امروز 
اگر بخواهد بگوید این دولت ناکارآمد است، باید پاسخ این 

امیدکرمانیها
خبرنگار

برخی تحلیلگران سیاســی، اسحاق جهانگیری 
و نســبتش با دولت دوازدهم را به مثابه نسبت جریان 
اصالحات با دولــت دوازدهــم تعریف می کننــد . آنها 
معتقدنــد همان طور کــه روحانی در دولــت دومش از 
اختیــارات جهانگیــری کاســت، رابطــه اش را نیز با 
اصالح طلبان کمتر کــرد. مهدی فضائلــی می گوید: 
»گرچه روحانــی و اطرافیان تمایل داشــتند اختیارات 
جهانگیری کمتر شــود اما مایــل نیســتند او از دولت 
خارج شــود چرا که این اتفاق پیامد خوبی برای دولت 
ندارد.« این تحلیلگر مسائل سیاسی معتقد است که 
اصالح طلبان امروز در حال رصد فضای سیاسی کشور 
هستند، اگر به نفع شان باشــد کنار روحانی بایستند، 
می ایستند، اگر احساس کنند از ایستادن کنار روحانی 
 زیان می کنند، از آقای روحانی هم عبور می کنند، در این 

صورت جهانگیری نیز از دولت خارج می شود.

2

سئوال را بدهد که چرا افکارعمومی را برای رای دادن به یک 
نامزد ناکارآمد گسیل کرد، کسی که امروز یک دولت ناکارآمد 
را دارد تصدی می کند . به خصوص اینکه این ناکارآمدی در 
دولت یازدهم آشکار شده بود و مساله ای نبود که بگوییم دولت 
یازدهم کارآمدی داشت و یک مرتبه دولت دوازدهم ناکارآمد 
شد. خیر دولت یازدهم نیز ناکارآمد بود و دولت دوازدهم ادامه 
ناکارآمدی دولت یازدهم در عرصه های مختلف است. این 
سوال راحتی نیست که جریان اصالحات بتواند راحت شانه 
از زیربار پاسخگویی آن خالی کند و بتواند یک پاسخ راحتی 
بدهد بنابراین عملکرد دولت آقای روحانی چه بخواهند و چه 
نخواهند در کارنامه جریان اصالحات گذاشــته خواهد شد. 
حاال اینکه فاصله به چه حدی برسد؟ این مساله ای است که 
اصالح طلبان به صورت آشکار در جلسات داخلی شان مطرح 
می کنند. موضوع پنهانی هم نیست چون به رسانه هایشان نیز 
کشیده شده است. البته به هر حال شاید زمان عملیاتی کردن 
این نگاه نرسیده باشــد ولی به نظر من خیلی هم دور از ذهن 
نیســت که این اتفاق بیفتد و جریان اصالحــات یک زاویه 
آشکار تری را از دولت آقای روحانی بخواهد بگیرد که در آن 
صورت طبیعتا آقای جهانگیری هم به نظر من از دولت آقای 

روحانی جدا خواهد شد.
خیلی ها می گویند اطرافیان آقای روحانی نیز تمایل 
دارند از جریان اصالحات فاصله بگیرند، حتی آمدن 
آقای واعظی به ریاست دفتر رئیس جمهور چنین 
پیامی  داشــت چون خیلی از هماهنگی های درون 
دولت را که وظیفــه معاون اول اســت دیگر آقای 
واعظی انجام می دهد، در واقع از رفتار اطرافیان 
آقای روحانی این طور نتیجه گیــری می توان کرد 
که آنها به نوعــی تمایل دارند آقــای جهانگیری را 
به درب خروجــی دولت هدایت کنند، آیا شــما نیز 
چنین تصوری دارید که فارغ از خود آقای روحانی، 

اطرافیان او نیز چنین نگاهی را دنبال می کنند؟
  واژه اطرافیان خیلی مبهم است که منظور کیست.

به طور مشخص حزب اعتدال و توسعه.
  من فکر نمی کنم آنها خیلی االن مایل باشند که آقای 
جهانگیری از دولت جدا شــود اما مایل هســتند اختیارات او 
محدود شود که این کار شده ولی اینکه بخواهند کاری کنند که 
آقای جهانگیری از دولت برود، فکر نمی کنم برای دولت خیلی 
اتفاق خوبی باشد بنابراین بعید است چنین هدفگذاری ای داشته 
باشند. برای آنها همین که اختیارات آقای جهانگیری را محدود 
کردند کافی است ولی اینکه آقای جهانگیری را بخواهند بدرقه 
و از دولت خارج کنند، این کار را انجام نمی دهند چون این اتفاق 
خوبی برای آقای روحانی نیست. فکر نمی کنم آقای روحانی 
چنین تصمیمی  را داشته باشد، اگر چنین تصمیمی  داشت، در 
همان مقطع چینش کابینه که آقای جهانگیری می خواست جدا 
شود آقای روحانی اجازه می داد این اتفاق بیفتد اما در آن زمان 

تالش شد که چنین اتفاقی نیفتد. 
خود آقای جهانگیری را چطور شخصیتی می بینید، 
برخی افراد این طور هستند که برای خودشان سعی 
می کنند ظرفیت سازی کنند، برخی نیز دستورالعملی 
کار می کنند یعنی منتظرند ببینند مسئول مافوق چه 
می گوید، بر همان اســاس اقدام کنند اما تا زمانی 
که مافوق نخواهد در اتاق شــان می مانند و منتظر 
اتمام ساعت کاری می شوند تا به خانه بروند . آقای 

جهانگیری چطور شخصیتی است؟
  تلفیقــی از ایــن دو، آقــای جهانگیــری باالخــره 
شــخصیتی مســتقل  بــرای تصمیم گیــری دارد امــا از آن 
طرف شخصیتی است که کار تشــکیالت کرده، بنابراین از 
تصمیمات راهبردی تشکیالت تبعیت می کند. به ویژه آنکه 
خودش نیز در اتخاذ آن تصمیمات دخالت داشته باشد، ولی 
اینکه بگوییم او یک سربازی است که برایش تصمیم گرفته 

می شود، خیر، من این حالت را قبول ندارم.

جدایی از دولت نه، محدودیت آری

گفت وگو با مهدی فضائلی درباره آینده جهانگیری در دولت روحانی
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اگر بخواهد همین سیر ادامه پیدا کند، در مدیریت 
حوزه اقتصــادی دولــت، آقــای نهاوندیان نقش 
بیشــتری ایفا کند و در حوزه هماهنگی های درون 
کابینه ای آقای واعظی اختیارات بیشتری داشته 
باشد، آن وقت جایگاه آقای جهانگیری در کسوت 
معــاون اول رئیس جمهور به یک جایــگاه نمادین 
و بــدون هیــچ اختیاراتی تبدیل شــود، آیــا آقای 
جهانگیری کســی اســت که چنیــن وضعیتی را 

بپذیرد؟
  خیر، عرض کردم احتمال جدا شدن او وجود دارد و 
یکی از اتفاقاتی که می تواند منجر به این اتفاق شود، آن است 
که او احساس کند واقعا هیچ نقشی در دولت دوازدهم ندارد و 
صرفا باید پاسخگو باشد. بعید می دانم آقای جهانگیری چنین 

شرایطی را خیلی تحمل کند.
به نظر شــما حزب کارگزاران چــه رویکردی دنبال 
می کند؟ اخیرا چهره هایــی از کارگزاران گفتند کار 
درســتی نیســت که اختالفات بین رئیس جمهور 
و معاون اول بزرگنمایی شــود، آنهــا خیلی تالش 
دارند که آقای جهانگیری در داخــل کابینه بماند، 
از طرفــی بعضی چنین نگاهی  ندارنــد و می گویند 
آقای جهانگیــری باید از کابینه خارج شــود، نفع 
اصالح طلبان در چیست؟ اینکه آقای جهانگیری در 

دولت بماند یا آنکه از کابینه خارج شود؟
  این مخصوص کارگزاران نیست. االن کل جریان 
اصالح طلب با این پرسش مواجه اســت و این به استراتژی 
جریان اصالحات در مقابل دولــت دوازدهم بر می گردد که 
بخواهد چه موضعی را بگیــرد . جریان اصالحات به صورت 
رسمی هنوز تصمیمی  نگرفته که ســهم خودش را از دولت 
آقای روحانی جدا کند و به عنوان یک منتقد تمام عیار در مقابل 
دولت آقای روحانی بایســتد؛ فعال دارد کجدار و مریز عمل 
می کند، یعنی از یک طرف همچنــان دولت آقای روحانی را 
تایید می کند و از یک جهت یک جاهایی سعی می کند چهره 
انتقادی نسبت به تصمیمات و کارآمدی آقای روحانی داشته 
باشد. اگر شرایط به سمتی برود که این ناکارآمدی ها بیشتر 
شود و جریان اصالحات به این ارزیابی برسد که دیگر از عهده 
همراهی و حمایت برنمی آید، فکر می کنم آنها سهم خودشان 
را از دولت آقــای روحانی جدا می کننــد، جریان اصالحات 
به تجربه ثابت کرده و نشــان داده که یک جریانی با موضع 
ثابت و پایدار نسبت به حمایت هایش نیست، یعنی نو سانات 
موضعگیری های جریان اصالحات در طول دوران حیاتش 
زیاد بوده است، یادمان نرفته که نسبت به آقای هاشمی چه 
رفتاری داشتند یا نسبت به سیاست های اقتصادی، سیاست 
خارجی و سیاست های فرهنگی کشــور چه مواضعی اتخاذ 
کردند، در همه اینها یک افراط و تفریط های عجیب و غریبی 
وجود داشت که هیچ کدام شان ثبات نداشــت. بنابراین در 
این مقطع هم چون به اصطالح آینــده را ارزیابی می کنند تا 
ببینند چه رویکردی به نفع شان خواهد بود، هرچه به نفع شان 
باشد، همان را عمل می کنند. اگر به نفع شان باشد کنار آقای 
روحانی بایستند، می ایستند، اگر احساس کنند از ایستادن 
کنار روحانی دارند زیان می کنند، از آقــای روحانی هم عبور 
می کننــد، یعنی چنین اســتعدادی به طور جــدی در جریان 

اصالحات وجود دارد.
آیا آقای جهانگیری نماد جریان اصالحات در داخل 
دولت آقای روحانی اســت که بگوییم اگر او داخل 
دولت بماند یعنــی جریان اصالحــات همچنان با 
آقای روحانی همراه است و اگر خارج شود، تلقی 
این باشد که جریان اصالحات از آقای روحانی جدا 

شده است؟
  نماد کاملی نیست ولی  االن مهمترین نماد جریان 
اصالحات اســت ، یعنی مانــدن و رفتنــش از دولت معنی 

دارد.  

»مــردم یادتان هســت...« بارها از زبان اســحاق 
جهانگیری در انتخابات ریاســت جمهوری بــرای دفاع از 
عملکرد دولت یازدهــم به کار برده شــد. دفاعیاتی که در 
لحظات مختلفی به فریاد روحانی رســید و موجب شد که 
برای اولین بار در طول تاریخ سیاســی ایران، دو نفر برای 
توجیه عملکرد دولت در انتخابات شرکت کنند. رفتاری که 
هنوز هم مورد طعن سیاسیون و اصولگرایان هست و آن را 

»دوپینگ« سیاسی نامیده اند.
حضــور جهانگیری در مناظــرات، بازی دو ســر برد 
برای دولت شد، از یک سو موجب شد که نوک تند پیکان 
انتقادات تماما علیه روحانی نباشد، همان کسی که لرزش 
دست هایش نشــان می داد نمی تواند آنقدرها هم که باید 
اعتماد به نفس پاســخگویی به حمالت رقیبان را داشــته 
باشــد و از ســوی دیگر دو  تریبون بــرای دفــاع در اختیار 

داشته باشد.
حضــور پررنــگ و خــوب جهانگیــری آن قــدر 
غافلگیر کننده بــود که در همان مناظــره اول زمزمه هایی 
مبنی بــر عــدم انصــراف جهانگیــری از ســوی برخــی 
اصالح طلبان شــنیده می شــد و آنها احســاس می کردند 
که معاون اول بسیار بهتر از رئیســش می تواند قافیه را از 
رقیبان برباید و زمینه سازی شکل گیری »چندم خردادی« 

دیگر باشد.
خود جهانگیری هم در پاسخ به قالیباف که حضور او 
را فانتزی خوانده بود پاسخ داد که او برای ریاست جمهوری 
محق تر از دیگران است و سلسله مراتب حضور در قدرت را 
یکی یکی پیموده و از بخشداری و نمایندگی مجلس شروع 

کرده تا به استانداری و وزارت و معاون اولی رسیده است. 
این حرف او هم طعنه تلخی بــه روحانی بود و هم تائیدی 

برای ماندن جهانگیری در انتخابات تلقی شد. 
شــاید به همین منظور بود کــه گویی به او امر شــد 
که دیگر آن چنان که بایــد، در مناظرات گرم نبرد نشــود 
و ســعی اش بر دفــاع از روحانی باشــد. این حــرف یعنی 

جهانگیری فقط »ضربه گیر« است.
به هر حــال بر کســی پوشــیده نیســت کــه ردای 
ریاســت جمهوری به تن جهانگیری گشاد نیست و معاون 
اولی هم سمت دســت پایینی محسوب نمی شود. هرچند 
آن طور که اصالح طلبان می گوینــد روحانی فضای الزم 

برای فعالیت جهانگیری را مهیا نکرده است. 
عطریانفر معتقد اســت کــه قرار بــوده روحانی امور 
اداره دولت را بــه معاون اولش واگذار کنــد اما او این کار 
را نکرده اســت. وی در گفت وگویی که بــا هفته نامه صدا 
داشته می گوید: »توقع از آقای روحانی این بود که بتواند 
از ظرفیت هــای آقــای جهانگیری بــرای مدیریت درون 
تشکیالتی استفاده کند و همچنین اداره دولت و کابینه را 
به ایشــان واگذار نماید..... متاسفانه و بر اساس شواهد 
موجود می توان تشخیص داد که این ماموریت و همچنین 

ظرفیت برای آقای جهانگیری تعریف نشده است.«
به هر صورت جهانگیری یک مهره کلیدی اصالحات 
خوانده می شود و پل ارتباطی آنها با نهادهای رسمی قدرت 
است، همان ارتباطاتی که در فتنه 88 با تندروی تمام همه 
را تخریب کردند. حاال هم نگران این هستند که مبادا او با 
دولت روحانی شکســت بخورد و از عرصه سیاست حذف 
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تکنوکراتیزه شدن اصالحات
چرا ماندن جهانگیری به نفع جریان رقیب است
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شود.از این رو ابتدا ابطحی و بعد از آن صادق زیباکالم از 
جهانگیری خواســتند که از دولت استعفا دهد و خودش را 

برای انتخابات ریاست جمهوری آماده کند. 
اما این پیشنهاد اصال مورد اقبال جناح های مختلف 
اصالح طلب قرار نگرفته اســت. افرادی همانند حســین 
مرعشــی و عطریانفر علیه این پیشــنهاد موضع گرفتند و 
استعفای جهانگیری را پروژه »کیهان« می دانند و مرتضی 
مبلغ معاون سیاسی دولت اصالحات آن را »تله تندروها« 

نامیده است.
اما آنچه عیان است، این است که بین بودن  یا نبودن 
جهانگیری در کابینه بین اصالحــات اختالف نظر وجود 
دارد. جهانگیری هم پس از بازداشــت بــرادرش به اتهام 
»فساد مالی« از روحانی گله مند اســت و معتقد است که 
رئیس جمهور آن طور که باید از وی و برادرش دفاع نکرده 
است. بنابراین این سوال مطرح اســت که کدام تصمیم 
به نفع اصالح طلبان اســت؟ رفتن یا مانــدن جهانگیری 

از کابینه؟
قطعــا حضــور جهانگیــری در کابینــه یازدهــم و 
دوازدهم موجب ریزش سرمایه اجتماعی اصالح طلبان 
خواهد شــد؛ نه به این خاطر که جهانگیــری در کابینه 
حضور دارد، بلکــه به این دلیل کــه دولت های یازدهم 
و دوازدهم برخاســته از ائتالف اصالحات و اعتدالیون 
اســت و به این راحتــی آنهــا نمی تواننــد از هزینه های 
اقدامات نادرست دولت شــانه خالی کنند و هرچقدر هم 
مهره های بنام تــری مانند جهانگیــری در کابینه حضور 
داشته باشند، بر سرعت ریزی اش و کاهش این سرمایه 

اجتماعی خواهد افزود. 
بنابراین در حوزه اجتماعــی حضور جهانگیری برای 
اصالحات باخت مطلق است و اگر روزی وی، نامزد نهایی 
جریان اصالحات در کشور باشــد و اگر او را همانند عارف 
به فرد دیگری نفروشند، باید منتقد وضعی باشد که خود او 
در شکل گیری آن موثر بوده است. در واقع در سال ۱4۰۰ 
باید از وضعی انتقاد کند که خود او ایجاد کرده است. از این 

رو پارادوکسی خنده دار خواهد شد.
اما حضــور او در کابینه از بعد فردی و ســاختاری به 
سود اصالح طلبان خواهد بود. به هر روی آنان بعد از فتنه 
88 پل ارتباطی مناسبی با نهادهای رسمی قدرت ندارند و 
جهانگیری توانسته آلترناتیو این امر شود. از این منظر او 
پله برای بازگشت رســمی اصالح طلبان به قدرت خواهد 
شد و می توانند با چهره های معتدلی همانند او بار دیگر به 
احیای خود بپردازند. هرچقدر که او در قدرت رسمی حضور 
داشته باشد به همان اندازه می تواند رایزنی سیاسی کند و 
نهادهای رسمی را برای پذیرش مجدد اصالح طلبان برای 

بازگشت به قدرت قانع نماید. 
از این رو بایــد گفت حضــور جهانگیــری در کابینه 
چند وجهی شده اســت. از یک ســو باعث خواهد شد که 
اشتباهات سیاســی و اقتصادی دولت به پای این جریان 
هم نوشــته شــود و این امر به طور خودکار موجب کاهش 
ســرمایه های اجتماعی این جریان خواهد شد، کما اینکه 
در هفته گذشته بسیاری از چهره های ورزشی و هنری که 
در انتخابات از روحانی حمایت کرده اند با انتشار پست های 

مختلفی در فضای مجازی از حمایت های سیاسی خود از 
دولت دوازدهم اعالم پشــیمانی کرده اند و از سوی دیگر 
حضور وی موجب خواهد شد که زمینه های بازگشت رسمی 

اصالح طلبان به قدرت ممکن شود. 
همان بازگشــتی که ایــن جریان سیاســی برای آن 
لحظه شــماری می کنــد و از اولین روزهای شــکل گیری 
دولت یازدهم و روی کار آمدن حسن روحانی برای آن نقشه 
کشیدند و او و دولتش را »رحم اجاره ای« خواندند تا بتوانند 
از او پله ای برای به دست گیری قدرت اجرایی کشور درست 

کنند. چیزی که هرگز محقق نشد.
به نظر می رسد که حضور امثال جهانگیری در کالن 
ماجرا برای اصالح طلبان مطلوب اســت، چرا که آنها در 
سیاســت ورزی خود نشــان داده اند که برای اهداف خود 
حاضر هستند که انتفاعات مقطعی را زیر پا بگذارند و برای 
هدف های بزرگ تر)به دســت گیری ریاســت جمهوری( 
اهداف و انتفاع کوچک)اشخاص برجسته اصالح طلب( 

را زیر پا بگذارند و آنها را ذبح کنند. 
مصداق بارز این سیاست ورزی هم محمد رضا عارف 
است، همان سیاست مدار آرامی  که در ائتالف بین سران 
جریان اصالحات با حسن روحانی، به نفع یک تکنوکرات 
کنار گذاشته شــد. پس می توان گفت حضور جهانگیری 
در کابینه به نفع اصالح طلبان خواهد بود چرا که زمینه  ساز 
جلب اعتماد نهادهای رسمی برای بازگشت آنها به قدرت 
خواهد شــد و این امر برای ســران این جریان بسیار مهم 
است؛ چرا که برای انتخابات ریاست جمهوری ۱4۰۰ به جز 
اسحاق جهانگیری افراد دیگری را هم می توان شناسایی 
و نماینده کرد. از این رو جهانگیری هم اگر با روحانی بدل 
به پروژه ای شکست خورده شــود، برای این جریان شاید 
آن طور که باید مهم نباشــد، البته اگــر جهانگیری بتواند 

آن زمینه الزم برای بازگشت آنها را به قدرت فراهم کند.
هر چند جهانگیری خودش این نقش را نمی پسندند و 
شاهد هستیم که او گاهی تک مضراب هایی علیه عملکرد 
دولــت می نــوازد و عملکرد دولــت را زیر ســوال می برد! 
گویی او دوســت دارد اپوزیســیون درون دولت باشد و از 
این رو بدش نمی آید که با دولت و سیاســت های اجرایی 
آن فاصله گذاری مشخصی داشــته باشد تا بتواند در عین 

حضور در دولت تمام ظرفیتش از بین نرود.
از ســوی دیگر نباید ایــن نکته را فرامــوش کرد که 
امید جریان اصالحات به افرادی مثل جهانگیری اســت 
که ســال ها شــاگرد مرحوم هاشمی رفســنجانی بوده اند 
و حمایت هــای تمــام قد آنهــا از دولــت روحانــی نوعی 

»تکنوکراتیزه شدن اصالحات« است. 
این رفتار نشــان می دهد که حضور و به دست گیری 
قــدرت بــرای ایــن جریــان بســیار مهمتــر از آرمــان و 
ایدئولوژی ای شــده که روزگاری امثــال حجاریان فریاد 
می زدند »اصالحــات خون می خواهــد«. پس در کالن 
ماجرا بازنده اصالح طلبان هستند چرا که پذیرفته اند دیگر 
نخواهند توانست با آن تندروی سال های 76 سیاست ورزی 
کنند و بهتر اســت بازیگران سیاسی آنها افرادی باشند که 
مورد اعتمــاد نهادهای رســمی قدرت اند. پــس انتخاب 
جهانگیری و حضور او حتــی در قامت رئیس جمهور قطعا 
پیروزی برای جریان رقیب هم محسوب می شود، چرا که 
توانسته اند فضایی ایجاد کنند تا اصالح طلبان افرادی را 
به میدان بفرســتند که با آنها نیز می تواند کار کند و اساسا 

»باید« کار کند.
از ایــن رو باید گفت که اصالح طلبــان چه بخواهند 
یا نخواهند »تکنوکراتیزه« شــده اند و به نظر می ر سد این 
شیفت در رفتار بسیار متاثر از سیاست ورزی جریان رقیب 
و هوشمندی نهادهای رســمی قدرت است. بنابراین هیچ 
بعید نیســت که اگــر روزی جهانگیری هم کاندیدا شــود 

جامعه روحانیت مبارز از او حمایت کند. 

در حــوزه اجتماعی حضــور جهانگیری 
برای اصالحات باخت مطلق است و اگر 
روزی وی، نامزد نهایی جریان اصالحات 
در کشور باشد و اگر او را همانند عارف به 
فرد دیگری نفروشند، باید منتقد وضعی 
باشــد که خود او در شکل گیری آن موثر 

بوده است

 شما قبال گفته اید که اگر آقای جهانگیری قصد 
کاندیداتــوری در انتخابــات 1400 را دارد بهتر 
اســت که اکنون از دولــت فاصله بگیــرد. علت 
اینکه فکر می کنید فاصله گرفتن از دولت به نفع 

اوست، چیست؟ 
  اگر کاندیــدای ریاســت جمهوری آینــده برنامه 
اختصاصی خود را داشته باشــد، طبیعتا بیشتر مورد توجه 
و مقبولیــت در جامعه قــرار می گیرد. این در حالی اســت 
که اگر جزئی از دولت فعلــی در دوران مبارزات  انتخاباتی 
امکان کمتری برای ارائه دیدگاه هــای خود دارد و ناگزیر 
اســت که تمام تالش خود را برای دفــاع از وضع موجود 
کند. وضعیت موجود نیز به صورت طبیعی دچار یک سری 
مشکالت است که جامعه توقع رفع آن را دارد، بنابراین از 
کاندیدایی حمایت می کند که بخواهد وضع موجود را تغییر 
و البته بهبود دهد. حال اگر کاندیدای مورد نظر خودش از 
مدیران دولت مستقر باشد ، این پرسش مطرح  می شود که 
چرا وقتی در پست مدیریتی قرار داشتی برای رفع مشکالت 
اقدامی  نکردی؟ روشن است که اگر کاندیدا خارج از دولت 
مستقر باشــد می تواند نظرات و دیدگاه های خود را مطرح 

کرده و بیشتر مورد توجه و اقبال جامعه قرار بگیرد.
یعنی ممکن نیســت که معاون اول یک دولت در 

انتخابات بعدی رای آورد؟
  معــاون اول در هــر دولتــی تنها وقتــی می تواند 
کاندیدای بسیار معقولی باشد که برنامه های دولت مستقر از 
نظر جامعه کامال مورد قبول باشد. در چنین شرایط کاندیدا 
می گوید که قصد دارد همان برنامه ها و رویه ها را ادامه دهد 
و این دلیل رای آوری او خواهد بود. ولی اگر نقدی بر دولت 

مستقر وارد باشد، وضعیت به نفع کاندیدا نخواهد بود.
 شــما فکر می کنید که آقای جهانگیری به فرض 
کاندیدا شــدن قصد ادامــه برنامه هــای دولت 

روحانی را ندارد؟
  به نظر می رســد که حداقل در حــوزه اقتصادی 
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بین دیدگاه های آقای جهانگیری و وضعیت موجود یعنی 
دولت آقای روحانی تفاوت هــا و نقدهایی وجود دارد. من 
فکر می کنم که اگر آقای جهانگیری از دولت بیرون آمده و 
به عنوان یک عنصر سیاسی و اقتصادی مستقل نظراتش 
را ارائه کند، بیشتر ظرفیت و زمینه ریاست جمهوری  خواهد 

داشت.
اگــر از دولــت فاصله بگیــرد، احتمــال اینکه به 
حاشیه رفته و کمرنگ شود؛ نیست. مطرح بودن 
به واسطه معاون اولی را نمی توان امتیاز همراهی 

با دولت دانست؟ 
  چهره هایــی مثل آقای جهانگیری بــه قدر کافی 
دیده و مطرح  شــده اند و باز هم امکان دیده شــدن دارند. 
مطرح بــودن فقــط در عنــوان معاونت اول نیســت، در 
پوزیشــن های مختلف ایــن ظرفیت وجــود دارد، ضمن 
اینکه افراد مطرح در ســطح ملی دیگر نیــاز چندانی به در 
راس بودن و دیده شدن ندارند. برای کاندیداهای در این 
سطح داشــتن وقت الزم برای بیان دیدگاه هایشان بیشتر 
مفید اســت. البته همه این ها در صورتی اســت که آقای 

جهانگیری قصد کاندیداشدن داشته باشد.
 یعنی معتقد هستید که فاصله گرفتن از دولت و 
داشتن امکان انتقاد از وضع موجود و برنامه های 

دولت بیشتر برایشان مفید است؟ 
  ایــن را می توانیــد از طــرف خودتــان بگویید. 
من معتقد هســتم که از دولت فاصله گرفتــه و در دوران 

انتخابات نظرات خود را بیان کنند. 
به نظر شما اینکه نقش آقای جهانگیری در دولت 
دوازدهم نسبت به دولت یازدهم کم رنگ تر شده 
اســت، می تواند تاکتیکی برای این باشد که او 
در عین حال که در دولت اســت، با دولت فاصله 

داشته باشد؟ 
  من از دور به دولــت نگاه می کنــم و تصورم این 
است که نقش آقای جهانگیری در دولت دوم آقای روحانی 

کمرنگ تر شده اســت. فقط جهانگیری نیست و به طول 
کلی جریانات فکری اصالح طلبــی، حضور کمرنگ تری 
دارند. علت این امر شاید این باشد که آقای رئیس جمهور 
بخواهند نسبت به روسای جمهور قبلی سرنوشت متفاوتی 
داشــته باشــند و با نگاه به آینده چنین رویکــردی را اتخاذ 
کرده انــد. جهانگیری اما همان طور کــه در انتخابات 96 
دیدیم در نظرها و دیدگاه هایش همیشه از یک ثبات خوبی 
برخوردار بوده است.  این خودش نقطه مثبتی است. ثبات 
ذهنی، سیاسی و اقتصادی او، به اضافه  بی پروایی اش از 
امتیازاتی اســت که می تواند موجب موفقیت او شود. به 
اضافه اینکه انسان عالقه مندی به حاکمیت و نظام است 
و در چارچوب هنجارهــای این حکومــت کار می کند. در 
عین حال اصالح طلب شناخته شده ای است و همه این ها 
می تواند دست به دســت هم داده و موجب کم رنگ شدن 
نقش او در دولت شــود. من کاهش نقــش او را تاکتیکی 

نمی بینم و بیشتر واقعی می دانم.
 اگر آقــای جهانگیــری از دولت فاصلــه بگیرد و 
بعد در انتخابات 1400 به هر دلیلی رد صالحیت 
شود، فرصت حضور و نقش آفرینی از دولت را از 
دست نداده اســت؟ به هر حال معاون اول بودن 
او می تواند در حاکم بودن نگاه اصالح طلبان طی 

چهار سال پیش رو موثر باشد. 

  اگر قرار باشــد شــرایط به ســمتی برود که آقای 
جهانگیــری رد صالحیت شــود، طبیعی اســت از همین 
حاال امکان فعالیت گســترده و اصالح طلبانه او در حوزه 
سیاسی و دولتی کاهش یابد. بنابراین اگر چنین گرا یشی در 
جریان های حاکمیتی وجود داشته باشد، او را از هم اکنون 
به سوی  بی اثرشدن سوق می دهند و من تصورم این نیست 

که چنین گرایشی وجود داشته باشد.
 به نظر شما کاندیداتوری جهانگیری در اولویت 

اصالح طلبان است؟ 
  اکنون برای اظهارنظرکردن در این باره خیلی زود 
است. ولی در مجموع می توان گفت که جهانگیری یکی 
از چهره های برجسته ای است که پتانسیل کاندیداتوری 

ریاست جمهوری را دارد.
 اگــر گمانــه ورود الریجانی بــه انتخابــات هم 
جــدی شــود، پیش بینــی شــما از انتخابــات 

ریاست جمهوری 1400 چیست؟
  طبیعتــا در مــورد آقــای الریجانی بایــد جریان 
اصولگــرا اظهارنظــر کنــد؛ جریــان اصالح طلــب روی 
کاندیداهای خودش نظر دارد و راه خودش را در چارچوب 

کاندیداهای خودش پیگیری خواهد کرد.
منظورم این اســت که این رقابت بین الریجانی 
و جهانگیــری را چطــور می بینیــد؟ جهانگیری 

می تواند برنده باشد؟ 
  برای اظهارنظر در این باره خیلی زود است و حتی 
دیرتر از اینها نیز صحبت در این خصوص راحت نیســت. 
این موضوع به هماهنگی و شــکل گیری قوای سیاســی 
در ســال ۱4۰۰، کاندیداها و حامیان آنها بســتگی دارد. 
همه این ها تعیین کننده است. یک کاندیدا با پارامترهای 
مختلفی رای می آورد و رئیس جمهوری می شود. رقابت دو 
کاندیدا تنها پارامترهای موثر نیست و مسائل دیگری نیز 
اثر گذار است که پیش از رسیدن به ۱4۰۰ نمی توان آن را 

پیش بینی و در مورد آن گفت وگو کرد.  

جهانگیری در دولت بماند یــا نماند؟ ماجراهای 
جهانگیری و دولت گویا تمامی  ندارد. فصل اول در این 
داستان کاندیداتوری اسحاق جهانگیری در انتخابات 
96 و ایفای نقش مکمل بود. درخشش او در مناظرات 
انتخاباتــی، اصالح طلبــان را به فکر ســرمایه گذاری 
روی معاون انداخــت و همین آغاز حــرف و حدیث ها 
بود. فصــل دوم انتصاب محمد نهاوندیان به ســمت 
معاون اقتصادی و گرفتن ســکان اقتصاد کشــور از 
جهانگیری بود که با حواشــی همچون قهر و استعفا 
همراه شد. فصل سوم نیز طرح گمانه تقابل الریجانی 
و جهانگیری و ایده تقدم اســتراتژی بــر ایدئولوژی 
از ســوی برخی گروه های اصالح طلب بــود. آخرین 
و تازه تریــن فصل این داســتان اما توصیــه برخی از 
چهره های اصالح طلب و اصولگرا به جهانگیری برای 
فاصله گرفتن از دولت است. محمد رضا باهنر از جمله 
چهره های سیاسی اصولگرا است که اعتقاد دارد اگر 
جهانگیری قصد ورود به انتخابات ریاســت جمهوری 
آتی را دارد به نفعش اســت که از دولت فاصله بگیرد. 
برخی تحلیلگران مســائل سیاســی همچون صادق 
زیبــاکالم امــا تاکیــد دارند کــه حضــور جهانگیری 
به عنوان معاون اول به رای آوری او کمک خواهد کرد. 
محمد علی ابطحی، فعال سیاســی اصالح طلب اما با 
باهنر هم عقیده اســت و تاکید می کند که جهانگیری 
بیرون از دولت بیشتر از جهانگیری معاون اول امکان 
رای آوری دارد. بــه اعتقــاد او دفاع از وضــع موجود 
به معنــای سیاســت های دولت مســتقر کــه وظیفه 
معاون اول اســت مانع از طرح و بیــان ایده های خود 

جهانگیری می شود.

1

اگر قرار باشــد شــرایط به ســمتی برود 
که آقای جهانگیری رد صالحیت شــود، 
طبیعی است از همین حاال امکان فعالیت 
گســترده و اصالح طلبانــه او در حــوزه 
سیاســی و دولتی کاهش یابد. بنابراین 
اگــر چنیــن گرا یشــی در جریان هــای 

حاکمیتی وجود داشته باشد

جهانگیری 
بیرون از دولت 
بیشتر ظرفیت 
ریاست جمهوری 
دارد
محمد علی ابطحی
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اصالح طلبــان در انتخابــات ریاســت جمهوری 
ســال 96 حمایت یکپارچــه ای را از آقای روحانی 
انجام دادند و انتظار داشتند صدای اصالح طلبی 
از کابینه دوازدهم شنیده شود اما آنچه رخ داد با 
انتظار اصالح طلبان متفاوت بود، االن وضعیت 
را چطور می بینید؟ آیا در حــوزه عملکرد دولت به 

تفکرات اصالح طلبی نزدیک است یا خیر؟
  این اعتراض االن در افکارعمومی و جامعه ای که 
به آقای روحانی رای دادند و هم  بین نخبگان سیاسی آشکار 
است، یعنی چهره های شاخص و فعال سیاسی و هم مردم 
تا االن عملکرد آقــای روحانی را موافق با رای خودشــان 
ندیدند. وقتی آقای روحانی در گزارش ۱۰۰ روزه می گوید، 
وعده هایــم را فراموش نکردم اما هیچ شــاخصی که موید 
تحقق وعده ها یا مقدمه اجرای آنها باشــد، ارائه نمی دهد 
یعنی در واقع به نوعی خودش را در مقابل این سوال می بیند 
و می خواهد به افکار عمومی پاســخ دهد کــه وعده هایم 
یادم نرفته است. تا االن آنچه آقای روحانی توانسته بگوید 
همین است اما نتوانسته یک بیالنی ارائه دهد یا برنامه ای 
را تدوین و اعالم کند که طبق ایــن برنامه ها به فکر انجام 
تعهدات و وعده هایش هست، بنابراین تا االن آقای روحانی 

محبوبیتش  بین جامعه رایش به شدت افت کرده است.
خیلی هــا حلقه وصل بیــن دولــت و اصالحات را 
آقــای جهانگیری می داننــد، به نظر شــما آقای 
جهانگیری بایــد چه کند یا اصــال می تواند کاری 

انجام دهد یا خیر؟
  آقای جهانگیری تا قبل از انتخابات به عنوان حلقه 
وصل اصالح طلبان با دولت آقای روحانی تلقی نمی شــد 
امــا در زمان مناظــرات تلویزیونــی نامزدهــای انتخابات 
ریاســت جمهوری ســال 96 اعالم موضــع صریحی کرد 
و خود را به عنــوان کاندیــدای جریان اصالحــات مطرح 
کرد، بعــد در گزارشــاتی عملکرد آقای خاتمــی را بهترین 
عملکرد و دوران او را موفق ترین دوران ریاســت جمهوری 
عنوان کــرد. اینجا بیــن او و آقای روحانی یــک مرزبندی 
صورت گرفت چون آقــای روحانی هیچ وقــت نگفت من 
اصالح طلبــم ولــی مواضــع اصالح طلبانــه را در طول 4 
ســال گذشــته اتخاذ کرد که عملکرد قابل قبولــی از نظر 
اصالح طلبان بود. مردم هم اقبال خوبی به او نشان دادند. 

البته دولت گذشته آقای روحانی در شرایطی بسته شد که 
اصالح طلبان توقع بیشــتری از او نداشتند و دولت یازدهم 
را با همان ویژگی مــورد حمایت قرار دادنــد، بر همان مبنا 
هم از آقای روحانی در انتخابات ریاســت جمهوری ســال 
96 حمایت کردنــد چون مواضــع آقای روحانی را بســیار 
اصالح طلبانه دیده و با عملکردش در بسیاری شاخص ها 
به ویژه در حوزه سیاست خارجی و دستیابی به برجام موافق 
بودنــد. در مجمــوع نیروهای جریــان اصالحــات آقای 
روحانی را یک چهره موفق و قابــل قبولی می دیدند، البته 
دولت آقای روحانی را در دوره گذشــته همراه و هماهنگ 
با آقای روحانی نمی دیدند اما در عین حال گله ای از آقای 
روحانی نداشــتند چون آقای روحانی را مســبب این قضیه 
نمی دانستند بلکه این را ناشی از ضعف خود اعضای دولت 
یازدهم تلقی می کردند و انتظار داشتند آقای روحانی در دور 
دوم ریاســت جمهوری این ضعف ها را برطرف کند ولی  در 
دوره اول ریاست جمهوری دوز اصالح طلبی آقای روحانی 
و دولتش بســیار بســیار باالتر از آنی بود که در دولت دوم 
است. در دولت دوازدهم گرایش اصولگرایی آقای روحانی 
به گرایش اصالح طلبی اش می چربد، این مساله ای است 
که به هر حال آقــای جهانگیری را در این دولت شــاخص 
می کند، اینکه برخــورد دولت با آقــای جهانگیری چگونه 
اســت و نقش آقای جهانگیری در این دولت تــا چه اندازه 

تعریف شده است.
به نظر شــما اختیارات آقای جهانگیــری در این 

دولت کم شده یا تغییری نکرده است؟
  آقای جهانگیری یک سری وظایف ذاتی به عنوان 

معاون اول رئیس جمهور دارد، اما اگر آقای روحانی بخواهد 
او می تواند یــک تاثیراتی را در عرصه هــای مختلف مثل 
عرصه اقتصادی داشته باشــد که قطعا این نقش در دولت 
دوازدهم کمتر از دولت یازدهم است. تصمیماتی که زمان 
دولت یازدهم در عــزل و نصب ها، جابه جایــی یا انتصاب 
استانداران بود آقای جهانگیری نقش بیشتری داشت و االن 
اینها تغییر کرده اســت، به طوری که زمزمه هایی به وجود 
آمده که آقای جهانگیری باید در دولت بماند یا از دولت برود 
چراکه عمدا نقــش او را کم کردند و این کامال محســوس 

است که نقش او نسبت به دولت گذشته کمتر شده است.
علت این اتفاق را چه می دانید؟ یک جنبه کم شدن 
اختیارات آقای جهانگیری به آمدن آقای واعظی 
در جایگاه مسئول دفتری رئیس جمهور است که 
نقش خیلــی پررنگی را در ایجــاد هماهنگی بین 
اعضــای دولت ایفا می کنــد، با وزرا و مســئوالن 
دستگاه های مختلف اجرایی جلسه می گذارد، در 
حالی که معاون اول باید این کارهــا را دنبال کند، 
جنبه دیگر کم شــدن اختیارات آقای جهانگیری 
در حوزه اقتصادی است که آقای روحانی معاون 
اقتصــادی منصوب کــرد، در صورتی کــه آقای 
جهانگیری فرمانده ســتاد اقتصاد مقاومتی بود، 
با در نظر گرفتــن  این دو جنبــه، بفرمایید چرا در 
دولت دوازدهم شــاهد کاهش اختیــارات آقای 
جهانگیری بودیم؟ آیا خال ئی بود یا مشــغله آقای 
جهانگیــری زیاد بود کــه آقــای روحانی تصمیم 
گرفت با انتصاب معاون اقتصادی و اختیار دادن 
بیشتر به آقای واعظی این خالء و نقص را پر کند 
تا پیگیری ها در حوزه مسائل اجرایی قو ی تر باشد 
یا آنکه چنین نیتی وجود نداشت بلکه علت واقعی 
آن است که نامزدی آقای جهانگیری در انتخابات 
ریاســت جمهوری به مذاق آقای روحانی خوش 
نیامد، به ویژه آنکه در مناظــرات گفت من نامزد 

اصالح طلبان هستم؟
  من فکر می کنم بیشتر به این جنبه مربوط می شود 
که یک افــرادی در حلقــه اول آقای روحانــی می خواهند 
خودشان را به جریان اصولگرا وابســته و تالش دارند نظر 
اصولگراها را جلب کنند. این را برای تداوم قدرت شــان و 
بقای خودشان ضروری تشخیص می دهند و فکر می کنند 
باید برای حفظ آینده خودشــان  آقای روحانی را هم به این 
کار تشــویق کنند و معتقدند آقای روحانی به هر حال بهتر 

علــی صوفی، دبیــرکل حزب پیشــرو اصالحات 
معتقد اســت: »جهانگیری یک ســری وظایف ذاتی 
به عنوان معاون اول رئیس جمهور دارد، اما اگر آقای 
روحانی بخواهد او می تواند تاثیراتی را در عرصه های 
مختلف مثل عرصه اقتصادی داشــته باشــد که قطعا 
این نقش در دولــت دوازدهم کمتــر از دولت یازدهم 
است.« این فعال اصالح طلب یادآور می شود: »آدم ها 
هستند که خودشان تشخیص می دهد مرز عزت شان 
کجاست . طبعا از یک شخصیتی مثل آقای جهانگیری 
انتظار اســت کــه تصمیم بگیــرد و ســعی کند عزت 
خودش را حفظ کند اما کســی از بیرون نمی تواند این 

مرز را برای آقای جهانگیری مشخص کند.« 

5 امیدکرمانیها
خبرنگار

هنوز وقت جدایی 
اصالح طلبان و دولت نرسیده

گفت وگوی مثلث  با علی صوفی
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است دیگر به فکر آینده خودش باشد. همه این ضعف هایی 
که تا االن هم بروز کرده و ترکیب کابینه یا کم کردن نقش 
آقای جهانگیــری در دولت بخش عمده اش بــه این اراده 
برمی گردد. آقــای جهانگیری قبــال محافظه کارانه عمل 
می کرد، به ویژه در زمینه سیاسی او مواضع تندی نداشت 
اما این مواضــع را در جریان انتخابات ابــراز کرد و ماهیت 
اصالح طلبانــه از خود بروز داد، امــروز جریان رقیب آقای 
جهانگیری را عامل شکســت خود می داند و با او مشــکل 
دارد، بنابراین با او وارد عرصه رقابتی ناخواســته و پیش از 
موعد شده است و در این عرصه رقابتی آنها دیگر نگاه شان 
به آقای جهانگیری مثل گذشته نیســت، به شدت با آقای 
جهانگیری و نســبتش با دولت آقای روحانی و نســبتش با 
آقای روحانی و نسبتش با اطرافیان آقای روحانی حساس 
هســتند و می خواهند تــا می تواننــد فاصله او را بــا آقای 
روحانی و اطرافیان آقای روحانی زیاد کنند. آقای روحانی 
و اطرافیان شان نمی خواهند با آقای جهانگیری همراه و به 
رفاقت، همراهی، همکاری و همفکری با او متهم شوند و بار 
سیاسی اصالح طلبی آقای جهانگیری را بر دوش بکشند. 
در حالی که برخی شان ضد اصالح طلب هم هستند و اساسا 
نه تنها آقای جهانگیری بلکه تمام تالش شــان این است 
که اصالح طلبــان وارد عرصه قدرت نشــوند. در واقع آنها 
فقط می خواهنــد به عنوان یک ابــزار از جریان اصالحات 
استفاده کنند و در عین حال به طرف مقابل نشان دهند که 
با اصالح طلبان نیستند، دلیل این حرف خود را نیز وضعیت 
آقای جهانگیری در دولت دوازدهم بیان می کنند که دارند 
نقش او را در دولت کم و با او مقابله می کنند؛ به هر حال با 
یک تدبیر و سیاستی سعی می کنند تاثیر آقای جهانگیری را 
بر دولت آقای روحانی به حداقل برسانند. خب آنها این پیام 
را دارند می دهند تا بتوانند آینده سیاســی خودشان را حفظ 
کنند و در انتخابات ریاســت جمهوری ســال ۱4۰۰ پشت 
کاندیدایی که چهره اصولگرایــی دارد در بیایند و در مقابل 
کاندیداتوری کســی مثل آقای جهانگیری قــرار بگیرند، 
ضمن آنکه اتفاقات دیگری ممکن است در سطوح دیگری 
بیفتد تا آقای روحانی بتواند در آنجا ایفای نقش کند. اینها 
کامال عیان است و مشخص است که به هر حال همان طور 
که اشاره شد آمدن آقای واعظی به عنوان رئیس دفتر آقای 
روحانی، این پیام را رســاند و بعدها با عــزل و نصب هایی 
که صورت گرفت این پیام بیشــتر آشکار شــد، به هر حال 
در رسانه ها نیز به این مســائل پرداختند. من فکر می کنم 
نقش آقای جهانگیری در دولت دچار یکسری چالش های 

بزرگی شده است. 
به عبارت روشن تر شــما معتقدید حزب اعتدال 
و توســعه در حال ســوق دادن دولت به ســمت 
اصولگرایان و هدایت آقای جهانگیری به سمت 

در خروجی دولت است؟ 
  نه همه حــزب اعتدال و توســعه، طیفی از حزب 

اعتدال و توسعه که خودش را اصولگرا می داند.
در این وضعیت موضع کارگزاران این اســت که 
نباید به ایــن دیــدگاه دامن زد کــه اختالفی بین 
آقای جهانگیری و اطرافیان آقای روحانی وجود 
دارد، چون این به مصلحت نیســت، نظر شــما 
چیست؟ آیا باید مدارا کرد تا پایان دولت دوازدهم 
برسد و آقای جهانگیری به عنوان معاون اول اگر 
خواست در انتخابات ریاست جمهوری 1400 وارد 
شود یا خیر، باید از االن دولت را ترک کند. آقای 
زیباکالم معتقد است  آقای جهانگیری باید همین 
االن از دولت خارج شود و خود را برای انتخابات 

ریاست جمهوری سال 1400 آماده کند؟
  متغیرهایــی در این تصمیم گیری وجــود دارد  که 
باید بــه آن متغیرهــا توجه کــرد یعنی باید دیــد کدام  یک 
از ایــن متغیرها تا چه میــزان قابل کنترل هســتند و تا چه 

میزان قابل کنترل نیســتند. مثال یکی از این متغیرها خود 
آقای روحانی، دولتش و میــدان دادن به آقای جهانگیری 
است، این متغیر چندان قابل کنترل نیست اما به هر حال 
شاید بشود تا میزانی روی این متغیر کار کرد، متغیر بعدی 
شورای نگهبان و تایید صالحیت کاندیداهاست، گرچه در 
این دوره آقای جهانگیری تایید صالحیت شــد ولی این را 
نمی توان تضمینی برای دوره بعد تلقی کرد، پس این متغیر 

را نمی شود قابل کنترل دانست.
یعنــی معتقدیــد آقــای جهانگیــری را درســت 
اســت شــورای نگهبان در این دوره از انتخابات 
ریاســت جمهوری تایید صالحیت کرد اما شاید 

دوره آینده این اتفاق نیفتد؟
  بله، من احتمال این اتفاق را می دهم. نکته سوم 
ارتباط خاصی بود که آقای جهانگیری با مقام معظم رهبری 
داشــت و او خود را حلقه وصل اصالح طلبان با حضرت آقا 
می دانست، به طوری که به هرحال پیغام هایی از این طرف 
بود، آقای جهانگیری به ایشــان می رســاند یا حتی درباره 
رفع حصــر و انتظاراتی که وجود داشــت آقای جهانگیری 
منتقل می کرد. آقای جهانگیری نیز به این ارتباط نزدیک با 
رهبر معظم انقالب اشاره کرده بود و قائل به این مساله بود 
که »من حلقه وصل اصالح طلبان بــا رهبر معظم انقالب 
هســتم« و این را نیز به صراحــت گفت. امــا االن معلوم 
نیســت که این ارتباط همچنان به آن قوت گذشــته باقی 
باشــد بنابراین این متغیرها تعیین کننده است که آیا آقای 
جهانگیری و اصالح طلبان می توانند این متغیرها را کنترل 
کنند آیا تضمین کافی وجود دارد که اطمینانی حاصل شود 
که تصمیم گیری در وضعیت اطمینــان خواهد بود یا نه در 
شــرایط ریســک. اگر در وضعیت اطمینان باشد آن زمان 
آقای جهانگیری بهتر می تواند تصمیــم بگیرد. وقتی که 
همه چیــز در  هاله ای از ابهام اســت طبیعتا تصمیم گیری 
برای آقای جهانگیری ســخت خواهد بــود یعنی من فکر 
می کنم اینجا این اصالح طلبان نیســتند کــه باید تصمیم 
بگیرند و خود شخص آقای جهانگیری است که باید تصمیم 

سختی را بگیرد. 
االن به نظر شما به عنوان نگاه جریانی بخواهیم 
دنبال کنیم، مانــدن آقای جهانگیــری در دولت 
به نفع جریان اصالحات اســت یــا اصال تفاوتی 

نمی کند؟
  در هــر حــال مــن فکــر می کنــم اصالح طلبان 
هرچه بیشــتر در دولت حضور داشــته باشــند، بهتر است 
تا اینکه بخواهند االن حســاب خودشــان را از دولت جدا 
کنند؛ ضمن آنکه هنوز شــرایط اطمینان بخشــی نیســت 
که مثال این وســط چه جریانی از جدایی اصالح طلبان از 
دولت نفع و بهره خواهــد برد. در هر حــال اصالح طلبان 
حمایــت تمام عیــاری از آقــای روحانــی در انتخابــات 
ریاســت جمهوری داشــتند و االن هم انتقاداتــی که به او 
دارند در حــد گله اســت، در واقع اصالح طلبان بیشــتر از 
 آقای روحانی گله مند هستند. من فکر می کنم که زود است 

چنین تصمیمی گرفته شود. 
یک نکته ای وجود دارد و آن اینکه دولت دوازدهم 
و شــخص آقــای روحانــی بیشــتر رویکرد های 

اصولگرایانه دارند و به ســمت این دیدگاه فکری 
در حال متمایل شــدن هســتند، نکته این است 
که برخــی اصالح طلبــان می گویند چرا مــا باید 
هزینه این مســاله را بدهیم؟ آنها معتقدند آقای 
جهانگیــری اگر در دولــت بمانــد و بخواهد وارد 
انتخابات ریاســت جمهوری ســیزدهم شود، به 
فرض تاییــد صالحیت شــدن، بایــد جوابگوی 
عملکــرد ناموفق دولــت آقای روحانــی در حوزه 
اقتصادی باشــد امــا می تواند امروز بــا خروج از 
دولت بگوید من در دولت یازدهم مســئولیتی در 
حوزه اقتصادی داشتم و کار را به اینجا رساندم اما 
بعد از شروع کار دولت دوازدهم دیگر مسئولیتی 
نداشــتم، به عبــارت دیگر منتقد وضــع موجود 
شود، نظر شما چیست و اگر بخواهید توصیه ای 
کنید چه مشاوره ای به آقای جهانگیری می دهید؟ 
  این تحلیل درســتی اســت، هر عملکردی دولت 
دوازدهم داشــته باشــد بخشــی را آقای جهانگیــری باید 
پاسخگو باشــد اما از آن طرف آقای جهانگیری بیشترین 
چالشش به  ترمیم رابطه اش با شورای نگهبان و مقام معظم 
رهبری بستگی دارد، در واقع آقای جهانگیری بدون  ترمیم 
این روابط نمی تواند نقش خودش را در آینده مشخص کند.
اما اینکه در دولت بماند و بسوزد و بسازد، متضرر 
نخواهد شد یعنی از نگاه مردم افت جایگاه پیدا 
نمی کند چون افکارعمومی نیز یکسری انتظارات 

از آقای جهانگیری دارد؟
  خیر، مردم انتظار ندارند آقای جهانگیری بخواهد 
صف خودش را از صف دولت جدا کند، حداقل من این توقع 
را نمی بینم. مردم توقع چنین حرکتــی را ندارند بلکه توقع 
دارند تا جایی که ممکن است آقای جهانگیری پافشاری و 
اصرار کند و از روابط  و  موقعیتی که دارد، بتواند برای اصالح 
امور تالش کند، االن بیشتر این ُبعد ایجابی قضیه مطرح 
اســت یعنی مردم از آقــای جهانگیری و فراکســیون امید 
مجلس انتظار دارند تا آنجا که می توانند سعی کنند دولت به 
تعهداتی که به مردم داده وفادار بماند و هر چه بیشتر به فکر 
ادای آن تعهدات باشد. بالطبع حضور آقای جهانگیری در 

دولت می تواند تاثیرگذار باشد.
آقای جهانگیری دارد این دیدگاه را پیش می برد یا 
یک وضعیت بالتکلیفی در دولت دارد، یعنی سعی 
می کند مثل دولت یازدهم یک اقتداری از معاون 
اول نشــان دهد یا در یک وضعیت مردد بین جدا 

شدن یا جدا نشدن به سر می برد؟
  آقای جهانگیری یک سیاســتمدار اســت، بسته 
به ُوســعی که برایش ایجاد می شــود، نقش ایفا و ســعی 
می کند نقش خــودش را بیشــتر و پررنگ تر کنــد یا حتی 
ســعی می کند  نمود آنچه از طرف او است بیشتر از بودش 
باشد، من برداشتم این است که او در حال تالش است که 
این ضعف ها را تا آنجا که امــکان دارد برطرف کند. آقای 
جهانگیری انتظار داشــت یک تیم اقتصادی مورد نظر او 
در دولت دوم آقای روحانی روی کار بیاید حتی شــنیده شد 
که او گفتــه بود »اگر تیــم اقتصادی همین باشــد من در 
دولت نخواهم ماند« اما ماند بنابراین آقای جهانگیری در 
شرایط مختلف ســعی می کند خود را با وضعیت کنونی در 
دولت وفق دهد و تاثیرات خودش را داشته باشد. من فکر 
می کنم این مسائل به شــخص آقای جهانگیری بستگی 
دارد، آدم هــا هســتند که خودشــان تشــخیص می دهند 
مرز عزت و ذلتشــان کجاســت؟ طبعا از یک شــخصیتی 
مثل آقــای جهانگیری انتظار اســت که تصمیــم بگیرد و 
ســعی کند عزت خودش را حفــظ کند اما کســی از بیرون 
نمی تواند این مرز را برای آقای جهانگیری مشخص کند. 
 تشــخیص با خود آقای جهانگیری اســت و خــودش باید

 تصمیم بگیرد.   

ایــن تحلیــل درســتی اســت، هر 
عملکــردی دولت دوازدهم داشــته 
باشد بخشی را آقای جهانگیری باید 
پاسخگو باشــد اما از آن طرف آقای 
جهانگیری بیشــترین چالشــش به 
 ترمیم رابطه اش با شورای نگهبان و 

مقام معظم رهبری بستگی دارد
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»من صدای اصالحاتــم و امــروز، اصالح طلبی 
افتخار اســت.«، »من پیــام اصالح طلبــان را به رهبر 
معظــم انقالب اعــالم کــردم و گفتــم که یــک گروه 
 بی کفایــت بــدون هیــچ توانایــی در صحنــه رقابــت، 
می خواهند با تهمت زنی رقیب را از صحنه خارج کرده و 
بدون رقیب، پیروز شوند.« و »من به انتخابات آمدم تا 
صدای اصالحات و اعتــدال که همان صدای انقالب، 
قانون اساسی و اسالم رحمانی است را به گوش همگان 
برســانم و امیــدوارم گیالنی ها با حضور پررنگشــان در 
انتخابات افتخار دیگری برای این سرزمین رقم بزنند.« 
این گزاره هــا در کــوران اردیبهشــت امســال از 
پرشورترین جمالت اسحاق جهانگیری در کمپین های 
حمایتی از حسن روحانی بود. بارها اسحاق جهانگیری 
بر حضورش به عنوان نماد اصلــی اصالحات در کارزار 
انتخابــات ریاســت جمهوری دوازدهم تاکیــد کرد و از 
تمکین به رســم مصلحــت برای پذیــرش اصالحات به 

گزینه بدلی در قالب اعتدال یاد می کرد. 
»یار کمکی« یــا »ضربه گیــر« نقش خــود را در 
حفاظت از رئیس پاســتور به خوبــی ایفا کــرد اما پایان 
محنت آور ماه عسل یار کمکی حســن روحانی زودتر از 

پیش بینی های پیشین رخ داد. 

  هشدار؛ نقش تشریفاتی جهانگیری 
هرچند کنــار نــام اســحاق جهانگیــری کماکان 
معاون اول دولت دیده می شود؛ اما جایگاه وی در روند 
تصمیم ســازهای دولت دوازدهم کمرنــگ و تنزل پیدا 
کرده است. مرد فداکار روزهای رزم، گوشه نشین زمانه 

بزم شده است.
قدیمــی   کنشــگران  از  جالیی پــور،  حمیــد   
حــزب مشــارکت ســابق و اتحاد ملــت فعلــی، فقدان 
نقش آفرینــی اســحاق جهانگیــری در تصمیم ســازی 
دولت را حراج به سرمایه های اجتماعی پاستور دانست 
و نقــش کلیــدی جهانگیــری را فراتــر از مــردان مورد 
اعتماد حســن روحانــی عنوان کــرد و اظهار داشــت: 
»بی توجهــی بــه آقــای جهانگیــری در بحثــی که ما 
داریم یک خطــا همچون »ایجاد ترک در بدنه ســیلندر 

موتور ماشــین« اســت. ممکن اســت در ارزیابی مان 
از یک خــودرو به ایــن نتیجــه برســیم که به درســتی 
کار می کنــد غافــل از اینکــه یــک تــرک در آن افتاده 
 اســت. این موتور در فشــار و ســرباالیی ممکن اســت

 ناگهان از کار بیفتد.
 بی توجهی به شــخصیت های کلیــدی در محیط 
ریاســت جمهوری یعنــی در مســیر باد چوب حــراج به 
ســرمایه های اجتماعی و مدیریتی زدن، مانند وضعیت 
کســی اســت که تمام نوشــته هایش که ســال ها برای 
آن زحمت کشــیده را در معرض باد قــرار دهد و باد هم 
آن را ببرد. این یک ضربه بزرگ اســت. ســاده، روشن 
و تجربی بگویــم. مثال آقایــان واعظــی، نهاوندیان، 
ابوطالبی و آشــنا افــراد محترمــی  هســتند. خیلی هم 
برای دولت آقای روحانی مغتنم هســتند ولی هیچ کدام 
 یک دهم کار و نقــش کلیدی ای که آقــای جهانگیری
 می تواند بــازی کند، بــازی نمی کنند. اینهــا چیزهایی 
 اســت کــه بایــد بــه آن توجــه کــرد و نبایــد ســاده

 از آن گذشت.«
علــی صوفــی روایــت صریح تــر ی از رخدادهای 
پشــت پــرده پاســتور بیــان کــرد؛ او  بی توجهــی بــه 
سرمایه های اجتماعی پاســتور به روایت اصالح طلبان 
را »تغییــر جهــت« حســن روحانــی می دانــد و علــت 
اصلــی آن را نقش آفرینــی بازیگــری جدیــد در برابــر 
»یار غــار« پیشــین تلقــی می کنــد و در همین راســتا 
اظهــار داشــت: »کاری کــه آقــای جهانگیــری در 
 انتخابــات ریاســت جمهوری 96 کــرد یــک خودزنــی
 سیاسی بود.  او برای آقای روحانی سنگ تمام گذاشت 
و ســپر آقای روحانی در برابر حمالت سازماندهی شــده 
جریان مقابل شــد. آقــای روحانی بدون حضــور آقای 
جهانگیــری تاب و توان ایــن حمالت را نداشــت. این 
حضور زودهنــگام و ایفای نقــش در عرصــه انتخابات 
ریاســت جمهوری حساســیت هایی را درباره جهانگیری 
در شــورای نگهبان یا نهادهــای دیگر به وجــود آورد.  
او قبــل از حضــور در انتخابــات موقعیت هایی داشــت 
که بــا حضــور در انتخابات ایــن موقعیت هــا را به خطر 
انداخت. انتظــار می رفت جهانگیری به عنــوان یار غار 
آقای روحانی، چشم و دست راست روحانی باشد. اما ما 
دیدیم که آقای روحانی تغییر جهــت داد و همراه با این 
تغییر جهت نقش آقــای جهانگیــری در دولت کمرنگ 
شــد. به ویژه بــا رفتن آقــای واعظــی در ریاســت دفتر 
 رئیس جمهور می شود حضور کنونی آقای جهانگیری را 

تشریفاتی خواند.« 
این هشدارها نســبت به کمرنگ شدن نقش آفرینی 
اســحاق جهانگیــری ماحصــل چشــم انداز  ترســیمی 
 اصالحات برای آینده سیاســی اصلی تریــن عضو حزب 

کارگزاران سازندگی است.

  جهانگیری؛ اصلی ترین گزینه 1400
پایان نرمالیزاســیون، آغاز احیای اصالح طلبی 
در ساختار قدرت اســت. اصالح طلبان برای بازگشت 
به قــدرت نیازمنــد فضای تنفســی پــس از اقدامات 
نــان در انتخابــات ریاســت جمهوری  غیرقانونــی آ
دهــم بودنــد. انتخابات ریاســت جمهوری ســیزدهم 
بهتریــن فرصت بــرای کســب اصالحات اســت و به 
روایــت عطریانفر آنــان به دنبال گزینــه برای ۱4۰۰ 
هســتند. در میــان اصلی تریــن گزینه هــا اردوگاه 

مدیریت اصالح طلبانه تهدید
واکاوی چگونگی فرصت سازی اصالحات از فقدان نقش آفرینی جهانگیری

چپ نشــینان سیاســت کشــور اســحاق جهانگیــری 
گوی ســبقت را از یــاران سیاســی ربوده اســت و از 
هم اکنون نامزد اصلی آنان محســوب می   شود هرچند 
افرادی ماننــد مصطفــی معین دایــره نامزدهای این 
جریان سیاســی را محدود نمی کند و در همین راســتا 
اظهار می دارد:  »به هــر حال من فکــر می کنم که تا 
انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱4۰۰ گزینه های 
متعددی خواهیم داشت.  یکی از شــاخص ترین آنها 
می تواند آقای جهانگیری باشــد ولی این طور نیســت 
که نامزدهــا فقط بــه او محــدود شــود و گزینه های 

دیگری وجود نداشته باشد.«

  چشم انداز؛ فرصت سازی از تهدید
شرایط پیشرو برای جریان اصالحات در دو سطح 

راهبردی معنایابی پیدا می کند:
1. تهدید ســاختاری، اســتمرار حضــور بازیگران 

اعتدال

نقــش  بازســازی  خواهــان  روحانــی  حســن 
»هاشمی رفسنجانی دیگر« در شــطرنج سیاست کشور 
است؛ او خواهان نقش رئیس جمهور ســاز   مانند ایفای 
نقش مرحوم هاشمی در سال ۱392 است بنابراین چنین 
نقش آفرینی ای بــه مثابــه تهدید بــرای اصالح طلبان 
خواهد بود و ارتقای قــدرت محمود واعظی اصلی ترین 
پیــام بــرای اصالحــات اســت و در همین راســتا علی 
شکوری راد در دانشگاه شهید بهشتی به صراحت گفت: 
»آقای واعظی جلوی ارتباط ما را به دفتر رئیس جمهور 

بسته و می خواهد جهانگیری را محدود کند.« 
محدودســازی جهانگیــری بــه منزلــه اســتمرار 
پــروژه اعتــدال به دســتان علــی الریجانی اســت . او 
سیاســتمداری اثرگــذار در مناســبات حاکم در ســپهر 
سیاست کشــور اســت؛ علی الریجانی گام های همسو 
با جریان اصالحــات را بــا همراهی حســن روحانی در 
انتخابات ریاســت جمهوری یازدهم برداشــت و سپس 
برجام، اصلی ترین کارویژه دولت یازدهم را به ســالمتی 

از خان بهارستان در مدت  2۰دقیقه عبور داد.
 در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی، 
علی الریجانی با عمل گرایی محض یاران سیاســی خود 
را در لیســت امید قرار داد تا با حضور بازوهای البیگری 
حامی  وی، صدارتش در بهارســتان ابقا  شود. ماموریت 
سیاسی علی الریجانی به همین جا ختم نشد . او برخالف 
جایگاه قانونی خود، در کارزار انتخابات ریاست جهوری 
وعده های رای ساز رقبای حجت االسالم حسن روحانی 

را غیر امکان نا پذیر دانست. 

2. فرصت سازی از تهدید؛ فاصله گیری هدفمند

سرآغاز ممانعت از گسترش مطالبات اصالحات از 
دولت دوازدهم، با عدم اثرگذاری بسته های پیشنهادی 
در چینــش کابینــه رخ داد. محمدرضا عــارف برخالف 
چهار ســال پیش، ســکوت نکرد و ســرانجام به انتقاد 
 از اقدامــات یکجانبه گرایانه حســن روحانی در چینش

 کابینه پرداخت .
 او در »نشســت هم اندیشــی شــورای عالــی 
سیاســت گذاری اصالح طلبــان« عامل اصلــی پیروزی 
روحانــی در کارزار انتخابــات را تالش نیروی سیاســی 
اصالحــات دانســت و هشــداری جــدی نســبت بــه 
فراموش کاری سیاسی رئیس دولت دوازدهم داد و اظهار 

6

 در میان اصلی ترین گزینه ها 
اردوگاه چپ نشینان سیاست 

کشور اسحاق جهانگیری گوی 
سبقت را از یاران سیاسی ربوده 

است

مسعودپورسیدی
روزنامهنگار
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داشت: »در انتخابات اردیبهشــت هیچ شکی نیست که 
پیروزی روحانی مدیون اصالح طلبان است. خواهش ما 
در آستانه تشــکیل دولت دوازدهم همراهی و هماهنگی 
با فراکســیون امید اســت. اگر مــا را دنبال نخود ســیاه 
نفرستند قصد ما کمک کردن و ادامه راه است. انتظارمان 
 از روحانی این اســت بــا شــورای عالــی اصالح طلبان

 مشورت کند.«
محمود صادقــی، عضو ارشــد فراکســیون امید و 
نماینده تهــران پس از دیــدار اصالح طلبــان مجلس با 
رئیس جمهور، پیرامون نقش آفرینی و بســته پیشنهادی 
اسحاق جهانگیری اظهار داشت: »ایشان در دیدار اول 
سیســتم خودشــان در چینش کابینه را توضیح داد که از 
 چه منابعی مشــورت می گیرد. ایشــان گفت از سه دسته

 به من لیست دادند.
 یک دســته ســتاد انتخاباتی ایشــان با محوریت 

آقایان بانک و شریعتمداری. 
دســته دوم اصالح طلبــان بــا محوریــت آقــای 
جهانگیــری کــه لیســتی را به ایشــان داده انــد. آقای 
روحانــی گفت من به آقــای جهانگیری گفتــم فکر کن 
خــودت رئیس جمهــور هســتی و می خواهــی کابینه را 

بچینی و همان افراد را به من معرفی کن. 
دســته ســوم هم اصولگرایان معتدل بودند که به 
ایشــان لیســت داده اند. آقای روحانی گفــت درنهایت 
همه اینهــا را در دفترم جمع بندی کــرده ام.« اما با این 
وجود حسن روحانی راه دیگری را برای دولت دوم اتخاذ 
کرده بود . او مهار اصالحات را مدنظر قرار داده است. 

در برابر این تهدید ساختاری برای روند قدرت یابی 
اصالحات در پســا فتنه، آنــان در تکاپو بــرای مدیریت 
تهدید برآمدنــد و در تالش برای فرصت ســازی از این 
مرحله با فاصله گیری مدیریت شــده از دولت دوازدهم 
و صیانــت از ســرمایه اجتماعــی اســحاق جهانگیری 
 شدند. رادیکال ترین کنش  ترسیمی  برای اصالحات را

 صادق زیباکالم گرفت .
 او بدون یادآوری در نقــش جهانگیری در پیروزی 
حسن روحانی خواهان استعفا  برای عدم شراکت در ضرر 
و زیان های سیاســی دولت دوم آقای روحانی شــد و در 
همین راستا اظهار داشت:  »... بودن آقای جهانگیری 
در دولت دوازدهم، آنچنان بــه نفع او از جهت رای آوری 
نخواهد بود  چراکــه در دور دوم ریاســت جمهوری آقای 
روحانی بنا بر دالیلی که بــرای خود دارم، کارنامه چندان 

موفقی را برای ایشان پیش بینی نمی کنم.
 به ایــن دلیــل که مرکــز ثقــل دولــت دوم آقای 
روحانی و بزرگ ترین مشــکالت و چالش هایی که با آن 
روبه رو ست به مسائل اقتصادی باز می گردد. از همین رو 
نوری برای مشاهده موفقیت اقتصادی دولت دوازدهم 

به چشم نمی خورد.
 بنابرایــن چه آقای اســحاق جهانگیــری و چه هر 
فرد دیگری که در دولت آقای روحانی شــریک باشــند 
باید توجه کننــد که این شــراکت یک ســرمایه گذاری 
ســودده و پر منفعت برای کســی که می خواهــد بعدها 
نامزد ریاســت جمهوری شــود نخواهد بود چراکه عدم 
موفقیــت دولت، دامــن همــه را خواهد گرفــت و این 
»همه« شــامل آقای اســحاق جهانگیــری هم خواهد 
بود. بنابراین عقل ســلیم و منفعت شــخصی و سیاسی 
آقــای معــاون اول حکــم می کند کــه او کنــاره بگیرد 
 و شــریک در ضــرر و زیان هــای سیاســی دولــت دوم 

آقای روحانی نشود.« 
هرچند این تصمیم رادیکال صورت نخواهد گرفت 
ولی در راهبرد نهایی فاصله جدی اســحاق جهانگیری 
با عــدم دفاع از دولــت دوازدهم و حتــی مخالفت های 

تصنعی صورت خواهد پذیرفت.  
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هر چه از آغــاز دولت دوازدهم می گــذرد، به نظر 
می رســد فاصله آقای جهانگیری با آقای روحانی 
و دولت دوازدهم در حال افزایش اســت . برخی 
توصیه می کنند که آقای جهانگیری باید از دولت 
جدا شــود اما در مقابل این دیدگاه، کســانی هم 
هســتند که معتقدند او باید در دولــت بماند، به 
نظر شــما االن آقای جهانگیری در چه وضعیتی 

قرار دارد؟
  شــرایط دولت اول با دولت دوم همیشه متفاوت 
اســت، نباید ایــن دو را بــا هم یکــی گرفــت. دولت اول 
اقتضائات خود را دارد و دولت دوم نیز همیشــه اقتضائات 
خاص خود را دارد. حاال من مشــخصاتش را اگر الزم شد 
عرض می کنم. پس وقتی اقتضائات دولت اول و دوم یک 
رئیس جمهور با هم فرق می کند، می تــوان نتیجه گرفت 
که آقــای جهانگیری معــاون اول دولت یازدهــم با آقای 
جهانگیری معاون اول دولــت دوازدهم فرق می کند چون 
اساسا وضعیت، اوضاع و شرایط دولت مقداری تغییر کرده 
است. یعنی نباید فکر کنیم کسی که 8 سال رئیس جمهور 
بود، 4 سال اولش با چهارســال دومش یکی است. خیر، 

این طور نیست. 
آقای جهانگیــری را بایــد در مقتضیات دولت دوم 
دید. من ایــن حرف هایــی را که برخی می زننــد که این 
موضوع مربوطه به انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم 
است که آنجا آقای جهانگیری آنجا یک سری توجهاتی 
را به خــود جلب کــرد و به همیــن دلیل مقــداری آقای 
روحانــی کمتر بــه او در دولــت دوم خود میــدان عمل 
می دهد، قبول ندارم. اگر امروز آقــای روحانی به آقای 
جهانگیری میــدان کمتر می دهد دالیــل دیگری دارد. 
این بحــث هم که بعضــی آقایان مطــرح می کنند آقای 

جهانگیری باید کنار بکشــد تــا بــرای انتخابات ۱4۰۰ 
آماده شــود، این منطق هــا را هم، منطق اپوزیســیونی 
می دانم یعنــی تصور می کنم برخــی می خواهند همواره 
ژست اپوزیســیونی داشــته باشــند. یعنی داخل قدرت 
باشند اما همواره به شکل اپوزیســیون دیده شوند . آنها 
فکر می کنند این روش، روش موفقی اســت که همواره 
مســئولیت کارهایشــان را نپذیرند و در ضمن مســتقل 
باشــند. معتقدم بخشــی از اصالح طلبــان این خصلت 
را دارند و باید در این خط   مشــی تامل جــدی کنند. آن 
منطقی که می گوید آقای جهانگیری از دولت دوازدهم 
کنار بکشد براساس همین خط  مشــی و منطق است که 
در واقع اصالح طلبان باید همیشــه ژســت اپوزیسیونی 
نسبت به نظام داشته باشند اما داخل نظام تعریف شوند. 
یک زمانی جریانی می خواهد ژســت اپوزیسیونی داشته 
باشد، هزینه هایش را هم می پردازد مانند نهضت آزادی، 
یعنی از قدرت کنار می کشــد، این منطق خود را دارد اما 
این فرق می کند با جریانی که هم می خواهد اپوزیسیون 
باشــد و هم داخــل حکومت تعریــف شــود و باالترین 

مناصب قدرت را هم در اختیار بگیرد. 
به نظرم اصالح طلبان باید در این منطق تامل جدی 
کنند. البته بخشی شان از ســال 92 یعنی بعد از ماجراهای 
سال 88 به این فکر افتادند که تداوم این حالت امکان پذیر 
نیست، باالخره باید داخل نظام باشــند یا خارج آن تعریف 
شــوند. البته موضع نقادی داشــتن با ژســت اپوزیسیونی 
گرفتند فرق می کند. منتقدان می توانند طرح انتقاد کنند اما 
ژست اپوزیسیونی ماهیتی دیگر دارد. برخی اصالح طلبان 
به این باور رسیدند که داخل حکومت باید باشند، اگر داخل 
حکومت نباشند نمی توانند حداقل تاثیر را از نگاه خودشان 
داشته باشند اما حالت اپوزیسیون داشتن یعنی اینکه همواره 
نظام را متهم به مسائلی کنند و خودشان را مبرا از مسئولیت 
نشــان دهند، این اوج توســعه نیافتگی سیاســی اســت. 
برخی آقایان از این نظر به آقــای جهانگیری می گویند که 

مسئولیت ناموفق بودن دولت با اصالح طلبان است
گفت وگو با ناصر ایمانی

امیدکرمانیها
خبرنگار

کنار بکشــد و برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱4۰۰ 
آماده شود.

نکته همیــن اســت. معــاون اول رئیس جمهور 
باید نقــش هماهنگ کننده بین اعضــای کابینه 
را ایفا کنــد و اساســا چنین شــرح وظایفی دارد 
امــا آقــای روحانــی در دولــت دوازدهــم چنین 
شــرح وظایفی را از آقای جهانگیری گرفت و به 
مســئول دفترش محول کرد، بر همین اســاس 
شــاهد هســتیم که آقای واعظی با وزرا جلســه 
می گذارد، نکتــه دیگــر آنکه آقــای جهانگیری 
در دولت اول آقــای روحانــی در مدیریت بخش 
اقتصادی نقش پررنگی داشــت، حتی فرمانده 
ســتاد اقتصاد مقاومتی بــود یعنی یــک جایگاه 
فراقوه ای را اداره می کرد اما در این دوره شــاهد 
هســتیم آقــای نهاوندیــان معــاون اقتصادی 
رئیس جمهور شده است. به نوعی شرح وظایف 
آقای جهانگیری در این حــوزه نیز کاهش یافته 
است، از این جهت برخی اصالح طلبان می گوید 
آقــای جهانگیری نباید بــه قرار داشــتن در یک 
جایگاه نمادیــن اکتفا کنــد و بهتر اســت از این 
 جایگاهی که هیچ اختیاراتی ندارد، خارج شود،

 نظر شما چیست؟
  وقتی یک ادعایی درباره آقای جهانگیری می شود 
باید دید سابقه اش چیست. از زمانی که قانون اساسی تغییر 
کرد که جایگاه نخست وزیر حذف و معاون اول برای نفر دوم 
دولت تعریف شد، آقای هاشمی نخستین رئیس جمهور و 
معاون اولش مرحوم دکتر حبیبی بود. دکتر حبیبی چقدر در 
دولت نقش داشت؟ نقشش در مقابل آقای هاشمی بسیار 
کم بود. در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی معاون اول 
او ابتدا مرحوم دکتر حبیبی بود و در دولت بعدی، آقای عارف 
عهده دار این مسئولیت شد، در دولت های آقای خاتمی نیز 
معاون اول ها نقش پررنگی نداشتند، در واقع جلسات هیأت 
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دولت را در زمــان حضور نداشــتن رئیس جمهور مدیریت 
و اداره می کردند. همــان زمان نیز هماهنگــی بین وزرا را 
شخص رئیس جمهور انجام می داد. زمان ریاست جمهوری 
آقای احمدی نژاد، آقای داوودی معــاون اول دولت نهم 
بود که در دولت دهم جای خــود را به آقای رحیمی  داد و او 
معاون اول رئیس جمهور شــد . نقش آنها نیــز در دولت به 
مراتب از نقش آقای جهانگیری در دولت یازدهم کمتر بود 
یعنی همواره معاون اول های روسای جمهور ما یک نقش 
نسبتا کمرنگی داشتند. پس اگر آقای جهانگیری در دولت 
یازدهم به هــر دلیلی نقش های پررنگــی ایفا کرد، خالف 
قاعده دولت های گذشته بود. یعنی رئیس جمهور در واقع 
گرداننده قوه مجریه در همــه ارکان بود. اگر در دولت اول 
آقای روحانی این نقش برای آقای جهانگیری پررنگ شد 
دالیل دیگری داشت. معتقدم در دولت دوازدهم اختیارات 
آقــای جهانگیری با وضعیــت موجود همچنان به نســبت 
معاونان اول روسای جمهور گذشته باز پررنگتر است. البته 
درست است که بخشــی از وظایف رئیس جمهور را معاون 
اول می تواند انجام دهد و بــاری را از دوش رئیس جمهور 
بردارد ولی  االن هم خیلی اتفاق ویژه ای نیفتاده است. مگر 
در زمان دولت آقای خاتمی معــاون اول چه کار می کرده 
که االن آقــای جهانگیــری نمی کند؟ ضمــن آنکه آقای 
جهانگیری در حال حاضر نیز اختیاراتش از معاون اول های 
دولت های گذشته بیشتر اســت. البته اگر کسی بخواهد 
این طور وارد بحث شود که اساسا جایگاه معاون اول در قوه 
مجریه چیست؟ معاون اول چه کاری را منطقا براساس عقل 
مدیریت اجرایی باید انجام دهد؟ رئیس جمهور چه کاری را 
باید به معاون اول محول کند؟ بله، حرف او درست است اما 
من قبول ندارم که االن اختیارات آقای جهانگیری خیلی کم 
است حال آنکه معاون اول های دولت های گذشته خیلی 

اختیارات داشتند. خیر، اصال این طور نیست. 
پــس در واقع شــما قضیــه اختالف بیــن آقای 
جهانگیری با آقای روحانــی و اطرافیان او را یک 

داستان سرایی می دانید؟
  خیر، اصال من چنین حرفی نزدم.

یعنی تایید می کنید که چنین اختالفی میان آنها 
است؟

  بله، آقای روحانی و آقای جهانگیری با هم اختالف 
دارند. بخشی از اختالفات سیاسی است، یعنی خیلی ربطی 
به مســائل اجرایی ندارد. برخی از ایــن اختالفات به نوع 
چینش کابینه بر می گردد یعنی آقای روحانی در این دولت 
طوری کابینه خود را چینش کرد که نقش آقای جهانگیری 
نســبت به دولت یازدهم مقداری کمرنگتر شــود چون در 
دولت یازدهم نقش او خیلی پررنگ بود. شاید آقای روحانی 
نخواســت که این دفعه آقــای جهانگیری نقــش پررنگی 
داشته باشد. بر همین اساس یک معاون اقتصادی منصوب 
کرد و آقای واعظی را نیز به عنوان مسئول دفتر خود قرار داد 
که از حزب اعتدال و توسعه است تا به امور اجرایی رسیدگی 
کند، حزبی که آقای روحانی تمایل بیشــتری به سمت این 
حزب دارد. مسئولیت ســخنگویی دولت و مدیریت منابع 
دولتی نیز در اختیار آقای نوبخت قرار گرفت، بنابراین عمال 
نقش آقای جهانگیری را کمرنگ کردند. من این مســاله 
را کتمان نمی کنم بلکه معتقدم باید نوع نگاه به مســاله را 

تعریف کرد.
به نظر شما آقای جهانگیری با وجود این واقعیت 
که خودش هم از آن مطلع است که عمدا نقشش 
را در دولــت دوازدهــم کاهش دادند و رســانه ها 
درباره این مســاله تحلیــل می کنند، آیــا باید در 
دولت بمانــد؟ ســوال دیگــر آنکه مانــدن آقای 
جهانگیری در دولــت به نفع جریــان اصالحات 
 اســت یا ماندن یــا نمانــدن او تفاوتی بــه حال

اصالح طلبان نمی کند؟

  من در مجمــوع تصــور می کنم که بــودن آقای 
جهانگیــری هــم بــه نفــع دولــت اســت و هــم بــه نفع 
اصالح طلبــان، چــرا؟ چــون اوال آقــای جهانگیری یک 
وجهات قابل قبولی در مجموعه نظــام دارد. ارتباطاتش و 
میزان اعتمادی که رأس نظام به آقای جهانگیری دارد در 
حد بسیار خوبی است، این مساله جایگاه آقای جهانگیری 
را خیلی مســتحکم می کند. ضمن آنکه آقای جهانگیری 
نزد بقیه ارکان نظام نیز نســبتا جایگاه قابل قبولی دارد که 
معتقدم این موقعیت و جایگاه برای دولت بسیار مفید است. 
یعنی آقای روحانی اگر آقای جهانگیری را از دست بدهد، 
به نظر من خسارت مهمی  بر دولت دوازدهم وارد می شود. 
به عبارت دیگر با رفتن آقای جهانگیری از دولت دوازدهم 
یک استوانه نســبتا وجیه و با توان از مجموعه مدیریتش 

خارج می شود.
 از طرف دیگر چرا می گویم ماندن آقای جهانگیری 
در دولــت بــرای اصالح طلبان هــم مفید اســت چون 
اصالح طلبــان تخم مرغ های شــان را درون ســبد این 
دولت گذاشتند. نمی توانند از این مسئولیت شانه خالی 
کنند. البته تاریخچــه جریان اصالحات را نــگاه کنیم، 
خیلی عادت دارند که مســئولیت اقدامات خودشــان را 
نپذیرند، در هیچ برهه تاریخی در 2۰ سال گذشته ندیدم 
که اصالح طلبان یک مســاله ای را بپذیرنــد و بگویند ما 
در فالن مقطــع راجع به فالن موضوع اشــتباه کردیم و 
عذرخواهــی می کنیم، هیچ وقت چنیــن کاری نکردند، 
نه اینکــه به طور لفظــی بیایند بگویند، عمــال هم چنین 
کاری را انجــام نمی دهنــد. ولی واقعیت این اســت که 
مســئولیت ایــن دولت به عهــده اصالح طلبان اســت، 
حمایــت کامل و بدون قید و شــرط از آقــای روحانی در 
انتخابــات کردند، اگر آقــای جهانگیــری از این دولت 
جدا شــود دولــت تضعیــف می شــود، تضعیــف دولت 
بیــش از ایــن حــد، آن را ناموفق تــر می کنــد. ناموفق 
 شــدن دولــت مســئولیتش بــا اصالح طلبــان اســت 

و آنها باید پاسخ دهند.
آقای زیبــاکالم چنیــن اســتداللی دارد که بهتر 
اســت آقای جهانگیــری از دولت خارج شــود و 
خود را برای سال 1400 آماده کند. به تعبیری آیا 
می توان گفت آقای جهانگیری اگر از دولت خارج 
شود، اصالح طلبان به منتقد وضع موجود تبدیل 
می شــوند، با این اســتدالل که ما تا اینجا دولت 

دوازدهم را قبول داشــتیم و حاال دیگر منتقدش 
هستیم؟ 

  این فرار از مســئولیت و ایفای نقش اپوز یسیونی 
اســت. اصالح طلبان از دولت آقای روحانی به هیچ وجه 

نمی توانند خودشان را جدا کنند.
یعنی از دولت آقای روحانی نمی توانند عبور کنند؟
  خیــر، نمی تواننــد عبــور کننــد. مگــر نامــردی 
و مردرندی کننــد واال اصالح طلبــان از آقــای روحانی در 
انتخابات ریاست جمهوری حمایت کردند و تا آخر نیز باید با 
او باشند. چنان که مسئولیت اول دولت آقای احمدی نژاد با 
اصولگرایان است، اگر چه آنها در انتخابات ریاست جمهوری 
سال 84 از احمدی نژاد حمایت نکردند اما چون بعد حمایت 
کردند مســئولیت دولت نهم برعهده اصولگرایان است اما 
در عملکرد دولت دوم آقای احمدی نژاد مسئولیتی ندارند. 
اصالح طلبان در انتخابات از آقای روحانی حمایت  بی قید و 
شرط انجام دادند پس باید تا آخرش هم بایستند، اگر زمانی 
هم تصمیم گرفتند از قطار دولت آقای روحانی پیاده شوند، 
باید کامل پیاده شوند. یعنی بگویند »ما در حمایت از دولت 
آقای روحانی اشــتباه کردیم، عذر می خواهیم. دیگر با این 
دولت کاری نداریــم.« بعد همه نیروهــای اصالح طلب را 
بیرون بکشند چرا فقط به خروج آقای جهانگیری اکتفا کنند؟ 
همه وزرا و استانداران اصالح طلب را نیز از کابینه و بدنه دولت 
خارج کنند. مگر سهمیه اصالح طلبان در دولت فقط آقای 
جهانگیری است؟ سهمیه آنها شامل همه مدیرانی است که 

امروز در بدنه مدیریت کشور مسئولیت دارند.
یعنی آقای جهانگیــری تنها نمــاد اصالح طلبی 
در دولــت دوازدهم نیســت که صرف خــروج او 
از کابینه به معنی جدایــی اصالح طلبان از آقای 

روحانی باشد؟
  خیر، آقای زنگنه  و آقای حجتی نیز اصالح طلب 
هستند و به آنها احترام می گذاریم . اگر اصالح طلبان روزی 
خواستند مسئولیت این دولت را به عهده نگیرند باید رسما 
اعالم کنند، بگویید ما تا اینجا مسئولیت دولت را به عهده 
می گیریم و بعد از آن را به عهده نمی گیریم و آن موقع هم 
که حمایت کردیم اشــتباه بود. بعد همه نیروهایشان را از 
دولت خارج کنند. در دولت آقای مهندس موسوی چند نفر 
از وزرا با او اختالف نظر پیدا کردند و خط  مشی های دولت 
را قبول نداشــتند با امام نیز مذاکره شد، بعد همه آنها با هم 
کنار رفتند. اصالح طلبان هم اگر می خواهند راه خود را از 
دولت آقای روحانی جدا کنند راهش مشخص است. اینکه 
فقط آقای جهانگیری را از دولت بیرون بیاورند تا آسیب نبیند 
و او را برای انتخابات ریاســت جمهوری ۱4۰۰ نگه دارند، 
خیر، این طور نمی شــود از زیر بار مســئولیت شــانه خالی 
کنند. مسئولیت دولت آقای روحانی تا سال ۱4۰۰ به عهده 

اصالح طلبان است.  

تفاوت موقعیت اســحاق جهانگیــری در دولت 
دوازدهم نســبت به دولــت یازدهم موضــوع تحلیل 
محافل سیاسی و رسانه ای شده اســت، که نقش او 
را در دولت دوم آقای روحانی کمتــر  می دانند. برخی 
این اتفــاق را اراده حزب اعتدال و توســعه می دانند و 
برخی نیز نــگاه روحانی را در این مســاله عامل اصلی 
تلقی می کنند اما هر چه هســت جهانگیری در جایگاه 
معــاون اول رئیس جمهور دیگــر آن اختیارات دولت 
یازدهم را ندارد . حال باید چه کنــد، بماند و کمک کند 
تا این دولت براساس ظرفیت هایش عملکرد بهتری 
از خود نشــان دهد یا از همین امروز جدا شود و خود را 
برای انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم آماده کند ؟ 
ناصر ایمانی می گوید: »خــروج جهانگیری از دولت 
آسیب جدی به کارآمدی دولت روحانی می زد و دولت 
را از همین وضعیتی هم که دارد ناموفق تر خواهد کرد و 
به نفع اصالح طلبان هم هست که جهانگیری در دولت 
بماند چون در نهایت خوب یا بد عملکرد دولت روحانی 
را به پای اصالح طلبان می نویســند، پس بهتر است 
کمک کنند تا دولــت از نگاه مردم ناموفــق و ناکارآمد 

ارزیابی نشود.«
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من در مجموع تصور 
می کنم که بودن آقای 
جهانگیری هم به نفع 
دولت است و هم به نفع 
اصالح طلبان  
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در انتخابات ریاســت جمهوری شــاهد حمایت 
یکپارچه، شفاف و صریح اصالح طلبان از آقای 
روحانــی بودیم، حتی این حمایــت پررنگ تر از 
سال 92 انجام شــد. انتظاری وجود داشت که 
آقای روحانی بعد از انتخاب شدن دوباره، توجه 
بیشتری از خود به دیدگاه اصالح طلبان در حوزه 
مدیریت دولت نشــان دهــد اما ایــن انتظارات 
برآورده نشــد و حتــی تحلیل آن بــود که آقای 
روحانی در حال چرخش به راســت است، اخیر 
آقای محمدرضا خاتمی گفــت: »اصالح طلبان 
از روحانی حمایت می کنند اما انتقادهای شان را 
هم صریح می گویند«، آیا اصالح طلبان در قبال 
دولت آقــای روحانی وارد فاز جدیدی شــدند یا 
آنکه رویکرد امروزشان، همان رویکردی است 
که نســبت به دولــت یازدهم داشــتند؟ به نظر 
شــما االن نگاه اصالح طلبان به آقــای روحانی 

چطور است؟
  هیچ تفاوتی بین انگیزه انتخــاب آقای روحانی 
در ســال 92 با انگیزه انتخاب آقای روحانی در سال 96 
نزد اصالح طلبان ایجاد نشده است. یعنی اصالح طلبان 
با همان مبانی و دالیل ســال 92 که بــه حمایت از آقای 
روحانی پرداختند، در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 
هم چنین کردند. رقیب سال 96 سازماندهی خاصی برای 
آوردن یک نامزد جدید به عرصــه انتخابات انجام داد تا 
آقای روحانی برای اولین بار رئیس جمهور تک دوره شود، 
به همین جهت با ایــن حرف موافقم کــه اصالح طلبان 
ســال 96 خیلی قدرتمندتر از ســال 92 در عرصه کارزار 
انتخاباتی بــرای حمایت از آقای روحانی ظاهر شــدند تا 
او را کماکان به عنوان رئیس جمهور چهارسال دیگر نگه 
دارند. اما این به آن معنی نیســت که چون میزان تالش 
و کنشــگری مخصوصا از جانب بانوان و جوانان بســیار 
چشمگیرتر و پررنگتر بود الزاما آنها اقدام به سهم خواهی 
کننــد. اصالح طلبــان همــان کاری را انجــام دادند که 
در ســال 92 کردند یعنی آقــای روحانی را نــه به عنوان 
یک چهره اصالح طلــب اما به عنوان یــک چهره دارای 
گفتمان اصالح طلبــی و متأثر از گفتمــان اصالح طلبی 
که بخشی از برنامه ها و گفتمان اصالح طلبی را در کشور 
پیش می برد، مورد حمایت قرار دادند. ســال 92 کشــور 
در شرایط بســیار خطرناکی قرار داشــت و همه مقامات 
و مســئوالن کشــور معتقد بودند که باید به سمت دوران 
جدیــدی رفــت، بنابراین به ایــن جهــت اصالح طلبان 
آقای روحانــی را مورد حمایــت قرار دادنــد. همان طور 
که آقای محمدرضــا خاتمی گفت حمایــت از روحانی تا 
پایان دوره ریاســت جمهوری اش برقــرار می ماند. هیچ 
کس از اصالح طلبــان به هیچ وجــه این بــاور را ندارند 
که آقــای روحانی گردش به راســت یا تمایل به راســت 
پیدا کــرده . آقای روحانــی همان آقای روحانی اســت، 
اصالح طلبــان با همــان انگیزه ای که او را در ســال 92 
حمایت کردند تا پایان دوره ریاســت جمهوری در ســال 
۱4۰۰ حمایتــش خواهند کرد امــا به هر صــورت برای 
آنکه هویــت اصالح طلبــی خودشــان را در تاریخ افکار 
عمومی و در جامعه مدنی گــم نکنند یا تلقی جامعه مدنی 

از اصالح طلبان این نباشــد که اصالحــات یک گفتمان 
 بی هویتی است، حتما نقد مشفقانه و دلسوزانه را به خاطر 
کشــور و مردم از آقای روحانی خواهند داشت، همچنان 

که این کار را انجام می دهند. 
االن صریح تریــن چهــره اصالح طلــب کــه 
باالترین مقام اجرایی را در کابینه بر عهده دارد، 
آقای جهانگیری اســت . آقــای جهانگیری در 
انتخابات گفت من نامزد اصالح طلبان هستم. 
در این مدتی کــه از دولت دوازدهــم می گذرد، 
عملکردش چطور ارزیابی می شود؟ آیا توانسته 

گفتمان اصالح طلبی را پررنگ تر کند؟
  باید دیــد آقای روحانی به عنــوان رئیس جمهور 
از معــاون اولش همــان ایفای نقشــی را کــه در دولت 
یازدهــم می خواســت، در دولت دوازدهــم می خواهد ؟ 
آقای جهانگیری گرچه نامزد پوششی بود اما واقعیت این 
است که یک شخصیت توانمند اجرایی بود و شایستگی 
اداره و مدیریت اجرایی کشــور را داشت . او در انتخابات 
ریاســت جمهوری آمــد و هزینه هــم پرداخت کــرد. اما 
آقای جهانگیری حتما خــود و رویکرد اصالح طلبانه اش 
همچنان به طور همه جانبه حمایــت از دولت و همکاری 
با دولت اســت. حاال آنچه جامعه باید ببیند این است که 
آقــای روحانی از این ظرفیــت قابل توجه در مســئولیت 
معاون اولــی به چه میزان اســتفاده خواهد کــرد؟ دکتر 
حبیبی در دوران ریاســت جمهوری آقای هاشــمی کمتر 
نقش اجرایی یا بازوی اصلــی دولت و رئیس جمهور بود، 
در واقع بیشــتر نقش تشــریفاتی و هماهنگ کننده را در 
برخی امور داشت اما به  هر صورت در دولت یازدهم آقای 
جهانگیری نقش بسیار قابل توجهی را در هماهنگی بین 
اعضای دولت به ویژه تیم اقتصادی و اداره هیأت دولت 
ایفا کرد . حاال باید دید آقــای روحانی در دولت دوازدهم 
تا چــه میــزان از ظرفیت آقــای جهانگیــری می خواهد 
استفاده کند. آیا قصدش اســتفاده از ظرفیت های آقای 
جهانگیری به نحو احســن اســت یا آنکه می خواهد از او 
کمتر استفاده کند ؟ این بســتگی به سلیقه آقای روحانی 
و خواســت او دارد امــا اصالح طلبان کمــاکان از آقای 
روحانی حمایت می کنند، حتی اگــر از آقای جهانگیری 
حداقل اســتفاده را در انجام امور اجرایی داشــته باشد. 
آقای جهانگیری نیز بــا آقای روحانی همــکاری خواهد 
کرد حتی اگر آقای روحانی نســبت به اســتفاده از آقای 

جهانگیری در مقایسه با دولت اول توجه کمتری کند. 
گفته می شــود با آمدن آقای واعظی به ریاست 
دفتــر رئیس جمهــور، نقش آقــای جهانگیری 
در هماهنگی هــای درون دولــت کاهــش پیدا 
کرده اســت. از طرفی او فرمانده ستاد اقتصاد 
مقاومتــی بــود و آقــای روحانی وقتــی معاون 
اقتصــادی در دولــت دوازدهم منصــوب کرد، 

جهانگیری اگر قصد نامزدی دارد از دولت نرود 
گفت و گوی مثلث با عبدالله ناصری 

قســمتی از وظایف آقای جهانگیــری در حوزه 
اقتصادی کاســته شــد، آیا جایگاه معاون اول 
رئیس جمهور بــه یک جایــگاه نمادیــن تبدیل 

شده است؟
  من چنین تلقی ندارم. من امیدوارم آقای واعظی 
با تغییــر رفتار یــا شفاف ســازی رفتارهای خــودش این 
ذهنیت نخبگان جامعه و احزاب سیاسی هر دو جناح را در 
اینکه او نقشــی فراتر از رئیس دفتری ایفا می کند، از بین 
ببرد اما اینکه به صرف انتخاب معاون اقتصادی بخشی 
از فعالیت های آقای جهانگیری الزاما کم می شود، خیر، 
این طور نیست. فقط باید به این نکته ها توجه کرد که در 
دولت دوم باالترین مطالبــات از آقای روحانی در عرصه 
اقتصادی است، بنابراین آقای روحانی تیم اقتصادی اش 
را باید یا کامال خودش مدیریت کند یا این مسئولیت را به 
یکی از اعضای دولت واگذار کنــد. فکر می کنم وزرای 
اقتصادی، دســتیار ویژه، معاون اقتصادی و رئیس دفتر 
این باور را درباره آقای جهانگیری دارنــد که او نقش نخ 
تسبیح و هماهنگ کننده را در سطح کالن دولت می تواند 
داشــته باشــد، همانطور که کماکان مســئولیت ســتاد 

اقتصاد مقاومتی را هنوز کامل در اختیار دارد.
خودتان بحث اختالف بین آقــای جهانگیری و 
تیــم اطرافیان او را چقدر درســت می دانید، آیا 

واقعیت دارد یا داستان سرایی است؟
  نمی خواهــم بگویم کال هیچ مســاله ای وجود 
ندارد اما این فضایی که ایجاد شــده بسیار بسیار دور از 
واقعیت است. باالخره آقای روحانی امروز یک ظرفیتی 
دارد، کابینه اش در کل نســبت به کابینــه اول موجه تر 
و کارآمدتر اســت. امیدواریم بتواند باتوجــه به مطالبه 
اصلی مردم، این هماهنگی را در حوزه اقتصادی ایجاد 
کند. امــروز باالخره ظرفیتــی به نام آقــای جهانگیری 
به عنوان معاون اول در دولت است که به راحتی در قد و 
قواره رئیس جمهور و یک رئیس جمهور بالقوه محسوب 
می شــود و این را آقای روحانی می دانــد بنابراین آقای 
جهانگیــری حتما می توانــد ظرفیت بســیار خوبی برای 
آقای روحانــی در مدیریت دولت به ویــژه در هماهنگی 
اعضای تیم اقتصادی باشد. این دیگر بستگی به آقای 
روحانی دارد. اما وزرا و سایر اعضای دولت ان شاءالله 
همــه تالش خــود را در چهار ســال آینده بــرای تحقق 
شــعارهای آقای روحانی به کار می گیرنــد و طبیعتا آنها 
همراستا  با آقای روحانی هســتند. شاید به همین جهت 
مطالبات جامعه یک مقدار در دولت دوم شــدت گرفت 
و بیشــتر شــد، به ایــن جهت کــه معتقدنــد دولت دوم 
ظرفیت های بهتری را در بخش های مختلف حوزه های 
اجرایی دارد. همچنــان اصالح طلبان مانند ســال 92 
توانستند در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم افکار 
عمومی را اقناع کنند که پشــت ســر آقای روحانی قرار 
بگیرنــد. اگرچه آقای روحانی یک چهــره اصالح طلبی 
ســازمانی برای اصالح طلبان نیست اما  شــرایط کشور 
اقتضا می کــرد که از آقای روحانی حمایــت کنند. حتما 
دوره دوم هم با همیــن جمع بندی حمایت هــا را تا آخر 
ادامه خواهنــد داد امــا حتما انتقــاد مشــفقانه نیاز هر 
رئیس جمهوری است. حتی خود آقای خاتمی هم مدام 
به احــزاب و نخبگان تذکــر می داد که به دولــت انتقاد 
مشفقانه کنند ولی تخریب نکنند. بنابراین اصالح طلبان 
از موضع کمک و همیاری با این رویکرد انتقاد مشفقانه 
خود را به آقای روحانی ادامــه می دهند اما به هیچ وجه 

عبدالله ناصری از اعضای شورای مشورتی رئیس 
دولت اصالحات اســت . او اخبــار و تحلیل هــا درباره 
اختالف بین روحانی و جهانگیری را ساخته و پرداخته 
رسانه های مخالف دولت می داند و می گوید: »اختالف 
 هست اما آن نه به آن شدت و حدتی که بیان می شود. 
جهانگیــری، وزرا و اســتانداران اصالح طلــب تجربه 
خوبی برای حل مشکالت کشور دارند و حتما تا زمانی که 

رئیس جمهور بخواهد در دولت خواهند ماند.«

8 امیدکرمانیها
خبرنگار

ت
س
سیا

32

شماره 384
ث  |  

مثل
سیاست



بنای عبور از آقــای روحانی یا تخریــب آقای روحانی را 
ندارند. 

خودتان وضعیت آقــای جهانگیری را در دولت 
چطوری ارزیابی می کنید، آیا به حدی رسیده که 

عرصه به او تنگ شده باشد؟ 
  خیر، او به آنجا نرســیده است و معتقدم نخواهد 
رسید. هوشمندی های شــخص آقای جهانگیری اقتضا 
می کند که چنین شرایطی پیش نیاید، ضمن آنکه وزرای 
دولت اکثرا کسانی هســتند که سال های ســال با آقای 
جهانگیری در عرصه های مختلف همکاری و هماهنگی 
داشــتند و آقای جهانگیری را به عنوان یــک ظرفیت در 
 تراز معــاون اولی کامــال قبول دارنــد و به نظــر من اگر 
سیاست خود رئیس دولت یا رئیس جمهور این باشد که از 
این ظرفیت برای کارهای بیشــتری استفاده شود، حتما 
وزرا و مدیران ارشــد دولت از این تصمیم گیری استقبال 
خواهند کرد ولی باالخره ایــن را بدانیم، هر کس دیگری 
هم معــاون اول بود، باالخــره همراه بــا رئیس جمهور و 
هماهنگ با مطالبات، خواســته ها و اراده او کار خودش 
را پیش می برد . آقای جهانگیری آنقدر هوشــمند اســت 
که اگر تشــخیص دهد آقای روحانــی نمی خواهد او به 
مســاله ای ورود کند، حتما ورود نخواهــد کرد و خودش 
را هزینه نمی کنــد. البته ایــن را آقای روحانــی می داند 
که آقــای جهانگیــری ظرفیت  بســیار مطلــوب و قابل 
ســرمایه گذاری است و یک نیروی بســیار مفید و کمکی 
خوبی خواهد بود، ضمن آنکه ایــن را در نظر بگیریم که 
آقای جهانگیری ســال 96  فداکاری پر هزینه ای را برای 
آقای روحانی انجام داد و امروز آقای روحانی باید قدر آن 

فداکاری را بداند.
به نظر شــما آقای جهانگیری چطور شخصیتی 
اســت، آیا از کســانی اســت که می نشــیند در 
اتاقش تا یک دستورکاری از رئیس جمهور به او 
ابالغ شــود یا خودش هم می کوشد با تالش و 

تکاپو ایجاد ظرفیت کند؟
  حتما آقــای جهانگیــری یک نیــروی عملیاتی 
میدانی است، ضمن آنکه قدرت برنامه ریزی دارد. حتما 
در چارچوب گذشــته خــودش عمل خواهد کــرد. آقای 
جهانگیری یک شــخصیت کارکردی باتجربه اســت که 
حتما اگر یک جا آقای روحانی به او بگوید »در این حوزه 
اختیارات را به دیگری واگذار کردم«، حتما ورود نخواهد 
کرد ولی باید دید که آیا در چنیــن تصمیم گیری احتمالی 
آیا آقای روحانی برنده اســت یا بازنده. معتقدم باتوجه به 
ظرفیت خوب و فوق العاده ای که آقای  جهانگیری دارد 
و همه دولت نیز او را پذیرفته اســت آقــای روحانی باید 
حداکثر اســتفاده را از آقای جهانگیری ببرد تا در ســال 
۱4۰۰ مخصوصــا در حوزه اقتصــادی و هماهنگی های 

اقتصادی، بتواند به جامعه بهتر جواب دهد.
بعد از انتخابات ریاست جمهوری و دوره ای که 
داشــت کابینه چیده می شــد، یک نقل قولی از 
آقای جهانگیری آمد: »اگر تیم اقتصادی چنین 
ترکیبی باشــد من نخواهم بود.« آن زمان حتی 
آقــای عطریانفر و برخی چهره هــای کارگزاران 
گفتند: »آقای جهانگیری بایــد در دولت بماند 
اما باید به نگاه او نیز توجه کرد«، به نظر شــما 
آقــای جهانگیری به جایی می رســد که تصمیم 
بگیرد تا قبل از اینکه پایان دولت دوازدهم شود 

از کابینه کنار بکشد؟ 
  آینــده را نمی دانم و نمی توانم پیشــگویی کنم. 
آقای جهانگیری یک شخصیت قابل توجه و مورد عنایت 
در جامعه مدنی و نزد ارکان حاکمیت است . اینکه در آینده 
چه تصمیمی  خواهــد گرفت ، حتمــا از وظایف خودش 
است اما اینکه اشاره شــد آقای جهانگیری بنا داشت در 

ایام چینش کابینه کنار بکشد اما کارگزارانی ها نگذاشتند، 
چنین مساله ای را من تا این لحظه نشنیدم و خبر ندارم و 
فکر می کنم یک شایعه است. آقای جهانگیری در عرصه 
انتخابات ریاســت جمهوری برای کمک به آقای روحانی 
وارد شد چون می خواست در دوره دوم ریاست جمهوری 
هم کنار آقــای روحانی بماند به همیــن جهت خیلی بعید 

می دانم که تا پایان 4 سال دولت را ترک کند.
 می گوینــد طیف اصولگــرای حــزب اعتدال و 
توســعه اراده دارد که آقــای جهانگیــری را به 
ســمت درب خروجی دولت هدایت کنند، شــما 

چنین اراده ای را می بیند؟
  خیر، حزب اعتدال و توســعه به قول خود آقای 
روحانی آن چنان حــزب تاثیرگذاری برای دولت نیســت 
و حاال اگــر آن را حــزب تاثیرگذار فرض کنیــم، عناصر 
اصلی اش در دولت مشخص هستند. کسانی که از حزب 
اعتدال و توسعه در کابینه مســئولیت دارند، رئیس دفتر 
رئیس جمهور، رئیس ســازمان برنامه و بودجه و بعضی از 
افراد دیگر هســتند که حتما آقای جهانگیری را پشتوانه 
خودشــان می دانند و باتوجه بــه اینکه شــرایط منطقه و 
بین المللی و داخل کشــور به لحاظ اقتصــادی غیر قابل 
پیش بینی است، حتما به تاثیرگذاری و مفید بودن حضور 
عنصری مثل آقای جهانگیــری در دولت باور دارند. من 
فرض را بر این می گذارم کــه اگر روزی آقای جهانگیری 
تصمیم به رفتن از دولــت بگیرد، حتما بــه آن اندازه که 
وزرای اصالح طلــب شــاخص بــرای جلوگیــری از این 
اتفاق تالش خواهند کرد، حتــی بعضی از عناصر اصلی 
حزب اعتدال و توســعه کــه درون دولت هســتند چنین 
تالش هایی را برای نگه داشتن آقای جهانگیری خواهند 
کرد. این فضایی است که بیشتر رسانه های مخالف آقای 
روحانــی و بعضــی اصولگرایان غیرمعتدل -که دوســت 
داشــتند آقای روحانی تک دوره ای باشــد- بــه آن دامن 
می زنند. اختالفی بیــن اعضای دولت نیســت، باالخره 
در مجموع با وجود انتقادهایی که به آقای روحانی است 
ولی در کل اصالح طلبان درون دولت و بیرون دولت این 
حمایت را از آقای روحانی دارند اما انتظاراتی هم دارند که 
انتظارات شان حزبی نیست، بلکه انتظارات عمومی برای 
رفع مشکالت کشور مخصوصا در حوزه اقتصادی است. 
آقای زیباکالم معتقد است آقای جهانگیری باید 
کناره گیری و خــودش را از االن برای انتخابات 
ریاســت جمهوری 1400 آماده کنــد. از طرفی 
دیدگاه دیگر آن اســت که دامن زدن به اختالف 
بین آقای روحانی و معاون اول کنش سیاســی 
درستی نیســت. خودتان به عنوان  کسی که در 
جریان اخبار هســتید و ارزیابــی از فضا دارید، 
کدام دیدگاه را مناسب تر می دانید؟ اینکه آقای 
جهانگیری باید تا آخر با دولت بماند تا در صورت 
نیاز در صحنه کنشگری وارد شود یا آنکه وقتی 
می بیند  نسبت به دولت یازدهم، رئیس جمهور 
کمتر از او استفاده می کند، از دولت بیرون برود 

و خود را برای ریاست جمهوری آماده کند؟
  معتقدم اگر آقــای جهانگیــری تصمیمی  برای 
ورود به انتخابات ریاســت جمهوری ۱4۰۰ داشته باشد، 
 خیلــی بهتر اســت در دولــت باشــد، البته تــا زمانی که 
رئیس جمهور حضور او را طلــب می کند. همه نخبگان و 
همه کسانی که باالخره قدرت تجزیه و تحلیل داشتند در 
انتخابات 96 تفاوت تسلط در حوزه آمار و ارقام اجرایی را 
مشاهده کردند که ناظر بر تجربه اجرایی آقای جهانگیری 
بود. این تفاوت تســلط بر آمار و ارقام و فوت و فن ریز و 
درشــت کار اجرایی و مدیریت اجرایی کشور را بین آقای 
روحانی و آقــای جهانگیری دیدنــد، بنابراین حتما آقای 
جهانگیری اگر هم بخواهد در انتخابات ریاست جمهوری 

۱4۰۰ نامزد شــود، باید در دولــت بماند تا بتواند ســال 
۱4۰۰ با جامعــه از لحاظ کمی، ارقامــی  و آماری ارتباط 
خیلی دقیق تری برقرار و از عملکرد دولت دفاع کند یا در 
صورتی هم که بنای نقد دارد آمار و ارقام دســتش باشد، 
بنابراین به هیچ وجه خروج آقــای جهانگیری از دولت را 
به واسطه ورود به انتخابات ریاست جمهوری سال ۱4۰۰ 
توصیه نمی کنم، ضمن آنکه بگویم هم آقای جهانگیری، 
هم آقای روحانــی و همه جریانــات اصالح طلب اعم از 
شورای عالی سیاستگذاری، شــورای مشورتی و شورای 
هماهنگی جبهه اصالحات به مســاله انتخابات مجلس 
آینده فکر می کنند و بــه هیچ وجــه االن برنامه ای برای 
انتخابات ســال ۱4۰۰ ندارند، اصال پرونده ای را در این 
زمینه باز نکردند حتی آقای جهانگیری هم دغدغه اصلی 

و اولیه اش انتخابات سال 98 است. 
برخــی می گوینــد اگــر آقــای جهانگیــری در 
دولت بماند و دولت خروجی مناســبی در حوزه 
اقتصادی نداشــته باشــد، آن زمــان به عنوان 
فرمانده ســتاد اقتصاد مقاومتی باید پاســخگو 
باشــد، یعنــی اگــر بخواهــد 1400 کاندیدای 
انتخابــات ریاســت جمهور شــود، آن زمان در 
موضع انتقاد نیســت آن زمــان در موضع دفاع 
قرار می گیــرد، شــاید وضعیت خوبــی برایش 
پیش نیاید، در حالی کــه االن می تواند از دولت 

خارج و منتقد وضع موجود شود .
  من معتقدم آقــای جهانگیری هوشــمندتر از 
اینهاســت،  درباره بحث اقتصــاد مقاومتــی هم  توجه 
کنیم که درست است آقای جهانگیری با تایید مقامات 
عالی کشــور مســئولیت ســتاد اقتصــاد مقاومتی را به 
عهده گرفــت و بهتریــن فرد هــم بــود و کارهایی هم 
توانســت انجام دهــد اما بــه نظر مــن جامعــه مدنی 
و افکارعمومــی می دانــد و نخبــگان هــم می داننــد 
کــه در واقــع تحقــق بنیادهــای اقتصــاد مقاومتی یا 
مطالبات موردنظر رهبری در حــوزه اقتصاد مقاومتی با 
دستگاه های مختلف اســت. تنها کار آقای جهانگیری 
و دولت نیســت. اقتصاد مقاومتی بایــد در عرصه ملی 
و با اراده و خواســت همــه نهادهــای حاکمیتی دنبال 
شــود تا تحقق پیدا کنــد. ضمن آنکه اول باید روشــن 
شــود که چه چارچوبی را در شــرایط ملــی، منطقه ای 
و بین المللــی تصویر کردنــد، بنابراین ایــن اول برای 
افکارعمومــی تعریــف شــود و بعــد افکارعمومــی به 
نظــر من هوشــمندتر از آن هســتند کــه نتوانــد خیلی 
ایــن نقش هــا را تفکیــک کننــد و مســئولیت ها  و بار 
مســئولیت ها را درســت اندازه گیــری نکننــد. معتقدم 
جامعه آن قدر هوشــمند اســت کــه می توانــد ارزیابی 
درســتی از میزان فعالیت های افراد داشــته باشد. به 
هر صورت درباره آقای جهانگیری هم حتما ۱4۰۰ اگر 
او به میدان سیاســت و ریاســت جمهوری بیاید جامعه 

ارزیابی دقیقی از او خواهد داشت.
به نظر شــما اگر نگاه جریانی داشــته باشیم، 
مانــدن آقــای جهانگیــری در دولــت بــه نفع 

اصالح طلبان است یا خروج او از دولت؟
  تا آنجــا کــه خبــر دارم و در جریان هســتم و 
جلســات را شــرکت می کنم، به هیچ وجه حضور آقای 
جهانگیــری و وزرای اصالح طلب در دولــت به خاطر 
مســائل خودشــان نیســت، فقط به خاطر قابلیت ها و 
توانمندی هایشــان برای رفع مشــکالت کشــور و در 
گشــودگی فضــای اقتصادی و معیشــتی بــرای مردم 
اســت. اصالح طلبــان معتقدنــد وزرای اصالح طلب 
و جهانگیــری و اســتانداران اصالح طلــب تجربه کار 
بهتری دارنــد بنابراین حتمــا در دولت آقــای روحانی 

می مانند.  
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راه سوم 
چگونه باید با احمدی نژاد مواجه شد؟ پاسخ این سوال البته از سوی افراد مختلف صورت های 
متفاوتی دارد. برخی اصالح طلبان به صــورت کلی کارنامه احمدی نــژاد را رد می کنند و برخی 
اصول گرایان هم هســتند که همچنان احمدی نژاد را تایید می کنند. شــاید وجه درست آن این 
 باشــد که  هم باید  اقدامات مثبت احمدی نژاد را مــورد توجه قرار داد و هم اقدامــات منفی او را 

نقد کرد. سیاست

کنش معطوف به اصول

مناسبات اصولگرایان با احمدی نژاد 
متاخر  چگونه بوده است؟
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»از ســال ۱39۰ کــه آمریــکا، انگلیــس و رژیــم 
 صهیونیســتی برای پیشــبرد سیاست های اســتکباری و 
سلطه طلبانه خود در منطقه و از جمله در ایران تصمیم به 
زدن دولت خدمتگزار دکتر احمدی نژاد گرفتند، متاسفانه 
برخی عناصــر کوته بیــن و خودخــواه نیز مطابق نقشــه 
دشمن عمل کردند و با استفاده از  تریبون ها و رسانه های 
گوناگون، سیل اتهامات و افترائات را علیه فرزندان پاک 
ملت به راه انداختند.« مهم ترین گزاره بیانیه بست نشینی 
حلقه یاران محمــود احمدی نژاد در حــرم مطهر حضرت 
عبدالعظیم الحســنی( بود؛ آنان از برنامه ریزی بازیگران 
خارجی و داخلــی برای هجمه بــه »دولــت خدمتگزار« 
از مقطــع زمانــی ۱39۰ خبر می دهنــد و این ســال آغاز 
واگرایی هــای جــدی اصولگرایــان از دولت دهــم بود. 
احمدی نژاد تغییر کرده اســت؛ رونمایــی از احمدی نژاد 
متاخر با حمله بــه قوه قضا ئیه و نامــه گالیه آمیز پیرامون 
وضعیت کشــور به رهبر معظــم انقالب اســالمی همراه 
شده اســت. احمدی نژاد متاخر با احمدی نژاد متقدم چه 
فصل مشــترک یا افتراقی دارد؟ اصولگرایان از کدام یک 
حمایت می کردند و چرا حمایت آنان اســتمرار نیافت؟ آیا 
اصالح طلبــان از رویکرد اعتراضــی احمدی نژاد حمایت 
می کنند؟ این چند نمونه از سواالت پیش روی تحلیلگران 
سیاســی برای تبیین و توصیف وضعیت منازعات سیاسی 
کشور است. تفاوت مساله احمدی نژاد برای اصولگرایان 
و اصالح طلبان به مولفه های اصولی کنش سیاســی آنان 
بر می گردد که در این یادداشت به صورت موجز به بررسی 

آن می پردازیم. 

  مطالبه پاسخگویی؛ مرزبندی اصولی
در ابتــدای تبییــن کنــش اصولگرایان نســبت به 
احمدی نژاد متاخر باید از زاویه دید حامیان رئیس جمهور 
اسبق نیز بنگریم . آنان احمدی نژاد را منجی اصولگرایان 

همیشــه بازنده در رقابت سیاســی می داننــد و در همین 
راستا عبدالرضا داوری اظهار داشــت: »تردید نکنید که 
حمایت اصولگرایان چه در ســال 84 و چه در سال 88 از 
سر اضطرار بود. جریان اصولگرا همان سال 84 از آقای 
احمدی نژاد عبور کرد اما مساله این بود که از سر اضطرار 
خودشــان را به جریان آقای احمدی نژاد متصل کردند تا 
بتوانند به مواهب قدرت دست پیدا کنند. اینها هیچ وقت 
حامــی  تفکر آقای احمدی نــژاد نبودند و همیشــه تصور 
می کردند که پایگاه اجتماعی شخص آقای احمدی نژاد 

می تواند برای آنها ظرفیت سازی کند.«
اما از آن سو اصالح طلبان، با یادآوری رخدادهای 
ســالیان گذشــته، پرســش بنیادیــن چرایــی حمایــت 
اصولگرایــان از احمدی نــژاد را طرح می کننــد و مدعی 
هستند که آنان ۱2 سال قبل چنین اقداماتی را پیش بینی 
می کردنــد و تنهــا دســتاورد حمایــت اصولگرایــان از 
 رئیس جمهور دولت نهم و دهم آسیب به منافع ملی بوده

 است. 
عبــاس عبــدی در خط مــش مطالبه پاســخگویی 
اصولگرایــان چنیــن ســواالتی را طــرح کــرد و اظهار 
داشــت:   »اول اینکه چرا در زمان ریاســت وی بر دولت 
در برابــر چنین کارهــای مشــابه آن دولت، ســکوت یا 
حتی تاییــد کردند؟ آیــا نمی توانیــم نتیجــه بگیریم که 
نحوه داوری اکثر اصولگرایان درباره امور جاری کشــور 
مبتنی بر انتســاب عامالن رفتار به گــروه آنان یا مخالف 
اصولگرایان است؟ اگر عامل آن سیاست جزو آنان است 
که دربســت تایید می کنند و اگر از مخالفــان و منتقدان 
آنان اســت، آنان را دربســت تخطئه می کنند؟ موضوع 
دوم این اســت که اصولگرایان تاکنون به این پرســش 
پاســخ نداده اند که چرا احمدی نــژاد و یارانش که از دل 
اصولگرایان بیرون آمدند در فاصله اندکی از اوج رفاقت، 
به یک ضدیت حــاد با آنان رســیدند؟ آیا از ابتــدا آنان را 
اشــتباهی جزو خود می دانســتند؟ یا آنکه این افراد دچار 
 تحول پیش بینی نشــده شــده اند و چنین رفتاری از خود 
نشــان می دهند؟«اصولگرایان در پاسخ به پرسش های 

اصالح طلبان به سه دسته تقســیم می شوند؛ گروه اول 
رفتارهای احمدی نــژاد را دارای ضریب اثرگذاری پایین 
نســبت به رخدادهای کشــور تلقی می کنند و دلیل آن را 

ضدیت با منافع ملی می دانند. 
سعد الله زارعی در همین راستا نوشت: » در ماجرای 
اخیر احمدی نژاد و تیم او، خبر این نیست که در این بین 
چه گفته می شود  یا چه اقدامی صورت می گیرد، خبر این 
است که مردم به آنان توجهی نشان نمی دهند و تعدادی 
کــه دور آنان جمع می شــوند آن قــدر کم هســتند که در 
معادالت سیاســی تاثیر چندانی بر جای نمی گذارند و آن 
جمعیت های بسیار محدود هم همه برای تایید نمی آیند 
و همه آنهــا که تاییــد می کنند، گمانشــان این نیســت 
که در تحرکات امثــال احمدی نژاد بنای ساختارشــکنی 
وجود دارد.« گروه دوم با رویکرد عمیق تر به این مســاله 
می نگرند، آنــان ضعف اندیشــگانی احمدی نژاد و حلقه 
اطرافیانش را عامــل انحراف تلقی می کننــد، در همین 
راستا علیرضا زاکانی گفت: »آقای احمدی نژاد به دنبال 
احیای عدالتی بود که در ۱6 سال دولت های سازندگی و 
اصالحات آسیب خورده بود، اما او و اطرافیانش در حوزه 

اندیشه فوق العاده سطحی هستند.
 این گــروه در حوزه بــاور نیــز دچــار اغراق گویی 
بوده اند، در حوزه الگوپذیری در نهایت الگوهای توسعه 
غربــی را پذیرفته انــد و در حوزه عمــل نیــز در جاهایی 
عملشان مبتنی بر شــعارهای درســت اولیه بوده، اما در 
نهایــت همه چیــز را با لگد خــراب کردند.« گروه ســوم 
ســویه های مبانی کنش اصولگرایان را طــرح می کنند . 
حسین شــریعتمداری بارها نشان داده اســت که وامدار 
فردی نیســت و حمایــت یا مخالــف اصولگرایــان را بر 
مبنای اصولی می نگرد و در همین راســتا اظهار داشت: 
» اصولگرایان نشان دادند که »قبیله گرا« یا »حزب گرا« 
و »گروه گرا« نیستند و به توصیه امیرمومنان علیه السالم 
افراد را بــا حق می ســنجند و محــک می زننــد و نه حق 
را بــا افراد و یا بــه تعبیر حضــرت امــام)ره( »میزان« را 
حال فعلی افــراد می داننــد، بنابرایــن اصولگرایان حق 
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حسین کنعانی مقدم، فعال سیاسی اصولگرا  رفتارهای 
سیاســی  جریان اصولگرا در رابطه با احمدی نژاد و یارانش 
سواالتی در ذهن مردم و شبهاتی برای افکار عمومی ایجاد 
کرده که الزم است از ســوی این جریان پاسخ داده شود. 
اکنون سوال مردم از هر دو جریان سیاسی کشور این است 
که چه اتفاقی افتاده و موجب شده که شاهد چنین رفتارهایی 
باشیم. جریان اصولگرا نیز در این باره به یک آسیب شناسی 
جدی نیاز دارد که من نامش را از ظهور تا سقوط احمدی نژاد 
می گذارم. ایــن دوره به هرحال یک تجربــه گرانقیمت در 
تاریخ ایران و برای ملت ما به حساب می آید. ضروری است 
که از تجربه این اتفاقات به نحوی استفاده کنیم که در آینده 

دچار چنین ظهور و سقوط هایی نباشیم.
به اضافه اینکه جریان های سیاســی موجود موظف 
هســتند پاســخ جامع و کاملی به گفتمانی که احمدی نژاد 
طرح می کند، بدهند. روشن است که با سرپوش گذاشتن 
بر بیانات او و مطالبی کــه می گوید تنها کمک می کنیم که 
آنها به هــدف خود یعنــی مطرح بودن و در ســرخط خبرها 
قرار گرفتن برسند. حتی ممکن است برای رسیدن به این 
هدف رفتارهایی انجام دهند که بــا چارچوب های نظام در 
تضاد و تقابل اســت. جریان اصولگرایی نمی تواند در این 
موارد سکوت کرده و به بهانه های مختلف از مسئولیتی که 

برعهده داشته، شانه خالی کند.
به این نکته نیز توجه داشته باشید که شاید علت بروز 
چینن اتفاقاتی در کشــور این اســت که ما احزاب بزرگ و 
قدرتمند نداریم و اشخاص در خأل قدرت باال آمده و ظهور 
می کند. مدتی با شعارها و رفتارهای سیاسی خاص خود در 
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از ظهور تا سقوط احمدی نژاد

باید از گذشته عبرت گرفت 
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اصولگرایان دیگر چه کار کنند؟
اصولگرایان از احمدی نژاد هم انتقاد کرده اند

بعد از رفتارهــای اخیر احمدی نژاد و یارانش بســیار 
می شــنویم که می گویند ا صولگرایانی که هشــت سال از 
او حمایــت می کردند اکنون ســکوت کرده انــد. این یک 
اتهام زنی توسط اصالح طلبان است. برای بیان این مطلب 
دالیلی دارم. اول اینکه، احمدی ن ژاد از رو ز اول به دو نکته 
تاکید داشت. او از یک ســو تاکید می کرد که وامدار هیچ 
گروهی نیست و از سوی دیگر می گفت که چه کسی گفته 

بنده اصولگرا هستم؟ 
دوم اینکــه، اگــر بخشــی از اصولگرایــان از آقای 
احمدی نژاد حمایت کرده باشــند نیز نباید موجب شود که 

همه این طیف را حامی  احمدی ن ژاد بدانیم. 
دلیل سوم نیز این است که اصولگرایان نه تنها حامی 
 احمدی ن ژاد در سال های ریاست جمهوری او نبودند، بلکه 
مدام از او انتقاد کــرده و درگیر بودند. این درحالی اســت 
که اصالح طلبان کامال سکوت کرده بودند. توجه داشته 
باشید که احمدی ن ژاد در دولت نهم مشکل چندانی نداشت 
و دولت او مشــغول کار و کوشــش بود. تمــام گروه های 
سیاسی نیز می دانستند که آنها مشــغول خدمت هستند و 
حرفی برای گفتن نداشتند.  احمدی ن ژاد در دولت دوم خود 
منحرف شد و نیز شاهد تقابل مجلس و دولت بودیم. این 
یعنی اصولگرایان بــه او منتقد بودند و چالش داشــتند اما 

اصالح طلبان در همان مجلس سکوت کرده بودند.
بنابراین دالیل اینکه می گویند اصولگرایان هشــت 
ســال حامی  احمدی نژاد بودند یک بحث کامال انحرافی 
اســت و کســانی آن را مطرح می کنند که در چهار ســال 
دولت یازدهم تفکر خود را بر دولت حاکم کرده و به نتیجه 
دلخواه خود نرسیدند. این گروه اکنون با بیان این حرف ها 

می خواهند رفتار و رویکرد خود را توجیه کنند. می خواهند 
کســی نگوید که در دولــت روحانی تفکرات شــما حاکم 
 بود و حاال پاســخ دهید که مردم چه برداشــت و احساسی

 دارند. 
به اعتقاد من این یک بازی و یک تاکتیک سیاســی 
اســت زیــرا می گوینــد کــه اصولگریــان در قبــال رفتار 
احمدی ن ژاد ســکوت کرده انــد، در حالی کــه این حرف 
به هیچ وجه درســت نیســت. اصولگرایان هر واکنشــی 
که الزم بــوده را نشــان داده اند. مگــر قرار بــوده چه کار 
دیگری انجام دهنــد ؟ خود اصالح طلبــان در قبال دولت 
اصالحات و رفتارهایی که دولت اصالحات در عرصه های 
مختلف داشــت، چه برخوردی داشــتند و چقدر پاسخگو 
بودند؟ این گونه برخورد می کنند که خودشان را از هرگونه 
اشــکالی مبــرا ببینند و مالغلط گیــر دیگران شــوند. این 
انصاف نیســت. ما بایــد افــراد را در زمان و مــکان خود  
مورد تحلیــل قرار دهیــم. اصال فرض کنیــد اصولگراها 
در به قدرت رســیدن احمدی نژاد نقش داشــتند؛ مگر به 
قول فرموده حضرت امــام)ره( وضع فعلــی افراد مالک 
نیســت؟ اگر فرد در یک مقطعی تغییر رویــه و رفتار دهد، 
دلیل نمی شــود که حامیان روز اول او تــاوان پس دهند. 
چه بسا که اصولگرایان در مجلس هشتم و نهم بیشترین 
درگیری را با دولت احمدی نژاد داشــتند. پس این منطقی 
نیســت که احمدی نژاد را منتســب به اصولگرایان کنیم. 
به فرض اینکه چنین کنیــم ، آقایان اصالح طلب بفرمایند 
که اصولگرایان االن باید چه کنند؟ مصاحبه کنند و بگویند 
کار احمدی ن ژاد غلط اســت؛ ایــن کار را کرده اند. چه کار 
دیگری می شود انجام داد؟ اصولگرایان در این مدت بعد 
از مشاهده رفتارهای اخیر احمدی نژاد گفته اند که او اشتباه 
می کند، متوهم و منحرف شده است و راه را اشتباه می رود. 
در حقیقت اصولگرایان بهترین برخــورد را با احمدی ن ژاد 
کرده اند. چه در دولت نهم و دهم و چه اکنون که از مسیر 

درست خارج شده است.  

امیررضا واعظ آشتیانی

فعال سیاسی اصولگرا
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دارند که هم به حمایت اولیه خــود از دولت احمدی نژاد 
افتخــار کننــد و هــم اعتــراض و انتقــاد ایــن روزها به 
 برخی از مواضــع و عملکرد دولــت را ســند افتخار خود 

بدانند.«

  کنش اصولگرایانه؛ اتحاد و انتقاد مبنا مدار
در چند ســال اخیر اصولگرایان در کنش سیاســی 
خود نشــان داده اند کــه مبنای رفتــار خود را متناســب 
بــر منافــع انقــالب اســالمی و منافــع ملــی  ترســیم 
می کننــد. اصولگرایــان مناســبات خــود را معطــوف 
بــر اصول اســالمی مبتنــی بر وضعیــت ســیره فردی و 
گروهی تنظیم می کننــد. از دریچه چارچــوب مفهومی  
اصولگرایــان تذکــر نســبت بــه رفتارهــای اشــتباه بــا 
علت ســنجی و ممانعت از آن به صورت بیــان در خلوت 
و ســپس در جلــوت اســت و پــس از آن مبارزه جویی با 
افراد منحــرف از خط انقــالب صورت بندی می شــود. 
 در چارچوب فکــری اصولگرایی شخصیت پرســتی معنا 

ندارد.
اصولگرایــان به صورت جــدی رفتار حلقــه مرکزی 
احمدی نژاد را موجب انحراف رفتاری معرفی کردند و بارها 
هشدارهای جدی به رئیس وقت پاستور دادند؛ اما رابطه 
مرید و مرادی اســتمرار یافت و ختم به جدایی کامل شد. 
در شــرایط فعلی اصولگرایان باید چرایی اتحاد راهبردی 
با احمدی نژاد – نــه حلقه اطرافیان وی- در طول هشــت 
سال را مبتنی بر اصول رفتاری خود تبیین کنند زیرا اهداف 
اصالح طلبان هجمه به مفاهیم متعالی اصولگرایی مانند 
عدالــت اجتماعی و حمایت از مســتضعفین در پوشــش 
انتقاد از حمایت پیشین اصولگرایان از احمدی نژاد است 
تا از این طریق پایگاه اجتماعی اصلــی اصولگرایان را به 
تاراج ببرند. از سوی دیگر اصولگرایان در مقابل رفتارهای 
اخیر احمدی نــژاد باید به جای ســکوت، انتقادات جدی 
خود را در عرصه عمومی مطرح ســازند تا امکان استمرار 
 چنیــن کنش هــای تهاجمی  با فشــار اجتماعــی کاهش 

یابد.  

قدرت می مانند و بعد از آنکه کنار می روند نیز پاســخگوی 
گذشــته  و رفتار خود نیســتند. این درحالی اســت که اگر 
احزاب قدرتمند داشته باشیم و افراد از درون حزب برآمده 
و آماده کار سیاســی شده باشــند، شــاهد چنین اتفاقاتی 
نخواهیم بود. باالخره در چارچوب کار حزبی می توان افراد 
را چکش کاری، کادرســازی و مهیای کار سیاسی کرد. در 
همین پروسه افراد محک زده شــده و نتیجه این می شود 
که این قدر با آزمون و خطا پیش نرویم. این مسیری است 
که باید طی کنیم. اکنون نیز به دنبال نوســازی و بازسازی 
و آواربرداری بعد از ســونامی  احمدی نژاد هستیم. به نظر 
می رسد که جریان اصولگرایی در مواجهه با رفتارهای اخیر 
احمدی نژاد از دو تاکتیک استفاده می کند. برخی اظهارات 
او را نشــنیده و اقدامــات او را ندیده می گیرنــد. به عبارتی 
احمدی نژاد را بایکوت خبــری کرده اند. گروه دوم که خود 
مسبب و بانی چنین رفتارهای سیاسی هستند، خودشان در 
مقابل احمدی نژاد قرار گرفته اند. از آنجایی که خود کرده 
را تدبیر نیست و رطب خورده منع رطب کی کند؛ رفتارهای 
سیاسی چنین افرادی نه تنها اثر ندارد بلکه باعث بیشتر دیده 

شدن احمدی نژادی ها می شود. 
به نظر من ما باید از گذشــته عبرت گرفتــه و به فکر 
این باشیم که در آینده با گفتمانی که مطالبات و حق مردم 
را در مرکــز توجه قرار داده اســت، وارد صحنه شــویم و از 
حقوق ملت بر اســاس قانون اساســی دفاع کنیم. در این 
گفتمان حق طلبان که کمتر به دنبــال دفاع از جریان های 
 سیاسی، حزبی و گروهی اســت می توان به نتایج بهتری

 رسید.  
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بعید است که کارشناسان سیاسی این نکته را نپذیرند 
که محمود احمدی نژاد در سپهر سیاسی ایران یک پدیده 
اســت. جدای از انتقاداتی که بــه او در حوزه های مختلف 
اقتصادی و سیاســی وارد بوده و هســت، نحــوه به قدرت 
رسیدن او بعید است که تکرار شــود. در واقع او بدون تکیه 
بر سابقه کاری و کاریزمایی خاص )همان چیزی که مرحوم 
هاشمی داشــت( و بدون رفتاری تشــکیالتی و مهندسی - 
همان عاملی که موجبات ریاست جمهوری خاتمی و روحانی 
را فراهم آورد- به ریاست جمهوری رسید. از همین روست که 

بسیاری او را سیاستمداری خود ساخته دانسته اند. جدای از 
مسائل روانشناســی که افرادی همانند دکتر پرویز امینی به 
آن پرداخته اند و از این منظر رفتارهای سیاسی احمدی نژاد 
را تحلیل کرده اند، وی هیچ گاه وامدار گروه یا جناح خاصی 
نبوده و در انتخابات ســال 84 گزینه مــورد وثوق نیروهای 

راست سنتی به شمار نمی رفت!
آن روزها الریجانی و قالیباف دو چهــره ای بودند که 
بیشترین حمایت ساختاری و رسمی را از سوی جریان راست 
دریافت می کردند؛ دو چهره ای کــه یکی از آنها )قالیباف( 
با اشــتباهات تکنیکی خود فرصت ریاســت جمهوری را از 
دست داد و دیگری با رفتاری کامال هوشمندانه خود را برای 

ریاست جمهوری بعد از روحانی آماده می کند.
از این رو طبیعی است احمدی نژاد آن چنان هم روی 
خوش به نیروهایی که بعدها اصولگرا خوانده شــدند نشان 
ندهد، هرچند به دلیل اینکه او از دل این جریان برخاسته بود 
و اساسا دولتی اصولگرا شکل داد اما از همان روزهای اول 

هم مشخص بود که او دولت حداکثری نیست. 
چرا که جامعــه روحانیت مبــارز که آن ســال ها هنوز 
قدرت سیاسی خوبی داشت، از الریجانی حمایت کرده بود و 
گروه های جوان تر و تحولخواه همانند رهپویان و ایثارگران 
هم متمایل به قالیباف بودند و در ســتاد وی فعال شــدند. 
توکلی که تا آخریــن روزهای حضــورش در مجلس نهم از 
منتقدین جدی دولت احمدی نژاد محسوب می شد و رابطه 
مراجع هم به جز دو سال اول خیلی با او سازنده نبود و آیت الله 

مکارم شیرازی هم از روزهای آخر دولت او را نواخت. از این 
منظر طبیعی اســت که او خود را اصولگــرا نخواند - همان 
کاری که حسن روحانی انجام می دهد و خود را اصالح طلب 
نمی خواند- و حتی با طعنه با جریان اصولگرایی برخورد کند. 
کما اینکــه صفارهرنــدی کــه مدتــی وزیرفرهنــگ 
و ارشــاد آقــای احمدی نــژاد بــود در جایی گفــت بود که 
احمدی نــژاد، اصولگرایی را »سوســول گرایی« می نامید 
و افــرادی کــه در کابینــه خــود را اصولگــرا می نامیدنــد 
مورد طعنه او قــرار می گرفتنــد. احمدی نژاد از شــعارها، 
آرمان ها، رفتارهــا و عملکردهایی صحبــت می کرد که تا 
پیش از او، جریان راســت آنها را ســر دســت داشت و خود 
را مدعــی آن می دانســت. نکته جالب همین جاســت که 

جریان راست، احمدی نژاد را ســر کار نیاورده بود. اما او از 
شعارها یا ذخایر سیاسی و ایدئولوژیک این جریان استفاده 
می کرد و خــود را هــم مقید به حفــظ چارچوب هــای آنها 
نمی دانست. از این رو او  بی محابا صحبت می کرد، موضع 
می گرفــت، برنامه ارائه کــرد و هرچقدر که سیاســت های 
او بــا شکســت مواجــه می گشــت، از ســرمایه اجتماعی 
نیروهای راست کســر می شــد. از این رو باید احمدی نژاد 
 را رئیس جمهــوری دانســت کــه خــود را به یــک جریان

 تحمیل کرده است.
با توجــه به اینکــه احمدی نژاد از ســال 84 حمایت 
ساختاری جریان راست را نداشت همیشه بخش بزرگی از 
اصولگرایان منتقد جدی او محسوب می شدند و رویه ای 
انتقادی نســبت به او داشــتند. هرچند در انتخابات سال 
88 باتوجه به اینکه جناح چپ با تمام ســازوبرگ خود وارد 
انتخابات شد بر اساس مصحلت سیاسی احمدی نژاد برای 
اولین و آخرین بار حمایت تمامی  افراد و گروه های سیاسی 
جریان راست را به دست آورد اما ماه های بعد نشان داد که 
آن حمایت تنها به منظور عدم شکست از جریان رقیب بوده 
است و اصولگرایان چندان تمایلی به حمایت و پشتیبانی 
از وی ندارند.  در واقع اصولگرایان همیشه به احمدی نژاد 
نقدهای جــدی داشــته اند و موضع گیری های شــفافی 
هم علیــه او کرده اند. ایــن رفتار در میــان اصالح طلبان 
به هیچ عنوان یافت نمی شــود. برای مثال سیاست های 
اقتصادی خاتمی با نقد مواجه نمی شــد و حتی امروز هم 

سرنوشت محمود 
اصولگرایان در نقد احمدی نژاد تندروی کردند

شــاهدیم کوچکترین نقدی به سیاست های اشتباه دولت 
روحانی از ســوی این جریان وجود ندارد. از همین روست 
که »عماد افروغ« اصولگرایان را در نقد خود روشنفکر تر 
از اصالح طلبان می داند! علی ای حال احمدی نژاد فردی 
است که توانست با بهره گیری درست از شرایط، خود را به 
یک جریان سیاسی تحمیل کند و از این رو سیاست های او 
که با شکست مواجه شد به پای این جریان نوشته شد.  از 
این رو امروز هم اصولگرایان پاســخگوی رفتاری هستند 
که خودشان در آن خیلی نقشی ندارند. هرچند جامعه این 
تفکیک را نمی پذیرد و این نوع تقسیم بندی را پس می زند، 
بنابراین بهتر است بر خالف رویه قبل به اقدامات مثبتی که 
در دولت های نهم و دهم صورت گرفته اشاره کنند و آن را 
به رزومه کاری خود اضافه کننــد.  در واقع احمدی نژاد از 
ذخیره فکری و سرمایه اجتماعی اصولگرایان استفاده کرد، 
این جریان نیز برخالف گذشته بهتر است اقدامات مفید و 
خوب دولت های نهم و دهم را برای خود فاکتور کنند و به 

رزومه خود اضافه نمایند. 
رویه ضد فســاد بودن دولت های نهم و دهم حقیقتا 
قابل قیاس بــا دولت روحانی نیســت، تالش های زیادی 
که در حوزه تکنولوژی، زیرســاخت های کشور، بازگشت 
نخبگان و... انجام گرفته در هیچ دولتی صورت نگرفت 
پس بهتر اســت که اصولگرایان تغییر فاز دهند و به جای 
برائت از احمدی نژاد که گویی جزو اصول سیاســت ورزی 
ایران شده اســت به دفاع تمام قد از اقداماتی بپردازند که 
به درستی صورت گرفته و نظیر آن را هم نمی بینیم. حضور 
ایران در میــان کشــورهای فضایی حاصل کــدام تفکر 
است؟ رشــد فوق العاده علمی از کدام نگاه است؟ توسعه 
موشــکی و توان نظامی و امنیتی کشــور از چه دیدگاهی 
نشــات می گیرد؟ همه این مــوارد از خودباوری و شــعار 
»ما می توانیم« اســت که اصولگرایان آن را ســر دســت 
گرفته اند. پس وقتی ســخن از دفاع از برخی از اقدامات 
می زنیم منظور تببیــن و دفاع از نوع نظر و دیدگاه اســت.  
احمدی نژاد آنجایی که بر اساس نگاه درست اصولگرایان 
حرکت کرد دستاوردهای بزرگی را به وجود آورد و هر گاه از 
آن فاصله گرفت شکســت خورد. در واقع باید تفکر و نوع 
نگاه اصولگرایان مورد حمایت باشــد کــه مصادیق بزرگ 
اقتصادی، سیاسی، امنیتی و تکنولوژیک زیادی هم دارد. 
این نکته بسیار ظریفی است که اصولگرایان باید در برخورد 

با هشت سال ریاست جمهوری احمدی نژاد رعایت کنند!
محصول تفکر اصولگرایی در بســیاری از حوزه های 
اجتماعی، فرهنگی، سیاســی و اقتصادی دســتاوردهای 
زیادی دارد کــه نباید بــه آن  بی توجه بــود. هرچند که این 
اقدامات از سوی احمدی نژاد صورت گرفته باشد، اما متاثر 

از نگاهی است که بر جریان راست حاکم است.
رفتارهای اخیر او اعم از بست نشــینی و یا حمایت از 
آن در حوزه رفتار سیاسی اســت و مورد انتقاد هر دو جریان 
است. بدیهی است که اصولگرایان موافق این رفتار نبوده 
و نیستند. بنابراین اکت سیاسی نباید در منظومه فکری یک 
جریان تحلیل شود. هرچند باید اصولگرایان بپذیرند که در 
نقد احمدی نژاد تا حدودی زیاده روی کردند و بیش از آنکه 
که الزم باشد از سوی این جریان نواخته شده است. به نظر 
می رسد که احمدی نژاد تمایل دارد که خارج از ساختارهای 
رسمی قدرت رفتار کند و این رفتارها نهایتا منتج به این خواهد 
شد که مردم بین اصولگرایان و احمدی نژاد قائل به تفکیک 
و جدایی شوند، همان تفکیکی که اصولگرایان نتوانستند 
آن را شکل دهند. به نظر می رســد که با این وضعیت و نوع 
موضع گیری هــای احمدی نژاد هرچقدر کــه اصولگرایان 
رویه ســکوت پیش بگیرند فاصله آنها با احمدی نژاد بیشتر 
و بیشــتر خواهد شــد. هرچند احمدی نژاد برای بخشی از 
جریان اصولگرا بدل به یک نوستالژی خوش خواهد شد که 

شاید تکرار نشود.  
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از ظهور هاله نور تا ماجرای زنبیل قرمز
اصولگرایان با معجزه هزاره  سوم چه کنند؟

راه فراری نیست. اصولگرایان خوششان بیاید یا نیاید 
میراث محمود احمدی نژاد برای همیشــه گریبانشــان را 
گرفته و نمی توانند از آن فرار کنند کما اینکه حسن روحانی، 
به رغم عضویت در جامعه روحانیت مبارز به اصالح طلبان 
گره خورده و کارنامه کلی اش در نهایت به نام اصالح طلبان 

هم ثبت خواهد شد.
در سیاســت دوســت و دشــمن دائمی  وجود ندارد. 
رقبای دیــروز ممکن اســت متحدان امــروز جریان های 
سیاســی باشــند و یا برعکس. در عین حــال ائتالف ها و 
پیوندهای سیاسی شاید تاکتیکی و شــاید مقطعی باشد. 
این اما جبر سیاست است که به راحتی از کنار جریان های 
در هم  تنیده شده نمی گذرد و افکارعمومی هم در این زمینه 

 بی رحم و پرسشگر عمل می کند.
صورت مساله روشن است: محمود احمدی نژاد سال 
۱384 بدون حمایت قاطبــه اصولگرایان و با حمایت یک 

حلقه سیاسی به ریاست جمهوری رسید 
اما در ادامه راه، تقریبا تمام جریان های 
اصولگرا را پشت سر خود دید و در سال 
۱388 هــم گزینه نهایــی اصولگرایان 

شد؛ خیلی شیک و مجلسی!
گرچــه رفتارهــای احمدی نــژاد 
از همــان دور دوم ریاســت جمهوری 
حاشیه ساز شد و اصولگرایان با عنوان 
حلقه انحرافی، برخــی از نزدیک ترین 
یاران احمدی نژاد را مورد شماتت قرار 
دادند امــا تــالش می کردند حســاب 
احمدی نــژاد را از حلقــه پیرامونی جدا 
کرده و بگوینــد: »احمدی نژاد خودش 

خوبه، اطرافیانش مشکل دارند!«
تفکیک کننــدگان، البتــه به این 
واقعیت توجهی نداشتند که هیچ کسی 
جز با اجازه احمدی نژاد نمی توانســت 
آب بنوشد و هرکس هم که ذره ای زاویه 
پیدا می کرد با چوب برکنــاری از کابینه 
رانده می شد. اما حاال دیگر تفکیکی در 
کار نیست. ظاهرا این واقعیت با تاخیر 
فراوان پذیرفته شــده که احمدی نژاد 
دقیقــا همیــن اســت کــه می بینیم و 
رفتارهای خــودش و رفقایــش کامال 
همســو و هماهنــگ اســت. در چنین 

شــرایطی اصولگرایانــی که ســال ها در حمایــت از وی 
قلمفرســایی کرده بودند حاال نــه رویی بــرای حمایت از 
»بهاریون« دارند و نه دســت و دلشــان می رود که وی و 
عملکردش را محکوم کنند. برای همین است حتی وقتی 
مسکن مهر در کرمانشــاه فرو می ریزد همچنان مدافعانی 
پیدا می شوند که حاضرند موضعی علیه دولت فعلی اتخاذ 

کنند هرچند نتیجه اش به نفع احمدی نژاد باشد.

  و اما سناریوهای پیش رو
پرسش این است در شــرایط فعلی اصولگرایان چه 
گزینه هایی در مقابــل احمدی نژاد دارنــد و در مواجهه با 
پدیده ای که هرروز تندوتیزتر رفتــار می کند چه می توانند 

بکنند؟

سیاست سکوت و نادیده گرفتن: احمدی نژاد برای 
رســیدن به اهداف خود نیاز دارد که دیده شود. از طرفی 
هرنوع توجه خبری به وی و ابراز مخالفتی از نظر سیاســی 
هزینه بــردار بــوده و اتفاقا اهــداف حلقــه احمدی نژاد را 
بیشــتر برآورده می کنــد. در نتیجه یک راه این اســت که 
اصولگرایان اساســا احمدی نژاد را در رســانه ها بایکوت 
کرده و کوچک ترین واکنشــی به تحــرکات افراطی اش 

نشان دهند. 
ایــن رفتــار البته تبعــات خــاص خــودش را دارد. 
همین االن در افکارعمومی این شــائبه شــکل گرفته که 
احمدی نژاد احتماال مدرکــی از اصولگرایان دارد که هیچ 
کســی جرات نمی کند با وی برخوردی کند. در عین حال 
سیاست بایکوت رســانه ای در عصر فضای مجازی دیگر 
جوابگو نبوده و نمی تواند مانع بازتاب یافتن ســخنان وی 

شود.
سیاست مهار و حفظ آرامش: شواهد و قرائن نشان 
می دهد که احمدی نژاد چیزی برای از دست دادن نداشته 
و اگر بــه نقطه خطرناکی برســد ابایی از بــروز رفتارهای 

انتحــاری نــدارد. در نتیجــه یــک گزینه این اســت که 
اصولگرایان با خودداری از هررفتار تحریک کننده ای در 
پشت پرده به وی نزدیک شده و بکوشــند نظر او را جلب 
کنند تا بیش از این گرد و خاک به پا نکند. طبیعی اســت 
احمدی نژاد بدون امتیازگرفتن حاضر به معامله نمی شود 
و هرنوع امتیــاز دادن به ایــن طیف تبعــات خطرناک تر 

دیگری به همراه دارد.
سیاســت برخورد و تقابل: راه دیگری که پیش روی 
اصولگرایان و دســتگاه قضایی قرار دارد برخورد و مقابله 
به مثل با تیم احمدی نژاد اســت. یعنی به ازای هر ادعا و 
اتهامی، پاســخ متقابلی ارائه کرده و او را محکوم کرده و 

به مجازات برسانند.
ایــن روش البته بــه افکارعمومی ثابــت می کند که 

احمدی نژاد دستش خالی بوده و جز رجزخوانی رسانه ای، 
مدرک یا برگ برنده ای علیه فرد خاصی در دست ندارد اما 
در عین حال فضای کشور را ملتهب کرده و اتفاقا خواست 
احمدی نژادی ها را بــرای جلب توجه رســانه ای برآورده 
می کند. در عین حال تند شدن فضای مابین اصولگرایان 
و احمدی نژاد به سود دولت روحانی است که این روزها از 
وجوه مختلف زیر فشــار بوده و از اینکه یک تنش سیاسی 
توجه افکارعمومی را از مشکالت اقتصادی منحرف کند 
استقبال می کند. این در حالی است که برای اصولگرایان 
حالت مطلوب این اســت که در ســه ســال پایانی دولت 
روحانی، به جای درگیری های داخلی، بذری را بکارند که 
در ســال ۱4۰۰ بتوانند نتیجه اش را ببینند. در حال حاضر 
احمدی نژاد بــا زنده نگاه داشــتن فضای منفــی در افکار 
عمومی و ســرگرم کردن اصولگرایان بــه مباحث تنش زا، 
بیشترین ضربه را به جریان منتقد روحانی وارد می کند که 

عالقه دارد این روزها از آب گل آلود ماهی بگیرد.
سیاســت تحســین و تکفیــر: بدتریــن، غیرقابــل 
قبول تریــن و ناشــی ترین موضعــی کــه اصولگرایــان 
می تواننــد اتخاذ کنند این اســت کــه بگویند تــا هرزمان 
که مــا از احمدی نژاد حمایــت می کردیم ســتاره تابناک 
آسمان سیاست ایران بود و اکنون هم که انتقاد می کنیم 
فاجعه ترین عنصر سیاســی ایران اســت. چنانکه معتقد 
هســتند احمدی نژاد تــا روزی که اســیر حلقــه انحرافی 
نشــده بود چون ماه تابان می درخشید 
و هرکســی آن مقطــع از وی حمایــت 
نمی کرد اشتباه کرده و حاال هم که با ما 
درافتاده هرکسی او را محکوم نکند در 

مسیر ضاللت قدم بر می دارد.
چنین استداللی، برخورنده ترین 
توجیــه بــرای افکارعمومی به شــمار 
می رود چرا که این معنــا را می دهد که 
هرکس هسته اصلی قدرت اصولگرایان 
را ستایش و منتقدین را خس و خاشاک 
توصیف کند مورد تقدیــس بوده و اگر 
رو به انتقاد بیــاورد به قعــر و حضیض 
ســقوط می کنــد. این یعنــی موضعی 

ماکیاولیستی!
سیاســت ندامــت و مرزبنــدی: 
پیــش روی  گزینــه  ســخت ترین 
اصولگرایان این اســت کــه صادقانه 
بگویند احمدی نژاد آن ُدر درخشــان و 
گوهر تابناکی نبود که سال ها توصیف 
می کردند. اعتراف کننــد احمدی نژاد 
در همان چهارســال اول آن قدر اشتباه 
کرد که شایسته بود برای چهارسال دوم 

از کاندیدای دیگر حمایت می کردند.
اصولگرایان اگر بتوانند صادقانه 
از عملکرد پیشــین خود در حمایت تام 
و تمام از احمدی نــژاد ابراز برائت کننــد مرزبندی امروز و 
تقابلشــان با احمدی نژاد هــم قابل قبول جلــوه می کند. 
در غیر این صــورت اگر قرار باشــد دولــت احمدی نژاد را 
کابینه ای با  هاله نور توصیف کنند که برخی افرادش در اثر 
خوردن سیب ممنوعه از بهشت رانده شده و زنبیل به دست 
شــدند، کســی جدی نگرفته و اتفاقا این توجیه، فرصت 
را برای هدفی کــه احمدی نژاد دنبال می کنــد، فراهم تر 
می کنــد. احمدی نژاد می گویــد اگر قرار اســت من به ته 
چاه بیفتم همراه خودم ســایر اصولگرایان را هم به ته چاه 
می کشم. یا دســتم را بگیرید و نجاتم دهید یا همه با هم 

سقوط می کنیم.
زمین بازی مشخص است. اصولگرایان باید راه خود 

را انتخاب کنند.  
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تاکتیک اصالح طلبان 
چرا اصالح طلبان از اقدامات احمدی نژاد خوشنودند؟

اصالح طلبــان امــروز از رفتارهــا و کردارهای آقای 
احمدی نژاد خشــنود و خوشــحالند و می کوشــند فضای 
عمومی جامعه را با سوءاستفاده از این مساله علیه جریان 
اصولگرایی تهییج کنند. این شبهه که اصولگرایان در مقابل 
اقدامات و مواضع احمدی نژاد سکوت کردند صحت ندارد، 
بلکه ساخته و پرداخته اتاق فکر جریان اصالحات است تا 
اذهان عمومی به سمت پرسشگری درباره عملکرد نداشته 
دولت یازدهم و دوازدهم معطوف نشود و کسی به فکر نقد 
و نقادی نباشــد. دولت آقای روحانــی، دولت اصالحات 
دو اســت؛ وعده هایی داد اما به هیچ یــک عمل نکرد. در 
حوزه سیاست خارجی صحبت از توسعه روابط دیپلماتیک 
و بین المللی کرد این کار را که نتوانســت انجام دهد هیچ، 
امروز روابط مــا با کشــورهای حوزه خلیج فــارس بدترین 
وضعیت را تجربه می کند که نمونه اش در طول تاریخ نبود. 
وعده آقای روحانی درباره افزایش اعتبار پاسپورت، جایگاه 
و منزلت ایرانی حرفی بود که به جایی نرســید. ضمن آنکه 
مسئوالن ما در سفرهای خارجی انگشت نگاری می شوند. 

در حــوزه اقتصادی وعده روحانی ایــن بود که کاری 
می کند هم چرخ سانتریفیوژها بچرخد و هم چرخ صنعت و 
زندگی مردم اما هم چرخ سانتریفیوژها ایستاد و هم اشتغال 
روز به روز کمتر شــد، به طوری که هر روز شــاهد تعطیلی 

کارخانه ها و بیکاری افراد زیادی هستیم. 
معتقدم حرکت حساب شده جریان اصالح طلبان همین 
است که کسی به فکر سوال از دولت و وعده های انتخاباتی 
آقای روحانی نیفتد، بنابراین زمین بازی را به نفع خود و به ضرر 
اصولگرایان تعریف کردند تا همواره اصولگرایان در موقعیت 
پاســخگویی باشــند و خود از پرداخت هزینه های سنگین 

پاسخگویی مصون بمانند.برای اطالع آقایان اصالح طلب 
بگویم که جریان اصولگرایی برخــالف جریان اصالحات 
قائم به شخص نیست که آنها بگویند آقای احمدی نژاد نماد 
اصولگرایی اســت، پس خطاهایش به پــای اصولگرایان 
نوشته می شود. خیر، این طور نیست. شخص احمدی نژاد را 
باید قضاوت کرد. او در شش سال اول ریاست جمهوری اش 
خدمات بزرگی برای حل مشــکالت مردم انجام داد. البته 
ضعف ها و ایراداتی هم داشت، به عبارت روشن تر نمی توان 
دو سال آخر ریاســت جمهوری احمدی نژاد را با شش سال 

قبلش مقایسه کرد. 
اما اصالح طلبان بگویند چه تفاوتی بین چهار ســال 
دولت یازدهم با ســال اول دولت دوازدهم اســت؟ آیا رشد 
و اشتغال زایی یا توسعه روابط بین المللی اتفاق افتاد؟ چه 
اقداماتی دولت انجام داد؟ در دولت نهم وقتی رئیس جمهور 
ایران به عربستان رفت، پادشاه عربســتان به استقبال او 
آمد اما امروز عربستان برای ما شــاخ و شانه می کشد. این 
نشان می دهد که ما در دولت یازدهم و دوازدهم نتوانستیم 

آن وعده ها برای عزتمندی مردم ایران را تحقق بخشیم.
آقای محمود احمدی نژاد امــروز بحث ها و مباحثی 
را مطرح می کند. اینها مربوط شخص اوست و ارتباطی با 
جریان اصولگرایی ندارد که اصالح طلبان سعی دارند القا 
کنند اقدامات و مواضع احمدی نــژاد، اقدامات و مواضع 
جریان اصولگرا است. الحمدلله جریان اصولگرایی قائم به 
شخص نیست تا نظرات یک نفر قابل تعمیم به کل جریان 
سیاسی باشد. رسانه ها و مطبوعات جریان اصولگرایی توجه 
کنند در زمین بازی اصالح طلبــان قرار نگیرند. آن جریانی 
که امروز باید به افکارعمومی پاسخ دهد جریان اصالحات 
است که در 4/5 ســال گذشــته هم مجلس و هم دولت را 
در اختیار داشتند اما خروجی و نتیجه کاری که برای مردم 

انجام دادند چه بود؟ 
از طرفــی احمدی نــژاد امروز بایــد جایــگاه خود را 

مشــخص کند که انقالبی اســت یا غیرانقالبی. یک فرد 
انقالبی مطیع والیت هست و دغدغه رسیدگی به مشکالت 
مردم دارد، بنابراین عزتمندی ملت ایران برای توسعه روابط 
بین المللی با کشــورهای دیگر و تحقق اقتصاد مقاومتی، 
توجه به توان داخلــی و مبارزه با رانت قــدرت و امضاهای 
طالیی در سرلوحه کارها و اقدامات جریان انقالبی است. 
در مقابل، جریان غیرانقالبی نگاه لیبرالی و غربگرا را دنبال 
می کند، به این تصور که تنها کانال موفقیت وابســتگی به 
غرب اســت. متأســفانه بر مبنای همین تفکر امروز شاهد 

واردات گسترده از مرّبا تا شتر و تخم مرغ هستیم. 
معتقدم زمان سرنوشت احمدی نژاد را روشن می کند. 
هیچ دستگاهی امروز نمی تواند مدعی باشد که هیچ نقص 
و ایرادی در کارش وجود ندارد و قوه قضائیه نیز از این اصل 
مستثنی نیست اما طرح نقد ادبیات مختص به خود را دارد 
تا در نقد شــونده اثر بگذارد و او را به فکر اصالح وضعیت 
بیندازد. این نوع ادبیاتی که آقــای احمدی نژاد اتخاذ کرد 
نه تنها منجر به اصالح نمی شــود بلکه حتــی می تواند به 

پیچیده تر شدن مسائل بینجامد.
ضمن آنکه غیر از این مســاله، مســائل دیگری هم 
وجــود دارد که احمدی نــژاد بایــد در قبال آنها پاســخگو 
باشــد. مهمتر از همه، موضوع ثبت نامــش در انتخابات 
ریاســت جمهوری اســت. وقتــی رهبر معظــم انقالب به 
آقای احمدی نژاد توصیه کردند که به صالحش نیست در 
انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کند او خالف این توصیه 
عمل کرد یا ماجرای ۱۱ روز خانه نشــینی نیز فراموش  مان 
نشده اســت. جریان عاقله اصولگرایی باید مراقبت کند تا 
بر اثر اقدامات و مواضع احمدی نژاد انشــقاق و اختالفی 
در این اردوگاه سیاســی رخ ندهد. هر نــوع غفلت ممکن 
است هزینه های زیادی را به جریان اصولگرا تحمیل کند و 

سوءاستفاده رقیب را در پی داشته باشد.
در مجموع هــر کســی در چارچوب مبانــی انقالب 
اســالمی، نظام، آموزه هــای امام و رهنمودهــای رهبری 
حرکت کند، اصولگرا محســوب می شــود و هر کس خارج 
از این چارچوب باشــد دیگر اصولگرا محسوب نمی شود، 
حاال هرکس که می خواهد باشد و هر مسئولیتی در گذشته 

داشته باشد.  

محمدحسن آصفری

نماینده مجلس 
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اصولگرایان روزی از آقای احمدی نژاد دفاع کردند 
چون آقای احمدی نژاد 4 ســال اول ریاســت جمهوری 
خدمات خوبی را به مردم و کشــور داشــت کــه برآمده از 
هماهنگی و همکاری او با مقام معظم رهبری بود. در آن 
ایام آقای احمدی نژاد در مسیر ایجاد تفاهم در کل نظام 
حرکت می کرد و موتور متحرکی برای عمــران و آبادانی 
کشور محسوب می شد، به طوری که رهبر معظم انقالب 
فرمودند »آقای احمدی نژاد شعار عدالت را الگوی خود 

قرار داده است«. 
امــا اصولگرایــان تعصبــی روی آدم هــا ندارنــد. 
احمدی نژاد دولت دهم مورد قبول اصولگرایان نبود چون 
از مقام معظم رهبری فاصله گرفت. کســی که از رهبری 
فاصله بگیرد، اصولگرایان نیز از او فاصله می گیرند. من 
یک زمانی به آقای احمدی نژاد گفتم »بهتر اســت شما 
در طول جایگاه رهبری قرار بگیرید، همان طور که شهید 
رجایی مقلد امام شــد و شما مقلد رهبری باشــید اما او از 

دست من ناراحت شد«.
 ما احســاس می کنیم آقای احمدی نــژاد در دولت 
دوم ویژگی های آقای احمدی نژاد دولت نهم را نٌداشت 
و کم کم خودش را از طــول حاکمیت به عرض حاکمیت 
رساند و احساس می کند چون 24 میلیون رای آورد، حاال 
می تواند در مقابــل منویات مقام معظم رهبری بایســتد 

کما اینکه ایستاد. 
رهبر معظــم انقــالب وقتی نامــه ای نوشــتند که 
مشایی نباید معاون اول رئیس جمهور باشد، احمدی نژاد 
تمکین نکرد و بــه نوعی نارضایتی خود را از این مســاله 
نشــان داد. ســپس در موضوع تغییر وزیر اطالعات نیز 

احمدی نژاد ۱۱ روز قهر کرد و در خانه نشســت. شــرط 
حمایــت اصولگرایــان در تاییــد احمدی نژاد اســتمرار 
حضــورش در طــول مقــام معظــم رهبری اســت یعنی 
باید تابــع نعل به نعل رهبری باشــد و جایی قــدم بگذارد 
که والیت در آن مســیر اســت. اگر آقــای احمدی نژاد 
این طور می بود امروز نیز همچنــان مورد حمایت جریان 
اصولگرایی قــرار می گرفت. حــال آنکه چنیــن نکرد و 
اصولگرایــان نیز حمایــت خــود را از او برداشــتند. اگر 
طبقاتــی از جریان اصولگرایــی در مقابــل احمدی نژاد 
 می ایستد، این مساله سالمت جریان اصولگرایی را نشان 

ی دهد. 
اصولگرایان از سر تعصب به حمایت از احمدی نژاد 
نپرداختند. اصولگرایان ویژگی هــای خوبی را در دولت 
نهم دیدند که از او حمایت کردنــد اما در دولت دهم این 
ویژگی های خوب تداوم نیافت و به تبــع اصولگرایان از 
احمدی نــژاد جدا شــدند. ای کاش این معرفــت را بقیه 
جریانات سیاســی هم داشــته باشــند که اگر لیدر یا فرد 
 مورد حمایت شــان از مســیر خارج شــد، حمایت را از او 
بردارنــد. اگــر احمدی نژاد حــرف مقام معظــم رهبری 
را گــوش می کــرد، چنیــن وضعیتــی برایش بــه وجود 
نمی آمــد. حضرت آقــا فرمودند مصلحت نیســت که در 
انتخابات ریاســت جمهوری دوازدهم ثبت نــام کند، اما 
آقای احمدی نــژاد به ایــن توصیه مقام معظــم رهبری 
گوش نکــرد و با حضور در وزارت کشــور بــرای نامزدی 
در انتخابــات ریاســت جمهوری ثبت نام کــرد. حاال هم 
ماجرای بست نشــینی و جنجال آفرینی علیه حاکمیت را 

دنبال می کند. 
به طــور طبیعــی اصولگرایان نیــز همچنــان با او 
مرزبندی خود را حفظ کردند. نه فقــط احمدی نژاد بلکه 
هر کســی از مســیر انقالب خارج شــود اصولگرایان با 
 او تعارف نخواهند داشــت و مرز روشــنی را با او ترســیم

 می کنند. 

شجاعت جریان انقالبی  
اینکــه اصالح طلبــان بــه اصولگرایــان انتقــاد 
می کنند که در مقابل احمدی نژاد ســکوت پیشه کردند، 
پذیرفته شده نیست، چون اصولگرایان سکوت نکردند. 
آقای مصباحی مقدم ســخنگوی جامعــه روحانیت مبارز 
تهران محکم مقابل اقدامات اخیــر احمدی نژاد موضع 
گرفت و انتقاد کرد. آقای مصباحی مقدم سخنگوی یک 
تشکل مهم و تاثیرگذار در جریان اصولگرایی است. این 

شجاعت را همه باید داشته باشند.
 آیا خــود اصالح طلبــان با نیروهــای اصالح طلب 
خروج کــرده از مجموعه انقــالب مرزبنــدی کرده اند؟ 
آیا از دوســتان ســابق خود که امروز در خارج از کشــور 
علیه انقالب صحبت می کنند، برائت جســتند؟ آیا همه 
اصالح طلبان، مشارکتی ها و نیروهای سازمان مجاهدین 
انقالب آدم های درستی به لحاظ اعتقادی، اقتصادی، 
فکری و فرهنگی بودند یا آنها هم از مسیر انقالب ریزش 
داشــتند؟ اما جایی ندیدیــم اصالح طلبــان از نیروهای 
 خارج شده از مســیر انقالب تبری بجویند و آن نیروها را

 طرد کنند.
هیــچ گاه جریان اصولگرا نســبت بــه احمدی نژاد 
ســکوت نکرد و همواره به حرکت های اشــتباه و غلط او 
انتقاد کرد. اخیرا اعضای جبهه پایداری علیه احمدی نژاد 

صحبت کردند. 
همه می داننــد پایــداری چســبنده ترین تشــکل 
اصولگــرا بــه احمدی نــژاد بــود و بــا او کار می کــرد. 
آقــای کریمی قدوســی اخیــرا علیــه احمدی نــژاد 
خیلــی صریــح و آشــکار صحبــت کــرد. جریانــات 
مختلفــی درون اردوگاه اصولگرایــی هســتند امــا هیچ 
تاییــد نمی کننــد.  کــدام مواضــع احمدی نــژاد را 
آقــای میرتاج الدینــی معاون آقــای احمدی نــژاد بود، 
او دو هفتــه قبل علیــه احمدی نــژاد صحبت کــرد. در 
 مجموع امــروز طرفــداران آقــای احمدی نــژاد خیلی 

کم هستند. 
معتقدم امروز زمانی است که آقای احمدی نژاد نیاز 
به یکســری خلوت کردن ها با خود دارد، خوب اســت به 
 دامن انقالب و رهبری برگردد و فاصله اش را با نظام زیاد 

نکند.
 حکمی  که مقــام معظم رهبری بــرای عضویت در 
مجموع تشــخیص مصلحت نظام به آقای احمدی نژاد 
دادند به این جهت بود که فاصله او با نظام زیاد نشــود. 
آقای احمدی نژاد نباید نسبت به حکم مقام معظم رهبری 
کفران نعمت کند. هیچ کس فکــر نمی کرد احمدی نژاد 
بعد از این همه رفتارهــای زیگزاگی دوباره از رهبر معظم 

انقالب حکم بگیرد. او باید قدردان باشد.
اگر احمدی نــژاد بخواهد همچنان در این مســیر 
اشــتباه طــی طریق کنــد، قطعــا فاصلــه اش بــا نظام 
و اصولگرایــی بیشــتر خواهد شــد. البتــه از رفتارهای 
احمدی نژاد تحلیل های مختلفی بیان می شــود. آقای 
باهنر جایــی گفته بود احمدی نــژاد و اطرافیانش عالقه 
دارند که بازداشت شوند، بعضی نیز می گویند احمدی نژاد 
و اطرافیانش ایــن کارهــا را می کنند تا دیده شــوند. به 
عبارت دیگــر دعوا راه می اندازند و ایجــاد تنش می کنند 

تا به چشم بیایند.
 ولی اصال برای ما قابل قبول نیســت که کســی در 
مقطعی رئیس جمهور کشــور باشــد و بعد بــه دلیل چند 
اختــالف جزئی برود در حرم عبدالعظیم حســنی بســت 
بنشــیند. از آقای احمدی نژاد هم توقع آن است که این 

ظلم را در حق نظام و انقالب نکند.  
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سردرگمی کاخ سفید در مقابل معمای برجام 
با پایان یافتن مهلت دو ماهه دونالد ترامپ به کنگره آمریکا برای بررسی نقایض برجام، همچنان 
شاهد اختالف نظر میان سناتورهای آمریکایی بر سر نحوه مواجهه با توافق هسته ای هستیم. در این 
میان طرح مشترک تام کاتن و باب کورکر دو سناتور جمهوریخواه عمال نتوانسته است با حمایت بسیاری 
از سناتورهای آمریکایی همراه شود. در چنین وضعیتی شاهد استمرار سردرگمی کاخ سفید و  کنگره 

آمریکا در قبال معمای برجام هستیم.  سیاستخارجی

تیتریک

با پایان ضرب االجل 60 روزه  ترامپ به کنگره آمریکا 
برای بازنگری در توافق هسته ای با ایران )برجام(، شاهد 
طــرح گمانه زنی های تازه ای در خصــوص رفتار حکومت 
آمریکا در این خصوص هستیم. با این حال اکثر رسانه های 
آمریکایــی متفق القول هســتند که کنگــره آمریکا قدرت 
بر آورده   کردن خواســته های دونالد  ترامپ، رئیس جمهور 
این کشــور در خصوص برجام را ندارد. برخی رسانه ها نیز 
صراحتا از  احتمال بازگرداندن پرونده برجام از کنگره به کاخ 
سفید خبر می دهند. بر این اساس ممکن است  ترامپ در ماه 
آینده میالدی، رسما خروج واشنگتن از توافق هسته ای را 
اعالم کند. الزم به ذکر است که البی صهیونیستی آیپک 
بارها  ترامپ را در خصوص خروج از توافق هسته ای تشویق 
کرده است. صورت مساله این اســت که رئیس جمهوری 
آمریکا هــر 90 روز باید در گزارشــی به کنگره این کشــور 
تایید کند کــه ایران همســو با شــرایط ایــن توافق عمل 
می کند.  ترامپ پس از دو بار تایید پایبندی ایران به توافق 
هسته ای ســال 2015، با تعیین مهلتی 60 روزه مسئولیت 
تصمیم گیری دربــاره این توافق را برعهــده کنگره آمریکا 
گذاشــت. وی در آخرین دور از تایید این توافق، مطابق با 
قانون مصوب کنگره این کشور وظیفه داشت تا 15 اکتبر 

)23 مهر( در خصوص پایبندی ایران به توافق هســته ای 
اعالم نظر کند. با این حــال  ترامپ با وجــود اینکه آژانس 
بین المللی انرژی اتمی  بارها پایبندی ایران نسبت به برجام 
را اعالم کرده بود، از تاییــد پایبندی ایران خودداری کرد و 

سرنوشت برجام را به کنگره سپرد.

  بن بست در رایزنی برجامی  سناتورهای کنگره 
بســیاری از تحلیلگران معتقدند که مخالفت مطلق 
دموکرات ها با وضع تحریم هــای تازه علیه ایران و احتیاط 
برخی جمهوریخواهان ســنتی در این خصــوص، مانع از 
ابطال برجام توســط کنگره آمریکا خواهد شــد. در چنین 
شرایطی ســنای آمریکا مجددا توپ را در زمین کاخ سفید 
و شخص دونالد  ترامپ خواهد انداخت. از سوی دیگر، به 
نظر می رسد طرح مشترک  »کاتن- کورکر«  نیز مورد توجه 

سناتورهای آمریکایی قرار نگرفته است. 
اندیشــکده اســترالیایی »لوئی« در گزارشی درباره 
بررســی توافق هســته ای ایران در کنگره آمریــکا تاکید 
کرده که احتمــاال کنگره نه تحریم های قبلــی علیه ایران 
را باز خواهد گرداند و نــه متمم جدیدی به قانون تحریم ها 
خواهد افزود. بنا بر این گزارش، کنگره آمریکا می تواند این 

هفته در فرآیند بررســی توافق هسته ای ایران، این توافق 
را بر هم زند اما بعید اســت که چنیــن کاری صورت دهد. 
دونالد  ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا از زمان رقابت های 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تا کنون علیه این توافق 
موضع گیری کرده است. در سخنرانی 13 اکتبر خود،  ترامپ 
اعالم کرد که برجام یکی از بدترین و یکجانبه ترین توافقات 

تاریخ آمریکا بوده است.

  طرح کاتن- کورکر چه بود؟
شواهد و مستندات موجود نشــان می دهد که طرح 
مشترک دو ســناتور افراطی آمریکایی یعنی کاتن و کورکر 
علیه برجام با شکســت مواجه شــده اســت. چندی پیش 
آسوشیتد پرس گزارش داد که پیش نویس طرح سناتورهای 
آمریکایی، معیارهایی را که می توانند به بازگشت تحریم ها 
علیه ایــران منجر شــوند گســترده تر کرده انــد ؛ از جمله 
این معیارهــا کــه می توانند به بازگشــت تحریم هــا علیه 
ایران منجر شــوند، این موارد هستند: »ساخت یا استقرار 
کالهک های قابل نصب به روی موشــک های بالستیک 
قاره پیما  یا آزمایش پروازی این موشک ها؛ هر گونه تالش 
برای تبدیل ســکوهای پرتــاب موشــک های ماهواره بر 
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تیر تام کاتن به سنگ خورد
سناتور افراطی از کنگره آمریکا 

خشمگین است

رمزگشایی از اظهارات اخیر تیلرسون
معمای ترامپ و  وزیر ناتوان

تبعات سخت خروج
محمد جواد جمالی نوبندانی   در 

گفت وگو با مثلث

معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان انرژی اتمی  گفت: 
سیاست های رئیس جمهور آمریکا نیز در مقابل این توافق 
چندان زمینه ای برای اجرایی شدن ندارد. در این مالقات 
دو طرف ضمن یادآوری مباحث مطروحه در مالقات قبلی 
در لندن، در خصوص موضوعاتی نظیــر برجام، تحوالت 
منطقه ای و روابط دوجانبــه تبادل نظر کردند. وزیر خارجه 
انگلیس ضمن اعالم حمایت کشورش از این توافق، حفظ 
آن را با اهمیت خواند و به تالشــش در حمایت از برجام در 
سفر به آمریکا و در مالقات با نمایندگان کنگره آمریکا اشاره 
و تاکید کرد که فضای غالب در آمریکا نیز همچنان معطوف 
به حفظ برجام است. سیاست های رئیس جمهور آمریکا نیز 
در مقابل این توافق چندان زمینه ای برای اجرایی شــدن 
ندارد. همچنین جانســون مدعی شد که مشکالت بانکی 

مربوط به برجام در حال رفع شدن هستند. 

  فایننشال تایمز از »راه سوم« می گوید 
بــه نوشــته فایننشــال تایمز، تالش هــای  ترامــپ 
برای یافتــن راه حلــی درباره ایــن توافق، تحت الشــعاع 
نزاع های داخلــی در دولت آمریکا و گرفتار شــدن در یک 
رونــد قانونگــذاری پیچیده قرار گرفته اســت. براســاس 
گزارش،فایننشال تایمز، مقامات ارشــد دولتی امیدوارند 
که کنگره با خــودداری از اعمال دوبــاره تحریم ها جلوی 
لغو توافق را بگیــرد و در مقابل آنچه را کــه به زعم »رکس 
تیلرسون«، وزیر امور خارجه آمریکا »راه حل سومی« برای 
رفع نگرانی های  ترامپ است، بیابند. ترامپ   13  اکتبرگذشته 
بر اساس » قانون بازنگری توافق هسته ای« )Inara ( که 
به موجب آن رئیس جمهور هر 90 روز باید پایبندی ایران به 
توافق را تایید کند  و به بهانه ضعــف در اجرا و مفرهای این 

قانون از تایید توافق خودداری کرد.
این روزنامه ادامه داد: »باب کورکر« و »تام کاتن«، 
دو ســناتور جمهوری خواه ضد ایرانی اکتبر )مهر( گذشته 
طرحی را برای اصــالح قانون بازنگری توافق هســته ای 
پیشــنهاد دادند که  ترامپ را از تایید این توافق هر 90 روز 
یک بار خالص می کند. اما کارکنان کنگره، مقامات دولتی 
و دیپلمات ها به روزنامه فایننشال تایمز گفته اند که تالش ها 
برای ارائــه پیش نویــس قانونی برای اصــالح این قانون 
تاکنون شکست  خورده است. »بن کاردین«، رئیس کمیته 
روابط خارجی سنا درباره طرح پیشنهادی ابراز نگرانی کرد. 
به گفته یکی از اعضای دموکــرات کنگره، وی با این حال 
هفته پیش با »هربرت مک مســتر«، مشاور امنیت ملی و 
کورکر دیدار کرد و گفت از هر »اتفاق محتملی« استقبال 
می کند. فایننشال تایمز افزود: دموکرات ها و دیپلمات هایی 
که برای نجات توافق هسته ای تالش می کنند در وضعیت 
بغرنجی هســتند. اگر  ترامپ نتواند اصالحات مد نظر خود 
را اعمال کند آنها در خــروج وی از توافــق مقصر خواهند 
بود. اگر بــا وی همکاری کننــد تهدیــدی در زمینه نقض 
تعهدات آمریکا خواهد بود یا با مخالفت اروپایی ها مواجه 

خواهند شد!

  واشنگتن تایمز از شکست کنگره می گوید 
روزنامــه آمریکایی واشــنگتن تایمز نیــز در مطلبی 
به قلم »گای تیلور« به شکســت کنگره در توافق بر ســر 
تحریم های جدید علیه ایران و بازگرداندن سرنوشت برجام 
به دســت  ترامپ اشــاره کرده اســت. این گزارش افزود: 

مشاوران کنگره می گویند قانونگذاران هنوز فرصت دارند 
تا قبل از ارزیابی دوباره  ترامپ درباره توافق پیشــنهاداتی 
را در اختیار وی قرار دهند اما به گفته مشــاوران کاخ سفید 
رئیس جمهوری که از فقدان پیشــرفتی در ایــن زمینه در 
کپیتال هیل ناراحت اســت احتماال در مهلــت آینده تایید 
توافق در 13 ژانویه آینده آمریکا را از این توافق خارج خواهد 
کرد. این روزنامه آمریکایی افزود: برخی از مشاوران ارشد 
رئیس جمهوری آمریکا از جمله »جیمز متیس«، وزیر دفاع 
از ماندن در توافق حمایت می کنند زیرا نگران تبعات منفی 
خروج از آن بر خاورمیانه و متعهد ماندن متحدان آمریکا به 
این توافق هستند.  واشــنگتن تایمز خاطرنشان کرده که 
»فدریکا موگرینی«، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
قویا مخالف هر گونه تالشی برای مذاکرات دوباره با ایران 
برای دستیابی به توافقات جدید است. وی ماه گذشته بعد 
از مذاکرات پشت درهای بســته با قانونگذاران در کپیتال 
هیل به خبرنگاران گفت مذاکره دوبــاره درباره توافق یک 

گزینه نیست.

   ترامپ دو راه بیشتر پیش رو ندارد
آنچــه مســلم اســت اینکــه رئیس جمهــور ایاالت 
متحده آمریکا در مواجهه با شــرایط موجود دو راه بیشــتر 
پیش رو نخواهد داشــت: باقی ماندن در توافق هسته ای 
یا خروج از آن! در این میان راه حل ســوم و میانه ای وجود 
نخواهــد داشــت. در صورتی کــه  ترامپ گزینه نخســت 
را انتخــاب کند، باید بــا آثار و تبعات ســخت اقــدام خود 
دســت و پنجه نرم کنــد. در این صورت هزینه های بســیار 
سنگین و غیر قابل جبرانی برای واشنگتن در حوزه سیاست 
خارجی آمریکا به وجــود خواهد آمد. در صــورت انتخاب 
گزینه دوم توســط  ترامپ نیز وی ناچــار خواهد بود توافق 
هســته ای را »همان گونــه که هســت« بپذیــرد. در این 
میان، گزینه ای به نــام اصالح یا تغییر توافق هســته ای 
معنا و مفهومی  ندارد. دونالد  ترامپ در البی ها و مذاکرات 
مختلف خود با برخی سناتورهای کنگره،  تروییکای اروپایی 
و البی آیپک، به صورت مشــخص در صــدد تغییر برخی 
 مفاد توافق هســته ای با ایــران بر آمده اســت. این موارد

 به صورت عمده عبارتند از:
- آژانــس بین المللــی انرژی اتمــی  بتواند بــه بهانه 
بازتفســیر بند T ضمیمه اول توافق هســته ای، به اماکن 

نظامی در ایران دسترسی کامل داشته باشد.
- تاریــخ انقضــای اعمــال برخــی محدودیت های 
هســته ای علیه برنامه هســته ای ایران از بین رفته و این 
موارد، به محدودیت هایــی دائمی  تبدیل شــوند. در این 
  Sunset خصوص الزم است بند موســوم به غروب آفتاب

مورد بازبینی و تغییر قرار گیرد.
- موضوع توان موشکی ایران در قالب یک الحاقیه، 
به توافق هسته ای پیوست شود و یا ترتیبی اتخاذ شود که 
توان موشــکی ایران به صورت موازی بــا برجام، محدود 

شود.
آنچه مسلم است اینکه اعمال تغییر در هر یک از این 
موارد، مترادف با خروج آمریکا از توافق هسته ای محسوب 
خواهد شــد و اگر کنگره یا کاخ سفید خواســتار تغییر این 
موارد شوند، عمال و رسما برجام را نقض کرده اند؛ نکته ای 
که بارها از سوی جمهوری اسالمی ایران مورد توجه و تاکید 

قرار گرفته است.   

بــه پرتاب کننده های موشــک های بالســتیک قاره پیما و 
»هر گونه فعالیت مخفیانه برای دستیابی به مواد هسته ای 
یا تجهیــزات الزم برای تولیــد مواد هســته ای از خارج از 
ایران«. چنانچه آسوشیتدپرس گزارش داده است، هدف 
از این طرح، برطرف کردن مفادی اســت که کاخ سفید و 
مخالفان برجام در آمریکا از آن به عنوان »نقا یص« توافق 
هسته ای یاد می کنند. طرح مشترک کاتن و کورکر به عالوه 
دارای بندهایی جدید درباره »زمان گریز« هسته ای ایران 
اســت. منظور از این زمان، مدت زمانی است که ایران در 
صورت لغو برجام برای انباشــت مواد هسته ای الزم جهت 
ساخت یک سالح هســته ای نیاز دارد. برجام، زمان گریز 
ایران را یک ســال تعیین کــرده و ســناتورهای آمریکایی  
شــرایط جدیدی را مشــخص کرده اند که با متوقف کردن 
برنامه هسته ای ایران، این زمان را برای مدت های نامعلوم 
در این حد نگاه می دارد. خبرگزاری آسوشــیتدپرس نوشته 
این طرح عمال محدودیت های ایران در زمینه غنی سازی 
اورانیوم، ذخیره ســازی مواد هســته ای و راه اندازی برای 
دستگاه های سانتریفیوژ را دائمی می کنند. طرح مورد نظر 
همچنین خواستار آن اســت که در صورت امتناع ایران از 
اعطای دسترسی های الزم به آژانس بین المللی انرژی اتمی 
 برای بازرسی از سایت های این کشور، از جمله سایت های 

نظامی، این کشور را ناقض توافق هسته ای اعالم کند.
بدون شــک، تصویب این طــرح در ســنای آمریکا 
مترادف با خــروج ایاالت متحــده آمریــکا از برجام تلفی 
می شد. از این رو کاتن و کورکر نتوانستند برخی سناتورها را 

در خصوص این طرح اقناع کنند.

  رایزنی مقامات اروپایی با کنگره آمریکا
طی دو ماه اخیــر شــاهد رایزنی های زیــادی میان 
مقامــات اتحادیه اروپــا و اعضــای کنگره آمریکا بر ســر 
توافق هسته ای بودیم. در تازه ترین این موارد، اخیرا وزیر 
خارجه آلمان در راستای تاکید بر لزوم حفظ برجام با برخی 
مقام های ارشد قوه قانونگذاری آمریکا دیدار کرده است. 
انگلیس، آلمان و فرانســه که ماه ها به دنبال آن هستند تا 
توافق هسته ای با ایران را )حداقل در ظاهر( حفظ کنند از 
مواضع آمریکا در این زمینه نگران هستند و جبهه واحدی 
را تشــکیل داده اند. طبق گزارش رســانه های آمریکایی، 
ســه کشــور اروپایی بدون آنکه دعوتی صورت بگیرد یک 
تیم دیپلماتیک تشــکیل داده و به واشنگتن سفر کردند و 
جلساتی را با مقامات مختلف آمریکا ترتیب دادند تا فشارها 
به آمریــکا در زمینه حفظ برجــام افزایش یابــد. مروری بر 
آخرین مواضع مقامات اروپایی در خصوص برجام، می تواند 
قابل توجه باشــد. امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه 
اخیرا در مصاحبــه ای بار دیگر ضــرورت گفت وگو با ایران 
درباره موشک های بالستیک را مطرح کرد. وی در مصاحبه 
با شــبکه خبری فرانس  2۴ گفت: »من در زمان مناسب به 
ایران سفر خواهم کرد. ما بعد از توافق هسته ای، با ایران 
رابطه داریم و من به تعهداتی که ایجاد شده اند اعتقاد دارم 

و می خواهم به آنها پایبند بمانم.«
ماکرون با وجــود این، بار دیگر ضمــن متهم کردن 
ایــران بــه فعالیت هــای بی ثبات کننــده در منطقه، گفت 
که الزم اســت با این کشــور دربــاره برنامه موشــک های 
بالســتیک گفت وگو شــود. بوریس جانســون، وزیر امور 
خارجه انگلســتان نیز اخیرا در ســفر به ایــران در دیدار با 
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تام کاتن، سناتور جمهوریخواه و یکی از اصلی ترین 
مخالفان برجام در کنگره ایاالت متحده آمریکا طی دو سال 
اخیر تالش زیادی در راستای جلب همراهی سناتورهای 
دو حزب دموکرات و جمهوریخواه با طرح پیشنهادی خود 
در خصوص برجام  کرد. کاتن از ســوی کاخ ســفید مامور 
شــده بود تا با همراهی بــاب کورکر، دیگر ســناتور حزب 
جمهوریخواه طرحی را برای تامین خواسته های  ترامپ از 
سوی کنگره آماده کند. در این طرح، تمامی  دغدغه های 

رئیس جمهور ایاالت متحده مدنظر قرار گرفته بود. با این 
حال کاتن در جلب همراهی سناتورهای حزب دموکرات و 
بخشی از سناتورهای حزب جمهوریخواه در این خصوص 
ناکام ماند. بسیاری از تحلیلگران مسائل آمریکا، ناکامی 
 کاتن در این خصوص را به مثابه مــردودی وی در آزمونی 

بزرگ قلمداد می کنند. 
تام کاتن در طرح مشترک خود با باب کورکر،  خواستار 
حذف بندهای موسوم به غرب آفتاب در برجام شده بود. وی 
همچنین در صدد بود میان توان موشــکی ایران و برجام،  
رابطه ای مســتقیم برقرار کرده  و هرگونه آزمایش و تســت 
موشکی ایران را به مثابه نقض برجام قلمداد کند.  فراتر از 
آن، تام کاتن در طرح پیشنهادی خود اعالم کرده بود که 
ممانعت جمهوری اسالمی ایران از بازرسی آژانس از اماکن 
نظامی کشورمان به مثابه خروج رسمی ایران از برجام تلقی  و 
در آن صورت،  برجام به صورت خودکار لغو شود! همان گونه 
که مشخص است، طرح مشترک کاتن و کورکر  ترجمانی از 
خواسته های غیر عقالنی و مضحکانه   ترامپ در قبال توافق 

هسته ای با ایران بوده است. 
کاتن طــی هفته های اخیــر بــه البیگری های خود 
علیه کشــورمان ادامه داده است. در یکی از تازه ترین این 
موارد،  مدیر اجرایی موسســه مطالعــات امنیتی تل آویو و 
سناتور تام کاتن درباره نحوه مقابله با ایران گفت وگو کردند. 
ژنرال بازنشسته »عاموس یادلین«، مدیر اجرایی موسسه 

مطالعات امنیتی تل آویو در پیامــی  در صفحه توییتر خود 
نوشت: »نشست دیگری با سناتور تام کاتن که فردی جدی 
و قاطع است ، برگزار شد. در این نشست درباره نحوه مقابله 
با ایران، تحوالت در عربســتان ســعودی، بیت   المقدس 
به عنوان پایتخت اســرائیل و نحوه برخورد با کره شــمالی 

گفت وگو کردیم.«
برخی منابع آمریکایی اعالم کرده اند که کاتن خود 
را برای حضور در ســازمان ســیا آماده کند. واقعیت امر 
این اســت که تام کاتن در صدد بود پــس از موفقیت در 
سنای آمریکا برای جلب رضایت سناتورهای هر دو حزب 
دموکرات و جمهوریخــواه در تقابل با برجــام،  موقعیت 

خود را برای تصدی گری ریاســت ســازمان ســیا هموار 
کند. تام کاتن که نســبت به نقش مشــورتی البی آیپک 
و تاثیرگذاری این البی بر تصمیمات  ترامپ آگاه اســت، 
در صدد اســت نهایت تالش خود را جهت جلب حمایت 
صد درصدی صهیونیست ها از خود )جهت تصدی گری 
ســازمان ســیا ( صورت دهد. حتــی تام کاتن کــه از او 
به عنــوان جوان ترین ســناتور آمریکایی یاد می شــود، 
نسبت به نقش آفرینی بیشتر در فضای سیاسی و اجرایی 

ایاالت متحده  بی میل نیست.
سناتور ۴0 ســاله ایالت آرکانزاس نســبت به احتمال 
شکست  ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 
ریاســت جمهوری آمریکا آگاه است. از ســوی دیگر، تام 
کاتن در صدد اســت  مانند تد کروز که یک بار شانس خود 

تیر تام کاتن به سنگ خورد
سناتور افراطی از کنگره آمریکا خشمگین است

را در رقابت های انتخابات درون حزبــی جمهوریخواهان 
امتحان کرد، در این آوردگاه سیاســی )احتماال در ســال 
202۴( حضور پیدا کنــد. او از االن مشــغول زمینه چینی 
برای حضور پررنگ تر در فضای سیاسی کشورش است. در 
این خصوص، حتی ریاست سازمان سیا نیز تام کاتن را به 
لحاظ سیاسی اقناع نخواهد کرد! در هر حال، نباید از حضور 
پررنگ تام کاتن و بیش فعالــی وی در کنگره طی روزهای 

اخیر تعجب کرد. 
گزارش اخیــر روزنامــه نیویورک تایمــز در خصوص 
اعمال تغییرات در ساختار امنیتی و سیاست خارجی آمریکا، 
بیش از پیش از رمز فعالیت های پررنــگ اخیر تام کاتن در 
ســنای آمریکا پرده بر می دارد.  روزنامه »نیویورک تایمز« 
اخیرا به نقل از مقامات ارشــد دولت آمریکا از تصمیم کاخ 
سفید برای کنار گذاشــتن »رکس تیلرسون«، وزیر خارجه 
این کشــور خبر داده اســت. بنا بر  این گزارش، قرار است 
»مایک پومپئو«، رئیس کنونــی آژانس مرکزی اطالعات 

آمریکا )سیا( جایگزین تیلرسون شود.
به نوشته نیویورک تایمز، بر اساس طرح کاخ سفید، 
قرار اســت »تام کاتن«، ســناتور تندروی جمهوریخواه 
هم به عنوان رئیس جدید ســیا، جایگزین پومپئو شــود. 
مقامات آمریکایی که خواســته اند نامشــان فاش نشود، 
به این روزنامه گفته انــد که کاتن برای پذیرش ریاســت 
ســیا، اعالم آمادگی کرده اســت. هم پومپئو و هم کاتن 
به داشــتن مواضع به شدت ضدایرانی مشــهور هستند و 
از متحدان  ترامپ در مســائل سیاســت خارجی به شمار 
می آیند. در جریان رقابت های انتخابات ریاست جمهوری 
سال 2016 ایاالت متحده آمریکا نیز تام کاتن از مدافعان  
 ترامپ در عرصه سیاست خارجی و تقابل با برجام محسوب 

می شد. 
ضمن آنکه تشدید اختالفات میان وزیر امور خارجه 
آمریکا و رئیس جمهور این کشور، گمانه زنی ها در خصوص 
اســتعفای اجبــاری تیلرســون را افزایش داده اســت. در 
ماه های اخیر گزارش های متعددی از روابط تیره »دونالد  
ترامــپ«، رئیس جمهــور آمریکا با  ترامپ منتشــر شــده 
اســت. چند ماه پیش گزارش شــد کــه تیلرســون پس از 
نشســتی با  ترامپ، وی را »کودن« توصیف کرده است. 
به نوشــته نیویورک تایمز، هنوز مشــخص نیســت که آیا  
ترامپ طرح پیشنهادی برای برکناری تیلرسون و جایگزینی 
پومپئــو را تا یید نهایی کرده یــا نه، اما گفته می شــود وی 
 برای ایجــاد تغییــر در رأس دســتگاه دیپلماســی آمریکا 

آماده است.
آنچــه مســلم اســت اینکه تــام کاتــن ســعی دارد 
از موقعیــت فعلی که ناشــی از حضــور  ترامپ در مســند 
ریاســت جمهوری آمریکاست، نهایت اســتفاده ممکن را 
ببرد. در چنین شــرایطی البی گری های وی با سناتورهای 
دو حزب دموکرات و جمهوریخواه بر ســر موافقت با طرح 
پیشنهادی ضد برجامی  وی، حالتی حیثیتی داشته است. 
با این حال به نظر می رسد تام کاتن بازی را به سختی باخته 
است. حتی به نظر می رسد او از سوی  ترامپ نیز بابت عدم 
توانایی در همراه ســازی کنگره با طرح ضد برجامی  خود، 
 مورد عتاب قرار گرفته اســت. با این حال به نظر می رســد 
اتفاقات اخیر   تاثیری در پیوند کاتن با مقامات ارشد سیاسی ، 
اجرایــی و امنیتی ایاالت متحده نداشــته باشــد. کاتن تا 
زمان مشخص شــدن تکلیف خــود،  به عنوان ســناتوری 
 تنــد رو در خدمت اهــداف دونالد  ترامپ در ســنای آمریکا 

خواهد بود.    

 تام کاتــن ســعی دارد از موقعیت فعلی 
کــه ناشــی از حضــور  ترامپ در مســند 
ریاســت جمهوری آمریکاســت، نهایت 
استفاده ممکن را ببرد. در چنین شرایطی 
البی گری های وی با سناتورهای دو حزب 
دموکرات و جمهوریخواه حالتی حیثیتی 

داشته است
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سیاستخارجی

رکس تیلرســون، وزیر امــور خارجه ایــاالت متحده 
آمریکا همزمان با پایان ضرب االجل  ترامپ به کنگره این 
کشور برای بازبینی در توافق هسته ای با ایران،  اظهارات 
قابــل تاملــی را در خصوص برجــام مطرح کرده اســت. 
 تیلرســون که در نشســتی غیررســانه ای در جمع کارکنان 
وزارت خارجه آمریکا صحبت می کرد، گفت واشــنگتن در 
حال رایزنی با متحدان خود بــرای »اجرای کامل« توافق 

هسته ای با ایران است و فعال در برجام خواهد ماند. 
او گفت واشــنگتن در این زمینــه، »حمایت خوبی« 
از متحدان اروپایی خود دریافت کرده اســت. وزیر خارجه 
آمریکا با بیان اینکه توافق هسته ای سال 2015 میان ایران 
و گروه 1+5، ایرادات و نواقصــی دارد، گفت این ایرادات 

باید برطرف شود! 
وی در سخنانی که با نوع سخنان  ترامپ در خصوص 
توافق هســته ای مغایــرت دارد گفته اســت: »فعال ما در 
برجام حضور داریم. کنگره در حال بررسی این توافق است 
تا مشخص کند که آیا چیزی هست که از ما بخواهد ما آن 

را انجام دهیم یا نه.«
در خصــوص اظهــارات تیلرســون نکاتــی وجود 
دارد کــه نمی توان بــه ســادگی از کنــار آنها گذشــت. 
نخســتین نکتــه در این خصوص،  بــه اختالفــات وزیر 
امور خارجــه ایاالت متحــده و رئیس جمهور این کشــور 
بر ســر توافق هســته ای با ایران و نحــوه مواجهه با این 
توافــق باز می گــردد. رکس تیلرســون یک بــار صراحتا 
عنوان کرده اســت که در این خصوص بــا دونالد  ترامپ 
اختــالف نظر دارد. طــی ماه های گذشــته این اختالف 
نظر به انــدازه ای پررنگ شــد که  ترامــپ تصمیم گرفت 
تیلرســون را از تیم بررســی برجام در ایاالت متحده کنار 
بگــذارد. هم اکنون افــرادی مانند مایک پنــس، معاون 
رئیس جمهور آمریــکا و نیکی هیلی، نماینده این کشــور 
 در سازمان ملل متحد بیشــترین نقش را در این خصوص

 ایفا می کنند.
نباید فراموش کرد که امکان مخالفت دوباره  ترامپ 
بــا اظهــارات اخیر تیلرســون وجــود دارد. برخــی منابع 
رســانه ای در ایاالت متحده گزارش داده انــد که با پایان 
مهلت 60 روزه بررسی توافق هسته ای در کنگره آمریکا،  
ترامپ بــه صورت یکجانبــه از برجام خارج خواهد شــد. 
امکان دارد در این مسیر نیکی هیلی نقش مستقیمی  ایفا 
کند و  مانند دو ماه قبل، رئیس جمهور ایاالت متحده را در 
تقابل با توافق هسته ای  ترغیب نماید. »دونالد  ترامپ« 
رئیس جمهور آمریکا که بارها از توافق هسته ای با ایران 
انتقاد کرده، دو ماه پیش از صدور تائیدیه دوره ای پایبندی 
ایران به توافق هســته ای خودداری کرده و پرونده برجام 
را به کنگره فرســتاد. این بار قرار است کنگره دوباره توپ 
را در زمین رئیس جمهور ایاالت متحده بیندازد. بنابراین، 
نباید روی ســخنان تیلرســون در خصوص باقــی ماندن 
واشنگتن در برجام حساب ویژه ای باز کرد. وی ماه هاست 
اعتبار خود به عنوان وزیر امور خارجه آمریکا را از دســت 

داده است. 
نکته بعدی در این خصوص،  به اظهارات تیلرسون در 
خصوص »لزوم اصالح برجام« باز می گردد. واقعیت امر 
این است که وزیر امور خارجه ایاالت متحده طرفدار انعقاد 

توافق ثانویه با ایران اســت. وی در صدد است اصالحات 
پیشنهادی  ترامپ از جمله بازرسی آژانس بین المللی انرژی 
اتمی از اماکن نظامی در ایران، حذف بند مربوط به پایان 
محدودیت های زمانی برجام )بندهای موســوم به غروب 
آفتاب( و اعمال محدودیت در برنامه موشــکی ایران را در 
قالب توافقی ثانویه با ایران لحاظ کند. استدالل تیلرسون 
این است که در چنین شــرایطی، برجام به قوت خود باقی 

خواهد ماند !
  این در حالی است که انعقاد هر گونه توافق ثانویه ای 
در این خصــوص،  در مغایرت با توافق اصلــی و اولیه قرار 
داشته و نماد نقض عینی برجام محسوب می شود. از سوی 
دیگر، جمهوری اسالمی ایران بارها عنوان کرده است که 
در خصوص برنامه موشکی خود اساسا مذاکره ای با ایاالت 
متحده یا هیچ کشور دیگری نخواهد داشت. بنابراین، طرح 
پیشنهادی وزیر امور خارجه آمریکا در این خصوص محکوم 

به شکست خواهد بود. 
نکته ســوم در مورد اظهــارات رکس تیلرســون،  به 
خوشبینی وی نسبت به بازی سران اروپایی در زمین ایاالت 
متحده و دولت  ترامپ باز می گردد. وی تاکید کرده است که 
در این خصوص سیگنال های خوبی از کشورهای اروپایی 
)به صورت خاص  تروییکای اروپایی( دریافت کرده است. 
بدیهی است که طی ماه های گذشته مالقات های زیادی 
میان سران اروپایی و مقامات آمریکایی بر سر برجام صورت 

گرفته است. 
نقطه اوج ایــن مالقات هــا، دیدارهایی بــود که در 
شــهریور ماه امســال در حاشــیه برگزاری مجمع عمومی 
ســازمان ملل متحد میان ســران اروپایی و رئیس جمهور 
آمریکا برگزار شد. در آن دیدارها، از سوی امانوئل ماکرون، 
رئیس جمهور فرانسه تعهداتی به  ترامپ در خصوص اعمال 

فشار به ایر ان بر سر برنامه موشکی کشورمان داده شد. پس 
از آن نیز فرانسه سعی کرد با حمایت از مذاکره بر سر توان 
موشکی ایران و اعمال محدودیت های زمانی بیشتر بر سر 
برنامه هسته ای ایران، عمال خواســته های کاخ سفید از 
خود را برآورده سازد. با این حال مواضع جمهوری اسالمی 
ایران در این خصوص کامال مشخص است. ایران بارها از  
تروییکای اروپایی خواسته است تا مواضع خود را در قبال 
برجام روشــن کرده و به جای بازی دوگانه و مبهم،  به فکر 
عمل به تعهدات خود در قبال توافق هسته ای باشند. در غیر 
این صورت، اتحادیه اروپا نیز در نقض برجام و پایان توافق 
 هسته ای و نقض عهد رسمی و علنی آمریکا مقصر قلمداد 

خواهد شد. 
در نهایت اینکه تجربه یک ســال اخیر نشــان داده 
اســت که  ترامپ در بســیاری از مــوارد، خصوصا مســاله 
برجام توجهی نسبت به سخنان وزیر امور خارجه کشورش 
نمی کند. از ســوی دیگــر، حتی اگــر  ترامپ بــه راهکار 
پیشــنهادی تیلرســون در این خصوص تن دهد و به جای 
اصرار بر اصالح توافق موجود، روی گزینه ای به نام توافق 
ثانویه با ایران متمرکز شود،  دوباره با پاسخ منفی کشورمان 

مواجه خواهد شد. 
بنابراین، نســخه پیشــنهادی تیلرســون به  ترامپ 
نیــز در نهایــت نمی تواند بــرای کاخ ســفید و متحدان 
آن در تقابل با ایران کارســاز باشــد. تنها راه پیش روی 
ایاالت متحــده آمریــکا در این معادلــه،  پذیرش توافق 
هســته ای به شــکل کنونی و عمل کردن دقیــق به آن 
اســت. بر همگان مسجل اســت که دولت های اوباما و  
ترامپ هر دو طی دو سال اخیر با کارشکنی و نقض عهد 
در قبال توافق هســته ای، مانع  اجــرای صحیح و کامل 

آن شده اند.   

رمزگشایی از اظهارات اخیر تیلرسون

معمای ترامپ و  وزیر ناتوان
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خبرنگار



همان گونه که مستحضر هستید مهلت دو ماهه 
کنگره آمریکا برای بررســی خواسته های  ترامپ 
در قبال توافق هسته ای با ایران به پایان رسیده 
است. به نظر شما ایاالت متحده در این خصوص 

چه رویکردی را  پیش خواهد گرفت؟
  من تصور می کنــم که ایاالت متحــده آمریکا در 
ظاهر و به صورت شــکلی پایبندی خود را نسبت به توافق 
هسته ای اعالم خواهد کرد. با این حال در عمل اقداماتی 
صورت خواهد داد تا مانع از انتفاع ایران از این توافق شود. 
نمونه این رفتار را طی دو ســال اخیر مشــاهده کرده ایم. 
واشــنگتن همواره در صدد بوده اســت ایران را از مواهب 
برجام محروم کند. همچنین به صــورت همزمان، ایاالت 
متحده آمریــکا در منطقه و بــا اســتفاده از دالرهای نفتی 
سعودی نیز سعی دارد فشارهایی را به کشورمان وارد آورد. 
از سوی دیگر،  ما شاهد هستیم که کشورهای اروپایی نیز 
در راستای مهار ایاالت متحده آمریکا و ممانعت از اقدامات 
ضد برجامــی  آن در عمل اقدامی  صــورت نمی دهند. آنها 
تاکنون به واشنگتن فشــاری در خصوص نقض عهدهای 
مکرر آن در قبال توافق هســته ای وارد نکرده اند. حتی در 
مواردی مانند مسائل امنیتی و موشکی نیز شاهد همراهی 
کشــورهای اروپایی با ایاالت متحده هســتیم. مروری بر 
مواضع مقامات فرانســوی و انگلیسی این مســاله را مورد 
تایید قرار می دهد. هم اکنون زمزمه هایی مبنی بر هم پیمانی 
واشــنگتن و  تروییکای اروپایی در راســتای تحدید توان 
موشــکی و نظامی ایران شــنیده می شــود. موضوعی که 
جمهوری اسالمی ایران قدرتمندانه در برابر آن ایستادگی 

خواهد کرد. 
به مواضــع کشــورهای اروپایی در قبــال توافق 
هسته ای با ایران اشاره کردید. مقامات اروپایی 
به صورت مــداوم از تعهد خود به برجام ســخن 
می گویند و حتی در ظاهر مواضع ایاالت متحده و 
خصوصا دولت  ترامپ را در این خصوص محکوم 

می کنند. نظر شما در این خصوص چیست؟
  همان گونه که اشــاره کردم، اتحادیــه اروپا در 
راستای مهار اقدامات ضد برجامی  ایاالت متحده آمریکا، 

در عمل موضع قاطعانه ای اتخاذ نکرده است. در جریان 
ســفر اخیر بوریس جانســون، وزیر امور خارجه انگلیس 
در ایران و در جریان دیدارهایی کــه میان وی و مقامات 
کشــورمان صورت گرفت،  اعتراض کشــورمان نســبت 
به انفعــال و حتی همراهــی انگلیس با نقــض عهدهای 
آمریکا به وی منتقل شــد. با این حال وی صراحتا عنوان 
کرد کــه باتوجه به فشــارهای ایاالت متحــده آمریکا در 
خصوص مــراودات بانکــی و اعتبــاری با ایــران، عمال 
نمی توان اقدامات بیشــتری را در ایــن خصوص صورت 
داد. بدون شــک این مواضع نشــان دهنده تاثیر پذیری 
عملی کشــورهای اروپایی از  ترس و وحشــتی اســت که 
ایاالت متحده در خصوص عادی ســازی روابط بانکی و 

اعتباری با ایران ایجاد کرده است. 
یکــی از گزینه هایــی که از ســوی رســانه های 
آمریکایی مطرح می شود، احتمال خروج یکجانبه 
ایاالت متحده از توافق هسته ای با ایران است. 
به نظر شــما این اقــدام  چه تبعاتی بــرای دولت  

ترامپ و ایاالت متحده آمریکا خواهد داشت؟

  بدون شــک خروج از برجام تبعات سختی برای 
ایاالت متحده آمریکا خواهد داشــت. آنهــا با این اقدام، 
 راه هر گونه مذاکره ای با دیگر کشورهای دنیا در خصوص 
مسائل بین المللی را خواهند بست و به  بی تعهدی محض 
در نظام بین الملل متهم خواهند شد. البته این اتهام کامال 
واقعیت دارد و در موارد قبلی از جمله مذاکره بر سر پرونده 
هسته ای کره شــمالی نیز شــاهد این  بی تعهدی از سوی 
طرف آمریکایی بوده ایم. رفتارهای دولت آمریکا، خصوصا 
اقدام اخیر دونالد  ترامپ در به رســمیت شــناختن قدس 
به عنوان پایتخت رژیم اشــغالگر قدس نشان می دهد که 
واشنگتن نسبت به هیچ گونه تعهدی در نظام بین الملل، 
حتی نسبت به قطعنامه های شــورای امنیت سازمان ملل 
متحد )که خــود در تصویــب آنها نقش ایفا کرده اســت ( 
پایبند نیست. حتی این کشــور نسبت به پیمان اسلو پایبند 
نبوده اســت. این قاعــده در خصوص دیگــر معاهدات و 
پیمان های بین المللی نیز صادق است. رهبرمعظم انقالب 
نیز بارها نسبت به این  بی تعهدی مقامات آمریکای تاکید 

فرموده اند. 
از سوی دیگر،  جمهوری اســالمی ایران در صورت 
بر هم خوردن توافق هســته ای و لغو آن از ســوی ایاالت 
متحده آمریکا،  فعالیت های هســته ای خــود را  مانند قبل 
و حتی به صورتــی جدی تر از ســر خواهد گرفــت. ما در 
دوران تحریــم، توانســتیم بــه غنی ســازی 20 درصدی 
دســت پیدا کنیم. همچنین در دوران جنگ تحمیلی که 
ایاالت متحده و بسیاری دیگر از کشورهای دنیا در جنگ 
با ما قرا ر داشتند و حتی ســیم خاردار به ما نمی دادند، ما با 
تمامی  وجود مقاومت کردیم و پیروز شدیم. هم اکنون ما 
در سایه توانایی فرزندان غیور این کشور و دانشمندان خود 
در حوزه هسته ای و موشــکی به نقاط افتخار آمیزی دست 
پیدا کرده ایم. تولید موشک های بالســتیک و نقطه زن، 
 موفقیت بزرگی اســت که ایاالت متحده آمریکا نیز نسبت 
به آن به شدت وحشت دارد. ما بدون شک روی پای خود 
خواهیم ایستاد و با تکیه بر اقتصاد مقاومتی،  در زمینه های 
مختلف از جملــه حوزه های دفاعی و هســته ای بیشــتر 

خودکفا خواهیم شد.  

تبعات سخت خروج

محمد جواد جمالی نوبندانی   در گفت وگو با مثلث

 مهلــت 60 روزه کنگره آمریکا 
برای بررسی نحوه مواجهه با برجام 
به پایان رسیده است. در این میان، 
 گمانه زنی های مختلفی در خصوص 
نحــوه مواجهــه دولــت  ترامــپ با 
برجام مطرح می شود. برخی منابع 

آمریکایی از احتمال خروج  ترامپ از توافق هسته ای 
و برخی دیگر از احتمال اعالم پایبندی کلی کاخ سفید 
نسبت به برجام خبر می دهند. از سوی دیگر،  اگرچه 
کشورهای اروپایی بر لزوم حفظ برجام تاکید کرده اند 
اما همچنان شاهد مواضع دو پهلو و مبهم آنها در قبال 
توافق هسته ای هستیم. در این خصوص گفت وگویی 
با محمد جواد جمالی نوبندانی، عضو کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی انجام 

داده ایم که از نظرتان می گذرد .
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تاکتیک جدید لندن 
سفر اخیر بوریس جانسون، وزیر خارجه بریتانیا به ایران از ابعاد مختلفی قابل بررسی است؛ برخی این سفر 
را نویدبخش روابط بهتر تهران و لندن ارزیابی کرده و برخی دیگر معتقدند که انگلیس در سیاست هایش از آمریکا 
پیروی می کند و نباید خیلی مثبت به این مســأله نگاه کرد. در این پرونده به بررســی روابط ایران و بریتانیا در دوره 
پسابرجام همزمان با حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید، حوزه های همکاری و موانع موجود بر سر راه بهبود روابط 
فیمابین پرداخته ایم. همچنین این پرسش مورد تحلیل قرار گرفته است که بریتانیا در قالب و چهره جدیدی که از 

خود بروز داده، چگونه با ایران تعامل خواهد داشت.  بین الملل

تیتر   یک

روابط انگلیس و ایران بعد از انقالب فراز و نشیب های 
بسیاری را پشت سر گذاشته اســت و شاید به همین خاطر 
سفر اخیر بوریس جانسون، وزیر خارجه انگلیس به تهران 
بسیار مورد توجه رسانه های داخلی و خارجی قرار گرفت. 
جانسون شنبه ۹ دسامبر)۱۸ آذر( وارد تهران شد و یکشنبه 
بعد از ظهر تهران را به مقصد لندن تــرک کرد. او طی این 
سفر با حسن روحانی، رئیس جمهور، محمدجواد ظریف، 
وزیر خارجه، علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی 
و علی الریجانی، رئیس مجلس درباره طیف گســترده ای 
از مسائل گفت وگو و رایزنی داشــت. جانسون پس از این 
سفر با حضور در پارلمان بریتانیا ضمن »سازنده« خواندن 
مذاکرات خود با مقامات ایران در جریان سفرش به تهران 
از آغاز جدیدتریــن فصل روابط ایران بــا انگلیس به دنبال 
حصول توافق هسته ای برجام خبر داد. این سفر اولین سفر 
جانسون به ایران بود؛ پیش از او فیلیپ  هاموند، وزیر خارجه 
پیشین بریتانیا در شهریور ۱3۹4 به منظور بازگشایی سفارت 
انگلستان در تهران به ایران سفر کرده بود. بهرام قاسمی 
 ســخنگوی وزارت امور خارجــه پیش از این بــا اعالم این 
سفر عنوان کرده بود که در این سفر آخرین وضعیت روابط 

دوجانبه به خصوص در حــوزه همکاری های اقتصادی دو 
کشور، گسترش روابط تجاری و بانکی، مسائل منطقه ای 
و تحــوالت بین المللی مــورد گفت وگو و تبــادل نظر قرار 

خواهد گرفت. 
بوریس جانســون قبل از ســفر به تهران در عمان با 
مقامات این کشور از جمله ســلطان قابوس پادشاه دیدار 
کرده اســت. خبرگزاری دولتی عمان در این رابطه نوشته 
است که سلطان قابوس در این دیدار درباره روابط دو جانبه و 
مسائل منطقه ای با وزیر امور خارجه بریتانیا گفت و گو کرده 
است. یوسف بن علوی، وزیر امور خارجه عمان هم در این 
دیدار حضور داشت. ســلطان قابوس که از سال ۱۹۷۰ بر 
عمان حکمرانی می کند، روابط حســنه ای بــا ایران دارد و 
بارها میان ایران و غرب میانجیگری کرده اســت. سلطان 
قابوس در سال ۲۰۱3 بانی دیدارهای محرمانه مقام های 
ایرانی و آمریکایی در مسقط بود که آن دیدارها مقدمه ای 
برای مذاکرات درباره برنامه هسته ای ایران شد. از این رو 
پس از این سفر، گمانه زنی هایی مطرح شد مبنی بر اینکه 
شاید وزیر انگلیسی در این سفر حامل یک پیام مهم برای 
ایران بوده  و به همین خاطر نیز پیش از ســفر به تهران به 

عمان رفته است. 
بوریس جانســون، شــهردار ســابق لندن که هرگز 
در گذشــته پســت کابینه ای نداشــته و به گویــش و بیان 
غیرسیاســی معــروف اســت، یکــی از برجســته ترین 

شــخصیت ها در مبارزات انتخاباتی برای خروج بریتانیا از 
اتحادیه اروپا بود که در رای گیــری برگزیت در ۲3 ژوئن به 
اوج خود رسید. جانسون پیش از حرکت به مقصد تهران، 
ایران را کشــوری مهم در منطقه  راهبردی امــا بی ثبات و 
متالطم خاورمیانه توصیف کرد و گفت که این منطقه برای 
امنیت و رونق انگلســتان اهمیت دارد. او همچنین ادامه 
داد: »اولین سفر من به ایران فرصتی برای گفت وگوهای 
بیشتر درخصوص برخی مسائل حساس از جمله چگونگی 
یافتن راه حلی برای پایان درگیری ویرانگر یمن و تضمین 
دسترسی بیشتر نهادهای امداد رســانی برای کاهش رنج 

شدیدی است که مردم آن کشور متحمل می شوند.« 
جانسون پیش از این سفر تاکید کرده بود که در دیدار 
با مقامات ایرانی بر حمایت انگلســتان از توافق هسته ای 

تاکید خواهد کرد. 

  موضوع زاغری
اما سفر جانسون به ایران در شرایطی انجام گرفت که 
فضاسازی های بسیاری پیرامون ارتباط این سفر با پرونده 
خانم نازنین زاغری، فرد دو تابعیتی ای که در رابطه با برخی 
مســائل در ایران در بازداشت به ســر می برد، مطرح شد. 
همچنین وزیر خارجه انگلیس نیز گفته بود که می خواهد در 
جریان این سفر با مقامات ایران درباره آزادی زندانی های 

دوتابعیتی صحبت کند. 
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موانع روابط
کارشناس مسائل اروپا 

درگفت وگو با مثلث

تداوم بحران
ریاض وارد دور تازه ای از تنش ها 

با حوثی ها می شود

زمان اجماع
واشنگتن و تل آویو از مشکالت 

داخلی کشورهای عربی بهره بردند

روزنامه انگلیســی گاردیــن به نقل از همســر نازنین 
زاغری اعالم کرد که وزیر خارجه انگلیس در سفر به تهران 
تالش خواهــد کرد که با رئیــس قوه قضائیه ایــران دیدار 
کند تا در ارتباط با پرونده نازنین زاغــری رایزنی و گفت وگو 
داشته باشــد. در این رابطه حمید بعیدی نژاد، سفیر ایران 
در انگلیس نیز گفت: »روابط ایران و انگلیس بسیار فراتر 
از موضــوع زندانی هــای دو تابعیتی  اســت و این موضوع 
تنها یکی از مواردی اســت که در جریان ســفر جانســون 
مطــرح خواهد شــد.« این در حالی اســت که بر اســاس 
اخباری کــه خبرگزاری هــای داخلی منتشــر کردند، وزیر 
امورخارجه انگلیس پس از بازگشت از ســفر خود به ایران 
با ارزشــمند خواندن این ســفر، گفت که از مقامات ایرانی 
خواسته به دالیل انسان دوستانه زندانیان بریتانیایی را آزاد 
کنند.  بوریس جانسون، وزیر امور خارجه انگلیس که یک 
روز بعد از بازگشت از سفر به ایران برای توضیحاتی درباره 
ســفرش به پارلمان بریتانیا رفته بود گفت کــه در دیدار با 
مقام های ایرانی بر خواســت خود مبنی  بر آزادی زندانیان 
بریتانیایی در ایران پافشــاری کرده است. جانسون تاکید 
کرد: »من در ایران با استناد به دالیل بشر دوستانه خواستار 
آزادی زندانیان بریتانیایی بازداشت شده شدم. این موضوع 
پیچیده ای اســت و افراد و نهادهای متفاوت جداگانه ای 
در ایران دخیل هســتند. من نمی خواهم در این باره امید 

کاذب ایجاد کنم.«
نازنیــن زاغــری کــه از فروردیــن ۱3۹۵ بــه اتهام 
تالش علیه نظــام در زنــدان به  ســر می برد به پنج ســال 
حبس محکوم شده اســت. کمال فروغی، دیگر شهروند 
ایرانی - بریتانیایی، ۷۷ ســاله و مقیم انگلیس است که در 
اردیبهشت سال ۱3۹۰ بازداشت شد و به اتهام جاسوسی و 
در اختیار داشتن نوشیدنی های الکلی به هشت سال زندان 
محکوم شده است. بر اساس این گزارش، بوریس جانسون 
در ماه نوامبر سال جاری در مجلس عوام انگلیس گفته بود 
که نازنین زاغری کــه کارمند بنیاد خیریه تامســون رویترز 
اســت، هنــگام دســتگیری در ایــران مشــغول آموزش 
روزنامه نگاران بوده است. سخنان جانسون در حالی بیان 
شد که بارها از سوی خانواده زاغری و دولت انگلیس ادعا 
شــده بود که دلیل ســفر وی به ایران تنها دیدار با خانواده 
بوده  و به هیچ وجه کارهای خیریه بنیاد تامســون رویترز را 
در ایران انجام نمی داده اســت. خانــواده نازنین زاغری و 
رسانه های انگلیس بر این باورند که اظهارات اخیر جانسون 
در پارلمان پرونده این شهروند دو تابعیتی را با مشکل مواجه 

کرده است.

  بدهی 450 میلیون پوندی!
از ســوی دیگر چندماه پیش هم زمان با مطرح شدن 
ســفر وزیر خارجه بریتانیا، بحــث پرداخــت مطالبه 4۵۰ 
میلیون پوندی انگلســتان به ایران از سوی رسانه های دو 
کشــور مطرح و مورد تایید مســئوالن تهــران و لندن قرار 
گرفت ؛ بدهی ای  بالغ بر 4۵۰ میلیون پوند و مربوط به خرید 
تســلیحات از انگلیس توســط رژیم پهلوی کــه در نتیجه 
احکام دیوان داوری الهه طی ســال های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۹ 
قطعی شده است اما ســران بریتانیا به بهانه های مختلف 

تاکنون از اجرای آن سر باز زده اند.
اواخر آبان مــاه، رویترز طی گزارشــی اعالم کرد که 
»بوریس جانســون«، وزیر خارجه و »فیلیــپ  هاموند«، 
وزیر خزانه داری انگلیس با پرداخت بدهی ایران موافقت 

کرده اند. اگر چه این رسانه انگلیسی تالش کرد این موضوع 
را به پرونده خانم زاغری پیوند بزند؛ اما مسئوالن جمهوری 
اسالمی ایران به ویژه سفیر کشورمان در لندن تاکید کردند 
که این بدهی ربطی به ماجــرای نازنین زاغری ندارد. او در 
این رابطــه گفت: » پرداخت مطالبــه 4۵۰ میلیون پوندی 
ایران از انگلیــس در رابطه بــا پرونده معامله تســلیحاتی 
ســال ۱۹۷4 میالدی، ارتباطی با پرونده نازنین زاغری که 
به اتهامات امنیتی در ایران بازداشــت شده  یا سایر مسائل 
ندارد.« پیش تر ســفیر ایــران در انگلیس در  بــار ه نتایج 
پیگیری های به عمل  آمده برای دریافت مطالبات مربوط به 
قرارداد تسلیحاتی با انگلیس، گفت: »این پرونده با ابعاد 
حقوقی گسترده، سال ها ست که توسط تیم حقوقی ایران 
پیگیری می شود و روند طبیعی خود را طی می کند و بر اساس 
شــواهد و اطالعات به دســت آمده، این پرونده در مراحل 
نهایی اســت که با حل آن یکی از طوالنی ترین اختالفات 

حقوقی دو طرف تسویه خواهد شد.« 

  اهداف اقتصادی
از ســوی دیگر بعد از به ثمر رســیدن برجام ما شاهد 
رفت و آمد هیات های اروپایی به ایران بوده و هستیم. وزرای 
خارجه فرانسه و آلمان در سال های اخیر بارها به تهران آمده 
و با مقام ها و مسئوالن ایرانی دیدار و گفت وگو کرده اند، اما 
سفر بوریس جانسون، وزیر امور خارجه بریتانیا از آن جهت 
مهم اســت که روابط دو کشــور در دهه اخیر با فرازوفرود 
فراوانی روبه رو بوده است. وزیر امور خارجه بریتانیا در صدر 
هیاتی اقتصادی به ایران ســفر کرد. هیات اقتصادی ای 
که جانسون را در این سفر همراهی کردند برای مذاکراتی 
پیرامون فعالیت هــای بانکــی دوجانبه به ایــران آمدند. 
بانک ها و موسسات مالی در انگلیس به صورت خصوصی 
اداره می شوند. این بانک ها و موسسات بعد از برجام همواره 
با  ترس و هراس از جریمه های ایاالت متحده با مالحظات 
زیادی اقدام به همکاری بانکی با ایران می کردند. جانسون 
در ســفر به ایران ظاهرا تالش کرده تــا تضمین های الزم 
میــان دو کشــور را ایجاد کند تــا همکاری هــای بانکی و 
اقتصادی بدون این مالحظات دنبال شــوند. زیرا پس از 
برجام با وجود اینکه تالش هایی از سوی بریتانیا برای  ترمیم 
روابط به عمل آمد اما در ایران بــه دلیل نگاه منفی موجود 
نســبت به سیاســت های بریتانیا تغییری در روابط حاصل 
نشد و طی دو سال اخیر همکاری دو کشــور به ویژه در بعد 
اقتصادی و تجاری در سایه  این روابط با فضای برجام تطابق 
نداشت به همین دلیل از آنجا که سردی روابط تهران-لندن 
بر برجام هم سایه افکنده اســت، بوریس جانسون در سفر 
خود به تهران عالوه بر مذاکره پیرامون مسائل اقتصادی 
و منطقه ای بیشتر به دنبال عادی ســازی روابط انگلیس و 

ایران است.
آمریکا به ویژه بعد از انتخــاب دونالد  ترامپ به عنوان 
رئیس جمهوری به دلیل رویکــرد جمهوریخواهانه  ترامپ 
از برجام ناراضی است و تالش می کند از هر فرصتی برای 
اعمال تحریم های تازه  اســتفاده کند. از این رو بانک ها و 
نهادهای اقتصادی کشــورهای اروپایی برای همکاری با 
ایران مالحظات زیادی را در نظر می گیرند. اخیرا نیز بانک 
مرکزی بریتانیا دغدغه هایــی را در ارتباط با همکاری های 
اقتصادی با ایران مطرح کرده بود که انتظار می رود در سفر 
جانسون به ایران این مشــکالت برطرف شوند. همچنین 
حمید بعیدی  نژاد، ســفیر ایــران در انگلیــس در توضیح 

اینکه آیا در ســفر بوریس جانســون به تهران، در رابطه با 
گشایش های برجام هم رایزنی خواهد شــد، گفته بود که 
قطعا یکی از محورهای اصلی این سفر و بحث هایی که در 
جریان سفر انجام خواهد شد، موضوع اجرای موثر برجام 

خواهد بود. 

  انگلیس هم پیمان نزدیک آمریکا
با وجودی که ســفر جانســون به ایران از جنبه های 
بسیار مثبتی قابل ارزیابی است اما از دیگر سو در همکاری 
و مراوده با کشوری با سابقه و پیشــینه بریتانیا همواره باید 

عینک بدبینی را به چشم داشته باشیم. 
درواقع مــا باید بپذیریــم که انگلیــس نزدیک ترین 
هم پیمان ایاالت متحده و حتی نزدیک تر از رژیم اسرائیل 
در جهان به شمار می آید و سیاست های انگلیس و ایاالت 
متحده در بسیاری از موارد نه فقط همسو است بلکه به هم 
گره خورده   بنابراین بر اساس برخی تحلیل های ارائه شده، 
ممکن اســت در برخی مــوارد اختالف نظرهای سیاســی 
میان سیاستمداران دو کشور پیش آید اما استراتژی کلی 
واشــنگتن و لندن کامال یکی اســت و اغلب این دو کشور 
تالش می کنند از دو زاویه مختلف وارد ماجراها شوند تا به 
هدف استراتژیک خود برسند. پس از پایان جنگ جهانی 
دوم تقریبا جنگی نیســت که ایاالت متحده به راه انداخته 
باشد و انگلیس در کنار آن نباشد و بر عکس آن نیز صحیح 

است.
اگر توجه داشــته باشیم که جانســون قبل از سفر به 
تهران به مسقط سفری کوتاه داشت و توجه داشته باشیم که 
عمان معموال نقش میانجی را میان ایران و ایاالت متحده 
بازی می کرده، می توانیم تصور کنیم که شــاید جانســون 
در صدد بوده اهداف ســفر خود به تهــران را با تالش های 
عمان جهــت میانجیگری میــان ایران و ایــاالت متحده 
هماهنگ کند. البتــه اینها در حد گمانه زنی اســت و هنوز 
کامال مشخص نیست که هدف اصلی جانسون از سفر به 
ایران چه بوده است؟ رایزنی در مورد آزادی بازداشتی های 
دوتابعیتی، گفت گوهای دوجانبــه و مباحث اقتصادی یا 

پیام رسانی از سوی واشنگتن!

  بوریس جانسون کیست؟
جانســون در ابتدا به عنــوان یــک روزنامه نگار ضد 
اتحادیه اروپا در بروکســل شــناخته شد و ســپس با حزب 
محافظه کار وارد سیاست شــد و همزمان با حضور در یک 
مجموعه طنز تلویزیونی بر شهرتش افزود. توانایی اش در 
جذب مردم با رفتار عجیب و شوخ طبعی اش به او کمک کرد 
مردم یکسری از رســوایی هایش را فراموش کنند؛ ازجمله 
اخراج از تیم سیاســی حزب بــه جرم دروغ گفتــن در مورد 
یک رابطه عاشــقانه. انتصابش به عنوان وزیر امور خارجه 
غیرمنتظره بود. خانم  ترزا می   در سمت قبلی خود به عنوان 
وزیر کشور، اجازه نداد جانســون به عنوان شهردار لندن، 
توپ های آب پاشــی را که از آلمان خریداری کرده بود در 

انگلستان استفاده کند و به نوعی او را تحقیر کرد.
خانم می  در ســخنرانی آغاز رهبری اش در تاریخ 3۰ 
ژوئن جانســون را مورد تمســخر و انتقاد قرار داد و تجربه 
خود در مذاکره با همتایان اروپایی را با تجربیات جانسون 
مقایســه کرد. می  با تمســخر گفــت: »آخرین بــاری که 
 با آلمانی هــا معامله کرد با ســه توپ آب پاش دســت دوم

 برگشت.«  
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جناب ساداتیان، به نظر شما اهداف اصلی سفر 
بوریس جانسون،  وزیر خارجه بریتانیا به ایران 

را چه مواردی می توان عنوان کرد؟
   یکی از اهداف مهم جانسون در این سفر افزایش 
مناســبات اقتصادی تهران و لندن به گونه ای اســت که 
آمریکا از توســعه مناســبات طرفین خشــمگین نشــود. 
همچنین اروپایی ها و بــه تبع آن لنــدن، به دنبال آرامش 
منطقه هســتند تا بتوانند از بــازار منطقه اســتفاده کرده و 
از بحران های اقتصادی ســال های گذشــته خود فاصله 
بگیرند. یکی دیگــر از اهداف گفت وگو در مورد مســائل 
منطقه بوده است  چرا که اروپا و از جمله انگلیس می دانند 
که بحران در منطقه خاورمیانه می تواند امنیت آنها را دچار 

مشکل کند. 
از دیگــر ســو انگلیس پــس از دســتیابی ایــران و 
قدرت های بــزرگ جهان بــه توافق هســته ای در امتداد 
تصمیم این کشــور بــه خــروج از اتحادیه اروپــا با هدف 
بهره گیری از مزیــت اقتصادی رابطه با کشــورهای مهم 
منطقه از جمله جمهوری اسالمی ایران متمرکز شده است. 
مقام های لندن به دنبال آن هســتند تــا در زمینه تجارت و 
مراودات اقتصادی با ایران به جایگاه مهمی  دست یابند و از 
قافله رقابت با دیگر اعضای کشورهای اتحادیه اروپا عقب 
نمانند. از این منظر حفظ برجام و تقویت رابطه اقتصادی 

با ایران به نقطه مهمی  در سیاست خارجی انگلیس تبدیل 
شــده اســت تا جایی که آنها به یکی از مهم ترین حامیان 
توافــق هســته ای در مواجهه بــا کارشــکنی های دولت 
آمریــکا تبدیل شــده اند. در واقــع مقام هــای بریتانیایی 
حساب ویژه ای برای گســترده کردن روابط تجاری خود با 
ایران باز کرده اند و نمی خواهنــد با از میان رفتن برجام، از 
منافعی که در زمینه اقتصادی برای خود در نظر گرفته اند 

 بی بهره بمانند.
دومین هدف از سفر وزیر خارجه انگلیس را می توان 
در راســتای حفظ و تقویت رابطه سطح باالی دیپلماتیک 
با تهــران تحلیل کــرد. ایــران در بحبوحــه بحران های 
منطقه ای، نقش آفرینی موثری در مبارزه با تروریسم داشته 
و به رغم صف  آرایی جدیــد برخی از بازیگــران منطقه ای 
علیه کشــورمان که در میان آنهــا نام برخــی از متحدان 
سنتی انگلیس هم دیده می شود، مقام های بریتانیایی به 
اهمیت جایگاه منطقه ای ایران وقوف دارند و از این منظر 
می خواهند با حفظ رایزنی های منطقه ای با ایران، از دایره 
گفت وگوهــای منطقه ای برای حــل بحران های جاری و 
حفظ منافع ســنتی خود در خاورمیانه خارج نشوند و مسیر 

گفت وگوها را پیرامون آینده منطقه باز نگه دارند.
با وجود این اهداف و عبور تهران و لندن از اختالفات 
مربوط به مســأله هســته ای، همچنــان برخی مســائل 

تهران - لندن ؛ متفاوت از اروپا
گفت وگو  با ساداتیان، دیپلمات پیشین ایران در بریتانیا 

اختالفی میان دو کشــور پابرجاست. پرونده ادعای غرب 
علیه برنامه های موشــکی ایران و مســأله حقوق بشــر و 
پاره ای از اختالفــات دوجانبه از جمله این موارد اســت. 
این در حالی اســت که جدیت جمهوری اسالمی ایران در 
باب تقویت رابطه بــا جهان غرب که پیــش از این در حل 
موضوع هسته ای، خود را نشــان داده بود، اینک در سایه 
تداوم بخشــی به گفت  وگوهای ســطح باالی سیاســی با 

اتحادیه اروپا بازتاب یافته است.
آیــا می توان گفــت  در فضــای فعلــی و به دنبال 
روی کار آمــدن دونالــد  ترامــپ در آمریــکا و 
بحران آفرینی هــای وی، اکنــون کشــورهای 
اروپایی درصدد بازیافت نقش خود در خاورمیانه 

هستند؟
   به نظر می رسد که قدرت های صنعتی اروپایی که 
از قرن های پیش در خاورمیانه حضور داشتند ولی حضور 
آمریکا در خاورمیانه نفوذ آنها را در قرن بیستم کاهش داده 
بود، می خواهند از شرایط پیش آمده بیشترین بهره برداری 
را کرده و نقش تاریخی خود را احیا کنند. همچنین سیاست 
خارجی بریتانیا هماننــد دیگر کشــورهای اروپایی تابعی 
از منافعش اســت و در ایــن چارچــوب عالقه مند به حفظ 
ثبــات و آرامش در منطقه اســت و به همین خاطر شــاهد 
فاصله گیری سیاست خارجی این کشور با آمریکا در برخی 
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مسائل هستیم.
بــه نظر شــما به دســت آمدن توافق هســته ای 
چقدر در  ترمیم روابط ایران با کشورهای اروپایی 

نقش آفرین بوده است؟
   پس از دســتیابی به توافق برجام شــاهد بودیم 
که وزرای امور خارجه و همچنیــن دیگر وزرای اقتصادی 
کشورهای اروپایی به تهران سفر کردند تا با همتایان خود 
برای گسترش همکاری ها صحبت کنند. در این چارچوب 
نیز فیلیپ  هامونــد، وزیر امــور خارجه ســابق بریتانیا در 
تابســتان ســال ۹4 با ســفر به تهران تالش کرد تا از این 

طریق روابط تجاری تهران و لندن را توسعه دهد. 
تا به امروز بارها شاهد موضع گیری های متفاوت 
اروپا و آمریکا در قبال مســاله برجــام بوده ایم. 
این تفاوت مواضــع و اختــالف دیدگاه ها چقدر 

جدی است؟
   همان گونه که می دانیم اتحادیه اروپا به صورت 
جدی از حفظ و ادامه کار برجام حمایــت می کند و در این 
چارچوب شاهد موضع گیری های قاطع فدریکا موگرینی، 
مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا بوده ایم. از طرف 
دیگر دیدیم که سران سه کشــور فرانسه، آلمان و بریتانیا 
پس از ســخنان  ترامــپ بیانیه ای صــادر کردنــد که این 
نشــان می دهد مواضع اروپــا درخصوص برجــام در برابر 
آمریکاســت. با این تفاســیر به نظر می رســد کشورهای 
اروپایی و همچنین بریتانیا مواضع برجامی شان را از آمریکا 
جدا کرده اند. در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما شاهد 
همراهی و همکاری نزدیک اروپا و آمریکا درخصوص ایران 
بودیم اما با روی کار آمدن دونالد  ترامپ و مواضع او شاهد 

هســتیم که کشــورهای اروپایی و حتی بریتانیا به عنوان 
نزدیک ترین متحد آمریکا در حال فاصله گیری از یکدیگر 
هستند.  ترامپ در ابتدای روی کار آمدن از پاره کردن برجام 
سخن می گفت و سپس مذاکره مجدد درخصوص برجام 
را مطرح کرد. شاهد بودیم که در هر دو مورد اروپا مخالفت 
خود را بیان کرد. پــس از آن آمریکا کوشــید تا با افزایش 
فشارها مانع از بهره برداری ایران از مزایای اقتصادی برجام 
شود اما سفر جانسون نشان می دهد که حتی بریتانیا هم با 

این کار مخالف است.
مسائل منطقه ای چقدر برای بریتانیا اهمیت دارد 
و تهران و لندن در ایــن رابطه چه همکاری هایی 

می توانند داشته باشند؟
   تا به امــروز، بارها شــاهد آن بوده ایــم که دامنه 
اقدامات گروه های تروریستی تا کشــورهای اروپایی نیز 
کشیده شــده و این آتش به جان آنها نیز افتاده است. در 
این چارچوب شــاهد عملیات های تروریستی در فرانسه، 
آلمان، بلژیــک و انگلیس طی دو ســال اخیــر بوده ایم. 
بنابراین اروپایی ها و همچنیــن بریتانیا می دانند که ناامنی 
جدید در منطقه می تواند دامن اروپا را هم گرفته و اروپا را 
با ناامنی روبه رو سازد و به همین خاطر از آنجایی که ایران 

محور ثبات و مبارزه با تروریسم در منطقه است، عالقه مند 
هســتند تا در این رابطه با ایران تعامالتی داشــته باشند. 
همچنین انگلیسی ها با اعراب منطقه دارای روابط دیرینه 
و سنتی  هستند و در مناسبات با آنها منافع اقتصادی دارند 
و می خواهند که این منافع حفظ شــود؛ اما از طرف دیگر 
تــالش می کنند تا بــا ایران هــم رابطه داشــته و از رابطه 
با ایران هــم در عرصه سیاســی - امنیتی و هــم در عرصه 

اقتصادی بهره برداری کنند.
وضعیت زندانیان دوتابعیتی از جمله خانم نازنین 
زاغری که اخیرا فضاسازی های بسیاری در رابطه 
با آن صورت گرفته، تا چه حــد در روابط دوجانبه 

ایران و بریتانیا تاثیرگذار خواهد بود؟
   بی تردید حل نشــدن موضوع نازنیــن زاغری در 
عدم توسعه مناسبات تاثیرگذار اســت و از طرف دیگر نیز 
باید متوجه بود که تهران و لندن اختالفات حقوق بشــری 
بسیاری از گذشــته تا به امروز داشته اند که این اختالفات 
بر روابط دو کشور سایه انداخته است و بنابراین نباید انتظار 

داشت که این اختالفات یک شبه حل شود.
مهم ترین پیام ســفر جانســون به ایــران را چه 

می دانید؟
   سفر وزیر امور خارجه بریتانیا به تهران نشانگر آن 
است که لندن تالش می کند تا مشــکالت و اختالفاتش 
را با ایران حل و فصل کند. هرچند  روابط ایــران با بریتانیا 
نمی تواند همانند روابط ایران با دیگر کشــورهای اروپایی 
شود که این مساله به خاطر ماهیت روابط دو کشور و سوابق 
تاریخی اســت. با این حال آمدن جانســون نشان دهنده 

عدول لندن از مواضع قبلی است. 
این سفر چقدر در گشایش مناسبات اقتصادی 

دو کشور اثرگذار خواهد بود؟
   شــرکت های بریتانیایی از زمان انعقــاد برجام تا 
به امروز هرچنــد  عالقه مند به توســعه مناســبات با ایران 
بوده اند اما به دلیل روابط گســترده اى که بــا آمریکا دارند 
احتیاط های زیادی را لحاظ کرده اند و آمریکا هم بیشترین 
فشار را آورده است تا آنها همکاری  با ایران نداشته باشند. 
با این حال، ما شاهد برقراری یکسری از مناسبات تجاری 
و بانکی میان طرفین هستیم و بوریس جانسون نیز در این 
ســفر می کوشــد تا راه حلی را پیدا کند که از آن طریق هم 
مناســبات اقتصادی تهران و لندن افزایش پیدا کند و هم 
آمریکا از توسعه مناســبات طرفین خشمگین نشود. مثال 

 به نظر می رسد کشورهای 
اروپایی و همچنین بریتانیا 
مواضع برجامی شان را از 
آمریکا جدا کرده اند

ســید جالل ســاداتیان، دیپلمات پیشین ایران 
در بریتانیــا در گفت وگویی به بهانه ســفر اخیر وزیر 
خارجــه انگلیس به ایران به بررســی روابــط تهران و 
لندن و موانع پیش روی طرفین برای گسترش روابط 
پرداخت. ساداتیان معتقد است ایران و بریتانیا نسبت 
به جایگاه و نقاط ضعف و قوت یکدیگر آگاه هستند و 
در شــرایطی که طرفین مى دانند ظرفیت طرف مقابل 
چیست، اگر صادقانه با یکدیگر تعامل کنند، مى توانند 
از ظرفیت هاى طرف مقابل بهره برده و روابط پایدارى 
را پایه گــذارى  کننــد. او نهادینه شــدن ذهنیت منفی 
نســبت به بریتانیا در ایران را از جمله موانع گسترش 
روابط  مابیــن می داند اما تاکید می کند که ســفر وزیر 
امــور خارجه بریتانیا به تهران نشــانگر آن اســت که 
لندن تالش می کند تــا مشــکالت و اختالفاتش را با 
ایران حل و فصل کند. هرچند  روابط ایــران با بریتانیا 
نمی تواند هماننــد روابط ایــران با دیگر کشــورهای 
اروپایی شود که این مساله به خاطر ماهیت روابط دو 

کشور و سوابق تاریخی است.
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اعالم آمادگى کرده اند که حکم یکى از دادگاه هاى بریتانیا 
براى بازپرداخت 4٠٠ میلیون پونــد مطالبات ایران بابت 

تانک هاى چیفتن را به ایران بازگرداند.
البته بعد از توافق هسته ای کشــورهای اروپایی در 
بعد تجاری با ایــران روابط خاص خود را شــکل داده اند و 
رفت و آمدهایی صورت گرفته است. درباره بعضی پروژه ها 
نیز گفت و گوهایی جدی صــورت گرفته تا آنهــا هم وارد 
سرمایه گذاری در ایران شوند، هم فناوری را به ایران منتقل 
کنند و هم از بازار اقتصادی و تجاری منطقه عقب نمانند. 
درواقع تاکنون بعضی از موسســات کوچــک وارد ایران 
شده اند و اســناد تجاری شــان هم وارد مرحله تبادل شده 
است. اما بعضی از موسسات بزرگ تر هنوز در احتیاط قرار 
دارند. این گونه موسسات می دانند از نظر قانونی مشکلی 
ندارند اما فشــارهای اجرایی را نیز حــس می کنند. به این 
ترتیب این موضــوع می تواند محور بعضــی گفت و گوها 
قرار گرفته باشــد. بریتانیا هم در تالش است که از دیگر 

کشورها عقب نماند.
مهم ترین حوزه همکارى دو کشور کدامند؟

   ایران و بریتانیا در بعد فنى  و اقتصادى از گذشته 
روابطى را داشــته اند که به دلیل مشکالت پیش آمده در 
مقاطع زمانى مختلــف، تا حدودى جایگزین شــده اند؛ 
شــاید قوى ترین توربین ها در ســدها و مراکــز پمپاژ آب 
متعلق به بریتانیا باشــد. در رابطه با رآکتورها، در صنعت 
نســاجى  و راه ســازى نیز بریتانیا حرف های زیادی برای 
گفتن دارد. همچنین در حوزه تجارى بریتانیا بازار خوبى 
بــراى محصوالت خشــکبارى ایران در فصــول مختلف 

است. 
در حوزه دیپلماســى و روابط بین المللــی نیز یکى از 
قوى ترین و بانفوذترین کشــورها بریتانیا بوده و هســت؛ 
به ویژه آنکــه هنوز داراى عال ئقى نســبت به کشــورهاى 
منطقه اســت. البته در ســایر حوزه ها مثل حوزه فرهنگى 
و پذیــرش دانشــجو از ایران نیــز یکــى از پر جاذبه ترین 

کشور هاست.
مهم ترین موانع بر سر روابط دو کشور چیست؟

   ذهنیت منفى نســبت بــه بریتانیا در نهــاد مردم 
ایران ریشــه دار شــده اســت؛ هر چند در پــاره اى مواقع 
بریتانیا تــالش دارد بگوید کــه عوض شــده و رفتارش را 
با شــرایط روز متناســب ســاخته اســت. اما عدم پذیرش 
واقعیت نظام اســالمى در ایــران به مفهــوم عمیق آن و 
نه تاکتیکى، شــاید بزرگ تریــن مانع بر ســر راه روابط دو 
کشور باشــد. اگر بریتانیا در روابط مختلف اثبات کند که 
عالقه مند به دوستى با مردم ایران است، حتما زمینه هاى 

همکارى بسیار گسترده تر خواهد شد. به عنوان مثال اقدام 
بریتانیا در صدور بیانیه سران ســه کشور اروپایى )آلمان، 
بریتانیا و فرانســه ( در مقابــل متحد ســنتى و دیرینه اش 
 ایاالت متحــده آمریکا و اقدامات بى منطــق  ترامپ تاثیر 

مثبت داشته است.
یا بازپرداخــت مطالبات ایــران مثــل 4٠٠ میلیون 
پوند بابت پرداخت هاى زمــان پهلوى دوم به منظور خرید 
تانک هاى چیفتــن که تاکنون به طول انجامیده اســت، 
مى تواند اقدام مناسب دیگرى در راستاى زودودن موانع 

توسعه روابط دو کشور باشد.
تاثیر بهبود روابط با بریتانیا بر سایر کشور هاى 

اروپایى چه خواهد بود؟
   تاثیر بریتانیا بر ســایر کشــورهاى اروپایى ســیر 
نزولى داشته اســت؛ به ویژه آنکه با موضوع راى به خروج 
از اتحادیه اروپایى )برگزیت( نارضایتى بقیه کشــورهای 
اروپایــی افزون تر هم شــده اســت. این در حالی اســت 
که همین روز ها مذاکرات بر ســر جز ئیــات نحوه خروج و 
تعهداتى که بریتانیا باید انجام دهد به مراحل نهایى خود 

نزدیک مى شود.
در محدوده اروپا، به ویژه از نظــر اقتصادى، آلمان 
حــرف اول را مى زند امــا در بعــد سیاســى و دیپلماتیک 
موقعیــت بریتانیا هنوز قوى اســت. البتــه تک روى هاى 
این کشور تاثیرات منفى بر سایر کشورها داشته است. در 
زمانى هم که انگلیس عضو اتحادیه اروپا بود، مشــارکت 
همه جانبه نداشت. به عنوان مثال در خصوص واحد پول 
مشترک، پوند را حفظ کرد و در شنگن هم همراهى نکرد. 
در نتیجــه نمى توان این کشــور را الگوى ســایرین تلقى 
کرد که اگر او روابطش را اصالح کند دیگران از او تبعیت 
مى کنند. بلکه دیگــر اروپایى هاى قدرتمنــد  یا ضعیف تر 
از بریتانیا ، مســتقالنه روابط خوب خود را با ایران دارند و 
اظهارات و بیانیه هاى صادره از سوى خانم موگرینى گواه 

این امر است.
چشم انداز روابط دو کشور را چگونه مى بینید؟

   اگــر بریتانیــا عمیقــا بپذیــرد کــه ایــن ایران، 
ایــران 4٠-۵٠ ســال پیش  یا ایــران دوره قاجار نیســت، 
مثل بقیه اروپــا، با بریتانیا هم مى توانیم روابط بر اســاس 
احترام و رعایــت حقوق یکدیگــر را در همه ابعــاد رابطه 
 برقرار کنیم و مانــع این همــه فراز و نشــیب در ارتباطات 

دو سویه باشیم.
در دنیــاى امــروز، بریتانیــا کشــورى اســت کــه 
با مشــکالتی عدیــده روبه روســت و نقطه قوت هایى در 
ابعــاد صنعتــى، بازرگانــى، فرهنگــى و رســانه اى دارد؛ 
ایــران هم کشــورى پهنــاور بــا ژئوپلیتیک خــاص خود 
اســت که تجارب چهــار دهه طــول حیات نظام اســالم 
از ایــران بازیگــرى توانا در منطقه ســاخته اســت. پس 
طرفین مى داننــد که ظرفیــت طرف مقابل چیســت و از 
این رو اگر صادقانــه با یکدیگر تعامل کننــد، مى توانند از 
 ظرفیت هاى طرف مقابــل بهره برده و روابــط پایدارى را 

پایه گذارى نمایند.  

ذهنیت منفى نسبت به بریتانیا در نهاد 
مردم ایران ریشــه دار شــده است؛ هر 
چند در پــاره اى مواقــع بریتانیا تالش 
دارد بگوید که عوض شده و رفتارش را 
با شرایط روز متناسب ساخته است. اما 
عدم پذیرش واقعیت نظام اسالمى در 
ایران به مفهوم عمیق آن و نه تاکتیکى، 
شاید بزرگ ترین مانع بر سر راه روابط دو 

کشور باشد

فیلیپ  هاموند، وزیر امور خارجه 
سابق بریتانیا در تابستان سال 
۹۴ با سفر به تهران تالش کرد 

تا از این طریق روابط تجاری 
تهران و لندن را توسعه دهد

روابط انگیس و ایران به ویژه در صد و پنجاه سال اخیر 
فراز و نشــیب های زیادی داشته اســت اما اگر بتوان یک 
کلمه برای توصیف این روابط به کار برد، شاید هیچ صفتی 
به اندازه »بی اعتمادی« برای این روابط دیرینه شایســته 
نباشــد. برای درک این بی اعتمادی نگاهی گذرا به تاریخ 
روابط دو کشور کافی اســت. دخالت های استعمار پیر در 
ذهن مردم ایران همیشه زنده است؛ اقداماتی که با چپاول 
منابع ایران همراه بود و در دوران اشغال ایران پس از جنگ 
جهانی اوج گرفت. اما شــاید برای مــردم ایران هیچ یک 
از این اقدامات به اندازه مانع تراشــی های انگلیس در راه 
ملی شدن صنعت نفت ایران و پس از آن دخالت در کودتای 
۲۸ مرداد ۱33۲ و سرنگونی دولت مصدق منفور و آزار دهنده 
نیست. در دوران پس از انقالب نیز روابط دو کشور بیش از 
پیش تیره شد، از بسته شدن سفارت انگلیس پس از پیروزی 
انقالب، حمله به سفارت ایران در لندن و مواضع انگلیس 

تالش برای 
اعتمادسازی

 لندن به دنبال 

شرکای تجاری جدید است

آزاده طاهری

کارشناس مسائل اروپا
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در جنگ تحمیلی گرفته تا مساله سلمان رشدی همه و همه 
به تنش در روابط دو کشــور دامن زد. پس از آن نیز مساله 
هسته ای ایران و تنگ تر شدن حلقه تحریم ها ضد ایران، 
موجب شد تهران و لندن بار دیگر از یکدیگر فاصله بگیرند و 
در نهایت حمله به سفارت انگلیس موجب تنش دیپلماتیک 

بی سابقه میان دو کشور شد.

  زمینه های اقتصادی و فرهنگی
حقیقت اما این اســت کــه رابطه ایــران و انگلیس، 
همیشــه یا دســت کم در همه موارد تابدین حــد خصمانه 
نبوده اســت. انگلیس به طور ســنتی یکی از نزدیک ترین 
شــرکای تجاری ایران بوده اســت. ایران تا پیش از سال 
۲۰۱۱، هفتمین صادر کننده نفت خام به انگلیس بود و در 
این زمینه از کشورهایی مانند قطر و عربستان سعودی نیز 
پیشــی گرفته بود. انگلیس نیز در میان کشــورهای عضو 
اتحادیه اروپا، سومین شریک تجاری ایران بود و در فاصله 
سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰6 ارزش صادرات انگلیس به ایران 
به یک میلیارد و ۲4۰ میلیون دالر رسید. اکنون نیز اگرچه 
هنوز ایران آن گونه که باید از مواهب توافق هســته ای و 
برداشته شــدن تحریم ها برخوردار نشده است، اما شرایط 
پســابرجام و گشــایش دوباره ســفارتخانه های دو کشور 
می تواند زمینه خوبی برای بازگشت به دوران همکاری های 

اقتصادی پیشین فراهم کند.
در کنار این روابط اقتصادی کــه البته درپی برقراری 
تحریم ها ضد ایــران به طور جدی آســیب دیــد، ایران و 

انگلیس روابط میان فرهنگی قابل توجهی دارند.
ایرانیان مقیم انگلیس را شــاید بتوان طالیه دار این 
تعامل بیــن فرهنگی میان دو کشــور دانســت. حدود ۷۰ 
هــزار ایرانی در انگلیــس زندگی می کنند کــه نقش فعالی 
در عرصه سیاسی، دانشــگاهی، تجارت و رســانه در این 

کشــور دارند. در کنار این ایــران و انگلیس همکاری های 
علمی  گسترده ای دارند و شاید بتوان این عرصه را یکی از 
مهمترین زمینه هایی دانســت که قابلیت کمک به توسعه 
روابط را دارد؛ چرا که هم ایران با وجود تحریم ها باالترین 
سرعت رشد داده های تحقیقاتی را دارد و هم انگلیس یکی 
از مهمترین مقاصد دانشجویان ایرانی برای ادامه تحصیل 

به شمار می رود.

  کنش در چارچوب انگاره های غربی
 بخشــی از کنش های انگلیس در برابــر ایران را باید 
در چارچوب نقشی دانست که آن کشــور به عنوان یکی از 
اعضای مهم بلوک غرب ایفا می کند. وقتی از انگاره های 
غرب صحبت می کنیم در اینجا منظــور چندجانبه گرایی و 
تکیه بر قدرت نرم است و نه آن گونه که این روزها آمریکای 
تحت رهبری  ترامــپ از یکجانبه گرایــی و تاکید بر قدرت 
سخت دفاع می کند. در چارچوب این انگاره که این روزها 
بیشــتر اروپایی ها داعیه دار آن شده اند، بهترین راه تعامل 
با ایران و تالش بــرای تحت تاثیر قرار دادن این کشــور، 
اســتفاده از مولفه هــای قدرت نرم اســت. براســاس این 
رویکرد بهترین راه بــرای اینکه رفتار ایران را در راســتای 
مورد نظر غرب تغییر داد، همگرایی هرچه بیشتر این کشور 
با بازارهای جهانی و جامعه بین الملل اســت. پیروان این 
دیدگاه بر خالف تندروهای آمریکایی که دنبال تغییر رژیم 
در ایران هســتند، تالش می کننــد با تاکید بــر قدرت نرم 
خود نقش آفرینی کنند. افزون بر این برای پیروان رویکرد 
چندجانبه گرایی، نقش ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای 
نیز غیر قابل چشم پوشی اســت. برای انگلیس نیز همانند 
متحدان اروپایی اش، منطقه خاورمیانه باتوجه به موقعیت 
ژئوپلیتیکی، منابــع انــرژی و نزدیکــی جغرافیایی آن که 
تحوالتش می تواند تاثیر مســتقیمی  بر اروپا داشته باشد، 

از اهمیت بسزایی برخوردار است و از این رو دست کم پس 
از بحران های منطقه، برقراری توازن قدرت در خاورمیانه 
ضروری به نظر می رسد. تنش های سوریه و عراق، ظهور 
داعش و راهی شدن سیل پناهجویان به اروپا، نشان دادن 
تالش برای  بی ثبات کردن خاورمیانــه، تغییر توازن قوا و 
بازتعریف مرزها، می تواند چه تبعات زیانباری داشته باشد؛ 
تبعاتی که اروپایی ها نیز از آن مصون نبوده اند و نیســتند. 
این گونه است که تعامل با ایران می تواند نقش مهمی  در 
تامین خواست های منطقه ای اروپا و به طور خاص انگلیس 
داشــته باشــد؛ هرچند هیچ کدام از آنها در ایران به اندازه 
انگلیس پیشینه تاریخی نامطلوبی ندارند. البته ناگفته نماند 
که در همین چارچوب، مهار ایران نیز در کنار تعامل با این 
کشور برای پیشبرد راهبرد مورد نظر الزم است و از این جهت 
است که اگر الزم باشد انگلیســی ها نیز مانند فرانسوی ها 
از بازی با برگ رقبای منطقه ای ایــران خودداری نخواهند 
کرد یا با آمریکایی ها در لزوم مقابله با نفوذ منطقه ای ایران 

هم داستان خواهند شد.

  ایران و انگلیس در پسابرگزیت
برای انگلیسی ها که این روزها سخت مشغول مذاکره 
خروج از اتحادیه اروپا هستند و هرچه می گذرد بیش از پیش 
باید با هزینه های ســنگین از دســت دادن بازار واحد اروپا 
دست و پنجه نرم کنند، یافتن عرصه های جدید یا بازیگران 
بین المللــی و شــرکای تجاری متفــاوت، حیاتــی به نظر 
می رسد. افزایش توجه دولتمردان انگلیسی به منطقه ای 

چون خاورمیانه از این قصه جدا نیست.
تا اینجای کار به نظر می رسد دولت  ترزا می  بیشتر به 
ســمت رقبای ایران در خاورمیانه و در راس آنها عربستان 
متمایل باشــد و تالش می کند در میان کشــورهای عرب 
و ثروتمند حاشــیه خلیج فــارس، خریدارانی بــزرگ برای 
کاالهای ســاخت انگلیس به ویژه سالح بیابد. با این همه 
انگلیس به ویژه انگلیس خــارج از اتحادیه اروپا نمی تواند 
از کنار بــازار ۸۰ میلیونی ایران بی تفــاوت عبور کند، حتی 
اگر کاخ ســفید موانع جدی بر ســر تجارت با این کشــور 
ایجاد کرده باشد. برای انگلیســی ها که اکنون نمی توانند 
مانند قبل بــه آمریکای  ترامپ در دوران پســابرگزیت امید 
داشته باشند، یافتن شرکای تجاری جدید آن هم کشوری 
با قابلیت هــای ایران، وسوســه برانگیز اســت؛ حتی اگر 
این همکاری چندان آســان نباشــد. البته بــرای ایران نیز 
که این روزها و در بحبوحه ســنگ اندازی های واشــنگتن 
در اجرای برجام به اروپایی ها چشــم دوخته است، توسعه 
 روابط بــا انگلیس می تواند کارت های بیشــتری در تعامل

 با طرف اروپایی بدهد. 
البته دو کشــور برای گام برداشــتن در جهت بهبود 
روابط دوجانبه به چیزی بیش از عبــور از موانعی نیاز دارند 
که دولت  ترامپ پیش روی آنها گذاشته است. شاید یکی 
از مهم ترین موانع در راستای توسعه روابط دوجانبه، دیوار 
بلند بی اعتمادی باشــد که پیشــینه تاریخی طوالنی مدت 
و پرفراز و نشــیب روابط دو کشور آن را ســاخته است. در 
کنار ایــن بی اعتمادی عمیــق، نبود اراده سیاســی کافی 
موجب شده است بهبود روابط تهران و لندن به کندی پیش 
برود. ایران و انگلیس افزون بر اســتفاده از ظرفیت های 
فرهنگــی قابل توجهی که برای توســعه روابط دو کشــور 
وجود دارد، باید گســترش تعامالت سیاسی و دیپلماتیک 
خــود را آن هم در ســطح عالی در دســتورکار قــرار دهند. 
لندن و تهران در کنار ملزوماتی که دنیــای مدرن بر روابط 
آنها دیکته و موانعی که شــرایط منطقــه ای و بین المللی 
ایجاد می کنــد، یک وظیفــه مهــم و البته دشــوار دیگر 
هم پیــش رو دارنــد و آن هم تــالش برای اعتمادســازی 
 بــر ویرانه های بیــش از یــک قــرن بی اعتمــادی میان

 دو کشور است.  
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 به نظر شــما ایران و انگلیس در مقطع فعلی در 
چه حوزه هایی می توانند با هم همکاری داشــته 

باشند و مهم ترین این حوزه ها چیست؟
   ایران و انگلیس طی ســال های گذشــته روابط 
پر فراز و نشیبی داشته اند. پیش از انقالب اسالمی روابط 

ایران و انگلیس طوالنی و استعماری بوده است.
 دخالت های انگلیس در امور داخلی ایران از زمان 
قاجار تاثیــر تعیین کننــده ای در روند تحوالت سیاســی 
کشورمان داشته است. اما بعد از انقالب، دولت انگلیس 
با وجود تمام دشمنی ها، دسیسه ها و فراز و فرود در روابط 
دو کشور تالش کرده  روابط دیپلماتیکش را با ایران حفظ 
کند. زیرا لندن با حفظ این روابط هم می توانست از روند 
تحوالت ایران برداشت نزدیکی داشــته  و هم از نزدیک 
شــاهد فعل و انفعاالت صورت گرفته در ایــران و منطقه 
باشد. از سوی دیگر حفظ این روابط از لحاظ منطقه ای و 

سیاست های خاورمیانه ای نیز بسیار مهم است.
 همان گونه که می دانیم تحوالتی جدی در عرصه 
بین الملل و منطقه خاورمیانه در چند سال گذشته صورت 
گرفته است ؛ از جمله این تحوالت، سیاست انگلیس در 
جهت بهبود روابط با ایران است. برجام یک نقطه تحول 
جدی در روابط ایران و اروپــا و  ازجمله انگلیس می تواند 
تلقی شــود. انگلیس باتوجه به روابط استراتژیکی که با 
آمریکا دارد، در مذاکرات هســته ای نقش مثبتی را برای 

به نتیجه رسیدن مذاکرات ایفا کرد.
 پس از برجــام هم بریتانیــا به رغم کارشــکنی ها و 
مانع تراشی هایی که دونالد  ترامپ در جهت نقض پیمان 
برجام انجام داده و می دهد، به نوعی از برجام دفاع کرده 

و می کوشد این پیمان پابرجا بماند.
بحث برگزیت و خروج انگلیس از اتحادیه اروپا 
تا چه حد در موضع گیری های فعلی این کشــور 

نقش دارد؟
   درواقــع برگزیت شــرایط اقتصــادی و امنیتی 
جدیدی را هم بــرای اتحادیه اروپا و هــم برای انگلیس 
ایجاد کرده اســت. این شــرایط سبب  شــده دولتمردان 
انگلیسی، در سیاست های خاورمیانه ای و جهانی بریتانیا 
بازنگری کنند. دولت انگلیس می کوشــد با تنوع بخشی 

به شــرکای اقتصادی، خود را برای شــرایط بعد از خروج 
از اتحادیه اروپا و از دســت دادن بازار واحد اروپایی آماده 
کند. لندن در تالش است سیاست های خارج از چارچوب 

اتحادیه اروپا را پیگیری کند. 
در چارچــوب ایــن تغییــرات جمهوری اســالمی 
ایران در منطقه بحرانــی خاورمیانه جایــگاه ویژه ای در 
سیاست خاورمیانه ای انگلیس دارد. انگلیس نمی تواند 
نقــش پررنــگ جمهــوری اســالمی در رونــد تحوالت 
 خاورمیانه را نادیده بگیرد. اما موانعی هم در این مســیر 

وجود دارد.
مهم ترین موانع بر سر راه بهبود روابط دو کشور 

چیست؟
   اگر بخواهیم به این مســاله در چارچوب برجام 
نگاه کنیم، اروپا و انگلیس به تعهداتی که در برجام وجود 
داشت و وعده هایی که داده بودند، عمل نکردند. درواقع 
آن سطح از همکاری هایی که مورد نظر جمهوری اسالمی 
ایران بود و گشایشی که در روابط پولی-بانکی با آمریکا و 

انگلیس قرار بود  رخ دهد، اتفاق نیفتاد. 
بخشــی از این عــدم گشــایش به سیاســت های 
خصمانه دولت آمریکا در ناکارآمد کردن برجام برمی گردد. 

ایــن سیاســت های خصمانــه نگرانی هایــی را در میان 
صاحبان بانک هــای انگلیس در تعامل بــا ایران ایجاده 
کرده اســت. به عبارت دیگر از این منظر تعامل با ایران 
می تواند تبعاتی چون جریمه کردن و فشارهایی که آمریکا 
به آنها وارد می کند را به همراه داشــته باشــد. با این حال 
راه هایی وجود دارد تا انگلیسی ها بتوانند به تعهداتشان 
در برجام عمل کنند. آنها می تواننــد با اتخاذ تصمیماتی 
و دادن تضمین هایــی بــه بانک های انگلیــس، زمینه 

همکاری مالی و اقتصادی دو کشور را پدید آورند.
از دیگر ســو از لحاظ سیاســی و امنیتــی نیز میان 
دو کشــور برداشــت های متفاوتــی از تحــوالت منطقه 
وجــود دارد. آنها تــالش می کنند پــس از برجــام روی 
بحث توان موشــکی ایران دســت بگذارنــد و به نوعی 
فشــارهای سیاســی را روی ایران افزایش دهند. اما باید 
توجه داشت که برجام تحول جدیدی در روابط سیاسی-

اقتصادی ایران و اروپا ایجاد کــرده و اروپاییان به برجام 
به عنوان یک پیمان موفق در مقابله با اشاعه سالح های 
هســته ای نگاه می کنند. بــه همین دلیل حفــظ برجام 
برای آنهــا اهمیت زیادی دارد. از همیــن رو قدرت مانور 
آنها برای فشــار به جمهوری اســالمی به شــدت کاسته 
شــده و نقش آنها در روند تحوالت خاورمیانه نیز کاهش 
یافته اســت. اما آنها از جهت اقتصادی تالش می کنند 
از این ابــزار اســتفاده کــرده و بی عالقگــی بنگاه های 
اقتصادی خودشــان در روابــط با ایران را به این مســاله 
 که آنها انگیــزه ای برای حضــور در بازار ایــران ندارند، 

توجیه کنند.
 در مذاکرات با مقامات انگلیس و دیگر کشورهای 
اروپایی باید به صورت جدی این مطالبه مطرح شود. به 
این ترتیب شرایط سیاسی و اقتصادی را به گونه ای فراهم 
کنند تا زمینه برای حضور شرکت ها و بنگاه های اقتصادی 

و مالی اروپایی در ایران فراهم شود. 
 موانعــی کــه از جهــت سیاســی-امنیتی در روابط 
انگلیــس و ایــران وجــود دارد بــه موضع گیری هایــی 
کــه آنهــا در قبــال تحــوالت منطقــه دارنــد، ارتبــاط 
پیــدا می کنــد. به خصــوص در رابطــه بــا عربســتان 
و کمک هــای تســلیحاتی که بــه این کشــور می کنند؛ 
مســائل مربوط به یمــن، نقــش  بی ثبات کننــده ای که 
در منطقــه دارند و برداشــت های متفاوتــی که دو طرف 
از مفهــوم تهدید و امنیت و مســائل حقوق بشــر دارند، 
 نیــز از جملــه دیگــر موانــع در مســیر همکاری هــای

 دو کشور است. 
بهبــود روابط ایران بــا انگلیس چــه تاثیری در 
بهبود روابط تهران با دیگر کشــورهای اروپایی 

دارد؟
   انگلیــس پنجمین قدرت اقتصادی دنیا ســت. 
یک کشــور بزرگ و موثر در معــادالت اقتصادی جهان 
اســت. لندن دومین مرکز مالی جهان است. به این معنا 
که بخش عمده ای از معادالت مالی و پولی ایران و حتی 
واردات برخی از محصوالت، از طریــق مرکز مالی لندن 

انجام می گیرد.
 بنابراین اگــر بتوانیم روابط اقتصــادی با انگلیس 
را بهبود و توســعه بدهیم، می توانیم اعتماد کشــورهای 
دیگــر غربی را بــه حضــور در بــازار ایران جلــب کنیم. 
انگلیــس یک قــدرت بــزرگ اقتصــادی اســت که هم 
در اروپا جایــگاه ویژه ای دارد هــم در جهــان تاثیرگذار 
اســت. بهبــود شــرایط اقتصــادی ایــران بــا انگلیس 
می توانــد زمینه را برای گســترش همکاری هــای ایران 
با دیگــر غول های قــدرت اقتصــادی در جهــان ایجاد 
کند و قطعــا می تواند این اعتماد و اطمینان را نســبت به 
 ایران در دیگر کشــورهای اروپایی ایجاد کند تا وارد بازار

 ایران شوند. 

موانع روابط
کارشناس مسائل اروپا درگفت وگو با مثلث

ســفر اخیر بوریس جانســون، دیپلمات ارشــد 
بریتانیایی به تهران و مالقات با مقامات ارشد ایرانی و 
همچنین رایزنی پیرامون طیف گسترده ای از مسائل 
این پرســش را مطــرح کرده اســت که آیــا می توان 
 چشــم انداز روشــنی بــرای روابــط ایــران و بریتانیا 

متصور بود.
 مرتضی مکی، تحلیلگر مسائل اروپا و آمریکا، در 
گفت وگو با هفته نامه مثلث درخصوص اهداف ســفر 
جانسون و چشــم انداز روابط تهران و لندن صحبت 
کرد. مکی معتقد است باتوجه به اینکه بریتانیا اخیرا 
مواضعی درباره مســائل منطقه اتخاذ کرده که مقابل 
مواضع دونالد  ترامپ و نزدیک به رویکرد ایران است، 
چشم انداز بهتری در روابط دو کشور نسبت به گذشته 

می توان متصور بود. 
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سفر بوریس جانسون، وزیر خارجه انگلیس به ایران، 
آن هم در شــرایطی که آمریکا روزبه روز بر شدت مواضع 
ضد ایرانی اش می افزاید را شــاید بتــوان نقطه عطفی در 

روابط پرفراز و نشیب تهران - لندن ارزیابی کرد.
در واقع باید گفت که بریتانیا بعد از خروج از اتحادیه 
اروپا اجبارا شــخصیت جدیدی پیدا کرده است. انگلیس 
قبــل از خــروج از اتحادیه، سیاســت خارجــی و اقتصاد 
متکی بر اتحادیه اروپا با گرایش به ســمت ایاالت متحده 
آمریکا داشت. اما بعد از خروج از اتحادیه و روی کار آمدن 
دونالد  ترامپ در آمریکا،  ترزا می  در جست وجوی سیاست 
خارجی نسبتا مســتقلی از آمریکا و اروپا برآمده و در تالش 

اســت تا خودش را به عنــوان بازیگری 
مســتقل مطرح کنــد. طی ســه هفته 
گذشــته  ترزا می  مواضعی اتخاذ کرده 
است که هر سه موضعش نیز برخالف 
مواضع آمریکا و نزدیک به دیدگاه های 
جمهوری اســالمی ایران بوده است. 
اولین مورد به وید ئویی مربوط می شــد 
که به نوعــی اسالم هراســی را تقویت 
می کــرد و در شــبکه های اجتماعــی 
انگلســتان منتشــر شــده بود. دونالد  
ترامپ این وید ئو را توییــت کرده بود، 
اما  ترزا می  با ایــن اقدام وی مخالفت و 
اظهار کرد که این عمل اشــتباه است. 
این اولین بار بود که یک نخســت وزیر 
انگلســتان بــه رئیس جمهــور آمریکا 
خطاب می کــرد و آن هم روی مســاله 

اسالم هراسی. 
مورد دوم به زمانی مربوط می شود 
که  ترامپ در مــورد توافق هســته ای 
ایران ســخنرانی کــرد و پایبندی ایران 
را تایید نکــرد. در واکنش بــه این رای  
ترامپ،  ترزا می، آنگال مرکل و امانوئل 
ماکرون، رهبــران انگلیــس، آلمان و 
فرانسه در بیانیه ای مشــترک از توافق 
هسته ای و پایبندی ایران به این توافق 
حمایــت کردنــد. ایــن موضع گیری، 
ایــران بــرای  باارزشــی   موضــع 

 در جهان تلقی شد.
ســومین مورد هم به اعالم بیت المقــدس به عنوان 
پایتخت اســرائیل توســط  ترامــپ مربوط می شــود. بعد 
از ســخنرانی  ترامپ در ارتباط با پایتخت جدید اســرائیل 
و انتقال ســفارت آمریــکا،  ترزا مــی  و وزیرش جانســون 
موضع گیری شــفافی داشــتند و بیان کردند که این اقدام 
نه تنها در جهــت صلح نیســت، بلکه باعــث ایجاد تنش 
در جهان و خاورمیانه می شــود. بنابرایــن همان گونه که 
مالحظه می شــود،  ترزا می  طی چند هفته اخیر مواضعی 
را در مقابل دونالد  ترامپ اتخاذ کــرده که از قضا می تواند 
برای ایران از اهمیت باالیی برخوردار باشــد.  ترزا می  این 
مواضع را نه به خاطر جمهوری اســالمی ایــران، بلکه به 

دلیل شــخصیت مســتقلی که بریتانیا در جست وجویش 
اســت، اتخاذ می کند. این در حالی است که پیش از این 
نخســت وزیران ســابق انگلیس، همواره پیرو سیاســت 
خارجی ایاالت متحــده آمریــکا بودند. بنابراین شــرایط 
پیش رو به این صورت اســت که بریتانیا در جست وجوی 
شخصیت نسبتا مستقلی از آمریکا ست؛ جمهوری اسالمی 
ایران در وضعیتی قــرار دارد که  ترامپ بــه مقابله با ایران 
برخاســته؛ در منطقه نیز عربســتان و اســرائیل نوک تیز 
حمالتشان را به ســمت ایران گرفته اند. ایران باید به این 
شرایط به چشم فرصت نگاه  و از این موقعیت استفاده کند 
تا روابطش را با انگلیــس و دیگر کشــورهای اروپایی که 
مواضعی دوســتانه اتخاذ می کنند، بهبود بخشــد. ضمن 
اینکه باید یادآور شــد در مقابل مواضــع  ترامپ، نظرات و 
مواضع اروپاییان قدرت تاثیرگذاری بیشــتری نســبت به 
روسیه و چین دارد. همچنین ایران با بهبود روابط با آلمان، 
انگلیس و فرانســه می تواند جایگاه مستحکمی  در روابط 

دوجانبه با این کشــورها و دیگــر کشــورهای اروپایی در 
کنار روســیه و چین پیدا کند. اما به طور خاص در روابط با 
انگلیس باید گفت که در وهله اول ایران نیازمند بازار مالی 
و بانکی لندن اســت  زیرا لندن بعد از نیویورک بزرگ ترین 
بازار مالی جهان است و بانک ها و شرکت های بیمه اصلی 
دنیا در لندن قرار دارند. اگر بخواهیم با بانک های اروپایی 
و آسیایی روابط مالی روبه رشدی داشته باشیم، باید روابط 
نزدیک و مســتحکمی  با بانک های لندن برقرار کنیم  زیرا 
بعد از توافق هسته ای مشــکالتی در زمینه مسائل بانکی 
دامن گیــر ایران شــده که مســتقیما هم با برجــام مرتبط 
نیســت؛ هم اکنــون فرصتی برای مــا پیش آمــده تا این 

مشکالت را برطرف کرده و روابطمان را تحکیم بخشیم.
موضوع دوم روابط اقتصادی اســت. ایــران بعد از 
توافق هســته ای نیازمند ســرمایه گذاری خارجی است  تا 
بتواند ســرمایه گذاری در ایران را رونق و توســعه بخشد و 
عالوه بر بانک های خارجــی، ســرمایه گذاران داخلی و 
ایرانیان مقیم خارج را هم تشــویق به ســرمایه گذاری در 
ایران کند. در این راســتا بریتانیا قادر به سرمایه گذاری و 
یکی از ســرمایه گذاران تاثیرگذار و مورد توجه اســت. از 
جمله موارد دیگری که در توســعه روابط بین دو کشــور، 
ایران می تواند به آن دســت یابد، مدیریــت و تکنولوژی 
مدرن به عنوان دو عامل مهم در ســرمایه گذاری خارجی 
اســت. درواقع برای اینکه بتوانیــم از موقعیت پیش آمده 
حداکثر استفاده را ببریم و بیشــترین منافع را کسب کنیم 
نیازمند تکنولوژی مدرن و مدیریت نوین هســتیم. تنها با 
 این دو ابــزار می توانیم در صادرات با بــازار جهانی رقابت

 کنیم.
در زمینــه تجــاری، ورود کاالهــای انگلیســی بــا 
تکنولوژی باال می تواند بســیار مورد توجه باشــد. اما باید 
متذکر شــد که در تجارت هــم بریتانیا نیازمند بــازار ایران 
اســت. همچنین با ارزیابی و بررســی ســایر موضوعات 
سیاســی و بین المللی درمی یابیم که بریتانیا هم به ایران 
نیازمند اســت. زیرا در مورد مســائل منطقه ای ایران نفوذ 
زیادی در خاورمیانه دارد. به عنوان مثال 
در موضــوع بیت المقــدس دیدگاه های 
انگلیس برای ایران قابل توجه اســت. 
ایــران می توانــد از طریــق مذاکــره با 
انگلیس این دیدگاه را تقویت بخشــیده 
و به نفع سیاســت منطقــه ای در ارتباط 
با فلســطین بــه کار بنــدد. همچنین ما 
می توانیم در زمینه سوریه، یمن و عراق 
از پتانســیل بریتانیــا، فرانســه و آلمان 
استفاده کنیم و تهاجماتی را که از جانب 
عربســتان و اســرائیل صورت می گیرد 

خنثی  یا برطرف کنیم.
 الزم به ذکر است ایران و انگلیس 
در گذشته در زمینه نظامی تعامالتی با هم 
داشتند. در شــرایط به وجود آمده، ایران 
می تواند وجوهی را که برای تانک های 
چیفتن قبل از انقالب پرداخت کرده بود 
و از آنها طلبکار است را به ایران برگرداند. 
حتی اگر روابط رو به گسترشــی در آینده 
داشته باشیم، می توانیم روی هواپیماها 

و تسلیحات انگلیسی حساب کنیم.
 البته انگلســتان هم دیدگاه هایی 
دارد؛ به عنوان مثــال درخصوص افراد 
دوتابعیتی دربند در ایــران که با مذاکره 
می تــوان مشــکل را برطرف کــرد. در 
حال حاضر مســاله مهمی  که در ارتباط 
با انگلیس مطرح اســت، پیشینه روابط 
ایران با آنها ســت. باید گفــت انگلیس 
امروز متفاوت از انگلیس سال ۱33۰ است. بنابراین برای 
پیشــبرد منافع و امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران باید 
بتوانیم به طریقی از آن دوران عبور کنیــم و آینده بهتری 
را رقم بزنیم. آمریکا نیز تــا زمانی که ایران بتواند با بریتانیا 
روابط مستحکی برقرار کند، نمی تواند چندان روی انگلیس 
تاثیرگذار باشد؛ زیرا دولتمردان بریتانیا هم متوجه هستند 
که مواضع  ترامپ عاقالنه نیســت. ضمــن اینکه منافع و 
امنیت ملی آنها هــم ایجاب نمی کند  ترامــپ را همراهی 
کنند. ایران باید در اینجا نقشــی تاثیرگذار داشــته باشد و 
از فرصت های پیش آمده اســتفاده کرده و حمایت اروپا و 

انگلیس را به دست آورد.  
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توطئه آمریکایی - صهیونیستی
شناسایی بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم اسرائیل از سوی دونالد ترامپ و همچنین بحث انتقال پایتخت 
واشنگتن از تل آویو به این شهر، پرونده جدیدی را در برابر فلسطینیان و جهان اسالم گشوده است. اکنون در پی 
این اقدام ترامپ برخی معتقدند که ایجاد کشور مستقل برای فلسطین دیگر محقق نخواهد شد و بالعکس برخی 
نیز این تحلیل را دارند که با این اقدام دوباره مسأله فلسطین به صدر مسائل جهان اسالم بازگشته و لذا احتمال 
پیگیری مطالبات آنها راحت تر خواهد شد. همچنین احتمال انتفاضه ای دیگر در سرزمین های اشغالی را نیز 
نباید از نظر دور داشت. البته باتوجه به همراهی پشت پرده برخی کشورهای عربی چون عربستان سعودی با این 

طرح آمریکایی- صهیونیستی امروز جهان اسالم باید بیش از هر زمان دیگری متحد در برابر این ائتالف بایستد.  بین الملل

همگرایی جبهه مقاومت

آمریکا در انتقال سفار ت به قدس با عربستان  و   اردن هماهنگ است

سعدالله زارعی

کارشناس مسائل خاورمیانه

دونالد  ترامپ، رئیس جمهوری ایاالت متحده آمریکا 
پانزدهم آذرماه در یک ســخنرانی اعالم کــرد که آمریکا 
از این پس بیت المقــدس را به عنوان پایتخت اســرائیل 
به رســمیت می شناســد و مصوبه کنگره آمریــکا را در این 
باره اجرا می کند؛ مصوبه ای که روســای جمهوری آمریکا 
سال هاســت آن را عقب انداخته بودند. این اقدام  ترامپ 
با واکنش های زیــادی از جانــب رهبران جهــان مواجه 
شــد. درواقع می توان گفت چنین اقدامی  از سوی رئیس 
کاخ ســفید به این علت اســت که ایاالت متحــده آمریکا 
با ارزیابــی منطقه خاورمیانه دریافته اســت کــه مدیریت 

مســائل منطقه از مدت ها پیش از دســت آنها خارج شده 
است. اگر نگاهی به اقتدار آمریکا در دهه ۱۹6۰ یا ۱۹۷۰ 
بیندازیــم، درمی یابیم که اصلی ترین کشــورهای منطقه 
در حدفاصل مصر تا پاکستان در ســیطره ایاالت متحده 
آمریکا بوده اســت. این قدرت گیری در مصــر با روی کار 
آمدن انور سادات و پس از آن حسنی مبارک بود. در ترکیه 
نیز با قدرت گرفتــن نظامیان و احزاب وابســته، موقعیت 
ایاالت متحده آمریکا در منطقه بهتر شد. در پاکستان هم 
یک دولت کامال وابســته به آمریکا وجود داشــت. ایران 
زمان پهلوی نیز کانون اصلی قدرت آمریکا در منطقه بود و 
حکمرانی آمریکا بر دوش رژیم پهلوی و ارتش ایران استوار 
بود. ضمن اینکه عربستان مانند یک انبار تامین مالی برای 
ایاالت متحــده آمریکا عمل می کرد. رژیم صهیونیســتی 
نیز با شکســت های پی در پی که به اعراب وارد کرده بود، 
تبدیل به مهمترین پایگاه توســعه قدرت آمریکا در منطقه 

غرب آسیا شــده بود. اما بخش اعظم منطقه در دهه دوم 
قرن جدید میالدی از دســت آمریکا خارج شــد. در ایران 
انقالب ضد آمریکایی به پیروزی رســید و به رغم اینکه 4۰ 
سال از زمان پیروزی انقالب می گذرد هنوز مخالفان آمریکا 
بر این کشور حکومت می کنند و چشم انداز آینده هم تداوم 
مخالفت ایران با آمریکا است. در ترکیه یک جریان نسبتا 
اسالم گرا روی کار است، روابط ترکیه و آمریکا به هم ریخته 
است و آمریکایی ها تا جایی از نظام سیاسی ترکیه ناراضی 
هستند که دو سال پیش دســت به کودتا زدند. همچنین 
وضعیتی که به دلیل انقالب های عربی در مصر پیش آمد، 
ســبب تغییر رویکرد مصر از وابســتگی کامل به آمریکا به 
سمت توسعه روابط با کشــورهایی مانند روسیه منجر شد. 
زیرا مصری ها در مسائل منطقه ای به خصوص در پرونده 
ســوریه موضعی گرفتند که در مقابل مواضع آمریکاییان 
قرار داشت. از طرف دیگر هم رژیم صهیونیستی که پایگاه 
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اصلی توسعه قدرت آمریکا در غرب آسیا بود، دچار بحران 
شدید امنیتی شده و دیگر مانند گذشته در تقابل با نیروهای 
منطقه پیروز نمی شــود؛ موجودیت ایــن رژیم در معرض 
آسیب است و این رژیم از بالی برای آمریکا به باری سنگین 
و پرهزینه تبدیل شده است. درعین حال دولت عربستان 
سعودی که کانون اصلی قدرت مالی آمریکا در منطقه بود، 
در معرض  توفان های زیادی قرار دارد. وضعیتی که امروز 
در عربســتان جریان دارد و خبر از تحوالت آتی می دهد، 
نشــان از آن دارد که عربســتان هم در معرض گرداب ها 
قرار گرفته و هر لحظه ممکن است اتفاق مشابهی که در 
بقیه کشورهای منطقه افتاده است، در آنجا هم رخ دهد. 
بنابراین ایــاالت متحده آمریکا در مواجهه با این شــرایط 
تصور می کند که در تنگنای دشــواری قــرار گرفته و باید 
کاری در این جهت انجام دهــد. همچنین در دهه ۱۹۷۰ 
به دنبال شکســت هایی که اعراب در جنگ هــای خود با 
اســرائیل خوردند، ماجرای کمپ دیوید و مذاکرات صلح 
بین مصر و اسرائیل پیش آمد. این مذاکرات در اردن هم 
تکرار شــد و به توافق وادی عرب بین دولت شاه حسین و 
رژیم اسرائیل انجامید. همچنین مذاکرات صلحی حول 
محور سعودی ها تحت عنوان طرح فهد شکل گرفت که 
طی آن ملک فهد در دهه  هشتاد طرح شناسایی اسرائیل 
از سوی اعراب را مطرح کرد. همچنین گفت وگوهای صلح 
در مادرید و اسلو اتفاق افتاد. این مواضع نشان می دهند 
کــه در واقع روند ســازش در دهه کنونی معکوس شــده و 
آمریکایی ها احســاس می کنند که پرونده مذاکرات جای 
خودش را به پرونده مقاومت داده و شرایط به سمتی می رود 
که اسرائیل هم عمال از گردونه خارج می شود. به همین 
خاطر  ترامپ با انتخاب بیت المقــدس به عنوان پایتخت 
اسرائیل درصدد نشــان دادن قدرتش برآمد تا این تصور 
را به وجود آورد که او سرنوشــت مهمترین پرونده منطقه، 
یعنی فلســطین را تعیین می کند. در حالی کــه این اقدام  
ترامپ مخالفت بــا آمریکا را که در حال حاضر هم بســیار 
باال است، به باالترین ســطح خودش می رساند و امکان 
اجرای طرحی که آمریکایی ها از سال۱۹۵۵ در کنگره به 
تصویب رســاندند را از بین می برد. به بیان دیگر این گونه 
نیست که  ترامپ کاغذی را به امضا رسانده و با امضای او 
بیت المقدس تبدیل به پایتخت رژیم صهیونیســتی شود. 
این کار عمال امکان پذیر نیست؛ کما اینکه در داخل ایاالت 
متحده آمریــکا هم زمزمه هایی وجــود دارد مبنی بر اینکه 
این امضا به معنی اجرای فوری نیست؛ بلکه اجرایی  شدن 
این تصمیم زمان می برد. این موضوع نشــان می دهد که 
در داخل جامعه آمریکا هم اجماع درباره اجرای این امضا 

وجود ندارد.
از طــرف دیگــر ایــن اقــدام  ترامــپ واکنش های 
گســترده ای را از جانب کشــورهای مســلمان بــه همراه 
داشته اســت. باید توجه داشــت که جهان اسالم به طور 
کلی به دو دسته تقسیم می شــود؛ یک دسته کشورهایی 
که موضع سازشــکارانه دارند، غیرفعال هستند و اقدامات 
و تصمیمات شان محدود به مرزهای ملی خودشان است؛ 
ضمن اینکه مسائل بین المللی و منطقه ای از قبیل مساله 
فلســطین برای آنها اولویــت ندارد. این کشــورها نهایت 
اقدام شان در این نوع موضوعات، اعالم مخالفت نمادین 
با تصمیم اتخاذ شده و سپس کنار کشــیدن از آن است. 
درواقع این جریان عمــال کاری در جهت به هم زدن طرح 
ایاالت متحــده انجام نمی دهند. این کشــورها تاثیرگذار 
نیستند و اگر قرار بود سرنوشــت منطقه را این دولت های 
خاموش تعییــن کننــد، االن منطقه در وضعیتــی بود که 
آمریکا از آن احساس رضایت می کرد. باید گفت نمی توان 
توقع داشت کشورهای مسلمانی که در شرق آسیا یا آفریقا 
هســتند، کار خیلی بزرگی برای فلســطین انجام دهند  یا 
اینکه طرح مشترکی برای نجات فلســطین از این توطئه 

ارائه دهند.اما جریان دومی  که در دهه های گذشته عمال 
سرنوشت منطقه را تعیین کردند، با امضای  ترامپ فعال تر 
خواهند شد زیرا توجیه الزم را برای اقدامات نجات بخش 
پیدا کرده اند. همگرایی گســترده ای بیــن نیروهای این 
جبهه که فــراوان هســتند و امروز محــور مقاومت نامیده 
می شوند، پدید آمده اســت. بنابراین به نظر می رسد برای 
اینکه بتوانیم پرونده فلسطین را به مرکزیت جهان اسالم 
برگردانیم و از سوی مسلمانان به مساله اول تبدیل کنیم به 
یک اقدام احمقانه از سوی آمریکایی ها یا صهیونیست ها 
احتیاج داشتیم. اقدام  ترامپ این امکان را برای همگرایی 
و عملیاتی شــدن نگاه هــای جبهه مقاومت کــه مبتنی بر 
آزادسازی کامل فلسطین از بحر تا نهر هست را در اختیار 
قرار داد. بنابراین به نظر می رســد یک همگرایی نسبی به 
وجود خواهد آمد، اما باز هم جبهه وابسته به آمریکا یعنی 
کشورهایی نظیر اردن و عربســتان در همان موضع قبلی 
خودشــان باقی می مانند. درواقع این سناریو مطرح است 
که اساسا آمریکاییان قبل از اینکه این اقدام را انجام دهند 
با کشــورهایی نظیر عربســتان و اردن هماهنگ کردند. 
سیاست هایی که این کشورها در طول سال های گذشته 
 پیش گرفتنــد، مبتنی بر ایجاد تنش، تفرقــه و درگیری در 

جهان اسالم بود.
همچنیــن چنــد مســاله و ســابقه وجــود دارد کــه 
ســعودی ها را در مظان اتهام قرار می دهد. نخست اینکه 
ســعودی ها از زمان عبدالعزیز، موســس سلسله سعودی 
با صهیونیست ها رابطه داشــتند و براساس اسناد موجود و 
دستخط باقی مانده از عبدالعزیز، آنها رسما کل فلسطین 
را کــه شــامل بیت المقدس و مســجد االقصی می شــود 
به عنوان موطن صهیونیســت ها مورد تایید قرار داده اند. 
عبدالعزیز در دست خطی که به انگلیسی ها داد نوشت که 
تمام تالشــش را انجام می دهد تا یهودی ها در ســرزمین 
فلسطین زندگی آرامی  داشته باشند. بعدتر نیز سعودی ها 
روابط شان با اسرائیل را به صورت محرمانه داشتند. اما در 
سال های اخیر این روابط از حالت مخفی و پنهان به روابط 
رسمی و اعالمی  تبدیل شد. یعنی از یک طرف اسرائیلی ها 
می گفتند که با عربســتان در تماس هستند که سعودی ها 
آن را تکذیــب نمی کردند؛ از ســوی دیگر ســعودی ها به 
صراحت اعالم داشــته بودنــد که با هر دولتــی در منطقه 
که مخالف ایران باشــد همــکاری خواهند کــرد که تمام 
کارشناسان مصداق این عبارت مبهم را رژیم صهیونیستی 

می دانستند. 
بنابرایــن ســعودی ها روابــط رو بــه گسترشــی را با 
اسرائیل درحد توافق استراتژیک شــکل داده اند. وقتی 
ریاض صحبت از تشــکیل جبهه علیه ایــران می کند باید 
توجه داشــت جبهه زمانی شــکل می گیرد کــه دو دولت 
به روابط اســتراتژیک رســیده باشــند. بنابراین می توان 
گفت که ســعودی ها در ســال های اخیر روابط سیاسی، 
اقتصادی و اطالعاتی خودشــان با اســرائیل را به سطح 
رابطه اســتراتژیک ارتقــا دادند. از طرف دیگر ما شــاهد 
بودیم که طی سال های اخیر به خصوص در دوره سلمان 
بن عبدالعزیز و پسر او محمد بن ســلمان روابط عربستان 
با گروه های فلســطینی حتــی گروه ها و شــخصیت های 
سازشکاری مانند محمود عباس تضعیف شد. یعنی نه فقط 
شاهد کاهش رابطه عربســتان با گروه هایی نظیر حماس 
بودیم بلکه حتی روابط ریاض با محمود عباس و تشکیالت 

خودگردان نیز کاهش پیدا کرد.
این بدان معناست که در سیاست خارجی عربستان 
سعودی به طور کلی روی پرونده فلسطین خط کشیده شده 
و از دستورکار خارج شده است. این یک معنای بسیار مهم 
دارد مبنی بر اینکه هر تصمیمی  در مورد فلسطین، قدس 
و قبله اول مسلمانان گرفته شود، ســعودی ها در برابر آن 
مخالفتی نخواهند داشــت. این چک ســفید امضایی بود 

که از ســوی ســعودی ها به آمریکا و اســرائیل داده شده 
است. نکته مهم دیگری که عربستان را در جایگاه متهم 
قرار می دهد اینکه ریاض طی یکی، دو دهه اخیر در تمام 
نزاع های منطقه ای که یک طرف آن اسرائیل بود و طرف 
دیگر کشورهای مسلمان قرار داشتند، سعودی ها نه تنها 
کمکی به جبهه مســلمان نکردند بلکه با صهیونیســت ها 

همراه شدند.
به عنوان مثال در جنگ 33 روزه که جنگ ظالمانه ای 
بود که اســرائیل علیه مردم لبنان راه انداخته بود براساس 
اســنادی که بعدها منتشر شد و عربســتان نیز آنها را انکار 
نکرد، هزینه جنگ 33 روزه پیش از شروع، توسط ریاض 
پرداخت شده بود. بر اساس برخی اسناد منتشره، پیش از 
جنگ دیداری میان منیر داگان، رئیس دستگاه اطالعاتی 
اســرائیل و بندر بن سلمان، رئیس وقت دســتگاه امنیتی 
عربســتان برقرار شــد و در آن جلســه طرح جنــگ علیه 
حزب اللــه لبنان به تصویــب طرفین رســید. در آن مقطع 
بندربن سلطان از طرف دولت سعودی پذیرفت که هزینه 
جنگ را بپردازنــد و چند روز بعــد نیز این هزینــه را به طور 
کامل پرداخت کردند. حتی اســرائیلی ها می گویند مبلغی 
که ســعودی ها پرداخت کردند از هزینه جنگ بیشتر بوده 
اســت. همچنین ما در جریان درگیری های اخیر ســوریه 
که حزب الله نیز در جهت دفاع از کشور و مردم سوریه وارد 
عمل شد، شاهد همراهی سعودی ها و اسرائیلی ها بودیم. 
کمااینکه در خصوص سوریه نیز هر دو رژیم خواهان حذف 

بشار اسد از صحنه قدرت شده  بودند.
در عین حال در مواجهه بــا گروه هایی نظیر حماس 
و جهــاد اســالمی در جریــان جنگ هــای ســه گانه ای 
کــه در فاصله ســال های ۱3۸۷ تــا ۱3۹3 در غــزه روی 
داد شــامل جنــگ ۲۲ روزه، ۹ روزه و ۵۱ روزه، براســاس 
اعالم صهیونیســت ها و سکوت ســعودی ها، عربستان 
در کنــار اســرائیل بود و بــا آنها همــکاری می کــرد. این 
موارد نشــان دهنده آن اســت که حتی اگر عربســتان در 
جریــان اعــالم پایتختــی قدس برای اســرائیل توســط 
آمریــکا گفت وگــو و دخالت مســتقیمی  نداشــته اما روند 
همکاری های عربســتان و رژیم صهیونیســتی بیانگر آن 
اســت که آمریکا کامال مطمئــن بود کــه در این تصمیم 
همراهی ســعودی ها را خواهند داشت. البته در عربستان 
موضع گیری هایــی بــه صــورت تلویحی و خیلــی پایین 
وجود دارد اما این موضع گیری ها وضیعت روابط ریاض-

تل آویــو را متحــول نخواهــد کــرد.  این سیاســت ها به 
آمریکاییان جرات داد تا در این شــرایط، گرفتاری اصلی 
رژیم صهیونیســتی که مساله قدس و فلســطین است، را 
به نوعی حل و فصــل کنند. اما باید گفــت ایاالت متحده 
و هم پیمانانــش اشــتباه فاحشــی کردند؛ به ایــن خاطر 
که پرونــده فلســطین هیــچ گاه در اختیار ســعودی ها یا 
اردنی ها نبوده اســت. خصوصا در 3 دهه گذشته، محور 
اصلی پرونده فلسطین خود فلســطینیان، جهاد اسالمی 
و گردان های مختلف فلسطینی بوده اند. ضمن اینکه در 
خارج فلسطین هم، ســوریه و لبنان محور بودند. بنابراین 
تا زمانی که ایــن نیروهــا در نقطه مقابــل تصمیم  ترامپ 
هســتند، عمال رئیس جمهــور آمریکا نمی توانــد با تکیه 
 بر کشــورهای سازشــکاری نظیر عربســتان این طرح را 

به سرانجامی  برساند.
 در نهایت باید گفت برخالف تصور اولیه  برخی مبنی 
بر اینکه اقدام آمریکا به یک فتنه تبدیل می شود و گرفتاری 
و درگیری در جهان اسالم درســت می کند، به عقیده من 
اقدام  ترامپ، نه تنها منجر به درگیری درون اسالم نمی شود 
بلکه کمک می کند تا وضعیت مسلمانان در مواجهه با طرح 
آمریکا روشن تر شود. بنابراین روزهای بسیار خوبی  پیش 
 رو خواهد بود و مسلما فلسطینی ها شرایط بهتری را تجربه 

خواهند کرد.  
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دونالد  ترامپ، رئیس جمهوری ایاالت متحده آمریکا 
در ادامه تصمیمات عجوالنه و پرحاشیه خود، اخیرا اعالم 
کرد که بیت المقدس را به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی 
به رسمیت می شناسد و سفار ت آمریکا را نیز از تل آویو به این 
شهر منتقل خواهد کرد. این تصمیم  ترامپ واکنش هایی 
را به همراه داشت اما کشورهای مهم جهان عرب از جمله 
عربستان ســعودی نه تنها واکنش مناسبی نشــان ندادند 

حتی به نظر می رسد که از این تصمیم واشنگتن نیز حمایت 
کرده اند. 

این اقدام رئیس جمهــوری ایاالت متحــده آمریکا 
در شناســایی بیت المقــدس به عنــوان پایتخــت ابــدی 
رژیم صهیونیســتی را می تــوان برآیند دو رویکــرد ارزیابی 
کرد؛ نخســت اینکــه دونالــد  ترامپ پیــروزی خــود را در 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مرهون کمک های البی 
صهیونیستی و یهودیان آمریکا می داند. چرا که یهودیان در 
پیروزی  ترامپ نقش موثری ایفا کردند. رویکرد دوم ضعف 
ساختاری کشــورهای عربی به ویژه کشورهای عرب حوزه 
خلیج فارس اســت. از ســال ۲۰۱۱ که خیزش های عربی 
آغاز شد عربستان ســعودی، بحرین و امارات، کشورهای 
عضو اتحادیه عرب را به برقراری رابطه با رژیم صهیونیستی 
تشــویق کرد. همچنین مقامات رژیم عربســتان از جمله 
محمد بن سلمان ولیعهد سعودی، عادل الجبیر وزیر خارجه، 
ترکی بن فیصل، رئیس سابق سازمان اطالعات و سرلشکر 
انور عشــقی از مقامات امنیتی عربســتان در طول  دوسال 
گذشته حداقل شش بار به فلسطین اشغالی سفر و با مقامات 
رژیم صهیونیستی مالقات کردند. در این مالقات ها مقامات 
سعودی آمادگی خود را برای افتتاح سفارتخانه های اسرائیل 
در کشورهای عضو شــورای همکاری خلیج فارس اعالم 
داشــتند. از ســوی دیگر حضور گروهک های تروریستی 
داعش، جبهه النصره، جیش االســالم و فیلق الرحمن در 

سوریه و عراق موجب شد که محور مقاومت بخش زیادی 
از نیروهای خود را برای تقابل با این گروهک ها به کار گیرد. 
بنابراین آمریکا و به طور مشخص شخص  ترامپ با استفاده 
از فضای منطقه اعالم کرد که بیت المقــدس را به عنوان 
پایتخت رژیم صهیونیستی به رسمیت می شناسد. در عین 
حال طی چند روز گذشته برخی کشورهای عرب این اجازه 
را به ملت های خود دادنــد تا علیه اقدام آمریکا دســت به 
تظاهرات بزنند اما این کشــورها هیــچ گاه تصمیم قاطعی 
برای تقابل با نفوذ رژیم صهیونیستی به کار نخواهند گرفت. 
یکی از شخصیت های رســانه ای جهان عرب تعبیر بسیار 
شفاف و روشنی از بیانیه های کشــورهای عربی ارائه داد؛ 

او معتقد است که این بیانیه ها در حد هشدارهای مضرات 
و خطرات اســتعمال دخانیات که معموال روی پاکت های 
سیگار درج می شــود محسوب می شــود و چیزی بیش از 
آن نیســت. به عبارت دیگــر اعراب بیش از صــدور بیانیه 
محکومیــت، کاری بــرای بیت المقدس انجــام نخواهند 
داد. در چنین شرایطی در ســطح داخل فلسطین انتفاضه 
جدیدی پس از تصمیم اخیر رئیس جمهوری ایاالت متحده 
آمریکا آغاز شده اســت. تنها در روز جمعه بعد از اعالم این 
تصمیم، بر اثر تظاهرات ملت فلســطین بیش از 3۵۰ تن 
زخمی  و یک نفر از جوانان فلســطینی شــهید شده است. 
طبیعی است که این تظاهرات در آینده ادامه خواهد یافت 
و عالوه بر ایجاد انســجام و همگرایی میان فلســطینیان 
غزه و کرانه غربی به وحدت همه گروه های مبارز فلسطینی 
منجر خواهد شد. در سطح منطقه نیز محور مقاومت ابتکار 
عمل را در دســت خواهد گرفت؛ زیرا ملت های اسالمی و 
عربی به این نتیجه رســیده اند که محور مقاومت و به ویژه 
ایران همواره در مورد خطرات ناشــی از همسویی آمریکا و 
اسرائیل هشدار داده بودند. در عین حال برخی کشورهای 
جهان از جملــه چین، روســیه و اتحادیه اروپــا با تصمیم  
ترامپ بــرای شناســایی بیت المقدس به عنــوان پایتخت 
رژیم صهیونیستی مخالفت کردند. این امر نشان می دهد که 
آمریکا به شدت دچار انزوا شده و این تصمیم موجب انسجام 
جهان اسالم و جهان عرب علیه رژیم صهیونیستی خواهد 

انتفاضه علیه مثلث شوم
هشدارکشورهای عربی مثل هشدار روی پاکت های سیگار است

شد. البته عربستان نیز به شدت دچار انزوا خواهد شد؛ نباید 
فراموش کنیم که عربســتان نقش مهمی  در این تصمیم  
ترامپ داشت. زیرا رئیس جمهور آمریکا قبل از اعالم این 
تصمیم با ملک ســلمان بن عبدالعزیز، پادشــاه سعودی، 
رئیس امارات متحده و پادشاهان بحرین و اردن گفت وگو 
کرده بود. در نتیجه می توان گفت که این اقدام واشنگتن 
با چراغ ســبز و رضایت این کشــورهای عربی بوده است. 
متاســفانه در طول روزهای گذشــته مقامات و روحانیون 
وهابی سعودی به جای ابراز همبستگی با ملت فلسطین، 
از تصمیــم  ترامپ برای شناســایی بیت المقدس به عنوان 
پایتخت رژیم صهیونیستی پشتیبانی کردند. مفتی وهابی 
عربستان طی بیانیه ای بیت المقدس را پایتخت تاریخی و 
ابدی اسرائیل تلقی کرده و برگزاری تظاهرات در کشورهای 
اســالمی علیه تصمیم  ترامپ را حرام دانســته اســت. در 
چنین شــرایطی اقدام  ترامپ در شناســایی بیت المقدس 
به عنوان پایتخت اســرائیل به آشکار شــدن چهره واقعی 
رژیم آل ســعود کمک کرد؛ زیرا ملت های اسالمی و عربی 
به خوبی از سیاست های تخریبی عربستان علیه ملت های 
اســالمی آگاهی یافتند. بنابراین اتحادیــه عرب نیز تحت 
فشــار رژیم آل سعود از تشــکیل یک نشســت اضطراری 
برای بررســی پیامدهای خطرناک شناسایی بیت المقدس 
به عنوان پایتخت رژیم صهیونیســتی خودداری کرد. این 
در حالی است که اتحادیه عرب طی هفته های اخیر برای 
محکومیت حزب الله به اتهام دخالت در مسائل منطقه در 
سطح وزرای خارجه نشست فوق العاده ای برگزار کرده بود. 
به نظر می رســد شرایط منطقه به ســمت شکل گیری یک 
انتفاضه گسترده اسالمی علیه آمریکا، رژیم صهیونیستی 
و عربســتان به عنوان مثلث شــرارت حرکت خواهد کرد. 
این انتفاضه قطعا محدود به زمان و مکان خاصی نخواهد 
بود؛ زیرا تصمیم  ترامپ بازگشــت تشــکیالت خودگردان 
به پای میز مذاکــره با رژیم صهیونیســتی را ناممکن کرده 
اســت. دلیل این امر این اســت که طی ســه ســال اخیر 
رژیم صهیونیســتی با احداث صدها شهرک یهودی نشین 
در اطراف بیت المقدس، چهره این شهر اسالمی و تاریخی 
را کامال دگرگون کرده اســت. جنبش های جهاد اسالمی 
و حماس و حتی تشــکیالت خودگردان مصمم هستند تا 
دربرابر تصمیم تحریک آمیز دونالد  ترامپ ایستادگی کنند 
و تنها راه آزادســازی قدس آغاز یک انتفاضه جدید خواهد 
بود. این انتفاضــه که اندکی پس از تصمیــم  ترامپ برای 
شناسایی بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی 
آغاز شد به تدریج به سمت خشونت و درگیری های فیزیکی 
میان جوانان فلســطینی و رژیم صهیونیستی کشیده شد. 
اگرچه کشورهای عربی و اسالمی تنها در حد صدور بیانیه 
علیه تصمیم  ترامپ اکتفا خواهند کرد اما ملت فلسطین در 
انتفاضه جدید خود مصمم است تا به صورتی جدی با توطئه 
مشترک آمریکا، اسرائیل و عربستان مقابله کند. اکنون با 
آشکار شدن ماهیت برخی کشــورهای عرب منطقه مانند 
عربســتان، امارات و بحرین، محور مقاومــت مورد توجه 
ملت های اســالمی و عربی قرار خواهد گرفت. علت این 
امر این اســت که عربستان، رژیم صهیونیســتی و آمریکا 
همواره برای شناسایی بیت المقدس به عنوان پایتخت ابدی 
رژیم صهیونیستی طی ســال های اخیر جریان سازی های 
گسترده ای را علیه محور مقاومت انجام دادند. هدف این 
بود تا از رهگذر تضعیف محــور مقاومت به ویژه حزب الله، 
ابتکارعمل میدانی و سیاسی در اختیار اسرائیل و عربستان 
قرار گیرد اما تصمیم عجوالنه  ترامپ این توطئه را نقش بر 
آب ساخت.  اکنون ملت های عرب به خوبی پی برده اند که 
حزب الله به عنوان عامل تاثیرگذار در تقابل با محور شرارت 
اســرائیل، عربســتان و آمریکا است و باید ســازوکارهای 
جدیدی برای همســویی جنبش های جهادی فلسطین و 

حزب الله لبنان تعریف شود.  

حسن  هانی زاده
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زمان اجماع
واشنگتن و تل آویو از مشکالت داخلی کشورهای عربی بهره بردند

تحوالت سیاســی خاورمیانه با سرعت باالیی در حال 
تغییرات بنیادین در تعامالت سیاســی و امنیتی منطقه در 
جریان اســت. ظهور و سقوط گروه تروریســتی داعش در 
ســوریه و عراق، تغییرات سیاسی در عربســتان سعودی و 
جنگ یمن همگی حکایت از یک تحول عمیق سیاســی، 
امنیتی و اقتصــادی در خاورمیانه دارد که منشــا همه این 
تحوالت به سیاست های نوین کاخ سفید و شخص دونالد  
ترامپ برمی گردد. در تاریخ سیاسی ایاالت متحده آمریکا،  
ترامپ از معدود روســای جمهوری است که توانست در دو 
ســال اول زمامداری خود به وعده های انتخابی اش جامه 
عمل بپوشاند. او در تبیین سیاست های داخلی و خارجی بر 
چند موضوع تمرکز دارد؛  ترامپ در سیاست داخلی بر توسعه 
صادرات، ایجاد اشتغال و حمایت از اهداف البی یهود در 
موضوع فلسطین و در حوزه خارجی مســاله منع ورود اتباع 
شش کشور به آمریکا، احداث دیوار بین آمریکا و مکزیک، 
تایید پایتختی بیت المقدس برای رژیم صهیونیستی، عدم 
پایبندی به برجام و اقدام علیه کره شمالی از جمله موضوعاتی 
است که رئیس جمهوری آمریکا طی این مدت برای تحقق 

آنها در تالش است. 
درواقع بایستی در نظر گرفت  ترامپ بر خالف روسای 
جمهور قبلی در بیان برنامه های خود به دنبال سیاسی کاری 
و بازی های سیاسی نیســت بلکه او درصدد تحقق و عمل 
به سیاست های اعالمی  خود است. این واقعیتی است که 
خیلی از صاحب نظران و کارشناسان سیاسی قبال آن را جدی 
نمی گرفتند اما حال توجه همه منتقدین و سیاســتمداران 
در جهان به صحبت ها و برنامه های  ترامپ معطوف شــده 
است. به رغم مخالفت ها و اعتراض ها نسبت به فرمان های 
دولتی  ترامپ در بدو مدیریت وی در کاخ ســفید، اما نهایتا 
امروز ما شاهد تحقق و تصویب نظرات رئیس کاخ سفید در 
کنگره و سنا و حتی دیوان عالی آمریکا هستیم؛ به صورتی  که 
اختالف نظراتی کــه در بدو حضور او در جامعه سیاســی و 
حقوقی آمریکا وجود داشــت در حال حاضر به یک توافق 
مشترک نزدیک شده است و شاهد همراهی سایر نهادها با 
ادامه سیاســت های داخلی و خارجی رئیس جمهور آمریکا 

هستیم. 
حمایت دادگاه دیوان عالی کشــور آمریــکا از فرمان  

ترامپ علیه ممنوعیت ورود اتباع 6 کشور به آمریکا و تصویب 
مشترک اعضای دموکرات و جمهوریخواه کنگره و سنا مبنی 
بر انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس، نشانگر 
یک کنش مشترک  بین سیاســتمداران آمریکایی و نشات 
گرفته از منافع اقتصادی مشترک است. توافق بزرگ ۵۰۰ 
میلیارد دالری آمریکا با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس 
توانســت روح جدیدی به اقتصاد رکــود زده آمریکا و صنایع 
اسلحه سازی آن کشــور بدمد و حمایت مدیران اقتصادی 
و صنعتی را از سیاســت های  ترامپ به دنبال داشــته باشد. 
دخالت رئیس جمهور آمریکا در از بین رفتن ســاختار سنتی 
قدرت در عربســتان ســعودی و کودتای آرام در آن کشور، 
زمینه وابستگی عربستان سعودی و پادشاه و ولیعهد جویای 
نام به آمریکا را شدیدتر کرده است. این اقدام دونالد  ترامپ 
موجب شد که ساختار سیاســی و قدرت در کل شبه جزیره 
عربســتان دچار تغییرات ژرفی گــردد. در این میان تثبیت 
قدرت ملک سلمان و محمد بن ســلمان، پادشاه و ولیعهد 
عربستان در مقابل رقبای ســنتی آنها در شورای پادشاهی 
و خاندان ســلطنتی، زمینــه را برای اجرای سیاســت های 
منطقه ای  ترامپ در موضوعات خاورمیانه مهیا کرده است.

در این میان شکست داعش در عراق و سوریه، زمینه 
ایجاد تغییرات سیاسی در ســوریه، ایجاد دولت ملی بدون 
بشار اسد و تشکیل دولت در عراق پس از انتخابات پارلمانی 
۲۰۱۸ در راستای حضور بخشــی از نیروهای حزب منحله 
بعث در پوشش احزاب دیگر جهت مدیریت کشور، مقابله با 
گروه های طرفدار ایران و حل مساله قدس به نفع اسرائیل 
از جمله برنامه های اســتراتژیک رئیس جمهــور آمریکا در 

منطقه است. 
اگر نگاهی به کشــورهای عربی منطقه داشته باشیم 
شــاهد وجود مشــکالت زیادی در هر یک از این کشورها 
در حوزه داخلی و خارجی هســتیم؛ به همین جهت اولویت 
این کشورها حل مســائل داخلی است تا موضوع فلسطین 
و این امتیازی است که دولت صهیونیستی و آمریکا درصدد 
بهره برداری از آن هستند. در چنین شرایطی است که  ترامپ 
فرمان انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس را امضا کرده 
اســت. در این میان به رغم پیش بینی ها ما شــاهد شــروع 
انتفاضه چهارم نشده ایم و علت آن هماهنگی و رایزنی هایی 
بود که دولت  ترامپ قبال با عربســتان و کشــورهای عربی 
دخیل در این موضوع داشــته اســت. او قــول  بیطرفی و 
حمایت از این سیاســت آمریکا را از آنهــا گرفته و به همین 
جهت گروه های جهادی به جهت وابستگی مالی، تدارکاتی 
و تسلیحاتی که به برخی کشورهای منطقه دارند، مجبور به 

سکوت شدند. درواقع این نشانگر نفوذ سیاست های آمریکا 
در تحقق صلح فلسطین به نفع رژیم صهیونیستی است. 

اکنون این پرســش مطرح اســت که در حالی که ما 
شــاهد رقابت شــدید کشــورهای خاورمیانــه به خصوص 
کشورهای عربی در توسعه مناسبات سیاسی، اقتصادی و 
امنیتی با اسرائیل هســتیم، چطور انتظار مقابله با آن رژیم 
را از آنها داریم؟ با در نظر گرفتن سفر چندی پیش محمود 
عباس، رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین به عربستان 
و مذاکــرات انجام گرفته به نظر می رســد مقامــات دولتی 
عربستان سیاست های جدید آن کشور را به اطالع محمود 
عباس رسانده اند. به همین جهت پیش بینی می شود حمایت 
از تشکیالت خودگردان فلسطین در مقابل حماس و سایر 
گروه های جهادی و تشــکیل دولت فلســطین به ریاست 
محمود عبــاس می توانــد کم کم ایشــان را بــه دور جدید 

گفت وگوها نزدیک کند.
در این بین به رغــم اعتراضات کشــورهای مختلف 
نسبت به فرمان  ترامپ درباره بیت المقدس اما هیچ کشوری 
عمال کاری نکرده است. بلکه اغلب کشورها فقط معترض 
شــدند که این اعتراض ها به تنهایی نمی توانــد در احقاق 
حقوق مردم فلســطین نقشــی داشته باشــد. آمریکا نیز از 
این فرصت اســتفاده کرد تا اهداف خــود را عملی کند. در 
آینده نیز به نظر نمی رســد در این فضای سیاســی و امنیتی 
منطقه خاورمیانه و کشورهای عربی، حمایت همه جانبه ای 
از فلسطین انجام گیرد. بنابراین در شــرایط حاضر آمریکا 
توانسته موافقت دولت های منطقه را نسبت به سیاست های 
جدیدش درباره فلســطین کســب کند. اکنون واشــنگتن 
جهــت اقدامات بعــدی در حال بررســی افــکار عمومی و 
مردمی  کشورهای منطقه است. آمریکا می خواهد بررسی 
کند که آیا مردم منطقه برخالف سیاســت دولت های خود 
نســبت به این موضوع واکنشی جدی نشــان خواهند داد. 
درواقع در شــرایط فعلی منطقه، اجماع منطقه ای و جهانی 
علیه اقــدام  ترامپ وجــود نــدارد و اگر همین رونــد ادامه 
 داشته باشــد، روند یهودی ســازی بیت المقدس به راحتی 

پیش خواهد رفت. 
بنابراین در چنین شــرایطی که حاکمــان عربی حال 
یا دست دوســتی به ســمت واشــنگتن دراز کرده اند یا در 
مشکالت خود غرق شده اند، کشــورهایی مانند جمهوری 
اسالمی ایران باید نسبت به توطئه های رژیم صهیونیستی 
اطالع رســانی کنند. چرا که صهیونیســت ها تنها به دنبال 
اشــغال فلســطین نیســتند بلکه آنها با همراهی تمام عیار 
آمریکا به دنبال نفوذ در کشــورهای دیگر منطقه همچون 
سوریه، عراق، یمن و حتی عربستان هستند. امروز نیز تنها 
کشوری که از مردم مظلوم فلســطین دفاع مشروع کرده، 
جمهوری اسالمی ایران بوده اســت و در این برهه نیز باید 
نسبت به افشای توطئه های جدید صهیونیست ها در منطقه 

اقدام کنیم.  
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 دونالد  ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا با وجود  نظرها 
و هشدارهای اکابر حزب جمهوریخواه و دموکرات و برخی 
از ســران کشــورهای غربی، وزارت امور خارجه، پنتاگون 
و مشاورین در کاخ ســفید ســرانجام وعده ای که در زمان 
رقابت هــای انتخاباتــی داده بود را عملی و اعــالم کرد که 
نه تنها بیت المقدس را به عنوان پایتخت رژیم اســرائیل به 
رسمیت می شناسد، بلکه ســفارت آمریکا را نیز به این شهر 
منتقل خواهد کرد. دلیل این تصمیم   ترامپ این بود که قبال 
تل آویو به وی اطمینان  خاطر داده بود و کشــورهای عربی 
نیز رئیس جمهور آمریکا را همراهــی کردند. درواقع به طور 
خالصه می توان به موارد زیر به عنوان عواملی که منجر به 

اعالم تصمیم  ترامپ شد اشاره کرد :
۱- با متحدان عرب آمریکا، در پشت پرده توافق هایی 
صورت گرفته اســت. »اســرائیل کاتز« وزیر اطالعات و  
ترابری رژیم صهیونیستی در گفت وگو با تلویزیون اسرائیل، 
از هماهنگی  ترامپ بــا رهبران کشــورهای عربی پیش از 
امضای فرمان انتقال سفارت سخن گفت و اظهار داشت: 
»این هماهنگی با هدف مهار واکنش فلسطینیان صورت 
گرفته اســت؛ وابســتگی و تکیه رهبران عربی به آمریکا، 
عامل مهمی  در تعیین نوع و وضعیت واکنش آنان به اقدام  

ترامپ بوده است.«
۲-  تظاهرات و نشســت های اعتراضی پس از مدتی 

آرام خواهند گرفت و از ســوی ســران کشــورهای عربی- 
اسالمی نیز فقط چند بیانیه  بی اثر صادرخواهد شد.

3- کشــورهای عربی منطقه درگیر بحران های شدید 
داخلی هســتند؛ بنابراین اینک فلســطینی ها، بی پناه تر و 

ضعیف تر از همیشه هستند.
 پنج تحول نادر در دولت  ترامپ، موجبات اثرگذاری بر 

تصمیمات غیر مترقبه وی را فراهم ساخته است. 
۱- در هیچ یک از دولت هــای قبلی آمریکا، نظامیان 
عالی رتبه تا این حــد نقش های کلیدی قدرت را در دســت 

نداشته اند.
۲- از جمله مواردی که در سیستم تصمیم گیری های 
دولت  ترامــپ اخالل ایجاد کرده اســت، نقــش کلیدی و 
موضع گیری هــای دختر  ترامــپ »ایوانکا« و همســرش 
»جرد کوشنر« )متعلق به یک خانواده معروف صهیونیست 
آمریکایی که نتانیاهو از دوران تحصیالت اش در آمریکا، با 
آنان روابط خانوادگی فوق العاده نزدیکی داشته است(، در 

اعمال سالیق شخصی و نیات درونی شان است. 
3- وضعیــت آشــفته جــاری، فرصت طالیــی برای 
البی ها به وجود آورده اســت. جنگ تبلیغات، البی گری ها 
و دیپلماســی عمومی، برای پیشبرد سیاســت های  ترامپ 
فوق العاده فعال شده است. البی تل آویو در واشنگتن، در 
راستای منافع تل آویو قرارگرفته است. وضعیت فعلی البی 
صهیونیست ها به گونه ای است که در مورد ایران، خاورمیانه 
و پروسه صلح، تل آویو حرف آخر را می زند. البی اعراب در 
واشــنگتن به رهبری ســعودی ها، با آغاز بحران هسته ای 
ایران، بیشتر به هم نزدیک شــده اند. مثلث عبری - عربی-

آمریکایی  نیز همگن شده اند. 

پایان سازش
فلسطینیان باید باهم متحد شوند

4- در استراتژی نظامی  ترامپ، آمریکا در نقش حامی 
 اســت و حمله نظامی و جنگ باید توســط متحدان انجام 
گیرد؛ بنابراین هزینه های مالی و جانی جنگ های خلق شده 

در جهان اسالم را باید کشورهای اسالمی متقبل گردند. 
۵- در حالی که شــاخص میزان محبوبیــت  ترامپ در 
پایین ترین رتبه در کل دوران ۷۰ســاله ریاســت جمهوری 
آمریکا قرار دارد وی با رفتار و شخصیتی غیرقابل پیش بینی، 
روندهای نا معقول تصمیم گیری هایش، موجباتی را فراهم 
ساخته است که سیاستمداران هر دو حزب کلیدی آمریکا به 
حدی نگران شوند که سناتور باب کورکر، رئیس کمیته روابط 
خارجی مجلس سنا، بگوید:  »سیاست های  ترامپ می تواند 
آمریــکا را در خطر ســوق دادن به جنگ جهانی ســوم قرار 
دهد.«  ترامپ در دوره تبلیغات انتخاباتی خود وعده اجرای 
انتقال ســفارت به بیت المقدس را که طی ۲۲ سال گذشته 
هیچ کدام از روسای جمهوری آمریکا آن را اجرا نکرده بودند، 
سر داد و امروز نیز آن وعده را عملی ســاخته است. بر این 
اساس  ترامپ با اعالم انتقال سفارت به بیت المقدس از یک 
سو، به وعده انتخاباتی خود برای حفظ حامیان قدرتمند خود 
در البی صهیونیستی »آیپک« کمک کرد و از سوی دیگر با 
به تاخیر انداختن آن به بهانه های فنی و حقوقی، تا دوره دوم 
دولت خود، بر ناتوانی در اجرایی کردن این تصمیم سرپوش 
گذاشته و از این طریق همچنان حمایت الزم را برای حفظ 
حامیان خــود در رقابت های انتخاباتی آتــی تداوم خواهد 
بخشــید.   موفقیت معرفی قدس به عنوان پایتخت، پایان 
طرح دو دولت فلسطینی- اســرائیلی است که زمینه سازی  
بزرگی برای تشکیل دولت واحد یهود خواهد بود. این موجب 
خواهد شد نه تنها »بنیامین نتانیاهو« از بحران اتهامات فساد 
اقتصادی در داخل نجات پیدا کند، بلکه به عنوان قهرمان 

صهیونیست های جهان، معرفی خواهد گردید. 
 اما عالوه بــر اعتراضات مردمی، در ســطح رهبران 
سیاســی نیز نه تنها  میان کشورهای اســالمی که حتی در 
اروپا نیز به استثنای برخی دولت های راستگرای افراطی، 
مخالفت ها با تصمیم  ترامپ در مورد بیت المقدس بســیار 
جدی بوده و هیچ کدام از کشورهای اروپایی تا کنون حاضر 
به پذیرش و حمایت از تصمیم  ترامپ نشده  و با آن مخالفت 
کرده اند.  در حالی که موانع متعدد حقوقی، سیاسی و فنی 
در ارتباط با انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس وجود دارد 
و باتوجه به اجماع گســترده مخالفان مردمی  و دولت ها در 
ســطح جهان علیه تصمیم  ترامپ، این سوال مطرح است 
که چرا  ترامپ قول انتقال سفارت از تل آویو به بیت المقدس 
را پس از یک سال، عملی ساخت؟ در پاسخ باید گفت  ترامپ 
از نظر داخلی با آنکه در وضعیتی بســیار شکننده قرار دارد، 
ولی تنها رئیس جمهور آمریکا خواهد بود که موفق به اجرای 
مصوبه سال۱۹۹۵.م کنگره آمریکا در اعالم قدس به عنوان 
پایتخت اسرائیل شــد. اتفاق مذکور می تواند حداقل برای 
مدتی متوالی، وی را از بحران هــای داخلی مصون بدارد؛ 
البته البی صهیونیســت ها قــول داده اند کــه اجازه حذف  
ترامپ را نخواهند داد. در مورد دلیل رئیس جمهوری آمریکا 
از اعالم بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی، 
می توان هراس از دســت دادن محبوبیت و پایگاه در میان 
رای دهندگان صهیونیست مســیحی ) آوانجلیست(، را نیز 
مطرح کرد. در آمریکا ۵۰ میلیون آوانجلیست وجود دارد. 
بر اساس نظرسنجی ها ۸۲%  آوانجلیست های سفیدپوست 
ایمان دارند که این سرزمین از طرف خدا به یهودیان داده 
شده است. این ها افرادی هستند که به پایان تاریخ، کنترل 
یهودیان بر بیت المقدس، جنگ تمدن ها و ظهور مســیح 
اعتقاد دارند. این درحالی است که تنها 4۰ درصد از یهودیان 
آمریکا به چنین امری اعتقاد دارند. اقدام اخیر  ترامپ، تنها 
از سوی 3۱درصد آمریکایی ها پذیرفته شده است. از طرف 
دیگر در اقدام  ترامپ، رد پای ســرمایه و پول نیز مشــاهده 
دیده می شــود؛ زیرا در کارزار انتخاباتی، مبالغ هنگفتی از 
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محکی برای مسلمانان
مخالفت ها با تصمیم  ترامپ باید بروز و ظهور بیشتری داشته باشد

دونالد  ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته 
با اعالم بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم اسرائیل و 
طرح انتقال ســفارت آمریکا از تل آویو به این منطقه، بار 
دیگر موضوع فلســطین را در صدر اخبار جهان اســالم 

قرار داد. 
برای واکاوی این تصمیم  ترامــپ و پیامدها و ابعاد 
آن چند نکته را باید مدنظر داشت؛ نخست آنکه شخصیت 
دونالــد  ترامــپ اقتضا می کــرد که برحســب وعده های 
انتخاباتی  نسبت به تحقق شعارهایش اقدام کند. از جمله 
شعارهای اصلی  ترامپ درمورد برجام بود که با یک مقدار 
فضاسازی قبلی تاحدودی شــعارهایش را عملیاتی کرد و 
نشان داد شخصی است که به وعده هایش عمل می کند. 
البته آن گونه که همه انتظار داشــتند و او در قبال برجام 
 آنطور که وعده داده بود، عمل نکــرد. درواقع اقدامات 
او بیشــتر یک فضاســازی بود و همه متوجه شدند که او 

تاحدودی از مواضعش عقب نشینی کرده است. 
در مورد انتقال ســفارت آمریکا به بیت المقدس نیز  
او تصمیم داشت که براســاس وعده های انتخاباتی اش 
چنین اقدامی  را انجام دهد. البته این موضوع به قدرت و 
نفوذ البی صهیونیست ها در آمریکا نیز مربوط می شود و 
رئیس جمهوری ایاالت متحده چون به همراهی آنها نیاز 

دارد دست به چنین اقدامی  زد. 
مساله دیگری که باید مدنظر داشــت آنچه  ترامپ 
مطرح کــرد درواقع موضع جدیدی نیســت. زیــرا زمانی 
که در ســال ۱۹۸۹ ایاالت متحده با رژیم صهیونیســتی 
قرارداد اجاره زمین پادگان آلنبی را در قدس امضا کردند، 
از همان زمان به صورت عملی انتقال ســفارت از تل آویو 

به قدس مطرح بوده است.
 این مســاله نه تنها به صورت موضع شــفاهی بلکه 
در مرحله عملی نیز دنبال شــده است. در ســال ۱۹۹۵ با 
تالش البی یهودی ها در کنگــره، رابرت دال طرحی را به 
تصویب رساند که بر اساس آن دولت آمریکا را موظف کرد 
این انتقال را انجام دهد. یعنی فراتر از موضع رسمی و در 
مرحله اقدام قرار گرفتند؛ چرا کــه این طرح دولت آمریکا 
را موظف کرد این انتقال را انجام دهــد. منتها کنگره این 
اختیار را به رئیس جمهور ایاالت متحده داد که اگر شرایط 
فراهم بود این مصوبه را اجرایــی کند؛ در غیر این صورت 
اجرای مصوبه کنگره را هر 6 ماه یک بار به تعویق بیندازد. 
از ســال ۱۹۹۵ تا به امــروز تمام روســای دولــت آمریکا 
این مصوبــه کنگره را به تاخیــر انداختند. زیــرا می دانیم 
که اجاره زمیــن 3۱ هزار متری در پادگان ســابق آلنبی در 
 جنوب قدس منعقد شــده و امــروز وارد مرحله اجرا شــده

 است. 
نخســتین کاری که  ترامپ در این برهــه انجام داد 
این بود که اعالم کــرد نه تنها بیت المقــدس را به عنوان 
پایتخت اســرائیل به رســمیت می شناســند بلکــه آن را 
در مرحله اجــرا نیز محقــق خواهند کرد و سفارت شــان 
را نیز به این منطقــه منتقل می کنند. ایــن اقدام  ترامپ 
عکس العمل ها و بازتاب های بسیاری را به دنبال داشت. 
در رابطه بــا پیامدهای ایــن اقدام کاخ ســفید نیز 
باید توجه داشــت که این مســاله و تاثیرات آن را با یک 
نــگاه حداقلی و حداکثــری می توان  دید  و تفســیر کرد. 
نگاه حداقلی این اســت کــه این اقدام باعث شــد توجه 

جهان اسالم نســبت به قضایای فلســطین بیشتر جلب 
شــود و حتی در ســطح شــفاهی شــاهد اعالم موضع از 
سوی اغلب کشــورها بودیم که با صدور بیانیه، تحصن 
و ابراز مخالفت موضع خود را بیــان کردند. موضع گیری 
در این حد خوب اســت اما برای جهان اســالم شایسته 
نیســت که بعد از دقیقا ۵۰ سال از اشــغال قدس، یعنی 
از ســال ۱۹6۷، دوباره شــاهد چنین تحرکاتی باشــیم. 
رژیم صهیونیســتی تمــام کارهایــی کــه برای اشــغال، 
تصاحب و به رســمیت شــناختن بیت المقدس به عنوان 
پایتخت آن رژیم الزم بوده را انجام داده اســت. از جمله 
در سال ۱۹6۹ می توان به آتش کشیدن مسجد االقصی 
اشــاره کرد، ســپس حفاری هایی را زیر مسجد االقصی 
انجام دادند و امــروز ۱3 تونل در زیر مســجد االقصی و 
حرم شریف باعث لرزان شــدن پایه های مسجد االقصی 
شــده  اســت. باید توجه داشــت که این تحــرکات برای 
تخریب این مکان اســت. پس از آن صهیونیســت ها به 
تغییر بافــت جمعیتی منطقه قدس اقــدام کردند و برخی 
قانون هایی را به تصویب رســاندند. به عنــوان مثال اگر 
به مــدت 6 ماه یک ســاکن فلســطینی در قــدس غایب 
باشد، تابعیتش سلب خواهد شد. بنابراین آنها به انحا ی 
مختلف سعی کردند که اعراب را از آنجا برانند و در مقابل 
تالش کردند کــه با ایجاد شــهرک های یهودی نشــین 
هم تسلط ســرزمینی نســبت به این مکان داشــته باشند 
 و هــم جمعیــت و بافــت جمعیتــی را بــه نفــع یهودیان 

تغییر دهند.
 بنابراین صهیونیســت ها نســبت به یهودی ســازی 
اماکن، زیارتگاه هــا و مکان های یهودی اقــدام کردند و 
در منطقه باب المغاربه نیز بافت معمــاری را تغییر دادند. 
ایــن اقدامات کماکان طی ۵۰ ســال اخیر ادامه داشــته 
تا اینکــه در پنجاهمین ســال و ســالگرد صدمین ســال 
صدور اعالمیه بالفور خواستند به صورت خیلی مشخص 
  تجاوز آشکارتری نسبت به مقدســات فلسطینیان اعمال 

کنند. 
اکنون این موضوع بعد از بیداری اســالمی  محکی 
اســت برای مســلمانان که آیا کماکان مردم مســلمان 
منطقه نسبت به قدس و مقدسات منطقه حساسیت دارند 
یا خیر. اگــر اقدامات کشــورهای منطقه و کشــورهای 
فرامنطقه ای در همین ســطح به صورت مســتمر ادامه 
داشته باشد، فلسطینیان نیز انتفاضه دیگری را آغاز کنند 
و مخالفت ها بروز و ظهور بیشــتری داشته باشد، طبیعی 
است که واشنگتن و تل آویو از اقدامات خود عقب نشینی 
خواهند کرد. البته این مرتفع کننده مســئولیت اصلی ما 
 در قبال کل فلســطینیان و مســاله قدس به صورت ویژه 

نخواهد شد.
 مــا بایــد بــا ایجــاد تاسیســات زیربنایــی بــرای 
حفــظ جمعیــت، بافــت معمــاری و صیانــت از قدس و 
مســجد االقصی اقدامــات الزم را انجــام دهیــم و تنها 
به ایــن مخالفت هــا اکتفــا نکنیــم. همچنین تمــام بار 
مســئولیت را بــه دوش افرادی چون شــیخ رائــد صالح 
نیندازیــم. البته کــه او در میدان حضــور دارد، تحصن 
می کند، در برابــر صهیونیســت ها می ایســتد و در برابر 
تجاوزگری هــا اقــدام می کنــد  امــا کل جهان اســالم، 
کشــورهای عربی و روســای دولت ها در ایــن برهه باید 
دســت به یک ســری اقدامــات اصلــی و عملــی برای 
 حفاظت از جایگاه قدس و ســابقه تمدنــی و مذهبی آن

 بزنند.  

5

صهیونیست های آمریکا دریافت کرد؛ مبلغ ۲۰ میلیون دالر 
از»شلدون ادلسون« ثروتمند صهیونیست و میلیون ها دالر 
از کمیته اقدام سیاسی )P A C ( تنها بخشی از کمک های 
مالی آشکار صهیونیســت ها به  ترامپ در دوره رقابت های 
انتخاباتی بود.  ترامپ با اعالم ایــن موضوع نه تنها الحاق 
موقت شرق بیت المقدس به اسرائیل را به رسمیت شناخت، 
بلکه به صورت رادیکال، خط مشی سیاست خارجی آمریکا 
در خاورمیانه را هم تغییر داد. مهم ترین نتیجه اقدام  ترامپ، 
دور شــدن فلســطینی ها از آرزوی دیرینه تشکیل کشوری 
به پایتختی بیت المقدس است. مســلما پیامد مستقیم به 
حاشیه رانده شدن و تبعیض بیشتر علیه فلسطینی ها افزایش 

خشونت ها در منطقه خواهد بود.

   بررسی وضعیت آتی 
 تحلیل مطلوب: 

۱- موجبات رســوایی رهبران مرتجع و فاسد عربی را 
فراهم خواهد ساخت. 

۲- در جهان اسالم، همگرایی احیا  خواهد  شد. 
3- انتفاضه فلســطین شــعله ورتر و جبهه مقاومت، 

متحدتر خواهد شد.
4- دوره پایان صلح در منطقه و ســرآغازی برای پایان 

رژیم اشغالگر شروع خواهد شد.  

   بررسی غالب
۱- زمان وضعیت نه جنگ، نه صلح، سپری شده است. 
مطالبه قطعی فلسطینی ها، اجرای عدالت و کسب استقالل 

و آرزوی رهبران تل آویو اخراج فلسطینی ها است. 
۲- تصمیم  ترامپ در مورد بیت المقدس، بیشتر جنبه 
تهدیدی، تحدیدی و تبلیغی دارد؛ در واقع تحقق یافتنی و 
اجرایی نیست. با این طرح، کشورهای منطقه درگیر مسائل 
داخلی و منطقه ای خواهند شــد که بهترین موقعیت برای 

حفظ امنیت رژیم صهیونیستی را فراهم خواهد ساخت.   
3- به لحاظ وابستگی های گوناگون اغلب سران حاکم 
بر کشــورهای مسلمان نشــین، به رغم افزایش تنش های 
منطقه ای، درگیری و خشونت های داخلی، تغییر اساسی در 

وضعیت سیاسی و نقشه جغرافیایی منطقه بعید می نماید.  

  نتیجه گیری  
اعالم تصمیم  ترامپ، اوال زمینه افزایش فشار حاکمان 
کشورهای عربی منطقه بر شهروندان خود، به بهانه ایجاد 
ثبات، امنیت و مقابله با تروریســم را افزایــش خواهد داد. 
ثانیا در نتیجه خروش و اعتراضات مردمی، گسترش موج 
عدالت خواهی، ضریب امنیتــی دولت های حاکم کاهش 
خواهد یافت. بنابراین فرصت مغتنمی  حاصل خواهد شــد 
تا دونالد  ترامپ سرمایه پرست، امتیازها و غنیمت های مالی 
فراوان دیگری از جباران منطقــه، مطالبه و دریافت نماید. 
ثالثا احتمال جبهه بندی، تنش های سیاسی و حتی درگیری 
نظامی بین کشورهای منطقه را افزایش خواهد داد که همه 
موارد مذکور، همسو با منافع و اهداف طرح اهریمنی دونالد  
ترامپ است.   اینک، دوران اجرای طرح های صلح و سازش 
برای همه و تشکیل دو کشور در یک سرزمین به پایان خط 
رسیده اســت. تکرار مذاکرات و ســازش هایی که همواره 
منجر به تداوم ظلم و تشدید تجاوز شده، رهگشا و چار ه ساز 
نخواهد بود؛ تا زمانی که فلسطینی ها متحد نشوند، سران 
کشورهای مسلمان نشــین به وظایف اسالمی خود عمل 
نکنند و رهبران دیگر ممالک جهان، وظیفه انسانی را مدنظر 

قرار ندهند، کشتار و خونریزی ها تداوم خواهد یافت. 
ایجاد صلح دائمی  در منطقه، مستلزم نیت خالصانه و 
همت صادقانه اســت؛ باید طرحی عادالنه جایگزین وضع 
جاری شود و راه حل های نوین، ابتکاری  و جسورانه، مطرح 

و در دستورکار قرار گیرد.  

علیرضا سلطان شاهی
کارشناس مسائل فلسطین
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پایان دیکتاتور
علی عبدالله صالح، دیکتاتور سابق یمن تنها چند روز بعد از جدایی از ائتالف با انصارالله طی درگیری های 
ایجاد شده در این کشور کشته شد و به این ترتیب صفحه جدیدی از تحوالت در یمن و میان نیروهای انصارالله و 
ائتالف به رهبری عربستان گشوده شد. اکنون که عربستان مهره  خود را در یمن از دست داده و در این میدان نیز 
ناکام شده، این پرسش ها مطرح است که آیا ریاض بر شدت حمالتش به غیرنظامیان یمنی خواهد افزود یا این 

ناکامی ها زمینه را برای مذاکرات میان نیروهای انصارالله و ائتالف عربی فراهم خواهد آورد. بین الملل

تنها چند روز پــس از آنکه علی عبداللــه صالح علیه 
حوثی های یمن دســت به کودتا زد و اعــالم کرد که آماده 
اســت تا صفحه جدیدی با ائتــالف متجاوز عربســتان - 
بعد از گذشــت دو ســال از ائتالف با انصاراللــه - باز کند، 
درگیری های خشونت باری میان هواداران وی و حوثی ها 
به وقوع پیوست؛ به طوری که این درگیری ها به کشته شدن 
علی عبدالله صالح انجامید و تحولی بــزرگ در روند جنگ 
یمن به وجود آورد.  علی عبدالله  صالح در ســال ۱۹4۲ در 
روســتای بیت االحمر واقع در منطقه سنحان استان صنعا 
در یک خانواده فقیر به دنیا آمد و در سال ۱۹6۰ به مدرسه 
افسران نیروهای مسلح پیوست. او در سال ۱۹۷۵ فرمانده 
نظامی گردان تعز و فرمانده پادگان خالد بن ولید شد که به 

این ترتیب به نفوذ زیادی دست پیدا کرد.
وی در سال ۱۹۷۹ عضو شورای ریاستی یمن شد؛ 
این شــورا او را به عنوان رئیس و فرمانــده کل نیروهای 

مسلح انتخاب کرد. در ســال ۱۹۷۹ گروهی از افسرانی 
که از سوی لیبی حمایت می شدند دســت به کودتا علیه 
عبدالله صالح زدنــد اما این کودتا به دلیــل نبود حمایت 
مردمی  با شکســت روبه رو شــد و بعد از آن ائتالف های 
قبیله ای وی قوی تر از گذشته شد. این کودتا باعث شد 
که عبدالله صالــح اداره ارتش و نهادهــای امنیتی را به 
دســت خانواده و افراد فامیل بسپارد. پس از آنکه صالح 
در حمله به مسجد کاخ ریاست جمهوری مجروح شد و به 
عربســتان، عمان و آمریکا ســفر کرد، اختیارات قانونی 
خود را به عبد ربه منصور هادی، معاونش ســپرد. بعد از 
آن معاونش به عنوان رئیس جمهور یمن انتخاب شــد و 
بدین ترتیــب دوره ریاســت جمهوری علی عبدالله صالح 

به پایان رسید.

  اقتصاد نابسامان و درگیری های داخلی
علی عبدالله صالح طی 33 سال حکومت بر یمن که 
طوالنی ترین دوره حکومت بر این کشــور به شمار می آید 
هیچ دستاورد اقتصادی برای این کشور به ارمغان نیاورد. 

به طوری که این کشور بعد از 33 سال در همان شرایط سال 
۱۹۷۸ به ســر می برد. در دوره حکومت صالح 4۵ درصد از 
یمنی ها زیر خط فقر و 3۵ درصد بیکار بودند. همین درصد 
از یمنی ها نیز  بی ســواد بودند؛ ۲۰ درصد از کودکان یمنی 
در خیابان هــا کار می کردند؛ فقر در یمن بیــداد می کرد و 
ســرمایه گذاری در این کشور نیز با شکســت کامل رو به رو 

شده بود.
او با مســائل زیــادی در زمــان حکومتــش بر یمن 
ر و به رو بود که مهمترین آنها مســاله جدایــی جنوب این 
کشور به شــمار می آمد که در ســال ۱۹۹۰ این پرونده به 

پایان رسید.
علی عبدالله صالــح همچنین با گروه های وابســته 
به القاعــده بعــد از انفجار برج هــای تجــاری آمریکا در 
۱۱ ســپتامبر ۲۰۰۱ مبارزه کــرد. وی از حمایــت مالی و 
تســلیحاتی آمریکا برای مبارزه با القاعــده برخوردار بود؛ 
به طوری که نویسندگان و صاحب نظران آمریکایی معتقد 
بودند کــه او از حمایت آمریــکا برای تقویــت نظام خود 

استفاده می کرد.

عاقبت خیانت
سناریوی سعودی - اماراتی، سر صالح را   بر  باد  داد

1
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عبداللــه صالــح شــش مرتبــه و از ســال ۲۰۰4 تا 
۲۰۱۰علیه حوثی ها اعالم جنگ کــرد و در این خصوص 
همکاری های نظامی با عربستان داشت. چرا که حوثی ها 
را نیروهای خارج از نظام می دانســت اما در جریان تجاوز 

ائتالف عربستان علیه یمن با آنها هم پیمان شد.
سال ۲۰۱۱ یمن شاهد آغاز انقالبی علیه علی عبدالله 
صالح و برگزاری تظاهرات و تبدیل شدن آن به درگیری های 
مسلحانه بود. عربستان در سال ۲۰۱۵ تجاوز خود را علیه 
یمن آغاز کرد و علی عبدالله صالح و نیروهای همپیمانش 
در کنار جنبــش انصارالله علیه عربســتان و همپیمانانش 
در داخــل کشــور اقداماتــی را انجــام دادنــد. اواخر ماه 
نوامبر درگیری هایی میان انصارالله و نیروهای وابســته به 
علی عبدالله صالــح در صنعا به وقوع پیوســت؛ به طوریکه 
انصارالله٬ علی عبدالله صالح را به کودتا علیه این جنبش و 

همکاری با عربستان متهم کرد.

  اعتراضات مردمی 
بعد از وقوع انقالب ژانویه مصر به دست جوانان این 

کشور که به سقوط نظام وقت منجر شد، انقالب یمن شکل 
گرفت. در ابتدا اعتراضاتی در صنعا آغاز شــد که بعد از آن 
به عدن، المکال و تعز نیز کشــیده شــد. دامنه اعتراضات 
در حدی گسترش یافت که معترضین اعالم کردند حاضر 
نیستند به هیچ عنوان با صالح وارد گفت وگو شوند و او باید 
از قدرت کناره گیــری کند. تعداد تظاهرکننــدگان در صنعا 
به بیش از نیم میلیون تن رســید و تعداد کشته شــدگان از 
بین تظاهرکنندگان نیز در فوریــه ۲۰۱۱ بیش از ۱۵۰۰ تن 

تخمین زده شد.
شورای امنیت وابســته به ســازمان ملل در ۷ نوامبر 
۲۰۱4 علی عبدالله صالــح را در لیســت  تحریم های خود 
قرار داد که براســاس آن وی ممنوع السفر شده و اموالش 

نیز بلوکه شد.

  ائتالف مرگ 
علی عبدالله صالــح در جریان بهار عربی نشــان داد 
که بیشترین دشمنی را  میان رهبران عرب با این انقالب ها 
دارد. مخالفــان صالــح وی را سیاســتمداری نیرنگ بــاز 
می دانند که از تمــام روش ها برای باقــی ماندن در قدرت 
استفاده می کرد؛ به طوری که از یک سو وعده کناره گیری 
از قدرت را می داد و از سوی دیگر تمام تالش خود را برای 

تمدید حضورش در قدرت به کار می گرفت.
وحدت ملی در یمن در سال ۱۹۹۰ نتوانست ثبات را به 
این کشور برگرداند و یمن وارد یک جنگ داخلی ویرانگر شد 
که این کشور را در صدر کشــورهای فاسد قرار داد. چراکه 
عبدالله صالح به پارتی بــازی و انتخــاب نزدیکانش برای 

پست های کلیدی متهم شده بود.
درگیری هــا میان دولــت صالح از یک ســو و جنبش 
انصارالله از ســوی دیگر در صعده در سال ۲۰۰4 زمانی که 
حســین الحوثی، رهبــر وقــت حوثی ها بــه اتهــام ایجاد 
تشکیالت مسلحانه در داخل کشــور و تالش برای کودتا 

علیه نظام حاکم از سوی دولت بازداشت شد، آغاز گشت.
عبداللــه صالح همچنــان بــا حوثی ها درگیــر بود تا 
جایی که در فوریه ۲۰۱۲ بعد از گذشت ۱۱ ماه از اعتراضات 
مردمی  علیه حکومتش در جریان بهار عربی از قدرت کناره 
گرفت. ایــن کناره گیری صالــح از قــدرت در جریان یک 
معامله با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بود؛ یعنی قرار 
شــد صالح از قدرت کنار رود و در عوض کشورهای مذکور 
تضمین بدهند کــه او تحت پیگــرد قانونی قــرار نخواهد 
گرفت. بعد از آنکه شــراره های بهار عربی در کشــورهای 
منطقه رو به سردی رفت، صالح در سال ۲۰۱4 با حوثی ها 
ائتالف کرد تا عبد ربه  منصور هادی را از قدرت برکنار کند. 
تضمین های اعطا شده به وی از ســوی کشورهای عربی 
باعث شــد تا نقش فعالی در ایجاد ائتالف های قبیله ای و 
نظامی ایفا کند و راه برای به دست گرفتن کنترل پایتخت 

یمن در ماه سپتامبر ۲۰۱4 توسط حوثی ها فراهم شود.
تنها چند روز قبل از کشته شــدن علی عبدالله صالح 
این ائتالف از هم پاشــید؛ چرا که اختالفات زیادی میان 
دو طرف در خصوص مسائل مالی، تقسیم قدرت و نفوذ و 
شک و  تردیدها درباره معامالت پنهانی صالح با عربستان 
وجود داشت. به ویژه آنکه صالح دو روز قبل از کشته شدنش 
در اقدامی  ناگهانی خواهان به پا خاســتن مردم یمن علیه 

حوثی ها و ائتالف با عربستان شد.
طبیعتا ائتالف متجاوز عربستان نیز از این اقدام صالح 
استقبال کرده و اعالم کرد که حزب کنگره مردمی  یمن به 
رهبری صالح بار دیگر ابتکار عمل را در این کشور به دست 
گرفته و می تواند یمن را از وجود شبه نظامیان به زعم خود 
وابســته به ایران خالص کند. این مســاله با درگیری های 
نظامی در صنعا میان نیروهای دو طرف که صدها کشته و 

زخمی  برجای گذاشت، همزمان شد.
این نخستین باری نبود که تنش میان عبدالله صالح 

و حوثی ها بــه وجود می آمــد؛ در ماه اوت نیز بعــد از آنکه 
حمله ای به صنعا صــورت گرفت و در جریــان آن یکی از 
نزدیکان صالح کشته شد، حوثی ها به این اقدام متهم شدند 

و تنش هایی میان دو طرف شکل گرفت.
برخــی تحلیلگــران معتقدنــد کــه ائتــالف صالح 
بــا حوثی هــا کامــال مصلحت آمیــز بــود؛ زیــرا در زمان 
کناره گیری اش از قدرت وی تالش داشت تا بار دیگر قدرت 
را به شکل دیگری به دســت بگیرد یا حداقل نفوذ و قدرت 
خود را در همان ســطحی که بود نگه دارد. او قصد داشت 
از مخالفان و رقبایش که باعث برکناری اش شــدند انتقام 
بگیرد و محافل سیاسی و نظامی آنها را که علیه صالح اقدام 
می کردند، تضعیف کند. زمانی  که حوثی ها از پایگاه های 
خود در صعده به سمت صنعا  حرکت کردند تا کنترل پایتخت 
را به دســت بگیرند صالح مانع آن شــد کــه هوادارانش و 
نظامیان وابسته به او دست به اقدامی  علیه حوثی ها بزنند تا 
بدین وسیله بتواند رقبایش را شکست دهد. چون مصلحت 
نبود مستقیما وارد جنگ با رقبا شود آنها تهدید واقعی علیه 
صالح در صنعا به شمار می آمدند و خواهان محاکمه صالح 

و گرفتن هر نوع قدرت و دارایی از او بودند.
بر این اساس خطر این افراد در نظر صالح شدیدتر از 
حوثی ها بود؛ در آن زمان حوثی ها نیز اعالم کردند که فقط 
قصد مبارزه با رقبای صالح را دارند و طبیعتا حوثی ها به مثابه 
هم پیمانان موقت صالــح و خطری بالقوه نســبت به خطر 

بالفعل رقبایش به شمار می آمدند.
اما در ایــن بین امــارات نیز نقش بســیار مهمی  ایفا 
کرد. منابع دیپلماتیک فرانســوی اعالم کردند که امارات 
مسئولیت کامل به وجود آمدن شرایط کنونی در این کشور 
را بر عهده دارد چرا که آنها معتقدند امارات فشار زیادی بر 

علی عبدالله صالح برای آغاز جنگ در صنعا اعمال کرد.
منابع مذکور معتقدند که محمد بن زاید، ولیعهد امارات 
به سفیر فرانسه در ابوظبی ابالغ کرد که بحران به وجود آمده 
در خصوص بازداشت ســعد حریری، نخست وزیر لبنان در 
ریاض دامنه گسترده ای پیدا کرده و امارات باید فشارهای 
وارد آمده علیه محمد بن ســلمان، ولیعهد عربستان را در 

خصوص لزوم بازگرداندن حریری به لبنان کاهش دهد.
خانواده احمــد صالح، فرزنــد علی عبدالله صالح که 
رهبری گارد ریاست جمهوری را در دوره حکومت پدرش به 
عهده داشــت و در امارات مقیم بود نیز متحمل فشارهای 
زیــادی در این خصــوص شــد؛ به گونه ای کــه مقامات 
امارات خانواده احمد را از محل اقامت شان به یک مکان 
نامعلوم قبــل از آغاز درگیری هــای صنعا منتقــل کردند و 
احمد نمی توانســت با اعضای خانــواده اش تماس برقرار 
کند. منابع فرانســوی تاکید کردند کــه علی عبدالله صالح 
وعده ای از ســوی امارات دریافت کرد مبنــی بر اینکه این 
کشــور از درگیری ها در صنعــا به نفع صالــح حمایت های 
میدانــی الزم را به عمل آورد. صالح در همــان ابتدا اعالم 
کرد که توانایی آغــاز این جنگ سرنوشت ســاز در صنعا را 
ندارد امــا بعد از وعده هــای امارات در خصــوص حمایت 
مالی و نظامــی از وی و همچنین بازگرداندنش به کرســی 
ریاست در صورت پیروزی بر حوثی ها اعالم آمادگی کرد. 
ولیعهد ابوظبی از محمد بن ســلمان خواســت تا شــخصا 
عبد ر به  منصور هادی را از عرصه های رســانه ای و سیاسی 
دور نگه دارد تا علی عبدالله  صالح راضی به آغاز این جنگ 
شــود. مقامات عربســتانی نیز مانع هرگونه اقدام از سوی 
منصور هادی شــدند و تا قبل از کشته شــدن صالح وی در 

رسانه ها ظاهر نشد.
در هرصورت به نظر می رسد دلیل اصلی کشته شدن 
صالح، سناریوی ســعودی-اماراتی بود که برای وی آماده 
شد تا صالح تبدیل به مهره ای نیابتی برای سرکوب حوثی ها 
شود که درنهایت خیانت وی به ائتالفش با انصارالله باعث 

مرگش شد.  
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 محیط امنیتی منطقه غرب آسیا به دلیل تشدید رقابت 
میان بازیگران اصلی )ایران و عربستان( و نفوذ کنشگران 
فرامنطقه ای برای شکل دهی هندسه آینده قدرت و حذف 
رقیب از معادالت سیاســی به هــر طریق ممکــن وارد فاز 
جدیدتری شــده اســت. گرچه قبال کانــون اصلی بحران 
عراق و سوریه بود و ایران و عربستان به دلیل تضاد منافع و با 
بهره گیری از قدرت نرم افزاری و سخت افزاری خود و تشکیل 
ائتالف و ضدائتالف تالش کردند که برنده بازی باشند ولی 
به نظر می رسد که در وضعیت فعلی با فروکش کردن بحران 
در عراق همزمان با زوال تدریجی داعش و تسلط نیروهای 
دولتی و حشد الشــعبی بر مناطق مرزی سوریه و نیز تقویت 
مواضع محور مقاومت با آزادسازی البوکمال، آخرین پایگاه 
استراتژیک نیروهای تروریستی خالفت خودخوانده )عراق- 
شام( در سوریه تحوالت میدانی در این دو کشور به نفع ایران 
پیش رفته اســت. همچنین تالش ولیعهد جوان سعودی 
برای ایجاد مثلث جدید قدرت )آمریکا، اسرائیل و عربستان( 
و مقابله جدی با نفوذ طبیعی ایران در منطقه هم نتیجه مثبتی 
را در پی نداشته است. بی تردید تغییر سیاست محافظه کارانه 
و اتخاذ رویکرد تهاجمی  علیه ایران به دلیل تقویت نیروهای 
حزب الله لبنان در سوریه و بازگشت نسبی ثبات به بیروت پس 
از ناکامی  در بی ثبات سازی آن به دنبال تحمیل استعفا به سعد 
حریری نتوانسته است ریاض را در موضع برتر نسبت به ایران 

در تحوالت منطقه قراردهد.
بنابراین هزینه های سنگین نظامی در پی هم پیمانی 
استراتژیک با آمریکا و اسرائیل و ضعف ائتالف در شکست 
دادن نیروهای انصارالله، هم پیمان ایران بار دیگر عربستان 
و امارات را به ســمت اجرای ســناریوی دیگــری در یمن و 
انتقام گیری از ایران به دلیل شکست های مکرر در منطقه 

کشانده است.
 یمن به عنوان فقیرترین کشــور عربــی به دلیل عدم 
تسلیم در قبال سیاســت های سعودی-صهیونیستی تاوان 
ســنگینی را پرداخت می کند؛ این کشــور نزدیک  سه سال 
است که پس از فرار عبد ربه  منصورهادی، رئیس جمهوری 

مورد حمایت ریاض و بروز جنگ داخلی شــرایط سختی را 
تجربه می کند؛ بمبــاران زیر ســاخت های صنعتی، مراکز 
دولتی و کشتار زنان و کودکان بی دفاع، تحت لوای مبارزه 
با حوثی های یمن و برگرداندن دمو کراسی، این کشور را به 

سوی فاجعه بزرگ انسانی سوق می دهد.
ایــن درحالی اســت که عربســتان همــواره به دلیل 
جایگاه ژئوپلیتیکی بندر  عدن و  ترانزیت نفت خو د، به یمن 
چشم داشت تاریخی داشته و در دوره های قبلی هم تالش 
کرده که با نفوذ و کنترل حوثی ها یک دولت دست نشــانده 
برای ایجاد محیط امن به وجود آورد. در این مســیر پس از 
فرار منصورهادی و ناتوانی در ایجاد منطقه نفوذ در مرزهای 
خویش و هم پیمانی مصلحتی علی عبدالله صالح، دیکتاتور 
سابق و رئیس حزب الموتمر بار دیگر این کشور با تشکیل 
ائتالف عبری- عربی و به کارگیری آخرین ســالح پیشرفته 
آمریکایی تالش کرد با اشــغال یمن و حــذف حوثی ها از 
معادالت قــدرت حداقل به بخشــی از خواســته ها و آمال 
سیاســی و نظامی خویش دســت یابد. ولی شــکل گیری 
نیروهای مردمی  با محوریت حوثی ها در کنار پایداری ارتش 
و نیروهای منتسب به عبدالله صالح در قبال نیروهای متجاوز 
مجددا زمینه ساز  تراژدی دیگر و تکمیل حلقه های ناکامی 
 آنان در منطقه شده است.  بنابراین عربستان در کنار متحدد 
نزدیک خود یعنی امارات بار دیگر برای ایجاد گسســت در 
خطوط دفاعی انصارالله یمن و کسب برتری نظامی در عرصه 
میدانی به اجرای ســناریوی دیگری پرداختنــد و آن ایجاد 
اختالف و درگیری میان نیروهای طرفدار علی عبدالله صالح 
و حوثی ها و ســازماندهی مجدد طرفــداران عبد ربه  هادی 
و مزدوران خارجی برای تســلط بر صنعا بود. این سناریو به 
طریقی طراحی شــده بود که با شعله ور شــدن آتش خشم 
طرفداران حزب کنگره وابســته به صالــح، مراکز نظامی و 
سیاسی در کوتاه ترین مدت تســخیر و شرایط برای حذف 

حوثی ها و ایجاد ساختار جدید سیاسی وابسته فراهم شود.
به یاد داشــته باشــیم به رغم اتحاد موقتــی که بین 
نیروهای انصاراللــه و نیروهای ائتالف ملــی دموکراتیک 
یمن به رهبــری عبدالله صالح برقرار شــده بــود، در ادوار 
مختلف نیروهــای حوثی و نیروهای وابســته به صالح وارد 
درگیری های متعدد نظامی شــده بودند؛ ولــی آنچه پیوند 
مشــترک بین دو دشمن قبلی را برقرار ســاخته بود موضوع 
عبدربه منصور هادی، رئیس جمهــوری فراری یمن و مورد 

تداوم بحران
ریاض وارد دور تازه ای از تنش ها با حوثی ها می شود

حمایت عربستان بود. در ماه های اخیر ظاهرا علی عبدالله 
صالح به واســطه کانال های امنیتــی از طریــق امارات و 
عربســتان مجاب شــده بود که اقداماتی را علیه نیروهای 
انصارالله در داخل یمن به ویژه صنعا انجام دهد و شــرایط 
را برای تضعیف نیروهای انصاراللــه و حتی ورود نیروهای 
منصور هادی به صنعا فراهم ســازد. فرماندهان انصارالله 
برای حفظ امنیت داخلی و اتحاد در مقابل نیروهای ائتالف 
به رهبری عربستان به رغم برخی گله مندی ها از مواضع علی 
عبدالله صالح، دیکتاتور سابق یمن تالش می کردند که این 
مواضع را آشکار نسازند. ولی چرخش های اخیر در مواضع 
نیروهای وابسته به صالح منجر به درگیری های شدیدی در 
صنعا شد و شرایط را برای گسستن این اتحاد موقت فراهم 
ســاخت که یکی از پیامدهای گسسته شدن این اتحاد نیز 

کشته شدن عبدالله صالح بود.
بعد از کشته شدن وی، سناریوهای مختلفی را برای 
یمن می تــوان متصور بود؛ ســناریوی اول این اســت که 
به رغم کشته شدن صالح و گسست میان نیروهای حوثی و 
وابستگان به نیروهای عبدالله صالح، فرماندهان انصارالله 
با درایت الزم تالش کنند که از شکاف های بیشتر در داخل 
جلوگیری کرده و اجازه رخنه نیروهای بیگانه به ویژه عربستان 
و امارات که همچنان از منصور هــادی حمایت می کنند را 
ندهند. ظاهرا قتل علــی عبدالله صالح و وفاداری بیشــتر 
حزب الموتمر به حوثی ها و بازگشت امنیت به صنعا حکایت از 
همین موضوع دارد. سناریوی دیگری که مطرح است اینکه 
با آشکار شدن اختالفات میان نیروهای حوثی و نیروهای 
وابسته به صالح، عربستان و ائتالف تحت نظر این کشور 
بتوانند با تقویت بیشتر نیروهای منصور هادی کنترل اوضاع 
را در دست بگیرند. برخی از اخبار واصله موید این موضوع 
است که برخی از وابستگان و نزدیکان علی عبد الله صالح با 
فرار به مراکز تحت کنترل نیروهای وابسته به منصورهادی 
در مارب و دیگر شــهرها و بیعت با ســعودی ها خود را برای 

انتقام و آغاز جنگ شدید با حوثی ها آماده می سازند.
با توجه بــه قــدرت نظامــی نیروهــای انصارالله در 
پاسخگویی به تجاوزات نیروهای ائتالف به رهبری عربستان 
و سرکوب شورش های داخلی در داخل یمن به ویژه صنعا، 
احتمال رخنه و کنترل اوضاع توسط نیروهای منصور هادی 
که با هدایت و حمایت ریاض پیش می رود دور از انتظار است 
و صحبت های اخیر فرماندهان انصارالله مبنی بر وفاداری 
به اتحاد با نیروهای باقی مانده علی عبدالله صالح و حزب 
وی نشان از آن دارد که سناریوی دخالت نظامی عربستان 
به نوعی با ناکامی  روبرو خواهد شد و این کشور نمی تواند از 
آب گل آلود ماهی بگیرد. سناریوی دیگری که می توان به آن 
اشاره کرد این است که ادامه درگیری های اخیر، کشته شدن 
زنان و کودکان بی دفاع یمنی و نابودی زیرساخت های این 
کشور منجر به دخالت مستقیم برخی نیروهای فرامنطقه ای 
و حتی مداخله سازمان ملل شــود. البته باتوجه به ناتوانی 
ســازمان ملل به عنوان یک نهــاد اثرگــذار در روند صلح، 

احتمال این سناریو دور از انتظار است.
 بنابراین در چنین شرایطی همه چیز به تحوالت آینده 
بستگی دارد و بیش از هرچیز مهم این است که آیا حوثی ها 
می توانند ضمن کنترل نیروهــای عبدالله صالح در صنعا و 
دیگر مناطق ناآرام به روند مقابله با ائتالف عربستان همزمان 

ادامه بدهند.
باید توجه داشــت باتوجه به شکســتی که عربستان 
در سوریه و عراق متحمل شــده و بحث جنگ های نیابتی 
عربستان با ایران، واگذاری جبهه یمن آسیب پذیری بیشتر 
این کشــور را آشــکار می کند. بنابراین به نظر می رســد که 
عربستان با تمام قوا و اتکا به کمک های نظامی و لجستیکی 
آمریکا، فاز نظامی و برخورد با نیروهای حوثی را پیش خواهد 
برد و در نتیجه تــداوم بحران در عرصه نظامی و سیاســی 

محتمل ترین سناریوی پیش روی بحران یمن است.  
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عاقبت پیمان شکنی
علی عبداالله صالح شخصیتی بی ثبات بود

علی عبدالله صالح، رئیس جمهور ســابق و مستعفی 
یمن، یک روز پس از زیر پا گذاشتن اتحادش با انصارالله، 
در حال فرار از صنعا کشته شد. درواقع از مدت ها قبل امارات 
و عربستان با صالح روابط پنهانی برقرار کرده و موفق  شده 
بودند وی را به طرف خود جذب کننــد. علی عبدالله صالح 
دارای یک شخصیت ایدئولوژیک یا ثابت قدم در اصولش 
نبود. صالح از جمله سیاستمداران دنیای عرب بود که مرتبا 
در حال عوض کردن اردوگاه و موضعش بود؛ به عبارت دیگر 
او ائتالفی تشکیل می داد و بعد از مدتی همان ائتالف را به 
هم می زد. به همین جهت طوالنی شدن ائتالف کنونی اش 
با انصارالله هم تا حدی مورد سوال واقع شده بود. بنابراین 
علی عبدالله صالح شــخصیتی مذبذب و سست داشت. از 
طرف دیگر از آنجایی که سعودی ها در سلسله اقداماتی که 
در جنگ زمینی و هوایی بر یمن تحمیل کردند، نتوانستند 
موفق شوند، به ســمت جذب علی عبدالله صالح رفتند و به 
وی وعده هایی دادند و در جهت جذبــش برآمدند تا از این 
طریق بتوانند بر انصارالله پیروز شــوند. زیرا در حال حاضر 
انصارالله در صحنه داخلی یمن و مقاومت مردم یک نیروی 
تعیین کننده است. از طرف دیگر بعد از اینکه صالح به سمت 
عربســتان چرخش کرد، حوثی ها و انصارالله سعی کردند 
به او فرصتی بدهند تا دســت به این کار نزند. امــا او بعد از 
اینکه حمایت بعضی از قبایل و افراد حزب کنگره را از دست 
داد و فروپاشــی  بین طرفدارانش ایجاد شــد، در صدد فرار 
به عربستان برآمد و قصد داشــت مخالفتش با انصارالله را 
از بیرون دنبال کند که به دســت رزمندگان انصارالله کشته 
شد. همچنین باید یادآور شــد که در داخل یمن دو عنصر 
دیگر هم وجود دارند؛ قبایل و حزب کنگره که علی عبدالله 
صالح ریاســت آن را به عهده داشت. بنابراین انصارالله اگر 
بتواند یک توازن داخلی از نظر تقســیم قدرت و استفاده از 
مشارکت آنها در جنگ علیه منصور هادی و عربستان تشکیل 
دهد، احتمال پیروزی اش بیشتر است. در این راستا به نظر 
می رسد انصارالله توانسته است بخشی از قبایلی را که قبال 
با علی عبدالله صالح پیمان داشــتند و بخشی از نیروهای 
سیاسی که با حزب کنگره بودند را به سمت خود جذب کند. 
به همین خاطر فقدان علی عبدالله صالح، مشکل عمده ای 
برای مقابله با دخالت خارجی برای انصارالله به وجود نخواهد 
آورد و حتی ممکن است موضع آنها را تقویت کند. باید توجه 
کرد که این هفتمین جنگ بین حوثی ها و عربســتان است 
که شش جنگ قبلی هیچ کدام برنده نظامی نداشته است. 
 به همین خاطر این موضوع باید با تفاهم، فعالیت سیاسی و 
گفت وگو حل شود. یعنی در تحوالت یمن اگر جبهه داخلی 
مقاومت یمن، بتواند وحدت را حفظ کند و کشــته شــدن 
علی عبدالله صالح تنشی بین شان ایجاد نکند، به احتمال 
قوی سبب ایجاد موضع قدرت برای انصارالله خواهد شد تا 
بتواند همچنان صحنه نظامی را با برتری حفظ کند. بنابراین 

سناریوهای زیر قابل طرح هستند:
۱- افزایش اعتماد به نفس انصارالله در اثر تنبیه علی 
عبدالله صالح به عنوان یک پیمان شکن  که نحوه استفاده 

از این امر مهم است:
الف( تالش برای آشفتگی بیشتر در طرفداران علی 

عبدالله صالح. 

ب( جذب تدریجی بخش بزرگی از قبایل حامی  صالح. 
 ج( عدم تاثیر این افزایــش اعتماد به نفس بر صحنه 

مبارزه.
۲- عقب نشــینی نیروهای وابســته به صالح از برخی 
مناطق تحت تصرف در اثر فروپاشی روحیه ناشی از شوک 
وارد شده. نحوه اقدام و تحرکات انصارالله مهم است که با 
دیدی حکومتی به تحوالت یمن بنگرد. البته ممکن است 
در پی عملکرد ناصحیح انصارالله  یا فشار خارجی، بر خالف 
این پیش بینی نیز اتفاق افتد و حامیان علی عبدالله صالح و 
مخصوصا  عناصر اصلی با یکدیگر متحد شوند و یک جبهه 

مقاومت در مقابل انصارالله تشکیل دهند.
3- تشکیل اتحادیه جدیدی از انصارالله و حزب کنگره 
از طریق عناصر تاثیرگذار این حزب به منظور تقویت قدرت 

جبهه مقاومت علیه ائتالف. 
4- اذعان به قدرت انصارالله و آغاز مذاکرات توســط 

عربستان. یعنی با کشته شدن علی عبدالله صالح، شلیک 
موشک به ریاض و تجربیات و نتایج حاصل از جنگ در سه 
سال گذشته، عربستان باتوجه به اوضاع داخلی خود و نیاز 
به آرامش برای انجام اصالحــات و انتقال قدرت به محمد 
بن ســلمان برای پایان بحران یمن مذاکــرات را آغاز کند. 
اگر چه این سناریو باتوجه به بافت قدرت و نحوه سیاست و 
حکومت در عربستان خوشبینانه است، اما شاید تنها گزینه 
معقول برای خروج عربستان از باتالق یمن است و عربستان 

سرانجام مجبور خواهد شد به این گزینه تن دهد.
۵- کشــته شــدن علــی عبداللــه صالح مایه خشــم 
عربســتان به ویژه محمد بن سلمان شــود که در سیاست 
خارجی اش، مجموعه ای از شکســت ها را متحمل شــده 
اســت. در این صورت باید منتظر افزایــش حجم حمالت 
بیشتر عربستان به یمن باشیم. اما افزایش حجم حمالت 

نتیجه دلخواه عربستان را در پی نخواهد داشت.
6- تقویــت مواضــع منصور هادی و کســب حمایت 
بیشتر بین المللی برای اعمال فشار بیشتر بر انصارالله برای 
کشاندن آنها  پای میز مذاکره. این سناریو هم به دلیل آنکه 

ائتالف ضد یمنی تا به حال هر آنچه که توانسته انجام داده 
است و باتوجه به تجربیات گذشته احتمال مذاکره انصارالله 
با عربســتان بدون اخذ تضمین برای قبول حقوق سیاسی 
این جنبش در حکومت یمن در این شرایط بسیار کم است. 

۷- تالش برای رهبری فرزند علی صالح و ارتباط گیری 
با قبیله حاشد در راســتای ادامه ایجاد درگیری داخلی. این 
ســناریو نیز به دلیل عدم مقبولیت فرزند صالح نسبت به پدر 

مقتولش چندان زمینه ای برای اجرا ندارد. 
۸- افزایش فشــارهای بین المللی بر عربستان برای 
پایان جنــگ یمن به دلیل اوضاع وخیم انســانی و شــیوع 
قحطی و وبا  و افزایش حمالت عربســتان با مشــکل عدم 
مشروعیت بین المللی مواجه شود. در این صورت انصارالله 
باید اوضاع و توازن داخلی را به گونه ای سامان دهد که بتواند 

از این وضعیت استفاده کند.
۹- شکســت ائتالف و جدایی امارات و عربســتان به 
دلیل طوالنی شــدن جنگ و پیامدهای آن بــرای اوضاع 
داخلی کشــورها،  بی حاصلی جنگ، از دست دادن فردی 
تاثیرگذار مانند علی عبدالله صالح که امید آنها بر پیروزی بر 
انصارالله بود و فشار افکار عمومی. در این صورت محمد بن 

سلمان باید همه هزینه های بحران را خود بر دوش بکشد. 

در مجموع باید گفت که این واقعیت ملموس صحنه 
یمن خواهد بود که انصارالله به عنوان یک عنصر تعیین کننده 
در یمن حقوق سیاســی و حاکمیتی خودش را تثبیت کرده 
است. به این معنا که همانگونه که حزب الله توانسته است 
یک نقش سیاســی در صحنه لبنان پیدا بکنــد، انصارالله 
هم از این به بعد بــه دلیل این مبــارزات و حضور در صحنه 
نظامی، می تواند یک نیروی سیاسی  تعیین کننده در صحنه 

یمن باشد.
به نظر می آید این تحوالت و اقدامات، یعنی مقاومت 
سه ساله مردم یمن و انصارالله از یک طرف و از طرف دیگر 
حجم خســاراتی که به مردم وارده شده اســت، همچنین 
قحطی، وبا و مشکالتی که مردم غیرنظامی یمن دچار  آنها  
شده اند و فشار افکار عمومی کشورهای دیگر و سازمان های 
بین المللی بر عربســتان موجب شــده انصارالله در موضع 
قدرت قرار گیرد. این موضوع باعث می شود که اگر در آینده 
روشی برای پای میز مذاکره نشاندن دو طرف به وجود آید، 
انصارالله بتواند از موضع قدرت، امتیازات بیشتری بگیرد و 

دخالت خارجی را در مقدرات کشورشان قطع کند.  
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 بعد از شکســت توطئه کودتا در یمن، مجموعه ای 
از رویدادهــا و همچنیــن برخــی از موضع گیری هــای 
خارجی و داخلی سبب شــد تا گمانه زنی های مختلفی در 
خصوص چگونگی روند تحوالت این کشور صورت گیرد و 
کارشناسان مسائل منطقه، سناریوهای متفاوتی را درباره 
فرآیندی که احتماال در عرصه های سیاسی و نظامی یمن 
دنبال خواهد شد، مطرح کنند. گمانه زنی ها و سناریوهایی 
که اغلب آنها، پایان جنگ علیه یمن را نیز محتمل می دانند 
و در این خصوص، به مواضع اخیر  ترامپ مبنی بر ضرورت 
پایان محاصره این کشــور و همچنین اظهــارات دبیرکل 
ســازمان ملل که جنگ علیــه یمن را »جنگــی احمقانه« 
خوانده است، اشــاره دارند. البته در ســوی دیگر ماجرا، 
افزایش قابل مالحظه بمباران های هوایی در صنعا و استان 
صعده )خاســتگاه حوثی ها(، نیز سبب شــده است تا این 
تصور که عربستان و امارات درصدد گرفتن انتقامی  سخت 
از مردم یمن هســتند، در اذهان ایجاد شود؛ حال آنکه در 
کنار این برداشت، برداشت ها و تصورات قابل قبول تری نیز 
مطرح است و آن اینکه  متجاوزین بعد از ناکامی  در اجرای 
طرح کودتا، در صددند تا از یک سو  سیاست زمین سوخته 
را در یمن به اجرا درآورند و  از سوی دیگر، زمینه های تازه ای 
را برای کسب امتیازات بیشتر در مذاکرات احتمالی آینده به 
وجود آورند. پیداست که هر دو برداشت اخیر، مبتنی بر این 
فرض است که حکام عربستان و امارات اینک بیش از هر 
زمان دیگری، به موضوع پایان دادن به جنگ می اندیشند؛ 

به ویژه آنکه هیچ شیوه و مکانیسم اطمینان بخشی نیز برای 
مقابله با موشــک های دوربرد و میان برد جنبش انصارالله 

در اختیار ندارند.
 پیش از شکســت کودتا و قبل از کشــته شدن علی 
عبدالله صالح، وجود این امید کــه وی و برخی از مقامات 
رده باالی حزب کنگره ملی یمن، باالخره خواهند توانست 
ورق را به نفــع متجاوزین برگرداننــد، از جمله بخش های 
اصلی محاسبات مقامات عربستان و امارات برای ترتیبات 
آینده در این کشــور بــود؛ آن هــم در حالی کــه مجموع 
تالش های سیاسی و نظامی برای روی کار آوردن مجدد 
»عبد ربه منصورهادی « با شکست های خفت باری مواجه 
شــده و خوش بینی های متجاوزین به اجــرای پروژه های 
سیاسی و نظامی را در داخل یمن، به بدبینی ناامیدکننده ای 

تبدیل کرده بود.    
  البته آنچه  هنــگام کودتای علــی عبدالله صالح در 
پایتخت یمن اتفاق افتاد نیز، برخالف همه پیش بینی ها 
و محاسبات کشــورهای متجاوز بود؛ چنان که بنا به گفته 
یکی از صاحب نظران غربی، همان گونه که عربســتان و 
امارات با مواجه شدن با قدرت موشکی جنبش انصارالله، 
دچار حیرت شــده و در ُبهتی عمیق فرو رفتنــد، با روبه رو 
شدن با توانمندی های سیاسی-نظامی انصارالله در خنثی 
کردن توطئه کودتا هم دچار اعجاب و شــگفتی شــده و 
خبرهایی را درخصوص شکســت کودتا دریافت کردند که 
هیچ گاه انتظار آن را نداشتند. این درحالی بود که پیش از 
اعالم خبر شکســت کودتا، مجموعه گزارش های رسیده 
از صنعا حاکی از آن بــود که نیروهای طرفــدار صالح، با 
تحرکات مســلحانه خود و همزمان با حمله به پایگاه های 
انصارالله در صنعا و برخی دیگر از شهرهای یمن، کنترل 
بانک مرکزی، وزارت دارایی، ساختمان رادیو و تلویزیون، 

دفتر ریاست جمهوری، وزارت دفاع و دستگاه امنیت ملی 
را در دست گرفته و همچنین بر دانشکده و آکادمی  پلیس 
و سفارتخانه های عربستان، سودان و امارات تسلط پیدا 
کرده اند؛ یعنی همان اقدام خیانتکارانه ای که هواپیماهای 
جنگی عربســتان و امارات از طریق هوا آن را پشــتیبانی 
می کردند و درپی تسلط مردم و نیروهای انصارالله بر این 

مراکز، به بمباران بسیار شدید آن مبادرت کردند.
 به هر ترتیب با خنثی شدن این توطئه داخلی بود که 
مردم یمن و جنبش انصارالله، بخش دیگری از قابلیت ها 
و توانمندی های خود را در این مصاف دشــوار و طوالنی 
به نمایش گذاشتند و در عرصه عمل، قدرت تعیین کننده 
خود را در سطوح سیاسی و نظامی که بیانگر حمایت های 
همه جانبه مردمی  از آنها بود به اثبات رساندند. قدرتی که 
با قرار گرفتن در کنار توانمندی های موشــکی و دفاعی، 
آینده یمن را نیز با محاسباتی بســیار متفاوت با محاسبات 

متجاوزین و حامیان غربی آنها رقم خواهد زد. 
  بنابراین این برداشــت که هم قدرت هــای غربی و 
هم متجاوزیــن منطقــه ای از تاثیرگذاری بــر روند جاری 
تحوالت یمن ناامید شده و امروز بیش از هر زمان دیگری 
در اندیشــه پایان دادن به ایــن جنگ خفت بار هســتند، 
برداشــت قابل قبولی به نظر می رســد. به ویژه آنکه بیانیه 
انفعالی  ترامپ در خصوص ضــرورت پایان محاصره یمن 
و همچنین مواضع اخیر دبیرکل ســازمان ملل متحد )در 
مصاحبه با سی ان ان( نیز نشانه های دیگری دال بر صحت 
چنین برداشتی محسوب می شوند. به عبارت دیگر در جبهه 
مخالفان مردم یمن، این گزینه که باالخره آنان ناگزیرند تا 
واقعیت های موجود در عرصه های نظامی و سیاسی این 
کشور را بپذیرند، به گزینه ای پرطرفدار تبدیل شده است؛ 
چراکه این گزینه است که می تواند آنها را از خیل پیامدهای 

مهره  سوخته
تالش های عربستان و امارات در یمن ناکام ماند
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منفی جنگ تجاوزکارانه علیه یمن رهایی بخشد و از میزان 
انواع انتقــادات و اعتراضــات بین المللی که بــا افزایش 
مشکالت غذایی و دارویی در این کشور دامنه ای گسترده 
یافته اســت، بکاهد. البته روشــن اســت که پایان جنگ 
از ســوی دیگر، به معنی تحقق مصادیــق عینی کابوس 
وحشتناکی اســت که حکومت های پادشــاهی از برپایی 
حکومتی مردمساالر در بخش جنوبی شبه جزیره عربستان 
و مشرف بر تنگه باب المندب در ذهن خود ساخته و توان 
مواجهه با آن را ندارنــد؛ به ویژه آنکه با کشته شــدن علی 
عبدالله صالح، راه های موجود برای ایجاد مزاحمت های 
داخلی نیز مسدود شده و به کارگیری تمهیدات الزم برای 
ایجاد ساختار نوین سیاسی و برپایی حکومتی مورد پذیرش 
مردم یمــن و همه گروه های سیاســی این کشــور فراهم 

گردیده است. 
  در واقع بنا به تحقق این شرایط مطلوب و استثنایی 
در ایــن مقطــع از تاریخ یمــن هســت کــه از حرکت به 
ســوی فعالیت های جدی تــر و فراگیرتر شــورای عالی 
سیاسی این کشــور ســخن گفته می شــود و مردم یمن 
امیدوارتر از همیشــه، بــه دوران جدیدی می اندیشــند 
که باقی مانده هــای رژیم ســابق و عناصــر خیانتکار در 

آن جایی ندارند. 
در این میان در ســاعات اولیه انتشار خبر مرگ علی 
عبدالله صالح، دیکتاتور پیشین یمن، فرضیات مختلفی 
در مورد عامل قتل او منتشر شد. برخی از این خبرها مبتنی 
بر نظریه توطئه عربســتان علیه انصارالله یمن اســت. به 
هر تقدیر شاید انصارالله یمن، کمتر از هر گروه دیگری از 

مرگ علی عبدالله صالح سود می برد.
عربستان ســعودی پیش از این یک بار تالش کرده 
بود تا با توطئه ترور علی عبدالله صالح، عقبه عشیره ای و 
قبیله ای او را در کنار بخشی از ارتش که به او وفادار بودند، 
علیه انصارالله وارد عمل کند. چنین توطئه ای را عربستان 
سعودی یک بار چند ســال پیش اجرا کرده بود و با انفجار 
مسجدی به جان علی عبدالله صالح سوءقصد کرده  بود. 
صالح بعد از مجروح شــدن در این حادثه، برای درمان به 

ریاض سفر کرد و همان جا بود که از توطئه عربستان علیه 
خودش باخبر می شود.

همین هم بود که صالــح پس از بازگشــت به یمن، 
موضعی کامال مخالف ریاض گرفــت و رودرروی ریاض 
ایســتاد. مرگ علــی عبدالله صالــح، اکنون بــه صورت 
کوتاه مدت باعث خشنودی عربســتان خواهد شد چرا که 
تصور می کند مرگ او باعث می شــود تا هــواداران صالح 
با انصارالله یمن رودررو شوند. آنچه طی روزهای گذشته 
در صنعا رخ داده است پیامد شــلیک موشک انصارالله به 
فرودگاه ملک خالد ریاض و نگرانی شــدید عربســتان از 
ادامه حمالت این چنینی است. عربستان و امارات متحده 
عربی طی روزهای اخیر تــالش می کنند که دو برگ برنده 
مهم انصارالله در یمن را از اختیار آنها خارج کنند. این دو 
برگ برنده، یکی توان موشکی ارتش وفادار به انصار الله 
است و دیگری انســجام و ائتالف موجود  بین گروه ها، از 
جمله حزب کنگــره ملی عام یمن به رهبــری علی عبدالله 

صالح بود.
مقامات امارات متحده عربی، خــط ارتباطی خود با 
علی عبدالله صالح را همچنان حفظ کرده بود. احمد صالح، 
پسر دیکتاتور پیشین یمن که در دوران ریاست جمهوری 
صالح به عنوان سفیر در ابوظبی منصوب شده  بود، به همراه 
تعداد دیگری از بستگان صالح، همچنان با دولت امارات 
متحده عربی ارتباط داشــتند. اماراتی ها با استفاده از این 
کانال ارتباطی موفق شــده بودند طی هفته گذشــته علی 
عبدالله صالح را قانع کنند که اگر در تلویزیون یمن رســما 
طرفدارانش را به ســازش با ائتالف متجاوز تحت رهبری 
عربستان تشــویق بکند و ائتالفش با انصارالله را بشکند، 
اجازه بازگشت او یا پسرش به قدرت را صادر خواهند کرد. 
صالح هم از این پیشــنهاد اســتقبال کرد و در ســخنرانی 
تلویزیونی حاضر به پذیرش ســازش با ائتالف در صورت 

برداشته شدن تحریم ها علیه یمن شد.
تصور عربســتان ســعودی و امارات متحــده عربی 
این بود که اگر علی عبدالله صالح این نقشــه را اجرا کند، 
مردم یمن و به خصــوص هــواداران او در صنعــا، که به 
دلیل نزدیک به ٣ ســال تحریم و حمالت سعودی، دچار 
محرومیت ها و محدودیت های شدید شده اند، به سرعت 
برای پشــتیبانی از ســازش وارد میدان خواهند شــد. در 
این مســیر هواداران علی عبدالله صالح تلویزیون یمن را 
اشغال و پیام او را منتشر کردند، اما برخالف انتظار ائتالف 
تحت رهبری ســعودی، خیزش مردمی  و اعالم وفاداری 
به صالح رخ نداد و بعد از ســاعاتی، انصارالله مجددا مقر 
تلویزیون یمن را پس گرفت. شکست ائتالف تحت رهبری 
عربستان زمانی مشــخص شد که مجبور شــد بالفاصله 
 بمباران یمــن از جمله مقــر رادیــو تلویزیــون در یمن را

 از سر بگیرد.
عربســتان ســعودی به دالیل مختلف و برنامه های 
ناموفق متوالی شکســت خورده چه در داخل این کشــور 
و چه در خارج، با مشــکالت متعددی مواجه اســت. بعد 
از حمله موشــکی ارتش یمن بــه فرودگاه شــهر ریاض، 
عربســتان خود را در شــرایط اضطراری می بیند و تالش 
می کند تا این مشــکل امنیتــی جدی را که بعد از ٣ ســال 

جنگ به لحاظ نظامی هنوز حل نشــده باقی مانده است، 
حل کنند. امــا معــادالت و محاســبات آنهــا در توافق با 
 علی عبداللــه صالح بــرای پیــروزی در این نبــرد، کامال 

غلط بود.
علی عبدالله صالح به عنوان دیکتاتور پیشین یمن، 
محبوبیت زیادی  بین مــردم ندارد. مردم یمــن، صالح را 
همردیف افرادی مانند قذافی، بن علی و مبارک می دانند. 
اگر به 6 سال پیش بازگردیم که انقالب ها در شمال آفریقا 
آغاز شده  بود، جوانان و آزادی خواهان یمنی هم همزمان 
با دیگر کشورهای عربی منطقه، حرکت بزرگی را علیه علی 
عبدالله صالح آغاز کردند که نهایتا به خلع او از قدرت منجر 
شد. علی عبدالله صالح، هر چند سیاستمداری چیره دست 
در حفظ قدرت بــرای خودش بود، اما هیچ گاه نتوانســت 
اعتماد کامــل دیگران، چه عربســتان و چه کشــورهای 
غربی حامی  عربستان را به خود جلب کند. صالح از جمله 
دیکتاتورهــای نظامی همســو با صــدام حســین بود که 

اعتقادات چپگرایانه داشتند.
علی عبداللــه صالح، پیش از مرگــش تقریبا به یک 
مهره ســوخته برای همه طرف ها تبدیل شده بود . او برای 
عربســتان ســعودی قابل اعتماد نبود و بعد از شکســتن 
اتحادش با انصاراللــه دیگر برای رهبــران حوثی هم فرد 
قابل اعتمادی محسوب نمی شد، به اضافه اینکه سوابق او 
در نزدیک به 4 دهه قبضه حکومت در صنعا، باعث شده  بود 
که هم خودش و هم بســتگان و قبیله اش  بین شهروندان 
یمنی محبوبیتی نداشته  باشند. فســاد شدید در حکومت 
علی عبدالله صالح، اطرافیان و بســتگانش را آلوده کرده 
بود، این موضوع باعث شــد که قبیله حاشــد نیز که قبیله 
متبوع علی عبدالله صالح و خانواده اش بود، از چشم دیگر 
روســای قبایل یمنی بیفتد. به اضافه اینکه نباید فراموش 
کرد در چشــم مــردم یمن، سیاســتمداری که به ســمت 
جاه طلبی های عربســتان ســعودی میل کند، قطعا منفور 
خواهد شد، حال چه علی عبدالله صالح باشد و چه عبد ربه 
منصور هادی که به دلیل همسویی شــان با ریاض جایگاه 

سیاسی خودشان را در یمن از دست داده اند.
عبد ربــه منصور هادی به ایــن دلیل مجبــور به فرار 
از یمن شــد که بعد از چرخش او به ســمت ریاض، حتی 

محافظان شخصی او نیز ممکن بود او را به قتل برسانند.
تالش عربستان برای تصرف و تسلط بر سیاست یمن 
با استفاده از بمباران صنعا، حاصل  یک سیاست متوهمانه 
و خیال خام است. اگر عربستان قصد داشته باشد با بمباران 
صنعا و حمله به مواضع انصارالله به اهداف خودش در یمن 
برسد، مجبور خواهد شد میلیون ها نفر را بکشد و جوی های 
خون در صنعا به راه بیندازد چرا که مردم یمن حاضر هستند 
تا پای جان بجنگند ولی تسلیم سیاستمداران تحت حمایت 
عربســتان نشــوند. باوجود تمام مشــکالت اقتصادی و 
معیشــتی که در میان مردم یمن وجــود دارد، امروز هیچ 
اتهامی  برای یک نفر بزرگ تر از وابســتگی به عربســتان 

سعودی نیست.
امروز قطعا مردم یمن هم از کشته شدن دیکتاتوری 
ماننــد علی عبداللــه صالح خشــنودند و هــم آمادگی این 
را دارنــد که در برابر هــر حمله ای از ســوی ائتالف تحت 
رهبری عربستان سعودی مقاومت کنند. همه مهره هایی 
که عربســتان ســعودی تالش می کند تا در سیاست یمن 
غالب کند، مهره هایی سوخته هســتند . حزب کنگره ملی 
عام، یــک حزب کهنه اســت که چه رهبــر مقتولش علی 
عبدالله صالح و چه رهبر تحت حمایت عربستانش، عبد  ربه 
منصور هادی، مشهور به فساد، دیکتاتوری و سوءاستفاده 
از قدرت هستند. هر چند با مرگ علی عبدالله صالح، ممکن 
است سعودی ها تصور کنند که فرصت خوبی برای تسلط 
نهایی بر اوضاع یمن پیدا کرده اند اما نهایتا از این تحوالت 

سودی نخواهند برد.  

 این برداشت که هم قدرت های غربی و 
هم متجاوزین منطقه ای از تاثیرگذاری 
بر رونــد جاری تحــوالت یمــن ناامید 
شــده و امروز بیش از هر زمان دیگری 
در اندیشــه پایان دادن بــه این جنگ 
خفت بار هستند، برداشت قابل قبولی 

به نظر می رسد
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مستند جنجالی
بنا بر آنچه سازندگان مستند »قائم مقام« گفته اند؛ این فیلم روایتی بدون سانسور و منصفانه از 
زندگی آیت الله منتظری را به تصویر کشیده است؛ روایتی که از مبارزات پیش از انقالب تا فوت ایشان 
را شامل می شود و برای اولین بار به طور تفصیلی به روند این فراز و فرودها در تاریخ نظام سیاسی 
و انقالب اسالمی ایران پرداخته است.  بسیاری از شــخصیت های سیاسی و تاریخی در مستند 
قائم  مقام در این باره سخن گفته اند. آیت الله ری  شهری، عمادالدین باقی، حجت االسالم اژه  ای، 
احمد منتظری، آیت الله رازینی، عزت الله مطهری و آیت الله گرامی  از چهره هایی هستند که برای 

اولین بار مقابل دوربین قرار گرفته اند و درباره مرحوم منتظری سخن گفته اند. فرهنگ

نخستین سوال من درباره علت انتخاب موضوع 
نخستین کار جدی شماست. دغدغه ورود شما 

به بحث آقای منتظری چه بود؟ 
  صفارهرندی: حدود 3سال است که استارت این 
پروژه خورده شده و ما در حال کار روی آن هستیم. یکی از 
اهداف جمع ما از ورود به حوزه تاریــخ، پرداختن به نقاط 
تاریک اســت نقاطی که درباره شــخصیت ها و دیدگاه ها 
و... در تاریخ انقالب اسالمی تاریک مانده است. یکی از 
موضوعاتی که شاید پر فراز و نشیب تر از دیگر موضوعات 
در تاریخ انقالب اســالمی بوده، ماجــرای آقای منتظری 
و قائم مقامی  ایشان بوده است. ســن این ماجرا هم البته 
کم نبــوده و چیــزی در حدود عمــر انقالب بوده اســت؛ 
ماجرایی که از ابتدای پیروزی انقالب آغاز شده و تا زمان 
فوت ایشان ادامه داشته است. در برخی از فرازهای این 
دوران، سکوت محوریت داشته و اما البه الی برخی وقایع 

سیاسی شاهد کنش ها از سوی ایشــان نیز بوده ایم. پس 
پرداخت به موضوع آقای منتظری به خودی خود جذابیت 

داشته و دارد. 
بحث قائم مقامی، رهبری، مهدی هاشــمی، اعدام 
منافقین در دهه60، حصــر و ماجرای فتنه88 موضوعات 
جذابی هستند که در تولید یک مستند پرتره از سیاستمداری 

همچون ایشان قابل فکر و تامل است.
برخی به ما می گویند که محــرک اصلی ورود به این 
ماجرا، فایل صوتی اســت که آقای احمد منتظری چندی 
پیش منتشر کرد. ما کار را آغاز کرده بودیم و زمانی قریب 
به یک سال از مصاحبه ما با احمد منتظری می گذشت که 
این فایل صوتی منتشــر شــد. در نتیجه این مساله تاثیر 

زیادی بر ما نداشت. 

تفاوت این مســتند با مســتندهای مشابهی که 
دربــاره موضوعــات تاریــخ انقــاب و خصوصا 
شخصیت های انقابی ســاخته شده، از دیدگاه 
شما چیســت؟ نقطه ضعف یا قوتی که برای این 

اثر قائلید، کدام است؟
  صدری نیا: مساله ای که شاید در ابتدای راه برای 
ما اهمیت داشت، چالشی بودن موضوع منتخب مان بود. 
موضوعی مهم از تاریخ انقالب که رعایت جوانب انصاف 
در ارائه آن به مخاطــب برای ما اهمیت زیادی داشــت. 
وقتی کارهــای موافق و مخالف در مــورد همین موضوع 

سانسورچی ها ناراحتند
نگاهی به مستند قائم مقام درگفت وگو با تهیه کننده و کارگردان مستند

محمدامیرخوشصحبتان
مســتند قائم مقــام ایــن روزهــا تبدیل بــه یکی دبیرگروهفرهنگ

از مهم تریــن اخبــار حوزه تاریخ سیاســی در کشــور 
شــده و واکنش های سیاســی زیادی را نسبت به خود 
برانگیخته اســت. از این رو ما در گروه فرهنگی مثلث 
گفت وگویی مفصــل با کارگــردان و تهیه کننده این اثر 
داشتیم و جوانب مختلف این مستند را در کنار هم نقد 
و بررســی کردیم. علی صدری نیا؛ کارگردان و مهدی 
صفارهرندی؛ تهیه کننده این اثر توضیحات روشــنی 
درباره قائم مقام ارائه کرده اند. ماحصل این گپ و گفت 

پیش روی شماست.
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نگاهی به مفهوم مستند
 تاریخی - سیاسی در سینما 
ِساِح َسَند

مرور بازتاب اکران عمومی مستند قائم مقام در 
بین اهالی تاریخ و رسانه 
روایتی بدون قضاوت  

خاص یعنی آقای منتظری را نــگاه می کنید، هرکدام یک 
بعد از زندگی ایشان را گرفته و به آن پرداخته بودند. جریان 
موافق صرفا به نقاط مثبت پرداخته و اسطوره سازی ایجابی 
از ایشــان کرده بودند. جریان منتقد نیز بیشتر دست روی 
نقطه ضعف ها گذاشــته بودند. مثــال کارهایی که در طی 
این ســالیان از صداوســیما درباره آقای منتظری پخش 
شــده، گزارشــی مختصر بوده که در زمان های کوتاهی 
قصد نشان دادن ماجرای ایشان را داشته و دارد. مخاطب 
در این باره سواالت زیادی دارد که نمی توان در چند دقیقه 
به این ســواالت پاســخ گفت. از ســوی دیگر نمونه های 
مشابهی که در شــبکه هایی مثل  بی بی سی پخش شده، 
نیز به همین صورت است. این آثار چند مقطع را برش زده 
و به آنها اشــاره کرده بود. در واقع پرداخت جامعی به این 

موضوع در هیچ یک از آثار دیده نشده است.
این طور شــد که مــا احســاس کردیم بایــد روایت 
منصفانــه ای از زندگــی ایــن شــخصیت ارائــه دهیم؛ 
انقــالب  دوران  چهره هــای  از  مهــم  شــخصیتی 
کــه زندگــی اش بــا انقــالب و تاریــخ پیونــد خــورده و 
فراز  و فرودهــای آن به مثابه فراز و فرودهــای این تاریخ 
است. در نتیجه این روایت تا حد ممکن باید قوی و مستند 
به مدارک و اسناد درست تاریخی باشــد. به عالوه اینکه 
تالش کنیم پیشداوری ها را تا حد ممکن کنار بگذاریم و 
بدون سوگیری به سمت موضوع برویم. در خیلی از مواقع 
هم به موضوعاتی می رســیدیم که در طی این سالیان از 
زبان جریانات سیاسی گوناگون گفته شده بود مسائلی که 
ما به رغم جستار درباره آنها، سندی از صحت و سقم شان 
به دســت نمی آوردیم و در نتیجه اصال چنین مواردی را 

وارد مستند نمی کردیم.

مثا؟!
  صدری نیا: مثــال یکی از این مشــهورات بحث 
نفوذ منافقین در بیت ایشان است که مواردی نیز برای آن 
ذکر می شود. ولی ما در مصاحبه هایی که با افراد داشتیم، 
مثال مصاحبه ای که با آقای اژه ای به عنوان مسئول وقت 
داشتیم، ایشان اذعان کردند که ما سندی دال بر این نفوذ 
پیدا نکرده ایم. ممکن است نفوذ به وســیله رابطه و افراد 
واســط در بیت آقای منتظری صورت داده شده باشد، اما 
سندی درباره مستقیم بودن آن از سوی منافقین یا حضور 
مستقیم شــان وجود نــدارد. ایــن یکی از نکاتــی بود که 

در این باره گفته می شد اما در مستند نیامده است.
برخــی از مخاطبان حتــی در اکران های خصوصی 
درباره نیامدن این موضوع تذکراتی به ما می دادند و ما هم 

نبود سند را دلیل اصلی کار می دانستیم.
جریان موافق آقای منتظری هم البته مواردی را ذکر 
می کنند که اگر ما اسناد تاریخی را کنار هم بگذاریم، با این 
مدعا جور نمی شــود. مثل اینکه ادعا می کنند نامه شــش 
فروردین امام را، احمد آقای خمینی جعل کرده است. اما 
وقتی به اســنادی مثل خاطرات مرحوم هاشــمی یا آقای 
امینی مراجعه می کنیم، می بینیم که این افراد به بیت امام 
مراجعه کرده و نامه را دیده بودنــد. آنها حتی نقل می کنند 
که صحبت های زیادی با امام درباره پخش یا عدم پخش 
نامه داشــته اند. درنتیجه می توان فهمیــد که این روایت 

صحیح نیست.
این نکته یکی از نقاط سختی کار مستند ما بود. افراد 

غالبا حب و بغض های شخصی را در روایت وارد می کردند 
و نمی توانســتیم به راحتی این حب و بغض ها را بشناسیم 
مثال آقای باقی می گویند که آقای منتظری پس از انتخاب 
آیت الله خامنه ای به رهبری انقالب، نخستین فردی بودند 
که نامه تبریک برای ایشان فرســتادند. ایشان در تعریف 
از شخصیت آقای منتظری به این نکته اشاره کرده بودند 
اما وقتی ما تاریخ نامه و اظهارات ایشان را تطبیق دادیم، 
متوجه یک فاصله 9یا10 روزه در این بین شــدیم. در این 
بازه زمانی البته پیام های تبریک و نامه های زیادی نوشته 

شده که نشان می دهد این روایت چندان صحیح نیست.
همین مســاله اســت که منجر به دیده  شدن مستند 
قائم مقام شــده. اینکه این مســتند تالش کرده به روایت 
منصفانــه و دقیــق نزدیک شــود، اطالعــات و خاطرات 
مختلف را تطبیق دهد و ســپس در کنار هم قرار دهد و به 

مخاطب عرضه کند. 
امروز حدود 20روز از مستند گذشــته و ما از ابتدای 
اکران اعالم کرده ایم که آماده پاســخگویی به هر انتقاد 
مســتندی در این باره هســتیم. در طی این روزها اما هیچ 
نقد جدی به مستند نرسیده است. اما فضاسازی و تخریب 
سیاسی به وفور در این روزها دیده شده است. افرادی که 

پای مستند نشسته اند، آن را قابل توجه ارزیابی کرده اند.
قدر متیقن این اســت که روایت مســتند نســبت به 
دیگر آثــار منتشرشــده، منصفانه اســت. ســوال من اما 
درباره جامعیت این اثر اســت. مثال شــما وقتی به بحث 
نهضت های آزادی بخش ورود می کنید، اسمی  از محمد 
منتظری به میان نمی آید. پرونده ایــن موضوع در دقایق 
ابتدایی با نریشن خاصی بسته می شود و شما قضاوت تان 
را با این سمت و سو که این مدل از نهضت مدنظر امام نبود، 

ارائه می دهید.

آیا در این باره قصد خاصی مد نظر بوده؟
  صدری نیــا: برهه هایــی از زندگــی برخــی از 
شــخصیت های تاریــخ انقالب، حســاس اســت و یک 
مقطع در طول این ســال ها برجسته است. برجستگی ای 
که وقتــی قصد پرتره ســازی از این افراد می شــود، کار را 

راحت تر می کند.
زندگی آیت الله منتظری امــا در بخش های مختلف 
نقاط مهم و برجسته زیادی دارد. این اتفاقات شاخ و  برگ 
زیادی دارد. شــما وقتی در حال نوشــتن روایت مســتند 
هســتید، مدام در حال فلش بک زدن و پرانتــز باز کردن 
هســتید. تعدد ایــن موضوعــات منجر بــه اولویت بندی 
موضوعات برای گم نکردن خط روایت اصلی می شــود. 
شــما باید این خط را ادامه دهید و ممکن اســت برخی از 
موضوعات در 100دقیقه زمان مســتند نگنجــد برخی از 

این مسائل در نسخه اولیه 200دقیقه ای مستند ما وجود 
داشــت. اندکی به بحث محمــد منتظری پرداخته شــده 
بود. حــدود 25دقیقه بــه مجاهدت های قبــل از انقالب 
آقای منتظری پرداخته شــده بود. اعدام منافقین در دهه 
60 زمان زیادی را داشــت. اما ما می دانستیم که این کار 
سریال نیست و یک نسخه واحد است در نتیجه با کاهش 
زمان مســتند از همــه این موارد نیز کاســته شــد. محور 
تصمیم گیری ما در نقل روایاتی که مثال درباره سید مهدی 
هاشمی داشــتیم؛ ارتباط آن با آقای منتظری بود. اینکه 
کدام روایت یا موضوع با آقای منتظری و داســتان ایشان 
بیشتر مربوط است. پس باید از این زاویه نگاه می کردیم. 
مستند مهدی هاشمی و... باید به صورت مستقل ساخته 

و پخش شود.
ما فکر می کنیم در این روایت مهم ترین بخش های 
زندگی آیت الله منتظری که منجر به برخی اتفاقات شــده 

را گفته ایم.

احســاس نمی کنید این کوتاه کــردن ماجرا در 
برخی موارد مثل سخن نگفتن از شهید جاوید یا 
محمد منتظری به کار ضربه زده؟! وقتی از زاویه 
نگاه فــردی که مبانی یکســانی با شــما ندارد به 
موضوع نگاه می کنیم، می بینیم که این حذفیات 

قانع کننده نیست
  صدری نیــا: قصه شــهید جاویــد و نهضت ها و 
تفاوت نــگاه ســید مهدی هاشــمی در صدور مســلحانه 
انقالب، در نسخه اولیه دیده شده بود. ولی عرض من این 
است که شاخ و برگ ها در برخی کارهای مستند زیاد است. 
هرجمله ای پرانتزی طوالنــی دارد و در واقع همین منجر 
به گم شدن خط اصلی می شود. مستند باید یک خطی را 
بگیرد و اشاراتی به موضوعات دیگر داشته باشد. روایات 
اصلی را نقل کرده و در برخی موارد نیز فاکتور بگیرد مستند 
باید این حساســیت را در ذهن مخاطب برانگیزد که او در 
پژوهش های پسینی به این موارد برسد. سازندگان برخی 
از مستندها احساس می کنند که باید به تمام شبهات ذهنی 
مخاطب پاســخ دهند. اما ما درصدد بازگشــایی گره های 
اصلی بوده ایم اما ممکن است برخی از مخاطبان سواالتی 
درباره سید مهدی هاشمی و قتل ها داشــته باشند که این 
خود داستان مفصلی است؛ داستانی که در دوران پس از 

مستند باید حل شود. 
آگاهی مخاطــب از تاریــخ او را در برابر مســتند در 
مکان هــای مختلفی قــرار می دهد. توضیحــات ما باید 
باتوجه به جایگاه میانه این آگاهی ارائه شود. اگر در  همه 
مسائل مثل حصر، اعتراضات نجف آباد و... به مخاطب 
آگاهی بدهیم، کار جذابیت مســتندی را از دست می دهد 
و تبدیل به پژوهشی می شود که بیشتر جذابیت محتوایی 

دارد.
صفار: نکته ای که مــن در اینجا اضافــه باید بکنم 
این است که  در همان نســخه 200دقیقه ای خیلی از این 
نکات مورد اشاره واقع شده است. منتها ما احساس کردیم 
جذابیت کمرنگ شــده و کار طوالنی و گســترده اســت. 
پرداخت به شــهید جاوید و بســیاری موارد درباره مهدی 
 هاشمی، مســتلزم توضیحات زیادی بود که کار را بسیار 
وسیع و مبســوط می کرد. حتی می توان گفت بسیاری از 
این توضیحات را در خود نداشــت بنابراین ما کلیت ماجرا 

در مســیر تولید این مســتند چند نفر 
از لیســت ما به رحمت خدا رفتند و در 
نتیجه روایت شان ناگفته باقی ماند. 
ایــن یعنی بخشــی از تاریــخ موجود 
نیســت. آقای هاشــمی رفسنجانی، 
آیت اللــه خزعلی، آقــای باریک بین، 

خانم دباغ و...
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را در تایمی آوردیم و شــمایی کلی از زندگی آیت الله را به 
مخاطب تحویل داده ایم. برخی از مخاطبین حتی درباره 
مک فارلین و ماجرای حذف فیزیکی رقبا توسط سید مهدی 
 هاشمی، این انتقاد را به ما داشته اند. تمام این انتقادات 
مجموعه ما را به سمت و سوی انتشار قسمت های سریالی 

این ماجرا سوق داده است.
ما در تمام کار تالش کردیم که از زبان راویان دست 
اول ســخن بگوییم. اگــر از دفتر آقای منتظری ســخن 
می گوییم، از اعضای دفتر ایشــان، درباره ســید مهدی 
هاشــمی از اعضای وزارت اطالعات و دادگســتری و... 
فکت آورده باشیم. در خیلی از موارد ما با محدودیت هایی 
درباره منابع مواجــه بودیم. افرادی که حاضر به ســخن 
گفتن درباره موضوعات نبودنــد و همین منجر به طوالنی 
شدن پروسه تولید شــد. مثال از اقدام ما برای مصاحبه با 
آقای ری شــهری تا روز مصاحبه، حدود هشــت ماه طول 
کشــید. ایشــان هم وقتی پای کار آمدند و عزم بچه ها را 
مشاهده کردند، چیزی حدود هشت ساعت پای کار ماندند 

و مصاحبه ها را ترتیب دادند. 
موضوع دیگری که شاید سوال شما نیز باشد، ارتباط 
چپ های خط امامی  با آقای منتظری است. موضوعی که 
در نسخه 200دقیقه ای نیز وجود دارد. اما به این دلیل که 
راویان آن زمان پای صحبت نیامدند، تبدیل به نریشن شد 
و در نتیجه ما کامل کنار گذاشــتیم.  ترجیح ما این حذف 
بود و دلیل آن هم نبودن این راویان در جریان ضبط مستند 
بود؛ موضوعی که شاید در نسخه سریالی دوباره به مستند 

اضافه شود.

 برداشت من از این صحبت ها این است که نظام 
ذهنی شــما درباره آقای منتظری مشخص بوده 
و مبتنی بــر اولویت ها پرداختی بــه موضوعات 
داشــته اید. مهم ترین مناقشه ای که قائم مقام 

بدان پرداخته کدام است؟
  صدری نیا: ما با یک داســتان پر فراز و نشیب از 
زندگی یک نفر مواجهیم که خود مناقشــه برانگیز است. 
دوم اینکــه در طی این 30 ســال مناقشــات پینگ پنگی 
صورت داده شده که مدام هر طرف به طرف دیگر پاسخی 
داده اند. بنابراین مســتند مــا باید به تمام این مناقشــات 

پاسخ می داد.
بنابرایــن موضوعــات مختلفی را شــامل می شــد. 
اما اصلی ترین مســاله مســتند، چگونگی انتخاب آقای 
منتظری به قائم مقامی رهبری و چگونگی عزل ایشــان از 

این مقام بود.
برخی معتقدند که مســتند به درستی نامه 6فروردین 
را مورد توجه قرار نداده است. مثال شما در مستند صحبت 
از این نامه می کنیــد. آقای احمد منتظــری می گویند که 
مشخص اســت چنین نامه ای دســتخط آقای سید احمد 
خمینی است و در صحنه دیگری آقای ناطق نوری این ادعا 
را رد کرده و از گریه مرحوم هاشمی پس از نوشته شدن نامه 

صحبت می کند. 

فکر می کنید نوع پرداخت مستند به این نامه که 
در واقع تیر خاص امام به جریان آقای منتظری 

بود، در اقناع مخاطب چه تاثیری دارد؟
  صدری نیا: ما می توانســتیم به دو صورت سراغ 
یک روایت برویم. شبهات را به صورت موردی مطرح کنیم 
و جواب آنها را نیز ارائه کنیــم. مثال درباره مک فارلین. یا 
درباره نامه 6فروردین ابتدا اصلیت داشــتن دستخط امام 
را مطرح کنیم و بعد به آن پاســخ دهیم. اما ما این ســبک 
روایت را انتخــاب نکردیم. دلیــل هم اینکه مــا تصمیم 
داشتیم روایت اصلی را از صدر تا ذیل برای مخاطب روایت 
کنیم. وقتی مخاطب این روند را می بیند، قانع می شــود. 

مثال وقتی روند اصرارهای امام به آقای منتظری یا دعوت 
خبرگان برای سفر به تهران که در خاطرات آیت الله امینی 
آمده یا رفت و آمدهای مرحوم هاشــمی و روایت ایشــان 
را می بیند، یا ماجرای ان قلت مســئوالن درباره محتوای 
نامه در شــب 6 فروردین که امام قصد ارسال نامه به رادیو 
را دارنــد، می بیند، متوجه می شــود که پاســخ چیســت. 
این شــواهد وقتی در کنار هم قرار می گیرد به این نتیجه 
می رسیم که نمی توان نامه امام را جعل کرد و در عین حال 
این مســیرها را پیمود. این همان نکته ای است که آقای 

ناطق نوری نیز به آن اشاره کرده اند.

در چنیــن شــرایطی عیــار شــبهه به درســتی 
مشخص می شود. 

  صفارهرندی: در همین جا ما راوی داریم که باید 
صحبت کند اما نمی آید. راوی ای که باید از سوی موسسه 

حفظ و نشر آثار امام پای کار بیاید و اما نمی آید.
می خواستم به همین نکته اشاره کنم. در اینجا باید 
موسسه حفظ و نشر آثار امام توضیحاتی ارائه کند. موسسه 
بارها و بارها تاکیــد کرده که این دســتخط مربوط به امام 

است اما جای این تاییدیه در مستند خالی بود.
صفارهرنــدی: ما می توانســتیم بــرای انتقال این 
پیام نریشنی بنویســیم و این نکته را به مخاطب بگوییم. 
اما وقتی راوی پای کار نیامد، ما نیز به این چیدمان اکتفا 
کردیم و همین ذهنیت را برای مخاطب چیدیم. ماجراها 
طوری نبوده که امام از آن بی خبر باشد. امام قطعا محتوای 
نامه را می دانســته اند. پس به توضیح این شکل از ماجرا 

ورود نکردیم.

 شما در این مستند به افرادی از دو طیف مراجعه 
کرده  اید. مصائب این مراجعه چطور بود؟

  صدری نیا: استفاده از روایت افراد مختلف برای 
ما اهمیت زیادی داشــت. بسیاری از مســائل وجود دارد 
که فردی غیر از احمــد منتظری نمی توانــد آنها را روایت 
کند. چه از این رو که اینها خاطرات خود ایشــان است. یا 
روایت های عمادالدین باقی و اژه ای و ری شهری و... نیز 

به همین صورت است.
لیست مصاحبه اولیه ما حدود 20نفر از افرادی بود که 
باید برای تکمیل این روایت به ســراغ آنها می رفتیم. نگاه 
سیاسی یا تغییر نگاه سیاسی بسیاری از افراد این لیست، 
منجر به این شــده بود که برخی پای کار نیایند و این تولید 

را مشکل می کرد.

 شاید برای مخاطب جالب باشد که مصادیق این 
موضوع را بداند.

  صدری نیا: شاید نتوان از افراد به صراحت اسم 
برد، اما این نگاه در میان عده ای وجود دارد که این ماجرا 
تمام شده و مصلحت نیســت که دوباره سخن از آن گفته 
شود. روایت تاریخ در ســینه های این افراد باقی می ماند. 
در مسیر تولید این مستند چند نفر از لیست ما به رحمت خدا 

رفتند و در نتیجه روایت شــان ناگفته باقی ماند. این یعنی 
بخشی از تاریخ موجود نیست. آقای هاشمی رفسنجانی، 

آیت الله خزعلی، آقای باریک بین، خانم دباغ و...
از سوی دیگر برخی از افراد در طی زمان دچار تغییر 
جبهه سیاسی شــده اند. در این جریان این افراد احساس 
می کنند که به صالح نیست خاطرات شــان را بازگو کنند. 
یا اگر بازگو می کنند به صورت دیگری از ســال های پیش 
روایت گری می کنند یا اینکه خاطرات خود را حذف می کنند 
این یکی از معضــالت مهم ما بــود که برخی افــراد را از 

دسترس خارج می کرد.
اما افرادی که پای کار ما آمدند، برای تاریخ احترام 
زیادی قائل بودند و ما تشــکر ویژه ای از این افراد داریم. 
افرادی که شــاید در طــی رایزنی های طوالنــی پای کار 
آمدند، امــا آمدند مثال آقــای باقی نگرانی زیــادی درباره 
تقطیع گفته هایشان داشتند که ما با اطمینان پخش نسخه 
کامل صحبت های ایشان و چک کردن نسخه مصاحبه با 
ایشــان، نگرانی را از میان برداشــتیم. ایشان هم محبت 
کردند و با وجود اختالف نگاه با ما، در طول پروژه همکاری 

خوبی با ما داشتند.
مســیر مستندســازی سیاســی درباره تاریخ انقالب 
مصائب زیادی دارد که افراد را پس از صورت دادن یک کار 
جدی، نیازمند استراحت طوالنی می کند و حتی برخی از کار 

کردن در این حوزه برای مدتی فارغ می شوند.

 از بین طرف های مصاحبه تا جریان مســتند، آیا 
فردی به برداشت های خود اعتراض داشت؟!

  صفارهرنــدی: تــا بدین جا چنین چیــزی نبوده 
است. قبل از اکران مستند، ما تیزری از کار پخش کردیم. 
تیزری جــذاب که نزدیک بــه یک میلیون بــار در فضای 
مجازی دیده شــد. البته کار بعد از آن چند بار بازبینی شد. 
به خاطر دارم که همان زمان برخی از افرادی که در مستند 
حضور داشتند ابراز نگرانی از محتوای مستند کردند. اینها 
خیلی نگــران بودند و خوشــبختانه بعد از اکــران کار این 

نگرانی از میان رفت.
صدری نیا: یکی از مشکالت ما در مستند قائم مقام 
جریانی اســت که به نــام حمایــت از آیت اللــه منتظری 
سال هاســت در تالش برای سانســور ابعــادی از زندگی 
ایشان است. این سانسور عامدانه است. وقتی قائم مقام 
اکران شــد، مخاطبین از برخی ســخنرانی های آیت الله 
منتظری که در مستند آورده شده تعجب می کردند. دلیل 
ایــن تعجب هم آن اســت که یــک جریان تــالش کرده 
روایت مطابق میــل خود و نفعش را به مــردم عرضه کند. 
مخاطب باید همه مواضع و تغییر مواضع را بداند این اتفاق 
ناراحت کننده ای است که بیت ایشان درب های آرشیوش 
را بسته نگه داشته است. ما آمادگی استفاده از این آرشیو را 
داریم اما این آرشیو به صورت گزینشی و در مقاطع مختلف 
تنها کارکرد داشــته؛ کارکردی به نفع یــک جریان خاص 
سیاسی، ما می گوییم که مستندســازان داخلی نیز باید به 
همان اندازه ای که  بی بی سی به این آرشیو دسترسی دارد، 
امکان استفاده از آن را داشته باشند. چرا باید در یک دوره 
خاص یک فایل صوتی از ایشان پخش شود و پس از آن 

دوباره سکوت پیشه شود؟!
صفارهرندی: مثال ما به تصویر سخنرانی 13رجب 
ایشان نیاز داشــتیم. اما بیت این فیلم را در اختیار ما قرار 

نداد و ما این تصاویر را از اینترنت پیدا کردیم 
صدری نیا: من به جرات می گویم که یک فریم هم 
از بیت آیت الله منتظری به ما داده نشده است. ما در خیلی 
از موارد نیاز مبرم به فیلم و عکس داشــتیم اما دسترســی 

محدودی داشتیم و این موجب مضیقه ما بود.
این جریان که سال هاست سانسور خودخواسته ای را 
در دستورکار دارد، امروز از انتشار مستند قائم مقام ناراحت 

مثــا یکــی از این مشــهورات بحث 
نفوذ منافقین در بیت ایشــان است 
که مواردی نیز برای آن ذکر می شود. 
ولی مــا در مصاحبه هایی کــه با افراد 
داشــتیم، مثــا مصاحبــه ای کــه با 
آقــای اژه ای به عنوان مســئول وقت 
داشتیم، ایشــان اذعان کردند که ما 
سندی دال بر این نفوذ پیدا نکرده  ایم
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است. از اینکه روایتی تازه و مستند از آیت الله به مردم ارائه 
شده اســت. تصور ما این بود که وقتی مستند منتشر شد، 
نقدهای جدی و تاریخی به آن وارد می شــود اما افراد این 

جریان تنها فضاسازی سیاسی را در دستور دارند.
مثال آقــای مصطفی ایــزدی کــه از عالقه مندان 
متعصب آیت الله منتظری هستند، به دیدار آقای ناطق و 
افراد دیگری رفته اند و تالش کرده اند که برچســب های 
سیاسی به مســتند بزنند و فضاســازی ذهنی برای آقای 
ناطق داشته باشند. ایشان از جلسه ای که با آقای ناطق 
داشــتند روایتی بیرون آورده اند که حاکــی از نارضایتی 
ایشــان از قــرار دادن مصاحبه هــای آرشیوی شــان در 

مستند است.
روی دیگر ماجرا اینکه ما مســتند را به محضر آقای 
ناطق نوری بردیم و ایشان از مستند راضی بودند و تعریف 
بســیاری از کار داشــته اند! البته ایشان از اســتفاده ما از 
فیلم مصاحبــه آرشیوی شــان انتقادی داشــته اند و مدل 
نشستن شان را نامناسب دانسته اند اما درباره کلیت مستند 
نظر منفی نداشــتند. ما فیلم این دیــدار و اظهارات آقای 

ناطق را به زودی منتشر خواهیم کرد.
ایشان اعالم آمادگی داشــتند که همین صحبت ها 
را در فرم مصاحبه بازگو خواهند کرد و این کار به زودی در 

دست اجرایی شدن است.
این تعاملی اســت که بین ما و بدنــه بازمانده و راوی 
شــکل گرفته اما جریانی که به آن اشــاره کردم در پی دو 
چیز اســت؛ یکم آنکه به فضای سانســورها ادامه دهد و 
دوم اینکه جریان مستندســاز را تخریب کند. من با خودم 
فکر می کردم که روزی این جریان چطور دور و بر آیت الله 
منتظــری بودند و برای ایشــان نســبت به اتفاقــات روز و 

سیاسی فضاسازی می کردند! 
به نظــر مــن ایــن اعترافاتی کــه آقای ایــزدی در 
روایت شان داشتند اعترافاتی ماندگار از این جریان شد که 

به برکت این مستند اتفاق افتاد.
 شــما در ایــن مســتند بــه بحــث اعدام هــای67 
پرداخته ایــد.  ســکوت عجیبــی در ایــن باره بــر فضای 
کشور حکمفرماســت. کار جالبی که شــما در تطبیق آمار 
کشته شده های عملیات مرصاد و افراد آزاد شده از زندان 
داشتید! گویا یک پنجم افرادی که در جریان مرصاد کشته 

شده اند، آزادشدگان آنها از زندان های آن زمان بوده اند.

چرا این اقوال باید در تاریخ ناگفته باقی بماند؟
  صدری نیا: تیم پژوهشــی ما با تطبیق اسامی  به 
این آمار رسیدند. پژوهشــی که قبل از ساخت مستند هم 
منتشر شده بود و ما در جریان ساخت مستند از آن استفاده 

کردیم. اما نکته مهمی  که در اینجا باید اشــاره کنم اینکه 
نوع نگاه غلطی در دســتگاه های سیاســی ما درباره افکار 
عمومی وجــود دارد و نهادهــای مختلفــی در آن دخیل 
هستند. اگر مساله افکار عمومی جدی گرفته می شد باید 
به شبهات پاســخ داده می شــد و درباره آنها چاره اندیشی 
می شد. مثال در جریان زلزله کرمانشاه، نهادها و اشخاصی 
که به صورت خصوصی برای امدادرسانی به محل حادثه 
رفتند، خــود را متعهد می دانســتند که به صــورت آنالین 
روند کمک رسانی را به مخاطبان گزارش دهند. آنها اخبار 
لحظه به لحظه و عینی از اقدامات شــان را به مردم ارائه 
می دادند و به این صورت اعتماد عمومی را به سمت خود 
جلب می کنند. اما هالل احمر که همین اقدامات مشــابه 
را صورت می دهد، از چنین روش هایی اســتفاده نمی کرد 
و در نتیجه نمی توانســت اعتماد افکار عمومی را به خود 
و اقداماتــش جلب کنــد. این چنین می شــود کــه منابع 
خارجــی به شــبهات مردم پاســخ می دهنــد. اعدام های 
67 هم به همین صورت اســت. نهادها و افــراد مربوطه 
گاهی می گویند که ســکوت در برابر این شــبهات بهتر از 
روشن گری است. یا حتی برخی با دفاع بد و بدون توجه به 
افکار عمومی وارد بحث می شوند. خیلی از افراد میدان را 
خالی می کنند و سکوت می کنند. همه این موارد می تواند 
آســیب زیادی به جریان وارد کند. این در حالی است که 
به نظر من همــه مقاطع و حوادث تاریــخ انقالب قابلیت 
روایتگری برای مردم را دارد. ابهامــات تاریخ انقالب را 
می توان بــرای جامعه روایت کرد و اگر تــا به حال روایت 
نشده، این نشان دهنده ضعف ما در این باره بوده است. 
شاید اینطور به ذهن افراد رسیده که سکوت این شبهات 
را از بیــن می برد امــا پرداخت نکــردن به آنهــا منجر به 
شــبهات بیشــتر و اطالعات غلط شده اســت. اگر این 
مســائل با ریز و جزئیات شفاف سازی می شد، بسیاری از 

شبهات از بین می رفت. 

ما در مســتند قائم مقام خیلی محدود و اندک به این 
مساله پرداخته ایم. پرداختی که مورد استقبال مخاطبان 
قرار گرفته و به برخی شبهات پاسخ داده شده است. همین 
پرداخت 15دقیقه ای اما بســیاری از افــراد را وارد فضای 
دهه60 می کند و روایت درست و رســمی را به آنها منتقل 

می کند.
نظر من نســبت به پایان بندی مستند اینگونه است 
که پایان مســتند کمــی تندتر از بقیه دقایق آن اســت. 
مثال نریشــن آخر کــه از پای ثابــت شــدن آیت الله در 
 بی بی سی سخن می گوید، مصداق این تند شدن است. 
این در حالی اســت که روند منطقی اینطور می گوید که 
باید جهت گیری ها در پایان یک اثر، شــیب مالیم تری 

بگیرد.

نظرتان درباره این نکته چیست؟
  صدری نیا: در ابتدا روند مستند به همین صورت 
بود. مثال قصه بهاییان باز شده بود و کامل مورد پرداخت 
شــده و در نتیجه ســرعت نقد کمتر از االن شــده بود. اما 
مســاله این بود که جذابیت مستند نســبت به نسخه فعلی 
کم شــده بود. مخاطب ظرفیت باز شــدن پرونده جدید را 
در پایان نداشــت. او یک روندی را گذرانده و در پایان به 
یک جمع بندی رسیده اســت. این نریشن در واقع فقط به 
یک جمع بندی مشــترک میان مســتند و مخاطب رسیده 
است. جمع بندی که نشان دهنده تندترین مواضع آیت الله 
منتظری مثل ایستادن در برابر امام و... شده بود. در اینجا 
بود که دیدیم آیت الله حتی در مقابل گذشــته خودش نیز 
ایستاده اســت. این همان جمالت پایانی مستند است. 
جمالتی که به تفاوت های آیت الله در ابتدای انقالب و در 
دوران پایان عمرش اشاره می کند. مثال می گوید که ایشان 
در ابتدای انقالب درباره  بی بی سی چه می گفت و حاال به 
راحتی با  بی بی سی مصاحبه می کند! تعددی که در پایان 

مستند روایت می شود.

ســوال آخر من این اســت؛ برنامه بعدی شــما 
برای ســبکی که در قائم مقام به آن پرداخته اید 
به عنوان گام بعدی چیست؟ آیا این کار را ادامه 
می دهید؟ در مورد خود این مستند، آیا 200دقیقه 

را منتشر می کنید؟
  صفارهرندی: خیلی از تالش های دوســتان را 
نمی توان توضیح داد. طی این دو ســال خیلــی از روزها 
دوســتان تیم ما به شــدت درگیر بوده اند و حتی روز و شب 

پای کار مستند بوده اند.
صدری نیا: این کار واقعا و به تمام معنا یک کار تیمی 
بوده است. ســناریوی کار بارها بازنویسی شده و بارها تیم 

پژوهشی پای آن نشسته است. 
بازخوردهای مختلفی که درباره مستند داشتیم ما را 
به این رسانده که شاید روزی به سریال شدن آن فکر کنیم.  
همچنین نکته بعد اینکه شــاید به زودی مستند دیگری از 
همین تیم رونمایی شــود. مســتندی که موضوع چالشی 

سیاسی و نزدیک تری به زمان حال دارد. 
قائم مقام هنوز برای ما تمام نشده است. به نظر من 
این مستند یک شــروع است. شــروع فضای گفت وگو و 
دیالوگی که در مستند پرداخت شــده و هم اینکه خیلی از 
موضوعات و محتواهای تولید شــده در این جریان، قرار 
است برای کمک به تاریخ منتشر شود. ما هنوز درگیر این 

پروژه و پیوست های پس از آن هستیم.
قائم مقام به صورت روزانه در نقــاط مختلفی اکران 
شــده و می شــود. بعد از ایــن اکران ها به ســمت فروش 
اینترنتی و... خواهیم رفت. در مورد پخش نسخه دویست 
دقیقه ای نیز در حال تصمیم گیری هستیم که چگونه آن را 

تکمیل یا پخش سریالی کنیم.  

برخی از افراد در طی زمان دچار تغییر 
جبهه سیاسی شده اند. در این جریان 
ایــن افراد احســاس می کننــد که به 
صاح نیست خاطرات شــان را بازگو 
کنند. یا اگر بازگــو می کنند به صورت 
دیگری از سال های پیش روایتگری 
می کنند! یــا اینکه خاطــرات خود را 

حذف می کنند!

گ
هن

فر

71

38
4 

ره
ما

ش
  | 

ث 
ثل

م
فرهنگ



در تعریف ژانر فیلمسازی مستند با اندکی جست و جو 
می توان به یک تعریف مشخص و متقن رسید. تعریفی که 
در غالب آثار سینما یی و کارگردانی ژانر مستند به آن اشاره 
شده و جز و نخستین اصول پذیرفته شده در این فضاست. 
بر این اساس، فیلم مستند شاخه ای بزرگ از صنعت تصاویر 
متحرک؛ اعم از کارتون، انیمیشن و فیلم را شامل می  شود. 
فیلمی  کــه در واقع به منظــور مستندســازی جنبه هایی از 
واقعیت ساخته می  شود و به عرصه نمایش عمومی گذاشته 
می شود. همین منظور یا هدف مهم ترین وجه ممیزه مستند 
از دیگــر آثار تصویری متحرک اســت. اثری کــه با درنظر 
داشتن یک اتفاق یا روایت واقعی، ســعی دارد تا قسمتی 
یا تمام این واقعیت را به مخاطبان خود عرضه کند. انتقال 
یک پیام یا روایت واقعی در مستند مهم ترین اتفاقی است 
که روی می دهد و تمام عوامل فیلم برای القای چنین پیامی 
 هماهنگ شده اند. پیامی  که مبتنی بر دانش و البته قضاوت 
سازندگان مستند است و می تواند مخاطبان را نیز در صورت 
همراهی، در پیوستن به این قضاوت تشویق کند. در واقع 
سوگیری سازندگان مستند شاید مهم ترین آسیب یا واقعیت 

موجود در روند این نوع فیلمسازی اســت که در ادامه این 
نوشتار به آن اشارات بیشتری خواهیم داشت.

فیلم مستند در ابتدای راِه خود، یک فیلم سینمایی بود 
که روی نگاتیوهای متعــدد، ضبط و برای بینندگان پخش 
می  شــد. با گذر زمان و پیشــرفت صنعت فیلمبــرداری در 
سینما، اما آثار تولیدی دچار تحوالت زیادی شدند که روند 
تولید آنان را به سوی سریع تر شدن پیش برد. به این معنا که 
امروزه تولید فیلم ها و آثار سینما یی مختلف، شامل ویدئو 
و آثار تولیدی دیجیتالی شده که می  توان آنها را به صورت 

لحظه ای رصد و تحلیل کرد. 
ژانر ســینما یی مســتند نیز از این روند پیشرفت دور 
نمانده و تحوالت زیادی را در ســال های گذشــته به خود 
دیده اســت. مستندســازی اگر تا زمانی قبل تــر از امروز، 
قرین زحمات فراوان بود، اما امروز صنعت سینما به قدری 
پیشــرفت کرده که ابزارهای متنوع زیادی را در دســترس 
مستندســازان قرار داده اســت. ابزارهایی که آنها را در راه 
ثبت وقایع و حوادث یاری بیشتری می دهد و از این رو زمینه 
را برای کارگردانی و تولید یک اثر مســتند فراهم می کند. 
اتفاقی که خصوصا در ژانر مســتندهای زیست محیطی و 

طبیعی، مستندسازان را همراهی بسیار کرده است.
در این نوشتار پس از آنکه مرور کوتاهی بر تاریخچه 
فیلم مستند خواهیم داشت، به نوِع مستند سیاسی در این 

ژانر می پردازیم و یکی از مهم ترین مصادیق این نوع را در 
فضای مستندسازی سیاسی ایرانی بررسی می کنیم.

مستند سیاسی-تاریخی، قائم مقام یکی از مهم ترین 
مستند های سیاسی ایرانی است که در هفته های اخیر در 

صدر اخبار سینما یی و تاریخی داخلی قرار داشته است.

  ُمستند هدف دارد
واژه فیلم  »مستند « نخستین بار در نقدی که بر فیلم 
رابرت فالهرتی به اسم موآنا، به تاریخ هشتم فوریه 1926- 
19   بهمن 130۴شمســی- در روزنامه نیویورک سان منتشر 
شده بود، به کار رفت. این مطلب توسط جان گری  یرسون، 
مستندســاز اســکاتلندی نگارش یافته بود و در آن از فیلم 

مستند و بایسته های آن سخن گفته شده بود.
قاعده کلی گری  یرسون در مورد فیلم مستند این بود 
که از پتانسیل نمایش زندگی در ســینما می  توان در قالب 
یک هنر جدیــد بهره  برداری کرد. هنری کــه در آن بازیگر 
اصلی و صحنه اصلی نســبت به برابرهای خیالی  شان، در 
شرح دنیای جدید راهنماهای بهتری محسوب می  شوند و 
موادی که »این چنین در حالت خام گرفته شوند« واقعی تر 
از موادی خواهند بود که با بازی ساخته می شوند. در واقع 
گری یرســون درصدد بود تا با این جداسازی نوِع مستند از 
دیگر انواع فیلم های سینما یی، او استارت سبکی جدید از 

ِساحِ َسَند
نگاهی به مفهوم مستند تاریخی - سیاسی در سینما 

محمدامیرخوشصحبتان
دبیرگروهفرهنگ
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فیلمسازی را زد که شاید در آن زمان، تصور افقی این چنین 
جذاب و مستقل را برای این ژانر قائل نبود.

اهالی سینما در تاریخ نگاری و تحلیل تاریخی سینما، 
البته دیــدگاه گری یرســون را بــه نظر ورتــوف نزدیک تر 
دانسته اند. ورتوف که داســتان  های نمایشی را با اطالق 
لقب زواید بورژوایی تحقیر می کرد، نوع مستند را در برابر این 
نوع از فیلمســازی و داستان نویسی ارج بیشتری می نهاد. 
 البته تعریف گری  یرسون از فیلم مستند، دارای نقاط ابهام 
و تعاملی اســت که همه اهالی سینما و مســتند به صورت 
همدالنه و واحد به آن معتقد نیســتند اما این نوشتار مجال 

بررسی چنین مباحثی را ندارد.
نکته مهمی  که در این راســتا باید بــه آن توجه کرد 
اینکه تمام نظریه پردازان سینما و افرادی که اسمی  از آنان 
برده شد، داشتن نظریه و یک پیام خاص در کنار واقعیاتی 
که فیلم مســتند به نمایش می گذارد، را یکی از مهم ترین 
خصایص یک اثر مســتند می دانند. این خصیصه درست 
همان چیزی است که مستند را از سایر گونه های فیلم  های 
غیرداستانی متمایز می  سازد. این یعنی همان نکته ای که 
نگارنده در ابتدای متن به آن اشاره کرد. واقعی و هدفمند 

بودن مستند!
نقل تاریخ سینما درباره مستند اینگونه آورده است که؛ 
نخستین تصاویر متحرک، مستند نام نهاده شده است. به 
این معنا که  در اینگونه فیلم ها یک منظره خاص مانند ورود 
قطار به ایستگاه، یک کشــتی در حال حرکت یا گروهی از 
مردم که از کار باز می گشتند، به عنوان صحنه هایی از یک 
فیلم مستند نمایش داده می  شد. فیلم های اولیه - پیش از 
سال 1900میالدی - تحت تاثیر تازگی و جذابیت به تصویر 

کشــیدن حوادث بودند. حوادثی که با بروز تحوالت مهم 
در عصر انقــالب صنعتی، هنوز به ســمع و نظر همه مردم 
نرسیده بود و در واقع دیدن این صحنه ها روی پرده سینما 
می توانســت آنها را تا حد زیادی جذب و غافلگیر کند. این 
چنین شــد که مخاطبان این فیلم های کوتاه را فیلم  های 
واقعی  نامیدند. فیلم هایی که روایتگر صحنه های کوتاه اما 
واقعی برای مخاطبان خود در سینما بودند. در این فیلم ها 
از داستان خبری نبود و دلیل اصلی آن نیز وجود مشکالت 
فنی بســیار بود. در ایــن دوران هنوز ابزارهــای الزم برای 
روایتگری طوالنی در دست فیلمسازان نبود. دوربین ها تنها 
زمان اندکی را به تصویر می  کشیدند و مدت زمان بسیاری از 

فیلم  های اولیه در حدود یک دقیقه بود!
پس از ورود صنعت سینما به قرن بیستم و طی شدن 
دو دهه ابتد ایی این قرن، نوع جدیدی از فیلم های مستند 
روی پرده سینماها آمد. در این دوره فیلم های سفرنامه ای 
بسیار رایج بودند که به فیلم  های صحنه ای مشهور شدند. 
یکی از اولین این فیلم ها »در سرزمین شکارچیان سر «نام 
داشت. فیلمی  که محصول ســال 191۴میالدی بود و در 
آن بدویت زندگی بومیان آمریکا به تصویر کشیده شده بود.
همچنین فیلم های مستند فرانک  هارلی، که موضوع 
آنها سفر هارلی به قطب جنوب بود نیز در این دوران ساخته 
و نمایش داده شــد. در این فیلم داستان ســفر ناموفق به 
قطب جنوب توسط ارنست شالکتون -در سال  های 191۴ 
تا 1916میالدی - توسط دوربین عکاسی  هارلی به تصویر 
کشیده شده و مجموعه این تصاویر در کنار هم، یک فیلم 

مستند را ساخته است.
در جریان همین سفِر سخت بود که  هارلی مجبور شد 
تا در مورد سوژه  های عکاسی اش وسواس بیشتری نشان 
بدهد. در نهایــت ۴00 عدد از نگاتیوهایــش را نابود کرد و 
تنها 120 عدد از نگاتیوها را نگاه داشت که از آن میان، 68 

 نگاتیو در اختیار انجمن جغرافیایی سلطنتی است.

  ِسالِح َسنَد
در اواخر دهه های 1960 و 1970میالدی بود که نوع 
تازه ای از فیلمسازی مســتند در فضای سینما کلید خورد. 
وقوع تحوالت سیاسی از یک سو، رخ دادن جنگ جهانی از 
سوی دیگر و سراسری شدن جریان استعمار و مقابله جو یی 
مردمان مســتعمره در برابر اســتعمارگران در نهایت منجر 
به این شد که پای سیاســت و تحوالت روز به این وادی باز 
شود. فیلم مستند در این دوران به عنوان اسلحه ای علیه نو 
استعمارگری و نظام سرمایه داری تلقی می  شد. اسلحه ای 
که  به سوی این جریان نشانه گرفته شــده بود و در نتیجه 
صدای رســای شــلیک گلوله های پیاپی آن به وضوح به 

گوش همه مخاطبان سینما می رسید. 
این امر مخصوصا در مورد آمریــکای التین صادق 
بــود. همچنین مســتند سیاســی و انقالبــی در جامعه در 
حــال دگرگونی کبک کانــادا نیز تبدیل به یکــی از عالیق 
ســینماگران آن روزگار شــد. فیلم مستند ســاعت تنورها 
-ساخته شده در سال 1968میالدی- به کارگردانی اوکاتویو 
گتینو و فرناندو ای سوالناس، یکی از مهم ترین نمونه های 

این نوع تازه از ژانر مستند بود که نسلی از فیلمسازان را تماما 
تحت تاثیر خود قرار داد.

مستند سیاســی بهترین نامی  اســت که می توان بر 
این نوع از مســتند نهاد. محتوایی تاریخی که به بررســی 
موضوعی در دوران حال یا غالبا گذشته می پردازد و در پی 
خبررســانی و آگاه ســازی عموم مردم از ابعاد مغفول مانده 
آن موضوع است. این مســتندات غالبا در فضا یی ساخته 
می شوند که قرائت رسمی از موضوعات و وقایع گوناگون 
اجازه دیگراندیشــی درباره این موضوعات را به نخبگان و 
روشنفکران نمی دهد و در نتیجه آنها برای بیان این واقعیات 

از  تریبون سینما مدد می گیرند.
تاریخ انقالب ها و کشمکش های سیاسی و اجتماعی 
و دینی کشــورها، پر از ســوژه ها و موضوعاتی اســت که 
می تواند دستمایه ســاخت مســتندهای گوناگون باشد. 
سوژه هایی که همواره در  هاله ای از ابهام بوده اند و به نوعی 

خط قرمز جریانات سیاسی به حساب آمده اند.
در تعریف ســینمای سیاســی این طور آمده که این 
ســینما به نمایش امور جاری یــا وقایع تاریخی یا شــرایط 
اجتماعی در فرم های مختلف از مســتند و فیلم داســتانی 
گرفتــه تــا انیمیشــن و فیلم هــای تجربــی می پــردازد. 
ویکی پدیا در توضیح این مفهوم، فیلم مستند سیاسی را به 
زیر شاخه هایی تقسیم می کند که عبارتند از  مستند سیاسی 
راجع به سیاستمداران و شــخصیت های سیاسی، مستند 
سیاســی راجع به آنارشــیزم )هرج و مرج طلبی(، مســتند 
سیاسی راجع به انتخابات، مستند سیاسی راجع به جنبش 
کارگری، مستند دروغ، مستند سیاسی راجع به انقالب ها، 
مستند سیاسی راجع به تروریسم و مستند سیاسی راجع به 
حقوق شهروندی. شاید این یک دســته بندی نسبتا جامع 
از انواع مستند سیاسی باشد که در این نوشتار می توان به 

آن اشاره کرد.
 طی ســال های پس از انقــالب نمونه هــای زیادی 
از فیلم های مســتند سیاســی در این شــاخه ها ســاخته و 
پخش شــده اســت. خصوصا در شاخه سیاســتمداران و 
شــخصیت های سیاســی که بنا به مناســبت ها و اتفاقات 
گوناگون، شــاهد تولید  آثار مختلف بوده ایم. اما آنچه در 
این نوشتار قصد توجه بیشتر به آن را داریم، بررسی مستند 
سیاسی-تاریخی قائم مقام است. مستندی شخص محور 
که در اصطالح ســینمائی آن را مســتند پرتــره نام گذاری 

کرده اند.

  پرتره ای از آیت اهلل
زندگی سیاســی آیت الله منتظــری در دوران پس از 
پیروزی انقالب اسالمی، با فراز و نشیب های زیادی همراه 
بوده است. از عنوان قائم مقامی  رهبری در زمان حیات امام 
تا دوران موضع گیری های متفاوت در نتیجه طردشــدگی 
اجتماعی ایشــان در میانه دهه هفتاد، راه زیادی نیســت 
اما لحظه لحظه این ســال ها می توانــد صحنه های یک 
فیلم مســتند باشــد. به این معنا که جریان اندیشه ایشان  
طی سالیان پس از پیروزی انقالب به نحوی رقم خورد که 
پرداختن به حیات سیاســی و حتی فقهی شان را تبدیل به 
یکی از خط قرمزهای تاریخ نگاری ایران کرد! خط قرمزی 
که شــبهات زیادی پیرامون ماوقع آن به وجــود آمده و در 
نتیجه مطالبه پاسخ از ســوی نســل جوان در این باره نیز 

تبدیل به یکی از اولویت های تاریخ نگاری شد.
مســتند قائم مقام با گردآوری مصاحبــه و اظهارات 
بســیاری از افراد و چهره هایی کــه در دوران های مختلف 
به نحوی با ایشان ارتباط داشته  یا دانشی درباره شخصیت 
آیت الله منتظری داشته اند، سعی کرده تا پاسخ برخی از این 

شبهات را برای مخاطبان خود روشن کند.
در ایــن پرونده برآنیم تــا مروری بر رونــد این تالش 

تاریخی و سینما یی داشته باشیم.  

 در تعریف سینمای سیاسی این طور 
آمده که این ســینما به نمایش امور 
جاری یا وقایــع تاریخی یا شــرایط 
اجتماعــی در فرم هــای مختلــف از 
مســتند و فیلــم داســتانی گرفته تا 
تجربــی  فیلم هــای  و  انیمیشــن 
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تولید مستند سیاســی در ایران، چند سالی است که 
قوت بیشتری گرفته . به این معنا که با گذر سال های بیشتر 
از عمر انقالب اســالمی، تمایل به بیان بسیاری از وقایع 
و پرده برداشــتن از حقایقی که از دید همگان دور مانده، 
افزایش داشته. در نتیجه بدنه نسل سوم انقالب درصدد 
برآمده اند تا به این سواالت از زاویه روایات مستند تاریخی 

و سیاسی پاسخ دهند.
ساخت و پخش مستندهای سیاسی طی سال های 
گذشــته بــا فراز و نشــیب های زیاد همــراه بوده اســت. 
فراز و نشیب هایی که به روایت حسین دهباشی، هم درباره 
مســتند بودن یک اثر و هم درباره سیاسی بودن آن وجود 
دارد و هر مستندسازی را با موانعی جدی در این راه روبه رو 

می کند. به عبارت روشــن تر اینکه وقتی ما درباره مســتند 
سیاســی صحبت می کنیم، یک بار باید مستند بودن آن را 
در نظر آوریم و یک بار نیز سیاســی بودن آن را ؛ دو سوی 
یک شمشمیر دولبه که وقتی سخن از نقد جریان مقابل به 
میان می آید، هریک از این لبه هــا می تواند به قدر زیادی 

تیز و بران به نظر برسد. 
در واقع همین جریان تیز و تند نقد است که بسیاری 
از مستندســازان را از ورود بــه ایــن عرصه باز مــی دارد و 
در نتیجه نه تنها بســیاری از نقاط و موضوعــات ابهام، تا 
همیشه در پس پرده باقی می مانند، بلکه این  هاله  ترس نیز 
پیرامون شاخه مستند سیاسی در ایران باقی مانده است. 
در خوانش وضعیت مستندســازی سیاســی در ایران بهتر 
است این مساله را بررســی کنیم که چرا در کشور ما کمتر 
مستندسازی به سمت تولید آثار مســتند سیاسی می رود. 
بسیاری از مستندســازان  ترس از این موضوع دارند که به 

روایتی بدون قضاوت  
مرور بازتاب اکران عمومی مستند قائم مقام در بین اهالی تاریخ و رسانه 

احمدرضاکالنتری
خبرنگار

فیلم شان برچسب سیاسی یا تبلیغاتی بخورد. بنابراین حتی 
اگر فیلمی  در ایران به ظاهر سیاسی نباشد اما ممکن است 
در ادامه ابعاد سیاســی پیدا کند. ایــن اتفاق حتی ممکن 
است درباره ساخت مستندی اجتماعی نیز رخ دهد. وقتی 
شــما مســتندی اجتماعی با موضوع فقــر و کارتن خوابی 
در ایران تولید می کنید، متهم به ســیاه نمایی می شوید و 
همین طور از سوی دیگر نیز وقتی مستندی درباره خانواده 
مدافعان حرم و مســائلی از این دســت تولید می کنید نیز 
متهم به سیاســی کاری و جانبداری از سیاســت های یک 
جریان خاص می شوید! این چنین است که اگرچه پتانسیل 
مستندسازی سیاســی و تاریخی در دوران پس از پیروزی 
انقالب اســالمی به وفور وجود دارد اما هنوز راه رســیدن 
 به ســر منزل مقصود در این باره چندان همــوار و مطمئن

 نیست.

  آغاز  قائم مقام
قائم مقام؛ عنوان مســتندی اســت که ایــن روز ها 
در فضای مستندسازی سیاســی و تاریخی به خوبی دیده 
شده است. این مســتند به بیان روایتی از زندگی آیت الله 
حسینعلی منتظری می پردازد و سعی دارد که جانب انصاف 
را در این روایت تا حد زیادی رعایت کند. به همین منظور 
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نیــز تاریخ شــفاهی را در اولویــت کار خود قــرار داده و از 
چهره های زیادی درباره زندگــی و زمانه آیت الله منتظری 
ســوال کرده اســت. قائم مقام در واقع بــه وقایعی درباره 
آیت الله می پردازد که پاسخ سواالت بســیاری از جوانان 
نسل سوم و چهارم انقالب اســت و در این راستا به اقوال 
شــخصیت هایی می پردازد که در کنار ایشــان بــوده یا از 
احواالت شــان باخبر بوده اند. آیت الله منتظری به عنوان 
شــخصیتی که فراز و فرود های زندگــی او در دوران پس 
از پیــروزی انقالب اســالمی، از مهم تریــن چالش  های 
سال های اول پس از انقالب تا میانه دهه  80است، یکی 
از مهم ترین موضوعات تاریخی سیاســی انقالب اســت 
که تا به حال پرداخت هــای زیادی درباره ایشــان انجام 

شده است.
پــس از آغــاز اکران  هــای عمومــی و خصوصــی 
مستند قائم مقام برای شــخصیت  های مختلف سیاسی و 
خبرنگاران رســانه های مختلف و همچنیــن اهالی تاریخ 
و اندیشــه، واکنش  های زیادی به این مستند نشان داده 
شــد. آن طور که ســازندگان این مســتند روایت می کنند 
برای یک بازخوانی مســتقل و بی طرف، همه طرف  های 
مدعی در این پرونده را به میز روایت آورده و آنها از دیدگاه 
خود به مســاله آقای منتظــری پرداختــه و نتیجه گیری و 
قضاوت نهایــی درباره عملکــرد مرحوم منتظــری در آن 
مقطع را بــه مخاطب واگذار کرده انــد. چنانچه در جریان 
مستند نیز می توان به سهولت مشــاهده کرد، اینکه افراد 
مختلفی از صنوف سیاسی و فکری گوناگون پای  تریبون 
این مســتند آمده انــد و صحبت هایشــان دربــاره کارنامه 
سیاســی آیت الله منتظری را ارائــه کرده اند. امــا از آنجا 
که هر موضوع تاریخ سیاســی در کشــور ما دســتخوش 
سیاسی کاری و بازی های سیاسی می شود، پس از اکران 
این مستند نیز جریان سیاسی خاصی شروع به واکنش های 
تندی کــرد که فضــای نقــد مثبــت و کارآمــد تاریخی را 
 مســدود  و فضای ســیاه نمایی سیاســی را در این جریان 

پررنگ کرد.
یکی از نخســتین واکنش ها مربوط بــه روزنامه بهار 
بود. بهار پس از آغاز اکران مســتند قائم  مقام، در این باره 
نوشــت: »نه  تنهــا نوشــته  های مکتــوب و گزارش های 
تاریخی بدون قضاوت و یا  بی قضاوت نیستند، بلکه تولید 
هر مســتند تاریخی خــارج از چنین مولفه هایــی نخواهد 
بود، ما با یک روایت تام و تمام درباره هر کدام از تحوالت 
تاریخی روبه رو نیســتیم و هیچ وقت هم به چنین داستان 
جامــع و کاملی در هیــچ کــدام از حوزه هایی کــه مربوط 
به علوم انسانی دســته  بندی می شوند، دســت نخواهیم 
یافت. مستند قائم مقام، فیلمی  درباره قائم مقامی  آیت الله 
منتظری است که تالش کرده در فضای رسانه ای مستند 
را روایتی بــدون قضاوت به مخاطبان عنــوان کند، با این 
حال آنها داستان خودشــان را می گویند، آنها آن چیزی را 
گزارش می کنند که خودشــان در جست وجوی آن بودند، 
به عبارتی بخشــی از قضاوت آنان در تصاویر و نوشــته ها 
 ورود پیدا می کنــد، در اینجا نیز راه میان  بــر و دور زدن راه 

وجود ندارد.«
همچنین روزنامه شــرق نیز در یادداشــتی انتقادی 
درباره این مســتند نوشــت: » اگرچــه درباره شــش دهه 
زندگی، فعالیت های علمی و سیاســی آیت الله منتظری، 
چند دقیقه ای بیشتر گفته نشده اســت و از همه رنج  های 
آن بزرگمرد در زندان ها و تبعید ها بیش از دو، سه جمله ای 
که آقای عزت شــاهی )عزت الله مطهری( بیان می کند، 
چیز دیگری نیســت؛ امــا تا دلتــان بخواهــد از زندگی و 
فعالیت  های ســیدمهدی هاشــمی ســخن به میان آمده 
اســت؛ به گونه ای که بیننده در یک لحظــه فکر می کند 
این فیلــم بیشــتر بــه زندگی  نامه ســیدمهدی هاشــمی 
می ماند تــا زندگی  نامه فقیــه عالی  قدر. بیشــتر روی نامه 

ششــم فروردین 6٨ مانــور داده  انــد؛ بنابرایــن برخالف 
آنچه قبــل از نمایش فیلم ادعا شــده اســت، ایــن اثر نه 
منصفانه اســت و نه بدون قضاوت. در ایــن فیلم تالش 
شــده مرحوم آیت الله منتظری را ســاده  لوح جلوه دهند؛ 
درصورتی که همه می دانند ســاده  لوحی اکتسابی نیست؛ 
بنابراین کسی نمی تواند ٧٠ ســال از عمرش، تیزهوش، 
حواس  جمع، زرنگ، دوســت و دشمن  شــناس و توانا در 
 جمع بندی مســائل داخلی و خارجی باشــد؛ امــا ناگهان 

و یک  شبه ساده  لوح شود!«

  من گفتم، شما نشنوید!
از ســوی دیگر اما کانــال تلگرامــی  مجتبی لطفی، 
مســئول دفتر مرحوم آیت الله منتظری دربــاره اظهارات 
ناطق نوری در مســتند قائم مقــام مطالبی را منتشــر کرد 
که هرچنــد در صــدق و کذب ایــن اظهارات خللــی وارد 
 نمی آورد، اما در نوع استناد به این اظهارات شبهاتی وارد 

می کند.
لطفــی این گونــه نوشــته است  :»حجت االســالم 
ناطق نوری پس از دیدن مســتند قائم مقــام گله کرده اند 
که اگر می خواســتید از من مطلبی هم در این فیلم داشته 
باشید، چرا نیامدید با من مصاحبه کنید و رفته اید از آرشیو 
مرکز انقالب اسالمی استفاده کرده اید؟ من 17- 18 سال 
قبل در فضایی دوســتانه و غیر مصاحبه ای، نشســته ام و 
خاطرات گفته ام. قرار هم بود کــه آن خاطرات در کتاب 
چاپ شود که چاپ شــد و اصال قرار نبوده به صورت فیلم 

منتشر شود.«
اظهاراتی که هرچند از باب حفــظ امانت تا حدودی 
مورد پذیرش اســت اما از این جهت که در کتابی منتشــر 
شــده و نباید به صورت دیداری منتشر شــود، مورد سوال 

جدی است!
اینچنیــن  ادامــه  در  مســاله  ایــن  نقل کننــده 
می گوید:» بنده بــه حاج آقا عرض کردم کــه من احتمال 
می دهم که عناصر پشت پرده ساخت این فیلم خواسته اند 
همراه تخریب مرحــوم آیت الله منتظری، شــما و مرحوم 
آیت الله هاشــمی را هم تخریب نمایند. چون باالخره این 
تندروها که اسم خود را گذاشــته اند  بی طرف، با شما هم 

مخالفند.«
از ســوی دیگــر، عبداللــه رمضــان زاده در صفحه 
اینســتاگرام خود، درباره مســتند قائم مقام نوشت  که این 
مســتند نگاهی تحریف آمیز بــه آیت الله منتظــری دارد. 
همچنین احمد منتظــری، فرزند آیت اللــه منتظری، هم 
که در این فیلم حضور دارد و به بیــان خاطراتی از پدرش 
می پردازد، در گفت وگو با روزنامه جامعه فردا، گفته است: 
»زمانی که به دیدن من آمدند و پیشــنهاد گفت وگو برای 
این مستند را دادند، خود را یک گروه محقق و مستندساز 
و کامــال  بی طرف معرفی کردنــد و گفتند دربــاره آیت الله 
منتظــری افراط هــا و تفریط  های زیادی شــده اســت و 
می خواهند روایتی بدون قضاوت و همراه با اسناد تاریخی 

بسازند.«
وی ادعــا دارد کــه اظهاراتش در مســتند قائم مقام 
تقطیع شده و قصد او از بیان خاطرات به شکلی که در این 

فیلم بازتاب داده شده، نبوده است .
در این میــان اما عمادالدین باقی کــه هم در جریان 
ســاخت مســتند با تیم قائم مقام همکاری داشت و هم در 
پی اکران عمومــی آن، اظهاراتی در این باره داشــت، در 
صفحه اینستاگرام خود اینگونه نوشت: » مستند جنجالی 
قائم مقــام، ورای محتوایش و نقدهــای تفصیلی من که 
حضورا به ســازندگان محترم آن گفته ام و نیز گفت وگوی 
بلند و دو ســاعت و نیمه با آنان که خودشان بدون سانسور 
در سایت تاریخ ایرانی انتشار داده اند و من هم در کانال و 
سایت خود بارگذاری کردم و کانال ها و سایت های زیادی 

بازنشر کرده اند و مفاد آن مســتند را پیشاپیش پاسخ داده 
اســت، اما از جنبه های دیگــری دارای اهمیت اســت. 
یکی اینکه گفت وگوی من و عالــم آزاده، حاج احمدآقای 
منتظری با ســازندگان مســتند قائم  مقام، بازتابنده سبک 

برخورد با مخالف مان است. 
دوم اینکه نمایانگر تفاوت های بخشی از نسل های 
مختلف پس از انقالب و نگرش هایشان است. گفت وگو 
و درک متقابل نســل ها و کاهش شــکاف ها و دســت کم 
تحمل گفت وگو، به رسمیت شناختن حق اظهارنظر برای 
مخالفان مان و بحث کردن به جای حذف و سرکوب، نیاز 

مبرم زمانه ماست.
ســوم اینکه این عین خودکامگی اســت که انتظار 
داشته باشم آنها برای یک مستند با من گفت وگو کنند ولی 
فقط بازگو کننده عقاید من باشند. آنها با دیدگاه ما مخالفند 
و حق دارند حرف خودشان را بزنند و ما هم با حفظ اصول 
و دیدگاه های خود حرف خودمان را بزنیم و اگر پذیرفتم با 
شروطی گفت وگو کنم انتظار داشتم به عهد خود وفا کنند 
و نظرات مرا هم جداگانه و بدون سانســور منتشــر کنند و 
خرســندم که چنین کردند به ویژه آنکه بخش هایی از این 
گفت وگو در  30سال گذشــته امکان انتشار در هیچ رسانه 

داخلی را نداشته است.«
او در ادامــه خواهان تســری این فضــای تعامل و 
گفت وگو در میان تمام جریانات سیاسی و اعتقادی شد و 
این گونه نوشــت:» به گمان من آنچه میان ما و سازندگان 
مســتند قائم مقام اتفاق افتاد اگر به همه نیروهای منتقد 
و اپوزیسیون قانونمدار توســعه یابد و فرصت بیان آزادانه 
نظرات و انتقادات آنان را فراهم کند گامی  به سوی توسعه 

خواهد بود.«
در ســوی دیگــر ایــن میــدان، دختــر آیت اللــه 
منتظری در حاشــیه اکــران مســتند قائم مقــام اینچنین 
اظهار کردنــد : » مایــه امیدواری اســت کــه حکومت و 
بچه هایش  باالخره به این نتیجه رســیدند که محو کردن 
نام او ممکن نیســت  و در ســال های اخیر به ناچار اذعان 
 کرده انــد که فــردی به نــام حســینعلی منتظــری وجود 

داشته است.«
سعیده منتظری هرچند در ابتدای این یادداشت که 
در حاشیه اکران مستند قائم مقام نگاشــته شده، از طرح 
چنین مبحثی در فضای عمومی کشــور اســتقبال کرده، 
اما محتوای آن را  منصفانه ندانسته و در نقد از این محتوا 
می نویسد: » ای کاش مستند قائم مقام را با عباراتی چون 
»روایت بدون سانســور از زندگی آیت اللــه منتظری« و یا 
»بیانی بــدون قضاوت از تاریخ« لقــب نمی نهادند  که در 
این صورت بایستی فرهنگنامه ای جدید برای  ترجمه این 

عبارات نگاشته شود.«  

مستند قائم مقام تقطیع شده 
و قصد او از بیان خاطرات به 
شکلی که در این فیلم بازتاب 
داده شده، نبوده است
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شهریار انقالبی  
رونمایی از کتابی درباره شعرهای استاد شهریار 

»وقتی انقالب پیروز شد، او ]شهریار[ با همان روحیه 
دینی و ذهنیت صاف و روشن خودش، از انقالب استقبال 
بسیار خوبی کرد. شــاید در آن یکی دو سال اول انقالب، 
کسی از ما به یاد شهریار نبود. یعنی گرفتاری ها آن قدر زیاد 
بود که مجالی بــرای این یادها پیــش نمی آمد. یک وقت 
دیدیم صدای شــهریار، در ســتایش انقالب، از تبریز بلند 
شــد. دیدیم همه جزئیات انقالب را او تعقیب می کند. در 
همه مواقع حساس انقالب، او نقش موثری ایفا کرد. یک 
جنگ هشت ساله بر ما تحمیل شد که یکی از سخت ترین 
تجربه های ما بعــد از انقالب بــود. تعداد شــعرهایی که 
شهریار برای جنگ گفته؛ حضوری که او در مراکز مربوط 
به جنگ، مثــل کنگره های مربوط به جنگ و شــعر جنگ 
پیدا کرده و مدحی که او از بســیج عمومی مردم یا از سپاه 
یا ارتش کرده، به قدری زیاد است که اگر انسان نمی دید و 
نمی شنید و خودش لمس نمی کرد، به دشواری می توانست 
آن را باور کند. مردی در حدود هشتاد سال سن - بلکه بیش 
از هشتاد سال - در مجامع شعری حضور پیدا کند و برای هر 
مراسمی، شعر یا شــعرهایی بگوید! این در حالی بود که از 
مثل او، چنین توقعی هم نبود. این، نشــان دهنده نهایت 
اخالص و صفا و بزرگــواری آن مرد بــود.  به هرحال، بود. 
من خبر داشــتم در همان اوقاتی که شهریار برای انقالب 
می سرود، یک عده از روشنفکران وابسته به رژیم گذشته 
که با او سابقه دوستی داشتند، مرتب فشار می آوردند، نامه 
برایش می نوشتند و شعر در هجوش می گفتند. حتی اطالع 
داشتم که رفته بودند و او را مالمت کرده بودند که »تو چرا 
برای انقالب اسالمی، این طور دل می ســوزانی!؟« و او 
مثل کوه ایستاده بود. به هرحال، شهریار شاعر متواضعی 
بود. دنبال نام و نشان نبود و برای خدا و وظیفه کار می کرد، 

و حاال خدای متعال، پاداش او را می دهد. 
امروز شــهریار در داخل کشــور ما یک چهره  بســیار 
نورانی است. این محبوبیت عجیبی که شهریار پیدا کرده، 
به خاطر خدمــات و کار برای خــدا بود که او انجــام داد. 
شــهریار قطعا ماندنی است. از آن شــعرایی است که مثل 
سعدی و حافظ و از این قبیل، در دوران های بعد از دوران 
خودش، معروف تر و بزرگتر خواهد شد. لذا، هرچه آقایان 
درباره  او انجام دهند، از نظر ما زیاد نیست. حضور شهریار 
در هر کشوری و در میان هر ملتی، حضور مبارک و مفیدی 
اســت. « حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقالب 
اسالمی در بخشی از بیانات شان در سال ۱۳۷۱ و در کنگره 
بزرگداشت استاد شــهریار، با ذکر خاطره ای از ایستادگی 
شــهریار در مقابل فشــار روشــنفکران ضد انقالب تقدیر 
کردند. انقالبی گــری و توجه به وقایع انقالب بخشــی از 
روحیه استاد شهریار بود، او شعرهای زیادی درباره حضرت 
امام خمینــی)ره(، مقام معظم رهبری، انقالب اســالمی 

و دفاع مقدس دارد، چه خوب اســت که این مجموعه در 
یک کتاب گردآوری شــده اســت، کتابی با نام شــهریار و 

انقالب ملت. 

 ...و انقالب ملت 
بنیاد شهریار همزمان با ســالروز تولد شهریار، شاعر 
نام آشنای معاصر، مجموعه ای از سروده های او را در قالب 
اثری با عنوان »شــهریار و انقالب ملت« منتشر کرد. این 
اثر، چنان که از عنوان آن پیداست، دربردارنده سروده های 
شهریار با موضوع انقالب اسالمی است. این اثر با همکاری 
انتشارات ایز به چاپ رســیده است. »شــهریار و انقالب 
ملت« در 800 صفحه به چاپ رســیده و عالوه بر اشــعار، 
دربردارنده دســتخط های شــاعر و همچنین تصویری از 
شهریار در لباس روحانی است. از دیگر ویژگی های این اثر، 
نقل رویای معروف آیت الله مرعشی نجفی طی نامه ممهور 
به ســجع و مهر آن مرجع فقید و اختصاص فصلی مجزا به 

طرح بیانات مقام معظم رهبری درباره این شاعر است.
شــهریار در مقایســه با دیگر شــاعران هم دوره خود 
بیشــترین توجه را به حــوادث مرتبط با انقالب اســالمی 
داشــت. تجلیل مقام  بنیانگــذار انقــالب، ایام الله، د فاع 
مقدس و نقش آفرینان آن حماسه بزرگ، شهدا، ترورهای 
صورت گرفته در ابتدای انقالب، فاجعه کشــتار حجاج و 
تأسیس نهادهای انقالبی از زمره موضوعات مورد توجه او 
بود که در مدتی کمتر از یک دهه تقارن حیات جسمانی اش 
با انقالب و نخســتین دهه عمر جمهوری اسالمی آفرید. 
شــهریار به گفته کارشناســان، شــعور انقالبی را در شعر 
درآمیخته اســت. این موضوع هم از حیث واژگان و هم از 

حیث موضوع و محتوا قابل بررسی است. 
شهریار از آنجا که عاشق و پرورش یافته مکتب قرآن 
و عترت بود، بعد از پیروزی انقالب اســالمی - به رغم همه 
تهدیدها و زخم زبان ها – مسیر خود را از مسیر روشنفکران 
بریــده از مردم جــدا کرد. این شــاعر متعهــد و مردمی  به 
خاطر باورها و اعتقادات دینــی، از همان روزهای آغازین 
شکل گیری انقالب اسالمی، دل به انقالب و رهبری سپرد 
و برای اثبات وفاداری خود به ســرودن اشعاری در دفاع از 
حقانیت نظام مقدس جمهوری اسالمی، والیت  و شهیدان 
پرداخت. استاد شهریار  هنگام جنگ تحمیلی با شعرهایی 
که می ســرود، شــور و شــعفی  میان ملت و ادب فارســی 
ایجاد می کرد. این اعتقــاد و باورمندی چنان بود که وقتی 
خبرنگاری از او می پرســد که به نظر شــما بهترین شعر چه 
شعری است؟ در پاسخ می گوید: »خدایا خدایا، تا انقالب 

مهدی، خمینی را نگه دار«.
استاد شهریار در سال ۱۳6۷، در مراسم مجتمع هنر و 
ادبیات دفاع مقدس، به دریافت لوح دستخط زّرین حضرت 

امام رحمه الله، دیپلم افتخار و سکه یادبود مجتمع به عنوان 
برگزیده شعر دفاع مقدس و جنگ تحمیلی نائل آمد.

  مراسم رونمایی
مراسم تجلیل از مقام ادبی سید محمدحسین شهریار 
و رونمایی از کتاب »شهریار و انقالب ملت« در فرهنگسرای 
نیاوران برگزار شد. ابتدای این مراسم که با حضور ادیبان، 
صاحب نظران و عالقه مندان به شعر و ادبیات برگزار شد، 
ناظر شرفخانه ای و موسوی گرمارودی با حضور روی سن 
و ذکر خاطراتی از سید محمدحسین شهریار اشعاری را در 
رثای این شاعر ملی و پرآوازه برای حضار خواندند. در ادامه 
این مراسم سید محمدعلی آل هاشم، امام جمعه تبریز در 
سخنانی شهریار را در شمار نوابغ معاصر ایران زمین دانست 
که توانسته طرحی نو در ادبیات فارســی در اندازد: »دوره 
زندگی شهریار دوره پر فراز و نشیبی است که با حوادث بسیار 
در تاریخ معاصر همراه بود. یکی از مهم ترین رویدادهایی 
که شــهریار در دوران بلوغ شــعری و ادبی خود تجربه کرد 
پیروزی انقالب اســالمی بود. شــهریار برای انقالب دل 
می سوزاند. انقالبیون بسیاری، اشعار شهریار را، دربرگیرنده 
اعتراض او به ظلم حاکمان عنوان کرده اند و آن را دستمایه 
فعالیت هــای انقالبی خود قــرار داده بودند.« آل هاشــم 
نماینده ولی فقیه در اســتان آذربایجان شــرقی همچنین 
شعر شــهریار را شــعری متعهد و انقالبی دانست و گفت: 
»شــهریار ارادت و عالقه وافری به خاندان عترت داشت 
که شعر »علی ای همای رحمت« تنها نمونه ای از آثار وی 
در ستایش اهل بیت است. شــهریار همچنین در آثار خود 
کوشید ظلم و ستم جنگ افروزان و وحشیگری های صدام 
را به تصویر بکشد. این شاعر همچنین همواره رشادت های 
جوانان ایرانی را در دفاع از دین و میهن در هشت سال دفاع 
مقدس می ستود.« امام جمعه تبریز در پایان صحبت هایش 
شهریار را یک عاشــق واقعی به ملت و میهن و زادگاهش 
معرفی کرد: » شهریار شاعری بسیار متواضع بود. تواضع 
یکی از ویژگی های اصلی یک انسان مومن است. از این 
رو امیدوارم پژوهشگران جوان بیش از پیش به تفکر و غور 

در آثار این شاعر گرانمایه بپردازند.«
در این مراســم همچنین و برای اولین بــار از کتاب 
»شــهریار و انقالب ملت« در حجمی  قریب به هشــتصد 
صفحه به انضمام دستخط های شاعر و نیز چندین عکس 
کمتر دیده شده از او با حضور سید محمدعلی آل هاشم امام 
جمعه تبریز، اصغر فردی و جمعی از اصحاب فرهنگ و هنر 
رو نمایی شد. پخش قسمت هایی از فیلم مستند »هم راه« 
کاری از حامــد خسرو شــاهی در خصوص زندگی اســتاد 
شهریار از دیگر قسمت های این برنامه بود که مورد استقبال 

حاضرین در سالن قرار گرفت.
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»واقعیت این اســت که مــا نمی توانیم بــه طریقی 
جز نقاشــی هایمان حرف بزنیم...« این جمله از ونسان 
ونگوگ می تواند شروع یک ایده دیوانه وار باشد، یک ایده 
دیوانه وار درباره نقاشــی که همه زندگی اش با قصه های 
دیوانه واری احاطه شــده اســت. شــاید دیوانه وار ترین 
قصه ای که در مورد ونسان ونگوگ روایت می شود، همان 
بریدن گوش چپ توسط خودش اســت، این نقاش همه 
عمر را در میان مشکالت روانی و مالی سپری کرد. در زمان 
زندگی آن چنان که باید و در واقع باید گفت به هیچ وجه قدر 
ندید. در نامه ای به برادرش تئو گفته است که حرف هایش 
را فقط می تواند با نقاشی هایش بیان کند و همین شد ایده 
فیلمی به نام »دوست داشتن ونسان«، فیلمی برخاسته از 

یک پروژه اعجاب انگیز...
انیمیشن »ونسان عاشق« دوره ای کوتاه از زندگی 
این نقاش مشهور هلندی را نشان می دهد. نقاشی که بعد 
از چند ســال دســت و پنجه نرم کردن با افسردگی و فشار 
روحی با مرگ خودخواسته به زندگی اش پایان داد. در این 
فیلم از تکنیک بی نظیر روتوسکوپی استفاده شده است. 
روتوســکوپی تکنیکی اســت که انیماتورها در آن حرکت 
فیلم زنده را فریــم به فریم کپی می کننــد. در واقع در این 
شیوه تصاویر فیلم زنده روی یک پرده مات بازتابیده شده 
و به وسیله انیماتور ها دوباره  ترسیم می شوند. هنرمندان و 
نقاشان زیادی از سراسر دنیا بیش از 6۵ هزار تابلوی رنگ 
روغن برای تکمیل فریم های این انیمیشن بلند کشیدند. 
در مجموع از بیش از ۱۲0 نقاشــی ونگــوگ در این فیلم 
استفاده شده است و داستان آن بر بیش از 800 نامه نوشته 
شده توسط این هنرمند استوار است. همه نقاشی ها با رنگ 
روغن روی بوم انجام شــده اند تا به واقعیت نقاشــی های 
ونگوگ نزدیک باشــند. ســبک نقاشــی ها و فضای فیلم 
متاثر از ســبک نقاشــی های این نقاش محبوب اســت. 
ونگوگ در نامه ای به برادرش تئو می نویسد: »اینکه چطور 
نقاشی می کنم را خودم هم نمی دانم. با صفحه ای سفید 
می نشــینم مقابل جایی که مجذوبم می کند، به چیزی که 
برابر چشمانم است، می نگرم و به خودم می گویم: از این 
کاغذ سفید باید چیزی دربیاید. ناراضی، عقب می نشینم: 
کار را کنار می گذارم و کمی که استراحت کردم، با یک جور 
 ترس دوباره شروع می کنم به نگاه کردن. بعدش هنوز هم 
راضی نیســتم، زیرا که طبیعت یکتا هنوز در روحم شدید 

زنده است.«
کارگردان فیلم »دوروتا کوبی اال« خود نقاش است 
و دانش آموختــه آکادمی  هنرهای زیبا و ســینمای ورشــو 
اســت. او در دو رشــته هنر و روانشناســی تحصیل کرد و 
پایان نامه اش در مورد نامه های ونگوگ بود. برای همین 
این ایده به نظرش رســید که باتوجه به اطالعات نامه ها و 
جو تابلوهای ونگوگ، یــک فیلم کوتاه هفت دقیقه ای در 
مورد آخرین روزهای زندگی ونگوگ بســازد اما آشــنایی با 
تهیه کننده فیلم هوگ ولخمن باعث شــد که فیلم به فیلم 

بلند تبدیل شود.
 این دو هفت سال تمام وقت صرف کردند تا سرانجام 
موفق به ســاختن این فیلم شــد. تکنیکی کــه آنها برای 
خلق فیلم ۹۵ دقیقه ای خود اســتفاده کردند، استفاده از 
۹۴ تابلوی نقاشــی ونگوگ به عنوان پشــت زمینه پویایی 
انیمیشــن بود.آنها هنرپیشــه های خوبی را گــرد آوردند 
و در مرحله نخســت دو هفتــه از آنها در جلوی پرده ســبز 
فیلمبرداری کردنــد. بعد با تکنیک هــای کامپیوتری، به 
نقاشــی ها حالت پویا و زنده دادند و فیلم هــای معمولی را 

دوست داشتن نقاش 
انیمیشنی جالب درباره ونسان ونگوگ

دارای همان جلوه های نقاشی های سبک ونگوگ کردند. 
جالب است بدانید که برای ایجاد این فیلم 6۵ هزار نقاشی 
رنگ  و روغن به صورت دستی، آن هم در ابعاد بزرگ کشیده 
شــد. »هوگ ولخمن«، تهیه کننده ایــن فیلم می گوید: 
»ما بین ۵0 تا 60 نقاش برای این فیلم احتیاج داشــتیم و 
هر کدام از این نقاش ها باید در سطح بسیار باالیی نقاشی 

می کردند.«
داستان فیلم از ســال ۱8۹۱، یعنی یک سال پس 
از درگذشــت ونگوگ آغاز می شــود. آرمان رولن جوان، 

که پــدرش از دوســتان نزدیک ونگــوگ بــوده، مامور 
می شود تا نامه ای از ونگوگ را به دست برادرش برساند. 
تئو ونگوگ از اوضاع نابســامان روحــی و مالی برادرش 
باخبر بوده اســت. این نامه احتماال چیــزی بیش از چند 
کلمه شتاب زده در نامه ای پیش از مرگ نویسنده است. 
آرمان ابتدا عالقه ای به این ماموریت نشان نمی دهد اما 
به زودی با آشنایی با نزدیکان ونگوگ در آخرین سال های 
زندگــی اش در دنیــای ایــن هنرمنــد رنج کشــیده غرق 
می شود. آرمان کنجکاو می شود تا معمای مرگ ونگوگ 
را که به نظر می رسد خودکشی باشــد حل کند. فیلم شما 
را در دنیای نقاشی های ونگوگ غرق می کند. نقاش تنها 
و غریب خودش را کشــته و تالش برای ســر در آوردن از 
ماجرای مرگش باعث می شــود که با ســوژه های واقعی 
آثارش از نزدیک آشنا شوید و نقاشــی ها به حرف بیایند. 
ایده جذابی اســت ولی مشکل از جایی شــروع می شود 
که آنچه فیلم روایت می کند حرف تازه ای درباره ونســان 
ونگوگ نــدارد. احتماال همه می دانند که ونســان چقدر 
موجود بی آزار و تنهایی بوده و چه سرنوشــت غم انگیزی 
داشته. بدتر آنکه ساختار بصری کمک چندانی به روایت 
یا تاثیرگذاری بیشتر نمی کند، یعنی آنکه فرم ساختن فیلم 
بسیار بیشــتر از محتوای فیلم جذاب اســت. سازندگان 
فیلم می گویند در عمل روشــن شد سبک ونسان ونگوگ 
شیوه ای سهل و ممتنع است؛یعنی هرچند درظاهر ساده 
و آسان به نظر می رسد، اما تقلید سبک او در عمل بسیار 

دشوار است و مهارت زیادی می طلبد.
»دوست داشتن ونسان« محصول مشترک سینمای 
لهســتان و بریتانیاســت و نخســتین بار ســال گذشته در 
جشــنواره انســی به نمایش درآمد. جایی کــه جایزه فیلم 
برگزیده تماشاگران را دریافت کرد. این فیلم انیمیشن که 
دو هفته ای است اکران خود را آغاز کرده در فهرست اولیه 

نامزدهای اسکار انیمیشن قرار دارد.
ونسان ونگوگ، نقاش نامدار هلندی، اگرچه در زمان 
حیاتش در گمنامی کامل به ســر برد، اما اکنون به عنوان 
یکی از تاثیرگذارترین نقاشان پست امپرسیونیست شناخته 
می شود. او در ۳0 مارس ۱8۵۳ در زاندرت در ایالت برابانت 
هلند نزدیک مرز بلژیک به دنیا آمد. ونگوگ فعالیت هنری 
خود را به عنوان طراح و نقاش از ســال ۱880 و در سن ۲۷ 

سالگی آغاز کرد.

برخی از مشــهورترین کارهای او در دو سال پایانی 
عمرش خلق شــدند، او فقط در دوماه پایانی عمرش، ۹0 
نقاشی از خود باقی گذاشــت. ون گوگ ابتدا از رنگ های 
تیره و محــزون اســتفاده می کرد تــا اینکــه در پاریس با 
امپرسیونیســم و نئوامپرسیونیسم آشنا شــد و این آشنایی 
پیشرفت هنری او را سرعت بخشید. او شــیفته  نقاشی از 
کافه های شبانه، مردم طبقه  کارگر، مناظر طبیعی فرانسه 
و گل های آفتابگردان بود. ونســان ونگوگ در ۲۹ ژوئیه 
۱8۹0 در سن ۳۷ سالگی در شــهر اور سور آواز در فرانسه 
در اثر شــلیک گلوله به شــکمش زخمی شــد و روز بعد در 

میهمان سرای رَوو درگذشت.
پیش از این چندین و چند فیلم درباره زندگی ونسان 
ونگوگ ســاخته شــده بود که معروفترین آنها شــاید شور 
زندگی باشــد. شــور زندگی، یکــی از بهتریــن فیلم های 
زندگینامه ای است که در هالیوود ســاخته شده و به خوبی 
زندگی مشــقت بار ونســان ونگوگ را تصویر کرده. کرک 
داگالس در نقش آفرینــی مانــدگار در نقــش این نقاش 
هلندی بازی کرده که به پاریس سفر کرد تا با برادرش تئو 
)با بازی جیمز دونالد( زندگی کند. در آنجا با امپرسیونیسم 
آشنا شــد اما به دلیل ســازش ناپذیری اش از دوستان جدا 
شد و به مرور به کام جنون فرورفت. جالب است که آنتونی 
کوئین فقید به خاطر بازی در نقــش نقاش مطرح دیگری 
به نام پل گوگــن در این فیلم برنده اســکار بهترین بازیگر 

مکمل مرد شد.

دار
دی

77

38
4 

ره
ما

ش
  | 

ث 
ثل

م



مسی مسلمان
محمد صالح این روزها در اوج است 

محمد صالح، ستاره مصری باشگاه لیورپول به عنوان 
برترین بازیکن ســال ۲0۱۷ قاره آفریقا دســت پیدا کرد. 
محمد صالح در این راه با کیتا از الیپزیش، ویکتور موزس 
از چلسی، پیرامریک اوبامیانگ از دورتموند و سادیو مانه از 
لیورپول رقابت داشت. این مساله چندان هم دور از ذهن 
هم نبود، محمد صالح مدت هاست که دوران با شکوهی را 
پشت سرمی گذارد. او که امسال به مصر کمک کرد طلسم 
۲8 ساله ناکامی هایش برای صعود به جام جهانی را بشکند 
و عالوه بر آن در رده باشگاهی برای تیم های رم و لیورپول 
هم خوش درخشیده است، جایزه ای را برد که سال گذشته 
به ریاض محرز، هافبک الجزایری لسترسیتی تعلق گرفت.
صالح ۲۵ ساله که فصل گذشته در ۳۹ بازی اش برای 
رم در تمامی  رقابت ها ۱۹ گل زد و در حال حاضر با ۱۳ گل 
برترین گلزن فصل جاری لیگ برتر انگلیس هم هســت، 
پس از دریافت جایزه گفت: »خیلی خوشحالم که موفق به 
کسب چنین جایزه ای شدم. احساس خاصی دارم. دوست 
دارم از همه تشکر کنم، هم تیمی هایم و کسانی که با آنها 
کار کردم. من می خواهم بهترین بازیکن مصری تاریخ شوم 
پس سخت کار می کنم. من همیشه پیروی راه خودم بوده ام 
و می خواهم که در مصر همه دنباله روی راه من باشند. من 
دوست دارم که سال آینده نیز این جایزه را ببرم. از زمانی که 
)فوتبال باشگاهی( مصر را ترک کردم، انگیزه داشتم که به 
بهترین بازیکن تاریخ مصر تبدیل شوم. من سخت تالش 

می کنم تا از سایر بازیکنان مصری متفاوت باشم.«
از محمد صالح به عنوان کسی یاد می شود که خوب 
بلد است از فرصت طالیی نهایت استفاده را می برد. او که 
خیلی زود به عنوان مســی آفریقا مشهور شــد، داستانش 
از یک بازی دوســتانه شــد، آن هم زمانی که فوتبال مصر 
کامال تعطیل بود. صالح که فوتبال را از آکادمی  باشــگاه 
المقاولون مصر شروع کرده بود، در سال ۲0۱0 نخستین 
بازی خود را در سطح بزرگساالن برای این باشگاه انجام داد. 
وی در دسامبر ۲0۱0 و در بازی مقابل االهلی نخستین گل 
خود را به ثمر رســاند. او در فصل ۱۲-۲0۱۱ نیز در همان 
باشگاه حضور داشت و این تا زمانی بود که فاجعه استادیوم 
پورت ســعید منجر به تعلیق تمام فعالیت های فوتبالی در 
کشور مصر شد. استعداد یاب های باشگاه بازل سوئیس، 
بازی صالح را در جریان بازی دوستانه بین تیم المقاولون و 
تیم زیر ۲۳ سال مصر دیدند و پسندیدند. در آن بازی صالح 
در نیمه دوم به بازی آمد و دو گل به ثمر رســاند تا باشــگاه 
وی با نتیجه ۴بر۳ به پیروزی دســت یابد. در آوریل ســال 
۲0۱۲، صالح با قراردادی ۴ ساله به طور رسمی به عنوان 
بازیکن جدید باشگاه بازل سوئیس معرفی شد. صالح یک 
هفته پس از اولین حضور در لیگ، نخســتین گل را برای 

سوئیسی ها به ثمر رساند. در راه رسیدن به مرحله نیمه نهایی 
لیگ اروپا آن فصل، او در آوریل مقابل تاتنهام گلزنی کرد. 
در نیمه نهایی آنها مقابل چلسی قرار گرفتند و باز صالح در 
نقش گلزن ظاهر شد اما این کافی نبود و شکست ۵ بر ۲ در 
مجموع حکم به فینالیست  شــدن آبی های لنــدن داد. در 
ژانویه ۲0۱۴ خبر انتقال صالح به چلســی با مبلغی حدود 
۱۱ میلیون پوند منتشر شد. زمانی که در چلسی بود نیز به او 

فرصت کافی برای خودنمایی داده نمی شد.
 بــرای یک فوتبالیســت جوان، برداشــتن گام های 
قابل توجه از ســوپرلیگ ســوئیس به لیگ برتر انگلستان 
کار بسیار دشــواری بوده، اما تحمل اینکه در ۱۲ ماه فقط 
شش بار به طور ثابت در ترکیب تیم حاضر باشد، حتما کار 
دشوارتری اســت. بهترین کاری که چلسی در حق صالح 
کرد این بود که به او اجازه داد به طور قرضی راهی ســری آ 
شــود. در محیطی زیبا در فلورانس بود کــه این ملی پوش 
مصری توانست شــروع به بازســازی اعتماد به نفس خود 
کند، به طوری که در نیم فصل دوم ۱۵-۲0۱۴ شش گل و 
سه پاس گل به ارمغان آورد. حضور مختصر او در فیورنتینا 
شاید بیش از همه به خاطر عملکرد حیرت آورش در دیدار 
برابر یوونتوس در کوپای ایتالیا به یاد آورده شود؛ زمانی که 
با زدن دو گل پیروزی را با حساب ۲بر ۱ به نفع وایوال کرد  و 
اولین شکســت خانگی یوونتوس در مدت دو سال بر این 
باشگاه تحمیل شد. برای خود صالح، این نشانه بزرگی از 
بازگشت بود. او که زیر نظر وینچنزو مونتال در فیورنتینا کار 
کرده بود، در تابستان سال ۲0۱۵ به رم پیوست و در اولین 
فصل حضور در المپیکو توانست ۱۴ گل و شش پاس گل 
به ثمر برساند. در رم، ابتدا زیر نظر رودی گارسیا بود و سپس 
دستورات مربی جدید، لوسیانو اسپالتی، را پذیرفت. زیرکی 
تاکتیکی این مربی بارها مورد تاکید مدافعانش قرار گرفته 
و دقیقا به همین خاطر بود که حضور محمد صالح در سری 
آ موجب شــد از وی یک بازیکن بســیار خوب ساخته شود 
بازیکن خوبی که نصیب لیورپول شــد. ســتاره مصری در 
۱۵ بازی اول خــود در لیگ برتر برای ایــن تیم در زدن ۱6 
گل تاثیرگذار بود )۱۳ گل و ارسال ۳ پاس گل( که از تمام 
بازیکنان تاریخ این باشگاه در لیگ برتر عملکرد موثرتری 

داشته تا بدین ترتیب صالح بهترین شروع سال های اخیر را 
در آنفیلد تجربه کند.حاال مسی آفریقا رقیب لیونل مسی در 
آمار گلزنی است. جالب اینجاست که صالح در فصل جاری 
به اندازه لیونل مسی که او نیز با ۱۳ گل آقای گل اللیگاست 
گلزنی کرده و باتوجه به دشوارتر بودن لیگ جزیره، ارزش 

کار این ستاره مصری بیش از پیش نمایان می شود.
پس  بی دلیل نیســت که یورگن کلــوپ اینچنین لب 
به تمجید از او می گشــاید: »در حال حاضر، دوره صالح 
است و او شایسته این است. او بازیکن خیلی مهمی است، 
حتی اگر گلزنی نکند، زیرا در ترکیب ما کامال موثر اســت. 
سرعت او استثنایی اســت و هر حریفی را از کار می اندازد. 
این ســرعت فضای بازی را بــرای ما بیشــتر می کند. این 
سرعت فقط برای ضد حمله به کار تیم ما نمی آید. بلکه در 
تمامی لحظات به درد تیم ما می خورد. او حاال به لیگ برتر 
برگشته تا نشان دهد محمد صالح واقعی چه کسی است« 
و یا کوتینیو فوق ستاره برزیلی در مورد او می گوید: »محمد 
صالح بازیکن بزرگی اســت. همه، از جمله ما و هواداران 
واقعا تحت تاثیر هماهنگی سریع او با تیم قرار گرفتیم. او 
بازیکن خیلی سریعی است و همیشه سعی دارد در فضاها 
حرکت کند و این کار را برای دیگر بازیکنان راحت تر می کند. 
واقعا شایســته این تمجیدات بوده است. او سخت تالش 

می کند و همیشه در موقع نیاز به کمک تیم می آید.«
محمد صالح که بــا دلتنگی لیگ برتــر را ترک کرد، 
بازگشته. بازگشته تا فصل جدید را آغاز کند. او در ۷6 بازی، 
۳6 بار دروازه ها را گشوده و تاکنون یک سوم همه گل های 
لیورپول در لیگ را زده... تازه او در تیم ملی مصر هم یک 
اتفاق ویــژه بود، بازیکنی کــه رویاهای مردم یک کشــور 
را محقق کــرد و آنها را به جام جهانی رســاند. بهتر اســت 
خاطرات خود را مــرور کنید تا آن گزارش همیشــه ماندنی 
گزارشگر مصری در خاطرتان بیاید که چگونه لحظه صعود 
مصری ها به جام جهانی را حماســی کردنــد. صالح برای 
رســیدن به افتخارات زیــاد و بزرگ روزهــای زیادی پیش 
رودارد، همین االن در صدر لیست خریدهای باشگاه رئال 
مادرید قرار  دارد. او می تواند بزرگترین بازیکن تاریخ آفریقا 

بشود و یادمان نرفته فقط ۲۵سال دارد.
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خیابان تبریز 
 زندگی شهید قدرت الله چگینی 

یوسف 7
 داستان های کوتاه دفاع مقدسی 

فلین مشکل 
بزرگ ترامپ 
از نگاه ویک

فساد در 
آفریقای 
جنوبی سوژه 
اکونومیست

نیوزویک به 
مساله اسلحه 
در آمریکا 
پرداخته است

پیشخوان جهانی

کتاب »مسافر جمعه« نوشته سمیه عالمی  در سومین 
دورهمی  کتاب کانون ادبی »بانوی فرهنگ« فرهنگسرای 
انقالب اسالمی با حضور منیژه آرمین، )منتقد ادبی، نویسنده 
و داور جایزه جالل(، ســارا عرفانی )نویســنده و کارشناس 
ادبی( و نویسنده اثر نقد و بررسی شد. منیژه آرمین، نویسنده 
کتاب »ای کاش گل ســرخ نبــود« درباره کتاب »مســافر 
جمعه« گفت: »داستان هر کتابی مانند جاده ای است که 
باید طی شود و ممکن است پر از سنگالخ باشد که این کتاب 
از این نظر بســیار روان و راحت خوانده می شود. این کتاب 
شروع عاشقانه ای دارد که به خوبی به انقالب پیوند می خورد. 
آغاز و پایان قابل قبولی دارد و طرح داســتان به خوبی برای 

مخاطب جا افتاده است.«
سارا عرفانی، نویسنده و کارشناس ادبی درباره کتاب 
»مســافر جمعه« گفت: »شــروع داســتان خیلی جذاب 
است و با موضوع قتل وارد داستان می شویم که این باعث 
می شود مخاطب درگیر شــده و نتواند کتاب را زمین بگذارد 
ولی در ادامه ســرعت حوادث گرفته شــده و ریتم داستان 
کند می شــود.« در ادامه ســومین دورهمی  کتاب، سمیه 
عالمی، نویسنده کتاب به سواالت مطرح شده درباره رمان 

پرداخت و در پاســخ به نخســتین ســوال درباره مضمون و 
اسم کتاب گفت: »شــخصیت اصلی داستان یک مسافر 
است. هم ســفر بیرونی دارد یعنی از روســتا به شهر می آید 
و هم ســفر درونی دارد که در تمام داســتان با خود کلنجار 
می رود تا نهایت به تکامل برســد و اینکه مصداق روز جمعه 
در اســم کتاب، حادثــه فیضیه در ســال ۱۳۴۲ اســت که 
در روز جمعه اتفــاق افتاده اســت.« وی در ادامــه افزود: 
رسول، شخصیت اول کتاب از ابتدا درک درستی از مسائل 
پیرامون خود ندارد و از اصالحات ارضی شاه خوشحال هم 
می شود چون به نظرش صاحب زمین می شود و در ادامه به 
درک جدیدی می رســد تا در انتهای کتاب خودش به دنبال 
 امام خمینی)ره( می گردد و از دیوار ناآگاهی عبور کرده تا به او

 برسد.«

  درباره کتاب 
مســاله اصالحات ارضی یکی از نکاتی اســت که در 
ایجاد حرکت انقالب اســالمی و شناســاندن چهره واقعی 
رژیم پهلوی نقش بســیار زیادی داشــته اما در آثار هنری از 
جمله داســتان کمتر مورد توجه بوده است. رمان »مسافر 
جمعه« اثر سمیه عالمی  که انتشارات کتابستان معرفت آن 
را منتشر کرده در واقع اثری است که با محوریت همین مساله 
نگاشته شــده و اتفاقاتی که در اثر روایت شده مبتنی بر این 
مساله تاریخی نوشته شده  است.»مسافر جمعه« ماجرای 
رسول، پسری اهل یکی از روستاهای سبزوار است. پدرش 
را مدت ها پیش از دست  داده و حاال تصمیم گرفته است به 
خواستگاری دخترخاله اش برود و با او ازدواج کند اما درست 
یک روز قبل از رفتن به قم، ســاالِر طالب خان در خانه خود 
با او مشاجره می کند. فرمان اصالحات ارضی آمده است و 
همه، اعم از رعیت و ارباب می خواهنــد این ماجرا را به  نفع 
خود تمام کنند. ساالر،  رسول را به مرگ تهدید می کند. رسول 
برای نجات جان خودش ســاالر را هل می دهد و ناخواسته 
قاتل ساالر می شود.  ترسیده و از خانه ساالر فرار می کند. به 
خانه شان که می رسد، بدون افشای ماجرا، همراه مادرش 
به قم می رود. روز خواســتگاری، شــوهرخاله اش هم به او 
جواب نه می دهد. رسول که می داند اگر به روستا برگردد او 
را دستگیر می کنند، در قم می ماند. این سرآغاز ماجراهایی 

می شود متفاوت تر با آنچه رسول با خودش فکر می کرد.

مسافر جمعه 
روایتی انقالبی از اصالحات ارضی

 ۲۷ داستان برتر هفتمین جایزه ادبی داستان کوتاه یوسف در قالب کتابی با عنوان »یوسف 
۷« توسط انتشارات صریر منتشر شد. داستان های چاپ شــده در کتاب »یوسف ۷« توسط 
هیات داوران انتخاب و در ۳00 صفحه و با شمارگان  هزار نسخه به دبیری مسعود امیرخانی به 
چاپ رسیده است. یخ در بهشت، موقوِف فراموشی ایام، بعد از صد فرانسوی، خواب های یک 
سرباز، درخت امام زاده، دو متر زیر زمین، کدام مرتضی؟، آناتومی  خاک، تبریکی از طرف جناب 
دزد، کبوتر دمشق، دوربین های لوبیتل مرگ ندارند، شط کوسه دارد، آخرین فصل  ترشی، مادر 
باور نمی کند مرتضی، زندگی معمولی، بزرگ شدن در یک روز، کلکسیونر، سیاهاب و... از جمله 
داستان های چاپ شده در این کتاب هستند. در بخشی از داستان »یخ در بهشت« آمده است:   
»نصف بدنش را انداخته بود توی ماشین و کیسه برنج را با زحمت از ته وانت می کشید جلو. گفتم: 
»بده ش مو، برات سنگینه بچه!« هنوز سر کیسه را رها نکرده بود که یکهو صدای خمپاره هر 
دومان را مچاله کرد روی زمین. دم صبح عراقی ها تک و توک دور و بر باشگاه را می زدند. صداها از 
چند روز قبل بیشتر و نزدیک تر شده بودند. عمو جلیل همین طور  بی خیال سرش به موتور ماشین 
گرم بود. بلند شدم و خودم را تکاندم. محبوبه زودتر از من بلند شده بود. در چهره اش نشانه روشنی 
از  ترس نبود. انگار نه گلوله و خمپاره  را باور می کرد نه  ترس را می شناخت. بلند شد حلبی روغن را 
پایین بگذارد، چشمش افتاد به قالب های یخ که ته وانت از زیر گونی های خیس بیرون زده بودند. 
برق چشم هایش را دیدم. با خوشحالی گفت: »دستت درد نکنه عامو! این همه یخ از کجا؟!« 
عمو جلیل جوابش را نداد. کاپوت ماشین را باال زد و تا کمر خم شده بود روی موتور. محبوبه بلندتر 

گفت: »به خدا تو دُلم بود بسُپرم برام یخ بیارین ها«.«

کتاب»خیابان تبریز؛ گذری بر زندگی و زمانه شــهید قدرت اللــه چگینی« اثر »میثم 
رشیدی مهرآبادی« را »نشر مجنون  « چاپ کرده است. این کتاب  درباره زندگی و زمانه شهید 
قدرت الله چگینی از شهدای انقالب اسالمی است که در خانواده ای مذهبی رشد کرد. شهید 
قدرت  الله چگینی در سال ۱۳۲6 در یکی از محله های فقیرنشین قزوین به دنیا آمد. وی پس 
از طی مراحل تحصیل ابتدایی و متوسطه موفق شد لیسانس ادبیات عرب را کسب نماید. 
در دوران دبیرستان در انجمن ناشرین حق مشغول بود و سپس به نظام وظیفه رفت و بعد از 
آن به استخدام آموزش و پرورش درآمد. ایشان در تاریخ ۱۲شهریور۱۳60 در حال عزیمت 
به محل کار جلوی در منزلش هدف گلوله منافقین کوردل قرار گرفته و به شــهادت رسید. 
شهید چگینی در هنگام شهادت معاون آموزش و پرورش قزوین بود و با شهید رجایی ارتباط 
تنگاتنگ و نزدیکی داشت به گونه ای که رئیس جمهور شهید رجایی از وی برای تصدی یکی 
از وزارتخانه ها دعوت کرده بود. میثم رشیدی، نویسنده این اثر که چنان به آن دلبستگی دارد 
که آن را فرزند هشتم خود می داند و در آغاز کتاب چنین می نویسد: »از شهادت قدرت الله 
چگینی آن قدر می گذرد که خاطرات زندگی با او در ذهن شــاگردان و دوســتانش به اندازه 
کافی کم رنگ شده باشــد؛ اما او در دل اطرافیانش نهال هایی کاشته بود که هنوز هم بارور 
و پویاست. زندگی این معلم، مثل کتاب هایی که تدریس می کرد، واقعی و باور پذیر است. 
آن قدر روان و  بی پیرایه زندگی کرد که می شود به آسانی از او الگو گرفت و آن قدر ناگهانی پر 
کشید که داغش هیچ گاه کهنه نمی شود. در طول تحقیق، نگارش و ویرایش این سطرها با 

او زندگی کردیم و از همنشینی با روحش لذت بردیم.«
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دکتر آیت الله ابراهیمی  مدیرعامل بانک انصار طی سخنانی در 
همایش گفتمان وحدت، توسعه بانکداری اسالمی و اقتصاد 
مقاومتــی که در بندرعباس برگزار شــد، با اشــاره بــه جایگاه 
بانکداری اسالمی در نظام اقتصادی مبتنی بر موازین شرعی، 
گفت: »این واقعیت که بانک های  اســالمی در جریان رکود 
اقتصــادی بزرگی که بانک های آمریکایــی بر جهان تحمیل 

کردند، آسیب ندیدند، مایه سربلندی ما مسلمانان است.«
به گــزارش اداره کل روابــط عمومــی و تبلیغات بانک 
انصار، دکترابراهیمی  با تشریح جایگاه بانک انصار در شبکه 
بانکی کشور و مزیت های رقابتی آن تصریح کرد: »پیشتازی 
بانک انصار در به کارگیری فناوری های نوین بانکی، پیشگامی  
در حــوزه قرض الحســنه در میان بانک های جهان اســالم، 
اهتمام و اقدام جدی در تحقق و اســتقرار اقتصاد مقاومتی، 
پیاده ســازی عقود اســالمی و انطباق عملیات بانکی مبتنی 
بر موازین شریعت، انجام مســئولیت های اجتماعی بانک، 
کمک به اشتغال جوانان و کم بضاعتان، کسب پی درپی مقام 
نخست سالمت اداری کشــور، احراز رتبه نخست بانکداری 
اسالمی در بین بانک های کشور، باالترین جایگاه سودآوری 
در شبکه بانکی و شــفافیت اطالعات در بازار بورس، ازجمله 
مزیت های رقابتی بانک انصار در وضعیت جاری شبکه بانکی 
کشور اســت.« دکتر ابراهیمی  در ادامه با اشــاره به فرمایش 
مقام معظم رهبری درخصوص ارائــه خدمات برابر به برادران 
و خواهران اهل ســنت و شیعه در سراسر کشــور از پیشتازی 
بانک انصار در پیاده سازی بانکداری اسالمی در استان های 
دارای ساکنین اهل سنت و افتتاح نخستین شعب بانکداری 
 اسالمی زیر نظر مشترک علمای شیعه و اهل سنت در استان 

سیستان و بلوچستان سخن گفت. 
دکتر ابراهیمی  با اعالم آمادگی برای توســعه بانکداری 
اسالمی تحت نظارت مشــترک علمای اهل سنت و شیعه به 
سراسر کشور به تحقق وعده های الهی در حوزه قرض الحسنه 
و توسعه اقتصاد مقاومتی و بانکداری اســالمی اشاره و ابراز 
امیدواری کرد به زودی شاهد نتایج چشمگیر این اقدامات در 

راستای جلب رضایت خداوند منان باشیم. 
دکتر ابراهیمی  در پایان تاکید کرد: »الگوی بانکداری 
اســالمی تحت نظارت مشــترک علمای شــیعه و اهل سنت 
به زودی در سراسر کشور به مورد اجرا گذاشته شده و قابل ارائه 

و تعمیم به دیگر کشورهای مسلمان نیز خواهد بود.«
دکترابراهیمی  همچنین پس از این همایش در گفت وگو 
با صداوســیمای مرکز خلیج فارس گفت: »ما در این شــعبه 
براســاس نظر علمای اهل سنت اســتان به متقاضیان وام و 

تسهیالت می پردازیم.«
وی افزود: »در روز نخست فعالیت این شعبه 50 میلیارد 
ریال به صــورت قرض الحســنه اختصاص یافت تــا زیرنظر 

شورای فقهی مشترک علمای شیعه و اهل سنت برای ازدواج، 
اشتغال و دیگر موارد به تشخیص شورا به برادران اهل سنت 

پرداخت شود.«

امام جمعه موقت بندرعباس هم در این همایش گفت: »اگر 
عملی بر مبنای ارزش های دینی باشد وحدت می آفریند.«

حجت االسالم حسینی پور با بیان اینکه اقتصاد، سیاست 
و عبادت اگر اعتقاد باشد چیزی جز وحدت نیست، افزود: در 
هرمزگان بین شیعه و اهل سنت وحدت و همدلی مثال زدنی 
وجود دارد. امام جمعه اهل سنت بندرعباس نیز در این همایش 
اظهار داشت: »نتیجه صلح، اتحاد، وحدت و پایداری اقتدار 

هست.«
 

شیخ قتالی افزود: »اهل سنت در هرمزگان در شرایط عالی به 
ســر می برند و از نظر اجتماعی مشــکلی وجود نــدارد.« وی 
تصریح کرد: »بانکداری اســالمی را قبول داریم و باید آن را 
گســترش دهیم.« جانشــین فرمانــده نیروی دریایی ســپاه 
پاسداران انقالب اسالمی در این همایش طی سخنانی گفت: 
»وحدت، امنیت را به وجود مــی آورد و امنیت و وحدت را باید 

به هم گره زد.«

سردار تنگسیری با بیان اینکه وحدت در کشور مثال زدنی بوده 
و اقتدار را به همراه داشته است تاکید کرد: »وحدت در استان 

هرمزگان انکار ناپذیر اســت و در همه شهرســتان ها و جزایر 
 همدلــی بســیار خوبــی بیــن آحــاد و اقشــار مختلــف

 دیده می شود.«
 فرمانده سپاه امام سجاد هرمزگان نیز گفت: »همه مردم 
ایران با هر قومیت و مذهبی در سایه وحدت، اقتدار و عظمت 
کشور را رقم زده اند.« ســردار  ترابی افزود: »حدود 35 درصد 
جمعیت هرمزگان اهل سنت هستند که بدون هیچ مشکلی و 
در سایه وحدت در کنار سایر هموطنان با هم زندگی می کنند.«

 

حجت االسالم والمســلمین رضازاده، مشــاور فقهی بانک 
انصار به عنوان آخرین سخنران همایش ضمن تشریح ابعاد 
فقهی این مدل از بانکداری اســالمی، اظهار داشــت: »از 
ویژگی های این شعب، دریافت سپرده های سرمایه گذاری 
صاحبان منابع مازاد و پرداخت تســهیالت )قرض الحسنه و 
عقد مرابحه و... ( دقیقا بر اساس دیدگاه فقهی فقهیان اهل 
سنت استان است و یک ناظر شرعی که از طرف علمای اهل 
سنت معرفی شــده است به طور مســتمر با حضور فیزیکی و 
استقرار در شــعبه بر فرآیند ریز عملیات بانک نظارت شرعی 
دارند و نکات الزم را بــه کارکنان بانک و مشــتریان آموزش 
می دهنــد. در ضمن مبالــغ حاصل از سیســتم تنبیهی وجه 
التزام پس از کسر هزینه های بانک، با نظارت و تایید امامان 
جمعه شیعه و اهل سنت در امور عام المنفعه استان مصرف 

می شود.«
در پایان همایش نخستین شعبه بانکداری اسالمی در 
هرمزگان تحت نظارت علمای شیعه و اهل سنت در بندرعباس 
و با حضور دکتر ابراهیمی  و جمعی از علمای شیعه و اهل سنت 

گشایش یافت. 
دکتر ابراهیمی  پس از افتتاح این شــعبه در گفت وگوی 
کوتاهی با خبرنگار مرکز صداوســیمای استان اظهار داشت: 
»این شــعبه همه نوع خدمات مورد نظر مشترک علمای اهل 
سنت و شیعه را به برادران وخواهران اهل سنت ارائه خواهد 

داد.«

دکترابراهیمی،مدیرعاملبانکانصار:

الگویبانکداریاسالمیتحتنظارتمشترکعلمایشیعهو
أهلسنتقابلتعمیمبهجهاناسالماست
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دکترابراهیمی،  مدیرعامل بانک  انصــار با ارائه مقاله »بحران های مالی خودســاخته« 
در همایــش »تبییــن ابعــاد تهاجم اقتصــادی علیــه ملت ایــران« کــه در دانشــگاه جامع 
امام حسین)علیه الســالم( با حضور دکترمحســن رضایی، دبیرمجمع تشــخیص مصلحت، 
سردار جاللی رئیس سازمان پدافندغیرعامل، سردار دکتر حسنی، آهنگر رئیس دانشگاه جامع 
امام حسین)علیه السالم( و جمع کثیری از استادان و دانشجویان این دانشگاه برگزار شد، ضمن 
آسیب شناسی دالیل ناکارآمدی شبکه  بانکی کشــور در انجام کارکردهای حرفه ای، قانونی و 
انتظارات مقام معظم رهبری دامت برکاته، راهکارهای برون رفت از شرایط کنونی را در راستای 

تحقق اقتصاد مقاومتی بیان کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و تبلیغات، مدیرعامل بانک انصار با مقایسه نمایه جنگ 
تحمیلی صدام با جنگ اقتصادی آمریکا برعلیه ملت ایران، شرایط اقتصادی را بسیار پیچیده 
و دارای ابعاد پنهان بسیار دانست و گفت: »شبکه بانکی کشــور در مرکز تهاجمات اقتصادی 
آمریکا و کشورهای همسوی آن قرار دارد و باتوجه به فرمایش مقام معظم رهبری امام خامنه ای 
)مدظله العالی( مبنی بر ایفای نقش بانک ها در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و وابستگی 
بیش از 80درصدی تأمین مالی پروژه های اقتصادی به بانک ها، ریل گذاری این شــبکه برای 

تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی باید اولویت نخست نظام اقتصادی کشور باشد.
وی در ادامه با اشــاره به اقدامات بانک مرکزی، بانک انصار و دیگر بانک های کشــور، 
درعرصه اقتصاد مقاومتی و مقابله جنگ اقتصادی علیه ایران؛ پشتیبانی مقاومتی و استحکام 
درونی را دو راهبرد اساسی در این راســتا قلمداد کرد و با تشــریح بند 22 سیاست های اقتصاد 
مقاومتی تاکید کرد تحقق و اجرای این دو راهبــرد در حوزه های بانکداری داخلی و بین المللی 

امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
رئیس شورای عالی اقتصاد مقاومتی بانک  انصار پس از آن با اشاره به الگوی کسب وکار 
جدید بانک  انصار که با رویکرد اقتصاد مقاومتی تدوین و اجرایی شده است، تصریح کرد: درحالی 
که ترکیب درآمدی بانک های کشــور در حوزه واســطه گری مالی، درآمد غیرمشاع و خدمات، 
به علت غفلت بانک ها در مدیریت هزینه های عملیاتی و درآمد کارمزدی دچار نارســایی های 
شدید و بحران ساز است، ضرورت هماهنگی و همگرایی بیشتر شبکه بانکی و به دور از هرگونه 
رقابت ناسالم را بیشــتر می کند. مدیرعامل بانک  انصار در مقایســه عملکرد حرفه ای بانک ها 
در کشورهای پیشرفته با شبکه  بانکی کشور و میزان رشد ارزش افزوده در بخش های مختلف 
اقتصادی و بازدهی بازارهای رقیب سیستم بانکی، اظهار داشت: شبکه بانکی سود علی الحساب 
سپرده های خود را پیش از آنچه که اقتضای شرایط کشور اســت پرداخت می کند و ضمن آن 

تداوم فعالیت خود را نیز با خطر مواجه می سازد.
عضو هیات علمی  دانشگاه جامع امام حسین )علیه السالم( در پایان با ارائه پیشنهادهایی 
برای برون رفت شــبکه بانکی و اقتصاد کشــور از شــرایط کنونی؛ ایجاد اجماع میان مدیران 
بانکی برای توســعه مدیریت پولی و بانکی، هماهنگی سیاســت های پولی و مالی، گشــایش 
بین المللی برای بهره گیری از ظرفیت تعهدات آن، تفاهم سیســتم بانکی برای کاهش مجدد 
سود سپرده های بانکی، کاهش نرخ سپرده قانونی، اعمال نظام کارمزدی خدمات و  تراکنش ها، 
ایجاد نهادهای تسهیل کننده برای خرید دارایی های ســمی  و راکد بانک ها، اعمال مدیریت 
کاهش سازمان های مختلف در اعمال تکالیفی همچون بیمه، مالیات و... را برای اصالح و 

بهبود نظام بانکی کشور را ضروری خواند.

چهارمیــن اجــالس مشــترک توســعه کیفیــت حمــل و نقــل، ســاختمان، راه و شهرســازی بــا میهمانــان 
 ویــژه اقتصــادی از بخــش خصوصــی و دولتــی در مرکــز همایش هــای بین المللــی ســازمان صــدا و ســیما برگــزار
 شــد. به گــزارش اداره کل روابــط عمومــی و تبلیغات بانــک انصار، ایــن همایش که بــا رویکرد توســعه کیفیــت و ارتقای 
بخــش خصوصی و تعاونــی در صنعــت ســاختمان، حمل و نقــل، راه و شهرســازی برگــزار شــد، باتوجه به شــاخص های 
 معین، نشــان ملی توســعه کیفیت خدمــات در صنعــت بانکداری را بــه دکتر آیت اللــه ابراهیمــی،  مدیرعامل بانــک انصار 

اعطا کرد.
در ایــن گــزارش آمــده اســت ایــن اجــالس بــا بررســی فرصت هــای پیشــرفت و توســعه در حوزه هــای مذکــور، 
پیشــبرد اهداف توســعه ملی، بهبــود و ارتقای کیفیــت خدمــات و تولیدات ملی، بررســی فرصت های توســعه اشــتغال، 
 توجه به نقــش پیشــرفت و جــذب ســرمایه های بین المللــی در صنعت حمــل و نقــل، راه و شهرســازی به کار خــود پایان 

داد.
شایان ذکر اســت 2 کارگاه تخصصی در حوزه برندسازی و توســعه فروش در صنعت ســاختمان، راه و شهرسازی با ارائه 
گواهینامه معتبر از ســوی اتحادیه اروپا، نشست با مدیران دولتی و مســئوالن حاضر در برنامه، نگارش و تنظیم قطعنامه ویژه 
نمایندگان بخش خصوصی، مراسم تجلیل و تقدیر از شرکت های پیشرو و برتر سراسر کشور و گرامیداشت و تجلیل از مدیران 

نمونه از دیگر برنامه های این اجالس یک روزه بود. 

دکترابراهیمیدرمقالهایتاکیدکرد:

شبکهبانکیکشوردر
مرکزتهاجماتدشمنانبه
اقتصادایرانقراردارد

اعطاینشانملیتوسعهکیفیتخدمات

درصنعتبانکداریبهمدیرعاملبانکانصار
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با حضور نمایندگان مجلس شورای اسالمی، معاون 
وزیر صنعت و رئیس ســازمان حمایــت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان، اعضای اتاق بازرگانی ایران و تهران و معاون 
اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهران 
دومین طرح و کنگره سراسری نشان شایسته ملی در محل 

سالن همایش های کتابخانه ملی برگزار شد.
به گــزارش اداره کل روابط عمومــی و تبلیغات بانک 
انصار، پیرو اجرای ماده ٨ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و 
ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 مجلس شورای 
اسالمی در راستای ایجاد و تقویت نشان)برندهای ( داخلی، 

هفتمین دوره بزرگداشــت هفته پژوهــش و فناوری با 
حضور ولی اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، علی دیواندری 
رئیس پژوهشــکده پولی و بانکی، مدیران عامل بانک ها، 
قائم مقــام و رئیس هیات مدیره موسســه اعتبــاری کوثر و 

پژوهشگران حوزه بانکی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری کوثر، علی 
دیواندری در مراســم بزرگداشــت هفته پژوهش و فناوری 
تولید ثروت و بهبــود وضع زندگی و رفــاه عمومی را مرهون 
مطالعه و پژوهش نخبگان، دانشمندان، محققان و فناوران 
دانشــگاه ها، پژوهشــکده ها و مراکز تحقیقاتی دانست و 
گفت: »بدون استثنا در تمام کشورهای دنیا،  ترویج فرهنگ 
و ارتقای شأن و جایگاه پژوهش و فناوری و فعاالن این حوزه 
به یکی از مهم ترین اهداف سیاست گذاری در حوزه علم و 

محصوالت صنعتی و خوشه های صادراتی، با همکاری دفتر 
حمایت از مالکیت صنعتــی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و سایر دستگاه های اجرایی کشــور، دومین دوره این طرح 
سراسری با محوریت بررســی میزان رضایتمندی و اعتماد 
مشتری به برندهای ملی و با همکاری و حمایت سازمان های 
دولتی و تشــکل های علمی، صنعتی و اقتصادی در آذر ماه 
سال جاری برگزاری و بانک انصار پس از احراز صالحیت های 
الزم نشان شایسته ملی و مدال ویژه اعتماد مشتری را کسب 
کرد. این گزارش می افزاید، محورهای اصلی برنامه معرفی 
و الگوســازی تجارب موفق برندهای ملی در تامین رضایت 

فناوری تبدیل شده است.«
رئیــس پژوهشــکده پولی و بانکــی اظهار داشــت: 
»کشورهای دنیا می کوشــند تا با فراهم کردن ساختارهای 
انگیزشی مناسب و نیز  ترغیب پژوهشگران و فناوران کشور 
به تولید بیشتر علم و فناوری، رشد پایدار رفاه اجتماعی را برای 
جامعه تضمین کنند.« در ادامه این مراسم ولی اله سیف با 
گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری و تاکید بر نقش و اهمیت 
پژوهش و پژوهشگران در تحقق نظام بانکی مطلوب گفت: 
»امســال نیز مانند سالیان گذشته، مراســم هفته پژوهش 
فرصت مغتنمی  برای بانک مرکزی به شمار می رود تا در کنار 
پرداختن به مشغولیت های اجرایی، با تعیین جهت گیری های 
جدید و نیازمندی های نظام بانکی در حوزه های پژوهشی، 
از ظرفیت های صاحب نظران فعــال در این عرصه حداکثر 

مشتری در هر حوزه تولیدی و خدماتی، تعریف و تبیین جایگاه 
نشان اعتماد مشتری در بین مصرف کنندگان ایرانی کاال و 
خدمات از طریق رسانه ها و نیز بررسی فرصت های موجود 

در محصوالت ایرانی برای ورود به بازارهای بین المللی بود.
در پایان جوایــز برگزیدگان و برندهای مشــتری مدار 
در مراســم اختتامیه با حضور مقامات عالی رتبه کشــوری 
و لشــگری، چهره های سرشــناس علمی  و دانشــگاهی، 
کارآفرینــان و نخبگان صنعــت و اقتصاد کشــور و در جمع 
اصحاب رسانه طی تشریفاتی رسمی و در قالب جایزه نشان 

شایسته ملی و مدال ویژه اعتماد مشتری اعطا  شد.

کسبنشانشایستهملیومدالویژهاعتمادمشتری
توسطبانکانصار

انتخابپژوهشگربرترسال96
ازموسسهاعتباریکوثر

استفاده را برد.« بر اساس این گزارش، در هفتمین مراسم 
بزرگداشــت هفته پژوهش و فناوری از افشین کتاب فروش 
بدری، متصدی امور بانکی مدیریت شعب استان آذربایجان 
شرقی موسسه اعتباری کوثر به عنوان پژوهشگر برتر سال 
96 با اهدای تندیس تقدیر شــد. تندیس و لــوح تقدیر این 
جشنواره توسط ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی و علی 
دیواندری رئیس پژوهشــکده پولی و بانکی و با حضور جواد 
فهیمی پور، قائم مقام مدیرعامل موسســه اعتباری کوثر به 

افشین کتاب فروش بدری اهدا شد.
افشین کتاب فروش بدری دارای 3 مقاله ISI، نگارش 
4 مقاله همایشــی در حوزه پول و بانک و یــک فقره تألیف 
کتاب با عنوان »سازمان ها و نهادهای پولی و مالی در ایران 

و جهان« است. 
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