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مدیون من خواهند شد 
گفت وگو با مصطفی هاشمی طبا

با کدام عقالنیت؟
مرتضی مبلغ

اصالح طلبان،  روحانی را
تحمل می کنند

گفت وگو با عباس سلیمی نمین

دولت - فاصله بین ملت
حمیدرضا ترقی

آیا حمایت اصالح طلبان از حسن روحانی با وجود انتقاد 
افکار عمومی و سلبریتی ها ادامه می یابد؟

بخت بایدن

پشیمانی بدنه
مقاومت رأس

34 میلیون؛ حذف

ایران هراسی -  احیای قدرت سنتی

آیا قطع شدن یارانه می تواند تبدیل به 
پاشنه آشیل دولت اعتدال گرا شود؟

راهبرد امنیت ملی آمریکا چه اهدافی را دنبال می کند؟

رقابت های درون حزبی 
دموکرات ها آغاز می شود

 نقدی بر کتاب  »بازجویی از صدام«
نوشته جان نیکسون

خطر نارضایتی
از دولت وجود دارد

بازجویی  شیطان از  دیکتاتور

گفت وگو با محمدحسین فرهنگی



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

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

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

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

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

خبر ويژه: فصلنامه 
»تحقیقات اطالع رسانی 

و کتابخانه های عمومی« 
منتشر شد

خبرويژه

براي مشاهده آخرين اخبار 
نهاد كتابخانه هاي عمومي 

كشور مي توانيد توسط گوشي 
تلفن همراه خود از رمزينه هاي 

روبه رو عكس بگيريد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

برد و عاقبت »روز خدا« فرا می رسد.
حماسه آگاهانه دانشــجویان قهرمان در ۱۳ آبان 
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.







هوشیاری، بیداری

 و اقتدار ملت ایران

حاال هم زمان قاجار اســت. حاال هم زمان پهلوی است که 
مردم بیدار نبودند. امروز زمان بیداری مردم ماســت، زمان 
هوشیاری و شــکوفایی ایمان است دراین کشــور. و لهذا، 
می بینید که االن هر رادیویی را باز کنید از خارج، از هر گوشۀ 
عالم راجع به قضایای آمریــکا و راجع به خضوع او در مقابل 
ایران صحبت می کنند و حرفها را هم می زنند. اضطراب در 
کلمات خود ریگان این قدر هست، تناقض گویی، اضطراب 
هست که انسان نمی تواند باور کند که یک آدمی که رئیس 
یک همچو کشــوری هســت و ادعایش آن قدر زیاد است، 
این قدر تناقض گویی، این قدر اضطراب، این قدر وحشت 
که او را گرفته است، امروز یک چیز مهمی است. نه فقط او 
را، کرملین هم همین طور است، آنها هم مسابقه می کنند با 

امریکا در رابطه با ایران.

اآلن تســابق می کنند تمام کشورهای 
بزرگ برای رابطه پیدا کردن با ایران، این چی 
است؟ این افراد ایران اســت؟ این جمعیت 
کثیر ایران اســت؟ ایران جمعیتــی ندارد در 
مقابل عاَلــم. این ایمان جوانهای ماســت، 
این برکات رسول اکرم است، این برکات امام 
صادق است. این برکاتی است که چشم دنیا 
را خیره کرده است و همه را مضطرب کرده. 
آنهایی که گمــان می کردند که با یک تشــر 
ایران را می توانند چه بکنند، گمان کردند که 
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هفته نامه سیاسی، فرهنگی با رویکرد خبری، تحلیلی

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

گفتارها
رقابت بزرگ
پایان رویاهای اردوغان
بخت بایدن
اشتباهات راهبردی

خبرنامه
ایران هراسی - احیای قدرت سنتی
موشکی که قلب ریاض را لرزاند
حد و مرز خودت را بدان
پویش  پشیمانی

سیاست
پشیمانی بدنه، مقاومت رأس
با کدام عقالنیت؟
اصالح طلبان، روحانی را تحمل می کنند
شکست سیاسی اصالح طلبانه

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  



چی است مسئله؟ چی شده است ایران؟ چه قصه ای 
در ایران واقع شده است که سابق چنانچه در زمان سالطین 
ســابق، در زمان قاجار، در زمان پهلوی اگــر یک کلمه در 
آنجا می گفتنــد، اینها تمام کنــار می رفتند، اگر یک تشــر 
می زدند آنها خلع سالح می شــدند. چه شده است که حاال 
پاســدارهای ما هم اعتنا به آنها نمی کنند؟ بــرای اینکه آن 
وقت مردم را خواب کرده بودند. تبلیغات دامنه دار دشمنهای 
اســالم، مردم را خواب کرده بودند، از هم جدا کرده بودند، 
شــهرها از هم جدا بود، احزاب مختلفه همه با هم مختلف 
بودند، حکومتها همه دست نشانده بودند. اما امروز مسئله 
این نیســت، امروز ایران بیدار شده اســت امروز اسالم در 
ایران رواج پیدا کرده اســت. امروز حقیقت ایمان در ایران 
شکوفایی پیدا کرده است، اینها برکات ایمان است. غافل 
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نباشید از این، برکات وحدت شما در تمام امور است. 
غافل از این وحدت نباشید، غافل از این حّظ الهی 
نباشــید. در عین حال انســان می بیند که در حالی 
که کاخ کرملین به لرزه در آمده اســت و کاخ ســیاه 
سیاهپوش شده است و می خواهند توجیه کنند هی 
حرفهای خودشان را و هی از این ور به آن ور می زنند 
که توجیه کننــد این خطایی که کردند و این کســی 
را که اینجا فرستادند و با رســوایی از اینجا بیرونش 
کردند، می خواهند توجیه کنند. مع األســف، بعض 
از اشــخاصی که در خود ایــران هســتند، توجه به 
مســائل یا ندارند یا متعمدند. اینها هــم به تبعیت از 
 تبلیغات آنهــا، آنها هم با همان لســان، اینجا تبلیغ 

می کنند.

هفته نامه خبری،تحلیلی/ سال نهم/ شماره سیصد و هشتاد و پنج / 2دی 1396 /  84 صفحه /6000 تومان

مدیون من خواهند شد 
گفت وگو با مصطفی هاشمی طبا

با کدام عقالنیت؟
مرتضی مبلغ

اصالح طلبان،  روحانی را
تحمل می کنند

گفت وگو با عباس سلیمی نمین

دولت - فاصله بین ملت
حمیدرضا ترقی

آیا حمایت اصالح طلبان از حسن روحانی با وجود انتقاد 
افکار عمومی و سلبریتی ها ادامه می یابد؟

بخت بایدن

پشیمانی بدنه
مقاومت رأس

34 میلیون؛ حذف

ایران هراسی -  احیای قدرت سنتی

آیا قطع شدن یارانه می تواند تبدیل به 
پاشنه آشیل دولت اعتدال گرا شود؟

راهبرد امنیت ملی آمریکا چه اهدافی را دنبال می کند؟

رقابت های درون حزبی 
دموکرات ها آغاز می شود

 نقدی بر کتاب  »بازجویی از صدام«
نوشته جان نیکسون

خطر نارضایتی
از دولت وجود دارد

بازجویی  شیطان از  دیکتاتور

گفت وگو با محمدحسین فرهنگی

طراح جلد: مصطفی مرادی

اقتصاد
34 میلیون؛ حذف

خطر نارضایتی از دولت وجود دارد
باید این گره را باز کنیم

انحراف در یارانه

ورزش
بازی هاشمی

مدیون من خواهند شد
یاس برای برانکو، امید برای رقبا
برانکو احساس تنهایی می کند؟

بینالملل
دروغ بزرگ

بازجویی شیطان از دیکتاتور
گفت وگو با دیکتاتور سکوالر

مقابله با نقش منطقه ای ایران

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

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

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

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

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

ناظر چاپ: بابک اسکندرنیا

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

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

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

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

پالک 19
 تلفن : 88198207



خصومت عمیق
ایران هراســی در راهبرد امنیتی جدید آمریکا به عنوان یــک مولفه مورد توجه 
قرار گرفته است. در بخش »اقدامات دارای اولویت« و زیربخش »ارتقای توان پدافند 
موشــکی« آمده اســت: »ایاالت متحده در حال استقرار یک ســامانه دفاع موشکی 
چند الیه با تمرکز بر ایران و کره شمالی است تا بتوانیم از میهن مان در برابر حمالت 

موشکی دفاع کنیم. خبرنامه

راهبرد امنیــت ملی جدیــد ایاالت متحده آمریکا 
از سوی دونالد  ترامپ رئیس جمهور این کشور منتشر 
شد. این راهبرد در حالی منتشــر می شود که بسیاری 
از تئوریســین ها و سیاســتمداران آمریکایــی قویــا 
معتقدند که واشــنگتن مدت هاست هژمونی خود را در 
نظــام بین الملل از دســت داده و راهبرد پردازی های 
هر یک از روســای جمهور دموکــرات و جمهوریخواه 
نیز صرفــا جنبــه ای صــوری و تزئینــی دارد. راهبرد 
امنیت ملی جدید آمریکا، شــعار عمــده دونالد  ترامپ 
یعنی »آمریکای نخســت« مــورد تاکید قــرار گرفته 
اســت. همچنین در بســیاری از بندهای راهبرد جدید 
امنیت ملی آمریکا، ایــران به عنوان یکی از مهم ترین 
 تهدیدات پیش روی آمریکا مورد اشــاره قــرار گرفته 
اســت. در بندهــای ابتدایی ایــن راهبــرد،  ترامپ از 
بازســازی روابط دوســتانه بــا کشــورهای خاورمیانه 
به عنــوان اهرمی موثــر در ایجاد حرکت جمعــی علیه 
ایران یاد کرده؛ از کره شــمالی هم به عنوان دشــمن 
شــماره 2 و هدف دوم حرکــت تحت هدایــت آمریکا 
برای برخورد با دشمنان یاد شده است.در این راهبرد 
آمده است، چین و روســیه تسلیحات پیشــرفته تولید 
می کننــد و قابلیت های آنها زیرســاخت های حیاتی و 
ســاختار مدیریتی ما را تهدید می کند و در همان بند، 
باز هــم از ایــران و کره شــمالی به عنــوان رژیم های 
بی ثبات کننــده منطقــه، تهدیدکننــده مــردم آمریــکا 
و عامــل تهدید بــرای متحدان این کشــور نــام برده 

شده است.

  ایران هراسی در راهبرد امنیت ملی آمریکا 
ایــران هراســی در راهبــرد امنیتــی جدیــد آمریکا 
به عنــوان یک مولفــه مورد توجه قــرار گرفته اســت. در 
بخش »اقدامــات دارای اولویــت« و زیربخش »ارتقای 
توان پدافند موشــکی« آمده اســت: »ایاالت متحده در 
حال استقرار یک ســامانه دفاع موشکی چند الیه با تمرکز 
بر ایران و کره شمالی است تا بتوانیم از میهن مان در برابر 
حمالت موشــکی دفاع کنیم.رژیم ایران در حال ساخت 
موشک های بالستیک توانمندتر است و قابلیت ازسرگیری 
کار خود بر تسلیحات هســته ای را دارد؛ تســلیحاتی که 

می تواند ایاالت متحده و شرکای ما را تهدید کند.«
در ادامه این سند، باز هم  ترامپ از ایران یاد کرده و 
ضمن »اصلی ترین حامی تروریسم دولتی« خواندن این 
کشــور، ایران را به بهره گیری از بی ثباتی خاورمیانه برای 
بسط نفوذ خود و اقدام به حمله سایبری علیه منافع آمریکا 

متهم کرده است.
در ادامه این ســند امنیتــی، از درگیری چندنســلی 
فلسطینی ها و صهیونیست  ها به عنوان عاملی منفی در برابر 
حرکت منطقه به سمت رونق و ثبات یاد شده و آمده است: 
»امروز اما، تهدیدات ســازمان های تروریستی جهادی و 
تهدید ایران، این درک را ایجاد کرده که اســرائیل عامل 

مشکالت منطقه نیست.«
در بخش اولویت های سیاســی آمریــکا، بدون نام 
بردن از کشــوری خاص، آمــده: »ما شــراکت موجود را 
تقویت و شــرکای جدیــدی برای خــود ایجــاد می کنیم 

تــا بتوانیــم ثبــات را از طریق امنیــت، ایجــاد کنیم. هر 
زمان هم که ممکن شــد، )آنها را( به اجــرای اصالحات 

تدریجی ترغیب می کنیم.«

  بخش بندی راهبرد امنیت ملی آمریکا 
به طــور کلــی، در ایــن ســند عــالوه بــر مقدمه و 
نتیجه گیــری، راهبرد امنیــت ملی آمریــکا در پنج بخش 
گوناگون تبیین شــده اســت.در بخش نخســت که با نام 
حفاظت از مردم، سرزمین و سبک زندگی در آمریکا منتشر 
شــده، به مســائلی از جمله تأمین امنیت مرزها، مقابله با 
سالح های کشتار جمعی، سیاست های مهاجرتی، مقابله 
با افراط گرایی و جرایم سازمان یافته پرداخته شده است. 
تأمین منافع و امنیت آمریکا در فضای ســایبری، از جمله 
دیگر مباحثی اســت که در این بخش به آن اشــاره شــده 
است. بخش دوم این ســند راهبردی، به ارتقای آبادانی 
در آمریکا می پردازد که در آن، مسائل اقتصادی داخلی و 
خارجی، مســائل حوزه پژوهش و فناوری و تسلط در حوزه 

انرژی مورد اشاره قرار گرفته است.
بخش سوم این سند با نام حفاظت از صلح از طریق 
قدرت منتشــر شــده که در آن مباحثی در رابطه با احیای 
توانایی هــای آمریــکا در حوزه های نظامی، هســته ای، 
هوافضا، ســایبری، اطالعاتــی و صنایــع نظامی مطرح 
شده اســت. در این بخش همچنین موضوع دیپلماسی و 
راهبردهای واشنگتن در قبال آن بررسی و ذیل این عنوان، 
مباحث دیپلماسی رقابتی، ابزارهای دیپلماسی اقتصادی و 

حکمرانی اطالعاتی مطرح شده است.

تیتر   یک

راهبرد امنیت ملی آمریکا چه اهدافی را دنبال می کند؟
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شلیک به الیمامه
موشکی که قلب ریاض را لرزاند

 معادالت بازدارندگی جدید 
در جنگ یمن

اردوغان خطاب به وزیرخارجه امارات
حد و مرز خودت را بدان

در بخش چهارم این گزارش، به موضوع افزایش نفوذ 
آمریکا پرداخته و عناوینی از قبیل تعامل با شرکا، دستیابی 
به نتایــج بهتر در فضــای چندجانبه و اشــاعه ارزش های 
آمریکایی بررسی شده است. بخش پنجم این سند به تبیین 
راهبردهای آمریکا در فضای منطقه ای پرداخته که در آن 
به شش منطقه هند - آرام، اروپا، خاورمیانه، جنوب و مرکز 

آسیا، نیم کره غربی و آفریقا اشاره شده است.

  ترامپ از راهبرد امنیت ملی خود می گوید 
دونالــد  ترامــپ در مقدمه ایــن گــزارش خطاب به 
آمریکایی ها نوشــته اســت: »مردم آمریکا مــرا انتخاب 
کرده اند که آمریکا یک بار دیگر عالی شود. من وعده دادم 
که دولتم امنیت، منافع و رفاه شــهروندان ما را در اولویت 
نخســت قرار دهد. وعده دادم که اقتصــاد آمریکا احیا و 
ارتش بازسازی خواهد شد، مرزهای ما مورد حفاظت قرار 
خواهد گرفت، یکپارچگی ما حفظ خواهد شد و ارزش های 
ما اشــاعه خواهد یافت. آمریکا با جهانی بسیار خطرناک 
مواجه شــده که از تهدیدهای متعدد و روزافزونی سرشار 
اســت.« همچنین دونالد  ترامپ رئیس جمهور آمریکا در 
سخنرانی خود به مناســبت اعالم راهبرد امنیت ملی جدید 
آمریکا برای چهار ســال آینده گفت: »سال گذشته مردم 
آمریکا رای دادند تا این کشــور دوباره عظمــت خود را به 
دســت آورد.«  ترامپ افــزود: »رهبران آمریــکا در دوره 
قبل به ندای مــردم خود گوش ندادند. آنهــا پیمان هایی 
امضا کردند که هزاران شغل را به بیرون از کشور فرستاد. 
رهبران قبلی آمریکا تهدیدات کره شمالی را نادیده گرفتند 
و یک توافق نامناســب را با ایران امضــا کردند. آدم های 
بدی کــه در این چند ســال وارد کشــور ما شــدند، نتیجه 
سیاست های مهاجرتی غلط گذشــته است. سال گذشته 
مــردم آمریکا تمــام ناکامی هــای گذشــته را رد کردند تا 
سرنوشــت دیگری را برای خود رقم بزنند. آمریکا در حال 
بازگشــت به دوران گذشــته اســت و همه دنیا نشانه های 
این بازگشــت را دیده اند. ما از این پس، همیشه و همه جا 
کشورمان را در اولویت قرار خواهیم داد. ما بودجه دفاعی 
خود را ۷۰۰ میلیــارد دالر افزایــش دادیم تا بــه نیاز های 
ارتش خودمان پاســخ دهیم.« دونالد  ترامپ خاطرنشان 
کرد: »اعضای ناتو باید ســهم خود را بپردازند و هزینه ای 
که ایــاالت متحده بــرای دفاع آنهــا انجــام داده را به ما 
بازگردانند. ما اجازه نخواهیم داد که کره شمالی جهان را 
تهدید کند. ما گزینه دیگری جز مقابله با این کشور نداریم. 
پس از رئیس جمهور شدن من رشد اقتصادی آمریکا رشد 
چشمگیری داشته و ارزش سهام و اعتماد سرمایه گذاران 
افزایش یافته اســت.«  ترامپ گفت: »کشــوری که مرز 
نداشته باشد، کشور نیســت. کشــوری که نتواند از خود 
دفاع کند، نمی تواند از ارزش های خود دفاع کند. ما امروز 
استراتژی جدید امنیت ملی آمریکا را معرفی می کنیم. ما 
با رژیم ها و ســازمان هایی مواجهیم که کشور ما را تهدید 
می کنند. ما با کشوری مانند چین روبه رو هستیم که امنیت 
اقتصادی ما را تهدید می کند. ما با رقبای سرسختی مواجه 
هستیم و به همین دلیل، باید خود را قدرتمند نگه داریم.«
رئیس جمهور آمریکا گفت: »استراتژی امنیت ملی 
جدید ما به چهار مسأله می پردازد؛ نخست اینکه استراتژی 
ما شامل ساخت یک دیوار در مرز جنوبی با مکزیک است 
و همچنین شــامل پایان دادن بــه تمــام برنامه هایی که 

مهاجران را به کشور ما می آورند. ما باید از ورود تروریسم 
اســالمگرا به آمریــکا جلوگیری کنیم. اســتراتژی امنیت 
ملی ما در درجــه بعد به دنبال تقویت و رونق بخشــیدن به 
اقتصاد اســت. اگر اقتصاد ما ضعیف باشــد، نمی توانیم 
به امنیت برسیم. ستون سوم استراتژی ما، حفظ صلح از 
طریق قدرت است. ما باید بنیه نظامی خود را بیش از پیش 
تقویت کنیم. استراتژی جدید ما انواع تهدیدات را در نظر 
می گیرد؛ از تهدیدات فضایی گرفته تا تهدیدات سایبری. 
آخرین بخش استراتژی امنیت ملی ما پیشبرد نفوذ آمریکا 
در سطح جهان اســت. ما باید اتحاد های قوی در جهان 

ایجاد کنیم.«

  واکنش ایران به راهبرد امنیتی جدید آمریکا
  ســخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان استراتژی 
امنیــت ملی آمریکا را مــردود و محکوم دانســت و گفت: 
»سراسر متن استراتژی امنیت ملی آمریکا که توسط دولت  
ترامپ منتشر شده، مملو از تالش  بی حاصل تهیه کنندگان 
آن برای القا و ایجاد تهدیدی ســاختگی از ایران اســت. 
»بهرام قاســمی« در واکنش به انتشار اســتراتژی جدید 
امنیت ملی آمریــکا با بیان این مطلب، افــزود: »آنچه در 
این متن نامتعارف و تهی از هرگونه خردورزی و واقع نگری 
تصویر شده است چیزی جز تکرار و واگویه کردن ادعاها، 
اتهامات و توهمات  بی پایه و اســاس معدود کشــورهای 

متوهم منطقه ای و در آمریکا نیست.«
ســخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت: »مفاد 
 بی منطق این راهبرد ناموزون و یکســویه به خوبی نشــان 
می دهد که دولت این کشور در تدوین این استراتژی در پی 
فرافکنی چالش ها، ناکامی ها و معضالت خودساخته ای 
اســت که در بعد داخلی و بین المللی همواره با آن روبه رو 
بوده و در یک ســال گذشــته، بیش از پیش واقعیت های 
خود را نمایان ساخته است.« قاســمی  افزود: »آنچه که 
آمریکا به عنوان تهدیدات تخیلی و ادعایی این کشــور با 
آن روبه رو است بیش از هر چیز ناشی از سیاست ها، رفتارها 
و عملکرد پراشتباه دولتمردان و سیاستمداران این کشور 
طی دهه های گذشــته در قبال ســایر ملت هــای جهان، 
به خصوص خطاهای پرشــمار آنان در منطقه حســاس و 

استراتژیک غرب آسیا و خلیج فارس است.«
وی گفت: »به نظر می رسد دولتمردان آمریکا هنوز 
اراده ای برای بازبینی در سیاســت ها و رفتارهای خود، به 
ویژه بازنگری در نگاه خود به جهان و ســایر ملت ها ندارند 
و به همیــن دلیل اســت کــه سیاســت ها و رویکردهای 
مستقالنه برخی از کشورها مانند ایران را برنمی تابند و آن 
را خالف منافع و امنیت ملی خود می بینند و تالش می کنند 
با اصرار و پافشاری بیهوده رویکردهای منسوخ و تکراری، 
جهان را همچنان در معضالتی که بیش از هر چیز ناشی از 
سیاست های دولت های مختلف آمریکاست، در تنگنا نگاه 
دارند. آنچه می توان در ارتباط با اســتراتژی جدید امنیت 
ملی آمریکا بیان داشــت این اســت که راهبرد نابخردانه 
آمریکا  بی شــک جهان را به ســوی ناامنی هرچه بیشتر و 

گسترش  بی ثباتی و تروریسم سوق خواهد داد.«

  روایت مسکو از ماهیت امپریالیستی سند راهبرد 
امنیتی آمریکا 

»دیمیتــری پســکوف«، ســخنگوی کرملیــن در 

خصــوص ســخنرانی »دونالــد  ترامــپ« رئیس جمهور 
آمریکا دربــاره راهبرد جدید امنیت ملــی آمریکا گفت که 
آمادگی واشــنگتن بــرای همکاری با روســیه، یک جنبه 
مثبت است.وی گفت: »بعد از انداختن نگاهی به راهبرد 
آمریکا، به ویژه بخش های مربوط به کشور ما، می توان 
شــاهد ماهیت امپریالیســتی این ســند و همچنین عدم 
تمایل واشــنگتن به رها کردن ایده جهــان تک قطبی و 
پذیرش یک جهــان چندقطبی بود«. پســکوف تصریح 
کرد که بــا رویکردی که در قبال روســیه در ســند راهبرد 
امنیت ملی جدید آمریکا اتخاذ شــده اســت و مســکو را 
به عنوان تهدیدی برای امنیت ملــی آمریکا تلقی کرده، 

مخالف است.
 ســخنگوی کرملین ادامه داد: »امــا در عین حال، 
این راهبرد، لحظات مثبتــی دارد که به طور خاص مربوط 
به همکاری با روســیه در زمینه های مرتبط با منافع آمریکا 
می شــود. ایــن کامــال در راســتای رویکرد ما اســت که 
رئیس جمهور روسیه بیان کرد، زیرا مسکو همچنین بسته 
به میــزان آمادگی آمریکا، به دنبال همــکاری با آمریکا در 
حوزه هایی اســت که برای ما منفعــت دارد«. بنا به گفته 
پســکوف، راهبرد جدید امنیت ملی آمریکا یک ســند بلند 
اســت که نیاز به ارزیابی دقیق دارد و واژه هایی که در این 
ســند مورد اســتفاده قرار گرفته باید مورد تجزیه و تحلیل 

قرار گیرد.

  محکومیت راهبرد امنیتی آمریکا توسط چین 
  به دنبــال انتقادهــای شــدید دونالــد  ترامــپ 
رئیس جمهــوری آمریــکا از چیــن و روســیه در تشــریح 
راهبردهای امنیتی ایاالت متحده، پکن با محکوم کردن 
این راهبردها، هشــدار داد تشدید مناقشــات برای هر دو 
کشــور زیانبار خواهد بود.سفارت این کشــور در آمریکا با 
انتشار بیانیه ای از اظهارات  ترامپ در مورد اینکه چین مانند 
روسیه یک قدرت تجدیدنظر طلب است، انتقاد کرد.این 
بیانیه می افزاید: »تا زمانی که دو کشــور بر سر همکاری 
باشند، شــرایط برای آنها بردـ  برد خواهد بود و اگر شرایط 
به ســمت رویارویی و مناقشات بیشــتر برود، هر دو کشور 
متضرر خواهند شد.« در بیانیه سفارت چین در واشنگتن 
آمده اســت که اصوال این روابط مورد نظــر ملت های دو 
طرف است و همیشه این نگرانی بوده است که تیره شدن 
مناســبات دو کشــور زیان های زیادی برای آنها به همراه 
خواهد داشــت.در ادامه این بیانیه آمده است: »چین در 
مسیر توسعه صلح آمیز گام برمی دارد و هر کاری که برای 
منافع ملی الزم باشد، انجام می دهد و درهای همکاری را 

باز گذاشته است.«
 همزمان وزارت خارجه چین نیــز در بیانیه ای تاکید 
کرد که آمریکا باید به دنبال تالش هایی باشد که نتیجه آن 
باال بردن اعتماد متقابل میان طرفین است. روزنامه مردم 
ارگان حزب حاکم چیــن هم در گزارشــی اظهارنظرهای  
ترامپ درباره قدرت تجدید نظرخواه چین را مورد انتقاد قرار 
داده و آن را مضحک توصیف کرده است.چین می گوید 
ارزش تبادالت تجاری دو کشــور از مرز 55۰ میلیارد دالر 
گذشته و سرمایه گذاری متقابل آنها باالتر از 2۰۰ میلیارد 
دالر است و این باعث ایجاد دو میلیون و 6۰۰ هزار فرصت 
شــغلی در آمریکا شده اســت و واشــنگتن نمی تواند این 

حقایق را نادیده بگیرد.  
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درست اســت که با وجود شنیده شدن صدای انفجار 
و دیــده شــدن دود در ریــاض، مقامات آل ســعود اعالم 
کردند که موشک برکان 2 به هدف اصابت نکرده و سامانه 
ضد موشکی پاتریوت آن را منهدم کرده است، اما پیام این 
موشک به گوش طرف های مربوطه رسید. عملیات اخیر 
و همزمانی آن با نشســت سران ســعودی در کاخ الیمامه 
نشــان داد که جنبش انصار الله عالوه بر در اختیار داشتن 
موشک های دقیق با برد الزم، ذخایر اطالعاتی کافی برای 
هدف قرار دادن مراکز حســاس و راهبردی عربســتان در 

زمان های مناسب را دارد. 
برای حکام آل سعود این موضوع مهم است که بدانند 
چگونه گرای موشکی از داخل عربستان به انصارالله داده 
شده؟  در شــرایطی که ائتالف متجاوز به یمن تالش دارد 

هفته گذشــته صدای انفجار موشــک انصارالله در 
کاخ پادشــاهی عربستان شــنیده شــد. واقعه آنقدر مهم 
بود که قابل انــکار نبود. اما فارغ از اینکه این موشــک به 
هدف اصابت کرده یا توسط سامانه آمریکایی ضد موشک 
پاتریوت هدف قرار گرفته، موازنه قــدرت را در معادالت 
نظامی جنگ یمن جابه جا کرده است. موشک یمن حتی 
اگر کاخ الیمامه را در زمان جلســه سران سعودی تخریب 
نکرده باشد، هیبت سعودی ها و دست برتر نظامی این رژیم 
در معادالت هوایی را منهدم کرد. دفتر وزارت خارجه آمریکا 
که پیش از این با نمایشی مضحک، تالش داشت موشک 
شلیک شــده پیشــین از یمن به ریاض را موشکی ایرانی 

نشــان دهد، بار دیگر بالفاصله پس از شلیک موشک به 
هدف راهبردی دفتر ریــاض وارد عمل شــد و این اقدام 
نیروهــای انصار الله را محکــوم کرده و خواســتار راه حل 

سیاسی بحران یمن شود.
وزارت خارجه آمریکا توضیح نداد که طی ســه سال 
گذشته که دست کم ۱۳ هزار غیر نظامی یمنی در حمالت 
موشکی ائتالف ســعودی جان خود را از دست داده اند و 
بیش از 22 هزار نفر دیگر نیز زخمی  شده اند، چرا خواستار 
رسیدن به راه حل سیاسی نبوده است؟ آمریکا که به ادعای 
خودش موشک منهدم شــده از یمن به ریاض را محکوم 
کرده است، توضیح نداده که چرا در مورد حمالت موشکی 

ریاض به یمن کــه باعث تخریب ۱5 فــرودگاه، ۱۴بندر، 
۸۸۳ مسیر و پل مواصالتی، ۱6۸۴ موسسه دولتی، ۸۹۹ 
مدرسه، بیش از ۴۰۹ هزار منزل آسیب دیده و منهدم شده 
و 6۷۴ مسجد شده، اقدام فوری در جهت راه حل سیاسی 
بحران انجام نداده اســت. بیانیه وزارت خارجه آمریکا در 
حالی نسبت به اوضاع انســانی پیچیده یمن ابراز نگرانی 
شــدید کرده که متحد اصلی این کشــور یعنی عربســتان 
تمامی گذرگاه هــای یمن به جــر بندر الحدیده را مســدود 
کرده و حتی از این بندر نیز جلوی ورود ۷ کشتی حامل مواد 
سوختی و دارویی را برای ملت یمن گرفته است. انصار الله 
با شلیک موشک بالستیک خود به عمق عربستان سعودی 
که نشــان از دقت هدف گیری موشــک های این جریان 
دارد، معادله بازدارندگــی جدیدی را ایجاد کــرد که بنا به 
تعبیر رهبر انصار الله میزان برد این موشــک ها گســترده 
و مســتمر خواهد بود و دســت برتر آن به مناطق دیگر نیز 

خواهد رسید. 

با تشدید ســیگنال های میدانی و سیاسی، ضمن افزایش 
حمالت موشکی خود ضد غیرنظامیان بی دفاع این کشور، 
به خیال خــود انصار الله را به خاطر کشــتن علــی عبدالله 
صالح مجازات کند، اما موشــک یمن به ریاض نشان داد 
که جنگ را در مرحلــه دفاعی پیچیده تری آغــاز کرده و از 
 معادله بازدارندگی جدیدی در روند مبارزه با متجاوزان خبر 

می دهد.
 موشک جدید نشان داد که هر نوع ماجراجویی جدید 
عربستان برای این کشور بدون هزینه نخواهد بود. معادله 
بازدارندگی جدید نشــان می دهد که پایداری ملت یمن در 
برابر تجاوز ســعودی با پایان هزار روز اول متفاوت از قبل 

معادالت 
 بازدارندگی جدید 
در جنگ یمن

خواهد بود. این را می توان از بیانیه ای متوجه شد که جنبش 
الحوثی در خصوص عملیات موشکی خود ضد کاخ الیمامه 
منتشر کرده است. در این بیانیه آمده بود که کاخ های رژیم 
آل ســعود و تمامی تأسیســات نظامی و نفتی این رژیم در 
معرض هدف موشــک های انصار الله قرار دارد. نیروهای 
مقاومت یمنی تاکید کردند که چتر حمایتی آمریکا و نظام 
بین الملل از رژیــم مجرم آل ســعود نمی تواند جلوی ملت 
یمن برای ورود به این درگیری را بگیرد. پیش بینی می شود 
که مرحله آینده جنگ یمن، مرحلــه ای جدید از معادالت 
بازدارنده و جنگ موشکی مبتنی بر معادله »ریاض در برابر 

صنعا« باشد.  

شلیک به الیمامه
موشکی که قلب ریاض را لرزاند

1

2

 جهانگیری خطاب به مسئوالن:
 از دولت حمایت کنید

جهانگیری با اشاره به اینکه مسئوالن دولتی باید از برنامه های 
دولت دفاع کنند گفت: »خیلی بد است یک مسئول دولتی حتی 
یک بار از بر نامه های دولت و رئیس جمهور حمایت نکرده است.  » 
اسحاق جهانگیری اظهار کرد: »مهم ترین اقدام دولت این است 
که امید و اعتماد به عنوان مهم ترین سرمایه اجتماعی کشور افزایش 
یابد. بعضی تالش می کنند مردم را ناامید کنند. باید رضایت مردم را 

به نحو مطلوب به دست آوریم.« 
جهانگیری خاطرنشان کرد: »باید 
کاری کنیــم که مردم احســاس 
کنند دولــت  بجد پیگیر مطالعات 
آنهاست. گروه های خودسر وقتی 
ایجاد می شود که حس دولتداری 

مردم تضعیف شود.«

گشت های سپاه موقتی هستند 

حاجــی دلیگانــی، درباره 
گشــت های ســپاه کــه محل 
بحث شده اســت اظهار داشت: 
»یکی از وظایف اصلی ســپاه و 
بســیج، پاســداری از انقــالب و 
دستاوردهای آن است. در همین 
راستا، اگر تشخیص دهند یکی از 
دستاوردهای انقالب مورد تعدی 

قرار گرفته، وظیفه دارند بیایند و از آن دفاع کنند. بنابراین، این 
موضوع جز و  وظایف ذاتی این نیرو است، البته با رعایت آنچه 
اخالق، رفتار و چارچوب و قواعد اســالمی خوانده می شود.« 
وی در پاسخ به سوالی در مورد برخی مخالفت ها با این گشت ها و 
همچنین وظایف ناجا، ابراز داشت: »تعارضی وجود ندارد. این 

یک روال عادی دارد.«

 محمدباقر قالیباف این روزها 
کجاست؟

سید محمدجواد شوشتری، مشاور محمدباقر قالیباف 
و مدیرکل سابق دفتر شهرداری تهران با بیان اینکه »هنوز با 
آقای قالیباف ارتباط دارم اما در جریان سفرش نیستم« گفت: 
»احتماال این سفر آقای قالیباف به آمستردام برای آموزش های 
خلبانی باشــد چون خلبانان به طور طبیعی هر شش ماه یک 

بار بایــد برای آپدیت شــدن این 
آموزش ها را ببینند.« او در پاسخ به 
این سوال که »آقای قالیباف در 
سال هایی که شهردار تهران بودند 
هر شش ماه یک بار به این سفر 
می رفتند؟« گفت: »این سفر دو 
 سه روز بیشتر طول نمی کشد که

 می روند و می آیند.«

صابر کرامت
خبرنگار

خبرنامه
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عبدالله بن  زاید سه شنبه در صفحه توئیتر خود، توئیتی 
را بازنشــر کرد که رئیس جمهور ترکیه آن را توهین به خود 
و ترکیه قلمداد کرده است و سبب شــد میان این دو کشور 

جدال لفظی در بگیرد.
در این توئیت آمده بود که »فخرالدین پاشا« ]آخرین 
حاکم امپراتوری عثمانــی[ در مدینة النبی علیه ســاکنان 
این شــهر مقدس مرتکب جنایت و سرقت اموال آنها شده 
اســت. در این توئیت همچنین آمده اســت که فخرالدین 
 پاشا »آباء و اجداد اردوغان و ســابقه )رفتار( آنها با اعراب

 است.«
یک روز بعد رجب طیب اردوغان در نشستی در شهر 
آنکارا عبدالله بن زاید را خطاب قرار داد و گفت: »هنگامی 
 که جّد ما »فخرالدین پاشــا« از شــهر مدینه منــوره دفاع 
می کرد، جد تو کجا بــود؟ ای بدبختی که بــه ما تهمت و 

افترا می زنی.«
توئیتی کــه وزیر خارجه امــارات آن را باز نشــر کرده 
بود، مدعی شده بود که فخرالدین پاشا اموال اهالی مدینه 
را ســرقت کرده و آنها را با قطارهایی به شــام )دمشــق( و 

استانبول منتقل کرده است.
به گزارش خبرگزاری آناتولی، اردوغان ضمن دفاع از 
اقدامات فرمانده عثمانی گفت که وی هنگامی  که نیروهای 
بریتانیا اقدام به محاصره حجاز کــرده بودند، به همراه دو 
هزار سرباز امانتی های مقدس متعلق به پیامبر اکرم )ص( 

را به شهر استانبول فرستاد.
وی ادامه داد، نیروهای عثمانی با این کار توانستند 
از غارت این امانت ها و به نمایش گذاردن آنها در موزه های 
اروپایی جلوگیری کنند و این آثار هم اکنون در کاخ »توپ 

قاپی« با دقت بیشتر نگهداری می شوند.
اردوغان همچنین اظهار داشت که فخر الدین پاشا 
بعد از اینکه مطمئن شــد امانتی ها ســالم به مقصد رسیده 
اســت، با خیال راحت و با تمام قوا به مدت 2 سال و ۷ ماه 
از این شــهر در برابر متجــاوزان انگلیس و مــزدوران آنها 

دفاع کرد.
در واکنــش بــه توئیــت وزیــر خارجــه امــارات، 
»ابراهیم کالین«، سخنگوی ریاســت جمهوری ترکیه 
بشــدت از اقــدام وی انتقاد کــرد و گفت کــه هدف از 
انتشار آن، قرار دادن اعراب و ترک ها در برابر یکدیگر 

است و آن را اقدامی  »شــرم آور« خواند. در سایه تنش 
آنکارا با ریاض، اکنون ترکیه با امــارات نیز دچار تنش 
شــده و ابراهیم کالین، ســخنگوی ریاســت جمهوری 
ترکیه به این اقــدام وزیر امور خارجه امارات به شــدت 
انتقاد کرد و گفت، وی »یک دروغ تبلیغاتی را باز نشــر 
داده که هدف از انتشار آن، قرار دادن اعراب و ترک ها 
در برابر یکدیگر اســت«. ایــن مقام ترکیــه ای گفت: 

»این کار شرم آور است.«
آنطور که دیلی صباح گــزارش داده، کالین در ادامه 
از مقامات ســال های دور و فعلی کشورش هم دفاع کرد و 
گفت: »فخرالدین پاشا بود که با شجاعت از مدینه در برابر 
نقشه های بریتانیا دفاع کرد. آیا به تازگی ُمد شده که به هر 

قیمتی به رئیس جمهور اردوغان حمله کرد؟«
فخرالدین پاشــا افســر عثمانی بود که توانســت در 
سال ۱۹۱6، هفتاد و دو روز از خط آهن حجاز و شهر مدینه 
در برابر شورشــیان عرب کــه نیروهای شــریفان خوانده 
می شدند، دفاع کند؛ وی البته در واپسین ساعات منتهی به 
پیروزی اعراب، توسط نیروهای خودی دستگیر و تحویل 

مهاجمان شد.
نیروهای شریفان در حقیقت اعرابی بودند که تحت 
هدایت یک افسر انگلیســی که با نام »لورنس عربستان« 
شــناخته می شــود، در شــبه جزیره حجاز علیه عثمانی ها 
قیام کردند. ترکیه این قیــام را نتیجه توطئه انگلیس برای 
فروپاشی امپراتور عثمانی و اعراب می داند که نتیجه نبرد 
سخت استقالل طلبانه ای است که لورنس فقط در آن با آنها 

همراهی داشته است.
دیلی صبــاح در آخرین پاراگــراف از ایــن گزارش، 
به عنوان سابقه خبر نوشــته: »امارات عربی متحده متهم 
اســت به حمایت از توطئه های طرح ریزی شــده در ترکیه 

علیه دولت این کشور و علیه اقدامات منطقه ای آنکارا.«
تنش میان اعراب و ترکیه بعد از آن روی داد که ترکیه 
دیگر حاضر نشد در منطقه با سیاست های اعراب همراهی 
کند. خصوصا این تنش بعد از چرخش اردوغان به ســمت 
ایران و روســیه در پرونده ســوریه پدید آمــد. این تنش در 
ماجرای تهدید قطر به حمله نظامی از ســوی عربستان به 
اوج خود رسید و ترکیه برای حفاظت از قطر نیروی نظامی 

به این کشور اعزام کرد.  

اردوغان خطاب به وزیرخارجه امارات

حد و مرز خودت را بدان

دانشگاه وظیفه 
برخورد ندارد

 دکتر محمد علی برخورداری 
رئیس دانشگاه علم و صنعت درباره 
حواشی ایجاد شده در خصوص 
 ترسیم پرچم رژیم صهیونیستی 
و محــو آن توســط تعــدادی از 

دانشــجویان گفت: »یک ضرب المثل ایرانی وجــود دارد که 
می گوید انسان جایزالخطا است، من می گویم دانشجو کثیرالخطا 
اســت، برای اینکه دانشجو جوان، فعال، مســئول و پرانرژی 
است.« برخورداری در پایان اظهار کرد: »اما وقتی صحبت از 
رئیس دانشگاه می شود برخی فکر می کنند رئیس دانشگاه به 
شخصه می تواند کارهای خاصی انجام دهد، در حالی که رئیس 
دانشگاه هیچ حق قانونی  برای دخالت در امور قضایی ندارد و فرضا 

نمی تواند کسی را جریمه کند.«

مجلس اجازه بسته شدن معابر کولبری را 
به وزیر کشور نمی دهد

اخیرا برخی مســئوالن از جمع کردن کولبران با بستن 
مســیرهای عبور آنها ســخن گفتند. خضری، نماینده مردم 
پیرانشهر در مجلس در واکنش به این اخبار گفت: »باز بودن  
یا بسته شــدن معابر عبور کولبران به تصمیم شورای امنیت و 
رهبری بستگی دارد. مجلس به هیچ عنوان اجازه بسته شدن 
معابر کولبری را به وزیر کشور نمی دهد. در حال پیگیری هستیم 

تا طرح کار آمدسازی و ساماندهی 
کولبران هرچه سریع تر در صحن 
مجلس بررسی و مصوب شود تا 
دولت قانون را اجرا کند. تا زمانی 
که شغل اســتاندارد و مناسب و 
امنیت شغلی جایگزین کولبری 
نشود، نباید این معابر جمع شود.«

 رحیمی  
مرخصی مکرر از زندان ندارد 

روشــن وکیل محمد رضا 
رحیمــی،  معــاون اول دولــت 
 اسبق در پاسخ به سوالی درباره 
مرخصی های مکــرر رحیمی  و 
اینکه وی معمــوال در مرخصی 
به سر می برد، گفت: »خیر، به 
هیچ وجه. آقای رحیمی  سه بار 
در این سه سال به علت بیماری 

به بیمارســتان اعزام شــده و پس از  ترخیــص بالفاصله به 
زندان بازگشته یا مثال برای مراسم ختم همسر مرحوم شان 
یا ازدواج دخترشــان به او مرخصی داده شده است.« وکیل 
رحیمی  در پاســخ به این ســوال که آیا وی همچنان پیگیر 
امور سیاسی کشــور اســت؟ گفت: »این ســوال بیشتر به 
شوخی شبیه اســت. او از هیاهوهای سیاسی به دور است. 
 اعتقادی هم به این شیوه فعالیت سیاسی ندارد و این مساله

 صحت ندارد.« 

 مجلس
 عصاره فضائل کیست؟

سخنگوی شورای نگهبان 
در واکنــش بــه نطــق محمود 
صادقی که گفته بود »نمایندگان 
عصاره فضائل شورای نگهبان 
»اینکــه  گفــت:  هســتند« 
نماینده ای در نطق مجلس بیان 
می کند کــه نماینــدگان عصاره 
فضائل شورای نگهبان هستند 
به خود این نماینده مربوط اســت، اما شــورای نگهبان طبق 
قانون عمل می کند و اگر قانون اشکال دارد، اصالح شود.« 
وی با اشاره به کاهش جلسات علنی مجلس در دوره کوتاهی 
و سوءتفاهم هایی که برای برخی به وجود آورد، گفت: »تصور 
غلطی است که فکر شــود مجلس اگر جلســه علنی ندارد، 
پس بیکار است بلکه نمایندگان در کمیسیون ها و مطالعات 
مربوط به قانونگذاری و نظارت فعال هستند و برای سرکشی 
 به حوزه های انتخابیه و رسیدگی به مشکالت موکالن شان

 فعالیت دارند.«

  حاجی بابایی
 وعده سینه سپر کردن داد

حمیدرضا حاجی بابایی، 
رئیس فراکســیون نمایندگان 
والیــی نســبت بــه حواشــی 
افزایــش حقــوق نماینــدگان 
واکنش نشــان داد و تاکید کرد 
 اگر این موضوع صحیح باشــد

 جلوی آن می ایستم. 
حاجی بابایی در باره این موضوع در صفحه شــخصی 
خود نوشت: » افزایش حقوق ۷۰ درصدی نمایندگان صحت 

ندارد؛ تاکنون چنین چیزی ندیده ام و این خبر دروغ است.«
از  را  حقوقــم  »بنــده  افــزود:  ادامــه  در  وی   
دانشــگاه می گیــرم؛ فــردی مثــل مــن کــه 6 میلیــون 
حقــوق می گیــرد دیگــر از مجلــس دریافتــی نــدارد؛ 
بقیه دریافتی بــرای دفاتر ماننــد هزینه اجــاره و حقوق دو 
نفر مســئول دفتر اســت.« وی در پایان یادآور شد: »اگر 
 افزایش حقوق صحت داشــته باشــد در مقابلش با ســینه 

سپر می ایستم.«
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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 اینستاگرام پرویز اسماعیلی - معاون ارتباطات 
دفتر ریاست جمهوری

هیلی کشورهای مخالف تصمیم آمریکا درباره قدس را تهدید کرد

به ما پیامک بزنید:

3000411711 

شبکه اجتماعی

دو هفته گذشته دولت با مشکل بزرگی در میان هواداران 
خود  روبه رو بود. به محض ارائه الیحه بودجه، موج پشیمانی 
از رای به روحانی در فضای مجازی به راه افتاد. آنقدر که حتی 
روحانی در همایش حقوق شــهروندی نتوانست  از آن نادیده 
عبور کند و گفت: »این خیلی خوب است که مردم موضوع را 
دنبال می کنند.« البته ناراحتی ها از موضع گیری های مشاور 
رسانه ای اش، )آقای آشنا( کامال مشــهود بود. او در دو متن 
کوتاه و متفاوت پویش پشیمانی را »فرمایشی« خواند و آن را 
ساخته و پرداخته صداوسیما دانست. حتی به آنها توصیه کرد 
که از شبکه های خارجی مانند من و تو و بی بی سی یاد بگیرند. 
با این حال بحث اظهارنظرهای سلبریتی ها  میان اصالح طلبان 
و اصولگرایان به طور گســترده ای مورد بررسی قرار گرفت. 
روزنامه اعتماد برای آن پرونده ای منتشــر کــرد و معتقد بود: 
»ســلبریتی ها رهبران سیاســی نیســتند«.  محمد خجسته 
روزنامه نگار اصولگرا نیز در این باره ذیل عنوان »سلبریتی گرایی 
افراطی« نوشــت: »در ســال هایی نه چندان دور و وقتی که 
انتخاباتی فرا می رسید کسانی که از افراد و جریانات سیاسی 
حمایت می کردند را علما و بزرگان تشــکیل می دادند. برای 
مثال جامعه مدرســین، جامعه روحانیت، مجمع محققین و 
مجمع روحانیون مبارز... از این گروه  ها می باشــند. پس از 
گذشت ایامی  و با شــیوع موج  هنجارگریزی و اهمیت یافتن 
هنرمندان، بازیگران و موزیســین ها آنها بودند که با حمایت 
خود می گفتند که چه کســی برای کســب ریاست جمهوری 
مناسب است. رشد و گسترش این پدیده سال ۷6 و همزمان 
با دولت اصالحات بــود و تبلور آن را در انتخابات ســال ۸۴ و 
استفاده مرحوم هاشمی از مدل هاشــمی 2۰۰6 را می توان 
معرفی کرد. بعد از آن و در انتخابات های ۸۸،۹2 و ســال ۹6 
استفاده از سلبریتی های وطنی به اوج خود رسید. در انتخابات 
گذشته حسن روحانی با هوشیاری تمام از افراد ی استفاده کرد 
که شاید  بین عموم از درجه عقالنیت باالیی برخوردار بوده اند. 
مانند باران  کوثری، علی منصوریان، جمشــید  مشــایخی و 
شــجریان...  اما طیف مقابل به نمایندگی ابرهیم رئیسی و با 
مشاوره افراد معلوم الحال از سلبریتی  هایی استفاده کرد که 
فقط می توانستند عده بسیاری از کودکان و جوانان دهه ۸۰  
را اقنا ع کنند .  ترویج و عمومیت یافتن پدیده سلبریتی گرایی 
افراطی نشان دهنده پایان فرهنگ سیاسی متمدنانه و گسترش 
بی اخالقی های جامعه امروز است.« به عالوه محسن مهدیان 

از دیگر روزنامه نگاران اصولگرا در مورد پویش پشــیمانی از 
زاویه ای دیگر وارد شده و معتقد است که اصالح طلبان باید 
به این وضع عــادت کنند. او بعد از نطــق محمود صادقی در 
مجلس نوشت: آقای صادقی گفتند مجلس ما عصاره ملت 
نیست و عصاره شورای نگهبان است. پاسخ دادن در همین 
سطح، بازی در زمین اغواگرایانه ای است که آقایان صادقی 
و مطهری ساختند.  هرچند این سخن شان بیشتر به خودزنی 
می ماند؛ دقیق تر شوید، روی دیگر سخن آقای صادقی چنین 
است: »ما اشتباهی هستیم و نماینده ملت نیستیم و اگر شورای 
نگهبان نبود امثال ما فرصت انتخاب شدن نداشتیم.« البته 
طبیعی اســت که مخالفان نیز حرف آقای صادقی را درست 
بدانند و بگویند اگر شورای نگهبان به وظیفه اش عمل می کرد 
امثال شــما نباید در معرض انتخاب مردم قــرار می گرفتید؛ 
نشــانه اش نیز ادبیات چارواداری در توئیتر و اتهامات کذب 
و افتراهای لئیمانــه به رئیس عدلیه و مراجع تقلید و ســپاه و 
غیره اســت. اما حرف مهمتری وجود دارد و آن هم اینکه چه 
چیز آقای صادقی و دوستان شان را تحریک کرده است؟ چه 
خطری احساس کردند که یادشان افتاده است عصاره ملت 
نیستند؟ پاسخ خیلی روشن است. این روزها عملکرد دولت و 
مجلس و شهرداری پیش روی مردم است و قضاوت می کنند. 
سوال جدی مردم این است که کارنامه تان را ارائه کنید. کار 
به جایی رسیده است که صدای حامیان نیز درآمده و نهضت 
»ما پشــیمانیم « راه افتاده است. شــعار ما پشیمانیم توسط 
سلبریتی ها را دست کم نگیرید. سلبریتی ممکن است به تعبیر 
عباس عبدی تحلیل سیاسی نداشته باشد، اما شاخص صدای 
مردم است. چون سلبریتی حیاتش به دیده شدن است. پس 
مقابل دیده طرفدارانش قرار نمی گیرد. اما این سر و صداها، 
ناجی این روزهای اصالح طلبان نخواهــد بود. واقعیت این 
است که اصالح طلبان تا وقتی که حقیقت شان را برای مردم 
روی دست نگرفتند و مرزشان را با مردم و انقالب روشن نکردند، 
باید به این شرایط عادت کنند: یکم اینکه اصالح طلب ها در هر 
انتخاباتی فراتر از سکو و نردبان تکنوکرات ها نخواهند بود. باید 
به این حداقلی بودن و مصرفی شدن در سیاست عادت کنند.  
دوم اینکه ناچارند با آدم های دست چندم سیاسی بازی کنند. 
بنابراین باید به لیســت افراد کم تجربه و کم توان و اما سفید 
عادت کنند. ســوم اینکه بعد از هر انتخاباتی شاهد موج  »ما 

پشیمانیم « خواهند بود.  

پویش    پشیمانی
l   دولتی ها و مجلســی ها همگی در جریان ضرب 
و شــتم یک شــهروند دســتفروش توســط عوامل 
شــهرداری قــرار گرفتنــد و کســی پیگیــری نکرد 
ولی وقتی ســخنرانی فالن نماینــده جنجال طلب 
مجلــس  یا یک کنســرت در یک گوشــه از کشــور 
 لغو می شــود، آقای رئیس جمهور دســتور پیگیری 

صادر می کنند.

l   در زمینــه آلودگــی هــوا متاســفانه خودروهای 
دود زا در شهر به چشــم می خورند ولی کارخانه های 
آلوده کننده به اشــکال مختلف و منابع اصلی اصال 

دیده نمی شوند.

l   واقعا غصــه دارد سرنوشــت کشــوری ثروتمند 
و با قــدرت دفاعی بــاال مثل ایران به دســت دولت  
و دولتمردانــی بیفتد کــه از انجام کار و پیشــرفت 
کشور عاجز و ناتوان هســتند و هنرشان فرافکنی و 
حاشیه سازی است. چرا ما مردم چنین سرنوشتی را 

برای خود رقم زدیم؟!

l   به طور کل کســانی که مســافرت های خارجی 
می روند از ســطح مالی بســیار خوبــی برخوردارند، 
بنابراین خروجی خیلــی بیشــتر از 2۰۰ تومان باید 

باشد.

l    آن دســته از نماینــدگان مجلــس کــه موافق 
با گران کــردن قیمــت حامل های انرژی هســتند 
خودشان را جای کارگری که ماهانه ۸۰۰ هزار تومان 
حقوق دریافت می کند قرار بدهند و سپس هر کاری 

خواستند بکنند.

l    گناه کبیره است کسانی که از عهده اداره کردن 
مملکت عاجزند استعفا نمی کنند و به زور خود را خادم 

ملت می دانند.

l   یکی از آقای مرعشی بپرسد این آی کی یوی باال 
را از کجا می خرند که ما ها هم دنبالش برویم!

l   موضوع مضر بودن امــواج پارازیت ماهواره چی 
شد؟ دیگه کسی دنبال نمی کنه یا دیگه مضر نیست؟

l   این ماه مدیران تامین اجتماعی چه چیزی بابت 
واریز نکردن به موقع حقوق بازنشستگان می خواهند 

سرهم کنند!

l   نمایندگان باید با نقد ســازنده کابینه و دولت را به 
چالش بکشانند که برای رفاه مردم و پیشرفت کشور، 
تالشی دو چندان کنند. مجلس پویا پیشران دولتی 
کارآفرین خواهد بود. البتــه تالش مجلس و دولت 

قابل تقدیر است.

l   به بهانه اشــتغال جوانان می خواهند یارانه ها را 
حذف و قیمت حامل های انرژی را افزایش دهند...

l    رشد قیمت دالر و ســکه آن هم در این اوضاع بد 
اقتصادی نشانه شکست تیم اقتصادی دولت است. 
دولت اگر همان قدر که بــه حضور غربی ها اهمیت 
مــی داد به فعــاالن اقتصــادی ایــران به خصوص 
بخش واقعــا خصوصی توجه می کــرد االن اوضاع 
 شــکل دیگری بــود و بودجه ســال آینــده این قدر 

مچاله نمی شد.

خبرنامه
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 بعد از ژن خوب
 آی کیو باال خبرساز شد

حسین مرعشــی چند روز پیش در اظهاراتی عجیب از 
آی کیو باالی خود و خانواده هاشــمی گفت و اظهار داشت 
مشــکل ما و خانواده ما در میزان آی کیومان است. آی کیو 
ما مقداری از دیگر دوســتان مان بیشتر است. مرعشی این 
سخنان را در حالی عنوان کرد که نســبت به بحث ژن خوب 
موضع مخالفی داشت و آن را نژادپرستی خطاب کرد و حاال با 
صراحت از برتری خانواده هاشمی نسبت به دیگران می گوید. 
اظهارات حسین مرعشی همچون بحث ژن خوب با واکنش 
کاربران در فضای مجازی مواجه شد که برخی از آنها در ادامه 

می خوانید: 
* واقعا حیف هست توی بحث آی کیو از داداش نخبه 
رئیس جمهور یاد ی نکنیم / ایشون نخبه تقلید صدا و... بودن
* من قبول دارم حاج اکبر رفسنجانی #آی_کیو باالیی 
داشت! چون اگر آی کیوش باال نبود، اوال نمیذاشت خاتمی 
وزارت فرهنگ رو تبدیل به نهاد حکومتی سکوالر کنه،  ثانیا 
مانع بلوغ گفتمان »اســالم حداقلی« توســط خوئینی ها و 

حجاریان می شد!
* سقف #آی_کیو چنده؟ پیش خبرنگاِر خالی بستم ما 
ژنمون از نظر هوش خیلی غنیه، همه مــون آی کیوهامون 
باالســت. گفت آی کیوتون چنده؟ گفتــم 2۰۰، ۳۰۰. کم 

نگفته باشم؟
* کنکوری ها، دانشجویان این شما و این آی کیو قرن: 
در سال ۱۳۷5 که وارد مجلس شدم، فراغت نسبی حاصل شد 
و موفق شدم به صورت منظم سر کالس های درس دانشکده 
اقتصاد دانشگاه تهران حاضر شوم و پس از 2۴ سال لیسانس 

بگیرم. )مصاحبه مرعشی با اعتماد سال ۹۱(
* معاویه هم فکر می کــرد از علی آی کیــوش باالتره 
تا آقا امیرالمومنین فرمودند: »به خدا ســوگند معاویه از من 
سیاستمدارتر نیســت، ولی او نیرنگ می زند و مرتکب گناه 
می شود اگر نیرنگ و پیمان شکنی ناپسند و ناشایسته نبود من 

از سیاستمداترین مردم بودم.«
* ژن خوب و آی کیو باال ارزونــی خودتون برای ما هم 
همون صف پابرهنه هــا، که حضرت امام بهشــون افتخار 

می کرد کافیه.

بررسی رسانه ای هفته
پوپولیست تر از خود شما مگر وجود دارد؟!

افراطیون مدعــی اصالح طلبی مدتی اســت نســبت به ظهور 
پوپولیسم ابراز نگرانی می کنند در حالی که پوپولیست تر از آنها در فضای 
سیاســی ایران وجود ندارد. صادق زیباکالم در روزنامه آرمان نوشــت  
» زمینه ظهور پوپولیست دیگر مهیاســت. برخی تصور می کنند آقای 
روحانی از اهداف، مطالبات و آرمان  2۴ میلیونی فاصله گرفته و تحلیل 
می کنند که طی توافقی با علی الریجانی قصد حمایت از او در انتخابات 
۱۴۰۰ را دارد. هم روحانی و هم الریجانی در صورتی که چنین تصمیمی 

 اتخاذ کرده باشند، اشتباه استراتژیک کرده اند، چرا که در صورت عدم موفقیت دولت فعلی به هیچ عنوان زمینه برای موفقیت 
الریجانی فراهم نخواهد شد.« در چنین شرایطی، به تبع ناامیدی در بخش عمده ای از 2۴ میلیون حامی  روحانی، درصد 
مشارکت در انتخابات بعدی پایین خواهد آمد و در سمت مقابل راه برای بهره برداری یک جریان پوپولیست از عدم موفقیت 
رئیس جمهور باز می شود. بسیاری از 2۴ میلیون رای دهنده به روحانی فعال احساس مثبتی از عملکرد دولت ندارند. البته 
باید متذکر شوم که شکست دولت روحانی موجب ضرر هم اصالح طلبان و هم اصولگرایان میانه رو خواهد بود، اما در مقابل 
بیشترین سود نصیب تندروهایی خواهد شد که در حال آماده کردن نامزد پوپولیست خود هستند. اتفاقی که در تیر ۸۴ رخ 
داد، می تواند بار دیگر در خرداد ۱۴۰۰ رخ دهد. سرخوردگی بخشی از 22 میلیونی که به رئیس دولت اصالحات رای دادند، 
موجب جمع    شدن بخشی از رای ۱۷ میلیونی احمدی نژاد شد. زیباکالم پیش از این هم در دانشگاه امیرکبیر گفته بود :» از 
پوپولیسم ۱۴۰۰ می ترسم«. غیر از او کسان دیگری هم این نگرانی را مطرح می کنند که با وضعیت عملکرد اقتصادی دولت 
امکان روی کار آمدن یک پوپولیست دیگر فراهم است. پوپولیسم را به توده گرا یی و عوام فریبی و رویکردهای هیجانی به 
دور از عقالنیت و تدبیر  ترجمه می کنند. آیا به این معنا، پوپولیست تر از مدعیان دروغین اصالحات و اعتدال که با فریبکاری، 
شیطان بزرگ را بزک کردند و ناجی اقتصاد نشان دادند، از رونق اقتصاد دم  زدند اما فسادهای اقتصادی بزرگ را مرتکب شدند، 
و اقتصاد کشور را دچار چالش های بزرگی نظیر رکود، بیکاری، کاهش ارزش پول ملی و... کردند، وجود دارد؟  به این معنا ابراز 
نگرانی درباره سر کار آمدن پوپولیسم، یک دروغ بزرگ و نعل وارونه جدید از سوی پدرجدهای پوپولیسم و عوام فریبی است.

نقد جریان اصالح طلبی از دیروز تا امروز

محمد مهاجری طی یادداشتی در روزنامه اعتماد با عنوان نقد جریان 
اصالح طلبی نوشت: »برخی از ســردمداران اصالحات که خاستگاه شان 
درون انقالب و نظام بود، برای اینکه دیگر اعضای طیف را از خود نرنجانند 
با حرف ها و شعار های دوپهلو، به دنبال روش های سهله و سمحه بودند و به 
امید روز های بعد که دور نمایش برایشان روشن نبود، زمان می خریدند.   به 
عبارت دقیق تر، برخی از اصالح طلبان حتی با نیت های درست از جمله »در 
اردوگاه نظام قرار دادن گروه های بیشــتری از مردم« حاضر نشدند بین خود و مخالفان جدی نظام، خط کشی کنند. نکته 
دیگر اینکه اصالح طلبان، دست کم در حوزه اندیشه، نگاه شان به دین از بیرون بود. با این نگاه، دین هرچه  بود با آزادی و 
دموکراسی و حقوق شهروندی و نظایر آن قهر بود و اصالح طلبان گویی آمده بودند که این مقوالت را با مذهب آشتی بدهند. 
حال آنکه دینی که از متن تفکر امام و انقالب برآمده بود، آزادی و حق مردم را به عنوان رکن در خود جای داده بود. این نگاه 
از بیرون به دین، عمال مذهب و افراد مذهبی را در برابر مقوالت یادشده قرار می داد و چنین القا می شد که گویی افراد یا باید 
اصالح طلب باشند یا دیندار. دیگر آنکه، اصالح طلبی برخالف شعارهایش چندان پرتحمل نبوده و نیست. رسانه های بعد 
از دوم خرداد تا ٢ سالی که ناهار بازارشان رونق داشت، بدترین عملکرد را به یادگار گذاشتند به گونه ای که امروز حتی برخی 
اصالح طلبان تند دیروز، از آن رفتار ها اعالم برائت می کنند. هنوز »مرتجع« خواندن هرکسی که با اصالحات همراه نبود در 
خاطره تاریخ مانده است. یا عبارت »فالنی پیام دوم خرداد را نگرفته« همچنان به عنوان لطیفه سیاسی نقل محافل است. 
می خواهم بگویم اصالح طلبان در برابر اصولگرایان افراطی لباس لجبازی به تن کردند و حسابی از خجالت حریف درآمدند! 
اصالح طلبان همواره می گفتند ما دنبال رفرم هستیم نه انقالب، اما رفتارشان چیزی از انقالب کم نداشت. آنچه در مجلس 
ششم رخ داد، هرچند تا قسمتی به دلیل لجاجت جناح اصولگرا، قابل توجیه بود، اما بخش عمده آن نشان از سرکشی در برابر 

شعار های اصالح طلبانه داشت.

 مهدی جهانگیری کجاست؟ 

آرمان طی گزارشــی درباره سرنوشــت مهدی جهانگیــری، برادر 
معــاون اول رئیس جمهور نوشــت: »مهــدی جهانگیری کجاســت؟ 
این ســوالی است که روز گذشــته ایجاد شــد چرا که مصطفی محبی، 
مدیرکل زندان های اســتان تهران در پاســخ به این ســوال که مهدی 
جهانگیری به کــدام یک از زندان های تهران منتقل شــده اســت، به 
»مهر« گفت: »کســی تحویل ما نشــده اســت.« این در حالی است 

که چندروز پیــش یدا... موحد، رئیس کل دادگســتری کرمــان به خبرنگار مهــر اعالم کرده بود: »مهــدی جهانگیری 
که در کرمان در بازداشــت به ســر می برد به همراه پرونــده به تهران منتقل شــده اســت.« وی با اشــاره به اینکه پرونده 
تخلف مالی مهدی جهانگیری در اســتان کرمــان عدم صالحیت خورده اســت، گفت: »احتماال این پرونــده در تهران 
رسیدگی خواهد شــد.« رئیس کل دادگستری اســتان کرمان بیان کرد: »همچنین ســایر متهمان این پرونده به همراه 
جهانگیری با پرواز به تهران منتقل شــده اند.«  ۱6 مهر هم دادســتان کل کشــور گفت: »امیدواریم پرونده جهانگیری 
 به مرحله ای برســد که بتوانیم جزئیات آن را بیان کنیم، آقای جهانگیری هم در حال حاضر در بازداشــت هستند و پرونده 

در حال تحقیقات مقدماتی است.« 

رامبد جوان، کمدین مشهور و از چهره های تلویزیونی و 
سینمایی کشورمان به تازگی و در یکی از پست های اینستاگرام 
خود با انتشــار تصویر یک گربه که در البــه الی موتور یک 
ماشین پنهان شده ، هشــتگی برای حمایت از حیوانات زده 
است. در توضیح این عکس نیز می خوانیم: »حیوانات بی پناه 
از سرما به ماشین های ما پناه می آورند و اگر مراقبشان نباشیم 
ممکن اســت حوادث جبران ناپذیری بــرای این کوچولوها 
به وجود بیاد. پس حتما قبل از روشن کردن ماشین، حتما چند 
ضربه بزنید تا اگه این فرشته ها به ماشین پناه آوردن متوجه 
حضور ما بشن و جونشــون نجات پیدا کنه!« پیش از رامبد 
جوان نیز دلنوشته خانم  هانیه توسلی، از بازیگران سینما برای 
مرگ گربه خانگی اش، حاشــیه های فراوانی را برانگیخت. 
خانم توســلی در نوشــته خود »آرزوی مرگ« و رفتن پیش 
گربه اش را هم کرده بود. چند سال قبل از این، تصاویر برخی 
حامیان حیوانات در جریان کمپین حمایت از سگ های ولگرد 
و هشتگ های #سگ_فحش_نیست؛ اعتراضات زیادی را 
برانگیخت. برخی از این افراد در تصاویر خود برای حمایت از 

سگ ها نوشته بودند: »من سگ هستم.«

توصیه رامبد جوان درباره 
گربه هایی که فرشته هستند
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گفتارها
تحریک منطقه

تصمیم تحریک آمیز و کامال بی خردانه  ترامپ مبنی بر به رسمیت 
شناختن قدس به عنوان پایتخت اسرائیل که با نادانی تمام و تخیالت 
کودکانه تحوالت منطقه را نادیده گرفته نه تنها به صلح و ســازش در 
منطقه منجر نمی شود؛ بلکه اعتبار و ارزش کشورهایی که به بی طرفی 
آمریکا در مذاکرات صلح اعتقاد داشتند را به طور کامل از بین می برد.

شروع یک تراژدی و خودکامگی جدید در خاورمیانه با 
این سخن  ترامپ آغاز می شود که: »زمان آن رسیده تا رسما 
قدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت بشناسیم.«  
ترامپ به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت اسرائیل 
را کمک به روند صلح و سازش اعالم کرد و این جمله به ظاهر 
دوستانه ولی در عمل خصمانه که واشنگتن پایبند به توافق 
صلح قابل قبول بین اسرائیل وفلسطینیان است را مطرح کرد 
و دستور انتقال ســفارت آمریکا از تل آویو به قدس را اعالم 
کرد، دســتوری که کنگره در۲۳ اکتبر ۱۹۹۵ آن را تصویب 
کرده بود، ولی هیچ یک از روســای جمهور آمریکا تاکنون 

اقدام عملی برای این انتقال انجام نداده بودند.
در ۲۹ نوامبــر ۱۹۴۷، مجمع عمومی ســازمان ملل 
متحد، با دو ســوم رای اکثریت، طرح ســازمان ملل برای 
تجزیه فلسطین را به تصویب رساند، قطعنامه ۱۸۱ مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد، این طرح که برای پایان دادن 
به مناقشه اعراب و اســرائیل )مناقشه اعراب و یهودیان(، 
در نظر گرفته شــده بود ســرزمین فلســطین را به دو کشور 
یهودی نشین و عرب نشین تقسیم می کرد، و بخش اعظم 
بیت المقدس را که شــامل بیت اللحم می شد تحت کنترل 
نیروهای بین المللی قرار مــی داد. رهبران یهودیان و از آن 
جمله آژانس یهودیان، این طــرح را پذیرفتند، اما رهبران 
اعراب فلسطین آن را نپذیرفته و از مذاکره در مورد آن امتناع 
کردند. کشورهای عرب و مســلمان همسایه فلسطین نیز 
با طرح تجزیــه مخالفت کردند. پس از آنکــه کمیته عالی 
اعراب در سال ۱۹۴۷ اعالم شورش در بیت المقدس کرد، 

جامعه اعراب واکنش خشونت آمیزی نشــان داده و دست 
به درگیری زدند که در نتیجه آن بســیاری از ساختمان ها و 
مغازه ها در آتش ســوختند. با ادامه کشمکش های نظامی 
بین شــبه نظامیان فلســطینی و یهودی در فلسطین، حق 
سرپرستی انگلیس بر فلســطین در تاریخ ۱۵ می ۱۹۴۸ به 

پایان رسید.
در حالی که یک روز پیش از آن تأسیس کشور اسرائیل 
اعالم شــده بود. همســایگان عــرب و ارتش هــای آنان 
)لبنان، ســوریه، عراق، مصر، اردن، ارتش جهاد، ارتش 
آزادی بخش اعراب و اعراب محلی( بالفاصله پس از اعالم 
استقالل اسرائیل به این کشــور حمله کردند و متعاقب آن 
جنگ اعراب و اسرائیل در سال ۱۹۴۸ درگرفت. در نتیجه، 

طرح تجزیه فلسطین هیچ گاه عملی نشد.
پــس از وقوع جنــگ اعــراب و اســرائیل در ســال 
۱۹۴۸، در موافقت نامه هــای آتش بــس موقــت مابیــن 
رژیم صهیونیستی و کشــورهای عرب همسایه آن هیچ گاه 
از فلسطین به عنوان یک سرزمین مجزا نامی  برده نشد. در 
این موافقت نامه ها فلسطین بین اسرائیل، مصر، سوریه و 
اردن تقسیم شد. رژیم اشــغال گر قدس عالوه بر مناطقی 
که سازمان ملل متحد تقســیم بندی کرده بود ۲۶ درصد از 
سرزمین های تحت قیمومت در غرب رود اردن را نیز تصرف 
کرد. اردن نیز ۲۱ درصد از سرزمین های تحت قیمومت را 
تصرف و به خــاک خود ضمیمه کــرد. بیت المقدس به دو 
بخش تقسیم شــد و اردن بخش های شرقی از جمله شهر 
باستانی را در اختیار گرفته و اسرائیل بخش غربی را و مصر 

نیز باریکه غزه را در اختیار گرفت.
از دهــه ۱۹۶۰ به بعــد، اصطالح فلســطین مرتبا در 
بافت های سیاســی بــه کار گرفته می شــد. اعالمیه های 

مختلف، همچون اعالم تشکیل کشور مستقل فلسطین در 
سال ۱۹۸۸ توسط سازمان آزادی بخش فلسطین به کشوری 
که فلسطین نامیده می شد اشــاره می کرد و مرزهای آن را 
با درجات مختلف وضوح تعریف کرده و از جمله خواســتار 

ضمیمه شدن کل کشور اسرائیل به فلسطین شد.
در قطع نامه شورای امنیت شماره ۲۴۲ که پس از جنگ 
۱۹۶۷صادر شد مرز بین فلسطین و اسرائیل مشخص شد. 
قبل از این جنگ تعیین خطوط نهایی یــا مرزهایی که بین 
سرزمین های دوطرف درگیر، فاصله بیندازد در قطعنامه های 
ســازمان ملل وجود نداشــت تا اینکه در قطعنامه تقســیم 
فلسطین که در آن مجمع عمومی ســازمان ملل متحد در 
۱۹۴۷صادر کرد و  ترســیم واضح و مشخص مرزهای بین 
دوکشور، عربی و یهودی، را در برداشت و پس از آن بیانیه 
۲۴۲ صادر شــد که مرزهای مشــخص و جدیدی  ترســیم 
نکرد؛ بلکه هر کشور حق داشت در منطقه خاورمیانه داخل 
مرزهای تعیین شده به رسمیت شناخته شود، بی آنکه مورد 
تهدید و فشار واقع شود و با صلح و آزادی زندگی کند. در واقع 
سازمان ملل هیچ حد و مرزی را برای رژیم صهیونیستی غیر 
از حدود مشخص شده در نقشه ضمیمه قطعنامه، تقسیم 
برای کشور یهودی مورد قبول و تایید قرار نداد. پس از جنگ 
۱۹۶۷ اســرائیل به مرزهای مورد نظر دســت یافت و حتی 
»اسحاق رابین« رئیس ستاد ارتش پس از این جنگ گفته 
بود اگر اسرائیل از مناطقی که به دست آورده، عقب نشینی 
کند مرتکب اشتباه تاریخی شده است. وی تاکید کرد ما در 
جنگ ژوئن به خطوط مورد نظر وایده آل خود رســیدیم. اما 
جنگ ۱۹۷۳همه آرزوهای اســرائیل را در مورد مرزهایش 
از بین برد؛ به همین علت از نــو راهبرد قدیمی  و اصلی خود 
را که مبتنی بر جنگ و نظریه بازدارندگی و بهانه جویی برای 
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رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه روز به روز از 
هدف خود مبنی بر پیوستن کشورش به اتحادیه اروپا دورتر 
می شــود. ســرکارآمدن دولت ائتالفی اتریش و مخالفت 
مطلق این دولت با عضویــت ترکیه در اروپــای واحد این 
روند را تشــدید کرده است. از ســوی دیگر،  برخی دیگر از 
اعضای اتحادیه اروپا مانند آلمان،  یونان و قبرس نیز عمال 
با عضویت ترکیه در این مجموعه مخالف هستند. در چنین 
شرایطی احتمال اتخاذ تصمیمی  متفاوت با سال های اخیر 
از ســوی اردوغان و اعضای ارشــد حزب عدالت و توسعه 
وجود دارد. یکی از این تصمیم ها می تواند اعالم رســمی 

پایان مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا باشد. 
به طور کلــی ســرکارآمدن دولت ائتالفــی اتریش، 
مولد نگرانی های زیادی در قاره ســبز بوده اســت. دولت 
جدید دست راســتی اتریش هفته گذشــته با ادای سوگند 
در کاخ ریاســت جمهوری کار خود را آغاز کــرد و همزمان 
تظاهرات گسترده ای تحت کنترل شدید نیروهای پلیس در 
بیرون کاخ ریاست جمهوری، در اعتراض به سیاست های 
اعالم شــده دولت جدید به خصوص در مخالفــت با ورود 
مهاجران برگزار شد. رویکرد تند و افراطی حزب موسوم به 
»آزادی« نسبت به مهاجرین،  سبب شده است تا مهاجرین 
و خصوصا مسلمانان اتریش نسبت به رویکرد دولت جدید 

نگران شوند.
از ســوی دیگر، همان گونه که تاکید شــد،  تشکیل 
دولت ائتالفی اتریــش در وین به هیچ  عنــوان خبر خوبی 
برای رجب طیب اردوغان و ســران حزب عدالت و توسعه 
نبوده است. دولت ائتالفی اتریش متشکل از حزب آزادی 
)وابســته به جریان راســت افراطی( و جریان راست میانه 
به رهبری »سباســتین کورتز«، فعالیت رسمی خود را آغاز 
کرده است. یکی از وجوه اشتراک دو جریان راست میانه و 
راست افراطی در اتریش، مخالفت مطلق با عضویت ترکیه 
در اتحادیه اروپاست. البته طی سال های گذشته نیز این 
مخالفت به صورت نسبی وجود داشت، اما تاسیس دولت 
ائتالفی میان دو جریان راســت میانه  و راســت افراطی، 
جایــی را برای بازگشــت ویــن از مواضع خود علیــه ترکیه 
باقی نگذاشــته اســت. رویکرد ملی گرایانه افراطی حزب 
دست راستی آزادی سبب شده است تا این کشور با عضویت 
ترکیه در اتحادیــه اروپا مخالفت کند. فراتــر از آن، حزب 
آزادی اساسا با بسیاری از قواعد، بنیان ها و اصول جمعی 
اتحادیه اروپا مخالفت دارد. بسیاری از تحلیلگران مسائل 
اروپــا از حضــور حــزب آزادی در دولت ائتالفــی اتریش 
به عنوان نمــاد بازگشــت اروپــا بــه دوران ملی گرایی یاد 

می کنند. 
هم اکنون مقامات ارشــد حزب عدالت و توســعه در 
مسیر عضویت در اروپای واحد به بن بست رسیده اند. بدون 
شک اســتقرار دولت ائتالفی در اتریش، موانع سختی را 
در مســیر مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا ایجاد 
خواهد کرد. از آنجا که عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا باید 
با موافقت همه اعضای این مجموعه همراه باشد، حداقل 
طی ۴ تا ۵ سال آتی اساسا نمی توان از پیشرفت در مذاکرات 
عضویت ترکیه در اروپای واحد سخنی به میان آورد. نکته 
قابل تامل اینکه مقامات اتریشــی بارها در مواضع رسمی 
خود اعالم کرده اند که با عضویت ترکیه در اروپا مخالفتی 
مبنایی و اساســی دارند. همچنین چنانچه دولت ائتالفی 

جدید اتریش اعالم کرده اســت، وین در صدد است دیگر 
بازیگران اروپایی را نیز برای مخالفت با عضویت ترکیه در 
اتحادیه اروپا  ترغیب کند. الزم به ذکر اســت که در برخی 
کشــورهای اروپایی در این خصوص اشــتراک نظر وجود 
دارد. ضمن اینکه اختالفات ترکیه و یونان بر سر قبرس نیز 
مانعی سخت و بزرگ در این مســیر محسوب می شود. به 
نظر می رسد هر اندازه ظهور جریان های راست افراطی در 
اروپای واحد بیشتر شود،  مسیر ترکیه برای عضویت در اروپا 

بسته تر خواهد شد. 
مقامات حزب عدالت و توسعه تصور می کردند پس 
از سال ۲۰۱۲ میالدی مســیر عضویت ترکیه در اتحادیه 
اروپا هموار تر می شــود اما این محاســبه کامال نادرســت 
بود. طی ســال های ۲۰۰۷ تــا ۲۰۱۲ میــالدی، »نیکال 
سارکوزی« رئیس جمهور اسبق فرانسه نیز به اتخاذ مواضع 
ضد ترکیه ای در اتحادیه اروپا شهرت داشت. او نیز اساسا 
با عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا مخالف بود. ســارکوزی 
معتقد بــود که در بهتریــن حالت ممکن، ترکیــه می تواند 
حکم یک »شریک با اولویت« را برای اتحادیه اروپا داشته 
باشد. اگرچه سارکوزی در انتخابات ریاست جمهوری سال 
۲۰۱۲ مغلوب »اوالند« نامزد حزب سوسیالیست شد، اما 
طی ســال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ نیز عمال اتفاقی در مسیر 
عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا رخ نداد و بالعکس، شاهد 
 تقابل بیشتر آنکارا و اروپای واحد و شکست عملی مذاکرات

 بودیم.
موضوع مهمی  که در ایــن خصوص باید مدنظر قرار 
داد، نوع مخالفت دولت جدید اتریش با عضویت آنکارا در 
اتحادیه اروپاست. دولت جدید اتریش مخالفت مبنایی با 
عضویت ترکیه در اروپای واحد را در دســتورکار قرار داده و 
حتی روی این مســاله به عنوان یکی از نقاط پررنگ حوزه 
سیاســت خارجی خود تاکید کرده است. این موضع گیری 
ســخت دولت جدید اتریش، واکنش مقامات ترکیه ای را 
برانگیخته است. »عمر چیلک«، وزیر امور اتحادیه اروپا 
و مذاکره کننده ارشــد ترکیه در این خصوص عنوان کرده 
اســت: »این اقدام دولت اتریش با اصــول و ارزش های 
دموکراسی مغایر اســت. دولت ائتالفی متشکل از راست 
میانه و احزاب راست افراطی، بدون تأخیر، حمله به اصول 
و ارزش های دموکراســی را آغاز کرده است.« او به دولت 
جدید اتریش اعالم کرده کــه با مذاکــرات اتحادیه اروپا 
برای الحاق ترکیه مخالف است و قصد دارد متحدانی برای 
دستیابی به این هدف خود در داخل اتحادیه پیدا کند. ولی 
سباستین کورتس وزیر امور خارجه سابق که اکنون رئیس 
حزب و نخست وزیر اتریش شده است، افکاری رادیکال تر 

از افراط گرایان راست دارد.
آنچه مســلم اســت اینکه نوع موضع گیری ســران 
اتریشــی نســبت به عضویــت ترکیــه در اروپــای واحد 
به گونه ای اســت که عمــال راهی بــرای مذاکــره میان 
وین و آنــکارا در این خصــوص وجود نــدارد. در هر حال 
به نظر می رســد طی ســال های آتــی، تقابــل اتریش و 
ترکیه بر ســر موضوعات مختلفی از جملــه روند برگزاری 
مذاکرات عضویــت ترکیه در اتحادیه اروپــا به نقطه اوج 
خود برسد؛ موضوعی که مسلما برای رجب طیب اردوغان 
و همراهانش خوشــایند نخواهد بود. همچنین اتریش از 
جمله کشــورهایی است که خواســتار لغو توافق اتحادیه 
اروپا و ترکیه بر ســر بحران پناهجویان است؛ درخواستی 
که احتماال بار دیگر و این بار به صورتی پررنگ تر از سوی 

مقامات اتریشی تکرار خواهد شد. 

پایان رویاهای اردوغان
ترکیه از اتحادیه اروپا دورتر می شود

جنگ بود، در پیش گرفت. بدین ترتیب مفهوم امنیت از نظر 
اسرائیل دوجنبه پیدا کرد: از یک سو دارای مفهوم سیاست، 
بدین معنا که اسرائیل حق دارد در همه مسائل جهان عرب 
اظهارنظر کند زیرا این مسائل در امنیت اسرائیل تاثیر دارد و 
از سوی دیگر مفهوم جغرافیایی دارد به معنای آنکه اسرائیل 
حق دارد مرزهای امن و شناخته شده ای داشته باشد و تنها 
این رژیم حق دارد که این مرزها را تعیین و ترسیم کند. عالوه 
بر قطعنامه هایی که ذکر شد، شورای امنیت سازمان ملل در 
دسامبر سال میالدی گذشته ۲۰۱۶ قطعنامه ای تصویب و 
تاکید کرد که هیچ تغییری در مرزهــای قبل از چهارم ژوئن 
۱۹۶۷ از جمله در رابطه با بیت المقدس به رسمیت شناخته 
نخواهد شــد، مگر اینکه طرف ها در مذاکرات بر سر آن به 

توافق برسند.
این قطعنامه با چهارده رای مثبــت و یک رای ممتنع 
در زمان دولت باراک اوباما به تصویب رســید. بدین ترتیب 
جامعه بین المللی با تصویب این قطعنامه ها هیچ گاه تجاوز 
رژیم صهیونیستی را به رسمیت نشناخت و اقدام اخیر دولت 
آمریکا مغایرت کامــل و جامع با ایــن قطعنامه ها و قوانین 
بین المللی داشت که بسیاری از راهکارهای به وجود آمده 
در خاورمیانه را با بحــران مواجه می کنــد. پیامدهای این 
انتقال کامال نابخردانه باعث تشــدید درگیری ها در مناطق 
مختلف ســرزمین های عربی و یهودی می شــود و جنگ 
داخلی و بحران منطقه ای وســیعی را در پی دارد. از طرفی 
اختــالف و درگیری در خود حاکمیت اســرائیل، مناقشــه 
احزاب راســت افراطی و احزاب چپ بر سر شورش طبقات 
مختلف مسیحیان و فلسطینیان و حتی معدودی از یهودیان 
را در پی دارد. همچنین تضعیف گروه های حامی مذاکرات 
صلح به رهبری جنبش فتح و قدرت گرفتن گروه های مقابل 
جنبش فتح مثل حماس که مقاومت را راه اصلی فلسطینیان 
می دانند و همین احتمال جنگ بین این گروه )حماس( با 
صهیونیست ها را تشدید می کند. انتقال سفارت از تل آویو 
به بیت المقدس همچنین احساســات اسالمی کشورهای 
منطقــه را تحریــک و باعث انزوای سیاســی کشــورهای 
حامی صلح و رژیم صهیونیستی در سطح منطقه ای خواهد 
شد. اما در سطح بین المللی نقض آشــکار و مسلم قوانین 
حقوقی و بین المللی است؛ تمامی سازمان های وابسته به 

ملل متحد این اقدام را نفی می کنند.
قطعنامه های ۴۷۸ و ۲۳۳۴ در شورای امنیت انضمام 
قــدس را غیر قانونــی خوانــد و در آن زمان چندین کشــور 
ســفارتخانه های خود را از قــدس به تل آویــو انتقال دادند 
و اکنون ســفارتخانه ای در قدس وجود نــدارد و همگی در 
تل آویو هستند. از نکات قابل توجه می توان به توافق اسلو 
اشــاره کرد که یهودی بودن قدس را رد کــرد و همین طور 
توافق چهارم ژنو، که این بیانیه را تاکید کرده است. همچنین 
با بیانیه هایی که طی روزهای اخیر از سوی اتحادیه اروپا در 
نفی و رد این انتقال صادر شده می تواند محلی برای اختالف 

این اتحادیه و آمریکا شود.
اکنــون اروپــا و آمریــکا و در کل جامعه ملــل نگران 
بحران های پس از این انتقال وشــکل گیری جریان های 
افراطــی وگروه های تروریســتی در اروپا و آمریکا هســتند 
و باتوجه به تشــدید این بحران هــا و اختالف هــا و وجود 
درگیری های احتمالی همگی این موارد می تواند بر اقتصاد 
رژیم صهیونیستی تاثیرات مخرب و منفی بگذارد و زیان های 

سنگینی بر پیکره اقتصادی این رژیم غاصب وارد کند.
در نهایت به نظر می رسد تصمیم تحریک آمیز و کامال 
بی خردانه  ترامپ مبنی بر به رسمیت شناختن قدس به عنوان 
پایتخت اســرائیل که بــا نادانی تمام و تخیــالت کودکانه 
تحوالت منطقه را نادیده گرفته نه تنها به صلح و سازش در 
منطقه منجر نمی شود؛ بلکه اعتبار و ارزش کشورهایی که به 
بی طرفی آمریکا در مذاکرات صلح اعتقاد داشتند را به طور 

کامل از بین می برد. 

علی گنجی
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متعاقب افزایــش نارضایتی های عمومــی از دونالد  
ترامپ، رئیس جمهــور جنجالی ایاالت متحــده آمریکا، 
برخی چهره های حــزب دموکرات از اکنون خــود را برای 
رقابــت بــا وی بــرای انتخابات ریاســت جمهوری ســال 
۲۰۲۰ آمــاده کرده اند. بســیاری از تحلیلگران مســائل 
آمریکا معتقدند اگر شــرایط فعلی در ایاالت متحده ادامه 
داشته باشــد، نامزد نهایی حزب دموکرات در سال ۲۰۲۰ 
قادر به شکســت  ترامــپ و راهیابی به کاخ ســفید خواهد 
بود. به عبارت بهتــر، احتمال تک دوره ای شــدن دوران 

ریاست جمهوری  ترامپ ) مانند جیمی  کارتر( باالست... 
اطمینان نســبی از شکســت  ترامــپ در انتخابات 
ریاســت جمهوری ســال ۲۰۲۰ ایاالت متحــده آمریکا، 
دموکرات ها را برای فتح دوباره کاخ سفید به تکاپو انداخته 
است. با این حال سوال اصلی اینجاست که نامزد نهایی 
حزب دموکــرات در انتخابــات ریاســت جمهوری آینده 
کیســت؟ گرچه رقابت های درون حزبی نامزد نهایی این 
حزب را تعییــن خواهد کرد، اما در میــان چهره هایی که 
تا کنون مورد توجه رســانه های آمریکایی قرار گرفته اند، 
نام دو نفر به شــدت خودنمایی می کند ؛ نخستین فردی 
که احتمــال کاندیداتــوری خــود را در ســال ۲۰۲۰ رد 
نکرده و در میان دموکرات ها نیز محبوبیتی نســبی دارد، 
جو بایدن،  معاون رئیس جمهور ســابق ایــاالت متحده 
آمریکاست. طی ماه های گذشته، برخی منابع آمریکایی 
از احتمــال کاندیداتوری جــو بایدن، معــاون اوباما در 

انتخابات ریاســت جمهوری ســال ۲۰۲۰ خبر داده اند. 
بایدن نیز در برخی اظهارات خود نســبت به این موضوع 
ابراز عالقه کرده اســت. البته وی هنــوز قطعا از حضور 
خود در این صحنه سیاســی خبــر نداده اســت. معاون 
رئیس جمهوری سابق آمریکا اخیرا در این خصوص اظهار 
کرده اســت: »برای انتخابات ریاســت جمهوری ســال 
۲۰۲۰ مطمئن نیستم اما به دنبال تزریق خون جدیدی به 
رگ های حزب دموکرات به منظور بازگرداندن آن به کاخ 
سفید هســتم. اگر هیچ کس برای کاندیداتوری پا پیش 
نگذارد او از دادن شانس مجدد به کاندیداتوری خودش 
اســتقبال خواهــد کــرد. درحال حاضر من هیــچ کاری 
برای کاندیداتوری انجام نمی دهم. من اســمی  از کسی 
نمی برم. پولی جذب نمی کنم. با کسی صحبت نمی کنم 

اما مسلما باید یک اتفاقی رخ دهد....«
همان گونــه که از اظهــارات بایــدن بر می آید، وی 
برای شــرکت در رقابت های انتخابات ریاســت جمهوری 
سال ۲۰۲۰  بی میل نیست. نکته جالب توجه اینکه انتشار 
برخی نظرسنجی ها در خصوص افزایش محبوبیت بایدن 
در نزد شهروندان آمریکایی، انگیزه وی را برای شرکت در 
آوردگاه سیاسی ســال ۲۰۲۰  افزایش داده است. چندی 
پیش، پایگاه اینترنتی کنگره آمریکا )هیل( به انتشار نتایج 
یک نظرســنجی در خصوص انتخابات ریاست جمهوری 
سال ۲۰۲۰ پرداخت. بر اساس این نظرسنجی، جو بایدن، 
معاون رئیس جمهور سابق آمریکا در رقابت های احتمالی 
ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ با  ۱۱امتیاز از دونالد  ترامپ، 
رئیس جمهور کنونی این کشور پیش است. در نظرسنجی 
موسسه پلیتیکو-مورنینگ کانسالت مشخص شده است 

که ۴۶ درصد از رای دهندگان در رقابت های ســال ۲۰۲۰ 
از بایدن حمایت خواهند کرد. در حالی که میزان حمایت 
از  ترامپ ۳۵ درصد است. نکته جالب توجه اینکه حتی در 
میان سفید پوستان آمریکایی نیز میزان محبوبیت بایدن از  
ترامپ بیشتر است. به عبارت بهتر، اگر بایدن در انتخابات 
ســال ۲۰۲۰ کاندیــدا شــود، رای برخی سفید پوســتانی 
که در انتخابات ریاســت جمهوری ســال ۲۰۱۶ به  ترامپ 
 رای داده بودنــد بــه ســبد آرای وی و دموکرات هــا واریز 

خواهد شد.  
یکی دیگــر از سیاســتمدارانی کــه از وی به عنوان 
نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاســت جمهوری سال 
۲۰۲۰ یاد می شود، برنی سندرز، ســناتور ۷۵ ساله و نامزد 
رقیب هیالری کلینتــون در انتخابات ریاســت جمهوری 
سال گذشته است. مطابق نظرسنجی های صورت گرفته 
در آمریکا، ســندرز از محبوب ترین چهره های سیاسی در 
این کشور محسوب می شود. وی در رقابت های انتخاباتی 
سال گذشــته، عمال  مغلوب البی های پشــت پرده سران 
حزب دموکــرات و حمایت های آنها از هیــالری کلینتون 
 شد. بســیاری از تحلیلگران مســائل آمریکا معتقدند اگر 
برنی ســندرز به عنوان نامزد نهایی حزب دموکرات معرفی 
می شد و به رقابت با دونالد  ترامپ، نامزد جمهوریخواهان 
می پرداخت، می توانســت با اختالف ۱۵ درصد بر رقیب 
خود فائق آمده و راهی کاخ سفید شود. در هر حال، سندرز 
در برخی اظهارات خود به صورت تلویحی حضور و شرکت 
خــود در رقابت هــای انتخابات ریاســت جمهوری آتی در 

آمریکا را مورد تایید قرار داده است. 
هم اکنون دموکرات ها در صدد پیروزی در انتخابات 
میــان  دوره ای ســنا و مجلــس نماینــدگان )انتخابــات 
میاندوره ای کنگــره در ســال ۲۰۱۸( و تصاحب اکثریت 
کنگره هستند تا از این طریق مسیر راهیابی به کاخ سفید در 
انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ را برای خود هموار 
 کنند. اما باید این حقیقت را مدنظــر قرار داد که معادالت 
درونی دموکرات ها پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 
۲۰۱۶ به شدت بر هم ریخته است. در این میان، افزایش 
محبوبیت حزب دموکرات طی یک ســال اخیــر، صرفا به 
دلیل به هم ریختگی های موجــود در دولت دونالد  ترامپ 
است. همان گونه که مشاهده می شود، اصلی ترین نقطه 

قوت دموکرات ها، ضعف دولت  ترامپ است!
سیاســتمدار دیگری که هنوز حضــور یا عدم حضور 
خود در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ 
را اعالم نکــرده، هیالری کلینتون نامزد شکســت خورده 
دموکرات ها در انتخابات ریاســت جمهوری ســال ۲۰۱۶ 
اســت. بســیاری از طرفداران حزب دموکرات معتقدند با 
شکســت کلینتون در انتخابات ریاســت جمهوری ســال 
گذشــته، دیگر بازگشــت وی بــه رقابت هــای انتخاباتی 
معنایی نــدارد. نباید فرامــوش کرد که هیــالی کلینتون 
یک بار نیز در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۸ و در 
رقابت های درون حزبی آن سال، مغلوب باراک اوباما شد 
و درنهایت از راهیابی به دور پایانی انتخابات باز ماند. حتی 
البی قوی بیــل کلینتون در حزب دموکرات نیز نتوانســته 
است در دو انتخابات ریاســت جمهوری سال های ۲۰۰۸ 
و ۲۰۱۶ میالدی کمک شایانی به هیالری کلینتون کند. 
نکته مهم تــر اینکه پرونده ایمیل هــای جنجالی کلینتون 
همچنان مفتوح اســت. این پرونده و طرح دوباره آن، بار 
دیگر می تواند به پاشنه آشــیل سیاســی وزیر امور خارجه 
اســبق ایاالت متحده آمریکا تبدیل شــود. حتــی به نظر 
می رســد حس انتقام گیری هیالری کلینتون از  ترامپ نیز 
نتواند کمکی به وی در راستای پیروزی بر دیگر نامزدهای 
مطرح حزب دموکرات مانند بایدن و سندرز کند؛ موضوعی 
که به نظر می رسد هیالری کلینتون و هوادارانش هنوز آن 

را درک نکرده اند...  

بخت بایدن 
رقابت دموکرات ها برای فتح کاخ سفید آغاز شد
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دونالد  ترامپ، رئیس جمهــور ایاالت متحده آمریکا 
روزهای پرتالطمی  را سپری می کند. نظرسنجی های اخیر 
نشــان می دهد که محبوبیــت  ترامپ به حــدود ۳۵ درصد 
رســیده و اکثر شــهروندان آمریکایی خواســتار استعفای 
وی از قدرت هستند. از ســوی دیگر، محبوبیت  ترامپ در 
میان جمهوریخواهان نیز کاهش یافته است. این مساله 
می تواند روی انتخابات میا ن دوره ای کنگره در سال ۲۰۱۸ 
تاثیرگذار باشــد ؛ انتخاباتی که کمتر از یک ســال به زمان 

برگزاری آن زمان باقی مانده است.
ســران حــزب جمهوریخــواه همچنــان در مقابــل 
معمایی به نام دونالد  ترامپ ســردرگم مانده اند. هر اندازه 
محبوبیــت  ترامپ کاهش پیدا می کند، احتمال شکســت 
جمهوریخواهان در انتخابات میان دوره ای کنگره ســال 
جدید میــالدی )۲۰۱۸( نیــز افزایش پیــدا می کند. طی 
هفته های اخیــر، نگرانی جمهوریخواهان نســبت به این 
موضوع افزایش یافته است. شکســت جمهوریخواهان 
در ایالت جنوبــی و محافظه کار آالباما ســبب شــد تا پس 
از ۲۵ ســال، شــاهد راهیابی ســناتوری دموکــرات از این 
ایالت به سنای آمریکا باشــیم. مهم تر اینکه اگر بتوانند با 
پیروزی در این رقابت انتخاباتی، اکثریت کنگره را در اختیار 
گیرند، زمینه بــرای پیروزی آنها در رقابت هــای انتخابات 
ریاست جمهوری ســال ۲۰۲۰ فراهم خواهد شد. واقعیت 
امر این اســت که شــهروندان آمریکایی به شــدت نسبت 
به عملکــرد   ترامــپ در راس معادالت سیاســی و اجرایی 
ایاالت متحده ناراضی هســتند. این نارضایتــی خود را در 
نظرسنجی های متعدد صورت گرفته در ایاالت و شهرهای 

مختلف آمریکا نشان داده است.
در اینجا دوباره تاکید می شود که پیروزی داگ جونز، 
دموکــرات در انتخابات ایالــت آالباما، نقطه آشکار ســاز 
شکســت جمهوریخواهان در انتخابات کنگره محســوب 
می شــود. »روی مور«، نامزد مورد حمایت  ترامپ در این 
انتخابات، با اختالف حدود ۲۰ هزار رای از »داگ جونز«، 
نامزد حــزب دموکرات، شکســت خورد. ایــن درحالی بود 
که  ترامــپ نهایت تالش خــود را برای حمایــت از مور در 
انتخابات آالباما صورت داد. بسیاری از تحلیلگران مسائل 
آمریکا، شکســت روی مور را به مثابه شکســت مشــترک  

ترامــپ و جمهوریخواهــان در انتخابــات اخیــر ارزیابی 
می کنند. هم اکنون شــاهد حضور ۴۹ سناتور دموکرات در 
سنای آمریکا هستیم. بنابراین  جمهوریخواهان با اکثریتی 
شکننده سنا را در کنترل گرفته اند. اگر این نسبت معکوس 
شود و بر هم بریزد )که احتمال آن نیز زیاد است(،  ترامپ 
در تقابل مستقیم با سنای آمریکا قرار خواهد گرفت. ضمن 
آنکه برخی سناتورهای حزب جمهوریخواه مانند مک کین، 
جف فلیک، راند پال و...  نیز از  مخالفان سیاســی  ترامپ 
محسوب می شوند.از این رو بین سال های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ 
میالدی شاهد تشــدید تقابل کنگره و کاخ سفید خواهیم 
بود. سران حزب جمهوریخواه که در سال ۲۰۱۶ میالدی 
حمایت خود را از دونالد  ترامپ اعالم کرده بودند، هم اکنون 
در معرض تصفیه حســاب سیاسی شــهروندان آمریکایی 
قرار گرفته اند. حتی برخی افرادی کــه کماکان از  ترامپ 
حمایت می کنند، از عملکرد وی رضایــت چندانی ندارند. 
نظرسنجی مشترک آسوشیتدپرس و مرکز پرس-نورک نشان 
می دهد که تنها کمتر از ۲۵ درصد از شهروندان آمریکایی 
از عملکرد  ترامپ در کاخ ســفید رضایت دارند و در مقابل، 
اکثر شهروندان آمریکایی نسبت به حضور  ترامپ در قدرت 

نگاهی منفی دارند.
همان گونه که تاکید شد، شکست جمهوریخواهان 
در انتخابات میان دوره ای ســال ۲۰۱۸ کنگــره می تواند 
مقدمه ای برای شکست آنها در انتخابات ریاست جمهوری 
ســال ۲۰۲۰ باشــد. از این رو جمهوریخواهان نســبت به 
انتخابات سال نوی میالدی نگاه ویژه ای دارند. آوردگاهی 
که در آن دموکرات ها شــانس بیشــتری بــرای پیروزی و 
تصاحب اکثریت ســنا و حتی مجلس نمایندگان دارند. در 
این میان، جمهوریخواهان حتی توانایی اقناع طرفداران 
حزب خود بــرای رای مجدد بــه  ترامــپ را ندارند. همین 
مساله قدرت مانور انتخاباتی  ترامپ را )خصوصا در ایاالت 
 PRRI پاندولی( محــدود خواهد کرد. موسســه تحقیقاتی
یک نظرســنجی جدیــد انجــام داده که طبــق نتایج آن، 
۳۱درصد جمهوریخواهان مایل هســتند یک نامزد جدید 
برای انتخابــات ریاســت جمهوری ۲۰۲۰ معرفی شــود. 
آنها دیگر حاضر نیســتند از دستور ســران حزب خود مبنی 
بر رای دادن بــه دونالد  ترامپ اطاعت کننــد. این در حالی 
است که  ترامپ می تواند به صورت خودکار و بدون برگزاری 
رقابت های درون حزبی، در انتخابات ریاست جمهوری سال 
۲۰۲۰ کاندیدا شــود. به عبارت بهتــر، اگر  ترامپ تصمیم 
بگیرد بار دیگر در رقابت های انتخابات ریاســت جمهوری 

آمریکا شرکت کند، وی عمال دیگر رقیب جمهوریخواهی 
نخواهد داشــت. همین مســاله نگرانی های ســران این 
حزب را افزایش داده اســت. حضور دونالد  ترامپ در راس 
معادالت سیاســی و اجرایی ایاالت متحــده، نه تنها مولد 
بحران های زیادی در حوزه سیاست خارجی این کشور بوده ، 
بلکه نارضایتی های سیاسی و اجتماعی را در داخل آمریکا 

تشدید کرده است. 
آنچه مسلم است اینکه ســال ۲۰۱۸ میالدی، برای 
دونالد  ترامــپ و متعاقبا جمهوریخواهــان ایاالت متحده 
آمریکا حکم سالی سخت و سرنوشت ساز را دارد. شکست 
احتمالــی جمهوریخواهــان در انتخابات میــان دوره ای 
کنگره، از یک سو منجربه تقابل شدید کنگره و کاخ سفید 
و از سوی دیگر، منجر به افزایش احتمال شکست بازهای 
آمریکا در انتخابات ریاســت جمهوری سال ۲۰۲۰ خواهد 
شد. در نتیجه شکســت جمهوریخواهان در سال ۲۰۱۸، 
تالش برخی سران و ســناتورهای ارشد و مطرح این حزب 
برای وادار کردن  ترامپ مبنی بر کناره گیری از قدرت افزایش 
خواهد یافت. در حال حاضر نیز برخی ســناتورهای حزب 
جمهوریخواه نسبت به حضور  ترامپ در کاخ سفید نگاهی 

منفی و بدبینانه دارند. 
آنها معتقدند گره خوردن سرنوشت حزب متبوعشان 
بــه عملکــرد دونالــد  ترامــپ، آینــده سیاســی تاریکی را 
پیــش روی جمهوریخواهان قــرار خواهد داد. از ســوی 
دیگر، برخی جمهوریخواهان چــاره ای جز ادامه حمایت 
از  ترامــپ نمی بینند. اگرچــه  ترامپ در جریــان انتخابات 
ریاست جمهوری ۲۰۱۶ ایاالت متحده آمریکا بارها اعالم 
کرد تعلقی به حزب جمهوریخواه ندارد و حتی حاضر است 
به عنوان نامزدی مستقل در انتخابات حضور پیدا کند، اما در 
نهایت با حمایت حزب جمهوری خواه و به عنوان نامزد نهایی 
این حزب به مصاف »هیــالری کلینتون« نامزد دموکرات 
رفت. برخی تحلیلگران مســائل آمریکا تاکید کرده اند که 
اعالم نامزدی رسمی  ترامپ از سوی جمهوریخواهان )در 
انتخابات ریاست جمهوری ســال گذشته( بدترین ریسک 
و قمار سیاســی این حزب در طول دو دهه اخیر محسوب 
می شــود ؛ قماری که نتیجه ای جز شکســت برای بازهای 
آمریکایی نخواهد داشــت. در هر حال، جمهوریخواهان 
با اضطــراب و نگرانی مشــغول رصد معادالت سیاســی و 
اجتماعی کشورشان هســتند ؛ اضطرابی که در سال آینده 
و خصوصا در ماه های منتهی به برگــزاری انتخابات میان 

دوره ای کنگره تشدید خواهد شد.  

شکست جمهوریخواهان در ایالت آالباما، آنها را نگران کرده است 

نگرانی  ترامپ از انتخابات سال 2018 کنگره
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رقابت هــای منطقــه ای و بین المللــی و تنش ها در 
مناسبات آمریکا و روسیه ابعاد تازه ای یافته است. 

از طرفی روسیه برای مقابله با تهدیدات روزافزون ناتو 
و مقابله یا برتری طلبی دریایی آمریکا، راهبرد جدید دریایی 
خود را آغاز کرده است. بر اساس برخی گزارش ها برگزاری 
رزمایش های مشترک نظامی، افزودن ناوهای هواپیمابر و 
ناوهای جنگی، بهره گیری از توان موشک های دریاپایه و 
سامانه های جدید رزم دریایی، اساس این راهبرد را تشکیل 
می دهد.از طرف دیگــر، آمریکا برای مقابلــه با »تهاجم 
روســیه«، ۱۶۰ میلیــون پوند صرف احــداث پایگاه های 
هوایی خواهــد کرد. به نوشــته روزنامه اکســپرس، چاپ 
انگلیس، فرودگاه های نظامی، پایگاه های آموزشی و دیگر 
تاسیسات نظامی، قرار است در آن سوی شرق اروپا نزدیک 

مرزهای روسیه  و نیز در ایسلند و نروژ احداث شوند. 
بر اســاس این گزارش این اقدام بخشــی از »ابتکار 
بازدارندگی اروپا« به ارزش سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون پوند 
اســت که با هدف »اطمینان بخشی« به متحدان اروپایی 

ناتو صورت می گیرد. 
در پی انتشار این گزارش، مســکو امروز از واشنگتن 
خواست تســلیحات هســته ای خود را از خاک اروپا خارج 
کند. بر اســاس اعــالم وزارت امور خارجه روســیه، حدود 
۲۰۰ بمب آمریکایی در اروپا مســتقر شــده است. در یکی 
از گزارش های »ابتکار بازدارندگی اروپا« آمده است: »در 

حالی که به رسیدگی به )مسائل ناشــی از( فضای امنیتی 
توام با تغییر و تحــوالت در اروپا ادامــه می دهیم، تامین 
مالی »ابتکار بازدارندگی اروپا« موجب افزایش توانمندی 
ما بــرای بازدارندگی در برابر تجاوز روســیه و شکســت آن 
می شود. عالوه بر این، این سرمایه گذاری های چشمگیر 
موجب تقویت حمایت آمریکا از دفاع جمعی متحدان ما در 
ناتو  و تقویت امنیت و توانمندی های شرکای آمریکایی مان 

می شود.« 
در چارچــوب ایــن تالش هــا، ۹ پایــگاه، از جملــه 
پایگاه های مســتقر در لتونی، اســلواکی، مجارســتان، 
رومانی و لوکزامبورگ مدرن سازی خواهند شد. جنگنده های 
رادارگریز پیشرفته، همچون جنگنده های Raptor ۲۲-F و 
F-۳۵  و تجهیزات شناسایی که برای تعقیب زیردریایی های 
روســیه به کار می رونــد، به طــور موقت در ایــن پایگاه ها 

نگهداری خواهند شد. 
بنیاد کارنگی درباره علت افزایش تنش در مناســبات 
واشنگتن و مسکو به بازگشت روسیه به سپهر جهانی قدرت 
و ابزار سیاست گذاری که مســکو در سال های اخیر به کار 
گرفته تا عناصر نظم بین المللــی آمریکایی را تضعیف کند 
اشاره می کند. بر اســاس این گزارش دستورکار بین المللی 

کرملین عبارت است از: 
۱- مسکو برای اعمال نفوذ و گسترش جای پای خود 
در صحنه  جهانی بر ابزار مالی، انرژی، تجاری، ســایبری، 
اطالعاتی، نظامی و دیپلماتیک نســبتا ارزانی تکیه کرده 

است. 
۲- کرملیــن از خطاهــای غــرب و شــدت گرفتــن 

رقابت بزرگ
ادامه تنش در مناسبات آمریکا و روسیه

احساســات ضدتشــکیالتی در اروپا و آمریکای شمالی به 
سود خود بهره جویی کرده است. 

۳- روســیه به تالش خود ادامه می دهد تا خالء های 
قدرت را که در نتیجه سیاست خارجی » نخست آمریکا« ی 

دونالد  ترامپ، رئیس جمهور آمریکا بر جا می ماند پر کند. 
البته برای کاخ سفید طراحی و اجرای واکنشی کارآمد 
به فعالیت های روســیه در صحنه جهانــی چالش برانگیز 
است. شاید به همین علت آمریکا سعی می کند با اقداماتی 
از افزایش غیر قابل کنترل تنش در مناسبات خود با روسیه 

جلوگیری کند. 
از جملــه ایــن اقدامــات می تــوان بــه »همکاری 
اطالعاتی آمریکا با مســکو درباره یک حمله تروریســتی 
برنامه ریزی شــده درسن پترزبورگ« اشــاره کرد. دیمتری 
پسکوف، ســخنگوی کرملین  در واکنش به این همکاری 
اعالم کرد همــکاری اطالعاتی آمریکا دربــاره یک حمله 
برنامه ریزی شده در سن پترزبورگ کمک کرد تا جان بسیاری 
از افراد نجات پیدا کند و روسیه و آمریکا باید تالش کنند تا 
این همکاری ها در آینده نیز به همین شکل ادامه پیدا کند. 
پسکوف امروز در کنفرانس مطبوعاتی با خبرنگاران تاکید 
کرد این همــکاری اطالعاتی را نمی تــوان چیزی جز یک 
نمونه ایده آل از همکاری در مبارزه با تروریسم توصیف کرد. 
مقامات آمریکایی و روســی دیروز در نمایشی نادر از 
همکاری دوجانبه به رغم اختالفات اخیر میان دو کشــور 
اعالم کردند آمریکا اطالعاتی در اختیار روسیه قرار داد که 
کمک کرد تا یک حمله بمب گذاری مرگبار در سن پترزبورگ 

خنثی شود.  

عبدالرضا خلیلی
کارشناس بین الملل
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اخیرا رسانه ها و تحلیلگران زیادی از نزدیکی آشکار 
و پنهان بازیگرانی در منطقه ســخن گفته اند که تا چندی 
پیش، رقیب و دشمن یکدیگر تلقی می شدند و در سالیان 

اخیر، روابط پرتنشی با یکدیگر داشته اند. 
بر اســاس این گزارش ها بعضی کشــورهای عربی 
- از جمله عربســتان ســعودی- و رژیم اســرائیل با هدف 
مقابله بــا محور مقاومت اســالمی به صــورت مخفیانه به 
ســمت تقویت روابط دوجانبه پیش می روند. این در حالی 
اســت که رژیم صهیونیســتی بســیاری از ســرزمین های 
اســالمی را اشــغال کرده و محور مقاومــت در دهه های 
گذشــته مهم تریــن ســد در برابــر زیاده خواهــی و ادامه 
اشــغالگری رژیم صهیونیســتی بــوده اســت بنابرایــن 
عربســتان بــه دلیــل ادعــای  ام القــرای جهان اســالم 
 بــوده بایــد در صــف اول مقاومــت اســالمی قــرار گیرد

 نه در جبهه صهیونیستی. 
مرکز مطالعات خاور نزدیک در واشنگتن اعالم کرده 
علنی شــدن روابط عربستان ســعودی و )رژیم( اسرائیل، 
بزرگ ترین رویداد غافلگیرکننده ســال است که در حقیقت 

پس از دیدار تاریخی دوری گولــد، مدیرکل وزارت خارجه 
)رژیم( اسرائیل با انور عشــقی، ژنرال بازنشسته سعودی و 

فرد بسیار نزدیک به خاندان آل سعود رخ داد.
مدیرکل وزارت امــور خارجه رژیم صهیونیســتی هم 
چندی قبل اذعان کرده بود که تل آویو با کشورهای عربی 
به صــورت محرمانه ارتبــاط برقرار کرده اســت و »یووال 
اشــتینیتز«، وزیــر انــرژی رژیم صهیونیســتی نیز چندی 
پیش، از ســفر خود بــه صــورت محرمانه به کشــورهای 
حاشیه خلیج فارس از جمله امارات خبر داده بود. این سفر 
تحت تدابیر شــدید امنیتــی و همزمان با اجــرای برجام و 
رفع تحریم های اقتصادی ایــران صورت گرفت. بنیامین 
نتانیاهو، نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی نیــز در آخرین 
نشست داووس  د رخصوص تاثیر برجام بر ارتباطات و حتی 
نیازهای مالی تمام  ناشــدنی رژیم متبوعه اش به دوستان 
جدید اسرائیل اشاره کرده و گفته بود که عربستان سعودی 
این مساله را پذیرفته که )رژیم( اسرائیل برای ریاض بیشتر 
یک متحد است.  روزنامه وال اســتریت ژورنال هم اعالم 
کرده است که تشدید تنش میان ریاض و تهران موجب شده 
تا تل آویو بیش از گذشته به بهبود روابط با عربستان امیدوار 
شود. »دور گلد« سرپرست وزارت خارجه رژیم صهیونیستی 
هم تالش هایش برای تحکیم روابط با کشورهای منطقه را 

اشتباهات راهبردی
سران عرب به تل آویو نزدیک شده اند

با هدف مقابله با نفوذ ایران تشدید کرده است. 
گلد به وال اســتریت ژورنال گفته است روشن است 
که منافع اسرائیل و بســیاری از کشــورهای عرب سنی با 
یکدیگــر همخوانــی دارد، به خصوص باتوجه بــه اینکه 
هر دو طرف با چالــش هویتی در منطقه مواجه هســتند. 
با ایــن حال وال اســتریت ژورنــال تصریح کــرد وضعیت 
فلســطین و مخالفــت افــکار عمومی کشــورهای عربی 
با )رژیم( اســرائیل موجب شــده تا ســران این کشــورها 
نتوانند روابط دیپلماتیک رســمی با تل آویو داشته باشند. 
یک مقام صهیونیســتی می گوید تا زمانی که یک توافق 
صلح بین )رژیم( اســرائیلی ها و فلسطینی ها امضا نشود، 
روابط دیپلماتیک آشــکار بعید اســت، اما هم راستا شدن 
طرفین در حال رخ دادن اســت، حتی با وجــود اینکه روند 
مذاکرات صلــح متوقف شــده اســت. اما چــرا به یکباره 
عرب ها تصمیــم به آشــکار کردن رابطــه ای کرده اند که 
 زمانــی از بزرگ ترین »تابو«هــای موجــود در خاورمیانه 

محسوب می شد؟ 
به نظر می رسد جواب این پرسش را باید در اشتباهات 
راهبردی کشــورهای عربی در تحوالت منطقه - به ویژه در 
زمینه توافق هســته ای )برجام(، تحوالت سوریه، عراق، 
یمن، بحرین و لبنان و پدیده داعش - و در نتیجه تاثیر آن 
بر کاهش اعتبــار حاکمیت های عربی نــزد افکار عمومی 
خود و جهان اســالم ارزیابی کرد.  طبیعتا هر قدر جایگاه و 
منزلت دولت ها نزد افکار عمومی خود ضعیف تر شود نیاز و 
وابستگی آنها به کشورهای بیگانه بیشتر و در نتیجه دادن 

امتیازات به آنها امکان پذیر تر است.  

امین نجار
کارشناس بین الملل
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نیکولــو ماکیاولــی از نام هــای خاصــی اســت که در 
گفتارهای عمومی بســیار کاربرد دارد. آنچه همگان عمدتا 
به او ارجاع می دهند مربوط اســت به عمده بحث های او در 
کتاب »شهریار« که نظریه ای بود برای زمامداری و حکومت 
بر مردم. نظریه ای کــه او بنیاد آن را حــول روش و هدف در 
سیاست تعریف کرد: هدف عمل سیاسی دستیابی به قدرت 
است و بنابراین محدود به هیچ حکم اخالقی نیست و استفاده 
از هر وســیله ای در سیاست برای پیشــبرد اهداف آن مجاز 
است. با اســتناد به متن »شــهریار« در گفتارهای عمومی 
این طور جاافتاده که ماکیاولی سیاســت را بــه کل از اخالق 
جدا می دانســت، در زمینه سیاست ســکوالر بود و تکنسین 
کلبی مســلک قدرت. اما نتیجه گیری از نظریــه ماکیاولی و 
تعیین تکلیف در برابــر آن به این راحتی ها نیســت. چنانکه 
دست کم دو دسته تفسیر عمده و رایج از ماکیاولی وجود دارد: 
دسته اول، تفسیر عامیانه و مبتذل معروف به »ماکیاولیسم« 
است که ماکیاولی را نظریه پرداز واقع گرا و بی اعتنا به اخالق 
می داند که می خواهد به هر قیمتی قدرت را کسب و حفظ کند. 
دسته دوم، تفسیر دموکراتیک و جمهوریخواهانه است که از 
یک طرف با ماکیاولی مردم را  ترغیب به محکومیت اخالقی 
سیاست شهریاران می کند و از ســوی دیگر، مردم را با اسرار 
اعمال غیراخالقی شهریاران آشنا و آنها را  ترغیب به مبارزه علیه 
آنان می کند. از این دسته تفاسیر می توان به آرای فوسکولو 
و روســو اشــاره کرد، همچنین به متفکرانی چون فرانسیس 
بیکن که می نویسد: »ما به کسانی چون ماکیاولی مدیونیم 

تاریخ موسیقی غرب

کتاب »تاریخ موسیقی غرب« نوشته ج. پیتر 
برک هولدر، دانلد جی گراوت و کالود و. پالیســکا 
که کامران غبرایی آن را به فارســی  ترجمه کرده، با 
 »A History of Western Music« عنوان اصلــی
در انتشــارات نورتون آمریکا که یکی از موفق ترین 
ناشــران ایاالت متحده است، منتشــر شده است. 
کتاب »تاریخ موســیقی غــرب«  که بــه زبان های 
مختلــف  ترجمه و تاکنــون ٩ ویرایش نیــز در طول 
سال های مختلف روی نسخه  اصلی آن انجام شده، 
بیش از نیم قرن است که به عنوان یکی از کتاب های 
اصلی و مرجع دانشــجویان موســیقی به حســاب 
می آیــد. ویرایش هایی کــه روی آن انجام شــده، 
زبان متن را برای دانشــجویان امروزی قابل فهم تر 
و ســاده تر کرده بی آنکه از محتوای  اصلی بکاهد. 
ویژگی قابل مالحظه »تاریخ موســیقی غرب« این 
است که هر خواننده ای می تواند باتوجه به عالقه، 
عنوان موردنظر خــود را از فهرســت انتخاب کند و 
صرفا قســمتی از کتاب را مطالعه کند. خواندن این 
کتــاب نه تنها خواننده را از سرگذشــت موســیقی و 
موسیقی دانان آگاه می کند، بلکه به او نشان می دهد 
که موســیقی و هنر از اجــزای جدایی ناپذیر جامعه 
بشری بوده است. همچنین با اطالع یافتن از تاریخ 
موســیقی می توانیم فهم بهتری از موســیقی های 
گذشــته و حال پیدا کنیم. روایت هــای متعددی از 
تاریخ موسیقی وجود دارد و بسیاری از این روایت ها 
هم به فارسی ترجمه شده اند؛ تفاوتی که این کتاب 
نسبت به سایر کتاب های مشابه دارد را می توان در 
نوع نگاه نویسندگان آن به تاریخ دانست. کتاب تاریخ 
موسیقی غرب در شش بخش که براساس دوره های 
بلند تاریخی از یکدیگر جدا شــده اند، نوشــته شده 
اســت و ٣6 مدخل دارد. هر بخــش از این کتاب با 
مقدمه ای درباره وضعیت اجتماعی و سیاسی روزگار 
زمان خود آغاز می شــود و تالش می کند تا خواننده 
را در جریان اتفاقات هر دوره قــرار دهد و همچنین 
نحوه توسعه و پیشــرفت را در هر زمان نشان دهد. 
در معرفــی این کتاب آمــده اســت: »خواندن این 
کتاب به شــما کمک می کنــد تا از وضعیــت تاریخ 
و جغرافیــای آن دوران آگاه شــوید. کتــاب تاریخ 
موسیقی غرب شکل گیری موسیقی غربی و تغییرات 
آن در هر دوره، از عصر باســتان تا امروز را به شــما 
نشان می دهد. در هر فصل به سبک های گوناگون 
هر دوره پرداخته شده و از آهنگ سازان، ژانرها و آثار 

برجسته آن دوران سخن گفته شده است. 

مراســم روز وحــدت حــوزه و دانشــگاه و رونمایی از 
کتاب های »فطــرت«  و »معــاد« برگرفته از آثــار آیت الله 
جوادی آملی و تجلیل از پژوهشگران برتر سازمان »سمت«، 
با حضور احمــد احمدی رئیس ســازمان مطالعــه و تدوین 
)سمت(، مهدی گلشنی عضو شورای عالی انقالب فرهنگی، 
حجت االسالم  مرتضی جوادی آملی رئیس بنیاد بین المللی 
علوم وحیانی اســراء، وحید احمدی دبیرکل شــورای عالی 
عتف، مشــاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس مرکز 
تحقیقات علمی و جمعی از شخصیت های فرهیخته حوزوی 
و دانشگاهی، در سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی 
دانشــگاه ها )ســمت( برگزار شــد. در این نشست مهدی 
گلشنی، عضو شــورای عالی انقالب فرهنگی در سخنانی 
با موضوع »اهمیت وحدت حوزه و دانشــگاه و نقش آن در 
توسعه علوم انسانی اسالمی« گفت: »در گذشته بین علم 
و دین، دوتایی و جدایی وجود نداشت؛ تا جایی که از منظر 
علما پرداختن به علم عبادت تلقی می شد. به مرور علم جدید 
طی چند قرن تفکر پوزیتیویســمی  را بر فضای دانشگاه ها 
حاکم کرد و تا امروز نیز شاهد آثار سوء آن هستیم.« مهدی 
گلشــنی در باب وحدت حوزه و دانشــگاه گفت: »منظور از 

وحدت حوزه و دانشــگاه آن اســت که جهان بینی اسالمی 
بر فضای دانشگاه ها حاکم شود. حوزه توان باالتر از آنچه 
تاکنون شاهد بوده ایم را در این زمینه داراست که بتواند تفکر 
اسالمی را به دانشگاه ها عرضه و آن را حاکم کند تا بتوانیم 
از جهان بینی پوزیتیویســمی  به جهان بینی الهی و اسالمی 
حرکت کنیم.«  او ادامه داد: »باید جلســات مشترکی برای 
بررسی مسائل علم روز و جنبه های پیرامونی آن بین بزرگان 
حوزه و دانشــگاه تشکیل شــود. در واقع الزمه حاکم شدن 
تفکر و جهان بینی اسالمی بر دانشــگاه ها، تعامل جدی تر 
میان حوزه و دانشــگاه در زمینه های تخصصی و کلی است 
و ماحصل آن بایــد در قالب کتاب منتشــر شــوند.« عضو 
شــورای عالی انقالب فرهنگی یادآور شد: »حوزه می تواند 
نقش بسیاری در اصالح فرهنگ دانشگاه ها که متأسفانه در 
شرایط فعلی وضعیت نامطلوبی دارد، داشته باشد. امروز در 
دانشگاه های ما تفکر اسالمی حاکم نیست، بلکه مخلوطی 
از تفکرات مختلف وجود دارد. حــوزه نیز نباید به چند کتاب 
معارف یا حوزه های همچون جامعه شناســی، روانشناسی 
و اقتصاد اکتفا کند. همکاری حوزه و دانشــگاه می تواند در 

احیای علوم انسانی در جامعه موثر باشد.« 

 حاکمیت جهان بینی اسالم 
مهدی گلشنی 

که جهان سیاســت و رهبران آن را آن طوری که هســت به ما 
نشان می دهند، نه آن طوری که باید باشد«، یا دی سانتیس 
در قرن نوزدهم که می گوید: »او ما را غرق شگفتی می کند و 
اندیشناک رهایمان می سازد«. تفسیر آثار و نظریه ماکیاولی 
طی قرون گذشــته متناوبا ادامه داشــته و صرفا مســاله ای 
نظری و محدود به دانشگاه نبوده، بلکه ارتباط گسترده ای با 
حوزه های مختلف و جدال هایی داشته که ماکیاولی به عمد 
و آگاهانه حضور خود را در همه آنها ضروری ساخته است. از 
جمله متفکران معاصر و چپ گرایی که به ماکیاولی پرداخته 
لویی آلتوسر، فیلسوف ســاختارگرای فرانسوی، است. او در 
کتاب »ماکیاولی و ما«، در کنار گرامشی می ایستد و هیچ یک 
از دو تفسیر عمده درباره ماکیاولی را نمی پذیرد. ردپای جدایی 
تفسیر آلتوســر از دو تفســیر عمده را می توان در متن کتاب 
جست: به این اعتبار که دو تفسیر عمده و رایج استوار بر کل 
کتاب منهای فصل آخر است و تفسیر آلتوسر و گرامشی صرفا 
متکی بر فصل آخر. کتاب »ماکیاولــی و ما« برگرفته از دوره 
سخنرانی آلتوسر از سال ١٩٧٢ تا میانه دهه ١٩٨٠ است که در 
سال ١٩٩5، سال ها پس از مرگ او، در بی اعتنایی و سکوت 
محافل دانشگاهی منتشر شــد. در آثار آلتوسر نام ماکیاولی 
به اندازه فیلسوفانی همچون اسپینوزا و مارکس نیامده، ولی 
از میزان ارجاعات او به ماکیاولی نمی توان نتیجه گرفت که 
این متفکر چه جایگاهی در آرای او داشــته است. آلتوسر در 
درسگفتارهای مربوط به ماکیاولی، او را بزرگ ترین فیلسوف 

ماتریالیست تاریخ معرفی می کند.

فیلسوف ماتریالیست  
ماکیاولی از نظر لویی آلتوسر 

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

 ارزش مدار برعکس علوم انسانی غربی که ابزارمدار هستند.
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خســرو باقری، اســتاد دانشــگاه تهران و نویسنده 
کتاب »یک رویا و دو بســتر« در نشســت نقد و بررســی 
این اثر گفت: »این کتاب حکایــت می کند یک رویا که 
دانشگاه خوبی داشته باشیم، در ســر داریم اما دو مسیر 
وجود دارد؛ یک مســیر دانشــگاه مدرن است و دیگری 
اندیشــه های اســالمی اســت.« این نویســنده گفت: 
»هر دو مسیر پر از دســت انداز هســتند. در وجه مدرن 
دانشــگاه ظاهر را داریم اما محتوا هر روز تهی می شــود 
مانند گســترش تعداد دانشــگاه ها و دانشگاهی شــدن 
همه افراد که می تواند مبتذل باشد. در غرب دانشگاه ها 
دارای ســنت های مختلفی هســتند. اخیرا ما به مســاله 
لیبرالیســم رســیدیم که بــازاری کردن و تجــاری کردن 
دانش را مطرح کرد.« استاد دانشــگاه تهران با اشاره به 
ورود حوزه به دانشــگاه اســالمی گفت: »گاهی آشنایی 
کافی با دانش وجود ندارد و مثال اندیشــه پوزیتیویستی 
کــه در ذهن روحانــی وجــود دارد، با همان ایده ســراغ 
دانش اســالمی می رود. بخش های عینی علم پذیرفته 
است و در بخش های اعتباری، اسالمی می شویم. این 
نشــان می دهد تصور ما از علم پوزیتیویستی است و فکر 

می کنیم تجربه قطعیت دارد.«
این محقق و نویســنده اضافه کــرد: »من در این 
کتاب این مسائل را نقد و بررسی کنم و پیشنهاد مناسبی 
می دهــم که هم بــا علــم و هم با دین ســازگار باشــد و 

یازدهمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت ٢6آذر به 
پایان رسید. مراســم اختتامیه این رویداد که در تاالر اندیشه 
حوزه هنری برگزار شد، با معرفی برگزیدگان و اهدای تندیس 
ســینما حقیقت به آنها همــراه بود. ایــن دوره جشــنواره در 
روزهای ۱۹ تا ۲6 آذر در پردیس سینمایی چارسو برگزار شد و 
با استقبال خوبی از جانب مخاطبان همراه بود؛ به گونه ای که 
برای بعضی فیلم هــا همچون »در جســت وجوی فریده« و 
»زنانی با گوشــواره های باروتی« ســانس فوق العاده برگزار 
شــد و مخاطبان، برخی از فیلم ها را ایســتاده تماشا کردند. 
مراسم اختتامیه با حضور ســید محمد مهدی طباطبایی نژاد 
دبیر جشــنواره، ابراهیم حاتمی کیا، حســین ترابی، مرتضی 
رزاق کریمــی، علیرضا تابش، منوچهر شاهســواری، ســام 
کالنتری، ســلیم غفــوری، جان فرانکــو ُرزی، داریل ِالس، 
کتایــون شــهابی، پیمپــاکا تویــرا و بــا همراهــی جمعی از 
مستندســازان برگزار شــد. اشــکان خطیبی، بازیگر سینما، 
تلویزیــون و تئاتــر همزمان به دو زبان فارســی و انگلیســی 
اجــرای اختتامیه رویداد را برعهده داشــت. از پــرکاران این 
دوره از جشــنواره باید از مصطفی رزاق کریمی  یاد کرد. این 
مستندســاز پیشکســوت تبریزی با ســه فیلم »بانوی قدس 

دانشــمندان حوزه های مدرن هــم آن را قبــول کنند و 
هم با فهمی از دین با آن ســازگار باشد. این کار مستلزم 
آن اســت که با جهان و دانشــگاه های مدرن همکاری 
کنیــم، اما بایــد تحولــی در دانشــگاه ما ایجاد شــود. 
دانشــگاه ما مقلد اســت و نظریه ها را وارد می کند.« او 
ادامه داد: »عده ای تصور می کردنــد ما آیه های قرآن 
را فرضیــه و آزمون کنیم یا تصور می شــود علوم موجود 
باید سازماندهی شوند. باید پیش فرض ها و انگاره های 
اساسی را از اندیشه اسالمی بگیریم. علم دینی ضرورت 
نــدارد و ممکن اســت بتواند باشــد یــا نباشــد و آن هم 
بســتگی به این دارد که ایده های اساسی داشته باشیم 
که دارای قدرت الهام بخشی هم باشد. فرضیه پردازی 
کار دانشــمندان اســت اما در خأل انجام نمی شود. در 
بســتر فکری و بــا پیش فرض های معیــن زمینه در نظر 
گرفته می شــود و متناســب با آن فرضیه پــردازی و کار 
علمی  می شود. اگر شــواهد به اندازه کافی آورده شود 
همه آن علــم را می پذیرند.« باقری گفــت: »من علم 
ایدئولوژیــک را خطرنــاک می دانم زیرا قبــل از آزمون 
داوری می کند و جــای آزمون را می گیــرد. جزمیت در 
علم ایدئولوژیک خطرناک است. باید مراقب باشیم در 
دام علم ایدئولوژیک نیفتیم. معتقدم قید در علم وجود 
دارد اما این قید علــم را زمین گیر نمی کنــد، بلکه آن را 

رونق می بخشد.«

ایران«، »پرواز هدهــد« و »خاطراتی بــرای تمام فصول« 
شــرکت کرده بود. ابراهیم حاتمی کیا با اهدای نشان فیروزه 
سینما حقیقت، لوح تقدیر و پنج سکه بهار آزادی، از مصطفی 
رزاق کریمی تقدیر کرد. حاتمی کیا درباره این ســینما گفت: 
»من برای سینمای مستند بســیار ارزش قائل هستم و آن را 
مادر سینمای داستانی می دانم.« حاتمی کیا درباره رفاقتش 
با رزاق کریمی گفت: »من آقا مصطفی را از وین می شناسم و 
با اینکه اصرار دارد شبیه خارجی ها باشد و گاهی من از دستش 
عصبانی می شوم اما انسان بسیار نازنینی است. دوستی ما از 
وین و با فیلم »از کرخه تا راین« شــروع شد و با خاکستر سبز 
هم ادامه پیدا کرد. امروز که فیلم »بانوی قدس ایران« را از 
ایشان دیدم بسیار خوشحال شدم و گریه کردم؛ چراکه هم از 
ساخت چنین مستندی خوشحال شدم و هم دیدم چقدر برای 
ساخت این گونه مستندها دیر شده اســت.« مستند »بانوی 
قدس ایران« یکی از فیلم های پرمخاطب جشــنواره بود که 
جوایزی هم به خودش اختصاص داد. همچنین یکی دیگر 
از بخش های این مراسم اهدای نشان فیروزه سینماحقیقت، 
لوح تقدیر و پنج سکه بهار آزادی به »سعادتعلی سعیدپور«، 

مستندساز باتجربه تبریزی بود. 

خطر علم ایدئولوژیک  
بازاری شدن دانش و دانشگاه

پایان حقیقت  
بزرگ ترین جشنواره فیلم مستند خاتمه یافت 

صنــدوق بین المللی پول از بانــک مرکزی ایران 
خواسته است با تک نرخی کردن نرخ ارز فضای رقابتی 
شــدن اقتصاد ایران را فراهم کنــد. تازه ترین گزارش 
صندوق بین المللی پول نشان می دهد هرچند اقتصاد 
ایران طی سال های گذشته تقویت شده اما برای توسعه 
اقتصادی نیازمند اصالح فوری سیســتم بانکی است؛ 
موضوعی که به تازگی هم موردتوجه قرار گرفته و شاید 
تغییر ساختار بانک مرکزی و تغییر ساختار نظام بانکی در 
کشور در راستای این امر صورت گیرد. در همین حال 
این صندوق با انتقاد از بانک مرکزی ایران برای دخالت 
در بازار ارز از بانک مرکزی خواسته است ارز را تک نرخی 
کنــد؛ امری که موجب می شــود ذخایــر خارجی ایران 
کاهش یابد و تک نرخی شدن ارز موجب رقابتی شدن 
اقتصاد خواهد شد. صندوق بین المللی پول با پیش بینی 
رشد 4/٢ درصدی برای اقتصاد ایران در سال ۹6 هشدار 
داد با اجرای طرح افزایش قیمت سوخت نرخ تورم که 
هم اکنون زیر ۱۰ درصد اســت دوباره دورقمی خواهد 
شــد. تیم صندوق بین المللی پول به ریاســت کاتریونا 
پورفیلد، طی روزهای ٢ تا ١٣ دســامبر مذاکراتی را در 
خصوص ماده 4 مشورتی با مقامات ایرانی انجام داده 
است. در پایان این ماموریت رئیس این هیات این بیانیه 
را منتشــر کرده اســت: »با وجود  ترمیم های رخ داده، 
اقتصاد ایران در کوتاه مدت با چالش هایی مواجه است. 
افزایش آسیب پذیری های مالی و عدم قطعیت در محیط 
خارجی ایجاب می کند که اصالحات برنامه ریزی شده در 
بخش مالی اجرایی شود. یک بسته اصالحات هماهنگ 
که دربردارنده اقدامات مالی بیشتر دولت برای کاهش 
بدهی هایش، یکسان ســازی نــرخ ارز و گــذار به یک 
چارچوب سیاستگذاری بازارمحور باشد، موجب ارسال 
این سیگنال قدرتمند خواهد شد که مقامات دولتی خود 
را به برقــراری ثبات در اقتصاد ایــران متعهد می دانند. 
اجرای سریع تر اصالحات ساختاری، تکمیل اصالحات 
در زمینــه مقابله با پولشــویی و برطرف ســاختن موانع 
توســعه بخش خصوصی موجب متنوع تر شــدن رشد 
اقتصادی، افزایش مقاومت اقتصاد و رشد اشتغال زایی 
خواهد شد. موسسات اعتباری و بانک ها نیازمند اصالح 
ساختار فوری و تزریق سرمایه هستند. تبدیل وضعیت 
موسسات مالی فاقد مجوز به موسسات اعتباری به باال 
بردن بی رویه نرخ سود سپرده که موجب کاهش حاشیه 
سود بانک ها می شد کمک کرده است. باید اقداماتی 
برای بررســی کیفیت دارایی ها و سامان دهی وام های 
بازپرداخت نشده به صورت فوری آغاز شود. هزینه های 
تزریق مجدد ســرمایه می تواند از طریق انتشار اوراق 
قرضه بلندمدت جدید توســط دولت تامین شود. بانک 
مرکزی ایران باید برای حمایت از ایــن فرآیند تقویت و 

دارای اختیارات نظارت و تصمیم گیری شود.« 

درخواست صندوق 
بین المللی پول از ایران  

سلسله عارفان 
مکتب حله زمینه ساز عرفان اسالمی

شوخی نابجا 
گفت وگوی حجتی با کشاورز گیالنی حاشیه ساز شد

هنر و  ترس
نسبت سیاست با زیبایی شناسی
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هفته گذشــته مدارس تهــران برای ســه روز 
پیاپی تعطیل شــدند، طرح زوج وفرد تردد خودروها 
از درب منازل به اجرا درآمد و محــدوده زوج وفرد به 
محدوده طرح ترافیک افزوده شد. براساس اخباری 
که از رسانه های رسمی مخابره شده است، یکشنبه 
گذشته شصتمین روز ناسالم تهران در سال ٩6 ثبت 
شــد. شــاخص کیفیت هوای پایتخت با ایستادن 
روی عــدد ١55 کیفیت هوای ناســالم بــرای همه 
بود، بااین حســاب آلوده ترین روز تهــران از ابتدای 
امســال تاکنون - به لحاظ آالینده های شیمیایی - به 
ثبت رسید. با احتساب این روز، روزهای آلوده پاییز 
امســال، به عدد 4٠ رســید تا در آلوده ترین شرایط 
هوایی چهار ســال اخیــر تهران قــرار بگیریم. لیال 
نظری سخنگوی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، 
دراین باره گفته است: »مقایسه کیفیت هوای چهار 
ســال اخیر تهران نشــان می دهد در بازه زمانی اول 
مهر تا ٢6 آذر، بدترین کیفیت هوایی این چهار سال 
در سال جاری سپری شده و طی آن ٣٩ روز هوا آلوده 
و باالتر از حد استاندارد بوده است.« براساس دیگر 
آمارهای موجود درباره کیفیت هوای تهران در مدت 
مشابه سال های گذشته، از سال ٩٠ تاکنون وضعیت 

به این شکل بوده است: 
سال ٩5: ٢٢٣ روز سالم و پاک 5٣ روز ناسالم 

سال ٩4: ٢٠٢ روز سالم و پاک و ٧5 روز ناسالم 
سال ٩٣: ٢٠١ روز سالم و پاک و ٧6 روز ناسالم 

سال ٩٢: ١٧5 روز سالم و پاک و ١٠٢ روز ناسالم 
سال ٩١: ١٧٧ روز سالم و پاک و ٩٩ روز ناسالم 

سال ٩٠: ١٠٧ روز سالم و پاک و ١٧٠ روز ناسالم 
درهمین حال خبرگزاری دولتی ایسنا در گزارشی 
نوشت: »در شرایطی که نه تنها پایتخت نشینان، بلکه 
بسیاری از اهالی اســتان تهران این روزها با آلودگی 
هوا دست به گریبان  هستند و حتی این وضعیت منجر 
به تعطیلی مدارس ابتدایی اســتان تهــران، به جز 
فیروزکوه و دماوند شــد، اما برخی از ایســتگاه های 
ســنجش آلودگی هوا در این اســتان به درستی کار 
نمی کنند. براساس این گزارش، استان تهران شامل 
۱5 شهرستان است که از این تعداد درحال  حاضر ۹ 
شهرستان مجهز به سیســتم سنجش آالیندگی هوا 
هستند، اما به گفته محمد رستگاری معاونت پایش 
محیط زیست استان تهران و برخی روسای ادارات 
محیط زیســت شهرســتان های اســتان، برخی از 
ایستگاه های سنجش آالیندگی هوا در استان تهران 
به درستی کار نمی کنند و اطالعات آنها به طور روزانه 
برای مدیران محیط زیســت شهرستان های استان 
فرستاده نمی شود.« اما احمد طاهری، مدیر شبکه 
سنجش کیفیت هوای شرکت کنترل کیفیت هوای 
تهران، درباره شــیوه محاســبه میزان آالینده های 
موجود در هوای تهران می گویــد: »کیفیت هوای 
تهران براساس باالترین استانداردهای جهانی هر 
روز پایــش و اندازه گیری می شــود.« او می افزاید: 
»اندازه گیــری کیفیــت هــوای تهران، از ســوی 
شهرداری تهران در ۲۱ ایستگاه سنجش کیفیت هوا 

در ۱۹ منطقه تهران انجام می پذیرد. 

کرســی ترویجی عرضــه و نقد ایده علمــی » مفهوم 
عرفــان شــیعی« به همــت پژوهشــکده فلســفه و کالم 
پژوهشــگاه علوم و فرهنگ اســالمی برگزار شــد. محمد 
ســوری در این نشست اظهار داشــت: »چرا در سال های 
اخیر بحث از عرفان شــیعی بیش از پیش برای ما اهمیت 
پیدا کرده اســت؟ این حجم از ادبیات تحت عنوان عرفان 
شیعی در دو دهه گذشته نبود. به نظر می رسد پس از پیروزی 
انقالب و تحت تأثیر اندیشــه های امام راحل)ره( و عالمه 
طباطبایی در حوزه ها و سراسر کشور گرایشی به عرفان به 
معنایی که کم و بیش میان عرفای شــیعه مطرح شده بود، 
گســترش پیدا کرد و عده زیادی عالقه مند شــدند به این 
حوزه بپردازند.« او گفت: »در سال های اخیر این گرایش 
کم شــده و پرداختن به مکاتب ضدعرفــان در حوزه های 
علمیه رشد داشته است. این مسأله سبب مطالعه و تحقیق 
در این زمینه شــد.« مدیر گروه فلســفه پژوهشگاه علوم و 
فرهنگ اســالمی درباره ارتباط بین دو مفهــوم تصوف و 
عرفان تصریح کرد: »با بررسی متون عرفانی در طول هزار 
و دویست ســال ادبیات ســترگی به عنوان ادبیات عرفانی 
تشکیل شده و تلقی صوفیان یک چیز بوده و هیچ گاه این دو 
اصطالح را به عنوان دو امر متباین محسوب  نمی کردند.« 
او ضمن مفهوم شناسی عرفان ادامه داد: »تعاریف زیادی 
از عارفان ارائه شــده اما آنچه می تــوان دریافت کرد این 
است که نوعی سلوک و پیمودن و رفتن از نقطه ای به نقطه 
دیگر اســت. این پیمودن و طی کردن یک سری منازل و 

مدیر شبکه دو سیما سیاست های 
ساخت سریال در این شبکه را در راستای 
تحکیــم خانــواده و مســئولیت پذیری 
اجتماعــی اعــالم کــرد. محمدرضــا 
جعفری جلــوه، مدیر شــبکه دو ســیما 
به همــراه جمعــی از مدیران شــبکه از 
پشت صحنه ســریال »هست و نیست« 
بازدیــد و درباره روند ســاخت ســریال با 
حسین سهیلی زاده، کارگردان و محسن 
شایانفر تهیه کننده این سریال گفت وگو 
کرد. مدیر شــبکه دو ســریال »هست و 
نیست« را اثری دانست که می توان بار 

دیگر قصه های واقعی زندگی را در آن یافت و گفت: »قصه 
این ســریال قصه طمع و سوداگری از یک ســو و زاللی و 
صمیمیت از سویی دیگر است و روایت قرار گرفتن آدمی  بر 
سر دو راهی خطیر انتخاب است که همه انسان ها در طول 
زندگی خود به نوعی بــا آن مواجه می شــوند. دو راهی ای 
که گاهی تفکیک راه از بیراه و درســت از نادرســت در آن 
چندان آسان نیست اما وقتی انسان توفیق انتخاب سره از 
ناسره را پیدا کند به زندگی معنایی دوباره بخشیده است.« 
جعفری جلوه ابــراز امیدواری کرد »هســت و نیســت« از 
جمله سریال های جذاب شــبکه دو باشد و باتوجه به گروه 
ســازنده اش »نقش آفرینــی« کنــد. او همچنیــن درباره 
سیاست های شبکه دو در زمینه تولید سریال اظهار داشت: 
»شبکه دو باتوجه به تعریفی که به عنوان شبکه »زندگی« 
دارد و به خانواده، مسائل آن و اجزا و اقشار شکل دهنده اش 

مقامات زیرنظر کســی که این راه را رفته، عرفان گفته 
می شود.« ســوری با بیان اینکه در بین عالمان شیعه تا 
حدود قرن هشــتم و نهم کســی را نمی شناسیم که هم 
عالم شیعه و هم عارف باشــد، اظهار داشت: »در طول 
این تاریخ نسبتا طوالنی، تا حدود قرون ذکر شده نفیا و 
اثباتا هیچ برخوردی بین عالمان و عارفان شیعه صورت 
نگرفته که عالمی ردیه ای بر عرفان نوشــته باشــد و تا 
قبل از صفویه هیچ ســندی ردیه ای از عالمی بر عرفان 
نداریــم.« او گفت: »اگر می بینیــم در طول این مدت 
عرفایی کتاب هایی نوشــته اند، به خاطر این نیست که 
عارف بوده اند و می خواستند رد بر شیعه بنویسند، بلکه 
به خاطر متکلم بودنشــان رد بر رافضه نوشــته اند. این 
احتمال هم وجود دارد که از اتهام به تشــیع فرار کند.« 
مدیر گروه فلسفه پژوهشــگاه علوم و فرهنگ اسالمی 
ادامه داد: »به نظر می رسد مکتب حله در میان مکاتب 
کالمی شیعه جزو اولین مکاتبی است که زمینه پذیرش 

متون تصوف در آن ایجاد شده است.«
 او گفت: »در بین سلسله های عرفانی، همه آنها 
به امیرمومنان)ع( و از آن حضرت به پیامبر اکرم)ص( 
می رســد؛ به جز نقشــبندیه که بــه ابوبکر می رســد. در 
دوره ای که کسی نمی توانست خود را به راحتی منتسب 
به حضرت علی)ع( کند، محدثینی بودند که به خاطر نقل 
فضیلت آن حضرت تا آخر عمر ســرکوب شدند و به این 

مساله اذعان می کردند.« 

توجــه بیشــتری می کنــد، طبیعی 
اســت که همین محوریــت در آثار 
نمایشی هم بروز آشکارتری یابد.« 
مدیر شــبکه دو ادامه داد: »ما باید 
بکوشیم به خانواده ای  که امروز در 
جهان معاصر دستخوش آسیب ها 
و چالش ها قرار گرفته آرامش دهیم 
و معتقدیم مهم ترین کاری که باید 
انجام داد این است که خانواده را بر 
سر نقش های موثر و طبیعی خودش 
بازگردانیم. اگر خانواده نقش های 
گوناگون خود را در همه حیطه های 
عاطفی، فرهنگی، هویتی، مسئولیت پذیری اجتماعی 
و انگیزه های تالش اقتصادی به درستی ایفا کند روندی 

بهتر در کلیت جامعه حاصل خواهد شد.
 بازگشــت به خانــواده، تحکیم خانــواده و قدرت 
عمل خانــواده تعیین کننده اســت. از ایــن رو تولید آثار 
نمایشی که بتواند ضمن حاصل کردن حال خوب برای 
خانواده نقش هــای اساســی آن را بازخوانی کند، قطعا 
حرکت ارزشمندی اســت. شبکه دو احســاس می کند 
این وظیفه را بیــش از همه بر عهــده دارد؛ از این رو در 
برنامه های نمایشی هم در همین راستا حرکت می کند و 
امیدواریم بتوانیم آثار خوب و ارزشمندی را به مخاطبان 
خود تقدیم کنیم.« سریال »هست و نیست« براساس 
برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است از ۷ بهمن ماه 

روانه آنتن شبکه دو سیما شود. 

سلسله عارفان  
مکتب حله زمینه ساز عرفان اسالمی

خانواده و مسئولیت پذیری اجتماعی  
سیاست جدید سریال های شبکه دو 

تهران آلوده 
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»هنر و ترس« عنوان کتابی اســت از پل ویریلیو که 
به تازگــی با ترجمه کامران برادران توســط نشــر مانیا هنر 
منتشــر شــده اســت. پل ویریلیو در دنیای انگلیسی زبان 
به واســطه نظریه پردازی هایــش درباره زیبایی شناســی و 
سیاست شناخته می شود. او در این کتاب نیز به دو موضوع 
هنر معاصر و سیاست سکوت انســانی توجه داشته است. 
ویریلیو نظریه پردازی اســت که ســال ١٩٣٢ در پاریس به 
دنیا آمده و وامدار تجربه خود از جنگ جهانی دوم اســت. 
به این واسطه فاجعه آشویتس همواره جایی در تامالت او 
داشته است. جان آرمیتج در مقدمه ای که در ابتدای کتاب 
»هنر و ترس« آمده، درباره تجربه ویریلیو از جنگ جهانی 
دوم نوشته: »ویریلیو هماره از مهیب ترین و هولناک ترین 
ویژگی هــای عصرمان تاثیر پذیرفته اســت. با این وجود، 
جنگ جهانی دوم و به ویژه تراژدی اردوگاه های کار اجباری 
و اردوگاه های مرگ نازی ها بود که شدت خشونت انسان را 
به ویریلیو آموزاند. به عبارت دقیق تر، فاجعه اردوگاه مرگ 
نازی ها ویریلیو را ترغیب کرد تا به بدن انسان و توانایی اش 

برای سکوت احترام بگذارد.« 
ویریلیو نقدهای نظری زیادی را در باب مشخصه های 
غیرانسانی جنگ در معنای کلی اش پیش کشیده و به دنبال 
»انســان گرایی خــاص خود« بــوده اســت. در این میان 
ارزیابی زیبایی شناســی و اخالقیات ادراک انسانی در کار 
ویریلیو از اهمیت زیادی برخوردار اســت. »هنر و ترس« 

شــامل دو مقاله »هنری قســی« و »ســکوت در دادگاه« 
است. در مقاله دوم ویریلیو در پی پرده برداشتن از سکوتی 
است که توانایی ســخن گفتن را از دســت داده است. در 
بخش دیگری از مقدمه کتاب، درباره اندیشه های پایانی 
ویریلیو در این کتاب آمده است: »هنر معاصر دارد به خاطر 
بالواســطگی اش بازی را به صدادار بودن واگذار می کند 
و ایــن انگاره مقاومت همیشــگی اوســت در برابــر پایان 
واکنش های بی مانند به آثار هنری و تحمیل مستمر عمل 
واکنشی شــرطی. در اینجا هدف ویریلیو به هم ریختن آن 
هنرهای گرافیکی است که بی محابا بر سرعت صدا تکیه 
دارند. این استراتژی نمونه بارز موضع هنری و شفقت آمیز 
ویریلیو و تحلیل های رادیکال فرهنگی پیش از این اوست. 
ویریلیو هنر رسانه  جمعی را پرمخاطره ترین چالشی می داند 
که تاکنون برای کنتــرل اکثریت خاموش با صدایی جعلی 
انجام شــده که میان نظرســنجی های عمومی، سانسور 
سازمان یافته و تبلیغات دست به دســت می شود. بنابراین 
ویریلیو بر امحــای هنرمند مــدرن با هنرمنــدان معاصر و 
فرامدرنی چون استرالک مویه می کند. چنین فقدانی برای 
او توهین به کسانی اســت که هنوز مشتاق حرف زدن اند، 
حتی زمانی که خاموش می ماننــد. ازاین رو، ویریلیو در پی 
آن است که از خالل عرصه هنر معاصر نیروهایی را آشکار 
کند که در پایان نظام مند ســکوت بصری و ژســت هنرمند 

دخیل بود.«

هنر و  ترس 
نسبت سیاست با زیبایی شناسی 

هفته گذشته فیلمی  در شــبکه های مجازی منتشر و 
دست به دست شد که در آن محمود حجتی وزیر کشاورزی 
در پاسخ به اعتراض های متعدد کشــاورزی که از واردات 
بی رویه برنج شکایت می کرد، شوخی نامناسبی کرد. آنچه 
از این فیلم پیداست، کشاورز در کمال تواضع، درحالی که 
پیشانی نماینده لنگرود را می بوســد از وزیر می پرسد دلیل 
واردات بی رویه برنج توسط آقازاده ها چیست؟ وزیر با خنده 
و خونسردی می گوید »یه کم بهش سبوس بدید بخوره.« 
این فیلــم باعث عصبانیــت کاربران شــبکه های مجازی 
شد. آنها در واکنش به این شــوخی، هشتگ های استعفا 
و اســتیضاح حجتی را راه  انداخته اند و سعی دارند دولت و 
مجلس را ترغیب کننــد برخوردی قاطع با این شــوخی که 
به تعبیر آنان بوی تحقیر و توهین می دهد، داشــته باشند. 
کاربران شــبکه های مجازی از افزایش دوبرابری واردات 
برنج در هشت ماه ابتدایی سال نسبت به مدت مشابه پارسال 
انتقــاد کرده اند و مجموعــه وزارت کشــاورزی را متهم به 
تقسیم رانت واردات برنج در میان مجموعه خود کرده اند. 
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس در واکنش به این 
اتفاق گفته است که اســتیضاح وزیر را پیگیری می کنیم. 
وقف چی، نماینده زنجــان توضیح می دهد کــه از طریق 
همکارانش در مجلس از این موضوع مطلع شــده است. 
او می گوید در صورت صحت این فیلــم، یک دلیل دیگر 
بر مجمــوع دالیل اســتیضاح حجتــی افزوده می شــود. 
شــمس الله شــریعت نژاد، عضو دیگر این کمیسیون اما 
معتقد است اگرچه شوخی وزیر نابجا بوده اما چون شوخی 
و ناشی از احساس صمیمیت وزیر با این کشاورز بوده و در 

نهایت حجتی هم از این رفتار پشیمان است و عذرخواهی 
کرده، می شود از این موضوع گذشت. پس از باال گرفتن 
اعتراضات، وزیر کشاورزی با انتشار متنی در سایت رسمی 
این وزارتخانه این فیلم را ناقــص توصیف کرده و از اینکه 
شــائبه توهین به بندگان خدا حتی بــه ذهنش خطور کرده 
باشد به خداوند متعال پناه برده است. وزیر کشاورزی چنین 
نوشــته اســت: »خدا نیامرزد حجتی را اگر خــدای نکرده 
شائبه توهین به بندگان خدا را در سر خود بپروراند؛ چه رسد 
به کشاورز دلسوخته و زحمتکشــی که تالش می کند افت 
قیمت حاصل تالش ساالنه محصولش )برنج( را به گوش 
مسئوالن برساند.« این عذرخواهی البته تاثیری در شدت 
واکنش ها به این اتفاق نداشته است. کاربران شبکه های 
مجازی وزارت کشاورزی را متهم می کنند که این وزارتخانه 
از واردات ســود می برد و خونســردی حجتی در مواجهه با 
انتقادات این کشاورز ناشی از بهره مندی زیرمجموعه های 

این وزارتخانه از رانت واردات برنج است.

شوخی نابجا  
گفت وگوی حجتی با کشاورز گیالنی حاشیه ساز شد 

درجات محبین 
آیت الله مجتبی تهرانی

مستدرک الوسائل ج1 ص133
َعِلیــا  َأْعَراِبــی  َســَأَل 
)علیه الســالم( َعــْن َدَرَجــاِت 
َقــاَل  ِهــی  َمــا  اْلُمِحبِّیــَن 
)علیه السالم( َأْدَنى َدَرَجاِتِهْم َمِن 
اْســَتْصَغَر َطاَعَتُه َو اْسَتْعَظَم َذْنَبُه 
اَریِن  َو ُهَو یُظنُّ َأْن َلیــَس ِفی الدَّ
َمْأُخوٌذ َغیُرُه َفُغِشی َعَلى اْلَْعَراِبی 

ا َأَفاَق َقاَل َهــْل َدَرَجٌة َأْعَلى ِمْنَها َقاَل َنَعْم َســْبُعوَن  َفَلمَّ
َدَرَجة. 

روزی شــخصی روســتایی خدمت امیرالمومنین 
علی)علیه الســالم( رسید و از ایشــان در مورد درجات 
محّبین سوال کرد. محّبین یعنی کسانی که می گویند: 
خدا را دوســت داریم. حضــرت در جــواب فرمودند: 
پایین ترین درجه از درجات محّبین که دیگر پایین تر از 
آن درجه ای نیست، برای کسی خواهد بود که اعمالش 
در نظرش کوچک جلوه می کند و اگر – نعوذ بالله- از او 
خطایی سر زند خیلی بزرگ جلوه می کند و گمانش هم 
این است که خدا در دنیا و آخرت فقط او را به محاکمه 
می کشاند، این کســی اســت که خدا را دوست دارد، 
»َمِن اْسَتْصَغَر َطاَعَتُه َو اْسَتْعَظَم َذْنَبُه َو ُهَو یُظنُّ أَْن َلیَس 
اَریِن َمْأُخــوٌذ َغیُرُه«. این شــخص پایین ترین  ِفی الدَّ
ســطح دوســتی خدا را دارد. در ادامه فرمود: »َفُغِشی 
َعَلــى اْلَْعرَاِبی«، وقتی مرد روســتایی ایــن مطالب را 
می شنود، بی هوش می شود. وقتی به هوش می آید از 
حضرت سوال می کند: »َهْل َدَرَجٌة َأْعَلى ِمْنَها«، مگر 
باالتر از این هم درجه ای هست؟ »َقاَل)علیه السالم( 
َنَعْم َســْبُعوَن َدَرَجــة«، حضرت فرمودنــد: بله، هفتاد 
درجه باالتر هم وجود دارد. حال اگر می خواهید بدانید 
خدا را دوســت دارید یا نه، حضرت معیــار پایین ترین 
درجه محّبت به خدا را بیان فرمودند. آنهایی که مّدعی 
هســتند خدا را دوســت دارند، خود را با  این معیاری که 
حضرت فرمودند بســنجند. گاهــی- نعوذ بالله- عکس 
این سخن حضرت در انسان دیده می شود. وا مصیبت 
به حال کســانی که اعمال آنهــا در نظرشــان بزرگ و 
 معاصی شان کوچک جلوه کند. طاعت ها یادشان باشد،  
ولی معصیت ها را فراموش کنند. این یک معیار است. 
اگر دیدید شــخصی با آن طاعت هــای آفت زده اش، 
فکر می کند برای خدا کاری انجــام داده و آنها را از یاد 
نمی برد، اّما از طرف دیگر گناهــان از یادش می رود، 
بدانید گناه در نظرش کوچک جلوه کرده، بنابراین آنها 
را از یاد بــرده و از آن طرف طاعت هایــش بزرگ جلوه 
کرده، بنابراین آنها را از یاد نبرده اســت. حال ما از کجا 
بدانیم چگونه هستیم؟ از این روایت می توان فهمید. 
اگر- نعوذ باللــه- بخواهی عمل نیکی را کــه در راه خدا 
انجام داده ای بازگو کنی بدان عکس روایت هستی. در 
روایت دیگری اســت که اگر کسی کاری کرد که در آن 
ریا نبود،  هنگامی که آن را بازگو می کند، همه ثواب های 
آن از بین مــی رود. در روایت دیگری منقول اســت که 
اگر عمل نیکش را برای بار دوم بازگو کند، نه تنها ثواب 
به او نمی دهند،  بلکه عمــل ریا نیز برایش ثبت خواهند 
کرد. وای بر کسی که به اینجا برسد! می خواستم این 
را بگویم که انســان باید خودش را از نظر درونی بسازد 
 و از هواهای نفســانی نجات بدهد و نســبت به مسائل 
– نعوذ بالله- معصیتی اش و اطاعتی اش باید خیلی دقیق 
باشد. »منم منم«،  »من کردم«، » من چه کار کردم« 

و... انسان را نابود می کند. 
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# پشیمانیم
شــکل گیری کمپین پشــیمانی که در ادامه طرح عبور از 
روحانی توسط اصالح طلبان ارزیابی شده است، بازخوردهای 
فراوانی در رسانه ها داشته است. در پرونده این هفته این مساله 

را بررسی کرده ایم. سیاست
آیا حمایت اصالح طلبان از حسن روحانی با وجود انتقاد 

افکار عمومی و سلبریتی ها ادامه می یابد؟

پشیمانی بدنه
مقاومت رأس
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این روزها برای حســن روحانی متفاوت تر از همیشه 
شــده اســت. خیلی ها می گوینــد او دیگر چندان شــبیه 
»روحانی« روزهای قبــل از انتخابات نیســت. تحلیل ها 
درباره چرایی وقوع این پدیده به نسبت کسانی که تحلیل و 
تفسیر می کنند پای مولفه های زیادی را به میان می آورد. 
برخی ادعا می کنند رئیس جمهور با فاکتورهایی مواجه شده 
که باالجبار تغییر رویه داده است. برخی دیگر می گویند او 
از ابتدا همین بوده، طبیعت انتخابات موجب شده آن حرف 
و شعار ها مطرح شــود. برخی می گویند روحانی دانسته و 
با حســاب و کتاب این رفتار را از خود نشــان می دهد. آنها  
باورشان این اســت که او در حال باالنس آرایش سیاسی 
کشور است. علت هر چه باشد موجبات رخ نمایی یک پدیده 
دیگر را نیز فراهم کرده است. صورت این پدیده این است: 

»پشیمان شده ایم؛ باید از روحانی عبور کنیم.« 
آنچه رخ داده این اســت کــه چند چهره مشــهور یا 
اصطالحا سلبریتی در فضای مجازی پست هایی گذاشته اند 
با مضمون گالیه از حسن روحانی و البته برخی در این ماجرا 
پیشرو تر هم شده اند و کمپین پشیمانی به راه انداخته اند. 
این داســتان به صورت همزمان گره خوردگــی پیدا کرده 
با ایده برخــی اصالح طلبان کــه از چند وقــت پیش ایده 
کناره گیری جهانگیری از دولت و آغاز تالش برای ورود به 
انتخابات 1400 را بیان کرده بودند. پیشنهادی که از سمت 

رسانه ها اتیکت »عبور از روحانی« خورده است.
این مساله با یک رخداد دیگر هم مواجه شده؛ ایراد 
سخنانی از ســوی اســحاق جهانگیری که برخی رسانه ها 
از آن تعبیر کرده اند که اختالف به مرکزیت دولت رســیده 
است. سوال اینجاست که حسن روحانی چه نسخه ای برای 

عبور از این شرایط متفاوت دارد؟

   نرو سمیه!
ماجرا از پست های برخی هنرمندان و سلبریتی ها در 
فضای مجازی آغاز شد. گروه های زیادی از هنرمندان در 
فضای شخصی خود پست به اشــتراک گذاشتند. جنس 
پســت ها را می توان از چند جنبه گروه بنــدی کرد. بعضی 
از هنرمندان از جنبه منفی و تنــدی به الیحه و دولت انتقاد 
کردند. به عنوان مثال، »باران کوثری« پســت گذاشــته 
اســت: »یک توئیت خیلــی جالب خوانــدم، مضمونش 
این بود: »یعنی یک ســفر خارج رفتــن جریمه اش )چون 
این پول عوارض نیســت، جریمه اســت( از جریمه ای که 
دادگاه برای قاضی مرتضوی در نظر گرفته بیشتر است.« 
یا »مهــرداد صدیقیــان« بــرای تاثیرگذاری پســت خود 
دست روی نوستالژی گذاشــته و با نگاه نقادانه طرح شیر 
کرده اســت: »البد اونایی کــه این طــرح رو دادن گمان 
می کنند کســانی که بــا دالر 4۲00 تومانی خــارج می رن 
حتما ثروتمندن! بدون هیچ توجیهی پول گزاف می گیریم 
ازشون... فکر کنم کارتون رابین هود رو دیدن آقایون! فقط 
تا آخر ندیدن! وســطش برق رفته! چون آخرش از پولدارا 
می گرفت می داد به فقیرا.« پست »فرهاد آئیش« اما کوتاه 
بود: »هر روز بهتر از دیروز.« آئیش البته ســریع پســتش 
را پاک کرد؛ اما طــرح آن قدر برای بســیاری از هنرمندان 
سنگین بوده که حتی باوجود نداشتن سابقه اعتراض های 
اجتماعی، برای نخســتین بار وارد صحنه اعتراض شدند. 
»حدیث میرامینــی« یکی از آنهاســت. او اعتراضش را با 
این مضمون انتشــار داده اســت: »جالبه که هنوز داریم 
بهش می گیم عوارض خروج، به قول یه دوستی این دیگه 
عوارض نیست، جریمه خروج از کشوره.« این الیحه البته 
چشمه طنز بعضی از هنرمندان را هم جوشان کرده است. 
»مجید صالحی« در پســتی همه تقصیرها را گردن عمل 
جراحی امیر نوری گذاشته است: »بفرما سه روز امیر نوری 
نبود، بیمارستان بود؛ عوارض خروج از کشور سه برابر شد. 
خدا رو شکر زودتر مرخص شد تا وضعیت آشفته تر نشده، 

منم شــرمندم.« صالحی البتــه زهرخند  خود را با انتشــار 
عکس امیر نوری و رئیس مجلس ریخته اســت. واکنش 
»نوید محمدزاده« امــا لقب طنزترین پســت را از آن خود 
کرد. محمدزاده با انتشار دیالوگ ماندگار شخصیت محسن 
فیلم »ابد و یک روز« و انتشار عکسش در استوری، اینگونه 
نوشــته اســت: »ســمیه نرو، اگه رفتی بار اول ۲۲0 هزار 
تومان، دفعه دوم، ۳۳0 هزار تومان، دفعه سوم 440 هزار 

تومان باید عوارض خروج از کشور بدی.«
مهدی پاکدل، بازیگر ســینما و تلویزیون در فضای 
مجازی نوشــت: »دوســتان عزیز، این مردم خیلی بیشتر 
از اینا شــریف اند... و با ســیلی صورت خودشــونو ســرخ 
نگه میدارن!« رضا صادقی، خواننــده هم در صفحه خود 
آورده است: »ســالم آقای رئیس جمهور... رای دادیم، 
حمایت کردیــم، توهین شــنیدیم، تهمت شــنوفتیم... 
حرف من عوارضی و قیمتش، نــون و قیمتش، زلزله زده و 
محرومیتش، گرونی و مصیبتش، حتی نون و نداشــتنش 
نیســت، درد اینجاســت که انــگار از حــال و روزمون خبر 
ندارید... چشم یاری داشــتیم... حیف؛ خداحافظ آقای 
رئیس جمهور.« علی رام نورایی، بازیگر سینما و تلویزیون 
که البته در انتخابات اخیر از روحانی حمایت نکرده بود هم 
در واکنش به هزینه جدید عوارض خروج از کشور در فضای 
مجازی نوشت: »خدا رو شکر که زمان انتخابات برای کسی 
تبلیغ نکردم... جالبه االن به خاطر این یک موضوع همه 
به رنگ بنفش دارن حساسیت پیدا می کنن! عوارض وجود 

نگیرن ازمون تا 1400 صلوات.«
دو بازیگر دیگر ســینما کــه در انتخابــات از روحانی 
حمایت کرده بودند نیز مطالبی را در انتقاد از تصمیم جدید 
دولت منتشر کردند. پیش از این نیز هنرمندانی چون مهدی 
فخیم زاده و حمیدرضا آذرنگ در مطالبی نوشــته بودند که 

حمایت خود از روحانی را پس می گیرند.

   یک جامعه شناس :
 اعتراض سلبریتی ها  اثرگذار است

روزنامه صبح نو با انتشار مطلبی در این مورد به بررسی 
تاثیــر اجتماعی ایــن ماجــرا پرداخت. دکتر سیدحســن 
حسینی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در رابطه با تاثیری 
که اعتــراض مجــازی ســلبریتی ها خواهد گذاشــت، به 
ایــن روزنامــه توضیــح می دهــد: »درحــال حاضــر که 
الیحه به تصویب مجلس نرســیده اســت اما مســلما این 
موضع گیری هایی که از طرف سلبریتی ها انجام می شود، 
اثرگذار خواهد بود. اعتراض سلبریتی ها بر افکار عمومی 

تاثیرگذار اســت. این اعتراض ها ممکن اســت که بر رای 
مجلس هم اثرگذار باشــد. دولت عوارض را سیصد درصد 
افزایش داده ولی احتمال این وجود دارد که مجلس سیصد 
درصد را به صد درصد کاهش دهد.« او دلیل واکنش های 
ســلبریتی ها را این طور عنوان می کند: »معلوم نیست که 
مسئوالن ما در کجا زندگی می کنند. شما در هیچ جای دنیا 
نمی بینید که در بودجه بندی هایشــان یک دفعه یک سری 
سیستم های عوارضی را سیصد درصد زیاد کنند. خروجی 
کشــور ما بــرای کشــورهای غیرزیارتی ۷۵ هــزار تومان 
بوده است، این میزان قرار اســت که برای بار اول به ۲۲0 
هزار تومان برســد. این نشــان می دهد که این آقایان در 
منظومه شمسی زندگی نمی کنند. این گونه گران کردن ها 
باعث گران شدن زندگی مردم می شــود. من اگر بخواهم 
کاالیی را از مغازه داری بخرم، شاید آن مغازه دار اصال سفر 
خارج از کشور نداشــته باشــد، اما کاالیش را به من گران 
می فروشــد وقتی من به او اعتراض می کنم، از قانونی که 
مجلس و دولت تصویب کرده اســت، حرف می زند. هیچ 
جای دنیا اینها ســابقه ندارد.« حسینی درباره نگاه مردم به 
دولتمران نیز می گوید: »من به عنوان یک جامعه شناس، 
این گونه قیمت گذاری ها  جمله عوارض خروج از کشور را 
یک توهین به حساب می آورم. دولت ما و تنظیم کنندگان 
بودجه ما نسبت به کســانی که می خواهند از کشور خارج 
شوند، حساســیت دارند، درصورتی که کسانی که از کشور 
خارج می شوند، هنرمندند، استاد دانشگاه اند، خانواده ای 
که فرزندش در آنجاســت و برای دیدار او به خارج از کشور 
می رود. هرســال ما ۶ الی ۷ میلیون نفر مســافر به عتبات 
عالیات داریم. این سرکیسه کردن مردم است. در کشوری 
که باالترین منابــع گازی را دارد، بیشــترین منابع نفتی را 
دارد، چهارمین کشــور ازنظر وجود منابع در دنیا هســتیم. 
این موضوع بــر کل اقتصاد جامعه اثر می گــذارد. در دنیا 
دولتمردان نخســتین کاری که انجام می دهند این است 
که قیمت های مواد خوراکی مردم شان را کنترل می کنند. 
این روند رشد قیمت ها بسیار بطئی است. کمترین عوارض 
و مالیات را هم روی آن می گذارند. سفر هم جزو سبدهای 
هزینه مردم است. یکی سفر زیارتی می رود و یکی همسفر 
ســیاحتی، با این جور کارها، با این جریمه هــا نمی توانند 
جلوی ســفر رفتن مردم را بگیرند. این جریمه کردن های 
این چنینی اتفاقا تبعات منفی سیاســی زیــادی دارد. یکی 
از آنها فاصلــه انداختن میــان دولت و مردم اســت. مبلغ 
ممکن اســت که زیاد نباشــد اما بحثی که در رســانه ها و 
فضای مجازی به وجود آورده اســت، مردم دولت را کمتر 
از خودشــان می دانند. اگر مجلس آن را تغییر دهد، به آن 
دید منفی پیدا می کنند. اینهــا جنبه های ظریف این اتفاق 
است که متأسفانه مشــاوران، اینها را به دولتمردان خوب 
مشاوره نمی دهند.« حال باید منتظر ماند و دید، هنرمندانی 
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که تا دیروز موافق منافع دولت بودند و امروز به شــیوه خود 
دست به اعتراض زده اند، چگونه می توانند در رای مجلس 

تاثیرگذار باشند.

   پشیمانیم به صحن علنی مجلس رسید
اما در ادامه این تحوالت برخــی نمایندگان مجلس 
که در انتخابات ۹۶ از حســن روحانی حمایت کرده بودند، 
در جلســه علنی مجلس انتقادات تنــدی را متوجه دولت 

دوازدهم کردند.
 این روزها اختالف بین اصالح طلبان و دولت فزونی 
یافته؛ به طوری که گام های اصالح طلبــان برای عبور از 
دولت بلندتر شــده و ســرعت بیشــتری پیموده است. هر 
لحظه ای کــه از عمر دولت دوازدهم ســپری می شــود، 
حامیان اصالح طلب او ریزش می کنند و حاال چهره های 
شــاخص این جریان آشــکارا انتقادها و انتظــارات خود 
را در محافل عمومی نســبت به روحانی اعــالم می کنند. 
موج فزاینده ابراز پشــیمانی از انتخاب روحانی به صحن 
بهارستان کشید و برخی چهره های اصالح طلب مجلس 
انتقــادات تنــدی را از عملکرد دولت وی مطــرح کردند. 
مصطفی کواکبیان، نماینده مردم تهران که جزو ناطقان 
میان دســتور صحن علنی مجلــس بود انتقــادات تندی 
علیه عملکرد دولت روحانی در هشــت ماهــه اخیر انجام 
داد. کواکبیــان در بخشــی از اظهارات خــود خطاب به 
روحانی گفت: »آقای رئیس جمهور! همشــهری گرانقدر 
من، آیا در فضــای مجازی هســتید تا ببینید امــروز بابت 
حمایت از شما چه ناسزاهایی که به ما اصالح طلبان گفته 
نمی شــود؟« در بخش دیگری از جلسه، محمود صادقی 
عضو فراکسیون امید و از نمایندگان اصالح طلب مجلس 
دهم در نطق میان دســتور خود با انتقاد از توزیع نامناسب 
اعتبارات در بودجه های ساالنه کل کشور گفت: »توزیع 
نامناســب اعتبارات در بودجــه، منجر به عــدم توازن در 
طبقات اجتماعی شده است و سال به سال با بودجه های 
ساالنه کشور شکاف بین الیه های مختلف جامعه بیشتر 
شــده و فقیر فقیرتــر و غنی غنی تــر می شــود.« اما این 
پایان کار نبود، نطــق کواکبیان و صادقــی واکنش های 
انتقادآمیز ســایر نمایندگان را نیز برانگیخــت. در یکی از 
این واکنش ها سید حســین نقوی حســینی نماینده مردم 
ورامین در مجلس با اعتراض به اظهــارات کواکبیان که 
گفته بود یک اصولگرا نامش در حامیان روحانی نیســت، 
گفت: »آقایــان مصباحی مقــدم و کاظم جاللــی به نام 
اصولگرایی معتدل برای آقای روحانی در انتخابات ستاد 
زده اند و از آقای روحانی حمایت کردند، اینها اگر اصولگرا 
هســتند، بگویند.« همچنین بهروز نعمتــی یکی دیگر از 
نمایندگان تهران در واکنــش به نطق کواکبیان در صحن 
علنی خاطر نشــان کرد: »باید یادمان باشد که انتخابات 
ریاســت جمهوری تمام شــده، چرا به آن دامن می زنید؟ 
آقای روحانی همان وعــده ای که به شــما داده اند را به 
اصولگرایــان معتدل هــم داده اند.« کواکبیــان نیز در 
پاســخ به نعمتی گفت: »مــا گفتیم که از آقــای روحانی 
حمایت کرده ایم، بنده وکیل الدوله نیســتم، وکیل المله 
هستم.« براساس این گزارش، پس از پایان جلسه علنی 
مجلس نیز کواکبیان و نعمتی بــا درگیری لفظی یکدیگر 
را تهدید کردند. با این اوصاف حدودا سه سالی به پایان 
کار دولــت دوازدهــم و آخریــن دوره ریاســت جمهوری 
روحانی زمان باقی است و حاال اصالح طلبان پروژه عبور 
از روحانی را کلید زده اند؛ عبور از کســی که در انتخابات 
۹۲، ۹4 و ۹۶ بزرگترین ائتالف را با او برقرار کردند و حاال 
به باور برخی کارشناسان، ســودای انتخابات مجلس در 
۹8 را در سر می پرورانند، البته بدون ائتالف با روحانی و 
جریان تابع او تا با عبور از لیســت امید و تبدیل کردن آن 
به لیســت یکپارچه اصالح طلبان، مجلــس یازدهم را به 

پایگاه اصلی و مرکز پشتیبانی نامزد خودشان در انتخابات 
ریاست جمهوری 1400 بدل کنند. به نظر می رسد در این 
بین، اصالح طلبان نیــز نمی خواهند عملکــرد غیر قابل 
دفاع دولت مورد حمایت شــان در ۹۲ و ۹۶، که عمدتا در 
وضعیت اقتصادی کشور و عدم بهبود وضعیت معیشتی 

مردم نمایان است، به پای آنها نوشته شود.

   اعتراض به ناکارآمدی به مرکزیت دولت رسید
مــوج کمپیــن پشــیمانی تــا آنجا بــاال گرفــت که 
حســام الدین آشــنا هم تصمیم بــه واکنش در ایــن مورد 
گرفت. او در صفحه توییتر خود نوشت: »پویش پشیمانی با 
پشتیبانی کسانی شکل گرفت که باید در مورد کارهای کرده 
و نکرده خود پاسخگو باشند. آنها ثروت و سعادت ملت را به 
تاراج دادند. چه سدهایی ســاختند که پشتش آبی نیست، 
چه فرودگاه هایی ســاختند و پروازی به آنجا نیست.« آشنا 
در توییت دیگری نوشت: »به دست هر نماینده یک مجوز 
پاالیشگاه و پتروشیمی  به اسم خصوصی سازی؛ پتروشیمی 
را به وزارت رفاه، پاالیشگاه را به وزارت دفاع، روغن کشی را 
به بنیاد شهید، نیروگاه سازی را به آستان قدس، مخابرات را 

به سپاه و ستاد پیمانکاری را به قرارگاه خاتم االنبیا.«
این اما تنها صدایی از دولت نبود که شــنیده می شد. 
از پاستور حرف های دیگری هم بود که مردم آن را بشنوند 
و البته متعجب شــوند. ســخنان برخــی از اعضای دولت 
نشــان دهنده اختالف نظــری جــدی در خصوص منشــأ 
این نارضایتی هــا بین دولتمردان دولت دوازدهم اســت. 
اختالف نظــری که نشــان می دهــد حجم مشــکالت به 
اندازه ای است که دیگر مدیریت آن تنها در مجموعه دولت 
امکان پذیر نیســت و دامنه نقدها به داخــل دایره مدیران 
ارشد دولتی رســیده اســت. یکی از این انتقادها از سوی 
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور که این روزها 
اخباری مبنی بــر حضور حاشــیه ای وی در دولت به گوش 
می رسد، بیان شــد. جهانگیری، که زمانی از وی به عنوان 
یکی از جانشینان احتمالی حســن روحانی در سال 1400 
نام برده می شــد و در انتخابات سال جاری به عنوان مدافع 
تمام قد دولت ظاهر شــد، حاال زیر ســایه محمود واعظی 
رئیس دفتر رئیس جمهــور قرار گرفته اســت. از همین رو 
جهانگیری در دومیــن همایش اقتصاد ایــران می گوید: 
»قدرت خرید و درآمد آحاد جامعه کاهش پیدا کرده است. 
رشد اقتصادی، بودجه دولت و بهره وری وضعیت مناسبی 
ندارد. استنباط من این اســت که در سیاستگذاری ضعف 
اصلی را داشتیم. با تغییر دولت ها سیاست های ما عوض 
می شود و رئیس جمهور جدید فکر کرده هرچه رئیس جمهور 
قبلی کرده همه را باید تغییر دهد یا با تغییر یک وزیر یا یک 
مدیر خیلی از سیاست ها تغییر یافته است.« وی در بخش 
دیگری از سخنان خود تصریح می کند: »یک بازنشسته را 
نمی بینید که از حقوق خود راضی باشد، این در حالی است 
که قبال فــرض بر این بود کــه با بازنشســتگی یک کارمند 
دولت ســبک می شــود، اما امروز با بازنشســته شدن یک 
فرد ردیف بودجه این کارمند از یک ردیــف به ردیف دیگر 
منتقل می شــود و اتفاقی در بودجه دولــت نمی افتد.« در 
ســخنان جهانگیری نه  تنها نشانه ای از اســتدالل آشنا در 
خصوص اینکه طرفداران دولت قبل مسبب این مشکالت 

هستند، دیده نمی شود، بلکه به درســتی به نارسایی های 
دولت دوازدهــم در امــوری همانند کاهش قــدرت خرید 
مردم و بازنشســتگان اشــاره می کند که اتفاقا منشأ اصلی 

نارضایتی های فعلی از دولت است.
 روزنامه جوان در مطلبی در این مورد با اشاره به سخنان 
آشــنا نوشــت: »ســوال اصلی با در نظر گرفتن تمام این 
فرضیه ها این است که فرجام چنین شکافی در دولت به کجا 
می انجامد؟ آیا با شدیدتر شدن اختالفات ممکن است که 
چنین برخوردهایی شکل علنی به خود بگیرد و به پاکسازی 
دولت منجر شود؟ پاسخ به این سوال به شدت به تحوالت 
پیش روی اقتصاد کشــور بســتگی دارد. طبیعی است که 
اگر تحول جدی در الیحه بودجه سال ۹۷ روی ندهد، موج 
تورمی  ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی می تواند 
موج انتقادات را علیه دولت سنگین تر کند. در صورت باال 
گرفتن فشــارها و افزایش انتقادات به احتمال زیاد شاهد 
اســتعفا یا خروج برخی از عناصــر مهم از دولــت روحانی 
خواهیم بود. گزینــه اول در این باره اســحاق جهانگیری 
معاون اول رئیس جمهور اســت که انتقادهای وی را چند 
ســطر باالتر خواندیم. خروجی که بنا بــه تحلیل برخی از 
صاحبنظران به شــدت تحــت تاثیر رقابت های سیاســی 
در ســال های ۹8 و 1400 خواهد بود. شــاید جهانگیری 
امیدوار اســت که بتواند با خروج همراه با اعتراض  خود بار 
عملکرد انتقاد برانگیز دولت در حوزه اقتصادی را از دوش 
خود برداشــته و اندک امیدی برای اینکــه بتواند به عنوان 
نامزد اصالح طلبــان به صحنه بیاید را حفــظ کند. البته در 
این میان برخی خروج چهره هایــی همچون جهانگیری را 
مقدمه فاصلــه گرفتن کامل دولت از بدنــه اصالح طلبان 
می دانند. صادق زیبــاکالم به عنوان یکــی از چهره های 
رسانه ای اصالح طلبان به صراحت به این نکته اشاره کرد 
که خروج جهانگیری دولت را به قعر دره خواهد فرستاد. از 
سوی دیگر چهره ای همچون عطاءالله مهاجرانی فاصله 
گرفتن از دولت را زمینه شکســت کامل در انتخابات های 
پیش رو می دانــد. با تمام ایــن تحلیل ها آنچــه قطعی به 
نظر می رسد عمیق تر شدن گســل های درونی در دولت با 
وخاومت اوضاع اقتصادی است. گسل هایی که می تواند 
به فروپاشــی برخی از اتحادهــا در فضای سیاســی امروز 
کشــور بینجامد.« این روزنامه ادامه داده است: »در تمام 
این کش و قوس ها یک نکته مهم وجــود دارد و آن اینکه 
اگر روحانی بخواهد از موضع خــود در برابر اصالح طلبان 
کوتاه بیاید و بــه خواســته های آنان تن در دهــد، وی در 
طول ریاست جمهوری خود با چالشــی جدی در خصوص 
افزایش مطالبات و خواســته های آنان مواجه خواهد شد؛ 
اتفاقی که می تواند به انحراف دولتش از مسیر اصلی خود 
بینجامد اما اگر روحانی در سمت ریاست جمهوری بخواهد 
در برابر ایــن خواســته ها مقاومت کند و به ســهم خواهی 
اصالح طلبــان که ناشــی از حمایــت آنــان در جریان دو 
انتخابات ریاست جمهوری گذشته بوده، توجه نکند، قطعا 
این جریان تمام نیروی خود را در مجلس و احزاب به میدان 
خواهد آورد و با افزایش حجم انتقادات به دنبال ســتاندن 
سهم خود از روحانی خواهد بود. حال باید منتظر ماند و دید 
که تعامالت سیاسی میان روحانی و اصالح طلبان چگونه 

رقم خواهد خورد.«

   زیاد جدی نگیرید
اما در واکنشــی دیگر به این ماجرا مهدی محمدی 
کارشناس سیاسی طی یادداشــتی در کانال تلگرامی عقل 
سرخ نوشــت: »مرزگذاری ظاهری اصالح طلبان با حسن 
روحانی را هیچ نباید جدی گرفت. اصالح طلبان بخواهند 
یا نه، پشــیمان باشــند یا امیدوار، در کارنامه دولت داری 
حســن روحانی شــریکند. دولت داری که همیــن بودجه 
امسال نشان می دهد به طرز نگران کننده ای شکست خورده 

 این روزها اختالف بیــن اصالح طلبان و 
دولت فزونی یافته؛ به طوری که گام های 
اصالح طلبان برای عبور از دولت بلندتر 
شده و سرعت بیشــتری پیموده است. 
هر لحظه ای که از عمــر دولت دوازدهم 
سپری می شود، حامیان اصالح طلب او 
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اســت. مشــکل اصلی دوم خردادی ها که هنوز هم قادر 
به حل و چه بســا فهم آن نیستند، این اســت که هر وقت 
قدرت گرفته اند به سمت براندازی رفته اند و به همین دلیل 
بخش بزرگی از آنها را اساســا نمی توان عضو نرمال جامعه 
سیاسی دانست. گذشته از اراده براندازی، با مردم صادق 
هم نیستند. همین حاال مشکل شان با روحانی این نیست 
که کار کشور را به بن بست کشانده بلکه در اصل می گویند 
چرا ما را تحویل نمی گیرد و چرا به میزانی و به شکلی که ما 
می خواهیم تندرو نیست. اصولگرایان باید مشکل خود را 
با جامعه حل کنند اما اصالح طلبان حتی اگر این مشکل را 
حل کرده باشند باز با خود مشکلی دارند که ظاهرا حل شدنی 

نیست.«
سایت مشرق نیز در این مورد نوشت: »این اتفاقات 
نظرات ســتاد جریان اصالحــات و تئوری پــردازان گذار 
از روحانی اســت کــه باید دانســت ماجرای »پشــیمانی 
ســلبریتی ها« تنها بخشــی از این بازی به شــمار می رود. 
بهانه جویــی چهره هــای اصالح طلــب دربــاره اطرافیان 
رئیس جمهور روحانی نیز در حالی اســت که این اطرافیان 
در ایام دولــت یازدهم نیــز در کنار رئیس جمهــور حضور 
داشــتند با این تفاوت که جریان چــپ در آن روزها جرأت 
بیان عبور از روحانی را نداشــت و به جای طرح این مساله 
یا طرح چیزی به نام مطالبات مــردم )که این روزها به نحو 
عجیبی مورد اشاره آنها قرار گرفته( از این می گفتند که »ما 
فدائیان روحانی هستیم«، »تمام کارهای روحانی قانونی 
اســت« و »ما دســتبوس روحانی و ظریف هستیم«. کار 
این چاپلوسی ها در دولت یازدهم به حدی رسید که برخی 
محافل تحلیلی عبارت »بردگی اصالحات برای روحانی« 
را نیز به کار بردند. طرفه آنکه انتقــادات اصالح طلبان به 
اطرافیان آقای روحانی، انتقاد از کیفیت چینش کابینه و یا 
طرح چیزی به نام مطالبات مردم از روحانی؛ جملگی به این 
دلیل که در ایام دولت یازدهم از سوی اصالح طلبان مسبوق 
به سابقه نبوده اند؛ قابل پذیرش نیستند و طرح آنها از جانب 
چپ هــا صرفا برای قــوام پــروژه گــذار از روحانی صورت 
می گیرد. به نظر می رسد جریان سیاسی خاص قصد ندارد 
با رئیس جمهور روحانی وارد انتخابات سال 1400 شود و از 
همین رو تقال می کند تا پیوستگی های خود با دولت را قطع 
و ژست منتقدانه ای را نسبت به دولت اتخاذ کند. مقوله ای 

که البته برخی آن را غیر ممکن می دانند.«

   بزرگ ترین چالش دولت روحانی
روزنامــه فرهیختگان هــم در گزارشــی در این مورد 
نوشــت: »همه این انتقادات درســت در فضایی شــکل 
گرفته که دولــت در گیرودار نابســامانی های اقتصادی و 
تدوین و برنامه ریزی برای بودجه سال آینده و دشواری های 
پسابرجام و تهدیدات منطقه ای و... زیر بار انبوه فشارهای 
داخلی و بین المللی مانده و حاال در چنین بســتری عده ای 
بعد از پنج ســال متوجه شــده اند که دولت روحانی دولت 
مطلوب شان نیست. بدیهی است که عبور از روحانی را به 
پای چهار نفر سلبریتی هم نباید نوشت. اینکه دولت با همه 
امکانات و پشتوانه رسانه ای خود در رقابت با چند سلبریتی، 
شکست خورده، فضای افکارعمومی را به آنها واگذار کند 
تا حد زیادی خنده دار است. ریشــه را باید در جای دیگری 
جست؛ جایی که سناریوی عبور از روحانی برای سرسالمت 
به در بردن از کاستی های دولت تئوریزه شده و در رسانه ها و 
فضای مجازی و افکار عمومی پمپاژ می شود. حمایت های 
دیــروز، امــروز بار مســئولیتی ایجــاد کرده کــه می تواند 
 اصالح طلبــان را در انتخابات آتی در جایــگاه دنباله وضع 
موجود با همه کم وکاستی هایش بنشاند و موقعیت شان را به 
خطر بیندازد. در چنین شرایطی تکلیف منتقدان که روشن 
است. دولت اما حاال بیش از همیشه به کمک حامیان خود 
نیاز دارد. حامیانی که برخی از آنها تالش می کنند رفته رفته 

حســاب خود و البته جریــان اصالحــات را از روحانی جدا 
کنند. حتی حرف و حدیث ها درخصوص به حاشــیه رانده 
شدن اسحاق جهانگیری و گوشه نشینی او هم از این منظر 
قابل تحلیل اســت. موضوعی که البته رســما به پیشنهاد 
استعفای معاون اول با هدف در امان ماندن از کاستی ها و 
ناکارآمدی های دولت و شریک نشدن در شکست احتمالی 
آن منتهی شــد. القای حاشیه نشــینی جهانگیری بیش از 
همه کمرنگ شدن ظهور و بروز اصالح طلبان در دل دولت 
را وانمود می کند و چه چیزی از این بهتر برای آنهایی که از 
حاال خواب 1400 را دیده اند؟ این گونه است که خیلی ها به 
فکر آن افتاده اند تا در شرایط کنونی و با افزایش مطالبات 
و انتقادات، لباس منتقد به تن کرده و به جای پاسخگویی 
بابت گزینه پیشنهادی شان، نقش مخالف وضع موجود را 
ایفا کنند. این رویکرد که به سرعت در حال فراگیر شدن هم 

هست البته منتقدانی نیز دارد.«

   نقد روحانی؛ عالمت روشنفکری
عبــاس عبــدی معتقــد اســت پشیمان شــده ها، 
کم اطالعی و درک نادرست خود از سیاست را اثبات و اعالم 
کرده اند. او نوشته است: »دولت در روزهای گذشته از حیث 
برخی عملکردها یا سیاست های اقتصادی مورد انتقاد جدی 
حتی طرفدارانش قرار داشت. به طوری که می توان گفت 
نوعی نهضت سیاسی شکل گرفت که می توان آن را در ذیل 
عنوان »من پشیمان می شوم، پس هستم!« صورت بندی 
کرد. برخــی حتی پا را فراتر گذاشــتند و مدعی شــدند که 
فریب خورده انــد. اینها همه نشــانه ای از نارســایی های 
سیاست نزد کنشــگران جامعه ما اســت. البته بسیاری از 
این اظهارات مقطعی و گذراست ولی در هر حال عوارض 
خود را دارد. کســانی که از رای ٢٩ اردیبهشت خود اظهار 
پشیمانی می کنند، دچار همان اشتباهی می شوند که برخی 
سیاستگذاران دولتی مرتکب می شوند. هر دو طرف گمان 
می کنند دولت و ریاست جمهوری خودرو آماده ای است که 
رانندگی آن پس از انتخابات تحویل فرد پیروز می شــود و 
اوست که می تواند خودرو را به هر جایی که خواست براند. 
ادبیات هر دو طرف نیز کمابیش چنین برداشــتی را تایید 
می کند. دولت و رئیس جمهور گمــان می کنند که پس از 
انتخابات می توانند به درون ادارات دولتی خزیده شــوند و 
هر تصمیمی  را که خواستند اتخاذ کنند. مردم هم چاره ای 
جز حمایت ندارند، چون پیشاپیش رای داده  و حمایت خود 

را ابراز کرده اند.
این بخــش از مــردم رای دهنده که فوری پشــیمان 

می شــوند نیز دقیقا همین تصور را دارند. آنان به اظهارات 
انتخاباتــی نامزد مورد حمایت خود اعتمــاد می کنند. پس 
از یک ساعت در صف ایستادن و انداختن یک رای گمان 
می کنند کلید خــودرو موفقیت را به دســت رئیس جمهور 
داده اند و از حاال به بعد اوست که باید به تنهایی یا با همراهی 
همکارانش تمامی  وعده های داده شــده را در نخســتین 
فرصت برآورده کند. این نگاه نزد هر دو طرف به بن بســت 
می رسد، همچنان که در مورد دولت موجود رسیده است. 
یک سیاستمدار برجسته سیاستمداری نیست که بهترین 
تصمیم را روی کاغذ بگیرد. بهترین سیاســتمدار کســی 
اســت که این تصمیم را از دل طرفدارانش بیرون بکشد، 
گویی که تصمیم را آنــان اتخاذ کرده اند. افول و ســقوط 
سیاستمداران از روزی آغاز می شود که با طرفداران پای کار 
خودش قطع ارتباط کند، به طوری که آنان در شکل گیری 
هیچ تصمیمی  حضور و مشــارکت نداشــته باشند. مشکل 
مهم این است که رای دادن مثل خرید و فروش نیست که 
نامزد ریاست جمهوری برنامه ای عرضه کند و ما نیز با رای 
خود آن را بخریم، ســپس منتظر تحویل کاال باشیم. نگاه 
دولت بــه انتصابات و مدیریت اقتصــادی جامعه، نگاهی 
بروکراتیک است. همانطور که در یک کارخانه می توانیم 
هر کس را معــاون یا مدیر خود کنیم، گمــان می کنیم که 
در دولت نیز قادر به انجام چنین کاری هســتیم. البته قادر 
هســتیم ولی باید منتظر تبعات آن نیز باشیم. هنگامی  که 
برخالف نظر قاطبه اقتصاددانان کسی را در مصدر کار قرار 
می دهیــم، در ابتدا و به ظاهر مشــکلی پیش نمی آید ولی 
هنگامی  که نخستین تصمیم مناقشــه برانگیز را به دور از 
مشارکت نخبگان اتخاذ می کند، یکباره سیل تهاجم علیه 
آن فرد و تصمیم او ســرازیر می شــود و گمان می کنیم که 
این کار توطئه مخالفان اســت، در حالی که چنین نیست، 
این محصول قطع ارتبــاط با جامعه و نخبــگان و حامیان 
دولت اســت. اگر این رابطه برقرار باشد، حتی تصمیمات 
ضعیف نیز مورد حمایت قرار می گیرند و اگر این رابطه قطع 
شود، بهترین تصمیمات نیز ممکن است با مخالفت مواجه 
شوند. کسانی که می گویند پشیمان شده اند، بیش از آنکه 
بدذاتی یا ناتوانی رای گیرنده را اثبات کنند، کم اطالعی و 

درک نادرست خود از سیاست را اثبات و اعالم کرده اند.«
 محســن میردامادی هــم ضمن طرح این هشــدار 
که مبــادا نقــد روحانی عالمت روشــنفکری شــود، گفته 
که ایــن دولت، مطلــوب اصالح طلبان نیســت اما دولت 
مقبــول آنهاســت. او در ادامه نســبت به تولیــد ناامیدی 
در جامعه هشــدار داده و تاکیــد کرده کــه اصالح طلبان 

موج کمپین پشیمانی تا آنجا 
باال گرفت که حسام الدین آشنا 
هم تصمیم به واکنش در این 
مورد گرفت
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ضمن حمایت از کلیت دولــت باید نقدهای خــود را بیان 
کنند اما نــه به صورتی کــه در نهایت منجر بــه یأس مردم 
شــود. مهدی رحمانیان، فعال رســانه ای هم به حامیان 
توصیــه کرده که قــدری خویشــتنداری کننــد و همچنان 
به دولت کمک کننــد؛ چراکه گزینه جایگزیــن  به مراتب 
اثراتش زیان بارتر از چیزی اســت که االن برخی دوستان 
به آن اشــاره می کنند. او هرچند تاکید می کند که شــرایط 
کنونی مستلزم قدری خویشــتنداری موافقان دولت است 
اما به دولتمردان هم گوشــزد می کند که به قدر بیشــتری 
از دقت، درایــت، تدبیــر، مدیریت دولت شــخص آقای 
رئیس جمهــوری نیاز اســت. اینکه هشــدارهای عقالی 
قوم تا چه اندازه کارســاز افتد احتماال ارتبــاط تنگاتنگی با 
عملکــرد رئیس جمهور خواهد داشــت اما هر چه هســت 
احتماال در ماه های آینده زوایای بیشتری از شکافی که حاال 
 می رود تا بزرگ ترین چالش دولت روحانی را شــکل دهد،

 رونمایی خواهد شد. 
در واکنشی دیگر محمد علی ابطحی در یاداشتی که 
در روزنامه شرق منتشر شده نوشت: »کمپین ما پشیمانیم 
که دربــاره رای به روحانــی در فضای مجــازی راه اندازی 
شــده، بازتاب گســترده ای پیدا کرده اســت. این پویش 
البته می تواند به عنوان یکــی از جوگیری های رایج دنیای 
مجازی تلقی شــود که درصد اعتماد به فضــای مجازی را 
کاهش می دهد. در حوزه های غیرسیاســی هم شاهد این 
داغ شدن های موضوعات بوده ایم. در حوزه های فرهنگی 
و هنری این پدیده زیاد اتفــاق افتاده اما وقتــی اتفاقی با 
این وســعت در حوزه سیاست شــکل می گیرد، باید به آن 
توجه ویژه کرد. نمی توان انکار کرد ممکن اســت پشــت 
این اتفاقات، اختالفات سیاسی و جناحی باشد. یا باالتر، 
رفتاری هدایت شــده باشد که روی گســل های سیاسی و 
اقتصادی سوار شود تا تزلزل های عمیق ایجاد کند اما در 
این میان دولت و رئیس جمهور باید در این پدیده به نکات 
زیر توجه کنند:1- اگرچه مشکالت اقتصادی و رکود جدی 
است اما طبعا جامعه در این مدت اندک پس از انتخابات، 
با پدیده موثر و مهمی  روبه رو نشده و اتفاق جدید اقتصادی  
در زندگی حس نکرده که منشأ این موج مخالفت با روحانی 
باشــد. اما صرف اینکه مردم با پدیده روحانی  مواجه شدند 
که شــعارهای انتخابــات را کمرنگ کــرد و احتماال برای 
آینده ای متفاوت از سایر روســای جمهور اصرار داشت به 
جامعه بفهماند که روحانی ایام انتخابات نیســت، شــوک 
لرزآوری ایجاد کــرد که اعتماد به روحانــی را کاهش داد. 
۲- بودجه و گرایش های آن را عده ای عامل روآوری مثبت 
به این موج ضدروحانی می دانند. بودجه پیشنهادی قبل از 
تصویب و با تاکید بر مــواردی مثل عوارض خروج که ادعا 

می شود حامی  این موج است، بیشتر به شوخی شبیه است. 
۳- شــاید دنیای جدیــد ارتباطات و فضای مجازی پاشــنه 
آشیل همه این اتفاقات اســت که دنیای متفاوتی را ایجاد 
کرده است. اگر این ابزار شــناخته نشود و با همان سرعت 
ارائه نشود، جامعه زیر توضیحات بار جو سنگین تبلیغاتی 
تحت تأثیر همه این داغ شــدن ها قرار می گیرد. این فضا 
پاسخ می خواهد نه اتهام زدن به پویش و حامیان پویش ها. 
4- نبود سیستم تبلیغاتی پاسخ گو در اطراف رئیس جمهور 
نکته مهم داغ شدن این موج شــد. از شروع به کار روحانی 
تاکنون، دولت روحانی و شخص وی در موضوع تبلیغات و 
حداقل سازماندهی تبلیغی و رسانه ای دولت بسیار ضعیف 
بوده اند. در همیــن پویش یا کمپین جدید ما پشــیمانیم، 
شاهد کمترین عکس العمل یا پاســخ گویی از طرف دفتر 
رئیس جمهور یا سیســتم عریض و طویــل دولتی بودیم. 
نکته قابل توجه تر اینکه توجه ندارند رسانه تغییر پیدا کرده 
است. اتکا به صداوسیما و روزنامه ایران و خبرگزاری رسمی 
مشکلی را حل نمی کند. این موج های قوی تبلیغاتی را هم 
آن رســانه ها نیافریدند. از موضع بــاال رفتارکردن، غرور، 
نشــناختن رســانه های جدید و رفتارهای قطره چکانی در 
پخــش خبرهــای کنترل شــده دولتی اصلی تریــن عامل 
ضعف تبلیغاتی دولتی هاست ۵- در این کابینه هم باوجود 
وعده های رئیس جمهور، افراد همراه رئیس جمهور اندک 
است و کسانی که دغدغه  آینده خود و باج دادن به مخالفان 
انتخاباتی رئیس جمهور را داشته باشند، فراوان اند. کسی 
که سینه ســپر کند و از رئیس جمهور دفاع کند خیلی وجود 
ندارد. شاید روزهایی که دلســوزان اصالح طلب و فعاالن 
فرهنگی و هنــری که در انتخابــات تنها پشــتیبانان دکتر 
روحانی بودنــد، بر گزینش اصالح طلبانه تــر کابینه اصرار 
می کردند، برای این بود که روحانــی در کابینه به افرادی 
نیازمند اســت که به جای انتخابات این روزها برای دفاع از 
دولتش پاشنه گیوه را باال بکشند. ۶- ما از انتخاب روحانی 
پشیمان نیستیم. ما منتقد روحانی هستیم و خواهیم ماند و 
موهبت انتقاد را از هیچ دولتی نباید دریغ کرد. کسانی هم 
که قبال در عرصه مدیریتی بد ترین امتحان را پس داده اند از 
این موج انتقاد از روحانی نباید شاد باشند. تنها ایراد روحانی 

این است که گاهی مثل آنها رفتار می کند.

  پروژه جداسازی اصالح طلبان از روحانی 
نگاهــی بــه برخــی اظهار نظرهــای چهره هــای 
اصالح طلب نشان می دهد آنها هم اکنون به شکل ویژه ای 
در حال ارسال کدهایی به جامعه برای جداسازی هزینه های 

خود از دولت هستند.
علی صوفی، فعال اصالح طلب و عضو شورای عالی 

سیاســت گذاری اصالح طلبان به تازگی در بخشی از یک 
مصاحبه گفته است: »آقای دکتر عارف چه بخواهند و چه 
نخواهند عملکرد شوراها و تشکل هایی که ایشان ریاست 
آن را بر عهده دارند، به پای ایشــان نوشــته می شــود که 
امری طبیعی است. اکنون در بررسی عملکرد فراکسیون 
امید، ضعف های فاحشی دیده می شود؛ به ویژه در جریان 
رای اعتماد به کابینه آقــای روحانی. به هر حال تحلیل ها 
این بود که آقای روحانی، وزرایی که معرفی کرده اســت، 
کسانی نیستند که مد نظر ایشان بوده بلکه تحت فشار این 
انتخاب ها را انجام داده اند.« او می افزاید: »به هر حال چه 
در فشار این تصمیم گیری صورت گرفته باشد چه آزادانه؛ 
این کابینه منطبق بــا عقبه رای آقای روحانی نیســت. در 
اینجا فراکســیون امید به عنوان فراکسیونی اصالح طلب 
می بایســت نقش خودش را ایفا می کرد؛ یا آقای روحانی 
را وادار می کردند تــا انحرافات را بر طرف کننــد و کابینه 
پیشنهادی را اصالح کنند یا نه، قاطعانه اعالم می کردند 
که از این کابینه دفاع نخواهند کــرد. در این وضعیت بود 
که فراکســیون امید می توانست پاسخگوی عملکرد خود 
باشد و به کسانی که به آنها رای داده اند بگویند: ما تالش 
خــود را کردیم و مخالفت خــود را انجام دادیم اما بیشــتر 
از این نتوانســتیم تاثیر بگذاریم. ولــی در عمل می بینیم 
نه تنها مخالفت نکردند، بلکه همراهــی هم کردند و یک 
رای نجومی  و  بی سابقه ای را به دولت آقای روحانی دادند. 
افکار عمومی با این اتفاق موافق نیســت و این عمل هم 
به پای فراکسیون امید نوشته می شود و هم به پای آقای 
دکتر عــارف.« صوفی همچنیــن تصریــح می کند: »از 
سوی دیگر، ضعف ها و انتقاداتی هم که در بستن لیست 
کاندیداهای شــورای شهر، شــاهد بودیم را شخصی که 
رئیس است بایستی بپذیرد و طبعا مسئولیت آن پای آقای 

دکتر عارف نوشته می شود.«
روزنامه اصالح طلب اعتماد نیز در شماره هفته گذشته 
خود به بررسی این ماجرا پرداخت. مصاحبه بهرام پارسایی، 
سخنگوی فراکسیون اصالح طلبان مجلس با این روزنامه 
درباره دولت رئیس جمهور روحانی نکات بسیار مهمی دارد. 
او گفته اســت: »حلقــه اول تصمیم گیــران دولت کامال 
مشــخص هســتند. حامیان روحانی در زمان انتخابات که 
عمدتا ســتادهای انتخاباتی را می گرداندند، امروز چندان 
مورد مشــورت قرار نمی گیرنــد. در مقابل رد پــای افرادی 
را در چینــش هیات وزیــران و کابینه، اســتانداران و دیگر 
نیروهــای دولتی به روشــنی می بینیم که به قــول معروف 
»اصحاب ســبت« یا همان »یاران روز شــنبه« هستند.« 
او در بخــش دیگری از صحبت های خود نیز گفته اســت: 
»اصالح طلبان وظیفه خود را در قبال جامعه انجام داده اند 
و مشکل اینجاســت که برخی از نزدیکان روحانی در دولت 
به طوری القا می کنند که رای اصالح طلبان چندان تاثیری 
در کسب رای ٢4 میلیونی نداشته است و نشانه این مساله را 
در چینش کابینه و استانداران می بینیم. بنابراین احساس 
می کنم حلقه مشــاوران روحانی دچار ســوءتفاهمی  بزرگ 
شــده و فکر می کنند رای روحانی فراتر از پایگاه اجتماعی 
حامی  اصالحات بوده است. شخصا نمی دانم دوستان چه 
زمانی قرار است به خودشان بیایند اما مساله به این ترتیب 
نیز نیســت که فکر کنند روحانی رای خــود را گرفته و دیگر 
نیازی به اصالح طلبان و پایگاه اجتماعی حامی این جریان 
سیاسی ندارد. در همین حال فردی به نام علی ورامینی نیز 
طی یادداشتی در اعتماد با عنوان »روحانی و تقصیر او در 
وضعیت ضد روحانی« نوشته است: »مورد دیگر در به وجود 
آمدن چنین وضعیتی انتخاب افرادی در تیم دولت اســت 
که از کف مطالبات رای دهندگان به روحانی، بســیار دورتر 
و پرت تر هســتند. این انتخاب ها به یکدلی بین روحانی و 
رای دهندگانش آســیب جدی ای وارد کرد و متاسفانه مثل 

اینکه رئیس جمهور هم قصد  ترمیم آن را ندارد.«  

عباس عبدی معتقد است 
پشیمان شده ها، کم اطالعی و 

درک نادرست خود از سیاست را 
اثبات و اعالم کرده اند
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با کدام عقالنیت؟
برخی از سر دلسوزی به کمپین پیوسته اند

در پاســخ به این پرســش که اصالح طلبان در ایجاد 
و حمایت این کمپیــن نقش دارند و آن را وســیله ای برای 
عبور از آقای روحانی قرار داده انــد، باید بگویم که مطمئنا 
این کمپین متعلق به اصالح طلبان نیســت. ممکن است 
برخی از افراد اصالح طلب هم در آن حضور داشــته باشند 
اما ارتباطی با جریان اصالح طلبی ندارد. در مورد تشکیل 
این کمپین هم، معتقدم دست های خاصی پشت آن هست 
و به زودی بیشتر نمایان خواهد شد. اما در این مورد که به 
رفتار آقای روحانی و دولت ایشان انتقاداتی مطرح است، 
بحث درستی است و البته که تازگی ندارد و به دالیلی در حال 

حاضر این نقدها بیشتر هم شده است.
امــا در خصــوص برآورده نشــدن خواســته های 
اصالح طلبان توسط آقای روحانی، خودش جای پرسش 
دارد؛ آیا می شود پس از گذشت تنها سه ماه تشکیل دولت 
دوازدهم، درباره برآورده شدن یا نشدن مطالبات، قضاوت 
صحیحی انجام داد؟ نمی شــود به این ســرعت قضاوت 
کرد که مطالبات برآورده نشــده اســت. باید واقع بینانه تر 
در این مورد صحبت کرد. تنها نکته ای که امروز مطرح است 
و برجسته شده، همین نحوه عملکرد آقای روحانی در چیدن 
کابینه و همچنین عملکرد وزارت کشور در انتصاب مدیران 
استانی اســت که در این موارد پایین تر از سطح انتظارات 
حداقلی بود که از ایشان می رفت. واقعیت نشان می دهد 

که نیروهای برجسته تر و کارآمدتری بودند.
این موضوع باعث بیان انتقاداتی به آقای روحانی و 
دولت ایشان شــد. باتوجه به اینکه جریانات ضد دولت، با 

تمام قدرت در صحنه فعال هستند تا دولت را ناکارآمد نشان 
داده و زمین گیر کنند، این انتقــادات فرصتی را برای این 
گروه ها فراهم آورد که به این موضوع دامن بزنند و امروز به 
شکلی مطرح بشود که بخواهند کمپین راه بیندازند و از این 

دست عملیات های روانی را اجرا کنند.
اگرچه انتقاداتی هست و حتی خود من هم نقدهای 
بسیاری را مطرح کرده ام، اما در عین حال باید این واقعیت 
را در نظر گرفت که اصالح طلبان هیچ سهمیه ای از آقای 
روحانی نخواسته اند و حتی لیستی از افراد را برای انتصاب 
یا استفاده در دولت، به ایشان نداده اند؛ ممکن است به طور 
پراکنده، برخی از افراد، اسامی ای را مطرح کرده باشند؛ اما 
خود جریان اصالحات فهرستی را پیشنهاد نداده است. این 
امر هم به این علت بود که دست آقای رئیس جمهور مانند 
دوره قبل، باز باشد و راهبرد اصلی دنبال  شود. راهبرد اصلی 
هم آن است که آن هدفی که آقای روحانی هم در قبل و هم 
خصوصا حین انتخابات، به کرات و مصرانه به مردم وعده 
می داد به نحو معقول و در زمان خودش محقق شود. تحقق 
شعارهای آقای روحانی مطالبه اصلی اصالح طلبان است 

که درواقع همان مطالبات مردم است.
در خصوص پرسشــی که درباره آینــده اطالح طلبان 
و دولت دوازدهــم و راهبرد انتخابــی اطالح طلبان مطرح 
کردید، باید بگویــم: »راهبرد اصالح طلبان، پشــتیبانی 
تمام قد از دولت اســت. باالخــره دولت بایســتی به مردم 
خدمت کند و مشــکالت آنها را حل و فصل کند؛ همه باید 
به دولت کمک کنند؛ نه تنها اصالح طلبان و اصولگرایان، 
بلکه تمام دســتگاه های حاکمیتــی و همگی جریان های 
سیاســی باید کمک کنند تا این مشکالت عدیده ای که در 
جامعه وجود دارد، مرتفع شود؛ مشــکالتی که بسیاری از 
آنها از گذشــته به امروز به ارث رســیده است. در عین حال 
انتقاد سازنده و هشدارهای مکرر داده شود تا مبادا غفلت و 
کوتاهی صورت بگیرد؛ اگر هم خطاهایی هست، به صورت 

شفاف تذکر داده شود تا دولت هم بتواند به حرکت خودش 
ادامه بدهد و هم از بستر سازنده، خارج نشود.

متقابال هم از دولت بارها خواسته شده تا تیم رسانه ای 
دولت، قدرتمند عمل کند. تیم رسانه ای هم این نیست که 
سخنگو بیاید و مصاحبه کند و صرفا پاسخگوی چند پرسش 
باشد؛ بلکه تمام الیه های دولت، تمام وزارتخانه ها و تمام 
دســتگاه های اجرایی باید بتوانند ارتباط اصولی و سازنده 
با بدنه اجتماعی برقرار کنند و نســبت به توضیح برنامه ها، 
اقناع مــردم و ارتقای ســطح اعتماد عمومــی تالش کنند 
 و متعاقبــا انتقــادات را بشــنوند و برای اصــالح امور خود 

تالش کنند.
نمی خواهم این موضوع را نفی کنم که برخی هم در 
کمپین از روی دلســوزی و انتقاد سازنده حضور دارند؛ ولی 
اصل کمپین و این حرکت خیلی محسوس است که صرفا 
در پی ایجاد و فضاسازی علیه دولت است؛ موضوع روشنی 
است و هر فردی که حتی آگاهی اندکی هم داشته باشد از 
مســائل، به این نکته پی می برد که دست های مشکوکی 
پشت این کمپین حضور دارد. مگر می شود تنها با گذشت 
سه ماه، کسانی که آن حضور حماسی را رقم زدند، بگویند: 
»پشیمانیم«؟ چه عقالنیت و واقع بینی ایجاب می کند که 
بعد از گذشت سه ماه، از رای خودشان پشیمان شوند؟ یک 
سال بگذرد، ببینند خرابی هایی به بار آمده یا چه عملکرد های 
منفــی رخ داده اســت؛ آن موقع می شــود از این دســت 

اقدامات دفاع کرد.
در پایان باید بگویم معتقدم این کمپین به هیچ وجه 
موجودیت واقعی ندارد. دلیل عمده عدم حمایت آن توسط 
چهره های شاخص اصالح طلب این است که قرار است بعد 
از این چه اتفاقی بیفتد؟ همان کسانی که اعالم می کنند از 
رای به آقای روحانی پشیمان هستیم، اگر برگردیم چند ماه 
عقب تر و به ایام انتخابات، اگر بخواهند رای بدهند به چه 
کسی رای می دهند؟ مردم با آن حرکت حماسی خودشان 
ضمن اینکه می خواستند تداوم عقالنیت، اعتدال و آرامش 
در جامعه باشد، می خواســتند جلوی بازگشــت به عقب و 
به قدرت رســیدن آن جریان را بگیرند و این پیروزی بزرگ 
را به دست آوردند. چه شده اســت که ظرف مدت سه ماه 

می گویند پشیمان شده ایم؟  

2

مرتضی مبلغ 
فعال سیاسی
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رصــد فضــای سیاســی نشــان می دهــد کــه 
اصالح طلبان رویکرد حمایــت از دولت همراه با 
بیان انتقــاد صریح را دنبــال می کنند، در همین 
اثنا شــاهد بودیم برخی چهره های  مشهور اعم 
از هنرمند و ورزشــکار همچون فخیم زاده، علی 
کریمی  و باران کوثری در صفحات شــبکه های 
اجتماعــی خود نوشــتند یــا تصویری منتشــر 
کردند که »پشــیمان از حمایت آقای روحانی در 
انتخابات ریاســت جمهوری هستند.« به نوعی 
آنها نادم هســتند که در کمپین انتخاباتی آقای 
روحانی حضور یافتند، به نظر شما ریشه  پویش 
پشــیمانی کجاســت؟ آیا واقعا مردمی  است؟ یا 
آنکه آیــا اصالح طلبان با این شــیوه می خواهند 
راه خود را از آقــای روحانی جدا کنند؟ یا ریشــه 
این کمپین در جریان اصولگرایی اســت، یعنی 
اصولگرایــان به نوعــی می خواهند نــگاه مردم 
را بــا ایــن روش از روحانی دور و به ســمت خود 

جلب کنند؟
   البته چنیــن فضایــی در محافل سیاســی قابل 
پیش بینــی بــود. اصالح طلبان بــا دولت اعتــدال آقای 
روحانی در بخش های مختلف اشــتراک دارند و این امر 
روشــن و غیر قابل انــکاری اســت. اوال اصالح طلبان از 
حامیان اصلــی روحانــی در انتخابات ریاســت جمهوری 
یازدهــم و دوازدهم بودنــد، در واقع به صورت روشــن و 
صریح به صحنه آمدند و از او حمایت کردند چون خودشان 
کاندیدای دیگری نداشتند. دوم در مدیریت های مختلف 

دولت اعــم از وزارتخانه هــا، معاونان وزرا، ســازمان ها، 
استانداری ها، مشارکت کردند، حتی انتخاب آخرین وزیر 
دولت دوازدهم با تأخیر انجام شــد، در نهایت آقای دکتر 
غالمی  به صراحت اعالم کرد »من اصالح طلب هستم« 
و بعضــی وزرای دیگر هم ایــن تصریح را داشــتند. نکته 
ســوم عالوه بر اینکه جریان اصالحات هــم در به قدرت 
رســیدن دولت اعتدال و هم در اداره اجراییات این دولت 
حضور و مشارکت داشت و دارد، شخصیتی اصالح طلب 
باالترین جایــگاه اجرایی دولــت بعــد از رئیس جمهور را 
عهده دار اســت . آقای دکتر جهانگیری به عنوان معاون 
اول مسئولیت رتق و فتق خیلی از امور را در دست دارد و در 
دولت یازدهم هم این طور بود، بنابراین باتوجه به سه نکته 
یادشــده، جریان اصالحات نمی تواند خودش را از دولت 
اعتدال کنار بکشــد و ســفره خود را جدا کند. اما چرا این 
کمپین ها و موضوع عبور از آقای روحانی یا فاصله گرفتن 
از آقای روحانی در میان اصالح طلبان مطرح شده است و 

مخصوصا افراد غیرسیاسی اعم از هنرمندان و ورزشکاران 
شروع به طرح چنین مباحثی کردند؟ علت اصلی را در این 
می توانیم ببینیم که در واقع جریان اصالحات پیش بینی 
می کند که دولت نتواند به وعده های خود عمل کند. االن 
دولت اعتدال در سال پنجم است و اصالح طلبان می بینند 
دولت نتوانسته در طول ۵ ســال کارنامه قابل ارائه ای به 
مردم دهــد، بنابراین مطالبات اصلی مــردم بر زمین باقی 
مانده اســت. پیش بینی ها نیز از آن حکایــت می کند که 
در سه سال آخر دولت دوازدهم دولتمردان نمی توانند به 
وعده خود عمل کنند و بر اثر این مســاله یک رویگردانی 
در میان مردم به وجود خواهد آمد که موجب پشت کردن 
مردم بــه جریان اصالحات می شــود. روی این حســاب 
اصالح طلبان طراحی و برنامه ریــزی کردند که به تدریج 
از دولت فاصله بگیرند و حتی بعضی از سیاســیون خارج  
نشین به صورت شفاف چنین تحلیلی را بیان کردند. اخیرا 
وزیر ارشــاد دولت اصالحات گفته؛ »در این ۳ ســال اگر 
دولت نتواند به مطالبات مردم پاسخ دهد، طبعا مردم هم 
از دولت و هم از اصالح طلبان رویگردان خواهند شــد«. 
اصالح طلبان بــرای عوض کردن ایــن وضعیت، ابتدا از 
افراد غیرسیاسی شروع کردند، به دلیل مسائل و مشکالت 
اقتصادی مثل سه برابر شدن عوارض خروج که در الیحه 
دولت آمده و هنوز تصویب نشده بســیاری از هنرمندان و 
ورزشکاران همین موضوع خیلی عادی و ساده را مبنا قرار 
دادند و مطلوب دل خودشان را آشکار کردند و گفتند »ما 
پشــیمانیم« و  پویش پشــیمانی راه انداختند. پیش بینی 
من این اســت که این رویکرد به تدریج به رجال سیاسی و 
چهره های اصالح طلب نیز ســرایت خواهد کرد و موضع 

انتقادی نسبت به دولت خواهند گرفت.
گروهــی از اصالح طلبــان و به طــور مشــخص 
چهره هــای برجســته ایــن جریــان سیاســی 
می گویند: »تا سال 1400 با آقای روحانی همراه 
خواهند بود ولی انتقادات شان را به دولت صریح 
می کنند چون اگر از روحانی عبور کنند به همان 
سرنوشــت ســال 84 مبتال خواهند شــد و یک 
احمدی نژاد ثانی ســرکار می آید کــه آن زمان به 

پویش پشیمانی به سیاسیون می رسد
گفت وگو با محمدرضا میرتاج الدینی

امیدکرمانیها
ســیدمحمدرضا میرتاج الدینــی معتقد اســت: خبرنگار

 »پویــش پشــیمانی اگــر منحصر بــه هنرمنــدان و 
ورزشکاران باشــد، اثر زیادی در ریزش رای روحانی 
ندارد اما به نظر می رسد به تدریج چهره های سیاسی 
اصالح طلب وارد میدان می شوند.« این فعال سیاسی 
اصولگــرا می گویــد: »اصولگرایان فضای سیاســی 
را رصــد می کنند تا همــواره بــه جامعه یادآور شــوند 
اصالح طلبــان و دولت اعتــدال با یکدیگر اشــتراک 
و همکاری و همراهــی دارند، بنابرایــن اصالح طلبان 

نمی توانند سفره خود را از دولت اعتدال جدا کنند.«
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ضرر مملکت خواهد بود«، به نظر شما آیا نیت و 
قصد اصلی اصالح طلبان عبور از روحانی است یا 
خیر فقط یک سری چهره های معدود نیت عبور 
از روحانی را در سر می پرورانند اما عام و اکثریت 
قریب به اتفــاق نیروهای جریــان اصالحات بر 

بقای حمایت آقای روحانی نظر دارد؟
   این هم یــک تحلیل قابــل تامل و اندیشــیدن 
است. طبعا عقالی جریان سیاسی اصالحات این را علنی 
نخواهند کرد که به سرعت از آقای روحانی عبور کنند چون 
جایگاهی برای خودشان در فضای سیاسی-اجرایی کشور 
منهای دولت اعتدال نمی بینند، پس باید به نوعی آویزان  
این دولت باشــند تا بتوانند جایگاهی در اداره کشــور پیدا 
کنند، بنابراین ســران و تصمیم گیرندگان ایــن رویکرد را 
حفظ خواهند کرد اما بحث انتقاد و علنی شــدن دیدگاه ها 
از سوی عده ای هرچه زمان بگذرد، بیشتر خواهد شد مثل 
حرف هایی که اخیرا دکتــر کواکبیــان زد. در واقع تعداد 
اتخاذ چنین مواضعی بیشتر خواهد شد. اصالح طلبان در 
مجموع ممکن است به صورت رسمی همین جهت گیری 
حمایت زبانی از آقای روحانی را حفــظ کنند اما به صورت 
میدانــی و اظهارنظرهای شــخصی رویکــرد انتقادی به 
دولت آقای روحانــی تقویت خواهد شــد. اصالح طلبان 
می خواهند سفره شان را از ســفره دولت جدا کنند که همه 
انتقادها از دولت به سمت جریان اصالحات سرازیر نشود 
و مردم این جریان را مســئول اصلی روی کار آوردن این 
دولت تلقی نکننــد. در حالی که این جدایــی امکان پذیر 
نیســت، اصالح طلبان برای روی کارآمدن دولت یازدهم 
و دوازدهم موضع کامال شــفاف و روشــن گرفتند، ضمن 
 آنکه در اجرائیــات و مدیریت ها نیز مشــارکت دارند پس 
امــروز نمی تواننــد راه خود را جــدا کنند با ایــن روش که 
اصالح طلبان درون دولت چیزی نگویند و اصالح طلبان 

خارج از دولت حرف انتقادی بزنند. 
نگاه جریــان اصولگرا چیســت؟ برخی از همین 
چهره های اصالح طلــب وقتی مصاحبه می کنند 
می گوینــد » پویــش پشــیمانی برخاســته و 
تحریک شده از ســوی جریان اصولگراست«، 

آیا این طور است؟
   هیچ تحریکی از جانب جریان اصولگرا نیســت. 
ولی همیشه وقتی یک فضا و خط سیاسی در جریان رقیب 
پیدا می شود طبعا رســانه های جریان مقابل آن را مطرح 
می کنند. اصل پیدایش  پویش حرکتی خودجوش از داخل 
خود طرفداران دولت انجام شــد و هیچ تحریکی از ناحیه 
اصولگرایان نیست اما رسانه ای شدن و مطرح شدن آن در 

رسانه های اصولگرا و اصالح طلب اتفاقی طبیعی است.
اصالح طلبان برای آنکه تــوپ را به درون زمین 
جریــان رقیــب بیندازنــد و ثابت کننــد  پویش 
پشیمانی برآمده از تحریکات اصولگرایان است 
می گویند: »رسانه های این جریان از اتفاق رخ 
داده خوشــحالند و بــا آب و تاب آن را پوشــش 

می دهند« ، پاسخ شما چیست؟
   آنها چنین تحلیل و برداشــتی دارند اما رسانه ها 
فقط یک جریان یــا اتفاقی را پوشــش می دهند و مطرح 
می کنند، این کار نشــانه خوشــحالی یا تحریک موضوع 
نیســت چون بدیهی اســت وقتی خبر یــک موضوعی در 
جریان مقابل مطرح می شود طرف مقابل آن را رسانه ای 
می کند. به چنین اقدامی  خوشــحالی یــا تحریک کردن 
نمی گویند. مــا اصولگرایان ایــن جهت گیــری را دنبال 
می کنیم که همیشه مسئولیت همراهی جریان اصالحات 
با دولت اعتدال را یادآور باشــیم. یعنــی بگوییم »هرچه 
این پویش ها و حرکت ها بیشتر هم شود و حتی چهره های 
سیاسی وارد میدان شوند، ما باور نخواهیم کرد و نخواهیم 
نگذاشت اینها از مســئولیت پاســخگویی فرار می کنند. 

اصالح طلبان باید مســئولیت مشــترک خودشــان را در 
عملکرد دولت تا انتخابات ریاســت جمهوری 1400 حفظ 

کنند .
به نظر شــما عمق نفــوذ اجتماعی ایــن پویش 
کجاست؟ یعنی چقدر در بدنه مردمی نفوذ خواهد 
داشت، آیا با اعالم پشیمانی چند چهره هنرمند و 
ورزشکار بدنه رای آقای روحانی ریزش معناداری 

خواهد کرد؟
   معتقدم وقتی ریزش رای آقــای روحانی قوی تر 
می شود که چهره های سیاســی وارد میدان شوند، در حد 
چهره های غیر سیاســی تاثیرگذاری اش در حد طرفداران 
غیرسیاســی آنها خواهــد بــود و حالت گســترده ای پیدا 

نمی کند. 
پس پویش پشــیمانی عمق اجتماعــی زیادی 

نخواهد داشت؟
   خیــر، در صورتی کــه چهره های سیاســی وارد 

میدان شوند، تاثیرش زیاد می شود.
آیا این اقدامــات به دولــت آقــای روحانی پیام 

می دهد؟
   بیشــتر حرکت ها و تصمیم گیری های شخصی 
و انفرادی افراد اســت. فعال به آن مرحله جریانی نرسیده 
است. اگرچه این طراحی و تحلیل سیاسی در میان شان 

وجود دارد.
فکر می کنید دولت آقای روحانــی این پیام ها را 

جدی بگیرد؟ 
   این را خــود دولتی ها باید جواب دهنــد اما فکر 

می کنم خیلی جدی نگیرند.
اگر جدی نگیرند این باعث نمی شود  افراد  بیشتر 

جری  شوند؟
   پیش بینی من این است که دولت در مسیر اجرایی 
و تصمیمــات و رویکردهای خودش پیــش می رود چون 
دیگر نیاز به انتخابات بعدی ندارد، بنابراین همین مســیر 

را ادامه می دهد و به این مسائل اعتنایی نخواهد کرد. 
کســانی که به شــش مــاه نکشــیده می گویند 

پشــیمان شــدیم و بحث عبور از آقای روحانی 
را مطــرح می کننــد، اگــر بــه زمــان انتخابات 
ریاست جمهوری دوازدهم برگردند چه تصمیمی  
خواهند گرفت؟ یعنی نامزد مطلــوب آنها خیلی 
تغییر می کند به طوری که دیگر به آقای روحانی 
رای نمی دهند و به آقای رئیسی رای خواهند دا؟ یا 
آنکه اصال بحث شان این نیست فقط می خواهند 
یک موضع اپوز یسیونی نسبت به آقای روحانی 

اتخاذ کنند که از پاسخگویی فرار کنند؟
   اگر چهره های سیاســی باشــند، این موضوع را 
یک نوع می شود تحلیل کرد و اگر چهره های غیر سیاسی 
همچون هنرمندان و ورزشــکاران باشــند یک نوع دیگر 
می شــود تحلیل کرد. در گــروه دوم جنبه سیاســی و آن 
جهت گیری سیاسی خیلی قوی نیســت. آنها بیشتر روی 
گرایش های اجتماعی، شعارها یا رویکردهای یک دولت 
را می پسندند و از آن حمایت می کنند، بنابراین مواضع آنها 
عمق سیاســی و ریشــه ای ندارد  درنتیجه به آسانی چنین 
حمایت هایی قابل تغییر هستند. یعنی یک سری انتظاراتی 
دارند وقتی که ماه های اول می بینند این انتظارات حاصل 
نشد خیلی سریع اعالم ندامت و پشیمانی می کنند و از آن 
تصمیمی  که گرفتــه بودند، منصرف می شــوند اما اینکه 
دوباره به کدام طرف گرایش پیدا کنند از االن نمی شــود 
پیش بینی کرد و نظری گفت اما چهره های سیاسی وقتی 
بیایند یک سری مواضع را اتخاذ کنند که با تحلیل سیاسی 
اســت چون می خواهند اعالم کنند که قصد دارند سفره و 

راه خودشان را از دولت مستقر جدا کنند.
به نظر شــما این تحلیــل برخــی اصالح طلبان 
صحیح اســت که می گوینــد: »اگــر از روحانی 
عبــور کنیــم چهــره ای پوپولیســتی همچــون 
آقای احمدی نــژاد دوبــاره در عرصه سیاســی 
کشــور ظهور و بروز پیدا می کند و چنین اتفاقی 
زیانش به هر دو جریــان اصولگرا و اصالح طلب 
می رســد«، به طــور مشــخص آقــای زیباکالم 
گفته: »اگر اصالح طلبــان از آقای روحانی عبور 
کنند اصولگرایان نباید خوشــحال باشــند چون 
مطمئنا پیروز انتخابات ریاست جمهوری 1400 
ضرغامــی  و الریجانــی نخواهند بــود بلکه یک 
پوپولیســم جدیدی ســرکار می آید که آسیبش 
متوجه کالن کشور می شود«، نظر شما چیست؟
   من این تحلیل را قبول ندارم. این تحلیل نوعی 
ایجاد احساس تهدید اســت. به عبارت دیگر می خواهند 
با طرح  توهمی، تهدید ایجاد کننــد تا افراد را در محدوده 
سیاسی حمایت از دولت حفظ کنند. اوال در داخل جریان 
اصولگرا چهره های مختلفی وجود دارند که اینها می توانند 

معتقدم وقتی ریزش رای آقای روحانی 
قوی تر می شود که چهره های سیاسی 
وارد میدان شــوند، در حد چهره های 
غیر سیاســی تاثیرگــذاری اش در حد 
طرفداران غیرسیاسی آنها خواهد بود 

و حالت گسترده ای پیدا نمی کند

کواکبیان در نطق خود در مجلس انتقادات تندی را
در مورد حسن روحانی مطرح کرد
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در عالم و صحنه های سیاســی جامعه موثر باشــند و هیچ 
نگرانی و مشکلی متأثر از این کنشــگری هم پیش نیاید. 
االن هم صحبت کــردن در این باره زود اســت. این طور 
نیســت که ما بیاییم  توهمی  را ایجاد کنیم و بگوییم حتما 
یک حرکــت پوپولیســتی پیــش خواهد آمــد و بخواهیم 
براســاس آن تحلیل کنیم و تصمیم بگیریم. در قضایای 
انتخابات ریاســت جمهوری دوازدهم چنین حرکتی نبود و 
1۶ میلیون رای در طرف اصولگرایان جمع شــد. شخص 
آقای رئیسی از شعارهای پوپولیستی استفاده نکرد بنابراین 
این تحلیل را که بخشی از اصالح طلبان مطرح می کنند، 
قبول نــدارم. ایــن در واقع بــرای جمع کــردن نیروهای 
خودشــان اســت یعنی  توهمی  را ایجاد کردند تا احساس 
تهدیدی را به وجود بیاورند و بتوانند نیروهای خود را حول 

محور دولت اعتدال جمع کنند. 
شــما می گوییــد چنین چیــزی وجود نــدارد اما 
تندروهای اصالح طلبان کمــی قبل از انتخابات 
ریاست جمهوری ســال 80 بحث عبور از خاتمی 
را مطرح کردند و این مســاله بعدها تبعات منفی 
برای آنها به دنبال داشــت، آیا از آن اتفاق عبرت 
خواهند گرفت یا عبرت نخواهند گرفت و بحث 
عبور از آقای روحانی را که چند چهره ســلبریتی 
شــروع کردند، بعد از مدتی به عرصه سیاســی 

می کشانند؟
   اصالح طلبــان بحث عبــور از آقــای روحانی را 
به طور جــدی مطرح نخواهند کرد چــون می دانند جامعه 
نیز این را قبول نمی کند ، بلکه ســعی می کنند ضمن حفظ 
ارتباط با دولت، فاصله را حفظ کنند تا به جامعه بگویند که 
همه نظــرات و مطالبات جریان اصالحــات در این دولت 
حاصل نشد یا در این دولت متجلی نیست و از روی ناچاری 
از دولت یازدهم و دوازدهم حمایــت کردند. این را اگر به 
زبان هم نیاورند، در عمل نشان خواهند داد اما بحث عبور 
از روحانی را بعید می دانم حداقل در سال های اول دولت 

دوازدهم مطرح کنند. 
برخی چهره های اصالح طلــب می گویند آقای 
روحانی ضعفی که دارد در تیم رســانه ای دولت 
است و این تیم رسانه ای باید دستخوش تغییر 
شــود چون باعث و بانی و بســتر ایــن کمپین 
پویش پشیمانی ضعف تیم اطالع رسانی دولت 
اســت. آیا اگر آقای روحانی تیم اطالع رســانی 
دولــت را تغییــر دهــد، وضعیــت متفــاوت 
خواهد شــد و دیگر شــاهد بروز و ظهور چنین 
کمپین هایــی در نقــد دولــت و شــخص آقای 

روحانی نخواهیم بود؟
   دیگر اینجا نمی توانم نظری درباره تیم رسانه ای 
آقای روحانی بدهم. رسانه ای ها باید بگویند و این وضعیت 

را تحلیل کنند.
به عبارت دیگر اگر به لحــاظ تبلیغاتی، عملکرد 
دولت بهتر تشریح شــود این نارضایتی ها کمتر 

خواهد شد؟
   چــون مــن در دولت بــودم، معتقدم هــر چقدر 
هم توضیح دهنــد بخش هایی از جامعــه توجیه نخواهند 
شــد. این طور نیســت که همه جامعه را بتوان قانع کرد. 
هر چقدر هم تیم رســانه ای دولت قوی شــود چون همه 
مــردم در جریان علــت تصمیم گیری هــا و مصوبات قرار 
نمی گیرند و فضای مجازی هم گســترده است و هرکسی 
یک جایی نظری می دهد، خیلی نمی شــود این نظرات را 

مدیریت کرد.
درباره شخص آقای روحانی چطور؟ آقای روحانی 
با دیدن این اتفاق ها به سمت اصولگرایان بیشتر 
متمایل می شود یا سعی می کند دل اصالح طلبان 
را به دســت آورد یا نیازی بــه حمایت جریان ها و 

گروه های سیاســی نمی بیند چــون رای خود را 
گرفته و نیازی در گرایش به سمت چپ و راست 

یا اصالح طلب و اصولگرا نمی بیند؟
   درباره رفتار آقای روحانی پیش بینی های مختلفی 
است، یک نظر این است که او همان مشی اعتدالی خود را 
پیش خواهد گرفت و بیشتر سعی خواهد کرد که دولت به 
جای ورود به بحث های حاشیه ای به امور اجرایی بپردازد 
تا بتوانند عملکردی را در ســال 1400 ارائه کنند. تحلیل 
دوم این اســت که چون آقای روحانی می بیند که به همه 
وعده هایــش نمی تواند عمل کنــد و آن تحرک الزم همه 
بخش های دولت وجود ندارد بنابراین گاهی به حاشیه ها 
می رود، کما اینکه آقای خاتمی آن زمان می گفت هر یازده 
روز برای من بحــران ایجاد کردند و نگذاشــتند کار کنم و 
به همه وعده هایم عمل کنم. در واقــع امکان دارد چنین 
رویکــردی را آقای روحانی نیز پیش بگیــرد و هر از گاهی 
بحث های حاشــیه را مطرح کند که نمی گذارند کار کنیم 
و حواشی را برجسته کنند تا آن وعده هایی که تحقق پیدا 

نکرده با این دلیل توجیه شوند.
اصولگرایان در قبال فاصله گرفتن اصالح طلبان 
و روحانی از هم چه واکنشی نشان خواهند داد؟ 
آیا ســعی می کنند به آقای روحانی نزدیک شوند 
یا برعکس می کوشــند تــا بازار انتقــاد به دولت 
گرم تر شود؟ برخی می گویند دولت آنقدر درگیر 
چالش ها و دغدغه های زیاد است که اگر ضعیف 
شود شــاید کال همه کارها را زمین بگذارد یعنی 
یک دولت ســختکوش و خستگی ناپذیر نیست 
که بخواهد تا روز آخــر با تمام انــرژی کار کند، 
اگر با چالش های سیاســی مواجه شــود به کل 
کارها را رها خواهد کــرد، بنابراین اصولگرایان و 
اصالح طلبان باید کمک کنند تا چنین فضایی به 
وجود نیاید چون در این صورت کل کشــور ضرر 

خواهد کرد؟
   ایــن تحلیل درســت نیســت کــه اصولگرایان 
بخواهند رویکرد فرصت طلبانه داشته باشند. اصولگراها 
یک مسیر ثابتی دارند و آن اینکه باید جامعه را به آن طرف 
هدایت کرد که آرمان های انقالب حفظ و مشکالت مردم 
حل شــود، بنابراین در مجلس هم می بینیم نصف بیشتر 
نماینــدگان اصولگرا هســتند، هر  جا که پیشــنهاد دولت 
به نفع مردم اســت و قدمی  در  جهت راه انــدازی کارهای 
کشــور برداشــته می شــود، آنجا همراهی می کنند، مثال 
رویکردشــان به ســمتی رفت که کابینه دولت به سرعت 
کامل شــد و وزرا بــا آرای باالیی مســئولیت ها را برعهده 
گرفتند، این نشــان می دهــد که دولــت در جهت اجرای 
عملکــرد خــودش می تواند پیش بــرود و مانعــی برایش 
نیســت، بنابراین در جهاتی که مشکالت مملکت و مردم 
حل می شــود اصولگرایان در این جهــت کمک خواهند 
کرد اما منتقد هم هستند. در مقابل آنجاهایی که دولت از 
مسیر خدمت به مردم فاصله می گیرد و به سمت حاشیه ها 
می رود، اصولگرایان آنجا مواضع خود را اعالم می کنند، 
چون چنین رویکردی را از دولت بــه نفع مردم نمی دانند، 
بنابراین ورود پیدا می کنند و نظر خــود را می گویند. مثال 
دولــت در الیحه بودجه ســال ۹۷ آورد می خواهــد یارانه 
۳0 میلیــون نفر را حــذف کند،  جریــان اصولگــرا با این 
اتفاق مخالف اســت و به صراحت نیز در مجلس شورای 
اسالمی، اصولگرایان اعالم کردند درباره چنین مواردی 
نظر مخالف دارند. اما اینکه به دولت نزدیک یا دور شوند 
این معنا ندارد چون اصولگرایــی و اعتدال دو جریان جدا 
هســتند. با حفظ اصالت جریان اصولگرا آنجا که رویکرد 
دولت به نفع مردم و کشور اســت همکاری اصولگرایان و 
 دولت ادامه پیدا خواهد کرد و این رویکرد، رویکرد مقبول 

در جریان اصولگرا  است.  

اخیرا یک سری چهره های هنری و ورزشی یا به 
نوعی سلبریتی در فضای مجازی اقدام به ارسال 
پیام های پشــیمانی نســبت به حمایت از آقای 
روحانی در انتخابات ریاســت جمهوری کردند و 
گفتنــد: »از اینکه وارد کمپیــن انتخاباتی آقای 
روحانی شــدند، عذرخواهی می کنند و پشیمان 
هســتند«. به نظر شــما ریشــه کمپین پویش 
پشیمانی کجاست؟ مردمی  است یا آنکه ریشه 

اصالح طلبی دارد؟ 
   قبل از اینکه به ریشه  یابی این موضوع بپردازیم، 
به ارزشگذاری این قضیه باید توجه کرد. آیا اصال این نوع 
آرای سیاسی از وزانت الزم برخوردار است یا خیر؟ آیا جامعه 
چه مثبت یا منفی به آنها توجه می کند؟ من فکر می کنم چه 
دفاع اینها از آقای روحانی و چــه رویگردانی اینها از آقای 
روحانی خیلی وزن و ارزشــی به لحاظ سیاسی ندارد. ولی 
متأسفانه جامعه ما به گونه ای شده که هر کسی به خودش 
اجازه می دهد  در حوزه به شدت پیچیده سیاسی وارد شود 
و نه تنها اظهارنظر کند، بلکه انتظار داشــته باشد  نظرش 
مرجع باشــد یعنی نظری بدهد که الزاما به آن توجه کنند، 

اگر توجه نکنند گویا غفلتی کرده اند. 
این مساله باید اصالح شود. در حوزه های تخصصی 
به مراتب با پیچیدگی کمتر اجازه نمی دهند که هرکس وارد 
شود یا اگر وارد شود بالفاصله افکار عمومی او را تخطئه 
می کند که »چه تخصصی داری که در این زمینه صحبت 
می کنی؟« اما مســائل پیچیده سیاســی را هر کسی وارد 
می شــود. یک کارگردان راجع به همه مســائل سیاست 
داخلی، سیاســت خارجی و بین المللی نظر می دهد. این 
به نظر مــن یک نوع بیراهه رفتن اســت که ایجاد شــده، 
دلیل اصلی هــم  احزاب هســتند. احزاب بــه دلیل آنکه 
می خواهند راه دشوار خود را در جذب اندیشه ها و تفکرات 
پی نگیرند، در مسیر سهل می روند، امکاناتی به فوتبالیست 
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یا هنرپیشه می دهند تا آنها موضع گیری داشته باشند و بعد 
این موضع گیری ها را دســتمایه جلب آرا کنند. درحالی که 
آرا باید براساس یک تفکر و اندیشه برتر حاصل شود. تعبیر 
وزیر اسبق ارشاد زشت بود اما واقعیت را نشان می دهد. او 
خیلی تعبیری زشت، تلخ و تأســف باری به کار برد و گفت: 
»هرچه خواهید از این هنرپیشه ها و هنرمندان بخواهید به 
شــما بدهیم«. یعنی با رای ما آنها این ور و آن ور می شوند 
این واقعیت تلخ اســت امــا واقعیت تلخ تر آن اســت که 
متأسفانه اصحاب سیاسی کاری می کنند که از این طریق 

بتوانند جلب آرا کنند. 
برای اصل این قضیــه خیلی ارزش نــدارد که وقت 
رسانه ها را به این مســاله اختصاص دهیم، برعکس باید 
به جامعه گفت ببینید اینها چقدر عمق دارند عمق شان به 
اندازه چند ماه نیست. نظرات سیاسی ای که چند ماه بیشتر 
دوام نیاورد چه ارزشی دارد که راجع به آن بنشینیم، بحث 
کنیم و نظر دهیم. می دانیم که فالن هنرپیشه در مسائل 
جز ئی سیاسی قدرت درک ندارد چون مطالعه ندارد، چطور 
کســی که از کمترین مطالعــه ای در این حــوزه برخوردار 
است، می تواند راجع  به همه مسائل پیچیده سیاسی سخن 
بگوید؟ چرا باید ما این را اصالت دهیم؟ معتقدم چه به نفع 
کســی صحبت کنند و چه از کســی عبور کنند نباید ارزشی 

برای آنها قائل  شد. 
ریشه این کمپین پشیمانی در کجاست؟ 

   من اولین ریشه را در سهل گیری مسائل سیاسی 
می دانم. مسائل سیاسی نیاز به یک کار اساسی در درون 
احــزاب دارد. جامعــه نخبگان بایــد بــرای برون رفت از 
مشــکالت راه حل های قوی بدهد. اصل این نیســت که 
کســی بگوید  اینجا ایراد اســت بلکه باید طرف یک تفکر 
برتر هم راجع به قضیه داشته باشد. جریانات سیاسی امروز 
حاضر نیستند  زحمت تولید اندیشه را بر دوش بکشند چون 
یک نیروی صف نیاز به عقبه فکری دارد، حال آنکه امروز 

همه نیروهای این جریان در صف قرار گرفتند و کار اجرایی 
می کنند، در عوض برای انجام امر سیاسی به کار سطحی 
مشــغول هســتند چون هیچ عقبه و تئوریســین سیاسی 
ندارند. تئوریسین سیاسی کسی نیست که فقط یکی، دو 
کتاب غربی بخواند و یکی، دو مفهوم ثقیل را مطرح کند، 
خیر صاحب نظر سیاسی باید متناسب با مشکالت راه حل 
بدهد، اصالح طلبان به این کار بنیادین و البته دشوار تن 
نمی دهند منتها به ابزارهای ســطحی این گونه متمسک 
می شوند. ثانیا جریانات سیاســی چون مبنا ندارند، تحت 
شــرایط عمل و لحظه ای عمل می کننــد. درحالی که اگر 
مبنا داشته باشند، تحت شــرایط عمل نمی کنند. همواره 
می توان فهمید در انتخابات کدام جریان سیاسی چگونه 
عمل خواهد کرد چون مبانی فکری دارد گزینه، ائتالف ها 
و نوع شعارها مشخص است چون مبانی دارد و متناسب با 
این مبانی شعارها، گزینه ها، ائتالف ها و روش های خود 
را تعریف می کند. االن جریانات سیاســی این گونه عمل 
می کنند؟ خیر، هر دمی  به نوعــی عمل می کنند. گاهی با 

آقای هاشمی درگیر می شــوند، گاهی ایشان را به حد  باال 
می رسانند، اصال نوسانات شان فاجعه است. این یکی از 
مشکالت اساسی محسوب می شود، جریانات سیاسی ای  
که زمان انتخابات پشت آقای روحانی قرار گرفتند در واقع 
مردم فریبی کردند، براساس مبانی شان این رویکرد خیلی 
دقیق و ســنجیده نبود چون بحث قدرت بود یک گرایشی 
پیــدا و آن گرایــش را تبلیغ کردنــد. آقــای روحانی یک 
شخصیتی با خصوصیات کامال روشن و نوع رویکردهایش 
مشخص اســت . آقای روحانی برخالف احمدی نژاد که 
خیلی سابقه روشنی در مسائل سیاسی کشوری نداشت، در 
باالترین سطوح بود. زمانی مسئولیت دبیری شورای عالی 
امنیت ملی را برعهده داشت بعد نماینده رهبری در شورای 
عالی امنیت ملی شد. موضع او را می شد در مسائل مختلف  
شناسایی کرد، در واقع شناخت دقیقی از او وجود داشت، 
آیا آقای روحانی باتوجه به آن خصوصیات می توانست در 
یک شــرایط ویژه ای که ما یک کار بســیار فشرده ای را از 
مسئوالن اجرایی انتظار داریم، وارد شــود و این انتظار را 
برآورده کند قطعا پاسخ منفی است. همه کسانی که آقای 
روحانی را می شناســند، او را فردی می دانند که اگر زمانی 
جامعه ما همه امورش روی روال قرار گرفت و ما توانستیم 
دشمنی های بیگانه را ســرجایش بنشــانیم و یک جامعه 
روتینی داشتیم، شــاید مثال ۵ یا ۶ ساعت ســر کار بیاید، 
آن هم خیلی با تأنی و آرامش، در یک فضای بسیار راحت 
بتواند مدیریت کند. آیــا این نوع مدیریت به درد شــرایط 
دشوار می خورد؟ خیر، اگر همین سوال را از آن جریانات 
سیاسی می پرسیدیم، قطعا آنها هم در خلوت می گفتند خیر 
آقای روحانی به درد این کار نمی خورد اما چرا این گزینه را 
به جامعه معرفی می کنند و با شیوه های مختلف به جامعه 
می قبوالنند؟ چون بهترین گزینه برای شرایط کنونی است 
که می تواند مصالح شــخصی، گروهی و باندی شــان را 
تأمین کند. بازگشــت اینها از آقای روحانــی نیز بر همین 
اساس است. نه براساس اینکه ما اشتباه کردیم. یعنی این 
نیست که صادقانه بگویند »مردم ما در ارتباط با تشخیص 
شرایط و تشخیص مصداق اشــتباه کردیم«. خیر این را 
نمی گویند، چون اگر بگویند خیلی برای جامعه رشد دهنده 
خواهد بود که »ما به عنوان گروه سیاســی شرایط جامعه 
را نمی شــناختیم و گزینه ای را معرفی کردیم که نتوانست 
در شرایط دشــوار کار کند«. برای آنکه چنین حرفی نزنند 
امروز می گویند که »آقای روحانی عوض شــده اســت«. 
آخر این حرف شوخی است، آقای روحانی کجا عوض شده 
است؟ کجا او تغییر کرده اســت؟ آقای روحانی همان نفر 
دوم آقای هاشمی رفســنجانی و دبیر شورای عالی امنیت 
ملی است که به لحاظ گرایش ها و رویکردها، کامال یک 
روندی را طی کرد، حاال شــاید برخی نقطه نظراتش تغییر 
کرده باشد اما تغییرات مبنایی نیست. یعنی آیا آقای روحانی 
به لحاظ خصلت و ویژگی هایش تغییر کرده است؟ پاسخ 
قطعا منفی اســت. آیا به لحاظ رویکردی نسبت به دولت 
اولش تغییر کرده اســت؟ یعنی می تــوان گفت در دولت 
یازدهم خصوصیاتی داشــت امــا االن در دولت دوازدهم 
خصوصیات دیگری دارد؟ قطعــا خیر. در دولت یازدهم با 
همین وزرای کلیدی در وزارت کشــور، وزارت اطالعات 
و وزارت خارجه کار کرد پس همه خصوصیت هایش ثابت 
هستند بنابراین من فکر می کنم  این کسانی که امروز بحث 
عبور از آقای روحانی را مطرح می کننــد، یک تاکتیکی را 
به کار می گیرند و آن اینکه آنها قبلش هم می دانســتند که 
آقای روحانی برای حل مسائل اقتصادی معجزه نخواهد 
کرد. یک مدیری می تواند در این شــرایط معجزه کند که 
دو برابر وقت معمول کار کند یعنی نه 8 ســاعت بلکه 1۶ تا 
۲0 ساعت کار کند تا بتواند کاستی ها و گره های اجرایی را 
بردارد، بهترین برنامه ها را بنویســد تا امور در ریل اجرایی 
خود قرار گیرد. وقتی دســتگاه اجرایی به دلیل تحریم ها 

عباس ســلیمی نمین می گوید: »اصالح طلبان 
متوجه شدند با این عملکرد دولت دوازدهم قدرت را از 
دست خواهند داد بر همین اساس تاکتیک شان فرق 
کرده که به مردم بگویند روحانی نتوانست انتظارات را 
برآورده کند و برای 1400 گزینه ای را معرفی می کنیم 
که بتواند.« ایــن تحلیلگر مســائل سیاســی معتقد 
اســت: »چه آنها که بحث عبور از روحانــی را مطرح 
می کنند و چه آنها که به زبان اعــالم حمایت دارند اما 
بیان انتقادهای صریح را نیز حق خود می دانند هر دو 
گروه یک هدف را دنبال می کننــد و آن امتیاز گیری از 

روحانی است.«
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و وضعیت پیچیده بوروکراســی و تنبلی بدنه در یک جایی 
گیر می کند، باید آن قدر مدیر برجســته کشور یا باالترین 
مدیر کشور مســائل را مرتبط پیگیری کند و جلسه بگذارد 
تا گره ها باز شوند و امور به پیش رود واال اینکه معتقد باشد 
 که من دستور می دهم فالن وزارتخانه فالن کار را انجام 
دهد، این راهگشــا نخواهد بود، اگر مرتب با آن کار پیش 
نرود بعد از دو ســال وقتی پرس وجو کند، می گویند چون 
فالن امکانات یا تجهیزات نبود هیچ اقدامی  نشد. در واقع 
آن قدر دالیل می آورند که امکان توبیخ شــدن را هم برای 
خود باقی نمی گذارند. به هر حال این آقایان می دانســتند 
که آقای روحانی برای شرایط ویژه کنونی کارایی نخواهد 
داشت اما منافع شــان حکم می کرد که کسی را بیاورند که 
بتوانند از ِقَبل او یک برداشت هایی داشته باشند. امروز که 
آقای روحانی این موقعیت را پیدا  و موقعیت شان همچنان 
استمرار پیدا کرده یعنی پست ها و جایگاه هایی را در اختیار 
دارند، به آینده نگاه می کنند چون می دانند که آقای روحانی 
در انتهای چهار ســال خیلی کارنامه درخشانی نمی تواند 
ارائه دهــد و با این کارنامــه اینها نمی تواننــد همچنان در 
مســیر قدرت باشــند و قطعا از مســیر قدرت کنار گذاشته 

خواهند شد.
یعنی اصالح طلبان و کارگزارانی ها به نوعی دنبال 

عبور از آقای روحانی هستند؟
   بلــه، به ایــن دلیل که بــرای آنها بّین اســت که 
در پایان دولــت دوازدهم یک کارنامه مطلــوب به جامعه 
ارائه نخواهد شد بنابراین سرنوشــت سیاسی خودشان را 

نمی خواهند با این کارنامه گره بزنند. 
امــا از آن طــرف کســانی مثــل آقــای زیباکالم 
می گویند: »ما اصالح طلبان از عاقبت بیان ایده 
عبور از خاتمی عبــرت گرفتیــم و می دانیم اگر 
طرح عبور از روحانــی را دنبال کنیم همچون آن 
دوره احمدی نژادی دیگر با شعارهای پوپولیستی 
روی کار خواهــد آمد که جریان راســت و چپ یا 
اصولگرا و اصالح طلــب را با هم تضعیف می کند 
بنابرایــن به هیچ عنــوان نبایــد از روحانی عبور 

کرد«، نظر شما چیست؟
   این هم توجیه است. قطعا، بحث یک کسی که 
پوپولیست باشد یا نباشد، این است که تغییر خواهد یافت. 
الاقل یک وجه اشتراکی بین کســانی که منافع شخصی 
فردی خودشان را دنبال می کنند و آن گروه هایی که منافع 
حزبی خودشــان را دنبال می کنند این است که پیش بینی 
می کنند با این روند قدرت از دست شــان خارج می شــود. 
یعنی هــم در این فــردی که نــام او آمد و هم مشــارکت و 
کارگزاران و اینها، این نگرانی به طور جدی است که قدرت 
از دست شــان با این کارنامه دولت دوازدهم خارج خواهد 
شد. من می خواهم بگویم آیا این مطلب برای شان در چند 
ماه پیش روشن نبود؟ روشن بود که آقای روحانی که یک 
مدیر سختکوش فوق العاده نیست و مشکالت موجود را 
نمی تواند حل کند، چیز جدیدی هم رخ نداده است، فقط 
از انتخابات عبور شد و موقعیت اینها بعد از انتخابات حفظ 
شد. اینها دنبال این بودند که شــرایطی به وجود بیاید که 
فردا زیر عبــای روحانی قرار بگیرند، از شــرایط انتخابات  
عبور کنند، بعد بگویند ما اشتباه کردیم آقای روحانی گزینه 
مطلوبی نبود، جامعه، ما گزینه مطلوب را برای شما داریم. 
گزینه مطلوب داشــتید معرفی می کردید ولــو اینکه رای 
نمی آورد. آیا برای جریان سیاســی که صادق باشد برای 
جامعه می توا ند چنین کاری کند؟ به مردم دروغ بگویند که 
این گزینه می تواند شرایط موجود شما را حل و فصل کند 
بعد از دو ماه که از وضعیت انتخابــات عبور کردند بگویند 
خیر، مردم ما اشــتباه کردیم، آقای روحانی کسی نیست 
که بتواند شــرایط مردم را حــل و فصل کند. این نشــان 
می دهد که هم آن موقع دروغ گفتند و هم االن دارند دروغ 

می گویند. هم آن زمان بــه مردم ظلم کردنــد و هم االن 
دارند ظلم می کنند. 

بعضــی اصالح طلبــان در ظاهر می گوینــد ما تا 
1400 بــا روحانــی خواهیــم بود، پشــیمان هم 
نیســتیم، از روحانی عبور هــم نمی کنیم، فقط 
انتقاد داریم و بیــان صریح انتقــاد حق طبیعی 
ماست، این نوع مواضع از طرف اصالح طلبان را 

چطور ارزیابی می کنید؟
   هیچ فرقی نمی کند. مگر کسانی که می خواهند 
از آقای روحانی عبور کننــد، قصد قیام علیــه او را دارند؟ 
خیر، تــا 1400 با آقــای روحانی جلــو می رونــد. عبور از 
روحانی یعنی چه؟ یعنی مــا دیگر در حرف آقای روحانی را 
قبول نداریم. کســی که می گوید من انتقاد می کنم، نظر 
او هم همین اســت. مگر اینها می توانند آقای روحانی را 
از ریاســت قوه مجریه کنار بگذارند؟ خیر، نه توانایی این 
کار را دارند و نه نظام می گذارد. حاال اینکه امروز تاکتیک 
آقایان فرق کرده که کشــور نمی تواند خودش را براساس 
تاکتیک این آقایان تنظیم کند. کسی که رای آورده طبق 
قانون باید چهار ســال در جایگاه ریاست جمهوری باشد، 
مگر اینکه خیانتی صــورت دهد. نه اینکــه توانش کم یا 
زیاد باشــد. با این حرف ها که نمی توان او را پایین آورد. 
توانش کم است آنها رای دادند، توانش زیاد باشد هم آنها 
رای دادند. نمی توانیم به اینکه آقای روحانی االن کم کار 
است او را از این سکانداری کنار بگذاریم، بنابراین خیلی 
فرقی نمی کند چه کســانی که می گویند مــا آقای روحانی 
را تحمل می کنیم تا 1400 و چه کســانی که می گویند ما 
از آقای روحانی عبور کردیــم. نتیجه هیچ فرقی نمی کند، 
همه این افراد تا پایان دوره ریاست جمهوری آقای روحانی 
هســتند و با او قطعا مدارا خواهند کرد. حاال بعضی شاید 
از طریق انتقــادات امتیازاتی بگیرنــد و بعضی ها با تهدید 
 عبور سیاســی امتیازاتی بگیرنــد اما در کل رویکردشــان 

فرق  چندانی نمی کند.
در اردوگاه اصولگرایــان وضع چطور اســت؟ آیا 
خوشحالند یا می گویند دولت روحانی همین االن 
توانایی پیمایش مسیر اجرایی کشور را تا پایان 
ســال 1400 ندارد چه برســد به اینکه  پشتوانه 
سیاسی خودش را از دست بدهد کامال زمین گیر 

می شود و اینجا متضرر مردم خواهند بود.
    به نظر من اصولگرایان درباره این قضیه برخورد 
اصولی دارند. بخش ناچیز آنها شاید ابراز خوشحالی کنند 
اما عمده اصولگرایان از اینکــه آقای روحانی ضعیف تر از 
آن چیزی که قبال ارزیابی می کردند بشود به شدت نگران 
هســتند. به ویژه اینکه ما امروز با دشمنی های بیشتری از 

جانب قدرت های طرفدار صهیونیسم مواجه هستیم.
 اصولگرایان فهیم و عمده اصولگرایان اصال چنین 
آرزویی ندارند که آقای روحانی ضعیف جلوه گر کند و نتواند 
مشکالت جامعه را حل کند. آرزو دارند آقای روحانی بتواند 
در جهت خدمــت به مردم گامــی  بــردارد. بنابراین خیلی 
انتقادات پررنگی نمی کنند بــه روحانی. نه اینکه بخواهند 
از اختالفات شان استفاده کنند، برای اصولگرایان  روشن 
بود که این اختالفات اساسی ندارد اگر امروز آقای هاشمی 

هم بود این آقایان با آقای هاشــمی نیز درگیر می شــدند. 
هیچ فرقی نمی کرد. بنابراین اصولگرایان می دانستند این 
نوع ائتالف های جنجالی سیاســی هیچ عقبــه ای ندارد. 
طبل توخالی اســت با کمترین بحث منافع این ائتالف ها 
می شکند. این نیست که با یک بحث جدید خوشحال شده 
باشــند. از اول معتقد بودند فردی مثل آقــای قالیباف که 
واقعا 18 ساعت کار می کرد و مشکالت جامعه را در بخش 
تهران حل می کرد و کرده بود ، می توانست در این شرایط 

کشور را به تحرک در بیاورد.
به نظر شما واکنش آقای روحانی چه خواهد بود، 

آیا پیام اصالح طلبان را دریافت کرده است؟
   آقــای روحانــی مثــل مرحــوم آقای هاشــمی، 
اصالح طلبان را می شناسد. فکر می کنید آقای هاشمی به 
اصالح طلبان اعتماد داشت ؟ خیر. می دانست که بعضی 
از ایــن آقایان فقط دنبال فرصت هســتند کــه یک ضربه 
هولناکی بزنند اگر منافع شــان ایجاب کنــد بنابراین آقای 
روحانی نیز اعتمادی به این افراد نداشت و االن هم ندارد 
چون نظر آنها برایــش خیلی تعیین کننده نیســت. معتقد 
اســت آنها بر مبنای تفکر و اندیشــه پیش نمی روند بلکه 
براســاس منافع کوتاه مدت تصمیم می گیرند. کسانی که 
چنین رویکردی دارند، خودشــان تمسخر می شوند. االن 
هنرپیشــه ای که بعد از دو ماه می آید می گوید من اشتباه 
کردم و پشــیمانم، خودش تمسخر می شود. چون جامعه 
می پرسد چه شده است؟ اینقدر فهم شما عمق داشت که 

نمی توانستید دو ماه بعد را ببینید.
االن آقــای روحانــی ناراحت نمی شــود از اینکه 

اصالح طلبان از او دور شوند؟
   خیر.

یعنی هر چقدر اصالح طلبان از آقای روحانی دور 
شوند، او به سمت اصولگرایان نزدیک نمی رود؟

   فکر نمی کنم. آقای روحانی همان راه خودش را 
ادامه خواهد داد، به صورت معمول جامعه را اداره خواهد 
کرد و آرزوی ماســت که دشــمنی های بیگانگان خنثی و 
آنها درگیر مسائلی شــوند که نتیجه سیاست های شان در 
سطح بین الملل است تا مقداری بار از روی ایران برداشته 
و تحریم ها کمتر شود و دولت آقای روحانی بتواند موفق تر 
پیش رود. همچنین رویکرد آقــای روحانی به طرف منابع 
داخلی تقویت شــود. اینها آرزوهای ماست که در اینجاها 

یک رنجی دارد .
 فکر می کنم آقای روحانی تا حــدی به منابع داخلی 
توجــه خواهد کرد امــا توجه بــه منابع داخلی هــم نیاز به 
یک عزم و اراده قوی دارد که به آن ویژگی های شــخصی 
بر می گردد. آقای روحانی ولو اینکه به جمع بندی برسد که 
تمام امکانات داخلی را بســیج کند، این توان جســمی  را 
ندارد. آقای روحانی به سرعت خسته می شود. در فضای 
متفاوت نمی تواند کار کند حتما باید در فضای خیلی مطبوع 
باشــد. در فضای گرم نمی تواند کار کند. او شخصیتی با 
چنین ویژگی هایی اســت. اگر عزمی  وجود داشــته باشد 
اتکا پیدا کردن بــه منابع داخلی هم تقویت خواهد شــد. 
اما باتوجه به خصوصیات آقای روحانی، به نظر نمی رســد 
 خیلــی بتوانــد در ایــن وادی متفاوت تر از گذشــته عمل

 کند.
نســبت اصولگرایان بــه آقای روحانــی در آینده 

چطور خواهد بود؟
   االن خیلــی برخــورد فرصت طلبانــه در جریان 
اصولگرا نمی بینیم. هیچ اصولگرایی تا االن نگفته که ما 
نسبت به آقای روحانی اشتباه کردیم، تصویر ذهنی مان را 
نسبت به آقای روحانی عوض و مثبت خواهیم کرد. البته 
اصولگرایــان آرزوی موفقیت برای دولــت آقای روحانی 
می کنند و برای او این فرصت را ایجــاد می کنند که بتواند 

کار کند.  

آقای روحانی همــان راه خودش را ادامه 
خواهــد داد، به صــورت معمــول جامعه 
را اداره خواهــد کــرد و آرزوی ماســت 
خنثــی  بیگانــگان  دشــمنی های  کــه 
و آنها درگیر مســائلی شــوند کــه نتیجه 
سیاست های شان در ســطح بین الملل 
است تا مقداری بار از روی ایران برداشته 

و تحریم ها کمتر شود
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کمپینی در فضای مجازی با هشتگ پشیمانم ایجاد 
شــده اســت. برخی آن را مردمی  و برخــی آن را برآمده از 
جریان اصالحــات می داننــد. آقای روحانــی در همایش 
حقوق شهروندی صحبت هایی را بیان کرد که نشان می داد 
می خواهد پیام هایی را به بدنه رای خود بدهد و از ناامیدی 
و یأس مــردم جلوگیــری کند. او بــار دیگر تاکیــد کرد که 
وعده هایش را فراموش نکرده و درصدد عمل به آنها است. 
مواضع اخیر رئیس جمهور حکایت از آن می کند که او 
می خواهد قدری از فضای انتقادی به وجود آمده علیه دولت 
خود بکاهد. اصالح طلبان باتوجه به اطالعاتی که از درون 
مجموعه اقتصادی دولت دارند به این جمع بندی رسیدند 
که دولت با این تیم اقتصــادی نمی تواند مطالبات مردم را 
پاســخ گوید. به همین دلیل حرکتی را شــروع کردند که به 
جداسازی خودشان از دولت و جلوگیری از نوشته شدن این 
ناکارآمدی ها به حســاب اصالح طلبان می انجامد، ضمن 
آنکه می خواهند با نقد وضع موجود، نارضایتی های عمومی 
از عملکرد اقتصادی دولت دوازدهم را به نفع نامزد مطلوب 
خود در انتخابات ریاســت جمهوری 1400 مصادره کنند، 
بنابراین به نظر می رســد که جرقه نارضایتی و پشــیمانی را 
خودشان دارند در جامعه می زنند، منتها می خواهند به شکلی 
آن را مدیریت کنند که ظرفیت استفاده از این موج نارضایتی 
به سمت جریان مقابل شیفت پیدا نکند، بلکه به سمتی برود 
که اصالح طلبان او را به عنوان منجی می خواهند در سال 

1400 به انتخابات ریاست جمهوری وارد کنند.
در واقع اصالح طلبان طرح عبور از روحانی را در حال 
اجرا دارند، البته آنها این طرح را می خواستند در انتخابات 

ریاســت جمهوری دوازدهم پیــاده کنند اما دیدند شــرایط 
متناسب با وضعیت شان نیست و امکان این کار در انتخابات 
ریاست جمهوری سال ۹۶ وجود ندارد بنابراین اجرای طرح 
را برای سال 1400 گذاشتند که دیگر آقای روحانی به لحاظ 
قانونی نمی تواند نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود. در 
واقع امروز بعد از هفت ماه از انتخابات ۲۹ اردیبهشت سال 
۹۶ اجرای طرح عبــور از روحانی را کلید زدنــد تا در 1400 

میوه آن را بچینند. 
شاید ســوال این باشــد که چرا اصالح طلبان با چند 
ســلبریتی خواســتند اجرای طرح عبور از روحانــی را آغاز 
کنند؟ معتقدم آنها جمع بندی شان این است که نارضایتی 
در قشر متوســط جدید جامعه در حال شکل گیری است و 
سلبریتی ها گروه مرجع این قشر هســتند. به عبارت دیگر 
قشــر متوســط جدید جامعه، روحانیت یا جریان خاصی را 
مرجع کنشــگری های سیاســی خود قرار نمی دهد، بلکه 
می بینند چهره های هنری و ورزشــی مشهور چه رویه ای را 

دنبال می کنند، آنها نیز همان رویکرد را پیش می گیرند.
اما اصالح طلبان هر کاری کنند نمی توانند با کمترین 
هزینه راه خــود را از آقای روحانی جدا کننــد و منتقد وضع 
موجود شــوند چون مردم عملکــرد دولت آقــای روحانی 
را به حســاب غیر اصالح طلبان نمی گذارنــد. معتقدم اگر 
اصولگرایان کمی حساب شده عمل کنند و رسانه ها نیز در 
این زمینه واقع گرایانه به انعکاس اخبار و رویدادها بپردازند 
امکان اینکه اصالح طلبان حســاب خود را از دولت آقای 

روحانی جدا کنند، وجود نخواهد داشت.
البته اصالح طلبان برای آنکــه رد گم کنند می گویند 
»اصولگرایــان باعــث و بانــی راه  انــدازی کمپین پویش 
پشیمانی هستند چون نگاهی به رسانه های آنها مشخص 
می کند که از وضعیت پیش آمده خوشحالند«. در حالی که 
این طور نیست. کمپین پویش پشــیمانی گرچه به ظاهر 

فاصله بین ملت - دولت
چرا اصالح طلبان طرح عبور از روحانی را کلید زده اند؟

ممکن اســت به ضرر دولــت آقای روحانی باشــد اما ضرر 
آن متوجه کل نظام اســت، چون فاصله ای که بین ملت و 
دولت به وجود می آید بر امید مردم نسبت به آینده نظام تاثیر 
می گذارد، پس این ضرر به ســادگی قابل جبران نیســت. 
اصولگرایان بر این باورند که باید در مــردم امید به آینده را 
افزایش داد و اگر مسئولی هم ناکارآمد برای حل مشکالت 
کشور است نگذاریم این ناکارآمدی او به ناکارآمدی نظام 
نزد افکارعمومی تلقی شود. اما ســوال مهم این است که 
آقای روحانی و دولت او از این کمپین چه تاثیری می گیرند، 
کارهــا را زمین می گذارند یا آنکه تحرک بیشــتری خواهند 
داشت تا نقض اهداف این کمپین را نشان دهند؟ نگاهی 
به وضعیت دستگاه های اجرایی پاسخ به این سوال را روشن 
می کند. امروز فعالیت عمرانی در کشور صفر است و فقط 
حقوق به کارکنان و کارمندان پرداخت می شود بنابراین هیچ 
انگیزه ای برای تالش و تحرک وجود ندارد. مردم نیز وقتی 
مطالبه ای انجام می دهند روی زمین می ماند و این مساله 
بر شــدت نارضایتی های عمومی می افزاید که نتیجه اش 

تضعیف و ناکارآمدی بیشتر دولت خواهد بود.
وقتــی آقــای روحانــی مشــاهده می کند کــه عقبه 
اجتماعــی او در حال ریزش و عقبه سیاســی او نیز در حال 
جداســازی راه خود از دولت دوازدهم اســت، بــرای آنکه 
آینده خودش را بخواهد حفظ کند باید به سمت تغییرات و 
تحوالتی در روند امور اجرایی کشور با هدف خدمت بیشتر 
به مردم و حل مشکالت آنها برود. به عبارت دیگر باید ببیند 
به سمت کدام جریان سیاسی برود می تواند مشکالت کشور 
را حل کند؟ برای نیل به این مقصود، باید از پوســته ای که 
دور او را گرفته اند خود را خارج کند. امیدوارم بتواند این کار 
را انجام دهد اما چسبندگی کســانی که دور آقای روحانی 
هستند زیاد اســت و احتمال آنکه بتواند خود را از آنها جدا 

کند خیلی کم است.  

حمیدرضا ترقی

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی
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 ایــن روزها پو یشــی در فضای مجــازی مبنی بر 
پشــیمانی از رای به روحانی به راه افتاده است. 
نظر شما در این باره چیســت؟ جای پشیمانی از 

رای به روحانی وجود دارد؟
   به نظر من این رویکردی اغراق آمیز اســت. بهتر 
است از کســانی که امروز اعالم پشیمانی می کنند بپرسیم 
اگر به روز ۲۹ اردیبهشت برگردند، به چه کسی رای می دهند؟ 
فرض کنیم امــروز ۲۹ اردیبهشــت و روز برگزاری انتخابات 
است. ســوالی که مطرح می شود این اســت که آیا باید در 
انتخابات شرکت کنیم یا شرکت نکنیم؟ قطعا هیچ آدم عاقل 
و دلسوزی توصیه نمی کند که مردم برای تعیین سرنوشت 
خود در انتخابات شرکت نکنند. ســوال بعدی این است از 
بین سه گزینه حســن روحانی، ابراهیم رئیسی و مصطفی 
میرسلیم کدام گزینه را باید انتخاب کرد؟ آیا کسانی که امروز 
ابراز پشــیمانی می کنند، در روز ۲۹ اردیبهشــت به  شخص 
دیگری غیر از روحانی رای می دادند؟ قطعا رای به روحانی 

نزدیک ترین گزینه به مصلحت کشور و مردم بود.

این فضا بعــد از ارائه الیحه بودجه ایجاد شــده 
است. به نظر شــما نتیجه اینگونه واکنش ها به 

تصمیمات اقتصادی دولت چیست؟ 
   چنین فضاســازی هایی به نفع کشــور نیســت. 
در فضایی که پــس از ارائــه بودجه به وجــود آمد، برخی 
چهره هــای فرهنگــی، هنری و ورزشــی که خیلــی هم با 
مفاهیم سیاسی آشنا نبودند، پیشــگام شده و موجی علیه 
دولت به راه انداختند که آثار خود را در جامعه هم گذاشت. 
البته دولت می توانست این فضا را به گونه ای مدیریت کند 
تا به این میزان مورد هجمه از سوی چهره های سرشناس 

غیرسیاسی مواجه نشود.
 دولت یا جریان سیاسی حامی  او چگونه می تواند 

این فضا را مدیریت کند؟
   جریان سیاســی حامی  دولت پــس از انتخابات 
۲۹ اردیبهشــت تا امــروز تالش زیــادی کردند تــا افکار 
عمومــی و مطالبات اجتماعــی را ســاماندهی و مدیریت 
کننــد امــا بــه دلیــل  بی توجهــی حلقــه اول اطرافیــان 

رئیس جمهور به حامیــان دولت، جریان سیاســی حامی 
 دولت امکان نیافت که این فضا را مدیریت کند. حلقه اول 
اطرافیان رئیس جمهــور در این مدت کمتــر به مطالبات 
افکار عمومی توجــه کرده انــد در حالی که بایــد دولت، 
رئیس جمهور و اطرافیان او پاســخ قانع کننده و مناســبی 
به مطالبــات جامعه بدهند نه اینکه ســکوت پیشــه کنند. 
بی توجهی به افکار عمومــی به اقتدار دولت آســیب زده 
و عواقب خوبی برای دولت و کشــور نــدارد. نوع عملکرد 
تبلیغاتــی و رســانه ای و سیاســت های کالن دولــت هم 
در شــکل گیری رویکرد پشــیمانی از دولت نقش داشته 
اســت. حلقــه اول اطرافیــان رئیس جمهور بایــد توجه 
 کافی بــه مطالبــات هــواداران و حامیــان رئیس جمهور

 داشته باشند.
 یعنی ضعف دولت در حوزه رسانه را عامل اصلی 

بروز چنین فضایی می دانید؟
   روحانی هم رسانه را خوب می شناسد و هم افکار 
عمومی را اما دولــت یازدهم و این دولــت توجه کافی به 

رد پای نیروهای سیاسی در پویش  پشیمانی نیست
محمد جواد حق شناس درگفت وگو با  مثلث
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اصالح طلبان از این بابت خوشــحال نیستند اما 
برخی پروژه عبور از روحانی را کلید زده اند. انتقادها ی 
منطقــی و غیر منطقی بر دولــت را دســتمایه کرده و 
به شــکل های مختلف بــر او می تازنــد. از کنش های 
سیاســی همچون توصیه به جهانگیری برای فاصله 
گرفتــن از روحانــی گرفته تــا کنش هــای اجتماعی 
همچــون راه انداختــن پویــش پشــیمانی. فعاالن 
سیاســی اصالح طلب که خاطره تلخ عبــور از خاتمی 
را هنوز فرامــوش نکرده اند اما تاکید دارنــد که باید تا 
1400 کنار روحانی ماند و در دام انتقادات غیر اصولی 
نیفتاد. بــه همین خاطر اســت که پویش پشــیمانی 
به شــدت مورد انتقــاد فعــاالن این جریان سیاســی 
اســت. محمد جواد حق شــناس، عضو حزب اعتماد 
ملی و عضو شــورای شــهر تهران یکــی از این افراد 
است که از پشــیمانان می پرســد اگر به روحانی رای 
نمی دادید به چه کســی رای می دادید؟ او نبود احزاب 
قدرتمند را اصلی تریــن علت افتادن ســکان امور به 
دست چهره های غیرسیاســی می داند و معتقد است 
که ســلبریتی های پشــیمان اصول انتقــاد را رعایت 
نمی کنند. حق شــناس همچنین معتقد است که کنار 
هم قرار دادن نقدهای سلبریتی ها و فعاالن سیاسی 

وضعیت را برای روحانی نگران کننده می کند.

6 افکار عمومی نداشته و نتوانسته اســت ارتباط مناسبی با 
آنها برقرار کند. بســیاری از حامیان و دلســوزان دولت از 
جمله مرحوم هاشمی درباره ضعف تیم رسانه ای دولت بارها 
تذکر داده اند، اما کمتر شــاهد آنیم که واکنش مناسبی به 

این نگرانی های ناشی از دلسوزی داده شود.
 انتقــادی که به پویش پشــیمانی می شــود این 
است که به صورت واضح و مشخص نقد خود را 
بیان نکرده است. به نظر شما این گونه رفتارهای 

چقدر با نقد منصفانه و راهگشا فاصله دارد؟
   به نظر من این روند، روند درســتی نیست و به ما 
کمک نمی کند. قطعا اثرات منفی خواهد داشت. اتفاقی 
که افتــاده این اســت که، اینکــه ســردمداران این موج 
مشخصا نیروهای سیاسی یا کسانی که به هر حال در این 
حوزه ها تجربه و تحلیل مشخص دارند، نیستند. به عبارت 
دیگر ســردمداران این موج چهره های شناخته شده ای از 
 حوزه هنر و فرهنگ یا سینما و ورزش هستند ؛ حوزه هایی که 
قبال خیلی نقد در آنها انجام نشده است. شاخص این افراد 
برای نقد بر دولت این است که به روحانی رای داده و حاال 
برای رای خود یک ارزش حداکثری تعریف کرده اند. اتفاق 
بد این است که روی رای دادن تاکید دارند اما انتظارشان 
از دولت را مشخص نمی کنند. به شــکل کلی انتقاد کرده 
و بدون اینکه مشــخص کنند به کــدام عملکرد دولت نقد 

دارند، اظهار پشیمانی می کنند.
 به نظر شما این پویش نشانه وجود سرخوردگی 

در جامعه است؟ 
   به نظــر من این پویــش قطعا کارکــرد اجتماعی 
خودش را دارد. به هر حال بخشی از جامعه از این افراد که 
هر کدام می توانند در حوزه هایی غیر از سیاســت صاحب 
نظر باشــند، اثر پذیری دارد. کسی که به شــدت در حوزه 
ورزش یا هنر و سینما مورد عالقه اســت و جایگاه واالیی 
هــم دارد اظهار پشــیمانی می کند و ایــن روی جامعه اثر 
می گذارد. این افراد بــه نظر من توانایــی نقد تخصصی 
ندارند اما جامعه شــاید نتواند فضاها را از یکدیگر تفکیک 
کند. این احساســات اســت که در جامعه حاکمیت دارد و 
بر اســاس همین احساسات اظهار پشــیمانی چهره های 

سرشناس موجب سرخوردگی می شود. 
علی القاعده من فکر می کنم درخصوص نقد عملکرد 
رئیس جمهــور و دولت که یــک امر الزم هم اســت، باید 
دقیق تر عمل کرد، یعنی اگر هر کدام از شــهروندان این 
حق را دارد که نقــد کند، امــا دقیقا باید بگویــد که به چه 
حوزه ای نقد می کند، اگر معتقد اســت کــه رئیس جمهور 
کوتاهی داشــته باید مشــخصا آن را بیان کند و انتظارش 
را بگوید وگرنــه اعالم پشــیمانی، یک حرکت به ســمت 
قطبی کردن جامعه اســت. مــا از این بابــت خیلی لطمه 
خوردیم. یادمان باشــد که بیــن صفر تــا 100، ۹۹ عدد 
وجود دارد و نمی توان گفت که یک فرد 100 درصد مورد 
قبول ما اســت یا نمره صفــر می گیرد. این امر به شــدت 
غیرواقعی اســت و جامعه را قطبی می کند و ویرانی جدی 
بــرای جامعه به همراه می آورد. الزم اســت که به ســمت 
نقد اصولــی و منصفانــه بریــم. توانمندی هــا و موانع را 
شناسایی کنیم، روی حوزه هایی که کم کاری شده، دست 
 بگذاریم و بر اســاس آن، کارنامــه افــراد را تعریف کنیم 

و به نتیجه برسیم.
  باتوجه به اینکــه اصالح طلبــان حامیان اصلی 
دولــت روحانی بودنــد، زیان این رویکــرد برای 

جریان اصالح طلب چیست؟
   اصــال ایــن مســاله را وارد بحــث جناح بنــدی 
نمی کنم. امروز روحانی رئیس جمهور کل کشــور است و 
هر رفتار او در چهار ســال آینده به عنوان دومین شــخص 
کشــور بر 80 میلیــون ایرانی اثــر دارد. حتــی روی آینده 
کشور اثر دارد. تضعیف یا توجیه غیرموجه عملکرد او نیز 

آثار و عواقبی دارد که به کل کشور آســیب می زند. وقتی 
اظهار پشــیمانی می کنیم در صورتی کــه گزینه بهتر از او 
نداشــته ایم، یک رفتار غیرمنطقی انجــام داده ایم که به 

جامعه آسیب می زنیم. 
این گــزاره که عملکــرد آقای روحانــی در دوره دوم 
کمتر از حد انتظار است و می توانســت در این مدت بهتر 
عمل کند؛ درست است. او در انتخاب وزرایش خوب عمل 
نکرده است. تیم رســانه ای او در پاسخ دادن به انتظارات 
مردم خوب عمل نکرده است. اینها همه گزاره های درست 
است اما اینکه ما بیاییم و بگوییم پشیمان هستیم، به نظر 
من یک آدرس غلط است و جامعه را به سمت قطبی شدن 
پیش می بــرد و ناامید می کنــد. ناامیــدی از دولت، نظام 
و مســئوالن، تبعات وحشــتناکی به دنبــال دارد و از همه 
مهم تر ناامیدی از صندوق رای است که نتیجه اش تحریم 
صندوق انتخابات خواهد بود. این امر به هیچ وجه زیبنده 
 یک دموکراسی نوپایی مثل ما نیســت و آثار زیانبار جدی

 در پی دارد.
برخی اعتقاد دارنــد که پویش پشــیمانی، آغاز 
پــروژه عبــور از روحانی اســت. با ایــن موافق 
هستید؟ پیامدهای عبور از روحانی برای جامعه 

چیست؟ 
   یــک بخشــی از اینها بــه نبودن حزب سیاســی 
کارآمد در کشــور برمی گردد. احزاب بایــد در این حوزه ها 
پیشتاز و پیشقراول و صاحب نظر باشند. وقتی که احزاب 
در کشــور درســت عمل نمی کنند یا فضــا و فرصتی برای 
درست عمل کردن پیدا نمی کنند، آن موقع است که مثال 
می بینیم که سلبریتی ها وارد عمل می شوند. آن وقت است 
که می بینیم یک خواننده محبوب برای یک نسل خاص، 
یک دفعه می آید در ستاد یک آقایی که قبال حتی شنیدن 
موســیقی آن خواننده یا دیدن ویدئــوی آن را حرام موکد 
می دانســته  کنار او عکس می گیرد و بخشــی از جامعه را 

به شدت متعجب می کند. 
ادامه ایــن روند موجــب جابه جایــی کارکــرد افراد 
می شــود. با ادامه این روند به نقطه ای می رسیم که یک 
خواننده ای که حتــی تصاویرش هــم از تلویزیون پخش 
نمی شده و برای انتشار ویدئو مجوز نمی گرفته؛ کنار یک 
چهره روحانی شناخته شــده ای که مقام قضایی بوده قرار 

می گیــرد و از او حمایت می کند. این اتفاقــات، اتفاقات 
پسندیده ای نیست. 

 یعنــی پویش پشــیمانیم را متاثر از کنشــگران 
اجتماعــی و  بی ربط به پــروژه عبــور از روحانی 

می دانید؟ 
   بله، بحث عبــور از روحانی یک اقدام سیاســی 
است که نمونه اش را در گذشــته و در دوران آقای خاتمی 
تجربه کرده ایم. آن امر توســط بخشی از جریان سیاسی 
رقم خورد، اما اینجا ما اصال جای پای نیروهای سیاسی را 
نمی بینیم. من فکر می کنم یک فضاسازی شده که اثرش 
نهایتا موجب ناامیدی و ریزش اجتماعی در میان توده ها 
خواهد شد. این ناامیدی و ریز ش بیش از و قبل از روحانی، 
نظام جمهوری اسالمی و ساختار اعتماد مردم به مسئوالن 

 را هدف قرار داده و به آن لطمه می زند.
 درست اســت که در این پویش ردپای نیروهای 
سیاســی را نمی بینیم اما همزمان با این پویش 
کنش هایی در جهــت عبور از روحانی از ســوی 
نیروهای سیاســی مشــاهده می شــود که کنار 
هم دیدن آنها مساله را معنادارتر می کند. مثال به 
آقای جهانگیری پیشنهاد می شــود که از دولت 

استعفا دهند و فاصله بگیرند.
   بله، آن مساله اما جنســش با این حوزه متفاوت 
اســت. همان طور که گفتم نقدهایی به دولت وارد است. 
شکی نیست که جریان اصالح طلب امروز از عملکرد آقای 
روحانی در برخی حوزه ها راضی نیســت امــا این ربطی به 

پویش پشیمانی ندارد. 
 اگر هر یک از این مســائل را یک قطعــه از پازل 
تصور کنیم، چطور؟ تصویر نهایی پروژه عبور از 

روحانی نخواهد بود؟ 
   اگر اینهــا را در کنار هم قرار دهیــم، می توان به 
چنین نتیجه ای رســید و آن وقت اســت که آقای روحانی 
باید خیلی نسبت به وضعیت خود نگران شود. این رویکرد 
نتیجه خوبی نخواهد داشت و به نظرم از همه مهم تر این 

است که کشور زیان می کند.
 به طور خاص جریان اصالحات چقدر آسیب می بیند؟
   من فکر می کنم تمام جریان های سیاســی ضرر 
می کنند. یادمان باشــد که آقــای روحانــی در آغاز چهار 
ساله ریاست جمهوری اش اســت. هر نوع تضعیفی، فقط 
تضعیف روحانی به عنوان یک رقیب دیگر نیست. یادمان 
باشد که رقیب های انتخاباتی تا ۲۹ اردیبهشت رقیب بودند 
و اکنــون دیگر انتخابات تمام شــده اســت. در تمام دنیا 
رقابت های انتخاباتی بعد از اعالم نتیجه انتخابات پایان 
می یابد و همکاری آغاز می شود. ما نیز اگر بخواهیم به رشد 
سیاسی برسیم، باید یادمان باشد که رقابت های انتخاباتی 
 ۲۹ اردیبهشــت ۹۶ تمام شــده و ادامــه آن موجب زیان

 خواهد بود.  

چرا اصالح طلبان 
خواستار خروج 
جهانگیری از دولت 
شده اند؟
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زمــان زیــادی از انتخابات ریاســت جمهوری و 
پیروزی آقای روحانی نمی گذرد. اصالح طلبان که 
یکی از حامیان ایشان بودند، اکنون و با گذشت 
اندک زمــان، ابراز پشــیمانی می کنند و نقدهای 
فراوانی را به ایشان و کابینه وارد می دانند تا آنجا 
که حاصل آن شده است، کمپین »من پشیمان 

هستم«. تحلیل شما از این کمپین چیست؟
   مســلم اســت که ایــن »نهضت پشــیمانان«، 
ماننــد همــان »نهضــت دلواپســان« اســت! همچنان 
که آنهــا دلواپس بودنــد، اینها، پشــیمانند. ایــن گروه، 
طرفــدار دولت هســتند و در این شــکی نیســتند. چرا که 
کســانی کــه بــه آقــای روحانــی رای دادند، پشــیمانند 
وگرنه کســانی کــه رای ندادند به ایشــان کــه نمی گویند 
پشــیمان هســتند. نکته بعدی اینکــه از چه پشــیمانند؟ 

این موضــوع به صراحت و روشــنی بیان نشــده اســت. 
نمی گویــم که نکتــه ای وجود نــدارد ولــی می گویم چرا 
ابهام زدایی نمی کنند که از چه پشیمان هستند؟ کدام یک 
از وعده هــای دولــت، طی شــش مــاه گذشــته محقق 
نشــده که این افراد طی این مدت کوتاه، ابراز پشــیمانی 

فرار اصالح طلبان از پذیرش مسئولیت
گفت وگوی مثلث با ناصر ایمانی

می کنند؟کدام یک از وعده های آقــای روحانی قرار بوده 
 که طی مدت شش ماه، محقق شود؟ این مساله را روشن

 بیان نمی کنند.
آیا مطالبات این افراد سیاســی اســت؟ برای اینکه 
جناح طرفدار دولت می بایســت سهم بیشــتری از کابینه 
می داشــت؟ یا در مورد موضــع »حصر« اســت؟ قاعدتا 
باید مســائلی از این قبیل مدنظرشــان باشد، چون زمان، 
زمان بسیار کوتاهی است و مطالبات اقتصادی که قاعدتا 
طی شش ماه دولت توان تحقق  آنها را ندارد، باید همین 
مطالبات کوتاه مدت سیاسی مد نظرشــان باشد؛ یا ورود و 
نصب بیشــتر اقلیت ها و بانوان در دولت منظور این گروه 
پشــیمان اســت. بنابراین باید به صراحت بیــان کنند که 
کدام یک از مطالبات را دولت انجام نداده یا در پی تحقق 
آن نیست. نکته بعدی این است که چرا ظرف مدت شش 

ماه، پشیمان شده اند؟
پاســخ این اســت که در انتخابات اردیبهشــت ماه، 
که آقای روحانــی را بدون قید و شــرط حمایــت کردند – 
تاکیدم بر بدون قید و شــرط بودن حمایت است – آیا این 
افراد آقای روحانی و توانایی های ایشــان را می دانســتند 
یا نمی دانســتند که بی قید و شــرط حمایــت کردند؟ اگر 
بگوییم که نمی دانستند، حرف ناصحیحی است؛ چرا که 
آقای روحانی، چهار  سال رئیس دولت بودند و حتی اگر تا 
پیش از آن ایشــان را نمی شــناختند، طی این مدت چهار 
سال بایستی توانایی ها و طرز فکر ایشان را می شناختند. 
بنابرایــن با شــناخت کافی، از ایشــان بدون قید و شــرط 
حمایت کردنــد؛ پس گزینه عــدم شــناخت در حمایت از 
ایشــان، منتفی اســت. اما اگر بگوییم می شناختند، پس 
طی این مدت گذشته چه تغییری ایجاد شده که این افراد 
نهضت پشــیمانی راه انداخته اند؟ وقتی شناخت داشتند 
و مردم را به رای دادن دعوت کردنــد، قصد نوعی مغبون 
کردن مردم را که نداشــتند. پس برای چــه حمایت کامل 
و بی قید و شرط از ایشــان کردند؟ اگر پاسخ این باشد که 
در آن مقطع زمانی و برای انتخابات ریاست جمهوری ۹۶، 
گزینه ای بهتر از آقای روحانی نداشــتند، پاسخ این است 
که بســیار خوب! اعــالم می کردند که گزینــه ای بهتر از 
ایشان نداریم و به صورت مشروط از آقای روحانی حمایت 

می کردند. اما به طور کامل و مطلق حمایت کردند.
پس چه شد که به رغم حمایت تمام قد خودشان 

از دولت، اکنون پشیمان شده اند؟ 
   جمع بنــدی مطالبم این اســت کــه این نهضت 
پشــیمانی که جریــان دولتی بــه راه انداخته اند؛ مســاله 
اصلی شــان جای دیگری اســت. مســاله این اســت که 
اگر بــه تاریخچه جنــاح اصالح طلــب نگاهــی بیندازیم 
از همــان آغاز دولــت اصالحات تــا امروز، بــه یک نکته 
بســیار مهــم بر می خوریم؛ و آن، این اســت کــه جریان 
اصالح طلبی هیچ گاه مســئولیت تصمیمــات خودش را 
نمی پذیرد. طبیعی اســت کــه یک جریان سیاســی – در 
هر جــای دنیــا – یک ســری توفیقاتی دارد و یک ســری 
اشتباهاتی هم ممکن اســت مرتکب بشود. البته با اعالم 
اشــتباهات بابت آن عذرخواهی می نماید. این مورد را در 
مورد جریان اصالح طلبی در هیچ مقطعی از تاریخ مشاهده 
نمی کنید. در دولت اصالحات گژروی های بســیار زیادی 
این جریان داشــت و بخش قابل توجهــی از آن جریان، 
»استحاله طلب« شــدند. اما هیچ گاه بقیه اصالح طلبان 
از این موضوع ابراز ندامت نکردند. بعد از آن هم در ســال 
1۳88 و در جریان فتنــه، اگر نگوییم همه بلکه بخشــی 
از حوادث آن زمان، مســئولیتش متوجــه اصالح طلبان 
اســت. هیچ گاه مســئولیت آن را به عهده نگرفتند و ابراز 
ندامتی هم نکردند – حداقل در مورد بخشی از آن حوادث. 
 جریان اصالح طلب می خواهد، منافعی را به دست آورد،

 اما هزینه آن را نپردازد.

ناصــر ایمانــی معتقــد اســت ایــن »نهضــت 
پشیمانی« هم که اکنون در مورد دولت آقای روحانی 
به راه انداخته است، علت العلل آن، همین مساله است 
که این جریان مانند گذشته می خواهد آن بخش منافع 
دولت را بهره مند شــود و آن قســمتی که دولت آقای 
روحانی کوتاه و کاستی دارد، اعالم کند که آن را قبول 
نداریــم و مســئولیت آن را نپذیرد. بــا او در این مورد 

گفت وگو کرده ایم.
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این »نهضت پشــیمانی« هــم که اکنــون در مورد 
دولت آقای روحانی به راه انداخته اســت، علت العلل آن، 
همین مساله است که این جریان مانند گذشته می خواهد 
آن بخش منافع دولت را بهره مند شــود و آن قســمتی که 
دولت آقــای روحانی کوتاه و کاســتی دارد، اعالم کند که 
آن را قبول نداریم و مسئولیت آن را نپذیرد. به اعتقاد بنده 
یک جریان سیاسی توسعه یافته اگر اقدامی  را انجام داد و 
بعدا به اشــتباه بودن آن پی برد، باید این موضوع را بپذیرد 
و مســئولیتش را بپذیرد. آقایان با بــه راه انداختن نهضت 
پشیمانی می خواهند درباره قسمت هایی که دولت در آن 
ضعف دارد از پذیرش مسئولیت آن شــانه خالی کنند ولی 
صریح این موضوع را اعالم نمی کنند، چرا که اعالن آن، 
هزینه سیاسی برای شان در پی خواهد داشت. وگرنه ظرف 
مدت شش ماه چه اتفاقی قرار بوده است، رخ دهد؟ در عین 
حال من با وجود تمام این موارد، با دیدی ملی به این قضیه 

می خواهم نگاه کنم.
این کار، یک اشتباه بسیار بزرگ و استراتژیک است. 
اینکه بخواهیم دولتی را که ســه ســال و نیم دیگر بر سر 
قدرت است، با اقداماتی این چنینی تضعیف کنیم – دولت 
حافظ منافع ملی کشــور اســت. – این دولــت باالخره در 
انتخابات پیروز شــد و بایســتی با قاطعیت از آن تا آخرین 
روزی که بر سر کار اســت، حمایت کنیم. بحث انتقاد سر 
جای خودش، منظور من، ضربه زدن به دولت است. من 
تصور می کنم این آقایان در حال تضعیف دولت هســتند؛ 
یک دولت نیمه مستقر برای کشور تدارک دیده اند، به این 
معنی که دولت وجود دارد، اما بسیار تضعیف شده است. 
هرگونه تضعیف دولــت آقای روحانی را چه توســط جناح 
اصولگرا و چه توسط جناح اصالح طلب و طرفدار دولت، 
خیانت به کشــور و منافع ملــی در این مقطع بســیار مهم 
می دانم. باید هرکس به تحکیم دولت کمک کند نه اینکه 
دولت را نیمه ارزان نگه دارند. راه انداختن و حمایت ضمنی 

از این نهضت، اشتباه بسیار بزرگی است.
چه میزان می توان این ســناریو را  ترســیم کرد 
کــه بــه راه انداختن ایــن کمپین، توســط خود 
اصالح طلبان و برای فشار به آقای روحانی است؟ 
می تــوان از این کمپین به عنوان اهرم فشــاری 
برای جلوگیری از چرخش روحانی به سمت جناح 

راست، یاد کرد؟
   نمی خواهــم در تحلیلــم، بــه شــواهدی کــه 
مستندی قاطع برای اثبات آن وجود ندارد، استناد کنم. 
ممکن اســت اصالح طلبان به نوعی برای فشــار آوردن 
به دولت آقای روحانی دخیل باشــند. به طور کلی آنها از 
کابینه دوم، ســهم بیشــتری می خواســتند و به هر دلیل 
توسط آقای روحانی، این سهم داده نشد و اصالح طلبان 
به هر ترتیب قصد اعمال فشــار روانی و سیاسی بر آقای 
روحانی دارند تا مانع شــوند بیشــتر از اصالح طلبان دور 
نشود. منتها حرف من این است که تمام اینها به شناخت 
شــخص آقای روحانــی بازمی گردد. از زمــان انتخابات 
بیشتر از شش ماه نگذشــته و این زمان بســیار کوتاهی 
اســت و این آقای روحانی هم همان آقای روحانی است 
که از چهار قبل هم رئیس جمهور بود؛ اینها علی القاعده 
کنش هــا، روحیــات و خلقیــات آقــای رئیس جمهور را 
به خوبی می شــناختند؛ من اصال همه اقدامات دولت را 
تایید نمی کنم و در جای خــودش نقدهایی را دارم. االن 
جریانی که طرفدار دولت هستند و باتوجه به شناختی که 
از ایشان داشتند، اگر هم می خواستند اصطالحا احتیاط 
کنند، می بایست یک حمایت مشروط از ایشان می کردند 
و نه بی قید و شرط که االن پس از گذشت شش ماه، راه 
را برای پشــیمان شــدن باز بگذارند. آنها حمایت مطلق 
کردند؛ االن ظرف مدت شــش ماه اتفــاق ویژه ای برای 

پشیمان شدن، نیفتاده است.  

این روزها موجی از ابراز پشــیمانی، انتقــاد یا نوعی 
حمله سیاسی از سوی اصالح طلبان و برخی سلبریتی های 
طرفدار روحانی به گوش می رســد. آنها در فضای مجازی 
تالش دارند به نوعی حساب خود را از روحانی جدا کرده و با 
نقدی بعضا تند و تیز در وضعیت موجود کسب هویت کنند. 
اما به راستی مســاله عبور از روحانی محلی از اعراب 
دارد؟ پاســخ به این ســوال اساســا بــرای اصالح طلبان 
منتفی اســت. در اواخر دهه ۷0 که اولین بار مســاله عبور 
از رئیس جمهور وقت مطرح شــد، وی دارای خاستگاهی 
ایدئولوژیک و طرفدارانی جریانی بود اما نه روحانی به لحاظ 
ایدئولوژی متعلق به جریان اصالحات اســت و نه اساســا 
طرفداران شب انتخاباتی او به خاطر شخص خودش پایش 
ایستادند، بلکه به خاطر رای نیاوردن گزینه های دیگر از سر 
اجبار به او رای دادند. در سال ۹۲ عارف نه رای داشت و نه 
جایگاه و مقبولیت بنابراین کنار کشید تا اصالح طلبان امتیاز 
بگیرند. در ۹4 به رغم دلخوری باز مجبور به تکرار رفتار۹۲ 

شدند تا رقیب روحانی پیروز نشود.
 این موضوع به خوبی آشکار می کند آنان که این روزها 
دست به نقد رئیس جمهور و پشیمانی از رای به او شده اند را 
نباید به اصطالح عبور از روحانی ربط داد، چرا که این واژه 

در این مورد اشتباهی سیاسی است وعبور  بی معناست.
روحانــی هیــچ گاه در طــول تاریــخ سیاســی خود 
اصالح طلب نبوده اســت، بلکه با سیاســت خود توانست 
رای آنان را از آن خود کند و رئیس جمهور عاریه ای شود. نه 
اصالح طلبان چاره ای جز رای به او داشتند و نه او چاره ای 
جز سوار شدن بر رای آنان،پس با سخنان شب انتخاباتی 

خود رای را گرفت و بعد به آنان پشت پا زد.
مهمترین مصداق بر این ســخن رفتار رئیس جمهور 
در انتخاب وزیر علوم بود. تســلیم خواسته اصالح طلبان 
و فراکسیون امید در مجلس نشد و گزینه خود را وزیر کرد. 
نگاهی به واکنش ها وحواشی آن روز مجلس نشان می دهد 
روحانی پس از پیروزی رفتارش بــا اصالح طلبان متفاوت 
شد و فشار سیاسی نیز او را تسلیم خواسته این طیف نکرد.

رفتار امروز اصالح طلبان را باید در مواجهه با روحانی 
در دو شاخص بررسی کرد:

  الف( عصبانیت از وضع کنونی
اصالح طلبان در وضع کنونی صرفا از رایشان استفاده 
شده، هیچ زمین بازی مســتقیم و موثری ندارند اما در برابر 
هزینه ها هم مسئولند. در حقیقت نخودی دولت شده اند و 
این باعث عصبانیت شان است. در شرایطی که مشکالت 
اقتصادی در کشــور به باالترین حد خود رســیده و دولت 
در موقعیت ناکامی اســت فشــار افــکار عمومــی جریان 
اصالح طلــب را به ویــژه در بدنه عصبانی کــرده و وادار به 
نقدهایی بعضا تند و تیز شده اند. گرچه عقالی اصالح طلب 
تالش می کنند تا با گرفتن تیزی نقد شکست سیاسی خود 
را پنهان کنند اما نوعی مزاج تندخویی در نقد دولت در رفتار 

این طیف به جهت فشار افکار عمومی قابل فهم است.

  ب( نگاه به آینده
اصالحات با نگاهی به آینده انتخاباتی دســت به نقد 
دولت می زند. در شرایط کنونی که وعده های دولت یازدهم 
بر دولت دوازدهم تلنبار شــده، مجلس نقش بازیگر  بی اثر 
را دارد و در این بین فراکسیون امید نمایشی ضعیف دارد، 
اصالح طلبان تــالش می کنند با جدا ســازی خود از دولت 
افکار عمومی را نســبت به آینده سیاســی خود قانع کنند. 
برای معرفــی گزینه آینــده، نقد دولت کنونــی تنها راهبرد 
اصالح طلبان اســت. باید دید مردم گــول چنین  ترفندی 
را می خورنــد و حامی درجه یک دولت یازدهــم و دوازدهم 
را فرامو ش می کنند و یا باز هوش سیاســی مــردم ایران به 

کمکشان خواهد آمد؟
سال های پایانی دولت روحانی برای خودش و جریان 
اصالحات سخت خواهد بود. مساله اصلی روحانی نیست، 
بلکه جریانی اســت که به لحاظ سیاســی در حمایت خود 
در دو دوره انتخابات شکســت خورده و البته گزینه ای هم 
نداشته و از سر ناچاری امروز باید پاسخگوی افکار عمومی 
نیز باشد. بنابراین دست و پا زدن های امروز اصالح طلبان 
در سطوح مختلف را نباید به پای عبور از روحانی گذاشت، 
بلکه صرفا تالشــی اســت برای پنهان کاری شکستی که 

متحمل شده اند.  

8

شکست سیاسی اصالح طلبانه
سال های پایانی دولت روحانی برای خودش و جریان اصالحات سخت خواهد بود

امیر ابراهیم رسولی
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شیفت به راهکارهای غیرنظامی
پس از آنکه کنگره آمریکا در مهلت 60 روزه ای که بایــد در مورد برجام تصمیم می گرفت هیچ 
دستورکاری از خود بروز نداد و تعیین تکلیف توافق هسته ای دوباره به زمین کاخ سفید بازگشت، شاهد 
تشدید ادعاها و لفاظی های غیربرجامی مقامات آمریکایی علیه ایران هستیم. اظهاراتی مبنی بر لزوم 
مقابله با قدرت منطقه ای تهران و یا توان موشکی ایران. همچنین در قانون بودجه دفاعی و سند امنیت 
ملی آمریکا نیز بارها از ایران نام برده شده است. اما نکته مهم اینجاست که چه در اظهارنظر مقامات 
آمریکایی و چه اسناد منتشر شده شــاهد تقویت رویکردهای غیرنظامی شامل تحریم، تالش برای 

کاهش توان موشکی و اجماع سازی علیه ایران هستیم.
بین الملل

تیتر   یک

آمریکا از ادعاهای موشکی  علیه ایران دنبال چیست؟

دروغ بزرگ
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بازجویی شیطان از دیکتاتور
نقدی بر کتاب  »بازجویی از صدام«  

نوشته جان نیکسون

گفت وگو با دیکتاتور سکوالر 
آیا واقعا صدام حسین اوضاع امروز را 

پیش بینی کرده بود؟

مقابله با نقش منطقه ای ایران
 ریاض از عادی سازی روابط

 با تل آویو دنبال چیست؟

جنگ یمن در یک ماه گذشته و به دنبال کشته شدن 
علی عبدالله صالح وارد مرحله تازه تری شده است که بیش 
از هرچیزی عربستان سعودی و ایاالت متحده آمریکا را به 
تکاپوی بهره برداری از آن در جهــت تامین منافع خود در 

منطقه واداشته است.
عبدالله صالح که پس از اســتعفای منصورهادی در 
قامت متحد حوثی ها ظاهر شــده بود، کمی پیش از مرگ 
خود سیگنال هایی را مبنی بر همکاری با عربستان سعودی 
درصورت توقف حمالت نظامی این کشور به یمن، برای 
مقامات عربستانی ارســال کرد. از این پس روال حوادث 
رخ داده در یمن اندکی شتاب و پیچیدگی بیشتری به خود 
گرفت و در حالی که نیروهای متحد به درگیری با یکدیگر 
روی آورده بودند مرگ ناگهانی عبدالله صالح چشــم انداز 
یمن را بیش از پیش با ابهام مواجه کرد. گرچه حوثی ها تا 
حدود زیادی در مدیریت حوادث پیش آمده به دنبال اعالم 
آمادگی صالح برای مذاکره با عربســتانی ها و نهایتا مرگ 
وی، به نســبت موفق عمل کردند اما به فاصله کوتاهی از 
این اتفاقات، شلیک چند موشــک از داخل یمن به خاک 
عربستان ســعودی زمینه الزم را برای دســتگاه تبلیغاتی 
عربستان و ایاالت متحده فراهم کرد تا ادعاهایی را علیه 

ایران مطرح کنند.
تندروهای مخالــف ایران در دولــت دونالد   ترامپ، 
به رغم گزارش ســازمان ملل مبنی بر نبود شواهدی مبنی 
بر اثبات دخالــت ایران، چندان تمایلی بــه کوتاه آمدن از 
قصد خود برای کشاندن پای ایران به بحران یمن نداشتند 
و به همین خاطــر نیکی هیلی نماینده ایــاالت متحده در 
ســازمان ملل چندی پیش با به نمایش گذاشــتن بقایای 
یک موشک، تالش کرد تا به زعم خود مانع از پایان یافتن 

موضوع شود.
نیکی هیلی در این مراســم که با حضــور خبرنگاران 
برگزار شده بود، به نشانه هایی اشــاره کرد تا اثبات کند که 
موشــک مورد نظر که به گفته وی از عربســتان به ایاالت 
متحده منتقل شده است از نوع همان موشک قیامی است 
که در ایران ســاخته و مورد آزمایش واقع شــده است. در 
نهایت ســفیر آمریکا در ســازمان ملل ایــران را به نقض 
قطعنامه هــای ســازمان ملل متهــم و خواســتار واکنش 

سازمان ملل نسبت به این اقدام ایران شد. 
ســوالی کــه پــس از برنامــه خبــری – تبلیغاتــی 
نیکــی هیلی، بــرای ناظران ایجاد شــده این اســت که 
ایاالت متحده از این موضــوع دقیقا به دنبال چه اهدافی 

می تواند باشد؟
به نظر می رســد که پاســخ به این ســوال را باید در 
چارچــوب سیاســت خاورمیانــه ای   ترامــپ جســت وجو 
کرد. محــور مرکزی و نقطــه ثقل سیاســت خاورمیانه ای   
ترامپ و آنچه که در واقع چارچوب این سیاســت را شکل 
می دهد نه داعش و حتی مناقشــه اسرائیل – فلسطین که 
برداشت و درک ایشان راجع به افزایش عوامل قدرت ساز 
جمهوری اسالمی ایران در منطقه تحت شرایط پسابرجام 
و پساداعش است. در این میان مهمترین ستون سیاست 
خاورمیانه ای   ترامپ را باید عربســتان ســعودی و سپرده 
شــدن نقش فعال به این کشــور در مقابله با ایران درنظر 

گرفت. همچنین حمایت از ایجاد همسویی میان عربستان 
و اســرائیل از جمله دیگر محورهای رویکرد خاورمیانه ای   

ترامپ محسوب می شود. 
نگاه کردن به موضوع خاورمیانــه ازاین زاویه باعث 
می شــود که بتوان حتــی موضوعی چون اعــالم انتقال 
ســفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس را نیز همسو با 
سیاســت اعمال فشــار بر ایران در نظر گرفت. از دیدگاه   
ترامپ حل مناقشه فلســطین و اسرائیل هر چند که بیشتر 
به نفع اســرائیل باشــد در نهایت قادر خواهد بود از طریق 
ایجاد همسویی بیشتر میان اسرائیل و عربستان سعودی، 
تالش ها را بر مقابله با قدرت منطقه ای ایران بیش از پیش 

متمرکز سازد.
بنابراین باتوجه به چنین رویکردی که وجه غالب آن 
تحدید قدرت منطقــه ای و تهدید منافع ایــران در منطقه 
اســت، می توان برای این اقدام آمریکا اهــداف زیر را در 

نظرگرفت:
1- زمینه سازی برای حمله نظامی به ایران به صورت 

مستقیم و یا از طریق متحد منطقه ای خود.
2- اثبات ناکارآمدی برجــام در تامین صلح و امنیت 

منطقه ای.
3- جلب نظر اتحادیه اروپا برای فشــار بــر ایران در 

رابطه با برنامه های موشکی و منطقه ای ایران.
4- توجیه خروج احتمال آمریکا از برجام.

5- کسب حمایت عربستان سعودی از تصمیم   ترامپ 
در رابطه با انتقال سفارت ایاالت متحده به بیت المقدس.

اولیــن موضوعی کــه در رابطــه با اهــداف پنهان 
متهم ســازی ایران ممکن اســت به ذهن بیاید، افزایش 
احتمــال حمله نظامی آمریکا و یا عربســتان ســعودی به 
ایران است. این مساله به ویژه پس از شبیه سازی صورت 
گرفته از ســوی محمدجواد ظریف که این رفتار را مشابه 
سخنرانی کالین پاول وزیر دفاع وقت ایاالت متحده پیش 
از حمله نظامی این کشور به عراق ذکر کرد، ممکن است 
از اهمیت بیشتری نیز برخوردار شده باشد. اما آنچه به نظر 
می آید این است که دالیل مختلفی وجود دارد که می توان 
با استناد به آنها به این نتیجه گیری رسید که ایاالت متحده 
آمریکا چنین هدفی را دنبال نمی کند؛ از جمله این دالیل 
اینکه به دنبال شــرایط شــکل گرفته در روابط میان ایران 
و اتحادیه اروپا پس از برجــام و همچنین روابط میان این 
اتحادیــه با ایاالت متحــده پس از انتخاب شــدن دونالد   
ترامپ به عنوان رئیس جمهوری جدید این کشور، ایاالت 
متحــده در موارد متعــددی فاقد پشــتیبانی الزم از جانب 
کشورهای قدرتمند اروپایی همچون آلمان و یا حتی بریتانیا 
است. علت چنین مساله ای هم در درجه نخست به تفاوت 
نگاه اتحادیه اروپا به مســاله برجام به طور خاص و مساله 
ایران و خاورمیانه به طور عام باز می گــردد. اتحادیه اروپا 
برجام را عامل مهمــی در زمینه صلح و ثبــات منطقه ای و 
بین المللی در نظر می گیــرد و باتوجه به تاثیرگذاری منفی 
هرگونه ناامنی در خاورمیانه بر امنیت اتحادیه اروپا باتوجه 
به نزدیکی جغرافیایی آن به خاورمیانه، چندان تمایلی به 
پیگیری سیاســت های   ترامپ که می تواند آسیب هایی را 
برای صلح و ثبات خاورمیانه درپی داشته باشد از خود نشان 
نمی دهد. واکنش قاطع اتحادیه اروپــا به موضوع خروج 
احتمالی آمریکا از برجام به خوبی نمایانگر این تفاوت نگاه 

میان دوسوی آتالنتیک است.
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عدم زمینه سازی برای برخورد نظامی ایاالت متحده، 
از ســخنان وزیر دفــاع آمریکا نیز قابل برداشــت اســت. 
جیمز متیس در ســخنان خود پس از نمایش خبری نیکی 
هیلی بر ایــن نکته تاکید کــرد که ایاالت متحــده برنامه 
خاصی برای حمله نظامــی به ایران در پیــش ندارد. وی 
حتی بــه منظور روشن ســازی بیشــتر اظهــارات خود، به 
عدم حضــور نظامیان ارشــد در برنامه نیکی هیلی اشــاره 
کرد و بیان داشــت که اگر چنین هدفی وجود داشــت، به 
 جای نیکی هیلی باید ژنرال هــای آمریکایی در این برنامه

 حضور پیدا می کردند.
بدین ترتیب به نظر می رســد که باتوجه به شــواهد 
گفته شــده به ســختی بتوان هدف ایاالت متحده از این 
برنامه را ایجاد نوعــی آمادگی ذهنی در افــکار عمومی و 
همراه ســازی جامعه بین المللی برای اقــدام نظامی علیه 
ایران در نظر گرفت و از این بابــت توئیت وزیرامورخارجه 
ایران هم در رابطه با شبیه سازی گفته شــده را باید بیشتر 
درجهت زیر سوال بردن تبلیغاتی ادعاهای ایاالت متحده 
آمریکا به حساب آورد تا وجود یک برنامه ریزی واقعی برای 

اقدام نظامی علیه ایران.
موضوع دومی  که در رابطه با اهداف ایاالت متحده 
می تواند مورد اشــاره قرار گیرد، تالش این کشــور برای 
اثبات ناکارآمدی برجام و نتیجتا جلب نظر اتحادیه اروپا در 

مورد اعمال فشار بر ایران است.
اســتدالل اولیه   ترامپ در مخالفت بــا برجام ناقص 
بودن این توافق در زمینه عدم وجود تضمین های الزم در 
ارتباط با امکان دســتیابی ایران به توانایی هسته ای پس 
از سپری شدن دوره های زمانی درنظر گرفته شده در متن 
برجام است. در واقع   ترامپ ســعی در القای این موضوع 
به افکار جامعه جهانی دارد که برجام راهکار خاصی برای 
ممانعت ایران از دستیابی به توانایی هسته ای پس از اتمام 
دوره های 8 ساله یا 12 ساله، درنظر نگرفته است. به همین 
خاطر نیز همواره بر لزوم لغو برجام و یا تجدید نظر در آن از 

طریق مذاکره مجدد تاکید داشته است.
امــا آنچــه پنهان نیســت این اســت که مشــکل 
اساســی تر   ترامــپ با برجــام بیــش از آنکه مســاله ای 
اینچنینــی باشــد، فراهــم آمــدن زمینه بــرای افزایش 
قدرت منطقه ای جمهوری اســالمی ایــران در فضای 
تعاملی ایجاد شــده پس از برجام اســت. آنچه موجبات 
نگرانی ایاالت متحده را فراهم آورده بازگشــت ایران به 

صحنه معادالت منطقــه ای، بین المللی و مشــروعیتی 
اســت که برجام از این رهگذر برای ایــران ایجاد کرده 
است؛ بازگشتی که نشــانه های آن را می شود در حضور 
منطقــه ای ایران در ســوریه و عراق و مبــارزه با داعش 
مشــاهده کرد و درســت بــه همیــن منظور نیز شــاهد 
تمرکز این کشــور بر برنامه مقابله با ایران پســابرجام و 

همراه سازی اتحادیه اروپا با خود هستیم.
تردیدی نیســت کــه توافــق هســته ای ایــران با 
کشورهای 1+5 شــرایطی را ایجاد کرده است که ایاالت 
متحده را قبــل از هرگونه تصمیم گیری جــدی در رابطه با 
ایران، نیازمند کســب حمایت اتحادیه اروپا کرده اســت. 
بنابراین بــه نظر می رســد باتوجه به آنچه گفته شــد یعنی 
تفاوت نــگاه اروپایی ها بــا آمریــکا در موضوعاتی چون 
برجــام و خاورمیانه و همچنیــن عدم همراهــی اتحادیه 
اروپا با مخالفت های آمریکا نســبت به برجام، بتوان یکی 
از اهداف این کشــور در رابطــه با تالش بــرای اثبات در 
اختیارگذاشته شدن موشک از سوی ایران برای حوثی ها 
را اوال اثبات این مساله از ســوی آمریکا درنظر گرفت که 
برجام نتوانســته اســت در تامین صلح و امنیت منطقه ای 
تاثیرگذار باشد؛ چرا که جمهوری اسالمی ایران از رهگذر 
فضای به وجود آمده پس از برجام با موانع کمتری در مورد 
پیگیری سیاســت های منطقه ای خود مواجه است و دوم 
اینکه از این طریق بتواند موفق به جلب نظر کشــورهای 
اروپایی در مورد اعمال فشــار علیه برنامه های موشکی و 

منطقه ای ایران شود.
هدف دیگری که ایاالت متحــده از اقدام اخیر خود 
می توانــد در نظر داشــته باشــد، توجیه خــروج احتمالی 
آمریکا از برجــام در آینده نزدیک اســت. دونالــد   ترامپ 
پس از دوبــار تایید پایبندی ایــران به برجــام در نهایت با 

اعالم عدم پایبندی ایران تصمیم گرفت موضوع را برای 
بررســی در یک بازه زمانی 60 روزه به کنگــره ارجاع دهد. 
اکنون باتوجه پایــان مهلت مورد نظر و صــورت نگرفتن 
اقدامی خاص از ســوی کنگره، موضوع خــروج آمریکا از 
برجام مجددا در دســتان   ترامپ قرارگرفته و این احتمال 
می رود که دونالد  ترامپ بخواهد در فاصله کوتاهی پس از 
پایان مهلت داده شده به کنگره، خروج کشورش از برجام 
را اعالم کند. به همین دلیل یکــی از انگیزه ها و اهدافی 
که در رابطه با تالش این کشــور برای اثبات ایرانی بودن 
موشک اصابت کرده به عربســتان می تواند وجود داشته 
 باشــد را می توان توجیه خروج احتمالی آمریــکا از برجام 

درنظرگرفت.
در آخر اینکه از دیگر اهداف احتمالی نیکی هیلی و 
ایاالت متحده از نمایش موشــکی در واشنگتن می تواند 
متقاعدســازی عربســتان ســعودی به منظور همراهی با 
تصمیم   ترامپ در مورد انتقال ســفارت و تاثیرگذاری این 
کشــور بر پذیرش این مســاله از سوی کشــورهای عربی 
باشــد. این موضوع باتوجه به تالش آمریکا برای انتقال 
کانون بحران خاورمیانه از مناقشــه اســرائیل – فلسطین 
به ســمت ایران از اهمیت خاصی نزد این کشور برخوردار 
اســت. در واقع هرچند کــه در نــگاه اول و در کوتاه مدت 
صدور فرمان انتقال سفارت ممکن اســت در تضاد با این 

هدف به نظر آید. 
چراکه در واقع تصمیم اخیر   ترامپ به طور ناخواسته 
منجر به آن شــده اســت که مجددا مســاله فلسطین در 
صدر اخبــار و توجهات منطقــه ای و جهانی قــرار گیرد و 
همچنیــن فرصــت مناســب را در اختیار ایران بــه منظور 
شــکل دادن به فضای تقویت محور مقاومــت قرار داده 
باشــد. امــا در واقع   ترامــپ تحــت تاثیر شــرایط داخلی 
و خصوصیات شــخصی خــود قصــد دارد که بــا روش و 
شــیوه خود وارد مناقشه فلسطین – اســرائیل و در نهایت 
تمرکز بر جمهوری اســالمی ایران شــود. به همین خاطر 
همراهی عربستان و دیگر کشــورهای عربی با آمریکا در 
این رابطــه می تواند ادامه مســیر برای تمرکز بــر ایران و 
 اعمال فشــارهای بعدی جهت کاســتن از قدرت ایران را

 هموارتر کند. 
در پایان آنچه در کلیت موضوع باید مورد اشاره قرار 
گیرد این اســت که دولت آمریکا بیش از آنکه زمینه سازی 
برای اقدامی نظامی)الاقل در کوتاه مدت( را از فشارهای 
تبلیغاتی خود در مورد موشــک های شلیک شده به خاک 
عربستان سعودی درنظر داشته باشد، اهدافی غیرنظامی و 
اصوال سیاسی به منظور تحت فشار قرار دادن ایران و جلب 
نظر کشورهای اروپایی را مدنظر دارد که در این میان اتخاذ 
سیاست مناسب از ســوی ایران برای خنثی سازی اهداف 
مورد نظر آمریکا امری ضروری است.  بی تفاوتی و یا عدم 
واکنش مناسب از سوی ایران به برنامه مورد نظر کاخ سفید 
می تواند سیاستمداران این کشور را در دستیابی به اهداف 

مورد نظر خود یاری کند.
 به نظر می رســد جمهوری اســالمی ایران در درجه 
نخســت باید کامال از موضع خویشــتندارانه به رصد آنچه 
در پیرامون خود در حال وقوع اســت پرداختــه و مراقبت 
کند که در زمانی کــه ایاالت متحده ســعی دارد به همراه 
عربستان و اســرائیل زمینه های اعمال فشــار بر ایران را 
تقویت کند، این فرصت را از آنها بگیــرد. انجام اقدامات 
سیاسی و حقوقی مناسب راهکار دیگری است که می تواند 
مورد توجه تصمیم گیرندگان قرار گیرد. اعتراض و مطرح 
کردن موضوع در نهادهای بین المللی همچون ســازمان 
ملــل و همچنین نشــان دادن اراده ایران به کشــورهای 
اروپایی برای حل بحران یمن از طریق سیاســی از جمله 
 مهمترین اقداماتی اســت کــه می تواند از ســوی ایران

 پیگیری شود.  

 اهداف احتمالی نیکی هیلی و ایاالت متحده 
از نمایش موشکی در واشنگتن می تواند  برای 

متقاعدسازی عربستان سعودی به منظور همراهی با 
تصمیم   ترامپ در مورد انتقال سفارت و تاثیرگذاری 

این کشور بر پذیرش این مساله از سوی
کشورهای عربی باشد

 آنچه موجبات نگرانی ایاالت متحده را 
فراهم آورده بازگشــت ایران به صحنه 
معــادالت منطقــه ای، بین المللــی و 
مشــروعیتی اســت که برجــام از این 
رهگذر برای ایران ایجاد کرده اســت؛ 
بازگشتی که نشــانه های آن را می شود 
در حضور منطقه ای ایران در ســوریه 

و عراق و مبارزه با داعش مشاهده کرد
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سایه بلند ایران در خاورمیانه
واشنگتن می خواهد متحدان خود را با ایران درگیرکند

نظام بین الملل در حال دگردیســی است و هر کدام 
از کشورها در این فضای آنارشــی به دنبال جایگاه مناسب 
برای خود هســتند. دیگر نظــام، یک نظــام تک قطبی، 
دوقطبی یا چند قطبی نیست، بلکه نظام چند مرکزی است و 
قدرت های بزرگ در آن برای قرار گرفتن در جایگاه مناسب 
در حال رقابت باهم هستند. نظام بین الملل از ساختار یک 
قطبی چند مرکزی به طرف  بی قطبی چنــد مرکزی در حال 

چرخش است.
آمریکا این چرخش را درک کرده و ســعی در حفظ آن 
به هر قیمتی دارد. اقتصاد امروز آمریکا، در حال رشد است 
و دونالد  ترامپ توانســته رتبه آمریــکا را در اقتصاد جهانی 
باال ببرد ولی در همین زمان کوتاه مراکــز قدرت دیگر نیز 
در ســاختار بین المللی ظهور کرده اند که قدرت هماوردی 
اقتصادی با آمریــکا را دارند. در مناطق شــرق آســیا این 
موضوع در سال های اخیر بیشــترین خودنمایی را داشته 
اســت. ولی قدرت یابی و حرکت با ســاختار جهانی مراکز 
قــدرت در مناطقی مثل خاورمیانه که تنش و آشــوب با آن 

نهادینه شده وضعیت دشوار و پیچیده تری داشته است.
در این میان، ایران کشــوری با ژئوپلیتیک خاص در 
خاورمیانه است که در چند سال اخیر توانسته نفوذ امنیتی و 
قدرتی خود را در مناطق پیرامون افزایش دهد و در بازیگری 

قدرت های بزرگ قابل چشم پوشی نیست. 
 قدرت راهبردی ایران خصوصا در ریشه کنی داعش 
در کشورهای همســایه، به گونه ای بوده که در اصطالح 
»ســایه ایران را از خودش بلندتر کرده است« و ایران را به 
یک کشور تاثیر گذار در منطقه تبدیل کرده است. موضوع 
حذف داعش، بسیار کلیدی و مهم در سطح جهانی است 
با اینکه، ایران به عنوان کشــور کلیــدی در حذف داعش 
محسوب می شد، اثرات رسانه ای کمتری در نمود جهانی 
داشته و این می تواند دلیلی بر این باشد که ایران در منطقه 

باید با احتیاط حرکت کند. 
حذف داعش همچنین یکی از مسائل مهم خصوصا 
برای اتحادیه اروپا است و قسمتی از حمایت اروپا از برجام 
به خاطر این موضوع است؛ ولی تبلیغات رسانه ای آمریکا 
در غرب قوی بوده و این کشور ســعی در کم رنگ تر کردن 

این موضوع دارد.
 از طرفی دیگر خاورمیانه برای آمریکا جایگاه ویژه ای 
دارد و آمریکا از زمان های مختلف عالقه دارد این منطقه را 

تحت کنترل نامحسوس خود قرار دهد.
البته اخیــرا منطقه جنوب آســیا به دلیــل اوج گیری 
قدرت های نوظهوری نظیر چین در اولویت جدید آمریکا، 
جایگاه ویژه ای پیدا کرده اســت. یا این حال این کشــور 
درتغییر اولویت از اول به دوم خود از خاورمیانه است و ایران 

را در منطقه، لقمه ای گلوگیر برای خود می داند.
رفتارهایی مثل اتهام موشک های ساخت ایران که 
از طرف حوثی ها به عربســتان پرتاب شــد یا اتهام جدید 
جیمز ماتیس که ایران را کشوری غیر دموکراتیک می داند 
و سعی در تغییر نظام ایران دارد و یا این اظهارات که ایران 
باعث بی ثباتی منطقه اســت، نشــان دهنده این است که 
آمریکا در مقابل ایران استراتژی مشخصی ندارد و سردرگم 
است. درواقع واشنگتن سعی دارد متحدان خود را با ایران 

درگیر کند و با دست متحدان خود ایران را از صحنه قدرت 
منطقه ای دور کند. البته باید به این هم اشــاره کرد که در 
بررسی عوامل تحریک آمریکا در برابر ایران، تالش های 
البی های یهودی در فشار به قانونگذاران قابل چشم پوشی 

نیست.
روســیه، اتحادیه اروپا و حتی قدرت هــای نوظهور 
مثل چین و... از بلند پروازی های افراطی آمریکا رضایت 
ندارند و خواستار عدم همراهی با مواضع آمریکا در موضوع 

ایران هستند. 
طی روزهای اخیر و با در نظرگرفتن استراتژی جدید 
آمریکا می توان گفت رئیس جمهور اقتصاد محور آمریکا، 
محور و پایه اصلی اســتراتژی جدید را منافــع ملی آمریکا 

قراد داده اســت و روســیه و چین را مــوارد چالش اصلی و 
ایران و کره شــمالی را موارد مبارزه جدی برای آمریکا قرار 

داده است. 
می تــوان گفت ترامــپ دقیقــا آمریــکا را بــا فرض 
آمریــکای بعد از جنــگ جهانــی دوم تلقی کــرده و طبق 
رویکرد واقع گرایی قدرت را محــور و منافع و امنیت آمریکا 
را از مولفه هــای اصلــی خود قــرار داده اســت و از قدرت 
نرم هــم کنار ایــن موضوع بیشــترین اســتفاده را می کند 
تا به متحدان خــود خصوصــا اتحادیه اروپــا بقبوالند که 
راهی جــز bandwaging بــا آمریکا ندارند. ولی فرانســه 
و آلمــان در پذیرش ایــن نقش تردیــد خود را بــه صورت 
عملی نشــان می دهنــد و تــالش جدیدشــان برگرداندن 
انگلستان به اتحادیه )نظر سنجی اخیر( یا حداقل جلوگیری 
از همراهی انگلســتان بــا آمریکا اســت. چون بــا خروج 
انگلســتان و همراهی با آمریکا بازوی اصلــی اتحادیه به 
صورت مرکز قــدرت دیگر نمایان می شــود و این می تواند 
هم خطری برای خود اتحادیه باشــد و هــم فرصتی برای 
 آمریــکا در هم ســو کــردن انگلســتان با سیاســت های 

منافع محور خود.
به هرحال به نظر نویسنده، سایه ایران در حال حاضر 

در منطقه بلند اســت و این در سیاســت خارجی یک نکته 
مثبت اســت و نشــان می دهد که ایران ســعی در افزایش 
عمق استراتژیک خود دارد. ولی نکته کلیدی و قابل تامل 
این اســت که ســاختارهای اقتصاد داخلی ایران به خاطر 
فشــارهای بین المللی در زمــان تحریــم و مدیریت های 
غیرمنســجم متزلزل اســت؛ بنابراین ایران برای داشــتن 
و حفظ ســایه های بلند و عمق اســتراتژیک خود در خارج 
نزدیک نیاز به یک برنامه ریزی کلی در حوزه های مختلف 

مخصوصا اقتصادی دارد.
همچنین استفاده از قدرت نرم و داشتن متحدانی از 
جمله اتحادیه اروپا، روسیه و چین می تواند در حوزه خارج 
به حفظ پرستیژ در برابر مواضع تهاجمی آمریکا کمک کند.
در حوزه داخلی نیز ایــران باید عالوه بر بازســازی و 
تحکیم ســاختارهای اقتصادی، اســتراتژی جدیدی در 
استفاده بهینه از پتانســیل فرهنگی و تاریخی خود داشته 
باشــد و عمق اســتراتژیک فرهنگی خــود را تحکیم کند 
همچنین سعی در گســترش آن به کشورهایی کند که این 

جذابیت فرهنگ ایرانی برای آنها وجود دارد.
دیپلماسی کاربردی ایران، چه در برجام و چه در موارد 
دیگر در برابر مواضع آمریکا، رفتاری مناســب بوده است. 
ولی بیشترین انرژی را باید در حوزه داخلی در ساختارهای 
اقتصادی داشــته باشــد. همچنین باید اقتصاد مقاومتی 
با بازســازی اقتصادی در زیر ســاخت های حیاتی کشــور 
به کار گرفته شود. مهمترین موضوعی که در سخنان ترامپ 
و تصمیم گیران کلیدی آمریکا به روشنی آشکار است نگران 
کردن مردم ایران از آینده شــان است که در این خصوص 
دولت می تواند در حوزه اقتصادی با برنامه ریزی منســجم 
رفاه نسبی برای مردم ایجاد کرده و نقشه دشمنان ایران را 

نقش بر آب کند. 
ایران هم از پتانســیل جمعیتی و هم از پتانسیل ملی 
و اجتماعی الزم برای هر حرکت سازنده ای برخوردار است 
و باید در حوزه داخلی تصمیم گیران دولتی در جلب اعتماد 
مردم بکوشند و انســجام و حمایت مردمی را سرلوحه همه 
اســتراتژی های خود هم در حــوزه داخلی و هــم در حوزه 
خارجی قرار دهند تا بتوانند همچنان ســایه بلند ایران را در 
منطقه حفظ و به عنــوان قدرت برتر در حــوزه اقتصادی و 

منطقه ای عمل کنند.  

2
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چندی  است که شاهد شدت گرفتن مواضع ضدایرانی 
آمریکا هســتیم؛ حال چه ســخنان نیکی هیلــی، نماینده 
آمریکا در ســازمان ملل که ایران را متهم به دادن موشک 
به انصاراللــه یمن کرده اســت و چه صحبت هــای جیمز 
متیس، وزیــر دفاع این کشــور کــه گفته دنبــال ائتالف 
دیپلماتیک علیه ایران هســتیم نه نظامی. از سوی دیگر 
در گزارش بودجــه دفاعی آمریکا و همچنین ســند امنیت 
ملی این کشــور نیز به موضوع ایران پرداخته شده است. 
در حال حاضر سیاســت آمریکا در قبال جمهوری اسالمی 
ایران این اســت که اوال بــا نفوذ منطقه ای ایــران برخورد 
کند، ثانیا سیاســت هایی را در زمینه برجــام اتخاذ کند که 
ایران را بــه نوعی تحت فشــار قــرار دهد. در واقــع رفتار 
آمریکا در قبال برجام از کناره گیری تا اســتفاده از برجام و 
طرح موضوعاتی مانند تحریم ایــران، ایجاد جنگ روانی 
و تبلیغاتی برای ضربــه زدن به اقتصاد ایــران و همچنین 
اعمال تحریم های یکجانبه علیه جمهوری اسالمی ایران 
در نوسان اســت. ایاالت متحده متناســب با شرایط، این 
سیاست ها را بزرگ نمایی می کند. اما به عقیده من احتمال 
درگیری نظامی بسیار ضعیف است. آمریکا باتوجه به میزان 
قدرتش در صحنه نظام بین الملل، سعی دارد با متزلزل کردن 
برجام و اظهارنظرهایی در خصوص آن مبنی بر اینکه دولت 
آمریکا و شخص رئیس جمهور یا کنگره آمریکا تصمیمات 
جدیدی در این زمینه اتخاذ خواهنــد کرد، به نوعی اقتصاد 
جمهوری اسالمی ایران را تحت تاثیر قرار بدهد. ضمن اینکه 
صحبت های اخیر  ترامپ درمورد راهبــرد جدید امنیت ملی 
آمریکا، همین موضوع را اثبات می کند. به عبارت دیگر آمریکا 
در طول یک سال گذشته به رغم وعده های  ترامپ در دوران 
انتخابات در خصوص برجام آن را لغو نکرد و اعمال فشار در 
حوزه های دیگر را کارآمدتر ارزیابی کرد. ایاالت متحده اکنون 
در تالش است تا به نوعی سیاست منطقه ای ایران را مهار کند 

و خطر تهدید در منطقه، بیشتر احساس می شود. اگر دولت 
آمریکا به ســمت خروج از برجام حرکت کند، همان گونه که 
مسئوالن جمهوری اســالمی اعالم کردند، ایران ماندن در 
برجام را ارزیابی می کند و براساس فواید برجام تصمیم گیری 
خواهد کرد. از طرف دیگر بقیه کشــورها با سیاســت های 
آمریکا در حوزه های مختلف مخالفند، ضمن اینکه در جامعه 
جهانی نیز اکثر تصمیماتی که ترامپ گرفته با واکنش منفی 
روبه رو شــده و آمریکا را در صحنه بین المللــی منزوی کرده 
است. به همین جهت باید گفت که به احتمال زیاد سیاست 
آینده آمریکا در  قبــال برجام، به نوعی ادامه سیاســت های 
یک سال گذشــته آمریکا در قبال برجام باشد. به طور قطع 
هر سیاســتی آمریکا در قبال برجام در طول ســه سال آینده 
ریاســت جمهوری  ترامپ درپیش بگیرد، همین نوسانات را 
خواهد داشت. همچنین با توجه به موضع گیری های دولت 
آمریکا در طول یک سال گذشــته درباره قدس، قرارداد آب 
و هوایی و قراردادهای دیگری که از آنها کناره گیری کرده، 
می توان نتیجه گرفت دولت آمریکا درصدد است تا سیاست 
کناره گیری از برجام یا حفظ برجام را به همراه ایجاد یک جنگ 
تبلیغاتی روانی و اقتصادی علیه ایران در دستورکار قرار دهد 
تا از این طریق بتواند به توانایی های ایران به ویژه در عرصه 
اقتصادی لطمه وارد کند. اما تجربه سیاست ورزی های ایران 
و تدابیری که در طول یک سال گذشته در پیش گرفته شده، 
نشــان می دهد اگر مدیریت آگاهانه، همراه با تفکر و تامل 
در داخل ایران وجود داشته باشــد، به برجام به عنوان یک 
موضوع ملی نگاه شود و در این زمینه جناح های مختلف در 
داخل کشور، سیاستی متناسب با منافع و امنیت ملی پیش 
بگیرند، آمریکایی ها نمی توانند به اهداف شان در قبال ایران 
دست پیدا بکنند. بودجه دفاعی آمریکا همیشه رقمی  نزدیک 
به همین 700 میلیارد دالر امروز بوده است و یکی از بیشترین 
بودجه های نظامی در دنیا با فاصله زیاد از بقیه کشورها است. 
نکاتی که در بودجه دفاعی امســال در قبال ایــران آوردند، 
ایجاد یک جنگ روانی و تبلیغاتی علیه ایران است. مواردی 
که در بودجه آورده شده شامل بررسی این موضوعات است 

جنگ روانی
زمان اجماع داخلی در برابر آمریکا فرا رسیده است

که ایران به همراه روسیه در سوریه چه تهدیدی را علیه منافع 
آمریکا اعمال می کنــد، گزارش هایی درباره تغییرات قدرت 
نظامی ایران، نظارت بر هواپیماهای تجاری در ایران و اینکه 
آیا ایران از آنها استفاده نظامی می کند؟ همچنین نظارت بر 
همکاری نظامی ایران با کشورهای مختلف، اینکه آیا بخش 
تجاری کشــورمان در حوزه قلمرو هوایی بــا بخش نظامی 
همکاری می کند و نظارت بر فعالیت های موشــکی از دیگر 
موارد مطرح شده است. آنها در صددند تا از این طریق این 
موضوع را تلقین کنند که آنها  ترســی از ایجاد تنش و تشنج 
ندارند. در واقع ایاالت متحــده به دنبال ایجاد یک موضوع 
تبلیغاتی روانی جهت تحت تاثیر قرار دادن سیاســت های 
ایران در منطقه است. بنابراین به نظر نمی رسد که در حوزه 
نظامی در مناسبات دو جانبه یا برخورد نظامی تنشی رخ دهد. 
این مسائل در بودجه نظامی آمریکا و همچنین در سیاستش 
در قبال برجام فایده هایی برای آمریکا دارد. یکی از آنها فروش 
تسلیحات به کشورهای منطقه است. دیگری این است که 
متحدین سنتی آمریکا در منطقه، مانند رژیم صهیونیستی و 
عربستان را درکنار آمریکا حفظ می کند و آمریکایی ها می توانند 
باتوجه به وعده هایی که  ترامپ در داخل داده، از کشورهای 
منطقه از جمله عربستان و امارات به عنوان اهرم هایی برای 
تقویت اقتصاد خودشــان و فروش تسلیحات بیشتر به این 

کشورها استفاده بکنند.
اما در مورد اســتفاده از گزینه نظامی علیه ایران، باید 
تحوالت آینده را رصد کرد و اینکه چقدر مســائل دو جانبه به 
سمت یک درگیری نظامی سوق پیدا می کند. در این رابطه 
باید بگوییم یک حادثه یا اتفاق غیر قابل پیش بینی می تواند 
روند را به آن سمت سوق دهد. اما اینکه آیا آمریکا می تواند 
علیه ایران یک اجماع بین المللی بوجود آورد، در پاسخ باید 
گفت در شرایط کنونی بسیار دشوار است. زیرا در حال حاضر 
دولت آمریکا با مشکالت بسیاری در صحنه بین المللی روبه رو 
است. ایاالت متحده با اکثر کشورهای دنیا اعم از متحدین و 
غیر متحدین  مشکل دارد. از تعهدات بین المللی بسیاری در 
طول یک سال گذشته خارج شده و به نظر می رسد در حوزه 
دیپلماسی جایگاهش حتی بین طرفدارانش تنزل پیدا کرده 
اســت. ایران می تواند با تعامل با دیگر قطب های قدرت، 
مانند روسیه، چین، اتحادیه اروپا و کشورهای در حال توسعه 
و همسایه، این سیاســت آمریکا را با ناکامی  روبه رو کند و به 

احتمال زیاد ایران در این زمینه موفق خواهد شد.
درواقع به نظر می رســد در حال حاضر سیاســت های 
آمریکا به درستی در داخل کشــور ارزیابی می شود. ضمن 
اینکه درخصوص برجام هم باید براساس منافع و امنیت ملی 
با این موضوع برخورد شــود و نگاه جناحی نباشــد، تا دولت 
آمریکا نتواند از این طریق به ایــران لطمه ای وارد کند. زیرا 
یکی از سیاست های آمریکا این است که مزیت و توانایی های 
اقتصادی ایران را که در عرصــه بین المللی، فروش نفت و 
تعامل با دیگر کشورها به دست آورده از بین ببرد. اما آمریکا 
در این مســیر متحدی ندارد و ایران نیز در قبــال اقدامات 
یکجانبه آمریکا رویین تن شده و در چهل سال گذشته اکثر 
سیاست های یکجانبه آمریکا را با ناکامی  روبه رو ساخته است. 
از طرف دیگر سیاســت های یکجانبه واشنگتن با همراهی 
باقی کشورهای دنیا روبه رو نخواهد گشت. نکته دیگر هم 
اینکه اگر آمریکایی ها تحرکاتی هم دارند، رسانه های داخلی 
باید واقع بینانه با سیاست های آمریکا برخورد کنند. یکی از 
اهداف آمریکا باتوجه به قدرت شان در صحنه بین المللی، 
ایجاد یک جنگ روانی و تاثیر بر افکار عمومی و رسانه هاست، 
تا از این طریق رقبای خودشــان را تحت تاثیر قرار دهند. به 
همین خاطر رسانه ها باید مسئوالنه و متعهدانه، سیاست های 
آمریکا را بازتاب دهند. ضمن اینکه مسئوالن کشور می توانند 
با تدبیر و درایت، بسیاری از سیاست های کاخ سفید را ناکام 
کنند و زمینه ای را فراهم ســازند که این سیاست ها کمترین 

لطمات را به اقتصاد کشورمان وارد آورد.  
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نقشه واشنگتن
برجام دیگر اولویت آمریکا نیست

چند روز پس از انتشــار قانون بودجــه دفاعی آمریکا 
که عالوه بر مشــخص کردن بودجه هــا و هزینه های این 
کشــور به تعیین سیاســت های دفاعی آمریکا می پردازد 
و حــاوی بندهایــی درباره ایران اســت، کاخ ســفید هفته 
گذشــته راهبرد جدید امنیت ملــی آمریکا را منتشــر کرد. 
دونالد  ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در این ســند، ایران 
و کره شــمالی را کشــورهای یاغی نامید و مدعی شــد که 
حکومت هــای کره شــمالی و جمهــوری اســالمی ایران 
متعهد به بی ثبات کردن مناطق خــود، تهدید اتباع آمریکا 
و متحدان آن کشور و نیز برخورد شــدید با مردم خودشان 
هستند. در راهبرد جدید امنیت ملی آمریکا مدعی شده اند 
که ایــران حامی  گروه هــای تروریســتی اســت و آمریکا 
درحال اســتقرار ســامانه های الیه بندی شــده موشــکی 
متمرکز بر کره شــمالی و ایران به منظور دفاع از ســرزمین 

آمریکا در برابر حمالت موشکی است. 
همچنیــن در این ســند بــه همکاری 
واشــنگتن با متحدان و شــرکایش به 
منظــور ارعــاب و ایجاد اختــالل در 
فعالیت های گروه های تروریســتی از 
جمله گروه های مــورد حمایت ایران 
مانند حزب الله لبنان اشاره شده است. 
توسعه توان موشــک های بالستیک 
ایران از دیگــر مواردی اســت که در 
راهبرد امنیت ملی آمریکا بدان پرداخته 
و ادعا شده است که جمهوری اسالمی 
ایــران فعالیت های ســایبری صورت 
می دهد. با در نظــر گرفتن مجموعه 
سیاست های اعالمی  آمریکا می توان 
گفت کــه اتفاق خــاص و جدیدی در 
سیاست های این کشور در قبال ایران 
رخ نداده اســت. درواقع سیاست این 
کشــور طی 40 ســال گذشــته مبتنی 
بر مهار جمهــوری اســالمی ایران و 
تالش برای تغییر رفتار این کشور چه 
 درون مرزهای آن و چه خارج از مرزها 

بوده است. 
باوجــودی کــه  ترامــپ پس از 
انتشار ســند امنیت ملی آمریکا بازهم 

برجام را زیر سوال برد اما اکنون تمام شواهد و قرائن بیانگر 
آن اســت که ایاالت متحده آمریکا نه مایل است تغییری 
در موضوع برجام ایجاد کند و نه توان چنین کاری را دارد. 
باتوجه به چنیــن محدودیتی می  تــوان در نظر گرفت که 
آمریکا در دیگر حوزه  ها برای تحت فشــار قرار دادن ایران 
فعال شــود که در این زمینه اخیرا موضوعات موشــکی و 
نقش آفرینی ایران در منطقه غرب آســیا بارها از سوی آنها 
مطرح شده اســت. درخواســت های کنگره نیز در همین 

غالب ها در حال دنبال شدن است. 
در عین حال جیمز متیس، وزیر دفــاع آمریکا اخیرا 
در ســخنانی و در توضیح اظهارات نیکی هیلی، سفیر این 
کشور در سازمان ملل گفت که واشنگتن به دنبال ائتالف 
»دیپلماتیک« علیه ایران است و نه »نظامی«. اظهارات 

اخیر مقامات آمریکا درباره ایران از چند جهت قابل بررسی 
است. نخست آنکه باید توجه داشت که استراتژی آمریکا 
در قبال ایران همــواره تلفیقی از اقدامــات دیپلماتیک و 
تهدید به اقــدام نظامی بوده و این اســتراتژی از ســال ها 
پیش توسط دولت های مختلف آمریکا دنبال شده است. 
اســتفاده از عبارت »همه گزینه ها روی میز است« و اینکه 
در برخی مقاطع گفته می شود طرح هایی برای حمله نظامی 
به ایران تدوین شده بود، حکایت از این دارد که آمریکایی ها 
اغلب این استراتژی تهدید به اقدام نظامی را در مورد ایران 
استفاده کرده اند. از سوی دیگر صحبت های ژنرال متیس 
نیز جدید نیست؛ درواقع وی همزمان با تهدیدات و حمالت 
تند لفظی عنوان کرده که به دنبال اســتراتژی دیپلماســی 
اســت و اقدامات دیپلماتیــک را از طریق ایجــاد ائتالف 

پیگیری خواهد کرد.
دررابطه با تهدید نظامی علیه ایران باید توجه داشت 
که طی 4 دهه گذشته و حداقل پس از پایان جنگ تحمیلی 
و اتفاقاتی که برای سکوهای نفتی ایران رخ داد یا شلیک 
موشک به ســمت هواپیمای مســافربری ایرباس، دیگر 
گزینه رویارویی نظامی مطرح نبوده اســت. در حال حاضر 

نیز به لحاظ تبلیغاتی و روانی احتمال برخورد نظامی مطرح 
است اما به نظر نمی رسد که واشــنگتن چنین نیتی داشته 
باشــد. وزیر دفاع آمریکا که پســت بســیار کلیدی دارد در 
این باره رسما اعالم کرد که رویکرد ایاالت متحده در قبال 
ایــران، رویکرد دیپلماتیک و تشــکیل ائتــالف علیه این 
کشــور اســت و صراحتا گفت که آمریکا تصمیم و قصدی 
بــرای برخورد نظامــی ندارد. ضمــن اینکه تــوان دفاعی 
ایران نیز به گونه ای اســت که ایاالت متحــده آمریکا را از 
رودررویی بازدارد. ضمن آنکه اصوال در قرن بیســت و یکم 
آمریکایی ها از ورود به جنگ های بزرگ، پرتلفات و پرهزینه 
پرهیز می کنند اما بدون شک راه های دیگری برای تقابل را 
در دستورکار قرار خواهند داد؛ جنگ های سایبری، اعمال 
تحریم در کشورهای هدف، ایجاد ائتالف های منطقه ای، 

اجماع جهانی و تالش برای بی ثبات سازی داخلی از جمله 
راهکارهایی است که از ســوی آمریکایی ها در قبال ایران 
یا هر کشــور دیگری که از دید آنها به عنوان کشور دشمن 
قلمداد می شود، استفاده خواهد شــد. اما ورود به عرصه 
نظامی در حال حاضــر و با وجود تمــام تهدیدهای لفظی 

غیرمحتمل به نظر می رسد.
از دیگر سو درباره ســند 68 صفحه ای راهبرد امنیت 
ملــی جدید آمریکا که هفته گذشــته انتشــار یافــت، باید 
گفت که این سند، اولین ســندی است که در دولت دونالد 
 ترامپ منتشر شده و قطعا برگرفته از نگرش کالن  ترامپ و 
مشاورانش به مقوله امنیت و مقوله جایگاه ایاالت متحده 
آمریکا و تهدیداتی اســت که علیــه منافع آمریــکا وجود 
دارد. روح اصلــی آن بر پایه اصل مــورد توجه ملی گرایان 
آمریکاست که بر شعار اول آمریکا تاکید دارد و معتقد است 
که آمریکا تمــام تصمیماتی که اتخــاذ می کند باید مبتنی 
بر منافع این کشور باشد. ســند امنیت ملی آمریکا4 هدف 
اصلی دارد؛ تقویــت دفاع ملی، تقویت امنیــت در درون، 
 ترغیب و تشویق اقتصادی و تضمین صلح از طریق اعمال 
قدرت و گســترش نفــوذ. در خصوص تقویــت دفاع ملی 
یا تقویت درون توجه این ســند بیشــتر 
معطوف بر مقابله با تهدیدات تروریستی 
داخل آمریکا و تقویت ثبات اجتماعی و 
ایجاد وحدت در درون است. در مقوله 
اقتصادی بیشــتر متوجه آن اســت که 
منافع ایاالت متحده آمریکا تامین شود. 
پرهیز از سیاست های چندجانبه گرایانه 
اقتصــادی و تمرکــز بــر قراردادهــای 
تجاری نیز در این خصوص مورد توجه 
قرار گرفته است. تقویت صلح از طریق 
تقویت ارتش و اختصاص بودجه های 
بیشتر برای این نهاد است که به زعم آنها 
باعث می شود کشورهایی که به عنوان 
دشمنان آمریکا از آنها یاد می شود یعنی 
ایران و کره شــمالی از سیاســت های 

خصمانه خود دست بردارند. 
همچنین بــرای دو کشــور رقیب 
و برهم زننده نظم کنونی یعنی روســیه 
و چین نیــز از عبــارت تجدیدنظرطلب 
استفاده و آنها به عنوان رقبای واشنگتن 
معرفی شده اند. بحث آخر نیز گسترش 
نفوذ، توســعه ارزش هــای آمریکایی و 
بازگرداندن آمریکا به جایگاه پیشین خود 
در نظام تک قطبی است. این مواردی 
اســت که می توان به طور خالصه از این ســند بیان کرد. 
درباره ایران به نظر می رسد همان سیاست و رویکردی که 
دولت  ترامپ نسبت به جمهوری اسالمی ایران دارد، در این 
سند نیز به چشــم می خورد. ضمن آنکه باید درنظر گرفت 
تمرکز این ســند بیشــتر بر نگرانی  آمریکا از آنچه اقدامات 
بی ثبات کننده یاد می شــود، اســت. بعد از آن توجهش به 
فعالیت ها و توان موشــکی ایران اســت و در نهایت اشاره 
کمتری به مساله هسته ای و برجام دارد که نشان از این دارد 
که از دید دولت کنونی اولویت مقابله با اقدامات منطقه ای 
ایران است تا بحث برجام. در مورد خاورمیانه می توان گفت 
تمرکز ایاالت متحده بر اجما ع سازی و ایجاد ائتالف بزرگ 
برای مقابله با ایران و تالش با هدف برقراری صلح یا رابطه 

دوستانه کشورهای عرب با اسرائیل است.  
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تاکتیک ریاض
عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان سعودی اخیرا از یک نقشه راه موسوم به طرح ابتکاری عربی برای 
برقراری روابط عادی با تل آویو خبر داده اســت. باوجودیکه ریاض و تل آویو سال هاســت روابط پنهانی و 
بعضا علنی را دنبال کرده اند اما در این مقطع تاریخی همزمان با اقدام آمریکا در شناسایی قدس به عنوان 
پایتخت اسرائیل و خشم جهانی به ویژه مسلمانان از این حرکت، آشکار کردن این تمایل از سوی آل سعود 
بدون شک با اهداف مشخصی صورت می گیرد. به عقیده کارشناسان یکی از مهمترین اهداف ریاض از 

نزدیکی به تل آویو مقابله با قدرت ایران در منطقه است.  بین الملل

ریاض از عادی سازی روابط با تل آویو دنبال چیست؟
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عادل الجبیر، وزیر امور  خارجه عربســتان سعودی 
اخیرا درخصوص عادی سازی روابط اعراب و به خصوص 
عربستان با رژیم اســرائیل از یک نقشه راه سخن به میان 
آورد؛ بــه نظر می رســد که ســعودی ها شــرایط کنونی را 
برای این امر مناســب می دانند تا بتوانند طرح صلح عربی 
که در ســال 2002 مطرح شــد را احیا کننــد. اگرچه باید 
در نظر گرفت که عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی به 
صورت مخفیانه و گاه به صورت علنی روابطی شبه رسمی 
با یکدیگر دارنــد و از زمان ملــک عبداللــه بن عبدالعزیز 
تماس ها و ارتباطات بین عربســتان با اسرائیل آغاز شد و 
در دوره ملک ســلمان ادامه یافت. بیشــتر این تماس ها 
به منافع مشــترک دو رژیم که همان مقابله با ایران اســت 

بر می گردد.
 اخیرا هم اســرائیل و عربســتان ســعودی درصدد 
برقراری روابط اقتصادی هستند؛ اگر چه قبال نیز به صورت 
مخفیانه اسرائیل و عربستان در زمینه سایبری و نفتی با هم 
همکاری هایی را داشــته اند. بنابراین سواالت قابل طرح 
عبارتند از اینکه آغاز روابط بین عربســتان سعودی و رژیم 
اســرائیل چه زمانی اســت؟ دوم، طرح صلح عربی که در 

سال 2002 مطرح شد شامل چه مواردی است؟ و در نهایت 
اینکه عربستان ســعودی با چه مکانیزمی  می تواند دیگر 
کشورهای عربی را در روند عادی سازی روابط با اسرائیل با 
خود همراه کند؟ در واقع، در این نوشتار سعی شده است به 
صورت اجمالی به این سواالت پاسخ داده شود تا بتوان به 
رهبری عربستان در طرح این نقشه راه برای عادی سازی 

روابط با رژیم صهیونیستی واقف شد.

  آغازهمپیمانی
روابــط عربســتان ســعودی و رژیم صهیونیســتی 
روابطــی دیرینــه و قدیمی اســت؛ به گونــه ای کــه این 
رابطه از دهــه 60 قرن 20 میالدی میــان دو طرف وجود 
داشــت، یعنی حداقل از زمــان جنگ یمــن. در آن دوره 
عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی در تضعیف »جمال 
عبد الناصر«، رئیس جمهوری وقت مصر منافع مشــترکی 
داشــتند؛ توافقی کــه شکســت ســال 1967 را به دنبال 
داشــت. جنگ یمــن )1962-1970( را می تــوان نقطه 
آغاز روابط رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی به شمار 
آورد. در آن زمان برای نخســتین بار مقامات مســئول دو 
طرف توســط جولیان ایمری، عضو مجلــس نمایندگان 
 انگلیــس و از محافظــه کاران کینه توز علیــه مصر با هم 

دیدار کردند.
دنکان ســاندیز – ایمــری در کتابــش »درگیری در 
یمن« می نویسد: »به ملک فیصل، پادشاه وقت عربستان 
سعودی خبر دادم که موفقیت عبدالناصر در یمن خطری 
برای تامین نیازهای نفتی ما خواهد بــود، به همین دلیل 

همه طرف های ذینفع باید در برابر وی مقاومت کنیم و این 
امر مستلزم شکل گیری چارچوبی سیاســی برای مبارزه با 

ناصریسم خواهد بود.« 
همچنیــن ایــن امــر از طریــق اعطــای نقــش به 
رژیم صهیونیســتی و کاهش دشمنی ســعودی ها محقق 
می شد. بنابراین هواپیما های رژیم صهیونیستی در جنگ 
علیه ارتش مصر و نیروهای انقالبی یمن 14 پرواز هوایی 
را انجام داده و طی آن اقدام به فروریختن ســالح، ساز و 
برگ های نظامی، مواد غذایی و تجهیزات پزشکی جهت 
کمک به نیروهــای طرفدار امام بدر- آخریــن امام یمن – 
کردند. در واقع، محققان رژیم صهیونیستی بر این باورند 
که اسرائیل دو بار عربستان سعودی را نجات داده است. 
اول: در آغاز دهه 60 قرن 20 از طریق همکاری اسرائیل 
در جنگ یمن علیه عبد الناصر و دوم: در ســال 1967 که 
طی آن اسرائیل اقدام به اشغال صحرای سینا و شکست 

دادن ارتش مصر کرد. 

  ابعادعادیسازیروابط
اگر بخواهیم بــه بیان دیدارهای ســری و محرمانه 
انجــام شــده میــان صهیونیســت ها و ســعودی ها طی 
ســال های اخیر بپردازیم، تاریخی سرشــار از مالقات ها 
میان عربستان ســعودی و رژیم صهیونیستی را مالحظه 
 خواهیم کرد. در این بخش به برخی از این دیدارها اشاره 

خواهد شد.
بشــیر صقر در تحقیقی با عنوان »نگاهــی به ابعاد 
عادی ســازی روابط ســعودی – صهیونســتی« بــه روند 
عادی ســازی روابط میان ریــاض – تل آویــو پرداخته که 
از بیش از ربع قرن گذشــته آغاز شده اســت. وی در این 
خصوص به اسنادی اشــاره می کند که نشان دهنده نقش 
برخــی از اعضای »گــروه ویکتوریا« و به طور مشــخص 
عدنان خاشقجی، میلیاردر ســعودی است. شخصی که 
مستحق لقب »سفیر پرنده« عربستان سعودی است... 
در کنار او شاهزاده بندر بن ســلطان سفیر سابق عربستان 
در واشنگتن را می توان »تئوریســین عادی سازی روابط 
سعودی – صهیونیســتی« به شــمار آورد. به مرور زمان، 
دوستی آنها به دستگاه های اطالعاتی آمریکا کشیده شد 
و آنها به همراه هم در حمایت از جنگ یمن با اســتفاده از 
مزدوران، سالح و همچنین کمک مالی رژیم صهیونیستی 
جهت انتقال مزدوران و نظامیان چترباز از جده و جیبوتی 
به یمن جهت مشارکت در ســرنگونی نظام جمهوری تازه 
زاده شــده اقدام کردند. به دلیل اینکه خاشقجی دوست 
و شــریک  دیوید کیمحی، رئیس وقت ســازمان موســاد 
در عرصه تجارت ســالح بود و از طریــق کیمحی، وی با 
بسیاری از مسئوالن اسرائیلی از جمله بیگن، پرز، شارون 

و... آشنا شد.
 او بــا موافقــت ملــک فهــد و زیر نظــر شــاهزاده 
بندر بن ســلطان، ســفیر وقــت عربســتان ســعودی در 
واشــنگتن مالقات های متعددی را با بســیاری از حکام و 
سیاستمداران عرب و اسرائیلی انجام داد و گزارش هایی 
را بــه دســتگاه های اطالعاتی آمریــکا ارائه کــرد. برای 
مثال او گزارشی را می نویسد و آن را به رابرت مک ورلین، 
مشاور وقت رئیس جمهوری آمریکا در امور امنیت ملی در 
1983/5/17 ارائه می کند. در این گزارش 47 صفحه ای 
ادعا شده است که تمامی دولت های عربی به طور ضمنی 
قبول دارند کــه بیت المقدس از زمان امضــای توافقنامه 

سازش در دست اسرائیل باقی بماند. 
ســفر اورلی ازوالی، خبرنگار روزنامه صهیونیســتی 
یدیهــوت آحارانــوت در آغــاز ســال 2008 میــالدی به 
عربســتان ســعودی که به همراه هیأت همراه جرج بوش 
پســر، رئیس جمهوری وقت آمریــکا به وقوع پیوســت، 
نخستین سفر صهیونیست ها به پاک ترین و مقدس ترین 
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سرزمین نبود. پس از آن نیز شیخ »عبد العزیز آل شیخ«، 
مفتی عربســتان ســعودی گروهی از رجال دینی یا همان 
خاخام هــای صهیونیســت را جهت شــرکت در کنفرانس 
مصالحه و آشتی مذهبی که قرار بود در ریاض برگزار شود و 
شخصیت های دینی بزرگی از ادیان سه گانه آسمانی در آن 
حضور یابند، دعوت کرد. به خصوص پس از موضع گیری 
عربستان سعودی در قبال جنگ ژوئیه 2006 میالدی علیه 
حزب الله لبنان بحث درباره روابط سعودی – صهیونیستی 
افزایش یافته است. جنگی که طی آن عربستان سعودی 
موضع خود مبنی بر استمرار جنگ تا سرنگونی و اضمحالل 

حزب الله را به گوش صهیونیست ها رساند.
ســپس مســاله مالقات بین شــاهزاده »بنــدر بن 
ســلطان« که در آن زمان مشــاور امنیت ملی عربســتان 
ســعودی بود با »ایهــود اولمــرت«، نخســت وزیر وقت 
رژیم صهیونیســتی طی ضیافت تدارک دیده شده توسط 
»ملک عبدالله ثانی«، پادشاه اردن مطرح شد. عالوه بر 
آن دیدارهایی میان سعودی ها و صهیونیست ها در سطوح 
اطالعاتی انجام گرفت، مالقات هایی که اولمرت هیچ گاه 

آنها را نفی نکرد.
در ماه مارس 2007 رسانه ها خبری را منتشر کردند که 
از مالقات عادل الجبیر، سفیر عربستان سعودی در آمریکا 
با افرایم سنیه، معاون وقت وزیر جنگ رژیم صهیونیستی 
پرده برمی داشــت. این مالقات در چارچــوب دیدارهای 
ســه جانبه میان عربســتان، آمریکا و رژیم صهیونیســتی 
در خصوص طرح صلح اعراب - اســرائیل که عربســتان 
سعودی پیشــنهاد دهنده آن بود، انجام شــد. این دیدار 

اندکی قبل از نشست سران اتحادیه عرب رخ داد.
در ژانویــه 2007  ترکــی الفیصــل، ســفیر بر کنار 
شده عربســتان ســعودی در آمریکا در مراســم استقبال 
برگزار شــده توسط رســانه های صهیونیســتی در آمریکا 
شرکت کرده بود. برحســب توصیف ویلیام داروف، مدیر 
دفتر تشــکل های متحد یهــودی در واشــنگتن حضور 
یک دیپلمــات ســعودی در مراســمی که تشــکل های 
یهودی آن را ســازماندهی کرده بودند، امری  بی ســابقه 
بــود. در پی حوادث 11 ســپتامبر ســال 2011 میالدی 
عادل الجبیــر- کــه در آن زمــان در وزارت امــور خارجه 

عربستان ســعودی فعالیت می کرد - تالش کرد تا هیأتی 
از یهودیان آمریکایی عضو کنگره را به عربستان سعودی 
بیاورد تــا حمــالت البی های یهــودی علیه عربســتان 
ســعودی پس از این حمــالت متوقف شــود. در همین 
راستا مجله نیویورکر در 2007/3/5 گزارشی را از سیمون 
هرش منتشر کرد و طی آن از اسرار اســتراتژیک آمریکا 
در خاورمیانه ملتهب و ماهیت مأموریت رژیم های عربی 
هم پیمان واشنگتن و روابط آنها با رژیم صهیونیستی پرده 
برداشت که اظهار می کند: »تحوالت سیاسی، عربستان 
ســعودی و رژیم صهیونیســتی را به ســمت »هم پیمانی 
استراتژیک جدید« ســوق می دهد، به خصوص که هم 
ریاض و هم تل آویو؛ ایران را تهدیــدی علیه موجودیت 
خویش می دانند و به همین دلیل دشمن مشترک موجب 
شده تا دو طرف وارد مذاکرات مستقیم شوند. سعودی ها 
معتقد بودند که ثبات باال در رژیم صهیونیســتی به ایران 

اجازه نفوذ کمتری در منطقه اعطا خواهد کرد. 
در واقع باید گفت، ریاض از دهه 60 قرن 20 رابطه 
خود را با رژیم صهیونیستی و تشــکل های یهودی حامی  
این رژیم در آمریــکا آغاز کرده بود که این امر با اســتقبال 
آمریکایی ها همراه بود؛ اما ایــن روابط به طور علنی نبود، 
بلکــه محــدود بــه کانال هــای دیپلماتیک بــاز میان دو 
طرف بود و تئوریســین این کانال ها کســی جز شاهزاده 
بندر بن ســلطان، ســفیر وقت ســعودی ها در واشنگتن 
نبود که مطبوعــات اســرائیلی او را حلقــه ارتباطی میان 
رژیم صهیونیستی و کشــورهای همجوار آن می نامیدند. 
بندر ارتباطاتی قدیمی با صهیونیســت ها داشــت. در این 

خصوص »نوسپمیس مالیو« نویسنده آمریکایی – نویسنده 
زندگینامه امیر ســعودی – اشــاراتی به روش هــای مورد 
استفاده بندر جهت برقراری روابط با صهیونیست ها دارد. 

در همین راستا، یووال اشتاینیتز وزیر انرژی اسرائیل 
نیز گفته است که تل آویو تماس های مخفی با تعدادی از 
کشورهای عربی از جمله عربستان دارد. گادی آیزنکوت 
رئیس ســتاد مشــترک اســرائیل نیز پیشــنهاد همکاری 
اطالعاتی با ریاض بــرای مقابله با ایــران را مطرح کرده 
اســت. اســرائیل کاتز وزیر اطالعــات اســرائیل نیز در 
کنفرانــس هرتزلیــا 2017، از محمد بن ســلمان ولیعهد 
ســعودی برای ســفر به تل آویو و مشــارکت در مذاکرات 
ســازش بین اســرائیل و فلســطین دعوت به عمل آورده 
بــود. در واقع آنچه زمینه ســاز ایجاد روابط بیــن اعراب و 
رژیم اســرائیل اســت، طرح صلح عربی ملک عبدالله در 
سال 2002 است که این بنیاد را در بین کشورهای منطقه 
شکل داد برای اینکه در ادامه آن طرح های دیگر را ارائه 
دهند. حال بایســتی این را در نظر بگیریــم که آنچه وزیر 
امور خارجه عربستان ســعودی بیان کرده از چه ریشه ای 

برخاسته است.

)ArabPeaceInitiative-API(ابتکارصلحعرب  
عادل الجبیر، وزیر امور خارجه عربســتان می گوید 
عادی سازی روابط میان اســرائیل و عربستان سعودی و 
دیگر کشورهای عرب میانه رو، پس از توافق صلح اسرائیل 
و فلسطین با ایجاد دولت فلسطین، تثبیت خواهد شد. او 
در مصاحبه با شــبکه CBC مصر در حاشیه نشست وزرای 
خارجه اتحادیه عرب در قاهره گفت: »هیچ ارتباطی بین 
اسرائیل و عربستان سعودی وجود ندارد. تنها طرح صلح 
عربی وجود دارد؛ که این طرح یک نقشــه راه برای صلح 
و برای عادی سازی روابط اســرائیل با کشورهای عربی را 

تشکیل می دهد.« 
وی تعهد عربستان سعودی مبنی بر راه حل دو کشور 
بر اساس قطعنامه های مربوطه سازمان ملل متحد و طرح 
صلح عربی را مجددا تایید کرد. وی همچنین بیان کرد که 
ما اعتقاد داریم در پایان، یک دولت فلسطینی در مرزهای 
ســال 1967، بــا تنظیمات جزئــی توافق شــده دو جانبه 
تعیین شده توسط طرفین با بیت المقدس شرقی به عنوان 

پایتخت را خواهیم داشت.
در ادامــه برای روشــن تر شــدن تالش عربســتان 
برای ارائه راه حل صلح، تبیین طرح صلح عرب به عنوان 
برنامه ای که در دستورکار این کشور قرار گرفته، الزم به ذکر 
است. طرح پیشنهادی ملک عبدالله که پس از کنفرانس 
بیروت در ســال 2002 ارائه شــد و بعدها بــا عنوان طرح 
ابتکاری صلح اعراب نام گرفت، به عنوان یک پیشــنهاد 
برای جهان عرب در جهت به رسمیت شناختن کامل دولت 
اســرائیل بود. این طرح همچنین در تضمین کشورهای 
عرب برای امنیــت و عادی ســازی روابــط دیپلماتیک با 
اسرائیل، خواستار عقب نشینی اسرائیل به مرزهای 4 ژوئن 
در ســال 1967 و پذیرش یک دولت مستقل فلسطینی به 
پایتختی بیت المقدس شرقی و برای دست یافتن به یک 
راه حلی منصفانه و توافق شــده در مورد مساله پناهندگان 

فلسطینی بوده است. 
باتوجــه بــه بحران های موجــود طــی جنگ های 
اسرائیل علیه کشورهای عربی در طول قرن بیستم، ابتکار 
صلح عرب گام جدیدی در جهت صلح و امنیت بود. طرح 
صلح عرب در ابتدا توسط 22 کشور عضو اتحادیه عرب، 

مورد تایید قرار گرفت. 
ســپس زمانی که این طرح توســط 57 کشور عضو 
سازمان همکاری اســالمی )OIC( تایید شد؛ کشورهای 
بیشتری به آن پیوستند. در نشستی به میزبانی جان کری 
در آوریل 2013، یک هیات به نمایندگی از اتحادیه عرب 

در ژانویه 2007  ترکی الفیصل، سفیر بر کنار شده عربستان سعودی در 
آمریکا در مراسم استقبال برگزار شده توسط رسانه های صهیونیستی 

در آمریکا شرکت کرده بود. برحسب توصیف ویلیام داروف، مدیر دفتر 
تشکل های متحد یهودی در واشنگتن حضور یک دیپلمات سعودی 

در مراسمی که تشکل های یهودی آن را سازماندهی کرده بودند، امری 
 بی سابقه بود

 ریاض از دهه 60 قرن 20 رابطه خود را با 
رژیم صهیونیستی و تشکل های یهودی 
حامی  این رژیــم در آمریکا آغاز کرده بود 
که این امر با استقبال آمریکایی ها همراه 
بود؛ اما این روابط به طور علنی نبود، بلکه 
محدود به کانال های دیپلماتیک باز میان 

دو طرف بود
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تمایل کشــورهای عربی به صلح را بیشتر نمایان ساخت، 
)یعنی( زمانی که آنها درخواســت صلح اعراب بر اسرائیل 
را بــا پذیرش راه حــل دو دولت بــا توافق دو جانبه بر ســر 
مبادالت ارضی کاهش دادند. این هیات شــامل: شــیخ 
حمد بن جاســم آل  ثانی نخســت وزیر قطر؛ نبیل العربی 
دبیرکل اتحادیه عرب؛ و ترکیبی از وزرای خارجه و سفیران 

کشورهای عضو سازمان بود.
 با ســخنرانی حمــد بن جاســم از جانــب اتحادیه 
عرب، وی مجــددا تاکید کرد که تعهــد اعراب به صلح 
مورد اذعان طرح صلح عرب، باید بر اســاس راه حل دو 
دولت با »توافق متقابل و برابــر از مبادله جزئی زمین« 
صــورت گیــرد. بدین ترتیــب تاییــد مبــادالت زمینی، 
گامی  معنادار از ســوی اتحادیه عرب بود؛ چنانچه این 
مفهومی  اســت که نتیجــه ای دوجانبه را بــرای تداوم 
واقع بینی ارائه می دهــد. در حالی که ابتکار صلح عرب 
بــرای دربرگرفتن تغییــرات فراگیر ناتوان بوده اســت، 
بســیاری بر این باور بودند که این طرح پتانســیل آن را 
دارد که بســیاری از طرح ها در رابطه با چگونگی احیای 
روند صلــح اســرائیل- فلســطین را با نگاهــی به طرح 
صلح عرب به عنوان یــک چارچوب یــا مرجعی کلیدی 
در مذاکره برای دســت یابی به یک راه حــل در برگیرد. 
اگرچه بازیگران منطقه ای تالش هایی را سابقا در جهت 
تشویق صلح پیش از سال    2002 صورت دادند، لیکن 
ابتکار صلح عرب یک تالش تاریخی برای پایان دادن 
به مناقشه اســرائیل و فلســطین بود؛ چرا که این طرح، 
نخســتین تالش جمعی اعــراب بوده که بــه اتفاق آراء 

توسط همه کشورهای عربی اجماعا به توافق رسید. 
عالوه بر این، یک ویژگی برجسته از این طرح آن بود 
که، طرح صلح عرب پیشنهادی بود که توسط عربستان، 
یکی از برجســته ترین کشــورهای عرب در جهان اسالم 
راه اندازی شــد؛ کشــوری که این نشســت را با بیانیه ای 
  بی نظیر برای برقراری صلح و امنیت عمومی اسرائیل آغاز

 کرد.
- تعهدات طرح صلح عربی نسبت به اسرائیل: 

1- عقب نشــینی از تمام قلمروهای مــورد اختالف 
در جهت بازگشــت بــه مرزهــای 4 ژوئــن 1967 از جمله 

بلندی های جوالن و اراضی جنوب لبنان.
2- دســتیابی به یک راه حــل عادالنه برای مســاله 
پناهندگان فلســطینی؛ همانطــور کــه در قطعنامه 194 

سازمان ملل مقرر شده است.
3- پذیرش ایجاد یک دولت فلســطینی متشــکل از 
کرانه غربی و نوار غــزه با بیت المقدس شــرقی به عنوان 

پایتخت آن.
- تعهدات طــرح صلح عربی نســبت به کشــورهای 

عربی:
مفروض دانستن پایانی برای مناقشه اعراب-اسرائیل 
و تعهد به برقــراری روابط صلح آمیز با اســرائیل در جهت 
تضمین امنیت برای تمام کشــورهای منطقه، و همچنین 

عادی سازی مناسبات و روابط دیپلماتیک با اسرائیل.
- معضل اسرائیل با طرح صلح عربی:

1- طرح صلح عربی، در طی انتفاضه دوم، مســلما 
بدترین زمــان قابل تصور آغاز شــد؛ زمانی که اســرائیل 
حمالت بمب گذاری انتحاری بسیار سخت تری را تجربه 
می کرد و عمدتا به ســرکوب خشم فلســطینیان بر جامعه 
اسرائیل مشغول بود. عقب نشــینی سرزمینی در این برهه 
از زمان، مفهومــی دور از تصــور برای دولت اســرائیل و 

تشکیالت امنیتی آن بود.
2- در ابتــدا توجه بــه طرح صلــح عــرب به عنوان 
مطالبه ای که »یا آن را بپذیر و یا ترک کن« برای اسرائیل؛ 
به گونه ای بود که آریل شارون، نخست وزیر سابق اسرائیل 

این پیشنهاد از جانب اتحادیه عرب را رد کرد.

3- همچنین درخواست مستقیم برای تایید قطعنامه 
194 شــورای امنیت ســازمان ملل متحــد، چنانکه حق 
پناهندگان فلســطینی برای بازگشت به اسرائیل را تصریح 
می کرد، برای بسیاری از اســرائیلی ها غیرقابل قبول بود. 
همان طور که این مفهوم در دنیای امروز نیز برای اسرائیل 

واهی و غیر واقعی است.
4- پذیرش بیت المقدس شــرقی به عنوان پایتخت 
یک کشور فلسطینی آتی، توسط بسیاری در درون دولت 

اسرائیل مورد بحث و اعتراض قرار گرفت.
5- همچنین عقب نشــینی به مرزهای 4 ژوئن 1967 
نیز به باور بسیاری از فلســطینی ها امتیازی بود که عملی 
نیست. عالوه بر این، با در نظر گرفتن جنگ داخلی سوریه 
که دولت را سرنگون و به بنیادگرایان مذهبی و گروه های 
تروریستی در جهت کنترل بخش های بزرگی از قلمرو اجازه 
داده است، رها کردن بلندی های جوالن گزینه خوبی برای 

اسرائیل نیست.)5(

 همراهیکشورهایعربیباعربستانسعودی
در همین راســتا، عربســتان ســعودی برای اینکه 
کشــورهای عربی منطقه را با خود همراه کند، در نشست 
وزرای خارجه اتحادیه عرب در قاهره در 19 نوامبر 2017، 
بر مداخله ایران در امور داخلی کشورهای عربی تاکید کرد. 
از یک سو، عربستان سعودی از پرتاب موشک بالستیک 
انصارالله یمن به خاک عربســتان که به زعم آنها ساخت 

ایران اســت و از ســوی دیگر، بحرین نیز از فعالیت های 
تروریستی ادعایی که توسط گروههای تروریستی تحت 
حمایت ایران انجام شده است، از جمله یک گروه در حال 
برنامه ریزی بــرای منفجر کردن تاسیســات نفتی بحرین 

شکایت کرد. 
بنابراین عربســتان و کشــورهای تحت حمایت آن 
با چنیــن مکانیزمی می خواهند حضور ایــران در منطقه را 
محکوم کنند و به همان نســبت شــرایط را برای همراهی 
تمامی  کشورهای عربی منطقه با هدف عادی سازی روابط 
با رژیم صهیونیســتی فراهــم کنند. در صورتــی که روابط 
اسرائیل و عربستان در ســطح سیاسی و اقتصادی عادی 
شــود، اســرائیل از این منظر می تواند به دســتاوردهای 
زیادی دست یابد، از جمله اینکه اســرائیل می تواند یک 
محور اسرائیلی- عربی تحت حمایت عربستان ایجاد کند 
و مانع نفوذ ایران شود. عالوه بر این اسرائیل قادر خواهد 
بود از طریــق کانال عربســتان با دولت های اســالمی و 
عربی ارتباطات مستحکم تری برقرار کند و این دولت ها، 
اســرائیل را به رسمیت شــناخته و روابط استراتژیک با آن 

برقرار می کنند.
نکته آخــر اینکــه، بندر بن  ســلطان، رئیس ســابق 
دستگاه اطالعاتی عربستان، انور عشقی، ژنرال بازنشسته 
عربستان سعودی، محمد بن ســلمان و بن نایف از جمله 
افرادی هستند که بر گسترش روابط عربستان با اسرائیل 
برای مقابله با ایران تاکید می کنند. عربستان و اسرائیل به 
صورت مخفیانه در زمینه فناوری های سایبری و برنامه های 
الکترونیکی با هدف توسعه زمینه امنیتی و جاسوسی با هم 
همکاری می کنند و در این زمینه قراردادهای اقتصادی با 
هم امضا کردند، به طوری که ســعودی ها اهتمام ویژه ای 
به تکنولوژی اسرائیل به خصوص در برابر حمالت سایبری 
و شــیرین کردن آب و کشــاورزی دارند و در مقابل کمک 
مالی عربستان به اسرائیل برای ادامه شهرک سازی های 
خود، رژیم صهیونیستی به عربستان سعودی کمک های 
اطالعاتی می کند و اینکه محمد بن سلمان تالش می کند 
افکار عمومی عربســتان را بــرای عادی ســازی روابط با 

اسرائیل آماده کند.  

 آنچه زمینه ساز ایجاد روابط بین اعراب و رژیم اسرائیل است، طرح 
صلح عربی ملک عبدالله در سال 2002 است که این بنیاد را در بین 
کشورهای منطقه شکل داد برای اینکه در ادامه آن طرح های دیگر 
را ارائه دهند. حال بایستی این را در نظر بگیریم که آنچه وزیر امور 
خارجه عربستان سعودی بیان کرده از چه ریشه ای برخاسته است

 عربســتان و کشــورهای تحت حمایت 
آن با چنین مکانیزمی می خواهند حضور 
ایــران در منطقــه را محکوم کننــد و به 
همان نســبت شــرایط را برای همراهی 
تمامی  کشــورهای عربی منطقه با هدف 
عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی 
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با توجه به این سخنان الجبیر در ابتدا کمی راجع 
به پیشــینه روابط دو طرف بفرمایید و اینکه از چه 
زمانی روابط تل آویو و ریاض تا حدودی علنی شد؟

   بعد از آنکه ملک عبدالله، پادشــاه پیشین سعودی 
درگذشت و ملک سلمان در عربستان سعودی زمام امور را در 
دست گرفت، خبرهای متعددی مبنی بر برقراری ارتباط میان 
مقامات سعودی و اسرائیل انتشار پیدا می کرد. به خصوص 
که گفته می شــد عــادل الجبیر پیش از منصوب شــدن به 
وزارت خارجه در دورانی که خارج از کشــور حضور داشــته، 
ارتباطاتی با برخی مقامات اســرائیل داشــته است. پس از 
آن بود که خبر ســفرهای محرمانه هیات هایی از عربستان 
به اسرائیل باعث شد تا ظن برقراری روابط تقویت شود و در 
این خصوص حتی مطبوعات غربــی و مطبوعات منطقه، 
گمانه ها و فرضیات مختلفی را مطــرح کنند. درواقع تا قبل 
از علنی شــدن این گونه روابط، به قدری فضای مطبوعاتی 
و رسانه ای درمورد روابط تل آویو و ریاض سخن گفته بودند 
که زمانی که این روابط علنی شد دیگر جای تعجب نداشت. 
البته هم در ریاض و هم در تل آویو، انگیزه هایی در این زمینه 
وجود داشــت، به خصوص که عربســتان به شدت مخالف 
اخوان المسلمین و اسرائیل نیز مخالف حماس از شاخه های 
اخوان بود که طرفین را در جبهه ای مشــترک قرار می داد. 
در این حال یکی دیگر از مســائل ضدیت مشترک ریاض و 
تل آویو با ایران بود که در موضوع حمایت دو رژیم از منافقین 

نیز  نمودهای آشکاری پیدا کرد.
به نظر شــما هدف عادل الجبیــر از مطرح کردن 
عادی سازی روابط عربســتان و رژیم اسرائیل در 

این مقطع کنونی چیست؟
   نخست باید به این نکته توجه داشت آنچه  در زبان 
و به طور علنی از سوی الجبیر بیان می شود، تنها بخشی از 
توافقات و گفت وگوهای پنهانی میان ریاض، واشــنگتن و 
تل آویو است. به عبارت دیگر سخنان الجبیر فقط یک بخش 
و بخش رسانه ای توافقات این سه محور است. البته درظاهر 
این گونه وا نمود می شــود که  عربستان به همان صورت که 
درعرصه اصالحات داخلی یک سری اقدامات و تابوشکنی ها 
را آغاز کرده، در عرصه خارجی نیز همســو با عرصه داخلی، 
درحال یکسری تابوشکنی هاست و در واقع اینطور تبلیغ شده 

است که سیاست خارجی عربستان نیز مانند مسائل فرهنگی 
و اقتصادی در حال اصالحات، پوست اندازی و تغییر است. 
اما این ظاهر قضیه است و آنها با این توجیه وارد عمل شدند؛ 
زیرا در داخل مردم و علمای سنت به شدت با برقراری رابطه با 
یهود مخالف هستند. به هر ترتیب آنچه مهم است در ورای 
این سخنان و این گونه توجیهات قرار دارد و آن اهداف پشت 
صحنه ای اســت که در قبال ایران، گروه اخو ان المسلمین 

)شاخه حماس( و حزب الله لبنان دنبال می شود. 
در حقیقت یــک بخش پنهانی و اصلی آن از سلســله 
خصومت های عمیق آل سعود با ایران سرچشمه می گیرد، به 
این صورت که آنها طی سلسله مذاکراتی از آمریکا خواسته اند 
تا در قبال عادی ســازی روابطشان با اســرائیل و همچنین 
ســکوت در برابر انتقال ســفارت آمریکا بــه بیت المقدس، 
ســخت گیری ها در قبال ایران را افزایش دهد. جالب آنکه 
این موضوع و تمهیداتی کــه در این توافق صورت گرفته را 
عادل الجبیر طی نامه ای به محمدبن ســلمان اعالم کرده 
است.  حدس و گمان ها و فرضیات موجود در این خصوص 
مبتنی بر این اســت که اینگونه همســویی ها تنها از جانب 
عربســتان نبوده و اســرائیل و آمریکا نیز تمایالت بسیاری 

برای اتخاذ چنین سیاســتی دارند. از جمله می توان به این 
موضوع اشاره کرد که کوشنر، داماد  ترامپ، یکی از دالل ها و 
میانجی های این معادله بود و تالش کرد که چنین معادله ای 
را مبتنی بر شناسایی اسرائیل و عادی سازی روابط با این رژیم 
در گرو  دشمنی بیشتر با ایران مطرح و پیگیری کند. البته پیش 
از این، نشــانه های این رویکرد در بیانیه ریاض که در سفر 
خرداد ماه دونالد  ترامپ به عربستان انتشار یافت نیز مشاهده 
شــد. در آن بیانیه به افراط گرایی و ضرورت مقابله آمریکا و 
کشورهای اسالمی با افراط گرایی در منطقه اشاره شده و در 
آن نام حماس، حزب الله و ایران به عنوان گروه های افراطی 
مطرح شده اســت. البته در این بیانیه نامی  از اسرائیل نبود 
اما مسلم است که وقتی آنها علیه ایران، حماس و حزب الله 
این گونه خصمانه موضع گیری می کنند بدون شک یکی از 

رژیم های همسو با آنها، اسرائیل خواهد بود.
با این همه، از زاویه نگرش تحلیلی، می توان به بخشی 
دیگر از انگیزه های دو طرف )یعنی اســرائیل و عربستان( 
برای برقراری روابط دست پیدا کرد. می دانیم که عربستان 
در جنگ تحمیلی علیه یمن از سوی جنبش انصارالله تحت 
فشــاری فوق العاده اســت و این جنبش همســو، همکار و 
مرتبط با حزب الله اســت. این در حالی است که اسرائیل به 
دلیل حساسیتی که به دریای سرخ دارد به شدت از انصارالله 
وحشت دارد. در واقع آنها عالقه مند هستند که دریای سرخ 
عاری از نیروهایی چون انصارالله یمن و نیروهای همسو با 
حزب الله باشد. بنابراین قضیه یمن یک اشتراک  نظر جدی 

است که ریاض و تل آویو نسبت به آن دغدغه خاطر دارند. 
یکی از اهداف مشترک عربستان با  ترامپ نیز این است 
که از نظر ریاض برقراری رابطه عادی با اســرائیل می تواند 
زمینه ساز فعالیت البی های صهیونیستی به نفع آنها در آمریکا 
و همچنین در عرصه تبلیغات جهانی باشد. این همان نکته ای 
است که  ترامپ نیز بر آن تاکید دارد. بنابراین از جمله اهداف 
و دالیل الجبیر از مطرح کردن طرح عربی برای عادی سازی 
روابط با رژیم اسرائیل، دشمنی با ایران، ضعف های داخلی و 

ناکامی  در جنگ یمن است. 
با توجه به شرایطی که بعد از اعالم انتقال سفارت 
آمریکا بــه بیت المقدس و شناســایی این منطقه 
به عنوان پایتخت اسرائیل ایجاد شده، آیا اکنون 
عربســتان می تواند اجماعی از کشورهای عربی 
با هدف عادی ســازی روابط با رژیم صهیونیستی 

ایجاد کند؟
   ریاض، تل آویو و واشنگتن امیدوار هستند باتوجه به 
جایگاهی که عربستان در اتحادیه عرب دارد و بذل و بخشش 
بیت المال مردم عربستان از سوی سعودی ها، بتوانند بخشی 
از دولت های عربی را با خود همراه کنند. تجربه نشان داده که 
برخی کشورهای عربی در این زمینه باتوجه به وابستگی هایی 
که دارند با ریاض همراهی خواهند کرد. اما مسلما به دلیل 
خشم و تنفر ملت های عرب از اسرائیل و همچنین به دلیل 
ضدیتی که با جریان وهابی عربستان دارند، طبیعتا بسیاری 
از دولت ها همچنان در صف مخالفت با اسرائیل باقی خواهند 
ماند. به عنوان مثال کشــورهایی مانند الجزایر، ســودان، 
تونس، لبنان، ســوریه و عمان جریان همســو با ســعودی 
را همراهــی نخواهند کرد و در مســاله ای مانند اســرائیل و 

بیت المقدس این کشورها کوتاه نخواهند آمد. 
بنابراین در این شرایط عربستان موفق نخواهد شد یک 
اجماع عربی گسترده برای عادی سازی روابط با رژیم اسرائیل 
تشکیل دهد. چراکه امروز در جهان غیر از اسالم نیز شاهد 
فضای ضداسرائیلی هستیم. همچنان که 14 عضو شورای 
امنیت سازمان ملل به قطعنامه ای رای مثبت دادند که مخالف 
فرمان شخص رئیس جمهوری آمریکا برای انتقال سفارت 
به بیت المقدس بــود. نیکی هیلی این اقــدام اعضا به ویژه 
از سوی کشورهایی همچون فرانســه و بریتانیا را توهین به 

آمریکا توصیف کرد.  

ابتکار عربی راه به جایی نمی برد
گفت وگوی مثلث با کارشناس مسائل خاورمیانه

عادل الجبیر، وزیر خارجه عربســتان ســعودی 
اخیرا طی مصاحبه ای ضمن تاکید بر نقشه راه موسوم 
به طرح ابتــکاری عربی برای برقــراری روابط عادی با 
تل آویو گفت که عربستان سعودی و اسرائیل هیچ گونه 
روابط رسمی ندارند. درخصوص اهداف ریاض از مطرح 
کردن چنین موضوعی و احتمال موفقیت این طرح با 
جعفر قنادباشی، کارشناس مسائل خاورمیانه و آفریقا 
گفت وگویی داشتیم. قنادباشــی معتقد است ازجمله 
اهداف و دالیــل الجبیــر از مطرح کردن طــرح عربی 
برای عادی ســازی روابط با رژیم اســرائیل، دشمنی با 
ایران، ضعف های داخلی و ناکامی  در جنگ یمن است.  
همچنین وی گفت شــاید برخی کشــورها، عربستان 
را در این طرح همراهی کنند؛ اما به دلیل خشــم و تنفر 
ملت های عرب از اسرائیل و به دلیل ضدیتی که با جریان 
وهابی عربســتان دارنــد،  طبیعتا بســیاری از دولت ها 
همچنان در صف مخالفت با اسر ائیل باقی خواهند ماند.
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اظهارات اخیر عادل الجبیر، وزیر خارجه عربســتان 
ســعودی مبنی بــر تعیین یک نقشــه راه موســوم به طرح 
ابتکاری عربی برای برقراری روابط عادی با تل آویو حکایت 
از در پیش گرفتن یک سیاســت رادیکال از ســوی ریاض 
دارد. درواقع عربستان طی چند سال اخیر از یک سیاست 
محافظه کارانه در حوزه داخلی و خارجی به یک سیاســت 
ر ادیــکال روی آورده اســت. طــی چند دهه اخیــر رقابت 
توام با تنش در ســه حوزه انرژی، ژئوپلیتیک و هسته ای، 
شکل دهنده فضای کلی روابط تهران-ریاض بوده است. 
همچنین قبل از به قدرت رسیدن ملک سلمان، سیاست کلی 
این کشور براساس رویکرد سنتی محافظه کارانه و عدم ورود 
به جنگ مستقیم با ایران پی ریزی شده بود اما اکنون این 

رویکرد محافظه کارانه کنار گذاشته شده است.
 با به قدرت رسیدن ملک سلمان و شــیفت قدرت در 
خاندان آل ســعود )ســدیری ها( سیاســت های عربستان 
در قالــب رادیکال، تهدید کشــورهای منطقه و تســلیم و 
دیکته کردن این سیاست ها بر کشورهای حوزه خلیج فارس 
پیگیــری می شــود. در این بیــن نقش آفرینــی جمهوری 
اسالمی ایران در منطقه، یکی از مواردی است که عربستان 
سعودی روی آن متمرکز شده است؛ بحث اصلی ریاض نیز 
در تمام حوزه های درگیری در خاورمیانه به نوعی به ظن خود 

سدنفوذ کردن محور مقاومت به رهبری ایران بوده است. 
در قالب همین سیاســت خارجی رادیــکال و ایجاد 
ناامنی بیشــتر در منطقه، ائتالفی از کشــورهای عربی با 
محوریت ریاض با هدف تکرار پروژه ایران هراسی، معرفی 
فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران در قالب برهم زننده 
امنیت در منطقه و گســترش تهدید نظامی ایران تشکیل 
شــده اســت. همچنین ریاض در کنــار رژیم اســرائیل از 
مخالفین اصلی برجام و گشایش روابط ایران و غرب بوده 

و خواهد بود.
چالش ایران با عربستان در حوزه های سوریه، عراق، 
لبنان و بحث حوثی ها و نمایش و شوی خانم نیکی هیلی، 
نماینده آمریکا در سازمان ملل مبنی بر اینکه موشک های 
پرتاب شده از ســوی انصارالله یمن سمت فرودگاه ریاض 
ساخت ایران بوده، نشان  دهنده آن است که در پشت پرده 

یک اراده  و سیاســتی مبنــی بر مخالفت جدی و ســد نفوذ 
طبیعی ایران در منطقه در حال شکل گیری است. به بیان 
دیگر یک مثلث شوم را در منطقه شاهد هستیم که به رهبری 
عربستان، رژیم صهیونیســتی و آمریکا هدایت می شود. 
این موضوع را می توان در بحث بیت المقدس نیز به نوعی 
مشاهده کرد. یعنی قبل از مطرح شدن بحث انتقال پایتخت 
رژیم صهیونیستی از تل آویو به قدس شریف توسط دونالد 
 ترامپ، هماهنگی های الزم از طــرف مقامات آمریکایی 
با ملک سلمان و پسرش محمدبن ســلمان صورت گرفته 
بود. به نوعی که مقامات  رژیم صهیونیستی به ویژه بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر آن رژیم آشکارا اعالم کردند به دلیل 
آنکه احتمال شکل گیری اعتراضاتی در برخی کشورهای 
اسالمی بر سر موضوع انتقال سفارت و استراتژی ناشیانه 
 ترامپ وجــود دارد بنابراین آنها پیش تر ایــن موضوع را به 
نوعی با مقامات عربســتانی و حتی کشــورهای همســو با 
آن حل و فصل کرده اند و کشــورهای اســالمی در نشست 

استانبول فقط به صدور یک بیانیه اکتفا خواهند کرد. 
پیش تر نیز شــاهد بودیم قبــل از اعالم سیاســت و 
اســتراتژی جنگ طلبانه  ترامپ مبتنی بــر انتقال جنجالی 
ســفارت از تل آویو به قدس مجددا بحثی مطرح شده بود 
مبنی بر اینکه گویا محمود عباس ســفری به ریاض داشته 
و ملک سلمان علنا به وی گفته که باید از پایتختی یکپارچه 
عربی-فلسطینی بر قدس شــریف چشم پوشی کند در غیر 
این صورت مقامات آمریکایی استراتژی دیگری را پیگیری 
خواهند کرد. این سیا ست ها نشان می دهد که بحث ارتباط 
عربستان با رژیم صهیونیستی بحث جدیدی نیست؛ بلکه 
به شکل پنهانی این روابط در چندین دهه اخیر وجود داشته 
اســت. اما علنا بعد از درگیری های اخیر عربستان با ایران 
در منطقه مشاهده می کنیم که سیاست راهبردی نزدیکی 
به تل آویو توسط ریاض آشکار شده و از آن دفاع می کنند. 
حتی می گویند که دشمن مشترکی به نام ایران دارند و محور 
استراتژی شان را نیز سد کردن نفوذ طبیعی ایران در منطقه 

عنوان کرده اند.
در رابطه با اینکه استراتژی نزدیکی مجدد عربستان و 
برخی دیگر از کشورهای عربی به تل آویو تا چه حد می تواند 
عملیاتی شود باید توجه داشت که مقامات آمریکایی بر سر 
اتحاد عربســتان و رژیم صهیونیستی تالش های بسیاری 
کرده و استراتژی »قطع سر مار« به منزله جلوگیری از نفوذ 
ایران را در منطقه طرح ریزی کرده اند. این مسائل پیش تر 

به شکل پنهانی پیگیری می شد و رفت وآمدهایی که مقامات 
عربستانی به تل آویو داشــتند قبال رســانه ای نمی شد اما 

اکنون این ارتباطات آشکار شده است.
همچنین در نشست اســتانبول عدم حضور مقامات 
عربستانی در سطح باال نشان می دهد که آنها به دنبال آن 
بودند تا مانع از اتخاذ یک تصمیم انســجام بخش در مورد 
قدس در این نشســت شــوند. آنها حتی تهدیداتی نسبت 
به برخی دیگر از کشــورهای شــرکت کننده از جمله اردن 
داشتند و پادشــاه اردن نیز در این کشــور حضور نداشت. 
بنابراین ماهیت رژیم صهیونیســتی و رژیم آل ســعود برای 
کشورها و افکار عمومی مردم مسلمان جهان امروزه دیگر 
آشــکار شــده و یک تنیدگی را در بحث موضع گیری های 
 اخیــر میــان ریــاض، واشــنگتن و تل آویــو در منطقــه 

شاهد هستیم.
رژیم صهیونیســتی و آمریکا در مــورد بحث قدس با 
نقض قوانین آشکار و قطعنامه های سازمان ملل از حاکمیت 
دوگانه یا تشــکیل دو دولــت گذشــته اند و به دنبال قدس 
یکپارچه تحت اشغال رژیم صهیونیستی هستند. این ضعف 
و نشان دادن روی خوش از ســوی برخی کشورهای عربی 
از جمله عربستان بیانگر آن است که یک توطئه شوم علیه 
جهان اسالم و تجزیه مجدد کشورهای اسالمی کلید خورده 
است. ولی به رغم این خیانت ها و خباثت هایی که از سوی 
مقامات عربستانی نسبت به مساله اصلی جهان اسالم یعنی 
قدس شریف می بینیم در سطح افکار عمومی کشورهای 
اسالمی ، غیراســالمی و اروپایی واکنش های جدی را در 

رابطه با تصمیم  ترامپ مشاهده کردیم.
برای اولین بار دانشــگاه االزهر مصــر یک تصمیم 
و واکنش جدی در قبال اســتراتژی  ترامپ اتخــاذ و با آن 
مخالفت جدی کرد. بنابراین به نظر می رسد به رغم خیانت 
عربســتان و همســویی ها با رژیم صهیونیســتی در کلیت 
کشــورهای جهان اســالم به ویژه ایران، ترکیــه، لبنان و 
عراق یک اتحاد و انسجام درونی ایجاد شده مبنی بر اینکه 
مجددا قدس به عنوان مســاله اصلی جهان اسالم مطرح 
شــود. با توجه به چنین شــرایطی صحبت های اخیر وزیر 
خارجه ســعودی مبنی بر طرح ابتکاری کشــورهای عربی 
برای عادی ســازی روابط با رژیم صهیونیستی نه تنها راه به 
جایی نمی برد بلکه اگر اقدامی  عملی در این رابطه صورت 
بگیرد باعث منزوی شــدن ریاض خواهد شد. همچنان که 
پیش تر انور سادات با ســفری که به سرزمین های اشغالی 
داشت و قبح روابط با رژیم صهیونیستی را شکست، باعث 
منزوی شدن مصر و حتی راند ه شدن این کشور از اتحادیه 
عرب شد. البته این اقدام و سیاست های عربستان سعودی 
به نفع ایران و برخی کشــورهای حامی  محــور مقاومت و 

فلسطین خواهد بود.  

ریاض سیاست محافظه کارانه را کنار گذاشته است

شیفت به سمت رادیکالیسم

داود احمدزاده 
کارشناس مسائل خاورمیانه
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داستان یک بازجویی
جان نیکسون، تحلیل گر ارشد سیا که سال ها به روی شخصیت های مختلف جهان تحقیق و 
بررسی کرده و عمده کارش، مطالعه و تحقیق درباره شخصیت های جهان و دیدگاه های آنهاست، 
در ســال 2003 مأمور بازجویی از صدام حسین شــد. مجموع بازجویی های نیکسون با صدام 
حسین بعدها در کتابی تحت عنوان »بازجویی از صدام، تخلیه اطالعاتی رئیس جمهور« انتشار 
یافت. این کتاب تصوری بی طرفانه از یکی از قدرتمندتریــن حاکمان بدنام عصر به ما می دهد. 
خواندن ماجرای بازجویی ها، عالوه بر اطالعاتی که درباره شــخصیت صدام در اختیار مخاطب 

می گذارد، او را چنان در برابر ما می نشاند که گویی صدا و طنین کلماتش را هم می شنویم. بین الملل

بازجویی شیطان از دیکتاتور

نقدی بر کتاب  »بازجویی از صدام«  نوشته جان نیکسون ل
مل

نال
بی
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اشاره به 20 شهریور 1380 مستقال هیچ خاطره  مهمی 
 را در ذهن مــا ایرانیان تداعی نمی کند امــا تاریخ میالدی 
مقارن آن بــرای همه جهانیــان معادل یــک واقعه بزرگ 
است، یازده سپتامبر. در حاشیه رودخانه  هادسون، در شهر 
نیویورک، زمانی دو برج بلند که برای سال ها لقب بلندترین 
برج های جهان را یدک می کشــیدند، وجود داشت. بنایی 
عظیم که اعتبار شهر بود. با وجود این دو ساختمان بلند که 
از هر نقطه شهر قابل رویت بود، دیگر گم شدن مشکل به 
نظر می رسید. فقط کافی بود برای یافتن آدرس، نزدیکی  
یا دوری تان از برج های دو  قلو را مشــخص می کردید. آن 
بنای عظیم از هر نقطه شهر معلوم بود. به تعبیر بسیاری از 
شهروندان نیویورکی، آنها زیر سایه این برج ها بزرگ شده 
بودند. قد خاطرات بعضی از آنها هم قد برج ها شــده بود. 

حاال دیگر خبری از آن دو برج نیست.
ســاعاتی بعد از حملــه به برج هــا، جــورج بوش در 
نخستین ســخنرانی اش خطاب به ملت آمریکا اعالم کرد 
که کشور ما مورد یک حمله تروریستی قرار گرفته است و در 
پنجمین روز بعد از این حادثه و بعد از گمانه زنی های بسیار بر 
سر مظنونان مختلف، عاقبت انگشت اتهام آمریکا به سوی 
ســازمان القاعده نشــانه رفت. القاعده ای که به قول نوام 

چامسکی به بهای پیروزی آمریکا بر شوروی پا گرفته بود.
آمریکایی هــا نیازمند پاســخی روشــن بــرای وقوع 
این حمالت بودنــد اما در آن ســاعات پر التهاب کســی 
نمی توانست  یا نمی خواست پاســخی روشن به آن بدهد. 
لحظه به لحظه بر تعداد سواالت افزوده می شد. خشم تمام 
آمریکا را فراگرفته بود. دولتمردان آمریکایی می بایســت 
خیلی زود مسببین این واقعه را معرفی می کردند، حاال دیگر 
احتماالت و تحلیل ها کارســاز نبود. دیگر در گزارش های 
رسمی دشــمن فرضی باید تبدیل به دشمن عینی می شد. 
رسانه ها به اندازه کافی افکارعمومی را آماده کرده بودند. 
آنها با شتابی که تا آن زمان کم ســابقه بود به کمک دولت 
آمریکا آمده بودند تا گروه های تندروی مســلمان را عامل 
اصلی این حمالت بخوانند. بستر کامال آماده شده بود چرا 
که تصور آمریکایی ها از مسلمانان اغلب دارای نقصان بوده 
اســت، آنها همواره فکر می کردند و هنوز هم فکر می کنند 
که مســلمانان به دنبال کشــتن آنها  یا مقابله با ارزش های 

آمریکایی هستند.
معروف است که در آمریکا سیاستمداران در تجلیل 
تشریفاتی مردم شان می گویند مردم آمریکا احمق نیستند 
 یا وقتی سیاستمداری ســوالی از نظام حاکم دارد می گوید 
که مــردم آمریکا می خواهنــد بدانند. فهم آنچــه در یازده 
سپتامبر رخ داد حق شــهروندان مالیات دهنده آمریکایی 
بود. می گویم شــهروندان مالیات دهنده، چــون در نظام 
سرمایه داری تنها شــهروندان مالیات دهنده ارزش و شأ ن 
شــمارش دارند. خیلی ها معتقدند که در این ماجرا احمق 
فرض شدند و این جمله که مردم آمریکا می خواهند بدانند 

در حد یک جمله مضحک باقی ماند.
حاال دیگــر زباله هــای ســاختمانی برج هــای فرو 
ریخته جمع آوری شــده بود. در عوض هزاران دســته گل 
به یاد قربانیان این حادثه خودنمایی می کرد. کابوی های 
آمریکایی که همیشه از هیجان لذت می بردند وقتی متوجه 
شدند که دولت شان برای گوشــمالی حامیان تروریست، 
قصد لشکر کشــی و نزاع با افغانســتان و دیگر کشورهای 
حامی  القاعده را دارد کمی آرام شدند. خشم و عصبانیت آنها 
با یک آتش بازی بزرگ، ولو نمایشــی می توانست فروکش 

کند و این را واشنگتن نشینان به درستی می دانستند.

در فرهنگ گنده الت های ایرانی، مقاومت در مقابل 
یک گنده الت یعنی تضعیف جایگاه او. او همیشه باید در 
چشم مردم به عنوان یک فرد شاخص و پر زور،  نمود داشته 
باشد. سرپیچی از این قاعده یعنی روبه رو شدن با نوچه های 
گنده الت و یک شــکم ســیر کتک  خوردن، تا حساب کار 
دستت بیاید که گنده الت محله کیست. این رویارویی الزاما 
و همیشه برای باال کشیدن دارایی  یا غارت اموال نیست، 
بلکه پیشــگیری برای ســرپیچی های بعدی است. اینکه 
شایعه شود که شما گنده التی را نادیده گرفتید و از مجازات 
آن در امان مانده  ایــد، در دراز مدت این تمردها، او را دچار 
مشکل خواهد کرد. در لشگر کشی به منطقه خاورمیانه آنچه  
برای آمریکا دارای اولویت بود حفظ اعتبار بود و نه ضرورتا 
منافع. هرچند منافع هم در پی اش جست وجو و بعضا حاصل 
شد. در حقیقت آمریکا به افغانســتان و عراق حمله کرد تا 

همه بدانند که ارباب کیست .
بعد از ماه ها فعالیت خبری در افغانســتان و پوشــش 
جنگ آمریکا با تروریســت هایی که هیمنه اش را به چالش 
کشــیده بودند، بر این باور بودم که عطش کابوی ها با این 
نمایش قدرت، آن هم در مقابل کشوری  بی دفاع، فروکش 
کرده اســت. اما آمریکایی ها که در دکتریــن جدید، قائل 
به اســتفاده از زور علیه هر کشــوری که آن را بالقوه خطر 
تلقی کنند، بودند، عراق را به عنوان تهدیدی وحشــتناک 
برای بقا و صدام را به عنوان کســی که شخصا در حمالت 
یازده سپتامبر شرکت داشت معرفی کرده و زمانی که کامال 
نسبت به توان دفاعی عراق اشراف داشتند و حتی از تعداد 
چاقوهای جیبی آنها مطلع بودنــد، به عراق حمله کردند تا 
شاید خشم آمریکایی ها فروکش کند. مجبور شدم زمستان 
و تابستان سال های 2002 و 2003 را در عراق باشم. بعد از 
حادثه یازده سپتامبر کسی نمی توانست  یا نمی خواست مانع 
حمالت دولت آمریکا شود. هر گونه ضدیت با این حمالت، 
اتهامات زیادی را متوجه اشخاص، دولت و یا دولت های 
ضد جنــگ می کــرد. اغلب دولت هــا تنها تماشــاگر این 
ماجراجویی های نظامی بودند.  ترس از واکنش آمریکایی ها 
آنها را از هــر اقدامی  بر حــذر می داشــت. آمریکایی ها با 
استفاده از رسانه های بین المللی چنان جوی را در راستای 
مبارزه با تروریســم در جهان به وجود آورده بودند که حتی 
یک سوال ساده می توانست برچسب حمایت از تروریسم 

را به همراه داشته باشد.
در طول همه این سال ها، مطالب متعددی درباره غلط 
 یا درســت بودن اقدام بوش در حمله به عراق و سرنگونی 
صدام خوانده بــودم اما باید اعتراف کنــم که هیچ کدام از 
آنها به اندازه کتاب بازجویی از صدام نوشته جان نیکسون، 
تحلیلگر ارشد رهبری بین سال های 1998 تا 2011 در سیا 
مرا مجذوب خود نکرد. نیکسون نخســتین کسی بود که 
باید برای سیا،صدام را بعد از دستگیری شناسایی می کرد. 
او بالفاصله بعد از شناسایی صدام کار بازجویی از او را آغاز 
کرد.  بی شک شوق ما برای بیشــتر دانستن موقعی به اوج 
می رســد که بدانیم یک مامور ســیا چگونه دیکتاتوری در 
قامت رئیس جمهور را تخلیه اطالعاتــی می کند و چگونه 
بدون اینکه خود بداند و شاید هم دانسته و هدفمند تبدیل 
به فردی در تایید عملکرد او می شــود و از همه مهمتر چرا 
و با چه قصدی تا این اندازه  بی محابا شــکل و کیفیت کار 
سیا و نهادهای قدرت آمریکا در موضوع عراق را به چالش 

می کشد؟
همه ما شاید به دفعات مستندهای سیاسی که ساخته 
غربی هاست را دیده و کیفیت باالی روایت داستان در کنار 
قدرت تکنیکی آن را ســتوده باشــیم. همیشه برایم سوال 
بود که چرا مستندهای سیاســی  یا امنیتی ایران ولو اینکه 
با بهترین کیفیت از لحاظ شکلی تهیه و تولید شده باشند، 
هرگز گیرایی و کشش مستندهایی با موضوع مشابه از نوع 
غربی اش را ندارند. بعدها راز اقبال از این دست مستندهای 

غربی را در دسترســی به آدم های اطالعاتی و منابع اصلی 
در روایت داســتان آن هم مقابل دوربین  یا به عنوان منابع 
خبری دیگر رسانه ها یافتم. اینکه رئیس میز سیا در اروپا، 
مقابل دوربین از چگونگــی تحویل پول به مخبر عراقی در 
پاریس برای لو دادن محل اختفا ی ســالح های شیمیایی 
صدام بگوید  و یا یک کارشناس ارشد سازمان سیا اعتراف 
کند که چگونه احمــد چلبی آنها را بازی داده اســت، حتما 
برای مخاطب، این شکل از روایت، باورپذیرتر خواهد بود 
تا وقتی که شما در ایران برای فهم یک موضع امنیتی و یا 
حتی بعضا پلیسی، هیچ گونه دسترسی به مسئول مستقیم 
پرونده  یا کارشــناس آن موضوع نداریــد. اینها را گفتم که 
برسم به این مطلب که شــما در کتاب بازجویی از صدام با 
یک فرد اصلی و مهم سیا در موضوع صدام، به عنوان راوی 
طرف هســتید. بنابراین روایت به نظر دست اول و درست  
ترسیم می شود. خواننده مســتقیم و  بی واسطه داستان را 
دنبال می کند. دعوای جان نیکســون با روسای خود و نقد 
سیاســت های دولت بوش، در کنار تطهیــر صدام مبنی بر 
اینکه آن قدرها که کاخ ســفید فکر می کرد آدم بدی نبود و 
ادامه حکومتش منافــع آمریکایی ها را در عــراق و منطقه 
بیشتر تامین می کرد تا ســرنگونی  اش، همه و همه باعث 

می شود تا این کتاب خواندنی تر شود.
نویسنده از بخش پیشگفتار تا انتهای کتاب مدام به 
یک موضوع اشاره می کند و آن هم بدفهمی  ایاالت متحده 
درباره شخص صدام است و نقشی که او به عنوان دشمن 
قاطع جریان هــای رادیــکال در دنیای اســالم، از جمله 
افراطی گری سنی داشت. صدام در بازجویی هایش به کرار 
بر این نکته اشاره می کرد که حزب بعث او مبلغ ناسیونالیسم 
عربی و سوسیالیســم بــوده و او افراطی گری اســالمی را 
تهدیدی علیه بنیان قدرت خود می دیــد. او نگران ظهور 
افراطی گری و بنیاد گرایی ســنی در کشــورش بود. صدام 
مدعی بود که شــیعیان و بنیادگرایان سنی می توانند آداب 
و رسوم مذهبی خود را به جا بیاورند اما آنها نمی توانند عقاید 
خود را وارد سیاست کنند. اینکه رهبری در منطقه خاورمیانه، 
کشورش را خط مقدم دفاع عربی در برابر فارس های ایران 
و خود را به عنوان محافظ سنی ها در مقابل جمعیت گسترده 
شیعه کشورش بداند، چیزی نبود که بازجوی ارشد سیا انتظار 
شنیدنش را داشته باشد. جان نیکسون  طی بازجویی ها به 
این باور رســید که صدام چنیــن کارکردهایی را داشــت و 
می توانست در صورت ادامه حکومتش، یک شریک خوب 
برای واشنگتن در این زمینه باشد. جان به نقش صدام در 
اینکه او سدی در برابر نفوذ شــیعیان و مانعی در مقابل هر 
نوع افراطی گری سنی، خاصه وهابیت است، اعتقاد پیدا 
کرده بود و این موضوع شاید اصلی ترین دلیل اختالفش با 
روسای خودش در سیا و کاخ سفید بود. او همواره ناراحت 
بود که چرا کارشناسان سیا به این موضوع توجه نکرده  یا چرا 
بوش بدون لحاظ این حقیقت که صدام با این دیدگاه تا چه 
اندازه می تواند برای منافع آمریکا مفید باشد، او را سرنگون 
کرده اند. بازجوی ســیا، جنبش هــای عربــی و در پی آن 
آشفتگی منطقه به خاطر ظهور بنیادگرایان سنی – داعش – را 
تلویحا به خاطر  بی تدبیری کاخ سفید در براندازی حکومت 
بعث در عراق می داند. او بر این باور است که اگر صدام  یا 
جانشین احتمالی اش در قدرت باقی می ماندند، شاید این 
اتفاقات رخ نمــی داد و نیروهای ارتــش اش، تجربه های 
با ارزش نظامــی را در اختیــار داعش قــرار نمی دادند و او 
می توانست با استفاده از زور، تنش های فرقه ای در عراق را 
سرکوب کند. نویسنده کتاب هر از گاهی با مظلومین عراقی 
که قربانیان اصلی حکومت صدام هستند همدردی می کند 
اما هرگز نمی تواند خشــمش را از کج فهمی  ســیا، بوش و 
تیمش به خاطر سرنگونی حکومتی که تماما در زمین منافع 

آمریکا بازی می کرد، پنهان کند.
جان، آنقدر که به جنون ســیا و بــوش در مواجهه با 

1

رضا گنجی

روزنامه نگار

ل
مل

نال
بی

51

38
5 

ره
ما

ش
  | 

ث 
ثل

م
بین الملل



موضوع عراق معتقد بــود هیچ اعتقادی بــه دیوانه بودن 
صدام نداشت. او مطلع بود که صدام یکصد هزار شیعه در 
جنوب و همین اندازه کردها در شمال را به کشتن داده و از 
سالح های شیمیایی استفاده کرده اســت. اما بر این باور 
بود که دولت آمریکا هرگز فکر نمی کرد که خاورمیانه بدون 
صدام شــبیه چه خواهد بود؟ جان همواره بــه نقش مهم 
صدام در منطقه ایمان داشت و همه دالیل مطرح شده برای 
تحت پیگرد قرار دادن او را روی فرضیات غلط می دانست ؛ 

موضوعی که ایاالت متحده خیلی دیر به آن پی برد.
نویسنده کتاب اعتراف می کند که در مقاطعی سکوت 
اختیار کرد چون ســکوت از رشادت بهتر اســت. آنجا که 
دوست داشــت بر ســر مافوقش فریاد بزند که صدام هرگز 
بدل نداشــت و این کار را نکرد. گزارش های زیادی درباره 
این موضوع به بیل کلینتون، جورج بوش، رامسفلد و جورج 
تنت، رئیس سیا از سال 1996 تا 2004 ارائه شد که جملگی 
نادرست بود. جان وقتی در زمان بازجویی از صدام همین 
سوال را می پرسد صدام با خنده پاسخ می دهد که شاید من 

بدل او باشم و خود صدام جایی قایم شده  باشد.
ســیا در طــول بازجویــی از صــدام از هیــچ یک از 
شیوه های خشــن برای اعتراف گیری اســتفاده نکرد، بر 
عکس، آنها ســعی کردند تا با ایجاد فضایی دوستانه و در 
قالب یک گپ و گفت صمیمانه همه آنچه را که می خواهند 
بداننــد از صدام به دســت آورنــد. بر خالف ادعــای جان 
نیکسون در کتابش که اتخاذ چنین شیوه ای باعث نرمش 
صدام در اعتــراف به خیلی چیزها در طول بازجویی شــد، 
نویسنده این سیاهه معتقد است که میل صدام در همکاری 
با آمریکا و یافتن راهی برای نجات خودش و متقاعد کردن 
آنها در اینکه آمریکایی هــا گزینه ای بهتــر از صدام برای 
منافع شــان در عراق نمی توانند پیدا کنند، دلیل وادادگی 
صدام بود. صدام  ترســوتر و بزدل تر از آن بود که بخواهد 
در برابر ماموران ســیا مقاومــت کند. او با ایــن اعترافات 
ثابت کرد که خائن تر از هر خائنی نسبت به منافع کشورش 
اســت چرا که قبول بازجویی شــدن آن هم توسط دشمنی 
که کشورش را اشــغال کرده خود یک خطای نابخشودنی 
است. برخالف تصور مقام های آمریکایی که صدام برای 
اینکه اسیر نشــود دست به خودکشــی می زند  یا حین فرار 
کشته خواهد شد، او حتی شجاعت این کار را هم نداشت. 
صدام در طول بازجویی نشــان داد که عاشــق حرف زدن 
 اســت تا جایی که به قول جان، بعضا به دشــواری می شد 

دهانش را بست. 
مجموعــه اعترافات خود خواســته صدام  بی شــک 
توانســت بخش قابل توجهی از پازل ســیا را تکمیل کند. 
تعابیر بازجوی ارشــد ســیا از صدام مبنی بر اینکه او آدمی  
سر ســخت، زیرک و دغل باز بود بیشــتر از اینکه بخواهد 
 ترســیم کننده حاکمی  قوی در حفظ منافع کشورش باشد، 
اغراقی است برای بزرگ نشان دادن کار خودش  یا بازجویان 
سیا. واال صدام تا دم مرگ به دوستی با آمریکا امیدوار بود و 
نمی توانست بفهمد که خطایش کجا بود که این چنین مورد 
خشم کاخ سفید قرار گرفت؟ ایاالت متحده خواهان رفتار با 
صدام بر اساس الحاقیه های کنوانسیون ژنو بود. این یعنی 
در جریان بازجویی ها نباید از هیچ شیوه قهرآمیزی علیه او 
استفاده می شد. این ژست حقوق بشــری و رعایت حقوق 
زندانی، طنزی بیش نیست چرا که داستان آنجا مضحک 
می شود که شما بخواهید  علیه کسی که داوطلبانه حاضر 
به بیان همه چیز آن هم با جزئیات است، از خشونت  یا قوه 
قهریه اســتفاده کنید. این جمله صدام که فقط دو روز بعد 
از دســتگیری اش گفته بود را به خاطر داشــته باشید. چرا 
کسی برای حرف زدن سراغ من نمی آید؟ « او خوش رقصی 
را به حدی رسانده بود که دوست داشت پیش از شروع هر 
جلسه بازجویی به حمام برود تا بازجوهای سیا اذیت نشوند!  
بازجوهای ســیا هرگز او را به عنوان آقای رئیس جمهور  یا 

آقای صدام خطاب نمی کردند بلکه او را با اسم کوچک صدا 
می کردند ؛ صدام ، همین و بس. 

دیکتاتور عــراق در جایی از بازجویی اش نســبت به 
رفتار خشــن نیروهای عملیات ویژه حین دســتگیری اش 
گله می کند. اینکه او را مورد ضرب و شتم قرار دادند و یکی 
از همان نیروها به او مشت زده و گفته بود این هم به خاطر 
حادثه یازده ســپتامبر!  جان اعتراف می کند که کسی این 
شــکوه را دارد که برای کشــتن مردمش هرگز دوباره فکر 
نمی کرد، به این بیندیشــید که صدام به خاطر جان هایی 
که از ایرانیان در طول جنگ تحمیلی هشت ساله گرفت، 
حین دستگیری اش، مستحق چه تنبیهی بود اگر سهمش 
از کشته های حادثه یازده سپتامبر که صدام هیچ نقشی در 

آن نداشت، یک مشت آبدار و ضرب و شتمی  جانانه بود؟
آمریکا به خاطر نداشتن ســفارتخانه در عراق، فاقد 
اطالعات جامــع و بعضا صحیــح از اتفاقات و مناســبات 
آن کشور بود. این موضوع ســیا را تا حد زیادی وابسته به 
اطالعات پناهندگان کــرده بود. آنها اطالعــات کافی از 
میزان نفوذ رهبران شیعه و شیعیان، در آینده عراق و عراق 
بعد از صدام نداشــتند. بانک اطالعاتی آنها بیشــتر روی 
صدام و حلقه داخلی او متمرکز بود. سیا بر این باور بود که 
شیعیان اهمیتی ندارند و احتماال یک سنی مقتدر جانشین 

صدام خواهد شد.
صدام در سال های آخر حکومت خود در حال فاصله 
گرفتن از اداره کشور بود و بیشتر اوقاتش را صرف عالیق 
شــخصی و غیر حکومتی می کرد. او مشغول نوشتن رمان 
ذبیبه و ســلطان بود. کاری که بعضی از اعضای ســیا آن 
را باور نداشــتند و کتاب را محصول نویسنده های در سایه 
می دانســتند. آنها بر این باور بودند که یــک رهبر احتماال 
فرصت رمان نوشتن ندارد اما حقیقت این بود که صدام در 
اواخر حکومتش عالقه ای به کار حکومت نداشت و بخش 
اعظم امور حکومتی را به دستیاران ارشدش واگذار کرده 
بود. او عمده دلمشغولی اش نوشــتن این رمان بود. جان 
نتیجه می گیرد این آدمی  نبود که به دنبــال مقابله و حمله 
نظا می باشد. هر چند ارســال این اطالعات به کاخ سفید 
هم نمی توانست مانع بروز حمله شود چرا که سیاستگذاران 

تصمیم شان را برای سرنگونی صدام قطعی کرده بودند.
درست است که برنامه ریزی برای حمله به جنا و باربارا، 
دختران جورج بوش به دستور صدام به تالفی کشته شدن 
پســرانش در ژو ئن 2003، ادعایی مضحک بود که ســیا 
هرگز آن را تایید نکرد اما واشــنگتن از این شایعه بیشترین 
بهره برداری را بــرای توجیه حمله به عراق کرد. رســانه ها 
داشتند ماهی خودشــان را می گرفتند و آمریکایی ها چون 
همیشه داشتند لذت می بردند از خواندن داستانی دروغ اما 
جذاب. کاخ سفید باید هر روز یک سند جدید از دهشتناک 
بودن صدام رو می کرد تا به وقت حمله، هیچ کس تردیدی 
در این نداشته باشد که ســربازان آمریکایی دارند به جنگ 
چه دیکتاتور خطرناکی می روند اما مشــکل اینجا ست که 
صدام آنقدر که در کتاب جان نیکسون به خاطر سالح های 
شــیمیایی و تهدید به قتل دختران بوش که توهمی  بیش 
نبود، جنایتکار و خطرناک  ترسیم می شد، به خاطر کشتن 
صدها هزار انسان  بیگناه در عراق و در طول جنگ با ایران، 

جانی و خطرناک تصویر نشد.کتاب هیچ چیز نو و با ارزشی 
درباره دالیل خصومت صدام و جزئیات جنگ هشت ساله 
با ایــران از منظر حاکمیتــی و حزب بعث به مــا نمی دهد. 
آنچه در طول بازجویی ها گفته شد و در کتاب منتشر شده، 
اطالعاتی است قدیمی  و تکراری و سوخته. در بازجویی ها 
هیچ ردی از تحریک کنندگان و حامیــان اصلی و خارجی 
صدام در این جنگ وجود ندارد. هر چه هست موضوعاتی 
اســت کلی که فاقد اطالعات بکر و قوی است. نویسنده 
کتاب هوشمندانه با ارائه بخش کوچکی از بازجویی ها که 
درباره جنگ عراق و ایران است، خواننده را متوجه می کند 
که اولویــت کاخ ســفید از بازجویی ها، یافتن ســرنخی از 
سالح های کشتار جمعی است نه یافتن مقصر  یا مقصرین 
اصلی جنگ ایران و عراق. با اینکه تحلیلگران نظامی معتقد 
بودند عراق آغاز کننده حمله بوده اســت امــا صدام ایران 
را مسئول خصومت ها می دانســت. او در بازجویی هایش 
ایرانی ها را مردمانی غیر قابل اعتماد و دروغگو می نامید و 
بر این باور بود که آنها به دنبال امپراتوری اسالمی هستند. 
صدام اســتفاده از ســالح های شــیمیایی علیه ایــران را 
حربه ای برای دفاع می دانســت و حمالت شیمیایی علیه 
اکــراد را به خاطر انتقام گیــری از فریب کاری های رهبران 
کرد می دانست. هر چند در طول بازجویی زیر بار این اتهام 
نرفت که او دستور حمله شیمیایی به حلبچه را داد که منجر 

به کشتار پنج هزار کرد شده بود.
یکی از صریح ترین اعترافات جان نیکسون در کتاب 
بازجویی از صدام زمانی است که او اعالم می کند نتوانستند 
صدام را در یــک تصویر بزرگ تر ژئوپولتیکی  ترســیم کنند 
و به خاطر نبود منابــع اطالعاتی قوی، مجبــور به پذیرش 
کاریکاتوری خالص از صدام به عنوان شیطانی قصاب که 
به هر نحو و با هر قیمتی باید از سر راه برداشته شود، شدند. 
جان، ناراحت است که چرا نتوانســتند به صدام از دریچه 
همدالنه بنگرنــد. دریچه ای که اقدامات صــدام از جمله 

تعقیب شیعیان عراقی را توجیه می کرد.
نویسنده در فصل هفتم و هشتم و در ادامه تا انتهای 
کتابش دیدگاه هــای صدام دربــاره مذهــب و افراطیون 
مذهبی را خیلی ظریف و شیک تبلیغ می کند ، به گونه ای که 
مخاطب در انتها پی به درستی اظهارات و پیش بینی های 
صدام می برد. اینکه صدام حسین مخالف ورود مذهب به 
حکومت و سیاست بود چرا که این امر موجب تنزل مذهب 
می شــود و سیاســت را تباه می کند  یا اینکه در جایی دیگر 
همگان را متوجه رشــد ســریع وهابیت در منطقه به خاطر 
ناکامی های رهبران سیاسی عربی طی پنجاه سال گذشته 
می کند و اذعــان می دارد که همیشــه از جانب وهابی ها و 
سلفی ها احســاس نگرانی می کرد. او نظام امتیاز دهی به 
سنی ها و اعمال زور  علیه شیعیان کشورش را فرمولی مقبول 
می دانســت. کســی که خود را بزرگمرد بزرگمــردان عرب 
می دانست، ایاالت متحده را به  بی اطالعی از جهان عرب 
متهم می کرد و معتقد بود که حکومت کردن بر عراق به این 
سادگی نیســت و آمریکا در نهایت شکست خواهد خورد. 
او که همیشه توسط غرب مورد تمجید قرار می گرفت، به 
ناگاه بعد از ســال ١٩٩٠ و بعد از حمله به کویت، همه چیز 
تغییر کرد و صدام تبدیل به یک دشمن شد. این چیزی بود 
که صدام را متعجب می کرد. اینکه ایــن رابطه در کجا به 
خطا رفت. دیکتاتور عراق در بازجویی اش اعتراف می کند 
که اگر از مخالفت آمریکا در حملــه به کویت مطلع بود، از 
خط قرمز عبور نمی کرد. ایاالت متحــده همواره از صدام 
در طول جنگ ایــران و عراق حمایت کــرد و این چرخش 
ناگهانی برای او عجیب بود. این دیکتاتور جاهل پیش تر 
و درســت بعد از حمالت یازده ســپتامبر هم بر این باور بود 
که این رویداد باعث نزدیکی عراق و ایاالت متحده خواهد 
شد. چرا که حمالت تروریستی به نیویورک و واشنگتن کار 
بنیادگرایان اسالمی اســت و یحتمل ایاالت متحده برای 

یکــی از صریح تریــن اعترافــات جــان 
نیکسون  زمانی است که او اعالم می کند 
نتوانستند صدام را در یک تصویر بزرگ تر 
ژئوپولتیکی  ترســیم کنند و به خاطر نبود 
منابع اطالعاتی قوی، مجبور به پذیرش 
کاریکاتــوری خالص از صــدام به عنوان 
شــیطانی قصاب که بــه هر نحــو و با هر 
قیمتی باید از سر راه برداشته شود، شدند
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مبارزه با وهابیون تندرو از حکومت سکوالر او کمک خواهد 
گرفت. توهمی  که عمرش به سالی نکشید.

در بخش بخش این کتاب مــا با خرواری از اظهارات 
و ادعاهــای غلــط و توهمــات  بی پایــان صــدام روبه رو 
هســتیم. برای درک ایــن موضــوع کافی اســت که این 
ســطر از گفت وگوی کوتاه جــان در روزهای قبــل از ترک 
عراق را مــرور کنیــم. جان و همــکارش از صــدام درباره 
دستاوردهای او پرســیدند. صدام گفت: »ساختن عراق 
از کشــوری که مردمــش پابرهنــه بودند،  بیســوادی 73 
درصد بود، درآمدها پایین بود، تا جایی توسعه یافته شدیم 
که آمریکا ما را تهدید دانســت. همه جا مدرســه اســت، 
بیمارستان است و درآمد شــخصی پیش از جنگ با ایران 
خیلی باال بــود... حتی آمریکایی ها کــه وارد خاک عراق 
شدند تحت تاثیر توسعه کشور قرار گرفتند...« نمی دانم 
چــرا خواندن چندیــن باره ایــن اظهارات، ناخواســته مرا 
یاد توهمــات و خود بــزرگ بینی هــای دیکتاتــور ایران، 
محمدرضا شــاه، در روزهای پایانی حکومتش می اندازد. 
او هم بر این باور بود که قربانی دسیســه های قدرت های 
جهانی به خاطر ظهور قدرتی بزرگ بــه نام ایران در منطقه 
 شــده اســت. گویا دیکتاتورها در متوهم بودن اشتراکات

 بسیاری دارند.
جان در برگشــت به آمریکا و بعد از کش و قوس های 
مختلف، روی موضوع مقتد ی صــدر کار می کند. باز هم او 
معتقد است که سیا اطالعات کمی درباره مقتد ی صدر دارد. 
او وقتی برای ادای توضیحات درباره میــزان نفوذ صدر در 
آینده عراق و یافته هایش در بازجویی از صدام به اتاق بیضی 
کاخ سفید دعوت می شود با این ســوال جورج بوش مواجه 
می شود که آیا باید صدر را بکشــیم؟ جان مخالفت می کند 
و معتقد است که این قضیه از او فقط یک شهید می سازد و 
محبوبیتش را باال می برد. جلوتر بوش از جان می پرسد که 
صدام را چطور آدمی دیدید و او در جواب می گوید: »آدمی 
 خوش مشرب، شــوخ طبع و افتاده... « این جواب بوش را 
عصبانی می کند و جان سریع توضیح می دهد که اینها ظاهر 
امر بود و صدام واقعی که من می شناســم، آدمی  طعنه زن و 
گستاخ... مردی  بی رحم و سادیستی بود. شاید طنز آمیز ترین 
جمله این کتاب جمله ای اســت که در اتــاق بیضی، بوش 
به جان و دیگر حاضرین می گوید که صــدام در آن دنیا باید 
بابت خیلی چیزها جواب بدهد. طنز داستان در این است که 
دیکتاتور عراق هم چنین باوری درباره آمریکا و بوش داشت. 
باز هم گویا دیکتاتورها در گرفتن ژست بر حق بودن اشتراکات 

زیادی دارند.
جلوتر، جان درباره جلسه دوم در اتاق بیضی با جورج 
بوش که مربوط به ایران و تروریســم اســت می نویسد اما 
هوشمندانه به خواننده هیچ اطالعاتی بکر و ناگفته درباره 
دیدگاهش و یا سیا نسبت به این موضوع نمی دهد. آنچه در 
کتاب به آن اشاره می کند اطالعاتی سوخته و بعضا نادرست 
اســت که گاهی تعمدانه برای فریب مخاطب به آن اشاره 
می کند. مثال آنجا که به دنبال یافتــن ردی بین ارتباطات 
 یا اختالفات مقتــد ی صدر با ایران اســت. جالب تر اینکه 
برداشت های جورج بوش درباره مقتد ی صدر از یافته های 
جان نیکسون به عنوان مامور ارشد سیا و کسی که به طور 
تخصصی دربــاره مقتد ی صدر کار کرده بــه واقعیت های 
امروزش نزدیک تر اســت. بوش و تیم او تعابیر تند و بعضا 
زشت و ناپســندی درباره مقتد ی صدر در این کتاب به کار 
می برند که بنده از تکرار آنها ابــا دارم اما چکیده نظر بوش 
بر این اســتوار بود کــه نباید مقتدای صــدر را خیلی جدی 
گرفت و ســایزی بیش از حد به او در فضای سیاسی عراق 

و آینده عراق داد.
در ادامه مامور ارشــد سیا شــروع به خودزنی می کند 
و تا انتهــای کتابش به کــرار از ایرادات شــکلی و اجرایی 
سازمان ســیا می گوید. او آنقدر به وضوح نظام اداری، کار 

کارشناسی، شیوه گردآوری اطالعات و درستی اطالعات 
و منابع سازمانش را به چالش می کشــد که خواننده  تردید 
می کند چطور سازمان سیا حاضر شــد چنین کتابی اساسا 
نوشــته، چاپ و توزیع شــود ؟ جان در بخش هــای پایانی 
کتابش بار دیگر همه سیاست های کاخ سفید و بوش پسر 
در رویارویی با صدام را به چالش و بعضا به سخره می گیرد و 
حتی در قسمتی از کتاب درباره شباهت های صدام و بوش 
می نویسد، اینکه هر دو رفتارهای خیره سرانه و سلطه جویانه 
داشــتند، هر دو به شدت نســبت به جهان خارج  بی اعتنا و 
کمتر به خارج از کشورشــان ســفر کردند،  هر دو از سوی 
مشاورانی مطیع محاصره شده بودند و تحملی اندک نسبت 
به حرف مخالف داشــتند، هر دو به نظرهای کارشناســی 
 بی اعتماد بودند و...   آیا قرار است ما با این همه صراحت در 
نقد نهادهای قدرت و شخص نخست ایاالت متحده، پی 
به وجود آزادی بیان در آمریکا ببریم یا اینکه قصد و هدف 
دیگری پشت این درشت گویی ها و نقادی ها و خودزنی ها 
نهفته است؟ آیا این یک تسویه حساب سازمانی است یا یک 

بازی هوشمندانه برای القا  یا جا انداختن مطلبی مهم تر؟ 
شاید اگر به نویسنده کتاب، این امکان داده می شد 
که خیلی شفاف و روشــن و موجز، آرزوی قلبی خود را بیان 

کند،  بی شــک این کتاب در دو جمله خالصه می شد و آن 
جمالت هم این بود  ما در براندازی صدام اشــتباه کردیم. 
صدام می توانست همچنان حاکم خوب و حرف گوش کنی 

برای منافع آمریکا در عراق باشد. 
نویسنده این مقاله، بدبینی توام با افراط به آنچه جان 
نیکسون در کتاب بازجویی از صدام  نوشته را نمی پسندد اما 
 بی شک خوش بینی بیش از اندازه نسبت به همه یافته های 
مامور ارشــد ســیا را هم نوعی خامی  می داند. به نظر شما 
در چه حالتی ســازمان ســیا حاضر می شــود به کتابی که 
تماما ساختار، روش، شکل کار، صداقت، درستی و غیره 
مجموعه اش  یا باالترین مقام کشور یعنی رئیس جمهور را 
زیر سوال می برد مجوز نشر بدهد؟ چقدر خروجی این کتاب 
در دراز مدت باید برای منافع ملی آمریکا ســود داشته باشد 
که حاضر به چنین خودزنی شــود؟ آیا ضدیت و زدن سیا و 
نظام حاکم وقت، ارزش تطهیر صدام  یا خلق جایگزینی با 
همین ویژ گی در آینده عراق که پاسبان منافع آمریکا باشد را 
دارد؟ باید دو بار درباره اش فکر کرد. با عینک خوش بینی و 
بد بینی... فقط فراموش نکنید که نویسنده کتاب یک مامور 
 کارکشته و ارشد اداره تحلیلگر رهبری ســازمان سیا به نام

 آقای جان نیکسون است.  
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 ایاالت متحده به جای شــیطانی جلوه دادن رهبران 
خارجی – همچون صدام – باید در پی ســوق دادن آنها به 
سمت بلوغ و عملگرایی باشــد. دموکراسی ها عالقه ای به 
مردان اقتدارگرا ندارند، ولی گاهی اوقات رهبران اقتدارگرا 
به ایــاالت متحده کمــک می کنند تــا با بازیگران شــرور 
 مقابله کنند ؛ بازیگرانی  ماننــد داعش، القاعده و رژیم های

 حامی تروریسم.
جان نیکسون، تحلیلگر ارشد سابق سیا در حوزه های 
تحلیل رهبری، صدام و عراق و نویسنده کتاب »بازجویی 
از صدام؛ تخلیه اطالعاتی رئیس جمهــور« که به عنوان 
نخســتین عضو ســازمان ســیا از دیکتاتور مخلوع عراق 
بازجویی کرد، هر چند  در جای جای کتاب از جنایات صدام 
ابراز تنفر می کند، اما سطور باال که بخش هایی از کتاب وی 
هستند نشان می دهد که چگونه یک تحلیلگر آمریکایی که 
اتفاقا در سرتاســر کتاب به عنوان یک منتقد دالیل واهی 
بوش برای حمله بــه عراق به شــمار می رود بــا آگاهی از 
شخصیت و پیشینه سیاه و خونین صدام، ادامه حضور وی 

را در قدرت به سود منافع آمریکا می داند.
کتــاب جــان نیکســون، تحلیلگر ارشــد ســیا بین 
ســال های 1998 تا 2011 کــه در ســال 2016 در آمریکا 
منتشــر و اخیرا  ترجمه فارسی آن توسط نشــر پارسه چاپ 
 و نقدهــای فراوانی برای آن نوشــته شــد، از منظر برخی 

2

رسانه های غربی و منتقدین مانند نیویورک تایمز به عنوان 
اســتثنایی در میــان انبوه کتاب هــای نوشته شــده درباره 
سیا به شمار رفته اســت ؛ کتاب هایی که محافظه کارانه، 
ناسیونالیســتی و مالل آور و تحت سانسور و نظارت شدید 
 منتشــر شــده اند و این کتــاب از همه آن قواعــد تخطی

 کرده است.
تردیدی نیســت که باید با این دید منتقدان همراهی 
کرد. جان نیســکون در سرتاســر کتاب حمالت سختی را 
علیه سازمانی که 13 سال در آن به عنوان یک تحلیلگر ارشد 
کار می کرده انجام داده است. افزون بر آن نیکسون، کاخ 
سفید و سیاست خارجی آمریکا را نیز به شدت مورد سالخی 

قرار می دهد.
این انتقــادات از نیکســون چهــره ای ضد جنگ یا 
ضد حکومتی نمی سازد و چنین انتظاری نیز از وی نمی رود. 
بلکه همان گونه که در بند نخســت این مطلب نشان داده 

شــده، وی سیاســت های کاخ ســفید و برنامه های سیا را 
شخصی، شــلخته و حتی بدون برنامه می داند. نیکسون 
به طور مثال جنگ علیه ســوریه را که صدها هزار کشــته 
برجــای گذاشــت اشــتباه می داند امــا دلیل این اشــتباه 
را پیدا نکــردن یــک جایگزین مناســب از ســوی آمریکا 
 برای بشار اســد، رئیس جمهور ســوریه، پیش از وقوع آن

 حوادث می داند.
به هر جهت کتاب نیکسون با اینکه اطالعات بنیادین 
ارزشمندی را درباره سازمان اطالعات مرکزی آمریکا، سیا به 
مخاطب داخلی و خارجی ارائه می دهد از سویی نیز تالش 
دارد  اطالعاتی را برای نخستین بار از دیکتاتور سابق عراق 
به مخاطب بدهد. اطالعاتی از زندگی شــخصی، سلوک 
و رفتار صدام حســین که در البــه الی آن برخی جنبه های 
سیاست ورزی وی و مســائل مبتالبه سیاسی عراق دوران 
صدام، به ویــژه در حوزه های جنگ با ایران، ســالح های 
شیمیایی استفاده شده در جنگ، سالح های کشتار جمعی 
عراق، تعامل رژیم با شــیعیان، و مســائل متعلق به حمله 
آمریکا به عراق به چشم می خورد ؛ افزون بر اینکه نویسنده 
در بخش هایی از کتاب به ارائه نظر شــخصی خود درباره 
عراق پس از صــدام می پردازد. عمده این بخش شــامل 
تبیین روابط ســیا و کاخ ســفید درخصوص عــراق پیش و 
پس از جنگ و انتقــاد از هر دو نهاد اســت. مخاطب پس 
از مطالعه کتاب به عمق فاجعه و آشــفتگی موجود در سیا 
در حوزه اطالعاتی پی می برد و اینکه چگونه این ســازمان 
در جنگ عراق – و ســایر حوزه ها – با کم آگاهی، اطالعات 

شــاید در طــول جلســات بازجویی هیچ 
چیز به انــدازه تــالش نیکســون برای 
کســب اطالعات درباره فاجعــه بمباران 
شــیمیایی حلبچه توســط حــزب بعث، 
صدام را خشــمگین نکرد. او مدعی بود 
 که حمله به حلبچه بدون اطالع وی انجام

 شده بود

به بهانه انتشار  ترجمه فارسی 
کتاب بازجویی از صدام 

تخلیه اطالعاتی رئیس جمهور

محاکمه بوش

سید رضا قزوینی غرابی 
تحلیلگر سیاسی عراقی
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 بی ارزش و ســطحی و حتــی قدیمی  و مورد پســند و ذائقه 
رئیس جمهور را در اختیار کاخ ســفید می گذاشــته است. 
همچنان که رئیس جمهور نیز بسیاری از مواقع بدون توجه 
به ایــن گزارش ها براســاس تصمیم شــخصی خود عمل 

می کرده است.
بازجویی از صدام در  14 فصل نگارش شــده است و 
 فقط  9 فصل ابتدایی آن به گفت وگوهای میان نیکسون و 
صدام اختصاص یافته است. در فصل های باقی مانده این 
کتاب که مقارن با بازگشت نیکسون از عراق به آمریکاست، 
دیگر به طور مســتقیم خبری از صدام نیست و نویسنده به 
مسائل سیا و کاخ سفید در دوران بوش و اوباما در تعامل با 

عراق پس از صدام می پردازد.

  بخشهاییازکتاب
نویســنده در چندین بخش از کتاب )ص13( نشان 
می دهد که صدام پیر و ناتوان در عمل مشکلی برای آمریکا 
نبوده است. به اعتقاد او اگر آمریکا به صدام ناتوان کاری 
نداشــت، لزومی  برای روبه رو شــدن با افراط گری داعش 
در عراق نداشــت ؛ آن هم صدامی  که در ســال های آخر 
حکومت خود عمال زمام امور را رها کرده و به دستیاران خود 
سپرده بود و خود ســرگرم تفریحاتی مانند مطالعه و نوشتن 

بود. )ص  148(
 نیکســون سیاســت خارجی آمریکا از زمان تأسیس 
تاکنون را واکنشی کورکورانه به تهدیدات )ص19( معرفی 
می کند. از همین رو معتقد است که آمریکا چشم اندازی از 
آینده عراق و خاورمیانه بدون صدام نداشته است )ص21(.

اشــاره به اســتنادات واهی بوش در حمله به عراق با 
ادعای در اختیار داشتن ســالح های کشتار جمعی توسط 
صدام و فقــر جامعه اطالعاتــی آمریکا دربــاره اطالعات 
مربوط به این ســالح ها )صص 56 و 58( توسط تحلیلگر 
مطلع ســیا که دو بــار در دفتر بیضــی کاخ ســفید با بوش 
 دیدار داشــته و بــه او گزارش هایــی درباره عــراق داده، 

قابل توجه است.
نویسنده پس از این انتقادات، شرح دیدارهای متعدد 
و روزانه خود با صدام که به نام بازجویی انجام می شده است 
را ارائه می دهد. موضوعی که نیکســون به آن نمی پردازد 
چگونگی دستگیری صدام اســت که به نظر می رسد قرار 

نیست به آن پرداخته شود.
شخصیت  ترسیم شــده از صدام توســط نیکسون، 
دیکتاتوری اســت که در عین عصبانیت و از کوره در رفتن 
در جلسات بازجویی، گاهی شوخی نیز می کند و می خندد 
و اهل فرهنگ و مطالعه و نوشــتن است و درباره الیه های 

بشری آثار داستایوفسکی صاحب نظر است.
در عین حال ایــن دیکتاتور به رغم سیاســت ورزی و 
اطالع عمیق از مســائل عراق، فهمی  سطحی از مسائل 
جهانــی در دوران ریاســت جمهوری اش داشــته اســت ؛ 
موضوعی که نشان می دهد وی تحلیلگری عمیق نبوده و 
با مسائل منطقه ای و جهانی تعامل صحیحی نداشته است. 
به طور مثال در حادثه تروریســتی 11 ســپتامبر که مقدمه 
حمله آمریکا به افغانستان و عراق شد، صدام معتقد بود این 
حادثه باعث نزدیکی آمریکا به عراق خواهد شد زیرا هر دو 

علیه افراط گرایی فعالیت می کردند. )ص 124(
نویسنده باتوجه به جنبه های شخصی زندگی صدام 
نشــان می دهد وی در اواخر دوره ریاســت جمهوری اش 
فردی مذهبی شده  و حتی در بازداشتگاه مقید به نماز اول 
وقت بوده است اما در جایی نیز وی طعنه ای به این موضوع 
و احتمال نمایشــی بودن آن می  زند. همچنان که با اشاره 
به این نکته کــه انگیزه های مذهبی صــدام متأثر از پیوند 
مخفیانه او با القاعده نبوده است به طور ضمنی، رژیم سابق 

عراق را مرتبط با سازمان القاعده می داند. )105(
صدام در قســمت هایی از کتاب نشــان می دهد که 

چگونه از ایرانی ها متنفر بوده و چگونه هنگامی  که نیکسون 
با او از ایران  می گفته، پریشان می شده است.)ص108( 
صدام به ایــن بازجو گفته بــود که از نظر او هر کســی که 
در ایران به حکومت برســد دوســت عــراق نخواهد بود.

)ص116( دیکتاتور مخلــوع در بازجویــی از خود مدعی 
می شود پس از درگذشت امام خمینی، پا پیش گذاشته است 
تا مانع از برگزاری جشن و سرور بیجا در عراق شود و هنگام  
 شادی یکی از دستیارانش به او گفته که در مورد فوت این 
مرد خدا با احترام برخورد کند! ادعایی که نیکســون آن را 
احمقانه می نامد زیرا از عمق دشــمنی صدام با او و دشمن 

دیرینه دانستن او آگاه بود. )ص115(
صدام مدعی بود کــه دلیل خصومت امام و حکومت 
ایران با او اخراج ایشان از عراق بوده است. به همین سبب 
درباره جنگ با ایران تالش می کند تا تهران را مقصر جلوه 
دهد. صدام در بازجویی اش به طور ضمنی به آغازگر بودن 
عراق در جنگ با ایران اشاره می کند و نمی تواند اثبات کند 
که ایران جنگ را آغاز کرده است. عالوه بر اینکه نویسنده 
نیز اذ عان تحلیلگران نظامی مبنی بر آغاز گری جنگ توسط 
صدام را به وی گوشــزد می کند. اما در نهایت تنها پاســخ 
صدام چیدن چندین گزاره اســت تا نشــان بدهد اقدامات 
تحریک آمیز ایران از نظر او مصــداق اقدام به تجاوز بوده 

است. )صص109 و 110(
شــاید در طول جلســات بازجویی هیچ چیز به اندازه 
تالش نیکسون برای کسب اطالعات درباره فاجعه بمباران 
شــیمیایی حلبچه توســط حزب بعث، صدام را خشمگین 
نکرد. )ص 167( او مدعی بود کــه حمله به حلبچه بدون 
اطالع وی انجام شده بود و مسئولیت آن بر عهده ژنرال نزار 
الخزرجی، رئیس ســتاد کل ارتش بوده است. )ص117( 
با اینکه در عراق علی حســن المجید، پســرعموی صدام 
و از ارکان حکومــت وی، به عنــوان مســئول ایــن حمله 
شــیمیایی معرفی می شــود و حتی عنوان علی شیمیایی 
به همین ســبب به او اطالق می شــود، اما نه صــدام و نه 
نویسنده اشاره ای به او نمی کنند. نویسنده علت عصبانیت 
صدام از موضوع بمباران شیمیایی حلبچه را سوءاستفاده 
رســانه ای و تبلیغاتی ایرانی ها از این حملــه برای تخریب 
رژیم صــدام در جامعــه بین المللی معرفی می کنــد اما در 
 عین حال هیچ گاه در بازجویی های خود از این فاجعه ابراز 

ندامت نکرد. )ص 160(
نویسنده در عین اینکه شخصیتی ضد حکومت ایران 
اســت و نفرت خود را مخفی نمی کند اما در باب اســتفاده 
صدام از ســالح شــیمیایی در جنگ با ایران، بسته شدن 

چشم آمریکا را در اســتفاده صدام از ســالح شیمیایی در 
جنگ علیه ایرانی ها به دلیل حمایــت از صدام مورد انتقاد 

قرار می دهد. )ص 160(
نیکسون در بخشــی از کتاب خود به موضوع حقوق 
بشــر در عراق صدام و تعامل او با شــیعیان می پردازد. از 
منظر نویسنده، صدام با اینکه دشمن وهابیت، بنیادگرایی 
دینی و مذهبی ها – ســنی و شــیعی – بود اما بــرای مقابله 
با شــیعیان، خود را پاســدار اقلیت ســنی در برابر شیعیان 
عراق نشــان داد تا نظام خود را از خطر سنی های مخالف 
خود حفظ کنــد. )صص 119تا 121( صدام به نیکســون 
می گوید: »اگر به آنها ]شــیعیان[ مجال دهید شب و روز 
 علیه تان توطئه چینــی می کنند. بنابراین هیــچ وقت نباید 

چشم از آنها بردارید«. )ص 138(
نویســنده بخش عمــده ای از گفتــار خــود را درباره 
سرکوب شــیعیان به حوادث انتفاضه عراق در سال 1991 
و وقایع ما بعد ترور آیت الله ســید محمد صــادق صدر پدر، 
مقتدی صدر اختصــاص می دهد و اینکــه چگونه صدام 
با فرافکنی و بــرای پرهیز از پذیرش مســئولیت، آیت الله 
سیســتانی را عامل ترور وی معرفی می کند ؛ موضوعی که 

نیکسون باور آن را مسخره می داند. )ص 141(
نویســنده در بخش دوم کتاب خود که اختصاص به 
مواجهه وی با وقایع سیا و کاخ ســفید دارد، به تمایل کاخ 
سفید و شخص بوش برای کســب اطالعات بیشتر درباره 
مقتدی صدر، رهبر جریان صدر اشاره های فراوانی می کند. 
شــاید پس از صدام، نام صدر بیشتر از هر شخصیت دیگر 

عراقی در این کتاب آمده باشد.
به گفته نیکسون کاخ سفید که به صدر به عنوان یک 
شخص الت و تبهکار )تعبیر جورج بوش( و خل وضع )تعبیر 
کاندولیزا رایس( می نگریست از سال 2006 به جمع آوری 
گزارش درباره وی عالقه مند شده  و به شدت مورد توجه بوش 
قرار گرفته بود. یکی از دو دیدار رســمی انجام شده میان 
نیکسون و بوش کامال درباره صدر و بخش عمده دیدار دوم 
نیز به گفت وگو درباره رهبر جریان صدر تبدیل شــده بود. 
بوش با آنکه آشکارا صدر را ناچیز و حقیر می دانست اما در 
هر دو جلسه از نیکسون پرسیده بود که آیا باید او را به قتل 

برساند یا خیر. )صص 190 تا 192(
نیکسون درباره روابط صدر و عربستان، این نکته را نیز 
یادآوری می کند که ملک عبدالله،  پادشاه پیشین سعودی، 
برای راضی کردن صدر، کمک های مالی بیش از حد نیاز 

به او می کرده است. )ص 186(
با اینکه اطالعات نویسنده راجع به عراق زیاد به نظر 

این دیکتاتور به رغم سیاست ورزی و اطالع عمیق از 
مسائل عراق، فهمی  سطحی از مسائل جهانی در دوران 
ریاست جمهوری اش داشته است ؛ موضوعی که نشان 
می دهد وی تحلیلگری عمیق نبوده و با مسائل منطقه ای و 
جهانی تعامل صحیحی نداشته است
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عراق را مشــکل خود نمی دانســت و عمال این  بی توجهی 
حتی در بغداد هم احساس شد. )صص 219 تا 221( شاید 
همین قهقرای آمریکا در حوزه عراق را بتوان یکی از دالیل 

نفوذ بیشتر ایران در عراق در دوران اوباما دانست.
نویســنده در بخش هایی از کتاب خــود به صراحت 
انتقاداتی را علیه نوری المالکی، نخست وزیر سابق عراق 
مطرح و عمال اقتدارگرایی وی را در عراق به نوعی مغایرت 
با دموکراســی معرفی می کند. او دوره دوم نخست وزیری 
مالکی را اشــتباه راهبردی اوباما در عراق می داند و معتقد 
اســت که در انتخابات ســال 2011 عراق، آمریکا باید از 
عالوی حمایت می کــرد و به مالکــی می فهماند که وقت 
رفتن فرارسیده است. اما تمایل نداشتن اوباما برای مقاومت 
در برابر عراقی ها باعث شــد تا آنها بر اساس اقتضا ئات در 
کنار دوست خود یعنی ایاد عالوی، رقیب مالکی نایستند. 
)ص223( نویســنده به این نکتــه جالب توجه نیز اشــاره 
می کند که در آمریکا در کنار برخی سیاســتمداران عراقی 
به یک نحو شروع به انتقاد از مالکی  که درحال شبیه شدن 
به صدام بود، کردند. شــاید حجم بــاالی تخریب ها علیه 
نخســت وزیر عراق در آن دوره و حتی انتخابات 2014 که 
مالکی در تالش برای کسب دوره سوم نخست وزیری بود، 
 بی ارتباط به آمریکا نبوده اســت که مالکــی را اقتدارگرایی 

نزدیک به ایران یافته بودند.
توصیــف صحنه اعدام صدام توســط نیکســون در 

می رسد اما پاســخ وی به دیک چنی، معاون رئیس جمهور 
و شــخص بــوش کــه از او دربــاره جانشــین احتمالــی 
آیت الله العظمی سیســتانی پرســیده بودنــد و او آیت الله 
اسحاق فیاض )از مراجع چهارگانه نجف( را معرفی کرده بود 
نشان می دهد که این تحلیلگر ارشد به رغم سال ها مطالعه 
در حوزه عراق، شناخت کاملی از جامعه و نهاد دینی شیعی 

در عراق ندارد. )ص 194(
نقطه قابل توجــه و اعتنــای کتــاب در حقیقت نقد 
نویســنده به جامعه اطالعاتی آمریکا به خصوص سازمان 
اطالعــات مرکــزی )ســیا( اســت. از این جــای کتاب، 
نیکسون که با ارشــد ترین مقامات و مدیران سیا در ارتباط 
بود، نقدهــای تند خود را شــدت می بخشــد.  بی توجهی 
بــه واقعیت هــا و تحلیل ها و تــالش بــرای راضی کردن 
رئیس جمهور و عدم توجه او به برخــی گزارش ها نکته ای 

قابل توجه در صفحات پایانی کتاب است. )ص 196(
نیکســون اشــاره می کند که هر چــه بیشــتر درباره 
افتضاحات سیاست خارجی آمریکا مطالعه می کند بیشتر 
به این نتیجه می رســد که ســیا همواره مقصــر اول بوده 
اســت. به گفتــه او اطالعاتی که ســیا هــر روز در اختیار 
مقامات قرار می داده ، در یک صفحه تهیه می شــده است 
 و از نظــر ماهیــت، تاکتیکی و خبــری بوده انــد و چندان 

عمیق نبوده اند. )ص 201( 
نویســنده، گزارش های نهادهای اطالعاتی آمریکا 
و مرکــز ضد تروریســم )CTC( کــه پیش از جنــگ عراق 
برای پیوندن دادن صدام به تروریســم بین المللی نوشــته 
شــده بودند را گزارش هایــی سرهم بندی شــده و مبتنی بر 
تحلیل های آبکی معرفی می کند. در حقیقت کاخ ســفید 
عزم خود را برای حمله به عراق جزم کرده  و این گزارش ها 
صرفا پشتیبانی برای تصمیم رئیس جمهور بود. )ص208(
به گفته نیکسون، تحلیلگران بخش عراق سیا در آن 
روزها فراوان بودند و این وضعیــت توفانی از تحلیل های 
آبکی  به راه انداخته بود که گزارش های احساسی و مردود را 
به عنوان اطالعات قطعی ارائه داده بودند. عراق نخستین 
قربانی این تحلیل های  بی مایه بود و سیا را شریک  تراژدی 

عراق کرده بود. )ص209(
نویسنده کتاب با اینکه اشاره ای به اهداف اقتصادی 
آمریکا از حمله به عراق نمی کند اما انگیزه های شــخصی 
بوش علیه صدام را به شدت در دالیل جنگ موثر می داند. 
بوش مدعی است که صدام برای قتل پدرش تالش کرده 
 و او به همیــن دلیل درصدد انتقام از صدام برآمده اســت. 
)ص 212( با اینکه در جایی دیگر )ص 232( عالوه بر این 
موضوع، تمایل نو محافظه کاران برای تسلط بر منطقه را نیز 

از دیگر اهداف جنگ با عراق معرفی می کند.
استناد نویســنده به دالیل شخصی بوش برای جنگ 
با صدام، گفته های رئیس جمهور آمریکا به پادشاه بحرین 
است )گفت وگوهای منتشر نشده( که به او گفته بود صدام 
می خواسته پدرش را به قتل برساند برای همین او به سراغ 

صدام رفت. )ص212( 
نیکســون به نکته جالــب توجهــی درباره ایــران و 
پیامدهای جنگ عراق اشــاره می کند. به گفته او مقامات 
آمریکایی در نظر داشتند بعد از عراق به ایران حمله کنند اما 
مورد عراق به قدری دشوار بود که آنها فهمیدند هرگز قادر 
به اقدام علیه ایران نیستند. )ص 213( این موضوع نشان 
می دهد ناتوانــی در جنگ عراق و زمین گیر شــدن در آن، 
چشم آمریکایی ها را نسبت به ماجراجویی در ایران باز کرده 
است. نویســنده با ورود به دوران ریاست جمهوری اوباما، 
خوشحالی خود را از ریاست جمهوری وی مخفی نمی کند 
زیرا معتقد بود که او بر خالف بوش مسائل حساس سیاست 
خارجی را درک می کند و انسانی عمیق و تحلیلی است. اما 
خیلی زود برای او و بسیاری دیگر مشخص شد اوباما و کاخ 
ســفید تمایلی به کار بیشــتر در پرونده عراق ندارند. اوباما 

آخرین صفحــه از کتاب جالــب توجه اســت:  »صدام در 
حالی دیده می شود که  باالی یک سکوی موقت برده شده 
و در پایین، ماموران اعدام ایســتاده اند. ما شاهد جماعت 
شیعه خشمگینی بودیم که فریاد انتقام از حاکم پیشینشان 
ســر می دادند. اینجا برای من رکن نهایــی یا همان موجه 

نشان دادن عملیات آزادی عراق فرو ریخت. « 
تاکید بر نشــان دادن تمایز شــیعی افــرادی که در 
جلسه اعدام صدام حضور داشــتند و توصیف آنها به افراد 
خشمگین  و همراهی نویسنده با فضاسازی های انجام شده 
علیه دولت عــراق مبنی بر به حاشــیه راندن اهل ســنت و 
ضرورت توجه واشــنگتن به بازســازی روابط واشــنگتن با 
سنی های عراق و فشــار بر بغداد نشــان می دهد نویسنده 

موضع  بی طرفانه ای درباره اکثریت جامعه عراق ندارد.
با اینکه نویســنده تالش کرده تا عنــوان بازجویی از 
صدام را بر کتــاب خود بگــذارد و اطالعاتی شــخصی از 
دیکتاتور پیشین عراق به مخاطب ارائه دهد اما توجه عمده 
نویسنده به اشــکاالت موجود در سیاســت خارجی آمریکا 
و نقص های فاحش جامعه اطالعاتــی آمریکا با محوریت 
جنگ عراق، در حقیقت محتوای عمــده و اصلی کتاب را 
تشــکیل می دهد. ضمن اینکه نمی توان پذیرفت کتابی 
که دو بار توسط انتشارات سیا مورد بازبینی قرار گرفته شده 
اســت اطالعات ارزشمندی درباره سیاســت در خاورمیانه 
و روابط بازیگران ارائه بدهد. شــاید کتاب در یک مورد به 
بسته بودن چشــم آمریکا درباره جنایات صدام در جنگ با 
ایران اشاره می کند اما نویســنده به هیچ عنوان درباره نوع 
مناسبات صدام و آمریکا در سال های آغازین حکومت وی 

سخن نمی گوید. 
این کتاب در دســامبر 2016 منتشر شد ؛ یعنی زمانی 
که  ترامپ به ریاســت جمهوری آمریکا انتخاب شده بود و 
عمال تنش در روابط ســیا و رئیس جمهور منتخب به شدت 
محســوس بود. بنابراین شــاید بتوان از ایــن منظر دالیل 
انتقادات تند به سازمان اطالعات مرکزی آمریکا را در کتاب 

جان نیکسون فهمید.  

به گفته نیکســون مقامات آمریکایی در 
نظر داشــتند بعد از عراق بــه ایران حمله 
کنند اما مــورد عراق به قدری دشــوار بود 
که آنها فهمیدند هرگز قادر به اقدام علیه 
ایران نیستند. این موضوع نشان می دهد 
ناتوانی در جنگ عراق و زمین گیر شــدن 
در آن، چشــم آمریکایی هــا را نســبت به 

ماجراجویی در ایران باز کرده است
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کتاب »بازجویــی از صدام« را می تــوان در عرصه 
پژوهش های پیرامون عراق کتابی بسیار مهم و جدی تلقی 
کرد. اهمیت  ایــن کتاب از این حیث اســت که اظهارات 
دیکتاتور سابق عراق از یک سو بسیاری از واقعیت ها را که 
در میان الیه های پنهانی اطالعاتی رژیم بعث پنهان شده 
بود، برای پژوهشگران حوزه مطالعاتی عراق و خاورمیانه 
آشکار می کند و از سوی دیگر، اظهارات و اعترافات صدام 
عرصه را برای قضاوت پیرامون این شــخصیت سیاســی 
عرب فراهم می کند. به عبارتی حتی برای قضاوت کردن و 
فهم یک قاتل نیز ضروری است به توجیهات و اعترافات 
او برای پی بــردن به دالیل انجام کنش ها توجه شــود. بر 
همین اســاس اثر حاضر که با عنوان »تخلیه اطالعاتی 
رئیس جمهــور« نگاشــته شــده، می تواند در فهــم روند 
تحوالت کشور عراق به ویژه در سال های بعد از میانه دهه 

1970 بسیار تاثیرگذار باشد. 
یکی دیگر از ابعاد اهمیت این اثر این است که جان 
نیکسون به عنوان نویسنده کتاب اولین بازجویی بوده که 
با صدام گرفتار شده در دست نیروهای آمریکایی مالقات 
می کنــد. نکته قابــل توجه کــه در همان ابتدا نویســنده 
بر آن تاکیــد دارد، این اســت که در صــورت باقی ماندن 
صدام در قدرت و عدم حمله نظامی آمریکا به این کشور، 
اســالم گرایی رادیــکال یا داعــش در این کشــور مجال 
ظهور پیــدا نمی کــرد. به گونــه ای که صــدام در جریان 

بازجویی ها نیز بر این امــر تاکید می کند کــه بعد از وقوع 
حادثه 11 سپتامبر 2001 به هیچ عنوان انتظار نداشته که 
آمریکایی ها قصد برانداختن حکومت او یا حمله به عراق را 
داشته باشند؛ زیرا او بر این تصور بود که به طور حتم مبارزه 
با افراط گرایی مذهبی حوزه مشترکی خواهد بود که آمریکا 

را به حکومت بعث در عراق نزدیک خواهد کرد. 
نویســنده در پیش گفتار کتاب نکات بسیار مهمی  را 
مورد بحث قرار می دهد که بیشــتر در آن رویکرد شخصی 
نیکسون نسبت به وضعیت عراق در شرایط جدید و سنجش 
درستی یا نادرستی حمله آمریکا به عراق برای ساقط کردن 
رژیم بعث است. او معتقد اســت که آمریکا همانند جنگ 
ویتنام که از ســاختار اجتماعی و الیه های پنهان سیاسی 
در این کشــور اطالع نداشــت، از اختالفــات فرقه ای و 
نزاع ها در کشور عراق نیز واشــنگتن درک واقعی نداشت 
و نمی دانســت که صدام چگونه فرقه های افراط گرا را در 
این کشور سرکوب کرده اســت. بنابراین  در نتیجه سقوط 
حکومت بعث در سال 2003 خالء بزرگی به وجود آمد که در 
قالب آن مجال برای ظهور نیروهای اسالم گرا ایجاد شد. 
نویســنده در ادامه بر این باور است که در حال حداقلی در 
صورت باقی ماندن صدام یا جانشین او در قدرت، افسران 
باتجربه بعثی بــه داعــش و دیگر گروه های تروریســتی 
نمی پیوستند. در مجموع نیکسون معتقد است که پس از 
سقوط صدام در عراق، آمریکا نه تنها هیچ برنامه ای برای 
مدیریت نظم خاورمیانه نداشت؛ بلکه تصوری از وضعیت 

پساصدام نیز نداشت. 
نویســنده در فصل اول کتاب ماجرای دســتگیری 

ماجراجویی نافرجام آمریکا 
 صدام بر این تصور بود که مبارزه با افراط گرایی مذهبی 

حوزه مشترک بعث و واشنگتن است

صدام و شناسایی صحت شخصیت او را بازگو می کند. در 
این بخش نشان داده می شــود که صدام همچنان خود را 
در مقام رئیس جمهوری قانونی عــراق قلمداد می کند و از 
برخورد نیروهای آمریکایی در زمان دستگیر شدن شکوائیه 
دارد. این در شرایطی است که او طی سال های حکمرانی 
خود از کشتن شهروندان عراقی و حتی شیمیایی کردن آنها 
نیز هیچ ابایی نداشت. فصل دوم اثر به خاطرات نویسنده 
در ارتباط با چگونگی ورود او به شــغل تحلیلگر ســازمان 
ســیا در امور عراق و فقر اطالعاتی آمریکا نسبت به عراق 
اختصاص دارد. او در یکــی از مهم ترین نکات این فصل 
به این امر اشــاره می کند که در سال های پایانی حکومت 
خود، صدام بیشتر در فکر تفریح و گشت وگذار بوده و کمتر 

به امور سیاست و حکومت اعتنا داشته است. 
فصل ســوم کتــاب به جریــان بازجویی ها و ســرنخ 
پیدا کردن از محل اختفای صــدام اختصاص دارد که در 
آن نیســکون اظهار می کند که نیروهای وفادار به صدام 
همچنان به او وفــادار بودنــد و به هیچ عنــوان حاضر به 
بیان محل پنهان شــدن او نبودند. در مقابل صدام بعد از 
دســتگیری نیز به همین افراد نزدیک به خود وفادار بود. 
فصل های چهار و پنجم کتاب بــه بازجویی های ابتدایی 
از صدام اختصاص دارد و در  آن نویســنده که مسئول تیم 
بازجویی او بــوده بیان می کند که دیکتاتور ســابق عراق، 
شخصیتی بزرگ و تاریخی را برای خود قایل بوده و از خود 
به عنوان رهبر تمدن بین النهریــن و عراق مدرن یاد کرده 
است. فصل ششم به بخشی از بازجویی های رئیس جمهور 
ســابق عراق اختصــاص دارد که در آن صدام احســاس 
تنفر خــود را از ایــران و ایرانی ها بیان می کند. بر اســاس 
نوشته های نویســنده، صدام ایرانی ها را غیرقابل اعتماد 
می داند و معتقد است که ایران در پی توسعه طلبی در جهان 
اسالم است؛ بنابراین او در نقش منجی و مدافع اعراب در 
برابر ایران قد علم کرده است. از این رو تمامی  اعراب او را 

قهرمان می دانند و از او به نیکی یاد می کنند. 
در فصل های هفتم و هشــتم چند محور دیگر مورد 
توجه نویســنده واقع می شــود که در بازجویی ها صدام به 
آنها اشاره می کند ؛ یکی ضدیت با دخالت دین در سیاست 
و دیگری ضدیــت صدام با شــیعیان و صهیونیســت ها. 
آنچنان که نیکسون نقل می کند صدام به شدت نسبت به 
دخالت مذهب و ورود نیروهای وهابی به عرصه سیاســت 
واهمه داشــته اســت. همچنین  او به شــدت شــیعیان و 
مذهب تشــیع را که جمعیت حداکثری عراق را تشــکیل 
می دادند، دشــمن حکومت خود می دانــد. عالوه بر این 
صدام تنفر و انزجار خود را از یهودیان نیز به عنوان دشمنان 
اصلی مســلمانان اظهار می کند. در فصل نهم مهم ترین 
موضوعی که در بازجویی ها موجب خشم صدام شده است 
را نویسنده برجسته می کند. این موضوع در ارتباط با مساله 
شــیمیایی کردن حلبچه در 16 مارس 1988 است ؛ اینکه 
چه کسی دستور این حمله را صادر کرده است و آیا صدام 
اختیار استفاده از سالح های شیمیایی را به فرماندهان خود 
واگذار کرد یا خیر؟ هر بار که این پرســش مطرح می شود 
صدام در بازجویی برآشفته می شــود و با عصبانیت تمام از 
پاســخ دادن  طفره می رود. اما در نهایت امــر او از تمامی  
تصمیمات خود را تمجید و خــود را به عنوان رهبر رهبران 
جهان عــرب یعنی مقامــی  باالتر از تمــام حاکمان عرب 

قلمداد می کند. 
نویســنده در فصل دهم خاطرات بازگشت خود را به 
آمریکا بازگو می کند. در این دوران که او در کرســی ایران 
در سازمان ســیا فعالیت می کند روی پرونده مقتدی صدر 
کار می کند و حتی برای ارائه دادن تحقیقات خود پیرامون 
صدر برای دیدار با جورج بوش، رئیس جمهور وقت آمریکا 
به کاخ سفید فراخوانده می شود. فصل یازدهم نیز به دیدار 
دوم ارائه گزارش دیگر نیکســون پیرامون شیعیان عراق 
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و صدر بــه جورج بوش اختصــاص دارد. در ایــن ارتباط، 
نویسنده بر این باور اســت که آنها فهمی  دقیق از سیاست 
در عراق و شــیعیان نداشــته اند. در فصل های دوازدهم 
و ســیزدهم جان نیکسون انتقادات شــدیدی را نسبت به 
سیاســت گذاری و خودرا ی بودن جورج بوش و تیم همراه 
او وارد می کند. او بوش را در بســیاری از جهات به ویژه از 
این جهت که همه چیز را سیاه و سفید می بیند همانند صدام 

ارزیابی می کند. 
در فصل چهاردهم نویســنده با تاســف سیاســت 
آمریکا را در قبال کشــور عراق و ساقط کردن رژیم بعث 
مورد انتقاد قــرار می دهد. او ظهور داعش و بازگشــت 
عراق به خصلــت اصلی خــود یعنی ضدیــت یک فرقه 
مســلط با دیگر فرقه ها را شکســتی بزرگ بــرای دولت 
آمریکا و سیاســت  خارجی این کشور قلمداد می کند و تا 
حدودی خود را در بخشــی از این طرح شکست خورده 
سهیم می داند. او معتقد اســت که سیاست های آمریکا 
در عراق منجر به پیروزی ایران شده و تهران بزرگ ترین 

برنده ماجراجویی آمریکا بوده است. 

  تحلیلوارزیابی
کتاب بازجویی صدام فارغ از اینکه تا چه اندازه از نظر 
پژوهشی می توانست در سطحی باالتر باشد و ُبعد روایتی 
آن کمتر ارائه شــود ، با این وجود، اثر جان نیکسون برای 
دو طیف از خواننــدگان از اهمیتی فوق العــاده  برخوردار 
اســت ؛ یکــی پژوهشــگران و تحلیلگران حوزه مســائل 
عراق اســت که در کلیت تحوالت عراق، به چنین کتابی 
که از ابعاد پشــت پرده بســیاری از تحوالت پرده می دارد 
نیاز دارنــد. در حقیقت در اثــر جان نیکســون در جریان 
گفت وگو بــا صــدام، دیکتاتور ســابق عراق بســیاری از 
تحــوالت و وقایعی که تا کنون در الیه هــای پنهان تاریخ 
بوده اند، رمزگشــایی می شــود. همچنین  نیکســون خود 
به عنــوان تحلیلگر بخش عراق ســازمان ســیا در ارتباط 
با بســیاری از تحوالت و شــخصیت های سیاسی عراق، 
نکات و مالحظاتی از سیاســت مداران کاخ سفید را بیان 
می کند که برای هر تحلیلگر مســائل عــراق، ضروری به 
نظر می رســند. در این ارتبــاط، می توان بــه گفت وگوی 
میان جان نیکسون با جورج بوش، رئیس جمهوری آمریکا 
در ســال های 2001 تا 2009 و تیم کاری او در کاخ سفید 
اشاره کرد. در این نشست ها به وضوح قالب ذهنی و فکری 
سیاستمداران کاخ سفید نسبت به اداره امور عراق نمایان 
می شــود. همچنین، در بخشــی دیگر از این گفت وگوها 
پیرامون برخی شخصیت های عراقی همانند مقتدی صدر، 
واقعیاتی بیان می شود که بسیار قابل توجه هستند و در هر 
پژوهشــی پیرامون تحلیل کنش های مقتدی می توان به 

آنها ارجاع کرد.
دیگر ُبعــد اهمیــت ایــن اثــر را می تــوان در ارائه 
اطالعات و روایت های ژورنالیســتی متعددی  دانست که 
کتاب را برای خوانندگان عادی و به ویژه برای عالقه مندان 
به شناخت شخصیت صدام حسین، دیکتاتور سابق عراق 
جــذاب و خواندنی می کنــد. به طور حتم صــدام یکی از 
رهبران سیاسی خاورمیانه بوده که تاثیر زیادی بر تحوالت 
منطقه طی دهه های بعــد از 1970 تا اوایــل دهه 2000 
داشــته اســت. بنابراین  نگارش اثری پیرامون اعترافات 
و گفته های صدام بــا روایــت اولین بازجــوی آمریکایی 
می تواند بســیار دارای اهمیت باشــد و بر ُبعد جذابیت اثر 
برای خوانندگان بیفزاید. در مجموع، اثر جان نیکسون را 
در نوع خود می توان بسیار ارزشمند و با اهمیت تلقی کرد که 
حتی اشخاص عوام نیز می توانند از آن بهره ببرند. به ویژه 
نقل خاطرات و روایت های اشــخاصی همچون صدام و 
 جورج بوش تاثیر بسیاری زیادی بر جذابیت هر چه بیشتر

 اثر داشته است.  

جان نیکســون، تحلیلگر ارشد ســیا بین سال های 
1998 تا 2011 که از او به عنوان بازجوی صدام حســین، 
دیکتاتور سابق عراق و شــخصی یاد می شود که سازمان 
ســیا در وهله اول به دلیل مطالعه و تمرکزش بر شخصیت 
صدام، تائید هویت دیکتاتور عراق را پس از دســتگیری 
به او ســپرده بود، ســال ها پس از اعدام صدام حســین و 
پایان دوران خدمت خود در ســازمان سیا، گفت وگوهایی 
که با صدام داشــته را در قالب کتابی بــا عنوان »بازجویی 
از صدام حسین؛ تخلیه اطالعاتی رئیس جمهور« پس از 
اخذ موافقت سازمان سیا به چاپ رسانده است. نیکسون 
در جریــان فعالیتش در ســیا و نیز ســفرهایش به عراق، 
رده هــای باالی ســازمان  و دســتگاه دیپلماســی ایاالت 
متحده را از طریق تهیه گزارشات و تحلیل های راهبردی 
تغذیة اطالعاتی می کرد. او همچنین مباحث تحلیلگری 
را در مدرســه »شــرمن کنت« به نســل جدید تحلیلگران 
استخدام شــده در ســیا آموزش می داد. جان نیکسون از 
زمان ترک ســیا در ســال 2011، به عنوان مشاور کارگروه 
بین المللی بحران در ابوظبی، پایتخت امارات، مشغول   کار 
شده است. »بازجویی از صدام« نخستین کتاب اوست که 
وی مدعی شده برای انتشارش، کتاب را دوبار به ویرایش 

و تائید سازمان سیا رسانده تا خطوط قرمز این نهاد امنیتی 
برون مرزی آمریکا رعایت شــود. کتاب در دســت بررسی 
اخیرا توسط »هوشنگ جیرانی« به زبان فارسی  ترجمه و 
توسط انتشارات کتاب پارســه منتشر شده است. آنچه در 

ادامه می خوانید گزارشی از کتاب مذکور است. 
کتاب فوق اینگونه معرفی می شــود که در دســامبر 
ســال 2003، نیروهــای ارتــش ایاالت متحــده، صدام 
حســین، رئیس جمهوری عراق را در نزدیکی زادگاهش، 
تکریت دستگیر کردند. جان نیکسون، تحلیلگر ارشد سیا، 
سال های متمادی دربارة دیکتاتور عراق مطالعه کرده بود. 
وقتی از او خواسته شد تا کار تعیین هویت صدام را انجام 
بدهد، نیکسون پس از بررسی زخم ها و نشانه هایی در بدن 
وی، سوال هایی از صدام پرسید که فقط او می توانست به 
آنها پاسخ بدهد. قطعا این مرد خود صدام بود ولی نیکسون 
در هفته های بعد به این نتیجه رسید که هم خودش و هم 
آمریکا، عمیقا درباره صدام حسین گمراه شده بودند. این 
برداشت ها یا نتیجه ای که نیکسون مدعی می شود به آن 
دست یافته است، مبنایی می شود برای نگارش این کتاب 

که در ادامه مورد بررسی قرار می گیر د.
در مورد صدام دو متن بازجویی عمده وجود دارد که 
اولی متعلق به جورج پیرو، بازجوی دفتر تحقیقات فدرال 
آمریکا )اف  بی آی ( و دیگری کتاب در دست بررسی است 
که اخیرا توسط جان نیکسون، تالیف و منتشر شده است. 
نیکســون مدعی می شــود که با آگاهی او شناخت 
کامل از صدام و شــخصیتش مسلح شــده بود و به اندازه 

سیدعبدالعظیم موسوی

مترجم عربی

گفت وگو با دیکتاتور سکوالر 
آیا واقعا صدام حسین اوضاع امروز را پیش بینی کرده بود؟
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کافی در مورد او اطالعات داشت و توانست هویت صدام 
را از طریق یک زخم قدیمی  گلوله و همچنین نشانه های 
قبیله اش که بر پیکرش وجود داشت، تائید کند.  نیکسون 
کتاب خــود را در چهارده فصل به رشــته تحریــر در آورده 
است. آنچه الهام گر نیکسون در نگارش کتاب مذکور است 
صحبت هایی است که صدام در پاسخ به سواالتش با وی 
کرده و به اعتقاد نیکسون طی سالیان اخیر در عراق روی 

داده با پیش بینی های صدام همخوانی نشان می دهند.
عالوه بر آن، این تحلیلگر ســابق ســازمان ســیا بر 
این باور اســت که دولت جورج بوش پســر تنها بر اساس 
برداشتی توطئه آمیز از رفتار صدام اقدام به حمله به عراق 
و سرنگونی وی کرد. مبنای آن برداشت توطئه آمیز آن بود 
که صدام می خواســت پدر جورج بوش را به قتل برساند ، 
درحالی که تحقیقات و بازجویی های صورت گرفته نشان 
می دهند که صدام حســین حداقل طی سه سال پیش از 
حمله آمریکا به طور کامل خود را مشغول نوشتن رمان کرده 
بود و نگرانی در مورد ارتش نداشته و اداره امور کشور را نیز 

به پیروانش سپرده بود. 
نیکســون می گویــد که 24 الــی 48 ســاعت اول 
دستگیری هر مظنونی در بازجویی به عنوان زمان طالیی 
بــرای اعتراف گیری در نظر گرفته می شــود؛ چراکه فرد 
دستگیر شــده، در شــوک دســتگیری اش قرار داشته و 
فشار شدیدی بر فضای فکری و روانی او حاکم است که 
می توانــد  در اعتراف گیری از او کمک دهنده باشــد، اما 
با گذشت زمان، شــخص با محیط جدید، خود را تطابق 
می دهد؛ بنابرایــن هرگونه اعتراف گیــری از وی در این 
زمان طالیی اهمیت خاصــی دارد. در مــورد صدام نیز 
چنین است؛ صدام به زودی شخصیت خود را بازیافت و 
تا لحظه اعدام نگاهی از باال به پایین به اطرافیان، بازجو 
و زندان بانان داشــت. اما او می بایست پاسخ می داد که 
آیا تســلیحات کشــتار جمعی عراق را جایی پنهان کرده 

صدام اوقاتش پس از بازداشت را با 
شعر گفتن سپری می کرده و تا آخرین 
لحظه تمایل داشــت رفتاری در شأن 
رئیس جمهور عــراق بــا وی صورت 
گیــرد و خــود را عمــال رئیس جمهور 
می دید. یعنــی چگونه بــا وی تعامل 

شود یا چه افرادی با او گفت وگو کنند

است؟ آیا با القاعده و دیگر گروه های رادیکال تروریستی 
مرتبط بود؟ چرا دست به کشتار مردم خود زده و سواالت 
دیگری کــه در مــورد عملکــردش مطرح بــوده و برای 
نهادهای امنیتی و اطالعاتی آمریکا از اهمیت روز افزون 

برخوردار بودند. 
این تحلیلگر ســابق سازمان ســیا می نویسد صدام 
از اینکه آمریکا بــه اتهام ارتباط با گروه های اســالمی به 
کشــورش حمله کرده در تعجب بــود. او خــود را رهبری 
ســکوالر می دانســت که مشــکالتی جدی با گروه های 
اسالم گرای ســنی و شیعی داشته و طی ســالیان گذشته 
علیه آنها اقدام کرده است. نیکسون می نویسد که صدام 
به او گفته که او رسما مخالفتی با ورود مذهبی ها به عرصه 
سیاســت نداشــته ولی از اینکه در عرصه سیاســی نیز با 
لباس روحانی )عمامه( خود وارد شــوند مخالف بود. این 
گفته صــدام کنایه از آن بود که هرکــس که می خواهد در 
عرصه سیاســی ایفای نقش کند می بایست سکوالر باشد 
و گرایش هــای مذهبــی خــود را پیــش از ورود به عرصه 
سیاست کنار بگذارد. صدام در خصوص تسلیحات کشتار 
جمعی نیز در نهایت اعتراف کرده که تهدیدهایش در این 
خصوص توخالی بوده و تنها  ترســاندن دیگر همسایگان 
جهت جلوگیــری از هرگونه حمله آنان به عــراق را مدنظر 

داشته است. 
صدام اوقاتش پــس از بازداشــت را با شــعر گفتن 
ســپری می کرده و تا آخرین لحظه تمایل داشــت رفتاری 
در شــأن رئیس جمهور عراق با وی صــورت گیرد و خود را 
عمال رئیس جمهور می دید. چگونه با وی تعامل شود؛ چه 
افرادی با او گفت وگو کنند، و اینکه چگونه و با چه آداب و 
تشــریفاتی به او غذا دهند. او تا آخرین لحظه بر این باور 
بود که طرفدارانش در عراق بر آمریکایی ها پیروز خواهند 
شد. صدام حتی در مورد مردمی  که کشته یا خانه هایشان 
را ویران کرده عمیقا بر این باور بود که آنها چیزی برای از 
دست دادن نداشــتند و او تالش داشــته آنها را متمدن و 
مدرن کند اما در خصوص کشتارها، در نهایت می پذیرد که 
برخی از زیردستان او، سرخود دست به اقداماتی زده و در 

خشونت زیاده روی کرده اند. 
دیگر موضوع مهم برای ســازمان ســیا، ارتباطات 
خویشاوندی صدام حسین است. چه تعداد همسر رسمی و 
غیررسمی و چه تعداد فرزند شناخته یا ناشناخته از آنها دارد 
که صدام نیز بنابر ادعای نیکسون به نوبه خود تالش کرده 
است پاسخی هوشمندانه به این سواالت دهد. یکی از این 
سواالت، در مورد زنی به نام سمیرا و پسری به نام علی بود 
که ادعا می شد پسر صدام است که صدام در پاسخ به بازجو 
گفته آیــا می خواهید آنها را نیز مانند دو پســر دیگرم یعنی 
عدی و قصی بکشید؟ صدام ادامه داده که ما در فرهنگ 
عرب، اگر کسی صاحب فرزند باشد خواه رسما ازدواج کرده 
یا غیررسمی، او را دارای زن می دانیم و کسی که فرزندی 
ندارد را ازدواج نکرده تلقی می کنیم. منظور او این است که 
اگر زن، همسر من بوده است باید از او فرزندی می داشتم 
و اگر او فرزند ادعایی، فرزند او بوده، بنابراین مادرش نیز 

همسر اوست.
اما آنچه بهانه ای برای نگارش کتاب فوق شده نه این 

سواالت به ظاهر مهم  سازمان ســیا از صدام و پاسخ های 
او بلکه، صحبت هایی اســت کــه او خطاب بــه بازجوی 
آمریکایی خود کرده و به اعتقاد جان نیکسون، حال و روز 

سال های اخیر عراق آنها را به اثبات رسانده است. 
صدام به نیکسون گفته اســت که: »سرنوشت شما 
شکســت اســت.« نیکســون، شــرایط امروز عراق را به 
صحنه ای بــرای شکســت سیاســت های آمریکا شــبیه 
می داند. از این رو، بر این باور اســت کــه صحبت ها یا به 
قولی اعترافات صدام را در جایگاه پیش بینی شرایط امروز 
که محقق شــده ارزیابی می کند. با این استدالل و منطق 
نیز صحبت های صدام را موضوعی جذاب برای مخاطب 
لحاظ می کند که در صورت انتشــار می توانند با اســتقبال 
مواجه شــوند. او در جایی از کتابش می نویسد یک بار که 
به عراق می رفتم وقتی مســیر فرودگاه را به ســمت محل 
سکونت در بغداد طی می کردم، راننده با نگاه به کودکانی 
که در کنار خیابان مشــغول بــازی بودنــد می گوید که ما 
)آمریکایی ها( به خاطر اینکه این کودکان در آینده زندگی 
بهتری داشته باشند، به عراق آمدیم. نیکسون به موازات 
ذکــر این خاطــره و یاد آوری شــرایط کنونی عــراق که به 
عرصه ناامنی و آشوب تبدیل شده، به جمله فوق از صدام 
برمی گردد که به او گفته بود:  »شما متوجه خواهید شد که 
حکومت عراق آسان نیست. « و عراق در آینده شاهد تنش 

و نزاع های بیشمار خواهد بود.
نویســنده کتاب در جایی دیگر بــه مواضع صدام در 
قبال شیعیان و گروه های شــیعی عراق نیز می پردازد و با 
این منطق آمریکایی ها که ناراضی از گرایش این گروه ها 
به دلیل ارتباطات با دشــمن آمریکا در منطقه یعنی ایران 
اســت، تالش می کند عملکرد نامطلوب شیعیان عراق از 
زاویه دید آمریکایی ها را در گفته های صدام نیز جست وجو 
کرده و برای آن شاهد بیاورد. نیکسون مدعی می شود که 
صدام به او گفته که شیعیان عراق خیانت می کنند و قابل 

اعتماد نیستند. 
آنچه به عنوان جمع بندی از کتــاب مذکور بر می آید 
این است که جان نیکســون، خود در کتاب فوق اعتراف 
می کند که مقامات رده باالی ســازمان ســیا و فرماندهان 
میدانی ارتش آمریکا در عراق به طور جدی با گزارش های 
او برخورد نمی کرده و بعضا مانند گزارشی که در خصوص 
احتمال قوت گرفتن جریان مقتدی صــدر در آینده عراق 
نوشته او را سرزنش کرده و برداشت های میدانی او از سیر 
روند تحوالت عراق را زیر سوال برده اند تا آنجا که نیکسون 
برای اینکه صدایــش به گوش مقامــات رده باالی دولت 
ایاالت متحده و اشــخاص تعیین کننده کاخ ســفید برسد 
تصمیم می گیرد به رغم اینکه تخصصی در زمینه مســائل 
کره شمالی ندارد، به عضویت میز کره شمالی در سازمان 
ســیا درآیــد. اســتدالل او در آن برهه زمانی ایــن بود که 
اهمیت کره شمالی برای ایاالت متحده و اولویت داشتن 
آن موجب خواهد شد صدا و نظراتش بیشتر شنیده شود. 
این امر موجب می شود نیکسون برای سال های سال پس 
از خروج از سازمان سیا همچنان ندیده شدن گزارش های 
خود در مورد عــراق را به یــاد آورده و صحبت های صدام 
حسین را به عنوان شاهدی برای سوء تفاهم دولت آمریکا و 
دست اندرکاران حمله آمریکا برای سرنگونی صدام ارزیابی 
کند و تمام این برداشــت ها و خاطرات، بهانه ای می شود 
برای نگارش کتاب بازجویی از صــدام؛ تخلیه اطالعاتی 
رئیس جمهور. نتیجه گیری نیکسون این است که آمریکا 
نباید صدام را از قدرت سرنگون می کرد و شرایط این کشور 
در بدترین حالت از دو وضعیت خارج نمی شد یا آنکه یکی 
از فرزندانش را به جانشینی خود به قدرت می رساند یا آنکه 
یکی از شخصیت های بانفوذ با کودتا قدرت را در این کشور 
به دســت می گرفت که در هر دو حالت، شــرایط از آنچه 

امروز عراق دچار آن است بهتر می بود.  
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شوکیارانهای
بر مبنای الیحه پیشنهاد شده به مجلس بهارســتان، دو تغییر عمده در نحوه پرداخت 
یارانه های نقدی در ســال آتی اتفاق خواهد افتاد. نخستین تغییر عمده پیشنهادی دولت 
به تغییر ساختار و ماموریت ســازمان هدفمندی یارانه ها معطوف شده است. بر این اساس 
ســازمان هدفمندی یارانه ها در ســال جاری ضمن اصالح اساســنامه، ســاختار و شــرح 

ماموریت ها به »صندوق رفاه امید« تغییر نام خواهد یافت. اقتصاد

تیتر اول

آیاقطعشدنیارانهمیتواندتبدیلبه
پاشنهآشیلدولتاعتدالگراشود؟

34 میلیون؛ حذف
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خطر نارضایتی از دولت وجود دارد
گفت وگو با محمدحسین فرهنگی

باید این گره را باز کنیم
گفت وگوی مثلث با رضا شیران

پخش پول تاثیری نداشت
مکانیسم اجرایی مبهم است

حاال که الیحه بودجه به مجلس ارائه شده است، دیگر 
می توان همه آن حــرف و حدیث هایی کــه در مورد حذف 
یارانه بخشــی از جامعه مطرح بود را به عنــوان یک هدف 
بســیار جدی و البته بســیار نزدیک به عملی شدن از سوی 

دولت قلمداد کرد. 
الیحه بــه مجلس بــا ارائــه آن گونه کــه دولتی ها و 
مجلسی ها تاکید می کنند قرار است طیف قابل توجهی از 
جامعه از سال آینده سهمی  از دریافت یارانه نداشته باشند؛ 
یک شوک بزرگ و پایانی بر طرحی که محمود احمدی نژاد 

شروع کرده بود. 
میــراث دولت دهــم که باری ســنگین بــرای دولت 
یازدهم و دوازدهم بوده است اکنون دولت می خواهد خود 
را از سنگینی این مصوبه راحت کند. یک اتفاق بسیار مهم 
که البته با حاشــیه های فراوانی مواجه شــده است. محور 
جنجال های ایجاد شده البته بسیار متفاوت است. برخی بر 
سر این بحث می کنند که دولت چگونه می خواهد این طیف 
از جامعه را شناسایی کند. سرکشی به حساب های مردم؛ این 

بزرگترین چالش این ماجرا خواهد بود.
چالش دیگــر و البته مهم تــر اثــرات اجتماعی این 
تصمیم اســت. نکته این اســت که برخــی حامیان دولت 
به صورت موکــد می گویند روحانــی نباید این ایــده خود را 
اجرایی کند. آنها معتقدند که این تصمیم اثرات بدی روی 
ســرمایه اجتماعی خواهد داشت و ممکن اســت آنها را در 
دو انتخابات پیش رو یعنی انتخابــات مجلس و پس از آن 
انتخابات ریاست جمهوری در ســال 1400 دچار شکستی 
ســنگین کند. همین هم هســت که حتی برخی از آنها که 
نگران تر از ســایرین هســتند اصرار دارند اصالح طلبان از 
همین حاال باید صف خود را از حسن روحانی جدا کنند. هر 
چه هست اکنون سواالت مهمی در مورد چگونگی اجرای 

این تصمیم وجود دارد.
 

  یارانه از احمدی نژاد تا روحانی 
شاید زمانی که رئیس جمهوری دولت دهم با لبخند در 
رسانه ملی حاضر و از شروع طرحی که در دستورکار قرار داده 
بود خبر می داد، تصور هم نمی کرد جریانی را کلید می زند که 
حتی دولت های بعد از او هــم نتوانند به راحتی از باتالقش 
خارج شده و بعد از گذشت چند سال همچنان در آن دست و 
پا بزنند، هر چند سازوکاری که دولت اجرای قانون را بر پایه 
آن گذاشته بود عواقبی قابل تصور داشت. امروز همزمان 
با ۲۹ آذر ماه قانون هدفمندی یارانه ها وارد هشتمین سال 
از شروع خود شــد. دولت نهم با هدف اجرای طرح تحول 
اقتصادی الیحه ای را بــه مجلس برد و بــا وجود اختالف 
نظرهایی که در مورد آن وجود داشت سرانجام با رای نهایی 
شــورای نگهبان در دی ماه 1۳۸۸ مصوب شد. اساس این 
قانون 1۶ماده ای اصالح رویــه پرداخت یارانه و به عبارتی 
حذف تدریجی سوبسید از مواد ســوختی، خوراکی، آب، 
برق، گاز و سایر اقالم و توزیع درآمد حاصل از تغییر قیمت 
حامل های انرژی تا ۵0 درصد به صورت نقدی و غیرنقدی 
بین خانوارها، ۳0 درصد در بخش های تولیدی، فرهنگی، 
اجتماعی و سالمت جامعه و ۲0 درصد مانده هم برای تامین 
بخشــی از هزینه های دولت به ویژه در طرح های عمرانی. 
اما گذر زمان نشان داد که این فقط الزامات قانون و اهداف 
جذاب اقتصادی بود که بایگانی شد.محمود احمدی نژاد - 
رئیس جمهوری وقت - در ۲۷ آذرماه 1۳۸۹ به رسانه ملی آمد 
و اعالم کرد که از فــردای آن روز اجرای قانون هدفمندی 

یارانه هــا و ارائه حامل هــای انرژی با قیمت اصالح شــده 
را رســما آغاز خواهد کرد. این اتفاق نیز افتــاد و در فاز اول 
قیمت سوخت با شیبی تند و حداقل 400 درصدی رشد کرد، 
به طوری که در مهمترین اقالم بنزین از لیتری 100 به 400 
تومان ســهمیه ای و ۷00 تومــان آزاد و گازوئیل از لیتری 
1۶.۵ به 1۵0 تومان ســهمیه ای و ۳۵0 تومان آزاد رسید.

اما چاشــنی اصلی تغییرات قیمت، یارانه های نقدی بود و 
قرار شد در هر ماه به هر خانوار بر اساس تعدادی که ثبت نام 
کرده بودند حدود 4۵ هزار و ۵00 تومان پرداخت شود که با 
وجود ظاهری خوشایند، ماجرا روی دیگری داشت، چراکه 
دولت دهم بعد از اینکه در قالب طرحی با هدف دهک بندی 
شروع به ثبت نام مردم و خوشه بندی بر مبنای منابع درآمد و 
دارایی هایشان کرد و به نتیجه ای نرسید قرار را بر پرداخت 
یارانه نقدی به همه کســانی که خواســتار آن شده بودند و 
جمعیتی حداقل ۷۵ میلیون نفری را در بر می گرفت گذاشت، 
تصمیمی که خود آغاز انحراف قانونی و رسیدن به وضعیت 
فعلی را رقم زد. روال بی ضابطه پرداخت جمعی یارانه های 
نقدی به نیازمند و غیرنیازمند در حالی عادی شد که با پرداخت 
رقمی نزدیک به ۳400 میلیارد تومان در هر ماه و تا حدود 4۲ 
هزار میلیارد تومان در سال، باتوجه به اینکه درآمد ناشی از 
اصالح قیمت حامل های انرژی پاسخگوی این هزینه نبود 
نه تنها جایی برای پرداخت سهم بخش های تولید و درمانی 
و خود دولت باقی نگذاشــت، حتی موجبات استقراض از 
بانک مرکزی را هم فراهم آورد. این روند ادامه پیدا کرد تا به 
دولت یازدهم رسید و تیم حسن روحانی یکی از محورهای 
تبلیغاتی خود در انتخابات ریاســت جمهوری را تغییر روال 
اجرای قانــون هدفمندی یارانه ها و بــه ویژه پرداخت های 
نقدی قرار داد و بر غربالگری یارانه بگیران تاکید داشــت، 
برهمین اساس در ابتدای استقرار دولت بحث های متفاوتی 
درباره روش حذف غیرنیازمندان شکل گرفت، اما در نهایت 
این دولت هم که خود را درغربالگــری ناتوان دید تصمیم 
به ثبت نام مجدد از متقاضیان دریافت یارانه در آغاز ســال 
1۳۹۳ گرفت به امید آنکه فقط افراد نیازمند ورود کنند ولی 
نتیجه دلخواه نبود و حداقل ۷۳ میلیون اعالم نیاز کردند. 
البته سال 1۳۹۳ زمانی هم برای فاز دوم هدفمندی یارانه ها 
بود ،به گونه ای که در اردیبهشــت ماه نرخ هــر لیتر بنزین 
ســهمیه ای از 400 به ۷00 تومان و بنزیــن آزاد از ۷00 به 
1000 تومان افزایش یافت و در ادامه هم در ســال 1۳۹4 
کال بنزین ســهمیه ای با نرخ ۷00 تومان را حذف و با هزار 
تومان تک نرخی کرد.پرداخت هزینه های سنگین و عدم 
توانایی دولت در تامین منابع الزم برای پرداخت نقدی که 
با کسری همراه بود و از سویی دیگر سهم صفر بخش های 
مشمول درآمد ناشی از اصالح قیمت حامل های انرژی به 
ویژه تولید موجب ورود رسمی حذف یارانه بگیران به قانون 
بودجه از سوی مجلس شد. در حدود سه سال اخیر با وجود 

تاکیدی کــه بر غربالگــری یارانه بگیــران در بودجه وجود 
داشــت، دولت در این باره به بهانه نبود پایــگاه اطالعاتی 
کافی موفق عمل نکرد و تنها حدود چهار میلیون را حذف و 
در نتیجه اعتراضات شکل گرفته یک میلیون نفر از آنها را 
به جمع یارانه بگیران برگرداند. طی سال های اجرای قانون 
هدفمندی یارانه ها تاکنون ۸۲ مرحله پرداخت نقدی انجام 
شــده که در مجموع هزینه ای نزدیک به ۳00 هزار میلیارد 
تومان را دربر می گیرد آنهم در شــرایطی که درآمد ناشی از 
اصالح قیمت حامل های انرژی در این حد نبوده و کسری 
موجود از محل بودجه عمومی تامین شده است، به عبارتی 
نه تنها یارانه نقدی ســهم تمامی بخش ها قانونی را در خود 
هضم کرد، بلکه موجب برداشــت از بودجه عمومی برای 
صرف در توزیع 4۵ هــزارو ۵00 تومانی هم شــد. با وجود 
آگاهی دولت یازدهم نسبت به این موضوع و انتقاداتی که 
در ادامه روند معیوب گذشــته وجود داشت، ترجیح بر این 
بود که احتیاط در حذف یارانه بگیران در دستورکار باشد، اما 
اولین بودجه تدوین شده در دولت دوازهم رویی دیگر برای 
تبصره هدفمندی دارد، به طوری که ســهم پرداخت های 
نقدی تا نصف کاهش یافته و به ۲۳ هزار میلیارد تومان در 
سال رسیده است رقمی که نشــان می دهد دولت به یکباره 
تصمیم به حذف حداقل ۳0 میلیون نفر از جمع یارانه بگیران 
گرفته است. در سویی دیگر پیش بینی درآمد 1۷ هزار و 400 
میلیاردی از محل افزایش قیمت حامل های انرژی مطرح 
شده که بر اساس آنچه که خود دولت تایید کرده است برای 
ســال بعد احتمال افزایش قیمت بنزین از هزار به 1۵00 و 
گازوئیل از ۳۵0 به 400 وجود دارد. این دو تصمیم مهم که 
البته تبعات خاص خود در اجرا را به دنبال خواهد داشــت، 
حتی اکنون که به عنوان پیشــنهاد به مجلس ارائه شده با 
مخالفت ها و اما و اگرهای بسیاری همراه شده است. این 
نیز جزئی از نتیجه اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه ها 
و پایه گذاری اشتباه آن است، چرا که اگر از ابتدا پرداخت 
یارانه نقدی به صورت همگانی انجام نشــده بود و توقع در 
بین همه اقشــار جامعه برای دریافت یارانه 4۵ هزار و ۵00 
تومانی ایجاد نمی شد اکنون هزینه های سنگین آن وجود 
نداشــت و اقدام برای غربالگری به بن بست نمی رسید. در 
عین حال که اگر دولت دهم و در ادامه یازدهم از مجوزهای 
قانونی که ســاالنه قانون بودجه دراختیار آنها قرار داده بود 
برای اصالح قیمت حامل های انرژی استفاده کرده بودند 
و به طور مرحله ای قیمت را تا حد قانونی افزایش می دادند 
اکنون نیاز به افزایش یکباره قیمت بنزین تا ۵0 درصد بیشتر 

نبود و با شیبی مالیم رشد می کرد.

  تاکتیک یارانه ای روحانی 
الیحه بودجه پیشنهادی دولت به بهارستان حکایت 
از ایجاد دو تغییر عمده در تخصیص یارانه ها در ســال آتی 
دارد. بر این اســاس دولــت در نظر 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 10/۵ 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 1۳۹۷ دارد.
بررسی آمارهای رسمی نشــان می دهد که در صورت 
تحقق حداکثری ارقام پیشنهاد شده از سوی دولت در سال 
آتی حدود ۳4 میلیون نفر از فهرســت یارانه بگیران حذف 

1

میراث دولت دهم باری ســنگین برای 
دولت یازدهــم و دوازدهم بوده اســت 
اکنــون دولــت می خواهــد خــود را از 
ســنگینی این مصوبه راحــت کند. یک 
اتفاق بسیار مهم که البته با حاشیه های 
فراوانــی مواجــه شــده اســت. محور 
جنجال هــای ایجاد شــده البته بســیار 

متفاوت است

اد
ص

قت
ا

61

38
5
ره
ما
ش
|
ث
ثل
م



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 ســال آتی حدود ۲1 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 ۳ میلیون نفر در هر یک از این پیش بینی ها 

نیز افزایش یابد.

  دو تغییر عمده در یارانه ها
بر مبنای الیحه پیشنهاد شــده به مجلس بهارستان، 
دو تغییر عمده در نحوه پرداخت یارانه های نقدی در ســال 
آتی اتفاق خواهد افتاد. نخســتین تغییر عمده پیشنهادی 
دولت به تغییر ساختار و ماموریت سازمان هدفمندی یارانه ها 
معطوف شده اســت. بر این اســاس 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 قــرار خواهد گرفت. به 
این ترتیب امکان استفاده از پایگاه اطالعاتی یکپارچه به 
منظور تخصیص بهینه یارانه ها فراهم خواهد شد. دومین 
تغییر عمده در نسخه دولت برای پرداخت یارانه ها در سال 
آتی نیز بــه تغییر میزان پرداخت یارانه هــای نقدی مربوط 
می شــود. بر مبنای قانون بودجه در ســال 1۳۹۶ دولت در 
سال جاری باید حدود 4۸ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت 
کند. این مبلغ شامل ۳۳/۵ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی و 
غیرنقدی، چهار هزار میلیارد تومان برای افراد تحت پوشش 
نهادهای حمایتی، 4/۸ هزار میلیارد تومان یارانه سالمت، 
هزار میلیارد تومان یارانه برای ایجاد اشــتغال، ســه هزار 
میلیارد تومان برای تامین مواد اولیه قیــر و 1۵00 میلیارد 
تومان بابت نوســازی خطوط انتقال نفــت و گاز و پرداخت 
۲00 میلیارد تومان برای واکسن فلج اطفال و توسعه مراکز 
فوریت اجتماعی می شود. محاســبات کمیسیون برنامه، 
بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی نشان می دهد 
که پرداخت این یارانه ها در سال 1۳۹۶ به معنای کسری ۸ 
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 دولت در پرداخت یارانه نقدی در سال آتی در 
نظر دارد شرایط جدیدی برای پرداخت یارانه ها ایجاد کند.

  سه سناریوی حذف یارانه ای
بر مبنای ارقام پیشنهادی دولت، مجموع هزینه دولت 
از محل درآمدهای هدفمندی یارانه ها در سال آتی حدود 11 
هزار میلیارد تومان کاهش خواهد یافت. بخش عمده ای 
از این کاهــش ۲4 درصدی به کاهــش ۳1 درصدی یارانه 
نقدی و غیر نقدی پرداخت شــده به خانوارها در مقایسه با 
رقم فعلی مربوط می شود. تقســیم رقم ۳۳/۵ هزار میلیارد 
تومانی بر یارانه نقدی دریافتی هر نفر در ســال )۵4۶ هزار 
تومان( نشــان می دهد که رقم پیش بینی شــده در بودجه 
ســال جاری کفاف یارانه ۶1 میلیون نفر را خواهد داد. این 
درحالی است که بر مبنای آمارهای کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس شورای اسالمی درحال حاضر در حدود ۷۶ میلیون 
نفر یارانه نقدی دریافت می کنند. این شــکاف 1۵ میلیون 
نفری در واقع بخشی از شهروندان هستند که پرداخت یارانه  
آنها باعث ایجاد کســری ۸ هزار میلیارد تومانی در سازمان 
هدفمندی یارانه ها می شود. 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  است، کاهش 
۵/ 10 هزار میلیاردی این رقم در الیحه بودجه معادل حذف 
۲1 میلیون نفر از لیســت یارانه بگیران است. این درحالی 
است که در صورتی که روند رایج در سال های اخیر در زمینه 
عدم تراز مخارج و منابع ســازمان هدفمندی یارانه ها ادامه 

پیدا کند، تعداد یارانه بگیران در ســال جاری به ۵۵ میلیون 
نفر کاهش خواهــد یافت. اما اگر دولت بخواهد در ســال 
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 سال آتی 
برای پرداخت یارانه حدود 4۲ میلیون نفر کافی خواهد بود.

بنابراین با فرض الزام دولــت در رعایت قانون بودجه 
و تراز منابع و مصارف هدفمندی در ســال آتــی باید حدود 
۳4 میلیون نفر از فهرســت یارانه بگیران حذف شوند. این 
در حالی اســت که با فرض شیب یکســان صعود جمعیت 
می توان گفت در سال آتی با محاسبه تعداد متولدان و افراد 
فوت شــده ۶00 هزار نفر دیگر نیز به فهرست یارانه بگیران 
اضافه خواهد شــد، بنابراین کاهش یارانه به میزان 10/۵ 
هزار میلیارد تومان طبق الیحه پیشنهادی دولت در صورت 
تداوم روند کسری بودجه هدفمندی به منزله کاهش تعداد 
یارانه بگیران به میزان ۲1/۶ میلیــون نفر و در صورت الزام 
دولت به تخصیص منابع براســاس برنامه بودجه به معنای 
حذف حدود ۳4/۶ میلیون نفر از متقاضیان دریافت یارانه 
نقدی اســت. البته بر مبنای برخی از آمارهای تایید نشــده 
تعداد یارانه بگیران درحال حاضــر در حدود ۷۹ میلیون نفر 
تخمین زده می شود. در صورتی که این آمار صحیح فرض 
شود در این صورت رقم پیشنهادی دولت برای هدفمندی 
یارانه ها در سال آتی به منزله حذف حداقل ۲4 میلیون نفر 
از فهرســت یارانه بگیران است. توامان شــدن این انگاره 
با انضباط بودجه ای دولت نیــز به معنای حذف ۳۷ میلیون 
نفر از فهرســت 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 اســتحقاق مجددا در لیست مشــموالن یارانه قرار 

خواهند گرفت.

  کاهش یارانه سالمت، افزایش یارانه حمایتی
رئیــس دولــت دوازدهــم در زمــان تقدیــم الیحه 
پیشنهادی به مجلس شــورای اسالمی حذف فقر مطلق و 
ایجاد اشتغال را به عنوان ســیبل الیحه بودجه ۹۷ معرفی 
کرده است. بر این اساس رقم پیشنهادی دولت برای کاهش 
فقر مطلق در سال آتی در مقایسه با قانون بودجه حدود ۷۵ 
درصد افزایش یافته و به ۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. 
این یارانه نقدی به افرادی پرداخت خواهد شد که درآمدی 
کمتر از خط فقــر مطلق تعیین شــده از ســوی نهادهای 

حمایتی داشته  باشند.
دولت همچنین در الیحه تقدیمی  بــه مجلس، رقم 
پیشــنهادی برای پرداخت یارانه ســالمت را در مقایسه با 
ســال گذشــته در حدود 1/1 هزار میلیارد تومان )معادل با 
حدود ۲۳ درصد( کاهش داده  اســت. این کاهش در حالی 
اتفاق افتاده که ارقام الیحه بودجه حکایت از افزایش قابل 
توجه ســرانه اعتبارات هزینه با موضوع ســالمت دارد. بر 
مبنای الیحه بودجه پیشنهاد شده به مجلس، سهم سرانه 
هر ایرانی از اعتبارات هزینه ای دولت در امور سالمت چیزی 
در حدود ۶۷۵ هزار تومان خواهد بود. این رقم در مقایسه با 
سرانه بودجه سالمت هر ایرانی در قانون بودجه سال جاری 
)۲4۸ هزار تومان در سال( حدود 1۷0 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.
اهمیت و وزن نان در سبد غذایی 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 دســتورکار دولت ها قرار گرفته  اســت. بر مبنای الیحه 

بودجه سال 1۳۹۷ یارانه نان و خرید تضمینی گندم در ارقام 
پیشنهادی دولت ۳/۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته  شده  
اســت که از این میزان 1/۷ هزار میلیارد تومان برای خرید 
تضمینی گندم و 1/۶ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه 
نان در نظر گرفته شــده  است. مقایســه این ارقام با قانون 
بودجه سال جاری نشان می دهد یارانه پرداختی برای تثبیت 
قیمت نان مطابق با روند رایج در چند سال اخیر افزایشی بوده 
 اســت. بر این اســاس 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 بیشتر پرداخت کند. به 
این ترتیب دولت در سال آتی به ازای هر نفر ۲0 هزار تومان 
یارانه نان پرداخت می کند. این رقم 1/۵ برابر سهم هر ایرانی 
از مجموع اعتبارات اختصاص داده شــده به امور ورزشی، 

فرهنگی، هنری و تفریحی است.

  تغییر مکانیسم »حذف« به »شناسایی«
محمدباقر نوبخت، در یک نشست خبری، به تشریح 
ابعاد الیحه بودجه ســال ۹۷ کل کشــور پرداخت. وی در 
این نشست خبری، ضمن تشــریح اعداد کلیدی در بودجه 
۹۷، سیاســت های دولت درخصوص تغییر رویه یارانه ها، 
تخصیص بودجه های عمرانی، تغییــر قیمت حامل های 
انرژی، پیش بینی رشد اقتصادی و نرخ تورم و سیاست های 
ارزی را مشخص کرد. شاید مهم ترین موضوع مطرح شده 
درباره مکانیسم دولت برای پرداخت یارانه ها بود و خبرنگاران 
به طور مکرر خواســتار شفاف ســازی نوبخت از مکانیسم 
هدفمندی یارانه ها شدند. در این خصوص باید توجه کرد 
که کاهش 10/۵ هزار میلیارد تومانی رقم پیشنهادی دولت 
برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها حکایت 
از قطعی شدن حذف بخشــی از دریافت کنندگان یارانه در 
سال 1۳۹۷ دارد. بر اساس محاســبات صورت گرفته، در 
صورت تحقق حداکثری ارقام پیشنهاد شده از سوی دولت 
در ســال آتی، حدود ۳4 میلیون نفر و در صورت استفاده از 
منابع بودجه برای پرداخت یارانه ها حدود ۲1 میلیون نفر از 
لیست یارانه بگیران حذف خواهند شد. اما واکنش نوبخت 
درخصوص حذف یا اضافــه تعداد یارانه بگیران، بیشــتر 
معطوف به تصمیم گیری دولت و مجلس بود. اما او در برابر 
سواالت متعدد خبرنگاران به یک جمله کلیدی اشاره کرد: 
»هیچ نیازمندی از دریافت یارانه محروم نخواهد شد.« او 
در ادامه صحبت های خود به سرنخ های جدیدی از سیاست 
دولت در قبال یارانه ها اشاره کرد. به گفته نوبخت، دو روش 
برای اعطای یارانه های نقدی به افراد نیازمند وجود دارد. 
بر مبنای روش نخســت، قطع یارانه پردرآمدها اســت که 
این روش در ســال های اخیر باتوجه به اعتراضات صورت 
گرفته به وزارت کار و همچنین نیاز به افشای حساب بانکی 
افراد با کندی روبه رو بوده و نهایتا ۳ تا 4 میلیون نفر از دایره 
یارانه بگیــران حذف شــدند. روش دوم، شناســایی افراد 
نیازمند اســت و اینکه یارانه به اشخاصی که تحت پوشش 
نهادهای حمایتی هســتند، تعلق گیرد کــه در حال حاضر 
این کار توســط نهادهای ذی صالح صورت گرفته است. 
البته بخشی از مردم، تحت پوشش این نهادها نبوده، ولی 
مشمول دریافت یارانه ها هستند که پس از بررسی، یارانه ها 
آنها برقرار می شود. نوبخت تاکید کرد که وظایف مشخص 
سازمان هدفمندی یارانه ها پرداخت یارانه به افراد نیازمند، 
اقشاری که زیر خط مستمری دریافت می کنند و همچنین 
ارزان کردن بیمه سالمت است. او با ایراد این صحبت ها، 
جمع بندی کرد که در سال آینده سازمان هدفمندی یارانه ها 
منحل و وظایــف آن از طریق صندوق رفــاه اجتماعی در 
زیرمجموعــه وزارت کار، رفاه و تامیــن اجتماعی خواهد 
بود. از مجموع صحبت های رئیس سازمان برنامه و بودجه 
می توان این نتیجه گیری را کرد که عمال مکانیسم اعطای 
یارانه هــا تغییر خواهد کــرد و یارانه نقدی تنهــا به افرادی 
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پرداخت می شــود که نیازمندی آنها برای نهادهای رفاهی 
کشور، ثابت شود. »دنیای اقتصاد« در گزارش ها و مقاالت 
قبلی تاکید کرده بود که باید به جای حذف یارانه ها، رویکرد 
اصلی حمایت از اقشار آسیب پذیر باشــد. »افزایش یارانه 
نقدی نیازمندان؛ یک گام بزرگ اما ناقص«، »شش مطالبه 
از دولت آینده« و »یارانه را می توان چند برابر کرد؟« بخشی 
از این مقاالت و گزارش هایی اســت که بــا موضوع یارانه 
نقدی، منتشر شده است. نوبخت البته تاکید کرد که ارقام 
اعالم شده درخصوص حذف ۲0 میلیون یا ۳0 میلیون نفر 
درســت نیســت، زیرا جامعه هدف به طور دقیق مشخص 
نشده اســت و نمی توان گفت که در حال حاضر چه تعداد 
از شمول دریافت یارانه نقدی حذف خواهند شد. البته باید 
به این موضوع اشــاره کرد که اگر یارانه نقدی تنها به افراد 
نیازمند پرداخت شود، رقم حذف شده حتی از این ارقام نیز 

فراتر خواهد رفت.

  برنامه سه سطحی یارانه ای 
برای دهک های حمایتی

در همین حال وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
گفت: »افرادی که زیــر نظر   نهادهای حمایتی هســتند، 
می توانند تحت پوشش برنامه سه سطحی که مرحله آخر آن 

توانمندسازی است، قرار بگیرند.«
علی ربیعی با اشــاره به اینکه درحال حاضر نزدیک به 
پنج میلیــون از دهک های باالی جامعــه از دریافت یارانه 
حذف شــده اند، گفت: »درحال حاضر افــرادی همچنان 
تحت پوشــش های حمایتی مثل کمیته امداد و بهزیستی 
قرار ندارند که این وزارتخانه آنان را شناسایی کرده است.« 
وی با اشــاره به اینکه دولت امســال در الیحه بودجه ۹۷ با 
پیشنهاد انحالل ســازمان هدفمندی یارانه ها قصد دارد تا 
این وظیفه را برعهده »صندوق رفــاه و امید« منتقل کند، 
تصریح کرد: »به ایــن ترتیب وظیفه اســتفاده هدفمند از 
یارانه ها بر عهده معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی قرار می گیرد. همچنین قرار است »درگاهی« 
تشکیل شود تا افراد بعد از انجام یک تحقیق اولیه بتوانند 
تحت پوشــش خدمات حمایتی قرار گیرند.« وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعــی با تاکید بر اینکــه هدفمندی یارانه ها 
باید از دهک های پایین جامعه آغاز شود، افزود: »افرادی 
که زیر نظر دهک های حمایتی هســتند، می توانند تحت 
پوشش برنامه سه سطحی که مرحله آخر آن توانمندسازی 
است، قرار گیرند. درحال حاضر دولت معتقد است که یارانه  
افراد نیازمند نباید قطع شود بلکه این افراد مورد حمایت قرار 
خواهند گرفت.« وی با بیان اینکه مجلــس هنوز در مورد 
حذف یارانه ها به تصمیمی  جامع نرسیده است، اظهار کرد: 
»برنامه دولت در سال جاری این است که به سمت محدود 
کردن فقر مطلق حرکت کند که با برنامه های توانمندسازی 
و اشتغال روستایی همراه خواهد بود. به این شکل که افراد 
تحت پوشش، با معرفی خود به بنگاه ها می توانند وام هایی 

دریافت کنند یا در اجتماعات مشغول به کار شوند.«

 حذف ۳۴ میلیون یارانه بگیر تایید شد
تبصــره هدفمنــدی یارانــه به طــور حتــم یکــی از 
پر بحث ترین تبصره های الیحه بودجه ســال آینده است. 
به هرحال تعیین منابــع موجود در آن و تغییــر رویه ای که 
در تدوین آن وجود داشــت با ســواالت و شــبهاتی همراه 
شده است. منابع ناشــی از اصالح قیمت های حامل های 
انرژی که به ســازمان هدفمندی می رود، ۳۷ هزار میلیارد 
تومان تعیین شده که نشــان از کاهش 10 هزار میلیاردی 
نســبت به ســال جاری اســت. از این رقم ۲۳ هزار میلیارد 
تومان برای پرداخت یارانه های نقدی تعیین شده است که 
نسبت به ســال جاری و دوره های قبل به طور قابل توجهی 
کاهش دارد چرا که در حال حاضــر برای حدود ۷۷ میلیون 

نفر رقمی  نزدیک به 4۲ هزار میلیارد تومان پرداخت نقدی 
در سال انجام می شود. اگر قرار باشــد دولت به تبصره ای 
که در الیحه بودجه  ســال آینده قــرار داده عمل کند باید تا 
نیمی از یارانه بگیران فعلی و حدود ۳0 میلیون نفر از آنها را 
به طور یکجا حذف کند در غیر این صورت باز هم در جریان 
قبلی قرار داشــته و منابع آن پاسخگوی هزینه های موجود 
نیســت. در حالی تعداد حــذف ۳0 میلیون نفــری و اعالم 
آن در رســانه ها بعد از ارائه الیحه بودجه حاشیه ســاز شد و 
نوبخت-رئیس سازمان برنامه و بودجه- در مقابل تایید این 
تعداد مقاومت کرد و رویکرد خود را به سمت پرداخت یارانه 
به نیازمندان برد تا اینکه بخواهد اعالم کند با منابع موجود 
باید حدود ۳0 میلیون نفر یارانه بگیر حذف شــود، اما آنچه 
امروز پایگاه اطالع رســانی دولت منتشر کرده مهر تاییدی 
بر پیش بینــی حذف شــدگان از یارانه نقدی اســت. بنابر 
 توضیحاتی که از سوی دولت اعالم شــده است بر اساس 
الیحه بودجه 1۳۹۷ برآوردها نشــان می دهد منبع حاصل 
از حذف غیرنیازمندان از یارانه در سال آینده 1۸ هزار و ۸00 
میلیارد تومان است و در این حالت حدود ۳4 میلیون نفر از 
دریافت یارانه حذف و مابقی که حدود 4۲ میلیون نفر هستند 
باقی می مانند؛با این توضیح که منابع حاصل از حذف یارانه 
نقــدی ثروتمندان قرار اســت به فقرا و بهداشــت عمومی 
اختصاص پیدا کند. این در حالی اســت که در حال حاضر 
طرح تحول سالمت به عنوان مهم ترین طرح اجتماعی و 
رفاهی دولت با مشکالت کمبود منابع رو به روست و بر این 
اساس برنامه ریزی شده تا منابع حاصل، صرف بهداشت و 

سالمت مردم شود.

  تایید تلویحی تغییر بهای حامل ها
موضوع مهم دیگری که در کنفرانس خبری، به طور 
مکرر اعالم شــد، افزایش قیمــت بنزین بــود. گزارش ها 
حاکی از آن است که دولت از محل افزایش قیمت بنزین و 
گازوئیل، قرار است که 4/ 1۷ هزار میلیارد تومان منابع خود را 
افزایش دهد. در روز گذشته، »دنیای اقتصاد« در گزارشی با 
عنوان پایان حبس قیمت بنزین، به مکانیسم قیمت بنزین و 

گازوئیل تا پایان سال جاری اشاره کرده بود.
جزئیــات افزایش قیمــت حامل های انرژی نشــان 
می دهد که دولت تنها تغییر قیمت بنزیــن و گازوئیل را در 
دســتورکار قرار خواهد داد و قیمت سایر حامل های انرژی 
تغییــری نخواهد کــرد. بر این اســاس دولت قصــد دارد 
قیمت بنزین را ۵00 تومان و قیمت گازوئیل را 100 تومان 
افزایش دهد. اگر به طور متوسط مصرف روزانه بنزین را ۸۲ 

میلیون لیتر و مصرف روزانه گازوئیل را ۶۸ میلیون لیتر در 
نظر بگیریم و این رقم را در روزهای سال ضرب کنیم، رقم 
حاصله حدود 1۷/4 هزار میلیارد تومان خواهد بود که این 
رقم در تبصره 1۸ الیحه هدفمندی منظور شده است. این 
منابع صرف پرداخت یارانه نقدی نخواهد شد و دولت قصد 
دارد اهداف توسعه ای و اشتغال زایی را تامین کند. بر این 
اساس پیش بینی می شود تغییری در مصرف گازوئیل پدید 
نیاید، همچنین با گران شدن بنزین، میزان متوسط مصرف 
روزانه آن نیز رشــدی نداشــته باشــد. نوبخت درخصوص 
بحث افزایش قیمت بنزین تصریح کرد: »دولت و سازمان 
برنامه و بودجه این مســئولیت را برای خود قائل اســت که 
هر حکمی  را که از مجلس دریافت کنــد و ظرفیت قانونی 
داشته باشــد، اســتفاده خواهد کرد.« او درخصوص این 
موضوع، به مجوز 4۸ هزار میلیارد تومانی برای درآمدزایی 
از محل اصالح قیمت حامل های انرژی در بودجه امسال 
و سال های قبل اشاره کرد و گفت: »دولت در این بازه چند 
ســال اســت که اقدام نکرده و درآمدها از این محل حدود 
۳۳ هزار میلیارد تومان بوده اســت.« اگر چه روز گذشته، 
نوبخــت تاکید کرد که هنــوز برنامه ای بــرای تغییر قیمت 
حامل های انرژی وجود ندارد، اما به نظر می رسد این تغییر 
قیمت باتوجه به تبصره 1۸ الیحه بودجه سال آینده به وقوع 
خواهد پیوســت. زیرا در این بند تاکید شــده در سال آینده 
دولت باید به ازای مابه التفاوت قیمــت حامل های انرژی 
در سال ۹۷ با قیمت این حامل ها در ابتدای سال ۹۶ درآمد 
کسب کند. بنابراین این امکان وجود دارد که حتی افزایش 
حامل های انرژی در انتهای ســال، نیز افزایش یابد. البته 
نوبخت در کنفرانس خبری نکته ای را عنوان کرد که به نوعی 
مهر تاییدی بر افزایش حامل های انرژی است. به گفته او، 
»همواره این سوال مطرح است که چرا یارانه به ثروتمندان 
پرداخت می شود، بنابراین ما به دنبال این هستیم که یارانه 
به نیازمندان پرداخت شود. نکته اینجاست که یک زمان در 
بودجه دنبال ارقامی می گردیم که منابع دولت از محل تغییر 
آن افزایش یابد، اما ما در الیحه بودجه ۹۷ می خواهیم منابع 
حاصل از اصالح قیمت ها را به خود جامعه برگردانیم چرا که 
برای ما خیلی تلخ اســت که ببینیم برخی خانوارها تعدادی 
از فرزندانشان بیکار اســت.« نوبخت درخصوص استفاده 
از منابع هدفمندی در بحث اشــتغال زایی نیز تاکید کرد که 
هدف برنامه ششم توسعه ایجاد ۹۵0 هزار اشتغال خاص در 
سال است و دولت تمرکز خود را به این بخش معطوف کرده ؛ 
بنابراین هیچ ریالــی از منابع حاصــل از اصالح قیمت ها، 

صرف هزینه های جاری و عمرانی نمی شود.  

رئیس دولت دوازدهم در زمان تقدیم الیحه پیشنهادی به مجلس شورای اسالمی 
حذف فقر مطلق و ایجاد اشتغال را به عنوان سیبل الیحه بودجه ۹۷ معرفی 
کرده است. بر این اساس رقم پیشنهادی دولت برای کاهش فقر مطلق در سال 
آتی در مقایسه با قانون بودجه حدود ۷۵ درصد افزایش یافته و به ۷ هزار میلیارد 
تومان رسیده است. این یارانه نقدی به افرادی پرداخت خواهد شد که درآمدی 
کمتر از خط فقر مطلق تعیین شده از سوی نهادهای حمایتی داشته  باشند.
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الیحه بودجه ۹۷ تقدیم مجلس شورای اسالمی 
شــد، دولت در قســمتی از این الیحه آورده که 
می خواهد یارانه بخشی از جامعه حذف کند، نظر 

شما چیست؟
   در شــرایط موجــود، ایــن اقــدام را صحیــح 
نمی دانــم. اگــر اقــدام جایگزیــن مناســبی را مثــال در 
حوزه حمایــت مســتقیم مالی از بیــکاران فاقد شــغل یا 
متقاضــی کار و نظایــر آن شــاهد بودیــم، حــذف یارانه 
بخشــی از اقشــار جامعه می توانســت قابل توجیه باشد، 
زیرا در قبال قطع ایــن حمایت هــا، حمایت های دیگری 
برنامه ریــزی شــده بود. امــا اگر تحــت عناویــن زیبایی 
همچون اشــتغال زایی یا نظایر آن بخواهیــم یارانه مردم 
قطع شــود و این منابــع در اختیار کســانی قــرار گیرد که 
 نمی دانیم بــا آن چه خواهند کــرد، طبیعتا اتفــاق مثبتی

 ارزیابی نمی شود.
در واقع شــما می گویید دولت طــرح جایگزین 
حمایتی در مقابل حــذف یارانــه 31 میلیون نفر 

ندارد؟
   اگــر دولت تحــوالت مثبــت متنوعی را شــکل 
مــی داد و در ضمــن آنها ایــن را مطرح می کــرد، تفاوت 
داشــت. به عنوان مثال اگر شــرایط رفاهی مناسبی را در 
حمل و نقل عمومــی ایجاد می کرد، یــا حمایت هایش را 
از شکلی که هســت به اشکال دیگری ســوق می داد، یا 
آنکه پول یارانه نقدی در کارت سرپرستان خانوارها ذخیره 
می شــد و در صورتی که آنهــا در مصرف آب، بــرق و گاز 
بدهی نداشــتند، می توانســتند این پول را در جای دیگر 
هزینه کنند، می توانســت اتفاق مثبتی باشد. یا همانطور 
که گفتیــم، اگر برنامه شــفاف، روشــن و قابــل ارزیابی 
جایگزین وجود داشــت که افکار عمومــی آن جایگزینی 
را می پذیرفتند، باز هم می توانســت به مرحله اجرا درآید. 
اما وقتی شــاهد هیچ کدام نیســتیم، در عوض شاهدیم 
دولت کســری بودجه گســترده ای دارد، بدهی های چند 
ســال اخیرش سررسید شــده و بخشــی از درآمدی که به 
زحمت به دســت می آید باید صرف تســویه این بدهی ها 

شــود، اینکه بخواهیم بدهی هــای جدیــدی را به وجود 
آوریم، برنامه ریزی شکســت خورده و نامناسبی است. در 
شرایطی که شاهد روزمرگی هســتیم، هیچ تحول مثبتی 
در پیش نیســت و چشــم اندازی هــم وجود نــدارد، وارد 
 کردن شــوک های جدید، نه تنها اوضاع را بهتر نمی کند،

 مسلما بدتر می کند.
دولت مدعی اســت کــه می خواهد پــول یارانه 
اقشــاری را که از دایــره پرداخت نقــدی حذف 
می شــوند، صرف تقویت طرح سالمت، ارتقای 
کیفیت نــان، رفع پدیده گــرد و غبار و معضالت 
محیط زیســتی کند، به نظر شما این ادعا چقدر 
عملیاتــی و چقــدر توجیهــی ظاهری اســت تا 
اعتباراتی از ایــن طریق برای تســویه بدهی ها 

به دست آید؟
    پرداخت بدهی ها یکی از مشکالت است، ضمن 
آنکه در بخش ســالمت پیش بینی که ادعا می شد، نه تنها 
اتفاق نیفتاد بلکه شاهد کاهش ۶ درصدی اعتبارات بخش 
سالمت در الیحه بودجه سال ۹۷ هستیم. کجا تقویت شده 
است؟ ضمن آنکه بخش سالمت، خود حال و روز خوبی به 
لحاظ مدیریتی ندارد و ما شاهد وارد شدن فشارهای جدیدی 

به اقشــار مختلف در این حوزه هستیم. مثال بیمه سالمت 
ایرانیان بخش قابل توجهی از کارایی خود را از دست داده 
است، بخش هایی از حمایت های دارویی حذف شده است، 
یا در بخش بیمه تکمیلی شاهد کاهش خدمات این بخش 
هستیم. وزارت بهداشت با افزایش غیرقابل توجیه حقوق 
و دســتمزد، شــائبه های زیادی درســت کرد و نه تنها این 
بخش آباد نشد، بلکه خرابی های زیادی هم به وجود آورد. 
کارکنان دولت مساله دار شدند، سایر دانشگاه ها به مشکل 
برخوردند، دانشگاه های علوم پزشــکی دچار بحران هایی 
ناشی از احساس تبعیض شدند. بنابراین آن موضوع خودش 
باید به طور مســتقیم مورد بررســی قرار گیرد. در کنار اینها 
اتفاقی هم در جهت حمایت های جدید رخ نخواهد داد. در 
حوزه های دیگر نیز سیاست های روشنی به چشم نمی خورد 
یعنی بیش از آنکه شاهد مدیریت صحیح و مناسب مصارف 
اعتبارات باشــیم، وضعیت کنونی هدر رفت اموال عمومی 

را نوید می دهد.
موافقان طرح حذف بخشــی از یارانــه بگیران 
می گویند ما در مدتی که یارانه مستقیم به مردم 
پرداخت می شــد 400 هزار میلیــارد تومان پول 
کشور در این حوزه هزینه شد بدون آنکه خروجی 
داشته باشد. باالخره دیر یا زود دولت باید به این 
حوزه ورود می کــرد پس باید از ایــن عزم دولت 
دوازدهم اســتقبال کرد، چون اگر از این فرصت 
استفاده نشود، شاید دولت آینده رغبتی به این 

جراحی پرهزینه پیدا نکند، نظر شما چیست؟
   این فرصت نیســت. فلســفه اش این نبود که از 
بیت المال پولی به مردم داده شــود و منتظر اتفاق خاصی 
باشــیم. حامل های انرژی گران شــد و یارانه آن به جای 
دستگاه ها به مردم داده شــد تا مدیریت هزینه را به جای 
دولت خود مردم انجام دهند. در یک مقطعی هم آثار مثبت 
گسترده ای هم داشت. به ویژه در شرایطی که فشار تحریم 
بر مصرف بنزین وارد می شــد، شــاهد کاهش قابل قبول 
مصرف بنزین و مدیریت آن در چندسال اول اجرای طرح 
هدفمندی یارانه ها بودیم. از ابتدا این بحث مطرح بود که 

دکتر محمدحســین فرهنگــی، نماینــده مردم 
تبریز، آذرشــهر و اســکو در مجلس با حــذف یارانه 
بخشی از اقشار جامعه مخالف است و می گوید دولت 
برنامه روشــنی برای اجرای طرح جایگزیــن ندارد و 
فقط دورنمای اشــتغالزایی و حل یکســری مشکالت 
را می دهد حــال آنکــه مــا می بینیم، سررســید های 
بدهی هــای ســنگینش فــرا رســیده اســت. عضــو 
هیات رئیســه مجلــس شــورای اســالمی می گوید: 
با حــذف یارانه بخشــی از جامعه هیچ تحــول مثبتی 
در پیــش نیســت و چشــم اندازی هم وجــود ندارد، 
وارد کردن شــوک های جدید، نه تنهــا اوضاع را بهتر 

نمی کند، مسلما بدتر می کند.
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پیشــنهاد حذف یارانه ۳4 میلیون ایرانــی در الیحه 
بودجه ۹۷ غیرمنطقی است. دولت و مجلس بر مبنای فیش 
حقوقی خود تصمیــم به حذف یارانه مردم نگیرند. شــیوه 
پیشنهادی دولت برای حذف ۳4 میلیون ایرانی از دریافت 
یارانه نقدی دارای اشکاالت بســیاری بوده و مصداق بارز 

 بی عدالتی است.
 الیحه بودجه ۹۷ کل کشــور در عمــل و در تحقق با 
مشکالت بسیاری مواجه خواهد شد. در این الیحه حذف 
۳4 میلیون یارانه بگیر پیشنهاد شــده کــه این غیر منطقی 
اســت، زیرا هرچند ســاماندهی قانون هدفمندی ضروری 
است اما تعجیل در این موضوع به گمراهه رفتن در مسیر 
را منجر می شود. چند دهک مشخص باید از دریافت یارانه 

حذف شوند.
 باتوجه به اینکه در الیحه بودجه ۹۷ افزایش سوخت 
و رشد برخی قیمت ها مانند آب، برق، نان و غیره پیش بینی 
شده، نباید چشم بسته یارانه ها را به ویژه در حوزه روستاییان 
و حاشیه شهرها که تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند 

حذف کنیم.
 شناسایی اقشــار نیازمند حاشیه شــهرها و همچنین 
برخی روســتاییان سخت اســت. شــاید در اصالح مسیر 
هدفمندی این افراد نیز به اشــتباه حذف شوند که در این 
صورت شرایط زندگی و معیشت برای آنها به مراتب غیر قابل 

تصور خواهد بود. 
در حال حاضر جمعیت باالیی از کشــور بــه ویژه در 

حاشیه شهرها و در روستاها با یارانه زندگی می کنند.
 دولــت باید بداند کــه بســیاری از مردم بــرای امرار 

معاش خود روی 4۵ هــزار تومان یارانه حســاب کرده اند 
و کارت یارانــه خــود را در بقالی هــا بــه امانــت گذاشــته 
 و در قبــال آن مــواد غذایــی و نیازهای اساســی خــود را 
تهیه می کنند.  متاسفانه باتوجه به تعطیلی ساخت و سازها و 
رکود در کسب و کارها بسیاری از مردم بیکار شده و وابستگی 
بیشتری به یارانه ها دارند. از این رو با حذف آن شرایط بدی 

را تجربه خواهند کرد. 
بودجــه ۹۷ بر مبنــای آنچــه پیش بینی می شــود به 
افزایــش فاصله طبقاتی و فقر و رشــد فاصله میــان فقرا و 

ثروتمندان می انجامد. 
بودجــه پیشــنهادی دولــت بــر مبنــای عدالــت و 
شــعارهای امام خمینی )ره( در روزهای نخســت انقالب 
و سیاســت های رهبر معظم انقالب در بحــث کارآفرینی، 
اشــتغال زایی، عدالت و مبارزه با فقر نیست. مجلس باید 
یک تصمیم عقالنی گرفته و با تعامل بیشتر با دولت بهبود 
وضعیت بودجه کشــور را رقم بزند.متاســفانه دولت بدون 
اســتفاده از نظرات کارشناســی کارگروه هــای تخصصی 
موجود در مجلــس به تدویــن الیحه بودجه اقــدام کرده 
 که این موضــوع ضریب کاربردی بــودن الیحه را کاهش

 داده است. 
حذف ۳4 میلیون ایرانی از لیست یارانه بگیران به ضرر 
کشور بوده و به طور حتم در صورت اجرایی شدن به افزایش 
تجمع ها در مقابل مجلس و حتی ریاست جمهوری در سال 

بعد منجر خواهد شد. 
دولت باید به تحصن ها به عنوان ســوپاپ اطمینان 
نظام توجه کند. ما بر مبنــای همین تحصن ها باید نگاهی 
به بودجه ۹۷ داشــته باشــیم، با حذف یارانه هــا بر تعداد 
 تجمع کننــدگان مقابــل مجلــس در ســال آینــده افزوده 

خواهد شد.
 مجلس و دولت نباید بر مبنای فیش حقوقی و سفره 

خانه خود تصمیم به حذف یارانه مردم بگیرند.  

حسین مقصودی
نماینده مجلس

3

مردمرویاینپولحسابکردهاند
نباید پرداخت نقدی یارانه ها شــامل اقشار پردرآمد جامعه 
شــود چون دهک های باالی درآمدی نیــازی به دریافت 
یارانه ندارند حتی اگــر قیمت حامل های انــرژی بیش از 
این افزایش پیدا کند، آنها تاثیری از این بابت نمی پذیرند 
امــا دولــت ســازوکار اطالعاتــی الزم را برای شناســایی 
دهک هــای درآمــدی جامعه نداشــت. با آنکــه مجلس 
تصویب کــرد، پرداخت نقــدی یارانه ها به اقشــار دارای 
درآمد باال اختصاص پیدا نکند، اما در مراجعات مردمی به 
نمایندگان شاهد افراد مستضعفی بودیم که یارانه های آنها 
قطع شده بود، بعضا حتی مددجوی کمیته امداد یا کسانی 
درحد مددجویان، مراجعه می کردند و نسبت به این مسأله 
اعتراض داشتند. معلوم شــد که سیستم اطالعاتی مالی 
مناسبی در اختیار دولت نیست، هرچند اگر خوب مدیریت 
می شد، در طول سال ها می توانست این امکان به وجود 
بیاید، مثال کسانی که دارای واحدهای تولیدی هستند یا 
حقوق های باال از دولت می گیرند یا بازنشســتگان دارای 
درآمدهای باال، یارانه شان قطع شــود شاهد بودیم برخی 
از همین ها یارانه می گرفتند، در مقابل یارانه اقشــاری از 
مستضعفان، حاشیه نشینان و روســتاییان قطع شده بود. 
مصادیقی از این دست نشــان می داد که زمینه برای اجرا 
وجود ندارد. یعنــی امکانی برای این شناســایی در دولت 
نیســت تا بتواند دهک های درآمدی جامعه را به درســتی 
شناسایی کند و براساس شناسایی که انجام می دهد بتواند 

یارانه اقشار پردرآمد را قطع کند. 
در نهایت مجلس مجوز حذف یارانه بخشــی از 

اقشار جامعه را به دولت می دهد یا خیر؟
   دوستانی هســتند که حامی آقای دکتر روحانی و 
دولت محترم هســتند، نمی گویم تعدادشــان در مجلس 
زیاد اســت اما مســلما شــاهد حمایت هایی از نگاه دولت 
در این زمینه خواهیم بود. اینکــه در نهایت مجلس به چه 
جمع بندی برســد و تصمیــم اکثریت نماینــدگان به کدام 
گزینــه هدایت شــود، االن قابل پیش بینی نیســت و باید 
منتظر باشیم. در کمیسیون صنایع و معادن کلیات بودجه 
به زحمت رای آورد، این بیانگر آن است که تامالتی وجود 
دارد. حتی از دوستانی که اعالم همراهی با دولت می کنند 

خیلی هماهنگ نبودند.
خیلی هــا می گوینــد حــذف یارانــه آثــار منفی 

اجتماعی خواهد داشت...
   حتما همین طور است. 

آیا آقای روحانی با علم به ایــن قضیه می خواهد 
چنیــن اقدامی کند. کم پیش می آیــد که دولتی 
موافق کاهــش محبوبیــت اجتماعــی خودش 

باشد؟ 
   اطالعات دهان پرکنی با دورنماهای خیالی مثل 
حل کردن موضوع اشتغال داده می شود و تصمیم گیری ها 
بر آن اساس شــکل می گیرد وگرنه آقای روحانی موافقت 
نمی کــرد. او می دانــد کــه ایــن قبیــل اقدامــات باعث 

نارضایتی های گسترده می شود.
اگر مجلس به دولت برای حذف یارانه بخشی از 
جامعه مجوز دهد این تبعات دامن گیر نمایندگان 

در انتخابات مجلس یازدهم نمی شود؟
   کســانی در مجلس هســتند کــه مبنــا را تبعات 
نمی دانند، معتقدند آنچه درست است باید انجام شود ولو 

تحلیل اشتباه داشته باشند. 
حتی اگر هزینه های صدور چنین مجوزی به پای 

مجلس دهم نوشته شود؟
   من از کسانی نیستم که موافق این اتفاق باشم. 
حداقل تا زمانی کــه ســازوکار جایگزین مناســب و مورد 
پذیرش افکار عمومی ارائه نشود، موافق نیستم. اما اینکه 
برآیند نظر نمایندگان چه می شــود، بستگی به بحث های 

روزهای آتی در مجلس خواهد داشت.  
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بایداینگرهرابازکنیم
گفتوگویمثلثبارضاشیران

رئیس جمهور نیمه دوم آذرماه الیحه بودجه سال 
۹۷ را تقدیم مجلس کرد و ویژگی هایی همچون 
شــفاف بودن، عملیاتی بودن و فقرزا بودن را در 
توصیــف آن برشــمرد، دولت در الیحــه بودجه 
۹۷ آورده اســت که می خواهد نظــام هدفمندی 
یارانه ها را اصــالح کند و وجوه مربــوط به یارانه 
نقدی را به سمت یارانه غیرنقدی و اشتغال زایی 
ســوق دهد، نکته جالب این اســت که تا ســال 
گذشته مجلس اصرار به چنین رویکردی داشت 
و دولت مقاومت می کرد اما امســال دولت عزمی  
جدی دارد، در مقابل گروهی از نمایندگان مخالف 
هستند، نظر شما چیست؟ دولت رویکرد درستی 

را اتخاذ کرده است یا خیر؟
 همــه جوامــع و نظام هــای حقوقــی از اقشــار 
کم برخوردار، کم بضاعت و آســیب پذیر حمایت می کنند. 
قانــون هدفمنــدی یارانه ها بــا چنین نیتــی تصویب و به 
اجرا درآمد تا الگــوی مصرف حامل های انــرژی بهینه و 
شکاف های رفاهی در جامعه  ترمیم شود اما این قانون از 
اول درست اجرا نشــد. قانون هدفمندی یارانه ها تصریح 
دارد از محل آزاد شدن قیمت های حامل های انرژی، ۵0 
درصد به صورت نقدی و غیرنقدی میان مردم توزیع شود 
و ۵0 درصد دیگر نیز در بخش تولیــد و تأمین هزینه های 
دولت در بخش تولید انرژی صرف شــود. متأســفانه این 
قانون به طور پوپولیســتی به اجرا درآمد و منابع حاصل از 
آزادســازی قیمت حامل های انرژی به طور یکسان میان 

همه اقشار جامعه توزیع شد. 
معتقدم تا به امروز اجرای نادرست قانون هدفمندی 
یارانه هــا تبدیــل به آفت بزرگی در کشــور شــده اســت. 
حدود 400 هزار میلیارد تومان منابع کشــور در سال های 
گذشــته بنا به قانون هدفمندی یارانه ها میان مردم توزیع 
شــد اما دســتاوردش چه بود؟ آیا اتفاق مثبتــی در بخش 
تولیــد رخ داد؟ خیر، حاصلش این بود کــه بخش تولید با 
چالش ها و مشــکالت فراوانی مواجه شــد. امروز دولت 
دیگر نمی تواند از بخش تولید حمایت کند بنابراین شاهد 
تعطیلی کارخانه ها و کارگاه ها و به تبع آن افزایش بیکاری 
هســتیم. وقتی بیکاری افزایش پیدا کند آمار آسیب های 
اجتماعی افزونی می یابد. آســیب های اجتماعی که زیاد 
شــود بنیادهای خانواده را متزلزل و ُسست می کند. پس 
همچون دومینویی شاهد عواقب و آثار منفی بداجرا شدن 

قانون هدفمندی یارانه ها هستیم. 
راهکار چیست؟

 راهی وجود نــدارد جز آنکــه قانــون هدفمندی 
یارانه ها درست اجرا شود. معتقدم از مســائلی که باید در 
بازنگری اجرای این قانون مورد توجه قرار گیرد، آن است 
که در مکانیسم پرداخت یارانه به خانوارها تجدیدنظر شود، 
خانوارهای با درآمد پایین همچنان از یارانه نقدی برخوردار 
و خانوارهای بــا درآمد کافی از این طرح جدا شــوند. این 
کار باید از ابتــدا رخ می داد اما  بی توجهی شــد، هر دولت 
و مجلســی هم که آمد، عزمی  برای اصالح نداشتند چون 
وقتی دولت حاضر می شــد که روند را اصالح کند نزدیک 
انتخابات مجلس بود و نماینــدگان مخالفت می کردند یا 
وقتی که نمایندگان مجلس به مساله اصالح نحوه اجرای 
قانون هدفمندی یارانه ها تاکید داشتند نزدیک انتخابات 
ریاست جمهوری بود و دولت اراده ای برای این کار نداشت 
بنابراین دولت در یک دور باطل قــرار گرفته و هدفمندی 
یارانه ها به جای آنکه مایه گشــایش های اقتصادی برای 
کشور باشــد به معضلی پیچیده تبدیل شــده که روز به روز 
آثار منفی اش بر حوزه تولید و بازار اشتغال بیشتر می شود. 
قطعا امروز نیاز است که اصالحی اتفاق بیفتد و فقط 
اقشاری که نیازمند دریافت یارانه هستند مشمول دریافت 
یارانه شــوند و بخش دیگر منابع به سمت حمایت از تولید 

 اقتصاد



برود تا با رونق تولید، اشتغال زایی شود.
اینکه دولــت قصــد دارد یارانــه 31 میلیون نفر 
را قطع کند، اساســا مکانیســم انجــام این کار 
را در اختیــار دارد؟ دولت آقــای احمدی نژاد نیز 
در ابتــدای اجرای قانــون هدفمنــدی یارانه ها 
می خواســت 10 دهک  درآمدی جامعه را در سه 
خوشــه قرار دهــد امــا در نهایت به ایــن نتیجه 
رســیدند که معیار، مبنا و آمار دقیقــی ندارند که 
براســاس آن خوشــه بندی صحیحــی را انجام 
دهند. حاال دولت آقای روحانی چطور می خواهد 
خانوارهای کم درآمــد را از خانوارهــای با درآمد 

کافی متمایز کند؟
 اینکه از االن عدد پیش بینی کنیــم که یارانه چه 
تعداد افراد جامعــه حذف خواهد شــد، اظهارنظر دقیقی 
نیســت. ابتدا باید شــاخصه ها را معین کرد و بعد براساس 
آن روند پرداخت یارانه اصالح شــود. حاال ممکن اســت 
براساس این شــاخصه ها به 1۵ میلیون، ۲0 میلیون، ۳0 
میلیون یا 40 میلیون نفر یارانــه نقدی اختصاص پید کند 
بنابراین از االن نمی توان اظهارنظر دقیقی کرد. اما درباره 
اینکه سوال شد مکانیسم و زیرســاخت های تشخصی و 
تمیز دادن اقشــار هدف وجود دارد یا خیر؟ پاســخ مثبت 
است. ضمن آنکه وقتی یارانه ها صرف رونق تولید شود، در 
واقع همه آحاد جامعه مشمول آن یارانه خواهند شد چون 

وضعیت اقتصاد کشور بهبود پیدا می کند. 
معتقدم اگر هدفمندی یارانه به همین شکل کنونی 
ادامه پیدا کنــد در آینده نزدیک با تعطیلــی کارخانه های 
زیاد و باالرفتن نرخ بیکاری مواجه خواهیم بود که تبعات 
آن فقط در حوزه اقتصادی محدود نخواهد ماند و به حوزه 
اجتماعی تســری می یابد. در مجموع اصالح مکانیســم 
پرداخت یارانه نقدی اجتناب ناپذیر اســت. امروز کســی 
که در روستا، حاشیه شهرها و مناطق کم برخوردار زندگی 
می کند با کسی که در شمال شــهر تهران ساکن است به 
لحاظ معیشتی وضعیت متفاوتی دارد، آیا صحیح است که 
هر دو آنها از یک میزان یارانه نقدی برخوردار شوند؟ خیر، 
به پرداخت یکســان یارانه نقدی میان همــه آحاد جامعه 
برقراری عدالت نمی گویند، ضمن آنکه شکاف طبقاتی را 

نیز بیشتر می کند.
اما برخی از همکاران شــما در مجلــس با حذف 
یارانه نقدی بخشــی از اقشــار جامعــه مخالف 

هستند.
 من منافع ملی کشور را می بینم. اگر بخواهیم سبد 
رای را درنظر بگیریم باید طوری حرف بزنیم که عامه مردم 
خوششان بیاید. یعنی خیلی صریح و آشکار اعالم کنیم نه 
تنها با اصالح پرداخت یارانه نقدی به مردم مخالف هستیم 
بلکه تاکیــد داریم که رقــم یارانه دو برابر شــود همچنین 
دولت نباید هیچ یک از حامل های انــرژی اعم از بنزین و 
گازوئیل را گران کند و به فکر اخذ مالیات باشــد. کسی از 
این حرف ها می زند که دنبال رای است. اما امروز بر کسی 
پنهان نیســت که اقتصاد کشــور با چالش هــای فراوانی 
مواجه اســت. منابع درآمد عمومی کشور بسیار کم شده، 
در عوض مخارج عمومی بسیار افزایش پیدا کرده بنابراین 
برای آنکه کسری بودجه حداقلی داشته باشیم تا خود این 
مردم آسیب نبینند، باید دست به یکســری اقداماتی زد تا 
هزینه های مربوط به مخارج عمومی کشور کاهش یابد. 
یکی از راه های آن همین اصالح نحوه پرداخت یارانه های 
نقدی است. اگر در سال های گذشــته 400 هزار میلیارد 
تومانی که در بخش توزیع یارانه های نقدی هزینه شــد به 
تولید اختصــاص می یافت، امروز شــاهد چه وضعیتی در 

اقتصاد کشور بودیم؟
مخالفان حذف یارانه بخشــی از اقشار جامعه 
می گوینــد چه تضمینــی وجــود دارد که دولت 

1۷ هزار میلیــارد تومان را در بخــش کمک به 
تولید هزینه کند؟ به نظر می رســد دغدغه آنها 
نیز صحیح اســت. اگر دولت برنامه روشــن و 
شــفافی برای این مســاله ارائه نکند و فقط به 
طرح یکســری وعده های دلگرم کننده بسنده 
کند، با حــذف یارانه بخشــی از جامعــه اتفاق 
خاصی نمی افتد، فقط شــاهد خواهیم بود که 
این رقم بین وزارتخانه ها و اعتبار وزارتخانه ها 
و بین سازمان ها و دســتگاه های زیرمجموعه 
آنها توزیع می شــود و در نهایت به هر دستگاه 
رقم اندکی می رسد که آن هم به احتمال قریب 
بــه یقین صرف برگــزاری همایش، نشســت و 
ســمینار می شود. پاســخ شــما به این نگرانی 

چیست؟
 اگــر بخواهیــم آسیب شناســی کنیــم یکــی از 
ضعف های مجلس شــورای اســالمی، فقدان نظارت یا 
کارآمد نبــودن نظارتش اســت. حتی معتقدیم جلســات 
علنی مجلس کمتر شــود تا نمایندگان وقت بیشــتری در 
حوزه نظارت بگذارند، ما اهرم های بسیار جدی داریم که 
نگذاریم مسیر هزینه کرد اعتبارات بودجه به انحراف برود. 

مجلس باید از اهرم های نظارتی خود استفاده کند.
 موضوع سوال شــما می تواند درباره همه بخش ها 
مصداق پیدا کند. به فرض نحوه اجرای قانون هدفمندی 
یارانه ها اصالح نشــود، وقتی نظارت نباشــد وضعیت در 
بخش های دیگــر نیز همین طــور نابســامان خواهد بود 

کما اینکه قانون هدفمنــدی یارانه ها نیــز می گوید منابع 
حاصل از آزادکردن قیمت حامل هــای انرژی به پرداخت 
نقدی و غیرنقدی یارانه، رونق تولیــد و تأمین هزینه های 
دولت در بخش انرژی تخصیص پیدا کند اما فقط یکی از 
اهداف قانون مورد توجه قرار گرفت. قرار بود طرح جامع 
تأمین اجتماعی به اجرا در آید یعنی مباحث توانمندسازی 
اجتماعی، حوزه ســالمت و حمایت های بیمه ای از مردم 
تقویت شــود اما متأســفانه تمام منابع به پرداخــت یارانه 
نقدی اختصاص یافــت و دیگر ابعاد قانون به فراموشــی 

سپرده شد. 
معتقــدم امروز بایــد برگشــت و قانون را اجــرا کرد. 
مجلس همواره به تصویب بودجه پرداخته، اما اگر نظارت 
نکند و در جایــگاه نظارتی خــود قرار نگیرد بیــن قانون و 
اجرای قانون انحراف به وجود می آید. دیوان محاســبات 
به طور جــدی با اهرم هــای قانونی ای کــه دارد می تواند 

جلوگیری کند و اجازه انحراف از قانون را ندهد.
انتقادی که به دیوان محاسبات می شود همین 
اســت که بیشــتر نقش نوش دارو پس از مرگ 
ســهراب را ایفــا می کند. مثــال روشــن درباره 
این موضوع همان اســت که بعد از 4 ســال تازه 
اعالم می کند 8 هــزار میلیــارد تومــان متأثر از 
اتخاذ تصمیمات اشتباه در دولت نهم و دهم به 
اقتصاد کشور آسیب وارد شد. همین االن آقای 
احمدی نژاد مدعی است که چرا همان زمان دولت 
نهم و دهم چنین گزارش هایی مطرح نبود و حاال 

چنین اعالمی  صورت می گیرد. 
 اینکه قانون چیست و چطور اجرا می شود دو مقوله 

جدا از هم است. بله، در حوزه اجرا ایراد وجود دارد.
شــما می گویید بین روح قانون با اجرای قانون 
فاصله وجــود دارد، اما همواره این طــور بود که 
تا نمایندگان تازه راه یافته بــه مجلس بخواهند 
با حوزه قانونگذاری و نظارت آشــنا شــوند دوره 
نمایندگی شان تمام شده است و باید جای خود 

را به دیگران بدهند.
 کشور بدون مجلس که نمی ماند.

درست است که کشور بدون مجلس نمی ماند، 
اما روند کارها منقطع اســت چون تجربه نشان 

رضا شیران عضو کمیســیون تلفیق بودجه ۹۷ 
مجلس شورای اســالمی می گوید: »امروز که دولت 
برای اصالح نحوه اجرای قانــون هدفمندی یارانه ها 
اعالم آمادگــی کرده بایــد مجلس نیز به این مســاله 
کمک کند تا گــره ای از گره های اقتصادی کشــور باز 
شــود. فایده این کار شــامل حال همه مردم می شود 
وگرنه 4 سال آینده وضعیت به جایی می رسد که نه تنها 
یارانه بخشــی از جامعه حذف می شود بلکه تورم های 
شــدیدی بر کل جامعه تحمیل خواهد شد که حاصلی 

جز فقیرتر شدن مردم نخواهد داشت.« 
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در الیحه بودجه بحث حــذف یارانه ۳0میلیون 
نفر عنوان شــده که این ظلمی بزرگ به مردم اســت. 
متاسفانه هر ساله در همه دولت ها زمان تنظیم الیحه 
بودجه به جــای ایجاد امید در جامعــه و اینکه در این 

اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ۷ ســاله شده 
است. از ابتدای طرح هدفمند کردن یارانه ها با اجرای 
آن به این سبک مخالفت کردم، چرا که بررسی تطبیقی 
کشورهای دیگر نشــان داده بود که این مسیر ما را به 

دولت ها صورت آســان قانون هدفمنــدی یارانه ها 
را دریافت پول و پرداخت آن به مــردم را اجرایی و صورت 
ســخت قانون را رها کرده انــد. با اجرای نادرســت قانون 
هدفمندی یارانه ها منابع سنگینی از کشور هدر رفته است. 
پخش پول به صــورت غیرهدفمنــدی در جامعه عالوه بر 
اینکه منابع هنگفتی از کشور را هدر داده، تاثیری بر زندگی 
مردم نداشــته است. صورت سخت مســاله اجرای قانون 
هدفمنــدی یارانه ها افزایش و اصــالح قیمت حامل های 
انرژی با هدف منطقی شــدن بهای این حامل ها و کاهش 
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داده که ترکیب نمایندگان هر دوره مجلس نسبت 
به دوره قبل دو سوم نمایندگان تغییر می کند.

اگر مکانیزم هــای نظارتی مجلــس را تقویت کنیم 
هر نماینده ای بیاید همین راه را ادامه می دهد اما تاکنون 
به بخش نظارتی مجلس کم پرداخته شــده اســت. حتما 
از این به بعد بایــد ُبعد نظارتی مجلــس جدی تر عمل کند 
و فقط نیز محــدود و متمرکــز به رصد اجــرای چند قانون 
نباشــد. اجــرای همــه قوانین مصــوب باید رصد شــود. 
به طور مشــخص موضــوع یارانه هــا اگر امــروز اصالح 
نشــود مطمئنا 4 ســال دیگر ناگزیر این اتفــاق می افتد. 
هر روز کــه این کار با تأخیر انجام شــود، خســارت جدی 
 به مــردم کشــور مخصوصــا محرومــان و مســتضعفان

 وارد می شود.
برخی معتقدنــد اقدام دولت باعــث ریزش آرا و 
تقلیل پایگاه اجتماعی اش می شــود، نظر شــما 

چیست؟
 از اول چرا روند اجرای قانون هدفمندی یارانه ها 
اصالح نشد؟ چون هر گاه می خواستند به این مساله ورود 
شــود یا انتخابات مجلس شــورای اســالمی یا انتخابات 
ریاســت جمهوری نزدیک بود. آقای نوبخت سال گذشته 
در کمیســیون تلفیق بودجه ۹۶ به نمایندگان قول داد که 
ســازمان برنامه و بودجه بعد از انتخابات ریاست جمهوری 
قانون هدفمندی یارانه ها را درســت به اجــرا درآورد، ولی 

نکرد. 
امروز کــه دولت این مســاله را در الیحه بودجه ۹۷ 
آورده است باید مجلس استقبال کند و بگذارد این اتفاق 
بیفتد و روش اجرای قانون هدفمنــدی یارانه ها اصالح 
شود. تاکنون هر سال با کسری بودجه مواجه بودیم، این 
کسری زمانی با اعتبارات صندوق ذخیره ارزی، گاهی با 
فروش امالک دولت و اســناد و اوراق مالی برطرف شد. 
اخیرا دولت می خواهد این کســری را با واگذاری اوراق 
قرضه و مشارکت رفع و رجوع کند، ۸0 هزار میلیارد تومان 
براساس قانون بودجه ســال ۹۶ اوراق قرضه و مشارکت 

چاپ شد.
 همین امسال سررسید حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان 
اوراق با ســودش است. هر ســال شاهد کســری بودجه 
هستیم و تبعاتش را هم مردم باید پرداخت کنند. بنابراین 
اگر به جای آنکــه ماهانه به هــر ایرانی 4۵ هــزار تومان 
پرداخت شــود منابع به ســمت رونق تولید و حمایت های 
اجتماعی بــرود نفعش به همــه آحاد جامعه می رســد. در 
غیر این صورت حجم کســری بودجه آنقــدر زیاد خواهد 
شــد که فنر تورم درمی رود و یکباره تورم ۲00 درصدی به 
وجود می آید و یک شبه همه فقیر می شوند. مثال روشنش 
بنزین اســت. اگر هر ســال 10 درصد قیمت بنزین گران 
می شد امروز دیگر نیازی نبود که قیمت هر لیتر آن یکدفعه 

افزایش ۵0 درصدی پیدا کند. 
معتقدم قیمت حامل های انرژی اگر براســاس یک 
شیبی آزادسازی می شد مردم نیز براساس درآمدهای شان 
امور خود را تنظیم می کردند، چنین کاری انجام نشــد اما 
یک دفعه و به طور ناگهانی دولت می خواهد قیمت بنزین را 
۵0درصد افزایش دهد. اگر امروز تکلیف یارانه ها را معلوم 
نکنیم مطمئنا 4 سال مجبور به این کار خواهیم شد، اما آن 
زمان تورم های سنگینی به جامعه تحمیل می شود که جز 

افزایش فقر نتیجه دیگری ندارد.
آیا یکدلی و هماهنگی میــان نمایندگان مجلس 
وجود دارد؟ چــون آقــای پورابراهیمــی  رئیس 
کمیســیون اقتصــادی مجلس بــا افزایش ۵0 
درصــدی قیمت بنزیــن مخالفت کرده اســت. 
در موضــوع اصالح نحوه پرداخــت یارانه ها نیز 
گروهی دیگر از نماینــدگان می گویند این اقدام 

دولت موجب فقیرتر شدن جامعه می شود.

 من هم از افزایش قیمت بنزین دفاع نمی کنم. من 
می گویم چون به قانون هدفمندی یارانه ها عمل نکردیم 
دولت مجبور است چنین پیشنهادی بدهد تا بتواند توازن را 
در بودجه برقرار کنند. بخش درآمدهای کشور محدود شده 
و در عوض مصارف و هزینه ها افزایش پیدا کرده اســت. 
راهکار چیســت؟ کاهش مصارف و هزینه ها. آیا می شود 
یک شبه این کار را انجام داد؟ هر کس بگوید می تواند شعار 
داده است. امسال بیش از ۲04 هزار میلیارد تومان دولت 
باید حقوق و مستمری بدهد. مگر می شود حقوق کارکنان 
و بازنشستگان لشکری و کشوری را پرداخت نکند؟ آن وقت 
درآمدهای نفتی چقدر است؟ خیلی باشد 110 هزار میلیارد 
تومان می شــود. درآمدهای مالیاتی چقــدر خواهد بود؟ 
حداکثر 1۳0 هزار میلیارد تومان می شود. پس باید چه کار 
کرد؟ آیا باید از صندوق توســعه ملی برداشت؟ خیر چون 
امکانش نیســت. امروز دیگر چیــزی درون این صندوق 
باقی نمانده است. پس در کشوری که دولتش 400 – ۵00 
هزار میلیارد تومان بدهکار است و ۶00 هزار میلیارد تومان 
پــروژه نیمــه کاره دارد، صندوق های بازنشســتگی اش با 
مشــکل مواجه شــدند باید چه کار کرد؟ راهی نیست جز 
آنکه به اجرای متن قانون هدفمنــدی یارانه ها برگردیم و 
رویه گذشته را تغییر دهیم. توزیع یکسان یارانه نقدی بین 
همه آحاد جامعه عقالنی نیست. البته دولت باید به طبقات 
محروم و مســتضعف جامعه توجه کند تــا همچنان مورد 

حمایت قرار بگیرند.
 صندوق های بازنشســتگی امروز وضعیت مطلوبی 
ندارند. از من نماینده تا آقای وزیر دخالت های بیجایی در 
کار صندوق های بازنشستگی کردند، نگذاشتند روال عادی 
بر نحوه اداره این صندوق ها حاکم باشــد. به عبارت دیگر 
این صندوق ها حیاط خلوت دولت ها شدند، دولت ها دست 
در جیب آنها کردنــد و به تدریج وضعیــت این صندوق ها 
طوری شــد که از آالرم و هشدار هم گذشــته است. امروز 
باید قانون مربوط به صندوق های بازنشســتگی را اصالح 
کرد، امکان دخالت دولــت در امور ایــن صندوق ها را به 
حداقل ممکن رســاند. ضمن آنکه دولت موظف باشد که 
بدهی خود را به ایــن صندوق ها بپردازد تــا صندوق های 
 بازنشســتگی بتواننــد تصمیــم بگیرنــد و خودشــان را 

اداره کنند. 
صندوق بیمه تأمیــن اجتماعی بیــش از 100 هزار 
میلیارد تومان از دولت طلب دارد. دولت چرا بدهی خود را 
به تأمین اجتماعی پرداخت نکرد؟ چون در بودجه کسری 
دارد. این بدهی ها روی هم انباشته شد، از طرفی سال به 
سال آمار بازنشســتگان افزایش پیدا می کند و مشکالت 
صندوق هــای بازنشســتگی پیچیده تر می شــود یعنی نه 
تنها نمی توانند طلب خــود را از دولت بگیرنــد، ثانیا براثر 
دخالت هایی که در امور آنها می شود امکان تصمیم گیری 
پیدا نمی کنند ثالثا هزینه های آنها هر سال بیشتر می شود 

چون آمار بازنشستگان افزایش پیدا می کند.
 مــن معتقــدم اداره حوزه اقتصــادی بــا اداره حوزه 
سیاســی بســیار فرق دارد. اگر در حوزه سیاسی اشتباهی 
صورت گیرد کافی اســت که آن تصمیم اشــتباه اصالح 
شــود ولی در حوزه اقتصادی وقتی به تصمیم اشــتباهی 
پی ببرند تا بخواهند آن را اصالح و بــه نقطه اول برگردند 
حداقل ۲ سال زمان طول می کشد، بنابراین نباید مبتنی بر 
رای به موضوع رسیدگی به مسائل و معضالت اقتصادی 

نگریست. 
اگر فقط براســاس گرفتــن رای از مــردم بخواهیم 
سیاســت های غلط اقتصــادی را ادامه دهیــم در نهایت 
جامعــه و مــردم آســیب می بیننــد، بنابراین اگر دلســوز 
مردم و کشــور هســتیم باید به اصــالح امــور اقتصادی 
 بپردازیــم و هزینه هــا و مخــارج عمومــی کشــور را

 کم کنیم.  
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بودجه مشکالتشان کمتر می شود، صحبت از حذف یارانه 
و طرح مسائلی می شود که موجب ایجاد استرس و ناامنی 
ذهنی مــردم می شــود. یارانه ها از محــل افزایش قیمت 
حامل های انرژی تامین می شود و در حال حاضر دولت از 
این محل ۸0 تا ۸۵ هزار میلیارد تومان درآمد دارد که تنها 
یک سوم آن یعنی حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان به عنوان 
یارانه نقدی به مردم پرداخت می شــود. صحبت من این 
است که دو سوم مابقی چه می شود که همیشه دولت برای 

کاهش هزینه ها سراغ حذف یارانه مردم می رود؟ 
در حال حاضر باتوجه به پیش بینــی افزایش قیمت 
حامل های انــرژی در الیحه بودجه ســال 1۳۹۷، میزان 
درآمد دولت از محل افزایــش قیمت حامل های انرژی به 
بیش از 100 هزار میلیارد تومان می رسد، اما از سوی دیگر 
دولت به دنبال کاهش یارانه بگیران اســت. همه دولت ها 

اشتباه خواهد کشید و همین طور هم شد. قانون هدفمندی 
در 14 ماده تدوین شده است. در این 14 ماده مسیر اجرای 
قانون مشخص است اما در اجرا دولت ها مسیر اشتباهی را 
طی کردند و نتیجه اجرای قانون قابل قبول نیســت. طبق 
قانون ۵0 درصد درآمد حاصل از اصالح قیمت حامل های 
انرژی باید به صورت یارانه نقدی به خانوار پرداخت شود، 
۳0 درصد به صنعت و ۲0 درصد برای دولت باشد. این نکات 
هر سال در بودجه سنواتی لحاظ می شود. از ابتدای اجرای 
قانون هدفمند کردن یارانه ها به انحراف رفته است و میزان 
پرداخت یارانه های نقدی بیش از میزان کسب درآمده بوده 
است، ۲۷ هزارمیلیارد تومان کسب درآمد و حدود 40 هزار 
میلیارد تومان برای یارانه نقدی پرداخت می شود که برای 
جبران این تفاوت از بانک ها اســتقراض می شــود. برای 
اجرای دقیق قانون هدفمندی یارانه ها باید اصالح ساختار 
اداری، اصالح ساختار بانکداری و گمرکی صورت گیرد، اما 

مصرف سوخت بود، اما نه تنها افزایش قیمت ها متناسب 
انجام نشــد، بلکه تاثیری بر میزان مصرف و صرفه جویی 
مردم نداشــت. دراین قانون ســهمی  برای تولیــد در نظر 
گرفته شــده بود، به نحوی که 10 درصــد از منابع اجرای 
قانون به تولید داده شــود که باتوجه به عملکرد ســال ۹۶ 
تصور نمی کنم حتی نیم درصــد به تولید یارانه ای پرداخت 
شــده باشــد. قانون هدفمندی یارانه ها به طور کامل اجرا 
نشده است. هرگز قانون هدفمندی یارانه ها به طور کامل 
اجرا نشده است که بدانیم قانون ایراد دارد یا خیر، بنابراین 
به نظر می رسد در اجرا مشکالتی وجود دارد. البته دولت در 
الیحه بودجه سال ۹۷ به دنبال آن است که پرداخت یارانه 
40 میلیون نفــر را قطع کند و تنها بــه 40 میلیون نفر یارانه 
نقدی پرداخت کند، اما مکانیزم اجرایی آن مبهم اســت. 
باید مشخص شود با چه شــاخصی 40 میلیون از دریافت 

یارانه محروم می شوند.
باید مشــخص شــود یارانه نقــدی 40 میلیون دیگر 
چه رقمی می شــود و با صرفه جویی پرداخــت 40 میلیون 
نفر یارانه چه برنامه هایی دارد و کجــا آن را هزینه می کند. 
متاسفانه دولت های تنبل همیشــه صورت آسان قوانین را 
اجرا می کنند و این موضوع در خصوص قانون هدفمندی 

یارانه ها نیز صدق می کند.  

همواره با شعارها و وعده های کلی سعی در کوچک کردن 
سفره مردم دارند، اما تنها ســفره مردم کوچک می شود و 
آن شعارها محقق نمی شود. شــعارها و وعده های کلی، 
»ســیاه چاله های بودجــه ای« هســتند که هر چــه برای 
تحقق شــان در آنها پــول ریخته شــود بلعیده شــده و ُپر 
نمی شوند و فقط در این میان سفره مردم کوچکتر می شود. 
متاســفانه همه دولت ها به جای اینکــه در الیحه بودجه 
از ولخرجی و هزینه هــای جاری خود کم کننــد، همواره 
دست روی قطع یارانه مردم و کاهش بودجه های عمرانی 
می گذارند. سوال من به عنوان نماینده مجلس این است 
که آن دو سوم درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل های 
انرژی که رقم قابل توجهی اســت کجا می رود؟ به عنوان 
عضو کمیســیون امنیت ملی مجلس نســبت به کوچکتر 
شدن سفره مردم هشدار می دهم و می گویم نباید با سفره 

در حال حاضر دراین موضوعات ضعف عملکردی داریم. 
تدوین قانون هدفمندی یارانه ها بزرگترین اشتباه مجلس 
هشتم و دولت وقت بود. هدفمندی یارانه ها با هدف کنترل 
مصر و کاهش فاصله غنی و فقیر اتفاق بسیار خوبی است 
اما در حــال حاضر این قانــون به صورت پول پاشــی اجرا 
می شــود. در طول هفت ســال اجرای قانون هدفمندی 
یارانه ها باید اعتباری به تولید داده می شــد اما فقط یارانه 
نقدی به بخش خانوار اختصاص یافت، این درحالی است 
که طبــق بررســی های صورت گرفته خانوارهــای زیادی 
اســتحقاق دریافت یارانه را ندارند، امــا دولت ها به بهانه 
انتخابات و اعتراضات اجتماعی، ریسک حذف یارانه نقدی 

مردم شوخی کرد و به بهانه تحقق چند وعده کلی سفره 
مردم را کوچک کرد.

مجلس نبایــد زیر بار ظلم قطع یارانــه ۳0 میلیون 
نفر بــرود و بایــد از دولــت بخواهد هزینه هــای جاری 
خــود را کاهش دهــد. دولت ابتدا ســعی داشــت این 
ظلم را به بهانه کمک به زلزله زدگان اســتان کرمانشــاه 
انجــام دهــد و درگام اول از یارانــه مردم کاســته و بعد 
آن را قطع کند، امــا ما اجازه نمی دهیم به اســم کمک 
بــه زلزلــه زدگان اســتان کرمانشــاه یارانه مــردم قطع 
شــود. دولت به جــای بودجه عمرانــی کشــور باید از 
هزینه های جاری خود کم کند. کمیســیون تلفیق باید 
در این زمینه شفاف ســازی کند که این ســیاه چاله های 
 سیری ناپذیر در هزینه های جاری چطور عمده اعتبارات 

کشور را می بلعند؟  

دهک های بــاال را نمی پذیرد. در الیحــه بودجه حذف 
یارانه بگیران دیده شده اما این مهم است که مبلغ حاصل 
از حذف یارانه در چه بخشــی هزینه می شود، متاسفانه 
عملکرد بودجه سال ۹۶ نشان از عملکرد ناموفق دولت 
در تخصیص بودجه بوده است. در بودجه ۹۶ مقرر شده 
بود که 10۸ هزار میلیارد تومــان برای هزینه های جاری 
و ۷ هزار و ۸00 میلیون تومــان برای پروژه های عمرانی 
اختصاص یابد، اما ۹۳ درصد بودجه جاری و تنها ۷ درصد 
بودجه عمرانی تامین شد که وضعیت نگران کننده است 
و بعید می دانیم دولت تا پایان سال بتواند بودجه عمرانی 

را به طور کامل تخصیص دهد.  
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رقابت سخت
به نظر می رسد جنگ تمام عیاری قرار است در انتخابات کمیته ملی المپیک 
به راه بیفتد. آنجا که هاشــمی به این ســادگی ها قصد نــدارد از رده اول مدیریت 
ورزشی در کشور کنار برود و کار را به گزینه دلخواه دولت بسپارد و البته در سوی 
مقابل وزارت ورزش و سلطانی فر هم اصال عالقه مند نیستند هاشمی به راه خودش 

در کمیته ادامه بدهد.« ورزش

طبق قانون کمیته بین المللی المپیک، زمان برگزاری 
انتخابات کمیته ملی المپیک کشــورها باید از دو ماه قبل 
به اطالع IOC برســد. کمیته ملی المپیک هم در نشست 
هیات اجرایی خود، ساعت 14 بعد از ظهر 25 دی را برای 
برگزاری مجمع انتخاباتی مشخص کرد اما در گام نخست 
مهمترین چالش پیش روی کمیته برای برگزاری انتخابات 
بحث اساســنامه بود؛ اینکه انتخابات قرار اســت با کدام 

اساسنامه برگزار شود؟
 کمیته ملی المپیک بارها اعالم کرد به دنبال برگزاری 
انتخابات با اساسنامه جدید است و حتی کیومرث هاشمی 
پیش بینی کرد اساســنامه جدید به انتخابات برســد اما از 
آنجا که هنوز خبری از تصویب اساســنامه جدید در هیات 
وزیران نیســت و باید پس از آن نیز پروسه تایید اساسنامه 
در مجمع عمومی و ســپس تصویب نهایی توسط IOC را 
هم پشت بگذارد،بنابراین خیلی ها رسیدن آن را به مجمع 
انتخاباتی بعید می دانند و به نظر می رسد انتخابات با همان 
اساسنامه قدیمی برگزار می شود.اگر انتخابات با اساسنامه 
قدیمی برگزار شــود، چالش پســت خزانه داری پیش روی 
کمیته ملی المپیک اســت. در اساسنامه جدید، انتخابات 
خزانه دار حذف شده و خزانه  دار به پیشنهاد رئیس کمیته و 
تائید هیأت اجرایی با تنفیذ مجمع عمومی برای 4 سال و تا 

پایان دوره هیأت اجرایی منصوب می شود.

تیتر   یک

بازی هاشمی
چالش های وزارت ورزش برای اداره کمیته المپیک

اما براساس اساسنامه قدیمی، پست خزانه داری هم 
در انتخابات وجود دارد و این یعنــی دوباره چالش. چراکه 
طبق قانون ریاست فدراسیون و خزانه داری شغل محسوب 
می شوند. از این رو هر رئیس فدراسیونی بخواهد برای این 
پست کاندیدا شود باید از سمتش استعفا دهد. این اتفاق 
یعنی تکرار ماجرای شــجاعی در خزانه داری و مشکالتی 
که وجود داشت.بنابراین باید دید کمیته ملی المپیک برای 
این مســاله چه تصمیمی می گیرد و باالخره تکلیف پست 

خزانه داری چه می شود.
پــس از برگزاری انتخابات کمیســیون ورزشــکاران 
شهنازی دبیرکل کمیته ملی المپیک اعالم کرد قطعا یک 
نفر از اعضای کمیســیون با حق رای عضو هیات اجرایی 
می شود و شش نفر از آنها در انتخابات کمیته ملی المپیک 
حضور دارند. با این حساب نقش کمیسیون ورزشکاران در 
انتخابات مطابق اساسنامه جدید خواهد بود و حاال باید دید 
در زمان انتخابات کمیته ملی المپیک این موضوع عملی 

می شود یا نه.
اما در نهایت تصویــب آیین نامه انتخاباتی توســط 
هیات اجرایی تکلیف برخی مسائل را روشن می کند. هیات 
اجرایی باید در این یک ماه آینده تکلیف آیین نامه انتخاباتی 
را هم مشخص کند باتوجه به اینکه فعال از اساسنامه جدید 
خبری نیست، به نظر می رسد باید همان آیین نامه انتخاباتی 

قبلی مورد بررسی و اصالح قرار گیرد. ریشه آنچه که امروز 
انتخابات کمیتــه ملی المپیک را به ســوژه داغ رســانه ها 
تبدیل کرده اســت به اتفاقات دو سال گذشته برمی گردد. 
آنجا که مدیران ورزش کشور از ضرورت اصالح اساسنامه 
کمیته ملی المپیک ســخن گفتند و اســتارت این کار نیز 
زده شــد. اصلی ترین هدف اصالح کنندگان اساسنامه اما 
چه بود؟ آنها تــالش می کردند نقش دولــت در انتخابات 
مجامع فدراسیون های ورزشــی کمرنگ شود. اساسنامه 
در واقع نخســتین چالش جدی کمیته ملــی المپیک بود. 
اما نکته جالب اینجاست که کار اساســنامه این کمیته که 
قرار بر اصالح آن بود با گذشت بیش از ۹ ماه هنوز به اتمام 
نرسیده و از کمیسیون اجتماعی دولت بیرون نیامده است 
و در این بین خیلی هــا وزارت ورزش را مســبب اصلی این 

تاخیر می دانند.
اما بخش مهمی  از موضوعاتی که اخیرا به اساسنامه 
کمیته ملی المپیک مربوط می شــود به کیومرث هاشمی 
برمی گردد. او فردی اســت که در انتخابــات قبلی کمیته 
با حمایت و البته کنار کشــیدن محمود گودرزی به پســت 
ریاست کمیته ملی المپیک رسید. در واقع او حمایت وزیر 
پیشــین ورزش را همراه خود داشــت و موفق شد بر مسند 
ریاست کمیته تکیه بزند. هاشمی در میانه بازی کرد. کاری 
که در آن تبحر دارد. بنابراین هم رای علی آبادی را داشت 
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مدیون من خواهند شد
گفت وگو با مصطفی هاشمی طبا

یاس برای برانکو، امید برای رقبا
پرسپولیس روزهای بدی را پشت سر می گذارد

برانکو احساس تنهایی می کند؟
درباره پرسپولیس پر ماجرا

شــدن صالحی امیری در کمیته ملی المپیک ندارد و حتی 
 بی میلی هایی نیز در این زمینه نشان داده است.

 با این حســاب خیلی ها معتقدند کیومرث هاشــمی 
بازنده انتخابات پیش رو خواهد بــود. هر چند برای صدور 
رای در این زمینه یا گمانه زنی بهتر درباره این انتخابات باید 

ارنج وزارت ورزش را نیز در نظر گرفت.
با همه اینها هفته گذشته ایسنا در گزارشی نسبت به 
سوال هایی که از سوی کمیته ملی المپیک  بی پاسخ مانده 
است واکنش نشان داد و نوشت: با وجود اینکه سوال های 
بی شماری در مورد انتخابات کمیته ملی المپیک وجود دارد 
اما مسئوالن این کمیته ظاهرا تصمیم گرفته اند همچنان 

سکوت را به شفاف سازی  ترجیح دهند.
انتخابات کمیتــه ملی المپیک نزدیک اســت اما در 
آستانه این انتخابات مسائل مختلفی وجود دارد که نیازمند 
پاسخگویی شفاف است، با این حال مسئوالن کمیته ملی 
المپیک همچنــان  ترجیح داده اند پاســخ روشــنی به این 

مسائل ندهند و سکوت اختیار کنند.

  تکلیف نامه IOC چه شد؟
در آســتانه انتخابات گفته شــد کمیتــه بین المللی 
المپیک نامه ای ارســال کرده مبنی بر اینکه چرا انتخابات 
با اساسنامه جدید برگزار نمی شــود اما مشخص نشد واقعا 
موضع کمیتــه بین المللی المپیک چه بــوده و کمیته ملی 

المپیک ایران چه پاسخی برای آن نامه داشته اند.

  خبرگان ورزشی برچه مبنایی انتخاب شد؟
خبرگان ورزشی از دیگر مسائلی است که با انتخاب آن 
حرف و حدیث های فراوانی به وجود آمد که مبنای انتخاب 
این افراد چه بوده اســت؟ حتی رفت و آمدهایی هم پس از 
این انتخاب نفرات انجام گرفت که اصال مشخص نشد چرا 
فردی باید انتخاب شود که بالفاصله بخواهد انصراف دهد. 
در این میان بحث احتمال حضور نداشتن صالحی امیری 
هم در انتخابات مطرح شده که اگر واقعا این اتفاق رخ دهد 
باید از مســئوالن کمیته ملی المپیک پرسید که چرا باید از 
ابتدا و بدون بررسی او را به عنوان یکی از اعضای خبرگان 
ورزشــی معرفی کنند که اکنون مشخص شــود  ترجیح او 

حضور در پست دیگری غیر از کمیته ملی المپیک است؟
 

  کمیسیون ورزشکاران و اساسنامه جدید
با توجه به اینکــه انتخابات طبق اساســنامه قدیمی 
 برگزار می شــود، بنابراین خزانه دار هم در انتخابات کمیته 
ملی المپیک انتخاب می شــود امــا از آن طــرف در مورد 
کمیسیون ورزشکاران طبق اساســنامه جدید عمل شده، 
یعنی این کمیســیون عالوه بر اینکه نفرات خــود را برای 
حضور در انتخابات معرفی کرده حتی  هادی ساعی را هم 
به عنوان عضو هیات اجرایی انتخاب کرده اســت. اکنون 
این سوال پیش می آید که مجمع چنین چیزی را می پذیرد 
که اساســنامه جدید را تایید نکرده اما در مورد کمیســیون 

ورزشکاران مطابق اساسنامه جدید رفتار شود؟
آیین نامــه انتخابــات کمیتــه المپیک هــم از دیگر 
مســائلی اســت که حرف و حدیث های زیادی را به همراه 
داشته است. چهار سال پیش که کیومرث هاشمی به عنوان 
رئیس کمیته ملی المپیک انتخاب شد قرار شد این آیین نامه 
را که اعتراضات زیادی به آن وارد شد، اصالح کند. سوال 
این است که کدام آیین نامه مالک برگزاری انتخابات آینده 

خواهد بود و چه مواردی از این آیین نامه اصالح شده است؟ 
چه مواردی در آیین نامه ســابق به عنوان مشکل شناسایی 
شده و چه مواردی اصالح شده، آیا این اصالحات بر اساس 

اصل  بی طرفانه ویرایش شده است؟
به جز موارد ذکر شــده، ســوال های زیاد دیگری هم 
پیرامون رویه ها و روش های تعریف شــده برای انتخابات 
پیش رو وجود دارد که مسئوالن کمیته ملی المپیک به جای 

پاسخگویی  ترجیح داده اند فعال سکوت کنند.

  حرف های عجیب  هاشمی
هفته گذشته کیومرث هاشــمی حرف های جالبی را 
مطرح کرد. او در واکنش به سوالی مبنی بر مهندسی شدن 
انتخابات کمیته ملی المپیک این شــائبه را تکذیب نکرد 
و گفت: »تعامل از نظر من اشــکالی ندارد. کار تمام شده 

است و صالحی امیری هم در انتخابات شرکت می کند.«
او گفــت: »در دوره مدیریت حال حاضــر در وزارت 
ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک به دنبال این هستیم تا 
انتخابات سالم و آزادی داشته باشیم. هماهنگی ها در سطح 
باالیی قرار دارد و اعتقاد داریم که منافع ملی باید در اولویت 
قرار بگیرد. همیشــه در زمان های انتخابات تنش هایی به 
وجود آمده است، اما تمام تالشــمان را به کار بسته ایم که 

این تنش ها وجود نداشته باشد و آن را از بین ببریم.«
او با اشــاره به ایجاد برخــی شــائبه ها مبنی بر اینکه 
کمیته ملی المپیک قرار اســت با کدام اساســنامه برگزار 
شود، گفت : »اساســنامه جدید که حالت پیش نویس دارد 
و در اختیار هیات وزیران اســت باید مراحل قانونی خود را 
در داخل و خارج از کشــور طی کند که به انتخابات کنونی 
نمی رســد. برای اینکه شــبهه ای ایجاد نشــود با معاونت 
قانونگذاری مجلس شورای اسالمی مشاوره ای داشته ایم 
و کتبا اســتعالم کرده ایم کــه آنها نیز در جــواب گفتند که 
انتخابات را می توانید مطابق با آخرین اساسنامه خود برگزار 
کنیم. از طرف دیگر نیــز از IOC نظر خواهی کرده ایم که 
آنها هم همین موضوع را تایید کرده انــد. بنابراین آخرین 
اساسنامه مالک عمل ما در برگزاری انتخابات کمیته ملی 
المپیک خواهد بود که نه مراجع داخلی و نه IOC مشکلی 

با آن ندارند.«
رئیس کمیته ملی المپیک در ادامه  نشســت خود با 
رسانه ها با بیان اینکه اعضای مجمع کمیته ملی المپیک نیز 
اساسنامه این کمیته  را مالحظه کرده اند، خاطر نشان کرد: 
»ما در تاریخ 22 مرداد ماه ســال ۹۶ طی نامه ای رسمی به 
اعضای مجمع اساسنامه را ارائه دادیم که آنها نیز آن را مورد 
تایید قرار دادند. حال یکسری شبهه ایجاد می کنند که چرا 
اساسنامه ابتدا به IOC ارسال شده است خب این موضوع 
دست ما نیست و این را قانون IOC به ما می گوید. بر اساس 
تصمیم گیری ای که در اجالس سال 2۰۰۹ کپنهاگ گرفته 
شد، اعالم شده است که کمیته بین المللی المپیک باید نظر 
اولیه در قبال اساسنامه کشورها را داشته باشد. سپس بعد 
از آن به مجمع ارائه کند که ما نیز همین کار را انجام دادیم. 
بنابراین چیــز پنهانکاری ای نداریم. مگر می شــود چیزی 
را در ورزش پنهــان کرد؟ ما مر قانــون را رعایت کرده ایم و 
ان شــاء الله پس از آغاز به کار کمیته ملی المپیک در دوره 
جدید پیش نویس اساسنامه جدید مورد پیگیری قرار گیرد 

و به سرانجام برسد.«
هاشمی  در ادامه  درباره برخی انتقادها مبنی بر اینکه 
چرا صالحی امیری به عنوان یک فرد سیاسی توانسته است 

و هم حمایــت گــودرزی را. او در ادامه راه امــا با گودرزی 
دچار تنش هایی شد. نتیجه آن شــد که رابطه کمیته ملی 
المپیک و وزارت ورزش به شرایط قبلی برگشت و تنش ها در 
رسانه ها هر روز بیشتر شد. اما هاشمی خوش شانس تر از 
این حرف ها بود. برنده آن نزاع کسی نبود جز خود  هاشمی. 
آنجا که دولــت به این نتیجه رســید که محمــود گودرزی 
بایــد از وزارت ورزش برود. گودرزی رفت تا هاشــمی فضا 
را برای مستقل شــدن کمیته مســاعدتر و هموارتر ببیند. 
وقتی ســلطانی فر به جای گودرزی بــه وزارت ورزش آمد 
موضع هاشــمی اما همان بود که قبال در رابطه با گودرزی 
امتحانش کرده بود. او مدارا و تعامــل را در پیش گرفت و 
سعی کرد رابطه کمیته ملی المپیک را با وزارت ورزش ترمیم 
کند. این دوســتی تا جایــی پیش رفت که هاشــمی برای 
ســلطانی فر مراســمی  برگزار کرد تا از او تقدیر کند. جالب 
بود. وزیری که تنها چنــد ماه بود به ورزش آمــده بود مورد 
تقدیر رئیســی قرار می گرفت که قاعده بــازی را به خوبی 
می دانست اما این خوش شانسی آنجایی به پایان رسید که 
در انتخابات ریاست جمهوری، کیومرث هاشمی خود را با 
ستاد انتخاباتی رئیسی همراه کرد و این عالمت مشخصی 
بود برای دولت روحانی. با این حساب بعد از انتخاب دوباره 
روحانی شــمارش معکوس برای کنار گذاشــتن کیومرث 

هاشمی آغاز شد.

  مساله هاشمی طبا
او می توانســت به انتخابات بیاید. بــه این دلیل که 
او عضو هیات رئیســه فدراسیون ژیمناســتیک است. اما 
آیا وزارت ورزش و ســلطانی فر برای کمک به هاشمی طبا 
آمادگــی دارند؟ آیــا او را همراهی خواهند کرد؟ ســوال ها 
طور دیگری هــم مطرح می شــود؛ آیا هاشــمی طبا برای 
اصالح طلبان مهره ای ســوخته تلقی می شود که در برهه 
انتخابات توانســت نقش حامی  روحانــی را ایفا کند و حاال 
دیگر نیازی به همکاری بیشتر با این مدیر با تجربه احساس 
نمی شــود؟ آیا ســلطانی فر به این دلیل که ســال ها پیش 
معاون هاشمی طبا بوده اســت اکنون رئیس قدیمی اش را 
بهترین گزینه برای ریاست کمیته ملی المپیک می داند؟ 
شواهد نشــان داده ســلطانی فر عملگراتر از این حرف ها 
اســت که به این راحتی ها بــازی بعــدی اش را فاش کند. 
به خصوص اینکه موضع وزارت ورزش در انتخابات کمیته 
ملی المپیک شباهت زیادی به موضع دولت در انتخابات 
ریاست جمهوری دارد. یعنی وزارت ورزش سعی دارد نامزد 
در سایه را پیش بفرســتد و در نهایت گزینه اصلی و مد نظر 

خود را روی صندلی ریاست کمیته بنشاند.
اما در سوی مقابل کیومرث هاشمی با نزدیک شدن به 
صالحی امیری سعی کرده بازی وزارت ورزش را به هم بزند. 
اتفاقی که بعید است موفقیتی در آن به دست بیاید. اکنون 
کیومرث هاشمی، رئیس فعلی کمیته ملی المپیک به عنوان 
گزینه ای برای ریاست مطرح نیســت، اما شاید باید پست 
دیگری را برای او کنار گذاشــت. هاشــمی ارتباط خوبی با 
صالحی امیری دارد، از این رو کاندیدا شدنش برای گرفتن 
یک پست دیگر در کمیته ملی المپیک بعید به نظر نمی آید.
دبیرکلی پستی است که صحبت از کاندیدا شدن هاشمی در 
آن وجود دارد. البته در این بین از مدت ها پیش اسم یکی 
از روسای فدراسیون های رزمی هم مطرح بوده است.البته 
صحبت از کاندیدا شدن هاشمی در پست نایب رئیسی هم 
چندان دور از ذهن نیست اما دولت اساسا نظری روی رئیس 
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تحت عنوان کارشناس خبره ورزشــی صالحیت حضور در 
انتخابات ریاســت کمیته ملی المپیک را از ســوی هیات 
اجرایی این کمیته  کسب کند، خاطر نشان کرد: »بر اساس 
تبصره »پنج« مــاده »پنج« اساســنامه کمیته  بین المللی 
المپیک، روسای کمیته  ملی المپیک در کشورهای مختلف 
می توانند به صالحدید خود از میان مراجع دولتی نمایندگانی 
را برای حضور در انتخابات ریاســت کمیتــه ملی المپیک 
معرفی کنند که بر این اساس نیز ما صالحی امیری را معرفی 
کرده ایم. این یک بحث رایج در دنیا است. انصافا در کشور 
ما انتخابات به بهترین شکل برگزار می شود. ما این موضوع 
را دوســتانه در هیات اجرایی کمیته ملــی المپیک مطرح 
کرده ایم که با استقبال تک تک آنها مواجه شده ایم. البته 
خیلی از افراد را داریم که واجد شرایط هستند، اما به  هر حال 
سلیقه این بوده است. مثال مشحون نیز به عنوان کارشناس 
آموزش و پرورش ۳۰ سال معلم ورزش بوده است و تک تک 
اعضا به او رای داده اند. البته صالحی امیری در سطوح باال 
حضور داشته و مدتی نیز سرپرست وزارت ورزش و جوانان 
بوده است. اساسنامه IOC هم به ما این اجازه را داده است 
تا از مراجع دولتی افرادی را که احســاس می کنیم به درد 

ورزش می خورند را وارد کنیم.«
رئیس کمیتــه ملی المپیــک در ادامــه   اضافه کرد: 
»اتفاقا من باید در این باره معترض باشم، اما نمی دانم چرا 
برخی ها چنین مســائلی را مطرح می کنند. شما می توانید 
در ادوار بعد از انقالب را هــم ببینید که چه افرادی کاندیدا 
شــده اند خب این موضوع ســلیقه اســت. بــه عقیده من 
صالحی امیری مدیری شایســته اســت که می تواند منشا 

خدمت به ورزش ایران باشد.«
هاشمی  در پاسخ به این ســوال که بسیاری از اهالی 
ورزش معتقدنــد بحث معرفــی صالحی امیــری به عنوان 
کارشناس خبره ورزشی به این خاطر بوده که با شما به توافق 
رسیده است دبیرکل کمیته ملی المپیک شوید، گفت : »فکر 
می کنم در مقطع کنونی در هیچ پستی کاندیدا نشوم بهتر 
اســت. اصال اگر این موضوعی که شما می گویید صحت 
داشته باشد مگر ایرادی دارد. اینکه با هم هماهنگ باشیم 
کار بدی نیســت. ما باید در راســتای مصالــح ورزش قدم 

برداریم.«
وی در ادامــه  و در پاســخ به این ســوال که برخی ها 
معتقدند این انتخابات مهندسی شــده است، خاطر نشان 
کرد: »در گذشته اگر تعاملی صورت نمی گرفت و حواشی 
زیاد می شــد خیلی ها انتقاد می کردند. اکنــون که تعامل 
صورت گرفته است و همگی بر اساس مصالح ورزش ایران 
و منافع ملی قدم برداشــته ایم و هیچ تنشی وجود ندارد باز 
هم انتقاد می کنند. سال آینده بازی های آسیایی جاکارتا را 
پیش رو داریم و با این شرایطی که در آن قرار داریم بهترین 
مصلحت این بود که انجام شد.« رئیس کمیته ملی المپیک 
درباره برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکــه صالحی  امیری از 
معاونت فرهنگی شهرداری استعفا نمی دهد تا در انتخابات 
حاضر شــود، گفــت : »صالحی امیری می توانــد کاندیدا 
شــود و اینکه این کار را انجام دهد یا خیر دســت خودش 
 است، اما شرایط برای ورود او مهیاست و کار تمام شده و او 

می آید.«
این در حالی است که صالحی امیری درباره حضورش 
در انتخابات کمیته ملی المپیک تاکید کرده است: »در این 

زمینه حرفی ندارم!
به نظر می رســد جنــگ تمام عیــاری قرار اســت در 
انتخابات کمیته ملی المپیک به راه بیفتد. آنجا که هاشمی 
به این ســادگی ها قصد ندارد از رده اول مدیریت ورزشــی 
در کشــور کنار برود و کار را به گزینه دلخواه دولت بسپارد و 
البته در ســوی مقابل وزارت ورزش و سلطانی فر هم اصال 
عالقه مند نیستند هاشــمی به راه خودش در کمیته ادامه 

بدهد.«  

انتخابات کمیته ملــی المپیک این روزها با حرف 
و حدیث های فراوانی همراه شده است. عده ای 
معتقدنــد وزارت ورزش یــا بهتــر بگوییم آقای 
ســلطانی فر طبق مدلی که محمــود گودرزی در 
دوره قبل بدان عمل کرد، در انتخابات کمیته ملی 
المپیک مداخله نکنــد. البته عدم مداخله وزارت 
ورزش در دوره مدیریتی آقــای گودرزی ادعایی 
بود کــه خــود ایشــان و همراهان شــان مطرح 
می کردند. آیا واقعا انتخابات مســتقلی در دوره 

قبل برگزار شد؟
 من فکر می کنم در دوره قبلی هم شــاهد برگزاری 
انتخاباتی مستقل و درست نبودیم. شرایط نامناسبی حاکم 
بود و در همان مقطع نیز بنده تعجب می کردم که مدیران 
ورزش مدعی می شــدند انتخابات کمیته ملی المپیک در 

نهایت استقالل و رعایت موازین قانونی برگزار می شود.
جالب است که شــما به دفعه قبل اشــاره می کنید. 
چون الاقل مدیران ورزش کشور چنین اعتقادی نداشتند. 
محمود گــودرزی و معاونان ایشــان تاکیــد می کردند که 
انتخابات کمیتــه ملی المپیک در نهایت ســالمت برگزار 
شده و وزیر ورزش بر خالف رویه ادوار گذشته این بار پای 
خود را از انتخابات بیرون کشیده است.نه. این طور نبود. 
بر حسب تقاضای من ایشــان آیین نامه انتخابات را برای 
معاون حقوقی دفتر رئیس جمهور فرستادند. دفتر معاونت 
حقوقی رئیس جمهور این گونه پاســخ داد که آیین  نامه در 
رابطه با اساسنامه انحراف دارد و باید مواردی اصالح شود. 
حتی قید کردنــد که دقیقا چه مواردی باید اصالح شــود. 
البته متاســفانه آقای گودرزی به این نامــه اصال توجهی 
نکردند. در مجمع هم نظرشان را از طریق اعضای مجمع 

و همراهان شان پیش بردند و به کرسی نشاندند.
وقتــی دربــاره انتخابــات کمیته ملــی المپیک 
صحبت می کنیم به نقطه شــروع آن می رســیم 
که اتفاقــا حــرف و حدیث هایی دربــاره اصالح 
اساسنامه آن مطرح شــد اما هرگز به سرانجام 

نرسید. چرا؟
 تا وقتی چیزی تصویب نشــود اساسنامه ای پیش 

یکــی  هاشــمی طبا  ســید مصطفی  مهنــدس 
با ســابقه ورزش کشــور اســت کــه  از مدیــران 
البتــه در انتخابــات اخیــر ریاســت جمهوری خود را 
نامــزد مســتقل معرفــی کــرده بــود. او در انتخابات 
ریاست جمهوری اگر چه چندان به روحانی حمله نکرد 
اما خیلی ها معتقدنــد او در مقاطعی بــه وزنه ای مهم 
برای برنده شــدن روحانی برابر رقبای سرســختش 
تبدیل شــد. شــاید بدیهی ترین انتظار اهالی ورزش 
این بود که هاشــمی طبا پس از روی کار آمدن دوباره 
دولت روحانــی، بتواند بــه عرصه مدیریتــی ورزش 
کشــور بازگردد اما نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه خود 
او معتقد است مدیران ورزش کشور اساسا راه را برای 
حضــور او در مجمع انتخابــات کمیته ملــی المپیک 
بســته اند و اجازه نخواهند داد که او خود را نامزد کند. 
دلخوری هاشمی طبا آنجایی شدت می گیرد که هیات 
اجرایی کمیته ملــی المپیک صالحی امیــری را خبره 
ورزشــی می داند امــا وی را در لیســت انتخابش قرار 
نمی دهد. متن گفت وگوی مثلث با مهندی هاشمی طبا 

را می خوانید.

2

از این وجود داشته است مالک عمل خواهد بود. کمیته 
ملی المپیک در حال حاضر دارای اساســنامه اســت. اما 
نکته ای کــه درباره این اساســنامه وجود دارد این اســت 
که آقایان اصرار دارند کمیته ملــی المپیک و پارالمپیک 
را در یک دســته ببینند. مجامع این دو بخش جدا اســت. 
اساسنامه شان همین طور. اما به هر حال در مجلس قانون 
انتزاع تصویب و توسط رئیس جمهور ابالغ شد. این قانون 
در جلسه علنی مجلس شــورای اسالمی تصویب شد و در 
شهریور سال گذشته به تایید شورای نگهبان رسید. متن 

این قانون چه بود؟
می گوید که به منظــور ایجاد زمینه هــای الزم برای 
شــرکت قهرمانان و ورزشــکاران جانباز و معلول کشور در 
رقابت های پارالمپیک، بین المللی، قاره ای و منطقه ای، 
با رعایت مقــررات بین المللــی و نیز تالش برای توســعه 
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بنابراین خبرگان ورزشــی نیســت. در نتیجه اگر فردی در 
حوزه ورزش صاحب نظر اســت کفایت نخواهد کرد بلکه 
باید در بحث المپیک و بازی های المپیکی صاحب کارنامه 

و تجربه مدیریتی باشد.
می توانیم این آدم ها را نام ببریم. فکر نمی کنم 

ناشناخته باشند. درست است؟
 دقیقا همین طور است. وقتی به 4۰ سال گذشته 
نگاه می کنیم متوجه می شویم که چه کسانی در این حوزه 
صاحب بیشترین تجربه و شایســته این هستند که به آنها 
خبره بگوییم. آقایانی مثل افشارزاده، سجادی، رحیمی، 
شهنازی و شــاید چند نفر دیگر افرادی اند که در این زمینه 

صاحب تجربه بسیار زیادی هستند.
در مورد آقــای صالحی امیری انتقادهایی مطرح 
می شود. مخالفان ایشان می گویند ایشان نباید 

به عنوان خبره ورزشی انتخاب می شد.
 بله. ضمن احترام به ایشــان باید بگویم که آقای 
صالحی امیری هیچ وقت در بحــث المپیک صاحب نظر 
نبوده و نیســتند. درباره دیگر توانمندی های ایشــان بنده 
نظری نــدارم اما در این مورد به خصوص بــاز هم می گویم 
ایشان صاحب نظر و کارنامه نیســتند. اگر ایشان قرار بود 
وارد انتخابات کمیته ملی المپیک بشــوند می بایســت از 

راه های دیگری وارد می شدند نه از راه خبر گی ورزش.
در این زمینه چه کسی مسئول است؟

 من فکر می کنم این تخلف آشکار هیات اجرایی 
کمیته ملی المپیک اســت. کامال روشــن اســت که این 
آقایــان در خصوص مســئولیتی که به آنها ســپرده شــده 
امانتداری نکرده اند. چون به نظرم با این انتخاب کامال از 

اساسنامه منحرف شده اند.
البته در این زمینه خیلی ها آقای کیومرث هاشمی 
را نیز مورد انتقاد جدی قرار می دهند. این تحلیل 
به طور جدی مطرح اســت که اساسا آمدن آقای 
صالحی امیــری در نهایــت قرار اســت بــه نفع 

هاشمی تمام شود. نظر شما چیست؟
 ببینید من یک مصاحبه از آقای هاشــمی خواندم 
که برایم جالب بود. ایشان گفته ما این اقدام را در تعامل با 
وزارت ورزش انجام داده ایم. معنی تعامل این نیست که ما 
می بینیم. گویی فشاری وارد شده و از دل این فشار و دعوای 
پشت پرده آقای صالحی امیری پذیرفته شده است. اسم این 
کار تعامل نیست. اسم این کار انحراف از اساسنامه و امانتی 
است که به دست آقایان سپرده شده است. به هر حال وقتی 
شما یک هیاتی را مامور می کنید که افراد شایسته را انتخاب 
کنند بدیهی ترین انتظار این است که اعضای هیات اجرایی 
تحت تاثیر بعضی ها قرار نگیرند و از امانتی که به دست شان 

سپرده شده به خوبی نگهداری کنند.
شــما برنامه ای برای حضــور در انتخابات دارید 

یا خیر؟
 اگر انتخاباتی برگزار شــود که بتوان در آن حضور 
پیدا و شــرایط را بهتر کرد به شخصه اســتقبال می کنم اما 
رویه ای که من در حال حاضر می بینم طوری است که این 

انتخابات به طور ماهوی باطل است.
چرا؟

 چون اساسنامه در آن رعایت نشده است. از مسیر 
اساسنامه منحرف شده اند.

انتخابــات  در  شــما  معتقدنــد  خیلی هــا 
ریاست جمهوری اگر چه نامزدی مستقل بودید و 
نقدهایی هم نسبت به دولت روحانی داشتید اما 
وزنه بسیار تاثیرگذاری برای دولت ایشان بودید 
و باز همین عده معتقدند دولت می بایست باتوجه 
به توانمندی و تجربه قابــل توجه تان، الاقل در 
یکی از پســت های کلیدی ورزش از شــما بهره 
می برد تا شرایط ورزش کشــور در مسیر بهتری 
قرار بگیرد. با علم به این موضــوع که می دانیم 
شــما هرگز چشمداشتی به پســت های مختلف 
مدیریتی نداشته اید اما با این حال به نظر نمی آید 
که دلخور هــم نباشــید. خودتان راجــع به این 

موضوع صحبت می کنید؟
 اینکه چرا در انتخابات ریاســت جمهوری شرکت 
کردم دالیلی دارد که درباره اش قبال صحبت کرده ام. اما 
می خواهم خدمت شما عرض کنم که هر پستی که نصیب 
من شده خودش برایم به  وجود آمده است. من هیچ وقت 
هیچ چشم داشتی نداشــته ام. توقعی از کسی نداشته ام. 
من از هیچ مقام بلند پایه ای پســتی طلب نکرده ام. هیچ 
وقت به مجلس نرفته ام که با نمایندگان وارد البی بشوم. 
اساسا این کار در شخصیت من نیســت. هیچ وقت دنبال 
این نبودم که همه آدم ها را از خودم راضی نگه دارم. سعی 
کردم همواره شخصیت مستقل خودم را حفظ کنم. چه در 
انتخابات کمیته ملی المپیک شــرکت کنم و چه این کار را 
انجام ندهم یک واقعیت وجــود دارد که آقایان نباید از آن 
فرار کنند؛ کمیته ملی المپیک باید استقالل داشته باشد. 
به نظرم دوســتان می خواهند با من درست مثل دفعه قبل 
برخورد کنند و حتی اجازه ندهند که پــای من به مجمع باز 
شــود. چون می دانند که ســوابق من چیســت. می دانند 
که بنده ســه دوره در این کمیته حضور داشــته ام و همین 
حاال که با شــما صحبت می کنم در آکادمی  ملی المپیک 

تدریس می کنم. 
من عضو IOC بــوده ام. بنابراین کمترین احترامی 
 که می توانســتند قائل باشــند ایــن بود که اجــازه بدهند 
من عضو ساده مجمع باشــم. اینکه در انتخابات شرکت 
می کــردم یا نه موضوعی اســت کــه خودم راجــع به آن 
تصمیم می گرفتم اما آنها حــق ندارند من را از حضور در 
مجمع هم بازدارنــد. ظاهرا آقایــان نمی خواهند که من 
حتی عضو ســاده مجمع باشــم. به هر حال من هم هیچ 
اصراری به ریاســت ندارم. اصراری ندارم که پســتی در 
ورزش یا کمیته داشته باشــم اما توصیه می کنم آقایانی 
که مســئولیت دارند امانتدار باشــند. آنها به طــور حتم با 
تصمیماتی که تا کنــون گرفته اند مدیــون افرادی مثل 

من می شوند.
فکر نمی کنم اساســا منعی برای حضور شما در 
انتخابات وجود داشــته باشــد. چون شما عضو 
هیات رئیسه فدراســیون ژیمناستیک هستید. 

این  طور نیست؟
 این یک بحث دیگر است. یک زمانی است که هر 
آدمی  یک حقوقی دارد که باید رعایت بشــود در واقع باید 
شأن حرفه ای و شان علمی آدم ها باید رعایت شود. من در 
فدراسیون ژیمناستیک برای کمک رفتم ولی اگر بگویند 
می خواهیم پنج خبــره المپیکی را انتخــاب کنیم حداقل 
یکی از پنج نفر بنده هستم و این  بی توجهی به امری بسیار 
ساده و روشن است که باعث تاسف من می شود. بنابراین 
نتیجــه می گیرم که آنهــا نمی خواهند من حضور داشــته 
باشــم. من هم وارد انتخابات نمی شــوم. بنابراین با این 
 تصمیماتی که آقایان گرفته انــد انتخابات از نظر ماهوی

 دچار مشکل است.   

مدیون من 
خواهند شد
گفت وگو با مصطفی هاشمی طبا

ورزش در بیــن اقشــار مختلــف جامعه معلوالن کشــور، 
کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اســالمی ایران از کمیته 
ملی المپیک ایران منتزع شــده و در فهرست موسسات و 
نهادهای عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها 
و موسســات عمومی غیردولتی مصــوب 1۳7۳/4/1۹با 
اصالحات بعدی آن قرار می گیرد. اساســنامه این کمیته 
حداکثر ظــرف مدت ســه ماه از تاریخ ابالغ ایــن قانون، 
توسط وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی پارالمپیک تهیه 

می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
از تاریــخ الزم االجراء شــدن ایــن قانــون، کارکنان 
فعلی و نیز اموال، امــالک و تجهیزات و اماکن مربوط به 
کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملــی المپیک منتزع و به 
این کمیته منتقل می شــوند. اصالحات اساسنامه جاری 
کمیته ملی المپیک جمهوری اســالمی ایــران همزمان 
به تصویب هیأت وزیران می رســد. البته بــه نظر من این 
قانون نبایــد به تصویب می رســید چون اساســا همه چیز 
کمیته ملی المپیــک و پارالمپیک از یکدیگر جداســت. 
اساسنامه شان، ریاست شان، مجمع شــان و به طور کلی 
با یکدیگــر تفاوت هایی دارند که نمی شــود آنها را در یک 
بسته بندی دید اما به هر حال حتی اگر اصالحاتی هم نیاز 
بود بایــد به تایید هیات وزیران می رســید کــه البته چنین 
اتفاقی هــم رخ نداد. بنابراین ابهامــی  در این زمینه وجود 
ندارد که چرا اساسنامه قدیمی  مورد اســتناد قرار گرفته و 
آقایان می خواهند با همان اساسنامه انتخابات را در تاریخ 

تعیین شده برگزار کنند.
انتخاب خبرگان ورزشــی اما این روزها به شدت 
مــورد انتقاد قــرار گرفته اســت. ایــن انتقادها 
جایی شــدت بیشــتری هم بــه خــود گرفته که 
صالحی امیری به عنوان یکی از خبرگان ورزشی 
از ســوی هیــات اجرایــی کمیته ملــی المپیک 
انتخاب شده است. نظر شما در این  باره چیست؟
 اوال خبرگان ورزشی نیست بلکه خبرگان بازی های 
المپیک است. این یعنی افرادی که تجربه بسیار باالیی در 
اداره بازی های المپیک یا کاروان های المپیکی داشته اند 
نه آنهایی که صرفا در مدیریت ورزش حضور داشــته اند. 

ظاهــرا آقایــان نمی خواهنــد که من 
حتی عضو ساده مجمع باشم. به هر 
حال من هم هیچ اصراری به ریاست 
نــدارم. اصراری ندارم که پســتی در 
ورزش یــا کمیته داشــته باشــم اما 
توصیه می کنم آقایانی که مسئولیت 

دارند امانتدار باشند
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اوضاع صدرنشین لیگ برتر خوب نیست. تیم برانکو 
جام حذفی را از دست داد و در درون باشگاه نیز حاشیه ها بیداد 
می کند. مسائل و ابهام های مالی این باشــگاه هر روز ابعاد 
تازه تری به خــود می گیرد. در همین حال برانکــو کار خود را 
برای حفظ آمادگی شاگردانش بسیار سخت تر از قبل می بیند 
اما همه اینها باعث نمی شود که مدیران این باشگاه نسبت به 
سوال های  بی شماری که این روزها در رسانه ها مطرح می کنند 
پاسخگو باشند. آنها در لیگ برتر نتایج خوبی کسب کرده اند و 
بازی های خودشان را با اقتدار می برند اما حذف از جام حذفی 
شوک بزرگی برای آنها محســوب می شد؛ شوکی که بیش از 
همه برانکو را دلخور کرده است. چه او سعی داشت با کسب 
جام حذفی و جام قهرمانی لیگ برتر دبــل کند. اما حاال باید 
برای کسب جام قهرمانی لیگ برتر بجنگد؛ جامی  که معلوم 
نیســت در ادامه چه اتفاقاتی را برای تیم برانکو رقم خواهد 
زد. سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس به شدت از حذف تیمش 
در جام حذفی ناراحت است. او همچنین برخالف انتقادات 
مطرح شده درباره قضاوت داور این دیدار گفت که او در حد 
داوران جهانی سوت زده است. برانکو ایوانکوویچ می گوید: 
از این باخت خیلی ناراحت و غمگین هستم که نتوانستیم از 
این مرحله بگذریم. من به خــودم این حق را نمی دهم که از 
بازیکنان تیمم عصبانی باشم، چرا که تا االن خیلی خوب کار 
کرده اند. ما می خواستیم برای قهرمانی در جام حذفی تا آخر 
راه برویم. او ادامه می دهد: بازی ضعیفی را نســبت به دیدار 
قبلی که با تیم صنعت نفت آبادان داشتیم ارائه دادیم. ما 1۰ 
موقعیت گلزنی ایجاد کردیم که اینها باید به گل تبدیل می شد. 
دو تــا از مهم ترین و مطمئن ترین بازیکنان ما یعنی منشــا و 
علی پور نتوانستند پنالتی هایشان را تبدیل به گل کنند. تیمی 
که این همه فرصت را از دست بدهد معموال می بازد. این یک 

قانون نانوشته فوتبال است.
او در پاسخ به این سوال که حواشی قبل از بازی از جمله 
آلودگی هوا، آیا در بازی تیم تان تاثیرگذار بود؟ پاسخ می دهد: 
»بله. همه اینها درست است. ما اصال به دنبال بهانه و توجیه 
نیســتیم. ما با وجود تمام مشــکالت باید تمرکزمان را جمع 
می کردیم. من از هواداران تیم فوتبال پرســپولیس تشکر 
می کنم. من به خاطر هواداران از همه بیشتر ناراحت هستم. 
هواداران ما همیشــه یار دوازدهم ما بودند. من از تمام آنها 
عذرخواهی می کنم که نتوانستیم دل آنها را شاد کنیم. باالخره 
فوتبال اســت و این اتفاقات پیش می آید.« او درباره داوری 
بازی می گوید: داور واقعا معجزه کرد و در ســطح بزرگ ترین 

داوران جهانی قضاوت کرد. برانکو در پاسخ به این سوال که 
بازیکنان تیم تان نظرشان در رابطه با داوری مخالف اوست، 
تصریح کرد: هر کسی نظر خودش را دارد. احتماال خود داور 
هم مثل بازیکنان فکر نمی کند.  این جواب ها نشان می دهد 
که برانکو از وضعیت فعلی تیمش عصبانی اســت. هر چند 
در درون باشگاه مدیران سعی می کنند شــرایط را آرام کنند؛ 
تالشی که باتوجه به اوضاع کلی پرسپولیس شاید  بی فرجام 
باشــد. بعد از حذف پرســپولیس از جام حذفی اما باشــگاه 
پرسپولیس بیانیه ای صادر کرد که در آن از هواداران این تیم 
عذرخواهی شده اســت: »قبل از هر چیز و بیان هر نکته ای 
وظیفه خود می دانیم ضمن سپاس از هواداران وفادار و پرشور 
پرسپولیس از آنها به جهت ناکامی  در رقابت های جام حذفی 
کشــور عذرخواهی کنیــم. می دانیم برای این هــواداران، 
شکست تیم محبوبشان در یک مسابقه رسمی تا چه میزان 
سخت و دشوار است و این اندوهی مشترک است که بر دل 
تمام اعضای خانواده پرسپولیس سنگینی می کند و هیچ چیز 
آن را آرام نمی کند، مگر ادامه حضور مقتدرانه سرخپوشان در 
رقابت های لیگ برتر و آغازی قدرتمند و توفانی در دوره جدید 
لیگ قهرمانان آسیا، که این بازیکنان متعصب و توانمند و کادر 
فنی با درایت پرسپولیس آن را نوید می دهند. تردیدی نیست 
در روزی که بالتکلیفی ها و سردرگمی  در برگزاری مسابقه به 
خاطر فشار و فشردگی مسابقات تاثیر نامطلوب بیشتری را روی 
بازیکنان گذاشت و آنها را از حضور انرژی بخش تعداد بیشتری 
از هواداران محروم کرد تا در نهایت به گواه اســناد رسمی در 
اختیار باشگاه این بازی در شرایط جوی نامناسب تری نسبت 
به روز قبل از آن برگزار شــود. بازیکنان پرسپولیس با تعصب 
و پرشور بازی کردند، اما بد  اقبالی در بهره برداری از برتری در 
طول مسابقه و موقعیت های متعدد متاسفانه نهایتا این ناکامی 
 را رقم زد. باشگاه فرهنگی - ورزشی پرسپولیس همچنین ضمن 
ابراز این خواسته بر حق از سازمان لیگ برتر مبنی بر جلوگیری 
از تکرار رویه برگزاری این مسابقه که باعث وارد آمدن لطمه به 
تیم پرسپولیس گردید، از فدراسیون فوتبال ایران تقاضا دارد 
نسبت به اصالح شرایط داوری رقابت های درجه اول کشور، 
تصمیمات الزم را اتخاذ نماید. باشگاه پرسپولیس همچنین به 
بعضی اشخاص و بخش ها هشدار جدی می دهد باتوجه به 
مشکوک بودن بعضی اقدامات و حاشیه سازی های به ظاهر 
دلســوزانه در بزنگاه های حساس پرســپولیس، در نظر دارد 
نسبت به پیگیری های قضایی اقدام نماید. مشکوک بودن 
این رفتارها و انتخاب زمان های خاص بــرای وقوع آنها که 

بنابر اعــالم خود اعضای تیــم باعث از بین رفتــن آرامش و 
ایجاد استرس بین آنها شده است، در تجزیه و تحلیل های 
کارشناســی هم مورد توجه قرار گرفته اســت و از آنجا که از 
نتایج آن، ناراحتی و نارضایتی و حتی ســرخوردگی عمومی 
ناشــی از ناکامی  پرســپولیس به ویژه در نقش نماینده نظام 
جمهوری اسالمی در رقابت های بین المللی بوده، می تواند 
مورد توجه دســتگاه های امنیتی و اطالعاتی قــرار بگیرد و 
جدای از این، باشگاه ناچار خواهد بود به منظور جلوگیری از 
تکرار آنها در شرایط مشــابه، اقدام به پیگیری های قضایی 
نماید.« اما این بخش پایانی اطالعیه باشــگاه پرسپولیس 
در نوع خود جالب توجه است. آنجا که به طور تلویحی برنامه 
۹۰ و عادل فردوســی پور را نیز تهدید به شــکایت کرده اند. 
مدیران باشگاه پرســپولیس و حاال احتماال بخش مهمی از 
هواداران پرسپولیس معتقدند عادل فردوسی پور با باز  کردن 
پرونده حواشی پرسپولیس باعث شده تا آنها در شرایط روحی 
نامناسبی قرار بگیرند و در بزنگاه های حساس از جمله در لیگ 
قهرمانان آسیا و بازی شــان در جام حذفی با شکست روبه رو 
شــوند. به نظر می رســد همچنان که پرســپولیس در مسیر 
حواشــی قرار گرفته و اتفاقا اراده ای جدی برای کنترل این 
اوضاع وجود ندارد، همزمان رابطه هواداران این تیم با عادل 
فردوســی پور و برنامه اش رفته رفته تیره تر خواهد شد. این 
شاید فرصتی طالیی برای رقبای صدرنشین لیگ است؛ آنجا 
که امیدهایی برای بازگشت به کورس قهرمانی نزد آنها جان 

تازه ای خواهد گرفت.  

گزارش ویژه

یاس برای برانکو، امید برای رقبا

پرسپولیس روزهای بدی را پشت سر می گذارد

تیم برانکو جام حذفی را از 
دست داد و در درون باشگاه نیز 
حاشیه ها بیداد می کند
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دو هفته پیش بود که قرمزها توانســتند با نمایشــی 
مقتدرانه نفــت آبادان را با دو گل در آزادی شکســت دهند 
و بســیاری از هواداران ایــن تیم نیز تصــور می کردند که 
می توانند برد هفته قبــل را تکرار کنند؛ اما ایــن اتفاق رخ 
نداد تا پرسپولیسی ها یکی از دو جام معتبر فوتبال ایران را 

از دست بدهند.
برانکو برای این دیدار از بازیکنان اصلی خود استفاده 
کرد تا نشان دهد که نفت آبادان را دســت کم نگرفته؛ اما 
فرصت سوزی بازیکنان پرسپولیس باعث شد این دیدار به 

ضربات پنالتی کشیده شود.
در ضربات پنالتی نیز قرمزها نتوانستند از برتری خود 
اســتفاده کنند تا در نهایــت برای دومین ســال متوالی در 
ضربات پنالتی برابر حریف خود شکســت بخورند و از دور 
مسابقات کنار بروند. شکســت بد موقع پرسپولیسی ها در 
جام حذفی با حســرت بازیکنان این تیم بعد از کنار رفتن از 
جام حذفی همراه بود تا به این ترتیب قرمزهای تهرانی در 

فصل خوب خود نتوانند دبل کنند.  

عکس  هفته

ناکامی
بزرگ

به نظرم اتفاقات بیشتری برای پرسپولیس رخ خواهد 
داد. آنها از لیگ قهرمانان آسیا حذف شدند و در بازگشت به 
بازی های لیگ برتر اگر چه صدر جدول را پس گرفتند اما 
به اندازه قبل با صالبت نبودند. هفته گذشته هم سه شنبه 
تلخی برایشــان رقم خورد و از جام حذفی کنار رفتند. باید 
بپذیریم که شــب قبل از بــازی هم خیلــی از اعضای تیم 
احتماال پای برنامه ۹۰ نشسته اند و ساعت ها شاهد جنگ 
فردوســی پور - طاهری بوده اند. از این تیم قرار است چه 
معجزه ای ســر بزند؟ بازیکنان پرســپولیس هرگز شادابی 
هفته های قبل را ندارند و اگر خوشبینانه به ماجرا نگاه کنیم 
آن دســته از بازیکنانی که انگیزه کافی برای نشان دادن 
توانمندی شان دارند تجربه الزم را ندارند. بنابراین برانکو 
برای باالنس کردن تیمش کار بسیار سختی دارد. معتقدم 
به همیــن دلیل اســت که برانکــو عصبانی تر از گذشــته 
مصاحبه می کنــد. او خود را در پرســپولیس تنها می بیند؛ 
چه مدیران این باشــگاه ابدا برای مهار حاشیه ها تالشی 
نمی کنند. آنها نه پاسخگوی ابهامات مالی هستند که هر 
روز در قالب سوال هایی در رسانه مطرح می شود و نه آنقدر 
توان دارند که حاشیه های بیرونی را مهار کنند. اطالعیه ای 
که بعد از حذف از جام حذفی از سوی باشگاه صادر شد در 
نوع خود عجیب بود؛ پر از گاف. پــر از فرارهای رو به جلو 
و پر از رفــع تکلیف. اینها رویه ای ســاخته کــه هواداران 
پرســپولیس را نگران تر از قبل کرده اســت. برانکو نشان 
داده که می تواند شــرایط تاکتیکی تیمش را تغییر بدهد. 
او برای ایجاد تغییر در درون تیمــش ابزارهای الزم را نیز 
دارد. بازیکنانی دارد کــه به خوبی می تواننــد فکر او را در 
زمین بازی پیاده کنند اما برانکو می تواند همه این بازیکنان 
را از لحاظ ذهنی و روحی آماده کند؟ او با تیمی روبه رو شده 

که مهره هــای تاثیرگذارش به طور روشــن در دوران افت 
به سر می برند. محســن مســلمان ابدا طراوت گذشته را 
ندارد. کمال کامیابی نیا همین طور. منشا آن گمشده ای 
نبود که خیلی ها تصور می کردنــد. حاال کم کم هواداران 
پرسپولیس بیشتر متوجه می شــوند که نبود بازیکنی مثل 
مهدی طارمی که با اشتباه خودش و  بی توجهی باشگاه به 
قانون نقل و انتقاالت محروم شده است، تا چه حد به ارکان 
خط حمله سرخ ها آسیب وارد کرده است. البته نمی توانم 
به پیام مهدی طارمی  اشــاره نکنم؛ بازیکنی که خود را در 
قامت یک بزرگ تر تیم قرار داده و در صفحه اینستاگرامش 
نوشته: »خسته نباشید بچه ها، فدای سرتون، شما بهترین 
هستید.« این حرف هم، حرف های دراماتیکی است؛ به 
اندازه حسرت 7 ساله پرسپولیس دراماتیک است. آنجا که 
دراماتیک ترین ناکامی  برای پرســپولیس در سال ۹2-۹1 
مقابل ســپاهان رقم خورد. جایی که پرسپولیس در فینال 
و مقابل تماشاچیان خود در ضربات پنالتی شکست خورد. 

برانکو احساس تنهایی می کند؟
درباره پرسپولیس پر ماجرا

مهدی ربوشه
دبیر گروه ورزش

پرســپولیس در مقابل ســپاهان، قشــقایی و صنعت نفت 
آبادان در ضربات پنالتی حذف شده است تا حسرتشان در 

جام حذفی 7 ساله شود.
حاشیه ها در پرسپولیس وجود داشت. حتی زمانی که 
در آسیا می درخشیدند و در لیگ برتر بسیار با قدرت ظاهر 
می شدند اما زور حاشیه ها به تیم با انگیزه برانکو نمی رسید. 
اما حاال انگار اوضاع کمی فرق کرده است. لیگ برتر پر از 
این اتفاق ها بوده. تیم هایی که تا مرز کسب جام قهرمانی 
رفته اند اما فوتبال آن روی دیگر خود را به آنها نشان داده 
اســت. فکر می کنم خبر بد برای پرسپولیسی هاست آنجا 
که زور حاشیه ها هر روز بیشتر و بیشتر می شود و خبر خوب 
برای سایر تیم هاســت. آنهایی که منتظر لغزشی از سوی 
پرسپولیس بودند تا خود را باال بکشــند. آیا پرسپولیس در 
هفته های آینده صدر لیگ برتر را نیز از دست خواهد داد؟ 
من فکر می کنم اصال بعید نیست. چون به این پرسپولیس 

پر ماجرا نمی توان نگاه خوشبینانه ای داشت.  
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جویندگان 
حقیقت 
نگاهی به چند مستند برگزیده 
در جشنواره حقیقت

مراسم اختتامیه یازدهمین جشنواره سینما حقیقت با 
حضور محمد مهدی حیدریان، رئیس سازمان سینمایی، 
سلیم غفوری، مدیر شبکه مستند، محمود صالحی، رئیس 
سازمان فرهنگی - هنری شهرداری تهران، مستندسازان 
و عالقه مندان مرکز گسترش ســینمای مستند و تجربی و 
اهالی رســانه در سالن اندیشــه حوزه هنری برگزار شد. در 
این مراســم برگزیدگان بخش های مختلف مســتند ملی 
و جایزه  ویژه شــهید آوینی اعــالم شــد و منتخبین جوایز 
خود را دریافت کردنــد. به همین مناســبت نگاهی داریم 
به چند اثر شــاخص این جشــنواره که در میان نامزدهای 
 کســب بهترین جایزه در بخش های ملی و شــهید آوینی

 قرار گرفتند .

  گوشواره های باروتی
جایزه بخش شهید آوینی جشنواره حقیقت به مستند 
»زنانی با گوشــواره های باروتی« ســاخته رضــا فرهمند 
رسید. این مســتند پیش از این با نام »خوشحال بودم که 
نمی توانستم متنفر باشم« تولیدش آغاز شده بود و سپس 
به »زنانی با گوشــواره های باروتی« تغییر نام داد. در این 
مســتند ما با »نور« ژورنالیســت جنگ همراه می شــویم. 
او با همه مخاطره ها و فشــارهای اجتماعــی ای که برای 
حضورش در جنگ با داعــش وجــود دارد مصرانه مبارزه 
می کند، پابه پای رزمنده ها پیش می رود و گزارش می گیرد. 
او به کمپ پناهجویی بیوه ها و کودکان داعشی می رود تا 
روایت های پوشیده و احساسات کشته شده آنها را به تصویر 
بکشــد، اما روایت زنانگی نور از جنــگ همین جا به پایان 
نمی رسد. رویکرد این مستند پرداختن به زنان و کودکانی 
اســت که در جنگ با داعش بودند. از این رو، برای اولین 
بار تصاویری از این زنان در یک اثر نشــان داده می شــود 
که دست اندرکاران آن ادعا می کنند تا به حال در هیچ فیلم 

مستند یا رسانه ای نمایش داده نشده است .
رضا فرهمند کارگــردان این فیلم مســتند درباره آن 
گفته است: »در واقع در این مســتند ما با زنان و کودکانی 
روبه رو می شــویم که در مواجهه با داعش دچار اتفاقاتی 
شــده اند و هرکدام شــان به نوعی زندگی خود را در کوجو 
پیش می برند. این کمپ ها متعلق به UN اســت و توسط 
آنها ساخته شــده که در آنجا این داعشــی ها اگر خارجی 
باشند به کشور های شان باز گردانده می شوند اما اگر عراقی 

باشند باید صبر کنند تا ببینند که چه تصمیمی  در مورد آنها 
گرفته می شــود. در این کمپ ها هیچ مــردی وجود ندارد 
مرد های این کمپ ها یا فرار کرده اند یا کشــته شــده اند. 
اتفاقی که در این فیلم می افتد این اســت که فیلم ســعی 
بر کشــف کردن محیط پیرامون خود را دارد. دوربین این 
مســتند تالش دارد با روایت درســت، آنچه وجود دارد را 
نشــان دهد و تصمیم گیری نهایی با مخاطب باشد. حتی 
در مســتند »زنانی با گوشــواره های باروتی« شــاهد زنان 
داعشی هستیم که دوســت دارند دوباره داعش بازگردد یا 
آنها نزد داعش بروند اما این نگاه مثبت از آنها در مخاطب 
تاثیری نخواهد داشــت چرا که بیننده به عنوان دانای کل 
بر جهان بزرگ تری اشراف دارد که می تواند این موارد را از 
هم تمییز دهد. بسیاری از تصاویری که تا امروز از داعش 
ضبط شده بیشــتر بعد از پایان جنگ یا درگیری در منطقه 
مورد نظر گرفته شده و کسی تا این اندازه به جنگ نزدیک 
نبوده اســت و مخاطب زمانــی که فیلــم را می بیند کامال 
نســبت به تفاوت های »زنانی با گوشــواره های باروتی« 

آگاه می شود.«

  بانوی قدس ایران 
جایزه بهترین فیلم یازدهمین جشــنواره بین المللی 
ســینما حقیقــت را »موسســه فرهنگی  - هنــری عروج« 
برای فیلم »بانوی قدس ایران« دریافت کرد. فیلمی  که 
ابراهیم حاتمی کیا دربــاره آن گفت: »من آقای مصطفی 
رزاق کریمی  را از وین می شناسم و در فیلم خاکستر سبز با 
ایشان آشنا شدم. فیلم بانوی قدس ایران را امروز دیدم و 
بسیار گریه کردم. چقدر برای ساخت این فیلم ها دیر شده 
است. ایشان محرم است و در محرم بودن آن همین بس 

که توانست این فیلم را بسازد.«
مستند »بانوی قدس ایران« به کارگردانی مصطفی 
رزاق کریمی  روایتی از زندگی بانو خدیجه ثقفی اســت که 
فارغ از تجربه های مرفه کودکی و نوجوانی، 60 ســال در 
کنار ســیدروح الله خمینی، رهبر انقالب اســالمی زندگی 
کرد. این مســتند که در فضای خانه امــام خمینی )ره( در 
جماران تهران که به آن »بیت امام خمینی)ره(« می گویند 
تصویربرداری شده است روایات و خاطراتی را از زندگی بانو 

ثقفی توسط منسوبین نزدیک ایشان می شنویم.
همســر امام خمینی)ره(  کــه خود در ســال ۱۳۸۸ 

از دنیا رفت، در این مســتند حضــور ندارد ولــی به خاطر 
نحوه مهندســی و کارگردانی این مســتند عــدم حضور او 
حس نمی شــود و البته که به نقل از کارگــردان، بانو ثقفی 
نهانخانه پنهان امام)ره( بودنــد و ترجیح این بوده که این 
 حریم در فیلــم هم حفظ و تصاویــر و فیلم های کمی از او 

پخش شود.
رزاق کریمی،  کارگردان این فیلم مســتند می گوید: 
»به ســاخت فیلم »بانوی قدس ایــران« می بالم چرا که 
ادای دینــی به حضرت امــام)ره( و خانواده ایشــان بود. 
زمانی که امــام)ره( در تبعید و عــراق بودند مــا به همراه 
پدرم به خدمت ایشان رفتیم. من نوجوان بودم و همیشه 
آرزو می کردم یــک بار دیگر ایــن مرد بــزرگ را ببینیم که 
هرگز محقق نشــد. زمانی که پیشنهاد ســاخت این فیلم 
مطرح شــد، نگران بودم به ایــن خاطر که وارد شــدن به 
اندرونی امام )ره( سخت بود. من همیشه بعد از تمام شدن 
کارهایم از آنها ناراضی هستم و فکر می کنم باید تکمیل تر 
شــوند. مطمئنم بعد از این هم از تهیه کننده اجازه خواهم 
گرفت تا اندکی، به اندازه یک دقیقه بــه فیلم اضافه کنم 
تا تکمیل تر شــود. اما مطمئنم با یک فیلم تمام ناگفته ها 
درباره امام )ره( و همسرشان گفته نخواهد شد. امیدوارم 
فیلم های بیشتری در این  باره ساخته شــود تا ارتباط نسل 
جوان با این شخصیت ها قطع نشود. برای این بزرگداشت 

هم بسیار ممنونم.«

  ترور سرچشمه 
»ترور سرچشــمه« جدیدترین فیلم محمدحســین 
مهدویان، کارگردان ســینمای داســتانی و مستند است. 
مستند »ترور سرچشمه« راوی روزها و ساعت های سخت 
هفتم تیرماه سال ۱۳60 اســت؛ روزی که انفجار در دفتر 
حزب جمهوری اسالمی واقع در خیابان سرچشمه تهران 
باعث می شود تا دکتر بهشتی همراه با 72 تن از مسئوالن 
درجه اول کشــور و وزرای دولت به شهادت برسد. در این 
مستند افراد بسیاری صحبت کرده اند که تقریبا بیشتر آنها 
در فضای عمومی و رسانه ای ناشــناخته هستند. فرمانده 
میدان آتش نشانی در روز حادثه، مسئول حفاظت و امنیت 
حزب جمهــوری، نماینده کمیتــه، نماینده دادســتانی و 
بازپرس پرونده حزب جمهوری، آتش نشان های مستقر، 
مسئوالن کمیته های مردمی، مسئول چک و خنثی سازی 
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بمب ها و... بخشی از سمت های افرادی است که مقابل 
دوربین مهدویان قرار گرفته اند.

اتاقی با دکوراســیون قدیمی  مملو از کتاب، جزوه، 
اســناد، تصاویر و بریده های روزنامه ها مکانی اســت که 
برای انجام همه گفت وگوها در نظر گرفته شــده اســت. 
مصاحبه شونده ها پشت میزی می نشــینند که رویش یک 
دستگاه ضبط صوت قدیمی  همه حرف ها را ضبط می کند. 
مصاحبه ها مســتقیما رو به دوربین انجام می شود، چشم 
در چشم. نوع سوال ها و لحن صدای مهدویان به عنوان 
پرسشگر چیزی شبیه بازجویی از افرادی است که حاال پس 
از ۳6 سال مقابل دوربین و قضاوت عمومی قرار گرفته اند. 
علت ترور، عامل تــرور، چگونگی تــرور و مهم تر از همه 
شخصیت دکتر بهشتی جزو مواردی است که کارگردان در 

سوال هایش دنبال آن می گردد.
محمدحســین مهدویان کــه قبال دو فیلــم موفق و 
تحسین شــده اش یعنی »ایســتاده در غبار« و »ماجرای 
نیمروز«، دو دوره جشنواره فیلم فجر را غافلگیر کرده بود 
درباره علت ساختن این فیلم گفته است: »مستند دغدغه 
همیشگی ام بوده و خودم را برآمده از این سینما می دانم. 
به سینمای مســتند بســیار عالقه مندم و هروقت که ایده 
خوبی پیشنهاد شود، حتما سراغش خواهم رفت. مستند 
همیشه مثل یک بیماری در وجودم هست و هیچ وقت در 
من تمام نشده! اشتغال به سینمای داستانی گاهی باعث 
کم رنگ  شدنم در سینمای مستند بوده وگرنه هیچ وقت دور 
نبوده ام. حتی در فیلم های داستانی ام هم متأثر از مستند 
هستم و این موضوعی مشهود است. ماجرای فیلم »ترور 
سرچشمه« هیچ ربطی به »ماجرای نیمروز« نداشت. قبل 
از ســاخت فیلم »ماجرای نیمروز« و حتی فیلم »ایستاده 
در غبار« من قصد ســاخت این فیلم را داشــتم، اما زمان 
مناسب پیدا نمی شــد. واقعه هفتم تیر یکی از وقایع مهم 
اوایل انقالب اســت و پیشنهاد ســاخت آن از طرف مرکز 
گسترش سینمای مستند و تجربی به من داده شد. موضوع 
برای شــخص خودم هم جذاب بود و چون پرونده بســیار 
 جالبی بــود تصمیم گرفتــم در مورد این موضــوع فیلمی

  بسازم.«

  در جستجوی فریده
 فیلم مستند »در جست وجوی فریده« ساخته آزاده 

موســوی و کوروش عطایی کــه در یازدهمین جشــنواره 
ســینماحقیقت جایزه ویژه دبیــر جشــنواره و بخش هنر و 
تجربه را از آن خود کرد درباره زنی است که به دنبال خانواده 
خود به ایران آمده اســت. »الین فریــده کونینگ« دختر 
ایرانی االصلی که در ۱6 ماهگی توســط پدر و مادرش در 
حرم امام رضا )ع( رها شــده و پس از آن توسط مسئوالن 
شــیرخوارگاه به یک خانواده هلندی ســپرده می شود، از 
سن ۳۸ سالگی به جســت وجو برای یافتن والدین اصلی 
خود پرداخته. فریده از حدود ۱0 سال پیش شروع کرد به 
جست وجو، در وبالگی که درست کرده بود قصه زندگی اش 
را نوشت تا بتواند با ایرانیان ارتباط برقرار کند. اما در واقع 
جست وجوی فریده از وقتی جدی شد که از طریق ایمیل و 
تماس تلفنی، وکیلی را در تهران استخدام کرد و توانست 
به پرونده اش در شیرخوارگاه دسترسی پیدا کند. مدتی بعد 
روزنامه خراسان گزارشی از او به چاپ رساند که آن گزارش 
شــروعی برای ارتباطش با خانواده هایی در مشهد بود که 
مدعی شدند خانواده اصلی فریده هستند. در نهایت قرار 
شد ۳ خانواده ای که داستان و زمان  رخدادشان باتوجه به 
تحقیقاتی که انجام شــده بود به داستان فریده نزدیک تر 
بود آزمایش DNA بدهند و... او ســال ها عالقه مند بوده 
کشوری که در آن به دنیا آمده را ببیند و خانواده واقعی اش 
را پیدا کند. از یک جایی تصمیم می گیرد برای پیدا کردن 
خانواده واقعی اش جست وجویی را شــروع کند؛ بنابراین 
بــرای اولین بار بعد از 40 ســال بــه ایران ســفر می کند. 
فریــده امیدوار اســت با نمایش ایــن فیلم به پیداشــدن 
خانواده اش کمک شــود: »امیدوارم و هرگــز امیدم را از 
دســت نمی دهم. با انتشــار این فیلم ما نمی دانیم که چه 
کســی آن را خواهد دید. گرچه من رویایی نیستم اما اگر 

خدا بخواهد می شود.«

  دوسیه مسکوت رزم آرا
مســتند »رزم آرا، یک دوسیه مســکوت« روایتی از 
علی رزم آرا و ترور او در سال ۱۳2۹ است که به کارگردانی 
احسان عمادی و تهیه کنندگی حسام اسالمی در یازدهمین 
جشــنواره ســینما حقیقت مورد تحســین در بخش شهید 
آوینی قرار گرفت.همان که مشــخص اســت شخصیت 
اصلی فیلم حاجی علی رزم آرا است و درآن به حوادثی که 
در دوران نخست وزیری ایشــان در حدود سال ۱۳2۹ رخ 

داده اســت می پردازد. همچنین به طور خــاص، پرونده 
ترور او و روایت های متعددی که در ایــن باب وجود دارد 
مورد بررســی قرار می گیــرد و ضمن بررســی دالیل قتل 
بحث برانگیــز او از دریچه  یک پرونده  جنایــی، به تعقیب 
ردپای بازیگران گوناگونی از شــاه و دربــار گرفته تا دکتر 
مصدق و آیت الله کاشانی و جبهه  ملی و فدائیان اسالم در 
این رویداد می پردازد. منوچهر رزم آرا که هم اکنون فرانسه 
زندگی می کند، محمدمهدی عبدخدایی؛ دبیرکل جمعیت 
فدائیان اسالم که شاهد عینی ترور بوده است و داود امینی 
نویسنده کتاب »اعدام انقالبی رزم آرا« به روایت اسناد، از 
جمله افرادی هستند که در این فیلم مصاحبه هایی با آنها 

انجام شده است.
سازندگان این مستند ادعا دارند که مخاطب پس از 
دیدن مســتند به جمع بندی های تازه ای می رســد. حسام 
اسالمی تهیه کننده این مستند گفته است: »بخش اصلی 
فیلم، تصاویر آرشیوی است اما چندین مصاحبه نیز انجام 
داده ایم. ســعی کردیم همه آن چیزی که می توانســتیم 
جمع آوری کنیم را داشته باشیم. بنابراین تمامی  صو ت ها 
و گزارش بازجویی های آن دوره را جمع آوری کردیم. عالوه 
بر این جزئیاتی که مربوط به پرونده ترور ایشان بود را مورد 
بررسی قرار دادیم و برای این کار سراغ شاهدان زنده ماجرا 
رفتیم. بعضی از آنها زنــده بودند و می توانســتند راجع به 
ماجرا صحبت کنند اما عده ای  شــان هم مــرده بودند ولی 
دست نوشته ای داشتند که آنها را نیز جمع آوری کردیم. ما 
تالش کردیم در طول مستند عالوه بر پرداختن به زندگی 
رزم آرا ســرنخ هایی از ترور او ارائه دهیم تــا مخاطبان به 

روایت تازه ای دست یابند.«
احســان عمادی کارگردان مســتند هم درباره نحوه 
ساخت آن می گوید: »مثل هر مستند تاریخی دیگر، پیدا 
کردن شاهدان زنده و جلب نظرشان برای حضور در فیلم و 
دسترسی به آرشیو عکس  و فیلم های مستند مربوط به آن 
برهه تاریخی، چالش اولیه تولید بود. اما در این مســتند، 
پرونده مرموز قتل رزم آرا- که تــا امروز حرف و حدیث های 
ضــد و نقیض فراوانــی دربــاره آن زده شــده و همین هم 
دســتیابی به حقیقت ماجرا را دشــوار کرده - چالش تازه و 
منحصربه فردی بود که به خاطر لذت حــل معما و تبدیل 
مرحله تحقیق به یک مأموریت کارآگاهی، تولید مستند را 

جذاب هم می کرد.« 
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پایان جنتلمن
کاکا از فوتبال خداحافظی کرد

»هنگامی کــه کاکا را بعد از ورود بــه فرودگاه میالن 
دیدم، با عینکی که بر سر داشت احساس کردم قرار است 
با یک دانشجو قرارداد ببندیم ولی وقتی برای اولین بار او را 
در تمرینات میالن دیدم، فهمیدم که او قرار است به یک 
نابغه فوتبال تبدیل شود.« دانشجو یا نابغه؟ این دو ذهنیتی 
است که کارلو آنجلوتی، سرمربی سابق میالن از ریکاردو 
کاکا داشــت ؛ آخرین بازیکنی که پیــش از عصر دوقطبی 
مســی – رونالدو، توپ طال را در دست گرفت و بر آن بوسه 
زد. اگر به ذهنیت های خــود برگردیم، بدون شــک کاکا 
یکی از جنتلمن ترین بازیکنان تاریخ فوتبال جهان است، 
یک بازیکن با چهره معصومانه و رفتارهای عاری از زشتی 
یک چهره به یاد ماندنی در فوتبال جهان خواهد ماند، او از 

فوتبال خداحافظی کرد.

  پولدار فوتبالیست 
»پدرم همیشــه مرا بــا ماشــین مدل باال بــه کمپ 
نوجوانــان برزیل می رســاند در صورتی که مــن می دیدم 
دوستانم به دلیل مشــکالت مالی با ا توبوس و حتی با پای 
پیاده مســافت های طوالنی را طی می کردنــد و خود را به 
زمین می رساندند و من همیشه در این مورد شرمنده دوستانم 
بودم ! « این جمالت کاکا نشان می دهد که برخالف همه 
ستارگان برزیلی که زندگی سختی در کودکی داشتند کاکا 
در یک خانواده کامال مرفه بزرگ شد و هیچ سختی ای در 
زمانی کودکی نکشید... ریکاردو از همان کودکی مثل همه 
برزیلی ها دیوانه فوتبال بود و سائوپائولو باشگاهی بود که او 
را کشف کرد. با این حال کاکا در مدرسه فوتبال سائوپائولو 
رشد و پیشرفت کرد و خودش را نشان داد و در سال 200۱ 
توسط فیل بزرگ اسکوالری به تیم ملی برزیل دعوت شد تا 
کاکا اولین حضور خودش را در جــام جهانی 2002 تجربه 
کند... اما این جام جهانی برای او چیزی جز نیمکت نشینی 
نداشت. کاکا به غیر از دقایقی اندک عمدتا نیمکت نشین 
ریوالدو بود اما باالخره در میــان قهرمان های جام جهانی 

مدال طال را دریافت کرد.
اوج کاکا در میالن بود، کاکا در ســال 200۳ راهی 
میالن شــد. بســیاری گمان می کردنــد او در میالن هم 
نیمکت نشــین ریوالد وی بزرگ خواهد شــد اما سرنوشت 
طور دیگری رقم خورد و کارلتو با بهــا دادن به کاکا ریوالدو 
را نیمکت نشــین محض کرد و به گونــه ای او را در جهان 
فوتبال محو  و کاکا را به دنیای پر آوازه فوتبال معرفی کرد. 
کاکا در اولین سال حضورش موفق شد کالچو را باالی سر 
خود ببرد و قتی او با هشــت میلیون یورو راهی میالن شد، 

برلوسکنی مبلغ پرداخت شده برایش را چیزی در حد نقل و 
نبات خواند. او کمی بعد جای رویی کاستا را به عنوان »مرد 
میانی بازی ســاز« گرفت و پشت ســر یان دال توماسون، 
فلیپه اینزاگی و آندره ی شــوچنکو ایســتاد .  در 2004 که 
قهرمان سری آ شــد آن قدر معرکه بازی کرده بود تا عنوان 
بهترین باریکن ســال ســری آ را نصیب خود کند ؛ باالتر از 
شــوچنکو، توتی، آدریانــو،  ترزگه و ویــری. او در این تیم 
دوران پرافتخاری را ســپری کرده و فاتــح لیگ قهرمانان 
نیز شــد. در 2007 که توپ طال گرفــت چهارمین برزیلی 
رباینده آن توپ پس از رونالدو، ریوالدو و رونالدینیو شــده 
بود. دورانی که می گفتند یکی از بهترین های جهان شده. 
او در مصاف با کریستیانو رونالدو و لیونل مسی  و همین طور 
دروگبا ، پیرلو و فن نیســتلروی و زالتان آن توپ را به چنگ 

آورده بود.

  از رئال تا خداحافظی
کاکا به عنــوان بخشــی از برنامــه تبلیغاتــی پرز به 
رئال مادریــد رفــت ؛ هافبــک خوش تکنیــک برزیلی که 
اگــر مصدومیت هــای پی در پــی در مادریــد گریبانش را 
نمی گرفت، بعید نبود که االن همچنان از شــماره هشــت 
برنابئو حرف بزنیم. برنده توپ طال در سال 2007 وقتی که 
در فصل 200۹-20۱0 به رئال پیوست، حضورش با خرید 
کریس رونالدو همراه شد ؛ اتفاقی که از نظر خیلی ها تاثیر 
زیادی روی کمتر  دیده شدن کاکا در مادرید داشت.  هافبک 
سابق میالن بعد از انجام ۱20 بازی برای رئال در جام های 
مختلف و زدن 2۹ گل در ابتدای فصل 20۱4 دوباره به جمع 
روسونری بازگشت. حضور دوباره کاکا در میالن فقط یک 
فصل طول کشید و او در آغاز فصل 20۱5-20۱4   به آمریکا 
رفت تا برای اورالندوســیتی بازی کنــد. او در اولین فصل 
حضورش در اورالنــدو حضور زیادی در این تیم نداشــت 
و خیلی زود به سائوپائولو قرض داده شــد. تیمی که کاکا 
فوتبالش را با پیراهن آن شــروع کرده بود امــا بازهم برای 
اروالندو بازی کرد و در همان جا به رغم همه پیشــنهاد ها و 
شــایعه ها آخرین بازی های خود را انجام داد و با چشمانی 
گریان فوتبال را کنار گذاشت. کاکای برزیلی قهرمانی در 
اللیگا، سری A ایتالیا، جام جهانی، لیگ قهرمانان اروپا، 
جام یوفا، جام حذفی اسپانیا و سوپر جام ایتالیا را تجربه کرده 
است. او ۹5 بازی با پیراهن تیم ملی فوتبال برزیل انجام داد 
و ۳۱ گل به ثمر رساند. او جام جهانی فوتبال را بر باالی سر 

برد و جام کنفدراسیون ها را نیز فتح کرد.
کاکا مدتــی قبــل اعالم کــرد کــه دیگــر از فوتبال 

بازی کردن خسته شده و از لحاظ فیزیکی شرایط مساعدی 
نــدارد و به همیــن دلیل، بســیاری حدس می زننــد که او 
امســال از دنیای فوتبال خداحافظی خواهد کرد: »دیگر 
از بازی کردن لذت نمی برم و بعد از هر بازی احســاس درد 
دارم. در ۳5  ســالگی آسان نیســت بعد از هر بازی قادر به 
بازیابی خود باشید. دوست دارم دورانی مانند زیدان داشته 
باشم؛ زیرا او نیز بعد از جدایی از فوتبال بعد از مدتی متوجه 
شد که به مربیگری عالقه دارد و از آکادمی  کارش را شروع 
کرد، من نیز چنین مسیری را دوست دارم.« عاقبت او اعالم 
رســمی کرد که از فوتبال خداحافظی  می کند و دیگر بازی 
نمی کند. کاکا در پیامی  اینســتاگرامی، این گونه نوشت: 
»من به زمانی برای تفکر بیشتر و گرفتن تصمیم بهتر نیاز 
داشتم. من به اروپا رفتم تا از فوتبال در باالترین سطح آن 
لذت ببرم. اما حاال و در آگاهی کامل به این نتیجه رسیده ام 

که به دوران فوتبال حرفه ای خود پایان دهم.«
آینده کاکا چه می شود؟ از چند وقت پیش که مساله 
خداحافظی کاکا مطرح شده بود، می گفتند که این ستاره 
برزیلی احیانا با دو گزینه رو به رو می شود: بازگشت به برزیل و 
یک سال بازی در تیم سائوپائولو یعنی دقیقا همان جایی که 
فوتبال را آغاز کرد و دوم پذیرش پست مدیریتی  یا مربیگری 
در باشــگاه میالن. به نظر می رســد تمایــل او به پذیرش 
گزینه دوم بیشتر اســت. برای اینکه شایعه تقویت شود در 
بازی  میالن در سن سیرو مقابل آستریا وین حاضر شد و با 
پیراهن این تیم روی چمن ورزشگاه به یاد گذشته، قدم زد. 
کاکا بعد از اعالم بازنشستگی، گفت : »من دوست دارم در 
فوتبال باقی بمانم ولی پست مدیریتی بگیرم. پست هایی 
همچون مدیریت ورزشی را دوســت دارم. اگر پیشنهادی 
به دستم برسد، آن را بررسی خواهم کرد. دوست دارم رابط 
بین باشگاه و بازیکن باشم. این حقیقت که من فوتبالیست 
خوبی بــودم، باعث نمی شــود که مدیر خوبی هم باشــم. 
به همین خاطر باید از همین االن خــودم را آماده کنم. به 
تحصیالت مربوطه ادامه  دهم و به تحلیل و بررسی مسائل 
موجود بپــردازم.« صحبت هــای زیادی مبنــی بر حضور 
کاکا به عنوان مدیر میالن مطرح شــده است ولی هنوز با 
پاسخ مثبتی از سوی بازیکن پیشین روسونری روبه رو نشده 
است. او درباره این موضوع، گفت : »نمی شود بالفاصله و 
بدون بررسی و مطالعه کاری را قبول کرد. زمان می خواهم 
تا تصمیم خود را بگیرم. همچنین باید با خانواده ام مشورت 
کنم. البته قرار است در چند ماه آینده بیشتر به اروپا بروم و 
بازی های زیادی را از نزدیک ببینم و با افراد زیادی صحبت 

کنم تا پیشنهادی را قبول کنم.« 
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رانده شدگان 
روایت خانواده های شیعه در عراق 

سفر به گرای 270 درجه 
ترجمه های تازه از یک رمان شاخص 

حمله نیوزویک 
به پوتین

آرزوی فرزند 
به روایت 
اشپیگل

ایندیپندنت 
این گونه از 
رفراندوم 
دیگر درباره 
برگزیت 
استقبال کرده

پیشخوان جهانی

تدوین فیلم سینمایی »به وقت شام« که از حدود 5 ماه پیش توسط مهرداد خوشبخت 
آغاز شده بود و به موازات فیلمبرداری اثر پیش می رفت به پایان رسید. فیلمبرداری »به وقت 
شــام« همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان در مکانی مربوط به یکی از فرودگاه های نظامی 
در تهران کلید خورد و در تهران و دمشق انجام شد. »به وقت شام« جدیدترین اثر ابراهیم 
حاتمی کیا به تهیه کنندگی محمــد خزاعی و با بازی  هادی حجازی فــر و بابک حمیدیان و 
جمعی از بازیگران مطرح بین المللی، جدیدترین محصول مرکز فیلم و ســریال اوج است 
که برای نخستین بار در بخش ملی سی و ششمین جشــنواره فیلم فجر به نمایش در خواهد 
آمد. این فیلم برای نخستین بار به صورت مستقیم به حوادث منطقه و گروه های تکفیری 

پرداخته است.
با اتمام ایــن پروژه ابراهیــم حاتمی کیا، به نظر می رســد مذاکره ها بــرای کار بعدی 
این کارگردان مولف هم کلید خورده اســت. ســیدصفر صالحی، مدیر انتشارات بروج، در 
گفت وگو یی از تولید فیلم  سینمایی براساس کتاب ارزشمند »من زنده ام« خبر داد: »برای 
تولید فیلم براساس کتاب »من زنده ام« تاکنون با کارگردانان مختلفی صحبت شده که از 
مهم ترین گزینه ها می توان به ابراهیم حاتمی کیا اشاره کرد. در جلساتی که با این کارگردان 

برگزار شده بود، مطرح شد که این کتاب تصویری است و جنبه نمایشی کار باالست.«
»من زنده ام«، شــامل خاطرات خودنوشــت معصومه آباد از دوران کودکی تا جنگ 
تحمیلی و سال های اسارت است. این اثر تاکنون با استقبال خوبی از سوی مخاطبان همراه 
بوده است. نثر شیرین و روان و همچنین ناب بودن خاطرات آباد سبب شده تا استقبال خوبی 
از این کتاب هم در ایران و هم در خارج از کشــور صورت گیرد. داستان این کتاب به اوائل 

دفاع مقدس باز می گردد. سی و چند روز بیشــتر از حمله  رژیم بعث به ایران نگذشته بود که 
چهار نفر از دختران امام خمینی دست نامحرمان اسیر شدند! »بنات الخمینی« عنوانی بود 
که سربازان صدام به چهار بانوی امدادگر ایرانی داده بودند. کتاب »من زنده ام« خاطرات 
دوران چهار ساله اســارت خانم معصومه آباد در زندان های رژیم بعث صدام است. روایت 
کتاب از دوران کودکی نویسنده آغاز و با بیان بخش های مهمی از نوجوانی وی ادامه پیدا 
می کند. کتاب، با بیان نقش و تاثیر انقالب اسالمی بر زندگی و شخصیت خانم آباد به دوره 

دفاع مقدس، اسارت و آزادی او و سه بانوی آزاده دیگر، به پایان می رسد.
معصومه آباد می گوید: »با خودم عهد بستم که حقیقت را همچنان که دیده و شنیدم 
بدون اغراق بگویم. مبالغه آفت حقیقت است. آنجایی که گریه کردم، می گویم گریه کردم و 
آنجا که  ترسیدم، می گویم  ترسیدم!« لحن اثر پا به پای احوال نویسنده و عرصه های مختلفی 
که تجربه می کند پیش می رود. گاهی که راوی و نویسنده  اثر عصبانی یا رنجور است، کلمات 

و توصیف ها از همین جنسند.

من زنده ام 
فیلم بعدی ابراهیم حاتمی کیا؟

مدیر انتشارات »شمع و مه« از  ترجمه رمان دفاع مقدسی »سفر به گرای 270 درجه« به 
 سه زبان صربی ، اسپانیایی و لهستانی خبر داد. رمان »سفر به گرای 270 درجه« از جمله آثار 
شاخص احمد دهقان است که پیش از این توسط پال اسپراکمن به زبان انگلیسی و الکساندر 
اندریوشکین به زبان روسی  ترجمه شده و در آمریکا و روسیه منتشر شده  است. این رمان در 
سال 20۱5 توانست به عنوان بهترین داستان شرقی، جایزه »سرزمین ناشناخته« را در روسیه 
از آن خود کند. این جایزه به آثاری تعلق می گیرد که دارای خالقیت در سطح باال، سطح علمی 
 و فرهنگی و پایبندی به اصول انسانی باشند. »سفر به گرای 270 درجه« رمانی دفاع مقدسی 
است که به شرح گوشه ای از واقعیت جنگ تحمیلی رژیم صدام علیه ایران می پردازد. راوی 
این داستان با سفر به جبهه، زندگی دیگری را تجربه می کند و خواننده را با خود به فراسوی آنچه 
اتفاق افتاده می برد. این کتاب به دلیل سبک خاص نوشته و روایت عمیق و ویژه جنگ اقبال 
زیادی به خود جلب کرد  و مورد توجه جدی قرار گرفت.  شخصیت اول داستان نوجوانی است 
که امتحانات مدرسه را رها می کند تا برای روزهای عملیات خودش را به جبهه برساند و خواننده 
را به همراه خود به جبهه ها و زیر خمپاره و ترکش و بمباران می برد. خواننده داستان از یک سو با 
تصاویری هولناک از پیکر های مجروحین و شهدا مواجه می شود و از سوی دیگر با شخصیت 
رزمندگان و طرز رفتار آنها در این موقعیت آشنا می شود. رزمندگان در این کتاب انسان هایی 
زمینی معرفی می شوند با تمام ضعف ها و قوت های یک انسان عادی، انسان هایی عادی که 
در وقت نیاز کاری غیر عادی انجام دادند و با فداکاری کشور را حفظ کردند. اما افرادی را هم 

می بینیم که حتی در این موقعیت به چیزی جز راحتی خودشان فکر نمی کنند.

کتاب »رانده شدگان« با روایت خاطراتی از رانده شــدن خانواده های ایرانی و شیعه 
ساکن عراق در آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شده 
است. خانم خلود جلیل ابراهیم درباره موضوع اصلی کتاب خاطرات خود گفت: »این یک 
فاجعه انسانی است که کسی از آن خبر ندارد. رژیم بعث عراق در طول چهار سال ساکنان 
ایرانی کشورش را به بازگشت به ایران واداشت و از  ترس رزمنده شدن مردان این خانواده ها 
در جنگی که قرار بود اتفاق بیفتد، آنها را دستگیر و به اســارت گرفت. این مردان و پسران 
جوان سرنوشت نامعلومی  داشتند و عده زیادی از آنها به شهادت رسیدند. از همان ابتدا که در 
ایران مستقر شدیم، یعنی زمانی که تنها ۱7 سال داشتم می خواستم مظلومیت رانده   شدگان و 
وقایعی را که شاهد بودم بنویسم. به تدریج شروع به نوشتن کردم. توسط یکی از همسایگان 

به آقای مرتضی سرهنگی، مدیر دفتر ادبیات و هنر مقاومت معرفی شدم.«
دربخشی از کتاب می خوانیم: » باید چیزی می شکست و دل شکست تا این خاطره   ها 
نوشته شود، باید آسمانی می بارید تا زمین خشک دل تبعه ایرانی را سیراب کند، باید آفتابی 
می بود تا سردی خاطرات را آرام آرام به تحریر در بیاورد، باید فریادی می بود تا صدای خفه 
جوان های  بیگناه را که در خاک ســرد ســرزمین عراق خفته اند به گوش همه برساند. دلی 
ســخت و  بیرحم می خواهد تا این مجزره ها را به تحریر در بیاورد. حاال می فهمم چرا کسی 
درباره این همه خون چیزی ننوشت. حاال می دانم چرا مادرها گریه را انتخاب کردند. حاال 
می دانم چرا خواهرها و ز ن ها جر أت صحبت کردن و به یاد آوردن واقعه را ندارند.  ترسی وجود 

دارد؛ ترس از یاد آوری...  ترس از ناباوری...  ترس از  ترس...
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هفتمین مراسم بزرگداشــت هفته پژوهش  و فناوری 
باحضور رئیــس کل  بانک مرکزی، مدیران شــبکه بانکی، 
دکترابراهیمــی،  مدیرعامــل بانــک انصــار، رئیــس 
پژوهشــکده پولی و بانکی، اســاتید و محققان این حوزه 
روز سه شنبه ۲۱ آذرماه ســال جاری در محل بانک مرکزی 
 برگزار و به پژوهشــگران برگزیده جوایزی به رســم یادبود

 اهدا شد.
بــه گــزارش اداره کل روابط  عمومــی و تبلیغات، در 
ابتدای این مراسم، دکترعلی دیواندری رئیس پژوهشکده 
پولی و بانکی با ارائه گزارش عملکرد پژوهشکده، به نقش 
پژوهش در تدوین سیاســت های اقتصادی، مالی و پولی 
و تاثیر آنها بر تصمیم گیری  مســئوالن اشــاره و بیان کرد: 
»نظام بانکی کشور جز از طرق علمی وپژوهشی قابل اداره 
و اصالح نیست و باتوجه به عدم تعادل کنونی نظام بانکی، 

بانک انصار در راستای فرمایش مقام معظم رهبری مدظله العالی در حمایت ازتولیدملی و 
سرمایه های ایرانی و تحقق اهداف اقتصادمقاومتی، به زوج های جوان و عموم مردم برای تهیه 

جهیزیه و وسایل زندگی در قالب عقد مرابحه، تسهیالت می دهد.
به گزارش اداره کل روابط عمومــی و تبلیغات، این بانک به منظــور اجرای این طرح، در 
قالب طرحی به نام حاتم )حمایــت از تولید ملی(، اقدام به انعقاد قرارداد با شــرکت های تولید 
لوازم خانگی داخلی با اعتباری به مبلغ ۱0 هزار میلیارد ریال کرد تا به اقشار کم درآمد مساعدت و 

فرهنگ استفاده از تولیدات داخلی را  ترویج کند.

ایــن گــزارش می افزایــد کــه متقاضیــان مشــمول ایــن طــرح می تواننــد ضمــن 
مراجعــه به ســایت بانــک انصــار و ثبــت نــام، به صــورت مســتقیم و از طریــق پایانه های 
 فروشــگاهی شــرکت های تولیدکننــده لوازم خانگــی داخلــی اقــدام بــه خریــد کاال 

کنند.
شــایان ذکراســت که شــرایط بهره مندی، نحوه ثبت  نام، چگونگی دریافت کاال، نحوه 
 https://hatam.ansarbank.com بازپرداخت اقســاط و اطالعات دیگر مورد نیازدرســایت

به طور کامل درج شده است.

پژوهشکده پولی و بانکی می کوشد تا با اتکا به یافته های 
پژوهشــی و کمک مســئوالن بانکی، به اصــالح حرکت 

 اقتصادی کشور کمک کند.«
در ادامه این مراسم، دکتر ولی الله سیف، رئیس کل 
بانک مرکزی طی سخنانی، تمرکز بر پژوهش های کاربردی 
را یک نیاز اساســی نظام بانکی دانســت و گفت: »باید از 
ظرفیت هــای علمی وپژوهشــی کشــور و صاحب نظران 
عرصه پولی و بانکی برای اصالح روندهای کنونی حداکثر 

استفاده را کرد.«
وی در ادامه اختصاص بودجه نیم درصدی از تولید 
ناخالص ملــی به امر پژوهش را بســیار ناکافی دانســت و 
تصریح کرد: »باید بودجه تحقیق و پژوهش کشور را تا سال 
۱404 به 4 درصد تولید ناخالص ملی رســاند تا این مطالبه 

ملی مورد تاکید مقام معظم رهبری را محقق کرد.«

دکتر ولی الله سیف پس از آن، بانک مرکزی را متعهد 
به استفاده از یافته های پژوهشی دانست ، اظهار داشت: 
»پژوهش های معتبر و کاربردی در تعیین رویکردهای بانک 
 مرکزی نقش تعیین کننده ای دارند و ما از آنها به نفع ارتقای 
بهره وری نظام بانکی و ســازوکارهای تنظیــم نظام ارزی، 
مدیریت سود بانکی، تک رقمی  کردن و پایدارسازی تورم، 
تأمین مالی مقرون بــه صرفه و غیرتورمــی  پولی و ارتقای 

بانکداری اسالمی استفاده می کنیم.«
در پایان این مراسم از پژوهشــگران برتر حوزه پولی 
و بانکی با اهدای لــوح، تقدیر به عمل آمــد و دکتر جلیل 
صفری، رئیــس مرکــز مطالعات و نــوآوری بانــک انصار 
به عنــوان پژوهشــگر برتــر شــبکه بانکــی، جایــزه خود 
 را از رئیــس کل بانک مرکــزی جمهوری اســالمی ایران 

دریافت کرد. 

رئیس مرکز مطالعات و نوآوری بانک انصار به عنوان 
پژوهشگر برتر بانکی انتخاب شد

آغاز اجرای 
مرحله دوم 
طرح حاتم 
بانک انصار

بازار
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چهارمیــن همایش سراســری کارشناســان فناوری 
اطالعات موسسه اعتباری کوثر به میزبانی استان یزد برگزار 
شد.به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری کوثر، دکتر 
رضایی در چهارمین همایش سراسری کارشناسان فناوری 
اطالعات با اشــاره به اهمیت مباحث فناوری اطالعات در 
توسعه و پیشــرفت نظام بانکی افزود: »در عصری زندگی 
می کنیم که هر روز و هر لحظه تکنولوژی در حال پیشرفت 
است و فناوری های نوین چهره جهان پیرامونمان را دگرگون 
می کنند، از این رو کارشناســان فنــاوری اطالعات باید هر 
لحظه خود را با علــم روز پیش ببرند و با تشــکیل تیم های 

مشترک، راه کارهای نوین ارائه نمایند.«
مدیرعامــل موسســه اعتبــاری کوثر بیان داشــت: 
»نوآوری  فناوری و تکنولوژی از مهم ترین منابع برای رشد 
اقتصادی می باشــند و روند توســعه ای در تکنولوژی اگر 
به طور مناسب و به هنگام باشد، پیشرفت و توسعه اقتصاد 
کشور را به دنبال خواهد داشت.« وی تاکید کرد: »بازنگری 
ساختار ســازمانی به منظور چابک ســازی، نظم و سرعت 
بخشــی بیشــتر در فرآیندهای ســازمانی با هدف افزایش 
قدرت رقابت در نظام بانکی انجام می شود و به همین دلیل 
در موسسه اعتباری کوثر این روند را از حوزه مرکزی آغاز و 
معاونت های جدیدی با رویکردهای نوین تشکیل دادیم.«
دکتر رضایی گفت: »بــا رویکرد نوینی کــه در کوثر 
شکل گرفته است و باتوجه به چابک سازی حوزه مرکزی، 
مدیریت هــای فناوری اطالعــات و برنامه ریــزی و تحول 
ادغام خواهند شد و در ادامه معاونت برنامه ریزی و فناوری 

اطالعات با سرپرستی امیر اسعدی فعالیت می نماید.«
دکتر رضایــی با تشــریح دلیل عــدم موفقیت نظام 
بانکــی در بخش درآمــد و هزینــه گفت: »بایــد به دنبال 
راه کارهــای نوینــی در جهت جــذب منابــع ارزان قیمت 
باشــیم و به نحوی بازار را رصد کنیم که بتوانیم به لحظه 
تصمیمــات مقتضــی و الزم را بگیریــم. عــدم انتقــال 
چشم انداز و مفاهیم استراتژیک به بدنه سازمان از دیگر 

عوامل ناکامی  سیستم بانکی در شرایط فعلی است.«

  حمایت از تولید و محصوالت با کیفیت ایرانی
دکتر عیســی رضایی، مدیرعامل موسسه در حاشیه 
برگزاری چهارمین همایش سراســری کارشناسان فناوری 
اطالعات موسسه در یزد به خبرنگاران گفت: »همه برای 
حمایت از تولید و گشایش در مسیر صادرات محصوالت با 

کیفیت ایرانی تالش نمایند.«
دکتر رضایی افــزود: »موسســه اعتبــاری کوثر در 
راستای تقویت تولید ملی، چند شرکت نان صنعتی، برخی 
شرکت های تولیدی داخلی از جمله یک شرکت خودروسازی 
و یک شــرکت ریلی ایرانــی را حمایت کــرده همچنین در 
اســتان یزد نیز از چنــد کارخانه و شــرکت تولیدی حمایت 

کرده است.«
مدیرعامــل موسســه اعتبــاری کوثر بیان داشــت: 
»اشــتغال زایی از دغدغه های مهم کوثر است که در این 
زمینه اشتغال 3000 نفر از جوانان با انگیزه و تحصیل کرده 
از جمله اقدامات کوثر در راستای اشتغال زایی است که شاید 

کمتر مجموعه ای این تعداد شــغل را برای جوانان فرهم 
کرده باشــد.« نایب رئیس هیات مدیره موسســه اعتباری 
کوثر با بیان ســرمایه و تعداد شــعب موسسه تصریح کرد: 
»موسسه اعتباری کوثر با سرمایه ای بالغ بر 6هزار میلیارد 
ریال با 35۲ شعبه و بیش از 483 هزار سهامدار بزرگ ترین 
شــرکت فرابورســی اســت که با تمام توان و اتکا به همت 
جهادی مدیران و تخصص جوانان با انگیزه همچنان به روند 

توسعه ای خود در نظام بانکی ادامه می دهد.«
دکتر رضایی بیان داشت: »به عنوان موسسه پیشرو 
توانستیم به همت و پشتکار همکاران متخصص، جوان و 
چابک و خلق ایده های نو، شاخص های بسیاری همچون 
پیشــرفت در نظام بانکی، ســود آوری، مشــتری مداری و 
اجرای فرامین مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی 

نقش اساسی ایفا کنیم.«
وی با اشاره به وجه تمایز موسسه اعتباری کوثر با سایر 
بانک ها و موسسات اظهار داشت: »ارائه وام قرض الحسنه 
بدون کارمزد، وجود نخبگان جوان و متخصص که رتبه اول 
نظام بانکی را در آزمون المپیاد بانک ها و موسسات اعتباری 
خصوصی را از آن خود کردند، تاکید بر تکریم مشتریان و 
معرفی به عنوان بزرگترین شرکت فرابورسی ایران بخشی از 

موفقیت ها و وجوه تمایز کوثر با سایر رقبا است.«
وی یادآور شد: »سیســتم آموزش موسسه اعتباری 
کوثر هم اکنون بــه صورت مجازی و بر بســتر تلفن همراه 
انجام می شود که توسط نخبگان دانش آموخته دانشگاهی 

موسسه انجام و عملیاتی شده است.« 

شبکه بی سیم بانک دی با حضور محمد رضا قربانی- مدیرعامل بانک دی – اعضای 
هیات مدیره، معاونین، مشاورین و مدیران بانک رونمایی شد. 

به گزارش اداره روابط عمومی و تبلیغات، شــبکه بی سیم بانک دی با هدف ارتقای 
سطح پوشش پیام و تخصیص فرکانس اختصاصی، توسط اداره کل حراست راه اندازی 

و رونمایی شد.
در این مراسم جمشید بهمن، مدیرکل حراســت بانک دی، با اشاره به اهمیت این 
شــبکه گفت: »حفظ و برقراری نظم و امنیت یکی از مهم ترین وظایف حراســت در هر 
سازمان است که راه اندازی شبکه  بی ســیم باند VHF گامی  مهم و اساسی در تحقق این 

امر به حساب می آید.«
وی ضمن برشمردن مزایای شبکه بی سیم بانک دی تاکید کرد: »در طرح توسعه ای 
شبکه بی سیم با هدف افزایش برد آنتن دهی و کاهش مناطق غیر پوشش دهی، اقدام به 
نصب دکل در ســاختمان مرکزی بانک، ساختمان وزرا و ســاختمان فناوری اطالعات و 
بانکداری الکترونیک کرد که تست مکانی  بی ســیم های خودرویی در سطح شهر تهران 

حاکی از موفقیت پروژه در راهبری ناوگان پول رسان به صورت متمرکز بود.«

کوثر با 

تکنولوژی های نو 

ارزش آفرین

 است 

رونمایی از شبکه  بی سیم بانک دی
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جلسه هم اندیشی روسای شعب بانک دی با حضور 
مدیرعامــل، اعضــای هیات مدیره، معاونیــن، مدیران و 

روسای شعب برگزار شد.
به گزارش اداره روابط عمومی بانک دی، محمد رضا 
قربانی مدیرعامل بانک با اشاره به سیاست های قبلی نظام 
بانکی در راستای رقابت درجذب منابع با ابزار افزایش نرخ 
سود سپرده ها که منجر به افزایش نرخ تمام شده پول شد، 
گفت: »در عرصه رقابت نا صحیح در نرخ ســود سپرده ها 
اتفاق هایی افتاده که باعث شده هزینه تمام شده پول باال 
برود، اما از شهریور ماه امسال بانک مرکزی بنا به درخواست 
بانک ها مبنی بر کاهش نرخ سود ســپرده ها به این رقابت 

غیر اصولی پایان داد.«
مدیرعامل بانک دی با اشــاره به اینکه تمام بانک ها 
نرخ های اعالمی  از ســوی بانک مرکزی را رعایت کردند و 
شرایط یکسانی با هم دارند، افزود: »بر اساس اعالم بانک 
مرکزی، بازرســی دقیقی از پنج هزار شــعبه انجام شده که 
گزارش آن حاکی از رعایت نرخ سودسپرده در تمامی شعب 
بوده و بیانگر این است که تمام بانک ها به رعایت نرخ سود 

پایبند هستند.«
قربانــی در ادامه با اشــاره بــه اینکه بایــد از فرصت 
ایجاد شــده دراختالف بین نرخ ســپرده ها و تســهیالت 
اســتفاده کنیم و با جذب منابع ارزان قیمــت تالش کنیم 
به ســود آوری برســیم، گفت: »فرصت طالیی که نصیب 
نظام بانکی شــده را باید قدر بدانیم، چرا کــه دنباله روی از 
سیاست های اشتباه قبلی موجب زیان بانک ها می شود.«

 مدیرعامل بانک دی افزود: »باتوجه به نظارت های 
انجام شده از سوی بانک مرکزی هیچ بانکی مزیت رقابتی 
در حوزه نرخ ایجاد نکرده و این رقابت نادرست از بین رفته 
اســت و همه موارد و دالیلــی که منجر به این می شــد که 
منابع از یک بانک به بانــک دیگری منتقل شــود، از بین 

رفته است.«
وی با اشــاره بــه برنامه هــای منســجم هیات مدیره 
بانک و اقدامات انجام شــده طــی 6 ماه گذشــته افزود: 
»مدیران ارشــد و مدیران میانی در بانک مســتقر شدند، 
کارگروه های تخصصی متعددی تشکیل شده و اقدامات 
بســیار ارزشــمندی انجام شــده و فضای آرامش به بانک 
بازگشته و با اصالح ترکیب سپرده ها طی این مدت ۲ درصد 
کاهش نرخ در قیمت تمام شــده پول بانک داشته ایم که 

اتفاقی بزرگ و نوید بخش سود آوری است.«
مدیرعامل بانک دی در بخش دیگری از ســخنانش 
با تاکید بر اینکه اگر قرار است اتفاق بزرگی در بانک بیفتد 
با رعایت بهداشت اعتباری، اعتبار سنجی دقیق، شناخت 
بهتر در حوزه اعطای تسهیالت، جذب منابع ارزان قیمت، 
اصالح ترکیب ســپرده ها و در نتیجه کاهــش قیمت تمام 
شــده پول و همچنین وصول مطالبات ممکن خواهد بود، 

خاطر نشان کرد: »نیاز به تالش بیشتر در الیه روسای شعب 
به عنوان سکانداران شعبه و اهتمام تمام همکاران صف و 
ســتاد مرکزی داریم تا با ارائه خدمات مناسب و متناسب به 

مشتریان، عملیات بانکی ما به سود دهی منجر شود«.
قربانی با اعالم اینکــه شــعب، دروازه ورود و خروج 
پول در بانک هستند گفت: »دارا بودن دانش تخصصی، 
برخورد مناسب با مشتریان، اخالق خوش و رفتار حرفه ای، 

آینده بانک را تضمین می کند.« 
وی افــزود: »اگــر روســای شــعب و همــکاران به 
مشتری مداری اهتمام بورزند، آینده روشنی در انتظار بانک 

خواهد بود.«
مدیرعامل بانک دی در پایان سخنانش با بیان اینکه 
انتظار می رود در ســه ماهه پایانی سال سهم قابل توجهی 
از بازار پولی کشــور به خود اختصاص بدهیم تا بتوانیم در 
اقتصاد کشــور نقش آفرین باشــیم گفت: »همکاران در 
ستاد مرکزی بانک با برنامه ریزی منسجم و پیگیری مداوم 
و لحظه به لحظه به دنبال رسیدن به نقطه آرمانی و مورد نظر 
هستند و  بی شک با همت روسای شعب و تالش همکاران 

به اهداف مورد نظر دست خواهیم یافت.«
در ادامه این نشســت ناصر شــریعتی مدیرکل امور 
شــعب و بازاریابی بانک دی با یادآوری اینکه بانک ها با دو 
مقوله تجهیز منابع و تخصیص صحیح منابع مواجه هستند، 
گفت: »باید بتوانیم به درســتی با بازاریابی مناسب، منابع 
ارزان قیمت جمع کنیم و به طرز مناسبی منابع جذب شده را 

مصرف کنیم تا به سود آوری برسیم.«
مدیرکل امور شعب و بازاریابی بانک دی همچنین با 
اعالم اینکه درجه بندی فعلی شعب در حال اصالح است، 
از رتبه بندی هفتگی شــعب خبر داد و گفــت: »رتبه بندی 
هفتگی شعب بر اساس شاخص های مورد نظر در اهداف 
تعیین شده انجام شده و بر اساس وزن هر یک از شاخص ها 
رتبه ها مشخص می شود و به صورت هفتگی تمامی شعب 

بر اساس شاخص های انجام شده رتبه بندی می شوند و این 
رتبه بندی ها اعالم خواهد شد.«

وی با اشــاره بــه تشــکیل اتــاق فکــر در اداره کل 
امورشــعب در راســتای اســتفاده از ایده هــای خالقانــه 
همکاران شــعب و دســت یابی به راهکارهــای خالقانه و 
مناســب برای تحقق اهداف گفت: »بــرای رقابت با رقبا 
باید به علم روز مسلط شویم و با تســلط بر مباحث علمی و 
برنامه ریزی مناسب بر اساس اهداف و استراتزی های بانک 
گام برداریم و تا تحقــق کامل اهداف تعیین شــده بانک 

دست از تالش برنداریم.«
شریعتی با اشاره به اینکه تمام بانک های خصوصی 
امکانات و شرایط رقابتی یکســانی دارند، گفت: »باید در 
این شرایط با استفاده از اخالق حرفه ای به نتایج مطلوب 
دست پیدا کنیم و از مدیران با تجریه بانک انتظار داریم با 
استفاده از تجارب ارزشمند خود فضا را برای تحقق اهداف 

آماده کنند.«
وی بــا بیــان اینکه بــرای تامیــن نقدینگــی و ارائه 
تسهیالت باید با جذب منابع و وصول مطالبات فضا رابرای 
پرداخت های بهینه تسهیالت آماده کرد تا بتوان در اقتصاد 
کشــور نقش آفرین بود، گفت: »همکاران شــعب باید با 
رعایت قوانین و مقررات و بهداشت اعتباری از بروز مطالبات 

جلوگیری کنند.«
مدیرکل امور شــعب و بازاریابی در پایــان با تاکید بر 
اینکه باید فعالیت الزم در حوزه ارزی انجام شود تا بخشی 
از ســود آوری بانــک از این محــل تامین شــود، از ابالغ 
محصوالت جدید طراحی شده در آینده ای نزدیک خبر داد.

بر اساس این گزارش در این نشســت، مریم خلیلی 
رئیس شــعبه یوســف آباد و ابراهیم کهورزاه رئیس شــعبه 
بندرعباس به نمایندگی از روســای شعب به بیان دیدگاه ها 
و نظرات همکاران شعب پرداختند و راهکارهای رفع موانع 

برای تحقق اهداف تعیین شده را بیان کردند.   

قربانی در جلسه
 هم اندیشی شعب بانک دی:

تضمین آینده 
بانک در برخورد 
مناسب با 
مشتریان

بازار
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