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درس آموزی از مکتب عاشورا 
الله علیهـ  کمک کرده اســت، خطبه های حضرت سجاد     و 
حضرت زینب هم به همــان مقدار یا قریــب آن مقدار تأثیر 
داشــته اســت.         آنها به ما فهماندند که در مقابل جائر، در 
مقابل حکومت جور، نباید زنها بترسند و     نباید مردها بترسند. 
در مقابل یزید، حضرت زینبـ  سالم الله علیهاـ  ایستاد و آن 
را همچو     تحقیر کرد که بنی امیه در عمرشان همچو تحقیری 
نشنیده بودند، و صحبتهایی که در بین     راه و در کوفه و در شام 
و اینها کردند و منبری که حضرت ســجادـ  ســالم الله علیهـ  
رفت و     واضح کــرد به اینکه قضیه، قضیــۀ مقابلۀ غیر حق با 
حق نیســت؛ یعنی، ما را بد معرفی     کرده اند؛ سیدالشهدا را 

         تکلیف ما در آستانۀ شهر محرم الحرام 
چیســت؟ تکلیــف علمای اعــالم و خطبای 
معّظم     در این شــهر چیســت؟ در این شــهر 
محــرم، تکلیف ســایر قشــرهای ملت چی 
هست؟     سیدالشهدا و اصحاب او و اهل بیت 
او آموختنــد تکلیف را: فــداکاری در میدان، 
تبلیغ در    خارج میــدان. همان مقــداری که 
فداکاری حضرت ارزش پیش خدای تبارک و 
تعالی دارد     و در پیشبرد نهضت حسینـ  سالم 
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می خواســتند معرفی کنند که یک آدمی است که در مقابل   
  حکومت وقت، خلیفۀ رســول الله ایســتاده است. حضرت 
سجاد این مطلب را در حضور     جمع فاش کرد و حضرت زینب 
هم.          امروز کشــور ما هم به همین نحو است. سازمان عفو 
بین المللی، که من باید بگویم     »سازمان جعل بین المللی«، 
»ســازمان کذب بین المللی«، در یک بیانیــه ای که صادر 
کرده     است، همان تهمت هایی که در صدر اسالم به اسالم، 
به رسول خدا و به اوالد و اتباع او     می زدند، زاید بر او را بر کشور 
ما زده اند. همان دروغهایی که اتباع یزید منتشر می کردند،   
  امروز همین سازمان عفو بین المللیـ  به اصطالحـ  منتشر می 

کند یک همچو دروغهایی     را. 
انسان خجالت می کشــد که بگوید ما در یک 
کشورهایی و در یک زمینی زندگی     می کنیم که اینها 
رسانه های گروهی اش است و اینها هم سازمانهای 

عفو بین المللی و     سازمانهای دیگرش است.
 انسان عار دارد که بگوید ما در عصری زندگی 
می کنیم کــه تمام     ارزشــها، تمــام ارزشــها فدای 
قدرتهاســت، فدای منافع مادی اســت و برای خود 
جز منافع     مادی چیزی را ارزش نمی دانند. و ما امروز 

اینطور مبتال هستیم.  



جنجال بر سر خزر
سهم ایران از دریاچه شمالی چقدر شد؟
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جنجال بر سر خزر
سهم ایران از دریاچه شمالی چقدر شد؟

حضور در اجالس سران کشورهای ساحلی دریای خزر 
و امضای کنوانسیون، امضای 6 سند همکاری های راهبردی 
و اقتصادی میان سران ۵ کشور ساحلی دریای خزر، دیدار 
با والدیمیر پوتین، همتای روس و نظربایف، رئیس جمهور 

قزاقستان ماحصل سفر حسن روحانی به قزاقستان است. 
اما پس از ســفر روحانی رئیس جمهور کشــورمان به 
قزاقســتان و شــرکت در اجالس رژیم دریای خزر، فضای 
بسیار بی سابقه ضدروسی در رسانه ها و فضای مجازی شکل 
گرفت که نگرانی خارج از عرفــی را از تصویر یک موضوع 
که با واقعیت فاصله داشــت ایجاد کرد. بسیاری از خبرها و 
پســت های فضای مجازی ادعای واگذاری دریای خزر از 
سوی ایران به روسیه و دیگر کشــورهای حوزه خزر داشت. 
پــس از تصویب کنوانســیون رژیم حقوقی دریــای خزر در 
قزاقستان رسانه های دیداری، شنیداری، گفتاری و فضای 
مجازی ایــن موضوع را بــا دیدگاه های متفاوت  براســاس 

واقعیت احساسات و شایعه نشر کردند.
روحانی در این ســفر درباره تقســیم دریای خزر گفته 
است: »امروز گرچه گام بسیار مهمی برداشته ایم ولی باید 
اذعان کنیم که با امضای این کنوانسیون، هنوز موضوعات 

مهمی مربوط به دریای خزر حل وفصل نشده است، ضمن 
اینکه پذیرش نهایی کنوانسیون منوط به طی مراحل قانونی 

تصویب در پنج کشور ساحلی است.«
رئیس جمهور کشورمان به مفاد قراردادهای ١٩٢١ 
و ١٩4٠ بین ایران و شــوروی ســابق اشــاره کرد و گفت: 
»در کنوانســیون رژیــم حقوقــی دریای خــزر، محدوده 
بستر و زیربستر هنوز تعیین نشده اســت و این امر متعاقبا 
طــی توافق میــان طرف هــای ذی ربــط انجــام خواهد 
شــد. همچنین بــا توجه بــه وضعیت ســواحل جمهوری 
اســالمی ایران، روشــن اســت که هدف از بند ســوم از 
بخش مربوط بــه تعریف خطــوط مبدا مســتقیم در ماده 
یک این کنوانسیون توجه به وضعیت ویژه سواحل ایران 
است. البته این کنوانســیون تصریح دارد که روش تعیین 
و ترســیم خطوط مبدا مســتقیم باید در یــک موافقتنامه 
جداگانــه میان همــه طرف هــای ذی ربط کنوانســیون 
معین شــود. از این رو مذاکرات برای تفاهم نهایی به ویژه 
در زمینه »تحدید حدود« و »تعیین شــیوه های ترســیم و 
تعیین خطوط مبدا« بایــد ادامه یابد تا بــا تفاهم و تعامل 
ســازنده بین مذاکره کنندگان پنج کشــور بتوان نسبت به 

تدویــن موافقتنامه های جداگانــه ای در زمینه های فوق 
دســت یافت.«روحانی پس از امضای کنوانســیون رژیم 
حقوقی دریای خزر در نشست مشترک خبری با حضور سایر 
روســای جمهور کشــورهای ســاحلی با بیان اینکه یکی از 
دستاوردهای بسیار مهم کنوانســیون رژیم حقوقی دریای 
خزر، امنیت و ثبات این دریاست، گفت: »اینکه به صراحت 
اعالم شــد که دریای خزر فقط به ۵ کشور ساحلی آن تعلق 
دارد و نیز تصریح شد که هیچ نیروی خارجی و شناور نظامی 
نمی تواند در آن رفت وآمد کند و امنیت دریا منحصرا در اختیار 
۵ کشور ساحلی است و همچنین تصریح بر این موضوع که 
سرزمین هیچ کشور ساحلی دریای خزر نمی تواند علیه کشور 
ســاحلی دیگر این دریا مورد اســتفاده قرار بگیرد به معنای 

تثبیت و امنیت این دریای مهم است.«
این ماجرا اما بازخوردهای فراوانی در کشــور داشت. 
فریدون مجلســی، دیپلمات و کارشــناس مسائل سیاست 
خارجــی می گوید: »کنوانســیون رژیم حقوقــی خزر برای 
من به عنوان یــک کارشــناس راضی کننده بــود، زیرا من 
۲۵ سال است مقاله می نویســم و یادآوری می کنم که این 
توهمات ۵۰ درصدی باید کنار گذاشــته شود. چنین چیزی 
در هیچ قراردادی هرگز وجود نداشــته.« مجلسی در پاسخ 
به این سوال که آیا کنوانسیون رژیم حقوقی خزر برای ایران 
راضی کننده بود؟ گفت: »برای من به عنوان یک کارشناس 
راضی کننده بود. زیرا من ۲۵ ســال اســت مقاله می نویسم 
و یــادآوری می کنم که این توهمــات ۵۰ درصدی باید کنار 
گذاشته شــود. چنین چیزی در هیچ قراردادی هرگز وجود 
نداشــته. کلمه »استفاده مشــاع« و اصوال کلمه »مشاع« 

گزارش ویژه

مثلث  |  شماره 8409



بین ایران و روســیه در هیچ قراردادی وجود نداشته و مبانی 
تخیلی و توهمی ۵۰ درصد از بــن بیجا بوده و مملکت را ۲۵ 
سال با همسایگان خود اگر نگوییم در خصومت، دست کم 
در بالتکلیفی قرار داده و مانع از بهره برداری درست از دریای 
خزر شده و مانع از مبارزه با آلودگی های زیست محیطی دریا 
شده است.« او ادامه داد: »دریایی بوده بین ایران و روسیه 
که بر اســاس قرارداد ترکمنچای که حتی جزیره آشــوراده 
نزدیک ســاحل مازندران هم در تصرف روسیه قرار گرفت، 
ما هیچ حقــی روی آن دریا نداشــتیم. بعد قرارداد بســتند 
گفتند ماهیگیری کنیم، اما حتی ماهی را هم باید به روسیه 
بدهیم و عبور و مرور کشتی ها در قســمت وسط دریا انجام 
شــود. در قرارداد ۱۹4۰ هم تکلیف این کشتیرانی را قدری 
روشن تر کردند و گفتند ۱۰ مایل آب ساحلی داریم که متعلق 
به شماست و در آنجا هم باید کشــتی ها پرچم شما را بزنند. 
خارج از آن هم به طور مســاوی حق کشتیرانی دارید. یعنی 
همان طور که روســیه حق دارد، ایران هم دارد. مبناکردن 
و تفسیر این موضوع به این شــکل که نصف دریا متعلق به 
ماست، خیلی تفسیر شــاعرانه و ایرانی است. مثل اینکه ما 
ادعا کنیم کره ماه متعلق به ما ایرانی هاست، چون بیشتر از 
همه درباره آن شعر گفته اند و همه شــاعران ما از هزار سال 
پیش گفته اند  ای ماه چه زیبا شده ای... منطق ۵۰ درصد از 
این نوع منطق هاست. وقتی کشوری می گوید ۵۰ درصد، 
ســپس می گوید حاال که ۵۰ درصد نشد، ۲۰ درصد بدهید، 
یعنی خودش هــم می داند که این ادعا بیجــا بوده. تکلیف 
هر کشــوری را قرارداد هــای حقوق دریا مشــخص کرده و 
آن اســتفاده ســنتی ای هم که ما هیچ وقت نداشتیم، یک 
حقوق مکتسبه ای ایجاد کرده. ما یک نسبتی ساحل داریم 
و ۹ برابر هم بقیه ســاحل دارند. قرارگرفتن در این قســمت 
ساحل ما هم اتفاقا طوری اســت که بیش از ۱۰ درصد دریا 
به صورت تقسیم بندی حقوقی بین المللی نصیب ما خواهد 
شد. زیرا اگر یک خط مستقیم از بندر آستارا تا حسینقلی در 
نزدیکی گرگان بکشــیم، مثلثی ماورای آن بــه ایران تعلق 
خواهد گرفت.« داوود هرمیداس باوند هم در گفت وگویی 
ضمن تشریح سوابق امر توضیح داد که حق ایران کاهش 
یافته و این درحالی است که اگر تصمیم گیری در این باره به 
دیوان دادگستری بین المللی سپرده شده بود احتمال داشت 
سهم ما از ٢٠درصد نیز بیشتر باشد.« او در عین حال تاکید 
می کند نمی توان بدون درنظرگرفتن مناسبات و روابط  مابین 
و عنصر قدرت در عرصه سیاسی و بین المللی در این خصوص 
قضاوت کرد، لذا باید درنظر داشت که ایران در مقابل چهار 
کشور حاشیه دریای خزر تنها است.« او افزوده است: »در 
زمان آقای خاتمی ایران پیشنهاد کرد که تقسیم بندی ها به 
مساوات باشد یعنی هر کشــور ٢٠درصد سهم داشته باشد. 
این پیشنهاد مورد استقبال روســیه، آذربایجان، قزاقستان 
و ترکمنســتان قرار نگرفت اما ایــران اعالم کــرد که اجازه 
نمی دهد کسی در ٢٠درصد آب های مجاور و منابع فعالیت 
کند. بنابراین شرکت بریتیش پترولیوم منطقه را تخلیه کرد. 
نکته این است که روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان 
با یکدیگر هم نظر و یک صدا هستند. ما در مقابل اینها تنها 
هستیم. چهار کشور از پنج کشور حاشیه دریای خزر با یکدیگر 
متحد هستند و حتی کنفرانس های چهارجانبه برگزار می کنند. 
به نظر من اگر به دیوان می رفتیم ســهم ما از ٢٠ مایل هم 
بیشتر می شد اما کشورهای حاشــیه دریای خزر توافقی به 

حل وفصل مساله از این طریق نداشتند.«

آیاسهمایرانرادزدیدهاند؟
برای پاسخ به این سوال باید به نکات زیر توجه کرد:

۱ - نقشه خزر و کشورهای ســاحلی اش را مقابل تان 
بگذاریــد. فــارغ از این کــه در آن ســوی خزر یک کشــور 
)شوروی سابق( قرار دارد یا چهار کشور )روسیه، قزاقستان، 
ترکمنستان و آذربایجان(، بکوشــید با یک خودکار، خزر را 

طوری تقسیم کنید که ۵۰ درصدش به ایران برسد. آیا با توجه 
به نقشــه و موقعیت طبیعی دریاچه و کشــورهای اطرافش 
چنین تقسیمی اساسا امکان پذیر اســت؟ کسانی که دم از 
مالکیت ۵۰ درصدی ایران می زنند، احتماال بدون نگاه کردن 
به نقشــه، به این موضوع فکر کرده اند و با خــود گفته اند: 
 دو کشــور بوده و یک دریا در میان شــان و البد باید ۵۰ - ۵۰ 

بین شان تقسیم شود.
۲ - اگر به نقشه بنگرید، ایران تنها یک بخش از سواحل 
جنوبی خــزر را در اختیــار دارد و چندین برابــر آن در اختیار 
کشــورهای دیگر اســت. بعید به نظر می رســد کــه بتوان 
پذیرفت که ایران، صاحب نیمی از خزر شود و بقیه با سواحلی 
مشترک، مالکیت مشابه داشته باشند. در زمان شوروی سابق 
هم همین منطق ســاده حاکم بود و آن مرزهای طوالنی در 

شمال، غرب و شرق دریا متعلق به شوروی بوده  است.
3 - بارها گفته شــده اســت که در ســال های ۱۹۲۱ و 
۱۹4۰، ایران و شوروی سابق، معاهده هایی امضا کرده بودند 
و طبق آن معاهده ها، مالکیت خزر را بین خودشان بالمناصفه 

تقسیم کرده بودند.
سپس گفته می شود که تجزیه شــوروی سابق، نافی 
حق ایران نیست و کشــورهای باقیمانده از شوروی سابق، 
باید میراث دار آن ۵۰ درصد خودشان باشند نه اینکه کل خزر 

را مجددا بین خود تقسیم کنند.
این سخن در صورتی درست بود که بین ایران و شوروی 
ســابق، چنین معاهده ای وجود می داشت. اما واقعیت این 
اســت که در هیچ کجای این دو معاهده، مالکیت خزر بین 
ایران و شوروی تقسیم نشده است، بلکه هر دو کشور توافق 
کرده اند که در آب های خزر به طور مساوی »حق کشتیرانی« 
داشته باشــند، از معافیت هایی برخوردار شــوند و بتوانند تا 
۱۰ مایل دریایی از سواحل خود ماهیگیری کنند. اگر کلمه به 
کلمه این دو معاهده را بررسی کنید درخواهید یافت که تقسیم 
۵۰ درصد مالکیت دریا در این معاهده ها وجود خارجی ندارد.
بنابراین وقتی اساسا چنین توافقی وجود ندارد، چرا باید 
بر اساس »هیچ و آنچه نیست« سخن گفت؟ مگر قرار است 

کشورهای ساحلی خزر بر مبنای چنین تفکری رفتار کنند؟
بنابراین بهتر است به جای هدردادن انرژی برای تحقق 

امر محال، از وضعیت کنونی که هنوز رژیم دریایی مشخصی 
در دریــای خزر مصوب نشــده اســت، بــرای بهره برداری 

حداکثری از منابع نفتی خزر استفاده کرد.
از این رو توجه به موضوع زیر مهم و پراهمیت است.

در کنوانســیون رژیم حقوقی دریای خــزر، محدوده 
بستر و زیربستر هنوز تعیین نشده است و این امر متعاقبا طی 
توافق میان طرف های ذی ربط انجام خواهد شد. همچنین 
با توجه به وضعیت سواحل جمهوری اسالمی ایران، روشن 
است که هدف از بند سوم از بخش مربوط به تعریف خطوط 
مبدا مستقیم در ماده یک این کنوانسیون توجه به وضعیت 
ویژه سواحل ایران است. البته این کنوانسیون تصریح دارد 
که روش تعیین و ترســیم خطوط مبدا مستقیم باید در یک 
موافقتنامه جداگانه میان همه طرف های ذی ربط کنوانسیون 
معین شود. از این رو مذاکرات برای تفاهم نهایی به ویژه در 
زمینه »تحدید حدود« و »تعیین شیوه های ترسیم و تعیین 

خطوط مبدا« باید ادامه یابد.

4نکتهکلیدی
اما چهار نکته در مورد توافقات گذشته و امروز باید در 

نظر گرفته شود.
اول: در معاهده های ۱۹۲۱ و ۱۹4۰ بین ایران و اتحاد 
جماهیر شوروی ســهمی برای دو کشــور صراحتا و تلویحا 

معین نشده است. 
دوم: در توافق ســران پنج کشور ساحلی  دریاچه خزر 
که هفته گذشــته در شــهر اکتائو در قزاقســتان امضا شد، 
نیز همچنان سهم پنج کشور ســاحلی در دریاچه خزر معین 

نشده است.
ســوم: بحث  مذاکره پیرامون هر یک از کشــورهای 
ســاحلی پس از توافق در مــورد خط مبدا، صــورت خواهد 

گرفت.
چهارم: در توافق اوال حضور نظامی کشور های خارجی 
در دریای خزر ممنوع اعالم شــده اســت و ثانیا هیچ یک از 
کشورهای ساحلی اجازه ندارد سرزمین، دریا و فضای خود 
را در اختیار دیگر کشــورها علیه یکی از کشورهای ساحلی 

قرار دهد.

در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، محدوده بستر و زیربستر هنوز تعیین نشده است و این امر متعاقبا 
طی توافق میان طرف های ذی ربط انجام خواهد شــد. همچنین با توجه به وضعیت ســواحل جمهوری اسالمی 
ایران، روشن است که هدف از بند سوم از بخش مربوط به تعریف خطوط مبدا مستقیم در ماده یک این کنوانسیون 

توجه به وضعیت ویژه سواحل ایران است
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عباســعلی کدخدایی، ســخنگوی شــورای نگهبان در نشســت خبری خود با اشــاره به 
تعیین تکلیف الیحه اصالح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، از تایید این الیحه مصوب 
مجلس در شورای نگهبان خبر داد و گفت که »عدم مغایرت این الیحه با شرع مقدس و قانون 
اساسی در جلسه شــورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است.« ســاعتی پس از اتمام این 
نشست خبری بود که حجت االسالم حسن روحانی نیز این قانون را برای اجرا به وزارتخانه های 
مربوطه ابالغ کرد. الیحــه اصالح قانون مبارزه با تامین مالی تروریســم کــه حاال باتوجه به 
تصویب در مجلس، تایید در شورای نگهبان و البته ابالغ از جانب رئیس جمهور به دولت، عمال 
تبدیل به قانونی الزم االجرا شده است، در ماه های اخیر همواره به عنوان یکی از لوایح چهارگانه 
دولت برای اعمال پیشنهادهای اصالحی FATF در نظام پولی و بانکی جمهوری اسالمی ایران 
مطرح بوده و حاال در شــرایطی پس از تصویب در مجلس به تایید شورای نگهبان نیز رسیده 
که تصویب و تایید آن، می تواند گامی هرچند کوچک در مســیر اعمال این اصالحات باشد؛ 
اصالحاتی که حتی مخالفان لوایح چهارگانه نیز بر ضرورت اعمال آن در سیستم بانکی و پولی 
کشور تاکید دارند و به این تعبیر، موافق و مخالف متفق القولند که اصالح نظام بانکی و ایجاد 
شفافیت در این سیستم قدیمی و کهنه اقدامی است که باید دیر یا زود با انگیزه ها و بهانه های 
خارجی یا بدون آن انجام شود.با این همه، حال، در شــرایطی الیحه اصالح قانون مبارزه با 
تامین مالی تروریسم به تایید شورای نگهبان رسیده و از جانب رئیس جمهوری نیز ابالغ شده 
که هنوز تکلیف ٣ الیحه دیگری که قرار است در کنار یکدیگر پیشنهادهای چهارگانه FATF را 

اجرایی کند، روشن نیست. 
شاید اگر بخواهیم به زبان ساده و شفاف به تبیین جزئیات این لوایح چهارگانه بپردازیم، 
باید بگوییم که این لوایح عبارتند از: همین الیحه اصالح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، 
الیحه اصــالح قانون مبارزه با پولشــویی، الیحه الحــاق دولت جمهوری اســالمی ایران به 
کنوانسیون مقابله با جرایم ســازمان یافته فراملی که به »کنوانســیون پالرمو« معروف است 
و درنهایت، الیحه الحاق دولت جمهوری اســالمی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی 
تروریسم که به CFT معروف شده است.از میان این 4 الیحه حاال الیحه اصالح قانون مبارزه 
با تامین مالی تروریســم دومین الیحه ای اســت که عالوه بر تصویب در مجلــس، به تایید 
شورای نگهبان نیز رسیده اســت. به جز این فقره، الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی که 
از جهاتی به الیحه اصالح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز شباهت دارد، پیش از این 
 یک بار از سوی شورای نگهبان رد شــده بود اما ایراد واردشــده از جانب این شورا، یک ایراد 

شکلی بود. 
کدخدایی مردادماه امسال در یک نشست خبری دیگر ضمن اعالم این ایراد، گفته بود 
که این الیحه باید از سوی قوه قضاییه به مجلس ارسال می شده که چون این روال طی نشده، 
شورای نگهبان قادر به تایید آن نیست. این ایراد منجر به آن شد که رئیس جمهور در نامه ای به 
رئیس مجلس، الیحه را مجددا و با امضای رئیس قوه قضاییه به مجلس ارسال کند و درنهایت 

این الیحه نیز به تایید شورای نگهبان رسید. 
با این همه، تایید این ٢ الیحه در شورای نگهبان، تنها وجوه شباهت این دو فقره نیست. 
شباهت مهم تر آنها که البته به نظر می رسد در تاییدشان در شورای نگهبان نیز بی تاثیر نبوده، 
این است که هر دو مورد، قوانین داخلی کشورمان هستند که پیش از این نیز وجود داشته و حال 
دولت برای اجرای اصالحات پیشنهادشده از سوی FATF صرفا اصالحاتی در متون این قوانین 
اعمال کرده است؛ لوایحی که هر دو در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز چکش کاری 

شد و پس از جرح و تعدیل در صحن علنی حاال آماده اجرایی شدن است.
 همزمــان اما ٢ فقره دیگــر از این لوایح چهارگانه مطرح اســت که هر دو با مشــکالتی 
روبه رو شــده اند. الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانســیون مبارزه با تامین 
مالی تروریســم یا CFT که برخالف ٣ الیحه دیگر که از طریق کمیســیون قضایی و حقوقی 
مجلس به صحن علنی رســیدند، از مســیر کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی راهی 
صحن شد و همچنین الیحه الحاق دولت ایران به کنوانســیون مقابله با جرایم سازمان یافته 
فراملی یا »پالرمو« که پیش از ٣ الیحه دیگر در دســتورکار مجلس قــرار گرفت، به تصویب 
رســید و حتی در شــورای نگهبان هم تایید شــد امــا ناگهان نظر این شــورا بــه  دلیل برخی 
 ایرادهای امالیی برگشــت و در ادامه نیز ایرادهای محتوایی مشــکالتی در مســیر ابالغ آن 

ایجاد کرد.
در این میان اما شــاید CFT جنجالی ترین نمونه بود. الیحه ای که در مرحله ای، طیفی 
از اصولگرایان نزدیک به جبهه پایداری در کمیسیون امنیت را بر آن داشت که برای ممانعت 
از تصویب آن در کمیسیون، دست به آبستراکســیون بزنند و در نهایت نیز پس از تصویب این 
الیحه در کمیسیون، بازی طومارها و پیامک های تهدیدآمیز مخالفان و دلواپسان پیوستن به 
FATF حربه ای شد برای مسکوت ماندن دوماهه این الیحه در مجلس؛ مهلتی که البته از قضا 
روز گذشته آخرین روز آن نیز سر رسید و حال آنچنان که کمال دهقانی فیروزآبادی، نایب رئیس 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به ایسنا گفته، این کمیسیون هفته آینده وارد 

بررسی این الیحه می شود.

هفته گذشــته یکی از سربازان مرزی کشــور پس از ۱۵ ماه اســارت در دست گروه های 
تروریستی، به آغوش وطن بازگشــت .»با وجود اصابت سه تیر هنوز زنده بودم و وقتی اشرار به 
من رسیدند در همان حال مرا به اسارت بردند   « این بخشی از صحبت های سعید براتی، سرباز 
وظیفه مرزبانی کشور در استان سیستان و بلوچستان است که  به آن اشاره کرد و گفت: »در یکی 
از روز های اردیبهشت سال گذشته شب هنگام وقتی که در برجک دیده بانی مشغول پاسداری از 

مرز های کشور بودم، به ناگاه مورد حمله مسلحانه جمع زیادی از اشرار قرار گرفتیم.  
در همان نخستین دقایق حمله از سه ناحیه گردن، کتف و پا مورد اصابت سه گلوله قرار 
گرفتم و به شدت مجروح شدم. در حالی که خونریزی شدیدی داشتم، اشرار مرا با خود به داخل 
خاک پاکستان بردند و در مناطق بیابانی و َکپر ها در شرایط سختی از من نگهداری می کردند. 
گرمی هوا در کنار خونریزی شدید و تشنگی و گرســنگی ام عرصه را به شدت بر من تنگ کرده 
بود و هر لحظه انتظار شهادت را می کشیدم. یک سال را در همین شرایط گذراندم و تقریبا هر 
روز از نقطه ای نامعلوم به نقطه ای دیگر منتقل می شــدم تا اینکه در روز های اخیر باخبر شدم 
که مقامات کشورمان با تالش های بســیار خود برای آزادی من به سرانجام خوبی رسیدند و به 

زودی آزاد خواهم شد. 
در هفته هــای اخیــر هــر روز را در ســودای آزادی بــه ســر می بــردم و بــرای ورود بــه 
خاک پــاک میهنــم لحظه شــماری می کردم  تــا اینکــه روز گذشــته همــه کابوس های من 
بــه پایــان رســید و دوباره بــه این خــاک مقــدس پا نهــادم. اکنــون که در کشــور خــود به 
ســر می برم به صراحــت اعــالم می کنم بــرای پاســداری از ایــن آب و خاک آمــاده هرگونه 
 جانفشــانی هســتم و حاضــرم دوبــاره در ســخت ترین شــرایط و خطرناک تریــن نقــاط 

از کشورم پاسداری کنم«.
سردار قاسم رضایی، فرمانده مرزبانی کل کشور نیز درباره آزادی سرباز وظیفه سعید براتی 
گفت: »این سرباز شــجاع به مدت ۱۵ ماه و ۱۸ روز در سخت ترین شــرایط از خانواده و میهن 
خود دور بود و توانست با ایمان و شجاعت خود اقتدار و صالبت سربازان ایرانی را اثبات کند«. 
او گفت: »از همان روز های نخست تالش های الزم برای آزادی وی آغاز شد و با رایزنی های 
صورت گرفته شــب گذشــته با هواپیمای اختصاصی به همراه یک هیأت بلندپایه، این سرباز 

عزیزمان را به آغوش میهن بازگرداندیم.« 
سردار قاسم رضایی تصریح کرد: »گروهکی موسوم به جیش الظلم مسئولیت این جنایت 
را بر عهده گرفته اســت. این گروه باقیمانده گروهک تروریستی و جنایتکار عبدالمالک ریگی 
است که در آن سوی مرز ها به فعالیت های تروریستی خود ادامه می دهد.«  او گفت: »مزدوران 
جیش الظلم مولود مثلث همکاری شوم آمریکا، صهیونیســت ها و تکفیری ها هستند و از روی 
عجز حمالت کوری را َهر از گاهی انجام می دهند.« سردار قاسم رضایی تاکید کرد: »در یک 
سال گذشته در درگیری های مختلف با گروه های شرارت پیشه و تروریستی تاکنون چندین نفر 
از آنان به هالکت رسیده و جمعی نیز به اسارت نیرو های اسالم در آمده اند.« فرمانده مرزبانی 
کشور در پایان بر عزم راسخ مرزبانان کشور برای پاسداری از این آب و خاک تاکید کرد و گفت: 
»نیرو های مرزبانی برای ایمن نگه داشتن این آب و خاک از لوث وجود تروریست ها و اشرار از 

هیچ کوششی فروگذار نمی کنند.«

بازگشت سرباز وطن FATF پایان ماجرای

رویداد
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ناهید خداکرمی، عضو شورای اسالمی شهر تهران درباره وضعیت محمدعلی افشانی در 
شهرداری می گوید: »اگر ایشان توانستند  ادامه می دهند، نشد هم یک شهردار دیگر انتخاب 
می کنیم. چیز سختی نیست. « عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان هفته گذشته از 
تصویب کلیات مصوبه اصالح قانون منع به کارگیری  بازنشستگان در این شورا خبر داد. به گفته 
او  »یکی، دو سوال جزئی« باقی مانده که به مجلس ارسال و پس از آن مسیر این قانون  هرچه 
سریع تر اجرایی خواهد شد.  با اجرایی شدن این قانون، محمدعلی افشانی، شهردار تهران باید 

از سمت خود کنار برود. 
بر  اساس متن قانون، حتی بازخرید شــدن هم تاثیری در وضعیت او نخواهد داشت.  به 
دنبال تایید این قانون، شورای شهر تهران  یکشنبه یک جلسه هم اندیشی برگزار خواهد کرد. 
ناهید خداکرمی درباره تعیین  تکلیف شــهردار تهــران با توجه به تایید قانــون منع به کارگیری 
بازنشستگان از سوی شورای نگهبان گفت: »در نخستین جلسه  هم اندیشی اعضای شورای 
شهر تهران که روز یکشــنبه هفته آینده برگزار می شــود، در این باره تصمیم گیری می کنیم. « 
خداکرمی درباره اینکه آیا موضوع جلسه مذکور، انتخاب سازوکاری برای تعیین شهردار  آینده 
است یا خیر، گفت: »نه، هنوز درباره ســازوکار جلسه ای نداریم. ولی یکشنبه احتماال صحبت 
خواهد شــد که چه کنیم.«  او درباره وضعیت افشانی هم گفت: »اگر ایشــان توانستند ادامه 
می دهند، نشد هم یک شهردار دیگر انتخاب می کنیم. چیز سختی  نیست. « گفتنی است پیش 
از این نیز شهردار تهران با بیان اینکه طرفدار قانون منع به کارگیری بازنشستگان هستم، گفت: 

»برای ماندن در شهرداری باید استفساریه بگیرم.« 
وی در پاســخ به ســوالی درباره اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان در شهرداری 
تهران اظهار کرد: »این قانون باید در شورای نگهبان به تصویب رسیده و ابالغ شود، اما سوای 
آن بنده کامال موافق این قانون بوده و معتقدم باید همه تابع آن باشند و هر کسی که مشمول آن 
می شود باید از این قانون تبعیت کند.« افشــانی افزود: »حتما باید یک نیروی جوان باتجربه 

الزم جایگزین بازنشستگان شده و قطعا این حضور موثر خواهد بود.«
 در همین حال رئیس شورای شهر تهران در خصوص قانون منع به کارگیری بازنشستگان 
گفته است: »این قانون هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده است و چنانچه حضور افشانی در 
شهرداری تهران همراه با شک و شبهه باشد از مراجع رسمی استعالم خواهیم گرفت.« محسن 
هاشمی رفسنجانی در گفت وگو با تسنیم با اشاره به تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان 
اظهار کرد: »این قانون در مجلس شــورای اســالمی تصویب  و برای تایید به شورای نگهبان 

ارسال شده است.« 
وی با اشاره به اظهارات شهردار تهران مبنی بر اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان 
بیان کرد: »همان طور که آقای افشانی اعالم کردند این قانون پس از تصویب شورای نگهبان 
اجرا خواهد شد. رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه اگر شبهه ای در خصوص اجرای قانون 
منع به کارگیری بازنشستگان و حضور افشانی در شهرداری تهران باشد قطعا  شورا استفساریه از 
مراجع مرتبط خواهد گرفت، گفت: »با توجه به این که این قانون هنوز به تایید شورای نگهبان 
نرسیده است، بالطبع حضور افشانی در شهرداری تهران بالمانع است.« وی گفت: »البته در 
قانون قبلی منع به کارگیری بازنشستگان، شــهردار تهران هم تراز وزیر دیده شده است  که در 

قانون فعلی ظاهرا این بخش را اصالح کرده اند.«

در شرایطی که مذاکراتی با اروپایی ها در مورد برجام ادامه دارد، سخنگوی سازمان انرژی 
اتمی گفته اســت: »باید در برجام توازنی بین تعهدات و مزایا وجود داشته باشد، اگر تعهدات 
خود را انجام دهیم ولی مزایایی نباشد ادامه برجام معنا ندارد و ممکن است از تعهدات بکاهیم.« 
کمالوندی با بیان اینکه خبری را که چندی پیش در خصوص موفقیت ســازمان در حوزه 
کوآنتوم منتشر شد متاســفانه چندان به آن پرداخته نشــد، اظهار کرد: »این تحول بزرگی بود 
و اصطالحا به آن درهم تنیدگی کوآنتو می گویند که تکنولوژی بســیار پیشرفته ای است که  در 
واقع انقالبی ایجاد کرده است.« وی ادامه داد: »دانشــمندان ما در مرکز لیزر ایران با حضور 
دکتر صالحی و دکتر ســتاری آزمایش موفقی را در این خصوص انجام دادند، هرچند قبال  هم 
در سال گذشته این آزمایش ها انجام شــده بود اما تکرار آزمایش ها را در دستور کار قرار دادیم 
تا مطمئن شویم نتایج به دست  آمده اتفاقی نبوده اســت.معاون امور بین الملل سازمان انرژی 
اتمی کشورمان تصریح کرد: »این موفقیت گامی به سمت تکنولوژی انقالبی است چرا که در 
مرزهای دانش و تکنولوژی، افق های دوری را می توان دید و البته اجرایی شدن آنها هم زمان 
می برد. احتماال فرزندان شــما زمانی که به سن امروز شما برســند، ابرکامپیوترهایی که امروز 
وجود دارنــد را در اندازه لپ تاپ های امــروز روی میز و جلوی خود خواهند داشــت و به عنوان 
کامپیوترهای شخصی از آنها استفاده می کنند و بنابراین می توانید حدس بزنید در آن زمان چه 

ابرکامپیوترهایی خواهد آمد.«
کمالوندی افزود: »با این فناوری به خصوص در دو حــوزه کامپیوتر و مخابرات تحوالت 
بسیار بزرگی را شاهد خواهیم بود و در حوزه مخابرات ســرعت از سرعت نور فراتر می رود، ولی 
سرعت کوآنتومی چیزی باالتر از آن است به نحوی که تا شما محاسبه یا سوالی را مطرح کنید 
جواب آن در همان لحظه حتی بدون اینکه کسری از ثانیه در کار باشد، داده خواهد شد.« وی 
با بیان اینکه در حوزه تحقیق و توســعه هم پیشــرفت های خوبی  داریم، بیان کرد: »قریب دو 
سال است که از تزریق گاز دستگاه های  8IR ما می گذرد و آزمایشات مختلفی را روی آن انجام 
داده ایم،  6IR  به مرحله صحه گذاری نزدیک شــده، البته صحه گذاری ها و تحقیق و توســعه 
سانتریفیوژها چند ســال زمان می برد چرا که آزمایشات مختلفی روی شــان انجام می شود.« 
سخنگوی ســازمان انرژی اتمی گفت: »از آنجا که این دســتگاه ها گران قیمت هستند، باید 
تســت های مختلفی را از جنبه های گوناگون پشــت ســر بگذارند تا با برطرف شدن ایرادات و 
نواقص، به سمت  تجاری شدن حرکت کنند. البته اگر کشور تصمیم به تولید انبوه دستگاه های 

IR، بگیرد، ما هیچ مشکلی نداریم و می توانیم این کار را انجام دهیم. 
کمالوندی در مورد آمادگی سازمان انرژی اتمی نیز گفت: »اگر کشور بخواهد تصمیمی 
برای فشار به طرف مقابل بگیرد، می توان کارهایی را انجام داد ولی توصیه کارشناسان ما این 
است که روند تحقیق و توسعه به صورت کامل طی شود تا فرایند بهینه سازی و توسعه به صورت 
طبیعی انجام شود.« وی در پاسخ به این سوال که تا چه زمانی تایید طراحی تفصیلی بازطراحی 
رآکتور اراک از طرف چین صورت می گیرد که بخواهیم وارد اجرا شویم؟ اظهار کرد: فکر می کنم 
تا چند ماه آینده طرف چینــی تایید طراحی تفصیلی ما را انجام دهــد.« معاون امور بین الملل 
سازمان انرژی اتمی در پاسخ به سوال دیگری که پس از تایید طراحی تفصیلی وارد فاز اجرایی 
باز طراحی اراک می شویم؟ گفت: »بله، برخی کارها را می توانید همزمان انجام دهید به طور 
مثال زمانی که  شما در حال اسکلت سازی یک ساختمان هستید، می توانید صحبت از وسایل 
درون ساختمان را هم داشته باشــید. این دیگر به کارشناسان داخلی ما بازمی گردد که بگویند 
تجهیزات الزم را خودمان بسازیم  یا از اروپا وارد کنیم، در حالی که چینی ها هم بدشان نمی آید 

که از آنها خرید داشته باشیم.«

تعهدات برجامی کاسته می شود؟

قانون بازنشستگی به »بهشت« می رسد؟
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اختالف نداریم

حساب الریجانی جداست

فرزندان همه مسئوالن که از رانت استفاده نمی کنند 

یک سال حبس

در حالی که بر حجم خبرها در مورد فعالیت طیف های مختلف سیاسی برای انتخابات مجلس افزوده شده است، مهدی چمران، 
عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی با بیان اینکه جلسات جبهه مردمی به طور منظم در حال برگزاری است، گفته 
است: »اعضای شورای مرکزی جبهه مردمی در حال بررسی چگونگی ورود به انتخابات مجلس هستند و ما در این زمینه تالش داریم 
نظر نیروها و گروه های انقالبی را لحاظ کنیم.« او گفته کمیته های مختلفی در جبهه مردمی فعال هستند که همه آنها به صورت منظم 
و برنامه ریزی شده جلسات خود را برگزار می کنند. چمران گفته است: »جبهه مردمی ارتباط خود را با آقای رئیسی یا آقای قالیباف قطع 
نکرده است و هر زمان که الزم و صالح باشد، می توانیم از نظرات آنها برای پیشبرد برنامه های جبهه مردمی استفاده کنیم؛ ما در انتخابات 
گذشته موفقیت های بزرگی داشتیم که متحدکردن نیروهای انقالبی ازجمله آنها بود.« وی با بیان اینکه هیچ اختالفی در جبهه مردمی 
و نیروهای این جبهه وجود ندارد، گفت: »طبیعی است که دوستان ما همه یک نظر و نگاه درباره آینده نداشته باشند اما مهم این است 

که نیروهای انقالبی برای رسیدن به یک نظر واحد درحال تالش هستند.«

ماجرای طرح سوال از روحانی در مجلس همچنان خبرساز و جنجالی اســت. در تازه ترین تحول در این 
مورد رئیس دفتر رئیس جمهور، درباره نامه اخیر روحانی به علی الریجانی رئیس  مجلس و اینکه برخی محتوا 
و لحن این نامه را تهدیدآمیز تلقی کردند، گفته اســت: این گونه نیست. آقای رئیس جمهور در نامه اخیرشان 
به آقای الریجانــی اعالم کردند که طبق قانون در زمان مقرر در مجلس حاضر خواهند شــد و به این خواســته 
برخی نمایندگان احترام خواهند گذارد. وی افزوده اســت: »این نامه اصال تهدیدآمیز نبوده و استنباط تهدید 
از آن استنباط درستی نیست، ما حســاب آقای علی الریجانی را از مجلس جدا می دانیم. موضوعی که در این 
خصوص مطرح بوده این است که مدل جمع آوری امضا ایراد داشته است، ضمن اینکه رئیس جمهور همان طور 
که گفتند وقتی نماینده ای در صحن علنی سؤال کند، بدون شک ایشان هم راحت تر می توانند به آن سؤال در 

صحن علنی پاسخ دهند.«

غالمحسین کرباسچی که به جرم تبلیغ علیه نظام در دادگاه انقالب اسالمی اصفهان محاکمه شده بود 
بعد از محکومیت، به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. حکم صادره با اعتراض وکیل کرباسچی مواجه 

 شد و پس از بررسی این پرونده در دادگاه تجدیدنظر به استناد ماده 5٠٠ قانون مجازات اسالمی در تاریخ
 ٩٧/5/٢٢ حکم قطعی صادر و برای اجرا ابالغ شــد. غالمحســین کرباســچی، دبیرکل حزب کارگزاران 
سازندگی سال گذشته در حاشیه مراسمی در اصفهان اظهاراتی درباره مدافعان حرم داشت که دستگاه 
قضا به این موضوع ورود کرد. احمد خسروی وفا، رئیس کل دادگستری استان اصفهان ۱۲ اردیبهشت 
سال گذشته از تشکیل پرونده برای غالمحسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی خبر داد 

و گفت: »نسبت به اظهارات این فرد که جنبه جزائی داشته، اعالم جرم و پرونده تشکیل شده است.«

فرزندت کجاست؟ سوال کاربران شبکه های اجتماعی از مسئوالن است و داغ شدن این پویش اغلب مسئولین را به پاسخگویی واداشته است. احمد 
توکلی، نماینده پیشین مجلس و رئیس سازمان دیدبان شفافیت و عدالت ضمن استقبال از پویش مذکور به ثمربخش بودن آن امیدوار است. او معتقد است 
که اگر جامعه از مطالبه گری ناامید و خسته نشود، حتما مسئوالن را به همراهی واداشته و گامی اساسی در راستای مبارزه با فساد برداشته می شود. بله، به 
نظر من این رویکرد می تواند خیلی مفید باشد زیرا اخیرا شاهدیم که اتهامات بسیاری به فرزندان مسئولین زده می شود و متاسفانه برخی از این اتهامات نیز 
درست است و ثابت می شود. یکی از بهترین راه ها برای خروج از این فضا آن است که مسئولین به طور مشخص به این سوال پاسخ دهند و به اطالع مردم 
برسانند که فرزندانشان کجا هستند و چه کاری می کنند. از این طریق حتی مشخص می شود که برخی مسئولین به خاطر همین موضوعات با فرزندان خود 
سازگارنیستند. با پاسخگویی به مردم روشن می شود که فرزندان مسئوالن از رانت مسئول بودن پدر خود استفاده می کنند یا به طور طبیعی زندگی کرده و 
اقدام خالف شأن خود ندارند. اتفاقا برعکس. پاسخگویی به این پرسش اعتماد عمومی را افزایش می دهد، زیرا فرزندان همه مسئوالن که از رانت استفاده 

نمی کنند. افزایش فشار جامعه مدنی حتی موجب می شود آن عده ای که از رانت استفاده می کنند نیز پشیمان شده و از این رویه دست بکشند.

چهره ها



محمــود احمدی نژاد یک بــار دیگر با ســخنان خود 
به تیتر نخست رسانه ها تبدیل شده اســت. او این بار و در 
تازه ترین پروژه سیاسی خود ایده برکناری حسن روحانی را 
مطرح کرده و گفته او باید از ریاست جمهوری کناره گیری 
کند.  این ســخنان احمدی نژاد بازتاب هــا و بازخوردهای 

زیادی داشته است. 
در مهمتریــن تحول برخــی گفته اند ســخنان رهبر 
انقالب در مخالفت با کناره گیری دولت در واقع واکنشی به 
این سخنان و البته اظهاراتی از این دست است که پیش تر 

از سوی برخی اصالح طلبان هم بیان شده بود. 
در این میان اما برخی چهره های سیاسی هم به این 
ماجرا واکنش نشــان دادند. پرویز ســروری گفته اســت: 
»جریــان احمدی نژاد متشــکل از یک طیف مشــخص 
و یکدســت نیســت. برخی از هواداران او افراد دلسوزی 
هســتند که فکر می کنند احمدی نژاد در چارچوب والیت و 
منویات رهبــری حرکت می کند. بر همین اســاس معتقدم 
که ســخنان اخیر رهبر معظــم انقالب موجــب ریزش در 
طرفداران احمدی نژاد می شود. کسانی که از منظر رهبری 
به احمدی نژاد نگاه می کنند بعد از سخنان روز دوشنبه حتما 
صف خود را از او جدا خواهند کرد.« وی با اشــاره به اینکه 
»عده دیگری از حامیان احمدی نژاد نیز اگرچه نیت انقالبی 
دارند اما در شخصیت او ذوب شده اند و مثل او به راه فعلی 
خود ادامه خواهند داد«، گفت: »به اعتقاد من احمدی نژاد 
باید بعد از ســخنان رهبــری تکلیف خود را بــه طور دقیق 
روشــن کند. ادامه روندی که او در پیش گرفته به حذف او 
از جریانات سیاسی کشور و نیروهای انقالب منجر می شود 
مگر اینکه در رفتار خود تجدید نظر کند و بتواند خود را پیدا 
کند.« این نماینده پیشــین مجلس همچنیــن گفت: »با 
توجه به رفتارهای این ایام او بعید می دانم که بتواند به جرگه 
انقالب برگردد. صحبت های رهبر انقالب فصل الخطاب 
بود و همه باید به تعبیری با آن سخنان خود را تنظیم کنند.«

باهنر هم درباره شــعار عبور از روحانی گفت: »اولین 
کسی که شعار عبور از روحانی را مطرح کرد احمدی نژاد بود 
و امیدوارم خداوند آخــر و عاقبت همه ما را ختم به خیر کند 
اما در جریان های سیاسی کســی که پروژه عبور از روحانی 
را مطرح کرد دوســتان تند اصالح طلب بودند و در همان 
زمان من بالفاصله موضع گیری کردم و گفتم اصال مسئله 
کنارگذاشتن دولت کار درستی نیست فارغ از اینکه روحانی 
بر سر کار باشد یا خیر؟ این گونه هیجان ها برای نظام سم 
است.« او در ادامه انتقاد به شــعار عبور از روحانی گفت: 
»االن کســی که می گوید باید از آقای روحانی عبور کنیم 
کم عقل است یا سوء نیت دارد، حتما اینکه بخواهیم از آقای 
روحانی عبور کنیم یا دولت تغییر کند اصال گزینه مناســبی 
نیست اما دولت باید یک خانه تکانی داشته باشد، زیرا برخی 
از وزرا خسته هستند و حوصله کارکردن ندارند و من خبری 
شــنیدم که برخی از آقایان به آقای روحانی گفته اند که ما 
نمی توانیم در زمــان بحران کار کنیم و بگذارید شــخص 
دیگری بیاید و آقای روحانی گفته اند که اشکالی ندارد کار 
کنید. بنابراین باید نقد کنیم و البته از دولت حمایت کنیم تا 

مسائل و مشکالت حل شود.
االخبار چاپ بیروت هم نوشته است: »در این میان، 
احمدی نژاد تالش می کند حمایت طبقات فقیر جامعه را به 
دســت آورده و هر دو جریان اصالح طلب و اصولگرا را زیر 
ســوال ببرد. این بار او با نزدیک شــدن به معارضان نظام، 

خواســته های خود را مطرح می کند؛ در حالی که ســوال 
منتقدان وی آن است که هدفش از درخواست کناره گیری 
روحانی چیست؟ آیا واقعا مشکالت اقتصادی در سایه این 
اقدام از بین می رود؟ احمدی نژاد خود را ســخنگوی ملت 
می داند و معتقد اســت پیروزی اش در انتخابات سال های 
۲۰۰۵ و ۲۰۰۹ نشــان دهنده محبوبیــت اوســت. به نظر 
او، با خروج آمریکا از توافق هســته ای، پیــروزی روحانی 
در انتخابات، باطل شــده اســت. ظاهرا احمدی نژاد این 

مســاله را فراموش کــرده که در زمــان اوباما، شــخصا او 
خواستار مذاکره با وی شــد، اما اوباما به او پاسخی نداد و 
تنها در سال آخر ریاســت احمدی نژاد، با وساطت عمان، 
آمریکایی ها حاضــر به مذاکره با نمایندگان ایران شــدند. 
پس از این اتفاق و هنگامی که توافق هسته ای بین دولت 
روحانی و شش دولت دیگر امضا شد، احمدی نژاد تالش 
کرد مذاکره بــا ایاالت متحده و »دســت یافتن« به توافق 
هسته ای را از اقدامات دولت خود به شــمار آورد. حال، با 
خروج ایاالت متحده از برجام، رئیس جمهور ســابق ایران 
اعالم می کند از اول موافق مذاکرات مستقیم بین آمریکا 
و ایران نبوده اســت.« در تحولی دیگر عبدالله ناصری نیز 
گفته اســت: »آقای احمدی نژاد خیلی حرفش در جامعه 
و نخبگان شنیده نمی شود و او فقط برای زنده نگه داشتن 
خود و هویت سیاســی خود حرف های بزرگ می زند. البته 
باید این نکته را در نظر گرفت از نظر دموکراســی و رویکرد 
مردمساالرانه، آقای احمدی نژاد مانند هر شهروند و کنشگر 
دیگری حق اظهارنظر دارد که قوه مجریه و قوای دیگر را 
نقد و ارزیابی کند، اما تجربه تاریخی مخصوصا پس از سال 
۹۲ و حتی در دوره ۸ ســاله رئیس جمهوری وی نشان داده 

که احمدی نژاد احساس می کند که هر وقت در جامعه و در 
اندیشه کنشــگران و نخبگان جایی ندارد، سخنان بزرگ و 

غیرقابل تصوری می زند تا حضور خود را حفظ کند.
به عالوه اینکه هرچه جلوتر می رویم عملکرد سوء و 
غیرمدبرانه آقای احمدی نژاد بیشتر هویدا می شود. تفاوت 
آقای روحانی و احمدی نژاد را می توان در این مساله دید که 
احمدی نژاد موجب شــد قطعنامه های بسیاری علیه ایران 
تصویب و تحریم های فلج کننده ای بر کشور عارض شود، 
اما آقای روحانی با مذاکره و انعقاد توافق برجام قطعنامه ها 

را از کار انداخت و تحریم ها را برداشت.«
علــی الریجانی  هم در ســخنانی که گفته می شــود 
کنایه ای به احمدی نژاد اســت، گفته: »کاری نداریم که 
شرایط ســخت می شــود ولی عده ای به جای همکاری و 
کمک به وفاق ملی به خاطر منافع سیاسی نازل شان نقش 
اپوزیســیون به خود می گیرند انگار از کره مریخ آمده اند و 

حرف هایی می زنند که سابقه نداشته است.«
صــادق زیبــاکالم هــم گفتــه اســت: »محمــود 
احمدی  نژاد در گذشته هم نشان داده که هیچ ابایی ندارد 
که سوار امواج پوپولیستی شود. هرجا که چنین امواجی را 
دید، وسوسه شده و حاضر نیست از خیر رویکرد پوپولیستی 
خود بگذرد. شــاید بتوان گفت که او به درستی تشخیص 
داد که از محبوبیت دولت- به معنای قوه مجریه-، قوه مقننه 
و قوه  قضائیه کم شده است اما مســأله این است که آقای 
احمدی نژاد فقط روی سه قوه نمی ایستد، بلکه جلوتر آمده 
و مسأله نظام را هم مطرح می  کند و مدعی افت محبوبیت 
آن می شود و آن را هم ردیف ســه قوه قرار می  دهد، منتها 
آقای احمدی نژاد دو مسأله اساسی و سرنوشت ساز را در این 
نوار ویدئویی بدون پاسخ گذاشت. نکته اول اینکه؛ آقای 
احمدی نژاد! عملکرد خود شما در آن هشت سال، چقدر در 
عدم محبوبیتی که سیستم به آن دچار شده، دخیل بوده؟ 
سهم شــما چقدر اســت؟ به عنوان رئیس  جمهوری بسیار 
بانفوذ و به مراتب قدرتمندتر از آقای روحانی، آقای خاتمی 
و مرحوم  هاشمی- البته در دوره دوم ریاست  جمهوری خود- 
سهم شــما در این فقدان محبوبیتی که پیش آمده، چقدر 
بوده است؟ شما هیچ نقشی نداشتید؟ نکته دوم که به نظر 
من شاه بیت مسأله است، این است که آقای احمدی نژاد 
پاسخ شما به ســؤال »چه باید کرد؟« چیست؟ اگر فرض 
بگیریم که مردم نســبت به نظام بدبین هستند و نسبت به 
قوای سه گانه هم بی اعتماد شده اند، حاال چه باید بکنیم؟ 
اعالم رفراندوم کنیم؟ بدیل و آلترناتیو شما برای این نظام 
چیســت؟ ترقی هم در اظهارنظر متفاوتی گفت: »اثر آن 
این است که مانع استعفای آقای روحانی می شود و دولت را 
مجبور را می کند که در جهت اصالح امور کشور اقدام کند و 
نتواند کاری شبیه به آنچه آقای موسوی در دوران جنگ کرد 
را انجام دهد. او می خواست با استعفای خود مشکالتی را 
برای کشور به وجود آورده و حرف خود را به کرسی نشاند و 
نباید این رویکرد را تکرار کرد. اگر دولت بخواهد به دالیلی 
اســتعفا داده و بــار را به دوش دیگــران اندازد بــا توجه به 
حرف های احمدی نژاد منصرف می شود.« اما در تحولی 
دیگر اســتانداری تهران با درخواســت احمدی نژاد برای 
برگزاری تجمع موافقت نکرد. طبق اعالم یکی از مسئوالن 
وزارت کشور، به لحاظ فقدان شــرایط قانونی استانداری 
تهران با درخواســت احمدی نــژاد برای برگــزاری تجمع 
موافقت نکرد.  محمود احمدی نژاد چندی پیش در صفحه 

تلگرام خود خواستار برگزاری تجمع شده بود.
بهرام سرمست، رئیس کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در 
این مورد گفت: »تاکنون درخواستی از سوی احزاب برای 
برگزاری تجمعات نداشتیم اما یک درخواست از سوی آقای 
احمدی نژاد به وزیر کشور داده شد که ما آن را به استانداری 
ارجاع دادیم که این نهاد با استناد به ماده ۱3 احزاب چون 

شرایط الزم را نداشتند، موافقت نکردند.«

شکست جدید
پیشنهادساختارشکنانه احمدی نژاد با واکنش جدی مواجه شد
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فضای مجازی

چمران: آمریکا شریک عربستان 
در کشتار کودکان یمنی است

مهدی چمران رئیس ســابق شورای شهر 
تهران، به شهادت 50  نفر از دانش  آموزان یمنی 
در حمله نظامی های سعودی به خاک این کشور 
واکنش نشان داد. او با انتشار تصویری از مردمی 
کلنگ به دست که در حال آماده ساختن قبور این 
دانش آموزان هســتند در حســاب کاربری خود 
در توئیتر نوشت:این صحنه های وحشتناک و 
کشتار سبعانه 47 دانش آموز بیگناه یمنی نمونه 
ای از وحشــیگری نوچــه و گاو شــیرده آمریکا) 
ســعودی ها(و خود آمریکا ، شــریک راهبردی 

اوست. وجدانهای بیدار انسانی کجایند ؟

به گزارش مشــرق، یک کاربر توییتر با انتشار 
 این عکــس دربــاره چالــش »فرزندت کجاســت«

 نوشت

شب گردی فردوسی پور و 

رشیدپور در میدان شوش!
به گزارش مشرق، یک کاربر فضای مجازی 
با انتشــار تصاویر زیــر در توضیح آن نوشــت: 
دیشب وقتی ما خواب بودیم، علی فروغی مدیر 
جوان شبکه سه با مجری های این شبکه اعم از 
رشید پور، فردوســی پور، احمدی، نجم الدین 
شــریعتی، احســان علیخانی و محمد حسین 
میثاقی رفتند شوش، بین فقرا غذا تقسیم کردند 
و از مدرســه صبح رویش بازدید کردند و حاشیه 

نشینان را مورد تفقد قرار دادند. دمشان گرم...

عبدالله گنجی، 
مدیرمسئول روزنامه جوان 
در صفحه شخصی خود در 
توییتر درباره دالیل این که عده 
 ای می گفتند چرا موشک 
می سازیم، نوشت

عباس سلیمی نمین 
تحلیلگر مسائل سیاسی  در 
توییتر درباره موضع گیری 
های دولتمردان درباره 
نگاهشان به سلبریتی ها، 
نوشت

رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد که هیچ کدام از 
فرزندانش در بازداشت نیستند.

سید مصطفی میرسلیم رئیس شورای مرکزی حزب 
موتلفه اسالمی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام  در 
توییتر درباره زد و بند برخی نمایندگان و دولتمردان نوشت

فرزندان مصباحی مقدم کجا 

هستند و چه شغلی دارند؟
حجت االســالم غالمرضا مصباحی مقدم 
عضــو مجمع تشــخیص مصلحــت نظام طی 
توییتــی بــه کمپیــن »فرزندت کجاســت؟« 

پیوست.

بعیدی نژاد: دولت جلوی تقسیم 

ناعادالنه خزر را گرفت

 حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در انگلیس 
طی توییتی نسبت به واکنش ها درباره اجالس 
اخیر سران پنج کشور ساحلی دریای خزر را مورد 

انتقاد قرار داد.
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حرف روز 

العبادی نشان داد که سیاست را بلد نیست. آدم 
سیاســتمدار هیچ وقت با همسایه اش به خاطر آمریکا 
درگیر نمیشــه، آن هم همســایه ای مثل ایران که به 
خاطر وجود مــزار امامانارتباط ویژه ای بــا عراق داره. 
العبادی فقط در یک صورت میتونه سیاست هایش را 
مطابق خواســت آمریکا تعریف کنه و  اون هم اینه که 
بیاد مثل زمان صدام ارتبــاط دیپلماتیک را به حداقل 
برســانه  یا قطع کنه و به این ترتیب مانع ســفر زوار دو 
کشــور به ایران و عراق بشــه وگرنــه در اعمال چنین 
سیاســتی بازنده خواهد بود. آمریکا در هر نقطه ای از 
دنیا ایران ر و شکســت بده، در عراق نمیتونه. میگی 
نه؟ وایســا و محرم و صفر امســال را ببین تا شکست 
مفتضحانــه آمریــکا در عــراق را بار دیگــر از نزدیک 

شاهد باشی.

حقــوق همه کســانی کــه از بودجــه عمومی 
دریافت می کنن باید شفاف و صریح اعالم بشه.

 به فکر بهبود اقتصاد باشیم، متحد باشیم، 
هم بــه خودمون کمک کنیــم و هم بــه دولت تا 
بتونیم این دوران را به سالمت سپری کنیم. مردم 
ترکیه نمونــه خوبی از وحدت در شــرایط اضطرار 

هستند، کاش ما هم مانند آنها رفتار می کردیم.

این وضعیت گرانی ها ما بازنشسته ها را خسته 
کرده اســت. حقوق ما کفاف زندگــی را نمی دهد 
و نمی دانیم بــا افزایش بی رویــه قیمت ها چگونه 
باید زندگی مان را سرو سامان دهیم. ضمن اینکه 
افزایش حقوقی که امســال برای ما انجام شد در 
مقایسه با میزان گرانی ها بســیار ناچیز است. ای 
کاش آقای روحانی و آقای الریجانی این مساله را 
در دولت و مجلس با جدیت بیشتری دنبال کنند تا 

وضعیت ما نیز بهبود یابد.

آدم نمیدونــه بخنده یــا گریه کنــه. دولت 

قانون پولشویی رو بخشنامه و برای اجرا به ادرات 

فرســتاد. اون وقت اتاق بازرگانــی میگه با کارت 

بازرگانی یک پیــرزن بدبخت میلیــاردی واردات 

انجام شده. کاش هماهنگی هایی صورت بگیرد 

تا دیگر شاهد این اتفاقات نباشیم.

دوســتی عمیق عراق و ایران با آمدن امثال 
صدام از بین نرفت چه برســد به حیدر عبادی. به 
کوری چشم تکفیری ها ان شاءالله تا ظهور ادامه 

خواهد داشت.

کی گفته سپاه پاســداران یه نهاد صرفا نظامی 
هست؟ اســمش روش هســت سپاه »پاســداران« 
انقالب اسالمی. یعنی هر چیزی که انقالب و کشور 
رو تهدید می کنه ســپاه جلوش می ایسته و از انقالب 
پاســداری می کنه. حاال این تعــدی میخواد نظامی 

باشه، فرهنگی باشه یا اقتصادی.

راستی مهلت  دو هفته ای رئیس جمهور به وزیر 
صنعت و معدن جهت افشــای اســامی واردکنندگان 
خودرو تمام نشده ؟ مردم منتظر عملی شدن وعده ها 
هستند و فراموش نمی کنند. همه می بینیم که چگونه 
قیمت خودرو باال رفته و دیگر نمی توان حتی یک پراید 
هم خرید، تکلیف مردم چه می شود؟ قول داده بودید 

که منتشر می کنید اما نکردید.

دولــت می توانســت قانون شــرایط اضطرار 
اقتصادی را تصویب کند و پیش خرید همه سکه ها 
را به دلیل آسیب زدن به اقتصاد کشور ابطال کند. 
جالب اســت که یک نفر چگونه توانسته چند هزار 

سکه بخرد؟

العبادی و امثال او فراموش کردن که ایران در 
چه جاهایی به آنها کمک کرده. یادش رفته داعش 
پشت دروازهای شهرشان بود. اگر کمک ما نبود، 
داعش ســرهای بریده مردم را به نمایش گذاشته 
بــود. قاعدتا مردم عــراق مانند او فکــر نمی کنند. 
هم شــیعه و هم ســنی در عراق می دانند که ایران 
چه خدماتــی در زمان داعــش به آنهــا انجام داده 
اســت و پای داعشی ها را از این کشــور قطع کرده 
است. به نظر می رســد پایان عمر سیاسی العبادی 

فرا رسیده است.

جوان هــای ما جان دادن بــرای حفظ امنیت 
مــردم و منافع نظام اســالمی. به هدف شــون هم 
رسیدن. ربطی به موضع العبادی نداره. البته عملکرد 
دیپلماتیک صحیح روحانی می تونست خیلی رو این 

موضع غلط اثر بذاره.

کسانی که باید لیست اموال شان منتشر شود، 
بهتر از هر کســی می دانند چگونه مخفی کنند و با 
چه ترفندی به نام حتی هفت پشــت غریبه می کنند 
تا بــه موقع پس بگیرنــد. باید همــه نهادها و همه 
مســئوالن ذیربط با دقت این مســاله را زیر ذره بین 
قرار دهند و اجازه ندهند که فســاد ادامه پیدا کند. 
مردم چشم انتظار مبارزه با این گونه مفاسد هستند.
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گفتارها

بازی  با  ملی گرایی  ایرانیان

چرا سهم 50 درصدی ایران از خزر برای جامعه تبدیل به مفروض شد؟
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طی روزهــای اخیر، بیــش از هر زمــان دیگری نام 
»دریای خزر« را می شنویم. در این میان بعضا شایعات، 
ابهامات و البته دغدغه هایی به وجود  آمــده که نیاز افکار 
عمومی نسبت به تشریح »رژیم حقوقی خزر« را دوچندان 
ساخته است. در این خصوص نکات متعددی وجود دارد 
که الزم اســت مورد توجه و مداقه قرار گیرد. به طور کلی 
طی 21 ســال اخیر نشســت های متعــددی در خصوص 
دریای خــزر و نحوه بهره بــرداری از منابع آن برگزار شــده 
اســت. در این نشســت ها، مباحــث حقوقــی، امنیتی، 
اقتصادی و حتی همکاری های فرهنگی میان کشورهای 
حاشیه دریای خزر مورد فحص و بررســی قرار گرفته و در 
این خصوص توافقات خوبی میان پنج کشور به دست  آمده 
اســت. با این حال تا زمانی که همه اختالفات، خصوصا 
اختالفات حقوقی موجود میان کشــورهای شرکت کننده 
حل وفصل نشــود، نمی توان از ایجاد و استمرار مناسبات 
پایدار و مطلوب در میان کشورهای ســاحلی دریای خزر 
سخن به میان آورد. یکی از اصلی ترین وظایف وزارت امور 
خارجه طی دو دهه اخیر، هدایت و مدیریت پرونده خزر و 

تعیین رژیم حقوقی آن بوده است. 
طوالنی شــدن پروســه حل وفصل یک پرونده، اگر 
معلول بررســی نــگاه حقوقی و فنــی دقیق نســبت به آن 
پرونده باشــد، نامطلوب نیســت. این قاعده در خصوص 
تدوین کنوانســیون حقوقی دریای خزر نیز صادق است.

پس از فروپاشــی اتحاد جماهیر شــوروی، شــاهد ایجاد 
نوعی دگردیســی در رژیــم حقوقی خــزر بودیــم. اتحاد 
جماهیر شوروی به چندین کشور تقســیم شد و با تجزیه و 
فروپاشی آن، کشورهای روســیه، قزاقستان، آذربایجان 
و  ترکمنســتان هر یــک به متغیرهــای دولتــی و حقوقی 
مستقل در این معادله تبدیل شدند. بدون شک تبدیل یک 
معادلــه دومجهولی حقوقی به یــک معادله چندمجهولی 
»حقوقی- امنیتی« تحول ساده ای نیســت. بنابراین باید 
پیچیدگی های موجــود در خصوص پرونده خــزر را درک 
کرد. کشورهای ایران، آذربایجان، ترکمنستان، روسیه و 
قزاقستان هر یک مطالبات خاصی در خصوص استفاده از 
منابع خزر دارند. تجمیع این مطالبات و متعاقبا تحقق آنها 
بسیار دشوار و سخت به نظر می رســد. آنچه در این میان 

اصالت دارد، تقویت  »اصل همکاری« میان کشــورهای 
ساحلی خزر و تعریف پروژه های مشترک دریایی و فراتر از 
آن، مسئولیت پذیری مشترک همه کشورهای همسایه در 

صیانت از حریم خزر است. 
طرح گزاره هایی مانند ســهم 50 درصــدی ایران از 
خزر، که حتی در دوران شوروی سابق )به دلیل طوالنی تر 
بودن مرزهای آن با خزر( محقق نشد و ایجاد ذهنیت های 
کاذب در کشور، آن هم از سوی فرد یا افرادی که داعیه دار 
نمایندگی مردم هســتند نتیجه ای جز تضعیف امنیت ملی 
ندارد. این در حالی است که هنوز بر ســر تعیین خط مبدا 
خزر و  حدود و ثغور بســتر و زیربســتر دریــا توافقی میان 
بازیگران ساحلی خزر حاصل نشده است. به نظر می رسد 
موج ســواری سیاســی برخی افراد بر روی موضوعاتی که 
منافع ملی کشور محسوب می شود، همچنان ادامه دارد!

نکته دیگری کــه در این خصوص بایــد مدنظر قرار 
داد، مربوط به تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی خزر و نقش 
وزارت امور خارجه در این پروســه اســت. همان گونه که 
اشاره شــد، پرونده خزر از دو دهه قبل مفتوح شده و هنوز 
هم به نتیجه کاملی نرسیده اســت. مذاکرات کشورهای 
ساحلی دریای خزر با تکیه بر حسن همجواری، نباید ما را از 
واقعیات موجود در خصوص خزر غافل کند. باید این نکته 
را مدنظر قرار داد که زیر بنای حل وفصل  اختالفات موجود 
در خصوص دریای خــزر و تعریف همکاری های ملموس 
و نتیجه بخش، تدوین کنوانســیون رژیــم حقوقی دریای 
خزر است. بسیاری از همکاری های امنیتی و اقتصادی، 
تابعی از تدوین این کنوانســیون اســت. به عبارت بهتر تا 
زمانی که پنج کشور حاشــیه دریای خزر نتوانند به مفاهمه 
حقوقی مشترکی در خصوص دریای خزر دست پیدا کنند، 
عمال دامنه اختیارات و حدود و ثغور بهره مندی کشورها از 
معامالت مشترک امنیتی و اقتصادی نیز مشخص نخواهد 
بود و به عبارت بهتر، نمی توان تدوین کنوانســیون رژیم 
حقوقی دریای خزر را هم ســطح بــا تعریف همکاری های 
امنیتی و اقتصادی میان کشــورهای ســاحلی دانســت. 
بدون شــک، تعریف همکاری های اقتصادی و امنیتی و 
حتی فرهنگی میان کشورهای حاشیه دریای خزر متغیری 
وابسته به حل وفصل اختالفات حقوقی میان این کشورها 
و تدوین رژیم حقوقی مشــترک بــوده و چگونگی مبارزه با 
بحران های امنیتی  و تعییــن محدوده های ماهیگیری و 
تعامل در حوزه  انرژی جملگی مواردی هســتند که قبل از 
تصمیم گیری در مورد آنها، باید حدود مالکیت و اختیارات 

هر یک از کشورهای حاشیه دریای خزر مشخص شود.

حنیف غفاری 

روزنامه نگار

این کار، یک پروسه حقوقی بوده و یکی از اصلی ترین 
وظایف دستگاه دیپلماسی و سیاســت خارجی کشورمان، 
هدایت و مدیریت این روند پیچیده است. بدیهی است که 
در چنین شرایطی بیان جمالتی مغرضانه و هدفمند از سوی 
افرادی که ذره ای دلســوزی برای منافع ملی کشور ندارند، 
صرفا منجر به از بین رفتن تمرکز دستگاه دیپلماسی بر این 
پرونده حساس خواهد شد.  در نهایت اینکه تعهدات خوبی 
در جریان برگزاری نشست های تدوین کنوانسیون حقوقی 
خزر و از سوی کشــورهای دخیل در این پرونده مطرح شده 
اســت.  اینکه امروز وزرای امور خارجه کشــورهای حاشیه 
دریــای خزر به صــورت متفق القــول بر لزوم عــدم حضور 
نیروهای نظامی بیگانه در این حــوزه جغرافیایی  تاکید می 
کنند، روندی مثبت و رو به جلو اســت. همچنین از سخنان  
مقامات و مواضع وزرای امور خارجه کشــورهای حاشــیه 
دریای خــزر در مجموع ایــن گونه بر می آیــد که همکاری  
 آنها بر ســر حل وفصل اختالفات موجود شــتاب بیشتری 

نسبت به قبل گرفته است.
 با این حال تا زمانی که همه اختالفات حقوقی میان 
کشورهای ساحلی خزر حل وفصل نشود و کنوانسیون رژیم 
حقوقی دریای خزر به صورتی مــدون درنیاید، نمی توان 
از مختومه شــدن این پرونده حقوقی و استراتژیک سخن 
به میان آورد. از این رو باید در این شــرایط حساس تمامی 
تالش الزم برای بهره گیری ایران از حداکثر منافع ممکن 
صورت گیرد. در اینجا تاکید می شود که حتی یک اختالف 
حقوقی نیز نباید میان بازیگران دخیل در این پرونده باقی 
بماند. ضمن آنکه مکانیزم حــل اختالفات در خزر نیز باید 
با وسواس و پیچیدگی و دقت خاصی تدوین شود. از این 
رو در عین اســتقبال از حل وفصل اختالفــات موجود در 

قبال دریای خزر، نباید در تکمیل این پروسه تعجیل کرد.

ویدوئی از مصاحبه رجب صفروف، یک کارشناس روس، با بی بی سی فارسی این روز ها دست به دست می گردد. صفروف در این ویدئو می گوید سهم ایران از دریای 
خزر 50 درصد بوده که در سال ۱۹۹۶ )در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی( ایران پذیرفته سهم اش ۲0 درصد باشد و این پیشنهاد ایران، موجب تعجب فراوان 
روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان شده است. وی ادعا می کند که این پیشنهاد ایران، »هدیه الهی« به روسیه و سه کشور تازه استقالل یافته بود. این در حالی 

است که وی با گذشت چند روز اظهارات منتسب به خود را تکذیب کرد. 
رجب صفروف اصالتًا یک کارشناس تاجیک است که در ۱۹5۹ در دوشنبه پایتخت تاجیکستان به دنیا آمده و از این رو به زبان فارسی کامال تسلط دارد. نگاهی جزئی 
به پیشینه و رزومه صفروف نشان می دهد که وی در سال ۱۹۹۶ هیچ سمتی در وزارت امور خارجه روسیه و هیات کارشناسی این کشور در مذاکرات پیرامون رژیم حقوقی 
دریای خزر نداشته است و خود صفروف نیز در رزومه اش ادعای حضور در این هیأت کارشناسی را مطرح نکرده است. صفروف در سال ۱۹۸۳ از دانشگاه دولتی مسکو 
فارغ التحصیل شده است. وی در رشته های علوم سیاسی و همین طور تاریخ علم تحصیل کرده است. وی در سال ۱۹۹۱ از تز دکترای خود دفاع کرده و در سال ۱۹۹۴ اولین 
سمت »مهم« خود را به دست آورده است. وی در این سال به عنوان رئیس انستیتوی سیاست و تجارت مرکزی انتخاب شد و تا سال ۹۶ ریاست این انستیتو را بر عهده 
داشت. صفروف از سال ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹ عضو شورای سیاسی وابسته به ریاست جمهوری روسیه بوده است. همچنین از سال ۱۹۹۴ تاکنون نیز کارشناس دومای کشوری 
فدراسیون روسیه بوده است. صفروف ایران را به خوبی می شناسد و از سال ۱۹۹۷ تاکنون مدیرکل مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه بوده است. رجب صفروف تنها در 
سال ۱۹۹۷ و به مدت دو سال در یک آکادمی وابسته به وزارت امور خارجه روسیه مشغول  کار بوده و بنابراین، در سال ۱۹۹۶ هیچ سمتی در وزارت امور خارجه روسیه نداشته 
و صحبت های وی در مورد مذاکرات کارشناسِی رژیم حقوقی دریای خزر نمی تواند صحت داشته باشد. وی از سال ۱۹۹۷ تا ۱۹۹۹ در آکادمی دیپلماتیک وابسته به وزارت 
امور خارجه روسیه، پژوهشگر بوده است.  وی سردبیر مجله های روسی »ایران معاصر« و »تجارت با ایران« نیز است. صفروف از سال ۲00۶ تا ۲00۸ رئیس کل شورای 
بازرگانی روسیه-ایران وابسته به اتاق بازرگانی و صنعتی فدراسیون روسیه بوده است. در حال حاضر نیز وی رئیس کمیسیون ایران در اتاق بازرگانی و صنعتی مسکو است.

صفروف کیست؟

تا زمانی کــه همه اختالفات حقوقی میان کشــورهای 
ســاحلی خزر حل وفصل نشــود و کنوانســیون رژیم 
حقوقی دریای خزر به صورتی مدون درنیاید، نمی توان 
از مختومه شــدن این پرونده حقوقی و اســتراتژیک 
ســخن به میــان آورد. از ایــن رو باید در این شــرایط 
حســاس تمامی تالش الزم برای بهره گیری ایران از 

حداکثر منافع ممکن صورت گیرد
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شگفتی های انتخابات
آیا امید تازه ای برای ایجاد اصالحات و تغییر در پاکستان 

به وجود  آمده است؟  

25 ماه ژوئیه 2018 میالدی از جمعیت 208 میلیونی 
پاکستان، 55 درصد جمعیت واجد شــرایط رای دهی که 
46 میلیون تن آنان را جوانان تشــکیل می دهند، به پای 
صندوق های رای رفتند و نمایندگان مجالس ملی و ایالتی 
این کشــور را انتخاب کردند. در این انتخابات بســیاری 
از چهره های شناخته شــده سیاســی و مذهبی در رقابت با 
نامزدهای جــوان و گمنام حزب تحریــک انصاف، برای 

نخستین بار طعم تلخ شکست را چشیدند.

   الف -  شکست 
حیرت انگیزترین شکست 40 سال اخیر در انتخابات 
پاکســتان نصیب   »موالنا فضل الرحمن« رئیس جمعیت 
علمای اسالم )شاخه فضل( شد، زیرا وی  طی چهار دهه 
گذشــته، به عنوان تاثیرگذارترین چهره سیاسی، مذهبی 
در پاکستان همواره پیروز انتخابات  و در ائتالف با دولت 
بوده است. ائتالف بزرگ احزاب مذهبی موسوم به »حزب 
موتلفه مجلس متحــده عمــل )MMA( «در این دوره از 
انتخابات در دو حوزه انتخابی ایالت خیبرپختونخواه، دیره 
اســماعیل خان، از حریف سیاســی خود، حزب تحریک 
انصاف، به ســختی شکســت خوردند. این شکســت  به 
اندازه ای تلــخ و غیر قابل بــاور بود که ضمــن بیان تقلب 
گســترده در انتخابات، نتایــج اعالمی را نیــز رد کردند. 
»موالنــا فضل الرحمن«، رئیس جمعیت علمای اســالم 

در حال رایزنی با حزب مســلم لیگ نواز و حزب مردم برای 
زمینه ســازی برگزاری انتخابات مجدد در این کشور است 
و هشــدار داده که به زودی تظاهرات گسترده علیه دولت 

جدید را آغاز خواهد کرد.
شگفت انگیزترین شکســت در انتخابات سراسری 
اخیر در پاکستان نیز  نصیب »سراج الحق«، رهبر جماعت 
اسالمی  شد، زیرا »محمد بشــیرخان«، کاندیدای گمنام 
حزب تحریک انصاف توانســت وی را در حــوزه انتخابی 
خودش  »دیــر پایین«  با اختالف  17 هزار رای شکســت 

دهد.

  ب - شکست سیاستمداران کهنه کار
»شــاهدخاقان عباســی«، نخســت وزیر پیشــین 
پاکســتان نیز که از دو حوزه انتخابیه شــهر اســالم آباد و 
منطقه »مری« برای کسب کرســی پارلمان در انتخابات 
سراســری شــرکت کرده بود در هــر دو حــوزه انتخابی از 

حریفان تحریک انصاف شکست خورد.
»چودهری نثار«، وزیر پیشــین کشــور پاکستان، 
سیاستمدار کهنه کاری که به دلیل اختالفات شدید با نواز 
شریف پس از 35 سال عضویت در حزب مسلم لیگ نواز با 
ترک این حزب به صورت مستقل در انتخابات شرکت کرده 
بود نیز در هر دو حوزه انتخابی از نامزدهای تحریک انصاف 
شکست خورد و از رسیدن به مجلس ملی و مجلس ایالت 

پنجاب محروم ماند.
»خواجه سعدرفیق«، وزیر پیشین راه آهن پاکستان، 
از چهره هــای معــروف سیاســی حامی سرســخت »نواز 
شــریف« نیز در حــوزه انتخابی شــهر الهور با شکســت 

مواجه شد.

احمد مرجانی نژاد

مترجم و پژوهشگر امور بین الملل

»غالم ســرور«، وزیــر پیشــین از سیاســتمداران 
 ارشــد پاکســتان نیــز پــس از پیروزی هــای متوالــی از 
ســال 1985.م تاکنــون، در انتخابات اخیر میــدان را به 

کاندید ای حزب تحریک انصاف واگذار کرد.
 »مصطفی کمال«، شــهردار نامدار پیشــین شهر 
کراچی که پس از انشعاب از جنبش متحده قومی، حزب 
تازه تاسیس سرزمین را بنا نهاده بود نیز در شهر کراچی از 

حریف خود شکست سنگینی خورد.
»اســفندیار ولی خــان«، رهبر حزب ملــی عوام، از 
چهره های مشهور سیاسی پاکستان نیز در حوزه انتخابیه 
»چهارسده« در ایالت خیبرپختونخواه از کاندید ای حزب 

تحریک انصاف شکست خورد.
»آفتاب احمد شــیرپاو«، رهبرحزب »قومی وطن« 
که از سیاستمداران کهنه کار پاکســتان است نیز در شهر 
»چهارسده« از نامزد حزب تحریک انصاف شکست خورد.

»عابــد شــیرعلی«، از سیاســتمداران دوآتشــه 
مسلم لیگ  نیز با کسب رای اندک، از حریف خود شکست 

خورد.
»غالم احمد بلور«، از رهبران حزب عوامی ملی نیز 
که از سیاستمداران کهنه کار پاکستان به شمار می آید نیز 
در حوزه انتخابیه شهر پیشاور از کاندیدای حزب تحریک 

انصاف، به سختی شکست خورد.

  ج-  پیروزی اقلیت هزاره )شیعه( پاکستان 
بــرای نخســتین بار در تاریــخ جمهوری اســالمی 
پاکســتان، دو تن از نماینــدگان اقلیت هزاره پاکســتان 
توانستند در انتخابات 2018.م  ایالتی به پارلمان بلوچستان 

راه یابند.
شــماری از هزاره ها در قــرن نوزدهم از افغانســتان 
به پاکستان، مهاجرت کردند و توانســتند خود را به خوبی 
در این جامعه مدغم کنند. جمعیت هزاره ها در پاکســتان 
تا نیم میلیون نفر تخمین زده می شــود. آنها در شهرهای 
کویته، کراچی، اسالم آباد، الهور و ملتان زندگی می کنند. 
در تاریخ ارتش پاکســتان نام های درجه داران هزاره زیاد 
است. از ژنرال موســی خان گرفته تا شــربت چنگیزی و 
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بــرای نخســتین بار در تاریــخ جمهــوری اســالمی 
پاکســتان، دو تن از نمایندگان اقلیت هزاره پاکستان 
توانســتند در انتخابــات ۲0۱۸.م  ایالتی بــه پارلمان 

بلوچستان راه یابند.
شــماری از هزاره ها در قرن نوزدهم از افغانســتان به 
پاکستان، مهاجرت کردند و توانستند خود را به خوبی 

در این جامعه مدغم کنند

سردار سعادت و شــماری دیگر. کمیســیون حقوق بشر 
پاکستان پنج ماه پیش در گزارشــی اعالم کرد که در پنج 
ســال گذشــته بیش از 500 نفر از جامعه هزاره در کویته 
در بمب گذاری هــا و حمالت مســلحانه کشــته و بیش از 
600 نفر دیگر زخمی شــده اند.  قتل هزاره ها در پاکستان 
توسط گروه های تندرو  »کشتار سیستماتیک و هدفمند« 
نامیده شــده است. کشــتار هزاره ها، مســاله جدی برای 
ایــن اقلیت شــیعه در کویته اســت. غالم ســخی هزاره، 
تحلیلگر مســائل سیاســی در کویته می گوید: »ناامنی به 
حدی اســت که بر رفت وآمد درون شــهری هزاره ها تاثیر 
گذاشــته و آن  را به شدت محدود کرده اســت. شماری از 
جوانان ناامید از امنیت و آینده شــان، تــن به مهاجرت به 
خارج از پاکستان داده اند. سطح حضور دانش آموزان در 
مدارس و دانشجویان در دانشگاه ها دارای میزان مطلوبی 
نیســت. شــماری از دانش آموزان پس از پایان مدرسه به 
دانشگاه نمی روند، در برخی مواقع رفت وآمد دانشجویان 
به دانشگاه با حفاظت نیروهای امنیتی انجام می شود، در 
کنار حل مساله ناامنی، بهبود وضعیت آب و برق، راه سازی 
و آسفالت خیابان ها، افزایش مراکز بهداشتی و تعلیمی از 
خواســته های اصلی مردم هزاره در کویته است.« کویته 
مرکز بلوچســتان، بزرگترین و مهم ترین شــهر این ایالت 
12میلیون نفری است. در این انتخابات برای  45 کرسی 
پارلمان ایالتی به رقابت گذاشته شد که سهم شهر کویته 9 
کرسی است. پس از سرشماری اخیر، هزاره  تاون در کویته 
یک حوزه جدید انتخاباتی محسوب می گردد،  این منطقه 
در دامنه های غربی شهر کویته واقع شده است. شهروندان 
آن عمدتا هزاره هستند، پشتون ها، بلوچ ها و پنجابی ها نیز 
در برخی از نقاط آن زندگی می کنند، ایجاد حوزه انتخاباتی 
در منطقه عمدتا هزاره نشــین ســبب شــد که یــک نفر از 
هزاره ها از آنجا به پارلمان ملی پاکستان راه یابد )احمدعلی 
کهزاد از اعضای ارشــد حزب دموکراتیک هزاره از همین 
منطقه وارد پارلمان بلوچستان شده است.( در سال 1977 
طالب حسین برای نخستین بار نامزد هزاره ها در رقابت های 
انتخابات مجلس ایالتی شــد و  مردم در شعارهای شــان 
می گفتند: »نان خشــک می خوریم اما طالب حسین را در 
پارلمان کامیــاب می کنیم.« طالب حســین در انتخابات 
برنده شــد. او اولین هــزاره بود کــه وارد مجلــس ایالتی 
بلوچستان می شد، از آن تاریخ به بعد کرسی هزاره ها، فقط 

یک دوره در پارلمان ایالتی حفظ شد.
در انتخابات 2018 م. احمدعلی کهزاد و عبدالخالق 
هــزاره از حــزب دموکراتیــک هزاره بــه مجلــس ایالتی 
بلوچستان راه یافتند. احمدعلی کهزاد مدعی است: »تنها 
هزاره ها به نامزدان حــزب دموکراتیک هزاره رأی ندادند، 
بلکه حزب پشــتون »عوامی نشــنل پارتی« و شماری از 
پنجابی ها نیز از نامزدی حزب دموکراتیک هزاره در حوزه 
شــماره 27 حمایت کردنــد.« منطقه عمدتًا هزاره نشــین 
مری آباد / مهرآباد، جزو همین حوزه انتخاباتی است، دلیل 
این حمایت ها، سیاست های فراقومی حزب دموکراتیک 

هزاره عنوان شده است.

تجربه جدید
اولین زن مسلمان وارد کنگره آمریکا می شود

فلســطینی تبار،  رشــیده طالــب، زن مســلمان 
سیاستمدار و وکیل آمریکایی در ایالت میشیگان از دیگر 
کاندیداهــای دموکرات ایــن ایالت در مرحلــه مقدماتی 
یا همــان انتخابات درون حزبی پیشــی گرفــت. این زن 
مســلمان فلســطینی با پیروزی در انتخابات درون حزبی 
دموکرات هــا درواقــع دیگــر ســدی بــرای انتخابــات 
میان دوره ای آمریکا ندارد و به کنگره راه خواهد یافت. به 
طور اتوماتیک با توجه به اینکه رشیده طالب رقیبی از حزب 
جمهوریخواه ندارد، ورود او به کنگره آمریکا پس از پایان 

انتخابات نوامبر تقریبا قطعی است. 

امیرعلی ابوالفتح

کارشناس مسائل آمریکا

 انتخابات کنگره ایاالت متحده آمریکا هر دو ســال 
یک بار انجــام می شــود؛ در صورتی که ایــن انتخابات با 
انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا همزمان نباشد، به آن 

»انتخابات میان دوره ای« گفته می شود. 
رشیده طالب به جای »جان کانیرز« که باسابقه ترین 
عضو کنگــره آمریکا بــود، انتخاب شــده اســت. کانیرز 
پیشــتر به دلیل فســاد اخالقی و ارتباط نامتعارف با زنان 
از کنگره اســتعفا کرد. در میان دموکرات هــا خانم طالب 
برای این حوزه انتخاب شــد و جمهوریخواهان کســی را 
برای کاندیداشدن در این حوزه معرفی نکردند. شاید آنها 
پیش بینی کرده اند که این حــوزه در نهایت به دموکرات ها 

واگذار خواهد شد. 
در این میان مطرح شده که رشــیده طالب از نظر 
سیاســی به برنی ســندرز نزدیک و از حمایت های او نیز 
بهره مند شده اســت. ســندرز در انتخابات درون حزبی 
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بــرای تعیین نامــزد انتخابات ریاســت جمهوری ســال 
2016 میــالدی در حزب دموکــرا ت ، رقیــب هیالری 
کلینتــون بــود. حمایت برنی ســندرز از خانــم طالب به 
ویژگی های شخصی و سیاســی وی بازمی گردد که جزو 
نیروهای پیشرو حامی اقلیت ها شامل زنان و مسلمانان 
است. رشــیده طالب عالوه بر آنکه یک خانم مسلمان 
است، فلسطینی تبار هم است. در این میان برنی سندرز 
با وجودی که یهودی  اســت اما هم مدافــع حقوق زنان 
است و هم مدافع حقوق فلســطینی ها. سندرز از جمله 
منتقدان بنیامین نتانیاهو یا سیاست های راست گرایانه 
اسرائیل است. البته او ضداســرائیلی قلمداد نمی شود 

امــا معتقــد اســت اقدامــات نتانیاهو و دیگــر اعضای 
افراطی صهیونیســتی، آینده اسرائیل را به خطر خواهد 

انداخت. 
از دیگر ســو دیدگاه های ســندرز با وجودی که یک 
کاندیدای مستقل محسوب می شود به دموکرات ها نزدیک 
است و طبیعی است که از هر نامزد دموکراتی حمایت کند، 
مگر آن که تفکرات آن نامــزد با تفکرات برنی ســندرز در 

تعارض باشد.
 بایــد در نظر داشــت که اگر رشــیده طالــب پس از 
انتخابات میان دوره ای ماه نوامبر به کنگره آمریکا راه پیدا 
کند، نخستین زن مســلمانی خواهد بود که برای تصدی  

چنین پســتی انتخاب می شــود. در کنگره آمریکا در حال 
حاضر دو عضو مســلمان حضور دارد؛ اگــر آن دو نفر در 
کنگره باقی بماننــد و خانم طالب هم راه پیــدا کند، تعداد 
کرســی های مســلمانان به ســه کرســی افزایش خواهد 
یافت. البته آن دو شــخص دیگر مرد هستند و تنها رشیده 

طالب زن است.
به لحــاظ تبلیغاتی در غــرب، زن مســلمان عموما 
تداعی کننده محدودیت ها، خانه نشینی و در حاشیه بودن 
قلمداد می شود. لذا اگر یک زن مسلمان وارد کنگره آمریکا 
شود، بیانگر آن است که زن ها در جهان اسالم فعالیت و 

حضور در عرصه های اجتماعی دارند.

شعار طالب؛ مبارزه با بی عدالتی

اولین زن مسلمان وارد کنگره آمریکا می شود؛ این زن شخصی نیست جز خانم رشیده طالب، دختر یک فلسطینی مهاجر. این سیاستمدار حزب دموکرات ، تحصیلکرده 
رشته حقوق و ۴۲ ساله است. او یکی از ۱۷۳ نماینده زن است که ورود آنها به کنگره قطعی شده است. او در رقابت با انبوهی از کاندیدا ها توانست با کسب   ۳۳/۶ درصد آرا 
پیروز انتخابات درون گروهی حزب خود شود. یک سال پس از به راه افتادن جنبش من هم »MeToo« و بی اعتمادی به دونالد ترامپ، شمار زنانی که برای ورود به کنگره 
آمریکا وارد رقابت های ماه نوامبر ۲0۱۸ می شوند، در حد بی سابقه ای افزایش یافته است. رشیده طالب در انتخابات میان دوره ای  ۳۳/۶درصد آرا را به دست آورد و بر رقیبان 
خود پیروز شد. با توجه به اینکه حزب جمهوریخواه هیچ نامزدی در منطقه ۱۳ میشیگان ندارد، رشیده طالب به طور قطع در انتخابات ۶ نوامبر آینده کرسی کنگره را به دست 
می آورد و نخستین زن مسلمان در کنگره آمریکا خواهد شد. از آنجا که هیچ کاندیدای دموکرات دیگری متقاضی این جایگاه نیست، خانم طالب بدون رقیب در تاریخ ۶ 
نوامبر سال جاری وارد کنگره خواهد شد. جدی ترین رقیب رشیده طالب، رئیس شورای شهر دیترویت بود که علی رغم شهرت و اعتبار بیشتر، توانست تنها 5/۲۸ درصد 

آرا را به خود اختصاص دهد. 

  انتقاد از ترامپ
او که به عنوان نماینده حزب دموکرات وارد کنگره شده معتقد است: »باید با سیاست های تبعیض آمیز دونالد ترامپ مقابله کنیم و او مثل کسی است که نیاز به راهنمایی 
دارد.« پیروزی این زن مسلمان از آن جهت حائز اهمیت است که پس از انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور ایاالت متحده در سال ۲0۱۶ و نظرات وی درباره 
مهاجران، مقوله اسالم هراسی در این کشور بیش از پیش رشد داشته است. خانم طالب مخالف سیاست های دونالد ترامپ علیه مسلمانان و مهاجران است. او تأکید 
کرده که هدفش از نامزدی برای کنگره آمریکا، راه یافتن به کنگره به عنوان اولین زن مسلمان نبوده، بلکه می خواهد با بی عدالتی مبارزه کند که در آمریکا عادی شده است.

 
  زندگی شخصی رشیده طالب

رشیده طالب، سیاستمدار و وکیل اهل ایاالت متحده آمریکاست. او فرزند ارشد در میان ۱۴ خواهر و برادر خود بود و در ۲۴ ژوئیه سال ۱۹۷۶ در طبقه کارگر مهاجر فلسطین 
در دیترویت متولد شد؛ مادرش در بیت عور الفوقی نزدیک شهر رام الله در کرانه باختری به دنیا آمد و پدرش در بیت حنینا، حومه بیت المقدس متولد شد. او ابتدا به نیکاراگوئه 
رفت و سپس از آنجا به دیترویت رفت و در آنجا در خط مونتاژ شرکت »فورد« کار می کرد. او در سال ۱۹۹۴ از دبیرستان فارغ التحصیل شد و در دانشگاه ایالتی وین تحصیل کرد 
و در سال ۱۹۹۸ مدرک کارشناسی خود را در علوم سیاسی دریافت کرد. رشیده در سال ۲00۴، مدرک حقوق خود را از دانشکده حقوق توماس کولی در سال ۲00۴ دریافت کرد. 
خانواده او در کرانه باختری و در روستایی به نام بیت عور زندگی می کنند. بعد از پیروزی او در انتخابات کنگره، خانواده و مردم روستا به شادی پرداختند و مراسمی به خاطر راهیابی 
او برپا کردند. آنها معتقدند که رشیده باعث افتخار خانواده، جهان عرب و اسالم است. به گفته آنها رشیده درسال ۱۹۹۷ ازدواج کرده و آخرین بار در سال ۲00۶ به این روستا سفر 

 کرده است. رشیده طالب در مورد موفقیت خود در ورود به این نهاد مهم و قانون گذار  در ایاالت متحده گفت: »احساس خیلی خوبی دارم و از این بابت بسیار خرسند هستم.«
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یک تراژدی تکراری در یمن
از جنایت ریاض تا سکوت سازمان ملل 

آنچــه امــروز در یمــن می گــذرد، یــک تــراژدی 
تمام عیاراســت! تراژدی خونین و حقیقتــی تلخ که جایی 
برای دفاع از مدعیان  دروغین حقوق بشر باقی نمی گذارد. 
آنچه امروز در یمن می گذرد، یک تراژدی تمام عیار است. 
عربستان به عنوان کشوری که طی نیم قرن گذشته حتی 
یک گلوله مشقی به ســمت اشــغالگر اصلی منطقه یعنی 
رژیم صهیونیســتی شلیک نکرده اســت، هزاران موشک 
و میلیون هــا عدد ســالح را در منطقه جا به جــا نموده و به 
نسل کشی پیروان آخرین و کامل ترین دین الهی روی آورده 
است.عربســتان ســعودی هم اکنون در تقابل مستقیم با 
انقالب ملت یمن و خواسته های مشــروع آنها قرار گرفته 
است.  انتشــار اخبار تلخ و تکان دهنده مربوط به شهادت 
مظلومانه 57 دانش آموز یمنی و زخمی شدن 77 نفر در حمله 
موشکی عربستان به اتوبوس حامل دانش آموزان بی گناه، 
خشم جامعه جهانی را از سیاستمداران و نظامیان متوحش 
ســعودی و حامیان ریاض برانگیخته است. به راستی چه 
اتفاقی در یمن رخ می دهد؟ با اقدام غیرانسانی اخیر مقامات 
آل سعود، تعداد شــهدای کودک یمنی به باالی 3هزار نفر 
)از ابتدای جنگ تاکنون( رسیده است. بار حقوقی و حتی 
سیاســی حمایت آمریکا و صهیونیست ها از رژیم منحوس 
و منفور ســعودی به اندازه ای باالست که حتی سناتورهای 
آمریکایی نیز دیگر نتوانســته اند در قبال آن سکوت کنند. 
سناتور »کریس مورفی« در واکنش به حمالت اخیر رژیم 
ســعودی به دانش آموزان یمنی به نکته قابل تاملی اشــاره 
کرده اســت: »آمریکا بمباران می کنــد. آمریکا هدف قرار 
می دهد. آمریکا از حمالت هوایی حمایت می کند و ما یک 
اتوبوس مدرســه را بمباران کردیم. عملیات بمباران یمن 
از سوی عربستان سعودی، امارات متحده عربی و ایاالت 
متحده آمریکا بیش از پیش عاری از حس مسئولیت پذیری 
شده اســت، غیرنظامیان بیشتری را به کشــتن می دهد و 

تروریست ها را در داخل یمن تقویت می کند. ما باید به این 
کار خاتمه دهیم؛ همین حاال.«

در حالی که مقامات ارشد و رسمی آمریکایی، خود نیز 
نسبت به نقش پررنگ کاخ سفید در کشتار ملت یمن اذعان 
دارند، مقامات ارشد سازمان ملل متحد تحت تاثیر البی گری 
با دولت ترامپ ترجیح می دهند ســخنی در حمایت از ملت 
مظلوم و بی دفاع یمن به میان نیاورند تا مبادا خاطر افرادی 

مانند ترامپ و پمپئو و بولتون مکدر شود.
در جریان حوادث و حمالت تروریستی محدودتر )به 
لحاظ تعداد قربانیان( که طی سال های اخیر در کشورهای 
غربی به وقوع پیوسته است، شاهد ابراز همدردی و حمایت 
همه جانبه ســازمان های به اصطــالح بین المللی از جمله 
سازمان ملل متحد با خانواده قربانیان این حوادث هستیم: 
از ســکوت یک دقیقه ای در شــورای امنیت تا دستور ویژه 
برای پیگیری حادثــه! با این حال مدعیان حقوق بشــر از 
کنار کشتار بی رحمانه دسته جمعی اخیر دانش آموزان یمنی 
به سادگی گذشته اند! البته مســجل است که کشورهایی 
مانند آمریکا، انگلیس و فرانسه که خود در حمایت سیاسی، 
نظامی و تسلیحاتی از ســعودی ها در طول سه سال اخیر 
)از زمان آغاز جنگ یمن تا کنون( نقش داشته اند، هیچ گاه 
درصدد مواجهه با اقدامات وحشــیانه محمد بن سلمان بر 
نمی آیند. گویا  از دید مقامات سازمان ملل و دیگر نهادهای 
بین المللی، اساســا اتفاقی در یمن  رخ نداده و این کشــور 
نیز جایی در  نقشــه جغرافیای جهان ندارد. تقســیم بندی 
ملت های جهــان بــه شــهروندان درجــه اول و دوم و... 
سیاست اعالم نشــده ولی علنی  غرب در قبال ساکنان کره 
زمین محسوب می شــود. بر این اســاس از دید رسانه ها و 
سیاستمداران غربی و همچنین افرادی که در سازمان ملل 
متحد در مســند قدرت قرار گرفته اند، میان ساکنان یمن و 
ساکنان کشــورهای غربی  از زمین تا آسمان فاصله وجود 
دارد. بی دلیل نبود کــه در دوران حضور بــان کی مون در 
مسند دبیر کلی سازمان ملل متحد، وی صراحتا عربستان 
را از لیست سیاه سازمان ملل خارج کرد تا ذهن سعودی ها 
بیش از پیش بر روی کشتار بی رحمانه یمنی ها متمرکز شود.
در نهایــت اینکه خون پــاک و به ناحق ریخته شــده 

دانش آموزان یمنی، در آینده ای نزدیک گریبانگر سعودی ها 
و اربابان غربی آنها خواهد شد. بدون شک تا تحقق کامل 
شکست و تباهی کامل سعودی ها در یمن زمان اندکی باقی 
مانده است. عربستان سعودی  تصور می کرد در عرض 10 
روز خواهد توانســت صنعا و عدن را به کنترل کامل خود در 
آورده و نظام مردمی شکل گرفته در یمن را سرنگون کند اما 
نتیجه بیش از سه سال  تجاوز سعودی ها در سایه حمایت 
واشنگتن و تل آویو و تروئیکای اروپایی، چیزی جز شکست 
سنگین ریاض و هالکت تعداد زیادی از نیروهای متجاوز 
و از همه مهم تــر، بقای انقالب یمن نبوده اســت. صنعا و 
عدن و مارب امروزه به نمادهای شکست آل سعود در یمن 
تبدیل شده اند. کمترین شبهه ای وجود ندارد که در آینده نیز 
این نمادهای شکست به ضرر سعودی ها و حامیان ریاض 
بیشتر و پررنگ تر خواهند شــد. به نظر می رسد محاسبات 
غلط و فاجعه بار راهبردی و تاکتیکی مقامات آل سعود تاریخ 
انقضایی ندارد. در دهه 1960 میالدی، یک بار آل سعود و 
صهیونیست ها علیه سوسیالیست ها و ملی گرایان یمنی با 
یکدیگر متحد شدند تا از فروپاشی نظام پادشاهی در یمن 

جلوگیری کنند.
صهیونیســت ها در جریــان جنگ داخلــی 1962تا 
1965 با عربســتان ســعودی و اردن برای حفــظ خاندان 
پادشــاهی یمن در مقابــل ملی گرایان یمنی اقــدام کرده 
بودند. ملی گرایانی که طرفداران جمال عبدالناصر بوده و 
تمایالتی سوسیالیستی داشــتند. در آن زمان، آل سعود به 
بهانه کافربودن سوسیالیست های طرفدار ناصر، به همراه 
صهیونیســت ها و اردن علیه آنها اقدام نظامی گسترده ای 

صورت داد و آنها را به خاک و خون کشید.
با این حال اصلی ترین خواسته آل سعود، حفظ قدرت 
مانور خــود در یمــن بود.»کالیز جونز« مورخ انگلیســی 
در کتاب »انگلیس و جنگ داخلی یمــن 1962- 1965« 
صراحتا از هم پیمانی تل آویو و ریــاض در کارزار یمن پرده 
برداشته است. بعدها اسناد محرمانه منتشر شده در دوران 
ریاست جمهوری جان اف کندی در ایاالت متحده نیز این 
مساله را مورد تایید قرار داد. با همه این اوصاف، در نهایت 
نظام پادشاهی مورد حمایت عربســتان و اسرائیل در یمن 
فروپاشید و نظام جمهوری پیروز شــد .این روزها، بار دیگر 
هم پیمانی دهه 1960 میان عربستان و رژیم صهیونیستی 
در مقیاسی وسیع تر تکرار شده است. مشارکت رژیم اشغالگر 
قدس در حمالت هوایی علیــه انقالبیون یمنی و حوثی ها 
نشان دهنده چنین حقیقتی است. آیا دنائت و فضاحتی بیش 

از این برای خاندان آل سعود قابل تصور است؟

علی گنجی

روزنامه نگار
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از نیکسون تا ترامپ
معمای یک انتخابات مهم

نسبت ســنجی میان روســای جمهور ایاالت متحده 
آمریکا و مقایسه محبوبیت آنها، از دیرباز در این کشور مورد 
توجه قرار گرفته است. بسیاری از موسسات نظرسنجی در 
داخل آمریکا، فاکتورها و مولفه هایی مانند میزان محبوبیت 
روسای جمهور در سال های نخست و آخر ریاست جمهوری 
را در مقایسه با روسای جمهور پیشین مورد ارزیابی و تحلیل 
قرار می دهند. ایــن قاعده در خصوص دونالــد ترامپ نیز 
صادق اســت. ترامپ هم اکنــون حدود یک ســال و نیم 
است که در کاخ ســفید حضور دارد. از ابتدای سال 2018 
میالدی تاکنون نظرســنجی های متعددی منتشــر شده 
اســت. طی روزهای اخیر نیز  نظرسنجی های متعددی در 
داخل ایاالت متحده آمریکا و در خصوص عملکرد دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور این کشور منتشر می شود. اکثر این 
نظرسنجی ها نشــان می دهد که ترامپ وضعیت خوبی در 
میان افکار عمومی کشــورش ندارد. نبایــد فراموش کرد 
که رئیس جمهور فعلی آمریکا در ســال 2016 میالدی نیز 
تنها با استناد به ساختار الکترال توانســت وارد کاخ سفید 
شــود، اگرنه در مجموع آرای عمومی وی حدود 3 میلیون 
رای کمتر از هیالری کلینتون نامزد رقیب خود کسب کرد. 
در هر حال، هم اکنون ترامپ و همراهانش در کاخ ســفید 
با نگرانی مشغول رصد نظرســنجی ها و تحقیقات میدانی 

در داخل کشورشان هستند. این نظرســنجی ها می تواند 
حکم زنــگ خطری بــرای جمهوریخواهان را نیز داشــته 
باشد. جمهوریخواهانی که خود را برای حضور در انتخابات 
میاندوره ای کنگره آماده می کنند. شبکه سی ان ان، تحلیلی 
در خصوص یکی از آخرین نظرسنجی های صورت گرفته 
در ایاالت متحده )در خصوص آخریــن وضعیت ترامپ( 
صورت داده است. در این گزارش  آمده است: »نظرسنجی 
جدید کالج »ماریست« درخصوص محبوبیت سیاست های 
ترامپ در نزد افکار عمومی قابل تامل است. این نظرسنجی 
نشــان می دهد که 20 درصــد از شــهروندان آمریکایی، 
اقدامات و سیاست های شغلی دونالد ترامپ رئیس جمهور 
کشورشــان را عالی ارزیابــی می کنند. در ایــن میان، 20 
درصد دیگر این سیاســت ها را خوب ارزیابی می کنند.13 
درصد دیگر، این سیاســت ها را به انــدازه کافی منصفانه 
)متوســط( ارزیابی می کنند و 45 درصد دیگر نیز معتقدند 
که این سیاســت ها ضعیف و ناکارآمد بوده است. ارزیابی 
اولیه این نظرسنجی نشــان می دهد که کماکان شکاف و 
اختالف عمیقی میان هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه 
در مواجهه با سیاســت های اقتصادی ترامپ وجود دارد. 
شکافی که کلیت وجود آن جای تعجب ندارد! در حالی که 
تنها 2 درصد از دموکرات ها سیاســت های شغلی ترامپ را 
عالی ارزیابی کرده اند، 49 درصد از جمهوریخواهان چنین 
اعتقادی داشــته و از سیاســت های رئیس جمهور خود به 
شدت حمایت می کنند. همچنین 80 درصد دموکرات ها قویا 
اظهار کرده اند  که سیاست های مالی ترامپ را قبول نداشته 
و این سیاست ها و اقدامات ضعیف و ناکارآمد هستند. این 

 سعید سبحانی 
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در حالی اســت که تنها 6 درصد از جمهوریخواهان چنین 
نظری در خصوص رئیس جمهور خود دارند. 

سی ان ان در ادامه این مطلب به وضعیت ناامید کننده 
ترامپ اشاره کرده است: »ترامپ هم اکنون به رتبه »عدم 
تایید« در میان شهروندان رسیده است. این در حالی است 
که حدود دو سال از دوران ریاست جمهوری وی سپری شده 
و حدود دو سال دیگر )در صورت شکست وی در انتخابات 
ریاست  جمهوری ســال 2016( باقی مانده است. ریچارد 
نیکسون، رئیس جمهور اسبق ایاالت متحده آمریکا  وقتی 
که 44 سال پیش در این هفته استعفا داد نیز از همین میزان 

حمایت برخوردار بود.«
واقعیت امر این است که بر اساس تحلیل رسانه های 
غربی از جمله سی ان ان، اگر جمهوریخواهان  نتوانند در 
انتخابات میاندوره ای کنگره ایــاالت متحده آمریکا پیروز 
شــوند و در مقابل دموکرات ها شکســت بخورند، اکثریت 
ســنا و مجلس نمایندگان را از دســت خواهند داد. در این 
صورت چالش و تقابل میــان ترامــپ و جمهوریخواهان 
سنتی به نقطه اوج خود خواهد رســید. همچنین بسیاری 
از تحلیلگــران مســائل آمریــکا معتقدنــد که شکســت 
جمهوریخواهان در انتخابات میاندوره ای کنگره می تواند 
مقدمه ای بر شکست ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 

سال 2020 باشد. 
آنچه در گزارش ســی ان ان مورد توجــه قرار گرفته، 
مقایسه نیکسون با ترامپ اســت. نیکسون نیز تصور نمی 
کرد که تحت تاثیر یک رســوایی ناچار به استعفا از سمت 
خود شــود. با این حال ترامپ هم اکنون با یک رســوایی 
خاص دســت و پنجه نرم نمی کنــد! البته نبایــد فراموش 
کرد که ترامپ ســعی دارد از سیســتم انتخاباتی ناعادالنه 
ایاالت متحده آمریکا در راســتای اعمال فشــار بر رقبای 
خود اســتفاده کــرده و با حفــظ موقعیت خــود در ایاالت 
تعیین کننــده ای مانند فلوریــدا زمینه پیروزی دوبــاره را در 
انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 فراهم آورد. با این 
حال برخی تحلیلگران آمریکایی معتقدند که در این ایاالت 
نیز ترامپ دیگر وضعیت خوبی ندارد. این موضوع می تواند 
در انتخابات میانــدوره ای کنگره به بوته آزمون گذاشــته 
شود. در صورتی که جمهوریخواهان در حوزه های حساس 
و سرنوشت ســاز )که آرای آنهــا به صورت ســنتی به هیچ 
یک از دو حزب اصلی آمریکا تعلق نــدارد( انتخابات را به 
رقبای دموکــرات خود واگــذار کننــد، در آن صورت زنگ 
خطر بــا صدای بلند بــه ضرر دونالــد ترامپ  و کاخ ســفید 
به صدا درمی آیــد. اگرچه در میان شــهروندان آمریکایی 
رضایتی نســبی در خصوص سیاســت های اشــتغال زایی 
ترامپ به وجود  آمده اســت، اما اکثر نظرســنجی ها نشان 
می دهــد که بســیاری از شــهروندان آمریکای نســبت به 
تنش زایی های ترامپ در حوزه سیاست خارجی و اجتماعی 
ناراضی هســتند. همچنین آنها در حوزه اقتصاد بین الملل 
نیز مخالف بروز تنش میان واشــنگتن و متحدان اروپایی 
آن هســتند. در هر حال، نظرسنجی های صورت گرفته در 
ایاالت متحده آمریکا به گونه ای اســت کــه جایی را برای 
خوش بینی جمهوریخواهان مبنی بر پیروزی در انتخابات 
میاندوره ای کنگره باقی نگذاشته است. استمرار این روند 
می تواند ضمن امیدوارکردن دموکرات ها نسبت به فتح کاخ 
ســفید،  منجر به بروز تنش هایی درون حزبی میان سران 
حــزب جمهوریخواه شــود. جمهوریخواهــان هم اکنون 
عمال کنترل کاخ ســفید، مجلس نمایندگان و مجلس سنا 
را در دســت دارند. در صورتی که در انتخابات میاندوره ای 
کنگــره دموکرات هــا پیــروز شــوند، جمهوریخواهــان 
تنها در ســنگر کاخ ســفید در قــدرت باقی خواهنــد ماند؛ 
 موضوعی کــه برای بســیاری از جمهوریخواهان ســنتی

 قابل هضم نیست.
منبع : سی ان ان
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سیاست

نظارت و حراست بر استمرار شرایط

اختیارات ولی فقیه چگونه است و با چه مکانیزمی بر آن نظارت می شود؟
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در بیشتر مواقع رهبری از  اختیارات کامل خود استفاده نمی کنند
گفت و گو با عبدالحسین خسروپناه 

چرا مذاکره نمی کنیم، چرا جنگ نمی شود؟
گفت وگو مثلث با ناصر ایمانی
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دولت سوم روحانی

اعالم سیاست های نظام توسط رهبری 
فرصت بی نظیری برای اصالحات ساختاری در 
اقتصاد و بوروکراسی کشور ایجاد کرده است

سیاست
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روحانی شــاید هیچ گاه فکــر نمی کرد کــه دولتش 
به این وضــع بغرنــج دچار شــود. هرچنــد حضــور او در 
مناظرات انتخاباتی به همراه جهانگیری که منتقدان او را 
»ضربه گیر« روحانی نام  دادند، نشان می داد که خودش 
نمی تواند از کارنامه اش در دولت یازدهم دفاع کند و الزم 
اســت که او دو تریبونه باشــد. سیاســتی که توانست  تیغ 
تند انتقــادات را ُکند کند  و در نهایت مجــددا از مردم رای 

اعتماد بگیرد. 
وضعیت  او این روزها پیچیده شــده است. اعضای 
کهنســال کابینــه اش ســال ها تجربــه وزارت دارنــد اما 
نتوانســتند بحران های اقتصادی را بــا موفقیت مدیریت 
کنند. بنابر نظر کارشناســان اقتصادی، او بــا ایجاد رکود 
و کنترل قیمت ارز توانســته بود تا حدودی قیمت ها را در 
دولت اولش تثبیت کند اما در نهایت، تنها چند ماه پس از 
انتخاب مجددش، زنجیره ها رها شده اند و قیمت ها  مانند 

دوره احمدی نژاد سر به فلک کشیده است.
روحانی آورده اشــتباه اصولگرایان در انتخابات ۹۲ 
اســت؛ آنجایی که با اتحاد اصول گرایان شکل نگرفت و 

کثرت نامزدها موجب شکست شد.

  دولت اول؛ مذاکره یا هر توافقی بهتر از
 عدم توافق است

به هر صورت روحانی با ترکیبی از افراد شناخته شده 
و ترکیبــی از اصالح طلبــان و کارگزارانی هــا، کارش را 
شروع کرد و با شــعار »تعامل با جهان« مذاکره هسته ای 
را به ســرعت جلو برد و با امتیازات زیاد سعی بر این داشت 
که حوزه اقتصــاد را از این طریق بهبود ببخشــد؛ رویایی 
که هیچ گاه محقــق نشــد.  کاتالیزور روحانــی برای حل 
مســاله هســته ای بدون هیچ مخالف و منتقدی تنها یک 
چیز بود؛ »شــبح جنگ«. او بر این باور بود که در صورت 
توافق نکردن ایــران بــا اروپایی هــا و آمریکایی ها دچار 
درگیری نظامی خواهد شــد، هرچند این ادعا پیش از این 
هم در ســال 8۲ تکرار شــده بود، اما باز هم رســانه های 
اصالح  طلب با دســت گرفتن آن ســعی کردند که دوگانه 
»امنیت-مذاکره« را ایجاد و از این طریق راه را برای »هر 
توافقی« هموار  کنند.  ظریف نیز برای آن کمپینی با حضور 
چهره های سینمایی یا اصطالحا »سلبریتی ها« راه اندازی 
کرد تا از این طریق مردم نیز از ایده دولت حمایت کنند.  اما 
خروجی کار از همان ابتدا انتقاد داشت و در نهایت  پس از 
گذشت چند سال عیان شده است که »هیچ دستاوردی« 
نداشته است ؛ جمله ای که سیف، رئیس بانک مرکزی تنها 

چند ماه پس از توافق هسته ای به زبان آورد.

  دولت دوم؛ ارز، گرانی، تحریم یا روحانی
 به مثابه احمدی نژاد

نوبخت در ابتــدای دولت دوازدهم، پشــت تریبون 
قرار گرفت و در خصوص التهاب احتمالی بازار ارز گفت: 
»مردم هول نشوند، قیمت دالر باید کمتر از 4 هزار تومان 
باشــد.« تنها چند ماه پس از این صحبت ها بود که دالر تا 
۱۲ هزار تومان هم باال رفت تا نشان دهند  پیش بینی مردم 

از تحوالت بازار ارز دقیق تر از مقامات دولت بوده است.
دولت هم کوشید که با پول پاشی قیمت ها را کنترل 
کند، اما توزیع بیش از ۲0 میلیارد دالر ارز به برخی شرکت ها  
و افــراد که یکــی از آنها پدر همســر خود حســن روحانی 
بود،  به یک رســوایی مالی تبدیل شــد. اکثر شرکت های 
دریافت کننده ارز دولتی به درســتی به تعهدات خود عمل 

نکردند و دولت نیز نتوانســت به این رانت عظیم ســامان 
بدهد.

وضعیت کنترل قیمت ســکه نیز بهتــر از دالر نبود. 
دولت ۲ میلیارد دالر سکه حراج کرد اما خروجی آن تاثیری 
بر بازار نداشت و تنها بخشــی از نقدینگی مردم جمع آوری 
شد. سیاســت های اقتصادی روحانی بســیار به سلفش، 
احمدی نژاد شباهت دارد. احمدی نژاد در سه سال پایانی 
دولتش با دو مشکل بزرگ مواجهه بود؛ قفل شدن سیاست 
خارجی و عدم توانایی در سیاســت داخلــی و به خصوص 

اقتصاد.
مجموع عملکرد قریب به ۶ ســال حســن روحانی، 
منتقدان زیــادی دارد، این ادعــا و برآورد هــر دو جریان 
سیاسی کشور است. او ســرمایه سیاســی الزم را ندارد و 
اصالح طلبان به سرعت می کوشــند که هزینه اشتباهات 
دولت او به پای آنها نوشته نشــود و اصولگرایان نیز سهم 
جدی در دولت او نداشــته و ندارنــد و بیش از پیش منتقد 
عملکرد او هســتند. در این فضا روحانی حتی نمی تواند با 
اتخاذ مواضع رادیکال فضا را به نفع خود مصادره کند، در 
دولت قبل، گاهی برای فرار از فشار ایجاد شده، دوگانه ای 
در حوزه اجتماعی ایجاد می کرد، یک روز مســاله حجاب 
و روز دیگر دخالت نهاد های خاص در اداره فرهنگ و... 
اما این مواضع نیاز به حامی برای پیگیری و تشویق دارد، 
اما حاال وضــع اقتصاد آن قدر بغرنج شــده اســت که این 

صحبت ها نیز هیچ هواداری ندارد.
صحبت های رهبر انقالب که در ۲3 مرداد ماه جاری  
انجام شد، برای روحانی یک تذکر و فرصت مناسب است. 
ایشــان با انتقاد از اشــتباهات غلط دولت در حوزه ارزی، 
گریزی هم به مساله مذاکرات هســته ای زد و عنوان کرد 
ند، در برجام از خط قرمزها عبور شد و مذاکره جدیدی هم 

در کار نخواهد بود و البته جنگ هم نخواهد شد.
رهبر معظم انقالب خطاب صحبت هایشان به دولت 
در سه حوزه بود؛ »مســاله ارزی«، »مذاکره با آمریکا« و 
»سایه تهدید«. روحانی در هر سه حوزه دستاوردی ندارد، 
برجام با چالش های بزرگی مواجه شــده و از نظر رهبری از 
خط قرمزها عبور شده  مساله ارزی که تبعی از اقتصاد است 
این روزها اصال حال خوشی ندارد و سایه جنگ  که رهبری 
آن را سیاســت آمریکا برای ترساندن ترســو های داخلی 

عنوان کرده است به طور قطع از سوی ایشان رد شد. 
می توان این طور گفت کــه روحانی اولین دولت بعد 
از انقالب اســت که ایده های مرکزی دولتش تهی شــده 
است و همه آنها در واقعیت نقض شده اند. از این رو او شاید 
اولین کسی باشد که باید دولت سوم را تشکیل دهد. دولتی 
کارآمدتر، چابک تر و در عیــن حال دارای »ایده مرکزی« 
جدید که قطعا چیزی باید غیر از مذاکــره و تعامل با غرب 
باشد، لذا باید از او خواســت به اولین شعار انتخاباتی اش 
پایبند باشد، دولتی فراگیر و غیرجناحی.  شاید از این طریق 

امکان برون رفت از این وضع وجود داشته باشد. 
روحانی حتی برای آینده سیاسی خودش هم که شده 
باید دامنه انتخابات افراد را بسیار گسترده کند و دستش را 
به سوی جریانات سیاسی دراز کند. قطعا  دست های زیادی 
هستند که نخواهند گذاشت رئیس جمهور زمین بخورد، اما 

تصمیم این کار با خودش است.

رضا حیدری

روزنامه نگار

رهبر معظم انقالب خطاب صحبت هایشــان به دولت 

در سه حوزه بود؛ »مساله ارزی«، »مذاکره با آمریکا« 

و »سایه تهدید«
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روحانیمیماند
یکسخنرانیبسیارمهموتعیینکنندههمبرایدولتوهمبرایمردم

یک سخنرانی بسیار مهم و تعیین کننده هم برای دولت 
و هم برای مردم.

رهبر معظم انقالب هم در مورد اقتصاد سخن گفتند، هم 
در مورد سیاســت خارجی و هم در مورد برخی مسائل سیاست 
داخلی کشور. حاال کسانی که بی مهابا می گفتند دولت حسن 
روحانی بایــد کناره گیری کند، با خطاب مســتقیم رهبر معظم 
انقالب مواجه شــده اند که دولت باید بمانــد و کار کند البته با 
راهبردها و دورنمایی که ایشان آن را برا ی همگان تبیین کردند. 
حاال دولت حسن روحانی در حوزه های مهمی که دچار 
چالش شده بود با استراتژی جدید حاکمیتی مواجه است و باید 
خود را برای پیشبرد امور و رفع چالش ها با این خط مشی تطبیق 
دهد. به نظر می رسد حاال حسن روحانی که دولت اول خود را با 
رویای توافق با آمریکا به پایان رسانده  و دولت دومش با شکست 
مذاکرات مواجه شــده بود حاال دوره جدیدی را آغاز کرده که 

می توان حتی از آن به عنوان دولت سوم یاد کرد.

  نه مذاکره نه جنگ
اما سخنان رهبر معظم انقالب را می توان در چند محور 

اصلی مورد توجه و بررسی قرار داد.
یکی از محورهای صحبت ایشــان مربوط به مذاکره با 
 آمریکا ست که بارها در دولت های مختلف زمزمه شده و تاکنون 
گرهی از مشکالت کشــور باز نکرده است. ایشــان با نهی از 
مذاکره فرمودند: »با آمریکایی ها به علت وجود استدالل های 
دقیق، تجربه گذشــته و ضررهای فراوان مذاکره با یک رژیم 
متقلب و زورگو مذاکــره نمی کنیم و در پرتــو وحدت و همدلی 
مردم و مســئوالن، این مرحلــه را به خوبی پشت ســر خواهیم 
گذاشــت.« درخواســت برای مذاکره با  آمریکا تقریبا در اکثر 
دولت های بعد از جنگ تحمیلی به گوش می رســید. یک بار 
در دولــت اصالحات نمایندگان مجلس خواســتار نوشــیدن 
جام زهر رابطه با  آمریکا شــدند، در اواخــر دولت احمدی نژاد 
تالش هایی بــرای مذاکره صورت گرفــت و در دولت روحانی 
برای اولین بار وزرای خارجه دو کشور پشت یک میز نشستند و 
به انعقاد برجام منتهی شد. با خروج آمریکا از برجام، سوءنیت 
و قابل اعتماد نبودن آمریکا بــار دیگر برای اکثریت ملت ثابت 
شد اما اقلیتی همچنان هستند که مجددا درخواست مذاکره با 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا را مطرح می کنند. تجربه ۲0 ساله 
حامیان این طرز فکر نتیجه ای جز شکست در پی نداشته است. 
از تجربه همکاری با آمریکایی ها برای  آزادی گروگان هایشان 
در لبنان تا »برجام« همگی به ضرر ایران منتهی شــد. ایشان 
ادامه  دادند: »تأکیــد می کنیم جنگ نخواهد شــد و مذاکره 
نخواهیم کرد. البته آنها مساله جنگ را صریحا مطرح نمی کنند 
اما درصددند با اشاره و کنایه، »شــبح جنگ« را ایجاد و بزرگ 
کنند تا ملت ایران و یا ترسوها را بترسانند. جنگی رخ نخواهد داد 
چرا که ما مثل گذشته هیچ وقت شروع کننده جنگ نخواهیم 
بود و آمریکایی ها هم حمله را آغاز نمی کنند چون می دانند که 
صددرصد به ضررشان تمام خواهد شد زیرا جمهوری اسالمی 
 و ملت ایران ثابت کرده اند به هــر متعّرضی، ضربه بزرگ تری 

وارد خواهد کرد.«
رهبر انقالب در ادامه تبیین طرح های آمریکا برای مقابله 
با جمهوری اســالمی و ملت ایران، به بحث پیشنهاد مذاکره 
پرداختند و افزودند: »آنها البته در این موضوع براســاس یک 
بازی و روش پیش پاافتاده و بی ارزش سیاسی عمل می کنند؛ 
یک نفــر می گوید بــدون پیش شــرط، نفر دیگر پیش شــرط 
می گذارد.« حضــرت آیت الله خامنه ای گفتنــد: »بر خالف 

تصور عده ای در داخل، درخواست آمریکایی ها برای مذاکره 
مساله جدیدی نیست و در 40 سال اخیر بارها تکرار اما با پاسخ 
منفی ایران مواجه شده است. حتی ریگان، رئیس جمهور وقت 
آمریکا که نســبت به فعلی ها مقتدرتر بود، در قضیه معروف به 
مک فارلین، او را مخفیانه برای مذاکره به تهران فرســتاد که 
بعد از ۲4 ساعت بدون نتیجه بازگشت.«رهبر انقالب در تبیین 
استدالل های ایران برای مذاکره نکردن با امریکایی ها گفتند: 
»آنها برای مذاکره فرمول خاصی دارند که باید آن را درک کرد و 
سپس به این سؤال پاسخ داد که آیا هیچ آدم عاقلی با این فرمول 
مذاکره می کند؟« ایشــان حقیقت مذاکره را در عرف سیاسی 
»داد و ستد« خواندند و خاطرنشان کردند: »آمریکایی ها در هر 
مذاکره به پشتوانه قدرت سیاسی، تبلیغاتی و مالی خود تالش 
می کنند هرگونه مقاومت در مقابل تحقق اهداف شان را ناکام 
بگذارند.« حضرت آیت الله خامنه ای در ترسیم فرمول مذاکره 
به سبک آمریکایی ها، افزودند: »آنها اواًل اهداف اصلی را کاماًل 
مشخص می کنند البته همه این اهداف را اعالم نمی کنند اما 
در طول مذاکــرات با دبه و چانه زنی، همــه اهداف را پیگیری 
می کنند. نکتــه دوم اینکه آمریکایی ها از ایــن اهداف اصلی 
یک قدم عقب نمی نشینند. ایشان افزودند:  «آمریکایی ها در 
مذاکرات، با الفاظ ظاهراً اطمینان بخش فقط وعده می دهند اما 

از طرف مقابل امتیازات نقد می خواهند و وعده نمی پذیرند.«
این ســخنان در واقع پایان بخش حــرف و حدیث ها در 
فصای سیاسی کشور بود آن هم در شرایطی که برخی می گفتند 

همچنان احتمال مذاکره با آمریکا وجود دارد .
در تحولی در این مورد، حســن روحانی در جلسه هیات 
دولت گفته اســت: »آمریکا نیــز خود کاری کرده که شــرایط 
مذاکره را از بین برده؛  با روند خوبی داشتیم مذاکره می کردیم 
اما خودش آن را تخریب کرده و پــل را خراب کرده و آن طرف 
ایســتاده و می گوید باید چگونه عبور کنم!؟ اگر می خواستید 
عبور کنید، چرا خراب کردید؟ اگر می خواستید همدیگر را ببینیم 
چرا پل را خراب کردید؟ خودشان پل را خراب کرده و آن طرف 
ایستاده و داد می زنند. این که نشد. اگر راست می گویید بیایید 
پل را دو مرتبه درست کنید. پل را که درست کردید خود به خود و 
به طور طبیعی رفت و آمد درست می شود؛ خودت مؤثر و مخرب 

و عامل این کار هستی.«
در اظهار نظــری دیگر فؤاد ایــزدی، عضو هیأت علمی 
دانشگاه تهران و کارشناس مســائل آمریکا در گفت وگویی با 
اشــاره به ســخنان اخیر رهبر معظم انقالب، گفته است: »از 
سخنان مقام معظم رهبری مشــخص بود که ایران هیچ وقت 
مشکلی با اصل مذاکره نداشــته اســت، چه با آمریکا و چه با 
کشورهای دیگر، البته  به این معنی که مذاکره یک مجموعه 
ابزارهایی است که کشــورها برخی مواقع تشخیص می دهند 
باید از این ابزار اســتفاده کنند و ایران هم برخــی مواقع از این 
ابزار استفاده کرده و برخی مواقع هم در ساعات مذاکره رکورد 
زده اســت.« وی ادامه داد: »به طور مثال ســاعت هایی که 
آقای ظریف با آقای کری نشســتند و مذاکره کردند بسیار زیاد 
و طوالنی بود و حتی ما به غیر از بحث هســته ای در سال های 
گذشته در حوزه عراق و در حوزه افغانستان مذاکراتی داشتیم. 
پس این نکته اول است که کسی نباید ما را از مذاکره بترساند. 
نکته بعدی این است که کشــورها مذاکره می کنند نه به خاطر 
مذاکره! هیچ کشــور عاقلی مذاکره برای مذاکره را نمی پذیرد 
و مذاکره انجام می شــود برای تامین منافع ملی.« این استاد 
دانشگاه تصریح کرد: »مذاکره باید برآوردی باشد که  تا حدی 
یا به صورت تمام منجر به تامین منافع کشور شود ولی تجربه ای 

که ما با آمریکایی ها داریم این است که مذاکره با آنها منافع ملی 
ما را تامین نکرده است.«

همچنین عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نهم گفت: 
»آمریکایی هــا برخالف روس هــا و چینی ها در امــور داخلی 
ایران دخالت می کنند و مذاکره ، دخالت این کشــور را تسهیل 
می کند.« نوذر شفیعی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس نهم با اشاره به سخنان روز گذشته رهبر معظم 
انقالب اسالمی در دیدار با اقشار مختلف مردم و تحلیل ایشان 
از نتیجه مذاکره با آمریکا، گفت: »در این باره ســه نکته قابل 
بررسی اســت؛ اول آنکه مقام معظم رهبری هم دیروز و هم در 
سخنرانی های گذشته شان مشــخص کردند که مذاکره را به 
طورکلی به عنوان یک راه حل نهادینه شده جهت حل مشکالت 
سیاست خارجی و دیپلماســی کشــور می دانند.« شفیعی در 
توضیح نکته دوم درباره ســخنان  رهبر معظم انقالب، گفت: 
»ایشان به مذاکره با آمریکا براســاس دو اصل اعتقاد ندارند؛ 
اول براساس بی اعتمادی نسبت به دولت آمریکا در زمینه خود 
توافقات، چرا که ما در طول مذاکرات مربوط به برجام شــاهد 
بودیم کــه دولتمردان آمریکا کارشــکنی می کردنــد و پس از 
توافق نیز درنهایت از آن خارج شدند.« وی افزود: »مبنای دوم 
مخالفت مقام معظم رهبری با مذاکره با آمریکا این اســت که 
آمریکایی ها برخالف روس ها و چینی ها در امور داخلی ایران 
مداخله می کنند، زیرا نظام جمهوری اسالمی ایران مورد قبول 
آنها نبوده و تا زمانی که این شکل و محتوا را داشته باشد از سوی 
ســاکنان کاخ ســفید با دخالت در امور داخلی مواجه خواهیم 
بود.« عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
نهم، گفت: »در این صورت مذاکــره ای با آمریکا دخالت این 
کشور را در امور داخلی ایران تسهیل می کند.« وی در ادامه و 
در تبیین نکته سوم در مورد اظهارات دیروز مقام معظم رهبری، 
خاطرنشان کرد: »برای افکار عمومی نتیجه مذاکره با آمریکا 
تجربه شده است؛ البته رهبری بیش از برجام نیز گفتند ما وارد 
مذاکره با آمریکا خواهیم شد، اما شما خواهید دید که این کشور 
قابل اعتماد نخواهد بود ولی من فعال اجازه مذاکره را می دهم تا 
برای شما اثبات شود که نمی توان با آنها گفت وگو کرد. سخن 
مقام معظم رهبری درباره ممنوعیت مذاکره با آمریکا براساس 

یک مطالعه و بینش عمیق و نیز مبتنی بر تجربه است.«
 در تحولــی دیگــر عضو هیأت رئیســه مجلس بــا بیان 
اینکه آمریکایی هــا جرأت جنگ علیــه ایران را نــدارد، گفته 
اســت: »آمریکا با راه اندازی جنگ علیه ایران قطعا  در منطقه 
نابود می شــود.« احمد امیرآبادی، نماینده مــردم قم و عضو 
هیأت رئیسه مجلس شــورای اسالمی با اشــاره به بیانات روز 
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گذشــته رهبر معظم انقالب که فرمودند »جنگ نخواهد شد 
و مذاکره نخواهیم کــرد«، اظهار داشــت: »آمریکایی ها در 
طول ســالیان گذشــته چند جنگ را در منطقــه راه انداختند و 
همیشه آغازکننده جنگ آمریکایی ها بودند اما کسی که جنگ 
را پایان داد آمریکایی ها نبودند. پس از آغاز جنگ آمریکا علیه 
عراق و افغانســتان، آنان هم در باتالق عراق گیر کردند و هم 
در باتالق افغانستان؛ در آن مقطع خیلی ذلیالنه و با التماس 
ســراغ جمهوری اســالمی ایران آمدند که ایران کمک کند تا 
آنان بتوانند از باتالق عراق و افغانســتان خارج شــوند. آنچه  
واقعیت دارد این اســت که با وجود آنکه آن زمــان رژیم بعثی 
بر عراق حکومت می کرد و در افغانســتان نیز دولت متمرکز و 
محکمی وجود نداشت، اما باز هم آمریکایی ها نتوانستند آنجا 
پیروز شــوند، حتی مثل طالبان در افغانستان با مشکل مواجه 
شدند، فلذا االن چگونه می خواهند جنگی را در مقابل کشوری 
مثل جمهوری اســالمی ایران آغاز کنند که قدرت اول منطقه 
به خصوص در مسائل نظامی است و ارتش و سپاه قوی دارد، 
بســیج دالور و مردمانی دارد که پای انقالب شان می ایستند و 
تاریخ هم نشان داده که ملت ایران در مقابل تجاوز بیگانگان 
ایستادگی می کنند و پاسخ دندان شکنی به دشمنان می دهند. 
به همین دلیل آمریکایی ها هیچ وقت جرأت راه اندازی جنگ 
علیه ایران را نخواهند داشت و این واقعیت است و اگر هم این 
دیوانگی را مرتکب شوند، قطعًا در منطقه نابود خواهند شد، به 
همین جهت آنان معموال  یکسری این گونه مسائل را در جهان 
مطرح می کنند تا رعب و وحشــت بیندازنــد و در این میان اگر 
مسئوالن کشور ترسو باشــند و ملت ها پشتیبان حاکمیت شان 
نباشند، آنان به اهداف شان می رسند.« امیرآبادی با بیان اینکه 
جمهوری اسالمی ایران کشــوری مقتدر است و آمریکایی ها 
جرأت جنگ علیه ایــران را ندارد، تأکید کــرد: »ملت عراق، 
پشتیبان دولت شــان نبودند ولی وضعیت جمهوری اسالمی 
با آنها فرق می کند، مردم ایران پشــتیبان نظام شان هستند و 
نظام متعلق به خودشان است، ما رهبر  مقتدری داریم و سپاه، 
ارتش و بســیج دالوری داریم، امکان ندارد جنگی علیه ایران 
راه بیفتد، همین اال ن در یمن، ســوریه و عراق گیر کردند و به 
نوعی در پنهان و آشکار پیغام می فرستند و التماس می کنند که 
جمهوری اســالمی ایران به آنان کمک کند. طبق فرمایشات 
مقام معظم رهبری »برجام« یکی از مواردی بود که ما با آمریکا 
مذاکره کردیم، در برجام قول هــا و تعهداتی به ایران دادند اما 
وقتی ما نقد ا به تعهدات مان عمــل کردیم، آنان به هیچ کدام 
از وعده هایشــان عمل نکردند، آنان در مذاکرات وعده های 
محکم و شــیرینی می دهند اما در عمل هیچ اتفاقی نمی افتد 

دینی ملتزم هســتند. باالخره یک ســال قبل انتخاباتی برگزار 
شــد و رئیس جمهور با اکثریت آرا برگزیده شــد و  باید در چنین 
شرایطی که کشــور با جنگ اقتصادی روبه رو شــده، پای کار 
بایستد و وظایف خودش را با قدرت دنبال کند.«مصباحی مقدم 
با بیان اینکه نباید در چنین شرایطی زیر پای دولت را  خالی کرد، 
اظهار کرد: »در این شرایط مجلس و قوه قضائیه هم وظایفی 
دارند. الزم است رؤسای ســه قوه نشست های پیاپی بگذارند 
و نسبت به مشــکالت ناشــی از تحریم هایی که ممکن است 
در اثر لجبازی  های آمریکا به کشــورمان تحمیل بشود، تدبیر 
کنند. ما شرایط بسیار بدتری را از آغاز پیروزی انقالب تاکنون 
پشت سر گذاشــته ایم و اظهار ناتوانی نکرده ایم. دولت های 
وقت هم ابتدا به عنوان دولت های شــرایط جنگ، کار خود را 
شــروع نکردند، ولی باالخره با جنگ روبه رو شدند و با قاطعیت 
هم توانستند با همت و عزم و حمایت ملت، مشکالت را برطرف 
کنند. اظهارنظرهایی مبنی بر اینکه مجلس منحل بشود یا دولت 
کنار رود، چیزی جز ایجاد بحران روی بحران نیست، چرا که اگر 
مجلس منحل شــود، مدت ها باید در پی شکل  گیری مجلس 
دیگری باشــیم، زیرا نمی توان به طور فوری  مجلس تشکیل 
داد. همچنین  اگر رئیس جمهور مســتقر کنار برود، تا برگزاری 
انتخابات، زمان زیادی سپری می شــود و به راحتی نمی توان 
شرایط را مهار کرد. بنابراین دولت باید بایستد و وظایف خودش 
را به خوبی انجام دهد. این موضع رهبر انقالب، بسیار موضع 

حکیمانه ای بود و همه باید همین را مبنا قرار دهند.«
سخنگوی جامعه روحانیت مبارز با بیان اینکه اظهارات 
رهبر معظم انقالب نشــان داد که رهبری از چارچوب وظایف 
مصرح در قانون اساســی خارج نشــده اند و نمی شوند، اظهار 
کرد: »یک انتظار غلطی که شــاید در بســیاری از افراد پدید 
آمده، این اســت که رهبری فوق قانون اساســی عمل کنند و 
شخصا ورود کنند و مسئولیت های اجرایی را به دست بگیرند.« 
مصباحی مقدم  القای چنین تصوری را نقشــه شــوم دشمنان 
دانســت و با بیان اینکه آنها با این کار، آدرس غلط می دهند، 
افزود: »باالخره دولتی مستقر شده است و وظایف اجرایی به 
عهده دارد که باید با تمام توان، آنها را انجام دهد و انتظاراتی هم 
که مردم در این شرایط دارند، از دولت باشد، نه تداخل وظایف 
صورت بگیرد و انگشت ها متوجه رهبری باشد؛ در حالی که آن 
وظایف، جزو حوزه اختیارات مستقیم رهبری نیست، بلکه جزو 

اختیارات مستقیم دولت و مجلس است.«

  اقتصاد؛ مساله ای مهم 
بیانات رهبــر انقالب هرچند ناظر بــر موانعی پیش روی 
مسائل کشور بود اما برای هر مشکلی یک راه حل ارائه دادند. 
برای مثال درباره بازار متالظم ارز و سکه این روزهای کشور، به 
نامه 50 اقتصاددان کشور اشاره و گفتند :»عده ای کارشناس 
اقتصادی که با دولت هم مخالفتی ندارند و برخی هم صاحب نام 
هستند، نامه ای دلســوزانه به رئیس جمهور محترم نوشته اند 
و ضمن برشمردن مشکالت ســاختاری و موجود اقتصادی، 
راه حل ها را هم ارائه کرده اند که ایــن راه حل ها اکثر ا صحیح 
بودند.« نامه ای که شــاید در فضای مجازی هم چندان مورد 
توجه قرار نگرفــت اما معلوم اســت که رهبری بــا دقت آن را 
مالحظه کردند و بایــد   رئیس جمهور و دولت هــم آن را مبنای 
حرکت اقتصادی قرار دهند. از همین رو با تدقیقی در منظومه 
فکری آیت اللــه خامنه ای و ســخنان متاخر ایشــان، یکی از 
ویژگی   های رهبری،  برخالف برخی مســئوالن این اســت که 
واقعیت موجود کشور را می بینند؛ در همین سخنان مهم ترین 
چالش های کشور از زبان رهبری بیان شد. »بی تدبیری درباره 
بازار ارز و سکه«، »مشکالت معیشتی و اقتصادی«، »وجود 
فساد در برخی دستگاه  ها« و... با این حال عالوه بر ذکر مشکل 
برای حل هرکدام راهی ارائه کردنــد و می توان به ترمیم وضع 
موجود امیدوار بود. سخنان ایشــان می تواند راهبردی بسیار 
مهم برای کشور باشد. به نظر می رسد دولت حسن روحانی باید 

دولت سوم خود را آغاز کند.

و زیر قول شــان   می زنند، بنابراین مسلم است که آمریکایی ها 
قابل اعتماد نیســتند، آنچه  می تواند آمریکایی هــا را وادار به 
عقب نشینی کند، ایستادگی ملت ها و مســئوالن است که در 
طول تاریخ نیز به اثبات رسیده اســت، هر جا ملت ها مقاومت 
کردند، آمریکایی ها عقب  نشینی می کنند. به نظر می رسد باید 
مقداری مراقبت و ایستادگی کرد، البته باید در داخل کشور نیز 
محکم شویم، مساله اقتصاد موضوع بسیار مهمی است و باید 

با مفسدین اقتصادی قاطعانه برخورد شود.«

  دولت باید بماند
بخش دیگری از ســخنان رهبر معظــم انقالب خطاب 
به افرادی بــود که در نظاِم مردم ســاالر جمهوری اســالمی، 
راه حل هایی مانند اســتعفا یا برکناری دولت را مطرح می کنند. 
ایشان با تذکر درباره این مطالبه غیر معقول و جریاناتی که آن را 
مطرح می کنند، فرمودند: »آنها که می گویند دولت باید برکنار 
شود در نقشه دشمن نقش آفرین هســتند. دولت باید سر کار 
بماند و با قدرت، وظایف خود را در حل مشکالت انجام دهد.«

این سخنان بســیار با اهمیت بود. چرا که از چندی پیس 
اصالح طلبــان و محمود احمد ی نژاد در خواســت هایی برای 

برکناری    روحانی داشتند. 
حاال اما با این سخنان راه برای طرح چنین خواست  های 
اشتباهی بسته شده است. ســخنگوی جامعه روحانیت مبارز 
در این مورد گفته اســت: »یک ســال قبل انتخاباتــی برگزار 
شــد  و رئیس جمهور با اکثریت آرا  برگزیده شده و   باید در چنین 
شرایطی که کشــور با جنگ اقتصادی روبه رو شــده، پای کار 
بایســتد و وظایف خــودش را با قــدرت دنبال کنــد. اظهارات 
مقام معظم رهبری، حکایت از این می کند که ایشان صد درصد 
به قانون اساسی پایبند هســتند و کامال  به لوازم مردم ساالری 

بخش دیگری از سخنان رهبر معظم انقالب خطاب به 
افرادی بود که در نظاِم مردم ساالر جمهوری اسالمی، 
راه حل هایی مانند اســتعفا یا برکنــاری دولت را مطرح 
می کنند. ایشان با تذکر درباره این مطالبه غیر معقول 
و جریاناتی که آن را مطرح می کننــد، فرمودند: »آنها 
که می گویند دولت باید برکنار شــود در نقشــه دشمن 
نقش آفرین هستند. دولت باید سر کار بماند و با قدرت، 

وظایف خود را در حل مشکالت انجام دهد

29 شماره 409   | مثلث  



رهبری در ســخنان خود به مشــکالت معیشتی 
اشــاره کرده و گفتند مشــکل ارز و سکه به خاطر 
بی تدبیری ها و بی توجهی ها بود. به نظرتان این 
بی توجهی ها متوجه چه کسانی است و چه روندی 

برای حل آن وجود دارد؟
   بخش عمــده ای از این تقصیرها که ایشــان در 
صحبت هایشــان فرمودند به دولت بر می گردد. به خاطر 
اینکه مسائل ارز و سکه و اینها عمدتا به وظایف دولت و در 
حیطه آن اســت. درصد باالیی از آن خطا، اشتباه یا بعضا 
خیانت مدیران  ذی ربط دولتی محســوب می شود. البته 
در هیچ زمینه ای دولت تنها نیست. در مورد یک موضوع 
قضایی هم اگر بخواهید بررســی کنید نمی توانید  بگویید 
صرفا تنها قوه قضائیه در آن دخیل است، بخش های دیگر 
هم در آن دســت دارند ولی عمدتا می گویید قوه قضائیه 
یــا عمدتا می گوییــد قوه مجریه به شــکل کلی مســئول 
اســت. ولی عوامل دیگری هم در آن دخیل است. مثال 
اگر سیســتم های اطالعاتی که باز بخشی از آن به دولت 
بر می گردد، به موقع هشدارهای الزم را می دادند مدیران 
دولتی که این خطاها را کردند، این اشتباهات را نمی کردند 

و جلوی آنها گرفته می شــد. اما در مجموع ســهم بســیار 
عمده ای از ایــن تقصیرات متوجه مســئوالن  ذی ربط در 
دولت است که بازار سکه و ارز را به این وضعیت نشانده اند. 
البته نمی توانیم بگوییم غافلگیر هم شــده اند، چرا که در 
دو مقطع زمانی در ســال گذشــته هم این مساله افزایش 
ناگهانی نرخ ارز و ســکه را داشــتیم. بنابراین زمینه اش را 
دولت و مســئوالن مربوطه دولتی که عمدتا بانک مرکزی 
است، اطالع داشتند و به سادگی می شد تحلیل اقتصادی 
کرد که ما یک آواری را داریم که سر قیمت سکه و ارز و طال 
و اینها خالی خواهد شد. ولی چرا اینکه بی تدبیری ها شده، 

همان چیزی است که رهبری فرمودند.
در مــورد مذاکرات هســته ای و برجــام نظرتان 
چگونــه اســت؟ رهبــری فرمودنــد در موضوع 
مذاکرات به اصرار آقایان اجــازه تجربه را دادم؛ 
البته از خطوط قرمز معین شده هم عبور کردند . 
در گذشته رهبری از مذاکره کنندگان حمایت کرده 
بودند. در حال حاضر چه وضعیتی وجود دارد که 
این موضوع مطرح می شود؟ باید منتظر نگرانی ها 
و اخبار جدیــدی در این باره باشــیم؟ از چه خط 

قرمزهایی عبور شده است؟
   این مطلبی که رهبــری در طول مذاکرات و حتی 
در حال حاضر اخیرا تیم دیپلماسی را مورد تفقد قرار دادند، 
این دو موضوع است. نباید اینها را با هم مخلوط کرد. یک 
موقعی است که می گوییم اســاس مذاکره کردن در یک 
موضوعی کار غلطی است و نباید به سمت مذاکره رفت و 
یک موقعی است که بنابه مصالحی آن را انجام نمی دهیم 
یا با تصمیم اشتباه به سمت آن می رویم. تصمیم می گیریم 

که بنا به مصالح یا با یک تصمیم اشتباه مذاکره کنیم.
 وقتــی تصمیــم بــه مذاکــره می گیریم بــه آن تیم 
مذاکره کننــده اعتمــاد داریم. مشــکل عمدتــا روی تیم 
مذاکره کننده نیســت. آنها افراد امین و صالحی هستند. 
مشکل این است که آیا اساس این مذاکرات درست است 
یا غلط. ممکن اســت در  زمانی شما تشــخیص دهید که 
درست است و انجام دهید، بعدا که زمانی گذشت متوجه 
شوید که اشتباه کردید و اساسا نباید مذاکره می شد. اینها 
ربطی به صداقت و امانت مذاکره کننده ندارد. دو موضوع  

جدا از هم است.
این یک مطلب اســت و مطلــب دیگر اینکه شــما 

گفتوگو

چرا مذاکره نمی کنیم، چرا جنگ نمی شود؟

گفت وگو مثلث با ناصر ایمانی
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می پرســید چرا در این فضا قرار گرفته ایم، من در سخنان 
خود در یکی، دو ســال گذشــته بارها تکرار کــرده ام. ما 
در موضوع برجــام دو جایگاه و مقطــع داریم. یک مقطع 
زمان امضا و مذاکرات برجام اســت. در این زمینه رهبری 
هم بارها تکــرار کردند که اشــتباهاتی انجام شــد و بعضا 
مذاکره کنندگان از خطوط قرمز هم عبور کردند. همچنین 
گفتنــد رئیس جمهــور بــه ایشــان گفته اند که اگــر این 
محدودیت را نمی گذاشتیم، اشتباهات دیگری هم انجام 
 و امتیازهای دیگری هم داده می شد. مجموعه اینها را اگر 
در نظر داشته باشیم به هر حال هر مذاکره ای با این شرایط 
و شــکل و عمق و حد وســعت، باالخره یک اشتباهات و 
خطاهایی در آن هست. این مذاکرات شکل گرفت و تمام 

شد و برجام نهایی شد.
اما به اعتقاد من اشتباه اصلی بعد از مذاکرات انجام 
شــد، نه در حین مذاکرات و امضای برجام. یعنی خطای 
بزرگ برای بعد از برجام است. برخی فکر می کنند خطای 
بزرگ مال مذاکــرات و امضای برجام اســت. بنده تصور 
می کنم خطای اصلی مال بعد از آن است و آن هم اجرای 

آن توسط ایران است.

چرا و چطور این موضوع را تحلیل می کنید؟
   برای اینکه ما آمدیم همــه تعهداتی که در برجام 
داشــتیم دفعتا و یک شــبه اجرا کردیم. یعنــی اصطالحا 
یک شــبه انجام دادیم در حالی که آنها تعهدات خود را به 
تدریج انجام دادنــد و بخش قابل توجهــی از آن را اصال 
انجام ندادند کــه آن هم مربوط بــه تراکنش های مالی و 
بانکی و همین طــور تعهداتی که مربوط بــه قراردادهای 
بزرگ سر مساله سکوهای نفتی و حوزه های نفتی و هواپیما 

و اینها بود.
یعنــی در همــان دوره اوباما اینها وجود داشــت.  از 
زمان امضای برجام تا رفتــن آقای اوبامــا در دولت قبلی 
آمریکا بخش نســبتا قابل توجهی از برجام اساســا توسط 
طرف قبلی اجرا نشــد ولی ما همه تعهــدات خود را کامل 
انجام دادیــم. این یک اشــتباه بســیار بزرگ بــود.  باید 
می گذاشتیم گام به گام به میزانی که آنها تعهد خودشان 
را انجام می دهند ما هم به همان مقدار تعهد خود را انجام 
می دادیم. یا ما یک قدم برمی داشــتیم و با جلوآمدن آنها 
قدم بعدی را برمی داشــتیم. وقتی ما همــه تعهدات خود 
را انجام می دهیــم و آنها فقط بخشــی را انجام می دهند، 
وقتی  بخواهیم بخشــی از آن را که انجــام دادیم به عقب 
برگردیم مثل حال حاضر که در آن شــرایط هستیم، اسم 
آن، این خواهد بود که  برجــام را نقض کرده ایم. این روند 

باعث زیان ما شد.
 در مــورد جمله مهم رهبری در ســخنان اخیر که 
گفتند جنگ نخواهد شد، مذاکره هم نمی کنیم، 
چه تحلیلــی وجــود دارد؟ برخی از کارشناســان 
این گونه ســخن می گوینــد که در فضــای حال 
حاضر پس از خروج آمریکا از برجام و تنش های 
شــکل گرفته ما دو راه در پیش داریــم که یا باید 
مذاکــره کنیم یــا ایــن وضعیت به جنــگ منجر 
می شــود. آیــا راه ســومی وجــود دارد؟ چگونه 
می توان به این رســید که نه جنگی خواهد بود و 

نه مذاکره ای؟
   اتفاقا رهبــری دقیقا این دو جملــه را که کنار هم 
گذاشــتند در واقع پاســخگویی بــه این افکار اســت که 
می گویند یا مذاکره باید بکنیم یا جنگ خواهد شد. اینکه 
رهبــری فرمودند جنگ نخواهد شــد و مذاکره نمی کنیم، 
برای این اســت که نتیجه گیری این افراد را کامال پاسخ 
دهند که غلط اســت. چون عمده دلیلی که برخی از افراد 
در داخل کشور برای مذاکره می آورند مساله جنگ است. 
می گویند اگــر مذاکره نکنیــم جنگ خواهد شــد. جنگ 
 وحشــتی در میان مــردم ایجــاد می کند که شــاید حصر 
اقتصادی و تحریــم اقتصادی ایجاد نکنــد. نه تنها مردم 
ایران، بلکه همه مــردم از جنگ به مراتب بیشــتر از یک 
حصر اقتصادی ترس  و وحشــت دارنــد. از این رو رهبری 
خواستند این را پاسخ بدهند که به این شکل نیست که ما 
اگر مذاکره نکنیم بنابراین حتما به ســمت جنگ خواهیم 
رفت. می گویند جنگ نمی کنیم، مذاکره هم نمی کنیم، راه 
سوم چیست و چه نتیجه ای از این دیدگاه گرفته می شود؟ 
جواب مقاومــت اســت؛ مقاومــت درمقابل فشــارهای 
اقتصادی که غرب یا آمریکا در راس آن می آورد و همراهی 
نصف و نیمه ای کــه اروپایی ها فعال بــا آن می کنند. باید 
سیاســت های دیگری را پیش گرفت. چون مذاکره قطعا 
به ضرر منافع ملی اســت که در آن شــکی نیســت. حتی 
کســانی که می گویند مذاکره کنیم که البته بخشی از آنها 
خائن هســتند و از روی خیانت این را می گویند، می دانند 
که مذاکره کــردن به ضــرر منافع ملی اســت، منتها یک 
دلیلی را  برای مذاکره کردن می آوردند که آن دلیل مهم تر 
از مذاکره کردن اســت و آن جنگ اســت. می گویند اگر 
مذاکره نکنیم جنگ خواهد شد. می گویند درست است که 
قبول داریم مذاکره کردن به ضرر منافع ملی  و ممکن است 

نتیجه ای نداشته باشد، اما حداقل سایه جنگ را از کشور 
بر می دارد. پس به این دلیــل برویم مذاکره کنیم. رهبری 
گفتند خیالتان راحت جنگ نمی شــود. بــه دالیلی که نام 
بردند. از آن طرف هم ما مذاکره نمی کنیم  زیرا  مذاکره بر 

خالف منافع ملی ماست.
بله اگر شــرایطی بود که ایران بــه آن حد از قدرت، 
به لحاظ قدرت اقتصادی، فرهنگی و غیره می رســید اگر 
می رفتیم مذاکره کنیم آن وقت می شد با مذاکره منافع ملی 
را تامین کرد. اما در این شرایطی که ما داریم مذاکره کردن 
قطعا به ضرر ماســت؛ آن هم با این دولت کــه در آمریکا 

حضور دارد.
رهبــری هــم فرمودنــد کــه اگر بــه فــرض محال 
می خواســتیم مذاکــره کنیــم بــا ایــن دولــت مذاکــره 
نمی کردیم. از این رو هیچ کس در کشــور مگر عده قلیلی 
که سخنانشــان بوی خیانت می دهد، همه معتقد هستند 

که مذاکره فایده ندارد، مضر هم هست. 
بنابراین آیا جنگ خواهد شــد؟ رهبری می گویند که 
جنگ هم نمی شود. بنابراین نیازی به مذاکره هم نیست. 
چون جنگ نمی شــود دیگر مذاکره هم بــر خالف منافع 
ملی اســت مذاکره هم نمی کنیم. راه حل بعدی چیست؟ 
راه حــل این اســت که یک ســری تحــرکات دیپلماتیک 
خارجی داشته باشیم که نگذاریم در تنگنا قرار بگیریم مانند 
دوره قبل از برجام و دوستان بیشتری در میان کشورهای 
جهان پیــدا کنیم. آمریــکا را در فشــار افــکار عمومی و 
دیپلماسی دیگر کشورها قرار دهیم. از طرفی در سیاست 
داخلی هــم سیاســت های منقبض و منضبــط اقتصادی 
بگیریم که بتوانیم از این دوران عبــور کنیم تا این دولت 
آمریکا دوره اش تمام شــود شــاید که دولت بعدی دولتی 
عقالیی تر باشــد، نه اینکــه  احتمال دارد بــا دولت بعدی 
مذاکره کنیم، بلکه این تصمیمات اشــتباه دولت ترامپ 
که باعث ساختارشــکنی و انزوای آمریکا می شود که تنها 
در رابطه با ایران هم نیست و به همه بازیگران بین المللی 

مربوط اســت، می تواند فضای 
جدیدی شکل دهد.

»جنگ نخواهد شد، مذاکره هم نمی کنیم؛« 
این اصلی ترین جمله ســخنرانی رهبری در 
دیــدار با قشــرهای مختلف مــردم در هفته 
گذشــته بود. حضــرت آیت اللــه خامنه ای 
در دیــدار هزاران نفــر از قشــرهای مردم از 
استان های مختلف در سخنان مهمی درباره 
اوضاع اقتصادی و معیشــتی، شرارت های 
آمریــکا و پیشــنهاد مذاکره و نیــز ضرورت 
وحدت عمومی مردم و مسئوالن خاطرنشان 
کردند: »مشــکالت اقتصادی و راه حل های 
آن معلوم اســت، هیچ بن بســتی در کشور 
وجود ندارد و مســئوالن در هر ســه قوه باید 
با تالش، کار مشترک و اســتفاده از نظرات 
کارشناسان، مشکالت و فشارها را از دوش 

مردم بردارند.«
ایشــان همچنیــن در خصــوص موضــوع 
مذاکره بــا آمریــکا تأکید کردنــد:  »به علت 
وجود استدالل های دقیق، تجربه گذشته و 
ضررهای فراوان مذاکره با یک رژیم متقلب 
و زورگو مذاکره نمی کنیــم و در پرتو وحدت 
و همدلی مردم و مســئوالن، این مرحله را به 

خوبی پشت سر خواهیم گذاشت.«
پرداخت به مسائل و مشــکالت ارزی و مالی 
کشــور، اشــاره به اشــتباهات در مذاکرات 
هســته ای و همچنین تاکید بر عدم جنگ و 
مذاکره، ســه محور اصلی این ســخنرانی را 

تشکیل می داد. 
پرسش این است که چه چشم اندازی برای 
مشکالت ارزی و مالی وجود دارد و چه کسی 
مســئول آن اســت؟ در حال حاضــر در چه 
فضایی هســتیم و دلیل نگرانــی از موضوع 
برجام چیســت و اینکه راه ســوم در صورت 
نرفتن به ســمت جنگ و مذاکــره چه چیزی 
اســت؟ اینها ســواالتی اســت که بــا ناصر 
ایمانی، کارشناس مسائل سیاسی در میان 

گذاشته ایم که از نظر می گذرانید.

نظر خبرنگار
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سنتالهی،نصرتاوست
9نکتهدربارهسخنرانیرهبرانقالبکهدرواقعیکضدحمله

درحوزهعملیاتروانیبود

ســخنرانی رهبر انقــالب در روز دوشــنبه ۲۲ مرداد 
بی تردید یکی از سخنرانی های مهم رهبری در سال ۱3۹7 
بود. از ایــن رو تصمیم گرفتیــم فارغ از متن ســخنان، ۹ 
نکته از این ســخنان را به صورت خاص، مورد مطالعه قرار 
دهیم. قبل از هر چیز باید این سخنرانی را سخنرانی برای 
خنثی سازی جنگ روانی دانســت که این روزها با شدت در 
برابر کشورمان توسط دشمنان و مخالفان وجود دارد. چرا؟

۱- تیتر کلی رسانه ها از سخنرانی رهبری این بود که 
»جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد.« این خالصه 
ایده رهبر انقالب درباره دو مساله مهم در سیاست خارجی 
ایران بود. رهبری البته گفتند که بابت هر دوی این مسائل 
استدالل دارند و صرفا شعار نمی دهند و برای این مطلب، 
در ادامه سخنرانی خود، استدالل کردند. با این حال، این 
ســخن فارغ از این اســتدالل ها در واقع پاسخی به جنگ 
روانی بود که این روزها در سطح افکار عمومی وجود دارد. 
افکار عمومی این روزها دائم در حال پرسش درباره جنگ 
و مذاکره بود و به این ترتیب این ســوال، پاسخی روشن و 

صریح به این سواالت بود. 
۲- رهبری دربــاره وضعیت اقتصادی داخلی کشــور 
هم یک نظر دوگزاره ای داشتند؛ نخست اینکه »عامل این 

حوادث، تحریم های خارجی نیســت«، بلکه »عامل این 
حوادث، درونی اســت، مشــکالت داخلی است.« و دوم 
اینکه »در کشور هیچ بن بستی وجود ندارد؛ در همین زمینه  
اقتصادی، هیچ بن بستی وجود ندارد.« باز هم این محورها 
به نوعی تالش برای خنثی کردن فضاسازی عمومی است. 
در حل حاضر شــبح تحریم بر سر بســیاری از فعالیت های 
اقتصادی وجود دارد و از سوی دیگر نوعی ناامیدی به وجود 
 آمده که قرار است این دو گزاره این دو فرضیه را باطل کند. 
3- اما سوال این اســت که باید برای این مشکالت، 
انگشت اتهام را به سمت چه کسی گرفت؟ رهبری در عین 
انتقاد شــدید از مســئولین )که به نظر می رسد منظورشان 
مســئولین قوه مجریه باشــند( تالش کردند که این اتهام 
در حد یک خطــا باقی بماند و نه یک خیانــت. »زبان بنده 
این جور نمی گردد که راحت بگویم فالنی یا فالن َکس ها 
خیانت می کنند؛ نه، اما باالخره خطا کردند و خطای مهمی 
کردند که ضــررش به مردم برگشــت.« تفکیــک خطا از 
خیانت، در ســخنان رهبری از این رو بود که در عین حفظ 
فضای انتقادی، از ملتهب شدن فضا علیه دولت جلوگیری 

شود تا دولت بتواند کار خود را انجام دهد. 
4- پرهیز از فضاســازی علیه دســتگاه های کشور و 
کارکرد اصلی آنها، به صراحت در بخشی دیگر از سخنرانی 
رهبری هم دیده شد؛ جایی که رهبری در برابر شعار مفسد 
اقتصادی اعــدام گــردد به صراحت اعتــراض کردند که 
»شــما مگر دادگاهیــد که می گوییــد اعدام بایــد گردد؟ 
بعضی هایشان ممکن است اعدامی باشند، بعضی ممکن 

است نخیر، اعدامی نباشند، حبسی باشند؛ فضاسازی نکنید 
که »اعدام باید گردد« که مجبور بشوند ]اعدام کنند[؛ البته 
مجبور که نمی شوند، مراعات می کنند. بنده نوشته ام باید 
عادالنه باشد و با دقت انجام بگیرد؛ یعنی کار بایستی دقیق 
و عادالنه انجام بگیرد.« این ســخنان عــالوه بر اینکه در 
برابر فضاســازی ها بود ، گامی برای حکومت قانون و البته 
برای حفظ استقالل دســتگاه قضایی و انجام دادرسی به 

صورت عادالنه بود. 
5-در این میان، توجه رهبــر انقالب به یک موضوع 
خاص اقتصادی جالب توجه بود. رهبری  دســت کم برای 
سومین بار متوالی )سخنرانی عیدفطر، سخنرانی در جمع 
اعضای هیات دولت و این سخنرانی( به موضوع نقدینگی 
توجه کردند. رقم ترسناک ۱۶00 هزار میلیارد تومانی فعلی 
که روز به روز در حال افزایش اســت شــاید هسته مرکزی 

مشکالت اقتصادی داخلی باشد.
۶- رهبری در این سخنان به صراحت در برابر دو ایده دو 
شخصیت سیاسی هم موضع گرفتند. یکی فساد سیستمی 
که بیش از هر کسی توســط احمد توکلی بیان شده است. 
ایشــان گفتند: »یک جوری حرف می زنند کــه گویا همه 
فاسدند، همه   مدیران را و همه   دستگاه ها را فساد گرفته! نه 
آقا، این جوری نیست؛ یک تعداد کمی فاسدند. بله! فساد، 
کمش هم زیاد است و باید با آن مواجهه بشود؛ اما این یک 
حرف است، اینکه شما جوری حرف بزنی که شنونده خیال 
کند همه جا را فساد گرفته ]حرف دیگری است[. بعضی ها 

تعبیرات فرنگی هم به  کار می برند: فساد سیستمی.«
یکی هم در برابر ســخنان احمدی نژاد که از روحانی 
خواســته بود کنار برود: »بعضی ها جوری حرف می زنند، 
جوری اقدام می کنند که به اسم اینکه می خواهیم اوضاع را 
درست کنیم یا مثال فرض کنید طرف دار ضعفا و مانند این ها 
]هستیم[، در نقشه دشمن کار می کنند، خودشان ملتفت 
نیســتند. اینهایی که خطاب می کنند به دولت که بایستی 
دولت برکنار بشود و از این قبیل حرف ها، اینها دارند در نقشه  
دشمن کار می کنند. نخیر، دولت باید با قّوت سِر کار بماند، 

کارها را باید این دولت انجام بدهد.«
7- یکی از نکات جالب توجه در این سخنرانی رهبری، 
اشــاره به موضوعات روز به عنوان مصادیق ایده هایشان 
بود. توجه به دو جنایت ســعودی در یمن که متاســفانه در 
رســانه های ایران کمتر بازتاب یافت، مذاکرات آمریکا با 
کره شمالی و نیز مساله جدا کردن فرزندان از مادرانشان در 
آمریکا سه مثال روزی بود که رهبری در این سخنرانی از آن 

استفاده کردند. 
8- یکی دیگر از موضوعات جالب توجه در سخنرانی 
رهبری این بود که ایشان با وجود اشاره به ممنوعیت مذاکره 
با آمریکا، دو شــرط برای این مذاکره گذاشتند که در واقع 
یک شرط آن، شرط ممکن و یک شرط آن به بیان ایشان 
شــرط محال بود. شــرط ممکن این بود که »آن وقتی که 
جمهوری اسالمی از لحاظ اقتصادی، از لحاظ فرهنگی، به 
آن اقتداری که ما در نظر گرفته ایم برسد، آنجا برود مذاکره 
کند؛ حرفی نیست. امروز چنین چیزی وجود ندارد؛ ما اگر 
چنانچه برویم مذاکره کنیم، قطعا  ایــن مذاکره به ضرر ما 
تمام خواهد شد« و شرط محال این است که »اگر چنانچه 
یک وقتــی هم بر فرض محــال قرار بود دولــت جمهوری 
اسالمی با رژیم آمریکا مذاکره هم بکند، با این دولت کنونی 

آمریکا هرگز مذاکره نمی کرد.«
۱0- و در نهایت اشاره به مساله دست قدرت خداوند و 
امدادهای الهی. من پیش از این هم نوشتم که پشت رهبر 
انقالب به سنت های الهی گرم است؛  سنت هایی که نشان 
می دهد در نهایت پیروزی با کســانی اســت که به خداوند 
ایمان داشته باشند. در شرایطی که تصور می شود جامعه و 
حکومت سخت ترین روزهای خود را می گذراند؛ رهبری آرام 

است چرا که سنت الهی، نصرت اوست.

مصطفی آرانی

روزنامه نگار
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نظارتوحراستبراستمرارشرایط
اختیاراتولیفقیهچگونهاستوباچهمکانیزمیبرآننظارتمیشود؟

حوزه اختیارات ولی فقیه و همچنین نحوه نظارت بر 
این نهاد حساس از جمله مواردی است که از ابتدای طرح 
آن از ســوی امام خمینی)ره( مورد توجه بسیاری از فقها، 
حقوقدانان و همچنین اندیشــمندان حوزه علوم سیاسی 

قرار گرفته است.
نگاه خــاص و متفــاوت امام خمینــی)ره( به اصل 
والیت فقیــه و برداشــت ایشــان از ایــن اصــل مهــم و 
فراموش شــده از همان روزهای طرح از ســوی ایشــان 
واکنش های متعددی را ابتــدا در میان مراجع عظام تقلید 
در پی داشــت و آن زمان نیز مخالفت هــا و موافقت های 

قابل توجهی را شاهد بودیم.
با پیروزی انقالب اســالمی و جامه عمل پوشــاندن 
نظــرات فقهــی امام خمینــی )ره( موجــب آن شــد کــه 
کشــاکش های نظری و فکــری در عرضه عمــل نیز وارد 
شده و عالوه بر صیقل داده شدن هرچه بهتر این نظریه، 
موضوعات جدید و چالش برانگیزی چون »نحوه نظارت بر 
ولی فقیه« نیز به میان آید اما به دالیلی که در ادامه از نظر 
خواهد گذشــت، پیرامون این موضــوع مهم آن چنان که 
باید در اندیشــه فقهی امام خمینی پاســخ داده نشده اما با 
پخته شــدن هرچه بهتر موضوع، می توان پاســخ به این 
ســؤال را در منظومــه فکــری و عملی حضــرت آیت الله 
خامنه ای به عنــوان مکمل و ادامه دهنــده مکتب فکری 

امام خمینی یافت.
بر همین اســاس در متــن پیــش رو ابتدا بــه حوزه 
اختیارات ولی فقیه از نگاه فقهی امام خمینی)ره( پرداخته 
شده و پس از آن به نحوه نظارت بر نهاد والیت فقیه از نگاه 

امام خمینی و حضرت آیت اللــه خامنه ای پرداخته خواهد 
شد تا ابعاد مختلف موضوع به بحث و بررسی گذاشته شود.

  1- حوزه اختیارات ولی فقیه از نگاه 
امام خمینی )ره(

1-1- مطلق بودن اختیارات ولی فقیه )والیت عام فقها(
اولین نکته ای که در بررسی اندیشه حضرت امام)ره( 
ذیل حوزه اختیارات ولی فقیه بســیار حائز اهمیت است، 
مطلق بــودن والیت فقیه بر تمام شــئون زندگی اجتماعی 

مسلمین است.
 ایشان در ابتدا لزوم تشکیل حکومت دینی را به اثبات 
رسانده و می فرمایند: »مجموعه قانون برای اصالح جامعه 
کافی نیست. برای اینکه قانون مایه اصالح و سعادت بشر 
شود، به قوه اجراییه و مجری احتیاج دارد. به همین جهت، 
خداوند متعال در کنار فرستادن یک مجموعه قانون، یعنی 
احکام شرع، یک حکومت و دســتگاه اجرا و اداره مستقر 
کرده است. رسول اکرم )ص( در رأس تشکیالت اجرایی 
و اداری جامعه مسلمانان قرار داشت. عالوه بر ابالغ وحی 
و بیان و تفسیر عقاید و احکام و نظامات اسالم، به اجرای 
احکام و برقراری نظامات اسالم همت گماشته بود تا دولت 
اسالم را به وجود آورد. در آن زمان مثاًل به بیان قانون جزا 
اکتفا نمی کرد، بلکه در ضمن به اجرای آن می پرداخت: 
دســت می برید؛ حد می زد و رجم می کرد. پس از رســول 
اکــرم)ص( خلیفه همین وظیفــه و مقام را دارد. رســول 
اکرم)ص( که خلیفه تعیین کرد فقط بــرای بیان عقاید و 
احکام نبود؛ بلکــه همچنین برای اجرای احــکام و تنفیذ 
قوانین بــود. وظیفه اجرای احــکام و برقــراری نظامات 
اســالم بود که تعیین خلیفه را تا حدی مهم گردانیده بود، 
که بدون آن پیغمبر اکرم)ص( ما بلغ رسالته یعنی رسالت 
خویش را به اتمام نمی رساند. زیرا مسلمانان پس از رسول  

اکرم )ص( نیز به کســی احتیاج داشتند که اجرای قوانین 
کند؛ نظامات اســالم را در جامعه برقرار گرداند تا سعادت 
دنیا و آخرت شــان تأمین شــود. اصواًل قانــون و نظامات 
اجتماعی مجری الزم دارد.« )امام خمینی، والیت فقیه و 

حکومت اسالمی، ص ۲5(
امام خمینی با وجود آنکه والیت عام فقها را یک امر 
بدیهی عقلی می دانند اما از نگاه ایشــان دالیل شرعی نیز 
وجود دارد که بر امر لزوم تشکیل حکومت داللت می کند.
ایشــان در اثبات این مهم به روایتــی از امام صادق 
علیه السالم در کتاب وافی اشاره می دارند که می فرماید: 
»همانا خداوند متعال قــرآن را که تبیان و بیانگر همه چیز 
است نازل کرد. والله قســم چیزی را که بندگان به آن نیاز 
داشــته باشــند، رها نکرده اســت که بندگان بگویند: اگر 
خداوند این را در قرآن آورده بــود. مگر آن را در قرآن نازل 
کرده اســت.« همچنین در صحیفه محمد بن مســلم از 
أبی عبدالله نقل شده است که: »امیرالمؤمنین فرمودند: 
حمد و ســتایش از آن خدایی که مرا از دنیا خارج نساخت 
تا هــر آنچه که امتــم به آن نیاز داشــت را بیــان کردم.« 

)امام خمینی، کتاب البیع، ص ۶۲0(
ایشــان پس از اثبات لزوم تشــکیل حکومت دینی، 
به این موضوع اشــاره می نمایند که ولی فقیه نیز به عنوان 
رئیس حکومت و جانشــین پیامبر تمام اختیارات ایشان را 

داراست و این گونه تقریر می نمایند:
»پس از آنکه این امر )لزوم تشکیل حکومت( واضح 
شــد، نتیجه می گیریم که هر آنچه برای پیامبر )صلی الله 
علیه و آله( از والیت عامه و حکومت وجود داشت )اگرچه 
شخص خاصی را مشخص نکرد( برای والت امر نیز وجود 
دارد؛ از بیت المال تا اجرای حدود، اخذ مالیات، صدقات 
و خمس و خرج آنها در مصالح مســلمین )سادات فقیر و 
غیره( و ســایر نیازهای مســلمین، بلکه هرگاه که مسائل 
حکومت اقتضا کند، می تواند بر نفوس مسلمین نیز تصرف 

کند.« )امام خمینی، کتاب البیع، صص ۶۲۶-۶۲۲(
»این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم)ص( 
بیشــتر از حضرت امیر)ع( بــود، یا اختیــارات حکومتی 
حضرت امیر)ع( بیش از فقیه اســت، باطل و غلط است. 
البتــه فضایل حضرت رســول اکــرم)ص( بیــش از همه 
عالم اســت؛ و بعد از ایشــان فضایل حضرت امیر)ع( از 
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همه بیشتر اســت؛ لکن زیادی فضایل معنوی اختیارات 
حکومتی را افزایش نمی دهد. همان اختیارات و والیتی که 
حضرت رسول و دیگر ائمه، صلوات اللَّه علیهم، در تدارک 
و بسیج سپاه، تعیین استانداران، گرفتن مالیات و صرف 
آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات 
را برای حکومت فعلی قرار داده است؛ منتها شخص معینی 
نیست، روی عنواِن »عالم عادل« است.« )امام خمینی، 

والیت فقیه و حکومت اسالمی، ص 5۱(

1-2- تصرف در سهم امام
امام خمینی)ره( در اثبات این اختیار برای ولی فقیه 
در ابتدا نظر رایج را مبنی بر صرف ســهم امام تنها در حفظ 
حوزه های علمیه و امور مورد رضایت امام علیه السالم را رد 
می کنند و این اشکال را وارد می نمایند که چگونه فقیه به 
رضایت قطعی امام علیه السالم دست می یابد و این گونه 

بیان می دارند که:
»در مورد ســهم امام )که اساســًا مال امام است(، 
دلیلی بر والیت فقیه بر آن ندارند و مدعی هستند که نسبت 
به رضایت امام علیه الســالم در مورد صــرف آن در حفظ 
حوزه های علمیه علم دارنــد. و من نمی دانم که چگونه به 
این قطعیت دســت می یابند؟ آیا این احتمال را نمی دهند 
که صرف ســهم امام در بعضی جهات دیگــر در نظر امام 
ارجح اســت و برتری دارد؟ مانند صــرف در رد کتب ضاله 
)که موجب گمراهی مسلمین می شود( یا صرف در دفاع 
از حوزه اسالم یا... ضمنًا اگر فرض کنیم که فقیه به طور 
قطع به رضایت امام دست یافته اســت، اما این علم هیچ 
فایده ای برای غیر او ندارد.« )امام خمینی، کتاب البیع، 

ص ۶5۶(
حضرت امام خمینی)ره( بر این باور بودند که مالکیت 
در مفهوم سهم امام حکایت از نوعی مالکیت تکوینی دارد 
و مالکیت حقیقــی و اعتباری را در مورد ســهم امام مردود 

می دانند.
ایشان در اثبات نظر خود می فرمایند:

»آنچه از مفهوم ســهم امام بر اساس کتاب و سنت 
برمی آید، این اســت که پیامبــر اســالم و همچنین ائمه 
معصومین )به عنوان سرپرســتان جامعه( حق تصرف در 
آن را دارند و آن )ســهم امام( ِملک شخصی آنها نیست. 
خداوند متعال فرمود: »بدانید، خمس هــر آنچه را که به 
غنیمت گرفته اید از آن خدا، رســول خدا، نزدیکان رسول 
خدا و... اســت«، ظاهر این آیه قابل تأمل است؛ چرا که 
اشکالی نیســت اگر مالکیت مزبور را مانند مالکیت زید بر 
لباسش ندانیم و همچنین مالکیت اعتباری نیز نیست چرا 
که در این صورت پیامبر می توانست آن را بفروشد و از آن 

استفاده کند که معقول نیست.
در صحیحه بزنطی روایتی از امام رضاعلیه الســالم 

نقل کرده اند که از این قرار است:
»پیرامون آیــه: »بدانید، خمس هر آنچــه را که به 
غنیمت گرفته اید از آن خدا، رســول خدا، نزدیکان رسول 
خدا و... است« از امام پرسیده شد: آنچه که برای خداست 
برای کیســت؟ حضرت فرمودند: برای رسول خدا و آنچه 

برای رسول خداست برای امام است.«
در روایــت دیگری نیــز نقــل کرده اند کــه: »آنچه 
برای پدرم به ســبب امامتــش بود برای من اســت و آنچه 
 غیر آن بود بر اســاس کتاب خدا و ســنت پیامبــر میراث

 است.«
با وجود این روایــات مالکیت شــخصی قطعًا باطل 
است؛ فی الجمله در صورت تدبر در مفاد آیه و روایات و با 
توجه به این روایت که: »ســهم خدا و رسول بعد از پیامبر 
برای اولی االمر اســت« مشخص می شــود که خمس از 
بیت المال است و ولی امر با توجه به مصالح عامه مسلمین 
حق تصرف در آن را دارد و بر اوســت که به امور معیشتی 

همــه گروه های جامعــه بپــردازد.« )امام خمینی، کتاب 
البیع، صص ۶۶5-۶5۹(

1-3- والیت بر امور حسبیه
رسیدگی به امور حســبه از دیگر وظایف و اختیارات 
ولی فقیه اســت که حضرت امــام)ره( آن را به طور قطعی 
در حوزه اختیارات ولی فقیه می داننــد و در مباحث خود به 

توضیح دایره امور حسبه و اجرای آن پرداخته اند.
حدود امور حسبه

ایشــان درباره حدود امور حســبه یادآور می شــوند: 
»امور حسبه همان اموری است که شارع مقدس به اهمال 
و رها ســاختن آن رضایت ندارد که متصدی عام یا خاص 
دارد و در این کالم شکی نیست. امور حسبه منوط به نظر 
امام علیه السالم است و همچنین بنا بر ادله والیت، برای 
فقیه نیز ثابت است. اگر اجرای آن محتمل باشد میان فقیه 
عادل، شخص عادل یا شخص مورد اعتماد، الزم است که 
قدر متیقن را که همان »فقیه عادل مورد اعتماد« است را 
قبول کرد. آشکار است که امور حسبه عبارت است از: حفظ 
نظام، پاسداری از مرزهای مسلمین، حفظ جوانان در برابر 
انحراف از اســالم، جلوگیری از تبلیغات ضداسالم و بیع 

اوقاف.« )امام خمینی، کتاب البیع، ص ۶۶۶(

والیت فقها بر امور حسبه
»با چشم پوشی از ادله والیت، شکی نیست که قدر 
متیقن، فقهای عادل باید آن را اجرا کنند و باید با نظر آنها 
انجام شــود و حکومت نیز باید به اذن آنها تشکیل شود و 
با نبود آنها یــا ناتوانی آنها در انجام آن، بر همه مســلمین 
عادل واجب اســت که با کســب اجازه از فقیه )در صورت 
حضور او( به انجام آن قیام کننــد.« )امام خمینی، کتاب 

البیع، ص ۶۶۶(

فقها و زمینه های متعدد امور حسبه در عصر حاضر
حضــرت امــام )ره( در ادامه به این شــبهه پاســخ 
می دهند که: »فقها چگونه با توجه بــه زمینه های متعدد 
و مختلــف حکومــت داری و امــور نظامــی، از پــس کار 

برمی آیند؟«
ایشــان در پاســخ به ایــن ســؤال ابــراز می دارند: 
»حکومت فقهای عادل، اجازه واردنمودن این اشکال را به 
ذهن می دهد که آنها از گذراندن امور سیاسی، نظامی و... 
ناتوانند! باید توجه داشت که تدبیر و اداره امور در هر دولتی 
با همکاری تعداد زیــادی از متخصصین و صاحب نظران 
صورت می پذیرد و سالطین و روســای جمهور- از گذشته 
تا به حال – آگاه به فنون سیاسی و رهبری سپاهیان نبودند 
 بلکــه این امور بــه دســتان متخصصان هر رشــته جاری 

بود.
همان طــور کــه در زمــان والیــت امیرالمؤمنیــن 
علیه الســالم همه امور به دســت شــریف ایشــان اداره 
نمی شد بلکه برای ایشان نیز والت، قضات و فرماندهان 

سپاه وجود داشت. )امام خمینی، کتاب البیع، ص ۶۶۶(

1-4- نصب قضات
از امور مهمی که حضرت امام)ره( آن را به طور قطعی 
از اختیــارات ولی فقیــه می دانند، تعیین قضــات در بالد 
اسالمی و نصب ایشان است. حضرت امام)ره( با توجه به 
دالیل عقلی و سنت به اثبات نظر خود می پردازند و این گونه 
توضیح می دهند که: »واضح اســت که قضاوت و پایان 
دادن به خصومت ها از امور سیاســی اســت که می دانیم 
شارع مقدس به اهمال آن رضایت ندارد، رعیت بیشترین 
احتیاج را به آن دارد و نظام و معیشــت آنها بدون آن نظم 
نمی یابد. بــه لحاظ عقلی ترک آن توســط شــارع و عدم 
تعیین متصدی آن در زمان غیبت با توجه به احادیث پیامبر 

اسالم در خصوص مردم در زمان غیبت، ممکن نیست و در 
این صورت )عدم تعیین متصدی( بر شــریعت نقص وارد 
می شود.« )امام خمینی، تنقیح االصول، ج 4، ص 5۹4(

»پس هنگامی که به عدم وانهادن منصب حکومت 
و قضــاوت بین مردم توســط شــارع بین مــردم علم پیدا 
کردیم، پس قدر متیقن آن شــخص فقیه آگاه به قضاوت 
و سیاســت دینی و عادل در میان مردم اســت.مخصوصا 
آنچه از خداونــد متعال، پیامبر و ائمه در بزرگداشــت علم 
و علما دیده می شود و آنها را به عنوان: »حصون اسالم، 
امناء، ورثه انبیا، خلفا رسول اللَّه، امنا الرسل، دارای منزلت 
انبیا بنی اســرائیل، امنا بر حرام و حالل الهی و... معرفی 
می نمایــد.« )امام خمینــی، االجتهــاد و التقلید، صص 

)۲۶-۲5
»نصب یکایک قضــات که مجتهد یا مقلد آشــنا به 
مسائل باشند، به اقتضای سلطنت و والیت بر امت، برای 
پیامبر و وصی هســت و به اقتضای ادلــه والیت هر آنچه 
برای پیامبر و وصی بود برای فقیه جامع الشرایط نیز وجود 

دارد.« )امام خمینی، االجتهاد و التقلید، صص 50-5۱(
پس آنچــه از مجموعــه مباحث مطروحه از ســوی 
امام خمینــی برای ما روشــن گردید این مطلب اســت که 
اختیــارات ولی فقیــه در نــگاه ایشــان همــان اختیارات 
پیامبــر اســالم و امیرالمؤمنیــن علیهم الســالم در حوزه 

حکومت داری هست و تفاوتی با آن ندارد.

  2- نظارت بر ولی فقیه
حوزه نظارت بر ولی فقیــه از دیدگاه امام خمینی)ره( 
از جملــه حوزه هایی اســت کــه در میان مباحــث فقهی 
ایشــان آن چنان مورد بررســی قرار نمی گیرد اما مراجعه 
 به تاریخ پــس از انقــالب می تواند تا اندازه ای گره گشــا

 باشد.
مشکلی که در این قسمت به وجود می آید از این قرار 
اســت که در زمان حیات امام خمینی به دلیل شــخصیت 
بی همتای ایشــان، به این موضوع مهم آن چنان که باید 
پرداختــه نشــد و بســیاری از مباحث نیز ذیل شــخصیت 
کاریزماتیک ایشان شکل گرفت. در این دوران، تنها نهاد 
رسمی که برای اعمال گونه ای از نظارت بر رهبری اقدام 
کرد، مجلس خبرگان رهبری بود که »کمیسیون تحقیق« 
را طبق اصل یک صد و یازدهم قانون اساســی تشــکیل 
داد. اما همین کمیســیون نیز طبق گزارشــی که آیت الله 
محمد یزدی از دیدار اعضای کمیسیون با امام نقل می کند 
»پس از توضیح ]درباره کمیســیون[ گفته شد که روشن 
است که این تصمیم مربوط به حضرت عالی نمی شود.«
 )محمـــد یـــزدی، قانـــون اساســـی بـــرای همـــه، 

ص 5۶0(.
 آیت اللــه ســّیدمحمد موســوی خوئینی ها نیــز در 
عین حال کــه تصریح داشــت وظیفــه خبــرگان نظارت 
بر رهبر اســت، دربــاره موقعیــت کمیســیون تحقیق در 
برابر حضرت امام می گوید: »همان طــور که ما در زمان 
حضرت امام مالحظه کردیم، مجلــس خبرگان الزم نبود 
که بر اعمال حضرت امام نظارت داشــته باشد، بلکه همه 
معتقد بودند که این حضرت امام اســت که باید اشــراف 
 و نظارت بر خبرگان داشــته باشــد و آنها را ارشاد و هدایت 
کند.« )سیدمحمد موسوی خوئینی ها، روزنامه اطالعات، 
۱3۶۹/5/۲۹، ص 7( )برای اطالع بیشتر از اختالف نظرها 
در این رابطــه مراجعــه کنید به ســابقه بحث نظــارت بر 

ولی فقیه، سید مسعود شهیدی(
با وجود این می توان بــا مراجعه به آرای امام خمینی 
در ایــن رابطه، اصــول متضمن نظــارت بــر ولی فقیه در 
قانون اساســی )به عنــوان قوانین امضا شــده از ســوی 
امام خمینــی و آیت اللــه خامنــه ای( و همچنیــن نظرات 
حضرت آیت الله خامنه ای در ارتباط با نحوه نظارت خبرگان 
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 بر ولی فقیه به پاســخ نزدیک شــد و به صورت بندی های 
ذیل رسید:

2-1- نظارت بر رهبــری از طریق اجــرای اصل امر به 
معروف توسط آحاد امت اسالمی

اصل امر بــه معروف و نهــی از منکر که بــه عنوان 
یک اصل عمومی در اندیشه اســالمی از آن یاد می شود 
در اندیشــه رهبران انقالب اســالمی نیز به عنوان اصلی 
راهبردی حتی در حوزه نظارت بر ولی فقیه از آن یاد شــده 
اســت و آحاد مردم جامعه می توانند از آن اســتفاده کنند. 

چنانچه امام خمینی به صراحت می فرمایند: 
»هر فردی حق دارد که مســتقیمًا در برابر سایرین، 
زمام دار مسلمانان را اســتیضاح و به او انتقاد کند و او باید 
جواب قانع کننــده دهد؛ در غیر این صــورت اگر برخالف 
وظایف اســالمی خود عمل کرده باشــد، خود بــه خود از 
مقام زمامداری معزول اســت.« )صحیفه امام خمینی، ج 

5، ص ۱۶8(
همچنان که تاکید می دارند: »همه ملت موظف اند 
که نظارت کنند بر این امور. نظارت کنند اگر من یک پایم 
را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است که بگویند 
پایت را کج گذاشــتی، خودت را حفظ کن. مساله، مساله 

مهم است.« )صحیفه امام، ج 8، ص 5(

2-2- اصــول متضمن نظــارت بر ولی فقیــه در قانون 
اساسی

اگر قانون اساســی جمهوری اســالمی ایــران را به 
عنوان میثاق ملــی در نظر بگیریم کــه از عالی ترین مقام 
سیاسی کشور تا عادی ترین شــهروندان باید به آن پایبند 
باشــند، شــاهد آن هســتیم که در این قانون مادر نیز به 
مهم ترین موارد و مکانیزم های نظارت بر ولی فقیه اشــاره 
شــده تا هرچه بیشــتر این مهم مورد توجه قرار گیرد. در 
قانون اساسی کشــور ما عالوه بر لزوم امر به معروف آحاد 
جامعه نســبت به یکدیگر )اصل 8 قانون اساســی( که در 
فراز پیشین نیز به آن پرداخته شد و همچنین تعیین حدود 
اختیارات مجلــس خبرگان رهبــری )که در ادامــه به آن 
پرداخته می شود(، چند اصل دیگر نیز به صراحت از نحوه 

نظارت بر رهبری سخن می گوید. 
برای نمونه بر اساس اصل ۱4۲ قانون اساسی دارایی 
رهبر، همسر و فرزندان ایشان قبل و بعد از خدمت توسط 
رئیس قوه قضائیه رســیدگی می شــود تــا برخالف حق، 
افزایش نیافته باشــد. مرحوم شهید بهشــتی در مشروح 
مذاکرات تدوین قانون اساسی هدف از وضع این اصل را 
جلوگیری از سوءاستفاده مسئولین از قدرت و امکانات در 
اختیار دانسته و حتی برای حفظ قداست شورای رهبری که 
در آن زمان وجود داشت، این نظارت را الزم می دانستند. 
)قانون اساسی درباره نظارت بر رهبری چه می گوید؟ دکتر 

سیداحمد حبیب نژاد(
همچنین طبق ذیل اصل ۱07 قانون اساسی، رهبری 
در برابر قوانین با دیگر افراد کشــور مساوی است و بر این 
اساس، رهبری دارای مصونیت قضایی -چه ماهوی و چه 
شکلی- نیســت که موضوعی بسیار مهم در نظارت پذیری 
رهبر است. لذا با همین دیدگاه به عنوان نمونه، امام خمینی 
در فرمان تأســیس اداره امربه معروف و نهــی از منکر به 
شورای انقالب فرمودند: »حتی اگر خدای نخواسته رهبر 
انقالب یا رئیس دولت مرتکب چیزی شــد که موجب حد 

شرعی است، باید در مورد او اجرا شود.« )همان(

2-3- نظارت بر استمرار شرایط رهبری توسط مجلس 
خبرگان رهبری

در کنار موارد یاد شده مهم ترین مکانیزم مطرح شده 
برای نظارت بر ولی فقیه، مجلس خبرگان رهبری است که 
بر اساس قانون اساسی دارای وظایف و اختیارات مهمی 

مانند انتخاب رهبری، عزل و برکنــاری رهبری، نظارت بر 
رهبری و تدوین مقررات مربوطه است.

اما نحوه نظارت خبرگان بــر رهبری از جمله مواردی 
است که همواره مورد مناقشــه بسیاری بوده است و شاهد 
صورت بندی های متفاوتی از این مهم هســتیم؛ گروهی 
نظارت این مجلس بر ولی فقیه را »نظارتی اســتصوابی« 
و گروهی دیگر نیز آن را »اســتطالعی« و یا »اطالعی« 

می دانند.
توضیح هم آنکه نظارت اســتطالعی عبارت اســت 
از اینکه ناظــر فقط حق اطــالع و آگاهــی از آنچه انجام 
می گیرد دارد و خود نمی تواند در جریان امور دخالت کرده 
و عامل را از انجام عمل بــاز دارد، بلکه نتیجه نظارت را به 
 مقامات ذی صــالح برای اخذ تصمیمــات قانونی اطالع 
می دهد. حال آنکه در نظارت اســتصوابی، نظارت شونده 
برای انجام عمل مــورد نظر خود به تصویــب و تأیید ناظر 
نیــاز دارد. گروهی بــر این نظرند کــه نظارت بــر رهبری 
استصوابی اســت و اســتدالل می کنند در نظارت، اصل 
بر نظارت استصوابی اســت. می گویند وقتی اختیار داده 
شــده به مجلس خبرگان در اصل ۱۱۱، تحقق می یابد که 
نظارت آنها استصوابی باشــد. در واقع از نظر آنان نظارتی 
که نتــوان به موجب آن خطایی را که مشــاهده می شــود 
 اصالح کرد کار شبه لغوی است و نتیجه می گیرند نظارت

 بر رهبری استصوابی است.
امــا در مقابل ایــن نظریه می تــوان گفــت که این 
برداشت که هر جا در قانون اساسی نظارت بر عهده نهادی 
گذاشته شــده، منظور نظارت اســتصوابی است صحیح 
نیســت، قابل توجه اســت که در مورد نظارت خبرگان بر 
رهبری متن صریحی وجود نــدارد، بلکه از روح ماده ۱۱۱ 
این موضوع استنباط می شود. پس مجلس خبرگان مجاز 
نیستند با اقدامات و تصمیمات رهبر مخالفت کنند چرا که 
این نوع نظارت عمال به ایجاد رهبری سایه و هرج ومرج در 

نظام تصمیم گیری کالن کشور می انجامد.
در کنار ایــن دو  بخش از نظارت، حضــرت آیت الله 
خامنــه ای گونه دیگــری از نظــارت را مطرح می ســازند 
که می توان از آن با عنوان »نظارت بر اســتمرار شــرایط 
رهبری« یاد کرد که به واســطه آن هم اعمــال نظارت بر 
رهبری صورت می گیرد و هم از ایجاد هرج ومرج در نظام 

تصمیم گیری کالن جامعه جلوگیری می شود.
ایشان در پیام خود به افتتاحیه پنجمین دوره مجلس 
خبرگان رهبری، حراســت و تشخیص اســتمرار شرایط را 

مهم ترین وظیفه این مجلس دانسته و تصریح می دارند:
»اهمیت این مجلس عظیم الشأن، ناشی از عظمت 
مســئولیتی اســت که بــر دوش منتخب آن نهاده شــده 
اســت. این مســئولیت در یک جملــه حراســت دقیق و 
همه جانبه از هویــت اســالمی و انقالبی نظــام حاکم بر 
کشــور و هدایت دســتگاه های درهم تنیده ایــن نظام به 
ســمت هدف هــای واال و عالی قدر آن اســت. ادای این 
مســئولیت ســنگین نیازمند صالحیت هایی اســت که در 
قانون اساســی به آن اشاره شده اســت. تشخیص وجود 
و بقــای ایــن صالحیت ها بر عهــده این مجلــس معظم 
اســت و این به نوبه خود مســئولیت های بزرگی را متوجه 
 آن می ســازد...« )پیام به مناســبت آغاز به کار پنجمین 
دوره مجلــس خبرگان رهبــری( بنابراین مــوارد، در نقطه 
پایانی اندیشه رهبران جمهوری اســالمی نسبت به حوزه 
اختیــارات و نظارت بر ولی فقیه شــاهد آن هســتیم که از 
نگاه ایشان از یک سو اختیارات ولی فقیه، اختیاراتی تام و 
مطلق )به معنای دارا بودن اختیارات معصومین در حوزه 
اجرای احــکام در جامعه( بوده و از ســوی دیگــر در باب 
نظارت بر ولی فقیه نیز معتقد به کشــف شــرایط، نظارت 
 بر استمرار شرایط و حراســت از آن توسط خبرگان رهبری

 هستند.

گفتوگوبا
عبدالحسینخسروپناه

دربیشترمواقعرهبری
ازاختیاراتکاملخود
استفادهنمیکنند

از منظر شما اختیارات ولی فقیه شامل چه مواردی 
است؟

   در قانون اساسی درباره اختیارات رهبری دو اصل 
به طور مشــخص وجود دارد که شــامل اصــل 57 و اصل 
۱۱0 قانون اساســی اســت. در اصل ۱۱0 مــواردی چون 
تعیین سیاســت های کالن نظام و تعیین اعضای شورای 
نگهبان و یا تعیین رئیس صداوسیمای جمهوری اسالمی 
و در مجموع سیاســت های کالن به عهده رهبری گذاشته 
شده اســت. البته اگر اضطرار و ضرورتی پیش آید، رهبری 
این اختیار را دارد که مســاله را حل کند. بــه طور مثال اگر 
جنگی رخ دهد یا اینکــه میان رئیس جمهــور و رئیس قوه 
مقننه یا رئیس جمهــور و رئیس قوه قضاییــه اختالفی رخ 
دهد یا درکل میان روسای قوا اختالف و درگیری رخ دهد، 
رهبری با توجه به اختیاراتی که دارد می تواند این اختالف و 
درگیری را حل کند. والیت مطلقه فقیه بر این امر تاکید دارد 
که اگر اضطراری رخ دهد، رهبری وارد عمل می شــود. به 
طور مثال اگر درگیری خاصی پیش آید که مصلحت اسالم 
و مسلمین را به مخاطره بیندازد، اقتضای امر این است که 
رهبر و حاکم اسالمی دخالت نماید. البته این اختیاراتی که 
بیان شد شبیه اختیاراتی است که مقامات عالی کشوری در 
کشــورهای دیگر مانند آمریکا یا انگلستان و فرانسه دارند. 
در سایر کشورها عالی ترین مقام کشوری همان رئیس قوه 

مجریه است.
رهبر انقالب تاکنون از این اختیارات به چه نحوی 

استفاده کرده اند؟
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رئیس جمهور آمریکا نه به عنــوان رئیس قوه مجریه، بلکه 
به عنوان عالی ترین مقام کشوری انتخاب می کند و بر همه 
قوا هم نظارت دارد. در کشور ما هم رهبری نظارت بر قوای 
ســه گانه را بر عهده دارند. البته هر قوه کار خود را در حوزه 
اختیارات و وظایفش انجام می دهد و در تعیین شــرعیات 
و طبق قوانین اسالمی بودن کارشــان شورای نگهبان هم 
دخالت می کند. شورای نگهبان شش عضو دارد و در اینجا 
هم رهبر دخالت نمی کند، بلکه آن شش نفر فقیه در شورای 
نگهبان باید نظر دهند و نظارت کنند و اگر هم اختالفی بین 
شورای نگهبان و مجلس شــورای اسالمی رخ داد، مجمع 
تشخیص مصلحت نظام وارد عمل می شود و نظر می دهد و 
هرچه بگوید همان نظر حاکم است و باید به عنوان مصوبه 
تحقق یابد. پــس در اینجا هم رهبری دخالتــی ندارد. اگر 
رئیس قــوه قضاییه که این قــوه را اداره می کند در مســاله 
خاصی دچار اضطرار شود، رهبری در آن موارد خاص وارد 
عمل می شود و البته به طور معمول این گونه نیست که رهبر 
در امور قضایی دخالت داشته باشد یا در امور اجرایی دخالت 
کند. زیرا طبق قانون وظایف رهبری و قوای سه گانه به طور 
کامل و واضح مشخص است. اما رهبر سیاست های کلی را 
به دولت ابالغ می کند و دولت هم موظف است که طبق این 
سیاســت ها عمل کند. از این جهت هماهنگی بین قوا هم 
وظیفه رهبری است و در اینجا یک رابطه طولی و نه عرضی 
وجود دارد. اگر جامعه رهبر نداشــته باشــد، این وظیفه بر 
عهده صدراعظم یا پادشاه یا ملکه است یا اینکه عالی ترین 
مقام کشور مانند نخست وزیر یا رئیس جمهور این وظایف را 
بر عهده دارد و نظارت بر سایر قوا هم بر عهده اوست. پس 
نقش نظارت و هماهنگی بین قوا بر عهده عالی ترین مقام 
کشوری اســت و لو اینکه در کشــورهای مختلف این مقام 

متفاوت است.
این اختیارات در همه دولت ها یکسان بوده است 
و آیــا می توان گفت کــه اختیارات رهبــر در دوره 

خاصی محدودتر بوده است؟
   خیر، اختیــارات به لحاظ قانونــی در همه دوران 
یکسان بوده است اما گاهی به لحاظ جامعه شناختی ممکن 
است برخی دولت ها موانعی ایجاد کنند یا رهبری را در فشار 
قرار دهند. به طور مثال رهبری بر مســاله اقتصاد مقاومتی 
و حمایــت از کاالی ایرانــی تاکید دارند. اما اگــر دولت به 
این مســاله اهمیت ندهد و آن را انجام ندهد، رهبری تذکر 
و ارشــاد می کنند اما نمی توانند رئیس جمهور را عزل کنند. 
البته نه اینکه قانون چنین اختیاری را به رهبر نداده باشــد، 
بلکه از آنجا که مردم این رئیس جمهــور را انتخاب کردند، 
به لحاظ جامعه شــناختی محدودیت هایی برای رهبری در 
این امر وجود دارد و چنانچــه بخواهد رئیس جمهور را عزل 
کند، جامعه به تبع آن دچار اختالف و تنش می شود. درواقع 
می توان گفت محدودیت در هیچ دولتی برای رهبری وجود 
ندارد. اما محدودیت جامعه شناختی و سیاسی برای رهبری 
در برخی دولت ها ایجاد می شــود. البته رهبری باور عمیق 
به مردم ســاالری دینی دارند و همواره بر این موضع تاکید 
کرده اند. این بدان معناســت که ایشــان از انتخاب مردم 

همواره حمایت کرده اند.

مجلس خبرگان نظارت بر اوصاف رهبری و نه اختیارات 

رهبری و نه نظارت بر عملکرد رهبری را دارد. البته برای 

اینکه بدانند که اوصاف رهبری هنوز پابرجا اســت باید 

عملکرد رهبری را مدنظر داشته باشند که رهبر با توجه 

به حوزه اختیاراتشان چگونه رفتار کرده اند

   معموال رهبری از این اختیارات استفاده نمی کنند 
و جامعه عمدتًا روند عادی خود را طی می کند. به طور مثال 
اگر در قوه قضاییه و یا قوه مجریه الیحه ای به مجلس بیاید، 
مسئولیت تایید آن برعهده شورای نگهبان است. به همین 
دلیل در بیشتر مواقع رهبری از  اختیارات کامل خود استفاده 
نمی کنند. هرچند موارد خاصی هم وجود دارد، مثاًل ایشان 
در مورد مطبوعات حکمی صــادر کردند که علت آن هم به 
خاطر بحرانی بود که در کشور ایجاد می شد ولی در مجموع 
ایشان خیلی کم ورود می کنند و بیشتر براساس اصل ۱۱0 
قانون اساسی رفتار کرده و کمتر از اختیارات خود طبق اصل 

57 استفاده نمودند.
مکانیزم نظارت بر رهبری چگونه است؟

   درباره مکانیزم نظارت بر رهبری باید توجه داشت 
که قانونا مجلــس خبرگان نظارت بر اوصــاف رهبری و نه 
اختیارات رهبــری و نه نظارت بر عملکــرد رهبری را دارد. 
البته بــرای اینکه بدانند کــه اوصاف رهبری هنــوز پابرجا 
اســت باید عملکرد رهبــری را مدنظر داشــته باشــند که 
رهبر با توجه به حوزه اختیاراتشــان چگونــه رفتار کرده اند 
اما چنین چیــزی که نظارت بــر عملکرد رهبری باشــد در 
قانون اساســی نداریم. در قانون اساســی  آمده است که 
رهبر باید حائز ویژگی و شــرایطی باشــد کــه از جمله آنها 
تقوا، اجتهاد و مدیریت اســت. مجلس خبــرگان هم باید 
به همین ســه ویژگی نظارت داشــته باشــد که آیا رهبری 
هنوز ایــن ویژگی ها را دارد یــا نه یا اینکه ایــن اوصاف را 
به نحو جامع و احســن دارد یــا خیر. اگر ایــن اوصاف را 
بعد از گذشت چند ســال از دســت داده یا از ابتدا نداشته 
اســت، باید مجلس خبرگان رهبری را عزل کند و شخص 
دیگری را جایگزین او کند. پس نظــارت مجلس خبرگان 
بر اوصــاف رهبری و نــه اختیارات رهبری اســت. هرچند 
اعمال و عملکــرد رهبری را بایــد مطالعه کنند تــا بتوانند 
متوجه شــوند که رهبری این اوصاف را دارد یا خیر. البته 
این مســاله منافاتی با این ندارد که به طــور مثال رهبر که 
رئیس صداوســیما را تعیین می کند، حال مجلس خبرگان 
یا نخبــگان انتقادی نســبت به این دســتگاه ها نداشــته 
باشند. قطعا باید چنین باشــد. اگر انتقادی هم به رهبری 
اســت باید بیان کنند. ایشــان خــود می فرماینــد که بنده 
خوشحال می شوم که اگر کســی انتقادی دارد بیان کند. 
البته باید که شــرط انصاف را هم رعایت نمــود و توهینی 
در کار نباشــد. به همیــن جهــت انتقادهایی می شــود و 
 رهبر هم باید نســبت به انتقادهایی که به او شــده است،

 توضیح داده و پاسخگو باشد.
نسبت اختیارات رهبری با اختیارات دولت به چه 
نحو بوده اســت و این نهادها چــه تعاملی به طور 

کامل با هم داشته اند؟
   همان طــور کــه در دنیا قــوای مختلــف زیر نظر 
عالی ترین مقام کشور هستند و به طور مثال در آمریکا عالوه 
بر اینکه رئیس قوه مجریه عالی ترین مقام مدیریتی کشور 
را هم بر عهــده دارد، در کنار آن عالی تریــن قضات را هم 

عبدالحســین خســروپناه: والیت مطلقه فقیه بر 
این امر تاکیــد دارند که اگر اضطــراری رخ دهد، 
رهبری وارد عمل می شود. به طور مثال اگر درگیری 
خاصی پیش آید که مصلحت اسالم و مسلمین را 
به مخاطره بیندازد، اقتضای امر این است که رهبر 

و حاکم اسالمی دخالت نمایند.
به گزارش مثلث در جمهوری اسالمی ایران، مقام 
رهبر به عنوان شــخص اول مملکت و عالی ترین 
مقام شناخته می شود. شناخت اختیارات و وظایف 
این جایگاه نشــان می دهد که در برخی از کشورها 
نیز همین وظایف و اختیــارات به طرق متفاوتی در 
اختیار نهادها و مقامات اســت. با این حال همواره 
شبهاتی پیرامون اختیارات رهبری از سوی برخی 
از منتقدان و البته مخالفان قسم خورده جمهوری 
اســالمی مطرح می شــود تا جایگاه والیت فقیه را 
در حد ســلطنت تنــزل دهند. برای شــناخت بهتر 
و درک بیشــتر وظایــف و حــد و حــدود اختیارات 
رهبری با حجت االسالم عبدالحسین خسروپناه، 
رئیس موسسه حکمت و فلســفه و منتخب جایزه 
بین المللــی علوم انســانی اســالمی گفت وگویی 
 ترتیب داده ایم که مشــروح آن در ادامه  از نظرتان 

می گذرد.
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اصــواًل تصمیمــات در هر جامعه ای در ســه ســطح 
استراتژی، تاکتیکی و تکنیکی اتخاذ می شود و بدون شک 
مهم ترین نوع تصمیم سازی در هر ســازمان، مجموعه یا 

کشوری، تصمیم سازی در سطح استراتژیک است.
باالترین نهاد هر مجموعه قاعدتا مســئولیت تعیین 
اســتراتژی یا راهبــرد را دارد که خطوط کلــی حرکت آن را 
مشخص می کند و در حقیقت تعیین هدف و سیاست های 
کلی نظــام با این نهــاد خواهد بــود. یک ســطح پایین تر 
عهده دار تعیین تاکتیک های حرکت نظام براساس راهبرد 
تعیین شده توسط مقام باالدست است و در سطح سوم نیز 
مدیران نظام موظف به انجام ریزترین فعالیت ها در سطح 
تکنیکی با توجه به تاکتیک های تعیین شده و البته راهبرد 

اصلی هستند.
جمهوری اســالمی ایــران نیز از زمان شــکل گیری 
انقالب اســالمی به رهبری حضرت امام خمینی )ره( برای 
خود اهدافی را ترسیم نمود که این اهداف مشخصاً در قانون 

اساسی ۱358 عنوان و در بازنگری سال ۶8 تکمیل گردید.
نگاهی گذرا به قانون اساســی جمهوری اسالمی در 
بخش نهاد راهبردی آن نشان از تعیین نهاد رهبری به عنوان 
تعیین کننده خطوط کلی نظام دارد. در حقیقت این رهبری 
است که با توجه به شرایط انتخابش که در اصل ۱0۹ قانون 
اساســی عنوان شــده، هم دارای صالحیت علمی الزم و 
عدالت و تقواست، هم اینکه از بینش سیاسی و اجتماعی و 
البته شجاعت و مدیریت کافی برای تصدی این مسئولیت 

برخوردار است.
نکته قابل تأمل اما وظایف تعیین شده از سوی قانون 

برای این نهاد است که در اصل ۱۱0 به آن پرداخته می شود. 
وظایف و اختیاراتی که ذیل ۱۱ بند در این اصل به آن اشاره 
شــده، یکی پس از دیگری محدوده اختیــارات و وظایف 
عالی ترین مقام جمهوری اســالمی را مشــخص می کند. 
قبل از بررسی این بندها الزم به یادآوری است که اختیاراتی 
که در قانون برای هر مقامی مشــخص می گردد، حصری 
است و تجاوز از آن روا نیست. بنابراین هر آنچه در قانون به 
عنوان اختیار مطرح گردیده، قــدرت این مقام را محدود به 
همین موارد می کند. در خصوص مقام رهبری نیز مانند سایر 
مقامات جمهوری اسالمی وضعیت به همین شکل خواهد 
بود و رهبری منحصرًا در چارچــوب وظایف و اختیاراتی که 
طبق قانون تعیین گردیده حرکت خواهد کرد و البته تخطی 

از آن قطعاً تخلف محسوب خواهد شد.
نکته قابل بحثی که شاید عده ای به آن استناد می کنند 
اصل پنجاه و هفتم است که قوای حاکم در کشور را زیر نظر 
»والیت مطلقه امر و امامت امت« می داند و همچنین انتهای 
اصل یکصدوهفتم که رهبر منتخب خبرگان را »ولی امر« 
معرفی می کند. برداشــت عده ای از این عبارات، نامحدود 
بودن اختیارات رهبری و عدم پاسخگویی وی در برابر قانون 
اســت. در حقیقت این تفکر، رهبری را در چارچوب قانون 
محصور نمی داند و اختیارات فراقانونی بــرای این جایگاه 

قائل هستند.
 البته نتیجه این تفکر خودبه خود پاسخگو بودن رهبری 
در خصــوص اقدامات همــه ارکان نظام اســت و به نوعی 
مســئولیت هر نوع عملی در نظــام جمهوری اســالمی از 
قوه مجریه گرفته تا قضاییه و از کالن ترین موضوعات گرفته 

تا خردترین آنها را شخص رهبری معرفی می کند.
گرچه در زمــان تدوین قانون اساســی و همچنین در 
زمان بازنگری آن در سال ۶8 مباحث چالشی فراوانی میان 
اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی مطرح بود در پاسخ 

به این برداشــت از قانون اما باید به فلســفه وجودی اصل 
۱۱0 قانون اساســی اشــاره کرد. ســاختار کلی این اصل 
به گونه ای طراحی شــده اســت که قــدرت اجرایی رئیس 
قوه مجریه یا سایر مســئولین کشــور را محدود نمی کند و 
ولی فقیه نمی تواند با استناد به آن در همه امور کشور به طور 
مستقیم یا غیرمستقیم دخالت کند. همچنین در ۱۱ بندی 
که در این اصل به عنوان وظایف و اختیارات رهبری تعیین 
گردیده، هیچ مسئولیت اجرایی و در سطح تاکتیکی به چشم 
نمی خورد. اساساً شمارش وظایف و اختیارات در قانون خود 
گویای تعیین چارچوب برای این مقام عالی کشور است. از 
طرفی با بررسی فصل نهم قانون اساسی که به قوه مجریه 
می پردازد، شــاهد تعیین محدوده وظایــف رئیس جمهور 
هستیم که اصواًل کلیه مســئولیت های اجرایی در کشور را 
عهده دار است و البته مطابق اصل یکصد و بیست و دوم در 
برابر ملت و رهبری و مجلس مسئول است. اشکال دیگری 
که برخی به قانون اساســی می گیرند و البتــه هدف از آن، 
پاسخگو ندانستن رهبری در برابر ملت است. در پاسخ به این 
ایراد نیز باید خاطرنشان کرد اساسا وظایف و اختیاراتی که 
برای رهبری تعیین گردیده همان طور که اشاره شد تنها در فاز 
راهبرد است و بررسی کارنامه این مقام عالی در این سطح باید 
از سوی افراد زبده و آشنا به مبانی کلی نظام و اصول اسالمی 
باشد که البته این وظیفه یعنی نظارت بر عملکرد رهبری از 
سوی مجلس خبرگان که از سوی مردم انتخاب می شوند و 
از آگاه ترین افراد در زمینه های سیاسی و فقهی و آشناترین 
آنها به اصول و قوانین اسالمی می باشند، صورت می گیرد.

بررسی دیدگاه ها و عملکرد سی ساله مقام معظم رهبری 
نیز نشان از تأیید این نظر است.

در این سال ها و با وجود فشــاری که از سوی مردم به 
رهبری جهت سامان بخشیدن به امور اجرایی و دخالت در 
سطح تاکتیکی بودیم، ایشان اما هیچ گاه از اختیارات شان 
تجاوز نکردند و با حمایت از روســای جمهور همواره در پی 
تقویت ایــن جایگاه جهت ایفــای وظایف اجرایی کشــور 
بوده اند. در حقیقت این تصور غلط عامه که رهبری عهده دار 
همه وظایف و مسئول تمام نابسامانی های حتی خرد کشور 
است، سوق دادن نظام به سمت دیکتاتوری است نه عمل 
به نص صریح قانون اساسی که برای هر جایگاهی وظایف 
مشخصی را تعیین کرده است. متأسفانه باید گفت در زمینه 
تبیین این مساله برای مردم کوتاهی صورت گرفته که البته 
نتیجه این رویه درکل به نام رهبری و به کام سایر مسئولین 
شده است چرا که بعضا خردترین نابسامانی ها از عالی ترین 
مقام کشور مطالبه می شود و عماًل سایر مسئولین از مظان 
اتهام خارج می شوند. در جایی که باید قوه مجریه پاسخگوی 
کلیه امور اجرایی کشــور باشــد و مجلس نیز به اشتباهات 
خود در حوزه قانون گذاری اعتــراف کند و البته قوه قضاییه 
تحقق نیافتن عدالت قضایی در کشــور را توجیه نماید این 
رهبری است که آماج حمالت مطالبه گرانه و عدالت طلبانه 
مردم می شــود. نامه های ارسال شــده به دفتر مقام معظم 
رهبری و بیان مشکالت ریز و درشت خود گویای همه چیز 

است.
در حقیقت شاید عدم تبیین و تفسیر قانون اساسی برای 
مردم به نفع مسئولین کشور نباشد چرا که بار اثبات دلیل را از 
رهبری به سمت خود آنها برمی گرداند و این یعنی پاسخگویی 
در برابر مردم. موضوعی که در ســال ۱383 به عنوان شعار 
نوروزی از ســوی رهبری مطرح شــد و البته شاهد پیشرفت 

چندانی در این سال ها نبوده ایم.
راه حل برون رفت از این مشــکل نیز باالبردن سطح 
آگاهی مردم از قانون اساسی است. چه اینکه مردم اگر بدانند 
هر موضوعی را از چه کســی مطالبه کنند، مسئول مربوطه 
برای حفظ جایگاه خود هم که شده اقدام به برطرف نمودن 
مشکالت خواهد کرد و هرکس در جایگاه مشخص شده از 

سوی قانون پاسخگو خواهد بود.

مرتضی کرمی

کارشناس ارشد حقوق عمومی

یادداشت
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مردمساالریدینی؛
دموکراسیمنهایلیبرالیسم
مطالعهتطبیقیتقسیمقدرتدرایرانوآمریکا

حاکمیت و نحوه تقســیم قدرت در هر نظام سیاسی 
برخاســته از مبانی اجتماعی، فرهنگــی و ایدئولوژیک آن 
نظام است. در ایران پس از تحوالت عظیمی که به دنبال 
انقالب اسالمی و شکل گیری نظام جمهوری اسالمی روی 
داد، نوعی خــاص از حاکمیت بر مبنــای تلفیق حاکمیت 
الهی و مردمی شکل گرفت که در رأس هرم قدرت یا نظام 
تقسیم قدرت آن، والیت مطلقه فقیه قرار دارد. مشابه این 
روند در سایر کشورها نیز شکل گرفته است. از آنجا که در 
این نوشــتار به دنبال مقایســه اختیارات رهبری در ایران و 
ریاســت جمهوری در ایاالت متحده آمریکا هســتیم، باید 
بگوییم این کشــور نیز تحت تأثیر انقــالب خود در ۱788 
برای نخســتین بار به قانون اساســی خود دســت یافت. 
قانون اساســی که تنها با اتکا به حاکمیت مردم و اندیشه 
لیبرالیســتی، عالی ترین مقام این کشــور را رئیس جمهور 
می داند. از این رو تفاوت در نحوه تقسیم قدرت بین قوای 
گوناگون با توجه به تفاوت در مبانی فرهنگی و ایدئولوژیکی 

امری بدیهی به نظر می رسد. 
در واقع وجه تفــاوت ایدئولوژیک دو نظام جمهوری 
اسالمی ایران و نظام لیبرالیستی آمریکا، زمینه ساز تفاوت 
در محدوده اختیارات نهاد عالی دو کشور شده است. نظام 
فکری لیبرال دموکراســی کــه در طول ســال ها به عنوان 
پیشــرفته ترین الگــوی حکومت های ســکوالر در جهت 
کنترل و تحدید اختیارات حاکمــان و در واقع جلوگیری از 

سوء استفاده حاکمان از قدرت و دفاع از حقوق افراد تشکیل 
شده است، به جهت همان ماهیت سکوالریستی و نادیده 
گرفتن ارزش های دینی و آسمانی در رسیدن به هدف خود 
موفق نبوده است. برای رهبران و مقامات عالی رتبه چنین 
نظام هایی علی رغم برخورداری از اختیارات گسترده به دلیل 
همان ماهیت سکوالریستی معموال شرایط اخالقی در نظر 
گرفته نمی شود. در نتیجه در مقایسه با نهاد رهبری در نظام 
جمهوری اســالمی ایران، در آمریکا هر فردی صرف نظر 
از صالحیت علمی، بینش سیاسی و قدرت مدیریت کافی 
می تواند تصدی ریاست جمهوری را در این کشور بر عهده 
بگیرد. این در حالی اســت که در قانون اساسی جمهوری 
اســالمی، شــرایط ویژه و صالحیت های علمی، اخالقی 
و مدیریتــی در اصل ۱0۹ پیش بینی شــده اســت و از این 
طریق راه را برای احراز مقام رهبری برای افراد غیرشایسته 
می بندد. همین بی توجهی ســبب روی کار آمدن افرادی 
چون ترامپ شــده اســت. ترامپ امروز غیراخالقی ترین 
رئیس جمهور آمریکا در طول تاریخ این کشــور محسوب 
می شود. رسوایی های اخالقی و قانونی او بی نظیر است. 
اگرچه ممکن اســت برای مردم آمریکا که به دنبال جبران 
شکست های خود در نتیجه سیاســت اخالق گرای اوباما 
هستند، این گونه رفتارهای ترامپ اهمیت چندانی  نداشته 
باشد اما از جهت دیگر سازوکارهای قانونی نیز امکان نظارت 

همه جانبه را بر رئیس جمهور فراهم نمی سازد. 
در آمریکا، رئیس جمهور تقریبًا در هیچ موردی قابل 
بازخواست نیســت، مگر در موارد بسیار استثنایی مجلس 
ســنای این کشــور با ریاســت دیوان عالی این کشور تنها 
می تواند در صورت اقدام رئیس جمهور به خیانت و ارتشــا 
وی را محاکه و عزل کند. البته اثبات خیانت مشکل است 

و به صورت علمی امکان پذیر نیست. همچنین مشخص 
نیست در صورت عدم توانایی رئیس جمهور آمریکا از انجام 
صحیح وظایف قانونی خود و اعمال صالحیت های قانونی 
خود، عزل و برکناری وی از رهبری حکومت در این کشور به 
چه شیوه قانونی امکان پذیر است. برخالف این ساختار، 
در نظام جمهوری اسالمی ایران، مجلس خبرگان وظیفه 
نظارت بر رهبری را بر عهده دارد. سازوکارهای نظارت هم 
مشخص است، به این معنی که اگر شــرایط رهبری مثل 
بینش سیاسی، تدبیر و تقوا و امثال آن از بین رفت، خبرگان 
اقدام مقتضی را انجام می دهند. نکته دیگری که الزم است 
به آن اشاره شود این اســت که در نظام لیبرال دموکراسی 
آمریکا نه تنها حقوق فرد )مردم( تأمین نشــد، بلکه در زیر 
سایه اختیارات گسترده مقام عالی کشور یعنی رئیس جمهور 
رنگ باخته است. با عنایت به اینکه کمتر از 5 درصد مردم 
آمریکا در امر سیاســی مشــارکت دارنــد و 40 درصد مردم 
هرگز رای نداده اند، می توان گفت نقش کمرنگ افراد در 
تعیین سرنوشــت سیاســی خود منجر به بی تفاوتی آنها به 
آینده و سرنوشت آمریکا شده است. این در حالی است که 
اعتماد مردم به سیاســت گذاری برخاســته از دین و مبانی 
اســالمی، زمینه حضور آنها را از ابتدای پیــروزی انقالب 
اسالمی تاکنون فراهم آورده است. با این همه در کنار ابعاد 
افتراقی که نهاد رهبری و مقام ریاست جمهوری در آمریکا 
با یکدیگر دارند که ناشی از توجه و عدم توجه به حاکمیت 
الهی در نظام سیاسی این دو کشــور است، ابعاد مشترکی 
هم در وظایف و اختیارات دو مقام وجود دارد که آن شامل 
مبانی عمومی حاکمیت و قدرت در نظام سیاســی اســت. 
یکی از این اختیارات که جزو اختیارات ویژه اشــخاص یا 
نهادهای سیاسی است و در توزیع قدرت به آن توجه زیادی 
می شود، تسلط بر نیروی نظامی، یعنی فرماندهی نیروهای 
مسلح است. این اختیار در اصل ۱۱0 بند 4 قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران بر عهده رهبری بوده و طبق قانون 
اساســی آمریکا ماده ۲ بخــش ۲ بند آن، ایــن اختیار را به 
رئیس جمهور داده اســت. تعیین سیاست های کلی نظام 
بخشی دیگر از اختیاراتی اســت که طبق بند ۱ اصل ۱۱0 
قانون اساسی ایران و ماده ۲ بخش ۲ قانون اساسی آمریکا 
از اختیارات رهبری و ریاست جمهوری است. همچنین عفو 

و تخفیف مجازات محکومین.

رضا رحمتی

دکترای علوم سیاسی
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پرسشهایمهم
بازخوانیونقدسهرویکردکلیدرمسالهنظارتبهولیفقیه

 پس از گذشــت چهل ســال از انقالب اســالمی، 
نظام جمهوری اســالمی، امروز بیشــتر از همیشــه مورد 
پرســش قرارگرفتــه اســت. از معتقدین به اصــول اولیه 
نظام تا افراطی تریــن مخالفین داخلــی و خارجی، امروز 
جمهوری اسالمی را مورد پرسش قرار می دهند. طیف این 
پرسش ها نیز بسیار گسترده است؛ عده ای از ماهیت نظام 
می پرسند، عده ای از کارکردش، عده ای از پتانسیل های 

بالقوه اش و... 
نظام جمهوری اسالمی در حال حاضر به مثابه یک 
مرد چهل ساله ای اســت که به حداقل میزان پختگی در 
بدبینانه ترین حالت، اگر نگویــم حداکثر میزان پختگی، 
رســیده اســت اما این دلیل نمی شــود که بتوانــد از پس 
پاســخگویی به همه این پرســش ها بربیاید. سنخ برخی 

از پرســش ها به گونه ای اســت که این مرد چهل ساله را 
مستأصل از جواب می کند و در این مواقع نیاز به زمان حس 
می شود. زمان برای اینکه این مرد با نگاهی به گذشته اش، 
به هویتش و بــه آرمان هایــش بتواند پاســخی برای این 

پرسش ها پیدا کند.
یکی از پرسش های اساســی از نظام، این است که 

چگونه می توان بر رهبری نظارت کرد؟
این پرســش، فــارغ از میزان اهمیتش، چالشــی 
جدی را در رابطه بین حاکمیــت، نخبگان و مردم ایجاد 
می کند؛ از ایــن جهت که جایــگاه حقوقــی رهبری در 
حاکمیت، در نســبت با نخبگان و مــردم جامعه تعریف 
می شود. چالشی که با پرداختی عمیق به آن، می توان 
بــه تصــوری روشــن و بی ابهــام، از این رابطــه مهم و 

اثرگذار رسید.
اولین بحــث جدی، رســیدن به تعریفــی معقول از 
مفهوم »نظارت« است. با بررسی کوتاهی در کتبی که به 
این مفهوم پرداخته اند، می تــوان به صورت کلی به چهار 

تعریف از نظارت رسید:

الف( نظارت به کوششــی اطالق می شود که مدیر 
برای تطبیــق عملیات بــا برنامه انجام می دهــد تا میزان 
صحت و سقم فعالیت ها را به دست آورد. ]سیدرضا نقوی، 

نگرشی بر مدیریت اسالمی، ص ۹5.[
ب( نظارت فعالیتی اســت که باعث تطبیق عملیات 
با برنامه می شود. ]ابوالفضل صادق پور و جالل مقدس، 

سازمان مدیریت و علم مدیریت، ص ۱۶0.[
ج( نظارت عبارت است از مراقبت و زیر نظر قرار دادن 
نیروی انســانی و کارها که به منظور حفظ سالمت نیروی 
انســانی و مطلوبیت کارها انجام می گیرد. ]ســیدمحمد 
میرمحمــدی، الگــوی نظــارت و کنترل در نظــام اداری 

جمهوری اسالمی ایران، ص ۱۲.[
د( نظارت عبارت اســت از یک نــوع عمل تحقیق 
و ارزیابی کــه از طریق جمــع آوری اطالعــات و تجزیه 
و تحلیل، آنهــا به نتیجه مطلوب می رســد؛ یــا نظارت، 
عملیــات به هم پیوســته ای اســت کــه در یــک فرآیند 
زنجیره ای، زمینه را برای تصمیم ســازی فراهم می آورد. 
]عباســعلی عمید زنجانی، نظارت بر اعمــال حکومت و 

عدالت اداری، ص ۱۶.[
این چهــار تعریف، چارچوب مفهومــی نظارت را در 
نظام جمهوری اســالمی مشــخص می کنند، سؤال مهم 
اما اینجاست که آیا می شود این سنخ از تعاریف را در گزاره 

»نظارت بر رهبری« استفاده کرد؟
برای مشخص شدن اینکه مفهوم نظارت، در گزاره 
»نظارت بر رهبری« دقیقًا به چه معناست، عقال باید سراغ 

مهدی نیک صفت مطلق

کارشناس سیاسی
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مرجعی مطمئن برویم؛ مرجعی که در نظر عده ای، هویت 
نظام جمهوری اسالمی است.

هویت نظام جمهوری اسالمی، قانون اساسی اش 
اســت و بنابراین، ســخن گفتن فراتر از قانون اساسی، 
خیانتی اســت به اصل نظام. در نتیجه ما باید برای پیدا 
کردن پاســخ این ســنخ ســؤاالت ســراغ قانون اساسی 

برویم.
با یک نگاه مختصر به قانون اساسی متوجه می شویم 
که به موجب اصل یکصدویازدهم قانون اساسی جمهوری 
اســالمی ایران: »هرگاه رهبــر از انجام وظایــف قانونی 
خود ناتوان شــود یا فاقد یکی از شــرایط مذکور در اصول 
پنجم و یک صــد و نهم گردد یــا معلوم شــود از آغاز فاقد 
بعضی از شــرایط بوده اســت، از مقام خود برکنار خواهد 
شد. تشــخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل 

یکصدوهشتم است.«
با بررســی این اصل، می توان تا حدی زمین بازی را 
مشــخص کرد چرا که با وجود به کار نرفتــن تعبیر نظارت 
در این اصل، تشخیص موارد ســه گانه یادشده )ناتوانی 
در انجام وظایف قانونی، از دســت دادن شــرایط رهبری 
و نداشتن شــرایط رهبری از آغاز دوران زعامت( جز از راه 

نظارت امکان پذیر نخواهد بود.
تا اینجا متوجه شــدیم که مفهوم نظــارت مبتنی بر 
قانون اساسی، در گزاره مذکور با مفهوم نظارت در نظام 
اداری کشــور فرق دارد و از جهتی برای مان مسجل شد 
که مجلس خبرگان مجــوز نظارت بر رهبری را دارد. حال 
بحث مهمی که اینجا شکل می گیرد، این است که حدود 
و ثغور این نظارت چگونه است؟ یا به عبارت دیگر مجلس 
خبرگان دقیقًا به چه میــزان می تواند بــر رهبری نظارت 

داشته باشد؟
به صورت کلی می توان سه شــیوه نظارت را در نظر 

گرفت:

  1- نظارت حداقلی
برخی اعضای شورای بازنگری قانون اساسی در سال 
۱3۶8، مخالف هرگونه نظارت گسترده و مستمر بر رهبری 
بودند. ایــن مخالفت ها زمانی ابراز گردید که کمیســیون 
رهبری مصوبــه خود در قالــب اصل یکصدوهشــتم را به 

صورت زیر پیشنهاد کرد:
»به منظور نظارت بر حســن انجام وظایف رهبری 
و اجرای اصــل یکصدوهفتــم و یکصدویازدهم و انجام 
سایر وظایف مذکور در این قانون، تعدادی از مجتهدین 
عادل و آگاه به زمان ]...[  با رأی مستقیم و مخفی مردم 
به عنوان خبرگان انتخاب می شوند. تشخیص صالحیت 
داوطلبــان مجلس خبــرگان بــه عهده فقهای شــورای 

نگهبان است.«
مدعیان این حــد از نظــارت معتقدند کــه در اصل 
یکصدویازدهم ســخنی از نظارت به میــان نیامده، بلکه 
صرفًا تشــخیص تحقق ناتوانــی رهبر از انجــام وظایف 
قانونی یا فقدان یکی از شرایط یا آگاهی از این واقعیت را 
که رهبر از ابتدا فاقد شــرایط بوده است، بر عهده خبرگان 
گذارده اســت. رهبر منتخب خبرگان قاعدتًا واجد شرایط 
و صالحیت های علمی، تقوایی، مدیریتی و سیاسی بوده 
است و در صورت شــک، همچنان برخورداری وی از این 
شــرایط مفروض خواهد بود، مگر آنکه خــالف آن ثابت 
گــردد. بنابراین فقدان آن شــرایط دلیــل می خواهد، نه 

»اثبات شرایطی« که قباًل وجود داشته است.
از نقدهایی که می شــود بر این تفسیر کرد این است 
که در صورتی که رهبری به هر دلیلی از آن شــرایط اولیه 
ســاقط شــد، احتمال عزل وی از ســوی مجلس خبرگان 
منتفــی اســت. از این جهــت این تفســیر را می شــود به 

تساهل گرایی متهم کرد.

  2- نظارت حداکثری
قائلین بــه این نوع تفســیر از قانون اساســی ســه 

استدالل جدی دارند:
الف( مطابق قانون اساسی، رهبر اختیارات فراوانی 

دارد.
ب( ناتوانی رهبر از انجام وظایف قانونی ممکن است 
در طیف وســیعی از امور - نظیر عــزل و نصب فرماندهان 
عالی نظامــی و انتظامی، رئیــس قوه قضائیــه، فقهای 
شورای نگهبان، رئیس ســازمان صداوسیما و ...- بروز و 

ظهور یابد.
تشــخیص توانایی یــا ناتوانــی مدیریــت و رهبری 
ولی فقیه در همه این موارد بر عهده مجلس خبرگان است 
و الزمه آن، نظارت وسیع و گسترده بر عملکرد رهبر است.
چنین رویکردی بیشــتر از ســوی گروه هــای منتقد 
حاکمیــت و مخالفین نظــام مطرح می شــود. از نظر آنها 
مجلس خبرگان اگر بخواهد به وظیفه نظارتی خود را عمل 
کند، باید نقادانه و از موضعی فراتر از موضع رهبری، تمام 
اعمال رهبر را مورد بررســی دقیق قرار دهــد. این دیدگاه 
دست مجلس خبرگان را نسبت به نظارت به عملکرد رهبری 
در هر زمینه ای باز می کند و ســایه به ســایه رهبر و مورد به 

مورد با او همراه می شود.
نقد جدی ای که به این تفســیر از نظــارت بر رهبری 
وجود دارد این اســت که در این نوع نــگاه، برخالف نگاه 
تســاهل گرای حداقلی، نوعی جزمیت گرایی وجود دارد، 
بدان جهت که با حاکم شــدن ایــن تفســیر، اواًل عزل و 
نصب هایی که توســط رهبری صورت می گیــرد با تأخیر 
بیشــتری صورت می گیرد چرا که مجلس خبرگان ممکن 
است این عزل و نصب ها را به هر دلیلی قبول نداشته باشد 
و این قضیه خود می تواند مشکل ساز باشد. به طور مثال در 
شــرایط جنگی، رهبری می خواهد یک مسئول بی کفایت 
نظامی را عزل و یک شــخص شایســته تر را جایگزین او 
کند و این اقدام باید به سرعت انجام بشود، اما اگر نظارت 
بخواهد جزئی باشــد، ممکن اســت در این امــر تأخیری 
صورت بگیرد و ثانیًا ســازوکارهای چنین نظارتی اصاًل در 

قانون تعریف نشده است.

  ۳. نظارت میانه و معقول
کسانی که قائل به این تفسیر از قانون اساسی هستند 

معتقدند که می توان به سه شرط رهبری را عزل کرد:
الف( از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود.

ب( فاقد یکی از شــرایط یادشــده در اصول پنجم و 
یکصدونهم گردد.

ج( معلوم شود از آغاز فاقد بعضی شرایط بوده است.
به نظر آنها، این اصل، تشخیص تحقق موارد فوق را 
بر عهده مجلس خبرگان رهبری گذارده است. تأمل در مفاد 
اصل صد و یازدهم نشــان می دهد که اصل مزبور بر این 
پیش فرض مبتنی است که شرایط و اوصاف رهبر منتخب 
خبرگان در گذر زمان می تواند گرفتار تغییرات و نوساناتی 
شــود و این تغییرات می تواند به اندازه ای جدی باشد که 
صالحیت رهبر را بــرای ادامه رهبری زیر ســؤال ببرد. از 

سوی دیگر، اساسًا ممکن است خبرگان رهبری در همان 
ابتدای گزینش رهبر نیز در تشــخیص و احراز شرایط الزم 
در مصداق مورد نظر، دچار خطا شــده باشند و بعدًا، پی به 
خطای خود ببرند. در چنین مواردی، همان نهاد گزینشگر 
که از سوی همین مجلس برگزیده شده است، وظیفه عزل 
و برکناری رهبری را بر عهــده دارد. معتقدین به این اصل، 
در جزئیات اقدامات رهبری دخالت نمی کنند، شرط اصلی 
برای آنها این است که با بررسی کلی منش و رفتار رهبری در 
ابعاد گوناگون، همواره عملکرد رهبری را در چارچوب اصل 
صدونهم قانون اساسی ببینند. در اصل صد و نهم سه شرط 

اساسی برای صفات رهبری ذکر شده است:
الــف( صالحیت علمــی الزم بــرای افتــا در ابواب 

مختلف فقه.
ب( عدالت و تقوای الزم برای رهبری امت اسالم.

ج( بینــش صحیــح سیاســی و اجتماعــی، تدبیر، 
شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.

همچنین نظر آیت الله جوادی آملی نیز چنین است: 
»در این قانون )اساسی( برای اینکه توهم وکالت یا نیابت 
ولی فقیه از بین نــرود، از رأی و انتخاب مردم ســخنی به 
میان نیامده اســت، بلکه از پذیرش آنها کــه همان توّلی 
است نه توکیل ســخن گفته اســت. وجود خبرگان نیز در 
این قانون که به دلیل تمییز و تشخیص، واسطه و وسیله 
شناخت ولی فقیه هستند، تنها انتصاب یا انعزال ولی فقیه را 
تشخیص می دهند و هرگز عهده دار عزل و نصب ولی فقیه 
نیســتند.« ]عبدالله جوادی آملی، والیت فقیه، رهبری در 
اسالم، تهران، مرکز نشر فرهنگی رجا، ۱3۶8، ص ۱8۹.[
در نهایت آنچه بــه نظر صحیح و منطقی می رســد، 

تفسیر سوم از اصل صدویازدهم قانون اساسی است.
با توجه به بررســی نســبتًا اجمالی بحــث نظارت بر 
رهبری، تا حد زیــادی بر ما روشــن گردید کــه نظارت بر 
رهبری، کامــاًل توجیه قانونی دارد. از ایــن رهگذر به این 
نتیجه رسیدیم که ســه نگاه اساسی در تفســیر اصلی که 
به نظارت بر رهبری اشــاره می کند، وجــود دارد. با تدقیق 
در آن سه تفسیر متوجه شــدیم که بهترین و منطقی ترین 
نوع نظارت، »نظارت میانه« اســت. حال که تکلیف ما با 
مساله نظارت بر رهبری روشن شــد، می توانیم ادعا کنیم 
که این پرسش اساســی از این مرد چهل ساله هم، دارای 
جوابی منطقی و قانون اســت. متأســفانه امــروز، فضای 
سیاست زده حاکم در رســانه ها، روز به روز، بیشتر و بیشتر 
به مخدوش شــدن رابطه بین حاکمیــت، نخبگان و مردم 
همت می گمارد. با تدقیق در پرســش هایی کــه هر روزه 
از هویت و اصالت این نظام چهل ســاله انجام می شــود، 
می توان این طور نتیجه گرفت که با کنارگذاشتن تعصبات 
و محور قراردادن رویکرد عالمانه، می توان به این سنخ از 
پرسش ها پاسخ داد. پرسشی که در این مقال مطرح شد، 
صرفًا پرسشی از هویت نظام بود. امروز ما با مطرح کردن 
پرســش های فــراوان دیگــری در مســائل گوناگــون، 
می توانیــم روز به روز مســائلی جدی تر را مطــرح کنیم و 
نباید از این قضیه بهراسیم، چرا که هرچه پرسش هایمان 
عمیق تر و جدی تر باشد، زمینه پخته تر شدن نظام بیش از 

پیش فراهم می شود.

مفهوم نظارت مبتنی بر قانون اساســی، در گزاره مذکور با مفهوم نظارت در نظام اداری کشور فرق دارد و از 
جهتی برای مان مسجل شــد که مجلس خبرگان مجوز نظارت بر رهبری را دارد. حال بحث مهمی که اینجا شکل 
می گیرد، این است که حدود و ثغور این نظارت چگونه است؟ یا به عبارت دیگر مجلس خبرگان دقیقًا به چه میزان 

می تواند بر رهبری نظارت داشته باشد؟
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ولیفقیهخارجازعملبهقانونوتطابق
آنباشرعاسالماختیارمضاعفیندارد

گفتوگوبادکترخواجهسروی

به عنوان سوال اول بفرمایید قانون اساسی چه 
اختیاراتی برای ولی فقیه قائل شده است؟

   طبــق اصــل ۱۱0 قانــون اساســی جمهوری 
اســالمی ایران رهبر انقالب اسالمی دارای یازده اختیار 
اســت؛  اختیاراتی که شــامل تعیین سیاســت های کلی 
نظام جمهوری اســالمی ایران پس از مشورت با مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام می شــود. همچنین نظارت بر 
حسن اجرای سیاست های کلی نظام ، فرمان همه پرسی 
و فرماندهی کل نیروهای مســلح، اعــالم جنگ و صلح 
و بســیج نیروها، انتصاب، نفی، عزل، قبول و استعفای 
فقهای شورای نگهبان، مقام قوه قضاییه، رئیس سازمان 
صداوســیمای جمهوری اســالمی ایران، رئیس ســتاد 
مشترک، فرمانده کل ســپاه پاسداران، فرماندهان عالی 
نیروهای انتظامی و نظامی و حل اختالف و تنظیم روابط 
قوای سه گانه حل معضالت نظام که از طرق عادی قابل 
حل نیســت و از طریق مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
ممکن می شــود و امضای حکم ریاســت جمهوری پس 
از انتخاب مردم و عــزل رئیس جمهور بــا در نظر گرفتن 
مصالح کشــور و عفو یا تخفیف مجــازات محکومین در 
حدود موازین اســالمی پــس از تایید و پیشــنهاد رئیس 

قوه قضاییه از جمله یازده اختیاری اســت که طبق اصل 
نامبرده، رهبر انقالب از آن برخوردار است و می تواند در 

آن  اظهار نظر یا تعیین تکلیف کند.

با توجه به اشــاره به اختیارات قانون اساســی، 
حدود و ثغور اختیارت رهبری تا کجاست؟

   به هر حال جایگاه ولی فقیــه در نظام جمهوری 
اسالمی به لحاظ سیاسی ریاست بر کشور است،  بنابراین 
با توجه به این جایگاه اقتضــا می کند که ولی فقیه دارای 
دو دسته اختیارات باشد؛ بخش اول اختیارات مصرحی 
است که در قانون اساســی به صورت شفاف آمده و ذکر 
شده اما بخش دوم شــامل اختیاراتی می شــود که بنا به 
شــرایط و مصلحت نظام اسالمی از ســوی رهبر انقالب 
اتخاذ می شود. در صورتی که پای مصالح نظام اسالمی 
باز شــود این ولی فقیه اســت که می تواند با اســتفاده از 
بخش دوم اختیارات خود از آن برای حفظ نظام اسالمی 
اســتفاده کند با این توضیح که اختیارات بخش دوم هم 
که بسیار حســاس و در مواقع اضطراری گرفته می شود 
نیز حدود وثغوری اســت که بــاز هم قانــون دامنه آن را 
مشــخص کرده؛ یعنی این اختیارات بر اساس قوانین و 

خواجه سروی: با جرات می توان گفت آنچه بعضا 
توسط مخالفین نظام اســالمی و منافقین مطرح 
می شود که رهبر انقالب اسالمی در برابر دولتی یا 

قوه ای ایستاده اند به هیچ وجه مصداق ندارد.
والیت فقیه از ارکان عمده نظام جمهوری اسالمی 
اســت و در زمان غیبت مطابق اصــل پنجم قانون 
اساســی، والیت امر و امامت امت را برعهده دارد. 
این اصل حقوقی برگــردان قانونی مبانی اعتقادی 
نظام اســت که در مقدمه و نیز اصــول کلی قانون 
اساسی بر آنها تأکید شده است. جایگاه رهبری در 
ارکان سیاسی نظام جمهوری اسالمی همواره مورد 
تخریب و هدف دشمنان قرار گرفته تا با شبهه افکنی 
به القای برداشت های نادرست و ناصواب بپردازند. 
از زمان شکل گیری نظام جمهوری اسالمی و اصل 
برجسته والیت فقیه این دشمنی و شبهه افکنی ها 
ادامه داشــته و تا امــروز نیز در دســتور کار اصلی 
معاندان و دشــمنان انقالب اســالمی قرار داشته 

است. 
یکی از مواردی که دشــمنان و مخالفان انقالب در 
محدوده آن شــک و تردید ایجــاد کرده اند، دامنه 
اختیارات ولی فقیه اســت که برای درک بهتر این 
موضوع گفت وگویی با دکتر غالمرضا خواجه سروی، 
استاد علوم سیاسی دانشگاه و کارشناس مسائل 
سیاســی-تاریخی ترتیــب داده ایــم. وی در این 
مصاحبه به وظایف و اختیارات رهبر نظام اسالمی و 
حدود و ثغور این وظایف اشاره کرده و آنچه در ادامه 
می آید مروری بر بررســی وظایف رهبــر انقالب از 
دیدگاه قانون اساسی در گفت و گو با این کارشناس 

سیاسی است. 

نظر خبرنگار

اسناد باالدســتی نظام و منطبق با قوانین شرع و احکام 
اسالم است چرا که حتی شــخص ولی فقیه نیز خارج از 
عمل به قانون و تطابق آن با شرع اسالم نمی تواند اختیار 

مضاعفی داشته باشد.

رهبر انقالب تا کنون از این اختیارات به چه نحو 
استفاده کرده اند؟

   از ۱۱ اختیاری که در سوال اول از قانون اساسی 
من باب اختیارات رهبری یاد شد، اختیاراتی که به تناسب 
حفظ نظــام و مصلحت کشــور اتخاذ می شــود، برخی از 
آنها به صورت روزمره توســط رهبری اســتفاده می شود، 
مثال می توان به اختیارات در حوزه نیروهای مسلح اشاره 
کرد. به طور کلی بسیاری از اختیارات مثال در حوزه تعیین 
سیاســت های کلی نظام، نظارت بر سیاست های یادشده 
یا  امضای حکــم رئیس جمهور و حــل معضالت نظام که 
از طریق عادی قابل حل نیســت، رهبری در آن  ورود پیدا 
می کنند، کمااینکــه چندین بار تا کنون شــاهد ورود رهبر 
انقالب به برخی مسائل سیاسی و اقتصادی بوده ایم. در 
کنار اســتفاده از این اختیارات به صورت محدود تاکنون 

 نمونه بارز اســتفاده رهبــر انقالب از حکــم حکومتی 
بازمی گردد به رد صالحیت دکتر مصطفی معین و آقای 
محسن مهرعلیزاده برای انتخابات ریاست جمهوری 
که بــا حکم حکومتی رهبــر انقالب امکان شــرکت در 

انتخابات را یافتند

گفتوگو
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شــاهد اســتفاده مقام معظم رهبــری از حکــم حکومتی 
بوده ایم، حکمــی که تنها مصالح و منافــع ملی نظام را در 
نظر داشــته. از این رو به صراحت می توان گفت تا کنون 
رهبر انقالب اسالمی به طور کامل از همه اختیارات خود 
اســتفاده نکرده اند و تنها به بخشــی از آنها وارد شــده که 
مرتبط با امنیت نظام و حفظ منافع کشور بوده، بنابراین در 
بخش دوم استفاده از اختیارات به هیچ وجه فراگیر نبوده 
است. نمونه بارز اســتفاده رهبر انقالب از حکم حکومتی 
باز می گردد به رد صالحیت دکتــر مصطفی معین و آقای 
محســن مهرعلیزاده برای انتخابات ریاست جمهوری که 
با حکم حکومتی رهبر انقالب امکان شرکت در انتخابات 

را یافتند.

خبرگان رهبری به چه نحو و با چــه مکانیزمی بر 
حوزه اختیارات رهبری نظارت می کنند؟

   از ابتدای تشــکیل خبرگان رهبــری اعضای آن 
وظیفه نظارت بر عملکــرد رهبری را برعهده داشــته اند، 
با توجه به اینکــه نظارت بر رهبری توســط خبرگان باید به 
صورت دائمی باشــد گزارش هــا و مذاکــرات در خبرگان 
رهبری انجام می شــود، شــاید این گزارش ها و بررسی ها 
به صورت مکتوب منتشر نشــود اما به این معنا نیست که 
نظارت بر رهبری وجود نــدارد. مکانیزم نظارت خبرگان بر 
عملکرد رهبر انقالب اسالمی از طریق برگزاری کمیسیون 
و گزارش های ارائه شده اســت که به صورت روتین انجام 
می شود. بی شــک اعضای خبرگان رهبری باید از شرایط 
اولیه ای که رهبر نظام اسالمی باید از آن برخوردار باشد، 
مطمئن باشند، از این رو نظارت بر عملکرد رهبری توسط 

خبرگان یک امر دائمی است.

نســبت اختیارات رهبری با اختیــارات دولت ها 
به چه نحو بــوده و این  نهادها چــه تعاملی با هم 

داشته اند؟
   از ســال ۶8 آنچه آیت الله خامنــه ای به عنوان 
مقــام رهبری انقالب اســالمی بعد از بنیانگــذار انقالب 
دنبال کردند هدایت قوای ســه گانه و حــل اختالف قوا 
بوده اســت. حل اختالفات قــوا در راســتای قراردادن 
نهادهای دولتی و حاکمیتی در مســیر حفــظ منافع ملی 
و اداره کشــور به بهترین نحو ممکن بوده اســت، از این 
رو با جرات می توان گفــت آنچه بعضا توســط مخالفین 
نظام اسالمی و منافقین مطرح می شود که رهبر انقالب 
اســالمی در برابر دولتی یا قوه ای ایســتاده اند، به هیچ 
وجه مصداق ندارد. به هر حال در طول چند ســال اخیر 
بعضا شــاهد موضع گیری هایی از برخی روســای جمهور 
علیــه رهبری انقــالب بوده ایــم؛ مواضعی کــه تقابل با 
رهبری از آن برداشــت می شــود اما اساســا مشــی رهبر 
انقالب در تقابل با قوای ســه گانه نیســت، بلکه تعامل 
با قوای ســه گانه، هدایت و حمایت آنهــا در جهت حفظ 
تامین منافــع ملی همواره مورد نظر رهبــر معظم انقالب 
قرار داشته و دارد. بی شک قانون اساسی مشخص کرده 
که جایگاه رهبری جایگاه واالیی است چرا که همه قوای 
کشــور زیر نظر ولی فقیه اداره می شود طبیعی است رهبر 
انقالب در چنین مقام شامخی در برخی از امور با مدیران 
اختالف  نظــر داشــته باشــند و طبیعتا مســائلی با برخی 
مسئولین پیش بیاید اما آنچه برخی از دشمنان خارجی و 
برخی از طیف های سیاسی از ورود رهبر به مسائل کشور 
از جمله تصمیمات دولت ها و نهادها ارائه می دهند کامال 
خصمانه و بدون منطق اســت چرا که تا حفظ منافع ملی 
در میان نباشــد رهبری ورودی به موضوعات ندارند و قوا 
در تعیین سیاســت های خود، سیاست هایی که براساس 
مصالح و منافع مردم و کشور باشد آزاد و دارای اختیارات 

قانونی خود هستند.

چگونهبراختیاراتوعملکردرهبر
نظارتمیشود؟

گفتوگوباحجتاالسالموالمسلمیندکترعباسنصیریفرد

اگر موافــق باشــید گفت وگــو را از میثــاق ملی 
همه ایرانیــان یعنی قانون اساســی آغا ز کنیم. 
اختیــارات رهبری در این ســند ملی بــه چه نحو 

است؟
   اصــل یکصــد و ده  قانــون اساســی جمهوری 
اسالمی ایران که به نام »اصل وظایف و اختیارات رهبر« 
نیز شناخته می شــود، اختیارات رهبر را شامل موارد ذیل 

می داند: 
تعیین سیاســت های کلی نظام جمهوری اســالمی 
ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
نظارت بر حسن اجرای سیاســت های کلی نظام، فرمان 
همه پرسی، فرماندهی کل نیروهای مسلح. اعالن جنگ 
و صلح و بسیج نیروها، نصب و عزل و قبول استعفا: الف- 
فقهای شورای نگهبان. ب- عالی ترین مقام قوه قضاییه. 
ج- رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران. 
د- رئیس ستاد مشــترک. هـ- فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی. و- فرماندهان عالــی نیروهای نظامی 
و انتظامی.  حل اختالف و تنظیم روابط قوای ســه گانه، 
حل معضــالت نظام که از طرق عادی قابل حل نیســت، 
از طریق مجمع تشــخیص مصلحت نظام. امضای حکم 
ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صالحیت داوطلبان 
ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شــرایطی که در این 
قانون می آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان 
و در دوره اول به تأیید رهبری برسد، عزل رئیس جمهور با در 
نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوانعالی کشور به 
تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای اسالمی 
به عدم کفایت وی براســاس اصل هشــتادونهم، عفو یا 
تخفیف مجــازات محکومین در حدود موازین اســالمی 
پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه. رهبر می تواند بعضی از 
وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.

البتــه برخی این شــبهه را مطــرح کردنــد که اصل 
یکصدودهم قانون اساســی، اختیارات رهبر را به اموری 
مقّید کرده اســت؛ لذا این اصل که »مقّید« است، اصل 
پنجاه وهفتم )که می گوید رهبری والیــت مطلقه دارد( را 
مقّید می کند و »والیــت مطلقه« تبدیل بــه والیت مقیده 
می شود. اما پاسخ این است که اصل یکصدودهم دارای 
اطالق اســت و هرگــز مقّید نیســت تا زمینــه تقیید اصل 
پنجاه و هفتم را فراهم کند؛ زیرا وظیفــه و اختیارات رهبر 
در بند هفتم اصل ۱۱0 ذکر شــده است که »حل اختالف 
و تنظیم روابط قوای سه گانه« اســت و در بند هشتم آمده 
اســت:»حل معضالت نظام که از طرق عادی قابل حل 
نیســت، از طریق مجمع تشــخیص مصلحــت نظام«. 
عالوه بر اختیارات دیگری که در ایــن اصل به رهبر داده 
شده، این دو اختیار، قلمرو وســیعی را در اختیار رهبر قرار 
می دهد. اینکه رهبر چگونه حل اختالف قوای ســه گانه 
را انجام می دهد بر اســاس کدام ضابطه باشــد، این، بر 
عهده فقاهت و درایت و عدالت او نهاده شــده است. حل 
اختالف، بــدون قانون تحقــق پیدا نمی کنــد؛ پس باید 
قانونی باشد و این قانون نانوشــته، همان قوانین فقاهت 
و سیاست و درایت است. حل معضالت الینحل نظام نیز 
بر اساس همین قانون است؛ که البته، از طریق مشورت 
با مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می گیرد. بر این 

اساس، وظایف و اختیارات مقام معظم رهبرى در ارتباط با 
مسائل کلى کشور و سیاست گذارى هاى کالن آن است 
و ایشــان دســتورالعمل ها و رهنمودهاى الزم را ارائه و بر 
حســن اجراى سیاســت هاى کلى نظارت دقیق و مستمر 
دارند. درباره مشکالت و نارسایى هاى موجود در جامعه، 
به مســئوالن تذکرات و هشــدارهاى الزم را مى دهند و از 
طریق آنان مسائل را پیگیرى مى کنند. بیانات مقام معظم 
رهبرى به خوبى بیانگر این موضوع است: »عده اى سعى 
مى کنند والیت فقیــه را به معناى حکومــت مطلقه فردى 
معرفى کنند. این دروغ اســت. والیت فقیــه -طبق قانون 
اساسى ما نافى مسئولیت هاى ارکان مسئول کشور نیست. 
مسئولیت دســتگاه هاى مختلف و ارکان کشور، غیرقابل 
سلب اســت. والیت فقیه، جایگاه مهندسى نظام و حفظ 
خط و جهت نظام و جلوگیرى از انحراف به چپ و راســت 
است. این اساســى ترین و محورى ترین مفهوم و معناى 

»والیت فقیه« است.«

اصــل پنجاه وهفتم و اصــل یکصدو دهم قانون 
اساســی با توضیحی که شــما فرمودید، بیانگر 
والیت مطلقه برای رهبر می باشــد. حال ســوال 
این است که فقیه، معصوم نیست؛ پس چگونه 
ممکن اســت فقیه غیرمعصوم، همه اختیارات 

معصوم را داشته باشد؟
   اگــر گفتــه می شــود فقیــه همــه اختیــارات 
پیامبــر)ص( و امــام)ع( را دارد، مقصــود، »اختیــارات 
حکومتی و مدیریتی« اســت و بنابراین، هــر اختیاری که 
آن بزرگان، به سبب عصمت خود داشته باشندـ  به گونه ای 
که عصمت، شرط آن مناصب باشدـ  ولی فقیه، آن اختیار 
را نخواهد داشت. از این رو، عصمت نداشتن فقیه، سبب 
سلب اختیارات معصومانه از او می شود؛ عالوه بر آنکه در 
والیت و حکومت معصوم، گرچه حق استیضاح و استفهام 
برای آحاد امــت محفوظ بوده اســت، ولی پــس از بیان 
مطلب و روشن شدن حکم شرعی از نظر معصوم، احدی 
حق اعتراض نســبت به او را ندارد )اگرچه برخی از وقایع 
تاریخی، نشانگر انتقاد نسبت به عملکرد معصوم  است که 
آن به سبب جهل منتقدان به جایگاه معصوم است(؛ زیرا 
ذات اقدس الله، می داند که حکم کلیدی امامت باالصاله 
را به چه شخصی از انســان ها بدهد که دارای عصمت در 
علم و عمل باشــد؛ ولی در حکومت و والیت غیرمعصوم، 
هم مجلس خبرگان برای نظارت بر فقیه و عملکرد او وجود 
دارد و هم مردم به وسیله خبرگان منتخب خود، حق سؤال 
دارند و باید مراقب امور رهبری باشند و به طور کامل، بر آن 

نظارت داشته باشند.
در زمینه اختیارات رهبــری در قبال مردم نیز عالوه 
بر برخــی از اختیارات که در باال بدان اشــاره شــد، باید 
نکته ای را متذکر گردیم و آن اینکــه اختیارات ولی فقیه 
جامع الشــرایط در باب حکومت و مسائل اجتماعی قابل 
طرح و تصور اســت و برخالف شــئون و اختیارات امام 
معصوم)ع(، دخالت در امور خصوصــی مردم در حیطه 
اختیــارات ولی فقیه نبــوده و افــراد مخیرنــد در احوال 
شخصیه خود مانند ازدواج، طالق، خرید و فروش، ارث 
و... مطابــق تشــخیص و اراده خود عمــل کنند. حکم 

43 شماره 409   | مثلث  



یکی از کمیســیون هایی که در مجلــس خبرگان 
تشکیل شده، کمیسیون تحقیق )هیأت تحقیق( 
است که دو وظیفه  عمده دارد؛ مشاوره به رهبری، 
نظارت و بررســی عملکرد رهبــری و نهادهای زیر 

نظر رهبری.
درباره والیت فقیه و حوزه اختیارات آن شــبهاتی 
از ســوی برخی عناصر سیاســی داخلــی و برخی 
رســانه های خارجــی طــرح می شــود. پاســخ 
به این ســوال کــه اختیــارات ولی فقیــه در واقع 
چیســت و شــامل چه مواردی می شــود منجر به 
این شــد کــه بــه ســراغ محقــق و پژوهشــگر، 
عبــاس  دکتــر  حجت االسالم والمســلمین 
نصیری فرد، نویســنده کتاب »نگرشی بر مفهوم 
والیت فقیه« برویم تا پاســخ این اســتاد حوزه و 

دانشگاه را در این باره بشنویم.

نظر خبرنگار

جدیــد رهبر انقالب در حرمت ســرک کشــیدن در حریم 
خصوصی مردم نیز از همین باب است. امام خمینى)ره( 
در رابطه با گســتره والیت فقیه در کتاب البیع مى نویسد: 
»جمیع اختیارات حکومتى و سیاست گذارى پیامبر اکرم 
و ائمــه)ع( براى فقیه ثابت اســت و هیــچ فرقى معقول 
نمى باشــد« و در جــاى دیگر مــى آورد: »امــا اگر براى 
پیامبر و امام معصوم والیت و اختیار بر طالق دادن مرد، 
همســرش را یا... بدون هیچ مصلحت عمومى باشــد، 
این والیت بــراى فقیه ثابت نیســت«. پــس دخالت در 
امور شــخصى افراد -که هیچ ارتباطى بــا نظام اجتماع، 
در جامعه اســالمى ندارد یا حکم تامــى در مورد آن وارد 
نشده است، از اختیارات ولى فقیه نیست، بلکه ولى فقیه 
صاحب اختیار امورى اســت که به نوعى با اداره جامعه و 

حکومت اسالمى مرتبط مى شود .
از این منظر؛ »فقیه جامع الشرایط همه اختیارات 
پیامبــر و امامــان کــه در اداره جامعــه نقــش دارند، را 
داراست.« این سخن بدان معناســت که فقیه و حاکم 
اســالمی، محدوده والیت مطلقه اش تا آنجایی اســت 
که ضرورت نظم جامعه اســالمی اقتضــا می کند اوال؛ 
و ثانیا به شــأن نبــوت و امامت و عصمــت پیامبر و امام 
مشــروط نباشــد و بنابرایــن، آن گونــه از اختیاراتی که 

آن بــزرگان از جهــت عصمــت و امامــت و نبــوت خود 
داشــته اند، از اختیارات فقیه جامع الشرایط خارج است 
و اگر مثال پیامبر اکرم بنابر شــأن نبوت و عصمت خود، 
دربــاره ازدواج دو نفــر –که خــارج از مســاله اجتماع و 
ضرورت اداره جامعه است- نظری صادر فرموده و آنان 
را بــه ازدواج دعوت و امر نموده انــد، در چنین مواردی 

ولی فقیه اختیاری ندارد.
البتــه به این نکتــه هم بایــد توجه داشــت که فقیه 
جامع الشــرایط و رهبر جامعه، بــرای اجرای احــکام، بر 
اساس آیه شریفه )و شــاورهم فی االمر( و )امرهم شوری 
بینهم( عمل می کند و متخصصان و کارشناسان ارشد هر 
رشته ای را در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار می دهد 
و تصمیم گیــری اش، پس از مشــورت با آنان اســت. در 
این مجمع، فقیهان، اساتید دانشگاه، فرماندهان قوای 
انتظامی و نظامی، متفکران اقتصادی، جامعه شناسان، 
متخصصان امور حقوقی و اجتماعی و کســانی که تجربه 
کار اجرایی دارند و به معضالت نظام واقفند، حضور دارند و 
این، عالوه بر آن است که در هر یک از قوای سه گانه، از 
تخصص متخصصان هر رشته، کمال استفاده می شود. 
بنابراین، در نظام والیت فقیه، از آرا و نظرات همه متفکران 

و نخبگان جامعه استفاده می شود.

اگــر والیت ولی فقیه مطلقه اســت پــس چرا در 
قانون اساســی حــوزه اختیــارات والیت فقیه را 

محدود ذکر کرده است؟
   حوزه عمل ولی فقیه شریعت اســت و از آنجا که 
هیچکس نمی توانــد ادعا کند قانون اساســی جمهوری 
اســالمی ایران تمام مســائل مورد نظر شــارع مقدس را 

گفتوگو
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در خود جای داده اســت می توان گفت: شــریعت محیط 
بر قانون اساســی اســت؛ ولی فقیه نیز بر اســاس رسالت 
الهی خویش باید مصالح مســلمانان را در عرصه شریعت 
اســالمی که بخشــی از آن در قانون اساســی تبلور یافته 
اســت، جســت وجو کند. والیت مطلقــه، بــه معنای آن 
اســت که فقیه جامع الشــرایط، در زمــان غیبت حضرت 
ولی عصر)عج(، صالحیت اجرای همه حدود الهی را دارد 
و مدیریت و والیت او، محدود به اجــرای برخی از احکام 

اسالمی نیست.
بنابرایــن، اگــر عمــل ولی فقیــه از روی اجتهــاد 
روشــمندانه فقهی و منطبق با مبانی شریعت انجام گرفته 
باشــد باید نظر وی تأمین گردد، تشخیص دهندگان کم و 
کیف این موضــوع تنها اعضای محتــرم مجلس خبرگان 
می باشند. اصل چهارم قانون اساســی این حق را به فقیه 
اعطا کرده و بــا صراحت می گوید: »کلیــه قوانین باید بر 
اساس موازین اسالمی باشد و اطالق یا عموم این اصل 
بر همه اصول قانون اساسی حاکم اســت« و در شریعت 
هم محــدوده والیت فقیــه »مصلحت« تعیین شــده که 
زیربنای تشــریعات الهی و احکام حکومتی است. از این 
رو، شــریعت دســت فقیه را در اعمال والیت جهت تأمین 
مصالح اسالم و نظام اسالمی باز گذاشــته است. به این 
بیان که چــون دایره تصرفات ولی فقیه مصلحت اســت، 
او باید با مشورت کارشناسان و به بیان دقیق تر با مشورت 
مجمع تشــخیص مصلحت نظــام، مصالح نظــام و امت 
اسالمی را در راه تأمین رفاه، ســعادت و رسیدن به کمال 
 انسانی برآورده ســازد و احکام حکومتی الزم را استخراج 

کند.
روشن شــد که گســتره اختیارات ولی فقیه به موارد 
تصریح شده در اصل یکصدودهم قانون اساسی محدود 
نمی شــود؛ زیرا با توجــه به حــوزه عمل و قلمرو رســالت 
ولی فقیه که تامین مصالح اسالم و امت اسالمی می باشد، 
به هیچ وجه نمی توان والیت فقیه را محدود و محصور کرد، 
چون والیت فقیه گاهی مصداق هایی پیدا می کند که عقل 
حکم می کند در اینجا ولی فقیه بایــد مصالح نظام و منافع 
امت اسالمی را از راه صدور احکام حکومتی حفظ و تأمین 
نماید. همچنین در قانون اساســی، امامت امت و والیت 
امر، به صورت مطلق و بدون قید آمده است. در اصل پنجم 
قانون اساسی چنین آمده است: »در زمان غیبت حضرت 
ولی عصر)عج( در جمهوری اســالمی ایران، والیت امر و 
امامت امت، بر عهده فقیه عــادل و باتقوا، آگاه به زمان، 
شجاع، مدیر و مدبر اســت که طبق اصل یکصد و هفتم، 

عهده دار آن می گردد.«
 در ذیــل اصــل یکصــد و هفتادوهفتم نیــز عبارت 
»والیت امــر و امامت امت«، به صــورت مطلق آمده و بر 

تغییرناپذیری آن تأکید شده است:
»محتوای اصل مربــوط به اســالمی بودن نظام و 
ابتیای کلیه قوانین و مقررات بر اســاس موازین اسالمی 
و پایه های ایمانــی و اهداف جمهوری اســالمی ایران و 
جمهوری بودن حکومت و والیت امر و امامت امت است و 
نیز اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی و دین و مذهب 

رسمی ایران تغییرناپذیر است.«
و دیگــر اینکــه مطلقــه بــودن والیــت، در اصــل 
پنجاه وهفتم آمده اســت: »قــوای حاکــم در جمهوری 
اســالمی ایران عبارتند از قــوه مقننه، قــوه مجریه و قوه 
قضائیه که زیر نظر والیت مطلقه امــر و امامت امت طبق 
اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل 

از یکدیگرند.«

آیا دســتورات ولی فقیه مقدم بر قانون اســت یا 
قانون مقدم بر آن می باشد؟

   شکلی که در حکومت ما پیش بینی شده، در واقع 

دستورات رهبری هم از طریق همین مجاری قانون گذاری 
اعمال می شــود. حاال اگر اراده و دستور حاکم معارض با 
قانون بود، با ادله والیت مطلقه می توان گفت مصلحتی 
که ولی فقیه در نظر می گیرد مقدم بر قانون است. اما اگر 
در آن دایره ای نبود که مشــمول ادله ثبوتی والیت مطلقه 
قرار گیرد، یعنی به تعبیر دیگر، ممکن اســت بخشــی از 
وظایف در قانون اساسی پیش بینی نشده باشد مثل جایی 
که قوانین با هم تعــارض دارند یا جایی کــه اختالف بین 
قوای حکومتی وجــود دارد و امثال آن، کــه در آنها رأی 
حاکم بر قانون مقدم می شود؛ زیرا از مصادیق رفع تعارض 
بین قوانین در مقام اجراست که از وظایف ولی فقیه است.

مکانیزم نظارت بر حوزه اختیارات رهبری چگونه 
است؟ 

   در صدر اصــل یکصدویازدهم قانون اساســی، 
درباره مکانیــزم نظارت بر حــوزه اختیــارات رهبری گفته 
 شــده که مجلــس خبــرگان نهــاد نظارت کننده بــر رهبر

 است.هرچند در قانون اساسی و به خصوص در اصل ۱۱۱ 
آن، به  صراحت از نظارت بر رهبری سخنی به میان نیامده 
اســت ولی قســمتی از این اصل بیان می دارد که »اصل  
یکصدویازدهم هرگاه  رهبر از انجــام  وظایف  قانونی  خود 
ناتوان  شود یا فاقد یکی  از شــرایط مذکور در اصول  پنجم  
و یکصدونهم  گردد، یا معلوم  شــود از آغــاز فاقد بعضی  از 
شرایط بوده  است ، از مقام  خود برکنار خواهد شد. تشخیص  
این  امر به  عهده ی  خبرگان  مذکور در اصل  یکصدوهشتم  
می باشــد.« آنچه از این اصل اســتظهار می شود عبارت 

است از:                        
الف- شرایط و اوصاف مذکور در قانون اساسی برای 
تصدی مقام رهبری، اختصاص به زمــان حدوث رهبری 

ندارد و باید در حال بقا نیز محفوظ بماند.
ب- وظیفــة مجلــس خبــرگان در مقــام اثبــات و 
تشــخیص، اختصاص به مقــام حــدوث و تعیین رهبری 
نــدارد و در مقام بقاء نیــز وظیفه دارند بررســی و پژوهش 
کامل نمایند که آن شرایط و اوصاف همچنان موجود بوده 

و باقی است.
ج- در صورت کشــف خالف )به لحاظ مقام ثبوت( 
و نیز در صورت زوال برخی از شــرایط و اوصاف )به لحاظ 
مقام بقا(، فقیــه مزبور، در ظرف فقــدان )حدوثا یا بقائا( 
رهبر نبوده و نیست و از سمت رهبری منعزل است و وظیفة 
خبرگان، اعالم نفی رهبر سابق و معرفی رهبر جدید است. 
بدون شک تشــخیص در اصل مذکور )اوصاف و شرایط 
رهبری( به مقدماتی نیاز دارد کــه »نظارت« از جمله  آنان 
است. لذا در مشروح مذاکرات تدوین قانون اساسی بیان 
شــد که »همواره این بحث در مجلس خبرگان مطرح بود 
که خبرگان حق نظارت بر رهبری دارند یا نه؟ معتقد بودند 

که حق دارند.
به عبارت دیگر، مقدمه  تشــخیص ناتوانی رهبری و 
مقدمه  تشخیص بقای اوصاف و شــرایط رهبری مقرر در 
اصل ۱0۹ قانون اساسی، نظارت مجلس خبرگان است، 
لذا در مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی هم 
می  خوانیم: »ما در اصل صدویازدهم به هر حال به خبرگان 

اجازه دادیم کــه در موقع ضروری رهبر را عــزل کند و این 
درست نیست که ما بگوییم خبرگان هیچ اختیاری ندارند، 
باید همین بنشــینند، نه، واقعًا نمی شود که خبرگان اصاًل 
نظارت نداشته باشــند و یک دفعه همین طوری بخواهند 
عزل کننــد« و »این مســأله ]نظارت بر رهبــری[ تحکیم 

رهبری است.«
گفته شــد که بر اســاس اصل ۱۱۱ قانون اساسی، 
تشــخیص مواردی همچــون ناتوانــی رهبــر در اجرای 
وظایف قانونی و فقدان یا از دســت دادن شرایط رهبری، 
از وظایف مجلس خبرگان است. یکی از کمیسیون هایی 
که در مجلس خبرگان تشکیل شــده، کمیسیون تحقیق 
)هیأت تحقیق( اســت که دو وظیفه  عمده دارد؛ مشاوره 
به رهبری، نظارت و بررســی عملکرد رهبــری و نهادهای 

زیر نظر رهبری.
این هیــأت از 7 نفــر از اعضای مجلــس خبرگان به 
 عنوان اعضای اصلــی و 4 نفر عضو علی البدل تشــکیل 
می گردد که به مدت دو سال با رأی مخفی اعضا انتخاب 

می شوند.
 ایــن هیــأت دارای ویژگی هــای ذیــل اســت: 
هیأت رئیســه نمی تواننــد جــزو این کمیســیون باشــند: 
اعضای هیأت نباید از بستگان رهبری باشند و نباید دارای 
ســمت های اجرایــی و قضایی از ســوی رهبری باشــند، 
اعضای هیــأت باید فراغت کافــی برای انجــام وظایف 

داشته باشند.
با توجه به مباحث پیش گفته، نظام حقوق اساســی 
جمهوری اســالمی با مکانیزم های ذیل نظارت بر رهبری 

را تنظیم می نماید:
- لزوم وجود و بقای شرایط و اوصاف در رهبری طبق 

اصل ۱0۹ )نظارت درونی(
-بیان تســاوی رهبری با مردم در برابر قانون در ذیل 

اصل ۱07 قانون اساسی
-اطالق امر به معروف و نهی از منکر و شمول آن به 

رهبری در اصل 8 قانون اساسی
-اصل تســاوی همگان در برابر قانون )اصل ۲0( و 
برخورداری یکسان همه  شهروندان بدون در نظر گرفتن 

امتیاز خاص )اصل ۱۹(
-قراردادن ابزارهای نظارتی در اختیار شــهروندان، 
مانند اصل آزادی مطبوعات و رســانه های گروهی )اصل 
۲4 و ۱75( و آزادی احزاب و تشکیالت سیاسی )اصل ۲۶( 
و تجمعات و راهپیمایی ها )اصــل ۲7( در چارچوب های 

مقرر در قانون اساسی.
-قراردادن مجلس خبرگان به عنوان ناظر بر رهبری 
در دو بخش بقای شرایط و اوصاف و نیز عملکرد رهبری در 
اصل ۱08 قانون اساسی که به موجب این اصل می توان 
نتیجه گرفت رهبری در نظام اسالمی کامال نهادینه شده 
است، پس شائبه دیکتاتوری و استبداد کامال مردود است. 
همان گونه که چگونگی انتخاب رهبر از آثار حاکمیت ملی 

و آزادی دموکراسی است. 
امکان برکناری رهبر که در اصل ۱۱۱ پیش بینی شده 
است دلیلی بر آزادی و حاکمیت مردم نسبت به سرنوشت 

خویش است.

هیأت تحقیق برای نظارت بر رهبر انقــالب از ۷ نفر از اعضای مجلس خبرگان بــه  عنوان اعضای اصلی و 4 
نفر عضو علی البدل تشکیل می گردد که به مدت دو ســال با رأی مخفی اعضا انتخاب می شوند. این هیأت دارای 
ویژگی های ذیل است: هیأت رئیسه نمی توانند جزو این کمیسیون باشند، اعضای هیأت نباید از بستگان رهبری 
باشند و نباید دارای ســمت های اجرایی و قضایی از سوی رهبری باشــند و اعضای هیأت باید فراغت کافی برای 

انجام وظایف داشته باشند
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با گذشــت یک هفتــه از اظهارات حیــدر العبادی، 
نخســت وزیر عراق درمورد تبعیت عــراق از تحریم های 
آمریکا علیه ایران که واکنش گســترده گروه ها و مقامات 
سیاســی عراق را بــه دنبال داشــت، وی اعــام کرد که 
پایبندی این کشور به تحریم ها علیه ایران تنها مختص به 

عدم معامله با دالر است.  
نخســت وزیر عراق اخیرا در نشستی خبری در تاریخ 
17 مرداد ماه در پاسخ به سوال یک خبرنگار درباره موضع 
عراق نســبت به اجرای تحریم های آمریکایی علیه ایران 
گفته بود: »پاسخ من چند بخش دارد؛ اوال به طور کلی ما 
با هرگونه تحریمی مخالف هستیم. عراق بیشترین هزینه را 
به خاطر تحریم های ظالمانه ای که به این کشور وارد شده 
بود پرداخت کرده است و این تحریم ها به مدت 1۳ سال 
جامعه عراق را ویران کرد. ثانیا شــما بــه دلیل یک هدف 
سیاســی نمی توانید یک ملت را تحت تحریــم قرار داده 
و زندگی آنها را ویران کنید، این امــر با عدالت همخوانی 
ندارد و ما به دنبال عدالت در جامعه هستیم. ثالثا به صورت 
صریح و روشــن می گویــم، ما بــا تحریم ها علیــه ایران 
همراهی نمی کنیم اما متعهد خواهیــم بود و دلیل آن هم 
بسیار ساده است، زیرا کشــورهای بزرگتر از عراق به این 
تحریم ها پایبند هســتند ما از این تحریم ها راضی نیستیم 
اما نمی توانیم به ایران خدمتی در این زمینه ارائه کنیم و به 

خودمان آسیب برسانیم.« 
صحبت هایی کــه مــوج گســترده ای از واکنش ها 
را در داخل عراق به دنبال داشــت و اغلب شــخصیت ها 
و گروه های عراقی ایــن موضع گیری را تقبیــح کرده و بر 

اهمیت روابط تهران-بغداد تاکید کردند. 
با این همه با گذشت یک هفته از این موضع گیری، 
نخســت وزیر عراق در یک عقب نشینی آشــکار نسبت به 
مواضع هفته گذشته خود گفت که پایبندی عراق در رابطه 
با مســاله جمهوری اســامی ایران »تنها مربوط به عدم 
معامله با دالر اســت« و »این کشــور به تمام تحریم های 
آمریکا پایبند نخواهد بود.« ســخنانی که بســیاری آن را 
»عقب نشــینی« العبادی از مواضع ابتدایی اش تفســیر 
کردند. العبادی در توضیح صحبت های پیشینش گفت: 
»ما نگفتیم که به تحریم های اقتصادی علیه ایران پایبند 
هستیم، اما برخی آن را نادرست نقل کردند، ما گفتیم که 
به مساله دالر پایبند هســتیم و خود ایران نیز به این مساله 

پایبند است.«
 همچنیــن نخســت وزیر عــراق بــا تاکیــد بــر این 
موضوع کــه »برخی ها بــه دنبــال تخریب روابــط میان 
عراق و جمهوری اســامی ایــران هســتند« ادامه داد: 
»بسیاری از ســخنانی که با تحریف نقل شــدند، موجب 
خدشه دار شدن روابط شــد. ما روابط خوبی با همسایگان 
داریم، اما از منافع ملت مان دست برنمی داریم و هیچ گاه 
جزئی از حمله ظالمانه علیه یکی از کشــورهای همسایه 
نخواهیم بــود. مــا در مســاله تحریم هــای ضدایرانی، 
 ایران را همراهی می کنیــم اما مصلحت ملت مان اولویت

 است.«
به نظر می رســد آقای العبادی بــرای تقویت موضع 
ضعیــف و باتکلیــف فعلی خود از ســمت قطــب پول و 
ثروت یعنی آمریکا و عربســتان و همچنین جلب حمایت 
ملی گراهای عراقی که در انتخابات اخیر، حمات لفظی 
بســیاری علیه ایران داشــتند، اظهارات اخیر را مطرح و 
تصور کرده است که بدین ترتیب با برتری مجددا در جایگاه 

نخست  وزیر قرار خواهد گرفت. 

درواقــع در چرایی ایــن اظهارات می تــوان گفت 
همان طور که پیش بینی می شــد حیدر العبادی نتوانست 
در برابر هجمه هــای تبلیغاتی و سیاســی دولــت دونالد 
ترامپ مبنی بر اعمال تحریم های همه جانبه علیه ایران 
موضعی مناسب و درخور شرایط امروز عراق اتخاذ کند، 
متاسفانه العبادی نیز همچون بســیاری از رهبران عربی 
در ایــن موضوع ضعف هــای زیادی از خود نشــان داد. 
هرچند مواضع او در مقایســه با رهبران کشورهای عربی 
همچون عربســتان و مراکــش تطابق کامل بــا مواضع 
دولت واشــنگتن ندارد و وی در اظهارات خود بر اهمیت 
روابط عــراق با ایــران تاکید کرده اســت، ولیکن همین 
موضع گیری و این همسویی کمرنگ او با مواضع آمریکا 
سبب شده تا در عرصه های رســانه ای تبلیغات زیادی در 
خصوص روابــط تهران و بغداد صورت بگیرد و بســیاری 
از دســت اندرکاران عرصه تبلیغات و رسانه مواضع حیدر 
العبــادی را مصــداق نمک نشناســی و نادیده گرفتــن 
حمایت هــای بی بدیــل ایــران از عــراق در عرصه های 

مختلف تفسیر کنند.
ایــن در حالی اســت کــه این تصــور، یک اشــتباه 
استراتژیک بوده و شــاید به همین دلیل نیز وی از مواضع 
خود به نوعی عقب نشــینی کرد. چرا که به نظر می رسد از 
دست دادن حمایت ایران می تواند موانعی برای العبادی 
در این مســیر ایجاد کند. به عاوه موضع گیری او باعث 
شــده بود که حتی برخــی جریان های داخلــی عراق که 
پیش از این بعضــا موضع گیری های ضدایرانی داشــتند 
 علیه العبادی برخیزند و نســبت به ایــن اظهارات واکنش 

نشان دهند.
همچنیــن باید در نظــر گرفت که پــس از اظهارات 
اولیه العبادی بســیاری از جریان های سیاســی شــیعی و 
شــخصیت های سیاســی و مذهبی عراقی در مخالفت با 
نخســت وزیر عراق تاکید کرده بودند که باید در شــرایط 
حاضــر دولت و ملــت عــراق در کنار جمهوری اســامی 
ایران قرار بگیرند. اظهارات العبادی در ایران هم بازخورد 
بســیار منفی داشــت و بســیاری از جریان ها، رســانه ها 
و شــخصیت های سیاســی این اظهــارات را ناسپاســی 
نخســت وزیر عراق در قبال کمک های بی شائبه ایران به 
اعاده صلح و ثبات و امنیــت در عراق پس از ظهور داعش 
دانستند. به نظر می رسد این ابراز مخالفت ها فشار سیاسی 
زیــادی روی العبادی وارد کــرده و او تصمیــم به اصاح 

سخنانش گرفته است.
از سوی دیگر چند نکته حساس دیگر در موضع گیری 
ابتدایی آقای العبادی خود نمایی می کند:  نخست آنکه باید 
توجه داشت حتی اگر موضع گیری ثانویه العبادی منتشر 
نشده بود باز هم جمهوری اسامی ایران باید این نکته را در 
نظر داشته باشد که هر کشوری در نهایت به فکر منافع خود 
است و عراق نیز در این میان کاسه داغ تر از آش نیست که 

منافع ایران را بر منافع خود مقدم بدارد.
دیگر آنکه شــاید برای شــخصی چون العبادی که 
در پی کســب دوباره پست نخســت وزیری است، پول و 
کســب منافع در اولویت قرار دارد. از ایــن رو با یک نگاه  
فرصت طلبانــه چنــان مواضعــی را مطرح کرده اســت. 

درواقع به رغم همه فداکاری ها و هزینه های ایران برای 
نجات دولت و ملت عراق، او توانست چنین موضع گیری 
علیه ایران داشــته باشــد. همچنین پیش تــر نیز در ایام 
انتخابات در عراق شــاهد برخی موضع گیری های منفی 
نســبت به ایران در میان برخی گروه ها بودیم. اما به هر 
حــال العبادی با گذشــت یک هفتــه به اشــتباه خود پی 
برد و ســخنان خود را تصحیح کرد و حتی آن را برداشت 

اشتباه خواند. 
با این حال آنچه در این عرصــه اهمیت دارد، وجود 
روابط بســیار راهبردی، اصولی و مســتحکم و پیوندهای 
ناگسستنی  میان دو کشور ایران و عراق است؛ استحکام 
و پایداری روابط دو کشور به گونه ای است که تندبادهای 
مختلف سیاســی، اقتصادی و نظامــی و به ویژه پیدایش 
برخی شــرایط مقطعی نخواهد توانســت تغییــرات قابل 
ماحظــه ای در آن ایجــاد کند. امــروزه روابــط تهران-
بغداد تنهــا در روابط همســایگی و اشــتراکات تاریخی و 
مذهبی منحصر نمی شود بلکه این روابط با توجه به انواع 
همکاری های چند ســال گذشــته به یک روابط راهبردی 
در حفظ امنیت متقابل و مشــترک تبدیل شده و همچنین 
به مواضع مشــترک سیاســی در عرصه های بین المللی و 

منطقه ای تعمیم پیدا کرده است.
 مــردم و دولت عــراق به خوبــی واقف هســتند که 
حمایت هــا و همکاری هــای ایــران در عرصه برخــورد با 
گروهک های تروریســتی، مواجهه با انواع سیاست های 
مداخله گرایانه منطقــه ای و بین المللــی و حفظ تمامیت 
ارضی عــراق در برابــر حرکت هــای تجزیه طلبانــه مورد 
حمایــت غرب تاچــه حــد موثر بــوده اســت. حمایت ها 
و همکاری هایــی که بنا بــر قاعده همســو بــا منافع ملی 
ایــران و در راســتای مقابله بــا خطــر ورود گروهک های 
تروریســتی به کشورمان نیز به شــمار می آید. درواقع این 
نوع همکاری ها، یک همکاری متقابل پرسود و بی بدیلی را 
میان دو کشور ایران و عراق تحقق بخشیده است، چراکه 
در شــرایط حاضر مقابله با بســیاری از خطرات منطقه ای 
به ویــژه خطراتی نظیــر ماجراجویی هــای گروهک های 
تروریســتی تنها با سیاســت های مشــترک و راهبردهای 
نظامی هماهنگ قابل تحقق است. درحقیقت آنچه سبب 
می شود کشــورها از امنیت برخوردار شوند، سیاست هایی 
 اســت که در چارچوب دفاع جمعی تدوین شــده و به اجرا 

درمی آید.
در عین حال از زمان ســرنگونی رژیم بعث در عراق، 
ایــران همواره در کنــار عراق بــوده و در تمــام برهه های 
حســاس، ملت و دولت عراق را تنها نگذاشــته است. به 
دلیل همین حمایت های سیاســی، نظامــی و اقتصادی 
اســت که صحبت های اخیر العبادی واکنش منفی را هم 
در داخل عراق و هــم در داخل ایران به دنبال داشــت. با 
توجه به عقب نشــینی العبادی از ســخنانش باید گفت که 
به نظر نمی رســد در روابط دو کشــور شــاهد تنش خاصی 
باشــیم و نخســت وزیر عراق نیز احتماال بعــد از این با در 
نظرگرفتن پیشینه روابط دو کشور سعی می کند به گونه ای 
موضع گیــری کند که مصــداق نمک خــوردن و نمکدان 

شکستن نباشد. 

علیمحسنی

روزنامهنگار
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عراقیدرمخالفتبانخســتوزیرعراقتاکیدکردهبودندکهبایددرشــرایطحاضردولــتوملتعراقدرکنار
جمهوریاســامیایرانقراربگیرند.اظهاراتالعبادیدرایرانهمبازخوردبســیارمنفیداشــتوبسیاریاز
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بیشائبهایرانبهاعادهصلحوثباتوامنیتدرعراقپسازظهورداعشدانستند
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حسنکاظمیقمی

سفیرسابقایراندرعراق

افول آمریکا در عراق
هیچ  اراده ای نمی تواند روابط تهران- بغداد را دچار ضعف کند

طی یک هفته اخیــر روابط ایــران و عــراق به دلیل 
اظهارنظر نخست وزیر این کشور نوعی تب و تاب بی سابقه 
را تجربه کــرد؛ این در حالی اســت که حجم و نــوع روابط 
و همکاری هــای جمهــوری عــراق و جمهوری اســامی 
به گو نه ای اســت کــه هیــچ اراده ای نمی توانــد این نوع 
روابط را دچار ضعف و کاســتی کند. از طرف دیگر ظرفیت 
همکاری هــا، اراده رهبــران و منافع و تهدیدات مشــترک 
ایجاب می کند که همکاری های تهران-بغداد در همه ابعاد 

گسترش پیدا کند.
طی این سال ها به خصوص در عراق جدید که بعد از 
سقوط رژیم بعث شکل گرفت، جمهوری اسامی ایران در 
همه شرایط، به عنوان تنها کشور حامی این ملت در فرآیند 
سیاسی و شکل گیری عراق جدید مشارکت داشته و در تمام 

زمینه ها نیز کمک و همکاری کرده است. 
این مســاله ای که مردم، رهبران، نخبگان و مراجع 
دینی عراق نســبت به آن واقف هســتند و بــدان اعتراف 
دارند، در پرونده های امنیتی، اقتصادی و فرهنگی عراق، 
جمهوری اســامی ایران همواره نقش آفرین بوده است. 
در این میان، سیاســت ایران در چارچوب یک عراق امن، 
شکوفا و مســتقل هم به نفع مردم عراق است و هم به نفع 

ثبات و امنیت منطقه. 
بر این اساس سیاست جمهوری اسامی ایران همواره 
در پشتیبانی از مردم عراق دنبال شده است که البته هر دو 

کشور از این همکاری ها نفع برده اند. 
از جملــه پرونده هــای همــکاری دوجانبــه نیــز به 
پرونده های اقتصادی مربوط می شود، زیرا بر همگان آشکار 
است که در شرایطی که هیچ کشــوری حاضر به کمک به 
عراق نبود، جمهوری اسامی ایران شبکه برقی به این کشور 
منتقل کرد که این فقط یک نمونه از کمک های اقتصادی 

ایران به عراق در شرایط دشوار بوده است. 
این کمک ها در خاطره مردم عراق ثبت شده و ملت و 
دولت عراق می دانند که این نوع تعامات به نفع آنها است. 

در نتیجه تنهــا یک اظهارنظر در همســویی با تحریم های 
ظالمانه آمریکا علیه ایران که البته محکوم است، حال با هر 
دلیل یا نیتی بیان شده باشد، نمی تواند مانع همکاری های 

میان دو کشور باشد.
در رابطه با دالیل این موضع گیری، نخست وزیر عراق 
توضیحاتی ارائــه داد مبنی بر اینکه تحریم ها کار درســتی 
نیست و محکوم است اما به دلیل منافع ملی عراق، مجبور 
به تبعیت از قانون ظالمانه آمریکا علیه ایران هستند. البته 
یک هفته بعد العبادی در توضیح صحبت هایش گفت که ما 
نگفتیم به تحریم های اقتصادی علیه ایران پایبند هستیم، 
اما برخی آن را نادرســت نقل کردند، ما گفتیم که به مساله 
دالر پایبند هستیم و خود ایران نیز به این مساله پایبند است.

 یک دلیل این موضع گیری به این موضوع برمی گردد 
که ســاختار پولی-مالی عراق به نوعی وابســته به سیستم 
پولی-مالی آمریکا اســت. بانک تجارت عراق در تعامل با 
بانک  آمریکا است و از دالر در تجارت خارجی اش استفاده 
می کند. طبیعتا اگر همکاری های دالری با ایران داشته باشد 

مورد تحریم  آمریکا قرار می گیرد. 
از طرف دیگر آمریکایی ها زورگو هســتند و استبداد و 
زورگویی آنها بر کسی پوشیده نیســت. در حال حاضر تیم 
آمریکایی در بانک مرکزی آمریکا مســتقر اســت و در امور 
داخلی اقتصادی آنها دخالت می کنند. این مســائل نقض 
حاکمیت ملی عراق اســت که آمریکا به جای بانک مرکزی 

عراق تصمیم  می گیرد. 
احتماال در آینده ای نزدیک، عراقی ها به این دخالت 
واکنش نشان خواهند داد و به نظر می رسد شاید هنوز بسیاری 
از مردم عراق نمی دانند که آمریکا تا بدین حد در امور داخلی 

کشورشان دخالت می کند. 
از منظر دیگر صحبت هــای العبــادی باوجودی که 
تعدیــل و اصاح شــد اما به هر حــال نمی توانســت تاثیر 
عملیاتی بر روابط تهران و بغداد داشته باشد. چون واکنش 
اغلب سران احزاب، گروه ها، نمایندگان مجلس و نخبگان 
عراقی محکومیت این موضع گیــری  ضدایرانی بود و آنها 

تحریم های آمریکا را ظالمانه توصیف کردند. 
بعد هم اعام شــد که این موضع رسمی دولت عراق 
نیست؛ زیرا اگر قرار باشد یک موضع گیری رسمی صورت 
بگیرد باید در هیات وزرا به تصویب برسد. نکته قابل توجه 

این است که حتی حزب نخست وزیر نیز بعد از صحبت های 
العبادی، تحریم های آمریکا را محکوم کرد. 

 همچنیــن طی ایــن هفتــه فاصلــه از موضع گیری 
ابتدای العبادی تا توضیحات او در مورد برداشــت نادرست 
از صحبت هایش، دفتر ایشــان به نوعی این موضع جدید 
را اعام و یا به تعبیر خودشــان اصاح کــرد. به بیان دیگر 
محکومیتی کــه در داخل عراق علیــه تحریم های آمریکا 
صورت گرفت و انتقادها نسبت به مواضع ضدایرانی، موجب 
شد که العبادی متوجه شود در موضع گیری اش علیه ایران 
و همسویی با آمریکا اشتباه مرتکب شــده است، زیرا برای 
همگان آشکار است که اوال تحریم های آمریکا علیه ایران 
ظالمانه است و ثانیا جمهوری اسامی ایران کشوری است 
که برای ثبات، امنیت و حفــظ تمامیت ارضی عراق، خون 
جوان هایش را داده است تا تروریست هایی که مورد حمایت 
آمریکا بوده انــد را از بین ببرد، بنابراین طبیعــی بود که این 
عقب نشینی و اصاح در مواضع از سوی حیدر العبادی انجام 
بگیرد. یعنی درواقع مردم عراق و همه گروه ها و احزاب شاهد 
بودند که در تمام مقاطع، جمهوری اسامی ایران خالصانه 
و با نیت خیرخواهانه در حمایت از مردم عراق وارد عمل شد. 
آمریکایی ها اگر در عراق به موفقیت دست پیدا می کردند و 
به اهداف شان نایل می شدند، امروز نه از دولت مستقل در 

عراق خبری بود و نه از دموکراسی و مردم ساالری. 
آمریکا در سال 200۳ این کشور را به صورت غیرقانونی 
اشغال کرد و در پی آن بود که یک نظام سیاسی آمریکایی 
در عراق ایجاد کرده و حضور نظامی شــان را دائمی کنند. 
همچنین آمریکایی کردن ارتــش و پلیس و مدیریت روابط 
خارجی عراق نیز از جمله اهداف مدنظر واشــنگتن بود که 
با تاش های خــود عراقی ها و متحدان شــان چون ایران 
این اهداف محقق نشد.  ایران طی این سال ها بدون هیچ  
چشمداشتی برای رسیدن عراق به ثبات کمک کرد و امروز 
شاهد هستیم که عراق به سمت مستقل و امن شدن در حال 
حرکت است. از شــکل گیری چنین عراقی همه کشورها از 

جمله جمهوری اسامی ایران منتفع خواهند شد. 
همچنیــن دررابطه بــا تعامات اقتصــادی میان دو 
کشور باید مدنظر داشــت که اگر خللی در این روند حاصل 
شــود اولین مجموعه ای که خســارت می بینــد خود مردم 
عراق هســتند، زیرا آنها از تعامات اقتصــادی همه جانبه 
میان دو کشور بهره مند می شوند. با این خباثت ها، جنایات 
و دخالت هایی که آمریکایی ها در عراق انجام دادند به نظر 
من دولت و پارلمان جدید عراق که در آینده نزدیکی شکل 

خواهد گرفت، موضعی ضدآمریکایی اتخاذ خواهند کرد.
زیرا آنها دریافته اند که این اشغال گری و مداخله گری 
آمریکا، علیه منافع ملت عراق بود و هر چقدر دخالت آمریکا 
در عراق افزایش پیدا کند به ضرر منافــع عراقی ها خواهد 
بود، لذا در دولت و پارلمان جدید احتمال موضع گیری علیه 
واشنگتن قوی تر خواهد شد و آنها تاش خواهند کرد که مانع 

دخالت های آمریکا در امور داخلی شان شوند. 
زیرا چه در زمان حاکمیت رژیم بعث به رهبری صدام 
و چه طی سال های پس از ســقوط صدام از سال 200۳ تا 
به امروز، آمریکا عامل تشــدید ناامنی و توســعه گروه های 

تروریستی چون داعش در این کشور بوده  است. 
در نهایت در بعد منطقه ای، امروز جمهوری اسامی 
ایران به عنوان یک بازیگر بانفوذ مورد اعتماد ملت ها است 
که نه فقط در برابر تروریســم فعالیت می کند، بلکه در برابر 
سیاســت های یکجانبه   آمریکا نیز قد علم کرده است. این 
در حالی است که اگر کارنامه آمریکایی ها را از سال 2001 
و حمله به افغانستان تا امروز مشاهده کنید، خواهید دید که 
آنها در تمامی پرونده ها با ناکامی و شکســت مواجه شدند. 
دامنه این شکست ها البته محدود به افغانستان نیست و در 
عراق، سوریه، لبنان و یمن نیز استمرار داشته؛ پرونده هایی 

که آمریکایی ها را به شدت زمین گیر کرده است.
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تضعیف ایران خالف منافع عراق است
گفت وگوی مثلث با سیدمحسن حکیم

 مشاور عالی رهبر جریان حکمت ملی عراق

جنابحکیم!صحبتهایاخیــرآقایالعبادی
درخصوصتبعیتازتحریمهــایآمریکاعلیه
ایــرانکهبعدتــرگفتندفقطدربحــثمبادالت
دالریاســت،چهتاثیریدرروابطتهران-بغداد
دارد.بهبیاندیگرآیاروابطایرانوعراقکهطی
ســالهایاخیرروابطیراهبردیبودهاســتبا
چنینتصمیماتیتحتتاثیرقرارخواهدگرفت؟
   با توجه به روابط راهبردی بین جمهوری اسامی 
ایران و عراق  و اینکه دو ملت همواره از اشــتراکات مهم و 
بزرگی برخوردار بودند و همچنین روابط فرا آینده و  موثر در 
ایجاد ارتباط بین دو کشور و دو ملت که همواره وجود داشته 
است، به نظر نمی رســد که هیچ عاملی بتواند این روابط را 
تحت الشعاع قرار بدهد؛ به ویژه بعد از سال 200۳ که شاهد 
جهش بی نظیری در ایــن روابط راهبردی و اســتراتژیک 
بودیم. روابط ایران و عراق، روابطی است که شاید بتوان 
آن را با عوامل »تفکیک ناپذیــر و دیالکتیکی« که بین دو 
ملت و دو کشور شاهد هســتیم، معرفی کرد؛ چه در سطح 
تمدنی، چه در ســطح فرهنگی، چه در سطح تاریخی،  چه 
در سطح ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی، چه در سطح وجود 
مراجع عظام تقلید، حوزه های علمیه، دانشگاه ها، نخبگان  

و همچنین عشایر و جامعه مدنی مشترک.
لذا این روابــط قابل تفکیک نیســت و قطعا هر یک 
از دو ملت همواره کنار یکدیگر بوده و هستند. در دهه 60 
میادی قرن گذشــته یا همان دهه 40 شمســی ما شاهد 
حضور بیش از یک میلیون ایرانی در عراق بودیم و تاکنون 
هم امتــدادات و متعلقات این حضور را شــاهد هســتیم. 
همان طور که در دهه 60 شمســی یا دهــه 80 میادی ما 
شاهد حضور حدودا 650 تا 660 هزار عراقی در ایران بودیم 
که با آغوش باز از سوی ملت ایران مورد احترام و عنایت قرار 
گرفتند و علی رغم تمامی ســختی هایی که در زمان جنگ 
بود، آنچه در اختیار داشتند را با برادران عراقی خود تقسیم 
کردند. همچنین در سال های اخیر ما در ایام اربعین حسینی 

شاهد روابط نزدیک دو ملت ایران و عراق بوده  و هستیم.
لذا این مواضع، غیر از حمایــت از مواضع ملت ها و 
همچنین نماینــدگان این ملت ها، بعد از ســال 200۳ و با 
توجه به تشکیل نظام سیاسی جدید عراق، همواره مستمر 

بوده اســت. ما شــاهد حمایت های همه جانبه و فراگیر و 
فراشمول جمهوری اسامی ایران از کل عراق و همچنین 
از وحدت، اســتقال و حاکمیت ملی، دولــت عراق بوده  
و هســتیم و همــواره احترام به ایــن اقتدار وجود داشــته 
است. همچنین در راه مبارزه با داعش و مبارزه با تروریسم 
همکاری هایی که در این زمینه از سوی جمهوری اسامی 

ایران صورت گرفته در واقع بی نظیر بوده است.
باتوجهبهتوصیفاتجنابعالیازروابطدوکشور
میتوانگفتمسائلیهمچونصحبتهایاخیر
آقایالعبادیکهالبتهبعدترتعدیلکردند،تاثیری

درروابطتهران-بغدادنخواهدداشت؟
   بله، همچنان کــه تاکنون نیــز هیچ گونه عاملی 
که بتواند در این روابط موثر باشــد را مشــاهده نکرده ایم. 
حتی در همین قضیه اخیر نیز رهبران عراق در کمال اراده 
خودشان با تعابیر بســیار روشــن و واضح این تحریم ها را 
قاطعانه محکوم کردند و بر ارتباط بین دو ملت و دو کشــور 
تاکید کردند. در عین حال بر این حقیقــت که باید در کنار 
ملت برادر و مسلمان  و همسایه عزیز خودشان ایران باشند، 
تاکید کرده و جمهوری اسامی ایران را عمق استراتژیک 

عراق توصیف کردند. 
طیهفتهگذشــتهوبعدازسخناننخستوزیر
عراقهمچنانکهشمانیزاشــارهکردید،اغلب
جریانهــاوگروههــایعراقیواکنشنشــان
دادند.مواضعآقایعمارحکیمدراینخصوص

چگونهبود؟
   جناب آقای سیدعمار حکیم نیز در یک هفته اخیر 
در چند موضع گیری حمایت خود از ایران را اعام و تاکید 
کردند که وظیفه دینی و اخاقی ما ایستادن کنار جمهوری 
اسامی ایران اســت؛ چرا که این کشور در تمام بحران ها 
کنار ما ایستاده است. ما تضعیف ایران را در کنار بعد ارزشی، 
انسانی و اصولی که بدان اعتقاد داریم، مغایر با منافع ملت 

و دولت عراق می دانیم.
نظرجنابعالیبهعنوانمشاورعالیرهبرجریان
حکمتملیعراقدرخصــوصمواضعآمریکاو

تحریمهاعلیهایرانچیست؟
   ما این تحریم ها را کاما ناعادالنه، غیرانسانی و 

به دور از تمدن می دانیم و در این مدت به همه طرف های 
داخلی، منطقه ای و بین المللی مخالفت خود را در خصوص 
سیاست های تحریم اقتصادی اعام کرده و معتقد هستیم 
که تضعیف ایران بــه نفع عراق و هیچ  یک از کشــورهای 
منطقه که محاصره اقتصادی این کشور را تایید می کنند، 
نیســت. البته  قطعا این اقــدام آمریکا، محــدود به ایران 

نخواهد بود و کل منطقه را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
سوالآخراینکهباتوجهبهنوعروابطتهران-بغداد
وتوضیحــاتآقایالعبــادیدرمــورداظهارات
اخیرشــان،میتــوانگفتکهروابطدوکشــور

همچونگذشتهادامهپیداخواهدکرد؟
   به نظرم این تحــوالت هیچ گونه تاثیری در روابط 
دولت و ملت ایران و عراق نخواهد داشت و این ارتباطات 
همچون گذشــته و حتی بیش از گذشــته بــا اراده قاطع و 
ان شاء الله با زیربنای گســترده در همه زمینه ها و عرصه ها 
به صورت وسیع تر پیگیری خواهد شد. همچنین جمهوری 
اسامی ایران نیز از این موضوع پیش آمده همچون گذشته 
سربلند، سرافراز، قدرتمند، پیروز و موفق بیرون خواهد آمد 
و کید کائدان و دشمنان را به خودشان بازخواهد گرداند. در 
عین حال امیدوار هستیم که هیچ گونه تاثیر و خللی در اراده 
مستحکم و پوالدین این ملت بزرگوار و مقاوم ایجاد نشود.

حیدرالعبادی،نخستوزیرعراقکهاخیرادریک
نشســتخبریگفتهبودکهعراقازتحریمهای
آمریکاعلیهایرانتبعیتخواهدکرد،باگذشــت
یکهفتهازاینموضعگیــریوواکنشمقامات
عراقی،اواخرهفتهگذشتهگفتکهپایبندیاین
کشوربهتحریمهاعلیهایرانتنهامختصبهعدم
معاملهبادالراستواینکشوربهتمامتحریمهای
آمریکاپایبنــدنخواهدبود.درپــیموضعگیری
ابتداییالعبادی،اینپرســشمطرحشــدکهآیا
روابطتهرانوبغدادمتاثرازچنینمسائلی،تغییر
خواهدکردیااینمسائلدرروابط»راهبردی«دو
کشورمتحدتاثیرگذارنخواهدبود.سیدمحسن
حکیم،مشاورعالیرهبرجریانحکمتملیعراق
وعضودفترسیاسیجریانحکمتدرگفتوگویی
با»هفتهنامهمثلث«بهبررسیروابطایرانوعراق
پرداختوگفتباتوجهبهنوعروابطبیندوکشور
واشتراکاتبسیاربهنظرنمیرسدکههیچعاملی
بتوانداینروابطراتحتالشــعاعقراربدهد.وی
همچنیندرخصــوصتحریمهــایآمریکاعلیه
ایرانگفتتضعیفایرانبهنفععراقوهیچیک
ازکشــورهایمنطقهکهمحاصــرهاقتصادیاین

کشورراتاییدمیکنند،نیست.
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ســخنان اخیر نخســت وزیر عراق در مــورد ایران و 
اعام تبعیت از تحریم های آمریکا دررابطه با تهران، باعث 
تعجب همگان شــد و واکنش بســیاری از گروه ها و افراد 
سیاسی را در عراق به دنبال داشت. شــاهد بودیم که کل 
گروه های سیاسی عراق و حتی برخی گروه های سنی و ُکرد 
نیز اعام کردند که تحریم ها علیه ایران ظالمانه اســت و 
سخنان العبادی را رد کردند.  شــاید به همین دلیل بود که 
نخست وزیر یک هفته بعد، سخنانش را تعدیل، اصاح و 
تفسیر کرد. اما به هر حال باید توجه داشت تصمیم اساسی 
در مورد سیاســت عراق در چنین مسائلی مخصوصا درباره 

جمهوری اســامی ایران این اســت که ما قلبا و غالبا هر 
گزندی که از طرف بیگانگان، نظام سلطه جهانی و آمریکا 
علیه ملت ایران وارد شود را محکوم می کنیم و در کنار ایران 

ایستاده و خواهیم ایستاد. 
اما در رابطه با چرایی اظهارنظر ابتدایی از سوی آقای 
العبادی باید به چند نکته توجه داشت؛ نخست آنکه حیدر 
العبادی به عنوان نخست وزیر عراق در برهه کنونی که در  
آستانه تعیین نخســت وزیر جدید قرار دارد، تاشش این 
اســت که روابط خوبی با جمهوری اســامی ایران داشته 
باشــد. اما متاســفانه وی زیر بار فشــارهای آمریکا چنین 
اظهاراتی را در مورد ایران بیان کرد. همچنین نباید از نظر 
دور داشت که تا به امروز ســخنانی از سوی آقای العبادی 
دال بر دشمنی و خصومت با ایران مشاهده نشده و بر اساس 
آنچه تا به امروز مشاهده کردیم، وی تاش داشته که روابط 
حســنه و خوبی با جمهوری اســامی ایران داشته باشد و 

چندین بار نیز به تهران سفر کرده است. 
این در حالی اســت که اقدامات اخیر واشنگتن علیه 
تهران، یک رفتار ســبعانه و وحشیانه اســت که آمریکا به 
رهبری ترامپ و بعضی از اذنابش علیه ایران انجام می دهند 
و با استفاده از شبکه های برخی کشورهای وابسته به آمریکا 
به آن دامن می زنند. تحریم های آمریکا یک توطئه بسیار 
بزرگ نه فقط ضد جمهوری اسامی، بلکه علیه کل مقاومت 
در منطقه اســت و عراق هــم جزئی از حرکــت مقاومت در 
منطقه محسوب می شود. مسئله دوم به عدم درک صحیح 
شرایط منطقه توسط مشــاوران العبادی مربوط می شود. 
یعنی موقعیت جمهوری اســامی و کشورهای منطقه باید 
در هر اظهارنظر و موضع گیری سیاســی از سوی مقامات 
عراقی مدنظر قــرار بگیــرد. همچنین باید توجه داشــته 
باشــند که ایاالت متحده آمریکا به رهبری دونالد ترامپ، 

موجودی بیگانه در منطقه تلقی می شــود و واشنگتن باید 
از این منطقه خارج شود. زیرا سرنوشت کشورهای منطقه 
شاید به یکدیگر بســتگی داشته باشــد اما به آمریکا هیچ 
ربطی ندارد. هم اکنــون تاحدودی این امر محقق شــده 
اســت که می توان تجلی آن را در پیشرفت محور مقاومت 
و فداکاری هایی که در این عرصه صورت می گیرد مشاهده 
کرد. باید توجه داشــت که عراق یکی از مهم ترین عناصر 
محور مقاومت محســوب می شود و رشــادت عراقی ها در 
مورد مسئله زدودن داعش و حامیان آن مانند آمریکا همواره 
مورد توجه بوده اســت، لذا اشتباه محاســباتی مشاوران و 
شخص نخست وزیر و تسلیم در برابر فشار ایاالت متحده 
آمریکا منجر به اظهارات اخیر حیدر العبادی شــد. این در 
حالی است که مشاوران العبادی باید مدنظر داشته باشند 
که این سخنان تحت فشارهای آمریکا اصا به صاح وی 
و کشــور عراق نبود. به همین دلیل نیز وی، یک هفته بعد 

در کنفرانس مطبوعاتی نســبت به اصاح سخنانش اقدام 
کرد و گفت: »ما نگفتیم که به تحریم های اقتصادی علیه 
ایران پایبند هســتیم، اما برخی آن را نادرست نقل کردند، 
ما گفتیم که به مساله دالر پایبند هستیم و خود ایران نیز به 
این مساله پایبند است.« در این میان مسئله بانکی مزید بر 
علت اســت؛ چرا که ارتباط بانک مرکزی عراق با آمریکا از 
طریق دالر انجام می گیرد و مبادالت یورویی یا با دیگر ارزها 
مشکلی ایجاد نمی کند. لذا یک اشتباه بزرگ استراتژیک در 
این خصوص صورت گرفته است و مقامات عراقی از جمله 
نخست وزیر باید آگاه باشند که هر گزندی در روابط دوجانبه 
عراق و ایران در این مرحله حساس می تواند جبران ناپذیر 
باشد. ارتباط دو ملت و دولت ایران و عراق همچنان باید در 
اولویت دو طرف باشد و انسجام و همبستگی میان طرفین 
نیز نه تنها باید ادامه داشته باشد، بلکه باید بیش از گذشته 
گسترش یابد. شاید یکی دیگر از اشــتباهاتی که از سوی 
آقای العبادی برای اظهارنظر در مــورد تحریم های ایران 
صورت گرفت، عدم مشــاوره با دیگر گروه های سیاســی 
درخصوص مسئله ای تا بدین حد بااهمیت است. درواقع 
نخســت وزیر باید با دیگر گروه ها مشــورت می کرد تا یک 
موضع واحدی که موضع گیری حقیقی ملت و دولت عراق 
محسوب می شــود، اتخاذ شــود.  در این خصوص شاهد 
بودیم که نخســت وزیر یــک حــرف زد و رئیس جمهور و 
وزارت خارجه عکس ایــن موضع گیری را بیان کردند. این 
دودســتگی و اختاف برای عراق در مرحلــه فعلی که در 
آستانه تشکیل پارلمان و انتخاب نخســت وزیر قرار دارد، 
مسئله خوبی نیست. لذا مشــاورانش باید به آقای العبادی 
توضیحات الزم را ارائه دهند تا موضع  واحدی در خصوص 

مسائل مهم اتخاذ شود. 
این گونه موضع گیری ها و چنددســتگی ها در عراق 
موجب تضعیف موقعیت حیــدر العبادی خواهد شــد. به 
خصوص اینکه وی در شرایطی این سخنان را بیان کرد که 
هنوز پارلمان جدید تشــکیل نشده و برخی این گونه مطرح 
می کنند که العبادی از این موقعیت برای بیان این مواضع 
استفاده کرده اســت. یعنی چون هنوز مجلس نمایندگان 
جدید تشکیل نشده، این مسئله باعث شده که در رابطه با 
یک امر بسیار مهم و اساسی مربوط به روابط ایران و عراق 
چنین اظهارنظری صورت بگیرد و اگر پارلمانی وجود داشت 

حتما جلوی چنین موضع گیری هایی گرفته می شد.
بــر اســاس اظهارنظرهــا و تحلیل هــا می تــوان 
این گونه بیان کرد که اگر العبادی در راستای اصاح این 
موضع گیــری گام برنمی داشــت، امکان نخســت وزیری 

مجددش با اما و اگرها و مشکات جدی مواجه می شد. 
نخســت وزیر باید توجه داشته باشــد که عراق یعنی 
عراق مرجعیت دینی، عراق عتبات، عراق حشــد الشعبی 
و عراق مقاومــت و آقای العبادی نمی تواند خــود را از این 
تعاریف جدا کند. اگر چنین اقدامی از ســوی نخست وزیر 
صورت بگیرد که بعید اســت، یعنی ایشان به سمت محور 
آمریکا و عربستان متمایل شده اند که چنین مساله ای برای 

ملت و احزاب عراقی قابل قبول نیست. 
در نهایت هر عراقی اعم از ملت عراق یا سیاستمداران 
باید به این مســئله توجه داشته باشــند که طی سال هایی 
که کشــور ما مورد تهاجم گروهک های تروریســتی مانند 
داعش قرار گرفته بــود، ایران همواره همــکاری جدی و 
صمیمانه ای با عراق داشته است و شهدایی نیز تقدیم این 
جنگ کردند. مسئله کمک تسلیحاتی و مستشاری ایران به 
عراق در جنگ علیه داعش بر هیچ کس پوشیده نیست.  لذا 
انتظار می رود که از این پس اگر العبادی مجددا به عنوان 
نخست وزیر انتخاب شد روابط حسنه ای با ایران را در دستور 
کار قرار دهد، زیرا ایران و عراق دو همسایه و متحد راهبردی 
به شمار می روند و هرگونه اظهارنظر و موضع گیری نابجایی 

می تواند به حسن همجواری دو کشور ضربه بزند. 

ماجدغماس

رئیسدفترمجلساعای
اسامیعراقدرایران

چرخش مصلحت آمیز
العبادی تحت فشارهای آمریکا موضع گیری کرد
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تنش ها میان ترکیــه و آمریکا همچنــان ادامه دارد. 
از یک ســو دونالد ترامپ، رئیس جمهــوری آمریکا ظاهرا 
شروطی را برای آنکارا تعیین کرده و از دیگر سو، رجب طیب 
اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه نیــز نه تنها از مواضع خود 
کوتاه نیامده بلکه اعام کرد که اگر آمریکا به سیاست های 
مخربش ادامه دهد، ترکیه نیز به دنبال دوستان و متحدان 

جدید خواهد بود. 
در این میان آمریکا پیش شرط های آشکار و پنهانی را 
برای رفع بحران و خودداری از اعمال تحریم بر ترکیه تعیین 

کرده که در ادامه به برخی موارد اشاره شده است. 
نخست آنکه، راهب برانســون و بیست نفر جاسوس 
)کارمندان محلی تبعه ترکیه در ســفارت و سرکنســولگری 
آمریکا و تبعــه آمریکا( کــه در کودتای 15 ژوئیه شــرکت 
کرده بودند و بازداشت شــده اند، آزاد و به آمریکا بازگردانده 
شوند. آمریکا برای آزادی کشیش برانسون مبلغ کلیسای 
اوانجلیست که از 22 سال قبل تاکنون در ترکیه اقامت دارد، 
تا 15 آگوست )چهارشنبه گذشته( مهلت داده و اعام کرده 
بود، در غیر این صورت تحریم های شدیدی را علیه ترکیه 
آغاز خواهد کرد. الزم به ذکر است جناح حاکم اوانجلیست 
به عنصــر تعیین کننده هویت دینی، ســاختار شــبکه های 
اجتماعی و ژئوپلیتیک، تعیین استراتژی ترکیب جمعیتی 
و سیاست اجتماعی و خارجی حزب جمهوریخواه آمریکا به 
رهبری دونالد ترامپ، رئیس جمهور دالل مســلک ایاالت 
متحده تبدیل شده است. اوانجلیست ها متحد مسیحیان 
صهیونیســت ) با جمعیت حدودا 40 میلیونی( و البی های 
یهودی در آمریکا هستند. مســیحیان صهیونیست معتقد 
هســتند که اراضی از نیل تا فرات وعده الهی بر مردم یهود 
است؛ بدین سبب ترامپ قدس را پایتخت اسرائیل اعام 
کرد. پیش شرط دوم این باند حاکم بر آمریکا این است که 
ترکیه باید به طور کامل در تحریم ها علیه ایران شرکت کند. 
آنها ایران را مانع گســترش حاکمیت یهود و صهیونیســم 
در منطقه می داننــد و می خواهند ترکیه را شــریک جرم در 
عملیات انهدامی و کشتار و اشــغال در منطقه تبدیل کنند 
 و با اجرای طرح خاورمیانه بزرگ یا پیمان ســایکس و پیکو

 Sykes-Picot جدید کشــورهای اســام، عــرب، ترک و 
غیرغربی را براساس قوم، نژاد، دین و مذهب تجزیه و تحت 

حاکمیت خود قرار دهند. 
پیش شرط سوم باند صهیونیست و اوانجلیست حاکم 
بر آمریکا نیــز به ابطال قــرارداد خرید اس 400 از روســیه 
مربوط می شــود. هدف آمریکا، برهم زدن روابط گسترده 
ترکیه با روسیه است. آمریکا مخالف احداث نیروگاه اتمی 
ساخت روسیه در ترکیه و خرید اس 400 توسط ترکیه است. 
 در غیر این صورت با توســل به مصوبه کنگره هواپیماهای

 اف ۳5 را به ترکیه تحویل نخواهد داد. در حالی که دو فروند 
از این هواپیماها را به اسرائیل نژاد پرست تحویل داده است. 
پیش شرط چهارم هم به رسمیت شــناختن قدس به 
عنــوان پایتخت دولت یهــود خالص توســط ترکیه تعیین 
شده است و اینکه آنکارا در سیاست های فعلی درباره قدس 

تجدیدنظر کند.
پیش شرط پنجم توقف عملیات اکتشاف منابع نفت 
و گاز در اطراف جزیره قبرس را شــامل می شود. نفت و گاز 
مدیترانه شرقی متعلق به همه کشورهای ساحلی از جمله؛ 
ترکیه، ســوریه، لبنان، مصر و فلســطین اســت. اما رژیم 
نژاد پرست اســرائیل دولت یهود با جمهوری قبرس جنوبی 
»قرارداد منطقه انحصاری اقتصــادی« را امضا و عملیات 
اکتشــاف و اســتخراج نفت و گاز را آغاز کرد. آمریکا و ناتو 

تهدید کردند که ترکیه حق ندارد با عملیات استخراج نفت 
و گاز اسرائیل و شــرکت های آمریکایی در مدیترانه شرقی 
مخالفت  یا برای پیشگیری از اســتخراج آن کشتی جنگی 

اعزام کند. 
پیش شرط ششم این اســت که ترکیه حق استخراج 

معادن ترکیه را به شرکت های آمریکایی واگذار کند. 
پیش شــرط هفتم اعام رضایت ترکیه درباره صدور 
حکم مجــازات معاون ســابق بانــک خلق بازداشــتی در 

آمریکا ست. 
پیش شــرط هشــتم آمریکا هم این اســت که ترکیه 
از درخواســت اســترداد فتح الله گولن، متهم بــه راهبری 
کودتای نظامی در 15 جوالی 2016 که ساکن آمریکاست، 
صرف نظر کند. آمریکا بدین ترتیب می خواهد ترکیه را وادار 

به اطاعت مطلق از خود کند. 
رجب طیب اردوغان از یک سو در سخنرانی های خود 
بر خدمات ترکیه بــه آمریکا و ناتو در اجرای سیاســت های 
آمریکا در مناطق مختلف جهان تاکید مــی ورزد و از دیگر 
سو آمریکا را تهدید می کند. چنان  که از شرکت ارتش ترکیه 
در جنگ کره  به نفع آمریکا ســخن گفت. اردوغان در یک 
ســخنرانی دیگر هم گفت: »آیا ما با شما )آمریکا( شریک 
اســتراتژیک نبودیم؟ آیا با ناتــو و آمریکا در افغانســتان، 
ســومالی و کوزوو همکاری و همراهی نکردیم؟« اردوغان 
همچنیــن آمریــکا را تهدیــد کرد کــه ترکیــه محصوالت 
الکترونیک آمریکا را تحریم و به جای آیفون از سامسونگ، 
ونوس و وســتل اســتفاده خواهند کــرد. اردوغــان تاکید 
کرده است که ایران، همســایه مهم و مانند آمریکا شریک 
اســتراتژیک ترکیه اســت و ترکیه در تحریم های یکجانبه 
آمریکا علیه ایران شــرکت نخواهد کرد  زیــرا در آن صورت 
اســتقال ملی ترکیه زیر ســوال خواهد رفت. مردم ترکیه 
کمپینگ تحریم دالر و محصوالت آمریکا را آغاز کرده اند. 
وزارت محیط زیست و شهرسازی ترکیه مصالح ساختمانی 

تولیدی آمریکا را نیز تحریم و بایکوت کرد. 
باتوجه به کوتاه نیامدن طرفین از مواضع خود شــاید 
بتوان انتظار داشــت که بعد از این تنــش در روابط آنکارا-

واشنگتن پررنگ تر شــود که در این شــرایط، آسیب ها بر 
ترکیه بیشــتر خواهد بود. چرا که از زمان آغاز این تنش ها، 
شاهد کاهش ارزش لیر هستیم و این مساله، ترکیه را با یک 
بحران جدی مواجه کرده اســت. ترکیه از حیث اقتصادی 
رقمی بالغ بر 466 میلیارد دالر بدهی خارجی دارد که در حدود 
245 میلیارد دالر مربوط به بخش خصوصی و بانکی مابقی 
آن مربوط به بدهی بخش دولتی است. کسری جاری این 
کشور در سال گذشته 57 میلیارد دالر بوده و همچنین باید 
حدود 70 میلیارد دالر بهره بانکی باز پرداخت داشته باشد. 
ذخیره ارزی به 10۳ میلیارد دالر کاهش یافته اســت.  این 
در شرایطی است که تمرکز دولت این کشور طی سال های 
اخیر بر دو محور راه سازی و ساختمان سازی استوار بوده که 
نشان می دهد 41 درصد از اقتصاد ترکیه بر همین دو موضوع 

استوار است.
در راســتای این وضعیت باید توجه داشت که بخش 
تولید در ترکیه بســیار محدود است و مهمترین محور تولید 
در این کشور پوشــاک، محصوالت لبنی و کشاورزی است 
و نهایتًا توریسم و گردشگری به عنوان اهرم کمکی اقتصاد 
این کشور وارد صحنه می شود. بخش دیگر سرمایه گذاری 
اردوغان  روی بخش دفاعی اســت که البتــه قطعات مورد 
اســتفاده در این بخــش به تنهایی از ســوی ترکیــه تامین 
نمی شود. به عنوان مثال اگر قرار باشد محصول مشترکی 
در این بین تولید شود، بخشی از قطعات آن توسط آمریکا 
و سایر کشــورهای اروپایی تامین می شــود و بخش دیگر 
توسط آنکارا ارائه می شود. این نشان می دهد که بخشی از 
صنایع ترکیه هم به رقیب فعلی آن یعنی آمریکا تعلق دارد. 
اخیرًا هیأتی مرکب از نماینده وزارت خزانــه داری آمریکا و 

پنتاگون به ترکیه سفر کرده اند و در خصوص همراهی ترکیه 
با تحریم های آمریکا علیه ایران و همچنین آزادی »اندرو 
برانسون« کشیش مســیحی اهل کارولینای شمالی که از 
20 سال پیش در ترکیه زندگی می کند با مقامات این کشور به 
مذاکره پرداختند که نشان می دهد جنگ اقتصادی آنکارا–

واشنگتن تنها بر عنصر اقتصاد تکیه ندارد.
باید توجه داشــت که تداوم تنش اقتصادی میان دو 
کشور به فرار ســرمایه ها منجر خواهد شد؛ البته این مساله 
که تنش میان آمریکا و ترکیه تا  این حد افزایش داشته است، 
تنها به مساله اقتصاد بر  نمی گردد، بلکه سیاست خارجی و 
موضوعات منطقه ای و امنیتی هم در این بین دخیل است. 
تا  امروز که پول ملی ترکیه )لیر( در مقابل دالر 14 تا 16 درصد 
از ارزش خود را از دست داده است. بسیاری از سرمایه گذاران 
و حتی اتباع خارجی عزم خروج از این کشور را کرده اند. تنها 
سقوط لیر نشان تنش در روابط آنکارا و واشنگتن به حساب 
نمی آید، بلکه همان طور که اشاره شد می بینیم که آمریکا به 
ترکیه هشدار داده اســت که اگر سامانه پدافندی اس400 
روسیه توسط آنکارا خریداری شود، جنگنده هایی که توسط 
ترکیه سفارش داده شــده بود، به این کشــور تحویل داده 
نمی شود، لذا این تنش تنها بحث اقتصاد را در بر نمی گیرد و 

موضوعات نظامی را هم آلوده به خود کرده است.
یکی دیگــر از محورهای درگیری و تنش دو کشــور، 
پرونده سوریه و بحث کردها ســت. ترکیه تاکید می کند که 
آمریکا صدها هزار ساح سبک و سنگین را به حزب اتحاد 
دموکراتیک و یگان های مدافع خلق وابسته به پ ک ک در 
سوریه تحویل داده که امنیت ملی ترکیه و کشورهای منطقه 
را تهدید می کند. ترکیه معتقد است که  عملکرد واشنگتن به 
معنی تهدید امنیت ملی ترکیه و حمایت از تروریسم است؛ 
اختافات دو طرف در مورد پرونده ادلب، عفرین و به طور 
کلی مسائل مربوط به شرق فرات از دیگر جنبه های درگیری 
و تنش میان واشنگتن-آنکارا به شمار می رود. اما این بدان 
معنی نیست که این دو کشور با یکدیگر مناسبات و مذاکراتی 
نخواهند داشت. مناسبات اقتصادی ترکیه با آمریکا حدود 
15 میلیارد دالر است. حجم تجارت حکومت آنکارا با روسیه 
و ایران حدود 40 میلیارد دالر اســت و به نفت و گاز روسیه و 
ایران حدود 85 درصد وابسته است. ترکیه با ایران و روسیه 
و کشورهای قفقاز و جمهوری های آسیای میانه که متحد 
طبیعی ایران و روســیه هستند روابط سیاســی و اقتصادی 

خوبی برقرار کرده است. 
با توجه به جایگاه ترکیه در ناتو و نقش آن در سوریه، 
نمی توان توقع داشت که تنش آمریکا با این کشور بلندمدت 
باشــد؛ چنان که مشــاهده می کنیم مذاکرات دیپلماتیک 
ادامه دارد. همچنین نباید از نظر دور داشــت که آمریکای 
تحت مدیریــت ترامپ با همه کشــورهای جهــان جنگ 
اقتصادی، تجاری و تهدید را آغاز و اصول سازمان تجارت 
جهانی و حقوق و قراردادهای بین المللــی را پایمال کرده 
است. بدین سبب آمریکا در انزوای کامل بین المللی به سر 
می برد. کشــورهای مختلف و به خصوص اتحادیه اروپا با 
تهدیدات آمریکا علیه ایران و ترکیه مخالفت می کنند. تنها 
حامی سیاست تهاجمی آمریکا، عربستان سعودی، امارات 
متحده عربی و رژیم نژادپرست اسرائیل است. مردم ترکیه 
خواهان بسته شدن پایگاه های نظامی و اطاعاتی آمریکا 
در ترکیه هستند. اگر ترکیه بخواهد به سیاست سلطه گرایانه 
و امپریالیســتی آمریکا در منطقه پایان دهــد، می تواند به 
موجودیت اشــغالگری پایگاه های آمریــکا در ترکیه پایان 
دهد و روند اتحاد با ایران، عراق، سوریه و روسیه را گسترش 
داده تا توطئه های آمریکا و صهیونیســم علیه کشورهای 
اسامی، عربی و جهان ترک و کرد در منطقه را خنثی کند. 
اما حکومت رجــب طیب اردوغــان، رئیس جمهور ترکیه و 
رئیس حزب عدالت  در جهت مدیریــت بحران بین ترکیه و 

آمریکا حرکت می کند.

سیدعلیقائممقامی

تحلیلگرمسائلترکیه
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نگاه به شرق
آیا اردوغان تهدیداتش را عملی می کند؟

جهان به سمت جنگ تازه و نابرابر در زمینه اقتصادی 
در حــال حرکت اســت؛ آغازگــر ایــن جنگ هــم طبیعتا 
ایاالت متحده آمریکا است که با اعمال تعرفه های باال بر 
مبادالت تجاری بــا چین یا نادیده گرفتــن معاهده ترانس 
آتانتیک و تحت فشار قرار دادن اتحادیه اروپا و به دنبال 
آن اعمال تحریم های دو مرحله ای و یکجانبه علیه ایران، 
ترکیه و روسیه بسترساز بحران های جدید سیاسی- امنیتی 
شده اســت. نبرد تجاری کنونی در سطح جهان مشکات 
ناخواســته  و بحران های امنیتی در مناطق مختلف دنیا و 
باالخص خاورمیانه به وجود می آورد. در خصوص اختافات 
میــان ترکیه و آمریــکا به کاهــش ارزش لیر و مشــکات 
اقتصادی در ترکیه منجر شــده اســت، گرچه هیات هایی 
از وزارت خارجه و خزانــه داری ترکیه برای حــل بحران به 
آمریکا سفر کرده اند ولی به هیچ وجه پیشرفتی در مذاکرات 
حاصل نشده و حتی هدر نائورت، سخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا اعام کرده کــه در صورت عدم تمکیــن ترکیه در 
آزادی کشیش برانســون، تحریم های شــدید دیگری در 

راه خواهد بود.
در ارتبــاط با بحــران مذکــور، صاحب نظــران امور 
بین الملل و کارشناســان اقتصــادی ترکیه مســائل زیر را 

مطرح می کنند. 
الف-تداومتنشدرروابطآمریکاوترکیه

اعام تهدیدهای تحریم از سوی ترامپ علیه آنکارا  

 تحریــم دو وزیــر دولــت اردوغــان )وزیر کشــور و 
دادگستری جمهوری ترکیه(

 اعام دو برابر شــدن تعرفه واردات فلزات ) فوالد  و 
آلومینیوم( ترکیه از سوی ترامپ   

  اعام عدم تعهد آنکارا به اجرای تحریم  های یکجانبه 
آمریکا علیه ایران 

اعام مخالفت و محکومیت های مســتمر اردوغان 
علیه سیاست های رژیم اشغالگر قدس 

اعام درخواست عضویت ترکیه در سازمان اقتصادی 
شانگهای  و ریاســت دوره ای ترکیه در »باشــگاه انرژی«          

سازمان مذکور برای سال 2017 
همســویی آنــکارا  بــا مســکو و تهــران در اتخــاذ 

سیاست های ضدآمریکایی در سوریه 
حمایت هــای آمریــکا از »پ.ک.ک« و اقمــار 

سوریه ای اش   
اعام تصمیم قطعی آنکارا جهت خرید پدافند هوایی 

» اس-400  » از روسیه 
ب-ایجادزلزلهمالی

 پس از برما شدن دخالت و مشارکت برخی منصوبان 
آمریکایی در کودتای نظامی علیه اردوغان و دولتش و نیز 
پس از موفقیت های مستمر حزب عدالت و توسعه و شخص 
رجب طیب اردو غــان در انتخابات های متعــدد و از جمله 
انتخابات اخیر، کسب حمایت های مردمی و مقام ریاست 
جمهوری، برخی از مسئولین نهادهای مالی، امنیتی آمریکا 
و رژیم اشــغالگر صهیونیستی، با فشــار بر سرمایه گذاران 
بین المللی و با تحدید و تهدید برخی سرمایه گذاران غربی- 
عربی در ترکیه جهت خروج سرمایه هایشــان از ترکیه، در 
تنگنا قرار دادن اردوغــان و دولتــش را برنامه ریزی کرده 

بودند . دلیل سقوط ارزش لیر ترکیه، نگرانی از دچار شدن 
ترکیه به یک بحران اقتصادی است؛ زیرا سرمایه گذاران 
نگران هســتند که در بازپرداخت وام های دریافتی شان به 
دالر و یورو با کمبود و گرانی مواجه شــوند. اینک ســقوط 
ارزش لیــر ترکیه در برابــر دالر به رکوردی تاریخی رســیده 
است؛  جمعه هشتم آگوست، ارزش لیر ترکیه در برابر دالر 
آمریکا 20 درصد سقوط کرد و بدین سان ارزش لیر ترکیه در 
برابر دالر طی یک سال گذشــته 40 درصد کاهش یافت. 
شاخص بازار بورس ترکیه طی یک سال گذشته 17 درصد 
افت داشــت، میزان بدهی های دولتی طی یک سال 18 
درصد بیشتر شــده و هم زمان میزان تورم نیز به 15 درصد  

رسیده است.

  واکنش و اقدامات ترکیه 
اعمــال سیاســت های اقتصــادی جدیــد و قاطــع 
دولت اردوغــان بــرای بازگردانــدن ارزش لیر، از ســوی 
ســرمایه گذاران خارجی و داخلی بازارهای ترکیه با نگرانی 
توام با امیدواری پیگیری می شود. هرچند در اثر وضعیت 
حادث اخیر، بــورس و بــازار اســتانبول ملتهب گشــته، 
سرمایه گذاران، بازرگانان، تجار و حتی فروشگاه ها نیز متاثر 

و وضعیت مصرف کاال و  قیمت ها دگرگون شده است.
در این راســتا رئیس جمهور ترکیه، روزی که هر دالر 
آمریکا به بیــش از 6 لیر ترکیه رســید )10 آگوســت( طی 
ســخنانی گفت: »یوروهای خود را تبدیــل کنید، دالرها و 
طای خود را که زیر بالش هایتان نگه می دارید به لیر تبدیل 
کنید؛ این یک مبارزه داخلی و ملی است، ما با یک »جنگ 
اقتصادی« چند وجهی مواجه شــده ایم؛ بــا اتحاد و یاری 
شما، ترکیه، پاسخ مناســبی به کشورهایی که این جنگ را 

آغاز کرده اند، خواهد داد.«

  تدابیر داخلی 
 برات آلبایراک، وزیر امور مالی و خزانه داری )دارایی( 
ترکیه طی مصاحبه مطبوعاتی وعــده داده که از تاریخ 1۳ 

احمدمرجانینژاد

مترجموپژوهشگرمسائلبینالمللی

53 شماره 409   | مثلث  



اوت، سیاســت  های جدید دولت بــرای بازگرداندن ارزش 
لیر اجرایی می شود؛ در این راســتا دولت ترکیه به سرعت 
در حال اقدام برای مهار این وضعیت اســت. طبق برنامه 
تدوینی جدید، بانک ها، بازرگانان و صاحبان شــرکت های 
تجاری کوچک و متوسط حمایت خواهند شد و از بسته های 
کمک های مالی و مشــاوره های فنی و اقتصادی بهره مند 

خواهند شد.

  تدابیر برون مرزی 
گسترش همکاری راهبردی با چین 

گســترش همکاری های سیاســی-اقتصادی آنکارا 
با قدرت های شــرقی به ویژه چین، جنبــه عینی و عملیاتی 
خواهد داشت؛ زیرا چین دومین شریک تجاری ترکیه پس 
از آلمان و بزرگترین منبع واردات این کشور است. چینی ها 

در اقتصاد ترکیه حضور پررنگی دارند.
با توجه به نیاز کنونی ترکیه به سرمایه گذاری خارجی 
و عدم تمایل آنکارا به درخواست وام از صندوق بین المللی 
پول، فرصتی برای چینی ها پیش   آمده اســت تا بر اساس 
سند راهبردی چشم انداز 2025 شــان، در پی تقویت نفوذ 
اقتصادی در مناطق راهبردی باشند. مشارکت اقتصادی در 
بنادر ترکیه شامل دریای سیاه، اژه و مدیترانه، برای چینی ها 

بسیار وسوسه کننده خواهد بود.
در حــال حاضــر شــرکت حمل ونقــل دولتــی چین 
)COSCO Pacific(  65 درصد از سهام سومین بندر بزرگ 
ترکیه  را دارد. شرکت زیرساخت و ســرمایه گذاری آسیایی 
  )TANAP( سرمایه پروژه خط لوله گاز طبیعی )AIIB( چین
را تامین می کند کــه گاز جمهوری آذربایجــان را از طریق 
گرجستان و ترکیه به اروپا ارسال می کند.  غول گوشی ساز 
چینی » ZTE « نیز   48/8% از »تلکام« ترکیه را در دســامبر 
2016 خریداری کرده اســت. قطعات راه آهــن چینی در 
آناتولی مونتاژ و برای فروش به بازارهای اروپا و خاورمیانه 
عرضه می گردد. چین توانسته اســت به جمع کشورهای 
طرف قرارداد آنکارا برای ســاخت نیروگاه های هســته ای 

بپیوندد که توافق آن در سپتامبر 2016 حاصل شد.
همکاری وسیع اقتصادی  و سیاسی آنکارا با مسکو 

 همکاری های اقتصادی  و تجاری با همســایگان  و 
استفاده از پول های ملی در تجارت. 

 
  ماحصل 

 رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در واکنش 
به شــرایط پیش   آمــده اخیر، طــی یادداشــتی در روزنامه 
نیویورک تایمز  اعام کرد: »اتحاد چند دهه ترکیه و آمریکا 
درحــال اتمام اســت؛ در صــورت ادامه این وضــع ادامه 
رابطــه نزدیک دو کشــور ممکن نخواهد بــود. در صورت 
پایان مشارکت دو کشــور، آنکارا »متحدان جدید« برای 
خود خواهد یافت.« یک روز پیش از انتشــار این مقاله نیز 
رئیس جمهور ترکیه در میان هواداران خود ابراز داشــت: 
»ترکیه همکاری بــا چین، روســیه و ایران، را بــه عنوان 
گزینه های جایگزین آمریکا بررســی می کنــد. هرچند در 
کوتاه مــدت خروج کامــل ترکیــه از محور غــرب به دلیل 
مناســبات و وابســتگی های نظامی، امنیتــی و اقتصادی 
دشوار به نظر می رسد اما در صورت گسترده و عملی شدن 
تحریم های دونالد ترامپ، این رخداد زودتر از آنچه به نظر 

می رسد، می تواند تحقق یابد.«
با این تفاســیر چنین به نظر می رســد که بــا نهادینه 
شدن اختافات آنکارا- واشنگتن، وضعیت به سمتی پیش 
برود که بازگشت و تداوم مناسبات راهبردی آنکارا با محور 
کشورهای غربی )ناتو( به رهبری آمریکا تا حدودی ناممکن 
و برعکس، فرضیه خروج ترکیه از محور غرب و  ســوق به 
شرق، تقویت شود. البته فرضیه مذکور تا حدود زیادی مورد 
تایید  اردوغان نیز است؛ زیرا وی در مصاحبه با رسانه های 

فداییان رجب
چرا مردم ترکیه دالر می فروشند، مردم ایران دالر می خرند؟

کاهــش ارزش لیــر  ترکیــه در روزهــای اخیــر بــا 
شدت یافتن اختافات میان ترکیه و آمریکا بر سر کشیش 
آمریکا یی ســاکن ترکیه )اندرو برانسون( شــتاب فروانی 
گرفت. بعــد از روی کار آمدن ترامپ در آمریــکا، ارزیابی 
اولیه ترکیه بر این بود که برخاف بــاراک اوباماِی مردد و 
ناهماهنگ با سیاســت های ترکیه به خصوص در ســوریه 
و خاورمیانــه؛ ترامِپ جمهوریخواه سیاســت های صریح 
و همدالنه ای با ترکیه داشــته باشــد، امــا در طول یک و 
نیم ســال اخیر بعد از روی کار آمدن وی بــر قدرت روابط 
دو کشــور به بدتریــن وضعیت خود رســیده اســت و این 
وضعیــت تداعی کننده نامه تحکم آمیز لیندون جانســون 
)رئیس جمهور وقت آمریکا( در ژوئن 1964 اســت که در 
آن به ترکیه هشــدار داده شــده بود تا از هرگونه عملی که 
منجر به دخالت شوروی شود، اجتناب کند و از تسلیحات 
آمریکا یی در مداخله قبرس اســتفاده نکنــد. در آن دوره 
نیز آمریکایی هــا مانع از تفوق نظامی و سیاســی ترکیه در 

موضوع قبرس و برتری در مقابل رقیب دیرینه آن )یونان( 
شده بودند. در آن دوره نیز اعتراضات مردمی علیه آمریکا 
شــکل گرفته بود و حتی حزب کارگــران ترکیه به صراحت 

خواهان خروج ترکیه از ناتو شده بود.
وضعیــت فعلــی در ترکیه نیــز تقریبا چنین اســت، 
علی رغم نرمش های پراگماتیک ترکیه در قبال موضوعاتی 
مانند دســتگیری رضا ضــراب و هاکان آتیــا، روابط دو 
کشور همواره متاثر از زیاده خواهی آمریکا بوده است. در 
مساله سوریه و عملیات نظامی ترکیه در این کشور، آمریکا 
همکاری حداقلی با ترکیه داشت و با اصرار ترکیه بر تداوم 
این عملیات تا منبج، روابط دو کشور در حالتی معلق ماند. 
دســتگیری کارمند محلی ســفارت آمریکا در استانبول و 
کشیش آمریکا یی ســاکن ترکیه نوعی گروکشی از جانب 

آمریکا برای معاوضه با فتح الله گولن تفسیر شد. 
از منظر ژئوپلیتیک انتقادی ترکیه به عنوان کشــور 
کاسپ )cusp state( تعریف می شود که بعد از کنارگذاشتن 
دکترین  داوود اوغلو در عرصه سیاست خارجی به رویکردی 
چندوجهی و تکثرگرا متمایل شــد. بهره گیری از شــرق و 
غرب به طور همزمان، اســتفاده از قدرت نظامی، تجاری 
روســیه به عنوان عنصــر موازنه بخــش در مقابل ایاالت 
متحده و اتحادیه اروپا، استفاده از کارت ایران و آذربایجان 
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در عرصه انرژی برای توازن بخشــی بــه تمامیت خواهی 
روســی در عرصه انــرژی از ویژگی های چنین سیاســتی 

محسوب می شود. 
برخاف سیاست که انعطاف از ویژگی های اصلی آن 
است، قوانین در اقتصاد به ویژه در حوزه اقتصاد بین المللی 
چندان منعطف نیستند و امکان اتخاذ رویکرد چندوجهی 
بســیار محدود و تقریبا امکان ناپذیر اســت. در دوره اخیر 
سیاستمداران ترکیه علیرغم توجه به واقعیت های اقتصاد 
بین الملل، رویکردهای ایدئولوژیک خود را مرجح بر هزینه 

و فایده اقتصادی کرده اند. ترکیه گرچه در درون سیستم 
غربی اقتصاد و سیاست قرار دارد اما فاصله اش با مرکز آن 
روز به روز بیشــتر شده اســت. بخش عمده اقتصاد ترکیه 
متکی بر ســرمایه گذاری به  ویژه ســرمایه گذاری خارجی 
است و هرگونه تغییر در اقتصاد بین الملل تاثیر مستقیم بر 
اقتصاد این کشــور دارد. با کاهش ارزش لیر  در ترکیه این 
موضوع  نه تنها بر نرخ تورم، بیــکاری و تولید داخلی تاثیر 
منفی داشته، بلکه این بی ثباتی هرگونه سرمایه گذاری را با 

مخاطره جدی روبه رو می کند. 
بانــک مرکزی ترکیــه بــرای مقابله با ایــن وضعیت 
موافقــت کرد تــا بانک ها بخشــی از ذخایــر ارزی خود را 
وارد بازار کنند تا هم التهاب بــازار کاهش یابد و هم اینکه 
از ســقوط بیشــتر ارزش پول ملی جلوگیری شــود. اقدام 
دیگری که برخی کارشناسان اقتصادی انجام آن را توصیه 
می کردند افــزودن نرخ ســود بانکی بود کــه اردوغان به 
خاطر کنترل تورم و حمایت از تولید داخلی به  شــدت با آن 

مخالفت کرد. 
گرچه بحران کاهــش ارزش لیر  در مرحله اول صرفا 
بر اقتصاد ترکیه تاثیر خواهد داشــت، اما منجر به ناتوانی 
این کشور در بازپرداخت بدهی خارجی آن )که میزان آن 
در حدود 4۳0 میلیارد دالر تخمین زده می شــود( خواهد 
شــد. بانک های اســپانیا یی در حــدود 11۳ میلیارد دالر 
و بانک های فرانســوی در حدد ۳8 میلیــارد دالر به ترکیه 
وام داده اند  و در واقع دامنه این جنگ نه به اســتانبول که 

می تواند به قلب اروپا  کشیده شود.
 با باال بردن نرخ ســود از جانب بانک مرکزی آمریکا 
)Federal Reserve System( که به معنی جذب بیشــتر 
دالر در سیستم بانکی آمریکا، افزایش ارزش جهانی آن و 
کاهش امکان سرمایه گذاری در سایر نقاط جهان از جمله 
ترکیه است، نشــانه هایی از آغاز چنین تنشــی در اقتصاد 
بین المللی دیده می شــود. از ســوی دیگر ترکیــه قادر به 
وارد کردن آســیب جدی به اقتصاد آمریکا به شیوه ای که 
کشورهای آســیایی در فاصله ســال های 1997 -1998 

انجام دادند، نیســت و ارزش ســهام داوجونــز بعد از این 
تحوالت تنها نیم درصد کاهش یافــت. بنابراین وضعیت 
اقتصادی اخیــر در ترکیه می تواند آغازی بــر دوران رکود 
جهانی  یا جنگ اقتصادی جدیدی باشد که ترامپ آغازگر 
آن در خاورمیانه علیه ایران و ترکیه بوده، باشــد اما تبعات 
آن می تواند امــن اقتصادهای نوظهور و روبه رشــد مانند 
آرژانتیــن، آفریقای جنوبی، مکزیک و اندونــزی را نیز در 

بلند مدت  بگیرد. 
بحــران ارزی اخیر در ترکیه از بعــد اجتماعی بیانگر 
نوعی وحــدت و عــدم تســلیم در مقابل جنــگ روانی و 
اقتصادی آمریکا ســت. گرچه کمپین دعــوت به فروش 
دالر از سوی اردوغان از نظر اقتصادی راه حل موثر برای 
مقابله با این بحران نیست و احتماال میزان ارز فروخته شده 
شاید کمتر از یک میلیون دالر نیز باشد اما شهروندان ترک 
با عدم ایجاد تقاضــای مضاعف برای خریــد دالر اعتماد 
خود  به تصمیم گیران سیاسی و اقتصادی خود را به اثبات 
رساندند. درواقع فرآیندهای دگرگون ساز درون جامعه ای 
)به تعبیر تــدا اســکاچپول( در خدمــت تصمیم گیران و 
رهبران سیاسی قرار گرفتند. این فرآیندها ساخته نشده اند، 
بلکه بــا تجربه هایی از بحران هــای ارزی 1994 و 2001  
شــکل گرفته و تکوین یافته اند و توانســته اند بر ســاخت 

قدرت تاثیر بگذارند. 
عامل دیگری که در موفقیت دولت ترکیه در کنترل 
بحران اخیر نقش داشــته اســت و تا حدودی تــورم را نیز 
کنترل کرده، عدم وجود نقدینگی در جامعه و انباشــت آن 
در میان مردم بوده است. نظام شــفاف و راحت وام دهی 
در بانک ها باعث شــده تا اکثر شــهروندان ترک به راحتی 
صاحب خانه، اتومبیل و حتی شغل شــوند و درنتیجه این 
کاالها )به خصوص خانه( از حالت سرمایه ای خارج شده 
و صرفا در بخش مصرفی تعریف شود. البته موارد مذکور 
نشان از مطلوبیت اقتصاد ترکیه نیست، بدهی های کان 
خارجی، شیب تند تورم و بیکاری از جمله معضات آینده 

اقتصاد ترکیه است. 

بحرانارزیاخیردرترکیهازبعداجتماعیبیانگرنوعیوحدتوعدمتسلیمدرمقابلجنگروانیواقتصادی
آمریکااست.گرچهکمپیندعوتبهفروشدالرازسویاردوغانازنظراقتصادیراهحلموثربرایمقابلهبااین
بحراننیستواحتماالمیزانارزفروختهشدهشایدکمترازیکمیلیوندالرنیزباشداماشهروندانترکباعدم
ایجادتقاضایمضاعفبرایخریددالر،اعتمادخودبهتصمیمگیرانسیاسیواقتصادیرابهاثباترساندند.

بعدازرویکارآمدنترامپ،ارزیابیاولیهترکیهبر
اینبودکهبرخافباراکاوباماِیمرددوناهماهنگ
باسیاستهایترکیه؛ترامِپسیاستهایصریحو

همدالنهایباترکیهداشتهباشد

دستگیریکارمندمحلیسفارتآمریکادراستانبول
وکشیشآمریکاییساکنترکیهنوعیگروکشیاز
جانبآمریکابرایمعاوضهبافتحاللهگولن

تفسیرشد

گرچهبحرانکاهشارزشلیردرمرحلهاولصرفابر
اقتصادترکیهتاثیرخواهدداشتامامنجربهناتوانی

اینکشوردربازپرداختبدهیخارجیآن
خواهدشد
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سنگ، توهین، خشونت
هفته گذشته ورزشگاه های ایران تجربه تلخی را پشت سر گذاشتند
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این اولین بار نبود که در ورزشگاه غدیر اهواز اتفاقات 
تلخی رخ می داد. هنــوز خیلی ها فرامــوش نکرده اند که 
اردیبهشت 95 عادل فردوســی پور درباره سنگ پراکنی در 
این ورزشگاه و مشکالت امنیتی ای که در اهواز پیش  آمده 
بود سعی داشت شفاف سازی کند اما هیچ یک از مسئوالن 
فدراسیون فوتبال یا فرماندار یا شورای تامین اهواز اشتباه 

خود را قبول نکردند.
فرماندار اهــواز در آن برنامــه گفت: »بــه هر حال 
تماشــاگرنماها همه جا هســتند. اگر این ورزشــگاه قابل 
بازی کردن نبوده، چرا سازمان لیگ آن را تایید کرده است؟ 
برگزاری بازی دســت ما نبوده اســت. نیروی انتظامی هم 
برای این بازی کــم نبود. با این حال معتقدم ما اشــتباهی 

نکرده ایم.«
اما این بار اتفاقات تلخ باز هم در خوزستان تکرار شد. 
حتی صداوسیما هم نتوانست اتفاقات ورزشگاه »غدیر« 
خوزستان را الپوشــانی کند. آنچه پنج شنبه شب در جریان 
بازی »استقالل« خوزستان و »پرسپولیس« در اهواز روی 

داد، تقریبا بی سابقه بود.
در این بازی جدا از پرتاب سنگ به سمت بازیکنان، 
گروهی از هواداران خوزستانی شعارهای جدایی طلبانه هم 
سر دادند. بعضی از شــعارها در نیمه اول بازی رنگ و بوی 
اعتراض های اخیر سیاسی داشــت. هرچند این فریادها 
دقایقی بعد روی سکوهای ورزشگاه ساکت و آرام شدند اما 

اعتراض ها پس از بازی تداوم یافتند.
داستان به بازی جمعه دو هفته قبل میان پرسپولیس 
و »فوالد« خوزســتان برمی گشــت. در دقایقــی از بازی، 
سکوهای ورزشــگاه »آزادی« ملتهب شــدند. هواداران 
پرســپولیس در تهران به سمت تماشــاگرانی که از اهواز 
به پایتخت  آمده بودند، ســنگ پرتاب کردند و شــعارهای 

قومیتی سر دادند.
در ایــن خصــوص فیلمــی منتســب به هــواداران 
پرســپولیس در بازی فوالد در کانال ها و صفحات مجازی 
منتشــر شــد که حاوی شــعارهای زشــت علیه هموطنان 
عرب زبان بــود اما چند روز پس از انتشــار آن، مشــخص 
شــد که این فیلم صداگذاری بوده و مونتاژ شــده اســت. 
حتی مســئوالن باشــگاه فوالد خوزســتان نیز شــعارهای 
ضدقومیتی را تکذیب کردند اما بیشــتر عــرب زبان ها، به 
کانال های تلگرامی اعتماد بیشــتری داشــتند و آن فیلم 
جعلی را باور کردند. البته سلب اعتماد نسبت به مسئوالن 
نیز مساله یک شبه نیســت و آنها باید ببینند در این سال ها 
چه کرده اند که هواداران، به صفحات مجازی اداره شــده 
توســط ادمین ها اعتماد بیشــتری نســبت به حرف های 
مدیران دارند. به هر حال تاثیر این فیلــم چندثانیه ای در 
بازی پرسپولیس و استقالل خوزســتان دیده شد. پیش از 
مسابقه اتوبوس پرسپولیس با سنگی از سوی همین افراد 
شکسته شد اما اتفاق بزرگ تر در راه بود. در ورزشگاه، برخی 
از تماشاگران اهوازی، با سنگ به استقبال پرسپولیسی ها 
رفتند و عالوه بر مصدومیت هواداران ایــن تیم، بارها در 

انجام بازی وقفه ایجاد کردند.
این اتفاق )فحاشی به هواداران فوالد خوزستان( اگر 
چه تکذیب شــد اما به طور ویژه مورد توجه گزارشگر بازی 
استقالل خوزستان برابر پرسپولیس قرار گرفت. گزارشگر 
صداوسیمای خوزســتان در تمامی جریان بازی استقالل 
خوزستان و پرســپولیس تالش کرد جو ورزشگاه را عادی 
توصیف کند. صدای ورزشگاه در تمامی طول بازی بسته 
بود و گزارشــگر با جمالتی مانند اینکه تماشــاگران بازی 
هفته قبل را جبران می کنند، کوشــید آن چه رخ می دهد را 
عادی و یک واکنش طبیعی نشان دهد. این در حالی بود که 
بازی در هر دو نیمه سه بار متوقف شد. پرتاب شدن سنگ 
و جو سنگینی که روی سکوها وجود داشت، داور را متقاعد 
می کرد که بازی را لحظاتــی از جریان بینــدازد. اما آنچه 

باعث حضور پرتعداد نیروهای یگان ویژه در ورزشگاه شد، 
شعارهایی بود که خوزستانی ها از دقیقه ۱5 تا ۲۰ بازی فریاد 
زدند؛ همان شعارهایی که طی ماه های گذشته در جریان 
اعتراضات خیابانی به مشــکالت اقتصادی یا بحران آب 
هم در شهرهای این استان شنیده بودیم. نتیجه این شد که 
جو ورزشگاه به شدت امنیتی شد و نیروهای یگان ویژه وارد 
ورزشگاه شدند. یکسری روی سکوها رفتند، تعداد بیشتری 

کنار زمین بودند.
حســین ماهینی، کاپیتان دوم پرسپولیس بالفاصله 
پس از بازی به رئیس کانون هواداران باشگاه پرسپولیس 
حمله کرد و او را مقصر اتفاقات ورزشــگاه اهواز دانســت. 
ماهینی در حســاب توییتر خود نوشت: »دو امتیاز حساس 
امروز را رئیس بی عرضه کانون هــواداران خودمون از تیم 
گرفت.« اشــاره او به اتفاقاتی بود که هفته قبل در تهران 
رخ داد و به عبارتی، رفتار هواداران اهوازی را واکنشــی به 

شعارهای قومیتی جمعه دو هفته قبل دانست.
اما دو هفته قبل در تهران فقط شعارهای قومیتی علیه 
عرب های ساکن ایران داده نشده بود. ابتدای بازی، بخشی 
از هواداران پرسپولیس با شعار »خوزستان به شهر ما خوش 
آمدی«، به استقبال تیم فوالد رفته بودند. اما به نظر می رسد 
شعارهایی که در دقایق پایانی بازی رنگ قومیتی گرفتند، از 
سوی »عباس اسماعیل بیگی« خط گرفته بودند. هرچند 

خود اسماعیل بیگی این اتفاقات را تکذیب کرده است.
عباس اســماعیل بیگی، رئیــس کانون هــواداران 
پرسپولیس است. مدتی هم تحت عنوان »مدافع حرم« به 
سوریه رفته بود و عکس هایش چند ماهی در فضای مجازی 
دست به دست می شدند. او سال ها است که ریاست کانون 
هواداران باشگاه پرسپولیس را برعهده دارد. »علی دایی« 
زمانی که از پرسپولیس جدا شــد، اسماعیل بیگی را عامل 

ناآرامی سکوهای این تیم می دانست.
اما آنچه  در اهواز رخ داد، بی سابقه بود. پیش از این 
هواداران تراکتورسازی در اوایل دهه 9۰ با شعار  درباره خلیج 
فارس مقابل تیم های تهرانی خبرساز شده بودند. مدیران 
باشگاه تراکتورسازی تبریز این شعار را به عوامل گروه های 
جدایی طلب در تبریز نســبت دادند ولی هرگز در خوزستان 
شــعارهایی نزدیک به این هم به گوش نرسیده بود.با همه 
اینها اما یعقوب پیری، سرپرست باشگاه استقالل خوزستان 
گفت: »جو ورزشــگاه چندان هم غیرعادی نبــود. اتفاق 
خاصی هم نیفتاد که بازیکنان پرسپولیس ناراحت باشند.«

این نخستین فریادهای اعتراضی تماشاگران فوتبال 
ایران در فصل جدید نیســت. اما شــاید تداوم این روند در 
هفته های آینده و ورزشگاه های کشــور کار شورای تامین 

امنیت استان ها را برای برگزاری مسابقات دشوارتر کند.
با این حال، مخابره تند و ســریع درگیری و حواشــی 
بازی تیم های فوتبال اســتقالل خوزســتان و پرسپولیس 
و درگیری هــای شــدیدی کــه بیــن هــواداران دو تیــم 
در ورزشــگاه غدیر اهــواز رخ داد در روزهــای اخیر افکار 
عمومی را با اما و اگرهای زیادی درباره این رفتارها مواجه 
کــرد. فوتبال و تب آن امروز همه گیر شــده اســت و کمتر 
 خانواده ای را می توان یافت که در آن انگیزه های فوتبالی

 رسوخ نکرده باشد.
خبرگزاری تسنیم درباره اتفاقات و جنجال های بازی 
استقالل خوزستان برابر پرسپولیس نوشته است: »درگیری 
و هولیگانیســم فوتبالی نه در اهواز نه در ایــران، بلکه در 
دیگر باشــگاه های دنیا هم امری فوتبالی به شــمار می آید 
که باشگاه های ایتالیایی در این زمینه شهره هستند. آنچه 
قابل تأمل اســت تکرار و بی تدبیری و استیصال مسئوالن 
است که سبب شــده این مســائل عالج واقعی نشوند و از 
حاشیه به متن فوتبال وارد شوند. به شکلی که به طنز گفته 
می شــود فوتبال تا آنجا پیدا می کند که دعوا شــروع شود. 
فوتبال به عنوان یک پدیــده اجتماعی، بــا زندگی عادی 

مردم پیچ خورده اســت. بــا فوتبال فــارغ از اینکه در کجا 
زندگی می کنید، چــه دینی دارید یا از چه نژادی هســتید، 
می توانید این زبان مشــترک را درک کنید، با آن شاد باشید 
و با آن بگریید. می توانید با هرکســی در هر نقطه از جهان 
همذات پنداری کنید و با هر فردی در هر گوشه عالم ارتباط 
برقرار کنیــد. اما این تنها یک روی ســکه فوتبال اســت. 
دشــمنی به عنوان نقطه مقابل این درک متقابل شــناخته 
می شــود. فوتبال عالوه بر کارکردهــای وحدت آفرینش 
یک پدیده چندبعدی است، پدیده ای که در هر اجتماعی 
رنگ و بوی آن اجتمــاع را می گیرد و بــا فرهنگ بومی آن 
نقطه شناخته می شــود. هیجانات و احساسات آمریکای 
جنوبی در درگیری ها و جنگ هــای فوتبالی آن نقطه و گل 
گل گل گفتن گزارشــگران آنها نمود پیدا می کند. فوتبال 
هنوز به هلندی ها جنایات آلمان نازی را یادآوری می کند. 
به طرفداران سلتیک و گالسکو ریشه قدیمی دشمنی شان 
را یادآور می شود. به بارســایی ها سلطه چندقرنی اسپانیا و 
غصب نمادهای ملی شان را یادآوری می کند. این داستان 
و این زبان مشترک عالوه بر قرائت دوستی ها، دشمنی ها 
را نیز روایت می کند. این پدیده غریب که دیگر رنگ و بوی 
تجارت، سیاســت، فرهنگ، هنــر و... را گرفته اســت را 
نمی توان تنها از زاویه ورزشی تفسیر کرد و دید. اما فوتبال 
می تواند روی سیاسی داشته باشد ولی سیاستی که به صلح 
و وحدت منتهی شود.  ترویج مســائل قومی و قبیله ای در 

ورزش فوتبال با سیاست سازنده متناقض است.«
به نظر می رسد اتفاقات و حواشی اخیر باعث شده تا 
عده ای ســعی کنند از آب گل آلود ماهی بگیرند. این عده 
سعی دارند در ورزشگاه ها تماشــاگران را به سمت و سوی 
ســردادن شــعارهای نژادپرســتانه و جدایی طلبانه سوق 
دهند. خوزستان با داشتن 4 تیم در لیگ برتر فوتبال یکی 
از قطب های فوتبالی کشور است؛ استانی با ظرفیت های 
باالی فرهنگــی و مردمی که به عنــوان مدافع حریم های 
زمینی و اعتقادی و فرهنگی سهم باالیی در اعتالی کشور 
داشته. فوتبال خوزستان ریشــه در فرهنگ و خوشی های 
مردم دارد. مردم خوزستان با فوتبال زندگی می کنند. حاال 
مدیران و مســئوالن بلندپایه تاکید دارند که نباید اجازه داد 
عده ای این فرهنــگ و فوتبال پاک را بــا آدرس های غلط 

لکه دار کنند.
درگیری و تنــش در ذات فوتبال وجــود دارد اما آنچه 
کارنامه فوتبال ایــران را در روزهای گذشــته ســیاه کرد، 
نفرت پراکنــی و توهین هــای قومیتی بــود؛ اینکه فوتبال 
باعث شکاف مردم به جای وفاق ملی شود، اصال موضوع 
پسندیده ای نیست. حاال چندهفته ای است که صحنه های 
تلخی در اهواز و تهران رقم می خورد؛ خشم، نفرت، درگیری 
و از همه بدتر توهین های قومیتی. در اهواز، ورزشگاه غدیر 
شاهد این بود که گروهی از مردم خوزستان در اعتراض به 
حوادث بازی پرسپولیس-اســتقالل خوزســتان اعتراض 
یک نبرد فوتبالی را به یک نــزاع قومیتی بین فارس و عرب 
تبدیل کردند. آنها می خواســتند توهین های مشابه هفته 
قبل در جریان بــازی پرســپولیس- فوالد را جبــران کنند؛ 
توهین قومیتی برابر توهین قومیتی. در هفته ســوم لیگ 
برتر در تهران شرایط  بهتر از اهواز نبود و این بار بازی زیبای 
استقالل-تراکتورسازی فقط در میانه زمین زیبا بود وگرنه در 
حاشیه بازی فقط زشتی دیده شد؛ خشونت و درگیری در کنار 
نزاع قومیتی بین هواداران تبریزی و تماشاگران میزبان. 
این برای اولین بار نیست که چنین اتفاقات تاسف برانگیزی 
در ورزشگاه های ایران رخ می دهد اما این اندازه از خشم و 
نفرت کم سابقه بود. فوتبال، به جای اینکه پدیده ای برای 
لذت بردن و ایجاد وفاق باشد ملی بستری برای بروز خشم و 
نفرت شده. در سال های قبل این موضوع از سوی مدیران 
فوتبال جدی گرفته نشــد و حاال این ماجرا مــی رود که به 

بحران تبدیل شود. 

گزارش
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جماعت احساساتی
مسئوالن برای پرهیز از شکاف قومیتی همین امروز تدبیری بیندیشند

شــعارهایی که برخــی متعصبــان قومی امــروز در 
ورزشــگاه ها ســر می دهند، بیشــتر جنبه تبعیــض دارد. 
یعنــی ایــن افــراد احســاس می کننــد جامعه نســبت به 
 آنهــا در مقابل بخــش دیگــری از مردم خط کشــی های 

خاصی دارد.
 این افراد همچنیــن معتقدند در بخــش حاکمیتی 
افراد بیشــتری از ســوی پایتخت جذب شــده اند تا دیگر 
شــهرها. اما این یک بعد ماجرا است. باید از دیگر جهات 
هم به ماجرای اختالفات قومیتی نگاه کنیم. ما می گوییم 
شعارهای سیاسی در ورزش ممنوع است. اما این واقعیت 
را باید بدانیم که سیاســت همواره با ورزش عجیب بوده. 
چرا این همه اســتادیوم ســاخته می شــود؟ دلیلش جدا 
از همه مواردی که ورزشــی ها به آن اشــاره می کنند این 
است که مردم در جایی جمع بشوند و برای ساعتی سرگرم 
شــوند. البته این خاصیت یا بهتر بگویم کاربری ســرگرم 
کننده بودن فوتبال بیشــتر مخصوص کشــورهای جهان 
سومی است. ریشــه قومگرایی اما در تاریخ ما بارها تکرار 
شــده. از مســاله مهاباد در دوره پهلوی گرفته تا مســاله 
شــیخ خزعل در جنــوب. در دوره چریک هــای چپ هم 
خیلی ها از خوزستان آزاد صحبت می کردند و مساله شان 
این بود که تاکیــد می کردند نفت و گاز بــرای این منطقه 
اســت و نباید به شــهرهای دیگر داده شــود. همــه اینها 
و البتــه تبلیغاتی کــه در درون و بیــرون از ایــن مملکت 
انجام می شــد باعث شــد تا مســاله قومیت ها و تعصبات 
قومیتی در ایران تشدید شود. قوم گرایی حاصل اتفاقات 
مختلفی اســت که در ایــران در طول دهه هــای مختلف 
 رخ داده و گاها این مملکت را با شــکاف های بدی مواجه

 کرده است.
 مساله ترکمن صحرا، مســاله کومله در کردستان، 
مساله های قومیتی در سیستان و برخی دیگر از ماجراهایی 
که خیلی ها می دانند باعث شده تا شرایط در ایران حساس 
باشــد. همواره این تبلیغات وجود داشت. در نتیجه برخی 
جوانان احساسی از ســر ناآگاهی تحت تاثیر این تبلیغات 
قرار می گرفتند. تــا اینجای بحث را نگــه دارید تا تکلیف 
خودمــان را با قشــر عالقه مند بــه فوتبال روشــن کنیم. 
اصوال ورزشکاران و یا بهتر بگویم فوتبال دوستان از قشر 
باالی جامعه نیســتند. اینها در واقع بخش های متوســط 
و حتی ضعیف جامعه هســتند. برخی از اختالف ها میان 
هواداران تیم های تهرانی با هــواداران تیم های تبریزی 
یا خوزســتانی در اثر تبلیغاتی اســت که برخی دشمنان در 
داخل ایران و برخی نیز در خــارج از مرزهای ایران انجام 
می دهند یا به آن دامــن می زنند اما بخــش مهم تری هم 
وجود دارد که نباید از کنار آن ســاده عبور کنیم. امروز اگر 
شاهد شعارهای جدایی طلبانه هستیم و شعارهای سیاسی 
تندی در ورزشگاه ها ســر داده می شود باید یقه مسئوالنی 
را بگیریم کــه با ندانــم کاری و بی تدبیــری کار را به اینجا 
رسانده اند. برنامه ریزان آموزشــی و تربیتی باید در این باره 

پاسخگو باشند. 
طی این چند سال اخیر برخی مسئوالن با بی تفاوتی 
یا ندانم کاری خود برخی جوانان را به سمت و سویی سوق 
داده انــد که آنها با هویت واقعی شــان بیگانه شــوند. من 

حدود ۲۰ ســال قبل در مقاله ای نوشــته ام کــه در ایران 
بیگانگی با فرهنگ واقعی ایرانی از همان دوران کودکی 
آغاز می شــود و فــرد هر چقدر کــه بزرگ تر می شــود این 
بیگانگی با فرهنگ هم در او تشدید می شود. ما هویت های 
ملی مــان را فراموش کرده ایــم. تاریخ ایــران را برخی از 
واقعه تنباکو به بعد ورق می زننــد و نمی خواهند به دورانی 
اشــاره کنند که ایران در نقش صادرکننده فرهنگ در بین 
جهانیان زبانــزد بود. در نتیجه جوان ایرانی با بســیاری از 
ارزش های واقعی بیگانه شــده اســت. امروز ما در جامعه 
شــاهد بی هویتی هســتیم. در نتیجــه بنده اعتقــاد دارم 
استراتژیست های جامعه در این باره مسئول اصلی هستند و 
باید پاسخگو باشند. چرا عده ای باید به تشخیص خودشان 
این شــرایط و وضع کنونی را برای اعــالم اعتراض های 
خودشــان انتخاب کنند. این درســت نیســت. این عین 
سوءاستفاده کردن از وضعیت کلی جامعه است. ایران با 
مشکالت و بحران عمیق اقتصادی مواجه است آن وقت 
عده ای شعار جدایی طلبی سر می دهند و خوزستان و تبریز و 
برخی دیگر از شهرها را وارد حواشی خطرناک می کنند. این 
جماعت باید نسبت به کاری که انجام می دهند به درستی 
آگاه شوند. باید به این افراد آگاهی بدهیم و آنها را از تبعات 
و عاقبــت کاری که انجام می دهند مطلــع کنیم. جماعت 

تعریف مشخصی دارد. 
در جامعه شناسی می گوییم جماعت به جمعیتی گفته 
می شــود که به طور موقت بر اثر حادثــه ای دور هم جمع 
می شوند و ممکن اســت از چند دقیقه تا نهایتا چند ساعت 
در کنار هم باشند. استادیوم ها جایی است که جماعتی در 
آن جمع می شــوند. باید این جماعت که گاهی به شــدت 
احساســاتی می شــود را آگاه کنیم. ببینید راهی که امروز 
برخی هــا انتخاب کرده اند به آشــوب منجر خواهد شــد. 
اگر این هواداران خودشــان را کنترل نکنند و شــعارهای 
جدایی طلبانه ســر بدهند یــا تعصبات قومیتی شــان را در 
دستور کار قرار بدهند این مملکت روی آرامش به خودش 
نخواهد دید. این تعصبــات قومیتی و این شــکاف ها در 
برخی کشورها هزاران هزار کشته داده. بزرگترین ضربه ای 

که می توانیم به این مملکت بزنیم این اســت که به جای 
همدلی شــعارهای تفرقه افکنانه ســر بدهیم و یکدیگر را 
تخریب و تحقیر کنیم. کشورمان در این صورت تکه تکه 
خواهد شــد. این انصاف نیســت که ما با این مملکت که 
هزاران جوان پاک خون شان را پای حفظ تمامیت ارضی 
داده اند و برای دفاع از اســالم و وطن جــان باختند چنین 
کنیم و خودمان به خودمان ســتم روا بداریم. این مسائل 
شوخی نیست. کشــور از بین می رود. افرادی که آگاهانه 
و از روی عمــد شــعارهای جدایی طلبانه ســر می دهند و 
مقاصد سیاســی خاصــی را دنبــال می کنند به طــور کلی 
شــخصیت هایی خائن هستند و نمی شــود از طریق مدارا 
با آنها رفتار کرد. مــن این موضــوع را از لحاظ علمی هم 
ثابت کرده ام که شــخصیت این افراد مشــکل دارد. یک 
زمانی است که شما می خواهید از حاکمیت انتقاد کنید یا 
مشکلی با نظام دارید یا اصال فراتر از اینها نسبت به برخی 
سیاســت های آن معترضیــد و این اعتراض یــا مطالبات 
خودتــان را در قالبی مشــخص و شــکلی جــدی مطرح 
می کنید. یک زمانی هم هست که شما همین اعتراض را 
در قالبی خطرناک و آن هم به شکل شعارهای سیاسی تند 
یا جدایی طلبانه فریاد می زنید. این دیگر شــوخی نیست. 
شما وارد حیطه ای شده اید که مملکت را به خطر انداخته 
اید و در هر جامعه ای بــا این گونه رفتارهــای تند برخورد 

صورت می گیرد. 
فراموش نکنیــم یک روزی در ایــن مملکت زنان ما 
گوشــواره از گوش خود باز کردند و فروختند تا به جبهه ها 
برای دفــاع از وطن مهمات و ادوات جنگی برســد. اینجا 
دیگر مساله شــخص در کار نیست. کشــور ما در شرایط 
خاصی قرار دارد و جوانان و ورزش دوســتان ما باید بدانند 
که نباید هر گونه رفتاری از خودشــان بــروز بدهند. امروز 
حفظ تمامیت ارضی باید به وظیفــه ای ملی برای همه ما 
تبدیل شود. ما همه ایرانی هســتیم. دسته بندی ها را باید 
کنار بگذاریم. قصــد آنهایی که به جوانــان ما اطالعات 
غلط می دهند تا آنها را علیه مصلحت کشــور بســیج کنند 
کمک بــه ایران نیســت. حتی قصدشــان کمــک به آن 
قومیتی نیســت که ادعــای دفــاع از آن را دارنــد. امروز 
خیلی از کشورها به شهرهای ایران که اسیر این ماجرای 
تعصبات قومیتی هســتند چشــم طمــع دارنــد و تاریخ پر 
از این هشدارهاســت. با این حال باز هــم تاکید می کنم 
 که مســئوالن بایــد هرچه ســریع تر بــرای ایــن اتفاقات

 فکر و تدبیری اساسی بیندیشند.     

امان الله قرایی مقدم

جامعه شناس

یادداشت
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تهرانی ها همدم خوزستانی ها باشند
نباید فقط تماشاگر را مسئول شکاف های قومیتی بدانیم

فیفا با شعارهای سیاســی هرگز موافق نیست. فیفا 
در اجالس های بین المللی خود بارها بــر این نکته تاکید 
داشــته و در بیانیه های متعــدد ممنوعیت هرگونه شــعار 
سیاسی و حتی مذهبی را اعالم کرده است. همه بازیکنان 
و تیم هــای فوتبال از اشــاره به هــر گونه پیغام، شــعار، 
تصویر یا تبلیغ سیاســی، مذهبی یا تبلیغات مازاد بر تبلیغ 
پیراهن شــان منع شــده اند. در واقع به جز اسم، شماره، 
لوگوی تیم، لوگوی اسپانسر، تبلیغ اسپانسر، تاریخ بازی و 
نوع تورنمنت، اضافه شدن هر گونه شعار سیاسی یا مذهبی 
روی پیراهن تیم ها ممنوع است. همان طور که می دانید 
در جام جهانی روسیه نیز شاهد یکی از این اتفاقات بودیم؛ 
گرانیت ژاکا و ژردان شکیری دو ستاره مهاجر سوئیسی ها 
وقتی موفق شدند در دیدار مقابل صربستان دو گل به ثمر 
برسانند و زمینه ســاز پیروزی تیم شان شوند، پیروزی خود 
را به مردم کوزوو تقدیم کردند که زمانی توسط صرب ها به 
خاک و خون کشیده شده بودند. آنها با خوشحالی پس از 
گل با دســتان خود عالمت عقاب آلبانی که نماد مقاومت 
آنها مقابل کشتار صرب ها بود را خطاب به صرب ها نشان 
دادند؛ حرکتی که به شدت از ســوی پوتین و مقامات فیفا 
و حتی سرمربی تیم ملی سوئیس مورد انتقاد قرار گرفت. 
با این حال امــا در فوتبال ایران یک اتفــاق در حال وقوع 
است. تماشاگران از جامعه بزرگ تر به ورزشگاه می آیند. 
در ورزشگاه به شدت احساس امنیت می کنند. ورزشگاه ها 
انگار به محلی امن برای بروز اعتراض ها تبدیل شده اند. 
هواداران با خودشــان این طور فکر می کنند که چون در 
بیرون از فضای استادیوم ها به راحتی نمی توانند مطالبات 
خودشــان را مطرح کننــد بنابراین در درون اســتادیوم ها 
این فرصت را دارنــد هر گونه که می خواهند حرف شــان 
را به گوش مســئوالن برســانند. باید بپذیریم که خیلی از 

تماشــاگران از اقشــار کم درآمد جامعــه بوده و بــا انواع و 
اقسام مشکالت مالی دســت به گریبان هستند. به همین 
دلیل وقتی احساساتی می شوند شعارهایشان تند است و 
تلطیف نمی شود. اگر هم کسی تالش کند این شعارها را 
تلطیف کند کار بسیار سختی پیش رو دارد. من به شخصه 
با شــعارهای جدایی طلبانــه و آنچه در ورزشــگاه ها باعث 
می شــود افراد به ســمت درگیری بــا یکدیگر برونــد و از 
لحاظ جســمانی به یکدیگر آســیب بزنند کامال مخالفم و 
اعتقاد دارم باید بــا این گونه موارد برخــورد کنیم. اما این 
برخورد چگونه باید صورت بگیرد؟ اساســا مرحله قبل تری 
وجــود دارد؟ اگر مرحله قبل تری وجود دارد چرا ما شــاهد 
آن نیســتیم؟ ما ناگزیریم کــه در فوتبال ایران دســت به 
فرهنگ سازی بزنیم اما چگونه؟ با گفتن جمالت قشنگ و 
کلمه های خیلی شیک نمی توانیم دست به فرهنگ سازی 
بزنیم. بــا کلمه نمی شــود فرهنگ ســازی کرد. با شــعار 
نمی شود. این طور نیســت که آقایان تصور می کنند. این 
طور که مثال بــه فالن بازیکــن اخالق یا فــالن بازیکن 
فصل هدیه ای بدهند. ماشــین بدهند یــا موبایل بدهند. 
نه. فرهنگ سازی اینها نیست. اینها به نظرم مضحکه ای 
بیش نیست و از کار فرهنگی فرسنگ ها فاصله دارد. اگر 
با خودمان فکر کنیم که با چند شــعار و دادن چند هدیه در 
مسابقات فوتبال فرهنگ سازی کرده ایم کامال به فوتبال 
ایران ظلم کرده ایم. اساسا اگر این طور فکر کنیم به کلمه 
فرهنگ سازی توهین کرده ایم. می خواهم عرض کنم که 
زمانی یک تماشــاگر به سمت و ســوی اقدامات فرهنگی 
ســوق پیدا می کند که به جهت مالی شــرایط نسبتا خوبی 
داشته باشــد. من از شــرایط ایده آل حرف نمی زنم، بلکه 
معتقدم وقتی تماشاگر ما شرایط نسبتا خوبی داشته باشد 
هم به سمت و ســوی کارهای فرهنگی و مثبت سوق پیدا 
می کند. این مساله اهمیت زیادی دارد، یعنی شما رابطه 
تنگاتنگی میان مســائل اقتصــادی و فرهنگی می توانید 
بیابید. مسائل و مشــکالت اقتصادی به شدت بر بخش 
اجتماعی و فرهنگی تاثیرگذارنــد. بنابراین اگر آقایانی که 
مســئولیت دارند نتوانند این مشــکالت را کاهش بدهند 
این تفرقه افکنی ها تــداوم پیدا می کند  و مــا به زودی در 
اثر شــکاف های قومیتی در ایران شاهد اتفاقات تلخ تری 
خواهیم بود. آنچه که در ورزشگاه غدیر خوزستان رخ داد 
در واقع برای ما هشــدار نبود چون هشدارها در طول همه 
این سال ها برای ما و مســئوالن مخابره شده است. شاید 
بهتر اســت بپذیریم که ما در طول همه این ســال ها این 
هشدارها را نشــانه خطرناکی ندیدیم. ســعی نکردیم این 
رفتارها و این بداخالقی ها در اســتادیوم ها را ریشه یابی یا 

آسیب شناسی کنیم. 
اتفاقی که در حال وقوع است اتفاق تلخ و خطرناکی 
است؛ تماشــاگر مشــکالت خودش را از بیرون ورزشگاه 
به داخــل ورزشــگاه مــی آورد. نمی خواهم تماشــاگر را 
تبرئه کنم به خصوص تماشــاگری که شــعارهای سیاسی 
و جدایی طلبانه می دهد. امــا بیایید از ابعــاد دیگر هم به 
ماجرا نگاه کنیــم؛ یک نقد منصفانه به مــن نهیب می زند 
که بگویم تنها تماشاگر مقصر نیست. فقط تماشاگران را 
متهم نکنیم. البته باز هم تاکید می کنم که این تماشــاگر 
یک جاهایی باید مــورد نقد جدی قرار بگیــرد اما در مورد 
آنچه امروز رخ می دهد نباید به عــده ای اجازه بدهد که باز 
هم از کلمات کلیشه ای مثل تماشــاگرنما استفاده کنند و 
سعی کنند صورت مساله را پاک کنند. اگر بخواهیم از این 

واژه ها استفاده کنیم به نوعی خودمان را فریب داده ایم. 
بنابراین مســائل مربوط بــه فوتبال کامال ممزوج شــده با 
مسائل ما در حوزه اجتماعی و اقتصادی. اما در این بخش 
اجازه بدهید بپردازم به واژه ای که از نظرم محترم اســت؛ 
کانون هواداران. واژه مودبانه ای هم هست. اما آنچه که 
در این جریان رخ می دهد چندان مودبانه نیست. شاهد رد 
و بدل شدن حق السکوت هایی هســتیم که میان بعضی 
از بازیکنان و لیدرها صورت می گیرد. حتی برخی مربیان 
یا مدیران هم در ایــن جریان نقش دارنــد. آنها به بعضی 
از این لیدرها حق الســکوت می دهند تا مبادا برایشان در 
طول فصل مشکلی ایجاد نشود. دامنه اختیارات این افراد 
آن قدر گسترده شد که امروز شــاهد یک لمپنیزم هستیم. 
لمپنیزم خطرناکی که امروز با بی احتیاطی خودش مساله 
وحدت ملی را زیر ســوال می برد و باعث می شــود برخی 
هواداران در ورزشــگاه های ما شــعارهای جدایی طلبانه 
سر بدهند. روی سخن من البته باشگاه خاصی نیست اما 
می خواهم بگویم برای ایــن کانون ها و برخی از این افراد 
چارچوبی تعیین نشد. در نتیجه برخی از اینها آن قدر پیش 
رفتند که بیایند در ورزشگاه ها تشنج و تفرقه ایجاد کنند. این 
داستان تلخی است برای فوتبال ما. اینکه فضای فرهنگی 
ما به سمت و سویی برود که تماشــاگران در مقام تخریب 
و تحقیر حریف بگویند زدی ضربتــی، ضربتی نوش کن. 
نه، این اختالف به جاهای خطرناکی می رسد. این جنگ 
یک ایرانی با ایرانی دیگر اســت. چه کسی ضربه می زند 
و چه کســی ضربه می خورد؟ این شــکاف هایی که ایجاد 
می شود بازتاب های وحشــتناکی در آینده خواهد داشت. 
آسیب های این تفرقه خیلی عمیق است. این واقعیت دارد 
که فوتبال در همه جای دنیا تنش زا است. این درست است 
که فوتبال در همه جای دنیا با شور و هیجان و رجزخوانی 
هواداران برای هواداران تیم رقیب شان گره خورده است. 
اما آن چیزی که امروز در فوتبال ایران شــاهد آن هستیم 
باعث شــده تا مقامات امنیتی و قضایی دست به کار شوند 
و در مقام برخوردهای بسیار محکم برآیند. چرا کارمان به 
اینجا رسیده؟ چون پیشگیری نکردیم. امیدوارم هفته نامه 
مثلث در این بــاره حتما با یک جامعه شــناس هم صحبت 
کند. چون آنچه که امروز در برخی ورزشــگاه های فوتبال 
ایران شاهدش هستیم در درون جامعه به تفرقه و شکاف 
قومیتی می انجامد و این بحث بســیار خطرناکی اســت. 
این شکاف ها باعث می شود زمانی که این مملکت نیاز به 
وحدت ملی داشت با مشکل مواجه شود. در چنین مقاطعی 
قطعا حســرت می خوریم که چرا امروز بی تفاوت بودیم و 
برای ایجاد وحدت و دوســتی در بیــن قوم های مختلف 

ایرانی کارهای مهم و اساسی نکردیم.
 فرامــوش نکنیم کــه اتفاقــات ورزشــگاه غدیر در 
شــرایطی رخ داده که ما هفته سوم را پشت سر گذاشتیم. 
ما 5 نماینده از خوزســتان در لیگ برتر داریم در حالی که 
تهران 4 تیم در لیگ برتر دارد. اگر قرار باشــد تنش میان 
تهرانی ها و خوزســتانی ها ادامه پیدا کنــد، واقعا اتفاقات 
بدتری رخ خواهد داد. یادمان نرود که ما مردم تهران باید 
در کنار مردم خونگرم و خوب خوزستان باشیم. آنها امروز 
با مشکالت بسیار زیادی دست به گریبان هستند. از آب و 
هوای غبارآلود گرفته تا مشکل کم آبی و مسائل معیشتی؛ 
همه و همه باعث شده تا خوزســتانی ها حال و روز خوشی 
نداشته باشند. باید همدردشان باشیم. باید با آنها همدلی 
کنیم. هوایشــان را داشته باشــیم. اگر امروز برای ایجاد 
وحدت میان قومیت های مختلف کار خاصی انجام ندهیم 
این اعتراض ها از درون استادیوم ها بیرون خواهد رفت و 
آن وقت کار ما برای مهار اختالف ها بسیار دشوار خواهد 
بود. امیدوارم شرایط در فوتبال ما به گونه ای پیش برود که 
در هفته های آینده شاهد آشــتی و وحدت میان قوم های 

مختلف باشیم، نه اختالف و درگیری.    

امیر حاج رضایی

کارشناس فوتبال
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خطر تاریخ سازی جعلی
عوامل خارجی در ایجاد شکاف میان قوم های ایرانی نقش پررنگی دارند

طی یکــی دو هفته اخیــر صحبت های زیــادی در 
مورد تعصبــات قومیتی مطرح شــده اســت. همین طور 
در مورد آفت های شــکاف های قومیتی نیز اظهاراتی در 
رسانه ها طرح شــده که همگی به جای خود محترم است  
اما اجازه بدهید بنده از این منظر وارد این بحث شــوم که 
اساسا در زمینه تعصبات قومیتی یک واقعیت وجود دارد؛ 
این تعصبــات از یک جایی بــه بعد در تاریخ مــا پررنگ تر 
شد و شــکل ناخوشــایندی به خود  گرفت.  مردم همیشه 
با خودشــان مهربــان بوده اند  و بین خودشــان مشــکلی 
نداشته  اند. شرایط کشور ما مثل کانادا یا آمریکای شمالی 
نیســت که مهاجران بســیار زیــادی دارد و خیلــی از این 
مهاجران از نظر تاریخی و فرهنگی با یکدیگر مشــکالت 
و دشــمنی دارند. نه، ایران این گونه نیست. درست است 
که ایران از قومیت های مختلف تشکیل شده  و مدت های 
بســیار طوالنی در درون این ســرزمین قوم های مختلف 
حضــور داشــته اند اما ایــن قوم هــا هرگز با هم دشــمنی 
نداشــتند. تاریخ دولت ها را که بررســی می کنیــم به این 
نتیجه می رسیم که اولین دولت تاریخی از آن ایران بوده 
است. ایران زمانی به دولت تبدیل شــده بود که اساسا در 
چین و هند دولتی در کار نبود. در واقع مفهوم این مســاله 
این است که ایران در عین کثرت داشتن وحدت داشته. در 

دوره هخامنشی این موضوع به شکلی جدی وجود داشت. 
یعنی همه قوم ها به یک سازه وفادار بودند. تا اواخر دوره 
قاجار این وضعیت در ایران وجود داشــت. یک نوع ثبات 
حاکم بود و همه قوم ها متحد با یکدیگر و در کنار هم بودند. 
حتــی در دوره قاجار که برخــی تغییرات جــدی برای این 
سرزمین پیش آمد، این ملت بود که اتحاد خودش را حفظ 
کرد. ملت همیشــه متحد بوده. هرگاه دولت سقوط کرده 
ملت سعی کرده اتحاد خود  را بیشــتر حفظ کند. اما آنچه  
باعث شده این اتحاد به هم بخورد و تفرقه میان قومیت ها 
شکل بگیرد عوامل خارجی است. اولین بحث قومیتی با 
ورود اتحاد جماهیر شوروی به این موضوع ایجاد شد. آنها 
سیاســت خاصی  پیش گرفته بودند. قصد داشــتند ایران 
را درست مثل شــوروی تجزیه کنند. بنابراین تقسیم بندی 
خودشان را به طور غیرمستقیم دنبال می کردند. به دنبال 
فرقه دموکــرات بودند. همین طــور به دنبــال جمهوری 
مهاباد بودنــد. بنابراین تا زمانی که عامــل خارجی در کار 
نبود مشکلی وجود نداشت. اما به مرور این عوامل خارجی 
ســعی کردند در داخل ایران برای خودشــان پایگاه  هایی 
ایجاد کنند. گروه هایی که ماموریت داشته و دارند که برای 
تعصبات قومیتی بهانه سازی یا حتی تاریخ سازی کنند. این 
افراد ماموریت دارند که برای قومیت های مختلف در درون 
این کشور دشمن تراشــی کنند و به عنوان مثال تبریزی ها 
را مجاب کنند که تهرانی ها با شــما مشکل دارند. یا اینکه 
خوزســتانی ها را قانع کنند که نباید با فارس ها رابطه خوبی 
داشته باشــند. این بحث ها خوراک فکری توده ها است. 
اما توده پروری نیازهایی دارد. انگیزه هایی باید شکل بگیرد 

که این توده ها به راهی که این افــراد می خواهند هدایت 
شوند. در نتیجه این جریان فکری در درجه اول قوم های 
مختلف را به سمت و سوی احساساتی شدن سوق می داد. 
اما چگونه؟ به این افراد گفته می شــود کــه فالن قوم به 
شما فحاشی کرده و حاال شما باید نشان بدهید که چیزی 
از آنها کمتر ندارید. شــما باید انتقام بگیرید و حق دشمن 
را کف دســتش بگذارید. اما در چه محلــی؟ کجا بهتر از 
استادیوم های ورزشی؟ جایی که احساسات و هیجان ها 
در باالتریــن حد خــود  قــرار دارد. اســتادیوم ها همواره 
ظرفیت باالیــی دارند تا افــراد در آنجا دســت به کارهای 
خشونت آمیز بزنند. اســتادیوم ها به دلیل اینکه فضایی به 
شدت احساسی را ایجاد می کنند باعث می شوند که افراد 
به راحتی به خودشان اجازه بدهند به یکدیگر توهین کنند. 
در یوگســالوی این اتفاق بــه تندترین شــکل ممکن رخ 
داد. جنگ قومیتی به صورت ماکتی از استادیوم ها شروع 
شد. کروات ها و صرب ها به شــدت علیه یکدیگر بودند. 
به یکدیگر فحــش می دادند و فضای خشــونت آمیزی را 
ایجاد کرده بودند. این موضوع در ســال 88 به سرعت در 
ایران شکل گرفت. آنهایی که به دنبال ایجاد شکاف میان 
قوم های مختلف در ایران بودند ســعی کردند از تبریز این 
داستان را شروع کنند. هواداران تراکتورسازی را به شدت 
تحریک کردند و به آنها خوراک غلط فکری دادند. به آنها 
گفتند تهرانی ها و به طور کلی مرکز با شــما مشــکل دارد 
و شــما باید مقابل اینها بایستید. متاســفانه این جریان به 
درستی کنترل نشد. عده ای گمان می کردند که باید با این 
جریان مدارا کنند. غافل از اینکه ادامه این روند شــرایط 
را به شــدت برای همه ســخت می کرد. اما چــه اراده ای 
باید شــکل بگیرد که در فوتبال ایران این شــکاف ها هر 
روز عمیق و عمیق تر نشــود؟ باید بگویــم وزارت ورزش و 
فدراسیون فوتبال برای مهار چنین وضعیتی هیچ اراده ای 
ندارند. شاید توانمندی اش را داشــته باشند اما حتم دارم 
که هنوز اراده اش را ندارند که برابر شــکاف های قومیتی 
که اخیرا هم در فوتبال ایران تشــدید شده است، بایستند 
و یک بــار برای همیشــه تکلیف تیم هایی که شــعارهای 
جدایی طلبانــه یا سیاســی ســر می دهند را روشــن کنند. 
هوادارانی که به استادیوم ها می آیند به شدت مستعد این 
هستند که احساساتی شوند و دست به کارهای خطرناک 
بزنند. بنابراین دشمن در جایی که می بیند خالء یا کاستی 
یا ناآگاهی وجود دارد وارد می شــود و تماشاگران را آماده 
اقدامات خطرناک و پیش بینی نشده می کند. در این راستا 
شــاهد بوده ایم که ویدئوهای جعلــی و صداگذاری های 
حرفــه ای روی ایــن ویدئوها صــورت گرفته تــا مثال به 
خوزســتانی ها بگوینــد تهرانی هــا در ورزشــگاه آزادی به 
عرب زبان ها فحاشی کرده اند و حاال وقت انتقام است. باید 
بپذیریم تا زمانی که نهادهای مســئول نسبت به این گونه 
رفتارها بی تفاوت هســتند اتفاق خاصی رخ نخواهد داد و 
آسیب ها و خطرات بر قوت خود باقی است. همه ما ایرانی 
هستیم. عرض کردم که ملت ما همیشه در کنار هم بوده 
و همه ما زندگی مسالمت آمیزی با هم داشته ایم. بنابراین 
دستگاه ها و مقامات مسئول باید سعی کنند فضا را به سمت 
و ســویی ببرند که فوتبال به محیط ســالمی تبدیل شود؛ 
محیطی که در آن خبری از تســویه حســاب های قومیتی 
نیســت. همه ما باید کمک کنیم که شکاف های قومیتی 
در کشورمان ایجاد نشود یا اگر این مساله کمی پیش رفته 
اســت، در همین شــروع کار با آن مواجهه درستی داشته 
باشــیم و به قوم های مختلف آگاهی و اطالعات درســت 
بدهیم. به آنها بگوییم که سر دادن شعارهای جدایی طلبانه 
تا چه حد می تواند آینده این سرزمین را به مخاطره بیندازد. 
امیدوارم در هفته های آینده فوتبال به محلی برای همدلی 
و اتحاد مردم شهرهای مختلف ایران تبدیل شود نه محلی 

برای فحاشی و سنگ پراکنی علیه یکدیگر.

ساالر سیف اللهی

پژوهشگر مسائل قومی

مثلث  |  شماره 60409



فرصتی برای بازسازی اعتماد هواداران
مسئوالن ورزش درباره شکاف قومیتی در فوتبال پاسخگو باشند

اتفاقاتــی کــه در برخی ورزشــگاه های کشــورمان 
رخ داده تاســف برانگیز اســت. ابراز تاســف  ها اما چقدر 
سازنده اند؟ محکوم کردن هوادارانی که شعارهای تندی 
ســر می دهند و خواهان تسویه حســاب بــا قومیت های 
دیگر ایرانی هستند تا چه حد از شکاف قومیتی پیشگیری 
می کند؟ درباره این موضوع یعنی شکاف قومیتی در ایران 

بحث های بسیار زیادی مطرح شده است. 
جامعه شناســان و تاریخ نویسان از منظری مشخص 
و البته تحلیل گران سیاســی نــوع دیگری بــه این ماجرا 
نگاه می کنند. شــاید با خودمان بگوییم هر جــا تنوع نژاد 
وجود دارد به طــور طبیعی تنش هایی هم در کار اســت و 
چالش هایی برای ایجاد وحدت خود را نشــان می دهد اما 
چرا طی ســال های اخیر این تنش  ها پیدا و پنهان شــکل 
جدی تری به خود گرفته اســت؟ چرا در فوتبال؟ جایی که 
مخاطب آن جوانان ایرانی هســتند؛ جوانانی که به شدت 
به تیم های محبوب خودشــان عالقه و تعصــب دارند و با 
بردهای تیم شان امید و انگیزه می گیرند و با باخت هایش 

مایوس و سرخورده. 
جوانانــی کــه از مشــکالت مختلف رنــج می برند؛ 
بیکاری، نبود امکانات رفاهی و تفریحی و خیلی مشکالت 
دیگر که نیازی به لیست کردن شان وجود ندارد. بنابراین 
نمی توانیم ســاده به ماجراهای اخیر نگاه کنیم. چرا این 
شــکاف قومیتی یا بهتــر بگویم این تسویه حســاب های 
قومیتی حاال در شرایطی شکل تندتری به خود گرفته که 
ایران در سخت ترین و حساس ترین شرایط اقتصادی خود 
قرار دارد؟ چرا در مقاطعــی که ثبات در حوزه های مختلف 
وجود داشــت این شــکاف  ها عمیق و عمیق تر نمی شد؟ 
ســوال های زیادی وجود دارد. اما چه کســی باید به این 
ســواالت پاســخ بدهد؟ چه کسی مســئولیت آنچه  امروز 
در استادیوم های ورزشــی می گذرد را بر عهده می گیرد؟ 

تجربه نشان داده که هرگاه در اســتادیوم های شهرهای 
مختلف مشــکل یا مســاله ای حاد رخ داده اســت، هیچ 
یک از مسئوالن اشتباه خود را قبول نکرده اند. برنامه های 
زیادی از نود را به خاطر داریم که فرمانداران و استانداران 
یا نماینده های فدراسیون فوتبال یا هر مقام مسئول دیگری 
خیلی راحت تقصیرها درباره تنش به وجود  آمده را به گردن 
دیگری انداخته. آن قدر این شانه خالی کردن  ها ادامه پیدا 
کرده تا امروز در فوتبال ایران شاهد بروز رفتارهایی بسیار 
تند و زننده هســتیم. رفتارهایی که کامال مشخص است 
ریشه در ناآگاهی برخی تماشاگران فوتبال دارد. اما جالب 
اینجا ســت که ما به عنوان افرادی که در این باشــگاه  ها 
مســئولیت داریم هرگز بــه خودمان نهیــب نمی زنیم که 
رفتارهای غلط هواداران خــودی را تقبیح کنیم. به همین 
دلیل است که ســرمربی اســتقالل اهواز بعد از اتفاقاتی 
که جز خون و خشونت و هنجارشــکنی در ورزشگاه غدیر 
چیز دیگری نبود، در نشســت خبری پا روی پا می اندازد و 
می گوید تماشاگران ما ســنگ تمام گذاشتند و من از آنها 

تشکر می کنم. 
اینجا ســت کــه حســرت داشــتن مایلی کهن  ها به 
سراغ مان می آید؛ وقتی روی نیمکت گهر دورود نشست و 
مقابل فحاشی تماشاگران تیمش به داور بازی ایستاد، بر 
سرشان فریاد کشید، قهر کرد  و گریه کرد. فریاد زد که این 
فوتبال را نمی خواهم. کدام یک از مربیان باشــگاه های 
ما تاکنــون این گونه رفتار کرده انــد؟ کدام یک از مدیران 
باشــگاه  ها تاکنــون به جنگ بــا شــعارهای جدایی طلبی 
رفته اند؟ امروز همه آنهایی که مدعی اند به بهترین شکل 
ممکــن ورزش و به خصوص فوتبــال را اداره کرده اند باید 
پاســخ شــعارهای تند سیاســی در اهواز را بدهند. امروز 
وزیر ورزش باید پاسخگو باشد که چرا دولت یک بار برای 
همیشه دست از سر استقالل و پرســپولیس برنمی دارد. 
مگر نه اینکه وزیر ورزش وظایفی در گســتره یک کشــور 
دارد؟ با ایــن اوصاف چرا بایــد رئیس مجمع دو باشــگاه 
تهرانــی وزیر ورزش باشــد؟ چرا این باشــگاه  ها همچنان 
باید چشم به کمک های دولتی داشته باشند؟ امروز تبریز 
و خوزســتان و دیگر شــهرهایی که اســیر دام اختالفات 

قومیتی شده اند چگونه باید توجیه شــوند که تبعیضی در 
کار نیست؟ اگر وزارت ورزش و مسئوالن فوتبال ایران به 
دنبال مبارزه یا پیشــگیری از بروز شــکاف قومیتی هستند 
باید قبول کنند که برنامه ریزی شــان در تمام این ســال  ها 
غلط بوده اســت. باید بپذیرنــد که ایجاد محیط ســالم و 
فرهنگی در ورزشگاه ها، احترام به رقیب، ایجاد کانون های 
هواداری حرفه ای، تعامل ســازنده میان باشگاه  ها برای 
ارتقای ســطح فوتبــال ملی و همــه آن چیزی کــه امروز 
مدیران فوتبــال ما تنهــا ادعایش را یدک می کشــند، در 
گرو اصالحاتی اساســی در درون سیستم است. سیستم 
فوتبال ایران سال  ها  ست که جز تنش میان هواداران چیز 
دیگری ایجاد نکرده. مدیران فوتبال اساسا درک درستی 
از جریان هواداری در فوتبال ایران ندارند. آنها با خودشان 
این طور فکر می کنند که اگر هــواداران خطایی مرتکب 
شدند بالفاصله باید محروم شــان کرد تا بار دیگر خطای 
خود را تکرار نکنند. نمونه این برخوردهای قهری و البته در 
بیشتر موارد تبعیض آمیز آن قدر زیاد است که باعث شده تا 
برخی جریان های سیاســی معاند به راحتی از این روزنه  ها 
ورود و  بین اقوام مختلف در کشورمان تفرقه ایجاد کنند. 
شعارهای جدایی طلبانه یا سیاســی در محیط ورزشگاه  ها 
هرگز قابل دفاع نیســت و باید مقابل این افراد ایســتاد اما 
این جریان چگونه باید ناکارآمد شــود؟ آنچه اهمیت دارد 

آگاهی بخشی به همه تماشاگران فوتبال است. 
این تماشاگران نشان داده اند که در لحظات مهم و 
حساس تاریخی چگونه یکصدا نام ایران را فریاد زده اند. 
هواداران فوتبال در هر شهری که باشند همیشه پای وطن 
خود ایســتاده اند. کســی جز نام ایران نمی شناسد. حتی 
اگر عده ای ســعی کرده اند حرکت این جریــان را متوقف 
کنند بالفاصله هضم شده اند، چون تفرقه و فریب بر ایران 
کارگر نمی افتــد. باید دوباره فکر کنیــم. آیا تصمیم هایی 
که تا کنون در عرصه ورزش اتخاذ شده به نفع اتحاد ملی 
بوده یا در طول این راه اشــتباهات زیادی داشــته ایم؟ آیا 
در همه شهرها به نسبت مســاوی امکانات ورزشی تقسیم 
شده یا نفوذ برخی  ها برای جذب این امکانات بیشتر بوده؟ 
سوال  ها زیاد اســت. افرادی که باید پاســخگو باشند اما 
شاید اراده ای برای حل این مشکل ندارند. مشکلی که در 
هفته ســوم رقابت های لیگ برتر یعنی در آغاز راه فوتبال 
داخلی ایجاد شده و خیلی  ها را نگران کرده است. نگرانی 
به این خاطر که مبادا شــکاف قومیتی در استادیوم  ها به 
خشونت هایی فراتر از آنچه  در غدیر اهواز دیدیم، بینجامد. 
نبایــد فرصت بازســازی اعتمــاد همه هــواداران در همه 

شهرهای ایران  از دست برود.

مهدی ربوشه

دبیر گروه ورزش 
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شنبه

دوشنبهیکشنبه 

آیین پایانی سیزدهمین جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد برگزار شد. در این دوره از 
جشنواره، نمایش »پمپ« به کارگردانی یونس صحرارو از استان کردستان رتبه نخست بهترین 
گروه نمایشی سیزدهمین جشنواره تئاتر مردمی »بچه های مسجد« را به دست آورد. همچنین 
نمایش »شبی که دلی شکست« به کارگردانی حسن رهنماآذر از استان اردبیل رتبه دوم بهترین 
گروه نمایشی را به دست آورد. رتبه سوم نیز به تئاتر »آن سوی رویا« به کارگردانی حنانه خاتونی مال 
رسید. همچنین جایزه ویژه »فرج الله سلحشور« هم به گروه نمایش »شبی که دلی شکست« به 
کارگردانی محمد رنجبران از استان بوشهر اهدا شد. کانون کارگردانان سینما با انتشار اطالعیه ای 
نسبت به ورود پول های مشکوک به سینما هشــدار داد. در بخشی از این بیانیه  آمده است: »در 
حالی که بسیاری از فعالیت های فرهنگی و هنری مؤثر و موجه و به خصوص آثار سینمایی به دلیل 
مشکالت مالی تعطیل می شوند یا به سرانجام مطلوب نمی رسند، اهالی زحمتکش سینمای ایران 
ناظر ورود پول های کالنی از منابع نامشخص و بعضاً دارای شبهه به حیطه پاک اقتصاد سینمای 
ایران هستند. نتیجه مستقیم و مخرب حضور این منابع مادی بی حدومرز، به ارتقای بی منطق 
و کنترل نشده بودجه های ساخت فیلم ها و به خصوص بودجه ساخت مجموعه های داستانی در 
قالب شبکه های نمایش خانگی منجر شده است و متأســفانه باید اذعان کنیم که دستمزدهای 
نجومی بازیگران این آثار، بخش اصلی این ریخت و پاش های غیرضروری را تشکیل می دهد.« 
دومینوی رسوایی در هالیوود کیسی افلک را وادار به اعتراف کرد. این کارگردان و بازیگر برنده 
اسکار سینمای آمریکا بعد از مدت ها سکوت در مورد اتهامات رسوایی اخالقی مطرح شده علیه 
خودش صحبت کرد. این بازیگر 42ساله که دو سال پیش جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول 
مرد را برای بازی در فیلم »منچستر بای د سی« دریافت کرده بود، سال گذشته با اتهامات رسوایی 

اخالقی رو به رو و حتی از شرکت در مراسم اسکار گذشته هم منع شد.

دونالد ترامپ در واکنش به نویسنده کتابی که با ارائه اسناد او را نژادپرست معرفی کرده 
است، وی را »آشغال« خطاب کرد! گزارشــگران از ترامپ که در حال بازی گلف بود در مورد 
واکنش او به ادعاهای خانم اوماروسا در کتاب جدیدش جویا شدند که ترامپ در پاسخ گفت: 
»آشغال. او یک آشــغال بی سر و پاســت.« کتاب »بدون تعادل روحی« قرار است به زودی 
منتشر شود اما برخی از مطالب این کتاب از قبل توسط برخی رسانه ها منتشر شده و برای کاخ 
سفید و شخص دونالد ترامپ چالش برانگیز شده است. َمنیگالت نیومن در کتابش می گوید که 
ترامپ نژادپرست است و ادعا می کند که نوار صوتی از او دارد که به کرات از الفاظ نژادپرستانه 
استفاده کرده است. با وجودی که خانم نیومن هنوز مدرکی و شــهودی مستقیم ارائه نکرده 
لیکن او سه منبع را بدون عنوان نامشان گواه بر وجود این نوار صوتی ذکر کرده است. مسابقات 
فوتسال قهرمانی باشگاه های آســیا با قهرمانی نماینده کشــورمان به پایان رسید. تیم های 
»مس سونگون ایران« و »تای ســون نام ویتنام« در دیدار فینال مسابقات فوتسال قهرمانی 
باشگاه های آسیا، به مصاف هم رفتند که این بازی با برتری 4  بر 2 مس سونگون و قهرمانی این 
تیم خاتمه یافت. این قهرمانی وقتی شیرین تر می شود که بدانیم در همان روزهایی به دست 
آمد که به گونه سالروز زلزله تلخ و مصیب بار ورزقان محسوب می شود، شاید این قهرمانی شادی 
ققنوس واری است که از درون آن آوارها به دست  آمده اســت. عکس روز را از ترکیه انتخاب 
کرده ایم پس از آنکه آمریکا اعالم کرد که تعرفه فوالد و آلومینیوم وارداتی از ترکیه را دو برابر باال 
می برد، سقوط ارزش لیر در برابر دالر شدت گرفت. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه 
روز جمعه از مردم این کشور خواست تا طال و دالر خود را به لیر تبدیل کنند. مردم آنکارایی ها هم 

در حمایت از منافع ملی، برای فروش طالهایشان پیشقدم شدند.

حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر برای ســفر بــه حج تمتع در نوبت انتظار هســتند که 
اعزام این تعداد متقاضی حدود ۱۳ ســال طول می کشــد.«  حمید محمدی، رئیس سازمان 
حج و زیارت درباره این موضوع و خدمات ارائه شده گفت: »باید ببینیم که خدمات ارائه شده 
در دو دهه گذشته چگونه بوده اســت و خدمات آینده چگونه باید باشد. یکی از مشکالتی که 
در گذشته وجود داشته بحث ثبت نام زائران در سال های ۸۵ و ۸۶ بوده یعنی با وجود اعزام به 
اندازه تعیین شده زائران، در نوبت انتظار چیزی حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر وجود دارند 
که چندین سال انتظار را بیشتر می کند.« فیلم »مگ« در اولین هفته اکران خود در سینماهای 
جهان به فروشی بالغ بر ۱4۱ میلیون دالر دست یافت تا در رتبه نخست گیشه هفتگی سینما قرار 
گیرد. فیلم اکشن و علمی-تخیلی »مگ« به کارگردانی »جان ترتل تاب« و بازی »جیسون 
استتهام« در نقش اصلی در اولین هفته نمایش، در گیشــه بین المللی به فروش ۹۱ میلیون 
دالری از محل 42 کشور جهان دست یافت.  یکی قصه پر از آب چشم، قصه همین دو نوجوان 
یزدی است؛ دو نوجوانی که همه آرزوهایشان با پیکر عزیزشــان در غربت غرق شد. ماجرا را 
که می دانید البد ۳2 بازیکن عضو یک مدرسه فوتبال در قالب دو گروه 2۰ و ۱2 نفره به همراه 
توری گردشگری و به بهانه برگزاری اردو در گرجســتان چند روز پیش راهی این کشور شدند، 
اما در اتفاقی تلخ 2 نفر ازاعضای این مدرسه فوتبال  در رودخانه ای در گرجستان غرق شدند. 
محمدحسین ورمزیار و امیرمحمد کاربخش دو کودکی هســتند که در این حادثه جان خود را 
از دســت داده اند. آنچه در برنامه نود اشک را شدت می بخشید، انشــایی بود که امیرمحمد 
کاربخش درباره آینده نوشــته بود، او که عاشــق فوتبال بود، عاشــق وحید امیری و فوتبال را 

بهانه ای برای شوق می دید... روحش شاد.

روزانهها
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سه شنبه 

فیلمبرداری »ماجرای نیمروز 2« به کارگردانی محمدحسین مهدویان از هفته قبل در سکوت خبری آغاز شده است. این فیلم  با بازی 
الناز شاکردوست جلوی دوربین رفته است. الناز شاکردوست در این فیلم نقش یک نیروی امنیتی ام آی۶ را بازی می کند که در زمان جنگ 
تحمیلی در ایران نفوذ کرده است. شنیده می شود که الفی الن، بازیگر مشهور انگلیسی نقش همسر الناز شاکردوست و سفیر انگلیس در 
عراق را بازی می کند. احمد مهرانفر و بهروز شعیبی هم به زودی جلوی دوربین می روند. »محمد عبادی«، دوبلور پیشکسوت  هفته گذشته 
 پس از تحمل یک دوره بیماری و بر اثر ایست قلبی در بیمارستان فیروزگر تهران جان به جان آفرین تسلیم کرد. محمد عبادی متولد سال 
۱۳2۶ در شهر تهران است و از 2۵ سالگی وارد عرصه دوبله شده بود و  نقش های مختلفی در فیلم های سینمایی و سریال های تلویزیونی 
از جمله »ناوارو« در نقش اوکلند، »جنگجویان کوهستان« در نقش شی چن، »از سرزمین شمالی« در نقش تام، »کاراگاه و رکس« در 
نقش های مختلف، »شرلوک هلمز« در نقش های مختلف، »لوک خوش شانس« در نقش بوشوگ و... را گفته بود. یک اتفاق جالب هم 
برای محمد صالح، ستاره مصری و دوست داشتنی تیم لیورپول رخ داده، پربازدیدشدن یک ویدئو در فضای مجازی باعث شد که پلیس 
شهر لیورپول او را احضار کند. این فیلم نشان می داد که صالح   در هنگام ترافیک داشت با موبایل خود صحبت می کرد. محمد صالح، 
در حالی که پشت فرمان بود، تلفن همراهش را در دست گرفته بود و با آن کار می کرد. هواداران امیدوار بودند که او شیشه ماشین را پایین 
بدهد ولی تمرکز صالح شدیدا روی تلفنش بود. عکس روز به سرزمین وحی در آستانه مناسک حج اختصاص دارد؛ این روزها مکه مکرمه 

با ورود هزاران نفر از زائران بیت الله الحرام از سراسر نقاط جهان حال و هوای دیگری دارد.

چهارشنبه

فرزند ضیاءالدین ُدری، کارگردان نام آشنا که خاطره »سریال کیف انگلیسی« او از خاطره ها پاک ناشدنی است، درباره آخرین 
وضعیت درمانی پدرش گفت: »به واسطه وضعیت روحی و مشکالتی که در حال حاضر وجود دارد من و خانواده ترجیح می دهیم 
این روزها چندان در قبال وضعیت پدر با کسی صحبت نکنیم. هم اکنون حال پدرم چندان خوب نیست. من، خانواده و در کنار ما 
پزشکان تمام تالش مان را برای بهبود وضعیت پدر و بازگشت او به وضعیت عادی انجام می دهیم.«، متاسفانه جواد خیابانی مجری 
و گزارشگر فوتبال تلویزیون هم به دلیل مشکلی که برایش پیش  آمده برای مداوا به بیمارستان رفته. او به دلیل زمین خوردن دچار 
آسیب دیدگی و مشکل می شود و به همین دلیل برای مداوا به بیمارستان می رود. آن طور که خود او گفته، باید تحت عمل جراحی 
قرار بگیرد: »عمل جراحی سختی دارم و شاید در حین عمل از دنیا بروم. مردم ایران مرا ببخشند که سال هاست آزارشان داده ام.« 
دعا کنیم  حال هر دوی این عزیزان به سوی بهبودی رود. شهر کرج صاحب یک رکورد عجیب شد. محمدرضا احمدی نژاد که پس 
از استعفای »اصغر نصیری« از فروردین به عنوان سرپرست شهرداری کرج انتخاب و سپس به عنوان گزینه شهرداری کرج مطرح 
شد از ادامه سرپرستی شهرداری انصراف داد. بنابراین  این شهر برای چهارمین بار طی یک سال باید وارد روند انتخاب گزینه ای 
برای شهرداری شود. عکس روز از گزارش تصویری خبرگزاری فارس از دریاچه ارومیه است ؛ با فرارسیدن فصل گرما گردشگران 
بسیاری ضمن سفر به مناطق شمال غرب کشور به دریاچه ارومیه آمد و با آب تنی در آن عالوه بر تحمل گرمای شدید این روزها، از 
خواص درمانی آب دریاچه نیز بهره مند می شوند. با وجود خشکسالی های پی درپی و روزافزون در دریاچه ارومیه، زیبایی رنگ سرخ 
آن در فصل تابستان، باعث می شود طبیعت دوستان کماکان به دریاچه ای که روزگاری دومین دریاچه آب شور دنیا بوده سفر کنند.

آنالین

عکس خاص در اینستاگرام ده نمکی

توصیه مهم پرستویی

محسن رضایی در حرم رضوی

نگاه سردار آزمون به فرشته اش

واکنش وحید امیری به انشای کودک مرحوم یزدی

63 شماره 409   | مثلث  



اکران
روایت ابوقریب  

درباره یکی از بهترین فیلم های دفاع مقدسی 

»گردان عمــار را برگردانیــد به تنگــه ابوقریب« این 
پیام یک خطی روایت یک حماســه اســت، برای درک این 
حماسه باید به سال ۶7 و یک مکان خاص بازگشت ؛  »تنگه 
ابوقریب« نام تنگه ای بسیار استراتژیک است که در منطقه 
فکه )شمال غرب خوزستان( واقع اســت. در این واقعه که 
پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ توســط ایــران رخ داد، عراق 
در ســال ۶7 به این تنگه حمله کــرد. رزمنــدگان ایرانی در 
آن بازه زمانــی همه درگیر بودند؛ یک ســری از رزمندگان در 
شــمال غرب  و گروهی دیگر در شــلمچه و جزیره مجنون. 
در آن زمان رزمندگان گردان عمار یاســر لشــکر 27 محمد 
رســول الله)ص( تهران تازه از خط پدافندی برگشته بودند 
و به آنها مرخصی داده شــد تا به تهران بازگردند. رزمندگان 
خود را برای رفتن به تهران  آمده کرده بودند و حتی بلیت قطار 
هم در دستانشان بود. در آن زمان قطارهای اندیمشک بعد 
از ظهر به  سمت تهران حرکت می کرد. از طرف فرماندهی 
ابالغ می شود که گردان عمار برای مقابله با عراق اعزام شود، 
اطالع می دهند که گردان عمار آماده شده اند که مرخصی 
بروند! رزمندگان گردان عمار به پادگان دوکوهه برمی گردند 
و به ســرعت تجهیز می شــوند و با کامیون عازم خط مقدم 
می شــوند. در این عملیات گردان عمــار به تنهایی مقابل 
یک لشکر زرهی عراقی ایستاد و نیمی از این گردان به علت 
تشنگی به فیض شهادت نائل شــدند. این داستان بن مایه 
ســاختن یکی از فیلم های خوب دفاع مقدسی در سینمای 

ایران شده است.
فیلم سینمایی »تنگه ابوقریب« هشتمین ساخته بهرام 
توکلی  است.   »تنگه ابوقریب« در کنار بمب؛ یک عاشقانه 

با  ۱۱ نامزدی سیمرغ بلورین پیشــتاز جشنواره سی وششم 
شدند. این فیلم با دریافت شش ســیمرغ بلورین بیشترین 
سیمرغ از جمله سیمرغ بهترین فیلم، بهترین بازیگر نقش 
اول مرد و بهترین کارگردانی را دریافت کرد. تنگه ابوقریب 
متفاوت ترین فیلم بهرام توکلی و بهترین اثر اوست. دیدن 
چنین فیلمی  از کارگردانی با سابقه فیلم های ساده و عمدتا 
با تم هــای اجتماعی یــا درون گرایی فــردی، کامال بیننده 
پیگیر ســینما را شــگفت زده می کند. تنگه ابوقریب فیلمی  
اســت نه متکی به جذابیت های ذاتی داستان، بلکه متکی 
به درام حاصل از به تصویر کشیدن درست اتفاقات میدانی 
و ارتباط آنها با شــخصیت ها و دراماتیزه کــردن این کلیت 
صحنه ای به صورت باورپذیر و گه گاه مسحورکننده است. 
فیلم از شعارزدگی که در نگاه اغلب فیلمسازان جنگی ایرانی 
مشهود است و حتی به فیلم های غیرجنگی شان نیز سرایت 
کرده، فاصله دارد و مبارزان وطن در یک تصویر بزرگ همگی 
انسان های معمولی هستند که دغدغه های زمینی دارند؛ اما 
در بزنگاه انتخاب، به ســادگی خانه و کاشانه را رها می کنند 
و برای »دفاع« از این سرزمین و مردمش، هم جهت با مرز 
ایران می شوند. تنگه ابوقریب  به جهات فنی و تکنیکی فیلم 
خوب و متفاوتی در سینمای دفاع مقدس محسوب خواهد 
شد. مخاطب خود را در فضای سخت و دشوار جنگ حس 
می کند. شاید پیام اصلی فیلم را باید در پایان بندی آن دید؛ 
پایان بندی فیلم که تفنگ بر دوش نوجوان بود و استوار قدم 
می زد و درواقع این پیام را داشــت که اگر همرزمانش شهید 
شده اند، تفنگ بر دوش نسل بعدی برای مقاومت هست، 

پایان  بندی بسیار خوبی که فیلم را به انتها می رساند.

نگاه کارگردان

   عالقه به ســینمای جنگ در من از 
سالیان دور وجود داشته  اما فرصت مناسبی 
به دست نیاوردم تا اینکه »تنگه ابوقریب« 
را ســاختم. هــر فیلمســازی دوســت دارد 
تجربه ای در حوزه فیلمسازی جنگ داشته 
باشد. سن من به گونه ای نبوده که جنگ را 
از نزدیک حس کرده باشم  اما سعی کردم با 
هر کسی که با این واقعه در ارتباط بوده است 
صحبت کنم و از آن دوران مســتنداتی را به 

دست بیاورم.

    بزرگ تریــن منبع برای بازســازی 
صحنه های جنگی مستندهایی است که در 
دسترس اســت .  ما تکیه مان بیشتر به آن 
مستندها بود. ناخودآگاه دیدن فیلم های روز 
سینمای دنیا بر ذهن هر کارگردانی تأثیرگذار 
اســت اما من تالش کردم تــا فضای بومی 
جنگ مان حفظ شــود و تکیه بــر فیلم های 

مستند باشد.

    تحقیقاتی که برای این فیلم انجام 
شــد  در دو بخش میدانــی و مصاحبه بود. 
این روز که در فیلم نشــان داده شد، آن قدر 
وقایع گســترده ای داشــت که هیچ فیلمی 
نمی تواند به طور کامل آن را نشــان دهد. تا 
امروز سه رمان درمورد آن نوشته شده است. 
ما تالش کردیم کلیات مستند این یک روز و 
نیم در فیلم حفظ شــود و قصه بر مبنای آن 

پیش برود.

    ما طوالنی تریــن جنگ این دوران 
را به مدت هشت سال تجربه کرده ایم و باید 
این ســینما در برنامه ریــزی کالن فرهنگی 

مورد ارزیابی درست قرار گیرد.

    بــرای مــن از روز اول »تنگــه 
ابوقریب« تالش برای واقعی نشــان دادن 
جنگ بود، به نحوی که تماشــاچی را وسط 
میدان جنــگ قــرار دهیم و می خواســتیم 
براساس مستندات و شــنیده ها تماشاچی 
را با مفهوم واقعی جنگ و لحظات آن دوران 

آشنا کنیم.

*به هیــچ عنــوان پرچمدار ســینمای دفاع 
مقدس نیســتم و چنین ادعایی هم ندارم. 
پرچمداران سینمای دفاع مقدس اشخاص 
دیگری هستند. به عنوان تازه وارد در عرصه 
ســینمای دفاع مقدس امیــدوارم اتفاقات 
خوبی در این گونه از سینما بیفتد. سینمای 
دفاع مقدس  را به شــدت دوست دارم  مورد 
عالقه ام است. امیدوارم دوباره اتفاقی مثل 
ابوقریب بیفتد و تجربه کارگردانی فیلمی با 

موضوع دفاع مقدس را داشته باشم.

بهرام توکلی

بازتاب ها

     مهدی پاکدل )بازیگر(: در اکران مردمی فیلم »تنگه ابوقریب« دختر خانمی که متولد ســال هشتاد بود 
به من گفت: »من بعد از دیدن این فیلم جنگ هشت ساله را به عنوان بخشی از هویت ملی ام پذیرفتم.« فکر 
می کنم این هدف اصلی فیلم بود. کار من هم در این فیلم خیلی عجیب بود و واقعا یک کار بازیگری نبود، بلکه 
حقیقتا خود جنگ بود. بارها این فیلم را تماشــا کردم و همیشــه از دیدن جوان هایی که رشید بودند و غیرت 

داشتند، منقلب شدم . کاش ذره ای از این غیرت را بعضی ها االن داشتند.

     حمیدرضا آذرنگ )بازیگر(: حضور من در این فیلــم از نگاه اول به خاطر فیلمنامه و بعد از آن ســاختار و 
گروه حرفه ای بود که در کنار یکدیگر به تولید اثری همچون »تنگه ابوقریب« منجر شد. تاثیراتی که جنگ 
در جهان داشته همواره موحش و دردناک بوده و خواهد بود. امروز در جهان همچنان جنگ قربانیان فراوانی 
را می گیرد و از نظر من مسئولین فرهنگی ما باید در نشــان دادن تصویری درست از زمان دفاع مقدس بیش 

از پیش کوشا باشند.
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شجره طیبه 
آیین رونمایی از کتاب الف الم خمینی 

خواندنی

آیین رونمایی از کتــاب »الف   الم خمینی« نوشــته 
هدایت الله بهبودی با حضور حجت االسالم والمســلمین 
پورمحمدی، دبیر کل جامع روحانیت مبارز، حجت االسالم 
علی اکبر ناطق نوری، عضو مجلس خبرگان رهبری، نیکنام 
حســینی پور، مدیرعامل موسســه خانه کتــاب، مرتضی 
سرهنگی مدیر دفتر ادبیات پایداری حوزه هنری، علیرضا 
کمــره ای و گلعلی بابایــی در ادامــه سلســله برنامه های 
بزرگداشــت چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب اســالمی 

برگزار شد.
در بخشی از این مراســم حجت االسالم والمسلمین 
پورمحمدی شــخصیت حضرت امــام را در دو بعد علمی 
و عملــی شــاخص دانســت: »شــخصیت امــام به حق 
کلمة اللــه و روح الله بــود. خداوند در قرآن کلمــه طیبه را 
مثل یک درخــت پاک نهاد با ریشــه های عمیق و محکم 
و شــاخ و برگ هایی که در آســمان گســترده شــده، بیان 
کــرده کــه بــه هرکــس در هرجهــت و در هر زمــان ثمره 
می دهد. خداونــد اذن داده که کلمه طیبه برای همیشــه 
بــه همگان خیــر برســاند. شــخصیت امــام مصداقی از 
این کلمه اســت. امام شــخصیت نظــری فوق العاده ای 
داشت. یک فیلســوف تمام عیار با قامت فیلسوفانه بسیار 
 عمیق، بلند و صاحب نظر و شــخصیتی صاحب مســلک 

در حوزه عرفان بود.
 در شــرایط خاص و ویژه زمان خود که فلســفه جزو 
علوم حاشیه ای محســوب می شــد، امام در قله فلسفی و 
عرفانی با مشــرب اصولی عمیق نزدیک به بزرگان اصولی 
تاریخ معاصر قرار داشت. از اواسط قرن ۱2 تا اواسط قرن 
۱۳ نقطــه اوج اصولی ها بوده که امام در این میان ســری 
بلند کرده اســت. همچنین ایشــان در بحث های دیگری 
مانند فقه نیز ســرآمد بودند. در موضوعات مختلف در هر 
عرصه ای جایگاه عالی را احراز کــرده و نظریه پرداز و نقاد 
بود. امام مستجمع یک حوزه گسترده نظری است و تجمیع 
این ابعاد نظری خود حکایت از ُعُلو جایگاه نظری، علمی و 
فکری امام دارد. اما روی دیگر سکه درباره امام نیز به اوج 
طعنه می زند. ایشان اعلی علیین در حوزه شخصیت عملی 
است؛ با خودش، خدایش، دانش و معارفش و با مردمش 

صادق بود.
 امــام اینچنیــن در ابعــاد مختلــف نظــری و عملی 
در قلــه قرار داشــت و امروز هم شــاهد این درخشــش در 
عرصه های مختلف هســتیم. امــا هنوز هم ســایه برخی 
از وجــوه شــخصیتی امــام اجازه فهم درســت ایشــان را 
نمی دهد. زمان باید اجازه دهد حجاب معاصرت و حواشی 
زندگی کثرتی ایشــان کنار رفته تا بتوان شخصیت امام را 
شــفاف تر دید. امام را باید تازه شناخت. امام را باید در سیر 
 امام شناسی شــیعه، ســیری که در حکمت و مکتب نبوی

 تعریف می شود، شناخت.«
او درباره کتــاب هم گفت: »هدایت اللــه بهبودی با 
قلم خود شخصیت علمی، عملی و پیرامونی امام )ره( را با 
اسناد متقن با یک زبان روان و پرکشش روایت کرده است. 
وقتی کتاب را در دست گرفتم، برایم فوق العاده جذاب بود 
و چند روز تمام درگیر آن بودم کــه البته جذابیت این کتاب 
نشــأت گرفته از جذابیت شــخصیت خود امام است. کار 
نویسنده »الف الم خمینی« کار بزرگی است، ولی این تازه 
شروع راه ما برای امام شناسی است، چراکه امام یک مبدأ 

تاریخ شناسی بزرگ است.«
حجت االسالم والمســلمین علی اکبر ناطق نوری، 

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام  هم یکی از سخنران 
های این مراسم بود که  گفت: »کتاب های زیادی درباره 
امام، نهضــت و تاریخ انقالب را خوانــده ام و خودم هم در 
متن حــوادث آن روزگار بوده ام و به عنــوان طلبه کوچکی 
نقــش مختصری نیــز داشــتم، از این رو خــوب می توانم 
حوادث واقعی را با آنچه در کتاب ها بیان می شود، تطبیق 
دهم و درباره آنها قضــاوت کنم. واقعا معرفی و شــناخت 
 شخصیتی مثل امام بسیار ســخت است. جامعیت ایشان

 جمع اضداد است. 
حضرت امیر المومنین)ع( در موقع قضاوت بســیار 
قاطع برخــورد می کرد، در هنگامی که مــورد قضاوت قرار 
می گرفت عــادل بود، موقــع جنگ همچون شــیر غرش 
می کــرد و در مواجهه با کــودکان یتیم بســیار مهربانانه با 
آنها بازی می کرد تا صدای خنده آنها را بشنود. آن حضرت 

درباره کتاب 

زندگینامه

هنگامی کــه الزم بود با عاطفــه برخورد می کــرد، موقعی 
که الزم بــود با شــجاعت و در مواقع قضاوت بــا قاطعیت 
برخورد می کــرد. امام نیــز دارای چنین شــخصیتی بود. 
کتاب هدایت الله بهبودی را تا حد زیــادی مطالعه کردم. 
در بین کتاب هایی که در این زمینــه خوانده ام، این کتاب 
دارای قلمی زیبا و روان اســت که انسان را برای خواندن و 
ادامه دادن متن ترغیب می کند. او متن تاریخ را به صورت 
مستند و با ذکر منابع ارائه کرده و همچنین به ابعاد مختلف 
زندگی امام نیز اشــاره کرده اســت. البتــه ایراداتی که در 
دیگر کتاب های تاریخ نیز وجــود دارد در این اثر هم دیده 
می شود. نویسنده همچنین ابعاد وجودی، فقهی، عرفانی 
و اخالقی امام را بســیار زیبا، خوب، مستند و پرجاذبه بیان 

کرده است.«
حجت االسالم و المسلمین رســول جعفریان مورخ 
و از مولفان حوزه دین و تاریخ اســالم هم به ســنت تاریخ 
نویسی در ایران پرداخته و اشــکاالتی برآن وارد دانست، 
ســپس دربــاره کتاب گفــت: »معتقــدم کتــاب بهبودی 
ادامه ســنت تاریخ نگاری ما در دوره های موفق آن اســت 
که بــا ارجاعــات و اســناد بهتر همراه شــده اســت. البته 
 این کتــاب زندگینامــه امام نیســت، بلکه تاریــخ انقالب 

بر محور امام است. 
هدایت اللــه بهبــودی زحمــت زیادی بــرای تالیف 
این کتاب کشــیده، ولی هنــوز در آغاز راه هســتیم و باید 
مجموعه های زیادی در این زمینه بنویسیم. باید برای 2۰۰ 
شــخصیت انقالب حداقل 2۰۰ کتاب یک جلدی خوب، 
متناسب با سبک زندگی آنها داشــته باشیم. البته امیدوارم 
در تاریخ نویســی مان با ســبکی مطابق ذائقه نســل امروز 
پیش برویم و ســطح دانش، معلومــات و آموزش هایمان 
را باال ببریــم. هرچــه مراکز علمــی روی آموزش بیشــتر 
 تکیــه کننــد، مســلمًا کارهــای بعــدی بهتــر و کاملتــر

 خواهد بود.«
علیرضا کمری، نویســنده و پژوهشگر حوزه انقالب 
اسالمی هم  با اشاره به اینکه »الف الم« در نام این کتاب 
شاید تلمیحی به حروف مقطعه قرآن داشته باشد، گفت: 
»حروف مقطعه از زمره متشبهات قرآنی است. شاید بتوان 
این حروف را دلیل بر رمزوارگی موضوعی دانست و یا شاید 
موضوع برتر از کلمه و کالم باشــد. البتــه الف الم، کاربرد 
دیگری نیز دارد که به اســم استعالم می بخشد و تشخص 
می دهد. الف الم در ابتدای نام کتاب، هم بر الهام بودگی 
و هم بر پیدایی داللت می کند. این کتاب بیشتر به جهان 
کثرت توجه داشــته و آنچنان وارد مقوالت عرفانی نشــده 
اســت. این کتاب به عالم عینیــات و زندگــی و زمانه امام 
برمی گردد. هیــچ زندگینامه ای ولو شــرح آرا، بدون زمینه 

تاریخی نوشته شدنی نیست. 
این کتاب را می تــوان در زمــره زندگینامه ها جا داد، 
اگرچه زندگینامه نویســی به ویژه در حوزه اســالمی با حال 
و هوای تذکره نویســی همراه بوده اســت. البتــه این نوع 
زندگینامه نویسی به ویژه درباره کســی که شبیه هیچ کس 
نیست، سخت اســت. ســاخت کتاب »الف الم خمینی« 
یک زندگینامه تاریخی اســت نــه ادبی. البتــه چیزهایی 
در این کتــاب وجــود دارد کــه در کتاب هــای ماقبل آن 
نبوده اســت و برخــی ابهاماتی کــه در دیگــر کتاب های 
این حــوزه وجود داشــته را برطــرف می کنــد. »الف الم 
خمینــی« کتابــی وفادارانــه و مومنانــه نســبت بــه امام 
اســت، به این ســبب به نظر من طرز نــگارش و زبان متن 
 افــزون بــر جنبه هــای تاریخ شــناختی، اهمیت خــود را

 نشان می دهد.«
هدایت الله بهبودی نویسنده این کتاب طی سخنانی 
بسیار کوتاه گفت: »نمی دانم چون من از عقب  نشینی تاریخ 
هراسان می شوم و همچنین با فراموشی هویت ملی برای 

همین اسم این کتاب را »الف الم خمینی« گذاشتم.«

کتـــاب »الف الم خمیــــنی« زنــدگـی نـــامـــه 
امام خمینــی)ره(، بــه وســیله موسســه مطالعات و 
پژوهش های سیاسی منتشر شــده است.بهبودی در 
یادداشت ابتدایی خود چنین می نویسد: »می توان این 

زندگی نامه را به دو بخش کلی تقسیم کرد. 
اول، زندگی علمی حضرت روح الله خمینی در قم، 
که بیش از چهل ســال از عمــر او را دربرگرفت. امام 
خمینی در این چهــار دهه درس گرفــت، درس داد، 
نوشت و ماترک چشمگیری از منشــورات و شاگردان 

به جا گذاشت. 
دوم، زندگی سیاســی حضــرت امام اســت که از 
اواسط سال ۱۳4۱ شمســی آغاز می شــود و با فراز و 
نشیب های فراوان ۱۶ ســال بعد، به پیروزی نهضت 
اسالمی در سال ۱۳۵7 می رسد. گشت و گذار تاریخی 
در هر دو مقطع با دشــواری روبه رو بوده اســت؛ دوره 
اول به جهت نبودن اسناد، و دوره دوم به علت فراوانی 
اســناد؛ چرا که تاریخ نگار برای یافتن روایت درست و 
رســیدن به حقیقت واقع می باید از مســیر پرپیج و خم 
راستی آزمایی مدارک و یادهای به جای مانده عبور کند 

و در دام خبرها و خاطرات تبلیغی نیفتد.«
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تایم 

فرهنگ امروز اکونومیست 

فرانس فوتبال نماینده
این مجلــه آمریکایی ایــن هفته تصویری از اســپایک 
لی، هنرمند هالیوودی را به صفحه اول خود آورد و نوشــت، او 
می خواهد پا را فراتر گذاشــته و وارد سیاست شــود و از باراک 
اوباما، دونالد ترامپ و کوکلوکس کالن ها بگوید و سیاست های 
آنها را به چالش بکشد.این هنرپیشه می گوید که جامعه سیاهان 

آمریکا این روزها از همیشه بیدار تر است 

نظام مالیاتی جهان موضوع نشریه اکونومیست است. در این سرمقاله اکونومیست با به 
چالش کشیدن نظام مالیاتی جهان این نکته را مورد بررسی قرار داده است که درآمد مالیاتی 
دولت ها چقدر است و چه میزان از این درآمدها هدر می رود. این سیستم مالیاتی کنونی در 

جهان متناسب با سیستم مالیاتی قرن 2۱ نیست و باعث فقیرترشدن فقرا شده است.

موضوع محوری این شــماره فرهنگ امروز حول ارتباط اخالق و سیاســت است که به 
مطالعه موردی شخصیت، منش و رویکرد سیاسی و اخالقی مصدق  در طول زندگی سیاسی و 
همچنین اخالق زیستن در کنار اخالق سیاسی در حیطه فردی و عمومی اش می پردازد و تالش 

دارد این شخصیت را به مثابه سوژه ای علمی به دور از هر نوع قضاوتی مورد مداقه قرار دهد.

رونده اصلی این شــماره از ماهنامه »نماینده« نها نشریۀ 
تخصصی حوزۀ مجلس به بررسی عملکرد شورای نگهبان و کم و 
کیف ارتباط این نهاد با مجلس شورای اسالمی و مجمع تشخیص 
مصلحت نظام پرداخته است؛ تصویر جلد این ماهنامه نیز از این 
پرونده انتخاب شــده و به گفت وگوی »عباســعلی کدخدایی« 

به عنوان »سخنگوی شورای نگهبان« اختصاص یافته است 

مجله معتبر فرانس فوتبال به سراغ یک مربی آلمانی رفته 
که در لیگ برتر انگلستان فعالیت می کند. لیورپول در پنجره  
نقل و انتقاالت تابستانی ۱۸۰ میلیون یورو برای خرید بازیکنان 
جدید هزینه کــرده؛ ولی کلوپ ســرمربی این تیــم می گوید 
هیچوقت نمی خواسته بهترین تیم را در اختیار داشته باشد او 

همچنین گفته از هیچ بازیکن تیمش نمی ترسد.

آمریکا

ایران انگلستان 

فرانسهایران

پیشخوان

مثلث  |  شماره 66409
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