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هفته نامه سیاسی، فرهنگی با رویکرد خبری، تحلیلی

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

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

مرزهایمان مراقب و هوشیار و بر سیاق مان استوار بمانیم.

تحریریه:
دبیر تحریریه:  مصطفی صادقی

سیاست:  مصطفی صادقی )دبیر(-سیدمجتبیجاللزاده
بین الملل:  سعیده سادات فهری )دبیر(
سیاست خارجی:  حنیف غفاری )دبیر(
اقتصاد:  محمدمهدی صدرزاده )دبیر(

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

فرهنگ: امیر خوش صحبتان )دبیر(
بازار: محمد شکراللهی )دبیر(
مشاور هنری:  نیما ملک نیازی
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  شهادت بیمه کننده پیروزی اسالم    
نفر نمی شود مقابله با یک همچو ظالمی     دارای همه چیز کرد، در 
صورت های مادی، لکن می دانست که همین شهادت پیروز کرد   
  اسام را و اســام را تجدید کرد. همین شهادت این پیرمردهای 
محراب از مدنی،      ـ رحمه اللهـ   گرفته تا این شهید اخیر ما، همین 
شهادتها پیروزی را بیمه می کند. همین     شهادتهاست که دشمن 
 شــما را رســوا می کند در دنیا، هر چند که همۀ دنیا با آنها موافق

     باشد. 
همین ســازمان عفو بین المللی که آن همــه دروغپردازی 
کرده اســت، ســند صحیح هم     دارد، ســند صحیحش این است 
که منافقین اینطور می گویند، مســتند این اســت که در     نوشــته 
هــای منافقین این امور هســت؛ آنهایی که دشــمن اســامند، 
آنهایی که دشــمن ملت     هســتند، دشــمن مســلمانان هستند، 

         شما آقایان روحانیون و همه روحانیونی که 
در کشور هستند، همه مکلفند به اینکه این     نعمت 
خدا را، این عطیه الهی را حفظ کنند و شــکر این 
نعمت را برآورند و شکر به این     است که تبلیغ کنند. 
آنچه که سیدالشهدا عمل کرد و آن ایده ای که او 
داشت و آن راهی که     او رفت و آن پیروزی که بعد از 
شهادت برای او حاصل شد و برای اسام حاصل 
شــد، به     مردم روشــن کنند و بفهمانند به همه که 
مسئله مجاهده در راه اسام آن است که او کرد.      

می دانست که با یک عده قلیل کمتر از صد 



طراح جلد: مصطفی مرادی
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مدیر مالی: محمدرضا پالیزدار 
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چاپ: هنر سرزمین سبز  - پردازش تصویر رایان
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 تلفن : 88198207
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تداوم دیپلماسی اجبار 

بی اثری گروه اقدام ایران

فاز جدید جنگ اقتصادی

یک پسر 23 ساله در مسیر آقا تختی

جسارت و جنگندگی؛ رمز موفقیت یزدانی

حقایقی درباره یک تیچرکچ

گمشده نیمروز

با عزت رفت  

خداحافظ آقای درّی 
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آنهایــی که دیوانه شــدند بــرای اینکه نرســیدند بــه آن     اهدافی 
 که داشــتند و او ســلطۀ بدتر از ســلطۀ محمدرضا بر این کشــور 

بود.  
       شــما باید تبلیغ کنید آقا! محرم اســت. این محرم را زنده 
نگه دارید. ما هر چه داریم از     این محرم اســت و از این مجالس. 
مجالس تبلیغ ما هم از محرم اســت، از این قتل     سیدالشهداست 

و شهادت اوست. 
ما باید به عمق این شــهادت و تأثیر این شــهادت در عالم   
  برسیم و توجه کنیم که تأثیر او امروز هم هست. اگر این مجالس 
وعظ و خطابه و عزاداری     و اجتماعات ســوگواری نبود، کشــور ما 
پیروز نمی شد. همه در تحت بیرق امام حســین ـ     سام الله علیه 
ـ قیام کردند. اآلن هــم می بینید که در جبهه ها وقتی که نشــان 

می دهند آنها را،      همه با عشق امام حسین است که دارند 
جبهه ها را گرم نگه می دارند. لکن در این     اجتماعاتی که 
در محرم و صفر می شود و در سایر اوقات، مبلغین عزیز و 
علمای اعام و   خطبای معظم باید مسائل روز را، مسائل 
سیاسی را، مسائل اجتماعی را و تکلیف مردم     ]  را  [   در یک 
همچو زمانی که گرفتار اینهمه دشمن ما هستیم، معّین 
کنند؛ به مردم و به     کشور بفهمانند که ما در بین راه هستیم 

و باید تا آخر راه ان شاءالله، برویم. 
ما با این ترتیبی     که تاکنون بوده است و کشور ما و 
افراد کشور ما بحمدالله، حاضر بودند، با این ترتیب اگر   
  پیش برویم، آخر کارمان به پیروزی مطلق می رسد. لکن 

نباید سست بشویم.  



پالکارد انحرافی

اقدام اشتباه در مراسم فیضیه موجب شد
مباحث مربوط به تحول حوزه تحت الشعاع قرار بگیرد

ضلع اول

مثلث  |  شماره 6410



مصاحبه غیرمنتظره
علی اکبر صالحی در صدر اخبار هفته گذشته بود

روحانی خوش فکر 
محمد قمی کیست و چگونه فکر می کند؟

7 شماره 410   | مثلث  



گزارش ویژه
پالکارد انحرافی

اقدام اشتباه در مراسم فیضیه موجب شد
مباحث مربوط به تحول حوزه تحت الشعاع قرار بگیرد

یک تجمع جنجالی در قم؛ اجتماعــی که قرار بود 
با عنــوان »روحانیت هم درد و همراه مردم« در مدرســه 
فیضیه قم، برگزار شــود، یکباره با انتشــار تصاویری که 
برخی پالکاردها را نشان می داد به یک ماجرای جنجالی 

تبدیل شد. 
حاشــیه های تجمع طــالب در مدرســه فیضیه قم 
پررنگ تــر از متن آن بــود. تابلوها و شــعارهای تجمعی 
که در اعتراض به وضعیت اقتصادی کشــور برگزار شده 
بود، تنها قوه مجریه را نشانه گرفت. »وزیران میلیاردی، 
زالوی ایــن نظامند«، »ملت مــا نجیب اســت، وزیر به 
فکر جیب اســت«، »رهبر با درایت، دولت بی کفایت«، 
»برجامیــان برگردید، مطیــع رهبر گردیــد«، »محصل 
انگلیس، مذاکره کلید نیســت«، »نــه برجام نه 2030، 
لعنت به انگلیسی«، »سؤال از مسئوالن وظیفه مجلس 
است، تمرد از قوانین شیوه هر ناکس است«، »این گفته 
امام است، مذاکره حرام اســت«، »دروغ می گن جنگ 
می شه، فریب می دن همیشــه«، »بنی صدرها همیشه 
فرصت فــرار ندارنــد« و »طلبــکار علی شــدند، آنها که 
خود ابوموسی اشــعری را انتخاب کردند«. اینها ازجمله 
شعارهایی است که روی پالکاردها به دستان روحانیون 

در مدرسه فیضیه باال رفت. 
اما پــالکاردی که یکــی از طالب باالی ســر خود 
گرفته بــود بیش از ســایر شــعارها جنجال آفرین و برای 
برگزارکننده این مراسم حاشیه ساز شد. »ای آنکه مذاکره 
شــعارت، اســتخر فرح در انتظارت«، این شــعار هم در 
روزنامه ها و هم در فضای مجازی واکنش برانگیز شــد. 

بسیاری آن را اشــاره به نحوه درگذشــت مرحوم آیت الله 
اکبــر هاشمی رفســنجانی دانســتند و آن را نوعی تهدید 

تفسیر کردند.
خبرگــزاری مهر در ایــن میان روایــت جالبی دارد: 
» بین شــعارهایی کــه روی   پالکاردها نقش بســته بود، 
شعاری نیز به چشــم می خورد که منجر به ایجاد حواشی 
شد. یکی از مسئوالن برگزاری همان دقایق اولیه ای که 
این شعار روی   پالکارد دیده شد به سمت طلبه ای که این 
پالکارد را در دست داشــت، رفت و آن را پاره کرد و از او 
خواســت تا آن را جمع آوری کند. قبل از آمدن رحیم پور 
ازغــدی ســخنران اصلی ایــن تجمع، حجت االســالم 
حســین طیبی فــر فرمانده تیــپ امام جعفــر صادق)ع( 
پشــت تریبون رفت و در همان آغاز کالمش، اعالم کرد 
یکی از شعارهایی که روی   پالکارد نوشته شده با اهداف 
این تجمع ســنخیتی نــدارد که بایــد جمع شــود تا مورد 
سوءاســتفاده و به حاشــیه راندن اصل موضوع نشــود. 
تمامی این ماجرا تقریبًا ۵ دقیقه ای بیشتر طول نکشید و 
آن دو یا سه نوشته خاص جمع آوری شد. در این  بین یکی 
از عکاسان مبادرت به عکاسی از این شعار خاص کرده و 

رسانه او نیز این عکس را منتشر کرد.«

   بیانیه مهم آیت اهلل مکارم
این ماجرا بالفاصله با واکنش هــای زیادی همراه 
شــد. از جمله اینکــه آیت اللــه مکارم شــیرازی اتفاقات 
مدرسه فیضیه را یک فاجعه خواند و نوشت: »حادثه ای 
که در مدرسه فیضیه کانون حوزه علمیه در چند روز پیش 

رخ داد به تمام معنا یک فاجعه بود. متاســفانه جمعی از 
طالب و اســاتید محترم را به آنجا دعوت کرده بودند، تا 

درباره مسائل اقتصادی مردم صحبت کنند.« 
آیت الله مکارم شیرازی در ادامه این بیانیه به انتقاد از 
سخنران برنامه و پالکاردهای در دست حاضرین پرداخت 
و افزود: »گوینده ای را که هیچ اطالعی از وضع حوزه های 
علمیه شیعه نداشــت، دعوت کرده و بدترین اهانت ها را 
به حوزه علمیه و مراجع شیعه کرد و پالکاردی را در دست 
گرفتند که رئیس جمهور محتــرم را تهدید به مرگ می کرد 
و اعتراف ضمنی بــه مطالب دیگری داشــت. آیا صحیح 
است در کانون حوزه علمیه این گونه سخنان گفته شود؟«
در ادامه این بیانیه  آمده اســت: »حــوزه علمیه ای 
که محل پرورش امام)ره(، بنیان گذار انقالب اســالمی 
و رهبر انقالب بوده اســت، حوزه علمیه ای که بیشترین 
شهیدان را نســبت به ســایر مردم تقدیم انقالب نموده، 
حوزه علمیه ای که در ســال ده ها هزار نفر برای تبلیغ به 
اقصی نقاط در داخل یا خارج کشور برای دفاع از اسالم 
و مذهــب اهل بیت )علیهم الســالم( می فرســتد، حوزه 
علمیه ای که در ســال صدها کتاب برگزیده درباره علوم 
اسالمی و مســائل مورد نیاز مردم و مســائل اقتصادی و 
سیاسی می نویسد و منتشــر می کند  و حوزه علمیه ای که 
مراجع آن هزاران مدرســه، مســجد، خانه عالم و مراکز 
خیریه در نقاط محروم کشور ساخته اند.« این مرجع تقلید 
با انتقاد از مســئوالن حوزه علمیه تاکید کرد: »مسئوالن 
محترم حوزه علمیه باید روشن سازند که این برنامه زیانبار 
با اجازه چه کســی صورت گرفته و مسئوالن محترم سپاه 
نیز روشــن ســازند  آیا با اجازه آنها گروهی از سپاهیان در 
این برنامه شــرکت داشــته اند؟ بــه هر حال، در شــرایط 
حساســی که در آن قرار داریم، تضعیف حــوزه علمیه و 
مرجعیت و تهدید رئیس جمهور بر اســاس چه ضابطه ای 
بوده؟ آیا همه اینها آب به آسیاب دشمن ریختن نیست؟  
اگر گروهی از طالب و اســاتید می خواســتند نســبت به 
برنامه های اقتصــادی انتقاد کنند، مانعی نداشــت که با 
بیان منطقی سخنان خود را بازگو کنند و راهکار برون رفت 

سخنان رحیم پورازغدی در این مراسم با انتقادهایی مواجه شده است 
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نشان دهند، چه کسانی دستور داشــتند افتخارات شیعه 
را به این آسانی زیر ســوال ببرند و دشــمن را که گفته تا 
مرجعیت و عاشورا در میان شــیعیان وجود دارد، نفوذ در 
انقالب اسالمی ممکن نیست، خوشحال کنند. خداوند 

همه ما را به راه راست هدایت فرماید.«
از آنجایی که آیت الله مکارم شیرازی در این بیانیه از 
مسئوالن سپاه پاسداران انقالب اسالمی خواسته بود تا 
درباره حضور نیروهای سپاه در آن تجمع روشنگری کنند، 
سردار رمضان شریف، ســخنگوی سپاه اعالم کرد: »در 
پی واکنش مراجع تقلید به حواشی مراسم مدرسه فیضیه، 
ســپاه بیانیه ای صادر می کنــد و به ســواالت و ابهامات 
پاســخ می دهد.« ســاعتی پــس از این گفت وگو ســپاه 
بیانیه ای در  این باره منتشــر کرد. سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی در این بیانیه با محکومیت شدید برخی شعارها 
و دست نوشــته ها در تجمع اخیر طــالب و روحانیون در 
مدرســه فیضیه قم، هرگونه دخالت این نهــاد در فرآیند 

برگزاری مراسم را تکذیب کرد.
در این بیانیه با اشاره به انتساب برخی حواشی تجمع 
پنجشــنبه 2۵ مرداد ماه ۹۷ طالب و روحانیون حوزه های 
علمیه در مدرســه فیضیه قم به سپاه، تصریح شده است: 
»سپاه پاســداران انقالب اســالمی با محکومیت شدید 
برخــی شــعارها، دست نوشــته ها و پالکاردهــای تجمع 
اعتراضی روحانیون و طالب در قــم، هرگونه دخالت این 
نهاد در فراخوان، دعوت سخنران و برگزاری این مراسم را 
که بر اساس قرائن و شواهد موجود به صورت خودجوش 
برپا شده اســت  تکذیب و اعالم می دارد »سپاه هیچ گونه 
برنامه ای برای حضور کارکنان خود در این مراسم نداشته 
است.« این بیانیه افزوده است: »سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی همان گونه که در بیان فرماندهان و مســئوالن 
ارشــد و نیز مواضع رســمی خود اعالم داشــته اســت، با 
نصب العین قــرار دادن منویــات و رهنمودهای حکیمانه 
رهبر معظــم انقالب اســالمی و فرماندهــی کل قوا امام 
خامنه ای عزیــز )مدظله العالــی(، حمایــت، همکاری و 
کمک به دولــت محترم برای رفع مشــکالت اقتصادی و 
معیشــتی مردم را فریضه ای غفلت ناپذیر دانســته و همه 
امکانات و ظرفیت های خود را در این مســیر مبارک بسیج 
کرده اســت.« این بیانیه در پایان با تکریم جایگاه واالی 
مرجعیت و تاکید بر اهمیت و ضرورت حفظ حرمت و احترام 
مراجع عظام  تقلید، حفظ وحدت و یکپارچگی ملی را عامل 
سربلندی ایران اسالمی برای عبور از شرایط خطیر کنونی 
قلمداد و خاطرنشــان کرده اســت: »پاســداران انقالب 
اســالمی و آحاد ملت شــریف، مومن و انقالبی ایران بر 
اساس باورهای دینی و معرفتی و آموزه های تاریخی خود 
هرگز اجازه نخواهند داد عده ای با خروج از موازین شرعی 
و اخالقی و بازی کردن در زمین معاندین نظام اســالمی، 
اسباب نگرانی و آزردگی خاطر شریف مراجع عظام تقلید و 

حوزه های علمیه را فراهم سازند.
 در ادامه این اظهارنظرها فرماندار قم نیز اعالم کرد 
گزارشی از شعارهای تهدیدآمیز تجمع طالب در مدرسه 
فیضیه قم را به مقامات ارشد استان ارسال کرده است و 
دستگاه های امنیتی به این اتفاق رسیدگی خواهند کرد.

رضا ســیار درباره تجمــع روز پنجشــنبه تعدادی از 
طالب در مدرســه فیضیه قم گفت: »ما ایــن اتفاق را از 
طریق گزارش به مقامات ارشد اســتان دنبال می کنیم. 
من روز پنجشــنبه گزارش حاشــیه ها و شــعارهایی را که 
در تجمــع طــالب در مدرســه فیضیه قــم اتفــاق افتاد  
به اســتانداری اعــالم کــردم. اکنون نیز دســتگاه های 
اطالعاتــی و امنیتی پیگیــری می کننــد.« فرماندار قم 
در پاســخ به این ســوال که آیا برای تجمع طالب مجوز 
صادر شــده بود اعالم کرد: »این گونــه تجمعات که در 
داخل دانشــگاه یا حــوزه برگزار می شــود نیــاز به مجوز 

ندارد، اما اگر افــرادی غیر از دانشــجویان یا طلبه ها در 
 این تجمعات شرکت کنند یا مســئول برگزاری آن باشند،

 غیرقانونی است.«
جامعه مدرســین حوزه علمیه قم هــم در بیانیه ای 
آورده اســت: »تحرکات ناشایســت، ناآگاهانــه و بعضا 
مغرضانه برخی در حاشــیه  تجمع طــالب و روحانیان در 
مدرســه مبارکه فیضیه قم، دانســته یا ندانسته، ضربه و 

خدشه ای بر حوزه و روحانیت وارد ساخت.«

  تحرکات در حاشیه تجمع مدرسه فیضیه قم
 ضربه بر حوزه وارد ساخت

در این بیانیه که نســخه ای از آن عصر دوشــنبه در 
اختیار ایرنا قرار گرفت  آمده است: »این تحرکات که در 
حاشیه این تجمع و در راستای مطالبات اقتصادی مردم 
ترتیب یافته بود منجربــه واکنش مراجــع معظم تقلید و 

دیگر بزرگان حوزه شده است.«
بیانیه حاکــی اســت: »مســئوالن مجموعه های 
حوزوی باید با هوشــیاری و دقت، نظارت الزم را به عمل 
آورند تا برخی افراد ناآگاه یا مغــرض نتوانند با تحرکات، 
شعارها و نوشته های انحرافی مطالبات حوزه های علمیه 

و شان آن را خدشه دار کنند.«
امــا  در کنــار آیت اللــه مکارم شــیرازی، آیت اللــه 
نوری همدانی نیز نســبت بــه اتفاقات مدرســه فیضیه و 
اظهارات رحیم پورازغدی که سخنران تجمع طالب بود، 
واکنش نشــان داد. نوری همدانی ضمن اظهار تاسف از 
بعضی مطالب و شعارهای تجمع طالب در مدرسه فیضیه 
گفت: »در شرایط فعلی کشور نیاز به تفکر و کمک برای 
حل مشــکالت مردم دارد و این تجمع هــم ظاهرا برای 
همین موضوع بود اما چطور می شــود کسی بیاید سخن 
بگوید و حوزه علمیه و خدمات علما و مراجع را زیرســوال 
ببرد. حوزه علمیه که در طول تاریخ در مقابل ظلم ماند و 
استکبارستیز بود حال اینگونه قضاوت، بی انصافی است. 
حوزه هیچگاه سکوالر نبود و نیســت و نخواهد بود. چرا 
باید کسی را به حوزه بیاورند که از حوزه بی اطالع باشد.«
وی برخی شعارهای دست نوشــته  را در این تجمع 
بسیار ناراحت کننده دانسته و بیان کرد: »کسانی که این 
شعارها را نوشتند خواسته به حق طالب و علما را منحرف 

کردند. علما و مراجع خواستار کمک به مردم هستند.« 

این ماجرا بالفاصله با واکنش های زیادی همراه شد. 

از جمله اینکه آیت الله مکارم شیرازی اتفاقات مدرسه 

فیضیه را یک فاجعه خواند و نوشــت: »حادثه ای که 

در مدرسه فیضیه کانون حوزه علمیه در چند روز پیش 

رخ داد به تمام معنا یک فاجعه بود. متاسفانه جمعی از 

طالب و اساتید محترم را به آنجا دعوت کرده بودند، تا 

درباره مسائل اقتصادی مردم صحبت کنند«

آیت الله نــوری همدانــی تاکید کرد: »بخشــی از 
سخنان ســخنران و بعضی از شــعارها نادرست و موجب 
تاســف بود و اجازه نخواهیم داد کســی خدمات مراجع 
و علمــای بــزرگ و حــوزه علمیه را زیر ســوال ببــرد و از 
مســئوالن محترم حــوزه می خواهم که ســریعا موضوع 

پیگیری شود.« 

   در جریان نبودم
سید احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران و عضو 
شــورای عالی حوزه می گوید از این تجمــع بی خبر بوده 
اســت. خاتمی در گفت وگو با ایرنا در پاســخ به ســوالی 
دربــاره آنکه آیا درجریــان این تجمع بــوده و آیا اتفاقات 
رخ داده در ایــن مراســم را پیگیــری کرده اســت یا خیر 
گفت: »من نه قبل و نه بعــد از برگزاری در جریان نبودم. 
شورای عالی حوزه سخنگو دارد و موضع می گیرند. ما به 
صورت پراکنده موضع نخواهیم داشت. ان شاءالله جلسه 
داریم و موضع گیــری خواهیم کرد. من هــم مثل دیگر 
شهروندان که از طریق فضای مجازی متوجه می شوند، 
از برگزاری این تجمع مطلع شدم. من بیشتر از این نظری 

نمی دهم  و با هماهنگی شورا نظر خواهم داد.«
در تحولی دیگــر روح الله جمعه ای، مشــاور وزیر 
کشــور با اشــاره به برخــی اعتراضات نســبت بــه نقش 
وزارت کشــور در برگزاری تجمــع اخیر در حــوزه علمیه 
قم گفــت: »این تجمــع در داخل محوطه حــوزه علمیه 
برگزار شــد و قانون تکلیــف صدور مجوز بــرای برگزاری 
این گونه تجمعات در محیط های سربســته مانند مساجد 
و دانشــگاه ها را بر عهده وزارت کشور نگذاشته است.« 
مشــاور وزیر کشــور افزود: »این تجمع قرار بــود ابتدا 
بیــرون از محوطه برگزار شــود کــه وزارت کشــور با آن 
 مخالفت کرد و از برگزاری و تداوم آن در بیرون از محوطه

 جلوگیری شد.«
محمد نبی حبیبی، دبیرکل حزب موتلفه نیز می گوید 
چون در جریان این اتفاقات نیست، در جایگاه فردی که 
اظهارنظر کنــد، نمی تواند قرار گیرد. حســین  الله کرم، 
دبیر شورای هماهنگی انصار حزب الله نیز در گفت وگویی 
کوتاه با »اعتماد« موضع جالبی در مقابل بیانیه آیت الله 
مکارم شــیرازی و تجمــع مدرســه فیضیــه اتخــاذ کرد.  
الله کرم این اتفاقــات را موضوعــی درون خانوادگی در 
خانواده بزرگ حوزه عنوان کرد و گفــت: »درباره تجمع 
مدرسه فیضیه، مســئوالن مربوط به حوزه باید اظهارنظر 
کنند زیرا این یک موضوع درون خانوادگی است و دلیلی 
ندارد افــرادی که با حــوزه ســر و کار ندارنــد در این باره 
نظر دهند.«  الله کرم در ادامه به درخواســت روشنگری 
آیت الله مکارم شــیرازی درباره حضور نیروهای سپاه در 
این تجمع اشاره کرد و گفت: »سپاه قطعا باید در این باره 
توضیح دهد و این کار را انجــام خواهد داد زیرا این نهاد 
انقالبی همواره پاســخگو بوده اســت.« به نظر می رسد 
صحبت های رحیم پورازغدی می توانست باب جدیدی در 
اصالح حوزه و دور شدن از خطر سکوالریسم باز  کند که 
در این میان به دست گرفتن یک پالکارد انحرافی موجب 

شد مباحث مهم تحت الشعاع قرار بگیرد.

ســید احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران و عضو شــورای عالی حوزه می گوید از این تجمع بی خبر بوده 
است. خاتمی در گفت وگو با ایرنا در پاسخ به سوالی درباره آنکه آیا درجریان این تجمع بوده و آیا اتفاقات رخ داده 
در این مراسم را پیگیری کرده اســت یا خیر گفت: »من نه قبل و نه بعد از برگزاری در جریان نبودم. شورای عالی 
حوزه ســخنگو دارد و موضع می گیرند. ما به صورت پراکنده موضع نخواهیم داشت. ان شــاءالله جلسه داریم و 
موضع گیری خواهیم کرد. من هم مثل دیگر شهروندان که از طریق فضای مجازی متوجه می شوند، از برگزاری 

این تجمع مطلع شدم. من بیشتر از این نظری نمی دهم  و با هماهنگی شورا نظر خواهم داد«
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اواخر هفته گذشــته خبری مبنی بر نوشــتن نامه از ســوی محمدباقر قالیباف برای سران قوا  
به عنوان اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی منتشر شد که گفته شد وی در این نامه راهکارهای 
عملیاتی را به تفصیل در راستای کمک به دولت جهت مدیریت حوزه نقدینگی و ارز ارائه داده است. 
انتشار این خبر با واکنش های بسیاری مواجه شد. دامنه این واکنش ها به حسام الدین آشنا هم رسید 
و او خواستار انتشار متن این نامه شده بود.  در ادامه این تحوالت بود که قالیباف درباره دالیل نگارش 
این نامه توصیحاتی به رســانه ها اعالم کرد. او گفت: »مســائل و معضالت فعلی اقتصادی کشور 
راه حل دارد و این راه حل هم با تغییر رویکرد و سیاســت ها و اجرای برنامه های هوشمندانه در داخل 
کشور امکان پذیر است. واقعا انســان حســرت می خورد که ما روزانه معادل ۹ میلیون بشکه نفت و 
مشتقات آن را تولید می کنیم و فقط 3 میلیون بشکه صادر می شود و دو و نیم میلیون بشکه هدر می رود 
و مابقی هم در داخل به صورت بی رویه مصرف می شود.  این موضوع هیچ ربطی به تحریم و سیاست 
خارجی ندارد.« وی درباره محتوای این نامه و آنچه در خبرها  صرفا در حوزه نقدینگی و ارز  بودن آن 
مطرح شده، نیز گفت: »بنده در این نامه تالش کردم تا به فوری ترین مسائل اقتصاد ایران بپردازم. 
ریشه بحران فعلی اقتصادی، عدم انضباط مالی بانک ها ناشی از اقتصاد دولتی، نفتی و رانتی است. 
حقیقت آن است که مدل فعلی بانکداری در کشور ما باعث شده که ثروتمندان هر روز ثروتمندتر و فقرا  
هر روز فقیرتر شوند؛ بنابراین مقدمه الزم، تشخیص درســت است چون خطای تشخیص، خطای 
تجویز را هم به دنبال دارد. این سیاســت اعطای ســودهای موهوم در یک دهه اخیر آغاز و از سال 
۹2 صرفا برای کاهش تورم شدت گرفت  اما به دلیل رکود بخش اقتصاد نتیجه عکس داد و اکنون با 
تعمیق رکود، تورم را نیز افزایش داده است. اکنون ساالنه حدود بیش از 2۷0 هزار میلیارد تومان سود 
پرداخت می شود. دقت کنید این رقم بیش از دوبرابر درآمد فروش ساالنه نفت و هفت برابر رقم یارانه 
نقدی است.  بنابراین نسخه اول برای درمان این بیماری، تالش برای بازگشت فوری انضباط مالی 
بانک هاست. بنده در این نامه راهکارهای عملیاتی برای اعمال این سیاست پیشنهاد دادم. از جمله 
آنها جلوگیری از اتکای دولت به منابع بانکی برای جبران کسری بودجه، جلوگیری از رشد موهومی 
ترازنامه بانک ها، وضع محدودیت در اعطای تسهیالت بانکی کالن به اشخاص و موسسات تابعه و 
وابسته به سهامداران بانک ها، محاسبه سود علی الحساب سپرده های بانکی به صورت واقعی و سه 
ماه یک بار و موارد جزئی تر که از بانکداری مخرب جلوگیری می کند و نتیجه این تصمیمات اصالح 
نظام بانکی و انضباط مالی دولت است.« این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اینکه این 
سیاست انضباط مالی چه تغییری در تعیین نرخ سود بانکی و چه آورده ای برای عموم مردم دارد  نیز 
اظهار کرد: »سیاست پیشنهادی ما تفکیک سپرده گذاران خرد و کالن است. ما در کشور 80 میلیون 
نفری، بیش از 400 میلیون حساب سپرده داریم. ۹۹/۹ درصد سپرده ها زیر یک میلیارد تومان است. 
ارزش کل سپرده های موجود در بانک ها را درنظر بگیرید. ۷0 درصد این رقم، صرفا در مالکیت کمتر 
از یک درصد سپرده گذاران اســت. یعنی ۹۹ درصد بقیه صاحبان سپرده ها، فقط سی درصد ارزشی 
سپرده ها را در اختیار دارند. این معادله و مقیاس را هرچه جزئی تر و دقیق تر کنید، نتایج حیرت آور و 
دردناک تری را به دست می آورید. همچنان که در زمینه اعطای تسهیالت نیز به همین شکل شکاف 
فاحشی وجود دارد و عموم مردم از تسهیالت کالن بی بهره اند و این تسهیالت کالن به افراد معدودی 
اعطا   می شود که بخش اعظم حجم آن، صرف سفته بازی می شود. چنان که  اخیرا اعالم شد یکی از 
باالترین افراد در فهرست خرید سکه، کسی بوده است که برای کار دیگری از بانک وام کالن گرفته 
بوده اســت. نکته جالب اینکه مطابق آمار رسمی، 60  درصد تســهیالت اعطاشده، برای استمهال 
وام های قبلی بوده است.  از برآیند همه این اعداد و ارقام، یک گزاره روشن به دست می آید و آن هم 
اینکه تکلیف اورژانســی مســئوالن در حوزه اقتصاد در وضعیت فعلی، مدیریت هوشمندانه جریان 
نقدینگی است. یعنی کافی است فقط برای آن یک درصد صاحبان سپرده های کالن، که حدود هزار 
هزار میلیارد تومان از نقدینگی را در اختیار دارند، مسیرهایی تعیین شود که مشوق انتقال نقدینگی 
از بخش غیرمولد به ســمت بخش مولد و واقعی اقتصاد ایران باشــد. یــک برنامه ریزی هماهنگ، 

هوشمندانه و متمرکز که تا آخرین گام آن در اجرا به دقت رهگیری شود. 

پس از ماه های شایعه و حرف و حدیث پیرامون اختالفات علی اکبر والیتی، رئیس هیات 
امنای دانشگاه آزاد و فرهاد رهبر، رئیس این دانشگاه، هفته قبل به شکلی ناگهانی رهبر از کار 
برکنار شد و هیات امنای دانشگاه آزاد، سرپرست برای این دانشگاه تعیین کرد. حاال هیات امنا 
سه ماه فرصت دارد که رئیس جدید دانشــگاه آزاد را انتخاب کند. هرچند برکناری فرهاد رهبر 
ناگهانی بود اما پیش از این خبر هایی از وجود اختالف میان علی اکبر والیتی و فرهاد رهبر به 
گوش می رسید. این اختالفات از زمستان سال گذشته اوج گرفت. در آن زمان گفته می شد 
فرهاد رهبر قهر کرده و در محل کار خود حاضر نمی شــود. حتی گفته می شد او استعفا کرده 
است  اما این شایعات از سوی علی اکبر والیتی تکذیب شد. والیتی دهم اسفند ماه در این باره 
گفت: »ما از اینکه دکتر فرهاد رهبر ریاست دانشگاه آزاد اسالمی را به عهده دارند، خوشحالیم 
و همکاری تنگاتنگی بین بنده، دکتر رهبر، معاونان ایشان و مدیریت اجرایی و علمی دانشگاه 
آزاد اســالمی وجود دارد و چنین موضوعی به هیچ وجــه صحت ندارد.« والیتی با اشــاره به 
فضاسازی ها و شایعات موجود پیرامون دانشگاه آزاد اسالمی گفت: »این فضاسازی ها، القای 
شبهه از سوی کسانی است که منافع آنان در دانشگاه آزاد اسالمی به خطر افتاده است.« حاال 
پس از شش ماه از این تکذیبیه به نظر می رسد، اختالف های مدیریتی در دانشگاه آزاد وجود 
داشته است. در آن زمان گفته می شد اختالفات ریشه در عزل و نصب ها دارد. ظاهرا علی اکبر 
والیتی تهرانچی را برای ریاست دانشگاه آزاد به فرهاد رهبر ترجیح می داده است.  به هر حال 
رهبر توانست به ریاست دانشگاه برسد. تهرانچی و رهبر هر دو از روسای دانشگاه های بزرگ 
کشــور در دولت محمود احمدی نژاد بودند. رهبر در دانشــگاه تهران و تهرانچی در دانشگاه 
بهشتی. اما تهرانچی به علی اکبر والیتی نزدیکتر بود. هنگامی آیت الله هاشمی رفسنجانی، 
والیتی را به عنوان رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب 
کرد، والیتی، تهرانچی را به عنوان معاون خود به مجمع تشــخیص بــرد. با این وجود در 2۵ 
تیر ۹6، هیات امنای دانشــگاه آزاد، فرهاد رهبر را به عنوان رئیس پیشنهادی دانشگاه آزاد به 
شورای عالی انقالب فرهنگی معرفی کرد. در اول مرداد ۱3۹6 جلسه کمیته انتخاب رؤسای 
دانشگاه ها در شورای عالی انقالب فرهنگی برگزار شد و فرهاد رهبر با تأیید شورای عالی انقالب 
فرهنگی، به عنوان رئیس قطعی دانشگاه آزاد اسالمی منصوب شد. یک سال ریاست فرهاد 
رهبر بر دانشگاه آزاد حاشــیه های فراوانی داشته اســت. او درگیر ماجرای اخراج تعدادی از 
اساتید دانشگاه آزاد شد؛ اساتیدی همچون صادق زیباکالم که بازتاب گسترده ای در رسانه ها 
داشت. با این حال به نظر می رسد این ماجرا تاثیری در برکناری نداشته است  اما ظاهرا تغییرات 
در تیم رسانه ای دانشگاه آزاد بی تاثیر نبوده است. علی اکبر والیتی تغییرات در تیم رسانه ای را 
مدیریت کرد. حمیدرضا مقدم فر، مشاور علی اکبر والیتی و رئیس دفتر نظارت بر امور فرهنگی 
و دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی در گفت  وگو با روزنامه فرهیختگان از دالیل نارضایتی والیتی 
از عملکرد رهبر سخن گفته است. او گفت: »دکتر والیتی در یک سال گذشته با بسیاری از این 
موج ها مواجهه کرده اند  اما همین نگاه طرفدار حفظ وضــع موجود مانع از تحقق انتظارات و 
دغدغه های ایشان شده است.« مقدم فر با بیان مثالی در این زمینه با اشاره به موضوع جذب 
هیات علمی انقالبی و جوان گفت: »درخصوص به کارگیری نیرو های جوان و انقالبی با وجود 
تذکرات مکرر هیات امنا و به خصوص نمایندگی محترم  ولی فقیه در دانشــگاه ها، بی توجهی 
شده است.« مقدم فر ادامه داد: »یا در موضوع برخورد با اقلیتی که به لحاظ اعتقادی، سیاسی 
و فرهنگی حاشیه ســازی می کنند، یک نوع کندی و محافظــه کاری وجود دارد یا درخصوص 
به کارگیری ظرفیت عظیم در دانشگاه آزاد اسالمی در حوزه های علمی، پژوهشی، صنعتی و 
کشاورزی در حل مشکالت کشور غفلت می شود، این در حالی است که دانشگاه آزاد اسالمی 
توان این را دارد تا باری از دوش انقالب اســالمی بردارد، درواقع سیاست حفظ وضع موجود 
مغایر با نگاه اکثریت هیات امنای دانشگاه آزاد اسالمی است.« حاال با برکناری رهبر از ریاست 
دانشگاه محمدمهدی تهرانچی جایگزین او شده اســت. اما او کیست و چه سابقه ای دارد؟ 
تهرانچی متولد سال ۱344 است، او در پرونده کاری خود سمت هایی همچون ریاست دانشگاه 
شــهید بهشــتی، معاونت علمی آســتان قدس رضوی، معاونت پژوهش های علم و فناوری 
مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و ریاست مرکز نشر دانشگاهی را 
دارد. تهرانچی درجه استادی فیزیک را پس از گذراندن دوره های استادیاری و دانشیاری در 
دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱38۵ کســب کرد. او همچنین عضو وابسته پژوهشکده لیزر 
و پالسما است و در سال ۹۱ به عنوان اســتاد نمونه کشوری نیز انتخاب شده است. تهرانچی 
در اردیبهشت ۹۱ توسط کامران دانشــجو وزیر علوم دولت محمود احمدی نژاد به سرپرستی 
دانشگاه شــهید بهشــتی منصوب و در ســوم بهمن ۱3۹۵ توســط محمد فرهادی از سمت 
ریاست دانشگاه شهید بهشتی برکنار شد. او پس از حضور علی اکبر والیتی در مرکز تحقیقات 
اســتراتژیک مجمع به مجمع رفت و با والیتی همکاری کرد. پس از رفتن والیتی به دانشگاه 
آزاد، تهرانچی هم در اوایل تابستان سال گذشته عالوه بر عضویت در هیات امنای دانشگاه 
آزاد اسالمی، ریاست دانشگاه های آزاد اسالمی استان تهران را عهده دار شد. حاال او به عنوان 
فرد نزدیک به والیتی سرپرستی دانشگاه آزاد را برعهده دارد و شانس بسیار زیادی برای کسب 

عنوان ریاست این دانشگاه نیز دارد.

ادامه اصالحات در دانشگاه آزاد
دکتر تهرانچی جایگزین فرهاد رهبر شد

توصیه های قالیباف
نامه اقتصادی به روسای قوا تبعات سیاسی داشت

رویدادها
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هفته قبل حجت االسالم محمد قمی، استاد حوزه و دانشگاه و مدیر سابق حوزه دانشجویی 
شریف با حکمی از سوی رهبری معظم انقالب به ریاست سازمان تبلیغات اسالمی منصوب شد. در 
حکم رهبر انقالب  آمده است: »تبیین و عرضه  فکر و فرهنگ و معارف اسالمی با توجه به نیازهای 
روز و با نوآوری در ادبیات و روش ها به گونه ای که بر جان و دل مخاطبان بنشیند و وجود آنان را از 
کوثر حقیقت دین سیراب نماید، رسالت بســیار مهم این سازمان است. رسالت دیگر این سازمان 
رصد و مقابله  هوشمندانه با تهاجمات فکری و فرهنگی و تبلیغی و رسانه ای دشمنان دین و انقالب 
و کشور است. دشمنانی که نه امروز بلکه از چند دهه   پیش، هویت و شخصیت و باور و رفتار و سبک 
زندگی اســالمی- ایرانی مردم خصوصًا جوانان را هدف قرار داده و با شیوه ها و ابزارهای متکی به 
فناوری های ارتباطی و رسانه ای اعم از هنر و ســینما و فضای مجازی و غیره، درصدد تهی کردن 
انقالب از عقبه  دینی و ایمانی و مردمی آن می باشــند. در این مســیر نورانی و بالنده، توفیق شما 
را از درگاه حضرت احدیت )جل و عال( خواســتارم و شــما را به تقوای الهی و سعه  صدر، استفاده 
از ظرفیت های موجود و جــذب همکاران فهیم و پر انگیزه و بهره گیری از اندیشــه ها و روش ها و 
ابزارهای کارآمد و مؤثر توصیه می نمایم .« حجت االسالم محمد قمی که شاگردی اساتیدی چون 
آیت  الله شب  زنده  دار، آیت الله شبیری زنجانی، آیت الله میرزا جواد تبریزی، آیت الله بهجت، آیت الله 
سبحانی، آیت الله هاشمی شاهرودی، آیت الله شــیخ صادق آملی الریجانی، آیت الله استادی، 
آیت الله اشتهاردی، آیت الله جوادی آملی و... را در کارنامه خود دارد، سابقه تدریس دروس حوزوی 
از جمله تدریس رســمی »فقه اســتداللی«، »اصول فقه«، »قواعد فقهیه«، »ادبیات عرب«، 
»علوم قرآنی«، »تفسیر موضوعی«، »منطق صوری«، »منطق ریاضی«، »کالم« و »فلسفه« 
در مدارس علمیه مختلف را دارد. وی پیش از این مسئولیت های مختلفی مانند مدیرکل حوزه های 
دانشجویی اســتان تهران، مســئول مرکز مطالعات و پژوهش های اسالمی شــریف، قائم مقام 
مدیریت مؤسسه فرهنگ و تمدن توحیدی، مؤسس و مدیر حوزه دانشجویی شریف به مدت چهار 
سال، مؤسس و مدیر مدرسه علمیه شریف، مشــاور عالی مدیر حوزه علوم اسالمی دانشگاهیان 
کشور، معاونت پژوهشی مدرسه معصومیه )بخش فارغ التحصیالن دانشگاهی(، مدیر مدرسه 
علمیه )خوابگاه طلبگی( شهید طائب، مدیر گروه تبلیغی شریف در معاونت فرهنگی نهاد رهبری، 
عضو در برخی کمیسیون های شورای عالی انقالب فرهنگی، عضو هیأت مدیره موسسات »راه 
رشد«، »فتّوت«، »تعالی« و...، مدیریت موسسه فرهنگی و هیأت محبان حضرت زهرا)س(، 
مدیر گروه پژوهشی، مهندسی و فرهنگی پژوهشکده باقرالعلوم)ع(، مسئولیت موسسه فرهنگی 
راهیان قدس کرج، مشــاور - کارشــناس مدرســه علمیه رضاییه، عضویت هیأت امنای بیش از 
پانزده هیأت و مجموعه فرهنگی و... را در کارنامه خود داشته است. حجت االسالم محمد قمی 
در حوزه های پژوهشــی و علمی در موضوعاتی مانند »بررســی راهبردی هدایت و رهبری پیامبر 
اعظم)ص(«، »منطق، سنجه ها و گونه های تقسیم بندی علوم«، »فلسفه های مضاف با تأکید 
بر فلسفه دین«، »حوزه شناسی )پیشینه شناسی و ذات پژوهی و تأمالت راهبردی درباره حوزه علمیه 
و روحانیت شیعی(«، »سیاست گذاری دینی آموزش عالی و مقوله دانشگاه اسالمی«، »وحدت 
حوزه و دانشگاه«، »مطالعات فرهنگی«، »مهندسی فرهنگ«، »مهندسی فرهنگی« و »سبک 
زندگی دانشجوی تراز انقالب اسالمی«، »نظام اندیشه حضرت امام)ره( و مقام معظم رهبری«، 
»الگوی اســالمی ایرانی پیشــرفت و...«، »مباحث کالمی؛ نبوت، حقیقــت وحی، علم نبی، 
قرآن شناسی، امام شناسی، والیت، عصمت، کالم سیاسی«، »تحلیل راهبردی تاریخ صدر اسالم 
و حکومت پیامبر اعظم)ص(«، »تاریخ سیاسی اسالم«، »بررسی تهدیدات راهبردی صهیونیزم 
برای تشیع و انقالب اســالمی«، »ژرف کاوی پاره های حکمت بنیان حیاِت اجتماعی شیعی در 
مسیر بازمهندسی فرهنگ و فرهنگی جامعه دینی)مسجد، هیأت و روضه خوانی، زیارت، جهاد و 
شهادت، حج و...(«، »تحلیل راهبردی قیام سیدالشهداء)ع(«، »تحقیقی در باره زیارت جامعه 
کبیره« و... پژوهش های متعددی را داشته است. پیش از این حجت االسالم مهدی خاموشی از 

سال ۱380 تاکنون ریاست سازمان تبلیغات اسالمی را بر عهده داشت.

در حالی که سه شنبه »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا در تالش برای حفظ اکثریت 
جمهوری خواه کنگره آمریکا برای سخنرانی انتخاباتی در مسیر ویرجینیای غربی بود، هیأت 
منصفه ای در آمریکا »پال منافورت« رئیس ســابق ســتاد انتخاباتی او را در چندین فقره جرم 
گناهکار اعالم کرد. این تنها خبر بد سه شــنبه برای ترامپ نبود، چراکه تنها دقایقی بعد اعالم 
شد »مایکل کوهن« وکیل سابق ترامپ هم به ارتکاب چندین جرم اعتراف کرده و گفته این 
اقدامات را به دستور شخص ترامپ انجام داده اســت. به نوشته روزنامه »واشنگتن پست«، 
هیأت منصفه رســیدگی کننده به پرونده تخلفــات اقتصادی و مالیاتی منافورت روز سه شــنبه 
پس از سه هفته بررســی پرونده، اعالم کرد از مجموع ۱8 فقره جرم مورد بررسی، به اتفاق آرا 
به این جمع بندی رسیده که رئیس سابق ســتاد انتخاباتی ترامپ در دست کم 8 فقره جرم، که 
همگی به فرار مالیاتی و تخلف مالی مربوط هســتند، گناهکار اســت. اعضای هیأت منصفه 
در ۱0 فقره جرم دیگر هنوز به جمع بندی نرســیده اند. بر اساس تصمیم دادگاه رسیدگی کننده 
 به این پرونده، قرار اســت حکم منافورت روز ۱2 دســامبر ســال جاری میالدی )2۱ آذر ۹۷(

 اعالم شود.
منافورت که از ماه ژوئن در بازداشــت به ســر می برد، اولین عضو از ســتاد انتخاباتی و 
نزدیکان ترامپ است که رسما گناهکار شناخته می شــود. این، تنها دادگاه وی نیست و قرار 
است در ماه سپتامبر هم او برای پاســخگویی به اتهامات دیگری از جمله خودداری از اعالم 
البی گری برای اوکراین و تالش برای ممانعت از شــهادت دادن یکی از شهود، در دادگاهی 

در واشنگتن حاضر شود. 
روز سه شــنبه در حالی که رســانه ها در حال پوشــش دادگاه منافورت بودند، اعالم شد 
که کوهن هم کــه تا چندی پیــش مخزن اســرار ترامپ به شــمار می رفت، بــا دادگاهی در 
نیویورک به توافق رســیده در ازای اعتراف بــه جرایمش، تخفیف مجــازات دریافت کند. بر 
اساس این توافق، او به ارتکاب دســت کم 8 فقره جرم اعتراف کرده است. تخلف مالیاتی، 
جمع آوری فراتر از ســقف قانونی کمک های مالــی انتخاباتی، ارائه اظهارنامه نادرســت به 
یک موسسه مالی و دریافت منابع غیرقانونی برای ســتاد انتخاباتی از جمله جرائمی است که 
 کوهن به آنها اعتراف کرده است. از بین این جرائم، دســت کم دو مورد مستقیما به شخص

 ترامپ مرتبط هستند.
کوهن هرچند از ترامپ نام نبرده، اما اعتراف کرده که به »دستور نامزد یک سمت فدرال« 
تالش کرده تا به »اســتورمی دنیلز« بازیگر فیلم های مستهجن و »کارن مک دوگال« مدل 
نشریه »پلی بوی« حق السکوت بدهد تا آنها درباره روابط نامشروع شان با ترامپ، به رسانه ها 
چیزی نگویند. به گفته کوهن، این اقــدام با هدف جلوگیری از اثرگــذاری منفی این اخبار بر 

نتیجه انتخابات، صورت گرفته است.
بر اســاس توافق کوهن و دادگاه، وکیل ســابق ترامپ ممکن اســت به حداکثر ۵ سال 
حبس محکوم شــود. در حالی که »سارا سندرز« ســخنگوی کاخ سفید پیشــتر از اظهارنظر 
در این مورد خــودداری کرده بــود، ترامپ پس از فــرود در ویرجینیای غربی، بــه خبرنگاران 
 گفت از اوضاع پیش  آمده برای منافورت ناراحت اســت، اما این پرونده »هیچ ربطی به تبانی

 با روسیه ندارد.«
تحوالت شگرف روز سه شنبه موفقیتی بزرگ برای »رابرت مولر« بازپرس پرونده دخالت 
ادعایی روسیه در انتخابات ســال 20۱6 آمریکا، به شــمار می آید. هم منافورت و هم کوهن 
بر اســاس تحقیقاتی تحت تعقیب قرار گرفتند که مولر آن را پیش می برد. وی ماه هاســت در 
حال بررسی این سوال است که آیا ترامپ در مســیر پیروزی در انتخابات با کشورهای خارجی 

به خصوص روسیه، تبانی کرده است یا نه.
ترامــپ تقریبا هــر روز با انتشــار توییت های متعــدد تحقیقــات تحت رهبــری مولر را 
زیر ســوال برده و آن را »ســاحره گیری« و تالش حــزب دموکرات بــرای بدنام کردن حزب 
جمهوری خواه می خوانــد. او این هفته پس از آنکــه بازپرس ویژه با یکی از مقام های ارشــد 
کاخ ســفید ســوال و جوابی چند ســاعته داشــت، مولر را »خوار و بی اعتبــار« توصیف کرد 
 و گفــت او بــه نمایندگــی از دموکرات ها می خواهــد انتقام شکســت »هیــالری کلینتون«

در انتخابات را بگیرد.
برخی منابع رسانه ای نوشته اند که ممکن اســت ترامپ برای جلوگیری از افشای بیشتر  
اطالعات در مورد عملکرد ســتاد انتخاباتــی اش و مختل کردن روند تحقیقات، تا ســاعاتی 
دیگر از اختیاراتش اســتفاده کرده و کوهن و منافــورت را »عفو« و آنها را از فرآیند رســیدگی 
قضایی خارج کند. ترامــپ که همین حاال هم از ســوی رســانه ها به »ممانعت از پیشــروی 
 روند قضایی« متهم شــده، بــا چنیــن اقدامی بیــش از پیش خــود را در معرض ایــن اتهام

 قرار می دهد.
با تحوالت اخیر، ترامپ بیش از هر زمان دیگر با تهدید تالش دموکرات ها برای استیضاح 
مواجه است. »استیو هرمان«، خبرنگار بخش انگلیسی شبکه »صدای آمریکا« نوشته حتی 
در »فاکس نیوز«، شبکه حامی و مورد عالقه ترامپ هم کارشناسان در حال بحث درباره فرآیند 

استیضاح یک رئیس جمهور هستند.

ترامپ استیضاح می شود؟

روحانی خوش فکر 
محمد قمی کیست و چگونه فکر می کند؟
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من اشتباه کردم

دادگاه علنی

رفاه ایرانی

آمار اعترا ض ها

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در نخســتین مصاحبه خود با رســانه های خارجی پس از خروج واشنگتن از برجام، با 
شبکه تلویزیونی سی ان ان آمریکا در این باره گفت وگو کرد. ظریف در این گفت وگو با بیان اینکه آمریکا یک بیماری دارد و آن اعتیاد به 
تحریم کردن است، گفت: »حتی در زمان دولت اوباما )رئیس جمهوری پیشین آمریکا( نیز ایاالت متحده بر تحریم هایی که رفع نکرده 
بود، بیشتر تاکید می کرد تا اعمال تعهدات خود در مورد تحریم هایی که رفع کرده بود.« او در قسمت مهمی از این مصاحبه در پاسخ به 
پرسش خبرنگار ســی ان ان مبنی بر اینکه چرا با وجود آگاهی از اعتیاد آمریکا به تحریم ها برجام را ادامه دادید،  گفته است: »این یکی 
از اشتباهات بود. مشــکل این بود که ما گمان می کردیم آمریکا یاد گرفته که در مورد ایران، تحریم ها دشواری های اقتصادی ایجاد 
می کند اما نتایج سیاسی را که آنها هدف گرفته اند به دنبال ندارد؛ من گمان می کردم که آمریکایی ها این درس را آموخته اند، متاسفانه 

در این زمینه اشتباه می کردم.« 

رئیس کل دادگســتری اســتان تهران از برگزاری علنی دادگاه اســفندیار رحیم مشــایی خبر داده است. 
غالمحسین اســماعیلی گفت: »تصمیم درخصوص علنی یا غیرعلنی بودن جلســات دادگاه بر عهده قاضی 
رسیدگی کننده است ولی در مشــورتی که در این خصوص با ما انجام شد، مقرر شد دادگاه مشایی علنی برگزار 
شود.« پیش از این رسانه های نزدیک به احمدی نژاد اعالم کرده بودند که مشایی به شرط علنی برگزار شدن 
دادگاه و همین طور پخش زنده آن از تلویزیون در دادگاه حاضر خواهد شد. طی هفته های اخیر نیز احمدی نژاد 
با متهم کردن دولت و شــخص رئیس جمهور، خواستار اســتعفای او شــده بود. هفته گذشته نیز سخنگوی 
قوه قضاییه در رابطه با تشکیل پرونده  برای احمدی نژاد گفت: »برای احمدی نژاد پرونده تشکیل شده و در دست 
بررسی است و مانند گذشته می گویم که باید صبر کرد و زمان آن هم معلوم نیست.  « وی افزود: »احمدی نژاد به 

فردی گفته است که باید کناره گیری کند که این فرد کناره گیری نمی کند.« 

وزیر کشــور مصاحبه مهمی با روزنامه ایران داشته اســت. او در مورد اعترضات اخیر گفته است: »حجم 
تبلیغات در اعتراض های اخیر به شدت ســنگین تر از دی ماه بود. دی ماه اصاًل تبلیغاتی برای رخداد قضیه نبود. 
در مشهد و دو جای دیگر، اتفاقاتی افتاد و در شب دوم به 100 شهر رسید، بعدًا رسانه های معاند آمدند و بر موج 
سوار شدند. اما برای اعتراض های اخیر، رســانه های معاند و برخی مسئوالن سیاسی خارجی از دو، سه ماه قبل 
تبلیغات وسیعی داشتند. روی ضعف ها و نارضایتی ها مانور گسترده می دادند و می گفتند تحول و اتفاق بزرگی در 
راه است. در جلسات نمایشی خود به قدری مساله را قطعی دیده بودند که سوال می کردند حاال آلترناتیو جمهوری 
اسالمی کدام گروه باشد؟ حتی در نشست فرانسه بین منافقان و سلطنت طلبان دعوا شد، در همین وقایع بخشی 
از اینها به مردم اطالعیه می دادند صبح بیایید و برخی می گفتند عصر بیایید؛ می خواستند از االن وزن کشی کنند. 
اما با وجود تبلیغات گسترده، در 27 شهر از 13استان شاهد تجمعاتی بین 20 تا 500 نفر بودیم. بیشترین تعداد 

در اشتهارد بود که 500نفر بودند. در مجموع حدود 3800 نفر به ما گزارش دادند  که واقعًا کم بودند.

آنچه قرار بود با عنوان حزب رهروان با بیرق علی الریجانی، رئیس مجلس راه اندازی شــود، هفته 
قبل با عنوان حزب رفاه ملت و سردمداری بهروز نعمتی شروع به کار کرد. حزب رفاه سال 8۱ مجوز فعالیت 
گرفته و ظاهرا حاال با طرحی جدید و حضور نمایندگان مجلس هشتم و نهم، دور جدید فعالیت خود را آغاز 
می کند. نکته جالب در حزب رفاه، غیبت کاظم جاللی است. جاللی و نعمتی، دو نماینده اعتدالگرا حاضر 
در لیست امید بودند و همیشه پیش بینی می شد حزب الریجانی با محوریت این دو فرد تاسیس می شود. 
جاللی گفته بود روحش از حزب جدیــد خبر ندارد، با این حال در کنگره این حزب گفته شــد که نزدیکان 
جاللی در این حزب حضور دارند. نکته جالب توجه دیگر در اعضای شورای مرکزی، حضور شهاب الدین 

صدر در شورای مرکزی است. 

چهره ها



علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی کشور 
هفته گذشته یکی از چهره های مهم بود. او یک مصاحبه 
جنجالی انجام داد و بار دیگر به چهره مورد توجه رسانه ها 

تبدیل شد.
او در این مصاحبه درباره مذاکرات محرمانه با آمریکا 
در دولت دهم با اشــاره به موافقت رهبــری با این موضوع 
می گوید:»آقای احمدی نژاد بنا بر شرایط سیاسی داخل 
کشور و دالیلی که همه می دانند استنکاف کردند؛ آن موقع 
شــرایط و فضای سیاســی خیلی مثبت نبود. هرچه اصرار 
کردم و گفتم من این کار را به بهتریــن وجه تمام می کنم 

ایشان نپذیرفت. «
صالحی در پاســخ به این ســوال که » همه اذعان 
دارند که گــره برجــام در دوران وزارت خارجه شــما و با 
مذاکرات محرمانه با آمریکا و با وســاطت عمان باز شد. 
اخیرا دوباره اخباری درباره رفت وآمــد مقامات آمریکایی 
به عمان یا مقامات عمان به ایران و زمزمه هایی مبنی بر 
وساطت عمان مطرح شــده؛ چقدر این موضوع را جدی 
می دانید؟ اصال با ترامپ می تــوان مذاکره کرد؟« گفته 
است:» این موضوع اکنون در حوزه من نیست، مسئوالن 
 ارشد باید بگویند. آن زمان که آمریکایی ها آمادگی خود 
را برای مذاکره مســتقیم اعالم کردند بنا به پیشنهاد بنده 
از واسطه عمانی خواســتم تا یک نامه رسمی برای مقام 
معظم رهبری نوشــته شود. بعدا ســلطان عمان نامه ای 
رسمی نوشــت و بنده خدمت مقام معظم رهبری رسیدم و 
ایشان با شروطی پذیرفتند ما مسائل را جلو ببریم و همان 
مذاکرات اولیه منجر به این شــد که نامه دومی سلطان 
به رئیس جمهور وقت ایران نوشت که آمریکا غنی سازی  
ایران را به رسمیت می شناسد. چون آقا گفته بودند نروید 
برای مذاکره و اگر همان 3-2 جلســه اول دیدید که اینها 
فقط می خواهند مذاکره کنند و توجهی به حقوق ما ندارند 

شــما مذاکره را قطع کنیــد، ما هم بر همین اســاس جلو 
رفتیم و گفتیم تا غنی سازی  ما را به رســمیت نشناسید ما 
مذاکره را ادامه نمی دهیم و گفتیم معنی ندارد ما مذاکره 
کنیم و بعد از مثال 2 سال شــما بگویید ما غنی سازی  شما 
را به رســمیت نمی شناســیم. ما نگرانی های شما را مورد 
توجه قــرار می دهیم اما غنی ســازی  ما باید به رســمیت 
شناخته شود و در نهایت نامه رسمی به ایران نوشته و این 
حق به رسمیت شناخته شــد و همین مسیر ادامه یافت تا 
به برجام رسید.االن شــرایط فرق دارد؛ االن ما برجام را 
داریم، در ُبعد فنی مشــکل خاصی نداریم و کارمان را در 
ابعاد اقتصادی جلــو می بریم و تحریم مســائل دیگری 
اســت که آمریکا دارد موش می دواند. آمریکا نمی تواند 
در حوزه غنی ســازی  موش بدواند ولــی در بحث تجارت 
و این گونــه امور که با بیرون مرتبط اســت، تحت فشــار 
آمریکا قرار گرفته ایم. اینکه مذاکره بکنیم یا نکنیم فقط 
به مصلحت اندیشــی مقامات ارشد کشــور برمی گردد و 
عزیزان ارزیابی می کنند. البته اخیرا رهبری فرمودند که 
فعال مذاکره منتفی است . آقای احمدی نژاد بعد از خروج 
ترامپ از برجام موجی راه انداخــت و گفت ما اصال با آن 
مذاکرات موافق نبودیــم و از اول هم گفته بودیم آمریکا 

قابل اعتماد نیست. «
او در سخنانی مهم گفته اســت: »بعد از اینکه مقام 
معظم رهبری مجوز را صادر کردند من با خوشحالی خدمت 
آقای احمدی نــژاد رفتم و فکر می کردم کار ســریع انجام 
می شود چون یکی از شروط مقام معظم رهبری این بود که 
آقای احمدی نژاد عهده دار  دو راه مذاکره، یعنی مذاکرات 
در ســطح ۱+۵ و مذاکرات دوجانبه با آمریکا باشــد. البته 
آن موقع آمریکایی ها اصرار داشــتند که مذاکره محرمانه 
باشــد. به هر حال آقای احمدی نژاد بنا بر شرایط سیاسی 
داخل کشور و دالیلی که همه می دانند استنکاف کردند؛ 

آن موقع شرایط و فضای سیاسی خیلی مثبت نبود. هرچه 
اصرار کردم و گفتم مــن این کار را به بهتریــن وجه تمام 
می کنم، ایشان نپذیرفت. آن زمان نظر حضرت آقا آن بود 
که مذاکرات در ســطح وزیر خارجه نباشد، به همین خاطر 
آقای خاجی -معــاون وقت وزیر خارجه- را فرســتادیم اما 
بنده مذاکره را مدیریت می کردم . اگــر آقای احمدی نژاد 
آن موقع نظــر رهبــری را تمکیــن می کردند مــا فرصت 
خوبی داشــتیم چون اوباما هنوز بــرای دوره دوم انتخاب 
نشده بود و شرایط خاصی حاکم بود اما آقای احمدی نژاد 
عالقه مند نبود و توصیه کرد من هم این کار را نکنم و گفت 
بعدا مشــکل پیدا می کنی. گفتم اینکه موضوع شخصی 
نیست، بحث ملی است، اگر بتوانیم دفع شر کنیم و مشکل   
حل شود که خوب اســت و االن هم من به لحاظ وجدانی 
خیلی راحت هســتم و آرامش دارم. در ُبعد هسته ای یک 
نفر به من بگوید ما چــه چیزی را از دســت داده ایم؟ تنها 
چیزی کــه می گویند این اســت که 20هزار ســانتریفیوژ 
شــده 6هزارتا؛  خب، االن من در عرض مــدت کوتاهی 
20هزار تا که هیچ، 30 هزارتا سانتریفیوژ به شما می دهم، 
می خواهید چه کارش کنید؟ تولید 4درصد کنیم بعدش چه؟ 
برخی یکطرفه صحبت می کنند و فضا را منفی می سازند.  
هســته ای اســم بزرگی دارد و برخی از این فضا اســتفاده 
می کنند و کلمات قلمبه سلمبه را کنار هم می چینند تحت 
عنوان دانشمند هسته ای! که ما متأسفانه با این کار ارزش 
دانشمند هســته ای واقعی را هم از بین برده ایم. هرکسی 
به خودش می گوید دانشــمند هســته ای و با این کلمات 
قلمبه ســلمبه افکار عمومی را تحریک می کند. مثال چند 
روز قبل رفتم به تعدادی از جانبازان عزیز سر زدم. نگران 
بودند و می گفتند رآکتور آب ســنگین متوقف شد، سیمان 
ریختید. تصورشــان این بود ما یک رآکتوری داشــته ایم 
که کار می کرده و ما متوقف کرده ایم، سیمان ریخته ایم! 
هرچه می گوییم بابا ایــن رآکتور اصال کار نمی کرده، یک 
ساختمان در حال ساخت بوده، خیلی از تجهیزاتش نیامده 
بود و هنوز هم نیامده. اما عده ای می خواهند افکار عمومی 
را منحرف کنند. رآکتوری در بســاط نبود، داشــت ساخته 
می شد و خیلی از تجهیزاتش نبود. گزارش ها وجود دارد و 

اگر روزی بنا باشد سند رو شود مشخص خواهد شد.

مصاحبه غیرمنتظره
علی اکبر صالحی در صدر اخبار هفته گذشته بود
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گفتارها

چرا ظریف از عبارت »اشتباه کردم« استفاده کرد؟

چند نکته درباره مصاحبه وزیر خارجه
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اتحادیه اروپا و خصوصا سه کشور اروپایی انگلیس، 
فرانســه و آلمان همچنان به فرصت ســوزی خود در قبال 
توافق هســته ای ادامــه می دهند. اگرچه پــس از خروج 
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا از توافق 
هسته ای، سه کشــور اروپایی قویا خواســتار حفظ برجام 
شده و حتی از ارائه تعهدات الزم به ایران در این خصوص 
ســخن گفتند اما کماکان بسته پیشــنهادی اروپا به ایران 
ارائه نشده است! بدیهی است که اروپا یک بازی هدفمند 
و تاکتیکی را در این خصوص در قبال کشورمان آغاز کرده 
اســت. این بازی هدفمند باید به صورتی دقیق مورد رصد 
و تحلیل دستگاه دیپلماســی و سیاست خارجی کشورمان 
قرار گیرد. واکاوی رویکرد اروپا نســبت بــه برجام، نکات 
زیادی را به ذهن ما متبادر می ســازد. اظهارات اخیر وزیر 
امور خارجه کشــورمان در خصوص »رفتار برجامی اروپا« 
از ابعــاد مختلفی قابل تامل اســت. آقــای ظریف اعالم 
کرده اســت: »اروپا هنوز برای هزینه کردن آماده نشــده 
است. اروپایی ها تاکنون در ظاهر و در گفتار اراده سیاسی 
خود را نشان داده اند، اما  اراده سیاسی اروپا زمانی قابلیت 
پاســخگویی از جانب ایران را پیدا می کنــد که با اقدامات 
اجرایی همراه شــود؛ اروپایی ها می گویند برجام برای آنها 
دستاوردی امنیتی است، طبیعی است که هر کشوری باید 
برای امنیت خودش ســرمایه گذاری و هزینــه کند ...آنها 
کارها را تا حدی جلو برده اند اما آن انــدازه کافی نبوده و از 
 این رو ما  اروپایی ها را از اقداماتی که مورد انتظارمان است

 مطلع کرده ایم.«
واقعیت امر این اســت که نگاه ابزاری اتحادیه اروپا 
نســبت به پرونــده ای حقوقی به نــام برجــام همچنان به 
قوت خود باقی اســت. بایــد ان حقیقت تلــخ را پذیرفت 
که تروئیکای اروپایــی به جای آنکه »برجــام« را به مثابه 
یــک متغیر حقوقــی مســتقل در نظــام بین الملــل مورد 
تجزیــه و تحلیل قرار دهــد،آن را ابزاری بــرای معامالت 
پنهان و آشــکار خود بــا دولت ترامــپ قلمــداد می کند. 
اظهــارات ترزا می  نخســت وزیــر انگلیس مبنــی بر لزوم 
مذاکره آمریــکا و اروپا بر ســر برجام نشــان دهنده همین 
 حقیقت است. درحال حاضر نیز این نگاه ابزاری و سیاسی

 به قوت خود باقیست. 
چندی پیــش ژان ایو لودریــان، وزیر امــور خارجه 
فرانســه اعالم کرد که کشــورهای اروپایی قصد ندارند تا 
نیمه مرداد ماه بسته پیشنهادی خود را به ایران ارائه دهند و 
این بسته احتماال تا آبان آماده خواهد شد. همان گونه که 
مشاهده می شود، نوعی تاخیر »تاکتیکی« و »عامدانه« 
در این خصوص در دستور کار مقامات اروپایی قرار گرفته 
اســت. آنها از یک ســو درصدد مشــاهده نتایــج اعمال 
تحریم های ثانویه بر اقتصاد ایران )جهت کسب امتیازات 
بیشتر از کشورمان( هســتند و از ســوی دیگر، درصددند 
تا رفتار خود در قبال برجام را بر اســاس آخرین برآوردها از 
انتخابات میاندوره ای کنگره در آمریکا تنظیم کنند. بر این 
اساس، اگر جمهوریخواهان در انتخابات میاندوره ای آبان 
ماه پیروز شــوند، گارد اروپای واحد در قبال برجام بسته تر 
خواهد شــد و اتحادیه اروپا به ســمت سیاست های دولت 
ترامپ در قبال توافق هســته ای گرایش پیدا خواهد کرد. 
با این حال اگر دموکرات ها در انتخابات میاندوره ای کنگره 
پیروز شــوند، اروپای واحد اندکی در این معادله بازتر رفتار 
می کند. همان گونه که مشــاهده می شــود، اروپای واحد 
هنوز حتی رویکرد مســتقل خود در قبال برجام را نیز تعیین 
نکرده است، چه رسد به آنکه بخواهد بر اساس این رویکرد 

مستقل، بسته پیشنهادی نهایی خود را ارائه دهد. 
در این میان، نکتــه دیگری نیز وجــود دارد که الزم 
اســت به صورت جدی مــورد توجــه و مداقه قــرار گیرد. 
واقعیت امر این است که باید درک واقع بینانه ای نسبت به 
منازعه اقتصادی آمریکا و اروپا بر سر برجام داشت.  در برهه 
حساس فعلی و در بررسی بسته پیشنهادی اروپا، الزم است 
تفکیک راهبردی، عقالنی و تعیین کننده ای میان دو واژه 
»تعهد« و »تضمین« از سوی ما صورت گیرد. بدون شک، 
جمهوری اسالمی ایران در حال حاضر و طی ماه های آینده 
خواســتار »تکرار تعهدات برجامی اروپا« نیست، بلکه به 
دنبال تضمینی برای عینیت بخشی به این تعهدات است. 
نباید فراموش کرد که تروئیــکای اروپایی نه تنها در دوران 
ریاست جمهوری ترامپ، بلکه در دوران ریاست جمهوری 
اوباما نیز اقدام موثری در راســتای جلوگیــری از مراودات 
بانک های اروپای با ایران صورت ندادند. حتی آنها وزارت 
خزانه داری آمریکا را به واســطه نقض بندهــای 26 تا 29 
برجام مورد بازخواســت قرار ندادند و تعهدات حقوقی خود 
در برجام را قربانی مصالحه سیاســی با دولت های فعلی و 
قبلی آمریکا کردند. از این رو اروپای واحد آزمون ســختی 
پیش رو دارد و در صورتی که نخواهد یا نتواند از این آزمون 
سربلند خارج شــود، عمال دیگر برجامی برای ادامه وجود 
نخواهد داشت. این موضوع باید به صورت جدی از سوی 

دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان به مقامات 
اروپایی اعالم شود. 

در حال حاضر، تنها تاکتیک مقامات اروپایی »خرید 
زمان« و »اطاله مذاکرات« اســت. تاکتیکــی که تنها راه 
مواجهه بــا آن، تعیین ضرب االجل نهایــی و قطعی برای 
کشورهای اروپایی) جهت ارائه بســته پیشنهادی نهایی( 
 است . بدیهی است که دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی 
کشورمان در این معادله وظیفه سخت و خطیری بر عهده 
دارد و باید ضمن هشدار صریح  به مقامات اروپایی، خصوصا 
مقامات سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه مانع از استمرار 
سیاست و تاکتیک »خرید زمان« از سوی آنها شود. نباید 
فراموش کرد که اروپای واحد نه تنها در بین سالهای 1383 
تا 1394)زمان انعقاد برجام( کارنامــه خوبی از خود در نزد 
ملت ایران به جای نگذاشته ، بلکه در دوران پسابرجام نیز به 
سبب همراهی با مواضع دولت های اوباما و ترامپ موجبات 
نارضایتی مردم کشــورمان را فراهم کرده است. از این رو 
اروپاییان زمان زیــادی برای جبران بازی گذشــته خود در 
قبال برجام  ندارند ؛ گذشته ای که ملت ایران آن را رصد کرده 
اســت. کارنامه غیرقابل دفاع اتحادیه اروپا در قبال توافق 
هســته ای و حفظ برجام، هم در دوران ریاســت جمهوری 
اوباما و هم در دوران ریاســت جمهوری دونالد ترامپ جای 
هیچ گونه دفاعی را باقی نگذاشــته اســت. از این رو بهتر 
اســت اتحادیه اروپا به جــای ادامه بازی غیرمســتقیم اما 
آگاهانه خود در زمین ایاالت متحده آمریکا، درصدد جبران 

گذشته خود باشد. 

 سعید سبحانی 

روزنامه نگار

واقعیت امر این اســت که نگاه ابــزاری اتحادیه اروپا 
نســبت به پرونده ای حقوقی به نام برجام همچنان به 
قوت خود باقی است. باید ان حقیقت تلخ را پذیرفت که 
تروئیکای اروپایی به جای آنکه »برجام« را به مثابه یک 
متغیر حقوقی مستقل در نظام بین الملل مورد تجزیه و 
تحلیل قرار دهد،آن را ابــزاری برای معامالت پنهان و 

آشکار خود با دولت ترامپ قلمداد می کند
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سیاستمدارمصالحهجو
کوفیعناندبیرکلمحترموقابلیبود

بامداد روز شــنبه 27 مرداد، در بیمارســتانی واقع در 
شــهر »برن« پایتخت ســوئیس،  سیاهپوست کهنسالی 
چشم از جهان فروبست که مردم آفریقا به وجود او افتخار 
می کنند و موفقیت هــای وی را در قرار گرفتن در باالترین 
رده شــغلی بزرگ ترین ســازمان بین المللی جهان، دلیلی 
روشــن بر بطالن نظریه های نژادپرســتانه و اســتعماری 
مبتنی بر برتری انحصاری نژاد سفید می دانند. او نخستین 
سیاهپوســتی بود که با پیمودن مراتب مختلف سازمانی و 
کسب شایستگی های الزم، عنوان هفتمین دبیرکل سازمان 
ملل را از آن خود ساخت و در این مقام نیز کوشید تا با تدوین 
»ســند هزاره ســوم«، زمینه های مبارزه با فقر، نابرابری را 
فراهم کرده و آنچه را قبل از آن به عنوان رئیس گروه کاری 
توســعه آفریقا در این ســازمان انجام مــی داد، به صورت 

فراگیرتری در سراسر جهان دنبال کند.
از دوران ده ساله دبیرکلی این سیاهپوست کهنسال، 
به عنــوان یکــی درخشــان ترین دوران حیات 73 ســاله 
ســازمان ملل متحد یــاد می شــود و وی را که فــردی جز 
»کوفی عنان« نیست، سیاستمداری برجسته که کوشید 
تا جایگاه مناسب تری را برای ســازمان ملل متحد ترسیم 

کند، می خوانند. 

»کوفی عنان« آفریقایی تبار و متولد شهر »کوماسی« 
در غنا  بود.  وی در ســال 1938 یعنی پیــش از آغاز جنگ 
جهانــی دوم و در زمانی که غنا تحت ســیطره اســتعماری 
انگلیس قرار داشت، در خانوده ای متوسط و آفریقایی زاده 
شد. کوفی عنان دوران ابتدایی و متوسطه را در زادگاه خود 
طی کرد و ورود وی به دانشــگاه، با استقالل غنا همزمان 
شد؛ واقعه ای که در شــکل گیری شخصیت وی نیز نقش 
زیادی داشت. به هر ترتیب بعد از گذراندن دوره دانشگاهی 
در غنــا بود کــه کوفی عنان بــرای تکمیــل تحصیالتش 
به آمریکا و ســوئیس ســفر کرد و مدارک دانشگاهی خود 
را یکی بعــد از دیگری در رشــته های اقتصــاد و مدیریت 
 فناوری اطالعات از دانشــکده هایی در دو کشــور نامبرده

 دریافت کرد.
 با این حال آغــاز فعالیــت کوفی عنان در ســازمان 
ملل متحــد، به زمان اقامــت او در ســوئیس بازمی گردد. 
چنانکه وی درسال 1962 )یعنی در اوج جنگ سرد( برای 
اولین بار به عنوان کارمند سازمان بهداشت جهانی در ژنو، 
به  استخدام سازمان ملل درآمد. در واقع پس از آن بود که 
کوفی عنان، مراحل ترقی شغلی خود را یکی بعد از دیگری 
در این بزرگ ترین سازمان بین المللی آغاز کرد: چنانکه قبل 
از قرار گرفتن در سمت دبیرکلی سازمان ملل متحد و عالوه 
بر فعالیت در بخش مختلف زیرمجموعه این ســازمان، به 
عنوان کمیســر عالی پناهندگان ســازمان ملل و همچنین 
نماینده ویژه این ســازمان در یوگسالوی ســابق و ریاست 

نیروهای پاسدار صلح به انجام وظیفه پرداخت.

 با این حال آنچه توانست از کوفی عنان، شخصیتی 
شناخته شده، بین المللی و ممتاز بسازد و از وی نامی ماندگار 
به جا گذارد، نحوه رفتــار و موضع گیری های وی به عنوان 
دبیرکل ســازمان ملل متحد بود. کوفی عنــان در دو دوره 
5ساله متوالی یعنی از سال های 1997 تا 2۰۰6 میالدی 
) 1376 تا 1385( به  ســمت دبیرکلی ســازمان ملل متحد 
انتخاب شــد و در این فاصله، اقداماتــی را صورت داد که 
در مقایســه با دیگر دبیرکل های این ســازمان کارنامه ای 
افتخارآمیز و درخشــان تلقی می شــود؛ به ویژه اینکه وی 
طی ایــن دوران پر افــت و خیز، اصالت و اســتقالل خود 
را حفظ کرد و بــرای حل وفصل بحران هــای بین المللی، 
ضمن به کارگیری تمامی تالش خــود، ابتکارات تازه ای را 

نیز صورت داد. 
این درحالی بود که در دوران ریاست وی بر نیروهای 
پاسدار سازمان ملل، دو رویداد فاجعه بار در کشور آفریقایی 
روآندا و جمهوری بوسنی به وقوع پیوست و انتقادات زیادی 

را متوجه سازمان ملل متحد ساخت. 
در ســال 1994 و درحالی که کوفی عنان، ریاســت 
نیروهای پاســدار صلح ســازمان ملــل متحــد را به عهده 
داشت،  نیروهای کاله آبی سازمان ملل با اطالع از اوضاع 
خطرناک روآندا  از این کشور آفریقایی خارج شدند و خروج  
آنان سبب شــد تا هرج و مرج داخلی و خشونت های شدید 
قومی به اوج رسیده و باعث قتل عام ده ها هزار نفر از افراد 

قبیله »هوتو« شد. 
در جنگ بوســنی نیز که یک سال پس از آن به وقوع 
پیوست، نیروهای سازمان ملل با اهمال ورزی این امکان 
را فراهم کردند تا نیروهای صرب به کشتار هزاران مسلمان 
در »سربرنیتسا« مبادرت کنند و این فاجعه نیز به نام سازمان 

ملل متحد ثبت شود. 
 در واقع بدین لحاظ بود که کوفی عنان در زندگینامه 
خود به این دو حادثه بسیار تلخ اشــاره کرد و تصریح نمود 
که این شکست ها ســبب شــد تا من به وظیفه بزرگ خود 
در چالش های جهانــی در دوران دبیر کلی واقف شــوم و 
هوشیارانه این سمت را به عهده بگیرم.  البته وی در سمت 
دبیرکلی به خوبی نشــان داد که او این توانایــی را دارد که 
در چالش های بزرگ جهانی، در برابــر ابرقدرت ها  موضع 
مســتقل بگیرد و به طور مثال تهاجم نظامی ســال 2۰۰3 
آمریکا را به عراق، شــجاعانه و با صراحــت »غیرقانونی« 
اعالم کند، زیرا به گفته او چنین تصمیمی از سوی شورای 

امنیت گرفته نشده بود. 
 اقدام مهم دیگر کوفی عنان که سبب شد تا کارنامه 
بسیار بهتری در مقایسه با دیگر دبیرکل های سازمان ملل 
داشته باشد، اصالحات اداری و مالی در این سازمان بود.  
وی به عنوان هفتمین دبیرکل سازمان ملل متحد و در حالی 
که این سازمان با مشکالت مالی دست و پنجه نرم می کرد، 
به تعدیل نیرو در این سازمان ملل مبادرت کرد  و هزار نفر از 

نیروی انسانی این سازمان را در مقر نیویورک کاهش داد. 
 همچنیــن کوفــی عنــان در دوران دبیرکلــی خــود 
توانست جایزه صلح نوبل را به خاطر »تالش برای ساختن 
جهانی ســازمندتر و آرام تر« از آن خود کند و از این لحاظ 
موفقیت دیگری را در کارنامه خود ثبت نماید. وی در پایان 
مأموریتش در سمت دبیرکل نیز، همچنان جایگاه خود را به 
عنوان یکی از محبوب ترین شخصیت های بین المللی حفظ 
کرده و برخی از مأموریت های مهم بین المللی را پذیرا شد؛ 
چنان که پس از پایان مأموریتش در سمت دبیرکلی سازمان 
ملل و پس از آغاز جنگ داخلی در سوریه، در سال 2۰12 به 
 عنوان نخستین فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه 
عرب در سوریه منصوب شد ولی  پس از چند ماه زمانی که 
با کارشــکنی های آمریکا و متحدین منطقه ای اش مواجه 
شد، با انتقاد از شورای امنیت ســازمان ملل و اعتراض به 

رفتار های غرب، از مقام خود استعفا داد.

جعفر قنادباشی

تحلیلگر بین الملل

مثلث  |  شماره 16410



سرمایهگذاریرویبلوچستانپاکستان
شکستحامیانآلسعوددرانتخاباتپاکستان

رژیم آل ســعود جهت مقابله با انقالب اسالمی ایران 
طی دو دهه گذشته، با سرمایه گذاری بیش از 1۰۰ میلیارد 
دالری در عرصه های تبلیغی، آموزشی و فرهنگی و با حمایت 
از راه اندازی و توسعه مدارس علمیه، جلب و جذب طلبه ها 
)پسر و دختر در سنین 4 تا 14 ساله( در نواحی مرزی ایران 
و در میان مردم مستضعف افغانستان و پاکستان، »پروژه 
شست وشــوی مغزی نوجوانان و جوانــان از طریق ترویج 
وهابیت و ایجاد موج شیعه هراســی« را پیگیری می کند؛ 
ضمن آنکه ســعودی ها در راســتای منافع غرب به رهبری 
آمریکا در منطقه، نقش پدر )تامین مالی( و پاکستان نقش 
مادر )تربیــت و آمــوزش( گروه های افراطی-تروریســتی 
به ویژه »طالبان« را مشترکا به عهده داشتند. از سویی برای 
تضعیف و نابودی »جبهه مقاومت اســالمی« در منطقه، 
طی همکاری مثلث عبری- آمریکایی-عربی، گروه تکفیری-

تروریستی موســوم به »داعش« در منطقه تشکیل شد که 
حمایت های مالی سعودی ها، نقش فاحش و انکارناپذیری 

در اشاعه جنایات آن داشت. 
همزمــان بــا شکســت های گام بــه گام نیروهــای 
تکفیری داعش در لبنان، عراق و ســوریه، طــرح و برنامه 
جایگزین با عنوان »پالن - ب« شــامل انتقــال نیروهای 
داعش به مرزهای مجاور ایران در کشــورهای افغانستان 
و پاکســتان مدنظر قرار گرفت. با طرح تئوری »تشــکیل 
والیت خراســان«، داعش در افغانســتان و پاکستان نیز 
تاســیس و فعال شــد. مســلما، عدم برخورداری مردم از 
عدالت اجتماعی، عدم حکمرانی قانون در جامعه، فقدان 
شفاف سازی و نابرابری اجتماعی در میان ایالت ها و اقوام 
مختلف، باعث یاس و ناامیدی شدید در میان قشر نوجوان، 

جوان و عامه خواهد شد. 
پس از وقوع کودتای نظامی ژنرال »ضیاء الحق« در 
پاکستان )1977(و حکمرانی رهبران وابسته به کمک های 
مالی رژیم آل سعود بر مردم سرزمین پاک آیین )پاکستان(، 
از طریق اشاعه تئوری ها ی ارتجاعی و وهابی، ضمن نفوذ 
افکار تفرقه انگیز قومی و مذهبی، ملت پاکستان با تحدید 
و تهدید افراط گرایی و تروریســم مواجه شد. ژنرال محمد 
ضیاءالحق بر اثر ســقوط مشــکوک هواپیما در تاریخ 17 
اوت 1988 درگذشــت. وی در 5 ژوئیــه 1977 با کودتای 
نظامی، ذوالفقار علی بوتو، نخســت وزیر منتخب مردم را 
سرنگون کرد. مدتی بعد از آغاز دوران ریاست جمهوری اش 
حکم اعدام ذوالفقار علی بوتو را نیز صادر کرد. تئوری های 
توطئه فراوانی در مورد مرگ وی وجــود دارد، به ویژه آنکه 
در هواپیمای سقوط کرده، افراد برجسته سیاسی و نظامی 
دیگری نیز حضور داشــتند که یکی از آنان سفیر آمریکا در 

پاکستان بود.
در سال 2۰14 میالدی، گروه های مختلف از جمله 
لشــکر جهنگوی، جند الله و تحریک طالبان پاکســتان، 
پس از بیعت با ابوبکــر البغدادی برای تشــکیل حکومت 
والیت خراســان در قلمرو اراضی پاکســتان و افغانســتان 
تالش کردند. البتــه خانواده های پیــرو مذهب »دیوبند« 
شاخه ای از وهابی ها و سلفی ها، زمینه و تمایل زیادی برای 
 پیوســتن به داعش داشــتند، لذا تعدادی از پاکستانی ها 

به داعش پیوستند.   

زمانی، تروریسم و افراط گرایی فقط از طریق مدارس 
دینی )حوزه های علمیه وهابی( پاکستان جوالن می داد اما 
اینک، دانشــگاه ها و نهادهای عالی نیز در معرض تهدید 
افراط گرایان هستند و مخفیگاه های آنان را می توان هم در 
مناطق شهری و هم در مناطق روستایی یافت. شبکه های 
مجازی و اجتماعی به عامل  بس مهمی در ترویج و گسترش 

افراط گرایی و تروریسم در پاکستان تبدیل شده اند.

  تمهیدات مالی رسمی 
طــی دوران حکمرانی ژنرال ضیاء الحــق و نیز حزب 
مسلم لیگ و خاندان شریف در پاکستان، رژیم آل سعود با 
حمایت های سیاسی و مالی عظیم، ضمن گسترش عرصه 
تبلیغی وهابیت، نفوذ در میان شــخصیت های سیاســی، 

رهبران عقیدتی و نظامی در پاکستان را نیز وسعت داد.
در دوران تبعید، محمدنواز شــریف و خانواده اش در 
عربستان سعودی سکونت گزیدند؛ در ابتدای بازگشت نواز 
شریف به پاکستان، مبلغ 8 میلیارد دالر، جهت کسب قدرت، 

تشــکیل و تداوم دولت محمد نواز شــریف در پاکســتان، 
مصروف نمود تا آســان تر بتواننــد افــکار افراطی گرایانه 
وهابی و شیعه ســتیزی را در کل پاکســتان اشــاعه دهند. 
همچنین طی دوران اقتدار دولت خاندان شریف توانستند 
عالوه بر دریافت خدمات مستشاران نظامی پاکستانی در 
درگیری های بحریــن و نیز جنگ علیه یمن، رئیس ســتاد 
مشترک سابق ارتش پاکســتان »ژنرال راحیل شریف« را 
تحت عنوان فرمانده به اصطالح »ارتش متحد عربی« به 

خدمت بگمارند. 
پس از محاکمه، زندانی شدن و سقوط دولت خاندان 
شریف و پیروزی عمران خان، رهبر حزب تحریک و انصاف، 
موسوم به »جنبش عدالت« در انتخابات 2۰18، در اولین 
روز اعالم پیروزی عمران خان، ســفیر خاندان آل سعود در 
پاکستان به محل سکونت عمران خان رفت و ضمن عرض 
تبریک حاکمان سعودی، خواســتار تداوم روابط قدیمی و 

دوستانه بین دو کشور شد. 
اما اینک، معضالت گذشته اقتصادی، مشکل عدم 
پرداخت بدهی وام های داخلــی، منطقه ای، بین المللی و 
قر ض های دولت های قبل ادامه دارد و نصیب عمران خان 
گردیده است. در پی درخواست وام 12 میلیارد دالری دولت 

جدید پاکستان از محافل مالی بین المللی و مخالفت دونالد 
ترامپ با آن، مقام های ســعودی اعالم کردند: »عالوه بر 
یک میلیارد وام اضطراری به حکومت جدید پاکستان، سعی 
خواهند کرد بانک توسعه اسالمی را جهت اعطای وامی به 
ارزش 4/5 میلیارد دالر به دولت عمران خان، راضی نمایند.«

  ابزارهای اجتماعی و فرهنگی
در پی شکست حامیان آل سعود در انتخابات 2۰18.م 
پاکستان، ســرمایه گذاری چند ســاله رژیم آل سعود برای 
 شــخصیت ها و احــزاب به ظاهر اســالمی در این کشــور 

ضایع شد. 
به عنوان مثال حیرت انگیزترین شکســت 4۰ ســال 
اخیر در انتخابات پاکستان نصیب »موالنا فضل الرحمن« 
رئیس جمعیت علمای اسالم )شاخه فضل( شد؛ زیرا وی با 
کمک های مالی سعودی ها و حمایت های سیاسی خاندان 
شــریف، طی چهار دهه گذشــته، به عنوان تاثیرگذارترین 
چهــره سیاســی و مذهبــی در پاکســتان، همــواره پیروز 
انتخابــات و در ائتالف با دولت بوده اســت. ائتالف بزرگ 
 احزاب مذهبی موســوم به »حزب موتلفــه مجلس متحده 
عمل)MMA( « نیــز در این دوره از انتخابــات در دو حوزه 
انتخابی ایالت خیبرپختونخواه و دیره اســماعیل خان، از 
حریف سیاســی خود، حزب تحریک انصاف، به ســختی 
شکست خوردند. شگفت انگیزترین شکست در انتخابات 
سراسری اخیر در پاکستان نیز نصیب »سراج الحق« رهبر 
جماعت اسالمی شــد؛ زیرا »محمد بشیرخان« کاندیدای 
گمنام حزب تحریک انصاف توانست وی را در حوزه انتخابی 
خودش »دیر پایین«  با اختالف  17۰۰۰ رای شکست دهد.
اینــک ریــاض در تالش اســت تــا هدایــت فکری 
جوانان ایالت بلوچســتان را به عهده بگیرد. ایالت مذکور، 
بزرگترین ایالت پاکستان از لحاظ مساحت است. اهمیت 
سوق الجیشی و راهبردی آن برای جمهوری اسالمی ایران 
نیز بس مهم و خطیر تلقی می گردد؛ زیرا 9۰4 کیلومتر خط 
مرزی با ایالت مذکور دارد. طی سال های اخیر، تمام حمالت 
تروریســتی به مرزبانی های استان سیســتان و بلوچستان 
ایران، از طریق تروریست هایی صورت گرفته که در ایالت 
بلوچســتان پاکســتان، پناه گرفته اند. این منطقه وسیع، 
محروم ترین نقاط پاکستان را در بر می گیرد، ساکنانش به 
شدت محروم و نیازمند حمایت های مالی، آموزشی و عمرانی 
هستند. در یکی محروم ترین نقاط پاکستان که فاقد امکانات 
اولیه ضروری هستند، رژیم آل سعود با تاسیس و راه اندازی 
دانشگاه تالش می کند ضمن حمایت مالی از مردم منطقه، 

آنان را به سمت خود جلب و جذب نماید.
 بــه عنوان مثــال در منطقــه، خپلــو واقــع در ایالت 
»گلگیت، بلتستان« که در میان رشته کوه های هیمالیا واقع 
و یکی از محروم ترین مناطق شیعه و سنی نشین پاکستان 
محسوب می شود، با تاسیس دانشگاه، اساتید خبره ای را 
از عربستان اعزام می کنند تا وهابیت را تبلیغ و منتشر سازند.
  طبق گزارش منتشره شبکه سراسری »ای .آر. وای. 
نیوز« پاکســتان، مورخ هشــتم آگوســت 2۰18 /نوزدهم 
مردادماه »نواف بن ســید المالکی« ســفیر عربســتان در 
پاکستان ضمن دیدار با »صادق سنجرانی« رئیس سنای 
پاکستان که خود اهل ایالت بلوچستان است، اعالم کرد: 
»ریاض حاضر اســت جوانان ایالت بلوچســتان را بورسیه 
تحصیلی کند و بــرای آنان بهترین امکانات آموزشــی را به 
صورت رایگان فراهم آورد.  حکومت عربســتان 5۰ شغل 
رده باال را نیز برای جوانان منطقه بلوچستان در نظر گرفته 
و حقوق کافی برای آنان فراهم خواهد کرد. به تعداد زیادی 
از دانشجویان پاکستانی، به صورت ماهانه حقوق پرداخت 
خواهیم کرد تا مشــکالت مالی آنان حل شــود و امیدوارم 
در زمینه هــای علمی و پزشــکی همکاری هــای فی مابین 

افزایش یابد.«

احمد مرجانی نژاد

مترجم و پژوهشگر مسائل بین المللی 

یادداشت
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ازرویاتاواقعیت
رژیمحقوقیدریایخزروسهم5۰درصدیایران

دریای خزر بزرگ ترین دریاچه طییعی جهان به شــمار 
می رود و به لحاظ برخو رداری از ویژگی های امنیتی، مبادال ت 
بازرگانی و منابع انرژی، حائز اهمیت ویژه ای است. به همین 
سبب تعیین رژیم حقوقی حاکم بر این دریا همواره محل بحث 
بوده و هســت. اهمیت این موضوع به ویژه پس از فروپاشی 
اتحاد جماهیر شــوروی و ظهور دولت های جدید در حاشیه 
دریای خــزر فزونی یافت تــا نهایتا در کنوانســیون وضعیت 
حقوقی دریای کاسپین در اکتائوی قزاقستان 5 کشور ساحلی 
تصمیم قاطع برای تعییــن یک رژیم حقوقی بــرای دریای 
مذکور داشتند. کنوانسیون مذکور چالش های بسیاری در پی 
داشت که یکی از مهم ترین این چالش ها بحث تقلیل سهم 
5۰ درصدی ایران بود و دیگری تحدید حدود فالت قاره که 
باتوجه به شکل مقعر ساحل ایران در صورتی که روش معمول 
خط منصف اعمال شود سهم اندکی نصیب ایران خواهد شد 
که در نوشــتار پیش رو به بررسی این مسائل پرداخته خواهد 
شد. مطابق مفاد ماده 86 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، 
دریاها و دریاچه هایی که محاط میان دو یا چند کشور باشند 
از جمله آب های داخلی محسوب می شوند منوط به اینکه به 

دریای آزاد راهی نداشته باشند.
 از آنجا که کنوانسیون حقوق دریاها در مورد دریاچه ها 
کاربردی ندارد، چاره ای جز رجوع به رویه کشــورها و اصول 
کلی حقوق بین الملل نیســت که مطابق آن، دریاچه ای که 
با بیش از یک کشور هم مرز باشد، باید توسط موافقتنامه ای 
حاصل از توافق طرفین تقســیم شــود. این تقسیم، گاه به 
صورت امتداد مرزهای خاکی صورت می گیرد و گاه با ترسیم 
خط میانه دریاچه. مواردی هم بوده که دریاچه ها به صورت 
مشاع باقی گذارده شده اســت. اما رویه غالب کشورها این 
است که دریاچه ها در امتداد مرز خشکی تقسیم شود. در مورد 
پیشینه حقوقی مسائل دریاچه خزر می توان به عهدنامه های 

گلستان وترکمنچای در ســال های 1813 و 1828 میالدی 
اشاره شود. در واقع این دو عهدنامه، نخستین اسناد حقوقی 
در رابطه با دریای خزر هســتند. در این عهدنامه ها به ویژه در 
پیمان ترکمنچای، ایران از داشــتن نیــروی دریایی نظامی 
در دریای خزر منع شد و تنها کشــتی های جنگی روسیه حق 
حضور در دریای خزر را داشــتند و اجازه داشــتند تا ســواحل 
ایران نیز حرکــت کنند. امــا در این دوعهدنامــه به موضوع 
بهره برداری از منابع فســیلی موجود در زیر بستر دریای خزر 
اشاره ای نشــده اســت. تحت تاثیر انقالب بلشویکی اکتبر 
1917 به رهبــری والدیمیر ایلیــچ لنین که نقطــه پایانی بر 
حاکمیت تزارهــای روس و رومانوف ها نهاد، در ســال های 
1921 و 194۰ موافقتنامه هایی میان ایران و روســیه امضا 
رسید. بر حسب پیمان نامه 1921، مفاد عهدنامه ترکمنچای 
ملغی و به موجب فصل 11 این قــرارداد طرفین حق دارند در 
کلیه نقاط دریای مازندران بالسویه به کشتیرانی آزاد بپردازد 
و هیچ گونه محدودیتی برای حرکت کشــتی های طرفین در 
دریای مازندران وجود ندارد. عهدنامه دیگــر در این زمینه، 
قراردادی بود کــه در 25 مــارس 194۰ منعقد شــد. در این 
عهدنامه به موارد بازرگانی، بحرپیمایی و ماهیگیری پرداخته 
شده و حق انحصاری ماهیگیری برای ایران صرفا 1۰ مایل 
ســاحلی در نظر گرفته شــده بود و برای شــوروی نیز شامل 
تمامی سواحل شمالی، شرقی و غربی می شد. اما در فراتر از 
این نوار 1۰ مایل ساحلی، حق ماهیگیری و کشتیرانی در بقیه 
دریا برای هر دو دولت به طورمشاع وجود داشته است اما در 
هیچ یک از این موافقت نامه ها راجع به بستر و زیر بستر دریا 
صحبتی نشده اســت. به نظر می رسد باور سهم 5۰ درصدی 
ایران از دریای خزر یک ســو برداشتی اســت که از یک واژه  
در قرارداد 194۰ بین ایران و شــوروی ایجاد شد که راجع به 
کشتیرانی و ماهیگیری بالسویه ایران و شوروی فراتر از نوار 1۰ 
مایل ساحلی صحبت می کند. در اذهان عمومی این مساله 
مالکیت 5۰ درصدی دریا را ایجاد کرده است در صورتی که در 
هیچ بندی از این موافقتنامه ها صحبت از مالکیت 5۰ درصدی 
در میان نبوده است و تنها راجع به کشتیرانی و بهره برداری از 
منابع جاندار آبزی صحبت به عمل  آمده اســت.هیچ گاه بین 

طول ساحل و شکل ساحل و سهم یک کشور از دریا ارتباط 
زمانی سهم ایران از دریای خزر 5۰ درصد نبوده است،  طول 
خط ساحلی سراســری دریای خزر 64۰۰ کیلومتر است که 
992 کیلومتر آن از آستارا تا دهانه رود اترک به سرزمین ایران 
مربوط می شــود و 54۰8 کیلومتر باقیمانده در خاک روسیه 
و دیگر کشــورها قرار دارد. با توجه به موقعیــت جغرافیایی 
دریای خزر وشکل ساحلی ایران  در مقایسه با شوروی سابق 
و چهار کشور بعد از فروپاشی شوروی، ســهم ایران از طول 
ساحل دریا یک ششم است. نامعقول است که طول ساحل 
یک کشور یک ششم باشد، ولی ســهمش از فالت قاره دریا 
نصف باشد. در زمان شوروی بحث تقسیم بستر دریا مطرح 
نشــد و حتی ایران هیچ گاه از دریای خزراستخراج نفت و گاز 
نداشــت. فقط ایران از 1۰ مایل دریایی دریای خزر شیالت 
برداشت می کرد و اگر این 1۰ مایل را در نظر بگیریم و طول 
ساحلی ایران یک ششم باشد یعنی پنج ششم ساحل متعلق به 
شوروی بوده است. خط مرزی معروف به آستارا حسینقلی که 
محدوده مجاز پرواز بر فراز دریاچه شــناخته می شد، به مرور 
زمان به عنوان مرز مابین دو کشــور ایران و شوروی سابق از 
طرف شوروی شناخته شد. البته  الزم به ذکر است که دولت 
ایران هیچ گاه این مرزبندی را قبول نکرد و همواره بر سهم 2۰ 
درصدی خود پایبند بوده و هست. و اما راجع به مساله تحدید 
حدود فالت قاره بند ســوم از بخش مربوط به تعریف خطوط 
مبداء مســتقیم در ماده یک کنوانسیون رژیم حقوقی دریای 
خزر به وضعیت ساحل جمهوری اسالمی ایران در دریای خزر 
اشاره دارد و هدف از نگارش این بند، مدنظر قرار دادن و توجه 
به وضعیت ویژه ایران بوده اســت. به عالوه، همان گونه که 
در کنوانســیون رژیم حقوقی دریای خزر تصریح شده است، 
روش تعیین ترسیم )خطوط مبدا مســتقیم( بایستی در یک 
موافقتنامه جداگانه میان همه طرف های  ذی ربط  کنوانسیون 
معین  شود. بر همین مبنا صحبت ها راجع به تقلیل سهم ایران 
در شرایط کنونی بی اساس به نظر می رسد. با توجه به اینکه 
بند 3 ماده 7 کنوانسیون مذکور اعالم می دارد: تعیین حدود 
آب های داخلی و سرزمینی بین کشــورهای دارای سواحل 
مجاور با توافق بیــن آن دولت ها با در نظــر گرفتن اصول و 

موازین حقوق بین الملل انجام خواهد شد.
 همچنین ماده 8 بیان می دارد که تعیین حدود بســتر 
و زیربســتر دریای خزر به بخش ها باید از طریق توافق بین 
کشورهای با سواحل مجاور و مقابل، با در نظر گرفتن اصول 
و موازین عموما شــناخته شــده حقوق بین الملل به منظور 
قادر ســاختن آن دولت ها به اعمال حقــوق حاکمه خود در 
بهره برداری از منابع زیربســتر و سایر فعالیت های اقتصادی 
مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیربستر انجام شود.  الزم 

رحیمه کامل

دانشجوی دکترای حقوق 
بین الملل و مدرس دانشگاه
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به یاد آوری است که یکی از اصول شــناخته شده در حقوق 
بین الملل اصل انصاف اســت. چنانچه شــاهد هستیم که 
دیوان در ســال 1969در قضیه فالت قاره دریای شمال که 
المان سواحل نامساعد ومقعری داشــت، از دیوان خواسته 
شــد از ترســیم خط منصف منتهی به نتایج نامناسب پرهیز 
کند، دیوان با اســتتاد به اصل انصاف خــط منصف را تغییر 
داد. نهایتــا باید عنوان کرد که در کنوانســیون رژیم حقوقی 
دریای خزر، محدوده بستر و زیربستر تعیین نشده است؛ این 
کار می بایستی متعاقبا و طی توافق میان طرف های ذی ربط 
انجام شــود. از نکات مثبت کنوانســیون مذکــور می توان 
به مواردی چند اشــاره  کرد، از جمله اینکه بر اســاس توافق 
کشورهای ساحلی خزر، این دریا به عنوان یک دریای صلح 
و دوستی بین کشورهای عضو خواهد بود و حضور نیروهای 
نظامی ثالث در خزر ممنوع  اســت. همچنین دریانوردی در 
این دریا تنها زیر پرچم 5 کشــور ســاحلی انجام خواهد شد 
و کشــورهای ســاحلی نمی  توانند قلمرو خود را جهت اقدام 
و تجاوز به ســایر کشــورها در اختیار بیگانگان قــرار دهند. 
جای خرسندی است که در کنوانســیون، بر انحصار حضور 
و دریانوردی هرگونه شــناور صرفا با پرچم یکی از کشورهای 
ساحلی و همچنین ممنوعیت حضور و عبور نیروهای نظامی 
بیگانه و غیرســاحلی اتفاق نظــر دارند. در نهایــت ذکر این 
نکته ضروری به نظر می رسد که با توجه به اعالمیه تفسیری 
جمهوری اسالمی ایران نســبت به کنوانسیون مورد بحث و 
قید این مهم که »جمهوری اســالمی ایران مقررات و مفاد 
مربوطه قرارداد 1921 میان ایران و جمهوری سوسیالیست 
فدراتیو روسیه و هم چنین قرارداد 194۰ بازرگانی و بحرپیمایی 
میان ایران و اتحاد جماهیر سوسیالیست شوروی را یادآوری 
و خاطرنشــان می کند و همچنین اعالمیه تفســیری اعالم 
می دارد که در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، محدوده 
بستر و زیربســتر تعیین نشــده اســت؛ این کار می بایستی 
متعاقبا و طی توافق میان طرف های ذیربط انجام شودو بند 
سوم از بخش مربوط به تعریف خطوط مبدا مستقیم در ماده 
یک کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به وضعیت ساحل 
جمهوری  اســالمی ایران در دریای خزر اشــاره دارد و هدف 
از نگارش این بند، مدنظر قرار دادن و توجه به وضعیت ویژه 
ایران بوده است. به عالوه، همان گونه که در کنوانسیون رژیم 
حقوقی دریای خزر تصریح شــده است، روش تعیین  ترسیم 
)خطوط مبدا مستقیم( بایســتی در یک موافقتنامه جداگانه 
میان همه طرف های ذی ربط کنوانسیون معین  شد »با توجه 
به موارد ذکر شــده بحث تقلیل ســهم ایران در کنوانسیون 
مذکــور جایگاهی ندارد و امید اســت  درتوافقات آتی ســهم 

حداکثری به ایران تعلق گیرد.

تالقینمادهایشکستدرتلآویو
واقعیتدیدارنتانیاهووبولتونچهبود؟

دیدار اخیر مشــاور امنیت ملی ایــاالت متحده آمریکا و 
نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی از ابعاد مختلف قابل تامل 
و تحلیل اســت.  اخیرا بنیامیــن نتانیاهو، نخســت وزیر رژیم 
صهیونیســتی پس از ورود جــان بولتون، مشــاور امنیت ملی 
رئیس جمهوری آمریکا به سرزمین های اشغالی با وی دیدار کرد . 
این دو، در بیانیه مشترک خود اعالم کردند: ما درباره چگونگی 
متوقف ساختن پیشــرفت های موشکی و و هســته ای ایران 
گفتگو کرده اند. در خصوص بیانیه مشترک مشاور امنیت ملی 
ایاالت متحده و نخست وزیر رژیم صهیونیستی نکاتی وجود دارد 
که الزم است مورد توجه قرار گیرد: نخست اینکه وجه اشتراک 
نومحافظه کارانی مانند بولتون و سیاستمدارانی مانند نتانیاهو، 
تجربه سنگین شکســت آنها در برابر »ایران قدرتمند« است. 
همگان به یاد دارند که در ســال 2۰۰3 میالدی، جان بولتون 
به عنوان یکی از اعضای شورای دوازده نفره نومحافظه کاران 
آمریکا، جورج واکــر بوش را نســبت به جنگ عــراق ترغیب 
کرد. از آن پس، نام بولتون با شکست آمریکا در عراق عجین 
شــده اســت. نتانیاهو نیز نماد شکســت تل آویــو در منطقه و 
نظام بین الملل محسوب می شود. شکست های متعدد رژیم 
صهیونیستی در برابر جبهه مقاومت، حاکی از همین حقیقت 
اســت. هم اکنون تل آویو و واشــنگتن درصددند بــه هر نحو 
ممکن سیاست »مهار ایران« را عملیاتی کرده و به قول خود، 
در حوزه های  هسته ای و موشکی کشورمان را زمینگیر سازند. 
این تالش مذبوحانه در حالی صورت می گیرد که در سال 2۰17 
میالدی و در حاشیه  نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، 
نتانیاهو و ترامپ مالقات های فشرده ای را با یکدیگر با موضوع 
تحدید توان موشکی و هسته ای ایران داشــتند. حتی آنها از 
تروئیکای اروپایی )آلمان، انگلیس و فرانســه ( نیز خواستند 
تا به این برنامه مشــترک بپیوندند... واقعیت امر این است که 
تل آویو و واشنگتن امروز بیش از هر زمان دیگری در برابر »ایران 
قدرتمند« مستاصل مانده اند. به قول زبیگنیو برژینسکی مشاور 
امنیت ملی اســبق آمریکا در دوران کاتر و یکی از مطرح ترین 
استراتژیســت های این کشــور، تنها راه چاره ایاالت متحده، 
شناســایی قدرت ایران در منطقه و یاد گرفتن قواعد زندگی در 
کنار این بازیگر قدرتمند )جمهوری اســالمی ایران( اســت. 
»ایران قدرتمنــد« کلیدواژه ای اســت که بایــد تمرکز زیادی 
روی   آن داشت. به عنوان مثال، دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
ایاالت متحده آمریکا و مایــک پمپئو، وزیر امــور خارجه این 
کشــور، اخیرا خواســتار مذاکره با جمهوری اســالمی ایران  
شده اند. حتی ترامپ یک گام فراتر نهاده و از »مذاکرات بدون 
پیش شرط« با ایران سخن گفته است! موضوعی که مورد توجه 
بسیاری از تحلیلگران مسائل بین الملل قرار گرفته است. فارغ 
از اینکه در ماورای رفتار پارادوکسیکال اخیر مقامات آمریکایی 
چه رویکرد و هدفی نهفته است، در اینجا کلید واژه ای وجود دارد 

که نمی  توان در تحلیل مناسبات 4۰ ساله اخیر ایران و 
آمریکا از کنار آن گذشــت: »ایران قدرتمند.« 

»ایران قدرتمند« نه یک مفهوم انتزاعی، بلکه 
خروجی و محصول یک محاسبه رئالیستی 
تمام عیار از ســوی اکثر استراتژیست های 
آمریکایی محسوب می شــود. بسیاری از 

تحلیلگران بر این باورند که پارادوکــس رفتاری ترامپ و دیگر 
مقامات آمریکایی در قبــال ایران، معلول ســردرگمی آنها در 
مواجهه با »ایران قدرتمند«  اســت. به عبارت بهتر، ترامپ از 
یک ســو بر تقابل با جمهوری اســالمی ایران اصرار می ورزد و 
از سوی دیگر، نسبت به عواقب و تبعات این مواجهه به شدت 
نگران است. اظهارات و هشدارهای اخیر مقامات کشورمان 
به ترامپ و دیگر مقامات آمریکایی در این خصوص موثر بوده 
است.  در راستای درک بهتر مفهوم »ایران قدرتمند« الزم است 
در این خصوص گریزی به اظهارات برژینسکی در زمان حیات 
وی بزنیم. برژینسکی در ابتدای هزاره سوم میالدی و در حالی 
که جرج واکر بوش، رئیس جمهور اسبق ایاالت متحده در حال 
رجزخوانی برای ایران بود، به کاخ سفید هشدار داد که آمریکا 
ناچار است ضمن شناســایی قدرت ایران، قواعد بازی در کنار 
کشورمان را بیاموزد. برژینسکی در جای دیگر می گوید: »ایران 
همواره در این منطقــه وجود خواهد داشــت و چه خوش مان 
بیاید، چه نیاید در منطقه مهم خواهد بود. این به نفع ماســت 
که در درجه اول از هرگونه درگیری اجتناب ورزیم؛ زیرا درگیری 
ایران و آمریکا چه تعمدی باشد، چه تصادفی، آمریکا را درگیر 
کشمکشــی می کند که هم ایران و هم عراق را در بر می گیرد. 
من نمی خواهم آمریکا خواهان نزاع با ایران باشــد؛ چرا که به 
نظر من آمریکا بدون جنگ با ایران حــال و روز بهتری خواهد 
داشت.«  بدیهی است که هر اندازه واشنگتن از این نسخه دور 
شود، با هزینه های بیشتری در مواجهه با ایران رو به رو خواهد 
شد. بولتون و نتانیاهو هر دو تالش زیادی در راستای »سلطه 
گروه های تکفیری بر ســوریه«، »تجزیه عــراق«، »پیروزی 
جریان ضدمقاومت در انتخابات عراق و لبنان« و... نموده اند. 
تالش هایی که یک به یک با شکست مواجه شده است. از این 
رو دیدار اخیر دو سیاستمدار آمریکایی و صهیونیستی، مصداق 
عینی تالقی دو نماد شکست و ناکامی با یکدیگر است. بدون 
شک، در آینده ای نزدیک، بولتون و نتانیاهو بیشتر از گذشته در 
برابر قدرت ایران در منطقــه و نظام بین الملل زمینگیر خواهند 
شد. حضور بهنگام و مقتدرانه جمهوری اسالمی ایران در منطقه 
نه تنها مانع از تحقق تاکتیک های مشترک محاسبه شده از سوی 
واشنگتن و تل آویو شــده است، بلکه اســتراتژی ها و اهداف 
کالن آنها را نیز هدف قرار داده است. خشم افرادی منفور مانند 
نتانیاهو و بولتون از ایران، آن هم در شرایطی که نقشه های آنها 
در منطقه نقش بر آب شده ، کامال طبیعی و قابل درک است! در 
نهایت اینکه خروجی دیدار بولتون و نتانیاهو، چیزی جز استمرار 
شکست و استیصال واشنگتن و تل آویو در برابر ایران نخواهد 
بود. درماندگی و استیصالی که هر اندازه زمان سپری می شود، 
بر شدت و دامنه آن اضافه خواهد شد. اقدامات مشترک تل آویو 
و واشنگتن در مواجهه با ایران، نه تنها سودی برای این دو نخواهد 
داشت، بلکه هزینه های شکســت این دو در برابر ایران 

را به صورت تصاعــدی افزایش 
خواهد داد؛ موضوعی که 
بسیاری از استراتژیست ها و 
سیاستمداران آمریکایی، 
خود نیز نســبت بــه آن 

معترف هستند.

حنیف غفاری

روزنامه نگار
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سیاست

دولت سایه تشکیالت نیست، گفتمان است

اولین گفت وگوی رسانه ای سعید جلیلی بعد از انتخابات 96

مثلث  |  شماره 20410



مبنای ما مسجد بود
گفت وگوی مثلث با جواد صدفی

معمای تراریخته
گفت وگوی مثلث با دکتر عباسی
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 دولت سایه تشکیالت نیست 
گفتمان است

اولین گفت وگوی رسانه ای سعید جلیلی بعد از انتخابات 96

شــما در انتخابــات 96 بیانیه ای قریــب به این 
مضمون منتشر کردید که کار ما تازه شروع شده 
است. دقیقا منظور شــما چه بود؟ قبل از آن هم 
مباحث دولت سایه مطرح شده بود و به نظر می آید 
که شما به صورت کلی بیشتر در فضای خصوصی 
سیاسی مشغول دولت سایه هستید. در فضای 
عمومــی که عضــو مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام و شورای امنیت ملی هستید ولی در فضای 
خصوصی در کار سیاست ورزی، وقت شما بیشتر 

مصروف همان مبحث است. درست است؟
   در حقیقت من در ســال 92 بعــد از انتخاباتی که 
خودم یکی از کاندیداهای آن بودم، این جمله را گفتم، یعنی 
بعد از انتخابات گفتم که کار ما تازه شروع شده است. قصد 
ما از این مباحثه آن است که مسائلی را که کمتر صحبتی از 
آن شده، دنبال کنیم و درموردش بحث کنیم. در سال 96 
من در بحبوحه انتخابات که شرکت نکردن خودم را به عنوان 
کاندیدا در انتخابــات اعالم کردم، بیانیــه ای دادم و آنجا 
گفتم که چرا 92 آمدم و چرا 96 نمی آیم. بعد از اعالم نتایج 
هم بیانیه دیگری دادم. این ســه بیانیه مبتنی بر چند نکته 
بودند و اگر ما ان شاءالله در بیان آن نکته ها صادق باشیم، 
قصدمان توضیح آن نکته است. به عنوان جریانی که مدعی 
انقالب اسالمی هستیم باید تفاوتی بین اندیشه ما و اندیشه 
سیاسی ای که امروز در غرب هســت، وجود داشته باشد. 
تفاوت هایی به لحاظ مبنایی داریم که موضوع رساله دکتری 
بنده هم همین بود: بنیان اندیشه سیاسی اسالم در قرآن و 
در آنجا هم به همین پرداختم. این تفاوت اندیشه سیاسی 
باید در عمل ما هم بروز داشــته باشــد و فقط شعار نباشد و 
اگر ما صادق باشــیم باید رفتارمان هم مبتنی بر گفتارمان 
باشد. دولت و جامعه هر کدام کارویژه هایی دارند که یکی 
از تفاوت های جدی اندیشه سیاسی اسالم با دیگران این 
است که بسیاری از کارویژه هایی که دولت و جامعه عهده دار 
هستند، مشترکند و این طور نیست که تفکیک شده باشند. 
»جامعه مدنی« که در غرب مطرح می شود، یعنی تفکیک 
بین جامعه و دولت، که ما در اسالم شکل تکامل یافته آن را 
داریم که همان کارویژه های مشترک دولت و جامعه است، 
یعنی اگر می گوید: »قل امر ربی بالقسط« از آن طرف هم 
می گوید: »لیقوم الناس بالقســط«. اصال وظایف دولت 
وقتی می تواند خوب محقق شــود که مردم هم نســبت به 
دولت احساس مسئولیت کرده و قیام کنند که در جامعه ما 
کمتر بدان پرداخته شده است. در غرب هم کتاب هایی در 
این زمینه تحت عنوان »وظیفه سیاسی« نوشته شده که در 
جامعه علمی ما کمتر به آن پرداخته شده است. به این دلیل 
دولت و مردم وظیفه ای مشترک دارند، چون می خواهند با 
هم به فرجامی مطلوب برسند. دولت باید در خدمت جامعه 
باشد تا شما را به آن نقطه مطلوب برساند. آن نقطه مطلوب 
هم با دولت تنها محقق نمی شود، یعنی اگر مردم پای کار 
نیایند و نقش اجتماعی و سیاســی خــود را ایفا نکنند اصال 

شکل نمی گیرد. 
 شــما به »قرارداد اجتماعی« به آن معنایی که در 

غرب بحث می شود، اعتقادی ندارید؟
   »قرارداد اجتماعــی« در یــک پارادایم دیگری 
است که انسان شناسی، هستی شناسی، معرفت شناسی و 
فرجام شناسی آن متفاوت اســت. مبنای ما قوی تر است. 
اگر شما هر اندیشه ای را به مثابه یک پارادایم بگیرید، خب 
این مولفه هایی دارد که در آن اندیشــه تعریف می شــود. 
حاال اگر یکی از مولفه های این اندیشــه کم و زیاد شــود، 
نتیجه آن اندیشه متفاوت خواهد شد. مثال در غرب، هابز 
می گوید که انسان گرگ انســان است و کس دیگری مثل 
الک، نگاه دیگری درباره انســان دارد و معتقد به آن وضع 
طبیعی و اجتماعی است. این دو در خیلی از زمینه ها مثال 
هستی شناسی و معرفت شناسی شــان نگاه های مشترکی 
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دارند اما در یک موضوع وقتی متفاوت می شوند، الک به 
نظریه »قرارداد اجتماعی« و هابز به نظریه »ماشین زور« 
برای دولت می رســد، بنابراین وقتی ما هــم می گوییم که 
مبنای هستی شناسانه و انسان شناسانه، معرفت شناسانه و 
فرجام شناسانه  اندیشــه ما متفاوت از آنهاست، پس حتما 
به نظریه مشــترکی مثل »قرارداد اجتماعی« نمی رسیم و 
حتما نظر ما با آن متفــاوت خواهد بود و تفاوت های جدی 

هم دارد. 
 این بحــث شــما از این لحــاظ مهم هســت که 
می تواند فلســفه سیاســی یک جریان را روشن 
کند، یعنی قدرت و دولت چگونــه به جامعه نگاه 

می کند. 
   بله، جمهوریت در این معنــا، معنایی اصیل پیدا 
کرده و در این اندیشــه، مردم نقشــی اساســی می یابند. 
جمهوریت واقعا تعارف نیســت، بلکه بحثی اصیل اســت 
و بهادادن به نقش مردم بحثی جدی اســت که تشریفات 
نیســت، حقیقت اســت؛ البته برخی این شــبهه را مطرح 
می کنند که وقتی شــما می گویید اســالمیت، پس معنای 
جمهوریت چیســت؟ کــه باید رابطــه بیــن جمهوریت و 
اسالمیت و معنای جمهوری اسالمی روشن شود. جمهوری 
اســالمی یعنی انتخاب اسالم توســط مردم یعنی مردمی 
می آیند و اســالم را به عنوان مبنای حکومتی و مناســبات 
اقتصادی، اجتماعی، سیاسی انتخاب می کنند که بعد خود 
همین مردم این نقش ها را محقق می کنند، یعنی در تحقق 
و اجرای این اندیشه، نقش مردم بسیار مهم است. این از 
بحث های بسیار مهم است. اینکه چرا جمهوری اسالمی 
اهمیت دارد و چرا در این مقطع جمهوری اسالمی محقق 
شد، چون مردمی آمدند و اسالم را انتخاب کردند. بهترین 
نمونه  و الگوهای اســالم ائمه معصومین)علیهم السالم( 
بودند، ولی دلیل اینکه نظام اسالمی شکل نمی گرفت این 
بود که مردم پای کار نمی آمدند اما وقتی یکی از شاگردان 
آنها به میدان آمد و این پرچم را بلند کرد، چون مردم پای کار 
آمدند، جمهوری اسالمی شکل گرفت. نقش مردم هم در 
شکل گیری انقالب، هم جمهوری اسالمی و هم تداوم آن 
اهمیت دارد. اینکه می گوینــد علت موجده می تواند علت 
مبقیه باشــد، یعنی اگر جمهوری اســالمی شکل گرفت، 
مردمی بودند که آن را انتخاب کردند و برای تداوم آن هم 
باید مردمی باشند که اســالم را انتخاب کنند. نقش دادن 
به این مردم اهمیــت دارد و لذا در این چارچوب اســت که 
تفاوت های اندیشه ما مشخص می شود. در بحثی که من 
در حاشیه گفت وگوها موقع ناهار با سوالنا داشتم، او پرسید 
که مردم ســاالری دینی یعنی چه؟ گفتم فــرق این مفهوم 
با دموکراسی شما این اســت که در دموکراسی فرد می آید 
رأیش را می دهد و می رود، بعد هم انتظاراتی دارد، ولی در 
مردم ســاالری دینی، فرد در کنار رأیی که می دهد، حاضر 
اســت چهار فرزند خود را هم هدیه کند و بعد به این افتخار 
هم می کند. این تفاوت پارادایمی است که سبب می شود 
همه قدرت ها یک طرف جمع می شوید و هر آنچه دارید به 
کار می برید و یک ملت با این اندیشه در طرف دیگر در مقابل 
شما می ایستد و موفق می شود. چرا شــما موفق نشدید؟ 
همه قدرت های بزرگ طرفدار شاه بودند، اما چرا شاه رفت؟ 
مگر همه طرفدار صدام نبودند، چرا صدام موفق نشد؟ این 
قدرت حضور مردم اســت که اگر همین مردم کماکان در 

صحنه باشند، می توانند موانع را پشت سر بگذارند. 
در این اندیشه، مردم و دولت وظایف مشترکی دارند و 
اینگونه نیست که شما حتما مسئولیتی رسمی داشته باشید 
تا برای آن وظیفه قیام کنید. این طور نیست و همه وظیفه 
دارند. این طور نیست که شما حتما باید در قوه قضائیه باشید 
تا نسبت به عدالت قیام کنید. »لیقوم الناس بالقسط« یعنی 
شما هرجا که هستید وظیفه دارید برای عدالت در چارچوب 
قانون قیــام کنید. بر همین مبناســت کــه مفاهیمی مانند 

نهی از منکر و امر به معروف شــکل پیدا می کند، یعنی اگر 
وظایفی  نظام اسالمی دارد، این فقط وظیفه دولت نیست، 
بلکه وظیفه مردم هم هست که در چارچوب قانون نسبت به 
آن قیام کنند و وظیفه شــان را انجام دهند. این طور نیست 
که برای رســیدن به آن نقطه مطلوب، ایــن وظایف فقط 
به عهده دولت باشد. »دولت ســایه« در این چارچوب و در 
این پارادایم مفهــوم خاص خود را دارد و بــا آنچه در غرب 
گفته می شود، فرق دارد اما شاید تعبیر روشن تر آن، »دولت 
شاهد« باشــد که در مفهوم دینی داریم. »لیکون الرسول 
شهیدا علیکم و تکونو الشــهدا علی الناس«. اگر اصل بر 
این است که وظایفی وجود دارد که باید انجام شود تا شما 
به آن نقطه مطلوب برسید، پس در اینجا سایر چیزها فرع 
قرار می گیرد و دیگر کسی نباید دنبال این باشد که اگر من 
قدرت داشتم و دست من بود،  فالن کار را می کردم وگرنه به 
من چه! و آن کسی که مسئولیت دارد خودش تنها برود و آن 
کار را انجام بدهد، یعنی فردی اگر قدرتی نداشت، تبدیل 
به عنصری بی تفاوت و منفعل شود و بگوید به هرکسی که 
رای داده اند، آن فرد برود و آن کار را انجام دهد. هم مردم، 
هم همه کســانی که در این عرصه ادعــا دارند باید کمک 
کنند؛ لذا در این چارچوب آن اندیشــه متعالی خود را نشان 
می دهد. تعبیر حضرت امیرعلیه الســالم هم همین است 
که اگر کاری دارد از ســمت ما صورت می گیرد، این رقابت 
برای قدرت نیســت و برای ثروت اندوزی نیست، بلکه این 

فعالیت و حرکتی که در چنیــن جامعه ای صورت می گیرد، 
برای چهــار هدف اصلی اســت که حضــرت در آنجا بیان 
می کنند: »لنــرد المعالم من دینک و نظهــر االصالح فی 
بالدک حتی یا من المظلومون من عبادک و تقام المعطله 
من حدودک« و چنانچه قدرت هم در دست کسی نبود باید 
این حرکت و کمک مستمر وجود داشته باشد و اتفاقا وقتی 
برای دوره ای کوتاه، حکومت در دســت حضرت امیر قرار 
می گیرد، ایشان از مردم همین را می خواهند که نروند کنار 
و بگویند حاال امیرالمومنین که از او خاطرجمع هم هستیم 
مسئول شده است و ما دیگر برویم بنشینیم، بلکه می فرمایند 
»فالتکفوا عن مقاله بحق اومشوره بعدل« حاال اگر حقی 
را می بینید باید بگویید یا در زمینه تحقق قســط و عدل اگر 
مشورتی می توانید بدهید. این نگاه مبنایی ما بود. حاال هر 
دولتی که منتخب مردم واقع می شود و می آید، این دولت 
باید کمک شــود تا بــه آن هدف نزدیک شــود. این خوب 
نیست که شــما بگویید چون رقیب من پیروز شده پس من 
تکلیفی ندارم. ما یک روز را هم نباید از دســت بدهیم تا به 
آن نقطه مطلوب جامعه برسیم. اگر شما دولتی را ببینید که 
دارد خوب عمل می کند و کارهای خوبی می کند و عهده دار 
وظایف سنگینی است، باید او را حتی اگر رقیب شما بوده، 
تشویق، تایید، کمک و پشتیبانی کنید. همه را هم به کمک 
او بیاورید و تقویت کنیــد و بگویید من هم اگر بودم، بنا بود 
همین کارها را بکنم، همچنان که اگــر در جایی دیدید که 
دارد خطا می رود، وظیفه دارید که بیان کنید. درست مثل 
وقتی که ببینید یک نفر باماشــین پنجر بــه راهی طوالنی 
می رود. وظیفه دارید بگویید که بداند. شما هر مسیر خطایی 
را در حد فهم خود دیدید، در چارچوب قانون، اخالق و شرع 
وظیفه دارید که متذکر شوید که این تصحیح، تقویت دولت 
است. قسم سوم هم این است که شما اگر دیدید که دولتی 
کار خوبی انجام می دهد ولی ناقص، مثال به اولویتی توجه 
ندارد، در اینجا هم باید تذکر داد که به آن تکمیل گویند. در 
مورد تشکیالت و سازمان دولت سایه و نحوه شکل گیری 
آن باید بگویم که این دولت، بیشتر از آنکه یک تشکیالت 
و سازمان باشد، یک گفتمان و حرکت است، یعنی هرکسی 
که در جامعه نسبت به روند کشور و انقالب و مسائل مختلف 
احساس مسئولیت می کند، باید سایه به سایه در حد وسع 
خود تحوالت را دنبال کند و ســعی کند نقــش و اثرگذاری 
مثبت داشته باشد؛ مثال دهداری در یک روستا در حد وسع 
خود بخشی از یک روند را که دنبال می کند، تایید، بخشی 
را تصحیح و بخشــی را تکمیل می کند. حاال ممکن است 
کسی در سطح ملی یا اقتصادی این کار را بکند، یعنی دولت 
سایه باید به حرکت گفتمانی  برای همه آحاد جامعه تبدیل 
شود.  دولت سایه، ملک طلق هیچ کسی نیست. هر کس 
به اندازه وسع خود از لحاظ فکری، اجرایی و... بایدسعی 
 کند تاثیرگذاری مثبت داشــته باشــد چون  وظیفه دارد. ما 
فکر می کنیم اگر گفتمان دولت سایه یا به عبارت دقیق تر 

اولین جلسه ای هم 
که بعد از انتخابات با آقای 
روحانی داشتم به ایشان 
گفتم که شما نگاهی برای 
اداره کشور داشتید و من 
نگاه دیگری دارم اما این 
ماشین دیوان ساالری 
دولت ایرادات جدی و 
اساسی دارد

وقتــی  بیانیه ســعید جلیلی بــرای کنــاره گیری از 
انتخابات رسانه ای شد شاید کسی تصور نمی کرد 
که او به زودی بــا یک طرح و ایــده جدید به عرصه 
بازگردد . سعید جلیلی بالفاصله بعد از انتخابات یک 
بیانیه مهم منتشر کرد و از عزمش برای راه اندازی 
دولت ســایه خبر داد .  مطرح شدن »دولت سایه« 
بیانگر آن بــود که جریان انقالبــی در همه زمینه ها 
دارای طــرح و برنامــه و حــرف قابل اجــرا و تحقق 
اســت به نحوی که حتی مدعی اســت دولت سایه 
نه فقط در امور مربوط به قوه مجریه، که در ســایر 
نهادها نیز کاربرد دارد. ســعید جلیلــی ایده خوبی 
مطرح کرده که ســعی در اجرای آن دارد .   ســعید 
جلیلی هفته گذشته در دفترش پذیرای خبرنگاران 
مثلث شد و در یک گفت و گوی تفصیلی به سواالت 
ما پاســخ داد.  با او در مورد دولت ســایه ، سیاست 
خارجی ، برجام و انتخابات ریاست جمهوری گفت 
 و گــو کردیم . متــن این گفــت و گــوی تفصیلی را 

در ادامه می خوانید.
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دولت شــاهد در جامعه شــکل بگیرد و بی تفاوت نباشیم، 
این به هر دولتی که سر کار باشــد، کمک خواهد کرد. به 
نظر ما این کار باعث می شــود مردم از بســیاری چیزها که 
نسبت به آن نگران هســتند و از آن رنج می برند مثل فساد، 
کمبودها و برخی نارسایی ها نجات پیدا کنند. صادقانه باید 
گفت که دولت به تنهایی نمی تواند با همه اینها مقابله کرده 
و همه موانع را بردارد، بلکه همه جامعه باید به شکل فعال، 
بانشاط و با توجه به دقت های الزمی که بعضا از بوروکراسی 
دولت برنمی آید، این کمک را انجام دهند، چون شاید حتی 
بوروکراسی دولت خود مانعی در این راه باشد. دولت وقتی 
می تواند نارســایی ها را بفهمــد که جامعــه بتواند به خوبی 

ایرادات را بیان کند. 
 شما از موضع دولت سایه چه ارتباط و گفت وگویی 

با دولت آقای روحانی دارید؟
   طبیعتا من هم فردی از افراد این جامعه هســتم. 
گفتم که دولت ســایه یک تشکیالت و ســازمان نیست و 

هرکسی می تواند با دولت گفت وگو کند.
  به هر حــال تاحدودی باید نهادی وجود داشــته 

باشد.
    دولت ســایه مهم تر از اینکه تبدیــل به یک نهاد 
شود، باید تبدیل به یک گفتمان شــود، چون نهاد باز یک 
چارچوب مشــخص حزبی یا ســازمانی و... می شــود که 
محدودیت های خاص خودش را دارد اما اگر تبدیل به یک 
تفکر و نهضت  شود، آن هم در سطح وسیع مردمی در ابعاد 
مختلف می تواند نقش خود را داشــته باشد. من اگر خودم 
هم رئیس جمهور می شــدم حتما از دولت ســایه استقبال 
می کردم، چون کسی که در زمین دارد بازی می کند، حتما 
از کسی که بیرون زمین است کمتر می تواند متوجه ایرادات 
شود. حتما بازیگران احتیاج به تماشاگرانی دارند که بتوانند 
آنها را تصحیح کنند. حاال گاهی آن تماشاگران به صورت 
جمعی با ابراز احساســاتی که می کنند او را متوجه خطاها 
و اشــتباهاتش کرده یا تشــویق می کنند و گاهی موضوع 
تخصصی تر می شود و آن مربی ای که روی نیمکت نشسته 
با مشــورت ها و راهنمایی های خود ایــن کار را می کند. ما 
به هر دوی اینها نیاز داریم، مثال اگــر بازیگری در صحنه 
اقتصاد، صنعت یا سیاســت خارجی خوب بــازی می کند، 
تشویق مردم او را دلگرم تر می کند تا بهتر کار خود را دنبال 
کند ولی اگر کســی بیاید و او را راهنمایی کند که حواست 
مثال به فالن حریف هم باشد، حتما او نقش خود را بهتر ایفا 
خواهد کرد تا اینکه بگوید من فعال مایشاء هستم و بقیه هم 
هیچ چیزی نمی فهمند. به نظر من این ضعف را باید برطرف 
کرد و اصل امر به معروف و نهی از منکر که از اصول قانون 
اساسی ماست بر همین مبناست تا بتواند حرکت ماشین نظام 
و دولت را بر اساس این اصل تصحیح و تکمیل یا پشتیبانی 
کند. راجع بــه این موضــوع در حد فهم خودمــان با توجه 
به جلساتی که در مجمع تشخیص، شــورای عالی هیات 
نظارت بر برجام داریم و خود رئیس جمهور و وزرایشان نیز 
در این جلسات هستند و دوستان نیز شاید گواهی بدهند، 
در همه این جلســات من ســعی می کنم حضــوری فعال 
داشته باشم و نکاتی را متذکر می شوم. مثال در مورد همین 
برجام، نکاتی درباره روند مذاکرات هسته ای وجود داشت 
که احتیاج به تصحیح و تکمیل داشــت. مــا قبل از اینکه 
همه این موارد را چه در مجلس و چه در شورای عالی بیان 
کنیم، قبل از امضای برجام همه آنچه به ذهنم می رسید را 
در نامه ای نوشته و به آقای روحانی دادم که حتی رسانه ای 
هم نکردیم. یعنی گفتیم آقای روحانی! این مسائل و این 
نکات در مورد آنچه شما می خواهید عن قریب امضا کنید، 
وجود دارد و نگذاشتیم اول اشتباهاتی انجام شود و بعد آن 
را بیان کنیم. وظیفه خود دانستیم که قبل از موضوع آن را 
به ایشان بگوییم. ما گفتیم ایراداتی بر آن وارد است و بعد 
از توافق هم در شــورای عالی و مجلس همان ها را مطرح 

کردیم. همین اواخر آنچه را که در مورد قیمت ارز و ســکه 
و وضعیت اقتصادی به ذهن مان می رســید، برای تکمیل 
و تصحیح روند گفتیم و نوشــتیم. این وظیفه ما بوده. این 
کلیت آن بود ولی شــکل ســازمان یافته تر آن این بود که 
پارسال که رئیس جمهور برنامه های خود را به شکل کالن 
و وزرا به شــکل تک تک ارائه دادند، ما جلسات تخصصی 
گذاشتیم و با وسعی که داشــتیم نقاط تایید، تصحیحی و 
تکمیلی برنامه های برخی از وزرا را بیان و رسانه ای کردیم. 
مثال گفتیم این برنامه وزیر جهاد کشاورزی، 19 نکته مثبت 
دارد که اگر ما هم بودیم همین کارهــا را می کردیم اما 43 
نکته تکمیلی و تصحیحی دارد که آنها را هم بیان کردیم، 
یعنی دوســتان به صورت ریز اینها را بیان کردند و تک تک 

راجع به سایر وزارتخانه ها این کار انجام شد. 
  در حوزه راهکار، اگر دولت ســایه قــرار بود بعد 
از خروج از برجام تصمیم بگیــرد، دقیقا چه کار 
می کــرد؟ چون هــم وضعیــت اقتصــادی و هم 
باالنس دولت آقای روحانی کمــی به هم ریخته 
و این دولت امید بســته بــود به اینکه به وســیله 
برجام هم روابطش را گســترش و هم اقتصاد را 

سروسامان دهد اما نشد. موضع شما چیست؟
   این بحث مهمی است که باید چارچوب آن را کلی 
دید. ما به برجام ایراداتی جدی داشته و داریم و همیشه هم 
دوست داشــتیم آنچه درباره برجام می گوییم درست از کار 
درنیاید ولی متاســفانه به هر دلیلی آن نکات ظاهرا نکات 
غلطی نبودند اما بعد از اینکه برجام شکل گرفت، ما معتقدیم 
اگر رفتار سیاســی ما رفتاری متناســب با اقتدار جمهوری 
اسالمی  بود، آن ادراک در طرف مقابل پیش نمی آمد که 
ظاهرا اگر هر رفتار غلطی انجام دهد، برای او هزینه نخواهد 
داشــت و او آن قدر جری نمی شــد که به این نقطه برسد. 
اینکه  صبح آن روز اعالم شــود که اگر آمریکا هم از برجام 
خارج شــود، ما در برجام می مانیم، سبب شد تا طرف های 

اروپایی که همیشه به آمریکا می گفتند اگر تو خارج شوی، 
ایران هم خارج خواهد شد و دستاورد ما بر هم خواهد خورد، 
اینک بگویند که ایران گفته اگر آمریکا هم خارج شود، من 
خارج نمی شوم، پس دستاورد سر جای خودش هست، حاال 
بگذار چیزهایی اضافه تر هم از او بگیریم. این سیاستی غلط 
است. شــما نباید به آن طرف عالمتی بدهید که او بگوید 
چه خوب! من مثالی زدم که آقایان بعضا نپسندیدند. گفتم 
برجام مثل ماشینی بود که قیمتش مثال یک میلیون تومان 
بود و شــما رفتید یک میلیارد تومان خریدید. آقایان گفتند 
چرا گفتی یک میلیون، بگو همان یک میلیارد. حاال شما از 
این یک میلیارد 500 میلیون را نقد داده اید و 500 میلیون 
هم قسطی پرداخت می کنید، حاال طرف ماشین را برداشته 
و فرار کرده اســت! و می گوید بله، من ماشین را برداشته و 
برده ام و به تو هم برنمی گردانم. حاال شرکای او هم پس از 
خروج او از برجام می گویند که ایران باید بقیه اقساط خود را 
هم بپردازد. دو، سه ساعت پس از خروج آمریکا از برجام، 
سران سه کشور اروپایی بیانیه رســمی دادند که ایران باید 
به تعهدات خود ادامه دهد. منطــق اینجا می گوید که چرا 
ایران باید به تعهدات خود ادامــه دهد؟ عوض اینکه 500 
میلیون قبل را هم برگردانند، می گوینــد باید 500 میلیون 
اقساط را هم باید بدهی! کدام منطق دنیا این را می پذیرد؟ 
پس از دو ماه کمیسیون مشترک تشکیل می شود که آنجا 
آن چند کشور و ایران بیانیه ای مشــترک می دهند یعنی ما 
هم می رویم کنــار آنها امضا می کنیم. فقط اظهار تاســف 
می کنند و اصال نمی گویند که او ماشین را برداشته و رفته و 
نه از نقض برجام صحبت می کنند و نه از محکومیت آمریکا 
و باز می گویند که ایران باید به تعهداتش ادامه دهد. اینکه 
ما باید چه کار می کردیم، در بند 36 برجام آمده که می گوید 
اگر یک طرف نســبت به برجــام، عدم پایبندی اساســی 
داشت، طرف دیگر می تواند آن را مبنای توقف کلی و جزئی 
اجرای تعهدات خود قرار دهد. این حداقل رفتاری بود که 
ما می توانستیم انجام دهیم. این حق ما بود که توقف کلی 
و جزئی از تعهدات داشته باشیم، حتی اگر شما بگویید به 
این دلیل که ما می خواهیم بقیه را به نوعی همراه داشــته 
باشیم، و فعاًل این حق را اجرا نمی کنیم اما این حق را باید 
به طرف های باقیمانده در برجام تثبیت و تفهیم می کردیم 
که بدانند این حق ماست. حاال می گویند که این وظیفه تو 
بود که انجام بدهی و اگر یک جا انجام ندهی، تو متهم به 
نقض برجام می شــوی. آنها آمریکا را که محکوم نکردند. 
مگر همین دوســتان بیان نمی کردند که برجام امروز یک 
سند بین المللی شده، سند شورای امنیت شده و اگر کسی 
آن را نقض کند، فقط یک توافق را نقض نکرده است، بلکه 

دولت ســایه مهم تر از اینکه تبدیل به یک نهاد شــود، 
باید تبدیل بــه یک گفتمان شــود، چون نهــاد باز یک 
چارچوب مشخص حزبی یا ســازمانی و... می شود که 
محدودیت های خاص خــودش را دارد اما اگر تبدیل به 
یک تفکر و نهضت  شود، آن هم در سطح وسیع مردمی 

در ابعاد مختلف می تواند نقش خود را داشته باشد
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سند شورای امنیت را نقض کرده. خب چرا امروز به شورای 
امنیت شکایت نمی کنند؟ چرا امروز حتی اروپایی ها حاضر 
نمی شوند به شما بگویند آمریکا نقض کرده است؟ چرا حاضر 
نمی شوند که محکوم کنند؟ این همان منطق قدرت است 
که حاال در مباحث نظری روابط بین الملل وجود دارد. اما آیا 
اگر ما امروز حق جمهوری اسالمی را که طبق بند 36 برجام 
در صورتی که طرف مقابل عدم پایبندی اساسی داشته باشد 
شما حق دارید اجرای تعهدات خود را به شکل کلی یا جزئی 
متوقف کنید، اگر این حق تثبیت نشود، آن موقع فردا عوض 
آمریکا شما متهم به نقض برجام می شوید و می گویند ایران 
سند شــورای امنیت را نقض کرده است، بعد آن موقع یکی 
از همین اینها می تواند به همین بهانــه همه پنج قطعنامه 

را برگرداند؛ لذا ما االن باید این حق خود را تثبیت کنیم.
 آقای دکتر! یک اتفاقی که در جامعــه ما از اوایل 
دهه 90 افتاده اســت، شرطی شــدن اقتصاد به 
سیاست خارجی اســت، یعنی یک جور مرز بین 
سیاســت داخلی و سیاســت خارجی نســبت به 
اقتصاد برداشــته شــده و اساســا بازار ایران به 
صورت کلی و اقتصاد ایران تحت تاثیر قدرت های 
غربی قرار گرفته اســت. نمونــه اش هم قیمت 
ارز اســت که از اوایل دهه 90 هم شــروع شده و 
همچنان ادامه دارد. شــما فکر می کنید که اصال 
راه حلی وجــود دارد که این شرطی شــدن از بین 

برود؟ اگر وجود دارد، دقیقا چه چیزی هست؟
   حتما وجــود دارد. یکــی از چیزهایی که بســیار 
اهمیت دارد و هــم دولت و هــم جامعه باید نســبت به آن 
وظیفه شان را ایفا کنند، این است که توانمندی های کشور 
را بشناسیم. مثال شما به عنوان یک فرد اگر توانمندی هایی 
داشته باشید، سالمتی داشــته باشید، ثروتی داشته باشید 
یا تحصیالتی داشته باشید اما اگر به اینها اشراف نداشته 
باشــید و ندانید که از اینها چگونه می توانید استفاده کنید، 
ممکن اســت همه اینها را داشــته باشــید، ولی در شرایط 
مطلوبی به سر نبرید. اتفاقا یکی از وظایف دولت و جامعه 
این است که بفهمد توانمندی هایش چیست و اینکه چگونه 
می تواند آن را حداکثر کند، این خودش یک بحث بســیار 
مهمی اســت. االن یکی از تالش ها در ایــن نبردی که ما 
داریم این است که طرف مقابل توانمندی های ما را به خوبی 
شناخته است و می خواهد اینها را بپوشاند. این خیلی مهم 
است که القائاتی به افکار عمومی ما مرتب صورت می گیرد 
و می خواهد بگوید شما توانمند نیستید، شما قوی نیستید، 
شما اصال موفقیت نداشته اید، شما دســتاورد نداشته اید 
و این را می خواهد بپوشاند. اگر شــما هم آمدید در همین 

زمین بازی کردید، خب طبیعتا موفقیتی برای شما حاصل 
نمی شود، بلکه شما باید این موفقیت ها را بشناسید و به رخ 
بکشید. همین چند روز پیش خبری منتشر شد که این را هم 
دیگر ما نگفتیم؛  صندوق بین المللی پــول گفته که ایران 
االن اقتصاد هجدهم جهان اســت و تا چند سال دیگر هم 
می تواند اقتصاد پانزدهم جهان شود. حاال همین االن در 
همین دستگاه های به اصطالح رسمی کشــور در دولت، 
کســانی گزارش تهیه کرد ه اند که ایــران 1404 در همین 
شاخص هم ضعیف تر خواهد بود. من به همان دوستان که 
آمدند و گزارش دادند، گفتم آخر این گزارش را شما بر چه 
مبنا گفتید؟ حاال شاخص های دیگرتان را کار ندارم اما خود 
صندوق بین المللی پول، همان کسانی که با ما به اصطالح 
الفتی هم ندارند، در همین شاخص بیان می کنند که شما 
چند سال دیگر وضع تان بهتر خواهد بود، شما چطور دارید 
این گزارش را می دهید و بیان می کنید که ایران در 1404 
وضعیت اقتصادی اش از این هم که هســت، بیشتر افت 
خواهد کرد. این را رسما به همه جا هم فرستاده اند. یکی از 
بحث های اساسی که وجود دارد این است که ما اقتصاد و 
توانمندی های اقتصادی مان را چگونه می بینیم. آیا واقعا 
توانمندی های اقتصــادی ما به گونه ای اســت که با یک 
تصمیم در آن ســر دنیا باید آن قدر دچار نوســان بشود؟ ما 
می گوییم این طور نیســت. توانمندی اقتصادی ما اتفاقا 
به گونه ای است که می تواند بسیار باثبات و رو به پیشرفت 
باشد. اما آیا این شعار است یا واقعیت؛ اتفاقا در بحث های 
تخصصی کــه داریــم و در بخش های مختلــف روز به روز 
برایمان روشن تر می شود که این واقعا شعار نیست. ما بیشتر 
از صد سال است از موهبت نفت در ایران برخورداریم. صد 
سال از این گذشته و بحث نفت،  سیاست،  اقتصاد و آمریکا 
چهار مفهومی هســتند که با هم به ذهن متبادر می شوند. 
کشوری که صد ســال است به نفت دسترســی پیدا کرده؛ 
کشــوری که امروز در مجموع نفت و گاز رتبه اول جهان را 
دارد و مزیت نسبی ماست، حاال ببینید آن طرف چه طمعی 
کرده است که می آید نفت را که مزیت نسبی ماست مبنای 
فشار بر ما قرار می دهد. عوض آنکه او نگران باشد که شما 
نفتــت را نفروشــی، او دارد از اهرمی اســتفاده می کند که 
نفتت را نخرند، من می خواهم بگویم این همان عدم درک 
صحیح در اســتفاده از توانمندی های داخل است. به این 
دلیل که منابع نفت و گاز ما در دنیا اول است. امروز نیروی 
انسانی که ما داریم، در عرصه های مختلف نیروی انسانی 
قابل توجه تحصیلکرده داریــم و تجارب موفقی در صنعت 
نفت داشــته ایم و این تجارب نشــان داد نه دهه های قبل 
که در ســال های 90 و 91 که اوج تحریم ها بود، باالترین 
سرمایه گذاری و حرکت های توسعه ای  در نفت بود. همین 
فاز های مختلف پارس جنوبی اکثرا آن موقع کلید خورد، ما 
آن زمان  به اصطالح 17ســکوی نفتی فعال داشتیم. این 
چیزهایی بود که ما داشتیم. این بسیار ارزشمند است. حاال 
شــما باید بتوانید اقتصادتان را مدیریت کنید، یعنی اینکه 
بفهمید موجودی  و توانمندی هایتان چیســت، هدف تان 
چیست و برای اینها یک برنامه مناسب بریزید. من همین جا 
یک مثال بزنم در قضیه همین سکه و ارز که االن می گوییم 

چرا این طور شد، در مرداد 92 که دولت تحویل گرفته شد، 
کل نقدینگی در کشــور 470 هزار میلیارد تومان بود. االن 
چقدر است؟ در مدت پنج سال، 1600 هزار میلیارد تومان. 
فراموش نکنیم یکی از ایرادات  همین دوســتان دولت به 
دولت دهم، وقتی که دولت را تحویل گرفتند، این بود که 
با مســکن مهر، 40 هزار میلیارد تومان به پایه پولی کشور 
اضافه کرد و باعث تورم شــد، فارغ از درست یا غلط بودن 
این ادعا، ولی با آن اعتبار، دو میلیون خانه ســاخته شد و 
بیش از 50 یا 60 درصد آن دو میلیون خانه هم آماده شــد. 
حداقل اگر 40 هزار میلیارد تومان آن زمان خلق نقدینگی 
شد، دو میلیون خانه ساخته شــد و دو میلیون خانه هم در 
شــرف تحویل بود. آیا اکنــون که در این 5 ســال بیش از 
1200 هزار میلیارد تومان خلق نقدینگی شــده اســت این 
نقدینگی چه شد؟ خلق نقدینگی در کشور به طور متوسط در 
سه ماهه اول امسال، همین ســه ماه اول که اوج گرانی ها 
بود، تقریبًا روزی هزار میلیارد تومان بود. حاال هدایت این 
نقدینگی به چه سمت بود؟ طبیعی است که شما اگر بیایید 
یک میلیون سکه هم در بازار وارد کنید، خب آن نقدینگی 
این را می برد. ارز هم وارد بازار کنید همین است. شما دیدید 
60 تن ســکه را وارد کردید، ولی نشد. وقتی که روزی هزار 
میلیارد تومان نقدینگی خلق و رها می شود، هر بازاری که 
بیاید، آن را می برد. سوال من این است؛ آیا این نقدینگی  
نمی شد در همین مزیت نسبی ما که نفت و گاز بود، هدایت 
شود؟ ما باید بتوانیم این حرکت را شکل بدهیم که بسیاری 
از نقدینگی به سمت صنعت هدایت بشود و به ویژه صنعت 
نفت که مزیت نســبی ماســت، در برنامه وزارت نفت سال 
گذشته گفته شد باید ده ها میلیارد دالر جذب سرمایه خارجی 
کنیم. آیا اگر شما بیایید این میزان نقدینگی را هدایت کنید 
و در داخل جذب کنید، نمی تواند این کار را انجام دهد؟ در 
موضوع اقتصاد، عوامــل و مولفه های تثبیت یک اقتصاد 
رو به رشــد در کشور بســیار فراوان اســت اما این مدیریت 
می خواهد، کار می خواهــد، جنبه هایی الزم دارد که اتفاقا 
این تحریم ها حقیقتا به دور از شــعار هر کدامش می تواند 
برای شما یک فرصت را ایجاد کند. در همین قضیه نفت، 
 ،IPC یادتان هست که سال گذشته توافق با توتال بر مبنای
همین ایام با چه سر و صدایی امضا شد؟ یک سال دیگر از 
فرصت های این ملت گذشت، حاال توتال می گوید که من 
دیگر نمی آیم. من به شــما می خواهــم بگویم اگر معطل 
امثال توتال نبودید، اینها خیلی سریع تر راه می افتاد، خیلی 

سریع تر می توانست کار کند.
 آقای دکتر! کمی عینی تر ایــن بحث را جمعش 
بکنیم و برویم ســراغ بحث های دیگــر.  آمریکا 
جلــوی  ورود دالر به ایران را گرفته اســت. وقتی 
دالر به ایران نیاید، ســازمان اقتصادی ایران را با 
توجه به ساختار موجود می تواند به هم بزند. اگر 
بخواهیم پیشــنهاد عملی و عینی بدهیم، شــما 
دقیقا می خواهیم چه کار کنیــد؟ یعنی آمریکا کار 
دیگری نمی کند؛ نمی گذارد نفت بفروشیم و اگر 

هم بفروشیم، نمی گذارد پولش برگردد.
   این سوال خیلی خوبی اســت. یکی از رفتارهای 
آمریکا که علیه مــا انجام داد، همین بحــث U-Turn دالر 
بود. چرخه دالر را به روی ما بســت. این را هم می دانید که 
این یک تحریم وزارت خزانه داری  است. اولین سوال این 
است که در برجام وقتی شما آن همه امتیازات دادید، بتن 
ریختید، جمع کردیــد و مواد را خارج کردیــد، چرا لغو این 
تحریم را نگرفتید؟ در این دو ســال و نیم هــم  چرخه دالر 
بسته بود. این  ربطی به حضور یا خروج ترامپ از برجام ندارد، 
اینها نتوانســتند در برجام این را لغو کنند کــه قانون کنگره 
هم نبود، یک تحریم وزارت خزانه داری در سال 2008بود  
که موضوعش هم هسته ای بود   و آن زمان عملیاتی شد. 
سوال ما این است که اگر این موضوع مهم بود، چرا در ازای 

یکی از رفتارهای آمریکا که علیه مــا انجام داد، همین 
بحــث U-Turn دالر بود. چرخه دالر را به روی ما بســت. 
این را هم می دانید که این یک تحریم وزارت خزانه داری  
است. اولین سوال این است که در برجام وقتی شما آن 
همه امتیازات دادید، بتن ریختید، جمع کردید و مواد را 

خارج کردید، چرا لغو این تحریم را نگرفتید؟
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آن همه امتیازاتی که دادید، این کار را نکردید؟ درحالی که 
قانون آمریکا هم نبود، اگرچه به نظر ما، اگر مصوبه کنگره 
هم باشد، مشکل خودشان اســت و باید بروند حلش کنند. 
یکی از چیزهای بســیار بد این اســت کــه می گوییم آنجا 
قانون شان این است، خب باشد، مگر قانون تو این چیزها 
نیســت؟ ما نباید خودمان را وارد مســائل داخلی آن کشور 
بکنیم.  کســی که به عنوان نماینده آنجا می آید باید بگوید 
این امتیاز را می دهد یا نمی دهد. این رفتار را خواهد داشت 
یا نخواهد داشــت. حاال آن یک بحث جداست، پس اوال 
در برجام هم این کار را نکرده بودیم، یعنی با حضور آمریکا 
در برجام هم این قضیه ادامه داشــت. شــما در همین دو 
ســالی هم که حتی آمریکا خارج نشده بود، دیدید که حتی 
سفارت های شما هم نمی توانســتند در بانک های خارجی 
یک حساب دالری باز کنند. اما اکنون چطور می شود با این 
مسأله مواجه شــد؟ خب این راه حل داشت. ببینید همین 
هفته پیش اگر خبرش را دنبال کنید، می بینید که نیجریه آمد 
کل ذخایر ارزی اش را بر مبنای یوآن قرار داد؛ نیجریه ای که 
با آمریکا دعوا هم ندارد. بسیاری از کشور ها حتی اروپایی ها 
امروز پیمان های پولی دوجانبه بســته اند. حتی این گونه 
نیست که بگویند دیگر حاال رابطه ما با آمریکا خوب است. 
پیمان های دوجانبه پولی بستند. چینی ها هم همین کار را 
کردند. می خواهم بگویم این نیست که تنها راه و تنها چاره 
مبادالت تجاری، بســتر پولی اش فقط دالر باشد. راه های 
دیگر هم وجود دارد؛ یکی پیمان های پولی دوجانبه است، 
یکی بحث تهاتر اســت که االن امری رایج بین بسیاری از 
کشور ها هست. در ثانی در اقتصادی که امروز ما داریم یکی 
از فرصت های بسیار ارزشمندی که به لحاظ ژئوپولیتیک در 
اختیار ماست این است که پانزده همســایه داریم. پانزده 
همســایه ای که اینها  حجــم روابط اقتصادی شــان یک 
چیزی نزدیک به دو هزار و 300 میلیارد دالر اســت، حدود 
هزار میلیارد دالر آن مربــوط به واردات  اســت، یعنی ما با 
همین همســایگان و با اکثر آنها می توانیم با پیمان پولی 
دوجانبه یا ارز های جهان شمول غیر از دالر مثل یورو، یوآن 
و مثل اینها، مناسبات داشته باشیم اما طبیعتًا چنین امری، 
سیستمی چابک، هوشیار و فعال می خواهد. ما این بحث 
پیمان های پولی دوجانبه را در سال 90 در سفری که به هند 
داشتیم با طرف مقابل، با نخســت وزیر هند مطرح کردیم 
و اســتقبال هم کردند و کار کردیم. یک چیز خیلی ســاده 
هم هست. آیا اکنون در سال 97 این محقق شده یا نشده 
است؟ این کار را باید  پیگیری کنید. وظیفه بانک مرکزی این 
نیست که هر روز بیاید و فقط برود ارز در بازار بفروشد. یکی 
از کارهایش همین است. با روسیه یا ترکیه شما می توانید 
همین کار را بکنید، آن زمان با روسیه، هند و ترکیه کلیدش 
زده شد و دنبال شد،  ولی بعد متوقف شد. شما می توانید با 

خیلی دیگر از کشورها این را داشته باشید.
 نگاه گفتمان دولت ســایه به جریان اصولگرایی 

چست؟
   مــا معتقدیم که انقالب اســالمی یک اندیشــه 
است و این اندیشــه الزامات و اقتضائاتی دارد. جریان ها 
با آن سنجیده می شــوند، نه اینکه آن اندیشــه با جریانات 
سنجیده شود. این خیلی بحث مهمی است که ما اصالت 
آن را در اندیشه انقالب اســالمی در دیدگاه های حضرت 
امام و مقام معظم رهبــری می دیدیم و ایــن یک منظومه 
فکری است، یک اندیشه به اصطالح متقن است که حرف 
دارد، ادعا دارد، مباحثی در این مسائل دارد و الزاماتی؛ از 
جمله الزامات این است که باید رفتارها با آن اندیشه و با آن 
به اصطالح منظومه فکری منطبق باشــد وگرنه که با اسم 
چیزی عوض نمی شود. مثال االن به شما بگویند قهرمان 
وزنه برداری، شما که با اسم، وزنه بردار نمی شوید، الزاماتی 
دارد. اسم برای افراد حقیقت نمی آورد، لذا به نظر من اصال 
این مبنای غلطی اســت که ما بخواهیم مفاهیم عالی را با 
یک سری مصادیق بسنجیم. این جواب نمی دهد، ضمن 
اینکه اگر مصادیقی حاال در هر اسمی که می خواهد باشد 
به آن اندیشه نزدیک باشد، ما آن را به همان نسبت جریان 
انقالبی می گوییم. ممکن است کسی ادعای اصولگرایی 
نداشته باشد اما شما می بینید که در اندیشه اش، فکرش، 
رفتارش و همــه مباحــش روی آن چارچوب های انقالب 
اســالمی التزام دارد. خب این ارزشــمند می شود؛ یکی از 
مشکالتی که در کشــور داریم این اســت که شما جریان 
سیاسی به معنای اصیل آن را کمتر شــاهد هستید، چون 
جریان سیاسی به معنای اصیل یعنی جریانی که یک اندیشه  
و مبانی دقیق داشته باشد، حاال چه در چارچوب های اصلی 
و چه در مــواردی که برآیند آن چارچوب هاســت. به خاطر 
فقدان چنین چارچوبی است که شما می بینید یک جریان 
سیاسی امروز نگاهش کامال یک چیز است اما با تغییرات 
سیاســی مثاًل کوچک، فرد 180 درجه برعکس می شود. 
اگر شما جریان های سیاسی را کالبدشکافی کنید، می بینید 
مثال کسی امروز مخالف سر سخت آمریکاست، فردا طرفدار 

سرسخت آمریکا می شود. خب این نشــان می دهد که از 
ابتدا یک جریان اصیل سیاسی نبوده و این بیشتر یک بازی 

سیاسی بوده است.
 آقای دکتر! آیا اساسا شما با حزب موافق هستید 
یا بــا حزب ســازی مخالفیــد؟ و اینکــه موافقید 

جریانات انقالبی به سمت حزب سازی بروند؟
   حــزب در آن پارادایمی که شــما تعریف می کنید 
معنــی پیدا می کند، ســر الفاظ کــه دعوا نداریــم. همین 
جریاناتی که آدم می گوید به دلیل فقدان اندیشه منسجم 
اصالت ندارد،  اگر عنوان شــان حزب شــد که اصالت پیدا 
نمی کنند. من می گویم حزب اگر یعنی اندیشه ای منسجم 
و شفاف و کسانی که چارچوب های فکری مشخص دارند  و 
می خواهند با هم هم افزا باشند یک معنی دارد و اگر بگویند 
فقط محلی باشــد برای کســب قدرت ولو با اندیشــه های 
مختلف یک معنی دیگر پیدا می کند. یکی از ایرادات شاید 
اساسی در سپهر سیاسی و به تبع آن ژورنالیستی کشور این 
است که یک سری الفاظ و مفاهیم می آید اما معلوم نیست 
که مصداق آن تعریف چیســت، بعد همه بــرای آن حکم 
می دهند، بعد شما می بینید که کسی موافق است و کسی 
مخالف، بعد می بینید موضوع و مصداقی که شما برای آن 
حکم داده ای با آن موضوع و مصداقی که من حکم داده ام، 
اصال دو چیز مختلف بوده اســت. حزب هــم همین طور 
است، یعنی من ما باید مشــخص کنیم چه چیزی را حزب 
می گوییم. در چــه پارادایمی؟ وقتــی می گوییم حزب به 
معنای کار سیاسی دسته جمعی، بر چه مبنایی، با چه نگاهی 

و با چه رویکردی آن را تعریف می کنیم.
 آقای دکتر! خود شــما در رفتار های سیاسی که 
داشتید، ســعی کردید وارد ائتالف های سیاسی 
جریــان اصولگــرا یــا تشــکیالت آنها نشــوید. 
نمونه اش هم در انتخابات سال 96 بود که خیلی با 
شما مذاکره شد.چرا اساسا وارد چنین فضاهایی 

نمی شوید؟
   بحث این اســت که وقتی ما صحبــت از حرکت 
سیاسی دسته جمعی می کنیم باید مبانی، اصول و اهداف 
مشترک داشــته باشــد. من همان زمان هم مطرح کردم 
و گفتم وحدت در یک کار سیاســی دســته جمعی بســیار 
اساســی، ضروری و بسیار ارزشــمند اســت اما نه وحدت 
قبیلگی  که مثال ما بگوییم آقا ما یک قبیله ایم، حاال بیاییم 
فعال همه با هم این باشــیم. وحدت باید مبنا داشته باشد، 
باید مشخص باشــد و اصال صداقت با مردم این است که 
این را مردم بدانند اگر به این مجموعه می خواهند رویکردی 
داشــته باشــند و رأی بدهند، مثال این مجموعه نگاهش 
راجع به موضوعات مختلف چیســت، مثال راجع به برجام. 
مثال من می گویم که این ایرادات اساسی را برای آن قائل 
هســتم، یکی می گوید من برجــام را فتح الفتوح می دانم. 
اشکال ندارد، آن هم یک نظر دیگر است اما اگر ما دو نفر 
کنار هم بگوییم مردم بــه ما رای بدهید، مــردم می گویند 
خب تو چــه کار می خواهی بکنی، تــو می خواهی برجام را 
قبول کنی یا رد. صداقت با مردم این اســت. در ســال 94  
درهمان بحبوحه برجام و مجلــس ، مثال می گفتیم به نظر 
ما ایراداتی اساســی به برجام وارد اســت، برخی می گفتند 

یادم می آید در دانشگاه امیرکبیر سخنرانی داشتم عده ای می خواستند با جنجال مانع سخنرانی شوند فردای 
آن روز دیدم روزنامه هایی که همیشه از گروه های فشار و این طور مســائل صحبت می کردند رفتار این افراد را در 
صفحه اول تحت عنوان »مناظره شعارها« تعبیر کرده اند؛ اینکه اسمش آزادی سیاسی نیست. این بازی سیاسی 
اســت. یا مثال چند ماه پیش در خیابان پاسداران تهران با بدترین رفتار داعشــی چند نفر به شهادت رسیدند اما 

رسانه هایی که مدعی آزادی و مبارزه با خشونت بودند حتی خبر آن را بایکوت کردند
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آقا شما این را که می گویید، نمی شود! باالخره االن مردم 
برجام را می پسندند و مثال چند ماه دیگر انتخابات مجلس 
است، گفتم وظیفه ما این اســت صادقانه به مردم آنچه را 
درست می دانیم بیان کنیم. واقعا این طور باید باشد. همان 
در انتخاب مجلس سال 94 شما دیدید که در تهران وحدت 
هم شــد، هیچ لیســت دیگری هم نبود اما واقعا اگر شــما 
خودتان را جای مردم می گذاشــتید، می گفتید اگر من به 
این فهرست بخواهم رای بدهم در آن یک عده سینه چاک 
برجام هستند، یک عده هم مخالف سرسخت برجام هستند. 
خب اینها می خواهند بروند در مجلس چه جوری رفتار کنند؟ 
اما اگر جمعی همفکر باشید و هم افزا، وحدت خیلی خوب 
است، ولی باید نگاه تان روشن شود و صادقانه هم با مردم 
مطرح شــود. بگویید آقا من در برجام نگاهم این است، در 
اقتصاد این است و در موضوعات مختلف، نظرم این است. 
حاال ممکن است مردم آن نظر را نپسندند. اتفاقا جمهوریت 
آنجا معنی پیدا می کند. اتفاقا آن چیزی که کمک می کند 
و من روی آن تاکید دارم این اســت که اگر انتخابات باشد 
و ما به جمهوریت آن قائل باشــیم، تالش می کنیم که اگر 
چیزی از نظــر ما به حقیقت نزدیک اســت، تبدیل به اقناع 
افکار عمومی کنیم، یعنی سعی می کنیم مردم را قانع کنیم 
که این حرف درست است. اما اگر این نباشد و بگوییم من 
با چند بازی سیاســی رای کــه می آورم، حاال چــه کار دارم 
اسالم را برای مردم توضیح دهم، چه کار دارم که مردم قانع 
بشــوند، یعنی بازی ات را بکن و رایت را بیاور چیزی درست 
نمی شــود. اتفاقا من می خواهم بگویم یکی از چیزهایی 
که می تواند کمک کند تا آن اندیشه دینی در جامعه عمق 
پیدا کند، واقعا جمهوریت اســت چون آن گاه شما خود را 
ملزم می دانی اندیشه دینی را برای مردم تبیین کنی به این 
معنا که شــما آن موقع می گویید خیلی خب من می خواهم 
بازی سیاســی نکنم و برای اندیشــه ای که فکــر می کنید 
درست است، زحمت می کشید، سعی می کنید که مردم را 
اقناع کنید، سعی می کنید با مردم ارتباط برقرار کنید، سعی 
می کنید بگویید مردم، ادله من این است، برای خودتان به 
تنهایی تصمیمی  نمی گیرید که نتوانیــد از آن دفاع کنید، 
تصمیمی که می گیرید، تصمیمی است که می توانید از آن 
دفاع کنید. می گویید می روم با مردم صحبت می کنم، هر 

سوالی که باشد من در حد خودم از آن دفاع می کنم.
  یک نکتــه جالب برای من این اســت که خب در 
فضاسازی هایی که در بیرون می شود، مثال حاال 
من خیلی شفاف بگویم می گویند دوستانی مثل 
آقای دکتر جلیلی از نظر فلسفه سیاسی به آقای 
مصباح نزدیک هســتند، ولی نظرات شما به نظر  
متفاوت با نظرات ایشــان  اســت، چــون در این 
فلسفه سیاسی که شــما از آن صحبت می کنید، 
»مردم« خیلی برجسته هستند و محوریت دارند.  
   نه. حــاال در همین موضوع هم مــن می خواهم 
بگویم آن دوستان شــاید درک درســتی از منظومه فکری 
آیت الله مصباح ندارند، یعنی تصویر صحیح و جامعی از این 
اندیشه ندارند. شما باید با مردم ارتباط برقرارکرده و مردم را 
اقناع کنید. اینجا یک نکته ظریف وجــود دارد که عده ای 
می گویند ببینیم مردم امروز از چه چیزی خوششان می آید، 
همان را ما هم بگوییم تا رأی بیاوریــم، بگویم چون امروز 
مردم از برجام خوششان می آید من ایرادات برجام را نگویم. 
این صداقت با مردم نیســت. ما باید بیاییم اندیشــه مان را 
دقیق بیان کنیــم، از آن دفاع کنیم تا مردم اقناع شــوند و 
آن را انتخاب کنند، یعنی من اعتقاد و باورم این اســت که 
اگر مردم به موضوعی باور نداشته باشند، طبیعتا در جهت 
تحقق آن موضوع هم حرکــت الزم را نخواهنــد کرد و آن 
موضوع محقق نخواهد شد، لذا اگر فکر می کنید حرف تان 
درســت اســت  باید تالش کنید تا بتوانید آن باور را به باور 
عمومی تبدیل کنید و این زحمت و کار و ارتباط با مردم برای 

اقناع افکار عمومی می خواهد با زور نمی  شود. تمام تالش 
شبانه روزی انبیاء این بوده است که با تبلیغ مردم را به حقیقت 

نزدیک کنند.
  این تفکری که شــما از آن صحبــت می کنید به 

آزادی سیاسی و فرهنگی چطور نگاه می کند؟
   آزادی سیاســی یعنــی چــه؟ در نــگاه دینــی از 
کارویژه های انبیا آن اســت که بیایند آن ســنگینی هایی را 
که بر مردم قرار گرفته است و آن زنجیرهایی را که به دست 
و پای آنها بسته شده اســت باز کنند. در این نگاه است که 
آن موقع تازه آزادی های واقعی در جهت رسیدن به حقیقت 
شــکل می گیرد و به شــکل واقعی اش بروز پیدا می کند و 
حقایق از گزند زر و زور و تزویر و عوام فریبی ها دور می شود، 
یعنی اگرمــردم  اواًل حق و ثانیًا وظیفه خــود بدانندکه رفتار 

حاکمان را تصحیح، تکمیل و اگر خوب است تایید کنند، 
آزادی سیاسی به شکل واقعی شکل می گیرد. یعنی امکان 
اینکه من بتوانم رفتار حکومت را در چارچوب قانون تصحیح 
و تکمیل بکنم. این نگاه این بســتر را باز می کند که نسبت 
به آن چیزی که در جامعه ات می گذرد، بی تفاوت ننشینی. 
اگر چیز خطایی است باید در جهت تصحیحش و اگر چیز 
ناقصی است در جهت تکمیلش بروید و البته اگر چیز خوبی 

است در جهت تقویتش بروید.
  ایــن آزادی سیاســی بــا آن آزادی سیاســی که 
اصالح طلبان تعریف می کنند و عمدتا برگرفته از 

نظریات غربی است، چه تفاوتی دارد؟
   من عرض کردم آن چیزی که امروز متاســفانه در 
فضای سیاسی کشــور مثاًل درباره آزادی وجود دارد چه در 
حرف و چه در عمل چه در گفتار و چه در کردار روشن نیست 
و بعضًا همراه با تناقض اســت وراحــت نمی  توان قضاوت 
کرد. کســانی که مثال خیلــی ادعای طرفــداری از آزادی 
دارند، می بینید اشتباه ترین رفتارها در میان آنها رخ می دهد 
اما سکوت می کنند. شــما حداقل در همین دو، سه سال 
اخیر این را دیده اید، اتفاق های بدی شکل پیدا می کنند، 
ولی آن را توجیه می کنند. یادم می آید در دانشگاه امیرکبیر 
ســخنرانی داشــتم عده ای می خواســتند با جنجال مانع 
سخنرانی شوند فردای آن روز دیدم روزنامه هایی که همیشه 
از گروه های فشار و این طور مسائل صحبت می کردند رفتار 
این افراد را در صفحه اول تحت عنوان »مناظره شعارها« 
تعبیر کرده انــد؛ اینکه اســمش آزادی سیاســی نیســت. 
این بازی سیاســی اســت. یا مثال چند ماه پیش در خیابان 
پاسداران تهران با بدترین رفتار داعشی چند نفر به شهادت 
رسیدند اما رسانه هایی که مدعی آزادی و مبارزه با خشونت 
بودند حتی خبــر آن را بایکوت کردند . مــن می گویم نباید 
اجازه بدهیم بازی های سیاسی به اسم آزادی های سیاسی 
به خورد مردم داده بشــود. آزادی سیاسی اتفاقا یک بحث 
بسیار متعالی و مفهومی است که می تواند کشور را رو به جلو 
ببرد. آزادی سیاســی یعنی اینکه اگر آحاد جامعه احساس 
کنند جایی اشکال هست، فعال شوند و آن اشکال را برطرف 
کنند. در قانون اساســی ما هم هســت، در نظام ما هم به 
آن تاکید شــده اســت اما آن با بازی سیاسی فرق می کند. 
نمی شود تا وقتی که من هســتم، همه چیز خوب باشد، به 
محض اینکه من بروم کنار، همه چیز بد شود و یا برعکس.

  مثال نمونه عینــی اش را بخواهید مثــال بزنیم، 
اصالح طلبــان می گوینــد مــا هــدف نهایی مان 
این اســت که احســاس می کنیم نظام سیاسی 
اشکاالتی دارد. اینها را می خواهیم اصالح کنیم. 
بخشــی از نظام سیاســی خب بی اعتماد است 
و می گوید شــما تجربه 78 یا 88 را داشتید. این 
چالش انگیز شده. اساســا می خواهم بدانم که 
مرز در این تفکر کجاست، شما چگونه به مخالف 

نگاه می کنید؟.
   به نظر من در این چیزها مرز باید قانون باشد. مرز 
بسیار پیچیده ای نیست. یک جریان هست، حاال اسمش 
را هر چیــزی که می خواهیــد بگذاریــد. دوری از قدرت را 
برنمی تابد و برایش قدرت بســیار اهمیت دارد. شــما نگاه 
کنید در ســال های بعد از انقالب از ســال 60 تا 68 رئیس 
دولت از اینها بود، بعد چهار سال اول دولت آقای هاشمی 
اکثریت دولــت اینها بودند دست شــان بود، بعــد در چهار 
سال دوم آقای هاشــمی. فقط چند تا از آنها نبودند. همان 
چند نفرشان که در چهار سال دوم با آقای هاشمی نبودند و 
کنار رفتند، وقتی که 76 برگشتند، به گونه ای مطرح کردند 
که بله، دوران سیاه تمام شــد و ما دوباره آمدیم. دوباره باز 
8 سال دولت را در اختیار داشتند اما وقتی در سال 84 رای 
نیاوردند نمی توانســتند تحمل کنند و آن فتنه در ســال 88 
شکل گرفت. چهار ســال در قدرت نبودند، انگار که مثال 
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چه شده اســت! خب آنکه رای مردم است دیگر. سال 84 
که به اصطالح خود دولت شــما انتخابــات را برگزار کرده 
بود. اینکه می گویم مرز قانون، دقیقا بحث اینجاســت که 
مرز آزادی سیاســی از بازی سیاسی روشــن می شود. این 
نمی شود که اگر من رای آوردم، همه چیز خوب باشد، اگر 
رای نیاوردم، همه چیز بد، اگر من رای آوردم بگوییم بله، 
همه چیز درست بود و اگر رای نیاوردم بگوییم دیکتاتوری 
بود، تقلب بود. اختالف 11میلیون را نمی پذیرید، حاال شما 
می بینید سال 92 آقای روحانی 250 هزار بیشتر رای آورد، 
همه رقبا به ایشان تبریک گفتند. خب ایشان منتخب مردم 
واقع شد؛ اینکه بنده با ایشان نگاه های متفاوت دارم جای 
خودش اما فعال ایشان منتخب رای مردم واقع شده است. 
اتفاقا جمهوریت یعنی همین، اینکه من فکر می کنم حرف 
من درست است و به دالیلی منتقد ایشان هستم به این معنا 
نیست که حاال که ایشان عهده دار کاری شده است، دیگر در 
جهت تقویت نظام و ارکان آن کاری نکنیم اتفاقا باید تقویت 
هم بشود. آن مرزی که به نظر من وجود دارد، آن مرز قانون 
است و بیشتر از آن نیست. برخی افراد وقتی روند جامعه یا 
حکومت به نفع شان نیست و به نفع شان شکل نمی گیرد، 

می گویند باید همه چیز را به هم بزنیم. این غلط است.
 در مــورد آزادی فرهنگــی چطور فکــر می کنید؟ 
چون باالخره نســل جدید کم کم وارد عرصه های 
اجتماعی می شــود و مخصوصا نســل چهارم با 
نســل های قبل از خودش تفاوت هایی دارد، چه 
برسد به نسل های باالتر از ما. از این زاویه و از نظر 

فرهنگی چطور فکر می کنید؟
   به نظــر من فرهنگ هــم مقوله جدایی نیســت. 
فرهنگ هم مثل سیاســت و اقتصاد اســت، ولــی از آنها 
مهم تر اســت، انقالب ما یک انقالب فرهنگی بود. اصال 
مزیت نسبی اش فرهنگ اســت، اصال آن چیزی که با آن 
توانســت طرف مقابل را به زمین بزند به اذعان خود طرف 
مقابل، فرهنگ ما بود. اگر در انقالب پیروز شدیم مرهون 
یک سازوکار نظامی یا یک تشکیالت حزبی نبود، بلکه غلبه 
فرهنگی بود. باور عمومی جامعه، انتخاب اســالم شد. ما 
در دفاع مقدس که ســخت ترین مقابله هــا و به اصطالح 
تقابل جنگ افزاری و سخت افزاری است با قدرت فرهنگی  
پیروز شــدیم. نقطه قوت ما، فرهنگ ماست که می توانیم 
به آن افتخار کــرده و ببالیم. اتفاقا آنهــا فقط نمی خواهند 
فرصت های اقتصادی شما را بپوشــانند، آنها می خواهند 

فرصت های فرهنگی شما را هم بپوشانند. آنها می خواهند 
قوت فرهنگی شما را ضعف فرهنگی شما نشان دهند. دلیل 
آن هم شاید ناشی از ضعف برخی از دستگاه های ما باشد. 
من معتقدم که اتفاقــا فرهنگ عرصه قوت  ماســت. اگر 
کسی در جنگ سخت افزاری و جنگ افزاری مقهور قدرت 
فرهنگی شما شد، در جنگ نرم افزاری که باید حتما از شما 
شکست بخورد، چون شما با فرهنگ توانستید بر جنگ افزار 
و سخت افزار غلبه کنید. البته فرهنگ با سلیقه فرق داشته 
و ریشــه قوی و عمیق اساسی دارد و آبشــخور خیلی غنی 
دارد.  هر زمینه فرهنگی می تواند با اندیشه دینی تعالی پیدا 
کند و شکوفا شود. اینکه شما می بینید بیش از 240 شبکه 
ماهوار ه ای فقط برای فضای ایران برنامه درست می کنند 
این که برای پر کردن اوقات فراغت مردم ما نیســت، بلکه 
از همین قدرت فرهنگی انقالب احساس نگرانی می کنند. 
احســاس می کنند که این فرهنگ قوتی دارد که می تواند 
الگو و تکثیر شود. می تواند در پیشتازی تمدن غرب که پنج 
قرن بی رقیب پیش می رفته، رقیب تمدنی جدی باشد. او 
تمام توانش را آورده. به نظر من ما نباید در فضای فرهنگی 
مقهور بشویم. اتفاقا ما باید در اینجا با اعتمادبه نفس و ابتکار 
عمل وارد شویم، نه اینکه تدافعی و منفعل باشیم و متاسفانه 

خیلی از حرکت های امروز منفعالنه است.  
 برخی از جامعه شناسانی که گرایش اصالح طلبی 
دارند و برخی سیاسیون آنها  صحبت از فروپاشی 
می کننــد، اساســا از موضــع همان معلــم علوم 
سیاســی، شــما نشــانه های چنیــن چیــزی را 
می بینیــد؟ تعبیر بیرونــی آن برانــدازی و تعبیر 

داخلی آن فروپاشی است.

   نه، اتفاقــا من کامال برعکــس می گویم. چیزی 
که ما اتفاقا داریم به آن نزدیک می شــویم، فروپاشی رژیم 
تحریم های آمریکاست. آمریکا به آخرین گزینه های خود 
در برابر ملت ایران رسیده است و چون فکر می کنند گزینه 
موثر چندانی برای مقابله با ما ندارند احســاس می کنند که 
باید به عنوان آخرین گزینه هایشــان القای فروپاشی کنند 
درحالی که چنین چیزی نیست. اینکه دارم می گویم شعار 
نیست، بلکه این تحلیل من براســاس مولفه هایی است. 
آنها می بینند بین مردم و نظام هنوز رابطه ای مستحکم وجود 
دارد. سال 1360 ده ها مسئول شهید شدند؛ رئیس جمهور، 
نخست وزیر، مسئولین باالی قوه قضائیه و همه اینها، ولی 
کماکان نظام سرپا ایســتاد درحالی که چهار استانش هم 
اشغال بود. اینها که کم نبود. چرا فروپاشی شکل نگرفت؟ 
به این دلیل بود که رابطه مردم و نظام مســتحکم بود. بعد 
8 ســال جنگ داشــتیم که کم نبود و بسیار ســنگین بود، 
ولی باز هم فروپاشی شــکل نگرفت. بعد شما می بینید که 
باوجود همه این فشارها فقط مقاومت نکردیم، بلکه موفق 
هم شدیم و پیشرفت هم کردیم. تکثیر هم شدیم. قدرت 
منطقه ای یکی از مولفه هاســت. در خیلی از شــاخص ها 
موفقیت های زیادی داشــتیم که اینهــا مرهون زحمات و 
خدمات همه دولت ها و روند رو به رشد انقالب است. االن 
تمام تالش آنها این اســت که این موفقیت ها را بپوشانند. 
کفر یعنی پوشاندن. تحقیقی مفصل در مورد شاخص های 
مثبتی که ایران در آنها جزو 10 کشور اول دنیاست، انجام 
گرفته است؛ یا مثال شــاخص امید به زندگی در سال 57، 
در ایران 55 ســال بوده اما حاال 77 ســال در مردان و 78 
سال در زنان است. باوجود تحمیل جنگ و فشار و تحریم 
و همه اینها این رقم کمی نیســت. این شاخص ها را که ما 
نساختیم، WHO داده است. اردیبهشت از بانه به سنندج 
می رفتیم، به ما گفتند که مدرســه ای اینجاســت که سپاه 
ساخته و برویم این مدرسه را ببینیم. روستای بن بستی که 
با جاده حدود500 متر اختالف ســطح داشت در شیب دره 
در منطقه ای کوهستانی که 25 خانوار جمعیت داشت اما 
آنچه مهم بود و توجــه را جلب می کرد لوله کشــی گاز این 
روستا بود. بعد که سوال کردم، گفتند که بیش از 90 تا 95 
درصد روستاهای استان کردستان گازکشی هستند. همه 
اینها هم در همین سال های پس از انقالب صورت گرفته 
اســت. امروز جاده هایی که در ایران داریــم، قابل توجه، 
استاندارد و قابل دفاع هســتند. و مثال های فراوان دیگر 

چیزی که ما اتفاقا داریم به آن نزدیک می شویم، فروپاشی 
رژیم تحریم های آمریکاست. آمریکا به آخرین گزینه های 
خود در برابر ملت ایران رســیده است و چون فکر می کنند 
گزینه موثر چندانی برای مقابله با ما ندارند احساس می کنند 
که باید به عنوان آخرین گزینه هایشان القای فروپاشی کنند 
درحالی که چنین چیزی نیست. اینکه دارم می گویم شعار 

نیست، بلکه این تحلیل من براساس مولفه هایی است
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به ویژه برخورداری کشــور از نیروی انسانی تحصیلکرده و 
جوان؛ البته ویژگی انقالب این بود که به قله ها نگاه می کرد 
و انتظار انقالبی این است که به اینها اکتفا نشود. باید مدام 

به سمت قله برویم.
 آقای دکتر، وضعیت دســتگاه های رسمی نظام 
با مــردم را چطور شــما ارزیابــی می کنید؟ چقدر 
مطلوب اســت و چقدر می تواند ارتقا پیدا کند؟ و 
اساسا نارضایتی وجود دارد و به نظر شما از دولت 

است یا نظام؟ از کجاست؟
   در سال 92 من یک برنامه تلویزیونی در انتخابات 
را کامال به این موضوع اختصاص دادم. اولین جلســه ای 
هم که بعد از انتخابات با آقای روحانی داشــتم به ایشــان 
گفتم که شــما نگاهی بــرای اداره کشــور داشــتید و من 
نگاه دیگــری دارم اما این ماشــین دیوان ســاالری دولت 
ایرادات جدی و اساســی دارد، چون مثل ماشینی می ماند 
که شــما مدام برایش هزینه می کنید، ولی چند قدم نرفته 
دوباره می ایســتد. به ایشــان گفتم اگر می خواهید موفق 
باشــید اولویت اول تان را بر این بگذارید که این ماشــین 
راه بیفتد. االن هم معتقدم که این دســتگاه بوروکراســی 
و دیوان ســاالری ما ضعف های جــدی  و اساســی دارد و 
عاجز از آن اســت که بتواند موضوعی را به شکل صحیح 
به فرجام برساند. مثال اگر بودجه کشور را به یک منبع آب 
تشبیه کنید، اگر از ظرفیت آن باید  100باشد ممکن است 
یک روزی 90 یا 40 لیتر آب داشته باشد، اما مساله اصلی 
این است که این منبع با لوله ها و شــلنگ هایی دارد آب را 
به باغچه ها می رســاند که اکثر این آب هرز مــی رود، لذا 
شما می بینید که وقتی منبع پر اســت با وقتی که 40 یا 90 
لیتر است، فرقی نمی کند، به خاطر پوسیدگی و فرسودگی 
لوله ها. یکی از وظایف دولت اصالح همین هاســت. کار 
اساســی و اصالح که گفتم منظورم همین اســت. اینکه 
چهار تا شعار به نفع این یا آن بدهیم اصالح نیست. در سال 
92 یکی از چیزهایی که من بیان کــردم و مربوط به دولت 
قبل هم بود  گفتم ما 70 هزار میلیــارد تومان معوقه بانکی 
داریم که بخش عمده آن مربوط بــه صد تا صدوپنجاه نفر 
اســت، یعنی 11 هزار میلیارد آن مربوط به 23 نفر اســت. 
دولت مقتدر و کارآمــد یعنی اینکه اجــازه ندهد منابع ملت 
هرز برود. امروز پس از 5ســال آن 70 هــزار میلیارد نه تنها 
صفر نشده اســت بلکه، 150 هزار میلیارد شده. این نشان 
می دهد که دولت کمــاکان همان ایرادهــا را دارد. اتفاقا 

یکی از اشــکاالتی که وجود دارد همین است که عده ای 
می خواهند اشــکاالت این نظــام دیوان ســاالری را پای 
نظام بگذارنــد و می گویند که چارچوب نظام اشــکال دارد 
درحالی کــه چارچوب نظام می گوید کــه اینها باید اصالح 
شــوند و آنهایی که به اســم منتخب مردم آمدنــد، وظیفه 
داشــتند این ضعف ها را برطرف کنند. این اشکاالت باید 
در اولویت قرار گیرد و به طور جدی به آن پرداخته و برطرف 
شود. موفقیت های ما اتفاقا وقتی بوده که توانسته ایم آن 
ساز و کارها را  در حوزه هایی اصالح کنیم و به آن سازوکارها 
روح جدیدی بدمیم که مهم ترین آن در دفاع مقدس بود. 
تصور دشمن این بود که در ایران انقالب شده و در ساختار 
دفاعی و فرماندهی و ... مشکالتی دارد، ولی امام ارتش را 
منحل نکرد، بلکه آن را تقویت کرد و در کنار آن سازوکارهای 
مردمی دفاع مقدس به همت سپاه و بسیج نیز شکل گرفت 

که شما دیدید به دنبال آن خرمشهر آزاد شد. 
 پس از اینکه آمریکا از برجام خارج شــد و وعده 
برگشــتن دوباره تحریم ها را داد،آقــای روحانی 
موضعی تقریبا سفت و سخت گرفت و چرخش 
داشت. رهبری هم اظهار موضعی در مورد رابطه 
با آمریکا داشتند و به نظر می رسید آقای روحانی 
این بار نرم تر در صحبت هایشــان از واژه »پل« 
اســتفاده کردند. نظر شــما در ارتبــاط با موضع 
رهبری چیست و اینکه برخی می گویند انگار این 
دولت بدون مذاکــره با آمریــکا نمی تواند پیش 

برود. احساس شما چیست؟
   باید تصویر صحیحی از واقعیت داشــته باشــیم. 
حداقل نگاه ما این بوده اســت که در قدیــم هم می گفتیم 

موضوع هســته ای یک بهانه اســت و علت نیست. برخی 
اما می گفتند اگر ما ادبیات  مان را خوب کرده و لبخند بزنیم 
و رفتارمان صحیح باشد، این مشــکالت حل می شود.  ما 
باید درک صحیحی از رفتار آمریکا نســبت به ایران داشته 
باشیم که البته پیچیده هم نیســت و روشن است. مثال در 
موضوع حقوق بشر رئیس رژیم آمریکا به عربستان سعودی 
می رود و با آنها رقص شمشیر می کند و حرفی هم از حقوق 
بشــر نمی زند. آنها می دانند که ایران از مقاصد و رفتارهای 
صلح آمیز، انحرافی نداشــته اســت ولی از طرفی می بینید 
که آمریکایی ها در همیــن منطقه با کشــورهایی که حتی 
سالح هسته ای به دســت آورده اند، چه روابط دوستانه ای 
دارند. مثــال در همین بحــث FATF کشــورهایی که دولت 
ندارند یــا دولت های متزلزل دارند،  مثال ســومالی یا برخی 
دیگر کشــورها هیچ کدام در لیست ســیاه قرار ندارند، ولی 
ایران را که هجدهمین اقتصاد دنیاســت هدف می گیرند. 
معلوم می شــود که اینها بهانه اســت. اگر شــما این درک 
صحیح را نداشته باشید و فکر کنید شما باید کارهایی کنید 
تا مشکل حل شود، نتیجه این می شــود که ما اگر فراتر از 
تعهدات مان هم عمل  کنیم اما نتیجه آن می شود که اکنون 
با آن مواجه هســتیم. مثال آنها گفتند 130 تن آب سنگین 
داشته باشید و ما حتی به120 تن اکتفا کرد  یم، ولی باز هم 
رفتار شان عوض نشد! شما اگر بررســی تاریخی و تجربی 
هم بکنید، متوجه می شــوید اعتماد  به آمریکا  غلط است . 
حاال من شــنیدم که کســی گفته ناامیدی  امروز محصول 
انتقادات کســانی اســت که به برجــام ایــراد می گرفتند؛ 
این یعنــی تجربه نگرفتن و خطــر تکرار اشــتباه. االن باید 
روشن شود که کدام روش درست است، صرف نظر از افراد، 
چون همه می خواهند ان شــاءالله به کشــور خدمت کنند. 
کدام روش درســت و قابل دفاع اســت؟ کــدام روش بهتر 
می تواند ما را به نتیجه برساند؟ کدام روش ما را از مشکالت 
 نجات داد و توانســت موفق کنــد؟ کدام روش توانســت

 برای ما پیشرفت و رفاه بیاورد؟ 
 مبنای ایــن تفکــر، واقعیــت آنارشــیک روابط 
بین الملــل را قبول دارد؟ یا اینکــه آقای روحانی و 
تیم ایشان این را به این معنا قبول ندارند که قدرت 

باالخره مهم است. 
   نه، آنها هم قبول دارند و شاید هم بیشتر. دو تفکر 
وجود دارد؛ تفکر انقالب اسالمی تفکری واقع بینانه است 
که می گوید قدرت هایی در دنیــا تحت عنوان قدرت های 
بزرگ تر هســتند که مناســبات خود را دارند. تفکر دوم هم 
این را قبول دارد اما تفاوت این دو این اســت که تفکر دوم 
همه واقعیــت را نمی بیند و می گویند نبایــد با این قدرت ها 
درگیر شد؛ غافل از اینکه این تو نیستی که درگیر می شوی، 
اوست که درگیر خواهد شــد. مگر در سال 1907 یا 1919 
مردم ایــران بــا روس و انگلیس درگیــر بودنــد؟ اینها که 
مشغول خودشــان بودند. آنها بودند که می آمدند ایران را 
بین خود تقســیم می  کردند. در همین 28 مرداد مگر اینها 
به آمریکا اعتماد نکردند و می خواســتند بــا کمک آمریکا 
جلوی انگلیس بایســتند؟ توانســتند؟ همچنان که امروز 
عده ای فکر می کنند بــا انگلیس و اروپــا می توانند جلوی 
آمریکا بایســتند. تجربه اشتباه بودن این مســاله را نشان 
داده اســت. االن تنها موضوع مبنای نظری بحث مطرح 
نیست، بلکه تجربه تاریخی هم مطرح است. ما باید درکی 
واقع بینانه و مبتنی بر تجارب تاریخی داشــته باشــیم. آن 
تفکری که می گوید دنیا دنیای قدرت است، یک واقعیت 
را ندیــده و آن اینکه این قدرت ها فعال  مایشــاء نیســتند و 
از ســوی دیگر باید جمهوریت و قدرت ایمان مردم را باور 
داشت. اینها کسانی هستند که بیشــتر از آنکه روی قدرت 
مردم و توانمندی های داخل حســاب باز کنند روی  قدرت  
طرف مقابل محاسبه می کنند. واقع بینی امام)ره( این بود 
که بر مبنای جنبه های نظری و ارزشی اندیشه اش، قدرت 

دو تفکــر وجــود دارد؛ تفکــر انقــالب اســالمی تفکری 
واقع بینانــه اســت کــه می گویــد قدرت هایــی در دنیــا 
تحت عنوان قدرت های بزرگ تر هستند که مناسبات خود 
را دارند. تفکر دوم هم این را قبــول دارد اما تفاوت این دو 
این است که تفکر دوم همه واقعیت را نمی بیند و می گویند 
نباید با این قدرت ها درگیر شد؛ غافل از اینکه این تو نیستی 

که درگیر می شوی، اوست که درگیر خواهد شد
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ایمان مردم را به عنوان یک واقعیت شناخت. از آن طرف 
شکســت پذیر بودن قدرت های بزرگ را هم شناخت. سیر 
این چهل سال نشــان داده که هر جا صحنه نبردی بین ما 
و آمریکا شکل گرفت، ایران پیروز شد. او می خواست شاه 
بماند ولی شاه رفت. او می خواســت در جنگ صدام پیروز 
شــود اما صدام رفت. او می خواهد که ما پیشرفت نکنیم، 
ولی االن ما در خیلی از عرصه ها پیشرفت کرده ایم. آنهایی 
که می گویند واقع بین هســتند، خب این واقعیت ها را هم 
در سیاســت خارجی ببینند. به نظر من جریانی هســت که 
می خواهد واقعیت ها گزینشــی و از دید قدرت های بزرگ 
دیده شــود. این از نگاه علمی هم غلط اســت. نمی توان 
 واقعیــت را فقــط از نگاه کســی کــه در مقابله با توســت 

و به شکل گزینشی دید.
 بحثی که خیلی در مورد شــما مطرح می شــود، 
بحــث پیشــنهادات غــرب در آلماتــی اســت. 
می گویند در همان جا می شد توافقی کرد و پرونده 
را در همان جا جمع وجور کــرد. واقعیت موضوع 

چه بود؟
   روند پرونده در زمان ما در سه بخش فنی، حقوقی 
و سیاسی  سیری داشت. من این را بارها گفتم. در بخش 
فنی سیر آن این گونه بود که ما روزبه روز دستاوردهایمان 
بیشــتر می شــد. مثال 3 درصد ما به 20 درصد می رسید و 
3 هزار دســتگاه مان، 19 هزار دســتگاه می شد. اراک به 

پیشرفت زیادی رســید و موادمان 10 هزار کیلوگرم شد و 
این قدرت چانه زنی مــا را زیاد می کــرد. به لحاظ حقوقی 
هم آژانس اعالم کرده بود که ما 6 مساله حل نشده داریم 
که ما آنها را همان زمان در مدالیته ای که با آژانس نوشته 
شــد حل کردیم، آژانس نوشــت کــه اینها دیگر مســائل 
باقیمانده نیســتند و همه آنها حل شدند. به لحاظ سیاسی 
هم این روند پیشرفت داشت، یعنی در »ژنو 1« در همین 
تابستان 87، طرف مقابل که می گفت ایران تا قطعنامه ها 
را اجرا نکند، من نمی آیم در گفت وگوها بنشــینم، با اینکه 
زمان بوش بــود و می گفتنــد او دیوانه اســت امــا آمدند 
و خودشــان در گفت وگوهــا نشســتند، یعنی تنــازل پیدا 
کردند. شش قدرت بزرگ چه وقت پای میز مذاکره آمدند 
سال87، نه ســال 92. این اولین تنازل شان بود. در »ژنو 
2« همین هایی که می گفتند کســی نباید با ایران فعالیت 
و همکاری هسته ای داشته باشد، خودشان آمدند و به ما 
پیشنهاد تبادل مواد هسته ای دادند. در »ژنو 3« آمدند و 
قبول کردند که گفت وگوها برای همکاری  حول مســائل 
مشترک باشد، تا اســتانبول 1 و 2 و بغداد و... در آلماتی 
بحث ما دربــاره نطنز و 3 درصد نبــود. راجع به 20 درصد و 
فردو بود. تازه مــا به عنوان یک موضــوع »همکاری« با 
آنها در این مورد صحبت می کردیم، نــه اینکه آنها بیایند 

به مــا بگویند حــق و تکالیف ما چقدر باشــد. همیشــه ما 
بیان می کردیم که نــه حق کمتر از آنچــه در ان.پی.تی 
آمده می پذیریم و نه تکلیف بیشــتر، بنابراین آنها آمدند و 
پیشــنهادهایی را دادند. حدود 25 موضوع و بند را نوشته 
بودند و به ما دادند و ما گفتیم که آنها را بررســی می کنیم. 
در آلماتی 2، ما بیان کردیم که از این 25 پیشنهاد، 5 تای 
آنها را که با حقوق ما تعارض ندارد می توانیم به عنوان گام 
اول بپذیریم و گفتیم حاال شما در ازای آن چه کار می کنید 
و آن را تعریف کنید. آنها اینجــا گیر کرده بودند که من در 
مناظره ســال 92 بیان کردم. آنجا نماینده انگلیس آمد و 
گفت که بین ما و شما صد کیلومتر فاصله است و ما به شما 
طرحی 25 کیلومتری دادیم که این قدر شما بیایید تا ما هم 
همین قدر بیاییم، حاال شما 5 کیلومتر را انتخاب کردی و 
می گویی 5 کیلومتر هم شــما بیایید، گفتم کجای منطق 
این کار غلط است؟ برای 25 کیلومتر شما آمادگی دارید که 
دو هفته اینجا بنشینیم و بحث کنیم؟ که خانم شرمن به او 
گفت دیگر ادامه نده. و من گفتم گام ها باید با هم متوازن 
و متناســب و هم زمان و در جهت همکاری باشــند. اینکه 
شــما بخواهی هم 5 کیلومتر من و هم 5 کیلومتر خودت 
را تعریف کنی که دیگر مذاکره نمی شــود، اسمش دیکته 
اســت. مثال اینکه می گوییــد تحریم خریــد محصوالت 
پتروشــیمی از جانب اروپا برداشــته شــود. ما بــه چنین 
چیزی اصال نیاز نداریم، چون به اندازه کافی محصوالت 

پتروشــیمی  ما در بازار غیر اروپایی به فروش می رود، بعد 
گفتند  باید با پایتخت هایشــان مشورت کنند-البته بعدا در 
توافق ژنو در ازای امتیازات فراوانی که ایران داد از جمله 
امتیازاتی که به اصطــالح  آنها دادند همیــن لغو تحریم 
خرید محصوالت پتروشیمی از ایران توسط اروپا بود- خب 
طبیعی است چنین توافق غیر متوازنی  نمی  توانست مورد 
قبول ما باشــد چون بر خالف مصالح ملی بــود اگر چه در 
آستانه انتخابات می توانست مثل توافق ژنو، بلکه بیشتر 
از آن برد تبلیغاتی داشته باشد . ما معتقد بودیم اگر  رویکرد 
مقاومت در مذاکــرات  ادامه پیدا می کرد، می توا نســت  
منجر به ادامه تنازل طرف مقابل از مواضعی که داشــت 

بشــود چنانکه بعد ها اوبامــا و کری اعتــراف کردند رژیم 
تحریم های آمریکا در آستانه فروپاشی قرار گرفته بود.

 شرایط آن موقع کشور شرایط خاصی بود و واقعا 
دوقطبی ســازش- مقاومت به وجود آمــده بود و 
همان طورکه بعــد از انتخابات هم نشــان داد، تا 
حدود زیــادی آن طیــف مصالحه گــر در فضای 
سیاســی کشــور هژمون بودند. برخی معتقدند 
حضور شــما در انتخابات این دوقطبی را ایجاد و 
وارد فضای انتخابات کشور کرد، یعنی این تحلیل 
را نداشتید که فضا ممکن اســت در آن دوران به 

نفع طرف مقابل باشد؟
   انتخابات بر همین مبنا شــکل می گیــرد دیگر. 
شما وقتی می گویید جمهوری اسالمی، باید برای جمهور 
دو تفکر را نشــان بدهید. رقابت واقعی همین است دیگر. 
شــما باید بگویید که مردم من فکر می کنم راه حل کشــور 
این اســت. راه حل اینکه شما پیشــرفت کرده، به تعالی، 
موفقیت و رفاه برسید و مشکالت را پشت سر بگذارید این 
است و دیگری هم تفکر خود را بگوید. اتفاقا انتخابات باید 
جایی باشد برای شفافیت دو دیدگاه که مردم انتخاب کنند. 
شــرایط ســال 92 چه بود؟ بعدها اوباما بــه صراحت گفت 
رژیم تحریم ها نزدیک به فروپاشــی بود و ما اگر توافق ژنو 
را انجام نمی دادیم، این تحریم ها داشت کارآیی خود را از 
دســت می داد. چون آنها وقتی تحریم ها را شروع کردند، 
توانســتند فروش نفت ما را به 700 هزار بشکه برسانند اما 
مرداد 92 فروش نفت و میعانات ما  1/5میلیون شــده بود، 
یعنی داشت برمی گشت و آنها این را می فهمیدند. االن هم 
این حماقت ترامپ است و ان شــاءالله اگر ما درست عمل 
کنیم، تحریم ها را که یک بار تا آستانه فروپاشی آنها رفتیم، 
ان شــاءالله فروخواهد پاشــید و این اهرم برای همیشه از 
دست طرف مقابل درخواهد آمد. آن موقع باور ما این بود که 
مقاومت های ملت جواب داده و به سوی موفقیت ها داریم 
پیش می رویم، اما عده ای در آن زمان در این باور عمومی 
تردید ایجاد کردند. مردم می دیدند این تردید از طرف های 
مختلف ایجاد می شود. می دیدند حتی برخی از کسانی که 
به ظاهر در جریان ما بودند، دارند همین حرف های طرف 
مقابل را می زنند. ایجاد تردید باعث می شــود که چه بسا، 
باور عمومی نسبت به یک رویکرد صحیح دچار تردید شود. 
مثال جریان طرف مقابل ما، در انتخابات می گفت که اگر 
ما ادبیات  مان را خوب کرده و لبخند بزنیم و برویم گفت وگو 
کنیم، این حرف ها پیــش می رود. این بحــث آنها بود. از 
طرفی همان طور که در مناظره ها مردم دیدند آقای والیتی 
هم که در این جناح بودند، تصویری از گفت وگوهای آلماتی 
ارائه کرد  و گفت در آلماتی آنها آمدند مصالحه کنند، ولی ما 
نپذیرفتیم. خب مردم می گویند اگر داشــته حل می شده، 
پس چرا حل نکردید؟ این تصویری  بود که ارائه شــد. من 
گفتم این تصویر غلط است. متن مذاکرات موجود است. 
اینکه می گویم وحدت مهم است این است، منظور وحدت 
قبیلگی که نیست، وحدت گفتمانی مهم است. تجربه این 
پنج سال همین بود که حاال کم کم مردم با این آشنا شوند که 
کدام رویکرد  درست بود وآیا این حرف ها که برخی دوستان 

می گفتند درست بود؟
 گفتمان دولت ســایه برای مجلــس هم فعالیت 

می کند؟
   من معتقــدم ایــن گفتمــان و کار گفتمانی مثل 
کاشــت گندم اســت. طبیعتا وقتی شــما گندم می کارید، 
خواه ناخواه کاه هم کنار آن درمی آیــد.  اگر افکار عمومی 
مردم به آنچه صواب و صحیح است نزدیک تر شد، انتخاب 
آنها هم به گزینه صحیح و اصلح نزدیک تر خواهد شد، لذا 
در هر انتخاباتی چه مجلس، چه شــورای شــهر و... باید 
کار اصلی این باشد که نگاه مردم را به آنچه صحیح است، 

نزدیک کنید. 

در »ژنــو 1« در همین تابســتان 87، طــرف مقابل که 
می گفت ایران تا قطعنامه ها را اجرا نکند، من نمی آیم در 
گفت وگوها بنشینم، با اینکه زمان بوش بود و می گفتند 
او دیوانه اســت امــا آمدند و خودشــان در گفت وگوها 
نشســتند، یعنی تنازل پیدا کردند. شش قدرت بزرگ 
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حذر از پایتخت نشینی
»مبانی نظری« سفرهای استانی دولت سایه 

و »دستاوردهای عینی« آن چیست؟

1-ارتباط بی واســطه بــا مردم: یکــی از مهم ترین 
مواردی که حضــرت امیــر)ع( در دوران حکومت خویش 
برآن تاکید داشــتند و آن را از وظایف حاکــم و الزمه بقای 
حکومت می دانستند، ارتباط مستقیم با مردم است. »سفر« 
پیامد اصلی تمسک نظری و عملی مسئولین دولت اسالمی 
به ارتبــاط چهره بــه چهره با مردم اســت. دیدار مســتقیم 
و بی واســطه با مــردم دارای عقبه تئوریک مســتحکمی 
در حکمرانی اســالمی اســت. حضرت امیر)ع( به مالک 
می فرمایند که بخش مهمی از وقت خود را به مالقات با مردم 
اختصاص دهد، به نحوی که حتــی نزدیکان و محافظان 
مانعی بر سر دسترسی مردم به حاکم نباشند، تا مردم بدون 
هیچ ترسی حق خود را مطالبه کند و به مالک تاکید می کنند، 
که این امر را کوچک نپندارد. چرا که در حکمرانی اسالمی 
حل مشکالت ریز و درشــت مردم و تک تک آنان به اندازه 
تفکر و تدبیر در مسائل کالن مملکتی اهمیت دارد. تا آنجا 
که رستگاری امت را در گرو تحقق این امر می دانند: »بخشی 
از وقت خود را به کسانی اختصاص ده که به تو نیاز دارند، تا 
شخصا به امور آنان رسیدگی کنی و در مجلس عمومی با آنان 
بنشین و در برابر خدایی که تو را آفریده فروتن باش و سربازان 
و یاران و نگهبانان خود را از سر راه شان دور کن تا سخنگوی 
آنان بدون اضطراب در سخن گفتن با تو گفت وگو کند. من 
از رسول خدا بارها شنیدم که می فرمود: ملتی که حق ناتوان 
را از ثروتمندان، بی اضطراب و بهانه ای باز نستاند، رستگار 
نخواهد شد«. مقام و مســئول حکومت اسالمی در ارتباط 
بی واسطه با مردم و نه از زبان واســطه ها و آمارها می تواند 
سخن آنان را بشــنود و از انتقادهای مردم آگاه گردد و خود 
را در عقول آنان شــریک کند. حضرت در این باره به مالک 
می فرماید: »مبــادا خویش را فــراوان از رعیت پنهان کنی 
که پنهان شــدن والیان از رعیت نمونــه ای از تنگ خویی و 
کم اطالعی در کارهاست و نهان شدن از رعیت، والیان را از 
دانستن آنچه برآنان پوشیده است باز می دارد؛ پس کار بزرگ 
می نماید. زیبا، زشت و زشت زیبا می شود و باطل به لباس حق 
درمی آید. همانا والی انسانی است مانند دیگران که آنچه را 
مردم از او پوشــیده دارند، نداند...«. باتوجه به فرمایشات 
حضرت امیر)ع( مسئولین نظام اســالمی موظف هستند 
دیدارهای چهره بــه چهره را به عنوان یکــی از اصلی ترین 
ماموریت های خویش قرار دهند و برهمین اســاس، یکی 
از معیارها و شــاخصه های قرابت مســئولین به حکمرانی 
اسالمی میزان و کیفیت ارتباطات مستقیم با مردم است. در 
حکمرانی علوی هیچ عامل و عذری نمی  تواند مانع دسترسی 
مستقیم مردم به مدیر گردد. در سفرهای استانی دولت سایه 
نیز یکی از مهم ترین اهــداف، دیدارهای چهره به چهره با 
مردم و نشستن پای سخن صاحبان اصلی انقالب است. بنا 
به اقتضائات و مدت سفر دیدارهای مردمی اعم از سخنرانی، 
پرســش و پاســخ، حضور در میان مردم در روستاها و نقاط 
دورافتاده و اطالع از آخرین مســائل و مشکالت هر حوزه 
در دســتور کار قرار می گیرد و پس از شناسایی اولیه که قبل 
از سفر صورت می گیرد به مهم ترین آنها رسیدگی می شود. 

در این سفرها سعی می شــود به گونه ای برنامه ریزی 
صورت گیرد که مردم محور باشند. اگر مساله ای پیگیری 
می شود یا جلســه ای برگزار می شود نهایتا هدف این است 
که با حل آن مساله، مشــکالت مردم مرتفع گردد. ضمن 
آنکه دیدارهای مردمی نیز از اولویت های فراموش نشدنی 
سفرهای دکتر سعید جلیلی به مناطق مختلف کشور است، 
که نفــس ایــن دیدارها با توجــه به توصیه هــای حضرت 

امیر)ع( موضوعیت دارد.
2- پیگیــری تخصصــی و حــل مشــکالت: قبل 
از سفرهای اســتانی دکتر سعید جلیلی ســعی می شود تا 
اطالعات هر منطقه گردآوری شــود و پس از مشــورت با 
همه ظرفیت ها و افراد بومی هر اســتان برنامه ریزی سفر 
صورت می گیرد. این برنامه ریزی بــا همفکری نیروهای 
بومی استان اســت و بار اصلی سفر و برگزاری جلسات نیز 
بر  عهده همین عزیزان است. در این سفرها سعی می شود 
تا جلسات دولت سایه در هر منطقه با همان رویکرد »تایید، 
تصحیح و تکمیل« برنامه ها و عملکرد نهادهای حکومتی، 
در حد توان هر استان و شهرستان برگزار شود. به این معنا 
که برنامه ها و عملکرد نهادهــای دولتی و حکومتی در هر 
منطقه مورد نقد و نظر قرار گیرد و ضمن بررسی پیشنهادات 
نیز ارائه شود. در جلسات تخصصی ظرفیت ها، فرصت ها 
و مشــکالت و تهدیدهای هر حوزه توســط کارشناســان 
بومی مورد شناســایی قرار می گیرد. افراد با مشــکالت و 
مســائل حوزه بومی خود به طور تخصصی آشنا می شوند 
و هنگامی که نیروهای بومی درگیر مســائل و مشــکالت 
بومی خود شدند ســعی می کنند در حد توان خود به ارائه 
راهکار و سپس چانه زنی و پیگیری از مسئولین برای حل 
آنها اقدام و مطالبه کنند.  یکی از کارهایی که در طول این 
فرآیند اتفاق می افتد کمک های کارشناســی و تخصصی 
به نیروها و مجموعه های اســتانی است. کمک هایی که 
بدون صرف هزینه می تواند در جهت پیشــرفت و آبادانی 
مناطق مختلف موثر باشــد.  همچنین در طول این فرآیند 
چند اتفاق مثبت رخ می دهد؛ اول اینکه در حد توان مسائل 
و مشکالت مردم به طور واقعی حل می شود. ثانیا افراد از 
رخوت و سستی خارج می شــوند و باعث سرزندگی نیروها 
خواهد شــد و در نهایت ایــن پیگیری ها و درگیر شــدن با 
مسائل باعث کارآمدی و آمادگی افراد برای مسئولیت های 

اجرایی خواهد شد. 

3- بازدید از طرح ها و پروژه های مختلف و دیدار با 
مسئولین و فعالین دانشجویی، اقتصادی، فرهنگی، 
سیاســی و ... ســخنرانی در دانشــگاه ها، دیدارهای 
دانشجویی، حوزوی، خانواده شــهدا و بازدید از طرح های 
موفق اقتصاد مقاومتی و کشــاورزی و صنعتی، پروژه های 
مهم، نقــاط محــروم، کارخانه ها، شــهرک های صنعتی، 
نمایشــگاه های بومی و محلی، دانشــگاه ها، روســتاها، 
دیدار با مســئولین اســتانی و شــهری از دیگر برنامه های 
سفر به هر استان و شهرستان است. در طول این بازدیدها 
ضمن اطالع از آخرین وضعیت هر حوزه و پیشــرفت های 
صورت گرفته، با اتکا به پشتوانه مطالعاتی و کارگروه های 
متناظر در تهران سعی می شود برای حل مشکالت یا ارائه 
پیشنهاد و رفع موانع  یا کمک برای تکمیل هر مساله اقدام 
شود.  حسن این گونه دیدارها و بازدیدهای منطقه ای این 
است که پیشرفت ها و کاستی ها با هم دیده می شوند. بارها 
تجربه شده که قبل از ســفر افراد و نیروهای بومی فضای 
ناامید کننــده ای را از محرومیت و مشــکالت منطقه خود 
ترســیم کرده اند اما وقتی از نزدیک گزارشــات را با حضور 
میدانی تطبیــق داده ایم متوجه شــدیم که اتفاقا مســاله 
برعکس است و آنچه بیان شده صرفا تصور محرومیت بوده 

و نه خود محرومیت. 
 جمع بندی: در سفرهای استانی دولت سایه اتفاقات 
پیش بینی شده و نشــده بســیاری رخ می دهد و از دل این 
سفرها ثمرات ارزشــمندی به بار می آید که در این فرصت 
کوتاه مجال پرداختن به همه آنها وجــود ندارد. اما جهت 
آشــنایی بیشــتر مخاطبین در همین مجلد حاشیه یکی از 
سفرهای استانی )سفر کرمانشاه( خدمت مخاطبان محترم 
عرضه شده است. سفر به دورترین مناطق کشور و حذر از 
پایتخت نشینی فارغ از همه فوایدی که برای مجموعه دولت 
سایه در تهران و نیروهای محلی در استان ها و شهرستان ها 
و همچنین رفع مشــکالت مردم خواهد داشت، به عنوان 
یکی از وظایف مســئولین و کارگزاران جمهوری اسالمی 
موضوعیت دارد.  درک عینی مشــکالت مردم و آشنایی با 
پیشرفت ها و آبادانی هایی که طی 4 دهه گذشته در کشور 
صورت گرفته می تواند یک درک واقعی و عینی به مسئولین 
بدهد؛ درکی که باعث می شود نه وضعیت را آنچنان سیاه و 
بد بدانند که از ناکارآمدی انقالب سخن بگویند و نه آنچنان 
سفید که از مشکالت مردم و کشور بی اطالع باشند. سفر به 
مناطق مختلف کشور با چنین رویکردی ضمن امیدوار کردن 
مردم و تبیین آینده روشن انقالب باعث می شود تا مسئولین 
به جای حرف های کلی و شعارهای سیاسی از نزدیک مسائل 
را ببینند و در حد توان به حــل آنها کمر همت ببندند. ضمن 
آنکه نیروهای بومــی می آموزند که به جای طرح و پیگیری 
بحث های زرد و کلی، به پیگیری مباحث اصلی اســتان و 
شهرستان خود بپردازند و پس از آشــنایی و درک درست از 

مسائل نسبت به حل آن اقدام کنند.

قبل از سفرهای 
استانی آقای جلیلی سعی 
می شود تا اطالعات هر 
منطقه گردآوری شود

علی جعفری

مسئول هماهنگ کننده سفرهای 
استانی دولت سایه

یادداشت
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ساختارشکنی
چرا سعید جلیلی دولت سایه تشکیل داده است؟

دولت ســایه؛ یک ایده بســیار ناب و غیرمنتظره که از 
سوی سعید جلیلی در فاصله کم از برگزاری انتخابات رونمایی 
شد. حاال یک سال از تشکیل دولت سایه گذشته و این جمع 
کامال کارشناسی به نتایج بسیار قابل توجهی هم رسیده است. 
مرور یک سال گذشته نشان می دهد که چه راهی طی شده که 

دولت سایه به این نتایج قابل قبول رسیده است.
باید از روز کناره گیری سعید جلیلی از انتخابات ریاست 
جمهوری ماجرا را بررسی کنیم؛ از آن بیانیه مهمی که صادر 
شد. او با انتشــار بیانیه ای خطاب به  جریان مومن و انقالبی 
از حضور فعاالنه در انتخابات سخن گفت و تمامی نیروهای 
انقالب اسالمی را دعوت کرد تا با تمام توان برای شکوفایی 
ظرفیت انتخابات در مســیر بازیابی مســائل اصلی کشور و 
راه حل های مبتنی بر منظومه معرفتی- آرمانی انقالب اسالمی 
در صحنه باشــند و  کارآمدی تفکر انقالبی را تبییــن و در باور 
عمومی مســتحکم کنند. او در این بیانیه آورده بود: »امروز 
وظیفه ی جریان انقالبی است تا راه حل های تفکر انقالبی را 
در عرصه های مهمی چون فرهنگ، سیاست، اقتصاد به ویژه 
در موضوعات مهمی چون تولید، اشتغال، مسکن، صنعت، 
کشاورزی، بانکداری و ....  به شکل برنامه ای قابل تحقق و 
باورپذیر به مردم ارائه کند. باید نشان داد ساختار اجرایی-اداری 
کشور، چه ایرادهایی دارد و چگونه می تواند در خدمت مردم 
قرار گیرد. باید نشان داد چگونه می توان با تبعیض، فقر، فساد 
مبارزه کرد. ســعی ما آن بود این راه حل ها را بیابیم و به مردم 
ارائه کنیم. حضور مستمر در روستاها و شهرهای استان های 
مختلف و برگزاری جلسات مباحثه دانشجویی در ده ها دانشگاه 
کشــور تالشــی نه برای دعوت به خود بلکه وظیفه ای برای 
اثبات و تبیین کارآمدی تفکر انقالبی فارغ از هر شــخص و 
چهره و گروه و جناح بود. وظیفه ای که همچنان اصلی ترین 
دستور کار همه دلسوزان انقالب و عالقه مندان به پیشرفت 
کشور است. اینک در آستانه فرصت مبارک انتخابات بر تمام 
عالقه مندان به گفتمان انقالب اســالمی است تا با حرکتی 
فراگیر و هماهنگ حقیقت کارآمد و گره گشای تفکر انقالبی 
را تبیین و در باور عمومی مستحکم کنند و اجازه ندهند افرادی 
با زاویه گرفتن از والیت و شاخص هایی که مقام معظم رهبری 
در این سال ها مکرر بر آن تاکید فرموده اند، گرایش هایی به 
اهمال و ناکارآمدی، خودباختگی و محافظه کاری و انحراف 
را به جامعه تحمیل و در عزم انقالبی مردم تردید ایجاد کنند. 
اینجانب با تشکر از همه هموطنان و چهره های خدوم و دلسوز 
مخصوصا جوانان پرشــور و باورمند انقالبی کــه در ماه های 
گذشــته با نظر لطف، این برادر خــود را به حضــور در فرآیند  
انتخابات ریاست جمهوری دعوت کردند اعالم می کنم با تمرکز 
ویژه بر »موضوعیت« انتخابات و نه صرفا طریقیت آن برای 
کسب قدرت، در این فرآیند فعاالنه حضور خواهم داشت  و از 
هم اکنون به سهم خود از همه نیروهای انقالب دعوت می کنم 
با تمام توان برای شکوفایی ظرفیت انتخابات در مسیر بازیابی 
مسا ئل اصلی کشور و راه حل های مبتنی بر منظومه معرفتی- 
آرمانی انقالب اسالمی در صحنه باشــند. خداوندا! تو خود 
شاهدی آنچه از ناحیه   ما صورت گرفت، نه رقابتی برای تصاحب 
قدرت  و نه تالشــی برای فزونی ثروت بود؛ بلکه می خواهیم 
نشانه های دین تو را آشکار و اصالح را در سرزمین های تو برقرار 
سازیم تا بندگان مظلوم تو ایمن گردند و حدود الهی برپا شود.«

این اما تازه آغاز ماجرا بود. ســعید جلیلی بعد از اعالم 
نتیجه انتخابات بیانیه مهمی صادر کرد. در این بیانیه   آمده بود: 
»در نگاه دینی مشارکت و نظارت هم تکلیف و حق مردم و هم 
فرصتی بزرگ برای دولت در انجام بهتر مسئولیت ها است. بر 

همین مبنا، معتقدان به گفتمان انقالب اسالمی وظیفه و حق 
خود می  دانند با نگاهی ملی و فراتر از رقابت های انتخاباتی به 
مثابه »دولت در سایه« در چارچوب قانون و اخالق، منتخب 
ملت و دولت او را در جهت رفع کاستی  ها، تصحیح ایرادها و 
حرکت در مسیر خدمت به مردم، تعالی فرهنگ، مبارزه با فساد، 
ایجاد اشــتغال و رونق تولید و افزونی عزت و اقتدار در روابط 

خارجی یاری نمایند و بیانگر مطالبات مردم باشند.«

  نیازمند دولت سایه هستیم
اما در اولین نشســت هم اندیشــی پــس از انتخابات 
ریاســت جمهوری دوازدهــم، جمعی از نخبــگان و فعاالن 
سیاســی، فرهنگی و اقتصادی در دفتر نماینده مقام معظم 

رهبری در شورای عالی امنیت ملی حضور پیدا کردند.
ســعید جلیلی در این مراســم گفت: »نبایــد به خاطر 
نتیجه یک انتخابات منفعل شد؛ به نظر می رسد امروز بیش 
از هر زمان دیگری به تشکیل یک »دولت سایه« نیازمندیم. 
متاسفانه در کشــور ما بعد از هر انتخاباتی جریانی که پیروز 
انتخابات می شود وارد کارهای روزمره می شود و جریانی هم 
که نتیجه را واگذار می کند منفعل می شود که هر دوی اینها 
اشتباه است و حداقل امروز ما فرصت خوبی داریم تا از منظر 
تخصصی به مسائل مختلف نگاه کنیم و ضمن رصد جدی و 
کارشناسانه مشکالت واقعی کشور، در کنار دولت که نقش 
بازیگر را دارد به مثابه تماشاگر به تحلیل رفتار دولت بنشینیم.«

نماینده مقام معظم رهبــری در شــورای عالی امنیت 
ملی گفت: »طی 4 سال گذشــته در عرصه های مختلف، 
اســتعدادها و برنامه های دقیــق و خوبی به دســت   آمده که 
ان شاءلله می تواند به عنوان یک »دولت سایه« در آینده طرح 
و به دولت و جامعه ارائه شود و امروز نیز اگر این جلسه برگزار 
می شود اوال به معنای تشکر از عزیزانی است که در این 4 سال 
در این روند زحمت بسیار زیادی کشیدند و ثانیا قرار است یک 
همفکری صورت بگیرد تا مشخص شود چگونه این روند در 
4 سال آینده با قوت بیشــتری ادامه پیدا کند.« در ادامه این 
نشست، پرفسور مسعود درخشان ضمن آسیب شناسی نتیجه 
انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم گفت: »مشارکت و شوق 
توده های میلیونی مردم برای تعیین سرنوشت سیاسی کشور 
در انتخابات ریاست جمهوری در سطح جهانی بی نظیر است. 
متاسفانه نهادهای الزم و متناسب با فرهنگ سیاسی جمهوری 
اسالمی ایران برای بهره برداری از این حرکت مردمی به منظور 
تعمیق بصیرت سیاسی جامعه، موجود نیست.« در ادامه این 
نشست، جواد الریجانی هم گفت: »امروز میدان عمل بسیار 
باالیی در برابر نیروهای انقالبی باز شده و بزرگ ترین هدف 
ما این است در رقابت های انتخاباتی بتوانیم ادبیاتی را غالب 
کنیم که دیگران نیز در آن چارچوب بحث و تبادل نظر کنند .« 
وی با بیان اینکــه موفقیت ها و عدم موفقیت هــا در عرصه 
سیاست امری طبیعی است، گفت: »باید تالش کرد تا قدرت 
و نفوذ قلم و بیانمان بیشتر شود و حتی ارتباط گرفتن با 10 نفر 
نیز برایمان اهمیت داشته باشد.« در ادامه این نشست، دکتر 
حسین عیوضلو، رئیس ســابق کارگروه طرح تحول بانکی 
کشور گفت: »برای گفتمان سازی در سطح جامعه نباید فقط 
به جمع های محدود اکتفا کرد، بلکه باید کار را در سطح ملی 
گســترش داد.« وی با بیان اینکه نباید فقط به حرف و شعار 
بســنده کرد بلکه باید در عرصه عمل و اقدام نیز تمایز خود را 
با سایر گفتمان ها نشان دهیم، گفت: »در این راستا باید در 
عرصه های کار اجرایی فعالیت ها را بسط دهیم و بدون اقدام 

و عمل عینی، نمی  توان منتظر نتیجه خاصی بود.«

در ادامه این نشست، سردار مصطفی آجورلو، مدیرعامل 
باشگاه تراکتورسازی تبریز گفت: »برای ادامه کارها بر اساس 
گفتمان انقالب اســالمی نیاز به تاســیس ســازمان یا نهاد 
جدیدی نداریم، بلکه کافی است در هر عرصه ای که حضور 
داریم کارمان را بهتر از قبل و با قوت بیشتر ادامه دهیم تا مردم 
ثمرات آن را به طور ملموس و عینی مشاهده کنند.« وی با بیان 
اینکه باید تالش کرد تا ورزش همگانی در میان طبقات میانی 
و قشر ضعیف جامعه رشد بیشــتری کند، افزود: »در عرصه 
ورزش حرفه ای نیز باید تالش کرد تا باشــگاه های مختلف 
تقویت و الگو شوند تا همه ببینند می توان بدون کمک دولتی 
و با مدیریت انقالبی؛ یک باشگاه را قهرمان کرد و این مدل به 

عنوان یک »الگو« معرفی شود. «

  »دولت سایه« باید اولویت ها را روی میز بگذارد 
امــا در ادامه تحــوالت در این مورد جمعــی از فعاالن 
دانشجویی و دانشجویان دانشگاه های مختلف با دکتر سعید 
جلیلی دیدار و گفت وگو کردند. در این دیدار که در دفتر نماینده 
مقام معظم رهبری در شــورای عالی امنیت ملی برگزار شد، 
دکتر جلیلی با بیان اینکه »ما با اعتقاد و باور آمده ایم و معتقدیم 
که این باور می تواند مشــکالت را حل و اهــداف انقالب را 
محقق کند«، گفت: »البته این مساله فقط با گفتن محقق 
نمی شــود، چون مردم نه از طرف ماهواره، بلکــه از طرف 
امثال من و شما روز به روز عکس این مطالب را یا می شنوند 
یا می بینند و همین مانع اعتمادشان می شود.« عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: »همه ما وظیفه داریم 
امور کشور را مثل سایه دنبال کنیم. قرار هم نیست فقط ایراد 
بگیریم. اگر می بینیم جایی کار خوبی انجام می شــود، باید 
پشتیبانی و تأیید کنیم، نه اینکه چون رقیب ما یک کار خوب 
کرد، فقط مخالفت کنیم. باید نقاط قوت را تأیید و تقویت کرد 
و به مردم هم انتقال داد. اگر هم اشتباهی صورت بگیرد باید 
تالش کرد تا اصالح شود.«جلیلی ادامه داد: »نکته بعدی 
این است که ممکن است برخی مسیر درستی هم بروند ولی 
»اولویت ها« را جابه جا ببینند. »دولت سایه« باید اولویت ها 
را روی میز بگذارد و روند کار و تالش را تکمیل کند و یکی از 
جریان هایی که می تواند این کار را انجام دهد، دانشــگاه و 
تشکل های دانشجویی اســت.«وی افزود: »دولت سایه  
یعنی تمام استعدادهایی که در این زمینه وجود دارد و معتقد 
است گفتمان انقالب می تواند حرف داشته باشد، جمع شود 
و از کلیات به موضوعات مشخص ورود کند تا خودش را نشان 
دهد.«نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی 
گفت: »با اینکه عرصه های اساســی، جدی و مهم مطرح 
است اما بعضی اوقات یک تشکل دانشجویی بر سر موضوعی 
وقت می گذارد که اولویت بیستم است.« وی افزود: »دولت 
سایه  یعنی پا به  پای دولت باید رفت و این مسائل را برای مردم 
روشــن کرد. االن باید به مردم گفت، نه چهار سال بعد زمان 

انتخابات!« 

  واکنش ها به تشکیل دولت سایه
اما طرح و عملی شدن ایده دکتر جلیلی برای ایجاد دولت 

سایه بازخوردهای فراوانی هم داشت.
سایت خبرآنالین در گزارشــی در این مورد نوشته بود: 
»ناامیدی اما گویی در ســعید جلیلی راهی نــدارد، او بازهم 
استارت زده است، نه در خفا و پنهانی در دفترکارش، این بار 
علنا از طرح خود برای  چهار سال دیگر رونمایی کرد. او قرارش 
را بر این گذاشــته که سایه دولت روحانی شــود و این گونه با 
نقدهای گاه و بیگاه خود از هم اکنون آماده انتخابات 1400 
کند. او در دفتر کارش دور میزی می نشــیند که برخی وزرای 
احمدی نژاد و چهره هایی اصولگرا و حتی اســاتید دانشگاه 
امام صادق)ع( هم در آن حضور دارند. مردانی که شاید اگر 
جلیلی راهی به پاستور می یافت حاال دور میز هیات دولت با 
یک عنوان وزارت نشسته بودند اما آنها هم اکتفا کرده اند به 

گزارش
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وزیر بودن در دولت در سایه سعید جلیلی. گویی نسخه ای که 
سعید جلیلی برای ماندگاری اش در سیاست برای خود پیچیده 
برخی دیگر از اصولگرایان و طیف نزدیک به احمدی نژاد و 
برخی شــیفتگان برای راه یافتن به سیاست را هم عالقه مند 
کرده تا آنها نیز زیر سایه این دولت خیالی جلیلی ممر حیات 
کنند. او حتی تالش می کند تا شخصیت افرادی را که برایش 
کار می کنند در قالب دولت در ســایه از شخصیتی حقیقی به 
شخصیتی حقوقی تغییر دهد تا افراد دیگر نتوانند با فشارها 
و البی ها در زمانی که قرار است ایفای نقش موثری صورت 
گیرد از او جدا شــوند. او این گونه امروز خود را مدعی اصلی 
انتخابات ریاست جمهوری دور بعد کرده است و خط و نشان 
کشیدن ها برای رقبایش در انتخابات ریاست جمهوری را آغاز 

کرده است.«
محمدعلی پورمختار، چهره سیاســی اصولگرا هم در 
اظهارنظری در این مورد گفت: »دولت در سایه تشکیل شده 
است و تدبیر خیلی خوبی هم اســت، گرچه ممکن است از 
کسی دعوت نکرده باشــد و اصولگرایان از این منظر نقدی 
داشته باشند اما افرادی که هستند سابقه وزارت و نمایندگی 
دارند و مسلط هستند به امور؛ حسن این مساله آن است که 
دولت هم  استفاده می کند از آنها.« عبدالله رمضان زاده هم 
در مصاحبه ای گفت : »  هنگامی که آقای جلیلی این بحث را 
مطرح کرد، من استقبال کردم. منتها چون آقای جلیلی وابسته 
به حزب نیست، همین مشکل ائتالف را دارد. یعنی چون چهره 
حزبی نیست، امکان اینکه شــخصا بخواهد همه اقدامات 
مربوط به دولت ســایه را انجام دهد، ندارد. اگر آقای جلیلی 
یک حزب تشکیل داده و همین کار رصد را انجام دهد، این 
مقدمه ای خواهد بود برای تشکیل دولت سایه که به نظر من 
کار خوبی است. کابینه سایه هم وظیفه رصد دارد، هم وظیفه 
کادرسازی و هم نظارت. اگر همه این اهداف محقق شدنی 
نیستند، دست کم بخشی از آن را می توان محقق کرد. مثال 
می توان در نظر گرفت که حزب ایکس به اندازه وزرای کابینه، 
ســازمان های اداری و دولتی کشــور افرادی دارد که هر روز 
این مراکز را رصد کرده و گزارش آن را به شورای مرکزی ارائه 

می دهند. این کار مقدمه و شروع خوبی است.«
عباس عبدی هم در مطلبی نوشــت :»  طرح دولت در 
سایه می تواند به آسیب شناسی سیاســی ایران کمک کند. 
به طور مشخص، در همین تابســتان 96 با دو مساله روبه رو 
بودیم؛ اول تشکیل کابینه و دوم تعیین »شبه کابینه« برای 
شــهرداری تهران. در مورد اول، جالب ترین مساله این بود 
که تا روز معرفی کابینه، نامزد پیشــنهادی برای وزارت علوم 
نیز معلوم نبود  و هنوز هم که ســال تحصیلی آغاز شده، این 
وزارتخانه بدون وزیر اســت! از همه بدتر اینکــه وزرایی که 
رأی آوردند، عموما در چارچوب تعامالت و البی با نمایندگان 
توانستند رأی بیاورند و تنها چیزی که در این میان کمتر دیده 
شد، مسئولیت ها و برنامه هایی اســت که باید انجام دهند. 
دولت های دوم معموال مشکالت کمتری در معرفی کابینه 
دارند؛ چون بیشــتر وزرای پیشــین معرفی می شوند و سایر 
وزرای پیشنهادی هم وارد وزارتخانه ای می شوند که پیش از 
آنها شکل گرفته و کم وبیش باید همان مسیر را ادامه دهند؛ 
درحالی که رؤســای جمهور منتخب در اولین بار که انتخاب 
می شوند، برای حل مشکل معرفی کابینه، خود را به رفقای 
قدیمی و همراهانشــان متکی می کنند و تازه پس از رسیدن 
به قدرت است که تصمیم می گیرند چه کار و با چه کسانی کار 
کنند. بنابراین اگر احزاب و گروه ها پیشاپیش گزینه های خود را 
برای اداره هر وزارتخانه تعیین کرده باشند و آن گزینه از خالل 
کمیته حزبی به رصد مسائل و سیاست های وزارتخانه مدنظر 
بپردازد، در صورت پیروزی آن حزب، نه تنها دیگر با مساله ای 
به نام انتخاب فردی به عنوان نامزد پیشنهادی مواجه نیستیم، 
بلکه در اولین فرصت کابینه نهایی می شود و همه از آن مطلع 
می شوند و اصوال رأی دادن به گروه یا نامزد پیروز نیز در پرتو 

همین اعضای کابینه سایه معنادار است.« 

33 شماره 410   | مثلث  



چالش نیروی انسانی داریم
گفت وگوی مثلث با عباس بیات

آقای بیات! در مورد کارگــروه آموزش و پرورش 
در دولت سایه چه مباحثاتی شکل گرفته است؟

   در جلساتی که ما داشتیم، بنای مان بر این بوده 
که مسائل مهم آموزش و پرورش را بیشتر مورد بررسی قرار 
دهیم. در جلسات متعدد چند جلسه بازخوانی اندیشه های 
مقام معظم رهبری را در مورد آموزش و پرورش داشــتیم تا 
اعضای گروه ، هم ادبیات و هم نظر شــوند در نگاه شــان 
به آموزش و پــرورش. بعد از آن در جلســاتی، موضوعات 
و معضل هایی که می شــود طی جلســات کارگــروه به آن 
پرداخت، بحث و بررسی شــد. حدود 15 سرفصل تعیین 
شــد برای اینکه در یک زمان بندی با توجــه به اولویت ها 
بــه آن پرداخته شــود. به یکــی، دو مــورد از موضوعات 
پرداخته شد؛ مثال یکی از مســائلی که آموزش و پرورش 
با آن درگیر بود، بحث نیروی انســانی بود که بحث شد در 
جلسه و مســائلی در کارگروه نهایی شــد. طی هفته های 
آ تی هم قرار است بررســی هایی از عملکرد دولت در حوزه 
آموزش و پرورش در یک ســال اخیر داشته باشیم و منجر 
شــود به اینکه احتمــاال بیانیــه مبســوطی از آن از جمله 
مسائل تربیتی و مسائل آموزش و پرورش به صورت کالن 
جامعه رصد شــود. حاال بتوانیم برای اول مهر این بیانیه 
مطبوعاتــی را درکارگــروه کار می کنیم و از آن اســتخراج 
می شــود. در بلندمدت تــر باز مســائل دیگــری از جمله 
اقتصاد آموزش و پرورش و مشــارکت در آموزش و پرورش 
هم جزو مسائلی بوده که در کارگروه موضوعاتش مصوب 
شده و ان شاءالله به آن پرداخته می شود، خصوصا با این 
رویکردی کــه االن مطرح می شــود گاهی اوقــات برای 
حل مســائل آموزش و پرورش اگر کل بودجه کشــور هم 
گذاشته شــود، کفایت نمی کند و این مساله قرار است در 
 کارگروه بحث و بررســی شــود. این کلیت بحث هایی بود

 که در این کارگروه داشتیم.
اینها به خود آموزش و پرورش هم فرستاده شده 
است؟ پیشنهاداتی به نهادهای دیگر داده شده 

یا فعال در خود کارگروه صحبت شده است؟
   موضوع بحث نیروی انسانی بله؛ خود آموزش و 
پرورش و یکی، دو جای دیگر و بعضی از اینها چون درگیر 

موضوع بودند، ارسال شده است.
بازخورد هم داشته است؟

   بنده اطالع ندارم.
در این کارگــروه کارهایــی که انجام می شــود، 
از طیف هــای مختلــف هــم دعــوت شــده یــا 
قصــد دارید دعــوت کنیــد؟ بیشــتر طیف های 
 اصولگــرا و اصالح طلــب؛ ایــن رونــد چگونــه 

پیش می رود؟
   تا االن نتوانســتیم از طیف هــای مختلف جذب 
کنیم؛ علــت اصلی اش هم شــاید ایــن بوده کــه به نظر 
می رسد طرح تربیت همچنان که در دولت و کشور مظلوم 
است، شاید در این جلسات و این نوع نشست ها هم مظلوم 
است. شاید کمتر کسی فکر کند که در دولت سایه به این 
موضوع پرداخته شــود که فکر می کنم بیشتر موضوعات 
در خصوص اقتصاد یا حول و حوش سیاست خارجی باشد 
و این باعث شده که با هم نتوانیم فرصت پیدا کنیم؛ البته 
برای هفته های آتی از دو گروه از آن کســانی که در حوزه 
تعلیم و تربیــت کار می کنند، دعوت شــده و می توانیم با 
همدیگر هم افزایی هایی داشته باشیم ولی االن اگر بگویم 
نگاه های متعددی در کارگروه وجود دارد، نه، وجود ندارد 
و طیف هــای مختلف سیاســی یا فرهنگــی و طیف های 
مختلف که نگاه تربیتی مختلف دارند، در کارگروه محقق 

نشده است.
ظاهــرا روی چالش ها و مســائل مهــم آموزش و 
پرورش قرار است کار کنید. تا به حال اصلی ترین 
چالش هایی که آموزش و پرورش دارد و روی آن 
بحث شــده، چه چیزهایی بودند و هستند؛ روی 

اینها کار و بحث شده است؟
   یکی از مهم ترین چالش هایی که ما روی آن بحث 

کردیم و به نظرمان جزو آن چالش های پیشران در آموزش 
و پرورش اســت، این اســت که بحث آموزش و پرورش، 
اهمیت و اولویت آن برای مسئوالن و مردم، اعضای هیات 
دولت، دولت ها و کال برای حاکمیت و از آن طرف هم برای 
خود مردم به نظر می رسد به آن حدی که شایسته و بایسته 
است، درک نشده اســت. این یکی از چالش های مهمی 
اســت که ما در این برنامه کارگروه به ایــن می پردازیم که 
چگونه می توانیم این اهمیت و اولویت آموزش و پرورش 
را هم در ذهن مســئوالن و هم در ذهن مردم جا بیندازیم. 
اگر اینها را هم مشخص کنیم تمهیدی می شود که جامعه 
ما از دو ســال پیش خود تا االن نسبت به مسائل آموزش و 
پرورش خود حساس تر باشد. همان طور که مرسوم است 
مثال در هر محفلی راجع به مساله اقتصاد و سیاست خارجی 
بحث می شــود، برای اینکه اهمیت دارد یا بین مردم این 
گفت وگوهــا اتفاق افتــاده، مثال بحث انرژی هســته ای 
می کنند، بحث اقتصاد می کنند، بحث دالر می کنند؛ یک 
روزی باید همین اتفاق هم برای آموزش و پرورش بیفتد و 
یکی از تبلورهایش این باشــد؛ اگر مسائل تعلیم و تربیتی 
ما نقل مجالس و گفت وگوهای بین مردم باشد؛ این یکی 
از آن چالش هاست که فکر می کنیم یکی از دالیلی که ما 
و مدیران دیگر کــه در دولت های دیگــر آمده اند و موفق 
نبودند، این بوده که نتوانستند؛ چه این را برای مردم، چه 
مســئوالن، چه نخبگان، حتی نخبگان علمی و نخبگان 
فرهنگی یک اولویــت یا در واقع کامال ظهــور و بروز پیدا 
کرده باشــد. این یکی از آن چالش ها است که همین طور 
از چالش هــای بحث اقتصــاد آموزش و پــرورش یا بحث 
مشــارکت در آموزش و پرورش و بحث های دیگری است 
که وجــود دارد؛ یا بحث چالش نیروی انســانی که در این 
حداقل چهار ســال آتی مقام معظم رهبــری تاکید کردند 
که یک بحران اســت و نباید اتفاق بیفتــد. اینها هم ذیل 
 موضوعات هر کدام به عنوان چالش مطرح شــده و بحث

 خواهد شد. 

گفتوگو

عباس بیات می گوید: »یکی 
از مهم ترین چالش هایی که 
مــا روی آن بحث کردیم و به 
نظرمان جزو آن چالش های 
پیشران در آموزش و پرورش 
است، این اســت که بحث 

آموزش و پــرورش، اهمیــت و اولویــت آن برای 
مسئوالن و مردم، اعضای هیات دولت، دولت ها و 
کال برای حاکمیت و از آن طرف هم برای خود مردم 
به نظر می رســد به آن حدی که شایسته و بایسته 
است، درک نشــده اســت.« با او در مورد کارگروه 

آموزش وپرورش صحبت کردیم.
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سرکار یا یک دیوانه ای مثل ترامپ را می آورند، این هم جزو 
سناریوشان است، یعنی هیچ تغییری در منافع ندارند، ولی 
متاسفانه در کشور ما این واقعا یک ضعف اساسی است. 
این است که جناح ها وقتی که پای منافع ملی برسد، حاال 
نمونه اش هم در سال 88 است ولی نمونه های زیادی در 
این چندین ساله دیدیم، اینجا کوتاه نمی آیند، یعنی باز هم 
می بینید این منافع ملی را فدای مسائل جناحی می کنند. 
االن هــم بحثی که این دولــت دارد، متاســفانه به جهت 
اینکه منافع حزبی و جناحی شــان گره خورده به این قضیه 
ولنگاری که در تلگرام اســت و کنترل نمی شود. بعد اینها 
می آیند به همین جهت مخالفت های جدی و وحشتناکی 
انجام می دهند با ســامان گرفتن این فضــا. بحث اصلی 
ما این اســت، یعنــی عمده تریــن بحثی کــه داریم، این 
است که رهبری، شــورای عالی فضای مجازی را تشکیل 
دادند که خود شورا هم متاسفانه آن طوری که باید و شاید 
عمل نکرده اســت، مرکــز ملی فضای مجــازی به عنوان 
بــازوی اجرایی همان شــورا دارد عمل می کنــد که او هم 
متاسفانه خیلی ضعیف عمل کرده اســت، یعنی با بودجه 
چند میلیاردی که دارد، ولی متاسفانه خروجی ها را که نگاه 
می کنیم، خروجی های خیلی ضعیف و به نسبت آن چیزی 

که باید باشد، نیست. این کلیات قضیه است.

مهدی دری بر این باور است که: 
»این دولت متاسفانه در بدترین 
حالت ممکن فضای مجازی کار 
می کند و هم متاسفانه رهایش 
کرده اند، یعنی این مقداری هم 
که از دست شــان برمی آید که 

بتوانند انجام دهند؛ مثال در بحث همین تلگرام، چون 
بحث رفته به ســمت کارهای جناحی و حزبی و منافع 
ملی؛ یعنی این نقدی که ما به کل این دولت داریم و حاال 
این جناحی که سر کار هستند، این است که متاسفانه 
خیلی جاها منافع ملی را می آیند فدای کارهای جناحی 
می کنند و این خیلی بد اســت.« با او در مورد کارگروه 

فضای مجازی دولت سایه صحبت کردیم.

این موضوعاتی کــه روی آن بحث و کار شــده، 
به دولت یا نهادهای دیگــری که در این موضوع 
ارتباط دارند، ابالغ و فرســتاده شده یا مشورت 

داده شده است؟
   نه، تا االن چون کار بیانیه را تمام کردیم، هنوز نه، 
ولی قرار است یک نشست خبری باشد، آنجا مفصل روی 
آن کار شود. حاال توضیحات بیشتری در جریان است، ولی 
در اصل تا االن خروجی آن شکلی نداشتیم که بخواهیم 
به نهادهای ذی ربط اعالم کنیــم. در اصل روال کارمان 
بر این بود که این بیانیه صادر شــود و نشســت خبری اش 
گذاشته شــود و در حرکت بعدی با حضور اعضای همین 
شبکه شــورای عالی فضای مجازی و جاهایی که معترف 
هستند، بنشینند و نقد شود و ارتباطی که با آنها می گیریم، 

بتواند خروجی موثری داشته باشد.
ایــن دولت در حــال حاضر بــا چــه چالش هایی 
در مــورد فضــای مجــازی مواجه اســت؟ االن 
چالش های موجود در فضای مجازی چیســت و 
دولت به آن پرداخته یا نپرداخته اســت؛ این ها 
چه چیزهایی هستند و آیا در مورد آن بحث شده 

است؟
   ایــن دولت متاســفانه در بدتریــن حالت ممکن 
فضای مجازی کار می کند و هم متاسفانه رهایش کرده اند، 
یعنی این مقداری هم که از دست شان برمی آید که بتوانند 
انجام دهند؛ مثال در بحث همین تلگرام، چون بحث رفته 
به ســمت کارهای جناحی و حزبی و منافع ملی؛ یعنی این 
نقدی که ما به کل این دولت داریم و حاال این جناحی که 
سر کار هستند، این است که متاســفانه خیلی جاها منافع 
ملی را می آیند فدای کارهای جناحی می کنند و این خیلی 
بد است،  یعنی شــما در خود آمریکا هم که نگاه می کنید، 
جمهوریخــواه و دموکراتــش ســر منافع ملی شــان و آن 
خصومتی که با ایران دارند، ذره ای نــه کوتاه می آیند و نه 
تغییر مســیر می دهند. اینکه یکی مثــل اوباما را می آورند 

شما در دولت سایه کارگروه فضای مجازی را در 
دســت بحث و بررسی داشــتید. در مورد کلیت 
این بحث ها چه موضوعاتی وجود داشته است؟

   کاری که در این کارگروه در حال انجام است این 
اســت که ابتدا بحث خود کلیات وضعیت کل کشــور در 
سطح کل فضای مجازی اســت که اصال فضای مجازی 
کشور در چه وضعیتی است. یک سری مباحثی خود مقام 
معظم رهبری داشــتند در مورد فضای مجــازی که درباره 
آنها در کارگروه صحبت و درج شد و اینکه حاال آن منویاتی 
که ایشان دارند، چه مقدارش بعدا اجرایی شده یا اصال به 
سمتش رفته اند یا جزو اهداف است که بر اساس آن یک 
بیانیه اولیه هم صادر کردیم. مبحث ســومی که داشتیم، 
بحث خود شبکه ملی اطالعات بود که چه وضعیتی دارد و 
چه کارهایی روی آن انجام شده است. یک بحث مان هم 
شــورای عالی فضای مجازی و مرکزش بــود. این کلیات 

مباحثی که االن داشتیم، بوده است.
االن چه تعریفی از فضای مجازی در دولت سایه 
وجود دارد و چــه نگاهی به آن اســت که چگونه 
با آن رفتار شــود؛ نگاه آسیب شناســانه خاصی 

وجود دارد یا نه؟
   بله، همان بیانیه ای که داشتیم. بیانیه 10 بخش 
داشــت که مفصل آورده بودیم، یعنی همــه بخش های 
مختلف اجزای فضای مجازی را خود نتیجه چندین جلسه 
کارگروه بود کــه آورده بودیم که در هرکدام از قســمت ها 
فضای مجازی در چــه وضعیتی اســت و دولتمردان چه 
کارهایی باید انجــام دهند، چه کارهایی متاســفانه انجام 
نمی شود و آن بحث اهمیت و شــناخت فضای مجازی از 
دید رهبری که می فرمایند فضای مجازی به اندازه انقالب 
اهمیت دارد که ما مقایســه کرده بودیم با صنعت موشکی 
که اگر صنعت موشکی یکی بزند، 10 تا می خورد، ولی ما 
نباید در فضای مجازی این امکان ظرفیت را داشته باشیم. 
این بیانیه را داشته باشید، کلیات قضیه دست تان می آید.

فضای مجازی رها شده است
گفت وگوی مثلث با مهدی دری
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سه روز با دوست ره بر
حاشیه نگاری از سفر سه روزه دکتر جلیلی به استان کرمانشاه

 حدود پنجاه روز پس از بازدیــد رهبر انقالب از مناطق 
زلزله زده  استان کرمانشاه، در میانه بهمن ماه سفری سه روزه 
را با دکتر جلیلی به عنــوان نماینده رهبری در شــورای عالی 
امنیت ملی و عضو مجمع تشــخیص مصلحــت نظام آغاز 
کردیم. سفری بســیار فشــرده و طاقت فرســا که هر روز از 
نمازصبح آغاز می شــد و تا پاســی از نیمه های شــب طول 
می کشید. ماحصل ســفر را می توان در ســه مرحله بررسی 
کرد: اول، بازدید از مناطق زلزله زده شهری و روستایی، دوم، 
بازدید از واحد های صنعتی-کشــاورزی و ســوم، مجموعه 
دیدار هایی که در این سفر با اقشــار مختلف برگزار شد. این 
حاشیه نگاری از یک حیث برای نگارنده حائز اهمیت است و 
آن اینکه جلیلی در این سفر به میان مردم رفت و بی تکلف و 
 واسطه حرف را از زبان خود آنها شنید، چه در شهر، چه روستا

 و چه در نقطه صفر مرزی.

  روز اول: بازدید از مناطق زلزله زده
معمول سفر های خارج از تهران دکتر جلیلی این است 
که در ابتدا به زیارت مزار شهدا و دیدار با خانواده های شهید 
می رود. حاال به دیار »شــیر ســامرا« آمده ایم؛ دیار شــهید 
»مهدی نوروزی«. دیدار اول  را مهمان منزل شهید مدافع 
حرم »خیرا... احمدی فــرد« بودیم؛ اولین شــهید مدافع 
حرم شهرستان اســالم آباد کرمانشاه. شــهید، از جانبازان 
پاکســازی میادین مین بود که به صورت داوطلب به جنگ 
داعش رفت. همسرش می گفت: »برخی از من پرسیدند که 
شوهرت چقدر پول گرفت و رفت؟ اما والله حقوقش در اینجا 
بیشتر از حق ماموریتش بود.« آخرین اعزامش برمی گردد به 
زمانیکه خداوند قرار بود فرزند سوم را به او عطا کند؛ حاال اما 

»محمدحسین« دو ساله، بابا را یکبار هم ندیده است.
از این برنامه بی خبر بودم؛ به جــاده می افتیم و تابلو را 
می بینم: »گیالنغرب«. مقصد بعدی ما از میان جنگل های 
بلوط است به سمت مناطق گرمسیری استان. کرمانشاه از 
شرق به غرب سه آب و هوا را تجربه می کند: سردسیر، معتدل 
و گرمسیر. بدو ورودمان میان عشــایر گیالنغرب مصادف 
می شود با قربانی کردن یک گوسفند و سالم و صلوات اهالی 
عشیره. بنری را روی یک خانه کاهگلی نصب کرده اند خطاب 
به نماینده رهبــر از طرف فالن طایفه. جالب آنجاســت که 
خانم »فرنگیس حیدرپور« نیز از اهالی همینجاست. دکتر 
پای صحبت پیر و جوان عشایر می نشیند و آنها نیز مشکالت 
اساسی شــان از جمله مساله زمین هایشــان با وزارت نیرو را 
مطرح می کنند. حاج جهانبخش رحمتی )فردی که در دیدار 
مردم کرمانشاه با رهبری به عنوان نماینده عشایر سخن گفت( 
میزبان ماست.دکتر به اشاره به فرمانده سپاه و برخی اشخاص 
دیگر که در جمع حضور دارند عنوان می کند که تمام راه حل در 
دولت خالصه نمی شود؛ اگر پرونده زمین این عشایر 7 سال 
است که معطل مانده، گروه های جهادی حاضر و نهاد انقالبی 

باید پیگیر این دست مشکالت عشایر باشند.
حوالی ظهر می خواهیم به سمت اولین منطقه زلزله زده 
حرکت کنیم که بزرگ عشایر اصرار می کند باید ناهار را آنجا 
باشیم؛ جلیلی عذر می خواهد که به علت فشردگی برنامه راهی 
سرپل ذهاب است؛ آخر همان گوسفند قربانی را کباب کردند 

و به هرنفرمان نفری یک سیخ کباب الی نان محلی پیچاندند 
و گفتند بین راه میل کنید.

  ورود به مناطق زلزله زده
مانند فیلم سینمایی بود. لحظه ورودمان به شهرستان 
سرپل ذهاب را می گویم. خانه ها ویران، گنبد مساجد ریخته، 
زنان در کنار چادر ها مشغول شست وشوی ظروف، بچه ها با 
سر و وضع خاکی به دنبال یک توپ و مردان در معابر در حال 

رفت و آمد؛ تقریبا یک چیز باورنکردنی.
اولین خانه ای که به ویرانه اش رســیدیم همان منزلی 
است که 39 نفر حین یک جشــن تولد در آن فوت می کنند. 
با توضیح فــردی که همراهی مــان میکــرد، اعصابم خرد 
می شد. کم کم اهالی آن محله به ســراغ ما می آیند. برخی 
مشکالت شان چادر و کانکس اســت و برخی دیگر هنوز از 
کمبود سرویس های بهداشــتی گالیه مند. در آن میان یک 
دختربچه کاپشن ام را می کشد و می گوید عمو! برایمان اسباب 
بازی می آوری؟! اولش جا می خورم اما خودم را کنترل می کنم 
و می پرسم که حاال چه می خواهی؟ می گوید یک عروسک 
دخترانه!.. دوست داشتم تمام دنیا را رها کنم و بروم و برایش 
یک عروســک بخرم. آن قدر که معصومانه گفت، هنوز هم 
ذهنم را درگیــر می کند. الجرم چند محلــه را بازدید می کنیم 
و به محله فوالدی می رســیم. آقایی با لباس رســمی کردی 
خودش را صاحب یک ویرانه بزرگ معرفی می کند که پیش 
از آن منزل چهار طبقه اش بوده. از شهرداری خیلی می نالد. 
می گوید رفته ام شــهرداری و گفته ام خودم مجــدد خانه را 
می سازم اما برای صدور مجوز بابت تخلف قبلی ام در ساخت 
جریمه می خواهند. آن هم در این اوضاع! منی هم که خودم 
می خواهم خانه ام را بسازم این قدر عوارض از بنده خواسته اند 

که پشیمان شدم.
یک بانوی کرد میانسال دســت شوهرش را می گیرد و 
روبه روی دکتر جلیلی می ایستد. با غرور به دکتر می گوید که 
آقای جلیلی! خیلی ها تا امروز آمدند و عکس انداختند و رفتند 
اما هنوز این پیرمرد برای یک دستشویی رفتن باید سر صف 
بایســتد. خدا را این طور خوش نمی آید کــه فرماندار و غیره 
و ذلک وعده می دهند و عمل نمی کنند. مــردم روی هرچه 
دستشان آمده بود نامه ای نوشــتند و مشکالتشان را منتقل 
کردند. حاال به جز ثبت وقایع، مســئول جمــع آوری نامه ها 

هم هستم.
بعد از شــهر به شــهرک صنعتی اطراف شهر می رویم 
که واحد های آنجا هم از زلزله در امان نمانده بودند. مشکل 
تازه شان زلزله بود و جالب اینجا بود که از مشکالت قبلی شان 
اظهار گالیه می کردند. از نبود اراده برای صادرات به عراق 
تا تعطیلی فالن کارخانه و بهمان گاوداری به علل مختلفی 
مانند عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی و حمایت دولت از 
تولیدکنندگان. نکته خوبی که به نظرم آمد آنجا بود که دکتر به 
یکی از تولیدکنندگان فرآورده های لبنی گفت به جای اظهار 
همه مشکالت به مسئولین دولتی، بیایید خواسته های خود 

را پله پله مطرح کنید تا پیگیری آن بهینه تر شود.
می خواهیم به روســتا های زلزله زده برویم که فرماندار 
سرپل ذهاب دقایقی را در ماشین با ما سپری می کند و توضیح 
می دهد که کار بازسازی را به برخی استان های دیگر سپردند 
و گزارش جامعی از میزان خرابی هــا و وضعیت اجتماعی و 
ژئوپلیتیک شهرستان خود ارائه کرد. آقای سنجانی گفت که 
تصمیم هیات دولت بر آن بود که ارتش معین حوزه شهری 

باشد و سپاه، معین حوزه روستایی.

از سرپل که به سمت ازگله بروی با منطقه ای با 70 روستا 
روبه رو می شــوی که دشــت ذهاب نــام دارد. بزرگتریِن این 
روستا ها سراب ذهاب است که مقصد بعدی ماست. جذابیت 
کار جهادی را اینجا می توان فهمید که سپاه با همکاری هیئات 
مذهبی از شهرستان های مختلف کشــور تقسیم کار کرده 
است. کار های عمرانی با سپاه، کارهای فرهنگی با بچه های 
جهادی. الفتی را که میان اهل سنت ساکن در این روستای 
مرزی با بچه بســیجی ها و بچه هیاتی هــا می دیدی، جای 
دیگری نمی توانستی پیدا کنی. »ابو عمر« لقب یکی از اهالی 
این روستا بود که حاج آقای موسوی-که مسئولیت فرهنگی 
روستا با او بود و با بچه های هیات شان از اسالمشهر تهران به 
آنجا آمده بودند- به او داده بود؛ به خاطر آنکه »ابو عمر« هنوز 
سیاه پوش پسر شــش هفت ســاله اش بود. از روی گوشی، 
عکس »عمر« را به دکتر نشان داد و دکتر هم او را در آغوش 
کشید. حاج آقای موسوی و تیم اش از تهران تاب و سرسره 
آورده اند و می گوید که بچه های روستا اولین بار است که تاب 
سوار شده اند. یک جایی را درســت کرده اند به عنوان پارک 
روستا. یکی از این بچه ها که سراغ حاج آقا را از من گرفت در 
ادامه با اشاره به دکتر پرسید که این آقا چه کسی است؟ آمدم 
بگویم نماینده رهبر در شورای عالی امنیت ملی، دیدم خیلی 
ضایع است. گفتم ایشان »دوست رهبر« است؛ گفت واقعا 
دوست رهبر است؟ گفتم بله. از طرف رهبر آمده تا به شما سر 
بزند. گل از گلش شکفت و دنبال جلیلی دوید. حضور آقا در 
روستا ها و مناطق زلزله زده گویا آب روی آتش مشکالت بوده؛ 
زلزله زدگان خیلی اظهار محبت و خوشــحالی می کردند که 
رهبری به میان شان آمده. در عین حال بعضی هاشان گله مند 
بودند و می گفتند که رهبر مملکت از تهران آمده تا نقطه صفر 
مرزی به ما سر زده اما هنوز فالن مسئول محلی بعد از گذشت 
این همه روز، روستای ما را به چشم خود ندیده. خدا را شکر 
می کردم که روستا ها اوضاع بسیار بهتری دارد؛ اقالم غذایی 
به اندازه موجود بود، همه خانواده ها ساکن کانکس بودند و 
حتی کار بازسازی منازل شروع شده بود اما غم از دست دادن 
کس و کار و فک و فامیل هنوز در چشمان مادران و پدران و 
فرزندان موج می زد. وقتی به کانکس یکی از اهالی داغدار 
روستا رفتیم تازه عمق عاطفی فاجعه را بهتر فهمیدیم. وقتی 
مادر دو دختر دوقلویش را زیر آوار از دســت داده بود و پدر از 
یوسف از دست داده اش ســخن می گفت... آه خدای من! 
این زن و مرد هنوز 40 ساله شان نشده در یک لحظه سه فرزند 

خود را از دست دادند. 
آخرین منطقه ای که ســاعتی پیش از غــروب بازدید 
می کنیم، روستا های کوئیک اســت؛ یعنی مقر حاج سعید 
قاسمی و بچه های جهادی دانشگاه ها. همان روستایی که 
آقا از آن بازدید کردند و چند نفری از اهالی اش در سال های 
اخیر به داعش پیوســته بودند. حاج ســعید کاری کرده بود 
کارستان! می گفت همان هایی که در دانشکده شهرسازی 
درسش را می دهم در اینجا پیاده کردم؛ خانه های ویالیی 
130 متری در 27 روز و با 50 میلیون تومان هزینه. چه کرده 
بود این مهندس بازمانده از جبهه ها. روستای کوئیک عزیز 
)یکی از پنــج کوئیک( با همه جا فرق می کرد. حاج ســعید 
دکتر را پشت موتورش سوار می کند و دور تا دور روستا را به او 
نشان می دهد. فکر نمی کردم دکتر جلیلی را یک روز پشت 

موتور کراس ببینم.
مهندس قاســمی از کارشــکنی های دولت می گوید. 
از اینکه به فرماندار پیشــنهاد داده است در روستا ها این طور 
عمل کنند و چون مِن سعید قاسمی پیشنهاد دادم، نپذیرفتند.

مجددا به ســرپل ذهاب برمی گردیم و حاال جلسه ای 
با حضور مسئولین کشوری و لشگری شهرستان و همچنین 
امام جمعه محبوب شهرستان برگزار می گردد. دکتر مشکالت 
اساســی را بازگو می کنــد و راه حل های پیشــنهادی اش را 
به فرمانــدار و شــهردار و نماینــده بنیاد مســکن و دیگران 
ارائه می کند. عمده مشــکالت نرم افزاری اســت که با نگاه 

مصطفی عیوضی
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مسئولیت مدار و انقالبی و استفاده از ظرفیت خود مردم قابل 
حل اســت. جلیلی تک تک را مثال می زند. شــب اول را در 
یکی از حوزه های بسیج ثالث باباجانی می خوابیم؛ ناهارمان 
همان پذیرایی عشایر بود و برای شام یک کنسرو ماهی را با 
ولع تمام می خوریم؛ آخر ساعت یک بامداد بود. دو محافظی 
که در کرمانشاه ما را همراهی کردند دیگر کمی با ما خودمانی 
شده اند و سر شــوخی را باز کردند که فالن مسئول بلندپایه 
وقتی به کرمانشاه آمد، ما را برد رستوران بهمان. حاال ما باید 
ساعت 1 شام بخوریم؟ ما هم گفتیم تازه این اول  راه است. 

دو روز دیگر مانده.

  روز دوم و سوم: بازدید های صنعتی و دیدار با 
اقشار مختلف

ابتدای صبح، ثالث باباجانی را به مقصد روستای شیخ 
صالح که شــیخ صله اش می نامند، ترک کردیم و وارد پایانه 
مرزی با کردستان عراق شدیم. مسئول محلی گمرک، نماینده 
فرمانداری و هنگ مرزی به استقبال آمدند. یادم آمد که حدود 
چهار ماه پیش نمایندگان تعاونی های استان های مرزنشین 
در سلسله جلسات دولت سایه با دکتر جلیلی دیدار داشتند؛ 
دکتر شروع به پرسیدن زیر و خم گمرک می کند. سواالتش 
کلی نیست و برای سواالت جزئی اش فکت می آورد و مسئول 

گمرک را کمی سردرگم می کند.
از محوطه پایانه خارج شدیم و دکتر تصمیم می گیرد به 
میان کولبران برود. یکی از محافظ ها شاکی می شود که چرا 
با من هماهنگ نشد. سریع از ماشین پیاده می شود و من هم 
به دنبالش می روم تا به جلیلی برسیم؛ جمعیت چند صد نفری 
از کولبران دور جلیلی جمع شده اند. یکی شان که گویا دکتر را 
می شناسد، اسم می برد و می گوید آقای جلیلی! چطور شما از 
تهران تشریف آوردید تا اینجا ولی 90 روز است که زلزله آمده 
و فرماندار یا حتی بخشدار به روستای ما –شیخ صله- سر نزده 
است؟ دیدار بی واسطه با کولبران خیلی خوب بود؛ خصوصا 
آنجا که متناقض با حرف های مسئولین بود. دل کولبر ها از زد 
و بند های فامیلی برای کارت های بازرگانی پر بود. می گفتند 
صادرات رسمی از گمرک که دیگر کارت بازرگانی نمی خواهد. 
دکتر هم این مورد را تصدیق کرد. رفتیم و روستای شیخ صله 
را هم دیدیم. سرزده و با اجازه معلم روستا وارد کالس درسی 
شدیم که درون کانکس برگزار می شد. مدرسه روستا اگرچه 
نوساز بود و آسیب جدی ای ندیده بود اما نیاز به مرمت داشت 
و به همین خاطر بچه های ابتدایی و متوسطه اول در کانکس 
درس می خواننــد. یکی از مشــکالت بچه ها ایــن بود که 
 تکلیف امتحانات ترم اول شان هنوز معلوم نبود و اوضاع شان

 سامان نداشت.
قرار ناهــار را در پــاوه داریــم؛ منزل ماموســتا قادری 
امام جمعه این شــهر. در کمال محبت از ما پذیرایی شــد و 

دکتر نیز جلسه ای با حضور فرهنگیان این شهرستان داشت. 
ماموستا شخصیت باابهتی داشت و مهربان. او را حاج ماموستا 
صدا می کردند و برای جوانان و طالب آن شهر بسان پدر بود. 
حاج ماموستا در ابتدای صحبت های آیه »و لن ترضی عنک 
الیهود و النصاری« در خصوص مذاکرات هسته ای خواند و 
جلسه  بین اذان ظهر تا اذان عصر را در کتابخانه ایشان، سپری 
کردیم. به روانسر رفتیم و جلسه ای با اعضای شورای شهر 
و نماینده شان با حضور رسانه های محلی برگزار شد. نزدیک 
غروب راهی ُسنُقر می شویم در همسایگی استان همدان. 
دکتر در جمع مردم و در مصالی شهر ایراد سخنرانی می کند 
و پس از آن به خانه شــهید حمیدرضــا ابراهیمی می رویم. 
یکی از بستگان شــهید می گوید اصولگرا یا اصالح طلب 
برای ما فرقــی نمی کند؛ اگر برای خدمت به مردم اســت، 
هر دوتاشــان خوبند اما اگــر برای خیانت اســت، هر دوی 
آنها مردود. مادر شــهید در ابتدای کالمش به دکتر جلیلی 
می گوید که خون شــهدای ما دســت امثال حضرت عالی 
است که مسئولیت به عهده دارید و در خاتمه بیان می کند 
که سالم ما را به حضرت آقا برسانید. خانواده شهید مدافع 
حرم ابوذر امجدیان نیز میزبان بعدی مــا بودند که انتهای 
شب، خدمت شان رسیدیم. شهید امجدیان بچه  روستاست 
و اولین شهید مدافع حرم کل استان که همزمان با تاسوعای 
حسینی در سال 94 به فیض شهادت می رسد. دکتر دست 
تبرک به پیراهن شــهید می زند و سر و صورت خود می کشد 
و عازم کرمانشــاه می شــویم و در یک مهمان پذیر شب را 

سپری می کنیم.
صبح روز سوم از یک نمایشــگاه صنایع دستی و مواد 
غذایی بازدید می کنیم. اکثر غرفه داران بانوان کرمانشاهی 
هســتند که با حمایت هــای دولتی توانســتند محصوالت 
باارزشــی را تولید کنند. از تولیدکنندگان کیف و کفش چرم 
تا واحد نمونه تولیدکننده زعفران اســتان کرمانشاه در این 
نمایشگاه حضور دارند. »بازاریابی« اساسی ترین مشکل این 
کارآفرینان بود. پس از آن به مرکز کشت و صنعت رژین تاک 
رفتیم. همان کارخانه معروف فــرآورده از گوجه فرنگی که 
حاال بزرگترین واحــد صنایع تبدیلی خاورمیانه اســت. چه 
کار هایی که با گوجه فرنگی نمی کردند. رب و سس و ترشی 
و چیپس و چند محصول دیگر که در بازدید از خط تولید با آن 
مواجه شدیم. رئیس کارخانه در ابتدای بازدید، ساعتی در 
خصوص تکنولوژی تولید در این کارخانه و مقاصد صادراتی 
محصوالتش و همچنین بازدهی اقتصادی آن برای کشور و 

درصد ایجاد اشتغال سخن گفت.
دیدار بعدی مان با امام جمعه اهل ســنت کرمانشــاه 
رقم خورد. ماموســتا محمدی محضردار اســت و شــغلش 
دفترداری اســت. از دهه شــصت تعریف می کند و آن زمان 
که دموکرات ها به خانه اش آمدند و پیشنهاد پول و اسلحه و 

ریاست دموکرات های کرمانشاه را به او دادند و او پای امام)ره( 
ماند. از حنجره های اختالف افکن سخن به میان می آورد و 
اصلی ترین عامل پیوستن برخی از جوان های ایرانی به داعش 
را اختالف افکنی جاهالن از هر دو طرف خواند. که به اسم 
سنی یا شیعه، میان امت رسول الله اختالف می اندازند. خدا 
را شکر می کند که وحدت شیعه و سنی در کرمانشاه مثال زدنی 
است و اشــاره می کند به خطبه عقدی که به تازگی میان دو 
جوان که یکی شیعه و دیگر سنی بود، خوانده است. ماموستا 
محمدی را می بوســم و همراه و جمع مان محضر او را ترک 
می کنیم. از این همه بازدید که بعضی شان به قلم نیامد، دیگر 
کمی کالفه شده ایم. شرکت ماشین سازی که ماشین های 
تولید خوراک دام و طیور را تولید می کند و دیدار با کارخانه داران 
خوراک دام و مرغدار های استان نیز در حوالی ظهر پنجشنبه 
19 بهمن انجام شــد و کارخانه داران از مشــکالت عدیده 

اقتصادی خود سخن به میان آوردند.
عصر همان روز همایشی به نام »هر هیات یک روستا« 
در جریان بود؛ آن هم در قصرشیرین و شب نیز دیدار با اساتید 
دانشــگاه رازی کرمانشــاه. چون دکتر وعده داده بود، 180 
کیلومتر از کرمانشاه به قصرشیرین رفتیم و برگشتیم. دکتر 
در آنجا نیز در جمع گروه های جهادی و هیئات مذهبی ای که 
برای کمک به زلزله زدگان به کرمانشاه آمده بودند، سخنرانی 
داشت. دکتر در جمع اساتید دانشگاه رازی بحث های سیاسی 
مطرح کرد. جلیلی گفت اگر اساتید دانشگاه ها سیاست های 
جاری در کشــور را نقد نکنند پس چه کســی این مسئولیت 
بزرگ را بر عهده خواهد گرفت؟ چه کسی طالیه دار نقد کار 
تخصصی خواهد شد؟ چه کسی قوای سه گانه و نهاد هایی 
مانند صداوسیما و سایر ارگان ها را زیر ذره بین نقد کارشناسی 

خواهد برد؟
بعــد از آن، حاشــیه های آخرین دیــدار را بــا کوله بار 
خســتگی ام قلم می زنم. جلســه ای با فعــاالن فرهنگی و 
رسانه ای شهرستان کرمانشــاه در یکی از سالن های شهر. 
همان ابتدای کار خوابم می برد و عکاس دکتر بیدارم می کند 
و می گوید فالنی! نخواب. این یکی دیگر واقعا جلســه آخر 
است. شــب را مجدد به مهمان پذیر می رویم و صبح جمعه 
نیز با اولین پرواز، کرمانشاه را به مقصد تهران ترک می کنیم. 
می روم تا کارت های پرواز  را بگیرم؛ متصدی کانتر می گوید چرا 
آقای دکتر از پاویون تشریف نمی برند و دیگر حال ندارم برایش 
توضیح بدهم که جلیلی اهل این مســخره بازی ها نیست. 
می گویم برادر عزیز! راستش را بخواهی حال توضیح دادن 
ندارم. کارت ها را می گیرم و می رویــم داخل هواپیما. هنوز 
صبحانه را نیاورده اند که جلیلی خوابش برده. من کنار دکتر 
نشسته ام و دلم نمی آید او را بیدار کنم. خودم هم خوابم می برد 
و وقتی چشمانم باز می کنم، کاپیتان می گوید امیدوارم سفر 

خوبی را تجربه کرده باشید.
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نگاه به گردشگران مسلمان
چگونه می توان توریسم را رونق داد؟

کارگروه گردشگری که مسئولیتش با بنده بود و به نوعی 
صحبت ها و مســائلی که مطــرح کردیم، آنجا البتــه با نگاه 
فرهنگی و همچنین اقتصادی، به این پدیــده نگاه کردیم. 
آن مســاله ای که مدنظر آقای دکتر جلیلی بود، بحث تمدن 
اسالمی بود که تمدن نوین اسالمی ان شاءالله در افق آینده 
جمهوری اسالمی محقق شود، و اینکه موضوع گردشگری 
چگونه می تواند در آن تمدن نقش آفرینی کند. آن نگاهی که 
ما به گردشگری کردیم، به عنوان یک رسانه با اثرگذاری پایدار 
بود. یعنی چه؟ یعنی وقتی که یک گردشــگر از یک کشور، 
به خصوص از یک کشــور مســلمان و هم تیپ ما وارد کشور 
می شو د، بر اســاس آن ارتباطاتی که بین این مردم و جامعه 
میزبان و گردشگر اتفاق می افتد، این اتفاقات میان فرهنگی 
در بلندمدت هم عایدی های اقتصادی دارد و هم عایدی های 
فرهنگی و تمدنــی . نقطه ای که  در بحث گردشــگری، یک 
قاعده جهانی است، می گوید بیش از 80 درصد ورودی ها به 
هر کشور از حوزه منطقه ای و همسایه های آن کشور هستند. 
این قاعده هم در مورد جمهوری اسالمی صادق است؛ یعنی 
ما پارسال که ســال 96 بوده، 87 درصد از ورودی ها  به ایران 
از 15 کشور همسایه اش بوده است. باالخره از این 15 کشور 
همسایه که نزدیک 650 میلیون جمعیت دارند، ظرفیتی است 
که جمهوری اسالمی در رابطه با گردشــگری دارد، ایران به 
نوعی جزو 10 کشــور اول از لحاظ جاذبه های طبیعی  و جزو 
پنج کشور اول از لحاظ جاذبه های تاریخی و تمدنی است  ، که 
این ظرفیت جمهوری اسالمی ظرفیت خوبی است؛ متناسب 
با بازارهایی که داریم؛ بازار عرب ها، بازار آسیای میانه، بازار 
قفقاز و بازار شرق و آسیای جنوب شرق که هند و پاکستان و 
کشورهای سه قاره می شوند. روی این  مسائل بحث  کرده ایم 
که ظرفیت های برای مثال پاکستان چیست، ظرفیت های 
هند، ظرفیت های افغانســتان و ظرفیت کشورهای عربی و 
کشورهای دیگر همسایه مان که آن چیزی که مدنظر ما بود، 
این است که در بحث گردشــگری که ما مطرح می کردیم با 
نگاه تمدن نوین و آن پیوندی که می خواستیم ایجاد کنیم، 
بحث پیوند اقتصادی است، یعنی در واقع ما باید این صنعت 
را طوری برنامه ریزی کنیم که مولفه های اقتصادی باعث شود 
که جذاب شود برای سرمایه گذار که بیایند با نگاه اقتصادی 
خودشان، آن کسانی که عالقه دارند، بیایند سرمایه گذاری 
کنند، ولی برآیند کلی ما بحث تمدن نوین بود  و نقطه ای که در 
بحث گردشگری وجود دارد این است که آقای دکتر جلیلی هم 
مدنظرشان بود، بحث استفاده از ظرفیت دیپلماسی فرهنگی 
است که گردشگری می تواند ایجاد کند. یعنی همه کشورها  
از عراق بگیرید تا کشــورهایی مثل تاجیکستان و هند، همه 
اینها جزو پهنه تمدنی ایران هستند و اشتراکات زبانی،ادبی 
و تاریخی زیاد با مــا دارند که در این صحنه هــم باز ظرفیت 
جمهوری اسالمی به عنوان یک کشــور اسالمی می تواند از 
این ظرفیت گردشگری به عنوان یک بحث دیپلماسی برای 
قدرت منطقه ای اش استفاده کند. یک نکته دیگر اینکه چون 
نگاه آقای دکتر با توجه به جایگاه شان در بحث شورای امنیت 
ملی،  اســتفاده از خود همین ظرفیت در بحث امنیت پایدار 
است که باالخره وقتی که ما پیوندهای گردشگری روابطی را 

ایجاد کنیم، خود این در بلندمدت باعث امنیت پایدار می شود. 
مثال ما در بحث عراق وقتی که سالی 2/5 میلیون تا 3 میلیون 
به عراق می روند، ســالی 1/5 تا دو میلیــون عراقی می آید در 
داخل کشور، این رفت و آمد در بلندمدت باعث می شود دو تا 
ملت به هم نزدیک تر شــوند، زبان همدیگر را بیشتر بفهمند، 
آن تصویرسازی هایی که رسانه های غربی و رسانه های معاند 
علیه جمهوری اســالمی و برای افتراق بیــن دو ملت ایجاد 
می کنند، باعث می شــود که در بلندمدت این ها از بین برود و 
این یکی از نتایج همین رفت وآمدها و گردش بین کشور، باعث 
امنیت پایدار منطقه خواهد شد در بلندمدت. این مباحثی که 
ما نگاه آینده نگری داریم، آن چیزی که مطرح است تا سال 
2050، جمعیت مســلمانان به دو میلیارد و  800میلیون نفر 
خواهد رسید؛ این چیزی که آمارهای جهانی می گوید. یعنی 
االن از هر چهار تولدی که در دنیــا دارد اتفاق می افتد، یک 
نفرشان مسلمان است و این نشان می دهد که این بازار، بازار 
رو به رشدی خواهد بود در آینده و ما هر چقدر تمرکز کنیم، با 
توجه به ظرفیت ها و ارزش هایی که ما خودمان می خواهیم 
آنها رعایت شود برای توسعه ای که برای جمهوری اسالمی 
متصور هستیم، خود این بازارهای گردشگران مسلمان نشان 
می دهد که ظرفیت خوبی اســت و همین بحث گردشــگری 
اســالمی که می گویند گردشــگری اســالمی نه، جمهوری 
اسالمی بهترین بســتر برای بحث »گردشگری خانوادگی« 
اســت. یعنی خانواده مســلمان راحت می تواند بیاید در این 
کشور و خیالش راحت باشــد که اینجا همه چیز حالل است، 
غذایی که می خورد خیالش راحت اســت که حالل اســت، 
جایی که می رود خیالش راحت است که حالل است، فضایی 
که می رود خیالش راحت است که آنجا مسلمان است و بازار 
سوق المسلمین است و می تواند اعتماد کند که شاید در خیلی 
از کشورهای اسالمی مثل مالزی و ترکیه آن فضا مهیا نباشد. 
یعنی شاید یک بســتر کوچکی هم برای مسلمان ها درست 
کرده باشند، ولی شــما نمی توانید به عنوان فردی مذهبی به 

آنتا لیا و غیره بروید.
ارتباطی کــه خود دکتــر جلیلــی، یعنی بحثــی که در 
مجمــع و دبیرخانه داشــتند دولتی ها و خود بنــده ارتباطاتی 
که دارم با دولت، همان موقعی که کارگروه را شروع کردیم، 
بنده مشــاور گردشــگری ســازمان بودم . این ارتباط برقرار 
بوده، حتــی ما با قبلی هایی که مدیر گردشــگری در کشــور 
بودند، حتی بــا دولت آقــای روحانی هم بودنــد، ارتباطاتی 
برقرار کردیــم، ولی متاســفانه در دولت کنونی، نــگاه اینها 
بیشــتر به کشــورهای مســلمان نیســت. یعنی گردشگر در 
نگاه دولت کنونی یک آدم چشــم آبی، مو بلونــد و... معنی 
می شــود. یعنی کســی با لباس عربــی و لباس پاکســتانی 
بیایــد، در تعریف اینها گردشــگر محســوب نمی شــود که 
اینها می گویند اینها زائر هســتند و گردشــگر نیســتند و... 
در حالی که دنیــا می گوید بین 30 تا 37 درصد گردشــگران 
دنیا اصال بــا انگیزه هــای مذهبی ســفر می کننــد. حتی از 
نگاه اینهــا و حتــی آژانس های مســافرتی، گردشــگر یک 
تعریف دیگری دارد. مثــال اروپایی ها اگر وارد ایران شــوند 
 از گردشــگر ســخن می گوینــد. در حالی که ایــن موضوع

 تغییری نکرده است.
 برجامی کــه می گویند تاثیر داشــته، اوال بــا قاطعیت 
می گوییم تاثیــر نداشــته و با آمــار و ارقام می گوییــم تاثیر 
نداشته، ولی فرانسوی وقتی هزار تا می آمده، شده دو هزار تا 
و می گویند باعث رونق گردشگری شده، ولی اصال نمی گویند 

عراقی ها از موقعــی که آقای روحانی  آمــده و رئیس جمهور 
شده، ورود ما از عراق تقریبا سالی 80 تا 100 هزار نفر کم شده 
است. یعنی این را نمی گویند که ما چگونه این درجات منفی 
را داشته ایم. یک تفاوت نگاهی به خود گردشگر ما داریم؛ 
یعنی تیپ این بچه حزب اللهی ها و کســانی که نگاهشان به 
برجام و این چیزها است، ما به آنها می گفتیم که ظرفیت های 
گردشگری کشور را مربوط به برجام نکنید، چون اولویت در 
توسعه گردشگری، بخش گردشــگری داخلی است که ما با 
دکتر جلیلی روی همین موضوع هــم صحبت می کردیم که 
گردشگری داخلی اگر توسعه پیدا کند، آن رشد و توسعه ای 
که در حوزه گردشــگری اتفاق می افتد، پایدار خواهد بود و 
کشورهای پیشرو در حوزه گردشــگری بر مبنای گردشگری 
داخلی صنعت شان را رشــد دادند که شــما تمرکز کنید روی 
بحث گردشــگری داخلی، فضا را فراهم کنید که مثال االن 
در مسافرت ها و پیک های مسافرتی که دارد اتفاق می افتد، 
مردم بتوانند راحت تر ســفر کنند، تعداد بیشتری سفر کنند؛ 
تقریبا در سال نصف جمعیت ایران به مسافرت می رود، یعنی 
نیمی از جمعیت کشور در سال حتی یک بار مسافرت نمی رود. 
ما گفتیم یک ظرفیتی اســت، یعنی در بحث آقای دکتر هم 
صحبت می کردیم، برای بحث همین همگرایی بین اقوام در 
جمهوری اســالمی، وحدتی که گردشگری از طریق توسعه 
گردشگری داخلی می تواند در کشور اتفاق بیفتد و همچنین 
آورده های اقتصادی که مدنظر اســت. در مولفه های مثال 
اقتصادی اش هم ما نکته ای که بحث می کردیم با آقای دکتر 
این است که آن اثری که گردشگری دارد در بحث اقتصاد، 
بحث گردش مالی ای که دارد اتفاق می افتد، یعنی به دروغ 
به ما گفته اند کــه گردشــگری ارزآوری دارد و این را همه جا 
می گویند و در واقع یک دروغ کلیشه ای است. مهم ترین اثر 
اقتصادی گردشگری، آن گردش مالی است که دارد اتفاق 
می افتد، نه الزاما پولی که وارد کشور می شود. اینها را ما بحث 
می کردیم و اینها نیاز به توضیح مفصل دارد که این یعنی چه، 
منظور ما از این چه بود و نشانه هایی که ما از این حرف هایی 
که می زنیم،  همه اینها را بحث می کردیم. با نگاه جمهوری 
اسالمی، با نگاه حفظ ارزش ها، با نگاه تمدن نوین اسالمی 
و مبتنی بر واقعیت هایی که گردشگری جهان اتفاق می افتد 
و مطالعات تطبیقی که ما آنجا می کردیم و بحث می کردیم، 
با دوستان مختلفی که از شــورای انقالب فرهنگی صحبت 
می کردیم،  مسئوالن دانشگاه را جمع می کردیم، از دانشگاه 
امام صادق)ع(  تا عالمه و اینها بحث می کردیم و الحمدلله 
بحث های مفیدی شکل گرفته است. شما خودتان در جریان 
هستید ما در یک بحثی که هست می گوییم بعد از انقالب در 
چند حوزه انقالب نشد؛ یکی از آنها مثال حوزه نظام بانکداری 
کشور بود، یکی مثال حوزه صدا و ســیما و رسانه و اینها بود، 
یکی هــم همین حوزه گردشــگری که من که خدمت شــما 
هستم و االن دارم صحبت می کنم، اصال ما در همین حوزه 
گردشگری باور نمی کنید که بگویم یک سالی است که ما در 
مجموعه ای که کار می کنیم، دنبال یــک بچه حزب اللهی 

می گردیم که این نگاه و دغدغه را داشته باشد که نیست. 
یعنی گردشــگری مثل همان فضای هنری که دارد و 
شــما می بینید که در آن غریب هســتید، در این حوزه اصال 
بچه مذهبی هــا ورود پیــدا نکرده اند که گردشــگری را یک 
چیز فانتزی و فــان می دانند، در حالی کــه ابعاد اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی و استراتژیک زیادی دارد این صنعت و هر 
روز هم دارد در ادبیات مسئوالن کشور ما پررنگ تر می شود؛ 
حاال به نسبت چیزی که قبال بود. بچه مذهبی ها در این حوزه 
ورود خاصی نکرده اند و ما متاســفانه در موضوع گردشگری 
چند مدتی که هستیم، مدام پیگیری می کنیم که یکی بیاید 
اینجا پرورش نیرو دهیم و تربیتش کنیم که واقعا وجود ندارد 
و این فقری است که بچه حزب اللهی ها در این موضوع دارند 
که واقعا هم کار در آن شده و هم می شود در آن حرف زیادی 

زد، ولی متاسفانه نیروی دغدغه مندی در این حوزه نداریم.

شهاب طالیی
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بانک مرکزی مواضع خوبی گرفته است
گفت وگو با دکتر  عیوضلو، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق)ع( 

لطفا در مورد کارگروه بانک و اقداماتی که داشته اید 
توضیح بفرمایید.

   بانک مرکزی جدیدا مواضع خوبی گرفته و به سمت 
یک عقالنیتی حرکت کرده که نتیجــه اش آرامش و ثباتی 
است که در جریان ارزی در کشور مشاهده می شود، اما باید 
این حرکت کامل شــود. علتش هم این است که نمی شود 
فقط بــه صــورت توخالی این سیاســت دنبال شــود؛ یک 
وعده هایی داده شــده، ولی عملیاتی نشده است. مثال ارز 
مسافرتی پنج هزار یورو خیلی وقت است به صورت رسانه ای 
مطرح شده، ولی واقعا عملیاتی نشــده و قرار بود با ارز بازار 
ثانویه این کار از طریق بانک ها عملیاتی بشود، ولی عملیاتی 
نشده است. علتش هم این اســت که بانک های ما خیلی 
هماهنگ با این سیاست ها نیستند و عادت کرده اند که ارز را 
به صورت راحت از طریق بانک مرکزی به دست بیاورند، برای 
اینکه بانک ها بخواهند در بازار آزاد فعالیت داشتند و بتوانند 
جذب ارزی داشــته باشــند، یک مقدار چارچوب و مقررات 
و سیاست ها  به گونه ای اســت که بانک های ما زیاد عادت 
نکرده اند در این مسیر همراهی داشته باشند. این است که 
مواضع تا حدودی مناسب اســت، ولی در عمل اگر موفق 
نشــود مثل همین ارز مســافرتی، می تواند بعدا مشکالت 
را حادتر کند. عالوه بر این یکســری تغییرات ســاختاری 
در جریان بانک مرکزی الزم اســت که اگر به این تغییرات 
ساختاری پرداخته نشــود و ساده از مســائل عبور شود، باز 

مشکالت همچنان باقی خواهد ماند.
 ممکن اســت آثار موقتی مثل عوض کردن سرمربی 
یک تیم فوتبال را داشته باشد، ولی زمانی که عمال مشکالت 
ساختاری یک تیم حل شود، تاثیر خودش را خواهد گذاشت 
و به عنوان یک بیماری تداوم پیدا خواهد کرد؛ اینکه تغییر 
واقعیت اقتصادی و تغییــر چارچوب بانک مرکــزی باید با 
یکسری تحوالت ساختاری همراه باشد که قبال در بررسی ها 
و پژوهش هــای مختلف مکرر تکرار شــده و مطرح شــده 
است. یکی بحث تغییر ســاختار بانکداری در کشور است، 
بحث دسته بندی بانک ها ست، انواع بانکداری است، تغییر 
چارچوب های نظارتی است، ایجاد سازمان نظارتی است، 
تفکیک شورای سیاست گذاری است و هیأت نظارت است 
که باید این تفکیک در چارچوب شــورای پــول و اعتبار رخ 
دهد. اینها یکسری تغییرات ســاختاری است که متاسفانه 
موجب شــده نظام بانکداری ما از نظام بانکداری دنیا عقب 
بیفتد و این عقب افتادگی ســاختاری اســت. یــا قوانین و 
مقرراتی که باید تغییر کنند ولــی تغییر پیدا نکرده؛ اینها هم 
باید تعیین تکلیف شــود، اگر تعیین تکلیف نشود، وضع به 
همین گونه باقی خواهد ماند.  بحث هایی که مطرح می شود 
مبنی بر اینکه نقدینگی به سمت تولید هدایت شود، به سمت 
بخش واقعی اقتصاد هدایت شود، عملی نخواهد شد و در 
واقع مریضی همچنان پایدار اســت، فقط ممکن است آثار 
کوتاه مدت داشــته باشد. ما انتظار داشــتیم که یک مقدار 
با یک تیم مجرب تری بشــود کارها دنبال شــود. طرح کار 
هرچند مفید است، ولی انتظار داریم و امیدواریم در ادامه با 
 یکسری جامع بینی و جامع نگری و اطالع داشتن از تحوالت 

دنیا همراه باشیم.
 آقای دکتر! شــما به این اشــاره کردید که اگرچه 
تصمیمات خوبی در راستای کنترل بازار ارز توسط 
بانک مرکزی گرفته شده، ولی اینها نمی تواند دوام 
داشــته باشــد، موقتی خواهد بود و توصیه شما 
اصالح ساختار نظام بانکداری است. این راهکار 

که از سوی شما به عنوان عضوی از کارگروه دولت 
سایه مطرح هستید، آیا تا به حال به دولت دوازدهم 

هم ارائه شده است؟
   من از اینکه اینها را تا چه حدودی بخواهند مطرح 
کنند، خبر ندارم، ولی در جریان هستم که این موارد گزارش 
شــده و در ســطوح باال و نزد مقام معظم رهبری، گزارش ها 
منعکس شده و معموال هم رهبری این دســت گزارش ها را 
به سران سه قوه هم منتقل می کند، ولی از جزئیاتش خبری 
ندارم. دولت ســایه تا حــدود زیادی تاکنون بیشــتر تنظیم 
مواضع بوده، بیشتر  ســعی کرده  به جهت گیری های خیلی 
منسجم و جامعی  دست پیدا کند، ولی اینکه در عرصه عمل تا 
چه حد موفق بشود، اگر فضایی وجود داشت، منعکس شده، 
اگر وجود نداشت، نه، امکان انعکاس نداشته، ولی تاثیرش 

را در موضع گیری های نظام تاکنون نشان داده است.
  شــما اشــاره کردید که باالخره ایــن راهکارها یا 
مواضع، منعکس شده و حتی خود رهبری هم در 
جریان هستند. چندی پیش هم در یک سخنرانی 
مقام معظم رهبری به نامه ای اشــاره کردند که از 
سوی جمعی از اقتصاددان ها به دولت نوشته شده 
و راهکارهایی را برای برون رفت از مشکالت فعلی 
پیشــنهاد داده بودند. با توجه به این چرا دولت تا 
االن دست به اصالح نزده و بر همان سیاست های 
اقتصادی و ارزی خودش پافشــاری کرده است؟ 
ایراد را از کارگزاران دولــت و دولتمردان می دانید 
یا نه، چون صرفــا  این پیشــنهادها از بیــرون از 
حلقه دولت بوده و از ســوی کســانی کــه با دولت 
همراه نبودند، این طرح ها مطرح شده،  بایکوت 
شــده اند؛ دلیل این بی اعتنایی را در چه مساله ای 

ارزیابی می کنید؟
   من  وقت نگذاشــتم کــه ببینم پیشنهادهایشــان 
تا چه حــد عملیاتی بوده اســت.  تاکنون دقــت نکردم  این 
پیشنهادهایی که مطرح کردند، تا چه حد عملیاتی بوده، ولی 
این پیشنهادها در سطح دولت مطرح است و مباحثه هایی 
را در جاهای مختلف مطرح و ایجاد کرده است. مثال بحث 
اینکه ما ارز را به صورت داخلی هــم بتوانیم از طریق بورس 
انرژی ایجاد  و واگذار کنیم، مثال برای فروش نفت بسترسازی 
کنیم جزو دغدغه هایی است که هم در سطح دولت  و هم در 
دولت سایه مطرح اســت، ولی من  نظرات اقتصاددان ها را 

درباره موضوع دنبال نکردم این موضوع را و خبر ندارم.  
 آینده برنامه های اقتصادی دولت را چگونه ارزیابی 

می کنید؟
   راهکارهای فعلــی، کوتاه مدت اســت و من این 
راهکارهای مطرح شده را ایده آلی می دانم و بخشی از اینها 
می تواند در میان مدت و درازمدت اثرگذار باشــد. شاید هم 

دید دولت همین باشد. به هر حال دولت یکسری راهکارهای 
کوتاه مدت دارد. در این زمینه نوع سیاست گذاری دولت به 
معنای اعم آن، حاال فرقی نمی کند، دولت فعلی یا دولت ها 
قبلی، ساختار تصمیم گیری در نظام اقتصادی مشکل دارد؛ 
یعنی ساختار یک ساختار تصمیم گیری پویا ایجاد نمی کند. 
ساختار تصمیم گیری بر اساس شرایط زمان و مکان ایجاد 
نمی کند، از طرف دیگر یکسری سازماندهی ها یا یکسری 
ضوابط و مقرراتی وجود دارد که این ضوابط و مقررات برای 
شرایط عادی است و هیچ موقع نظام در سطح سه قوه  برای 
شرایط ویژه ای که کشور با آن مواجه می شود،  چاره اندیشی 
کند و ما حتی در نشست سران سه قوه هم این نوع حرکت های 
ساختارشــکنانه در نظــام تصمیم گیــری اقتصاد ایــران را 
نمی بینیم، در حالی که ما با یک شــرایط جنگ مواجهیم، 
در شرایط جنگ، ضوابط و مقررات عادی نمی تواند کارکرد 
داشته باشد. من نمی دانم، یک مقدار احساس بی تصمیمی 
یا بی خیالی را در مجموعه تصمیم گیران کشــور مشــاهده 
می کنم و این اصال مناسب یک شرایط جنگی نیست. حاال 
ممکن است یک گروهی هم پیشــنهادی داده باشند، ولی 
اینها باید ثمربخش و موثر باشــد. خیلی از این نشســت ها 
یا بحث هایی کــه در صداوســیما یا جاهــای دیگر مطرح 
می شود، می بینم که افرادی دارند بحث می کنند که اصال 
تجربه اجرایی نداشتند، اینها کار اجرایی نکرده اند. این گونه 
کارشناسی ها مشکل ایجاد می کند برای کسی که می خواهد 
در کوتاه مدت تصمیم گیری کند. لذا دولت هم علی القاعده 
با این مشــکالت مواجه اســت. باید یک اتفاق اساسی در 
کشور رخ دهد. انگار مشکالت را خیلی ساده گرفتیم و بعد از 
40 سال ساده سازی دیگر جواب نمی دهد، شاید در 20 سال 
قبلی می توانست موثر باشد، اما امروز نه. معتقدم که فشارها و 
تحریم ها و مشکالت داخلی جدی گرفته نشده و ما بارها تذکر 
دادیم که یک اقدام انقالبی، یک اقدام ســریع الزم است. 
حاال شاید مثال در مقابله با فســاد این تا حدودی خودش را 
نشان دهد، ولی اینکه کار مقتضی در شرایط فعلی چه هست، 
در این زمینه اقدامی نمی بینم؛ هیچ کدام از قوا حرکت مناسب 
این شرایط جنگی اقتصادی را از خودشان نشان نمی دهند و 
این نشان می دهد که صورت مســاله را خیلی ها هنوز جدی 
نگرفته اند یا متوجه نشده اند. یکی از این بحث ها این است 
که چگونه خودمان را برای تحریم، آماده  کنیم از فرصت هایی 
که وجود دارد، چگونه استفاده کنیم. به هیچ وجه در شرایط و 
مقررات عادی امکان چنین تصمیم گیری هایی وجود ندارد. 
ما ســال های 90 و 92 هم این شــرایط را دیدیم، آنجا یک 
سازوکارهایی وجود داشت برای تصمیم گیری های مختلف 
که آن هم باز ضعیف بود و خیلی از زمینه هایی که برای مقابله 
با تحریم در آن زمان ایجاد شد، با تصمیماتی که بیشتر مدافع 
دفاع از وضع موجود بود و یک نوع نگاه هایی که نتوانســته 
بود شــرایط مقتضی را درک کند یا افراط گرایی هایی که در 
دیدگاه ها و نظرات برخی از افراد وجود داشت، از بین رفته اند. 
االن هم دوباره باید شــرایط مقاوم ســازی اقتصــاد در برابر 
شرایط جنگ اقتصادی یک تنظیم مجدد شود. من حرکت 
خیلی جدی در این زمینه نمی بینم و این می تواند در آشفتگی 
تصمیمات اقتصادی و بازار هم اثر خودش را نشان دهد و از 
این منظر تعجب می کنم؛ این میزان بی خیالی و بی تصمیمی 
را در مجموعه نظام شــاهد بودیم. یــک حرکاتی، یعنی در 
حد اینکه یک فسادی  تشــخیص دهند و مقابله کنند اقدام 
شده  که خوب است، ولی در حد اینکه ما بتوانیم فسادهای 
تصمیم گیری های کالن را تشخیص دهیم و خودمان را برای 
شرایط ویژه جنگ اقتصادی آماده کنیم، شاهد بی تصمیمی 
هســتیم که خود این امر یک فساد اســت، یعنی می تواند 
فســاد در تصمیم گیری کالن ایجاد کند. ما به فســادهای 
خرد توجه می کنیم، ولی به فسادهای تصمیم گیری کالن 
 توجه نداریم. به نظر من این آسیب شناسی خیلی جدی است

 و فراروی نظام قرار دارد.

دکتر  عیوضلو معتقد است که: »بانک 
مرکزی جدیدا مواضع خوبی گرفته و 
به سمت یک عقالنیتی حرکت کرده 
که نتیجه اش آرامش و ثباتی است 
که در جریان ارزی در کشور مشاهده 

می شود، اما باید این حرکت کامل شود.« با او در مورد 
کارگروه بانک صحبت کرده ایم.
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 تغییر
در ساختار

  به ورزش در دولت سایه
 چگونه نگاه می شود؟

بعد از انجام چندین جلسه مقدماتی با محوریت 
و دعوت جناب آقای دکتر مصطفی آجورلو، این گروه 
جهت ارائه راهبرد در ابعاد 4 گانه ورزش )دکتر مهرزاد 
حمیدی در حوزه ورزش پرورشی - دکتر واعظ موسوی 
در ورزش همگانــی – دکتر محمدکاظمــی در ورزش 
حرفه ای و دکتر قراخانلو در ورزش قهرمانی(  مواردی 
را آماده نموده و ســپس آن  را طی جلسه ای در حضور 
جناب آقــای دکتر جلیلــی ارائه نمود و ایــراد نظرات 

ایشان مبنی بر اینکه: 
 از آنجایی که در انقالب شــکوهمند اســالمی 
مطرح شد که می توانیم در همه عرصه ها الگو داشته 
باشــیم و این ادعا درســت اســت پس در ورزش هم 
می توانیم ولــی اجرایی کردن این شــعارها و ادعاها 
مهم اســت. در برخی عرصه ها مثل دفاع مقدس ما 
مقاومت را مدلسازی کرده ایم. در بحث هسته ای هم 
همین طور. ورزش هم از این قاعده مستثنی نیست. 
ورزش فرصتی است برای ایجاد افتخار ملی – سالمت 
– انسجام ملی و  اشتغال ولی از همه مهم تر برای ارائه 
حرف های انقالب و در چارچوب های مورد نظر نظام. 
شــاید حرف هایی را که امروز نتوان بــرای جوانان در 
بســتر مســاجد زد ولی بتوان آنها را در فضای باشگاه 
بیان نمود. وضع موجود ما آن وضع مطلوب نیست. 
چگونه باید این فاصلــه را پر کنیم؟ جــوان ماحاضر 
است برای باشــگاه رفتن پول هم بدهد. پس باید در 
همین جا تفکــر انقالبی و اخالقی را جــاری کرد. لذا 
بر مبنای این نگاه و بر اساس رســالتی که اعضا شورا  
بر خود احســاس می کردند، پس از تشکیل 6 جلسه 
عمومی و ســاعت ها بحث و تبادل نظر تخصصی در 
بیرون و داخل جلسه با همدیگر  از دی ماه سال 96 الی 
 مرداد97 ، راهکارهای ذیل برای ارتقای جایگاه ورزش 

بیان می گردد.
همچنین فــارغ از نــوع ســاختار باالترین نهاد 
ورزش کشــور، شــورا ســاختار نهادهــای ورزش در 
اقصی نقاط جهــان را بررســی نمود که نوع ســاختار 
باالترین نهاد ورزش هر کشــور، نشان دهنده رویکرد 

هریک از این کشورها نسبت به امر ورزش است: 

   خالصه ساختار سازمانی کشورهای 
مورد بررسی

در ایران نیز طرح جامع ورزش، علی رغم برخی 
کاستی ها، اما کامل ترین سند اســتراتژیک در حوزه 
ورزش  است که بعد از انقالب به تصویت هیات وزیران 

دکتر رضا محمدکاظمی

استاد دانشگاه

باید الگوی مصرف را اصالح کنیم
گفت وگو با دکتر صباغ زاده 

چه راهکارهایی برای مواجهه بــا بحران کم آبی 
از نظر کارگروه نیروی دولت سایه وجود دارد؟

   کم آبی در کشــور ما از معضالت محرز اســت و 
نمی توان آن را کتمان کرد. باید به این نکته توجه کرد که 
نزدیک 89 درصد اقلیم خشــک در کشور داریم و بارندگی 
30درصد کمتــر از میانگین جهــان اســت. در همه این 
ســال ها که وضعیت منابع آبی بهتر بود ؛ باز هم آب شرب 
مشــکل دار به مردم رسانده می شد. آب شــربی که دولت 
برای شــهرها تأمین می کرد، دارای آلودگی بود. باتوجه 
به این اقلیم خشــک بیشــتر بایســتی صحبت از بحران 
مدیریت منابع آبی داشته باشیم تا کمبود منابع. در بحران 
مدیریت آب بایستی در زمینه تأمین و الگوی مصرف یک 
بازنگری صورت بگیرد. یک مثال خیلی ســاده بزنم، اگر 
ما روش های کشــاورزی و آبیــاری را اصــالح کنیم یعنی 
بیســت درصد صرفه جویــی در مصرف آب کشــور. یک 
مثال دیگر در مقایسه در شهری در شــمال و شهر یزد که 
دچار کم آبی هستند ولی احساس کم آبی نمی کنند چرا که 
مدیریت درستی دارند اما در شمال شاید نتوانند بدین گونه 
عمل کننــد؛  بنابراین مدیریت آب مهم تــر از صرفه جویی 

آب است. 
با چه راهکارهایی می توان از تکرار خاموشی های 

سال جاری در سال های آینده جلوگیری نمود؟
   بحث خاموشــی و بحث آب هر دو از یک مساله 
رنج می برند و آن مدیریت نا صحیح است. یک مثال ساده 
بزنم، فردی از یک کشــوری می آید که برق گران اســت 
و کال مصرف بــرق کمــی دارد. این فرد اگر یــک ماه در 
ایران زندگی کند مصرفش زیاد می شــود چرا که مدیریت 
صحیح مصــرف وجود نــدارد. اگر بــه برنامه های دولت 
در همه ســال های اخیر نگاه کنیم می بینیــم که به لحاظ 
توسعه مصرف ما بیشتر می شــود و هم به لحاظ جمعیتی 
مصرف ما افزوده می شــود. برخی اســتدالل می  کنند که 
کم آبی در تولید برق نقش زیادی داشــته که من معتقدم 
بیشتر به خاطر عدم مدیریت صحیح است تا کم آبی. من 
یک مثال ساده و واضح بزنم، یکی از مواردی که در همین 
تابستا ن در بحث خاموشی پیش آمد پیک مصرف بود که 
خاموشی ها را در پی داشت. برای مبارزه با این امر ساعات 
ادارات را تغییــر دادند،  شــما در نظر بگیرید اگــر اینها در 
حدود تعهدی که در برنامه 4ساله داشــتند که باید 5 هزار 
مگاوات ذخیره داشته باشــند این پیک مصرف ساده حل 
می شد. خورشــید عالوه بر گرما،  نور و انرژی نیز دارد که 
می توان با مدیریــت آن را ذخیره کرد و مشــکالت پیک 
مصرف و کمبــود انرژی را حــل کنیم. اینهــا غفلت هایی 
است که همیشــه رخ می دهد و الزم است نگاهی جدی و 

درازمدت به آنها بشود؛ در غیر این صورت هر سال وضعیت 
ما بدتر خواهد شد. 

شما معتقدید  منابع وجود دارد و بحران در بحث 
مدیریت منابع است؟ 

   بله، من کامال بــه این موضوع اعتقــاد دارم که 
ما بایــد الگوی مصرف مــان را اصالح کنیم. مشــکالت 
تولید و توزیع انرژی را برطرف کنیــم. ما 22 درصد تلفات 
شــبکه داریم که در تمام دولت ها مورد بحــث قرار گرفته 
اســت. ما اگر نیروگاه هــای پراکنــده را در محل مصرف 
 مستقر می کردیم ، اتالف را کمتر می کردیم و نیروگاه های 
فرســوده را تعمیر و بازســازی می کردیم،  شــرایط مان به 
مراتب بهتر از امروز بود و با این وضعیت قطعا ســال آینده 
با مشــکالت بیشــتری از امســال روبه رو خواهیــم بود و 
این بحثی اســت که تمام دســتگاه ها و تمام نظام باید با 
قدرت پیگیر آن باشــند. اگر این پیشــگیری ها و مدیریت 
 منابع به درســتی انجام شــود، به نظر من هیچ مشــکلی

 در حوزه آب و برق نخواهیم داشت. 
با توجه به وضعیت مناسب جغرافیایی کشور، با 
اتخاذ چه سیاست هایی ایران می تواند به هاب 

برق منطقه تبدیل شود؟
   به نکته خوبی اشــاره کردید، مــا منابع غنی گاز و 
آفتاب و باد داریم. ما باید سیاست های مان را به گونه ای 
عملی کنیم کــه مقــداری از دانش روز دانشــگاهی بهره 
بگیریــم. یــک مثال ســاده بزنــم،  طرحی کــه دولت در 
خصوص مصــرف و صرفه جویــی دارد، اصــال بازدارنده 
نیســت، پیام  های اخالقــی و تبلیغاتی برای مــردم الزم 
اســت اما کافی نیســت و بایــد در خصــوص تعرفه های 
انرژی یک کار جــدی انجام گیرد و به ســوی تعرفه های 
مدرنی که در دنیا وجود دارد پیش برویم. ما اگر بخواهیم 
هاب منطقــه بشــویم بایــد نیروگاه هایی بــا راندمان باال 
 راه اندازی کنیــم و در این زمینــه ســرمایه گذاری کنیم و 
خصوصا دوبــاره انرژی خورشــیدی که من تاکید بســیار 
 زیادی برآن دارم چرا که بسیار در دسترس و فراوان است

 و منابع پایداری دارد.

دکتر صباغ زاده معتقد اســت: »بحث خاموشــی 
و بحث آب هر دو از یک مســاله رنج می برند و آن 
مدیریت نا صحیح است.  با او در مورد کارگروه نیرو 

صحبت کرده ایم.
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وقت رســیده و بعدا به دالیلی مســکوت مانده است. اما با 
نگاه تئوریک و با اســتعانت از این طرح و ســایر تحقیقات 
صورت گرفته می تــوان ورزش را در حوزه های 4 گانه ذیل 
مورد بررســی قرار داده و برای هر مولفــه، کارکرد متفاوتی 

را انتظار داشت:

   ورزش به مثابه امر فرهنگی / پرورشی
هــدف از  ورزش  تربیتی و آموزش، فراهم ســاختن 
فرصت هایی برای عموم مردم به ویژه کودکان و نوجوانان 
اســت تا با بهره گیری از تمرینات آموزشــی، توانایی های 
ادراکی حرکتــی، مهارت ها یا الگوهــای حرکتی بنیادی و 
بسیاری از مهارت های پایه در آنان گسترش یابد. متاسفانه 
آمارها حاکی از عدم آمادگی جسمانی مناسب دانش آموزان 

کشور  است. 
چالش های این حوزه عبارتند از:

   خود محوری سازمانی در ســازمان های متولی ورزش و 
کم توجهی به ورزش نسل

   نبود ســازمان متولی دوران کودکی در کشور )بدو تولد 
تا 5 پنج سالگی(

   کم توجهی باشگاه ها و ســازمان های ورزشی به ورزش 
سنین پایه

   تمرکز صداوسیما و رسانه های کشور به ورزش حرفه ای 
و قهرمانی

   کمبود شدید فضای ورزشی در مدارس و عدم سوق دهی 
ساخت و ساز ســالن های ورزشی سایر ســازمان ها در جوار 
مــدارس )این در حالی اســت که اکثریــت قریب به اتفاق 
فضاهای ورزشــی کشــور در زمان فعالیت مــدارس خالی 

است(
   سکون و کم تحرکی نسلی به عنوان پدیده هزاره سومی

   جذابیــت و اولویــت ورزش قهرمانی به نســبت ورزش 
پرورشی در مراکز تعیین کننده بودجه و اعتبارات مالی

   کنکورگرایی به عنوان فرهنگ غالب خانواده ها و نظام 
تعلیم و تربیت کشور

   افزایش وزن و افزایش بیماری های غیرواگیر
    کاهش توانایی جسمانی و حرکتی آحاد جامعه

   کمبود نیروی انسانی متخصص تربیت بدنی به نسبت 
تعداد مدارس و تعداد دانش آموزان 

   ورزش قهرمانی
ورزش قهرمانــی بــه عنــوان موتور محــرک ورزش 
همگانی در جهت توسعه شــادابی و نشاط جامعه و ارتقای 
همبستگی اجتماعی و ایجاد امید و افزایش اعتماد به نفس 
و اعتمــاد ملی و همچنیــن معرفی توانایی ملت ها ســت. 
کشورها از این طریق اقدام به افزایش غرور ملی و کاهش 

تضادهای قومیتی می نمایند.
چالش های این حوزه عبارتند از:

   عدم استقالل ساختاری فدراسیون های ملی از وزارت 
ورزش

   ورود وزارت ورزش به حوزه تخصصی کمیته المپیک
   عدم حمایت مناسب از ورزشکاران ملی

   نبــود دســتورالعمل خــاص بــرای ورود خانواده ها به 
ورزشگاه ها

   نبود دستورالعمل مناسب برای عدم مبارزه با ورزشکاران 
رژیم صهیونیستی

   ورزش حرفه ای
ورزش حرفه ای یک نوع تجارت ورزشی است که در 
آن درآمد مالی بر زوال و اســتمرار تجارت ورزش حرفه ای 
اثر عمده ای دارد. این حوزه مربوط به فعالیت سازمان یافته 
به صــورت رتبه منــد و هدفمند و بــه منظور کســب درآمد 
برای توســعه ورزش اقتصادی و اجتماعی بیان می شــود  
که آن را حرفــه ای می نامند. ورزش حرفه ای یک ســطح 
باالتــری از ورزش قهرمانــی اســت. ورزشــکاران در این 
حیطه فقط به یکی از رشته های ورزشی که در آن از مهارت 
باالیی برخوردارند، به عنوان حرفه به کار مشغول هستند. 
اصلی تریــن نهاد و تشــکل در ایــن حیطه باشــگاه های 
ورزشی هســتند که مطابق مقررات و قوانین بین المللی به 
انجام فعالیت می پردازند. ورزش حرفه ای نقش عمده ای 
در رونق زایی اقتصادی کشــور خواهد داشــت و از طریق 
توجه به ورزش حرفه ای می توان گام هــای موثری در راه 
توسعه ارزش های اقتصادی و اجتماعی برداشت. امروزه 
صنعت250 میلیارد دالری ورزشــی در کشــوری همچون 
ایاالت متحــده آمریــکا با رشــدی 50 درصــدی در طول 
یک دهه و اشــتغال 240000 نفر به طور مســتقیم و 4/5 
میلیون شغل به طور غیرمستقیم در میان صنایع  این کشور 

نوع ساختار کشور

وزارت ورزش انگلستان

ورزش و گردشگری بالروس

ورزش و جوانان کویت

فرهنگ، ورزش و گردشگری کره جنوبی

کمیته المپیک استرالیا و آمریکا

وزارت امنیت و دفاع ملی سوئیس

بهداشت و ورزش و جوانان فرانسه

وزارت ارتقای سالمت و ورزش کانادا

پیشرفته، به عنوان ششمین صنعت سودآور در حوزه صنایع 
خدماتی به شمار می رود.

چالش های این حوزه عبارتند از:
   عدم شناسایی فرصت های کسب و کار در صنعت ورزش 

با رویکرد کارآفرینانه 
   عدم تعیین مصادیق شــغلی به عنوان کدهای مشاغل 

که در طبقه بندی استاندارد بین المللی مشاغل وجود دارد
    حدود 500 عنوان شغلی در صنعت ورزش جهان و کمتر 

از تعداد انگشتان دست در ایران
   ساختار نامناسب وزارت ورزش و نبود جایگاه در شورای 

عالی ورزش
   عدم اعتباردهی به باشگاه های حرفه ای به عنوان نماد 

بنگاه داری در ورزش
   عدم واگذاری باشگاه های دولتی استقالل و پرسپولیس 

به شرکت های تعاونی عام متشکل از هواداران
   عدم تصویب قانون حق پخش تلویزیونی در مجلس/ 

مجمع تشخیص  

   ورزش همگانی 
ســازمان ملل برای اینکه یک کشــور را توسعه یافته 
قلمداد کنــد، 17 مولفه دارد که اتفاقا یکــی از آنها ضریب 
سالمتی/ ورزش همگانی )نه سایر ابعاد ورزش( است؛ لذا 
ارتقای این حوزه سبب ارتقای رتبه توســعه یافتگی ایران 
عزیز اســت. ضمن اینکه مقــام معظم رهبــری نیز تاکید 
زیادی در این حــوزه دارند. این حوزه طیف گســترده تری 
از جامعه را تحت پوشــش داشــته و از ســال های آغازین 
زندگــی شــروع و تــا کهنســالی ادامــه دارد. اصلی ترین 
وظیفــه ایــن حــوزه در ارتبــاط بــا ســالمت، تندرســتی 
 و نشــاط آحاد مختلــف جامعه اســت. متولی ایــن حوزه 

در دنیا شهرداری ها هستند.
چالش های این حوزه عبارتند از:

   عدم وجــود آمــار دقیــق در حــوزه میزان شــرکت در 
فعالیت های بدنی، اقشار مختلف جامعه

   کاهش توجه به ورزش در سبد خانوار و متعاقبا افزایش 
چندبرابری هزینه بهداشت و درمان

   نبود متولی خــاص در این حوزه و انجــام فعالیت های 
نمایشی و روبنایی

   نبود زیر ساخت کافی برای مشارکت بانوان 
   افزایش گرایش جوانان به  دخانیات و...  به علت عدم 

برنامه ریزی مناسب در این حوزه
   نبود اعتبــارات مورد نیاز از محل منابــع عمومی در این 

حوزه
   نبــود الگوهــای جدیــد ورزش همگانــی ســازگار بــا 

محدودیت های اقتصادی و زندگی شهری
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 سفر استانی آقای دکتر جلیلی به استان سیستان 
و بلوچستان چه اثرات ملموسی را برای این منطقه 

داشته است؟
   یکی از مسائلی که استان سیستان و بلوچستان 
با آن روبه رو اســت، سیســتان تشنه اســت. این استان 
مشکالت و محرومیت های خاص خودش را دارد، همه 
اینها یک طرف، مهم تر از همه اینها این است که استان 
سیستان و بلوچستان تشــنه توجه است؛ توجه مسئوالن 
 حضور آقــای دکتر جلیلی یکی از آثاری که داشــت، این 
بود که این فرد مســئول، نه از جنس سرکشی های سابق 
مســئوالن دیگر که بــا هلی کوپتر یا با وســیله شــخصی 
خودشــان زیر باد کولــر بیاینــد اینجا هــوا و وضعیت را 
تجربه کننــد و برگردنــد. از جنس اینکه ســه روز از روی 
یک ماشین ساده 405 آن هم از صندلی جلو در تک تک 
روســتاها و شهرســتان های دورافتاده پشــت کوه مثال 
چابهار یا نقاط مختلف دیگر حضور پیــدا می کند و بعد با 
مردم دمخور می شــود و این دقیقا همان جنس مســئول 
انقالبی است که حضرت امام به عنوان یک مسئول تراز 
انقالب طــرح می کردند. این توجه را مردم نیاز داشــتند 
که ایــن را دیدند. نکتــه دیگر اینکــه ما در سیســتان و 
بلوچســتان نیازمند حضور افراد شــاخصی هستیم برای 
ایجاد انســجام میان جریانات انقالبی در اســتان. تا به 
حال کمتر این طور پیش می آمد، امــا حضور آقای دکتر 
جلیلی یکــی از ویژگی هایش این بود که ایــن جریانات 
انقالبی در مغناطیس  حضور یک مسئول در تراز انقالب 
جمع شــدند و با همدیگــر دارای یک تعامل و انســجام 
خوبی شــدند و همدیگر را پیدا کردند به واســطه حضور 
آقای دکتر جلیلی و ادامه حضورشــان و فعالیت هایی که 
داشتند. نکته ســوم اینکه مسئوالن در استان سیستان و 
بلوچستان، چه مسئولی که اهل ســنت است و چه شیعه 
است، چه مســئولی که اصالح طلب است و چه مسئولی 
که اصولگر اســت؛ اینها بعد از اینکه آقای دکتر جلیلی را 
که ظاهرا  یک فرد شیعه اســت که تفکر ایشان مشخصا 
با خیلــی از تفکرات اصالح طلبی در تضاد اســت، وقتی 
ایشــان را می دیدند که بــه دور از ایــن جناح بندی های 
کاذب سیاسی، به دور از این مباحث مذهبی تفرقه افکن، 
بســیار بســیار نزدیک بدون حریمی که ســایرین در نظر 

می گیرند، همراه شدند و ارتباط گرفتند با این مسئوالن، 
این مســئوالن فکر کردند که واقعا می شــود فارغ از این 
جناح بندی هــا فعالیت کــرد. وقتی آقای دکتــر جلیلی از 
یک مســئول اصالح طلب اهل ســنت دفاع می کردند، 
حمایت می کردند از اقدام شــان، این نتیجه ای نداشت 
جز اینکــه اینها متوجه شــوند این جریانــات دارد به هم 
می ریزد و واقعا آینده انقالب اســالمی هم همین اســت 
که ما اصولگــرا و اصالح طلب صرف نداشــته باشــیم. 
قبیله گرایی کاذب نباشد؛ این را دکتر جلیلی نشان دادند. 
این به عنوان پیامد مثبت دیگر اســت. پیامد دیگری که 
حضور آقای دکتر جلیلی داشــت، این بــود که بچه های 
انقالبی دلگرم شدند. باالخره فردی است که هنوز دستی 
بر سر و روی اینها بکشد، پیگیری بکند، توجه کند و مورد 
تفقد قرار دهــد و این دلگرمی خیلی می توانســت کمک 
کند و الحمدلله اتفاق افتاد. مجموعــه اینها این بود که 
 دولت سایه بحثش این اســت که نظارت مردم بر مردم، 
فارغ از جناح بندی ها و قبیله گری ها، یعنی با حضور آقای 
 دکتر جلیلی محقق گردید؛ ایــن چکیده پیامدهای مثبت 

حضور آقای دکتر جلیلی است.
 پس شــما عینی ترین و برجسته ترین اثر حضور 
آقــای دکتر جلیلــی را در دو رفتار ایشــان که یک 
فراجناحی عمل کردن و عملیاتی کردن شعارها یا 

مانیفست دولت سایه باشد، می دانید؟
   بله.

خود شما به عنوان مســئول کارگروه این استان، 
مســئول قرارگاه استانی سیســتان و بلوچستان 
چه اقدامات عینی و موثری را برای حل مشکالت 

استان تا االن انجام داده اید؟
   برنامه ها در چند سطح تعریف شــده؛ یکی اینکه 
شورایی تشــکیل شد متشکل از اقشــار مختلفی که وجهه 
انقالبی خوبی دارند، فارغ از اینکه حاال سنشان چقدر باشد 
یا چقدر سابقه فعالیت در جریانات سیاسی داشته باشند. نه، 
همین که فردی دلسوز و انقالبی باشــد. اینها جمع شدند. 
ما این شورا را تشکیل دادیم برای بررسی نظام موضوعات 
و مســائل اســتان؛ که االن در استان چه مســائلی وجود 
دارد و چه بحران هایی وجود دارد و نســبت اینها با همدیگر 
چیســت. این یک کار فکری تئوریک خوب و ســند خوبی 
تهیه شــده از اینها. مرحله بعدی این بــود که ما یک مدلی 
را تعریف کنیم برای فعالیت. مدلی هم تبیین شد که به چه 
نحو می شود فعالیت کرد. اســتان را به چهار بخش تقسیم 
کردیم. منطقه سیستان، شهرســتان زاهدان، بلوچستان 
مرکزی با محوریت ایرانشهر و بلوچستان جنوبی با محوریت 
چابهار. تقسیم بندی شد و بعد همه این مساله ها باز دوباره 
آنجا بررسی شــد و در هر کدام از این مناطق تیمی تشکیل 
شــدند برای فعالیت و ما کاری که انجام دادیم، این بود که 
با مســئوالن صاحب کرســی در این جایگاه بودند، ارتباط 
گرفتیم و تعامالتی برقرار شــد، اما به مرحله عملیات هنوز 
نرسیده بود تا اینکه نماینده آقای دکتر جلیلی، آقای حجتی 
و همچنین بعد از ایشــان خود آقای دکتر جلیلی تشــریف 
آوردند. حضور اینها به این شــورا و قرارگاه هویت بخشید. 
در گام اول و نکته دوم هم این اســت کــه دقیقا مدل های 
عملیاتی را کلید کرد. بعد از اینکه آقای دکتر جلیلی آمدند و 
در بررسی ها و بازدیدهایی که داشتیم، یکسری برنامه ها را 
مدنظر قرار دادیم. مثال وضعیت حاشیه نشینی در شهرستان 

چابهار را از طریق شورای شهر چابهار و کمیته امداد استان 
پیگیری کردیــم. نقطه بعــدی وضعیــت کارآفرینی برای 
اقشار آســیب پذیر و مستضعفین در شهرســتان زاهدان با 
هماهنگی اداره کل کمیته امداد مدنظر قرار دادیم که این 
هم نتایج خیری  داشت. نکته بعدی این بود که با هماهنگی 
جهاد کشــاورزی در شهرســتان پیرانشــهر، فعالیت هایی 
را که در حــوزه دامپروری انجام می شــد  بررســی کردیم و 
یکســری اقداماتی در دستور کار اســت که ان شاءالله و به 
امید خــدا به مرحله عمل می رســد. نکته بعــدی این طرح 
ویژه پژوهشــی در مورد تکنولوژی شیرین کردن آب دریای 
مکران در چابهار بخواهد مســتقر شــود، این مورد بررسی 
قرار گرفت و  تحقیقی ویژه در خود کشــور انجام شد، یعنی 
در کارگروه هــای تخصصــی کشــوری انجام شــد. مورد 
بعدی هم در مورد مســائل آب در منطقه سیستان است که 
باالخص از این طرح 46 هزار هکتار آبیاری که یک مسئله 
چالش برانگیزی بــود؛ این هم کارهای خوبی انجام شــد و 
نتیجتا کارگروه کشاورزی قرارگاه گفتمان انقالب اسالمی 
از تهران تشریف آوردند و همین هفته گذشته در منطقه ما 
بودند برای برآورد وضعیت و اینکــه چه باید کرد. الحمدلله 
بعضی از کارها بــه مرحله عمل رســیده، باالخص در حوزه 
محرومیت زدایی و بعضــی از کارها را فعــال  در حال رایزنی 
 و تعامل با مجموعه های مختلف هســتیم که ان شــاءالله 

به   نتایجی برسیم.
 صحبــت از تعامــل بــا مجموعه هــای مختلــف 
داشــتید، اســم کمیته امداد و جهاد کشاورزی را 
هم آوردید. آیا نهادهای دولتی حمایتی کرده اند با 

آنها تعامالتی داشتید؟
   متاسفانه به واسطه روحیه بوروکراتیک دولت ما که 
طبعا تسری پیدا کرده به مسئولین در استان ما؛ گزارش های 
مکتوب و یکسری فرافکنی ها و نهایتا هم آیا اتفاقی بیفتد یا 
نه و وضعیت استان سیستان و بلوچستان مبین این شرایط 
است که واقعا کاری انجام نمی شود. آن چیزی که برای ما 
مهم بود، این بــود که چون کار در حیطــه عملیات تعریف 
شده بود و نه حرف زدن و گزارش دادن، ما عمدتا مسئوالنی 
که واقعا روحیه عملیاتی داشتند، با ما همراه شدند. اعم از 
اداره کل کمیته امداد، اعم از جهاد کشاورزی؛ هم در منطقه 
سیستان و هم در منطقه بلوچستان. فرمانداری شهرستان 
قصر قند، معاونت طرح و برنامه اســتانداری و جایگاه هایی 
که نیروی عملیاتی داشتند، همراه شدند، اما بقیه متاسفانه 
با آن دید تنــگ جناحی و قومیتی قضیه را بررســی کردند و 
عایدی نداشــتیم و بعضی ها هم از آنجا که قرارگاه گفتمان 
انقالب اســالمی کار  و فعالیت اســت، طبعا اینها هم زیاد 
با این مســائل نســبتی ندارند و زیاد دنبال شــرایط سخت 

نمی گردند و پا هم پیش نمی گذارند.

سعید دهنوی مســئول قرارگاه استان سیستان و 
بلوچستان می گوید: »ما در سیستان و بلوچستان 
نیازمند حضور افراد شاخصی هستیم برای ایجاد 
انســجام میان جریانات انقالبی در استان. تا به 
حال کمتر این طور پیــش می آمد، اما حضور آقای 
دکتر جلیلی یکــی از ویژگی هایش این بود که این 
جریانات انقالبی در مغناطیس  حضور یک مسئول 
تراز انقالب جمع شــدند و با همدیگــر دارای یک 
تعامل و انســجام خوبی شــدند و همدیگر را پیدا 
کردند به واســطه حضور آقای دکتر جلیلی و ادامه 
حضورشان و فعالیت هایی که داشــتند.« با او در 

این مورد صحبت کردیم.

سیستان تشنه است
گفت وگو با سعید دهنوی، مسئول قرارگاه استان سیستان و بلوچستان
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مبنای ما مسجد بود
گفت وگوی مثلث با جواد صدفی

 در این کارگروه به دنبال چه بودید و چه مســائلی 
مورد نظر بود که تحقق پیدا کند؟

   ما یک ظرفیت بزرگــی در کشــور  به نام ظرفیت 
مســجد داریم و این ظرفیــت هــم دارای توانمندی های 
مختلفی است. در وهله اول آمدیم و یک بررسی کردیم و 
گفتیم کسانی که در میدان و در مسجد دارند عمل می کنند و 
عملیاتشان موفق بوده،  یعنی کسانی که در عرصه بودند چه 
ظرفیت هایی دارند؛ نه اینکه بگوییم صرفا طرف فقط یک 
بخش کوچکی از کار را نظاره گر باشد؛ خودش انجام داده 
بوده و صاحب نظر شده بود در این حوزه. این افراد قرار بود 
بررسی کنند که چه ظرفیت هایی می توانیم در مسجد کشور 
داشــته باشــیم و بعد از این چگونه از این ظرفیت استفاده 
کنیم. که با افراد مختلفی از نقاط مختلف کشور و مساجد 
خیلی مطرحی که فعالیت های مثبتی داشتند و اثرگذار بودند 
در سطح منطقه شان، آنها را دعوت کردیم و آنها مسائلی را 
ارائه دادند و نقطه نظرشان را گفتند و به این نتیجه رسیدیم 
که ما یکی از راهبردهای اساســی که برای اینکه آنها چرا 
نمی تواننــد آن جایگاه تــراز اصلی خودشــان را در جهان 
رســانه ها قرار داشته باشــند،  این اســت که نمی دانند و یا 
اعتماد ندارند به این جایگاهی که مسجد می تواند در این 
جامعه نقش آفرینی کند. بنابرایــن به عنوان  راهبرد اصلی، 
آگاه کردن نسبت به کارکردهای مسجد در بین افرادی که 
در حوزه مسجد دارند فعالیت می کنند یا عالقه مند هستند به 
فعالیت در حوزه مســجد این  را به عنوان یک راهبرد اصلی 
گذاشــتیم. از یک وقتی به بعد که بحث هم اندیشــی ها و 
پژوهش ها در این حوزه تمام شد، ما سعی کردیم بچه هایی 
که دارند در مســاجد و نقاط مختلف کشــور کار می کنند و 
یک دغدغه کار در مســجد دارند در هر حوزه ای، کســی 
پژوهش کرده، یکــی کار میدانی کرده، یکــی مثال  آمده 
سعی کرده اطالع رســانی کند؛ اینها را پیدا کردیم و با آنها 
جلسه گذاشتیم و گفتمان مشترکی که مسجد می تواند این 
کارکردها را در سطح اجتماع داشته باشد  با اینها آغاز کردیم 
که اوال آغاز این گفتمان دو برکت دارد؛ یکی اینکه ادبیات ها 
مشترک می شود و برآورد این حرکت به این سمت و نقطه ای 
می رود که مجبور می شوند این همه سازمان و ارگانی که در 

حوزه مسجد دخیل هستند یا باید فعالیت کنند، به یک جنب 
و جوش بیفتند، از طرفی هم این بچه هــا همدیگر را پیدا 
می کنند و از هم ایده می گیرند و ارتباط اثرگذاری در همان 
جلسات ایجاد شد. این کلیت کاری است که ما آنجا انجام 

دادیم و دنبالش هستیم.
  از طیف های خاصی هم دعوت شده یا قرار است 

دعوت شود؟
   ما مبنایمان مســجد بوده اســت؛ اینکه کسی در 
قالب مســجد با محوریت مســجد فعالیتــی می کرده که 
جنس های فعالیت مســجد مختلف بوده است. مثال یکی 
 آمده مثال در بحث آموزش در مسجد کامال ورود پیدا کرده 
در آموزش و پــرورش، یعنی واقعا  آمده یــک الگویی را در 
مســجد ارائه داده که این الگو می تواند جایگزین مدرسه 
شود. یک نفر دیگر  آمده در حوزه اقتصاد وارد شده و گفته 
من یک الگوی کارآفرینی دارم یا یک الگوی ایجاد اشتغال 
دارم که این الگو می تواند جایگزین خیلی از کارآفرینی های 
کارگاه های تولیدی شود. اینها حرف هم دارند برای گفتن، 
نه اینکه  آمده و یک الگــو ارائه داده؛ یعنــی مثال  آمده دو 
تا چرخ خیاطی گذاشته در زیرزمین مســجد؛ نه واقعا کار 
کرده و حرف برای گفتن دارد و یــک موضوع موفقی را در 
جامعه ارائه کرده است. یکی دیگر مثال  آمده در حوزه روابط 
اجتماعی حرف برای گفتن دارد. مثال مســجد محوریت 
ازدواج در آن شهر یا محله یا منطقه و... شده است. یعنی 
فاکتورها مختلف است و برآورد همه اینها نشان می داد که 
مسجد جایگاه دیگری دارد؛  جلساتی که برگزار شده با افراد 
و طیف های مختلف و همه اینها برآوردش این اســت که 

مسجد کارکردهای بسیار مختلف و بیشتر از آن چیزی که 
االن است می تواند داشته باشد، کما اینکه در اوایل انقالب 
و هشــت ســال دفاع مقدس این را ثابت کرده و متاسفانه 
ما از این ظرفیت غافل شــدیم و کنارش گذاشتیم و داریم 
دست و پا می زنیم و به سختی می خواهیم یک سری کارها 

را انجام دهیم.
  به نهادهایی از خود دولت یا غیــره این بحث ها 

ابالغ شده یا فرستاده شده است؟
   ما جلسات اولمان  را طبیعتا  با خود بچه هایی که در 
میدان عملیات می کردند گذراندیم و این بچه ها را آوردیم 
و یک دیتایی جمع کردیم و اینها شــد یک سندی که قابل 
ارائه باشد. بعد از اینکه این سند قابل ارائه شد، با مسئوالن 
آن مسجد، شورای عالی انقالب فرهنگی، حتی مسئوالن 
رسانه ای، چند سازمانی که مرتبط بودند و سازمان هایی که 
لیدر بودند، یعنی مثال شاید یک بخش تاثیرپذیری از این 
گفتمان ها آمد در ادبیات شورای عالی انقالب فرهنگی و در 
مصوباتش هم االن مشهود است و جاری شد. یک بخشی 
از این گفتمان ها که در یک بخش بزرگی از بخش های کار 
جهادی در قالب مسجد داشــتند فعالیت می کردند، جاری 
شد. حاال یکســری گفت وگو های اساســی هم روی این 
رفت. یعنی حتی در حد برنامه تلویزیونی در صدا و سیما هم 
مطرح شد آنقدر این مباحث پررنگ و جدی شده و کارهایی 
به این سبک انجام شده  که الحمدلله در حوزه خود اثرگذار 

هم بوده است.

جواد صدفی می گویــد: »به عنوان  راهبرد اصلی، 
آگاه کردن نســبت به کارکردهای مســجد در بین 
افرادی که در حوزه مسجد دارند فعالیت می کنند یا 
عالقه مند هستند به فعالیت در حوزه مسجد این  را 
به عنوان یک راهبرد اصلی گذاشتیم.« گفت وگوی 

ما با او در مورد کارگروه مسجد را می خوانید.

ما جلســات اولمــان  را طبیعتا  با خــود بچه هایی که در 
میدان عملیات می کردنــد گذراندیم و ایــن بچه ها را 
آوردیم و یک دیتایی جمع کردیم و اینها شد یک سندی 

که قابل ارائه باشد
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معمای تراریخته
گفت وگوی مثلث با دکتر عباسی

 جلسات تراریخته با موافقین تاکنون چه ثمراتی 
از نظر شما داشته است؟

   ما  راجع به این موضوع بحــث می کنیم، موارد 
مختلفش بحث شده که بیشــتر در حوزه عملکردی اش 
اســت که از نظر امنیت غذایی می تواننــد به خودکفایی 
منجــر شــوند در محصوالت یــا خیر؛ و یکــی هم بحث 
محیط زیستش اســت که ادعا می شود ســالم تر از بقیه 
محصوالت هستند، چرا که ســم کمتر مصرف می شود. 
ما در این دو حوزه از آذرماه گذشــته و نزدیک به هفت، 
هشــت ماه اســت که داریم بحث می کنیــم، ولی هنوز 
جمع بندی نشــده موضوع. موارد مهمی که ادعا شــده، 
این است که این محصوالت وقتی ژن ها منتقل می شود، 
عملکردشــان افزایــش پیدا می کنــد و با ایــن افزایش 
عملکــرد مــا می توانیم بــه خودکفایی برســیم. ادعای 
اولشــان اســت که ما این ادعا را رد کردیم و گفتیم این 
محصوالت، افزایش عملکــردی ندارند و این ژنی که به 
آنها منتقل می شــود، باعث افزایش عملکرد نمی شود. 
روی این بحث داریم و از نظر خودم به صورت قطعی این 
است که اینها مجاز به این نمی شوند که ما افزایش تولید 
داشته باشیم و اینکه ما با کاری که در این قسمت انجام 
می دهیــم، می توانیم در این محصــوالت به خودکفایی 
برســیم. این اولین مورد بوده که شــاید بتوانــم بگویم 
حداقل پنج، شش جلســه مان به همین گذشته است. یا 
افزایش عملکرد می توانند داشته باشند یا نمی توانند که 
ما با اسنادی که هســت، یعنی گزارشاتی که کشورهای 
دیگر دارند این محصوالت را کشت می کنند مثل آمریکا، 
برزیل  و آرژانتین که عمده محصوالت در این سه تا کشور 
هستند، آماری که از خود آن کشورها می آید، این است 
که افزایش عملکردی که قابل توجه باشــد و ما بگوییم 
ما با این می رســیم به خودکفایی، وجود نداشــته، ولی 
با یک آمارســازی هایی که وجود دارد، یــک داده هایی 
که ممکن اســت یک جاهایی وجود داشته باشد، طرف 
مقابل ادعا می کند که این شــدنی است، در صورتی که 

اصال یک چنین چیزی شــدنی نیست. این موردی است 
که ما به آن پرداختیم، نظر خودمان این اســت که تفاوت 
عملکردی معنــی داری با محصوالت عــادی ندارد. مورد 
دیگری که مطرح می شود، این است که محصوالت وقتی 
کاشته می شود، سم کمتری در آن مصرف می شود و با سم 
کمتری که مصرف می شود، محیط زیست سالمت بهتری 
دارد، بنابرایــن ما به خاطــر کاهش مصرف ســم، توجیه 
می کنیم که این محصوالت در کشور ما هم کشت شود، در 
صورتی که باز آمار و ارقامی که در این سه کشوری که مثال 
زدم برایتان،  به این دلیل اســت که نزدیــک به 80 درصد 
محصوالت تراریخته در این سه کشور دارد کشت می شود.
 یعنی شــما آمریــکا و برزیــل و آرژانتیــن را در کنار 
هم بگذاریــد، تقریبا از 190 میلیون هکتاری که کشــت 
می شــود،  نزدیک 150 میلیونش در این کشورهاست و 
این آمار در این کشورها نشان می دهد که حتی محصول 
ســم باالتر رفته کــه پایین تــر نیامده اســت. چون یک 
حشره ای را شما حذف می کنید، حشره دیگری جایگزین 
می شــود که برای آن باید ســم بزنید و خود مقاومت آن 
حشره شکسته می شــود و باید آن را ســم بزنید. بنابراین 
اینکه باز ادعا می شــود  این محصوالت سم کمتری نیاز 
دارند، در قســمت آفت کش ها که چیز خاصی به صورت 
معنی دار وجود ندارد در گروه های مختلف، ممکن است 
یکی، دو تا مقاله  باشد در آزمایشگاه و در گلخانه ای این 
کار را کرده باشــند و بگویند کمتر شده، ولی در عرصه که 
وارد زمین زراعی می شوید، آن هم با وسعت زیاد، چنین 
چیزی اتفــاق نمی افتد. بعد در رابطه بــا علف کش ها که 
اصال ماهیتا شما ژن مقاومتی می زنید،  ماهیتا علف کش 
بیشــتر مصرف می کنید و اصال این نیســت کــه بگوییم 
علف کش کمتر می شــود. آفت کش ادعا می کنند کمتر 
شده که آن هم نشده، ولی علف کش اصال ادعایی برای 
کمتر بودنش نیست که مثال حتی مصرف علف کش کمتر 
می شود. بنابراین اینجا آن دو ادعایی که آقایان داشتند 
یکی در مورد عملکرد و دیگــری در مورد کاهش مصرف 

ســم، اصال اینها خود به خود رد می شــود. وقتی رد شد، 
ما دیگر چه توجیهی داریم بــرای اینکه این محصوالت 
را کشــت کنیم؛ تازه اگر هیچ خطری نداشته باشند. بعد 
خطرات زیســت محیطی آن، خطرات سالمت انسانش 
هم  هســت. این مباحثی اســت که باید هنــوز روی آنها 
بحث شود، یعنی اگر حداقل در این دو، سه دلیل؛ یعنی 
هم عملکرد و هم کاهش مصرف سم معنی دار بود، شاید 
می شد به بقیه اش توجه کرد؛ حاال اگر تازه سالم باشند. 
ولی وقتی این نیســت، چه توجیهی دارد که ما بخواهیم 

سراغ این محصوالت برویم.
 آقای دکتر! پیش از ایــن تا چه حد فکر می کردید 
دولت سایه بتواند میزبان  خوبی برای مطرح کردن 
ایــن بحــث تراریختــه و گــردآوردن مخالفان و 
موافقان باشد و اصال ظرفیت اینچنینی در دولت 

سایه را شما چگونه ارزیابی می کنید؟
   جای این مباحث خالی بود. یعنی در روزنامه ها، 
در رسانه های مختلف، در جاهای غیرعلمی، دانشگاه ها 
نه، این مباحث مطرح می شد و معموال هم از سمت طرف 
مقابل بود. مثــال ادعایی کــه مطرح می شــد در رابطه با 
عملکرد و ســم، یکطرفه بین مســئوالن مطرح می شــد، 
بعد طرف مقابل هم نبــود که جوابی برایــش بدهد، ولی 
الحمدلله با ایــن فضایی که بــه وجود آمد کــه دو طرف 
بنشینند مقابل هم و مسائل مطرح شود، برای روشن کردن 
مباحث فکر می کنم تا اینجا مفید بوده و آینده هم مفیدتر 
خواهد بود، چــون وقتی ما می آییم یــک ادعای فضایی 
را مطرح می کنیم؛ مثال ما مســاله برجام را هم داشــتیم. 
یک عده ادعا می کردند که با برجام آب خوردن ما هم حل 
می شود، محیط زیســت هم فالن می شــود، ولی وقتی 
انجام شد، عمال چیز خاصی از درون آن در نیامد. اینجا هم 
ادعا هست که این کار را می کنیم، ولی جایی که دو طرف 
بنشینند و ادعایشان را اثبات کنند، نبود. یک طرفه صحبت 
می شد؛ مثال این طرف می گفت خیلی خوب است، همه 
مشــکالت را حل می کنم، این طرف می گویــد اصال به 
درد نمی خورد. ولی جایی که این دو بنشــینند و نظراتشان 
چکش کاری شــود، اگر تعدیلی قرار است صورت بگیرد، 
من بگویم خیلی بد است، او بگوید خیلی خوب است و... 
به یک  جمع بندی برسیم، جایی نبوده است. اما در مجموع 
نتیجه تا االن این بوده است و حداقل در این دو موردی که 

االن است، ادعا رد شده است.
 فکر می کنید این جلســات ادامه دار باشد و مورد 

استقبال هر دو طرف قرار بگیرد برای آینده؟
   اگر حالت فرسایشی پیدا نکند، من فکر می کنم 
ادامه داشــته باشــد. یک موقعی ممکن اســت مدیریت 
جلســات، مدیریت مناســبی نباشــد. باالخــره هر بحث 
در انتهــا، تمام کننــده ای هــم می خواهد. حــاال نظرات 
مختلف گفته شــد، ولی من فکر می کنم اگر از یکی، دو 
ماه آینده این بیشــتر شــود، شاید فرسایشــی باشد. یعنی 
باید زودتــر بتوانیم در یک مــاه آینده ایــن را جمع کنیم و 
موضوع بعدی را اگــر نیاز بود، در همین حــوزه تراریخته 
یا کشــاورزی مطرح کنیم. یعنی تا اینجای کار خوب بود، 
 ولی بیشــتر از این اگــر بخواهــد خیلی ادامه پیــدا کند،

 فرسایشی می شود.

دکتر عباسی می گوید: »باید هرچه زودتر در مورد 
محصوالت تراریخته به جمع بندی برســیم.« با 
او در مورد جلســات مربوط به تراریخته گفت وگو 

کردیم.
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باشــد. اینجانب با اصطالحــات سیاســی مانند »دولت 
سایه« و کارکرد آن آشنایی قبلی نداشته و ندارم.

اما آنچه در مورد آقای دکتر جلیلی باید عرض کنم 
برخورد متواضعانه و در خور تحســین ایشان با موضوع 
بود. ایشان به عنوان نماینده متعهد مقام معظم رهبری 
وقتی در جریان مخالفت  هایی با تولید ملی محصوالت 
تراریخته قــرار گرفتنــد بازدیدی به مدت 9 ســاعت پر 
از صدق و صفا از پژوهشــگاه بیوتکنولوژی کشــاورزی 
داشتند. این بازدید رکوردی تاریخی در میان بازدیدهای 
صورت پذیرفته از این پژوهشــگاه از بدو تاسیس بوده 
است. ایشان با دقت و حوصله ستودنی تمام حرف  های 
پژوهشــگران را شــنیدند و وقتی حقانیت را در سخنان 
آن ها مشــاهده کردند عبارتی را در مورد این پژوهشــگاه 
به کار بردند که مــا خودمان هم کــه بنیانگذار و مدیر و 
پژوهشــگر این پژوهشگاه هســتیم این طور به آن نگاه 

نمی  کردیم.
 ایشــان فرمودنــد: »پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی 
کشــاورزی مرکز قدرت ایران اســالمی اســت.« البته 
مــا می  فهمیم کــه منظــور ایشــان صرفا پژوهشــگاه 
بیوتکنولوژی نبــوده بلکه کلیه مراکز پیشــتاز علمی در 
کشور»مرکز قدرت ایران اســالمی« هستند ولی خب، 
ایــن اولین باری بود که یکــی از معتمدیــن مورد وثوق  
حضرت آقا چنین تعبیری را در مورد این پژوهشــگاه به 
کار می  بردند و ما هــم افتخار کردیم. پس از این بازدید 
بود که ایشــان برگزاری جلســات با منتقدیــن را توصیه 
کردند و اصــرار ویژه ــای هم دارنــد که این جلســات 
حتی یک هفته هم تعطیل نشــوند و ما سعی در اجرای 
دستورشــان داریم. البته پیشــرفت بســیار کند است و 
در بین طرفین، افــرادی وجود دارند که مــورد اعتماد 
طرفین نیستند. اما به هر حال فعال همین ترکیب به کار 
خود ادامه می  دهد. به نظر مــا حداقل برکت این اقدام 
آقای دکتر جلیلی این بوده و خواهد بود که جنبه-

 های ژورنالیســتی دیگر فرصت مطرح شدن 
پیدا نکرده و بحث  هــای منطقی با عدد و 
رقم و اســتناد به منابع معتبر جای خود 
را باز کرده اســت. نتیجه هرچه باشد 

مبارک است.

دکتر خوش خلق سیما، مشــاور عیسی کالنتری 
دربــاره جلســات تراریخته می گویــد: »  برگزاری 
جلسات با منتقدین که بخشی از آنها از همکاران 
خــوب و دانشــمند کشــورمان هســتند فرصت 
مغتنمی بود تا از نزدیک و در محیطی صمیمی )و 
صد البتــه گاهی پرتنش( از نظــرات یکدیگر آگاه 
شده و ســوءتفاهم  ها تا حدودی برطرف شوند.«  

گفت وگوی ما با او را می خوانید.
تراریخته از سال 1385 آغاز و تا امروز همه ساله افزایش 
یافته است. تا ســال 1393 هیچگونه نظارتی بر واردات 
این محصوالت صــورت نمی  گرفت و اصوال عموم مردم 

اطالعی ازآن نداشتند.
»در یک کالم دولت به دنبال تقویت علمی کشور، 
حمایت از پژوهش، حمایــت از تولید داخلی محصوالت 
تراریختــه و کاهش اتکا بــه واردات ایــن محصوالت و 

نظارت کامل بر فرایندهای تولید و واردات آن است.«
 ثمرات جلســات با منتقدین تا کنــون چه بوده 

است؟
   برگزاری جلســات با منتقدین که بخشی از آنها 
از همکاران خوب و دانشمند کشــورمان هستند فرصت 
مغتنمی بود تــا از نزدیک و در محیطــی صمیمی )و صد 
البته گاهــی پرتنــش( از نظــرات یکدیگر آگاه شــده و 
ســوءتفاهم  ها تا حدودی برطرف شــوند. برای مثال در 
حال حاضر در جهان از 189/8 میلیون هکتار سطح زیر 
کشــت کل محصوالت تراریخته، 23/3 میلیون هکتار 
گیاهــان تراریخته مقاوم بــه آفاتی هســتند که فقط ژن 
مقاومت به آفات را دارنــد. 87/7 میلیون هکتار گیاهان 
تراریخته متحمــل به علف  کــش و 77/7 میلیون هکتار 
گیاهان تراریخته همزمان مقاوم بــه آفات و متحمل به 

علف  کش هستند )هر دو صفت را دارند(. 
وقتــی در جایــی عنــوان کردیــم کــه در مجموع 
101 هکتار گیاهــان »دارای ژن مقاومت بــه آفات« و 
166/4هکتار گیاهــان دارای ژن تحمــل به علف  کش 
داریم، دو جلسه حدود 2 ســاعته زمان برد تا ثابت کنیم 
که جمع اینها بیش از 189/8 میلیون هکتار نمی  شــود. 
البته مدیریت قابل تقدیر آقای دکترآقایا که به عنوان فرد 
مرضی الطرفین نیز در تبیین این موضوعات حائز اهمیت 
اســت. مورد دیگری که در نتیجه جلســات بــا منتقدین 
حاصل شــد این بــود که ســطح زیرکشــت محصوالت 
تراریخته در دنیا رو به افزایش است و بیش از 78 درصد 
سطح زیرکشت ســویا در جهان به محصوالت تراریخته 
اختصاص دارد. ابهامی که برای منتقدین وجود داشت 
این بود که چرا دولت از همان 22 درصد سطح زیر کشت 
محصوالت غیرتراریخته وارد نمی  کند که در پاسخ اشاره 

شد به اینکه »ســطح زیر کشت« و »محصول موجود 
در بــازار تبادل جهانــی« دو مقولــه متفاوتند و 

در بــازار جهانی ذرت یا ســویا اصــوال نمی-
توان به ســادگی محصــول غیرتراریخته 
پیدا کرد و حتــی در صورتی  کــه به ندرت 
بتــوان قــدری ذرت غیرتراریختــه را از 
 هندوستان یا کشورهای دیگر وارد کرد از 

مرغوبیت برخوردار نیستند.
 آیــا تصــور می  کردیــد دولت 

ســایه میزبــان موافــق و 
منتقــد تراریخته برای 

بررســی کارشناسی 
موضوع باشد؟

   احتماال منظور 
از دولت سایه، آقای 

دکتر جلیلــی و تیم 
کارشناسی ایشان 

 سیاســت  های کلی دولت در مــورد محصوالت 
تراریخته چیســت و چه خط مشــی ای را دنبال 

می  کند؟
   با وجــود تفاوت در میــزان تقیــد دولت  ها، در 
جمهوری اسالمی ایران همه دولت  ها موظف به اجرای 
سیاســت  های کلی نظام، ابالغی از ســوی مقام معظم 

رهبری و قوانین مصوب مجلس شورای هستند.
دولت یازدهــم و دوازدهم نیز در اجرای سیاســت-
 های کلی علم و فناوری، سیاســت  های کلی کشاورزی، 
سیاســت های محیط زیســت و همچنین قانــون ایمنی 

زیستی موارد زیر را دنبال می  کند.
اجرای کامل قانون ایمنی زیســتی که بر اساس 
مــاده 2 آن »کلیه امور مربــوط به تولید، رهاســازی، 
نقل و انتقال داخلی و فرامــرزی، صادرات، واردات، 
عرضه، خرید، فروش، مصرف و استفاده از موجودات 
زنده تغییرشــکل یافته ژنتیکی با رعایت مفاد این قانون 
مجاز اســت و دولــت مکلف اســت تمهیــدات الزم را 
برای انجام ایــن امور از طریق بخش هــای غیردولتی 

فراهم آورد.«
حمایت همه جانبــه از تحقیقات مهندســی ژنتیک 
و محصــوالت تراریختــه بــدون محدودیــت فراتــر از 
مرزهای دانش، از طریق شایسته ســاالری و برگماشتن 
مدیــران باورمند بــر توانمندی  هــای مهندســی ژنتیک 
توســعه آن. حمایت همه جانبه از تولید مسؤالنه داخلی 
محصوالت تراریخته پس از طی مراحــل آنالیز احتمال 
خطر و اخذ مجوز از مراجع ذی صالح )وزارت بهداشت، 
درمــان و آمــوزش پزشــکی و وزارت جهاد کشــاورزی( 
 پــس از بررســی اســناد آنالیــز احتمــال خطر از ســوی

 سازمان حفاظت محیط زیست.
اطالع  رســانی دقیــق و شفاف  ســازی از طریــق 
برچســب گذاری و احترام به حق انتخاب مردم. با وجود 
تصویب قانون ایمنی زیســتی در ســال 1388، از سال 
1394 بود که با تصویــب آیین نامه اجرایــی بند ب ماده 
7 این قانون برچســب  گذاری روی   محصوالت تراریخته 
الزامی شد. اگر چه به دلیل هراس افکنی  های بی مورد در 
مورد محصوالت تراریخته و عدم حمایت دولت در مقابل 
هجمه رسانه  ای از صنایع روغن که برچسب گذاری را آغاز 
کرده بودند، این موضوع مدتی متوقف شــد، اما در حال 
حاضر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نظارت 

بر حسن اجرای برچسب  گذاری را آغاز کرده است.
تقویــت آزمایشــگاه  های ردیابــی و شناســایی 
محصــوالت تراریختــه در وزارت بهداشــت، درمــان و 
آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت علوم و 

تحقیقات و فناوری.
ســاماندهی و نظــارت بــر واردات محصــوالت 
تراریخته. دولــت درحال حاضر بــر واردات محصوالت 
تراریخته برای مصرف انســان )به طور عمــده روغن و 
دانه های روغنی( و مصــرف دام )به طور عمــده دانه و 
کنجاله سویا و ذرت( نظارت کامل دارد. مسیر اخذ مجوز 

واردات به صورت ساده در زیر نشان داده شده است.
گفتنــی اســت واردات محصــوالت تراریختــه با 
وجــود مخالفت جامعه علمی کشــاورزی مبنــی بر وجود 
توانمندســازی داخلی برای تولید همین نوع محصوالت 

بحث های منطقی داریم
گفت وگو با دکتر خوش خلق سیما
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تداوم دیپلماسی اجبار 

هدف ترامپ از سازماندهی گروه اقدام ایران به ریاست برایان هوک چیست؟
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سازماندهی و تشکیل »گروه اقدام ایران« در وزارت 
امــور خارجه ایاالت متحــده را می توان به عنوان بخشــی 
از سیاست  رســمی دونالد ترامپ و ســایرکارگزارانی دانست 
که هدف اصلی آنان مقابله با ایران از طریق ســازوکارهای 
دیپلماتیک اســت. ترامپ، بولتون و پمپئو تالش دارند تا 
زمینه های الزم را برای محدودسازی قابلیت های اقتصادی 
ایران از طریق سازوکارهای مربوط به فشارهای اقتصادی و 

محدودیت های راهبردی فراهم آورند. 

1- اهداف ایاالت متحده از تشکیل گروه اقدام ایران 
تحقق چنین هدفی براساس سازوکارهای ساختاری 
و کارکردی »گروه اقدام ایران« حاصل خواهد شد؛ نهادی 
که در وزارت امور خارجه   آمریکا شــکل گرفته و مسئولیت 
آن را »برایان هوک« عهده دار شــده است. تشکیل چنین 
نهادی در 16 آگوست 2018 برابر با 25 مرداد 1397 حاصل 
شده است. تشکیل چنین نهادی بیانگر آن است که وزارت 
امور خارجه   آمریکا تالش دارد تا سازوکارهای محدودسازی 

قدرت ایران را در دستور کار قرار دهد. 
این در حالی اســت که برخی از تحلیلگران مســائل 
آمریکا از جمله »وندی  شرمن« معاون پیشین وزارت امور 
خارجه   آمریکا به این موضوع اشــاره دارد که تشکیل گروه 
اقدام ایــران را باید به عنــوان یکی از نمادهای سیاســت 
خصمانه   آمریکا برای تغییر رژیم دانســت. اگرچه مایکل 
پمپئو و برایان هوک چنیــن اتهامی را انکار کــرده و به این 
موضوع اشــاره دارند که محدودیت های ایــاالت متحده 
علیه ایــران در راســتای »سیاســت تغییر رفتار« اســت. 
بنابراین می توان به این موضوع اشاره داشت که آیا تحقق 
سازوکارهای تغییر رفتار براساس الگوهای دیپلماسی اجبار 

امکان پذیر است؟ 
محور اصلی هرگونه معامله در نگــرش ترامپ را باید 
چانه زنی از موضع قدرت دانســت. ترامــپ به این موضوع 
اشاره دارد که ایاالت متحده به عنوان کدخدای نظام جهانی 
از قدرت الزم برای اعمال دیپلماسی اجبار برخوردار است. 
بنابراین ترامپ درصدد خواهد بود تــا زمینه های الزم برای 
افزایش فشار روانی بر ایران را فراهم آورد. سیاست اصلی 
ترامپ آن اســت که موقعیــت کنترل نهادهــای راهبردی 
و تاسیســات هســته ای ایران از طریق آژانس بین المللی 
انرژی اتمی و در چارچوب پروتکل الحاقی را به حداکثر خود 
برساند.  واقعیت آن اســت که ترامپ از سازوکارهای کنش 
چندجانبه بهره می گیرد. سیاست ترامپ به این موضوع اشاره 
دارد که باید کشــورهای هدف را در وضعیتی قرار داد که یا 
نسبت به سیاست های آمریکا واقف شوند یا اینکه الگوهای 
متفــاوت و متعارضــی بــرای مبهوت ســازی و گیج کردن 
سیاست مداران کشور هدف باید به کارگرفته شود. تشکیل 
چنین نهادی در وزارت امور خارجه   آمریکا را باید به عنوان 
بخشی از ســازوکارهای ایاالت متحده برای محدودسازی 

قدرت ساختاری ایران دانست. 
نگرش واقع بینانه نســبت به الگوهای رفتاری دونالد 
ترامپ نشــان می دهد که گروه اقدام ایــران وظیفه دارد تا 
سیاست های دونالد ترامپ و مایکل پمپئو را تحقق بخشد. 
بنابراین اصلی ترین وظیفه چنیــن گروهی را باید همکاری 
با نهادهایی همانند وزارت خزانه داری، ســازمان اطالعات 
مرکزی، آژانس امنیت ملی و نهادهــای اطالعاتی   آمریکا 
دانست که سیاست های ایران را پیگیری کرده و تالش دارند 

تا محدودیت های عملی در ارتباط با ایران را شکل دهند. 
ســازوکارهای مقابله با ایــران از ایــن جهت اهمیت 

دارد که می توانــد زمینه های الزم برای تحقق »نقشــه راه 
دیپلماتیک   آمریکا« در برخورد با ایران را فراهم کند. نقشه 
راه دیپلماتیک توســط مایکل پمپئو تنظیم شــد. پمپئو به 
این موضوع اشاره دارد که ایاالت متحده صرفا در شرایطی 
به الگوهــای همکاری جویانه با ایران مبــادرت می کند که 
سیاست های جمهوری اسالمی با تغییرات بنیادین روبه رو 
شــود. باتوجه به چنین فرآیندی، می توان به این موضوع 
اشاره داشــت که گروه اقدام ایران اوال ماهیت دیپلماتیک 
دارد، ثانیا براساس سازوکارهای فشار فزاینده علیه جمهوری 
اســالمی حاصل می شــود. ثالثا در تالش اســت تا زمینه 
کنترل الگوی رفتاری کشورهای اروپایی،  روسیه و چین را 

به وجود آورند. 
بنابرایــن تصاعــد تحریم هــای اقتصادی ایــران را 
می توان به عنوان بخشی از سازوکارهایی دانست که میزان 
همکاری های اقتصادی ایران با شــرکت های بین المللی 
کاهش یابد. ترامپ و پمپئو درصددند تا زمینه برای به حداقل 
رســاندن فروش نفت ایران در نوامبر 2018 بــه وجود آید. 
بنابراین اتخاذ چنین سیاســت هایی را می تــوان به عنوان 
بخشی از ضرورت های کنش تاکتیکی دونالد ترامپ برای 
محدودیت های فراگیری دانست که در ارتباط با جمهوری 
اســالمی در دســتورکار قرار داده اســت. چنیــن فرآیندی 
نشــان می دهد که شــکل جدیدی از ســازوکارهای کنش 
محدودکننده ایران به وجود  آمده کــه ماهیت دیپلماتیک 

دارد. 

2- سیاست های کارکردی گروه اقدام ایران 
تشکیل گروه اقدام ایران را می توان به عنوان بخش 
دیگری از سازوکارهای محدودسازی قدرت و توانمندی های 
اقتصادی و راهبردی جمهوری اسالمی ایران توسط دونالد 
ترامپ دانست. ترامپ در سال های 18-2017 تالش کرد 
تا از ســازوکارهای مقابله جویانه با ایران استفاده کند. اگر 
راهبرد   آمریکا در دوران باراک اوباما مبتنی بر نشــانه هایی 
همانند »مهار«، »تحریم« و »تعامــل هدفمند« بوده اما 
چنین رویکردی در دوران ریاســت جمهوری دونالد ترامپ 
معطوف به سیاســت هایی همانند محدودسازی و مقابله از 

طریق دیپلماسی اجبار سازماندهی شده است. 
گروه اقدام ایران محدودیت هایی را علیه کشورهای 
اروپایی نیز اعمال می کند. کشورهای اروپایی عموما تالش 
دارند تا همکاری های بیشتری با ایران داشته باشند. چنین 
فرآیندی به معنای آن اســت که سیاســت دونالد ترامپ از 
تشــکیل گروه اقدام ایران مبتنی بر سازوکارهایی است که 
بتواند زمینه های الزم برای حداکثرسازی الگوهای مربوط 
به محدودسازی ایران را فراهم آورد. مقابله با سیاست های 
اروپایی را باید به عنوان بخشی از سازوکارهای مربوط به گروه 

اقدام ایران دانست. 
واقعیت آن است که اروپایی ها فاقد قدرت اقتصادی 
و راهبردی متوازن با ایاالت متحده هستند. تولید ناخالص 
داخلی 28 کشور اتحادیه  اروپا به میزان محدودی از تولید 
ناخالص داخلی آمریکا افزایش یافته است. قدرت نظامی، 
اراده دیپلماتیک و سیاســت امنیتــی ایاالت متحده فراتر 
از تمامی کشــورهای اتحادیــه اروپا از قابلیــت الزم برای 
نقش آفرینی در مدیریت بحران هــای منطقه ای برخوردار 
اســت. ترامپ تالش دارد تا اروپایی ها را براساس سیاست 
قدرت، کنتــرل و تحقیــر کند. سیاســت ترامــپ در حوزه 
اقتصادی همواره با نشانه هایی از تحقیر کارگزاران همراه 

بوده است.  
محور اصلی دیپلماسی اجبار را می توان سازوکارهای 
محدودکننده ای دانســت که در فضای دیپلماتیک شکل 
گرفته و ســازماندهی می شــود. به همین دلیل اســت که 
»برایان هوک« در 15 آگوست 2018 از سوی مایکل پمپئو 
وزیر امور خارجــه   آمریکا برای تصدی دفتــر »گروه اقدام 

یادداشت
دکتر ابراهیم متقی

استاد دانشگاه تهران
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وندی  شرمن، معاون پیشین وزارت امور خارجه 
 آمریکا: تشکیل گروه اقدام ایران را باید به عنوان
  یکی از نمادهای سیاست خصمانه آمریکا برای 

تغییر رژیم دانست

 مایک پمپئو: ایاالت متحده صرفا در شرایطی
 به الگوهای همکاری جویانه با ایران مبادرت می کند 

که سیاست های جمهوری اسالمی با تغییرات بنیادین 
روبه رو شود

دونالد ترامپ: اگر تحریم ها بر اقتصاد و سیاست ایران 
 تاثیرگذار باشد، در آن شرایط زمینه 

برای انعطاف پذیری بیشتر ایران در برابر سیاست 
جهانی به وجود می آید

ایران« ماموریت پیدا کرد. برایان هوک تا این مقطع زمانی 
به عنوان مشاور ارشــد و معاون وزیر امور خارجه   آمریکا در 
امور برنامه ریزی و سیاست  گذاری ایفای نقش کرده است. 
انتصاب وی به عنوان مســئول گروه اقدام ایران را باید به 
عنوان بخشی از سیاست های راهبردی ایاالت متحده برای 
محدود سازی قدرت ایران از طریق سازوکارهای دیپلماتیک 

دانست. 
واقعیت های گروه اقدام ایران را باید در سیاست مهار و 
محدودسازی فراگیر ایران در دوران دونالد ترامپ دانست. 
به همان گونه ای که هیــالری کلینتون وزیــر امور خارجه   
آمریکا در ســال 2010 مبــادرت به تنظیــم »تحریم های 
فلج کننــده« علیه ایران نمــود، پمپئو و ترامــپ نیز تالش 
دارند تا از ســازوکارهای دیپلماتیــک و تحریم های ثانویه 
برای وادارســازی ایران به برخی از سیاست های یکجانبه 
ایاالت متحده استفاده کنند. به همین دلیل است که برایان 
هوک برای مســئولیتی انتخاب شــده اســت که هدف آن 
مقابله با ساخت قدرت و سیاســت های راهبردی جمهوری 

اسالمی خواهد بود. 
3- گــروه اقــدام ایــران و ســازوکارهای محدودکننده 

دیپلماتیک
ســازماندهی چنین نهادهایی را می توان بخشــی از 
سیاســت راهبردی دونالد ترامپ برای وادارسازی ایران به 
انعطاف های جدید دانست. ترامپ تالش دارد تا سیاست 
تحریم را برای حداکثرسازی فشارهای سیاسی اعمال کند. 
چگونگی اعمال فشارهای سیاسی و راهبردی تابعی از میزان 
اثربخشی سیاست ترامپ برای اعمال تحریم های فراگیر 
و پردامنه بوده اســت. ترامپ به این موضوع اشاره دارد که 
اگر تحریم ها بر اقتصاد و سیاست ایران تاثیرگذار باشد، در 
آن شــرایط زمینه برای انعطاف پذیری بیشتر ایران در برابر 

سیاست جهانی به وجود می آید. 
به همین دلیل اســت که برایان هوک را برای تصدی 
چنین ســاختاری انتخــاب نموده تــا وی بتوانــد از طریق 
سازوکارهای حقوقی و دیپلماتیک زمینه الزم را برای اعمال 
فشارهای سیاسی بیشــتر علیه ایران فراهم سازد. هرگونه 
محدودسازی قدرت اقتصادی ایران در تفکر دونالد ترامپ 
منجر به کاهش سازوکارهای کنش گسترش گرایانه ایران در 

محیط منطقه ای خواهد شد. 
ترامپ به این موضوع اشــاره دارد که ایران از قدرت 
فراگیری برخوردار است. به همین دلیل است که گروه های 
محافظه کار   آمریکایی برای مقابله  موثر با جمهوری اسالمی 
ایران گرد هــم آمدند. برایان هوک قبال در زمره مشــاوران 
»میــت رامنی« و همچنیــن »جان بولتون« بوده اســت. 
آنان قبــال درصدد بودند تا ســازوکارهای مختلفــی را برای 
محدودســازی قدرت ایران از طریق نهادهــای حقوقی و 
بین المللی تنظیم نمایند. واقعیت آن است که تحقق چنین 

اهدافی براســاس فضای موجود سیاست بین الملل کاری 
دشوار خواهد بود. 

4- اهداف تاکتیکی ترامپ از ســازماندهی گروه اقدام 
ایران 

ترامــپ بر ایــن امر واقف اســت کــه ایــران بعد از 
دیپلماســی هســته ای و موافقت نامه برنامــه جامع اقدام 
مشــترک از یک ســو با انتظارات فزاینده اجتماعی روبه رو 
است، از طرف دیگر، ســاخت قدرت سیاسی ایران دچار 
شــکاف آرمانی و اجرایی گردیده است. شکل جدیدی از 
ادبیات عمل گرایانه از ســوی دولت مطرح می شود که با 
زیرساخت های ارزشــی نظام سیاسی مغایرت دارد. چنین 
ادبیاتی در اندیشه و الگوی رفتاری دونالد ترامپ به عنوان 

ضعف محسوب می شود. 
خروج دونالــد ترامپ از برنامه جامع اقدام مشــترک، 
مشــکالت فزاینده ای برای حوزه دیپلماســی ایران و اروپا 
در حفظ برجام به وجود آورده اســت. اروپا درصدد اســت تا 
ایران را متقاعد کندکــه خروج ترامپ نبایــد منجر به اتخاذ 
سیاســت های رادیکال توسط ایران شــود. در این فرآیند، 
مقام های دیپلماتیک ایران و اروپا مذاکراتی را در قالب گروه 
1+4 آغاز نمودند. مذاکرات انجام شــده معطوف به تداوم 
برجام توسط کشورهای اروپایی، روسیه، چین و ایران خواهد 
بود. در حالی که موضوع مربوط بــه »تحریم های ثانویه« 
از ســوی   آمریکا می تواند چالش هایی را برای شرکت های 
اروپایی، روســی و چینی ایجاد نماید. تشکیل گروه اقدام 
ایران محدودیت های بیشتری را در ارتباط با سیاست های 

اقتصادی اروپا و چین ایجاد خواهد کرد. 

نتیجهگیری
سیاست امنیتی و راهبردی دونالد ترامپ در برخورد با 
ایران ماهیت اقتصادی دارد. ترامپ درصدد است تا از طریق 
محدودیت ها و سازوکارهای اقتصادی زمینه برای تغییر در 
الگوهای رفتاری ایران را به وجود آورد. محور اصلی تفکر 
گروه محافظه کار در حوزه سیاســت خارجــی و امنیت ملی 
دونالد ترامپ مبتنی بر این انگاره است که هرگونه تغییر در 
سیاست های ایران صرفا در شــرایطی حاصل می شود که 

جمهوری اسالمی با فشارهای اقتصادی و راهبردی بیشتر 
و فزاینده ای روبه رو شود. 

سازماندهی گروه اقدام ایران از این جهت اهمیت دارد 
که مجموعه های محافظه کار با پیشینه ای از جدال گرایی 
دیپلماتیک علیه ایران متولی چنین الگوها و سازوکارهایی 
شــده اند. نقش یابی افرادی همانند برایان هوک که دارای 
پیشینه همکاری های سازمانی با بولتون و میت رامنی بوده، 
بیانگر این واقعیت اســت که فشــارهای سیاسی و امنیتی   
آمریکا در ارتباط با ایران اوال ماهیت دیپلماتیک دارد، ثانیا 
حوزه اقتصادی ایران را هدف قــرار داده، ثالثا معطوف به 
سازوکارهایی است که می تواند زمینه های الزم برای تغییر 
در الگوهای رفتاری جمهوری اسالمی را امکان پذیر سازد. 
در شــرایط موجود کشــورهای اروپایی، چین، هند و 
روسیه به عنوان ســوژه های اقتصادی و دیپلماتیک گروه 
اقدام ایــران قرار خواهند داشــت. هر یک از کشــورهای 
یادشده عموما سیاســت های متفاوتی را با الگوی رفتاری 
دونالد ترامپ اتخاذ می کنند. واقعیت آن است که ترامپ و 
کشورهای اروپایی الگوهای کامال متفاوتی را در ارتباط با 
ایران در پیش خواهند گرفت. بنابراین طبیعی به نظر می رسد 
که سیاســت امنیتی ایاالت متحده براســاس رویکردهای 

اقتصاد سیاسی و امنیتی تنظیم شود. 
چنین فرآیندی را باید بخشی از ســازوکارهای کنترل 
مسالمت آمیز ایران در سیاست جهانی دانست؛ فرآیندی که 
به گونه ای اجتناب ناپذیر می توانــد در روابط   آمریکا و اروپا 
تاثیرگذار باشــد. اگرچه اروپا تاکنــون تضمین های الزم را 
برای همکاری در شرایط پرمخاطره نداده اما تشکیل گروه 
اقدام ایران را باید به عنوان بخش دیگری از سازوکارهایی 
دانســت که زمینه الزم برای فشارهای بیشــتر در ارتباط با 
سیاست های منطقه ای ایران را فراهم می کند. به طورکلی، 
گروه اقدام ایران و برایان هوک از سیاست کنترل نهادهای 
اقتصادی و شرکت های چندملیتی بهره گرفته و تالش دارند 
تا در ماه های بعد از نوامبر 2018 درآمدهای اقتصادی ایران 
را کاهش دهند. چنین سیاستی را می توان به عنوان بخشی 
از سازوکارهای مربوط به محدودســازی قدرت ایران برای 
تغییر در الگوی رفتار سیاسی،  منطقه ای و راهبردی دانست.

محور اصلی هرگونه معامله در نگرش ترامپ را باید چانه زنی از موضع قدرت دانست. ترامپ به این موضوع اشاره دارد 
که ایاالت متحده به عنوان کدخدای نظام جهانی از قدرت الزم برای اعمال دیپلماسی اجبار برخوردار است. بنابراین 
ترامپ درصدد خواهد بود تا زمینه های الزم برای افزایش فشار روانی بر ایران را فراهم آورد. سیاست اصلی ترامپ آن 
است که موقعیت کنترل نهادهای راهبردی و تاسیسات هسته ای ایران از طریق آژانس بین المللی انرژی اتمی و در 

چارچوب پروتکل الحاقی را به حداکثر خود برساند
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بی اثری گروه اقدام ایران
جامعه جهانی در زمینه تحریم سراسری علیه ایران قانع نشده است

خروج یکجانبه آمریکا از برجام، ظاهرا فاز اول اقدامات 
ضدایرانی تیم ترامپ در آمریکا محسوب می شود؛ چرا که 
پس از آن شاهد بازگشت فاز اول تحریم ها هستیم و اکنون 
نیز بحث تشــکیل گروه اقدام ایران به ریاست برایان هوک 
مطرح شده است. تشکیل این گروه از پیش تر در دستور کار 
کاخ سفید بوده و مهم  ترین وظیفه این گروه نیز آن است که 
عدم همراهی دیگر کشورها با تهران را در تحریم ها و فشار 
پیگیری کند. این گروه در این راستا تالش دارد تا کشورهای 
جهان را ترغیب و بعضا تهدید کند که از روابط با ایران دست 

کشیده تا اجماعی جهانی را علیه تهران سامان دهد. 
البته باید این نکته را در نظرگرفت که تشــکیل گروه 
اقدام ایران اتفاق غیرمنتظر ه  ای نبود. طی سالیان گذشته 
همواره برنامه هایی مشابه در دستور کار ایاالت متحده بوده 
اســت. اگر بخواهیم در مقام مقایســه یک مورد را بررسی 
کنیم، در دولت اول باراک اوباما و در زمان حضور هیالری 
کلینتون در ســمت وزارت امورخارجه آمریــکا، دولت این 
کشــور تصمیم به ایجاد ســفارت مجازی ایران گرفت که 
مرکز اصلی آن در امارات قرار داشــت، در آن زمان، دولت 
آمریکا با تغییر رویکرد خود نسبت به ایران تالش کرد ارتباط 
نزدیک تــری را با جامعه ایــران برقرار کند. ایــن اتفاق رخ 
نداد و به اندازه ای که تصور می شــد، سفارت مجازی موثر 
واقع نشد و کارآمد نبود. از همین رو به نظر می رسد برنامه و 
رویکرد جدید دولت دونالد ترامپ هم دچار چنین سرنوشتی 
خواهد شد. البته چنین اتفاقی ضرورتا به دلیل آن نخواهد 
بود که ایران در برابر تحریم ها آسیب پذیر هست یا نیست یا 
توان مقاومت در برابر این فشارها را دارد یا خیر، بلکه به این 
دلیل است که جامعه جهانی در این زمینه با ایاالت متحده 
برای یک تحریم سراســری علیه ایران قانع نشــده است. 
طبق قطعنامه ٢٢٣١ ســازمان ملل متحد، تمامی کشورها 
ملزم شده اند که از اعمال تحریم های هسته ای علیه ایران 
خودداری کنند و اجرای قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل 
یکی از اصول حقوق بین الملل است، از همین رو کشورها 
از تحریم های ایــاالت متحده تبعیت نمی کننــد. در حال 
حاضر دور از انتظار است که هیات های دیپلماتیک ایاالت 
متحده در قالب گروه اقدام ایران بتوانند دستاوردی بیش از 
آن چیزی که تاکنون به دست آورده اند داشته باشند. از این 
جهت می توان گفت که به نظر نمی رســد که این کارگروه 
بتواند تحولی اساســی در وضع موجود ایجاد کند. البته در 
پاسخ به انتظارات حامیان ضدبرجامی دونالد ترامپ که هم 
در داخل و هم در خارج از ایاالت متحده هســتند، ضرورت 
داشت که آمریکا دست به یک اقدام عملی بزند تا نشان دهد 
به موازات بازگشت تحریم ها اقداماتی برای جلب حمایت 
عمومی از این اقدام دولت آمریکا در حال انجام اســت. به 
جز این موضوع بعید به نظر می رسد که این کارگروه بتواند 
نقش موثرتری را در روابط خصمانه و بسیار متالطم با ایران 
ایجاد کند. همچنین پیگیری گفت وگوهای غیرهسته ای 
درباره ایران همواره بخشــی از راهبرد اصلی دولت آمریکا 
حتی در دولت های پیشین این کشور بوده است و در قالب 
چنین راهبردی همواره چهره هایی از سوی واشنگتن درحال 
رایزنی با کشورهای مختلف درباره ایران بوده اند؛ اما اتفاقی 
که اینک افتاده، این است که تشکیل چنین گروهی بیشتر 

وجه تبلیغاتی دارد و می کوشــد با نشــان دادن عزم و اراده 
جدی دولت آمریکا بر افکار عمومی تأثیرگذار باشــد. یعنی 
این طور نیست که تصور کنیم وظایف جدیدی به این گروه 

محول شده است.
در رابطه با انتخاب برایان هوک برای این پســت نیز 
پرسش هایی مطرح است مبنی بر اینکه چرا فردی که سابقه 
مخالفت با ترامپ را درکارنامه خود دارد به عنوان مســئول 
گروه اقدام ایران انتخاب شده است؟ درباره سابقه این فرد 
باید گفت برایان هوک در سابقه همکاری خود با دولت ترامپ 
فراز و فرودهای فراوانی را طی کرده است. در زمان انتخابات 
ریاســت جمهوری از منتقدین ترامپ بود امــا بعد به عنوان 
رئیس بخش سیاســت گذاری وزارت امور خارجه آمریکا از 
سوی تیلرسون انتخاب شد. اگرچه حضور هوک در ابتدا با 
مخالفت های ترامپ مواجه بود اما تیلرسون توانست ترامپ 
را برای حضور هوک قانع کند. مســاله اینجاست که هوک 

از جمله اشخاصی است که در ساختار بوروکراتیک آمریکا 
به عنوان کارمنــد حرفه ای مطرح اســت. در آمریکا برخی 
مقامات سیاسی و دولتی به واسطه روابط سیاسی و نزدیک با 
رئیس جمهور یا حمایت مالی از او سمتی را دریافت کرده اند 
اما برخی هم بــا تغییر دولت ها کماکان در ســاختار حضور 
دارند. هوک هم از جمله همین افرادی است که در ساختار 
و بدنه وزارت امور خارجه آمریکا جای دارد و با آمدن و رفتن 
دولت ها، جناح ها و احزاب تغییری در جایگاه او ایجاد نشده 
اســت. البته این افراد باید قابلیت انطباق با سیاست های 
کالن هر دولت و جناح را داشــته باشند. شاید هوک بیشتر 
با تیلرســون هم نظر بود امــا او می تواند مواضــع پمپئو را 
هم تامین کنــد. لذا هــوک علی رغم انتقاد خــود به برخی 
سیاست های ترامپ و مخالفت با خروج از برجام این توانایی 
را دارد که برنامه های گروه اقدام ایران را در خصوص فشار 
بر تهران عملی کند. از دیگر سو انتخاب هوک به این سمت، 

نشان از اعتماد دولت ترامپ و شخص پمپئو به وی دارد.
این در حالی است که اکنون این پرسش مطرح است 
که آیا واشنگتن موافق به اجماع ســازی علیه ایران خواهد 
شد یا بالعکس، تالش های اروپا موجب کاهش فشارهای 
ایاالت متحده بر ایران می شود؟ در پاسخ به این پرسش باید 
از دو منظر نگاه کرد. در بحث حکومتی و حاکمیتی، اتحادیه 
اروپا در باالترین سطح، حمایت خود را از برجام اعالم کرده 
و حتی بریتانیا که روابط ویژه با آمریکا دارد به درخواســتی 
که توسط ســفیر ایاالت متحده در این کشــور مطرح شد 

مبنی بر حمایت لندن از موضع واشنگتن در خروج از توافق 
هسته ای جواب رد داد. با این وجود تمام شواهد، قرائن و 
اخبار حکایت از آن دارد که شرکت های اروپایی یا بازار ایران 
را ترک کرده اند یا سرمایه گذاری هایشان را کاهش داده اند یا 
اعالم کرده اند که سرمایه گذاری هایشان را کاهش خواهند 
داد. البته انتظــاری جز این نیز نمی رفــت. از روز 8 ماه می 
که دونالد ترامپ خروج آمریــکا از برجام را اعالم کرد، قابل 
پیش بینی بود که شرکت های اروپایی تاب و توان ایستادگی 
در برابر فشارهای آمریکا را نخواهند داشت. فقط این نکته 
را باید درنظر داشــت که بعضا در سیاســت های اعالمی از 
سوی شرکت های اروپایی شاهد تاکید بر خروج از بازار ایران 
هستیم اما تجربه تاریخی نشان داده که در قبال ایران، کوبا 
و کره شمالی، مواردی از نادیده گرفتن تحریم ها وجود دارد؛ 
لذا گرچــه پیچیدگی وضعیت مالی و نگرانــی از تنبیه های 
آمریکا باعث می شود که شرکت ها بیشــتر احتیاط کنند اما 

این همکاری ها به صفر نمی رسد. 
اما برنامه مهم تر و فوری تر این گروه، کاهش فروش 
نفت ایــران به مرز صفــر تــا 4 نوامبر یعنی زمان بازگشــت 
تحریم های ثانویه است. این در شرایطی است که با توجه به 
مسائل ذکر شده، به نظر می رسد علی رغم تمام تهدید هایی 
که آمریکایی ها مطــرح می کنند، امیدی بــه قطع کامل و 

صددرصدی فروش نفت یا همکاری هــای بانکی در قبال 
ایران وجود ندارد. 

در رابطه بــا میــزان مقاومــت اروپایی هــا در مقابل 
سختگیری ها و فشارهای آمریکا نیز می توان گفت آنها فعال 
در مرحله اول نشان داده اند که اتفاق خاصی نمی افتد و بسته 
پیشنهادی هم الاقل در افکار عمومی به حاشیه رانده شده 
است. درواقع ایران ابراز نارضایتی کرده و به نظر می رسد که 
اروپا بیش از آنچه در بسته  پیشنهادی شان پیشنهاد داده اند، 

نمی تواند قدم های بزرگتری بردارد. 
البته اصل ماجــرا از 4 نوامبر به بعد اســت؛ یعنی باید 
تحریم های نفتی و بانکی علیه ایران بازگردد تا در آن مقطع 
مشخص شود که آیا ایاالت متحده عزم و اراده جدی برای 
عمل کردن به تهدیداتش دارد یا خیر. بــه عنوان مثال آیا 
واشنگتن می تواند شرکت ها و بانک های دولتی چین را به 
دلیل همکاری با ایران تحریم کند یا شــرکت ها و نهادهای 
دولتی اروپایی را در مقابل همکاری با ایران مجازات خواهد 
کرد یا خیر؟ همچنین این مساله مطرح است که آیا در نهایت 
آمریکا به اعمال تخفیف هایی برای طرف های مختلف تن 
خواهد داد یا اینکه به صورت سختگیرانه تحریم ها را علیه 
ایران و کشورهایی که آن را اجرا نمی کنند، اتخاذ و عملیاتی 
خواهد کرد؟ لذا با گذشــت چنــد هفته از تاریــخ 4 نوامبر و 
بازگشــت دور دوم تحریم هــای آمریکا می تــوان ارزیابی 
بهتری از عملکرد دیگر کشورها در مقابل ایران یا حتی میزان 

سختگیری آمریکا ارائه داد. 

امیرعلی ابوالفتح

کارشناس مسائل آمریکا

یادداشت
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بینالملل

فاز جدید جنگ اقتصادی

امکان ایجاد پیمان پولی جدید برای مبادله غیردالری وجود دارد؟

مثلث  |  شماره 50410



پس از افت ارزش لیر ترکیه در برابر دالر ایاالت متحده 
آمریکا که تا حد زیادی به دلیل تنش در روابط سیاســی دو 
کشور بوده است، ترکیه نیز به دنبال ایجاد یک پیمان پولی 
برای مبادله غیردالری با طرف های تجاری خود است. از 
زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ، اقتصاد و سیاست جهان 
دچار دگرگونی های شگرفی شــد؛ جنگ تجاری آمریکا با 
شرکای عمده تجاری خود، خروج یکطرفه آمریکا از برجام، 
خروج آمریــکا از معاهده پاریس و اکنون گســترش دامنه 
جنگ تجاری به کشورهایی مانند ترکیه و روسیه. نخستین 
پیامد این تحوالت، اتمام بازی رهبر- پیرو در تجارت جهانی 
اســت که در صورت امکان پذیــری و تحقــق اولین مورد 
موفق، موج جدیدی از پیمان های تجاری-پولی منطقه ای 
و میان منطقه ای را به دنبال خواهد داشت. به نظر می رسد 
که با استقبال چین و روسیه از طرح پیمان پولی ترکیه، این 
روند شروع شده است و در ســایر مناطق از جمله ایران نیز 

دنبال خواهد شد.

پیمانپولیدویاچندجانبه
تراز پرداخت های یک کشــور مجموعــه ای از همۀ 
معامالتی اســت که میان ســاکنان آن کشــور و ساکنان 
همۀ کشورهای جهان واقع می شود. این معامالت شامل 
صــادرات و واردات کاالها، صــادرات و واردات خدمات، 
مخارج توریســم، ســود ســهام و بهرۀ دریافتی از خارج یا 
پرداختی به خارج از کشور و خرید و فروش های دارایی های 
مالی و حقیقی در خارج می شوند. اگرچه تراز پرداخت ها باید 
همیشه جمع صفر داشته باشد اما گاهی اوقات از کسری ها 
یا مازادهای تراز پرداخت ها ســخن می گویند. بانک های 
مرکزی کشورها مقادیری از ذخایر رسمی نگهداری می کنند 
که شامل ارزهای خارجی، ذخایر نگهداری شده در صندوق 
بین المللی پول و موجودی طال هســتند. این ذخایر برای 
اصالح هر گونه کسری یا مازاد خالص که از طرق مختلف 
در حســاب تراز پرداخت هــا رخ می دهد، مورد برداشــت 
قرار می گیرند یا تجدید ذخیره می شوند. در برخی سال ها 
یک کشور باید برای برابری حســاب سرمایه و مالی خود با 
حســاب جاری، پرداخت های خروجی از ذخایر رسمی به 
حساب های سرمایه و مالی خود انجام دهد تا این حساب 
با حســاب جاری برابر شــود. در این ســال ها کسری تراز 
پرداخت ها رخ داده اســت. در برخی سال ها، برای برابری 
حســاب ســرمایه و مالی با حســاب جاری، باید از حساب 
سرمایه و مالی به ذخایر رســمی پول واریز شود. این واریز 
پول به ذخایر رسمی می افزاید. در این حالت گفته می شود 

که مازاد تراز پرداخت ها رخ داده است.
پیمان پولی چندجانبه یکــی از روش های اقتصادی 
برای مقابله با تحریم های تجاری یا غلبه بر ریسک نوسانات 
یک ارز مســلط در مبادالت بین المللی است که به صورت 
توافق میان دو کشور برای پرهیز از استفاده از ارز خارجی 
ثالث برای مبادالت منعقد می شــود. سوآپ ارزی که یکی 
از حالت های چنین پیمان پولی اســت، به صورت توافق 
برای مبادله بــا ارزهای محلی و پرداخت پــول صادرات و 
واردات بر اســاس نرخ های از پیش  تعیین شده ارز شکل 
می گیــرد. در حالــت عادی، اگر دو شــرکت از دو کشــور 
مختلف اقدام به مبادلــه تجاری کنند آنگاه الزم اســت تا 
کشور واردکننده ارز خود را به دالر تبدیل کرده و سپس دالر 
به ارز کشور صادرکننده تبدیل شود؛ در اینجا ریسک نوسان 
ارزش هر دو ارز محلی وجود دارد اما در حالت پیمان پولی، 
واردکننده، با نرخی ثابــت،  ارز محلی الزم را تهیه می کند. 

نیز یک رویکرد جایگزین یا مکمل می تواند باشد. واردات 
از طریق وضع تعرفه های جدید یا ســهمیه بندی واردات، 
وضع مالیات بر بهره و سهم الشراکه ای که سرمایه گذاران 
مالی داخلی از ســرمایه گذاری های خارجی شان دریافت 
می کنند، کاهش خواهد یافت. اما ممکن است که آزادی 
تجاری متقابل به عنوان شرط پیمان پولی باشد که در این 
صورت باید روی همان سیاســت توســعه صادرات تمرکز 
کرد. البته روش دیگر برای ثابت نگه داشتن نرخ ارز کنترل 
و سهمیه بندی ارز است که بدون مدیریت انتظارات داخلی 

و بسترسازی رشد تولید ملی میسر نیست. 

پیمانپولیدرجهانواقعی
مقابلهباتحریموآسانکردتجارت

تحریم بانکی، مالی و تجاری از مهم ترین ابزارهای 
جنگ اقتصادی اســت. برای نمونه، تحریم های ایاالت 
متحده طی دوره 2012-2006 موجب شد تا ایران از بازار 
نفت جهانی، به میزان زیادی خارج شود و امکان دریافت 
پول فروش محدود نفت به برخی از کشورها نیز تا مدت ها 
میســر نباشــد. افزون بر این، قطع اتصال ایران به شبکه 
بانکی بین المللی )ســوئیفت( نیز امکان گشــایش اعتبار 
اســنادی برای بازرگانان ایرانی و در نتیجه تحدید شــدید 
امکان صادرات و واردات را به دنبال داشــت. برای نمونه 
بازرگانان ناچار بودند تا در بســیاری از مــوارد به بانک های 
دیگر کشــورها مبلغی اضافی گاهی در حــد 60 دالر برای 

هر معامله بپردازند تا برای آنها اعتبار اســنادی بگشــایند. 
اما شــرایط کنونی اقتصاد بین المللی به گونه ای است که 
اقتصادهای نوظهوری مانند چین، روسیه و ترکیه نیز هدف 
جنگ تجاری قرار گرفته اند و انگیــزه پیمان های پولی دو 
یا چندجانبه برای مقابله با جنگ تجاری، مالی واقتصادی 
آمریکا با کشورهای نوظهور، اروپا، کانادا، مکزیک و ایران 

به شدت افزایش یافته است. 
تبدیل جنگ تجــاری آمریکا با کشــورهای مختلف 
به فرصــت مقابله ایــران با تحریم هــای آن علیــه خود، 
تا حد زیادی به پیش دســتی ایــران و ابتــکار عمل آن در 
ایجــاد اتحادهای غیــردالری با کشــورهای طرف جنگ 
تجاری آمریکا برمی گــردد. مهم ترین فرصت برای مقابله 
با تحریم های آمریکا برای ایــران، نیاز عمده چین به نفت 
ایران، پروژه جاده ابریشــم چین و نقش ایــران به عنوان 
یک کریدور مستقیم هوایی به سمت بازارهای شرق اروپا 
برای چین و سایر کشورهای شــرق آسیاست. ترکیه نیز به 
نفت ایران نیاز دارد و با توجه به عزم اردوغان برای مقابله با 
فشارهای آمریکا، فرصت ایجاد یک اتحاد غیردالری برای 

مبادالت نفتی و غیرنفتی در میان سه کشور وجود دارد.
به طور کلی، هر زمــان که ارزش ارزهــای قدرتمند 
به خاطر مســائل بین المللی مانند تنش بین کره شــمالی 
و ایاالت متحده آمریکا، دچار نوســان شــدید شود، آنگاه 

رضا مجیدزاده 

پژوهشگر اقتصادی سیاسی توسعه

پیمان پولــی چندجانبه یکی از روش هــای اقتصادی 
برای مقابله بــا تحریم های تجاری یا غلبه بر ریســک 
نوسانات یک ارز مسلط در مبادالت بین المللی است که 
به صورت توافق میان دو کشور برای پرهیز از استفاده 
از ارز خارجی ثالث برای مبادالت منعقد می شود. سوآپ 
ارزی که یکی از حالت های چنین پیمان پولی است، به 
صورت توافق برای مبادله با ارزهای محلی و پرداخت 
پول صــادرات و واردات بر اســاس نرخ های از پیش 

 تعیین شده ارز شکل می گیرد

در این صورت، ریسک نوسان ارز و هزینه استقراض پول 
کاهش پیدا می کند.

اجــرای پیمــان پولی بر عهــده بانک هــای مرکزی 
کشورهای طرف توافق است که بر اساس روش معمول، 
بانک مرکزی هر کشــور، بر پایه ارز محلی کشور دیگر، در 
بانک مرکزی آن کشور یک حساب ارز محلی )مثال افتتاح 
حساب ریالی توســط بانک ترکیه در بانک مرکزی ایران و 
برعکس( می گشاید. هر دو بانک باید نسبت ارزهای محلی 
را برای دوره مالی مورد توافق، تضمین کننــد و ارزها را به 
قیمت توافقی خریداری بکنند. بدین ســان، شرکت های 
واردکننده هر یک از کشــورها ســفارش خود را به شــرکت 
صادرکننده کشور دیگر داده و بر اساس پیش فاکتور مبتنی 
بر ارز محلی کشــور صادرکننده، ارز محلی خود را به مبلغی 
معادل ارز محلی شرکت صادرکننده به حساب بانک تجاری 
خود واریز می کند و بانک مرکزی کشور واردکننده، مبلغ را به 
ارز محلی کشور صادرکننده تضمین می کند. اما نکته مهم 
در پیمان پولی، تضمین نرخ ثابت ارز دو کشــور بر اساس 
یک ارز مستحکم ثالث )مثال یورو( یا یک نرخ ثابت تبدیل 
برای دوره مالی مورد توافق است. به عبارت دیگر، پیمان 
پولی تنها کارکرد پرداخت برای مبادالت را پوشش می دهد 
و چالش اصلی به کارکــرد محاســبه ارزش و ذخیره ارزش 
مبادالت مربوط می شود. برای نمونه در پیمان های دوجانبه 
اتحادیه اروپا با کشورهای اروپایی غیرعضو یا کشورهای 
دیگری مانند مکزیک، شرایط نوسان در تراز پرداخت ها یا 
نوســان ارزش ارزها و پیش بینی ابزارهایی برای دوره های 

بازپرداخت و حفظ ارزش همواره در نظر گرفته می شود. 
اما دســتیابی به پیمان پولی دوجانبــه و اجرای آن با 
چالش های زیادی همراه است. برای نمونه، بانک مرکزی 
اروپا به میزان زیادی مستقل از ســاختار سیاسی اتحادیه 
اروپا فعالیت دارد و با بانک های آمریکایی ارتباط نزدیکی 
دارد که احتمال تن دادن آن به مبــادالت منجر به تحریم 
و مجازات از طــرف آمریــکا را می کاهد. افــزون بر این، 
ساختار اقتصادی و تجاری اتحادیه اروپا به گونه ای است 
که همواره صادرات آن بر وارداتش می چربد و این مساله 
یعنی مازاد حســاب تجاری این اتحادیــه می تواند توان یا 
میل بانک مرکزی اروپا برای عرضه یورو به جهان را تحت 

تاثیر قرار دهد. 
تغییر در نرخ بهرۀ نســبی بین دو کشــور، سفته بازی 
روی ارز یعنی خرید یا فروش ارز با انتظار شتاب بیشتر رشد 
اقتصادی یک کشور به کشــور دیگر یا تحریک انتظارات 
روانی به ســمت افزایش ارز و تغییر در ســطح قیمت های 
نسبی در دو کشور نیز می توانند بسترساز فشار برای تغییرات 
نرخ ارز دو کشــور طــرف پیمان پولی باشــند کــه باید در 
توافق های پولی دو یا چندجانبه لحاظ شود. یک راه برای 
ثابت نگه داشتن نرخ ارز، دستکاری بازار در قالب استفاده 
از ذخایر رسمی است. اما دولت ها چنین ذخیره ای را از کجا 
می آورند؟ مازاد تراز پرداخت ها؛ در گذشــته، اســتفاده از 
طال به عنوان پول بین المللی برای نگهداری ذخایر رسمی 
از جمله چنین ابزارهایی هســتند. در واقع چالش اساسی 
این اســت که مقدار ذخایر و طال بــرای افزایش عرضه به 
میزان کافی وجود داشته باشد. اگر مازادها و کسری ها کم 
و بیش به صورت تصادفی و با اندازه های یکسان رخ دهند، 
مشکلی پیش نخواهد آمد اما در صورت تفاوت در نرخ های 
تورم )مثال تورم شدید در یک کشور در عین ثبات تورمی در 
کشور دیگر( ممکن است تا پیش بینی سیاست های پولی 
در داخل کشور و انضباط مالی مهم ترین شرط کارایی پیمان 
پولی دو یا چندجانبه باشد تا باعث تحمیل شرایط زیان آور 
در پیمان ها نشود. یک کشــور برای ثابت نگه داشتن نرخ 
ارز می تواند به طور مستقیم جریان تجارت و مالیه را کنترل 
کند. سیاست تشویق تولید ملی و صادرات، یک سیاست 
مناسب برای مقابله با چنین چالشی است. کاهش واردات 

یادداشت
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جایگزینی دالر در مبادالت بین المللی، خواه در قالب 
یک ارز قدرتمند جایگزین مانند یورو، خواه در قالب اتکا به 
ارز طرف تجاری، نیازمند تقویت و اصالح سیســتم بانکی 
کشور به سمت استانداردهای بین المللی است تا در آینده، 
بانک های ایرانی نیــز بتوانند به عنــوان بانک های حامی 
مبادالت بین المللی کشور، نقش سازنده ایفا کنند. ساختار 
سرمایه، مدیریت بانک ها، سیستم های مدیریت ریسک و 
بازاریابی از مهم ترین اصالحاتی است که باید در بانکداری 

ایران صورت پذیرد.
درمجموع برای جایگزینی دالر در مبادالت بین المللی 
می توان دو رویکرد کلی را در پیــش گرفت؛ اولین رویکرد 
به صورت توافق با شرکای تجاری برای انجام مبادالت در 
قالب یک ارز قدرتمند بین المللی مانند یورو و دومین رویکرد 
نیز به شکل ساماندهی داد و ستد در قالب ارز کشور طرف 
معامله )مثال یوآن چین یا روپیه هند( اســت. همچنان که 
پیش از این، کشــورهای عضو گروه بریکس، جایگزینی 
دالر در مبــادالت بین المللــی را به خوبی تجربــه کرده اند 
و روســیه نیز در زمینه اتکا بــه روبل در مبــادالت با ایران، 
تمایل نشان داده اســت. جریان گفت وگوی بین ترامپ و 
پوتین در هلسینکی نشان داد که ولو با وزن کمتر نسبت به 
دیگر کشورها امکان طرح ریزی رژیم مبادالت بین المللی 
غیــردالری و دورزدن تحریم هــای آمریــکا با روســیه نیز 
وجود دارد. اما درباره کشورهای اتحادیه اروپا چالش های 
گســترده ای پیش روی ایران قرار دارد. برای نمونه بانک 
مرکزی اروپا از نظر تصمیم گیری درباره سیاست های خود 
تا حدی زیادی به صورت مســتقل عمل می کند و تجارت 
700 میلیارد دالری این قاره با آمریکا با وجود جنگ تجاری، 
به حدی است که شرکت های اروپایی برای انجام مبادله با 
ایران بــا چالش های جدی رویارو هســتند. اگرچه در حال 
حاضر بهترین فرصت می تواند ابتکار عمل تشــکیل یک 
اتحاد فرامنطقه ای برای تجارت غیردالری باشد که ترغیب 
کشــورهای مختلف برای حضور در چنین پیمانی، نیازمند 
پیشنهاد امتیازات باالیی همچون ارائه امتیاز تجارت آزاد 
است. البته امکان ســازماندهی و حفظ چنین اتحادهایی 
بسیار اندک است و به تالش مستمر نیاز دارد، از جمله اینکه 
جنبشــی مانند جنبش عدم تعهد که ساختاری تقریبا مشابه 
در عرصه سیاست جهانی داشــت، کارایی چندانی از خود 
نشــان نداد. با این وجود، تایید عضویت ایران در آسه آن 
نشان داد که ســازمان های منطقه ای موجود نیز پتانسیل 
کمک به ایران برای مقابله با تحریم های آمریکا را می توانند 
فراهم سازند. برای مقابله با تحریم های آمریکا، انعقاد یک 
پیمان همکاری غیردالری دوجانبه بین ایران-ترکیه و ایران-

چین و حتی ایران-چین-روســیه و ترکیه بسیار محتمل تر 
اســت چون ترکیه نیــز در موقعیتی مشــابه با ایــران قرار 
گرفته است و این موقعیت دو به دو می تواند به یک مثلث 
همکاری نیز تبدیل شــود. افزون بر ایــن، تصویب نهایی 
FATF و تایید آن توسط شورای نگهبان نیز از دیگر اقدامات 
پیش دســتانه مناســب بود که امکان همکاری با اتحادیه 
 اروپا بــرای طرح ریزی روش های مبادلــه ای غیردالری را 

افزایش داده  است.

کشــورهای جهان به ســمت جایگزینــی دالر در مبادالت 
بین المللی خــود، رغبت بیشــتری پیدا خواهنــد کرد، به 
خصوص اقتصادهــای نوظهور بریکس که برای کســب 
جایــگاه باالتر در اقتصــاد جهانی تــالش می کنند، برای 
اســتقرار ارزهای خــود در مبــادالت بین المللــی، انگیزه 
باالتری دارند و وابستگی رشــد اقتصادی این کشورها به 
منابع نفت خام، عامل محرک دیگری در نگاه مثبت آنها به 
سمت جایگزینی دالر در مبادالت بین المللی با ارز خودشان 

می تواند باشد. 
تنش سیاســی بین ترکیه و آمریکا باعث شــده که با 
افت ارزش لیر ترکیه، این کشــور نیز بــه جرگه متقاضیان 
پیمان پولی دو یا چندجانبه بپیوندند. این وضعیت با ساختار 
منافع چین و روسیه در آسیا و اروپا سازگاری باالیی دارد. از 
همین رو اســت که چین در مقام بزرگترین واردکننده نفت 
خام، سودای راه اندازی یک بازار آتی ها برای قراردادهای 
معامله نفت خام بر مبنای یوآن را در سر می پروراند. ترکیه 
نیز واردکننده نفت خام است و میلی به تن دادن به خواسته 
آمریکا مبنی بر قطع واردات نفت از ایران نشان نداده است. 
از این رو، بســتر یک پیمان چندجانبه پولی برای مبادالت 
تجاری )از جمله نفت( وجود دارد که با پیوستن کشورهای 
دیگری می توانــد به یک پیمــان بلندمدت تبدیل شــود. 
اهمیت چنین توافقی برای چین این است که در دوره های 
تقویت دالر در بازارهای جهانــی، اقتصادهای نوظهوری 
مانند چین دچار افت می شــوند و برعکس. بنابراین برای 
اقتصادهای بریکس، به طور خاص، در کنار اقتصادهای 
دیگر مانند ایران کــه با تحریم های بین المللی دســت به 
گریبان هستند، پایه ریزی توافق های دو یا چندجانبه پولی 

به صرفه خواهد بود. 
در فروردین سال جاری، بانک مرکزی ایران با ترکیه 
یک پیمــان پولی دوجانبه )ســوآپ ارزی(  انعقــاد کرد که 
هدف کمک به گشایش اعتبارات اســنادی تجار ایرانی را 
دنبال می کرد. این پیمــان پولی می تواند به معنای امکان 
دستیابی به پیمانی گسترده تر در میان ایران و کشورهای 

بریکس باشد. 
البته به دلیل اینکه بانک های اروپایی، روابط مالی- 
تجاری گســترده ای با بانک های آمریکایی دارند، تمایل 
بیشــتر کشــورهای اروپایی برای جایگزینی دالر، کمتر از 
اقتصادهای بریکس خواهد بود. بنابراین، جایگزینی دالر، 
به معنای کاهش تعداد کشورهایی است که می توان با آنها 
مبادالت بین المللی انجــام داد. در چنین مواردی، اتکا به 
سیستم تهاتری تجارت بین المللی می تواند تا حدی راهگشا 
باشد. اما در زمینه نفت، چون قیمت گذاری و فروش نفت 
توسط کشورهای اوپک و غیراوپک، بر مبنای دالر انجام 
می پذیرد، جایگزینی ارزی غیر از دالر در مبادالت نفتی، به 
راحتی میسر نیســت و نیازمند رایزنی در سطح اوپک است 
که با توجــه به هزینه فرصــت باالی همکاری در شــرایط 
کنونی این سازمان و وجود صادرکنندگان نفت خام بیرون از 
اوپک، گزینه چندان محتملی به نظر نمی رسد و در صورت 
نیاز به جایگزینی دالر در مبادالت نفتی می توان به مبادالت 

تهاتری نفت با کاال، روی آورد.
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مدیرعامل موسسه مطالعات 
بین المللی چشم انداز ابرار نوین

درمجموع برای جایگزینی دالر در مبادالت بین المللــی می توان دو رویکرد کلی را در پیش گرفــت؛ اولین رویکرد به 
صورت توافق با شرکای تجاری برای انجام مبادالت در قالب یک ارز قدرتمند بین المللی مانند یورو و دومین رویکرد نیز 
به شکل ساماندهی داد و ستد در قالب ارز کشور طرف معامله )مثال یوآن چین یا روپیه هند( است. همچنانکه پیش از 
این، کشورهای عضو گروه بریکس، جایگزینی دالر در مبادالت بین المللی را به خوبی تجربه کرده اند و روسیه نیز در 

زمینه اتکا به روبل در مبادالت با ایران، تمایل نشان داده است

طی روزها و هفته های گذشــته اختالفات بین ترکیه 
و آمریکا شدت گرفته است؛  تا پیش از این دو کشور فقط 
در حد لفظی اختالفات خود را ابراز می کردند اما هم اکنون 
ترکیه و آمریکا به صورت عملی رودرروی یکدیگر ایستاده  اند 
و احتمااًل این روند دو کشور را به سمت تصمیمات اقتصادی 
پرخطر سوق خواهد داد. این مساله همزمان با آغاز اعمال 
تحریم هــای آمریکا علیه ایــران انجام می شــود که البته 
اتحادیه اروپا به عنوان یکی از اصلی ترین متحدین آمریکا 
در جهان به شدت با این روند هم مخالف است. در این بین 
ترکیه می خواهد روسیه و ایران را که آنها نیز توسط آمریکا 
تحریم شــده اند با خود همراه کند. اردوغان هفته گذشته 
طی سخنانی گفت که این کشور در حال آماده سازی شرایط 
برای مبادله با دیگر کشــورها به خصوص روســیه، چین، 
ایران و اوکراین به ارزهای ملی خود اســت. وی می گوید 
دلیل این تصمیم این اســت که ترکیه بیشــترین مبادالت 
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تجاری خود را با این کشورها دارد. وزیر امور خارجه روسیه 
با واکنش مثبت به اظهارات اردوغان پس از دیدار با همتای 
ترک خود تأکید کرد که موضوع اســتفاده از ارزهای ملی و 
حذف دالر در مبادالت بین مســکو و آنکارا سال هاست که 
مورد توجه اســت. الوروف گفت: »بــا اطمینان می گویم 
که اقدام آمریــکا در سوءاســتفاده از دالر و جایگاه این ارز 
به عنوان ارز مرجع حساب ذخیره ارزی کشورها به کاهش 
ارزش آن و فروپاشی سلطه آن در بازار جهانی منجر خواهد 
شد.« باید گفت کشورهایی نظیر روسیه، ترکیه و ایران از 
چند جهت از ســقوط ارزش دالر یا فروپاشی سلطه آن نفع 
خواهند برد که از جمله دالیــل آن می توان به از بین رفتن 
تأثیر تحریم ها و همچنین تضعیف دالر به عنوان ســمبل 
قدرت اقتصادی دولت آمریکا اشــاره کرد. تا پیش از این 
هیچ کشوری نبود که در حوزه اقتصادی و سیاسی، قدرتی 
تقریبًا معادل آمریکا داشته باشــد، اما حاال که چین نیز به 
یک قدرت اقتصادی هم تراز آمریکا بدل شده و هم از نظر 
حجم اقتصادی و هم از نظر صــادرات می تواند با آمریکا 
رقابت کند، سیاست به چالش کشیدن جایگاه دالر از سوی 

یک محور اقتصادی جدید جان تازه ای گرفته است.
آمریکا به عنوان یــک قدرت اقتصــادی و امنیتی و 
نظامی در دنیا نقش مهمی در تحوالت جهانی بعد از پایان 

جنگ جهانی دوم  ایفا می کند. 
توسعه اقتصاد آمریکا به همراه توسعه قدرت نظامی 
آن کشور و ضعف کشــورهای اروپایی بعد از جنگ جهانی 
دوم موجب شــد که این کشــورها به صورت مســتقیم به 
قدرت نظامی و اقتصادی آمریکا متکی باشند و این امر در 
دهه های گذشته به بهانه های مختلف حفظ شده است. تا 
اوایل دهه 90 مبارزه با کمونیسم و شوروی سابق  بهانه ای 
برای فریب افکار عمومــی مردم جهــان در قبول رهبری 
آمریکا بود و بعد از فروپاشــی شوروی سابق، آمریکا جهت 

حفظ هژمونی اقتصادی، امنیتی و نظامــی خود، مبارزه با 
گروه های خودساخته رادیکال و وهابی را به عنوان هدف 
مبارزه معرفی کرد و خــود را پرچمدار مبارزه با تروریســم و 

افراطی گرایی اسالمی به دنیا تحمیل کرد.
با توجه به وابستگی 70 ساله کشــورهای اروپایی به 
اقتصاد و قدرت نظامی آمریکا ایــن فرصتی برای مقامات 
کاخ ســفید در گروکشــی آنها در منازعات و سیاست های 

آمریکا علیه کشورهای دیگر به شمار می رود.
همچنین با ورود دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور 
جدید آمریکا به کاخ سفید  این سیاست های خصمانه آمریکا 
افزایش یافته اســت که این موضوع را باید در شخصیت و 

آرزوهای ترامپ جست وجو کرد.
در چنین وضعیتی آمریکا بیشتر از گذشته  و برخالف 
روال قبلــی، بیشــترین تنش ها را با کشــورهای دوســت 
واشــنگتن شــروع کرده و در واقع یک جنگ ســرد جدید 
بین آمریکا و کشــورهای هم پیمان و دوست آمریکا به راه 

افتاده است .
یکی از موارد ایــن تنش ها سیاســت های تحریمی 
ترامپ علیه ترکیه به بهانه بازداشت یک کشیش آمریکایی 

به اتهام دخالت در کودتای 2016 ترکیه بوده است .
اگر نگاهی به جایگاه و نقش این کشیش آمریکایی 
داشته باشیم، متوجه می شویم که شخص کشیش برانسون 
ارزش ایجاد تشــنج در روابط آمریکا با ترکیه را ندارد، بلکه 
بهانه ای است که آمریکا جهت فشار به ترکیه و تغییر رفتار 
آنکارا در مواضع خود در سوریه نسبت به کردهای سوری و 

روابط با روسیه و ایران از آن سو استفاده می کند. 
آمریکا درصدد تشکیل یک قدرت سیاسی و  نظامی 
کردی در ســوریه مثل کردســتان عراق اســت که ترکیه 
به شدت نگران آن است و مخالفت خود را نیز اعالم کرده 
اســت. مســاله دیگر اینکه توســعه روابط ترکیه، روسیه و 

ایران موجب شده آمریکا خطر گرایش ترکیه به قدرت های 
منطقه ای را درک کند و خریدهای نظامی ترکیه از روســیه 
نیز افزون بر این نگرانی ها شده اســت. از سوی دیگر نیاز 
اقتصاد ترکیه به تجارت با ایــران و همکار ی های نظامی 
ایران و ترکیــه در مبارزه با تروریســم موضوعاتی هســتند 
که مقامــات ترکیه حاضر نیســتند بــه این راحتــی از آنها 
چشم پوشــی کنند؛ چون به صورت مستقیم به امنیت ملی 

ترکیه بستگی دارد.
در چنین فضای سیاسی ملتهبی بین ترکیه و آمریکا، 
اعمال تحریم های اقتصــادی علیه دولــت و مردم ترکیه 
موجب شده که ارزش پول ترکیه نسبت به دالر افول کند و 
یک تورم شــدید در اقتصاد ترکیه ایجاد شود که ادامه این 
روند می تواند موجب فرار ســرمایه گذاران خارجی از ترکیه 
شــود. ترکیه جهت مقابله با فزون خواهی هــای آمریکا و 
تحریم های اعمالی علیه آن کشور، درصدد حذف دالر از 
معامالت خارجی خود برآمده و در این راستا سعی در ایجاد 
یک اتحادیه اقتصادی بین روســیه، چین، ایران و ترکیه 
بدون نیاز به دالر و براساس پول رایج کشورها دارد. این ایده 
در صورت تحقق می تواند یک جبهه جدید جنگ اقتصادی 
را در جهان ایجاد کند؛ اما جهت اجرایی کردن و حصول به 
نتیجه مطلوب راه زیادی در پیش اســت؛ چرا که اوال این 
چهار کشــور به جز ایران حدود 50 درصد از تجارت خود را 
با آمریکا و یا کشــورهای ذی نفوذ آمریکا انجام می دهند؛ 
یعنی با دالر آمریکا معامالت انجام می گیرد و جدا کردن این 

اقتصاد وابسته به آمریکا بسیار سخت است .
دوم اینکه هریک از این کشورها به بهانه های مختلف 
قبال از سوی آمریکا تحریم شــده اند و در تالش جهت رفع 
تحریم های اعمالی هســتند؛ لذا در صورت هرگونه اقدام 
نسنجیده ممکن اســت با انزوای اقتصادی و تحریم های 

جدید مواجه شوند .
سوم مســاله اینکه به دلیل نقش توســعه اقتصادی 
در توسعه سیاســی و امنیت ملی کشــورها در صورت بروز 
بحران های مالی و تورمی همچون ونزوئال، ممکن است 
شاهد شکل گیری بحران موجودیت دولت ها و روبه رو شدن 

دولت ها با ملت ها باشیم.
در چنین وضعیتی تصــور آینده مقابله چهار کشــور 
ایران، ترکیه، روســیه و چین با آمریکا کمی مبهم اســت؛ 
زیرا باوجود اینکه این چهار کشور در رابطه با سیاست های 
خصمانه ترامپ متحد شده اند اما در مورد سایر موضوعات 
سیاســی، امنیتی و نظامی بعضــا متحد آمریکا به شــمار 
می روند. به عنوان مثال ترکیه عضو پیمان ناتو اســت که 
بر اساس مقابله با شوروی سابق و روسیه فعلی ایجاد شده 
است. در این شرایط چطور می شود ترکیه و روسیه شریک 
استراتژیک برای هم باشــد؟ از دیگر ســو ایران کشوری 
است که از سال 1979 که انقالب اسالمی در ایران پیروز 
شد سردمدار مبارزه با اســتکبار جهانی و آمریکا بوده است 
و روابط سیاســی و اقتصادی با آمریکا نــدارد. در حالی که 
سه کشور دیگر در عین رقابت  با آمریکا روابط خود را با این 

کشور حفظ کرده اند.
درچنین شــرایطی به نظر نمی رســد بــه خاطر منافع 
متفاوتی که هر یک از کشــورها با آمریــکا دارند بتوانند به 
یک موضع واحدی با یکدیگر برســند؛ چون هریک از این 
کشورها نگاه و منافع سیاسی، اقتصادی و نظامی متفاوتی 
باهم نســبت به روابط با آمریکا دارنــد و در چنین موقعیتی 
هریک از کشــورها بر اســاس نوع منافع خود سعی در حل 
مسائل خود با آمریکا دارند، بنابراین جمهوری اسالمی ایران 
نیز باید براساس منافع ملی خود در سیاست های مشترک با 
روســیه، چین و ترکیه اقدام کند چون در گذشته ما شاهد 
تکروی های این کشورها در مواجهه با سیاست های آمریکا 
و اروپا بوده ایم  و این کشورها نشــان داده اند که در مواقع 

اضطراری، منافع دوستان را فدای منافع خود می کنند.

یادداشت
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یک پسر 23 ساله در مسیر آقا تختی
حسن یزدانی چگونه به قهرمان محبوب ایرانیان تبدیل شد؟

بهتر است از اظهارنظر علیرضا رضایی درباره حسن 
یزدانی شــروع کنیم؛ نایب قهرمان کشــتی آزاد المپیک 
٢٠٠4 کــه به عنوان مربــی تیم ملی با یزدانــی به صورت 
مستقیم کار کرده، درباره ابعاد فنی و اخالقی این قهرمان 
می گوید: »حسن یزدانی یک جوان رعنا و برومند است که 
در ٢٣ سالگی تمامی افتخارات ممکن برای یک ورزشکار 
را به دست آورده و از نظر فنی کارنامه روشنی دارد. از نظر 
اخالقی هم که این پسر نشان داده نمونه است. حتی من 
برای کشتی گیران جوان مثال می زنم که از یزدانی درس 
بگیرند. از وقتی حسن یک نوجوان بود، او را به یاد دارم و 
تا االن که قهرمان بزرگی شده، کوچک ترین تغییری از نظر 
اخالقی و رفتاری در او ندیده ام.« وی همچنین می افزاید: 
»کبر و غرور برای این کشــتی گیر معنایــی ندارد و همین 
باعث می شــود تا یک الگوی خوب برای جوان ها باشد؛ 
آن هم نه تنها برای کشــتی گیران، بلکه برای ورزشکاران 

تمامی رشته ها. 
جا دارد به خاطــر تربیت چنین قهرمانــی به خانواده 
یزدانی، مربیانش و خودش تبریک بگوییم. در چند  سال 
اخیر، حسن سجایای اخالقی خوبی را که دارد در خودش 
تقویت کــرده و نمونه بارز این مثال اســت کــه می گویند 
»درخت هرچه پربارتر، افتاده تر« البته جوان های دیگری 
هم داریم کــه از نظر اخالقی قابل  تحســین هســتند.« 
رضایی در پایان نیز با اشــاره به بی حاشــیه بــودن یزدانی 
می گوید: »این پســر بااخالق نشان داده ســرباز واقعی 
کشتی کشور است. او هر جا الزم بوده، روی تشک رفته و 
از دستورات کادرفنی اطاعت کرده است. همین که یزدانی 
به فرآیند انتخابی تیم ملی احترام می گذارد، قابل  تحسین 

است. امیدوارم در بحث فنی و اخالقی این جوان پله های 
پیشــرفت را طی کند و به جایگاه های باالتر برســد چون 

لیاقتش را دارد.«

  بار دیگر یزدانی و طال
حسن یزدانی، نابغه  ایرانی کشتی جهان یکبار دیگر با 
سرعت هرچه تمام تر به عنوان قهرمانی و مدال طال دست 

یافت؛ این بار در اندونزی و بازی های آسیایی 2018.
بــا شــروع رقابت هــای کشــتی، کاروان ایــران در 
بازی های آســیایی برخالف همیشــه خیلی زود به مدال 
طالی تورنمنت های بین المللی دســت یافت. این بار به 
وســیله کشــتی گیری که خیلی وقت اســت رقیب ندارد. 
پسر جویباری کشــتی ایران  انگار برای دستیابی به مدال 
طال، عجله دارد و هیچ چیزی هم جز برتری قاطع بر همه 

حریفان، او را راضی نمی  کند.
شهریور ســال گذشته بود که حســن یزدانی به تیتر 
یــک رســانه ها تبدیل شــد. او کــه اولین مــدال خود در 
رقابت هــای جهانــی را ســال 2015 در وزن 70 کیلوگرم 
کســب کرد، در المپیک 2016 بــه وزن 74 کیلوگرم رفت 
و بــه مدال طال رســید. یــل جویبــار در یــک وزن باالتر 
یعنــی در وزن 86 کیلوگــرم به مــدال طال دســت یافت 
 و این آمــاری درخشــان بود کــه کارشناســان درباره اش 

صحبت می کردند.
نکته اما اینجا بود که ســال گذشــته حســن یزدانی 
پس از 1۹ ســال، طالی ٨6 کیلوگرم جهان را برای ایران 
به ارمغان آورد. آخرین مــدال طالی ایران در این وزن به 
مســابقات جهانی 1۹۹8 تهران بازمی گشــت که علیرضا 

حیــدری آن را بر گــردن آویخته بود.حســن یزدانی طی 
ســال های اخیر آن قدر با صالبت کار کرده که مورد توجه 
رسانه های داخلی و خارجی قرار گرفته است. تا آنجا که با 
گذشت چند هفته از پایان رقابت های جهانی کشتی 2017 
در پاریس، همچنان سیل تعریف و تمجیدها از نابغه ایرانی 

ادامه داشت.
حسن یزدانی با کســب مدال طالی جهان و انجام 
کشــتی های هجومی تمام نگاه ها را به ســوی خود جلب 
کرده بود. بنابراین او از ســوی یک ســایت روسی به یک 
تریلی 18 چرخ تشبیه شده بود. به نظر می رسد رسانه های 
روســی عالقه خاصی به دنبــال کــردن فعالیت های این 

کشتی گیر دارند.
حسن یزدانی در سه سال گذشــته توانسته صاحب 
مدال های جهانی شــود و یکی از نکات حائز اهمیت این 
است که وی توانسته هر سال با تغییر وزن به مدال برسد. 
کسب مدال طالی یزدانی در وزن 70 کیلوگرم رقابت های 
جهانــی در ســال 2015 در آمریکا، و کســب مدال های 
طــالی المپیــک و جهــان در دو وزن 74 و 86 کیلوگــرم 
یک رکورد برای این کشــتی گیر محســوب می شود. اما 
نکته مهمی درباره حســن یزدانی وجود دارد که این روزها 
کارشناسان به آن اشــاره می کنند؛ حســن یزدانی پسری 
حریص در کسب پیروزی است، او تمام حریفانش را از سر 
راه بر می دارد و هیچ شانسی برای آن ها باقی نمی  گذارد. 
یزدانی با وجــود اینکه از تکنیــک فنی باالیــی برخوردار 
نیست و کشــتی ســاده ای  می گیرد اما  چیزهایی دارد که 
رقبای او ندارند. حریفان یزدانی قدرت خســتگی ناپذیری 
ندارند، یزدانی برای یک ثانیه نمی  ایســتد و به طور مداوم 
بر حریف فشار وارد می کند. به عنوان مثال در رقابت های 
جهانی حســن یزدانی موفق شــد تمامی حریفان خود را 
زودهنگام شکســت دهد و فقط مقابل والیــف روس با 4 
امتیاز کشــتی اش در 6 دقیقه و در پایان وقــت قانونی به 
اتمام رسید. یزدانی یکی از بهترین نتایج مسابقات جهانی 
را از آن خود کرد جایی که 46 امتیاز از حریفان گرفت و تنها 

 2امتیاز از دست داد.
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  در مسیر تختی شدن؟
حاال حسن یزدانی در رسانه ها و در بین افکار عمومی 
لقب های خاصــی را از آن خود کرده اســت. نابغه، پلنگ 
جویبار و ... اما عده ای معتقدنــد اینها لقب های کوچکی 
برای حسن یزدانی است چون این کشتی گیر جدا از مسائل 
فنی در بعد اخالقی هم گام های بلندی برای اسطوره شدن 
برمی دارد. در این خصوص خیلی ها به رفتارهای محترمانه 
و مودبانه یزدانی در مســابقات انتخابی اشــاره می کنند و 
تاکید می کنند رفتارهایی که از حسن یزدانی در مسابقات 
انتخابی اخیر دیده شــده در کنار قهرمانــی، او را پهلوان 
هم جلوه می دهد؛ جوان ٢٣ ســاله ای که با وجود کسب 
باالترین افتخارات ممکن برای یک ورزشــکار همچنان 
به دور از غرور به کارش ادامه می دهد و آن قدر ســنجیده 
عمل می کند که خیلی هــا از همین حاال تختی شــدن را 
بخشی از سرنوشت این کشــتی گیر برمی  شمرند. هرچند 
همدوره ای های جهان پهلــوان تختی معتقدند هیچ کس 
مثل آقا تختی متولد نمی شــود اما از منــش پهلوانی نابغه 

جویباری هم نمی توان به راحتی گذشت.
موضوعی که همیشه در کشــتی بحث برانگیز است 
برخورد برخی قهرمانان با مسابقات انتخابی است. به نظر 
می رسد برخی کشــتی گیران با یکی، دو مدال المپیک و 
جهانی خودشان را باالتر از سایرین دانسته و معتقدند باید 
بدون هیچ فیلتری در ترکیــب اصلی تیم ملی قرار بگیرند. 
از ســوی دیگر ترس از باختن مقابل کشتی گیران تازه کار 
و جویای نام باعث می شود تا برخی از چهره های نامدار از 
رفتن روی تشــک در چارچوب انتخابی فــرار کنند. با این 
حال حسن یزدانی که در دو ســال اخیر هرگونه افتخاری 
را که بوده کســب کــرده، همــواره بــدون حرف وحدیث 
در انتخابی کشــتی می گیرد. بــه همین دلیل اســت که 
کارشناســان کشــتی درباره یزدانــی می گویند  این پســر 
٢٣ ساله جویباری ترجیح می دهد به جای حرف زدن در عمل 
خودش را ثابت کند. حضور او به صورت منظم در تمرینات 
و شــرکت کردن در مســابقاتی مثل بازی های کشورهای 

اسالمی و قهرمانی آسیا که برخی از کشتی گیران مطرح 
آن را در حد خودشــان نمی دانند، نشان می دهد این نابغه 
جویباری همــواره تابع تصمیمات فدراســیون و کادر فنی 

بوده است.
او در مســابقات انتخابی اخیر تیم ملی کشــتی آزاد 
در وزن ٨6 کیلوگــرم در حالی برابــر حریفانش قرار گرفت 
که تماشــاگران حاضر در ســالن و مخاطبــان تلویزیونی 
انتظار داشــتند مثل همیشــه با نتیجــه عالــی و زودتر از 
به پایان رسیدن زمان مسابقه به کشــتی خاتمه دهد. این 
اتفاق در هیچ کدام از ٣ مبارزه ای که حسن یزدانی داشت، 
رخ نداد. او در نخســتین کشــتی احمد بذری را ٨ بر صفر 
شکست داد؛ در حالی  که به نظر می رســید می تواند قبل 
از پایان زمان مســابقه کار را با گرفتن ٢ امتیاز دیگر تمام 
کند. این اتفــاق در مبارزه یزدانی با کامران قاســمپور هم 
تکرار شد. در نخستین مســابقه این ٢ کشتی گیر، یزدانی 
بعد از دادن یک امتیاز به حریف، در یک دقیقه با حمالتی 
توفانی، ٧ امتیاز گرفت. با اینکه به نظر می رسید قهرمان 
المپیک قبل از پایان ٣ دقیقه اول با رســاندن اختالف به 
١٠ امتیاز کار حریف را یکســره می کند، به شکلی جالب و 
البته عجیب در نگاه اول به حمالتــش پایان داد. یزدانی 
حدود 4 دقیقه با قاســمپور مدارا کرد و درنهایت با نتیجه ٨ 
بر ٢ پیروز شد. این اتفاق در مبارزه دوم یزدانی با قاسمپور 
که حکم فینال را داشــت، باز هم تکرار شد. یزدانی که به 
نظر می رســید تمایل چندانی برای امتیازگرفتن از حریف 
 نــدارد، باز هم با همشــهری خود مــدارا کــرد و 5 بر صفر

 پیروز شد.
بعد از قهرمانی در انتخابی، حسن یزدانی که عالقه 
چندانی به مصاحبه کردن و جلوی دوربین  رفتن نداشت، به 
اصرار خبرنگاران یک دقیقه ای به صحبت پرداخت. از او 
پرسیدند: »به نظر می رســید به خودت زیاد فشار نیاوردی 
و به نوعی هوای رقبای خود را داشــتی.« اما یزدانی این 
مســاله را کتمان کرد و گفت همه توانش را روی تشــک 
گذاشته. او همچنین به جای تعریف از خودش به تمجید 

رقبایش پرداخت و آینده آنها را روشن دانست.

نکته دیگری که یزدانی را به مردی دوست داشــتنی 
تبدیل کرده این اســت که او وقتی مقابل کشــتی گیران 
ایرانی در انتخابی به برتری می رسید، از داور می خواست 
که دست او را به عنوان برنده در پایان کشتی باال نبرد. البته 
این کار طبق قوانین کشتی شدنی نیست و به همین خاطر 
داوران دســت یزدانی را باال می بردنــد. در همین حین، 
یزدانی باز هم ســعی می کرد دســتش را پایین نگه دارد تا 
بار دیگر فروتنی خود را ثابت کند. حسن یزدانی از دوربین 
و مصاحبه کردن با رســانه ها درباره قهرمانی هایش فراری 
اســت با این حال او با مردم و عالقه مندانش رفتار گرمی 
دارد. او پــس از قهرمانــی در انتخابی تیم ملی در ســالن 
شهدای هفتم تیر دور افتخار زد و به ابراز احساسات تمامی 
تماشــاگران که به صورت ویژه از او حمایــت می کردند، 

واکنش نشان داد. 
یزدانی همچنان پسر بی حاشیه خانواده است. او در 
یکی از روســتاهای جویبار و در کنار پــدر و مادرش زندگی 
می کند. فکر مسافرت های خارجی و خودرو های آنچنانی 
حتی به ذهن حسن یزدانی هم خطور نکرده تا او همچنان 
پسر بی حاشیه خانواده بماند. از نظر ظاهری هم می توان 
فهمید که گذر زمــان و اتفاقاتی که در چند  ســال اخیر در 
زندگی ورزشی این پسر جویباری رخ داده، هیچ تغییری در 

مسیر زندگی شخصی اش نداشته است.
یزدانی یکی از کشتی گیرانی است که از نظر اخالقی 
نمونه به حساب می آید. او ســعی می کند با حریفانش چه 
روی تشک و چه بیرون از آن دوستانه برخورد کند. دیدیم 
که با قاسمپور، رقیبش، در فینال به همین شکل رفتار کرد. 
مشخص بود یزدانی نمی خواهد در انتخابی رقبایش را ١٠ 
بر صفر شکست دهد تا روحیه آنها هم پایین نیاید. او از نظر 
فنی و اخالقی قهرمان نمونه ای محسوب می شود. حسن 
یزدانی می تواند مثل تختی باشــد و همان مسیر را برود. 
شاید دیگر کســی مثل تختی متولد نشــود اما یزدانی نیز 
در صورتی که در این مسیر گام بردارد، یک پهلوان بزرگ 
خواهد شد؛ اتفاقی که دور از ذهن نیست. او همین حاال 

هم نشانه های اسطوره شدن را دارد.
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حسن یزدانی جزو کشتی گیرانی است که به نظر من 
کالس فنی باالیی دارد. در طول چند ســال اخیر، حســن 
یزدانی همواره عملکرد خوبی داشــته و موفق شــده روند 
رو به رشدی داشته باشد. این کشــتی گیر به موفقیت های 
بزرگی تا کنون دست پیدا کرده که به نظر من این موفقیت ها 
دالیل روشنی دارد چون او زندگی بسیار سالمی دارد و البته 
در همــه اردوها با مربیــان با تجربه خــود کامال هماهنگ 
است. یزدانی می داند که به خوبی باید از تجربه مربیان خود 
اســتفاده کند. از لحاظ روحی و روانی نیز یک کشــتی گیر 
با کیفیت است. تمرکز باالیی دارد و می داند که چطور باید 
خود را مهیای کشتی گرفتن با حریفانش کند. البته حسن 
یزدانی شانس بزرگی هم آورده که توانسته با مربیان بزرگی 

کار کند.
 به هر حال  اعتقاد دارم که اردوهای خوب و با کیفیتی 
برای کشتی گیران برگزار می شــود و دلیلش هم این است 
که این تیم کادر فنی یکدســت و هماهنگ دارد. در راس 
ایــن کادر فنی، حضور آقای رســول خادم بســیار اهمیت 
دا شــته و به نظرم اهمیت خاصی دارد که خود آقای خادم 
باالی ســر کشــتی گیران هســتند. چون کامال به بحث 
کشتی اشراف دارد و با توجه به تجربیات ارزنده ای که دارد 
به خوبی می تواند این دانش و تجربه را بــه یزدانی و دیگر 
کشــتی گیران منتقل کند. این به عقیده من فرصت خوبی 
است تا کشتی گیران جاه طلب، آنهایی که می خواهند در 
دنیا حرفی برای گفتن داشــته باشــند، از حضور خادم در 

کشتی نهایت بهره را ببرند.
حسن یزدانی اگر چه بارها تغییر وزن داشته و در رده 
جوانان و بزرگســاالن در وزن های مختلفی کشتی گرفته 
است، با این حال موفق شده در وزن های مختلف به خوبی 
کشتی بگیرد و درخشــان ظاهر شــود. با توجه به فیزیک 
خاصی که حســن یزدانی دارد به خوبی می تواند به اوزان 
مختلف بر ود و همان طور با صالبت کشتی بگیرد. دست ها 
و قد بلند  این فرصت را به او می دهد که بتواند شانس خود 
را در وزن های مختلف امتحان کند. ایــن تغییر وزن به او 
کمک هم کرده و هیچ وقت مانعی برای پیشرفت او نشده 

است. اما نکته ای که می خواهم در اینجا به آن اشاره کنم 
این است که موضوع کشتی حاال به بحث دسته چندم برای 
مدیران ورزش کشور ما تبدیل شده است. چرا؟ چون ما هیچ 
وقت یاد نگرفته ایم که قدر داشته های خودمان را بدانیم. 
ما سرمایه بزرگی در ورزش این مملکت داریم که به خودمان 
تعلیق دارد؛ یعنی همین کشــتی. باید این سرمایه را حفظ 
کنیم. ما نمی  گوییم نباید به رشته های دیگر ورزشی اهمیت 
داده شود. نمی  گوییم که باید همه توجه و تمرکز مسئوالن 

به کشتی باشد. نه این منطقی نیست. 
من اعتقاد دارم که باید رشته های دیگر هم پیشرفت 
کنند اما در عین حال باید این کشــتی را هــم حفظ کنیم. 
نه تنها باید کشــتی گیران خودمان را حفظ کنیم بلکه باید 
مربیــان خودمان را هم بــه خوبی حفظ  و آنهــا را از جهات 
مختلف تقویت کنیم. باید مدیران الیق کشتی را هم حفظ 
کنیم و اجازه بدهیم که در کارشان ثبات داشته باشند. شما 
می بینید که در همین مسابقات آسیایی، کشتی سه مدال 
طال کسب می کند. پنجاه درصد کل مدال های تقسیم شده 
در کشتی آزاد نصیب ایران شــده است. این مساله مهمی 
است. شوخی نیســت. کار کمی نیســت. خیلی ارزشمند 
است. سه طال کســب کرده ایم در حالی که کال 6 طال در 
کار بوده. بالغ بر 20 کشور سه مدال دیگر را کسب کرده اند 
اما ایران به تنهایی نصف مدال های طال را از آن خود کرده 
است. خیلی ارزشمند است. شــما می بینید که این کشتی 
در مسابقات مختلف آســیایی و جهانی تا چه حد رنکینگ 
ایران را تغییر داده است. خیلی از مواقع کشتی یک تنه بار 
ورزش کشور را به دوش کشیده است. بعد از این مدال های 
طالیی که بچه هــا گرفته اند مــا تا رده چهــارم بازی های 
آسیایی باال  آمده ایم. این صحبت ها شاید دیگر کلیشه ای 
شده باشد. نمی  دانم مسئوالن ما چرا به اندازه ای که باید به 
کشتی اهمیت نمی  دهند. چه اصراری دارند که به همه چیز 
توجه کنند جز کشتی؟ نمی دانم. به نظرم باید مشکل شان 
با کشــتی را حل کنند. باید با کشــتی آشــتی کنند. کشتی 
وظیفه ندارد که همیشــه طال بگیرد. به هــر حال اتفاقی 
که االن می افتد این اســت که آقایان می گویند به کشتی 
اهمیت نمی  دهیم. به کشتی پول نمی  دهیم. امکاناتی هم 
نمی  دهیم اما کشــتی باید برای ما طال بگیرد. این منطقی 
نیست. این عین بی مهری اســت. همین چند وقت پیش 
آقای حسن یزدانی به این بی مهری ها اعتراض کرده بود. 
ادامه ایــن بی مهری ها و بی توجهی ها باعث می شــود که 

کشتی گیران و قهرمانان ما دلسرد شــوند. همان طور که 
قبال هم قهرمانانی داشته ایم که دلسرد شدند و کنار رفتند. 
منزوی شدند یا مهاجرت کردند. همه اینها به دلیل  برخورد 
مسئوالن اســت؛ برخوردهای ناشایســتی که با قهرمانان 
کشتی مان داشــتیم. یک قهرمان سال های سال زحمت 
می کشــد و به دانش و تجربه باال دســت پیــدا می کند اما 
درست زمانی که می خواهد این تجربه را در اختیار کشتی 
مملکت خودش قرار بدهد ناگهان بــا برخوردهایی مواجه 
می شود که به طور کلی کشتی را کنار می گذارد. این مسائل 
باعث می شود که کشتی ما سرمایه های خودش را یکی پس 
از دیگری از دست خواهد داد. با این حال برایم جالب است 
که عده ای هنوز از پشتوانه سازی صحبت می کنند. از این 
حرف می زنند که چطور باید یزدانی ها داشته باشیم. وقتی 
مســئوالن ما هیچ امکاناتی در اختیار فدراســیون کشتی 
قرار نداده اند و اصال کشــتی را تحویــل نمی  گیرند چگونه 
انتظار داریم که در سال های آینده 10 یزدانی به کشتی این 
مملکت بیاید. خیلی شانس بیاوریم همین حسن یزدانی را از 
دست ندهیم بقیه مسائل پیشکش. این فدراسیون در حال 
حاضر نمی  تواند با فدراسیون دیگر کشورهای جهان رقابت 
کند. چون آنها به تمام معنا سرمایه گذاری می کنند. قبل از 
بازی های آسیایی آقایان می آیند و بودجه کشتی را کاهش 

می دهند. اینها همه درد است. 
با همه اینها بهتر اســت به حســن یزدانی برگردیم. 
عــده ای از بی رقیب بودن حســن یزدانــی می گویند. من 
موافقم اما بایــد تاکید کنم کــه او همین امــروز بی رقیب 
است. دنیای کشــتی هر روز در حال پیشــرفت است. هر 
کشــتی گیر باید برای هــر روز خود برنامه داشــته باشــد. 
یزدانی باید هر روز بهتــر از روز قبل خود باشــد. رقیبان او 
بیکار نمی  نشــینند. رقبــای یزدانی از لحظــه ای که روی 
تشــک باخته اند برنامه ریزی شــان را آغــاز کرده اند تا این 
کشــتی گیر را شکســت بدهند. این یک واقعیت است که 
وقتی شــما قهرمان المپیک یا جهان می شــوید همه دنیا 
بسیج می شود که شما را شکست بدهد. کسی برای بردن 
بازنده ها برنامه ریزی نمی  کند. همه نقشه ها برای برنده ها 
و قهرمانان جهان کشیده می شــود. اگر از یزدانی مراقبت 
نکنیم و اگر خــود او تکنیک هایش را افزایــش ندهد و به 
لحاظ تاکتیکی نتواند پیشــرفت کند اینگونه نیست که تا 
همیشه بی رقیب باقی بماند. یزدانی نباید متوقف شود. باید 
تالش خودش را هر روز بیشــتر کند. وقتی از تالش کردن 
حرف می زنیم شــاید خیلی ها تصوری از تالش در کشتی 
نداشته باشند. کشتی واقعا ورزش سنگینی است. تمرین 
کشتی واقعا نفسگیر است. هر کسی نمی  تواند در کشتی 
 دوام بیــاورد. بنابراین حســن یزدانی بــرای در اوج ماندن 

کار بسیار سختی دارد. 
در پایان مایلم به این نکته اشــاره کنم که خیلی ها به 
این خاطر حسن یزدانی را دوست دارند که حریفان خود را در 
مدت زمانی کوتاه و با نتیجه ای سنگین شکست می دهد اما 
من به شخصه از چیز دیگری لذت می برم. من قبل از اینکه 
از نتایج این کشتی گیر لذت ببرم، از روحیه جنگنده یزدانی 
لذت می برم. آن چیزی که در کشتی یزدانی من را می گیرد 
نوع برخورد او با رقیب است. او اجازه جسورشدن به رقیبش 
را نمی  دهد. جسارت خودش را به هر حریفی دیکته می کند 
چون اساسا روح بردطلبی دارد. می خواهد برنده شود و این 
انگیزه را از همان ثانیه نخست کشتی به رخ می کشد. این 
برای من لذت بخش اســت که ما کشــتی گیری داریم که 
به شدت انگیزه بردن دارد. این جســارت و جنگندگی را او 
به تنهایی نمی  سازد، بلکه یک سری از عوامل دست به دست 
هم می دهند تا او اینگونه روی تشک برود. بنابراین نباید از 
نقش مربیانش غافل شویم. با همه اینها، موفقیت های این 
کشتی گیر را باید قدر بدانیم و به او تبریک بگوییم و البته به 

خودمان ببالیم که چنین کشتی گیر جسوری داریم.

جسارت و جنگندگی؛ رمز موفقیت یزدانی
مسئوالن ورزش کشور باید با کشتی آشتی کنند

مجید خدایی

 مربی کشتی
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حقایقی درباره یک تیچرکچ
چرا شفر در استقالل دچار فراز و نشیب می شود؟

وقتی کارنامه مربیگری شــفر را مرور می کنیم به این 
نتیجه می رسیم که این مربی چه در فوتبال آلمان و چه در 
خارج از فوتبال آلمان همواره در هر ســطحی که کار کرده  
نمره قبولی گرفته است. کارهایی که انجام داده نیز دوگانه 
محسوب می شود؛ یعنی هم معلم است و هم مربی. ما در 
دنیای مربیگری یک تعریف مشخصی داریم که به برخی 
مربیان تیچر کچ می گوییــم و به برخی دیگــر منیجر کچ 
می گوییم. منیجر کچ ها مربیانی هستند که تمام ابزارهای 
کار خودشان را باید از بازار تهیه کنند. مدیریت شان مدیریت 
هزینه اســت؛ خرید می کننــد. مصرف می کننــد. هرگاه 
انتقادی از این مربیان می شــود از روی واکنش های شان 
متوجه می شــویم که اینها منیجر کچ هستند یا تیچر کچ. 
مربیانی که به آنها منیجر کچ می گوییم به محض اینکه به 
مشکلی برخورد می کنند می گویند ما به 5 یا 6 بازیکن دیگر 
در تیم مان نیاز داریم. برخی ها نیــز می گویند 10 بازیکن 
دیگر می خواهیم. حاال در درون زمیــن 11 بازیکن دارند 
اما تاکید می کنند کــه 10 بازیکن دیگر هــم می خواهند. 
بنابرایــن وقتی یک مربــی این خواســته را مطرح می کند 
به این نتیجه می رســیم که این مربی تنها 10 درصد معلم 
است. برخی از این منیجر کچ ها وقتی به بن بست می رسند 
می گویند اجازه بدهید در نیم فصل همه مشــکالت تیم را 
حل خواهم کرد. دلیل این حرف هم روشــن اســت. این 
مربی می خواهد در نیم فصل به بــازار برود و خرید کند. اما 

در مورد شــفر چه باید گفت؟ این مربی منیجر کچ نیست. 
او یک تیچر کچ است. تیچر کچ یعنی مربی ای که باالی 
45 درصد معلم است و نهایتا 60 درصد به بازیکن وابستگی 
دارد. به معنای ساده تر، تیچرکچ یعنی اینکه یک مربی آنچه 
 را نیاز دارد  می تواند به بازیکنــش یاد بدهد. خرید می کند. 
بازیکن جذب می کند اما این طور نیست که سبک خودش 
را فدای خرید بازیکــن کند. تیچر کچ مربی معلم اســت. 
می آموزد. بنابراین همه آنچه  نیاز دارد  لزوما نمی  خرد ، بلکه 
تربیت می کند و می آموزد. شــفر در همه سال هایی که در 
تیم های مختلف کار کرده است، چه در فوتبال آلمان و چه 
در تیم های باشگاهی یا ملی دیگری که شاغل بوده سعی 
کرده است تیچر کچ باشد و البته همین طور بوده. بنابراین 
با این توضیح می دانیم که شفر از لحاظ فنی در کدام دسته 
مربیان قرار می گیرد. در فوتبال ایران آثار تیچر کچ بودن 
بسیار بی رنگ یا کمرنگ شده است و آنچه  حاال به یک مد 
تبدیل شده این است که گاها مربی وقتی از یک تیم می رود 
برخی بازیکنانش را با خود به تیم بعدی اش می برد. در واقع 
این مربیان برخی بازیکنان را مثــل ابزارهایی مهم جابه جا 
می کنند. درست مثل مکانیکی که جعبه ابزارش را همیشه 
با خود همراه دارد؛ این مربیان نیز بازیکنان مدنظر خودشان 
را مثل ابزار کار همراه خود به تیم های مختلف می برند. این 
نشان می دهد که این دســته از مربیان چندان هم حوصله 
استعدادیابی ندارند. فقط می خواهد زودتر پیچ و مهره های 
تیمش را به هــم وصل کند و ماشــین مــورد عالقه اش را 
راه اندازی کند. آنچه  در حــال حاضر در لیگ فوتبال ایران 
می بینیم دقیقا همین توضیحی است که ارائه کردم. اما در 
همین لیگ فوتبال خودمان دو مربی هستند که تیچر کچ 

هستند؛ برانکو ایوانکوویچ و وینفرد شفر.
برانکو چند سالی است که تیچرکچ است. این مربی 

به طور تام و تمام به بازیکن وابســته نیست. وقتی بازیکن 
طبق نقشــه اش حرکت نکند خیلی راحت بازیکــن را کنار 
می گذارد ؛ این یعنی تیچرکچ بودن. همین طور شفر. او نیز 

چنین سبکی دارد.
اما یک ســوال؛ وقتی بــاالی 80 درصــد از مربیان 
مــا منیجر کــچ هســتند و همــه بازیکنــان تعیین کننده و 
سرنوشت ساز فوتبال ما به عدد 40 می رسند چه اتفاقی رخ 
خواهد داد؟ درست است که بیش از 350 بازیکن در لیگ 
ما بازی می کنند امــا همه ما می دانیم که تعــداد بازیکنان 
تاثیرگذار ایــن لیگ تقریبا 40 نفر هســتند. در این صورت 
وقتی همه می خواهند از بازار اســتفاده کننــد و تیچر کچ 
نیســتند چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ وقتی همه بخواهند از 
بازار اســتفاده کنند یا الاقل از بازیکنان تاثیرگذار ســهمی 
داشته باشند مساله پیش رو در فوتبال ما همان مساله عرضه 
و تقاضا خواهد شــد؛ یعنی تقاضا برای خرید بازیکن. اگر 
هر تیمی بخواهد در هر خط  زمین یــک بازیکن با کیفیت 
تاثیرگذار جذب کند یعنی هر تیمی بایــد به طور معمول 4 
یا 5 بازیکن کلیدی جذب کند، آن وقت شــما حساب کنید 
که 40 بازیکن کلیدی فوتبال ایران چگونه و با چه مالکی 
بین تیم ها تقســیم خواهند شد. ســهم کدام تیم ها بیشتر 
خواهد بود؟ اگر قیمــت بازیکنان به یکبــاره افزایش پیدا 
می کند به همین دلیل است چون عرضه و تقاضا باال است. 
جابه جایی ها زیاد است و رقابت برای جذب آن 40 بازیکن 
کلیدی در چنین شــرایطی بیشتر و بیشــتر خواهد شد. اما 
تیچر کچ ها طور دیگری تیم های خودشــان را می بندند. 
آنها به بازیکنان امید خودشان هم نگاه می کنند. به رده های 
پایه نگاه می کنند و بازیکنان با کیفیت را انتخاب می کنند. 
تیچرکچ ها استعدادیاب هستند. تیچرکچ ها چشم خاصی 
دارند. اگر منیجرکچ ها با این دید به فوتبال نگاه می کردند 
قیمت ها تا این حد باال نمی  رفت. اما یک مساله دیگر باقی 
اســت. یک ســوال؛ چرا از 300 بازیکن تنها 40 بازیکن 
تکنیکالی هستند؟ چرا از بین این همه بازیکن، 40 بازیکن 
به سطح باالیی رســیدند؟ این مســاله دلیل روشنی دارد؛ 
چون لیگ ما بیمار اســت. لیگ ما تولید کننده نیست. چرا 
تولید نمی  کند؟ باز هم پاسخ روشن است چون اکثر مربیان 
شاغل در این فوتبال منیجر کچ هســتند، نه تیچر کچ. باز 
هم یک سوال؛ چرا تعداد نقل و انتقاالت ما تا این حد زیاد 
است؟ چون همه مربیان می خواهند از بازار خرید کنند. چرا 
سن بازیکنان شاغل در لیگ ما گاهی تا باالی 35 سالگی 
مــی رود؟ چون تولیــد در فوتبال ما متوقف شــده اســت. 
می بینید. همه اجزای این فوتبال به هم متصل است. چرا 
یک بازیکن برزیلی مثل شــیمبا سال های سال در لیگ ما 
بازی می کند و همه باشــگاه ها برای جذب این بازیکن سر 
و دست می شــکنند چون ما بازیکن نوک تولید نمی  کنیم. 
برگردیم به شفر؛ وقتی این مربی تصمیم می گیرد که از بازار 
خرید زیادی نداشته باشــد به طور حتم فراز و نشیب هایی 
بر ســر راه او قرار خواهد گرفت و چون شفر تیچرکچ است 
وفاداری به سبک مربیگری اش را به نتیجه گرایی محض 
ترجیح می دهد و فراز و نشــیب ها را هم بــه جان می خرد. 
بنابراین اگر هواداری واقعا اســتقالل را دوســت دارد باید 
پا به پای شــفر پیش بــرود و فراز و نشــیب ها را تحمل کند 
تا یکی دو ســال دیگر این مربی یک اســتقالل تمام عیار 
و با کیفیت را به هــواداران تحویل دهــد. در این صورت، 
هواداران استقالل یکی دو سال دیگر با این مربی تیمی را 
خواهند دید که تا سال ها برای شان نتیجه خواهد گرفت. در 
نتیجه باز هم باید مفهوم تیچرکچ بودن یا منیجرکچ بودن را با 
هم مرور کنیم. اگر منیجرکچ هستید زودتر به بازار می روید 
و دو میلیارد خرج می کنید و بازیکن مدنظرتان را می خرید 
و اگر تیچرکچ هستید دو میلیارد خرج نمی کنید اما بازیکن 
مستعدی را جذب می کنید که تا سال ها قرار است عصای 

دست تیم تان باشد.

جالل چراغپور

 کارشناس فوتبال
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چهار بازی، پنــج امتیــاز و جایــگاه هفتمی برای 
اســتقالل. این عنوان در حالی برای آبی های پایتخت 
نتیجه قابل قبولی به حســاب نمی  آید که فراز و نشــیب 
های وینفرد شــفر نیز حــاال به بخش مهمــی از نگرانی 
هواداران استقالل تبدیل شده است.  سرمربی آلمانی 
اســتقالل طی مدت زمانی که در فوتبال ایران مشغول 
به کار شــده عملکرد با ثباتی نداشته؛ گاهی خیلی خوب 
و گاهی نتایج ضعیفی کســب کرده اســت. با این حال 
او هرگز تیــم ضعیفی را بــه میدان نفرســتاده. حتی در 
دیدار هفتــه چهارم نیز تیم شــفر در نیمــه دوم عملکرد 
بسیار خوبی داشــت اما نتوانســت به گل تساوی دست 
پیدا کنــد و در نهایت بازی را بــا نتیجه یک بــر صفر به 
پارس جنوبی جم واگذار کرد. اما برای بررسی و تحلیل 
کارنامه وینفرد شفر بهتر اســت کمی به عقب برگردیم؛ 
زمانی کــه قهرمانی های امیــر قلعه نویی با اســتقالل، 
راه حضور مربیان خارجی را در این تیم بســته بود و هر 
مربی دیگری بــه جای قلعه نویی به اســتقالل می آمد، 
نمی توانســت تیــم قدرتمندی برای هواداران بســازد. 
امــا دوران قلعــه نویی بــه پایــان رســید. او در آخرین 
فصل هــای حضــورش در اســتقالل هرگز نتوانســت 
انتظــار هواداران اســتقالل را بــرآورده کنــد. بنابراین 
پس از به بن بســت رســیدن فلســفه مربیانی همچون 
قلعه نویی و مظلومی مدیران اســتقالل ســراغ علیرضا 
 منصوریانــی رفتند کــه به تازگــی برای خــودش نامی

 دست و پا کرده بود.
دوران علیرضــا منصوریان از برخــی جهات دوران 
خاصی بود؛ دوره ای که مانورهای رســانه ای و شــوهای 
تبلیغاتــی منصوریان تا مدتی توانســت شــرایط را به نفع 
منصوریان رقم بزند. در واقع هواداران از اینکه ســرمربی 
تیم شــان از جنس خودشان اســت، کامال راضی بودند و 
تعداد زیادی از آنها در تمرینات استقالل شرکت می کردند. 
نیم فصل اول بــرای منصوریــان خوب پیــش نرفت اما 
نیم فصِل دوم همه چیز بر وفق مــرداد منصوریان بود. او 
موفق به شکست پرسپولیسی شد که پایان فصل به مقام 
قهرمانی رســید. لیگ قهرمانان آســیا اما، محک خوبی 
برای منصوریان شد، جایی که نتوانست نتایج خوبی بگیرد 
و حتی بدترین شکســت دو دهه اخیر یعنی 6 بر یک برابر 
العین امارات رقم خورد. ابتدای همان فصل هم استقالل 

آنقدر بد نتیجه گرفت تا کسانی که سینه چاک منصوریان 
بودند باالخره شعار »حیا کن، رها کن« سر دادند. تراژدی 
تلخی برای منصوریان رقم خورد تا قهرماِن دیروز سکوها 
به بدترین شکل ممکن از استقالل جدا شود. اما مدیران 
استقالل دیگر تصمیم نداشــتند از مربی ایرانی استفاده 
کنند. آنها پس از 16 سال سراغ سرمربی خارجی رفتند و به 
این نتیجه رسیدند که استقالل همانند پرسپولیس نیاز به 
مربی خارجی دارد. وینفرد شفر آمد، در دربی رفت شکست 
خورد اما چون استقالل فوتبال خوبی به نمایش گذاشت، 
کسی انتقاد نکرد و برعکس هواداران در دربی 85 تیم شان 
را تشویق کردند. حضور شفر با تحول خاصی در استقالل 
همراه شد و حتی خیلی ها پا را فراتر گذاشته و مدعی شدند 
اگر شــفر ابتدای فصل می آمد، اســتقالل می توانســت 

قهرمان لیگ شود.
با آمدن شفر، بازیکنانی چون ســیدمجید حسینی، 
سیدحسین حسینی، داریوش شجاعیان، فرشید باقری، 
فرشــید اســماعیلی و... تبدیل به ســتاره های استقالل 
شــدند. بازیکنانی که زمان منصوریان با اســترس زیادی 
بازی کــرده و مــورد انتقاد قــرار می گرفتند. اســتقالل با 
هدایت شــفر دگرگون شــده و خودش را به باالی جدول 
رسانده است. دربی 86 را پیروز شده و هواداران استقالل 
سرمربی آلمانی خودشان را شــیر ژرمن خطاب می کنند. 
اما موفقیت های شــفر باعث شــد مدیران استقالل برای 
تمدید قرارداد او تا پیش از وسوسه شدن برای پیشنهادات 
دیگر تــالش کنند و این مربــی را برای یــک فصل دیگر 
در اســتقالل حفظ کنند. شــفر بیش از هر چیز، ســاختار 
دفاعی اســتقالل را بهبود بخشــیده اســت. او در همان 
نیم فصل نخســت حضورش در اســتقالل کاری کرد که 
این تیــم رکورددار کلین شــیت در تاریخ لیگ برتر شــود. 
نکتــه جالب درباره شــفر این اســت که او نزد هــواداران 
استقالل در سراســر ایران چهره ای محبوب است. شفر 
در کمتر از یک فصلی که در اســتقالل حضور دارد موفق 
شــده شــرایط این تیــم را به کلــی متحول کنــد و همین 
 مســاله او را به یــک فرد محبــوب در بین هــواداران آبی

 تبدیل کرده است.
اما شفر کیست و چه کارنامه ای دارد؟ پس از ناکامی 
مربیانی چون قلعه نویی و مظلومی و منصوریان، استقالل 
پس از 15 ســال ســراغ یک مربی خارجی رفت. شفر در 

حالی هدایت استقالل را بر عهده گرفت که 17 سال بود 
در ســطح اول اروپا مربیگری نکرده بود اما کارنامه خوب 
او در آفریقا و آســیا، اســتقاللی ها را به آینده باشگاه شان 
امیدوار کرد. به خصوص که شفر، تنها قهرمانی لیگش را 
هم در کشور امارات به دست آورده بود و اصول مربیگری 
در قاره آســیا را به خوبی می دانســت. وینفرد شفر یکی از 
11 ســرمربی آلمانی اســت که نامش در بین 58 سرمربی 
با بیــش از 100 تجربه ســطح ملی مطرح اســت، وی در 
10 ژانویه 1۹50 در ماین آلمان به دنیا آمد. وی در پســت 
هافبک در تیم هایی چون مونشن گالدباخ، کیکرز اوفن 
باخ و کارلسروهه بازی و در 438 بازی 62 گل به ثمر رساند، 
وی در سال 1۹70 با مونشن گالدباخ قهرمان بوندسلیگا 
و در جام حذفی آلمان هم در همان سال ولی با تیم کیکرز 
اوفن باخ قهرمان شــد، دلیل این موضوع نیز این اســت 
که جام حذفی آن ســال پس از جام جهانی برگزار می شد 
و او از مونشن گالدباخ به کیکرز اوفن باخ منتقل گردیده 
 بود، در ســال 1۹7۹ هم با مونشــن گالدباخ به قهرمانی 

جام یوفا رسید.
 از 1۹82 در حالی  کــه هنوز 3 ســال از دوران بازی 
اش مانــده بود که بــه مربیگری پرداخت، او در مونشــن 
گالدباخ بازی و همزمان مربی تیم دوم مونشــن گالدباخ 
هم بود. سپس مدتی در مونشــن گالدباخ، کارلسروهه، 

اشــتوتگارت و تنیس بورســیا برلین مربیگری کرد تا 
اینکه به مربیگری کامرون منصوب شد، در جام 

جهانــی 2002 در برابر آلمــان قرار گرفت 
و در یک بازی پر برخــورد که 16 کارت 

زرد و 2 کارت قرمز در پی داشت، 0-2 
مغلوب  شد )سهم هر یک از دو تیم 1 
کارت قرمز  و 8 کارت زرد بود(، سپس 
راهی امارات و در تیم های االهلی و 

العین مربیگری کــرد، پس از آن 
به اف کی باکو رفت، در ســال 
2011 بــه تایلنــد و مجــددا به 
جرگه سرمربیان ملی پیوست، 
سپس مربی موانگ تن یونایتد 
تایلند شــد، از ســال 2013 تا 
2016 نیــز مربــی جامائیــکا 
بود. وینفرد شــفر 108 بار در 
عرصه ملــی مربیگری کرده 
و صاحب 42 پیروزی شده. 
انجــام بیــش از 100 بازی 
ملی، مربیگری در سه قاره، 
قهرمانی در جــام ملت های 

آفریقــا و نایب قهرمانی جام 
کنفدراســیون ها بــا کامرون، 

قهرمانی در جام کشورهای حوزه 
کارائیــب و نایب قهرمانــی گلدن 

 کاپ با جامائیکا  نشــان می دهد در کل مربی تاثیرگذاری 
بوده است.

 او جزو مربیانی اســت که نــام آلمان را بــه عنوان 
یک کشــور صاحب ســبک و صادرکننده مربی به سراسر 
جهان مطــرح کــرد و همین که جــزو 11 آلمانی اســت 
که تجربــه بیش از 100 بــار نشســتن روی نیمکت یک 
تیم ملی را دارد مســاله مهمی اســت. جالــب آنکه رتبه 
بعدی را بین کشــورها فرانســه با 5 و کلمبیا بــا 4 مربی 
در اختیــار دارنــد. در جــام جهانــی 2014 برزیل هم 
دیدیــم که آلمــان بــا 4 ســرمربی در صدر جــدول بود 
)یواخیم لــوو، اتمــار هیتســفیلد، یورگــن کلینزمن و 
فولکر فینکــه ( و از جهت اینکه وینفرد شــفر توانســته 
 به عنوان مربی آلمانی در جهان افتخار به دســت آورد 

کاری ارزشمند است.

تیم بهاری
چرا استقالل شفر متعادل نیست؟
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قهرمان جــام کشــورهای حــوزه کارائیب بــا جامائیکا 
)2014(

نایب قهرمان گلدن کاپ با جامائیکا )2015(
شفر سال 1۹86، ســرمربی کارلسروهه شد و سال 
اول، ایــن تیــم را بــه بوندســلیگا برگردانــد. حضور در 
کارلسروهه، موفق ترین دوران مربیگری شفر بود و او 11 
فصل، روی نیمکت کارلســروهه در بوندسلیگا نشست. 
سال ۹6، شفر با کارلســروهه تا فینال جام حذفی آلمان 
جلو رفــت و به کایزرســالوترن باخــت. در همان فصل 
رویایی، تیم او تا فینال اینترتوتو هم جلو رفت و قهرمان 
شد. فصل  1۹۹7/۹8  ، کارلسروهه با شفر قعر جدول بود 
و مسئوالن باشگاه هفته بیست و هفتم او را اخراج کردند. 
البته اخراج شــفر هم کمکی به کارلســروهه نکرد و این 
تیم با قرار گرفتن در رده شــانزدهم دوباره به بوندسلیگا 
2 رفت. بهترین رده شفر با کارلســروهه، قرار گرفتن در 
جایگاه ششمی بوندســلیگا بود و یک بار پانزدهمی و در 
نهایت فرستادن تیم به دســته پایین تر، بدترین روزهای 
او را ساختند.با وجود پایان ضعیف در کارلسروهه، سال 
۹8 اشــتوتگارت ســراغ این مربی رفــت و او را انتخاب 
کرد. نتایج بســیار ضعیف شفر، باعث شــد حضور او در 
اشــتوتگارت قبل از زمســتان و نیم فصــل اول به پایان 
برسد. شفر هفته پانزدهم و سپس شکست در جام حذفی  
اخراج شد و اشتوتگارت هم آخر فصل در رده یازدهم قرار 
گرفت. پیش از اخراج، شفر اشــتوتگارت را از جام 

یوفا هم حذف کرده بود.
نتایج ضعیــف در اشــتوتگارت، پایان 
کار شــفر در ســطح اول فوتبال آلمان 
بود. او فصل بعد، به عنوان مربی 
جانشــین و از هفتــه بیســت و 
چهارم بــه بروســیا برلین در 
بوندسلیگا 2 رفت. فصل 
اول شــفر در 11 بازی 
فقط سه مسابقه را برد 
اما در این باشــگاه 
ماند و تیــم هم در 
قــرار  ششــم  رده 
گرفت. فصل دوم، 
نتایج شفر بدتر شد 
و تیــم او فصل را در 
رده سیزدهم تمام کرد. 
شفر ۹ مســابقه از 10 مســابقه آخر 
را باخت تا برای همیشه، پرونده مربیگری اش در آلمان 

بسته شود.
بعد از حدود یک ســال بیکاری، شــفر مربی تیم 
ملی کامرون شد. تیم او بالفاصله، به جام ملت های 
آفریقــا رفت و بــه قهرمانی رســید. پــس از آن در 
جــام جهانــی 2002 نتوانســت از گروهش 
صعود کند اما رســیدن بــه فینال جام 
کنفدراســیون ها و شکست مقابل 
فرانسه، دوباره شفر در سطح اول 
فوتبال جهان مطرح کرد. پس از آن، 
شــفر در جام ملت هــای 2004 و انتخابی 
جام جهانــی 2006 نــاکام بود و شــغلش در 

کامرون را از دست داد.
 بیکاری شــفر بعــد جدایــی از کامرون، 
طوالنی نبــود و او بالفاصله بــه امارات رفت 
و ســرمربی االهلی شــد. هفته های پایانی 
فصل 05/2004 شفر روی نیمکت االهلی 
بود و با این تیــم هفتم شــد. فصل بعد، 
شــفر تیم قدرتمندتری ســاخت و برای 
اولین و آخرین بار، با یک تیم باشگاهی 

به قهرمانی لیگ رســید؛ نتایجی که بــه لحاظ آماری، 
بهتریــن نتایــج شــفر در دوران مربیگری بودند.شــفر 
بعد جدایی از االهلــی، مدتی بیکار بود و ســال 2007 
مربی العین شــد. العین سال اول که شــفر را به عنوان 
مربی جانشــین آورده بود، ششــم شد و ســال دوم هم 
او را نگه داشــت. فصل بعد شــفر العین را به رده ســوم 
رســاند و مدیران باشــگاه را راضی نگه داشــت. شــفر 
بــا العین، بــه قهرمانــی جــام ریاســت جمهوری، جام 
اتصاالت و ســوپرجام این کشور هم رســید. سال سوم 
اما العیــن نتایج خوبــی نگرفت و شــفر اواســط فصل 
برکنار شــد. العیــن در پایان همــان فصل هــم به رده 
سوم رســید.نتایج خوب شــفر در امارات باعث شد قبل 
از پایان فصــل، دوباره تیم بگیرد و ســرمربی اف ســی 
باکــو شــود. او در پایان فصــل 10/200۹ بــا این تیم 
چهــارم شــد. فصــل دوم، نتایجــش ضعیف تر شــد و 
کارش را از دســت داد. اف ســی باکو در پایــان فصل 
11/2010 در رده ششــم قرار گرفت و دوران شــفر در 
این کشــور، به خاطر نتایج ناموفق طوالنی نشد.شــفر 
بعد از آذربایجان مســافر تایلند شد و تیم ملی این کشور 
را مربیگری کرد. شــفر بــا تایلند در رده آخــر گروهش 
در انتخابــی جــام جهانی بــود و فقط یک برد داشــت. 
در نهایــت دو باخت پیاپــی در انتخابی جــام ملت های 
آســیا، ســال 2013 پرونده شــفر را بســت. شــفر چند 
هفته، به عنوان مربی موقــت روی نیمکت موانگتونگ 
تایلند نشســت. دورانی حدودا یک ماهه که با انتخاب 
سرمربی جدید، به پایان رسید.آخرین سرمربیگری شفر 
پیش از استقالل، حضور در کشــور جامائیکا بود. شفر 
نتوانســت جامائیکا را به جام جهانی برساند اما قهرمانی 
جام منطقــه کارائیب و رســیدن به فینال جــام طالیی 
کونکاکاف، باعث شــد کارنامه او در این کشور موفق و 
قابل قبول باشد. شفر جایگاه خوبی در جامائیکا داشت 
اما حذف از کوپا آمریکا با سه شکست و شروع بد دوباره 
در مسابقات انتخابی جام جهانی، باعث شد بیکار شود. 
 بیکاری ای که حدود یک سال طول کشید تا استقالل، 

سراغ این مربی آلمانی بیاید.
او در استقالل اگر چه به چهره ای محبوب تبدیل 
شــده و هواداران تمام قد از او دفــاع می کنند اما با این 
حال فراز و نشــیب های این مربی باعث شده تا بسیاری 
از هــواداران موضوع فتح جــام قهرمانی را بــه عنوان 
جدی تریــن مطالبه خــود از آقای شــفر مطــرح کنند. 
هرچه هســت او تا اینجای کار به لطف کســب پیروزی 
در دربی موفق شــده چهره ای محبوب باشــد اما حفظ 
ایــن محبوبیت به خصــوص در فصل پیــش رو احتماال 
در گرو کســب جــام قهرمانــی خواهد بود. شــفر مربی 
جالبی اســت. شــخصیت خاصی دارد. با رسانه ها وارد 
تعامل و ارتباط تنگاتنگ شــده و بیش از ســایر مربیان 
خارجی شاغل در فوتبال ایران نزد رسانه ها مطرح شده 
اســت. گاهی با اظهارنظرهای عجیب یا حتی تند خود 
نشــانه ای از مربیان آلمانی به ذهن متبادر نمی  کند اما 
با این حال کمتر کســی اســت که دانــش و تجربه این 

مربی را انکار کند. 
او طــی دوره فعالیت خــود موفق شــده رابطه ای 
نسبتا حرفه ای با کی روش و فدراســیون فوتبال برقرار 
کند و البته تا حدودی مورد توجه مدیران ورزش کشــور 
هم قرار بگیــرد. احتمــاال در صورتی که ایــن مربی با 
ثبات بهتری در اســتقالل پیش برود می تواند شــرایط 
بهتری را در فوتبال ایران تجربه کند. کسی چه می داند 
شاید این پیرمرد موسفید پر هیاهو یک روز روی نیمکت 
ســرمربیگری تیم ملی فوتبــال ایران نشســت. هرچند 
فعال خود او عالقه مند است ماموریت خود را در باشگاه 

استقالل ادامه دهد.

  افتخارات )به عنوان مربی(
قهرمان جام اینتر توتو با کارلسروهه )1۹۹6(

قهرمانی جام ملت های آفریقا با کامرون )2002(
نایب قهرمانی جام کنفدراسیون ها با کامرون )2003(

قهرمانی لیگ امارات با االهلی )2006(
قهرمانی ســوپر جــام امــارات بــا العین 

)2010(
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شنبه

دوشنبهیکشنبه 

عکس روز اختصاص دارد به بازدید ســردار قاسم ســلیمانی از بزرگ ترین پروژه عمرانی 
مذهبی جهان اســام در حرم امیرالمومنین)ع(. طرح توسعه حرم مطهر حضرت علی )ع( به 
 عنوان یکی از مهم ترین طرح های ستاد عتبات عالیات کشــور در حال انجام است و در حال 
حاضر حرم مطهر حضرت علی )ع( که پیش از این کوچک ترین حرم ائمه اطهار بوده با اجرای 
طرح  جدید توسعه به بزرگ ترین پروژه عمرانیـ  مذهبی جهان اسام  تبدیل شده است. در این 
بازدید، حسن پارک رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات گزارشی از روند اجرای طرح، چگونگی 
تامین مصالح پروژه از صنایع داخلی، هزینه کرد نذورات مردمی جهت رونق بخشیدن به صنایع 
داخلی و ویژگی های رفاهی و فنی پروژه ارائه کرد.سردار سلیمانی نیز با حضور در جمع عوامل 
اجرایی طرح از زحمات دســت اندرکاران و حمایت های مادی و معنوی خیــران تجلیل کرد. 
جیم کری، کمدین معروف سینمای آمریکا که پیش از این هم در اکانت شخصی توئیترش به 
سیاست های آمریکا اعتراض کرده  و ترامپ را مورد انتقاد قرار داده بود این بار با انتشار یک تصویر 
حمله موشکی به اتوبوس کودکان یمنی را محکوم کرد. او نوشت: »40 کودک بی گناه در یک 
اتوبوس در یمن کشته شدند./متحد ما/ موشک ما/ جنایت ما.بهانه این توییت جیم کری این 
است که معلوم شد، بمب 227 کیلویی که 10 روز قبل ائتاف متجاوز عربی به رهبری عربستان 
سعودی بر ســر دانش آموزان یمنی ریخت و 40 کودک 10 تا 13ساله را روانه گورستان و ده ها 
کودک دیگر را راهی بیمارستان ها کرد، ساخت کارخانه اسلحه سازی  »الکهید مارتین«، آمریکا 
بوده است. براساس آمارهای رسمی که سازمان پزشکی قانونی کشور منتشر و در اختیار عموم 
قرار داده 146هزار و 499 مورد نزاع در سه ماهه ابتدای ســال جاری در کشور رخ داده است! 
آماری که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است، برخی از کارشناسان معتقدند 

این افزایش نزاع بی ارتباط با افزایش مشکات اجتماعی و اقتصادی مردم نیست.

او پســر ایران اســت، یک قهرمان تمام عیار ...یک جوری طا می گیرد که انگار طا 
گرفتن کار ساده ای است، حسن یزدانی، نابغه ی ایرانی کشتی جهان یک بار دیگر با سرعت 
هرچه تمام تر به عنــوان قهرمانی و مدال طا دســت یافت؛ این بــار در اندونزی و بازی های 

آسیایی 2018.
در حالی که خیلی ها منتظر درخشش قابل پیش بینی اش نشسته بودند بدون آنکه اجازه 
بدهد تماشاگران حاضر در سالن و بینندگان تلویزیونی گرم شوند ابتدا حریفی از کشور میزبان 
را 10 تایی کرد. بعد از آن هم برای رقیب هندی خیلی وقت نگذاشت و به چشم برهم زدنی کار 
او را هم ساخت. البته عجیب اینکه در بازی ماقبل فینال دو امتیاز به حریف مغول داد و مجبور 
شد برای پیروزی بر او، 12 امتیاز بگیرد!بامزه است که پس از مسابقات در مصاحبه ای گفت که 
کشتی برابر کشتی گیر مغول گره خورد، یعنی 2 امتیاز دادن را هم برنمی تابد. یزدانی در بازی 
نهایی هم با امتیاز عالی، به سادگی و با سرعت )در عرض فقط دو دقیقه( از پس حریف لبنانی 
برآمد تا باردیگر همگان را به تحسین وادارد.  او که بیشتر از آنچه برای رقابت در روز مسابقه وقت 
بگذارد، برای روزها و ساعت های تمرینی اش زمان صرف می کند با این مدال طا، کلکسیون 

افتخاراتش را پس از طای جهانی و المپیک هم تکمیل کرد.
عکســی که ما به عنوان عکــس روز انتخاب کردیــم، نه عکس کشــتی های دالورانه 
او و نه ســکوی پر افتخار پســر ایران اســت، عکس ما بــه دقایقی قبل از فینــال اختصاص 
دارد. او  در شــرایطی کــه با اقتدار همــه بازی های خــود را برده و بــرای دیدار فینــال آماده 
 می شــد، پشــت ســالن مســابقات به نماز ایســتاد  و قبل از دیدار مهمی که در پیــش دارد،

 به راز و نیاز با خداوند پرداخت.

فیلم ســینمایی »به وقت شــام« به کارگردانــی ابراهیــم حاتمی کیا در ابتــدای راه اکران 
بین المللی، از  دوم شهریور به مدت یک هفته در سوریه به نمایش درخواهد آمد. این فیلم سینمایی 
که با 3 زبان بین المللی ساخته شده اســت در 5 شهر دمشــق، حلب، دیرالزور، حمص و الذقیه 
به صورت گسترده اکران خواهد شــد. پیش از این، اکران جدیدترین اثر ابراهیم حاتمی کیا در 
کشورهای کره، ژاپن، عراق و لبنان قطعی شده بود. هادی حجازی فر و بابک حمیدیان بازیگران 
اصلی این فیلم هستند و به همراه آنها، جمعی از بازیگران سوری و لبنانی نیز در فیلم ایفای نقش 
می کنند. در بازی های آســیایی یک مدال تاریخی گرفتیم، نماینده شمشــیربازی سابر ایران در 
بازی های آسیایی اندونزی توانست مدال برنز کسب کند. علی پاکدامن، ستاره این روزهای تیم ملی 
شمشیربازی سابر در حالی به مدال ارزشمند برنز بازی های آسیایی دست یافت که نتیجه ای تاریخی 
از خود به جا گذاشت. آخرین مدال آوری شمشیربازان این اسلحه در بازی های آسیایی به 44 سال 
قبل وقتی تهران میزبان بزرگ ترین رویداد ورزشــی قاره بود بازمی گشت. ایران در آن بازی ها به 
2 مدال نقره و برنز رسید.  از روزی که تیم ملی امید کشورمان، کره شمالی را برد و آن طرف عربستان 
هم حریف خودش را شکست داد، بحث نحوه صعود و بازی های دور بعد ایران مطرح شد. اینکه 
مســیر صعود ما در صورت اول یا دوم شــدن چه تغییری خواهد کرد؛ در واقع عده ای نشستند به 
حساب و کتاب کردن. در نهایت هم به این نتیجه رسیدند که بهتر است امیدها صدرنشین نشوند 
تا در مرحله بعد به کره جنوبی برخورد نکنند.همین شد که ما به  میانمار باختیم اما چه می دانستیم 
عربستان هم سه گل می خورد تا صدرنشین باشیم و به کره بخوریم! عکس روز اختصاص دارد به 
تقدیر از خانواده حماسه سازان تنگه ابوقریب، رزمندگان سلحشوری که یک خاطره بزرگ را خلق 

کردند.الزم به ذکر است که فیلمی درباره این حماسه روی پرده های سینما اکران شده است.

روزانهها
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سه شنبه 

تحقیق و تاش شبانه روزی متخصصان صنعت هوایی به ثمر نشست و نخســتین هواپیمای بومی جنگنده با نام مبارک 
»کوثر« به پرواز درآمد. هواپیمای کوثر یک هواپیمای جنگنده پیشرفته با مأموریت پشتیبانی نزدیک هوایی است که به صورت 
کاما بومی ساخته شده  و ایران را در زمره معدود کشــورهای دارای فناوری طراحی و ساخت هواپیمای جنگنده با سامانه های 
اویونیک و کنترل آتش نســل 4 قرار داده اســت. این هواپیما در دو نــوع تک کابین و دو کابین قابل تولیــد خواهد بود که نوع 
دوکابینه عاوه بر قابلیت رزمی، برای آموزش خلبانان در مرحله پیشرفته کاربرد دارد. سه شنبه روز بسیار بدی برای دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا بود، هیأت منصفه ای در آمریکا »پال منافورت« رئیس ســابق ســتاد انتخاباتی او را در چندین فقره جرم 
گناهکار اعام کرد. این تنها خبر بد سه شنبه برای ترامپ نبود، چراکه تنها دقایقی بعد اعام شد »مایکل کوهن« وکیل سابق 
ترامپ هم به ارتکاب چندین جرم اعتراف کرده و گفته این اقدامات را به دستور شــخص ترامپ انجام داده است. با تحوالت 
اخیر، ترامپ بیش از هر زمان دیگر با تهدید تاش دموکرات ها برای استیضاح مواجه است. »استیو هرمان«، خبرنگار بخش 
انگلیسی شبکه »صدای آمریکا« نوشته حتی در »فاکس نیوز«، شبکه حامی و مورد عاقه ترامپ هم کارشناسان در حال بحث 
درباره فرآیند استیضاح یک رئیس جمهور هستند. اگر فیلم التاری را در سینما ندیده اید یا دوست دارید دوباره ببینید یک فرصت 
خوب مهیا شده است.  عرضه، نمایش خانگی فیلم سینمایی »التاری« به کارگردانی محمدحسین مهدویان و به تهیه کنندگی 
سیدمحمود رضوی آغاز شده است. در خاصه داستان این فیلم  آمده است: »امیرعلی و نوشین، 2 جوان بیست و یکی ، دوساله 
قصد ازدواج با یکدیگر را دارند. خانواده ها چندان موافق نیستند. آنها صبر پیشه کرده اند تا به مرور زمان رضایت خانواده هایشان 

را جلب کنند. آن دو رویایی مشترک دارند؛ برنده شدن در التاری و دریافت گرین کارت آمریکا.«

چهارشنبه

گروهی متشکل از 14 چهره مشهور بریتانیایی از نمایشنامه نویسان و کارگردان های تئاتر و سینما که فیلیدا لوید کارگردان 
»ماما میا!« و »بانوی آهنین« )که یک اسکار برای بازی مریل استریپ در نقش اصلی کسب کرد(، روفوس نوریس، کارگردان 
تئاتر ملی و ویکی فیدراستون، کارگردان هنری رویال  کورت تیاتر هم جزوشان هستند، نامه ای در اعتراض به این امر امضا و در 
گاردین منتشر کردند. در این نامه با نام بردن از مرکز المسحال به عنوان خانه صدها نمایش، مراسم، نمایشگاه، اجرای موسیقی 
و مراسم ملی از سال 2004 تاکنون یاد شــد که در عین حال مامنی برای کودکانی بود که سال هاست از جنگ در رنج هستند. 
در این نامه  آمده است که امضاکنندگان آن عمیقا از این حمله شوک زده هستند. لطفا این خبر را جدی بگیرید؛  رئیس کارگروه 
کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مســتقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: »قاچاقچیان مواد مخدر 
قیمت ها را هدفمند کنترل می کنند و کاری به نابسامانی اوضاع اقتصاد ایران ندارند. آنان با پایین نگه داشتن قیمت و عرضه زیاد، 
سود بیشتری می برند.« دو فیلم سینمایی از مجموعه آثار هایائو میازاکی، تهیه کننده و کارگردان برجسته ژاپنی در سی ویکمین 
جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان نمایش داده می شود. فیلم های سینمایی »شهر اشباح« و »قصر متحرک 
 هاول« در بخش غیررقابتی بین الملل سی ویکمین جشــنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان شرکت می کنند. این 
فیلم ها به ترتیب در سال های 2001 و 2004 توسط  هایائو میازاکی، تهیه کننده و کارگردان انیمیشن برجسته ژاپنی ساخته شده 
است. سی ویکمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان در شهریور 97 در شهر اصفهان برگزار می شود.همزمان 
با عیدسعید قربان در سراسر جهان به ویژه در کشورهای اسامی، مسلمانان با برپایی جشن و شادی و شرکت در مناسک عبادی 
نماز عید سعید قربان و ذبح دام و گوسفند، این عید بزرگ اسامی را گرامی داشتند. عکس روز در این روز عزیز گرفته شده است.

پست خاص از امام جمعه رشت

پیام محمود رضوی  به آقازاده خارج نشین

یاد ضیاالدین دری در اینستاگرام ضرغامی

یاد آزادگان و محسن رضایی

آنالین
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روایت

»نیمه جــان تــه گــودال افتــاده بــود. حرف های 
فرمانده اش در گوشــش زنگ می زد؛ اگر اسیر شدی چه؟ 
جلســات دولت و مجلــس، ماقات های نخســت وزیر و 
دیدارهای امام در خانه کوچک جماران روی دور تند از جلوی 
چشمش گذشت. آن قدر اطاعات داشت که استخبارات 
عراق برای به  دســت آوردنش، شــیره جانش را هم بکشد. 
فقط دعا می کرد که خونریزی دست ها و پاهای مجروحش، 
کارش را تمام کند. اگر کسی او را از باالی گودال می دید، 
با آن لباس های پاره پوره و خون آلود، شبیه یک جنازه بی نام 
و نشان بود، نه یکی از آن پاسدارهایی که محافظ مسئولین 
رده باالی جمهوری اسامی بودند.« این بخشی از خاطرات 
یک محافظ است؛ محافظی که بیش از چهار سال با هویتی 
جعلی در اردوگاه های اسرا در خاک عراق زندگی کرده است. 
تصویر ذهنی ما از محافظ ها، آدم های کت وشــلوارپوش 
اخمویی ا ست که عینک آفتابی به چشــم می زنند، اسلحه 
به کمر می بندند؛ وقتی پشت فرمان ماشین های شان با آن 
شیشه های دودی و ال ای دی های آبی و قرمز می نشینند، 
پا را می گذارند روی گاز و آژیرکشان خط ویژه  را رد می کنند. 
اما این  آدم ها پشت خط های روی پیشانی شان قصه هایی 
برای تعریف کردن دارند.  قصه هایی به عمق تاریخ انقاب 
از اولین روزهایش. از ترورهای منافقین در کوچه و خیابان 
تا بمب گذاری در دفتر حزب جمهوری و قتل رئیس جمهور 
یا نخست وزیر ایران. در تاریخ چهل ساله انقاب اسامی، 
فقط یک نفر از نیروهای ســپاه که مسئول حفاظت از جان 
بخشی از مسئولین کشور هستند، در دوران جنگ تحمیلی 
به اســارت نیروهای ارتش بعثی رژیم صدام در آمد. ســال 
94 این محافظ یعنی سردار حسین اصغری مقابل محسن 
صالحی  خواه نشست تا خاطراتش از دوران اسارت را تعریف 
کند. سردار اصغری که سال ها محافظت از شخصیت های 
عالی رتبــه نظــام همچون مقــام معظــم رهبــری در دوره 
ریاست جمهوری، مرحوم هاشمی رفسنجانی، ناطق نوری، 
محســن رضایی و دیگر مقامات را در کارنامــه خود دارد در 
عملیات سیدالشــهدا که با هــدف آزادســازی منطقه فکه 
صورت گرفت به اسارت نیرو های بعث درآمد. وی برای آنکه 

مانع از مشخص شدن هویتش در دوره اسارت در زندان های 
رژیم استخبارات بعث شود نام خود را به عربی جندی مکّلف 
یعنی سرباز وظیفه تغییر داده بود. ســردار اصغری باالخره 
بعد از 1600 روز اسارت همزمان با بازگشت دیگر آزادگان، 
به میهن اســامی بازمی گردد.  »ُجندی ُمَکلَّف، گزیده ای 
از خاطرات اسارت یک محافظ« از ســوی نشر کتابستان 
معرفــت در 268 صفحه با قیمــت 16500 تومــان راهی 
کتابفروشــی ها شــد. این اثر 25 مرداد 97 در فرهنگسرای 
ابن ســینای شــهرک قدس با حضور خانواده های شهدا و 
ایثارگران، جمعی از آزادگان و پیشکســوتان سپاه حفاظت 
از شــخصیت ها، عزت الله ضرغامی، سعید اوحدی رئیس 
سازمان فرهنگی هنری شــهرداری تهران،  حجت االسام 
و المســلمین ابوترابی فرد امام جمعه موقت تهران، سردار 
حسین  اصغری راوی کتاب و محسن صالحی خواه نویسنده 

رونمایی شد.

  مراسم رونمایی 
غروب پنجشنبه فرهنگسرای ابن ســینا حال و هوای 
بازگشــت آزادگان را گرفته بود. از اتوبوس قدیمی بنز 303 
که یادآور حضور آزادگان در میهن بود تا پخش سرودهای 
حماســی مربوط به این ایام همگی مخاطب را به آن روزها 
می برد. حجت االســام ابوترابی  امام جمعه موقت تهران 
در بخشی از سخنان خود ضمن اشــاره به سردار اصغری و 
اینکه او در میــدان جهاد همواره حضــور دارد، گفت: »او 
در دورانی که تهران روزهای ســختی را ســپری می کرد، با 
مسئولیت ســنگین در معرض جهاد و شهادت قرار گرفت، 
اما به این مجاهدت راضی نشــد و متواضعانه از همسرش 
اجازه گرفت تا در میدان جنگی سخت و نبردی دشوار حضور 
یابد و خدای متعال به احترام ایــن فرزندان تربیت یافته در 
مدرســه قرآن و عتــرت و مجاهدان فی ســبیل الله، جهنم 
صدام را برای آنان مبدل به قطعه ای از بهشــت کرد. با هر 
آزاده ای صحبت کنیم، اذعان دارد جهنم شــکنجه و آلوده 
به حضور افرادی پســت از جبهه نیروهــای بعثی، چگونه 
مبدل به بهشت شد. اسرا اغلب عنوان می داشتند ما از خدا 

شاهد جنگ  
از کتاب جندی مکلف رونمایی شد 

خواستیم برای اســارت ما در دنیا به ما پاداشی ندهد و اگر 
پاداشی هست، برای آخرت باشد. اخوی بنده می فرمودند، 
نمایندگان صلیب ســرخ اذعان می کردند اسرای ایران در 
اردوگاه های عراق، یک جمهوری اسامی با همه ارزش ها، 
اصول و مبانی تشکیل دادند و فقط پرچم سه رنگ جمهوری 
اسامی ایران را ندارند. آزادگان ما عراق را فتح کرده بودند، 
در زیر شــاق ها، تونل های مرگ که گاهی بر اثر ضربات 
ســنگین چشــم آزادگان از حدقه بیرون می پریــد، اما آنها 
توانستند اسام و انقاب را با همه اصول عینیت ببخشند. 
اســارت به معنای واقعی کلمه دانشــگاهی بود برای تعالی 
و تکامل و تقرب به خدای ســبحان. آنچه بستر این حرکت 
عظیم و پرافتخار را فراهم کرد،  ریشــه در جان های منور به 
نور ایمان، نور معنویت و جهاد در راه خدا دارد. ارزش های 
اسارت، دستاورد جان های نورانی به نور ایمان، ایثار و جهاد 
بود.« ســردار اصغری راوی کتاب »جندی مکلف« نیز در 
بخش دیگری از مراسم ضمن تشــکر از همسر، مادر، پدر 
و خانواده اش، فضای امن کنونی جامعه را لطف نور شهدا 
دانست و گفت: »آنچه حقیقت بود، در این کتاب آورده ام. 
هر نقطه از اسارت برای من محکی شده و آن محک موجب 
می شــود در مســیر امروز ترمزی برایم باشــد. امروز که در 
فضای کنونی و مجازی می نگرم، می بینم که یک نامزد برای 
یک رأی بیشتر چگونه عمل می کند. من یاد سیدناصرها و 
سیدرضاها در دوران اسارت می افتم و کمی تأمل می کنم. 
آنچه برای ما وجود دارد این است که من راوی جنگ نیستم، 
من شاهد جنگ هستم. ما پایمان را روی آرمان های شهدا 

نخواهیم گذاشت.«

  توصیه های ضرغامی
آخرین سخنران مراسم عزت الله ضرغامی بود. وی قبل 
از شروع سخنرانی اش با مطایبه و طنز، نمایشی را که بر اساس 
کتاب جندی مکلف اجرا شده بود مورد توجه قرار داد و البته 
سختی های اسارت را فراتر از نمایش های نشان داده شده، 
دانست. او که سال ها قبل در جایگاه رئیس صداوسیما بوده و 
سردار اصغری محافظش به جایگاه وی اشاره کرد و روزهایی 
که وی با خاطرات خود از اسارت لحظاتی معنوی را برای وی 
و اطرافیان ایجاد می کرده است: »اسرا ستاره هایی هستند 
تا ما راه را گم نکنیم. کســی که وارد مســیر می شود، باید به 
عائم توجه کند تا از مسیر سالم سقوط نکند.آزادگان ما هم 
زیبایی عمیق و خیره کننده دارنــد و در کنار آن، راه را نیز به ما 
نشــان می دهند. من این کتاب را برای مطالعــه به دخترانم 
دادند، آ نها به من می گفتند آقای اصغری انسان بزرگی است، 
ما در این کتاب به شــخصیت او پی بردیــم، این ها در حالی 
است که قلم و تصویر نمی تواند تاش های ایشان را مجسم 
کند. رهبر انقاب مــدام تأکید می فرمایند کــه اجازه ندهید 
آزادگان فراموش شوند، این نکته درستی است، اینان برای 
ما عامت هســتند، آن هم در مواقعی که راه را گم می کنیم 
مسیر را نشانمان می دهند.« ضرغامی به نام کتاب اشاره کرد 
و گفت: »جندی مکلف« یعنی سرباز وظیفه،  از سختی های 
کار آقای اصغری این بود که وقتی به اسارت درآمد، عراقی ها 
متوجه نشــوند که او پاســدار اســت، او از ابتدا خود را سرباز 
وظیفه معرفــی کرد، اما به واســطه همین ســرباز بودن هم 
باهای بســیاری به ســرش آمد. به جوانان توصیه می کنم 
این کتاب را مطالعه کنند.« محسن صالحی خواه، نویسنده 
کتاب نیز در پایان گفت: »باید از دوستان انتشارات کتابستان 
معرفت تشکر کنم که به من اعتماد کردند. من بیست و پنج 
سال  دارم،  جنگ و انقاب را درک نکرده ام، اما سپاسگزارم 
از حســن اعتمادتان. دعا کنید تا انتها در این مسیر بایستم 
و قلمم برای شــهدا و انقاب روی کاغذ باشــد.« در انتهای 
مراسم از این کتاب رونمایی شد و از سردار اصغری به عنوان 
 راوی و محســن صالحی خواه به عنــوان خاطره نگار کتاب

 تجلیل به عمل آمد.

مثلث  |  شماره 62410



گمشده نیمروز

بنیاد شهید و امور ایثارگران از نخستین ساعات اطاع از 
این واقعه دردناک، به پیگیری موضوع پرداخته و درخواست 
بازگشــت پیکر ایشــان را از طریق وزارت امور خارجه دنبال 
کرده اســت و اقدامات الزم در این زمینه ادامه دارد. ضمن 
اینکه موضوع در دستور کار معاونت تعاون و امور اجتماعی 
بنیاد قرار دارد و از مراجع ذیربط همچون دادســتانی محترم 
انتظار دارد شــکایت خانواده این جانباز از افــراد  یا مراجعی 
که زمینه انتقال ایشان به کشور افغانســتان را فراهم کردند 
با سرعت و جدیت به ســرانجام برســاند.نیروی انتظامی  و 
وزارت امور خارجه این مساله را تکذیب  کرده اند و می گویند 
با توجــه با فیلترهــا احتمال وقــوع چنین حادثــه ای تقریبا 
غیر ممکن است. گفتار مســئولین مختلف درباره صحت و 
جزئیات این ماجرا ضد و نقیض اســت. اما نبایــد این تأیید 
و تکذیب ها باعث شــود تا ماجرای تلخی کــه خانواده یک 
مجروح هشت ســال دفاع مقدس آن را تجربه کرده اند، به 
 فراموشی سپرده شود و با اقدامات مناســب   باید  از تکرار آن 

جلوگیری شود.

ایشــان  با 30 درصد جانبازی در بنیاد پرونده تشکیل دهم.« 
قصه خیلی تلخ می شود وقتی که بدانیم جانباز عزیز؛ قاسم 
رضایی در والیت نیمروز به دلیل گرســنگی و تشــنگی فوت 
شده و در همان منطقه دفن می شود. در آنجا 50 قبر است که 
مشخص نیست  کدام یک از این قبرها متعلق به شهید قاسم 
رضایی است. حاال هم خانواده او یک تقاضا دارند و آن اینکه: 
» االن هم به دنبال عذرخواهی نیســتیم، فقط می خواهیم 
که پیکر شــوهرم را برگردانند.محل دفن او  مشخص است 
اما نمی  دانند در کدام قبر دفن شــده اســت. حــاال هم تنها 
خواســته ای که ما داریم این اســت که پیکر همســرم را به 
ما برگردانند. مــن 6 فرزند دارم و نمی دانم جــواب آنها را چه 
بدهم. از مسئولینی که دست شان می رسد می خواهم کمک 
کنند پیکر شوهرم برگردد. وقتی فکر می کنم او چطور از دنیا 
رفته آنقدر ناراحت می شــوم که آرزو می کنم  ای کاش خودم 
هم بمیــرم. تصور اینکــه او در آن روزها چه کشــیده، برایم 
غیرقابل تصور است.« این خواســته بزرگی نیست، متوجه 

هستید که ...

چه کسی مقصر است؟ او بهترین سال های جوانی اش 
را برای دفاع از این آب و خاک گذاشت اما از این حق طبیعی 
محروم شد که آخرین نفس ها را در همان آب و خاک بکشد . 
»قاسم رضایی« یکی از جانبازان دوران دفاع مقدس بود که 
30 درصد جانبازی داشت و 25 درصد این جانبازی متعلق به 
مجروحیت اعصاب و روان بود. او ســال گذشته در افسریه 
مفقود شد و در دو ماه بعد در شهر قم توسط مأمورین نیروی 
انتظامی بازداشــت شــده و بــه خاطر نداشــتن هیچ مدرک 
شناسایی و وضعیت نامناسب روحی و روانی هویتش مشخص 
نشــد و به خاطر شــباهتش به اتباع افغانی بــه اردوگاه اتباع 
افغانستانی منتقل و سپس به آن ســوی مرز هدایت شد.در 
اسفند ماه ســال 96 به خانواده از طریق دادسرا اطاع داده 
می شود که جانباز به افغانستان فرستاده شده است. خانواده 
که تا آن روز همه تاش خود را برای پیدا کردن او کرده بودند، 
در نهایت تصمیم می گیرند راهی افغانستان شده و اثری از 
قاسم رضایی پیدا کنند اما متوجه می شوند او به خاطر نداشتن 

سرپناه و سرما در زمستان جان باخته است.
برای اینکه قاسم رضایی را بشناسیم بهتر  است همین 
یک جمله را از همســرش بخوانیم: »یک بــار به او گفتم به 
بنیاد شهید برود تا مدارک جانبازی اش را تهیه کند و بتوانیم او 
را درمان کنیم، اما هرچه می گفتم قبول نمی کرد و می گفت 
من کار را برای رضای خدا انجام دادم. تا اینکه باالخره حالش 
رو به وخامت گذاشــت. من مدارکی که داشــتیم را به بنیاد 
شهید بردم و با مشقت زیاد 5 درصد، 5 درصد توانستم برای 

بازی در زمین دشمن 

»مــن کمدیــن هســتم، شــوخی های مــرا جدی 
نگیرید...« این پیام ارژنگ امیر فضلی اســت، وقتی دید 
که شــوخی ویدئویی او با ماجرای توافــق  دریای خزر باال 
گرفته و منتقدان بسیاری این جنس شوخی را نمی  پسندند، 
آخر مگر می شود که کســی با تمامیت ارضی مملکت خود 
شــوخی کند و آن را جدی نگرفت؟ امیر فضلی در ویدئوی 
به اصطاح طنز، به گونه ای قلمداد کرده اســت که با این 
وضعیت، گربه ایران ما، تا ســال ها بعد تبدیل به موش یا 

حتی کفشدوزک می شود! 
کاش این کمدین قبل از همــه  نمک پراکنی هایش 
ســری به بهشــت زهرا)س( تهران می زد و دقایقــی  را در 
قطعه شهیدان قدم می زد تا می فهمید این گربه تا شیرانی 
از جنس آن بهترین هایی دارد که بــرای حفظ ذره ذره این 
خاک جان خود را ساح و سپر کردند، هیچ کس نمی  تواند 
به ذره ای از آن چشمی ناپاک داشته باشد... آقای کمدین 
که در همه این سال ها نتوانسته جایگاهی مناسب در سینما 
و تلویزیون داشته باشد و آن قدر از قافله جامانده که مجبورا 
در حاشیه خندوانه، در حد سیاهی لشگر دو، سه جمله بگوید 
تا  برخی او را یادشــان بیاید، از فضای مجــازی به عنوان 
ابزاری برای دیده شدن اســتفاده می کند؛ ابزاری که چون 
دفترچه راهنمای مناسب برای آن نوشته نشده است، کم کم 
دارد مجالی می شود برای سلبریتی های کم سواد که در هر 

زمینه ای اظهارنظر کنند. ســلبریتی هایی کــه در آن واحد 
می توانند کارشناس اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوق 
بین الملل و... باشــند، آن هم در حالی که حتی در رشــته 
تخصصی خود هم نتوانسته اند به موفقیت برسند و آن قدر 
در عطش الیک و فالوئر می سوزند که حتی به خود زحمت 

پاسخ علی علیزاده به شوخی زشت یک کمدین 

ماجرای جانباز قاسم رضایی چیست؟

بدهند در مورد چیزی که می خواهند اظهارنظر کنند، سوال 
کنند، بپرسند و بدانند...

شاید بد نباشــد بخشی از پاســخی که علی علیزاده، 
مفسر سیاسی به ارژنگ امیر فضلی داده است را بخوانیم: 
»آقای ارژنــگ امیرفضلی! دیدم کوچک شــدن مرزهای 
ایران را مسخره  کرده  و به صورت ضمنی گفته اید جمهوری 
اسامی، دریای خزر را هم واگذار کرده. نمی دانم نیت تان 
چه بــوده اما مطمئنم منبــع اطاعــات و تحلیل هایتان یا 
مســتقیما آمدنیوز و بی بی ســی و منوتو بوده یا کسانی که 
متاثر از گفتمان اینها هســتند. کاش حاال کــه مغز خود را 
در اختیار دشــمن قرار داده اید، حرف دشــمنان را به زبان 
اصلی بخوانید. تمام اتاق فکرهای ســعودی، اسراییلی، 
آمریکایــی و بریتانیایــی می گوینــد ایران هرگــز در تاریخ 
دویست وپنجاه ســاله تا این حد از نظــر دفاعی قوی نبوده 
و نفوذ منطقه ای نداشــته. یک مقاله به انگلیسی، عربی، 
عبری یا فرانســوی بخوانید که اغلــب تحلیلگران جهانی 
می گویند ایــران عما مرزهای امپراتــوری صفوی را احیا 
کرده. جناب امیرافضلی! با شــما هیچ خصومت شخصی 

ندارم. اما صریح بگویم شرم بر رفتار شما باد.«
علیزاده در بخش دیگری از پستی که در اینستاگرام 
آورده نوشــته: »آقای امیرفضلی! مرزهــای ایران اما اگر 
وسیع است، به واسطه دویست و بیست هزار شهیدی است 
که دســت خالی جنگیدند تا صدام یک متر خاک نگیرد و 
مدافعان حرمی که هیچ جایی در سخن شــما ندارند. اگر 
به احترام قهرمانان وطن نمی ایستید، استقال و اقتداری 
که محصول خون شان است را تمسخر نکنید. می دانید که 
امروز دشمن دور تا دور اذهان ایرانیان را محاصره کرده و 

شما دقیقا در زمین دشمن بازی می کند.«
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یادبود
با عزت رفت  

عزت الله انتظامی درگذشت 

 مثل یک نسیم از اینجا عبور کرد، رفتنش خیلی آرام بود 
و بدون ســروصدا، همه صبح که از خواب بلند  شدند؛ بدون 
آنکه فرصت داشته باشند با هجوم یک خبر تلخ مواجه شدند و 
بی اختیار به سمت کمد لباس هایشان رفتند تا لباس مشکی را 
بیرون بیاورند، سینمای ایران عزادار شد، آخر ... او را با کدام 
نقش به یاد می آورید؟ با نقش مش حسن ؟ با نقش عباس آقا 
سوپر گوشت؟ با نقش ناصرالدین شاه ؟ با نقشش در روسری 
آبی ؟ با نقش خان مظفر در هزار دســتان ...  نه او با همه این 
نقش ها در ذهن ما خانه کرده اســت و از آن جدا نمی  شود، 
او آقای بازیگر اســت، او عزت اســت، عزت بچه سنگلج ، 
عزت الله انتظامی... صحنه عزت الله تئاتر، پرده های سینما 
خاطرات بسیاری از او را در سینه دارند، اویی که کارنامه اش 
آن قدر وزین بــود که حتی خودش هــم از آن راضی بود... 
عزت الله انتظامی 31  خرداد ســال 1303 در محله ســنگلج 
تهران متولد شد. زندگی حرفه ای انتظامی به گونه ای پیش 
رفت که این فرزند سنگلج تهران در سال 1382 به عنوان یکی 
از چهره های ماندگار ایران انتخاب شد. پس از گذراندن دوره 
تحصیات مقدماتی، وارد هنرستان صنعتی تهران شد و در 
رشته برق به تحصیل پرداخت. رشــته ای که هیچ ربطی به 
استعداد و سرنوشتش نداشت. او در سال 1326 وارد عرصه 
هنر شد و با اندک دست مایه های هنر نمایش و تئاتر به آلمان 
سفر کرد و در شهر هانوفر وارد یک مدرسه شبانه آموزش سینما 
و تئاتر شد. انتظامی فعالیت هنری خود را با پیش پرده خوانی 
در تماشاخانه های الله زار شروع کرد؛ او پس از یک سال به 
تماشــاخانه های هنر و فرهنگ تهران رفت؛ در سال 1320 
نخستین نمایش حرفه ای خود را با عنوان اولتیماتوم نوشته 
پرویز خطیبی بــه کارگردانی اصغر تفکــری در تئاتر پاریس 
خیابان الله زار اجرا کرد و تا سال 1326 توانست در بیش از 10 
نمایش نقش پردازی کند. او در کنار دوستانش روح تازه ای به 
نمایش ایران داده بودند اما سینما مبتذل تر از آن بود که برای 
هنرمندان جایی داشته باشد، سینما هم به دنبال روح تازه ای 
می گشت، این روح تازه انگار باید در فیلمی مثل »گاو« پیدا 
می شد؛ فیلمی با تکیه بر هنرمندان تئاتری ... انتظامی با فیلم 

»گاو« ساخته آقای داریوش مهرجویی وارد عرصه حرفه ای 
سینما شد. انتظامی در نقش مش حسن که در فراق گاو خود 
می نالد بــا او همذات پنداری می کند و شــرایطی را به وجود 
می آورد که بازی او در فیلم گاو نقطه عطف و تحولی شگرف 
در تاریخ بازیگری سینمای ایران محسوب می شود. داریوش 
مهرجویــی، کارگردان ایــن فیلم دربــاره آن می گوید: »در 
مورد بازی انتظامی در »گاو« باید بگویم که عمیقا در نقش 
خودش فرو رفته بود و به نظر من یکــی از بهترین اجراهای 
ســینمایی اش بود، کمااینکه اخیرًا که این فیلم در پاریس 
پخش شد، بسیار مورد استقبال قرار گرفت، حتی شاید خیلی 
بیشتر از اجرایش در تهران. و در آنجا چند روزنامه و مجله این 
فیلم را یکی از شاهکارهای سینمایی جهان معرفی کرده اند. 
کار عزت بسیار درخشان بود و آنچنان در نقشش فرومی رفت 
که همه چیز را فراموش می کرد؛ یادم هست سفری بود که دو 
سه روزی به عوامل زمان دادیم تا به تهران بیایند و استراحت 
کنند ولی عزت نیامــد و آنجا ماند؛ حتی یــادم می آید در آن 
دوره برای تمرکز بیشتر روی نقشش گاهی اوقات در طویله 
روستا زندگی می کرد.« بازی های او در دیگر آثار مهرجویی 
همچون آقای هالو، دایره مینا، پســتچی، اجاره نشین ها، 
هامــون و بانــو از آثارهای ماندگار هردو شــخص اســت. 
انتظامی عاوه بر نقش آفرینــی در آثار داریوش مهرجویی، 

عزت سینما

     »عزت الله هنرمند ملــی ایران بود. او متعلق به 
ملت اســت و با جان و روح خودش بر نقش هایش 
دمید و آنها را تصویر و تجسم کرد و این روح و جانی 
که در نقش هایش دمیده بود، بر دل مردم نشست و 
ماندگار شد. او نمرده، بلکه زنده است. نمی خواستم 
برای تشــییع تو بیایم، بلکه می خواســتم دوباره با 
هم نقش آفرینی کنیم.« استاد علی نصیریان این 
جمالت را با ســوز تمــام باالی پیکــر رفیق قدیمی 
گفت و یاد یک خاطره قدیمی افتاد؛ »شبی دور هم 
بودیم و انتظامی به من گفت می خواهم وقتی ُمردم 
سر قبرم آواز بخوانی. این بازیگر سپس تصنیفی 
را خوانــد، بعد گفت: »عــزت جان! مــن به عهدم 
وفا کردم ولی تو ما را تنها گذاشــتی.« بیلبوردهای 
عزت الله انتظامی با عنوان »خداحافظ آقای بازیگر« 
در سطح شهر نصب شــده اســت و آنجا در مقابل 
تاالر وحدت حجــم غصه متراکم تر بــود، با پخش 
موسیقی سریال »هزاردســتان«  پیکر آن مرحوم 

در فیلم هــای کارگردانان مطرح دیگری چــون آقایان علی 
حاتمــی، مســعود کیمیایی، رخشــان بنی اعتمــاد و ناصر 
تقوایی نیز بازی کرده  ا ســت.  او در فیلم مستند عشق پرداز 
بــه کارگردانی آقــای محمدهــادی کاویانی در کنــار آقای 
محمود فرشــچیان حضور داشته  اســت. انتظامی پس از 
انقاب و به خصوص در دهه60 در انواع و اقسام نقش ها به 
بهترین نحو ممکن ظاهر شد.  بازی او در فیلم های حاجی 
واشینگتن، اجاره نشین ها، گراند سینما، هامون، بانو، گاو، 
ستارخان، صادق کرده، خانه خلوت، ناصرالدین شاه آکتور 
سینما، روز فرشته، روسری آبی، مینای شهر خاموش، ستاره 
می شــود، دیوانه از قفس پرید، خانــه ای روی آب و راه آبی 
ابریشم اوج هنرنمایی وی و فیلم های ماندگار او در کارنامه 
سینمایی اش است. او در گاوخونی دومین همکاری اش با 
بهروز افخمی را تجربه کرد و جایی بــرای زندگی چهارمین 
تجربه اش با آقای محمد بزرگ نیا بود. او برای نخستین بار 
با آقای مسعود کیمیایی، یکی از کارگردانان صاحب سبک 
سینمای ایران و در  79سالگی در فیلم حکم همکاری کرد. 
عزت الله انتظامی نخســتین بازیگر ایرانی بود که موفق به 
دریافت جایزه از فستیوال بین المللی شــد.  وی برای بازی 
در فیلم گاو جایــزه هوگو نقره ای بهتریــن بازیگر نقش اول 
مرد را از جشــنواره بین المللی فیلم شــیکاگو دریافت کرد. 
مرحوم انتظامی در عمرپربار هنری اش در بیش از  50فیلم و 
ده ها اثر تلویزیونی و تئاتر حضور یافت. او بیش از 16بار در 
جشنواره های مختلف سینمایی کاندیدا یا برنده شده است 
اما شاید مهم تر از همه این نقش های ماندگار، ماندگار شدن 
در قامت یک نماد برای بازیگری ایران بود، شــاید بهترین 

توصیف برای او همان دو کلمه باشد؛ آقای بازیگر. 

روی سن قرار داده شــد و سپس پرویز پرستویی پشت 
تریبون قرار گرفــت و گفت: »خدمــت جامعه هنری و 
مردم شــریف ایران تســلیت عرض می کنم و تسلیتی 
هم به خانواده ضیاءالدین دری، نویســنده و کارگردان 
می گویم کــه او را نیز روز جمعه از دســت دادیم. به نام 
خدای ســفر بدون بازگشت، ســفری که جان مان را به 
آتش می کشــد. من هســتم و یک ســینه پر از حرف. 
مگر این سینما چند عزت الله داشــت که یکی از آنها را 
داریم راهی می کنیم؟ مگــر یک موجود چنــد پدر دارد 
که داریم پدر ســینما را راهی می کنیم؟ مگر چند بازیگر 
وجود دارد که بتواند مش حســن را بازی کند؟ ما دیروز 
خواب دیدیم که پدری را از دســت دادیــم که هرچقدر 
َقَدر بودی به پای اش نمی رســیدی، هرقــدر بازیگری 
خوانده و شنیده بودی نمی توانستی انتهای بازیش را 
بفهمی و هرقدر تجربه داشتی مثل او نبودی. پیر دیر ما 

رخت سفر بست و ما باز دیر جنبیدیم و گذاشتیم 
پر بکشــد و تا بیکران پرواز کند و سینمای خسته 
ما یتیم شد.« بعد از ســخنرانی وزیر ارشاد و چند 
هنرمند دیگر مثل فرزندش، پیکر استاد به سمت 
بهشــت زهرا)س( با اشــک و دریغ بدرقه شــد . 
در ادامه مراســم حجت االســالم دعایی بر پیکر 
عزت الله انتظامی نماز خوانــد و پیکر این هنرمند 
بر دوش هنرمندان و هنردوستان به سمت قطعه 
هنرمندان بهشت زهرا)س( تشییع شد. پیکر این 
هنرمند با همراهی خانواده، بســتگان، هنرمندان 
و دوســتدارانش در قطعــه هنرمنــدان و در جوار 
هنرمندانی چون مرحوم خسرو شکیبایی به خاک 
سپرده شــد که نزدیک ترین ســینمایی ها به این 
مقبره، حبیب الله کاسه ساز، داوود رشیدی و علی 

معلم  هستند.
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خداحافظ آقای درّی 
کارگردان کیف انگلیسی درگذشت 

پیکر سیدضیاءالدین دری کارگردان فقید تلویزیون  پس 
از طواف در حرم مطهر حضرت شاهچراغ)ع(، با حضور جمع 
کثیری از هنردوســتان، هنرمندان و مســئوالن استان فارس 
و شهر شیراز تشــییع شــد و پس از آن برای تشییع و تدفین به 
تهران منتقل شد. ضیاءالدین دری که 27 تیر ماه و در شرایطی 
اورژانسی به بیمارستان پیوند اعضای ابن سینا در شیراز منتقل 
شــده بود، صبح جمعه ٢6 مرداد ماه به  دلیل نارســایی مزمن 
کلیوی و ضعف عضانی در این بیمارستان فوت کرد. به گفته  
رئیس بخش پیوند اعضای بیمارستان ابن سینا، عمل جراحی 
پیوند کبد دوم مرداد مــاه روی   این هنرمند انجام شــده بود اما 
به دلیل ناتوانی و ضعف و نارســایی مزمن کبدی جان به جان  

آفرین تسلیم کرد. 
سید ضیاءالدین دری متولد سال 1332 در تهران بود؛ او 
در رشته علوم سیاسی و تحلیل فیلم در نیو انگلند کالج انگلستان  
تحصیات خود را ناتمام گذاشته است. او  فیلم های »دیدار در 
غبار«، »باد و شقایق«، »صاعقه«، »لژیون«، »در سرزمینی 
دیگر«، »سینما سینماست« را در کارنامه هنری خود داشت.
آخرین پروژه سید ضیاءالدین دری، »کاه پهلوی« بود که سال 

91 و 92 از شبکه اول پخش شد.
»کیف انگلیسی« درخشــان ترین اثری بود که دری در 
تلویزیون روی آنتن بــرد؛ تجربه ای جدید کــه مخاطبان را با 
مضامینی تازه در تلویزیون مواجه می کرد. ســریالی تاریخی- 
سیاســی که با وجود درونمایه به ظاهر خشک آن، مخاطبان 
عام و خاص را از خود راضی نگه داشــته و توانسته بود در کنار 
قصه دراماتیک خود، بخشی از تاریخ این مرز و بوم را با ظرافتی 
ویژه برای مخاطب خــود نمایش دهد؛ اثــری تاریخی که در 
دهه  1320 روایت می شــد، دورانی که یکی از حســاس ترین 
مقاطع تاریخی ایران محسوب می شود و تحوالت بسیاری از 

جمله پایان یافتن جنگ دوم جهانی و سقوط رضاشاه و تقابل  
ســه گانه ملی، مذهبی مارکسیســتی در آن برهه برجســته به 
نظر می رسد. شــخصیت منصور ادیبان، سیاستمداری که در 
ابتدا دغدغه مردم و همشــهری های خود را دارد، نمونه ای از 
آدم های متزلزل و دمدمی مزاجی است که مرعوب بیگانگان 
شده و تن به همکاری با آنها می دهد؛ از این منظر شخصیت یاد 
شده فوق العاده از کار درآمده که در دهه  20شمسی نمونه های 
مستند بســیار دارد.ســریال کاه پهلوی هم در همان حال و 
هوای سریال کیف انگلیسی ساخته شد اما  قیاس با آن باعث 
شــد که  به رغم کیفیت بــاال، موفقیت کیف انگلیســی تکرار 
نشود. داستان این ســریال درباره زندگی جوان فقیری به نام 
»فرخ باستانی« بود که پس از تحصیل در مدرسه دارالفنون به 
پاریس می رود. در آنجا عاشق »بانش« دو رگه ای فرانسویـ  

ایرانی شده و پس از ازدواج با بانش سمت منشی گری »حسن 
تقی زاده« سفیر وقت ایران را به دســت می آورد که به هنگام 
بازگشت به ایران با وساطت تقی زاده به فرمانداری شهرستان 
کوچک کویری »ســامان« می رســد. در همین دوره فرمان 
کشف اجباری حجاب بانوان، توسط رضا شاه مسیر سریال را 

به سمت دغدغه های ذهنی »دری« می کشاند.
او در حالی که ماه های گذشته مدام در تعامل با رسانه ها 
از ایده های متنوع تلویزیونی و سینمایی خود می گفت، بعد از 
مدتی به خاطر مشکل حاد کبدی در بیمارستان بستری و برای 
پیوند کبد به بیمارستان شیراز منتقل شــد و 3 هفته قبل عمل 
پیوند کبد را با موفقیت پشت سر گذاشت، اما عفونت کبد وی 
پس از پیوند موجب فوت او شد. ضیاءالدین دری در طول این 
مدت از این می گفت که فیلمنامه سریال حضرت زینب)س( 
سال هاست در کشوی مدیران سیاست گذار صداوسیما خاک 
می خورد و اینکه قصد دارد فیلم سینمایی »رئیس علی دلواری« 
را در خارج از ایران تولید کند. او همچنین در تاش بود فیلمنامه 
مجموعه نمایشی »سردار سنجرخان« را در کردستان به اتمام 
برســاند که اجل به وی مهلت نداد و نتوانســت کار ارزشــمند 

دیگری را به مجموعه کارهای ماندگار اضافه کند. 

دبیرکل آشنا 

شاید از دبیرکل های سازمان ملل بود که هنوز بدون 
لحظه ای فکر کــردن می توانیم نام او را بــه زبان بیاوریم، 
او را در قاب های زیادی دیده بودیم و بارها به تهران ســفر 
کرده بود، کوفی عنــان هم دیگر در بین ما نیســت. او که 
برای درمان، به ســوئیس رفته بود، در بیمارســتانی در ژنو 
درگذشــت.  کوفی عطا عنان و خواهرش افوآ عطا در شهر 
کوماسی در سال 1938 متولد شدند . نام کوچک دوقلوها 
در زبان اکان به معنای متولد شده در روز جمعه است و نام 
میانی شان به معنای دوقلو. آن دو در خانواده ثروتمند خود 
بزرگ شدند و در حالی که تنها دو روز به تولد 19سالگی شان 
مانده بود، کشور توانست استقال خود را به دست بیاورد 
و بشود آنچه به عنوان کشور غنا، امروزه می شناسیم. پس 
از فارغ التحصیلی در دانشــگاه غنا، او تحصیاتش را در 
دانشگاه مک کاستر آمریکا به پایان رساند و پس از آن بود 
که نخستین شغلش را در ســازمان ملل پیدا کرد. موقعیت 
شغلی اش، افســر بودجه سازمان بهداشــت جهانی بود. 
پس از آن به مــدت چهار دهه در بخش هــای دیگر به کار 
در ســازمان ملل ادامه داد تا آنکه در سال 1997 به عنوان 
دبیرکل ســازمان ملل متحد انتخاب شــد  و هفتمین دبیر 

کوفی عنان درگذشت 

کل ســازمان ملل متحد و اولین آفریقایِی سیاه پوست بود 
که توســط مجمع عمومی ســازمان ملل برای این سمت 
انتخاب شد و نزدیک 10 ســال به عنوان »بلندمرتبه ترین 
دیپلمات جهان« فعالیت کرد.  کوفی عنان در ســخنرانی 
خداحافظی اش از سمت دبیر کلی، سه مساله ای را که به 
گفته  خودش در دوران دبیر کلی اش حل نشد و بحرانی تر 
هم شــد، »اقتصاد غیرعادالنــه جهان«، »نابســامانی و 
آشــفتگی در دنیا« و »بی اعتنایی شــدید به حقوق بشر و 
حکومت قانون« عنوان کرد. او  موسس و رئیس بنیادی به 
نام کوفی عنان بود. کوفی عنان در سال 2001 به صورت 

مشترک با سازمان ملل جایزه صلح نوبل را دریافت کردند. 
دلیل اهدای این جایزه »ســازماندهی بهتر و صلح آمیزتر 
جهان« اعام شــد و در واقع تاش هــای کوفی عنان در 
راســتای »گســترش صلح« در جهان این جایزه را برایش 

به ارمغان آورد.
کوفــی عنــان در دوران تصدی این ســمت چندین 
بار به تهــران ســفر کــرد و در ســال های 1379 و 1380 
شمســی به دیدار حضرت آیت الله خامنــه ای مقام معظم 
رهبری رفت و با ایشــان ماقات و گفت وگو کــرد  . او  بعد 
از یکی از دیدارهایــش با مقام معظم رهبــری گفت: »در 
دوران نوجوانــی در مورد شــخصیت های کاریزما مطالعه 
می کردم و همیشــه این ســؤال برایم مطرح بــود که اگر 
زمانــی روبه روی یــک شــخصیت کاریزما قــرار گیرم چه 
عکس العملی خواهم داشــت. کســانی که مرا به سازمان 
ملل آوردند، شــخصیت های برجســته دنیا بودند و من به 
آنها عاقه مند بــودم و هر کدام مثل ژاک شــیراک، برای 
مــن امتیازاتی داشــتند. من به شــدت تحــت تأثیر ژاک 
شیراک بودم. طوری که وقتی صحبت می کرد بدون مکث 
حرف هایی صریح می زد. »گورباچف« و »هلموت کهل« 
هم همین طور بودند. این ها کسانی بودند که نیاز به مکث 
نداشتند. من این ها را دوست داشتم. در ماقات با آیت الله 
خامنه ای احســاس کردم که کســی را مثــل او ندیده ام. 
شخصیت معنوی ایشان چنان مرا گرفت که از خود پرسیدم 
چرا شــخصیتی مثل من دبیرکل ســازمان ملل باشــد و از 

معنویات چیزی نداشته باشد؟«

65 شماره 410   | مثلث  



تنها راه رستگاری 
ترجمه خطبه پیامبر اکرم )ص( در روز غدیر 

خواندنی

»تنها راه رستگاری« ترجمه خطبه پیامبر اعظم)ص( 
در روز غدیر به قلم سید مهدی شجاعی از سوی انتشارات 
نیستان روانه بازار نشــر شده اســت. در میان نویسندگان 
ایران، جایگاه آقای سید مهدی شجاعی، بی بدیل است. 
کســی که هم نثرهای ادبی شــکوهمندی نوشته است و 
هم رمان، کســی که هم آثار ترجمه شــده بــرای کودکان 
و بزرگســاالن دارد و هم نمایشــنامه و فیلمنامه. شجاعی 
مقدمه نسبتا مفصلی برای کتاب نوشته که هویت ارزشمند 
و جایگاه آســمانی این خطبه را برای همیشــه مســلمانان 
روشن می کند و مقام این فرمایشات را در رستگاری تاریخی 
بشــر به تصویر می کشــد. خواندن این مقدمه بی شــک 
اهمیت متن پیش روی مخاطب را روشن تر می کند و ارزش 
واقعی اش را بیشــتر و بهتر می نمایاند. در بخشــی از این 
مقدمه می خوانیــم: »»طبیعی ترین  توقــع  و بدیهی ترین 
 انتظار این است  که  پیامبر خاتم ، الاقل  وقتی سفر جاودانه 
 خود را نزدیک  می بیند و در آستانه  رحلت  قرار می گیرد - اگر 
شــده  در قالب  وصیت - تکلیف  مــردم  را در مــورد والیت  و 

سرپرستی شان  بعد از وفات  خود روشن  کند. وقتی  بناست 
 که  پس  از انجام و اتمام  مأموریت  او، مسیر ارسال  رسل  از 
آسمان  به  زمین  مسدود شود، آیا رابطه  آسمان  و زمین به کلی 
 قطع  می  شــود؟ و مردمی  که  در فاصله  زمانی  میان  خاتمه 
 حیات  پیامبر)ص( و خاتمه  حیات  جهــان  به دنیا می آیند، 
بی مسئولیت  و باتکلیفند؟ یا نیازی  به  معلم  و مربی  و هادی 
 و سرپرست  ندارند؟ ما با توقع  رسیدن  به  پاسخ  این  سؤاالت 
 اســت  که  از گذرگاه  تاریخ  عبــور می کنیــم  و خودمان  را به  
روزهای  پایانی  عمر پیامبر)ص( می رسانیم  تا تکلیف مان  را 
پس  از رحلت  ایشان  بدانیم .  با وجود منابع  تاریخی  بی شمار، 
عبور از اماکن  و ادوار و رسیدن  به  نقطه ای  خاص  از زمان  و 
مکان ، چندان  دشوار نیست   و خوشبختانه  زمان  رسیدنمان 
 به مقصد هم  کامًا به موقع  اســت . زمانی است  که  خداوند 
پروانه  رحلت  پیامبرش را صادر کــرده  و به  او فرمان داده  که  
برای  گزاردن  آخرین  حج  خود، عازم  خانه  خدا شود و همزمان 
 تمامی  مسلمانان  را از همه  نقاط  عالم  به  انجام  این  مناسک  
در رکاب  رسول   فرابخواند، تا او آخرین  و مهم ترین  بخش 

یادت باشد 
عاشقانه ترین روایت از شهدای مدافع حرم 

جهان بینی ها
 در آمدی بر تاریخ و فلسفه علم

چاپ سیزدهم کتاب »یادت باشد«؛ عاشقانه ترین کتاب شهدای مدافع حرم توسط 
نشر شهید کاظمی روانه بازار شد.این کتاب  زندگینامه داســتانی شهید مدافع حرم حمید 
ســیاهکالی مرادی اســت که در پاییز ســال 1394 در دفاع از حرم حضرت زینب)س( به 
شهادت رسید. کتاب »یادت باشد« عاشقانه ترین کتاب شهدای مدافع حرم برای شهید 
پاییزی دفاع از حریم عقیله عقا زینب کبری اســت که در پاییز سال 89 به کربا رفت، در 
پاییز سال 91 عقد کرد، در پاییز ســال 92 ازدواج کرد و نهایتًا در پاییز سال 94 به شهادت 
رسید! طراحی جذاب جلد این کتاب گویای همین غربت همسرانه از جنس پاییز است که 
کتاب »یادت باشــد« را بیش از هر چیزی به کتابی سراسر عشق و محبت و دلدادگی بدل 
کرده است؛ عشقی که شاید در زندگی زمینی به جدایی رسیده باشد، اما این تعلق خاطرها 
هیچ گاه کهنه نمی شود...  در بخشی از این کتاب می خوانیم: »سر سفره که نشست گفت: 
»آخرین صبحونه رو با من نمی خوری؟!«؛ با بغض گفتم: »چرا این طور میگی؟ مگه اولین 
باره میری مأموریت؟!« گفت: »کاش می شـد صداتو ضبط می کردم با خودم می بردم که 
دلم کمتر تنگت بشه«. گفتم: »قرار گذاشتیم هر کجا که تونستی زنگ بزنی، من هر روز 
منتظر تماست می مونم، منو بی خبر نذار«. با هر جان کندنی که بود برایش قرآن گرفتم تا 
راهیش کنم، لحظه آخر به حمید گفتم: »حمید تو رو به همون حضرت زینب)س( هرکجا 
تونستی تماس بگیر«. گفت: »جور باشه حتمًا بهت زنگ می زنم، فقط یه چیزی، از سوریه 
که تماس گرفتم چطوری بگم دوستت دارم؟ اونجا بقیه هم کنارم هستن، اگه صدای منو 

بشنون از خجالت آب می شم«.

»جهان بینی هــا« درآمدی بر تاریخ و فلســفه علم اثر ریچارد دویت با ترجمه احســان 
سنایی اردکانی از سوی انتشارات ققنوس منتشر شــد. ریچارد ِدویت، استاد فلسفه دانشگاه 
فیرفیلد ایاالت متحده است که این کتاب تا به امروز تنها اثر او به شمار می رود. جهان بینی ها، 
درآمدی است بر تاریخ و فلسفه علم. این کتاب عمدتا خطاب به کسانی نوشته شده است که 
برای نخستین بار به تاریخ و فلســفه علم برمی خورند. رویکرد ریچارد ِدویت در این کتاب به 
خاصه ترین عبارت این است که برخی مسائل اساسی موجود در تاریخ و فلسفه علم را معرفی 
کند، به بررسی گذار جهان بینی ارسطویی به جهان بینی نیوتنی بپردازد  و چالش های برآمده از 
پیشرفت های اخیر، خاصه از جانب نظریه های نسبیت، کوانتوم و تکامل، در برابر جهان بینی 
غربی را بررسی کند.    با وجود مقدماتی بودن متن »جهان بینی ها«، خواننده به زودی درخواهد 
یافت که این کتاب به یمن احاطه نویسنده بر هر دو قلمرو تاریخ علم و فلسفه علم در کنار نثر 
شیوا و منقح او، استداللی بلند را علیه دست کم دو سوء باور بنیادی راجع به سرشت علم و فلسفه 
نیز شکل داده است. به عبارت دیگر این کتاب را روی هم رفته می توان نه فقط درآمدی بر تاریخ 
و فلسفه علم، بلکه دعوتی دلگرم کننده به تعمق جدی خواننده - هرچقدر هم مبتدی- در این دو 
قلمرو تلقی کرد. از مهم ترین سرفصل های این کتاب می توان به مباحثی چون جهان بینی 
ارسطویی، ماحظات مقدماتی، معضل استقرای هیوم، ساختار فیزیکی علم، کرویت زمین، 
حرکت ستارگان، حرکت خورشــید، حرکت ماه، منظومه بطلمیوســی، منظومه کوپرنیکی، 
واحد تلسکوپی گالیله، جهان بینی نیوتنی، نظریه نســبیت، نظریه کوانتوم، نظریه تکامل، 

داللت های دینی و... اشاره کرد.

مقاومت

زندگینامه

اندیشه

 رسالتش  را به انجام  برساند و در گسترده ترین  و پرشمارترین 
 تجّمع  مسلمین ، تکالیف  سرپرســتی  و امامت  مردم ، پس 
 از خود را تبیین  کند و چگونگی  ارتباط  و اتصال  میان  خدا و 
مردم ، پس از تعطیلی  قسمت  ارسال  رسل  را با صریح ترین  و 
روشن ترین  و همه فهم ترین  زبان  و بیان ، به  همگان  بفهماند 
و مسئولیت  انتقال  این  پیام ها و مفاهیم  و تعاریف  و تکالیف 
 به  همه  انســان های  آینده  و نیامده  را بــر دوش  حاضران  و 
ناظران  این صحنه  بنشــاند. زمان ، مقطعی  است  میان دو 
ســفر تکرار ناپذیر پیامبر خاتم: ســفر حج  )حجه الوداع ( و 
سفر آخرت . مکان ، نقطه ای  است  به نام  غدیرخم  در فاصله 
 میان  مکه  که  خانه  خداست  و مدینه  که  خانه پیامبر اوست .  
اکنون  به  یقین  همگی  کنجکاو و مشــتاق  شنیدن  آخرین 
 و مهم ترین  حرف های  پیامبرید و دســت یافتن  به  پاســخ 

 اصلی ترین  سؤال  بشری ...«
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