
استان تهران - كتابخانه عمومي كوهسار
كتابخانه عمومی كوهسار تهران در سال ۱۳۸4 و در فضای عمومی بوستان كوهسار واقع در 
شهرک رضويه )كاروان( تأسيس شد. اين كتابخانه در سال ۱۳94 بازسازي شد و هم اكنون با 
داشتن ۱7 هزار منبع به بيش از ۱۱00 عضو فعال ارائه خدمت می كند. اين كتابخانه به بخش های 
مخزن، كودک و نوجوان، نشريات، تازه های كتاب و دو سالن مطالعه مجزا مجهز است و همه روزه 

از ساعت 7:۳0 صبح لغايت 20:۳0 به ارائه خدمات كتابخانه ای می پردازد.
كتابخانه عمومي كوهسار در بوستان كوهسار شهرک رضويه )كاروان( تهران واقع شده است.
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نام كتاب.....................................   نقشه نقش بر آب
انتشارات......................... انتشارات انقالب اسالمی
تعداد صفحات...................................... 24۸ صفحه

نشست افتتاح طرح »خدمات کتابخانه های عمومی ایران« 
طرح مشترکی از نهاد کتابخانه های عمومی کشور و دانشکده 
مدیریت دانشگاه تهران با حضور مدیران و مسئولين دو نهاد 

برگزار شد.
طرح پژوهشــی »خدمات کتابخانه های عمومی ایران« با 
هدف شناسایی خدمات جاری کتابخانه ای در سطح ایران و 

جهان، انتخاب خدمات جدید کتابخانه ای که در ایران قابليت 
استفاده و پياده سازی دارد و همچنين طراحی خدمات انتخاب 
شــده با اســتفاده از روش های علمی و به روز در بسته های 
خدمتی طی ۲۰ ماه اجرا می شود تا از این طریق موجب رونق 
فعاليت ها، استفاده از امکانات بالقوه و ایجاد انگيزه در کتابداران 

کتابخانه های عمومی کشور شود.

طرح پژوهشی »خدمات 
کتابخانه های عمومی 

ایران« افتتاح شد

خبرویژه

براي مشاهده آخرين اخبار 
نهاد كتابخانه هاي عمومي 

كشور مي توانيد توسط گوشي 
تلفن همراه خود از رمزينه هاي 

روبه رو عكس بگيريد

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

این کتاب، مشــتمل بر فرازهای مهمی از 
رهنمودهای رهبر معّظم انقاب اســامی، 
در طول ســال های ۸۸ و ۹۸، پيرامون فتنه 

سال ۸۸ است. 
فصل نخســت کتاب به بررســی و تحليل 
اهمّيت انتخابات در نظام اســامی، تاش 
دشــمنان برای ســرد و تعطيل یــا بدنام 
و مخــدوش کــردن انتخابــات، وظایف 
جداگانــه  مــردم و نامزدهــا در انتخابات، 
نکاتی در آسيب شناســی انتخابات و برخی 
پيش بينی های رهبر معّظــم در خصوص 
حضور پرشــور مردم در انتخابات پرداخته 
است. فصل دوم به ذکر برخی از مهمترین 

مواضع رهبر انقاب از پس از انتخابات تا نماز 
جمعه ۹۲ خرداد اختصاص دارد. مفّصل ترین 
فصل این کتاب، فصل سّوم آن است که در 
عناوین متعّددی به بررسی حوادث پس از 
انتخابات پرداخته است. یازده راهکار برای 
مقابله و دفع فتنــه، برگرفته از بيانات رهبر 
معّظم انقاب اسامی، نظير پایبندی به قانون 
و کسب بصيرت، ابراز اعتماد نخبگان به نظام، 
پرهيز از شایعه پراکنی عليه مسئوالن و... از 

دیگر مطالب مهم این بخش است.
در فصل  چهــارم این اثر با عنوان »کســب 
بصيرت«، عاوه بر تشریح معنا، ابعاد و سطوح 
بصيرت و نيز ضرورت و اهمّيت آن، مصادیق 

این مفهوم مهم در منظومــه  بيانات رهبر 
معّظم انقاب پيرامون فتنــه ۸۸ تبيين و 
تحليل شده است. الزامات کسب بصيرت، 
نتایج فقدان بصيرت و وظيفه خواص در ایجاد 
بصيرت در خود و دیگران، از دیگر موضوعات 
مورد بررسی در این فصل هستند. همچنين  
موضوعات دیگری چون اهمّيت جنگ نرم، 
معنا و منشأ جنگ نرم، هدف دشمن از جنگ 
نرم، خطوط اصلی در جنگ نــرم، راه های 
مقابله با جنگ نرم دشــمن، نقش افسران 
جوان جنگ نرم )دانشجویان(، نقش اساتيد 
در فرماندهی جبهه ی جنگ نرم و... بررسی 

شده  است.
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اصالح طلبان آخرین امید نظام نیستند

پاسخی به ادعای سعید حجاریان
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همــان چیزی کــه فکــرش را می کــردم، شــد. چند 
 هفتــه ای پــس از آشــوب های دی مــاه ٩6، اصلی تریــن
جامعه شناس- تئوریســین اصالح طلبان حرفی را که حدس 
می زدم، گفت. چیزی قریب به این مضمون؛ دولت روحانی تنها 
چاره حاکمیت برای بقا است و گزینه بعد از دولت مورد حمایت 

اصالح طلبان، یک دولت اصولگرا نخواهد بود. 
سوال این است که حجاریان چنین فرضیه ای را به عنوان 
یک جامعه شناس سیاسی بیان کرده یا به عنوان تئوریسین 
اصالح طلبان؟ من فکر می کنم مورد دوم درســت باشــد. او 
چنان پدری که فرزندانش را ناامیــد از آینده و غافلگیر از حال 
دیده، به یاری آنها شتافته تا شوک ناشی از زمستان ٩6 را درمان 
کند. برای رد این تئوری از چند نگاه مختلف استفاده می کنیم. 
١- نگاه تاریخــی: اصالح طلبان پــس از دوم خرداد 
به  صراحت می گفتند که ما آخرین چاره نظام هستیم و اگر مردم 
از ما ناامید شوند به اپوزیسیون رو می آورند. این تئوری به کلی 
غلط بود. مردم اتفاقا پای صندوق آمدند و به دشــمن آن روز 
اصالح طلبان رای دادند. اصالح طلبان اشتباه می کردند. این 
تجربه تاریخی را می توان مالکی بر »فارغ از ارزش« نبودن 

تحلیل حجاریان تلقی کرد. 
این نکته را هم می توان اضافه کرد که در سال 92 خود 
اصالح طلبان برای بقا، از گزینه غیراصالح طلب ها حمایت 

کردند.
٢- نگاه مشروعیت محور: مشروعیت اصالح طلبان 
پس از آشــوب های زمســتان ٩6، با بحران مواجه شــده. 
اصالح طلبان که در ٧٨ و ٨٨ »سر« اعتراض ها بودند و به طور 
همزمان نقش پوزیسیون - اپوزیســیون را بازی می کردند، 
در ٩6 از تحوالت جا ماندند. اکنون بدنــه معترض، خود را 
از اصالح طلبان جدا می داند و به تعبیری رادیکال تر از آنها 
به میانه میدان آمده. در چنین شــرایطی مشــروعیت تفکر 
اصالح طلبی به خطر می افتد. حال چگونه تئوریسین چنین 
جریانی خود را آخرین امید نظام می داند؟ گویی اصالح طلبان 
در بحران اپوزیسیون نمایی گرفتار شده اند. آنان برای زمانه 
جدید مبانی مشــروعیت جدید تعریــف نکرده اند حال آنکه 
در روایــت معترضان، آنها بخشــی از نظام هســتند. گرچه 
آنان ســعی می کنند تصویر »بر نظام« را برای خود محفوظ 
بدارند اما تصویری که معترضــان از آنان در ذهن دارند، »با 

نظام« است. 
از همین روست که مهدی کروبی با لحنی بیرون از ادبیات 
اصالح طلبی نامه می نویسد تا شاید عقب افتادن دوستانش را از 
اپوزیسیون جبران کند. غافل از اینکه راهی که کروبی می رود، 
اصالح طلبان را به خروج از نظام وادار می کند. واکنش خاتمی 
به این گونه نامه ها شاید سرنوشت اصالح طلبان را در این سطح 

مشخص کند.
٣- نــگاه معامله گرایانــه سیاســی: پــس از اینکه 
اصالح طلبــان از بدنه اعتراض جا ماندند، در اندیشــه گران 
فروختن عقب ماندگی خود به نظــام برآمدند. محکوم کردن 
آشــوب و همراه نشــدن با آن گرچه قابل تقدیر و عاقالنه بود 
اما پس از آشوب این جناح سعی کرد از چنین شکستی برای 
خود برد بسازد. ٩6 به تعبیری قرار بود ویرانه ٨٨ را برای آنها آباد 
کند. در این میان بازی دوگانه ای شروع شد. صداهای رسمی 
اصالح طلبان از در همراهــی با نظام درآمــد ولی صداهای 
غیررسمی، جانب احتیاط را نگاه داشت و با حدی از اعتراض ها 

همدلی کرد. آیا باید نظام چنین معامله ای را بپذیرد؟ 
4- نگاه معطوف به فلسفه سیاسی: در فلسفه سیاسی 
اصالح طلبان، اصالت با دموکراسی خواهی و مشروطه خواهی 
است. دو صدایی که در آشوب به ندرت شنیده یا اصال شنیده 

نشــد. آنها که فرآیند سیاسی سکوالریزاســیون را با دو مولفه 
دموکراسی خواهی و مشروطه خواهی تعریف می کردند، در 
مقابل شعار علیه خود کامال شوکه شدند. شعارها هم از میزان 
اپوزیسیون بودن شان جلوتر و تندتر بود و هم از آرمان شان، 
جدا. با این توضیح، با چه منطقی باید آنها را آخرین امید نظام 

دانست؟ 
5- نگاه معطوف به تاکتیک سیاسی: از نظر گفتمانی، 
اصالح طلبان آشوب های اخیر را به احمدی نژاد باختند چرا که 
طبقه معترض بیشتر نزدیک به شعارهای احمدی نژاد بود تا 
اصالح طلبان. اکنون انگار زمانه توازن قوا میان این دو گروه 
فرا رسیده و اصالح طلبان باید در یک شبه ٨٨ بدون انتخابات 
با احمدی نژاد چالش کنند. این یک تنزل برای آنان محسوب 

می شود. 
6- نگاه معطوف به نظام بین الملل: عبور معترضان از 
اصالحات سایز بازی را به انقالب/ ضدانقالب می کشاند. در 
این بازی نظام بین الملل مستقیما سیاست براندازی را پیش 
خواهد برد و اساســا رفرم مورد نظــر اصالح طلبان با غلظت 
گذشته مورد حمایت غرب قرار نمی گیرد. از نتایح ورود ترامپ 
به کاخ ســفید قدرت گرفتن براندازان بیرون ایــران به جای 
رفرمیست های درون ایران است. با این تحلیل در سطح نظام 
بین الملل، غرب مستقیما طرفیت انحالل طلبان را بر عهده 
می گیرد و چنین تحولی یقینا این گــزاره را که اصالح طلبان 

آخرین امید نظام هستند، باطل می کند. 
٧- نگاه معطوف بــه دولت روحانــی: دولت روحانی 
به دنبال تبدیل چالش ناکارآمدی به چالش مانع تراشی حاکمیت 
است. چنین تالشی با یک سوال مهم مواجه می شود؛ دلیل 
وعده های فــراوان روحانی به مــردم در دو انتخابات با وجود 
چنین چالشی چه بود؟ دولتی که در مرحله پیش از تالش برای 
کارآمدی قرار دارد، چرا باید مورد اعتماد مردم قرار گیرد و اینکه 

چنین دولتی چرا باید آخرین راه حل نظام باشد؟ 
روحانــی در حال ســاختن تصویری اســت کــه در آن 
ناکارآمدی دولت در ســاختارهای نظام حل شــود و روحانی 
همچنان صورت یک اپوزیسیون برخود بگیرد. این یک نمونه 
استثنایی است که رئیس جمهور برای حاکمیت تعیین تکلیف 
می کند حال آنکه او خودش »مخاطب بایدها« است. بازی 

سوخته ای است به نظر. 
8- نگاه معطوف به انقطاع نسلی: بزرگ ترین چالش 
حاکمیت، اکنون قطع شدن تاریخ بین نسل هاست. نسل چهارم 
نه درکی از تاریخ معاصر ایران دارد، نه رضا پهلوی را می شناسد 
نه محمدرضا را. نه از میزان فساد پهلوی خبر دارد و نه از آرمان 
انقالب می داند. این انقطاع نسلی کار دست حاکمیت داده. 
محل صدور روایت های غالب این جوانان اکنون »من وتو« 
و امثال اینهاست. فرح پهلوی با آن حجم فساد مالی در روایت 

آنان چیزی متفاوت از واقعیت است. 
گرچه برخی اتفاق ها حکایت از پروژه بودن تحرکات برخی 
افراد این نســل دارد اما به واقع با جامعه شناسی پست مدرن 

می توان آنها را تحلیل کرد و توضیح داد. 
در این انقطاع نســلی، اصالح طلبی کجا قــرار دارد؟ 
اصال فرض بگیریم کــه اصولگرایان تقصیر زیــاد دارند اما 
اصالح طلبان مدعی که می گویند آخرین امید نظام هستیم در 
این شکاف نسلی کجا قرار دارند و چقدر تقصیر دارند؟ آیا آنها 
روایت های واقعی انقالب را به نسل بعد منتقل کردند؟ یا اینکه 

با نقد آن دوران در این شکاف نسلی تاثیر گذاشتند؟
و البته بخشی از وقایعی که نسل چهارم به آن انتقاد دارد 

به رفتار و عملکرد خود این دوستان باز می گردد. 
این نوشته تالش داشت با استفاده از تئوری ابطال پذیری 
فرضیه آقای حجاریان را نقد کند. و این گزاره را مطرح کند که 
اصالح طلبان به دنبال تبدیل کردن شکست خود به شکست کل 
نظام هستند. غافل از اینکه این شکست یک جناح است. چه 
کسی گفته که طرفداران انقالب نمی توانند در چارچوب نظام 

طرح رفرم و ایده اصالح بیان کنند؟  

سعید آجورلو

سردبیر
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هفته نامه سیاسی، فرهنگی با رویکرد خبری، تحلیلی

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

گفتارها
کاخ »سفید« در وضعیت »قرمز«
اقتدار از دست رفته آلمان
ریسک »رجب«
ماجراجویی به سبک آل سعود

خبرنامه
تئاتر موشکی
پشت پرده یک شوک
فتنه جدید
بحران بارش برف؛ انتقاد شدید از نجفی و آخوندی

سیاست
رئیس جمهوِر اپوزیسیون
دولت اصول گرا را بر نمی تابد

بحران مشروعیت 
پروژه 7+1

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

و هوشیار و بر سیاق مان استوار بمانیم.

تحریریه:
دبیر تحریریه:  مصطفی صادقی

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

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

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

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

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

مرفه نبودن متصدیان امور 

در نظام اسالمی
هســتند، همۀ اینها از آن قشر مرفه نیســتند؛ از آن قشری 
که همه توجهشــان به این اســت که برای خودشان مقام 
درســت کنند و برای خودشــان کارهایی انجام بدهند، ولو 
بر ضد خلق باشــد. شــما اگر توجــه کنید بــه حکومتهائی 
کــه در تاریخ بوده اســت و خصوصــًا در این پنجاه ســال، 
مالحظه می کنید کــه آنهایی که در رأس امــور بودند، آنها 
از ایــن »ُملک«ها و »ســلطنه«ها وـ  عــرض می کنم کهـ  
از این ســنخ مردم وـ  به اصطالحـ  از اشــراف بودند. وقتی 
که اشرافـ  به قول خودشــانـ  و اعیان و متمکنین و یال و 
کوپالدارها متصدی امور یک کشور شدند، قهرًا اینها مردم 
را به حساب نمی آورند. این یک امر قهری است و در مقابل 
یک قدرتمند بزرگتر، از خودشان خاضع اند و در مقابل ضعفا 
و ملت خودشان، جابر و ستمگر. شما اگر مالحظه فرموده 

من یک نکته ای عــرض می کنم و این 
برای این نیســت که از دولت یا از ارگانهای 
دیگر تعریف کنم، این یک واقعیتی است که 
من عرض می کنم و شاید شــماها هم مطلع 

هستید و توجه دارید.
یکــی از عنایــات بزرگــی کــه خدای 
تبارک و تعالــی به جمهوری اســالمی و این 
نهضت اســالمی عنایت فرموده این اســت 
که متصدیان امور، چه آنهایی که در مجلس 
خدمت می کننــد و چه آنهایی کــه در دولت 
خدمت می کنند، چــه آنهایی کــه در ارتش 
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شهرداری غافلگیر شد 
گفت وگو با مرتضی طالیی

اعتماد به اروپا اشتباه است 
گفت وگو با جواد منصوری 

غروب برجام 
ابراهیم متقی 

اصالحات نیاز به اصالحات دارد
جالل جاللی زاده

شبح پایان توافق پروژه 7+1

اصالح طلبان
آخرین امید نظام نیستند

گفت وگو با عباس سلیمی نمین 

گفت وگو با ابراهیم فیاض

کمک کنیم
روحانی تا  1400بماند 

روحانی استعفا دهد

بحران مشروعیت 

حسن روحانی طوری سخن می گوید که انگار بخشی
از حاکمیت جمهوری اسالمی نیست 

روحانی پس از آشوب های دی ماه  استراتژی
طلبکاری را برگزیده است

هدف احمدی نژاد از
خروج اروپا و آمریکا از برجام تجمع اعتراضی چیست؟

به چه معناست؟ 

سرمقاله مثلث
در پاسخ به ادعای

سعید حجاریان

برخی از مدافعان روحانی به طور پیچیده ای 
به دنبال عبور از او هستند / بخشی از 

همراهان روحانی به دنبال شکست خوردن 
او هستند /  اکثر اصول گرایان به این نتیجه 

رسیدند که باید از دولت حمایت کرد

دولت از عهده مدیریت کشور برنمی آید/  
روحانی باید امثال وزیر راه را عوض وکابینه 

را جوان کند / اگر یک انقالبی در کشور 
مدیر نشود، اوضاع بحرانی می شود /  دولت 

روحانی به 1400 نمی رسد

اصالح طلبان پس از آشوب های 
زمستان 96 در کجای

سیاست ایران قرار دارند؟

هفته نامه خبری،تحلیلی/ سال نهم/ شماره سیصد و  نود و یک / 14 بهمن 1396 /  84 صفحه /6000 تومان

طراح جلد: مصطفی مرادی

بینالملل
غروب برجام

پیچیدگی های تعامل با اتحادیه اروپا
شبح پایان توافق

گزینه جایگزین

ورزش
سفر به قطر

الیه ای از ناراستی
اتفاق تلخ برای آبی ها
اراده های پیدا و پنهان

سیاستخارجی
دفرمه کردن برجام

تقابل علنی پاریس با توافق هسته ای
تشکیل جبهه ضد برجام در غرب و اسرائیل

اعتماد به اروپا قطعا اشتباه است

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

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

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

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

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

ناظر چاپ: بابک اسکندرنیا

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

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

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

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

پالک 19
 تلفن : 88198207

باشید، معاملۀ این دولتهایی]را[که ما داشتیم سابق، با مردم 
مقایســه کنید و معامله شان را با ســفارتخانه های خارجی، 
اینها شخصیت خودشان راـ  شخصیت هم نداشتندـ  بکلی 
از دســت می دادند. و به آن چیزی که در ذهن من اســت، 
یکی از سفراـ  حاال یا ســفیر انگلیس بود، یا یک جای دیگر 
ـ آن صدر اعظم وقت را پاشــد گلویش را گرفت توی اتاق و 
زد او را به دیوار. در مقابل او، آنها ســپر می انداختند، لکن 
در مقابل مردم، آن قدر به مــردم ظلم می کردند و آن قدر به 
خیال خودشــان به بزرگی و امثال ذلک رفتار می کردند که 
همه می دانید. وقتی بنا شد که متصدی یک امور کشوری، 
قشــر اشــرافـ  به اصطالح خودشــانـ  اعیان، مرفه ها و 
صاحــب امــوال وـ  نمی دانمـ  پــارک و اتومبیل هــا و کذا و 
کذا، یا آن وقت کالســکه ها و آن حرفها باشد، این یکی از 

مصیبتهای بزرگی اســت که در یک ملت هســت. 
سر چشمۀ همۀ مصیبتهایی که ملتها می کشند این 
است که متصدیان امورشان از قشر مرفه و از اشراف 
و اعیانـ  به اصطالح خودشانـ  از آنها باشد. و آنها 
این طور هستند، اشــراف و اعیان این طور هستند 
که تمام ارزشــها را به این می دانند کــه آنجایی که 
زندگی می کنند بهتر از دیگران باشد، آن رفتاری که 
مردم با آنها می کنند، رفتار عبید با موالی باشد؛ تمام 
افکارشــان متوجه به این مسائل اســت. باید حتمًا 
چند تا پارک داشته باشــد، چند تا باغ داشته باشد در 
شــمیران، در تهران، در کجا، تا اینکه بشــود یک 
نفر آدمـ  عرض می کنم کهـ  نخست وزیر یا یک نفر 

آدم وزیر کذا. 



رویای کودکانه 
عالوه بر سفر اروپایی تیلرسون و دیدار خاورمیانه ای »مایک پنس«، معاون رئیس جمهوری 
آمریکا، جبهه دیگر حمالت دیپلماتیک آمریکا علیه ایران را واشــنگتن رقم زد. کاخ سفید 
در راستای بزرگ نمایی برنامه موشــکی ایران و دامن  زدن به موج ایران هراسی، نمایشی را با 
قطعات یک موشک ترتیب داد.  هیلی از سفیران 15 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل 
متحد خواست روز دوشنبه به واشنگتن بروند تا از باقی مانده موشک شلیک شده به ریاض 

دیدن کنند.
خبرنامه

رئیس جمهوری آمریکا و نماینده این کشور در سازمان 
ملل با دعوت از سفیران کشورها تالش گسترده ای را جهت 
تشدید ایران هراسی به نمایش گذاشتند اما تحلیلگران نسبت 
به تاثیرگذاری این اقدامات و میزان همراهی چین و روسیه با 
کاخ سفید  تردید دارند. ترامپ برای باقی ماندن ایاالت متحده 
در برجام چهار شرط را تعیین کرد که شامل تصویب بازرسی از 
پایگاه های نظامی ایران، دادن تضمین مبنی بر نزدیک نشدن 
ایران به توانایی ساخت سالح هسته  ای، دائمی  شدن برجام و 
اتخاذ رفتاری مشابه با برنامه های موشکی تهران است. از آن 
زمان تاکنون دولت آمریکا تالش های دیپلماتیک خود را در 
چند جهت دنبال کرده است. از یک سو کاخ سفید برای جلب 
نظر اروپایی ها با فرستادن »رکس تیلرسون«، وزیر امور خارجه 
خود به یک ســفر طوالنی به آن سوی آتالنتیک از متحدان 
خود در قاره سبز یاری طلبید. از طرف دیگر »نیکی هیلی« با 
ترتیب دادن یک صحنه نمایشی تالش کرد ضمن بیان برخی 
اتهامات و صحنه سازی ها، با کوبیدن بر طبل ایران هراسی، 
نظر سفرای 15 عضو شورای امنیت را به دیدگاه  ترامپ علیه 

ایران نزدیک کند. 
 

  تور اروپایی تیلرسون 
وزیر امــور خارجــه آمریکا نزدیــک به یــک هفته در 
کشــورهای اروپایی به دیدار مقامات به ویژه امضاکنندگان 
توافق هسته ای ســال 2015 )بریتانیا، فرانســه و آلمان( 
رفت تا بتواند حمایت آنهــا برای ایجاد تغییــرات مورد نظر 
دونالد  ترامپ را قطعی کنــد.  تارنمای روزنامه »ژاپن تایمز« 
در گزارشی نوشت: »وزیر امور خارجه آمریکا چند روز پیش 
اعالم کرد کارگروه هایی با مشــارکت کارشناســان دوطرف 
تشکیل شــده اســت تا دورنمای تغییرات مورد نیاز و نحوه 
تعامل با ایران در زمینه برجام را تعیین کند.« تیلرســون در 
این زمینه در ورشــو هم به خبرنگاران گفت: »همیشه پیش 
از طلوع آفتاب، آسمان تاریک تر است. کارگروه ها جلسات 
خود را آغاز کردند تا بر سر اصول و دامنه گفت وگوها با ایران 
توافق کنند.«  وی عنوان کرد: »توافق هسته ای تنها بخش 
کوچکی از سیاســت های ایــاالت متحــده در خاورمیانه را 
تشکیل می دهد و دیگر اولویت های واشنگتن به اقدامات 
و نفوذ ایران در منطقه معطوف است.« آن گونه که تارنمای 
نزدیک بــه کنگــره آمریــکا )The Hill( آورده اســت حتی 
تیلرســون پا را از این مقدار هم فراتر نهاد و عنوان داشــت 

این کارگروه ها بررســی می کنند تا چه میزانی به مشــارکت 
ایــران در این زمینه نیاز اســت.  تارنمای شــبکه تلویزیونی 
»فاکس نیــوز« در گزارشــی حمایــت اروپا برای تشــکیل 
کارگروه و راه اندازی گفت وگوها بر سر توافق هسته ای ایران 
را موفقیت وزیر خارجه آمریکا دانست.  وی گفت: »عالوه 
بر دامنه موضوعاتی که باید مورد بررســی قرار گیرد بر ســر 
مکانیســم پرداختن به این موضوع ها نیز کار می شــود.«  
تیلرسون در ابتدای ســفر اروپایی خود ابراز امیدواری کرده 
بود تا در مورد ایجاد تغییرات در برجام بتواند به موفقیت هایی 
دســت پیدا کند و نظر موافق کشــورهای اروپایــی را جلب 
نماید. اکنون وی در مراحل پایانی سفر دوره ای خود به اروپا 
از به وجود آمدن اجماع نظر در بین مقام های ارشد سه کشور 
اروپایی عضو گروه 1+5 خبر داد.  البته مقامات کشــورهای 
اروپایی پس از دیدار با تیلرســون هیچ ســخنی را در زمینه 
همراهی با کاخ سفید یا دســتیابی به توافقی برای تغییر در 

برجام بیان نکردند. 

  موشک بازی کودکانه 
عالوه بر سفر اروپایی تیلرسون و دیدار خاورمیانه ای 
»مایک پنس«، معاون رئیس جمهوری آمریکا، جبهه دیگر 
حمالت دیپلماتیک آمریکا علیه ایران را واشنگتن رقم زد. 
کاخ سفید در راســتای بزرگ نمایی برنامه موشکی ایران و 
دامن  زدن به موج ایران هراسی، نمایشی را با قطعات یک 
موشک ترتیب داد.  هیلی از سفیران 15 کشور عضو شورای 
امنیت سازمان ملل متحد خواست روز دوشنبه به واشنگتن 
بروند تا از باقی مانده موشک شلیک شــده به ریاض دیدن 
کنند. وی مدعی شــد که این موشک ها از ســوی ایران به 
یمنی ها داده شد. گفته شد برنامه ریزی هایی صورت گرفت 
تا دعوت شدگان با رئیس جمهوری آمریکا هم دیدار داشته 
باشند و در ضیافت نهار وی شرکت کنند.  هیلی پس از دیدار 
سفرا از قطعات آهنی، در جمع خبرنگاران سخنان ضد ایرانی  
ترامپ را با لحنی دیگر تکرار کرد. خبرگزاری آسوشیتدپرس 
آورد: »هیلی اعتقاد دارد اقدام علیه برنامه موشکی ایرانی 
می تواند توافق هسته ای را نجات دهد.« بر اساس تحلیل 
رســانه ها، ســخنرانی هیلی به گونه ای طراحی شده بود تا 
کشــورهای اروپایی حامی  توافق اتمی  با ایران را تشــویق 
کند برای حفظ »برجــام« بر برنامه های موشــکی و دیگر 
فعالیت های ایران متمرکز شوند.  بنابر گزارش فاکس نیوز، 

هیلی مدعی شــد جهان باید ایران را بابت برنامه موشــک 
بالستیک و نقض قطعنامه شورای امنیت مجازات کند. در 
این صورت دونالد  ترامپ برای باقی ماندن در برجام متقاعد 
می شود.  روزنامه »نیویوک تایمز« سیاست های اخیر دولت  
ترامــپ را در کل یک اقــدام برنامه ریزی شــده علیه ایران 
دانست و نوشت: »با ســفر و اقدامات کاخ سفید،  ترامپ بر 
اعضای شورای امنیت فشار می آورد تا در مورد ایران به ویژه 

در حوزه موشکی اقدامی  را انجام دهند.«

  روسیه و چین، مانع بلندپروازی  ترامپ 
به نظر می آید برنامه ریزی کاملی بــرای تئاتر هیلی و  
ترامپ در واشنگتن انجام شد اما به اعتقاد تحلیلگران، کاخ 
ســفید نمی تواند نســبت به همراهی همه اعضای شورای 
امنیت خوش بین باشــد. گویا پــس از نمایــش تکه های 
موشک، سفیران کشورها به دیدن موزه یادبود هولوکاست 
در واشنگتن برده شــدند تا در نمایشــگاهی، آثار جنگ در 
سوریه را مشــاهده کنند.  به نوشته رســانه های غربی هیچ 
خبرنگاری به جلسه بازدید از تکه های موشک دعوت نشده 
اســت و رســانه ها تنها تصاویر مربوط به این تسلیحات را 
نمایش دادند.  کارشناســان اعتقاد دارنــد هیلی و  ترامپ با 
این اقدامات امیدوارند بتوانند محدودیت های بیشــتری را 
بر ایران تحمیل کنند اما روسیه و چین که دارای قدرت وتو 
هستند، از تحریم های بیشتر علیه تهران حمایت نخواهند 
کــرد.  روزنامه آمریکایــی نیویورک تایمز نوشــت: »هیلی 
بخش های موشــک را مصــداق تامین تســلیحات برای 
حوثی ها در یمن دانست و مدعی شد آنها اسنادی در زمینه 
نقض تحریم های ســازمان ملل از ســوی ایران هستند.«  
با این حال کارشناسان نظامی اعتقاد دارند تکه های موشکی 
که مقامات می گویند مربوط به موشــک قیام ایران است، 

نمی تواند اثبات کند که ایران تحریم ها را نقض کرد. 
آسوشیتدپرس هم نظر مشابهی را بیان کرد و نوشت: 
»هیلی به خبرنگاران گفت ســفیر چین یادداشــت برداری 
می کرد و روس ها نیــز در مورد نحوه انتقال موشــک ها به 
یمن پرســش می کردند. با این حال دو کشور چین و روسیه 
که از امضا کنندگان برجام هســتند تمایلی بــرای افزودن 
محدودیت های ایران نداشته و نسبت به اتهام های آمریکا 
– در مورد انتقال ســالح بــه یمن که دشــمن متحد آمریکا 

است- تردید دارند.  

تئاتر موشکی
  ترامپ و هیلی بازی جدیدی علیه ایران آغاز کردند  

تیتر   یک
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غرب برای افغانستان
 چه خوابی دیده است؟

مواضع ضدایرانی
رئیس سازمان سیا

بحران بارش برف
انتقاد شدید از نجفی و آخوندی

پشت پرده یک شوک
چرا کلیات بودجه در صحن علنی رد شد؟

گزارش اول

کلیات بودجه 97 که بــرای اولین بار در صحن علنی 
مجلس رد شد، پیام های ناگفته ای از پشت پرده رایزنی های 
فراکسیونی مجلس دارد. از همان دقایق آغاز بررسی کلیات 
بودجه در مجلس و زمانی که چهره هایی در قامت مخالف 
و موافق پشت  تریبون قرار می گرفتند، این واقعیت روشن 
بود که اعضای فراکسیون والیی و مستقلین در نطق های 
خود کمر همت در مخالفت با کلیات الیحه بســته اند و در 
عوض چهره های اصالح طلب سخن از موافقت با الیحه 
می گویند. هرچند بودند برخی اسامی در بین مخالفان کلیات 
الیحه بودجه که رنگ فراکسیون امیدی داشتند. اما وقتی 
زمان به رای گیری رسید، با اینکه تصور می شد با همراهی 
تمام و کمال فراکســیون امید، مجلس با کلیات موافق و 
در جزئیات »ان قلت«های خود را مطــرح کنند، ناگهان 
ورق برگشــت. کلیات بودجه تنها ۸۳ رای موافق به دست 
آورد و به دلیل 120 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 
21۶ نماینده، از نظر نمایندگان الیحه بودجه 97 مردود شد 
و برای بررسی به کمیسیون تلفیق برگشت خورد. اما »چرا 

با وجود حمایت فراکسیون امید، کلیات بودجه رد شد؟«

  10 دقیقه ای که فراکسیون امید
 ورق بودجه را برگرداند

»10 دقیقه قبــل از زمان رای گیری تالش آشــکار 
نمایندگانــی که عضو هیات رئیســه مجلــس و نزدیک به 
دکتر الریجانی بودند بــرای جلوگیــری از تصویب کلیات 
تعجب برانگیــز بــود. بــا تک تــک نماینــدگان صحبت 
ودرخواست رای منفی داشــتند.«، »گوشه ای از مجلس 
چند تن از نماینــدگان امیدی پس از همفکــری فیمابین 
نیز برای رای منفی به کلیات )به رغم مصوبه جلســه صبح 

فراکسیون( تالشی آشکار آغاز کردند.« 
ایــن بخــش از یادداشــت علیرضــا رحیمــی  عضو 

فراکســیون امید - که فردای »رد کلیــات بودجه 97« در 
کانالش درج شد- نکات مهمی از شرایط متالطم فراکسیون 
متبوع رحیمی را گوشزد می کند. در واقع حتی اگر تمام رای 
مثبت به کلیات بودجه 97 را هم در سبد فراکسیون امید قرار 
دهیم باز هم تا رســیدن به عدد 100 یا 120 - که به عنوان 
اعضای رســمی فراکســیون معرفــی می شــوند - فاصله 
بسیاری است؛ فاصله ای که به دلیل گردش لحظه آخری 
اعضای فراکسیون امید، بار دیگر ظرفیت این فراکسیون 
اصالح طلبی را زیر ســوال برد. فراکســیون امید از اولین 
روز شــروع به کارش در مجلــس با مشــکالت عدیده ای 
رو به رو شــد؛ از انتخاب رئیس مجلس گرفتــه تا انتخاب 
هیات رئیسه و روسای کمیســیون ها، همه مشکالت هم 
ریشــه در یک اتفاق داشــت؛ چرخش آرای لحظه آخری 

اعضای فراکسیون. 
انتخاب رئیس موقت مجلس اولین و مهمترین سنگ 
محکی بود که نشــان داد کــدام یک از فراکســیون های 
مجلس دســت باالتر را در معادالت درون پارلمانی دارند. 
نتیجه انتخاب رئیس موقت مجلس همچون آب سردی بر 
سر اصالح طلبان مجلس فرو ریخت، الریجانی17۳ رای 

و عارف10۳ رای.
شکســت اصالح طلبان از اصولگراهــا در انتخابات 
هیات رئیسه دائم و روسای کمیسیون ها در سال اول و دوم 
نیز تکرار شد و حتی با شکل گرفتن فراکسیون مستقلین این 
واقعیت نمایان شد که مسیر یاران لیست امید بعد از حضور 

در مجلس از یکدیگر جدا شده است.
حتی به نظر نمی رســد بودجــه 97 نیز نقطــه پایانی 
بر مشــکالت ناشــی عهدشــکنی ها و چرخش رای ها در 
فراکسیون امید باشد، چه آنکه بودجه ای که قرار بود بنابر 
گفته عــارف، اعضای فراکســیون با کلیاتــش موافقت و 
اصالحات را به بررســی جزئیات موکول کنند، بنابر روایت 

حیدری با تغییر نظر یکباره »امیدی«ها رو به رو شد و برخی 1
از اعضا نه تنها رای منفی دادند بلکه برای »منفی شدن« 

رای نمایندگان نیز رایزنی کردند.
البته این اولین نمره منفی ناشــی از آتــش به اختیار 
شدن و نبود لیدر قدرتمند در فراکســیون امید نیست، چه 
آنکه در زمان رای گیری برای غالمی وزیر علوم مورد انتقاد 
اصالح طلبان این اتفاق در پرونده اهالی امید ثبت شده بود. 
بهرام پارسایی، سخنگوی فراکسیون آن روزها در مورد این 
انتخاب پرحاشیه گفته بود: »در مورد آقای غالمی، اکثریت 
اعضا نسبت به معرفی این گزینه نگرانی هایی داشتند. اما 
بعدا جلساتی که انجام شــد و گفت وگوهایی که به صورت 
فرادا یا جمعی با وزیر داشتند برخی، تغییر نظر دادند. نهایتا 

روز قبل از رای گیری نتوانستیم به یک انسجام برسیم.«
اتفاقــات مجلــس و رفتارهــای غیرتشــکیالتی 
فراکســیون امید، همچون تکه هــای پازلــی کار را برای 
اصالح طلبان در انتخابات مجلس آینده سخت تر خواهند 
کرد. چهره هایی کــه زیر پرچم اصالح طلبی جمع شــدند 
و مجوز حضــور در مجلس دهــم را به دســت آوردند، هر 
اقدامشان به نام جریان اصالحات و اصالح طلبان نوشته 
می شود و اتفاقاتی همچون گردش لحظه آخری رای اعضا 
یا آتش به اختیار شدن در انتخاب یک وزیر، به عنوان بخش 
پرابهام پرونده سیاسی اصالح طلبان در حافظه جمعی آنها 

جای خواهد گرفت.
ایــن عملکــرد در مجلــس قطعــا نتیجــه ای جــز 
ناامیدی بدنه از اصالح طلبان به همــراه ندارد و حتی این 
احتمال مــی رود تا رای های خاموشــی که بــرای حمایت 
از اصالحطلبــان وارد کارزار انتخابــات شــده بودند برای 
انتخابات بعدی پا پس کشــیده یا حتی برخی از همراهان 
اصالح طلبان مقداری فرمان را چرخانده و مسیر خود را به 

سمت دیگری تغییر دهند.  

پشت پرده یک شوک
چرا کلیات بودجه در صحن علنی رد شد؟
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در میان مسائل ریز و درشــت داخلی و خارجی، رهبر 
انقالب مســتقیما  سراغ حمالت افغانســتان رفتند و حتی 
پیش از آنکه سایر نهادهای رســمی و غیررسمی درباره آن 

تحلیل ارائه کنند، نظر خودشان را بیان کردند.
یکــی از نــکات مهــم ایــن حمــالت تمایــز آن با 
اقدامات گذشــته ایــن بود که بــه جای حمــالت کور در 
مناطق دور افتاده، این بار با کارهــای عملیاتی و تیم های 
آموزش دیده تر، مناطق مهم و حفاظت شده مورد حمله قرار 

گرفتند. از همین رو نیز تلفات آن بسیار بیشتر بود. 
از نظــر برخی  تحلیلگــران این حمــالت حامل پیام 
روشنی از پاکستان برای آمریکا و افغانستان است. مقامات 
افغان نیز بر این اعتقاد هســتند که این حمالت از ســوی 
سرویس  جاسوسی پاکستان در حال اجراست. با این حال 
نکته مهمتری که در این زمینه وجود دارد این اســت که به 
نظر می رســد غرب تصمیم گرفته  برای حضــور در منطقه 

 هفته گذشــته افغانســتان شــاهد حمــالت مرگبار 
تروریستی در قلب پایتخت بود. روز سه شنبه گذشته رهبر 
انقالب در ابتدای درس خارج از فقــه خود به این موضوع 
اشاره کرده و گفتند: »همان دست هایی که با ایجاد داعش، 
آن را ابزاری برای ظلم و جنایت علیه مردم در سوریه و عراق 
قرار داد، امروز پس از شکست در آن مناطق به دنبال انتقال 
داعش به افغانستان هستند و کشتارهای اخیر در واقع آغاز 
همین نقشه است.« به گفته ایشان هدف اولیه آمریکا از 
این اقدامات ناامنی در منطقه و هــدف بعدی آنها »موجه 

جلوه دادن حضور آمریکایی ها در این منطقه است.« 

مسئولیت حمالت اخیر را هر دو گروه طالبان و داعش 
 برعهده گرفته اند. در همین حال ترامپ در سخنرانی ساالنه 
خود در واشنگتن به موضوع افغانستان اشاره کرد و با انتقاد 
به سیاست های اوباما گفت: »سربازان آمریکایی بر اساس 
قواعد جنگی تازه ای در افغانستان می جنگند. ارتش ما در 
کنار شــرکای افغان قهرمان ما، دیگر با جدول های زمانی 
مصنوعــی تضعیف نمی شــود و دیگر نقشــه هایمان را به 
دشمنان نمی گو ییم.«  همچنین گزارش مهمی  در شبکه 
بی بی سی جهانی منتشــر شد که براســاس  آن شبکه ای 
از گزارشگران بی بی سی در سراســر افغانستان با بیش از 

1200 نفر از منابع محلی در هر کدام از ۳99 ولسوالی این 
کشور حرف زدند تا تصویری همه جانبه از حمالت شورشیان 
در همیــن دوره زمانــی به دســت آورند. ایــن گفت وگوها 
یا به صــورت تلفنی  یا حضوری انجام شــده اســت و همه 
اطالعات به دست آمده دســت کم با دو، و در بیشتر موارد 
حتی تا  ۶منبع دیگر هم بازبینی شده است. در برخی موارد 
گزارشگران بی بی سی به ایســتگاه های محلی که از آنجا 
افراد به مناطق دورافتاده سفر می کنند، رفتند تا اطالعات 

درباره وضعیت را دوباره با آنها چک کنند.
نتیجه حاصل از این گزارش براساس آنچه بی بی سی 
مدعی شده نشــان می دهد که حدود 15 میلیون نفر یعنی 
نصف نفوس افغانستان، در مناطقی زندگی می کنند که یا 
در کنترل طالبان قرار دارد و یا به صورت علنی در آنها حضور 
دارند و به طور مرتب مورد حمله آنها قرار می گیرد. این رقم 

70 درصد کل افغانستان را شامل می شود.  

داعش را از غرب ایران به ســمت شــرق آن منتقل کرده و 
حتی یک قدم نیز به آن نزدیک شــود. ایــن کار با تقویت 

طالبان نیز صورت خواهد گرفت. 
از طرف دیگر گزارش بی بی سی که مدعی است 70 
درصد افغانستان امروز در دست طالبان است و یا تحت نفوذ 
آنها اداره می شود، به نوعی زمینه سازی حضور نظامی دوباره 
آمریکا ومتحدانش ازجمله بریتانیا در این کشور است. از 
سوی دیگر یک رقابت میان داعش و طالبان در افغانستان 
نیز مشاهده می شــود. هر دوی این گروه ها مدعی هستند 
حمالت اخیر را ســازماندهی و به انجام رسانده اند. برخی 

غرب برای افغانستان
 چه خوابی 
دیده است؟

از تحلیلگران بین المللی براین باورند که میان آنها تفاوت 
نیســت. از جمله  هارون امیرزاده به یورونیوز گفته بود که 
بخشی از نیروهای داعش در سوریه از طریق سفارت ترکیه 
در افغانستان جذب و به مناطق سوریه اعزام شده اند. حاال 
همین افراد بازگشــته و قصد دارند هویت داعشــی خود را 
ادامه دهند. به جای آنکه بار دیگر زیر چتر طالبان فعالیت 
کنند. مهمترین نکته برای ایران در اینجا نهفته است که به 
بهانه حضور دوباره طالبان و داعش در شرق ایران، آمریکا 
قصد حضور دارد، راز موضع گیری سریع و قاطع رهبری را در 

همین جا باید جست وجو کرد. 

فتنه جدید 
افغانستان محل جوالن داعش و طالبان
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ضرغامی  سرش برای ریاست جمهوری 
درد نمی کند

محمدجواد ابطحی، عضو فراکســیون نماینــدگان والیی 
مجلس درباره دیدارهای این روزهای عزت الله ضرغامی  می گوید: 
»ســر ضرغامی  برای رئیس جمهور شــدن درد نمی کند و او صرفا 
می خواهد بگوید که واقعا روی اصول هستم و اشخاص هم برای 
من فرقی نمی کنند. اگر آقای ضرغامی  به دنبال فضاســازی برای 
انتخابات رئیس جمهوری بعدی باشــد ، رای ایشان بیش از آقای 
الریجانــی خواهد بــود. او می خواهد خود را از آن برچســب های 
دگماتیسم که می زنند نجات دهد یعنی بگوید که ما واقعا روی اصول 

هستیم و اشخاص هم برای ما فرقی 
نمی کنند، ما تابع حق هستیم و هر 
جا حق باشد همان جا می رویم. بعد 
هم بــا این افراد صحبت می شــود 
شــاید از مواضعی دســت بردارند، 
مانند آقای ابطحی)خنده( البته من 

نه، ابطحی اصالح طلب.« 

بعضی از روحانیون، نفوذی دشمن هستند 
جزایــی،  علی اصغــر 
دادســتان ویــژه روحانیت قم 
در نشستی با عنوان »تهدید و 
آسیب ها در حوزه و روحانیت«  
گفت: »بعضــی از روحانیون، 
نفوذی دشمن هستند که قصد 
دارند با درســت کــردن القاب 
مرجعیتی، جایگاه روحانیت را 

تخریب کنند. فردی در حوزه به عنوان مرجع مطرح می شود 
و مراد و شاگرد تربیت می کند، فتوا می دهد و فعالیت و فتوای 
او تنها ]برای[ نفــوذ و تخریب جایگاه روحانیت اســت... 
والیت فقیه را نامشــروع می دانند و ایــن طراحی از طریق 
داخلی ها و هم لباســی ها صورت می گیرد؛ چون دشمن به 
این نتیجه رســیده که روحانیت باید به دست خود روحانیت 
شکست بخورد. می گویند نا یب خاص داریم، نیاز به نا یب 

عام نیست؛ این همان طراحی جدید دشمن است.«

 نظر موتلفه اسالمی درباره
 گفت وگوی ملی

دبیرکل حزب موتلفه اسالمی نیاز به گفت وگوی ملی 
را یک نیاز دائمی  که هیچ مغایرتی با رقابت های سیاســی 
ندارد، دانســت و گفت: »هیــچ گاه به بهانه مشــترکات 
انقالبی و ملی از رقابت سلیقه ها  بی نیاز نیستیم.«  حبیبی 
در همین رابطه توضیح داد: »در عین حال که مشترکاتی 
در مورد منافع انقالب، کشور و ملت داریم اما می توانیم با 
احزاب مختلفی که سلیقه های گوناگونی دارند اما اشتراک 

کلی را قبــول دارنــد دائما در 
حال تعامل باشیم، البته برخی 
اشــخاص یا احزاب در مرحله 
حرف و شعارها سخنانی مطرح 
می کننــد امــا در مرحله عمل 
می بینیم کــه بیــن عملکرد و 
حــرف آنها تفاوت هــای قابل 

توجهی وجود دارد.«
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آمریکا اخیرا در ارتباط با ایران تحوالت تازه ای را دنبال 
می کند. از یک سو سفیر این کشور در سازمان ملل سفرای 
شورای امنیت از کشــورهای مختلف را دعوت می کند تا بار 
دیگر شوی تبلیغاتی علیه ایران را به راه بیندازند و در کنار آن با  
ترامپ نیز دیدار کنند. از سوی دیگر مدیر سازمان اطالعات 
جاسوســی آمریکا در مصاحبه ای مهم با بی بی سی جهانی 

در مورد ایران موضع گیری های خصمانه را انجام می دهد. 
مایک پمپئو، مدیر سازمان اطالعات مرکزی آمریکا 
 که او را در امور ایــران متخصص می دانند در مصاحبه ای با  

بی بی سی ادعا کرده که بعضی اقدامات ایران در منطقه به 
مثابه اعالن جنگ علیه ســایر کشورهاست و آمریکا تهدید 

منافع خود در خاورمیانه را تحمل نخواهد کرد.
او در بخش دیگری از این مصاحبه به مســاله سوریه 
اشــاره و تایید کرد که نگران میزان نفوذ ایران در ســوریه و 
منطقه است و به این سوال که آیا آمریکا شیوه ها و ابزارهایی 
برای مقابله با این نفوذ دارد پاســخ مثبــت داد اما جز ئیاتی 

ارائه نکرد.
پمپئو که یک ســال پیش در این پســت منصوب شد 
درباره یادداشتی که برای ســردار سلیمانی، فرمانده نیروی 
قدس نوشته با تایید خبر توضیح داد: »من می خواستم پیام 
روشنی به قاسم سلیمانی بفرستم که آمریکا، غرب، بریتانیا 
و دیگران در این منطقه دارای منافعی هستند و باید متوجه 
باشد که حمله به این منافع با مقابله به مثل روبه رو خواهد شد. 
اینکه ایرانی ها بخواهند به منافع آمریکا ضربه بزنند برای ما 
تحمل کردنی نیســت. « او خودش ارسال چنین نامه ای به 
آقای سلیمانی را در ماه دسامبر فاش کرده بود. جالب اینکه 
سردار سلیمانی اساســا نامه دریافت و آن را نخوانده و به آن 

واکنش نشان نداده است. 
رئیس سازمان سیا در ادامه همان خط تبلیغی که نیکی  
هیلی در بعد سیاسی دنبال کرده ادامه می دهد و می گوید : 
»ما شــاهد بودیم که ایرانی ها به واســطه نیروهای نیابتی 
خود در یمن به عربستان موشــک شلیک می کنند. تالش 
کردند در بخش های دیگری از خاورمیانه کار مشابهی انجام 
بدهند. این غیرقابل تحمل است. اینها به مثابه اعالم جنگ 
علیه کشورهای دیگر است و امیدوارم که جهان درک کند که 
تهدید غیرهسته ای ایران یک چالش بسیار جدی برای ثبات 

خاورمیانه است.«

به گفتــه وی، ایــران و عربســتان از دو طرف جنگ 
داخلی یمن میان شورشیان حوثی و نیروهای دولت عبدربه 
منصور هادی حمایت می کنند. اما ایران ارسال سالح برای 

شورشیان را رد می کند.
پمپئو در مورد احتمال در گرفتن جنــگ میان ایران و 
عربســتان گفت: »خیلی نگرانیم. باید مطمئن شــویم که 
چنین اتفاقی نخواهد افتاد و راهش اطمینان از این است که 
مردم ایران بفهمند این اتفاق خوبی برای آنها نخواهد بود. 
در هفته های گذشته شــاهد اعتراضات بودیم. مردم ایران 
می فهمند که این ماجراجویی ها برای آنها ده ها میلیون دالر 

هزینه دارد و زندگی شان را به خطر می اندازد.«
او در اظهارنظر عجیب ایران را متهم می کند که به اروپا 
خرابکار گسیل کرده است: »تاریخ ایران نشان داده که مردم 
این کشور درک عمیقی دارند از اینکه چگونه در جهان موفق 
باشند. امیدوارم که قیام کنند و بفهمند که فرستادن نیروهای 
نیابتی به مناطقی مثل اروپا، تالش برای خرابکاری در اروپا 
به نفع کشورشــان نیســت. آن هم وقتی که می شود برای 
بهتر کردن ایران کارهای زیادی کرد. ما مطمئنیم که مردم 
ایران این نکته را می فهمند و امیدواریم که رهبرانشان هم 

این موضوع را بپذیرند.«
پمپئو همچنین در مورد حمله به داعش آمریکا را موفق 
می داند در حالی که این ایران و روســیه بودند که داعش را 
شکست دادند: »ما در شرق خوب عمل کردیم و داعش را 
از میان بردیم. حاال توجه و قصدمان را بر بهبود زندگی مردم 
سوریه متمرکز می کنیم. در ابتدا باید بفهمیم چطور می توانیم 
تهدید تروریسم را از میان ببریم. القاعده هنوز در سوریه فعال 

است و ما هوشمندانه داریم با آن مقابله می کنیم.«  
هرچند آمریکا با روسیه همکاری اطالعاتی داشته )سیا 
سال پیش به جلوگیری از حمله ای در سن پترزبورگ روسیه 
کمک کرد( اما پمپئو می گوید روســیه را در درجه اول یک 
کشور متخاصم می بیند. او در پاسخ به این سوال که آیا نگران 
تالش روســیه برای نفوذ در انتخابات میان دوره ای است، 
گفت: »البته. کامال انتظار دارم که همچنان برای این کار 
تالش کنند، اما مطمئنم که آمریکا می تواند انتخاباتی آزاد و 
منصفانه داشته باشد و اینکه تدابیر واکنشی ما آن قدر قرص 
و محکم خواهد بود که تاثیر آن )نفوذ روســیه( بر انتخابات 

زیاد نباشد.« 

مواضع ضدایرانی
رئیس سازمان سیا

الریجانی:
 »کلید« در دست 

رئیس جمهور است، 
نه من!

رئیس مجلس با ســرعت 
نســبتا باالیــی جلســه مجلس 
برای رای گیــری درمورد بودجه 

را مدیریت کرد  و این الیحه از سوی نمایندگان تصویب شد، 
درحالی که نمایندگان خواستار تذکر بودند. جهانبخش محبی نیا 
نماینده میاندوآب یکی از نمایندگانی بود که چندین بار در جلسه 
تذکر داد و معترض به مدیریت الریجانی بود. او در اعتراض 
به اینکه تذکراتش پذیرفته نمی شــد و وارد دانسته نمی شد، 
خطاب به رئیس مجلس گفت: »من از شما عاجزانه و ملتمسانه 
اســتدعا دارم که کلید »وارد اســت« را در هیات رئیسه و مغز 
مبارک روشن کنید. علی الریجانی هم درحالی که می خندید، 
گفت: »ما از خدایمان است که شما آرام باشید! اما »کلید« 

دست من نیست ، دست رئیس جمهور است!« 

توکلی: نسبت به مخالفان خود 
بی رحم هستیم

احمد توکلی با بیان اینکه ما اعتــدال را در موافقت و 
مخالفت رعایت نمی کنیم، تاکید کرد: »به طور کلی ما نسبت 
به مخالفان خود بی رحم هستیم. وقتی بر سرکار می  آییم، 
می خواهیم مخالفان خود را حذف کنیم.« احمد توکلی در 
پاسخ به این سوالی درباره ریشه ناآرامی های اخیر، گفت: 
»نمی توان ریشه های این اعتراضات را از یکدیگر تفکیک 
کرد زیرا مسائل انســانی علت واحدی ندارند.« وی ادامه 
داد: »به نظر من اعتراض مالباختگان موسسات متخلف 

آن قدر که تحت تاثیر مسئوالنی 
بود که به حرف هایشان گوش 
نمی کردند، تحت تاثیر از دست 
دادن پول شان نبود. متاسفانه 
موافقت و مخالفت کردن  ما در 
کشور مقداری شور است، یعنی 

اعتدال را رعایت نمی کنیم.«

واکنش دادستان کل کشور به 
»برداشتن روسری در خیابان انقالب«

 محمد جعفر منتظری در 
پاسخ به این سوال که یکی از 
وکال مدعی شده برای یکی از 
دخترانی که در خیابان حجاب 
خــود را برداشــته، وثیقه 500 
میلیــون تومانی صادر شــده 
اســت، گفت: »این مساله را 
بســیار امر جزیــی و غیرقابل 

توجه می دانم، چرا که اکثر به اتفــاق بانوان ما یا محجبه 
چادری هستند یا حجاب اسالمی درستی دارند یا برخی ها 
اگر حجاب درست و کاملی ندارند، قطعا پاکدامنی و عفاف 
الزم رادارند.« او ادامه داد: »برداشتن روسری در خیابان 
حرکتی بســیار بچه گانه اســت که دختر جوانی روســری 
خود را بردارد و خود را نشان دهد و برخی ماموریت داشته 
 باشــند از او فیلم بگیرنــد و بالفاصله در فضــای مجازی

 منتشر کنند.«

توصیه آیت الله علم الهدی درباره 
ایجاد اشتغال

امام جمعه مشهد گفت: 
»مشــکل کشــور در ایجــاد 
اشــتغال و نبود برنامــه بوده و 
دولت با مدیریت وضع موجود 
می توانــد تعداد باالیی شــغل 
ایجاد کند.« آیت الله سید احمد 
اظهارکــرد:  علم الهــدی 
»جمهــوری اســالمی ایــران 
نظامی مردم ســاالر بوده و دلیلش برگزاری انتخابات های 
مکرر است.« عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: 
»جوانــان بیکار هســتند و خانواده هایی که جــوان بیکار 
دارند نگران آینده فرزندان خود هستند و باید برای این مهم 
چاره ای اندیشیده شود. »علم الهدی گفت: »ایجاد شغل، 
بحث کار در ادارات نیســت و مردم باید خودشان به دنبال 
تولید شغل باشند و به هرشکل ممکن برای اشتغال تالش 
کنند و دنبال حقوق ثابت ســرماه نباشــند. مسأله اشتغال 

موضوع غیرقابل حلی نیست.«

می خواهند با رفراندوم، والیت فقیه را 
عوض کنند

محمدتقی مصباح یزدی 
در دیــدار فرماندهــان ســپاه 
پاســداران گفــت: »برخــی 
دیکتاتــوری  را  والیت فقیــه 
می دانند؛ حتی برخی مسئوالن 
در داخل هم هرچنــد صریحا 
نمی گویند اما ته دلشان همین 
اســت و با کنایه منظورشان را 

می رســانند. طبیعتا این افراد باور ندارند که امر ولی فقیه، 
الزم االجراســت. یکی از مسئوالن ســطوح عالی نظام، 
دموکراسی را اوج تفکر بشــری می دانست؛ بدین معنا که 
هر نظریه سیاسی غیر از آن، کمتر و کهنه تر از این نظریه 
پیشرفته است! این شخص در جلسه ای در همین موسسه 
]موسسه آموزشی و پژوهشــی امام خمینی[ اظهار داشت 
که والیت فقیه، از آن جهت که در قانون آمده، مورد قبول 
است! این یعنی چه؟ وقتی در قانون است، می توان با یک 

رفراندوم، قانون را عوض کرد.« 
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به اینستاگرام مثلث بپیوندید
اینستاگرام هفته نامه مثلث فعال اســت. کاربران این شبکه اجتماعی 
می توانند با پیوســتن به اینســتاگرام مثلــث تصاویر مربوط بــه هفته نامه را 

مشاهده کنند.

ظریف در پاسخ به جعل موشکی هیلی: ما نشان استاندارد را برای پفک نمکی استفاده می کنیم نه موشک

واکنش سردار سلیمانی به مالک اشتر خواندن: اگر گفتند مالک اشتر من باورم شد سقوط می کنم

به ما پیامک بزنید:

3000411711 

شبکه اجتماعی

با بارش برف سنگین در کشور شهروندان در تهران 
و  جاده های منتهی به تهران بیش از دیگر نقاط کشور با 
سختی و مشکالت روبه رو شدند. مردم هم در اتوبان های 
پایتخت، هم جاده قم_تهران و هم مســیر تهران- کرج 
با وضعیت بغرنج و پیچیده ای روبه رو شــدند. به گونه ای 
که حتــی محمد رضا عــارف، رئیــس فراکســیون امید 
مجلس امــروز در گفت وگویی به شــدت از شــهرداری و 
اســتانداری تهران انتقاد کــرد. اما روایت هــای مردم و 
افرادی که از شــب گذشــته درگیر شرایط ســخت بودند 
جالب توجه و خواندنــی بود. یکی از اولیــن روایت ها از 
ســوی محمد علی ابطحی، فعال سیاسی اصالح طلب و 
رئیس دفتر رئیس جمهور در دوران اصالحات منتشر شد. 
او که در جاده تهران-قم گرفتار برف شــده بود با انتشار 
تصویری نوشــت: »نهمین ســاعتی که در یک نقطه در 
جاده قم با صد ها ماشــین ایســتاده ایم. یــک متر تکان 
نخورده ایم. صبح شد . نه خبری از باز شدن راه هست و نه 
کمکی.« تصویر و روایت ابطحی بازتاب گسترده ای در 
فضای مجازی داشته است.  اما وضعیت در اتوبان تهران 
-کرج نیز به چیزی شــبیه جاده تهران – قم بوده اســت و 
عده زیادی از مردم در جاده ها ماندند. بیشتر انتقادات به 
عدم نمک پاشی جاده ها و ضعف در پاکسازی و برف روبی 
است. اقداماتی که در شــهر تهران بر عهده شهرداری و 

در جاده ها بر عهده وزارت راه است.
امــا از صبــح روز برفــی یــک تو ییــت از ســوی 
محمد علی نجفی، شــهردار تهران موجب واکنش های 
فراوانی شده اســت. این توئیت بار ها باز نشر داده شد . 
برخی شهروندان با استناد به آن به شهردار حمله کردند 
و برخی دیگر سعی کردند از درخواست شهردار حمایت 
کننــد. تو ییت جنجالــی نجفی این بود »از شــهروندان 
خــوب تهرانــی به خصــوص جوانــان و دانش آموزان 
دبیرستانی دعوت می کنم از چند ساعت دیگر و با گرم تر 
شدن هوا، در کنار ماموران شهرداری به سبک تر شدن 
بار شــاخه های درختان از برف به آرامــی  و دقت کمک 

کنند.« پــس از انتشــار آن ابتدا انتقادات شــدیدی از 
درخواســت نجفی به او صورت گرفــت. برخی کاربران 
معتقد بودند که نجفــی خیابان ها را رهــا کرده و نگران 

درختان است! 
اما امیــر ســیدین در انتقــاد از این تو ییــت نجفی 
نوشــت: » نمود و جلــوه جوانگرایــی برای مدیــران ما 
ظاهرا در همین حــد »تکاندن بــرف از روی درخت ها« 
است. توقع بیشــتر نباید داشــت!« اما کاربر  دیگری به 
نام حسین به دفاع از تو ییت شــهردار پرداخت و نوشت: 
»پیام درست، لحن خوب، رســانه مناسب. با این توییت 
دلیلــی برای حملــه و توهین بــه نجفی شــهردار تهران 
نمی بینم. اگر شــهرداری در ماجرای بــرف کم کاری یا 
خطا های دیگــه ای داره، جداگانه می شــه بهش انتقاد 
کرد. این یکی، اما شایسته تحســینه.« بیشتر انتقادات 
در فضــای مجازی به نحــوه عملکرد شــهرداری تهران 
از شــب  بارش برف باز می گردد و از طــرف دیگر عده ای 
نیز وضعیت نامناســب جاده ها را ناشــی از تعلل مدیریت 
بحران در وزارت راه می دانند. امــا کاربران اصولگرا هم 
با هشــتگ »مدیریت اصالحاتی« به شــدت به عملکرد 
نجفی در کنترل بحــران انتقاد کردند. آنهــا در مواردی  
»مدیریت جهــادی« و عملکرد »قالیبــاف« را با نجفی 
مقایسه کردند. احسان رســتگار در این باره تو ییت کرده 
است: »از شب تا قبل اذان صبح، از جماران تا انقالب را 
گشتم حین برف. اگر قالیباف شهردار بود، عده ای همین 
امروز کف توییتر در حال انتشــار هشتگ قالیباف استعفا 
بودند و احتماال مجله چلچراغ و خط خطی، قالیباف را در 
حال جت اسکی کردن روی برف شهر تهران، به تصویر 
می کشــیدند؛ حیف که نجفی شهردار است.« همچنین 
کاربران اصولگرا از کلید واژه »کیش« نیز برای انتقاد از 
مسئوالن بار ها استفاده کردند. کاربری به نام فامیل دور 
هم با انتشــار تصویری از قالیباف و نجفی نوشته است: 
»اولی وســط میدون با لباس گلی ، دومی وســط دریای 

کیش با لباس گل گلی.«  

بحران بارش برف

انتقاد شدید از نجفی و آخوندی
l   لطفــا پیگیــری کنیــد چــه نهــادی بــه این 
سایت های شرط بندی که درباره مسابقات ورزشی 
انجام می شود نظارت دارد؟ پسر  بی فکر من کار 
و زندگی اش شــده  نشســتن مقابــل تلویزیون و 

شرط بندی برای فوتبال! درمانده شدم.

l   برای بارش نزوالت آســمانی در کشور شکر و 
دعا کنیم تا بیشــتر نازل شــود و از آلودگی هوای 

خوزستان عزیزمان نیز کاسته شود.

l   ســخنگوی دولت  یک نجومی بگیر را ذخیره 
نظام معرفی می کند یــا دزدی از صندوق ذخیره 
فرهنگیان را توجیه می کند و در همه این موارد در 
حال تبرئه کردن مجرمان است اما در تخلف ۸0 
درصدی بودجه 95 توســط دولت، انگشت را به 
سمت دیوان محاسبات می گیرد و گالیه می کند 

که چرا افشاگری کرده است. 

l   با این همه تعطیلی در سال و شروع ماه رمضان 
در اردیبهشــت ماه، باید آغاز ســال تحصیلی از 

شهریورماه باشد.

l   دولت فقط شفافیت را در جیب و دخل و خرج 
مردم می داند و نه در مــواردی که به جیب دولت 
مرتبط می شــود. بنابراین حتی به گزارش تفریغ 

بودجه 95 هم معترض می شود!

l   لطفــا به آقــای وزیر رفــاه بفرمایید آیــا ارائه 
خدمات در همه جای دنیا مثل کشــور ماســت؟ 

یارانه ای که قانون بوده حاال نیست.

l   مدت ها است که دشمنان به منظور زمینه سازی 
برای توافق پالرمو، ســپاه پاســداران، بســیج، 
حزب اللــه و... را مورد حمله رســانه ای و تحریم 
و تهدید و... قرار می دهند. ســینه چاکان غرب 

دنبال چه هستند؟

l   برف تهــران هرچند  باعث خوشــحالی مردم 
شده بود اما باعث نارضایتی مردم از نبود مدیریتی 
هوشمند و کارآمد در مواقع حساس و ضروری هم 
بود . امیدوارم مسئوالن در شهرداری به خصوص 
آقای نجفی پاســخگوی کوتاهی شــهرداری در 

خدمات رسانی به مردم باشند.

l   ابالغ شــد که آبونمان گاز غیرقانونی اســت 
ولی کســی نمی خواهد برای خدمات مستمر در 
قبــوض گاز که به جــای آبونمان آمــده پیگیری 
کند. چه خدماتی برای مــردم انجام می دهند که 

دیده نمی شود؟

l   اگر در تمام ادارات و بانک ها و ساختمان های 
مرکزی دانشــگاه ها، ســرویس رفت و برگشــت 
بگذارند و هیچ کارمندی با خودرو شــخصی تردد 

نکند آلودگی هوا کم می شود.
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آقای روحانی به فکر تحویل 
قوطی های مردم باشید

بعد از آنکه حسن روحانی در اظهاراتی کنایه آمیز در 
مصاحبــه تلویزیونی اش خانه های مســکن مهر را قوطی 
خواند، فضای مجازی به آن واکنش نشان داد و از روحانی 
خواست تا نسبت به اهانتی که به خانه و کاشانه مردم کرده 

است عذرخواهی کند. 
در همین رابطه علــی نیکزاد، وزیــر دولت دهم که 
مسئول ساخت مسکن مهر بود در پاسخ به روحانی نوشت: 
»روی ســخن من با رئیس جمهور محترم دولت دوازدهم 
است که ظاهرا نه کاله شان پیش مسئوالن دولت پشمی 
 دارد و نه نزد پیمانکاران #مسکن_مهر. و نه اینکه باورشان 
شده که دولت درخشان یازدهم تمام شــده است! ظاهرا 
آقــای رئیس جمهــور محتــرم، اطالعاتشــان را از افراد 
الیق نما می گیرند و نه از افراد دلسوز و شجاع و خودشان 
 هم حــال و هوای دیــدن زمســتان از بیــرون پنجره ها را 

ندارند.
 بنابراین بر خود واجب می دانم به ایشــان یاد آوری 
کنم آقــای رئیس ! به فکــر میلیون ها مــردم مظلومی  که 
منتظر تحویل مســکن مهر یا همــان قوطی هایی که اگر 
برای مردم آب نکرده، برای دولت شما نان کرده نیستید، 
ال اقل به فکر پشم کاله تان در پیشگاه مردم باشید و دستور 
خود در خصوص اتمام و بسته شدن پرونده مسکن مهر تا 
پایان دولت یازدهم را پیگیری کنید. الاقل وقت یک روز 
هلی کوپتر اختصاصی خود را صــرف کنید تا میزان عمل 
مســئوالن دولت تان به دســتورات تان را از نزدیک شاهد 

باشید.«

بررسی رسانه ای هفته

آیا هزینه جنگ در سوریه قابل دفاع نیست؟

نویسنده روزنامه جوان در بخشی از یادداشتی در شماره امروز خود با تیتر 
»هزینه های تأمین امنیت« نوشت: »سوریه را رها کن – فکری به حال ما کن.  
این عبارت از جمله شــعار های برخی از معترضین یا اغتشاشــگران در حوادث 
دی ماه بود؛ شعاری که در فضای مجازی همراه با تحلیل ها و تفسیر ها در بعضی 
از شبکه های اجتماعی به صورت پررنگ مطرح می شود. این شعار در برخی از 
شبکه های ماهواره ای فارسی زبان نیز به شکل های گوناگون محل بحث قرار 
می گیرد. « نویسنده روزنامه جوان در ادامه به مقوله امنیت پرداخته و می نویسد: 

»امنیت ملی و امنیت داخلی برای یک ملت، شــرط الزم برای تأمین تمامی  نیاز های معقول دیگر است.« وی ادامه می دهد: 
»امنیت یک وضعیتی اســت که باید با هزینه کردن ها و خرج کردن ها به صورت عقالیی و مدبرانه، ایجاد گردد. بر همین مبنا و 
اساس، در بودجه ساالنه هر حکومت و دولتی، ردیفی تحت عنوان بودجه دفاعی قرار دارد. آیا ایران را می توان از این امر مهم و 
ضروری، باتوجه به موقعیت راهبردی و حجم باالی تهدیدات  استثنا کرد؟ ایران کشوری است که به دلیل موقعیت راهبردی اش 
همواره مورد طمع قدرت ها بوده است.« یدالله جوانی در نهایت معتقد است: »حضور در سوریه و عراق به صورت مستشاری، 
هزینه های تأمین امنیت است. هزینه هایی مانند خرید هواپیمای جنگی، سخت موشک، تجهیز لشکر ها و تیپ های نظامی، ایجاد 
پاسگاه های مرزی و... برای تأمین امنیت، چگونه قابل دفاع و توجیه است؟ با همان منطقی که از این هزینه ها دفاع می شود، 
هزینه های حضور در سوریه هم قابل دفاع است. وقتی مثل روز روشن است که اگر در سوریه با گروهک های تروریستی ساخته 
و پرداخته آمریکا و متحدینش نجنگی، باید با آنان در داخل ایران و حتی شهر های مرکزی، چون تهران، اصفهان، همدان و... 
جنگ کنی، آیا هزینه جنگ در سوریه و حضور در آنجا قابل دفاع نیست؟ مردم ایران و خصوصا جوانان، باید بدانند که شعار »سوریه 
را رها کن – فکری به حال ما کن« ساخته و پرداخته اتاق های عملیات روانی همان کسانی است که با بحران آفرینی در سوریه و 

عراق، امنیت ایران را نشانه روی کرده بودند.«

بهانه »غافلگیری« از سکه افتاده است 

جالل خوش چهره در ســرمقاله امروز روزنامه ابتکار با عنوان بهانه 
»غافلگیری« از ســکه افتاده است، نوشــت: »غافلگیری« معنا ندارد. 
سال هاست بابت ناتوانی در برابر رخ داد های طبیعی و غیر آن؛ مثل باران 
و برف، سیل، زلزله، آتش سوزی و... آنچه از مسئوالن می شنویم توجیه 
ناتوانی در مدیریت بحران با عنوان کسالت بار »غافلگیری« است. کدام 
غافلگیری؟ آن هم وقتی که از روز های پیش، مردم در فضای مجازی یکدیگر را برای بارش های اخیر خبر کردند و خشنود از اینکه 
سرانجام زمستان و نعماتش به آنان روی خوش نشان خواهد داد. مگر می شود همه از زمان بارش ها خبر داشته باشند، جز مسئوالن 
و نهاد هایی که کارکردشان در همه سال به همین مواقع ربط دارد. عادت کرده ایم به دلیل خوش خیالی سازمان ها و نهادها، تلخی ها 
را چاشنی خبر های خوب کنیم. بارش سنگین برف و لذ ت کاستن از دلهره خشکسالی و کم آبی چه زود با غافلگیری در جاده ها، 
شهر ها و روستا ها کم رنگ می شود. خاصه آنکه این بهانه وقتی نچسب و کسالت بار می نماید که فهم عمومی از غافلگیری نادیده 
گرفته شود. در واقع ممکن است به راستی چنین اتفاقی رخ دهد، به شرط آنکه نشانه ای از تالش برای کنترل اوضاع در بزنگاه 
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شهرداری غافلگیر شد 
گفت وگو با مرتضی طالیی

اعتماد به اروپا اشتباه است 
گفت وگو با جواد منصوری 

غروب برجام 
ابراهیم متقی 

اصالحات نیاز به اصالحات دارد
جالل جاللی زاده

شبح پایان توافق پروژه 7+1

اصالح طلبان
آخرین امید نظام نیستند

گفت وگو با عباس سلیمی نمین 

گفت وگو با ابراهیم فیاض

کمک کنیم
روحانی تا  1400بماند 

روحانی استعفا دهد

بحران مشروعیت 

حسن روحانی طوری سخن می گوید که انگار بخشی
از حاکمیت جمهوری اسالمی نیست 

روحانی پس از آشوب های دی ماه  استراتژی
طلبکاری را برگزیده است

هدف احمدی نژاد از
خروج اروپا و آمریکا از برجام تجمع اعتراضی چیست؟

به چه معناست؟ 

سرمقاله مثلث
در پاسخ به ادعای

سعید حجاریان

برخی از مدافعان روحانی به طور پیچیده ای 
به دنبال عبور از او هستند / بخشی از 

همراهان روحانی به دنبال شکست خوردن 
او هستند /  اکثر اصول گرایان به این نتیجه 

رسیدند که باید از دولت حمایت کرد

دولت از عهده مدیریت کشور برنمی آید/  
روحانی باید امثال وزیر راه را عوض وکابینه 

را جوان کند / اگر یک انقالبی در کشور 
مدیر نشود، اوضاع بحرانی می شود /  دولت 

روحانی به 1400 نمی رسد

اصالح طلبان پس از آشوب های 
زمستان 96 در کجای

سیاست ایران قرار دارند؟

هفته نامه خبری،تحلیلی/ سال نهم/ شماره سیصد و  نود و یک / 14 بهمن 1396 /  84 صفحه /6000 تومان



استان یزد  - کتابخانه امام علي )ع(
این کتابخانه در سال 1376 با زیربناي 4200 مترمربع تأسيس و پس از فراهم آوري مقدمات الزم در 
سال 1378 به بهره برداری رسيد. کتابخانه امام علي )ع( به بخش های مخزن، مرجع، کودك،  استان 
شناسي، نابينایان،  نوجوان، کمک درسی، اطالع رسانی، نوسوادان، نشریات، اسناد و آرشيو مطبوعات 
و سالن های مطالعه مجزا مجهز است. این کتابخانه با 150 هزار و 133 نسخه کتاب به بيش از 6200 عضو 
خدمات ارائه می دهد و همه روزه از ســاعت 7:30 صبح لغایت 19 )در ایام امتحانات دانش آموزان و 

دانشجویان تا ساعت 21( در خدمت عموم قرار دارد.
شهروندان یزدي براي استفاده از این مرکز فرهنگي می توانند به مجتمع فرهنگي هنري امام علي )ع( 

واقع در بلوار دانشجو،  نرسيده به سه راه تعاون مراجعه کنند.
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طرح:رمانكوبسی،جمهوريچك

..................................................... سه شهيد  نام کتاب
نویسنده....................................... حميد داوود آبادی

............... مؤسسه شهيد حاج احمد کاظمی  انتشارات
.......................................... 240 صفحه تعداد صفحات

هم زمان بــا فرارســیدن دومین ماه از فصل زمســتان، 
ثر در حوزه های  طرح کتاب خوان بهمن ماه با معرفی ۴ ا
کودک، خانــواده و انقاب اســامی ارائه شــد. بر این 
اســاس »من نبودم دســتم بود« نوشــته لعیا اعتمادی 
از نشــر جمال، »خانواده موفق« نوشــته زهرا رحیمی 

نقاب«  ه عشــق، »لحظه های ا ز نشــر حدیث را نه ا یگا
نوشــته محمود گابدره یی از نشر معارف و »سه شهید« 
نوشــته حمیــد داوود آبادی از موسســه شــهید حاج 
احمد کاظمــی، به عاقه منــدان مطالعــه و کتابخوانی 

معرفی شد.

کتاب های طرح کتاب خوان 
بهمن ماه معرفی شد

خبرويژه

براي مشاهده آخرین اخبار 
نهاد کتابخانه هاي عمومي 

کشور مي توانيد توسط گوشي 
تلفن همراه خود از رمزینه هاي 

روبه رو عكس بگيرید

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

»ســه شــهید« خاطراتی بکر و کمتر شنیده شــده از سه فرزند 
برومند ایــران ســربلند را به زیبایی و بــا قلمی شــیوا و متنی 
منســجم روایت می کند. این کتاب مســتندي تاریخی است که 
به بیان حقایق ناب و کمتر در دســترِس تاریخی و معرفی جامع 
شخصیت های ناشــناخته و اثرگذار می پردازد و این وجه تمایز 

»سه شهید« از کتاب های مشابه به شمار می رود.
مصاحبه با افراد حقیقی )نزدیکان و خانواده سه شهید بزرگوار( 
شاخص اطمینان بخشی است که عاوه بر ارزش بخشی به صحت 
گفتار نویسنده، ما را با سبک زندگی آن بزرگواران آشنا می کند؛ 

همچنین مطالعه این کتاب ما را با  قدم های استوار طیب، َعّیاِر با 
ایماِن دهه ۰۳ و ۰۴ خیابان های تهران، دست فروشِی مسئوالنه 
نوجوانی بی ادعا و بزرگ )که بعدها رئیس جمهور ایران اســامی 
شــد( و  لحظه های پرتشــویش تعقیب و گریز چریــک قهرمان 

انقابی، مأنوس و همراه می کند.
برای مطالعــه این کتاب ارزشــمند و آگاهی از ابعــاد گوناگوِن 
زندگی ســه شــهیدی که هریک در برهه های مختلف، نقشــی 
بسیار مهم و اثرگذار در به ثمر رسیدن نهال انقاب اسامی ایفا 

کرده اند به کتابخانه های عمومی سراســر کشور مراجعه کنید.
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گفتارها
رقابت سرنوشت ساز 

هر اندازه زمــان می گــذرد، منازعــه جمهوریخواهان و  ترامــپ وارد فاز 
تازه تری می شود ؛ منازعه ای که در صورت شکست جمهوریخواهان و پیروزی 
دموکرات ها در انتخابات میاندوره ای کنگره به نقطه اوج خود خواهد رسید و 
تا سال ۲۰۲۰ ادامه پیدا خواهدکرد. بنابراین  در آینده ای نزدیک شاهد بروز 

دو نوع منازعه میان سیاستمداران آمریکایی خواهیم بود .

کاخ »سفید« در وضعیت »قرمز« 
تقابل همزمان  ترامپ با دموکرات ها و جمهوریخواهان  ها

گفتار
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آخرین نظرســنجی ها در ایــاالت متحــده آمریکا 
نشــان می دهد که  ترامپ از محبوبیتی 36 درصدی  بین 
شــهروندان این کشور برخوردار اســت. به عبارت بهتر، 
حداقــل 14 درصد از طرفداران  ترامپ نســبت به ســال 
گذشته ریزش داشته اند. این بدترین نتیجه ممکن برای 
رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا محســوب می شود. 
 بی توجهی  ترامپ نســبت به مســائل اجتماعی از جمله 
مسائل بهداشتی و درمانی در آمریکا از یک سو و سیاست 
خارجی تنش آمیز وی با کشــورهای دیگر دنیا سبب شده 
اســت تا روز به روز عدم محبوبیت وی  نزد رای دهندگان 

آمریکایی بیشتر شود.
 با این حال ســوال اصلی اینجاســت که آیا  ترامپ 
قادر خواهد بود وضعیت نا بســامان سیاسی و اجتماعی 
خود را در سال 2018 میالدی مدیریت کرده و از بحران 
»عدم محبوبیت مردمــی« عبور کنــد؟ واقعیت امر این 
است که رئیس جمهور ایاالت متحده روزهای سختی را 
سپری می کند. تعطیلی دولت فدرال آمریکا نشان داد که 
عالوه بر سناتورهای حزب دموکرات، برخی سناتورهای 
حزب جمهوریخواه نیز با وی مخالف هســتند. به عبارت 
بهتر، کاهش محبوبیت  ترامپ، صرفا اختصاص به افکار 
 عمومی ندارد و سیاستمداران جمهوریخواه را نیز شامل 

می شود. 
ســناتورهایی مانند جف فلیک و جــان مک کین و 
حتی لیندســی گراهام نسبت به سیاســت ها و رفتارهای 
رئیس جمهــور ایاالت متحــده آمریکا ناراضــی به نظر 
می رســند. آنها به خوبــی می دانند که اســتمرار حضور  
ترامــپ در راس معــادالت سیاســی و اجرایــی ایاالت 
متحــده می تواند منجر بــه شکســت جمهوریخواهان 
در انتخابــات کنگــره )ســال 2018( و از دســت رفتن 
قدرت جمهوریخواهان در ســنا شــود. در این صورت، 
ســناتورهای دموکرات بر سنا تســلط پیدا خواهند کرد. 
تسلط ســناتورهای حزب دموکرات به معنای ایستادگی 
تمام عیار ســنا )و متعاقبا مجلس نماینــدگان( در مقابل 
کاخ سفید خواهد بود. در این صورت، تصویب بسیاری 
از لوایــح دولت با مشــکالت عدیده ای همــراه خواهد 
شــد. همان گونه که اشــاره شــد، در حــال حاضر و در 
شرایطی که سنای آمریکا دارای اکثریتی جمهوریخواه 
است، شاهد تعطیلی دولت فدرال هستیم. بدون شک 
این روند در صورت تســلط دموکرات ها بر ســنا تســریع 

خواهد شد. 
بســیاری از تحلیلگران معتقدند کــه رئیس جمهور 
آمریکا قادر به عبور از بحــران  »عدم محبوبیت مردمی« 
نیســت و در ســال 2018 میــالدی این رونــد )کاهش 
محبوبیــت  ترامــپ( تقویــت خواهــد شــد. از آنجا که 
نظرســنجی ها نشــان می دهد که دموکرات هــا پیروزی 
 بی دردســری را در انتخابات میاندوره ای کنگره خواهند 
داشــت،  ترامپ در موضع ضعف بیشــتری در مقابل سنا 
قرار خواهد گرفت. اما مســاله به این نقطه ختم نخواهد 
شــد . نکته مهم دیگــر اینکــه پیــروزی دموکرات ها در 
انتخابــات کنگره امســال مقدمه ای برای پیــروزی آنها 
در انتخابات ریاســت جمهوری ســال 2020 محســوب 
می شــود. از این رو جمهوریخواهــان تصمیم گرفته اند 
در مقابل رویکرد منفی  ترامپ، واکنشــی جدی تر نشان 
دهنــد. در نظرســنجی هایی کــه در اواخر ســال 201۷ 
میالدی صورت گرفت، مشــخص شــد که 31 درصد از 
طرفداران حــزب جمهوریخواه دیگر حاضر نیســتند در 
انتخابات ریاســت جمهوری بعدی به  ترامپ رای دهند. 

همین مساله منجر به خوشحالی دموکرات ها و خصوصا 
افرادی مانند جو بایدن و برنی سندرز شده است. از بایدن 
و ســندرز به عنوان نامزدهای احتمالی حــزب دموکرات 
در انتخابات ریاســت جمهوری سال 2020 یاد می شود. 
در این انتخابــات ممکن اســت بار دیگر شــاهد حضور 

دموکرات ها در کاخ سفید باشیم. 
بسیاری از تحلیلگران مســائل آمریکا معتقدند اگر 
اوضاع به همین شــکل ادامه پیــدا کنــد،  ترامپ دیگر 
نمی توانــد در انتخابات ریاســت جمهوری ســال 2020 
بر رقیب خــود از حزب دموکــرات پیروز شــود. نباید این 
حقیقت را فراموش کرد که در انتخابات ریاست جمهوری 
سال 2016 نیز  ترامپ در مجموع آرا نتوانست بر هیالری 
کلینتون نامزد حزب دموکرات پیروز شــود اما با استناد به 
ساختار رای گیری الکترال توانست وارد کاخ سفید شود. 
هم اکنــون آرای  ترامپ در ایاالتــی ماننــد فلوریدا )که 
نقش موثری در پیروزی وی در ســال 2016 ایفا کردند( 
نیز کاهش پیدا کرده است. بسیاری از جمهوریخواهان 
معتقدند کــه رئیس جمهور ایاالت متحــده آمریکا برای 
تغییر شــرایط موجود و فرار از شکست در انتخابات،  باید 
رویکرد سیاســی و اجتماعی خــود را تغییر دهــد. با این 
حال به نظر می رسد دونالد  ترامپ همچنان سعی دارد به 

رویکرد سرسختانه خود ادامه دهد.
هر اندازه زمان می گــذرد، منازعه جمهوریخواهان 
و  ترامــپ وارد فاز تازه تری می شــود ؛ منازعــه ای که در 
صورت شکست جمهوریخواهان و پیروزی دموکرات ها 
در انتخابات میاندوره ای کنگره به نقطه اوج خود خواهد 
رســید و تا ســال 2020 ادامه پیدا خواهدکــرد. بنابراین  
در آینــده ای نزدیک شــاهد بــروز دو نوع منازعــه میان 

سیاستمداران آمریکایی خواهیم بود .
نخســت منازعه ای که میان دموکرات های ســنا و 
دونالــد  ترامپ رخ خواهــد داد و متعاقــب آن، کنگره در 
مقابل بســیاری از لوایح دولت ایســتادگی خواهد کرد. 
همچنیــن امکان دارد کنگــره و خصوصا ســنای آمریکا 
طرح هایی را ارائه نماید که با اصول و اهداف سیاســت 
داخلی و خارجی  ترامــپ در تعارض باشــد. همان گونه 
که اشــاره شــد، محصول این منازعه تضعیــف موقعیت 
رئیس جمهور فعلی آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری 
سال 2020 و عدم حضور دوباره وی در قدرت خواهد بود.
منازعه دوم که به مراتب جدی تر است، منازعه ای 
ا ســت که میان جمهوریخواهان ناراضی و رئیس جمهور 
فعلی آمریــکا رخ خواهد داد. پس از شکســت احتمالی 
جمهوریخواهــان در مقابــل دموکرات هــا در انتخابات 
میانــدوره ای ایــن منازعه تشــدید خواهد شــد. الزم به 
ذکر اســت که چندی پیش چند تن از ســناتورهای حزب 
جمهوریخــواه اذعان کردند که اگر رونــد فعلی در حزب 
جمهوریخــواه )در تقابــل بــا  ترامــپ( ادامه پیــدا کند 
احتمال دارد که این حزب نامزد دیگری را برای شــرکت 
در انتخابــات ریاســت جمهوری 2020 معرفــی کند و به 
عبارت بهتر، انتخابات درون حزبــی برگزار نماید. از این 
رو تضمینی وجود ندارد کــه  ترامپ از اکنون خود را نامزد 
نهایــی جمهوریخواهان در انتخابات ریاســت جمهوری 

سال 2020 بداند. 
الزم به ذکر است که در جریان رقابت های انتخابات 
ریاســت جمهوری ســال 2016 ایاالت متحــده آمریکا،  
ترامپ بارها حزب جمهوریخواه را تهدید کرد که اگر تن 
به پذیرش وی به عنــوان نامزد نهایی ایــن حزب ندهد، 
به صــورت مســتقل در کارزار انتخابات حضــور خواهد 
یافت. همیــن تهدید در نهایت موجب آن شــد تا  ترامپ 
پس از برتری در مقابل رقبایی مانند تد کروز در انتخابات 
 درون حزبــی، به عنوان نامــزد نهایــی جمهوریخواهان 

معرفی شود.  

حنیف غفاری
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آلمان به عنوان کشــوری کــه هدایتگر معادالت 
اقتصادی و سیاسی اروپای واحد و منطقه یورو است،  
همچنــان از فقدان وجــود یک »دولت مســتقر« رنج 
می برد. آنگال مــرکل به عنوان صدر اعظــم آلمان طی 
ماه های اخیر صرفا بر معادالت داخلی کشورش تمرکز 
کــرده و عمال قــدرت مانور قبلــی خــود را در اتحادیه 
اروپا از دست داده است. بر این اســاس، دیگر کمتر 
کســی از آنگال مرکل به عنوان صدر اعظمــی  قدرتمند 
در آلمان یــاد می کند. مطابق آخرین نظرســنجی های 
صورت گرفتــه،  نیمی  از شــهروندان آلمانی خواســتار 
استعفای مرکل از قدرت هستند. این بدترین وضعیتی 
اســت که مــرکل از ابتــدای حضور خــود در قدرت در 
آن به ســر می برد. حــدود 4 ماه از برگــزاری انتخابات 
سراســری در آلمان می گذرد. طی این مدت، کماکان 
دولــت ائتالفــی در ایــن کشــور تشــکیل نشــده و از 
ســوی دیگر، آرای ائتالف احزاب مســیحی )احزاب 
دموکرات مســیحی و سوسیال مســیحی( به گونــه ای 
نبوده اســت کــه قــدرت تشــکیل دولــت یکپارچه را 
داشــته باشــند. خبر بدتر برای دو حزب ســنتی آلمان 
اینکه متعاقــب مذاکرات دو حزب دموکرات مســیحی 
و سوســیال دموکرات بر ســر تشــکیل دولت ائتالفی، 

 شــاهد افول محبوبیت هر دوی آنها هستیم.
 بر این اســاس میــزان محبوبیــت دو حزب ســنتی 
در آلمان به ســختی از مرز 50 درصــد می گذرد. در حال 
حاضر، مرکل با یک بن بســت سیاســی در آلمان مواجه 

اســت که عبور از آن چندان آســان به نظر نمی رسد. از 
سوی دیگر، در جریان مذاکرات ائتالف احزاب مسیحی 
با دو حزب سبز و لیبرال دموکرات نیز شاهد شکست مرکل 
و همراهانش بودیم. در حالی که منابع تحلیلی و خبری در 
آلمان پیش بینی می کردند ائتالف موسوم به »جاماییکا« 
میان 4 حزب مذاکره کننده تشــکیل شــود، اما در نهایت 
»کریســتین لیندنر«، رهبــر حــزب لیبرال دموکرات میز 

مذاکرات را ترک کرد. 
هم اکنون مرکل در وضعیت سخت و دشواری قرار 
دارد. او به خوبی می داند که تشــکیل دولــت ائتالفی با 
سوســیال دموکرات ها بهترین گزینه ممکن برای وی در 
برهه زمانی موجود محسوب می شود. اگرچه این گزینه 
هیچ گاه برای مرکل مطلــوب نبوده، امــا در صورتی که 
مذاکرات با سوسیال دموکرات ها و افرادی مانند مارتین 
شــولتز و زیگمار گابریل بر ســر تشــکیل دولت ائتالفی 
با شکســت مواجه شــود، مرکل ناچار به تشــکیل دولت 
حداقلی با حزب ســبز یا برگــزاری انتخابــات زودهنگام 
خواهد شد. انتخاب هر یک از این دو گزینه هزینه های 

سختی برای صدر اعظم آلمان خواهد داشت.
 در صورت برگزاری انتخابات زودهنگام نیز بحران 
سیاســی در آلمان ادامه پیدا خواهد کــرد. ضمن آنکه 
در صورت شکســت مذاکرات ائتالف احزاب مسیحی 
و سوســیال دموکرات ها، فشــار افکار عمومی بر مرکل 
جهت استعفا از سمت صدر اعظمی  و واگذاری قدرت به 
فردی دیگر افزایش پیدا خواهد کرد. در چنین شرایطی 
سوســیال دموکرات ها شانس بیشــتری برای حضور در 
راس قدرت خواهند داشــت. نکته مهم تر اینکه مطابق 

اقتدار از دست رفته آلمان
بالتکلیفی قدرت اول اروپا 

آخریــن نظرســنجی های انجام شــده در آلمــان، اکثر 
شــهروندان آلمانی معتقدنــد مرکل باید از ســمت خود 
کناره گیری کند و راه را برای سیاســتمداران دیگر برای 
احراز پســت صدر اعظمی  بــاز کند. در چنین شــرایطی 
کمتر کســی دیگر از مرکل به عنوان یــک »رهبر مقتدر 
اروپایی« یاد می کند. وی حتی در صورت تشکیل دولت 
ائتالفی با سوســیال دموکرات ها نیز دیگر قدرت سابق 
خود را در کشــورش و اروپای واحد نخواهد داشت. در 
چنین شرایطی شاید بهترین تصمیم ممکن برای مرکل،  
استعفا از قدرت باشــد. با این حال شواهد موجود نشان 
می دهد کــه صدر اعظم ســرزمین ژرمن هــا قصد ندارد 

به سادگی قدرت را به دیگران واگذار کند. 
در اینجا نکتــه ای دیگر وجود دارد کــه باید مورد 
توجه قــرار گیــرد. اگرچه مذاکــرات ائتــالف احزاب 
مسیحی و حزب سوســیال دموکرات بر سر شکل گیری 
دولت ائتالفی )موســوم به ائتالف بــزرگ( برای مرکل 
اهمیتــی اساســی دارد و می تواند حکم بقای سیاســی 
وی در مســند صدر اعظمی  آلمان را امضا کند اما چنین 
حساســیتی در مورد حــزب سوســیال دموکرات صادق 
نیســت. حزب سوســیال دموکرات در جریان انتخابات 
سراســری اخیر با کســب حــدود 20 درصــد آرا یکی از 
ضعیف تریــن و غیر قابــل انتظار ترین نتایــج انتخاباتی 
طی دهه های اخیر را به دســت آورد. پــس از آن حزب 
سوســیال دموکرات اعالم کرد که قصــد دارد به عنوان 
حزب اپوزیســیون مــرکل و دولت ائتالفی بــه کار خود 
ادامه دهد اما شکســت مذاکرات بر سر تشکیل ائتالف 
جاماییکا، بار دیگر دو حزب ســنتی دموکرات مســیحی 
و سوســیال دموکرات را پای میز مذاکره نشانده است. 
هم اکنون بــار دیگــر مذاکرات مــرکل و ســران حزب 
سوســیال دموکرات بر ســر تشــکیل ائتالف بزرگ آغاز 
شــده اســت. این در حالی اســت که در داخــل حزب 
سوسیال دموکرات مخالفت های زیادی در این خصوص 
وجود دارد. موافقت اکثریت ضعیــف نمایندگان حزب 
سوسیال دموکرات در کنگره اخیر این حزب با مذاکرات 
رسمی جهت تشــکیل ائتالف بزرگ، نشان می دهد که 
نگاه مثبتی در بدنه حــزب سوســیال دموکرات در قبال 
تشــکیل دوباره دولت ائتالفــی با مرکل وجــود ندارد. 
در هر حال، هم اکنون مرکل احســاس نیاز شــدیدی به 
سوســیال دموکرات ها می کند و ائتالف بــا این حزب را 
راهی برای بقای خود در برلین می داند. همین مســاله، 
دســتان سوســیال دموکرات ها را در مذاکــره با ائتالف 

احزاب مسیحی پرتر کرده است.
اما سوال اصلی و نهایی اینجاســت که آیا »بقای 
حداقلــی« مــرکل در قــدرت می تواند وی را بــه لحاظ 
سیاســی و اقتصادی کماکان به فــردی مقتدر در اروپا 
و منطقه یــورو تبدیل کند؟ پاســخ این ســوال مســلما 
منفــی اســت. بدیهی اســت که »بقــای حداقلــی« با 
»بقــای موثــر« در قــدرت تفــاوت دارد. ایــن قاعده 
در خصــوص صدر اعظــم آلمــان نیــز صــدق می کند. 
هم اکنون مرکل در صدد اســت ضمن ائتــالف با حزب 
سوســیال دموکرات، تا حد ممکن هزینه شکســت های 
اخیر خود و حزب متبوعش )حزب دموکرات مســیحی( 
در انتخابات سراســری آلمــان را کاهش دهــد. با این 
حال کاهــش این هزینه، بــه معنای بازگشــت مقتدرانه 
مرکل به قــدرت نیســت. در اینجــا تاکید می شــود که 
حتی اگر آنــگال مرکل بار دیگــر تحت تاثیــر ائتالف با 
حــزب سوســیال دموکرات در راس معــادالت اجرایی 
آلمان قــرار گیــرد، دیگــر نمی تــوان از وی به عنوان 
سیاســتمداری مقتدر در برلین و اروپای واحد یاد کرد. 
 موضوعی که برخی شــرکای اروپایی آلمان را نیز نگران 

 کرده است.  

سعید سبحانی
روزنامه نگار 
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ضد و نقیض های ترامپ
حاشیه های نخستین سخنرانی ساالنه در کنگره 

ریسک »رجب« 
روسیه و آمریکا در انتظار خطای محاسبه اردوغان در شمال سوریه

 ترامپ ژانویه نخســتین ســخنرانی خود را در قالب 
گزارش ســاالنه در تشــریح وضعیت عمومی آمریکا در 

کنگره ایراد کرد. 
مطابــق  انتظــار، بخش اعظــم این ســخنرانی به 
مســائل اقتصادی اختصاص یافت و  ترامپ با آب و تاب 
به بیــان »دســتاوردهای اقتصــادی« دوره یک ســاله 
ریاســت جمهوری اش  پرداخت. او به دفعــات از اوضاع 
امیدبخش اقتصادی آمریکا سخن به میان آورد و مدعی 
شد که هیچ زمانی بهتر از مقطع کنونی برای تحقق رویای 
آمریکا نبوده و دولت او »درحال ســاختن یک آمریکای 
امن، قوی و ســربلند« اســت. این ادعا در حالی مطرح 

عملیات موســوم به شــاخه زیتون که ترکیــه از 30 
دی ماه در شــمال ســوریه آغاز کرد، کمــاکان ادامه دارد 
و رجب طیب اردوغــان، رئیس جمهور ترکیه که شــخصا 
رهبری عملیــات را برعهده دارد تهدید کرده اســت دامنه 
این عملیات به منبج و دیگر مناطق شرق فرات در امتداد 
مرزهای ترکیه ادامه خواهد یافت.هنوز دلیل مشــخص 
و قانع کننده ای دال بر عملی کــردن تهدیدهای ترکیه در 
گســترش قلمرو نفوذ خود در مناطق تحت تسلط و اشغال 
آمریکا وجود نــدارد اما به نظر می رســد چند عامل موجب 
شده اســت که ترکیه در کنار احســاس تهدید از تحوالت 
شمال ســوریه از اعتماد به نفس بیشــتری برای مقابله با 
این تهدید برخوردار شــود. نخســت اینکه بعد از پاالیش 
گســترده در درون ارتــش ترکیــه به خصوص در ســطح 

می شــود که  ترامپ تنها چند روز با اتمام بودجه موقت و 
احتمال تعطیلی مجدد دولت فاصله دارد و ممکن است 

کاخ سفید با بحرانی دیگر روبه رو شود.
اقتصاد آمریکا که رشد آن از زمان ریاست جمهوری 
باراک اوباما شــروع شــده بــود اگرچه هم اکنــون دوره 
پررونقی را می گذراند به طوری که از جمله گفته می شود 
نرخ بیکاری در آمریکا پا یین آمده و به حدود چهار درصد 
رســیده، اما با این حال میزان رضایــت از عملکرد  ترامپ 
در نظرســنجی ها همچنان بســیار پایین است. از این رو 
کاهش محبوبیت و در واقــع نارضایتی از چهل و پنجمین 
رئیس جمهــور آمریــکا بــه شــکل بی ســابقه ای رونــد 
صعودی به خود گرفته است به نحوی که در حال حاضر  
ترامــپ به تنهایی و بــا اختالف در صــدر نامحبوب ترین 

فرماندهی، خیال دولت و شخص اردوغان تقریبا از جانب 
ارتش راحت شــده و با اطمینــان بیشــتر کار را در عرصه 
سیاســت خارجی و به خصوص در منطقــه دنبال می کند. 
این بدین مفهوم اســت که بین تمرکز قــدرت در داخل و 
 افزایش قدرت تهاجمی  دولت در خــارج ارتباط معناداری 

وجود دارد.
دوم اینکــه ترکیــه بــه نیازهــای هــر دو بازیگر 
بین المللــی دخیــل و رقیب در ســوریه یعنــی آمریکا و 
روســیه واقف اســت و بنابراین از راهبرد موازنه سازی 
در چارچوب رئالیســم تهاجمــی  به گونه ای اســتفاده 
و مدیریــت می کنــد که هــر دو طــرف را بــه اعطای 
امتیازات بیشــتر وادار کند. در این راستا بود که روسیه 
به خارج کــردن نیروهای خود از عفرین متقاعد شــد تا 
زمینه بــرای عملیات ترکیــه فراهم شــود و آمریکا نیز 
برای اینکه ترکیه بیشــتر به دامن روســیه نیفتد هم بر 
عملیات ترکیه علیه متحدان کرد خود در شمال سوریه 

روســای جمهور آمریــکا قــرار دارد. در این شــرایط که 
ســازمان ملل متحد اخیرا در گزارشــی از وضعیت وخیم 
بی خانمان ها در آمریکا ابزار نگرانی کرده اســت، دونالد  
ترامپ ادعاهای خود را دربــاره بهبود وضعیت اقتصادی 
آمریــکا در اجــالس داووس بــار دیگر در کنگــره تکرار 
کرد و مدعی شــد که اکنون بهترین زمــان برای اقتصاد 
آمریکاســت؟!  ترامپ همین جمعه گذشته )26 ژانویه – 
6 بهمن( در اجالس داووس ســوئیس با تفاخر از بهبود 
شرایط اقتصادی آمریکا ســخن به میان آورد و ادعا کرد 
که اقتصاد آمریکا با اختالف زیــاد بزرگ ترین در جهان 

است. 
یکی از حوزه های مورد بحث  ترامپ در سخنرانی ا ش  
تالش برای اصالح قانــون مهاجرت بــود. او در این باره 
کوشــید کنگــره را بر ســر طــرح مهاجرتــی خود کــه با 
مخالفت هایی مواجه شده است، به عنوان حرکتی دو حزبی 
تحت فشــار گذارد.  ترامپ که بارها از رشد شاخص های 
اقتصــادی، اصــالح نظــام مالیاتــی و قانون زدایــی از 
ســاختارهای اقتصــادی به عنــوان دســتاوردهایش یاد 
کرده، در ســخنرانی  هفته گذشــته ابراز آمادگی کرد تا با 
اعضای هر دو حزب از جمله حزب دموکرات کار کند. این 
در حالی است که اوال بســیاری از کارشناسان اقتصادی، 
اصالحــات مالیاتی دولــت  ترامپ را بیــش از همه به نفع 
شرکت های بزرگ و ســرمایه داران آمریکایی دانسته اند و 
دیگر اینکه اختالفات دموکرات هــا با  ترامپ آن قدر باال و 
جدی هست که نمی توان به این راحتی این اختالفات را 
کنار گذاشت. بنابراین سخنرانی ساالنه  ترامپ حول محور 
وحدت بیشتر به یک طنز و شوخی شبهات دارد چراکه کم 
نبودند نمایندگان دموکراتی کــه پیش تر و با اطالع قبلی، 
این سخنرانی را به علت انزجار از رفتارها و مواضع  ترامپ 
تحریم کرده بودنــد. در این باره از جملــه می توان به ارل 
بلومنور، نماینــده ایالت اوریگان، جــان لوئیس، نماینده 
ایالت جورجیا و ماکســین واترز، نماینده ایالت کالیفرنیا و 

اشاره کرد.
همچنیــن دونالد  ترامــپ در جریان نطق ســاالنه 
خود  گفت دستور ادامه کار گوانتانامو را داده است. این 
تصمیم مغایر با سیاســت رســمی دولت اوباما اســت که 

خواهان بستن این بازداشتگاه در کوبا بود.  

صحه گذاشــت و هم اینکه تشــکیل منطقه امن را در 
شمال سوریه به ترکیه پیشنهاد کرد.

به نظر می رســد هدف نهایی هر دو بازیگر روسیه و 
آمریکا این است که چگونه می توانند ترکیه را در کنار خود 
نگه دارنــد و از آن به عنوان ابزاری علیه دیگری اســتفاده 
کنند. امــا ترکیه با تشــخیص نیازهای ایــن دو بازیگر، با 
هیچ کدام از آنهــا علیه دیگری وارد عمل نشــده و تالش 

می کند تا جای ممکن از هر دو طرف امتیاز بگیرد.
در چنین وضعیتــی احتمال اینکه ترکیه و شــخص 
اردوغان بخواهــد تهدید هــای خود را دال بر گســترش 
دامنه عملیات به مناطق تحت نفوذ و کنترل ارتش آمریکا 
گســترش دهد بعید به نظر می رســد اما به هرحال باتوجه 
به ویژگی های شــخصیتی اردوغان کــه انحصار قدرت و 
فرماندهــی عملیات را برعهــده دارد، احتمــال آن کامال 
منتفی نیست و در وضعیتی که بازیگران دخیل در تحوالت 
شمال سوریه بازی شــطرنجی عقالیی را به پیش می برند 
هرگونه خطای محاســبه از ســوی هر یک از طرف های 
درگیر می تواند نتیجه بازی را به کلــی عوض کند و به نظر 
می رســد آمریکا و روســیه در این فکر هســتند که چگونه 
 ترکیه و شــخص اردوغان را می توانند به خطای محاسبه 

وادار کنند.  

احمد کاظم زاده 
کارشناس مسائل بین الملل

مصطفی عبدلی 
کارشناس مسائل بین الملل
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ماجراجویی به سبک آل سعود
نقشه تازه عربستان چیست؟

بازی آمریکایی – ســعودی برای تغییر موازنه قدرت 
در منطقه در طول شش سال گذشته از سوریه شروع شد و 
در ســال های بعد در عراق ، یمن و بحرین ادامه یافت و در 
آخرین بار با استعفای تحمیلی نخست وزیر لبنان در خاک 

عربستان وارد مرحله تازه ای شد.
این ســناریوی مشــترک نه تنهــا کمکی بــه تثبیت 
موقعیت آل ســعود در منطقه و پیشــرفت طرح آمریکایی 
برای خاورمیانه جدید نکرد که با شکســت های پیاپی آنها 
همراه شد. بحران ساختگی تروریسم تکفیری داعش در 
منطقه که زمینه ساز اجرای طرح های آمریکایی – سعودی 
در منطقه بود در آستانه شکست نهایی قرار گرفته و جریان 
داعش، قــدرت اثرگذاری خود را در رونــد تحوالت منطقه 
به ویژه در سوریه به کلی از دست داده و در عراق نیز عالوه بر 
شکست این توطئه، طرح تجزیه این کشور نیز با محوریت 
استقالل اقلیم کردستان خنثی شد و نتیجه ای جز تحکیم 

مجدد قدرت مرکزی در عراق نداشت.
در یمن، جنگ 32 ماهه ائتالف ســعودی با حمایت 
آمریکا به جایی رسید که حمله موشکی اخیر یمن به ریاض، 
تمام هیمنه نظامی و توان تســلیحاتی پیشرفته عربستان 
سعودی را در برابر توان تضعیف شده ارتش یمن به چالش 
کشــید. در بحران خلیج فارس نیز اتحاد 4 کشــور مدعی 
جهان عرب در برابر قطر کاری از پیش نبرد و ناکامی  سیاسی 

تازه ای را برای ائتالف سعودی رقم زد.
در چنین شرایطی عربستان تالش می کند بار دیگر به 
اقدامات مداخله جویانه خود در لبنان - اما این بار از طریق 

حمایت و جایگزینــی مهره های ذی  نفوذ خــود در جریان 
انتخابات پارلمانی این کشور - ادامه دهد؛ هر چند که زمان 
زیادی از دستگیری تروریست خطرناک سعودی به  نام ماجد 
الماجد ســرکرده گردان تروریســتی عبدالله عزام مسئول 
حمله انتحاری اخیر به سفارت جمهوری اسالمی ایران در 
بیروت و همچنان عامل حمالت تروریستی متعدد در منطقه 

ضاحیه لبنان نگذشته است. 
برخی رســانه های لبنانــی در گذشــته به صراحت 
انفجار منطقه ضاحیه را در راستای طرح های عربستان 
برای شــعله ور کردن آتش فتنه در لبنان دانســتند. این 
رویداد تروریســتی از طریق مزدوران ســعودی در لبنان 
اجــرا شــد و شــهروندان  بی گنــاه قربانی ایــن جنایات 

تروریستی شدند.
در ادامه این اقدامــات خراب کارانه عربســتان بود 
که اخیرا برخی منابع لبنانی فــاش کرده اند که پروژه جدید 
ـ فرانســه و آمریکا« کلید خورده اســت. در  »عربســتانـ 
پی ترور محمد شــطح، وزیر ســابق و مشــاور ارشــد سعد 
الحریری، رئیس جریان المستقبل لبنان، سران جریان 14 
مارس اجرای این پروژه را اعالم کردند که چند بند اساسی 
این پروژه به طور مشــخص شــامل حمله علیه حزب الله و 
زمینه ســازی برای ایجاد فضاهای رویارویــی میان ارتش 

لبنان و حزب الله است.
جریان 14 مارس همچون عروســک خیمه شــب 
ـ آمریکایی اســت که  بــازی در دســت تیــم ســعودی ـ
برای انتقــال شــراره های آتــش موجــود در منطقه به 
لبنــان برنامه ریــزی و تــالش می کند و بــدون توجه به 
عواقب وخیم تشــکیل دولتی خارج از توافق کشوری، 

دغدغه اش برآوردن خواســته های خطر ناک آل سعود 
در لبنان است. عربســتان خواهان برهم خوردن ثبات و 
امنیت لبنان اســت و برای ایجاد هرج و مرج و آشوب در 
این کشور تالش می کند. مهم ترین علت این تالش ها، 
به بن بست رســیدن این کشــور در ســوریه و شکســت 
پروژه هــای ویرانگــرش در ســوریه و عــراق و منطقــه 
خلیج فارس است و به همین ســبب می خواهد از طریق 

لبنان از محور مقاومت انتقام بگیرد.
به نظر می رســد که ماجراجویی های اخیر عربستان 
ســعودی در لبنان از مجرای انتخابات پارلمانی این کشور 
بخشی از برنامه تنش ســازی مســتمر در خاورمیانه است 
چرا که طــی روزهای اخیر حرف و حدیث هــا درباره تالش 
»ولید الیعقوب«، ســفیر تازه عربستان سعودی در بیروت 
افزایش یافته اســت. بعید نیســت این اقدامــات با هدف 
توجیه حضــور بلند مدت آمریکا در منطقه و ایجاد حاشــیه 
امــن اســتراتژیک بــرای رژیم صهیونیســتی و همچنین 
تاثیرگذاری بــر انتخابات لبنــان با هــدف یکپارچه کردن 
جریان 14 مارس صورت می گیرد.  در این چارچوب ریاض 
با تعریف منافع منطقه ای مشــترک با واشــنگتن و تل آویو 
تالش می کند  آتش فتنه های قومی، سیاسی و امنیتی را در 
منطقه همچنان برافروخته نگاه دارد  و مانع از تثبیت قدرت 
و موقعیت کشورهای مســتقل در منطقه شــود و بنابراین 
پیوسته در راستای سیاســت های رژیم صهیونیستی برای 
بی ثبات و ناامن کردن لبنان و از بین بردن قدرت بازدارندگی 
این کشور از طریق شــعله  ورکردن تحریک افکار عمومی 
علیه حزب الله عمل می کند. در این زمینه این دفعه مداخله 
در انتخابات پارلمانی لبنان را که قرار است در  ششم ماه مه 
)16 اردیبهشت 139۷( برگزار شود هدف قرار داده است. 
به این وسیله و با اتکا به جریان مخالف حزب الله )جریان 
14 مارس ( سعی می کند انگشت اتهام را به سمت حزب الله 
نشانه رود و با تشــکیل پارلمانی متشــکل از طرفدارانش 
در انتخابات آینده بهتر خواســته های خــود را بر لبنانی ها 

تحمیل کند.  

امین نجار 
کارشناس مسائل بین الملل
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عقب نشینی بزرگ 
غرب از ایده برکناری اسد منصرف شده است

بشــار اســد بــا حمایــت متحــدان بین المللــی و 
منطقــه ای اش در جنــگ داخلی ســوریه همچنــان در 
قدرت مانده است و همین موضوع سبب شده موقعیتش 

مستحکم تر شود.
نخســتین نشســت گفت وگوهای ســوچی، فردا با 
حضور استفان دی میستورا، نماینده سازمان ملل در امور 
ســوریه و نمایندگان ایران و ترکیه، آغاز می شود، این در 
حالی است که دیدارهای مقدماتی گفت وگوی ملی سوریه 

امروز در این شهر آغاز می شود. 
دو هیــات مخالفان ســوری ایــن گفت وگوها را 
تحریــم کرده انــد. در همین حــال کشــورهای غربی 
از جمله آمریکا و فرانســه در این گفت وگوهــا غایبند. 
تا کنــون 1۷5 شــرکت کننده از دمشــق وارد ســوچی 
شــده اند. انتظار می رود حدود 1۷0 شــرکت کننده در 
ســاعات آینده به جمع شــرکت کنندگان افزوده شوند. 
بین شــرکت کنندگان، برخــی از مخالفــان داخلی هم 

دیده می شوند. 
در این میــان آنچــه حائز اهمیــت اســت اینکه در 
آستانه نشســت ســوچی برخی دولت های مخالف که از 
تروریست ها دربرابر دولت قانونی ســوریه و برکناری بشار 
اســد حمایت کرده اند دربــاره آینده وی ســکوت اختیار 

کرده اند. 
پنج دولت غربی و عربــی - آمریکا، اردن، انگلیس، 
فرانسه و عربستان سعودی - که از شــورش ها علیه بشار 
اسد، رئیس جمهور ســوریه، حمایت کرده اند، در سندی 
که در آن پیشنهاد شده اســت تغییراتی در گفت وگوهای 
تحت هدایت ســازمان ملل در خصوص ســوریه صورت 
گیرد هیچ اشــاره ای به آینــده وی نکرده انــد. به گزارش 
جمعه گذشته رویترز به نظر می رسد که این امر به معنای 
تایید موقعیت مستحکم بشار اســد در سوریه است. سه 

منبع دیپلماتیــک صحت این اخبــار درز پیدا کــرده را به 
اطالع رویترز رســانده اند. بشار اســد با حمایت متحدان 
بین المللــی و منطقــه ای اش در جنــگ داخلی ســوریه 
همچنــان در قدرت مانده اســت و همین موضوع ســبب 
شده موقعیتش مســتحکم تر شــود. بنابراین کشورهای 
غربی و عربــی مخالف وی جز پذیرفتــن موقعیت کنونی 

وی چاره ای ندارند. 
رکس تیلرســون، وزیر امــور خارجه آمریــکا نیز در 
ســخنانی که در روز 1۷ ژانویه 2018 ایراد کرد خواســتار 
آن شد که همگان در قبال بشار اسد صبر و حوصله پیشه 
کننــد. این ســخنان وزیر امــور خارجه آمریــکا نیز دلیل 
دیگری اســت که بشــار اســد، با حمایت هایی که ایران 
و روســیه از وی به عمل می آورند، خیــال کناره گیری از 

قدرت را ندارد. 
با وجود تالش ها برای جلب مشارکت شمار بیشتری 
از مخالفــان در این مذاکــرات، برخی از ایــن گروه ها به 
این درخواســت ها پاســخ منفــی داده انــد. در رأس این 
گروه ها، هیات عالی مذاکرات ســوریه است. در واکنش 
به این پاسخ منفی مسکو تهدید کرده است که خودداری 
مخالفان ســوری از شــرکت در کنفرانس ســوچی تبعات 
بسیاری روی زمین خواهد داشــت. در همین حال برخی 
مسئوالن روســی نیز تالش کردند از اهمیت اقدام هیات 
عالی مذاکرات مخالفان سوری به تحریم نشست سوچی 
بکاهند. در آستانه این مذاکرات همچنین، برخی گروه ها 
هنوز درمورد شــرکت در آن تصمیم نگرفته اند.  عالوه بر 
این کشــورهای غربی و متحدان منطقه ای آنها به همراه 
برخی گروه های ســوری نیز برگزاری کنفرانس سوچی را 
در تناقض با نشست ژنو می دانند اما ســازمان ملل متحد 
تصمیم گرفته است استفان دی میستورا، نماینده خود را 

به سوچی بفرستد.
یک منبع وزارت امور خارجه روسیه  اعالم کرد هیات 
نمایندگان این کشــور پیــش از آغاز کنگــره گفت وگوی 

ملی ســوریه در ســوچی با هیات ایران، ترکیه و استفان 
دی میســتورا، نماینده ویژه ســازمان ملل در امور سوریه 

دیدار خواهد کرد.
بنا بــر اعــالم وزارت امور خارجه روســیه حســین 
انصاری، معاون وزیــر امور خارجه ایران ریاســت هیات 
ایرانی را در نشست سوچی بر عهده خواهد داشت و سدات 
اونال، معاون وزیر امور خارجه ترکیه نیز رئیس هیات این 

کشور در نشست سوچی خواهد بود.
آنچه جالب توجه است تحرکات رسانه ای و سیاسی 
محافل صهیونیستی در آســتانه نشست سوچی است. از 
ســویی بنیامین نتانیاهو نخســت وزیر رژیم صهیونیستی 
نتایج نشست سوچی را چنان مهم دانسته که  روز دوشنبه 
برای دیــدار بــا والدیمیر پوتیــن، رئیس جمهور روســیه 
و از جمله گفت وگــو دربــاره نگرانی های تل آویــو درباره 

تحوالت سوریه عازم مسکو شده است. 
به گــزارش خبرگــزاری رویتــرز، نتانیاهــو  پیش از 
سوار شدن به هواپیما برای عزیمت به مسکو به خبرنگاران 
گفت:  »من در دیــدار با پوتیــن، رئیس جمهور روســیه 
در خصوص تالش های  بی وقفه ایران بــه منظور حضور 
نظامی در ســوریه که ما به شــدت با آن مخالف هستیم و 
اتخاذ اقدام الزم در برابــر آن، بحث و تبادل  نظر خواهیم 
کرد.«  نتانیاهو همچنین گفت که: »در نظر دارد با پوتین 
دربــاره جلوگیری از تالش های ایران بــه منظور آنچه آن 
را »تبدیل لبنان به یک ســایت موشــکی عظیم« خواند 
- ســایتی با موشــک های دقیق و نقطه زن برای حمله به 

اسرائیل - به مذاکره بپردازد.
همزمان برخی محافل رســانه ای صهیونیستی نیز 
از تفرقه افکنی بین جبهه دمشــق و متحدانش در آستان 
نشســت ســوچی غفلت نکردند. به عنوان مثال، پایگاه 
صهیونیســتی دبکافایل  ادعا کرد که روسیه تصمیم دارد 
به حاکمیت گروه اقلیت علوی و بشار اسد بر سوریه پایان 
دهد و گروه های شــبه نظامی شــیعه حامی  ایران از جمله 
حزب الله را از ســوریه بیرون کند که به طــور کامل منافع 

ایران را در سوریه به خطر می اندازد.
برگزارکنندگان نشست سوچی اعالم کردند نزدیک به 
 هزار و 600 نفر به نمایندگی از همه گروه های سوریه برای 

شرکت در این نشست دعوت شده اند.  

عبدالرضا خلیلی
کارشناس مسائل بین الملل
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 درباره دونالد  ترامــپ و منتقدان لیبرالش چه می توان 
از هگل آموخت؟ شاید عجیب به نظر برسد اما خیلی چیزها. 
هگل در بررسی انتقادی اش درباره طنز )آیرونی( رمانتیک، 
با لحن تندی آن را به عنوان نفی توخالی رد می کند، به عنوان 
سوژگی بیهوده ای که خود را برتر از هرگونه محتوای عینی 
می دانــد و همه چیز را به ســخره می گیرد، یــک نوع »طنز 
باری  به هر جهت که همه چیز را دســتاویز خود قرار می دهد 
تا بر طنازی شــخصی گوینده صحه گذارد«. »خود هنرمند 
می شود موضوع اصلی اثر هنری و در نتیجه فعالیت اصلی 
او این می شــود که، به یاری نیــروی انگاره هــای ذهنی و 
بارقه های فکری و شــیوه های چشمگیر تفسیر، هر چیزی 
را که می خواهد عینی شــود و می کوشد شــکلی استوار در 
واقعیت به دســت آورد.« امروزه به سادگی می توان همین 
خط را در روشنفکران پست مدرنی مشاهده کرد که با وسواس 
در حال »واسازی« هرگونه نهاد یا ارزش اجتماعی اند. خب، 
هگل در مقابل چنین طنازی پوچی چــه می گذارد؟ معموال 
نظر هگل را محافظه کارانه تلقی کرده اند: به جای هرج و مرج 
خانمان برانداز طنز رمانتیک، باید بر امر »نیک« و »حقیقت« 
مستتر در عادات اجتماعی، یعنی همان هسته عقالنی اش، 
تاکید کرد. پیشــنهاد هگل در مقابل طنز رمانتیک فردی، 
طنز هستی شناختی به مراتب رادیکال تری است، طنزی که 
نمایانگر عمق دیالکتیک اســت. او درباره آیرونی سقراطی 
می گوید : »طنز و تجاهل سقراطی، مثل تمام فعالیت های 
دیالکتیکی، به آنچه هســت - در وجه بی واسطه اش - نیرو 
می بخشــد، منتها فقط به این قصد که امکان انحاللی که 

زیست سیاست 

 ایده »زیست سیاســت« از آغاز قرن جدید در 
توصیف مســائل گوناگونی اســتفاده شد: از جنگ 
علیه تروریســم پس از ١١ ســپتامبر، شدت گرفتن 
نولیبرالیســم تــا نوآوری هــای زیست پزشــکی و 
زیست فناوری مثل تحقیقات ســلول های بنیادین 
و پروژه ژنوم انســانی. مفهوم زیست سیاست در این 
مباحث عموما نوعی کلید تفسیری است برای تحلیل 
چگونگی ارتباط میان گسترش مرگ و ایجاد و حفظ 
حیات. همچنین از آن برای فهم این امر اســتفاده 
شده که تقلیل انسان ها به »زیست محض« )مثال 
در ابوغریــب و گوانتانامــو( چگونه بــا راهبردهای 
مربوط به بهینه سازی و افزایش قابلیت های انسانی 
و امید به زندگــی پیوند می خورد. نگــرش تاریخی 
از زیست سیاست را نخســتین بار میشل فوکو بسط 
داد. زیست سیاســت را بایــد ترکیبی دانســت از دو 
واژه متضاد کــه معیاری دقیق برای محروم ســازی 
بخشــی از جمعیت اســت: یعنی سیاســت فراتر از 
زندگی بیولوژیکی عمــل می کند. به تازگی کتابی به 
فارسی منتشر شــده که درآمدی اســت پیشرفته بر 
زیست سیاســت. از کتاب حاضر دو  ترجمه منتشــر 
شده است: نخست به همت نشــر ثالث و سپس از 
سوی نشر مرکز. در کتاب حاضر ویژگی های زیستی 
انسان ها به شــیوه هایی که پیش تر حتی تصور آن 
نیز وجــود نداشــت اندازه گیری، مشــاهده و فهم 
می شود. به کمک این شیوه های نوین، هنجارهای 
زندگی تعریف، معیارهایی برای ســنجش آن برقرار 
و ارزش های متعارف آن تعیین می شــود. توماس 
لمکه در این کتاب نخستین بررسی جامع و نظام مند 
از تاریخ مفهوم زیست سیاســت را فراهم می آورد، 
جایگاه آن را در بحث های نظــری معاصر می کاود 
و اثری مقدماتی درباره  ایــن موضوع پدید می آورد. 
لمکه، یکــی از بهتریــن فوکوپژوهــان، نه تنها در 
این کتاب تحلیلی جامع از مفهوم زیست سیاســت 
فراهم کــرده بلکه بــه کاربردها و نقدهــای معاصر 
آن نیــز می پــردازد و افق های پژوهشــی جدیدی 
را پیــش روی خواننــده می گــذارد. لمکــه اســتاد 
جامعه شناسی دانشگاه  هایزنبرگ است و در دانشکده  
علوم اجتماعی دانشگاه گوته در فرانکفورت آلمان 
بر زیســت فناوری، طبیعــت و جامعــه کار می کند. 
زمینه های پژوهشی او عبارت اند از نظریه اجتماعی و 
سیاسی، زیست سیاست  و مطالعات اجتماعی ژنتیک 

و فناوری های تولیدمثلی. 

کرسی علمی  ترویجی قلمرو و گســتره فقه سیاسی 
از منظر حضرت آیت الله خامنه ای دوشنبه گذشته توسط 
گروه سیاست پژوهشکده نظام های اسالمی پژوهشگاه 
فرهنگ و اندیشــه اســالمی برگزار شــد. حجت االسالم 
سیدســجاد ایزدهی در این کرســی علمی  گفــت: »فقه 
سیاسی به مثابه گرایشی بین رشته ای بین دو دانش فقه و 
سیاست، از سالیان دور مسائل سپهر سیاست را مورد توجه 
قرار می داد، لکن با پیروزی انقالب اســالمی گستره فقه 
سیاسی، توسعه یافته و عرصه های جدیدی را دربرگرفته 
است.« او ادامه داد: »آیت الله خامنه ای به عنوان فقیهی 
اندیشمند، متناســب با مبانی، غایات و انتظارات روزآمد 
از فقه و فقه سیاســی، گستره ای وســیع از موضوعات، 
مســائل و کارکردها را برای فقه سیاسی، ارائه کرده است 
که براساس آن، از یک سو مفهوم فقه سیاسی، به بخشی 
از فقه که به امور سیاسی می پردازد محدود نمی شود، بلکه 
به بابی از باب های عملی فقه، اطالق می شــود که اداره 
زندگی مردم را مد نظر قرار داده و فقه اداره جامعه سیاسی 

محســوب می شــود.« سیدســجاد ایزدهی گفــت: »از 
سوی دیگر، از آنجایی که فقه در تعریف ایشان، قلمروی 
فراتر از فهم احکام، یافته و شــامل فهم دین مشتمل بر 
عقاید، احکام و اخالق می شــود، بنابراین فقه سیاســی 
)به مثابه بخشــی از فقه( در نگرش ایشــان، به احکام و 
رفتارهای سیاســی اختصاص نداشــته بلکه مشــتمل بر 
احکام، باورهای سیاسی و اخالق سیاسی خواهد بود.« 
عضــو هیات علمی گــروه سیاســت پژوهشــگاه فرهنگ 
و اندیشــه اســالمی همچنین گفت: »براســاس دیدگاه 
آیت الله خامنه ای، برخالف زمان گذشته که فقه سیاسی 
به خاطر اقتضائات شــرایط جامعه، قلمرویی در محدوده 
افراد مومن داشت، با پیروزی انقالب اسالمی، قلمرویی 
به گســتره جامعه سیاســی و حکومت دینی یافته است. 
بلکه بر همین اســاس، اقتضائات تحقق نظام اســالمی 
موجب می شود  قلمرو فقه سیاســی از فهم احکام شرع، 
فراتر رفته و به استنباط نظریه های سیاسی و نظام سازی، 

توسعه یابد.«  

 قلمرو فقه سیاسی 
سید سجاد ایزدهی

در خود آن هست فعلیت یابد؛ می توانیم این را آیرونی یا طنز 
کلی و جامع جهان بنامیم«. هــدف رویکرد دیالکتیکی که 
تخاصم را ذاتی واقعیت می داند نفی کارکرد واقعیت نیست؛ 
بلکه می گذارد واقعیت همانی باشد که هست )یا همانی که 
مدعی آن اســت(، و از این رو می گذارد خودش خود را نابود 
کند. این طنز به نوعی عینی است، پس جای تعجب ندارد که 
در گفتاری کوتاه )و متأسفانه بسط  نیافته(، پیشنهاد هگل در 
مقابل »طنز فردی یا سوبژکتیو« چیزی است که آن را »طنز 
عینی« می نامد. در اینجا با طنــزی مواجهیم که با تاکید بر 
جز ئیات مهمی  که نشان از عال ئم بیماری دارد، ناسازگاری ها 
و تخاصم های درونی نظم موجود را بیرون می کشــد. شاید 
بتوان گفت  در مقابل جوکی که سیاست واقعی  ترامپ است 
حتی بهترین جوک های ضد ترامپ هم ارزشی ندارد.  ترامپ 
پیش از هر چیز مضحکه خودش است، چون واقعی بودن 
بسیاری از کارهایش به مراتب خنده دارتر از هرگونه مضحکه 
کارهایش توسط دیگران است. نقد هگل از طنز فردی امروزه 
بیش از پیش عینیت دارد. به خاطــر بیاورید چند بار تابه حال 
رسانه های لیبرال اعالم کرده اند که مچ  ترامپ را گرفته اند و 
آبروی او را برده اند )مثل وقتی که والدین سرباز قهرمانی را که 
در جنگ کشته شده بود مسخره کرد، یا درباره رفتار نامناسبش 
با زنان الف زد(. صاحب نظران متبختر لیبرال در حیرتند از 
اینکه حمالت ممتد نیشدارشان به ســخنان بی مالحظه و 
نژاد پرســتانه و ضدزن  ترامپ، حرف هــای خالف واقعش، 
چرندیات اقتصادی اش و غیــره، نه تنها هیچ لطمه ای به او 

نزده، بلکه شاید کمی هم به محبوبیتش افزوده. 

 طنز عینی 
ژیژک از نظر هگل درباره   ترامپ می گوید 

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

 ارزش مدار برعکس علوم انسانی غربی که ابزارمدار هستند.
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 سمینار »بازاندیشی دانشگاه ایرانی« در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. بیژن عبدالکریمی در 
این نشســت با موضوع تفکر و روح مرده دانشگاه ایرانی به 
سخنرانی پرداخت. او گفت: »این پرسش که تفکر چیست 
و این پرسش که کنشگری چیست به هیچ عنوان پرسش های 
ساده ای نیستند. این دو پرسش به پرسش های عمیق تری 
بازمی گردند که انســان چیســت و جهان چیست؟ اگر یک 
امری همه جایی شد و همه راجع به آن صحبت کردند ناگهان 
سســتی و بی تفاوتی نســبت به آنها به وجود خواهد آمد و به 
مســائل روزمره و بی اهمیت می پردازیم. دانشگاه های ما با 
میراث تاریخی ما نسبتی ندارند و در نتیجه درختی بی ریشه اند. 
ارزش های انســانی و اخالق جایی در دانشــگاه های ما به 
تبعیت از دانشگاه های جهان ندارد. دانشگاه های ما بازگشت 
به خویش یک انســان مســلمان را نتوانســتند ایجاد کنند. 
مشــکل ما بی تاریخی و فقدان نگرش تاریخی اســت.« او 
ادامه داد: »حال باید پرسید چه باید کرد؟ ما برای حل نظام 
آموزشی کشور هیچ راه حلی ارائه نداده ایم. نوعی پوپولیسم 
کل نظام مدیریتــی ما را در همه عرصه ها فراگرفته اســت. 
بحران آموزشــی ما جــدای از بحران فرهنگی ما نیســت و 
بحران فرهنگی ما جدا از بحران فرهنگی جهان نیســت. ما 
نظریه آموزشــی نداریم چون نظریه اجتماعی نداریم. هیچ 
استراتژی مشــخصی نداریم چون هستی شناســی و درک 
از جهــان کنونی نداریم. فهــم جهان امــری پیش پاافتاده 

دوشنبه گذشته پرونده سی وششــمین جشنواره تئاتر 
فجر بسته شد. در آیین پایانی جشنواره تئاتر فجر مثل همه 
دوره های قبل شامل سخنرانی، کلیپ و اعالم برندگان بود. 
احمد دامود، جمشید خانیان و هوشــنگ آزادی ور به عنوان 
سه پیشکسوت عرصه هنرهای نمایشی با حضور سید عباس 
صالحی، وزیر فرهنگ و ارشــاد دولــت دوازدهم، مدیرکل 
هنرهای نمایشــی، معاون هنری و فرهاد مهندس پور، دبیر 
جشــنواره روی صحنه تاالر وحدت تقدیر شدند. یکی از این 
سخنرانان مراســم فرهاد مهندس پور در مقام دبیر جشنواره 
بود که در سخنان خود به خاطراتی از ســال های قبل اشاره 
کرد: »در دوره بیست وسوم که دبیر جشنواره تئاتر فجر بودم، 
می گفتند فرهاد مهندس پور دیکتاتور است. این بار متوجه 
شدم راســت می گفتند و این  اشاره درســتی بود چون در امر 
فرهنگ به نتیجه نباید فکر کرد. من در این دوره جشــنواره 
آموختم که نباید به نتیجه فکر کرد زیرا بزرگ ترین خطای ما 
این است که به نتیجه فکر می کنیم. نتیجه از آن ما نیست و 
برای آینده است.« مهندس پور سخنان خود را با شعار جشنواره 
یعنی »جشن گفت وگوی تئاتر ایران« به پایان برد: »در تمامی  
انتقادات  حتی انتقادات تند، یک خیرخواهی دیدم که به من 

نیســت.« عبدالکریمی گفت: »به هیچ وجه معتقد نیستم 
که راه حل را دارم. هر کس ایــن را ادعا کند هم به خود دروغ 
گفته و هم به جامعه. راه حل امر انســانی است اما مهم این 
است که انسان چیست؟ من راه حل را در تفکر و خودآگاهی 
می دانم. همه ما می کوشــیم فکر کنیم اما این اصال به این 
معنا نیست که ما تفکر می کنیم.« او سپس گفت: »ما امروز 
خانه را گم کرده ایم. در نتیجه امنیت و آرامش نداریم. پس 
وقت نداریــم و در نتیجه تفکر و دریافتی از هســتی نداریم. 
دانشگاه های ما روح ندارد. دانشگاه با امر معنوی زنده است که 
اگر آن را داشت می توانست به رهبری جامعه بپردازد. دانشگاه 
می تواند ایده های وحدت بخش بیافریند اما دانشگاه های ما 
نمی توانند این کار را انجام دهند. انحطاط به امری روزمره در 
زمان ما تبدیل شده و به آن اهمیت نمی دهیم. باید افق مان را 
تغییر دهیم. تفکر با امر احاطه کننده ارتباط دارد. آزادی شرط 
تفکر است اما کافی نیست. امر احاطه کننده ضامن امکانات 
ناشناخته جهان و ضامن آزادی ماست. تفکر امری خودبنیاد 
اســت.« عبدالکریمی عنوان کرد: »ما دانشگاه بوعلی ساز 
و مالصدراپرور نداریم. هیچ دانشــگاه ادبیاتــی نداریم که 
حافظ پرور و مولوی آفرین باشــد. نیچه می گوید در روزگار ما 
هیچ کس تیر شوق را به دوردست ها نمی اندازد. وجود متفکر 
متضمن عطشی سیراب ناپذیر است. ما اکثرا با تفکر توریستی 
و لذت جویانه و اســتاتیک برخورد می کنیم و درد تفکر در ما 

جایی ندارد.« 

آرامش می داد. مــا باید درون خانــواده تئاتر باهم گفت وگو 
کنیم.« سید عباس صالحی از دیگر سخنرانان مراسم بود. 
او در سخنان خود به شأن و منزلت تئاتر در جوامع مدرن اشاره 
کرد: »آن گاه  که انسان به مدنیت رسید با هنر نمایش آشنا شد. 
تئاتر با مدنیت پیوند کهن و تاریخی دارد؛ آنجایی که مدنیت 
آغاز می شود تئاتر هم آغاز می شود. تئاتر هنری مردمی  بود و 
مردمی  ماند. نه کاخ ها آن را مصادره کردند و نه سرمایه داری 
مدرن؛ هنر تئاتر با مردم آغاز شد و به راهش ادامه داد.« وزیر 
فرهنگ و ارشاد ادامه داد: »تئاتر، هنر دیالوگ است نه هنر 
تک گویی و چون هنر دیالوگ است به یک هنر موثر اجتماعی 
بدل می شود. هنری که بازتاب رنج های مردم است. هنری که 
در جمع شکل می گیرد و با جامعه پیوند می خورد.« صالحی 
ریشــه هنر نمایش ایران را در نمایش هــای تخت حوضی، 
نقالی، تعزیه و دیگر گونه ها خواند: »این هنر در دوران معاصر 
از مشروطه تا انقالب اســالمی گام به گام پیش آمده است. 
اصحاب نمایش در موقعیت کنونی به داشــته های سنتی و 
گذشته کهن نمایش ایرانی بیشتر وقوف یافته اند. هنرمندان 
نمایش ایرانی می دانند بر چه گنجینه تاریخی ایستاده اند و به 

آن افتخار می کنند.«

خانه گمشده  
بازاندیشی دانشگاه ایرانی 

 پایان نمایش 
پرونده جشنواره تئاتر سی وششم بسته شد 

  حال صندوق های بازنشســتگی در کشــور خوب 
نیست. این نکته ای نیست که کســی بتواند آن را انکار 
کند و البته نمی توانیم بدتر از آن را متصور نباشیم. احمد 
میدری، معاون رفاه اجتماعــی وزارت تعاون،  کار و رفاه 
اجتماعی معتقد اســت اگر فکری به حال صندوق های 
بازنشستگی نشود، در آینده نزدیک با وضعیتی بحرانی 
روبه رو می شــویم. از دیگر ســو، کارشناســان متعددی 
معتقدند همین امروز نیز وضع صندوق های بازنشستگی 
بحرانی است و اگر فکری به حال آنها نشود، مسائلی که 
در آینده ایجاد خواهد شــد، فراتر از آن است که با کلمه 
بحرانی بتوان آن را توصیف کرد. به گفته کارشناســان، 
درحال حاضر از ١6 صندوق بیمه ای کشــور، فقط یک 
صندوق ورشکسته نیست و باقی آنها یا از طریق وام های 
سنگین یا کمک های مستقیم دولت، موفق به پرداخت 
حقوق و مستمری افراد تحت پوشش خود می شوند. در 
این بین، سیدتقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین 
اجتماعی، تاکید می کند وضعیت تأمین اجتماعی مناسب 
است و اصوال نگرانی ای برای ورشکستگی صندوقی که 
یک پای آن دولت است، وجود ندارد؛ زیرا دولت در نهایت 
مسئولیت اجرای تعهدات این صندوق ها را بر عهده دارد. 
اما پاســخ نوربخش برای برخی کارشناســان قانع کننده 
نیست. این دسته از کارشناسان می پرسند در شرایطی که 
دولت به ســختی توان عمل به تعهدات صندوق هایی 
به مراتب کوچک تــر مانند صندوق بازنشســتگی فوالد 
را دارد، چطور می خواهد بار ســنگین عمل به تعهدات 
صندوقی را که  میلیون ها مستمری بگیر و  هزاران  میلیارد 
هزینه در مــاه دارد، بر عهده بگیــرد؟ بااین حال، تأمین 
اجتماعی در ســال های اخیر دنبال راه حلی برای نجات 
از وضعیت فعلی اســت. یکی از این راه حل ها، خروج از 
بنگاه داری و حرکت به سوی بازار سرمایه است. چند ماهی 
اســت که پروژه کوچک شدن شســتا عمال کلید خورده 
اســت. در اولیــن گام، اقداماتی برای کاهــش تعداد 
هلدینگ های شرکت ســرمایه گذاری تأمین اجتماعی 
انجام شده و تا تابستان ٩٧، با ادغام هلدینگ انرژی در 
نفت و گاز، هلدینگ رایتــل در صنایع نوین )که با خروج 
کامل شستا از رایتل همراه خواهد بود( و هلدینگ کاشی، 
سیمان و سرامیک در عمران، تعداد هلدینگ های شستا 
به پنج هلدینگ خواهد رسید. این گوشه ای از تغییراتی 
است که قرار اســت در صندوق تأمین اجتماعی اتفاق 
بیفتد تا از سقوط آن جلوگیری کند. بحث بدهی سنگین 
دولت به سازمان تأمین اجتماعی )که طبق آخرین خبرها 
از ١5٠ هزار  میلیارد تومان گذشته است( نیز در این بین 
مطرح است و به نظر می رسد در شرایطی  که دولت حتی 
توان به انجام رساندن طرح های عمرانی نیمه تمام کشور 
را هم ندارد، بعید است بتواند این بدهی سنگین را در آینده 

نزدیک تسویه کند. 

دردسرهای حضور 

تامین اجتماعی در بورس 

عدالت صدری 
برابری یا استحقاق؟

 هزار داستان هفت 
رشیدپور به جای مدیری آمد

 برخورد تند  
فرماندار گلپایگان عزل شد
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»زور کسی در کشــور به مافیای خودروسازی 
نمی رسد.« این شاه بیت سخنان عیسی کالنتری، 
معاون رئیس جمهــور و رئیس ســازمان حفاظت از 
محیط  زیســت در همایش مبارزه با ســرطان است. 
او در این همایش چنین گفته اســت: »خودروهایی 
تولید می شود که مصرف سوخت باالتر از استاندارد 
و سوختی پایین تر از استاندارد دارند. شاید حتی زور 
رئیس جمهور نیز برای جلوگیری از تولید این خودروها 
نرســد. در دولت قبل تصویب شــد کــه خودروهای 
فرســوده باید به ازای خودروهای جدید از رده خارج 
شوند اما به دلیل قدرت صنعت خودروسازی در کمتر از 
یک ماه این مصوبه لغو شد. در این شرایط نباید انتظار 
هوایی پاک داشته باشیم.« رئیس سازمان حفاظت 
محیط  زیست ادامه داد: »بهداشت و محیط زیست 
قربانی کمپانی های بزرگ می شــوند و هنوز هم زور 
کسی به آنها نمی رسد. اگر پشتوانه وزارت بهداشت 
را داشته باشــیم، می توانیم تا حدی مبارزه کنیم اما 
نمی دانیم تا چه اندازه موفق خواهیــم بود. مبارزه با 
صنعتی که ۷۰ هزار میلیارد تومان در ســال گردش 
مالی دارد، یعنی ۱5۰ برابر بودجه محیط زیست و سه 
برابر بودجه وزارت بهداشت، کار سختی است. آنها 
می توانند هر بافته ای را پنبه کنند.« کالنتری با بیان 
اینکه اگر مردم اطالعات کافی داشته باشند و وارد این 
موضوع شوند، این صنعت عقب نشینی می کند، گفت: 
»بخشی از آلودگی هوا به دلیل وجود ریزگردها است. 
دلیل اینکه مردم بیشتر روی ریزگردها حساس هستند 
این است که آنها را می بینند، اما ریزگردهای شیمیایی 
و تولیدات غیر اســتاندارد که بــا زور بر مردم تحمیل 
می شود، بیشتر به آنها آسیب می رساند. محیط زیست 
نمی تواند در مقابل فشارهایی که از بیرون وارد می شود 
مقاومت زیادی داشته باشــد. با اینکه اعالم کردیم 
جلوی تولیدات غیر استاندارد را خواهیم گرفت اما باز 
به البی های صنعتی برخورد می کنیم و با بهانه هایی 
مانند حمایت از تولید داخــل که به قیمت جان مردم 
انجام می شوند روبه رو می شــویم.« رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیست در بخشی دیگر از این همایش 
با اشاره به تاثیر آلودگی های زیست محیطی بر ابتال 
به انواع ســرطان گفت: »محیط زیست کشور مانند 
بیماری ســرطانی اســت؛ هم آلودگی انسانی و هم 
تقدیری که طبیعت برای ما قائل شده دراین زمینه موثر 
است. متوســط بارندگی در ۱۲۷ روزی که از فصل 
آبی گذشــته 6۰ درصد کمتر از متوســط 5۰ سال 
گذشته است. اثرات کم بارشی بر بهداشت محیط 
کم نیســت.« او یادآور شــد: »طبق گزارش های 
دانشگاه های صنعتی شریف و علوم پزشکی ارومیه 
غبارهای نمکــی دریاچه ارومیه اثــرات مخربی بر 
زندگی انسان ها، گیاهان و حیوانات گذاشته است. 
کشاورزی در این منطقه طی ۷ یا ۸ سال حتما تعطیل 
می شود. دانشگاه های علوم پزشکی در حال بررسی 
تاثیر تابش نور خورشید روی غبارهای نمکی هستند 
عالوه بر آن ورود فلزات سنگین به غبارهای نمکی و 
خیزش آنها از سمت دریاچه های خشک شده اثرات 

مخربی دارد.«

کرســی  ترویجی بررســی معیارهای تحقــق عدالت 
سیاسی در اندیشــه شــهید صدر دوشنبه گذشــته با ارائه 
محمدحسین جمشیدی، استادیار دانشگاه تربیت مدرس 
در ساختمان مرکزی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 
برگزار شد. جمشیدی گفت: »عدالت در همه عرصه های 
زندگی به خصوص در مهم ترین سطح یعنی سطح سیاسی 
منشا اثر اســت. قبل از ورود به بحث به سه مفروض اشاره 
می کنــم ؛ اول اینکــه عدالــت در دل یــک منظومه یعنی 
جهان بینی اسالمی مطرح می شود که غیربرساختی است. 
سوال ما این است که بر مبنای اندیشه صدر چه معیارهایی 
می تواند بیانگر تحقق عدالت سیاســی در جامعه به روش 
اســتنباطی-اجتهادی باشــد؟« او ادامــه داد: »عدالــت 
سیاســی در قالب عدل عام که در کل جهان ســاری است 
مطرح است. مفروض دوم این اســت که ما به معیارهای 
عدالت سیاســی نمی پردازیــم بلکه بــه معیارهای تحقق 
عدالت سیاســی توجه داریم. عدالت خود معیار است و ما 
در روایات متعدد داریم که عدالت میزان خداوند اســت از 
این رو عدالت نیاز به معیار ندارد و ما صالح را بر این دیدیم 
که معیار بودن را در جهت تحقق در نظر بگیریم. مفروض 
ســوم ما این اســت که ما عدالت را به مثابه امــری عینی و 
نفس االمری می بینیم. معموال دو نوع نگاه به عدالت وجود 
دارد. برخی عدالت را در قالب امری برســاخته و قراردادی 
توســط کانت، رالز و… می دانند و برخی از جمله فالسفه 
اسالمی عدالت به عنوان امری فطری و ماقبل تجربه مطرح 
است.« جمشــیدی یادآور شــد: »مراد از معیار مکانیزم و 
ابزار شناخت و تشخیص درجه نزدیکی به اهداف یا میزان 
است. درباره عدالت میان تعریف و جوهره عدالت تفکیک 

 با وجــود اینکه پیش تر اعالم شــده بود قرار اســت 
مهران مدیــری اجــرای ویژه برنامــه »هفــت« را در ایام 
سی وششــمین جشــنواره فجر برعهده بگیرد، در آخرین 
روزها رضــا رشــیدپور جایگزین او شــد. بر این اســاس، 
ویژه برنامــه »هفت« بــا محوریــت اخبار جشــنواره فجر 
سی وششــم از پنجشــنبه ۱۲ بهمن ماه، بــه تهیه کنندگی 
سعید پروینی و با اجرای رضا رشــیدپور از شبکه سه سیما 
راهی آنتن شد. ۲۷ دی ماه مدیران شبکه سه سیما به طور 
رســمی از مهران مدیری به عنوان مجری برنامه »هفت« 
نام بردند کــه در فاصلــه دو روز مانــده به آغاز جشــنواره 
فیلم فجر این انتخاب تغییر کرد. رشــیدپور که این روزها 
اجرای برنامه صبحگاهی »حاال خورشــید« را در شــبکه 
سه عهده دار اســت، چندی پیش برای اولین بار به عنوان 
مجری گفت وگوی ویژه با حســن روحانی، رئیس جمهور 
هم انتخاب شــده بود. تاکنون افرادی همچون فریدون 
جیرانی، محمــود گبرلو و بهــروز افخمی  اجــرای برنامه 
ســینمایی »هفت« را عهــده دار بوده اند. محمــود گبرلو 
در واکنش به انتخاب رشــیدپور برای اجرای برنامه هفت 
چنین گفته است: »این مجری ها باید تخصص سینمایی 
داشته باشند. با انتخاب این مجری ها سطح برنامه را پایین 
می آورید.« رشیدپور هم طی یادداشتی در صفحه مجازی 
خود با عنوان »هزار داســتان هفت«، یکی از نخســتین 

به میان آمده اســت. یک چهره عدالت برابری و چهره 
دیگر آن استحقاق است و حاصل این دو همان توازن 
یا وسطیت و تسویه می باشد که آیه ۱۴۳ سوره بقره این 
را بیان می کند.« او یادآور شــد: »از نظر شــهید صدر 
مالک های تحقق عدالت سیاسی را در سه سطح کالن 
متوسط و خرد داریم. در سطح کالن معیار اول عقل و 
معیار دوم شرع است. بر این اساس حکومت مبتنی بر 
بعد خالفت انسان و نظارت انبیا است. خالفت انسانی 
متکفل قوه اجرائی و قانون گذاری اســت. حق فتوا یا 
قضاوت دو قوه دیگری اســت که در حق انبیــا، اولیا و 
مراجع تقلید هســتند.« جمشــیدی با بیان اینکه ما در 
سطح متوسط ۴ معیار داریم، گفت: »در سطح متوسط 
معیارهای مبنایی و عقلی مانند برابری ذاتی نوع انسان، 
معیارهای فرهنگی و اجتماعی، معیارهای اعتقادی یا 
مکتبی و معیارهای اخالقی مطرح است.« او ادامه داد: 
»شهید صدر معتقد است که در ســطح خرد معیارهای 
انضمامی تر، کاربردی تر، قابلیت تبدیل به سوال، مطرح 
است. این سوال که آیا قوانین در جامعه بدون تبعیض 
هستند از معیارهای جزئی اســت.« جمشیدی گفت: 

»با توجه به این

میهمانان این برنامه را مهران مدیری اعالم کرد: »در 
این چند هفته ماجراهای جالبی بر سر اجرای هفت پیش 
آمد که چون انتشــار آن از اختیار من خارج است، پس 
صرفا به همین اشاره بســنده می کنم. حتما افتخار من 
خواهد بود که میزبان اهالی ارجمند ســینما و همچنین 
منت دار نــگاه تیزبین مردم هنرشــناس باشــم. اما... 
الزم اســت بگویم که می دانم فریدون جیرانی گرامی 
 به پشتوانه تجربه شایســته در کارگردانی و نیز کسوت 
ارزشمند روزنامه نگاری، این برنامه را با اقتدار پایه ریزی 
کرد. جناب گبرلوی عزیز با متانت و آرامش و البته تسلط 
بر فضای نقد مطبوعاتی توانست جریان پرقدرت سینما 
در قاب تلویزیون را از حاشــیه های ناخوشایند مصون 
نگاه دارد و البته بهروز افخمــی  محترم به همراه جناب 
فراستی ارجمند توانســتند تاثیر جریان سازی در افکار 
عمومی را به رخ بکشند و بحث سینمایی را به مفهومی 
 قابل لمــس برای جامعــه تبدیل کنند. مهــران مدیری 
نازنیــن که رفیق ســال های دیرین اســت و شــیرینی 
همکاری و دوســتی با او را با هیچ عــوض نمی کنم و از 
اعماق وجودم می گویم که دوســت تر داشــتم مهران 
عزیزم اجرای هفت را برعهده بگیرد. البته خوشحالم که 
در همان شب های نخست میهمان ویژه برنامه خواهد 

بود و حتما به جذابیت میز هفت اضافه خواهد کرد.«

عدالت صدری 
برابری یا استحقاق؟ 

 هزار داستان هفت 
رشیدپور به جای مدیری آمد

 زور کسی
به خودروسازها نمی رسد

ی
س

شنا
جامعه 
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»حمایت از هیــچ« اثــِر  هارتموت النگــه، اخیرا با  
ترجمه محمود حســینی زاد منتشــر شــده اســت. در این 
کتاب سه داســتان از النگه آمده است؛ پالکارد، حمایت 
از هیچ و مســتأجر جدید. در داســتان اول کتاب با عنوان 
»پالکارد«، از خیابان بورگ رینگ شهر وین آغاز می شود، 
از پارک ملــی. کنار ورودی پارک ســتونی برپاســت برای 
نصب آگهــی و اعالن. ســه متری ارتفــاع دارد و با وجود 
چیِز زمخت سقف مانندی که باالیش نصب کرده اند، بلند 
است و کشیده. النگه این ستون را با جز ئیاتی دقیق شرح 
می دهد: »نگاهش که می کنی انگار دارد از تعادل خارج 
می شــود و یک ور، نزدیکش که می شــوی، این احساس 
بیشتر می شــود. پالکاردهای رنگارنگ روی ستون خبر از 
برگزاری مراسم گوناگون می دهند؛ اطالع رسانی فوری و 
کامل از همه چیز. گاه پالکاردی را می بینی اما نمی فهمی  
چرا آنجاســت. مثل آن پالکارد چهارگوشی که به سفیدی 
می زد و در قسمت پایین ستون نصب شده بود، ارتفاعش 
تا زانو هم نمی رســید و چندان به چشم نمی آمد. باالیش با 
حروف درشت نوشته شده بود اینها مفقود هستند  و زیرش 
با خطی ظریف و نامرتب اســم هایی. فقط اسم.« اسم ها 
دست کم پانصدتا بودند، پالکارد در نظر هنینگر، شخصیت 
اصلی داستان، جدید نیســت و گویا سه هفته ای می شود 
روی ستون نصب شده است. در معرض اتومبیل هایی که از 

آنجا عبور می کردند و در روزهای بارانی چرخ هایشان غباری 
خیس به هــوا پراکنده و رنگ نیمه پایین پــالکارد را تغییر 
داده بود. هنینگر ابتدا نگاهی سرسری به پالکارد و اسم ها 
انداخت، بعــد فکر کرد چرا چنین چیزهایــی را بدون هیچ 
توضیحی اعالم می کنند. خودنویسش را درآورد و نگاهی 
به دوروبــر انداخت و اســمش را به فهرســت اضافه کرد. 
داستان در سفرهای هنینگر ادامه پیدا می کند، وین، ونیز 
و بعد در موزه چی وی داله، غریبه ای را می بیند که پیش تر 
هم در ونیز با او حرف زده بود. »حمایت از هیچ«، عنواِن 
داســتان دوم این مجموعه است که زندگی آنتونیو پسری 
جوان را روایت می کند، با نوعی بیماری که تمام زندگی اش 
را تحت تاثیــر قــرار داده اســت. یک روز صبح، ســر میز 
صبحانه وقتی آنتونیو می خواست فنجان را بلند کند قهوه 
لب پر زد، نگاه های مادرش و خنده خواهرش و شــماتت 
مادر بیانگر وضعیت غیرعادی بــود وگرنه فنجان پرپر بود 
و هرآن ممکن بود برای هرکس چنین حرکت ناشــیانه ای 
اتفاق بیفتد. از این دســت اتفاقات کوچــک برای آنتونیو 
مدام تکرار می شــود و در واکنش پــدرش تنها این عبارت 
را به کار می برد: »چیز مهمی  نیســت.« امــا وضع آنتونیو 
هفته به هفته وخیم تر می شود و لرزش دست و پا،  اوضاِع 
نابسمان و پرالتهابی را می سازد. خانه به متروکه بدل شده 

و فضای داستان به سمتی تلخ و تاریک پیش می رود. 

حمایت از هیچ 
چگونه یک بیماری، زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد؟ 

سه شــنبه گذشــته فیلم کوتاهی از برخورد نامناسب 
فرماندار گلپایگان با یک خبرنگار در شبکه های اجتماعی 
دست به دســت شــد که واکنش های متفاوتی را به دنبال 
داشــت. برخی اصال باور نمی کردند آن کسی که در فیلم 
فریاد می زند، خط و  نشان می کشد و دستش را به نشانه زدن 
باال می برد، مسئول و یک مقام منطقه ای باشد و عده ای 
هم ضمن بیان انتقادها و نقطه نظرشــان، خطاب به سایر 
مسئوالن مربوط، خواهان رسیدگی هر چه سریع تر به این 
موضوع شــدند. البته این انتقادها و واکنش ها تنها شامل 
حال اهالی رسانه و قلم نشد و برخی از مسئوالن نیز نسبت 
به این موضوع واکنش نشان دادند. در پی برخورد عجیب 
فرماندار گلپایگان با یک خبرنگار که در جلســه روســای 
شورای اسالمی چهار شهر شهرســتان گلپایگان صورت 
گرفته بود، بهرام سرمست، مدیرکل سیاسی وزارت کشور 
نیز خواستار رسیدگی به موضوع توسط استاندار اصفهان 
شــد. او در این زمینه اعالم کرد: »بنده ایــن موضوع را با 
استاندار اصفهان مطرح کردم تا جزئیات این اتفاق را مورد 
بررسی قرار دهد و متناسب با آنچه رخ داده، تصمیم گیری 
شــود. این برخورد فرمانــدار با یک خبرنــگار به هیچ وجه 
قابل قبــول نیســت.« محســن مهرعلیــزاده، اســتاندار 
اصفهان نیز در واکنــش به برخورد فرمانــدار گلپایگان با 
یک خبرنگار، با انتشــار پیامی  در صفحه شخصی توئیتر 
خود چنین نوشت: »وظیفه خود می دانم به  خاطر برخورد 
صورت گرفته از ســوی فرماندار گلپایگان با یک خبرنگار 
پوزش بطلبم. فرماندار را احضار کردم تا موضوع بررســی 
شــود و اقدام الزم صورت گیــرد.« همچنیــن جمعی از 

اصحاب رســانه اســتان اصفهان نیز در نامه ای اعتراض 
خودشان را نسبت به توهین و تهدید فرماندار گلپایگان به 
خبرنگار حاضر در مراســم بیان کردند و خواستار رسیدگی 
به این موضوع شدند. تمام این واکنش ها، در نهایت فرد 
خاطی را به عذرخواهی واداشت و او را وادار به توضیحاتی 
کرد که چندان از رفتاری که در شبکه های اجتماعی بازتاب 
داشــته، فراتر نیســت. فرماندار گلپایگان گفته اســت: 
»خبرنگار داشــته عکس می گرفته و وقتی هم من گفتم 
نباید عکس بگیری دیگر نباید می گرفت. مگر واجب است 
عکس بگیرد؟« او در عین حال گفته است: »اگر رفتار بنده 
بی ادبی به شــأن خبرنگاران بوده، عذرخواهی می کنم.« 
البته این عذرخواهی  هم افاقه نکرد و سرانجام اعالم شد 

که فرماندار گلپایگان روز چهارشنبه برکنار شده است.

 برخورد تند  
فرماندار گلپایگان عزل شد 

نشانه زاهد 

آیت الله مجتبی تهرانی
 بحاراالنوار

 ُرِوی َعن َعلی علیه الّسالم 
ْنیا َمْن َلْم یْغِلِب  قال: الزَّاِهُد ِفی الدُّ
اْلَحرَاُم َصْبرَُه َو َلْم یْشــَغِل اْلَحاَلُل 
ُشــکَره. زاهد در دنیا کسی است 
که کار حرام بر صبرش غلبه نکند، 
و مشغول شــدن او بــه حــالل بر 
شکرش غلبه نکند.  در این روایت 
کوتاه امیرالمومنین علی)ع( زاهد 
را از نظر امــور دنیایی اش تعریف 

می فرمایند، نه زهد را. ایشان در تعریف زاهد دو جمله بیشتر 
نمی فرمایند که برگشت این دو جمله، به یک هسته مرکزی 

است. شخص زاهد )پارسا( در دنیا چه کسی است؟
۱. »َمْن َلْم یْغِلِب اْلَحرَاُم َصْبرَُه«؛ زاهد کسی است که 
کار حرام بر بردباری و صبر او غلبه نکند. یعنی وقتی به عمل 
حرامی  رسید، طاقتش را از دست ندهد و خدا یادش نرود. 
 کارهایی که ما در دنیا می کنیم یا -نعوذ بالله- حرام است یا 
حالل. ما برزخی بین حرام و حالل نداریم. مباح هم که 
گفته می شود د ر واقع همان حالل است. به این نکته دقت 
کنید که امیرالمومنین)ع( در ترتیب نظر داشته است. او ل 
می فرماید زاهد کسی است که وقتی با عمل حرام یا مال 
حرام برخورد کند،  آن عمل حرام یا آن مال حرام طوری او را 
جذب نکند که بر صبر و پایداری اش نسبت به احکام الهی 
چیره شود.  معموال  این گونه اســت که وقتی انسان  نعوذ 
بالله  مرتکب کار حرام می شــود، یا روی مال حرام دست 
می گذارد، این بدان خاطر اســت که جاذبه عمل حرام یا 
مال حرام انسان را به سوی خود می کشد. در اینجا انسان 
باید چه کند؟ باید استقامت کند و به سمت حرام  نرود. این را 
می گویند پایداری، این را می گویند صبر. ما در روایات مان 
صبر نسبت به معصیت هم داریم.  بنابراین در ترتیب، او ل 
این را حضرت می فرماید که طوری حرام تو را جلب نکند که 
صبر را از تو برباید. حرام بر صبر و پایداری تو چیره نشود. 
ایستادگی کن و  به ســمت حرام نرو. دست به سمت مال 

حرام هم دراز نکن. 
۲. »َو َلْم یْشــَغِل اْلَحــاَلُل ُشــکَره«. همچنین 
شــخص زاهد کسی اســت که سرگرم شــدن او به کار 
حالل،  او را از سپاسگزاری باز ندارد. یعنی چنان سرگرم 
حالل هــم نمی شــود که خدا یــادش برود و تشــکر و 
سپاسگزاری از او یادش برود. مثال مالی که به دستش 
آمده، گرچه  حالل است و حرام نیســت، اما باز جاذبه 
آن، طوری جذبش نکند که خدا را فراموش کند. یادش 
نرود که این را چه کســی به او داده است. شکر ُمنعم را 
فراموش نکند. وقتی انســان به حالل وابستگی پیدا 
کند، شــکر خدا فراموش می شــود و  یادش می رود که 
این نعمت حالل را خدا به او داده است. پس نسبت به 
حالل شاکر باش.  این دو خصوصیت برگشت به یک 
چیز می کند. هسته مرکزی هر دو این است که در دنیا، 
هرکس در ارتباط با هر عملی، چه حالل و چه حرام، اگر 
از خدا غفلت داشته باشــد به نحوی که خدا را به دست 
فراموشی بســپرد، این چنین کسی اهل زهد و پارسایی 
نیست. زاهد کسی است که در ارتباط با حرام وقتی که 
به یک عمل حرامی  رســید، طاقتش را از دست ندهد و 
خدا را فرامــوش نکند. از آن طــرف در جایی که حالل 
هم هســت،  اما آن حالل او را چنان ســرگرم نکند که 
خدا یادش برود و سپاسگزاری از  ُمنعم را فراموش کند. 
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تاکتیک روحانی
روحانی بعد از اینکه حساب خود را از حکومت جدا می کند ، یکباره خود را 
در مقام ناصح وضع موجود قرار داده و به یکباره منتقد اوضاع می شود. او در 
 چند ماه اخیر حتی گاهی مواضعی تند از همین زاویه داشته که از آن  به عنوان 

مواضع اپوزیسیونی یاد می شود. سیاست

رئیس جمهورِ اپوزیسیون

درحالی که ناکارآمدی دولت پس از یک برف به چشم آمد، حسن روحانی 
طوری سخن می گوید که انگار بخشی از حاکمیت جمهوری اسالمی نیست 
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آیا حسن روحانی می تواند دولتش را به 1400 برساند؟ 
این حاال ســوال مهمی  اســت که در پس تحوالت متعدد 
ماه های اخیــر پدیده آمــده؛ می گویند ســرمایه اجتماعی 
او دیگر شــبیه گذشــته نیســت و حامیان او نیز دیگر  مانند 
گذشته نیستند. او البته در نســبت جدیدی از موقعیت خود 
با حاکمیت نیز قرار گرفته اســت. همه اینها در حالی است 
که نشــانه هایی از تالش های او برای تعریف یک کاراکتر 
سیاسی جدید از خودش به چشم می خورد؛ حسن روحانی 
این روزها در سخنانش تصویری نشان می دهد از خود با این 

مختصات:» اپوزیسیون«.

  روحانی و حاکمیت
حسن روحانی در سال 92 در حالی که رای چندانی در 
نظرسنجی ها نداشــت با یک تاکتیک ویژه خود را تبدیل به 
رئیس جمهور ایران کرد. او صحنه رقابت را عوض کرد. در 
حالی که محمد باقر قالیباف بیشترین رای را در نظرسنجی ها 
داشت او سیاست خارجی را به موضوع مهم روز تبدیل کرد. 
او سعید جلیلی را که در آن زمان دبیرشورای عالی امنیت ملی 
و مسئول پرونده هسته ای بود، از میان نامزدهای حاضر در 
رقابت به عنوان رقیب اصلی خود انتخاب کرد. روحانی منتقد 
وضع موجود شــد و جلیلی مدافع وضع موجود . حاال دیگر 
جایی برای دیده شــدن محمد باقر قالیباف وجود نداشت؛ 

او انتخابات را به همین شــکل برد. از آن روز تا امروز حسن 
روحانی اگر رئیس جمهور بوده اما همیشه تالش کرده این 
کاراکتر منتقد وضع موجود بودن خود را حفظ کند. او حتی 
گاهی آن چنان در حفظ این کاراکتر مصر و کوشا بوده که به 

قامت اپوزیسیون وضع موجود نیز در آمده است.
بهتر است برای به دســت آمدن تصویری روشن تر از 
آنچه روحانی در ذهن دارد آخرین سخنان او را که  چهارشنبه 
در مرقد مطهــر امام »ره« بیان شــده مــرور کنیم:»  نقد و 
اعتراض حق مردم است و هیچ کس نمی تواند ملت بزرگ 
ایــران را از اظهارنظر نقد و انتقاد و حتــی اعتراض بازدارد. 
گوش همه مســئوالن کشــور باید در برابر همه خواسته ها 
و مطالبات مردم گوش شــنوایی باشــد. رژیم گذشته فکر 
می کرد سلطنت او و حکومت سلطنتی مادام العمر و سلطنتی 
است. به این دلیل همه چیز را از دست داد که صدای نقد و 
نصیحت مردم و صدای مصلحان، ناصحان، علما، بزرگان 
و فرهیختگان را نشنید. صدای اعتراض مردم را هم نشنید 
و فقط صدای انقالب مردم را شنید. برای حکومتی که فقط 
می خواهد صدای انقالب را بشنود، این بسیار دیر است، زیرا 
حکومت ها باید صدای نصیحت، خواست، مطالبه، انتقاد 

و اعتراض مردم را به خوبی بشــنوند. امام خمینی)ره( به ما 
جرات ایســتادگی، نقد و اعتراض را یاد داد. او به ما یاد داد 
در برابر استکبار با قدرت بایستیم. او یاد داد که صندوق آرا را 
نباید رها کنیم. او یاد داد که به فکر محرومان و مستضعفان 
جامعه باشیم. او یاد داد که معنویت و اخالق را از یاد نبریم. 
او یاد داد کــه در برابر متجاوزان بایســتیم و اجــازه ندهیم 

استبداد و استعمار به این سرزمین برگردد.«
آنالیز این سخنان نشان می دهد که:

1- روحانی می گوید حکومت ها باید صدای اعتراض 
را بشنوند. او خود نفر دوم این حکومت است و رئیس دولت. 
او رئیس دولت است و دولت عالی ترین مظهر رابطه قدرت 
و حاکمیت. به بیان روان تر او خــود را یک طرف قرار داده 
و حکومت را طرف دیگر. او در مقام رئیس جمهور این کار 
را انجام داده اســت. او  می گوید حکومت باید چنین کند و 
چنان، آن هم درست در شرایطی که خود رئیس قوه مجریه 

است. 
2- او البته بعد از اینکه حساب خود را در اینگونه موارد 
از حکومت جدا می کند ، یکباره خود را در مقام ناصح وضع 
موجود قرار داده و به یکباره منتقد اوضاع می شود. او در  چند 
ماه اخیر حتی گاهی مواضعی تند از همین زاویه داشته که از 

آن  به عنوان مواضع اپوزیسیونی یاد می شود. 
3- او  یکباره فراموش می کند که د ر این ناآرامی ها  نوک 
پیکان اعترضات به ســمت او بوده اســت. اعتراضاتی که 
بیشتر نسبت به اوضاع نابسامان اقتصادی و سیاست های 
دولت او در این حوزه بوده اســت. روحانــی در حالی معتقد 

است که حکومت باید صدای معترضان را بشنود که در موارد 
متعدد خودش  یا  دولتش نقدها را نادیده گرفته اند. در آخرین 
رخداد در این مورد وضعیت نابسامان جاده ها و فرودگاه امام 
خمینی)ره( بوده که موجبات گالیه ها و اعترضات گسترده 
را پدید آورد اما گویا صدای کســی شــنیده نشد و در نهایت 

دستگاه قضایی در این مورد ورود کرد. 

  روحانی و اصالح طلبان
یک واقعیت مسلم این است که اصالح طلبان نقش 
اساسی در رئیس جمهور کردن حسن روحانی در سال 92 و 

رئیس جمهور نگه داشتن او در سال 96 داشته اند.
آنها که پایگاه رایی متعلق به خود داشتند و البته رای 
بخش رادیکال را نیز نمایند گی می کردند. حاال اما شرایط 
تغییر کرده است. اصالح طلبان در دو گانه حاکمیت و بدنه 
رادیکال، ماندن در قدرت را  ترجیح داده و از بخش مهمی  از 

بدنه اجتماعی خود بازمانده اند. 
در چنین شرایطی دو مساله مهم مطرح است:

1- حســن روحانی برای اصالح طلبانی که دیگر بدنه 
اجتماعی ســابق را ندارند از این پس چــه جایگاهی  قا ئل 
است؟ آیا او همچنان حاضر است با آنها معامالت سیاسی 

داشته باشد؟ 
2- نکته مهمتر این است که از دســت رفتن آن بدنه 
اجتماعی قطعا جمعیت بدنه اجتماعی حسن روحانی را نیز 

کاسته است.
این دو مســاله شــرایط را بســیار تغییر داده اســت. 
اصالح طلبان دیگر نمی توانند چنــدان در وضعیت منتقد 
دولت باشند. این انتقاد قطعا باید مستظهر به یک بدنه رای 
قدرتمند باشــد. حاال حســن روحانی به نظر دو اقدام را در 

دستورکار خود قرار داده است.
1- تالش کند بدنه از دست رفته اصالح طلبان را از آن 
خود کند. این مهم تنها با مواضع اپوزیســیونی او به دست 

خواهد آمد.
2- تالش کند در فراغ اصالح طلبان با مواضع دو پهلو 
در مواقعی خود را به اصولگرایان هم نزدیک کند. اظهارات 

او در سطح سیاسی خارجی از این حیث تحلیل می شود.

  روحانی و بدنه اجتماعی
»او« یک محافظه کار تمام عیار اســت؛ حتی اگر در 
مواقع استثنایی خروش کرده و حرف های آنچنانی بزند باز 
هم »او« یک محافظه کار تمام عیار است. اصال کسانی که 
وضعیت این روزهای »او« را در بعد جامعه شناسی سیاسی 
تحلیل می کنند همین محافظه کاری اش را از دالیل اصلی 

ریزش بدنه اجتماعی اش می دانند. 
واضح است که درباره حسن روحانی سخن می گوییم؛ 

رئیس جمهور دولت دوازدهم.

1

آیا روحانی می تواند
دولتش را
به 1400
برساند؟

روحانی می گوید حکومت ها باید صدای 
اعتراض را بشنوند. او خود نفر دوم این 
حکومت است و رئیس دولت. او رئیس 
دولت است و دولت عالی ترین مظهر رابطه 
قدرت و حاکمیت. به بیان روان تر او خود 
را یک طرف قــرار داده و حکومت را طرف 
دیگر. او در مقــام رئیس جمهور این کار 
را انجام داده است. او  می گوید حکومت 
باید چنین کند و چنان، آن هم درست در 
شرایطی که خود رئیس قوه مجریه است
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اما آیا واقعا این گزاره درستی است که »حامیان »او« 
دیگر ناامید شده اند«؟

برای  راســتی آزمایی این گزاره بســیار با اهمیت باید 
سوال های مهمی  را پاسخ داد:

اساســا کدام طبقات اجتماعی ســازمان رای حسن 
روحانی را تشکیل داده بودند؟

این طیف های مختلف چه خواسته هایی داشته اند و 
چه انتظاراتی که اکنون به آن نرسیده و در وضعیت مبهمی  

فرو رفته اند؟
آیا »نا امیدی« این بدنه اجتماعی از حســن روحانی 
موجب »امیدواری« آنها به رقبا و مخالفان حســن روحانی 

می شود؟

  سازمان رای آقای رئیس جمهور
از این بگذریم که چه شــد در دهه نود حسن روحانی 
»ناگهان« رئیس جمهور ایران شــد؛ او تنهــا »ناگهانی« 
دوران ما نبوده است. در دهه هفتاد چه کسی فکر می کرد در 
شرایطی که حتی اطرافیان  ناطق نوری نام فرمانداران سراسر 
کشور را هم لیست کرده بودند »ناگهان« سید محمد خاتمی 
رئیس جمهور ایران شــود یا اصال چه کسی فکر می کرد در 
دهه هشتاد از میان آن همه نام، »ناگهان« یک »بی نام« به 
جای خاتمی به پاستور برود؛ پوپولیستی که بعد از همه آنچه 
در آن هشت سال انجام داد اکنون شمایل یک اپوزیسیون 

را به خود گرفته است. 
آری! بهتر اســت دوباره از اینجا شــروع کنیم که چه 
شد حســن روحانی رئیس جمهور ایران باقی ماند. همین 
چند ماه پیش کار او سخت شــده بود؛ خیلی سخت. حتی 
آوردن »اســحاق« نیز تکانی به نظرســنجی ها نمی داد. 
»حاج آقا« هم دیگر در این دنیا نبود که »امیدش« باشد؛ 
برخی ژنرال ها و وزرایش هم از همیشــه ســاکت تر شــده 
بودند؛ آنقدر که »او« وقتی پیروز شــد بــا دلی پر همه آنها 
را جمع کرد و گفت: »کســی نیســت که زحمت نکشــیده 
باشــد و از دولت دفاع نکرده باشــد. اما همه هم یک جور 
نبودند، مختلــف بودند. بعضی ها با همه  تــوان آمدند. ما 
روستایی هســتیم، به قولی بعضی ها گیوه را بر کشیدند و 
به میدان آمدند، آســتین ها را باال زدند و به میدان آمدند. 
اما بعضی ها پاشــنه   گیوه شــان خوابیده بود و برنکشیدند. 
لخ لخ کردند. یک مقدار راه آمدند و مسیر را آمدند و ز حمت 
کشــیدند. بعضی ها سخت شــان بود دفاع کننــد، خیلی 
نرم حرف می زدند و آرام. اگر در تنگنــای 30 خبرنگار قرار 

می گرفتند، در آن تنگنا یــک کلمه ای می فرمودند. حرف 
نمی زدند و سینه سپر نمی کردند.« اگر از بعد علوم سیاسی 
به ماجرا نگاه کنیم یا از باال بــه پایین، حتما رئیس جمهور 
ماندن حسن روحانی سخت بوده و معلول پدیده های دقیقه 
نودی، اما اگر نگاه مان را بدوزیم به فرمول ها و مدل های 
جامعه شناسی سیاسی آنگاه می توان تصویر روشن تری از 
دالیل رئیس جمهور ماندن حسن روحانی را به دست آورد. 
قبل از آن بایــد گفت رئیس جمهور ماندن حســن روحانی 
چه از منظر علوم سیاســی و چــه از منظر جامعه شناســی 
سیاسی صرفا معطوف به اکت های حســن روحانی و تیم 
انتخاباتی اش نبوده و حتما باید سهمی  را متوجه اشتباهات 
ساختاری و تعیین کننده رقیب دانســت. به هر حال حسن 
روحانی رای خــود را صرفا از یک طبقه نگرفته اســت. او 
رئیس جمهور یک طبقه خاص نیست. فی الواقع این دولت 
در وجهه خصوصــی اش اگر چه گرایش هایــی دارد، گاه 
نزدیک به اصالح طلبان و گاه نزدیــک به اصولگرایان اما 
در نهایت، پدیدار شده ای است شــبیه خودش؛ شاید هم 
»منحصر به فرد«. از همین زاویه دید می توان گفت که او 
رای بخش مهمی  از طبقه متوسط را گرفته است؛ هم طبقه 
متوسط سنتی و هم صد البته طبقه متوسط جدید و شهری. 
طبقه ای که جناح اصولگرا هم از آن غافل ماند و هم البته آن 
را  ترساند. اصولگرایان از این طبقه برداشت بسیار کمی در 
انتخابات داشتند. به بیان ساده تر هر چه حسن روحانی روی 
این طبقه حساب کرده بود در مقابل اصولگرایان این طبقه 
را فدای به دســت آوردن طبقه محروم کردند. این هم در 
مورد سید ابراهیم رئیسی صدق می کرد و هم حتی در مورد 
محمد باقر قالیباف که طبقه متوســط نگاهی چندان منفی 
به او نداشت. آنالیز نظرسنجی ها بعد از کناره گیری قالیباف 
نشــان می دهد آن بخش از رای قالیباف که به سبد حسن 
روحانی شیفت کرد از همین طبقه متوسط بوده است. این 
طبقه چه سنتی و چه جدیدش فعال در وضعیتی  تردید گونه 
نســبت به حســن روحانی به ســر می برد. آنها نه گشایش 
سیاســی به آن معنا که در انتظــارش بوده اند را از حســن 
روحانی دیده اند و نه طعم توسعه اقتصادی را چشیده اند. 
طبقه متوسط فعال در رکود اســت؛ تکانی نمی خورد و حتی 
در »شلوغ« ترین روزهای شهرها  ترجیح داد سکوت پیشه 
کند. این طبقه فعال به اتاق فکر رفته است. آنها یک قدم از 
طبقه محروم عقب ترند و فعال دنبال آلترناتیو نیستند. در طبقه 
محروم ما با دو طیف کامال متفاوت مواجه هستیم. بخشی 
از این طیف را حزب اللهی ها و ارزشی تر ها تشکیل می دهند. 
کسانی که به صورت طبیعی نامزدشان سید ابراهیم رئیسی 
بوده است. اصولگرایان پایگاه خوبی در این بخش دارند. اما 
در بخش دیگر این طبقه که کمتر وجوه مذهبی  شان بر وجوه 
دیگرشان برتری دارد مبارزه انتخاباتی جانانه ای در گرفت؛ 
حســن روحانی، محمد باقر قالیباف و ســید ابراهیم رئیسی 
روزهای سختی برای راضی کردن این طیف داشتند. اینکه 
کدام یک از نامزدها بیشتر از این بخش رای گرفته اند حتما 
نیازمند جداول آنالیز شده ای است که به صورت منطقه ای 
وضعیت آرا را نشان می دهد اما آن بخش که به حسن روحانی 
رای داده حتما این روزها دل خوشی از شرایط موجود ندارد. 
آنها پیشــقدمند برای پیدا کردن آلترناتیو اگر که اوضاع به 
همین منوال ادامه پیدا کند. در طبقه بورژوا البته اندکی شرایط 
متفاوت اســت. آنها حتما از جمله رای دهندگان به حســن 
روحانی بوده اند اما قطعا از وضع اقتصادی موجود گالیه های 
اساســی دارند. نکته اما این اســت آنهــا محافظه کارترین 
مردمان دوران شده اند. ســنتی تر از آنچه تصور می شد. با 
همه سختی ها حاضرند که اوضاع در نهایت اینچنین که فعال 
هست فریز شود اما هزینه ریسک تازه را نپردازند. این ها دو 
قدم از طبقه محروم عقب ترند و یک قدم از طبقه متوســط. 
 حاضران در این طبقه نیــازی به فکر کردن بــرای آلترناتیو

 نمی بینند.

  آنچه خواستند، آنچه شد 
حتما این حرف درستی است که خواست همه کسانی 
که به حسن روحانی رای داده اند یکی نبوده است. یکی به 
توسعه اقتصادی فکر کرده، یکی حتی به امید بدتر نشدن 
اوضاع اقتصادی. یکی به توسعه سیاسی فکر کرده، یکی 
هم به امید عدم تحدید فضای سیاسی. یکی آرزوی رسیدن 
کنسرت به دیارش را داشته و آن یکی هم امیدش این بوده 
که گشت ارشاد باز نگردد. یکی امیدوار بوده باالخره دیوار 
بلند میان تهران و واشــنگتن کوتاه تر از همیشه شود و آن 
یکی از خوف جنگ حتی رای داده اســت. نگاهی کنیم به 
گزاره هایی که حســن روحانی پررنگ کرد و ســازمان رای 
خود را سامان داد. یادمان هست که او هشدار داد از کشیده 
شدن دیوار در پیاده رو، به رقیب طعنه زد که مگر شما بلدید 
اصال مذاکره کنید ؟ تاکید کرد کاری می کنیم که مردم اصال 
به این یارانه ها نیازی نداشــته باشــند، این را هم گفت که 
دانشجو فالن می شــود و جوان بهمان. انتظار جامعه باال 
بوده یا توان روحانی محدود، مهم نیست مساله بر سر این 
است که حاصل جمع آنچه پدیدار شــده، با آنچه خواسته 
شــده فاصله دارد. یک »غم غربتی« به سراغ آن سازمان 
رای آمده است؛ یک »دل آشوبگی« خاصی نمایان گشته؛ 
چیزی شبیه »تردید«. این مساله بسیار مهمی  است حتی 
اگر حسن روحانی همچنان بخواهد مقابل دوربین نشسته، 
لبخند بزند و با آرامشی مثال زدنی پاســخ سوال های شبیه 
طنز رشــید پور را بدهد اما واقعیت غیر قابل انکار این است 
که ســرمایه اجتماعی در مرحله تعیین کننده ای قرار گرفته 
است. مرحله ای که تصمیم گیری در آن انجام خواهد شد. 
باید منتظر ماند و دید حســن روحانی چــه تصویری از این 
ســرمایه اجتماعی در ذهنش دارد. آیا حاال کــه دیگر رای 
نمی خواهد دلیلی هم به اندیشیدن در این مورد نمی بیند یا 
اینکه او خالف آنچه در ظاهر نشان می داد یک دل آشوبگی 

در باطنش دارد که برای تسکینش در اندیشه و فکر است.

  تصمیم نهایی
نگاهی عمیق تر به آنچه در ناآرمی های اخیر رخ داد و 
البته نوع مواجهه معترضان به گروه های سیاسی این گزاره 
را پررنگ می کند که؛ »خســتگی مانده بر تن مردم از نبرد 
بازیگران سیاســت«. آنها که ناکامان اصلی »جدل های 
سیاسی« هستند حاال بیشتر از هر چیزی به » اقتصاد« فکر 
می کنند. اگر بخواهیم نگاه سیاســی داشته باشیم ممکن 
است بگوییم امکان ندارد که مردم از حسن روحانی به رقبای 
او همچون سید ابراهیم رئیسی برسند. برخی اصالح طلبان 
که در چند روز اخیر در این مورد قلم زده اند گفته اند که عبور 
مردم از حسن روحانی به پیوستش عبور از جمهوری اسالمی 
را دارد. اما واقعیت این است که مردم ایران چندان هم طبق 
این فرمول های اشاره شده اکت بیرونی ندارند. به یک معنا 
طبع سیاسی مردم در این 4 دهه نشــان داده که آنها بعد از 
انقالب اسالمی همیشــه دنبال رفرم بوده و نه چیزی شبیه 
انقالب. آنها به اصل نظام وفادارند حتی در ســخت ترین 
شرایط. رفتارشناسی آنها نشــان می دهد که مردم همیشه 
دنبال »آلترناتیــو اصالح گر« بوده اند. پس گزاره درســت 
این اســت؛ »اولویــت اول این نیســت که فرد مــورد نظر 
اصالح طلب باشد یا اصولگرا، مهم این است که چه کسی 
می تواند به دال مرکزی خواسته های مردم ایران در این دوره 
از روزگار توجه کرده و حرف آنها را بزند. صد البته اما اولویت 
دوم این خواهد بود که هر کدام از جناح ها چه سابقه ای در 

ذهن مردم در این مورد داشته اند.«
هر چه هست فعال حسن روحانی باید دست بجنباند؛ 
عقربه های ساعت چندان به سود او نمی چرخند. او به مردم 
نیاز دارد حتی با اینکه دیگر انتخاباتی برای او در کار نباشد. 
سرمایه اجتماعی او ریزش کرده، باید حرف بزند؛ باید گذشته 

را رها کند و از آینده بگوید.  

»او« یک محافظه کار تمام عیار 
است؛ حتی اگر در مواقع 
استثنایی خروش کرده و 

حرف های آنچنانی بزند باز هم 
»او« یک محافظه کار تمام عیار 
است. اصال کسانی که وضعیت 

این روزهای »او« را در بعد 
جامعه شناسی سیاسی تحلیل 

می کنند همین محافظه کاری اش 
را از دالیل اصلی ریزش بدنه 

اجتماعی اش می دانند
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 باتوجه به اینکه شــش ماه از دولــت دوم آقای 
روحانی می گذرد، این دولت دو چالش در حوزه 
اجتماعی داشت. یکی کمپین پشیمانم بود که 
یک سری سلبریتی ها راه انداختند، بعد از مدتی 
موج اجتماعی و نارضایتی پیش آمد که در ابتدا 
انتقادات به ســمت دولــت بود و بعــد یک عده 
فرصت طلــب آمدند و اعتراض هــا را به انحراف 
کشــیدند. به نظر شــما اگر امروز روز انتخابات 
سال 96 ریاســت جمهوری بود، آقای روحانی از 
لحاظ بدنه اجتماعی چه وضعیتی پیدا می کرد؟ 

آیا دوباره همان 23/5 میلیون رای را می آورد؟
   این را مــن اینطــوری نمی توانم جــواب دهم، 
همیشه باید رقیب را دید. آرای روحانی در سال 96 از باب 
رقابت با رئیسی بود، بخشی از جامعه تصور می کرد رئیسی 
می خواست تحمیل شــود. در انتخابات آینده هم همین 
اســت، باید ببینم رقیب کیست. مردم همیشــه با در نظر 
گرفتن رقیب به یک نامزد رای می دهند یا رای نمی دهند، 
این را قبال هم گفتم که ما رای سفید و خاکستری نداریم، 
اتفاقا بیشــتر رای، رای سیاه اســت و به ضد کسی داده 
می شود. علت هم این است که متاســفانه ما ایدئولوژی 
اثباتی یا گفتمــان مثبت نداریم. وقتی هــم به انتخابات 
نگاه کنیم، می بینیم هیچ گفتمان مثبتی وجود نداشــت، 
همه علیه هــم صحبت می کردنــد، بنابرایــن مباحث به 
جدل کشیده شد و همه آبروی خودشــان را بردند و نظام 
و مملکت مان را مورد هجوم قرار دادنــد  برای اینکه رای 
بیاورند. همه گفتند کل ایران فاســد یــا کل ایران چطور 

انحطاط است. چه کسانی این حرف را می زدند؟ همان ها 
که خودشان مسئولیت داشتند. بعد هم بحث ها به جدل و 

فحاشی کشید و دیدیم که شد.
آقــای دکتر! اگــر بخواهیم در حــوزه اجتماعی 
صحبت کنیم، دولت آقای روحانی االن چگونه 

وضعیتی دارد؟
   وارد ایــن موضوع می شــوم. پــس جمع بندی 
صحبت قبلی ام این می شود که سیاست و نگاه مدیریتی 
ما اثباتی نیســت و همیشــه سیاســت ما، سیاســت نفی 
اســت. یعنی خالقیت وجود ندارد و به شدت محافظه کار 
است. حال آنکه صنعت، دانشگاه و تفکر کشور به شدت 
در حال رشد هســتند. مســئوالن خیال می کنند، کسانی 
که از ایران به خــارج از کشــور رفتند با داخل کشــور در 
تماس نیســتند؟ االن خانواده خود من در یک روســتایی 
در کــوه کازرون بــا اقوامــی  که به خــارج رفتنــد دائم از 
طریق شــبکه های اجتماعی تماس دارند، بنابراین اصال 
نمی توان شــاخص های جهانی را رها کرد، به شدت رشد 
ایرانی ها باالســت، تفکر و مطالعــات ایرانی ها به لحاظ 
جهانی  باالرفته اســت، حاال من ســوال دارم، آیا دولت 

محافظه کار می تواند کاری انجام دهد؟
23/5 میلیون نفــر به این دولــت رای دادند. آیا 

آقای روحانی واقعــا می تواند مطالبــات اینها را 
برآورده کند؟

   این دولت محافظه کار است، چون درست تبیین 
نشــد . صدا و ســیما بزرگ ترین  ضربه را به این کشور  زد؛ 
من این را جدی می گویم چون نمی گذارد بحث ها دقیق 
روشــن شــود، همین اخیرا در برنامه افق آقای عراقچی 
آمد صحبت کــرد، صحبت های او به تفکــر ملت توهین 
بود. گفت من یک ســرباز دســتور بگیر هســتم. این چه 
صحبتی بود که او انجام داد  ایــن حرف در واقع انحطاط 
نظام است وقتی او گفت من هیچ اختیاری از خودم ندارم، 
هرچــه از باالتری ها بگویند، انجــام می دهم. این حرف 
خیلی فاجعه آمیــز بود. مردم می گویند این چه سیاســتی 
اســت؟ االن جامعه شــما پر از تحصیلکرده است، دیگر 
عــوام نداریم، یعنــی همه متفکر هســتند؛ همــه  با یک 
کرانه اجتماعی در ســطح جامعه فکر می کنند و مطالبات 
و آمار را می فهمند. یعنی مردم می دانند وقتی در روســیه 
برف بیاید، روس ها چه کار می کنند؟ می دانند روســیه در 
ســوریه چه کار می کند؟ در عراق چــه کار می کند؟ االن 
200 میلیــارد دالر طلب خودش را از عــراق برای گرفتن 
امتیازات در آینده بخشید. اینها را مردم می دانند. االن قد 
دولت به شدت کوتاه شده، بنای این دولت هم اشرافیت، 
بازار و تجارت برآمده از راســت مدرن اســت. می خواهد 
با جهان تجــارت کند اما نه از باب مثبتش که ایران رشــد 
تجاری پیدا کند، تولید کند، صادر کند و این مسائل به نفع 
مملکت باشــد. االن دیگر کاالی وارداتی ما چینی شده،  
مردم این را متوجه می شــوند. تکنولــوژی چینی دارد در 
ایران بیداد می کند، مردم دارند با آن زجر می کشند. خب 
مردم ناراحت هستند. االن این دولت تجاری و ورشکسته 
اســت چون مبنایش اقتصاد عرفانی اســت، نــه اقتصاد 

روحانی استعفا دهد
گفت وگوی صریح ابراهیم فیاض با مثلث

امیدکرمانیها
روزنامهنگار

ابراهیم فیاض می گوید: »دولت روحانی خودش 
را باخته و ورشکســته و افسرده اســت. هرچه زودتر 
اســتعفا بدهد، به نفع امنیت کشــور و بــه نفع مردم 
است.« این اســتاد دانشــگاه می گوید: »روحانی به 
1400 نمی رســد مگر آنکه دولت خود را منحل اعالم 
کند و دوباره تیم و اعضای جدید برای مناصب مختلف 

انتخاب کند.«
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عقالنی. معتقدم دولت به لحاظ معرفت شناسی و سپس 
کنش شناسی از نظر ساختارشناسی ورشکسته است.

نکته این اســت وقتی اعالم شــد آقای روحانی 
می خواهد از طریق رســانه ملی با مردم صحبت 
کند، همــه فکر کردند صحبت هــای او متفاوت 
از گذشــته خواهد بود اما این طور نشد. در این 
میان برخی ها همه تقصیرها را به گردن رشیدپور 
انداختند در صورتی که آقای روحانی حرفی برای 

گفتن نداشت. شما این تحلیل را قبول دارید؟
   بله، اتفاقا همین اســت. رشــیدپور بعــدا برای 
پاســخ به انتقادها گفت من داشتم مصاحبه می کردم، نه 
مناظره. روحانی تمام شده و االن عمال  پایان روحانی در 
عرصه دولتداری اعالم شده است چون امید روحانی رفته، 
وقتی دولتی بنــای خود را در الگوگیری از مدل نوســازی 
غربی محور، می گذارد حتما ورشکســته می شــود. این 
را ما نمی خواســتیم تا االن بفهمیم. ملت ما اگر انقالب 
کرد، برای بازگشت به هویت و ساختار ایرانی بود. اقتصاد 
غربی را قبول نداشــت. مبنای اقتصاد کشــور زمان شاه 
همین بود، در بســیاری از مســائل، باالتــرش را تجربه 
کردیم،  کاش اقتصاد صنعتی بود اما اقتصاد ما به شــدت 
تجاری شده، یعنی به شــدت واردات دارد انجام می شود 
که حتی دوره شــاه ما این قدر واردات نداشتیم. یعنی چه 
موقع مثال بندرعباس، کیش، قشم و بندر چابهار این قدر 
واردات در دوره شاه  داشت؟ االن سیستم کامال وارداتی 
است و مواد خام صادر می شود. وقتی می گویند صادرات 
مواد غیرنفتی، یعنی مواد خام است، یعنی شمش و آهن 
است، یعنی خاک است، یعنی آب است، یعنی میوه است، 
یعنی نفت خام است.   مردم از نفوذ چین دراقتصاد کشور 

به شدت ناراحت هستند.
می گویید مردم خیلــی ناراحت هســتند. آقای 
حجاریــان اخیــرا یــک مصاحبــه ای داشــت و 
می گفت این آشــوبی که آمد و رفت، ســه سال 

آینده سنگین تر برمی گردد.
   شــک نکنیــد. رهبــری یــک بحثــی را تحــت 
عنــوان انقالبی مطــرح کردنــد یعنی مملکــت انقالب 
کــرد و دولت هایش باید انقالبی باشــند، نــه دولت های 
محافظــه کار و الگوگیرنــده از لیبرالیســم غربــی، چون 
در تقســیم جهانی کشــوری مثل ما باید نفــت خام صادر 
و کاال وارد کنــد. مردم االن به شــدت عصبانی هســتند. 
یعنی احساس بی شــخصیتی و بی هویتی  می کنند. عدم 

اعتماد به نفس  از اینکه ما نمی توانیم ماشــین بســازیم، 
راه آهن بسازیم  و نیازهای روزمره مان را برطرف کنیم. بر 
همین اســاس آنهایی که دارند تولید می کنند، احســاس 
ورشکســتگی دارند. من دقیقا یادم  هســت، خدا رحمت 
کند پدرم مزرعه داشــت. مــا دوره قبل از انقــالب آنقدر 
گندم تولید می کردیم کــه می رفتیم از باالی پشــت بام 
می پریدیم وسط گندم ها، پدرم گندم را کیلویی 12 تومان 
می توانست بفروشد اما شاه کیلویی 9 تومان وارد می کرد. 
یعنی ما ورشکسته شــدیم. پدرم همه زمین ها را رها کرد، 
رفت ماشین باری خرید. االن دوباره عدم اعتماد به نفس، 
عدم عقالنیت  و  عدم احســاس مثبت نســبت به آینده در 
جامعه وجود دارد. متفکران به شدت دارند از ایران خارج 
می شوند. من االن استاد دانشــگاه می بینم که بچه ها و 
زنش را برده خارج از کشور، یعنی خودش اینجا دارد تنها 

زندگی می کند.
 یــک نکتــه ای را دولتی ها مطــرح می کنند، آن 
 اینکــه مخالفان بــا ایجــاد یــأس و ناامیدی در 
جامعه، مــا را متهــم بــه ناکارآمــدی می کنند. 
خودتان به عنوان یک اســتاد  که مردم شــناس 
هستید، واقعا مردم چنین تصوری دارند؟ یعنی 

تحت تاثیر رقبا و مخالفان دولت هستند؟
   نــه، مردم مقایســه می کننــد. البته مــن رقبای 
روحانی را هم  قبول ندارم. چون آنها هیچ گفتمان مثبتی 
ندارند، ویرانگــری می کنند و از آن ذهنیتــی که در مردم 
است، سوءاستفاده می کنند. االن اتفاقا باندهای مقابل 
روحانــی هیچ گفتمانــی ندارند؛ فقط بــه روحانی توهین 
می کنند، شعار می دهند »آخر هفته، روحانی رفته«. این 

نکته مهم و بسیار خطرناک است.
اگر تمــام  تریبون هایــی کــه االن منتقد دولت 
هســتند در اختیار آقــای روحانی قــرار بگیرند، 

فرقی به حال  دولت می کند؟
   نه، دولت خودش را باخته و ورشکسته و افسرده 
اســت. هرچه زودتر اســتعفا بدهد، به نفع امنیت کشور و 
به نفع مردم اســت و آبروی خودش هم حفظ می شود. از 
یکشــنبه تا االن من باید قم می رفتم، هر بار که خواستم 
بروم، راه بسته بود، نتوانستم بروم. نکته جالب و خنده دار 
اینکه الین تهران-قم پر از برف بود ولی الین قم به تهران 
باز بود. به نظرتان چرا اینطوری است؟ یعنی فلش به طرف 
تهران است. دیگر اهمیت ندارد کســانی هم هستند که 
می خواهند به قم و شهرســتان های دیگــر بروند . این ها 

به شدت پایتخت نشین و مســخ  پایتخت هستند . وزیر راه 
و شهرســازی از پایتخت تکان نمی خــورد و 10 صبح تازه 
جلسه می گذارد، در حالی که مردم از هشت شب در بوران 
و برف گیر کردند. ماشین ها هنوز به طور وحشتناک وسط 
برف ها گیر کردند. امروز من تا یافت آباد رفتم که ماشین 
خودم را درست کنم، دیدم پسر ی با  یک لندرور بزرگ آمده 
بود، می گفت: »از صبح تا االن شــش تا ماشین در جاده 
ساوه نجات دادم. وقتی برگشتم که دوباره مردم گیرکرده 
در برف را نجات دهــم، خوردم به بلوک های ســیمانی و 
مشــکل پیدا کردم، االن منتظرم ماشینم درست شود.« 
یعنی مردم عادی به کســانی که در برف گیر کرده بودند 
کمک کردند و دولت نبود. آن شــب که در تهــران زلزله 
شــد، یک مقدار ســاختمان تکان خورد، از خواب پریدم 
و بعد دوباره خوابم برد. ســاعت دو، ســه بامداد بود که از 
خواب بیدار شدم. تلویزیون را نگاه کردم، دیدم مملکت 
ریخته به هم، انگار  چه شده است. اســتاندار می گفت: 
»مردم از زیر سقف فرار کنید و به خیابان بروید.« اما چرا 
مسئوالن دچار بحران هســتند؟ چون دولت ما چند اداره 
است که فقط کارهای روزمره می تواند انجام دهد. یعنی 
کوچکترین تحرک نــه در ُبعد خالقیت  و نــه در رویارویی 
با بحران هــا دارد و ناخودآگاه خودباخته اســت. در زلزله 
تهران مشــاهده کردیم که چقدر رســانه ملی دســتپاچه 
بود. فکر می کردند فوتبال گزارش می کنند چون به مردم 
پیشنهاد می داد بیشتر هیجانی شــوند و به خیابان بروند. 
مردم هم بــه خیابان رفتند و با ماشــین جلوی پمپ بنزین 
صف کشــیدند. همین خــروج یک  مرتبه مــردم از منازل 
ایجاد ناامنی وحشــتناکی می کند. اگر مردم به خیابان ها 
بیایند و ساختمان ها ریزش کند که بیشتر کشته می شوند. 
مگر پارک ها چه مقدار گنجایش دارنــد؟ هنگام زلزله نیاز 
به آرامش بخشی اســت نه هیجان بخشی. خدا خواست 
که زلزله دوم نیامد. دولت امروز در حوزه مدیریت بحران 
هیچ قدرت مانور رســانه ای ندارد و اقدامات در این حوزه 
صفر است . آمریکایی ها پشت ســر هم فیلم هایی درباره 
مدیریت بحران هنــگام وقوع زلزله، آتشفشــان، بهمن، 
ســیل، کوالک و قطع سیســتم های ارتباطی می سازند و 
نقش موثر و مفید آدم ها اعم از کودک، مرد، زن، پیرزن و 
پیرمرد را در زمان وقوع بحران به جامعه آموزش می دهند 
و آنها این ذهنیت را دارند که وقتی با چنین وضعیتی مواجه 
شدند چه کار کنند. یعنی ما در حوزه رسانه ای فیلم هایی که 
مربوط به مدیریت بحران باشد نساختیم، بنابراین زمانی 
که بحران پیش می آید تماما شــاهد انفعال و بالتکلیفی 

مسئوالن هستیم.
مشکل ما در ایران نبود دانش است، هیچ برنامه ای 
برای مدیریت بحران ناشی از زلزله و نزوالت جوی نداریم. 
به طوری که بارش برف هم خود بحران شد. جالب است 
می گویند »به شــایعات گوش نکنید« اما وقتی بحران به 
وجود می آید  در صورتی که چیزی نگوینــد، طبیعتا جای 
این ســکوت را شــایعه ُپر می کند. در همین زلزله تهران 
شــاهد بودیم صداوســیما دائم داشــت طبل می زد »تا 
صبح در پارک هــا بمانید و بعــد به خانه هایتــان بروید.« 
این کار خنده دار نیســت؟ کســانی که چنیــن توصیه ای 
می کردند برایشان ســوال نبود »بر چه اساسی می گویند 
بیرون خانه هــا از داخل خانه ها امن تر اســت؟«  با وجود 
این همه هشــدار به مســئوالن برای مدیریت بحران اما 
خبری نیست و  مسئوالن دوباره به اشتباه رفتند. یعنی االن 
درک نمی کنند که تکــرار روش برخورد اخیرشــان درباره 
زلزله تهــران و برف مــردم را ناامن می کند. آیا می شــود 
برای ســاماندهی جمعیــت در تهران زلزلــه زده کانکس 
آورد؟ یا برای ســرویس های بهداشــتی بعد از وقوع زلزله 
می خواهنــد چــه کار کنند؟ همان شــب زلزلــه تهران در 
تلویزیون دیدم کســی کــه رئیس ســتاد مدیریت بحران 

او گفت که ما سر سفره مردم 
می خواهیم برجام بیاوریم، 

برعکس شد و زمان های 
تاریخی و زمان های سیاسی 
را از دست داد. روحانی االن 

کال سیاستمدار نیست
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بود، خودش وحشت زده تر از همه بود، می گفت از تهران 
فرار کنید. او از خودش نمی پرسید مردم باید به کجا فرار 
کنند؟ به شــمال بروند؟ در جاده های شــمال هم که کوه 
ریزش کرده بود. به شــدت ناعاقالنه و دســتپاچه بودند. 
در ترکیه شــب کودتا شــد تا صبح کودتا را جمــع کردند. 
اما در ایران دولت پیــر، وامانده و محافظــه کار روحانی 
خودش مساله است . این دولت نمی تواند سالم با جهان 
امروز برخورد کند . نســل جوان بر اثر مطالعات به شــدت 
جهانی، متفکر، زباندار و درس خوانده شــده است . االن 
دانشــجویان دکترای ما همه جوان هســتند، موهایشان 
همه مشکی اســت، به عبارت دیگر گذشــت آن موقعی 
که دکترهای ما 50-40 سال شان بود. جوان ها متفکران 
جدی هســتند. دولت نمی توانــد از عهده اینهــا بربیاید. 
االن بزرگ ترین مشکل کشور ما این است که این کشور 
به شدت رشد کرده و دولت از عهده مدیریتش برنمی آید. 
دولت، اقلیت و مردم، اکثریت شده و اقلیت با اکثریت ضد 
هم شده اند. بودجه امسال که مجلس آن را رد کرد، واقعا 
بودجه وحشــتناک رانتی بود. چون ردیف نداشت. یکی 
از دوســتان تاجرم می گفت، وزارتخانه ها روالی درســت 
کرده اند که پیمانکار باید مقداری پول به حساب آنها واریز 
کند، بعد هر پیمانکاری بیشــتر واریز کند طــرح برای او 
می شود. آقای محمدحسین فرهنگی، عضو هیات رئیسه 
مجلس را در لبنیاتی دیدم. با ایشان صحبت کردم، گفتم 
»ایــن بودجه رانتی اگر تصویب شــود،  آســیب بزرگی به 
جمهوری اســالمی می زند.« گفت »مجلــس کلیات را 
رد کرد.« گفتم »االن یک اســتاد دانشگاه که کار علمی 
 می کند حقوقش از یک راننده تاکسی پایین تر است. من 
برای یک پروژه 10 میلیون تومان کتاب عربی، انگلیسی، 
آلمانی و فرانسه خریدم. با این وضع حقوق برای تولیدات 
فکری چه کار کنیم؟«  االن بدبختی این است که سفارت 
آلمان وقتی متوجه شــد من یک کتاب هایی می خواهم ، 
همان کتــاب را به من هدیه کــرد. در حالی کــه من این 
کتاب را برای انجام پروژه ای در داخل ایران می خواستم 
نه آلمان. یک سخنرانی در آلمان کردم و برگشتم، پنج تا 
پروژه برای من بدون اطالعم تعریــف کردند. ویزا برایم 
فرستادند یعنی به ســفارت رفتم و گفتند ویزا آماده است. 
این حرفی است که به من زدند. حاال این وضعیت حقوق 
اعضای هیأت علمی  دانشگاه ها به معنای آشوب آفرینی 
در دانشگاه ها نیست؟ یعنی یک استاد در فشار واقع شود، 
چه می شود؟ آیا یک استاد دانشگاه باید حقوقش از یک 
 فرد معمولی کمتر باشــد؟ یعنی یک اســتاد دانشگاه باید 
حقوقش یک ششــم، یک هفتم و یک دهم سوپر مارکت 
کوچک باشــد؟ من یقین دارم که ســال بعــد قصه های 
دانشگاه ها جدی است، استادهای بازنشسته می خواهند 
از ایران بروند. من در دانشــگاه تهــران دارم می بینم که 
این اتفاق دارد رخ می دهد. امروز کارمند دانشگاه، استاد 
را تحریک می کند می گوید: »ســر کار هســتید، دل تان 
خوش اســت علم تولیــد می کنید.« در دانشــگاه تهران 

کارمند دارد استاد را تحریک می کند. 
به نظر شما آقای روحانی به سال 1400 می رسد؟
   نه، نمی رسد. رهبری در قصه همین برف سکوت 
کردند، یعنــی ســخنرانی بعد از بــارش برف داشــتند اما 
راجع به خارجی ها، عدالت طلبی و کشــت و کشــتار مردم 
مسلمان سخن گفتند. یعنی رهبری االن دیگر از این دولت 
کامال ناامید شده ا ند. االن مهمترین کار تعریف گفتمان 
جایگزین اســت. آیا مســاله اقتصاد مقاومتــی گفتمان 
جایگزین می شود؟  این یک بحث جدی است. چون دولت 
همین دولت روحانی اســت که باید قســمت اعظم کار را 
انجام دهد. االن بازبینی اصالح طلبان شروع شده است. 
همین چند شب پیش در حزب ندای ایرانیان دعوت بودم . 
سه ساعت جلســه طول کشــید، دقیق حرف ها را گوش 

کردند. بــه نظر من جمعی از اصالح طلبــی و اصولگرایی 
دارند باهم یکی می شوند؛ نکته اساسی اش این است. به 
نظر من یک سری نیروی جوان متخصص ارزشی دارند باال 
می آیند. در میان اینها اصالح طلبان هستند، اصولگرایان 
هم هســتند، ولی هنوز کســی که بیاید ایــن  جمع را جمع 
کند، وجود ندارد. روی همین حســاب خطــر آینده، خطر 
فقدان گفتمان جایگزین است. اگر ما گفتمان جایگزین 
نداشته باشیم که اقتدار و قدرت پذیرفته شده ایجاد کند، 

شورش های بسیار کور اجتماعی ویرانگر اوج می گیرد.
 برخی می گویند در ایران بعد از انقالب سرنگونی 
دولت رخ نداده است؛ سال گذشته در انگلیس 
شــاهدش بودیم دیوید کامرون رفــت و  ترزامی  
آمد. در ایــران چنیــن چیزی پذیرفته نیســت. 
بر همین اســاس نگاه غالب آن اســت که آقای 

روحانی تا 1400 میهمان پاستور خواهد بود...
   به آنجا نمی کشد.

توجیه کسانی که چنین اعتقادی دارند آن است 
که نهایتا تا 1400 شــاید ناآرامی هایی دوباره در 
کشــور اتفاق بیفتد اما مدیریــت و رفع خواهند 
شــد و روحانی هم تا 1400 در ریاست جمهوری 
می ماند. به نظر شما آیا این اتفاق می افتد یا اینکه 

نه، دولت آقای روحانی سرنگون می شود؟ 
 مــن اتفاقــا گفتــم کــه اگــر دولــت بخواهــد 
محافظه کاری کند، کاله ســر مردم ایران نمی رود. مردم 

ایران متفکر و تحصیلکرده هستند و اصالت دارند. 
  با چه ســازوکاری آقای روحانــی می خواهد کنار 
برود ، خودش اســتعفا می دهد یا از طریق کانال 
دســتگاه قضایی یا مجلس این اتفاق می افتد؟ 
چــون مکانیزم کنــار رفتــن رئیس جمهور طبق 

قانون اساسی یکی از این سه کانال است.
   اگر مثل قضیه بنی صدر کشور مشکل امنیتی پیدا 
کند مجلس یا قوه قضائیه وارد می شود. برای آنکه کار به 
آنجا نکشد معتقدم روحانی باید وزرای اصلی اش را عوض 
کند. زمانی مایلی کهن سرمربی تیم ملی بود، تیم را عقالنی 
بار آورده بود اما دوره ای دچار مشکل شد ویرا مربی برزیلی 
را آوردند تیم رفت جام جهانی. بعد از این اتفاق دیگر او را 

نگه نداشتند. االن هم  باید سیستم را عوض کنند.
یعنی یا آقای روحانی باید ترکیب دولتش را تغییر 

معنی دار دهد یا اینکه استعفا کند؟

   بله، خیلی  از وزرایی که االن دیگر وامانده اند مثل 
وزیر راه را عــوض کند تا کابینه جوان شــود. ثانیا روحانی 
وزرا را آزاد بگذارد، یعنی خودش واقعا استراحت و به طور 
ســمبولیک در هیات دولت شــرکت کند. االن شــما نگاه 
کنید؛ یعنی بحرانی که معــاون اول رئیس جمهور دارد در 
قصه زلزله کرمانشــاه چه کار کرد؟ آنجا خانه های مسکن 
مهر خراب نشده اند، فقط دیواره هایشــان ریختند، حتی 
بعضی ها دیوارهایشــان هم نریخته اند، مثل مسکن مهر 
آموزش و پرورش و فقط بعضی  دیوارها ترک خورده بودند. 
 او به جای اینکه آرام ســازی کند، اغتشــاش درست کند. 
معاون اول این طوری به کار دولت نمی خورد. معاون اول 
روحانی باید یک آدم اجرایی، عملیاتی و جوان باشد؛ آقای 
جهانگیری اهلش نیســت. وقتی مردم در برف مانده اند، 
پروازها مختل شد، خودش هم نتوانست از شیراز به تهران 
بیاید. چه کار کرد؟  کجا رفــت؟ در حالی کــه باید این آقا 
در اســتانداری شیراز می نشست یا با ماشــین به اصفهان 
می رفت و از آنجا راهی قم می شــد. حتمــا باید با هواپیما 
به تهران بر می گشت؟ چون هواپیما نیست، رفت  پی کار 
خودش. یعنی کار این آدم تمام است چون مدیر انقالبی 
در چنین موقعیتی  دنبال کار خودش نمی رود نمی کند. االن 
مردم اعتراض دارند، می گوینــد: »ما انقالب کردیم، آن 
همه شهید دادیم، 8 سال جنگ را اداره کردیم چرا چنین 
وضعیتی در کشور وجود دارد؟ در واقع به شدت دولتمردان 
از مردم عقب افتاده اند، یعنی دولت در مقابل اکثریت مردم 
اقلیت شده اســت و دارد علیه اکثریــت می جنگند، یعنی 
همه اش رادیکال می شــوند. من واقعا معتقدم روحانی یا 
باید ســریع خودش اســتعفا دهد یا وزیران را تغییر دهد و 
هیات دولتش را عوض کند و از جوانان خالق، تکنوکرات، 
متفکر و ارزشی اســتفاده کند . نمی دانم چه کسی در این 
مملکت جنگ تکنوکرات و ارزشی راه انداخت. به خدا قسم 
در اسالم عقالنیت تکنوکراتیک داریم، عقالنیت ابزاری 
داریم. حاال االن نمی خواهم وارد بحث تئوریک شوم. در 
مجموع ما یک آدم هایی به شدت عملیاتی، تکنوکراتیک 
ارزش محور و وزارت محور می خواهیم. در کشــور ما باید  
یک انقالبی مدیر شــود، وگرنه این کشــور ممکن است 
به شدت بحرانی شود. یعنی ما االن این را می خواهیم، ما 
االن گفتمان های جایگزین می خواهیم که صداوســیما 
برای درمان هیچ کاری نمی کند و من واقعا برای این قصه 
نگران هستم یعنی صداوسیما نمی گذارد متفکران بیایند 

و گفتمان جایگزین درست کنند. 

روحانی وزرا را آزاد بگذارد، یعنی خودش 
واقعا استراحت و به طور سمبولیک 
در هیات دولت شرکت کند. االن شما 
نگاه کنید؛ یعنی بحرانی که معاون 
اول رئیس جمهور دارد در قصه زلزله 
کرمانشاه چه کار کرد؟
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در واقع شــما معتقدید مخالفان دولت نیز صرفا 
نقد منفی می کنند؟

   نه، انحطاط اســت، گفتمان مثبت وجود ندارد، 
همــه اش آنارشیســم و ویرانگری اســت و نتیجه اش هم 
یک رادیکالیسم وحشتناک است. اینها برای ما خطرناک 

محسوب می شود.
به نظر شما آقای روحانی بعد از ریاست جمهوری 
چه اتفاقــی برایــش می افتــد؟ مــی رود خانه و 

استراحت می کند؟
   اگر این باشــد که خیلی عاقل اســت یعنی یک 
سیاستمدار ورشکسته، عادی هم اســت. دیگر هفتاد و 
خرده ای سالش است، بعد از ریاست جمهوری می خواهد 
چه کار کند؟ یعنی واقعا چه حالی دارد؟ پس بهتر اســت 
تازه مســالمت آ میز کنار برود، اما اگر بخواهد شلوغ بازی 
کند تکلیفش روشن است. اما اگر بخواهد دموکراسی را 
بپذیرد، باید به حرف مردم توجه کند. آن شــب مصاحبه 
تلویزیونــی 80 درصد مــردم ناراضی بودنــد. یعنی االن 
روحانی باید اســتعفا دهد و بگوید ما شکســت خوردیم. 
در برجام شکســت خوردیم. در واقع نجات برجام همین 
است. از آثار برجام که دارد کمر روحانی را می شکند این 
است که هر کس دارد توجیه می کند. این فایده ای ندارد. 
یعنی او گفت که ما ســر ســفره مردم می خواهیم برجام 
بیاوریم، برعکس شــد و زمان های تاریخی و زمان های 
سیاســی را از دســت داد. روحانی االن کال سیاستمدار 
نیســت. سیاســتمدار واقعیت هــا و تئوری هــا را در نظر 
می گیــرد. معتقدم دولــت روحانی یک تئوریســین بود، 
نه یک سیاســتمدار واقعی؛ سیاســتمدار واقعی مفهوم 
قدرت، اقتدار، سیاســت و روابــط بین الملل را می فهمد 
و بعــد تصمیم گیری می کند. یعنی تئوری اســت که تابع 
سیاســت اســت، نه سیاســت تابع تئوری. اصال گزینه 
سیاســتمداری در غرب این اســت که سیاست ها تئوری 
می ســازند. من در آلمان بودم. بــا دو تا متفکــر آلمانی 
صحبت می کــردم. گفتند اینجــا خیلی سیاســتمداران 
مهم هســتند. گفتم برای چه؟ گفت »اینها هســتند که 
تصمیم می گیرند چــه کار کنیم.« در انگلیس هم همین 
است. بنابراین سیاســتمدار حالت قدیس در غرب دارد. 
متاســفانه ما در ایــران نفهمیدیــم. متاســفانه ما خیال 
کردیم سیاســتمدار یعنی تئوری پرداز، مدام روحانی آمد 
تئوری ســاخت، مثل خاتمی، مثــل احمدی نژاد. حاال 
احمدی نژاد تئوری آخرالزمانی ســاخت، متأثر از باندی 
که وابســته به راســت آلمان بــود. االن گزینــه روحانی 
به عنوان یک سیاســتمدار شکســت خورد؛ حــاال دو راه 
دارد، مسالمت آمیز کنار برود و خاطراتش را بنویسد یا اگر 
هم نمی خواهد برود، باید دولتش را از معاون اول تا پایه 
عوض کند و عده ای جوان کارآمد، تکنوکرات، ارزشی از 
چپ و راست یا بدون خط سیاســی را بیاورد؛ وگرنه ما در 
قصه زلزله کرمانشاه همین را دیدیم، در قصه برف تهران 
هم دیدیم. همه اینها را داریم می بینیم و این به نظر من 
ورشکستگی دولت آقای روحانی است و باید استعفا دهد. 
به نظرم این اتفاق هر چقدر دیرتر شود، اوضاع بحرانی تر 
می شود و ما به شورش ها نزدیک تر می شویم. هر چقدر 
زمان را از دســت بدهیم، این مردم را به شــدت ناراحت 
می کند اما اگر آقای روحانی اســتعفا دهــد، یعنی دولت 
آرام عوض شود، یکی از موفقیت های سیاست در ایران 
رخ داده اســت یا اینکه بگوید این دولت منحل است و از 
نو می خواهم انتخاب کنم. این نکته بسیار مهمی  است، 
اگر دولت های در ســایه تشکیل شــوند در کشور بحران 
ایجاد می کنند چون مردم احساس نامحرمیت می کنند، 
یعنی واقعا احســاس معنویت نمی کنند، آن موقع دوباره 
 آدم های تحصیلکرده و قشــر متوســط در ایران مســاله

 ایجاد می کنند.   

 دولت اصول گرایان را بر نمی تابد
گفت وگو با سیدمحمدرضا میرتاج الدینی

گروهی هم از این مسائل سوءاســتفاده کردند و آشوب و 
اغتشــاش به وجود آوردند و این اعتراض ها بهانه ای شد 
برای اغتشــاش  که آنها حســابش از مردم جداست. این 
موارد را باید از هم تفکیک کنیم، آنها به دست ضدانقالب 
افتاد؛ ضدانقالب خارجی و داخلــی آمریکا پیروی کردند 
که فراموش نکردیم، توییت هــای روزانه  ترامپ را که هر 
روز می خواســت از اینها حمایت کنــد و فکر می کردند که 
از طریق این گروه اندک آشوب طلب می توانند به انقالب 

چهل ساله ضربه بزنند. اینها را باید از هم جدا کنیم.
 بخش نارضایتی بحق مردم را ناشــی از ضعف و 
عملکرد دولت می دانید؟ عملکرد تقریبا شــش 

ماهه دولت را چگونه ارزیابی می کنید؟
  دولــت در عرصه های مختلف نتوانســته رضایت 
جامعه را به دســت بیاورد. یکی در مساله اشتغال جوان ها 
اســت. اگرچه دولت می آیــد و می گوید که نــرخ بیکاری 
مثال تکان نخورده و ما آن را ثابت نگه داشــته ایم  ولی این 
پاســخگوی مردم نیســت. دولت نرخ بیــکاری را 11-12 
اعــالم می کند، امــا از طــرف دیگر مرکــز پژوهش های 

 طی ماه گذشته شــاهد اعتراض های مردمی  به 
عملکرد اقتصادی دولت بودیم. آیا واقعا این قدر 

مردم ناراضی بودند که به خیابان بریزند؟
  ریشــه یابی آشــوب های اخیــر، اغتشاشــات و 
همین طور قضیه اعتراضــات و انتقادهای مردمی، تعبیر 
جداگانه ای می خواهد و این تک عاملی نیســت که مثال 
بگوییم عملکرد دولت باعث شد که این پیش بیاید یا عامل 
دیگری را بخواهیم معرفی کنیم، بلکه یک حادثه ای بود، 
یک معلولی بود که اگــر علت آن را خوب بررســی کنیم، 
یک علت نیســت، عوامل متعدد اســت،  یعنــی هر کدام 
10درصد، 20 درصد، 30درصد موثر بوده تا به آن مرحله 
رسید. یکی ازآنها هم می تواند ضعف عملکرد دولت در نظر 
گرفت، اما همه علت این نیســت. اگر منصفانه بخواهیم 
قضاوت کنیم، این طوری است. البته آنجا هم ما انتقادات، 
اعتراضات بحق مردم را در خصوص مشکالت اقتصادی، 
بیکاری، گرانی و مشکالت مال باختگان موسسات مالی 
و اعتباری غیرمجــاز را بحق می دانیــم؛ اینها اعتراضات 
مردم بود و باید رســیدگی شود تا مشــکل حل شود. یک 
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مجلس شورای اســالمی یک گزارشــی داده و گفته نرخ 
بیکاری واقعی حدود 26 درصد اســت. از آن طرف ما این 
نرخ بیــکاری را در میان تحصیلکرده هــا در نظر بگیریم، 
یعنی نرخ بیــکاری فارغ التحصیالن دانشــگاه ها، درصد 
بسیار باالیی است، رقمی  حدود 36 درصد است و این قشر 
بیشــتر انتظار کار را در جامعه را دارد. جوانی که لیسانس 
  یا فوق لیســانس می گیرد، انتظار دارد که در جامعه شغلی 
برایش وجود داشته باشد. اینکه 36درصد، یعنی از هر 100 
نفر جویای کار فارغ التحصیل و تحصیلکرده، 36 نفر کار 
پیدا نمی کنند و این مساله در جامعه محسوس و ملموس 
است. هر خانواده ای با این مشکل روبه رو است. هر  جا ما 
می رویم، مراجعه می کنند به ما؛ با اینکه االن هیچ سمتی 
نداریم، خودمان هم این کامال برایمان ملموس است . از 
طرف دیگر پس از جهت ایجاد اشتغال، رضایت مندی در 
جامعه ایجاد نشده است. به عنوان نمونه در مساله گرانی 
اگرچه تورم تک رقمی  شده ، رشد تورم کم شده  و نرخ تورم 
پایین آمــده، این تنها موفقیت دولت اســت که همیشــه 
می گوید؛ اما باز اینجا دو مورد باید  مورد مالحظه قرار گیرد. 
اوال خودشان هم این را تصریح می کنند و منظور از تورم که 
االن تک رقمی  شــده، به این معنا نیست که کاالها ارزان 
شده، بلکه آهنگ گران شدن کاالها کم شده؛ قبال با رشد 
20 درصد، 30درصد گران می شد و سرعت تورم باال بود، 
االن ســرعتش 9 درصد اســت، زیر 10 درصد است، ولی 

نزدیک شــش ماه از تشــکیل دولت دوم حسن 
روحانــی می گــذرد. دولتی که بــا وعده بهبــود وضع 
معیشــت و اقتصاد مردم توانســت دومین دوره خود 
را شــروع کند. اگر چه شــعارهای حســن روحانی در 
انتخابات جذاب بود و عملی  شــدن آن می توانســت 
بهبــودی در زندگی و معیشــت مــردم ایجــاد کند اما 
تاکنون  نمودی عملیاتی از آنچه گفته شــد را شــاهد 
نبوده ایم. به رغــم تغییــر در تیم اقتصــادی دولت، 
اما همچنان مشــکالت اقتصــادی و در صدر آن رکود 
پابرجاســت. امری که موجــب نارضایتــی مردم طی 
دی ماه گذشــته شــد و موجــی از آنها را بــرای فریاد 
اعتراض شــان راهی خیابان ها کرد. سیدمحمدرضا 
میرتاج الدینــی، فعال سیاســی اصولگــرا و نماینده 
ادوار پیشین مجلس شورای اســالمی معتقد است: 
»اگرچه دولت می آید و می گوید که نرخ بیکاری مثال 
تکان نخورده و ما آن را ثابت نگه داشته ایم، ولی این 

پاسخگوی مردم نیست.«

3

باز گرانی اســت. حاال گرانی در کنــارش رونق اقتصادی 
باشــد، برای مردم قابل تحمل اســت و اقتصاددان ها به 
این می گویند تورم همراه با رشــد اقتصادی، یعنی اگر از 
آن طرف کاالها گران می شــود، رشــد اقتصادی باشــد، 
مردم احساس نمی کنند که قدرت خریدشان پایین آمده، 
چون درآمد مردم هم باال می رود؛ در واقع رشد تورم با رشد 
درآمد مردم هماهنگ اســت. به عبارت بهتر قدرت خرید 
مردم پایین نمی آید. اما اگر تورم ولو 10 درصد باشد،  از آن 
طرف رکود اقتصادی باشــد، یعنی همچنان گرانی  وجود 
دارد، ولو با سرعت 10 درصد، اما از این طرف درآمد مردم 
متوقف شــده  یا پایین آمده، چون رکود اقتصادی است. 
پس مساله تورم هم یکی از مسائلی است که رضایتمندی 
مردم را از بین بــرده، از این طرف گرانی نوســانات ارزی 
و نرخ ارز خیلی رفت باال؛  این ها مشــکالتی برای جامعه 
ایجاد کرده . از طرفی دیگر همه چیز را حواله داده بودند به 
مذاکرات هسته ای و برجام که همه مشکالت اقتصادی 
را، حتی مســائل زیست محیطی، کشــاورزی، آب  و همه 
چیز را به آن حواله داده بودند، از آنجا هم چیز ملموســی 
برای مردم پیش نیامد، یعنی آبی گرم نشد. با این کارهایی 
که دست طرف مقابل است. اگر رئیس جمهور آمریکا که 
باید ایــن تحریم هایی که ایجاد کرده را بــردارد، بر ندارد، 
به اقتصاد فشــار می آورد. همه اینهــا را در جامعه مردم از 
عملکرد اقتصادی دولت می بینند، بنابراین دولت بخواهد 
راه خودش را ادامه دهد، در چهار سال آینده باید کارهای 
جدی و اساسی برای تحقق وعده های خود در عرصه های 

اقتصادی انجام دهد.
 در کنار آن دو علتــی که بیان کردیــد، می بینیم 
که آقای روحانی بخشــی از حامیــان خودش را 
که اصالح طلبان بوده اند، به هر دلیلی از دســت 
داده و ازحمایت کمتری برخوردار است. از طرفی 
دیگر یک سری رویکردهای خود آقای روحانی و 
سیاست هایی که اتخاذ می کند، در مقابل برخی 
نهادهای انقالبی  اســت. با جمیع این شرایط و 
نقص هایی که وجود دارد و مشکالت اقتصادی  و 
برجامی که نتوانسته صددرصد مشکالت را حل 
کند، ارزیابی شــما از آینده دولــت آقای روحانی 
چیســت؟ آیا می تواند چهار ســال خودش را به 

پایان ببرد؟
  فرض این نکته که دولت، حامیان و جریان های 
سیاسی پشتوانه خود  را از دست دهد یا کم می شود، نکته 
مهمی  اســت. نمونه اش را هم در رد کلیات الیحه بودجه 
ســال 97 می بینیم. در مجلس با اینکــه حداقل 100 نفر 
نماینده تدبیر و امید که حامی  دولت هستند و همچنین از 

70 نفر نمایندگان مستقل هم چیزی حدود 50-40 نفرشان 
باز حامی  دولت هســتند، کلیات الیحــه رای نیاورد و تنها 
80 نفر رای موافــق دادند. این نشــان می دهد که دولت 
طرفداران خود  را از دســت می دهد و تعاملش با مجلس و 
نمایندگان طرفدارش را هم نتوانسته سامان  دهد. این یک 
نقطه ای است که در جهت میزان تعامل دولت با مجلس 
را نشــان می دهد، همین طور رفتار دولت بــا حامیانش را 

نشان می دهد.
اما اینکه دولت آقای روحانی چهار ســال را می تواند 
ادامه دهــد یا نه، این یــک معادله چندمجهولی اســت و 
به راحتی نمی  شــود درباره اش نظــر داد. از این  جهت که 
دولت های بعــد از انقالب همــه دوره خودشــان را تمام 
کردند، به عبارتی پــس از دوره بنی صــدر، همه دولت ها 
دوره خودشان را تمام کردند. رویکرد کالن و راهبرد نظام 
هم این است که مردم دولت هایی را که انتخاب می کنند، 
مدت قانونی خودشــان را طی کنند. مقــام معظم رهبری 
هم فرموده اند که هر کسی که انتخاب شود، من حمایت 
می کنم تا برود مشکالت جامعه را حل کند. با این رویکرد، 
من نظرم این اســت که دولــت دوازدهم هم مثل ســایر 
دولت ها روند خودش را تا آخــر ادامه می دهد، مگر اینکه 
خودشــان به این نتیجه برســند که نمی توانند مشکالت 
جامعــه را حل کنند و خودشــان اســتعفا دهنــد. این یک 
مساله ای است که دیگر برگشتش به خود رئیس جهمور و 

دولتی ها مربوط است.
 در این بیــن رویکرد اصولگرایان چیســت؟ یک 
ســری زمزمه هایــی را از بعضــی از چهره هــای 
اصولگرایی می بینیــم که می گوینــد باید دولت 
را کمــک کنیــم. نظر شــما چیســت؟ آیــا باید 
اصولگرایان به دولت بپیوندند تا مشــکالت حل 
شــود  یا نه، همچنان باید به نقدهای خودشــان 
علیه سیاست های غلط دولت - نقدمنصفانه ای 

که داشتند - ادامه دهند؟
  الزم نیست که اصولگراها به دولت بپیوندند، تازه 
این دولت هــم اصولگراها را برنمی تابد، اما همیشــه این 
به عنوان یک راهبرد پذیرفته شده  میان نیروهای انقالبی و 
ارزشی اصولگراست که هر دولتی در جهت حل مشکالت 
مردم گام برمــی دارد، آن را کمک کننــد. هدف اصلی ما 
رسیدن به قدرت نیســت، چه اصولگرا رأس کار باشد، چه 
اصالح طلب رأس کار باشــد. اگر بخواهیم انقالبی فکر 
کنیم، ارزشــی و آرمانی فکر کنیم، به قدرت رسیدن نباید 
هدف باشد، بلکه هدف، حل مشکالت جامعه و خدمت به 
مردم باید باشد. اگر یک جایی خدمت شایان و خوبی برای 
مردم اتفاق می افتد، بایــد از آن حمایت کنیم. مثال اخیرا 
این طرحی را که دولت آورده، مــا هم امیدواریم به نتیجه 
برسد، طرح اشتغال پایدار در روستاها و شهرهای کوچک 
که اعتبار خوبی هم برایــش در نظر گرفته شــده؛ البته با 
موافقت مقام معظم رهبری از صندوق توسعه برداشتند که 
مجموعا 12 هزار میلیارد تومان می شود که نیمی  از این را 
بانک ها می آورند، یعنی یک و نیم میلیارد دالر از صندوق 
توسعه برداشتند .  این کار خوبی اســت  اما دولت باید این 
توانایی را داشته باشــد که برود این را اجرایی کند، درواقع 
این را بین مردم و کارآفرینان خوب توزیع کند تا اشــتغال 
بتوانــد ایجاد کند.  ایــن را من جاهای مختلــف گفته ام و 
حمایت می کنم، روســتاها را و مردم را تشویق می کنم که 
بروید روی آن طرح، کار کنید. مابقی نیروهای اصولگرا هم 
همین طور است. اگر دولت در جهت حل مشکالت مردم و 
خدمت به مردم و جامعه و انقالب قدم برمی دار د، در آنجاها 
حمایت می کنیم، اگرچه در دولت نیستیم و اصولگراها در 
دولت نیستند، اما آنجاهایی که ایراد و اشکال دارد، آنجاها 
هم انتقاد می کنند . بنابه تعبیر خوبی که شما گفتید، انتقاد 

منصفانه را تا آخر دولت حفظ می کنیم.  
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وقتی بررســی می کنیم می بینیم آقــای روحانی 
در شش ماهی که دولت دوازدهم را اداره می کند 
به لحاظ اجتماعی با دو چالش مواجه شــد؛ یکی 
کمپین پشــیمانی و دیگری ناآرامی ها اخیر بود. 
مردم در این ناآرامی ها ناراضی بودند اما عده ای 
فرصت طلب پیدا شدند و اعتراض های مردمی  را 
به جهت دیگری سوق و مورد سوءاستفاده قرار 
دادند . عملکرد دولت آقای روحانی را نســبت به 

دولت یازدهم چطور ارزیابی می کنید؟
     تصور می کنم عملکرد دولت دوازدهم نســبت به 
دولت یازدهم تغییــر چندانی نکرده اســت و اصوال انتظار 
تغییر چندان هم شــاید خیلی با واقعیت ها تطبیق نداشته 
باشــد  منتها چند بحث پیچیده االن مطرح اســت که باید 
به آن توجه کــرد. برخــی نیروهایی کــه از دولت حمایت 
می کردند، در فاصله کوتاهی بحــث عبور از آقای روحانی 
را مطرح کردند، منتها دیدند هزینه این بحث برایشان زیاد 
اســت چون متهم به بدعهدی و فرصت طلبی خواهند شد 
بنابراین یک گام به عقب برداشتند اما همچنان دارند فاصله 
خودشــان را با آقای روحانی به گونه ای آشــکار می  کنند و 
حاال خیلی حساب شــده تر بحث عبور از آقــای روحانی را 
دنبال می کنند. بنابراین این کار را مقداری ســخت می کند 
یعنی نیروهایی هستند که می خواهند حساب خودشان را 
از دولت جدا و برای خودشان کار کنند بنابراین دولت آقای 
روحانی با یک فرصت طلبی دیگر مواجه است. علی القاعده 
االن دولت روحانــی نیاز دارد به اینکــه در برخی صحنه ها 
خوش بدرخشــد و قابلیت های خود را نشان دهد تا مسائل 
را حل وفصل کند اما  عده ای هستند که بحث عبور از آقای 
روحانی را می خواستند مطرح کنند و بعد بالفاصله فهمیدند 
این بحث برای آنها بسیار زیان آور است، دیدیم در حادثه 
زلزله چه کردنــد. در حالی کــه جناح رقیب آقــای روحانی 
انصافا بــدون هیچ چشم داشــت و ســروصدا وارد صحنه 

شــد و کمک کرد تا توفیقات دولت در کنتــرل و مدیریت 
این بحران تقویت شــود، همچنین نظام هم کمک کرد، 
رهبری هم اجازه برداشــت از صندوق ذخیره ارزی را دادند 
ولی آن جریانی که عبــور از آقای روحانــی را مطرح کرده 
بود، گرچــه به ظاهر همچنان در حمایــت از آقای روحانی 
ســخن می گوید اما کمک هایی که برای زلزله زدگان جمع 
کرد در اختیار دولت آقای روحانی قرار نداد. اگر آنها دولت 
را قبول دارند و کمک کردند که روی کار بیاید و می خواهند 
این دولت را تقویت کنند، طبیعتا پول های جمع آوری شده را 
باید در اختیار هالل احمر یا وزارت کشور قرار دهند تا آقای 
روحانی بتواند در زمینه بازسازی مناطق زلزله زده موفق عمل 
کند و افکارعمومی را نســبت به خودش امیدوار به ســازد. 
این چه معنی دارد که عده ای از آقایــان پول های مردمی 
 کمک به زلزلــه زدگان را در اختیار گرفتنــد اما می خواهند 
برای خودشان حساب باز کنند یعنی به فکر آینده خودشان 
هســتند یعنی می خواهند یک کاری برای خودشان انجام 
دهند تــا موقعیت خودشــان را ارتقا دهند. حــال آنکه این 
پــول االن می تواند بــرای آقــای روحانی اعتبار بســازد و 
خوشبینی در میان توده های مردم ایجاد کند. چرا پول های 
جمع آوری شده را به دســتگاه های مربوطه در دولت آقای 
روحانی نمی دهند؟ چون همان نگاه عبور از روحانی را دارند 
دنبال می کنند تا برای خود و موقعیت های آینده خودشان 
مشغول ســرمایه گذاری هســتند بنابراین به طور آشکارا با 
دولت روحانی همکاری نمی کنند. در حالی که جناح اصولگرا 
بدون سروصدا و بدون آنکه حساب جداگانه ای باز کند، به 
دولت برای بازســازی مناطق زلزله زده کمــک می کند. اما 
در عوض کسانی که ادعای حمایت از آقای روحانی دارند، 
در حال پر کردن حساب سیاســی آینده خود هستند. یعنی 
می خواهند تشکیالتی را برای خود در آن مناطق ایجاد کنند 
و اعتبار سیاسی برای خودشان به وجود آورند  ولو اینکه اینجا 
به اعتبار سیاسی آقای روحانی ضربه بخورد بنابراین توفیق یا 

عدم توفیق دولت اصال برای آنها مهم نیست. جریان دوم 
تیپ هایی همچون وزیر راه و شهرســازی هستند. بدترین 
نوع عملکرد را دارند از خودش نشان می دهند. هیچ سابقه 
نداشــته ما نتوانیم برف فــرودگاه را در مدت زمان کوتاهی 
جمــع آوری کنیم. چــه صحنه های رّقت باری را مشــاهده 
می کنیم، در حالی که فرودگاه امکانات خیلی خوبی به لحاظ 
آتش نشانی و برف روبی دارد اما بعد از برف اخیر صحنه های 
اسف باری را شاهد بودیم. آیا سابقه داشته بزرگراه های ما 
چند روز مسدود باشند؟ اتفاقی که در بزرگراه تهران-قم افتاد 
بسیار تأسف آور بود. یعنی کافی بود مقداری راه را باز کنند 
تا حرکت پرحجم ماشین ها جریان پیدا کند و همین مساله 
برف هــا را آب می کرد. اما برخی وزرا اصــال با  بی انگیزگی 

کامل عمل می کنند.
اینکه می گویند دولت خود را باخته است و افسرده 

و خسته جلو می رود، قبول دارید؟
     خیر، قبول نــدارم. این آقایان مشــکل دیگری 

دارند. 
مشکل آنها چیست؟

     از لحاظ سیاسی همگونی با آقای روحانی ندارند. 
یعنــی معتقدیــد وزرای اصالح طلــب دولــت 
می خواهند انتقام ایــن نوع چینــش کابینه را از 

آقای روحانی بگیرند؟
     حــاال مــن نمی خواهــم در مقــام انگیزه خوانی 
برآیم ولی آنچه مســلم اســت، دارند یــک صحنه هایی را 
پیش روی مردم قرار می دهند که این صحنه اصال پسندیده 
نیســت. البته من یک مطلب را صریح می توانم بگویم که 
برخــی وزرا درباره برخی مواضع سیاســی برای خودشــان 
مالحظات سیاســی دارند که اگر دولت آقای روحانی کنار 
بــرود، آن مالحظات هم برطــرف می شــود. االن برخی 
نیروهای سیاسی که در حاشــیه دولت قرار دارند، با حضور 
هم پیمان های سیاسی شــان در قــدرت، یک مالحظات 

کمک کنیم روحانی تا  1400بماند
گفت وگو با عباس سلیمی نمین 
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برایشان ایجاد شــده یعنی نمی توانند خیلی کارها را انجام 
دهند چون جامعه می گوید شما خودتان در قدرت هستید، 
چرا  این کار انجام می دهید؟ به نظــرم برخی از این آقایان 
بدشان نمی آید که دولت آقای روحانی زمین بخورد تا  شرایط 
دیگری برای شان فراهم آید ؛ شــرایطی که دست شان در 

پیوند خوردن با دیگران باز باشد.
یعنی اصالح طلبان بدشان نمی آید که دولت آقای 

روحانی زمینگیر شود؟
     نه همه اصالح طلبان بلکه نیروهای بسیار تندرو 
آنها. مثال آقای تاجزاده ســعی می کند بــا نیروهایی که از 
چارچوب ملیت نیز خارج شــدند یعنی کســانی که دوست 
دارند دشمن به ایران حمله کند، پیوند بخورد. کسی که از 
چارچوب ملیت خارج شده است آیا مایل است در چارچوب 
نظام عمل کند؟ خیر، آیا این افراد وجود دولت آقای روحانی 
را دست وپا گیر برای خود نمی بینند؟ قطعا می دانند، آیا در 
چنین اوضاعی آنها دوست دارند دولت آقای روحانی توفیق 
پیدا کند؟ خیر چون توفیق آقای روحانی یعنی توفیق نظام. 
به عبارت دیگر اگر آقای روحانی شکســت بخورد و سقوط 
کند، آنها پیوندهای این چنینی را می توانند راحت تر  برقرار 
کنند. برخی عناصر تندرو اصالحات دارند رســما با بعضی 
نامه نگاری ها این پیوندها را احیا می کنند پس به دو جریان 
 دقت کنیم، یک جریان فرصت طلب که می خواهد اعتبار 
سیاسی خودش را به صورت مستقل از آقای روحانی برای 
انتخابات آتی نگه دارد، یک جریان دارای پیوندهای کامال 
ضدمصالح ملی، که زمانی زمینه بروز و ظهور راحت تر این 
پیوند هــا برایش فراهم می شــود که دولت آقــای روحانی 
خیلی توفیقی نداشته باشد و زمین بخورد. ما امروز با این دو 
مشکل مواجه هستیم. البته مشکل سوم هم آن است که 
برخی نیروهای اصولگرا هنوز متوجه این نشدند که منافع و 
مصالح کشــور حکم می کند که باید دولت آقای روحانی را 
تقویت کنند. ناگفته نماند که قشــر اعظم جریان اصولگرا 
واقعا به این جمع بندی رسیدند که باید دولت آقای روحانی 
تقویت شود اما بخشی از نیروی های اصولگرا هنوز به این 
فهم و درک نرسید ه اند که در شــرایط کنونی وقتی دشمن 
دارد فشار می آورد، دولت آقای روحانی باید تقویت شود تا 
این فشارهای بیرونی بیگانه را پشت ســر بگذاریم.  عامل 
سومی  نیز وجود دارد که به نظر من در ارتباط با برخی عدم 
توفیق های دولت در نظر گرفته شده است، ضمن آنکه خود 

دولت نیز خیلی دارای تحرک فوق العاده نیست. 
 حجاریان گفت این آشوبی که پیش آمد و رفت، 
چند  سال دیگر سنگین تر بر می گردد، به نظر شما 
به قدری خواهد بود که دولت روحانی را مجبور به 

استعفا کند؟
     مگر اینکه پیش بینی ای باشــد که خود انسان در 
ایجاد شرایط نقش داشته باشد. اینکه من بگویم چند سال 
بعد حتما ایــن اتفاق می افتد منــوط به آن اســت که آقای 
روحانی توفیق نداشــته باشــد. اگر توفیق داشــته باشد آیا 
این مساله برمی گردد؟ خیر قطعا بر نمی گردد. یعنی اگر ما 
بتوانیم توفیقــات دولت آقای روحانی را در حل مشــکالت 
جامعه افزایش دهیم و دولت آقای روحانی بتواند به انتظارات 
مردم پاسخ مثبت بدهد، آیا آن انتظارات به اعتراضات تبدیل 
خواهد شد؟ خیر، مگر اینکه آقای حجاریان مطلع باشد که 
قرار نیست هیچ اقدامی  برای پاسخگویی به انتظارات منطقی 
جامعه صورت بگیرد. البته عرض کردم مقاومت هایی در این 
وادی وجود دارد که اصال برای خود من به عنوان یک عنصر 
سیاسی قابل فهم نیست که چرا آقایان نمی خواهند بگذارند  
آقای روحانی در مدیریت یک زلزله توفیقاتش آشــکار شود 
یا مدیریتش نزد مردم قوی تلقی شــود؟ به نظرم این تجربه 
خوبی برای افکارعمومی جامعه خواهد بود که بفهمند خیلی 
نمی توانند به ظاهر قضاوت کنند چون ظاهر می تواند با باطن 

تفاوت فاحش داشته باشد. 

برخی از دولتمردان به خصوص سخنگوی دولت، 
رقیب را به ایجاد ناامیدی و یأس در جامعه متهم 
می کنند، آیا این توجیه از آنها پذیرفته شده است؟ 
به نظر شــما اگر تمام  تریبون های منتقد دولت 
امروز در اختیار آقای روحانی قرار بگیرند، فرقی 
به حال دولــت در تغییر وضعیت کشــور خواهد 

کرد یا خیر؟
     معلوم است پاســخ این ادعا چیست؟ باوجودی 
که هواشناسی از بارش برف خبر داده بود اما آمادگی الزم را 
برای حل یک مشکل عادی و ساده نداشتند. کسی جلوی 
آنها را نگرفته بود. البته قبول دارم برخی عناصر اصولگرا در 
درک شــرایط امروز خیلی توفیقات چندانی ندارند اما اینها 
اقلیت هستند، اکثریت اصولگرایان دارند با دولت همراهی 
می کنند، یعنی دامن بــه انتظارات مردم نمی زنــد تا مبادا 
تبدیل به اعتراضات شود. اگر سوال شود همان عده قلیل 
در جریان اصولگرا را چطور می توان در فهم شــرایط قانع 
کرد؟ پاسخ این اســت که ما نیز قادر نیستیم این جماعت 
اندک را به تفکر بیشــتر و اندیشیدن بیشــتر دعوت کنیم. 
همیشه چنین کسانی هستند ضمن آنکه چه تاثیری دارند؟ 
اخیرا مطلبی درباره برجام نوشتم، بیانیه ای که وزارت خارجه 
درباره یــک برنامــه تلویزیونی صادر کرد خیلــی خیلی تند 
بود. تلویزیون از جانب اصالح طلبان مدیرمسئول روزنامه 
شــرق را دعوت کرد و از جانب اصولگرایــان یک خبرنگار 
عادی و غیرمشــهور را. من قبول دارم خبرنــگار اصولگرا 
حرف های غیرمنصفانه هم زده است اما واقعا این واکنش 
تند وزارت خارجه علیه صداوســیما جای تعجب داشــت، 
می توانســت خیلی ســاده به تلویزیون بگوید که از طرف 
وزارت خارجــه نیز کســی می خواهد برای توضیــح درباره 
موضوع برجام توضیحاتی را به مردم بدهد  کما اینکه آقای 
عراقچی به شــبکه افق رفت و حرف خود را زد. متأســفانه 
دولت دارد در برابــر انتقاد، فضا را خیلی تنــد می کند، اگر 
انتقاد در این حد هم نباشد خیلی جامعه خنثی و فاجعه آمیز 
خواهد بود. یعنی اینکه جامعه نتواند هیچ حرفی بزند. ضمن 
آنکه عرض کردم خیلی از حرف هایی که آن خبرنگار زد قبول 
دارم. یعنی قبول ندارم برجام هیچ نتیجه ای برای کشــور 
نداشــت، قبول ندارم ما در این قضیه کاله ســرمان رفته 
است. بله یک ســری ضعف هایی در برجام است اما طرح 
چنین صحبت هایی را قبول ندارم. به هر حال کسی آمد و در 
یک مناظره تلویزیونی دیدگاه هایش را گفت، طرف مقابل 
نیز به طور متقابل طرح دیدگاه کرد، این موجب رشد جامعه 
می شود. یکی از وظایف دولت آگاه کردن جامعه است باید 
قدری به خود زحمت دهد و تحرک داشــته باشــد. هم آن 
طرف بحث کند و هم با ملت خود سخن بگوید، ملت روشن  
و آگاه شود منتقدین نیز حرف بزنند، دولت هم توضیح دهد 
در این صورت یک جامعه ســرزنده خواهیم داشت. اینکه 
مرتب فشار بیاوریم که صداوسیما یک طرفه است، درست 
نیست چون خالف واقع است. وزارت خارجه در خیلی موارد 
نادر بیانیه می دهد که وقتی دربــاره این مناظره بیانیه داد، 

من به شخصه این اتفاق را درست نمی دانستم.
به نظر شما ریاست جمهوری آقای روحانی به سال 

1400 می رسد؟

     قطعا وظیفه ملی همه ماســت تا سال 1400 او را 
همراهی کنیم. هر نوع شــرایط ویژه در کشور ایجاد کردن 
باعث امیدواری بیشتر دشمن می شــود. یعنی اگر دولتی 
در میانه راه ناکام بماند و زمیــن بخورد، این موجب تجری 
بیشتر دشــمن می شــود بنابراین وظیفه ملی همه ماست 
که بتوانیم دولت را تا آخر کار پیش ببریــم و بر توفیقاتش 
 بیفزاییم و دســتاوردهایش را برای کشــور بیشــتر کنیم. 
منتها آنهایی کــه به ظاهر می گویند منتقــدان نمی گذارند  
ما کار کنیم؛ این طوری صداوســیما را بایــد تعطیل کرد و 
حتی مناظره هم نگــذارد. مناظره ای که کفــه اش به نفع 
اصالح طلبان بود. ضمن آنکه دولــت می تواند اعالم کند 
در این برنامه حرف هایی زده شــد که می خواهیم توضیح 
دهیم. صداوســیما در این قضیه دارد بــا آغوش باز عمل 
می کند ولی اینکه دائم شــعار علیه صداوسیما می دهند و 
می گویند رسانه ملی نیســت، به نظر من کسانی که چنین 
کاری می کنند که می خواهند دائم از تحرک دولت بکاهند. 
یعنی دولتی لخت باشــد، همه اش از خود سلب مسئولیت 
کند. در همه جا بگوید بخشی از مشــکالت متوجه دولت 
قبــل از ریاســت جمهوری آقــای روحانی و بخــش دیگر 
مشکالت نیز متوجه منتقدان اســت. این توجیه دولت را 
لخت می کند و امکانی را فراهم می آورد که دولت از پذیرش 
مسئولیت هایش شــانه خالی کند. این به نظر من اصال به 

نفع دولت و جامعه نیست.
وقتی زمــان برنامه گفت وگــوی رئیس جمهور با 
مــردم از طریق رســانه ملی اعالم شــد و گفتند 
مجری برنامه آقای رشیدپور است، خیلی ها فکر 
می کردند آقای روحانی می خواهد بیاید حرف های 
متفاوتی بزند اما در نهایت قضــاوت عمومی آن 
شد که آقای روحانی حرفی برای گفتن نداشت. 
بر همین اساس یک تحلیلی وجود دارد که شاید 
آقای روحانی نخســتین رئیس جمهوری باشــد 
که در وسط دوره ریاست جمهوری استعفا دهد، 
شما چنین روحیه ای را در آقای روحانی می بینید؟

     خیر، بعیــد می دانم این اتفــاق بیفتد. معتقدم 
بایســتی ضمن انجام وظیفــه ملی خودمــان که تقویت 
دولت اســت، دولت را تا انتهای زمــان قانونی همراهی 
کنیم و خود آقــای روحانی هم ایــن کار را نخواهد کرد. 
البته همان طور که گفتم برخی جریانات اطراف او دارند 
بســیار پیچیده عمل می کنند. این را قبــول دارم که آنها 
می خواهند دولت ناکام باشد تا فرصت برای آنها به وجود 
آید اما اینکه خود آقای روحانی به این جمع بندی برســد، 

خیر این اتفاق نمی افتد.
 اینکه می گویند وضعیت آقای روحانی در ماه های 
ابتدایی دولــت دوازدهم مشــابه وضعیت آقای 
خاتمی در دو ســال پایانی دولتش اســت، یعنی 

آقای روحانی کار را رها کرده، نظر شما چیست؟
     خیــر، قبول ندارم که شــرایط دولــت دوم آقای 

خاتمی با وضعیت کنونی دولت آقای روحانی یکی است.
تحلیل دیگر این است که آقای روحانی باید بیاید یک 
بازنگری جدی در ترکیب وزرای خود انجام دهد. مثال وزرای 
ناکارآمد اصالح طلب را از کابینه کنار بگذارد؟ و یک سری 

افراد کارآمد را به دولت بیاورد. 
وزیر جهاد کشــاورزی نیز اصالح طلب اســت گرچه 

ضعف هایی دارد ولی واقعا کار می کند.
مثال وزرایی مثل وزیر راه و شهرســازی را تغییر 

دهد؟
     یک ســری مالحظــات و محدودیت هــا در این 
زمینه دارد چون دولــت دوازدهم ائتالفی اســت بنابراین 
دســت دولت ائتالفی خیلی از این جهت باز نیســت. فکر 
نمی کنم آقای روحانی به راحتــی بتواند چنین تصمیماتی 

را اتخاذ کند. 

عباس سلیمی نمین می گوید: »وظیفه ملی همه 
ماست تا سال 1400 روحانی را همراهی کنیم. هر نوع 
شــرایط ویژه در کشــور ایجاد کردن باعث امیدواری 
بیشــتر دشــمن می شــود، ضمن آنکه خود روحانی 
نیز کسی نیست که در وســط دوره ریاست جمهوری 
اســتعفا کند.« این تحلیلگر مســائل سیاسی معتقد 
اســت: »برخی جریانات اطراف روحانی دارند بسیار 
پیچیده عمــل می کنند. آنها می خواهنــد دولت ناکام 

باشد تا فرصت برای آنها به وجود آید.«
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روزهایسختاصالحطلبان
از مدت هــا پیش برخی از شــخصیت های فکری اصالحات در مورد ریزش هســته ســخت 
طرفداران اصالحات در جامعه، هشــدار داده بودند. بر این اســاس رویکرد پراگماتیک بخشــی 
از بدنه اصالح طلبان برای نزدیکی به قدرت به هر قیمت و نداشــتن یــک گفتمان جامعه نگر به 
همراه سوءاستفاده برخی سیاسیون از این توان در راستای ورود به مراکز قدرت سبب رویگردانی 

طرفداران قدیمی  این جریان سیاسی خواهد شد. سیاست

بحرانمشروعیت

اصالحطلبانپسازآشوبهایزمستان96
درکجایسیاستایرانقراردارند؟
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اصالح طلبــان در تعیین کننده ترین  شــرایط دوران 
حیات خود به سر می برند؛ آنها درست در وضعیتی که گمان 
می کردند به بهترین موقعیت خود بعد از سال 88 رسیده اند 
حاال گویــی در موقعیت قرار گرفته اند که شــاید از صحنه 
سیاسی حذف شوند. یک اتفاق مهم رخ داد؛ بخش مهمی 
 از بدنه آنها جدا شــده و راهی دیگر در پیش گرفته است. 
حاال آنها مانده اند و حاکمیتی که همچنان نســبت به آنها 
 بی اعتماد است، رئیس جمهوری که با حمایت آنها به قدرت 
رسیده و اکنون  بی نیاز از آنها به نظر می رسد. این وضعیت 

فوق العاده را چگونه می توان تحیلیل کرد؟

  روایت یک ریزش
واکنش ها به ســخنان رئیس دولــت اصالحات در 
فضای مجازی نشــانه ای از ریزشی اســت که گریبانگیر 
بدنه اجتماعی اصالح طلبان شــده و حاال به هسته اصلی 
آن رسیده اســت. »تکرار می کنم« برای ناظران سیاسی 
آشناســت. عبارتی که در انتخابات های مجلس شــورای 
اسالمی سال 94 و در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 
برای متحد کردن صفوف اصالح طلبان از ســوی رئیس 
دولت اصالحات استفاده شد، تا سبد رای اصالح طلبان به 
حساب حسن روحانی پر شود. با این حال آنچه در شش ماه 
اخیر در طبقات اجتماعی اصالح طلبان رخ داده به خوبی 
نشان می دهد که این بدنه به شدت در حال تضعیف است. 
بدنه ای که دیگر با یک تکرار می کنم به سمت هیچ گروه 
سیاســی اصالح طلبــی متمایــل نمی شــود. جدی ترین 
رویدادی کــه اتفاق فوق را تشــدید کــرده، واکنش ها به 
سخنان رئیس دولت اصالحات است که سوژه شبکه خبری 
بی  بی ســی نیز شــد. در طول رقابت ها و کشمکش های 
سیاســی مهم ترین نقطه اتکای اصالح طلبان در جامعه 
اقشاری بوده اند که در ادبیات ژورنالیستی عنوان نخبگان 

از آنان یاد می شود. 
البتــه این عنــوان بســیار کلی اســت، به خصوص 
آنکه ســهم مهمی  از نخبــگان جامعــه به طیــف مقابل 
اصالح طلبــان گرایش دارند. با این حال شــکی نیســت 
که بســیاری از طرفــداران اصالح طلبان کــه به صورت 
پیوســته به عنــوان حامــی آنــان وارد مبادالت سیاســی 
می شــوند، اغلــب در بین افــرادی با تحصیــالت باالی 
دانشــگاهی، تکنوکرات های تجــاری، دانشــجویان  یا با 
گرایشــات فرهنگی بر خالف جریان عمومی جامعه قرار 
دارند. پس از فتنه سال 88 بخشی از جریان اصالح طلبان 
به طور کامل از جامعه کشــور حذف شــد و بخشــی دیگر 
تالش کرد با قرار گرفتــن بر مرز ظریفی فاصلــه خود را با 
نظام حفظ و در عین حال همچنــان از این بدنه اجتماعی 
به نفع خود اســتفاده کند. به وضوح در انتخابات سال 94 
چنین تفکری بر انتخاب اشــخاص لیست اصالح طلبان 

سایه افکنده بود. 
ورود افرادی همچون علی مطهری، بهروز نعمتی و 
کاظم جاللی به این لیست نشــانه ای از همین تفکر بود ؛ 
حفظ رابطه با نظــام و در عین حال اســتفاده از توان بدنه 
اصالح طلب در سطح جامعه تا افکار عمومی برای رای به 
اصالح طلبان بسیج شوند. از همین رو بود که رئیس دولت 
اصالحات به صورت مســتقیم وارد عمل شد و تالش کرد 
با یک پیام در شبکه های اجتماعی، افکار عمومی همین 
بدنه را به میدان بیــاورد؛ راهبردی که حداقل در تهران به  

موفقیت تاریخی انجامید. 

  اعالم خطر زیبا کالم 
صادق زیباکالم، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل 
سیاسی می گوید: »آقای عارف و بسیاری از اصالح طلبان 
دچار یک اعتماد به نفس کاذب شده اند. آقای عارف چنان 
از انتخابات سال 98 صحبت می کنند که انگار تنها مساله 

مهم آنها انتخابات و رد صالحیت هاست. انگار ایشان در 
کره ماه یا ســوئیس زندگی می کنند. ایشان اصال متوجه 
این نیستند که از اعتماد عمومی نسبت به اصالح طلبان و 
فراکسیون امید کاسته شده است.« این تحلیلگر مسائل 
سیاسی با بیان اینکه نه عملکرد آقای روحانی و نه عملکرد 
فراکســیون امید عملکرد قابل توجهی بوده است، ادامه 
می دهد: »شــرایط برای 98 متفاوت تر از 94 اســت. چه 
آقای عارف و چه ســایر شــخصیت های اصالح طلب به 
جای آنکه نگران عملکرد شورای نگهبان باشند باید نگران 
اعتماد از دست رفته اصالح طلبان باشند و باید سعی کنند 
آب رفته به جوی را بازگردانند. در جریان اعتراضات اخیر 
ما شاهد بودیم که معترضین هیچ توجه، ارزش و احترامی 
 برای اصالح طلبان قائل نبودند. با این حرف نمی خواهم 
ســردی آنها را به همه حامیان جریان اصالحات نســبت 
دهم، اما واقعیت این اســت که آن گرما و پشــتیبانی که 
در انتخابــات 29 اردیبهشــت نســبت بــه اصالح طلبان 
وجود داشــت مقدار زیــادی کاهــش پیدا کرده اســت. 
موضع گیری های اصالح طلبان چه در مجلس چه بیرون از 
آن، حداقل انتظارات مردم را برآورده نمی کند و این باعث 
شده است که شکافی بین مردم هوادار اصالح طلب با این 
جریان سیاسی به وجود بیاید. من فکر می کنم که رهبری 
اصالح طلبان به بازبینی به عملکردشان نیاز جدی دارند. 
اگر آنها نخواهند این را بپذیرند کــه مقدار زیادی از اقبال 
عمومی را از دســت دادند، از نظر رفتــاری با اصولگرایان 
تفاوتی پیدا نمی کنند. اصولگرایان هم وقتی در دوم خرداد 
76 با سردی مردم رو به رو شدند، در این 20 سال هیچ وقت 
نخواستند در آینه به خودشــان نگاهی بیندازند. امروز هم 

اصالح طلبان هم همین رفتار را از خود نشان می دهند.«
به اعتقاد زیباکالم، اصالح طلبان باید کاستی های 
اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را برای مردم توضیح دهند 
و بگویند چه کار می توانســتند انجام دهند که نکرده اند و 
بگویند چه چیزهایی دســت آنها نیســت. اما آنها هم مثل 
آقای روحانی رویشــان را به ســمت دیگــری گرفته اند و 
نمی خواهند نارضایتی ها را ببینند. آنها می توانستند بعد از 
اعتراضات اخیر درباره موضع گیری خود به مردم توضیح 
دهند. فارغ از درستی یا نادرســتی این موضع گیری، آنها 
اصال توجهی به اعتراضات مردم نشــان ندادند و درست 

رفتاری کردند که اصولگرایان از خود نشان می دهند.

  هراس عبور از روحانی
در این میان البتــه رســانه های اصالح طلب هم هر 
کدام رویه ای جداگانــه در برخورد با این ماجرا داشــتند. 
روزنامه اعتماد در این مورد نوشــت   که بر سر شاخ نشسته 
و بن می برند. همان هایی که ســاز »عبــور از روحانی« را 
کوک کرده و به فــردای بعد از او نمی اندیشــند. بدون در 
نظر گرفتن شــرایط و محدودیت های موجــود، مطالبات 
برحق اما برز مین مانده را پتک کرده و بر سر دولت و حامیان 
اصالح طلبش می کوبند. حال آنکه اگــر رقیب هم راهی 
پاستور می شــد، معلوم نبود از این بهتر عمل کند. »عبور 
از روحانی« آتشــی اســت که هم اصالح طلبان پشیمان 
بر آن هیزم می ریزند و هــم اصولگرایان تندرو. تندروهای 
اصولگرا گمان می کنند که عبــور از روحانی به منزله عبور 
از اصالح طلبی و نهایتا بازگشت به دامن آنهاست. برخی 
به ظاهر اصالح طلب نیز تصور می کنند با خالی کردن پشت 
رئیس جمهور و انتقاد از او فضــا را برای حضور پرقدرت تر 
در انتخابــات آتــی مهیا می کننــد. از همین رو اســت که 
شــاهدیم برخی به اسحاق جهانگیری پیشــنهاد خروج از 
دولت می دهند تا چهار سال پیش رو را صرف بیان نظرات 
خود کنــد و در صــورت کاندیداتــوری در ١4٠٠ به چوب 
ناکامی های روحانی رانده نشــود. بازندگان انتخابات ٩6 
که گویی در اردیبهشت ماه متوقف شده و با همان رویکرد 

تبلیغاتی ســفر می روند و ســخنرانی می کنند نیز در خیال 
جذب رای هایی هستند که از ســبد روحانی می ریزد. هیچ 
یک از دو گروه مذکور اما به آخر و عاقبت این عبور کردن ها 
فکر نمی کنند. نه یادشان مانده حاصل »عبور از خاتمی« 
چه بود و نــه تندروهــای اصولگرا دســت از خوش خیالی 
برداشته و با شنیدن شــعارهای ساختارشکنانه اعتراضات 
اخیر به خــود می آیند. دود آتــش »عبــور از روحانی« به 
چشم همه می رود و اصالح طلب یا اصولگرا نمی شناسد. 
از همین رو است که انتظار می رود فعاالن سیاسی از هر دو 
جناح قبل از دمیدن بر این آتش ســناریوهایی احتمالی را 
در نظر بگیرند. تحلیلگران خوشــبین تر بر این باورند که با 
عبور از روحانی فضای سیاسی کشور به سال ٨4 شبیه شده 
و زمینه ظهور رئیس جمهوری پوپولیست فراهم می شود. 
به عنوان مثال مرتضی حاجــی، وزیر دولت اصالحات در 
گفت وگویی با هفته نامه صدا گفتــه بود: »اصالح طلبان 
باید از اعتبار و ســرمایه اجتماعی که برای حسن روحانی 
هزینه کردند، مراقبت کننــد. از این رو عملکــرد دولت او 
را زیر ذره بین دارند و نقد مصلحانــه می کنند اما در همین 
حال تاکید دارند که عبور از روحانی خطایی اســتراتژیک 
اســت؛ خطایی که در صورت وقوع، نتیجه ای جز احیای 
پوپولیسم و افراطی گری ندارد.« صادق زیباکالم، استاد 
علوم سیاســی دانشــگاه تهران نیز ضمن انتقــاد از ایده 
»عبور از روحانی« بر ضرورت حمایت از دولت تاکید کرده 
و به اعتماد آنالین گفته بود: »اگــر آقای روحانی و دولت 
ایشان از نظر اقتصادی موفق نشوند در آن صورت شانس 
اصولگرایان به خصوص جریان های پوپولیســت و تندرو 
خیلی زیاد می شــود؛ چون اتفاقی که می افتد این اســت 
که کسر قابل توجهی از کســانی که به آقای روحانی رای 
دادند، نه تنها دیگر به نامزد اصالح طلبان و اعتدالیون رای 
نمی دهند، بلکه اساسا پای صندوق رای حاضر نمی شوند 

و در انتخابات شرکت نمی کنند.«

  توصیه به روحانی
محمود صادقی، از چهره های اصالح طلب مجلس 
هم گفته است  که تهدیدهایی برای ائتالف صورت گرفته 
میان اصالح طلبان و آقای روحانی وجــود دارد و باید آن 
تهدید ها را تحلیل  و مشــکالت را با گفت وگو و تفاهم حل 
کرد. الزم است که آقای روحانی به دقت به این تحلیل ها 
توجه کرده و همچنین ســعی کند که فاصله به وجود آمده 
بین خود و اصالح طلبان را  ترمیم و از تشدید آن جلوگیری 
کند. همچنین بعد از شکل گیری دولت دوازدهم، تمایالت 
و نشــانه هایی از گســترش فاصلــه بین آقــای روحانی و 
اصالح طلبان به وجود آمده که قابل کنترل و  ترمیم است. 
تلقی من این نیست که در ســال 84 عبوری از راه و رئیس 
دولت اصالحات رخ داد. در واقع منشأ ناکامی  در انتخابات 
به دلیل عبور از رئیس دولت اصالحات نبود بلکه اشتباهی 
کــه اصالح طلبــان به خصــوص در تعــدد کاندیدا های 
معرفی شــده داشتند، عامل اصلی شکســت در انتخابات 
بود. جمع آرای اصالح طلبان در ســال 84 به گونه ای بود 
که اگر وحدتی میان آنها شکل می گرفت، برنده انتخابات 
بودند و این موضوع بیش از آنکــه به معنای عبور از رئیس 
دولت اصالحات باشــد حاکی از اشتباه تاکتیکی و غفلتی 
بود که صورت گرفــت که به معنای عبــور از رئیس دولت 
اصالحات نبود. بنابرایــن در آن زمان افــرادی بودند که 
شــعارهایی مبنی بر عبور از دولت می دادنــد اما در عرصه 
عمل چنین عبوری محقق نشد. حمایت از روحانی از ابتدا 
حمایتی بی قید و شرط نبود که در حال حاضر این موضوع 
مطرح شــود که اصالح طلبان دچار تغییــر گفتمان و فاز 
شده اند، زیرا ائتالفی که در سال 92 صورت گرفت ائتالف 
نانوشته ای بود و در ادامه در سال 96 هم باز اصالح طلبان 
در حمایت خودشان از دولت سهم خواهی نداشتند و این 
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ائتالف را مکتوب نکردند که برمبنای چه شــرایط و قول و 
قرار هایی تصمیم به حمایت از آقای روحانی گرفته شــده 
است. در حال حاضر انتقاد از آقای روحانی نباید به معنای 

شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت تلقی شود.

  زنگ خطری برای بدنه اصالح طلبان
از مدت هــا پیش برخــی از شــخصیت های فکری 
اصالحات نســبت بــه ادامه چنیــن روندی هشــدار داده 
بودند؛ هشداری که عمده محور آن بر ریزش هسته سخت 
طرفداران اصالحات در جامعه متکی بود. بر این اســاس 
رویکرد پراگماتیک بخشــی از بدنــه اصالح طلبان برای 
نزدیکی بــه قدرت به هر قیمت و نداشــتن یــک گفتمان 
جامعه نگر به همراه سوءاســتفاده برخی سیاسیون از این 
توان در راســتای ورود به مراکز قدرت ســبب رویگردانی 

طرفداران قدیمی  این جریان سیاسی خواهد شد. 
به عنوان مثــال محمد رضا تاجیک بارها نســبت به 
ادامه چنین روندی هشــدار داده اســت. وی در گفت وگو 
با روزنامه اعتماد با اشــاره به عــدم توانایی اصالح طلبان 
و رأس بدنه برای ارتباط با مردم می گویــد: »باید با مردم 
رابطه برقرار کند؛ از عــرش به فرش بیایــد. بارها گفته ام  
اصالح طلبان باید یک ریش گفتمانی داشــته باشند که با 
آن بروند تجریش! یعنی اگر نتواننــد مفاهیم انضمامی  را 
وارد آحاد تعریفی گفتمانی خود کرده و مفاهیم، کماکان 
انتزاعی باقی بمانند، یعنــی مفاهیم تجریدی با توده های 
مردم و دهک های پایین جامعه ارتبــاط برقرار نکند، باید 
انتظار دو گام به پس را داشته باشند. باید از چنبره مفاهیم 
خودساخته ای مثل پوپولیسم خارج  شوند و اسیر مفاهیم 
و آموزه های دهه های ٣٠ و 4٠ مارکسیستی نباشند و خارج 
شوند. بدانند که پوپولیسم امروز معنای دیگری پیدا کرده 
است. پوپولیســم امروز جنبش مترقی پست مدرن است. 
بنابراین تالش کنیم با توده های مردم رابطه برقرار کنیم، 
تمرکز خود را از نخبگان کمتــر کنیم، نه اینکه عبور کنیم، 
اما نیم نگاهی هم به توده های مردم داشته باشیم. وقتی 
به جامعه و مردم می اندیشیم، تالش کنیم این اندیشیدن، 
انضما می  باشــد. در این صورت ما می توانیم تاریخ آینده 
خود را بســازیم. حاال و با راه افتادن موج هشــتگی علیه 
رئیس دولت اصالحات در فضای مجازی به نظر می رسد 

این هشدار رنگ واقعیت به خود گرفته است.  

  هشتگ های ضد اصالحات از درون اصالحات
همــه چیــز از دیــدار اعضــای انجمن مدرســین 

دانشــگاه ها با رئیس دولت اصالحات آغاز شد که در آن 
ســخنانی در خصوص ضرورت ادامه اصالحات از درون 
نظام و همچنین نسبت دادن صفت هیجان زده به برخی 
آشــوبگران همراه شد. به نظر می رســید که این سخنان 
بالفاصله با اســتقبال جریان هــای حامی اصالح طلبان 
در فضای مجــازی روبه رو شــود، اما ماجــرا عکس این 
جریان شــد و موجی از اعتراضات ساختار شــکنانه علیه 
رئیس دولت اصالحــات فضا را در برگرفت.  بی بی ســی 
فارســی در همین باره می نویسد: »در فاصله کمتر از 24 
ساعت، هشــتگی به نام #براندازم نزدیک به ۳0 هزار بار 
توئیت شــد. محتوای این توئیت ها انتقاد شدید از آقای 
خاتمی، تاکید بر برانداز بودن و مخالفت تمام عیار با هر 
دو جنــاح اصالح طلب و اصولگرای جمهوری اســالمی 
بوده است. چنین وضعیتی به معنای آن است که اکنون 
روشــن تر از هر زمان دیگر می تــوان دریافت که الگوی 
تقســیم بندی نیروهای سیاســی موثر بــه اصالح طلب 
- اصولگــرا دیگــر قابلیت توضیــح و تبییــن معادالت و 
مناسبات سیاسی را ندارد. البته چنین نتیجه گیری کامال 
کلی و بر اســاس برخی فرضیات کلی است و به طور حتم 
صفوف طرفداران نظام جمهوری اســالمی منســجم تر 
از آن اســت که بخواهد در این چارچوب بگنجد. شــاید 
اصلی ترین تهدید همان گونه کــه در ابتدای این مطلب 
گفته شــد به بدنه خود اصالح طلبان باز گــردد. بدنه ای 
کــه در دو انتخابات پیاپی به حســن روحانــی رای داد و 
در انتخابات مجلس شــورای اســالمی چشــم بسته به 
تمام لیســت رای داد. حاال این بدنه تمام آرزوهای خود 
را از دســت رفته می بیند. حســن روحانــی کوچک ترین 
قدمی در خصوص شعارهای خود مورد پسند این جریان 
برنداشته و عالوه بر آن حاال وضعیت به گونه ای شده که 
دولت دوازدهم فاقد هر گونه ایده ای برای حل مشکالت 
کشور است. فراکســیون امید هم در مسیر راهبردی که 
علی الریجانی به عنوان نماینده جناح راست سنتی برای 
آن تعریف کــرده حرکت می کنــد، به گونه ای کــه بارها 
و بارهــا گالیه های گوناگونی از شــخص عارف منتشــر 
شده است. اکنون سوال این اســت که با این حساب آیا 
توانی بــرای اصالح طلبان جهت حضــور پیروزی آفرین 
در انتخابات هــای آینده باقــی مانده اســت. مهم ترین 
نگرانی ای که هم اکنون ذهن برخی سران اصالح طلبان 
را مشــغول خود کــرده اســت، مشخص شــدن تکلیف 
انتخابات هــای بعدی اســت. همه می دانند کــه این بار 
تکرار می کنم کارساز نیست و مورد اقبال قرار نمی گیرد.

  تغییر تاکتیک
حاال اما اصالح طلبان در عرصه اکت سیاســی با دو 
انتخابات مهم مواجه هستند. نزدیکترین انتخابات نیز رقابت 
بر سر کرسی های پارلمان اســت. تجربه اصالح طلبان در 
انتخابات مجلس 94 از یک ســو و اما و اگرهایی که درباره 
عملکرد فراکســیون امید طی دو سال اخیر مطرح شده، از 
سوی دیگر، جریان اصالحات را بر سر چند راهه هایی قرار 
داده که چاره ای ندارند جز  آنکه برای دو سال دیگر از امروز 
فکری بکنند. آنها که تا چندی پیش مهمترین مساله شان 
ائتالف کردن یا نکردن با جریــان اعتدال بود و اینکه با چه 
ســازوکاری انتخابات مجلس یازدهم را کلیــد بزنند، امروز  
تردید بر سر سرلیســت ها هم به دایره ابهامات شان اضافه 
شده و عالمت سوال هایی بیشتر پیش رویشان قرار گرفته 
اســت، تا آنجا که در کنار بحث داغ ائتــالف، زمزمه تغییر 
سرلیســت برای انتخابات 98 یا اضافه شــدن لیدری دیگر 
در اردوگاه چپ به گوش می رسد. در این میان نام اسحاق 
جهانگیری نیز بیش از هر فرد دیگری از سوی اصالح طلب 
مطرح می شــود. زمانی به عنوان گزینه ای بــرای ۱400 و 
زمانی هم فردی برای نقش آفرینی در قالب لیدر اصالحات در 
پارلمان خودنمایی می کند؛ بحث هایی که نشان از یک تغییر 
تاکتیک در اردوگاه اصالح طلبی دارد و حتی اگر این گمانه 
که جهانگیری سرلیست اصالح طلبان در انتخابات 98 باشد 
را دور از ذهن بدانیم اینکه قرار است چهره ای دیگر در کنار 
عارف قرار بگیرد، چندان نامعقول و غیرممکن نیســت. به 
ویژه آنکه خود عارف هم از اینکه بار سنگین همه تصمیمات 
در بهارســتان به دوش او می افتد، گالیه دارد. اما ســوال 
اینجاســت که آیا اصالح طلبان به جز جهانگیری به گزینه 

دیگری هم برای سرلیستی فکر می کنند؟

  جرقه تغییر سرلیست
انتقادات نســبت به محمدرضــا عــارف در جایگاه 
ریاســت شــورای عالی سیاســت گذاری اصالح طلبان و 
رئیس فراکســیون امید کار را به جایی رســاند که جسته و 
گریخته زمزمه های عبور از عارف به گوش می رسد؛ اما این 
زمزمه ها به سرعت تغییر مسیر داد و از عبور، به ایده حضور 
پررنگ تر چهره های تاثیرگذار در مجلس رســید. عبدالله 
ناصــری از فعالین سیاســی اصالح طلب کــه جرقه اولیه 
ایده سر لیســتی جهانگیری را مطرح کرد یکی از دالیلش 
برای طرح چنین مبحثی کم رنگ شدن نقش جهانگیری 
در دولت و اســتفاده بهینه از ظرفیت او دانست. حتی این 
حضــور را مقدمه ای برای ۱400 دانســت. ناصری درباره 
اینکه سرلیســت چقدر می تواند در پیروزی یک لیســت یا 
موفقیت یک جریان در مجلس موثر باشــد به خبرآنالین 
گفت: »براســاس تجربه ای که در جریان اصالح طلبان 
داشتیم انتخاب سرلیست ها خیلی موثر نیست به ویژه بعد 
از اعتراضات اخیر حتما توانمندی های افراد مورد ارزیابی 
تک تــک رای دهندگان قــرار خواهد گرفــت و از آنجایی 
که شــخصیت های کاریزماتیک فراخوانشــان می تواند 
موثر باشــد، بنابراین برای هدر نرفتن رای بهتر اســت که 
لیست از افرادی باشــد که آن تمایالت و مطالبات افراد را 

نمایندگی کنند.«

  چرا جهانگیری؟
وقتــی دلیــل مطرح شــدن اســحاق جهانگیــری 
به عنوان سرلیستی انتخابات 98 جای خود را در بحث های 
سیاسی باز می کند، یک ســوال هم مطرح می شود »چرا 
جهانگیری؟« ســوالی که عبدالله ناصری در گفت وگو با 
خبرآنالین این گونه به آن پاسخ گفت: »آقای جهانگیری 
شــخصیت مناســبی اســت تا در کنــار آقای عــارف وارد 
انتخابات مجلس شوند و حتی اگر عزمی  برای ۱400 هم 
وجود داشته باشد موقعیت دو ساله مجلس می تواند کمک 

زیباکالم می گوید: »آقای عارف و بسیاری از اصالح طلبان دچار 
یک اعتماد به نفس کاذب شده اند. آقای عارف چنان از انتخابات 

سال 98 صحبت می کنند که انگار تنها مساله مهم آنها انتخابات و رد 
صالحیت هاست. انگار ایشان در کره ماه یا سوئیس زندگی می کنند. 

ایشان اصال متوجه این نیستند که از اعتماد عمومی نسبت به 
اصالح طلبان و فراکسیون امید کاسته شده است.«
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کند.« ناصری معتقد است: »جهانگیری در انتخابات 96 
ذهنیت خوبی از خود در ذهن جامعه باقی گذاشته است و 
باتوجه به تســلطش بر امور اجرایی و تجربه قانون گذاری 
که در مجلس داشــته می تواند یک سرلیست خوبی برای 
جریان اصالحات باشــد. البته این مســاله نیاز به تصمیم 
جمعــی شــورای عالــی سیاســت گذاری اصالح طلبان 
دارد.«وقتی هم پای حمایــت جریان اصالح طلب از این 
گزینه احتمالی بــه میان آمد، ناصری گفــت: »اگر آقای 
جهانگیری تصمیم بگیرد در این میدان حاضر شود توافق 
در مورد ایشان قطعا وجود خواهد داشت.« او درباره افراد 
دیگر غیر از جهانگیری گفت باید باتوجه به فضای دو سال 

دیگر تصمیم گرفت

  مجید انصاری سر لیست دوم اصالحات؟
لیدرهــای اصالح طلب در مجلس انگشــت شــمار 
هســتند، آنچنان که در موقع تصمیم گیری های حساس 
آن چنان نفــوذ و تاثیر گذاری هم از ســوی آنها مشــاهده 
نمی شــود تا بتوانــد یــک قانــون را در جهــت مطالبات 
اصالح طلبان به تصویب برساند؛ این مهمترین استنباطی 
است که در طول  دوســال گذشــته جریان چپ را به فکر 
فرو برده تا یک چهره دیگر در کنار عارف برای سرلیســتی 
سال 98 معرفی کند. اما  کدام چهره ظرفیت تبدیل شدن 
به سرلیســت مجلس را دارد ؟ محمود میرلوحی از اعضای 
شــورای عالی سیاســت گذاری اصالح طلبــان درهمین 
رابطه به خبر آنالیــن گفت: »اصالحات چهره شــاخص 
برای معرفی کم ندارد و طبیعی اســت وقتــی چهره های 
شاخص در مجلس بیشتر باشــد،  کفه  ترازو اصالحات نیز 
ســنگین تر اســت.« او گفت: »جریان اصولگرا به دلیل 
رفتار و منش اش چهره های تاثیرگذار شــان کمتر اســت 
امــا در جریان اصالحات مــا چهره های بســیاری داریم، 
بنابراین اگر نظارت استصوابی اصالح شود اصالح طلبان 
می تواننــد چهره هــای موثرتری وجود داشــته باشــد.«  
وقتی صحبت به سرلیســتی جهانگیری رســید، از جنس 
صحبت هــای میرلوحی مشــخص بود که ایــن تمایل در 
میان اصالح طلبان  جامعیت دارد اما احتماالتی هم وجود 
دارد که آنها را در این تصمیم دســت به عصا کرده است. 
او گفت: »آقای جهانگیــری دارای توانمندی بســیاری 
اســت به ویژه در جریان انتخابات اخیر هم نشــان داد که 
چه توانمندی هایی دارد و بحث در مورد سر لیستی موکول 
به مباحث بعدی اســت . بــه هر حال این تصمیــم باید در 
شورای عالی سیاســت گذاری مطرح شــود.« میرلوحی 
درباره اینکه چه کسانی قابلیت این را دارند که به سرلیستی 
اصالح طلبان تبدیل شــوند گفت: »ما چهره برای معرفی 
کم نداریم و فقط مشکل مان نظارت استصوابی است.« 
او در این راســتا از اشــخاصی مانند موسوی الری، مجید 
انصاری، بیطرف  و مرتضی حاجی نام برد و گفت بسیاری 
از چهره های دیگر هستند که می توانند در مجلس حضور 
داشــته باشــند و تاثیر گذار هم باشــند اما مشــکل همان 

موضوع رد صالحیت هاست.

  کاری اساسی تر از سر لیست
هرچند گمانه زنی ها درمورد سرلیســتی ها داغ شــده 
است اما عده ای معتقدند که مشکالت را باید اساسی تر از 
سرلیستی دید. یکی از این افراد احمد حکیمی پور است که 
به خبرآنالین گفت: »به نظر من فعال نباید روی مصادیق 
برویم، بلکه باید بر ساختار، گفتمان و رفتار متمرکز شویم 
و عملکردمان را ارزیابی و آسیب شناسی کنیم.« او با بیان 
اینکه هدفم نقد فرد نیست و نقد فرآیند است، گفت: »الزم 
است ما فرآیندها را مورد بررسی قرار دهیم تا بتوانیم جریانی 
پویا تر داشته باشــیم. ما باید اول جریان تصمیم گیری را 

شفاف کنیم تا پاسخگویی را به دنبال داشته باشد.«  

اصالحات
نیازبهاصالحاتدارد

جریــان  یــک  ایــران  در  اصالحــات  جریــان 
به هم پیوسته ای اســت و من فکر می کنم که این جریان، 
جریان حل شدنی نیســت، چون هم وضعیت جامعه و هم 
شرایط دنیای معاصر و هم مطالبات مردم، اقتضا  می کند 
که یک جریان پویــا و فعال در راســتای مطالبات مردم در 
جامعه وجود داشته باشد . اگر قرار باشــد نظام تنها با یک 
جریان اصولگرا به نظم و سامان دهی امور  مردم اکتفا کند 
و از طرفی دیگــر بقیه جریان ها، احزاب و تشــکل ها را در 
خط مقابل قرار دهد، این امر به ضرر نظام تمام می شــود، 
چون اصالح طلبان خارج از نظام نیســتند . اصالح طلبان 
به هر صــورت، حاال چه تنــدرو و چه متعــادل، نیروهایی 
هســتند که از اول با انقــالب بوده اند و بــرای حکومت به 
هیچ وجه حذف شــدنی نیســتند و آنها هم قصد جداشدن 
از بدنه حاکمیت  یا تبدیل شــدن به اپوزیســیون را ندارند . 
اپوزیسیون خارج نشین اصالح طلب را به هر صورت قبول 
ندارد و اینها را مانع از تغییر نظام می داند و همیشــه لبه تیز 
حمالت اپوزیسیون خارج نشین متوجه اصالح طلبان است 
و می گویند که این اصالح طلبان همیشه نظام را با حرکات 
خودشان و با شــرکت در انتخابات و آمدن مردم به صحنه 
تقویت می کند و این اســت که به نظر مــن اصالح طلبان 
هم خودشــان و هم ســران اصالحــات نباید بــا بعضی از 
کارها، بعضــی از برخوردها و موضع گیری هایشــان، بدنه 
اصالح طلبان را از خودشــان جدا کنند یا موجب شــکاف 
و اختالف شــوند. در هر صورت آقای روحانی هرچقدر از 
اصالح طلبان در کل کشور استفاده کرد برای جمع کردن 
رای و بعدا آنها را رها کرد، کارغیراخالقی است و در نهایت 
به ضرر آقای روحانی تمام شد. اگر آقای روحانی را با آقای 
خاتمی یا با آقای هاشمی رفســنجانی مقایسه کنیم، آقای 
روحانی از نظر محبوبیت دچار افت شــده اند و اگر پشتوانه 
اصالحات را هم از دســت بدهد، معتقدم که قادر به ادامه 

دولت و  دوره ریاست جمهوری اش نخواهد بود.
همیشــه اصالح طلبان در مســئولیت ها و رده های 
مختلف حاکمیــت حضور دارند، حاال چــه بعضی افرادی 
که شناخته شــده هســتند و چه برخی که زیاد بــرای مردم 
شناخته شده نیستند. در هر صورت معتقدم کشور ما باتوجه 
به وضعیت فعلی آن و واقعیت های موجود، باید حاکمیت 
تالش در حفظ و حمایت و نگهداری اصالح طلبان داشته 
باشــد، چون اصالح طلبان نه برانداز هســتند و نه مســلح 
هســتند و نه  تریبون نظــام را می خواهنــد، اصالح طلبان 
به خاطر زحماتــی که کشــیدند، به خاطر پیشــینه ای که 
دارند، عالقه مند هســتند که اشــکاالت نظــام، ایرادات 
نظام و آســیب هایی که هســت، به نوعی اصالح شوند و 
اینها به صورت ضعف و ناکارآمــدی در نیایند که بعدا قابل 
حل نباشــند. از این جهت اســت کــه هرچند بســیاری از 
اصالح طلبان مورد بی مهری های فراوانی قرار می گیرند؛ 
حتی  باعث اخــراج و مشــکالت فراوانی برای آنها شــده 
اســت، اما این ها همچنــان به نظــام دلبســتگی دارند، 
عالقه مند هســتند و هدف شــان اصالح امــور و اصالح 
 مفاســدی اســت که متاســفانه در جامعــه و در بدنه نظام 

وجود دارند.
به هر صورت هم حوادث سال ۱۳88 و هم حوادث دو 

انتخابات اخیر ریاست جمهوری نشان داد که اصالح طلبان 
 برانداز نیســتند. برعکس کســانی که حاکمیت برایشــان 
هزینه کرد، از آنها دفاع کرد و موجب خارج کردن بسیاری 
از اصالح طلبانی که جزئی از ارکان نظام بودند، از حاکمیت 
شــدند .  امروز می بینیم که در جریان دفــاع از حاکمیت و 
نظام و موضع گیری هایی که محترمانه و دلسوزانه است، 
اصالح طلبان هســتند که یکســره حضور دارند و جریانی 
که حاکمیت بــرای آنها هزینــه داد و موجــب گرفتاری ها 
و مشــکالت فراوانی برای نظام شــدند، امروز با عملکرد 
و موضع گیری هایشــان کامال نقش اپوزیســیون را بازی 
می کنند و تقریبا موجب بســیاری از مشــکالت برای نظام 

شده اند.
ابتدا هر حرکت و هر جنبشی، حتی جنبش های دینی  
و جنبش های پیامبران در طــول تاریخ هم پس از مدتی از 
آب و تاب اولیه افتاده و دچار یک نوع رکود و ایستایی شده و 
این تغییر جهت یا تقریبا کم انرژی شدن حرکت و فعالیت ها، 
خاص رهبران یا نســل اول نهضت های اجتماعی طبیعی 
است. قطعا بسیاری ازحرکت ها و نهضت ها در طول تاریخ 
دچار تغییر جهت و تغییر موضع شــده اند. اصالحات هم 
در ایران نیاز به اصالحــات دارد، یعنی خود اصالح طلبان 
هم به صورت فردی یا گروهی، چه در سطح های مدیریت 
و رهبری اصالحات، چه در بســیاری موارد اگر به تدریج و 
به طور مداوم خودشان به اصالح خودشان نپردازند، قطعا 
جبهه اصالحات هم پس از مدتی دچار همان سرنوشــتی 
خواهد شــد که بســیاری از نهضت ها در طول تاریخ به آن 
دچار شــدند. هم در افراد، هم در مانیفســت و هم در نوع 
پرداختن بــه مطالبات مردم، اصالح طلبــان باید  بازنگری 
کننــد و اصالحاتــی را اعمال کننــد. امروز وقتــی جریان 
اصالح طلبی را مشاهده می کنیم، بسیاری از افراد به خاطر 
منافع خودشان، به خاطر مقام و مسئولیت به اصالح طلبان 
روی آورده اند و پس از مدتــی می بینیم که چون منافع آنها 
در جریان اصالحات تامین نمی شود، از جریان اصالحات 
کناره گرفتند و منزوی شــده اند . این اســت که کسانی که 
واقعا اصالح طلب واقعی هستند و دلسوز جریان اصالحات 
هستند، به نظرم باید همیشه آماده پذیرش انتقاد و پذیرش 
لغزش های خودشان باشند و از طرف دیگر در تالش باشند 
که جریان اصالحات از ضعف ها و  آفت ها و آســیب ها هم 

پیراسته شود.  

دکترجاللجاللیزاده

نمایندهسابقمجلس
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بعــد از انتخابــات ریاســت جمهوری ســال 92 
به نوعــی ورق به نفــع اصالح طلبان برگشــت و 
آنها با اقبال مواجه شــدند، اما بعــد از انتخابات 
کمپیــن  چالــش  دو   96 ریاســت جمهوری 
پشــیمانی و ناآرامی های اخیر به وجــود آمد که 
برخــی تحلیلگــران سیاســی معتقدنــد »عقبه 
اجتماعی جریــان اصالحات دچار ریزش شــده 
است و دیگر این بدنه از شخصیت های جریان 
اصالحات حرف شــنوی نــدارد«؟ به نظر شــما 
چیســت؟ اصالح طلبان چه وضعیتــی از لحاظ 

پایگاه اجتماعی دارند؟
  اصالح طلبان مشــارکت در قدرت را می خواهند 
اما مسئولیت حضور در قدرت را نمی پذیرند. مشکل شان 
این است مســئولیت وعده هایی را که می دهند اما محقق 
نمی شــوند، می خواهنــد با فرافکنــی بــه دوش دیگران 
بیندازنــد. حتی زمانــی کــه در حاکمیت هســتند  ترجیح 
می دهند نقش ی را بازی کننــد، حال آنکه این روش ها در 
دنیا مرسوم نیســت. اصالح طلبان وقتی وعده می دهند و 
مسئولیتی می پذیرند، باید به وعده ها عمل کنند یا پاسخگو 
باشند. این طور نمی شــود که هم در حاکمیت باشند و هم 
نقش اپوزیسیون را بازی کنند. به عبارت دیگر تقسیم کار 
کردند، برخی در حکومت مســئولیت می گیرند و پاسخگو 
نیستند اما عده دیگر می ایســتند و نقش اپوزیسیون بازی 
می کنند، در حالی که هر دو گروه جز و یک جریان سیاسی 
هستند. اصالح طلبان می بینند که وعده هایی که دادند، 
عملی نیســت و مردم از وضعیت موجود ناراضی هستند، 
بنابراین بحث عبور از روحانی را مطرح می کنند. البته اینها 
همان کسانی هستند که به دولت به عنوان رحم اجاره ای 
نگاه می کنند چون خودشان نمی توانستند آرای عمومی را 
به نفع خود جهت دهند، بنابراین سعی می کنند که خودشان 
را به کســانی وصل کنند که احتمال رای آوری شان وجود 
دارد. این روشــی اســت که حتی در انتخابات مجلس نیز  
پیش گرفتند، یعنی دنبال این بودند که ببینند چه کسانی در 
چه شهری زمینه رای آوری دارند و مردم به آنها اقبال دارند، 
بعد سراغ آن نامزدها می رفتند و می گفتند »ما حاضریم از 
شما حمایت کنیم و نام تان را در لیست امید قرار دهیم«. 

اگر آن نامزدها اعتقادی به جریان اصالحات نداشــتند، 
اصالح طلبان بــرای بزرگنمایی خــود در عرصه انتخابات 
مجلس نام آن نامزدها را در لیســت امید گذاشــتند تا بعد 
بگویند لیست ما این تعداد رای آورد. این روشی است که در 
انتخابات مجلس شاهدش بودیم اما همین اصالح طلبان 
بعد گالیه می کردند که چرا کسانی که در لیست امید بودند 
از تصمیم گیری های جریان اصالحات تبعیت نمی کنند. 
آقای عارف نه تنها رئیس مجلس نشد، بلکه حتی نتوانست 
رئیس کمیسیون شود. از این اتفاق اصالح طلبان ناراحت 
بودند و در حقیقت نامزدهای لیســت امید را به نفاق متهم 
کردند. در حالی  که نفاق اصلی از خودشــان بود که افراد 
همفکر خودشــان را خیلی جاها معرفی نکردند تا در ظاهر 
توفیقات انتخاباتی شان بزرگ جلوه کند . اگر اصالح طلبان 
نامزدهــای اختصاصی خــود را حمایــت می کردند در آن 
صورت مشخص می شود سبد رای شان چه وضعیتی دارد. 
اصالح طلبان این را نوعی زرنگــی می دانند تا وزن خود را 

بیشتر جلوه دهند و بر همین مبنا امتیازگیری کنند.
به نظر شما اصالح طلبان از بدنه اجتماعی شان 

عقب افتادند؟
  معتقــدم اینهــا بدنه اجتماعــی قــوی ندارند که 

بخواهند عقب بیفتند. 
اصالح طلبان هــر مقدار بدنه اجتماعی داشــته 
باشــند در قضیــه ناآرامی هــای اخیــر و کمپین 
پشیمانی به نظر یک شــکافی بین بدنه سیاسی 
جریان اصالحات و پایگاه اجتماعی آنها به وجود 

آمد، نظر شما چیست؟
  آنکه یک عده از رای دادن پشیمان هستند، باید 

دید چرا؟ آیا با مالحظه نکات مثبت آقای روحانی پشیمان 
هستند یا به خاطر نقاط منفی، ثانیا باید دید ارزیابی آنها از 
نقاط مثبت و منفی دولت درست اســت یا خیر؟ مثال شاید 
برخی اصالح طلبان انتظار داشــته باشــند رئیس جمهور 
جلوی حاکمیت بایســتد یا به تخریب حاکمیت بپردازد یا 
پایش را در یک کفش کند و بگوید سران فتنه از حصر آزاد 
شــوند اما وقتی می بینند رئیس جمهور این کارها را نکرده 
است می گویند پشیمانیم. اوال رئیس جمهور نمی تواند در 
رفع حصر دخالت کند ثانیا طبق قانون اساســی باید مطیع 
رهبری باشد و نمی تواند جلوی رهبری بایستد.  شاید جنس 
پشیمانی آنها از این دست است .  عده ای هم ممکن است 
به خاطر عمل نشــدن وعده های انتخاباتی رئیس جمهور 
اعالم پشــیمانی کردند مثال وعده شــده بود یارانه حذف 
شــدن 4 میلیون نفر دوباره پرداخت شــود امــا نه تنها این 
اتفاق نیفتاد بلکه امروز صحبت از حذف یارانه ۳0 میلیون 
نفر است. این نوع پشیمانی نیز به نظرم وارد نیست چون 
یارانه فقط باید به اقشار نیازمند تحت پوشش کمیته امداد 
و بهزیستی پرداخت شــود. البته ناآرامی های اخیر بیشتر 

جنبه مشکالت اقتصادی داشت. 
 آیا می توان گفت بر اثــر ناآرامی های اخیر، بدنه 

اجتماعی اصالح طلبان ضعیف تر شده است؟
  قطعا بدنه اجتماعی جریــان اصالحات تضعیف 
شده اســت. آنها تالش می کنند خودشان را در مشکالت 
دولت شــریک دولت جلــوه ندهند. امــا می گویم بعضی 
توقعاتی که از دولت اســت، منطقی نیست، بنابراین البته 
گاهی خود دولتمردان به ایــن توقعات دامن زده اند. مثال 
پارسال درآمد نفت 70 هزار میلیارد تومان بود. با این وضع 
درآمدی کسی نمی تواند توقع داشته باشد که دولت بتواند 
تمام نیازهای مردم را تأمین کند، بنابراین باید دید جنس و 

ماهیت انتقادها چیست.
اصالح طلبان در رقابت های سیاســی آینده چه 
وضعی پیدا می کنند، آیا شکست خورده انتخابات 
لقب می گیرند یا همچنان می توانند ژست پیروز 

انتخابات به خود بگیرند؟
  در این دوره نیز اصالح طلبان پیروز نبودند.

اما ژســت پیــروزی گرفتند و مدعی هســتند که 

اصالحطلباندرانتخاباتهای
آیندهشکستمیخورند

محمدحسنقدیریابیانهدرگفتوگوبامثلث

محمدحسن قدیری ابیانه می گوید: »اصالح طلبان 
دچــار ریــزش پایــگاه اجتماعی شــدند اما بــا نوعی 
زرنگی می کوشــند تا وزن خود را در عرصه سیاســی 
کشــور برجســته نشــان دهند تا امتیازات بیشــتری 
بگیرند.« این تحلیلگر مسائل سیاسی معتقد است: 
»اصالح طلبان در انتخابات مجلس و شــورای شهر 
آینده تضعیف می شــوند اما اینکه کامال حذف شــوند 

خیر، این اتفاق نمی افتد.«
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موفق عمل کردند.
  فقط ژســت می گیرند که این نوع رفتار سیاســی 

مناسب نیست. 
 در انتخابات مجلس یازدهم، ریاست جمهوری 
ســیزدهم و شــورای شــهر ششــم چه اتفاقی 

می افتد؟
  به نظرم خود اصالح طلبان نیز امیدی به پیروزی 
در رقابت های سیاسی پیش رو ندارند. اگر در سال 92 نیز 
آقای عارف کنار نمی رفت ، فقط 7 درصد آرا را می توانست 
کسب کند ، به عبارت دیگر اگر می ماند آبرویش می رفت. 
عارف با کنــار رفتن از صحنه انتخابات ریاســت جمهوری 
یازدهــم اجــازه نداد کــه انــدازه و وزن اصالحــات برای 

افکارعمومی مشخص شود.
با توجه به آنکه شــما می گویید بدنــه اجتماعی 
جریــان اصالحات ضعیف تر هم شــده اســت، 
مجلــس،  انتخابــات  در  اصالح طلبــان  آیــا 
ریاست جمهوری و شورای شهر شکست قاطع 

خواهند خورد؟
  من معتقدم شکســت می خورنــد. اصالح طلبان 

اصوال خودشان هم امیدی به پیروزی ندارند.
اصالح طلبان در چهارســال آینده رابطه خود را با 
دولت روحانی چطور تعریــف خواهند کرد؟ آیا به 
جایی می رسد که خیلی صریح و روشن از دولت 

آقای روحانی جدا شوند؟
 آنها حاضر نیستند هیچ پستی را از دست دهند. 

یعنی جدایی از دولت را به مثابه از دســت دادن 
تمام پست های ریز و درشت اجرایی می دانند؟

 بله، آنهایــی که در دولت هســتند و پســت های 
حکومتی دارند موقعیت شان را حفظ می کنند اما نیروهایی 
از جریان اصالحات که مسئولیتی در حوزه اجرایی ندارند، 
همچنان ژســت اپوزیســیون می گیرند و در واقع این یک 

تقسیم کار است.
دولت حمایت اصالح طلبان از خودش را ضروری 

می داند یا خیر؟
 به نظرم آقــای روحانی خــودش را از این حمایت 
 بی نیاز می داند چون انتخابات برگزار شــده اســت و سال 
۱400 دیگر نمی تواند نامزد انتخابات شود. هرچند عالقه 
دارد اصالح طلبان به نقد دولــت نپردازند اما احتیاجی هم 

به حمایت اصالح طلبان ندارد.
آیــا اصالح طلبان حــذف می شــوند یعنی همان 
اتفاقی کــه در دهه هشــتاد بــرای آنهــا افتاد و 
شورای شهر، مجلس و ریاســت جمهوری را از 
دست دادند، این تجربه دوباره برای شان تکرار 

می شود؟
 فقط تهــران را نباید نگاه کرد، بلکــه باید ارزیابی 
از کل کشور داشــت. معتقدم تضعیف می شوند اما اینکه 

کامال حذف شوند خیر، این اتفاق نمی افتد.
سوال روشن این اســت که آیا در سال 1400 ما 
شــاهد پیروزی یک نامزد اصولگرا در انتخابات 
ریاســت جمهوری خواهیم بــود؟ در انتخابــات 
شورای شهر این دوره کامل کرسی های شورای 
شهر تهران در اختیار اصالح طلبان قرار گرفت 
و آنها شهردار انتخاب کردند آیا دوره بعد دوباره 

اصولگرایان غلبه خواهند کرد؟
 می توانــد ایــن طــور باشــد. اگــر شــهرداری 
تهران عملکردش مثل اقداماتی باشــد که بعــد از بارش 
برف انجــام داد بــه نظرم لطمــه می بیننــد. در انتخابات 
ریاســت جمهوری نیــز کســی پیــروز خواهــد بــود که با 
خواسته های برحق مردم همراه باشد اما معتقدم بخشی از 
 پایگاه اجتماعی اصالح طلبان شــاید در انتخابات شرکت

 نکند.  

عرصه سیاسِت ایران پس از سال 92 به سرعت در حال 
تغییر است و به نظر می رســد که در دهه آتی اساسا چیزی به 
نام »اصولگرا« و »اصالح طلب« به این معنی که االن وجود 
دارد، نباشد. علت را هم می توان فروپاشی در نظم و تقسیمات 
سیاسی دانست که هر دو جریان با آن مواجه هستند و موجب 
شده که به راحتی نتوان اصولگرا  یا اصالح طلب را به معنای 
»اندیشه ای« تشخیص داد. از سوی دیگر »ناکارآمدی« این 
دو جریان سیاسی است که نتوانسته اند در حوزه عمل ادعاهای 

خود را به اثبات برسانند.
در این میان به نظر می رســد که جریان اصالح طلبی 
با تهدید بیشتر و بزرگتری مواجه اســت؛ چرا که در 28 سال 
گذشته از دل گفتمان این جریان یا حداقل معیارهای نزدیک 
به گفتمان آنها، ســه رئیس جمهور برگزیده شده اند. آقایان 
 هاشمی، خاتمی و روحانی، افرادی هستند که یاد در گفتمان 
ایجاد شــده اصالحات قرار می گیرند  یا نزدیــک به ادبیات 
سیاسی آنها بوده اند. از این رو می توان گفت که این جریان 
سیاسی اساسا ادعاهای سیاســی و اجتماعی خود را به بوته 
آزمایش گذاشته است و مردم ایران ثمرات آن را دیده اند. نباید 
فراموش کرد که پس از سال 68، بیست سال سکان اجرایی 

کشور در دست این جریان سیاسی بوده است.
مســاله اقتصاد بازار آزاد )به معنای لیبرالیستی آن( و 
کاهش قدرت و نفوذ دولت در آن، بالفاصله پس از جنگ و به 
وسیله آقای هاشمی اجرا شد. البته جریان راست همیشه به 
بازار مایل بوده است اما هیچ گاه اعتقادی به عدم حضور دولت 

به معنای لیبرال آن نداشته است.
پس از هاشمی و اقتصاد بازار آزاد، این خاتمی بود که با 
شعار توسعه سیاسی به عنوان پیش فرِض پیشرفت همه جانبه 
کشــور بر راس کار آمد و این روزها هم آقای روحانی ترکیبی 
از هر دوست. هر چند باید گفت که دولت او فاقد یک »ایده 
مرکزی« برای مدیریت کشور است و در حوزه اندیشه شلخته 

محسوب می شود.
از این رو اکثر شــعارهای جریــان اصالح طلب، اعم 
از آزادی، مردم ســاالری، قانون مداری، شایسته ساالری، 
شفافیت و... همگی به اجرا در آمده و گوش مردم با آنها بیگانه 
نیست و مع الوصف این جریان در این زمینه ها عملکرد قابل 
قبولی هم نداشته است. هر دو جریان سیاسی و غالب کشور در 
سرکوب و بریدن صدای مخالف، فساد مالی، رانت اطالعاتی 
و قانون گریــزی به یکدیگر طعنــه می زنند و بــه تعبیر  آقای 
»عبدالله ناصری« دوست و چهره رسانه ای اصالح طلب مان 
که در نقد آنها می گوید: »اصولگرایان به کدامین اصول پایبند 
مانده اند و اصالح طلبان به دنبال اصالح چه چیزی هستند؟!« 
پس می توان یکــی از نقدهــا  یا تهدیدهــای جریان 
اصالح طلبی را »تهی شدن ذخا یر گفتمانی« و کالمی  آنها 
دانست ؛ همان نقدی که دکتر »حاتم قادری« هم چند سال 

پیش به اصولگرایان وارد دانسته بود. 
در واقع اصالح طلبان در عمل چیزی خالف گفته های 
خود را اثبــات کرده اند. بــرای مثال پذیریــش قواعد بازی 
دموکراتیــک، قانون مــداری  یــا تحمل مخالف هر ســه از 
شعارهای این جریان بوده است اما شــاهدیم که سال 88 و 
پیش از آن در ســال 78 به صورت عریان نقض شده است. 
یعنی وجوه قانونی رفتار خود را نقض کرده اند و این در حالی 
است که آنها 8 ســال تمام به دنبال تحمیل آن بر رفتارهای 

سیاسی کشور بودند. 

در حوزه های دیگر هم وضع به همین منوال اســت. 
ظهور شهرام جزایری و اختالس های هنگفت وی ریشه در 
دوران اصالحات و نشــان از عدم انضباط مالی این جریان 

سیاسی دارد که بعدها هم ادامه پیدا کرد. 
به نظر می رســد که هر دو جریان عمده سیاسی کشور 
دچار »بحران کارآمدی« شده اند. این دو جریان هر کدام به 
سهم خود - اصولگرایان با در اختیار داشتن نهادهای حاکمیتی 
و اصالح طلبان به دست داشتن نهاد  های انتخابی- مجری 
امور  کشــور بوده اند. اینکه اصالح طلبان با آن دیدگاه های 
»حداکثری« و رادیکال خود برای حضور در فضای سیاسی 
به امثال   « حسن روحانی« که اساسا شخصیتی محافظه کار 
دارد، عدول می کنند به معنی آن اســت که جامعه ظرفیت و 
تحمل شنیدن و دیدن حرکات تند آنها را ندارد. بنابراین نباید 
فقط این پیش فرض را داشت که نهادهای نظارتی همچون 

»شورای نگهبان« مانع حضور حداکثری آنها می شود.
امروز پــس از قریب به چهل ســال از عمــر جمهوری 
اسالمی، شکاف های اجتماعی بیشــتر، اختالف طبقاتی 
افزون تر و شاهد حضور و گسترش طبقه ای از »نوکیسه گان 
سیاسی« هستیم که منتســب به هر دو جریان هستند. این 
مسائل در کالن ماجرا ســرمایه های سیاسی اصالح طلبان 
را بیش از اصولگرایان خواهند ســوزاند چرا که این جریان از 
مجموعه 28 سال پس از جنگ بیش از 20 سال آن را در اختیار 

داشته و این اختالفات ثمره کارهای کرده  یا نکرده آنهاست.
در واقع اگر تا دیروز جریان اصالحــات که جوان تر از 
اصولگرایان هستند می کوشیدند با تبیین مواضع اندیشه ای و 
ایدئولوژیک خود برای حضور در عرصه سیاسی »مشروعیت« 
به دســت بیاورند و با در دست داشــتن نهاد  های اجرایی در 
 چهار ســاله دوم خرداد بر آن بودند که با عملکرد خود نوعی 
»مقبولیت« عــام را هم نصیب خود کنند  اما امــروز و پس از 
گذشت آن سال ها دچار »بحران کارآمدی« شده اند. یعنی 
در وجه اجرایی -که نیاز مردم ایران هم هســت- نتوانسته اند 
خود را کارآمد نشــان دهند و تلقی عموم مردم از آنها جریانی 
سیاسی کار و اهل زد وبندهای سیاسی است تا نیرویی اجرایی 

و با فکر برای حل مشکالت کشور.
شاید با تســاهل بتوان این نتیجه را گرفت که حرکت 
پله ای جریان اصالح طلب که با کسب مشروعیت، مقبولیت 
و کارآمدی بــه منظور ماندگاری طوالنی در عرصه سیاســت 
بود، به دلیل اینکه رکن سوم را نتوانسته اند اثبات کنند، بدل به 
»دومینوی برعکس« شده و می تواند مقبولیت و مشروعیت 
آنها را زیر ســوال ببرد. البته اصولگرایان هــم با این چالش 

مواجهه هستند.

   حسن روحانی، کاتالیزور اضمحالل اصالحات؟
در این بین نقش حســن روحانی در به چالش کشیدن 
هر چه بیشتر اصالحات در حوزه کارآمدی پررنگ است. آنها در 
میان گزینه های موجود سال 92 دست به انتخاب کسی زدند 
که سابقه امنیتی و سیاسی داشت و هیچ گاه »act سیاسی« به 
آن معنای اصالح طلبان را انجام نداده بود. به همین دلیل هم 
روحانی ارتباطات حزبی و تشکیالتی خاصی نداشت که بتواند 
با تکیه بر آن کابینه ای اجرایی و قوی برای دولتش انتخاب 
کند. از این رو وضع اقتصادی بدی که در دولت دهم آغاز شده 
بود در دوره روحانی تشدید شد و شاید پر بیراه نباشد که بگو ییم 

حسن روحانی اقتصاد کشور را قفل کرده است. 
حجم اختالس ها، بی انضباطی های مالی  و تخلفات 
اجرایی در دوره او فزونــی پیدا کرده و افرادی کــه در دوران 
ریاست جمهوری او به اتهام مسائل مالی به دادگاه فراخوانده 

دومینوی برعکس!
چه عواملی حیات سیاسی اصالحات را تهدید می کند؟

رضا حیدری
روزنامه نگار
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شده اند، ارتباط نزدیکی هم با دولت دارند. مهدی جهانگیری 
و حسین فریدون نمونه ای از همین افراد هستند. 

در واقع اصالح طلبان بین سکوت در انتخابات سال 92 
و انتخاب فردی مشکوک )به پایبندی گفتمان اصالحات( 
و حداقلی، گزینه دوم را انتخاب کردند تا به وسیله حضور او 
در راس دولت، بحران ناکارآمــدی فوق الذکر در این جریان 
بیش از پیش شود. روحانی نماد بارز به چالش کشیده شدن 
شعارهای آنهاست. او به راحتی مساله گفت وگوی تمدن ها و 
مذاکره با کشورهای به عنوان راه حلی برای برون رفت از مسائل 
کشور را از اعتبار انداخته و با کابینه ای ضعیف عمال کاری در 
حوزه اجرایی کشور انجام نداده است. روحانی نماد »وسع« و 

»توان« اجرایی اصالحات شده است. 
حال باید در کنار این مســائل »عــدم اعتمادی« که 
سیستم سیاسی کشور و »نهادهای کنترلی« به این جریان 
-یا الاقل به سران این جریان- دارند را هم اضافه کرد. فتنه 88 
گناه و خطای بسیار بزرگی بود که این جریان مرتکب آن شده 
است. پس از هشت سال هنوز دالیل مقبول و عامه پسندی 
از سوی آنها به افکار عمومی ارائه نشده  که علت طرح مساله 
تقلب چه چیزی است. این انتقاد را هم »حسین دهباشی« در 
کانال تلگرامی  خود به نامه اخیر »کروبی« منتشر کرده است. 
فتنه 88 هنوز به عنوان عاملی اختالف افکن در میان نخبگان 
سیاسی و بدنه حامیان آنها وجود دارد. از سوی دیگر آشوب 
ســال 88 مصداق عینی و صریح شعارهای دموکراتیک این 
جریان است. در واقع آنها با ایجاد تشکیک به اصل انتخابات، 
عدم شنیدن حرف مخالف خود و بدون توجه به ساختارهای 
سیاسی موجود که روزگاری مجری آن بوده اند؛ رفتاری بدون 
توجه به مصالح عمومی و ملی از خود نشان دادند و به تعبیری 
»زیر میز انتخابات زدند«. رفتارهای سال 78 هم تاکیدی بر 
همین مدعاست که موجب می شود نهادهای کنترلی با دید  
تردید و شــک به این جریان سیاسی بنگرد و اساسا زمینه ای 

برای فعالیت حداکثری آنها مهیا نشود. 
از سوی دیگر بدنه اجتماعی این جریان -هر دو جریان- 
»مرکز گریز« شده است. یک دلیل آن شکسته شدن انحصار 
قرائت برای فعالیت سیاسی است. در واقع این جریان اساسا 
خاســتگاهی دانشــگاهی و نخبگانی دارد و به شدت متاثر 
از آموخته های تئوریک غربی اســت. زمانی مبنای تحلیل 
و ارائه آن ســران این جریان بودند و آنها با انحصار قرائت و 
برداشت های خود از متون اندیشــه ای غرب بدنه حامیان را 
توجیه و تهییج می کردند. اما به مرور زمان و به دلیل افزایش 
سطح تحصیالت عمومی این انحصار در قرائت شکسته شده 
و دانشجویان و بدنه حامیان به منابع اصلی دسترسی دارند. 

به همین منظور است که تئوریسین های این جریان گاهی 
با نقدهای  بی رحمانه بدنه حامی  مواجه می شود و اساس نظر 

آنها را زیر سوال می برند. 
دلیل دوم درگیر شــدن بدنه در کارهای اجرایی است. 
زمانی دانشجو بودن  یا فعال سیاسی بودن یک شغل محسوب 
می شد اما امروز این طور نیست و یک فعال سیاسی شاید یک 
کارمند  یا یک دستفروش  یا کارگر ساختمان بوده و در عین حال 
فعالیت سیاسی هم داشته باشد. این در هم تنیدگی »اجرائیات 
و فکر« موجب شده که بدنه همیشه در حوزه »کارآمدی« از 

سران خود پاسخ بخواهد. 
شاهد بودیم که در چند روز گذشته و پس از یک بارش 
برف وقتی خیابان های تهران قفل شد و  ترد د بر مردم سخت 
گشت، رسانه های اصالح طلب شروع به انتقاد علیه نجفی 
کردند. کاری که پیش از این کمتر شاهد آن بودیم. چرا که از 
نظر این جریان هر چیزی قابل توجیه است جز ناکارآمدی و 
ناتوانی در امور اجرایی. چرا که زبان »کار« را تمام مردم ایران 
متوجه می شوند و می دانند که چه کسی توانمند و الیق است 

و چه کسی نیست. 
با توجه به این گریز از مرکز که از سوی بدنه حامیان دو 
جریان در حال رخ دادن است شــاید در آینده سیاسی شاهد 
»اصولگرایی و یا اصالح طلبی« به معنای امروزین نباشیم. 
هر دو جریان به سوی محافظه کاری پیش می روند و بدنه به 
دلیل خاستگاه اجرایی که پیدا کرده به دنبال افرادی هستند 
که با هر تابلویی -اعم از اصولگرا و یا اصالح طلب- بتوانند گره 
از کار کشور بگشایند.به نظر می رسد گفتمان غالب آینده کشور 
»عملگرایی« باشد و این یعنی زوال اندیشه در مقابل اجرا. اگر 
این چشــم انداز و این تحلیل درست باشد، رقیب اصالحات 
دست پرتری نسبت به آنها دارد. کافی است که نگاهی به سر 
تا پای جریان اصالحات بیندازیم تا متوجه این امر شــویم. 
خاتمی، عارف، روحانی و حســن خمینــی گزینه های این 
جریان بوده  یا هستند که جنس مدیریت آنها پشت میز نشینی 
اســت. اما اصولگرایــان، احمدی نژاد )با کمی تســاهل(، 
قالیباف، و فتاح را مد نظر داشته اند. آنها کوشیده اند با زبان 
عمل با مردم ســخن بگویند. اینکه می توانند یا نتوانسته اند 
مساله دیگری است؛ اما نشان می دهد که هم دست پرتری 
دارند و هم درک آنها نسبت به آینده افول »اندیشه سیاسی« 
به این معنی فعلی است. شاید شعار دهه آتی در رفتار سیاسی 
این باشد که »به عمل کار برآید به سخن دانی نیست« و اگر 
جامعه به این سمت پیش برود بعید است که اصالحات بتواند 
 خودش را در فضای سیاســی معطوف به دستگیری قدرت 

حفظ کند.  

اصالحطلباننتوانستند
بهخواستههایمردم
پاسخدهند
گفتوگویمثلث
بامنصورحقیقتپور

امید کرمانی ها
خبرنگار

بعضی وقتی کمپیــن پشــیمانی و ناآرامی های 
اخیــر را کنار هــم می گذارنــد، می گوینــد بدنه 
جریان اصالح طلبی دارد راه خــودش را می رود 
و از شــخصیت های سیاســی ایــن جریان جدا 
می شــود. به نظر شــما آیا اصالح طلبــان دچار 

ریزش پایگاه اجتماعی شده اند؟
 وقتی مسئولیت سیاســی ، اجتماعی و اقتصادی 
را در کشــور قبول می کنند، طبیعی اســت که دیگر اینجا 
زمان شــعاردادن نیســت. اینجا نیاز به اقدام متناســب با 
اثربخشی اســت و فضا با فضای انتخاباتی و با فضاهای 
قبل از انتخابات بســیار فرق می کند. االن من احســاس 
می کنم وقتی جریــان پیروز در معرض ایــن امتحان قرار 
می گیرد، مردم به این اقدامات نمره می دهند، خب طبیعی 
است که شاید یک جریان سیاســی نتواند نمره کامل را پر 
کند و اینجاســت که  مقــداری ریزش ها اتفــاق می افتد و 
احتمال دارد بعضی از رای دهندگان دلزده شوند و به سوی 
جریانات رقیب سوق پیدا کنند. در گذشته هم همین طور 
بود و االن مطلق نمی توانیم بگوییم خود اصالحات در این 
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معرض قرار گرفته است؛ ما هم در دوره اصولگرایی باالخره 
پاسخگوی صددرصدی نیازهای مردمی  نبودیم، در واقع 
ما هم مقداری شاید اقداماتمان کافی نبود که نتوانستیم 
انتخابات مجلس، شورا و ریاســت جمهوری را فتح کنیم. 
اگر ما تمرین دموکراسی کنیم و اجازه دهیم که مردم هم 
برنامه ها و عملکرد ما را ارزیابی کنند و بعد به ما نمره دهند، 
اتفاق مناسبی است این جزو قاعده بازی دموکراسی است؛ 
اگر جریان غالب سیاسی توانست برنامه های پیشنهادی 
خود را اجرایی کند، خب مردم دوباره تاییدش می کنند، ولی 
اگر شعاری داد که هزینه و خرجی ندارد اما در عمل موفق 
به تحققش نشــد، طبیعی است که مردم تصمیم گیری در 
زمان انتخابات می گیرند. من احساس می کنم که دو تای 
دیگر از این برف ها در تهران داشته باشیم، مردم در قیاس 
بین آقای قالیباف و غیرقالیباف، قــدر قالیباف را خواهند 
فهمید. فقط کافی اســت تعداد شــاخه های درخت های 
شکسته تهران را اعالم کنند. بســیج امکانات و نیروها در 
دوران قبل پیش بینی شده بود، مراکزی که باید نمک پاشی 
کنند، برای ایــن کار تجهیز و آماده بودنــد، در زمان الزم 
امکانات را پای کار می آوردند و کمتر غافلگیر می شــدند، 
ولی این تیم جدید در شورای شهر و شهرداری به نظر من 
نمره قبولی نگرفت. درست است حاال نمره ۱8 دادند، ولی 
من فکر می کنم این نمــره ۱8 با تقلب اســت و اگر این را 
بخواهیم درست ارزیابی کنیم ، نمره ۱8 نیست. حاال نگاه 
کنید  ما در فروردین اجرای طرح  ترافیک را خواهیم دید. 
باالخره چند سال آقایان دیگری اجرا کردند، با کم و کاستی 
و محســنات و معایبش، حاال این آقایان می خواهند اجرا 
کنند. خدا نکند حادثــه ای مثل پالســکو رخ دهد. مردم 
فرق یک شــهردار جهادی پای کار را با یک آدم ســتادی 
می فهمند. قطعا این نمــرات و ارزیابی ها را در دوره بعدی 

برای نوشتن تعرفه ها مدنظر قرار خواهند داد.

 یعنی مردم حتی در انتخابات مجلس هم این را 
نشان خواهند داد؟

 هر چیز در قیــاس خودش. امســال اگر مجلس 
بودجــه خوب ببنــدد، اقدامات موثــری کند و بــرای رفاه 
مردم اقدامات خوبی انجام دهــد، بله، خب مردم ارزیابی 
می کنند که االن این 290 نفر نماینده محترم چقدرشــان 
به شــعارهایی که قبل از انتخابات دادند، پایبند هســتند و 
دارند عمل می کنند. حتما همه شــان درباره ساده زیستی 
شــعار دادند. زمــان انتخابات مــردم می ســنجند که آیا 
آنها ساده زیســتی می کنند؟ قطعا برای رفع این مســائل 
توســعه ای منطقه، شــعار دادند. شــعاردادن کار سختی 
که نیســت، عمل کــردن مهم اســت. یــک نماینده ای 
در دوره انتخابــات به مــا می گفت من مشــکالت فالن 
استان را با صنعت خودروســازی حل می کنم و 50 درصد 
خودروســازی ایران خودرو را به آنجا منتقل می کنم. زمان 
انتخابات مجلس آینده به او می گویم »شما توانستی یک 
دوچرخه سازی  به استان خودت ببری؟« در دوچرخه سازی 
50 نفــر کار می کنند. پس عمــل به وعده بــه این راحتی 
نیســت، در عمل  به وعده ها، هزار تا مشکل و مانع بر سر 

راه است.
بــه نظــر شــما اصالح طلبــان در انتخابــات 
آینــده اعــم از مجلــس، شــورای شــهر و 
ریاســت جمهوری، مثــل ســال های 92 تا 96 

توفیق خواهند داشت؟
 االن خیلی زود است که آدم بخواهد ارزیابی کند. 
یک مقدار زود اســت، مــا باید یک مقــدار دیگر هم صبر 
کنیم. ما مردم هوشــمندی داریم، مردم عاقل هســتند، 
برآورد می کننــد و باید  مقــداری هم دقت کننــد که دیگر 
بر اثــر آن شــعارهای انتخاباتــی و وعده هــای رنگارنگ 
آرای خودشــان را در صندوق نیندازند. امروز ما کارآمدی 
می  خواهیم، امروز ما اقداماتــی می خواهیم که اقدامات 
موثــر و تاثیرگذار بر اقتصــاد، فرهنگ، امنیت و مســائل 
مختلف باشــد و این هم الزمــه اش انســجام حکومت، 
بهره گیری از ظرفیت های علمی  کشــور، فضــادادن به 
همه تفکرات و اندیشه ها و گوش دادن به تمام حرف ها و 

انتخاب بهترین اینها ست.
یک تحلیلی است که می گوید اصالح طلبان سال 
84 تا 92 را از سال 98 برای خودشان تکرارشده 
خواهند دید. به نظر شــما چنین چیزی درســت 

است؟
 ایــن قاعده ای در دموکراســی اســت. یک دوره 
جریانــی مــی رود و کارش می گیــرد و مــردم بــه نامزد یا 
نامزدهــای او رای می دهند، یــک دور مــی روی، اما در 
دوره ای هــم کارش نمی گیــرد، مردم که عاشــق چشــم 
و ابــروی نیروهــای یک جریان سیاســی نیســتند. مردم 
می خواهند مشکلشان حل شود، بیکاری شان حل شود، 
تورم حل شــود، مســائل دیگر حل شــود، امنیتشان باال 
برود، عمران و آبادی اوج بگیرد؛ مردم دنبال این حرف ها 

هستند.
بــه نظــر شــما از بیــرون کــه نــگاه می کنیــد، 

اصالح طلبان توانسته اند به این خواسته مردم 
جواب دهند؟

 نه.
 به نظر شــما گیرشــان ســر مســائلی بــود که 

نتوانستند؟
 به خیلی از موارد می شــود اشــاره کرد. یکی اینکه 
خط انتظاری که برای مردم ایجاد کردند، آن ســطح توقع و 
انتظاری که برای مردم ایجاد کردند، سطحی بود که با ابزار 
و امکانات موجود کشورمان همخوانی نداشت. بحث بعدی 
اولویت هایی در نظر گرفتند که این اولویت ها با اولویت های 
جامعه ما همخوانی ندارد و همپوشان نیست. امروز مردم ما 
بحثشان بحث اشــتغال، بیکاری و تورم است و اینها باید در 
اولویت قرار بگیرد، نه حقوق شــهروندی. ما مخالف حقوق 
شهروندی نیستیم، حقوق شهروندی را باید در کنار بقیه موارد 
قرار داد و قضاوت کرد. حقوق شهروندی یعنی مشکل بیکاری 
را حل کنیم، یعنی ما در هر خانواده ای یک نفر را مشغول به کار 
کنیم. تالش دارد می شود، ولی این تالش ناکافی است. مردم 
دنبال تصمیمات درست حاکمیت می گردند. حاکمیت باید 
درست تصمیم بگیرد. ما االن داریم می بینیم که این در بعضی 
از حوزه ها اتفاق نمی افتد. مثال موضوع مشکل تخم مرغ قابل 
پیش بینی بود، چند میلیون مرغ مادر بر اثر مریضی آنفلوآنزا 
معدوم شدند و مشــخص بود که ما مشــکل تخم مرغ پیدا 
خواهیم کرد. خب این کاری نداشت که یک ماه یا دو ماه قبل 
پیش بینی می شد و واردات انجام می دادند تا نگذارند در جامعه 
التهاب ایجاد شود یا همین قیمت سوخت، اگر مجلس ورود 
نمی کرد و اگر ما می رفتیم دنبال بنزین چهار هزار تومانی، پنج 

هزار تومانی در کشور، چه اتفاقی می افتاد؟
 آقای حقیقت پور! همین نکاتی را که شما اشاره 
می کنید، برخــی می گوینــد اصالح طلبان دارند 
با یک ظرافتــی از دولــت آقای روحانــی فاصله 
می گیرند تا پاســخگوی عملکرد دولت یازدهم و 

دوازدهم نباشند.
 خب این قابل قبول نیست. شما فکر می کنید اگر 
آرای اصالحات نبود، نتیجه انتخابات همین می شد؟ االن 
هم نمی شود زیر بار این قصه برویم. به نظرم به جای این 
کار باید کمک کنیم  این دولت موفق شود حتی اگر به اسم 

اصالحات نوشته شود.
 شما خودتان بخواهید  قیاسی داشته باشید بین 
سال های 78، 88 و 96  که یک سری ناآرامی ها در 
کشور رخ داد، ارتباط جریان اصالحات با اینها را 

چطور دیدید؟
 در این ماجرای سال 96 اثری از جریانات سیاسی 
داخلی به عنوان طراح ندیدم. قطعا عواملی غیر از جریانات 
سیاســی داخلی در این ماجرا نقش داشتند. بله، بعضی از 
جریانات شاید کاتالیزوری بودند  برای این اتفاقات، یعنی 
اشــتباهاتی که آنها کردند و نقد آنچنانی که از حاکمیت، 
دولت و حکومت انجام دادند، بــه این قضیه کمک کرد، 
ولی در ســازماندهی و شــروعش بعید می دانــم. جریان 
اصالحات در قصه 88 به ذهنم می رســد که تا یک حدی 
به دشــمن جناح داد. من هنوز آن قدر نظر بدبینانه نسبت 
به بعضی از جریانات ندارم، اینها آمدند  غائله روز عاشورا را 
راه اندازی کردند. ولی جناح دادند، فضا را  طوری باز کردند 
که دشــمن بیاید هرچه دلش خواســت بگوید و هر کاری 
خواست بکند. در این قسمت شــاید مقصرند، چون اجازه 
دادند که خیلی از دشــمنان انقالب که نه اصالح طلبان را 
قبول دارند و نه اصولگراها را، از این فضا اســتفاده  کنند و 

آرمان ها و آن موارد ارزشی ما را زیر سوال ببرند.
در سال 78 چطور؟

 جناحی از اینها در ایجاد آن غائله نقش داشــتند؛ 
بله در کوی دانشــگاه اینها باالخره بی نقش نبودند و خود 

همین ها بودند که به آن اقدامات دامن زدند.  

منصــور حقیقت پــور می گوید: »مردم عاشــق 
چشــم و ابروی نیروهای جریانات سیاسی نیستند. 
اگر ببینند که در عمل بــه وعده ها جریان غالب موفق 
نبوده در انتخابات بعدی به سمت رقیب گرایش پیدا 
می کنند. مشاور رئیس مجلس شورای اسالمی معتقد 
اســت: »اصالح طلبان نتوانســتند انتظارات مردم را 
بــرآورده کننــد، اولویت هایی در نظــر گرفتند که این 
اولویت ها با اولویت های جامعه همخوانی نداشــت و 

همپوشان نبود.«
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نقشهمحمود
برخی می گویند محمود احمدی نژاد می داند که بعد از این اتفاقات اخیر و اوضاع 
اقتصادی کشور، یک پو پولیست شانس خوبی برای حضور در آینده سیاسی ایران دارد. 
او البته شاید چندان باتوجه به سازو کار انتخاباتی ایران دیگر چندان امیدی به تایید 
صالحیت نداشته باشــد. همین جاســت که نگرانی ها جان می گیرد. او چه برنامه ای 

دارد؟ می خواهد رهبر اعتراضات باشد؟ سیاست

پروژه7+1
هدفاحمدینژاداز

تجمعاعتراضیچیست؟

ت
س
سیا

42

شماره 391
ث  |  

مثل



رئیس جمهور سابق که اخیرا ردای اپوزیسیون به تن کرده 
و بی پروا بر همه می تاخت، به طرز عجیبی ســاکت است و 
اصال به روی خود نمی آورد که این همه اتفاق افتاده است ؛ 
اتفاقاتی که به گفته فرمانده سپاه رد پای یک مسئول سابق 

در آن دیده می شد.
این اولین بار نیســت کــه احمدی نژاد از اســتراتژی 
سکوت اســتفاده می کند. سال گذشــته نیز مدتی ساکت 
بودنــد؛ آنقدر کــه آرامش قبــل از توفان تعبیر شــد و حتی 
رنجبــران مدیــرکل روابــط عمومــی صداوســیما گفت: 
»احمدی نژاد می خواهد خودش را تا انتخابات سال 96 بکر 
نگه دارد و آن وقت بیاید یک حرف هایی بزند«. احمدی نژاد 
و یارانش قبل از شــروع اغتشاشــات جنجالی بزرگ با قوه 
قضاییه را کلید زدند اما در نهایت به خانه سکوت برگشتند. 
سکوت به اندازه ای که یک رســانه عربی از در حصر بودن 
احمدی نژاد بنویســد و کار به تکذیب خبر برســد. تکذیب 
شایعه حصر نیز از سوی حلقه اولیه هواداران یعنی مشایی 
و بقایی یا حتــی جوانفکر صورت نگرفت. آنها به ســکوت 
خود ادامه داده و بهمن شــریف زاده، روحانــی نزدیک به 
این جریان  گفــت:» این موضــوع صحت نــدارد. برخی 
دوستان با ایشان در دفتر ولنجک دیدار کردند. ایشان هیچ 
محدودیتی برای برنامه و کارهای شان ندارند و به برنامه های 
روزانه خودشان می رسند.« کانال تلگرامی  دولت بهار نیز با 
انتشار عکسی از احمدی نژاد با توضیح »امشب، نارمک، 
میدان 72«  شایعه ایجاد محدودیت برای او را تکذیب کرد. 
شــریف زاده در گفت وگوی خود با روزنامــه قانون گفته بود 
که سکوت احمدی نژاد به خاطر ناآرامی ها و کشیده شدن 
اعتراضات به خیابان اســت اما برخی از تحلیلگران گمان 
می کنند که اســتراتژی ســکوت آنها بیش از ناآرامی های 
اخیر به انتخابات آتی مربوط است. حاال که انتخابات هنوز 
فرا نرسیده و از انتخابات قبلی و ماجرای ثبت نام بقایی و رای 
دادن احمدی نژاد به او عبور کرده ایم؛ می توان دنبال علل 
دیگری نیز گشت.باید دید که چرا سریال ویدئوهای آنچنانی 
احمدی نژاد پایان یافته و خبری از بســت نشــینی یا زنبیل 
قرمز نیست. این سکوت عجیب و معنادار به نظر می رسد. 
برخی می گویند شــاید این ســکوت به دلیل صحبت های 
مقام معظم رهبری باشد. آنجا که گفتند »کسانی که دیروز 
همه امکانات کشــور در اختیار آنها بود و کســانی که امروز 
همه امکانات مدیریتی کشور را در اختیار دارند، حق ندارند 
نقش اپوزیســیون بازی کنند«. برخی دیگــر می گویند که 
صحبت های فر مانده ســپاه حســاب کار را دستشان داده 
است. آن وقت که سرلشــکر جعفری گفت: »این موضوع 
با فراخوان یکی از سایت هایی صورت گرفت که وابسته به 
شخصی اســت که این روزها زبان به مخالف خوانی نسبت 
به اصل و ارزش های نظام گشوده است. نیروهای امنیتی 
درحال بررسی این مساله هستند و اگر به دخالت این مسئول 
سابق برسند قطعا متناســب با وضعیت و درخواست ناجا با 
او برخورد خواهند کرد.« این گمانــه که احمدی نژادی ها 
از بررسی های مورد اشاره سرلشــکر جعفری محاسباتی در 
ذهنشان شکل گرفته باشد یا اینکه بعد از ضرب االجل تعیین 
کردن ها و... تذکرات محرمانه ای گرفته باشند؛ چندان دور 
از ذهن نیســت اما نمی توان فراموش کرد که احمدی نژاد 
نمونه های زیادی داشــته کــه تو جهی به تذکــرات نکرده 
است.معمای سکوت احمدی نژاد پیچیده تر می شود وقتی 
می شنویم که برخی به رسانه ها توصیه می کنند از او در جلسه 

مجمع تشخیص مصلحت عکس نگیرند. 
اما نامه ای که این روزها توســط 7 نفــر از نزدیکان او 
برای صدور درخواست تجمع خیابانی نوشته شده، می تواند 
جرقه ای باشــد برای بازگشــت احمدی نژاد. این ســکوت 
احتماال به همین زودی ها خواهد شکســت. باید دید این 
بار فرجام تحرکات او چه خواهد بود؛ آیا احمدی نژاد دوباره 

تحمل خواهد شد؟

اســت: »من فکرکنم این دولت اگه شــده چند تا آشــوبگر 
اجیر کنه حتما ایــن کار را می کنه تا تظاهرات ر و به ســمت 
اغتشــاش ببــره و دکتراحمدی نژاد ر و بین مردم سردســته 
آشوبگرا اعالم کنه.... من میگم این کار را نکنید. به صالح 
دکترعزیزمون نیست اونها دنبال حصر دکتر هستند. با اینکار 
بهونه کافی دستشــون میفته. دکتر عزیزتــر از جانمون رو 
حصر می کنند.« هوادار دیگری نیز به احتمال عدم صدور 
مجوز را جدی تر دانسته و نوشته است: »آیا به نظر شما این 
درخواســت موافقت خواهد شــد؟ خیر. بلکه جار می زنند: 
ببینید اشخاصی که پرونده دارند و محکومند تقاضای تجمع 
دارند... خداوند خائنین به مملکت و اســالم عزیز را هرچه 
زودتر از میان بردارد. ان شاءا لله.« روزنامه اعتماد در مطلبی 
در این مورد البته گمانه ای دیگر را هم مطرح کرده بود.  این 
رسانه نوشته بود که احمدی نژادی ها با ارائه این درخواست 
قصد دارند ثابت کنند که در ناآرامی های اخیر نقشی نداشته و 
به روش های توام با خشونت اعتقادی ندارند. در همین راستا 
یکی دیگر از پیام های منتشر شده در کانال دولت بهار از بابت 
ایجاد اغتشاش مجدد ابراز نگرانی کرده و نوشته است: »باید 
مراقب بود در این وضعیت بحرانی که یکسری اغتشاشگر، 
منتظر هر گونه فرصتی برای خرابکاری هستن از این مساله 
سوءاســتفاده نکنن و مخصوصا که اغتشاشات اخیر رو که 
یکســری به دکتر احمدی نژاد ربطش دادن، دوباره از این 
حرکت سوءبرداشــت نکنن، پس بهتره دوستان محتاط تر 
عمل کنند«. یکی دیگر از هــواداران که برگزاری تجمع را 
بسیار عاقالنه و منطقی خوانده نیز نوشته است: »اگر طرف 
مقابل به این درخواست توجهی نکند و بی اعتنایی شود نشانه 
یک ظلم بزرگ و آشــکار به ملت ایران هست. چاره ای جز 
قبول ندارند. در حال حاضر پتانسیلی از طرف مردم در زیر 
خاکستر وجود داره که اگر بی توجهی بشه ممکنه حوادثی 

اتفاق بیفته که پشیمانی های زیادی به بار بیاره.«
برخی نیز معتقد هســتند که احمدی نژادی ها با ارائه 
درخواست مجوز و کارهایی از این قبیل سعی دارند در عرصه 
سیاست باقی مانده و با طرح نام خود برای حضورهای دوباره 
بسترســازی کنند. همان طور که یکی از هواداران شان در 
کانال دولت بهار نوشته است: »چپ و راست دارند می گن 
احمدی نژاد تموم شده و هیچ پایگاه اجتماعی نداره. مطمئن 
باشید با این تجمع مخالفت خواهد شد چون در عمل خالف 
این گفته به همه ثابت خواهد شــد و این اتفاقی نیست که 

خوشایند آقایون باشه.«

  بازگشت مجدد
آیا احمدی نژاد بعد از یک سکوت سنگین دوباره عزم 
بازگشت کرده است؟ آیا نامه ای که هفت رفیق او نوشته اند 
نشــانه ای برای آغاز جنجال هــای تازه اســت؟ اصال چرا 
درخواست مجوز راهپیمایی کرده اســت؟ آیا او می خواهد 
سیاست را به خیابان ها ببرد؟آیا آنچه خواسته تاییدی برای 
گفته های کســانی که می گفتند نشــانه هایی از نقش یک 

مسئول سابق در اغتشاشات دیده شده نیست؟
پاسخ این چرا و سوال های دیگر هر چه باشد همگی 
نشانه هایی اســت از اینکه احمدی نژاد همچنان بر مدلی 
که دنبال می کرده اصرار دارد و همیــن روزها باید در انتظار 
شکسته شدن سکوتش باشــیم ؛ سکوتی سنگین که شاید 

همین روزها شکسته شود.
او سکوت کرده است؛ سکوتی که از بعد از اغتشاشات 

شروع شده و هنوز تمام نشده است.
 ســر و صــدای اعتراضات فرونشســت امــا صدای 
احمدی نــژادی  هنوز در نیامده اســت. این درحالی اســت 
که بســیاری از تحلیلگران ســکوت عجیب فرقه سه نفره 
احمدی نژاد، مشایی و بقایی را تاکتیکی برای بهره برداری 
سیاسی از ناآرامی های اخیر می دانستند. ادامه این سکوت 
اما مشخص می کند که مساله جدی تر از این حرف ها است. 

پروژه محمود احمدی نژاد چیســت؟ برخی برای این 
پرسش یک پاسخ ویژه دارند. می گویند او می خواهد رهبر 

اعتراضات باشد. 
این گزاره وقتی پررنگ تر می شــود کــه رخدادهای 
این چند وقت اخیر را بررســی کنیم. از بســت نشــینی ها و 
سخنرانی های تند و تیز تا سخنان بســیار مهمی که برخی 

مسئوالن در مورد نقش او در ناآرامی های اخیر داشته اند.
حــاال در تازه تریــن تحول محمــو د احمدی نــژاد از 
حواریون خود خواسته برای گرفتن مجوز یک راهپیمایی 

پافشاری کنند. باید در این مورد بحث کرد.

  راز یک درخواست
اسفندیار رحیم مشایی، سیدحسن موسوی، عبدالرضا 
شیخ االسالمی، حمید بقایی، علی ذبیحی، مرتضی تمدن  
و علی اکبر جوانفکر با ارسال نامه ای به وزیر کشور با اشاره به 
ناآرامی های اخیر و بیان اینکه »آزادی تشکیل اجتماعات 
و نقد و اعتراض به سیاست ها و عملکردها و بیان مطالبات 
بحق و قانونی، از حقوق مصرح در قانون اساســی است« 
نوشتند: »اینجانبان بنا داریم که از مردم برای بیان نظرات 
و اعتراض آرام و قانونمند خود به نحوه اداره کشــور توسط 
قوای گوناگون و برخی از سیاست ها و رفتارها به خصوص 
در امور اقتصادی، قضایــی و اجتماعی، دعوت به اجتماع 
نماییم.« درخواســت برگزاری تجمع اعتراضی از ســوی 
احمدی نژادی ها به دالیل مختلف توجه ها را به خود جلب 
کرد. اول اینکه آنها تا دیروز تهدید به افشاگری کرده، وید ئو 
منتشر کرده و بست می نشستند. از همین رو تغییر رویه یکباره 
و قصد آنها برای استفاده از روش های اصولی بیان اعتراض 
بسیار تعجب آور بود. از سوی دیگر این درخواست از سوی 
کسانی مطرح شده است که  8سال در قوه مجریه مسئولیت 
داشــته و اتفاقا به اجابــت چنین درخواســت هایی عادت 
نداشتند. البته خودشان این مساله را قبول ندارند. به همین 
خاطر اســت که مرتضی تمدن اســتاندار تهران در دوران 
احمدی نژاد مدعی اســت اصالح طلبان در حال جوسازی 
علیه آنها هســتند. او در متنی که در کانــال تلگرامی دولت 
بهار منتشر شد، نوشت: » در پاسخ به دروغ پراکنی مدعیان 
اصالح طلبی متذکر می شوم که در زمان مسئولیت بنده در 
استانداری تهران، آقایان موسوی و کروبی از ٢5 خرداد ٨٨ 
تا ١٢ اردیبهشت ٨٩، قریب ٣١ راهپیمایی برگزار کردند. آنها 
نامه خود را به استانداری آوردند و به آنها گفته شد که نامه شما 
فاقد شماره ثبت دبیرخانه اســت و طبق قانون، درخواست 
رسمی باید شماره شــود، بروید رفع نقص کنید و همراه این 
فرم بیاورید. آنهــا رفتند و تا امروز که تصویر نامه را منتشــر 
کرده اند هنوز نقص قانونی نامه را مرتفع نکرده اند و هیچ گاه 
هم مراجعه نکرده اند! اگر در داعیه خود صادق هستند شماره 
و تاریخ ثبت در دبیرخانه استانداری را منتشر کنند! ضمنا به 
بنده و مردم عزیز بفرمایند مجوز آن ٣١ راهپیمایی و تجمع با 
دود و بعضا بدون دود از جمله راهپیمایی ٢5 خرداد ٨٨ و روز 
قدس ٨٨ را چه کسی صادر کرد؟ احتماال از بس زمین گرد 
بوده و چرخیده سرشان گیج رفته و فراموش کرده اند!« پاسخ 
تمدن با پیام های تند کاربران حامی این طیف سیاسی همراه 
بود. پیام هایی که در پی یک فراخوان و نظرسنجی در مورد 
برگزاری تجمع در کانال دولت بهار منتشر می شود.مساله 
قابل توجه اما این است که هدف اصلی احمدی نژادی ها از 
ارائه این درخواست چیست؟ با برگزاری تجمع قصد اثبات 
چه چیزی را دارند و در صورت عدم صــدور مجوز بازی را به 
کجا می کشــانند. برخی تحلیلگران گمان می کنند که آنها 
در هر دو حالت سر و صدا به پا کرده و آشوب ایجاد می کنند. 
احتمال اینکه تجمع مــورد انتظار را به درگیری کشــانده و 
دولت را مســبب درگیری معرفی کنند، وجــود دارد. برخی 
از پیام های کاربران حامی احمدی نژاد نیــز این احتمال را 
تقویت می کند. به عنوان مثال یکی از هواداران آنها نوشته 
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  پرونده های محمود
8 سال سکان قوه مجریه را با انواع حمایت ها به دست 
گرفت اما هر چه گذشت پیامدهای خسارت بار تصمیمات 
خلق الساعه او بیشتر عیان شد؛ با نزدیک شدن به سال های 
آخر ریاستش دیگر فقط تصمیمات او نبود که مشکل ساز 
شده بود بلکه پای تخلفات هم به میان آمد و آنقدر دایره این 
تخلفات گسترده شــد که پس از پایان دولت دهم به اندازه 
همان هشت سال هر روز برگ تازه ای از این تخلفات رو شد و 
حاال همچنان اما و اگرها بر سر رسیدگی به تخلفاتش به قوت 
خود باقی است. محمود احمدی نژاد که این روزها یکه تاز 
حاشیه سازی ها در کشور شده است، یک روز پیام وید ئویی 
می دهد و روز دیگر راه بست نشینی درپیش می گیرد؛ اما هیچ 
گاه حاضر نشد درباره تخلفاتش توضیح دهد و حاال سوال 

اینجاست که پرونده تخلفات احمدی نژاد به کجا رسید؟

  تخلفات احمدی نژاد چه بود؟
»5 پرونده نفتی و 2 پرونده غیرنفتی اســت.« این را 
چند ماه پیش دادستان دیوان محاســبات درباره تخلفات 
احمدی نژاد گفت ؛ جملــه ای که نشــان می دهد ماجرای 
پرونده های رئیس دولت دهم به پایان نرسیده است. البته 
آنچه فیاض شــجاعی به آن اشــاره می کنــد پرونده هایی 
است که در جریان رسیدگی عاقبت بخیر شده و احکامی در 
مورد آنها صادر شــده اســت.هرچند دادســتان دیوان به 
تخلفــات احمدی نژاد اشــاره می کنــد اما بــه گفته عضو 
کمیسیون اصل 90 در مجلس هشتم گویا فیاض شجاعی 
چندان اشــراف کامل به تخلفات نداشــته و تعداد دیگری 
از قانون گریزی هــای احمدی نژاد را ندیده اســت. فاضل 
موسوی در این رابطه به خبرآنالین گفته است: پرونده هایی 
کــه دیــوان محاســبات می گویــد، همه تخلفــات دولت 
احمدی نژاد نیست. دولت نهم و دهم بعد از مجلس هشتم 
هم فعالیتش ادامه داشــت ، بنابراین بخشی از پرونده های 
دیوان محاسبات مربوط به بعد از دوران نمایندگی ما است.

 دیوان محاســبات به همه واقعیاتی که درباره بودجه، 
بانک مرکزی، فروش شــرکت ها و مســائل دیگر وجود دارد 
اشراف الزم را ندارد. هنوز روز آخر دولت احمدی نژاد فراموش 
نشده است. زمانی که مراسم تنفیذ حسن روحانی به عنوان 
رئیس جمهور یازدهم در حال برگزاری بود، محمود احمدی نژاد 
برای تاسیس دانشگاهش به نام دانشگاه ایرانیان ۱6 میلیارد 
از خزانه دولت برداشت کرد.هرچند تعویض نفت خام با بنزین 
و میعانات، سازمان هالل احمر و... مواردی از پرونده هایی 
است که ردپای احمدی نژاد در آن مشاهده می شود و تخلفات 
رئیس دولت نهم و دهم در آنها به اثبات رسیده، اما اینها همه 
ماجرا نیست، چرا که هر روز ابعاد تازه تری از آنچه در سال های 

84 تا 92 در خیابان پاستور اتفاق افتاده است برمال می شود. 
مانند موضوعی که چندی پیش نادر قاضی پور نماینده مردم 
ارومیه عنوان کرد و گفــت: آقایان احمدی نژاد، مشــایی، 
بقایی، رحیمی  و موســوی خانه ایرانیان را در خارج ازکشــور 
تأسیس کرده بودند و آقای شریف زادگان رئیس هیات مدیره، 
حمیدرضا شاکری نیا، احسان آریامحمد، محمدعلی ابراهیم 
و میثم طاهری نیز در این موسسه حضور داشتند. تصرف دیگر 
پرونده آقای بقایی در این رابطه است که ۳00 میلیارد تومان 
به نام خانه ایرانیان برداشت شده است. یعنی از بیت المال به 

حساب خانه ایرانیان پول واریز کرده بودند.

  احکام بدون اجرا
هرچند با پایــان دولت دهم صحبت بر ســر تخلفات 
احمدی نــژاد و رســیدگی بــه پرونده های او همــواره مورد 
بحث بود، اما بعد از ماجرای بست نشینی و افشاگری های 
تلگرامی او، عزم برای مقابله با تخلفات رئیس جمهور سابق 
جدی تر شــد.« تا جایی که دادســتان دیوان محاســبات 
از صدور 7 حکــم قطعی و در حــال اجرا علیــه او خبر داد. 
فیاض شجاعی درباره احکام صادر شــده اینگونه توضیح 
می دهد: »هفت هزار میلیارد  تومان برای واریز غیرقانونی 
به مجتمع های پتروشیمی و ســازمان هدفمندی یارانه ها، 
چهار هزار و ششصد میلیاردتومان  برای تعویض نفت خام با 
بنزین و میعانات دیگر، شانزده میلیارد تومان برای دانشگاه 
ایرانیان، پانزده میلیارد تومان برای  پرونده ســازمان هالل 
احمر و ششــصد میلیارد تومان برای پرونده پتروشــیمی، 
جریمه نقدی برای او درنظر گرفته شــده است.« به گفته 
شــجاعی در برخی موارد مانند موضوع دانشگاه ایرانیان، 
دادستان دیوان محاسبات بالفاصله متوجه موضوع شده و 
 مبلغ را بازگردانده است. او در باره  نقش احمدی نژاد در مورد 
برداشــت های مذکور گفته است: ایشــان دستور مستقیم 
داده  اســت. مثال گردش کار گرفته اند و گفته اند فالن کار 
را نمی توانیم انجام دهیم اما ایشان نوشته: »بسمه تعالی 
اقدام شود!«. البته طبق گفته های شــجاعی اجرای این 
حکم تقریبا منتفی است چون احمدی نژاد به این اندازه مال 
ندارد. او گفته اســت: کل اموال احمدی نژاد به دو میلیارد 
تومان نمی رســد. هرچند این احکام صادر شده، اما سوال 
اینجاست که آیا پشــت این احکام قدرت اجرایی هم وجود 
دارد؟ آن طور که دادستان دیوان محاسبات می گوید، گویا 
تنها راه حلی که برای آن اندیشیده شده »تقسیط« است. 
البته به گفته شــجاعی »این تقســیط نه به معنای کسر از 
حقوق بلکه به این صورت اســت که هرچقــدر بتوانیم از او 
می گیریم. مترصد این هستیم که اگر مالی به او اضافه شود 
حتما کسر کنیم«. او گفته است: »بخشی از این ضرر و زیان 

هم باید از خود شرکت ملی نفت و از منابع آنجا جبران شود. 
بنابراین بخشــی را از محل منابع شــرکت ملی نفت تقسیط 
کرده ایم. »شــجاعی همچنین گفته بود: »عنوان شد که 
او را ممنوع الخروج کنیم اما معموال کسی  را ممنوع الخروج 
می کنند که ممکن اســت مخفیانه برود و از دسترس خارج 
شود اما در این سطح چنین موضوعی منتفی است.  مجلس 
دستش باز است و می تواند در مورد ایشان تصمیم بگیرد.«  
فاضل موسوی عضو کمیسیون اصل 90 مجلس هشتم به 
خبرآنالین می گوید احکام صادره برای احمدی نژاد بیشتر 
از هفت حکم است. موســوی گفت: »طبق اخباری که از 
منابع موثق به من رسیده، ۱۱ حکم قطعی علیه ایشان صادر 
شده است؛ پس بست نشینی فرافکنی و فرار رو به جلو است 
برای مبرا شدن از این اتهامات. تا امروز مکررا از احمدی نژاد 

خواسته شده که پاسخگوی اتهاماتش باشد.«

  پرونده های سرگردان
هرچند از بررســی پرونده هــای احمدی نــژاد در قوه 
قضائیه زیاد سخن به میان می آید و حتی برای برخی از آنها 
احکامی هم صادر شده است، اما به نظر می رسد اینها همه 
آن پرونده هایی نیســت که زمانی در کمیســیون اصل 90 
مجلس بر سر آن بحث بود. وقتی از رئیس کمیسیون اصل 
90 درباره سرنوشت پرونده های رئیس دولت نهم و دهم در 
این کمیسیون ســوال کردیم، اینگونه به خبرآنالین پاسخ 
گفت: »پرونده هایی که احمدی نژاد در کمیسیون اصل 90 
داشت همه به قوه قضائیه ارسال شده است.«داود محمدی 
درباره زمان ارسال این پرونده ها نیز گفت: »این پرونده ها 
که عمدتا در حوزه عدم اجرای قوانین، عدم ابالغ به موقع 
قوانین و عدم تدویــن آئین نامه های قوانین بوده اســت، 
بیشتر از یک ســال اســت که به قوه قضائیه ارسال شده و 
ظاهرا در حال بررسی است ، اما هنوز منتهی به تصمیم نهایی 
نشده اســت. هرچند رئیس کمیســیون اصل 90 می گوید 
همه پرونده ها به قوه قضائیه ارســال شــده است اما حسن 
نوروزی یکــی از اعضای این کمیســیون که خودش یکی 
از شــاکیان احمدی نژاد بود، درباره پرونده های سرگردان 
در کمیســیون اصل 90 گفت: »متاسفانه هنوز به خود من 
پاسخ دقیقی داده نشــده است. او در پاســخ به این سوال 
که آیا هنوز پرونده ای درمورد احمدی نژاد وجود دارد که در 
کمیسیون باشد و به قوه قضائیه ارسال نشده باشد، گفت: 
»قطعا چنین پرونده هایی وجود دارد و خود من ۱6 الی ۱7 
پرونده را درباره احمدی نژاد مطرح کــردم که هنوز به هیچ 
کدام پاسخی داده نشده و فکر می کنم اساسا به قوه قضائیه 
هم ارسال نشد.«نوروزی درباره موضوع این پرونده ها گفت: 
»این پرونده ها درباره تخلفات احمدی نژاد در کیش، بانک 
جهانگردی و.. بوده اســت که ما آنها را با مستندات مطرح 
کردیم، اما الزم اســت پیگیری بیشــتری داشــته باشیم. 
متاسفانه شــرایط به گونه ای رقم خورد که به شخصه کمتر 

توانستم درباره  آن پرونده ها پیگیری کنم.«

  نقشه محمود
برخی می گویند محمود احمدی نژاد می داند که بعد از 
این اتفاقات اخیر و اوضاع اقتصادی کشور، یک پو پولیست 
شانس خوبی برای حضور در آینده سیاسی ایران دارد. او البته 
شاید چندان باتوجه به سازو کار انتخاباتی ایران دیگر چندان 
امیدی به تایید صالحیت نداشــته باشد. همین جاست که 
نگرانی ها جان می گیرد. او چــه برنامه ای دارد؟ می خواهد 
رهبر اعتراضات باشــد؟ می خواهد با افزایش شکاف های 
دولت و ملت بر موج اعتراضات سوار شــود؟ آیا او  پذیرش 
اجتماعــی دارد؟ محمــود احمدی نژاد یک نکتــه مهم را 
فراموش کرده اســت:» گرانی و تورم میــراث احمدی نژاد 
اســت؛ او متهم درجه یک اوضاع امروز است. البته حسن 

روحانی نیز در این مساله سهم کمتر از او ندارد.« 

محمود احمدی نژاد یک نکته مهم را فراموش کرده است:» گرانی 
و تورم میراث احمدی نژاد است؛ او متهم درجه یک اوضاع امروز 

است. البته حسن روحانی نیز در این مساله سهم کمتر از او ندارد.«
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به نظرتــان  دلیــل رفتارهــای متفــاوت آقــای 
احمدی نژاد چیست؟ همین چند هفته پیش بود که 
رفتارهای پر سر و صدایی داشتند و جنجال زیادی 
به پا کردند، اما اکنون ســکوت اختیار کرده اند؛ 
دلیل آن چیست؟ آیا سناریویی را می توان متصور 

بود؟
   نه تنهــا آقــای احمدی نــژاد، هر فــردی که یک 
موضوعی را مکرر دنبال می کند، قطعا یک ســناریو دارد و 
بدون سناریو و بدون مطالعه نیست. مطمئنا یک هدفی را 
دنبال می کند؛ به غیر از آقای احمدی نــژاد، افراد دیگری 
را ســراغ داریم که در نظام هســتند، موضوعاتی را مطرح 
می کننــد و روی آن موضوعات مانور می دهنــد و به نوعی 
به دنبال محقق کردن آن ســناریو یا هدفشــان هستند. در 
این شکی نیست، یعنی هیچ کس بدون مقدمه ورود به یک 
موضوعی نمی کند و در عین حال که ورود به موضوع می کند 
یا نمی کند، اگر دنبال نکند و ادامه ندهد، یک حرکت خاص 
مقطعی است ، ولی وقتی اســتمرار می دهد حرکت خود را، 
نشــان می دهد که به دنبال یک هدف تعریف شــده نسبت 
به موضوعی اســت. ضمن اینکه حاال من عرض می کنم 

که تنها بحثم آقای دکتر احمدی نژاد نیست، افراد دیگری 
هم که شما رصد می کنید، می بینید که بیشتر به دنبال این 
هستند که در عرصه سیاسی کشور تبدیل به یک وزن شوند، 
تبدیل به یک لیدر شوند و حاال این سناریوها یا بحث هایی را 

اطرافیان احمدی نژاد بار او هستند نه یارش
گفت وگوی مثلث با امیررضا واعظ آشتیانی

که مطرح می کنند، فارغ از اینکه چقدر درست است یا چقدر 
اشتباه اســت، ولی در هر صورت برای ماندگاری در فضای 
سیاسی کشور و در عین حال طرح کردن اینکه تفکر دیگری 
هم وجود دارد، ورود انجام می شود و حاال چقدر مورد اقبال 
قرار بگیرند توسط آحاد یا بخشی از جامعه، یا به چه میزان 
مورد اقبال برخی از سیاسیون قرار بگیرند، این بستگی دارد 

به آن سناریویی که تدوین کرده اند.
ارزیابی شما از اینکه دکتر احمدی نژاد در این برهه 
اعتراضات یا اغتشاشات ساکت بودند، چیست؟ 

شما این سکوت شان را چگونه تحلیل می کنید؟
   من فکر می کنم شــاید یکی از دالیل این باشد که 
ایشان ســکوت کرده که احیانا این ماجراها و این اتفاقات 

را منتسب به ایشان نکنند. شاید یکی از دالیل این باشد.
یعنی مصلحتی بوده است؟

   شاید به این دلیل بوده یا به این نتیجه رسیده اند که 
این اتفاقاتی که پیش آمد و این حوادثی که طرح شد، ممکن 
است عده ای منتسب به ایشان کنند. به هر جهت بهانه جویی 
توســط برخی از افراد وجود دارد که هر موضوع بی ربطی را 
ارتباط به فردی دهند. من تحلیلم این است، حاال شاید این 

 محمود احمدی نژاد این بار هیاهو و جنجال را رها 
کرده و سکوت پیشه کرده است؛ سکوتی که می تواند 
آرامش پیش از  توفان باشد. توفانی که فقط خودش 
می تواند آن را به راه بیندازد و بر موج آن ســوار شود. 
اما این بار ســکوت وی  در برهه ای حســاس صورت 
گرفــت. احمدی نــژاد و یارانش درســت در بحبو حه 
اعتراض های مردمی به وضعیت اقتصادی و معیشتی 
خود که نوک پیکان آن دولت و سیاست های اقتصادی 
حسن روحانی را نشــانه می رفت، سکوت اختیار کرد 
و هیچ موضع گیری ای نداشــت. وضعیتی که برخی 
آن را ناشی از سهم – هرچند اندک او- در پیدایش آن 
اعتراض ها  می دانند و موضع انفعالی آن را در راستای 
کاستن از بار انتقادات احتمالی و بعضا برخورد با او در 

پی رخداد چنان حوادثی تبیین می کنند.
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تحلیل من قابل نقد باشد، ولی من خودم تصورم این است که 
اگر ایشان سکوت کرده و چقدر هم خوب کرد ایشان سکوت 
کرد؛ چه بسا امکان داشــت اگر حرف خاصی می زدند، آن 
سرشاخه هایی که خودشــان مســبب بودند، موضوع را به 
سمت آقای احمدی نژاد هدایت می کنند و همه این اتفاقات 
را منتسب به ایشــان کنند. بنابراین من فکر می کنم که اگر 
ایشان سکوتی اختیار کرد، بیشتر از این جهت بود که این 

موضوع را به ایشان منتسب نکنند.
در پاســخ به پرســش اول شما اشــاره کردید که 
دیگرانی هــم بودند مثــل آقای احمدی نــژاد که 
صحبت هایی هــم کرده اند صرفا بــرای اینکه در 
فضای سیاســی بماننــد. به نظر شــما این نظام  
سیاسی و یا این چرخه به کارگیری سیاستمداران 
ما دچار یک نارسایی اســت که هر فردی که یک 
مدت زمانی را عهده دار پستی بوده وقتی می رود 
کنار، به فراموشی سپرده می شود و خودش ناچار 
است مبارزه کند تا به فراموشی سپرده نشود. این 

ایراد را شما از چه می دانید؟ 
   من بارها درباره موضــوع تحزب صحبت کرده ام، 
مواضع من هم روشن اســت. ما تا زمانی که در جامعه مان 
تحزب را جدی نگیریم و احزاب کارآمد و احزابی با برنامه و 
ساختارمند را دنبال نکنیم، همیشه شاهد این پراکندگی های 
رفتاری سیاسی خواهیم بود. چه توســط افراد سیاسی ای 
که در مقام اجرایی بودند یا در مقام قانون گذاری بودند. ما 
همیشه شاهد بودیم که این اتفاقات هســت، برای اینکه 
فراموش نشوند، برای اینکه تئوری های فکری آنها فراموش 
نشود یا احیانا در فضای سیاسی کشور تاثیرگذار بمانند، به 
این صورت ظهور و بروز کرده اند  یــا احیانا افت پیدا کردند 
 یا افول داشــته اند. ولــی وقتی تحزب برنامــه دار، تحزب 
اثرگــذار و تحزبی که برگرفته از نگاه آحاد جامعه نســبت به 
گروه های سیاسی انسجام  یافته داشته باشیم، دیگر شاهد 
چنیــن اتفاقاتی قطعا نخواهیم بود؛ چه بســا امــکان دارد 
سیاستمداران گذشته ما تبدیل به یک تئوریسین هایی شوند 
که بتوانند اثرگذاری خوبی را به واسطه آن تشکل خودشان 
در جامعه داشــته باشند. شــما امروز وقتی نگاه می کنید به 
کشورهای توسعه یافته که دارای احزاب قدرتمند هستند که 
تصمیم سازی می کنند و حتی مردم را تشویق و  ترغیب نسبت 
به نگاه سیاسی خودشــان، چه از نگاه سیاسی، اقتصادی 
فرهنگی می کننــد، شــاکله این تشــکل ها را می بینید که 
افرادی تشکیل داده اند که هر کدام آنها می تواند به لحاظ 
تئوریسینی تاثیر بسیاری را نسبت به آن تشکل داشته باشد 
و آن تشکل هم بر آن بخش از جامعه که طرفدارش هستند 
را می تواند داشته باشد، ولی ما پراکندگی زیاد داریم و برای 
همین است که مردم عادت کرده اند که در انتخابات هیجانی 
وارد شــوند، مردم عادت کرده اند که احیانا در برخی مواقع 
یک تصمیماتی را بگیرند که در آینده هم خودشان پشیمان 
از آن ر أیی که داده اند، شوند. اینها برگرفته از این است که 
ما تحزب مقتدر نداریم که مردم را به سمت و سویی هدایت 
کنند که آن تئوری و آن گفتمانی که به آن عالقه مند هستند را 

دنبال کنند. برای همین ما شاهد هستیم که یک مرتبه موجی 
درست می شود. یک گروهی رای می آورند، بعد در مقطعی 
دیگر یک موج دیگری درســت می شــود، با یــک ادبیات 
دیگری. در حقیقت می توانیم بگوییم که گسستگی فکری 
ایجاد می کنند و این موارد از یک تمرکز و یک شاکله مندی 

در موضوعات سیاسی برخوردار نیست.
فکر می کنید  چقــدر این رفتارهای فــردی که در 
غیاب احزاب، افــراد وارد می شــوند، روی افکار 
عمومی تاثیر دارد و آنها را می تواند با خودش همراه 

کند؟ وزن این نوع حرکت ها چقدر است؟
   روی آقای احمدی نژاد تمرکز نکنیم، کسانی دیگر 
مشــابه احمدی نژاد بوده اند. اینکه بتواننــد یک اثرگذاری 
مثبت داشــته باشــند که منجر به یک اتفاق بزرگ شــوند، 
نبوده، اما بی تاثیر هم نبوده است. یعنی می خواهم بگویم 
تاثیرگذاری اش، تاثیرگذاری فراگیر نیست، تاثیرگذاری ای 
است که محدود اســت، ولی در عین حال چون ما تحزب 
نداریم و ساختارمند با این موضوع برخورد نمی شود، شکل 
جامع و کاملی به خودش نمی گیــرد، مگر اینکه احزابی که 
ایجاد می شود، خیلی فراگیر بتوانند با یک برنامه جلو بروند؛ 
هرچند  من خودم ضمن اینکه اعتقاد دارم که تحزب خیلی 
نقش دارد، ولی  این نگرانی در ذهنم وجود دارد که مردم ما 
 تحزب پذیر نیستند، همین طور که فعاالن سیاسی ما نیستند. 
در عین حال که بنــده دارم می گویم ما باید به این ســمت 
برویم، ولی این انتقاد  هم وارد است. کسانی که در گروه های 
سیاسی  هستند را رصد کنید، یعنی وقتی داخل این گروه ها 
و احزاب سیاسی نیم بندی که ما داریم وارد شوید، می بینید 
که حتی آن افرادی که شــاکله آن حزب هستند، خودشان 
پایبندی به آن باورها ندارند و اگر پایبندی هم باشد، محدود 
هســتند، یعنی این نشــان می دهد ما ایرانی ها یک مقدار 
نسبت به تحزب نگاه مثبت نداریم. حاال دالیلش باید ارزیابی 
شــود که چرا نداریم و قطعا اگر مورد تحلیل قرار بگیرد، به 
نتایج خوبی می رسیم . اگر این کار، کارشناسی انجام شود 
که چرا مردم ایران اقبالی به تحزب نشــان نمی دهند و این 
آسیب شناسی انجام گیرد، از آن زمان حداقل ما پنجاه سال 
وقت نیاز داریم که کار فرهنگی کنیم تا مردم به آن ســمت 
بروند . مردم به گونه ای عمل نکنند که در انتخابشان از چاله 

بیفتند در چاه.
با توجــه به شــناختی که ســال ها پیــش از آقای 
احمدی نژاد داشــتید و در مصاحبــه ای هم گفته 
بودید که آقای احمدی نژاد دچار تغییر شــده اند؛ 
فکر می کنید آینده ایشان چیست و ایشان به چه 
سمتی  می روند و در کدام مرحله متوقف خواهند 

شد  یا حرکت بعدی شان چه خواهد بود؟
   جناب آقای احمدی نژاد افــرادی که با آنها طرف 
مشورت اســت، به اصطالح عامیانه بار ایشــان هستند تا 
یار ایشــان. افراد خوشفکری نیســتند، افرادی نیستند که  
خوراک های فکری که می دهند، باعث می شود ایشان به 
سمت و سویی هدایت شود و دارای یک تئوری ای شود که 
متوسط جامعه بپذیرند. اینکه ما یک قشر محدودی را فکر 
کنیم طرفدارمان هســتند، پس همه چیــز می تواند همان 
باشــد، این فرضیه، فرضیه درستی نیســت. به اصطالح 
مدیریتــی هر فرد موفقــی را بایــد از پنج نفر کنــارش مورد 
ارزیابی قــرار داد. من خــودم تا مدتی پیــش فکر می کنم 
آقای احمدی نژاد خیلی فکور اســت و خیلی باتدبر برخورد 
می کند، ولی االن به این نتیجه رســیده ام که ایشان خیلی 
ســریع و برخالف آن چیزی که تصور می شود، تحت تاثیر 
قرار می گیرد و این تحت تاثیر قرارگرفتن، ایشــان را از آن 
مسیر اثرگذاری که در دولت نهم داشتند، دور کرده و قطعا 
اگر بخواهد همین رویه ای که  پیش گرفته  ادامه پیدا کند، 
من تصور نمی کنم که جایگاه خوبی در آینده سیاسی ایران 

بتوانیم داشته باشیم. 

جناب آقای احمدی نژاد افرادی که با آنها 
طرف مشورت است، به اصطالح عامیانه 
بار ایشان هســتند تا یار ایشــان. افراد 
خوشفکری نیستند، افرادی نیستند که  
خوراک های فکری کــه می دهند، باعث 
می شود ایشان به سمت و سویی هدایت 
شــود و دارای یــک تئوری ای شــود که 

متوسط جامعه بپذیرند
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بحرانبرفی
مدیریت بحران شهرداری تهران که در واقعه زلزله مورد انتقاد شدید قرار گرفت، با یک حادثه دیگر دوباره در صدر اخبار بود. کاربران فضای مجازی با دستمایه های طنز سعی 

کرده اند ضعف مدیریت بحران شهرداری تهران را به نمایش بگذارند و به لزوم تشکیل ستادی برای جلوگیری از غافلگیرشدن مدیریت بحران اشاره کنند.

پایاننجفی؟
آیابرفنسخهشهردارتهرانرامیپیچد
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رئیس شــورای شــهر تهران گفته اســت: »در پی 
بارش برف شــدید اقداماتی در راستای بازگشــایی معابر 
اصلی انجام شــد اما متاســفانه شــهرداری تهران نسبت 
به برف روبی و آماده ســازی کوچــه پس کوچه ها عملکرد 
خوبی نداشــت.« محسن  هاشــمی، رئیس شورای شهر 
تهران نسبت به عملکرد شهرداری تهران برای بازگشایی 
کوچه پس کوچه ها در پی بارش برف انتقاد کرد: »محسن 
هاشمی رفسنجانی در ابتدای چهل و دومین جلسه شورای 
شــهر تهران ضمن تســلیت به مناســبت فرارسیدن دهه 
فاطمیه و ایام شهادت حضرت زهرا )س( اظهار کرد: »از 
خداوند خواستم روز شهادت مظلومه تاریخ پنهان بماند.«

وی با اشــاره به بحران های اخیر در ســطح کشور و 
تهران اظهار کرد: »بعد از بحران های زلزله در کرمانشاه و 
اطراف تهران و حتی بحران نارضایتی شهروندان تهرانی 
شاهد بحران دیگری در ســطح شهر تهران به دلیل بارش 

برف بودیم که باز جامعه تهرانی را غافلگیر کرد.
 از جهتی برف داده خداوندی اســت و باید شکرگزار 
باشیم اما نشان داده شــده که در مشارکت های اجتماعی 
ضعیف شده ایم. سیســتم های برتر خبررسانی من جمله 
صداوسیما و روزنامه ها متاســفانه در جذب مشارکت های 
اجتماعی در چنین بحران هایــی مطلوب عمل نمی کنند، 
به طوری که در دهه های 50 و 60 که بارش برف شدیدتری 
را در تهران شــاهد بوده ایم این مشــارکت وجود داشت، 
ضمن اینکه در امدادرسانی نیز موفق بودیم. در پی بارش 
برف شــدید اقداماتی در راستای بازگشــایی معابر اصلی 
انجام شد اما متاسفانه شهرداری تهران نسبت به برف روبی 
و آماده سازی کوچه پس کوچه ها عملکرد خوبی نداشت. 
در پی بارش برف در تهران 2 تا ۳ هزار نیرو و همچنین 6۳ 
پایگاه برف روبی در سطح شــهر تهران مورد استفاده قرار 
گرفت و شهرداری توانست خیابان های اصلی را با استفاده 
از نمک و شــن بازگشــایی کند اما در کوچه پس کوچه ها 

عملکرد خوبی نداشت و دچار بحران بود.« 
رئیس شورای شهر تهران همچنین به شکسته شدن 
درختان در سطح شهر تهران اشاره کرد و گفت: »در این 
بخش نیز شــاهد شکســتگی درخت ها در پی بارش برف 
بودیم که در همین زمینه خال همکاری بین شــهروندان، 
شــهرداری و دولت وجود داشــت کــه باید ایــن موضوع 
آسیب شناسی و برطرف شــود.« اما محسن هاشمی تنها 
عضو شورای شهر نبود که به این اتفاق انتقاد کرد. مجید 
فراهانی، عضو شــورای شــهر تهران با بیان اینکه نحوه 
خدمات رسانی شهرداری در زمان بارش برف مطلوب نبود 
گفت: »به رغــم پیش بینی های انجام شــده در خصوص 

برف روبی، مدیریت شهری غافلگیر شد.«

  ابراز تاسف عارف از عملکرد شهرداری تهران
در ایــن میــان محمد رضــا عــارف هم بــه صورت 
غیر منتظره ای از محمد علی نجفی انتقاد کرد.« محمدرضا 
عارف رئیس مجمع نمایندگان تهران اظهار کرد: »تاسف 
می خورم از اقدامات شهرداری و استانداری که برای بارش 
متوسط برف، شهر به این وضع درآمده است.« وی افزود: 
»متاســفانه هم اتوبان هــای پایتخت و هــم اتوبان های 
تهران - قم و تهــران - کرج بعــد از بارش بــرف وضعیت 
نابســامانی پیدا کردند و مردم ســاعت ها در این اتوبان ها 
معطل ماندند. ضمنا گله جدی داریم که چرا شــهرداری 
آمادگــی اولیــه را بــرای ســاماندهی معابــر و برف روبی 
نداشــت.« عارف اضافه کرد: »از شــب گذشته تا کنون 
تعداد زیادی درخت بر اثر ســنگینی بارش برف شکســته 
که نشــان می دهد عوامل شــهرداری اقدام به برف روبی 
از درخت ها نکرده اند، ضمن اینکه شن پاشــی در کوچه و 
خیابان های فرعی نیز به شکل مطلوب انجام نشده است. 
به طور جدی موضوع را از طریق اســتانداری و شهرداری 

در بــارش برف نه چندان ســنگین روزهای اخیر نوشــت: 
»بسیاری از مسافران در جاده های کشور  ماندند،  بسیاری 
از آزادراه ها و جاده ها مسدود شد و مهم تر از همه بسیاری از 
آزادراه های ورودی و خروجی تهران با افزایش بارش برف 
و کوالک مسدود شد. انســداد آزادراه هایی نظیر تهران- 
کرج و تهــران- قم به عنــوان اصلی تریــن و پرترددترین 
شریان های جاده های کشور با بارش یک برف، می تواند 
برای مدیریت بحران کشور بســیار نگران کننده باشد. به 
هر حال از روزهای قبل خبر وقوع چنین بارشــی داده شده 
بود و جای تعجب بسیار داشــت که چرا سازمان راهداری 
و حمــل و نقل جاده ای کشــور فکری برای عدم انســداد 
این مسیرها نداشت. همین کم کاری موجب شد راه های 
اصلی ورودی تهران مسدود شود و مسافران بسیاری شب 
تا صبح در بــرف و کوالک در خودروهای خــود در آزادراه 
تهران- کرج محصور شــوند. محورها از دو طرف مسدود 
شده بود و هیچ امکان بازگشایی مسیر و نجات مسافران از 
برف و کوالک در ساعات اولیه وقوع برف وجود نداشت. 
تجهیزات راهداری هم به موقع مستقر نشده بودند، ضمن 
آنکه نمک پاشی چندانی انجام نشده بود و همه اینها بدان 
معناســت که مدیران ما هنوز با موضــوع »زمان طالیی« 
در بحران و حوادث آشــنا نیســتند. در این شرایط عباس 
آخوندی به عنوان وزیر راه و شهرسازی کشور عکس العمل 

چندانی از خود نشان نداد. 
با این روند قطعا به نظر می رسد در بروز شرایط بحرانی 
بزرگ تر این نوع مدیریت ها کارساز نخواهد بود و به فاجعه 
می انجامد. از ســوی دیگر بارش برف  موجب تعطیلی دو 
فرودگاه بزرگ و بین المللی کشور شد، مسافران داخلی و 
خارجی سرگردان شــدند و هیچ پیش بینی ای از وقوع این 
اتفاق و مدیریت آن بین دست اندرکاران صنعت حمل و نقل 
هوایی کشور حس نشد، همچنین با بارش برف و کاهش 
دید افقی، سرعت ســیر قطارها کاهش یافت و مسافران 
قطارها ساعت ها پشــت  ترافیک ورودی ایستگاه راه آهن 
تهران ماندنــد،  البته به دلیل انســداد آزادراه تهران- قم، 
قطار فوق العاده این مسیر توسط راه آهن  راه اندازی شد اما 
این قطار فوق العاده هم سوء مدیریت در آزادراه  تهران- قم 

را رفع نکرد.«

  انتقادهای تند و تیز حامیان سابق
محسن هاشــمی از کســانی اســت که به عملکرد 
شــهرداری تهران در ماجــرای برف و بحــران پس از آن 

انتقاد کرده است.

از زمین و زمــان برای محمد علی نجفــی می بارد نه 
فقط برف؛ بلکه موجی ســنگینی از انتقادهــا، نه فقط از 
سوی مخالفان سیاسی اش که همزمان با انتقادات تند و 
تیز اصالح طلبان. اوضاع چنان شده که حتی محمد رضا 
عارف هم که در بدترین شرایط سکوت را بر هر چیز دیگری 
 ترجیح می دهد نیز لب به اعتراض گشوده و شاید تند ترین 
انتقاد دوران اخیر خــود را به محمد علی نجفی اختصاص 
داده اســت. همه اینها نشــانه هایی اســت برای پر رنگ 
شــدن گمانه هایی که این روزها در محافل سیاسی سینه 
به سینه نقل می شود. گمانه هایی که از تصمیماتی برای 

خداحافظی با محمد علی نجفی حکایت دارد.
 به رغــم هشــدارهای یک هفته گذشــته ســازمان 
هواشناسی مبنی بر بارش برف و کاهش دما در بسیاری از 
نقاط کشور و همچنین پایتخت، اما طی روزهای جمعه و 
شنبه بارش نه چندان سنگین برف موجب فلج شدن حمل 
و نقل در پایتخت و محاصره آن برای اولین بار در سه دهه 
گذشته شد، آن هم تهرانی که قرار است نقطه ثقل پدافند 
غیرعامل و مدیریت بحران در کشــور باشد. از بعد از ظهر 
روز هفتم بهمن ماه بارش برف در پایتخت شــدت گرفت 
و همزمــان با شــدت گرفتن بــارش برف ، بــا بی توجهی 
مسئوالن وزارت راه و شهرســازی و در رأس هرم مدیریتی 
این وزارتخانه عباس آخوندی، مشکالت انواع مدل های 
حمل و نقلــی ما هم شــدت گرفــت تا جایی کــه صدای 
همه مســافران انواع حمل و نقل اعم از جاده ای، ریلی، 
هوایی و... را درآورد، البته انتقادهای فراوانی هم متوجه 
محمد علی نجفی، شــهردار تهران شــد به طــوری که در 
فضای مجازی گفته شد، شهردار در کنار توجهش به جشن 
تولدش وظایف خود در قبال پایتخت و مردم را مورد توجه 
قرار می داد. بسیاری از مردم این نقد را به شهردار داشتند 
که چرا شــهرداری درخت ها را هرس نکرده یا فکری برای 
بازگشایی خیابان ها نکرده است، در عین حال حمل و نقل 
در درون شهر نیز با مشکالت زیادی روبه رو بود و بسیاری 
از مسافران از کمبود شدید وسایل نقلیه غافلگیر شدند، در 
این میان شکسته شــدن درخت ها نیز صدمات زیادی به 

وسایط نقلیه پارک شده کنار خیابان ها زد. 
بــرای اولین بــار در 50 ســال گذشــته پایتخت در 
شــرایطی قرار گرفت که عمال همــه انواع حمــل و نقل 
عمده از طریق جاده، ریــل و هوایی بــرای ورود و خروج 
به آن از کار افتاد و شــهر در محاصره قرار گرفت. در این 
میان خبرگزاری فارس در رابطه بــا ضعف های وزارت راه 
و شهرسازی و ســازمان راهداری در مدیریت حمل و نقل 

تصویری از محمدباقر قالیباف 
در روز برفی تهران
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پیگیری می کنیــم تا ببینیم چــرا به رغــم پیش بینی های 
هواشناسی، شهر بعد از بارش برف فلج شد. انتظار داریم 
عوامل شــهرداری و اســتانداری با فوریت اقدامات الزم 
را برای برگرداندن اســتان و شــهر تهران به وضع طبیعی 

انجام دهند.«

  چالش برف با مدیریت حرف
اگر چالش برف بتواند برخی مدیران پرگو اما  بی عمل 
را کمی متواضع، واقع گرا و منصف کند، دو چندان نعمت 
است. محمد ایمانی فعال رسانه ای در کانال تلگرامی خود 
نوشت: »چالش برف با مدیریت حرف. همین تیتر کفایت 
می کند؛ بدون هیچ شــرح و توضیح اضافه ای. دانه های 
برف به مدیریت حرف می گویند زیاده گویی کردید؛ اندکی 
زبان در کام بگیرید و حرف نزنید. بدون اینکه حرف بزنید، 
خود را نشــان بدهید؛ اگر می توانید. اگر هم نمی توانید، 
الاقل درباره مدیــران قبل از خود به ایــن راحتی بدگویی 
نکنید تا فضای افــکار عمومی را آلوده و مســموم نکرده 
باشــید.« اگر چالش برف بتواند برخی مدیــران پرگو اما 
 بی عمل را کمی متواضع، واقع گرا و منصف کند، دو چندان 

نعمت است.«
اما یادداشت اخیر زیباکالم که خود از مبلغان لیست 
امیــد در انتخابات اخیر شــورای شــهر بــود، قابل توجه 
است.« وی نوشته است: »به همان میزان که تهرانی ها 
از بابت نعمتی که تهران را ســفیدپوش کرد، خوشــحال 
شدند به همان میزان نیز دستگاه عریض و طویل و بزرگ 
شهرداری غافلگیر شــد. این بار نیز باید اذعان داشت که 
شهرداری تهران غافلگیر شد. در عین حال این غافلگیری 
شهرداری قابل توجیه نیســت، چرا که هواشناسی اعالم 
کرده بود کــه از اوایل هفته برف خواهــد آمد و پیش بینی 
هواشناســی این شــرایط را به شهرداری  گوشــزد کرده و 
شــهرداری می بایســت خود را آماده می کرد، امــا به نظر 
می رســد که آمادگی شــهرداری برای رویارویی با برف در 
حداقل ممکن بود. بسیاری از بزرگراه های اطراف تهران 
مسدود شــده بودند. اگر چه خیابان های اصلی قابل رفت 
و آمد بود، اما بســیاری از خیابان های فرعی چه برســد به 
کوچه پس کوچه ها، عمال غیر قابل رفت و آمد شــده بود. 
البته آقای محمدعلی نجفی می توانــد بگوید که این هم 
از بداقبالی من است که سال ها در تهران برف نیامده بود 
و هنوز چند ماه از شــهردار شــدن من نمی گذرد که بارش 
چنین برف ســنگینی بعد از ســال ها تهران را سفیدپوش 
کرد و اسباب شــرمندگی شهردار و شــورای اصالح طلب 
شــهر شــد. در اینجا ســوالی به وجود می آید و آن اینکه 
چگونه اســت در کشــورهای دیگر نزوالت جــوی و تغییر 
آب و هوا، نــه فرودگاه ها را قفــل می کند و نــه جاده ها را 
می بندد؟ نگارنده ســال های زیادی در انگلســتان بوده و 
به رغم مه گســترده که چشم چشــم را نمی دید، فرودگاه 
هیترو لندن همــواره باز و به رغم برف ســنگین، اتوبان ها 
باز و قابل تــردد بودند. امــا نمی دانم که چــرا در میهن ما 
وقتی برف می آید، اتوبان تهران- قم بسته می شود، فالن 
 بزرگراه و جاده مسدود می شود و وضعیتی پیش می آید که

 شاهد بوده ایم.
حتی نکته جالب این اســت که فرودگاه امام خمینی 
کــه علی القاعده باید مجهز ترین فرودگاه کشــور باشــد، 
در همان ســاعات اولیه بارش برف عمال مســدود شد. از 
این رو بد نمی شد که مسئوالن کشور می توانستند در این 
زمینه ها درســی از کشــورهای دیگر بگیرند. در این راستا 
نیازی نیســت که آقای نجفی به خودشان زحمت بدهند و 
ببینند که فرودگاه هیترو لندن چگونــه به خاطر برف یا مه 
هیچ وقت بسته نمی شود؛ ایشــان می تواند راه کوتاه تری 
رفته و به فرودگاه اســتانبول بروند و ببینند که چه می شود 
که حتی بارش برف سنگین نیز موجب بسته شدن فرودگاه 

اســتانبول نمی شــود. این انتظار از مســئوالن هست که 
 قدری از شعارزدگی فاصله بگیرند و خود را بهتر در آینه نگاه 

کنند.«

  احتمال عزل نجفی افزایش یافته است؟!
درست زمانی که مردم شــهر تهران از مناطق باال تا 
پایین شــهر غرق در شادی و خوشــحالی به خاطر نعمت 
بارش برف بودند، برخی دیگر از مســافرین شهری وبین 
شــهری به دلیل عدم توجه مدیران گرفتار شــده و منتظر 
کمک های امــدادی بودند. شــاید هیچ کــس فکرش را 
نمی کرد همین برف زمستانی مقدمه اعتراضات گسترده 
نســبت به عملکرد شــهرداری تهران باشــد تــا جایی که 
حتی روند انتقادات گسترده تر شده و شــائبه کوتاه شدن 
عمر مدیریتی محمد  علی نجفــی را مطرح کند. باتوجه به 
اینکه از هفته گذشته هواشناسی بارها اعالم کرده بود که 
وضعیت هوای تهران در هفته جاری با بارش برف و باران 
همراه بوده ولی هیچ گونه اقدامات پیشــگیرانه ای برای 
مقابله با این پدیده طبیعی در دســتورکار شهرداری تهران 
قرار نگرفته بود و به واقع می توان گفت که شهردار تهران 

غافلگیر شد. 
مدیریت بحران شــهرداری تهران که در واقعه زلزله 
مورد انتقاد شدید قرار گرفت، با یک حادثه دیگر دوباره در 
صدر اخبار بود. کاربران فضای مجازی با دســتمایه های 
طنز ســعی کرده انــد ضعــف مدیریت بحران شــهرداری 
تهران را بــه نمایش بگذارند و به لزوم تشــکیل ســتادی 
 برای جلوگیری از غافلگیرشــدن مدیریت بحران اشــاره

 کنند!!
در مســاله برف شــدید تهران همچون پدیده های 
گذشته، شهردار تهران بزرگترین، به نحوی که نه در حوزه 
اطالع  رســانی و نه ارائه گزارش اســمی از وی نمی توان 
یافت! حضور مکرر محمد علی نجفی در شهر کیش نیز به 

موضوع داغ رسانه ها تبدیل شده و همواره مطرح می شود 
که چرا شهردار تهران باید در اکثر موقعیت های بحرانی و 
حساس در کیش به سر ببرد!! البته این انتقادات مختص 
فضای مجازی نبوده و بســیاری از اصالح طلبان نیز برای 
اولین بار نسبت به عملکرد بسیار ضعیف شهرداری تهران 
در حوزه کمک رسانی به شهروندان و همچنین راهگشایی 

معابر اذعان داشته اند. 
سردرگمی  مردم در مسیرهای مواصالتی، یخ زدگی 
مسیر و عدم شن پاشی های الزم، عدم وجود یک فرمانده 
واحد به منظور ســاماندهی فعالیت ها و...نمونه هایی از 
اعتراضات صورت گرفته بــوده که هنوز هیچ جوابی برای 
آنها داده نشــده است. اگر در گذشــته انتقادات نسبت به 
شهرداری فعلی تهران بیشتر از سوی اصولگرایان مطرح 
می شــده و جریان اصالح طلب در رسانه هایشــان سعی 
در پنهــان کاری و یا توجیــه اقدامات محمــد علی نجفی 
برمی آمدنــد ولــی در وضعیت فعلــی دیگــر از توجیهات 
رسانه ای خبری نیست! خود رسانه ها نیز به منتقدین مبدل 
شده اند و حتی اعضای شورای شهر نیز با شهردار همراهی 
نمی کننــد، چرا که بــه اعتراض مردم نســبت بــه اوضاع 
شهری واقفند! میزان انتقادات نسبت به شهرداری تهران 
به ویژه شــخص شــهردار در حدی باالبوده که می توان 
زمزمه های حضور کوتــاه مدت وی را در مســند مدیریت 
شهری به خوبی شــنید. کمتر از یکســال از مدیریت وی 
نگذشته که شــهرداری تهران تقریبا در همه آزمون های 
پیش رویــش شکســت خورده و هیچ رزومــه قابل دفاعی 
در برابر مردم ارائه نکرده اســت. به نظر می رســد جریان 
اصالحات برای حفظ آبروی خود هم که شده دیگر تن به 
حمایت های سیاسی از شهردار تهران نداده و با عزل وی 
به دنبال نمایشی از شایسته ساالری به مردم باشند. الاقل 
در ظاهر امر عزل نجفی و انتصاب فــردی با قابلیت های 
عملکردی باالتر نه تنها نگاه عمومی شــهروندان تهرانی 
نسبت به شورای شــهر را بهبود می بخشد، بلکه مقبولیت 
اصالح طلبان را در انتخابات های آینــده افزایش خواهد 
داد. طبیعتا جریان عریض و طویل اصالحات، مشروعیت 
و حتی مقبولیت خویش را فدای ناکارآمدی هایی همچون 
شــخص محمدعلی نجفــی نخواهد کــرد و بایــد منتظر 
 تغییرات دیگری در فضای مدیریت شهری در شهرتهران

 باشیم.
این همه در حالی اســت که محمد  علی نجفی ادعا 
می کند شهرداری به او و تیمش نمره ۱8 در ماجرای بحران 

برف داده است. 

توییت های نجفی دستمایه 
طنز در فضای مجازی بود

مســیرهای  در  مــردم  ســردرگمی  
مواصالتــی، یخ زدگی مســیر و عدم 
شن پاشــی های الزم، عدم وجود یک 
فرمانده واحد بــه منظور ســاماندهی 
از  و...نمونه هایــی  فعالیت هــا 
اعتراضات صورت گرفته بوده که هنوز 
هیچ جوابی برای آنها داده نشده است
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آقای نجفی در شورای شهر گزارش 100 روزه داد 
که در آن گزارش یک سری اتهامات  به مدیریت 
شــهری قبل از خودش وارد کرد، وقتی گزارش 
آقای نجفی را مطالعه کردید ارزیابی و تحلیل تان 

چه بود؟
   این تیم کارشناسی که شهرداری برای بررسی کار 
شهرداری انتخاب کرد، کار خوبی است اما یک شرط دارد، 
آن هم اینکه ادوار مختلف شــهرداری را این تیم بررســی 
کند. شورای پنجم از شهردار تهران گزارش عملکرد دوره 
آقای قالیباف را نخواست، بلکه خواست آقای نجفی بگوید 
شــهرداری را در چه وضعی تحویل گرفته است؟ بنابراین 
برای پاسخ باید الزاما بررسی از یک نقطه موثر در شهرداری 
تا زمان حــال مبنا قــرار می گرفت که دامنــه زمانی چنین 
بررســی ای صرفا به دور مدیریت آقــای قالیباف محدود 
نمی شود. صد سال قبل بلدیه در تهران بود اما همه اعتقاد 
دارند مدرن شدن شهر تهران و تحوالت مدیریت شهری 
از دوره آقای کرباســچی شــروع شــد، بنابراین اگر آقای 
شــهردار تهران بخواهد کامل گزارش دهد که شهرداری 
را در چه وضعیتی تحویل گرفته، تهیه این کار مستلزم آن 
است که از نقطه موثر در تحوالت شهرداری تا  امروز ارائه 
گزارش می شــد. نکته دوم اینکه نباید سیاسی نگاه کرد و 
اگر این بررسی به مقابله با هر نوع فساد و سوءاستفاده ای 
هم بینجامد ارزشــمند و عاقالنه اســت. شــاید مهمترین 
بخش این گزارش آنجایی اســت که آقای نجفی تاکید بر 
رعایت قانون و اخالق کرد امــا در همین گزارش معتقدم 
او از مدار اخالق و قانون خارج شــد. اعتقاد دارم بسیاری 
از مسائل و مشکالت تهران ریشه در ادوار قبل از مدیریت 
آقای قالیباف دارد. از زمان تشکیل بلدیه تا  امروز بسیاری 
از مشــکالت مدیریت شــهری خارج از حیطــه اختیارات 
شــهرداری بوده اســت. به عنوان مثال نقش شــهرداری 
در ایجاد حاشیه نشــینی اطراف تهران چیســت؟ مسائل 
اقتصادی کشور، تحوالت کشــور و پدیده های گوناگون 
اقلیمی  موجب مهاجرت و بروز پدیده حاشیه نشــینی شد. 
اگر قرار بود گزارشی ارائه شود که آقای نجفی اعالم کند 
شهرداری را در چه وضعیتی تحویل گرفته است، نباید این 
مســائل نادیده گرفته می شــد و فقط به وضعیت دوره ای 
خاص می پرداخــت . اوج از بین رفتن باغات و بســیاری 
از موضوعات در تهــران مثل بلند مرتبه ســازی ها در دهه 
هفتاد اتفاق افتــاد و در دهه های بعد اســتمرار پیدا کرد. 
جای ذکر این موضوعات در گزارش آقای شــهردار خالی 
بود و نشــان می دهد که گــزارش آقای نجفی، گزارشــی 
جامعی نیست. در شرایطی که ریشــه ایجاد زیرساخت ها 
و بسترهای برخی مفاســد و فرصت طلبی ها در شهرداری 
به ادوار مختلف بر می گردد، بنابراین اگر قرار بود گزارش 
آقای شهردار کارکرد راهنمایی و راهبردی داشته باشد باید 
به این نکات توجه می شد؛ پس الزمه تهیه و تدوین چنین 
گزارشی پرهیز از نگاه سیاسی و صرفا توجه به حل مسائل 
بود اما متأســفانه این گزارش بیشتر به جای آنکه از لحاظ 
کارشناسی مســائل را در شهرداری شــرح دهد، گزارشی 
سیاسی است. یک مدیر شــهرداری اعالم کرد: »فقط از 
ما در طول این مدت گزارش می خواهند، آن هم گزارشی 
که خود آنها به ما می گویند چه بنویســیم، نــه آنکه ما نظر 
کارشناسی خود را بیان نکنیم. می گویند از گزارش تان باید 
چنین نتیجه ای در بیاید.«  واقعا از نوشتن چنین گزارشی 
انتظار داریــم نتایج درســتی در آید؟ معتقــدم همین تیم 
کارشناسی که از نخبگان و کارشناســان بودند بهتر است 
بررسی دقیقی از دوره های مختلف شهرداری انجام دهند. 
به دلیل اینکه بعد از دوران دفاع مقدس تهران به ســمت 
پیشرفت و مدرن شــدن حرکت کرد و بررسی ها هم نشان 

شهرداریغافلگیرشد
گفتوگوبامرتضیطالیی

امید کرمانی ها
خبرنگار
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برادر بزرگوار من آقای دکتر نجفی، شهردار محترم 
تهران خودش عضو شورای شهر سوم بود، همان دوره 
به آقای دکتر قالیباف برای شهردار شدن رای داد . آقای 
دکتر نجفی بگوید در شش سال حضور در شورای شهر 
چه تذکراتی به شهردار داد و حرف های امروزش را به 
تذکرات آن روزش مستند کند

آلودگی هوا نسبت به دوره مشابه سال های قبل بیشتر بود، 
یک نفر صدایش در نیامد. اگر واقعا می خواهند منصفانه 
و  بیطرفانه عمل کننــد، همه جوانب را گــزارش کنند. در 
دوره قبل اگر یک مأمور شــهرداری با دستفروشــی درگیر 
می شــد، در بوق و کرنا می کردند حاال چــه اتفاقی افتاده 
اســت؟ چرا این رفتارهای دوگانه انجام می شود؟ به نظرم 
این نوع گزارش دادن ها و برخورد کردن ها با موضوع راه به 
جایی نمی برد. برادر بزرگوار من آقای دکتر نجفی، شهردار 
محترم تهران خودش عضو شورای شهر سوم بود، همان 
دوره به آقای دکتر قالیباف برای شــهردار شدن رای داد . 
آقای دکتر نجفی بگوید در شش ســال حضور در شورای 
شــهر چه تذکراتی به شــهردار داد و حرف های امروزش 
را به تذکرات آن روزش مســتند کند و بگویــد »در دوره 6 
سال عضویتم در شورای شــهر تهران این تعداد اخطار یا 
گزارش را درباره مفاسد و تخلفات به شهردار تهران دادم و 
اینها اسنادی است که نشان می دهد من امروز یک رفتار 
 بیطرفانــه کردم.« اما در ســوابق 6 ســال عضویت آقای 
نجفی در شــورای شــهر ســوم چنین موضوعی مشاهده 
نمی شــود. آن دوره من هم در شورای شــهر بودم و آقای 
نجفی را یک انسان آگاه،  باهوش و پاکدست می دانم. من 
آقای نجفی را یک مدیر سالم و سالمت می دانم. من آقای 
نجفی را کامال  تایید می کنم. از نزدیک با او در شورای شهر 
بودم اما متأسفانه آنقدر مسائل سیاسی و سیاست بازی در 
کشور ما اوج گرفته که مردم هم قربانی این سیاسی کاری 
و سیاســی بازی ها می شــوند، هیچ چیزی که در آن نشان 
از امید به فردای بهتر باشــد در گزارش آقای نجفی برای 

مردم نبود. 
در ارتباطاتی که با مردم داشتید، واکنش مردم را 

به گزارش چطور دیدید؟
   بــه هر حال برای یک ســری افراد ابهام اســت. 

می دهد که سنگ بنای بسیاری از اشکاالت در تصمیمات 
نادرســت ایــن ادوار نهفته بــوده. با ایــن روش اگر ورود 
پیدا کنند تحلیل منصفانه تری را می توانیم از مشــکالت 

شهرداری تهران داشته باشیم.
 نکته دیگری که به اعتقاد من حائز اهمیت اســت و 
این گزارش را از مدار کارشناســانه دور می کند، این است 
که ســوابق آقــای نجفی نشــان می دهد، او بیشــتر یک 
دولتمرد است و بخش اعظم از دوران مدیریتی خود را در 
مسئولیت های مهم و موثر دولتی بوده است، بنابراین او با 
این سوابقی که دارد انتظار بود که بخش مهمی  از گزارش 
خود را به نوع تعامالت دولت و شهرداری در ادوار مختلف 
به ویژه در دوره دولت نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم بپردازد 
تا میــزان بدهی های دولت به شــهرداری، عــدم اجرای 
تعهدات دولت به شهرداری و عدم اجرای قوانین مصوب 
مجلس مربوط به شهرداری مثل قانون برنامه توسعه سوم 
و واگذاری اختیارات به شهرداری تا مصوبه پرداخت اعتبار 
از محــل صندوق ذخیــره ارزی برای توســعه حمل و نقل 
شهری مشخص شــود. آقای نجفی اخیرا گفت: »دولت 
هنوز پول بلیت مترو را نداده است« اما در گزارش مطلقا به 
این موضوع پرداخته نشد و نبود این بخش پراهمیت سبب 
شد که گزارش جامعیت الزم را نداشــته باشد و این شائبه 
برای انســان های ناظر به وجود می آید کــه این گزارش و 
رفتارهای این گونه محملی بــرای از بین بردن ضعف ها و 
کاستی های دولت نسبت به شهرداری در سال های اخیر 
اســت. نکته دیگر که نشــان می دهد این گزارش از مدار 
کارشناســی خارج اســت، برگشــت به حوزه منابع انسانی 
اســت. من البته خودم در دوره ای که در شــورای شــهر 
بودم مکر را عرض کردم و االن هم عرض می کنم تخلف 
متأسفانه در شهرداری هست و کسی نمی تواند منکر وجود 
تخلف در شــهرداری باشــد اما این نمونه که آقای نجفی 
گفت »در مدت کوتاهــی ۱۳ هزار نفر جذب شــهرداری 
شــد«، خیر، این طور نیســت. ما به عنوان کسانی که در 
شورای شهر چهارم بودیم و خبر داریم، موضوع از این قرار 
است که نیروهای شــرکت های پیمانکاری شهرداری در 
قالب  هادیان شهر ســازماندهی شدند. شورای چهارم هم 
کامال در جریان این کار بود. حاال ممکن است چند نفری به 
 عنوان مثال صفر کیلومتر وارد شده باشند،  بروند با آن افراد 
برخورد کنند اما اینکه می گوینــد »۱۳ هزار نفر نیرو  جذب 
شهرداری شــدند« حرف صحیحی نیست . این نیروها در 
ادوار مختلف در شــهرداری زحمت کشیدند و کار کردند، 
بنابراین  این نوع برخورد با آنها، اعتمــاد به نفس و امید به 
امنیت شــغلی را از کارکنان شــهرداری می گیرد. من فکر 
می کنم روند شــفافیت و گزارش دهی و گزارش گیری اگر 
بدون در نظر گرفتن منافع فردی و گروهی در شــهرداری 
دنبال شود، امر پسندیده و قابل تقدیری است اما اگر شیوه 
گزارش دادن این باشــد، هیچ مدل کارشناسی نمی تواند 
بپذیرد که فقط یک دوره ۱2 ســاله مبنای تدوین گزارش 
قرار گیرد، آیا شــهردار قبلی تهران نباید بگوید شهرداری 
را در چــه وضعیتــی تحویل گرفتــه اســت  و همین طور 
شهرداران قبل تر ؟ این دوره ها پیوستگی با هم دارند. هر 
انســان منصف و کارشــناس ابتدایی هم می فهمد وقتی 
گزارش مربوط به دوره خاصی از شــهرداری است و بدون 
آنکه مراجع ذی صالح و قانونی درباره آن اظهارنظر کنند، 
آن را در فضای رسانه ای منتشر می کنند، این کار با هدف 
زیرسوال بردن گذشته است. به نظر می رسد که این رفتار 
غیرمنصفانه و غیراخالقی است که متأسفانه در جامعه ما 
رایج است. ما معتقدیم هر کسی تخلف کرده و دچار فساد 
مالی بوده، باید بــا او با قاطعیت برخورد شــود . این حرف 
االن ما نیســت و قبال هم گفتیم. همین روزهای گذشته 
در منطقه ۱8 هنگام اجرای عملیات یک نفر کشــته شد، 
صدای یک نفــر در نیامد. همین امســال میزان روزهایی 

من در پیامک های خودم دارم عزیزی ســوال کرده »این 
گزارش درست اســت یا خیر؟ ما باالخره گذشــته را قبول 
داشتیم، لطفا برای ما رفع ابهام شود.« واقعا برای عده ای 
ابهام بــه وجود آمد ولی اگــر نگاه کارشناســی به موضوع 
داشتند و با نگاه کارشناسی موضوعات را بررسی می کردند 
این طور نمی شــد. مگر می شــود برای مشخص شــدن 
وضعیت یک سازمان و تشــکیالت فقط دوره خاص آن را 
بررسی کنند و بگویند شهرداری این قدر بدهی دارد؟ آیا در 
۱2 گذشته این مقدار بدهی به وجود آمده است؟ مشخص 
می کردند از ایــن میزان بدهی شــهرداری، این مقدارش 
بــرای دوره کرباســچی، ایــن دوره مقدارش بــرای دوره 
آقای ملک مدنی و الویری، این مقدارش برای دوره آقای 
احمدی نژاد و این مقدارش برای دوره آقای قالیباف است. 
این می شود گزارش منصفانه. در مجموع احساس می کنم 
این گــزارش در جمع بازخــورد مثبتی برای هیــچ کدام از 
طرفین نداشت، حتی برای دوستانی که در حال حاضر در 
شورا و شهرداری هستند این گزارش آورده ای نداشت چون 
بیشتر نوعی فرار به جلو بود تا توجیه کنند که چرا نمی توانند 
کاری انجام دهند. برای همین زحمات کشــیده شــده در 
گذشــته را  زیر ســوال بردند در حالی که ما می گوییم  اگر 
فســاد و تخلفی بود برخورد کنند اما زحمات و تالش های 
صورت گرفته را هم به مردم بگویند که مردم ناامید نشوند .
می گویند سالی که نکوست از بهارش پیدا است، 
باتوجه به اینکه شما خودتان گفتید آقای نجفی را 
می شناسید و امروز نیز این گزارش را از او شاهد 
بودید، به نظر شما با این رویکرد و این مشی، او 
در پایان دوره مســئولیتش کارنامه قابل ارائه ای 

خواهد داشت؟
   ما بچه های انقالب هستیم و در برابر عدم رعایت 
قانون و تخلفاتی که در انتخابات شــورا صورت گرفت به 
خاطر انقالب و نظام سکوت کردیم و حرفی نزدیم بنابراین 
ما از همان زمان یک جمله ای گفتیم، آرزو می کنیم شورای 
شهر پنجم و شــهردار آینده تهران موفق باشند و هنوز در 
این فضای آرزو به ســر می بریم. بدون شــک هر کمکی 
از دست ما بر آید که شورای پنجم و شهردار تهران موفق 
باشد قطعا مضایقه نخواهیم کرد. اگر فردا از من بخواهند 
تا تجارب ۱0 سال گذشته را در اختیارشان بگذارم، با جان 
و دل انجام می دهم چون معتقدم در حال حاضر شــورای 
پنجم و شهردارش مستقر است و هر نوع کمکی که نتیجه 
آن موفقیت و پیشرفت مدیریت شهری باشد به نفع مردم 
و کشور اســت و ما نباید در این راه کوتاهی کنیم. بنابراین 

مرتضی طالیی معتقد است: »کسانی که در حال 
حاضر در شورا و شهرداری هستند بیشتر نوعی فرار 
به جلو دارند، گذشــته را زیر ســوال می برند تا توجیه 
کنند که چرا امــروز نمی توانند کاری انجــام دهند.« 
نایب رئیس شورای شــهر چهارم تهران یادآور شد: 
»متأســفانه آن قدر مسائل سیاســی و سیاست بازی 
در کشــور ما اوج گرفتــه که مــردم هــم قربانی این 
سیاسی کاری و سیاسی بازی ها می شوند  و هیچ چیزی 
که در آن نشــان از امید به فردای بهتر باشــد، به آنها 

ارائه نمی شود.«
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آرزو می کنیم دوستان وقت شان را صرف این کنند که چه 
کاری انجام دهند تا به نفع شهر و شهروندان باشد و سعی 
کنند خودشان را از فضای مسائل سیاسی دور کنند. به هر 
حال گزارشــی داده شده و مســیری برای پیگیری هایش 
در سیســتم قوه قضائیه باز شــد. اجازه دهند قوه قضائیه 
رســیدگی کند اگر کسی تخلف و فســادی مرتکب شده با 

او برخورد کنند. 
اگــر نخواهنــد مشــی خــود را عــوض کننــد و 
گزارش های بعدی را هم با همین سبک و سیاق 
تدویــن و اعــالم کنند به نظر شــما چــه اتفاقی 

می افتد؟
   ادامه این مســیر از نظر نگاه و جریان سیاسی به 

نفع دوستان نخواهد بود.
برخی می گویند آقای نجفی این گزارش را داد تا 
از فشــار انتقادهایی که اصالح طلبان به او وارد 

می کردند خود را خارج کند، نظر شما چیست؟
   اظهارنظرها و تحلیل هــای گوناگون  و متعددی 
این روزها مطرح شد. برخی معتقدند از آقای نجفی هرگز 
انتظار نمی رفت چنین گزارشی به این سبک و سیاق ارائه 
دهد و این گزارش به نظر می رسد یا خواست آقای نجفی 
نیســت یا اگر آقای نجفی داد برای آن بود که به سیم آخر 
بزند، بنابراین این تحلیل هــا و اظهارنظرها وجود دارد. در 
مجموع آرزوی ما این اســت و امیدواریم دوستان فارغ از 
این حاشیه ها و این مسائل بتوانند کاری برای شهر تهران 

انجام دهند.
شما گفتید برخی معتقدند که آقای نجفی با طرح 
این گزارش می خواست به سیم آخر بزند، منظور 

از این تعبیر چیست؟
   یعنی فرار رو به جلو کند.

انتقــاد اصالح طلبــان بــه احمدی نــژاد این بود 
که بــه دیگــران اتهام زنی می کند تا مســئولیت 
پاســخگویی را از روی خود بردارد، فکر می کنید 
کسانی که منتقد رویکردهای آقای احمدی نژاد 
بودند وقتی به این روش تأسی می کنند، چطور 

می شود درباره آنها قضاوت کرد؟
   متأســفانه این روش در کشور نهادینه شده است 
که  اغلب مدیران ما در جاهای مختلف که مستقر می شوند 
گویی وظیفــه خود می دانند کــه دائم بروند گذشــته را به 
چالش بکشند و این از نظر شــرع، قانون و عرف سیاسی 
فرار به جلو محســوب می شود. کســی که در کار توانمند 
است و برنامه دارد و آمده به مردم و کشور خدمت کند، هر جا 

مستقر و مشغول شــد بدون اینکه وقتش را صرف مسائل 
دیگر کند و به مسائل گذشته وارد شود و به آن مسائل دامن 
بزند، می ایســتد و کار می کند و با کار کردن خودش اثبات 
می کند که مدیریت قبل بد کار کرده است. در واقع بهترین 
مدلی که آقای دکتر نجفی می تواند کار آمدی، توانمندی، 
تعهد و مدیریت خــودش را برای بهبود شــرایط زندگی در 
تهران نشان دهد عملکرد او است نه حرف ها یش. بهترین 
نوع نشان دادن توانایی ها و معرفی کارآمدی آن است که 
قضاوت را به عهده مردم بگذارند. اگر در دوره گذشته در 
برخورد مأموران شهرداری با سدمعبران ناراضی بودیم حاال 
که دکتر نجفی آمد نشان دهیم دیگر چنین وضعیتی وجود 
ندارد اما قبال ناراضی بودند چون مأموران شــهرداری سد 
معبرکنندگان را کتک می زدند اما االن می روند دیوار را روی 
سر طرف خراب می کنند و او را می کشند بعد هم می گویند 
ما نمی دانستیم کسی پشت دیوار است.  مردم که قضاوت 

خوبی در این وضعیت نمی کنند.
واکنش  تیم مدیریتی آقــای قالیباف به گزارش 

آقای نجفی را چطور ارزیابی می کنید؟
   من هنوز توضیح جامعی را از طرف مدیران آقای 

قالیباف ندیدم.
 آنها ســعه صدر  باالیی  در مقابل ایــن گزارش از 
خود نشــان دادند، آیا چنین برخــوردی را انتظار 

داشتید؟
   معتقــدم باید این صحبت ها پاســخ داده شــود، 
باالخره نمی توانیم بگوییم عــده ای این حرف ها را بزنند و 
ما سعه صدر به خرج دهیم و پاســخ ندهیم. آقای قالیباف 
در پایــان دوره چهارم شــورای شــهر آمد، گــزارش داد و 
کتابی تهیه کرد، آن سند در شــهرداری است. او مثال در 
زمینه بدهی ها رقمی  را اعــالم کرد، حاال آقایان می گویند 
میزان بدهی ها رقم دیگری است. البته ما می دانیم چطور 
محاسبه کردند. این بدهی ها که االن محاسبه کردند هزینه 
تمام پروژه های نیمه تمامی  است که تا پنج سال آینده تمام 
می شــود. حاال باید توضیح دهند کــه افکارعمومی بداند 

مدیریت گذشته کارش را درست انجام داده است.
با توجــه به برفــی کــه آمد، جــای خالــی آقای 
قالیباف در مدیریت شهری خیلی احساس شد 
و تهرانی هــا گالیه هــای زیادی از نــوع عملکرد 
مجموعه شــهرداری داشــتند، ارزیابی شما چه 

بود؟
   من همــان روزهای اولــی که هنوز دوســتان در 
شــورای شــهر و شــهرداری شــروع به کار نکرده بودند و 

کارنامه ای برای ارائه نداشتند، به واســطه شناختی که از 
توانمندی های آقای قالیباف ســراغ داشــتم، گفتم دوره 
مدیریتی آقای قالیباف هرگز تکرار نخواهد شــد. حاال اگر 
ایراد و اشکالی هم در جایی وجود داشت، هیچ کس منکر 
آن نیست . همواره هم گفتیم اگر تخلفی است،  بنابر ضوابط 
و قوانین با متخلف برخورد شود. معتقدم مدیریت توانمند 
و کارآمد مدیریتی اســت که از 4 صبح تا آخر شــب یکسره 
در میدان عملیات باالســر نیرو حضور دارد و نقطه به نقطه 
کار را دنبال می کند، طبیعی اســت که این مدیریت خیلی 
باید وقت بگذارد، انگیزه داشــته باشد تا کارها به سرانجام 
برسند. آقای قالیباف چنین روحیه ای داشت. حاال از این 
نکته بگذریم، به دوســتان توصیه می کنم به جای اظهار 
فضل و صرف وقت شان برای پرداختن به مسائل گذشته، 
با کارنامه عملکردی نشــان دهند نســبت به گذشته خیلی 
بهتر کار می کنند. در واقع با کارکرد، گذشــته را زیر سوال 
ببرند نه با اظهارنظر. نمونــه اش همین برفی بود که بارید. 
حاال من نمی خواهم یکجانبه بــه آن نگاه کنم. دو ایراد به 
نحوه برخورد با واقعه بارش برف وجود داشت که جای تامل 
دارد. نکته اول این بود که متأسفانه موضوع غافلگیری  در 
کشور ما رویه شــده و این موضوع تنها به شهرداری تهران 
ربط ندارد، در سطح کشــور و دولت نیز به چشم می خورد. 
با وجود تمام پیشــرفت های صورت گرفته مــا می توانیم 
پیش بینی کنیم در ریزش نزوالت آســمانی چه شــرایطی 
وجود دارد، لکن ســرانجام غافلگیر می شــویم. در حالی 
که وقتی روشن می شود بارشی در راه است، ابتدایی ترین 
و اصلی ترین کاری که می تواند صورت گیرد تا مشکالت 
بعدی جلوگیری شود  آن اســت که همزمان با شروع بارش 
برف، کار شن پاشــی و نمک پاشــی معابر و جاده ها انجام 
شود تا برف به زمین نچســبد و منجر به یخبندان و مسائل 
بعدی نشــود. با این توضیح، آن نقاطی که عزیزان موفق 
بودند یعنی شن پاشی و نمک پاشی بهنگام قبل از نشستن 
برف کردند، مشکالت کمتر بود اما در معابری که این کار را 
نتوانستند انجام دهند و برف روی زمین نشست مشکالت 
بعدی هم به خودی خود به وجود آمد، همانطور که در محور 
کرج-تهران و محور قم-تهران مشاهده کردیم، این اتفاق 
افتاد. در بزرگراه شهید بابایی تهران نیز سه ساعت مردم در 
برف گیر کردند. در مجموع در جاهایی که مساله غافلگیری 
باعث شــد اقدام بهنگام برای شن پاشــی و نمک پاشی در 
معابر انجام نگیرد، شاهد هســتیم بعد از دو  روز هنوز روی 
زمین برف نشسته و یخبندان است و مردم به سختی عبور 
می کنند. نکته دیگری هم که باز جای تامل دارد این است 
که سامانه بارشی از هر  محوری که به شهر تهران وارد شود، 
بارش بیشتری در آن محور اتفاق می افتد. ورود سامانه اخیر 
از غرب و شمال غرب بود و بعد به سمت محور جنوب رفت، 
بنابراین منطقه ۱ و منطقه 2 تهران و محور جنوب بیشترین 
مشکل را بر اثر بارش ها داشتند. اگر این پیش بینی می شد 
که ورود ســامانه برفی از محور غرب و شمال غرب همراه 
با ریزش بیشتری اســت و منابع و امکاناتی در این محورها 
به کار گرفته می شد این مساله می توانست کمک کند که 
دوســتان غافلگیر نشــوند و به موقع کار خودشان را انجام 
دهند. به نظــرم این یکــی دو نکته مقداری موجب شــد، 
آن گونه که انتظار می رفت  ما نتوانیم به خوبی از آن امکانات 
اســتفاده کنیم. البته نبایــد منکر زحمــات و تالش هایی 
بود که کارگران شــهرداری انجام دادند و کماکان در حال 
انجام هستند. بر اثر این برف خیلی سرشاخه های درختان 
شکسته شد  و کارگران عزیز شهرداری مشغول جمع آوری 
این سرشــاخه ها بودند. در مجموع می توان گفت در عین 
حال که بدنــه کاری و نیروی کارگری شــهرداری کارش را 
خوب انجام داد اما اگر در سطح مدیریتی این دو نکته ای  
که گفتم بیشــتر مورد توجه قرار می گرفت شاید مشکالت 

کمتری را داشتیم. 

معتقدم باید این صحبت ها پاسخ داده شود، 
باالخره نمی توانیم بگوییم عده ای این حرف ها 

را بزنند و ما سعه صدر به خرج دهیم و پاسخ 
ندهیم. آقای قالیباف در پایان دوره چهارم 

شورای شهر آمد، گزارش داد و کتابی تهیه 
کرد، آن سند در شهرداری است

ت
س
سیا
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استان هرمزگان -كتابخانه عمومي شرفا  شرفایی جناح
كتابخانه عمومي شرفا شرفایی جناح در سال 82 به همت مرحوم شرفاشرفایی احداث شد و در حال حاضر 
به عنوان بزرگترین كتابخانه عمومی هرمزگان و چشم فرهنگی منطقه شناخته مي شود.  این كتابخانه با 
زیربناي 1140 متر مربع به بخش هاي مخزن، نشریات، كودك و نوجوان، مرجع، هرمزگان شناسي، كتب 
كمک درسي، موزه مرحوم شرفایی، بخش خانواده و سبک زندگی مجهز است و بیش از سی و چهارهزار 

جلد كتاب ارزشمند كم یاب  و  تعداد زیادی نشریه و مجله را در خود جای داده است.
گفتني است، جناج ، شهری در 2۵0 كیلومتری غرب بندرعباس و از توابع شهرستان بستک،  خاستگاه ادبا 
و بز رگان بسیاري بوده است. عالقمندان براي استفاده از این كتابخانه مي توانند به خیابان فرهنگ، جنب 

اداره آموزش و پرورش منطقه جناح مراجعه كنند.

سي
شنا
خانه

كتاب

پيشنهادكتاب

اب
نكت

رتو
كا

طرح:عمادصالحي،تهران

.......................................... جوان ترین رهبر نام كتاب
نویسنده........................................ نادره عزیزی نیک
......................... مركز اسناد انقالب اسالمی انتشارات
......................................... 228 صفحه تعداد صفحات

به همت کتابداران ســرپل ذهاب، از هشــتم دی ماه بخش کودک 
کتابخانه عمومی رسالت در کانکس مســتقر در محوطه کتابخانه 

فعالیت خود را از سر گرفت.
به همین مناسبت برنامه هایی مفرح و متنوع ازجمله مسابقه نقاشی، 
کاردستی، قصه گویی، بازی و سرگرمی برای کودکان اجرا شد. نظر 
به استقبال کودکان منطقه، زین پس به منظور ایجاد روحیه نشاط 
در میان کودکان زلزله زده فعالیت های این بخش به صورت هفتگی 

برگزار خواهد شد. همچنین به دنبال تعامل با مدارس شهرستان، 
برگزاري نشســت های ماهانه کتاب خوان مدرســه ای نیز به زودی 

آغاز خواهد شد.
شایان ذکر است، پس از تعطیلی کتابخانه های عمومی شهرستان های 
ثالث باباجانی، ســرپل ذهاب و قصر شــیرین در زلزلــه اخیر، با 
هماهنگی های انجام شــده، در آذرماه ســال جاری کتابخانه های 

عمومی سیار در این شهرستان ها دایر شده است.

احياي بخش کودك کتابخانه 
عمومی رسالت سرپل ذهاب 

در کانکس

خبرويژه

براي مشاهده آخرین اخبار 
نهاد كتابخانه هاي عمومي 

كشور مي توانید توسط گوشي 
تلفن همراه خود از رمزینه هاي 

روبه رو عكس بگیرید

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

ی  مه ا هبــر« سرگذشــت نا یــن ر ن تر ا »جو
داستانی از دوران زندگی »سید مجتبی نواب 
صفوی« فرزند ســید جواد میرلوحی است که 
شــهرت نواب صفوی را از مــادر بزرگوارش 
گرفــت. این کتــاب بــا بیانی شــیوا و زبانی 
بعاد اجتماعی، سیاســی و مذهبی  ســلیس ا
زندگی کوتاه این مبارز شــهید را بر اســاس 
مصاحبه با خانواده شــهید و تحقیق و تفحص 

یت می کند. ر روا بسیا

اگر مایلید در آستانه شــصت ودومین سالروز 
شــهادت شــهید نواب صفــوی )۷۲ دی ماه 
۴۳۳۱( بــا زندگــی و مجاهدت هــای رهبر 
ئیان اســالم آشنا  یثارگر جمعیت فدا مؤثر و ا
شــوید و هم زمان مطالعه دلپذیــر یک کتاب 
جــّذاب را تجربــه کنید کتــاب »جوان ترین 
رهبر« از فهرســت کتاب خــوان دی ماه نهاد 
کتابخانه های عمومی کشــور انتخاب مناسبی 

خواهد بود.



سرمایهگذاریبیانتهابرتوافقهستهای؟
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا مذاکرات  فشرده ای را با تروییکای اروپایی بر سر  
نقض برجام و تغییر توافق هسته ای آغاز کرده است. در چنین شرایطی احتمال برهم خوردن توافق 
هسته ای بیش از پیش متصور خواهد بود. ســوال اصلی اینجاست که دولت دوازدهم، در مواجهه با 
این پدیده چه سناریوهایی را طراحی کرده و آیا اساسا احتمال لغو برجام از سوی دولتمردان ما جدی 

گرفته شده است ؟ سیاستخارجی

دفرمــهکردنبرجام
امیددولتامیدبهبرجامناامیدمیشود؟

تیتریک

ی
تخارج

س
سیا
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تقابلعلنیپاریسباتوافقهستهای
پارادوکسرفتاریهدایتشده
درکاخالیزه

تشکیلجبههضدبرجام
درغربواسرائیل

همپیمانینتانیاهو،آمریکاواروپا

اعتمادبهاروپا
قطعااشتباهاست

گفتوگوباجوادمنصوری

 دونالد  ترامپ، رئیس جمهــور ایاالت متحده آمریکا 
همچنان در تقابل با توافق هسته ای با ایران خیز برداشته 
است.  ترامپ ضمن تعلیق 4 ماهه تحریم های هسته ای 
ایران،  بــه کنگره و  تروییکای اروپایی فرصت داده اســت 
تا آنچــه وی نقایص برجــام می خواند را بر طــرف کرده و 
به عبــارت بهتر، توافق تــازه ای را با تهــران در خصوص 
فعالیت هــای موشــکی و هســته ای کشــورمان صورت 
دهند. رئیس جمهــور آمریکا قبال نیز از توافق هســته ای 
به عنوان توافقی وحشتناک و بدترین توافق قرن یاد کرده 
و خواستار تغییر یا ابطال آن شده بود. در هر حال،  سوال 
اصلی اینجاســت که باتوجه به  سرنوشــت مبهــم برجام، 
دولت دوازدهم که عمال حیات اقتصادی خود را به توافق 
هسته ای با اعضای 1+5 گره زده است چه اقدامی  خواهد 
کرد ؟ آنچه مسلم است اینکه توافق هسته ای برای دولت 
یازدهم و دوازدهم، حکم یک مبنا و سرمایه گذاری کالن 
را دارد و ایجــاد هر گونه تغییــری در توافق هســته ای از 
جمله ابطال آن،  به صورت مستقیم بر فعالیت های دولت 

تاثیرگذار خواهد بود. 

  امید به ادامه برجام از سوی دولت دوازدهم 
به رغم تهدیدات رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا،  
وزارت امور خارجه کشــورمان همچنان نســبت به ادامه 
حیات توافق هسته ای امیدوار است. در بخشی از بیانیه 
اخیر وزارت امور خارجه کشورمان که پس از تمدید تعلیق 
تحریم های هسته ای ایران از سوی  ترامپ صورت گرفت 

آمده است:
 »استحکام درونی برجام و حمایت بین المللی از این 
توافق، راه را بر تالش های آقای  ترامپ، رژیم صهیونیستی 
و اتحــاد نامیمون تندروهــای جنگ طلب بــرای لغو این 
توافق یا ایجاد تغییرات در آن بســته اســت. با این حال، 
رئیس جمهــور آمریــکا بر اســاس رویــه یک ســاله خود 
همچنان بــه اقدامات خصمانــه علیه مردم ایــران ادامه 
داده و تهدیداتی را تکرار می کند کــه بارها در اجرای آنها 
ناتــوان مانده اســت و با ادامه روش یک ســال گذشــته 
خود همزمان با انجام اقدامــات اجباری مندرج در برجام، 
و بــرای نشــان دادن خصومت با مــردم بزرگ ایــران، از 
ســر اســتیصال تعدادی از اتباع ایرانــی و غیرایرانی را به 
بهانه های غیرقانونی، کهنه و مضحک در فهرست تحریم 
قرا     ر داده اســت تا حداقل جبران بخشــی از ناکامی های 

خود را کرده باشد.« 
همچنین در قسمتی دیگر از بیانیه وزارت امور خارجه 

کشورمان آمده است:

 »جمهوری اســالمی ایران همراه بــا اعضای دیگر 
برجام و جامعه جهانی بارها تاکید کرده است که برجام یک 
سند معتبر بین المللی اســت و به هیچ عنوان قابل مذاکره 

مجدد نیست.
 جمهوری اســالمی ایــران صراحتا تاکیــد می کند 
که هیچ اقدامــی  فراتر از تعهدات خــود در برجام را انجام 
نخواهد داد، هیچ تغییری در این توافق را نه اکنون و نه در 
آینده نخواهد پذیرفت  و اجازه نمی دهد هیچ ارتباطی بین 

برجام و هر موضوع دیگری برقرار شود.
 دولت آمریکا، همچون سایر اعضای برجام موظف 
به اجرای تمامی  تعهدات خود است و چنانچه به بهانه های 
واهی از تکالیف خود شــانه خالــی کند، باید مســئولیت 

عواقب آن را کامل پذیرا باشد.«
چنانچــه از بیانیــه وزارت امــور خارجه کشــورمان 
بر می آید، گزینه ای بــه نام ابطال برجــام در آینده پژوهی 
مربوط به توافق هسته ای از سوی دولت دوازدهم در نظر 
گرفته نشده اســت. این در حالی است که وفق مکانیسم 
ماشه، ایاالت متحده آمریکا یا هر یک از اعضای 1+5 قادر 
خواهند بود با کشاندن پرونده ایران به شورای امنیت و رای 
به عدم تعلیق تحریم ها علیــه ایران،  برجام را نقض کنند. 
به عبارت بهتر،  نقض برجام از ســوی آمریکا،  پر هزینه اما 

امکانپذیر خواهد بود. 

  آیا  ترامپ به مکانیسم ماشه استناد می کند؟
در سایه خوشــبینی دولت دوازدهم نســبت به ادامه 
حیات توافق هســته ای،  شــاهد تالش مشــترک ایاالت 
متحده آمریکا و  تروییکای اروپایــی در مواجهه با برجام یا 
تغییر توافق هسته ای با ایران هستیم. در این میان  ترامپ 
کماکان در صدد ابطال یا تغییر برجام و  تروییکای اروپایی 
در فکر تغییر برجام اســت. بنابرایــن، حداقلی ترین وجه 
اشتراک واشنگتن و  تروییکای اروپایی در برهه فعلی، خیز 
آنها برای تغییر برجام است. بدیهی است که مواردی مانند 
مذاکره بر سر توان دفاعی و موشکی، خط قرمز جمهوری 
اســالمی ایران محســوب می شــود. از این رو چنانچه از 
ابتدای امضا و تصویب برجام بارها هشدار داده شد، دولت 
باید گزاره ای به نام ابطال برجام را به عنوان یک احتمال در 
نظر بگیرد. بر همگان مسجل است که از زمان سرکار آمدن 
دونالد  ترامپ در کاخ سفید،  احتمال خروج ایاالت متحده 
از برجام به شدت افزایش پیدا کرده است. با این حال، به 
نظر می رسد هنوز این مساله از سوی سران دولت دوازدهم 

پذیرفته نشده است.
چندی پیش رکس تیلرســون، وزیــر خارجه ایاالت 
متحده صراحتا اعالم کرد که واشــنگتن از این مکانیسم 
برای اصــالح توافق هســته ای )مطابق منافــع آمریکا( 
اســتفاده خواهد کــرد. در بنــد 11 قطعنامــه 2231 آمده 
اســت: »اگر یکی از دولت های طرف برجام در خصوص 
هر مســاله ای که مصداق عدم پایبندی اساسی به برجام 
اســت، اعالمیه ای صادر کند، ادامه اجــرای بند 7 یعنی 
ادامه اجرای لغو قطعنامه های لغو شده، باید ظرف 30 روز 

مجددا در شورای امنیت به رای گذارده شود.«
 همچنین در ادامه و در بند 12 هم تصریح شده است: 
»اگر ظرف 30 روز از اعالم رسمی دولت مزبور در خصوص 
نقض اساسی برجام، شورای امنیت نتواند به تصویب یک 
قطعنامه جدید مبنی بر ادامه لغو قطعنامه های قبلی برسد، 

چنانچهازبیانیهوزارتامورخارجهکشــورمان

برمیآیــد،گزینــهایبهنــامابطالبرجــامدر

آیندهپژوهیمربوطبهتوافقهستهایازسوی

دولتدوازدهمدرنظرگرفتهنشــدهاست.این

درحالیاستکهوفقمکانیسمماشه،ایاالت

متحدهآمریکایاهــریکازاعضــای1+5قادر

خواهندبودباکشــاندنپروندهایرانبهشورای

امنیتورایبهعدمتعلیقتحریمهاعلیهایران،

برجامرانقضکنند
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آن گاه از روز ســی و یکم تمام قطعنامه های قبلی مجددا 
جاری گردیــده و اجرای آنها همان طور کــه قبل از صدور 
قطعنامه 2231 ساری و جاری بود، از سر گرفته می شود.«
واقعیت امر این است که واشــنگتن، مکانیزم ماشه 
را با هدف جلوگیری از اعمال حق وتوی ایجابی دو کشور 
چین و روسیه به سود ایران تنظیم و طراحی کرد و دو کشور 
اروپایی عضو شــورای امنیت یعنی انگلیس و فرانســه نیز 
نقش بسزایی در گنجاندن این مکانیزم در قطعنامه 2231 
ایفا کردند. برخی تحلیلگران معتقدند که دونالد  ترامپ در 
صورت شکســت در اقناع  تروییکای اروپایی در خصوص 
تغییر برجام )با لحاظ کردن شــروط چهارگانه ای که بیان 

کرده است( به مکانیزم ماشه استناد خواهد کرد. 

  لزوم هوشمندی دولت در قبال برجام 
آنچه مسلم است اینکه دولت دوازدهم باید احتمال 
ابطال برجــام را به عنــوان احتمالــی قوی و قابــل توجه 
در نظــر بگیــرد و راهکارهای مواجهــه با این مســاله )و 
کاهش هزینه های ناشــی از آن ( را بــرای آن طرح ریزی 
کند. در حاشیه نشســت امســال مجمع عمومی سازمان 
ملــل در نیویورک، دونالــد  ترامــپ در دیدارهای مختلف 
خود با افــرادی مانند نتانیاهو و ماکــرون از مواردی مانند 
تقویت و تشــدید نقش نظارتی آژانس، بازرســی از اماکن 
نظامی ایران، تبدیل بندهای موسوم به »غروب آفتاب« 
)بندهای مربوط به زمان انقضای برخی محدودیت ها برای 
فعالیت های هسته ای ایران( به محدودیت های دائمی  و 
گنجاندن موضوع توان موشکی ایران در برجام به عنوان 
مصادیق اصالح توافق هسته ای یاد کرد. اگر هر یک از 
 این موارد در قالب »الحاقیه« یا حتی به بهانه باز تفســیر 
بند T منــدرج در ضمیمــه اول برجام به توافق هســته ای 
افزوده شوند، ما شاهد دفرمه شدن برجام به سود اهداف 
آمریکا خواهیم بود. شــواهد و مســتندات موجود نشان 
می دهد که آژانــس بین المللی انرژی اتمــی  و  تروییکای 
اروپایی نیز قصد دارند در این خصوص همکاری هایی را با 
دونالد  ترامپ صورت دهند، هر چند  هنوز حدود و ثغور این 

همکاری ها برای خود این بازیگران نیز مشخص نیست.

  اقدام دولت در صورت خروج  ترامپ از برجام 
آنچه مسلم است اینکه  ترامپ به جای »خروج رسمی 

از توافق هسته ای« به »دفرمه کردن برجام« روی آورده 
است. بدیهی است که مواجهه با این رویکرد، هوشمندی 
دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان و همدلی و 
اتحاد داخلی در برابر اقدامات واشنگتن را می طلبد. یکی 
از اقتضائات این هوشمندی،  طراحی راهکارهای عملی 
برای مواجهه با خروج احتمالی واشنگتن از برجام است. 
اما سوال اصلی اینجاست که آیا چنین مکانیسمی  از سوی 
دولت طراحی شده است؟ شواهد و مستندات موجود نشان 
می دهد که دید خوشبینانه دولت همچنان در این خصوص 
حاکم بوده و اجازه مواجهه موثر با این مساله را نمی دهد. 
همان گونه  اشاره شد، تاکتیک  ترامپ، استناد به »برجام« 
علیه »برجام« اســت. نکته دیگر اینکه که اگر واکنشــی 
قاطعانــه و محکم در برابــر این تاکتیک صــورت نگیرد، 
ایاالت متحده آمریکا در عین ادعای حفظ چارچوب توافق 
هسته ای، به تغییر کامل آن خواهد پرداخت. در این میان، 
اصرار ما بر خطوط قرمز موشکی، نظامی و حقوقی خود و 
ارسال سیگنال های قوی و غیر قابل انعطاف به کاخ سفید 
و متحــدان آن، نقش بســزایی در جلوگیــری از این بازی 

خطرناک کاخ سفید خواهد داشت.
در دی ماه امســال،  روزنامه ایــران )روزنامه دولت ( 
مدعی شد که در صورت خروج آمریکا از برجام، فاجعه ای 
برای ما نخواهــد بود و وضعیت از آنچه االن هســت بدتر 
نخواهد شد.  این روزنامه نوشت:  »خروج آمریکا از برجام 
برای اقتصاد ایران بی تأثیر اســت و فاجعه ای در صورت 

خروج آمریکا رخ نخواهد داد!«

  روایت عراقچی از هزینه های آمریکا در صورت 
خروج از برجام 

رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام در برنامه تلویزیونی 

جهان آرا در پاسخ به این ســوال که آیا آمریکا برای خروج 
از برجام هزینــه ای پرداخــت خواهد کــرد، گفت: »من 
می خواســتم این را بگویم که هزینه هایی که ما پرداخت 
کردیــم هزینه های کلیــدی و حیاتی نیســت. همه اینها 
برگشــت پذیر اســت. اگر آقــای  ترامپ یا هرکــس دیگر 
می دانست که اگر از برجام خارج شود هزینه ای پرداخت 

نمی کند تا حاال این کار را کرده بود.«
وی در پاســخ به این ســوال که این هزینه چیست؟ 
اظهار کرد: »هزینه های آن خیلی روشــن اســت. برای 
اروپایی ها این روشن اســت برای آمریکایی ها هم روشن 
خواهد شــد. می دانند کــه برجام نقش مهمــی  در امنیت 
منطقه غرب آسیا دارد. منطقه غرب آسیا با این همه بحران 
و درگیــری و جنگ داخلی روبه رو اســت مســلما اگر یک 
بحران جدید به پیچیدگی بحران هســته ای به آن اضافه 

شود حتما منطقه امن تری نخواهد بود.«
رئیس ســتاد پیگیــری اجــرای برجام در پاســخ به 
این ســوال که یعنی آنها بــا برجام منطقــه را امن کردند، 
گفت: »منطقه غرب آســیا منطقه پرآشوبی است و برجام 
یکی از بحران های منطقــه را مدیریت کرد. این مســاله 
می توانســت به جاهای باریک کشــیده شــود. االن هم 
 اگر برجام نباشــد این می تواند به بحران بســیار سنگینی

 تبدیل شود.« 
وی تصریح کرد: »بنابراین حتما منطقه ناامن فعلی 
بدون برجام وضعیت بهتری نخواهد داشــت به خصوص 
برای اروپایی ها که امنیت آنها با امنیت غرب آســیا تقریبا 
گره خورده اســت آنهایی که یک موج مهاجرت همه چیز 
آنهــا را به هم می زنــد می دانند که امــواج جدید مهاجرت 

چگونه خواهد بود.«
مجری گفت جــواب ســوال مــن را بدهید کــه آیا 
 آمریکا بــرای خــروج از برجام هزینــه ای پرداخت خواهد 

کرد ؟
عراقچی گفــت: »من می خواســتم ایــن را بگویم 
هزینه هایی که مــا پرداخت کردیــم هزینه های کلیدی و 
حیاتی نیســت. همه اینها برگشت پذیر اســت. اگر آقای  
ترامپ یا هرکس دیگر می دانســت که اگر از برجام خارج 
شــود هزینه ای پرداخت نمی کند تا حاال ایــن کار را کرده 
بود. هزینه های آن خیلی روشن اســت. برای اروپایی ها 
این روشن است برای آمریکایی ها هم روشن خواهد شد. 
می دانند که برجام نقش مهمی  در امنیت منطقه غرب آسیا 
دارد. منطقه غرب آسیا با این همه بحران و درگیری و جنگ 
داخلی روبه رو اســت مســلما اگر یک بحــران جدیدی به 
پیچیدگی بحران هسته ای به آن اضافه شود حتما منطقه 

امن تری نخواهد بود.«
وی تصریح کرد: »تمام دســتاورد آنها در برجام این 
نیست که جلوی بمب اتمی  ایران را گرفتند از دید خودشان 
این است که یک سال فاصله انداختند به نام برک آف تایم 
یعنی اینکه در عرض یک سال همه چیز می تواند به حالت 
اول برگردد. یعنی آن چیزی که آنها از آن نگرانند می تواند 

برگردد.«

  خیز آمریکا و اروپا برای نقض برجام 
آنچه مســلم اســت اینکه مذاکرات اصــالح برجام 
میان ایاالت متحده آمریکا و  تروییکای اروپایی، به معنای 
خیز آنها برای تغییر برجام و بــه عبارت بهتر، نقض توافق 
هسته ای با ایران است. بدیهی است که در چنین شرایطی 
دولت دوازدهم در صورت ادامــه روند فعلی،  بابت تعریف 
برجام به عنوان یک خط قرمز استراتژیک و غیر  قابل تغییر 
هزینه های زیادی خواهد پرداخــت. یکی از راهکارهای 
کاهش این هزینه، برخــورد و مواجهه واقع بینانه با توافق 
هسته ای و در نظر گرفتن احتمال خروج طرف آمریکایی و 

حتی طرف های آمریکایی و اروپایی از آن است.  

برجامنقشمهمیدرامنیتمنطقهغرب
آسیادارد.منطقهغربآسیابااینهمهبحران
ودرگیریوجنگداخلیروبهرواستمسلما
اگریکبحرانجدیدبهپیچیدگیبحران
هستهایبهآناضافهشودحتمامنطقه

امنترینخواهدبود

آنچــهمســلماســتاینکــهدولــت
دوازدهمبایداحتمالابطالبرجامرا
بهعنواناحتمالیقــویوقابلتوجه
درنظربگیردوراهکارهایمواجههبا
اینمسالهوکاهشهزینههایناشی
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تقابلعلنیپاریسباتوافقهستهای
پارادوکسرفتاریهدایتشدهدرکاخالیزه

مقامات فرانســوی همگام با مقامــات آمریکایی در 
تقابل با توافق هسته ای خیز برداشته اند. امانوئل ماکرون، 
رئیس جمهور فرانسه در تابستان امسال برای نخستین بار 
تاکید کرد که توافق هســته ای می تواند بــا مواردی مانند 
توان موشکی ایران و اعمال محدودیت های زمانی جدید 
)برای پس از ســال 2025( اصالح شود. در جریان دیدار 
تابســتانی ماکرون و  ترامپ در نیویورک و در حاشیه مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد، رویکرد تقابلی فرانسه با برجام 
و جمهوری اسالمی ایران آشکار تر شد. در پروژه مشترک 
طراحی شــده میان کاخ ســفید و کاخ الیزه، فرانســوی ها 
وظیفه دارند ضمن تمرکز بر توان موشــکی ایــران زمینه 
تحدید همزمان توان هســته ای و موشکی ایران را فراهم 
آور ند. به عبارت بهتر، هدف اصلــی پاریس، پیوند برنامه 
موشکی ایران به برجام و تبدیل معادله یک مجهولی برجام 
به معادله ای دو مجهولی اســت. فرانســوی ها در یکی از 
تازه ترین مواضع موشــکی خود علیه ایران، کشــورمان را 
نسبت به نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل 
متحد متهم کرده اند. همچنین مقامات فرانسوی صراحتا 
عنوان کرده اند که اســتفاده جمهوری اســالمی ایران از 
موشک های بالستیک غیر قابل  قبول بوده و باید بر سر این 

موضوع با تهران وارد مذاکره شد. 
فرانســوی ها در جریــان برگــزاری نشســت اقتصاد 
جهانــی در داووس نیز دیدارهایی با مقامــات آمریکایی و 
صهیونیستی در تقابل با برجام داشــته اند. در یکی از این 

دیدارها، نتانیاهو خطاب به ماکرون اظهار کرده است:
»حفظ توافق هسته ای میان ایران و اعضای 1+5 به 
شکل فعلی آن غیرممکن اســت، چون ظرف چند سال به 

هسته ای شدن ایران منجر می شود.«
فرانســوی ها در ظاهر تاکید کرده اند که باید در عین 
»حفظ برجام«، محدودیت هایی را علیه برنامه موشــکی 
و فعالیت های منطقــه ای ایــران اعمال کــرد. »ژان ایو 

لودریان«، وزیر خارجه فرانســه قرار اســت روز 14 اسفند 
ماه )5 مارس( در ســفری دو روزه به ایــران، پیام آور طرح 
کشورش )طرح مشترک پاریس-واشنگتن( برای مذاکره 
با ایران بر سر موضوع فعالیت های منطقه ای ایران باشد. 
لودریان در خصوص برنامه سفر جدید خود به ایران اظهار 
کرده اســت: »با ایران در خصوص مســاله موشک های 
بالستیک و مسائل منطقه ای مذاکراتی داشته ایم؛ تمایل 
داریم که در خصوص نفوذ مخرب نظامی ایران در منطقه، 
حمایت مالی آنها از حزب الله و حوثی های یمن هم با آنها 
مذاکره کنیم؛ به همین خاطر است که  پنجم ماه مارس به 

ایران می روم.«
واقعیت امر این است که فرانسوی ها در کنار مقامات 
آمریکایی تمرکــز ویــژه ای روی فعالیت های موشــکی و 
منطقه ای ایران کــرده و در صدد گنجاندن این دو موضوع 
در توافق هسته ای )یا در ارتباط با آن( هستند. با این حال 
فرانسوی ها در صددند این اقدام را به گونه ای صورت دهند 
که خللی در ظاهر توافق هســته ای با ایران ایجاد نشود. 
اگرچه »لودریان« و »ماکرون« نسبت به سیاستمدارانی 
ماننــد »فابیــوس« و »اوالند« ظاهــری آرام تر داشــته و 
ســعی دارند در ظاهر به نماد تقابل با برجام تبدیل نشوند، 
امــا رویکــرد واقعی آنهــا حتی نســبت به همتایــان قبلی 
خود خطرناک تر اســت. بایــد این حقیقــت را پذیرفت که 
فرانســوی ها در تقابل با توافق هســته ای خیز برداشته و 
از میان دو گزینه »تغییر برجام« و »ایســتادگی در مقابل 
آمریکا«، گزینه نخست را انتخاب کرده اند. آنها معتقدند که 
می توان با اعمال فشار و حتی تحریم های جدید موشکی، 
 ایران را وادار بــه مذاکره در خصوص این مقوله و ســپس 
ایجاد نوعی ارتباط ملموس و مســتقیم میان برجام و توان 

موشکی ایران کرد. 
نکته دیگر اینکه نقطه اصلی تفاوت فرانســوی ها و 
آمریکایی ها در این معادله، »تاکتیک به  کار رفته« توسط 
کاخ ســفید و کاخ الیــزه در قبــال برجام اســت.  ترامپ از 
دوران برگزاری مبارزات انتخابات ریاســت جمهوری سال 
2016 تا کنون،  از برجام به عنوان بدترین توافق یاد کرده 

و خواستار »تغییر« یا »ابطال« آن شده است، با این حال 
فرانســوی ها سیاســت »بازی با واژگان مبهم« را در پیش 
گرفته اند. دامنه واژگان استفاده شــده از ســوی مقامات 
فرانسوی در این خصوص گسترده تر از آمریکایی هاست: 
از »پایبنــدی به برجــام« تا »تکمیــل برجــام«! بنابراین  
 بازی فرانسوی ها نســبت به آمریکایی ها نیز در قبال برجام 
پیچیده اســت. اکثریــت قریب به اتفــا ق کارشناســان و 
تحلیلگران مسائل بین الملل معتقدند که بازی فرانسه در 
قبال برجام شــفاف نبوده اســت. بعضا تصور می شود که 
این شفافیت معلول سردرگمی  فرانسوی ها در قبال توافق 
هســته ای با ایران اســت، اما با تلفیق مواضع طرف های 
آمریکایی و فرانسوی به  خوبی در می یابیم که این دو در صدد 
 تکمیل یک تصویر مشــترک در تقابــل با ایــران و برجام  

هستند. 
نکتــه قابل تامــل دیگر اینکــه فرانســوی ها از یک 
ســو نســبت به »لزوم پایبندی به برجام« و از سوی دیگر،  
در خصوص »گره زدن فعالیت های موشکی ایران« به آن 
ســخن می گویند. این دوگانگی و پارادوکس هدایت شده 
فرانسوی ها موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن 
گذشت. فرانســوی ها خود نیز به خوبی می دانند که ایجاد 
هر گونه ارتباطی میان فعالیت های موشــکی و هسته ای 
ایران، به معنای نقض برجام و خروج آنها از توافق هسته ای 
خواهد  بود. به عبارت بهتر، طرح موضوع توان موشــکی 
ایــران و فعالیت های منطقه ای کشــورمان، چــه در ذیل 
توافق هسته ای، چه در قالب توافق مکمل برجام، چه در 
قالب توافق ثانویه و چه در قالب توافق موازی با برجام، به 
معنای نقض غرض اصلی ایران در توافق هسته ای سال 
2015 میالدی و از بین رفتن آن است. با این حال مقامات 
فرانسوی سعی دارند با اســتفاده از ادبیات خاص خود و در 
سایه همان پارادوکس رفتاری و گفتاری هدایت شده )که در 
باال به آن اشاره شد(،  به تقابل با برجام و تامین خواسته های 
دولت  ترامپ روی بیاورند. همان گونه که ذکر شــد، بازی 
مشترک هسته ای فرانسه و ایاالت متحده آمریکا در تقابل 
با برجام از تابســتان امسال طراحی و اجرا شــده و مربوط 
به ســه ماه اخیر )پس از اعالم ضرب  االجل اولیه  ترامپ( 
نیست. آنچه مسلم است اینکه نباید در قبال بازی برجامی 
 فرانسوی ها و همگامی  آنها با آمریکا در این خصوص دچار 

خطای محاسباتی شد.  
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متعاقب اعالم ضرب االجل 120 روزه دونالد   ترامپ، 
رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا در قبال برجام،  شانتاژ 
نومحافظه کاران آمریکایی و سیاستمداران صهیونیستی 
علیه توافق هسته ای به نقطه اوج خود رسیده است. مروری 
بر اظهارات اخیر نتانیاهو و جان بولتن بیانگر همین حقیقت 
است. جان بولتون، نماینده اسبق آمریکا در سازمان ملل 

متحد طی توئیتی نوشت: »بر خالف وعده اساسی دولت 
باراک اوباما در زمان ورود به توافق هسته ای با ایران، این 
توافق بر رفتار ایران در زمینه روابط با جهان گسترده تر هیچ 

تاثیری نداشته است. این توافق باید پاره پاره شود«.
بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر رژیم اشغالگر قدس 
نیز در نشســتی با »فرید زکریا«، تحلیلگر ارشــد مســائل 
بین المللــی مدعی شــده بود توافق هســته ای بــه ایران 
امکان می دهد ظــرف ۸ تا 10 ســال آتــی اورانیوم کافی 
برای ســاخت 100 تــا 200 بمب هســته ای تولیــد کند.  
ایــن اظهــارات نتانیاهو بــا واکنــش برخی ســناتورهای 
آمریکایی و سیاســتمداران این کشــور همراه شده است. 
»دایان فاینســتاین«، نماینده دموکرات مجلس ســنای 
آمریکا به اظهــارات »بنیامیــن نتانیاهو«، نخســت وزیر 
رژیم صهیونیســتی درباره توافق هســته ای ایران و گروه 
1+5 )برجام( که در نشستی  در حاشیه اجالس »داووس« 

مطرح شد، واکنش نشان داد. 
 »فاینســتاین« در بیانیه ای خاطرنشان کرده است: 
»نخست وزیر نتانیاهو  یکشنبه اظهاراتی درباره توافق هسته  
ایران مطرح کرد کــه گمراه کننده یا کامال نادرســت بود. 
حقیقت این اســت که این توافق تمامی  مسیرهای ایران 
برای دستیابی به سالح های هسته ای را مسدود می کند، 
ضمن آنکــه ارزیابی های جامعه اطالعاتی ما، شــریکان 
منطقه ای مــان و آژانــس بین المللی انرژی اتمی  نشــان 

می دهد ایران کامــال به آن پایبند بوده اســت. در صورتی 
که دالیل قانونی برای بازرســی از هر ســایت وجود داشته 
باشند ایران باید ظرف 24 ســاعت به بازرسان آژانس اجازه 
دسترسی دهد، در غیر این صورت ایاالت متحده می تواند 

تحریم ها را بازگرداند.« 
برخی سیاستمداران آمریکایی از جمله فاینستاین به 
»دونالد  ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا توصیه کرده اند در 
ماه های آینده که قرار اســت درباره نگاه داشتن واشنگتن 
در توافق هســته ای تصمیم گیری کند، بــه جای توجه به 
اطالعات نادرستی که توسط مخالفان توافق ارائه می شود، 

به آنچه جامعه اطالعاتی آمریکا می گوید گوش دهد. 

پایگاه اینترنتی نشنال اینترســت نیز در گزارشــی به 
قلم ریان کاستلو تحت عنوان » ترامپ و متحدانش آماده 
کارشکنی در توافق هسته ای ایران هســتند« با اذعان به 
منطق ناپذیــری اقدامــات رئیس جمهور آمریکا نوشــت: 
»این واقعیــت که  ترامپ در کاخ ســفید حکمرانی می کند 
نباید به مثابه حربه ای برای توجیــه اقدامات غیرمنطقی و 
فاقد مالحظه باشــد. در این میان قانونگذاران مســئول و 
سیاستمداران جدی باید عنان کار را به دست بگیرند و درباره 
پیامد های ناگوار مسیری که  ترامپ و طرفدارانش در کنگره 
 پیش گرفته اند، هشدار های الزم را بدهند. به عبارت دیگر 
قانونگذاران مســئولیت پذیر آمریکایی باید نهایت تالش 
خود را در حفظ توافق هسته ای ایران به کار گیرند. در عین 
حال اگر برجام فرو بپاشد آمریکا از متحدان اروپایی خود و 

تشکیلجبههضدبرجامدرغربواسرائیل
همپیمانینتانیاهو،آمریکاواروپا

همچنین چین و روسیه جدا می افتد و منزوی می شود.«
اظهارات نتانیاهو و بولتون درســت در حالی صورت 
می گیرد که  تروییکای اروپایی نیز با ایاالت متحده آمریکا 
در خصوص اصالح برجــام )تغییر برجــام ( وارد مذاکره و 
معامله شده اند. اگرچه سه کشور انگلیس، آلمان و فرانسه 
همواره مدعی شده اند که خواستار حفظ توافق هسته ای 
بوده و مذاکره دوباره بر ســر برجــام موضوعیتی ندارد، اما 
طی ماه های اخیر مواضع عملی خــود را در این خصوص 
تغییر داده و خواستار مذاکره بر سر موضوعاتی مانند توان 
موشکی ایران،  فعالیت های منطقه ای ایران و حتی اعمال 
محدودیت های ابدی علیه برنامه هســته ای کشــورمان 
شده اند. بدیهی اســت که گره زدن هر یک از این موارد به 
توافق هسته ای و حتی بررسی و گنجاندن آنها در قالب یک 

توافق جداگانه، به معنای نقض برجام خواهد بود. 
نکتــه دیگر،  به مواضــع اخیر نیکی هیلــی و  ترامپ 
در خصوص لزوم گنجاندن موضوع توان موشــکی ایران 
در برجام یــا محدود کــردن آن در قالــب مکانیزمی  دیگر 
)در قالب توافقی ثانویه( مربوط می شــود. اظهارات اخیر 
مقامات آمریکایی نشان می دهد که آنها همچنان از قدرت 
و توان موشکی کشــورمان هراس داشــته و آن را اهرمی 
 قدرتمند برای جلوگیری از تحقق طرح ها و نقشه های شوم 
خود در منطقه می دانند. از سوی دیگر، مقامات آمریکایی 
در صددند با همراهی  ترو ییکای اروپایی، توان موشــکی 
ایران را محــدود کــرده و آن را بــه برجام گــره بزنند. این 
در خواستی است که دونالد  ترامپ بارها آن را مطرح کرده و 
به کشورهای اروپایی و کنگره آمریکا فرصت داده  تا در این 
خصوص اقدامی صورت دهند. با این حال، آنچه مســلم 
است اینکه جمهوری اســالمی ایران بر سر توان دفاعی و 

موشکی خود با هیچ کشور مذاکره نخواهد کرد. 
مساله بعدی نیز به تالش ایاالت متحده آمریکا برای 
متهم کردن کشــورمان نســبت به  بی ثبات ســازی منطقه 
باز می گردد. ایــن تالش ها در حالی صــورت می گیرد که 
حمایت ایاالت متحده از گروه های تروریســتی و تکفیری 
مانند داعش و جبهه النصره بر همگان مسجل شده است. 
بدیهی است که در چنین شرایطی واشنگتن به شدت نسبت 
به شکست داعش در عراق و ســوریه نگران و وحشت زده 
اســت. در این میان، واشــنگتن ایران را عامل شکســت 
مهره های خود در منطقه می داند ؛  مهره هایی که هم اکنون 
آمریکا در صدد انتقال آنها به افغانســتان اســت. نماینده 
آمریکا در ســازمان ملل متحد گفت که در صــورت اقدام 
بین المللی علیه برنامه موشــکی ایران، دولــت آمریکا در 
توافق هســته ای با این کشــور خواهد ماند. نیکی هیلی، 
نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، طی دیدار با سفیران 
کشورهای عضو در شورای امنیت ســازمان ملل متحد در 
واشنگتن، ماندن کشورش در توافق هسته ای ایران را به 

اقدام بین المللی علیه برنامه موشکی ایران مشروط کرد.
در نهایت اینکه مجموع شرایط موجود نشان دهنده 
ایجاد نوعی همپیمانی میان غرب و رژیم صهیونیستی در 
تقابل با برجام محسوب می شــود. در این معادله، ادعای 
طرف های اروپایی مبنی بــر احترام آنها نســبت به توافق 
هسته ای،  اساسا محلی از اعراب نخواهد داشت  و با رویکرد 
عینی آنها در قبال برجام سنخیتی ندارد. در چنین شرایطی 
الزم است دستگاه دیپلماسی کشورمان رویکرد قاطعانه ای 
را در قبال غرب و خصوصا  تروییکای اروپایی پیش گرفته و 
در ضمن، رصد کاملی نسبت به بازی این کشورها در زمین 

ایاالت متحده آمریکا و رژیم اشغالگر قدس داشته باشد.  

محمد قادری

سردبیر روزنامه تهران تایمز
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مجمــوعشــرایطموجودنشــاندهنده
ایجــادنوعــیهمپیمانیمیــانغربو
رژیمصهیونیســتیدرتقابــلبــابرجام
محسوبمیشود.دراینمعادله،ادعای
طرفهایاروپاییمبنیبــراحترامآنها
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تروییکایاروپایینقشویژهایدرانعقادتوافق
هســتهایباایرانداشــتند.بااینحالدرعمل
شــاهدهســتیمکهکشــورهاییمانندفرانسه،
هماکنــونهمگامبــادولــتترامپســخناز
مذاکرهباایرانبرســرتوانموشکیکشورمان
ومحدودســازیآنبهمیانمیآورند.نظرشما

دراینخصوصچیست؟
  در این خصوص قاعده ای وجود دارد که باید نسبت 
به آن توجه کافی داشــت. اینکه نباید بر روابط همه جانبه 
و بلند مدت با دولت های اروپایی حســابی باز کرد. هر گونه 
انتظار از کشورهای اروپایی در خصوص برجام یا هر مساله 
دیگری و امید و اعتماد داشتن به آنها در این خصوص قطعا 
اشتباه است. این قاعده در خصوص تروییکای اروپایی نیز 
به شکل خاص صادق است. موضوع دیگر،  به تاثیرگذاری 
مواضع اروپــا روی رفتار ایــاالت متحده آمریــکا و دولت 
دونالد  ترامپ باز می گــردد. رئیس جمهوری که هم اکنون 
در ایاالت متحده آمریکا بر ســر کار است، دارای شرایط و 
رفتارهایی خاص است. دولت جدید آمریکا بدون توجه به 
واقعیت موجود در ایران و منطقه و همچنین بدون توجه به 

وقایعی که در چند دهه گذشته اتفاق افتاده و صرفا باتوجه 
به تصورات خودش  نسبت به مسائل تصمیم گیری می کند. 
بنابراین  متحدین اروپایی ایاالت متحده آمریکا نیز تصویر 
روشــنی از تصمیم گیری های  ترامپ در خصوص برجام و 
حتی موضوعات دیگر در عرصه روابــط بین الملل ندارند.  
تروییکای اروپایی دقیقا نمی دانند که در یک روز، یک هفته  

یا یک ماه آینــده تصمیم دولت آقــای  ترامپ در خصوص 
مسائل مختلف چه می تواند باشد، چرا که دولت  ترامپ مبنا 

و معیار مشخصی در تصمیم گیری هایش ندارد.
تالشدولتترامپبرایخروجازبرجامواعمال
دوبارهتحریمهایهستهایبههمراهتحریمهای
دیگرعلیــهایــرانراچگونــهتحلیــلوارزیابی
میکنید؟آیامیانمقاماتآمریکاییدرخصوص
نحوهتقابلباجمهوریاســالمیایــرانرویکرد

مشترکومشخصیوجوددارد؟
  ایاالت متحده آمریکا هرگز نمی تواند تمام واقعیت 
موجود در ایران را متوجه شود،  به طور مثال آنها نمی خواهند 
بپذیرند که الیه های مختلــف جامعه ایران مردمی  متحد، 
مومن، مسلمان و وفادار به نظام جمهوری اسالمی هستند 
که آمریکایی هــا نمی توانند این موضــوع را درک کنند؛ در 
نتیجه این تضاد فکری که آمریکا و غرب نســبت به ایران 
دارند بسیاری از توطئه ها و نقشه های آنها علیه ملت و نظام 
جمهوری اسالمی ایران تاکنون نقش بر آب  شده و در آینده 

نیز این روند ادامه خواهد داشت. 
اتفاقاتی که طــی یک ســال اخیر رخ داده اســت، 
 شکستی برای سیاست منطقه ای دولت آمریکا و مشخصا 
دونالد  ترامپ بود به همین  دلیل آمریکایی ها تالش کردند 
ادعاهای خود را علیه ایــران در دو حوزه دیگر پیش ببرند. 
یکی در بحث موشــک ها که نمایش نماینــده آمریکا را در 
ســازمان ملل چند روز پیش داشــتیم و بحث بعدی، طرح 
موضوع حقوق بشــری بود. در واقع آمریکایی ها همچنان 
به دنبال این هســتند که ایران را در اشکال مختلف تحت 
فشار قرار دهند و کشــورمان را به عنوان مساله اول منطقه 
مطرح کنند. از این رو مســاله حقوق بشر مطرح شد. نکته 
قابل توجه دیگر اینکه حتی در میان مقامات آمریکایی نیز 
در مورد برخورد و مواجهه با ایران اختالف نظر وجود دارد. 
از یک ســو  ترامپ درباره ایران و کره شمالی صحبت های 
تهدید آمیزی می کند اما از ســوی دیگر وزیــر دفاع آمریکا 
می گوید که ما برنامه نظامی علیه ایران نداریم. این نشان 
می دهد در داخل دســتگاه حاکمیتی آمریکا هم سیاست 

مشخصی درباره ایران وجود ندارد.
بــهرفتــارکشــورهایاروپایــیدرقبــالبرجام
بازمیگردیــم.بــاکنارهــمقــراردادنمواضع
کشــورهایاروپاییوخصوصافرانســهدرقبال
برجاموتالشآنهابرایگنجاندنموضوعتوان
موشــکیایــراندرتوافقهســتهای،بهنوعی
دوگانگیرفتاریدرتروییکایاروپاییمیرسیم.

ایندوگانگیراچگونهتفسیرمیکنید؟
  همین طور اســت. دولت هــای اروپایی از طرفی 
می خواهند چندان هماهنگی کاملی با سیاست های  ترامپ 
نداشته باشــند و از طرفی هم می خواهند تا حدی با ایران 
همراهی کرده باشــند. اروپایی ها حاضر نخواهند شــد با 
ایران روابط عــادی و همکاری های جــدی در زمینه های 
مختلف داشته باشند. اما ممکن است بنا بر اختالفاتی که 
با آمریکایی ها دارند که بخش عمــده آن هم در خصوص 
مســائل منطقه ای اســت اروپایی ها بخواهند تا حدی در 
مقابل سیاســت های اتخاذی از جانب کاخ سفید مقاومت 
کنند. در اینجا الزم است دوباره تاکید کنم که قطعا ما نباید 
بر روابط همه جانبه و بلند مدت با دولت های اروپایی حسابی 
باز کنیم چرا که سابقه بدعهدی های این دولت ها نسبت به 
ما دیرینه است و ما باید متکی بر توان خودمان باشیم و این 
در حالی اســت که ما باید با دولت های اروپایی تا حدی که 
آنها می توانند، در زمینه های مختلف همکاری داشته باشیم 
و هر گونه انتظاری از جانب ما نسبت به اروپایی ها و هر گونه 
اعتماد، امید و اتکای  بیجا به اروپایی ها قطعا اشتباه است و 
ما باید ضمن حفظ رابطه معقول خود با آنها، بر توان داخلی 

خودمان تکیه کنیم.  

اعتمادبهاروپاقطعااشتباهاست
جوادمنصوریدرگفتوگوبامثلث

مقاماتفرانســویطــیماههایاخیــرصراحتا
برلــزوممذاکــرهبــاایــرانبرســرتوانموشــکی
ومســائلمنطقــهایتاکیــدکردهاند.مشــابهچنین
مواضعینیــزازســویمقامــاتآلمانــیوانگلیس
مطرحشدهاست.همینمواردســببشدهاستتا
رفتاروگفتارسرانکشــورهایاروپاییباردیگرزیر
ذرهبینقضاوتافکارعمومیکشــورمانوخصوصا
کارشناســانوتحلیلگــرانمســائلبینالملــلقرار
گیــرد.دراینخصــوصگفتوگویــیبادکتــرجواد
منصوری،معاوناســبقوزارتامورخارجهوســفیر
سابقایراندرچینصورتدادهایمکهازدرنظرتان

میگذرد.
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برجام در ابهام
در پی اصرار دونالد ترامپ بر اصالح برجام و نمایش های ادامه دار نماینده آمریکا در سازمان ملل 
با هدف ایجاد اجماع علیه برنامه موشکی ایران، اکنون سرنوشت توافق هسته ای در هاله ای از ابهام 
قرار گرفته است. این در حالی است که حســن روحانی، رئیس جمهوری ایران در زمان رقابت های 
انتخاباتی سال 92 بر مساله توافق هسته ای و منافع آن برای کشور بسیار تاکید داشت. لذا اکنون اگر 
بنا به دالیلی از جمله مساله موشکی، برجام از بین برود، چه سرنوشتی در انتظار دولت روحانی خواهد 
بود؛ دولتی که بزرگترین دستاورد سیاست خارجی اش دستیابی به توافق هسته ای با گروه 1+5 است.  بین الملل

غروب برجام
مماشات در مقابل غرب منجر به زیاده خواهی آنان می شود
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پیچیدگی های تعامل با اتحادیه اروپا
مهم ترین ابزار بازی ایران برای 
جلوگیری از رسیدن به وضعیت

همه یا هیچ

نقش مهم چین و روسیه
پیامدهای خروج آمریکا از برجام

برای تهران و واشنگتن
چیست؟

شبح پایان توافق
شکست برجام، از بین رفتن 
بزرگترین دستاورد سیاست 

خارجی روحانی است

محور اصلی سیاســت داخلی و خارجی دولت حسن 
روحانی بر اســاس نتایج مربــوط به مذاکرات هســته ای 
شکل گرفته است. روحانی در بیان رویکردهای انتخاباتی 
خود در سال 1392 به این موضوع اشاره داشت که با حل 
اختالفات ایران و جهان غرب در ارتباط با برنامه هسته ای 
ایران، زمینه برای شــکوفایی اقتصادی و راهبردی ایران 
به وجود می آید. حســن روحانی در صدد بــود تا از طریق 
مذاکرات هسته ای بر اساس الگوی شکل  گرفته در سال 
2003،  زمینــه پایان یافتــن تحریم های اقتصــادی را به 

وجود آورد.
مذاکرات هسته ای و پایان تحریم ها را باید به عنوان 
محورهای اصلی سیاســت خارجی حسن روحانی دانست 
که از قابلیت الزم برای اثرگذاری بر سیاســت اقتصادی و 
حوزه داخلی ایران برخوردار بود. اگرچه ماراتن مذاکرات 
هســته ای ایران و کشــورهای گروه 1+5 در سال 1394 
نهایی شــد  اما نتایج حاصل از برنامه جامع اقدام مشترک 
برای ایران بسیار ناچیز و محدود بود. گروه مذاکره کننده 
به این موضوع اعتقاد داشت که پذیرش شرایط سیاسی و 
راهبردی قدرت های بزرگ، می تواند زمینه عادی ســازی 

روابط ایران با سیاست جهانی را به وجود آورد.

ادبیاتی که از ســوی کارگــزاران سیاســت خارجی 
و ریاســت جمهوری مورد اســتفاده قرار می گیــرد را باید 
به عنوان بخشــی از واقعیت جدید در زبان سیاسی ایران 
دانست. زبان سیاسی و سیاست خارجی، انعکاس مادی 
خاص خود را ایجاد خواهد کرد. زبان سیاســی و سیاست 
خارجی را باید انعکاس سیاست اعالمی، سیاست عملی و 
ضرورت های راهبردی یک کشور برای تأمین منافع ملی 
دانست. در شرایطی که بحران هسته ای در روابط ایران و 
کشورهای گروه 1+5 ایجاد شده است، می توان موضوع 
حقوق هســته ای موافقتنامــه ژنو و برنامه عمل مشــترک 
را به عنوان بخشــی از ابژه هــای سیاســت خارجی دولت 

روحانی دانست. 
هر ابــژه، انعــکاس اصلی ترین موضــوع تاثیرگذار 
بر امنیــت و رفتار سیاســت خارجی ایــران در دوران های 
تحــول رفتــاری و گفتمانی محســوب می شــود. اگرچه 
تاکنون قطعیت چندانی در قالب های گفتمانی سیاســت 
خارجی روحانی حاصل نگردیده اســت  اما باید بر این امر 
تاکید داشــت که جهت گیری سیاســت خارجــی روحانی 
معطــوف به تجربــه روندهای سیاســی ایــران در دوران 

ریاست جمهوری  هاشمی رفسنجانی می باشد. بهره گیری 
از مفاهیمی  همانند تنش زدایی و بازســازی روابط در حوزه 
سیاســت خارجی بیانگر آن است که دولت روحانی تالش 
داشته اســت تا روندهای جدیدی از کنشگری در راستای 
عادی سازی روابط جهت گذار از محدودیت های راهبردی 

و روندهای سیاست خارجی را در دستورکار قرار دهد. 
در روند تبلیغات انتخاباتی 1396 حسن روحانی، این 
موضوع در اصفهان در مطرح شــد که نامبــرده از قابلیت 
الزم برای پایان دادن به تمامی  تحریم ها برخوردار است؛ 
درحالی که هنوز بســیاری از انتظارات اولیه ایران در مورد 
بازگشایی حساب های بانکی و عادی سازی روابط ایران با 
جهان غرب به عنوان بخش ناپیدای سیاست بین الملل در 
وضعیت ابهام باقی مانده است. دونالد   ترامپ نیز از دوران 
رقابت های انتخاباتی خود به این موضوع اشاره داشت که 
برجام نمی تواند تمامی  مطلوبیت های راهبردی آمریکا را 

تأمین نماید.

1. ابهام در آینده برجام و چالش های راهبردی دولت 
روحانی

برخی از تحلیلگران سیاســت خارجــی و گروه های 
سیاســی منتقــد دولت بــر این موضــوع تاکیــد دارند که 
روندهــای سیاســت خارجــی   بایــد تابعــی از مولفه های 
ســاختاری، ضرورت هــای راهبردی، شــکل بندی های 
سیاســت بین الملل و الگوهای کنش کارگــزاران اجرایی 
باشد. چنین رویکردی به مفهوم آن است که هرگونه تغییر 
به مثابه گذار از بنیادهای ســاختار سیاسی تلقی می شود. 
در حالی که واقعیت های تحلیل سیاســت خارجی بیانگر 
آن است که روندهای جدید در سیاســت خارجی روحانی 
براساس نشانه هایی از »تغییر و تداوم« نسبت به روندهای 

گذشته سیاست خارجی شکل گرفته است.
اگرچــه می توان بر ایــن موضوع تاکید داشــت که 
صرفا بخشی از روندهای سیاســت خارجی ایران ماهیت 
ساختاری و راهبردی دارد. چنین نشــانه هایی با تغییر در 
کارگزاران سیاست خارجی  یا جابه جایی در نخبگان اجرایی 
دچار دگرگونی بنیادین نخواهد شــد. سایر موضوعات که 
مربوط به حوزه »منافع اصلی« اســت، تابعــی از نگرش 
کارگزاران اجرایی اســت که تــالش دارند تــا زمینه های 
اداره امور اجرایی را فراهم ســازند. ادبیات سیاسی به کار 
گرفته شده بیانگر آن اســت که اراده سیاسی و روندهای 
سیاســت خارجی مطلــوب حســن روحانی معطــوف به 
تنش زدایی و عبور از محدودیت های راهبردی اســت  اما 
واقعیت های سیاست بین الملل بیانگر آن است که انجام 
چنین اقداماتی در شرایط تهدید، مهار و محدودیت های 

راهبردی، کار دشواری خواهد بود. 
به کارگیری ابتکارات سیاســت خارجــی معطوف به 
فرآیندهای عادی ســازی روابط در شــرایطی امکان پذیر 
خواهد بود که عالوه بر اراده کارگزاران سیاســت داخلی، 
نشانه ها و زمینه هایی از الگوی تعامل راهبردی در فضای 
سیاست بین الملل نیز وجود داشته باشد. تالش همه جانبه 
یک بازیگــر منطقه ای بــدون توجه به شــکل بندی های 
قدرت در محیط منطقه ای و فرآیندهــای کنش بازیگران 
جهانی نمی تواند بــه نتایج مطلوب منجر گــردد. اگرچه 
روحانی تالش می کند تا روند عادی سازی در روابط ایران 
و جهان غرب را پیگیــری نماید، اما تحقق چنین فرآیندی 

بدون همکاری سازمان یافته بازیگران اصلی در سیاست 
بین الملل کار دشواری خواهد بود. 

ادبیــات دونالــد  ترامــپ در دوران کاخ ســفید،  
نشــانه هایی از ابهام راهبــردی را منعکس می ســاخت.  
ترامپ در آخرین مرحلــه تعلیق تحریم های ایران، به این 
موضوع اشاره داشت که اگر متمم برجام درباره موضوعات 
موشــکی،  منطقه ای و حقوق بشــر پیگیری نشود، در آن 
شــرایط از تمدید مجدد تعلیــق تحریم هــا در می  2018 
 خودداری خواهد کرد. تهدید  ترامــپ می تواند بر معادله 
اقتصادی و سیاســت خارجی ایران تاثیرگذار باشد. روند 
کاهش تحریم هــا به گونه ای تداوم یافته کــه آثار خود را 
بر سیاســت خارجی و موقعیت داخلی حسن روحانی به جا 

خواهد گذاشت.
اگرچه کشــورهای اتحادیه اروپا،  سیاست حمایت 
از برجام را پیگیری می کنند  اما آنــان نیز در صدد پیگیری 
عملی سیاست های  ترامپ در مورد قابلیت های موشکی و 
سیاست منطقه ای ایران هستند. چنین انگاره ای منجر به 
شکل گیری ابهام درباره آینده سیاست اقتصادی و موقعیت 
سیاسی حســن روحانی در ایران خواهد شد. بخش قابل 
توجهی از اعتراض های سیاســی شکل گرفته در دی ماه 
1396 بیانگر آن است که سیاست اقتصادی حسن روحانی 
نتوانست زمینه تأمین نیازهای اولیه و حداقلی شهروندان 

مربوط به الیه های پایینی جامعه را تأمین نماید.

2. فرجام مبهم در معادله قدرت،  امنیت و رفاه دولت 
روحانی

مذاکرات برنامه جامع اقدام مشــترک بــه این دلیل 
انجام گرفت که ایران بخشــی از قدرت راهبردی خود در 
حوزه قابلیت های هسته ای را واگذار کرده و در ازای آن به 
امنیت و رفاه موعود در برنامه های انتخاباتی دســت یابد. 
کارگزاران سیاســت خارجی دولت روحانی به این موضوع 
توجه نداشتند که سیاست بین الملل مبتنی بر قواعد خاصی 
بوده و هر کشــوری که مبادرت به ســازوکارهای سیاست 
ســازش در روند مذاکــرات دیپلماتیک نماید،  با فشــار و 
محدودیت های بیشتری روبه رو می شود. هم اکنون آثار و 
نشانه های مربوط به سیاست سازش در حوزه اقتصادی و 

اجتماعی انعکاس پیدا کرده است.
نیازهــای اجتماعــی و اقتصادی ایــران به گونه ای 
متراکم گردیــده که بخــش قابل توجهی از شــهروندان 
و کارگــزاران اجرایــی در کشــور، تأمیــن آن را از طریق 
فرآیندهای سیاســت خارجــی امکان پذیــر می دانند. در 
چنین شــرایطی اســت که ضرورت های سیاست خارجی 
ایران تابعی از نیازهای اقتصــادی و فرآیندهای معطوف 
به تأمین ضرورت های عمومی  زندگی شهروندان خواهد 
بود. کارگزاران اجرایی در روندهای سیاست خارجی ایران 
باید بر این امر واقف باشند که بازسازی نیازهای راهبردی 
جامعه ایــران در قالب »رفــاه« و »امنیت« در شــرایطی 
حاصل می گردد که تغییرات تاکتیکی و روندهای ابتکاری 
در سیاســت اجرایی و الگوهای دولت داری کشور حاصل 
گردد. بحران های اجتماعی در شــرایطی شکل می گیرد 
که انتظارات نهفته بــه نتایج مطلوب یــا وعده های بیان 

شده منجر نشود.
در حالی کــه ایــران در شــرایط تحریــم اقتصادی 
فزاینده قرار دارد، کشــورهای صنعتی غرب بدون هرگونه 

1

ابراهیم متقی

استاد دانشگاه تهران

کارگزاران اجرایی در روندهای سیاســت 

خارجی ایران باید بر این امر واقف باشند 

که بازسازی نیازهای راهبردی جامعه ایران 

در قالب »رفاه« و »امنیت« در شــرایطی 

حاصل می  شــودکه تغییرات تاکتیکی و 

روندهای ابتکاری در سیاســت اجرایی و 

الگوهای دولت داری کشور حاصل گردد
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دغدغه ای، اهــداف راهبردی خود را تامیــن می نمایند. 
چنین شــرایطی را می توان به منزله فقدان مرزبندی برای 
موازنه قدرت،  امنیت و رفاه اقتصــادی برای جامعه ایران 
دانست. ایجاد موازنه بین سه مولفه یاد شده، واقعیت های 
سیاست امنیتی کشــورها را منعکس می سازد. الگوهای 
کنش راهبردی نیازمند بهره گیــری از قواعد بوروکراتیک 
و الگوهای کنش دیپلماتیک در راســتای متقاعدســازی 

بازیگران رقیب خواهد بود. 
یکی از شاخص های اصلی ارزیابی سیاست خارجی 
را باید کارآمدی و استقالل عمل دانست. سیاست خارجی 
کشــورهایی که در حوزه های کارآمدی و اســتقالل عمل 
با مشــکالت اجرایی  یا راهبردی روبه رو می باشند، عموما 
 در وضعیــت برگشــت پذیری قــرار می گیرنــد. روندهای 
سیاست خارجی ایران در شــرایطی با تغییر همراه گردیده 
اســت که بخش قابــل توجهــی از کارگــزاران اجرایی و 
زمامداران راهبردی آمریکا بر ضرورت تداوم سیاست مهار 
و تحریم های اقتصادی تاکیــد دارند. چنین تحریم هایی 
نمی تواند به عنوان نشانه مثبتی در نگرش بازیگران موثر 
در سیاست جهانی نســبت به روندهای آغازین و ابتکارات 

راهبردی حسن روحانی تلقی شود. 
اگر روندهای سیاســت خارجی روحانی معطوف به 
همکاری در چارچوب »راهبرد مماشــات« باشــد، در آن 
شــرایط چنین راهبردی نمی تواند اثربخشی قابل توجهی 
برای روندهای سیاست خارجی ایران ایجاد نماید. راهبرد 
مماشــات در کوتاه مــدت می تواند برخــی از تهدیدات را 
کاهش داده اما در طوالنی مدت با نشــانه های جدیدی از 
تهدید و تعارض همراه خواهد بود. روندهای تنش زدایی در 
سیاست خارجی اتحاد شوروی در شرایطی حاصل شد که 

دو کشور به »توازن راهبردی« دست یافته اند. 
توازن راهبردی را باید به عنوان یکی از واقعیت های 
بنیادین اثربخشی تنش زدایی در سیاست خارجی دانست. 
در غیر این صــورت، هرگونــه راهبرد مماشــات می تواند 
مخاطراتــی را در آینده روابــط خارجی ایــران ایجاد کند. 
در این ارتباط، مرشــایمر تاکید دارد    »در راهبرد مماشات 
دولتی که در معرض تهدید قرار گرفته اســت، امتیازاتی 
بــه تجاوزگر می دهــد که تــوازن قــدرت را تغییــر دهد. 
مماشات کننده معموال می پذیرد که همه یا بخشی از قلمرو 
بازیگر ثالثی را تسلیم دشمن قدرتمندش کند. هدف از این 
اقدام، تعدیل رفتار تجاوزگر است. سوق دادن تجاوزگر به 

سمتی مسالمت جویانه تر و احتماال تبدیل آن به یک قدرت 
هوادار وضع موجود، کار دشواری می باشد . 

طبق این اســتدالل، سیاســت مماشــات چون به 
مماشات کننده امکان می دهد حسن نیت خود را ثابت کند 
و توازن را بــه نفع دولت تغییر دهد که مماشــات می کند، 
بنابرایــن امیــد دارد در نهایت از تجاوزگــری قدرت بزرگ 
بکاهد.  بعید است مماشــات با یک دشمن خطرناک آن را 
به یک حریف مهربان تر و مالیم تــر و از آن بعیدتر به یک 
دولت صلح دوست تبدیل کند. در واقع مماشات اشتهای 
دولــت تجاوزگر بــه کشورگشــایی را افزایــش می دهد . 
قدرت های بزرگ برای آفنــد برنامه ریزی می کنند، دولتی 
که در قبالش مماشات می شــود، هرگونه واگذاری قدرت 
توسط دولت دیگر را نشانه ضعف می داند. در این صورت 
دولت تجاوزگر احتماال برای کسب امتیاز بیشتر به اعمال 
فشار خود ادامه می دهد. دولتی که در پی به دست آوردن 

حداکثر قدرت ممکن نباشد، دولت عاقلی نیست.« 

3. روحانــی در برابر انتظــارات فزاینــده اجتماعی و 
بین المللی

یکــی دیگــر از موضوعاتی کــه ارتباط مســتقیم با 
ســازوکارهای کنش راهبردی در تامین نیازهای سیاست 
خارجی جمهوری اسالمی  ایران دارد، پیگیری موضوعات 
منطقه ای می باشــد. کشــوری همانند ایــران که درصدد 
ایفای نقــش به عنــوان بازیگر نوظهــور اســت، نیازمند 
بهره گیــری از چالش هــای منطقــه ای قدرت های بزرگ 
و بازســازی چالش های سیاســت خارجی خــود در حوزه 
منطقه ای می باشــد. هرگونه انفعال، ابهــام و یا تردید در 
قابلیت های منطقــه ای ایران، مشــکالت جدیدی برای 

سیاست خارجی جمهوری اسالمی  ایجاد می کند. 
یکی از دالیل اصلی شــکل گیری انتظارات فزاینده 
اجتماعی و بین المللی را باید در بازی مبهم و یک سویه در 
حوزه سیاست  خارجی دانست. هرگونه مذاکره اقتصادی 
و راهبــردی می تواند آثار و پیامدهایــی در ارتباط با تأمین 
نیازهای اجتماعی داشــته باشــد. تأمین چنین نیازهایی 
صرفــا از طریــق حداکثرســازی معادله قــدرت در حوزه 
دیپلماسی و در محیط بحرانی حاصل خواهد شد. اگرچه 
روحانی تــالش دارد تا جلوه هایــی از ایجــاد هماهنگی 
تکنیکی و راهبردی با سیاست خارجی جهان غرب را ایجاد 
نماید  اما چنین رویکردی به مفهوم پاسخ مناسب و متقابل 

بازیگران جهان غرب در برخورد با جمهوری اسالمی  ایران 
محسوب نمی شود. 

ساخت های سیاسی ســلطه محور تفسیر خاصی از 
موضوع منافع، قــدرت و امنیت دارنــد. در نگرش جوامع 
ســلطه محور همواره یــک تفســیر قالب وجــود دارد که 
حقیقتــی دائمی  محســوب می شــود. چنیــن رویکردی 
معطوف به حاشــیه ای کردن بازیگرانی اســت که تالش 
دارنــد تا زمینه هــای الزم برای گســترش تحــرک خود را 
فراهم آورند. بخــش قابل توجهی از تضادهــای ایران و 
جهان غــرب را باید در قالب های هستی شناســانه جوامع 

سلطه محور دانست.
بــاراک اوبامــا بــرای مقابله بــا تهدیــدات نوظهور 
منطقه ای بیش از گذشــته به نقش مشارکت جویانه  ایران 
نیازمنــد اســت. گروه های تعامل گــرا در آمریــکا نیازمند 
بهره گیری از ســازوکارهای کنش دیپلماتیــک در برخورد 
با دولت حســن روحانی می باشــند. در چنیــن فرآیندی، 
مذاکرات دیپلماتیک ایران و آمریکا از شهریور 1392 آغاز 
خواهد شــد، اما این مذاکرات به مفهــوم پایان تحریم ها 
تلقی نمی گردد. گروه های محافظه کار در سیاست خارجی 
آمریــکا بر ضــرورت محدودســازی راهبــردی جمهوری 
اســالمی  تاکید دارند. ایــن گروه ها مانع از شــکل گیری 

تغییرات سریع در روابط ایران و آمریکا می شوند.
باراک اوباما گزینه هایی از جمله کنش دیپلماتیک، 
انعطاف پذیــری مرحله ای، تداوم تحریم هــای یکجانبه 
و چند جانبه را ادامــه می دهد. اوباما درصــدد خواهد بود 
تا بازبینــی در الگوی کنش معطوف بــه بازدارندگی، مهار 
و تحریم هــای فراگیر علیــه ایران را براســاس چگونگی 
واکنش ایران نســبت به انتظارات راهبردی خود پیگیری 
نماید. بازتعریف باراک اوباما از چگونگی و فرآیند برقراری 
سیاست سازنده در روابط اقتصادی و راهبردی با ایران در 
کوتاه مدت کار دشواری خواهد بود. الگوهای رفتاری در 
خوشبینانه ترین وضعیت به گونه  مرحله ای تغییر می کند. 
اگرچه گروه های محافظه کار در آمریــکا همواره مترصد 
فرصتی هستند تا شــکل جدیدی از محدودیت راهبردی 

علیه ایران را ایجاد نمایند. 
دونالد  ترامپ موضوع مربوط به انتظارات فزاینده را 
تشدید و بازتولید کرد.  ترامپ به این موضوع اشاره دارد که 
غروب هسته ای در برجام، مشکالت و مخاطرات امنیتی 
آمریکا در آینده را افزایش خواهد داد. به همین دلیل است 
که  ترامپ معادله پایان دادن به روند همکاری های پیشین 
با ایران را مشروط به پیگیری موضوعاتی کرده که هیچ گاه 
مورد توجه ســاختار سیاســی ایران نبوده اســت. همواره 
نهادهای راهبردی ایران به این موضوع اشــاره داشته اند 
که آینده برجام نباید معطوف به موضوعات دیگری از جمله 

مسائل منطقه ای و قابلیت موشکی ایران شود. 
آنچه را که دونالــد  ترامپ در 13 ژانویــه 2018 و در 
ارتباط با تمدید تعلیق  تحریم هــای اقتصادی ایران بیان 
داشــته، نمادی از تهدید محســوب می شــود؛ تهدیدی 
که می تواند مشــکالت اقتصادی جدیدی را برای دولت 
روحانی ایجــاد کند. افزایــش قیمــت دالر و هزینه های 
اقتصادی زندگــی اجتماعی در زمــره چالش های اصلی 
دولت روحانی در آینده خواهد بود. هنوز مشــخص نیست 
که ایران به چه میزان وارد فرآیند جدیدی می شود که منجر 

به تکرار و تکمیل سیاست سازش در فرآیند برجام شود.
ســاخت اجتماعی و اقتصادی ایــران به گونه ای در 
حال تغییر و تحول است که نشــانه های عبور از روحانی و 
اصالحات توسط گروه های اجتماعی و طبقات اقتصادی 
فرودســت جامعه مشاهده می شــود. حســن روحانی در 
انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری ایران توانست 
به پیروزی قابل توجهی نا ئل شود. پیروزی حسن روحانی 
در شرایطی حاصل شد که ســاختار اجتماعی و انتخاباتی 
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ایــران ماهیت قطبی شــده پیدا کرد. قطبی شــدن رقابت 
انتخاباتی زمینه شکل گیری هیجان اجتماعی برای ایجاد 
نگرانی از پیــروزی رقیب روحانی را امکان پذیر ســاخت. 
هم اکنون بخش قابل توجهی از پایگاه اجتماعی و سرمایه 
انتخاباتی روحانی نســبت بــه میزان موفقیــت وی برای 
تأمین نیازهای عمومی  جامعه در وضعیــت ابهام و انتقاد 

قرار دارند.

4. آینده برجام و سناریوهای فراروی دولت روحانی 
واقعیت هــای موجــود سیاســت بین الملل نشــان 
می دهد کــه یکجانبه گرایــی دونالد  ترامــپ چالش های 
گســترده ای را برای امنیت ملی ایران ایجاد خواهد کرد. 
چنین رویکــردی بــه مفهوم آن اســت که ســتیزه جویی  
ترامپ چالش های امنیتی قابل توجهی را برای خاورمیانه 
ایجاد می کند.  ترامپ تالش دارد تا شبکه ای از نیروهای 
متعارض ایران در ســطوح ملی، منطقــه ای و فروملی را 
ســازماندهی کند. چنین رویکردی به مفهوم آن است که 
چگونگی روابط دونالد  ترامپ و عربســتان و اســرائیل بر 
الگوی ارتباطی آمریکا و ایران تاثیر به جا خواهد گذاشت. 

4-1. سناریوی بدبینانه و افزایش فشارهای راهبردی 
آمریکا علیه ایران 

آینــده تحریم هــا نیز به گونــه قابل توجهــی ارتباط 
مســتقیم با چگونگی نگرش آمریکا و متحدین منطقه ای 
آن در ارتبــاط بــا ایــران خواهد بــود. اگرچــه نهادهای 
بین المللــی هماننــد آژانــس بین المللی انــرژی اتمی  و 
کشــورهای اروپایی نیز تالش دارند تا روندهای همکاری 
ایران و نهادهای بین المللی را به عنــوان پیش نیاز تعلیق 
تحریم ها در آینده مورد توجه قرار دهنــد. تاکنون تمامی 
 گزارش های آمانو درباره چگونگی فرآیند راستی آزمایی از 
سایت های هسته ای ایران مبتنی بر پذیرش واقعیت های 

همکاری جویانه ایران بوده است. 
در حالیکه نیکــی هیلی به عنوان نماینــده آمریکا در 
سازمان ملل همواره تالش داشــته  تا برخی از ابهام های 
جدید در مورد چگونگی پایبندی ایران به برجام را برجسته 
سازد. تاکنون الگوهای رفتاری  ترامپ، تیلرسون و نیکی 
هیلی نتوانســته بــر روندهــای موجود سیاســت خارجی 
کشــورهای اتحادیه اروپا تاثیر به جا گذارد. در این فرآیند 
برخی از گروه های تنــدرو در حوزه محافظــه کاران حزب 
جمهوریخــواه همانند جان بولتون بر ایــن موضوع تاکید 
دارند که  ترامپ باید زمینه های الزم برای لغو برنامه جامع 

اقدام مشترک را به وجود آورد.
الگوی رفتــاری  ترامپ نشــان می دهد کــه تحقق 
انتظارات مطرح شــده از ســوی محافظه کارانــی همانند 
جان بولتــون را بایــد انعکاس تحلیل ســاخت سیاســی 
آمریکا از مساله قدرت، امنیت و توافق هسته ای دانست. 
محدودســازی قدرت اقتصادی، تکنولوژیک و موشکی 
ایــران در زمره اهدافی اســت کــه  ترامپ تــالش دارد از 
طریق ســازوکارهای حقوقی مربوط بــه چگونگی اجرای 
برنامه جامع اقدام مشترک پیگیری نماید. براساس برنامه 
جامع اقدام مشــترک، مقرر گردیده است که تحریم های 
هســته ای اعمال شــده علیه ایران در هشت ســال بعد از 
توافق انجام گرفته، پایان یابــد. چنین مفهومی  به عنوان 

»غروب برجام« تلقی می شود. 

4-2. ســناریوی خوش بینانــه و گــذار از فشــارهای 
راهبردی آمریکا

ســناریوی خوش بینانه مربوط به شــرایطی اســت 
کــه اتحادیــه اروپــا و آژانــس بین المللی انــرژی اتمی 
 همکاری های ســازنده بیشــتری را در ارتباط بــا ایران به 
انجام رساند. تاکنون آمانو تمامی  گزارش های تهیه شده 

توسط بازرســان آژانس بین المللی انرژی اتمی  را با نیکی 
هیلی مرور کرده و نســبت بــه ســازوکارها و ضرورت های 
جدید با یکدیگــر رایزنی کرده اند. ســفر نیکــی هیلی به 
وین در گزارش این دوره از بازرســی های آژانس انعکاسی 

نداشته است. 
طبعا هرگونه مطالبه جدید آمریکا و روند بازرسی های 
جدید می بایســت در فرآیند تاریخی حاصل شود. آمانو در 
گزارش جدید خود که در نوامبر 2017 منتشــر شد، به این 
موضوع اشاره داشته است که ایران تمامی  تعهدات خود 
در برجــام به ویژه راســتی آزمایی را رعایت کــرده و تمامی  
معیارهای مورد نظر آژانس در برجام از سوی ایران رعایت 
شــده اســت. همکاری های ایران با آژانس در چارچوب 
برنامه جامع اقدام مشترک بوده است. در اولین پاراگراف 
طرح اقدام مشــترک بر این موضوع تاکید شده است که: 
»هدف این مذاکرات دســتیابی به راه حل جامع بلندمدت 
مورد توافق طرفین است که اطمینان یابد برنامه هسته ای 

ایران منحصرا صلح آمیز باقی خواهد ماند.« 
بیان چنین گزاره هایی به هیچ وجه با پیش شرط های 
دونالد  ترامــپ در 13 ژانویه 2018 در رونــد تعلیق مجدد 
تحریم های هســته ای ایــران هماهنگی نــدارد. تمامی 
 شواهد بیانگر این واقعیت اســت که آمریکا و کشورهای 
اروپایی با دو نگرش مختلف درصدد محدودسازی بخش 
دیگری از قابلیت های راهبردی ایران هستند. آنان همواره 
ایران را در وضعیــت غیرامنیتی قرار می دهند. بســیاری 
از کارگــزاران دیپلماســی هســته ای در دوران مذاکرات 
مربوط به برنامه جامع اقدام مشترک به این موضوع اشاره 
داشته اند که آنان درصدد غیرامنیتی کردن ایران هستند. 

فضای غیرامنیتی کردن در ادبیات راهبردی و روابط 
بین الملل به معنای آن است که تهدید و رویارویی چندانی 

علیه ایران ایجاد نشود. در حالی که الگوی رفتاری ایاالت 
متحده نشــانه هایی از تعلل در پایان دادن به تحریم ها و 
اعمال تهدیدات جدید  علیه ایران را منعکس می ســازد. 
در شرایط موجود،  مقامات فرانســه تالش دارند تا سطح 
جدیدی از روابط با ایران را شــکل دهند. هدف فرانسه را 
باید مذاکره برای تغییر در الگوهای راهبردی ایران در حوزه 
سیاست های منطقه ای و قدرت موشکی دانست. طبیعی 
اســت که چنین فرآیندی می تواند زمان طوالنی را به خود 
اختصاص داده و در نتیجه دونالد  ترامپ مجبور خواهد بود 
تا زمینه الزم برای تعلیق مرحله ای تحریم های اقتصادی 

ایران در می  2018 را فراهم سازد.

  نتیجه
واقعیت های سیاســت  ترامــپ نشــان می دهد که 
دیپلماسی اجبار در ارتباط با بخش دیگری از قابلیت های 
ســاختاری ایران یعنی توانایی های موشــکی که در زمره 
»سالح های متعارف« قرار دارد، نشانه گیری شده است. 
گروه هــای محافظه کار ایــاالت متحده همــواره تالش 
دارند تا اهداف راهبردی خود را به گونه مرحله ای و فراگیر 
پیگیری نمایند. امنیت جامع در اندیشه آمریکایی، مشابه 
همان رویکردی اســت کــه گزاره های مربوط بــه برجام 
یک، دو و ســه را پیشــنهاد داده بودند. واقعیت آن است 
که فشارهای بین المللی  ترامپ، الگوی جدیدی از کنش 
رفتاری سازمان ملل متحد و کشــورهای اروپایی در رابطه 
با برجام را به وجود آورده اســت. فرانســه طرح جدید 25 
ســاله برای کنترل قابلیت هســته ای و موشــکی ایران را 

ارائه داده است. 
محور اصلی سیاســت  ترامپ آن اســت که افزایش 
فشارهای اقتصادی و راهبردی علیه ایران بهترین ابزاری 
است که می تواند ایران را وادار به واکنش همکاری جویانه 
نماید. در شرایط موجود وظایف ذاتی وزارت خارجه ایجاب 
می کند که اهداف راهبردی ایران را در فضای بین المللی 
متناسب با معادله قدرت و براساس درک دقیقی از الگوی 
تعامل و ائتالف های موجود پیگیری نماید. اگر در چنین 
شرایطی کارگزاران دیپلماسی کشور درک دقیقی نسبت به 
نوع، شدت و فرآیند تهدیدات نداشته باشند در آن شرایط 
قادر نخواهند بود تا معادله امنیت ملی کشــور را براساس 
متوازن ســازی معادله قدرت و فرصت با تهدیدات و نقاط 

ضعف هماهنگ و متوازن سازند.   

 محور اصلی سیاست ترامپ آن است که افزایش 
فشارهای اقتصادی و راهبردی علیه ایران بهترین 
ابزاری است که می تواند ایران را وادار به واکنش 
همکاری جویانه کند

تمامی شواهد بیانگر این واقعیت است 
که آمریــکا و کشــورهای اروپایی با دو 
نگرش مختلف درصدد محدودسازی 
بخش دیگری از قابلیت های راهبردی 
ایران هستند. آنان همواره ایران را در 

وضعیت غیرامنیتی قرار می دهند
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دونالد  ترامپ از یک طرف خواستار بازنگری و اعالم 
نظر کنگره درباره ادامه برجام یا خروج ایاالت متحده از آن 
شده است و از طرف دیگر اصرار دارد که ایران درباره برنامه 
دفاع موشکی خود پای میز مذاکره با غرب بنشیند. هرچند 
 مقامات اتحادیه اروپا، در ســطوح مختلف، پایبندی اروپا 
به برجام و میل خود به حفــظ آن را اعالم کرده و می کنند، 
اما میل آشــکار و پنهان برخی از مقامات اروپایی به شروع 
مذاکره درباره برنامه دفاع موشکی ایران، نشان می دهد که 
احتماال  ترامپ با چند حرکت تاکتیکی می تواند برای اعمال 
فشار بیشــتر به ایران برای مذاکره درباره برنامه موشکی، 
اروپا را با خود همراه ســازد. گذشــته از احتمــال موفقیت  
ترامپ باتوجــه به اتخاذ راهبرد تکــروی ایاالت متحده در 
زمینه معاهدات بین المللی که بدعتی در سیاســت خارجی 
این کشور است، ســوال اصلی این اســت که آیا اصرار بر 
مســاله مذاکره روی برنامه دفاع موشکی، می تواند دال بر 
پایان عمر برجام باشد؟ و آیا می توان لغو احتمالی برجام را 

به حساب شکست دولت روحانی گذاشت؟ 
 

  بازی دوسطحی روحانی روی برجام 
حسن روحانی در مناظره های مربوط به رقابت های 
انتخابــات ریاســت جمهوری یازدهــم، از خــود تصویر 
یک حقوقدان آشــنا بــه قواعــد بازی هــای بین المللی 
به ویژه در زمینه مذاکرات هســته ای را نشان داد. اگرچه 
فشــار تحریم های بین المللی در بســتر راهبرد تنش زایی 
منطقه ای و جهانی دولت نهم و دهم، موجب شده بود تا 
بار اقتصادی-اجتماعی-سیاسی سنگین عوارض بیماری 
هلندی ناشی از فساد سیاسی- اقتصادی گسترده، تا حد 
زیادی به پای تحریم های بین المللی نوشــته شــود، اما 
درخواســت حل معضالت اجتماعی-اقتصادی ناشی از 
بیماری هلندی نیز در میان مطالبــات رای دهندگان دور 
یازدهم ریاست جمهوری وجود داشت. در واقع، نمی توان 

وزن میل به دســتیابی به برجام در میان رای دهندگان به 
روحانــی در انتخابات یازدهم را به میــزان 100 درصد در 
نظر گرفت و آن را تنهــا عامل میل به روحانی دانســت. 
رکود تورمی  شدید به همراه تنگی فضای سیاسی نیز عامل 

مهمی  در گرایش به روحانی بود.  
از منظر بازی دو سطحی پاتنام در سیاست داخلی و 
خارجی،  ترجیحات رای دهندگان میانی و رای دهندگانی 
از هر دو طیــف اصالح طلب و اصولگرا با سیاســت های 
اعالمی  حسن روحانی در زمینه بهبود فضای کسب و کار، 
مقابله با تورم رکودی و دســتیابی به برجــام، انطباق پیدا 
کرده بود. با این وجود، حسن روحانی در نخستین روزهای 
اســتقرار دولت خــود وعده بهبــود فضای کســب و کار و 
دســتیابی به برجام را داد و در پاســخ به منتقدان، برجام 
را عاملی مهم در حل مشــکالت کشــور مطرح می کرد. 
از ایــن روی دولــت یازدهــم بیشــترین تمرکز خــود را به 
مذاکرات هسته ای معطوف داشت به طوری که برداشت 
اکثر مردم و صاحبنظران این شد که منظور حسن روحانی 
از کلید تدبیر، دستیابی به توافق هســته ای بوده است. 
بنابراین  دولت یازدهم، بیشترین تخم مرغ های خود را در 
سبد سیاست خارجی و مذاکرات هسته ای قرار داد. البته 
یک علت اصلی دیگر این راهبرد نیز به وابستگی به مسیر 
شدید به سیاست دولت های پیش از دولت یازدهم مربوط 
می شــد. چون از اوایل دهه 1380 خورشــیدی، اقتصاد 
و سیاســت ایران تحت تاثیر اثر پروانه ای کاهش شــدید 
کنترل نظامیان و ســلطه آنان بر اقتصــاد ایران از دوران 
موسوم به سازندگی قرار گرفت و این اثر پروانه ای موجب 
شد تا در صورت استمرار ویژگی بسته بودن اقتصاد ایران 
در اثر تحریم هــای بین المللی، روند فســاد و تبعیض که 
به خروج ســرمایه انســانی و مادی می انجامد، در ایران 
شــتاب گیرد. از طرف دیگــر مشــکالت و بحران های 
عظیمی  همچون فرســایش تند منابع زیســت محیطی، 
بحــران کم آبی، فســاد سیاســی و اقتصادی گســترده، 
بدهی گســترده دولت به پیمانکاران طرح های عمرانی و 
تورم رکودی ناشــی از بیماری هلندی گریبانگیر اقتصاد و 

سیاست ایران بودند.  
در چنین شــرایطی دولت می توانســت پنج راهبرد 

مهم را در پیش گیرد؛ مدیریت انتظارات و پرهیز از ایجاد 
توقع زیاد درباره ســرعت اصالحات اقتصادی- سیاسی، 
شفاف ســازی و مبارزه با فســاد در داخــل، مدیریت رکود 
تورمی  و وابســتگی به مســیر اقدامات دولت قبل، توجه 
به احیای منابع زیســت محیطی و سیاست خارجی مبتنی 
بر تعامل. صرف نظر از نقش وابســتگی به مســیر برنامه 
هدفمندســازی یارانه ها که افزایش های دوره ای قیمت 
حامل های انرژی را ایجاب می کرد و به واسطه معیار بودن 
این حامل ها، آثار تورمی  به همراه داشت دولت توانست 
با کنترل انتظارات، تورم را از بیــش از 40 درصد به کمتر 
از 20 درصد بکاهد اما بخش  عمــده ای از این کاهش به 
افت شــدید قدرت خرید مردم در نتیجه تورم شــدید دهه 
پیشــین نیز مربوط می شــد. در بخش محیط زیست نیز 
بیشــترین تمرکز به احیای دریاچه ارومیه معطوف شــد. 
راهبرد شفاف ســازی و مقابله با فســاد با ایجاد یک ستاد 
ویژه پیگیری شد اما نکته ای که باید مدنظر قرار گیرد این 
اســت که رویکرد نهادســازی، نتایج ملموس کوتاه مدت 
به دنبال ندارد. در زمینه بحران آب نیز، حل مساله آب در 
دســتورکار طراحی برنامه ششم توسعه قرار گرفت و توجه 
به میزان آب َبری تولیدات کشــاورزی در مناطق مختلف 
کشــور و طرح َنکاشــت در برخی از مناطق بحرانی نیز در 
راستای این راهبردها بود. اما گســترش فساد سیستمی  
به الیه های مختلف و پایداری رکود با وجود کنترل تورم، 
نشان داد که در زمینه راهبردهای غیربرجامی  نیز موفقیت 
چندانــی حاصل نشــده اســت. مهم ترین پاشنه آشــیل 
دولت روحانی، گذشــته از تاکید بیش از حد واقعی روی 
دســتاوردهای برجامــی  و البته عدم تحقــق انتظارات از 
برجام به خصوص برای خانوارهای روستایی یا خانوارهای 
شــهری مناطق کم درآمدتر کشــور که در ســبد کاالها و 
خدمات آنها به چشم می خورد، گرایش به شوک درمانی در 
شروع کار دولت دوازدهم بود که در رقابت های انتخاباتی 
دوازدهــم به آنها اشــاره نشــد. هرچند  شــوک درمانی در 
ایران ســابقه ای ســه دهه ای دارد و همــواره پیامدهای 
منفی آن ) مانند تورم 50 درصدی ســال 1374( مشــهود 
بوده اســت اما یادگیری درباره اصالح رویه شوک درمانی 
دیده نمی شــود. به خصوص عزم به قطع یارانه بخشی از 

پیچیدگی های تعامل با اتحادیه اروپا
مهم ترین ابزار بازی ایران برای جلوگیری از رسیدن به وضعیت همه یا هیچ

رضا مجیدزاده 

مدیر گروه توسعه پذیری اندیشگاه طرح هزاره پاسارگاد

2

ل
مل

نال
بی

64

شماره 391
ث  |  

مثل
بین الملل



گروه های درآمدی در کنار اســتمرار یارانه های سیاســی 
فراوان حتی برای تئوریســین های حــذف کامل یارانه و 
مشاهده استمرار روندهای توســعه ناپذیری مانند معضل 
ژن خوب در میان همه گروه های سیاســی، نشانگر عدم 
وجود عزم جدی بوده اند. از نظــر تاریخی نیز از عوارض 
بیماری هلندی، غفلت شــد. در دوره های بــروز بیماری 
هلندی، سیاســت های تحریک تقاضا در ایــران، خواه 
نقدی خواه اعتباری، به افزایش رضایت عمومی  از دولت 
انجامیده اند. اما بسته خروج از رکود دولت  نتوانست این 
رضایت عمومی  را ایجاد کنــد و افت قدرت خرید در میان 
دهک های پایین درآمدی به حــدی پایین بود که اجرای 
این سیاســت، آنان را به رونق اقتصادی امیدوار کرد اما 
عدم رفع معضالت و موانع نهادی و بنیادینی همانند فساد 
و تبعیض گســترده که به واسطه این بســته، حل و فصل 
نمی شدند، نگرش نسبتا مســاعد داخلی به دولت یازدهم 

را نیز خدشه دار کردند. 
مجموعه نکات فوق نشــان می دهد که برجام، تنها 
وعــده دولت یازدهم نبوده اســت اما تحقــق آن به عنوان 
عامل مهمی  در حل بخش مهمی  از مشکالت اقتصادی 
- سیاســی کشــور، مطرح شــده بود. نکته مهم این است 
که وعده دســتیابی به برجام تحقق یافت و از این روی، لغو 
آن نمی تواند به عنوان شکســتی فقط برای دولت روحانی 
قلمداد شــود زیرا عاملی مانند برنامه موشکی مطرح شده 
که دســتاویزی برای  ترامپ بــرای ایجاد فشــار به منظور 
مذاکــره روی برنامه موشــکی بوده اســت اما اگــر برنامه 
موشکی نیز وجود نداشــت، عامل دیگری مطرح می شد 
تا به عنوان تهدیدی برای لغو برجام مطرح شود. در واقع، 
لغو برجام به معنای چالش سازوکار حضور ایران در منطقه 
خاورمیانه و بازی به مثابه یک قــدرت منطقه ای می تواند 
باشد اما دولت روحانی نیز در این بازی سهیم قلمداد خواهد 
شد. اما ســوال مهم تر این اســت که آیا اصرار بر مذاکره 
درباره برنامه موشــکی به معنای پایان برجام است؟ یافتن 
پاسخی درخور برای این پرســش، بدون توجه به شطرنج 
بازیگران خاورمیانه، میسر نیست و عدم توجه به بنیادهای 
تاریخی رســیدن به چنیــن چیدمانی از بــازی در منطقه، 
قابلیت توضیحی باالیی نخواهد داشت. از منظر تاریخی، 
 JECOR »Joint Economic Commission توافــق
Office Riyadh« میــان ایــاالت متحــده و عربســتان، 
مهم ترین سنگ بنای تحوالت چند دهه گذشته خاورمیانه 
 اســت که مســیر تحوالت آتی منطقه را نیز به خود وابسته

 کرده است. 

JECOR مسیر ارابه  
طی دهه 1970 میالدی، افزایش بسیار شدید قیمت 
نفت، دو شوک بزرگ را به اقتصاد کشورهای واردکننده وارد 
کرد ؛ اولین شوک در ســال 1973 رخ داد. در سال 1973، 
سوریه و مصر به اسرائیل حمله کردند و  10روز بعد از حمله 
آنها، ایران و پنج کشور دیگر حوزه خلیج فارس، قیمت نفت 
را 70 درصد افزایش دادند. پس از ارائه الیحه کمک 2.2 
میلیارد دالری ایاالت متحده به اســرائیل توسط نیکسون 
به کنگره این کشور، عربســتان و دیگر کشورهای عربی، 
حمل نفت به آمریکا را ممنوع کردند. این تحریم، یک سال 
به طول انجامید اما بعد از آن موجب شد تا ایاالت متحده، 
وارد تعامل راهبردی با عربستان شود تا جلوی تکرار چنین 
شوک های قیمتی و گرفتاری در تورم رکودی را بگیرد. جان 
پرکینز در کتاب »اعترافات یک تبهکار اقتصادی،« مطرح 
می کند که ایاالت متحده طرحــی را در پیش گرفت که به 
موجب آن، سازمانی به نام »کمیسیون اقتصادی مشترک 
ایاالت متحده - عربستان سعودی« یا JECOR تاسیس  شد. 
طبق توافق ایاالت متحده و عربستان، عربستان سعودی 
اوراق بهادار دولتی ایاالت متحده را با دالرهای نفتی خود، 
خریداری می کرد و در عــوض، وزارت خزانه داری ایاالت 
متحده، درآمد بهره این اوراق بهادار را صرف صنعتی سازی 
و نوســازی عربســتان می کرد. بنابراین  عربســتان جلوی 
نوسان شدید نفت را می گرفت و در صورت افزایش شدید، 
با منابــع عظیم خــود، آن را جبــران می کــرد و آمریکا نیز 
زیرســاخت های اقتصــادی و نظامــی  این کشــور را ارتقا 
می داد. بدین ترتیب، نقش عربستان از کمک به انگلستان 
برای تضعیف حکومت عثمانــی و افزایش آب گل آلود در 
منطقه خاورمیانه از طریق ایجاد یک جریان پان عرب، به 
یک متحد ایاالت متحده برای جلوگیری از افزایش دوباره 
قیمت نفــت و اطمینان خاطر غرب از دسترســی آســان و 
کم هزینه به منابع انرژی خاورمیانــه، تغییر یافت. از اوایل 
سال 1980 تا کنون قیمت های جهانی نفت 5 بار با سقوط 
جدی و تقریبا پیش بینی نشده مواجه شده است. در همه این 
پنج مرتبه عربستان نقش اساسی در سقوط قیمت ها داشته 
و تولید نفت خود را مســتقل از روند بازار 10 درصد افزایش 
داده است. روش سنتی عربســتان در هر دوره افت قیمت 
نفت دو محور اساسی داشته است؛ اول حضور در اجالس 
گروه 20 کشــور جهان و دوم تشــکیل جلســه اضطراری 
اوپک عربی چراکه عربستان برنامه های نفتی خود را با آنها 

هماهنگ می کرد و تایید آنها را به دست می آورد. 
در توضیح وابستگی به مسیر تاریخی گفته می شود 
که فاصله بین ریل های راه آهن که حدود 200 سال پیش 
اختراع شد، وابســته به طول محور ارابه هایی بود که بیش 
از 2000 سال پیش، اختراع شــده بودند چون ریل گذاری 
توســط ارابه ها صــورت می پذیرفت! تحــوالت امروزین 
خاورمیانه و توافق ایاالت متحده و عربستان در اواخر دهه 
1970 میالدی نیز رابطه ای همچون ارابه های باستانی و 
ریل های راه آهن دارند. از این روی، برجام به معنای نقطه 
پایان اختالف ایاالت متحده با ایران نبود و انتظار می رفت 
که تنها به حل برنامه هسته ای مربوط شود. با این وجود،  
ترامپ برای اتخاذ راهبرد گل آلود کــردن آب خاورمیانه و 
تقابل رویکرد تقویت پایــگاه خود در عربســتان در مقابل 
تضمین امنیت این کشور، نیاز داشــت تا نابهینگی برجام 
برای ایاالت متحده را مطرح کند و در کنار آن روی ضرورت 
مذاکرات موشــکی، انگشــت بگذارد. به همین خاطر در 
نخســتین روزهای طرح نیاز به بازنگری برجام، سخنی از 
برنامه موشــکی در میان نبود و هدف پیش دستی از سوی 
ایران بــرای نقض برجام دنبال می شــد تا بهانــه ای برای 
شروع مجدد فشارهای بین المللی و همراه سازی کشورها 
علیه ایران باشد. البته  ترامپ در قبال تامین امنیت حکومت 
عربســتان، وجه آن را نیــز دریافت می کنــد و اصالحات 

صوری ولیعهد جدید نیز در راستای ایجاد تصویری مثبت 
از عربســتان در جهان در مقایســه با تصویــر مخدوش و 
خاکســتری ایران اســت که با تندروی افراطیون داخلی، 
مخدوش تر می شــود.  با وجــود تمامی  ایــن مالحظات، 
راهبرد  ترامپ و اتحادیه اروپــا در زمینه اصرار بر مذاکرات 
موشکی ایران، تفاوتی چشــمگیر دارد؛  ترامپ، استمرار 
برجام را به نشســتن ایران بر پای میز مذاکره درباره برنامه 
دفاع موشکی پیوند می زند اما اتحادیه اروپا، موضوع برجام 
و برنامه دفاع موشکی را یکســان نمی داند. در دل منطقه 
خاورمیانه نیز ایاالت متحده مایل به تضعیف ایران و حتی 
تغییر تمامیت ارضی آن اســت و روســیه پروژه ایجاد سپر 
دفاعی ایران در برابر غرب برای خود را دنبال می کند. چنین 
تقابلی باعث می شــود که محتمل ترین ســناریو، استمرار 
کشــمکش های ایران و غرب تا زمان دســتیابی روسیه به 
توازن قدرت بهینه خود با غرب باشــد. در واقع ادامه مسیر 
ارابه JEOCR بــه معنای مقابلــه آمریــکا و GCC با حضور 
گسترده در خارج از مرزهای خود در منطقه خاورمیانه است 
که در هر برهه، موضوع جدیدی را مطرح می کند. اما پاسخ 
پرســش اصلی درباره پایــان برجام با افزایش فشــار برای 
مذاکرات موشــکی به نتیجه اختالف نظر اتحادیه اروپا و 
آمریکا درباره ارتباط برجام و برنامه موشکی ایران، وابستگی 
دارد. اگر آمریکا و البته کشورهای GCC با تالش خود برای 
جلب نظر کشورهای اروپایی بتوانند این ایده را مطرح کنند 
که موشــک های در اختیار ایران، توانایی حمل کالهک 
هســته ای دارند، آنــگاه احتمــال پایان برجــام، افزایش 
می یابد. تالش عربســتان برای انتســاب موشــک های 
حوثی ها و نمایش قطعه ای به عنوان موشک ساخت ایران 
توسط نیکی هیلی، در راستای چنین راهبردی بود که ابتدا 
رویکرد تهاجمی  و جنگ طلب ایران را برای کشورهای دیگر 
اثبات کنند و سپس پرونده تخلف ایران از برجام به واسطه 

برنامه موشکی آن، در شورای امنیت باز شود. 
قطعنامــه 1929 شــورای امنیــت ســازمان ملــل 
متحد، کشــورها را موظف می کند که از انتقال مســتقیم 
یا غیرمستقیم هشــت نوع سالح ســنگین از جمله تانک، 
خودروهای زرهی، هواپیماهای جنگــی، هلیکوپترهای 
تهاجمی، کشــتی های نظامی  و سیســتم های موشــکی 
به ایــران جلوگیری کننــد. از دولت ها می خواهــد تا تمام 
محموله های هوایی و دریایی که به ایران فرستاده می شود 
یا از آن خارج می شــود را در فرودگاه ها، بنــادر و آب های 
قلمرو خود در صورتی که بر این باور باشند که آن محموله ها 
حاوی مواد اتمی، موشــکی یا نظامی  ممنوع اعالم شــده 
است، بازرسی کنند. فعالیت های ایران در خصوص تولید 
موشک های بالستیک با قابلیت حمل کالهک هسته ای 
و آزمایش هــای موشــکی ایــران کــه در آن از تکنولوژی 
بالستیک استفاده شده باشد را منع می کند. بنابراین طبق 
قطعنامه 1929، ارتباطی بین برنامه دفاع موشکی و برجام 
از دید حقوقی وجود ندارد اما باتوجه به راهبرد ایاالت متحده 
در مواردی همچون خروج از پیمان پاریس )درباره حفاظت 
از محیط زیســت(، امکان خروج ایاالت متحده از برجام 
به صورتی مستقل از برنامه موشــکی ایران، دور از تصور 
نیست. از این روی، همراهی اتحادیه اروپا برای ضرورت 
مذاکرات موشکی با ایران، نمی تواند به عنوان پایان برجام 
تلقی شود اما به نظر می رســد که در صورت اعالم رسمی 
 این همراهی و درخواســت برای حضور ایران در پای میز 
مذاکره،  ترامپ حرکــت بعدی خود برای خروج رســمی  از 
برجام را بدون هزینه دریابد. به این ترتیب، تعامل با اتحادیه 
اروپا، مهم ترین ابزار بازی ایران برای جلوگیری از رسیدن 
به وضعیت همه یا هیچ است که باتوجه به تکروی  ترامپ در 
چند مورد پیشین از مسائل بین المللی و نیاز اتحادیه اروپا به 
بازیگری موثر ایران در منطقــه، زمینه این تعامل نیز تا حد 

زیادی فراهم است.    

ل
مل

نال
بی

65

39
1 

ره
ما

ش
  | 

ث 
ثل

م
بین الملل



در این 100 روز باقی مانده برای تصمیم گیری آمریکا 
درخصوص برجــام، یکــی از ســناریوهای احتمالی خروج 
واشنگتن از برجام است که اکثر تحلیلگران در داخل و خارج 
این سناریو را باتوجه به روحیات و جنس تصمیم گیری های 
رئیس جمهور آمریکا در مسائلی از این نوع بعید نمی دانند و 

آن را سناریوی ممکن به حساب می آورند.

 چون  ترامــپ تقریبا به تمام قول هایــی که در کمپین 
انتخاباتی خود داده بود عمل کــرده و در مورد برجام نیز نظر 
مساعدی نداشــت و آن را بدترین و وحشتناک ترین قرارداد 

تاریخ آمریکا قلمداد می کرد.
پس با این پیش زمینه از تفکر  ترامپ، خروج از برجام 
نیز ممکن اســت. این تحلیل تالش دارد به این سواالت با 
آینده نگری احتمالی پاسخ دهد: 1- خروج آمریکا از برجام چه 
پیامدهایی برای خود آمریکا خواهد داشت؟ 2- خروج آمریکا 
از برجام چه پیامدهایی برای ایران خواهد داشت؟ 3- بهترین 
راهکار برای ایران بعــد از خروج آمریکا از برجام چیســت؟ 
4 - اروپا در این پروســه خــروج، چه اســتراتژی ای در پیش 
خواهد گرفت؟ 5- چین و روسیه به خروج آمریکا از برجام، چه 
عکس المللی نشان خواهند داد؟ 6- و باالخره چه کشورهایی 

از این خروج نفع خواهند برد؟ 
 قبل از پاسخ به سواالت مطرح شده، به این نکته باید 
توجه کرد که ساختار نظام بین الملل در دو دهه اخیر به نظام 
چند قطبی یا چند مرکزی تغییر داده شــده است. ولی آمریکا 
به عنوان هژمون در خیلی از ابعاد نظامی و اقتصادی و ابعاد 
دیگر، هنوز از قدرت برتر برخوردار است و پایداری و سماجت 
این کشور در بیشــتر گفتارهای بین المللی هم از این بابت 
است. به هرحال با اینکه در جهانی زندگی می کنیم که شعار 
جهانی شدن، دهکده جهانی و همکاری های بین المللی را 
دارد ولی درعمل جهانی کردن به نفع قدرت های بزرگ است 
و این موضوع کامــال در عملکرد آمریــکا در موضوع برجام 
آشکار اســت. در اینجا فرض ما این است که آمریکا پس از 
اتمام این 100 روز از برجام خارج می شود؛ اولین و آشکارترین 

پیامد آن برای آمریکا، تشدید سیاست انزواگری آمریکا در 
جامعه بین المللی خواهد بود. چون با تایید آژانس بین المللی 
انرژی اتمی  درخصوص عملکرد ایــران در موضوع برجام، 
آمریکا اصرار به خروج از ایــن توافق یا اضافه کردن مکمل 
به آن اســت. این رفتار وجهه یا پرســتیژ آمریکا را به عنوان 
نماد همکاری های نهادهای بین المللی مخدوش می کند 
و تک روی و مخالفت با جامعه جهانی را نشــان می دهد. در 
الیه داخلی تر با خروج آمریکا از برجــام، دایره عمل آمریکا 
در منطقه خاورمیانه محدود می شود. اعتماد به آمریکا را در 
منطقه کمرنگ کرده و یک بی اعتمادی منطقه ای نسبت به 

سیاست های آمریکا به وجود می آورد.

همچنین خروج آمریــکا از یک توافــق بین المللی، 
ایــن ســیگنال را بــه بازیگــران منطقــه ای می دهــد که 
دوستی و دشــمنی آمریکا ثابت نبوده و امکان دارد با تغییر 
رئیس جمهورهای آمریکا تغییر کند. هرچنــد در مطالعات 
آکادمیک سیاست خارجی آمریکا بر این موضوع تاکید شده 
شاخص نقش رئیس جمهور در سیاست خارجی آمریکا تاثیر 

چندانی ندارد و سیاست خارجی این کشور ثابت است.
سومین پیامد خروج آمریکا از برجام، تاثیر این موضوع 
در مسائل داخلی آمریکا است. افکار عمومی آمریکا یکی از 
موضوعات اصلی در سیاست گذاری ایاالت متحده محسوب 
می شود و خروج آمریکا از یک توافق بین المللی تاثیر منفی 
در افکار عمومی مردم این کشــور خواهد داشــت. ولی در 
اینجا شاید رشد اقتصادی ای که در دوران  ترامپ ایجاد شده 
بتواند سپر بالی این موضوع شود و بتواند افکار عمومی را از 
عکس العمل تند باز دارد. ظدر ادامه پیامدهای خروج آمریکا 
از برجام به پیامدهای این تصمیم برای دولت ایران می توان 
اشاره کرد. در این رابطه می توان بر این موضوع تاکید کرد که 
برجام هنوز عواید اقتصادی برای ایران نداشته است؛ این در 
حالی است که از زمان انعقاد این توافق، آژانس پایبندی ایران 
به تعهداتش را تایید کرده و ایران هربار توانســته این امتیاز 
تایید آژانس را به دســت آورد.  در این میان شاید کم شانسی 
ایران پیروز شــدن یک جمهوریخــواه در  انتخابات آمریکا 
بود که معادالت برجامی  ایران را برهم زد. البته به طور کلی 
برجام برای ایران پرستیژ یک بازیگر مذاکره کننده و متعهد به 
اصول دیپلماسی را در جامعه بین المللی  به نمایش گذاشت. 
حتی اگر ایران در طول این مدت فعالیت های موشکی هم 

نقش مهم چین و روسیه
پیامدهای خروج آمریکا از برجام برای تهران و واشنگتن چیست؟

داشته، می تواند مدعی شود که این موضوع خارج از تعهد 
برجام بوده و نقض قرارداد برجام محســوب نمی شــود. در 
شرایطی که اروپایی ها با تایید اصل موضوع برجام تاکنون 
از این توافق حمایت کرده اند، آمریکا با پیش کشیدن روح 
برجام می خواهد فعالیت های موشکی و غیر هسته ای ایران 
را در زیر چتر برجام بیاورد و با این بهانه اصل برجام را مخدوش 

کرده و مسیر خروج از برجام را فراهم  کند.
ســوال مهم اینکه چه راهــکاری برای ایــران بعد از  

خروج آمریکا از برجام مناسب است؟ 
 در این خصوص ایران باید به اســتراتژی های خود در 
منطقه ادامه دهــد و در پی ائتالف جدید منطقه ای باشــد. 
ترکیه برای این ائتالف می تواند مناســب باشــد ولی شرط 
همراه کردن، حمایت این کشــور در مشــکالت منطقه ای 
آن اســت که در حال حاضر با عدم تثبیت در مرزهای خود با 

سوریه مواجه است. 
دومین تکنیک مناسب برای ایران بعد از خروج آمریکا 
از برجام، تغییر اســتراتژی با عربستان و بازی هوشمندانه با 

کشورهای معارض و عربستان در منطقه است.
در رفتار بعدی، چین یکی از مهره های مهم و کلیدی 
اســت؛ همراه کردن چین با خود در وابستگی بیشتر انرژی 
تاکتیک بعدی است. همکاری با روسیه، رفتار بعدی است 
هرچند روسیه با انتخابات پیش رو درگیر مسائل داخلی است 
ولی می تواند بازیگر مهمی  در کسب عدم تغییر رای در مجامع 

بین المللی باشد.
نخســت وزیر  نتانیاهــو،  بنیامیــن  اخیــر  ســفر 
رژیم صهیونیســتی به مســکو، بیانگر آن اســت که روسیه 
مهره مهمی  در برجام است و نگه داشتن ضمنی این کشور 
می تواند بعد از خروج به انزوای بین المللی آمریکا در موضوع 
برجام کمک کند.  اروپا همیشه سیاست bandwagoning با 
آمریکا را پیگیری کرده است و بهترین استراتژی برای ایران 
بعد از خروج آمریکا از برجام با اروپا، ایجاد سیاست یکجانبه با 
تک تک کشورهای اتحادیه اروپایی است؛ همان سیاستی 
که روســیه در موضوع اوکراین در 2013 با فرانســه و دیگر 
کشورها در موضوع انرژی داشت و تعرفه های متفاوت با هر 

کدام از آنها را اعمال می کرد. 
نتیجه گیری: خــروج آمریــکا از برجام، ســناریوی 
»ممکن« اســت و  ترامپ بــرای اثبات عمل بــه قول های 
انتخاباتی و متمایز شــدن از همتای دموکــرات خود یعنی 
باراک اوباما بعید نیســت که دســت به چنین اقدامی  بزند؛ 
مگر اینکه کنگره دســت یاری به  ترامپ ندهد. بعد از خروج 
از برجام اعتماد بین المللی به آمریــکا در جامعه بین المللی 
کمرنگ خواهد شد، سیاست انزواگری آمریکا ادامه خواهد 
داشت و این می تواند نشــان دهد که ســاختار بین المللی 
به طور عملی به چند قطبی تبدیل شــده و آمریکا نمی تواند 
هژمون تام محسوب شــود. همچنین اتحادیه اروپا نسبت 
به همراهی با سیاســت های آمریکا دچار  تردید شده و سعی 
خواهد کرد اســتراتژی های مســتقل تری در پیش بگیرد؛ 
از دیگر سو، از نظر بنیه خود را مســتحکم تر کرده تا قدرت 
ادامه تک روی  در سیاســت های جهانی را داشــته باشــد. 
چین نیز بازار تام ایــران را خواهد داشــت و می تواند بدون 
مالحظه بازار انــرژی ایــران را از آن خود کند. روســیه هم 
اگــر از انتخابات داخلی خود به ســالمت در بیایــد و پوتین 
همچنان در جایگاه تصمیم گیری قرار گیرد، به سیاست های 
همراهی خود با ایــران به عنوان یک متحــد ادامه خواهد 
داد. در نهایــت اروپــا در پــی  ترمیم سیاســت خارجی خود 
خواهد بود و انگلستان ســعی خواهد کرد در سیاست های 
پنهان خــود ایران را در جایــگاه مهمی  قرار دهــد. بنابراین 
ایران بدون هــراس خواهد توانســت سیاســت های خود 
را در منطقــه گســترش دهد و اگــر نهادهــای بین المللی 
بخواهند جلوی سیاســت های ایــران را در منطقه بگیرند، 
 ایران پاســخ های زیادی با خروج یکطرفــه آمریکا از برجام 
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شبح پایان توافق
شکست برجام، از بین رفتن بزرگترین دستاورد سیاست خارجی روحانی است

دونالد ترامپ در ایام کارزار انتخاباتی خود به شدت با 
توافق هسته ای ایران مخالفت کرده و همواره آن را بدترین 
توافق تاریخ می دانست که دولت باراک اوباما امضا کرده 
است. در شش ماه نخست دولت جدید آمریکا، ترامپ دو 
بار در ماه آوریل و جــوالی در دوگانه حفظ یا حذف برجام با 
تایید پایبندی ایران به توافق هسته ای گزینه حفظ برجام 
را انتخاب کرد ، هرچند  گفته می شــود ایــن تأیید با اکراه و 
تحت فشار موافقان داخلی توافق هسته ای صورت گرفت. 
هنگامی که در جوالی 2017  ترامپ اجرای توافق هسته ای 
ایران را مورد تائید قرار داد اعالم کرد که در گزارش بعدی 
به کنگره آمریکا ممکن است چنین اقدامی را انجام ندهد. 
طبق این موضع گیــری، ترامپ در گــزارش بعدی خود به 
کنگره در ماه اکتبر از تائید برجام خــودداری کرد و آن را به 
کنگره آمریکا ارجــاع داد؛ کنگره آمریکا نیــز در مدتی که 
فرصت رسیدگی به برجام را داشت عمال اقدام خاصی انجام 
نداد و در پایان مهلت، ترامپ بار دیگر اجرای برجام را تایید 
کرد اما اعالم کــرد که این آخرین باری اســت که برجام را 
تایید خواهد کرد مگر اینکه ایرادات آن اصالح شود در غیر 
این صورت آمریکا از برجام خارج خواهد شد. ماندن آمریکا 
در برجام به شــرط اصالح، به صراحت مورد اذعان معاون 

ترامپ و  وزیر خارجه  آمریکا نیز قرار گرفت.
در دولــت آمریکا دررابطه با برجــام هم اکنون طیفی 
دست باالتر را دارد که معتقد است باید در کنار حفظ برجام 
به رفع ایرادات آن پرداخــت و آن را اصالح کرد. از دیدگاه 
این طیف وضع خطــوط قرمز جدیــد و تهدید بــه اعمال 
تحریم های جدید می تواند راه برای اصالح برجام از طریق 
همراه کردن متحدین آمریکا و پذیرش ایران فراهم کند. 
اما از دیدگاه مخالفین، اصرار آمریکا بر حفظ برجام در پرتو 

اصالح آن در نهایت منجر به نابودی برجام می شــود. در 
واقع تالش برای اصالح برجام تالشی غیرمستقیم برای از 
بین بردن برجام است. پس در کنار سناریوی حفظ برجام با 
انجام اصالحات جدید، سناریوی دیگر این است که برجام 
از بین می رود؛ چه آمریکا یکطرفه از آن خارج شــود و چه 
ایران با تن ندادن به اصالح برجام، خروج آمریکا از برجام 

را تسهیل کند.
اگر دولت آمریکا برجــام موجود را تاییــد کند اتفاق 
خاصی نخواهد افتاد و روال دو ســال گذشــته ادامه پیدا 
خواهد کرد. اما از آنجایی که بســیار بعید به نظر می رســد 
جمهوری اســالمی حاضر به پذیرش اصــالح برجام و نیز 
پذیرش برخی محدودیت ها بر توان موشکی خود شود، این 
احتمال وجود دارد که برجام از بین برود. در این وضعیت، 

باید به پیامدهای آن برای جمهوری اسالمی پرداخت.
درواقع در این صورت بزرگترین دســتاورد سیاســت 
خارجی دولت حسن روحانی از بین خواهد رفت. همان گونه 
که برجام به عنوان یکی از دســتاوردهای سیاست خارجی 
اوباما از بین می رود، به عنوان مهمترین دستاورد سیاست 
خارجی دولت یازدهــم نیز از بین خواهــد رفت. اگر صرفا 
آمریــکا از برجام خارج شــود و جمهوری اســالمی و دیگر 
کشــورها تصمیم بگیرند برجام را حفظ کنند در این صورت 
باید گفت که بهره برداری جمهوری اسالمی از مزایای برجام 
به حداقل خود خواهد رســید. در شــرایط فعلی که آمریکا 
پایبند به برجام باقی مانده است کارشکنی های این کشور 
سبب شده که بهره برداری جمهوری اسالمی از برجام دشوار 
شود. روشــن اســت که  در نبود آمریکا در برجام، ایران از 
کمترین مزایای برجام برخوردار خواهد شد. حالت دوم این 
است که همزمان با خروج آمریکا از برجام، ایران نیز خارج 
شود و در نهایت برجام کامال از بین برود. در این صورت باید 
گفت موضع آمریکا و اروپا به هم نزدیک خواهد شد و شرایط 
به قبل از توافق اولیه در سال 92 بازخواهد گشت. در واقع، 
در این صــورت بار دیگر برجــام ذیل فصل هفتم منشــور 
شورای امنیت سازمان قرار می گیرد و تمامی تحریم های 

ناشی از قطعنامه های سازمان ملل نیز برمی گردد. روشن 
است که دولت تدبیر و امید از این وضعیت بیشترین ضرر را 

متحمل خواهد شد.
هرچند دولت روحانی از، از بیــن رفتن برجام متضرر 
خواهد شد اما مخالفین او نیز نباید چندان از این وضعیت 
اســتقبال کنند. زیرا اگر تصمیم به پذیرش برجام تصمیم 
کلیت نظام بــود از بین رفتــن آن نیز کلیت نظــام را متاثر 
خواهد کرد. در شرایطی که کشور با مشکالت جدی مانند 
ورشکستگی موسسات مالی، ورشکستگی صندوق های 
بازنشســتگی، بحــران بیــکاری، بحــران رکــود، بحران 
خشکســالی و محیط زیست، کســری بودجه و...  مواجه 
اســت که حتی منجر به اعتراضاتی  بین جامعه در دی ماه 
گذشته شد، بازگشــت به شرایط ســال 1391، فشارهای 
بسیار بیشتری به کشور و نظام سیاسی تحمیل خواهد کرد 
که نتایج و پیامدهای آن می تواند بســیار خطرناک باشد. 
به این خاطر بایــد گفت آثار از بین رفتــن برجام محدود به 
دولت روحانی نخواهد شد و کلیت نظام سیاسی و جامعه را 
نیز متاثر خواهد کرد. زیرا ابزار طرف مقابل برای جایگزین 
برجام، یا ابزار فشار و تحریم برای رســیدن به یک توافق 

جدید خواهد بود  یا اندیشیدن به گزینه نظامی.
اینکه آمریکا از طریق متحدین خود مســیر فشــار و 
تحریم را انتخاب کند  یا اینکه در اثر ناتوانی از ایجاد اجماع 
برای تحریم دوباره ایران به فکر گزینه نظامی باشد هرکدام 
نتایج و پیامدهای خاص خود را برای کشور به دنبال دارد. 
اتخاذ هر یک از این دو، مسیرهای توسعه و رشد اقتصادی 
کشور را مختل می کند و تولید ثروت که مبنایی برای تولید 
قدرت است را با چالش های جدی مواجه می کند. در واقع 
از آنجایی که اصلی ترین منبع درآمدی کشور نفت است با 
بازگشت تحریم های نفتی، تحریم های بیمه ای و تحریم 
نفت کش ها، بار دیگر میزان صادرات نفت ایران کم خواهد 
شد و حتی ممکن است به صفر برسد. در این صورت کشور 
برای تامین نیازمندی های خود دچار مشــکل خواهد شد. 
شکل گیری چنین وضعیتی در ســال های 1390 و 1391 
یکــی از اصلی ترین دالیلی بود که ســبب شــد جمهوری 
اسالمی به دنبال مسیر مذاکره باشد. از این رو، در شرایط 
فعلی نیز ضروری است که کلیت نظام سیاسی خود را برای 
مواجهه با نتایج و پیامدهای منفی شکســت برجام حاضر 

کند.  

طهمورث غالمی

کارشناس مسائل آمریکا

4

ل
مل

نال
بی

67

39
1 

ره
ما

ش
  | 

ث 
ثل

م
بین الملل



پرونده هسته ای ایران و توافق با گروه 1+5 موسوم به 
برجام، مهمترین سیاست تبلیغاتی و مدیریتی دولت حسن 
روحانی به شمار می رود. شــعارهای تبلیغاتی و انتخاباتی 
ایشان در خصوص به ثمر رســیدن توافق با غرب و آمریکا 
در خصوص پرونده هسته ای و نتایج حاصله، اساس رای 
مردم به حسن روحانی در انتخابات سال 1392 بوده است.

در چنین شــرایطی، دولت آقای روحانــی حل تمام 
مشکالت اقتصادی، سیاسی و بین المللی را منوط به حل 
پرونده هســته ای کرد و توافق هســته ای را ناجی اقتصاد 
کشــور و توســعه روابط بین المللی در تمام عرصه عنوان 
کردنــد. به رغم تحقق توافق هســته ای در دوره نخســت 
ریاســت جمهوری روحانــی، بــه جهت وجود مشــکالت 
ساختاری در داخل و نظام بین المللی امکان بهره مندی از 

تمام ظرفیت های برجام برای کشور محقق نشد.
با گذشت نزدیک به سه ســال از توافق برجام و رفع 
برخی تحریم های آمریکا و غرب علیه ایران، هنوز  شــاهد 
تحقق کامــل تاثیــرات توافق برجــام در اقتصاد کشــور 
نیستیم و این درواقع به بدقولی غرب و آمریکا در خصوص 
توافق برجام مربوط می شــود که موجب شده ایران نتواند 
از تحریم ها و محدودیت های بین المللی وضع شده خارج 
شود. دولت آقای روحانی در شرایط فعلی و در آغاز دور دوم 
ریاست جمهوری خود، بیش از گذشته تحت فشار بدقولی 
و تخطی های آمریکا و اروپا از مفاد برجام قرار گرفته است. 
درحالی که توافق برجام تحت نظارت شورای امنیت سازمان 
ملل متحد و با حضور کشــورهای تاثیرگذار جهانی منعقد 
شده است اما کارشــکنی دولت جدید آمریکا توانسته تمام 
معادالت موجود در چارچوب توافق هسته ای را تحت تاثیر 
خود قرار دهد و این می تواند آغاز فروپاشــی برجام و شروع 

مذاکرات جدید تلقی شود.
درصورت فروپاشی توافق برجام، دولت روحانی که تا 
سه سال آینده سکان اداره کشور را برعهده دارد بیش از فشار 

خارجی، از سوی جریانات سیاسی داخلی مورد تهاجم قرار 
خواهد گرفت که این مساله می تواند بحران شدید سیاسی 
در معادالت داخلی  بین جریانات گوناگون را به دنبال داشته 
باشد. به بیان دیگر این مساله سرآغاز سوءاستفاده آمریکا 
و غرب از این معضالت در روند مذاکرات جامع تری با ایران 

خواهد بود. 
ما شاهد این واقعیت هستیم که توافق انجام گرفته 
با آمریکا در زمان ریاســت جمهوری باراک اوباما به عنوان 
رئیس جمهور آمریــکا از حزب دموکرات بــود ولی در حال 
حاضر دونالد  ترامپ از حزب جمهوریخواه ریاست جمهوری 
آمریکا را برعهده دارد. شــخصی که از ابتــدا با این توافق 
مخالف بود و آن را بدترین توافق تاریخ خوانده بود. توافق 
هسته ای ایران با 1+5 در اواخر دوره دوم ریاست جمهوری 
اوباما و با سیاســتمداران حزب دموکــرات آمریکا حاصل 
شــد اما اجرای توافــق برجــام بــه دوران حاکمیت حزب 
جمهوریخواه آمریکا که اکثریت مجلس سنا و کنگره را در 
اختیار دارند، موکول شده است. باید توجه داشت که این 
دو حزب از رقبای سنتی هم هســتند و درخصوص مسائل 
داخلی آمریکا نیز اختالف نظرهای زیادی دارند. بعد از روی 
کار آمدن دونالد  ترامپ بســیاری از مصوبات و توافق های 
دوران اوباما از سوی وی لغو یا تعدیل شده است و در واقع 
سرنوشــت اجرایی شــدن توافق برجام نیز منوط به نظر و 
سیاســت های رئیس جمهور جدید آمریکا است. در  حالی 
 که  ترامپ در دوران انتخاباتی خود شــعار عدم پایبندی به 
توافق برجام را رسما اعالم و آن را توافق ننگین اوباما و حزب 
دموکرات معرفی کرد ، بنابراین دولت ایران بایستی باتوجه 
به اصل سیاســت های رقابتی و حزبی موجــود در آمریکا، 
توسعه اقتصادی و بین المللی را به توافق برجام گره نمی زد.

در شرایط فعلی مشاهده می کنیم که آمریکا خواهان 
بازنگری در توافق برجام است و موضوعاتی مثل تروریسم 
و توســعه فناوری موشکی کشــور را به عنوان موضوعاتی 
که بایستی در توافق برجام لحاظ شــود، قرار داده است؛ 
همچنین کشــورهای آلمان، فرانســه و انگلیس نیز که از 
اعضای موثر توافق برجام هســتند به تدریج تحت فشــار 
آمریکا درصدد همراهی با سیاست های  ترامپ هستند که 
این مساله در صحبت ها و اظهارنظرهای مقامات اروپایی 

گزینه جایگزین 
ایران به روسیه و چین امیدی نداشته باشد

به وضوح مشــاهده می شــود.حال باتوجه به اینکه مبنای 
اســتراتژی سیاســت اقتصادی و بین المللی دولت آقای 
روحانی براســاس توافق برجام شــکل گرفته اســت، این 
پرسش مطرح اســت که در صورت شکســت این توافق، 
دولت روحانی برای ادامه 3 سال آتی ریاست جمهوری چه 
گزینه جایگزینی برای اداره کشــور و افــکار عمومی مردم 
در اختیــار دارد؟ درحالــی که در شــعار انتخاباتی ایشــان 
تحقق توافق برجام و حل تمامی  مشکالت مردم و تجار و 
بازرگانان و صاحبان صنایع اعالم شده  و عالج خروج از رکود 
اقتصادی حاکم بر کشور توافق برجام اعالم شده، شکست 
توافق برجام می تواند مبانی سیاست های داخلی و خارجی 
دولت ایشــان را دچار بحران کند. با چنین مشــکالتی که 
ممکن است پیش آید چند سوال وجود دارد که الزم است 
بیان شود. اول اینکه طبق اصول اولیه سیاست دیپلماتیک 
و مذاکرات اقتصادی و سیاسی زمانی می توان با یک فرد 
یا یک جریان سیاســی راجع به یک موضوع مهم سیاسی 
و اقتصادی ســر میز مذاکــرات نشســتکه از دوام و بقای 
طــرف مذاکره کننده اطمینان حاصل شــود؛ در مذاکرات 
برجام این اصــل مهم رعایت نشــده اســت چرا که وقتی 
دستگاه دیپلماسی کشور شاهد آغاز روند جریان رقابت های 
انتخاباتی در آمریکا بود، اوباما در دوره دوم ریاست جمهوری 
خود قرار داشــت و امکان انتخــاب مجدد ایشــان نبود. 
بنابراین همــان زمان این احتمال می رفــت که یک فرد از 
حزب جمهوریخواه بر مسند قدرت در کاخ سفید بنشیند و به 
همین دلیل بایستی شرایط مذاکرات و تعهدات الزم از آن 
مقطع پیش بینی می شد. ولی این موضوع به صورت جدی 
مورد توجه قــرار نگرفت و در متن توافق نیز ما بســیاری از 
موضوعات را شفاف ســازی نکردیم تا از طرف های مقابل 
تضمین های الزم اخذ شــود. در حال حاضر اگر آمریکا و 
غرب بخشی از توافق برجام را اجرا نکنند و خواستار گرفتن 
امتیاز بیشتری باشــند ما چگونه می توانیم مقابله کنیم؟ آیا 
این به مفهوم بازگشت به 4 ســال گذشته است؟ باید توجه 
داشت که شرایط داخلی کشور، منطقه و جهان دیگر شرایط 
4 سال قبل نیست و فرصت گذشته دیگر وجود ندارد. این 
درواقع یک استراتژی آمریکایی و اروپایی بود که با استفاده 
از برخی مشکالت کشور و با دادن برخی پیشنهادات، ما را 
وادار به امضای توافق برجام کرده و از مزایای این توافق در 
جریان انتخابات آمریکا و اروپا و برخی بنگاه های اقتصادی 
بهره مند ســازند. ولی در مقابل، تعهــدات برجامی  دولت 
آقای روحانی یعنی نــان حاصل از توافق برجام در ســفره 

مردم ایران نیامد.
این سیاست بیشتر امید به آینده بود تا حل مشکالت 
فعلی و ایــن عمل موجب اعتراضات آشــکار مــردم علیه 
سیاست های تبلیغاتی و غیرموثر دولت نسبت به وضعیت 
معیشتی و اشــتغال مردم شــده اســت. در چنین فضای 
سیاســی به نظــر می رســد بحث اصــالح برجام و شــروع 
مذاکرات جدید با 1+5 که از سوی آمریکا مدیریت می شود 
غیرقابل اجتنــاب اســت. چراکــه در صورت عــدم قبول 
مذاکرات، آمریکا با توسل به ایادی منطقه ای و کشورهای 
همسو سعی در ایجاد اجماع جهانی علیه کشور کرده و زمینه 
را جهت بردن به سمت تحریم های بیشتر و محدود کننده 
علیه ایران فراهم می کند. به همین جهت باتوجه به فرصت 
نزدیک به سه ماهی که  ترامپ جهت بازنگری در برجام داده 
است و باتوجه به شــرایط سیاسی، امنیتی و نظامی منطقه 
الزم است مسئوالن ذی ربط نسبت به راه های مقابله اصولی 
تمهیدات الزم را پیش بینی کنند و امیدی به حمایت روسیه 
و چین جهت ایفای نقش موثر در حمایت از کشور نداشته 
باشــند. زیرا منافع غالب روســیه و چین در توسعه روابط با 
آمریکا، اروپا و عربستان نهفته است و متاسفانه ایران بیشتر 
نقش عنصری برای امتیازگیری از آمریکا و غرب را برای آن 

کشورها ایفا می کند.   
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کتابخانه دکتر محمدجوادی  
هسته اولیه اين کتابخانه در سال 1380 در منزل پدری دکتر محمد جوادی با 5 هزار عنوان کتاب 
و بودجه ايشان تأسیس شد. در سال 1384 عملیات احداث ساختمان جديد در منطقه صفائیه 

يزد آغاز شد و در سال 1394 به بهره برداری رسید.
اين کتابخانه خیر ساز با مساحت 900 متر و زيربنای 2700 مترمربع در 3 طبقه، به صورت استاندارد 
ساخته شده و پس از تجهیز توسط اداره کتابخانه های عمومی شهرستان يزد، در حال حاضر با 

بیش از 32 هزار عنوان و حدود 38 هزار نسخه کتاب به 2600 عضو فعال خدمات ارائه می دهد.
کتابخانه دکترمحمدجوادی در منطقه صفائیه يزد به نشاني بلوار شهیدان اشرف، روبروی ورودی 

بصیرت دانشگاه يزد، کوچه دکتر مسعود جوادی واقع است.

سي
شنا
خانه

كتاب

پيشنهادكتاب

اب
نكت

رتو
كا

طرح:عليآقایي،ایران

نام کتاب............................... قنات، مظهر روشنايی
نويسنده...................................... محمدرضا افضلی
انتشارات..................... شرکت انتشارات فنی ايران
تعداد صفحات........................................ 32 صفحه

نهاد کتابخانه های 
عمومی کشور و نیروی 

انتظامی تفاهم نامه 
همکاری امضاء کردند

خبرویژه

براي مشاهده آخرين اخبار 
نهاد کتابخانه هاي عمومي 

کشور مي توانید توسط گوشي 
تلفن همراه خود از رمزينه هاي 

روبه رو عكس بگیريد

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

خالقیت و دانش پیشینیان ما در فن 
قنات سازی، به قدری عالمانه و بديع 
بوده که تاکنون شبكه های آب رسانی 
در نقاط تاريخی ايران، کارشناسان و 
پژوهشگران باستان شناس جهان را 

شگفت زده و متحّیر می سازد.
»قنات، مظهر روشــنايی«، کتابی 
داستانی مخصوص مخاطبان گروه های 
سنی »ب« و »ج« است که در خالل 
داستانی جّذاب، گرم و صمیمی و در 

محیطی فارغ از هیاهوی دنیای مدرن، 
کودکان و نوجوانان را با آداب ورسوم 
قديمی، شــیوه های ساخت و  فوايد 

کاريز يا قنات آشنا می کند.
کاوه، نوجوان شهرنشینی است که 
همراه پدر برای ديدار با پدربزرگش، 
راهی يک روستای کويری می شود و 
در طول اين سفر جّذاب با ماجرای حفر 
قنات آشنا شده و ضمن آن، اطالعات 
فراوانی در خصوص قنات ها و چگونگی 

حفر آن ها و شاکله کلی آن ها می آموزد 
و در پايان داستان به وجود ارزشمند 
پدربزرگ و خطه آبــا و اجدادی اش 

افتخار می کند.
خواندن اين کتاب در ارتقاء خودباوری 
مّلی و عزت نفس کــودک و نوجوان 
ايرانی مؤثر و مفید است و آن ها را با 
پیشینه پرافتخار سرزمین گهر خیز 

ايران اسالمی، آشنا می کند.

تفاهم نامه همکاری نهاد کتابخانه های عمومی کشور و 
نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران با هدف ترویج 
کتابخوانی، کاهش آسیب های اجتماعی و همچنین 
ایجاد کتابخانه های مشــارکتی در مراکز ناجا به امضا 

رسید.
تعهــدات نهاد در ایــن تفاهمنامه شــامل حمایت از 
کتابخانه های واجد شــرایط ناجا با اولویــت مراکز با 

جمعیت باالی ۷۰۰ نفر در قالب کتابخانه های مشارکتی، 
معرفی کتابخانه های عمومی به ناجا جهت اســتقرار 
نیروی پلیس در محدوده کتابخانه، برگزاری مسابقات 
کتابخوانی با اســتفاده از منابع پیشــنهادی ناجا در 
کتابخانه های عمومی و برگزاری جلسات نقد کتاب و 
نشست کتابخوان در مناســبت های مختلف در مراکز 

معرفی شده از سوی ناجا است.



نسخه فدراسیون 
موضــع منفعالنــه فدراســیون فوتبــال در قبــال زورگویی ســعودی ها در 
آیــا  بــود .  AFC چــه خواهــد  نابخردانــه  فوتبــال آســیا و قضاوت هــای 
فدراســیون تاج راهی بــرای خــروج از ایــن انفعال خواهــد یافت یــا همچنان 
 بــا مواضــع کــم زورش بــر ضعــف دیپلماســی در فوتبــال ایــران مهــر تایید 

خواهد زد؟ ورزش

ورزشــی محروم شــده اســت به دنبال توطئه علیه فوتبال 
عربستان و راضی کردن کنفدراســیون فوتبال آسیا برای 
لغو بازی در زمین  بیطرف است. ما در برابر چنین اقداماتی 

ساکت نخواهیم نشست.«
رئیس فدراســیون فوتبال عربســتان تاکید کرد که 
رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا را در جریان چنین توطئه ای 
قرار داده است و گفت : »در حال  مکاتبه با مراجع بلند باالی 
فیفا هستیم. در گزارش ها و مســتندات خود آورده ایم که 
ایران و قطر به خاطر حمایت از تروریســم و تروریســت ها 

شرایط میزبانی را ندارند.«
پس از اینکه کشمکش ها باال گرفت خیلی ها تصور 
می کردند قطر هم مثل ایران موضع ســکوت و انفعال در 
پیش می گیرد اما این اتفاق رخ نداد تا در عین ناباوری حتی 
قطر هم توانست موضع خودش را حفظ کند و حرفش را به 
کرسی بنشــاند اما ایران نه. کنفدراسیون فوتبال آسیا رای 
خودش را درباره میزبانی تیم های عربســتانی و اماراتی از 
همسایگان شان اعالم کرد و آنها را ملزم به بازی در کشور 
قطر کرد. در جلسه  کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا 

مدیران فوتبال. ماجرا اما ادامــه دارد؛ چندی پیش رئیس 
فدراسیون فوتبال عربستان بار دیگر تاکید کرد که در ایران 
و قطر به میدان نخواهند رفت و چنین درخواستی را به فیفا 

هم ارائه داده است.
فصل جدیــد لیگ قهرمانان آســیا هفتــه دیگر آغاز 
خواهد شد. این  در حالی است که هنوز تکلیف میزبانی چند 

تیم و کشور مشخص نشده است.
ســعودی ها و جدیــدا اماراتی ها اصــرار دارند که در 
خاک ایران و قطر به میــدان نخواهند رفــت و بازی های 
رود ررو  با نماینــدگان ایران و قطر در زمیــن بیطرف برگزار 
شود. اما فدراســیون فوتبال قطر هم اصرار داشت که در 
زمین بیطرف به میدان نمــی رود. دو طرف در حال  تهدید 
کردن کنفدراســیون فوتبال آســیا بودند که عادل عزت، 
رئیس فدراسیون فوتبال عربستان از دست های پشت پرده 
قطری ها برای لغو میزبانی کشور ثالث سخن به میان آورد و 

آنها را متهم به توطئه علیه خود کرد.
او گفــت : »ســعود المهنــدی، نا یب رئیس ســابق 
فدراسیون فوتبال قطر که به خاطر فساد از هر گونه فعالیت 

داستان پر حاشیه از آنجایی شروع شد که سعودی ها، 
کنفدراســیون فوتبال آســیا را تحت فشــار قــرار دادند و 
بازی کردن مقابل نمایندگان فوتبال ایران در لیگ قهرمانان 
آسیا را مشروط به برگزاری بازی در زمین  بیطرف دانستند. 
آنها بالفاصله به صرافت افتادند که برای دیکته کردن این 
سیاست غیرحرفه ای در آسیا دست به یارگیری بزنند. امارات 
هم خیلــی زود به آنها ملحق شــد تا کنفدراســیون فوتبال 
 آســیا بدون هیچ گونه بررســی در این زمینه حــق میزبانی 
باشــگاه های فوتبال ایران را ضایع کند و حکم به برگزاری 

بازی ها در زمین  بیطرف بدهد. 
این حکم در حالی اجرایی شد که در آن مقطع، اسدی 
دبیر فدراســیون فوتبال بود و به دلیل ناآشــنایی با مسائل 
مربوط به  ای اف سی و عدم آگاهی از ضرورت های رایزنی 
با AFC هرگز نتوانست برای فوتبال ایران احقاق حق کند. 
نتیجه این شد که حاال سه سال اســت نمایندگان فوتبال 
ایران در زمین  بیطرف به مصاف نمایندگان فوتبال عربستان 
می روند و این چیزی نیســت که هواداران فوتبال ایران با 
آن کنار بیایند. این چیزی نیســت جز ضعف دیپلماسی نزد 

تیتر   یک

سفر به قطر
ضعف دیپلماسی فوتبال ایران 
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الیه ای از ناراستی
فوتبال تبدیل به پدیده ای کامال 
سیاسی شده است

اراده های پیدا و پنهان
وقتی دیپلماسی ما

ظریف نیست

چرا قطر توانست و ایران نتوانست؟
واکاوی انفعال

فدراسیون فوتبال

بعد از اعتراض باشگاه های عربستانی و اماراتی به تصمیم 
کنفدراسیون فوتبال آسیا مبنی بر برگزاری بازی های رفت 
و برگشــت بین نمایندگان این دو کشور با نمایندگان کشور 
قطر، کمیته اجرایی AFC به صورت رسمی تقاضای طرف 
عربستانی و اماراتی را رد کرد. 14 رای به نفع کشور قطر و 3 
رای به نفع کشورهای عربستان و امارات در کنار یک رای 
ممتنع نتیجه بررسی و نظرخواهی کمیته اجرایی AFC درباره 
میزبانی کشور قطر از نمایندگان این دو کشور بوده است و 
به همین خاطر تیم های عربستانی و اماراتی امسال موظف 
هستند برای برگزاری بازی هایشان در لیگ قهرمانان آسیا 

به کشور قطر سفر کنند.
پیش از این مســئوالن فوتبال عربستان بارها تهدید 
کرده بودند که چنانچه کنفدراســیون فوتبال  آسیا نظر آنها 
 AFC برای بازی با نمایندگان قطر در کشور ثالث را نپذیرد از
خارج خواهند شد. در این بررسی شرایط کشور ایران مورد 
لحاظ قرار نگرفته اســت و در صورتجلســه کمیته اجرایی 
کنفدراســیون فوتبال آسیا اشــاره ای به میزبانی تیم های 
ایرانی از تیم های عربســتانی نشده اســت. بر این اساس 
دیدارهای نمایندگان ایران با عربســتان همچنان باید در 

کشور ثالث برگزار شود.
هفته گذشــته امــا خبرگزاری ایســنا به رفتــار و رویه 
عجیب فدراسیون فوتبال سخت انتقاد کرد و موضع ایران 
در قبال ســعودی ها را منفعالنه خواند. فدراسیون فوتبال 
قطر درحالی موفق شــد کــه رای بازی در دوحــه را مقابل 
تیم های ســعودی و اماراتی به دســت آورد که از حق خود 
هیچ گاه چشم پوشــی نکرد و بر خالف مســئوالن داخلی 
دســت هایش را به عالمت تســلیم باال نبرده بود. کشــور 
قطر سال گذشــته با عربستان ســعودی دچار یک چالش 
منطقه ای شد. چالشی که در نهایت به سوگیری کشورهای 
عربی علیه قطر منجر شــد و در راس این قضیه عربستان،  
امارات متحــده عربی و بحرین قرار داشــتند. بعــد از این 
چالش منطقه ای، عربســتان و امارات اعالم کردند که در 
رقابت های لیگ قهرمانان آسیا به دوحه سفر نخواهند کرد 
و خواهان برگزاری مصاف هایشــان با تیم های قطری در 

کشور ثالث هستند.
 آنها در ابتــدای کار تا حــدی هم موفــق بودند ولی 
مقاومت شدید قطر نســبت به این درخواست باعث شد تا 
کار گره بخورد و در این میان عربستان و امارات برای بیشتر 
کردن فشــار خــود و تاثیرگــذاری روی رای نهایی، تهدید 
به کناره گیــری از لیگ قهرمانان آســیا کنند، بــا این حال 
قطری ها کماکان روی موضع خود ایستادند و از حق شان 
دفاع کردند. در نهایت شنبه رســما اعالم شد که تیم های 
سعودی و اماراتی باید به قطر سفر کنند. این اتفاق در حالی 
رخ داد که فوتبال ایران مدت هاست نسبت به احقاق حقش 
مقابل زیاده خواهی های سعودی اقدامی  نمی کند. زمانی 
که قطری ها نسبت به احقاق  حق شان تالش می کردند، در 
ایران مسئوالن فقط حرف می زدند و می گفتند تالش مان 
را می کنیم. قطر نشــان داد حق گرفتنی اســت. آنها نه از 
تهدیدهای ســعودی  ترســیدند نه خودشــان را دست کم 
گرفتند. قطری ها بر عکس مســئوالن ایرانی کامال بر این 
نکته واقف بودند که بهانه های سعودی و اماراتی ما به ازای 
واقعی ندارد. ظاهرا برخی از مســئوالن ایرانی خودشــان 
هم باورشان شده که هیچ راهی برای بازی کردن تیم های 
سعودی در ایران  یا بازی کردن تیم های ایرانی در آن کشور 

وجود ندارد.

از مدت ها قبل در ایران این بحــث مطرح بود که آیا 
در این فصل تیم های عربســتانی به ایــران می آیند یا نه؟ 
جلسه ای در همین رابطه در سازمان لیگ ایران میان تاج 
و نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا برگزار شد. بعد از 
این جلسه اعالم شد که ایران به هیچ وجه از حقش کوتاه 
نخواهد آمد ولی در عمل این اتفاق رخ نداد و شــاهد سفر 
نمایندگان ایران به چند کشور بودیم. کشورهایی که قرار بود 
نقش کشور ثالث را داشته باشند. به عبارت بهتر نه مهدی 
تاج و نه مدیران فوتبالی ایران هیچ امیدی به حل این مساله 
نداشتند و تنها برای بازی رسانه ای و کم کردن اعتراضات 
به وعده و وعید دادن مشغول بودند و در عمل دست به هیچ 
کاری نزدند. هفته گذشــته باز هم جلسه ای برگزار شد و در 
این جلسه باز هم اعالم شد که از حق مان کوتاه نمی آییم. 
احتماال این جلسه هم ناشی از پیروزی قطری ها بود وگرنه 
مدیران فدراسیون فوتبال خیلی وقت پیش دست شان را به 
عالمت تسلیم باال برده بودند و آماده بازی کردن در کشور 
ثالث بودند. متاسفانه ضعف دیپلماسی و مدیریت خنده در 
فوتبال ایران به رغم تغییر مدیریت، تغییر چندانی نکرده و 
مدیران جدید فدراسیون فوتبال هم متاثر از سیاست های 
اجرایی رئیس سابق، با جدی نگرفتن دغدغه های آسیایی 

و بین المللی فوتبال ایران است.
در همین حــال آخرین خبرها حاکی از آن اســت که 
فدراسیون فوتبال ایران از کنفدراسیون فوتبال آسیا درباره 
گزارش ناظر امنیتی که چندی پیش به کشورمان سفر کرده 
بود، سوال پرسیده است. تسنیم در این باره نوشته است: 
»کنفدراسیون فوتبال آسیا همچون گذشته بار دیگر رای 
به برگزاری مسابقات نمایندگان ایران و عربستان در کشوری 
بیطرف داد تا برخالف قطر که زیِر بار بازی با ســعودی ها 
در زمین بیطــرف نرفت، تیم هــای ایرانی برای ســومین 
سال پیاپی مجبور باشند در کشــور ثالث با رقبای سعودی 
بازی کنند. این اتفاقــات در حالی رخ داده که چندی پیش 
ناظر امنیتی از ســوی کنفدراسیون فوتبال آســیا به ایران 
سفر کرده و گزارشی از شرایط کشــورمان تهیه کرده بود. 
ناظران امنیتی همچنین به قطــر و امارات هم رفتند. پس 
از این اتفــاق و باتوجه به امنیتی که در ایران حاکم اســت 
این انتظار وجود داشت که گزارش ناظر AFC به کشورمان 
در بحث بازی با نمایندگان عربســتان کمک کند اما اتفاق 
تازه ای رخ نداده است. حمیرا اسدی، سرپرست دپارتمان 
داوری فدراســیون فوتبال در این باره می گوید که گزارش 
این ناظر امنیتی دربــاره ایران مثبت بوده اســت. در واقع 
وی به فدراسیون ایران گفته نظرش مثبت است اما اینکه 
چه گزارشــی به کنفدراسیون فوتبال آســیا داده مشخص 
نیســت. فدراســیون فوتبال ایران هم باتوجه به اتفاقات 
اخیر از کنفدراسیون فوتبال آسیا درباره نتیجه گزارش این 
ناظر امنیتی اســتعالم گرفته و منتظر پاسخ کنفدراسیون 
فوتبال آسیا است. باید دید AFC پاسخ نامه ایران را می دهد 
یا خیر و در صورتــی که جواب بدهد باید دید چه پاســخی 

خواهد داد.«
بــا این همــه امــا پیــرو برگــزارى نشســت مدیران 
باشــگاه هاى ایرانى حاضر در لیگ قهرمانان باشگاه هاى 
آسیا با مسئوالن فدراسیون فوتبال، مدیرعامل  تراکتورسازى 
بر ضرورت دفــاع از حق نماینــدگان فوتبال ایــران مقابل 
تیم هاى عربستانى تاکید کرده است. مصطفی آجورلو در 
این جلسه تاکید کرد که انتظار مى رود همچنان با همکارى 
فدراسیون فوتبال به دنبال احقاق حق خودمان باشیم چرا 

که هیچ دلیل منطقى و موجهى براى ادعاى ســعودى ها 
وجود ندارد و ما هم مى خواهیم اولین بازى  آسیایى در تبریز 
مقابل االهلى عربستان برگزار شــود. امیدواریم با تالش 
مســئوالن فدراســیون خبرهاى خوبى بــه هواداران مان 

بدهیم.
با این وجود در این جلســه مقرر شــد در صورتى که 
درخواست باشــگاه  تراکتورسازى و فدراســیون فوتبال به 
نتیجه نرسد شهر دوحه قطر به عنوان میزبان مسابقه رفت 

مقابل االهلى عربستان انتخاب شود.
بر این اساس باتوجه به بررسى شرایط سایر گزینه هاى 
موجود در صورت پذیرفته نشــدن تبریــز به عنوان میزبان 
االهلی، کشــور قطر به کنفدراســیون فوتبال آسیا معرفى 
خواهد شد و  تراکتورســازى در این کشــور مقابل نماینده 

عربستان به میدان خواهد رفت.
اما سایت ورزش ســه در گزارشــی که هفته گذشته 
منتشر کرد رویکرد متفاوتی نسبت به تصمیم غیرحرفه ای 
AFC نشان داده اســت . پس از باالگرفتن مشکالت بین 
کشورهای غرب آســیا بر ســر میزبانی بازی ها و در آستانه 
شروع رقابت های لیگ قهرمانان آسیا، بررسی های کلی و 
غیرعلنی در این خصوص انجام شد. نتیجه این بررسی ها 
این بوده که اگر بازی ها از شــکل ســابق خارج شــود و در 
زمین  بیطرف برگزار شــود، به خاطر اینکه در دو سال اخیر 
هم این اتفــاق افتــاده و تماشــاگران خیلی کمــی برای 
دیدن این بازی ها به ورزشــگاه رفته انــد، از نظر تبلیغات و 
برنامه ریزی های AFC و البته حق پخش یک شکست بزرگ 

محسوب می شود. 
همچنین در صورت کناره گیــری تیم های اماراتی و 
عربســتانی از لیگ قهرمانان، باز هم ضــرر بزرگی متوجه 
کنفدراسیون فوتبال آسیا خواهد شد. در کنار این مسائل، 
قرارداد بزرگ AFC با شــبکه تلویزیونی BEIN Sports هم 
موضوع مهمی  محســوب می شــود. این شــبکه در سال 
2012 قراردادی هشت ســاله با کنفدراسیون فوتبال آسیا 
امضا کرد تا پخش رقابت های لیــگ قهرمانان را بر عهده 
بگیرد. حاال صحبت از تمدید این قرارداد به مدت هشــت 
ســال دیگر و با مبلغ 2 میلیــارد دالر به میان آمده و شــیخ 
سلمان هم حساب ویژه ای روی این قرارداد باز کرده است. 
مشکل در خصوص BEIN Sports این است که این شبکه 
جهانی به کنفدراسیون فوتبال آســیا فشار آورده و هشدار 
داده که باید بازی ها  در ورزشگاه خانگی تیم ها برگزار شود 
تا حق پخش 8 ســال آینده فوتبال ملی و باشگاهی آسیا را 
خریداری کند. این در حالی اســت که پس از آغاز مشکل 
عربستان و امارات با کشــور قطر، سعودی ها و اماراتی ها 
پخش تلویزیون BEIN Sports را بســتند و فــروش آن را 
ممنوع کردند. البته این ممنوعیت در امارات پس از مدتی 
ملغی شد؛ اما عربستان کماکان از موضع خود پایین نیامده 
اســت. حاال با این مشــکالت پیش آمده و دو راهی که به 
نظر نمی رسد هیچ کدام برای AFC  بی ضرر باشد، باید دید 
مسئوالن کنفدراسیون فوتبال آسیا در نهایت چه تصمیمی 

 در خصوص این بحران می گیرند.
باید دیــد موضــع منفعالنــه فدراســیون فوتبال در 
قبال زورگویی ســعودی ها در فوتبال آســیا و قضاوت های 
نابخردانه AFC چــه خواهد بود . آیا فدراســیون تاج راهی 
برای خروج از این انفعال خواهد یافت یا همچنان با مواضع 
 کم زورش بر ضعف دیپلماســی در فوتبال ایران مهر تایید 
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ما از ابتدا در مورد ماجرای جوسازی سعودی ها خودمان 
را در موضع ضعف قرار دادیم و منفعل عمل کردیم. از همان 
ابتدا که آنها قصد داشــتند حرف زورشان را به کرسی بنشانند 
ما   باید  طــور دیگری عمل می کردیم. باید ریشــه ای برخورد 
می کردیم. شاید هم برخورد رادیکال الزم بود تا آنها بدانند قرار 
نیست حرف زورشان را به ما دیکته کنند. اما نه تنها چنین کاری 
نکردیم بلکه خیلی راحت پذیرفتیم که در زمین دیگری برابر 

تیم های عربستانی به میدان برویم. البته یک سری از آقایان 
اسمش را زمین  بیطرف گذاشــته اند در صورتی که به نظرم 
ما در زمین  بیطرف بازی نمی کنیم. بله ، اگر در تاجیکستان 
یا ازبکستان بازی می کردیم می توانســتیم اسمش را زمین 
 بیطرف بگذاریم اما وقتی در کشوری عربی بازی می کنیم که 
صرفا زمین عربستانی ها نیســت اما به هر شکلی به آن نگاه 
می کنیم متوجه می شویم که سعودی ها خیلی بیش از ما از 
این زمین به اصطالح  بیطرف نفع می برند. بنابراین معتقدم 
همان طور که قطر موفق شــد حق خودش را بگیرد و حرف 
حسابش را به کرسی بنشــاند ما نیز باید چنین رویه ای  پیش 
می گرفتیم و کنفدراســیون فوتبال آسیا را متقاعد می کردیم 
که نماینــدگان فوتبال ایــران نباید از حــق میزبانی محروم 
شــوند.اما نه تنها از حق خودمان دفاع نکردیم  و حق مان را 
مطالبه نکردیم، بلکه به طور مرتب با وعده سعی کردیم افکار 
عمومی را آرام کنیم. به طور مرتــب مصاحبه کردیم که ما در 
تالش هستیم مســاله را حل کنیم و حتما این مناقشه را حل 
خواهیم کرد اما هیچ اتفاقی رخ نداد. تصور من این است که 
این ضعف کامال مدیریتی است. انگار فوتبال ایران مدیرانی 
را در راس می بیند که خیلی راحت می توانند مماشات کنند. 
آنهایی که خیلی راحت می توانند دستور پذیر باشند. ما االن 
نزدیک  10 ســال اســت که مدیر توانمند فوتبالــی در راس 
مدیریت فدراســیون فوتبال ندیده ایم. به طــور طبیعی این 
ضعف از باال به پایین حرکت می کنــد و به بخش های میانی 
فدراسیون هم ســرایت خواهد کرد و باعث می شود که ما در 
عرصه بین المللی ابدا قدرتمند نباشیم. ما مقابل حرف زوری 

که می خواهند به فوتبال ما تحمیل کنند  یا بهتر بگویم تحمیل 
کرده اند چه واکنشی داشته ایم؟ آقایان ساده ترین راه حل را 
انتخاب کرده اند و می گویند اگر میزبانی را از ما بگیرید اصال 
بازی نمی کنیم. ما به طور مرتب سعی می کنیم جامعه را آرام 
می کنیم. می خواهیم مردم را راضی کنیم و مدعی هســتیم 
که قرار نیست در این فوتبال همیشه روی پاشنه سعودی ها 
بچرخد، در حالی که اتفاقا منفعل بودن ما باعث شده همین 
اتفاق رخ بدهد و ما شــاهد این هســتیم که هیچ چیز تغییر 

نکرده است.
یک نکته دیگر هم وجود دارد. مــا فیفایی را می بینیم 
که مدعی است ورزش از سیاست جداست و اگر در کشوری 
سیاسیون در ورزش دخالت کردند آن فدراسیون تعلیق خواهد 

شد. این ادعا در حالی مطرح می شود که امروز فوتبال بیش از 
هر زمان دیگری سیاسی است. من فراموش نمی کنم که آقای 
بالتر وقتی به ایران آمد در فرودگاه کراواتش را درآورد و به ما 
کلی وعده  داد و بعد از اینکه از ایران رفت در ابوظبی کراواتش 
را دوباره بست و همه وعده هایش به فوتبال ایران را فراموش 
کرد و حرف های دیگری زد. بنابراین به نظرم فوتبال کامال به 
امری سیاسی تبدیل شده است و البی ها و رایزنی های سیاسی 
اتفاقا در سرنوشت فوتبال هر کشــوری می تواند بسیار حائز 
اهمیت باشد و این نشان دهنده آن اســت که ما چقدر دچار 
ضعف هستیم. چون فوتبال ایران در مجامع بین المللی ابدا 
صاحب کرسی نیست. صاحب جایگاهی نیست که بتواند در 
مواقعی که الزم است از شأن و اعتبار فوتبال ایران دفاع شود، 
چنین کاری را انجام دهد. تا مادامی  که چنین رویه ای وجود 
دارد حق فوتبال ایران ضایع خواهد شد. بنابراین باید عرض 
کنم ما در بخش دیپلماسی ورزشی دچار ضعف هستیم چون 

اساسا در مدیریت فوتبال دچار ضعف مفرط هستیم. 
نکته ای که می خواهم عرض کنم این است که آقایان 
گفته اند باشگاه های فوتبال ایران در اعتراض به تصمیم ای 
اف سی در لیگ قهرمانان آسیا حضور پیدا نمی کنند. چرا؟ چرا 
باید نهایت اعتراض ما این باشد که میدان را برای یکه تازی 
حریف خالی کنیم؟ اگر این اتفاق در کشــوری مثل انگلیس 
یا کشــورهایی با دیپلماســی به مراتب ضعیف تــر در عرصه 
فوتبال رخ می داد ابدا چنین نســخه ای را برای فوتبال شــان 
نمی پیچیدند. آنها هرگز خود را در موضع ضعف قرار نمی دادند. 
دلیلش هم روشن است چون آنها همواره بر اساس قانون پیش 

الیه ای از ناراستی
فوتبال تبدیل به پدیده ای کامال سیاسی شده است

می روند و به طور مرتب درباره حل مشکالت باشگاه های شان 
جلساتی را ترتیب می دهند. بعد هم می گویند ببخشید ما همه 
تالش مان را کردیم اما نشد. نه ، این پذیرفتنی نیست. شما 
چطور نمی توانید فوتبالی که سال هاســت در رنکینگ آسیا 
در صدر قرار گرفته و اتفاقا اولین تیمی بوده که از قاره آســیا 
به جام جهانی صعود کرده اســت را به حقش برســانید؟ این 
نشان دهنده  این است که مدیران ما کارآمد نیستند و من دلم 
می خواست که فدراســیونی قدرتمند ســر کار بود که الاقل 
به شــکلی بتواند حق باشــگاه هایی که قرار است نمایندگان 
ما در آسیا باشــند را بگیرد. اما نه تنها این مطالبه وجود ندارد، 
بلکه متاسفانه می بینیم که فدراسیون فوتبال ما پذیرش دارد  
و کامال منفعل با این قضیه برخورد می کند. چرا اســتقالل از 
همین حاال باید خود را آماده کند که در عشق آباد ترکمنستان 
بازی کند؟ چرا  تراکتورسازی نباید از مهم ترین حق خود یعنی 
میزبانی آن هم با آن تماشاگران پرشور خودش محروم شود؟ به 
نظرم کار از این حرف ها گذشته و خود این باشگاه ها باید برای 
خودشان تصمیم بگیرند چون اگر قرار بود از این فدراسیون 
قدرت نفوذی ببینیم تا کنون دیده بودیم. وقتی تیم ملی ما به 
جام جهانی رفت همه خوشحال شدیم. باید هم ابراز خوشحالی 
می کردیم. تیم ما مقتدرانه به جام جهانی رفت. اما من همان 
موقع هم عرض کردم که خدا نکند این موفقیت که اتفاقا همه 
ما را خوشحال کرده است، پوششی باشد بر ضعف های فوتبال 
ما. ما ضعف های زیادی در فوتبال مان داریم که اساسی ترین 
آن به ضعف مدیریت برمی گردد. در دوره ای که جوان بودم 
کالس های مربیگری مختلفی برگزار می شــد. یادم می آید 
مدرسین خارجی که به فوتبال ما می آمدند می گفتند فوتبال 
3 سرفصل مهم دارد. مدیریت، سرمایه گذاری و برنامه ریزی. 
اگر شما برنامه داشته باشید و اتفاقا سرمایه کافی هم داشته 
باشــید اما مدیر خوبی نداشته باشــید آن دو فاکتور دیگر هم 
خود به خود نابود می شود. این کامال روشن است. از طرفی 
اگر برنامه یا سرمایه ای وجود نداشته باشد یک مدیر توانمند 
نمی پذیرد که در چنین شرایطی کار کند. چون دست خودش 
را بســته می بیند. مصاحبه گواردیوال را بخوانید. تاکید کرده 
که نمی تواند 4 جام برای ســیتی بیاورد چون به اندازه کافی 
بازیکن ندارد. صداقت دارند  و صریح هستند. واقعیت ها را به 
هواداران شــان می گویند. اما شما به پرسپولیس نگاه کنید. 
ببینید برای اینکه اشتباهات خودشان را قبول نکنند چقدر به 
این مــردم دروغ می گویند. من مانده ام که چه کســی حرف 
راســت را می زند چون ما در محاصره دروغیــم و این دروغ ها 
به فوتبال ملی ما هم لطمه می زند. چرا از کنار مساله میزبانی 
باشگاه های پرسپولیس، استقالل،  تراکتورسازی به راحتی 
می گذریم؟ اگر رقبای این تیم ها به ورزشگاه های این تیم ها 
بیایند باور کنید شکل دیگری می شود. باور کنید نتیجه گرفتن 
این تیم ها به سود فوتبال ملی اســت و منفعل بودن ما باعث 
می شود که این تیم ها نتیجه نگیرند و در نهایت فوتبال ملی 
ما آســیب جدی ببیند. به نظرم بازتاب موفقیت این تیم ها را 
یا نمی بینند یا قدرت دید کافی ندارند. به طور کلی باید بگویم 
که فوتبال ایران در الیه ای از ناراستی پیچیده شده است. به 
اقلیت شریف این فوتبال احترام می گذارم. اما تا این روند ادامه 
داشته باشد فوتبال ما در مسیر پیشرفت پایدار قرار نمی گیرد. 
شاید جرقه هایی زده شــود و موفقیت های مقطعی به دست 
بیاید اما به جایی نمی رســیم. در مورد بحث میزبانی و ضعف 
دیپلماسی فوتبال ایران نیز باید بگویم ما از همان ابتدا واکنش 
خیلی بدی نشان دادیم و اساسا واکنشی نشان ندادیم. منفعل 
بودیم و منفعل باقــی مانده ایم. امیــدوارم در آینده اتفاقاتی 
 رخ بدهد که نمایندگان فوتبال ایران بتوانند حق خودشان را

 بگیرند.  

امیرحاجرضایی
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با توهین نمی توانیم حق مان را بگیریم
نمایندگان خوبی در AFC نداریم

بهتر است از اینجا شروع کنم که ما اساسا نفوذی در 
AFC نداریم. دوستانی که هستند تنها تعارفاتی میان آنها 
و سایر مسئوالن کنفدراســیون فوتبال آسیا وجود دارد. در 
 AFC حقیقت این عربستانی ها هستند که نیروهای اصلی
هســتند. معاونتی یا چیزی به ما می دهند که تعیین کننده 
باشــد. در کنفدراســیون فوتبال آســیا، اگر عرب باشی با 

آنهایی و اگر عرب نباشی شما را می خرند.
در درجــه اول به خاطر مســائل سیاســی اســت که 
نمی توانیم در انتخابات حضور داشته باشیم و در درجه دوم 
هم نمی توانیم پول زیادی خرج کنیم. عربستان به راحتی 
می تواند خرج کند اما ما در مدیریت عقب مانده ایم و عقب 
خواهیم ماند. ما به دست آنها بهانه هم می دهیم. آنها با ما 
مخالف هستند و ما هم بهانه می دهیم مثال می گویند آنها 
به سفارت ما حمله می کنند یا اینکه ما در سایر موضوعات 
هم رعایت نمی کنیم. بارها اتفــاق افتاده زمانی که اعراب 
میهمــان ما هســتند، تماشــاگران ایرانی به آنهــا توهین 
می کنند.  آنها هم متوجه می شوند. مگر آنها گوش ندارند یا 

آن  بازی ها ناظر ندارد؟ با این کار که نمی توانیم حق مان را 
بگیریم. کشورهایی مثل قطری ها و کویت اختالفات جز ئی 
دارند. البته خود قطری ها نیز اهل پول خرج کردن هستند.
آنها بد هستند و ما می دانیم اما آیا باید جواب بدی آنها 
را با بدی بدهیم ؟ فرض کنید در بحرین پرچم عربســتان را 
باال برده اند و مشخص می شود کارگزار سعودی ها هستند 
اما وقتــی آنها به ایــران می آیند کلمات نامناســب به زبان 

می آوریم که این سبب بهانه دادن دست آنها می شود.
ما تا حدی می توانستیم در این رای تاثیرگذار باشیم. 
ما زمانی آدمی  را به نمایندگی از خودمان آنجا می گذاریم 
که تنها لبخند می زند و با حرف آنها قانع می شود اما زمانی 
نماینده ای انتخاب می شود که محکم صحبت می کند و 
با آنها بحث می کند و تا حدی روی آنهــا تاثیر می گذارد. 
این دو با هــم فرق دارند، البته گفتنی اســت تصمیم آنها 
در جلســات گرفته نمی شــود، بلکه پشــت درهای بسته 
گرفته می شــود. آنها پشــت درهای بســته و تحت تاثیر 
مســائل سیاســی تصمیم می گیرند. معموال کشورهای 
کوچک و ضعیف را با خود همراه می کنند تا پشتوانه هایی 
داشــته باشــند و آن کشــورها نیز به ثروتی هر چند اندک 
می رســند. ضعف ما در مدیریت قاره ای اســت و توانایی 
کسب کرسی های برتر را نداریم و نکته سوم این است که 

بهانه به دست آنها می دهیم که باعث می شود آنها چنین 
کارهایی را انجام دهند.

ضعف تیــم مذاکره کننده؛ به نظرم ایــن مانع اصلی 
نیست. خیلی جاها هســت که نماینده نمی تواند انگلیسی 
صحبت کند اما چون از پشت ماجرا حل شــده، کار را جلو 
می برند. خیلی از این مسائل هست. درست است که حتما 
باید تیم مذاکره کننده توانایی های خاصی داشته باشد. آنها 
مواظب هستند که ما بهانه ای بدهیم و سوءاستفاده کنند. 
ما باید طبق چیزی که در دین و فرهنگ مان توصیه شــده 
است عمل کنیم، نه اینکه واکنش نشان دهیم.ما باید هم 
در داخل  قوی شویم و بهانه ندهیم و هم نمایندگان خوبی 
را به AFC بفرستیم. وقتی نماینده ای می آید و حرفی می زند 
اما بعدا مشخصا می شــود نتیجه چیز دیگری بوده، یعنی 
اصال نفهمیده که در آن جلسه چه گذشته است. این یک 
ضعف است.امیدوارم شرایطی به وجود بیاید که بتوانیم به 
درستی از حق فوتبال ایران دفاع کنیم.  تردید نداشته باشید 
که اگر با سند و از راه های حرفه ای با کنفدراسیون فوتبال 
آسیا وارد مذاکره و البی شــویم، پاسخ هایی شاید دریافت 
کنیم که در آینده وضعیت فوتبال مان را بهتر کند و اگر قرار 
باشد احساساتی تصمیم بگیریم و فقط با شعار دادن مسائل 

را ساده جلوه دهیم هیچ اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد.  

3

مهندس سید مصطفی هاشمی طبا 

رئیس  اسبق سازمان تربیت بدنی

ش
رز
و

73

39
1 

ره
ما

ش
  | 

ث 
ثل

م
ورزش



قبل از اینکه بخواهم درباره دیپلماســی یا ضعف آن 
در فوتبال ایــران صحبت کنم باید عرض کنم که اساســا 
دیپلماسی هم درست مثل فوتبال است که به نظرم شامل 
تحرک ظریف و زمخت اســت. همان طور کــه بارها راجع 
به این موضــوع صحبت کرده ام فوتبال شــامل دو بخش 

اساسی می شود؛ تحرک زمخت و تحرک ظریف.
دیپلماســی هــم همین طــور. دیپلماســی زمخت 
داریم و دیپلماســی ظریف. در فوتبال ایران ما چیزی به 
اسم دیپلماســی ظریف نمی شناســیم. برای مان نا آشنا 
اســت. مثل اینکه یک فیل را بــه مغازه وســایل تزئینی 
منزل ببریم.  این فیل با آن وزنش همه آن وسایل ظریف 
و شیشــه ای را می شــکند و همــه چیز به هــم می ریزد. 
دیپلماسی ما هم دقیقا همین طور است. به هر حال باید 
فرهنگ تغییر کند و در این مورد به خصوص باید بگوییم 
متاســفانه تغییر فرهنگ هم امری است زمانبر. به همین 
 زودی ها عوض نمی شــود. برای اینکه وارد بحث اصلی 
بشوم می خواهم با یک سوال شروع کنم. برای من جای 
سوال دارد که ما چرا اینقدر مساله دار شده ایم؟ چند وقت 
پیش دیدم یکــی از اقوام بنــده یکی از ایــن مدادک ها 
برای موبایلــش گیر آورده بود. بعد هم خیلی خوشــحال 
بود. می گفت چقدر این وســیله خوب است. کارم برای 
پیامک زدن راحت شده است. به دســت هایش که نگاه 
کردم فهمیدم چرا اینقدر خوشــحال اســت. انگشتانش 
آن قدر ضخیم بود که حتما برای پیامک زدن خیلی اذیت 
شــده بود. بعد هم البد یک روزی با خودش قرار گذاشته 
که از شّر این مشکل خالص شــود. حتما پیش خودش 
گفته تــا چه زمانی بایــد روی حرف پ بزنــم اما حرف ب 
روی صفحه گوشــی ام بیفتد. پس زمانه مــا زمانه تغییر 
اســت. زمانه، زمانه نوک تیز این مدادک ها است که قرار 
اســت کارمان را راحت کند. باز هم دلــم می خواهد مثال 
بزنم. آن اوایل زندگی مشترکم در آلمان به خانه پدر و مادر 
همســرم رفته بودم. حتما می دانید که همسر من آلمانی 
اســت. ما رفتیم و به حلقه انســانی ملحق شــدیم. در آن 
سال آمریکا موشــک های کروز خودش را به منطقه  هان 
آورده بود و در آنجا می خواســت مستقر شــود. بسیاری از 
مردم آلمان هم در اعتراض به این مســاله زنجیره انسانی 
تشکیل داده بودند و حلقه صلح علیه جنگ را تشکیل داده 
بودند. وقتی برگشتیم مادر همســرم به من اعتراض کرد 
که شما کمونیســت هســتید و چرا رفتید و...  از آن ماجرا 

گذشــت. وقتی دیوار برلین فرو ریخت آمریکا دیگر به آن 
موشک ها نیازی نداشت. تصمیم گرفته بود موشک هایش 
را به آمریکا برگرداند. آنها دنبال جاده مطمئن می گشتند. 
به جــاده  هان فکر کــرده بودند کــه موشــک ها را به بندر 
 هامبورگ ببرند و از آنجا به مکزیک ببرند. از اعتراض مادر 
همسرم به من 30 سال گذشته بود. دیدم ناسزا می گوید. 
داد و بیــداد که اینها با پــول ما می خواهند جــاده ای امن 
برای آمریکایی ها بســازند تا موشــک های کروزشان را از 
اینجا عبور دهند و به آمریکا برگردانند. این جاده ها با پول 
مالیات ما درست شده است و فالن و بهمان. به او گفتم: 
»یادت می آید آن روز که ما زنجیره انســانی تشکیل داده 
بودیم تو به مــا می گفتی کمونیســت و فحش می دادی ؟ 
ما آن روز نمی خواستیم کار به اینجا بکشد.« با همه اینها 
می خواهــم بگویم حاال زمانه عوض شــده اســت. امروز 
دیگر بدون  ترس حرف خودمــان را می زنیم. هر زمانه ای 
شــرایط و روش خاص خودش را می طلبد. بنابراین بحث 
من این اســت که باید به دیپلماســی نگاه دیگری داشته 
باشیم. باید به دیپلماســی ظریف برگردیم. با عربستان به 
مشــکل برخوردیم. آنها با ندانم کاری و خودخواهی شان 
باعث شــدند تا بســیاری از زائران ایرانی آن ســال کشته 
شوند. حتی عذرخواهی هم نکردند. بله. بسیار گستاخانه 
بود. مقامات بلندپایه کشــورمان هم به آنها پاســخ هایی 
دادند و واکنش هایی نشان دادند اما یک سری از افراد که 
متاسفانه درک درستی از شــرایط آن روز نداشتند از دیوار 
ســفارت عربســتان باال رفتند و ســعی کردند آنجا را آتش 
بزنند. نباید آن اتفاق رخ می داد. آن تصمیم تبعات سنگینی 
برای ما رقــم زد. آن تصمیم محصول عدم شــناخت ما از 
دیپلماســی ظریف بود. حرکت ما زمخت بود. احساسات 
ما جریحه دار شــد و خیلی زود راحت تریــن راه را انتخاب 
کردیم. درصورتی که سیاســت ورزی کار دشواری است. 
آن روز خون در رگ ناسیونالیســتی عده ای به جوش آمده 
بود و باعث شد آن اتفاقات رخ بدهد.البته این را هم بگویم 
که عربستان طی این سال ها همواره در مسیر فتنه و فریب 
حرکت کرده است. آنجایی که فتنه اش راه به جایی نبرد از 
فریب استفاده می کند. بیاییم با هم تفاوت های خودمان 
و عربســتانی ها را مرور کنیم. من از حــق و حقوق بانوان 
آغاز می کنم. زمانی که زنان عربستانی حتی حق نداشتند 
رای بدهند بانــوان ایرانی پســت های مهم دولتــی را در 
اختیار داشــتند. در تمام این سال ها بانوان ایرانی همواره 
در پست های دولتی مشــغول به فعالیت بوده اند. همواره 
تاثیرگــذار بوده انــد و در مدیریــت این کشــور نقش های 
اساسی ایفا کرده اند. ما اصال از لحاظ فرهنگی فرسنگ ها 
از سعودی ها جلوتر هستیم. آنجا اگر زنی رانندگی می کرد 
به شــدت تنبیه می شــد. اصال دارش می زدند. تفاوت را 

می بینید؟ بنابراین مســاله AFC نیســت. مساله این است 
که حتی اگر کنفدراسیون فوتبال آســیا رای بدهد که آنها 
باید به ایــران بیایند و بــازی کنند این ما هســتیم که نباید 
قبول کنیم. عربستان همیشه با فریب ســعی داشته با ما 
برخورد کنــد. آنها می دانند کــه ما چقدر نســبت به برخی 
مسائل حساس هستیم. بنابراین معتقدم خواسته و به طور 
عمدی به برخی اقدامات دست می زند تا برای ما در عرصه 
بین المللی مشکالتی به وجود بیاید. اگر من مسئول این 
فوتبال بودم اصال به دنبال راه حلی نمی گشــتم که کاری 
کنم عربســتانی ها به ایران بیاینــد یا تیم هــای ایرانی به 
آنجا بروند. چون تنش بین ما و آنها به اوج خودش رسیده 
اســت و ما هم نشــان داده ایم که هیچ وقت از دیپلماسی 
ظریف اســتفاده نکرده ایم. همــه صحنه ها و لحظه های 
تلخی که طی همه این ســال ها بازیکنان مکار ســعودی 
باعث شده اند تا بازیکنان با تعصب ایرانی از کوره دربروند 
را به خاطر بیاوریــد. در این صورت متوجه می شــوید که 
منظور من چیست. آنها همیشــه اعصاب بازیکنان ایرانی 
را به هم ریخته اند. وقت تلف کرده اند یــا جنگ روانی به 
راه انداخته انــد. در اکثــر مواقع هم با ایــن حربه ها برنده 
شــده اند. پس چه اصراری داریم که این شرایط را دوباره 
تکرار کنیم ؟ شــاید برخی از دوســتان بگویند بازی کردن 
در امارات یا قطر که اسمش زمین  بیطرف نیست، در این 
صورت من به شما می گویم که بازی کردن در ترکمنستان 
و تاجیکستان هم به نفع ما نیســت. شک نکنید که به نفع 
ما نیست. شــاید باز هم بگویید به ضررمان هم نیست اگر 
در تاجیکســتان و ترکمنســتان بازی کنیم اما من به شما 
می گویم باور کنیــد در اصل ماجرا هیــچ فرقی نمی کند. 
ضمــن اینکه فرامــوش نکنید که مــا اصــال به دنبال این 
موضوع نیستیم که فوتبال مان در آسیا قهرمان شود. شک 
نکنید که به دنبال این موضوعات نیستیم. مگر استقالل 
خوزستان قهرمان لیگ فوتبال ایران نشد؟ سال بعد همین 
تیم نبود که برای بقا می جنگید؟ چرا نمی خواهیم بپذیریم 
که ما اصال به دنبال قهرمان شــدن در آسیا نیستیم. همه 
اهداف ما در این موضوع خالصه شده که تیم ملی بتواند 
در جام جهانی از گروهــش صعود کند. همــه امکانات و 
همه فکر و ذهن مــان را به این هدف معطــوف کرده ایم 
که بعدها یک ســری از آقایان بتوانند این صعود از مرحله 
گروهی را بزرگترین افتخار و موفقیت شــان برشمرند. در 
چنین وضعیتی چرا فکر می کنید مدیران فوتبال ما مساله 
دیپلماسی ظریف را در دستورکارشان قرار می دهند یا چطور 
انتظار دارید که ما بتوانیم در مناقشــه با عربســتان برنده 
باشــیم و از حق و حقوق مان دفاع کنیــم؟ این اراده های 
 پیدا و پنهان اســت که سرنوشــت این فوتبــال را به اینجا

 کشانده است.  

اراده های پیدا و پنهان

وقتی دیپلماسی ما ظریف نیست

بهمن فروتن

مربی فوتبال
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مهدی قائدی که بر اثر سانحه رانندگی به بیمارستان 
منتقل شده بود، پس از انجام عمل جراحی درحال حاضر 
در بخش آی سی یو بیمارستان خلیج فارس بوشهر بستری 
اســت. بازیکن جوان اســتقالل بعــد از درخشــش برابر 
پارس جنوبی و باتوجه به محرومیت از دیدار با نفت آبادان، 
برای رسیدگی به امور شخصی و آموزشی خود و جمع آوری 
مدارک برای خروج از کشور با اجازه کادرفنی به بوشهر سفر 
کرد. این سانحه نیمه شب دوشنبه در یکی از اتوبان های 
شهر بوشــهر برای این بازیکن رخ داد و وســیله نقلیه این 
بازیکن با خارج شدن از جاده اصلی، واژگون شد. مهدی 
قائدی و یک سرنشــین دیگر با حضور نیروهای امدادی 
به بیمارستان شهدای خلیج  فارس بوشــهر منتقل شدند. 
عمل جراحی مهدی قائدی به پایان رســیده و بعد از عمل 
جراحی برای انجام مراقبت های بیشتر در بخش آی سی 

یو بستری است.

عکس  هفته

اتفاق تلخ 
برای آبی ها

فوتبال ایــران از لحاظ ســخت افزاری و نرم افزاری 
فاصله بســیاری با کشــورهای عربی دارد. قطــر میزبان 
جام جهانــی 2022 شــده اســت و امــارات میزبانــی 
جام ملت هــای آســیا 2019 را برعهــده دارد ، بــا بهترین 
امکانات در فوتبال نظیر ورزشگاه ها و زمین های تمرین و 
دیگر حوزه ها نظیر هتل، حمل و نقل، فرودگاه و بسیاری 
شــاخصه های دیگر. آنها با استفاده از مشــاوران به روز و 
برنامه ای مدون، حرکت در مسیر توسعه را به بهترین شکل 
برداشته اند. برای متحول کردن سیستم مدیریت فوتبال 
ایران نیاز منــد فعالیت های پیوســته، برنامه ریزی شــده 
و منســجم هســتیم که عزمی  بــرای آن در کشــور دیده 
نمی شود. به مدد همین مدیریت، ریسک سرمایه گذاری 
در فوتبال ایران باال رفته اســت و شرایطی وجود ندارد که 
سرمایه گذاران برای ورود به فوتبال  ترغیب شوند. آن هم 
در شــرایطی که در روزهــای رقابت ایران و امــارات برای 
عهده دار شــدن جام ملت های آســیا، مســئوالن AFC به 
مدیران ایرانی گفته اند اسپانسر رقابت ها به آنها اعالم کرده 

آنها در امارات درآمد 100میلیون دالری از برگزاری بازی ها 
خواهند داشت و این رقم در ایران بیشتر از 10میلیون دالر 

نخواهد بود. 
مشــخص اســت وقتــی اسپانســرهای داخلــی از 
سرمایه گذاری در فوتبال ایران بیزار هستند، اسپانسرهای 
بین المللی میلی به سرمایه گذاری نخواهند داشت چرا که با 
این درجه از ریسک، آنها با هر کارشناسی مشورت کنند، به 
آنها توصیه می شود منابع خودشان را به ایران نبرند. مشکل 
فوتبال ایران از همین جا آغاز می شــود. نبودِن سرمایه و 
سرمایه گذار راه را برای مدیریت های پیشرفته، تکنولوژی 
نو و امکان دستیابی به بازارهای تازه می بندد. فوتبال ایران 
در این روزها محصوالت نو برای بازار ندارد و تولیداتش که 
می تواند بازیکنان باشــند، بازاری برای خریداران نیست. 
حتــی هوادارانــش کــه روزی بزرگ ترین پشــتوانه برای 
تحت تاثیر قراردادن کنفدراســیون فوتبال آسیا بود، حاال 
تبدیل به چالشــی بزرگ برای فوتبال ایران شــده اســت. 
هوادارانی که با هر بازی، محرومیــت تازه ای را به فوتبال 
ایران تحمیل می کنند. از همه این ها که بگذریم، تعامل 
بین المللی مدیران فوتبال ایران در پایین ترین سطح است. 
بســیاری از مدیران فوتبال ایران زبان انگلیسی نمی دانند 
یا حداقل توان برقــراری ارتباط با همتایان شــان ندارند. 
امروزه نیاز جدی اســت که با دنیا رابطه گسترده و معقول 

چرا قطر توانست و ایران نتوانست؟
واکاوی انفعال فدراسیون فوتبال

برقرار کرد. نمی شود با روابط محدود و بسته، تحرک باال در 
تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های کالن را تجربه کرد. 
برخی هنوز می پرسند   » چرا قطر توانست، ما نتوانستیم؟« 
پاســخ ســاده اســت. اگــر امــروز قطــر می تواند 
خواســته اش را مقابــل تندروی های عربســتان و امارات 
به AFC تحمیل کند و ســنت غلط بازی در کشــور ثالث را 
لغو کند، برای آن اســت که آنهــا با برنامه ریزی مناســب 
بخش مهم از درآمدهای AFC را تامیــن می کنند و تبدیل 
به یکی از بزرگ ترین اسپانســرهای کنفدراسیون فوتبال 
آسیا شده اند. قطری ها حتی یکی از اسپانسرهای اصلی 
فیفا هم هستند و این همکاری تا پایان  جام جهانی 2022 
ادامه خواهد داشت. در فوتبال نمی توان به دلیل ناتوانی 
و بی اطالعی دور ایســتاد و به کنفدراسیون فوتبال آسیا و 
فیفا دســتور داد. نمی توان در درون کشور شــعار داد و از 
حل مناقشــاتی گفت که مصرف داخلــی دارد اما امید به 
 اقبال و شــانس در پرونده هایی نظیر بازی در کشور ثالث 

داشت. 
امروز بیشــتر از هر روز دیگری ورزش کشــور نیاز به 
دانش مدیریت و تکنولوژی روز دارد. اینکه اتکا می شــود 
به تعداد حضور در جام جهانی، میزان قهرمانی باشگاه ها، 
تعداد تماشــاگران در هر بازی، مدال های دریافت شده و 
نشان های مدیریت توسط فدراســیون، ادعایی است که 
تنها خودمان را گول می زنیم و نه دنیا را. زمانی می توان در 
زمینه توسعه ورزش و فوتبال ادعا کرد که فوتبال و ورزش 
همپای کشور به لحاظ شــاخص های اقتصادی در ردیف 
اول کشورهای درحال توسعه یا توسعه یافته باشد وگرنه ما 

در پرونده های بین المللی ورزش بازنده بودیم.  

علیعالی
روزنامهنگارورزشی
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جاده های بدخبر 
تلخ ترین خاطرات ورزش ایران از تصادف ها 

عکس ها که رسید تازه توانســتیم خبر را باور کنیم و 
چقدر بد است که گاهی باید خبرها را باور کنیم، بله مهدی 
قائدی ســتاره جوان با خنده های شــیرین جنوبی در یک 
تصادف رانندگــی روی تخت بیمارســتان خوابید، حادثه 
تلخ بود و بزرگ، خالصه خبر این بود که این بازیکن که در 
روزهای برفی تهران راهی بوشهر شده بود تا طبق ادعای 
مسئوالن باشــگاه اســتقالل پیگیر کارهای تحصیالتش 
شود، نیمه شب یکشنبه دچار سانحه تصادف می شود و به 
بیمارستان »خلیج فارس« در شهر بوشهر منتقل می شود. 
آن طور که اطرافیان قائدی خبر داده  اند، او به همراه چهار 
نفر دیگر از دوستانش بعد از تماشای بازی تیم ملی فوتبال 
ساحلی در »پرشین کاپ« حدود ساعت ١:٢٠ دقیقه بامداد 
تصادف می کند. در واقع طبق گزارشــی که پلیس بوشهر 
منتشر کرده، سرعت باالی اتومبیل باعث سرنگونی  خودرو و 
دست آخر منجر به مجروح شدن سرنشینان آن و البته مهدی 
قائدی شده است.در این حادثه متاسفانه یکی از همراهان 
مهدی قائدی به نام احمد شــاکر که خــود بازیکن فوتبال 
بود، جان خود را به جان آفرین تسلیم کرد. اما ستاره جوان 
اســتقالل به مرور به هوشیاری و شــرایط پایدار جسمانی 
رســید. قائدی این فصل را از دســت داد اما ما امیدواریم 
دوباره او را سالم و ســرحال ببینیم در زمین فوتبال با همان 
دریبل های دیدنی و همان خنده های شــیرین جنوبی...
تاریخ ورزش ایــران از این صحنه های تلخ کم نداشــته، 
نگاهی داریم به همان لحظه که ترمــز آخر به تصادفی بد 
منجر شــده اســت، نگاهی به چند خاطره هولناک ورزش 

ایران....

  یک کاپیتان 
سالگرد فوت قهرمانان از آن دست اتفاق هایی است 
که یاد آور افتخارهای فراموش نشــدنی آنهاست مثل 18 
فروردین، که هر ســال داغ از دســت دادن مهره محبوب 
فوتبــال انزلی را تازه می کند. ســیروس قایقــران کاپیتان 
شــماره 8 تیم ملی و بازیکن بزرگ و ســتاره تیم ملوان بندر 
انزلی که از همان سنین کودکی و نوجوانی استعدادش در 

دنیای فوتبال را به رخ همه کشید.قایقران در سال 1363 به 
تیم ملی دعوت شد و با استعداد و مهارت های منحصر به فرد 
و ابعاد اخالقی مورد توجه خود توانست بازوبند کاپیتانی را 
از دهداری بگیرد.تیمی که قایقران کاپیتانش بود به خوبی 
در مستطیل ســبز هنرنمایی می کرد، در سال 67 تیم ملی 
در جام ملت های آســیا در قطر سوم شد.در سال 69 ایران 
به قهرمانی در بازی های آسیایی پکن رســید و افتخارات 
زیاد دیگری که همــه زاییــده روحیه جنگندگی ناشــی از 
وجود ســتاره هایی همچون قایقــران در تیم ملی حاصل 
شد.افتخارات وی چه به عنوان بازیکن و چه تحت عنوان 
مربی ادامه داشت تا حادثه تلخ رخ داد. اوایل سال 77 که 
وی برای تعطیالت نوروز همراه خانواده اش به انزلی آمده 
بود، در بازگشــت و در حالی که همراه فرزند، همسر و برادر 
همســرش در اتومبیل رنوی خود عازم تهران بود، حوالی 
امامزاده هاشــم با کامیون خاور تصادف کــرد که منجر به 
فوت وی و فرزندش شد. حاال چندین سال است که او زیر 
خاک نمناک بندر خفته است، اما هنوز عکسش روی دیوار 
تمام مغازه های شهر و یادش در قلب تمام آدم های نجیب 

شمال ماندگار شده است.

  پایان یک ستاره 
جــواد منافــی، مدافع چــپ اوایل دهــه 70 فوتبال 
ایران، بازیکن جوانی که در 23ســالگی چنان در تیم های 
باشگاهی، امید و تیم ملی درخشید که نوید تولد یک ستاره 
کم نظیر برای فوتبال ایران را می داد و شهرت او به آن سوی 
مرزها هم رســیده بود . او مشــتریان پر و پا قرصی از اروپا 
داشــت ازجمله جنوای ایتالیا، اما بدبیاری بدجوری دامن 
او را گرفت. خودروی شــخصی جواد منافی ســال 73 در 
جاده قائمشهرـ  ساری واژگون شد و این بازیکن بهشهری 
را تا یک قدمی مرگ پیش برد، گرچه او زنده ماند، اما مرگ 
ورزشی او فرا رسید. سانحه رانندگی چنان شدید بود که    چند 
 مهره  گردنش شکست، نخاعش آسیب دید و از ناحیه سینه 
به پایین فلج شــده بود. بعد از درمان اولیه در بیمارســتان 
ساری در تهران تحت عمل جراحی قرار گرفت و سه ماه در 

بیمارستان بستری بود و شش، هفت ماهی را هم خانه نشین 
شد. منافی درباره آن تصادف نقل می کند:» نیمروز بود و من 
دو سه کیلومتری ساری بودم که یک ماشین انحراف داشت 
و یکباره مقابل من ظاهر شد؛ البته سرعت من هم باال بود 
و وقتی ترمز زدم دیگر چیزی نفهمیدم. ماشینم وسط جاده 
سه چهار بار معلق خورد. مهره های گردن من شکسته بودند 
و نخاعم هم آسیب  دیده بود. خدا خیلی به من رحم کرد که 
توانستم پس از چند ســال دوباره روی پای خودم بایستم. 
من کل فوتبال را در 23سالگی از دست دادم. آن روزها چپ 
پرسپولیس و تیم ملی بودم و از اتریش، ایتالیا و آلمان هم 
پیشنهاد داشــتم، اما یک لحظه اتفاق افتاد و همه زندگی  

حرفه ای من بر باد رفت.«

  سبد مرگ 
آیدیــن نیکخــواه بهرامی،  ملی پوشــی بــود که در 
پست های ســه و چهار بازی می کرد و با اینکه خیلی دیر به 
تیم ملی دعوت شــد توانســت در همان مدت زمان کوتاه 
شایستگی هایش را نشان دهد. او در باشگاه صبا باتری بود 
و زیر نظر مهران شاهین طبع کار می کرد، همان صبا باتری 
که در ایران و آسیا مهار نمی شد، همان صبایی که با آیدین 
یکه تازی می کرد.همگان بازی هــای او در جام ملت های 
آسیا 2007 ژاپن و درخشش او را در این بازی ها و بریدن تور 
سبد پس از قهرمانی را به یاد دارند. آخرین  بازى  ملى  آیدین  
نیکخواه  بهرامى  در ژاپن  انجام  شد؛ آیدین  به  همراه  دیگر 
ملى پوشان  در فینال  جام  ملت هاى  آسیا لبنان  را شکست  داد 
تا مدال  طالى  قاره  کهن  رابه  گردن  بیاویزد و جام  قهرمانى  
و تنها سهمیه  المپیک  را از آن  خود و کشورمان  کند. 7 دی 
1386 وی در حالی که به همراه نامزدش عازم منزل پدری  
خود در نوشهر بود، در یک حادثه رانندگی در اثر جراحات 
ناشی از برخورد خودروی شخصی اش به گارد ریل کنار جاده 
به همراه نامزدش درگذشــت و خانواده بزرگ بســکتبال را 
عزادار کرد. برادر صمد نیکخواه بهرامی  درباره آن تصادف 
می گوید:» روز فوت آیدین من هم مسابقه داشتم و پس از 
آن بالفاصله به شمال آمدم. به آیدین هم گفتم که زود راه 
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بیفتد، اما او مدتی تهران ماند و دیر حرکت کرد. آیدین خیلی 
خسته بود و زانویش درد می کرد. به همین دلیل در آخرین 
مسابقه هم بسیار کم بازی کرد، اما هرگز خوابش نبرده بود؛ 
چرا که 5 دقیقه قبل از این حادثه آنها ایستاده بودند و خرید 

کرده اند....«

  بخت شهریار 
علی دایی که پس از شکســت راه آهن برابر سپاهان 
اصفهان به همراه برادرش محمد و دستیارش میاچ با وسیله 
شخصی از اصفهان عازم تهران شده بود در حوالی کاشان 
دچار سانحه رانندگی شد که در این سانحه علی دایی دچار 
صدمه دیدگی از ناحیه سر شــد و برای مداوا به بیمارستان 
شهید بهشــتی کاشــان منتقل شــد. علی دایی درباره آن 
حادثه تلخ که تمــام ایران را نگران کــرد می گوید:» بعد از 
بازی با سپاهان باتوجه به اینکه کمی سرماخوردگی داشتم، 
شــربت ســرماخوردگی خورده بودم که این موضوع باعث 
خواب آلودگی من شد. نزدیک بادرود بود که این حادثه رخ 
داد. در این ســفر برادرم و مربی راه آهن هم همراهم بودند 
که خوشــبختانه هیچ اتفاقی برای آنها نیفتاد. سرعت من 
آنقدرها هم زیاد نبــود و حتی اگر 800 کیلومتر در ســاعت 
هم سرعت داشتم می توانستم خودروی خود را کنترل کنم 
)با لحن شــوخی(.  من حتی کمربند ایمنی خود را در زمان 

رانندگی بسته بودم.«
البته علی دایی یک تصادف دیگر هم تجربه کرده که 
در مصاحبه ای درباره آن گفته است:» زمانی که در بیله فیلد 
بودم، یکی از دوستانم آمده بود و داشتم او را می رساندم. در 
مسیر برگشت از  هانوفر بودم با 220کیلومتر در حال حرکت 
بودم که به جایی رســیدم که دیدم فالشــر ماشین ها همه 
روشن است و با ســرعت 5کیلومتر در حال حرکت هستند! 
برای اینکه به آنها برخورد نکنم به سمت دره منحرف شدم. 
عین فیلم ها به گاردریل برخورد کردم و چند دور چرخیدم و 
به دره پرتاب شدم! موبایلم خرد شــد اما یک مو از سرم کم 
نشد! با لگد زدم در را باز کردم و سالم از ماشین بیرون آمدم.

  مدافع طالیی 
مرحوم رضا حســن زاده نیز یکی از فوتبالیســت های 
نامدار کشــور بــود بــا ســابقه بــازی در تیم هــای بزرگی 
همچون تراکتورسازی و ســپاهان. زنده یاد رضا حسن زاده 
در اردیبهشت ســال 85 ودر حالی که  به عسلویه می رفت تا 
از آنجا برای انجام یک بازی عازم بوشــهر شوند ، از آنجایی 
که اتوبوس برای انتقال تیم تراکتورسازی نبود سرپرست این 
تیم چند خودروی سواری برای انتقال اعضای تیمش کرایه 
کرده بود. ســواری کرایه ای که حامل رضا حسن زاده بود، 
در جاده با یک کامیونت برخورد می کند و مرحوم حسن زاده 
که در صندلی جلو نشسته بود، دچار ضربه مغزی می شود. 
البته او ابتدا تنها احســاس درد می کند و بقیه راه عسلویه تا 
بوشهر را هم می رود. اما در بوشهر ناگهان بیهوش می شود  

و در نهایت جان خود را از دست می دهد. رضا حسن زاده از 
کشف های ناصرخان حجازی بود. چند دقیقه برای حجازی 
کافی بود که تشخیص دهد بازیکن قابلی جلوی او ایستاده 
است. رضا حسن زاده با تشابه اسمی مدافع پیشین استقالل 
و تیم ملی راهی سپاهان شد تا در کنار فرهاد کاظمی دوران 
طالیی سپاهان را سپری کند. ســپاهان اصفهان در سال 
1382 فاتح دومین دوره لیگ برتر شــد در حالی که در خط 
دفاعی اش رضا حسن زاده توپ می زد. او با سپاهان تجربه 
بازی در باشگاه های آسیا را هم کسب کرد و حتی به اردوی 

تیم ملی هم دعوت شد.
 

  دختر قهرمان 
ســارا عبدالملکی آن زمان ٢٢ سال سن داشت و پنج 
سالی می شد که راگبی بازی می کرد و عضو تیم بانوان راگبی 
ســتارگان تهران  بود. او همچنین سه سال سابقه پوشیدن 
لباس تیم ملی راگبی را هم در کارنامه داشــت. البته در این 
مدت او توانسته بود با حضور در کالس های مختلف مدرک 
مربیگری راگبی خــود را هم دریافت کند و مشــغول طرح 
اســتعدادیابی راگبی بانوان بود که در جریان یک ســانحه 
رانندگی به وضعیتی بغرنج گرفتار شد. طبق خبرهای منتشر 
شده او برای طرح استعدادیابی راگبی به کرمانشاه رفته بود و 
در مسیر بازگشت از این ماموریت، خودروی او در جاده چپ 
می کند و دچار عارضه نخاعی می شود. سارا اما خود را تقدیم 
غم و غصه نکرد. او به جای ماندن در تخت و فکر کردن به 
گذشته شیرینش، دست را روی زانو گذاشت و برای رسیدن 
به مرز بهبــودی کامل از جای برخاســت.  این دختر جوان 
با وجود معلولیت به وجــود آمده، ورزش را رهــا نکرده و در 
رشته های مختلف فعالیت می کند. مدتی بود که عضو سابق 
تیم ملی راگبی ایران در پرتاب با نیزه فعالیت می کرد و حاال 
چند ماهی است که در قایقرانی یک چالش جدید را تجربه 
می کند. او درباره وضعیت این روزهای خود می گوید:» من 
هنوز هم قبول نکرده ام که دیگر هیچ وقت نمی توانم روی 
پاهایــم راه بروم. هر چه خــدا بخواهــد، رخ می دهد. من 
نخواســتم تمام تمرکزم را روی درمان بگــذارم چون در آن 
صورت هیچ کار دیگری نمی توانم بکنم. هر فردی هم که 

باشد، با این شکل زندگی افسردگی می گیرد.«

  قهرمان همیشه 
بهمن گلبار نــژاد از جانبازان جنــگ تحمیلی بود که 
در ســال 1367 چند ماه پیش از صدور قطعنامه 598 که به 
جنگ ایران و عراق خاتمه داد، یک پای خود را در راه ایران 
و اسالم در زمین های مرز کشــور جا گذاشت. گلبارنژاد که 
متولد 1347 در آبادان و ساکن شــیراز بود، هرچند نیمی از 
یک پای خود را از دست داد، اما عزم خود را برای باال بردن 
نام ایران و ایرانی از دســت نــداد.؛ او از ســال 1370 وارد 
ورزش جانبــازان و معلولین شــد.وی در آغــاز رو به ورزش 
وزنه بــرداری آورد و 13 مدال طال و یک نقــره جهانی را در 

این رشــته در طول این ســال ها نصیب خود کرد. از سال 
85 به رشته دوچرخه سواری روی آورد.او در المپیک لندن 
نتوانست صاحب ســکو شــود، چراکه تنها دو ماه بود که از 
بیماری همسرش مطلع شده بود و می گفت فکر سرطان او 
اجازه تمرکز کافی را به من نداده است. همه به مدال طالی 
او در المپیک ریو امید داشتند که فاجعه رخ داد. گلبارنژاد در 
مسیر مسابقات دوچرخه سواری در شیب تندی قرار می گیرد 
و در پیچ کنترلش را از دست داده و به دیواره برخورد می کند. 
بعد از دو دقیقه آمبوالنس در محل حاضر می شــود و سعی 
می کنند به وی کمک کنند اما گلبارنژاد در آمبوالنس ایست 
قلبی می کند و وقتی به بیمارستان منتقل می شود 45 دقیقه 
عملیات احیا روی وی انجام می شــود که متاسفانه موفق 
نمی شوند و او جانش را از دســت می دهد، چقدر تلخ بود از 

دست دادن این قهرمان...  
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نابغه دفاع  
گزارش مراسم تجلیل از شهید حسن باقری

مراسم بزرگداشت شهید حسن باقری با حضور مقامات 
لشکری و کشــوری برگزار شــد. در این مراســم از خانواده 
شهیدان دکتر مجید بقایی،  توکل قالوند، محمدتقی رضوانی 
و مجتبی مومنیــان تقدیر و لوح یادبودی به آنها اهدا شــد. 
همچنین توسط سرلشکر محسن رضایی، سرلشکر باقری، 
رحمانی فضلی و مومنی شــریف از کتاب های »مالقات در 
فکه«، »روایت زندگی حسن باقری« و »فیلمنامه رود آتش« 
و تمبر یادبود »مراسم نابغه دفاع« و تندیس نمادین شهید 
باقری که قرار اســت تندیس اصلی در بزرگراه شهید باقری 
نصب شود، رونمایی شــد. این رونمایی توسط مادر سردار 
شهید حسن باقری، سردار سرلشــکر پاسدار محمد باقری 
رئیس ستاد کل نیروهای مســلح و سردار سرلشکر محسن 
رضایی فرمانده کل سپاه در دوران دفاع مقدس انجام گرفت.

  نماد ایمان کامل
در این مراسم سرلشکر محســن رضایی، دبیر مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام در همایش نابغه دفــاع یادواره 
سردار شهید حسن باقری، با اشــاره به آیه ای از قرآن کریم 
که می فرماید خداوند سرنوشت هیچ ملتی را تغییر نمی دهد 
مگر آنکه مردم نفوس خود را تغییــر دهند گفت: »در چهل 
سال پیش با رهبری امام خمینی )ره( و با تحول عظیمی  که 
در نفوس جوانان ما ایجاد شد سرنوشــت کشور و جامعه ما 
تغییر و یک حکومت فاسد شاهنشاهی در منطقه از بین رفت. 
شهید حسن باقری انسانی است که به واسطه انقالب تغییر 
یافت، پس برای شناخت انقالب و جنگ باید او را شناخت. 
حسن باقری نمونه مهاجر الی الله بود که ارزش های اسالمی 

و انقالبی در تمام وجودش  نمود پیدا می کرد.«
سرلشکر رضایی در ادامه به تفاوت های ارزشی نظام 
اســالمی و طاغوتی اشــاره کرد: »تبلور این تفاوت ارزشی 
در چهره فرماندهــان دفاع مقدس و عزیزانی چون شــهید 
حسن باقری  نمود پیدا می کرد، چراکه آنان درجه و مقام را در 
گمنامی، خدمت به مردم و رضایت خدا جست وجو می کردند 
و توجهی به دنیای فانی نداشتند. باقری را رهبر معظم انقالب 
که آن زمان نماینده امام در ارتش بود معرفی کردند و قرار شد 
از او برای ایجاد واحد اطالعات سپاه استفاده کنیم . از همان 
جلســه بود که به او گفتم از این به بعد اسم تو حسن باقری 
هست و به کسی نگو غالمحسین افشردی هستی و ایشان 
نیز پذیرفت. به خاطر دارم در آن جلسه اول از ایشان راجع به 
مسائل گوناگون سیاســی و امنیتی و اعتقادی سوال کردم  
و نظرش را در خصوص تمامی  جناح ها پرســیدم و به خاطر 
دارم که ایشــان در برخی موارد به اندازه ای مسلط بودند که 
احساس می کردم معلوماتش در آن حوزه از من بیشتر است. 
یکی از شخصیت هایی که نماد ایمان کامل بود، شهید باقری 

بود. این شهید بزرگوار خالص بود و از نبوغ نظامی باالیی نیز 
برخوردار بود. سردار شهید باقری از فرماندهان مقتدر بود، 
به گونه ای که من در مراسم چهلم این شهید بزرگوار طوری 
صحبت کردم کــه انگار او فرمانده من اســت و واقعیت هم 
همین بود. این فرماندهان بودند که جنگ را پیش بردند و ما 
در خدمت این عزیزان بودیم. هر گاه که در کشور ما مشکلی 
پیش می آید باید بدانیم که ارزش های دفاع مقدس در جامعه 

کم رنگ شده است.«
سردار »محمدرضا یزدی« فرمانده سپاه تهران بزرگ 
هم در این مراسم گفت: » مراسم امشب بزرگداشت شهید 
باقری و بزرگداشت جامعه حقوقدانان برای برقراری عدالت در 
جامعه است. همچنین بزرگداشت جامعه رسانه ای برای بیان 
اهمیت پیام رسانی و بزرگداشت قلم برای اینکه بحق نوشته 
شود، است. امشب بزرگداشت جوانی است که توانست نابغه 
دفاع شود و امروز جوانان ما می توانند به تاسی از ایشان قلل 

رفیع افتخار را فتح کنند و درس ایثار را بیاموزند.«
سردار یزدی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقالب در 
خصوص شهید حسن باقری گفت: »برای اینکه به جوانان 
بفهمانیم چه در دفاع مقدس گذشت و با مظلومیت از کشور و 
مردم دفاع کردیم، باید الگوهای دفاع مقدس را معرفی کنیم. 
جوانان ما اگر الگوهای دفاع مقدس را بشناسند، دشمنان از 
طمع حمله به کشور ناامید خواهند شد. الزم است جوانان ما 

با باقری ها، همت ها، باکری ها و... آشنا شوند.«

  مالقات در فکه 
در این مراســم از کتاب مالقات در فکه نوشته سعید 
عالمیان رونمایی شــد. کتــاب »مالقات در فکــه«، « از 
خاطرات دوران کودکی شهید باقری آغاز شده و بعد از آن به 
پیروزی انقالب و در نهایت به حضور حسن باقری به عنوان 
یکی از اصلی تریــن و تاثیرگذارتریــن فرماندهان جنگ در 
جبهه های جنــگ می پردازد. از بخش هــای خواندنی این 
کتاب، تالش نویسنده برای نشان دادن یکی از وجوه کمتر 
شناخته شده باقری اســت. او چند ســال به عنوان خبرنگار 
فعالیت کرد که حاصل آن، انتشار یادداشت ها و گزارش های 
متعدد از حوادث مهم انقالب مانند حمله آمریکا به طبس بود. 
نویسنده به فراخور زمان، تالش کرده تا در این کتاب بخشی 

از این گزارش ها و یادداشت ها را ارائه دهد.
عالمیان دربــاره چگونگی نــگارش و روش کارش در 
این اثر می نویسد: »تابســتان 1386 موسسه شهید حسن 
باقری از نگارنده دعوت کرد تا پژوهــش در زندگی و تدوین 
مجموعه خاطرات حســن باقری را به عهده بگیرم. این کار 
تا اوایل ســال 1394 ادامه داشت. سردار فتح الله جعفری، 
رئیس موسســه، در ابتدای کار، نــوار مصاحبه هایی را که 

در ســال های 1362، 1375 و 1383 با خانواده، دوستان، 
همکاران روزنامه و فرماندهان انجام شــده بــود در اختیارم 
گذاشت. در این سال ها توفیق داشتم با 45 راوی، که اغلب 
از فرماندهان عالی مقام سپاه و ارتش بودند، گفت وگو کنم. 
خاطرات حدود همین تعداد مصاحبه هم توسط دستیار طرح، 
سرکار خانم مریم نوری، به انجام رســید. در کتاب حاضر از 
خاطرات شفاهی 65 راوی بهره گرفته شــده است. در بین 
راویان، خاطراتی از شهیدان محمدابراهیم همت، مهدی 
زین الدین، شــهید مهدی باکری و شهید حمید معینیان در 
سال 1362، توسط تبلیعات قرارگاه کربال، گفت وگو با شهید 
صیاد شیرازی در سال 1375 و مصاحبه با شهید داود کریمی 
 در سال 1383، دو ماه پیش از شهادتش، در موسسه شهید 
باقری توسط سردار فتح الله جعفری انجام شده است. این 
مصاحبه ها، همچنین گفت وگوهایی با شهید حسن باقری از 
نوارها پیاده،  تنظیم و به طور کامل در سه جلد کتاب مجموعه 
خاطرات حســن باقری آمده که بخش هایی از آن را در این 
کتاب آورده ام.« »روایت زندگی حسن باقری« عنوان کتاب 
دیگری از »ســعید عالمیان« اســت که به تفصیل زندگی 
شهید حسن باقری را بر اساس منابع و اسناد مختلف و متعدد 
مورد بررسی قرار داده است. در پیش گفتار کتاب آمده است: 
»ستاد احیای اندیشه های سردار شهید حسن باقری از سال 
1381 همزمان با بیستمین سالگرد شهادت آن بزرگوار کار 
خود را آغاز کرد. هدف از تشکیل این ستاد، تدوین و انتشار 
آثار باقری در طول 28 ماه حضــور او در جبهه ها بود. در گام 
نخســت، زمان بندی دو ســاله ای برای جمع آوری این آثار 
تعیین شد و در گام بعدی نیز با استفاده از گزارش های دقیق 
و منظم، عکس های منحصر به فرد توانسته است به ارزش 

آثار منتشر شده بیفزاید.«
این اثر در هفت فصل به شــرح، فصــل اول: مادر، 
فصل دوم: ســعید صادقی، فصل ســوم و چهارم: محسن 
رضایی، فصل پنجم: شــهید داوود کریمی، فصل ششم: 
علی افشــاری، فصل هفتم:  فتح الله جعفــری به انضمام 
فصل ضمائم، تنظیم و تدوین شده و در هر فصل به زوایایی 
از زندگی این شــهید پرداخته شده است. در پایان هر فصل 
بخشی به عنوان ضمیمه همان بخش در نظر گرفته شده  که 

به مستندگونگی کتاب افزوده شده است.
در مراســم »نابغه دفاع« همچنیــن از فیلمنامه فیلم 
سینمایی »رود آتش« که بر اســاس زندگی سردار سرلشکر 
شهید حسن باقری توسط دکتر مسعود نقاش زاده نوشته شده 
است رونمایی شــد.به زودی مراحل پیش تولید فیلم »رود 
آتش« به کارگردانی محمدحسین حقیقی محصول مشترک 
سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس و بنیاد سینمایی 

فارابی آغاز خواهد شد.  
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سند گمنامی
روایت شهادت یک طلبه مدافع حرم 

خاطرات سفیر 
خاطرات یک دانشجوی محجبه ایرانی 

جنگ بعدی؛ 
پرسش مهم 
اکونومیست

گریه بعد 
از گرند 
اسلم بیستم 
راجرفدرر

جلد زیبای 
تایم درباره 
تنهایی 
آمریکا

پیشخوان جهانی

تازه ترین دفتر شــعر مرتضی امیری اسفندقه با عنوان 
»سیاه  مست سایه تاک« از سوی انتشارات شهرستان ادب 
روانه بازار کتاب شــد. این کتاب شــعر شــامل 100 قصیده 
از امیری اسفندقه اســت که همگی آنها به شخصیت های 

فرهنگی کشور تقدیم شده است.
این مجموعه شــعر که مجیــد زارع طارحــی طراحی 
جلد آن را انجام داده است، شــامل دو دفتر با عناوین »چین 
کالغ« و »سوا شب« است. دفتر قصا ید »چین کالغ« که 
بخش نخســت مجموعه را دربرمی گیرد، شامل 44 قصیده 
اســت که پیش از این در سال 1383 منتشــر و عنوان کتاب 
سال جمهوری اسالمی ایران را نیز به دســت آورده بود. این 
مجموعه بیش از دوازده ســال بود که تجدید چاپ نمی شد.

دفتر قصا ید »سوا شــب« نیز عنوان تازه ترین قصا ید منتشر 
نشده از مرتضی امیری اسفندقه است که در قالب 56 قطعه 
در این کتاب گردآوری شده است. »سوا شب« نیز همچون 
بسیاری از عناوین کتاب های دیگر امیری اسفندقه نامی  بومی 
 و به گویش اسفندقه ای کرمانی، به معنای »فردا شب« است.

از جملــه شــخصیت های فرهنگی کــه در این کتاب 
قصیده ای به آنها تقدیم شده است می توان به دکتر محمدرضا 

شفیعی کدکنی، زنده یاد خسرو شکیبایی، دکتر محمود مهدوی 
دامغانی، دکتر سیدعلی موسوی گرمارودی، دکتر بهاءالدین 
خرمشاهی، استاد علی انسانی و استاد مفتون امینی اشاره کرد. 
مراسم رونمایی از کتاب »سیاه مست سایه تاک«، تازه ترین 
اثر مرتضی امیری اسفندقه با حضور جمعی از اهالی فرهنگ 
از جمله سیدعلی موســوی گرمارودی، محمدمهدی سیار، 
علیرضا قزوه، سعید حدادیان، محمدکاظم کاظمی  و... در 

فرهنگسرای نیاوران برگزار شد.
سیدعلی موســوی گرمارودی در ابتدای این مراسم، 
امیری اسفندقه را از شاعران دارای طبع روان در دوران حاضر 
دانست و گفت: »تنها چند شاعر در روزگار ما این ویژگی را دارند 

که امیری اسفندقه یکی از این شاعران است.«
قزوه نیز در این مراســم، امیری اســفندقه را »اخوان 
جــوان« نامید و گفــت: »من مرتضــی را سال هاســت که 

می شناسم. امیدوارم عمرش حاال حاالها به دنیا باشد چون 
جایگزینی نــدارد، چه از منظر شــاعری و چه از نظر ســلوک 
شخصی. مرتضی اگر می گوید  »قصیده واره « به دلیل همان 
سلوک شــخصی اش اســت که اهل تفاخر نیست. بعضی 
از دوســتان می خواهند قصیده بســرایند غزل می سرایند یا 
برعکس. مرتضی اما مسلط است چون سایه بزرگانی بر سرش 
بوده است که بلد بوده اند، و او هم چیزی به آن دانسته هایش 
اضافه کرده اســت. اخوان پررنگ ترین شاعری است که بر 
شعر و سلوک مرتضی سایه افکنده است، طوری که می توانم 

بگویم او اخواِن جوان است.«
او با بیان خاطره ای از شفیعی کدکنی که گفته بود قصاید 
امیری اسفندقه کم از قصاید بهار ندارد، گفت: » اشعار امیری 
اسفندقه دارای جامعیت اســت. او همچنین سلوک ویژه ای 
دارد که در اشعارش خود را نشان می دهد. تمامی  این موارد 
سبب می شود تا سروده های امیری اسفندقه در مقایسه با دیگر 

شاعران متمایز باشد.«
در پایان آیین رونمایی، مرتضی امیری اسفندقه، با اشاره 
به تشبیه شعر او به اخوان گفت: »هیچ کس نمی تواند جای 
اخوان را بگیرد، اشــعار اخوان مافوق تصور و طاقت بشری 
است. این شعرها را ما تا قرن ها خواهیم خواند و حیرت خواهیم 
کرد. شــعر اخوان چراغ راه ما بوده است، ما هر جا خواستیم 
فریب بخوریم فریاد زده اســت و به نســل ایران هشدار داده 
است: »فریبت می دهد این سرخی بعد از سحرگه نیست...«

قصاید مرتضی
از آخرین کتاب امیری اسفندقه رونمایی  شد

کتاب »خاطرات سفیر« خاطرات خانم نیلوفر شادمهری و شامل بیان چالش هایی است 
که یک بانوی مسلمان به عنوان دانشــجوی ممتاز ایرانی در فرانسه با آن مواجه شده است. 
او شد سفیر ایران، یا بهتر بگوییم سفیر اسالم در قلب  کشور فرانسه. بانویی محجبه و  شاید 
کمی متفاوت از همســاالن و همکالســی های خود که برای تکمیل تحصیالتش در رشته 
طراحی صنعتی، برای مدتی ایران را به مقصد فرانسه ترک می کند و این گونه خاطرات سفیر 
آغاز می شود. کتاب »خاطرات سفیر« به روایت خانم نیلوفر شادمهری با نگارشی صمیمی  و 
ساده، خواننده را به خوابگاهی در پاریس می برد و او را با رویدادها، تجربه ها و خاطراتش شریک 
می کند. خاطرات دختر مسلمانی که در کشور فرانسه، هرچند برای ادامه تحصیل در مقطع 
دکتر ا حضور دارد، اما سفیری شده است برای دفاع از حقیقت اسالم. مواجهه او با آدم های 
مختلف و اتفاقات متفاوت این خاطــرات را جذاب تر می کند ؛ از قبول نشــدنش در بهترین 
دانشگاه فرانسه تنها به دلیل حجابش و دست ندادن با سرشناس ترین اساتید مرد تا برگزاری 
دعای عهد در اتاق خوابــگاه و خواندن دعای کمیل برای »یک ســلیم النفس«. خاطرات 
منتشر شده در این کتاب، ابتدا در وبالگی به نام »سفیر ایران« توسط نویسنده نوشته شده و 
سپس به مرور بر آن خاطرات افزوده شده است. شادمهری در مصاحبه ای گفته است: »آن 
زمانی که من شروع به مکتوب کردن این خاطرات کردم تعدادی از دانشجویان را می دیدم که 
همان اتفاقاتی که برای من پیش  آمده برای بعضی از اینها نیز افتاده بود. اینها در برخورد با این 
اتفاقات واکنش های خوبی بروز نداده بودند. زیرا در آنجا با پوشش و حجاب خانم ها برخورد 
خوبی ندارند ازاین رو تصمیم گرفتم خاطراتم را که بخشی از آن مربوط به برخورد با این گونه 

رفتارها بود، مکتوب کنم تا از این طریق آموزشی نیز داده باشم.«

کتاب »سند گمنامی« زندگی و خاطرات طلبه شهید مدافع حرم احمد مکیان که توسط 
گروه تحقیقاتی احیا و گروه فرهنگی فاطمه الزهرا)س( تدوین شده، توسط دفتر نشر معارف 
منتشر شده است. این کتاب، در شــش فصل، خاطرات اعضای خانواده، خویشاوندان، 
دوســتان و همرزمان از زندگی و فعالیت های این شــهید در دور ه های کودکی و نوجوانی، 
جوانی، سوریه، ازدواج و شهادت می آید و کتاب با تصاویر دوره های مختلف زندگی شهید 
به پایان می رســد. احمد مکیان در نیمه آبان  ســال 1373 در خانواده ای مذهبی در استان 
خوزستان متولد شــد. پدر او از روحانیان و مبلغان فعال در منطقه بود. احمد در نوجوانی به 
حفظ قرآن و شرکت در فعالیت های فرهنگی موفق شد. حضور او در فعالیت های فرهنگی و 
همنشینی با طالب و روحانیون او را به حضور در حوز ه علمیه عالقه مند کرد. پس از مشورت 
با دوستان و آشنایان وارد حوز ه علمیه شد. یک سال در شهر سربندر و مدتی در حوز ه علمیه 
قم به تحصیل مشغول شد. با شروع جنایات داعش در منطقه برای حضور در سوریه و جهاد 
در راه خدا احساس وظیفه کرد. با کمک یکی از دوستان و حضور در تیپ فاطمیون با هویتی 
افغانی وارد صحنه نبرد شد و نامش را در زمر ه مدافعان حریم اهل بیت)ع( ثبت کرد. پس از 
چند مرحله حضور در جبهه های نبرد، احمد با مشورت خانواده تصمیم گرفت ازدواج کند. 
آشنایان فکر می کردند ازدواج مانعی برای حضور او در منطقه می شود، ولی ضمن عالقه ای 
که به خانواده و همسرش داشت، مدت کوتاهی پس از ازدواج مجددا عازم میدان های نبرد 
شد. احمد سرانجام در تاریخ 17خرداد1395 و در بیست  و  یک  سالگی به آرزوی دیرینه اش 
رسید و همنشین رفقای شهیدش شد. پیکر این شــهید عزیز پس از تشییع در آبادان و قم، 

طبق وصیتش در آرامگاه بهشت  معصومه قم، قطعه 31 آرام گرفت.
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چه انگیزه هایی باعث شد بانک انصار به طراحی 
این  مدل از واگذاری تسهیالت به مصرف کنندگان 

مبادرت ورزد؟ 
 یکی از مهم ترین چالش های اقتصادی کشــور، 
فقــدان الگوهــای تولیدومصرف مناســب بــرای جامعه 
ایرانی است که از یک ســو بتواند مردم را به سمت مصرف 
 بهینه کاالهای موردنیاز داخلی هدایــت و  ترغیب کند و از 
سوی دیگر تولیدکنندگان داخلی را به ارتقای سازوکارهای 
تولید خود در ســطح اســتانداردهای بین المللی از طریق 
اســتحکام زیرســاخت های تولیــدی  ترغیب ســازد. این 
چالش طــی ســال های گذشــته بــه مهم تریــن دغدغه 
مقام معظم رهبری)مدظله العالــی( تبدیــل شــده اســت 
به گونه ای که با طــرح موضــوع اقتصادمقاومتی و ابالغ 
سیاســت های کالن آن، از همه نهادها و ســازمان های 
اقتصادی و بازرگانی و قوای مقننه و اجرایی خواسته اند در 
راستای تحقق اهداف اقتصادمقاومتی تالش مستمر کنند. 
عالوه بر این، سیاست های حاکم بر واگذاری تسهیالت 
کالن به شرکت های بزرگ در شبکه بانکی به گونه ای بوده 
است که بیش از 40 درصد منابع بانکی کشور به شکل راکد 
و مطالبات  معوق به یک معضل اساســی بازارپول کشــور 
درآید. بانک انصار براساس مطالعات صورت گرفته نسبت 
به شــرایط اقتصادی کشــور تصمیم گرفت به جای ادامه 
سیاســت منتهی به افزایش انجماد منابع مالی، از ســمت 
تقاضای اقتصاد حمایت کرده و مردم را به خرید کاالهای 
ایرانی تشویق کند و حمایت خود از سمت عرضه را به شکل 

غیرمستقیم انجام دهد.
آیا طرح حاتم برای بانک انصار جنبه ســودآوری 

هم دارد؟
 بانــک انصــار نــرخ 15درصــد را به تســهیالت 
حاتم کارت انصار با بــازه زمانی 36 ماهــه تخصیص داده 
است. که براین اساس، نرخ تسهیالت بانک در این طرح 3 
درصد کمتر از سود تسهیالت اعالمی  بانک مرکزی است. 

اگر این طرح درست اجرا شــود، یکی از راه ها و طرح های 
موفقی است که برای همه طرف های قرارداد، سودآوری 
دارد. از آنجایی که زیرساخت های اجرایی و فناورانه طرح، 
سیســتم ها و زیرسیســتم ها آماده اســت و مدیریت بهینه 
هزینه ها در بانک انصار درحال پیاده سازی است، اجرای آن 
مقرون به صرفه است. از برکت های این طرح این است که 
همه اجزای بانک در حوزه فناوری، تسهیالت و بخش های 

دیگر خود را ارتقا  داده اند.
آیا اجرای این طرح مانع پشتیبانی مستقیم بانک 

انصار از تولیدکنندگان نیست؟
 برخــالف این دیــدگاه، ایــن حمایــت منطقی تر 
و واقعی تــر از واگذاری تســهیالت و وام هــای کالن به 

شرکت های بزرگ اســت که به علت ســنگینی نرخ سود و 
رکود تورمی  حاکم بر اقتصاد، سرنوشتی جز سنگین شدن 
بدهی و ورشکستگی شــرکت ها و افزایش مطالبات معوق 
برای بانک ها ندارد. در شرایط کنونی، تولیدکنندگان داخلی 
مســئولیت بســیار بزرگی را برعهده دارند و بانک انصار به 
منظور جبران زحمات آنان، با ایجاد  حاتم کارت، به صورت 
غیرمســتقیم، زمینه خرید کاالهایشــان را فراهم کرده  تا 
پول و اعتبار موردنیازشــان بدون واســطه، به دست  آنان 
برسد. این درحالی اســت که این بانک در راستای اجرای 
طرح حاتم، به دنبال سود و سهم یکســویه نبوده است. با 
اجرای این طرح، احیای فرآیندهای تولید در کارخانه ها و 
مراکز تولیدی میسر شده و این خود، رونق بخشی به تولید 
داخلی قلمداد می شود. البته همه ما می دانیم که حمایت 
از تولید داخلی نیازمند عزم ملی بوده و استمرار آن می تواند 
باعث رونق اقتصادی کشور شود تا همه طرف های تولید و 

مصرف اقتصاد، در درازمدت از آن بهره مند شوند.
مزایــای دیگر طرح حاتــم برای اقتصاد کشــور 

چیست؟
 اگر همه بانک ها به تأســی از بانک انصار درصدد 
حمایــت از تولیــد داخلــی و ملی بــا ســرمایه های ایرانی 
برآیند، می توانیــم از همــه ظرفیت های صنعتی کشــور 
برای تحقق اقتصادمقاومتی استفاده کنیم. پیرو فرمایش 
مقام معظم رهبری )مدظله العالی( در بسیج همگانی برای 
تالش مضاعف نســبت به پویایی اقتصاد ملی و حمایت از 
تولید ملی، این بانک طرح های متعددی را به مرحله اجرا 
رســاند. در گام های نخســت، واگذاری وام و تسهیالت 
کالن به شرکت های بزرگ در دستورکار قرار گرفت و سپس 
شرکت های کوچک ومتوسط هم تحت پوشش تسهیالتی 
بانک قرار گرفتند. بانک انصار در گام های بعدی و به جهت 
تکمیل زنجیره ارزش خود فروش تولیدات و ایجاد نقدینگی 
برای تولیدکنندگان، با افزایش قدرت خرید مصرف کنندگان 
واقعی، نقش خود را در قبال پویایی اقتصاد ملی به عنوان 
یک دغدغه مبنایــی مقام معظم رهبری)دامت افاضاته(، 
ایفا کرده اســت. مزیت دیگــر این طرح فرهنگ ســازی 
برای مصرف کاالهای داخلی اســت. براساس این طرح 
مردم بــه مصرف کاالهــای ایرانی، مشــروط بــه رعایت 
اســتانداردهای بین المللــی، عــادت می کنند. از ســوی 
دیگر، بــا همه طرف هــای قــرارداد خود شــرط کرده ایم 
که اســتانداردهای بین المللی را رعایت کننــد. این طرح 
تولیدکنندگان را به رعایت قواعد رقابتی، مشتری مداری و 
رضایتمندی مشتریان تشــویق می کند. یک مزیت دیگر 
حاتم کارت انصار، این است که جنبه اشتغال زایی هم دارد 
و بانک انصار همواره در تعامل خود با شرکت های تولیدی 

و در عقد قرارداد با آنها بر این امر تاکید می کند.  
آیا برای افزایش ســقف تســهیالت این طرح، 

اقدامی  صورت گرفته است؟ 
 حاتم کارت انصار یک طرح دائمی  است که اجرای 
آن از سال 1395 آغاز شده است. ما به منظور ساماندهی و 
همچنین تأمین زیرساخت های پرداخت تسهیالت، یک 
روند منطقــی را تعریف کرده ایم. در گام نخســت اعطای 
تسهیالت به مبلغ 100 میلیون ریال با اقساط 30 ماهه و نرخ 
ســود 15 درصد در قالب عقد مرابحه برای تهیه جهیزیه به 
هریک از مزدوجین سال 1395 بود. پس از آن، همان طور 
که وعده داده بودیم، این طــرح با تخصیص بودجه الزم، 
ارتقای زیرساخت های فناوری، حمایت مسئوالن محترم 
بانک مرکزی و مشارکت مردم بزرگوار به سایر اقشار جامعه 
نیز تسری پیدا کرد. مبلغ تسهیالت در ادامه به 150میلیون 
ریال و اقساط 36 ماهه افزایش یافته است. بدیهی است که 
براساس شرایط و امکانات و  ان شاءالله یاری خداوند منان، 
ابعاد این طرح قابل گسترش و سقف تسهیالت نیز همچنان 

قابل افزایش است.  

مدیرعاملبانکانصار:

حاتمکارتانصار،طرحیدائمیدرراستای
تحققاهدافاقتصادمقاومتیاست

حدود دو سال از اجرای »طرح حاتم« که عنوان 
آن به شکلی هوشمندانه از ترکیب حروف اول »حمایت 
 از تولید ملی« گرفته شــده اســت، می گذرد و حدود 
3هزار میلیاردتومان از منابع بانک انصار در دو مرحله 
به اجــرای آن اختصــاص یافته اســت. اجــرای این 
طرح، اقدامــات موثر بانک انصار در راســتای تحقق 
اهداف اقتصادمقاومتی را برجســته تر کرده اســت. 
در نخســتین گام این طرح، تمهیداتی فراهم شــد 
تــا تازه عروســان و تازه دامادهــا تســهیالتی با نرخ 
15درصد، دریافت کننــد و آن را صرف تهیه جهیزیه 
از کاالهای ســاخت داخــل نمایند. پس از اســتقبال 
مزدوجین جوان از این طرح، مسئوالن بانک تشویق 
شدند با تأمین اعتبار الزم، آن را به کل جامعه توسعه 
دهند تا این طرح، جلوه ای ملی بــه خود بگیرد و یکی 
از طرح های کالن کشــور در راســتای تحقق اهداف 
اقتصادمقاومتی به مرحله اجرا درآید. برای آشنایی با 
دستاوردهای این طرح و آگاهی از چگونگی طراحی و 
اجرای این طرح، دکتر آیت الله ابراهیمی،  مدیرعامل 

بانک انصار به سواالت پاسخ داده اند.
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بانک انصار در بیانیه ای با گرامیداشــت ســی ونهمین ســالگرد پیروزی غرورآفرین 
انقالب اســالمی با تاکید بر ضرورت تداوم مقابله تمام عیار با توطئه های استکبارجهانی 
و رژیم صهیونیســتی و ایــادی داخلی آنــان، التــزام عملی به والیــت فقیــه و پیروی از 
رهبــر حکیــم و فرزانــه انقالب اســالمی به عنــوان ســفینة النجاة این انقــالب، وحدت 
نیروهــای آن و توجــه ویژه بــه انتظــارات و خواســته های بحق مــردم را ضامــن بقای 
انقــالب و پیش روندگــی ملــت ایــران دانســت. بــه گــزارش اداره کل روابط عمومی و 
تبلیغــات، بانک انصــار، در ابتــدای بیانیــه خود که به مناســبت ســی ونهمین ســالگرد 
پیروزی  انقالب شــکوهمند  اســالمی صادر شــده، آورده است: »ســی ونهمین سالگرد 
 فجــر انقالب  اســالمی را که بــا زعامت اســوه بــزرگ پرهیزگاری، تجســم شــجاعت و 
پیشــوای عمل به تکالیف الهی در دوران معاصــر، حضرت امام خمینــی)ره( به پیروزی 
رســید و پی ریــزی تمدنی نویــن - مبتنــی بــر والیــت و امامــت - را در عصــر بی ایمانی 
میســر ســاخت، درحالی جشــن می گیریم کــه انقالب اســالمی بــار دیگر بــا بصیرت  
امام خامنه ای )حفظه الله تعالــی( و هوشــمندی امت همیشــه بیدار بر توطئــه ای با ابعاد 
جهانی غلبه کرد و با حضور حماســی میلیون ها نفر مدافع پرشــور، همچنان با صالبت به 
راه خود ادامه می دهد«. این بیانیه با اشــاره به موفقیت های عظیم انقالب اســالمی در 
 تغییر معادالت متعارف جهانی و گسترش شگفت آور گفتمان امام خمینی)ره(، مقاومت و 
اســتکبار ســتیزی در جهاِن  تحت ســلطه آمریکا وقدرت های اســتکباری آورده اســت: 
»پیــروزی   انقــالب  اســالمی کــه درکالم هوشــمندانه امام راحلمــان)ره( »انفجار نور 
بود«، تجلی شــکوه قیام هــای عدالتخواهانه تاریخ از عاشــورای  حســینی تا 15 خرداد 
1342 بود و جامعه بشــری را به سمت وســویی ســوق داد که یکی پس از دیگری به قیام 
علیــه اســتکبار و صهیونیســم جهانی بشــتابند و حماســه های نابودی صدام، شکســت 
متجاسرین داعشــی و متجاوزان به حرم حضرت زینب کبری)ســالم الله علیها(، صالبت 
مقاومت حزب الله و شــیعیان لبنان، ایســتادگی مجاهــدان انصارالله یمــن و قیام مردم 
 شریف بحرین و شــکل گیری جبهه مقاومت اســالمی در منطقه راهبردی غرب آسیا را به

 ارمغان آورد .«

در این پیام تصریح شــده است: »انقالب  شــکوهمند اســالمی ایران، نه تنها در 
عرصه دفــاع و روابط  بین الملــل تاثیرگذار و برای بســیاری از مظلومان و حق پرســتان 
الهام بخش اســت، بلکــه موفقیت های ملــت فرهیخته ایران اســالمی در عرصه های 
علمی و فنــاوری را به دنبال داشــته اســت، به گونه ای که نظام ســلطه و اســتکبار را بر 
آن داشــته تا با رویای باطل خود انســداد راه پیشــرفت ایــران اســالمی را دنبال کند، 
غافل از آنکه جوانان مــا به بنیادی تریــن مبانی علوم معاصر دســت یافته و آن را برای 
ســعادت دنیوی و اخروی همــه جهانیان بــه کار خواهندگرفت.«در بخــش دیگری از 
این بیانیه آمده اســت: »بی تردید، جشن گرامیداشت ایام الله خجســته و فرخنده فجر 
انقالب اســالمی، در طلیعــه چهلمیــن بهار عــزت و آزادی فرصتی برای پاســداری از 
حوزه های معنوی و دستاورد بزرگ آن یعنی شــهادت در راه حاکمیت اندیشه های الهی 
اســت و اقتضا می کند در این فرصت، پیام رســان خون شــهدای گرانقــدر و عزیزمان 
باشیم که با مجاهدت های وصف ناپذیرشان درخت تناور این انقالب را آبیاری و میراث 
باشــکوه ایثارگری را به حماســه آفرینان مدافع حرم هدیــه کردند تا بــه جهانیان اثبات 

کنند ایران اســالمی هرگز از ایثارگران مدافع ارزش های الهی، خالی نخواهد بود.«
در پایــان ایــن بیانیه بــا تبریــک ایام اللــه فجــر انقالب اســالمی به آحــاد ملت 
شــریف، رشــید، انقالبی و والیتمدار ایران و به ویــژه رهبر فرزانه انقالب اســالمی که 
بــا هدایت هــای هوشمندانه شــان بیش از پیــش بر عظمت و شــکوه انقالب اســالمی 
افزوده اند، بر لزوم تکریم و تعظیم حضرت امام خامنه ای)مدظله العالی(، مقام شــامخ 
شهیدان انقالب اسالمی، دفاع مقدس و مدافعان حرم تاکید شده است: »بانک انصار 
به عنوان بنگاهی متعهد به دفاع از ارزش های انقالب اســالمی و در مقام بانک ارزشی 
در حوزه بانکداری، بار دیگر بر ایفای نقش موثر و هوشــمندانه شــبکه بانکی کشور در 
عرصــه اقتصادمقاومتی تاکید داشــته و در ســالگرد پیروزی انقالب اســالمی به ملت 
ایران اطمینان می دهد که همچون گذشــته منظومه فکری امام و رهبری را نقشــه راه 
خود در این مسیر مبارک دانســته و در نیل به بانک  تراز انقالب اســالمی و بانک مقاوم 

در عرصه اقتصادمقاومتی، از هیچ تالشــی فروگذار نخواهد بود.«  

مدیرعامل شــرکت ســرمایه گذاری تامین اجتماعی 
)شستا( در بازدید از چهاردهمین نمایشگاه نمایشگاه نفت و 
انرژی کیش با تبیین برنامه گسترده مدیریت جدید شستا در 
راه بالندگی و ارتقای حقوق ذی نفعان گفت: »چابک سازی 
و واگذاری شماری از شــرکت ها، جوان گرایی و شفافیت، 

سودآوری و پاسخگویی ازجمله اولویت های شستا است.«
به گزارش ایلنا، مرتضی لطفی ضمن بازدید از نمایشگاه 
بین المللی نفت و انرژی کیش با حضور در غرفه شرکت نفت 
ایرانول، یکی از شرکت های تابعه شستا در نشستی خبری به 

سواالت خبرنگاران پاسخ داد.
لطفی ضمن تشکر از عملکرد شرکت های موفق شستا 
ازجمله ایرانول، افزود: خوشبختانه ایرانول در زمینه فروش 
روغن موتور و سوددهی در کنار سایر تولیدکنندگان روغن در 

 9ماهه امسال توانسته رشد خوبی را داشته باشد.«
وی با بیان اینکه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی 
)شستا( با همراهی هلدینگ ها و شرکت های تحت پوشش 
پروژه هــای مهمی  را در دســت افتتــاح دارد، تصریح کرد: 
»ان شــاءالله این طرح ها در ایام دهه مبارک فجر با حضور 
ریاســت جمهور و وزیر محترم تعاون و کار و رفاه اجتماعی 

افتتاح خواهد شد.«                                       
مدیرعامل شــرکت ســرمایه گذاری تامین اجتماعی 
)شســتا( همچنین اعالم کرد: »با مشارکت سازمان تامین 
اجتماعی در مرحله نخست، 16۷ شرکت و بنگاه اقتصادی 
کوچک شستا، شناســایی و در قالب بورس کاال و فرا بورس 

به بخش خصوصی عرضه می شود.« مرتضی لطفی گفت: 
»از ابتدای سال موضوع جمع آوری شرکت های کوچک که 
در برنامه اســتراتژی 5 ســاله ما قرار ندارند  یا به دالیلی زیان 
می دهند را می خواهیــم ســاماندهی و در بازارهای داخلی 

عرضه کنیم.«
وی تصریــح کرد: »اســتنباط ما این اســت  با بخش 
خصوصی نباید رقابت داشــته باشــیم و یکــی از اهداف ما 
رقابت نکردن در عرصه بنگاه داری با بخش خصوصی است.« 
لطفی با تاکید بر اینکه این برون سپاری به منزله این نیست 
که از مجموعه سهامداری خارج شــویم، تصریح کرد: »با 
برون سپاری بخشی از شرکت هایی که شستا خریداری کرده 
و بخشی را که دولت به مجموعه شستا واگذار کرده به دنبال 
اصالح ساختار بنگاه داری یا سرمایه ای هستیم.« مدیرعامل 
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( گفت: »بر 
این اساس برای واگذاری 20 شرکت با خریداران وارد مذاکره 
مستقیم شدیم و ۸ شرکت تفاهم با خریداران انجام شده است 
و با اجرای شــرایط مزایده در هفته جاری نحوه واگذاری 2۷ 

شرکت از طریق جراید اعالم می شود.«
لطفــی در ادامه اظهــار کرد: »پیش بینی می شــود، 
امسال 16 هزار میلیارد ریال در این راستا فروش داشته باشیم 
و تا االن حدود هشت هزار میلیارد ریال آن محقق شده است 
و تا پایان سال این رقم را با در ارتباط با فروش بنگاه ها به 26 

هزار میلیارد ریال برسانیم.«
مدیرعامل شــرکت ســرمایه گذاری تامین اجتماعی 

)شستا( درباره عملکرد شستا نیز گفت: »ما اولین مجموعه 
در کشور هستیم که نظام هوش تجاری را به منظور شفافیت 
و اطالعات ذی نفع ها آغاز کردیم و در ارزیابی 9 ماهه، شستا 
رشد 45 تا 50 درصدی را نسبت به 9 ماهه گذشته هم از نظر 

کمی و هم کیفی در بخش درآمد داشته است.«
وی اظهار کرد: »اگر قرار باشــد در عرصه بین المللی 
با واحدهای بزرگ ارتباط داشــته باشــیم بایــد همه صنایع 
پتروشــیمی  تحت نظر وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی را 
ادغام کنیم که هم در راستای تولید و هم در مسیر صادرات 
هم افزایی ایجاد می کند و از طرفی فرصت رقابت را در عرصه 

بین المللی فراهم می کند.« 
در ادامه این سفر مدیرعامل شستا در دیدار با معاونت 
اقتصــادی و معــاون عمرانی ســازمان منطقــه آزاد کیش 
در خصوص برنامه هــای مشــترک در حــوزه فعالیت های 

اقتصادی مذاکره کرد.
در این دیدار مقرر شد در نخستین فرصت به دست آمده، 
پس از فراهم شدن تشــریفات قانونی محصوالت تولیدی 

شستا در بورس کاالی کیش عرضه شود.  

بیانیهبانکانصاربهمناسبتدههمبارکفجرانقالباسالمی

مدیرعاملشستااعالمکرد

»واگذاریبرخیازشرکتها«و
»شفافیت«دراولویتکاریشستا
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روابط عمومــی بانــک دی در طرح ارزیابــی روابط 
عمومی های برتر بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان های 
تابعه، موفق به کسب عنوان روابط عمومی برتر در بخش 

» نظرسنجی  « شد.
به گــزارش اداره روابط  عمومی و تبلیغات بانک دی، 
در این طرح که به منظــور ارزیابی روابط عمومی های برتر 
بنیاد شهید و امور ایثارگران سراســر کشور و سازمان های 
تابعه برگزار شد، بانک دی در بخش »نظرسنجی« به عنوان 
روابط عمومــی برتــر انتخاب شــد و جمشــید قزوینیان، 
مدیر روابــط عمومی بانک دی از ســوی حجت االســالم 
و المســلمین شــهیدی – نماینــده ولــی فقیــه، معــاون 
رئیس جمهور و رئیس بنیاد شــهید و امور ایثارگران – مورد 

تقدیر قرار گرفت.

مدیرعامل بانک دی فروش امالک مازاد با هدف افزایش بازدهی نظام بانکی و افزایش 
توان اعتباردهی بانک ها را در چارچوب سیاســت های وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک 

مرکزی اعالم کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک دی محمدرضا قربانــی با بیان اینکه دارایی های مازاد که 
اکثرا به صورت غیرمولد هستند و هزینه زیادی بر نظام بانکی تحمیل کرده است، افزود: »این 
دارایی های مازاد بخشــی از منابع بانک ها را که می تواند در راستای حمایت از تولید داخلی به 
صنایع تولیدی اختصاص یابد منجمد کرده که با فروش این بخش از دارایی ها و آزاد  شدن منابع 
بلوکه شــده این امر تحقق خواهد یافت.« مدیرعامل بانک دی با بیان اینکه دارایی های مازاد 
بانک ها یکی از چالش های مهم نظام بانکی است که بانک ها را از کارکرد اصلی خود باز می دارد، 
گفت: »در ســال های گذشــته، بانک ها با حجم زیادی انباشت ســرمایه در بخش امالک و 
مستغالت روبه رو شده اند و بخش زیادی از دارایی هایشان به اموال غیرمنقول تبدیل شده که این 

موضوع مشکالت زیادی را برای نظام بانکی ایجاد کرده و باعث شده منابع بانک ها در این بخش 
قفل شود.« قربانی همچنین وصول مطالبات و تعیین تکلیف مطالبات غیرجاری بانک دی را از 
دیگر اقدامات این بانک در جهت تقویت توان مالی بانک عنوان کرد و گفت: »با تشکیل کمیته 
ویژه وصول مطالبات و پیگیری تعیین تکلیف پرونده های غیرجاری و اجرای طرح بخشودگی 
جرایم تاخیر تسهیالت به صورت جدی در صورت تسویه اصل و سود آن به دنبال بازگشت منابع 

بانک به چرخه اقتصاد هستیم.«  

بر اساس این گزارش در آ یین افتتاحیه این همایش 
حجت االســالم و المسلمین شــهیدی با تاکید بر اهمیت 
فعالیت روابط عمومی های مرتبط با حوزه ایثارگران گفت: 
»روش و نوع فعالیت روابط عمومی ها و رســانه ها در حوزه 
ایثار و شهادت در آرامش جامعه ایثارگری نقش واالیی دارد 
و روابط عمومی خالق با روش های نوین و ابتکاری بسیاری 
از مســائل را برای ایثارگران تبیین و آرامش را به ایثارگران 

منتقل خواهد کرد.«
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران همچنین با اشاره به 
لزوم تدوین سند جامع فعالیت روابط عمومی های بنیاد در 
سراسر کشــور گفت: »امانتداری، شفافیت و ایفای نقش 
آگاه سازی در اعتماد بخشی به ایثارگران موثر است و روابط 
عمومی های بنیاد در سراســر کشــور زبان گویای جامعه 

ایثارگری و بنیاد هستند.«
شــایان ذکر اســت در این طرح که با هدف ارزیابی 
علمی - تخصصــی عملکرد روابــط عمومی هــا در ابعاد و 
زمینه های مختلف، معرفی و تقدیــر از کارکنان و مدیران 
برتر و موفق جهت الگوسازی برای سایر روابط عمومی ها، 
زمینه  ســازی مســاعد جهت تبادل نظر و انتقال تجربیات 
روابــط عمومی هــای برتــر و معرفــی آثــار شــاخص در 
حوزه های مختلف روابــط عمومی ها انجام شــد، 1253 
اثر توســط هیــات داوران مــورد ارزیابی قــرار گرفت که 
بر اســاس رای هیات داوران، روابط عمومی بانک دی به 
دلیل اهتمــام در انجام نظرســنجی های مبتنی بر ضوابط 
 دقیق علمــی  به عنوان روابــط عمومی برتــر در این زمینه

 معرفی شد.  

درخششروابطعمومیبانکدیدرطرحارزیابی
روابطعمومیهایبرتربنیادشهیدوامورایثارگران

مدیرعاملبانکدی:

داراییهایمازادبانکها
یکیازچالشهایمهم
نظامبانکیاست
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