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  تفاهم با دوستان، مخاصمه با دشمنان  
ملتها بیدار شدند و بیدارتر می شوند. خود ما متوجه باشیم که 
کارهایی     انجام بدهیم و طریقه هایی را انتخاب کنیم که به طور 
سالمت با هم برخورد کنیم. اگر هم     اشکال داریم، مثل اشکال 
طلبه های مدرسه با هم رفتار کنیم، دوستند با هم.  خوب!     آقایانی 
که بسیاریشان اهل مدرسه اند، دوست اند، رفیق اند، برادرند، 
سر یک مبحثی داد     و قال هم با هم می کنند، بعد از اینکه مباحثه 
تمام شد، با هم می نشینند چای می خورند و     دوستی می کنند. 
شما با هم دشمنی ندارید. شما همه یک مقصد دارید و آن این 
است که     به آن چیزی که اسالم فرموده است برسید.  امید است 
که برسید ان شاءالله . وقتی مقصد     واحد باشد و مقصود همه یک 

 امروز اگر چنانچه خدای نخواســته یک 
خللی وارد بشــود در این جمهوری اســالمی،  
  نمی دانید که با ما چه خواهند کرد، و می دانید 
ان شاءالله ، باید هم بدانید. باید احساس     خطر 
بکنید برای جمهوری اسالمی و همه احساس 
خطر بکنید. ما بین راه هســتیم و     نتوانستیم تا 
حاال آن که می خواهیم متحقق کنیم و تا همین 
مقداری هم که آمدیم، ملتها     متوجه شدند به ما، 
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مطلب باشد و آن اسالم، باید فکر بکنید که اگر یک     صحبتی بر 
خالف باشد که یک وقت خدای نخواسته به حیثیت جمهوری 
اسالمی صدمه     بزند، از آن جلوگیری کنید، خودتان را بازدارید 
از او. در عیــن حالی که در همه جا باید     مناقشــه باشــد، لکن 
مناقشات طلبگی، مناقشات علمی. در محضر علمای بزرگ هم 
مثل     میرزای شیرازی که دو تا درسـ  از قراری که برای من نقل 
کردندـ  دو تا درس ایشان     می گفتند و پنج ساعت هم طول می 
کشید، همه داد و قالها بوده است، اما مخاصمه نبوده،     مباحثه 
بوده.  یک وقت مخاصمه هســت، این طرف می خواهد او را 
بکوبد، آن طرف     می خواهد او را بکوبد، این، نه راه اسالم است، 

نه مقصد اسالمی می تواند داشته باشد،     مقصد اسالمی 
نمی شود.  یک وقت مباحثه اســت و مطلب را گفتن 
است و صحبت کردن،     این البته باید باشد. باید معایب 
را گفت، باید دنبال مطلب رفت، باید نقایص را گفت، 
لکن     روی هم رفته ما باید همه امور را بسنجیم، یعنی، 
وضع امروزی ما با دنیا و گرفتاری ما در     دنیا و در کشور 
خودمان. با این وضع ما باید برخورد بکنیم، یعنی، با این 
دید که مسائل را     روی هم بریزیم و جنبه های مخالف 
و موافقش را با هم جمع بکنیم و درست تأمل بکنیم     و 

تعمق بکنیم و آن وقت وارد کار بشویم.



سفر فوق محرمانه به تهران

خبر هفته نامه مثلث در مورد جزئیات توافقات وین تایید شد
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»بن بست« نداریم
پرونده سپنتا نیکنام با تصمیم مجمع تشخیص حل شد

سردار دهقان:

 پذیرش قطعنامه عقالنی و مصلحت بود
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سفر فوق محرمانه به تهران
خبر هفته نامه مثلث در مورد جزئیات توافقات وین تایید شد

در حالی که رایزنی های فشــرده بــرای تعیین تکلیف 
توافق هسته ای ادامه دارد، خبرگزاری رویترز، خبر هفته نامه 
مثلث را درمورد بخشی از توافقات صورت گرفته در مذاکرات 

وین را تایید کرده است. 
هفته نامه مثلث در خبری اختصاصی در مورد جزئیات 
توافق وین نوشته بود که موافقت شده است که یک میلیون 

بشکه نفت ایران از طریق روسیه در ماه به فروش برسد. 
در این میان البته حرف و حدیث هــا در مورد اینکه در 
قبال دریافت این نفت به ایران ارز تعلق خواهد گرفت یا کاال 
تبدیل به یک موضوع پرحاشیه شده است. در واکنش به این 
اظهارنظرها  محمد جواد ظریف در رابطه با برخی گزارش ها 
و اظهارنظــرات مبنی بر احتمــال تبادل نفت بــا کاال میان 
ایران و روسیه گفته است: »اینها بخشی از بسته بزرگتری از 
همکاری ایران و روسیه است که شامل فعالیت های بسیار و 
سرمایه گذاری توسط روسیه در بخش انرژی ایران، مشارکت 
این کشور در فعالیت های زیرساختی ایران و تعامل بین دو 
طرف در حوزه تجارت و نفت می شــود. این بسته همکاری 
بزرگی است که ما با روسیه داریم. اما من بر این باور نیستم که 
بخشی از آن بسته، فروش یا دادن نفت به روسیه و دریافت 
کاال در قبال آن است. این بسته بسیار بزرگتری است و شامل 
موارد دیگری می شــود؛ از جمله امکان همــکاری در حوزه 
انرژی بین ایران و روسیه و همچنین امکان اینکه ایران پول 

نقد دریافت کند.«
در همین حــال نماینده روســیه در آژانس بین المللی 
انرژی اتمی گفته است: »نشست بعدی اعضای برجام در 
سطح وزیران اواخر ماه سپتامبر )اوایل مهرماه( در نیویورک 
برگزار می شــود.« احتماال این نشســت در حاشیه مجمع 
عمومی ســازمان ملل در نیویورک برگزار می شــود. چهارم 
خردادماه نشست کمیسیون مشــترک برجام به درخواست 
ایران و در ســطح مدیران سیاســی و معاونان وزرای خارجه 
ایــران و 1+4 )آلمان،  انگلیس، فرانســه، روســیه و چین( 
به ریاست ســید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور 
خارجه و هلگا اشــمید، معــاون فدریکا موگرینی مســئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا و با حضور یوکیا آمانو، مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمــی در هتل کوبورگ وین برگزار 
شد. اردیبهشت ماه امســال دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
آمریکا بی اعتنا به خواست های مکرر متحدان اروپایی خود 
از توافق هسته ای که حاصل 12 سال مذاکره بود خارج شد 
و تحریم های هسته ای ایران را بازگرداند. تحریم هایی که 
در دو بازه زمانی 90 و 180 روزه اجرایی خواهند شد. به گفته 
مدیر سیاست گذاری وزارت خارجه آمریکا تحریم هایی که 

از 13 مرداد به اجرا گذاشته می شوند بخش خودرو و تجارت 
طال را هدف قرار می دهــد. تحریم های آبان ماه نیز مربوط 
به تبادالت بانکی بــوده و بخش انرژی ایــران را هدف قرار 

می دهد.

  سفر فوق محرمانه به تهران
اما چهار روز بعد از دیدار پوتین و ترامپ در هلسینکی، 
نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه به تهران آمد تا گزارش 
جامعــی درباره آن دیــدار به تهــران ارائه کنــد. در تهران، 
برخالف اغلب اوقات، این بار معاون دبیر شورای عالی امنیت 
ملی میزبان نماینده ویژه پوتین بود. سعید ایروانی، معاون 
شمخانی، در این دیدار که حدود دو ساعت طول کشید، از 
سرعت عمل رئیس جمهوری روسیه در اعزام نماینده ویژه به 
تهران تشکر کرد. نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه 
گفت: »پوتین بازگشــت تحریم های یکجانبه آمریکا علیه 
ایران را به عنوان نقض برجــام تلقی می کند.« او همچنین 
تأکید کرد: »والدیمیر پوتین در دیدار با دونالد ترامپ، همتای 
آمریکایی خود، اقدام یکجانبه  آمریکا در اعمال تحریم  های 
هســته ای علیه ایران را بسیار غیرســازنده دانسته است.« 
رئیس جمهوری روسیه تنها چند روز بعد از مالقات هلسینکی، 
نماینده خود را عازم تهران کرد تا مقامات تهران را در جریان 
آنچه در فنالند گذشته است، قرار دهد. نماینده ویژه پوتین 
در دیدار با معاون علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت 
ملی، گفت: »روسیه خود را متعهد به پشتیبانی از توافقات 
بین المللی دانسته و بر اجتناب کشورها از یکجانبه گرایی و 
بهره گیری از ابزارهای اقتصادی و تجاری برای تحمیل اراده 
سیاسی به کشورهای دیگر تأکید دارد.« الورنتیف در ادامه به 
مواضع روشن و قاطع روسیه در قبال برجام اشاره و بر ضرورت 
پایبندی و اجرای تعهدات پذیرفته شده از سوی همه کشورها 
تأکید کرد و افزود: »رئیس جمهور روسیه اعمال تحریم های 
یکجانبه علیه ایران را مغایــر با توافق نامه بین المللی برجام 
می داند و در گفت وگوهای اخیر با رئیس جمهور آمریکا نیز 
بر غیرســازنده و زیانباربودن این اقدام تأکید کرده است«؛ 
موضعی حمایتی که روســیه و چین در کنار اتحادیه اروپا از 

زمان خروج آمریکا از برجام، همواره بر آن تأکید کرده  اند.

  تهران ناراضی است
در تازه ترین تحــول محمد جواد ظریــف در مصاحبه 
با یورو نیوز گفته اســت : » ما بســته ای دریافــت کردیم که 
رضایتبخــش نبود. اکنــون در حال همکاری بــا اروپایی ها 
هستیم. در حالی که ما مشغول صحبت هستیم، همکاری ها 

در جریان است. برای آزمودن امکان}حفظ توافق{ به اروپا 
فرصتی داده ایم. از سوی اروپا، شاهد تعهد سیاسی بوده ایم. 
ما ]همچنین[ شــاهد اقدامات فنی بوده ایم که ارائه شــده 
است. اما اینها کافی نیســت. دو چارچوب زمانی مشخص 
وجود دارد؛ اولی  چارچوب زمانی اولین دسته از تحریم های 
آمریکاســت که در ماه آگوســت )مــرداد( اجرا می شــود و 
چارچوب زمانی دیگر، دومین دسته از تحریم های آمریکاست 
که در ماه نوامبر )آبان( اجرا می شــود و مــا خواهیم دید که 
اروپا چطور با آن دســت وپنجه نرم می کند و کامال مطابق با 

آن، پاسخ خواهیم داد و برنامه  مشخصی برای آن داریم.«
ظریــف در پاســخ بــه این ســوال که  شــما بــه چه 
تضمین هایی احتیاج دارید؟ گفته است : »شاهد هستیم که 
برخی از شرکت های اروپایی تحت فشار آمریکا و تحت فشار 
جو روانی که آمریکا سعی کرده به وجود بیاورد، شروع به خروج 
از ایران کرده اند. اروپایی ها باید با این مساله مقابله کنند، البته 
اگر آنها واقعا عالقه مند به حفظ توافق اند. اگر واقعا شرکای 
اروپایی ما چنیــن اعتقادی دارند و دنبــال چنین موضوعی 
هستند باید برای حفظ آن آماده هزینه کردن باشند. ایران نباید 
تنها طرف حاضر در توافق باشد که هزینه کرده است، ما باید 
شاهد فعالیت و تبادالت بانکی و افتتاح حساب باشیم. باید 
شاهد این باشیم که شرکت های متوسط و کوچک تجاری به 
ایران بیایند و با شرکایشان در بخش خصوصی تعامل کنند و 

موارد مشابه دیگر.«

  تهران شکایت کرد
در تحولی دیگر دیوان بین المللی دادگستری  سه شنبه با 
انتشار بیانیه ای اعالم کرد که ایران در این دادگاه بین المللی 
که در هلند واقع شده است، شکایتی را علیه آمریکا به دلیل 
بازگرداندن تحریم های ایران ثبت کرده است. در این بیانیه 
 آمده است: »جمهوری اسالمی ایران شکایتی را علیه آمریکا 
در رابطه با نقــض پیمان مودت، حقوق کنســولی میان دو 
کشور و روابط اقتصادی که در 1۵ آگوست سال 19۵۵ میان 
دو طرف امضا و در 1۶ ژوئن 19۵۷ وارد فاز اجرایی شــد، در 
دیوان بین المللی دادگســتری به ثبت رسانده است.« بنا بر 
این بیانیه، شکایت ایران در رابطه با بازگرداندن همه جانبه 
تحریم های آمریکا و نیز اقدامــات محدودکننده که به طور 
مستقیم یا غیرمستقیم شرکت ها یا افراد ایرانی را هدف قرار 
می دهد و پیشتر با امضای توافق هســته ای برداشته شده 
بود، است. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان 
 در پیامی توئیتری با اعالم این خبر نوشت: »ایران در مقابل 
توهین آمریکا به تعهدات حقوقی و دیپلماسی، به حاکمیت 
قانون پایبند است. الزم اســت که با عادت آمریکا در نقض 

قوانین بین المللی مقابله شود.«
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان  
هم  به تشریح جزئیات بیشتری درباره توئیت ظریف پرداخت 
و تصریح کرد: »به منظور ترمیم و جبران اعمال غیرقانونی 
آمریکا در وضع تحریم ها علیه کشورمان و احقاق حقوق ملت 
ایران و پیگرد بین المللــی اعمال متخلفانه ایاالت متحده، 
وزارت امور خارجه با مشارکت مرکز امور حقوقی بین المللی 
ریاست جمهوری و هماهنگی سایر دستگاه های ذی ربط، 
مســأله شــکایت از ایاالت متحده به دلیل نقض تعهدات 
بین المللی و مشــخصا عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و 
حقوق کنسولی سال 1334 نزد دیوان بین المللی دادگستری 
را در دستور کار قرار داد و پس از اخذ نظرات وکال و مشاوران 
حقوقی بین المللی ایرانی و خارجی، دادخواست نهایی حاوی 
شکایت جمهوری اسالمی ایران از نقض معاهده مودت، در 
تاریخ 2۵ تیر 139۷ به ثبت رســید.« یکی از مقامات وزارت 
خارجه آمریکا در گفت وگو با  یک خبرگزاری در رابطه با اقامه 
دعوی ایران علیه آمریکا گفت: »این دادخواست فاقد ارزش 
الزم اســت و آمریکا با آن در دیوان بین المللی دادگســتری 

مقابله خواهد کرد.«

گزارش ویژه
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چهره
سردار دهقان: 

پذیرش قطعنامه عقالنی و مصلحت بود

29 تیر ۶۷ ایران  قطعنامه ۵98 را به طور رسمی پذیرفت 
اما امام)ره( از آن تعبیر به »نوشیدن جام زهر« کرد. شاید برخی 
از توصیف امام برداشت کنند که ایران از سر ضعف قطعنامه را 
امضا کرد اما سردار حسین دهقان، وزیر دفاع دولت یازدهم و 
مشاور فرماندهی کل قوا در صنایع دفاعی ضمن رد این دیدگاه 
می گوید: »همواره بحث ما این بود که هر نوع ختم جنگی باید 
با همراه »خروج نیروهای اشغالگر از سرزمین ایران« و »تنبیه 
و اعالم متجاوز« باشــد. قطعنامه ۵98 تقریبا این خواسته ها 
را در درون خود داشــت. فقط طرف پیروز را مشــخص نکرد 
چون استراتژی آمریکا مهار دوجانبه بود.« او می گوید گرچه 
از جنگ خیلی مســائل گفته شــده اما همچنان ناگفته های 
شنیدنی دارد که البته هیچ گاه رسانه ای نخواهد شد و در قلب 
رزمنده ها محفوظ می مانــد و با فوت آنها زیــر خاک می رود. 
سردار حسین دهقان گفت وگویی با سایت خبرآنالین داشته 
است که ناگفته های مهمی را در این مورد اعالم کرده است. 
امام برای امضای قطعنامه ۵98 تعبیر جام زهــر را به کار برد، 
این سوال برای نسل جوان وجود دارد که تدوین و صدور این 
قطعنامه از سوی ســازمان ملل، نتیجه قدرت نظامی یا تدبیر 

دیپلماتیک ایران بود؟
خب، باید به آن زمان برگشت. زمانی که در ایران انقالبی 
رخ داد و رژیم پهلوی ســاقط شــد و با این اتفاق عمال آمریکا 
ژاندارمش را در منطقه از دست داد، بنابراین اولین پیامد سقوط 
رژیم پهلوی خالء قدرت در منطقه بود و حاال این خالء قدرت 
باید به نوعی پر می شد. نظام جدید اســتقرار یافته در ایران با 
شعار »نه شــرقی نه غربی« همه قدرت های سلطه گر را نفی 
کرد و پیام رهایی، استقالل و آزادی برای دنیا به ارمغان آورد. 
امام خیلی سریع قادر شد تمامی ارکان سیاسی الزم برای اقامه 
یک دولت قدرتمند را در کشور با اتکا به آرای مردم مستقر کند 
و بر اثر مقابله ای که صورت گرفت، تمامی جریان های داخلی 
عامل ناامنی یا تأثیرپذیر از خارج تســلیم یا از میان برداشــته 
شدند. طبیعتا آمریکایی ها، اسرائیلی ها و کسانی که در منطقه 
و فرامنطقه با رژیم پهلوی بودند، تحمل استقرار نظام جمهوری 
اسالمی و ریشه دوانی اش را نداشــتند، لذا صدام را به عنوان 
یک عامل بــه کار گرفتند تا نظام جمهوری اســالمی ایران را 
براندازی کند و اگر قادر به براندازی نشد، ایران تجزیه و تضعیف 
شود تا دایره شــعار نفوذ این انقالب و نظام به جغرافیای خود 
ایران محدود بماند اما جنگ درست نقطه مقابل همه اینها را به 
نمایش گذاشت. از یک طرف جنگ منجر به این شد که نظام 
پایه هایش را تحکیم و ملت توانمندی ها و داشته های خود را 
باور کند. جنگ باعث شد که مدیریت کشور به اعتمادبه نفسی 
برسد که می تواند به مدیریت بزرگترین بحران ها بپردازد. او در 
بخشی از این مصاحبه گفته است: »یک زمانی بنا بود صدام 
طرف پیروز جنگ باشــد. این رویکرد تا عملیــات والفجر 8 و 
کربالی ۵ وجود داشت ولی از اینجا به بعد مطرح شد که جنگ 
طرف پیروز نباید داشته باشد؛ نه ایران و نه عراق. اما موقعیت ها 
و موفقیت هایی که ما در جنگ به دست آوردیم، منجر به این شد 
که قطعنامه ۵98 را آمریکایی ها به نوعی بر مبنای خواسته های 
ما برای پایان دادن به جنگ تنظیم کنند. از همان اول هم بعضا 
واسطه ها و حتی خود سازمان ملل و شــورای امنیت سازمان 
ملل در هفتــه اول جنگ یــا در مقاطع کوتاهی بعد از شــروع 
جنگ آمدند و حرف از آتش بس زدند تا بنشــینند و موضوع را 
بررسی کنند اما هیچ وقت جمهوری اسالمی این را نپذیرفت. 
ما همواره بحث مان این بود که هر نوع ختم جنگی باید با همراه 
»خروج نیروهای اشغالگر از سرزمین مان« و »تنبیه و اعالم 
متجاوز« باشد. قطعنامه ۵98 تقریبا این خواسته ها را در درون 

خود داشت. آن زمان هیچ قسمتی از خاک ما در اختیار عراق 
نبود و سازمان ملل حاضر به پذیرش صدام به عنوان متجاوز 
و تعیین غرامت برای جبران خســارت وارده بر ایران شد، لذا 
پذیرش قطعنامه از این نظر یک اقدام طبیعی بود. در مجموع 
باید بگوییم پذیرش قطعنامه چند دلیل روشن دارد؛ یک( تثبیت 
تمام عیار نظام توانمند و مستقل جمهوری اسالمی ایران. دو( 
دفع تجاوز و معرفی متجاوز. ســه( محکوم کردن متجاوز از 
سوی سازمان ملل و تعیین پرداخت غرامت برای جبران خسارت 
ناشی از تجاوز نظامی به کشور ایران. پس آنچه می توانست 
برایمان مطرح باشد، به دست آوردیم اما آن اصل کلی بر این 
فضا حاکم است که جنگ نباید طرف پیروز داشته باشد. یعنی 
بحث مهار دوجانبه مطرح شــد نه عراق و نــه ایران. مداخله 
مستقیم آمریکایی ها برای زدن هواپیمای ایرباس و سکوهای 
نفتی برای این بود که این جنگ بیشتر ادامه پیدا نکند. زمانی 
می گفتند صحنه جنگ شبیه رقابت دو کشتی گیر شده که یک 
طرف گوشش به ساعت و سوت داور است اما کشتی گیر دیگر 
تالش می کند طرف مقابل را ضربه فنی کند یا به شکست کامل 
بکشــاند. در اینجا دیگر برای برخی قابل قبول نبود که صدام 
شکست کامل را توسط ما متحمل شود، پس سعی می کردند 
که سوت پایان را بکشند و این کشتی در یک وضعیت نسبتا با 
امتیاز برابر تمام شود. به اعتقاد من قطعنامه به نفع جمهوری 

اسالمی ایران بود.«
وی در ادامه به این سوال که اگر به نفع ایران بود، 
پس چرا پذیرش آن، تعبیر به نوشــیدن جام زهر شــد؟ 
گفته است :»این باالترین ســطح پذیرش مسئولیت 

حضرت امام است. یعنی امام با پذیرش قطعنامه 
مسئولیت هرآنچه را تا آن روز در جنگ انجام 

شــد پذیرفت و اجازه نداد حتی احدی از 
فرماندهان و مســئوالن متهم شود. در 
همین رابطــه به تازگی مطلبــی از زبان 
خانم حضرت امام نقل شد. ما در سایه 
این جنــگ بیــش از صد تا دویســت 
هزار شــهید دادیم. بــاالی ۷۵ درصد 

از شــهیدان زیر 2۵ سال ســن داشتند. 
یعنی یک قشر عظیم انسانی توانمند مثل 

خــرازی، باکــری، زین الدیــن و همت 
پرانگیزه که می توانست پشتوانه ادامه 
حرکت عظیم مردم باشــد. جنگ را با 
پیروزی ختم کردیــم ولی هزینه های 
انســانی عظیمی دادیم. هزینه های 

مادی همیشه قابل جایگزینی است اما 
برای هر شهیدی که بر زمین افتاد، احساس 

تاسف داریم و غصه می خوریم و حتما تحملش 
سخت اســت. حتما همه بچه هایی که شهید 
شــدند می خواســتند یک روز پیروزی را با امام 
جشــن بگیرند. حتما در ذهن همه بود که یک 
روزی نماز جمعه را با حضرت امام در قدس برگزار 
کنند. این آرمان هــای بزرگ و جــاذب در ذهن 
رزمندگان وجود داشت. نسبت امام و رزمندگان، 
پدر و فرزندی، مرید و مرادی در سطح باال بود که 
با پذیرش قطعنامه، جدایی و فصل از آن آرمان ها 
برایشان خیلی ســخت بود.«  ســردار دهقان در 
پاسخ به سوال مهمی مبنی بر اینکه »در سال های 
اخیر شــاهد دعواهای سیاسی هســتیم و گفته 
می شــود دولت وقت پــای کار جنــگ نبود، به 

همین دلیل قطعنامه را پذیرفتیم.« اینگونه پاسخ داده است: 
»دوســتان نظامی ایــن حــرف را می زدند. ولی ســوال این 
است که یک جامعه گرســنه هم پای جنگ می ایستد؟ یک 
جامعه ناامن می تواند جنگ کند؟ باید مردم را حفظ و تغذیه، 
سوخت وسازشان تأمین کنیم. مملکت باید سرپا باشد و بجنگد. 
نفت که به آن صورت صادر نمــی کردیم، قیمت نفت هم که 
تقریبا با هزینه اکتشاف و استخراج و صادراتش برابر می کرد. 
چه منبع درآمدی داشتیم که می خواستیم مردم را اداره کنیم؟ 
طبیعی است که بیاییم بگوییم صدام خودش هم رئیس دولت 
بود و هم فرمانده جنگ بود و هم با روحیاتی که داشت کشور 
را بسیج کرده بود. برای صدام چه محدودیتی ایجاد کردند؟ 
یک( در دسترســی منابع، دو(در اختیــار گرفتن تجهیزات و 
سه( در فشار آوردن و نابود کردن ملتش و قتل عام. یکی گفت 
صدام ملت را به زور سرنیزه به جبهه می فرستد یا هرکس تمرد 
کند از وزیر دفاعش بگیر تا بقیه را با تیر می زند؟ حاال یک نفر 
در خیابان ما تصادف کند و سرش به جدول بخورد می گویند 
حقوق بشر در ایران نقض شده است. ما بعضی وقت ها فکر 
می کنیم همه چیز در اختیار ما بوده است.« سردار دهقان در 
ادامه در پاسخ به این ســوال که شعار مورد تأیید حضرت امام 
»جنگ جنگ تا رفع فتنه« بود اما آقای هاشمی آن شعار را به 
»جنگ جنگ تا یک پیروزی« تغییر داد. چرا؟ گفته اســت: 
آقای هاشــمی در عملیات بدر گفت »اگر مــا یک عملیات 
بزرگ موفق انجام دهیم به اتکای آن می توانیم مذاکره کنیم 
و جنگ را تمام کنیم و من حاضرم و آمادگی دارم مسئولیت این 
کار را بپذیرم«. صریح باید بگویم که ما بچه های جنگ متوجه 
یک معنا نیستیم، برخی شعارها یا خطوط قرمز رهبری را تقلیل 
می دهند، فرومی آورند در سطحی که خودشان بفهمند 
و تحلیل کنند، این افراد در واقع رهبــری را دارند از 
بین می برند. وقتی امام سخن از جنگ تا رفع فتنه 
را مطرح کرد، این آیه قرآن است. »ال تکون فتنه 
و تکون الدین لله«. در واقع رسالت انسانی- الهی 
اسالم از ابتدا همین بوده است. شاید روزی 
باشد که پرچم الاله االالله را در دنیا به 
اهتزار دربیاوریم. امام می فرمود »راه 
قدس از کربال می گذرد« مگر کسی 
روی اینها تردید دارد؟ حاال می گویند 
شــعار امام را به »جنــگ جنگ تا 
یک پیروزی« تغییر دادند. اساسا 
ســوال این اســت که اصال جنگ 
بدون استراتژی معنی دارد؟ استراتژی 
بدون توجه به امکانات و مقدورات و 
شرایط مفهوم دارد؟ اینکه گفته شود 
امکانات مان را بسیج کنیم و یک 
عملیات بزرگ تعیین کننده انجام 
دهیم تا دنیا را به نقطه تســلیم 
برسانیم، حرف بدی نیست. مگر 
جنــگ ذاتا خوب اســت؟ اصال 
اگر جنگ بــر ما تحمیل نشــده بود ما 
فکر سقوط صدام را می کردیم؟ برخی 
می گویند ما دنبال این بودیم که به عراق 
برویم و چــون اینجا انقالب اســالمی 
شده آنجا هم انقالب اسالمی بکنیم؟ 
چنین چیزی نبود. جنگی بر ما تحمیل 
شــد، ما دفع تجاوز و رفع تجاوز کردیم 
و دنبــال تنبیه متجاوز بودیــم که تکرار 
نشود. حاال ســوال این است که بعد از 
جنگ کدام کشور همســایه یا خارج از 
مرز ما به خودش اجازه داد که جسارت 
کند و تصمیم به حمله علیه ما بگیرد؟ 
پس خود جنگ منجر به ایجاد یک 

فضای بازدارندگی شد.
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قانون منع به کارگیری بازنشستگان در مشاغل دولتی تصویب شد و حاال 1۷ استاندار، 80 
معاون استاندار و 1200 مدیر دولتی باید به فکر شغل جدید باشند. بیش از همه اما رفتن افشانی 
به چشم می آید. هنوز سه ماه هم از بهشتی شدن محمدعلی افشانی نگذشته و حاال با تصویب 

این قانون کنار گذاشته خواهد شد.
 البته در این مــورد هنــوز اختالف نظرهایی وجود دارد. مثال محســن هاشــمی رئیس 
شــورای شــهر تهران دیروز در جمع خبرنگاران گفته بود که این قانون شــامل حال افشــانی 
نمی شــود. برخی دیگر از سیاســیون اما درســت برخالف هاشــمی فکر می کنند. به عنوان 
مثال طیبــه سیاووشــی، نماینده تهــران در گفت وگویــی تاکید کرده اســت که ایــن قانون 
شــامل حال شــهردار تهران و رئیس ســازمان صداوســیما نیز خواهد شــد. او توضیح داد: 
»خیلی هــا در خود شــهرداری و دســتگاه های دیگــر و نیز 13، 14 اســتاندار مشــمول این 
 قانون خواهند شــد. در قانونی که تصویب شــد، خود پســت »شــهردار« هم جزء استثناءها 

نیست.«
محسن هاشمی هیچ دلیلی برای این نظر که قانون مذکور شامل حال افشانی نمی شود 
ارائه نداده است و به نظر می رسد که گمانه رفتنی شدن او جدی تر است. حتی خود آقای شهردار 
نیز این را می داند و به همین خاطر هفته قبل در مواجهه با پرســش خبرنگاران در این باره گفت 
حاال بذارید تصویب شود، بعد. افشانی نگفت که این قانون شــامل حال من نمی شود یا چیز 

دیگری 
با این فرض که عمر شهرداری افشانی همین دو ماه و اندی باشد باید گمانه زنی ها را برای 
انتخاب شــهردار بعدی آغاز کرد. البی گری های اعتماد ملی و اختــالف نظر بین کارگزاران و 
اتحاد ملت هنوز فراموش نشده است و باید دید که احزاب اصالح طلب این چالش احتمالی را 
چطور از سر می گذرانند. آیا سه عضو اعتماد ملی در شورا و حامیان بیرون از شورای آنها موفق 
می شوند بار دیگر گزینه مورد نظر خود را به دیگران بقبوالنند؟ کارگزاران و اتحاد ملت از تجربه 
قبلی درس آموخته و بیشتر با هم کنار می آیند؟ رقبای افشانی در پروسه انتخاب شهر بار دیگر 

به صحنه خواهند آمد؟ 
سواالت دیگری نیز می توان پرسید اما ساده ترین سوال این است که جایگزین افشانی چه 
کسی است؟ محسن هاشمی یا دیگری؟ هرچه باشد رئیس شورای شهر تهران بعد از استعفای 
نجفی نیز نسبت به شهردار شدن بی میل نبود. اگرچه اصرار برخی از اعضای شورا و چهره های 
اصالح طلبان بر برهم نزدن ترکیب یکدست اصالح طلب شورا نهایتا موجب انصراف او شد اما 

تغییر اجباری شهردار یک بار دیگر گمانه تکیه زدن او بر این کرسی را جدی می کند.
رئیس شورای شــهر دیروز در پاســخ به پرســش خبرنگاران در رابطه با اینکه امکان دارد 
دوباره شما به عنوان گزینه شهرداری تهران مطرح شوید، گفته بود: »چرا باید چنین موضوعی 
مطرح شود؟ شهردار تهران بر اساس نظرات شورا عملکرد خوبی دارد، اصال چنین موضوعی 

مطرح نیست.«
محسن هاشمی می گوید مطرح نیست اما باورش سخت اســت که مطرح نباشد. نام او 
حتما در صدر فهرست کاندیداهای جایگزنی افشانی خواهد بود. مساله مبهمی که در گذر زمان 
روشن می شود این اســت که کارگزاران این بار از پس اعتماد ملی و اتحاد ملت برخواهد آمد تا 

او را به بهشت بفرستد؟

در حالی که همچنان بحث بر تغییر پیدا کردن کابینه داغ بود  روز چهارشنبه با تغییر سیف 
اولین تصمیم دولت در این مورد اجرایی شد. بر اساس مصوبه هیات وزیران همتی جایگزین 

سیف در بانک مرکزی شد.
در این میان شنیده می شود که بیژن زنگنه از جمله گزینه های قطعی تغییر بوده است . 
گویا حسن روحانی با اوجلسه ای داشته و گالیه هایی را در مورد نوع مواجهه زنگنه با تحریم ها 
داشته است. او  همچین از عدم پذیرش برخی توصیه ها تو سط زنگنه نیز گالیه کرده است. 
گفته می شود چند روز بعد از این جلسه مجددا دیداری میان روحانی و زنگنه صورت می گیرد  
که زنگنه شــرایط روحانی را برای ماندن در کابینه می پذیرد. از قرار معلوم زنگنه فعال ماندگار 
شده است.    دقیقا درهمین روز  محمد باقر نوبخت هم به جمع خبرنگاران حاضر در حیاط هیات 
دولت آمد  و گفت که از تمام سمت هایش در کابینه استعفا داده است .این استعفا البته زمان 

زیادی دوام نیافت .
 ساعتی بعد  ابتدا واعظی این خبر را تکذیب کرد و  بعد از آن نوبخت به رسانه ها اعالم کرد 
که رئیس جمهور استعفای او را نپذیرفته است .  به هر حال برخی منابع می گویند ممکن است 
نوبخت در پســت دیگری در کابینه باقی بماند و  بر همین اساس است که بحث بر گزینه های 
سازمان برنامه و بودجه باال گرفته است.  گزینه های متعددی  برای این سمت مطرح شده اند 
از جمله علی طیب نیا. او دارای دکترای اقتصاد از دانشــگاه تهران و از اساتید اقتصاد همین 
دانشگاه است. در کارنامه مدیریتی وی معاونت سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت اقتصاد 
در دولت یازدهم وجود دارد.  بعد از او پورمحمدی است که نامش مطرح شده است. مهم ترین 
سمت های مدیریتی سیدحمید پورمحمدی گل سفیدی، معاون امور اقتصادی و هماهنگی 
برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه، قائم مقام بانک مرکزی در دولت دهم و معاون بانک، 
بیمه و شــرکت های دولتی وزیر اقتصاد در دولت نهم اســت. تحصیــالت وی دکتری علوم 
اقتصادی از بلژیک است. به هرحال شنیده می شود برخالف این  گفته نوبخت مبنی بر اینکه 
همچنان به کار خود در سازمان برنامه و بودجه ادامه خواهد داد؛ رفتن او از این سازمان قطعی 
شده و پس از این او در دولت تنها عهده دار جایگاه »سخنگویی« خواهد بود. اما دیگر تغییر 
در کابینه که جا به جایی او به قطعیت رسیده است، در مورد »مســعود کرباسیان«، وزیر امور 
اقتصادی و دارایی خواهد بود. گفته می شــود  رفتن کرباســیان از این وزارتخانه قطعی شده 
اســت، اما او از کابینه جدا نخواهد شــد، بلکه جایگزین یکی دیگر از وزیران )احتماال وزیر 
صنعت، معدن و تجارت( خواهد شــد که او نیز عملکرد مناســبی در وزارتخانــه خود بر جای 

نگذاشته است.
 البتــه خبرهایی هم در خصوص گزینه های جانشــینی کرباســیان مطرح شــده و گفته 
می شود   »شاپور محمدی« به عنوان یک وزیر جوان که در 44 سالگی کارنامه و رزومه سنگین 
اقتصادی دارد، به عنوان وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی و جایگزین کرباسیان به مجلس 
معرفی خواهد شــد. محمدی که اصالتا اهل شهرستان خدابنده اســتان زنجان است پیش 
از این مســئولیت هایی همچون ریاســت ســازمان بورس و اوراق بهادار، معاونت اقتصادی 
وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم را بر عهده داشته است. او دارای مدرک دکترای 
اقتصادسنجی و توســعه اســت و با رتبه دانشــیاری به عنوان عضو هیأت علمی و مدیر گروه 

مدیریت مالی و بیمه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران نیز مشغول به کار است.

زنگنه چگونه ماندنی شد؟

نگاه هاشمی به بهشت
افشانی از شهرداری می رود؟

رویداد
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 یک هیات آمریکایی به سرپرستی مارشال بیلینگسلی، معاون وزیر خزانه داری آمریکا و 
با هدف ادعایی  جلوگیری از راه های کمک مالی به تروریسم وارد آنکارا شد. هدف این هیات، 
متقاعد کردن مقامات آنکارا برای همراهی در تحریم های احتمالی آمریکا علیه ایران اعالم شده 
است. اعالم خروج آمریکا از برجام از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا موجب نگرانی 
و اعتراض مقامات آنکارا شــده به طوری که دولت ترکیه اعالم کرده اســت که در تحریم های 
احتمالی اعالم شــده  آمریکا را همراهی نخواهد کرد. مولــود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه 
ترکیه ماه گذشته در این زمینه با بیان اینکه آنکارا تصمیم آمریکا در تحریم علیه ایران را درست 
نمی داند، گفته بود: »اقدام یکجانبه ایاالت متحده مبنی بر تحریم ایران و الزام کشورهای دیگر 
در تبعیت از تصمیم واشنگتن موضعی نادرست است. رویکرد آمریکا مبنی بر الزام کشورهای 
دیگر به پیــروی از تصمیمات ایاالت متحده و نیــز منزوی کردن ایران و قــرار دادن تهران در 
بن بست درست نیست و این اقدام بسیار خطرناک بوده و از حیث امنیت منطقه نیز حائز اهمیت 
است.« وزیر خارجه ترکیه همچنین گفته بود که تصمیمات گرفته شده با فشارهای اسرائیل در 
قبال ایران، بی اساس بوده و اشتباه اســت. دولت ترامپ تالش دارد تا خرید نفت از ایران را به 
حداقل برساند و با توجه به مخالفت ضمنی مقامات آنکارا با این تصمیم و تامین بخش زیادی 
از نیاز نفتی ترکیه توسط ایران، مقامات آمریکایی تالش دارند که ترکیه را برای همراهی با خود 
راضی کنند. ترکیه اعالم کرده است که خرید گاز طبیعی از ایران در فهرست تحریم های اعمالی 
آمریکا علیه ایران قرار ندارد. وزارت امور خارجــه ترکیه جزئیاتی از مذاکرات طرفین در جریان 
مذاکره دیروز با هیات اعزامی آمریکا اعالم نکرده است. خبرگزاری آناتولی ترکیه به نقل از منابع 
دیپلماتیک درباره مذاکره هیات های ترک و آمریکایی در خصوص برقراری دوباره تحریم علیه 
ایران در پی خروج آمریکا از برجام اعالم کرد: »ترکیه فعالیت الزم را برای آسیب ندیدن از اعمال 
تحریم علیه ایران را آغاز کرده است و در این راستا تماس با طرف های آمریکایی ادامه دارد.« 
به گزارش این رسانه روز گذشته رفعت حصارجیکلی اوغلو، رئیس اتحادیه اتاق های بازرگانی 
و بورس های ترکیه در دیدار با این هیات آمریکایــی گفت که تحریم آمریکا علیه ایران به ضرر 
کشــورش خواهد بود. آنکارا نگران تاثیرات منفی احتمالی تحریم های واشنگتن علیه تهران 
بر اقتصاد ترکیه است. او با اشاره به آسان تر شــدن تجارت با ایران بعد از اجرای برجام از سال 
201۵، بحث بر سر بازگشت دوباره تحریم آمریکا علیه ایران، مدت کوتاهی پس از اجرای برجام 
را موضوعی ناراحت کننده دانست و تاکید کرد: »ایران یکی از مهم ترین شرکای تجاری منطقه 
و همچنین یکی از تامین کنندگان اصلی انرژی ترکیه است. او با بیان اینکه ترکیه در گذشته نیز 
بیشترین آسیب را از تحریم علیه عراق و ایران متحمل شده ، گفته است: »خواهان تکرار دوباره 
چنین اتفاقی نیستیم و به همین دلیل نیز معتقدیم که باید ضررهای احتمالی ترکیه در این زمینه 
برطرف شود. بر کسی پوشیده نیست که در دور قبلی تحریم ها علیه ایران ، ترکیه از بازیگران 
منفی علیه تهران نبود.« بنا به اعالم مقامات رسمی دو طرف ، ترکیه در آن روزها نقش یک ناجی 
را برای ایران داشت. حاال اما شرایط متفاوت از گذشته است. آمریکای ترامپ سختگیرانه تر از 
هر دوره ای برای فشار به ایران مشغول تالش است. دو موج تحریم ها یکی در مرداد ماه و یکی 
در آبان ماه از تهدید های پیش روی ایران است. برخی منابع می گویند ترامپ لیستی از امتیازات 
برای ترکیه ارسال کرده است؛ از جمله اینکه به ترکیه برای رفع نگرانی در حوزه انرژی وعده هایی 
داده است. همچنین گویا تیم اعزامی آمریکا تالش کرده است تا آنکارا را به عربستان نزدیک تر 
کند. در این مدت اما شکل روابط تهران و آنکارا هم تغییر کرده است. ایران  زمانی که در ترکیه 
کودتا رخ داد، جانب اردوغان را گرفت و بعد از آن نشست های متعددی پیرامون مسا ئل منطقه 
در سطح سران دو کشور البته با حضور روسیه برگزار شده است. ترکیه این روزها دالیل متعددی 
دارد که تهران را به واشنگتن ترجیح دهد. اوضاع سوریه پساداعش، چالش های حوزه انرژی 
که توسط ایران تامین می شود، مباحث منطقه ای، مواجهه با عربســتان که در جریان کودتا 
از عوامل پروژه سرنگون کردن اردوغان به شــمار می آمد و چند عامل ریز و درشت دیگر  به نظر 

می رسد تهران چندان نگران آنکارا نیست.

در حالی کــه تالش ها برای رســیدگی به عوامل فســادهای اقتصادی اخیــر ادامه دارد، 
محســنی اژه ای خبرهای تازه ای از موج دســتگیری متهمان داده اســت. او گفته:  »براساس 
رسیدگی های انجام شده تعدادی از افراد در ارتباط با این حوزه ها دستگیر شدند و تا این لحظه 13 
نفر از دستگیرشدگان در بازداشت به سر می برند.  پنج نفر از این افراد به صورت مستقیم در رابطه با 
پرونده ثبت سفارش بودند و عالوه بر این دالل هایی هم شناسایی و دستگیر شدند.« محسنی اژه ای 
با اشاره به تخلفات انجام شده توسط برخی از افراد در حوزه توزیع ارز گفته است: »یکی از افراد 
بازداشت شده در این پرونده فردی است که به عنوان عامل بانک مرکزی ارز را دریافت می کرده 
ولی با مشارکت یکی از همکارانش مرتکب تخلفاتی شده است. البته باید دید که آیا بانک مرکزی از 
این تخلفات اطالع داشته یا خیر. عالوه بر این دو صراف که ظاهرا دارای مجوز نیز بودند دستگیر 
شده اند و تخلفاتی را مرتکب شده اند از جمله اینکه با توجه به وظایف شان که می بایست ارز را از 
بانک گرفته و در جهت کنترل بازار به مشــتریان خود بدهند، با اجاره روزانه کارت ملی به قیمت 
30 تا ۵0 هزار تومان تخلفاتی را مرتکب شــده و ارز را به دست مصرف کنندگان نمی رساندند.« 
محسنی اژه ای همچنین با اشــاره به پرونده تخلفات در ثبت ســفارش کاالها نیز گفت: »بعد از 
21 فروردین که ارز دولتی با قیمت 4 هزار و 200 تومان مصوب شــد، بیش از ۵0 میلیارد دالر ارز 
تخصیص یافته است و متأسفانه افرادی در مظان اتهام قرار دارند که این پرونده در حال رسیدگی 
است.« وی ادامه داد: »تخلفات رخ داده در این حوزه سه بخش است؛ یکی اینکه تعدادی از افراد 
به ازای ارز دولتی دریافتی، کاال وارد نکرده اند، کسانی که باید ارز را برای کاالهای خاص هزینه 
می کردند یا کاالهای دیگر یا برندهای دیگر را وارد کردند و دسته دیگر افرادی که ارز دریافتی را 
هزینه واردات نکردند. در بررســی های این پرونده ما از وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری 
کردیم و آنها عنوان کردند که در اواخر سال 9۶ و در تحقیقات اولیه خود در برج 10 سال گذشته، به 
تخلفاتی در ثبت سفارش خودروها رسیده اند. علی رغم این اظهارات آنها یک سوال است که با توجه 
به اینکه شما به این تخلفات رسیده اید چه اقدامی کرده یا چه اقدامات موثری داشته اید؟ البته آنها 
اعالم کردند بعد از تحقیقات اولیه خود، موضوع را هم به تعزیرات و هم به وزارت اطالعات اعالم 
کرده و به صورت رسمی و طی نامه نگاری موضوع را مطرح کرده اند ولی در حال حاضر ما پیگیر این 
موضوع از تعزیرات و وزارت اطالعات هستیم. ولی تحقیقات اخیر بازپرس ویژه نیروی انتظامی 
نشان می دهد یا این دو دستگاه به این مساله نرسیدند یا آن را به مقام قضایی اعالم نکردند. البته 
از وزارت صنعت معدن و تجارت یک سوال دیگر هم پرسیده می شود اینکه در برابر این تخلف چه 
برخوردی با کارمندان متخلف خود داشــتند؟ آیا آنها را تعلیق کردند؟ آیا آنها را به دستگاه قضایی 
معرفی کرده اند؟ البته بعدتر یکی دو نفر از این کارمندان متخلف از این وزارتخانه منفک شده اند 
ولی منفک شدن کفایت نمی کند چرا که ممکن اســت این افراد احساس خطر کرده و خودشان 
استعفا داده باشند. افرادی می گفتند که در ثبت سفارش خودروها تخلفی صورت نگرفته است اما 
االن معلوم شده و خودشان هم قبول دارند که تخلف صورت گرفته است.« سخنگوی دستگاه 
قضا با اشاره به اینکه اکنون مدیرکل سازمان توسعه تجارت، معاون او و فرد مسئول ثبت سفارش و 
طراح سامانه در بازداشت هستند، افزود: »تاکنون ۵۷ شرکت متخلف در این خصوص در تحقیقات 
ابتدایی شناسایی شده اند که یکی پس از دیگری توسط بازپرس و با همکاری نیروی انتظامی احضار 
می شوند و از آنها تحقیق به عمل می آید تا مشخص شود که میزان واردات آنها چه مقدار بوده و 

چنانچه مفاسدی از قبیل رشوه و دیگر چیزها وجود دارد مشخص شود.«

بازداشت های پر  ماجرا
واکنش به سخنان آقای وزیر

پشت پرده یک نشست محرمانه
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اراده کنیم صدور نفت دنیا را می بندیم

موقع گفت وگو نیست

داستان محمود

انتقاد از مصاحبه های امیر انتظام

فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی با اشاره به تهدیدات آمریکا و اسرائیل گفته است: »آنان فقط حرف 
می زنند و جرات هیچ گونه مقابله با ایران را ندارند چراکه می دانند نظام جمهوری اســالمی قدرتمند به اراده مردم 
مسلمان خود اســت. رفتارها و حرف های این فرد مانند پهلوان پنبه ای اســت که در کاخ خود نشسته و فقط شعار 
می دهد.«سردار سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری افزوده است: »اینکه دولت آمریکا اعالم می کند تا چند ماه 
آینده اجازه نمی دهد قطره ای نفت از ایران خارج شود، رفتاری کامال خنده دار است و انگار نمی دانند تمام گلوگاه های 
جابه جایی نفتی در اختیار ایران است و هر لحظه اراده ُکند صدور نفت دنیا را می بندد.« سرلشکر جعفری به سخنان 
اخیر رئیس جمهور کشورمان اشاره کرده و گفته است: »مواضع اخیر نشان دهنده حرکت انقالبی دولت در مبارزه 
با دشمنان است و جای تقدیر فراوان دارد.« فرمانده کل سپاه پاســداران انقالب اسالمی با بیان اینکه دشمن با 
ایجاد فتنه انگیزی در داخل کشور قصد دارد مردم را از مسئوالن ناامید کند، گفت: »مردم در برابر فشارها ایستادگی 

می کنند و این مسائل اخیر نمی تواند ضربه ای به آرمان های نظام وارد کند چراکه ما مردمی با بصیرت داریم.«

همزمان با باالگرفتن مجادله کالمی میان مقامات ایران و آمریکا، گویا دو مشــاور حسن روحانی نظر متفاوتی در 
مورد نوع مواجهه با ایاالت متحده دارند. اکبر ترکان درباره صحبت حسام الدین آشنا که گفته »زمان مذاکره با آمریکای 
ضدترامپ رسیده است«، گفته است: »اصطالحاتی در ورزش کشتی وجود دارد که برای آسان سازی موضوع می گویم 
وقتی کسی روی پل اســت موقع گفت  وگو و مذاکره نیست، مذاکره باید در ســر پا باشد.«مشاور رئیس جمهور درباره 
میزان اثرگذاری البی با آمریکایی های مخالف دولت ترامپ اظهار کرد: »االن ما در وضعیتی هســتیم که باید مقاومت 

کنیم.«گفتنی است حسام الدین آشنا گفته بود زمان آن است که با آمریکای ضد ترامپ گفت و گو کنیم.
حسام الدین آشنا و اکبر ترکان هر دو از مشاوران حسن روحانی هستند. حسن روحانی هفته گذشته در واکنش به 
سخنان و اقدامات ترامپ مواضع مقتدرانه ای اتخاذ کرده بود که این اظهارات با استقبال مقامات کشور نیز مواجه شد.

 معصومه ابتکار  گفت:   »دانشــجویان پیرو خط امام هیچ گاه درباره امیرانتظام در مقام قضاوت نبودند، بســیار متأسفم که عده ای 
خواســتند این موضوع را القا و تاریخ را تحریف کنند.« عباس امیرانتظام که ســال های طوالنی را در زندان به سر برد  دوهفته  قبل فوت 
کرد. طی این مدت بحث های زیادی پیرامون اتهامات وی مطرح شد. برخی معتقد بودند که دانشجویان پیرو خط امام که به اسناد النه 
جاسوسی دست پیدا کردند باعث زندانی شدن امیرانتظام به اتهام جاسوسی شدند و اکنون همین افراد برای وی مرثیه سرایی می کنند و 
علی رغم گذشت چند روز از فوت وی هنوز حرف و حدیث ها درباره این موضوع تمام نشده است. در همین زمینه معصومه ابتکار در پاسخ 
به این سوال که عباس امیرانتظام جاسوس بود یا مظلوم؟ به خبرآنالین گفت: »تشخیص درباره این مساله با دستگاه امنیتی و قضایی 
است.« وی با اشاره به برنامه خشت خام حسین دهباشی و گفت وگوی او با عباس امیرانتظام گفت: »افرادی برای القای موضوعاتی 
تالش کردند که کامال دور از انصاف، جهت دار و دارای انحراف در تاریخ بود. معتقدم این با یک برنامه ریزی انجام شد، حاال از کجا شکل 
گرفت؟ بماند ولی باالخره روزی واقعیت مشخص می شود. تاریخ نباید تحریف شود. واقعیت های تاریخ را باید بدانیم. دانشجویان 

پیرو خط امام هیچ گاه در مقام قاضی قرار نگرفتند، اگر هم اسنادی در سفارت آمریکا بود، همه در اختیار قوه قضائیه قرار گرفت.«

ماجرای چرایی رد صالحیت محمود احمدی نژاد با گذشته بیش از یک سال از انتخابات همچنان محل بحث است. تازه ترین تحول در 
این مورد اظهارات سخنگوی شورای نگهبان و البته پاسخ متقابل احمدی نژاد است. عباسعلی کدخدایی در پاسخ به اینکه گفته می شد اگر 
احمدی نژاد بیاید انتخابات 9۶ دوقطبی   و بعد ردصالحیت می شود، گفت: »این بحث دیگری است و دالیل عدم صالحیت بحث دوقطبی بودن 
نیست، بلکه بحث های دیگری است که به موقع اعالم می کنیم.« او پیش تر هم گفته بود ردصالحیت احمدی نژاد ربطی به توصیه مقام معظم 
رهبری به او نداشت و نظر شورای نگهبان تغییر نمی کند. کدخدایی با اشاره به اینکه ما اصال ردصالحیت نداریم، بلکه شورای نگهبان کسانی 
را که واجد شرایط ریاست جمهوری هستند، معرفی می کند و نسبت به افراد دیگر اصال نظری نمی دهد، گفته بود: »اعضای شورا با توجه به 
جمیع جهات نسبت به یک فرد رأی موافق یا مخالف خود را اعالم می کنند.« در بررسی صالحیت های انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم 
برخی نسبت به عدم احراز صالحیتشان اعتراض داشتند، مدارک و مستنداتی نیز توسط برخی افراد به شورا پس از اعالم صالحیت ها ارائه 
شد، اما در قانون مرحله ای برای پس از آن پیش بینی نشده و نتایج اعالم شده قطعی است. یکی از شاخص های مهم مورد نظر اعضای شورای 

نگهبان مشارکت گسترده مردم در انتخابات است که این مهم همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز بوده است.

چهره ها



انتخابات شوراها و ریاست جمهوری سال 9۶ برگزار 
شــد. در یزد اما یک اتفاق ویــژه افتاد.  ســپنتا نیکنام که 
در دوره قبل هــم جزو نمایندگان شــورای این شــهر بود، 
مجددا با 22 هزار رأی از طرف مردم انتخاب شــد؛ آن هم 
به عنوان نفر هفتم. اما شکایت علی اصغر باقری، یکی از 
نامزدهای شکست خورده در انتخابات، ورود نیکنام به شورا 
را با ابهاماتی مواجه کرد. باقری اعتقاد داشــت که ســپنتا 
نیکنام به دلیل زرتشتی بودن نمی تواند در شهری که غالب 
جمعیت آن را مســلمانان تشــکیل می دهند، به نمایندگی 
انتخاب شود. دیوان عدالت اداری حکم به تعلیق نیکنام 
داد اما شــورای شــهر یزد با این حکم موافق نبود. پرونده 
راهی شورای نگهبان شد. شــورای نگهبان هم با تأکید بر 
قانون شــوراها و ســخنرانی های حضرت امام )ره( و عدم 
امکان نمایندگی غیرمســلمانان در مناطقی که مسلمانان 
اکثریت را دارند، حکــم به لغو عضویت نیکنــام داد. عدم 
نظارت شــورای نگهبان بر مصوبات شوراهای شهر جهت 
بررسی انطباق آن با موازین شــرعی، تفاوت اصلی میان 
انتخاب نماینده غیرمســلمان در مجلس با شــورا بود. اما 
این پرونده باز هم ادامه پیدا کرد. مجلس شورای اسالمی 
هم به عنوان نهاد باالدستی شوراها با نظر شورای نگهبان 
موافق نبود و موضوع به مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
ارجاع پیدا کرد. سرانجام، در جلســه سی ام تیرماه 139۷ 
این مجمع، دوســوم اعضا به بازگشــت به مصوبه ای رای 
دادند که زمینه حضور اقلیت های دینی در شوراهای شهر و 

روستا را فراهم می آورد.
پس از ابالغیه دبیر شــورای نگهبان، شکایت رقیب 
انتخاباتی نیکنام و صدور رای دیوان عدالت اداری ســپنتا 
پشت درهای شــورای شــهر یزد ماند. با این حال، کمیته 
حقوقی هیات نظارت بر انتخابات شورای اسالمی شهر و 
روستا در استان یزد، هیات عالی نظارت بر انتخابات، رئیس 
شورای شهر یزد و مجلس تالش کردند تا ماجرا برای سپنتا 
شکل دیگری رقم بخورد. در خالل این تالش ها پیشنهاد 
شد که طرحی در مجلس به جریان بیفتد که در برخی شهرها 
تنها اقلیت های مذهبی بتوانند به کاندیدای خودشان رای 
دهند؛ طرحی که با انتقــادات زیادی همراه بود. در نهایت 
اما قرار شد تا ماجرا در راستای احیای قانون مصوب سال 
٧۵ با تبصره  ای برای اجرایی شدن آن در صورت تصویب از 
دوره پنجم در دستور کار قرار گیرد؛ با این حال گرچه تعداد 
امضای این طرح بالغ بر ٢٠٠ امضا بود در زمان رای گیری 
این عدد کاهش یافت و نشــان داد که جریانی در مجلس 
هم تمایل دارد خطی خارج از پارلمان را دنبال کند که رغبتی 
به حضور سپنتا نداشت. با تمام این کش وقوس ها باالخره 
طرح تصویب و به شورای نگهبان رفت؛ رفتنی که بازگشت 
در پی داشت و باعث شد این الیحه ســر از مجمع درآورد. 
سرانجام پس از چند ماه انتظار که یک منبع آگاه جمعه شب 
به فارس گفته بود بازگشــت نیکنام احتماال منتفی است و 
سپنتا نیکنام هم از روحانی خواسته  بود در جلسه روز شنبه 
شرکت و از حقوق اقلیت ها دفاع کند باالخره شنبه بعد از ظهر 
ماجرای حضور اقلیت ها در انتخابات شوراهای شهر تعیین 
تکلیف شــد. »از تمامی هم وطنان عزیــز،  از همه مردم، 
 رسانه ها، نمایندگان محترم مجلس، نمایندگان محترم شورا 
در شوراهای مختلف کشور، از دولتی های پیگیر از فعاالن 
مجازی و حقیقی همگی تشکر می کنم. ماجرای من نشان 
داد اگر مردم در کنار هم باشــند،  نتیجه در راستای اتحاد 
ایرانیان است. اگر بخواهم یک جمله بگویم: من مفهوم 

باهم بودن مان پیروزی  است را به خوبی درک کردم.«

  اگر همه به قانون اساسی پایبند باشند،
 هیچ بن بستی در نظام به وجود نمی آید

 محســن رضایی، دبیر مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام هم درباره بازگشت سپنتا نیکنام در توئیتر خود نوشت: 
»تصویب حقوق اقلیت ها در مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام نشان داد که بن بستی در نظام جمهوری اسالمی وجود 
ندارد. قبال هم گفتــه بودم که اگر همه به قانون اساســی 
پایبند باشند، هیچ بن بستی در نظام به وجود نمی آید. قوای 
سه گانه بیش از دیگران باید به قانون اساسی پایبند باشند.«
نمایندگان مجلس شورای اســالمی در جلسه علنی 

24 دی ماه سال گذشته و در جریان بررسی بخشی از طرح 
دوفوریتی اصالح قانون تشــکیالت، وظایف و انتخابات 
شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران که از سوی 
شورای نگهبان رد شــده بود، بر مصوبه قبلی خود مبنی بر 
حضور اقلیت های دینی در انتخابات شورای اسالمی شهر 
و روستا اصرار کردند. طبق آیین نامه داخلی مجلس شورای 
اسالمی، وقتی نمایندگان بر مصوبه قبلی خود اصرار کنند، 
موضوع برای تعییــن  تکلیف نهایی به مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام ارجاع داده می شــود که بر همین اساس، 
طرح اصالح تشــکیالت، وظایف و انتخابات شــوراهای 
اسالمی کشور و انتخاب شهرداران نیز به مجمع تشخیص 
مصلحت نظام ارجاع داده شد. در بخشی از اصالحیه طرح 
قانون تشکیالت و انتخابات شوراهای اسالمی کشور  آمده 
است: »اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی به  
جای اســالم باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی 

داشته باشند.
مصوبه ای که دیروز مجمع تصویب کرد، قرار بود دو 
هفته پیش تعیین تکلیف شود اما به تعویق افتاد. اما و اگرها 
درباره علت این تعویق زیاد بود، از جمله مخالفت شــورای 
نگهبان؛ اگرچه کدخدایی ســخنگوی شــورا گفته بود که 
طبق قانون نظر مجمع هرچه باشد صائب است و مخالفت 

شــورای نگهبان اثری در آن ندارد. محمدجواد کولیوند، 
نماینــده مجلس، هم گفتــه بود که نظر کمیســیون های 
سیاسی و قضائی مجمع تشخیص درباره سپنتا نیکنام تقریبا 
مثبت است و تصویب نهایی منوط به جلسه عمومی مجمع 

تشخیص مصلحت نظام است.
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام 
همان زمان درباره علت این تعویــق گفته بود: »برای حل 
پرونده سپنتا نیکنام مهلت رسیدگی به این پرونده را تمدید 
کردیم«. به گزارش ایسنا، محسن رضایی با اشاره به اینکه 
در فروردین ماه مهلت ســه ماهه رســیدگی به پرونده سپنتا 
نیکنام تمام شــده بود، گفته بود: »اگر رســیدگی به آن را 
تمدید نمی کردیم، نظر شورای نگهبان  قطعی و از دستور 
کار مجمع خارج می شد. با پیشــنهاد این جانب و موافقت 
آیت الله شــاهرودی تمدید رســیدگی که طبــق آیین نامه 
حداکثر یک ســال می تواند باشد، انجام شــد«. او یادآور 

شده بود: »راه حل این نوع اختالفات به رأی دوسوم مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام نیاز دارد، به همیــن دلیل بین 
دو کمیســیون حقوقی و سیاسی مجمع جلسه ای مشترک 

گذاشتیم تا نظرات آنها به هم نزدیک تر شود.«

  چه موادی اصالح شد؟
در جلســه مجمع تشــخیص مصلحت نظــام طرح 
اصالح مواد 1 و 4 قانون تشــکیالت، وظایف و انتخابات 
شوراهای اسالمی کشــور و انتخاب شهرداران، اختالفی 
میان مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان مورد بررسی 
قرار گرفــت. اعضای مجمع تشــخیص مصلحت نظام با 
بازگشت به قانون سال 13۷۵ با اضافه شدن تبصره 2 به ماده 
2۶ قانون مذکور و تصویب ماده 4 مصوب مجلس شورای 
اسالمی موافقت کردند. بر اساس تبصره 2 مصوب مجلس 
شورای اسالمی اقلیت های شناخته شده در قانون اساسی 
باید به جای اسالم به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی 
داشته باشند. همچنین ماده 4 این طرح بر الزم االجرابودن 
این مصوبه از زمان برگزاری انتخابات دوره پنجم شوراهای 
اسالمی شهر و روســتا تصریح دارد. بر اساس این مصوبه 
مجمع تشخیص مصلحت نظام اقلیت های دینی می توانند 

در شوراهای اسالمی شهر و روستا نامزد و عضو شوند.

»بن بست« نداریم
پرونده سپنتا نیکنام با تصمیم مجمع تشخیص حل شد
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فضای مجازی

توصیه محسن رضایی به ترامپ
محسن رضایی با انتشار مطلبی در صفحه اینستاگرام خود با توجه به تهدیدهای اخیر ترامپ به 
وی توصیه کرد تا مانند جرج بوش با فرماندهان نظامی این کشور مشورت کند.رضایی در اینستاگرام 
نوشت:مشکل آقای ترامپ این است که قبل از تهدید ایران با ژنرال های آمریکا مشورت نمی کند. آنها 
سابقه چهل سال اخیر منطقه و ایران را می دانند.آقای بوش پس ازحمله به عراق دستور حمله به ایران 
را صادر کرده بود، ولی با هشدار ژنرال های آمریکا متقاعد شد که ایران مثل عراق و افغانستان نیست.

آقای ترامپ ناچار اســت از نافرمانی ســربازانش تا هزینه های هزار میلیارد دالر خسارت مالی و 
همینطور تلفات سربازانش را در نظر بگیرد. اگر با فرماندهان آمریکا مشورت کند، قطعا به او خواهند 

گفت که باید به شدت مراقب سخنان خود باشد.

حسام الدین آشــنا در حســاب توییتر خود در 
واکنش به تهدید ایران توسط ترامپ نوشت: ترامپ 

اشتباه می کند!

نظر قالیباف درباره 
ممنوعیت  

به کارگیری 
بازنشستگان

محمــد باقــر قالیباف 
شــهردار ســابق تهران در 
صفحه شــخصی خــود در 
توییتر درباره اصالح قانون 
ممنوعیــت بــه کارگیــری 

بازنشستگان نوشت.

تشــکر بیرانوند 
از رهبر معظم انقالب

ولی الله سیف رئیس 
سابق بانک مرکزی پس از 
برکناری از سمتش در توییتر 
از اقدامات خود برای اصالح 
نظام بانکی در زمان ریاستش 
نوشت.

حجت الله عبدالملکی 
کارشناس مسائل اقتصادی در 
صفحه شخصی خود درتوییتر 
درباره تغییرات تیم اقتصادی 
دولت نوشت.

عبدالله رمضان زاده، سخنگوی دولت اصالحات در صفحه 
شخصی خود در توییتر از وزیر صنعت حمایت کرد.

عبدالله گنجی، مدیرمسئول روزنامه جوان در توییتر درباره 
تغییرات در تیم اقتصادی دولت، نوشت
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حرف روز 

افزایش فســاد از زمانی شروع شــد که برخی از 
مســئولین با اســتناد به اصل 44 و خصوصی ســازی 
اقدام به تاسیس شــرکت های اقماری و هولدینگ به 
ظاهر خصوصی کردند و از این طریق توانســتند یک 
شــکاف قانونی موجــه برای فســاد مالی خــود  ایجاد 
کنند. بــه نظر من باید منابع کشــور به صورت شــفاف 
به ارگان ها اختصاص داده  شــود و همــه ارگان ها باید 
گزارش دهی شفاف مالی نه تنها به دولت بلکه به خود 
مردم داشته باشند و تمامی این گزارشات در یک سایت 
ملی درج  شــود و برای همه قابل دســترس باشه البته 
برای ریشه کن کردن فســاد در درازمدت هم باید یک 
کارگروه فرهنگی تشکیل  شود تا این مشکل به صورت 

فرهنگی حل  شود.

 لطفا در مطالب مجله بخشی را نیز به بازنشستگان 
اختصاص دهید تــا وضعیت مــا بهبود پیــدا کند. از 

مسئوالن بخواهید تا به وضع ما رسیدگی کنند.

بایــد تمــام مدیــران و مســئولینی کــه 
فرزندان شون خارج کشور هســتن رو مجبور کرد 

برای حمایت از کشور، فرزندانشون برگردند. 

تنگه هرمز حتی برای یک ســاعت اگر بسته 
شــود قیمت نفت باالی 200 دالر خواهد رفت و تا 
چندین ماه در همان حوالی خواهد ماند و حتی اگر 
ایران تنگه را باز کند باز سود بسیار سرشاری نصیب 
کشورمان خواهد شد و این برای آمریکا جز شکست 

مفهوم دیگری نخواهد داشت.

وجــود ایران ســودی بــرای آمریــکا داره و 
اونم دوشیدن اعرابه و به این بهانه کارخونه های 
ســالحش پابرجا هســتن. یادتون باشــه در نبود 
ایران، اعراب و ترکیه میتونن گربه ســیاه تل آویو 

بشن و آمریکا این نکته رو خوب می فهمه.

ترامپ به دنبال آشــوب و بحران در ایرانه تا 
در نبود قدرت منطقه ای ایران، حرفاشو به کرسی 
بنشــونه که بعدا حمله نظامی بکنه. دقیقا همون 
بالیی که سر لیبی آوردن. چرا تاریخ نمیخونین؟  
واســه مذاکره قدرت دو طرف و حداقل ایران باید 
باالنس باشــه وگرنه هر توافقی بکنیــم به مراتب 
بدتره. تازه اگه بعدا زیر همونــم نزنن. کمی فکر 

کنید، هیجانی صحبت نکنید.

بعضی از مــا مردم، خودمون پا گذاشــتیم 
رو گلوی اقتصاد کشــور و برای نجات خودمون 
و ســرمایه مون، داریم آتیش می زنیم به اقتصاد 
کشور و زندگی میلیون ها ایرانی. آخه دیگه چقدر 
میخواین سکه و طال و دالر بخرین؟ یه کم کوتاه 
بیاین. برای خرید دالر و طال صف نبندین. قول 

میدم همه چی میفته روی روال.

این طرز تفکر دوستان اصالح طلب کشور را به 
قهقرا خواهد برد. خدا را شکر که آقای دکتر روحانی راه 

خود را از برخی اصالح طلبان جدا کرد.

هنوز مقامات ســه کشــور اروپایی ســخنان 
روحانــی رو محکــوم نکرده اند؟ فکــر کنم بزودی 
واکنش نشــون بــدن. روزنامه هــای اصالح طلب 
کــه االن دارن مقالــه مینویســن که چرا ســخنان 

تحریک آمیز می زنید تا مبادا کدخدا ناراحت بشه.

آمریکا در وضعیتی نیست که به ایران حمله 
کند. توئیت ترامپ در واقع پاســخی به ســخنان 
دقیق و بجــای دکتر روحانی بود. ســخنان دکتر 
روحانی قبل از هر چیزی، هشــدار به عربستان و 
اسرائیل است و به نظرم بهترین کار را کرد و بعدها 
آثار مثبت این نوع حــرف زدن با قلدرهای جهان 
را قطعا خواهیم دید. تیــم فوتبال ایران در مقابل 
اســپانیا دفاع کرد و کنار آمد و گل خــورد، اما در 
مقابل پرتغال هم دفاع کرد و هــم حمله و موفق 
شد تا مساوی کند. سیاســت نیز برخی مواقع نیاز 
به حمله و نشاندن طرف قلدر سر جای خود دارد و 

االن موقع حمله بود.

مسئوالن کشوری نمی خواهند در مورد قیمت 
ســکه و ارز کاری بکنند. اکنون کــه همه متخلفان 
دستگیر شــدند  و وزارتخانه ها هم که همگی تحت 
نظر قــرار گرفتند، پس علت ایــن گرانی های اخیر 

چیست ؟

آقای زیباکالم! واقعا ســوال اینه که شما چرا 
این قدر در مــورد غرب نــگاه متفاوتــی دارید؟ چه 
انتظاری دارید ؟ واقعا وقتی آنها ما را تهدید می کنند 
ما از چــه زبانی بــرای مواجهه با آنها باید اســتفاده 

کنیم؟
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گفتارها

ســرانجام بعد از مدت ها با مصوبه مجمع تشخیص 
مصلحت نظام مبنی بر جواز حضــور اقلیت های دینی در 
شوراهای شهر و روستا، ســپنتا نیکنام، شهروند زرتشتی 
ایران که حائز اکثریت آرا در انتخابات شــورای شــهر یزد 
 شــده بود، توانســت بر کرســی نمایندگی شــهرش تکیه 

بزند.
یک اتفاق کــه به تعبیــر برخی رســانه ها و محافل 
سیاســی حکایت از رفع یک بن بســت پرســروصدا بود. 
مساله ای که ماه ها فضای سیاسی کشــور را تحت تاثیر 
خود قرار داده بود . ماجرای ســپنتا نیکنــام از چند جهت 

قابل بررســی و تامل اســت.حتما اولین سوال این است 
که چرا شــورای نگهبان با تصمیمی که در مورد این عضو 
شورای شهر اتخاذ کرد چنین ماجرای پربحثی را کلید زد. 
توجه به این مســاله و واکاوی آن بسیار مهم است چرا که 
در مدتی که گذشت گروه های اپوزیسیون مطالب تخریبی 
فراوانی علیه شورای نگهبان مطرح کردند در داخل کشور 
 نیز به جهت عدم شفاف سازی در این مورد ابهامات فراوانی 

نشر یافت.
از میــان مباحــث مطرح شــده توســط اعضــای 
شــورای نگهبان می   توان بــه مواردی که این شــورا با 
مستظهرشدن به آن چنین تصمیمی را اتخاذ کرد دست 
یافــت. واقعیت این اســت کــه اصل چهــارم قانون به 
فقهای شورای نگهبان این اختیار را داده است که کلیه 
قوانین و مقررات را با موازین اسالمی تطبیق داده و اگر 

بر اساس تشخیص فقهای این شــورا، یکی از بندهای 
جاری بر خالف موازین اســالمی باشــد و در جلسه نیز 
رای بیاورد، آن بند به عنوان خالف شرع اعالم خواهد 
شد. براساس تبصره قانون مربوط به شوراهای اسالمی 
کــه تصریــح دارد مکان هایی کــه اکثریــت جمعیت را 
مسلمانان تشــکیل می دهند، حضور افراد غیرمسلمان 
در شوراهای شهر خالف شرع است، موضوع مربوط به 
منتخب شورای شــهر یزد نیز در جلسه شورای بررسی و 
خالف شرع تشخیص داده شد و ابالغیه  آن به مجلس 
و به دولت ارجاع و اطالع داده شــد که متاســفانه آن را 

اجرا نکردند.
توجه به یک نکته دیگر نیز بااهمیت است و آن اینکه 
این اختیار را قانون اساسی به فقهای شورای نگهبان اعطا 
کرده اســت که هرگاه در مواردی تشخیص شان برخالف 
قانون بود می توانند از نظر و تشخیص اولیه خود بازگردند. 
فقهای شورای نگهبان در مصوبه ســال ۷۵ این موضوع 
را خالف شرع تشخیص ندادند اما در بحث و بررسی این 
مصوبه این فقها رای آوری اقلیت های دینی در حوزه های 
اکثریت مسلمان را خالف شرع تشخیص دادند. البته اگر 
در حوزه ها و شــهرهایی که اکثریت جمعیت همان اقلیت 

قدرت مصلحت 
رای مثبت به حضور سپنتا در شورای شهر چه معنایی داشت؟

مصطفی بیگلری 

روزنامه نگار 
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 اقلیت های مذهبی در قانون اساســی ایران مورد توجه 
جدی قرار گرفته اند. مساله ای که مجلسی ها و بسیاری از 
فعالین دو طیف اصالح طلب و اصولگرا آن را فهم و بر آن 
پافشاری کردند و اتحادی تاکتیکی بین شان برقرار شد. 
اکنون و بعد از کش و قوس های فراوان عضو زرتشــتی 
شورای شهر یزد به جایگاه حقیقی اش دست یافت و با 
این تصمیم مثبت یکی از مسائل دولت در قبال اقلیت ها 

به اتمام رسید

دینی باشد، از نظر فقها خالف شرع نیست و تنها در جایی 
خالف شرع بودن این مساله صدق می کند که مسلمان ها 

در اکثریت باشند.
این موارد نشان می   دهد که شــورای نگهبان دقیقا 
بر اساس موارد مشــخص شــده در قانون اساسی عمل 

کرده است. 
از نگاهی دیگر اما می   توان به ماجرا این گونه توجه 
کرد  که ماجرای ســپنتا نیکنام داســتان تقابــل دو نگاه 
نســبت به اقلیت های مذهبــی در ارکان تصمیم گیری و 
تصمیم سازی در کشور اســت. نگاه اول قائل به رعایت 
حقوق اقلیت هــا مطابق با نــص صریح قانون اساســی 
اســت و نگاه دوم این طور بــه نظر می آید که تفســیری 
کمابیش بســته از قانون دارد و چناچه فرصتی به دســت 
آورد، در تقابــل با ایــن نوع پلورالیســم از تمــام توانش 

استفاده می کند.

  ظرفیت های قانون اساسی 
حل مساله ســپنتا نیکنام یک پیام به همراه داشت. 
اینکه می   تــوان در چارچوب قانون اساســی مشــکالت 
بزرگ را نیز حل کرد. این موضوع نشــان دهنده اجرای مّر 

قانون در نظام جمهوری اســالمی و توجه به رأی اکثریت 
افــراد و از طرفی رعایت مصالح و منافع کشــور از ســوی 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام اســت. همین جاســت 
 که می   توان به کامل بودن ســاختارهای قانون اساســی

 استناد کرد. 
هرچند موضوع حضور سپنتا نیکنام در شورای شهر، 

به نظر یک مســاله حقوقی معمولی اســت که در مجرای 
قانونی خود به نتیجه رسیده، اما برخورد رسانه های بیگانه 
با این موضوع، به همین سادگی نبود. آنها تا توانستند در 

این مساله شیطنت کردند.
نکته دیگر اینکــه اقلیت های مذهبــی در قانون 
اساســی ایران مــورد توجــه جــدی قــرار گرفته اند. 
مساله ای که مجلسی ها و بســیاری از فعالین دو طیف 
اصالح طلب و اصولگــرا آن را فهم و بر آن پافشــاری 
کردند و اتحادی تاکتیکی بین شان برقرار شد. اکنون 
و بعد از کش و قوس های فراوان عضو زرتشتی شورای 
شــهر یزد به جایگاه حقیقی اش دســت یافــت و با این 
تصمیم مثبت یکی از مســائل دولت  در قبال اقلیت ها 

به اتمام رسید.
اگر اجماع ملــی و مطالبات ملی تبدیــل به عزم و 
اراده ملی شود و در مسیری شــفاف و همراه با مسالمت 
و دوراندیشــی و حــزم در مجــاری کــه قانون اساســی 
پیش بینــی کــرده اســت، جریــان یابــد می تــوان 
بــه نتیجه بخــش بــودن حرکت هــای اصالح جویانــه 
 و مبــارزه قانونــی بــا بدعت هــا و کجروی هــا همــواره 

امیدوار بود.
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نگرانی  مشترک 
چگونه ترامپ و پوتین ناتو را هدف قرار می دهند؟

طی روزهــای اخیــر، تحلیلگــران غربــی از ابعاد 
مختلفی تنش ها و چالش های موجود  میان اعضای ناتو 
را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می دهند. اکثر اعضای ناتو 
را کشورهای اروپایی تشــکیل می دهند؛ کشورهایی که 
به ســبب موضوعاتی مانند وضع تعرفه هــای گمرکی بر 
فوالد و آلومینیوم وارداتی خود و همچنین خروج ترامپ 
از توافق هسته ای، نسبت به رفتار کاخ سفید خشمگین 
هستند. با این حال برخی رســانه های غربی معتقدند که 
مناســبات  امنیتی ایاالت متحده آمریکا و اتحادیه اروپا 
همچنان به قوت خود باقی است؛ مناسباتی که در بطن 
پیمان آتالنتیک شــمالی معنا و مفهــوم عینی تری پیدا 
می کند. نگرانی ســران اروپایــی از دیدار اخیــر پوتین 
و ترامــپ با یکدیگــر و احتمال بــروز معامــالت  امنیتی 
میان دو رئیس جمهور آمریکا و روســیه موضوع دیگری 
اســت که در این خصوص مورد توجه قرار گرفته است. 
»پولیتیکــو« در مطلبی به قلم »توماس واالســک« به 
بررسی مناســبات موجود میان آمریکا، روسیه و اعضای 

اروپایی ناتو پرداخته است.
مقامات ناتو طی شــش ماه گذشته، فرصت زیادی 
را صــرف برگزاری اجــالس اخیر کــرده بودنــد. با این 
حال اعضای ناتو نســبت به رفتــار رئیس  جمهور ایاالت 
متحده آمریکا کماکان واهمه دارند. آنها نسبت به اینکه 
دستاوردها و پیشرفت های صورت گرفته در تامین  امنیت 
اروپا )در ذیل پیمان ناتــو(، در جریان دیدارهای دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور ایــاالت متحده آمریکا و والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهور روسیه از بین برود )یا مورد معامله 

قرار گیرد ( نگران هستند. 
واقعیــت  امر این اســت کــه تاکنون هســته دفاع 
متمرکــز کشــورهای غربــی عضــو ناتــو تا حــد زیادی 
مستحکم شــده است. اگرچه مناســبات ایاالت متحده 
آمریکا و اروپا متعاقب موضوعاتی مانند تغییرات اقلیمی 

و موضوعات تجاری و خروج ترامپ از توافق هســته ای 
با ایران تا حدودی متشنج شده اســت  اما نباید فراموش 
کرد که دولت ترامــپ به صورت تقریبــی دو برابر میزان 
بودجه ای کــه اوباما برای هزینه حضــور نظامی ایاالت 
متحده آمریکا صرف کرده بود را به این مساله اختصاص 
داده  موضوعی که بســیاری از مخاطبان را شــگفت زده 
کرده اســت. در حال حاضر تقریبا  هزار نیــروی نظامی 
آمریکایــی با لباس های یکدســت در کشــور لهســتان 

حضور دارند. 
برای تأمیــن هزینه حضور نظامی ایــاالت متحده 
در اروپــا، غالبا بســیاری را در سراســر اقیانوس اطلس 
شــگفت زده کرد. در حال حاضر تقریبا  هــزار آمریکایی 
در لباس یکســان در لهستان مستقر هســتند. همچنین 
رویکرد تقابلی اعضای پیمان آتالنتیک شمالی  با روسیه 
به قوت خود باقی اســت. با این حــال همه چیز به خوبی 
پیش نمی رود. مقامات آمریکایی  در  یک دهه گذشــته 
هشــدار داده اند که کشــورهای اروپایی عضــو ناتو باید 
هزینه های دفاع از خود  را ذیل پیمان آتالنتیک شــمالی 
افزایــش دهند. هم اکنــون در ازای هر یــک دالری که 
اعضــای اروپای پیمــان آتالنتیک شــمالی و کانادا )به 
عنوان دیگر عضو ناتو( صــرف می کنند، ایاالت متحده 
آمریکا 3 دالر در این مجموعه صرف می کند. به عبارت 
بهتر، آمریکا ســه برابر دیگر اعضای ناتــو، بودجه خود 
را صرف تقویــت پیمان هــای دفاعی و نظامــی در این 
مجموعه می کند. بی دلیل نبود که در سال 2011 رابرت 
گیتس، وزیر دفاع سابق ایاالت متحده آمریکا نسبت به 

آینده و سرنوشت پیمان آتالنتیک شمالی هشدار داد. 
به گفته موسســه بین المللی مطالعات استراتژیک 
در لنــدن، اروپــا در حــال حاضــر منطقه ای اســت که 
ســریع ترین رشــد هزینه های دفاعی )رشــد واقعی( را  
تجربه می کند. کشــورهای اروپای مرکزی و شــمالی به 
طور خاص  روســیه را تهدیدی برای  امنیت خود قلمداد 
می کنند. ازاین رو آنها بودجه نظامی و دفاعی را نسبت به 
سال گذشته، حدود 40 درصد افزایش داده اند. از سوی 
دیگر، همان گونه که در سال 2014 میالدی توافق شده 
اســت، اعضای ناتو باید 2 درصد تولید ناخالص داخلی 

خود را به هزینه های نظامی در این مجموعه اختصاص 
دهند. با این حال دولت های عضو ناتو به این وعده خود 
عمل نکرده انــد. باید این حقیقــت را مدنظر قرار داد که 
چنین تعهداتی )تعهدات  امنیتی و نظامی(، از تعهداتی 
که در حوزه های اقلیمی و توســعه ای داده می شود، از 

ا همیت و جایگاه باالتری برخوردار هستند. 
شــواهد نشــان داده اســت که معاملــه )مذاکره( 
پوتین و ترامپ بیشــتر روی کنترل تسلیحات هسته ای، 
عدم دخالــت در انتخابــات آمریــکا و موضوعات جاری 
در منطقــه خاورمیانه متمرکز بوده اســت. بــا این حال، 
رئیس جمهــور ایاالت متحده آمریــکا بارها عنوان کرده 
اســت که وی همــه اعضــای اتحادیه اروپــا )خصوصا 
اعضای اروپایی ناتو( را ســرباری برای کشــورش یعنی 
آمریکا می داند. این موضعی است که ترامپ به صورتی 
ثابت داشته است و احتمال معامله و بحث )با روس ها( 
در خصوص هزینه های دفاعی ناتو را افزایش می دهد. 
در این صــورت، اروپــا در وضعیتی باخــت- باخت قرار 

خواهد گرفت. 
دولــت لهســتان کــه در این میــان مضطــرب به 
نظر می رســد، یــک پیشــنهاد جالب ارائه داده اســت: 
اینکه عالوه بــر اختصاص دو درصــد هزینه های تولید 
ناخالص داخلی خود،  مبلغ 2 میلیارد دالر برای پرداخت 
هزینه هــای ایســتادن نیروهــای آمریکایــی در خاک 
لهســتان  هزینه کند. در واقع، آنها میــز مذاکرات را در 
دیدار با  رئیس جمهور ایاالت متحده تغییر داده اند و پول 
هنگفتی صرف کرده اند تا  تعهــد ترامپ را در قبال ثبات 

اروپا مورد آزمون قرار دهند. 
از ایــن رو نگرانی هــای موجــود میــان بازیگران 
اروپایــی در قبال دیــدار والدیمیر پوتیــن، رئیس جمهو 
روســیه و ترامــپ کامــال منطقــی بــه نظــر می رســد.  
پایتخت های اروپایی به طور قابل توجهی در مورد  امکان 
کاهش فعالیت هــای نظامی ایاالت متحــده و احتماال 
تعداد نیروهای نظامی در اروپا نگران هســتند، اقدامی 
که می تواند در قالب یک معاملعه میان روســای جمهور 
آمریکا و روســیه صورت گیــرد. نباید فرامــوش کرد که 
ترامپ در قبال شبه جزیره کره نیز چنین اقدامی را صورت 
داده است. وی پس از نشســت خود با رهبر کره شمالی 
اعالم کرد کــه نیروهای خود را از شــبه جزیره کره خارج 
خواهد کرد. بنابراین، مشــابه همین رویکــرد می تواند 
در جریان مذاکــرات پوتین و ترامــپ در آینده رخ دهد؛  
مســاله ای که دغدغه  های جمعی و امنیتی سران ناتو را 

به طورر طبیعی افزایش داده است. 

حسین یاری

مترجم

ترجمه
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هشدار انقالبی 
ایران چگونه می تواند مقابل تهدید ها ایستادگی کند؟

حســن روحانی، رئیس جمهور کشــورمان بار دیگر 
خطاب به مقامات  آمریکایی و خصوصا  رئیس جمهور این 
کشور در خصوص ماجراجویی در قبال ایران هشدار داده 
است. آنچه در این میان مورد توجه بسیاری از رسانه های 
دنیا قرار گرفته ، یکی اشاره دوباره روحانی به »تنگه هرمز« 
و دیگری پیــام قاطعانه و صریح رئیس جمهور کشــورمان 
خطاب به دونالد ترامپ بوده اســت. رئیس جمهور با طرح 
این ســوال از مقامات  آمریکایی که »به ملت ایران اعالم 
جنگ می کنیــد و دم از حمایــت می زنیــد؟« تاکید کرد: 
»بدانید ملت ایران آقاست و هرگز نوکر کسی نخواهد شد.«

رئیس قوه مجریه در بخشی دیگر از سخنان خود بار 
دیگر به تهدیدهای  آمریکا برای به صفر رساندن صادرات 
نفت ایران واکنش نشان داد و با تاکید بر اینکه »تنگه های 
زیادی داریم؛ تنگه هرمز فقط یکی از آنهاست« خطاب به 
رئیس جمهوری  آمریکا گفت: »آقای ترامپ! ما مرد شرف 
و ضامن  امنیت آبراه منطقه در طول تاریخ هستیم؛ با دم شیر 

بازی نکن، پشیمان کننده است.«
در خصوص ایــن اظهــارات نکاتی وجــود دارد که 

نمی توان به سادگی از کنار آنها گذشت:
نخست اینکه به لحاظ حقوقی، جمهوری اسالمی 
ایران حــق جلوگیری از عبــور و مرور کشــتی ها از تنگه 

هرمــز را دارد. به عبــارت بهتر، یکــی از ترس هایی که 
ایاالت متحــده  آمریــکا و متحــدان آن دارنــد، قدرت 
اســتیالی جمهوری اســالمی ایران بر تنگــه هرمز )به 
لحاظ حقوقی( است. صورت بندی حقوقی این موضوع 
چندان دشوار به نظر نمی رســد. منطقه تنگه هرمز جز و 
آب های ســرزمینی ایران و عمان اســت و هیــچ منطقه  
دریای آزاد در آن وجــود ندارد.  در ایــن خصوص الزم 
اســت نیم نگاهی به حقــوق بین الملل دریاهــا و اصل 
عبور بی ضرر )بــه عنوان اصلی که مــورد پذیرش ایران 
اســت( داشــته باشــیم. حقوق بین الملل دریاها برای 
عبور از تنگه های بین المللــی دو حالت عبور »بی ضرر« 
)کنوانسیون 19۵8 ژنو( و عبور »ترانزیت« )کنوانسیون 
1982 مونته گوبه( را به رســمیت شــناخته است. طبق 
کنوانســیون »عبور بی ضرر«، سایر کشــورها حق دارند 
از آن عبور کنند، به شــرطی که عبور آنهــا ضرری برای 
کشــورها نداشــته باشــد.  اما طبق کنوانســیون »عبور 
ترانزیت«، عبور و مرور همه کشــورها آزاد است. ایران 
عضو این کنوانسیون نیســت و بر اساس عرف موجود، 
نظام حقوقی حاکم بر تنگه هرمز، نظام »عبور بی ضرر« 
اســت، پس از لحاظ حقوقی، ایران قادر و مجاز اســت 
مانع عبور کشتی های دیگر کشورها از تنگه هرمز شود. 
به عبارت بهتــر، در این معادله، اصل عبــور ترانزیت به 
رسمیت شناخته نمی شود، بلکه اصل عبور بی ضرر است 
که می توانــد مبنا و معیار قرار گیرد. جمهوری اســالمی 
ایران بارها عنوان کرده اســت که در صورت عدم صدور 

نفت ایران به بازارهای جهانی، دیگر کشورهای منطقه 
)مخصوصا هم پیمانان  آمریکا مانند عربستان سعودی( 
نیــز نمی توانند نفت خــود را به بازارهــای جهانی صادر 
کنند. ایــن یک واکنــش قاطعانه در مقابــل کنش های 
غیر حقوقی و عهد شــکنی های ایــاالت متحده  آمریکا و 
متحدان آن در قبال توافق هســته ای با ایران محسوب 

می شود. 
نکتــه دوم، بــه موقعیــت خــاص تنگــه هرمــز و 
ویژگی های خاص آن بازمی گــردد. ویژگی های خاصی 
که دشمنان جمهوری اسالمی ایران نیز نسبت به آن آگاه 
هســتند. تنگه هرمز، پرترددترین تنگه دنیا به طول 1۵8 
کیلومتر و عرض ۵6 تــا 180 کیلومتر اســت. حدود 20 
میلیون بشــکه نفت در روز از این تنگه ترانزیت می شــود 
و بــه عبارتی 40 درصــد صادرات نفت از شــرق آســیا تا 
غرب  آمریکا وابســته به این تنگه است و 68 درصد ذخایر 
شناخته شده نفت و گاز دنیا در حوزه مرتبط با این تنگه یعنی 
خلیج فارس قرار دارد . تا کنون بارها اعالم شده است که 
اگر در تنگه هرمز شرایط غیر طبیعی )جنگی یا هر شرایط 
غیر طبیعی دیگر( به وجود آید، شــاهد افزایش تصاعدی 
قیمت نفت خواهیم بود. این موضوع می تواند بزرگ ترین 
نوســانات ممکن را در بازار نفت و انرژی بــه وجود آورد و 
اقتصاد دنیا را تحت تاثیر خود قرار دهد. اخیرا شبکه راشا 
تودی به بررســی آثار و تبعات بسته شــدن تنگه هرمز بر 

اقتصاد جهانی پرداخته است. 
والدیمیر رویانکوفســکی، تحلیلگر سرمایه گذاری 
موسســه »گلوبال اف ایکس« در این خصوص به راشــا 
تودی گفته اســت: »حداقل ظرفیت حمــل و نقل اعالم 
شــده تنگه هرمز روزانه حدود 14 تانکر معادل 1۷ میلیون 
بشکه نفت یا حدود نیمی از صادرات نفت خام جهان است 
که اگر متوقف شــود، قانون عرضه و تقاضا قیمت ها را به 
دو برابر و تا بشکه ای 160 دالر می رساند.  اگر این گذرگاه 
آبی یک یا دو ماه بســته شــود،  امــکان دارد تاجران نفتی 
نگران شوند و تمامی قراردادهای آتی موجود را خریداری 
کنند که قیمت ها را به بیش از بشکه ای 2۵0 دالر افزایش 

می دهد.«
نکته ســوم، به واهمه خاص مقامــات  آمریکایی از 
عملی شدن موضوع بسته شــدن تنگه هرمز باز می گردد. 
واقعیت  امر این اســت که دونالد ترامــپ، رئیس جمهور 
ایاالت متحده  آمریــکا ضمن خروج از توافق هســته ای 
با ایــران و بر هــم زدن برجــام، تهدیــد کرده اســت که 
ســخت ترین تحریم ها را علیه ملت ایران اعمال خواهد 
کرد. بدیهی است که چنین اقدامی از سوی رئیس جمهور 
آمریکا از  طرف ایران بی پاســخ نخواهد ماند. تنگه هرمز 
یکی از مکان ها و موقعیت  هایی است که می توان پاسخ 
کارشکنی و تهدید ایاالت متحده را در آن داد. بسیاری از 
تحلیلگران و کارشناسان مســائل بین الملل متفق القول 
هستند که دونالد ترامپ هرگز تصور طرح چنین مساله ای 
را از سوی ایران نداشته اســت. نوع مواجهه اخیر ترامپ 
با سخنان حســن روحانی، رئیس جمهور کشــورمان نیز 
مورد خشــم و عصبانیت )تــوام با شــوک( رئیس جمهور 
آمریکا می باشــد. از ایــن رو به نظــر می رســد در مقابل 
اقدامات و کنش هایی که ایاالت متحده علیه کشورمان 
و برخالف قوانین بین المللی صورت داده است، هشداری  
به نام »بسته شــدن تنگه هرمــز«، باید همچنان بر ســر  
آمریکا پایدار باقی بماند؛ هشــداری  کــه در حال حاضر 
حالت و وضعیتی بالقوه دارد  امــا می تواند تحت تاثیر هر 
گونه حماقت اقتصادی و سیاســی ایــاالت متحده علیه 
کشورمان از این وضعیت خارج شده و حالتی بالفعل پیدا 
کند. در این صــورت، دونالد ترامپ بــا بزرگ ترین و البته 
غیرقابل حل ترین بحران ممکن از زمــان حضور خود در 

کاخ سفید مواجه خواهد شد. 

مصطفی محمدزاده 

روزنامه نگار 

یادداشت
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جهنم جالدها
منافقین چگونه در عملیات مرصاد شکست خوردند؟

تاریــخ معاصــر ایــران روایــت پرفــراز و نشــیب 
از رخدادهــای قابل عبرت بــرای افکار عمومی اســت. 
تکاپو برای تصویرســازی واقعیت از رخدادهای پیشــین 
اصلی تریــن کارویــژه پژوهش هــای تاریخــی اســت. 
کنشگران عرصه سیاست متناسب با راهبردهای اعمالی 
درصددند که منازعات، مناســبات و تحوالت پیشــین را 
متناســب با رویکرد اعمالی مورد نظر خود بازنمایی کنند. 
در چند سال گذشته تالش های جدی برای ترمیم تصویر 
ســازمان جنایتکار منافقین صورت گرفته اســت. روایت 
اقدامات جنایت آمیز ســازمان منافقین، لیســت آکنده از 
ترور افراد بی گناه و خیانت به وطن است. پس از پیروزی 
انقالب اسالمی، ســازمان منافقین فضای کشور را برای 
موج ســواری بر مطالبــات آزادی خواهانــه جامعه ایرانی 
مناسب دید؛ آنان در میان افکارعمومی گروهک کوچک 
و ناشناخته ای  بودند که بخش اندکی از اقدامات مسلحانه 
علیه رژیم پهلوی را صــورت می دادند. جامعــه ایرانی با 
این ســبک از مبارزه همدلی و همراهی نداشت. اعضای 
سازمان دارای کادری حدود 1۵0تا2۵0 نفر بودند؛ آنان با 
این استعداد نفری خود را گروه »پیشتاز« نسبت به دیگر 
گروه ها بــرای تالش معطــوف به پیروزی مــردم بر رژیم 
پهلوی می دانستند و راهبرد »دستیابی به قدرت سیاسی« 
را در دســتور کار قراردادند. احیــای کادر مرکزی جدید، 
گسترش تشکیالت، جذب و سازماندهی نیرو و راه اندازی 
تشکیالت مخفی از اقدامات اولیه و هدفدار آنان بود)1(. 
پس از ناکامی های متوالی ســازمان منافقین نســبت به 
کســب و ارتقای جایگاه قدرت در ســاختار سیاسی جدید 
تهدید به »لبنانیزه« کردن ایران آغاز شد و در همین راستا 
آموزش های اقدامات خشــونت آمیز با سالح های سرد و 
گرم به میلیشیا و شاخه نظامی سازمان داده شد و از سوی 
دیگر ســازمان منافقین با نزدیکی بــه بنی صدر خواهان 
ربایــش نیــروی اجتماعی حامــی وی بــرای کنش های 
براندازانه آتی بود. مســعود رجوی در راستای بسترسازی 
برای »لبنانیزه« کردن ایران در تجمع هواداران سازمان 
منافقین اظهار کرد: »یک عده می خواهند ایران را ترکیه 
بکنند. ولی ایران که ترکیه بشــو نیســت. لبنــان خواهد 
شد... ما خواستار تروریسم نیستیم؛ اما نمیشود که انکار 
کرد. تروریسم، واکنشهای اجتناب ناپذیری دارد که در آن 
صورت، عین لبنان، نه قدرتی برای دولت خواهد گذاشت 

و نه برای مجلس.«)2( 
او اســتراتژی تروریســم را به مثابه اقدام راهبردی 
برای سازمان منافقین دانست و با اطالعیه هموطن کشی 

شماره 2۵، اقدامات تروریستی آغاز شد.
پس از شکست شــورش خیابانی 30 خرداد 1360، 
اســتراتژی براندازی بــه روش »تنه زدن« بــا »ضربه به 
حاکمیــت« مدنظر ســازمان تروریســتی منافقیــن قرار 
گرفــت. فاجعه انفجــار در دفتر مرکزی حــزب جمهوری 
اسالمی اولین گام آنان بود. مسعود رجوی در جمع بندی 
یکســاله ســازمان منافقین درنبرد با مــردم، اولین مرحله 
شورش مسلحانه را حذف »ســران سیاسی« نظام با تعبیر 
»شاه مهره ها« دانست تا از این طریق »بی آینده سازی« و 

»سلب ثابت« نظام را ایجاد کند. پس از ناکامی »شورش 
خیابانی« و »اســتراتژی ضربهای« ابتدا تحلیل سازمان 
این بود که »نوک هــرم حاکمیت« ضربه خورده اســت و 
حال باید با ضربههای پیاپی به بدنه این هرم، جلوی ترمیم 
ضربههای ۷ تیر و 8 شهریور را گرفت و پس از آن خط ترور 
مردم آغاز شــد. برای آنان آتش زدن سیده فاطمه طالقانی 
کودک سه ســاله ماهشهری و به شــهادت رساندن عباس 
عفتروش کفاش، طالب طاهری پاسدار و خفه کردن میترا 
کمایی دانش آموز تفاوتی نداشــت. ایرانیان دشمن آنان 
بودند. ضربه 19 بهمن 1360 و کشــف خانه تیمی موسی 
خیابانی و اشــرف رجــوی و هالکت آنان به همــراه تعداد 
زیادی از کادرهای سازمان، ضربه 12 اردیبهشت 1361 و 
ضربه به بخش اجتماعی و هالکت ضابطی –هدایتکننده 
جریان 30 خــرداد 1360- بــا تعــدادی از کادرهای مؤثر 
سازمان، ضربه 19 اردیبهشت 1362 و هالکت باقیمانده 
بخش اجتماعی و پس از آن ضربه مردادماه همان ســال 
شاکله اصلی منافقین در کشور را متالشی کرد. پس از آن 
سازمان منافقین به عنوان ســتون پنجم و نظامیان مزدور 
رژیم بعث بــا رزمندگان ایرانــی برای اشــغال خاک وطن 
می جنگیدند. در 30 مــرداد 136۷، 138 نفر از نمایندگان 
کنگره آمریــکا و چهارده ســناتور طی نامــه  ای خطاب به 
»جورج شولتز« وزیر خارجه وقت آمریکا، از وی درخواست 
کردند تا به رشــد آنچه جنبش های مقاومت ملی در ایران 
می خوانند، توجه کند. در این نامه به صراحت به پتانسیل 
تهاجمی سازمان مجاهدین خلق اشاره شده بود. یک هفته 
پس از انتشار نامه، تجمعی در حمایت از سازمان منافقین در 
مقابل ساختمان کنگره آمریکا برگزار شد. مروین دایملی)3( 
نماینده ایالت اوهایو در این تجمع اظهار داشــت: »نباید 
دست از تالش کشــید. مطمئن باشــید که با کمی صبر و 
تالش بیشــتر، به زودی از مهــران به تهــران رژه خواهید 
رفت.« و این چراغ ســبز آمریکا، مقدمه اقدام خیانت آمیز 

دیگر سازمان منافقین بود.

  تحلیل درون تشکیالتی منافقین
پس از پذیــرش قطعنامــه ۵98 از ســوی جمهوری 
اسالمی ایران، رژیم بعث با تحلیل گسترش دامنه ناامیدی 

در بدنه رزمندگان ایرانی در 31 تیر 136۷ حمالت گسترده 
را در مرزهای استان خوزستان آغاز کرد و به سمت خرمشهر 
و اهواز پیشروی نمود، هرچند با مقاومت نیروهای مردمی 
در ســوم مرداد 136۷ مجبور به عقب نشینی از جبهه های 

جنوبی و میانی کرد.)4( 
پس از آن نوبت به نقش آفرینی ســازمان مجاهدین 
خلق بود؛ در برنامه ریزی عملیات فــروغ جاویدان حرکت 
از قرارگاه اشرف ســاعت 1۵، ســوم مرداد درج شده بود، 
به طوری که در ســاعت 14 چهار مرداد بــه تهران خواهند 
برسند)۵(.  چنین تصمیم غیرعقالنی از منظر نظامی چگونه 
در روند تحلیلی ســازمان منافقین قرار گرفته بود؟ پاسخ به 
این پرسش به دو سطح تحلیلی وضعیت جمهوری اسالمی 
و شرایط درونی تشــکیالتی بازمی گردد. پیش از تکاپوی 
ســازمان منافقین برای تجمع نیروهای هوادار در تحلیل 
درون گروهی خود امکان موافقت جمهوری اسالمی ایران 
با قطعنامه را غیرممکن دانسته و به صراحت اعالم می کردند 
که تنها در صورتی جمهوری اســالمی قطعنامه را خواهد 
پذیرفت که به لحاظ سیاسی-نظامی و اقتصادی به بن بست 
کامل برســد. به عقیده آنان، این اقدام به منزله فروپاشی 
نظام خواهد بود)6(. این وضعیت بن بست از منظر سازمان 
منافقین اتکا به وجود نارضایتــی فراگیر مردم از حاکمیت 
به خاطر فرسایشی شــدن جنگ، هراس از دخالت آمریکا 
با حمله به پایانه های نفتی و هواپیمای مسافربری ایرباس 
و شرایط نامناســب اقتصادی بود. از سوی دیگر چگونگی 
ادامه حیات سیاسی آن پس از قطع نامه ۵98 در هاله ای از 
ابهام بود؛ آنان برای حفظ جایگاه نظامی-سیاسی خود در 

میان حزب بعث و آمریکا نیازمند اقدام جدی بودند.

  مرصاد؛ جهنم جالدها
نیروهــای ســازمان منافقین کــه شــامل نیروهای 
آموزش دیده حاضر در پادگان اشرف، هواداران فراخوانده 
شــده از اروپا و آمریکا و تعداد معدودی از اســیران ایرانی 
بودند؛ پس از شــروع عملیــات در ســاعت 4 بعدازظهر از 
مرزهــای بین المللی عبور کردنــد و در اقدامی خیانت آمیز 
وطن نیاکان خود را به صورت موقت اشغال کردند. از آنجا 
که رژیم بعث تجاوز خود را تا شهرهای قصرشیرین و سرپل 
ذهاب گسترش داده بود، نیروهای سازمان بدون درگیری و 
عبور از خط وارد شهرهای قصرشیرین و سرپل ذهاب شده 
و پس از عبور از کرند به سمت اســالم آباد پیشروی کردند 
و حدود ساعت 9/30 شب به اسالم آباد رســیدند و شهر را 
تصرف کردند. پس از آغاز عملیات، تشکیالت منافقین در 
زندان شورش های متعدی را آغاز کردند. سازمان منافقین 

مسعود رستگارنیا

روزنامه نگار 

یادداشت
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به تشــکیالت درون زندان ها اطالع داده بود که به زودی 
نظام جمهوری اسالمی سرنگون خواهد شد.)۷(  

پس از سرعت باالی اولیه نیروهای نظامی سازمان 
منافقین، رزمندگان اســالم مانع پیشــروی آنان به سمت 
کرمانشاه شدند و سرانجام در تنگه چهارزبر شکست سختی 
خوردند. براساس اسناد اعالمی ســازمان منافقین 1304 
نفر به هالکت رسیدند و در میان کشته شــدگان 16 نفر از 
مرکزیت ســازمان بودند. حجم ضربه به بدنه ســازمان ۵0 
تا 60 درصد بود و به کادر مرکزی ســازمان حدود 30 درصد 

ضربه وارد شد.)8(

  فاشیسم فرقه ای رجوی
اصلی تریــن پیامد شکســت منافقین بــر حیات این 
تشکیالت تروریستی تســریع روند فرقه ای شدن سازمان 
بود. رویدادهایی مانند انقالب ایدئولوژیک مریم و طالق 
اجباری سازمان تروریســتی منافقین را به فرقه غیرانسانی 
بدل ساخت. حرکت تنزلی سازمان منافقین از گروه سیاسی 
مبارز با رژیم پهلوی به فرقه ای با مناســک غیرانسانی تنها 
با رهبری مســعود رجوی امکان پذیر بود. مســعود رجوی 
پس از هالکت موســی خیابانی، جدایی پرویز یعقوبی)9( و 
تصفیه درونی علی زرکــش)10( در عملیات فروغ جاویدان، 
به استیالی تمام عیار در سازمان منافقین رسید و پس از آن 

شاهد فاشیسم فرقه ای رجوی هستیم.

  تکرار مرصاد 
»آلترناتیو مناسب برای نظام والیت فقیه«؛ این گزاره 
اعالمی از سوی سازمان منافقین و حامیان خارج آنان پس 
از قدرت گیری طیف حامی منافقین در دولت آمریکا نظیر 
افرادی مانند جان بولتون و جولیانی بارها تکرار شده است. 
این گزاره دارای عقبه تاریخی اســت؛ آنــان در دو مقطع 
زمانی 30 خرداد 1360 و 3 مــرداد 136۷ با چنین گزاره ای 
به همگرایی نیروهای حامی پرداختنــد ولی به دلیل درک 
نادرست از وضعیت کشور و مناســبات حاکم میان مردم و 
حاکمیت شکســت تمام عیاری خوردند. در شرایط حاضر 
آنان فاقد قدرت میدانی اثرگذار همانند دهه 60 هســتند، 
هرچند خــوی جالدی آنــان در قبال جامعه ایرانی بیشــتر 
شده است و از کالبد انسانی خارج شده اند اما قدرت کانون 
شورشــی منحصر به چند عکس دو، ســه نفــره به صورت 
پنهانی با چهره پوشیده است. آنان به خوبی آگاه هستند که 
هرگونه اقدام نظامی دشــمنان جمهوری اسالمی به مثابه 

تکرار مرصاد دیگر است.
منابع/ در دفتر نشریه  موجود است

 تحرکات ایذایی
اسرائیل جرأت حمله به مواضع ایران و حزب الله در سوریه را ندارد

در پی سلسله حمالت پراکنده هوایی و موشکی 
چند ماه گذشته اسرائیل به نقاطی در سوریه، نیروهای 
نظامــی این رژیــم، در چنــد روز اخیر نیــز تحرکات و 
مداخالت تــازه ای را در خاک ســوریه صــورت داده و 
عالوه بر آن، مقامات سیاسی این رژیم در عرصه های 
سیاسی و تبلیغاتی، به اقدامات جدیدی با هدف تغییر 
شرایط نظامی در ســوریه مبادرت کرده اند؛ چنان که 
شلیک موشــک پاتریوت به جنگنده سوخوی سوریه 
در منطقه مرزی جوالن، گلوله باران ارتش ســوریه در 
منطقه قنیطره، انتقال واحدهایی از کاله ســفیدهای 
مستقر در ســوریه به خاک اردن و سرانجام مذاکره با 
طرف های خارجی از جمله روسیه به منظور اعمال فشار 
بر ایران و حزب الله، از جمله اقدامات شتاب زده رژیم 
صهیونیستی طی چند روز اخیر بوده است؛ اقداماتی 
که البته، تمامی آنها یک علت مشخص دارند و به رغم 
ظواهر موجود، از انفعال، نگرانی و دغدغه خاطرهای 

جدی مقامات تل آویو حکایت می کنند.
همه کســانی کــه از موقعیــت بســیار راهبردی 
منطقه اشغالی جوالن اطالع دارند و از موفقیت بسیار 
ارزشــمند ارتش ســوریه در ســیطره بــر بلندی های 
مشــرف به این منطقه اشــغالی که در اصل متعلق به 
ســوریه اســت )این منطقــه در جنگ 1967 توســط 
اســرائیل اشــغال شــده( آگاهی یافته انــد، به خوبی 
می دانند که به چه علت مقامات رژیم صهیونیستی در 
روزهای اخیر از خود ناشــکیبایی نشان می دهند و در 
واکنش به موفقیت سوریه در قلع وقمع گروهک های 
تروریســتی مســتقر در نزدیکی مرزهای جــوالن، به 
هر اقدام عجوالنه ای متوســل می شوند. آنچه مسلم 
است، شکست مفتضحانه گروهک های تروریستی 
تکفیرِی مستقر در این منطقه و سپس استقرار ارتش 
سوریه در مرزهای شمالی فلسطین اشغالی، به معنی 
تحقق یکــی از کابوس های وحشــتناک ســرکردگان 
رژیم صهیونیستی است که علت اصلی آن را به حضور 

ایران و حزب الله لبنان نســبت می دهند و بدین جهت 
می کوشــند تا به صورت بسیار شــتابزده، زمینه های 
خروج این دو هم پیمان ســوریه را از خاک این کشور 
فراهم کنند. لذا ازاین رو اســت که همزمان با اقدامات 
مداخله جویانه با هدف ناامن کردن سوریه برای ایران و 
سوریه، تالش های دیپلماتیکی را نیز برای وادارکردن 
و ترغیب روسیه به خروج ایران صورت داده اند تا شاید 
از ادامه موفقیت های ارتش سوریه در مناطق هم مرز با 
فلسطین اشغالی جلوگیری کنند، کمااینکه تالش های 
مذبوحانه مقامات رژیم صهیونیســتی با هدف گرفتن 
تضمین های امنیتی بــرای منطقه جوالن نیز، از جمله 

این کوشش های انفعالی به شمار می آید. 
درخصوص مساله سوریه روشن است که توسل و 
دست یازی به این نوع تحرکات سیاسی و حتی اقدام به 
شلیک موشک پاتریوت به جنگنده سوخوی سوریه، به 
معنی آن است که طرح های توطئه آمیزی که در قالب 
ایجاد و تقویت گروهک های تروریستی در سوریه، طی 
7 سال گذشته به اجرا درآمد، اینک نه تنها به شکست 
کامل انجامیــده، بلکه به صورت ناخواســته موجبات 
تقویت بسیار چشمگیر ارتش سوریه را نیز فراهم کرده 
است. این در حالی اســت که حضور ایران و حزب الله 
در سوریه، نتایج بسیار بزرگ تری را هم در پی داشته و 
آن تغییر معادالت منطقه ای به سود کشورهای محور 
مقاومت و به زیان اسرائیل است؛ این همان شرایطی 
اســت که اهداف منطقه ای جمهوری اسالمی ایران را 
در ایجاد یک بازدارندگی بسیار مؤثر و منطقه ای محقق 
می کنــد و توانایی های رژیم صهیونیســتی و حامیان 
غربی اش را در تهدیدات نظامی علیه منطقه و به ویژه 

جمهوری اسالمی ایران به شدت کاهش می دهد. 
از این جهت در شرایط جدید، محافل صهیونیسم 
بین الملل، سیاست اعمال فشارهای بیشتر علیه ایران را 
به موازات اعمال تحریم های اقتصادی به اجرا گذاشته و 
در شرایطی که رژیم صهیونیستی توانایی و جرات حمله 
نظامی به مواضع ایران و حزب الله را در ســوریه ندارد، 
به تحرکات ایذایی، دیپلماتیک و بســیار انفعالی روی 
آورده است؛ تحرکاتی که مسلما آنها نیز نمی توانند رژیم 
صهیونیستی را از کابوس وحشتناکی که در آن گرفتار 

شده، رهایی  بخشند.

جعفر قنادباشی

کارشناس مسائل خاورمیانه

21 شماره 406   | مثلث  



سیاست

روحانی باید رئیس جمهور نظام بماند

روایت محمدرضا باهنر از سیاست ایران در گفت وگو با مثلث
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 آقــای مهنــدس باهنر! بــه نظر می رســد آقای 
روحانی تغییرات محسوســی کرده انــد. این را 
می شود از ســخنرانی های اخیر ایشان به خوبی 
حس کرد. اگر موافقید گفت و گــو را از همین جا 
آغاز کنیم. آیا شما هم مانند من در مورد آقای دکتر 

روحانی فکر می کنید؟
   بله، من هم  حسی مانند شما داشته ام، اما دیدگاه 
من به بعضــی از ریشــه ها برمی گردد. در کشــور ما بعضا 
ســاحت ها و رفتارهای سیاســی به صــورت غیرضروری 
پررنگ می شوند که نهایتا بعضی از نکات مثبت و قله های 
نظام جمهوی اسالمی خراب می شود  که این به زیان همه 
اســت. من بارها و بارها گفتم ما زمانی که رقابت سیاســی 
می کنیم مثــال در انتخابــات، مانند تیم های باشــگاهی 
هستیم. این رقابت اشکالی ندارد اما وقتی وارد بازی ملی 
می شــویم نه باید با این تیم ملی رقابت کــرد و نه می توان 
با آن رقابت کــرد و نه اصال به مصلحت ملی اســت. همه 
باید به تیم ملی کمــک کنند. البته اگر اشــکاالتی وجود 
دارد باید همه مشفقانه و دوستانه کمک کنند تا ان شاء الله 
برطرف شود. نباید احساس کرد که می توان روی تیم ملی 
پا گذاشت تا باشگاه خودش پیروز  شــود. این خبط بزرگی 
است که بسیاری از سیاســیون انجام می دهند. فرقی هم 
ندارد اگر چپی ها یا راســتی ها، اصالح طلبان یا هر کسی 
آن را انجام دهد. متاســفانه وضعیت ما در بسیاری از این 
مسائل سیاسی ملموس و غیرملموس به جایی رسیده  که 
احساس می کنیم قوای ما واگرا هستند . رئیس جمهور ما، 
مجلس ما، تریبون های رسمی یا غیررسمی ما در واگرایی 
می دمیدند. در ســال 96 در دی ماه کــه اعتراضاتی پیش 
آمد ما یک کار میدانی انجام دادیم. به این نتیجه رسیدیم 
که متاســفانه در دو سال گذشته بســیاری از تریبون های 
داخلی نظام که مستقیم یا غیرمستقیم از خزانه نظام تغذیه 
می شوند به نیت یک نوع مبارزه سیاســی یا حزبی، مرتب 
ارکان نظام را تخریب می کردند. شاید نیت ها هم پاک بوده، 
یکی دولت را ناکارآمد قلمداد می کرد و  شخص دیگر دولت 
را کارآمد می دانست . یکی ناکارآمدی قوه قضائیه را فریاد 
می زد   و  فرد  دیگری می گفت هر دو خوب هستند و مجلس 
مشکل دارد. در مجموع برخی تریبون های وابسته به نظام 
القاکننده ناکارآمدی، فساد و افزایش مطالبات شده بودند. 
حتی مصاحبه های سران قوا را داشــتیم که با هم برخورد 
 می کردنــد. مقام معظم رهبری البته چاره اندیشــی کرده ،
   و جلســه روســای قوا را در این وضعیت بحرانی تشــکیل 
دادنــد . ابتــدا غیرعلنی بود ولــی بعد با مصلحت ایشــان 
جلسات علنی بود و حتی سران قوا را مکلف به شرکت کردند 
که بنشینند و تصمیم بگیرند . اکنون تعداد جلسات به طور 
متوسط یک بار در هفته اســت ولی آن زمان هر وقت الزم 
بود این جلســات برگزار می شد. آن زمان ســران قوا با هم 
مشکل داشتند و جو عمومی خراب می شد . جلوی تریبون 
همه چیز را خوب نشــان می دادنــد ولی بعــد از آنجا تیر و 
ترکش هایشان به هم می خورد. البته به نظر من باید جلسه 
به صورت گروهی برای حل مشکالت باشد و مدیریت کنند 
که الحمدلله پس از پیگیری حضرت آقا احساس آرامشی 
در قوا ایجاد شد . این البته در بدنه ها نیست و فعال در راس 
اســت. مثال می گویند که معــاون وزیر فرار کــرده و یکی 
می گوید سکه گرفتیم و بعد دروغ از آب درمی آید و ... هر چه 
هست درنهایت به این نتیجه رســیدند که باید هم آوایی و 
همگرایی باشــد. ما معتقدیم اگر همدلی نیست ، حداقل 
همزبانی باشد. اگر این طور باشــد مانند همین سخنرانی 

رئیس جمهور ، رئیس قوه قضائیه هم حمایت می کند . فعال 
که روزنه امید بزرگی ایجاد شــده است. ادامه این وضعیت 
موجب می شــود اصال موقعیت برای مســئولی پیدا نباشد 
که بخواهد در مورد نظام زاویه دار صحبت کند . این نتیجه 
همدلی ها و همراهی هاست و می تواند نقطه امیدی باشد. 
آقای روحانی زحمت کشــید با تیــم دیپلماتیک خود رفت 
مذاکره کرد و برجام را به نتیجه رســاند . به اصطالح امتیاز 
داد و گرفــت و قرار بود نتیجــه ما برد- برد باشــد ولی آقای 
روحانی که اکنون درمقابل رئیس جمهــور کم خرد آمریکا 
موضع می گیرد خیلی معنا در آن نهفته است. فرمانده سپاه 
ما اعتقادی به مذاکره نداشــته یا رئیس قوه قضائیه ما هم 
همین طور اما آقای روحانی که دو ســال رفتــه کار کرده و 
زحمت کشــیده تا این مذاکره را به سرانجام برساند و با این 
عهدشــکنی، نامروتی و ناجوانمــردی آمریکایی ها مواجه 
شده می گوید ما یک تنگه نداریم و ما بازی تنگه ها را داریم 
و تنگه ها در خطر هســتند. اگر قرار باشد نفت صادر نکنیم 
چه کنیم ؟ بیان این ســخنان از سوی آقای روحانی با توجه 
به سخنان و گرایشی که قبال داشته بسیار با اهمیت است. 
این صحبت ها مواضع نظام اســت و ما استقبال می کنیم. 
از رســانه ها خواهــش می کنیم کــه نگویند چــرا روحانی 
مواضعش عوض شــده و جور دیگری صحبت می کند . به 
او ایــراد نگیریم و از او حمایت کنیــم. منظور من مخالفت 
با بیان نقد ها نیســت. من می گویم نقدهای مشفقانه موثر 

است نه تخریبی.
به نظر شما نسبت اصولگراها با »روحانی جدید« 

چگونه باید باشد؟
   باز هم بنده حرف و موضعم خودم را تکرار می کنم . 
بنده به آقای روحانــی رای ندادم اما همــواره ما این بحث 
تیم ملی و باشــگاهی را داریم. فرض کنیــم رقبای داخل 
نظام آقــای روحانی معتقد و مدعی هســتند کــه ما توانی 
صددرصــدی می خواهیم اما ایشــان همراه با تیم شــان 

50درصد بیشتر توان  برخورد با مشکالت را ندارند. سوال 
این است که آیا اصولگراها یعنی رقبای آقای روحانی باید 
این توان را 40 درصد کنند یا 60 درصد. کســی که تالش 
می کند توان رئیس جمهــور مســتقر را از50 درصد به 40 
برساند، خواه اصولگرا باشــد، خواه حزب اللهی به نظر من 
ضدانقالب است. عدم موفقیت دولت ، عدم موفقیت نظام 
اســت. عدم موفقیت قوه قضائیه نیز عــدم موفقیت نظام 
است. فکر نکنیم که امروز دق دلی مان را نسبت به روحانی 
خالی می کنیم.  اگر خدای ناکرده دولت بخواهد مســائل 
حاشــیه ای را به متن بیاورد یا برعکس حتما  نقد مشفقانه 
خواهیم کرد اما اگر واقعا دنبال حل مشکالت مردم بود با 
توجه به اینکه ما مشــکل کمبود آب، محیط زیست، تورم 

و... را داریم باید دست به دست هم داد تا حل شود.
زمانی می گفتند آقــای روحانــی، رئیس جمهور 
مذاکره است و اگر روزی برجام شکست بخورد، 
آن دوره، پایــان عصــر روحانــی خواهد بــود. با 
صحبت های اخیر حضرت آقــا در دیدار با دولت 
و تایید مواضع دولت در اروپا و فرمایش ایشــان 
که سیاســت آقای روحانی سیاست نظام است، 
شما فکر می کنید این گزاره که می گفتند روحانی، 
رئیس جمهور مذاکره اســت، نــه رئیس جمهور 
مقاومت آیا همچنان درســت است؟ آیا می توان 
گفت بــا جریانات اخیــر ایشــان رئیس جمهور 

مقاومت هم هستند؟ 
  ما دوســت داریم رئیس جمهور مــا رئیس جمهور 
نظام باشــد، یعنی مثال زمانی سیاســت کلی ما این بود که 
درمورد جریان هسته ای تخته گاز تا 20 درصد برویم تا ثابت 
کنیم و بگوییم ما می توانیم اما در مقطعی رهبری در جایی 
گفتند موضع نرمش قهرمانانه را پیش بگیریم، آیا می توان 
گفت که رهبری، رهبری قاطعانه بوده اما اکنون شده رهبری 
نرمش؛ خیر رهبری بنا به مصلحت نظام توصیه می کنند. 
ما معتقدیم روحانی یا هرکس دیگر باید رئیس جمهور نظام 
باشد نه رئیس جمهوری یک حزب یا گفتمان ویژه یا خاص. 
اینکه در زمان رقابت انتخاباتی، مواضع یکدیگر را نقد کنیم 
یا علیه یکدیگر حرف بزنیم ســبب شادابی فضا خواهد شد 
چون ما بــه تک صدایی اعتقاد نداریم امــا صداها نباید به 

نظام صدمه بزنند.
پس مــا از این روحانــی که رئیس جمهــور نظام 
اســت به عنوان یک اصولگرا  حمایت می کنیم، 

درست است؟
   حمایت می کنیم اما روحانــی باید رئیس جمهور 

نظام بماند.
یعنی ممکن اســت آقای روحانی مجــددا تغییر 

کند؟

گفتوگو

اگر 
اصولگرایان 
طرفدار روحانی 
شوند او تازه 
به جای خود 
بازگشته است

محمد رضا باهنر سیاستمدار با تجربه ای است . او 
سال ها در مجلس حضور داشته و حاال از اعضای 
مجمع تشخیص مصلحت نظام است .باهنر که 
دبیرکلی جبهه پیروان را نیز بر عهده دارد همیشه از 
افراد موثر در تصمیمات انتخاباتی  جناح  اصولگرا 
 بوده اســت . هفته گذشــته با محمد رضــا باهنر 
گفت و گویی تفصیلی در دفتر او در جامعه اسالمی 
مهندســین داشــتیم. او با صبر و حوصله پاسخ 

سواالت ما را داد .

مصطفی صادقی

دبیر تحریریه
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   البته ایشــان بایــد همین گونه که االن هســتند 
بمانند. مثال آقــای احمدی نژاد می گفتند کــه برای عبور 
از بحران هــا رئیس جمهــور باید اســتعفا بدهد یــا رئیس  
قوه قضائیه باید عزل شود چون مصلحت فعلی نظام در این 
اســت یا  حتی برخی از تندروهای اصالح طلب یا اصولگرا 
چنیــن می گفتند کــه روحانی بایــد برود اما ایــن حرف ها 
حرف های بی ربطی اســت  و من این رفتــن را یک بحران 

عظیم می دانم.
اخیــرا آقای موســویان، عبدالعلــی زاده و برخی 
رسانه ها گفته اند که آقای روحانی اگر نمی تواند، 

برود.
   اکنون ضمن حمایت از مواضع فعلی آقای روحانی 
که وظیفــه خود می دانیم بایــد بگویم که برخــی از دولت  
مسئوالن دوره نرمال هستند نه دوران بحران و قرارگاه که 

آقای روحانی باید آنها را رها کند.
شنیده شده که برخی از اعضای کابینه خودشان 
قصد دارند بروند اما آقای روحانی نمی گذارد، آیا 

شما هم اینها را شنیده اید؟
   من هم شــنیده ام امــا از صحت و ســقم آن خبر 
ندارم. شاید برخی ها رفتنی  هستند و می گویند ما خودمان 
می رویم، نمی دانم اما این قطعی اســت کــه برخی از آنها 

مجهز برای زمان غیرعادی نیستند.
ما با پدیده عجیبــی روبه رو هســتیم و آن اینکه 
آقای احمدی نژاد هر روز مدیر عوض می کرد اما 
آقای روحانی حاضر به تغییر مدیران خود نیست. 
   آقــای روحانی می خواســت کارهایــی بکند اما 

مجلس هم کم لطفی کرد.
ماجرای تفکیک را می فرمایید؟

   بله، ایشــان می خواست این وســط راه گریزی 
داشته باشد.

آقای مهندس ! مگر آقای روحانی رودربایســتی 
دارند ؟

   مثالی عامیانه بزنم.  در اســالم نقل است از قول 
رسول اکرم که مکروه ترین حالل نزد من طالق است. من 
عزل و استیضاح را طالق می دانم. نباید اتفاق بیفتد اما یک 

جایی حالل می شود.
پس شــما رویه آقای روحانی را می پســندید که 

خیلی دنبال طالق نیست.
   نه، اتفاقا پیام و خواســته و خواهش من از آقای 
روحانی این اســت کــه در کابینــه خــود خانه تکانی کند. 
اینکه شما فکر کنید آقای احمدی نژاد هر روز مدیر عوض 
می کرد، کار خوبی می کرد؟ خیر، او متزلزل ترین دولت ها 
را داشت.  سه رئیس کل بانک مرکزی عوض کرد که نفعی 
برای کشور نداشــت. در دنیا آنجایی که سیستم و سازمان 
و تجربــه دارند 25 ســال رئیس کل بانک مرکزی شــان را 

عوض نمی کنند.
آقای حجاریان نوشــته اند که اصولگرایان  چهار 
سناریو مقابل آقای روحانی دارند و یکی از آنها این 
است که زمینه کناره گیری آقای روحانی را فراهم 
کنند . به نظر می رسد که شما در جلسات مختلفی 
از اصولگرایان شــرکت می کنید. آیا واقعا چنین 

ســناریویی در محافل و گعده هــای اصولگرایان 
مطرح بوده است ؟

   به نظر مــن اصولگراهــا و اصالح طلب ها نفس 
واحدی نیســتند، من رســما گفته ام و باز هــم می گویم. 
همین جا جوابی هم به جناب آقای جنتی بدهم و آن اینکه 
یک اصلی در قانون اساسی داریم که مجلس می تواند به 
عدم کفایت رئیس جمهوری رای بدهــد، رهبری او را عزل 
خواهد کرد که یک بار از این اصل اســتفاده شــده است. 
من متضرعانه درخواســت می کنم که دیگــر از این اصل 

استفاده نشود .
پس شما چنین چیزی را در جلسات نشنیده اید؟

   ممکن است من بعضی مواضع را داشته باشم اما 
افراد تند و رادیکال اصولگرا آن را قبول نداشته باشند. من 

با این کاری ندارم.
نه جایی که شما هستید و افرادی با طبع سیاسی 

شما حضور دارند را می پرسم.
   نه، اینجایی که من هستم هیچ کس چنین حرفی 
را نمی زند. این کار خیلی هزینه زیادی  دارد. اصال شوخی 
نیست. اینها که می گویند اکنون زمان تغییر رئیس جمهور 

است یعنی قبول کردن اینکه ما بحران داریم. 
از اصولگراهــا کــه بگذریــم، اصالح طلبانی که 
بحث رفتن آقــای روحانی را مطــرح می کنند چه 

هدفی دارند؟ 
   آنهــا می خواهند پرونــده خودشــان را از روحانی 
جدا کنند و هزینه ای نپردازند. خیلی روشــن اســت وگرنه 
در جلســات خصوصی که به آنها نــگاه می کنیم می بینیم 
آنها جایگزینی بــرای روحانی ندارند ولــی می خواهند اگر 
گرفتــاری ای وجود دارد از زیر آن شــانه خالــی کنند. این 

بی معرفتی است که در مشکل فردی را رها کنند.
به نظر شــما ممکن اســت به ســمتی برویم که 
اصولگراهــا طرفــدار آقــای روحانــی شــوند و 
اصالح طلبان منتقد ایشــان. آقــای زیباکالم در 
سرمقاله ای که در روزنامه ایران چاپ کرده به آقای 
روحانی گفته کــه چرا این حرف هــا را زده ای؟ تو 
برای خوشامد اصولگرایان این حرف ها را زده ای 
که به غــرب برمی خورد. آیا ما بــا چنین پدیده ای 
مواجه می شــویم که آقای روحانی رئیس جمهور 

اصولگراها شود؟
   من جمله ای بگویم و عبــور کنم و آن اینکه وقتی 
آقــای روحانی رئیس جمهور شــد نشــریات اصالح طلب 
می گفتند که روحانی اصالح طلب است اما من بارها و بارها 
به این نشریات می گفتم که ایشان ساختار و سابقه سیاسی 
و خاستگاهش اصولگراست. ما مشــکلی در کشور داریم 
و آن اینکه چون حــزب فراگیر و قدرتمنــدی نداریم آدمی 
که می خواهد مسئولیتی را بپذیرد باید به نحوی رای جمع 
کند. در ســال 92 از آقای روحانی حمایــت نکردیم و او به 
سمت اصالح طلبان رفت. من ذاتا ایشان را اصالح طلب 
نمی دانم. ســال 78 اتفاقی کوچک تر از فتنه 88 افتاد که 
ســخنران محوری اش )9 دی آن موقع( روحانی بود. من 
به دوســتان اصالح طلب گفتم اگر یک سخنرانی از آقای 
روحانی قبل از ســال 92 پیدا کنید که به نفع اصالح طلبان 

صحبت کرده باشد به ازای آن من صد سخنرانی از ایشان 
می آورم که به نفع اصولگراها سخن گفته است. می خواهم 
بگویم در واقع اگر اصولگرایان طرفدار روحانی شــوند، او 

تازه به سر جای خودش بازگشته است.
می گویند که بیشترین مذاکره ها در نقطه جوش 
دعواها صورت می گیرد. اکنون که جدالی سخت 
بین آقای روحانی و ترامپ باال گرفته  به نظر شما 
ممکن است مذاکره ای بین ایران و آمریکا در دوره 

ترامپ صورت گیرد؟
   خیلی بعید یا تقریبا غیرممکن است . علت آن این 
اســت که باالخره باید یک روزنه امیدی بــه مذاکره وجود 

داشته باشد.
در مورد کره شــمالی هم این اتفاق افتاد. سطح 
جدال بســیار باال رفــت اما به یکبــاره تصمیم به 

صلح گرفتند.
   اینها رجزخوانی بود. ما همین االن هم علی رغم 
کری خوانی های ترامپ، هرگز اولین شلیک کننده موشک 

نخواهیم بود. 
پــس تحلیل شــما این اســت کــه مدل مــا مثل 
کره شمالی نیســت و در دوران ترامپ به مذاکره 

نمی رسیم.
   برای آنها توهم ایجاد شــده که مثــال می توانند 
در یک فرصت تغییر نظام یــا تغییر رفتار دهند. به تعبیر آقا 
تغییر رفتار همان تغییر نظام است.  نظام و اعتقاد ما اصال 
قابل تغییر نیست. زمانی با یکی از وزرای کشورهای عربی 
مالقاتی دوستانه داشتم . او شروع کرد به تعریف و نقل از 
صحبت های رئیس ســی آی ای که ایران کشــور پهناور و 
مقتدری اســت. من صحبت او را قطع کــردم و به او گفتم 
می خواهی بگویــم که جمله بعدی رئیس ســی آی ای چه 
بوده؟ می خواهند که ایران کاری به اسرائیل نداشته باشد 
و در این صورت شریک منطقه و بزرگ ترین پایگاه منطقه 
خواهد بود. گفت: او همین را گفت. گفتم به ایشــان بگو 
حکام آمریکا ملت آمریکا را گروگان اســرائیل قرار داده اند 
که اگر ملت آنها حکام شان را وادار کنند که اسرائیل را کنار 
بگذارند تازه می شوند مثل ما. ما دعوایمان با آمریکا همین 
است. آنها می خواهند که ما نباشــیم. به تعبیر حضرت آقا 
اینها که می گویند در مقابل آمریکا کوتاه بیایید  بگویند که 
چقدر کوتاه بیاییم تــا آمریکا راضی شــود؟ آمریکا راضی 
نخواهد شد و به دنبال این است که ما نباشیم. ما از اعتقاد 
خود دفاع می کنیم. مذاکره با آمریــکا و درگیری نظامی با 
آمریکا هر دو بعید است. حتی آمریکا به دنبال جنگ نیابتی 
در منطقه اســت . حتی آنهایی که نایب آمریکا هستند بعید 
اســت با ایران درگیر شــوند؛ یعنی ممکن است با دوستان 

ایران درگیر شوند اما با خود ایران بعید است.
آقای مهندس! از جلســه اخیر مجمع تشخیص 
تصویری جنجالی منتشر شده که مربوط به زمان 
رای گیری در مورد ماجرای ســپنتا نیکنام است. 
شما که در این جلســه حضور داشتید، بفرمایید 
این تصویر همان جلسه است یا آن گونه که دکتر 
کدخدایــی می گوینــد، ربطی به ایــن رای گیری 
ندارد و مربوط به مصوبه دیگری است.  همه بحث 
در مورد عکس هم این اســت که بــه گواه همین 
تصویر همه موافق عضویت آقای سپنتا بوده اند 

و فقط آقای جنتی مخالف بوده اند.
   بله، تصویر همین مصوبه اســت. امــا نکته این 
اســت که همه موافق نبودند. باید دو توضیح مهم در این 
رابطه داد. اتفاقا در این جلسه خیلی ها به نفع نظریه شورای 
نگهبان صحبت کردند. آیت الله مدرســی یزدی مفصل در 
این مورد صحبت کردند امــا آقای جنتی حتی یک کالم نه 
موافق و نه مخالف صحبت نکردند . اینکه آقای جنتی تمام 
توانش را به کار بســت تا رای آورده نشــود درست نیست. 

تصویر منتشر شده از جلسه مجمع تشخیص مربوط به سپنتا نیکنام است. اما نکته این است که همه موافق 
نبودند. باید دو توضیح مهم در این رابطه داد. اتفاقا در این جلسه خیلی ها به نفع نظریه شورای نگهبان صحبت 
کردند. آیت الله مدرسی یزدی مفصل در این مورد صحبت کردند اما آقای جنتی حتی یک کالم نه موافق و نه مخالف 
صحبت نکردند . اینکه آقای جنتی تمام توانش را به کار بست تا رای آورده نشود درست نیست. سخنگوی شورای 
نگهبان ، آقای دکتر کدخدایی دفاع کردند. برخی دوستان دیگر هم در مقام موافق و مخالف صحبت کردند. این 

جوی که رسانه ها راه انداختند آیت الله جنتی خیلی عصبانی بودند درست نیست
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ســخنگوی شــورای نگهبان ، آقای دکتر کدخدایی دفاع 
کردند. برخی دوستان دیگر هم در مقام موافق و مخالف 
صحبت کردند. این جوی که رسانه ها راه انداختند آیت الله 

جنتی خیلی عصبانی بودند درست نیست. 
یعنی شما می فرمایید غیر از آقای جنتی مخالفان 

دیگری هم وجود داشتند ؟
   بله.

پس چرا در این تصویر فقط دست ایشان پایین 
است ؟

   عکس از زاویه ای دیگر گرفته شده است.  حدود 
یک چهارم حضار مخالف بودنــد. حداقل ،7 8 نفر مخالف 
بودند. دقیقا جایی که دوربین قرار گرفته پشت این دوربین 

حداقل هفت یا هشت نفر مخالف حضور دارند.
ممکن اســت مســاله مینو خالقی، هم این گونه 

حل شود؟
   من ورود نمی کنم. آن مساله دیگری است.

شــما جزو آن چند نفری کــه در اتــاق فکر آقای 
الریجانی رفته انــد -نمایندگان ادوار- هســتید؟  
زمانی گفتند که 25 نفر از نمایندگان ادوار آمده اند 
و برای آقای الریجانی اتاق فکر تشکیل داده اند. 

شما جزو آنها هستید؟
   خیر من نیستم البته ایشــان به من لطف دارند و 
بنده نیز با ایشان ارتباط دارم و بعضی از مسائل را با ایشان با 
مشورت حل می کنیم یا خبر می دهند و نظر می خواهند اما 

ساختاری مثل اتاق فکر را نه، من حضور ندارم .
شما جزو حزب ایشان هستید؟ آقای بهروز نعمتی 
مصاحبه کردند و گفتند که خبر خوشــی دارند و 

حزب شان در راه است. 
   من عضو آن نیستم.

گفته اند که آقای الریجانی دارند حزبی متشکل از 
نمایندگان ادوار تشکیل می دهند. این یک مساله 
دوسویه است. این نمایندگان ادوار اوال می توانند 
در انتخابات از برند آقای الریجانی استفاده کرده 
و رای بیاورنــد. ثانیا بــرای آقــای الریجانی هم 
خوب است که در سراسر کشور نمایندگانی پیدا 

می کند. نظر شما در این مورد چیست؟

   این را از آقای الریجانی بپرســید. این داســتان 
نمایندگان ادوار یک وضعیت سهل و ممتنع دارد. اکثریت 
قاطع سه مجلس هفتم، هشتم، نهم هر سه اصولگرا بودند، 
یعنی مجلس خط عوض نکــرد، ولی دوســوم نمایندگان 
آن عوض شــد. مثال این مجلس دو تا نماینده برای شهر 
کرمان داشــت. از ابتدای انقالب تا به حــال مجلس 15 
نماینده به جــز افراد تکراری برای کرمان داشــته اســت. 
مثال 8 تا اصولگــرا یا 7 تا اصالح طلب داشــتیم که همان 
8  اصولگرا هم با هم رقیب بودند. مــن دارم تحلیل آماری 
ارائه می کنــم. االن 1500 نماینده بعــد از انقالب حداقل 
یک  دوره نماینده شــده اند هر حــوزه انتخابیه یک نماینده 
ممکن است داشته باشــد اما 5  نماینده ادوار دارد که با هم 
رقیب هستند و نمی توانند با هم کار کنند که مثال می توانند 
هر 5 تا اصولگرا باشند. اگر یک نفر یک حزب تشکیل دهد 
و بگوید از نماینده ادوار حمایت می کنم، نمی شــود چون 
آنها 5 نفر  هستند و ما یک نفر می خواهیم حزب منسجمی 
تشکیل دهد چون ممکن است هر دو تا اصولگرا و متدین و 
رقیب از یک شهر باشند پس نمی توانند در یک حزب باشند.
خبری آمده که آقای خاتمی با آقای ناطق دیداری 
داشــتند و گفته بودند کــه آقای الریجانــی را بر 
آقای عارف ترجیح می دهند. سوال این است که 
آیا آقــای الریجانی می تواند ماننــد آقای روحانی 
گزینه ائتالفی باشــد که او را رئیس جمهور کرد و 
در این جایگاه قرار گیرد یا اصالح طلبان با او زاویه 

تندتری دارند؟ بنــای این حرفم هــم آن اتفاقی 
است که در هیات رئیســه افتاد، یعنی یک دفعه 
سمت آقای عارف رفتند. آیا این   پیغامی به سران 
ائتالف یا آقــای الریجانی بود که اگــر بخواهند 
انتخاب کنند، آدم خود را خواهنــد آورد؟ تحلیل 
شما چیست؟ آیا اصالح طلبان آن قدر محافظه کار 
هستند که هنوز هم ترجیح بدهند از نامزد ائتالفی 
این طرف استفاده کنند یا اینکه ممکن است آن 
ریســک را بپذیرند و به سمت خودشــان بروند. 
آیا هنوز این حرف آقای عطریانفر ساری و جاری 
اســت که ما نقد آقای الریجانی را به نسیه آقای 

عارف ترجیح می دهیم؟
   چون ما دو، سه تا حزب منضبط و فراگیر و جان دار 
نداریم، تعداد متاســفانه زیاد اما شناورند. در مجلس دهم 
140 نفر تقریبا از نردبان لیست امید به مجلس راه یافتند. 
در ســال اول که آقای عارف کاندیدای ریاســت شد 104 
نفر بیشتر به او رای ندادند؛ سوال این است  که آن 36 نفر 
کجا هستند؟ پیداســت که آنها فقط نذر کرده بودند که به 
مجلس راه یابند. در اصولگراها هم گاهی این طور آدم ها 
پیدا می شــوند. این افراد از نردبان هرکس که بشــود باال 
می روند تا فقط به مجلس بروند، حال نردبان آقای حداد یا 
آقای الریجانی یا  آقای عارف، بعد هم که وارد شدند به آن 
نردبان متعهد نیستند که این از اشــکاالت سیاست ورزان 
اســت. نکته دوم هم که می گویید به ســمت آقای عارف 
رفتند ایشــان ســال اول و ســوم نامزد شــد و در سال دوم 
کاندیدا نشد و در این سال هم تعدادی رای سفید جمع شد 
که به آقای الریجانــی رای داده بودند. در مجلس دهم در 
یک موضوع متفاوت از مجالس دیگر شده و آن این است 
که در مجلس دهم ســه تا فراکســیون داریم که اکثریت 
نیستند. ما متاسفانه فراکسیون اکثریت نداریم. در ساحت 
سیاست، دولت های ائتالفی دولت های ضعیفی هستند، 
مجلس های ائتالفی هم ضعیف هســتند چون حتما باید 
دو فراکسیون با هم ائتالف کنند تا حرفی به کرسی نشانده 
شــود. ســه تا اســتیضاح به صحنه می آید و یکی هم رای 
نمی آورد ولی در گذشته اســتیضاحی می آمد و رای گیری 
هم می شد. البته آقای الریجانی مورد نقد بخشی از جریان 

اصالح طلبــان می خواهنــد پرونده خودشــان را 
از روحانی جدا کنند و هزینــه ای نپردازند. خیلی 
روشن است وگرنه در جلســات خصوصی که به 
آنها نگاه می کنیم می بینیم آنها جایگزینی برای 
روحانی ندارند ولی می خواهنــد اگر گرفتاری ای 
وجــود دارد از زیــر آن شــانه خالــی کننــد. این 

بی معرفتی است که در مشکل، فردی را رها کنند
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اصولگرایی هست اما چســبندگی او به جریان اصولگرایی 
خوب است. 

بیشتر از روحانی؟
   در ســال 92، 4 کاندیدا از دل اصولگراها بیرون 
آمد اما هیچ کدام از مجموعه آنها حاضر نشدند از روحانی 
حمایت کنند. خاستگاه روحانی اصولگرایی بود اما به دالیلی 

از او حمایت نکردند. 
اما در انتخابات هیات رئیســه  دیدیــم که نهایتا 
نامــزد اصولگرایــان بــه نفــع آقــای الریجانی 

کناره گیری کرد.
   معلوم است. حتی االن دوستان رادیکال ما آقای 
الریجانی را بر عارف ترجیح می دهند، همین االن الریجانی 
را بر  روحانی هــم ترجیح می دهند حتی بــا وجود نقدهایی 
که بــه او دارند. اگر امر بــر آقای الریجانــی و اصولگرای 
دیگری دائر شود ، در این صورت بحث دیگری است اما اگر 
همین االن امر بر آقای الریجانــی و آقای روحانی یا آقای 
الریجانی و آقای عارف دائر شــود ، معلوم است که آقای 
الریجانی انتخاب خواهد شد اما معنای آن این نیست که 
من توصیه می کنم که ایشان نامزد  شوند یا توصیه می کنم 
که ایشان کاندیدا نشــوند. االن توصیه می کنم که اصال 

طرح کاندیدای ریاست جمهوری مضر و زود است. 
آقــای الریجانــی در مجلس دهم کمی ســخت 
توانســتند از قــم وارد پارلمــان شــوند. آیا این 
وضعیت برای مجلس یازدهم سخت تر خواهد 

بود؟
   زود است که قضاوت کنیم.

برای رئیس  مجلس شدن ایشــان هم قضاوت 
زود است؟

   آقای الریجانی سیاســتمدار قدرتمندی اســت. 
قطعا او محاســبه خواهد کرد که کاندیدا بشــود یا نشــود 
ولی االن زود اســت برای این محاســبات و نمی شــود از 
حاال گفت. ممکن اســت ما شــش ماه بــه پایان مجلس 
دهم بتوانیم تحلیل و محاســبه کنیم اما اکنون نمی توان 

محاسبه کرد که او رای می آورد یا رئیس می شود یا خیر.
آیا شما در جلسات آقای رئیسی در تهران شرکت 

کرده اید؟
   من عالقه مند بودم شــرکت کنم اما از نظر زمانی 

امکان آن مهیا نشد.
از شما دعوت کردند ؟

   بله.
می دانید چه کسانی شرکت می کنند ؟

   خیر، اطالع دقیق ندارم اما عالقه داشتم شرکت 
کنم.

این جلسات به پایان رسیده است؟
   این جلسات تمام نشــده و ادامه دارد. من سوال 
کردم که حول ریاســت جمهوری اســت ، دوســتانی که 
شرکتی می کردند گفتند نه، حول ریاست جمهوری نیست.

پس موضوع چیست ؟
    گفتنــد کــه موضــوع ایــن جلســات حــول 

منسجم کردن اصولگراهاست. 
با محوریت آقای رئیسی؟

   خیر. در گذشته اصولگراها یک مجموعه بودند 
به نام جمنا.

جلسات آقای رئیسی هفتگی تشکیل می شوند؟ 
   شنیدم هفتگی تشــکیل می شود. جلسات حول 
محور کاندیدای ر یاست جمهوری نیست، همان انسجام 
اصولگراهاســت و من نمی دانم که آنهــا اعضای ثابت یا 
مهمان بوده اند چون خبر ندارم. من اگر در این جلســات 
شــرکت کنم دیگر حرف هایم بر مبنای شــنیده ها نیست 
و خودم می بینم که چه ماجرایی هســت.   االن شــنیده ها 
می گویــد اصال جلســات حول یــک کاندیدای ر یاســت 

 جمهوری یــا حول یک محــور اصولگرایی نیســت . یک 
جلسه ای است برای  انسجام بخشی اصولگرایان.

می گویند آقای قالیبــاف و آقای جلیلــی به آنجا 
رفته اند.

   من نمی دانم، ممکن است مهمان باشند یا عضو 
شده باشند.

همین را می خواســتم بدانم که ساختار جلسات 
چگونه است آیا یک ســری اعضای ثابت دارد و 

بقیه مهمان هستند؟
   این را هم خبر ندارم.

برای جمنا فعل »بودند« که بــه کار بردید، یعنی 
االن نیستند؟

   االن هم هســتند اما من گفتم اگر جمنا بخواهد 
استقرار پیدا کند باید اصالحاتی در آن انجام شود. 

حتی شــما گفته اید که اگر جمنا خــود را اصالح 
نکند به سراغ تشکیالت دیگری خواهید رفت و 

این خیلی سر و صدا کرده است.
   مــن  نگفتــه ام  بایــد اصالح شــود . مــا ممکن 
اســت با رادیکال های اصولگرا یا حتــی میانه روهای آن 
اختالف نظرهایی داشــته باشــیم اما در هر صــورت باید 
با هم جمع شــویم.  جمنا اگر می خواهد محور باشــد باید 
یک ســری اصالحات ســاختاری به وجود بیاورد  تا بتواند 
همه اصولگرایان را پوشش دهد. اگر این اتفاق رخ ندهد 
دو حالــت دارد. یا جمنا مــی رود و نمی مانــد آن وقت باید 
تشــکیالت جدید آورد اما اگر جمنا بماند یک تشکیالت 
دیگر هم بیاید، این اول تفرقه اســت. ایــن از همان اول 
شکســتش مبرهن اســت. پس اگر جمنا اصــالح نکند و 
نماند طبیعی است که تشکیالت دیگری راه می افتد ولی 
ماندن بدون اصالحات طبیعی است که شکاف و اختالف 

پیش می آورد.
آیا بعد از انتخابات ریاســت جمهوری جلسه  ای 
میان اصولگرایان برای تصمیم گیری انتخاباتی 

تشکیل شده است؟
   فقــط یکدیگــر را می بینیم و جلســه کاملی هم 

نداشته ایم.
شــما مدل های موفقــی برای مجلس هشــتم و 
هفتم داشــته اید امــا در مجلس دهــم اتفاقات 
دیگری افتاد؛ مثال فراکسیون به معنای اکثریت 
تشکیل نشــد. مدل پیشنهادی شــما به عنوان 
محمدرضــا باهنــر با ایــن همــه ســابقه کار در 
انتخابات مجلس چیســت؟ چه کار کنند؟ حول 
جمنا جمع شوند؟ حول آقای رئیسی جمع شوند؟ 
تشــکیالت جدید درســت کنند؟ جبهــه متحد 

درست کنند؟ داوری درست کنند؟ 
  زمانی که جمنا تشــکیل و تاســیس شــد من در 
جلســات سیاسی شــان بودم. آن موقع دالیلی داشتم که 
گفتم در این وضعیتی که شــما دارید باید گفتمان داشته 
باشــید. گفتم با این وضع گفتمانی، ما 25 درصد بیشــتر 
رای برای ریاست جمهوری نخواهیم داشت. پس از پایان 
انتخابات آقای رئیسی 40درصد  رای آوردند که به زعم من 
موفقیت بسیار بزرگی بود و شکست نبود. چون پیش بینی 
ما 25 درصد بود و 40 درصد شد. آقای روحانی در مجلس 
دوره قبل گفت درست اســت که من 50 درصد رای آوردم 
اما نفر بعد از من 14 درصد رای آورد یعنی آقای قالیباف. او 
می خواست بگوید که تفاوت من با رقیبم 36 درصد است. 
آن موقع آقای انصاری معاون پارلمانی ایشــان بود که من 
گفتم رقبای ایشان 4 نفر شده اند؛ آقای قالیباف، محسن 
رضایی و والیتی و ... حداقل اثر جمنا این بود که 11 درصد 
را 40 درصد کرد. در مجلس هــم این بود. بنده کاندیدای 
مجلس دهم نبــودم ولی وقتی که انتخابــات مجلس روز 
جمعه در تهران برگزار شد، من در کنفرانس مطبوعاتی قبل 
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از انتخابات اعالم کرده بودم که ما مجلس دهم را بردیم. 
بعضی از دوستان گفتند حاال که ما سی- هیچ باختیم این 
کنفرانس را لغــو کنید ولی من گفتم نــه. 30 نفر در تهران 
رای نیاوردند ولــی ما بردیم. به رســانه های اصالح طلب 
گفتم ما در 8 خرداد در خدمت تان هســتیم. خواهید دید 
که رئیس مجلس اصولگرا خواهد شــد. بنابراین من این 
تحلیل را قبول نــدارم که در ریاســت جمهوری و مجلس 
شکست خوردیم. یک اشــکال دیگر هم در طرف مقابل 
وجود داشت و آن اینکه 140 نفر از لیست امید به مجلس 
رفتند ولی در اولین انتخابات آقای عارف رای نیاورد؛ ما فلز 
کاندیداها را می شناسیم. شاید خود ایشان نمی دانست ولی 
من می دانستم که عده ای با نردبان آقای عارف به مجلس 
رفته اند ولی به او رای نمی دهند. اینها چیزهایی هست که 
پشت کتاب نوشته اند و کسانی که بخواهند روی کتاب را 
بخوانند، نمی توانند متوجه اتفاقات باشند. من دو روز بعد از 
انتخابات مجلس )7اسفند( به خبرنگاران گفتم ما برنده ایم 
درحالی که باخته بودیم، گفتند روی چه حسابی می گویید، 
گفتم نمی توانم به شما بفهمانم ولی معتقدم ما 8 خرداد در 
خدمت شما هســتیم که ببینید چه کسی برده است؛ یعنی 
قصد من این بود که بگویم باید بتوانید تحلیل آماری داشته 
باشــید. ما در مجلس از دوره قبل بدتر بودیم ولی نباختیم 
چون توانستیم ریاست فراکســیون قاطعی داشته باشیم 
اما این بار نداشتیم اما در ریاست جمهوری بهتر بودیم. در 
نهایت برنده ایم. االن آقای الریجانی حتما سال چهارم هم 

رئیس است چون رقیبی ندارد.
آقای مهنــدس، دقیقا مشــکل اصالح طلبان با 
آقای عارف چیست؟ چرا این قدر با این فرد جدل 

دارند؟ به خاطر محافظه کاری ایشان است؟
   ریشه ماجرا این است که سیاست ورزان کشور با 
یکدیگر حتی با خودشان مشکل دارند. ما در کشور چهار 
حزب چارچوب دار قوی نداریم.  مــا انرژی زیادی را برای 
انسجام می گذاریم و در نتیجه انرژی کمتری برای رقابت 
می ماند. اتحاد و انســجام الزم اســت اما کافی نیســت.

در حالی که اگر ما چهار حزب داشــتیم، تمام انرژی مان 
صرف انتخابات می شــد، چون حزب برای کار انتخاباتی 
ضابطه و ســاختار دارد.ما چــون قانون نداریــم، یک بار 
می گوییم جبهه متحد یک بار می گوییم جبهه پیروان خط 
امام و رهبری، یک بار می گوییم جمنا، هر دفعه یک چیزی 
می گوییم. آن طرفی ها هم همین طور؛ یک بار می گویند 
شــورای عالی اصالح طلبان، یک روز می گویند پارلمان 
اصالح طلبان و... ما باز هم باید تالش کنیم که همه مان 
دست به دست هم بدهیم. البته اینجا من یک نکته را هم 
باید بگویم . موقعــی که می گوییم حــزب، منظورمان در 
چارچوب نظام اســت. ما حزب رقیب نظام نداریم، اصال 
اجــازه فعالیت ندارند. ایــن اصال ویژه ما نیســت. تمامی 
حکومت های دنیا؛ از آمریکا، فرانسه، روسیه و... اصال 
نمی تواند یک حزبی وجود داشته باشد که مخالف حکومت 
آمریکا باشد. اصالح طلبان یک مدتی در مجلس ششم ، 
اشــتباهی فکر می کردند حاال چون رأی شان خوب شده، 
می توانند رقیب نظام باشند. اصالح طلبان که یک زمانی 
جزو هنجارشــکن های اصلی بودند، االن شعارشــان این 
است که اگر می خواهید مطالبات بگیرید، باید بروید پای 
صندوق های رأی. بنابراین من موقعی که می گویم سه تا 
حزب، چهار تا حزب، اینها حتما در چارچوب نظام باشند، 
ولی باید منسجم باشند، شناســنامه دار باشند، لیدر داشته 

باشند، موضع داشته باشند تا بتوانند با همدیگر کار کنند.
ما در دی ماه گذشــته با ناآرامی هایی در ســطح 
کشــور مواجه شــدیم . امســال نیز نمونه های 
کوچکی در این مورد دیده شد. آقای حجاریان در 
مطلبی نوشته است که این موج دوباره بازخواهد 

گشت . نظر شما در این مورد چیست؟

  ما درباره وقایع دی ماه نشســتیم و بحث کردیم و 
تحلیل کردیم. نتیجه بحث هایمان این بود که متاســفانه 
یکسری اختالفات و رقابت های غیرضرور، حداقل این که 
زمانش زمان مناســبی نبود، باعث شــد که ما ظرف یکی، 
دو ســال گذشــته بســیاری از تریبون های نظام؛ حاال به 
آن تریبون های مخالف نظام، خــارج و صداهای بیگانه 
و صهیونیســت و آمریکا و انگلیس یــا بعضی از فضاهای 
مجازی داخــل کشــور، کاری نداریــم، تریبون هایی که 
وابســته به نظام بودند شــروع کردند کلیت اصول نظام را 
تخریب کردند. یکی گفت دولت ناکارآمد است،  یکی گفت 
قوه قضائیه ناکارآمد اســت، یکی گفــت مجلس ناکارآمد 
است، یکی گفت هر سه این ها ناکارآمد هستند، یکی گفت 
سپاه اینطوری اســت، یکی گفت ارتش اینطوری است. 
مجموعا دو، سه تا پیام را متاسفانه بدون این که با همدیگر 
هماهنگ کنند، القــا کردند به جامعه. یکــی ناکارآمدی، 
یکی فساد و یکی هم این که مردم باید مطالباتشان را فریاد 
بکشــند. حضرت آقا یک زمانی تعبیری داشتند. گفتند آقا 
این جناح بــرای آن جناح می گوید، آن جنــاح برای جناح 
دیگری می گوید، شــنونده می گوید جمعش این است که 
همه شان مشکل دارند. اواخر سال قبل در کرمانشاه یک 
زلزله اتفاق افتاد، اتفاق بدی هــم بود، حادثه غم انگیزی 
هم بود . یک عده از مردم کشته شدند، بی خانمان شدند 
و... مِن باهنر، شخص محمدرضا باهنر، بعد از انقالب در 
چند زلزله بسیار سنگین مدیر میدانی بودم. یعنی از امداد و 
نجات رفتم، جسد آوردم بیرون، دفن کردم، مسکن موقت 
ساختیم، مسکن دائم ساختیم. در کرمانشاه متاسفانه من 
مسئولیتی نداشتم.من با این وضعیت قضاوتم این است 
که کرمانشاه را خیلی خوب جمع کردند به نسبت زلزله های 
قبل. هالل احمر آمد، دولت آمد، ارتش آمد، ســپاه آمد، 
مردم آمدند، مثال 30 هزار چــادر زدند.ناگهان باران آمد، 
از این 30 هــزار چادر، 300 تای آن زیــر آب رفت. صدا و 
سیمای ما می رود باالی سر این چادرها می گوید این هم 
هنر مسئوالن، این هم کار مسئوالن. آقای صدا و سیمای 
محترم! در آمریــکا موقعی که کمک رســانی می خواهند 
کنند، این اتفاقــات نمی افتد؟ در انگلیــس نمی افتد؟ در 
جاهای دیگــر نمی افتد؟ می رود باالی ســر چــادری که 
آب رفتــه در آن، می خواهد القاء کند کــه این ها ناکارآمد 
هستند. طرف در چادرش اذیت می شود، من اذیت شدن 
را انکار نمی کنم، یک نفر هم نباید اذیت شــود، اما اگر از 
30 هــزار تا چادر که در یــک ماه نصب شــده، 300 چادر 
رفت زیر آب، این می شــود ناکارآمــدی؟ از این موارد اال 
ماشــاءالله. صدا و ســیمای ما حاال فکر می کنند اگر این 
حرف را بزنند چه می شــود؟ دولت وظیفه اش است؟ من 
تا چند روز پیش نشــنیده بودم. فرمانده هوانیروز می گفت 
زمانی که ما آمدیم کرمانشاه، 100 سورتی پرواز داشتیم. 
100 ســورتی پرواز، جنازه ببــر، مصدوم بیــاور و... این 
خدمات عظیم انجام می شــد. یا مثال ما 60 هزار مدرسه 
در کشور داریم، از این 60 هزار تا، ممکن است 300 تا در 
چادر باشند، در کانکس باشند یا در کپر باشند. اگر ما وضع 
مالی مان هم خیلی خوب باشد، بعضی از این مدارس باید 

در کانکس باشد. یک مدرســه ای که 30 دانش آموز دارد 
با یک معلم، آیا می شــود از بیت المال یک میلیارد تومان 
یک مدرسه برایشــان ساخت؟ اصال باید ســاخت یا نباید 
ســاخت؟ در مهرماه سال گذشــته رادیو گوش می کردم، 
آقای گزارشگر می گفت ما یک مدرســه داریم که در دنیا 
نمونه اســت. من تعجب کردم که چه مدرســه ای؟ گفت 
یک مدرســه ای داریم با یــک معلم و یک شــاگرد. عذر 
می خواهم؛ گفتم احمقانه ترین کاری اســت که ما داریم 
انجام می دهیم. اگر این دانش آموز را ما با هلی کوپتر هم 
ببریم در شهر، معلم استاد دانشــگاه هم برایش بگیریم، 
خرجش کمتر است که برای او یک مدرسه بسازیم. مثال 
این را آن خبرنگار می رود بــاالی کانکس و زمانی می رود 
که برق آن کانکس به یک باره قطع شــده و می گوید این 
هم مدارس ما اســت. یعنی بعضی ها فکر می کنند که اگر 
به دولت بد بگویند، به قوه قضاییه بــد بگویند، به مجلس 
بد بگویند، به مجمع تشخیص مصلحت نظام بد بگویند، 
این ها خیلی انقالبی هستند. من جمع بندی صحبتم این 
است که در مملکت ما مشکل وجود دارد، نابرابری وجود 
دارد،  فســاد هم وجود دارد، اما حس مــردم چندین برابر 
واقعیت ها است. واقعیت را ما به وجود آوردیم؛ ندانم کاری 
و ناشــی گری و بلدنبودن کار. حتــی در تریبون های نماز 
جمعه، بعضی  اوقات یک نقدهای خشنی می شود به آن ها 
هم می گوییم که چرا اینگونه حرف می زنید، می گویند ما 
باید فریادکننده مطالبات مردم باشــیم. آخرینش هم چند 
روز پیش از تلویزیون دیدم. آن طرف مرز آتش گرفته بود، 
دود آمده سمت کشور ما. چیز بدی بود. بعد خبرنگار رسانه 
ملی رفته بود و می گفت این دود چیست؟ مردم می گفتند 
ما خودمان هم نمی دانیم چیست. مسئوالن رسیده اند به 
آن یا نه؟ مسئوالن چکار کنند؟ تا پریروز خبرها آمد که چند 
هلی کوپتر آتش نشان آورده اند که آن ها را خاموش کنند. 
اینطوری می خواهیم بگوییم مســئوالن ناکارآمد هستند؛ 
زحمت می کشــند، کار می کنند. من بحثم این اســت که 
این ها یک ریشه های تخریب کردن افکار عمومی دارد. 
خارجی ها که مرتب مشغول هستند؛ از آقای ترامپ گرفته 
تا صهیونیســت ها. خودمان الاقل این بال را به ســرمان 
نیاوریم. واقعا امسال سال چهلم پیروزی انقالب و استقرار 
نظام جمهوری اسالمی ایران است. من واقعا از رسانه ها 
توقع دارم و خواهــش می کنم کارنامــه عادالنه و عالمانه 
از عملکــرد نظام جمهوری اســالمی تهیه کننــد. در این 
کارنامه عالمانه و عادالنه یک جاهایی هم ممکن است ما 
اشتباه کرده باشــیم. این دولت به آن دولت می گوید، آن 
دولت به آن دولت می گویند، چپی ها می گویند راستی ها 
بودند، راستی ها می گویند... نه، مشترکا مملکت را اداره 
کردید. بعضی ها می گفتند دســت این ها بوده، بعضی ها 
می گویند دســت آن ها بوده اســت . به انقالب، نظام و به 
این همت مردم ظلم است که ما مثال بخواهیم این طوری 
بعد از 40 ســال نگاه کنیم. این را هــم بگویم که االن 70 
درصد جمعیت کشــورمان انقالب را درک نکردند. حدود 
60 درصد از جمعیت کشــورمان، جنگ و امام را ندیدند. 
 اینها باید باورشــان باشــد که این انقالب بــزرگ، خدایی

 بوده است.

 ما ممکن اســت با رادیکال های اصولگرا یا حتی میانه روهای آن اختالف نظرهایی داشــته باشــیم اما در هر 
صورت باید با هم جمع شویم.  جمنا اگر می خواهد محور باشد باید یک سری اصالحات ساختاری به وجود بیاورد 
تا بتواند همه اصولگرایان را پوشش دهد. اگر این اتفاق رخ ندهد دو حالت دارد. یا جمنا می رود و نمی ماند آن وقت 
باید تشکیالت جدید آورد اما اگر جمنا بماند یک تشکیالت دیگر هم بیاید، این اول تفرقه است. این از همان اول 
شکستش مبرهن اســت. پس اگر جمنا اصالح نکند و نماند طبیعی است که تشــکیالت دیگری راه می افتد ولی 

ماندن بدون اصالحات طبیعی است که شکاف و اختالف پیش می آورد
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سیاست

محافظه کاران عملگرا

حزب نزدیک به علی الریجانی در کجای سیاست ایران قرار می گیرد؟
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گزارش
کســانی که می گفتنــد با خــروج ایــاالت متحده از 
برجام و شکست احتمالی توافق هســته ای، ستاره اقبال 
سیاست ورزی علی الریجانی هم به عنوان یکی از حامیان 
برجام افول خواهد کرد، حاال نشــانه هایی پیدا شده برای 
اینکه دیگر نتوانند بر درستی گمانه شان اصرار کنند. حاال 
او آن چنان که از اخبار رسمی و غیررسمی محافل سیاسی 
به گوش می رســد گویا برنامه هــای تازه ای بــرای تداوم 
سیاست ورزی اش مهیا کرده اســت. از یک سو می گویند 
حزبی که چند سال است قرار است تاسیس شود، باالخره 
به ســرانجام رســیده و برخی حامیان نزدیک به او در حال 

آماده سازی و شروع فعالیت این حزب هستند. 
در این میان اما خبرهای دیگری نیز حاکی است که 
او یک تشکل سراسری دیگر را هم به راه خواهد انداخت. 
می گویند او جمعی از نمایندگان ادوار در سراســر کشور را 
ساماندهی خواهد کرد تا در آستانه انتخابات دست او برای 
ارائه فهرست باز باشد و بتواند به این صورت در این رقابت 
مهم حضور داشــته باشــد. همزمان گفته می شــود او در 
مجلس نیز رایزنی هایی را برای بهبود شرایط سیاسی اش با 
نمایندگان عضو فراکسیون والیی آغاز کرده است. همه این 
نشانه ها، گویای اتفاقاتی است که می تواند آرایش سیاسی 

کشور را تحت تاثیر خود قرار دهد.

  از حزب تا اتاق فکر 
موضوع تشکیل حزب توسط علی الریجانی، رئیس 
مجلس مســاله قدیمــی امــا بالتکلیف اســت. اطرفیان 
الریجانی نیــز در این باره چنــدان هم نظر نیســتند، مثال 
ســخنان کاظم جاللی کمتر تشــکیل این حــزب را نوید 
می دهد و بهــروز نعمتی برخالف او ســخت پیگیر تحقق 

این امر است .
این طور که به نظر می رســد انتخابــات مجلس آتی 
و پیداشــدن رقبای جدی برای کرســی ریاســت مجلس، 
الریجانی را به فکر انداخته اســت. همین بیست روز قبل 
حسن بیادی، دبیرکل حزب آبادگران در مصاحبه ای گفته 
بود: »بعــد از انتخابــات مجلس دهم و قبــل از انتخابات 
ریاست جمهوری سال 96 خیزی از سمت آقای الریجانی 
برداشته شــد، دعوت کرد و حتی آقای ناطق نوری هم بود 
اما مدتی که گذشــت، دوســتان ســکوت اختیار کردند و 
دیگر جلسات را ادامه ندادند. این دوستان می گفتند ظاهرا 
برخی با نهادینه شدن تحزب موافق نیستند.« وی با بیان 
اینکه در یک جلسه راجع به ایجاد حزب فراگیر که با حضور 
آقای الریجانی تشکیل شــد، حضور داشتم، اظهار کرد: 
»من با خود آقای الریجانی ارتباط داشــتم و از طرف او به 
این جلسات دعوت شدم.« اظهارات جدید حسن زمانی، 
رئیس مرکز نمایندگان ادوار اما حاوی خبر مهم تری است. 
به نظر می رسد که حلقه اولیه حزب الریجانی شکل گرفته 
اســت. به گفته او 25 نفر از نماینــدگان ادوار اتاق فکری 
تشکیل داده اند تا در مورد مســائل و موضوعاتی که برای 
رئیس مجلــس مهم اســت، گفت وگو کننــد. زمانی گفته 
اســت: »این اتاق فکر به مرکز نمایندگان ادوار مشــورت 
می دهند و مســائلی که رئیس مجلس صالح ببیند به این 
اتاق فکر ارسال خواهد شــد و از نظرات این افراد استفاده 
خواهد شد.« وی تأکید کرده اســت: »بعضی از اعضای 
مجمع برای شرکت در جلسات از شهرستان به  تهران سفر 
می کننــد. تعدادی از مجمــع نمایندگان ادوار بازنشســته 
و تعــدادی از آنها در دســتگاه های مختلف مشــغول کار 
هســتند.« به گفته وی، کارگروه های تخصصــی مرکز با 
کمیســیون های مجلس ارتباط خوبی دارند و کارگروه ها با 
کمیسیون ها جلسات مشترک می گذارند و نظرات خود را به 
اعضا و کمیسیون ها اعالم می کنند. مرکز امور نمایندگان 
ادوار مجلس شــورای اســالمی 1800 نماینده که از یک 
دوره تا 6 دوره نماینده مجلس بوده اند را تحت پوشش دارد 

و این حتما پشــتوانه خوبی برای شــروع کار حزبی است. 
این همکاری را همین طور می توان یــک معامله برد - برد 
برای الریجانی و نمایندگان ادوار دانســت. هرچه باشــد 
آنها برای بازگشت به بهارستان به حمایت عنصر اثرگذاری 
مثل علی الریجانی نیاز دارنــد و الریجانی نیز برای حفظ و 
ارتقای موقعیت خود نیازمند حمایت های یک حزب قوی 
اســت.« همزمان با این اظهارنظرها یک نماینده نزدیک 
به علی الریجانی درباره پیگیری های خود و کاظم جاللی 
برای تشکیل حزب گفته است: »همچنان این پیگیری ها 
ادامه دارد و ان شاءالله خبرهای خوشی درباره این موضوع 

اعالم می شود.«
بهروز نعمتی با بیان اینکه از ظرفیت نمایندگان ادوار 
نیز برای تشکیل حزب استفاده خواهیم کرد، گفته است: 
»نمایندگان ادوار ظرفیت بسیار بزرگی هستند و نمی توان 
این ظرفیــت را نادیده گرفــت. البته دایره حــزب محدود 
به نمایندگان ادوار و نمایندگان فعلی مجلس نمی شــود و 
افراد و شخصیت های مختلف در مجموعه حضور خواهند 
داشت.« وی درباره اظهارات حســن بیادی که گفته »در 
جلسات قبل از انتخابات ریاست جمهوری که برای تشکیل 
حزب برگزار می شد آقای ناطق نیز حضور داشت«، اظهار 
کرد: »من خبر ندارم. ما را با بزرگان درگیر نکنید.« نعمتی 
درباره میزان جامعیت حزب علی الریجانی خاطرنشان کرد: 
»البته شــاید خود آقای الریجانی بخواهد در حزب باشــد 
اما این موضــوع اصال به آقای الریجانــی ارتباطی ندارد. 
کشوری خواهد بود. دوســتان دنبال این هستند که حزبی 

موضوع تشکیل حزب توســط علی الریجانی، رئیس 
مجلس مســاله قدیمی اما بالتکلیف است. اطرفیان 
الریجانی نیز در این باره چندان هم نظر نیستند، مثال 
سخنان کاظم جاللی کمتر تشــکیل این حزب را نوید 
می دهد و بهروز نعمتی برخالف او سخت پیگیر تحقق 

این امر است .

تشکیل دهند که معتدلین گروه های مختلف در آن حضور 
داشته باشند. در مجموع جدی هستیم و مثل احزاب گذشته 
نخواهد بود که دوره ای به طور مقطعی اعالم موجودیت کند 

و بعد کار رها شود.«

  الریجانی؛ پاستور یا بهارستان؟
وقتی در مورد علی الریجانی باب بحث باز می شــود 
بعضی ها می گویند کار او برای ورود به مجلس سخت تر از 
قبل شده است. اصولگرایان بعد از انتخابات 96 با آرایش 
سیاســی متفاوتی مواجه شــده اند و اصالح طلبان هم در 
انتخابات هیات رئیسه نشان داده اند که احتماال استقالل 
را به ائتالف ترجیح می دهند. اینهــا خبرهای خوبی برای 
الریجانی نیســت. او هم سیاســتمداری نیست که ساکن 
بماند و تحــت تاثیر تحوالت باشــد. حاال اما ســوال این 
است که او چه در ذهن دارد به پاستور فکر می کند یا اینکه 
ترجیح می دهد برای همین ریاســت قوه مقننه تالشش را 

ساماندهی کند؟
برای شــناخت طبــع سیاســی او باید به ســال های 
نه چندان دور بازگردیم؛ جایی که پای او به قدرت رســمی 
باز شد. واقعیت این اســت که ورود او به سیاست با رویای 
رســیدن به پاستور همراه شــد. نامزد شــورای هماهنگی 
نیروهای انقالب بــود و نامداران اصولگرا پشــت ســر او 
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قرار گرفته بودند. تحــوالت رخ داده در روزهای منتهی به 
انتخابات اما ســبب شــد دیگر هم طیفان سیاسی اش هم 
وارد گود انتخابات شــوند تا در نهایــت او از ورود به مرحله 
دوم بازماند. احمدی نژاد که به پاســتور رفت او در شورای 
عالی امنیت ملی جایگزین حســن روحانی شــد. حســن 
روحانی ماجرای این اتفاق را این گونه شرح می دهد: »در 
تاریخ 1384/5/18 قرار بود در آژانس، جلســه اضطراری 
شــورای حکام تشــکیل شــود. آقای احمدی نژاد دو روز 
قبــل از آن )١6/5/١٣٨4( بــه من زنگ زدند و خواســتند 
که به ریاســت جمهوری بروم. ایشــان گفتند چــرا آژانس 
می خواهد جلســه فوق العاده بگذارد؟ گفتــم می خواهند 
مساله راه اندازی اصفهان را بررسی کنند. گفتند آژانس حق 
ندارد چنین کاری بکند چون ما کار خالفی نکرده ایم، خوب 
است با البرادعی تلفنی صحبت کنید. گفتم این طور نیست 
که مدیرکل همه کاره باشد، اعضای شورای حکام آژانس، 
ســفرای ٣5 کشور هســتند که براســاس گزارش مدیرکل 
تصمیم می گیرند. بعد بحث شد که آژانس تحت نفوذ غرب 
است. پرسیدند چرا آژانس تحت نفوذ آنهاست؟ گفتم برای 
اینکه هم بیشتر بودجه آژانس را آنها می دهند و هم بر اکثر 
کشــورهای عضو، نفوذ دارند. ایشــان گفتند هزینه های 
آژانس در سال چقدر است؟ گفتم نمی دانم، مثال چندصد 
میلیــون دالر. گفتند شــما همین حاال بــه البرادعی زنگ 
بزنید و بگویید ما کل مخارج آژانس را می دهیم. گفتم اوال 
آژانس نمی تواند بپذیرد، چون برای مخارج آژانس و بودجه 
آن، مقرراتی وجود دارد و ثانیا ما هم چنین حق و اختیاری 
نداریم چون اگر به جایی بخواهیم کمک بالعوض کنیم، 
مجلس باید تصویب کند. گفتند من به شما می گویم، شما 
چه کار دارید! گفتم روش کاری من این طور نیســت و من 
چنین کاری نمی کنم. اگر اصرار دارید، خودتان با البرادعی 
صحبت کنید. در ادامه گفتم شما من را خواستید تا به من 
چنین توصیه ای کنید یا مســائل مربوط به بحث هسته ای 
را از من بپرسید؟ گفتند من نظرم را به شما می گویم. گفتم 
من فکر کردم من را خواســته اید تا به شما مشورت بدهم. 
اگر می خواهید چنین دستوراتی را بدون مشورت و تصویب 
در جلسه سران بدهید، خوب اســت زودتر، دبیر جدیدی 
را منصوب کنید و این دســتورات را به او بدهید. بعد از آن 
جلســه هم با آقای علی الریجانی تمــاس گرفتم و گفتم 
ظاهرا باید زودتر خــود را آماده کنیــد و دبیرخانه را تحویل 
بگیرید.« ســال ها بعد از آن روز، هنوز این ماجرا رسانه ای 
نشده اســت که چگونه علی الریجانی برای شورای عالی 
امنیت ملی انتخاب شد؛ این پیشنهاد روحانی بوده یا اینکه 
او خبری از ماجرا داشته و تنها اطالع رسانی کرده است. هر 
چه بود علی الریجانی که به ســاختمان خیابان آذربایجان 
رفت یــک پرونده مهــم را روی میز خود دیــد؛ »مذاکره با 
کشورهای غربی برای حل پرونده هسته ای.« او یکباره به 

یک شخصیت مهم در حوزه سیاست خارجی ایران تبدیل 
شــد. خیلی ها گمان می بردند او و خاویر سوالنا در نهایت 
این پرونده پرماجرا را به ســرانجام خواهند رساند. ناگهان 
اما خبر آمد که علی الریجانی از دبیری شورای عالی امنیت 
ملی استعفا کرده است. الریجانی برای ادامه کار یک مانع 
بزرگ داشت؛ مانعی نه از آن ســوی مرزها، بلکه جایی در 
همان نزدیکی خیابان آذربایجان. بزرگترین مانع پیشــبرد 
مذاکرات در پاستور بود. خودش ماجرای استعفا را این گونه 
تعریف می کند: »مســائلی که در دبیرخانه شــورای عالی 
امنیت ملی وجود دارد، جزو مسائل حساس کشور است که 
یکی از آنها مساله هسته ای ایران است. مسائل گوناگونی 
که به منفعت و امنیت ملی مربوط می شود، آنجا مورد بررسی 
قرار می گیرد. من حــس می کردم یک نوع اختالف جدی 
مدیریتی با آقای احمدی نژاد دارم. مســائل اســتراتژیک 
کشور با تانی و حساب شــده پیش برود و احتیاج دارد همه 
بخش هــای مختلــف همگرایی داشــته باشــد. کارهای 
لحظه ای نمی تواند صدق کند و برای کشــور مشــکالتی 
ایجاد می کند. تا یک مدتی تحمل بود و بحث می کردیم اما 
از یک زمانی به بعد من دیدم به هرحال ایشان رئیس جمهور 
است و حق دارد و لزومی ندارد که بنده مزاحم ایشان باشم و 
نمی خواستم حضوری تحمیلی داشته باشم. در واقع سطح 

من این نبود.«
روزهای دیپلماتیک گذشــت و زمانه سیاست ورزی 
پارلمانی رسید. او که به ریاست جمهوری نرسیده بود حاال 
بنا داشت پارلمانتاریست شود. آن هم در شرایطی که از دوره 
هفتم، اصولگرایان اکثریت را در مجلس داشتند. او به قم 
رفت و با موجی از حمایت ها پا به ساختمان هرمی بهارستان 
نهاد. حاال همه منتظر این بودند که او چه جایگاهی در این 
مجلس خواهد داشت. موج حمایت ها در داخل مجلس هم 
آن چنان شــد که اصولگرایان ترجیح دادند او را به ریاست 
مجلس برسانند و حداد را به حاشــیه برانند. او در شرایطی 
رئیس یک قوه شــد کــه در قوه مجریه همچنــان محمود 
احمدی نژاد در صدر قرار داشــت. اصولگرایان هم دیگر 
آن نسبت سیاسی پیشین را با محمود احمدی نژاد نداشتند، 
عاصی بودند و گالیه مند. از اینجا به بعد بود که نقش علی 
الریجانی در سیاست داخلی ایران بسیار پررنگ می شود. 
الریجانی در آن آشفتگی سامان سیاست ایران بهترین فرد 
برای کمک به مدیریت بحران و البتــه مواجهه با محمود 
احمدی نژاد و عبور از قانون های او بود. او بر مشی رئیس 
پیشین مجلس بر مدار مدارا با رئیس پاستور پیش نرفت. 
دوران احمدی نژاد با همه ســختی هایش تمام شد. حاال 
فردی رئیس جمهور شــده بود که برای به ثمر رسیدن ایده 
مرکزی اش یعنی توافق هسته ای نیاز به همراهی در پارلمان 
و ســطوح حاکمیتی داشــت. علی الریجانی که نیازهای 
شــرایط زمانه را به خوبی درک کرده بود با همه هزینه هایی 

که می دانســت مقابل تندروها متوجه او خواهد شــد پا به 
میدان گذاشــت و ســهمی بزرگ در به تصویب رســاندن 
توافق هسته ای در پارلمان ایفا کرد. حمایتی که تندروهای 
اصولگرا را علیه رئیس مجلس تندتر هم کرد .یک انتخابات 
دیگر فرا رسید. حاال باید فهرست ها بسته می شد. در میان 
اصولگرایان حاال بحث بر ســر این بود که علی الریجانی 
چه رفتار سیاســی ای خواهد داشــت. آیــا او و همراهان 
سیاسی اش حاضرند در لیستی حضور یابند که محوریتش 
مواجهه و اعتراض به دولت مستقر است؟ آیا اصولگرایان 
بعد از دفاعیات او از برجام و روحانی حاضرند دور یک میز با 
او بنشینند؟ علی الریجانی اما رفتاری متفاوت پیش گرفت 
تا این بار او باشــد که محوریت تصمیم را مشخص کند نه 
اصولگرایان. او ماجرای آن دوران و جلســات محرمانه را 
این گونه برای هفته نامه مثلث تعریف می کند: »تحلیلی از 
شرایط داشتم که فکر می کردم این آرایش موفق نیست. به 
آنها هم حدود 8 ماه پیش وقتی نمایندگان جامعه روحانیت 
مبارز اینجا تشــریف آوردند صریح گفتم. مــن گفتم فکر 
می کنم »صحنه سیاسی داخل کشور با مختصات فعلی باید 
مورد ارزیابی قرار گیرد، این آرایشی که در حال شکل گیری 
است متناسب با شرایط نیست.« منتها این یک رای بود. 
شاید سایر دوســتان آرای دیگری داشــتند چون آن راه را 
انتخاب کردند، من خیلی موافق این نبودم. به همین دلیل 
نمی خواستم صدمه ای هم از این قضیه بخورند، بنابراین 
به آقای موحدی کرمانی گفتم »چــون جایگاه روحانیت را 
در انقالب اصیل می دانم، از شخص شما حمایت می کنم 
ولی کاری به آرایش ندارم. شاید برخی سیاست های تبلیغی 
و برخی مسائل دیگری که بیرون از اراده آنها بود موثر شد 
ولی تحلیل من هم دال بر این بــود که اینها توفیق زیادی 
نخواهند داشت.« الریجانی با وجود مستقل کاندیداشدن 
باز هم با رای باال در صندلی نمایندگی قم در بهارستان ابقا 
شد. مجلس تشکیل شد، او برای رسیدن به صندلی ریاست 
مجلس رقیب اصولگرا نداشت، این بار یک اصالح طلب با 
سبد رای باال رودررویش قرار گرفته بود؛ محمدرضا عارف. 
اما یــک پدیده جالــب و منحصــر به فرد فضای سیاســی 
پارلمان را متفاوت کــرد. هم اصالح طلبان کــه به لحاظ 
خط کشی های سیاسی رقیب ســنتی الریجانی محسوب 
می شوند و هم بخش تندتر اصولگرایان که همواره نقدهای 
تندوتیزی بــه الریجانی داشــتند یک صدا بــه این نتیجه 
رسیدند که علی الریجانی باید رئیس مجلس شود؛ انتخابی 

مهم و معنادار.

  روزهای عجیب و سخت
این اما پایــان ماجرا نبود. از وقتی برجام به مشــکل 
خورد سیاســت ورزی او هم با موانعی مواجه شــد.  آرایش 
سیاسی دســتخوش تغییر شــد و کار به آنجا رســید که در 
انتخابات هیات رئیســه مجلس او بســیار سخت توانست 
رئیس بماند. قضیه هم از این قرار بــود که اصالح طلبان 
دیگر ترجیــح داده بودند بــا نامزد خودشــان در انتخابات 
شــرکت کنند. تا چند هفته بعد از این انتخابــات هنوز هم 
می شــد تاثیر این فضــای تــازه سیاســت ورزی را در علی 
الریجانی مشاهده کرد. حاال اما همه چیز تغییر کرده است. 
او تالش می کند با شیفت سیاسی حسن روحانی که در دو 
هفته اخیر رخ داده اســت خود را تطبیق دهد  و مانند او از 
فضای سخت عبور کند. علی الریجانی فعال دو پروژه مهم 
دارد؛ حزب و اتاق فکر مجمع نمایندگان. نکته اما این است 
که اشــخاص دیگری هم به او کمک می کنند از علی اکبر 
ناطق نوری گرفته تا حسن روحانی. باید منتظر ماند و دید او 
با چه سرنوشتی مواجه خواهد شد. به نظر می رسد که اگر 
روحانی اعتدال و توسعه را تبدیل به بخش چپ میانه رو ی 
کرد، الریجانی قصد دارد با حزب جدیدش بخش راســت 

میانه روی را پوشش دهد.

الریجانی تالش 
می کند  با شیفت سیاسی 
حسن روحانی که در دو 
هفته اخیر رخ داده است 
خود را تطبیق دهد  و مانند 
او از فضای سخت عبور 
کند. علی الریجانی فعال 
دو پروژه مهم دارد؛ حزب و 
اتاق فکر مجمع نمایندگان
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تکرار یک تردید؛ حزب علی الریجانی 
حضور ناطق نوری در جلسات مقدماتی حزب الریجانی به چه معناست؟

الگوی سیاست ورزی علی الریجانی از منظر جامعه 
ایرانی دارای چه مولفه هایی اســت؟ پاســخ به این سوال 
چشــم انداز سیاســت ورزی رئیس پارلمان فعلــی و نامزد 
احتمالی ریاست جمهوری ســیزدهم را نشان خواهد داد. 
در روایت بین االذهانی علی الریجانی دارای ســه ســطح 
شناختی است؛ او خاستگاه سیاسی خانوادگی جدی دارد؛ 
این جایگاه با روایت هــای انتقادی طیــف احمدی نژاد و 
شــایعات ضدانقالب ضربــات جدی خورده اســت. مورد 
بعدی الگوی سیاست ورزی و عمل سیاسی علی الریجانی 
اســت؛ جامعه او را مرد پنهانکار سیاست ایران و بازیگری 
عمل گرا تلقی می کند. چنین نگرشــی به رفتار سیاسی او 
مزیت برتری مناسبی در جامعه ایرانی را داراست. در آخرین 
ســطح نگرش، علی الریجانی دارای نیروهای سیاســی 
وفادار است. او تیم ســازی خود را از وزارت ارشاد و سپس 
صداوسیما آغاز کرد؛ تیمی که یکی از اصلی ترین اعضای 
آن اکنون در خیابان فاطمی برای دولت دوازدهم در کسوت 
وزیر فعالیــت می کند. در ایــن میان تغییــرات در الگوی 

سیاست ورزی علی الریجانی هدفمند توصیف می شود.

  تردید؛ حزب یا جمعیت سیاسی 
از »حزب« تا »جمعیت«؛ از اعضای »رســمی« تا 
»غیررســمی«، از تایید ها تا »تکذیب ها« همه نمایانگر 
این اســت که یاران الریجانی در  هاله ای تردید سیاســی 
قرار گرفته بودند. یاران علی الریجانی ابتدا سودای حزب 
سیاسی برای حضور در کارزار رقابت های سیاسی داشتند و 
حتی شنیده های از اختالف میان کاظم جاللی و محمدرضا 
باهنر خبر می داد؛ مهندس باهنر خواهان »کارگردانی« در 
بازی انتخابات بود زیرا او هویتی مجزا در میان اصولگرایان 
با ریاست بر جبهه پیروان خط امام)ره( و رهبری داشت  اما 
کاظم جاللی تمایل دارد در غیــاب »مهندس«، مرد اول 

یاران علی الریجانی شــود. پس از شکست حزب فراگیر 
رهروان والیــت، کاظم جاللی در قالب جمعیت سیاســی 
یاران علــی الریجانــی را کنارهم قــرار داد  امــا اظهارات 
متفاوت پیرامون اعضای شورای مرکزی جمعیت رهروان 
والیت  و روایت »تردیدها« در بدنه یاران الریجانی خبر از 
یک »اختالف« می داد. از سوی دیگر یکی از مهم ترین 
ســواالت برای رویش جدید یــاران الریجانــی در فضای 
سیاسی خاستگاه سیاسی آنان است، به طوری که برخی از 
تحلیلگران آن را »نواعتدالی« با سنگینی کفه اصولگرایی 
می دانند و برخی دیگر در صورت همراهی ناطق نوری خبر 
از تولد جمعیتی به عنوان بــرادر جدید حزب کارگزاران، در 
جایی بین راست و چپ سنتی می دهند. این تعلق گفتمانی 
نیز محصول آشفتگی در تصمیم گیری علی الریجانی تلقی 
شد. ماحصل تردیدها بی عملی بود؛ الریجانی نیمه پنهان 
سیاست ورزی خود را آشکار نکرد و با همان یاران محدود به 
پیشبرد اهدافش بسنده کرد و در این میان سرمایه اجتماعی 
پایدار را فراموش کرد. او به خوبی آگاه اســت که ســرمایه 
اجتماعی برآیند کنش های کوتاه مدت سیاسی نیست، بلکه 

ماحصل بسترسازی اجتماعی قدرتمند است.

  سودای پاستور؛ بدون هیاهو
پــس از ســکوت چندماه در قبــال تشــکیل حزب یا 
جمعیت سیاســی حامی علی الریجانی در سپهر سیاست 
کشــور، بار دیگر نــدای تکاپوهــای جدی برای ســامان 
بخشــیدن به عمل جمعی یاران علی الریجانی آغاز شده 
اســت.  حســن بیادی، دبیرکل حــزب آبادگــران، اولین 
خبر از آغاز مجدد تالش ها برای تشــکیل حزب سیاســی 
حامی رئیس پارلمان دهم را داد، او در همین راســتا اظهار 
کرد: »بعد از انتخابــات مجلس دهم و قبــل از انتخابات 
ریاست جمهوری سال 96 خیزی از سمت آقای الریجانی 
برداشته شــد، دعوت کرد و حتی آقای ناطق نوری هم بود 
 اما مدتی که گذشــت، دوســتان ســکوت اختیار کردند و 
دیگر جلسات را ادامه ندادند. این دوستان می گفتند ظاهرا 
برخی با نهادینه شدن تحزب موافق نیستند.« او در ادامه 

گفت: »این اتاق فکــر به مرکز نمایندگان ادوار مشــورت 
می دهند و مســائلی که رئیس مجلس صالح ببیند به این 
اتاق فکر ارسال خواهد شــد و از نظرات این افراد استفاده 
خواهد شــد.« بهروز نعمتی از یاران اصلی علی الریجانی 
در بهارستان دهم پیرامون ســنخ حزب سیاسی و گسترده 
فعالیت آن اظهار کرد: »کشــوری خواهد بود. دوســتان 
دنبال این هســتند که حزبی تشــکیل دهند کــه معتدلین 
گروه های مختلف در آن حضور داشته باشند. در مجموع 
جدی هستیم و مثل احزاب گذشته نخواهد بود که دوره ای 

به طور مقطعی اعالم موجودیت کند و بعد کار رها شود.« 
ســخنان محدود یاران سیاســی علــی الریجانی و 
ســکوت او، برآیند تحلیلی قطعی پیرامون چگونگی رفتار 
سیاسی آینده آنان ارائه نمی دهد ولی می توان با داده های 
محدود، زمین بازی علی الریجانی برای پیروزی بر رقبای 

سیاسی را متصور شد. 
1- هدف اولیه علی الریجانــی حفظ و ارتقای قدرت 
سیاسی اش در بهارستان یازدهم است؛ او به خوبی می داند 
که عملکرد نمایندگان در مجلس شــورای اســالمی دهم 
نامناسب بوده است و شاهد تغییرات گسترده در انتخابات 
سال آینده هستیم، بنابراین از هم اکنون عالوه بر نمایندگان 
حامی فعلی، بدنه اصلی حزب سیاسی خود را بر نمایندگان 
ادوار بنا نهاده است تا از این طریق پتانسیل حفظ قدرت و 
یا گسترش آن را دارا باشد. نتیجه انتخابات مجلس شورای 
اســالمی یازدهم در تصمیم گیری علــی الریجانی برای 

حضور در کارزار رقابت ریاست جمهوری موثر است.
2- از داده های محدود حزب سیاسی آینده حامی علی 
الریجانی برمی آید که او خواهان تکرار مدل حزب اعتدال 
و توسعه است و احتماال می خواهد همانند حسن روحانی 
در جایگاه پدرمعنوی حزب ایفــای نقش کند و عضویت در 
آن نداشته باشــد و در همین راســتا کاظم جاللی دبیرکل 

حزب شود.
3- حضور حجت االسالم ناطق نوری در جلسات اولیه 
شکل دهی به حزب سیاســی حامی علی الریجانی دارای 
اهمیت راهبردی اســت. ناطق نوری کــه از اصولگرایان 
فاصله معناداری پیدا کرده است و همگرایی های تاکتیکی 
با اصالح طلبان داشــت، برخالف پیش بینی ها همچنان 
بستر سیاســت ورزی خود را در فضای راست سنتی ترسیم 
کرده است و هدایتگری او ســطح اثرگذاری حزب سیاسی 
حامی علی الریجانی را ارتقا خواهد داد و نوید حضور جدی 

علی الریجانی در انتخابات ریاست جمهوری آینده است.

مسعود پورسیدی

روزنامه نگار

یادداشت
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اگر اصالح طلبان رای داشته باشند 
الریجانی را حذف می کنند

گفت وگو با بیژن مقدم

 از زمــان روی کارآمــدن روحانــی بــه عنــوان 
معتــدل  نیروهــای  برخــی  رئیس جمهــور، 
اصالح طلــب و اصولگرا بیشــتر به هــم نزدیک 
شــدند و توانســتند در انتخابــات مجلــس و 
ریاســت جمهوری های بعد از آن هــم همکاری 
کنند. به نظرتان در حال حاضــر چه روالی وجود 
دارد؟ این روند می تواند ادامه داشته باشد و این 
اعتدالی ها همچنان از علــی الریجانی در آینده 

حمایت کنند؟
   دالیــل دیگــری البتــه وجــود دارد کــه برخــی 
اصالح طلب هــا در مجلــس، ریاســت آقــای الریجانی 
را پذیرفتنــد و آنجا تقســیم کاری انجام شــد کــه باالخره 
ایشــان رئیس و نواب رئیس از آن جریان باشد و قدرت در 
هیات رئیسه تقسیم شود و یک سهم بندی شکل گیرد. این 
مکانیزمی است که آنجا شــکل گرفت، یعنی بر اساس آن 
اعتقاد مربوط به اصولگرایی معتدل یا اصالح طلبی معتدل 
نبود؛ اصالح طلبان اگر در مجلس توان این را داشتند که 
آقای الریجانی را عوض کنند، به اندازه یک ثانیه هم تردید 
نمی کردند، چون تــوان  و رای الزم را نداشــتند به همین 
خاطر به این مســیر آمدند. این مســئله اساسا پایه فکری 
به این مفهوم ندارد؛ آنجا هم یک تقســیم می شود که به 
تقسیمش  اشاره کردم. چون نمی توانستند آقای الریجانی 
را حذف کننــد. در دور آخر هم خیلی تــالش کردند، ولی 
باز هم نتوانســتند، اما نشــانه هایی را دادنــد، ولی باز هم 
نتوانســتند، بنابراین این طــور نبود که بر اســاس اعتدال 
به این نتیجه رســیده باشــند که آقای الریجانی فرد خیلی 

خوبی برای ریاست مجلس است. نه. شما نگاه کنید آقای 
عارف را برای رئیس مجلس کاندیدا کردند. آرزویشان بود 
که آقای عارف رئیس مجلس بشــود، ولی رأی نداشــت، 
نتوانســتند. رأی آقای الریجانی را کم کردند، چون آقای 
عارف آمد و تالششــان را هم کردند، آقای عارف  هم فکر 
می کردند حتما  اتفاقی می افتد، وگرنه ایشــان را هم با این 
رأی خراب نمی کردند. به هیچ وجه  اعتقاد ندارم که آنها بر 
اساس  تفاهم فکری به هم نزدیک شدند. نه، این مجلس 
با مجالس دیگر متفاوت است و یک جریان به شکل کامل 
اکثریت ندارد، باید با هم  جاهایی هم گرایی کنند، رأی های 
همدیگر را کامل کنند و این هم در حقیقت یک جور تقسیم 
کار و تقسیم مســئولیت است.  کاری سیاســی آنجا شکل 
می گیرد و نتیجه اش را هم شما در هیات رئیسه و در رئیس 
مجلس و هیئت رئیسه مجلس می توانید ببینید؛ به نظر من 

آن اصال جنبه فکری ندارد.
  آقای الریجانی را ما از نظر حزبی باید چگونه و در 
کجا ببینیم؟ چه تقســیم بندی ای در حال حاضر 

وجود دارد؟
   آقای الریجانی  آدمی اصولگرا ست، به اقتضای 
جایگاهش  رفتارهایی می کند که شــاید بخشــی هم برای 
بیرون و درون مجلس او را نپسندد، ولی ایشان به اقتضای 
اداره مجلــس و جایگاهــی که دارنــد، کارشــان را انجام 
می دهند. آقای الریجانــی از چارچوب جریان اصولگرایی 
خارج نیســت، هیچ موضع گیری ای ندارد که نشــان دهد 
ایشان دیگر  آدم اصولگرایی نیســت؛ چنین چیزی را پیدا 

نمی کنید.

 به نظرتــان برای انتخابــات 1400 ایشــان وارد 
می شوند؟

   نمی دانــم،  اطالعاتــی نــدارم. از خودشــان و 
نزدیکانشان باید پرسید.

به نظرتان کاری که لیست امید انجام داد و آقای 
عارف در مجلــس برای انتخابات هیات رئیســه 
شــرکت کرد، روندی بود که می خواهند در آینده 

خودشان را از آقای الریجانی دور کنند؟
   بله؛ دقیقا. در حقیقت یک جور هشدار بود، ولی 
فکر می کردند که می توانند و می دانســتند هم نمی شود، 
چون آرای مجلــس معلوم اســت، اما اینکــه یک رئیس 
مجلس بــرای مثال 250 رأی یا 150 رای داشــته باشــد ، 
از لحاظ معنایی می توانــد  خیلی متفاوت  باشــد. حداقل 
 می شود تحلیلی روی آن انجام داد. آنها دنبال همین مسئله 
بودند، بیشتر از این هم نمی خواستند. می خواستند آقای 
الریجانی یک رئیس ضعیف تر از گذشــته از نظر آرا باشد. 
چون خودشان هم می دانســتند نمی توانســتند تغییرش 
دهند، ولی  تردید ندارم و این را با قاطعیت می گویم؛ جریان 
امید یــا جریان اصالح طلبــی در مجلس، به ویــژه جریان 
اصالح طلبی، هر زمانی به این نتیجه برســد که رأی دارد، 

برای یک ثانیه هم آقای الریجانی را تحمل نمی کند.
بــه نظرتــان در حزبی که آقــای الریجانــی قرار 
اســت تشــکیل دهد، چه طیف هایی کنارشــان 

می ایستند؟
   االن نمی شــود در مــوردش صحبــت کــرد، 
چون باالخره خود جریــان اصولگرایی هم نــه فرماندهی 
واحدی دارد، نه تشــکیالتی و ســامانی دارد که مثال این 
تشــکیالت و ســامان الزاما در خدمت ایشــان قرار گیرد. 
هیچ کدام از اینها در جریان اصولگرایی نیست  مثل جریان 
اصالح طلبــی  پراکندگی هایی اینجا وجــود دارد که چنین 
قضاوتی را نمی توانیم بکنیــم. به طور طبیعی حتی ممکن 
است یک موقع ایشــان تصمیم بگیرد کاندیدا شود، ولی 
جریــان اصولگرایی همراه ایشــان نباشــد، یــا برعکس، 

 حاال که حســن روحانــی تغییر جایگاه سیاســی 
 داده اســت  تحلیل گران سیاســی نگاهشــان به 
علی الریجانی دوخته شده تا ببینند که او چه خواهد 
کرد و البته مهم تر از آن این که گروه های سیاسی 
چه نســبتی با او برقرار خواهند کرد. در این باره با 

بیژن مقدم گفت وگو کردیم.

گفتوگو
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همراه ایشــان باشــد. در مورد اینها در حال حاضر حداقل 
چنین قضاوت هایی را نمی شــود کــرد. انتخابات های ما 
 ویژگی هایی دارد که خیلی از وقت ها از قبل قابل پیش بینی 
نیســت و یک فرایندی به یک نقطه می رساند که اگر شما 
فیلم را عقب  برگردانید از شما می پرسیدند، می گفتید امکان 
ندارد. یکی آقای رئیسی اســت. از روز انتخابات برگردید 
عقب مثال و بگویید آقای رئیسی می خواهد کاندیدا شود، 
مثال فکر می کنید رأی هم می آورد. به شــما چه پاســخی 
می داده است؟ هرگز فکر نمی کردیم که آقای رئیسی بیاید، 
برسد به نقطه مشترک جریان اصولگرایی و بعد 15میلیون، 
نزدیک  16 میلیون هم رأی بیاورد. اصال فکر نمی کردیم، 
نه شــما، خیلی ها فکر نمی کردند. انتخابــات این طوری 
نیست که مثال از دو سال قبل  شود چنین تحلیلی را در مورد 
آن شرایط رقم زد،  اصال این طور نیست. شرایط انتخابات، 
ویژگی هــای خــودش را دارد و هرچه به زمــان انتخابات 
نزدیک تر می شویم، تحوالت آن قدر در افکار عمومی، در 
نامزدها، در جریانات اصولگرا  و در انصراف ها سریع است 
که نمی توان پیش بینــی دقیقی کرد. شــما انصراف ها را 
ببینید؛ یکی می گوید من آمده ام، امکان ندارد بروم کنار؛ 
اصال آمــده ام که تا لحظــه آخر بمانم. آقــای جهانگیری 
می گوید اگر من می خواستم انصراف دهم که نمی آمدم. 
ما می گفتیم ایشان کاندیدای رزرو هستند ، بعد ایشان هم 
سریع تکذیب می کرد، ولی آخرش دیدیم همانی شد که از 
اول ما گفتیم، چون ما می دانســتیم، ولی ایشان  این را به 
مردم نمی گفت. یا در مورد رفتن آقای قالیباف که بعضی ها 
می گفتند شــانس او از آقای رئیســی بیشــتر می شود و از 
این طور حر ف ها. بنابراین انتخابات بــه هیچ وجه از حاال 
قابل تحلیل نیســت، مخصوصا در مورد افراد قابل تحلیل 
نیست. همه حدس و گمانی است که هر کسی می تواند از 

ظن خودش یک سری موارد را مطرح کند.
آقــای الریجانــی در گذشــته در انتخابــات 
ریاست جمهوری شرکت کرده بودند، ولی آن زمان 
به هر دلیلی اقبالی به او نبود. از آن موقع تغییرات 
زیادی در رفتار و در مســائل جامعه اتفاق افتاده 
است. به نظرتان االن از نظر سرمایه اجتماعی، 
آقای الریجانی چطور اســت، نــگاه جامعه به او 

چگونه است؟
   نمی توانیم االن در مورد جامعه نظر دهیم. یا باید 
متکی به نظرسنجی های دقیق امروزی باشد، یا به فضایی 
که به انتخابات منتهی می شود. من مثال زدم برای شما و 
گفتم شما در مورد آقای رئیسی اگر قرار بود 10 ماه قبل از 
شما بپرسند، مثل االن که شما دارید از من می پرسید، یک 
قضاوتی را می کردید. اگر هم کسی می گفت آقای رئیسی 
می آید می شــود کاندیدای اول اصولگراها، همه شان هم 
می روند کنار و آقای رئیســی 16 میلیون هم رأی می آورد؛ 
امکان ندارد شــما چنین تحلیلی را قبول داشــته باشــید. 
همان ایامی که اولین بار اســم ایشــان مطرح شــد بیان 
کردم. گفتم ایشان سرمایه اجتماعی ندارد، کار اجرایی به 
مفهوم دولتی و از این  دست نداشــته، تمام سوابق ایشان 
در قوه قضائیه اســت که مردم هم نسبت به آنجا انتقاداتی 
دارند و بعد شــبهاتی را ضدانقالب و اینها هم مطرح کردند 
که ایشان در داســتان منافقان و اعدام منافقان و اینها هم 
بوده و از این طور حرف ها. شبهه کردند و گفتند ایشان رفته 
است آستان قدس تبلیغات کند و از این بحث ها بود. کسی 
اصال تصورش را نمی کرد. من می خواهم بگویم این طور 
چیزها ارزیابی های دقیقی می خواهد که بشود در موردش 
قضاوت کرد. افکار عمومی ما هم مقداری پیچیده است . 
خیلی راحت نمی شود با آن صحبت کرد، یعنی آن کسانی 
که کل انتخابات بعد از انقالب را می خواهند تحلیل کنند، 
چطور می توانند به شــکل دقیق ســخن بگویند؛ بله قابل 
تحلیل است و حرف هایی می شــود زد، اما من می خواهم 

بگویم افکار عمومی ما  مقداری پیچیده است. مثال از دوره 
آقای خاتمی بعد از هشت سال شعار و جامعه مدنی، توسعه 
سیاسی، آزادی، شعارهای روشنفکری، لیبرالیستی و همه 
اینها، برای مثال شما می رســید به سال 84، آقای خاتمی 
دولت را  به آقای احمدی نژاد می دهد باید. تحلیل شــود، 
قابل تحلیل است، ولی پیچیده است. االن که برمی گردم، 
 دالیل  زیادی برایش وجود دارد، ولی خیلی راحت نیست که 
همین طور بتوانیم بگوییم. آینده هم همین طور می تواند 
باشــد، بنابراین یک تحلیل ســاده  به نظر من در مورد یک 

پدیده پیچیده شاید درست نباشد.
به نظرتان می توانیم قم را مبنا قرار دهیم؟ آقای 
الریجانی دوره اولشــان نماینده اول بودند، ولی 
دوره دوم نماینده دوم شدند. آنجا را می شود مبنا 

قرار دهیم؟
   حتما نمی شــود. قــم  ویژگی هــای خاصی برای 
خودش دارد. نــوع رأی دهندگانش، ترکیب آن جا، جریان 
روحانیــت در آن جــا، حتما مثــال بخشــی از آن جریانات 
گالیه مندی هایی را برای مثال از آقای الریجانی داشتند و 
این را با همین رأی شان به ایشان منتقل کردند، حتما ایشان 
هم این پیام را دریافت کردند، امــا آنجا قابل تعمیم به کل 
کشور نیست که ما بگوییم آقای الریجانی قبال محبوبیتش 
اینطوری بوده، حاال  چون در قم ایشــان دوم شــده ، پس 
در کل کشــور هم ســوم، چهارم یا هر رتبه ای اســت. این 
تحلیل به نظر من قابل تعمیم نیست. آن   پیامی برای آقای 
الریجانی بود ، متناسب با شرایطی که قم از ایشان انتظار 

دارد، چه بسا انتظاراتی که داشته اند، برآورده نشده باشد.
به نظرتان حزبی که ایشان بتواند تشکیل دهد، 

چقدر می تواند در کل کشور فراگیر باشد؟
   عمال جریان احزاب در کشور موضوعی است که 
ما چیزی به نــام جریان فراگیر ســراغ نداریم، یعنی تجربه 
احزاب چنین چیزی را به ما نشان می دهد. ما احزاب خیلی 
قدیمی، خیلی پرسابقه و با نام و نشانی داریم که اصال چنین 
چیزی را نمی تواننــد ادعا کنند که ما یــک حزب فراگیری 
داریــم. کدام شــان را االن داریم؟ به مفهــوم حزب دارم 
می گویم، یعنی مثال حزب مشــارکت چــه چیزی می تواند 
بگوید؟ بله، یک موقعی می گویــد ما جریان اصالح طلبی 
هســتیم، خب جریــان اصالح طلبی یک پایگاه وســیعی 
دارند  اما حــزب اعتماد ملی، حزب همبســتگی و... اینها 
چه پایگاه هایــی دارند؟ این طرف هم همین طور اســت، 
فرقی نمی کنــد. کال جریان حزبــی ما اساســا نمی تواند 
چنین ادعایی را بکند، فقط می تواند بگوید چون احساس 
می کنیم باید کار تشکیالتی کنیم و سامانی را داشته باشیم 
که بحث امروز و فردا هم نباشد، کادرسازی هم اگر همت 
کنیم و داشته باشیم و نیز نیروهای ثابتی را که وفادار به این 
آرمان ها هســتند، می خواهیم برویم حزب تشکیل دهیم، 
باقی اش را هــم ببینیم چقدر می توانیم نفــوذ کنیم، وگرنه 
جریان حزبی در ایران مورد اعتماد مــردم قرار نمی گیرد. 
یک بخش محدودی هســتند که با اینها ارتباط دارند و کار 
می کنند، بنابراین ما نمی توانیم نسبتی بین اینها و توده های 

مردم برقرار کنیم.
به عنوان مثال این ظرفیت وجــود دارد که جبهه 

پیروان یا سنتی ها بیایند سمت آقای الریجانی؟
   یعنی مثال فرض شود ایشان کاندیدا شود؟

در حزبی که تشکیل می دهد...
   آنهــا همه شــان خودشــان حــزب دارنــد.  همه 
بخش هایی کــه اشــاره می کنید،  خودشــان دارای حزب 

هستند.
نمی شود بیایند زیر چتر ایشان؟

   آن وقت معنای حزب  نمی  دهد. یک موقع است 
که می گوییم جبهه، خب این جبهــه که وجود دارد. جبهه 
داریم   ولی حزبی که ایشان تشــکیل دهد، مثال ایثارگران 

بیاید و بگوید من منحل می شــوم و می آیم با شــما، مثال 
موتلفه بگوید من می آیم با شــما؛ چنیــن چیزی که اصال 
اتفاق نمی افتد. اینکه روشــن اســت  اما یک موقع است 
که می گوییم یک جبهه ای شــکل می گیــرد، یک جبهه 
اصولگرایی داریــم، یک جبهه اصالح طلبــی داریم و... 
جبهه است دیگر؛ اینها گاهی وقت ها با هم همگرایی پیدا 
می کنند، گاهی وقت ها هم همگرا نمی شــوند و می شوند 
دو گروه، ســه گروه و کارهای خودشــان را می کنند که در 
انتخابات این مدل ها را هم دیدیــم وگرنه اینکه فکر کنیم 
آقای الریجانی یا هر  شــخص دیگری یک حزبی تشکیل 
می دهــد، همه هــم می آینــد و می روند زیر چتر ایشــان، 
تشــکیالت  می کنند و می گویند ما از امروز بــه بعد آمدیم 
اینجا شــروع کنیم. چنین اتفاقی اساســا در عالم سیاست 

ما رخ نمی دهد.
به نظرتان نمی شــود از االن این تحلیل را داشت 
که در صورت کاندیداشدن آقای الریجانی احزاب 

و گروه های دیگر به سمت ایشان بروند؟
   بله. تصمیم در مورد نامــزد نهایی فقط در همان 
فرآیند با همه آن پیچیدگی ها و شــرایط و هــزار تا عوامل 
دیگر در آن برهه تعیین می شود. به هیچ وجه از قبل کسی 
نمی داند، هیچ کــس این را نمی دانــد، بنابراین از حاال  نه 
می توان گفت آقــای الریجانی نامزد اســت  و نه می توان 

گفت نیست.  
از سمت اصالح طلبان چه روندی نسبت به ایشان 
وجود دارد؟ گفته می شود آقای خاتمی نسبت به 
عارف، آقای الریجانی را احتماال بیشــتر ترجیح 

دهد. به نظرتان این  می تواند اتفاق بیفتد؟
   من چنین خبری ندارم. مثال فرض کنید در ســال 
1400 آقای خاتمی مثال از نفوذ کالم قبلی برخوردار باشد، 
این یک بحث دیگری اســت. اینکه مثال چنین حرفی زده 
باشند، من اصال چنین خبری را قاعدتا ندارم  اما این مقدار 
را می دانم که آنهــا هم بازی خودشــان را دارنــد. جریان 
اصالح  طلبی به تناسب شرایط تصمیم گیرد، خودشان هم 
این را می گویند. گاهی وقت ها می گویند ما ترجیح می دهیم 
بین بد و بدتر، بد را انتخاب کنیــم و صریح هم می گویند. 
االن در مورد آقای روحانی هم همین را می گویند؛ می گویند 
آقای روحانی کاندیدای مطلوب ما نبوده، ولی ما راه دیگری 
نداشــتیم، از بین بد و بدتر انتخاب کردیــم. آن موقع هم 
ممکن بود ایــن جمع بنــدی را در مورد یک نفــر دیگر هم 

داشته باشند.
طیف آقای روحانی چطور؛ از ایشــان می توانیم 
این انتظار را داشته باشیم که همکاری بین آقای 
روحانی و آقای الریجانی همچنان ادامه داشــته 
باشــند؟ حاال یا در انتخابات مجلــس آینده یا در 

انتخابات  ریاست جمهوری آینده؟
   به نظر من آن چیزی که در مجلــس همکاری را 
تعیین می کند، ترکیب مجلس است، نه آدم ها، نه شخص 
آقای الریجانی، نه شخص آقای روحانی. ترکیب مجلس 
اســت که آنجا تعیین می کند به کدام ســمت برویم،  با چه 
کسانی همگرایی ایجاد کنیم و کجاها مثال از رأی خودمان 
بگذریم و بریزیم به ســبد کســی دیگر که حاال یا انتخاب 
خوب است یا انتخاب بین بد و بدتر است. در آن مجموعه 
حتما چنین تصمیمی را می گیرند. اگر رأی داشته باشند، هر 
جریانی، من این را با قاطعیت عرض می کنم. چه اصولگرا، 
چه لیست امید، چه اصالح طلب، چه مستقل، در مجالس 
شورای اسالمی ما، هر کدام شان رأی داشته باشند، اکثریت 
را داشته باشند، کاندیدای ریاست شان از خودشان خواهد 
بود، و ال غیر. هیچ مالحظه دیگــری هم ندارند  اما اگر نه، 
 احساس کردند کاندیدای خودشــان رأی نمی آور د، روال 
تصمیم گیری می افتد در همین مکانیزم هایی که االن ما 

در این دو دوره اخیر  می بینیم.
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معرفی الریجانی به سطوح پایین جامعه 
کار بسیار سختی است

گفت وگوی مثلث با عباسعلی منصوری آرانی

انتخابــات  بــرای  الریجانــی  آقــای  ورود 
ریاســت جمهوری 1400 آیا از حزبــی که در پی 
تأسیس آن هستند، می گذرد؟ به نظرتان برنامه 

و نقشه راهشان چه خواهد بود؟
   ممکن اســت اطرافیــان دکتــر الریجانی حزبی 
را تشــکیل دهند؛ کما اینکه این بحث از مجلس نهم هم 
مطرح بود اما اینکه آقای الریجانی به عنوان لیدر این حزب 
باشد، چنین نخواهد شــد. به نظرم ایشان شخصیت شان 
فراجناحی است و نمی توان ایشان را محدود در یک حزب 
دید. طبیعتا اطرافیان ایشان نمی توانند تمام زوایای ایشان 
را پوشش  دهند؛ لذا در بحث کاندیداتوری آقای الریجانی 
برای انتخابات ریاست جمهوری آینده ممکن است احزاب 
مختلفی از ایشان حمایت کنند  ولی اینکه بگویم تنها یک 
حزب ایشــان را معرفی خواهد کرد  یا آقــای الریجانی به 
دنبال این اســت کــه در چارچوب یک حــزب وارد عرصه 
شود، با توجه به شرایط فعلی سیاسی در کشور که احزاب 
سیاسی فعال و کارآمد نداریم و تنها در بازه زمانی نزدیک به 
انتخابات احزاب فعال می شوند و پس از آن به سرعت افول 
کرده و به حاشیه می روند، این چنین نخواهد بود. در گذشته 
هم مطرح می شد که حزب به عنوان حزب آقای الریجانی 
باشد یا به عنوان فراکسیون رهروان والیت. دکترالریجانی 
علی رغم آنکه از تشــکیل حزب و تشکالت سیاسی حزبی 
حمایــت می کردند اما همواره گزینه ریاســت یــا دبیرکلی 
ایشان در حزب، منتفی می شد؛ در نهایت این نتیجه حاصل 
می شد. اینکه بگویم حزبی متعلق به آقای الریجانی است، 
درست نیست، بلکه بایستی از ظرفیت های ایشان استفاده 
کنیم. اکنون هم افرادی که دنبال تشکیل این حزب هستند 
از نزدیکان به ایشان و اعضای فراکسیون رهروان والیت 
مجلس نهم می باشــند؛ افرادی مثل آقای کاظم جاللی 
یا بهــروز نعمتی که در مجلس دهم به عنوان فراکســیون 
مستقلین شــناخته می شــوند  اما الزاما آقای الریجانی به 

عنوان عضوی از این حزب نخواهند بود.
به این نکته اشاره داشتید که احزاب تکثر زیادی 
دارند اما کارکرد حزبی ندارند. به نظر شما تشکیل 
یک حزب جدید در فضای کنونی سیاست داخلی، 

چه میزان می تواند نقشــه راهی برای پیروزی در 
انتخابات باشد؟

   یک تیمی قصد ورود بــه انتخابات دارد و طبیعی 
است که به واســطه نظرات و دیدگاه شان نمی توانند بروند 
در درون احزاب دیگر و کار کنند. هر حزب مجموعه افراد 
 و دبیر کل خاص خود را دارد. اگر ایــن افراد بخواهند وارد 
حزبی شوند بایستی زیر مجموعه افراد فعلی حزب فعالیت 
کنند  پس منطقی اســت که خودشان مســتقال یک حزب 
تشــکیل دهند. البته این حزب و امثالهم حزبی نیست که 
مثل سایر کشورهای دنیا، به تربیت و آموزش نیرو بپردازند؛ 
افــراد را از نوجوانی جــذب  و مرحله به مرحلــه آماده ورود 
به سیاست کنند. به همین دلیل اســت که می گویم برای 
تأثیرگذاری در مقاطع مختلف انتخاباتی، کار معقولی است 
اما برای دراز مدت و رسیدن به یک حزب واقعی که دارای 
مانیفست مشــخص که منتهی بشــود به تربیت نیرو برای 
تصدی امور سیاسی این راه شود، مناسب نیست. بایستی 
زیربنایی کار کرد و برای درازمدت برنامه داشــت؛ نه اینکه 

مقطعی و فرمالیته وارد عرصه سیاست  شوند.
در پاســخ بــه پرســش اول، مطــرح کردید که 
شخصیت آقای الریجانی در چارچوب یک حزب 
خالصــه نمی شــود و در کاندیداتــوری احتمالی 
ایشان، شــاهد حمایت احزاب مختلف از ایشان 
خواهیم بــود. به نظر شــما چقدر احتمــال دارد 
در ســال 1400 همچون ســال 92 یا 96 ائتالفی 
صــورت بگیــرد و کاندیدای جریان ســوم یعنی 

اعتدال، آقای الریجانی باشد؟
   به عنوان فردی که نگاهم معطوف به منافع ملی 
است و نه حزب و جریان سیاســی، به جد باید بگویم آقای 
الریجانی به عنوان فردی عاقل، دلســوز و فردی که واقعا 
توانایی سکان داری کشور را دارد، توانمندی  و شایستگی 
ایشــان برای من، محرز اســت. ایشــان طــی یک دهه 
گذشــته هم تأثیرات خود را بر سیاســت ایران گذاشته اند 
و تجربه مشترک کاری با ایشان نشــان می دهد که فردی 
بســیار عاقل و مدبر هســتند، اما ایراد کار آنجاست که کار 
بسیار سخت است تا این مفاهیم را برای توده مردم جامعه 

تشریح  و شخصیت ایشان را به روشنی تبیین کرد. متأسفانه 
امکان پیروزی پوپولیسم همیشــه هست. دکتر الریجانی 
می بایست شخصا وارد عرصه شوند و بیشتر از قبل خود را به 
مردم بشناسانند. آقای الریجانی را بایستی به رأی دهندگان 
جامعه معرفی کــرد؛ فرهیختگان و خواص که ایشــان را 
می شناسند. معرفی ایشان به سطوح پایین جامعه کار بسیار 

سختی است.
به نظرتــان اصالح طلبان هم به ایشــان اعتماد 

خواهند کرد؟
   به نظرم اصالح طلبان هم شــخصیت ایشــان را 
دوســت دارند. اگرچه ممکــن اســت دارای دیدگاه های 
متفاوتی باشند، اما در مجموع شخصیت آقای الریجانی را 
عاقل می دانند که می تواند از پس مدیریت کشور به خوبی 
برآید و این دیدگاه در پی ارتباط نمایندگان اصالح طلب در 

مجلس با ایشان به وجود آمده است.

علــی الریجانی نامی کــه در چهار دهه سیاســت  
ایران پس از انقالب آشــنا و پررنگ بوده اســت. 
کمتر کسی است که او نشناســد؛ سیاستمداری 
که در مقاطع مختلف در پست ها و مناصب کلیدی 
ایفای نقش کرده است و در چهارمین دهه زندگی 
سیاسی اش نیم نگاهی به ردای ریاست جمهوری 
دارد؛ ردایی که یــک بار برای به دســت آوردن آن 
تالش کــرد امــا نتیجــه ای نداشــت و بین هفت 
کاندیدا، ششــم شــد. اما زمانه و فضای سیاسی 
از پی ســال هایی که از آن دوران گذشــته ، تغییر 
کرده اســت؛ این تغییر شامل حال مشی سیاسی 
خود الریجانی هم می شــود. زمزمه هایی شنیده 
می شــود که برای ریاســت جمهوری ســیزدهم، 
الریجانی عزم خود را جزم کرده و حتی می خواهد 
حزب تشکیل دهد. در این خصوص منصوری آرانی 
معتقــد اســت: »الریجانــی دارای شــخصیت 
فراجناحی است و نمی توان ایشــان را محدود در 

یک حزب دید.«

گفتوگو
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 فراگیری حزب ما
بیشتر از اعتدال و توسعه است

گفت وگوی مثلث با بهروز نعمتی

گفته می شــود احزاب در ایران نهادینه نمی شود 
چون ســابقه بدی از فعالیت آنهــا در ذهن مردم 
است، شــما از کســانی هســتید که می خواهید 
تأسیس حزب داشته باشید، این تحلیل را قبول 

دارید یا خیر؟
   بخشی از این بحث درست است یعنی ممکن است 
عملکرد احزاب به گونه ای بوده که موجب نگرانی در جامعه 
شده باشد و مردم خیلی راغب   نهادینه شدن تحزب در کشور 
نباشد  اما باالخره یکی از رکن های دموکراسی داشتن احزاب 
قوی اســت. احزاب نیز تمرین هایی در این زمینه داشتند و 
کج دار و مریز جلو رفتند، جاهایی خوب عمل کردند و جاهایی 
ضعیف بودنــد. در مجموع معتقــدم وجود احــزاب قوی و 
استخواندار  می تواند آثار مثبتی بر دموکراسی و روشنگری مردم 
زمان انتخابات باشد. حتی  امکان دارد حزبی در یک انتخابات 
پیروز نشود  اما رویکرد ملی پیش گیرد و با رفتار و مواضعی که 
اتخاذ می کند، جریان حاکم را بهره مند نماید. هیچ گاه یادم 
نمی رود حاج آقای عسگراوالدی در این حوزه خیلی زحمت 
کشیدند. او زمان دولت اصالحات مکاتبات مفصلی درباره 
مشکالت کشور داشت و به گونه ای هم طرح دیدگاه انجام 
می داد که آقــای خاتمی نیز از نظرات آقای عســگراوالدی 
استفاده می کرد. داشــتن چنین احزابی به روند دموکراسی 
کمک می کند. بعد از 40 سال آزمون و خطا، احزاب مختلفی 
باید به صحنه سیاسی کشور بیایند و ضمن ارائه برنامه های 
خود، در مقابل این برنامه ها متعهد و پاســخگو باشند. شاید 
یکی از دالیلی که مردم خیلی از بحث حزب در کشور استقبال 
نکردند عدم پاسخگویی احزاب باشــد. احزاب باید بپذیرند 
اگر نیروهای آنها به مجلس شورای اسالمی، شورای شهر، 
مجلس خبرگان یا دولت رفتند، پاسخگوی عملکرد آنها باشند. 
االن انتخابات مجالس و ریاست جمهوری به گونه ای است که 
رئیس جمهور یا نمایندگان مجلس می گویند ما مدیون به حزب 
و گروهی نیستیم چراکه خود را مدیون به رأی مردم می دانیم. 
این حرف درستی است که همه ما مدیون مردم هستیم  اما 
صرف مالک بودن این مساله موجب می شود که راهکاری 
برای اخذ ارزیابی از مردم به صورت کالسه شده نباشد. ایفای 

نقش احزاب می تواند چنین خالئی را پر کند.
چه تضمینی وجود دارد که حزبی شــکل بگیرد و 
شــخصیت هایی از درون این حزب به قدرت راه 
پیدا کنند  اما وقتی بر کرســی قــدرت تکیه زدند، 

اعالم برائت نکنند؟ 
   اگر حزبی بخواهد در آینده با مردم باشــد و از رأی 
مردم برای اهداف و پیشبرد برنامه های حزبی اش بهره گیرد 
باید به فکر حفظ پایگاه اجتماعی اش باشد. اگر حزبی در یک 
انتخابات برنده شود  اما بعد پاسخگو نباشد، دیگر مردم اقبالی 
به آن مجموعه نخواهند داشت. در واقع تضمین جلوگیری از 

آن اتفاق، رأی مردم است.
شما می خواهید در آینده نزدیک حزبی را تأسیس 
کنید. آیــا پیش بینــی کرده ایــد که دچــار چنین 
آسیب هایی نشود، یعنی افراد وقتی از نردبان حزب 
شما باال رفتند، اقدام به  انداختن این نردبان نکنند؟
   قطعا با توجه به تجربه ای که در این ایام داشتیم، 
حاال ممکن است برخی احزاب موفق عمل نکرد ه باشند   اما 

همه این مسائل در جلسات مختلف مورد بررسی قرار گرفته  و 
من فکر می کنم همه ما باید تالش کنیم تا احزاب قدرتمندی 
داشته باشیم و  اگر هم جاهایی اشــتباه کردیم، اشتباه خود 

را بپذیریم.
یعنی شما آسیب شناسی احزاب دیگر را داشتید؟

   باالخره دوستان ما زحمت کشیدند کارهای خوبی 
انجام دادند، باید منتظر بود ببینیم چه می شود.

بحث دیگــر فصلی بودن احزاب اســت، یعنی  در 
آستانه انتخابات اعالم موجودیت می کنند و خیلی 
خودشــان را فعال نشــان می دهند  اما بعــد از روز 
انتخابات فعالیت خود را به حالت تعلیق درمی آورند 
و حتی اعالم انحالل می کنند، حزب شما چقدر از 

این ویژگی مبرا خواهد بود؟
   نه، اینکه حاال حزب ما می خواهد تشــکیل شــود 
و االن مــن چنین صحبتی کنم، باورم این اســت که تحزب 
نهایتا در کشور شــکل خواهد گرفت. در هیچ کشوری حتی 
مدعیان مهد دموکراسی در دنیا به اندازه ایران انتخابات برگزار 
نمی شود، پس بنابراین احزاب ناچارند که خود را با مردم وفق 
دهند و برای توفیق در صحنه انتخابات برنامه داشته باشند. 
بر همین اساس فعالیت احزاب فعلی کشور اعم از اصولگرا، 
اصالح طلب و میانه رو بیش از پیش در حال بروز و ظهور است.

حزب شما کجای عرصه سیاسی کشور است؟
   بیشتر رویکرد اعتدالی دارد. تالش آن است که از 

همه تفکرها در کشور استفاده شود.
هم اکنون حزبی به نام اعتدال و توسعه در کشور 
وجود دارد، حزب شما چه خط تمایزی با آن حزب 

دارد؟
   فکر می کنم دوســتان ما در حزب اعتدال و توسعه 
زحمات خیلی خوبی کشــیدند، اثرات خوبی داشتند  اما این 
اثرات آن گستردگی خود را نداشت، شــاید در یک حدی از 
جامعه پیش رفت،  اما بعد قطع شــد. فکر می کنم فراگیری 
این مجموعه دوستان ما بیشتر از اقدامات برادران ما در حزب 

اعتدال و توسعه باشد.
گفته می شــد آقای  هاشــمی پدر معنــوی حزب 
کارگزاران ســازندگی و آقای روحانــی پدر معنوی 
حزب اعتدال و توسعه است.  می توان گفت آقای 

الریجانی نیز پدر معنوی حزب شما ست؟
   خیر، نمی توان چنین توصیفی کرد.

چرا؟
   چون درباره این موضوع باید از خود آقای الریجانی 

سوال شود. ما چنین بحثی نداریم.
یعنی آقای الریجانی هیچ حمایت معنوی از حزب 

شما نخواهد داشت؟
   مــن نمی دانم. ایــن مســائل باید از خــود آقای 

الریجانی سوال شود.
بــرای اینکــه حــزب شــما فراگیــر شــود چقدر 
سنتی های اصولگرا اعم از جبهه پیروان خط  امام 

و رهبری و جامعه روحانیت حاضرند کمک کنند؟
   اصال تحــزب بحث مذاکرات و مــراودات فکری 
اســت و حتی مراودات فکری با جریانــات مختلف صورت 

می گیرد.

یک نسبت راهبردی است مثل کارگزاران و احزاب 
اصالح طلب یا جبهه پیــروان خط  امام و رهبری و 
جامعه روحانیــت مبارز، در واقع آنهــا با هم روابط 
راهبردی دارند . حزب شــما با چــه احزابی روابطه 

دوستانه و با چه احزابی روابط راهبردی دار د؟
   حتما دوســتانه اســت و در برخی موارد راهبردی 
خواهد بود. البته این مســاله با یک قشر، حزب و مجموعه 
خاصی نیســت. تالش داریم بــا احــزاب و مجموعه های 
مختلفی در کشــور گفت وگــو کنیم چون خیلی از مســائل 
کشور با گفت وگو و تبادل نظر قابل حل است.  امروز کشور در 
وضعیتی قرار دارد که هر چقدر گرایش های مختلف سیاسی 
با هم گفت وگو کنند، نیاز به گفت وگو بیشتر احساس می شود.
اصطالحی به نام احزاب دولت ســاز  به کارگزاران 
و مشــارکت اتــالق می شــود  اما گویا حزب شــما 
مجلس ســاز اســت و می خواهنــد روی ظرفیت 

نمایندگان ادوار و فعلی مجلس  بنا شود؟
   خیر، این طور نیست. افراد مختلف هستند. زمان 
انتخابات مجموعــه اصولگرایان معتدل کــه کار کردند از 
اقشار مختلف اعم از مدیران و مختصصین بودند. این دامنه 

گسترده همچنان خواهد بود.
شــخصیت های سیاســی هم داخل حزب شــما 

می آیند؟
   بله، خیلی ها هستند.

  شخصیت های برجسته ای همچون آقای ناطق و 
الریجانی چطور؟

   تمام حرف شما شاید این باشد که آقایان الریجانی 
و ناطق در حزب ما هســتند یا نیســتند؟ من می گویم آقای 
الریجانی و آقای ناطق و خیلی های دیگر ممکن است نباشند. 
اگر قرار باشد یک حزبی عملکرد مثبتی داشته باشد،  امکان 
دارد خیلی های دیگر به این مجموعه اضافه شوند  اما اگر منفی 
باشد، حتی کسانی که  امروز درون حزب هستند شاید دیگر 
ادامه همکاری ندهند بنابراین ما بیشتر روی عملکرد تمرکز 
داریم. باید گذاشت این دو بزرگوار بزرگی و شیخوخیت کنند. 

موضوع تشــکیل حزب توســط علــی الریجانی 
رئیس مجلس مساله قدیمی  اما بالتکلیف است. 
اطرفیان الریجانی نیز در این باره چندان هم نظر 
نیستند، مثال سخنان کاظم جاللی کمتر تشکیل 
این حزب را نوید می دهد و بهروز نعمتی بر خالف 
او سخت پیگیر تحقق این  امر است. بهروز نعمتی 
درباره نسبت این حزب با علی الریجانی می گوید: 
»شاید خود آقای الریجانی بخواهد در حزب باشد 
 اما این موضوع اصال به آقــای الریجانی ارتباطی 
ندارد. حزب مــا فراگیر و کشــوری خواهــد بود. 
دوستان دنبال این هستند که حزبی تشکیل دهند 
که معتدلین گروه های مختلف در آن حضور داشته 
باشــند. در مجموع جدی هســتیم و مثل احزاب 
گذشــته نخواهد بود که دوره ای بــه طور مقطعی 

اعالم موجودیت کند و بعد کار رها شود.«

35 شماره 406   | مثلث  



سیاست خارجی

اتمام حجت

عربستان توان اتخاذ خط مشی مستقل  ندارد

مثلث  |  شماره 36406



حســن روحانی، رئیس جمهوری ایران در سخنرانی 
خود در جمع ســفرای ایرانی، پالس جدیدی را از تهران به 
ســه پایتخت عربی ریاض، ابوظبی و منامه فرســتاد که از 
نگاه رسانه ها تحول مهمی در بحبوحه بحران ها و تنش های 
موجود میان دو سوی ساحل خلیج فارس به شمار می رود؛ 
رئیس جمهوری ایران در ســخنان خود گفت : »در شرایط 
جدید به دنبال اصالح روابط عربســتان،  امارات و بحرین 

با ایران هستیم.«
اکنون این پرســش مطرح است که ســخنان آقای 
روحانــی چه پیامی برای کشــورهای عربی  یــا برای دیگر 
کشــورها دارد؟ باید توجه داشــت که بعــد از لفاظی های 
شــخص دونالد ترامپ در مورد ایــران و تهدیدات مکرری 
که نظــام جمهوری اســالمی و مردم را مــورد خطاب قرار 
داده و حتی برخی این را به منزله ورود به یک جنگ سخت 
بین تهران و واشنگتن قلمداد می کنند، شرایط منطقه ای 
بسیار پیچیده و دشوار شده است. بنابراین ایران بار دیگر با 
هدف کاستن از تنش های منطقه ای و بازگرداندن آرامش، 
همســایگان خود را به گفت وگو، مذاکــره و کاهش تنش 
دعوت کرده است. آنچه مســلم است در چند سال اخیر ما 
بیشترین مشکالت  امنیتی و سیاسی را با عربستان داشته و 
داریم که بازتاب آن را می توان در بحران های متعدد منطقه 
و موضع گیری های متفاوت دو کشور تاثیرگذار یعنی ایران 
و عربســتان در جنگ های نیابتی در یمن، عراق و سوریه 

مشاهده کرد. 
اخیرا  آمریکایی ها تالش کردند که با ائتالف ســازی 
منطقه ای و تالش برای نزدیکی بیشــتر عربستان و رژیم 
صهیونیستی، شرایط و اوضاع  امنیتی را به ضرر ایران تغییر 
دهند. متاسفانه ما شــاهد دیدارهای پنهان و آشکار برخی 
مقامات کشورهای عربی با ســران تل آویو بودیم. مخرج 
مشــترک این دیدارها و گفت وگوهای پنهان و آشــکار نیز 
اغلب رفع تهدیدها و ایجاد محدودیت برای نفوذ منطقه ای 
ایران بوده اســت. بنابراین بعد از علنی شدن درگیری های 
لفظی بین مقامات ایران و  آمریکا طبیعی اســت که ایران 
برای اتمام حجت با برخی از کشورهای اسالمی و همسایه 
و کاهش تنش هــای موجود نظامی و سیاســی و به نوعی 
ممانعت از تحقق اهداف  آمریکا در منطقه که در راســتای 
بحران آفرینی های مکرر صورت می گیــرد بار دیگر طبق 
روال سیاســت های گذشته خود از عربســتان بخواهد که 
بدون هیچ پیش شــرطی با هدف کاهش تنش ها و ایجاد 
نظم و امنیــت منطقه ای گفت وگــو و مذاکره را در دســتور 
کار خود قرار دهد. این مســاله حداقل می تواند در اذهان 
عمومی مردم منطقه بازتاب مثبتی داشــته باشــد. گرچه 
انتظار نمی رفت که این درخواست مذاکره و گفت وگوهای 
رودررو با اســتقبال فوری و علنی مقامات ســعودی مواجه 
شود. چرا که ادراکات و برداشت های منفی سران سعودی 
به ویژه محمد بن ســلمان، ولیعهد جوان سعودی و عادل 
الجبیر، وزیر خارجه تحت تاثیر القائات  آمریکا و اسرائیل 
درمورد نقش منفی منطقه ای ایران مانع از هرگونه همگرایی 
و آغاز مذاکــره خواهد بود. حتــی در موضــع بدبینانه نیز 
می توان گفت که شاید مقامات ســعودی این درخواست 
مذاکره را ناشــی از ضعف دستگاه سیاســت خارجی ایران 
و شــرایط ســخت اعمالی  آمریکا بر ایران فرض کنند. از 
این رو  می بینیم کــه بعد از این دعوت به مذاکره از ســوی 
روحانی، وزیر خارجه جنگ طلب سعودی بار دیگر از موضع 
هتاکانه و جنگ طلبانه ترامپ در مورد ایران دفاع و حمایت 
و  آمادگی خویش را بــرای همراهی و همکاری بیشــتر در 

ایجاد تحریم های گسترده علیه ایران اعالم کرد. بنابراین 
در وضعیت موجود و شرایط ســختی که به نوعی منطقه با 
آن روبه رو است انتظار اینکه مقامات سعودی به درخواست 
ایران پاسخ مثبت و روشــنی بدهند شــاید انتظاری دور از 

واقعیت باشد. 
سیاست خارجی عربســتان تابعی از سیاست خارجی  
آمریکا و اســرائیل در منطقه اســت و این دولت ها، منافع 
مشترکی در ضدیت با ایران در منطقه را دنبال می کنند. لذا 
تا زمانی که عربستان به عنوان یک کشور مستقل و با هویت 
اسالمی و عربی نگرش واقع بینانه ای به بحران های منطقه 
از جمله بحث ســوریه، عراق و بحران یمن نداشته باشد، 
انتظار شروع روابط ســازنده با ایران و کاستن از تنش های 
موجود در روابط فیمابین بسیار دشــوار به نظر می رسد. از 
این رو در پیش بینی آینده روابط ایران و عربستان همچنان 
به متغیرهــای تاثیرگذار همچون مســائل قومی، مذهبی 
و هویتی و نیز تاثیرگذاری منفی  آمریکا و اســرائیل در این 
روابط باید توجه داشت. در نتیجه این طور به نظر می رسد 
که عربســتان در وضعیت موجود، توان اتخاذ خط مشــی 
مستقل و روشــن در مورد مســائل منطقه به ویژه در رابطه 
با ایران را نــدارد و تاثیر برخی از سیاســت های منطقه ای  
آمریکا در تداوم بحران و ضدیت با آن کامال روشن است. 
بنابراین می توان پیش بینی کرد که وضعیت روابط ناپایدار 
و تنش های لفظی بین مقامات ایران و عربستان سعودی 
و برخی از کشــورهای هم پیمان آن همچنــان ادامه پیدا 
خواهد کرد. در این بین کلید حل معما، حل وفصل مسائل 
اصلی و اساسی بین ایران و  آمریکا است. تا زمانی که روابط 
تهران با واشنگتن بر سر موضوعات منطقه ای تنش زا باقی 
بماند، انتظار روابط مستقل و کاهش بحران در منطقه دور 

از دسترس است. 
در دوره باراک اوباما روابط ایران بــا  آمریکا در بحث 
مســائل منطقه ای و برجــام تاحدی به ســمت بهبود رفته 
بود  اما در همان برهه تنش های ایران با عربســتان بر سر 
مســائل منطقه ای ادامه داشــت. آنها خود را بازنده برجام 
تلقــی می کردند و به  آمریــکا فشــار وارد می آوردند که زیر 
بار تعهدات برجام نرود. لذا ریاض در کنــار تل آویو خود را 
از بازیگران بازنده برجام می دانســت زیرا از نظر آنها بحث 
برجام و رفع تحریم های گســترده بین المللــی علیه ایران 
باعث بهبود شــرایط اقتصادی ایران و تثبیت قدرت پایدار 
منطقه ای این کشور خواهد شد. در نتیجه در دوره ریاست 
جمهوری ترامپ شاهد هستیم که روابط ریاض با کاخ سفید 
و حتی تل آویــو به نوعی به یک اشــتراک نظر و همگرایی 
کامــل انجامیده اســت و طرفین برای ایجــاد محدودیت 
 بیشــتر بر ســر نفوذ منطقه ای ایران و تضعیــف قدرت آن 

به توافق کامل رسیده اند. 
برداشــت و ادراکات مقامات آل سعود به این صورت 
اســت که ایران را به عنوان یک تهدید قلمــداد می کنند، 
بنابراین برای اینکه این سوءتفاهمات ذهنی و برداشت های 
منفی میان دو کشور تاثیرگذار در خاورمیانه و جهان اسالم 
به نوعی برطرف شود، اوال هر دو طرف باید   آمادگی مذاکره 
و گفت وگو را داشته باشند و  ثانیا مذاکرات باید گام به گام بر 
سر موضوعات و اختالفات منطقه ای پیش برود. از دیگر 
سو با توجه به گســترش ســطح اختالفات و موانع موجود 
انتظار اینکه در یک بازه زمانی مشخص و کوتاه، گشایشی 
در روابط تهران-ریاض صورت بگیــرد، خیلی قابل تصور 
نیست. این مساله نیازمند اجماع داخلی در میان نخبگان 
هر دو کشور ایران و عربستان سعودی و عدم تاثیرپذیری 
از سیاست های قدرت های خارجی است. لذا گرچه ایران   
آمادگی مذاکره و گفت وگو را در شــرایط دشــوار موجود با 
هدف عدم ورود به یک جنگ تمام عیار منطقه ای با توجه 
به تنش آفرینــی  آمریکا دارد ولی طــرف مقابل فعال از این  

آمادگی الزم برخوردار نیست.

داود احمدزاده

 کارشناس مسائل خاورمیانه

یادداشتیاداشت

37 شماره 406   | مثلث  



حسن نیت تهران
عربستان،  امارات و بحرین سیاست های تهاجمی تری 

علیه ایران پیش خواهند گرفت

»امــروز فرصتی به وجــود   آمده تــا روابط خــود را با 
همسایگان مان بیش از پیش گســترش دهیم و حتی اگر 
همســایه ای مانند عربســتان هم از لجاجت ها و اقدامات 
خود دســت برداشت و نســبت به روابط اظهار تمایل کرد، 
باید اختالفات را حل کرده و دوستی را برقرار کنیم. در مورد 
 امارات و بحرین نیز این گونه اســت و ما در شــرایط جدید 
به دنبــال اصالح روابط این کشــورها با ایران هســتیم.« 
این صحبت ها بخشــی از اظهارنظر اخیر حسن روحانی، 
رئیس جمهوری ایران در جمع زیادی از ســفرا، نمایندگان 
و مقامات ارشد دستگاه دیپلماسی بود. بیان این اظهارات 
در بحبوحه تنش ها میان ایران و  آمریکا از یک سو و ایران 
و عربستان از سوی دیگر، تحول مهمی به شمار می آید که 
می تواند نقطه عطفی در شرایط موجود باشد. اگرچه کمتر 
از ۲۴ ساعت پس از این سخنرانی، وزیر خارجه عربستان و 
سفیر ریاض در واشنگتن همزمان و در اظهاراتی مشترک 
از فشار بر تهران و حمایت از رویکرد سخت دولت ترامپ بر 
تهران سخن به میان آوردند. در چنین شرایطی این سوال 
مطرح است که هدف از این سخنان روحانی و دادن پالس 

مثبت به عربستان چیست؟
می توان گفت سخنرانی اخیر رئیس جمهوری ایران 
خطاب به کشورهای جنوب خلیج فارس، یک پیام روشن 
و کامال شــفاف در برداشــت مبنی براینکه ایــران همواره 
درصــدد همــکاری و ارتقای ســطح روابط با کشــورهای 
منطقه است. طی ۴ دهه گذشته جمهوری اسالمی ایران 
در تعریف سیاســت خارجی خود همواره این اصل ثابت را 
مورد توجه قرار داده که ایران به عنوان یک کشــور بزرگ 
منطقه می تواند »محور تعامل و همکاری« بین دو ســوی 
ساحل خلیج فارس تلقی شــود.  دست دوســتی ایران در 
طول این مدت همواره به سوی کشورهای منطقه به ویژه 
شش کشور عضو شــورای همکاری خلیج فارس دراز بوده 
و این امر از حســن  نیت ایران با هدف حفظ  امنیت منطقه 
سرچشــمه می گیرد  اما متاســفانه سه کشــور عربستان، 
 امــارات و بحرین کــه حرکت سیاسی شــان را بر اســاس 
قطب نمای سیاست خارجی  آمریکا تنظیم می کنند، شیوه 
تهاجمی در برابر ایران را در دســتور کار خود قرار داده اند. 
رفتار پرخاشگرایانه عربستان ســعودی،  امارات و بحرین 
نسبت به جمهوری اسالمی ایران برگرفته از سیاست های 

 آمریکا نسبت به ایران بوده و هست  زیرا  آمریکا تالش دارد 
تا به جای رژیم صهیونیستی در حقیقت جمهوری اسالمی 
را به عنوان دشــمن اول اعراب قلمداد کند. در این راستا 
عربستان ســعودی جریان سازی های گســترده ای علیه 
ایران در پیش گرفته و با استفاده از صد شبکه ماهواره ای 
فعال و گــردش مالی ســاالنه 10 میلیارد دالر در تشــدید 
پروســه ایران هراســی نقش فعالی ایفا کرده است. هدف 
ریاض، ابوظبی و منامه این اســت که ضمن ایجاد حاشیه  
امن برای رژیم صهیونیستی،  مســاله فلسطین را بار دیگر 
به حاشــیه برانند. کمــک 1۲0 میلیارد دالری عربســتان،  
امارات، بحریــن، کویت و قطر به رژیم ســابق بعث عراق 
نمونه روشنی از سیاســت های تهاجمی و غیردوستانه این 
کشورها نسبت به ایران بود. با این حال جمهوری اسالمی 
ایران، از یک منظر کامال اسالمی و انسانی از همه ابزارهای  
دیپلماتیک برای حفظ روابط خود با کشورهای عرب حوزه 
خلیج فارس اســتفاده کرده و هیچ گاه باب دوستی را با این 

کشــورها نبســته اســت.  ایران از ابتدای پیروزی انقالب 
اســالمی تاکنون سیاســت خارجی خود را بر مبنای تعامل 
مثبت با همه کشــورهای جهان به جز رژیم صهیونیســتی 
تعریف کرده است. رفت و آمد مقامات سیاسی و اقتصادی 
ایران به کشــورهای حوزه خلیج فارس نشــان می دهد که 
ایران علیرغم برخورداری از قــدرت نظامی برتر، هیچ گاه 
نــگاه تحقیرآمیزی نســبت به کشــورهای کوچــک حوزه 
خلیج فارس نداشــته اســت. اگرچه شــکل گیری شورای 
همکاری خلیج فارس در سال 1981 صرفا در راستای تقابل 
با جمهوری اسالمی ایران صورت گرفته،  اما ایران هیچ گاه 
در صدد تقابل با کشورهای عضو این شورا برنیا مده است. 
البته از آنجایی که سیاست خارجی برخی کشورهای عضو 
شــورای همکاری خلیج فارس از ســوی کاخ سفید دیکته 

می شود لذا عربستان، بحرین و  امارات به نیابت از  آمریکا 
برخوردی غیرمنطقی با جمهوری اسالمی ایران داشته اند. 
با این همه تهــران در چارچوب راهبــرد ملی اش، در صدد 
بوده که روابط خود را با کشــورهای عضو شورای همکاری 

خلیج فارس در باالترین سطح حفظ کند.
البته عربستان ســعودی به عنوان بزرگ ترین کشور 
عضو شورای همکاری خلیج فارس به دستور  آمریکا روابط 
خود را برای خوشایند  آمریکا و البی صهیونیستی با تهران 
قطع کرده  که این  امر به شــکل گیری دو بلــوک رقیب در 

مجموعه کشورهای اسالمی منجر شده است.
از سوی دیگر باید توجه داشــت که ایران از ظرفیت 
بســیار باالیی برای ایفای یک نقش محوری در منطقه به 
دور از دخالت های غرب برخوردار اســت. پیشــنهادهای 
جمهوری اســالمی ایران در طــول ۴ دهه گذشــته برای 
تشــکیل یک نیروی مشترک با کشــورهای عضو شورای 
همکاری خلیج فارس با هدف حفظ  امنیــت این آبراه مهم 
بخشی از راهبردهای کشــور با هدف کاهش نفوذ  آمریکا 
و غرب تلقی می شود  اما عربســتان که سیاست وابسته به 
 آمریکا را دنبال می کند هیچ گاه اجــازه نداده که جمهوری 
اسالمی ایران روابط حسنه ای با کشورهای عضو شورای 
همکاری خلیج فارس برقرار کند و این  امر به بروز شــکاف 

میان ایران و بعضی همسایگان آن منجر شده است. 
یکی از ویژگی های سیاســت خارجی عربستان این 
است که به نیابت از  آمریکا و اسرائیل تالش کرده تا ایران 
را در محدوده جغرافیایی کوچکی منزوی کند. در عین حال 
عربستان اکنون از رهگذر جریان سازی علیه ایران تالش 
دارد تا پای رژیم صهیونیســتی را به منطقه باز کند که این 
 امر ناامنی ها را در منطقه تشــدید خواهد کــرد.  با توجه به 
تهدیدات تند ترامپ علیه تهران سیاست جمهوری اسالمی 
ایران بر این اســت تا کشورهای عضو شــورای همکاری 
خلیج فارس را از دایره مناقشــات ایران و   آمریکا دور کند. 
پیشنهاد عربستان برای افزایش حجم صادرات دو میلیون 
بشکه ای خود در روز نشانه مناسبی از رفتار ریاض نسبت به 
ایران نیست و به همین دلیل ایران تالش دارد تا  آمریکا یک 

جبهه بزرگ عربی علیه ایران ایجاد نکند. 
برخی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس 
تحت تاثیر سیاســت های  آمریکا و اســرائیل قرار دارند  اما 
ادامه این شیوه به ضرر این کشورها خواهد بود زیرا هرگونه 
اختالف در میان کشورهای اســالمی و عربی به نفع رژیم 
صهیونیستی خواهد بود. عربستان،  امارات و بحرین باید 
از اظهارات اخیر رئیس جمهور ایران مبنی بر تقویت رابطه 
با کشــورهای عرب حوزه خلیج فارس نهایــت بهره برداری 
را داشته باشــند زیرا شــیوه های تهاجمی به بروز شکاف و 

صف بندی بین کشورهای اسالمی منجر خواهد شد. 
البتــه به نظر می رســد که ســه کشــور عــرب حوزه 
خلیج فارس یعنی عربســتان،  امارات و بحرین تحت تاثیر 
 آمریکا، سیاست های تهاجمی تری در برابر ایران اتخاذ و 
حتی  آمریکا را به حمله نظامی علیه ایران تشــویق خواهند 
کرد. غافل از اینکه هرگونه درگیری نظامی در خلیج فارس 

به زیان کشورهای این حوزه خواهد انجامید. 

طی 4 دهه گذشــته ایران در تعریف سیاســت خارجی 
خود همواره این اصل ثابت را مورد توجه قرار داده که به 
عنوان یک کشور بزرگ منطقه می تواند »محور تعامل و 
همکاری« بین دو سوی ساحل خلیج فارس تلقی شود.  
دست دوستی ایران در طول این مدت همواره به سوی 
کشــورهای منطقه به ویژه شش کشــور عضو شورای 
همکاری خلیج فارس دراز بوده و این امر از حســن  نیت 

ایران با هدف حفظ  امنیت منطقه سرچشمه می گیرد

حسن  هانی زاده

 کارشناس مسائل خاورمیانه

یادداشت
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ایران در حال یارگیری منطقه ای 
در مقابل ترامپ است

گفت وگوی مثلث با جعفر قنادباشی

به نظر شما این پیام به چه معناست و آقای روحانی 
به چه دلیل چنین موضوعی را مطرح کرده است؟

   از سخن رئیس جمهور، چند نوع برداشت می توان 
ارائه کرد. برداشت نخست مربوط به نوع نشست یعنی ترکیب 
شرکت کنندگان و اهداف این نشست است؛ چیزی که سبب 
شــده رئیس جمهور، شــرایط را برای طرح موضوع اصالح 
روابط با همسایگان جنوبی مناســب بداند و سفرا و مسئوالن 
دفاتر نمایندگی ایران در خارج از کشــور را در این خصوص، 
مخاطب دیدگاه ها و نظریات خود قرار دهد. این بدان معناست 
که رئیس جمهور خواسته است تا با این سخنان، بر اهمیت 
گسترش روابط ایران با همه کشــورهای جهان تأکید کند و 
سنگینی مسئولیتی را که بر دوش سفرا و نمایندگان ایران در 
خارج از کشور است، به آنها گوشــزد کند. برداشت بعدی به 
نوع جمالتی کــه رئیس جمهور درخصــوص اصالح روابط 
با همســایگان جنوبی به کار برده و برقراری وگسترش روابط 
با عربستان را به تحقق شــروطی موکول کرده است، متکی 
اســت. آقای روحانی در این نشست گفته است: »حتی اگر 
همســایه ای مانند عربســتان هم از لجاجت هــا و اقدامات 
خود دســت برداشــت و نســبت به روابط اظهار تمایل کرد، 
باید اختالفات را حل کرده و دوستی را برقرار کنیم.« روشن 
اســت که تاکید بر تحقق شــروطی همانند دست برداشتن 
از لجاجت و اظهار تمایل به برقــراری روابط، به خودی خود 
نمی تواند حاکی از تغییــر مواضع رئیس جمهور درخصوص 
روابط با عربستان باشــد. بنابراین، براســاس برداشت دوم 
نیز، مواضع رئیس جمهور در مقایســه با مواضع قبلی اش، 
تغییری نکــرده و وی در ســخنانش، صرفا بــر اهمیتی که 
جمهوری اســالمی ایران برای روابط با همسایگانش قائل 
است وســفرای مربوطه باید به آن توجه داشته باشند، تأکید 
نموده است. با این همه، در برداشت سوم، سخن از راهبرد 
جدیدی است که رئیس جمهوری در مقابله با سیاست های 
منطقه ای ترامپ پیش گرفته و از این طریق کوشیده است تا با 
فراهم کردن مقدمات یارگیری های جدید منطقه ای، بستر الزم 
را برای فائق آمدن بر اجماع و ائتالفی که  آمریکا و متحدین 

منطقه ای اش بدان می اندیشند، به وجود آورد.
آیا در این برهه، این سیاســت کارساز خواهد بود، 
در شرایطی که اعراب علیه ایران به نوعی شمشیر 

را از رو بسته اند؟

   نگاهی به تغییر معادالت منطقه ای به ســود ایران 
و همچنین درک این واقعیت که متحدین منطقه ای  آمریکا 
درحال حاضر، در موقعیت انفعالی و شکننده ای قرار گرفته اند، 
کافی است تا ضرورت های کنونی در عرصه سیاست خارجی، 
به طور روشن تری تبیین شود، لذا درست است که کشورهای 
عربی منطقه، در مقطع زمانی جاری، بیشترین دشمنی ها را 
علیه ایران روا می دارند اما نشانه های فراوانی در دست است 
که از نگرانی های این کشورها از شرایط پیش رو خبر می دهد 
و آنها وادار می کند تا به حمایت های احتمالی واشنگتن  امید 
چندانی نداشته باشند. در واقع بیش از آنکه جمهوری اسالمی 
ایران درصدد گسترش روابط با همسایگان جنوبی اش باشد، 
این همسایگان جنوبی هستند که مترصد دریافت نشانه های 
مثبتی از جانب ایران هستند تا در صورت ادامه تغییر معادالت 
منطقه ای به نفع کشورهای محور مقاومت و ناتوانی  آمریکا در 
ایفای نقش های منطقه ای گذشته اش، با زیان ها و شرایط 
پیش بینی نشده ای مواجه نشوند. بنابراین تاکید روحانی بر 
ضرورت گسترش روابط با این کشورها، ضمن آنکه پیوندهای 
ائتالف ضد ایرانی را سست تر می کند، روزنه هایی را نیز برای 
بازگشت این کشورها از مواضع خصمانه شان علیه ایران باز 

می گذارد.
پیشتر نیز شاهد چنین نرمش ها یا پیشنهاداتی از 

سوی ایران بودیم؟ واکنش اعراب چه بود؟
   واقعیت آن اســت که در طول چهار دهه گذشته، 
اکثر کشورهای عربی، مواضع مناسب و مؤثری را در مواجهه 
با جمهوری اســالمی ایران اتخاذ نکرده اند و بر این اساس، 
در واکنش بــه مواضع اصولــی و نرمش های کشــورمان، 
رفتاری را که شایسته کشــورهای مستقل است، از خود بروز 
نداده اند. متأسفانه شاهدیم که بسیاری از کشورهای عربی، 
از جمله برخی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در اتخاذ 
سیاست های خارجی شان بر اساس منافع ملی و به طور مستقل 
عمل نمی کنند، بلکه به طور شــگفت آوری، زمــام  امور را در 
سیاست خارجی، به دست بیگانگان، به ویژه سفارتخانه های  
آمریکا و انگلیس داده اند. طبیعی اســت که در این شرایط، 

انتظار واکنش مثبت از جانب آنها به حداقل محدود می شود.
به طور مشــخص ریاض در برهه فعلی چه نگاهی 

به ایران دارد؟
   همان طور که شاهد هستید حکومت ریاض در حال 

حاضر وارد عرصه بیشترین خصومت ورزی علیه ایران شده و 
به انواع تحرکات ضد ایرانی گذشته اش بسنده نکرده است، 
بلکه در زمینه اعمال شدیدترین تحریم های اقتصادی علیه 
کشورمان نقش های مخرب و تأسف باری را به عهده گرفته 
است. این گونه رفتار و این گونه مواضع، مبّین آن است که 
مقامات ریــاض در برهه فعلی، بدترین نگاه ها را نســبت به 
ایران دارند و جمهوری اسالمی ایران را عامل شکست های 

منطقه ای شان، درحال و آینده می دانند.
آینده روابط ایران با اعراب با محوریت عربستان را 

در کوتاه مدت )دوره ترامپ( چطور می بینید؟
   در کوتاه مدت و در دوران ریاست جمهوری ترامپ 
احتمال عادی سازی روابط ایران و عربستان بسیار کم است، 
به خصوص که عربستان با تحمل شکست های پی درپی در 
صحنه عراق، سوریه، لبنان و همچنین پذیرش شکست های 
فضاحت بار در جنگ علیه یمن، شــرایط وانفسایی را تجربه 
می کند و از این لحاظ نمی تواند منافع ملی خود را که در گرو 

همکاری های خوب منطقه ای است، تشخیص دهد.
در بلندمدت چطور؟ روابط به چه ســمتی می رود با 

توجه به شرایط فعلی؟
   اغلب کارشناسان با توجه به دورنمای مثبتی که از 
تحوالت منطقه ای ترسیم شــده و داللت بر کاهش حضور 
و نفوذ  آمریــکا در منطقــه دارد، از روی آوردن قریب الوقوع 
حکومت  های عربی منطقه به سوی ایران خبر می دهند و بر 
این اعتقادند که ترتیبات کامال متفاوتی در انتظار کشورهای 

غرب آسیا است. 
فاکتورهای الزم برای بهبود روابط ایران و اعراب 

چیست؟
   شاید قبل از هرچیز، عدم مداخله رژیم های غربی و 
رژیم صهیونیستی، مهم ترین فاکتور برای بهبود روابط ایران 
و اعراب باشد. بعد از آن باید به مواضع مستقل و مبتنی بر منافع 
ملی دولت های عربی در اتخاذ سیاســت خارجی  اندیشید؛ 
موضوعی که مدت های مدیدی است به فراموشی سپرده شده 
و جای خود را به سرسپردگی و سیاست های دیکته شده و زیانبار 
داده است. عامل یا فاکتور سوم، کوشش جمعی کشورهای 
منطقه برای ورود به عرصه یک همکاری همه جانبه سیاسی، 
اقتصادی و فرهنگی است که براساس اعتماد متقابل، تحقق 

پیدا کند.

حسن روحانی ضمن سخنرانی در همایش روسای 
نمایندگی های جمهوری اسالمی ایران در خارج از 
کشور، در رویکردی جدید، خطاب به همسایگان 
جنوبی ایران در خلیج فارس گفته است که بهترین 
روابــط را بــا همســایگان خواهانیم و در شــرایط 
جدید، به دنبال اصالح روابط عربســتان،  امارات 
و بحرین با ایران هســتیم. برخی این صحبت ها 
را پالس مثبتی از سوی ایران به سوی کشورهای 
عربی تلقی کرده انــد و برخی نیز آن را نشــانه ای 
به رویکردهــای رئیس جمهور  آمریــکا می دانند. 
جعفر قنادباشی، کارشناس مسائل خاورمیانه در 
گفت وگویی با هفته نامه مثلث به بررسی ابعاد پیام 
رئیس جمهور ایران خطاب به کشورهای عربی و 
روابط ایران و اعراب در برهه فعلی پرداخته است. 

نظر خبرنگار

39 شماره 406   | مثلث  



جنگ رسانه ای تازه سعودی ها علیه ایران 
راه اندازی رسانه های  فارسی زبان  از سوی ریاض

 طی ســال های اخیر، دربــار آل ســعود هزینه های 
هنگفتی را در راستای تحقق استیالی رسانه ای و تبلیغاتی 
خــود در منطقه صرف کرده اســت. اکثر ایــن فعالیت ها 
در راســتای مشــروعیت زایی کاذب برای رژیم سعودی و 
مخالفت با سیاســت های مخالفان دیکتاتوری ریاض در 

منطقه است.
 از ســال ۲011 میــالدی و همزمان بــا آغاز جنگ 
در ســوریه، عربســتان ســعودی شــتاب بیشــتری بــه 
فعالیت های رســانه ای خود علیه محــور مقاومت، یعنی 
ایران، ســوریه و حزب الله بخشــید. حمایت غیرمستقیم 
از گروه هــای تروریســتی و تکفیــری ماننــد داعــش و 

محتوای وب سایت های جدید باید توسط روزنامه نگاران 
SRMG در لنــدن، اســالم آباد، اســتانبول و نیویــورک 
تهیه شــود و به صورت  مســتقل از مقاالت ترجمه شده از 

وب سایت زبان انگلیسی خود تهیه شود.
گــروه رســانه و تحقیــق در عربســتان ســعودی، 
روزنامــه الشرق االوســط را هدایت و مدیریــت می کند. 
اکثر روزنامه های ســعودی تحت کنترل و مدیریت شدید 
خاندان سعودی قرار داشته و به شدت سانسور می  شوند. 
همچنین یکی دیگر از راهکارهایی که مقامات ســعودی 
در راســتای تحقق اســتیالی تبلیغاتی و رســانه ای خود 
به کار می گیرند، خرید رســانه های کشــورهای اروپایی، 
آفریقایی و خصوصا رســانه هایی هستند که در کشورهای 
منطقــه و خاورمیانــه منتشــر می شــود. هــدف از ایــن 
 اقــدام، تامین محتوای چنین رســانه ها بر اســاس ذائقه 

و اهداف دربار سعودی است. 
کمک مالی عربســتان ســعودی به رســانه هایی و 

حامیان تحریم های ایران توســط ایــاالت متحده امریکا 
محسوب می شود. 

تقابــل رســانه ای عربســتان ســعودی و ترکیــه، 
موضوع دیگری اســت کــه باید در این خصــوص مدنظر 
قرار داد. عربســتان ســعودی ســعی دارد بــا  راه اندازی 
وبسایت ترکی، منازعه تبلیغاتی و رسانه ای خود را با رجب 
طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه علنی ســازد. پشــت 
پرده این منازعه را باید در مناســبات خــاص ترکیه و قطر 
جست و جو کرد. ترکیه کشوری اســت که در منازعه میان 
ریاض و دوحه، از قطر حمایت می کنــد. همچنین ترکیه 
ارتباطات نزدیکی با ایران دارد و جاه طلبی های منطقه ای 
عربستان در فلســطین و شــا خ آفریقا را به چالش کشیده 
است. در چنین شرایطی عربستان ســعی دارد از مجرای 
 رســانه ای و تبلیغاتــی، هجمه های خــود علیــه ترکیه را 

سازماندهی کند. 
در خصوص  پاکســتان و راه انــدازی زبــان اردو در 
وب سایت های عربســتانی نیز نکته ای وجود دارد که باید 
مدنظر قرار داد. اینکه کشــور پاکســتان در همسایگی با 
ایران،  با اکثریت شــیعه قــرار دارد و از این رو عربســتان 
ســعودی ســعی در اســتیالی رســانه ای بر شــهروندان 
پاکســتانی دارد. ضمن آنکه بعضا در پاکستان )خصوصا 
در برخی مــدارس افراطی این کشــور( زمینه مســاعدی 

برای مانور رســانه های عربســتانی و القای خواسته ها و 
دیدگاه های آنها وجود دارد. در هر حال، مجموع شواهد 
و مستندات موجود نشــان می دهد که عربستان سعودی 
درصدد راه اندازی یک شبکه تبلیغاتی تمام عیار در منطقه 
است. برخی کارشناســان و تحلیلگران مسائل رسانه ای 
معتقدنــد که قدرت رســانه، از قدرت اســلحه ســخت تر 

است...1

پی نوشت: 

1- واقعیــت  امــر این اســت که عربســتان ســعودی 

سال ها ســت هجمه های تبلیغاتی و رســانه ای خــود را علیه 

جریان ها و کشــورهای حامی مقاومــت و خصوصا جمهوری 

اســالمی ایران آغاز کرده اســت. با این حال در عمل شاهد 

شکست سعودی ها در نیل به اهداف کالن، میان مدت و حتی 

کوتاه مدت خود در این خصوص بوده ایم. آنچه  امروز در نوع 

پوشش اخبار و تحلیل های رسانه ای در قبال حوادث جاری در 

یمن، سوریه، عراق، بحرین و فلسطین مشاهده می کنیم، 

نمونه ای بارز از این شکست رســانه ای محسوب می شود. 

با این حــال، تالش دوباره محمد بن ســلمان و مقامات دربار 

سعودی برای راه اندازی شبکه ها و رسانه های فارسی زبان، 

اردو زبــان و ترکی زبان، نشــان دهنده موج جدیــدی از این 

اقدامات محســوب می شــود؛ اقداماتی که مواجهــه با آنها 

هشیاری کامل در مقابله با سعودی ها را می طلبد.

جبهه النصره، در دســتور کار شبکه رســانه ای وابسته به 
ریاض و خاندان ســعودی قرار گرفــت. در جریان جنگ 
یمن نیز شــاهد ادامه این پروســه بودیم؛ پروســه ای که 
تا   امــروز نیز ادامــه دارد. در حــال حاضــر، فعالیت های 
رسانه ای مشــترک ایاالت متحده  آمریکا و عربستان علیه 
ایران نیز تشــدید شــده اســت. در این خصوص ســایت 
 »مدرن دیپلماســی« گزارشــی را منتشــر کرده است که 

از نظرتان می گذرد. 
جدال عربستان ســعودی با برخی رسانه های عربی 
مانند الجزیــره ادامــه دارد. عربســتان ســعودی نه تنها 
ســعی دارد در میــان بازیگــران و رســانه های عربــی به 
برتری رســانه ای دســت پیدا کند، بلکه ســعی دارد دامنه 
فعالیت های رســانه های خود را به کشــورهای غیرعرب 
منطقــه نیــز گســترش دهــد. گــروه رســانه و تحقیــق  
عربســتان ســعودی )SRMG( هفتــه گذشــته اعــالم 
کرد که  محمد بن ســلمان ولیعهد عربســتان ســعودی، 
قدرت  کنتــرل بر  رســانه های عربســتان و عربســتان را 
افزایش داده اســت. در این خصوص مقامات ســعودی 
 قصد راه انــدازی وب ســایت هایی بــه زبان هــای  اردو، 

ترکی و فارسی را دارند. 
آنچه در این وب ســایت ها تهیه و تنظیم می شــود، 
بسیار هدفمند اســت. بر این اســاس بخش عمده ای از 

خریــد هــزاران رســانه )در قالــب اشــتراک( و صــرف 
قالــب  در  خصــوص،  ایــن  در  متعــدد  هزینه هــای 
دیپلماســی رســانه ای مخفیانــه عربســتان ســعودی 
صورت می گیرد. هم اکنون عربســتان ســعودی در نبرد 
رســانه ای با قطر قرار دارد؛ موضوعی که آن را در جریان 
 سیاســت های تقابلــی ریــاض در قبــال شــبکه الجزیره 

مشاهده می کنیم. 
نبرد عربستان-قطر برای کنترل  امواج هوا را حتی در 
رقابت های مقدماتی جام جهانی  امسال در  روسیه نیز شاهد 
بودیم. این خود نشــان دهنده عمیق بــودن دامنه منازعه 

موجود میان عربستان و قطر می باشد. 
تالش گروه رســانه و تحقیق در عربســتان سعودی 
برای راه اندازی وب سایت هایی به زبان های اردو، فارسی 
و ترکی نشان می دهد که آنها از یک ســو به دنبال تقویت 
تجاری خود و از سوی دیگر، درصدد حمایت از پادشاهی 
سعودی در جنگ رسانه ای با قطر و ایران هستند. به عبارت 
بهتر، عربستان ســعودی ســعی دارد در قالب راه اندازی 
وب ســایت هایی با زبان های مختلف، هژمونی رسانه ای 
خــود را تقویت کند. نبایــد فراموش کرد که بــه علت  نبود 
روابــط دیپلماتیک میــان عربســتان و ایــران و حمایت 
عربستان از تحریم های ایران، رویکرد رسانه های وابسته 
به آل ســعود کامال ضد ایرانــی خواهد بود. عربســتان از 

مقامات سعودی قصد راه اندازی وب سایت هایی 
به زبان های  اردو،  ترکی و فارسی را دارند

گروه رسانه و تحقیق در عربستان، روزنامه 
الشرق االوسط را هدایت و مدیریت می کند

جدال عربستان سعودی با برخی 
رسانه های عربی مانند الجزیره ادامه دارد

 محمد حیدری

مترجم

یادداشت
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پیش شرطی برای گفت وگو با ریاض 
آیا سران سعودی مسیر خود را اصالح می کنند؟

حســن روحانی، رئیس جمهور کشــورمان  اخیرا  در 
همایش روسای نمایندگی های جمهوری اسالمی ایران در 
خارج از کشور با اشاره به اینکه ما خواستار برقراری رابطه 
خوب با دنیا هستیم، گفت : »ایران سرزمین علم، تجارت 
و دانش جهانی بوده است و امروز فرصتی به وجود آمده تا 
روابط خود را با همسایگانمان بیش از پیش گسترش دهیم 
و حتی اگر همسایه ای مانند عربستان هم از لجاجت ها و 
اقدامات خود دست برداشت و نسبت به روابط اظهار تمایل 
کرد، باید اختالفات را حل کرده و دوســتی را برقرار کنیم. 
در مورد امارات و بحرین نیز این گونه است و ما در شرایط 

جدید به دنبال اصالح روابط با این کشورها هستیم.«
روحانی  با بیــان اینکه ما باید روابط خــوب خود را با 
همســایگانمان مســتحکم کنیم، به برخــی اظهارنظرها 
 درباره چگونگی روابط ایران و روســیه اشاره کرد و گفت: 
»ما نه تسلیم غربیم و نه تسلیم شــرق و شعار نه شرقی نه 
غربی منافاتی با گسترش همکاری ها با کشورهای جهان 
ندارد. ما روسیه را نه به عنوان شرق یا قدرتی بزرگ، بلکه 
به عنوان یــک همســایه می بینیم و حســن همجواری و 

گسترش روابط با مسکو را به نفع دو کشور می دانیم.«
با این حــال درســت ســاعاتی پــس از اظهــارات 
رئیس جمهور کشورمان علیه دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا و سیاست های خصمانه کاخ سفید در قبال ایران، 
مقامات ســعودی بار دیگر از تحریم ایــران حمایت کرده 
و مواضع کاخ سفید در قبال تهران را ســتودند! به عبارت 
بهتر، مواضــع ســعودی ها همچنــان در قبال ایــران به 
صورتی خصمانه باقی مانده است. واقعیت امر این است 
که عربستان ســعودی خود را به مثابه تکمیل کننده پازل 
ایاالت متحده آمریکا در منطقه و نظام بین الملل می داند و 

همچنان به این نقش آفرینی ادامه می دهد. 
واقعیــت امر ایــن اســت که عربســتان ســعودی 
پیوندهــای عمیقی را بــه لحــاظ منطقــه ای و امنیتی با 
واشــنگتن و تل آویو ایجاد  کر  ده اســت. همین مســئله، 
احتمال حرکــت مقامــات ســعودی در مســیر و مجرای  
عقالنیت سیاسی  را به شــدت کاهش می دهد. در جریان 
حمایــت و تقویت گروه هــای  تکفیری-تروریســتی مانند 
داعش و النصــره نیز تل آویــو و ریاض خطــوط امنیتی و 
راهبردی مشترکی را با همکاری یکدیگر ترسیم کرده اند. 
ریاض هنوز مختصات نقطه ای که به لحاظ اســتراتژیک 
و تاکتیکی در آن قرار گرفته اســت را بــه خوبی نمی داند. 
ریاض در حالی دست به این خطای فاحش راهبردی زده 
است که دیگر بازیگری »مولد« و »تعیین کننده« در منطقه 
محسوب نمی شود. اگر این تعیین کنندگی از سوی ریاض 
ظهور و بروز داشت، امروز قاعدتا نه باید از »بشار اسد« در 
ســوریه اثری بود و نه از »مقاومت اسالمی« در فلسطین 
و لبنــان. همچنیــن اگر آل ســعود چنین قــدرت مانوری 
داشت، امروز باید داعش و النصره سرتاسر سوریه و عراق 
و بین النهرین را تصرف می کردند و حکومت آل خلیفه در 
منامه کمترین دغدغه ای در خصوص ادامه حیات سیاسی 

خود نداشت.
تاکنــون جمهوری اســالمی ایران بارهــا به ریاض 

در خصوص »بازی منطقه ای عربستان« و عواقب و تبعات 
همکاری های آشــکار و پنهان دســتگاه های امنیتی این 
کشور با رژیم صهیونیستی و ایاالت متحده آمریکا هشدار 
داده است. با این حال به نظر می رسد ریاض همچنان در 
صدد است مسیر نادرست و البته خطرناک خود را در منطقه 
دنبال کند . سران دربار سعودی بدون اینکه متوجه عاقبت 
قمار دو سر باخت خود در منطقه باشند، مشغول حرکت به 
ســوی »نقطه صفر امنیتی« هستند؛ یعنی نقطه ای که در 
آن دیگر قدرت مانور دربار  برای بقــای حداقلی خود را نیز 

از بین خواهد برد.
رئیس جمهــور کشــورمان  پیش شــرط مذاکــره بــا 
عربستان را دست برداشتن سعودی ها از لجاجت و اصالح 
سیاســت های آنها در منطقه دانسته اســت. با این حال، 
سوال اصلی اینجاســت که آیا با توجه به ترکیب سیاسی و 
امنیتی موجود در ریاض چنین مسئله ای عمال امکان پذیر 
اســت ؟ چندی پیش مقــام معظم رهبــری بــه اداره امور 
داخلی عربســتان ســعودی توســط چند جوان بی تجربه 
اشاره فرموده اند. محمد بن ســلمان )ولیعهد  عربستان( 
هم اکنــون هدایت دربــار هزار تکــه و در حال فروپاشــی 
آل سعود را بر عهده دارد. در حالی که بیماری های جسمی 
و روحی ملک سلمان شدت گرفته است، محمد بن سلمان 

در عمل سکان کشــتی توفان زده بازماندگان عبدالعزیز را 
در آب های پر تالطم خلیج فارس در دســت گرفته است. 
اقدام نظامی اخیر آل ســعود در یمن و افزایش تصاعدی 
هزینه های شکســت آل ســعود در صنعا و عدن، نشان از 
بحرانی است که در آینده ای نزدیک گریبانگیر دربار خواهد 
شد؛ آن هم درســت در حالی که به واسطه بیماری سخت 
ملک ســلمان و ولیعهد او آینده ای برای هزاران شاهزاده 

سعودی متصور نیست.
آنچه در قبال عربستان سعودی  گفته شد، در قبال دو 
کشور بحرین و امارات متحده عربی نیز صادق است؛ دو 
کشوری که خود را متغیری وابسته به عربستان سعودی و 
متعاقبا ایاالت متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه 
قلمداد کرده و از هیچ گونه اقدامــی در تقابل با جمهوری 
اسالمی ایران فروگذار نمی کنند. بدیهی است که استمرار 
این روند از سوی ریاض و دو متحد آن در شورای همکاری 
خلیج فارس، بدترین نتایج ممکن را برای دربار ســعودی، 
خاندان آل خلیفه و آل نهیان خواهد داشــت. عربســتان 
سعودی تا کنون بارها در محاســبات خود در منطقه دچار 
بحران و آشفتگی و خطا شده اســت. آنچه امروز د ر یمن 
رخ می دهد، نشــان دهنده همین مســئله است. شکست 
تمام عیار سعودی ها در یمن و حتی بروز اختالفات عمده 
میان امارات و عربســتان در این کشــور، نشــان می دهد 
ریاض و ابوظبی قدرت درک حداقلی ترین واقعیات ممکن 
در منطقــه، از جملــه بی فایده بودن جنگ بــا ملت یمن و 
انصارالله را درک نکرده اند. با این حال، هزینه خطای اخیر 
ســعودی ها و متحدان آن در قبال ایران به شدت باالتر از 

موارد دیگر خواهد بود... .

حنیف غفاری 

روزنامه نگار

 جمهوری اسالمی ایران بارها به ریاض در خصوص »بازی منطقه ای عربستان« و عواقب و تبعات همکاری های 
آشکار و پنهان دستگاه های امنیتی این کشور با رژیم صهیونیستی و ایاالت متحده آمریکا هشدار داده است. با این 
حال به نظر می رسد ریاض همچنان در صدد است مسیر نادرست و البته خطرناک خود را در منطقه دنبال کند . سران 
دربار سعودی بدون اینکه متوجه عاقبت قمار دو سر باخت خود در منطقه باشند، مشغول حرکت به سوی »نقطه صفر 

امنیتی« هستند؛ یعنی نقطه ای که در آن دیگر قدرت مانور دربار  برای بقای حداقلی خود را نیز از بین خواهد برد
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همسویی ترامپ و بن سلمان 
در ماموریت های منطقه ای

سیدرضا صدرالحسینی در گفت وگو با مثلث

محمد بن ســلمان ولیعهــد عربســتان  و دیگر 
مقامات ســعودی بارها از مشــی تقابلی ایاالت 
متحده  آمریکا و خصوصا دولت ترامپ در مقابل 
ایران حمایت کرده و عمال حکم یک »مهره« را در 
سیاست های منطقه ای واشنگتن ایفا می کنند. 

نظر شما در این خصوص چست؟
    واقعیــت  امــر ایــن اســت کــه دونالــد ترامپ 
رئیس جمهــور ایــاالت متحــده  آمریکا درصدد اســت از 
نیروهای همسوی خود در منطقه غرب آسیا، آن هم برای 

رسیدن به اهداف خود بهره برداری کند. 
یکی از این نیروهای همســو، عربســتان سعودی 
اســت. مواضع محمد بــن ســلمان، ولیعهد عربســتان 
سعودی همســو با سیاســت های فرامرزی دونالد ترامپ 
است. از سوی دیگر، علی رغم آنکه ترامپ و اوباما عمال 
دو روی یک سکه هستند  اما  ترامپ با توجه به نگرشی که 
به موضوعات اقتصادی دارد خیلی سعی و تالش می کند 
تا بتواند در یک زمان بســیار کوتاه معضالت  آمریکا را در 
مأموریت های فرامرزی خود به ویژه در غرب آسیا به اتمام 
برســاند تا بتواند به چالش های  آمریکا با رقبای اصلی اش 
یعنی چین و روســیه بپردازد. در این معادله، ترامپ روی 
بازیگران همسوی خود در منطقه حساب باز کرده است. 

تــالش رئیس جمهــور ایــاالت 
متحده  آمریکا بــر این معطوف 
اســت کــه بتوانــد از نیروهای 
منطقــه ای همســو بــا خودش 
بهره برداری هــای اقتصادی و 

لجستیکی کند. 
بن سلمان در سال ۲017 
توانســت ترامپ را متقاعد سازد 
که عربستان اولین مقصد سفر 
رئیس جمهــور  آمریکا به منطقه 
باشد و لذا رئیس جمهور ایاالت 
متحده توانســت در گام اول در 
جهت تأمین نیازهای اقتصادی 
کشورش به بستن قراردادهای 
اقتصــادی هنگفــت مبــادرت 
ورزد. فروش گسترده تسلیحات 
 آمریکایی به عربستان سعودی 
نیز در همین راستا قابل تحلیل 

و ارزیابی است. 
بــه نظــر می رســد طی 
سال های اخیر، مقامات 
سعودی ابایی از موضوع 
رژیــم  بــا  هم پیمانــی 
صهیونیستی در منطقه 

ندارند و حتی به سوی عادی سازی روابط رسمی 
خود با تل آویو پیش می روند. شکل گیری مثلث 
 آمریکا، عربستان و رژیم صهیونیستی در منطقه 

را چگونه ارزیابی و تحلیل می کنید؟
    در این خصــوص باید به موضوع مهمی اشــاره 
کنم. به دلیل شکســت های راهبردی ای که عربستان در 

منطقه به خصوص در عراق و سوریه و یمن متحمل شده، 
یک تعامالت چندجانبه ای بین رژیم ســعودی با  آمریکا و 
صهیونیست ها صورت گرفته و بر اساس این تعامالت قرار 
بر این شد که موقعیت و نقش منطقه ای عربستان افزایش 
یابد و در مقابل هم ایاالت متحــده بتواند مأموریت های 
فرامرزی خود در منطقه را هرچه سریع تر به اتمام برساند. 
در همین راســتا دیدارهای مخفیانه مقامات عربستانی  با 
رژیم صهیونیستی که تقریبا از 1۵ سال پیش صورت گرفته 
بود، جنبه آشکارتر به خود گرفت و در ارتباط با این مساله 
وقتی ترامپ هدف انتقال سفارت را مطرح ساخت شاهد 
بودیم که عربستان ســعودی هیچ واکنشی از خود نشان 
نداد، در صورتی که تمامی کشورهای مسلمان این اقدام 

ترامپ را محکوم کرده بودند. 
آیا تالش  محمد بن ســلمان ولیعهد عربســتان 
ســعودی  بــرای بــه رسمیت شــناختن رژیــم 
صهیونیســتی نیز در همین راســتا قابل تحلیل 

است؟
    دقیقا همین طور اســت. رژیم صهیونیســتی با 
پشــتیبانی منطقه ای عربســتان و  آمریکا توانست روز به 
روز فشــارهای خود را بر مردم فلسطین شــدت ببخشد و 
در حقیقت در این پازل ارتباط بیشــتر اســرائیل با ســران 

سعودی و حمایت های آشــکار دولت ترامپ کاماًل روشن 
شــد و در اینجا باید مطرح کنم که مثلث  آمریکا، اسرائیل 
و عربستان یک هم پیمانی آشــکار را به نمایش گذاشت 
که در این راســتا جنایــات اخیر رژیم صهیونیســتی علیه 
مردم فلسطین را شاهد هســتیم و در مقابل این جنایات، 
بن سلمان موجودیت اسرائیل را به رسمیت شناخته است. 

این قاعده در خصوص دیگر رفتارهای منطقه ای ریاض 
نیز صادق اســت. تقابل عربســتان با ایران نیز در همین 

راستا قابل ارزیابی است. 
آیا در شرایطی که عربستان سعودی 
عمال بــه مهره بازی ایــاالت متحده 
 آمریکا در منطقه تبدیل شده است، 
می تــوان نســبت بــه تغییر مشــی 
راهبردی و رفتاری ســعودی ها  امید 

داشت؟
    اتفاقا  چنین مســائلی نشــان 
می دهد که به هیچ عنوان نباید به سران 
مرتجع عرب  امیدی داشــت و تنها راه 
برون رفــت از ایــن فشــارها، مقاومت 
اســت و به نظر می آید با موفقیت هایی 
که مقاومــت در این ســال ها کســب 
کرده می تواند به عنوان الگوی رفتاری 
برای مردم منطقه قرار بگیرد. در اینجا 
نکته دیگری وجود دارد که الزم اســت 
نسبت به آن توجه داشته باشیم. اینکه 
ولیعهد عربستان ســعودی و مجموعه 
حکومت عربســتان خودشــان را برادر 
بزرگتــر کشــورهای عربــی می دانند و 
این ادعا را دارند کــه هم اظهارنظرها و 
جهت گیری های آنها از ســوی جهان 
عرب به صــورت یکپارچه بــا حمایت و 
همراهی روبه رو خواهد شــد اما تجربه 
نشان می دهد که ملت های عرب اساسا 
اتخاذ چنین ژســتی از ســوی ســعودی ها را نمی پذیرند. 
هرچند برخی از کشــورها در قالب شورای همکاری خلیج 
فارس یا ســایر نهادهــا در کنار این حکومت ایســتاده اند 
 اما این نهادها به حدی شکننده هستند که هیچ تضمینی 
به جهت حمایت از جانب این کشــورها از سیاســت های 

عربستان وجود ندارد.

اخیرا رئیس جمهور کشــورمان اعالم کرده است 
که در صورت اصالح و تغییر مشی سعودی ها در 
منطقه، ایران  آماده اســت تا با ریاض وارد مذاکره 
شــود. این در حالی اســت که تجربه ســال های 
اخیر نشان می دهد عربستان سعودی کماکان به 
عنوان یکی از کاتالیزورها و عوامل تســریع کننده 
سیاســت های ایــاالت متحــده  آمریــکا و رژیــم 
صهیونیســتی در منطقــه ایفای نقــش می کند. 
حمایت از گروه های تروریستی در سوریه و عراق 
و حمله به کشور یمن و حمایت از رژیم دیکتاتوری 
آل خلیفه جملگی بیانگر مشی سیاسی و منطقه ای 
موجود در خاندان آل ســعود اســت. سوال اصلی 
اینجاست که پیوستگی بازی منطقه ای عربستان 
و ایاالت متحده  آمریکا، خصوصا در برهه حساس 
فعلی چگونه قابل تفسیر است؟ در این خصوص 
گفت وگویــی با دکتر ســیدرضا صدر الحســینی، 
تحلیلگر ارشد مسائل منطقه صورت داده ایم که از 

نظرتان می گذرد.

گفت وگو
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دیپلماســی پنهان بخشــی از ضرورت های سیاست 
خارجــی تمامــی  کشــورها محســوب می شــود. هــرگاه 
نشــانه هایی از بحــران و تهدیــد در روابط کشــورها ایجاد 
شود،  امکان پذیری دیپلماســی پنهان نیز افزایش بیشتری 
خواهــد داشــت. قالب های پلمیــک در ادبیــات انتقادی 
ایران و   آمریکا به این موضوع اشاره دارد که دیگری تالش 
دارد تــا زمینه های ارتباط با طــرف مقابــل را به وجود آورد. 
واقعیت آن اســت کــه اگر دیپلماســی قدرت هــای بزرگ 
هماننــد ایــاالت متحــده ماهیت عادالنه داشــته باشــد، 
 سیاســت خارجی کشــورها تابعی از زمامداران و کارگزاران 

نخواهد بود.
1-  امکان پذیری آغاز مذاکــرات ایران و   آمریکا در 

دوران ترامپ
 به همان گونــه ای که مذاکــرات دیپلماتیک ایران و   
آمریــکا در دوران اوباما انجام گرفت، تــداوم آن برای حل 
موضوعــات اختالف برانگیز بر  نیــز در دوران ترامپ ادامه 
خواهد یافت. به همان گونه ای که حسن روحانی مذاکرات 
دیپلماتیک با   آمریکا را در ادامه دیپلماسی هسته ای محمود 
احمدی نــژاد پیگیری نمود. دیپلماســی پنهانی در فضایی 
از اهمیت بیشتری برخوردار اســت که مایکل پمپئو دارای 

بینالملل

دیپلماسی پنهان در شرایط بحران

آیا  امکان مذاکره میان ایران و  آمریکا در دوره ترامپ وجود دارد؟

پیشینه نظامی  و اطالعاتی بوده است. نامبرده توانست ارتباط 
دیپلماتیک و اطالعاتی با کره شمالی ایجاد نماید. 

چنین فرآیندی زمینه موفقیت و ارتقای جایگاه سازمانی 
پمپئو در کســوت وزیر  امورخارجه  آمریــکا را به وجود آورد. 
انتصاب مایکل پمپئــو، رئیس ســازمان اطالعات مرکزی 
ایاالت متحده به عنوان وزیر امور خارجه آینده  آمریکا، زمینه 
طرح پرســش های مختلفی را درباره آینده سیاست  امنیتی 
و راهبردی   آمریــکا درباره برنامــه جامع اقدام مشــترک به 
وجود آورده  اســت. اصلی ترین پرسش مربوط به چگونگی 
تصمیم گیری دونالد ترامپ و پمپئو درباره چگونگی حضور یا 

خروج   آمریکا از برجام است. 
اروپا را می توان به عنوان بخشــی از کارگزار میانجی 
برای بازســازی روابط ایــران و   آمریکا در دوران پســابرجام 
دانست.  آمریکا و اروپا اهداف نسبتًا مشترکی را در ارتباط با 
ایران و قدرت راهبردی آن پیگیری می کنند. از آنجایی که 
رویکرد اروپایی ها، ماهیــت نهادگرا و حقوقی دارد، بنابراین 
طبیعی بــه نظر می رســد که آنان نســبت به تــداوم برجام، 
حساسیت بیشــتری داشــته باشــند. در نگرش کشورهای 
اروپایی، محدودسازی ایران از طریق سازوکارهای مختلفی 
حاصل خواهد شد.  در نگرش اروپایی، محدودسازی قدرت 
ایــران را می توان در قالــب کیس های جدیــد دیپلماتیک 
پیگیری نمــود. در نگرش چنین گروهــی از نظریه پردازان 
سیاسی و  امنیتی، شــکل خاصی از الگوهای کنش رفتاری 
وجود دارد که محدودسازی قدرت ایران را فراهم می سازد. 

در چنین روندی، کشــورهای اروپایی بــه مقام های ایاالت 
متحده توصیــه می   کنند   که اعمــال محدودیت های جدید 
علیه ایران نمی تواند صرفا از طریق »بــازِی همه یا هیچ« 
انجام گیرد. در نگرش کشورهای اروپایی، روند محدودسازی 
قدرت ایران می تواند اهداف مورد نظر   آمریکا را تأمین نماید.  
هرگونه دیپلماسی پنهان می تواند زمینه اعاده شکل جدیدی 
از روابط در چارچوب دیپلماسی تعادلی را فراهم آورد. طرح 
اروپا برای باقی ماندن   آمریکا در برنامه جامع اقدام مشترک 
به این دلیل ناکارآمد باقی مانده است که الگوی میانه اروپا 
که از آن به عنوان »دیپلماســی تعادلی« نام برده می شود، 
نمی تواند مــورد پذیرش   آمریــکا و ایران قــرار گیرد. طرح 
تحریم های جدید موشــکی و منطقه ای علیه ایران توسط 
اتحادیه اروپا به مفهوم آن اســت که رویکــرد اتحادیه اروپا 
با انگاره های سیاسی و سیاســت خارجی   آمریکا و ایران در 
وضعیت تفاوت رفتــاری و کارکردی قــرار دارد.  مقام های   
آمریکایی به این موضوع اشــاره دارند که اعمال فشارهای 
جدید علیه ایران در شرایطی که تمامی  قابلیت های هسته ای 
ایران که می توانست نقش بازدارنده داشته باشد، کارکرد خود 
را از دســت داده، می تواند زمینه شکل گیری انعطاف های 
جدید از سوی ایران را فراهم ســازد. دونالد ترامپ و مایکل 
پمپئو به این موضــوع باور دارند که هرگونه محدودســازی 
قدرت اقتصادی ایــران، زمینه شــکل گیری انعطاف های 
راهبردی جدید همانند دوران برنامه جامع اقدام مشــترک را 

به وجود می آورد. 

ابراهیم متقی 

استاد دانشگاه تهران 
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کاهش انگیزه  آمریکا برای اعمال تحریم های ثانویه دانست. 
اگر همکاری های اقتصادی   آمریکا و ایران در چارچوب تعهد 
دولت   آمریکا به تعلیق مرحله ای تحریم ها پایان می یافت، اما 
دونالد ترامپ از سیاســت »تحریم های ثانویه« علیه ایران 
استفاده نمی کرد، در این شرایط هیچ گونه نشانه ای از شوک 
سیاسی در برابر ایران، چین، روسیه و اتحادیه اروپا به وجود 
نمی آمد. الگوی رفتــاری دونالد ترامــپ را می توان اعمال 

تحریم های جدید و اعاده تحریم های گذشته دانست. 
3- چالش های دیپلماســی پنهان در روابط ایران 
و   آمریکاهرگونــه ســازوکار دیپلماتیک یا راهبــردی دارای 
چالش های مربــوط به خــود اســت. بازیگــران مختلفی 
تــالش دارند تا زمینــه دیپلماســی پنهان را فراهم ســازند. 
به همان گونه ا    ی که عــده ای تالش دارند تا شــکل گیری 
دیپلماســی پنهان را با دشواری روبه رو ســازند. برنامه جامع 
اقدام مشترک در افکار عمومی  ملت ایران و ساختار سیاسی 
از این جهت اهمیت دارد که رابطه مستقیم با پایان دادن به 
تحریم ها داشــت. حوزه دیپلماسی هســته ای ایران بر این 
اعتقاد بود کــه برجام به منزله پایان تحریم های هســته ای 
در حوزه اقتصادی و راهبردی خواهــد بود.  گزارش نماینده  
آمریکا در سازمان ملل و در 27 ژوئن 2018 معطوف به تالش  
 ســازمان یافته برای اعاده تحریم های اقتصادی است که 
در چارچوب برنامه جامــع اقدام مشــترک و در ازای اجرای 
تعهدات ایران شکل گرفته اســت. چگونگی ادراک ایرانی 
با واقعیت های رئالیســتی آمریکایی تفاوت های بنیادین با 
یکدیگــر دارد. ادراک ایرانی عمومًا مبتنی بر نشــانه هایی 
از رومانتیســم سیاســی بوده که بــا عمل گرایــی راهبردی 
و الگوهــای رئالیســتی   آمریــکا تمایز قابل توجهــی دارد.  
مقام های ارشد ایرانی همواره به این موضوع اشاره داشتند 
که دولت از قابلیت عرضه دالر در ســطح گسترده بر خوردار 
است. در حالی که  امنیتی شــدن مبادله اقتصادی و مبادله 
ارزی نشان می دهد که میزان اعتماد جامعه به دولت نسبتا 
محدود اســت. بازار ناپایدار ایران که اعتماد چندانی نسبت 
به سیاســت های اعالمی  بانک مرکزی نــدارد، در روزهای 
قبل از خروج   آمریکا از برجام دچار شــوک اقتصادی شــده 
و نشــانه آن را باید در افزایش مرحله ای دالر مشاهده کرد. 
وزارت خزانه داری   آمریکا نقش محوری برای کنترل تحرک 
اقتصادی ایران دارد. هرگونه مشــارکت اقتصادی با ایران 
در سیاست و اقتصاد جهانی براساس کنترل روندهای مالی 
از سوی وزارت خزانه داری   آمریکا انجام می گیرد. موضوع 
اصلی  فعالیت هــای وزارت خزانه داری   آمریــکا را می توان 
کنترل تمامی  بازیگرانی دانســت که فعالیت های سیاسی، 
اقتصادی و راهبردی آنان در داخل یا خارج از کشور می تواند 
بر  امنیت و قدرت ایاالت متحده تأثیرگذار باشــد.  در دوران 
دونالد ترامپ نیز »استیو منوچین« به عنوان وزیر خزانه داری 
ایاالت متحده و خانم سیگال ماندلکر معاون ضدتروریسم 
وزارت خزانه داری ایاالت متحده درصدد هستند تا گام های 
فراگیرتری برای مهار قدرت اقتصادی کشورهای مختلف 
به ویژه ایران اعمال نمایند. افراد یادشده در زمره گروه های 
محافظه کاری هســتند که فشــارهای فزاینده علیه ایران را 
اعمال می کننــد. آنان به بســیاری از شــرکت های اروپایی 
و آسیایی هشــدار داده اند که ســطح ارتباط خود با ایران را 
کاهش داده تا در معرض تحریم های   آمریکا یا مجازات های 
اقتصادی سنگین قرار نگیرند.  مساله اصلی سیاست  امنیتی   
آمریکا از طریق ســازوکارهای اقتصادی ارتباط مســتقیم با 

الگوهای رفتــاری وزارت خزانــه داری دارد. برنامه FATF را 
می تــوان به عنوان بخشــی از اقدامات اقتصــادی و مالی 
وزارت خزانه داری   آمریکا برای کنترل انتقال پولی و بانکی 
کشــورهای مختلف به ویژه ایران دانست. شبکه ای شدن 
اقتصاد و سیاســت جهانی، نقش وزارت خزانه داری را ارتقا  
داده است. محور اصلی شبکه ای شدن اقتصاد را باید کنترل 
نرم افزاری نهادهای مالــی و بانکی از طریق شــبکه هایی 
دانست که کنترل آن توسط وزارت خزانه داری   آمریکا انجام 
می گیرد.  بخش قابل توجهی از کارگزاران وزارت خزانه داری   
آمریکا را گروه های اسرائیل محور تشکیل می دهند. به طور 
مثال، »سیگال ماندلکر« معاون وزارت خزانه داری   آمریکا 
در  امور تروریسم و اطالعات مالی دارای تبار اسرائیلی است. 
نامبرده درصدد اســت تا ریسک اقتصادی و  امنیتی هرگونه 
معامله با ایران را افزایــش دهد. خانم ماندلکر محور اصلی 
فعالیت های خود را براساس »شــفافیت مالی و پولی« قرار 
داده است. این گروه از کارگزاران راهبردی   آمریکا درصدد 
افزایش محدودیت هــای اقتصادی جدیــدی علیه ایران 
هســتند که  امکان تحقق اهدافی همانند  اثر گذاری قدرت   

آمریکا در ایران را  امکان پذیر می سازد. 

   نتیجه
دیپلماســی پنهان را می توان یکــی از ضرورت های 
سیاست خارجی،  امنیتی و حوزه راهبردی ایران برای اعاده 
شرایط عادی در فضای اقتصادی و اجتماعی ایران دانست، 
درحالی که دونالد ترامپ تالش دارد  چنین اهدافی را از طریق 
تداوم سیاســت اجبار و فشار تحقق بخشــد. ادبیات دونالد 
ترامپ و ســخنرانی مایکل پمپئو در 22 جوالی 2018 و در 
دیدار با   آمریکایی های ایرانی تبار بیانگر آن اســت که زمینه 
برای شکل گیری و موفقیت دیپلماســی پنهان وجود دارد. 
چنین نشــانه هایی را می توان در ادبیات ریاســت جمهوری 
ایران در 31 تیرماه 1397 مشــاهده کرد.  در شرایط موجود 
ساختار سیاسی ایران در وضعیت دوگانه قرار دارد. دو الگوی 
متفاوت درباره چگونگی رفتار در ارتباط با سیاســت اروپا در 
پیش دارد. اروپایی ها ترجیح می دهند تا ایران را وارد گردونه 
تداوم سیاست مماشات نمایند. در حالی که سیاست مماشات 
صرفا به عنوان مسکنی برای اقتصاد وابسته به نفت محسوب 
می شود. خروج از ساختار کنترل نظام جهانی بدون توجه به 
سازوکارهای جدایی ساخت اقتصادی و بوروکراتیک ایران 
از وابستگی به درآمدهای نفتی کار دشواری خواهد بود. در 
چنین شرایطی الزم اســت تا ایران بتواند موقعیت خود را در 
فضای اقتصاد ملی و منطقه ای ارتقا  دهد. طبعا اگر شکاف 
بین میزان مطالبات ایران و   آمریکا وجود داشته باشد، تحقق 
دیپلماسی پنهان با چالش های فراگیرتری روبه رو خواهد شد.  
در شرایط موجود ایران و   آمریکا به دالیل اقتصادی،  امنیتی 
و راهبردی نیازمند تعریف جدیدی از موقعیت منطقه ای خود 
خواهند بود. در چنین فضایی ایران و   آمریکا تمایلی به جنگ 
و ســتیز  نظامی  ندارند. طبعا هرگونه تهدیــد می تواند زمینه 
دیالوگ جدید را در روابط کشــورها به وجود آورد. دیپلماسی 
توئیتری را باید گامی  جدید در ظهور نشانه هایی از دیپلماسی 
پنهان دانســت. هــر طــرف از بازیگران تــالش می کند تا 
سیگنال های خاص خود را برای متقاعدسازی دیگری مطرح 
کند. چنین فرآیندی در میان مدت می تواند زمینه شکل گیری 

مذاکرات رسمی  ولی غیرعلنی را فراهم سازد.

یادداشت

2- زمینه های ســاختاری شــکل گیری دیپلماسی 
پنهان 

هرگونه دیپلماسی پنهان براســاس اهداف راهبردی 
خاصی انجام می گیرد. ایران تمایل دارد تا زمینه پایان دادن 
به تحریم ها را فراهم سازد. تحریم یکی از چالش های اصلی 
سیاســت خارجی و  امنیت ملــی ایران خواهد بــود. گذار از 
تحریم موقعیت منطقه ای و راهبردی ایران را افزایش خواهد 
داد. در ازای چنین انگاره ای، مقام های   آمریکایی خواستار 
انعطاف پذیری و سازش بیشتری از سوی ایران هستند. چنین 
فرآیندی به مفهوم آن است که سیاست سازش در یک دوران 
تاریخی، آثار خود را برای دوران های دیگر فراهم می آورد. 
عبور از برجام، نتیجه طبیعی سیاســت ســازش در ارتباط با 
موضوعات راهبردی کشــورهای منطقــه ای با قدرت های 
بزرگ خواهد بــود. محور اصلی اســتدالل دونالــد ترامپ 
برای اعاده دیپلماســی با ایران را می توان براساس تجربه 
دولت   آمریکا در زمان برنامه جامع اقدام مشــترک دانست. 
براساس چنین انگاره ای   است که ترامپ همکاری های خود 
با برنامه جامع اقدام مشترک را در 8 می  2018  متوقف کرد. 
چنین تصمیم گیری دارای پیامدهای جدیــدی در رابطه با 
مســائل اقتصادی و راهبردی ایران خواهد داشت. تالش 
ســازمان یافته دولت   آمریکا به گونه ای اســت که موضوع 
تحریم و محدودیــت اقتصادی ایــران را به عنوان زیربنای 
دیپلماسی اجبار و فشــارهای فزاینده قرار داده است. یکی 
دیگر از اهداف ایران در فرآیند دیپلماسی محرمانه را می توان 
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 آقای دکتر! تحلیل شــما از فضــای فعلی میان 
ایــران و  آمریکا و آنچــه  از آن به عنوان تشــدید 
لفاظی میان دو کشور نام برده می شود چیست؟ 
   آنچه بر حســب ظاهــر می توان مشــاهده کرد 
نوعی »جنگ تبلیغاتی« اســت. در این میان طبعا ایران 
می خواهد خود را در وضعیتی که نگران است، نشان ندهد 
و شــاید دلیل صحبت های اخیر رئیس جمهور نیز همین 
باشد.  اما باید توجه داشته باشیم که مساله اساسی و مهم 
در مقطع فعلی گفت وگوهای مایک پمپئــو، وزیر خارجه 
 آمریکا بــا ایرانیان مقیم آن کشــور  یا اینکــه آیا مذاکرات 
پنهانــی میان تهران و واشــنگتن صورت گرفته اســت یا 
خیر، نیست، بلکه بحث مهم این است که آیا اساسا ایران 
می خواهد در سیاست  آمریکاستیزی اش تجدیدنظر کند یا 
می خواهد کماکان همان سیاست را که از ابتدای انقالب 
یا دست کم از آبان 58 تا   امروز وجود داشته را ادامه دهد؟ 
همه شــواهد و قرائن حکایت از این دارند که در خصوص 
ایران، هیــچ عالمتی وجود نــدارد که نظــام خواهان آن 
باشد در سیاست  آمریکاســتیزی یک تغییر به وجود آورد. 
این موضــوع خیلی ربطــی به شــخص دونالــد ترامپ و 
ریاســت جمهوری وی نیز ندارد. چرا که این سیاســت در 
دوره باراک اوباما وجود داشــت و در دوره ترامپ نیز ادامه 
دارد. پیش از اینها نیز در دوران روسای جمهوری پیشین 
 آمریکا مانند بیل کلینتون و بوش پســر نیز همین سیاست 
 آمریکاســتیزی در دیپلماســی جمهوری اســالمی وجود 
داشته اســت.  آمریکاستیزی و دشــمنی با  آمریکا بخشی 
از ایدئولوژی جمهوری اســالمی ایران است و همواره نیز 

دالیلی برای این دشمنی از سوی ایران ابراز می شود. 
 فضای مناســبات میان ایران و  آمریــکا در دوره 
اوبامــا به نظر شــما چقــدر توانســت در تعدیل 
این فضا موثر باشــد و روابط در آن مقطع به چه 

سمتی رفت؟
   مــن معتقد هســتم بهتریــن فرصتی کــه برای 
ایران به وجود   آمده بود در دوران ریاســت جمهوری باراک 
اوبامای دموکرات بود که منجر به توافق هســته ای شد. 
منتهــا در ایران جریان هــای رادیکال نمی خواســتند که 
واقعا تنش زدایی با  آمریکا صــورت بگیرد و به همین دلیل 
جدای از مساله هسته ای، این عده در هیچ زمینه دیگری 
حاضر نشدند کوچک ترین گامی درجهت فاصله گرفتن از 

سیاست  آمریکاستیزی بردارند. 
در برهه فعلی نیز با یک رئیس جمهور رادیکال و تندرو 
به نام ترامپ در  آمریکا مواجه شــده ایم کــه او به صورت 
خیلی خالصــه به ایران و مســئوالن جمهوری اســالمی 
می گوید که آنها دیگر نمی توانند سیاست های گذشته را در 
خصوص  آمریکاستیزی، نابودی اسرائیل، خروج از برجام 
یا غنی سازی دنبال کنند و دولت واشــنگتن این مسائل را 
تحمل نخواهد کرد. این صورت مســاله اســت و در این 
شرایط این مساله که چه کسی چه حرفی زده و چه پیغامی 

داده خیلی اهمیتی ندارد.
  چشــم انداز تشــدید لفاظی هــا میــان تهران و 

واشنگتن به کجا ختم خواهد شد؟
   به نظر مــن در ماه  های آتی ایران به این مســاله 

 در مقطع کوتاه مدت روابط تهران-واشنگتن به 
چه سمتی خواهد رفت؟

   فعال لفاظی هــا میان ایران و  آمریــکا ادامه پیدا 
خواهد کرد  اما باید توجه داشته باشیم که این جنگ سرد به 
ضرر منافع ملی ایران است. همچنان که ما شاهد هستیم 
که از زمان شــروع لفاظی ها میان تهران و واشنگتن و در 
حالی که هنوز هیچ گلوله ای در خلیج فارس شلیک نشده، 
قیمــت دالر در حال باالرفتن اســت، قیمت ســکه از مرز 
سه میلیون تومان عبورکرده و شــمار ایرانیانی که به فکر 
خروج از کشور هستند افزایش پیدا کرده است، لذا اگر این 
بحث دشمنی میان ایران و  آمریکا از توئیت کردن و تهدید 
لفظی نیز فراتر برود و ناوگان کشتی های جنگی   آمریکایی 
به ســمت خلیج فارس حرکت کننــد و در مقابــل ایران نیز 
اقداماتی انجام بدهد و به عنوان مثال برخی کشــتی های 
 آمریکایی را مورد حمله قرار دهد یا تاسیسات نفتی متحدان 
 آمریکا در منطقه را مورد هدف قرار دهد، کشور در شرایط 
بسیار بد و خطرناکی قرار خواهد گرفت و ناامنی کل کشور 

را فرامی گیرد.
  در چنیــن فضایی  امکان مذاکره بین دو کشــور 

وجود دارد؟
   به نظر مــن  امکان مذاکره میان ایــران و  آمریکا 
وجود ندارد چرا که دشمنی با  آمریکا و  آمریکاستیزی بخشی 
از ایدئولوژی و هویت جمهوری اســالمی اســت و در این 

شرایط، مذاکرات اصال معنا و مفهوم ندارد.
 ممکن است به صورت پنهانی در راستای منافع 
کشور گفت وگوهایی میان مقامات ایران و  آمریکا 

صورت بگیرد؟
   من از این مساله مطلع نیستم و ممکن است چنین 
مذاکرات پنهانی ای نیــز انجام بگیرد امــا نکته مهم این 
است که از ســوی  آمریکایی ها هیچ چیز نمی تواند مخفی 
بماند؛ نظام  آمریکا و غرب به گونه ای اســت که چیزی را 
خیلی مخفی نگه نمی دارند. همین داســتانی که در زمان 
انتخابات  آمریکا میــان ترامپ و روســیه پیش  آمد، کمی 
بعدتر کامال آشکار شــد و  امروز به یک مساله مهم تبدیل 

شده است.
بنابراین نظام  آمریکایی یک نظام باز است و هرگونه 
تماس  یا مذاکــره ای پنهان نخواهد ماند. یعنی شــاید در 
ایران چنین موضوعاتی مدت طوالنی تری مخفیانه باقی 
بماند  اما در  آمریکا بعد از چند هفته یا چند ماه این مســاله 

افشا و علنی خواهد شد.

پی خواهــد برد کــه آیا صحبت هــای ترامــپ صرفا یک 
تهدید اســت یــا آنهــا را عملیاتی خواهــد کرد.  مــا باید 
دســت کم تا آبان ماه کــه رئیس جمهــور  آمریــکا اعالم 
کرده تحریم ها را خیلی جدی علیه ایــران اعمال خواهد 
کرد، منتظــر بمانیم و ببینیــم که ایــن تحریم های جدید 
تا چه حد جــدی اســت. در آن صورت اســت کــه ایران 
نیــز احتماال برگه هــای خــود را رو خواهد کــرد، لذا فعال 
 نمی توان پیش بینی کرد که روابط دو کشور به چه سمتی

 خواهد رفت.
آقای روحانی در صحبت های اخیرشــان به این 
موضوع اشــاره کردند که ایران به دنبال اصالح 
روابط با عربســتان،  امــارات و بحرین اســت. 
به نظر شــما آیــا در شــرایطی که این کشــورها 
در صف بندی ها در کنــار  آمریــکا و مقابل ایران 
 قــرار گرفته انــد  امــکان  بهبــود فضــای روابط

 وجود دارد؟
   آقای روحانی نمی تواند از یک ســو شاخه زیتون 
به ســمت عربســتان،  امارات، بحرین و دیگــر متحدان 
 آمریکا در منطقــه بگیرد و از ســوی دیگر از بســتن تنگه 
هرمز در شــرایطی خاص صحبت کند. لذا این مساله که 
رئیس جمهور ایران در یک دســتش شاخه زیتون بگیرد و 
در دست دیگرش کالشینکف،  امری است ناشدنی. برای 
اعراب مسلم است اگر چراغ ســبزهایی از سوی ایران به 
سمت آنها نشان داده شود، این چراغ سبزها درحقیقت از 
روی اجبار است و واقعی نیست و لذا به مجر د اینکه ایران 
بتواند بحران با  آمریکا را پشت سر بگذارد، باردیگر وارد فاز 

غیردوستانه با کشورهای عربی خواهد شد.

امکان مذاکره 
وجود ندارد

گفت وگوی مثلث 
با صادق زیباکالم 

 شانس جمهوری اسالمی ایران این است که اروپایی ها 
دل خوشــی از ترامپ ندارند. البته این مســاله فقط به 
دلیل خروج رئیس جمهوری  آمریکا از توافق هسته ای 
نیســت، بلکه بســیاری از مســائل دیگر مانند مساله 
محیط زیســت، تغییــر تعرفه ها، مســاله ناتــو، نگاه 
نژادپرستانه ترامپ، حمایت بی قید و بند وی از اسرائیل 
و بسیاری از مســائل دیگر نیز سبب شــده که نگاه دو 

سوی آتالنتیک نسبت به هم خوشایند نباشد

گفتوگو
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حرکت زیگزاگی واشنگتن
مذاکره باید بدون پیش شرط و شفاف باشد 

در دوران پســاداعش که خطر تروریسم از سر غرب 
برطــرف شــده و بعد از خــروج ایــاالت متحــده آمریکا از 
برجام، تنش ها میان تهران و واشــنگتن باال گرفته است، 
لفاظی های جنگ طلبانه دونالد ترامپ علیه ایران افزایش 
پیدا کرده و در مقابل همتای وی در ایران حســن روحانی 
نیز این تهدیدات را بی پاســخ نگذاشــته است ولی در یک 
موضع متناقض گونه ترامــپ و اطرافیانش انواع تهمت ها 
را متوجه جمهوری اسالمی ایران می کنند و از سوی دیگر 
ترامپ می گوید به دنبال ایجاد دریچــه ای برای مذاکره با 
ایران است. در خصوص صحبت های اخیر رئیس جمهور 
و تفاسیری که از آن وجود دارد باید گفت که مقصود اصلی 
آقای روحانی در نشست ســوئیس که بیان داشت اگر نفت 
ایران صادر نشود نفت دیگران نیز صادر نخواهد شد بستن 
تنگه نبود، زیرا روش ها ی ایذایی، نفتــی و اقدامات دیگر 
برای ممانعت از فروش نفت سایر کشــورها وجود دارد که 
می تواند به جمله مدنظر ایشان جامه عمل بپوشاند و آخرین 
آنها می تواند بستن تنگه هرمز باشد. به عقیده من یک اراده 
قوی خصوصا در رسانه ها ی غربی وجود داشت تا تنها بحث 

بستن تنگه را از صحبت ها ی ایشان مستفاد کنند.
از سوی دیگر جمهوری اســالمی همواره عالقه مند 
بوده که روابط بین العربی و روابطش با کشورهای همسایه 
بدون تنش باشــد. اما متاســفانه اقدامات یکجانبه دونالد 
ترامپ، توازن و چهره ژئوپلیتیکی منطقه را به هم زد و باعث 
شد کشــورهای عربی فقط به ظرفیت خود بســنده نکنند و 
بخواهند مسائل منطقه را با عوامل خارج از منطقه سامان 
دهند. اما این روش نتیجه خوبی نخواهد داشــت و باعث 
پیچیده ترشدن مسائل منطقه خواهد شد، لذا رئیس جمهور 
در سخنرانی اش در جمع سفرای جمهوری اسالمی ضمن 
برشمردن اهداف ترامپ در قضیه تحریم های آینده ایران، 
تهدیدات ترامپ را هم بدون پاسخ نگذاشت. زیرا ترامپ و 
کابینه وی عمال از مرحله تغییر رفتار ایران که مدعی هستند 
عبور نموده و نه تنها درصدد فروپاشــی جمهوری اسالمی، 
بلکه با سلســله اقداماتی که می کنند به حــوزه امنیت ملی 
ایران وارد شده و به دنبال تجزیه ایران هستند. اگرچه ممکن 
است این مسائل را به وضوح در سخنرانی ها  و بیانیه ها یشان 
عنوان نکنند اما خروجی و پیامد حرف ها یشان سوق دادن 
مردم ایران به رودررویی و کشــاندن کشور به سمت تجزیه 
است، بنابراین شرایط حساســی وجود دارد و طبیعی است 
که دولتمردان ایرانی دســت روی دست نخواهند گذاشت  
و اجازه نمی دهند تا این شــرایط و وضعیت ترامپ و تیمش 
متحقق شود. از ســوی دیگر باید متذکر شد که معموال در 
تنش ها یی که بین کشــورها به وجود می آید، ممکن است 
الفاظ ســخت یا تهدیداتی به کار برده شــود که لزوما این 
تهدیدات جنبه عملی به خود نمی گیرد. درســت است که 
شــرایط و موقعیت و ویژگی های ما و کره شمالی با یکدیگر 
متفاوت اســت ولی همان گونه که چند ماه پیش تهدیدات 
کره شــمالی و آمریکا به باالترین سطح رســید -تا جایی که 
به ســمت تهدید هســته ای هم پیش رفتند- امــا درنهایت 
دو کشور تصمیم گرفتند تا مسائل شــان را با گفت وگو حل 
کنند. لذا اگرچه در شرایط کنونی جمهوری اسالمی درصدد 
کم کردن تنش ها ی منطقه ای و بین المللی اســت و برجام 

را به عنوان یک رویکرد جدید برای تعامل بین المللی تلقی 
می کند، اما متاســفانه دیدگاه ترامپ به خاورمیانه و تالش 
وی در این جهت که بــه صورت یکجانبه اهــداف و منافع 
جمهوری اســالمی را نادیده بگیرنــد، شــرایطی را ایجاد 
نمی کند که ایران بتواند حتــی با خلق ظرفیت ها ی جدید و 
از طریق گفت وگو مســائلش را با آمریکا حل کند. بنابراین 
اگر دولت آمریــکا و خصوصا ترامپ در نظر دارند مســائل 
منطقه ای را با گفت وگو حل کنند، باید شرایط مساعد چنین 
هدفی را فراهم کنند نه آنکه به دنبال شــوراندن مردم علیه 
حکومت و تجزیه کشور باشند. قراردادن شروط دوازده گانه 
که توســط پمپئو مطرح شــد به مفهوم گفت وگو و رسیدن 
به  تفاهم نیســت. معموال گفت وگو باید بدون پیش شرط و 
شفاف صورت بگیرد اما متاســفانه سیاست ها ی آمریکا در 
خاورمیانه واضح و شفاف نیست و بدیهی است که به صورت 
زیگزاگی عمل می کند.  ایران در دوران اوج گیری داعش 
که توسط هم پیمانان آمریکا تقویت شد، خطر بسیار بزرگی 
را از جهان برطــرف کرده ولی به دلیل عــدم فهم تحوالت 
منطقه ای و عناد با ایران، ترامپ و متحدانش به جای اینکه 
جمهوری اسالمی را مورد تشویق و تقدیر قرار دهند، طلبکار 
و متوقع گشته اند. طبیعتا جمهوری اســالمی  هم به دلیل 
اهداف و منافعی که در منطقه دارد حاضر نیست از این منافع 
چشم پوشی کند، لذا سرمایه گذاری مادی و معنوی ایران، 
رویکردش برای حمایت از یک حکومــت قانونی، مبارزه با 
جنگجویان وارداتی و پیروزی در جنگ ها ی نیابتی، نشان 
از آن دارد که ایران این ظرفیت را دارد که در قبال تحوالت 
جهانی و منطقه ای نقش مثبت و مســئوالنه ای را ایفا کند. 
از سوی دیگر تحقق این مهم نیز نیاز به این دارد که ترامپ 
این ظرفیت جمهوری اسالمی را به رســمیت بشناسد و به 
عنوان یک طرف مسئولیت پذیر حاضر به گفت وگو باشد، 
در این صورت ممکن است ایران اگر شرایط را به  گونه ای 
ببیند که بتواند منافع مــردم ایران را تامیــن کند، اقدامات 
سازنده ای را در مقابل ترامپ انجام دهد. متاسفانه اقدامات 
یکجانبه گرایانه ترامپ باعث شــده که کشورهای عربی و 
در راس آنها عربســتان و تا حدی امارات به اشــتباه تصور 
کنند سیاســت رودررویی با سیاست خارجی ایران برای حل 
مشــکالت داخلی آنها و گذراندن بحران ها و گســل های 
سیاسی اجتماعی از سرشان مفید است. الزم به ذکر است 
که در دوران اوبامــا و قبل از امضای برجام زمینه مناســبی 
برای همکاری ها ی منطقه ای فراهم شده بود اما متاسفانه 
کشــورهای عربی به دو دلیل ایــن مهم را دچــار اختالل 
کردند. اولین دلیل برداشــت اشــتباه از برجام  بود که فکر 
می کردند نزدیکــی ایران و آمریکا منافع اعــراب را به خطر 
می اندازد  و دومین مساله تحوالت خاورمیانه بود که باعث 
شــد یک روند جدایی بین ایران و اعراب شــکل بگیرد زیرا 
آنها برای حل مشکالتشــان و افزایش انسجام ملی دست 
به دشمن تراشــی زدند، لذا این تنش از  6-5ســال گذشته 
بین ایران و اعراب افزایش پیدا کرده و ترمیم آن در شرایط 
کنونی خیلی راحت نیست ولی نباید مایوس و منفعل شد. از 
سوی دیگر ترامپ سیاستی را برای فروش تسلیحات اتخاذ 
کرده که به جای اینکه کشورهای  منطقه را کنار هم قرار دهد 
آن گونه که تا حدی سیاست قبلی دولت اوباما بود، درصدد 
فاصله انداختن بیشتر میان ایران و اعراب است اما به عقیده 
من نباید از شرایط کنونی مایوس بود و با اعراب قهر کرد، باید 
یک گفت وگوی ســازنده و انتقادی برای فراهم کردن یک 
گفتمان مشــترک بین ایران و اعــراب مخصوصا از طریق 

مراکز مطالعاتی به وجود آید.

یادداشت

نصرت الله تاجیک

کارشناس مسائل بین الملل

 در آبــان مــاه تحوالت مهمــی اتفــاق می افتد؛ 
احتمــاال  آمریکا تحریم هایی کــه تهدید کرده را 
اعمال خواهد کرد و برای اروپا نیز زمانی که برای 
ارائه بســته پیشــنهادی به ایران داشــت پایان 
می یابد. به نظر شــما در آن مقطع مساله روابط 
ایــران و اروپــا یا مســاله برجام چه سرنوشــتی 

خواهد داشت؟
   یک نکته مهم در این رابطــه که نباید از نظر دور 
داشت این است که شــانس جمهوری اسالمی ایران این 
است که اروپایی ها دل خوشی از ترامپ ندارند. البته این 
مساله فقط به دلیل خروج رئیس جمهوری  آمریکا از توافق 
هسته ای نیست، بلکه بسیاری از مسائل دیگر مانند مساله 
محیط زیست، تغییر تعرفه ها، مساله ناتو، نگاه نژادپرستانه 
ترامپ، حمایت بی قید و بند وی از اســرائیل و بسیاری از 
مســائل دیگر نیز سبب شــده که نگاه دو سوی آتالنتیک 

نسبت به هم خوشایند نباشد. 
لذا این یک شــانس برای ایران قلمداد می شود که 
ترامپ عالوه بر تهران با متحدان غربی و اروپایی اش نیز 
اختالف دارد. منتها ایران باید از این اختالف استفاده کند 
نه اینکه فضا به ســمتی برود که برخی که مخالف روابط با 
اروپا هستند این فضا را نیز از بین ببرند. اگر ایران از فرصت 
مذاکرات با اروپا بهره نبرد و حتی در شرایطی از برجام خارج 
شود، در این صورت ما خودمان، اروپا را به ترامپ نزدیک 

خواهیم کرد.

آنچه این روزها میان تهران و واشــنگتن در جریان 
اســت را بســیاری جنــگ تبلیغاتی یا جنــگ روانی 
می خوانند . از یک سو ترامپ تهدید می کند و از سوی 
دیگر رئیس جمهور ایران پاســخ می دهــد. از یک 
ســو وزیر خارجه  آمریکا در حال تقویت تشکل های 
ضدایرانی در خارج از کشــور است و از سوی دیگر 
وزارت خارجه ایران این اقدام پمپئو را بیش از همه 
نشــانگر درماندگی  آمریــکا می دانــد. در این میان 
رئیس جمهور  آمریکا همچنان هر از  گاهی از احتمال 
مذاکره با ایران ســخن می گوید و حتی ادعا می کند 
که ایران باالخره بــا  آمریکا تمــاس خواهد گرفت؛ 
مســاله ای که از ســوی ایران کامال تکذیب شــده 
است. اکنون این مسائل مطرح است که در نهایت 
این تشــدید لفاظی بین تهران و واشنگتن به کجا 
ختم می شود و آیا اصال  امکان مذاکره بین دو کشور 
در چنین فضای تنش آلودی وجود دارد یا خیر؟ دکتر 
صادق زیباکالم، اســتاد علوم سیاســی دانشــگاه 
تهران و کارشناس مسائل سیاسی در گفت وگویی با 
هفته نامه مثلث به این پرسش ها پاسخ داده است. 
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پاسخ متقابل
ایران نباید در برابر آمریکا انعطاف از خود نشان دهد

نگاهی کلی به سیاست های آمریکای تحت رهبری 
دونالد ترامپ نســبت به جمهوری اســالمی ایران، ما را به 
سمت این نتیجه گیری ســوق می دهد که آنها می خواهند 
تا حد ممکن به ایران فشــار وارد بیاورند و از کشور ما امتیاز 
بگیرند. بنابراین هر نوع انعطاف در شــرایط فعلی توســط 
ایران، آسیب های جدی به کشور وارد خواهد آورد  چرا که 
آمریکایی ها اصال نباید این گونه تصور کنند که این روش 
یعنی فشــار بر ایران در نهایت آنها را بــه آنچه  می خواهند 
می رســاند. متاســفانه بعد از دوران تحریم های چند سال 
گذشــته، برخی از دولتمردان در اظهارنظرهایشان اعالم 
کردند که وضعیت کشور وخیم و خزانه ها خالی است. آنها 
به گونه ای وضعیت کشور را توصیف کردند که طرف مقابل 
به خصوص طرف آمریکایی تصور کرد که ایران در نتیجه 
فشارهای آنها وارد مذاکرات هسته ای شده است. ترامپ 
همین صحبت ها را مبنا قرار داده و اکنون مدعی است که ما 
نباید آن زمان با تهران وارد مذاکره می شدیم. این در حالی 
است که باراک اوباما خواستار مذاکره با ایران شد و تهران 
در این رابطه پیشقدم نشد. ولیکن ترامپ و اطرافیانش بر 
این باور هستند که ایران در آستانه ورشکستگی اقتصادی 
قرار داشت، لذا دولت وقت آمریکا نباید وارد مذاکره می شد، 
بلکه باید فشــارها را افزایــش می داد تا بتوانــد امتیازهای 

بیشتری از ایران بگیرد. 
اکنون اگر ایران از خود انعطافی نشان دهد، ترامپ 
دیگر ایران را رها نخواهد کرد و فشــارها را تا حدی تشدید 
خواهد کرد که به خیال خود ایران را به زانو درآورد. بنابراین 
در شــرایط فعلی نه دولتمردان ایرانی بایــد وارد مذاکره با 
آمریکایی ها شوند و نه اینکه در رسانه ها و محافل عمومی 

بحث مذاکره با آمریکا ترویج داده شود. 

در حال حاضر بهترین راه با هدف اینکه بتوانیم آمریکا 
را به عقب نشــینی وادار کنیم این است که برای واشنگتن 
مشخص شود که چنین روشی روی ایران پاسخگو نخواهد 
بود.همچنین در رابطه با صحبت های رئیس جمهوری ایران 
خطاب به دولتمردان آمریکایی در مورد بستن تنگه هرمز یا 
اینکه گفتند با دم شیر بازی نکنید، به نظر من این سخنان 
بسیار اثرگذار است. زیرا آمریکایی ها به هیچ وجه امروز در 
شرایطی نیستند که با ایران وارد یک درگیری نظامی شوند؛ 
مردم آمریکا از جنگ خسته  هســتند و اقتصاد و نیروهای 
مسلح آمریکا نیز کشــش جنگی دیگر را ندارند. در مقابل، 
ایران کشوری است که طی این سال ها بسیار قدرتمند شده 
و متحدان منطقه ای بسیار قدرتمندی دارد.  آنها می دانند 
که در جنگ با ایران پیروز نخواهند شــد، لذا نوعی توازن 

وحشت برقرار است. 
آقای روحانی حرف بسیار درستی زدند که گفتند اگر 
آنها فکر می کنند می توانند ما را از فروش نفت محروم کنند، 
ایران نیز متقابال همین کار را انجام خواهد داد. ایران حتی 
می تواند ایــن اقدام را بــه صورت مرحلــه ای انجام دهد؛ 
توجه داشته باشید که در پی تهدیدات محمد بن سلمان، 
شاهزاده سعودی مبنی بر کشاندن جنگ به داخل ایران و 

تشدید حمالت تروریســتی هم در تهران و هم در مرزهای 
پاکستان و عراق، ایران می تواند اکنون ایست  بازرسی برای 
کشتی هایی که از بنادر ســعودی و امارات تردد دارند را در 
دستور کار قرار دهد. این مساله طبیعتا سرعت حمل و نقل 
کاال و نفت را برای این کشورها کند خواهد کرد. روش های 
مختلفی وجود دارد که می توان گام به گام به سمت افزایش 
فشار حرکت کرد در مقابل نیز اگر آمریکایی ها عقب نشینی 
کردند می توانیم فشــارها را کاهش دهیم.  آمریکا طبیعتا 
یک ابرقدرت جهانی نیست اما جایگاه جغرافیایی ایران و 
دسترسی ایران به تنگه هرمز و سر اسر خلیج فارس، کار را 

برای آمریکایی ها خیلی دشوار کرده است. 
از دیگر سو درباره آینده روابط تهران و واشنگتن باید 
درنظر داشت که چشم انداز روابط بســیار تیره و تار است و 
مشخص اســت که تا آمریکایی ها تغییر رویه ندهند، هیچ 
را ه حلی پیشروی آنها نخواهد بود. در این میان همچنان که 
پیشتر تاکید شد ایران اصال نباید پیشقدم برای بهبود روابط 
یا مذاکرات شــود. زیرا همان طور که اشــاره شــد هرگونه 
نرمشــی از ســوی ایران باعث می شــود که آمریکایی ها 
گمان کنند سیاست هایشان موفقیت آمیز بوده و بعد از این 

تهاجمی  تر عمل کنند. 
لذا در مقابل هر فشــاری کــه آمریــکا وارد می کند، 
ایران نیز باید به شکل منطقی فشاری وارد بیاورد. در عین 
حال باید از ظرفیت های داخلی، منطقــه ای و متحدان و 
شــرکای بین المللی به شکل حداکثری اســتفاده کند تا به 
اصطالح ضربات ترامــپ به ایران را ُکنــد و کم اثر کند. از 
طرف دیگر ایران می تواند به آمریکا و رژیم های وابســته 
به آن مانند عربستان و امارات، فشارهایی را وارد آورد زیرا 
این کشــورها هم در یمــن و هم در خلیج فارس به شــدت 

آسیب پذیر هستند. 
از دیگر سو با سیاست هایی که واشنگتن اتخاذ کرده، 
روابط میان ایران و آمریکا به سمت تخاصم بیشتر خواهد 
رفت. البتــه مقصر این مســاله ایران نیســت؛ ما انعطاف 
بســیاری از خود به ویژه در مساله برجام نشــان دادیم. در 
نتیجه به جامعه جهانی ثابت کردیم که در پی حل مســاله 
هستیم. اما اکنون که آمریکا چنین رفتاری از خود بروز داده  
از توافق هسته ای خارج شده اســت، ما دیگر نمی توانیم 
بیش از این انعطاف نشان دهیم و یا امتیازات جدید بدهیم. 
زیرا این پروســه ادامه خواهد داشــت و در این صورت ما 

استقالل کشور خود را از دست خواهیم داد. 
در این میان برخــی افراد نادان یــا خائن صحبت از 
جام زهر می کنند؛ این در حالی اســت که این مسائل هیچ 
ربطی به هــم ندارند. جام زهــر درواقع پذیــرش قطعنامه 
598 بود که در پی آن ایران از ســرنگونی صدام جنایتکار 
صرف نظر کرد ) نوشــیدن جام زهر اصطالحی اســت که 
حضرت امام)ره( در پیام خود به ملت ایران در 29 تیر 1367 
درباره پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت منتشر کردند و 
قبول کردن این قطعنامه را با این عبارت توصیف نمودند.(

اما آنچه  امروز آمریکا از ایران می خواهد این است که 
ما استقالل و حاکمیت ملی مان را تسلیم کنیم و آنها درباره 
قدرت دفاعی و اختیارات حکومتی جمهوری اسالمی ایران 
تصمیم بگیرند. حضرت امام هیچ وقت در آن زمان از حقوق 
قانونی کشور صرف نظر نکردند اما کسانی که امروز مثال 
جام زهر را می آورند منظورشــان این است که ما در منطقه 
عمال اجازه بدهیم داعش و گروهک های تروریستی امثال 
آنها مجددا ظهور پیدا کنند و قدرت دفاعی  ما از بین برود. 
این در حالی اســت که پیروزی ایران بر افراطیون و قدرت 
دفاعی کشور، دســتاورد عظیمی برای جمهوری اسالمی 
به شمار می رود که اگر آنها را نیز از دست بدهیم، دیگر نه 
امنیت خواهیم داشت و نه حاکمیت ملی. بنابراین تا آمریکا 
تغییر مسیر ندهد و برجام را به شــکل کامل اجرا نکند فکر 

مذاکره با این کشور نیز اشتباه است.

دکتر محمد مرندی

 استاد دانشگاه تهران

اگر ایران از خود انعطافی نشان دهد، ترامپ دیگر ایران 
را رها نخواهد کرد و فشــارها را تا حدی تشدید خواهد 
کرد که به خیال خــود ایران را به زانــو درآورد. بنابراین 
در شــرایط فعلی نه دولتمردان ایرانی باید وارد مذاکره 
با آمریکایی ها شــوند و نه اینکه در رســانه ها و محافل 
عمومی بحث مذاکره با آمریکا ترویج داده شود. بهترین 
راه با هدف اینکه بتوانیم آمریکا را به عقب نشینی وادار 
کنیم این است که برای واشــنگتن مشخص شود که 

چنین روشی روی ایران پاسخگو نخواهد بود

یادداشت
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اپوزیسیون سازی- مذاکره
آمریکا دیپلماسی چندوجهی مقابل ایران اجرا می کند؟

مناسبات ایران و  آمریکا وارد فضای متفاوتی شده است؛ 
از یک سو دونالد ترامپ، رئیس جمهور  آمریکا اخیرا ادعا کرده 
است که »ایرانی ها باالخره برای مذاکره با من تماس خواهند 
گرفت« و از ســوی دیگر ســخنگوی وزارت خارجه ایران در 
واکنش به این حرف های رئیس جمهور  آمریکا گفته اســت 
»شاید ترامپ به ایران زنگ بزند.« با توجه به این صحبت ها 
که از سوی طرفین مطرح شد این گمانه نزد برخی قوت گرفت 
که شاید در آینده  ای نه چندان دور شاهد گفت وگو میان تهران 

و واشنگتن باشیم. 
باید توجه داشــت که در سیاســت وقوع هر مساله ای 
محتمل اســت؛ ضمن آنکه افرادی مانند من به عنوان یک 
کارشناس این حوزه فقط دسترسی به اطالعات آشکار داریم 
و از اطالعات محرمانه و پشــت پرده آگاه نیســتیم. چه بسا 
مواردی از مذاکرات پنهان حال نه فقط میان ایران و  آمریکا 
بلکه میــان ایران و کشــورهای دیگر نیز صــورت گرفته که 
مدت ها بعد افشا و آشکار شده اســت. این احتمال را باید در 
نظر بگیریم که حتی ممکن است در مقطع فعلی نیز مذاکراتی 
میان ایران با کشــورهای دیگر در جریان باشد که من چون 

اطالعات خاصی ندارم، آن را نه رد می کنم و نه تایید. 
اما در این خصوص که آیا اکنون شرایط برای گفت وگو 
میان طرفین وجود دارد یا خیر باید گفت اگر احتمال مذاکرات 
محرمانه را کنار بگذاریم، فعال شانسی برای گفت وگو میان 
تهران و واشــنگتن نمی توان متصور بود. البته  آمریکایی ها 
تمام تالش شان این است که با افزایش بحران و تصاعدی 
کردن تنش میان دو کشــور، در نهایت ایــران وارد گفت وگو 
شود. دونالد ترامپ نیز بارها صراحتا این مساله را بیان کرده   اما 
نمی توان گفت ایران بپذیرد در شرایطی که تحت فشار است 
یعنی هم در آستانه تحریم ها است و هم زیر حمالت سنگین 
لفظی یا مسائل مربوط به فروش نفت قرار دارد موافقت علنی 

خود را برای مذاکره اعالم کند.
شاید یک گزینه خوشــبینانه در این میان این باشد که 
بعد از مدتی که تحریم ها اعمال شد و ایران نشان داد در برابر 
تحریم ها آن گونه که  آمریکایی ها تصور می کنند آسیب پذیر 

نیست، زمینه برای گفت وگو میان دو کشور فراهم شود. 
در زمان باراک اوباما نیز به همین صورت بود و مذاکره 
میان ایران و  آمریکا بعد از تحریم ها انجام شد. البته مذاکرات 
مسقط تا مدت ها محرمانه بود  اما زمان آن در مقطعی بود که 

تحریم ها صورت گرفته بود. 
مســاله دیگری که وجود دارد این اســت که جمهوری 
اســالمی ایران و ایــاالت متحده  آمریکا عالقه مند هســتند 
 در این زورآزمایی توان خود را به رخ طرف مقابل بکشــانند. 
هم  آمریکایی ها بعد از شــروع تحریم، شــرایط را برای یک 
گفت وگــوی واقعی مســاعدتر می دانند و هم ایــران ترجیح 
می دهد قبل از  آغاز تحریم ها  تصویر طرف تسلیم شده را از خود 
بروز ندهد و وارد گفت وگویی نشود؛ به بیان دیگر تا حدودی 
مقاومت و پافشاری بر اصول برای کسب  امتیازات بزرگتر در 
پای میز مذاکره شاید الگویی باشد که طرف ایرانی بخواهد به 
آن عمل کند. بنابراین در شرایط کنونی درباره مذاکرات میان 
تهران و واشنگتن حداقل به لحاظ تبلیغاتی در سیاست های 
اعالمی این مساله که ایران  آماده گفت وگو با ایاالت متحده  

آمریکا است را نمی توان متصور شــد.  در مراحل بعد اگر هم 
مذاکراتی میان طرفین صورت بگیرد، یک مذاکرات فراگیر 
خواهد بود که تمام ابعــاد را دربرمی گیرد. احتمــاال ایران از 
ساده ترین بخش شروع می کند تا به سخت ترین مرحله برسد. 
مسلما مسائل نظامی و دفاعی  یا منطقه ای خیلی راحت مورد 
بحث مذاکرات از سوی ایران قرار نخواهند گرفت  اما بعضی 
از موضوعــات مانند آتش بس در یمن  یا کمک های انســان 
دوستانه در سوریه می تواند بحث هایی باشد که تفاهم بر سر 
آن آسان تر باشد.  به مرور زمان اگر این مذاکرات نتیجه بخش 
باشد شاید بتوان به بخش های سخت تر این گفت وگوها نیز 
رسید. البته ایران اعالم کرده که گفت وگویی با  آمریکا انجام 
نمی دهد و اگر هم گفت وگویــی صورت بگیرد؛ فقط در حوزه 
هسته ای است؛ این موضعی اســت که در این مقطع اعالم 
شده اینکه در آینده چه تصمیمی بگیرند، مساله ای است که 

هنوز مشخص نیست.
از دیگر سو شاهد هستیم که مناســبات ایران و   آمریکا 
از یک بعد دیگر نیز برجســته شده و آن تشــدید لفاظی میان 
مقامات دو کشور اســت. در حال حاضر دولت دونالد ترامپ 
کارزاری تبلیغاتــی علیه حکومت ایــران بــه راه انداخته که 
هدف آن ایجاد ناآرامی در این کشور و اعمال فشار بر تهران 
برای تن دادن به خواســته های واشــنگتن است. بر اساس 
گزارش های انتشــاریافته مایک پمپئو، وزیــر خارجه و جان 
بولتون، مشــاور امنیت ملی کاخ ســفید هدایت این برنامه را 
برعهده دارند و طی آن یک رشته ســخنرانی های تخریبی و 
کارزارها در شــبکه های اجتماعی ترتیب داده شده است که 
سخنرانی یکشنبه شــب پمپئو در جمع ایرانیان نیز در همین 
راستا قابل ارزیابی اســت.  با این وجود تا 15 مردادماه اقدام 
عملی از جانب  آمریکایی ها علیه ایران شاهد نخواهیم بود و 
تا آن زمان تهدیدات صرفا در حد حرف است و مقامات ایرانی 
نیز متقابال در برابر تهدیدات آنها تهدیداتی را مطرح می کنند. 
به عبــارت دیگر  آمریکایی هــا یک جنگ روانی یــا تبلیغاتی 
راه انداخته اند. البته  آمریکایی ها عالقه دارند به سمت تشدید 
بحران با ایران گام بردارند تا اینکه ایران در نهایت به وضعیتی 
که آنها خواستار آن هستند تن در بدهد  اما بعد از شروع اعمال 
تحریم ها و حتــی احتمال اضافه شــدن تحریم های دیگر، 
اقدامات عملی واشــنگتن نیز کلید خواهد خورد و به احتمال 
زیاد ایران برای پاسخگویی به اقدامات  آمریکایی ها، اقدامات 
عملی را در نظر خواهد گرفت. آقای روحانی نیز اشاره کردند 
که دســت ایران در این راســتا کوتاه نیســت؛ هم اقدامات 
پدافندی مانند تقویت اقتصاد داخلی، مبارزه با فساد یا انسجام 

داخلی  یا اقدامات آفندی مانند اینکه ایران قابلیت اقدام متقابل 
)نظامی یا غیرنظامی( را در خلیج فارس و کشورهای پیرامون 

دارد مدنظر جمهوری اسالمی است. 
لذا در بعــد تهاجمی نیز ایــران ابتکارعمل هایــی را از 
خود نشان خواهد داد  یا طرح هایی را که فعال در لفافه از آنها 
صحبت می کند عملیاتی خواهد کرد. به هــر حال این گونه 
اقدامات احتمالی، عاملی بازدارنده در برابر اقدامات احتمالی  
آمریکا علیه ایران خواهد بود. همچنین این احتمال می رود 
که ایران در ماه  های آینده دست به برخی اقدامات عملی بزند، 
فقط با این تحفظ که فعال نظام به این جمع بندی نرسیده است 
که ایران از برجام خارج شود و به احتمال خیلی زیاد اقدامات 

ایران در تعارض با توافق هسته ای نخواهد بود.
در نهایت باید توجه داشت که استراتژی ایاالت متحده  
آمریکا در قبال ایران در چند فاز دنبال می شود؛ فاز نخست این 
است که ایران بپذیرد وارد مذاکراتی فراتر از توافق هسته ای 
شود که مذاکره گسترده ای را شامل مسائل هسته ای، دفاعی 
و منطقه ای در بربگیرد و طرفین در خصوص این مســائل به 
یک جمع بندی نهایی برســند. برای رســیدن به این هدف، 
ایاالت متحده  آمریکا استراتژی تشدید بحران را در دستور کار 
خود قرار داده است.  اما اگر این فاز اجرایی نشود  آمریکایی ها 
وارد فاز دوم خواهند شد که آن هم تالش برای دامن زدن به 
ناآرامی ها و اعتراضات داخلی در ایران و همچنین تالش برای 
به راه انداختن شورش های داخلی تهیدستان به دنبال فشار 
تحریم های سنگین اقتصادی است تا بر اساس برآوردهای 
اشتباه آنها، نظام بر سر دوراهی ماندن یا نماندن یا تغییر رفتار 
 یا تغییر رژیم قرار بگیرد و به خواســته  اولیه  آمریکا تن دهد. 
از دیگر ســو این تصور را دارند که اگر چنین اتفاقی نیز پیش 
نیاید در نهایت فرآیند تغییر رژیم کلید بخورد. مشکلی که در 
این مرحله به چشــم می خورد و   آمریکا نیز به آن اذعان کرده 
است اینکه اپوزیسیون قوی برای جایگزینی نظام جمهوری 
اسالمی وجود ندارد. بنابراین  آمریکا یک سیاست چندوجهی 
را در قبال ایران دنبال می کند؛ از یک طرف درخواست برای 
مذاکره و اعالم  آمادگی مکرر دونالد ترامپ برای گفت وگو با 
ایران را شاهد هســتیم و از طرف دیگر در محور مقابل بحث 
شکل دادن به اپوزیســیون برانداز درحد تقویت جریان های 
جدایی طلــب و تجزیه طلب در ایــران دنبال می شــود. این 
سیاستی که واشنگتن دنبال می کند یک حرکت پاندولی است 
و  آمریکا تصورش این است که با این سیاست ها، ایران یا در 
نهایت به خواسته  آنها برای مذاکرات تن خواهد داد یا تغییرات 

مدنظر در ایران رخ می دهد.

مایک پمپئو، وزیر 
خارجه و جان بولتون، 
مشاور امنیت ملی 
کاخ سفید هدایت کارزار 
ضد ایرانی را برعهده دارند

امیرعلی ابوالفتح

کارشناس مسائل  آمریکا
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وقتی وزیر دست به مهره شد
افتخاری چرا و چگونه از استقالل رفت؟

سیدرضا افتخاری از فوتسال به فوتبال  آمد. مدیری 
که اگر چه در فوتسال پست های مهمی چون رئیس کمیته 
فوتسال و سرپرست سازمان لیگ فوتسال را تجربه کرده بود 
 اما در فوتبال کارنامه قابل توجهی نداشت.  اما احتماال پس 
از تنش ها و اختالفاتی که بهرام افشارزاده با وزارت ورزش 
داشت، افتخاری گزینه ای مناسب برای جانشینی افشارزاده 
به نظر می رسید. آنجا که او کامال مطیع دستورات مقامات 
باالدستی اش بود. وقتی مسعود سلطانی فر به وزارت ورزش  
آمد خیلی ها تصور می کردند یکی از نخستین تصمیمات او 
کنار گذاشتن سیدرضا افتخاری از مدیریت باشگاه استقالل 
اســت  اما وزیر ورزش به او فرصت داد. هــم به افتخاری و 
هم به خودش. او نمی خواست تصمیمی بگیرد که وزارت 
ورزش را زیر فشــار ببرد. بنابراین فصل گذشته را نیز به این 
مدیر ورزشــی فرصت داد تا توانمندی اش را ثابت کند. اما 
استقالل علی رغم برخی حمایت ها هرگز نتوانست انتظار 
هواداران خود را برآورده کند. فشارها از اوایل  امسال شدت 
گرفت. انتقادها از سوی مدیران قبلی باشگاه و البته جریان 
هواداری باشگاه استقالل به طور مستقیم افتخاری را نشانه 
گرفته بود. افتخاری در ابتدای  امسال به خاطر عددی که 
در رسانه ها منتشر شد مورد سوال قرار گرفت؛ 35 میلیاردی 
که در اختیار باشگاه استقالل قرار گرفته چطور خرج شده ؟ 
این سوالی بود که مدیرعامل استقالل را وادار کرد در یک 
برنامــه تلویزیونی دربــاره اش صحبت کنــد: »35 میلیارد 
هزینه های استقالل شده است که 15 میلیارد بدهی دادیم 
و 20 میلیارد کل هزینه های باشگاه شده است.« افتخاری 
که در دو فصل گذشته شــرایط خوبی در باشگاه استقالل 
از نظر وضعیت مالی ایجاد کرده بــود درباره منابع درآمدی 
آبی ها نیــز توضیحاتی را ارائــه کرد: »ما  امســال از محل 
قراردادمان با اسپانســر 30 میلیارد تومان دریافتی داشتیم 
که توانستیم پول بازیکنان خارجی و مربیان مان را پرداخت 
کنیم، حتی پول بازیکنان خودمان را هم پرداخت کردیم.« 
 اما برخی رسانه ها در خصوص شرایط تازه باشگاه استقالل 
خبری را منتشر کردند که باعث شد برخی بازیکنان این تیم 
با مبالغ بســیار باالیی به اســتقبال تمدید قرارداد خودشان 
با استقالل بروند. خبر این بود؛ اســتقاللی ها برای فصل 

آینده با اسپانسر حال حاضر خود نیز قرارداد دارند و شواهد و 
قرائن حاکی از این است که رقم قرارداد این باشگاه نسبت 
به فصل گذشته پیشرفت چشمگیری دارد و آبی ها می توانند 
فصل جاری با دســت باز تری برنامه های خــود را پیگیری 
کنند. جذب بازیکنان  اما به طور مرتب به تاخیر می افتاد یا 
منتفی می شد. افتخاری دو راه پیش رو داشت. بدهی های 
استقالل را سنگین تر کند و قرارداد بازیکنان را منعقد کند  یا 
در قبال پیشــنهادهای نجومی برخی بازیکنان بایستد. در 
چنین شرایطی شایعه برکناری اش خیلی زودتر از حد تصور در 
برخی رسانه ها منتشر شد  تا جایی که مسئوالن وزارت ورزش 
را وادار به واکنش کرد. نکته جالب اینکه خبر کنار گذاشتن 
افتخاری، مدیرعامل باشگاه استقالل در شرایطی منتشر 
شد که موجی از واکنش ها و نگرانی ها را در میان هواداران 
این تیم ایجاد کرد؛ هواداران اســتقالل اگر چه در مقاطع 
مختلف انتقادات زیادی نســبت به افتخاری داشــتند،  اما 
باتوجه به نحوه یارگیری تیم مدیریتی او و همچنین آرامش و 
ثباتی که به استقالل تزریق شده، طرفدار تداوم حضورش 
بودند و واکنش های بسیار تندی نســبت به مدیران وزارت 
ورزش نشان دادند. آنها در صفحه مدیران وزارت ورزش این 
اعتراض ها را نشان دادند تا اینکه ســرانجام یکی از سران 

وزارت کنارگذاشتن افتخاری را تکذیب کرد.
مازیار ناظمی در اینستاگرام خود، جدایی افتخاری را 
شایعه دانست و اعالم کرد که او در استقالل خواهد ماند. 
وی همچنین از مدیران اســتقاللی گله کرد که چرا زودتر 
این شــایعات را تکذیب نکردند اما نکته جالب تکذیب این 

شــایعه در صفحه شــخصی ناظمی اســت، درحالی که او 
مدیر ارتباطات وزارتخانه اســت و می توانست این کار را در 
وب سایت و پایگاه اطالع رســانی انجام دهد. اماد شرایط 
به گونه متفاوتی پیش می رفت. بــا ادامه اختالفات میان 
اعضای هیات مدیره با افتخــاری خبرگزاری فارس از پایان 
کار آقای سرپرســت در باشــگاه استقالل نوشــت. این در 
حالی بود که ســیدرضا افتخاری در ابتــدای حضورش در 
استقالل، عملکردش مورد پســند هواداران این تیم نبود 
 اما با انتخاب وینفرد شفر به عنوان سرمربی استقالل موفق 
شد سر و ســامانی به وضعیت تیم در نتیجه گیری بدهد. با 
همه اینها آنچه  باعث شــد افتخاری رفته رفته در فشار قرار 
بگیرد، تمدید نکردن قرارداد با برخی بازیکنان سرشناس و 
درگیرشدن در مورد بدهی سنگین با بازیکنان و مربیان سابق 
بود. بحث بدهی مالیاتی باشگاه استقالل به شکلی است 
که باشــگاه را وارد بحران کرده تا جایی که حتی ســید رضا 
افتخاری و مدیران این باشگاه وادار به اعالم شماره حساب 
برای کمک به این باشگاه شــدند. از طرف دیگر سرمربی 
آلمانی استقالل خواستار تمدید قرارداد 6 بازیکن اصلی این 
تیم شد. این در حالی بود که نه جباروف و نه تیام بازیکنانی 
نبودند که با چک و وعده راضی به عقد قرارداد شوند و برخی 
بازیکنان مثل ابراهیمی و حســینی هم با این شرایط اصال 
پای میز مذاکره نیامدند. با این شرایط سیدرضا افتخاری که 
مرتب در این یکی دو سال بحث تسویه حساب با بازیکنان 
قبلی را به رخ هواداران اســتقالل می کشــید در راهی قرار 
گرفت که فتح الله زاده  پنج  سال پیش و البته بدون حمایت 
وزارت ورزش و پول های دولتی و کمک های سامانه های 
تلفن همراه قرار گرفته بود. افتخــاری در چند راهی تمدید 
قــرارداد بازیکنان، رایزنی برای پرداخــت بدهی های قبلی 
از طریق دولــت، تامین منابع مالــی اردوی خارجی مدنظر 
شفر، تمدید قرارداد ســتاره های فعلی اســتقالل  و تامین 
هزینه های فصل جاری چــاره ای جز انتخاب آخرین گزینه 

ورزش
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افتخاری مدیر سالمی بود

 و برای استقالل زحمت کشید
زمان مشخص می کند که کنارگذاشتن افتخاری درست بوده یا غلط

چگونه انتخاب کردن مدیران در ورزش کشــور 
یا به طور کلی بخش های دیگر جامعه ما به موضوعی 
تبدیل شــده که خیلی نمی توانیم درباره اش صحبتی 
داشــته باشــیم. چون سال ها اســت که نگرانی ها و 
دغدغه های خودمان را مطرح می کنیم و در نهایت این 
دور باطل ادامه دارد. اساســا در ورزش ما به خصوص 
فوتبــال هیچ مالک مشــخصی برای انتخــاب برخی 
پست های مهم وجود ندارد. البته از همین ابتدا موضع 
خودم را در مورد برخی آشــنایان کارآمد مشخص کنم 
که دوستان گله مند نباشند. یک زمانی هست که شما 
فردی را می شناســید که هم مدیر خوبی اســت و هم 
با شما و تفکرات شما آشــنایی دارد. چه اشکالی دارد 
که از توانمندی آن فرد اســتفاده کنیــد؟ اتفاقا در این 
صورت کارها بهتر و با ســرعت باالتری پیش می رود. 
اما یک زمانی شما فقط آن فرد را بر اساس اینکه آشنا 
یا دوست قدیمی شماست، انتخاب می کنید. در این 
صورت شما به آن سازمانی که مسئولش هستید جفا 
کرده اید و خودتان باید پاســخگو باشید  اما متاسفانه 
خیلی مواقع این پاســخگویی وجود ندارد. یعنی شما 
باید در خصــوص عملکــرد قریب ها و آشــتیانی ها و 
فتح الله زاده ها و خیلی از مدیران دیگر بروید از آن مقام 
باالدستی که این مدیران را انتخاب کرده است بپرسید 
که عملکرد این آقایان چه بوده و چه دستاوردی برای 
باشگاه استقالل داشــته اند؟ در مورد آقای افتخاری 

هم همین طور.
 اگر اســتقالل در برهــه ای بدهی میلیــاردی به 
جا می گذارد و دفتر مدیرعامل بــه فرد دیگری تحویل 
داده می شود باید ببینید چه کسی آن مدیر را در راس 
هرم مدیریتی باشگاه قرار داده و از او بخواهید درباره 
انتخابش توضیح دهد. با همه اینها اعتقاد دارم آقای 
افتخاری مدیر سالمی بود. در حد بضاعت خودش در 
باشگاه اســتقالل خوب کار کرد. هرچند مدیر ایده آل 
برای باشگاه استقالل یا بهتر بگویم مدیر واجد شرایط 
برای احراز پست مهم مدیرعاملی باشگاه استقالل باید 

امیررضا واعظی آشتیانی

مدیرعامل اسبق باشگاه استقالل

یادداشت

از خیلی لحاظ   و شرایط دیگر نمره قبولی کسب کند  . 
نمی توانیم بگوییم افتخاری مدیر ناسالمی بود. 
او زحمت کشید و به نظرم به تلخی صندلی مدیرعاملی 
باشگاه را به مدیر بعدی تحویل داد و می شد که بدون 
حاشیه و جنجال این جایگزینی صورت بگیرد اما حرف 
من این است که مدیر بعدی آیا می تواند شرایط را بهتر 
کند یا قرار است استقالل در همین نقطه متوقف شود 
و درجا بزند؟ اگر استقالل شرایط بهتری را تجربه کرد 
این بدان معنا ست که آقایان انتخاب درستی داشته اند 
و اگر استقالل در همین شــرایط باقی بماند خودشان 
باید درباره انتخاب آقای فتحی پاسخگو باشند. من این 
نکته را سال هاســت که عرض می کنم و دیگر از تکرار 
آن خسته شده ام؛ اگر بنا ســت که باشگاه هایی نظیر 
استقالل و پرسپولیس به طور شــفاف  امور  خودشان 
را بگذرانند باید قانون تجارت درباره شان اعمال شود. 
باید مجمع آنها تشکیل شود و هیات مدیره را انتخاب 
کنــد و آن هیات مدیــره، مدیرعامــل را منصوب کند. 
باید حســابرس قانونی وضعیت مالی و شــرایط سود 
و زیان این باشــگاه ها را بررســی کند و در این صورت 
است که شما می توانید درباره مدیران بعدی استقالل 
با قاطعیت اظهارنظر کنید. تازه در این صورت اســت 
که شما می توانید حســاب برخی مدیران را از دیگران 
جدا کنید. متوجه شوید که چه کســانی برای باشگاه 
استقالل زحمت کشــیده اند و چه کسانی با رفتارهای 
پوپولیستی صرفا به دنبال این بودند که خودشان را  بین 
افکار عمومی مطرح کنند؛ افرادی که با به جا گذاشتن 
بدهی های کالن و مقروض کردن باشــگاه اســتقالل 
سعی در خاصه خرجی هایی داشــتند که هیچ گاه این 
تصمیم ها به ســود باشگاه اســتقالل تمام نشد. این 
مدیران بیت المــال را حیف و میل کردنــد صرفا به این 
دلیل که عالقه داشتند  بین افکار عمومی درباره شان 
صحبت شــود  اما افتخاری چنین مدیری نبود و من به 
این خاطر برای ایشــان احترام قائلم.  مــن  امیدوارم 
آقای فتحی در پستی که به او محول شده موفق باشد. 
نمی توان درباره ایشان قضاوتی داشت  اما هرچه هست 
وزیر ورزش باید خود را در آینده پاسخگوی انتخابش 
بداند؛ اینکه کنارگذاشتن افتخاری کار درستی بوده یا 

کار غلطی بوده را زمان مشخص می کند.

یعنی کناره گیری  نداشــت. او شــاید هرگز فکر نمی کرد در 
استقالل چنین روزی را تجربه کند.

شاید به همین دلیل بود که مدیرعامل مستعفی باشگاه 
استقالل گفت: »آنچه من را وادار به استعفا کرد این بود که 
هرچه خوبی کردم بدی دیدم. من از نظر جسمانی مشکل 
ندارم، فوتبالیســت بودم و حاالحاالها بازی می کنم. آنچه 
من را وادار به اســتعفا کرد این بود که هرچــه خوبی کردم 
بدی دیدم. چند بــار در لفافه گفتم نمی توانــم همه چیز را 
به هوادار بگویم و اگــر چیزی بعدا اتفاق افتاد به حســاب 
کم کاری من نگذارند.  امروز همه چیز را باز می کنم. تا حاال 
سابقه نداشته در استقالل مربی و بازیکن ۸0 درصد از مبلغ 
قراردادشان را بگیرند که برای اولین بار چنین شد و با تمام 
مربیان و بازیکنان خارجی تســویه کردیم.« او تاکید کرد: 
»پرونده های باز زیادی در فیفا داشتیم و پرونده ها را بستیم 
و باشگاه را از این وضعیت نجات دادیم و برای باشگاهی که 
میلیاردها تومان بدهکار بود و از سوی   AFC تهدید می شد، 
مجوز حرفه ای گرفتیم. در بخش مالی شفاف سازی مالی 
و قراردادها را اجرا کردیم. با وجود اینکه می گویند بازیکنان 
توافق نشــده به جز دو بازیکــن که تاییدیه پزشکی شــان 
نیامده برگه را نگه داشــتم و قراردادی بــا بازیکن مصدوم 
 امضا نکرده ایم. جام جهانی بزرگترین خسارت را به باشگاه 
ما زد. برخی هواداران حتی به پــدرم توهین کردند. اگر به 
من توهین می کردند من جواب شــان را نمــی دادم ولی به 
کسی توهین کردند که نمی شناختندش.« اما بخش مهم 
حرف های افتخاری به حضور اسپانســرهایی برمی گشت 
که پشت پرده برگزاری ســوپر جام بودند. افتخاری گفت: 
»بگذارید برمال کنم که دو اسپانســر پشت ســوپرجام بود 
که می خواستند بازی برگزار شود تا  دومیلیارد گیر آنها بیایند 
 اما به خاطر دو میلیارد تومــان نمی خواهم تیم را نابود کنم. 
پیش وزیر هــم رفتم و گفتم کــه نمی توانیم بــازی کنیم و 
 ایشــان هم موافقــت کردند  اما بعد مــا را 3 بر صفــر بازنده

 اعالم کردند.«
 افتخاری بر خالف آنچه  تصور می شــد  اما در آخرین 
واکنش های خــود از وزیر ورزرش نیز دفــاع کرد. او گفت: 
»حرمت ها در حال شکســته شــدن اســت. وزیــر ورزش 
همیشــه به ما کمک کرده اســت. وقتی به وزیــر توهین 
می کنند دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود. او چه گناهی 
کرده کــه علیه وزیر شــعار می دهیــد ! این همــه هم  وزیر 
حمایت کرد. می گویند وزیر پرسپولیســی نمی خواهیم در 
حالی که من می دانم که وزیر چقدر به استقالل کمک کرد 
یا پرسپولیسی ها می گویند که وزیر استقاللی نمی خواهیم . 
زمانی که من به وزیر ورزش زنگ زدم و مشــکل داشتیم از 
وزیر ورزش خواستم به وزیر کشــور زنگ بزند و  در 5 دقیقه 
آنها سوار هواپیما شدند. بزرگترین لطمه را به باشگاه برخی 
از هواداران  زدند. در رابطه با شفر و این دو خارجی ها، مگر 
من تیام را نیاوردم؟  نمی گذارند مــا کار خودمان را بکنیم. 
در ترکیه بودم و بعد از فوت پدرم باید ســریع می آمدم که ۹ 
ســاعت ماندم با جباروف مذاکره کــردم  و بعد یک چرت در 
فرودگاه زدم. عکس گرفتند و گفتند او خواب است. نه، شما 
خوابید؛ من ساعت 3 صبح بازیکن گرفتم و بهترین بازیکنان 
را گرفتم. این همه خدمت کردم و تیم را قهرمان کردم ، حاال 
ماندنم به صالح نیست. دوســت ندارم   خانواده ام که یک 
مویش را با همه اینها عوض نمی کنم ناراحت شوند.« آیا با 
رفتن سیدرضا افتخاری و  آمدن  امیرحسین فتحی، استقالل 
شرایط بهتری را تجربه خواهد کرد؟ خیلی ها با اشاره به رابطه 
دوستانه فتحی و سلطانی فر اعتقاد دارند که این جابه  جایی 
در نهایت به نفع استقاللی ها تمام می شود و البته عده ای نیز 
تصمیمات وزارت ورزش در جهت ایجاد تغییرات مدیریتی 
در باشــگاه اســتقالل را بی مورد و غیرضروری می دانند. با 
شروع فصل جدید فوتبال ابعاد تازه ای از این تصمیم آشکار 

خواهد شد.
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گزارش
آغاز عصر عملگرایی 

در باشگاه استقالل
امیرحسین فتحی، از شهرداری تا باشگاه داری

24 خرداد شروع خوبی برای  امیرحسین فتحی بود. 
مردی که جانشین قریب در هیات مدیره باشگاه استقالل 
شــد تا ظرف  اندک زمانی به پست جانشینی رضا افتخاری 
هم دست پیدا کند. فتحی از مدیران بازنشسته شهرداری 
بوده و رابطه نزدیکی بــا افتخاری، مدیرعامل مســتعفی 
اســتقالل و ســلطانی فر وزیر ورزش دارد و از همین رو با 
پیشــنهاد افتخاری و موافقت وزیر به هیات مدیره آبی ها 
راه یافت. امیر حســن فتحی فوق لیسانس حقوق قضایی 
از دانشگاه تهران است و با تصمیم مجمع عمومی باشگاه 
استقالل جایگزین دکتر قریب عضو مستعفی هیات مدیره 
این باشگاه شد. در سابقه مدیریتی آقای فتحی  54 ساله، 
معاونت حقوقی و بین الملل باشــگاه اســتقالل، ریاست 
کمیته انضباطی، کمیته حل اختالف و کمیته اســتیناف 
فدراســیون فوتبال، مدیرعاملی باشــگاه های فرهنگی-
ورزشی بهمن و عقاب و ریاســت هیات مدیره باشگاه برق 
تهران، عضو هیات مدیره، قائم مقــام و معاونت اداری و 

مالی شرکت توسعه و نگهداری  اماکن ورزشی، 
دبیر کمیته فنــی فدراســیون فوتبال و 

معاونت حقوقی و بین  الملل اتحادیه 
فوتبال باشــگاه های ایــران دیده 
می شــود.  امیرحســین فتحــی، 
سرپرســت جدید این باشگاه که 
چندی پیش به عضویت باشگاه 
استقالل در  آمده بود، پیش از این 

سابقه معاونت در این باشگاه را نیز 
در کارنامه دارد و در رزومه او حضور 

در راس مدیریت چند باشگاه قدیمی 
نیز دیده می شود. 

فتحــی اخیــرا بــا حکم حســن 
کریمی مدیرعامل جدید شــرکت توسعه 

و نگهداری  اماکن ورزشی به عنوان معاون 
ایــن شــرکت انتخاب شــد و بعــد از آن به 

عضویت هیات مدیره استقالل در  آمد. 
وی در اولیــن اظهارنظر خــود پس از 

انتخاب به عنوان عضو پنجم هیات 
مدیــره علــت اصلــی انتخابش را 

حل وفصل مشــکالت مالی این 
باشگاه دانست. بعد از اینکه وی 
جانشین افتخاری شد خیلی ها از 

چالش ها یا تغییرات درونی در 
باشگاه استقالل خبر دادند. 
گفته می شود با این انتخاب، 
بــا  زودی  بــه  اســتقالل 

تغییراتی در جهت معاونان 
باشگاه و همچنین مذاکره 

با بازیکنان خود صورت 
خواهد گرفت.

بــا ایــن حــال 
خودش ســعی کرده 
طوری اظهارنظر کند 
که فضــای درونی 

باشگاه دچار تنش نشود: »دوســتان عزیز و مدیران قبلی 
زحمت کشیدند و از زحمت آنها تشکر می کنم. باشگاه های 
پرسپولیس و استقالل مشکالت بزرگی دارند و امیدواریم که 

ان شاءالله بتوانیم این مشکالت را حل کنیم.«
فتحی درباره اسپانسر باشگاه هم گفته است: »قطعا 
برنامه خاصی برای اسپانســر که منحصر به ایرانسل است 
داریم و با دیگر اسپانسر ها صحبت کرده و مدیریت می کنیم 

تا مشکالت باشگاه کم شود.«
اما نکته اصلی اینجا ست که سرپرست جدید قصد دارد 
از چه منابعی برای استقالل درآمدزایی کند؟ این سوال در 
حالی به محل انتقاد برخی مخالفان دولت تبدیل شــده که 
برخی شــنیده ها حکایت از آن دارد که فتحی قرار است از 
شرکت توســعه و نگهداری  اماکن ورزش و از سویی دیگر 

صندوق بازنشستگان نیز کمک هایی را دریافت کند.
اما به نظر می رســد فتحی مدیری عملگرا اســت. او 
در تازه تریــن واکنش خود نســبت به کنار رفتــن افتخاری 
موضعی صریح اتخاذ کرده؛ موضعی که بیشتر باب میل 
وزیر ورزش است تا دوســت قدیمی اش: »قطعا 
وزیر و مجمع با کســی تعارف یا رودربایســتی 
نداشتند. آقای افتخاری به دلیل مشکالت و 
مسائل خاصی که داشتند، خدمت آقای وزیر 
بودند و اســتعفا دادند. اســتعفای ایشان 
مورد موافقت هیات مدیره قرار گرفت. 
شخص وزیر و وزارتخانه این را موکول 
کردند به تصمیم هیا ت مدیره و آنها هم 
ضمن تقدیر و تشــکر از زحمــات آقای 
افتخاری، با اســتعفای ایشان موافقت 
کردند و بنده را به عنوان مدیر و سرپرست 
مجموعه انتخاب کردند که بتوانیم راه 
باشگاه را ادامه دهیم و مشکالت را 
تک تک با کمک دوســتان 

حل کنیم.«

اما فتحی از چه نوع چیدمانی در بخش معاونت های 
باشگاه استقالل اســتفاده خواهد کرد؟ این سوالی است 
که هنوز بی پاســخ مانــده  اما برخــی رســانه ها از اضافه 
شدن نظری جویباری به باشــگاه استقالل خبر می دهند. 
سرپرست جدید استقالل در سوالی مربوط به اضافه شدن 
نظری جویباری به کادر مدیریتی باشگاه این طور واکنش 
نشان داده: »هنوز درباره این موضوع تصمیم نگرفته ایم. 
 با دوستان و عزیزان هیا ت مدیره مشورت می کنیم و نسبت 
به انتخاب همکاران یا ابقای همین دوستان فعلی تصمیم 

مناسب خواهیم گرفت.«
به نظر می رسد مدیر جدیدی که جایگزین سیدرضا 
افتخاری شــده اســت بیش از نفر قبلی با سیاســت های 
وزارت ورزش همســو و هماهنگ اســت. از این گذشته 
 امیرحسین فتحی احتماال جهت تامین برخی منابع مالی 
گزینه ای است که وزارت ورزش می تواند حساب ویژه ای 
روی او باز کند. او برای شروع باید برخی بازیکنان استقالل 
را راضی به ماندن کنــد و البته بتواند رابطه خود با شــفر را 
تنظیم کنــد. احتماال به همین دلیل اســت کــه او بعد از 
سرپرست شدن در باشگاه استقالل بالفاصله راهی ترکیه 
شد تا با سرمربی استقالل مالقات کند. او بهتر از هر کسی 
می داند که در ادامه راهش در باشگاه استقالل تا چه حد 
این مربی آلمانی تاثیرگذار است و با نتایج قابل قبول خود 
 می توانــد از او چهــره ای محبوب و موفق نــزد هواداران

 استقالل  بسازد.
با این حال به نظر می رســد که فتحــی مدیری اهل 
مدارا و تســاهل اســت. او با ادبیاتــی محافظه کارانه به 
استقبال انتقادها و مشکالت استقالل   آمده است. هرچند 
هیچ تضمینی وجــود ندارد کــه او با ایــن روش بتواند در 
باشگاهی مثل اســتقالل دوام بیاورد. او با شرایط خاصی 
روبه رو است. هفته گذشــته به تمرین استقالل رفت تا به 
بازیکنان و کادر فنی ثابت کند مدیریت او طوری است که 
بدون دعوت هم برای حل مشکالت تیم به محل تمرین 
می رود  اما با واکنش ســرد بازیکنان روبه رو شــد و شفر نیز 
در مصاحبه با خبرنگاران تاکید کرد اگر شرایط همین طور 
باقی بماند  امیدی به موفقیت نخواهیم داشت. با این حال 
سرپرست باشگاه اســتقالل در واکنش به اینکه بازیکنان 
با ناراحتی جلسه با او را ترک کردند، گفت: »هیچ مشکل 

خاصی نبود.«
فتحی راجع به اینکه وینفرد شــفر اعــالم کرد که به 
دلیل ناراحتــی بازیکنان از او خواســته بــه محل تمرین 
بیاید، گفت: اصال کســی با من تمــاس نگرفت و خودم  
آمدم. اســتقالل مشــکالت اقتصادی دارد، پرسپولیس 
و باشــگاه های دیگر هم این مشــکل را دارند. به کمک 
دوستان قصد داریم این مشکالت را حل کنیم. دوستان 

نگرانی نداشته باشند. مطالبات پرداخت می شود.«
سرپرست باشــگاه اســتقالل در واکنش به رأی 
کمیته انضباطی مبنی بر بازنده شدن آبی پوشان در بازی 
ســوپرجام گفت: »هنوز رأی را ندیده ایــم  اما دوباره 
اعتراض خواهیم کرد تا به اســتیناف برود. ما این 

حق را داریم که اعتراض کنیم.«
فتحی در رابطه با وضعیت روزبه چشــمی و 
سیدمجید حســینی نیز اظهار داشت: »چشمی 
بازیکــن مــا بــوده و برمی گردد. حســینی هم 
همین طور بایــد برگردد. با حســینی صحبتی 
نکــرده ام،  امــا او اشــتباه کــرده و خــودش 

برمی گردد.«
آیا  امیرحسین فتحی می تواند بحران 
استقالل را حل کند و شرایط تیمش را برای 
مدعی شــدن آبی ها در فصل جدید فوتبال 
ایران فراهم کند یا شرایط طور دیگری برای 

او و حامیانش پیش خواهد رفت؟
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افتخاری با اراده خودش نیامد 
که با اراده خودش برود

چرا تخلف وزیر ورزش را به او گوشزد نمی کنیم؟

اجــازه بدهید با یک مثال شــروع کنم. شــاید مثال 
خیلی خوبی نباشــد  اما در مثل مناقشه نیست.  وقتی یک 
نفر دچار اعتیاد می شــود هیچ وقت درباره اش نمی گوییم 
که فقط خودش مقصر بوده، بلکه عوامل دیگر را هم دخیل 
می دانیم. در مورد برخی مدیرانی که به باشگاه استقالل 
هم  آمده اند و از جمله آقای افتخاری بنده اعتقاد دارم که 
تنها او را نمی توانیم مقصر بدانیم. استقالل یا باشگاه هایی 
مثل استقالل همیشــه برای مدیران جذاب بوده  و برخی 
حتی نسبت به این باشگاه ها دچار اعتیاد شده اند. در مورد 
آقای افتخاری هم باید بپذیریم که ایشــان مقصر اصلی 
نیست. او از فوتســال به فوتبال  آمد. کمترین حد پذیرش 
از ســوی جامعه فوتبالی را به خود دید  اما با توجه به تاکید 
وزارت ورزش تصمیم گرفت این سمت را قبول کند و آن را 
با تبعیت محض از دستورات وزیر ورزش حفظ کند. بنابراین 
بنده اعتقاد دارم آقای افتخاری اصال با اراده خودش نیامد 
که بخواهد بــا اراده خــودش بــرود. وزارت ورزش دنبال 
مدیری بود که کامال مطیع سیاســت هایش باشــد و بهتر 

از افتخاری پیدا نکرد. آنها هیچ وقت دنبال مدیر مستقل 
نبوده اند. حاال هم با حضور آقای فتحی دنبال این موضوع 
نیســتند که اختیار را به مدیرعامل یا هیات مدیره باشگاه 
برگردانند. در نتیجه معتقدم وقتی صورت مساله غلط است 
جواب درستی هم برایش وجود ندارد. چون اساسا صورت 
مساله باشــگاهداری در فوتبال ما غلط نوشته شده است. 
شرح وظایف و تعریف باشــگاه حرفه ای چیست؟ مالک 
ارزیابی عملکرد مدیریت یک باشــگاه حرفه ای چیست؟ 
ما اصال مالک داریم که بخواهیم طبق آن ارزیابی کنیم 
که آقای افتخاری چه نمره ای می گیرد؟ چطور می توانیم 
درباره عملکرد ایشان صحبت کنیم وقتی هویت باشگاهی 
در حوزه ساختار ورزش  را هرگز به رســمیت نشناخته ایم؟ 
شما اصل سوم قانون اساسی را بخوانید متوجه می شوید 
که هیچ وقــت قانون مبنــای تصمیم گیری نــزد مدیران 
ورزش کشورمان نبوده است. بنابراین اگر صرفا قرار است 
با توجه به برد و باخت های اســتقالل به آقای افتخاری و 
مدیریتش در باشگاه استقالل نمره بدهیم این کاری است 
شدنی   اما اگر بخواهیم طبق مالک های حرفه ای به ماجرا 
نگاه کنیم و بدانیم که او در بخش استعدادیابی باشگاه چه 
کرد یا  در بخش ساخت وساز عمرانی چه عملکردی داشت 
آن وقت است که کار سخت می شــود چون اصال چیزی 
برای قضاوت وجود ندارد. شما وقتی از مدیریت حرفه ای 

صحبت می کنیــد باید بدانید کــه ما وقتی به اســتقالل، 
باشگاه می گوییم که فعالیت های گسترده ای در رشته های 
مختلف ورزشی داشته باشد نه اینکه صرفا یک تیم فوتبال 
داشته باشیم و اسمش را بگذاریم باشگاه. این غلط است. 
از این گذشته شــیوه نظارت بر عملکرد حرفه ای مدیران 
هم دچار ایرادها و تبعیض های جدی است. شما ببینید به 
آقای زنوزی گفته می شود که ایشان حق ندارد همزمان دو 
باشگاه تراکتورسازی و گسترش فوالد را داشته باشد چون 
این دو باشــگاه در رقابت های لیگ برتر رقیب هم هستند 
و داشــتن یک مدیریت واحد تخلف محســوب می شود. 
خیلی هم عالی. دست آقایان درد نکند. حرف درستی هم 
زده اند  اما سوال من این اســت که آقایان چرا تخلف وزیر 
ورزش را نمی بینند و به او گوشزد نمی کنند که او طبق قانون 
اجازه ندارد همزمان رئیس مجمع دو باشــگاه استقالل و 
پرسپولیس باشد؟ چرا به آقای ســلطانی فر نمی گویند که 
ایشــان به عنوان یک عضو دولتی اجازه نــدارد در عرصه 
باشگاهداری وارد شود؟ اگر قرار است تخلف همه را ببینیم 
باید از باال شــروع کنیم. بــا همه اینها من فقــط  امیدوارم 
آقای فتحی که اخیرا جایگزین آقای افتخاری شده است 
در کارش موفق باشد. سابقه رفاقت 30 ساله من با ایشان 
البته باعث می شــود که نســبت به برخی مــوارد تذکراتی 
را بعدها به خود ایشــان بگویم   اما با همــه اینها فراموش 
نکنیم که ما هنوز در مورد باشــگاهداری دچار یک غفلت 
بزرگ هستیم و سعی می کنیم از جیب مردم بگیریم و پول 
بیت المال را خرج اداره باشگاه های به اصطالح حرفه ای 
کنیم، غافل از اینکه در همه جای دنیا این باشگاه ها هستند 
که به دولت ها مالیات های ســنگین می دهند و به شــدت 
درآمدزا هستند. نباید این طور باشد که مردم ما با این همه 
مشکالت اقتصادی که دارند پول فوتبال حرفه ای را هم 
بپردازند. جای تاسف دارد و البته بعید می دانم این چرخه 

معیوب اصالح شود.

کاظم اولیایی

مدیرعامل اسبق باشگاه 
استقالل
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گزارش

حمله کیهان به عادل

آیا آینده کاری فردوسی پور با خطر جدی روبه رو شده است؟

ماجرا از مخالفــت با حضور کارلوس پویــول در برنامه 
بیست هجده شروع شد. جایی که عادل فردوسی پور از مدافع 
سابق بارسلونا و تیم ملی فوتبال اسپانیا دعوت کرده بود تا در 
برنامه اش  حاضر شود و به کارشناسی بازی تیم کشورش برابر 
ایران بپردازد. اما پای این مدافع هرگز به برنامه عادل نرسید تا 
مجری بیست هجده به نشانه اعتراض استودیو را ترک کند و به 
خانه اش  برود. فردوسی پور گمان می کرد نتیجه جنگ روانی 
که به راه انداخته باعث می شود تا مدیران خیلی زود با حضور 
پویول در برنامه اش  موافقت کنند  اما نه تنها این اتفاق رخ نداد، 
بلکه مدیران رسانه ملی از سیاست ها و همچنین واکنش های 

عادل انتقاد کردند. 

درخواستمبالغکالنازسویستارهها
خیلی ها هنوز بــازی خداحافظی مهــدی مهدوی کیا 
مقابل تیم میــالن ایتالیا در ســال ۹2 را به خاطــر دارند؛ در 
حاشیه آن دیدار تاریخی در خبرها   آمده بود که پائولو مالدینی، 
کاپیتان میالن و تیم ملی ایتالیا قرار است به برنامه نود برود. 
اما این اتفاق نیفتاد تا رسانه ها در توضیح علت حضورنیافتن 
او بنویسند: »مالدینی برای مصاحبه با برنامه ۹0 درخواست 
50 هزار دالر کرده بود که فردوسی پور حاضر به پرداخت آن 
نشده بود.«  بنابراین در دعوت از چهره های بزرگ فوتبال بیش 
از هر چیز مسائل مالی تعیین کننده است تا جایی که حضور 
ســتاره های فوتبال جهان در مصاحبه های مختلف و حتی 
مصاحبه های کوتاه با آنها تابع قواعد و پروتکل های سفت و 
سخت مالی و دالری است.  با همه اینها  در روزگاری که کشور 
با تحریم دست و پنجه نرم می کرد از لوئیس فیگو، کاپیتان 
اسبق تیم ملی پرتغال و بازیکن تیم های باشگاهی بارسلونا و 
رئال مادرید برای حضور در ویژه برنامه قرعه کشی جام  جهانی 
دعوت شــد. پس از این دعوت، حاشیه های آن خبرساز شد 
که فیگو برای حضــور در این برنامه رقمی حــدود 100هزار 
یورو )معادل نیم میلیارد تومان( دریافت کرده تا برای دقایقی 
در تصویر تلویزیون نشان داده شــود. حتی برخی گفتند که 
رقمی حدود 3000 یورو نیز برای هر ساعت نگهداری از سگ 
این بازیکن پرداخت شده که در نوع خود تعجب برانگیز بود. 
با فرض اینکه چنین هزینه ای برای یک برنامه تلویزیونی از 
محل اسپانسر تامین شده، باز هم این سوال مطرح می شد 
که چنین هزینه ای چه ســودی برای اسپانسری که معموال 
خط و ربط منابع مالی اش روشن نیســت، دارد؟  اما این همه 
ماجرا نبود. آغاز جام  جهانــی 201۸ به دلیل حضور تیم ملی 
ایران در آن، به  طور طبیعی توجه مخاطب ایرانی را نســبت 
به این رویداد ورزشی جلب می کند. ازاین رو برنامه سازان هم 
تالش می کردند که بتوانند برنامه های جذاب تری تولید کنند. 
ساموئل اتوئو، بازیکن ســیه چهره تیم ملی کامرون و 
باشگاه بارسلونا، شبی که ایران مقابل مراکش بازی می کرد 
به عنوان کارشــناس خارجی در برنامه تلویزیونی »201۸« 
شــرکت کرد تا در کنار جواد نکونام به تحلیل بازی بپردازد  اما 
حرف های این بازیکن در ایــن برنامه چندان هم قابل توجه 
نبود. اتوئو در اظهارنظرهایــی کامال معمولی به تیم ها بابت 
بازی هایشان تبریک می گفت و نظراتی کلی پیرامون بازی 
ارائه می کرد. حتی نام مهاجم تیم ملی ایران را نیز نمی دانست 
و تنها با عبارت »مهاجم تیم ایران« از او یاد می کرد و موقعیتی 
که از دست داده بود را مورد  اشاره قرار می داد: »بازیکنان باید 
از تک موقعیت ها در چنین بازی هایی استفاده کنند!« پس در 
شب اولی که برنامه با حضور یک بازیکن فوتبال خارجی پخش 
شد اتفاق چندانی نیفتاد. برخی سایت ها حتی از محمدرضا 
احمدی هم انتقاد کردند و نوشتند: »مرعوب نام اتوئو بودن 
در لحن و گفتار مجری دوم برنامه مشهود بود. جایی که این 
مجری از عبارت »آقای اتوئو« برای خطاب کردن فوتبالیست 
کامرونی استفاده می کرد؛ در حالی که مجریان برنامه های 
ورزشی اغلب از لحنی صمیمی و با استفاده از اسامی کوچک 
سعی می کنند فضای خشک و رســمی را از بین ببرند.«  خبر 
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حضور ستاره های سابق فوتبال در این برنامه با توجه به حواشی 
ایجادشــده پس از حضور لوئیس فیگو در برنامه تلویزیونی 
زمزمه هایی مبنی بر محل تامین هزینــه حضور آنها را ایجاد 
کرد.  با همه اینها وقتی عادل سعی کرد پویول را به برنامه اش  
بیاورد با مخالفت سرســختانه مدیران تلویزیون روبه رو شد. 
در نهایت این مدافع نتوانســت بــه برنامه عادل بــرود تا در 
اظهارنظری عجیب بگوید: »به من گفتند به  دلیل مشکالت 
ظاهری )موهای بلند(  امکان حضور در برنامه را ندارم.«  همه 
چیز در آن روز جنجالی برای عادل به تلخی سپری می شد. 
او به هدفش نرسیده بود و حاال در آســتانه شروع بازی ایران 
برابر اسپانیا باید تصمیم می گرفت که به تلویزیون برگردد یا 
راه دوم را انتخاب کند و روزهای تیره تری را به خود ببیند. او به 
برنامه اش  برگشت و زمانی هم که در برنامه حاضر شد با گالیه 
از این برخورد عنوان کرد، تالش می کند به خاطر مخاطب این 
اتفاق )حضور پویول( رقم بخورد که البته چنین نشد.  برخی 
رسانه ها در این باره نوشتند دعوت از پویول بدون هماهنگی با 
مدیران رسانه ملی بود. ظاهرا پس از حضور جنجالی فیگو در 
تهران تصمیم بر این بوده که از کارشناس خارجی برای چنین 
برنامه هایی استفاده نشود  اما عوامل برنامه بدون هماهنگی 
اقدام به دعوت از پویول کــرده  بودند.  روزنامــه جام  جم در 
این باره گزارشــی منتشــر کرد که کار پاســخگویی را برای 
تهیه کنندگان برنامه بیست هجده سخت و سخت تر می کرد؛ 
این روزنامه نوشت: »هزینه حضور پویول در برنامه »201۸« 
رقمی حدود 600 میلیون تومان بوده است که حتی با وجود 
تقبل این مبلغ از سوی اسپانسر باز هم به صالح نبوده و سازمان 
صدا و سیما مخالف این هزینه های هنگفت در شرایط فعلی 
اقتصادی کشور بوده است. این ماجرا را البته از زاویه دیگری 
نیز می توان بررسی کرد؛ حضور و نقش واسطه و دالل هایی 
که از حضور چهره ها و ستاره های فوتبال سود کالنی می برند. 
در این رابطه به نام فردی برمی خوریم که ارتباط او با چهره های 
فوتبالی کشور اسپانیا عجیب است.  در جست وجوی نام او 
در فضای وب با موارد عجیبی روبه رو می شویم، از مصاحبه 
اختصاصی با »کریستیانو رونالدو« برای سایت برنامه »نود« 
تا ماجرای فروش فرش ایرانی با  امضای »لیونل مسی«. او 
در روایت خود از ماجرای فروش فــرش عنوان می کند که با 
پدر مسی رابطه دارد؛ در حالی که با مرور صفحه شخصی او 
در اینستاگرام و عکس های یادگاری اش با فوتبالیست های 
فعال در اسپانیا این ادعا کمی دور از واقع به نظر می رسد.  با 
مرور تصاویر صفحه شخصی این واسطه عکس او با ساموئل 
اتوئو، لوئیس فیگو و... به چشم می آید. این در حالی است 
که پس از انتشار خبر واسطه گری او در شبکه های اجتماعی، 
او صفحه اش را با بیش از 12 هزار نفر دنبال کننده، از حالت 
عمومی به  صورت خصوصی درمــی آورد. در این بین حامی 
مالی دعوت از چهره های بین المللی فوتبال شرکتی دولتی 
است . حال این پرســش هم ایجاد می شــود که در شرایط 
کنونی اقتصادی کشور با چه توجیهی از محل منابع عمومی 
چنین هزینه هایی می کنند؟  خروج ارز از کشور برای دعوت 
از چهره هایی که کمترین اطالعاتی از فوتبال ایران دارند، 
آن هم از سوی برنامه سازان تلویزیونی و عنوان کردن اینکه 
این هزینه ها از سوی اسپانسر تامین می شود چه توضیحی 
 دارد؟ آن هم اسپانسری که از محل هزینه های عمومی ارتزاق

 می کند.«

موجدومحمله
هنوز ترکش های موج اول حمله به عادل تمام نشــده 
بود که اظهارنظری جنجالی از سوی وی باعث شد تا موج دوم 
حمله شکل بگیرد. اما ماجرای جنجال دوم از کجا و چگونه 
آغاز شد؟  ابتدای دیدار فینال جام جهانی و لحظه ای که جام 
قهرمانی وارد زمین شد، تقریبا به طور کامل با ممیزی رسانه 
ملی حذف شدند. اتفاقی که باعث شــد عادل فردوسی پور 
از مدیران تلویزیون که مهمان پشت صحنه آخرین قسمت 

برنامه اش  بودند درخواست کند که اجازه پخش این تصاویر 
را بدهند.  اجازه ای که به نظر می رسد باالخره در پایان دیدار و 
در مراسم اهدای جام قهرمانی به مسئوالن پخش شبکه سه 
رسید؛ درست وقتی کیتاروویچ، رئیس جمهور کرواسی تقریبا 
تمام بازیکنان دو تیم و حتی رئیس جمهور فرانسه را در آغوش  
گرفت و به بازیکنان کرواسی دلداری داد و به بازیکنان فرانسه 
تبریک گفت. اتفاقی که باعث شد تا رسانه ملی بعد از یکی، دو 
بار که صحنه را ممیزی کرد، دیگر از خیر سانسور بگذرد و بقیه 
تصاویر را بدون ممیزی روی آنتن بفرستد. عادل فردوسی پور 
هم در پایان برنامه اش  در تشکر جانانه ای گفت: »از دوستان 
پخش ممنونم برای اینکه مراسم اهدای جام را کامل پخش 
کردند. رئیس جمهور کرواسی در مراسم اهدای جام نه تنها با 
همه دست داد، بلکه همه را بغل کرد. دوستان پخش یکی دو 
صحنه سعی کردند این تصاویر را حذف کنند ولی دیدند همه 

تصاویر از بین می رود و از خیرش گذشتند.«
 اما با گذشت چند روز از این اظهارنظر جنجالی، کیهان 
نسبت به حرف های عادل فردوســی پور و بدعت تلویزیون 
در پخش تصاویر نامناسب اختتامیه واکنش نشان داد. این 
روزنامه نوشــت: »با گذشــت چند روز از پایان برنامه 201۸ 
شبکه سوم سیما، این پرسش وجود دارد که آیا در این فرصت، 
نهادهای ذی صالح به موضوع ترویج ابتذال توسط این برنامه 
می پردازند یا نه؟ برای اولین بار در تاریخ صدا و سیما بود که در 
یک برنامه، مجری برنامه به خود جــرأت داد و صراحتا کالم 
یکی از بزرگان کشور را به ســخره گرفت. همین مجری و در 
واقع گزارشــگر، در برنامه خود و در قالب مستندی، به تبلیغ 
رسمی کشورهای غربی پرداخت و از کشورهای استعماری 
تصویری رویایی ارائه کرد  اما دعوت از یک بازیکن اسپانیایی 
– پویول – به 201۸ خود تبدیل بــه ماجرایی تلخ علیه آبروی 
رسانه ملی شد. مجری و تهیه کننده 201۸ در دروغی  آشکار 
رسانه ملی را متهم کرد که به دلیل بلندی مو، بازیکن اروپایی به 
صداوسیما راه داده نشده است. این مجری که قبال عنادش 
را با ارزش های انقالبی و دینی به انحای گوناگون نشان داده 
است، باز هم در روزی دیگر، گســتاخانه دروغ خود را تکرار 
کرد تا به همــه بفهماند او نه تنها عرقی به رســانه ملی ندارد، 
بلکه حاضر است برای منافع خود آبروی رسانه ملی را به مسلخ 
ببرد  اما اوج قانون گریزی و ابتذال گرایی مجری در برنامه آخر 
مجموعه 201۸ عیان شد؛ آن هنگام که پس از پخش تصاویر 
مبتذل و غیراخالقی از رئیس جمهور کرواسی در ورزشگاه – که 
با انتقاد رسانه های کرواسی و صربستان- روبه رو شد؛ مجری 
برنامه، با تشکر از مجوز پخش تصاویر مبتذل، شادی خود را 
با گفتن اینکه با پخش این تصاویر هیچ اتفاق بدی روی نداد، 
به اوج رساند. جام جهانی 201۸ نشان داد که متاسفانه برخی 
افراد بی صالحیت از نظر برخی مسئوالن سیما و به خصوص 
معاون سیما به حدی بزرگ هستند که جرات مخالفت با نظر 
این مجریان را ندارند. مجریانی که ثابت کرده اند نه تنها عرق 
ملی و انقالبی ندارند، بلکه هر جا بتوانند نیش زهرآگین خود را 
به انقالب و رسانه ملی می زنند. حاال باید دید با مجری یا همان 
گزارشگری که به رغم نداشــتن بایستگی های اجرا، مجری 
خوانده می شــود، چه برخورد قانونی صــورت می گیرد. باید 
دید از نظر متولیان رسانه ملی، پیشگیری از تبلیغ کشورهای 
استعماری و دروغ زنی به رسانه ملی و... اهمیت دارد یا رضایت 
گزارشگر ســطحی و مرعوبی که پخش تصاویر مبتذل را به 
عنوان دســتاوردی بزرگ به نام خود زده است. کیهان البته 
اطمینان دارد که در این میان؛ مدیر انقالبی شبکه سوم نقشی 

در فضاحت برنامه 201۸ نداشته است.« 

استعفاییکهتکذیبشد!
فشارها علیه عادل شدت گرفته بود. در این میان خبر 
اســتعفای فردوســی پور از حضور در تلویزیون خیلی زود به 
تیتر یک رسانه ها تبدیل شــد تا شبکه های اجتماعی نسبت 
به این اتفاق به شدت واکنش نشــان دهند. بالفاصله بعد از 

گسترده ترشدن ابعاد خبر استعفا این عادل فردوسی پور بود 
که این موضوع را رد کرد. مخالفان سرسخت عادل می گویند: 
»در حالی که پس از اینکه فشارها و انتقادات علیه عادل و ویژه 
برنامه 201۸ جام جهانی رو به افزایش بود او توانست با ترفند 
مظلوم نمایی و انتشار یک نامه خداحافظی جعلی و تکذیب 
ســریع آن بار دیگر برای خود اعتبار جمع کند.« با این حال 
حمالت به عادل فردوسی پور موج تازه تری را هم به خود دیده 
است؛ این بار فردی از پشت پرده عادل فردوسی پور صحبت 
کرده که اهالی فوتبال احترام خاصی برایش قائل هســتند؛ 
محمد دادکان. چهره شناخته شده فوتبال ایران، ریشه بسیاری 
از جوسازی های اخیر را تریبون به دستی می داند که شب های 
جام جهانی به مردم آدرس غلط می داد تا برخی اتفاقات تلخ 
اقتصادی فراموش شود؛ دادکان از نقش پررنگ این مجری 
معروف که آدرس های عادل فردوسی پور را داشت در داللی 
پرده برداشت و مدعی شد اسناد این ادعا را نیز در اختیار دارد. 
البته تردد عادل فردوسی پور به طبقه 25 برج ایران زمین در 
شهرک غرب و مالقات های مشکوک با کارلوس کی روش بر 
همگان عیان است  اما در روزگاری که او مدعی شفاف سازی 
است و به ظاهر طرف مردم ایستاده، مشخص نیست چرا از 
خود شروع نمی کند و در مورد میزان درآمد و نحوه درآمدزایی 
برنامه هایش صحبتی به میان نمی آورد؟ منتقدان فردوسی پور 
تاکید می کنند: »نکته جالب در مورد عادل این است که به رغم 
سابقه نزدیک به 20ساله او در تلویزیون  اما زندگی خاص او 
 هرگز رسانه ای نشده و ابعاد مختلف زندگی او همچنان مبهم
 است.« با همه اینها حامیان عادل فردوسی پور اعتقاد دارند 
او همان مجری توانمندی است که تلویزیون حتی بیش از 
گذشته به او نیاز دارد. مجری پاکدستی که برچسب داللی به او 
نمی چسبد و اگرچه برخی مواقع با تصمیمات یا اظهارنظرهای 
جنجالی اش  به سوژه داغ رسانه ها تبدیل می شود  اما چه کسی 
اســت که نداند او بیش از هر چیزی روی بهترشدن کیفیت 
برنامه اش تمرکز دارد و آن طور که در موردش جوسازی شده 
به دنبال کسب منافع هنگفت مالی نیست. عادل فردوسی پور 
روزهای سختی را پشت ســر می گذارد. در  مورد آینده کاری 
این مجری باسابقه  اما دو گمانه وجود دارد. عده ای می گویند 
تلویزیون هنوز پــای عادل ایســتاده و از او دفاع خواهد کرد 
تا یکی از پربیننده ترین برنامه های صدا و سیما همچنان به 
راه خود ادامه دهد و برخــی نیز اعتقاد دارند در برخی محافل 
خصوصی مدیران رسانه ملی موضوع برخورد تنبیهی با عادل 
فردوسی پور در دستور کار قرار گرفته است. با این حال حتی 
مخالفان سرسخت عادل هم درباره کنارگذاشتن این مجری 
صحبتی به میان نمی آورند اما تاکید می کنند که این مجری 
باسابقه خیلی زود باید در مقام رفع  اشکاالتش برآید و  اشتباهی 

که در روز بازی ایران – اسپانیا مرتکب شد را تکرار نکند. 

پخش تصاویر اختتامیه جام جهانی جنجالی 
شده است
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شنبه

دوشنبهیکشنبه 

خبر خوب این است که مهدی مهدوی کیا که هشت سال موفق از فصل ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۷ 
در  هامبورگ داشــت و جزو محبوب ترین بازیکنان این تیم بود، سه ســال قبل مربیگری تیم 
نوجوانان هامبورگ را برعهده گرفت ولی حاال مجددا در رده ای باالتر مشغول فعالیت خواهد 
شد. با اعالم این باشــگاه آلمانی، مهدی مهدوی کیا به عنوان مربی تیم امید )زیر ۲۱ سال(  
هامبورگ معرفی شد و قرار است به عنوان دستیار ا شتفان وایس در این تیم مشغول کار شود. 
مهدوی کیا آرام و بدون سر و صدا دارد در فوتبال آلمان به عنوان مربی پیش می رود. یک خبر 
بامزه این است که قسمت جست و جوی تصاویر گوگل، این روزها با چالش عجیبی مواجه شده 
است و به دنبال دســتکاری عده ای از مخالفان ترامپ، به محض تایپ کردن واژه »احمق« 
)idiot( و کلیک روی آن، با تعداد زیادی از عکس های دونالد ترامپ رئیس جمهوری  آمریکا 
مواجه می شوید. این موضوع اصال عادی نیســت. درواقع به دنبال سیاست هایی که ترامپ 
تاکنون در زمینه مهاجران، مسلمانان، دیوار مکزیک، جدا کردن کودکان مهاجر از والدین شان 
و... پیش گرفته، گروهی از مخالفان به مبارزه فناورانه با وی پرداخته اند. این گروه با دستکاری 
الگوریتــم رنکینگ موتور جســت وجوی گوگل و برقرارکــردن ارتباط لینــک عکس ها با واژه 
»احمق«، باعث شده اند که با جست وجوی این واژه، عکس های ترامپ ظاهر شود. عکس 
روز به یک مساله تلخ  اشاره دارد، بحران کم آبی در استان گلستان به عنوان یکی از قطب های 
کشاورزی ایران چند سالی است گریبانگیر کشاورزان این استان شده است. با توجه به بارش 
کم  باران و کمبود منابع آبی، احتمال زیان کشاورزان و آسیب جدی محصوالت آن پیش بینی 
می شد و علی رغم توصیه ها و ممنوعیت کاشت بازهم کشــاورزان گلستانی به علت نداشتن 
کشت جایگزین و مدیریت آبیاری؛ قمار بزرگی بر ســر محصول خود کرده اند؛ و حال چشم به 

آسمان دوخته اند که همچون سال های گذشته باران به دادشان برسد. 

آنها یازده نفــر بودند، یازده نفر قــدر یک تیم فوتبــال   اما هیچ تیم فوتبالی نیســت که 
برای آنها افتخار کســب کنــد. آنها برای دفاع از مرزهای کشــور، برای  امنیــت و آرامش در 
ایران از هیچ چیــز مضایقه نکردنــد، حتی از جان شــان، آنها بزرگترین قهرمانان هســتند، 
قهرمانانی از جنس ماندگاری، شــهادت این یازده عزیز همیشــه ایران بازتاب گســترده ای 
در شبکه های مجازی داشت و مردم قدرشناس با  اشــک های خود فداکاری آنها را ستودند. 
این مســاله حتی یک بازتاب هنری هم داشــت. در پی شــهادت ۱۱ مرزبان کشــورمان به 
دست عوامل تروریســتی در مریوان کردستان، حســن روح االمین از نقاشان صاحب سبک 
کشــورمان دســت به قلم برده و تابلوی جدیــدی خلق کرده اســت. این نقاش عاشــورایی 
اثر خــود را به »مدافعــان وطن« تقدیم کرده اســت. این نقاشــی با آبرنگ کشــیده شــده 
اســت.  علی ربیعی، وزیر کار و رفــاه اجتماعی در رابطه بــا وضعیت به وجود  آمده ناشــی از 
تحریم هــا گفــت: »تحریم ها و فشــارهای موجود باعث شــده که مــا 8۹۰ هــزار خانوار را 
 که ۲ میلیــون و ۹۰۰ هزار نفر می شــوند به مجموعه پوششــی و حمایتی خــود اضافه کنیم. 
ما به دنبال رفع فقر مطلق و کاهش فقر شدید بوده ایم. این موضوع با برنامه از بین می رود و 
باید هدفمند رفتار کنیم. به همین دلیل برای یک یا دو دهــک برنامه ریزی کرده ایم و باید تا 
دهک های بعدی به دقت برنامه داشته باشیم چرا که اگر هدفمند حرکت نکنیم فقرعمیق تر 
می شود. فقر غذایی ممکن اســت بر اثر تحریم های موجود دو واحد افزایش یابد که برنامه 
جامعی در نظر گرفته ایم و بــرآورد کرده ایم ۲5۰۰میلیارد تومان در ســال هزینه دارد. برای 
افرادی که در اثر این تحریم ها و فشارها دچار فقر غذایی می شوند سبد غذا تأمین می کنیم و 
برنامه ای داریم که این دهک ها غذای خود را بــه قیمت روز هزینه کنند و خوراک آنها به این 

صورت دستخوش تحریم نشود.«

بعد از مدت ها که خبر افت فروش و رکورد گیشه در سینماهای کشور به گوش می رسید، یک 
خبر امیدوار کننده داده شد. علی سرتیپی، رئیس کانون پخش کنندگان سینما درباره وضعیت اکران 
تیرماه سال جاری گفت: »فروش تیرماه  امسال سینمای ایران نســبت به تیرماه سال ۹۶ با وجود 
نمایش بازی های جام جهانی در سالن های سینما و گرمای هوا افزایش داشته است.« وی ادامه 
داد: »سینماهای کشور تیرماه  امسال ۲۴ میلیارد تومان فروش و ۲ میلیون و 85۰ هزار مخاطب 
داشته اند که این رقم در تیرماه سال پیش، ۱۳ میلیارد فروش و یک میلیون و ۹۴5 هزار مخاطب 
بوده است.« سیدضیاءالدین دری، کارگردان تلویزیون و سینما، در بخش آی سی یوی بیمارستان 
بوعلی سینا در انتظار پیوند کبد است. نوید دری، فرزند این کارگردان سینما، درباره وضعیت جسمانی 
پدرش به خبرنگار مهر گفت: »پدرم هم اکنون در بیمارستان بوعلی سینای شیراز بستری و منتظر 
است تا هر لحظه برای پیوند کبد وارد اتاق عمل شود.« رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته 
پلیس فتا هم نسبت به کالهبرداری از کاربران توسط برخی اپلیکیشن های  اندرویدی جعلی که تحت 
عنوان صیغه یاب، دوست یاب، ماهواره جیبی و... فعالیت می کنند، هشدار داد. سرهنگ مصطفی 
نوروزی در تشریح این خبر گفت: »اخیرا انتشار اپلیکیشــن های  اندرویدی جعلی تحت عناوین 
مختلف نظیر صیغه یاب، دوست یاب، ماهواره جیبی، آپ شو و... و هدایت به درگاه های جعلی به 
بهانه فعال سازی توسط مجرمان حوزه فیشینگ به شدت افزایش یافته و با وجود دستگیری اعضای 
باندهای مجرمانه در این حوزه، متأسفانه تعداد قربانیان این شگرد رو به افزایش است.« عکس روز 
هم به مراسم بهترین های فوتبال ایران در فصلی که گذشت اختصاص دارد، جایی که از بهترین های 
فصل گذشته تقدیر شد، این مراسم با انتقادات بسیاری هم در زمینه برگزاری و هم در زمینه انتخاب ها 
همراه بود، در تصویری که مشاهده می کنید ، برانکو ایوانکوویچ عنوان مربی سال ایران را به دلیل 

قهرمانی پرسپولیس دریافت می کند. 

روزانهها
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سه شنبه 

از ابتدای ذی القعده خصوصا دهه مبارک کرامت، حرم مطهر رضوی حال و هوای خاصی به خود گرفته و در آستانه میالد 
باسعادت هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و والیت، حضرت علی ابن موسی الرضا)ع( زائران و عالقه مندان از شهرهای 
مختلف خود را به مشهد مقدس رسانده تا میالد آن حضرت را باشکوه  و پرشورتر از سال های قبل جشن بگیرند. این عکس زیبا را 
خبرگزاری فارس به همین مناسبت منتشر کرده است و ما آن را به عنوان عکس روز انتخاب کردیم.   مستند »شرقی« زندگینامه ای 
از پروفسور ایزوتسو اندیشمند، فیلسوف، اسالم شناس و قرآن پژوه ژاپنی، در سالن هیراتسو توکیو با حضور عالقه مندان برگزار 
شد. در این مراسم حجت االسالم والمسلمین محمدرضا حشمتی، مشــاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و فرستاده ویژه وزیر 
ارشاد با ابالغ پیام صمیمانه ارادت وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی دکتر ســیدعباس صالحی عنوان کرد که دولت و ملت ایران 
برای ایزوتسو احترام فراوانی قائل است و وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمی سعی کرد در حد وسع خود از این فیلم حمایت کند. 
میانگین مصرف بنزین کل کشور در تیرماه امسال ۹۱ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر اعالم شده است که این رقم در مقایسه با مدت 
مشابه پارسال 5/8 درصد رشد نشان می دهد. مقدار مصرف بنزین کل کشور در تیرماه ۹۷ مربوط به یکم تیرماه با رقم روزانه ۷۶ 
میلیون لیتر اعالم شد. میانگین مصرف روزانه بنزین کشور از ابتدای امسال 8۶ میلیون و 8۰۰ هزار لیتر بوده که نسبت به مدت 
مشابه پارسال با رقم روزانه ۷۹ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر ۹/۶ درصد رشد داشته است. این گزارش نشان می دهد مجموع مصرف 
بنزین کل کشور در تیرماه امسال دو میلیارد و 8۴۰ میلیون لیتر بنزین بوده است. پیش از این گفته می شد که دلیل این افزایش، 

سفرهای برون شهری تابستانی، استفاده از کولرخودروها به دلیل گرمای هوا و سفر به نقاط سردسیر است.

چهارشنبه

علیرضا جهانبخش که بعد از درخشش خیره کننده در آلکمار به عنوان آقای گلی و سومین پاسور برتر لیگ اردیویسه رسید، با 
پیشنهادات خوبی مواجه شد و در نهایت تصمیم گرفته راهی برایتون انگلیس شود تا در شرایط جدید و لیگ معتبرتری کارش را پیش 
ببرد.این ستاره ملی پوش ایرانی که دو سال دیگر با باشگاه آلکمار قرارداد داشت، از پاریس به انگلیس سفر کرد تا شایعات حضورش 
در برایتون را جدی تر از قبل کند وبعد از آن تست های پزشکی این باشگاه را با موفقیت پشت سر گذاشت تا مراحل مقدماتی انتقال 
خود را نهایی کرده باشد.بعد از تست های پزشکی، باشگاه برایتون انگلیس با انتشاری عکس و کلیپی از ستاره ایرانی در پیراهن این 
تیم تایید کرد که با علیرضا جهانبخش قراردادی پنج ساله امضاء کرده اند که گفته می شود رقم این انتقال ۱۷ میلیون پوند است. هاتن 
سرمربی برایتون پس از نهایی شدن این انتقال به سایت رسمی باشگاه برایتون گفت:»    خوشحالیم که می توانیم ورود به باشگاه را 
به علیرضا خوشامد بگوییم و به ویژه خوشحالیم که این انتقال را به سر انجام رساندیم. علی بازیکنی است که چند سالی بود او را زیر 
نظر داشتیم و از او شناخت داریم و توانایی های متعدد او گزینه های هجومی درون تیم مان را افزایش خواهد داد. او می تواند در 

جناحین یا به عنوان هافبک هجومی بازی کند و من بسیار زیاد مشتاق کار کردن با او هستم.«
پیش از این فوتبال ایران چند لژیونر دیگر هم درلیگ برتر فوتبال انگلستان داشت ، کریم باقری مدتی را در تیم چارلتون یونایتد 
بازی کرد، آندرانیک تیموریان فصل موفقی  را در تیم بولتون داشت و توانست نگاه  ها را به خود جلب کند ، اشکان دژآگه هم فصل 
بسیار خوبی را زیر نظر فیلیکس ماگات در فوالم داشت ، حاال نوبت علی رضا جهانبخش است که در یکی از جذاب ترین لیگ های 

دنیا همه ما را هوادار برایتون کند.

خوشحالی وزیر جوان از بازنشسته شدن پیرمردها

نمایی از فیلم جدید ده نمکی

به یاد 11 مدافع وطن

تشکر بیرانوند از مقام معظم رهبری

آنالین

خداحافظی امیری از پرسپولیسی ها
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یادبود

درغم حاج آقا مرتضی
درگذشت استاد اخالق و عالم برجسته

حاج آقا مرتضی تهرانی فرزند ارشد آیت الله میرزا 
عبدالعلــی تهرانی از علمــای تراز اول تهــران و برادر 
بزرگ تر آیت الله مجتبی تهرانی بود. ایشــان درس را 
پای بحث پدر شــروع کرد و در ادامه در مشــهد و بعد 
از آن در قم سر کالس دروس فقهی آیت الله العظمی 
بروجردی)ره( و امام خمینی)ره( حاضر می شد. هنگام 
عزیمت ایشــان به قم، با وجود آنکه پدر بزرگوارشان 
با عموم مراجع وقت مراوده داشــت اما بــه او، پیوند 
خاص با حاج آقــا روح الله را توصیه کرده بود. ایشــان 
یک دوره اسفار اربعه را محضر عالمه طباطبایی خواند 
و همراه با امام مبارزات انقالبی را شــروع کرد. حاج آقا 
مرتضی در طول ســالیان اقامت در قم همپای دوست 
صمیمی اش مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی از خوان 
حکمت، معرفت و اخالق امام خمینی بهره می برد. در 
این میان انس و محبت متقابل بین حاج آقا مرتضی و 

حضرت امام خمینی فراتر از اســتاد و شاگردی بود تا 
آنجا که حتی در  برخی تابستان ها که امام در روستای 
امامزاده قاســم تهــران مســتقر می شــدند، حاج آقا 
مرتضی از بیشترین انس و مجالست با مراد محبوب 
خود برخوردار بود و گاهی با اشاره امام به طور شبانه روز 
در محضر معظم له ماندگار می شــد. عشق و عالقه به 
امام، حاج آقا مرتضــی را در نیمه دوم دهــه 40 نیز به 
نجف اشرف کشاند و ایشان از جمله شاگردان دروس 

»والیت فقیه« امام خمینی در حوزه نجف بود.
آیت الله میــرزا عبدالعلی تهرانــی، امام جماعت 
مســجد بزرگ »میرزاموســِی بازار« بودند که پس از 
کســالت وصیت کرد آیت الله مرتضــی تهرانی، فرزند 
بزرگ ایشــان مســئولیت مســجد را بر عهده بگیرد. 
مســجد میرزاموســی اما صرفا محلی برای اقامه نماز 
جماعت نبود، بلکه کالس های فقهی و اصولی آیت الله 

مرتضی تهرانی برای شــاگردانش، جلســات اخالق 
برای عموم مــردم و مراجعات مردمی و پاســخگویی 
ایشــان در مســجد انجام می شــد. آیت الله مرتضی 
تهرانی پس از پیروزی انقالب اســالمی از سیاســت 
کنــاره گرفــت و از پذیرش پســت حکومتــی امتناع 
کرد، امــا بااین حال ایشــان همواره به عنــوان عالمی 
سیاسی شناخته می شــد. حضور آیت الله ری شهری 
و حجت االسالم والمســلمین محمدحســن رحیمیان 
در جلسات ایشــان نشــان دهنده این موضوع است. 
کالس های اخالق ایشــان تا همین اواخر در حسینیه 
زیرزمین منزل شان برقرار بود و تهرانی ها از بحث های 
اخالقی ایشــان بهره می بردند، اما از اواســط هفته، 

بیماری ایشان شدت گرفت و دار فانی را وداع گفت.
پیکر آیت اللــه حاج آقا مرتضی تهرانــی در میان 
جمعیت با شکوهی تشییع شد. در ابتدای این مراسم 
حجت االسالم عبدالعلی تهرانی- پسر بزرگ وی- بنا به 
وصیت پدر به اقامه نماز میت پرداخت و بعد از آن میثم 
مطیعی به قرائــت زیارت عاشــورا و مداحی پرداخت. 
 آیت الله تهرانی مــزاری در کربال خریــداری  و وصیت 
کرده بود پیکرش در کربالی معلی دفن شود، به همین 
دلیل پیکر این عالم ربانی برای خاکســپاری به عتبات 

منتقل شد.

مرگ فیلسوف 

خبر درگذشت دکتر محمدعلی مرادی، دانش آموخته 
دکترای فلسفه از دانشــگاه برلین جامعه علمی و فلسفی، 
کشــور را در بهت و اندوه فرو برد. مــرادی در طول زندگی 
5۹ساله خود فراز و فرودهای بسیاری را پشت سر گذاشت. 
در جوانی به  تعبیر خودش مارکس جــوان بود و در انقالب 
فعال بود و بــه زندان رفت و ســپس به آلمان ســفر کرد تا 
جامعه شناســی و فلســفه بخواند و در آنجا با تفکر فلسفی 
غرب و به ویژه ایده آلیســم آلمانی مواجهه جدی پیدا کرد. 
پس از بازگشــت به ایران بــه مطالعه و تحقیــق و تدریس 
فلســفه پرداخت. او که زن و فرزندی نداشــت، خودش را 
وقف آموزش و پژوهش فلسفه به ویژه برای جوانان دوستدار 
دانش کرده بود. محمدعلی مرادی دانش آموخته فلسفه، 
جامعه شناســی و اسالم شناســی از دانشــگاه برلین بود. 
پایان نامه  او در مقطع کارشناسی ارشــد فلسفه »مفهوم در 

سنجش خرد ناب« و در مقطع دکترا »آگاهی و خودآگاهی 
نزد فیشــته اغارین )۱۷۷۴(« بود. او چنــدی پیش درباره 
نگاه خود به فلســفه گفته بود : »فلســفه با اندیشه تفاوت 
دارد. اندیشه طرح پرسش مداوم است. فلسفه ما در حال 
حاضر توان این را ندارد که مشــکالت و تجارب اجتماعی 
ما را در ســاحت مفهوم بیاورد. عمق بحران ها را فهمیدن 
مهم است. بحران های سیاسی ریشــه در مشکل آگاهی 
در ما دارد. مفهومــی بحث کردن و صحبت کردن بســیار 
مهم اســت. برای این منظور باید پایه هــای تمدن فعلی 
را بشناســیم. پایه های تمدن فعلی یعنــی کانت، هگل و 
هایدگر. ارتباط بین خرد و طبیعت بسیار مهم است. زمانی 
می توانیــم گفت وگو کنیم تا بــه ارتباط بین ایــن دو توجه 

کنیم.«
او پژوهشــگر و مدرس در حوز ه فلســفه  ایده آلیسم 

محمد علی مرادی  درگذشت

آلمانی به ویژه از کانت تا هگل بــود. هرچند از وی تاکنون 
کتابی منتشر نشده است، اما هم از طریق فضای مجازی 
و هم از طریق مصاحبه و یادداشــت در مجالت و نشریات 
مختلف در حوزه های مختلف از فلسفه  ایده آلیسم آلمانی 
گرفته تا نقــد روشــنفکری ایرانی و کالس هــای خوانش 
متون کالسیک حضور داشت. یا گرچه در سال های اخیر 
در دانشــگاه تدریس رسمی نداشــت، اما کارگاه های آزاد 
و مشــاوره های علمی وی به پایان نامه های دانشــجویی 
برای دانشجویان علوم انســانی و اجتماعی تأثیرگذار بود. 
مرادی منتظر نماند تا اولین کتاب او منتشــر شود. کتاب 
»اتمسفر زاینده رود« از ســری پژوهش های انجام شده با 
حمایت پژوهشکده مردم شناســی است  که توسط مرحوم 
محمد علی مرادی انجام یافته در قالب ســری کتاب های 
میراث  »آب، میراث فرهنگی و اخالق زیســت محیطی«  
توسط پژوهشــگاه میراث فرهنگی و گردشــگری منتشر 
خواهد شد. پژوهش یا دشــده که به نوعی بازخوانی تاریخ 
فرهنگ از خالل آب و میراث آن در بستر زاینده رود است، 
به تعریف جایگاه تمدنی، زیست محیطی و فرهنگی آب در 

ایران می پردازد.

 »با تأثر و تأســف اطالع یافتم که عالم ربانی و 
معلم اخــالق آیت الله آقای حاج آقــا مرتضی تهرانی 
رحمة الله علیــه دار فانــی را وداع گفته و ان شــاءالله 
بــه مأمــن رضــای الهــی در جــوار مرقــد حضــرت 
علی بن موســی الرضا علیه الســالم بار یافته اند. عمر 
با برکت این فقیه عالیقدر و ســالک الی الله سرشار از 
نورانیت و صفــا و خدمت به دین و اخــالق بود و جمع 
زیادی از جوانان پاک نهاد و فاضل از سرچشمه   فضا یل 
علمی و اخالقی ایشــان بهره مند گشــته و در صراط 

مستقیم ثبات یافته اند.
این مصیبــت را به خانــدان گرامــی و فرزندان 
محترم و دیگر وابستگان و به شاگردان و ارادتمندان 
ایشان صمیمانه تسلیت عرض می کنم و علو درجات 

ایشان را از خداوند متعال مسئلت می نمایم.
سّیدعلی خامنه ای«
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نگاره

پشت دیوار سامری 
داده اند و استقامت و ایستادگی را تنها راه موفقیت و به ثمر 
رساندن این مسیر تا ان شاء الله بازپس گیری سرزمین قدس 
می دانند. این کودک نیز به همین منظور در تابلو نقاشــی 
»پشت دیوار سامری« نقش بسته و نمادی از ادامه مقاومت 
و ایستادگی مردم مسلمان فلسطین است. رنگ انتخابی 
نقاشــی این کودک کامال متفاوت از دیگر شخصیت های 

حاضر در اثر است.«
سیدمسعود شجاعی طباطبایی، مدیر مرکز هنرهای 
تجســمی حوزه هنری درباره این اثر گفته اســت: »آقای 
محســن چخماقی از جمله هنرمندانی اســت کــه عنوان 
رویش های انقالب را می تــوان یکی از بهتریــن تعبیرها 
برای ایشان دانست. ایشان در اثر جدید خود که در ارتباط 
با دیوار ندبه است، از این زاویه به موضوع نگاه کرده که این 
دیوار که دیواری مقدس برای یهودیان است، در جایی قرار 
گرفته که متعلق به مردم ســتمدیده و رانده شده فلسطین 
است که سرزمین شان اشغال شده است. آقای چخماقی 
در این اثر سراغ نمایش درونیات صهیونیست ها رفته و به 
نوعی ماهیت کودک کش آنها را نشان داده است؛ کسانی 
که ما هر روز شاهد رفتار وحشیانه آنها در مواجهه با مردم و 
کودکان مظلوم فلسطینی هستیم، بنابراین تابلوی »پشت 
دیوار سامری« در واقع در پی ارائه یک پیام مهم درباره این 

موضوع به شکلی خالقانه و از طریق نمادهاست.«

حواس ها از موضوع فلسطین پرت شود؛ موضوعی که هم 
از نگاه امام خمینی)ره( و هم به گفته رهبر انقالب مهم ترین 
مساله جهان اسالم است، این مساله ای است که باید هم 
در جهان سیاســت پیگیری شــود، هم از جنبه نظامی و از 

طرف هنرمندان به آن پرداخته شود که از یاد ها نرود.«
او درباره این مســاله که تابلوی او چه چیزی را نشان 
می دهد هم گفت: »این نقاشی یک دیوار براق یا به قول 
یهودی ها یک دیوار ندبه را نشــان می دهــد که تعدادی 
یهودی صهیونیســت آنجا در ظاهر مشغول دعا خواندن و 
عبادت هســتند، ولی در باطن به قصد اینکه این سرزمین 
یعنی ســرزمین قدس را تصرف کنند آنجا حاضرند. در این 
تابلو نوجوانی وجود دارد که چفیه بسته و مصمم و محکم 
سنگ به دســت دارد و روبه روی صهیونیســت ها ایستاده 
است؛ این نوجوان نماد همه جوانان و نوجوانانی است که 
با وجود اینکه ۷۰ سال از غصب سرزمین شان گذشته همان 
انرژی و توان نیاکان و حتی بیشــتر از آن را از خود نشــان 

نقاشــی »پشــت دیوار ســامری« اثری از محســن 
چخماقی در حمایت از مقاومت مردم مظلوم سرزمین های 
اشغالی فلسطین، در نگاه خانه مرکز تجسمی حوزه هنری 
در معرض دید عموم قرار گرفت. این نقاشی با حضور آقای 
محسن چخماقی، خالق این اثر، آقای سیدمسعود شجاعی 
طباطبایی، مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری و جمعی 
از هنرمندان و هنردوستان رونمایی شد. چخماقی در آیین 
رونمایــی از تازه ترین اثر خود با موضوع فلســطین گفت: 
»مسأله فلســطین از کودکی دغدغه من بود و تا  امروز این 
دغدغه با من همراه است. در تمام فصول زندگی شخصی 
همواره به فلسطین به خصوص کودکان آن فکر می کردم. 
همچنین سوال هایی در مورد فلســطین در ذهن داشتم و 
دارم. یکی از این ســوال ها چرایی تاکید امام خمینی)ره( 
بر مسأله فلســطین و دغدغه مندی رهبری بر این موضوع 
است. درست است که خیلی از مشکالت و دغدغه ها هم 
در داخل کشور و هم در جهان اسالم وجود دارد، ولی نباید 

طراحی با عشق 

هشت تابلوی خط نگاری از آثار مرتضی نداف هنرمند 
آیینی طی مراسمی در خبرگزاری تسنیم رونمایی شد. این 
تابلوهای ســوخته نگاری بــا القاب امام رضــا)ع( طراحی 
شــده اســت. در این مراســم شــخصیت هایی همچون 
حجت االسالم سیدعبدالله حسینی مشاور دبیرکل مجمع 
جهانــی تقریــب مذاهب اســالمی، بهروز بنیــادی عضو 
کمیسیون سالمت مجلس شــورای اسالمی، سیدمحمد 
دستغیب رئیس انجمن های دوســتی ایران با سایر ملل و 

عرفان شرقی خواننده آیینی حضور داشتند.
سوخته نگاری از هنرهای سنتی ایران زمین که با همت  
هنرمندان معاصر احیا شده است. در سوخته نگاری از سه 
رنگ اصلی ســوخته و قهوه ای و طالیی استفاده می شود 
و طیف های مختلفی که از این ســه رنگ به وجود می آید، 

تعیین کننده زیبایی اثر خواهد بود.

حجت االسالم سیدعبدالله حسینی، مشاور دبیرکل 
مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی در مراسم رونمایی از 
این تابلوها گفت: »این تابلوها با عشق امام رضا)ع( آمیخته 
شده است و در مقایســه با ســایر آثار آقای نداف پختگی 
بیشــتری دارد. هنرمندان به نســبت ســایر افراد الهامات 
بیشــتری از جانب پروردگار دارند و به خاطر دل پاک و روح 
شــفاف از این موهبت برخوردارند. محرِم سال گذشته در 
منزل برادر استاد فرشچیان هیأت برگزار شد. زمانی که من 
می خواستم به این هیات بروم آقای نداف نیز به همراه من 
آمد و یک نی را که خودش ســاخته بود به استاد فرشچیان 
هدیه داد. زمانی که استاد فرشــچیان با آن نگاه تیزبین و 

هنرمندانه اش آثار آقای نداف را دید از آنها تمجید کرد.«
مرتضی نــداف، هنرمند آیینی ضمن دکلمه شــعری 
دربــاره امام رضا)ع( گفت: »عشــق بــه اهل بیت موجب 

سوخته نگاری با القاب امام رضا)ع(

رونمایی از یک اثر درباره مقاومت در فلسطین 

تسهیل در کار می شــود. زمانی که ما دوســتدار اهل بیت 
باشــیم ســبک زندگی مان اصالح و مشــکالت مان رفع 
می شــود، همان طور که من تاکنون کرامات بســیاری از 
آل الله دیده ام و بارها مشکالت زندگی را با حب این خاندان 
پشت سر گذاشــته ام.  نداف درباره اثری با عنوان »معین 
الضعفا« گفت: »من در خلق این اثــر کلمه »ضعیف« را 
طوری نوشــتم که در »معین« پیچیده شــده باشد. عیِن 
معین را به صورت دودستی کشیدم که ضعفا را در بر بگیرد. 

تذهیب های این تابلو را همسرم انجام داده است.
 وی درباره اثری با عنوان »الســلطان« عنوان کرد: 
»این نقش را به شــکل یک پرنده کشــیده ام کــه عبارت 
»الاله االاللــه« در آن نهفته شــده اســت. داخــل کلمه 
»ســلطان« نور اســت و بیرون آن تاریکی، یعنی نور فقط 
در اهل بیت اســت و هرچه عاری از آنها باشــد در ظلمات 
اســت. این هنرمند آیینی دربــاره خلق اثر دیگــری به نام 
»معین الضعفا« گفــت: »دور این عبارت پنجــره فوالد را 
کشــیده ام که دخیل امید و آرزوهای ما به آن اســت. وی 
درباره تابلــوی »رضا المرتضی« گفت: »ایــن عبارت را با 
سادگی تمام نقش بستم. شکل آن شبیه قلب و نشان دهنده 

محبت قلبی ما به اهل بیت است.«
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ویژه
غیرمستقیم از این عکس گرفتن ها انتقاد می کند: »پدر من تکثیر جدیدی 

همیشه برای میهمان احترام قائل است و مقید به ظاهری 
آراسته در برخورد با دیگران است. او همیشه معروف بوده 
به خوش لباســی و آراســتگی. اطمینــان دارم خود او هم 
دوست ندارد که دیگران او را در این شرایط ببینند. برای من 
جمشید مشایخی پیش از اینکه بازیگر باشد پدر است و قلبا 
از دیدن این تصاویر ناراحت هستم. نکته تلخ این عکس 
نگاه پدرم به چشم های مالقات کنندگانش است، در حالی 
که چشــم آنها به دوربین دوخته شده است. اگر دوستش 
دارید عکس را بگیرید و به یادگار برای خودتان نگه دارید. 
چه لزومی دارد آن را بازنشــر کنید.« ســام مشایخی البته 
در یک مصاحبه تکمیلی از هنرمندان خواســته است که 
عیادت از اســتاد را قطع نکننــد که ایــن عیادت ها باعث 
باالرفتن روحیه او می شــود. خالصه اینکه وقتی به دیدار 
بیمار می روید، عکاس با خودتان نبرید که با هیچ معیاری 

پذیرفتنی نیست.

بازیگران ســینما و تلویزیون ســری بزنیــد، عکس های 
زیادی از چهره ها را می بینیــد؛ همه در وضعیت  نه چندان 
مناســب اســتاد. ســلبریتی ها از همین احــوال ناخوش 
ایشان هم نگذشــته اند و برای این که خودی نشان دهند 
و از موج عقب نیفتنــد، در عکس گرفتن با اســتاد بیمار، 
کم نگذاشــته اند. آن قدر این مســاله تکرار شد که بازنشر 
این عکس یــادگاری و تصویر تکیده بازیگر پیشکســوت 
سینما روی تخت بیمارستان و نگاه پرمهر و شاید متعجب 
او به صورت مالقات کنندگان بالفاصله با انتقاد در فضای 

مجازی همراه شد. 
حتی فرزند استاد مشایخی هم در مصاحبه ای به طور 

عباس جدیدی را یادتان هست؟ برای عیادت مرحوم 
منصور پورحیدری به بیمارســتان رفته بود که یک لحظه، 
دوربین تلفن همراهش یک فالش اضافی زد تا دچار یک 
هجمه همه جانبه شــود. برای او طنزهای بسیاری ساخته 
شد، همه این کار را تقبیح می کردند که چرا وقتی قرار است 
برای عیادت بیمار به بیمارستان بروید، از این عمل که باید 
نیتی خیر در درون خود داشته باشد، این گونه استفاده ای 
منفی می شــود برای جلــب محبوبیت  یــا آن گونه که این 
روزها مرسوم است، برای گرفتن الیک و کامنت در فضای 
مجازی... همه به عباس جدیدی اعتراض کردند که وقتی 
یک بیمار در بستر بیماری است، بهتر است به شرایطی که 
می تواند به بهبودی او کمک کند، احترام گذاشت و از آن 
باالتر این که  مدیریت تصویر ذهنی را به خود افراد واگذار 
کند، یعنی بیمار به طور طبیعی از نظر ظاهری در شــرایط  
مطلوبی نیست که در یک کلمه اوضاعش ایده آل نیست، 

شاید او نخواهد مردم او را در این شرایط ببینند...
عباس جدیدی بابت آن عکس ها بسیار بیشتر از آنچه 
مستحق آن بود، شماتت شــنید اما خب این روزها عباس 
جدیدی تکثیر شده است. حضور استاد جمشید مشایخی 
در بیمارستان، باعث عیان شــدن دوباره پدیده ای مذموم 
در میان آدم های مشــهور یا آن طور که مرســوم اســت، 
سلبریتی ها در ایران شد. آنها بســیار عکس دوست دارند 
و حتی در بالین یک بیمار که به طور طبیعی باید بیشــتر از 
هر جای دیگری مواظب چینی نازک خلوت و آرامش او که 
درجهت درمان و بهبودی چیده شده، باشند اما چیزی که در 
عمل رخ داده، غیر از این است. اگر به صفحات اجتماعی 

سرباز میلیون دالری

 ســرباز هخامنشــی به کشــور بازمی گــردد. دادگاه 
عالی نیویورک در حکمی اعالم کرد نقش برجســته پارسی 
که قدمــت آن به حدود 5۰۰ ســال پیش از میالد مســیح 
بازمی گــردد باید بــه ایران عــودت داده شــود. این نقش 
برجسته بیش از 8۰ سال پیش به شکل غیرقانونی از ایران 
خارج شده است. این خبر که توسط نیویورک تایمز منتشر 
شده با اشاره به قدمت اثر نوشت: »این اثر ٢5٠٠ ساله در 
ماه اکتبر و در حالی که در یک نمایشگاه هنری در نیویورک 
به فروش گذاشته شده بود، از سوی دفتر دادستان منطقه 

منهتن نیویورک مصادره شد.«
نقش برجسته ای که امروز مسئوالن میراث فرهنگی، 
دادگاه آمریــکا و رســانه های ایرانی و خارجــی آن را به نام 
»ســرباز هخامنشــی« می نامند، اثری ارزشــمند و نفیس 
در ابعاد ۲۰ در ۲۰ ســانتی متری اســت که بخشی از صف 
طوالنی سربازان حکاکی شده در ساختمان اصلی محوطه 
تخت جمشــید را نشــان می دهد. محوطه ای باستانی که 
قدمت آن بــه دوره هخامنشــی و اولین امپراتــوری ایران 
برمی گردد و متخصصان معتقدند بین  ســال های 55۰ تا 
۳۳۰ قبــل از میالد و زمانی که پرســپولیس مــورد هجوم 

اسکندر قرار گرفته، ایجاده شده  است. 
ماجرا بــه پیش از انقــالب بازمی گردد. ســر یکی از 
محافظان تخت جمشید در دهه ۳۰ میالدی از پلکان های 

تخت جمشید سرقت و در سال ۱۹۳۶ از تهران خارج شده 
بود. این اثر در دهه ۱۹5۰ میالدی به موزه هنرهای زیبای 
مونترال اهدا شــده و از آن زمان تا سال ۲۰۱۱ در این موزه 
به نمایش گذاشته می شد؛ تا اینکه همراه با یک مجسمه 
مرمرین رومی )که هنوز پیدا نشــده( از این موزه به سرقت 
رفت. مقامات کانادایی موفق شــدند این نقش برجسته را 
در میان آثار یک مجموعه دار در ادمونتون کشف کنند اما 
از آنجا که مسئوالن موزه هنرهای زیبای مونترال هزینه این 
اثر را از شرکت بیمه  دریافت کرده بودند، به این بیمه گذار 
اجازه دادند ایــن اثر تاریخی را به جــای بازگرداندن هزینه 

یک اثر تاریخی به ایران بازمی گردد 

در نقد رفتار سلبریتی ها در زمان عیادت از استاد مشایخی 

پرداختی بیمه، نزد خود نگه دارد. »روبرت ِویس« دالل آثار 
تاریخی به همراه شریکش »سم فاگ« این نقش برجسته 

را از شرکت بیمه  خریداری کردند.
روپرت ویس، فروشنده شناخته شده آثار باستانی در 
لندن و شــریک او ســم فاگ، ابتدا ادعا کردند که در یک 
اقدام قانونی سرباز هخامنشی ایران را از شرکت بیمه موزه 
هنرهای زیبای مونترال به دســت آورده اند اما پس از ارائه 
یک جدول زمانی دقیق توسط محققان، مشخص شد که 
این قطعه از ایران به سرقت رفته و دالالن آثار باستانی نیز 
قبول کردند که اثر را برای استرداد به ایران تحویل مقامات 
قضایی آمریکا بدهنــد. نیویورک تایمز اعالم کرده اســت 
مبلغی که برای ارزش دالری سر سرباز هخامنشی جدا شده 
از دیواره تخت جمشید با ۲۰سانتی متر طول و ۲۰سانتی متر 
عرض برآورد شده است، یک میلیون و ۲۰۰هزار دالر است 
که حراجی منهتن بــا اقدام به موقع ایــران در جلوگیری از 

فروش این اثر، نتوانست آن را به حراج بگذارد.
طبق تصمیمی که دادگاه نیویورک گرفته است، این 
کتیبه باید به ایران عودت داده شــود و هنوز زمان بازگشت 
اثر به ایران اعالم نشده اســت. ابراهیم شقاقی، مدیرکل 
امور حقوقی و امالک سازمان میراث فرهنگی ضمن اعالم 
اینکه این حکم غیرقابل اعتراض اســت، در پاسخ به این 
پرســش که در وضعیت کنونی سیاسی دو کشــور ایران و 
آمریکا، چطور امکان بازگشــت این اثــر تاریخی به ایران 
وجود دارد، به خبرگزاری ایسنا گفت: »تحریم ها به مباحث 
فرهنگی- تاریخی بین کشورها ربطی ندارد، از سوی دیگر 
حکم دادگاه پشت آن اســت. همچنین رای دادگاه عالی 
برای اجــرای حکم قطعی اســت و قابلیــت تجدیدنظر در 

دیوان عالی کشور آمریکا را ندارد.«
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میدان
خداحافظی با نژادپرست ها 

مسوت اوزیل از  تیم ملی آلمان کناره گیری کرد

»زمان پیروزى یــک آلمانى ام  اما زمــان باخت یک 
مهاجر. حس می کنم کســى مــن را نمی خواهــد و تمام 
افتخاراتــى کــه از ٢٠٠٩ با این تیــم به دســت آورده ام، 
فراموش شده است.« این شاید مهمترین بخش از بیانیه 
مسوت اوزیل باشــد؛ بازیکنی که روزهای پر از جنجالش 
قبــل از جام جهانی و از همــان روزی که بــا رئیس جمهور 
ترکیه  عکس یادگاری  انداخت تا پس از شکســت در جام 
جهانی و حــذف زودهنگام تیــم ملی آلمان، فشــار روی 
این  هافبــک با اصلیت ترکیه ای بســیار زیاد بــود، آن قدر 
زیاد که آخــر کار تصمیم بــه خداحافظی  گرفت. او ســه 
نامه سرگشاده در اختیار رســانه ها گذاشت که آخرین آنها 
درباره کناره گیری اش از تیم ملی آلمان بــود و دلیل آن را 
نژادپرســتی و بی احترامی نســبت به خودش عنوان کرد. 
او  گفــت خــود و خانــواده اش ایمیل هــای نفرت انگیز و 
تماس های تلفنی تهدیدآمیز دریافت کردند و در رسانه های 

اجتماعی مورد توهین و تحقیر قرار گرفتند.
آیا این بیانیه ها یــک جدایی ابدی اســت؟ آیا او باز 
خواهد گشت ؟ اوزیل از سال ٢٠٠٩ یعنى در ٢١ سالگى به 
تیم ملی آلمان پیوست. در جام جهانى ٢٠١٠ به همراه این 
تیم سوم جهان شد و توانست جایگزینی خوب و غیر منتظره 
برای باالک باشــد. از بازیکنان موثر در قهرمانى آلمان در 
جام جهانى ٢٠١۴ به شمار می رفت و در مجموع ٩٢ بازى 
ملى، ٢٣ گل و ۴٠ پاس گل در کارنامه دارد. مسوت اوزیل 
براى طرفداران آلمان بازیکن دوست داشــتنى از نســلی 
بود که مانشافت را دوباره به اوج بازگرداندند و البته تفاوت 
زیادی با گذشته ماشینی این تیم داشتند. اوزیل مثل همه 
کســانى که زمانى افت می کننــد  اما بعــد از مدتى قوى تر 
برمی گردند، می توانست چنین شانسى داشته باشد  اما برای 

تماشای این ستاره حاال باید تنها به لیگ جزیره نگاه کرد.

  نژادپرست ها 
شــروع ماجرا از دیدار با اردوغان شــروع شد.  اوزیل 
و ایلکای گوندوغــان چند روز پیش از آغــاز جام جهانی با 
اردوغان دیدار کرده بودنــد و عکس هایی که از این دیدار 
منتشر شــده بود، واکنش های تندی را در آلمان به همراه 
داشت. حتی افرادی مانند الیور بیرهوف و اوتمار هیتسفیلد 
اعالم کردند که ایــن دو بازیکن نبایــد در رقابت های جام 

جهانی بــرای آلمان بــه میــدان بروند. اوزیــل  این حمله 
را آن قــدر آزار دهنده دانســت کــه  بیانیه طوالنــی خود را 
این گونه شروع کرد: »آنچه بیش از همه مرا  آزار داد، رفتار 
فدراســیون فوتبال آلمان و در راس آن، راینهارد گریندل 
)رئیس فدراسیون( بود. بعد از عکسم با اردوغان، یواخیم 
لوو از من خواست تعطیالت را کوتاه کنم و به برلین بیایم تا 
بیانیه ای مشترک بدهیم و ســوءتفاهم ها را برطرف کنیم. 
می خواستم به گریندل توضیح دهم  پیشینه و نیاکان من، 
دلیل دیدار با اردوغان بود، نه چیزی بیشــتر  اما  او بیشــتر  
عالقه داشت ماجرا را سیاسی و عقیده من را نادرست جلوه 
دهد. می دانســتم خبرنــگاران در مورد سیاســت صحبت 
خواهند کرد، نه فوتبال. شــاید دیدار من با اردوغان حس 

نژادپرستی برخی ها را بیدار کرد.«
مسوت اوزیل در این بیانیه مصداق هایی از این نژاد 
پرستی هم نشــان می دهد: »آیا آلمانی نیستم؟ آیا شرایط 
خاصی برای آلمانی بودن وجود دارد که من ندارم؟ دوستان 
من لوکاس پودولسکی و میرو کلوزه هرگز آلمانی-لهستانی 
خطاب نمی شــوند پس چرا مــن را آلمانی-تــرک خطاب 
می کنند؟ ماجرا به خاطر ترکیه است؟  یا دین من، برایشان 
مشکل ساز است و با اسالم مشکل دارند؟ من متولد آلمان 
هستم و در آلمان تحصیل کرده ام پس چرا مردم نمی پذیرند 
یک آلمانی هســتم؟ این افــراد از عکس من بــا اردوغان 
استفاده کردند تا فرصتی برای بروز نژادپرستی خود که قبال 
مخفیانه بود، پیدا کنند و این برای جامعه خطرناک است. 
آنها هیچ فرقی با آن هوادار آلمانی ندارند که بعد از بازی با 

سوئد به من گفت: اوزیل برو گم شو!«
انتهای بیانیه اوزیل که در واقع نامه خداحافظی است 
با حمله دوباره به فدراســیون فوتبال آلمان تمام می شود و 
اتهام نژادپرستی به این فدراسیون: »حس می کنم کسی 
من را نمی خواهد و تمام افتخاراتی که از سال ۲۰۰۹  با این 
تیم به دســت آورده ام، فراموش شده است. افراد با سابقه 
نژادپرســتی، نباید اجازه پیــدا کنند در فدراســیون فوتبال 
کشوری کار کنند که بیشترین دوملیتی در جهان را دارد. با 
ناراحتی زیاد و در نظر داشتن اتفاقات اخیر، من دیگر برای 
تیم ملی آلمان بازی نخواهم کرد. عادت داشــتم پیراهن 
تیم ملی آلمان را با افتخار و هیجان بپوشم  اما حاال چنین 
حسی ندارم. این تصمیم به شدت برای من سخت بود زیرا  

همیشه همه چیزم را برای هم تیمی ها، مربیان و مردم خوب 
آلمان می گذاشــتم  اما وقتی مقامات فدراســیون فوتبال 
آلمان چنین رفتاری می کنند و  به ریشــه من بی احترامی و 
خودخواهانه من را درگیر پروپاگاندای سیاســی می کنند، 
نمی توانــم تحمل کنــم. نژادپرســتی هرگز و هرگــز نباید 

پذیرفته شود.«
این بیانیه در حالی نوشــته شده اســت که در آلمان 
حدود ۳ میلیون نفر با ریشــه ترک زندگی می کنند. آلمان و 
ترکیه به دنبال کسب میزبانی یورو ۲۰۲۴ هستند و یوفا در 

نشست اوایل مهرماه خود یکی را انتخاب می کند.

  واکنش ها 
فدراسیون آلمان که در این بیانیه ها به عنوان متهم 
ردیف اول   آمده  اســت  در واکنش نوشــت بــه احترام این 
بازیکن پاســخ تناقضات در صحبت هایش را نخواهد داد. 
در بیانیه این فدراسیون   آمده است: »تصاویری از مالقات 
مســوت اوزیل با اردوغان رئیس جمهور ترکیه منتشر شده 
که در جامعه آلمان باعث مطرح شدن سواالتی شده است 
 اما ما از اینکه که مسوت اوزیل احساس کرده که به اندازه 
کافــی در برابر شــعارهای نژادپرســتانه محافظت نشــده 
متاســفیم  اما این اتفاق یک بار هم برای ژروم بواتنگ رخ 
داده بود. اما صــرف نظر از نتایج تیم ملــی در جام جهانی   
کاش همانند ایلکای گوندوغان، مسوت اوزیل نیز یک بار 
به ابهامات پاسخ می داد. اگر مسوت اوزیل در تیم ملی باقی 
می ماند فدراســیون فوتبال آلمان خوشحال می شد  اما او 
تصمیم دیگری گرفته است و همچنین ما از پاسخ دادن به 
بیانیه هایی که از نظر محتوا پر از تناقض بود به نشانه احترام 
 به مســوت اوزیل صرف نظر می کنیم. فدراسیون فوتبال 
آلمان به شدت با نژاد پرستی مخالف بوده و ما سال هاست 
در حال تالش برای جلوگیری از این موضوع و پیاده کردن 

یکپارچه سازی در تیم ملی بوده ا یم.«
تندترین واکنش به خداحافظــی را  ا  ما اولی هوینس 
مدیر بایرن مونیخ داشت که گفت: » خوشحالم که دوران 
حضور او در تیم ملی تمام شــد. او سال ها بود که مزخرف 
بازی می کرد. آخرین دوئلی که او در آن برنده شــده بود به 
قبل از جام جهانی ۲۰۱۴ برمی گــردد. حاال هم خودش و 
عملکرد بسیار ضعیفش را پشت آن عکس مخفی می کند. 
هیچ کس نمی گوید که او در جام جهانی چقدر مزخرف بازی 
کرد. ۳5 میلیون دنبال  کننده   کم سن و سال او در شبکه های 
اجتماعی که البته خیلی هایشــان واقعی نیستند اگر او در 
یک بازی تنها یک سانتر سالم کرده باشد می گویند اوزیل 

معرکه بازی کرده است.«
اوزیل  امــا مدافعانی هــم دارد، کاترینــا بارلی وزیر 
دادگســتری سوســیال دموکرات آلمان در تو ئیتر نوشت: 
»هشداردهنده است که یک فوتبالیست بزرگ مثل مسعود 
اوزیل احســاس می کند کشــورش دیگر نیازی به او ندارد 
و به دلیل نژادپرستی موجود در فدراســیون فوتبال آلمان 

کناره گیری می کند.«
جم اوزدمیر، سیاستمدار آلمانی که اصالتا ترک است، 
عکس اوزیل  بــا اردو غان را کاری غلــط و توضیحاتش را 
ناکافی دانست  اما اضافه کرد: »روش مدیریت فدراسیون 
فوتبال فاجعه بار بوده. گریندل تمام تاریخ همبستگی ما را 
از بین برده اســت. آیا آنها می خواهند جوان های آلمانی-
ترک طرفدار اردوغان شوند؟ فدراسیون به یک شروع تازه 

نیاز دارد.«
آنگال مرکل، صدراعظم آلمان از همه خواست تا به 
تصمیم اوزیل احترام بگذارنــد. او در همین رابطه گفت: 
»مسوت اوزیل فوتبالیست فوق العاده ای است و خدمات 
زیادی بــرای تیم ملی آلمــان انجــام داد. معتقدم اکنون 
که تصمیم به خداحافظی گرفته، همــه باید به تصمیم او 

احترام بگذاریم.«
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خدای متعال 
مطالعاتی درباره ساختار و نشانه شناسی فلسفه اسالمی 

خواندنی

کتاب »خدای متعــال؛ مطالعاتی درباره ســاختار و 
نشانه شناســی فلســفه، کالم و جهان شناسی اسالمی«، 
کوششــی اســت برای بررســی و تحلیل مفهوم خــدا نزد 
فیلسوفان و متکلمان اسالمی با اســتفاده از دیدگاه های 
مربوط به ســاختارگرایی و نشانه شناســی ریچــارد نتون، 
که از میان چهار تلقی عمــده قرآنی، تمثیلــی، عرفانی و 
نوافالطونی دربــاره ذات خدا، به جنبه ناشــناخته و مطلقا 

متعال و نوافالطونی خدا در مقام خالق توجه می کند. 
این کتاب اثری قابل توجه است که در هفت فصل به 
بررسی تاریخ  اندیشه در سنت عقالنی اسالم پیرامون مفهوم 
خدا، مساله فلسفی – عرفانی صدور و تبیین خلقت از دیدگاه 
قرآن می پردازد. اما باید در نظر داشت که این  اندیشه خود 
ســاحتی از تحقیق اســت که زمینه بررســی های بیشتر و 
دقیق تر را برای اهل فلســفه در عالم اسالمی می گشاید. 
اساســا هر تأمل فلســفی در جای خود قابل اعتناســت و 
اعتنای به آن موجب حرکت و تداوم  اندیشه می شود. این اثر 
خوانشی است از سنت عقالنی اسالمی در بافت مطالعات 
شرق شناسانه که میان نشانه شناسی و ساختارگرایی جدید با 
متون کالسیک اسالمی به ایجاد تعامل می پردازد. افزون 

بر این، اطالعات مفصل و دقیق نویســنده از ســنت های 
عقالنی موجود در دوران آغازین  و نضج فلســفه اسالمی 
در حوزه های فرهنگی پیرامونی به کمک محققان فلسفه 

خواهد  آمد. 
انتخاب متفکرانی که در این کتاب از آنها بحث شده 
به اعتراف نویسنده تعمدا گزینشی بوده، زیرا وی در پی آن 
نبوده که این کتاب پژوهشی ترا-زمانی شامل کل زمینه های 
تاریخ فلسفه اســالمی باشــد، با این حال نوعی بیگانگی 
فزاینده و »زمانی« را از پارادایم قرآنی  آشکار ساخته است. 
وام گرفتن اصطالحات نشانه شناسی با هدف شکل دادن 
به یک »نشانه« بوده اســت. این اثر همچنین فراخوانی 
اســت بر احیای کلی پژوهش درباره فلسفه اسالمی. این 
کار می توانســت و در واقع  باید در پرتو علوم انســانی مانند 
مردم شناسی، جامعه شناسی و زیررشته هایی مانند پژوهش 
درباره تاریخ تکونات گفتاری انجام شود. اما مولف بنای آن 
را بر پایه و اساسی که در »مکتب  آمریکای شمالی فلسفه 
اسالمی« استوار شده، نهادینه کرده است، همان کسانی 
که در بســیاری از پانوشــت های این کتاب بــه تحقیقات 

درخشان فراوان شان استناد گردیده است. 

سر دلبران 
کتاب قاری مشهور مصری درباره فضایل  امام علی)ع( 

به بلندای آن ردا 
رمانی درباره  امام رضا)ع( 

کتاب »سر دلبران« گزیده و ترجمه کتاب »۱۰۰ قصه از زندگی  امام علی)ع(« نوشته 
محمدصدیق منشاویـ  قاری مشهور و بزرگ مصریـ  است. نویسنده با اینکه از اهل سنت 
است، فضایل  امیرالمؤمنین)ع( را در قالب این کتاب گردآوری کرده است. در مقدمه این 
کتاب، محمد صدیق منشاوی، می   نویســد: »علی در منزل پیامبر رشد کرد و ایشان خود 
به تربیتش همت گمارد، لــذا متخّلق به اخالق پیامبر و متصف به صفاتش گشــت، دین 
را از سرچشمه گرفت و سیراب گشت، با فطرتی پاک و بی  آالیش و نفسی راضی و مرضی 
هیچ گاه به پرستش بت و سنگ و چوب آلوده نشد و راه شیطان را نپیمود. علی صورتی زیبا 
و سیرتی ملیح داشــت، نه قدبلند و نه کوتاه قامت بود، قلبی محکم و بدنی استوار و قوی، 
محاسنی پرپشت و قیافه ای بّشــاش و خوش رو از ویژگی های او بود، چشمانی نافذ و بلند 
پیشانی می نمود. علی متواضعانه لباس می پوشید و مانند فقرا ردایی کوتاه به تن می کرد. 
علی علیه السالم مناقبش بیشــمار و خصلت  هایش باشکوه، شــمایلش نیکو، فضایلش 
پســندیده، صفاتش زیبا و صاحب کرامات بود. او  امام عارفان و قدوه عامالن و پیشوای 
فصیحان و تاج بلیغان و شیر بیشه خطیبان در شهر علم و کوه حلم است. نور از او می  بارد 
و حکمت از او به سخن می   آید.  امامی است عادل که حکم نمی کند به باطل و رد نمی کند 
سائل را. بلندنظر است و بسیار ُپرتوان، شجاع شجاعان و پهلوان پهلوانان و شکننده کمر 
ستمگران است. کسی با او در دنیا در نیاویخت، اال اینکه شکست خورد و با او مبارزه نکرد، 

اال اینکه کشته شد.«

کتاب »به بلندای آن ردا« اثر ســیدعلی شجاعی از ســوی انتشارات نیستان منتشر 
شده است. »به بلندای آن ردا« در قالب یک اثر داســتانی از چند منظر درخور اعتناست و 
در زمینه ادبی مرتبط با خود می تواند معرف اتفاقی تازه به شــمار   آمده و منشأ اتفاقاتی تازه 
در خلق داستان های تاریخی و دینی باشد.  کتاب از یک اتفاق داستانی شروع می شود که 
پیش از این کمتر در منابع داستانی و تاریخی درباره آن سخنی به میان   آمده است. نویسنده 
زاویه دیدی را برای کتاب برگزیده است که قبل از این یا سابقه نداشته یا کمتر سابقه داشته 
است. بر همین اســاس، این اثر داستانی از نخستین ســطرهای خود با روایت صحبت و 
مؤانست مأمون، خلیفه عباسی و معشوقه اش آغاز می شود. معشوقه در بستر بیماری است 
و مأمون را وادار می کند درباره  اشتباهاتش از زمان آغاز والیت عهدی تا شهادت  امام رضا )ع( 
به او توضیح دهد. توجیهات مأمون در کنار سوال و جواب های معشوقه در ادامه داستان 
برای مخاطب اثر، محکمه ای را می گشاید که در آن مأمون در مقابل وجدان های بیدار به 
محاکمه کشیده می شود.  از سوی دیگر، این کتاب برای نخستین بار از زاویه دید شقی ترین 
مرد در دوران زندگی  امام رضا)ع( به شرح احوال و کرامات ایشان می پردازد و همین مساله 
روایت داستانی این کتاب را بسیار خواندنی تر از آثار مشابهی کرده که درصدد شرح زندگی 
 امام  رضا )ع( برآمده اند. می توان »به بلندای آن ردا« را یک تجربه استثنایی در خلق رمان 
دینی به شــمار آورد که خوانش آن جدای از لذت بخش بودن، به صورتی فشــرده ســیری 
تاریخی از زندگی و سیره سیاسی و اجتماعی  امام هشتم را با زاویه دیدی بدیع روایت می کند.

زندگینامه

اندیشه

زندگینامه

از نظر وی، »الگوی خالــق قرآنی« متضمن خدایی 
است که از هیچ می آفریند؛ در زمان تاریخی عمل می کند؛ 
در همین زمان مخلوقاتــش را هدایت می کند؛ و به نحوی 
غیرمستقیم می  توان به آن  شناخت پیدا کرد. وی می کوشد 
نشــان دهد که چگونه خدایی که از جمله کندی، فارابی، 
ابن ســینا، اســماعیلیان، ســهروردی و ابن عربی معرفی 
می کنند، با گذشت زمان، به طوری فزاینده از الگوی خالق 
قرآن »بیگانه« می شــود. البته وی فیلســوفان اسالمی 
متأخری را که آرای شــان با الگوی خالق قرآنی متفاوت یا 
بیگانه اســت »نامعتبر« یا »غیراسالمی« نمی داند، بلکه 

صرفا به »متفاوت بودن« آنها حکم می کند. 
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ویک 

تایماکونومیست

فرانس فوتبالتجارت فردا 
ماجرای دیدار پوتین و ترامپ به شــکل دیگری روی 
جلد هفته نامه ویک رفته اســت. ایــن هفته نامه از یکی از 
المان های فرهنگــی روس یعنی عروســک های تو در تو 
)ماتروشکا( استفاده کرده اســت. این هفته نامه به نوعی 
می خواهد به مخاطب خود القا کند که در درون ترامپ یک 

پوتین قرار دارد . تیتر ویک آشکارسازی بزرگ است.

هفته نامه اکونومیســت این هفته بــه وضعیت بد ســازمان تجــارت جهانی در 
بحران های اقتصادی و سیاســی میان چین ،  آمریکا و اروپا اشاره دارد. این هفته نامه 
این سازمان را به یک کشتی در حال غرق تشبیه کرده و   روی تیتر اصلی خود این سوال 

را طرح کرده که چگونه می توان این سازمان را نجات داد ؟

پس از بحرانی که در دیدار دونالد ترامپ و پوتین در هلســینکی به خاطر مواضع 
رئیس جمهور  آمریکا ایجاد شــد، هفته نامه تایم در یــک کار گرافیکی با تلفیق چهره 
ترامپ و پوتین این دو را در واقع در یک چهره تصویر کرده اســت؛ چیزی که ما به آن 

می گوییم یک روح در دو بدن. 

هفته نامه تجارت فردا به بررسی موضوع چاپ پول در اقتصاد 
ایران پرداخته و آن را چیدن میوه ممنوعه نامیده است. در مقدمه این 
پرونده   آمده است: »در دو ابرچالش کسری بودجه و مشکالت پیچیده 
نظام بانکی، دست درازی به منابع بانک مرکزی در شرایطی که حجم 
نقدینگی از حجم تولید ناخالص داخلی عبور کرده، هولناک ترین 

اتفاقی است که به ظهور ابرچالش تورم منجر خواهد شد.«

این روزها کیلیان  امباپه درخشــان ترین ســتاره تیم 
قهرمان جام جهانی محســوب می شــود، بازیکنی  که در 
جام جهانی با ســبک بازی و اخالق خاص خود بسیار مورد 
توجه قرار گرفت،  امباپه مصاحبه ای را با هفته نامه فرانس 
فوتبال داشته و در آن لیســت خود را برای توپ طال اعالم 

کرد که در آن نام مسی دیده نمی شود.

آمریکا 

آمریکاانگلستان

فرانسه ایران

پیشخوان
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