
اصالح طلبان هم دنبال 
دولت مقتدر هستند

گفت وگو با محمدعلی پورمختار

دوقطبی جدید در جهان
گفت وگو با جواد منصوری

ناتوی عربی
علیه تهران
مهدی مطهرنیا

ندامت در 10 پرده
مصطفی مسجدی

هفته نامه خبری،تحلیلی/ سال نهم/ شماره سیصد و  نود وچهار / 8 اردیبهشت 1397/  84 صفحه /6000 تومان

توافق درباره 
کاغذ  مکمل

صدام جدید

سوسیال لیبرال

گفت وگوی ابراهیم فیاض و محمد عطریانفر در مخالفت و موافقت با؛

پیشنهاد روحانی به رئیس 
سابق مجلس چه بود؟

مکرون و ترامپ چه بحث هایی 
درباره برجام داشتند؟

محمدبن سلمان به دنبال 
چگونه عربستانی است؟

در این شماره رویکرد اقتصادی 
دولت را به بهانه سیاست جدید 

ارزی بررسی کرده ایم

فیاض: سیاست در ایران شکست خورده است، نظامی گری می تواند سیاست را احیا 
کند / دولت آینده، دولت اقتدارگراست / ما در ایران دموکراسی منفی داریم / کشور ما 

نیاز به نوسازی دارد / عطریانفر: احیای سیاست حول نظامی گری غیرممکن است / 
دوران ریاست جمهوری هاشمی دوران رئیس جمهور مقتدر بود

ناطق نوری 
دبیر شورای امنیت ملی

تر ک اصالحات

حذف محسن توسط 
نئو مشارکتی ها 

کرباسچی به تندی علیه 
اتحاد ملت مصاحبه کرد

مخالفت با هاشمی پسر 
خاطره دشمنی اصالح طلبان 

با هاشمی پدر را زنده کرد









در راستای افزایش رضایت مشــتریان و کیفیت ارائه خدمات، شــرکت ارتباطات سیار 
)همــراه اول( تصمیم به ارتقای ســامانه های بــزرگ خدمات مشــتریان و مدیریت یکپارچه 
صورتحساب گرفته و خوشبختانه توانست این پروژه ملی و عظیم را با مشارکت بیش از 6 شرکت 
داخلی و یک شرکت معتبر خارجی به سرانجام برساند. در این پروژه بیش از 700 نفر نیروهای 
متخصص و خبره داخلی و خارجی در دو بازه در مجموع سه ساله مشغول کار بودند که اکثر این 
افراد از متخصصان ایرانی می باشند. باتوجه به اندازه بسیار بزرگ این پروژه، آن را می توان از 
بزرگ ترین پروژه های نرم افزاری اجرا شــده در کشور دانست که مدیران و متخصصان شاغل 
در همراه اول توانستند ابعاد گسترده عملیاتی این پروژه را مدیریت کرده و با استفاده از دانش 

مدیریتی و فنی خود بر چالش ها و ریسک های متعدد پیش رو فائق بیایند.
تا پیش از این سیستم صدور و دریافت صورتحساب مشترکان دائمی  همراه اول به صورت 
آفالین بوده و قدری تأخیر داشت، یعنی ممکن بود هنگامی  که شما درخواست صورتحساب 
می دادید که چقدر از مقدار بســته تان باقی مانده، با لحظاتی تاخیر دریافت می کردید. با این 
سیستم کامال آنالین می شود و این موضوع می تواند به مشترکان در مدیریت هزینه هایشان 
کمک کند. این سیســتم برای مشــترکان اعتباری از قبل هم آنالین بوده و اکنون دو سیستم 

یکپارچه می شوند.
محاسبه صورتحساب مشترکان آنالین می شود

در همین راستا شاهین آرپناهی )مدیرکل ارتباطات همراه اول( با ارائه توضیحاتی درباره 
این به روزرسانی اظهار کرد: »این به روزرســانی در زیرساخت های فناوری اطالعات ما اتفاق 
افتاد و یکی از بزرگترین پروژه های نرم افزاری است که تا امروز در این حجم در کشور انجام شده 
است. این پروژه مزایای زیادی دارد و برای مشترکین امتیازات زیادی را به همراه می آورد، از 
جمله اینکه امکان تعریف بسته های بیشتری را به همراه اول خواهد داد و باعث یکپارچه سازی 
 و ارتقای سیســتم های خدمات مشــتریان و موضوعات مربوط با صورتحســاب مشــتریان 

می شود.«
وی با اشاره به تغییرات ایجادشده پس از این به روزرسانی بیان کرد: »از امتیازاتی که با 
سیستم جدید ایجاد شد این است که سیستم بیلینگ یا صورتحساب مشترکان دائمی  کامال 
برخط می شود.«  مدیرکل ارتباطات همراه اول در ادامه خاطرنشان کرد: »امروز ما درباره یک 
پروژه فنی صحبت می کنیم اما با این تغییر و ارتقای سیستم می توان امیدوار بود که در تعریف 
بســته های جدید انعطاف و گستردگی بیشــتری داشته باشیم و دســت ما برای ارائه خدمات 

متنوع تر و طیف وسیع تری از خدمات به مشتریان بازتر شود و امکان اینکه بتوانیم بسته های 
متنوع تری را تعریف کنیم و با سرعت و گستردگی بیشتری این کار را انجام دهیم، فراهم شود.«

آرپناهی افزود: »تالش جدی کردیم اختالل جدی در سرویس های پایه پیش نیاید.
وی با بیان اینکه 700 نفر از متخصصان بیش از یک ســال اســت روی ایــن پروژه کار 
می کنند، افــزود: »مقدمات این پروژه به صورت رســمی از ابتدای اردیبهشــت آغاز شــد. با 
به روز شدن سیستم های همراه اول با ارائه سرویس بهتر، وسیع تر، منعطف تر و باکیفیت باالتر 
رضایت بیشتری را جلب می شود. از مشترکان همراه اول به خاطر صبوری و همکاری شان برای 

تغییر بزرگی که در همراه اول اتفاق  افتاد، تشکر می کنیم.«
دستاوردهای ارتقای سامانه های همراه اول

اجرای موفقیت آمیز این پروژه ملی دستاوردهای متعددی را در حوزه های مختلف به همراه 
خواهد داشت که از جمله دستاوردهای کالن آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

   افزایش تنوع ارائه محصوالت و خدمات به مشتریان
   افزایش کیفیت محصوالت و خدمات ارائه شده

   محاسبه آنالین صورتحساب و ارائه گزارشات وضعیتی آنی به مشتریان دائمی
   به کارگیری دانش روز دنیا در زمینه پلتفرم های باز و انتقال آن به متخصصان ایرانی

)ESB( استانداردسازی ساختار فناوری اطالعات بر مبنای فناوری گذرگاه خدمات   
   امکان ارائه واسط های استاندارد)API(  به کسب وکارهای جانبی برای اتصال سکوهای 

)پلتفرم( جانبی با هدف توسعه خدمات و اقتصاد دیجیتال کشور
این دســتاوردها منجر به آن خواهد شــد که همراه اول بتواند به اهداف کالن خود در 

راستای موارد زیر دست یابد:
   افزایش رضایت مشــتریان با ارائه ســرویس های متنوع و باکیفیــت در عین حال کاهش 

هزینه ها
   کاهش هزینه های عملیاتی و فنی

   توسعه دانش روز دنیا در ایران و بومی سازی آن
   حمایت از شرکت های ایرانی در راستای توسعه روزافزون صنعت تلکام در ایران

همراه اول ضمن تشکر از صبوری مشترکین و همراهان همیشگی خود اظهار امیدواری 
کرده با ارتقای انجام شده خدمات متنوع تر و طرح های منعطف تری را به مشترکین خود ارائه 

کند.

به روزرسانی همراه اول
سامانه جامع خدمات مشتریان همراه اول ارتقا  یافت
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هفته نامه سیاسی، فرهنگی با رویکرد خبری، تحلیلی

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

ضلع دوم
مسابقه اعراب
نسخه »مایک«
یا همه یا هیچ
ندامت در10پرده

ضلع اول
حذف محسن توسط نئو مشارکتی ها
ناطق نوری؛ دبیر شورای امنیت ملی
تَرَک اصالحات
آزادی معاون اول

سیاست
؟؟؟؟
رئیس جمهور نظامی
اصالح طلبان هم دنبال دولت مقتدر هستند
باید از ظرفیت نظامیان استفاده کنیم

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

و هوشیار و بر سیاق مان استوار بمانیم.

تحریریه:
دبیر تحریریه:  مصطفی صادقی

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

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

فرهنگ: امیر خوش صحبتان )دبیر(
بازار: محمد شکراللهی )دبیر(

مشاور هنری:  نیما ملک نیازی  

را به ضیافت، شــماها در ماه مبارک مهمان خدا هســتید؛ ابعاد معنوی ضیافت الّله 
مهماندار خداســت و مخلوق مهمان او اســت. البته این 
ضیافت نسبت به اولیاء ُکّمل الهی به آن نحوی نیست که 
ما تخیل کنیم، یا دست ما به او برسد. ما باید حساب کنیم 
ببینیم که این ضیافت چی بوده اســت و ما چقدر راه یافتیم 
به این ضیافت. در عین حالی کــه همۀ عالم تحت رحمت 
الهی است و هر چه هست رحمت اوست و رحمت او به هر 
چیز واسع است، لکن باب ضیافت، یک باب دیگر است، 

دعوت به ضیافت یک مسئلۀ دیگری است.
این ضیافت، همه اش ترک اســت؛ ترک شهوات از 
قبیل خوردنیها، نوشــیدنیها و جهات دیگری که شــهوات 
انســان اقتضا می کند. خداوند دعوت کرده اســت ما را به 
اینکه شما باید وارد بشوید در این میهمانخانه و این ضیافت 

قباًل من باید از ملت ایران، بعد از اینکه 
تبریک عید را عرض می کنم، تشکر کنم که در 
صحنه ها خصوصًا، در صحنۀ انتخابات خوب 
حاضر شدند و در عین حالی که همۀ دستها در 
این بود که این انتخابات به طور شایسته و آرام 
عمل نشود، بحمدالّله  عمل شد و خداوند عید 

مبارک را بر همه مبارک کند.
چیزی که مــن می خواهم عرض کنم، 
راجع به یک فقره از این خطبه ای اســت که 
رســول اکرم در ماه رمضان فرموده اند. یک 
جملــه از او این اســت که خداوند شــماها را 
مهمان کرده اســت، دعوت کرده است شما 



38
- 4

3
44

-5
7

58
-6

3

شماره پیامک: 3000411711

عکس جلد: عدنان جعفری
اصالح طلبان هم دنبال 

دولت مقتدر هستند
گفت وگو با محمدعلی پورمختار

دوقطبی جدید در جهان
گفت وگو با جواد منصوری

ناتوی عربی
علیه تهران
مهدی مطهرنیا

ندامت در 10 پرده
مصطفی مسجدی

هفته نامه خبری،تحلیلی/ سال نهم/ شماره سیصد و  نود وچهار / 8 اردیبهشت 1397/  84 صفحه /6000 تومان

توافق درباره 
کاغذ  مکمل

صدام جدید

سوسیال لیبرال

گفت وگوی ابراهیم فیاض و محمد عطریانفر در مخالفت و موافقت با؛

پیشنهاد روحانی به رئیس 
سابق مجلس چه بود؟

مکرون و ترامپ چه بحث هایی 
درباره برجام داشتند؟

محمدبن سلمان به دنبال 
چگونه عربستانی است؟

در این شماره رویکرد اقتصادی 
دولت را به بهانه سیاست جدید 

ارزی بررسی کرده ایم

فیاض: سیاست در ایران شکست خورده است، نظامی گری می تواند سیاست را احیا 
کند / دولت آینده، دولت اقتدارگراست / ما در ایران دموکراسی منفی داریم / کشور ما 

نیاز به نوسازی دارد / عطریانفر: احیای سیاست حول نظامی گری غیرممکن است / 
دوران ریاست جمهوری هاشمی دوران رئیس جمهور مقتدر بود

ناطق نوری 
دبیر شورای امنیت ملی

تر ک اصالحات

حذف محسن توسط 
نئو مشارکتی ها 

کرباسچی به تندی علیه 
اتحاد ملت مصاحبه کرد

مخالفت با هاشمی پسر 
خاطره دشمنی اصالح طلبان 

با هاشمی پدر را زنده کرد

طراح جلد: مصطفی مرادی

بین الملل
صدام جدید

معامله دولت با وهابیت
قطر در دوراهی

ناتوی عربی علیه تهران

اقتصاد
سوسیال لیبرال

شبیه ونزوئال می شویم
ارز گران می شود

چالش بازار غیر رسمی

سیاست خارجی
از 1+5 تا 3+1

دوقطبی جدید در جهان
شرط حفظ برجام چیست؟

صف آرایی برجامی  پکن و مسکو در برابر غرب

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

پردازش تصاویر: هومن سلیمیان 
عکس:  عدنان جعفری و محمد برنو

ویرایش: ژیال شاکری - امیر عزیزی، نرگس حاجیلو و فاطمه پورمهر
حروفچینی:  وجیهه قاسمی - علی حشمتی

مدیر مالی: محمدرضا پالیزدار 
سازمان آگهی ها: محمد شکراللهی  

بازرگانی و بازاریابی: محمدعلی آجورلو
امور اداری: علیرضا اسدالهی- علی اکبر پیمانی 

انفورماتیک: شهرام زحمتی  
ناظر چاپ: بابک اسکندرنیا

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

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

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

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

پالک 19
 تلفن : 88198207

هم جز ترک، چیزی نیست؛ ترک هواها، ترک خودیها، ترک 
منیها، منیتها. اینها همه در این میهمانخانه است و ما باید 
حساب کنیم ببینیم که آیا وارد شدیم در این میهمانخانه یا 
اصاًل، وارد نشدیم، راهمان دادند به این ضیافتخانه یا نه، 
استفاده کردیم از این ضیافت الهی یا نه. البته حساب امثال 
من با کرام الکاتبین اســت. اما من به شــما آقایان و به هر 
کس که این کلمات می رسد و خصوصًا، طبقۀ جوان عرض 
می کنم که آیا در این مهمانخانه رفتید؟ استفاده کردید؟ از 
شهوات خصوصًا شهوات معنوی چشم پوشیدید؟ یا اینکه 

مثل من هستید؟
جوانها متوجه باشند که در جوانی می شود اصالح کند 
انسان خودش را. هر مقداری انسان سنش زیادتر می شود، 
اقبالش به دنیا بیشتر می شود. جوانها نزدیکترند به ملکوت. 

پیرها هر چه می گذرد، هر چه بر عمرشان می گذرد، 
هی اضافه می شــود یک چیزهایی که آنها را از خدا 

دور می کند.
 شــماها در فکر باشــید که اگر از این ضیافت 
درســت بیرون آمدید آن وقت عیــد دارید. عید مال 
کسی است که در این ضیافت راه یافته باشد استفاده 
کرده باشد از این ضیافت. همان طوری که شهوات 
ظاهری را بایــد ترک بکنــد، از شــهوات باطنی که 
باالترین ســد راه اســت برای انســان، باید از اینها 

جلوگیری کند. 
تمام این مفاسدی که در عالم حاصل می شود، 
برای این است که در این ضیافت وارد نشده اند یا اگر 

وارد شده اند استفاده نکرده اند. 



حذف محسن توسط نئو مشارکتی ها 
مخالفت با هاشمی پسر، خاطره دشمنی اصالح طلبان با هاشمی پدر را زنده کرد

ضلع اول
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ناطق نوری؛ دبیر شورای امنیت ملی
پیشنهاد روحانی به رئیس سابق مجلس چه بود؟

َترَک اصالحات
کرباسچی به تندی علیه اتحاد ملت مصاحبه کرد
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حذفمحسنتوسطنئومشارکتیها
مخالفتباهاشمیپسر،خاطرهدشمنیاصالحطلبانباهاشمیپدررازندهکرد

مرتضوی حکم را پاره کرد، چون من قشنگ صدایش را 
شنیدم. بعد }مأمور دستگیری{ گفت: »برای من حکم 
پاره می کنی؟!«. این را که گفت، صدای یک خانمی  را 
شنیدم که گفت: »آقا تو رو خدا نبریدش«. این خانم 
این چنــد روز را در خانه بود، امــا صدایش درنمی آمد. 
این خانم چند روز توی خانه بود، چون کســی از صبح 

نرفت توی خانه.

روایت هفته

محسن هاشمی در یک قدمی  رسیدن به شهرداری 
تهران با دخالت های خارج از شورا نتوانست به این پست 
برســد. خبرنگار مثلث مطلع شده اســت که رئیس دولت 
اصالحات تالش فراوانی کرد که محســن هاشمی نتواند 
شــهردار تهران شــود. این در حالی بود کــه کارگزاران و 
بخشــی از بدنه اصالح طلبان به همراه برخــی نیروهای 
موجود در شــهرداری از رسیدن محسن هاشــمی به این 
پســت حمایت می کردند. نکته جالب هم اینجاســت که 
محسن هاشمی در یک اظهارنظر مهم گفته بوده اسحاق 
جهانگیری از او برای رسیدن به شهرداری تهران حمایت 
می کند. او گفته بــود: »یکی از موافقــان حضور بنده در 
شهرداری تهران بعد از استعفای آقای نجفی، معاون اول 
رئیس جمهور هســتند که چند بار هم با بنده صحبت کرده 
و هم در جلسه ســران اعتدال و اصالحات نیز این مساله 

شنیدند. محمدعلی نجفی برای آنچه تجدید دیدار خواند 
به شهرداری رفت و در جمع همکاران سابق حمایت خود را 
از شهردار شدن مکارم حسینی سرپرست فعلی شهرداری 
اعالم کرد. مکارم حسینی در این روز بیکار نبود و به دیدار 
خاتمی رفت و ضمن ارائه یک گزارش از وضعیت شهرداری 

تالش کرد تا نظر مساعد وی به خود را جلب کند.
به نظر می رسد که محمد خاتمی وارد جدالی سنگین 
با طیف راســت جناح شــده باشــد، جدالی که احتماال به 

شکافی بزرگ در این جناح تبدیل خواهد شد.

   البی های آقای ظریف
محمدجواد ظریــف هرچه قدر کــه در این ماه های 
اخیر ساکت بوده حاال فعال تر از همیشه در حال سخنرانی 
و البی است. برجام در خطر است و گویا  ترامپ به توافقی 

کرد. این گزارش نحوه بازداشــت آقای قاضــی را روایت 
می کرد. شرق نوشــته بود: »محل دستگیری در سرخرود 
در نزدیکی فریدونکنار بوده اســت. محل اختفای ســعید 
مرتضوی در خانــه ای در کنار یک مغازه لبــاس زنانه بوده 
که برای دو ماه اجاره شــده بود. به روایت ســاکن محلی، 
آقای مرتضوی در زمان دستگیری تغییر چهره داده بود و 
ریش و سبیل نداشته؛ او همچنین عینک خود را برداشته 
بود. ماموران چند روز این خانه را تحت نظر داشتند و در روز 
دستگیری وقتی با در زدن به جایی نمی رسند صدا می زنند: 
»آقا سعید )مرتضوی( در را باز کن؛ ما حکم داریم.« آقای 
مرتضوی حکم را پاره کرد. دادستان سابق تهران مقاومت 
می کرد و سعی داشــت با کســانی تماس بگیرد که او را با 

دستبند بردند.«
یک شاهد دیگر هم گفته است: »پنج شب پیش بود 
که همسایه ما به شــوهرم زنگ زد که من خانه ام را به یک 
نفر، دو ماهه اجاره داده ام. گفت یک آقا هســت که پدر و 
مادرش هم همراهش هستند. خانواده هستند. گفت که 
اینها خیلی به حجاب اهمیت می دهند و چون حیاط خانه 
ما به خانه آنها دید دارد، این دیوار ]اشاره به دیوار بین خانه 
خودشان و خانه ای که مرتضوی در آن بوده[ را می خواهند 

سایه روشن کنند.

را مطرح کرده اســت. بنده نیز به ایشان به صراحت گفتم 
که اگر با دوستان شــورا به این تصمیم برســیم تنها توقع 
و انتظارم حمایت کامل دولت و دیگر دســتگاه های موثر 
نظام از شهرداری برای حل معضالت بزرگ شهر است و در 
هیچ گونه استفاده تبلیغاتی و سیاسی از این مسئولیت ورود 

نمی کنم چه رسد به نامزدی ریاست جمهوری.«
بر اســاس برخی اخبار بــا افزایــش نارضایتی های 
عمومی از عملکرد محمدعلی نجفی شــهردار مســتعفی 
تهران حزب کارگزاران موافقت خود را با استعفای وی اعالم 
کرده بود. اتحاد ملتی ها که به پشتوانه سیدمحمدخاتمی 
دســت برتر را داشــتند مخالف اســتعفا بودند و خبرسازی 
گسترده ای هم در این باره کردند. در نهایت با باالگرفتن 
دعوای دو طیف جلســه ای در خانه عبدالله نوری تشکیل 
شد که خروجی آن موافقت اتحادملی با کناره گیری نجفی 
به شرط عدم خروج محسن هاشمی از شورای شهر بود. در 
واقع اتحاد ملی تنها در صورتی پذیرفت که نجفی اســتعفا 

دهد که کارگزارانی ها محسن هاشمی را کاندید نکنند.
روز دوشــنبه هفته گذشــته نیز البی های بســیاری 
صورت پذیرفت. برخی اعضای شورای شهر به دیدن عارف 
رفتند و توصیه هایی برای علنی نکــردن اختالفات از وی 

با اروپایی ها رســیده اســت تا الحاقیه ای بــه این توافق 
اضافه کند. 

محمدجواد ظریف در آخریــن اظهارنظرش در این 
مورد به آسوشــیتدپرس گفته اســت: »در صورت خروج 
آمریکا، ایــران نیز احتماال از این توافق خارج می شــود، 
در صورتی که آمریــکا توافق را کنار بگــذارد، ایران دیگر 
به تعهدات بین المللــی خود ذیل برجام عمــل نمی کند و 
این امر به ما اجازه می دهد تا غنی ســازی خــود را فراتر از 
محدودیت های توافق هسته ای از سر بگیریم. هر اقدامی 
 از سوی رئیس جمهور آمریکا برای بازگرداندن تحریم هایی 
که با اجرای برجام لغو شده اند، منجر به نابودی این توافق 
خواهد شد. اگر آمریکا از توافق هسته ای خارج شود یکی 
از پیامدهای فوری آن، این است که ایران احتماال تالفی 
خواهد کرد و از توافــق خارج خواهد شــد. در واقع دیگر 

توافقی وجود ندارد که ایران در آن باقی بماند.«

   ظاهر جدید آقای قاضی
ماجرای بازداشت سعید مرتضوی هفته گذشته یکی 
از مهم ترین سوژه های خبری رســانه ها بود. نکته اما این 
بود که روزنامه شرق گزارشــی میدانی از این ماجرا منتشر 

شوهرم نخواست که بگذارد؛ چون دیوار ما مشترک 
است؛ اما چون همسایه ما بود، من گفتم اشکالی ندارد؛ 
چون ما هیچ بدی ای از او ندیده بودیم.... گفتم اشکالی 
ندارد، همســایه اســت و بگذار سایه روشــن بزند. بعد که 
دو شب شد ]گذشت[، من به شــوهرم گفتم اصال از این 
خانه صدای زن نمی شــنوم. رفت و آمدشان هم همه اش 
از ساعت دو شــب به بعد است. حرف وسروصدایشان هم 
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همه اش ساعت دو و سه شــب به بعد است. من احساس 
کردم دو نفر بودنــد ولی می آمدند و می رفتنــد. بعد من به 
شــوخی به دخترم گفتم چنــد روز دیگر از ایــن خانه یک 
صدایی می آیــد که »کشــف بزرگ ترین مــواد منفجره« 
)خنده(... به  خدا... چون خودم یک حس بدی داشتم. 
دخترم گفت نه مامــان، این چه حرفیه. پریشــب بود که 
به شــوهرم گفتم من توی ایــن  خانه اصــال هیچ  صدای 
تلویزیون ایرانی نمی شنوم. فقط دارند اخبار بیگانه گوش 
می دهند. چون یک دیوار بیشــتر بین ما نیســت. فارسی 
ولی خارجی. مــن گفتم فقــط از این خانه صــدای اخبار 
بیگانه می شنوم، اینها چطور حزب اللهی اند که فقط اخبار 
بیگانه گوش می دهند؟! شــوهرم هــم تعجب کرد، گفت 
واقعا! من هیچ صدای تلویزیون ایران یــا برنامه دیگری 
نمی شــنیدم، چون صدای تلویزیون ما هم اگر بلند باشد 
آنها می شــنوند. پریروز که من مغازه بودم دیدم همین آقا 
)مرتضوی( با یک هیوندای سفید آمد اینجا ایستاد. حکم 
را پاره کرد، چون من قشنگ صدایش را شنیدم. بعد }مأمور 
دستگیری{ گفت: »برای من حکم پاره می کنی؟!«. این 
را که گفت، صدای یک خانمی  را شنیدم که گفت: »آقا تو 
رو خدا نبریدش«. این خانم این چند روز را در خانه بود، اما 
صدایش درنمی آمد. این خانم چند روز توی خانه بود، چون 

کسی از صبح نرفت توی خانه. گفت: »تو رو خدا نبریدش« 
که دیگــه دســت  وپایش را گرفتنــد و بردنــش. فکر کنم 
دستش را زنجیر کردند و بردنش. خیلی سروصدا می کرد، 
ولی چنددقیقه ای هم ســاکت شــد. من احســاس کردم 
که مثال می گوید می خواهم به کســی زنگ بزنم یا اینکه 
داشــت زنگ می زد، ولی کســی جوابش را نمی داد. سه، 
چهاردقیقه ای همه ساکت بودند داخل خانه. حاال منتظر 
کسی بودند یا داشتند به کسی زنگ می زدند، نمی دانم.«

   سخنرانی جنجالی
ســخنان حســن روحانی در روز رژه نیروهای مسلح 
واکنش های زیادی به همراه داشت. در اقدامی  قابل توجه 
فرمانده کل ارتش در سخنانی گفت: »اگر از بنده بپرسند 
که چه جایگاهی را می خواهم، دوســت دارم که جانشین 
سازمان بسیج باشــم و اگر یک روزی از ســمتم در ارتش 
مرخص شــوم، با افتخار در پایگاه بســیج محلــی انجام 
وظیفه می کنم. حضور ما در بسیج با هدف تودهنی زدن به 
دشمنان نظام است چراکه دشمن فکر می کند که می تواند 
بین ارتش و ســپاه تفرقه ایجاد کند و حضــور بنده در این 
مراسم، حضوری نمادین اســت برای کسانی که با حرف 

خود مسیری همانند مسیر دشــمنان انتخاب می کنند. از 
روز اولی که سپاه پاسداران تاسیس شد، ما شنونده مواضع 
خصمانه درباره سپاه بودیم، البته آنچه که خصمانه بوده و 
از زبان دشمنان می آید کامال بدیهی است. سپاه پاسداران 
از اول انقالب در خط مقدم مقابله با ضدانقالب بوده است، 
از اول انقالب هرجا که مســئوالن در مســئولیت خود به 
مشکل خورده اند از پتانسیل بسیج کمک گرفته و کارها را 

حل وفصل کرده اند. 
اما دیدگاه های داخلی اشتباها از آنجا نشات می گیرد 

که یک عده، سپاه را با دیگر نیروهای مسلح رسمی کشور 
مقایســه می کنند. کامال صحیح اســت که بزرگ پاسدار 
این نظــام مقام معظــم رهبری هســتند ولی نهــادی که 
پاســداری نظام را بر عهده داشته و دارد ســپاه پاسداران 
انقالب اســالمی بود. ســپاه پاســداران متولی پاسداری 
از این ویژگی های نظام اســالمی اســت و اگر قرار باشد 
که هجمه های دشمن از یک ســو و عافیت طلبی عده ای 
در داخل از ســوی دیگر مخل حرکت سپاه شود و به طرق 
مختلف از جمله ایجاد بحران اقتصادی و فشــارآوردن به 
زندگی مردم نظام اســالمی را تضعیف کنند، ما اجازه این 
اقدامات شوم را به دشمنان نمی دهیم. همه ما باید بدانیم 
که اگر ســپاه نبود انقالب نبود و ارتش قهرمان نیز به این 
پیمان خود استوار است که دست از دســت سپاه برندارد 
تا زمانی که رژیم منحوس صهیونیســتی از صحنه روزگار 

محو شود.«
بعد از این اظهارات، فرمانده کل ســپاه پاســداران 
انقالب اســالمی به همراه جمعی از فرماندهان عالیرتبه 
سپاه ظهر با حضور در ســتاد فرماندهی کل ارتش با امیر 
سرلشــکر ســیدعبدالرحیم موســوی، فرمانده کل ارتش 

جمهوری اسالمی ایران دیدار و گفت وگو کرد.

اما در تحولی بســیار مهم فرمانــده کل قوا نیز هفته 
گذشــته با تجلیل از مواضع انقالبی و وحدت آفرین امیر 
سرلشکر موســوی، فرمانده کل ارتش، فرمودند: »آقای 
سرلشکر موســوی در عین دلبستگی ســازمانی و پایبندی 
عاطفی بــه ارتش که حفــظ و تاکیــد بر آن الزم اســت، 
ســخنان بســیار خوبی درخصوص اتحاد نیروهای مسلح 
بیان کردند که این سخنان نشــان دهنده عقل مدیریتی و 
صفای باطنی است و ارتش را در چشم مردم بیش ازپیش 

ارزشمند می کند.«

حمیدرضا مقدم فر نیز در واکنشی به این ماجرا گفت: 
»عده ای بعضا بــرای آنکه حقــد و کینه خــود علیه اصل 
انقالب اســالمی و اصل امنیت در ایران را پنهان کنند، از 
ارتش تمجید و در همان حین از سپاه انتقاد می کنند. آنها 
قصد دارند چنین وانمــود کنند که آنها با نیــروی نظامی و 
امنیت در ایران مشکلی ندارند و اگر سپاه هم مانند ارتش 

بود با آن مخالفتی نمی کردند. 
در این تصور و عملیــات روانی اوال یک »ریاکاری« 
بــزرگ و ثانیــا چنــد »حماقــت« و در حالت خوشــبینانه 
»جهالت« نهفته اســت. بعضــی از اینها در گذشــته در 
مجلس شورای اسالمی ســخنانی علیه ارتش و ارتشیان 
به زبان می آورند که با اعتراض شــدید شهید بزرگوار دکتر 
چمران مواجه می شــوند. در این جلسه تاکید می کنند که 
حقوق بازنشســتگی برخی ارتشــی ها را قطع کنیم، فالن 
تعداد را اخراج کنیــم و باالتر اینکه برخی ارتشــی ها را در 
نمازجمعه ها اعدام کنیم تا عبرت سایرین شوند. از چنین 
موضع افراطــی علیه ارتش بــه تمجید ارتــش آن هم به 
نیت طعنه به نهادهای دیگر می رســند،  البته امیدواریم با 
قصد طعنه و منظور ســوئی نبوده و برداشــت جامعه غلط 

بوده باشد.«

بر اساس برخی اخبار با افزایش نارضایتی های عمومی از عملکرد محمدعلی نجفی شهردار مستعفی تهران 
حزب کارگزاران موافقت خود را با اســتعفای وی اعالم کرده بود. اتحاد ملتی ها که به پشتوانه سیدمحمدخاتمی 
دست برتر را داشتند مخالف استعفا بودند و خبرسازی گسترده ای هم در این باره کردند. در نهایت با باالگرفتن 
دعوای دو طیف جلسه ای در خانه عبدالله نوری تشکیل شد که خروجی آن موافقت اتحادملی با کناره گیری نجفی 
به شرط عدم خروج محسن هاشمی از شورای شــهر بود. در واقع اتحاد ملی تنها در صورتی پذیرفت که نجفی 

استعفا دهد که کارگزارانی ها محسن هاشمی را کاندید نکنند.
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واکنش به ریزش رای

نگاه عجیب 

علیه محمود

شنود

حسن روحانی این هفته چند موضع پرحاشیه داشته است. او که همچنان با واکنش های مختلف در مورد سخنانش در روز رژه نیروهای مسلح مواجه است، در 
اظهارنظری جالب به ماجرای انتقادهای شدید حامیانش به او در مورد عدم عمل به وعده هایش واکنش نشان داده است؛ » برخی می گویند فالنی در زمان انتخابات 
وعده داد، حاال چه شده است، والله بالله این طور نیست. من البته حافظه ام خیلی قوی نیست اما آن قدر هم حافظه ضعیفی ندارم که قول های پارسال را فراموش 
کرده باشم. ما باید از مشکالت عبور کنیم، گاهی راحت تر توانستیم این کار را انجام دهیم و گاهی هم عبور از مشکالت سخت تر بوده است، البته می دانم که اگر به 
مردم نگویم که قول هایم را پیگیری می کنم بار سنگینی بر دوشم قرار می گیرد ولی این را هم در نظر دارم که اگر مدام به مردم درباره وعده هایم بگویم و مشکالتی 
که بر سر راه تحقق آن وجود دارد، موضوع حل نمی شود. امروز هم بر همان مبنا حرکت می کنیم و قدم های خوبی برداشته ایم و اگر کسی می گوید که فالنی به مردم 
قول و وعده داد برای اینکه رای جمع کند اما حاال دیگر به رای ما احتیاج ندارد، وعده هایش را پیگیری نمی کند، می گویم که والله به دنبال رای گرفتن از مردم نبودم. 

وعده هایم را پیگیری می کنم و در این مسیر از یاری مردم نیز مدد می طلبم.«

وزیر امور خارجه که هفته گذشته در آمریکا به سر می برد، چند مصاحبه و سخنرانی مهم داشــته که با بازخوردهای زیادی مواجه شده است. محور اکثر این 
اظهارات برجام بوده است. اما در میانه این اظهارات او سخنان عجیبی هم در مورد وضعیت منطقه داشته که با واکنش هایی در ایران مواجه شده است.

»من درباره منطقه خودمان صحبت می کنم. ما باید اول به کمبود مذاکره رسیدگی کنیم. ما بارها در خفا و پنهان درخواست مذاکره منطقه ای داده ایم. نه ایران و 
نه عربستان سعودی نمی توانند هژمون منطقه ما باشند. این یک واقعیت است و باید آن را بپذیریم. هرقدر هم که ناراحت کننده باشد، اما هیچ یک از ما نمی توانیم 

هژمون جدید منطقه باشیم.«
وی ادامه داد:» اگر بخواهیم این حرف را در قالبی زیبا قرار دهیم، می توانیم بگوییم که باید به دنبال منطقه ای قدرتمند باشیم، نه دنبال قدرتمندترین بودن در 

این منطقه. ما برای مستثناکردن یکدیگر و تبدیل شدن به قدرتمندترین در منطقه، منطقه را نابود کرده ایم. باید این روند را متوقف کنیم.«
این سخنان ظریف با واکنش تند روزنامه کیهان مواجه شده است. کیهان در تیتر نخســت خود در این باره خطاب به ظریف نوشت: »آقای ظریف دیپلمات 

باشید انقالبی پیشکش!«

حمیدرضا  ترقی این هفته با انجام یک مصاحبه به سوژه رســانه های مختلف تبدیل شد. برخی رســانه ها از قول او نقل کرده بودند که جلسات دفتر 
رئیس جمهور سابق شنود می شود. او در واکنش به جنجال بر سر مصاحبه اش گفته است: »حرف هایی که در جلسات خصوصی زده می شود، نشان می دهد 
هنوز امثال آقای خاتمی از مواضعشان عدول نکرده اند. گفت وشنود نکنید؛ نگفته که فقط مواضع علنی افراد مالک است. »شنود« را مطرح نکرده ام و 
روزنامه ها و خبرگزاری های اصالح طلبان شنود را مطرح کرده اند. آنجا گفتم مطالبی که آقای خاتمی در جلسات خصوصی مطرح می کنند به اطالع مسئوالن 
نظام می رسد و این طور نیســت که در خفا موضعی را نسبت به نظام بگیرند و تصور کنند که ذهن نظام نســبت به آنها اصالح خواهد شد. هم افراد اطالع 
می دهند و هم به شکل های گوناگون و با واسطه های مختلف این اطالعات درز می کند و مسئوالن مطلع می شوند که آنها در جلسات محرمانه نسبت به نظام 

یا در مقابل نظام چه مواضعی را اتخاذ می کنند.«

اسحاق جهانگیری با سخنان تندی که علیه محمود احمدی نژاد بیان کرد به سوژه رسانه ها تبدیل شد. او خطاب به احمدی نژاد گفته است: »این قدر 
جسور شده که می گوید سیل می آید و زیر پای شما خالی می شود و انقالبی بزرگ تر در حال اجراست. شما با کشور چه کردید؟ منابع کشور را چگونه هزینه 
کردید؟ شما می خواهید سیل راه بیندازید؟ شما نظام را تهدید می کنید؟ به خودتان بیایید و حد خودتان را بدانید. ما پای نظام و رهبری ایستاده ایم. با وجود 
همه انتقادها با هم تا پای جان پای نظام ایستاده ایم. اگر بخواهید به نظام نزدیک شوید با سیل توده مردم مواجه می شوید که تحمل نمی کنند کسی که 

سال ها در رأس کشور بوده مطالبه گر شده و اخطار بدهد، امیدوارم به خودتان بیایید. اگر مسائلی با افراد دارید آنها را حل کنید.«
این اظهارات او البته با واکنش تند رسانه های نزدیک به محمود احمدی نژاد در فضای مجازی مواجه شده است.

چهره ها
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علی اکبر ناطق این روزها دوباره خبرساز شده است. 
او بعد از آنکه با دعوت حسن روحانی به خانه او رفت 
تا در جلســه چهارنفره حضور پیدا کند، یکی از رسانه های 
اصالح طلب در خبری در این مورد نوشــت: »ناطق نوری 
هم گالیه های جدی به آقای روحانی داشتند، به ویژه در رفع 
حصر و اینکه رئیس جمهور باید زودتر به برنامه و وعده هایی 
که داده اســت، عمل کند و بر تعامل بیشــتر با قوای دیگر 
تاکید کردنــد. در واکنش به اعالم این خبر روزنامه شــرق 
اخیرا به نقل از یک عضو شــورای مشــورتی مدعی شد در 
دیدار حجت االســالم ناطق نوری با روحانــی، وی از عدم 

وعده های خود درمورد رفع حصر گالیه کرده است. 
یک منبع نزدیــک به حجت االســالم ناطق نوری به 
خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس در مورد صحت این خبر 
گفت: »اوال، این دیدار به مناسبت عید و دید و بازدید بوده 
است.  ثانیا، تنها چیزی که از سوی آقای ناطق نوری مطرح 
نشــده همین خبر گالیه از روحانی در مورد حصر است.« 
وی تاکید کرد: »این خبر دروغ است و اصال ارزش تکذیب 
ندارد.« کیهان اما در ستون اخبار ویژه، نارضایتی خود را از 
دیدارهای علی اکبر ناطق نوری با جریان های غیراصولگرا 
و حامی  دولت ابراز کرد. این روزنامه نوشت: »اینکه آقای 
ناطق نوری دغدغه خود پیرامون بازنگری در قانون اساسی 
را با اشخاصی مثل خانم مینو خالقی و یاشار سلطانی یا فواد 
صادقی که جملگی سابقه حواشی سیاسی، رد صالحیت و 
دستگیری و بازداشت دارند را مطرح کرده اند، جای سوال 
دارد.« کیهــان در ادامه تاکید کــرد: »درواقع توجیه این 
مساله به هیچ وجه روشن نیست؛ البته اگر توجیهی وجود 
داشته باشد... به نظر می رسد نزدیک شدن بیش از اندازه 
آقای ناطــق به اصالح طلبــان به معنــی عبرت نگرفتن از 
کارنامه سیاســی و البته از رفتارهای ایــن جریان خاص با 
مرحوم هاشــمی است. یادآور می شــود افراطیون مدعی 
اصالح طلبــی، در انتخابات ســال 76 تا می توانســتند به 
تخریب و ترور شخصیت ناطق نوری پرداختند.  آنها پس از 
آن هم درمقابل ناطق نوری که رئیس مجلس پنجم بودند 
شــعار می دادند »مجلس زوری نمی خوایــم - ناطق نوری 
نمی خوایم.« اما همین طیف از موضع نفاق، سعی کردند 
به ناطق نوری نزدیک شوند و تقویت این نزدیکی، حاکی از 
بازشدن گارد ناطق به سمت این جریان ساختارشکن فعال 

در فتنه 88 است.«

  پیشنهاد به ناطق
اما در ادامه انتشــار اخبار درمورد ناطق نوری روزنامه 
سازندگی در خبری اعالم کرد که حسن روحانی به علی اکبر 
ناطق نوری پیشنهاد حضور در دولت را داده است.  خبرنگار 
مثلث مطلع شده اســت که حســن روحانی به ناطق نوری 
پیشنهاد داده دبیری شــورای عالی امنیت ملی را بپذیرد. 
او پیش تر نیز چنین درخواستی از ناطق نوری داشت که با 
مخالفت او مواجه شد. روحانی از ناطق نوری خواسته است 
تا با حضوردر این پست او را در انجام بعضی از وعده هایی که 
در زمان انتخابات داده بوده یاری کند. به نظر می رسد ناطق 

نوری مجددا پاسخ منفی به او بدهد.

  خروج از تهران؟
وضعیت ناطق نوری اما از سال گذشــته با تغییراتی 
مواجه شــده بود. همه چیز از ماجرای یک خبر آغاز شــد.  
خبری که روایت می کرد ناطق نوری دلگیر شده؛ از سمت 
خود اســتعفا داده و تصمیم به خروج از تهران دارد.  خبرها 

که جدی تر شــد رســانه ها به نقــل از منابع آگاه نوشــتند: 
»حجت االسالم و المسلمین ناطق نوری باتوجه به احساس 
وظیفه ای که در خصوص دفــاع از حمایت از دولت تدبیر 
و امید داشــته اند از یک طرف و از طرف دیگر با عنایت به 
اصــل مبرابودن جایــگاه رفیع رهبــری از جناح بندی های 
سیاســی رایج و جلوگیــری از سوء برداشــت های عمومی 
دراین خصــوص، چنــدی پیش تصمیــم بــه کناره گیری 
از مسئولیت ریاســت دفتر بازرســی مقام معظم رهبری را 
گرفته اند.« این اما تنهــا خبر موجود در ایــن زمینه نبود. 
خبرهای تکمیلــی که در کانال های تلگــرام و حتی برخی 
سایت ها منتشر شــد حکایت از تصمیم جدی او برای عدم 
تداوم سیاست ورزی حتی در همان سطح محدود داشت. 
در این خبرها آمده بــود که ناطق نوری پس ازاین اســتعفا 

درخواســت کرده که دیگر در مجمع تشــخیص مصلحت 
منصوب نشــود و حتــی تولیت حــوزه علمیه امام حســن 
مجتبی)ع( لواسان را نیز که بر عهده داشت را واگذار کرده 
و به انزوای خودخواسته با سفر به زادگاهش در شهرستان 
نور روی آورده اســت. همزمان با انتشــار این اخبار، یک 
منبع آگاه که گویا همان فرد منتشــر کننده خبر قبلی بود به 
رســانه ها خبر جدیدی داد. این منبع گفت که ناطق نوری 
هر ســاله در هفته دوم ماه مبارک رمضان به زادگاهشــان 
در روســتای اوزکال، شهرســتان نور می روند و تا اواخر ماه 
مبارک در این روســتا اقامت می کنند.  بااین حال ایشــان 
به دلیل اینکه از ریاســت دفتر بازرســی دفتــر مقام معظم 
رهبری فراغــت پیدا کرده اند و مشــغله کمتری نســبت به 
گذشته دارند، با گرمای هوا  ترجیح داده اند که امسال کمی 
زودتر به روستای اوزکال بروند. به گفته این منبع نزدیک به 
شیخ نور، این اقامت ایشان در روستای اوزکال موقتی و تا 
اواخر ماه مبارک رمضان است و ایشان پس ازآن به تهران 
بازمی گردند و همچنین ادعای واگذاری ســایر مناســب و 
مســئولیت ها از طرف حجت االســالم ناطق نوری  را دارد 
گفت: »ایشان پس از استعفا از ریاست دفتر بازرسی دفتر 
 مقام معظم رهبری هیچ درخواســتی برای واگذاری سایر 

مسئولیت ها نداشته اند.« 
چنــد روز بعد اما یک خبــر دیگر در این مورد منتشــر 
شــد.  این بار خود ناطق نوری بــود که ماجرای اســتعفا را 

تایید می کرد.  او در اظهارنظــری گفت: »بنده افتخار این 
را داشته ام که از همان روزهای نخستین رهبری معظم له 
و در طول ۲8 ســال، مورد اعتماد ایشان و در خدمت شان 
باشــم و همین طور در خدمت مردم  بی پناهــی که رهبری 
نظام را آخرین ملجا و پناه خود می یافتند.  در طول این مدت 
قریب به سه دهه، به لطف خدای متعال و به شهادت آمار 
و همچنین اظهار خرســندی های رهبری معظم انقالب، 
کارنامه دفتر بازرسی، کارنامه درخشانی است.  به هر صورت 
بنده شخصا خواه ناخواه وجهه سیاسی دارم و نمی توانم در 
برابر وقایع و حوادث سیاسی کشــور، چه به لحاظ تکلیف 
شــرعی و چه از نظــر وظیفه ملــی و انقالبــی،  بی تفاوت 
باشم.  از طرف دیگر به هر حال این یک واقعیت است که 
تعارض حقیقی بین فعالیت سیاسی افراد در موقعیت های 
انتســابی به رهبری و حفظ جایگاه دفتر ایشان وجود دارد 
کــه علی القاعده می بایســت مبــرا از گرایشــات متداول 
سیاســی باشــد، بنابراین این طبیعی بود که این تصمیم را 
بگیرم که هم نســبت به تحوالت جامعه  بی تفاوت نباشــم 
و با دســت باز تر بتوانم حرکت کنم و هم این طور نباشد که 
رفتار های سیاسی فردی چون بنده، موجبات القای شبهه 
جانبداری دفتر مقام معظم رهبــری از گروهی خاص را در 
اذهان فراهم کند. به هر تقدیر بنده کمافی الســابق سرباز 
انقــالب و در خدمت رهبری معظم خواهم بــود. امیدوارم 
این انقالب که میراث بــا ارزش امام خمینی )ره( و حاصل 
تالش هــا و فداکاری هــای  بی دریغ و  بی شــمار این ملت 
 بزرگ اســت با هدایت و درایت رهبری فرزانه انقالب آن، 

به سر منزل مقصود برسد.«
خبــر اســتعفای ناطق نــوری اما بــا واکنــش برخی 
چهره های سیاسی هم مواجه شد.  در نظری مرتبط با این 
موضوع محمدرضا باهنر با اشــاره به اســتعفای علی اکبر 
ناطق نوری از ریاســت دفتر بازرســی مقام معظم رهبری، 
گفت :»تا آنجایی که من اطالع دارم ایشــان ۲8 سال در 
این سمت بودند و نمی خواهم قیاس کنم اما همین تعجب 
در زمانی که من هم در مجلــس دهم ثبت نام نکردم وجود 
داشت و ایشــان شــاید خواســتند تحولی صورت بگیرد.  
تا جایی کــه من اطالع دارم ایشــان خود را ســرباز نظام و 
انقالب می داند و بارها شــنیده ام که تبعیت شان از رهبری 
تاحدی است که اگر امر کنند آقای ناطق، رئیس عقیدتی و 
سیاسی میرجاوه شود، ایشان بدون درنگ این کار خواهد 
کرد و فکر می کنم ایشان خواســته زمینه کار برای جوانان 

فراهم شود.«

  ناطق معاون اول می شود؟
ناطق نــوری البتــه در همــان فاصله در افطــاری با 
حســن روحانی با حضور محمد خاتمی حضور یافت.  این 
حضور کافی بــود تا یک شــایعه جدید ایجاد شــود. حاال 
خبرگزاری های اصولگرا شایع کردند که ناطق نوری به عنوان 
یک گزینه جدی برای معاون اولی مطرح اســت.  در این 
خبر آمده بود: »با تقویت احتمال رفتن اسحاق جهانگیری 
به شــهرداری تهران در دوره جدید، احتمال معاونت اولی 
حجت االســالم ناطق نوری در دولت دوازدهــم نیز قوت 
گرفته اســت اما به رغم حمایت جدی آقای ناطق نوری از 
حســن روحانی در انتخابات ریاســت جمهوری و نزدیکی 
بیش از پیش وی به رئیس جمهور منتخب، تاکنون حسن 
روحانی برای حضــور وی در معاون  اولــی موافقت قطعی 
نداشته است.« این خبر البته با هیچ واکنشی از سمت دولت 

یا ناطق نوری مواجه نشد. 

ناطقنوری؛دبیرشورایامنیتملی
پیشنهادروحانیبهرئیسسابقمجلسچهبود؟
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َترَکاصالحات
کرباسچیبهتندیعلیهاتحادملتمصاحبهکرد

شاید کسی تصور نمی کرد اختالفات ائتالف اعتدال 
و اصالحات به این ســرعت از مرحلــه مباحثات درونی  به 

مجادالت رسانه ای تبدیل شود. 
گویا هر دو طرف منتظر  بهانه بودند تا هرچه در دل 

دارند علیه یکدیگر بگویند.  
مجادله بر ســر صندلی بر جای مانده از محمدعلی 

نجفی نقطه آغازین این ماجراها بوده است. 
حاال غالمحسین کرباسچی و علی شکوری راد برای 
اعالم مواضع تند علیه یکدیگر مسابقه گذاشته اند و هر روز 

به تیتر نخست روزنامه ها تبدیل می شوند.  
حاال دیگر اکبر هاشمی رفســنجانی هم نیســت که 
قاضی آنها باشــد و اختالفــات اعضای ائتــالف را پایان 

بخشد.  

  جزئیات توافق ده بندی
این وســط اشــخاص دیگــری همچــون عبدالله 
نوری هم که تالش هایی برای پایــان این مجادله و عدم 

علنی شدن آن داشتند ناموفق ماندند. 

ماجرا از این قرار است که بعد از بحث و جدل ها بر سر 
ماندن یا رفتن محمدعلی نجفی، برخی سران حزب اتحاد 
در ماجرای اســتعفای محمدعلی نجفی، »زیر قول خود 
زدند«؛ توافقــی که در این باره میــان نمایندگان دو حزب 

اتحاد و کارگزاران شده بود. 
از قرار معلوم برخی از سران حزب اتحاد ملت به دیدار 
عبدالله نوری رفتند.  بهانه دیــدار، ماندگاری محمدعلی 
نجفی در شهرداری تهران بود.  آقای نوری یکی از سران 
موثر جبهه اصالحات است و در این دیدار تاکید کرد که هم 
احزاب و هم اعضای شــورای شهر باید موضوع کسالت و 
بیماری آقای نجفی، شهردار تهران را بپذیرند و آن را جدی 
بگیرند. او همچنین متذکر شــد پرداختن به هر موضوعی 
غیر از بیماری نجفی، یک بحث حاشیه ای است و ما نباید 
به سراغ حاشیه برویم. عبدالله نوری نگران است که آنچه 
در شورای شهر اول رخ داد، دوباره تکرار شود.  به همین 
دلیل در ماه های اخیر فعال تر از قبل شــده و با گروه های 
سیاســی، حول محور اســتعفای محمدعلی نجفی و حل 
اختالفات دو جریان موثر جبهه اصالحــات، دیدارهایی 

انجام می دهد.  دیدار او با سران حزب اتحاد ملت، اولین 
دیدار نبود.  پیشـ  ـتر از این نیز در هفته های اخیر سران دو 
حزب کارگزاران سازندگی و اتحاد ملت، به دعوت عبدالله 
نوری، جلسه مشترکی برگزار کردند. اختالفات پیش آمده 
بر سر اســتعفای نجفی، بهانه این دیدار بود.  سران حزب 
اتحاد در آن دیدار بــر حفظ نجفی تاکید داشــتند.  در آن 
جلسه به خواست عبدالله نوری، توافقاتی صورت گرفت 
و قرار بر این شــد که دو طــرف پایبند این توافــق بمانند.  
بند اول توافق بر این امر اســتوار بود که هــر دو جریان از 
حیثیت آقای نجفی حمایت کنند. بنــد دوم توافقنامه هم 
این بود که حــزب کارگزاران و هم حــزب اتحاد، موضوع 
کسالت و بیماری نجفی را بپذیرند و از نقل قول های دیگر 
و حاشــیه ای پرهیز کنند.  کما اینکه خود او نیز در جلســه 
استعفای خود در شــورای شــهر بر این نکته تاکید کرد و 
گفت که علت اســتعفا بیماری اســت و الغیر و از دیگران 
نیز خواســت که مباحث فرعی را بیان نکنند. توافق سوم 
دو طرف که خواســت عبدالله نوری بود، بحث جانشینان 

احتمالی نجفی است. 
عبداللــه نــوری از دو طــرف خواســت هیچ کس، 
جانشینان احتمالی نجفی را تخریب نکند.  بند چهارم توافق 
نیز بحث بر ســر شهردارشــدن یا شهردارنشــدن محسن 
هاشمی بود که نوری تاکید کرد چون هیچ چیز در این باره 
قطعی نیست، دو طرف نیز شهردارنشدن یا شهردار شدن 
محسن هاشــمی را قطعی ندانند.  ممکن است شرایطی 

گزارش ویژه
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پیش بیاید که جز او گزینه بهتر و موثرتری نداشته باشیم، 
پس از هم اکنون اعالم نکنیم که او نباید شــهردار شود و 
ممکن است شرایط به گونه ای پیش برود که فرد دیگری را 
برای شهرداری پیدا کنیم پس مطالبات را با اینکه محسن 
باید شــهردار شــود، افزایش ندهیم و دامنه اختالفات را 
بیشــتر نکنیم. هر دو طــــرف وعده دادند کــه پایبند این 
توافقنامه بمانند.  اما با خروج از آن جلسه، برخی از سران 
حزب اتحــاد، زیر قول خــود زدند و با اعــالم موضوعات 
حاشیه ای، اعالم کردند که نجفی به علت بیماری استعفا 
نداده و مســائل دیگری در میان است.  نوری در آن دیدار 
و دیدارهای بعدی تاکید کرده بود که جایز نیســت شهر را 
معطل بگذاریم، پس بهتر است با استعفای خودخواسته 
شهردار موافقت شــود. اما برخی از اعضای حزب اتحاد 
ملت کمپین »نه به استعفای شهردار تهران« را راه اندازی 
کردند و مجددا توافق یادشــده را نادیــده گرفتند. اکنون 
این نگرانی برای شــورای پنجم نیز وجــود دارد. لجبازی 
سیاسی، دخالت در امور شــهر و یارگیری از اعضای شورا 
توسط احزاب این مسیر گسستگی شورا و دل زدگی مردم 
را فراهم می کند.  شورا باید در مقابل این هشدار، هوشیار 
باشد که در مسیر شورای اول قدم نگذارد و احزاب بدانند 

که بدون ائتالف هیچ نیستند. 

  گالیه های شکوری راد 
علی شــکوری راد، دبیــرکل اتحاد ملــت در ابتدای 
هفته گذشته در مصاحبه ای انتقاداتش را در مورد عملکرد 
کارگزاران مطرح کرد.  او گفت: »کارگزاران می خواستند 
بگویند که بیماری پررنگ ترین مشــکل است و دائما هم 
این را می گفتند. حزب اتحــاد اما می گفت اگرچه بیماری 
وجود دارد ولی عامل اصلی چیز دیگری اســت و بیماری 
بهانه شده است.  این شد منشأ اختالف اتحاد و کارگزاران.  
اتحاد از استعفا ابراز نگرانی می کرد، کارگزاران از استعفا 
اســتقبال می کرد.  نتیجه اش بروز این اختالف شد که در 
مصاحبه ای آقای نعیمی پور و بعدتر پاسخ آقای کرباسچی 
بروز کرد. در این فاصله آقای }عبدالله{ نوری نگران شده 
بود که این اختالف به جاهای باریک نکشد.  با بنده تماس 
گرفتند که خدمت شان برسم.  یادآور می شوم ما در جلسات 
یک  هفته در میان آقای نوری شرکت می کنیم.  آنجا هم ما 
هستیم و هم کارگزاران. خدمت ایشان رسیدم و دیدم که 
نگران اند، البته خیلی دقیق نمی دانستند که قضیه چیست 

ولی نگران بودند. 
من ]ماجرا را[ به ایشــان توضیح دادم و از ایشــان 
خواستم که واسطه شــوند و جلســه ای برگزار شود تا این 
بحث ها در جلســه مطرح شود نه در ســطح رسانه.  حرف 
آقای نوری هم این بود که اگر اختالفی دارید، بنشینید و با 
هم حرف بزنید.  چرا آن را به سطح رسانه می کشانید؟ جلسه 
قبل از عید با همین هدف تشکیل شد.  خیلی جلسه خوبی 
هم بود.  خیلی هم تفاهم آمیز بود و ما به توافقاتی رسیدیم. 
فکر می کنــم توافقات حدود ۱۰ بند داشــت که بعضی ها 
خیلی مهم بود، بعضی ها هم جزئی بودند؛ از جمله اینکه 

ما در بحث آقای نجفی بپذیریم که آقای نجفی استعفا داده 
است و امکان ادامه کار برای ایشــان وجود ندارد اما این 
رفتار باید توأم با عزت باشد.  نباید آقای نجفی در این فرآیند 
تخریب شود؛ نه اینکه ما بخواهیم از حق آقای نجفی دفاع 
کنیم – کاسه  داغ تر از آش که نبودیم – بلکه فکر می کردیم 
اگر انعکاس این اتفاق با تخریب آقای نجفی همراه شود، 
کل شورای شهر و شهرداری تخریب می شود.  کارگزاران 
رغبت داشتند که آقای محسن هاشمی به عنوان آلترناتیو 
مطرح شــود که آنجا توافق کردیم آقای محسن هاشمی 

هم تخریب نشود. 
یعنی مخالفت بــا ]شهردار شــدن[ آقای محســن 
هاشمی منجر به تخریب و تضعیف ایشان نشود. مشخص 
بود که ما با خروج آقای هاشمی از شورا مخالف بودیم ولی 
]قرار بود[ بیان این، به گونه ای نباشد که به جایگاه آقای 
هاشــمی لطمه بخورد.  برای همین گفتیم کســی »له و 
علیه« آقای هاشمی صحبت نکند.  نه کسی تبلیغ کند و نه 
کسی مخالفت کند. از طرف اتحاد، من، خانم منصوری، 
آقای جالیی پور و آقای سعید شریعتی و از طرف کارگزاران 
هم آقایان کرباسچی، مرعشی و قوچانی حضور داشتند.  
توافق ها هست و شــاید بتوان متن آن را هم منتشر کرد.  
چیز خیلی عجیب  و غریبی نیست.  این را هم توافق کردیم 
که درباره شــهرداری، شــورا تصمیم بگیرد و کسی سعی 
نکند از بیرون تصمیمی  را به شــورا تحمیل کند.  گفتیم تا 
زمانی که شورا اســتعفای آقای نجفی را نپذیرفته، کسی 
آقای نجفی را رفته قلمداد نکنــد، البته پذیرفتیم که آقای 
نجفی دیگر نخواهند ماند.  از جمله موارد دیگری هم که 
گفتیم ایــن بود که هر دو حــزب،  ترجیح منافــع ملی را بر 
منافع اصالح طلبی و منافع اصالح طلبی را بر منافع حزبی 
بپذیرند.  فضای جلسه هم خیلی خوب بود و فضای بیرونی 
هم خیلی آرام شد، تا اینکه گزارشی در روزنامه کارگزاران 
با عکس آقای نوری در صفحه اول چاپ شــد که در آنجا 
حزب اتحاد به »نقض عهد« متهم شــد. نه، هیچ کاری.  
وقتی از آنها پرســیدیم که این نقض عهد چیست؟ گفتند 
این بــود که قرار بود آقــای نجفی تضعیف نشــود اما قرار 
نبود که آقای نجفی تقدیس شــود و شــما خیلــی از آقای 
نجفی تعریف می کنید. اصل حرف شان این بود. ما انتقاد 
خودمان را همان موقع به آقای نوری منتقل کردیم و گفتیم 
این گزارش خــالف توافقی بود که داشــتیم؛ آقای نوری 
هم پیگیری کردند و به آنها تذکر دادند. در جلسه بعدی در 
منزل آقای نوری نیز این موضوع مطرح شد.  آقای نوری به 
آنها راجع به اینکه چرا از سوی ایشان مطلبی را نقل کرده اند 
و چرا مباحث آن جلســه را منتشــر کردند، انتقاد کردند و 
آنها هم حرف خاصی نداشــتند. به  نظر می رسد بعد از این 
ماجراها، کار دوباره به وضعیت اول خودش برمی گردد.« 

  انتقادهای سریالی کرباسچی
اما این روزها غالمحســین کرباســچی از همیشــه 
منتقد تر شده است.  او رک و صریح حرف هایش را می زند. 
اعتراض های او در ماجراهای اخیر نکات مهمی  به همراه 

خود دارد. دبیرکل حزب کارگزاران و شهردار اسبق تهران 
با تاکید بر اینکه تصور نمی کنم کارایی و توان اجرایی یک 
شهردار مالک انتخاب اعضای شورای شهر تهران برای 
انتخــاب این هفت نفر بوده باشــد، گفــت: »درواقع این 
لیست حاصل قول و قرارهایی است که دوستان با هم در 
شورا گذاشته اند.  در صورت کلی مهم این است که شهردار 
آینده، تهران را بشناسد، سابقه فعالیت شهرداری داشته و 
بتواند با مسئوالن مختلف نظام هماهنگی و تعامل داشته 
باشد و توجه آنها را برای حل مشکالت شهری جلب کند.« 
کرباسچی در پاسخ به این سوال که تا چه حد یارکشی 
حزبی می تواند به زندگی مردم و شــهر تهران صدمه بزند، 
بیان کرد: »متاسفانه بسیار زیاد و مردم صدمه این یارکشی 
را خواهند دید.« شــهردار اســبق تهران با تاکید بر اینکه 
درحال حاضر تهران دیگر به ظرفیت فعالیت های عمرانی 
سنگین نیاز ندارد و موضوع اصلی آن  ترافیک و حمل ونقل 
است گفت: »باید فردی بر سر کار بیاید که بتواند در مورد 
حمل و نقــل عمومی اقــدام جدی انجام دهــد.  ظرفیت 
مترو تهران باید به ۱۰ تا۱۱ میلیون ســفر در روز برسد اما 
در حال حاضر حدود  ۲ تا ۲/5 میلیون سفر است.  شهردار 
جدید باید همه همت خود را بگذارد تا ظرفیت مترو را باال 
ببرد. وضعیت فعلی را به یک وضعیت معقول تر ارتقا دهد.  
بخش دوم نوسازی بافت های فرســوده است.  همچنین 
بخش سوم، مســائل زیســت محیطی، آلودگی های آب 
و خاک و هوا و دفع زباله باید هدف اصلی باشــد و آقایان 
روی آن کار کنند. متأســفانه یک ســال وقت شان به این 
گذشته که چه کسی شهردار باشد یا نباشد و چگونه شهردار 
انتخاب کنند؛ خیلی آدم را به کارنامه شورای شهر امیدوار 

نمی کنند.« 
وی در پاســخ به این ســوال که در تمــام این ماه ها 
شنیدیم که شهرداری ورشکسته است، مشکل مالی دارد و 
دست شهردار و زیرمجموعه بسته است و نمی توانند کاری 
کنند و این دلیل بر کمرنگ بودن فعالیت ها بود، آیا گذر از 
این بحران به همین اندازه ســخت و غیرقابل حل است، 
گفت: »مشکالت مالی، مشکالتی نیست که شهرداری را 
زمین گیر کند.  اگر مدیریت درست و توانمند باشد، با کمک 
شورا مشکالت مالی شهرداری قابل حل است. اگر بودجه 
شهرداری درست و معقول اداره شود، مشکالت مالی وجود 
نخواهند داشت.  یکی از اشکاالت شهرداری این است که 
به صورت گران اداره می شود، این تعداد پرسنل و امکانات 
چند برابر چیزی است که برای شهر تهران الزم است.  اگر 
شهرداری درست اداره شــود امکان تامین مالی آن وجود 
دارد.« دبیرکل حزب کارگزاران ســازندگی در پاسخ به این 
سوال که لیســت هفت نفره تا چه میزان البی شده است، 
گفت: »همه آن البی شــده اســت.  گویا مالک انتخاب 

شهردار کارایی داشتن نبود.«
 هرچه هست به نظر می رسد که جدال اتحاد ملت و 

کارگزاران حیات ائتالف را به خطر انداخته است. 

این روزها غالمحسین کرباسچی از همیشه منتقد تر 
شــده اســت.  او رک و صریح حرف هایــش را می زند. 
اعتراض هــای او در ماجراهای اخیر نــکات مهمی  به 
همراه خــود دارد. دبیرکل حزب کارگزاران و شــهردار 
اســبق تهران با تاکید بر اینکه تصور نمی کنم کارایی 
و توان اجرایی یک شــهردار مــالک انتخاب اعضای 
شــورای شــهر تهران بــرای انتخاب ایــن هفت نفر 
بوده باشــد، گفت: »درواقع این لیست حاصل قول و 
قرارهایی است که دوستان با هم در شورا گذاشته اند«

ماجرا از این قرار است که بعد از بحث و جدل ها بر ســر ماندن یا رفتن محمدعلی نجفی، برخی سران حزب 
اتحاد در ماجرای استعفای محمدعلی نجفی، »زیر قول خود زدند«؛ توافقی که در این باره میان نمایندگان دو حزب 
اتحاد و کارگزاران شده بود.  از قرار معلوم برخی از سران حزب اتحاد ملت به دیدار عبدالله نوری رفتند.  بهانه دیدار، 
ماندگاری محمدعلی نجفی در شــهرداری تهران بود.  آقای نوری یکی از ســران موثر جبهه اصالحات است و در 
این دیدار تاکید کرد که هم احزاب و هم اعضای شورای شهر باید موضوع کسالت و بیماری آقای نجفی، شهردار 

تهران را بپذیرند و آن را جدی بگیرند. 
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محمدرضا رحیمی  که با حکم شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ۱5 سال حبس محکوم 
شده بود و مدت حبســش در دیوان عالی کشور به 5 ســال و ۹۱ روز کاهش یافته بود از زندان آزاد 
شد. رئیس کل دادگستری استان تهران در توضیح آزادی مشروط محمدرضا رحیمی،  معاون اول 
دولت دهم گفت: »با توجه به حسن رفتار نامبرده در دوران تحمل حبس در فرآیندی کامال قانونی 
باقی مانده محکومیت حبس وی مورد آزادی مشروط و رافت دستگاه قضایی قرار گرفته است. « در 
توضیح آزادی مشروط محمدرضا رحیمی،  معاون اول دولت دهم گفت: »باتوجه به حسن رفتار 
نامبرده در دوران تحمل حبس در فرآیندی کامال قانونی باقی مانده محکومیت حبس وی مورد آزادی 
مشروط و رافت دستگاه قضایی قرار گرفته است.« وی اضافه کرد: »ضمنا این موضوع یک استثنا 
نبوده است بلکه در هر روز ده ها نفر از محکومانی که در دوران تحمل محکومیت از خود حسن رفتار 
نشان می دهند، از این امتیاز قانونی بهره مند می شوند.« رئیس کل دادگستری تهران تاکید کرد: 
»براساس ماده 58 قانون مجازات اسالمی، دادگاه می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ۱۰ 
سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان 

یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط مورد نظر حکم به آزادی مشروط را صادرکند.«

  داستان یک حبس
پس از صدور کیفرخواســت بــرای محمدرضــا رحیمی  در روزهــای پایانی ســال ۹۲، 
پرونده معاون اول محمود احمدی نژاد به شــعبه 76 دادگاه کیفری اســتان تهران ارجاع شد. 
اتهامات معاون اول دولت دهم »تشــکیل یا رهبری شــبکه چند نفری برای ارتشا، اختالس و 
کالهبرداری«، »اخذ رشوه« و »تحصیل مال از طریق نامشروع« بود. شعبه 76 دادگاه کیفری 
استان تهران به ریاست قاضی ســیامک مدیرخراسانی در روزهای ســوم و هفدهم خردادماه 
۹۳ به اتهامات رحیمی  رسیدگی و در پایان او را به ۱5 ســال حبس، پرداخت دو میلیارد و 85۰ 
میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم کرد. اما رحیمی  این قدرها هم 
بدشانس نبود که برای این اتهامات ۱5 سال را در حبس سپری کند. او به حکم اعتراض کرد، 
پرونده به شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور رفت و این شعبه که طبق ماده ۲6۴ قانون آیین دادرسی 
کیفری مصوب 78، صرفا حق »رسیدگی شکلی« و )نه ماهوی( به پرونده را داشت در اقدامی 
 قابل تامل مجازات حبس او را از ۱5 سال، به 5 ســال و ۹۱ روز کاهش داد. هرچند تنها دو سه 
روز بعد، دفتر محمود احمدی نژاد در اطالعیه ای خطــاب به مردم ایران، اتهامات معاون اول 
دولت  دهم را مربوط به دولت خود ندانست و تاکید کرد که اتهامات محمدرضا رحیمی  دستمایه 
حمالت گسترده و بی محابا علیه دولت های نهم و دهم شده است. البته رحیمی  نیز این اطالعیه 
را  بی پاسخ نگذاشت و در نامه ای خطاب به احمدی نژاد گفت که »رحیمی  محکوم امروز، چوب 
لجبازی ها و آبروبری های گاه و بیگاه شما را می خورد.« به هر حال محمدرضا رحیمی  در تاریخ 
۹۳/۱۱/۲6 راهی اوین شد تا مجازات 5 سال و ۹۱ روز حبس خود را تحمل کند اما طبق اعالم 
مصطفی محبی، مدیرکل زندان های استان تهران، محمدرضا رحیمی  در روز ۲8 اسفند سال 
۹6، یعنی پس از تحمل سه سال و یک ماه و دو روز -بدون احتساب مرخصی هایش- و با استفاده 
از »نظام آزادی مشروط« از زندان آزاد شده است. بر همین اساس نگاهی هم به ماده مربوط 
به »آزادی مشروط« در قانون مجازات اسالمی مصوب ۹۲ خواهیم داشت تا ببینیم محمدرضا 

رحیمی  با چه شرایطی از زندان آزاد شده است.

با اعالم خبر بازداشــت ســعید مرتضوی باالخره گمانه زنی ها درمورد فرار او پایان یافت. 
پرونده نخست ســعید مرتضوی در رابطه با حادثه کهریزک و پیرامون قتل هایی بود که شکات 
خصوصی شکایت کردند، دادگاه قتل عمد تشخیص داد و مباشرین را محکوم کرد، اما چون 
رضایت دادند، قصاص انجام نشد و از باب جنبه عمومی تحمل کیفر کردند. مرتضوی در این 
پرونده به معاونت در قتل عمد متهم شد و نهایتا دادگاه بدوی وی را به 5 سال حبس محکوم کرد 
و شــعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر به دلیل اظهار ندامت وی، حکم حبس را به دو سال تقلیل داد. 
طاهری وکیل مدافع اولیای دم روح االمینی اسفندماه سال گذشته از ارسال حکم دو سال حبس 
مرتضوی در پرونده کهریزک به شعبه دوم اجرای احکام ناحیه ٢٨ دادسرای کارکنان دولت خبر 
داد و گفت: »از اجرای احکام پیگیری کردم و به من گفتند که حکم جلب مرتضوی برای اجرای 

محکومیت دو سال حبس به اتهام معاونت در قتل صادر شده است.«
محسنی اژه ای سخنگوی قوه  قضائیه اواخر فروردین ســال ۹7 در حاشیه نشست خود با 
دانشجویان مشهد درباره آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی گفت که »حکم جلبش صادر 

شده، ولی متأسفانه هنوز گیرش نیاورده اند، حاال نمی دانم چطور هست.«
پس از آن بود که گمانه زنی ها پیرامون این موضوع قــوت گرفت و صحبت هایی از فرار 
مرتضوی به میان آمد. رضا جعفری، وکیل مدافع مرتضوی در پرونــده تامین اجتماعی درباره 
آخرین وضعیت موکلش اظهار بی اطالعی کرد و گفت که مــن در پرونده کهریزک وکالت وی 

را بر عهده نداشتم.
با اظهار بی اطالعی وکیل مدافع سعید مرتضوی و قطعی بودن حکم حبس و صدور حکم 
جلب وی و باتوجه به اینکه ارتباط تلفنی با مرتضوی میسر نشــد، این سوال پیش آمد که پس 

سعید مرتضوی کجاست؟
اواخر فروردین همسر مرتضوی در گفت وگویی اعالم کرد »مگر می شود از همسرم خبر 

نداشته باشم، وی در تهران است، اما در منزل نیست.«
با طرح اخبار ضد و نقیضی که در رابطه با در دســترس نبودن وی مطرح شد، حتی بحث 
فرار و خروجش از کشور بیشتر قوت گرفت و مطرح شد که مبادا سرنوشت او همانند سرنوشت 
محمدرضا خاوری، مدیرعامل وقت بانک ملی و یکی از متهمان پرونده موسوم به فساد بزرگ 

بانکی که به خارج از کشور فرار کرده است، شده باشد.
سرانجام روز یکشنبه - دوم اردیبهشت- گره کور بحث »مرتضوی کجاست؟« باز شد و خبر 
آمد که مرتضوی در یکی از شهرهای شمالی کشور دستگیر شده و قرار است میهمان بند ۲۴۱ 

بازداشتگاه اوین شود.
میرمجید طاهری، وکیل مدافع اولیای دم روح االمینی نیز ضمن تایید بازداشــت ســعید 
مرتضوی به ایسنا گفت که طبق اعالم اجرای احکام، مرتضوی بازداشت  شده و در حال انجام 
تشریفات اعزام به زندان است. حجت االسالم والمســلمین تقوی فرد، رئیس کل دادگستری 
استان مازندران نیز با اعالم خبر دستگیری سعید مرتضوی در یکی از مناطق مازندران گفت که 
این فرد به دلیل اجرای حکم محکومیت قطعی به دو سال حبس تعزیری، دستگیر شده است.

وی افزود: »محکوم خانه ای به اتفاق یکی از بستگان در منطقه سرخرود مازندران اجاره 
کرده بود که با نیابت از مرجع اجرای احکام تهران دستگیر و تحت الحفظ ساعاتی پیش به مرجع 

قضایی در تهران اعزام شد.«

  بازداشت در شمال
نخستین شایعه های مربوط به دیده شدن او در استان های شمالی، روزهای آخر فروردین 
پخش شد؛ همان  وقت که »مرتضوی« دوباره به صفحه یک روزنامه ها بازگشته بود و تیترهای 
مختلفی با نام او ساخته می شد؛ تیترهایی که با همه خالقیت و ظرافت، معنی یکسانی داشتند: 
»مجرم جنایت کهریزک، با وجود محکومیت قطعی، هنوز دستگیر نشده است«. یک رسانه 
محلی گیالن، ادعا کرد او در منطقه ییالقی »رحیم آباد« رودسر دیده شده است. شایعه چنان 
فراگیر شد که نماینده منطقه در مجلس، ناگزیر مصاحبه رسمی انجام داد و پذیرایی و دیدار با 
سعید مرتضوی را تکذیب کرد. همان زمان، برخی شهروندان اعالمیه های دست ساز »تحت 
تعقیب« را با اسم و عکس او به در و دیوار چسباندند و ماجرا حتی در رسانه های جهانی نیز بازتاب 
یافت. از پخش و تکذیب شایعه دیده شــدن مرتضوی در گیالن تا انتشار خبر دستگیری او در 

مازندران خیلی نگذشت. 
حوالی ظهر یکشــنبه، دوم اردیبهشــت بود که خبرگزاری ها، خبری را که همگان منتظر 
شنیدش بودند روی خروجی خود قرار دادند؛ »ســعید مرتضوی باالخره بازداشت شد«. منابع 
رسمی محل دستگیری او را »سرخرود« اعالم کردند؛ شهری در 6 کیلومتری غرب فریدونکنار 
و ۱5کیلومتری شــرق محمودآباد، در کنار دریای خزر؛ شهری در انتهای مسیری که رودخانه 

هراز از آنجا به دریای خزر می ریزد. 
سرخرود تا همین اواخر بافتی محلی و تا حدودی روستایی داشته؛ اما در سال های گذشته، 
چهره اش مانند سایر مناطق ساحلی خزر تغییر کرده و با ساخت و سازهای گسترده برای جذب 

گردشگر، دگرگون شده است.

بازداشت آقای قاضی

آزادی معاون اول

رویدادها
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در اولین روز از هفته گذشــته ناگهان رســانه ها خبری را روی خروجی خود قرار دادند که 
حکایت از کودتا در عربستان داشت. برخی کاربران و فعاالن قطری در صفحه توئیتر خود اعالم 

کردند که در نزدیکی کاخ شاه سعودی در ریاض تیراندازی شده است.
فعاالن سعودی در توئیتر هم با راه انداختن هشتگ »تیراندازی در محله الخزامی« شهر 
ریاض فیلم هایی از حادثه تیراندازی در نزدیک کاخ ملک سلمان را نیز منتشر کردند. برخی منابع 
دلیل تیراندازی را ورود یک پهپاد به حریــم قصر عنوان کرده  و برخی از احتمال کودتا صحبت 
می کردند. براساس برخی گزارش های تاییدنشده، ملک سلمان به پناهگاهی امن در نزدیکی 
پایگاه نیروی هوایی منتقل شد. گفته می شد پادشاه سعودی با یک کامیون از کاخ فراری داده 
شده اســت. برخی گزارش ها حکایت از پرواز جت های ارتش ســعودی در سطح پایین بر فراز 

اسمان ریاض داشت.
مارقریتا استانکاتی، خبرنگار وال استریت ژورنال در دبی نوشت: »کودتایی در کار نیست. 
ظاهرا یک پهپاد )اســباب بازی( به کاخ ملک سلمان نزدیک شــده بود و به همین دلیل ساقط 
شد.« عمر خلیفه، روزنامه نگار مصری نوشت: »حامیان بن سلمان می گویند در ریاض خبری از 
درگیری نیست، اما ویدئوها همگی نشان از تیراندازی های شدیدی در پایتخت سعودی دارد« 
همچنین خبرنگار عراقی نوشت: »به زودی همه چیز روشن می شود برخی گزارش ها می گویند 
که تیراندازی ها بابت یک پهپاد بوده است. اما این میزان از تیراندازی برای یک پهپاد، با عقل 

جور درنمی آید.«
 عوض الفیاض، خبرنگار »ام  بیسی« سعودی هم نوشــت که یک پهپاد  اسباب بازی به 
منطقه ممنوعی و نزدیکی به ایست بازرسی نزدیک شــده بود و ماموران مجبور به ساقط کردن 
آن بودند. همچنین پلیس ریاض از تیراندازی به یک پهپاد خبر داده اســت. سخنگوی پلیس 
 منطقه ریــاض هم گفت نیروهــای امنیتی بــا تیراندازی به ســمت این پهپاد کوچــک، آن را 

ازبین بردند. 
مجتهد، فعال توئیتری عربستانی، که اطالعات وسیعی از مسائل پشت پرده آل سعود در 
اختیار دارد، در صفحه شخصی خود در توئیتر درباره تیراندازی نزدیک کاخ سلطنتی در ریاض 
نوشت: »اطالعات به دست آمده تا به این لحظه درباره تیراندازی در منطقه الخزامی  حاکی از 
حمله به خودرو های حامل توپ 5۰ میلی متری است و واکنش ها  بی هدف بوده است. تا به این 
لحظه جزئیاتی درباره هویت مهاجمان )که ناپدید شــدند(، هدف از حمله و شمار زخمی ها به 

دست نیامده است.«
 مجتهد در توئیتی دیگر نوشت: »محافل نزدیک به آل سعود جزئیاتی شبیه این توئیت را 
نقل می کنند. »منظور مجتهد از »این توئیت«، توئیت صوت العرب است که در آن نوشته شد 
عالوه بر آنچه مجتهد گفت، یک منبع آگاه اعالم کرد که هفت نفر از دو طرف کشته شده اند و 

بقیه مهاجمان ناپدید شده اند.«
 یک منبع رسمی می گوید هدف این حمله محمد بن ســلمان است و گروهی از اعضای 
خاندان آل سعود در پشــت پرده آن قرار دارند. مجتهد در سومین توئیت خود نوشت: »ممکن 
است یک پهپاد به صورت عرضی فرود آمده باشد. یا این مساله برای تصویر برداری از منطقه به 
منظور کمک به مهاجمان بوده باشد، اما تیراندازی به این پهپاد ربط ندارد، بلکه دو طرف تقریبا 

یک ساعت به سمت یکدیگر تیراندازی کردند.«

انتشار فیلم درگیری مامور زن گشت ارشاد نیروی انتظامی  با یک دختر بدحجاب در روزهای 
گذشته واکنش های مختلفی را در پی داشته است. آیت الله آملی الریجانی در واکنشی به این 
ماجرا گفته است: »باتوجه به برخی حواشــی اخیر باید تاکید کنم که نیروی انتظامی  به عنوان 
بازوی امنیتی کشور موظف است اقتدار خود را در هر حال حفظ کند و من از برخی عقب نشینی ها 
تعجب می کنم، البته اگر در جایی تخلفی صورت گرفت با اعالم شکایت، دستگاه قضایی و پیش 
از آن بازرسی های مربوطه در نیروی انتظامی  به این تخلف رسیدگی قانونی خواهند کرد. اما اگر 
بنا باشد برخی در مقابل نیروی انتظامی  گردن کشی کنند و از این طریق با دوقطبی سازی جامعه 
تالش کنند که یک بحث فرهنگی را، سیاسی یا اجتماعی جلوه دهند به هیچ عنوان قابل قبول 
نیست.« رئیس قوه قضائیه با تاکید بر ضرورت اقدام نیروی انتظامی در چارچوب شرع و قانون 
گفته است: »نباید اجازه داد که هرکسی در مقابل اقدامات قانونی نیروی انتظامی  مقاومت کند 
یا مأموری را مورد اهانت قرار دهد. نیروی انتظامی  به هیچ عنوان نباید یک قدم هم عقب نشینی 
کند. در هیچ کجای دنیا پذیرفته نیســت که پلیس یک کشور هدف هجمه و توهین قرار گیرد 
زیرا در این صورت سنگ روی سنگ بند نمی شــود و راه بر عمل و اقتدار نیروی انتظامی  برای 
تأمین امنیت کشور بسته خواهد شد.« روزنامه کیهان هم در مطلبی در این مورد نوشت: »اما با 
مشاهده این فیلم منتشرشده حتی اگر توقع رفتاری سنجیده تر از مامور زن ناجا و خویشتن داری 
بیشتر وی امری واضح باشــد اما از چند نکته مهم نباید گذشت. نخست اینکه مدعیان دفاع از 
حق زنان که در فضای توئیت زدن و سخنرانی در دفاع از زنان ید طوالیی دارند، آیا برای مامور 
زن نیروی انتظامی  هم به عنوان یک زن حق جریحه دار شدن احساسات و پریشان شدن در برابر 
توهین به شــرف در یک فضای عمومی را قائلند؟« کیهان در ادامه نوشت: »نکته آخر اینکه 
نحوه فیلمبرداری این درگیری و احتماال مخفی بودن دوربین و آماده بودن برای فیلمبرداری این 
موضوع را به ذهن می رساند که شاید کل ماجرا سناریویی از پیش تعیین شده باشد که با اهداف 
خاصی انجام شده است که این موضوع باید در بررسی های دقیق مورد توجه قرار گیرد. خبرهای 
تاییدنشده ای هم به گوش می رسد که انتشار این فیلم از طریق برخی افراد فعال در زمینه  ترویج 
بی حجابی در خارج از کشور بوده که ممکن اســت هدفمند بوده باشد، البته نباید تالش برخی 
جریان ها در انحراف ذهن جامعه به موضوعات و مشــکالت روز جامعه از جمله نوسانات اخیر 

بازار ارز و مسائل اقتصادی را نیز از ذهن دور داشت.«
دبیر شورای نگهبان هم در اظهارنظری با ابراز نگرانی درباره مساله نابسامان حجاب گفت: 
»باید از مأموران نیروی انتظامی  در زمینه برخورد با منکرات حمایت کنیم و تسلیم هجمه های 
نادرست نشویم.« سخنگوی ناجا هم گفته اســت: »نباید یادمان برود هرگاه که اقتدار پلیس 
کشوری شکسته شود دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد و این تنها پلیس نیست که متضرر 
می شود، بلکه همه مردم و کشور دستخوش آسیب خواهند شد.« وی گفت: »در کجای دنیا در 
مقابل فرامین پلیس مقاومت می شود، در همه جای دنیا، دستور پلیس الزم االجراست و تخلف و 
سرپیچی از آن جرم و مستوجب مجازات است. در کشور ما هم، اساسا هر گونه توهین و مقاومت 
در مواجهه با پلیس پذیرفته نیســت و حتما پیگرد قانونی دارد، به کسی اجازه نخواهیم داد که 
تالش ها و خدمات شبانه روزی پلیس را زیر سوال ببرد.« وی افزود: »این پلیس، همان پلیسی 
است که در شب و روز، گرما و سرما و سختی ها از سرحدات مرزها تا کوچه پس کوچه هایمان در 
کنار مردم بوده و انجام وظیفه می کند و ماه و سالی نیست که برای امنیت کشور، شهید ندهد.«

فیلم جنجالی

کودتا در خانه بن سلمان
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سفرها و سخنرانی های سعید جلیلی  ادامه دارد. 
او به مناطق محروم می رود و بســیار به حل مشکالت 

مردم اصرار دارد. 

اصالح  طلبان به ســخنان حسن روحانی در مورد 
 شــبکه های اجتماعی نــگاه مبهــم و  همراه با شــک

 دارند.

تالش  رئیس دولت اصالحات برای جلوگیری از  
شهردار شدن محسن هاشمی خاطرات شورای شهر 

اول را زنده کرده است.

نشانه فیلتر؟

نقدی بر نقد

حســن روحانــی بــا انتشــار مطلبی در 
اینستاگرام، نوشــت: »رفع انحصار و کمک 
به تقویت پیام رســان های داخلــی به معنای 
محدودسازی ســایر شــبکه های اجتماعی 
نیست. مردم حق انتخاب دارند و می توانند 
توامــان در شــبکه های مختلــف اجتماعی 
فعالیــت داشــته باشــند.دولت دوازدهم از 
فضای مجازی و امکان دسترسی به برقراری 

ارتباط مردم حراست خواهد کرد.«
این ســخنان حســن روحانــی واکنش 
هــای زیــادی در فضای مجــازی بــه همراه 
داشته اســت . برخی می گویند این سخنان 
حسن روحانی خلف وعده ای از سوی اوست 
. گویــا روحانی قــول داده بــوده تــا انتهای 
 فروردین مــاه تصمیماتــی در مــورد تلگرام

 اتخاد کند . 

حســن روحانی روز شــنبه در جمع مدیران ارشد دولتی، 
ضمن انتقاد از مدیرانی که »روزه سکوت گرفته اند« و »معلوم 
نیست از چه می ترسند«، گفته بود: »هرکس در پست مدیریتی 
خود بایــد بداند طبق قانون اساســی و وظیفه شــرعی، دارای 
توانمندی باالیی اســت و باید بــه وظیفه خود عمــل کند و اگر 
می ترســد و از اخم این و آن هراس دارد، باید کنار برود. واجب 
نیست این افراد تا پایان چهار سال بر صندلی خود بنشینند«.

صادق زیباکالم، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر اصالح طلب 
جزو کسانی است که با صراحت بیشــتری لبه انتقاد را به سوی 
خود روحانی برگردانده و در صفحه اینســتاگرام اش خطاب به 
او نوشته است: »نخســتین مدیر دولتی که می بایستی»روزه 
سکوت« را بشکند خود جنابعالی هستید. خود حضرتعالی چرا 
۱۰ ماه است پیرامون مشــکالت و مسائل جدی کشور سکوت 
کرده اید؟ بنده بارها از جنابعالی پرسیده ام چرا در گفتگوهایتان 
با مردم این قدر ســطحی حرف می زنید و مشکالت واقعی را با 

مردم در میان نمی گذارید؟«

فضای مجازی
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حرف روز 

رئیس جمهور فرانســه بیشــتر از  ترامپ مشتاق 
تغییر در برجام هست. ترامپ ۲۲ اردیبهشت برجام رو 
تایید می کنه و اروپا مخصوصا این ســه کشور اروپایی 
هم بیانیه میدن و خوشــحال که آمریــکا رو در برجام 
نگه داشــتن اما با چه ابــزاری؟ با تحریم ایــران... و 
اون وقت هســت که ایران وســط گود تنها می ماند با 
برجامی  کــه اروپایی ها و آمریکا بــا اصالحیه یا توافق 
مکمل براش آماده کردند و حتی اگــر ایران فریاد هم 
بزنه که  ترامپ و آمریکا دارن برجــام رو نقض می کنند 
و مانع تراشــی می کنند دیگه فایده ای هم نداره چون 
خواهند گفت که آمریکا در برجام هســت و این جوری 
میشــه که برجام تبدیل به اهرمی  برای فشــار بر ایران 
میشه... برای همین دولت و شخص روحانی و ظریف 
باید عالوه بر آمریکا به اروپایی ها هم بابت این توافق 

مکمل یا هر چی اسمش هست هشدار بدهد.

به نظر شــما وقتی یک مامور قانون، به چیزی 
مشکوک شــده و با دســتور و حکم قضائی که دارد، 
می خواهد یک نفــر را به بازداشــتگاه ببرد تا تحقیق 
بیشتری صورت گیرد و آن شخص به حرف این مامور 
قانون تمکین نمی کند و نمی آید، چه باید کرد؟ توی 
کشــور انگلیس یا آمریکا با این آدم چه کار می کنند؟ 
اگر گفت نمیام باید بگن: خب باشه بعدا که دوست 
داشــتی بیا؟ یا مثال اگر بنا به حکم قانــون ماموران 
گشت ارشاد قصد انتقال یک فرد که قانون را رعایت 

نکرده داشته باشند باید چه کنند؟

معموال افرادی که بی گناه هستند از کشور فرار 
نمی کنند و می مونن و بی گناهی خود را ثابت می کنند 
یا حداقل میدونن که کاری نکردند که چیزی علیه 
اونها باشه. تقریبا بدون استثنا هر کس که در رفته 
مجرم بــوده. اگر ارتباط داشــته با دســتگاه های 
اطالعاتی غربی که احتمالش کم نیست و افرادی 
در وزارتخانه ها و سازمان های دولتی تسهیل کردند 
فرار این فرد را باید به شدت و سرعت پیگیری بشه و 

دستگیر بشن، نفوذ از این تابلوتر؟

به نظر من اقتصاد یک کشور با تکیه بر منابع 
داخلی و نیروی انســانی اش پیشرفت می کند، نه 
با ســرمایه گذاری خارجی. ســرمایه گذار خارجی 
وقتی پول می آورد، تســلط بر مردم آن کشــور را 
هم می خواهد تا سود کالن تری را به دست آورد، 
حتی اگر حیات مردم آن کشــور را به خطر اندازد 

مثل یک انگل.

چرا دوستان اتحاد ملتی محسن هاشمی را 
می خواهند حذف کنند؟ به خدا شهرداری سیاسی 

نیست.

هیچ کدام از ایــن آقایان توانایــی مدیریت 
شهری به وســعت تهران را دارند. تنها یک چهره 
با نفوذ سیاســی و در عین حال مدیر شــهری باید 

شهردار شود.

قیمت مسکن باید به قیمت حقیقی آن یعنی 
قیمتی که برای تولیدکننده تمام می شــود عرضه 
شــود، نه چند برابر، مــردم دیگر تــوان خرید هم 

داشته باشند، نمی خرند.

قطعا اصالحات شکست بزرگ دیگری را در 
سه سال بعد از جانب شورای شهر خواهد خورد و 

دیگر گذرشان به شورا هم نخواهد افتاد.

منظور اصالح طلبان که می گوینــد روحانی به 
وعده هایش عمل نکرده، مشــکالت معیشتی ملت 
و رکود و غیره نیســت... منظورشــان این اســت که 
چرا روحانی بــه اندازه انتظــار ما تنــدروی نمی کند؟ 
چرا حاشیه ســازی نمی کند؟ چرا به قوای دیگر حمله 

نمی کند؟

مجلس نبایــد اجــازه دهــد ســفره کارمندها و 
بازنشستگان نسبت به ســال گذشته کوچک تر شود، 

حقوق باید حداقل 6۰درصد زیاد شود.

چرا داروهــای ایرانی بعد از عیــد این قدر گران 
شده است؟ جناب وزیر، لطفا سری به داروخانه بزنید 
متوجه می شوید که همه داروهای ایرانی گران شده 

است.

االن برخی پروژه ها نود ونه درصدش اجرا شده و 
هشت ماهه برای انجام اون یک درصد کل کار معطل 
مونده مثل پل های انتهــای اتوبان امام علی)ع(... 
یا جمع کــردن نرده های  بی آر تی کــه باعث  ترافیک 
سنگین شدن و پرچ کوبی به جای نرده کشی... زدن 
پل روی چهارراه های ترافیکی مثل چهارراه جمهوری، 
چهارراه ولیعصر )عج(میدان فردوســی و... تا مرکز 

شهر خلوت بشه... یه آدم نترس و میدانی و فنی.

بهتر است متخصص نداشــته باشیم تا اینکه 
متخصــص نفوذی باشــد که می گفت کشــاورزی 
تعطیــل شــود و واردات کنیم. او اگــر متخصص 
وطن پرســت بــود راه حــل مــی داد چگونــه برای 
تولید کشــاورزی کاالی راهبردی داشــته باشیم و 

درعین حال محیط زیست حفظ شود.

اسرائیل می خواهد همه کشورهای خاورمیانه 
را تجزیه کند، از جمله سوریه، عراق، ایران، ترکیه، 
مصر، لیبی و پاکستان. اســرائیل توسط انگلیس 
خبیث به وجود آمد برای نابود کردن مردم خاورمیانه. 

باید اسرائیل را نابود کرد.
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ضلع دوم

مسابقه اعراب
تالش مذبوحانه برای عادی سازی روابط با رژیم  صهیونیستی

مثلث  |  شماره 18394



»مقابله با ایران و صلح با رژیم  صهیونیستی«؛ این 
عنوان اصلی نشست ســران عربی در عربستان بود که به 
نظر می رسد مانند نشســت های قبلی تبدیل به جلسه ای 
برای همفکری کشورهای عربی با هدف مواجهه با ایران 

بدون محوریت مسائل جهان عرب شده بود.
در منطقــه، خاورمیانــه از خلیج فــارس گرفتــه تــا 
درگیری های داخلی در شــورای همــکاری خلیج فارس، 
محاصره قطــر، تجاوز نظامــی به یمن، ســوریه، لیبی و 
مهم تر از همه مساله فلسطین، شاهد عدم ثبات و ناامنی 
است که این مساله می تواند امنیت و ثبات جهان عرب را 
نیز تهدید کنــد؛ اما نکته دور از ذهن آن اســت که در این 
نشســت به مهم ترین بحران که همان بحران کشورهای 
حوزه خلیج فارس با قطر اســت اشــاره ای نشــد؛ بحرانی 
که اگر حل نشود، تمام این نشســت ها را تحت تاثیر قرار 

خواهد داد.
همزمان با برگزاری نشســت ســران عربی در شــهر 
»الظهران« عربستان در سایه افزایش مشکالت داخلی 
کشــورهای عربی و شــدت یافتن اختالفات میــان آنها، 
بررسی راهکارهای رویارویی با ایران که تبدیل به دشمن 
فرضی اعراب به جای رژیم صهیونیســتی شده در جدول 

کاری این نشست قرار گرفت.
کشورهای عربی به جای آنکه به  دنبال راهکارهایی 
برای حل بحران های مهارنشــده طی ســال های گذشته 
باشند، در نشست مذکور تالش کردند تا مواضع خود را علیه 

ایران یکپارچه کنند. 
عربســتان این اقدام را با ابزارهای رســانه ای خود 
قبل از برگزاری نشســت آغاز کرد، به طوری که مطبوعات 
ســعودی بــا زمینه ســازی در خصــوص چشم پوشــی از 
بحران هــای کشــورهای عربــی و دشمن تراشــی از 
ایران برای اعراب ســعی در آماده ســازی افــکار عمومی 
داشــتند. روزنامه الریاض عربســتان در ســرمقاله خود با 
عنوان »نشســت ظهران؛ صلح بــا اســرائیل و مقابله با 
ایران«، مدعی شــد: »ســران عرب بایــد درک کنند که 
ایــران از اســرائیل برایشــان خطرناک تر اســت، به ویژه 
 اینکه ایــران راهبرد خــود را بر هیمنه و نفــوذ )در منطقه( 

بنا نهاده است.«
در ایــن میــان جــدول کاری و محورهای نشســت 
سران عربی تفاوت چندانی با نشســت های قبلی نداشت 
و از ابتدا نیز قــرار نبود در این نشســت راهکارهایی برای 
بحران هــای کشــورهای عربی ارائه شــود. اما مســاله 
قابل توجه پررنگ شدن اهتمام کشورهای شرکت کننده به 

مسائل غیرعربی در این نشست است.
روزنامه سعودی عکاظ نیز در این خصوص نوشت که 
نشست سران عربی در شــهر الظهران آغازی برای اعالم 
یک موضوع عربی یکپارچه و نهایی در برابر نظام حاکمه 
ایران اســت. این روزنامه در ادامه نوشت: »درست است 
که در نشست سران عربی به مسائل منطقه نیز اشاره شده 
اما محور اصلی این نشست اقدامات یکپارچه کشورهای 
عربی علیه ایران بوده و تمام افکار عمومی جلســات این 
نشســت را دنبال می کنند. اعراب باید بدانند که تفکرات 
ایدئولوژیک ایران بســیار خطرناک اســت و باید در برابر 

آن ایستاد.«
احمد الجمیعــه، معــاون رئیس تحریریــه روزنامه 
الحیــات در مقاله خــود خواهــان عادی ســازی روابط با 
رژیم صهیونیستی در جریان این نشست شده و مدعی شده 

بود که ایران برای اعراب خطرناک تر از اسرائیل است.

حســام ذکی، معاونت دبیــرکل اتحادیه عــرب نیز 
پیش تر اعالم کرده بود که مهمترین مساله اختالفی کنونی 
میان کشــورهای عربی یعنی بحران قطر، در جدول این 

نشست قرار ندارد.
 همچنان که امیر قطر هم اعالم کرده بود شخصا در 
این نشست مشارکت خواهد کرد اما بعدا مشخص شد که 
نماینده دائم دوحه در اتحادیه عرب در این نشست حضور 

یافته است.
وی تاکید کرده بود که امروزه هیچ گزینه ای در مقابل 
اعراب جز آشتی با رژیم صهیونیستی و امضای توافقنامه 
صلح فراگیر با آن و معطوف شدن به سمت افزایش قدرت 
منطقه ای ایران و برنامه هســته ای آن وجود ندارد و هیچ 
مســاله ای نمی تواند به تاخیر افتادن این گزینه را توجیه 
کند، حتی مساله فلسطین. هر کسی که با صلح با اسرائیل 
مخالفت کند در واقع به ایران خدمت کرده و باید پیامدهای 

این مساله را بپذیرد.
جالب آنکه سایت اســرائیلی »المصدر« با استقبال 
از ســرمقاله روزنامه ســعودی الریاض تاکید کرد که درج 
تیتر مربوط به صلح با اسرئیل در روزنامه مذکور یک مساله 

عادی نیست. 
این ســایت صهیونیســتی پیش بینی کرد که هدف 
از انتشــار مقاله مذکور، رســاندن این پیام به تشــکیالت 
خودگردان فلســطین به ریاســت محمود عباس است که 

عربستان از طرح سازش  ترامپ حمایت می کند.
ســلمان بن عبدالعزیز، پادشــاه عربستان سعودی، 
در ســخنرانی آغازین خــود در نشســت ســران اتحادیه 
عرب، مدعی شــد که اقدامات ایران در کشورهای عربی 

»تروریستی« است.
بی توجهی پادشاه عربستان به تجاوز نظامی آمریکا، 
انگلیس و فرانســه به ســوریه به حدی زننده بود که حتی 
خبرگزاری فرانسه با اشاره به این نکته نوشته است با اینکه 
نشست سران عرب حدود ۲۴ ساعت پس از حمله سه کشور 
غربی به سوریه در واکنش به حمله شیمیایی ادعا شده در 
دوما آغاز شد، ملک سلمان در ســخنان خود اشاره ای به 

حمالت بامداد شنبه نکرد.
با وجود آنکه شرکت کنندگان در این نشست تصمیم 
دونالــد  ترامــپ، رئیس جمهــور آمریــکا مبنی بــر انتقال 
ســفارتخانه کشــورش به قــدس اشــغالی را رد کردند اما 
به نظر می رســد این اقــدام تنها بــرای دادن رنگ و لعاب 
حمایت از مســاله فلســطین در این نشســت مطرح شد؛ 
چرا که ســران عربی در همان نشســت بر ضرورت تحقق 
صلح فراگیر و همیشــگی با رژیم صهیونیستی تاکید کرده 
و اعالم کردند که باید از طرح صلح و ســازش عربی برای 
 پایان دادن به درگیری ها میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها 

استفاده کرد.
حسین الکنانی، تحلیلگر سیاسی عرب معتقد است 
که رژیم صهیونیســتی و آمریکا موفق شــدند قطب نمای 
مبارزه با اسرائیل را به سمت جمهوری اسالمی ایران تغییر 
دهند و این مهم در بیانیه های منفعل نشســت های سران 
عربی و  بی توجهی آنها به مســائل مهم جهان عرب نمود 

پیدا کرده است. 
ملت هــای عــرب بایــد مقامــات کشورهای شــان 
را بــه دلیــل ایــن بی توجهــی بازخواســت کــرده و بــه 
آنها اجــازه ندهند کــه در مســابقه عادی ســازی روابط با 
رژیم صهیونیستی از هم سبقت بگیرند. عربستان بر اساس 
اصل »دشــمن دشــمن من دوســت من، اســت« رفتار 
می کند و ایــن اصــل، دلیل واقعــی نزدیکی عربســتان 
به رژیم  صهیونیســتی اســت؛ چرا کــه ریاض، ایــران را 
خطری برای خود می داند و تالش می کند که این مســاله 
 را بــه دیگر کشــورهای عــرب از طریــق ایران هراســی

 منتقل کند.

ترجمه
فاطمه صالحی - مترجم

19 شماره 394   | مثلث  



اتحادیه عرب یا عبری
سایه صهیونیست ها بر نشست ظهران عربستان مشهود بود 

بهتر اســت این گونه بنویســم و بخوانیم: »نشست 
صهیونیستی – اسرائیلی در ظهران«؛ باید کلمه »عرب« 
را از نام »اتحادیه سران کشــورهای عرب« حذف و کلمه 
»عبری« را جایگزین آن کرد. باید نهاد »اتحادیه عبری« 
را »یکی از ســازمان ها و نهادهای صهیونیستی« تعریف 
کنیم و ماموریت و رســالت آن نیز این گونه تغییر می یابد: 
»اتحادیه عبری بــرای حمایت از منافع اســرائیل«. این 

نهاد جدید الخلقه، با دشــمنان رژیم اسرائیل در جنگ و با 
دوستان و حامیان آن در صلح است. این یعنی در اتحادیه 
عبری، جایی برای کشورها و بازیگران عرب که تجاوزات 
رژیم اســرائیل را محکــوم و در مقابــل آن موضع گیری و 
صف بندی می کنند، وجود ندارد یا کشورهایی که در مقابل 
طرح های غیرقانونی و نامشروع رژیم اسرائیل ایستاده اند. 
اکنون می توانیم بهتر بفهمیم که چرا ســوریه در نشســت 
بیست و نهم سران اتحادیه عبری در ظهران عربستان جایی 
نداشت و چرا این کشور از اتحادیه مزبور اخراج شد و چگونه 
است که مردم یمن در اجالس اتحادیه فوق مشارکت داده 
نمی شــوند و چرا موضوع و اولویت های جهان عرب مورد 

اغفال نشست سران آن قرار گرفت؟ 
اکنون دیگر درک این موضوع ساده خواهد بود که هر 
ملتی و هر کشوری، طرح های رژیم اسرائیل برای تاسیس 
اســرائیل بزرگ را به چالش بکشــد، اول به حاشیه رفته، 
سپس از عضویت در اتحادیه عبری کنار گذاشته می شود 
و در وهله بعد، هدف مستقیم طرح ها، توطئه ها و حمالت 

این کشورها قرار می گیرد.
حال وقت آن رسیده اســت که دلیل این را به روشنی 
دریابیم که چرا نشست ســران در ظهران تصمیم گرفت با 
تمام مال و سالح و حمایت قدرت سیاسی به پشتیبانی رژیم 
اشغالگر به جنگ دشمنان فلســطینی و هرکس که آنها را 
مورد تائید قرار می دهد از جمهوری اسالمی ایران گرفته تا 
حزب الله لبنان، برود. می گویم، دشمنان فلسطینی، چون 
از منطق حاضران در اجالس ظهران سخن می گویم. این 

کلید فهم ماجراست. 
گاو شیرده و ســگ های نگهبان اسرائیل در نشست 
ســران اتحادیه عبری، تصمیم مهمــی گرفتند؛ تصمیم 
گرفتند که ایــن ماموریت، دیگــر محدود به شــبه جزیره 
عربستان و خاندان های مستبد حاکم در آن یعنی آل سعود، 
آل نهیان، آل ثانی، آل خلیفه و آل صباح نباشد، بلکه تمام 
ملت ها و دولت ها را در بربگیرد و این قطعا، وحی اســت از 
سوی اربابان قدرت در اسرائیل. تخلف از ماموریت فوق، 
مجازات نیز دارد، مجازات او، گردن زدن به سبک و سیاق 
وهابی ها در عربستان است. این سنت آنهاست. گردن زدن 
مخالف، روبه روی چشم همسر، خواهر و فرزندانش... البته 
منتســبان به او نیز از اذیت و آزار و تجاوز در امان نخواهند 

بود. دست اندازی رســم اوالد اباســفیان و پیروان وهابی 
آنان است.  اگر بیانیه نهایی نشست سران اتحادیه عبری 
در ظهران را خوانده باشــید، اگر متوجه شدید بندی تحت 
عنوان »رد تصمیم  ترامپ در انتقال سفارت ایاالت متحده 
به شهر قدس« وجود دارد؛ اشتباه نشود، مضمون بند فوق، 
»تائید تصمیم  ترامپ در انتقال ســفارت ایاالت متحده به 
قدس« و به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم 
اسرائیل است. این شیر همان گاو شیرده است که  ترامپ 

می گفت باید تا می توان آنها را دوشید.
نشســت ظهران یک تصمیم دیگر نیز داشــت و آن 
دعوت از تمام ملل عرب برای نزدیک شــدن به اسرائیل، 
اتحاد و همکاری با آن علیه تنها دشــمن آنان یعنی ایران، 
تشیع و محبین اهل بیت رسول الله )علیهم السالم( است 
چرا که این اسرائیل است که می تواند آنها را در مقابل این 

دشمن پشتیبانی کند. 
دیگر، مبدا وفاداری بن سلمان، ایمان و اخالص به 
حرمین شریفین یعنی »کاخ سفید« و »کنیست اسرائیل« 
است. این گونه اســت که حاکمان مســتبد و سلطه گر در 
شبه جزیره عرب با صدای رسا اعالم کردند که آنها مدیون 
رژیم اســرائیل بوده و بــرای نابودی جهان اســالم و امت 
اسالمی آماده ایفای نقش هستند. دیگر کعبه ای نمی ماند و 
مسجد الحرامی  نمی ماند، هرچه هست وفای تمام و کمال 

به اسرائیل است.
موضوعی که تمســخر حتــی کاربران شــبکه های 
اجتماعی را نیز به همراه داشت این است که خاندان های 

حاکم در کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، خود را حامی 
 و پشتیبان مردم ســوریه و طرفدار وحدت و حافظ کیان و 
تمامیت ارضی آن کشور معرفی می کنند. حال آنکه بیش 
از 500 هزار تروریست سلفی افراطی خارجی که در سوریه 
مشغول جرم و جنایت بوده و زنان و کودکان نیز از شر بربریت 
آنها در امان نبودند، همگی افرادی هستند که توسط این 
رژیم ها یا بــه خدمت گمارده شــده اند یا به وســیله آنها در 
ســوریه، عراق و دیگر کشــورها برای انجام این اقدامات 
تربیت و به میدان های جنگ اعزام شده اند. آنها به دختران 
خردســال ســوری نیز رحم نکردند. هرچه بود تجاوز بود و 
خشونت. هرچه بود فروپاشی ارزش ها در روبه روی دیدگان 

همه در اردوگاه ها بود. 
پس از سوریه، نوبت به مردم یمن رسیده است. برای 
همین اســت که نام یمن در بیانیه پایانی اجالس ســران 
اتحادیه به کرات تکرار شد؛ کشتار جمعی مردم یمن به طور 
کامل، نسل کشی تا آخرین نفر. این مضمون یک بند دیگر 
از بیانیه پایانی اجالس مذکور اســت. ایــن تنها راه نجات 
خاندان ســعودی و خاندان آل نهیان در امارات از باتالقی 
است که پا در آن گذاشته اســت. راهبرد آنها ساده است؛ 
قراردادهای مالی، خرید، پرداخت های کالن و جمع کردن 
کشورهای مختلف، احزاب سیاسی، شخصیت های نظامی 
و رســانه ای حول خود.  هدف چیزی نیســت جــز نابودی 
و پاکســازی کامل یمــن از مردمش. این نیــز بند دیگری 
از تصمیمــات و مصوبه هــای اجالس ســران در ظهران 
عربستان بود. اجالسی که تا آخرین روزها پیش از برگزاری، 
محل آن مشــخص نبود و استراتژیســت های ســعودی 
همچنان مشغول محاسبه بودند که اجالس شان را در چه 
نقطه ای برگزار کنند که در دسترس موشک های انصارالله 
یمن نباشد. جرم مردم یمن، ایستادگی در مقابل آل سعود 
است. قطعا تا امروز پیام تشکر ملک سلمان به پایتخت ها و 
شخصیت های سیاسی، نظامی و افرادی که با حضور خود 
در اجالس ظهران مانع از آن شــدند که رژیم عربستان به 
دست رزمندگان یمنی سرنگون شود رسیده است. آنهایی که 
همبستگی خود را با حکومت ریاض به اوج رسانده و جهت 
نابودی مردم یمن و کشور یمن هم قســم شده اند، در این 
میان از جایگاه و منزلت بهتر و باالتری نیز برخوردار هستند. 
دیگر تصمیم این اتحادیه عبری در نشست ظهران 
در بند مربوط به ایران متبلور بود. موضوع، مشخص است؛ 
مقابله با ایران. چراکه جمهوری اسالمی ایران، دشمن اول 
و تنها دشمن رژیم اشغالگر فلسطین است، به همین خاطر 
نیز هســت که حاضران در اجالس ســران اتحادیه مزبور 
در ظهران، باید برای نابودی ایران هم قســم شــده و این 
خواسته خود را رسما از  ترامپ، کاخ سفید، انگلیس و فرانسه 
بخواهند. درخواست حمله به ایران، سابقه دیرینه ای دارد 

که هر بار به شکلی از اشکال و به بهانه ای طرح می شود.
اگر بخواهیم تصمیمات سران اجالس بیست و نهم 
اتحادیــه عــرب در ظهــران را تیتــر وار ذکر کنیــم، این 

تصمیمات در موارد ذیل خالصه می شوند:
- ایران، دشــمن اول و تنها دشمن اســرائیل بوده و 
حاضران نشست ظهران باید علیه این کشور متحد شده و به 

هر بهانه و دستاویزی آن را هدف حمله قرار دهند.
- نابودی مردم یمن تا آخرین نفر به جرم تالش برای 

مبارزه با رژیم عربستان سعودی.
- هدف قرار دادن ســوریه و دولت آن کشور به اتهام 
استفاده از مواد شــیمیایی اما در واقع به دلیل مقاومت در 
مقابل تروریســت های ســلفی-وهابی خارجی که توســط 

عربستان و متحدان آن، گماشته شده اند.
موارد فــوق، خروجی های اجالس ســران اتحادیه 
عربی اســت که دو هفته پیش در ظهران عربستان برگزار 
شد. این موارد ثابت می کنند که چرا باید نام اتحادیه عرب 

به اتحادیه عبری تغییر یابد.
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نسخه »مایک«
آیا  ترامپ واقعا می خواهد برجام را اصالح کند؟

مایک پمپئو طی روزهای اخیر به شخصیتی جنجالی 
در فضای سیاست خارجی آمریکا تبدیل شده است. وی 
که هنوز انتخابش از سوی سنای آمریکا به عنوان وزیر 
امور خارجه جدید آمریکا در  هاله ای از ابهام قرار دارد، در 
سخنانی تامل برانگیز، اذعان کرده است که ایران قبل از 
توافق هسته ای نیز به دنبال ساخت سالح اتمی  نبوده و 
در آینده نیز نخواهد بود. از سوی دیگر، وی اعالم کرده 
است که درصدد تعمیر و اصالح توافق هسته ای با ایران 
است. این در حالی است که قرار اســت دونالد  ترامپ، 
رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا کمتر از یک ماه دیگر 
نظر نهایی خود را در خصوص توافق هســته ای با ایران 
اعالم کند. پایگاه »میدل ایست آی« در گزارشی کوتاه، 
به بررسی سخنان اخیر مایک پمپئو در خصوص توافق 
هسته ای با ایران و دیگر مسائل جاری در حوزه سیاست 

خارجی آمریکا پرداخته است.
مایک پمپئو به عنوان وزیر امور خارجه پیشــنهادی 
ایاالت متحده آمریکا قول داده برای اصالح و تعمیر توافق 
هســته ای با ایران تالش کند. پمپئو در جلسه اخیر سنای 
آمریکا، وعده به کارگیری دیپلماســی در نظام بین الملل را 
داد، هرچند وی به جنگ طلبی مشهور است. مایک پمپئو 
در ماه گذشته میالدی از سوی دونالد  ترامپ به عنوان وزیر 
امور خارجه جدید ایاالت متحده آمریکا معرفی و جایگزین 
رکس تیلرســون شــد. گزینه دونالد  ترامپ برای حضور در 
وزارت امور خارجه آمریکا، در ســنای آمریکا متعهد شد تا 
با متحدان ایاالت متحده بر سر برجام و مسائل مربوط به 
آن کار کند. در این جلسه مهم، مایک پمپئو رویکرد تند و 
ضداسالمی خود را کنار گذاشت تا راحت تر بتواند حمایت 

سنا را از خود برای احراز پست وزارت امور خارجه کسب کند. 
پمپئو ضمن تاکید بر روابط نزدیک خــود با دونالد  ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا، خصوصا در دوران حضور در سازمان 
ســیا، بر لزوم همکاری و تعامل با شــرکای خارجی ایاالت 
متحده آمریکا تاکید کرد. مایــک پمپئو در حالی به عنوان 
وزیر امور خارجه جدید ایاالت متحده آمریکا انتخاب شده 
است که واشنگتن با موضوعات متنوعی در نظام بین الملل 
مواجه است؛ از مساله سوریه تا اعمال تحریم های بیشتر 

علیه روسیه و موضوع پرونده هسته ای ایران. 
با توجه به سخنان تحریم آمیز مایک پمپئو علیه ایران 
)قبل از انتصابش به عنوان وزیر امور خارجه آمریکا( بسیاری 
از تحلیلگران حضور وی در مسند وزارت امور خارجه ایاالت 
متحده آمریکا را به مثابه تالشــی برای از بین بردن توافق 
هسته ای از ســوی دولت  ترامپ مورد تفسیر قرار دادند. با 
این حال پمپئو در جلسه اخیر ســنا تاکید کرد که برای حل 
ابهامات شــرکای اروپایی خود تا تاریــخ 1۲ ماه می  )زمان 
ضرب االجــل اعالمی  از ســوی  ترامپ( تــالش می کند. 
این سخنان در حالی بیان می شــود که قرار است امانوئل 
ماکرون، رئیس جمهور فرانسه و آنگال مرکل، صدراعظم 
آلمان هر دو تا قبل از 1۲ می به ایاالت متحده آمریکا سفر 
کرده و با دونالد  ترامپ در خصوص توافق هسته ای با ایران 
مذاکراتی را صورت دهند. آنها معتقدند که توافق هسته ای 
با ایران، بهترین راه برای جلوگیری از دســتیابی تهران به 

بمب هسته ای است! 
مایک پمپئــو، در جلســه اخیر ســنا تاکیــد کرد که 
به عنوان مدیر سابق سازمان ســیا، به هیچ گونه شواهد و 
مدارکی مبنی بر اینکه توافق هسته ای توسط ایران نقض 
شده دســت نیافته و در عین حال معتقد اســت که تهران 
نمی تواند در صورت از بین رفتن توافق هســته ای )خروج 
آمریکا از برجام( به زودی برنامه خود را توســعه دهد. وی 
تاکید کرده اســت که هدف او، اصالح معامله هسته ای با 

ایران است. پمپئو در این خصوص می گوید:

»اگر شانســی برای برطرف کردن توافق هسته ای 
با ایران وجود نداشته باشد، من به رئیس جمهور ) ترامپ( 
توصیه خواهــم کرد کــه بهترین همــکاری ممکــن را با 
متحدان مان برای رســیدن به نتیجه ای بهتــر و کامل تر 
صورت دهیم. حتی این روند پس از 1۲ ماه می  نیز می تواند 
ادامه پیدا کند. هنوز اقدامات دیپلماتیک زیادی وجود دارد 

که باید در این خصوص انجام شود.«
با این حــال، مالحظــات و دغدغه هــای مربوط به 
انتخاب پمپئو به عنوان وزیر امور خارجه آمریکا به این نقطه 
)توافق هســته ای با ایران( ختم نمی شود. صورت مساله 
این است که پس از بمب گذاری ســال ۲013 میالدی در 
جریان برگزاری مســابقه دوی ماراتن در بوســتون، مایک 
پمپئو به اشــتباه رهبران جامعه مســلمانان آمریکا را متهم 
به مشــارکت در این اقدام تروریســتی کــرد. در آن زمان، 
پمپئو در مجلس نمایندگان ایاالت متحده آمریکا مشغول 

فعالیت بود. 
»داوود ولید« از رهبران جامعه مسلمانان آمریکا ماه 
گذشــته )پس از انتخاب پمپئو به عنوان وزیر امور خارجه 
دولت  ترامپ( از وی به عنــوان نظریه پردازی توطئه نگر و 
سیاستمداری ضداسالم و ضدمسلمانان یاد کرد. ولید در 
گفت وگو با »میدل ایســت آی«، نسبت به عواقب و تبعات 
حضور فردی ضد اسالم و مخالف مسلمانان در مسند وزارت 

امور خارجه آمریکا ابراز نگرانی کرد. 
با این حال مایک پمپئو در جلســه سخنرانی خود در 
سنای آمریکا به ســوابق خود در سازمان ســیا اشاره کرد. 
وی مدعی شــد که در دوران حضورش در ســازمان ســیا، 
با نیروهای کار )با گرایش های سیاســی( متنوع کار کرده 
و صرفا روی اهــداف و ماموریت های این ســازمان تکیه 
داشته است. با این حال، توضیحات پمپئو برای اعضای 
کمیته روابط خارجی آمریکا قانع کننده به نظر نرســید. راند 
پال، سناتور جمهوریخواه که در کمیته روابط خارجی سنا 
عضویت دارد، بــا تصدی گری پســت وزارت امور خارجه 
آمریکا توســط پمپئو مخالفت کرد. این در حالی است که 
اعضای دموکرات کمیته روابط خارجی سنا )که تعداد آنها 
10 نفر است ( نیز با این موضوع مخالفت کرده اند. بنابراین 
در مجموع، 11 ســناتور از ۲1 ســناتور عضو کمیته روابط 
خارجی سنا با حضور پمپئو در سمت وزارت امور خارجه دولت  
ترامپ مخالف هســتند. همین مساله ســبب شده است تا 
پمپئو در انتظار رای گیری در صحن علنی سنا برای حضور 

در مسند وزارت امور خارجه آمریکا بماند. 

سعید سبحانی - مترجم

منبع: میدل ایست آی
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یا همه یا هیچ 
نیویورک تایمز از آینده برجام می گوید

ســفر اخیر محمدجواد ظریــف، وزیر امــور خارجه 
کشورمان به نیویورک، مورد توجه بســیاری از رسانه های 
غربی، خصوصا رســانه های آمریکایی قرار گرفته است. 
در این ســفر که قبل از فرا رســیدن تاریــخ 1۲ می  )موعد 
اعالم نظر نهایی  ترامپ در خصوص برجام( صورت گرفته، 
آقای ظریــف مواضع جمهوری اســالمی ایــران در قبال 
توافق هسته ای و آینده آن را تشریح کرده است. همچنین 
نیویورک تایمز در گزارش اخیر خود، گریــزی نیز به دیدار 
اخیر ماکرون و  ترامپ و مواضع فرانسه در خصوص برجام 

زده است.
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در توئیت 
خود در خصوص توافق هسته ای و مذاکرات آمریکا و اروپا 
نوشت: »رهبران اروپایی باید رئیس جمهور  ترامپ را  ترغیب 
کنند که نه تنها در برجام باقــی بماند، بلکه مهم تر از آن، با 
حسن نیت عمل به تعهدات خود در این توافق را آغاز نماید. 
پالن B و طرحی جایگزین در این خصوص وجود نخواهد 

داشت. این یعنی همه یا هیچ!«
در پروسه حل وفصل پرونده هسته ای ایران و در قالب 
مذاکراتی که میان این کشور و کشورهای ایاالت متحده 
آمریکا، فرانســه، آلمان، انگلیس، چین و روسیه صورت 
گرفت، ایران تعهد کرد تا برنامه هســته ای خود را محدود 
نماید و در عوض، ایران از برخــی تحریم ها رهایی یافت. 
بیشتر این تحریم ها، در ژانویه سال ۲016 میالدی لغو شد. 
با این حال، دونالد ترامپ، رئیس جمهــور ایاالت متحده 
آمریکا به شــرکای اروپایی خود فرصت داده است تا تاریخ 
1۲ می معایب وحشتناک توافق هســته ای با ایران را رفع 
کنند زیرا در غیر این صورت، وی دیگر تعلیق تحریم های 

ایران را تمدید نخواهد کرد. 
امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانســه نیز اخیرا در 

 »B« مصاحبه با شبکه فاکس نیوز اعالم کرد که هیچ طرح
برای این معامله ندارد و ایاالت متحده باید در این توافقنامه 
باقی بماند تا زمانی که گزینه ای بهتر از آن وجود نداشــته 
باشــد. ایران نیز اعالم کرده تا زمانی که دیگران به توافق 
هســته ای پایبند باشــند، به این معاهده پایبند خواهد بود 
اما در صورت خروج واشــنگتن از برجام، ایــن توافقنامه را 

تکه تکه خواهد کرد. 

   روایتی از سفر ماکرون به آمریکا
سفر امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه به آمریکا، 
نخســتین ســفر وی از زمان قدرت گرفتن  ترامپ در ژانویه 
سال ۲017 میالدی در واشنگتن به شمار می آمد. مقامات 
فرانسوی به طور کلی تالش کرده اند تا بتوانند رابطه نزدیکی 
با دولت  ترامپ داشته باشند اما کمتر در این خصوص موفق 
بوده اند. آنچــه در خصوص توافــق آب وهوایی پاریس یا 
موضوع توافق هســته ای با ایران می گذرد، نشانه ای دال 
بر همین موضوع است. در حالی که برخی رهبران اروپایی 
فاصله خود با  ترامپ را زیاد کرده و از وی تا حدودی فاصله 
گرفته اند، ماکرون سعی کرده با استفاده از ارتباطات تلفنی، 
مناسبات خود و  ترامپ را حفظ کند. در هر حال، ایران بارها 
تایید کرده که برنامه هســته ای این کشــور بــرای اهداف 
صلح آمیز طراحی و اجرا شــده است. با این حال باید تاکید 
کرد که مذاکره بر سر برجام، تنها هدف سفر اخیر ماکرون 

به آمریکا نبوده است. 
یکی از اهداف رئیس جمهور فرانسه در دیدار اخیر با  
ترامپ، بحث بر سر اعمال تعرفه های گمرکی )بر سر فوالد 
و آلومینیوم( از ســوی ایاالت متحده آمریکا بوده اســت. 
این موضوع، مناسبات تجاری واشنگتن با اروپا و چین را تا 
حدود زیادی تحت تاثیر خود قرار داده است. هدف آمریکا 
از این اقدام، کاهش کسری تجاری خود است. با این حال 
ماکرون ســعی کرد در ایــن دیدار،  ترامــپ را در خصوص 
تجدید نظر در ایــن زمینه متقاعد ســازد. همچنین به نظر 
می رسد که کشورهای اروپایی تالش خود را جهت تضعیف 

و کاهش سطح تحریم ها علیه روسیه هماهنگ کرده و سعی 
دارند  ترامپ را در این زمینه با خود همراه سازند. در هر حال، 
یکی از اهداف مهم ماکرون در ســفر به آمریکا، مذاکره با  
ترامپ بر ســر تبعات و تاثیرات اعمال تحریم ها و تعرفه ها 
بوده اســت. در این خصوص مقامات اروپایــی )از جمله 
مقامات آلمانی، ایرلندی، فرانسوی و ایتالیایی( مذاکرات 
مشترکی را با یکدیگر صورت داده و به طرح های مشترکی 

نیز دست یافته اند. 
موضوع »ســوریه« و تحوالتــی که در این کشــور 
می گذرد نیز دیگــر موضوع بحث میان ماکــرون و  ترامپ 
بوده است. هم اکنون زمان زیادی از حمله ایاالت متحده 
آمریکا، فرانسه و انگلیس به سوریه نمی گذرد. فرانسه نیز 
در جریان این حمله، با ایاالت متحده آمریکا و دولت  ترامپ 
همراهی کــرد. این حمله، به تالفی یک حمله مشــکوک 
شــیمیایی در دومای ســوریه صورت گرفت کــه منجر به 

کشته شدن ده ها نفر شد. 
امانوئل ماکرون هفته گذشته ادعا کرد که تالش های 
وی منجر به باقی ماندن نیروهای آمریکایی در سوریه شده 
است. به عبارت بهتر، او معتقد اســت که  ترامپ را در این 
خصوص متقاعد کرده است، هرچند رئیس جمهور آمریکا 

قصد داشت نیروهای آمریکایی را از سوریه خارج کند. 

  رمزگشایی از گزارش نیویورک تایمز
همان گونه که از گزارش نیویورک تایمز برمی آید، تنها 
هدف ماکرون از سفر به ایاالت متحده آمریکا حفظ توافق 
هسته ای با ایران نبوده اســت. با این حال به نظر می رسد 
که رایزنی بر سر برجام، در اولویت مذاکرات روسای جمهور 
آمریکا و فرانسه قرار داشته است. سوال اصلی اینجاست 
که آیا در قبال موضــوع برجام و دیگر موضوعات اختالفی 
میان کاخ سفید و کاخ الیزه، معامله ای میان ایاالت متحده 
آمریکا و فرانســه صورت گرفته اســت؟ به بیانی دیگر، آیا 
ممکن است واشنگتن و پاریس برجام را به عنوان متغیری 
وابسته به دیگر مســائل و اختالفات بین المللی خود مورد 
بررسی قرار داده باشند یا آن را به عنوان موضوعی مجزا مورد 
بحث و گفت وگو قرار داده اند؟ پاسخ این سوال در آینده ای 
نزدیک و تا تاریخ 1۲ ماه می  )۲۲ اردیبهشــت( مشــخص 
خواهد شــد. نباید فراموش کرد که رایزنی های مشــترک  
ترامپ و ماکرون در خصــوص برجام محدود به هفته های 
اخیر نبوده و از ماه آگوست سال گذشته میالدی به صورت 

مستمر و دائم ادامه داشته است. 

امید عالمی

ترجمه و تحلیل
منبع: نیویورک تایمز
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پشت پرده یک توافق
روایت وال استریت ژورنال از آخرین تحوالت برجام 

امانوئل ماکــرون، رئیس جمهور فرانســه هفته 
گذشــته در ســفر به واشــنگتن، با دونالــد  ترامپ در 
خصوص توافق هســته ای با ایران دیــدار و گفت وگو 
کــرد. آنــگال مــرکل، صدراعظــم آلمــان و  تــرزا می، 
 نخســت وزیر انگلیس نیز در روزهای آتــی به آمریکا 
ســفر خواهند کرد تا قبل از فرارســیدن ضرب االجل 
12 ماه می )22 اردیبهشت(، با وی در خصوص نحوه 
حفظ توافق هسته ای رایزنی کنند. نشریه وال استریت 
ژورنال اخیرا در گزارشــی به بررســی تالش های اروپا 
برای حفظ برجام پرداخته و در عین حال، از رایزنی های 
فشرده مقامات اروپایی با آمریکا بر سر نقاط اختالفی 
 در برجام خبر داده است. متن این گزارش از نظرتان

 می گذرد.
آنگال مرکل، صدراعظم آلمــان و امانوئل ماکرون، 
رئیس جمهور فرانســه امیدوارند تا با رایزنی های خود مانع 
از خروج دونالــد  ترامپ از توافق هســته ای بــا ایران )در 
تاریخ 1۲ می( شــوند. رهبران فرانسوی و آلمانی از توافق 
هســته ای با ایران حمایت می کنند و امیدوارند که ایاالت 
متحده آمریــکا نیز جزئی از این توافق باقــی بماند. با این 
حال  ترامپ اعالم کرده اســت که تنها در صورت اصالح 
نواقص برجام در این توافق باقی می ماند. ســه خواســته 

اصلی رئیس جمهور آمریــکا در این خصوص یکی اعمال 
محدودیــت )محدودیت های زمانــی دائمی( بــر برنامه 
هسته ای ایران، اعمال محدودیت بر برنامه موشکی ایران 

و اعمال بازرسی های گسترده است. 
طی ماه های گذشــته، ایــاالت متحــده و تیم های 
مذاکره کننده اروپایــی در جهت توافــق احتمالی در مورد 
چگونگی برخورد با نگرانی های دولت  ترامپ )بر سر برجام( 
مشغول فعالیت بوده اند. در این خصوص جلسات متعددی 
در لندن، پاریس، برلین و واشــنگتن برگزار شده است. در 
همین حال، محمدجواد ظریف، وزیر امــور خارجه ایران 
نیز در سفر شش روزه خود به نیویورک و سازمان ملل متحد، 
مواضع آمریکا در این خصوص را محکــوم کرد. مقامات 
فرانســوی و آلمانی معتقدند که حفظ برجــام، یک هدف 
کلیدی محسوب می شــود. از ســوی دیگر، ایران تهدید 
کرده که در صورت خروج ترامپ از توافق هسته ای، در این 
خصوص واکنشی جدی نشان خواهد داد اما هنوز نحوه این 

واکنش مشخص نشده است. 
یکی از مشــاوران امانوئل ماکــرون، رئیس جمهور 
فرانسه ابراز امیدواری کرده است که طی روزهای آتی، همه 
چیز در مسیر صحیح خود پیش برود. وی تاکید کرده است 
که باید استدالالت و توضیحات ما )مقامات فرانسوی( به 
اندازه کافی قوی باشــد تا منجر به اقناع  ترامپ برای باقی 
ماندن در توافق هســته ای با ایران شــود. آنــگال مرکل، 
صدراعظم آلمان نیز در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک 
با امانوئل ماکرون در برلین تاکید کرد که آلمان، فرانســه 

و انگلیس هر سه مواضع مشــترکی را در خصوص توافق 
هسته ای با ایران در دیدار با  ترامپ مطرح کرده اند. اما در 
این خصوص همچنان مشکالتی )از سوی ایاالت متحده 

آمریکا( وجود دارد. 
صدر اعظــم آلمان در ایــن خصوص عنــوان کرده 
است: »موضوع برجام و توافق با آمریکا در این خصوص 
مساله ای مهم است. اما برنامه موشــکی بالستیک ایران 

مایه نگرانی است!«
در هر حال پایتخت های اروپایی به شــدت از برجام 
حمایت می کنند. تاییدات آژانس بین المللی انرژی اتمی  نیز 
در این خصوص موثر بوده است. اما رویکرد دولت آمریکا 
و تحوالتی که اخیرا در آن رخ داده، برای مقامات اروپایی 
شک برانگیز است. جان بولتون که به عنوان مشاور امنیت 
ملی جدید دولت  ترامپ انتخاب شده است، از اصلی ترین 
مخالفان توافق هسته ای با ایران محسوب می شود. مایک 
پمپئو، وزیر امور خارجه پیشنهادی جدید آمریکا نیز سخن 
از اصالح برجام به میان آورده است. این در حالی است که 
رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه قبلی آمریکا خواستار حفظ 

توافق هسته ای با ایران بود. 
نکته دیگر اینکه مذاکرات صورت گرفته میان مقامات 
آمریکایی و اروپایی )بر سر برجام و نحوه مواجهه با توافق 
هســته ای( در ســطح کارشناســی صورت پذیرفته است 
و  ترامــپ باید تصمیــم نهایــی را در این خصــوص اتخاذ 
کند. یک دیپلمات ارشــد اروپایی که در جریان مذاکرات 
آمریــکا و مقامــات اروپایی بــوده اســت در این خصوص 
می گوید: »تقریبا پیشرفت خوبی در مذاکرات میان آمریکا 
و  تروئیکای اروپایی وجود دارد. با این حال اکنون هیچ کس 

نمی داند که چه اتفاقی رخ خواهد داد.«
از سوی دیگر، اخیرا دو کشــور فرانسه و انگلیس در 
حمله نظامی ایاالت متحده آمریکا به سوریه، با واشنگتن 
همراهی کردنــد. تالش هایی کــه اتحاد میــان آمریکا و 
اروپــا را در مواجهــه با مســائل مختلف تقویــت می کند. 
مقامات اروپایی می گویند کــه امانول ماکرون امیدوار بود 
برای اولین بــار از زمان لغو تحریم های اروپــا )در برجام(، 
بتواند تحریم هــای جدیــدی را علیه ایــران در خصوص 
برنامه موشــکی و فعالیت هــای منطقه ای ایران و ســپاه 
پاســداران انقالب اســالمی بــه تصویب برســاند. با این 
حال، مذاکرات میان کشورهای اروپایی بر سر اعمال این 
تحریم ها به کندی پیش رفته است.  ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا تصمیم دارد کــه قرارداد )برجــام( را  ترمیم کند اما 
برخی آمادگی هــا نیز )برای حفــظ برجام( میــان ایاالت 
متحده آمریکا و کشــورهای اروپایی وجود دارد. افزایش 
سرمایه گذاری اروپاییان در بازار ایران به گونه ای است که 
اگر تحریم های ایاالت متحده آمریکا دوباره وضع شود، به 
خطر می افتد. این تحریم ها )تحریم های یکجانبه آمریکا( 
می توانند شــرکت های خارجی را در ارتباط با روابط تجاری 

هدف قرار دهند.
در هر حــال گفت وگوهــای آمریکا و اروپــا با هدف 
دستیابی به یک توافق سیاســی در خصوص برجام ادامه 
دارد. انتظار می رود در توافقنامه ای که میان آمریکا و اروپا 
امضا می شود، بیان شود که ایران نمی تواند موشک های 
بالســتیک و بین قاره ای را آزمایش کرده یا توســعه دهد. 
همچنین این توافقنامه تایید می کند که آژانس بین المللی 
انرژی اتمی  اجازه دسترسی به هر مکانی، از جمله سایت ها 
و پایگاه های نظامی در ایران را )به بهانه بازرســی( خواهد 
داشــت. مقامات اروپایی ســعی دارند در این خصوص به 
 ترامپ تضمین هایــی بدهند که بر اســاس آن، در صورت 
فعالیت هــای موشــکی و هســته ای نظامــی ایــران، در 
مواجهه با این کشــور اقدام خواهند کــرد و حتی آمادگی 
 وضع دوباره تحریم ها بــه صورت اتوماتیــک و خودکار را 

خواهند داشت. 

علی صابری

مترجم
نویسنده:  فلیسیا شوارتز
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ندامت در10پرده
درباره نقش سلبریتی ها در سیاست ایران و توضیح اینکه چرا آنها 

به این زودی از رای دادن به حسن روحانی پشیمان شدند

حســن روحانی در اردیبهشت ســال گذشته حدود 
5 میلیون بیــش از انتخابات ســال 139۲ رای آورد اما 
از اواخر تابســتان و بــا آغاز پروســه انتخــاب اعضای 
کابینه و نیز ماجــرای افزایش نرخ خرده فروشــی برخی 
کاالهــا، این بدنــه اجتماعی حامی، کم کــم جای خود 
را بــه بدنــه اجتماعــی پشــیمان داد. از مشــهورترین 
ســلبریتی های پشــیمان می تــوان بــه علــی کریمــی  
اشــاره کرد و حاال در موج دوم پشــیمانی ســلبریتی ها، 
افــرادی مانند حمیــد فرخ نژاد یــا رضا رشــیدپور نیز از 
انتخــاب یــا حمایــت یــا تبلیــغ بــرای حســن روحانی 
ابــراز پشــیمانی می کنند. این یادداشــت تــالش دارد 
در 10 نکتــه کوتــاه بگویــد که بــه نقش ســلبریتی ها و 
آنهــا  انتخاباتــی  و  سیاســی   موضع گیری هــای 

بپردازد. 
الف( ســلبریتی ها چرا در سیاست ایران نقش آفرین 

هستند؟ 
1- توجه به سلبریتی در دنیای سیاست، به ما این نکته 
را گوشزد می  کند که باید نگاهی مجدد به گروه های مرجع 
در جامعه ایرانی و وزن آنهــا بیندازیم. در جامعه ایرانی چه 
اتفاقی افتاده که وزن یک هنرمند یا ورزشــکار در انتخاب 
یک سیاستمدار برای ریاســت جمهوری، بیش از کسانی 
اســت که در آن حــوزه تخصــص دارند؟ جایگاه اســاتید 
دانشــگاه و متخصصان و روزنامه نگاران و رسانه ها و حتی 
روحانیون تا چه میزان در جامعه افت کرده اســت که حاال 
مردم برای انتخاب لیستی که رای می دهند هم به صفحه 

اینستاگرام یک چهره مشهور چشم بدوزند؟

۲- از این معنــا، ایراد دیگر صحنه سیاســی در ایران 
نیز برداشت می شود. کشوری که در آن حزب هیچ جایگاه 
مشخصی در عرصه سیاســت ندارد و صرفا تشکلی است 
که در مناســبت هایی مثل راهپیمایی ۲۲بهمن یک بیانیه 
فرمالیته می دهــد و در انتخابات هم با شــعارهایی کلی در 
قالب یک لیست یا جبهه مردم را به رای دادن به یک یا چند 

نفر تشویق می کند. 
3- بــه این صــورت اســت که بایــد گفت ســلبریتی 
پشیمان، روی دیگر سلبریتی حامی  است. به عبارت دیگر 
وقتی در ایام انتخابات، یک بخش مهم از فعالیت تبلیغی 
کاندیدا این اســت که ســلبریتی های مختلــف را پای کار 
بیاورد و از آنها برای کاندیدای خود تاییدیه بگیرد، بنابراین 
باید در نظر داشت وزنی که خود سیاستمداران در آن زمان 
به سلبریتی ها می دهند در آینده مانند یک بومرنگ می تواند 

به خود آنها بازگردد. 
ب( سلبریتی ها چرا پشیمان می شوند؟

1- سلبریتی ها به زودی پشیمان می شوند تا سریع ترین 
راه حل را انتخاب کننــد. اینکه امروز بگوییــد که از فالنی 
حمایت می کنید و فردا بدون هیــچ توضیحی بگویید او بد 
است؛ ساده ترین راه حل ممکن است. نقد نیاز به اطالعات 
دارد و تفکر و وقت گذاشتن ولی سلبریتی نمی خواهد چنین 
وقتی را بگذارد و دوســت دارد در کمتریــن زمان ممکن، 

موضع خود را ابراز کند. 
۲- سلبریتی ها به زودی پشیمان می شوند چون معموال 
دانش سیاسی و اقتصادی اندکی دارند. درست است که آنها 
بازیگران یا کارگردانان خوبی هســتند یا به خوبی در زمین 
فوتبال می کنند اما این به آن معنا نیســت کــه دارای درک 
عمیقی در دنیای سیاست و اقتصاد باشند و ازاین روست که 
آنها صرفا به الیه سطحی ماجرا توجه می کنند و برای گرانی 
تخم مرغ بلوا به پا می کنند در حالی که نمی دانند که چنین 
مساله ای به طور مثال در مساله آنفلوانزای مرغی ریشه دارد 

که نوعی بیماری و مقطعی است. 
3- ســلبریتی ها به زودی پشــیمان می شــوند چون 
دوست دارند همیشه در طرف مردم قرار گیرند. آنها به غلط 
احساس کردند همیشه باید در کنار مردم قرار گیرند در حالی 
که مردم ممکن است به دلیل ناآگاهی از شرایط، ناراضی 
باشند یا اینکه حجم توقعات آنها نسبت به وضعیت موجود 

جامعه باال باشد. 
۴- و البته در این شــرایط نباید نقش رســانه ها را هم 
نادیده گرفت. سلبریتی ها در گذشته کشور ما هیچ  تریبونی 
به جز صداوسیما و معدود رسانه های زرد نداشتند اما حاال 
هر یک صفحاتی در فضای مجازی دارند با فالوئرهای بسیار 
پرتعداد کــه می توانند هر لحظه کــه اراده کنند از آن برای 

رساندن پیام خود به مردم استفاده کنند. 
ج( با پشیمانی سلبریتی ها چگونه باید برخورد کرد؟

1- بــه نظر نمی رســد کــه بــه زودی بتــوان نقش 
سلبریتی ها را در جامعه ایران کم کرد، کمااینکه نقش این 
چهره ها در سراسر جهان نیز پررنگ است. اما باید از این 
امواج پشــیمانی این عبرت را گرفت که قراردادن هسته 
مرکزی یا اصلی کمپین تبلیغاتی روی حمایت سلبریتی ها 

غلط است.  
۲- از ســوی دیگر به نظر می رســد که در شــرایطی 
که وضعیت ســرمایه اجتماعی در کشــور، کمی نامناسب 
است؛ از این ســلبریتی ها می توان برای افزایش سرمایه 
اجتماعی در موضوعاتی ملی استفاده کرد. به جای اینکه 
علی کریمی  و حمید فرخ نژاد را خرج مســائل سیاســی دو 
 روزه انتخابات کنیم؛ می توانیم از آنهــا در حل بحران آب

 کمک بخواهیم. 
3. و در نهایت هشــداری به اصولگرایــان که گمان 
نکنند انتقادهای امروز و فردای امثــال کریمی  و فرخ نژاد 
به این معناست که آنها در انتخابات بعدی از اصولگرایان 
و کاندیــدای آنهــا حمایت خواهنــد کرد. فاصلــه فکری 
سلبریتی ها و اصولگرایان به خصوص در مسائل فرهنگی 
و اجتماعی به نوعی اســت کــه این گروه سیاســی باید به 
فکر سلبریتی ســازی )مورد تتلو، بهنوش بختیاری یا حامد 
زمانی( باشــند نه اینکه به این قبیل مســائل انتقادی دل 
ببدند. ســلبریتی هایی که از آنها یاد می کنیم ممکن است 
گوشــت سیاســتمداران اصالح طلــب را هــم بخورند اما 
اســتخوان آنها را دور نخواهند انداخت و ازاین روست که 
باید به اصولگرایان گفت از این امواج پشــیمانی آبی برای 

آنها گرم نخواهد شد.  

مصطفی آرانی

روزنامه نگار

گفتار
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استان گلستان  - کتابخانه عمومي امیرکبیر کردکوی 
كتابخانه عمومي اميركبير شهر كردكوي در سال 1347 در شهرستان كردكوي واقع در 29 كيلومتري گرگان و در 

استان گلستان تأسيس و به بهره برداري رسيده است.
اين كتابخانه با حدود 18 هزار عنوان و 23 هزار نسخه كتاب و بخشي مستقل ويژه كودكان با عنوان »بوستان كتاب« 

در دو شيفت كاري آماده خدمت رساني به تمامي عالقه مندان كتاب و كتابخواني است.
گفتني است اين كتابخانه در سال 1394 موفق به كســب عناوين »كتابخانه برتر« و »كتابخانه كودک برتر« نيز 

شده است.

سي
شنا
خانه

كتاب

پيشنهادكتاب

اب
نكت

رتو
كا

awel Kuczynski ،Netherlands:طرح

������������������ سار کوچولو نمی تواند پرواز کند نام کتاب
نويسنده������� جنیفر بِرن، مترجم: محبوبه نجف خانی
انتشارات���������������������������������������������������� آفرينگان
������������������������������������������� ۳۶ صفحه تعداد صفحات

طرح ملی كتابخانه گردی روز پنج شنبه هفدهم اسفندماه 
همزمان با سالروز تأسيس نهاد كتابخانه های عمومی 
كشور و مصادف با شب ميالد حضرت فاطمه زهرا)س( 
براي نخستين بار در 4۶7 كتابخانه عمومی در سراسر 
كشور با حضور فرمانداران، استانداران، شهرداران، 

بخشداران، دهياران، اعضای شورای شهر و روستا، 
نمايندگان مجلس شورای اسالمی، ائمه جمعه و جماعت، 
اعضای انجمن های كتابخانه های عمومی استان ها و 
شهرستان ها، گروه های مرجع، نخبگان و استقبال اقشار 

مختلف مردم برگزار شد.

طرح ملي كتابخانه گردي در سراسر 
كشور برگزار شد

خبرويژه

براي مشاهده آخرين اخبار 
نهاد کتابخانه هاي عمومي 

کشور مي توانید توسط گوشي 
تلفن همراه خود از رمزينه هاي 

روبه رو عكس بگیريد

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

در طول زندگی، امکان انتخاب های زيادی داريم از انتخاب های 
پيش پاافتاده تا انتخاب های مهم  و سرنوشت ساز. اولين انتخاب 
كلوين كوچولو بهترين انتخاب او بود. كلوين يک سار است كه 
با بقيه سارها فرق دارد. اولين روزی كه ســارهای كوچولو از 
النه شان بيرون رفتند تا با دنيا آشنا شوند، يکی  علف پيدا كرد، 
يکی  آب و ديگری ِكرم؛ اما كلوين يک كتاب پيدا كرد و از همان 
اول تصميم گرفت با كتاب همراه شود؛ دوستی با كتاب اولين 

تجربه سار كوچک در زندگی بود.
از آن روز به بعد كلوين دائم مشــغول كتاب خواندن بود و به 
هيچ كار ديگری فکــر نمی كرد؛ خواب هــای كلوين هم رنگ 
و بوی داستان ها و افســانه های جذاب كتاب ها را گرفته بود؛ 

سارهای ديگر به خاطر كتاب  خواندن زياد، حسابی سربه سرش 
می گذاشــتند اما اصاًل برايش اهميتی نداشت. فصل كوچ فرا 
رسيده بود و سارها ناچار بودند به سرزمين های گرم تر مهاجرت 
كنند؛ اما كلوين فقط كتاب خوانده بود و يادش رفته بود در كنار 

بقيه، پرواز را تمرين كند.
سار كوچولو و دوستانش، همراه با بسته كتاب خوان اسفندماه، 
به دنيای گرم و سرســبز كتابخانه های عمومی كوچ كرده اند و 
منتظر هستند تا شما با آن ها همراه شويد؛ پس هر چه زودتر 
كتاب مصور »ســار كوچولو نمی تواند پرواز كند« از مجموعه 
داستان های پرنده كتابخوان را از كتابخانه های عمومی سراسر 

كشور امانت بگيريد.
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سیاست

رئیس جمهور نظامی

گفت وگوی ابراهیم فیاض و محمد عطریانفر
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باید از ظرفیت نظامیان استفاده کنیم
گفت وگوی با مثلث محمدصالح جوکار

اصالح طلبان هم دنبال دولت مقتدر هستند
گفت وگوی مثلث با محمدعلی پورمختار
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رئیس جمهور نظامی
گفت وگوی ابراهیم فیاض و محمد عطریانفر 

مدتی اســت بحث رئیس جمهورشدن نظامی ها 
نقل محافل شــده اســت و موافقــان و مخالفان 
زیادی هم دارد. برخی می گویند شــرایط کشور 
نیاز دارد یــک نفر با خصلت نظامــی در راس کار 
قرار بگیرد و برخی هم آن را قرار گرفتن در مسیر 
دیکتاتوری می دانند؛ نظر شما چیست؟ به نظرتان 
آیا حضور نظامی ها می تواند موثر باشــد و چقدر 

جامعه ما ظرفیتش را دارد؟
  فیاض: آنچــه من در این رابطــه عنوان می کنم 
از منظر بایــد و نباید نیســت، یعنــی نمی گویــم باید یک 
رئیس جمهور نظامی داشته باشیم یا نداشته باشیم، بلکه 
فقط پیش بینی سیاسی می کنم که در ایران چه اتفاقی رخ 
می دهد. به نظر بنده سیاست در ایران شکست خورده است؛ 
یعنی اینکه برنامه ای وجود داشته باشد تا قدرت ایجاد کند و 
به آن قدرت، مشروعیت ببخشد، به بن بست رسیده است؛ 
همچنین تئوری ای که با ُبعد رســانه ای گفتمان سازی در 
جامعه کند نیز شکســت خورده است. نتوانســتیم تئوری 
داشته باشیم، حتی تئوری های سیاسی. االن مثال بگوییم 
نظریه سیاسی ما چیست؟ چه پاسخی داریم؟ من االن خبر 
موثق دارم از شــخصی که می گفت اخوان المسلمین که 
در مصر شکســت خوردند، آمده اند به سپاه قدس گفته اند 
که ما این راهی که رفتیم اشــتباه کردیــم، می خواهیم در 
بحث سیاسی یک وجهه ای بین شــیعه و سنی پیدا کنیم. 
آیا اصول سیاســی مشــترک داریم یا نداریم؟ او می گفت 

ما حتــی دنبال افراد روشــنفکری ماننــد داوود فیرحی هم 
رفتیم، هیچ چیزی نتوانست بگوید و االن به شدت دستمان 
خالی است. آنهایی که قطب دارند و ساختار، می گفتند ما 

هیچ چیز اینجا نداریم.
 پس من می گویم چون سیاســت کالن به تمام معنا 
شکست خورده است که برای پی بردن به علت شکست شاید 
الزم باشد برگردیم به این موضوع که انقالب اسالمی فقط 
برای حوزه علمیه نبود. به نظر بنده موج انقالب اســالمی 
به حوزه ها وارد شــد، یعنی آقایان خیلــی در حوزه ها ورود 
نداشــتند و بیشــترین بحث ها پیرامون همان فقه فردی، 
طهارت، نجاست و... بود و جالب است حاج حسن خمینی 
از پدرش نقل می کرد که یک سال مانده که انقالب شود، 
پنج نفر بیشــتر اطراف امام نبودند. می گفت این دوره یک 
سال آخری خیلی برای امام غمناک بود. همه عکس هایی 
که آقــای طباطبایــی از امام گرفتــه، امام به شــدت الغر 
شــده بودند. می خواهم بگویم انقالب یکباره با شــهادت 
مرحوم مصطفی خمینی یا با شــهادت شریعتی شروع شد. 
آقا مصطفی که شــهید شــد، روحانیون حرکت کردند. بعد 
شــریعتی که از دنیا رفت، قصه دانشــگاه راه افتاد. یعنی 
یکباره در عرض یک سال نظام مستقر قدرتمند شاهنشاهی 
واقعا دمده شد. من یادم هست چهارم آبان که تولد شاه بود، 
یعنی همان سال قبل از انقالب همه تولد تولد می خواندند 
و استادیوم کازرون پر از آدم بود و دختران وسط استادیوم 
می رقصیدند. ســال بعد اصال کسی جرات نداشت حرکتی 

بکند و تولد تولد شــد مرگ بر شــاه. جای ســوال است که 
چطور در عرض یک سال یک رژیم با این عظمت و قدرت 
فروپاشی کند؟ من یادم هست آقای اسدالله بیات و آقای 
شیخ محمد یزدی، این دو به من گفتند که آقایان بحث شان 
را تعطیل نمی کردند، بازاری ها هم تعطیل کرده بودند، اما 
علمای قم تعطیل نکرده بودند، پس در نتیجه این تحمیل 
شد. کاش اســناد اینها درمی آمد که چه داستان هایی بین 
امام و حوزه صورت گرفت. باالخره امام در ســال 63 گفت 
من نمی دانم با این حوزه چــه کار کنم. آن موقع ما طلبه در 
قم بودیم و اصال کســی باور نمی کرد؛ می گفتیم امام چه 
می گوید، ما داریم شــبانه روز درس هایمــان را می خوانیم 
برای اینکه عالم شویم. ما نمی فهمیدیم که واقعا امام دارد 
چه می گوید که تحجر در حوزه است. یعنی می خواهم به 
شــما عرض کنم که انقالب به حوزه ها تحمیل شد. االن 
هیچ تئوری سیاسی  نداریم. رهبری هم که رفتند قم، گفتند 

یک تئوری سیاسی به من بدهید در رابطه با والیت فقیه. 
چون چارچوب تئــوری که نداشــتیم قبلش، عمیق 
نبوده، دینی نداشتیم، مشروعیت نمی دانیم یعنی چه، مردم 
کجا هستند، جمهوریت کجاســت، اسالمیت کجاست؟ 
ما اندیشــه سیاســی نداریم. حوزه های علمیــه هم کاری 
کردند که هیچ روشنفکری هم بعد از انقالب کاری از پیش 
نبرد. خیلی از آنها هم انقالبی نبودند و اندیشــه سیاســی 
نداشتند. شریعتی هم باالخره موتور محرکه دانشگاهی اش 
بود و حوزوی ها هم یک طــوری باید ملحق می شــدند به 
اندیشه شریعتی. برخی ملحق شــدند مثل آقای منتظری 
و آقای مشــکینی و آقای بهشتی؛ شــریعتی را له کردیم و 
بازرگان و سحابی که اندیشــه جدید بعد از رضاشاه داشتند 
را عزلت نشین کردیم. یکی از افرادی که اندیشه سیاسی، 
اجتماعی و علمی  داشــت، آقای بازرگان در ســال 1321 
بود. یعنی بالفاصله بعد از اینکه رضاشــاه رفت. بعد آقای 
طالقانی به او ملحق می شــود. بعد آقــای مطهری ملحق 
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می شود، شخص چهارم شــریعتی است که قصه شریعتی 
انقالب می شــود. بعد از انقالب هم گفتند بازرگان لیبرال 
اســت و شــریعتی هم التقاطی، آقای منتظری و بقیه هم 
یک طوری رفتند کنار. دیگر ما روشنفکری دینی نداشتیم. 
من می خواهم بگویم حتی االن اندیشه ای هم نیست که 
یک روشنفکری یا بازرگانی باشــد که حتی کنار روحانیون 
بتواند تئوری سازی سیاسی کند. موقعی که اندیشه سیاسی 
نداریم، تئــوری نداریم، اراده معطوف بــه قدرت می آید. 
موقعی که 88 اتفــاق افتاد، بچه ها گفتند چه شــد؟ گفتم 
اندیشــه نیســت، افتادیم در خیابان و داریم جنگ و دعوا 
می کنیم؛ پس تئوری نداریم، پس حتما نیاز به یک تئوری 
معطوف به عمل و کنش و قدرت هست. من پیشنهادم از 
آینده این است، یعنی حرکت به سمت تئوری سیاسی همراه 
با اقتدار وگرنه فروپاشــی هم داریم. االن فروپاشی ذهنی 
آقای روحانی را نگاه می کنیــد، تقریبا کل نهادها هم همه 
فروپاشی کرده و قصه اش همین است، یعنی دیگر اقتدار 
پذیرفته شــدن نداریم. مردم هم همیشه موقعی که طبقه 
می افتد بعد از مشروطه، امنیت درجه اول شان است، به این 
معنا که دیگر کاری ندارند که رضاشاه خشن است و جفتک 
می اندازد. می گویند چه کسی می تواند امر کند، تکلیف ما را 
روشن کند و از این ناامنی در بیاورد. به نظر من آینده دولت، 
حاال من می گویم نظامی نه، شــاید اصال بگوییم نظامی 
خیلی ابتدایی اش است، توتالیتر به وجود می آید. حاال این 
کیست و کجاست، ممکن است اصال شناخته شده نباشد. 
مثل احمدی نژاد که از پشت کوه می آید و می افتد وسط و 

هاشمی رفسنجانی کنار می رود. 
 آقای عطریانفــر! آقای فیــاض می گویند چون 
به بن بست سیاسی رســیده ایم یکی از راه های 
برون رفــت حضــور یــک فــرد مقتدر اســت که 
می تواند یک نظامی نقش آن را بــازی کند، نظر 

شما چیست؟

  عطریانفر: آقای فیاض تاکیدی داشتند که نکته 
مهمی  اســت. اینکه چــرا ما به عمــق تاریــخ خودمان و 
گذشته مان و فراز و فرودها توجهی نمی کنیم؟ از سر درایت 
که از آن درس بگیریم؛ گویا درس سیاست، درس زندگی، 
درس معیشت، درس آینده. کامال روی نکته درستی تاکید 
شد در فرمایش ایشان. باز هم استمرار می کنم از فرمایش 
حضرت امیر که تاکید ایشان این است که »کسانی که از 
عبرت های پیشینیان درس نمی گیرند؛ )پیشینیان منظور 
تاریخ گذشته خودشان است( حقیقتا اینها در گرفتاری اسیر 
خواهند شد، یعنی در سختی می افتند.« اگر من بخواهم 
مجموعه فرمایشات درست آقای فیاض را بیاورم در مسیر 
بحثی که شــما مطرح کردید، فکر می کنم ما در این نقطه 
اشتراک نظر داریم با آقای فیاض، به این معنا که استثنائا 
ما ذهن مان را نباید معطوف کنیم به اینکه چه کسی واجد 
قدرت اســت، ما باید بگوییم به چه چیزی نیازمندیم و نیاز 
خودمان را پیدا کنیم. باورها بر این استوار است که عناوین 
کلی حکومتگری و حکومتگران خیلی اسیر الفاظ و واژگان 
نباید باشــند. ما ضرورتــا نیازمند کارآمدی هســتیم. امروز 
کارآمدی است که حرف اول را می زند. کارآمدی چیست؟ 
کارآمدی اینکه من فی الواقع هدف گیری کردم که از یک 
نقطه ای به یک نقطه برســم، از یک مبدأ بــه یک مقصد 
برسم. آن مقصد علی القاعده مبنای حرکت من می شود و 
جهت من را روشن می کند. سخن بر این است که اهل سنت 
تجربــه ای را در حــوزه حکومت در گذشــته های تاریخی 
داشــته اند که ناشی از شــرایط عمومی روزگارشان است و 
سیاســت ها و تدارکی که حول فقه اهل سنت شکل گرفته 
-حاال بنده کمترین آموزه ای هم در این رابطه ها ندارم، در 
حد شنیده ها عرض می کنم؛ اســتاد فیاض عرض بنده را 
اصالح کنند- فقه مقاصدی است. فقهی راهگشاست که 
مقصود از شریعت را که زندگی و حیات است و تدبیر زندگی 
اســت مبدأ قرار می دهد و فقهش را متناســب با آن سازگار 
می کند. همین نکته ای که در تحلیل آقای فیاض بود که 
حوزه ما و حوزه دینی ما نتوانسته راهبردی را تدبیر و عرضه 
کند که بر اساس آن حکومت حرکت کند. طبیعی است که 
ما وقتی صحبت از کارآمدی می کنیــم، منظور همان فقه 
مقاصدی اســت. ما باید دنبال مدلی از حکومت باشیم که 
این مدل حکومت ما را به مقصدمــان نزدیک کند. در این 
رابطه بر اساس واژگان سیاســی موجود، در عرصه قدرت 
سیاسی بر پایه فلســفه سیاســت در عرصه جهانی امروز، 
حکومت هایی شکل گرفتند و نامواره هایی برای خودشان 
اختصاص داده اند. حکومت لیبرال، حکومت دموکراسی، 
حکومت نظامی، حکومت مردمی، حکومت فاشیســت و 
انواع و اقسام این دسته بندی ها شده، اما آن چیزی که امروز 
پاســخ ما را می دهد، این اســت که ما امروز به چه مدل از 
حکومت باید برسیم که ما را به یک پاسخ برای مردم برساند. 

مردم ما طبیعتا چه نیازی دارند؟ مردم برای زندگی خودشان 
انواع و اقسام مطالبات را دارند و نیازهایی را مطرح می کنند؛ 
این نیازها علی القاعده خیلی کلی است و نمی توانیم بگوییم 
همه، نیازهای مردم هست یا نه، مجموعه مطالبات مردم 
متعلق به دو، سه نسل هستند. این سه نسل مطالبات شان 
متفاوت اســت. علی القاعده ما در یک جامعه ســه نسلی 
حداقــل مطالباتی کــه می توانیــم در کالم روی آن تاکید 
بورزیم و انگشت بگذاریم، یک سعادتمندی است. سعادت 
چیســت؟ ســعادت خودش یک عنوان خیلی پرطمطراق 
است که هر کسی می تواند یک تعریفی داشته باشد. این را 
باید باز کنیم. این ســعادت ظاهرا به نظر می آید که به یک 
معیشــت ارجمند، یک معیشــت قابل احتــرام، یک افق 
اخالق در زندگی و جامعه که به هر حال رعایت همدیگر در 
آن شود، اینکه حقوق پیشینیان و آیندگان در آن لحاظ شود 
و اینکه از درون این حیات طیبه ای اســتخراج شود، اینها 
می شود مصادیقی از مفهوم کلی ســعادت. این می تواند 
برای ما آن کارآمدی را تعریف کند و مبتنی بر این به تناسب 
زمان، یــک حکومتــی را برایش ســامان دهیــم. خیلی 
خوشحال شدم از فرازهای بخش پایانی صحبت های آقای 
فیاضی، چون ایشــان اصال صحبت از عنصــر نظامی به 
معنای مصطلح روز نمی کنند که این آدم چون قپه دارد، از 
جنس سپاه یا ارتش است؛ بلکه به این نقطه توجه می کنند 
که ما به دلیل یک نوع فروپاشی که در جامعه رخ داده و هر 
کسی ساز خودش را می زند -و این ساززدن هم دو وجه دارد؛ 
یکی ناشــی از فقدان یک راهنما و دکترین که حضرات از 
حوزه حکومت دینی به ما عرضه کرده باشند و ما مبتنی بر آن 
حرکت کنیم، دو؛ برمی گردد به آن روح تمنای نفس اماره ای 
که هر کسی به قدرت می رسد، دنبال وسعت، توسعه گرایی 
و تســلط نامشــروع هرچه بیشتر خودش اســت- در چنین 
فضایی امکان اینکه این سعادت تامین شود و این کارآمدی 
شکل بگیرد، وجود ندارد، بنابراین ما دنبال یک پدیده ای 
هســتیم که این پدیده بتواند یک تمرکزی از اقتدار ایجاد 
کند؛ اقتدار از جنس قدرت مشروع، قدرتی که وجه محسن 
داشــته باشــد. به این تکیه کند و درد مردم را دوا کند، نیاز 
جامعه را مرتفع کند. طبیعی اســت کــه در چنین وضعیتی 
اولین چیزی که به ذهــن می آید، این اســت که به همان 
دلیلی که به آن اشاره شد سیاست و سیاست ورزی در ایران 
شکســت خورده اســت، پس حاال یک نظامــی می تواند 
جایگزین این امر مغفول مانده از عرصه سیاســت شــود؟ 
سوال مهم و قابل توجهی است. من هم هم عقیده هستم؛ 
کسی باید بتواند این تمرکز از قدرت را معنا و مفهوم ببخشد 
و اثر خارجی اش را در زندگی مردم نمودار و پایدار کند. اسیر 
آن داستانی نشــویم که فکر می کنیم کار می کنیم، اصال 
کاری صورت نمی گیرد. برخی از حرکت های ما مشابه مان 
آن کارگر اســت که گفتم یک عمله زمیــن را می کند، یک 

وقتی زمزمه های این بحث در کشور موجی را ایجاد کرد، هیچ کس فکرش را نمی کرد مساله تا این حد دارای 
اهمیت باشد اما هرچه بیشتر به آن پرداخته شد، ابعاد پنهانی تری رو شد. موضوع بر سر رئیس جمهور شدن 
یک نظامی است؛ امروز دوباره این داغ شده است و موافقان و مخالفان آن در مقابل هم صف کشیده اند. حاال 
این بحث به اوج خود رسیده است. مثلث بر آن شد تا یک موافق و یک مخالف رئیس جمهور شدن نظامیان را 

مقابل هم بنشاند و تحلیل هایشان را بشنود.
 ابراهیم فیاض که استاد جامعه شناسی است و گرایش سیاســی اش هم نزدیک به جناح راست است با 
حضور یک نظامی در راس قوه مجریه موافق است اما این موافقتش را بر اساس شکست تئوری سیاسی ایران 
می داند. محمد عطریانفر هم که از فعاالن سیاسی اصالح طلب است نیز با به بن بست رسیدن تئوری سیاسی 
در ایران موافق اســت اما می گوید نظامیان ایران در اندازه ای نیستند که شانه هایشــان بتواند بار مسئولیت 
سیاسی را تحمل کند. او حتی پا را به مصادیق باز می کند و از قاسم سلیمانی به عنوان مطرح ترین فرد در این 
عرصه نام می برد و دالیلی را مطرح می کند که می گوید سردار سلیمانی نمی تواند رئیس جمهور شود. برای پی 
 بردن به اینکه آیا راه نجات کشور حضور نظامیان در ساختمان پاستور هست یا خیر، بهتر است این مناظره را 

بخوانید.
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عمله دیگری خاک را پر می کرد. به او گفتند چرا کار اضافه 
می کنی؟ گفت ما وظیفه مان را انجام می دهیم. گفتند یک 
عمله ســومی  هم بوده که لوله می گذاشــته، ایشان امروز 
مریض شده؛ ما که نمی توانیم کار را تعطیل کنیم. آنهایی 
که صادقانه وقتی در این عرصه قدرت و سیاست و اعمال 
قدرت و اعمال سیاست حرکت می کنند، منش و رفتارشان 
از جنس همان کارگر است که کار اضافه انجام می دهد. به 
نظر خودش دارد کار درستی انجام می دهد، ولی خروجی 
پیدا نمی کند. تو فکر می کنی داری خدمت می کنی، ولی 
خدمت نمی کنی. کاری به جریان چپ و راستش هم ندارم، 
هم اصولگرا و هم اصالح طلبش از این گرفتاری ها در آنها 
بسیار زیاد است. حاال من باورم این است که ما می توانیم به 
این سمت هدایت شــویم که آیا بر پایه وضعیت موجود که 
سیاست شکست خورده است، آیا می توانیم به سمت یک 
عنصر مقتدری برویم که نامش نظام است؟ من فکر می کنم 
اگر از مفهــوم نظامی همــان چیزی به ذهن مــان متبادر 
می شود که جامعه هم همان به ذهنش متبادر شود، نه، این 
امکان پذیر نیست، چرا؟ چون اساسا قدرت در چنین مدل و 
عنصری نمی تواند مجتمع و تجمیع شود، چرا؟ چون اساسا 
عناصر نظامی ما دست بر قضا در ایران از منش و اعتبار ذاتی 
و آن اقتــدار حیثیتی که حتــی برخی از نظامیــان فراتر از 
مرزهای ما دارند کم بهره  هســتند. مثال شــما به پاکستان 
مراجعه می کنید و می بینیــد نظامیان واجد نظر سیاســی 
هستند، اندیشه های نظامی شــان را مبتنی بر نظریه های 
سیاسی شان هدایت می کنند. قدرت باال و پایین می کنند، 
دولــت می آورند و می برنــد. آنها هم مطابق یــک ادبیات 
سیاسی بر پایه حرکت های ســلطه گرانه نظامی خودشان 
رفتار می کنند. از این نقطه عبور کنیم، در کشورهای غربی 
هم بروید، همین است. االن وقتی که شما به خود آمریکا 
هــم مراجعه می کنیــد و تاریــخ سیاســی را ورق می زنید، 
نظامیان حکومت می کنند. آنها هم ظاهر را زیباتر کردند، 
ولی در متنش یک نظریه اســت و مبتنی بر آن نظریه یک 
سازگاری نظامی خیلی قاهر حاکم است و فی الواقع این به 
دست آوردن قدرت ها اینجا انجام می شود. ولی متاسفانه 
در ایــران ما در عصــر پهلوی دچــار این فالکــت بودیم، 
نظامیان ما فقط مامور بودند، فقط یک چوب خشک بودند 
که دستور می گرفتند و دستور می دادند. در عصر جمهوری 
اســالمی هم که ما داریم توصیف می کنیم، باورمان این 
است که نظامیان ما از آن اعتبار و منزلت ذاتی که به لحاظ 
فهم درست و فهم دقیق باید برخوردار باشند نه، از این جهت 
خودشــان را یا محــروم کرده اند یــا آنها را بــه محرومیت 
گرفته انــد. خیلــی ذهنمــان را دور نکنیــم. وقتی شــما 
دسته بندی های نظامی، در ارتش می روید به هیچ عنوان به 
ذهن نمی آید که ما انسانی بخواهیم پیدا کنیم که شانه های 
او تحمل یک بام چندمنظومه ای را داشــته باشــد و بتواند 
کشوری را اداره کند. وقتی ذهن مان را معطوف می کنیم به 
نیروهای برجسته نظامیان مخلوق قدرت مذهبی ایران که 
سپاه پاسداران می شود، چهره های شاخص آن مشخص 
است. نمی خواهم اسم ببرم، ولی تک تک این عزیزان را ما 

در عرصــه سیاســی و مدیریــت جامعــه از آنها اســتمزاج 
می کنیم، مطالبــه می کنیم، دعوت می کنیــم، می آیند و 
یکسری حرف هایی  می زنند که بعضا دور از دسترس است. 
سیاست عرصه زمینی اســت، عرصه بازی خاک است؛ به 
همان نکته ای که اشاره کردید که تاریخ گذشته راهنمای 
آینده اســت، علی القاعده اگر قرار بر این باشد که از چنین 
جنس نظامیانی بخواهند و بیایند این محوریت را برای اداره 
کشــور نمایندگی کنند، به اعتقــاد بنده این هــم یک امر 
شکست خورده اســت. لکن منطق فرمایش آقای فیاض 
کامال درست اســت. ما در یک نقطه ای نشستیم که این 
نقطه به عنوان یک پیام مشــخص اســت و آن هم بر پایه 
ادبیات عرف سیاســی جامعه، هم بر پایه ادبیات سیاسی 
غرب، هم بر اســاس ادبیات یک فطرت و ذاتی اســت که 
انسان دارد، پذیرفته شده است. قرآن و ادبیات دینی هم بر 
ما این را تنفیذ و تایید می کند و آن هم این اســت که رابطه 
حق و تکلیف، اختیار و تکلیف، رسالت و مسئولیت و اقتدار 
یک رابطه مالزم و متالزم اســت. به این معنا که هر کسی 
مســئولیتی دارد، بایــد مقتدر باشــد. اقتــدار در انتظام با 
مسئولیت است. برداشت من از آیه شریفه ای که در قرآن 
است و من خیلی به آن تمسک می کنم این است که همیشه 
آن را به عنــوان یک آیــه حکومت برای خودمــان تعریف 
می کردیم، در پایان این آیه شریفه دو تا جعل صورت گرفته 
است؛ جعل امامت، جعل حراست. این دو تا جعل، این دو 
تا قرارگاه، جعل امامت و جمع حراست. این جعل امامت به 
مثابه مسئولیت است. به مثابه قدرت است، اختیار است، 
توانمندی است، کارآمدی است. این دو تا را خداوند تبارک 
و تعالی بر تالزم به همدیگر آورده، یعنی آن کسی که امامتی 
را عهده دار می شود، پس حراســتی باید داشته باشد. اگر 
حراستی هم دارد، پس مسئولیت دارد. ما امروز دچار این 
دوپارگی هستیم. ایشان به ادبیات آقای خیبری، می گوید 
حاکمیت دو سر، به ادبیات دوستان اصالح طلب یک کمی 
افراطی بنده هم در گذشته می گوید حاکمیت دوگانه، که 
بعضا گفته می شــود خطرناک، قصد بدی از این حرف ها 
نداریم. همه مــا ظاهرا یک حرف ولی بــا ادبیات مختلف 
می زنیم. ما باید بتوانیم این دو را با هم و در کنار هم تعریف 
کنیم. اگر چنین وضعیتی شــد، علی القاعده خیلی جنگی 
نیســت، مردم هم مبتنــی بــر آن ظرفیتی کــه در اختیار 
مسئوالنشان گذاشــته اند، همان قدر هم می توانند از آن 
اختیار داشته باشند. ببینید روایت های تاریخی خیلی برای 
ما گویاست. اگر به تاریخ نگاه کنیم، من خاطرم هست در 
آستانه پذیرش قطعنامه پایان جنگ، آقای هاشمی دعوت 
از برخی از مســئوالن کرده بودنــد، آمد و گفــت به چنین 
نقطه ای رسیدیم و هنوز اعالم نکردیم و تا 48 ساعت دیگر 
اعالم خواهد شد. ایشان گفت من خدمت امام گفتم مردم 
برمی آشوبند و این پذیرش قطعنامه ر ا تحمل نمی کنند. شما 
اجازه دهید من آن را به عنوان فرمانده جنگ اعالم کنم که 
اگر بازتاب اجتماعی پیدا کرد، شما حتی بیایید این را جمع 
کنیم، ولو به محاکمه من منجر شود. تعریف کردند که امام 
گفت خیر و دست رد به سینه من زد و گفت من خودم این کار 

را می کنم و کرد. این یعنی چه؟ یعنی امام مثال دلش برای 
آقای هاشمی ســوخت؟ یا آقای هاشمی مثال می خواست 
خیلی رعایت حال امام را بکند؟ نه، امام درک روشــن تری 
داشت و آن اینکه این سطح از مسائل در حیطه تکالیف من 
رهبر جمهوری اســالمی اســت. این دو تا را در تالزم هم 
می دید و دست بر قضا وقتی خداوند این صدق را از درون 

این روابط رهبران یک جامعه می بیند، خیلی مهم است. 
حضرت امیر خیلی زیبــا فرمودند وقتی خدا صداقت 
باطن ما را نســبت به مردم مان دید، پیروزی اش را نصیب 
ما کرد. ما به تناسب همین سیاست ورزی که در روزگارمان 
تعریــف و تبیین شــده، باید تالش کنیــم، با دنیــا ارتباط 
بگیریم، یک روز مصالحه کنیم، یک روز بجنگیم، یک روز 
منافع مشترک تعریف کنیم، یک روز یقه همدیگر را بگیریم. 
در یک معادله کامال دو دو تا چهار تــا بازی های خودمان 
را بکنیم. طبیعی اســت که در فراســوی این داستان های 
زمینی، یک دست برتر آســمانی هم هست که چه بسا ما را 
حمایت و هدایت کند. مــا آن بخش اول را تعریف کردیم، 

دو دسته نشستیم و می خواهیم خداوند ما را پیروز کند.
 ســه رکن مهم  در انقالب ما کارآمد بود؛ مردم، امام، 
آقای شریعتی. دیگران ســهم زیادی ندارند. خدا رحمت 
کند، از آقای مطهری گرفته تا آقای هاشــمی رفسنجانی. 
اینهــا بوده اند، اینهــا آثارشــان آثــار مکملی بــوده، اگر 
بخواهیم اصالتی قائل باشیم. امام باالخره مدیریت کرده، 
هدایت های عمده دســتش بوده، مردم هم سخاوتمندانه 
آمدند با جانشان، با مالشان، با زندگی شان. مرحوم شریعتی 
هم یــک فرصت تاریخــی برایــش پیش آمد، این نســل 
فروخفته و وارفته و منحرف جامعــه جوان ما را آورد در این 
مسیر تشویق کرد، خودش هم خیلی نمی فهمید دارد چه 
کار می کند، ولی به دست او شد. منظور اینکه سخن درستی 

است که ما باید دنبال کارآمدی بگردیم. 
در بحث فروپاشــی و گسســت جامعــه و حاکمیت، 
معموال روی ُنرم همین فلسفه سیاسی عصر ما، چهار محور 
را دســت می گذارند. می گویند که پایه همبســتگی و پایه 
اقتدار بر پایداری یک نظام بر چهار اصل اســتوار است و 
فروپاشی هم با گسست این چهار تا است. یکی از آنها بحث 
مشروعیت است. به هر حال شــما اگر مشروعیتی داشته 
باشید، یکی از ارکان اســت. محور دوم کارآمدی است که 

عطریانفر: ما باید دنبال مدلی از حکومت باشــیم که این مدل حکومت ما را به مقصدمان نزدیک کند. در این 
رابطه بر اساس واژگان سیاسی موجود، در عرصه قدرت سیاسی بر پایه فلسفه سیاست در عرصه جهانی امروز، 
حکومت هایی شکل گرفتند و نامواره هایی برای خودشان اختصاص داده اند. حکومت لیبرال، حکومت دموکراسی، 
حکومت نظامی، حکومت مردمی، حکومت فاشیست و انواع و اقسام این دســته بندی ها شده، اما آن چیزی که 
امروز پاسخ ما را می دهد، این است که ما امروز به چه مدل از حکومت باید برسیم که ما را به یک پاسخ برای مردم 
برســاند. مردم ما طبیعتا چه نیازی دارند؟ مردم برای زندگی خودشان انواع و اقســام مطالبات را دارند و نیازهایی 
را مطرح می کنند؛ این نیازها علی القاعده خیلی کلی است و نمی توانیم بگوییم همه، نیازهای مردم هست یا نه، 

مجموعه مطالبات مردم متعلق به دو، سه نسل هستند. این سه نسل مطالبات شان متفاوت است.

مثلث  |  شماره 30394



این کارآمدی بــه هر حال می تواند به شــما اقتدار و قدرت 
بیشتری بدهد. یکی انسجام هیات حاکمه است، بزرگانی 
که محورهای اصلی در یک جامعه هســتند. این مصیبتی 
که ما داشــتیم، خیلی خنده دار بود. شــیخ قوه قضائیه ما 
و شیخ دســتگاه اجرای ما در رســانه با هم تقابل می کنند. 
رسانه ملی ما با رســانه فالن می جنگد،  تریبون امام جمعه 
ما با ارشاد ما می جنگد، وزارت خارجه ما... اصال این خیلی 
وحشتناک اســت، این یکپارچگی و از دریچه واحد سخن 
گفتن و انسجام آن هیات حاکمه در ذهن مردم خیلی پیام 
دارد. محور چهارم اقتدار اســت که در صحبت های آقای 
فیاض بود. خیلی مهم بود. این چهار تــا پایه های اقتدار 
است و عدم وجودش، پایه فروپاشی است. از باب تجربه 
تاریخی و نمونه گفته می شود اتحاد جماهیر شوروی تا قبل 
از گورباچف سه تا از آنها را از دست داده بود. مشروعیتش 
فاقد شده بود، کارآمدی به هیچ عنوان نداشت، انسجام هم 
نداشت. ولی یک چیزی داشت، با چوب و با قدرت چماق 
نیروهای مسلح خودشــان و حزبشــان را حفظ کرده بود. 
آقای گورباچف آمد و آخری را هــم گرفت. اگر ما بپذیریم 
امروز مشروعیت مان مخدوش شــده باشد، کارآمدی مان 
تضعیف شده باشد، حتی این انسجام در رأس حاکمیتی مان 
دچار آشــفتگی شــده باشــد، من از حفظ اقتدار نیروهای 
انتظام بخش در درون نظام که حتــی می توانند نیروهای 
سیاسی باشند دفاع می کنم البته این باید به گونه ای باشد که 
این انسجام به سختی در تعادل نگه داشته شود و بعد برویم 

به سمت بازسازی آن سه رکنی که آسیب هایی دیده است.
آقــای عطریانفر معتقد اســت حضــور نظامیان 
نمی تواند ما را از بن بســت نجات دهد. پس این 
نظریه رئیس جمهور نظامی نیاز حاکمیت است 

یا نیاز مردم؟
  فیاض: اگر ما سه حوزه اندیشــه سیاسی داشته 
باشیم که می شود اســتبداد، دیکتاتوری و دموکراسی من 
هنوز معتقدم ما در سطح اجتماعی به دوره دیکتاتوری هم 
نرسیدیم. در سطح اجتماعی ما در ســطح اجتماعی هنوز 
دوره استبداد هستیم، یعنی از نظر جامعه شناسی سیاسی 
و اندیشه سیاسی استبداد حاکمیت خودش را بنا می کند. 
کجا اینهــا تولید می شــود؟ عرفان، فره ایــزدی. ما بعد از 
انقالب همــه فقاهت مان، همه عقالنیت فقاهت شــیعی 
و همه را گذاشــتیم کنار و رفتیم دنبال عرفــان. یکباره از 

شریعتی، مطهری، بهشتی و منتظری افتادیم به پناهیان و 
شیخ حسین انصاریان بعد هم از آنها رد شدیم و رسیدیم به 
مداح هایی مانند حاج منصور ارضی و کنارشان تئوری سازی 

سیاسی. اینها همه سیستم عرفانی هستند. 
دیکتاتوری که می آید بعد از استبداد، یعنی می خواهد 
آن فروپاشی استبدادی که ایجاد می شود؛ مثال در ساختار 
امروز که رسانه های جمعی و سواد اجتماعی رفته باال و مردم 
به شدت تحصیلکرده هستند؛ همه لیسانس و فوق لیسانس 
و شبکه های اجتماعی هم پر هستند. ما االن در حال گذر 
از آن دوران هستیم؛ یعنی پناهیان، شیخ حسین انصاریان 
و حاج منصــور ارضــی و... در همــان وادی عرفان دارند 
می روند، اما به نقد اجتماعی و سیاســی که مهران مدیری 
دارد انجام می دهد رســیدیم؛ نقد اخالقی و ارزشــی ما را 
در خندوانــه رامبد جوان دارد انجام می دهد. ســلبریتی ها 
برای ما شــده اند مبدأ اخــالق و سیاســت و متفکران کنار 
رفته اند. این فروپاشی می کند. یعنی می خواهم بگویم این 
سلبریتی ها که آمده اند به میدان، حاج منصور ارضی رفته 
کنار. االن من بحثم این اســت که االن دموکراسی ای که 
آوردیم بعد از انقالب، فرمالیستی بود. هیچ کس اعتقادی 
به آن پیدا نکــرد، چون مبانــی ای هم نداشــت. رهبران 
جامعه گفتند برویم رای بدهیم و رفتند رای دادند. نه اینکه 
فکر کنیم مبارزه جدی ای بود. تا امــروز هم من انتخابات 

ریاست جمهوری را فرمالیستی می دانم.
از نظر شــما، یعنی چون ما دموکراســی نداریم، 

داریم به سمت نظامی گری می رویم؟
  فیاض: اندیشه باید تئوری تعبیر شود به گفتمان، 
وارد سیاست شود و اقتدارسازی کند که قدرت مشروع است. 
ما فاقد اندیشــه هســتیم که به طرف گفتمان برویم. نگاه 
کنید در انتخابات ریاســت جمهوری، صدا و سیما خندوانه 
است، یعنی دارد تشــویق می کند؛ بدو، موسیقی، رقص و 
هر چیزی که فکر کنی. برو شرکت کن در انتخابات؛ بعد از 
انتخابات هیچ چیز. شعارها کجا، عمل کجا؟ اصال خبری 
نیست. بعد هم مردم متنفر می شوند که این شعار داد و هیچ 
کاری نکرد. اولش چه شد، آخرش چه شد؟ و مردم همیشه 
در ایران به جای اینکه به کســی رای بدهند به ضد کســی 
رای دادند. مردم به ضد ناطق نوری رای دادند، چون ادامه 
هاشمی رفسنجانی می دانستند. ما دموکراسی منفی داریم.
از نظر شما، یعنی االن یک فرد نظامی بیاید و یک 
دیکتاتوری برایمان بیــاورد و بعد این دیکتاتوری 

می تواند ما را به پیشرفت برساند؟
  فیاض: به هر حال نوســازی اســت. از این رکود 
اجتماعی و رکود فکری و همه چیز، ناپیدایی و اینکه معلوم 
نیســت کجا هســتیم، اینها را می خواهد نجــات دهد. به 
هر حال نوســازی می خواهیم. نوســازی داخلی، نوسازی 
خارجی. ببین االن چه وضعی داریــم. مثال روابط خارجی 
ما شــده نادر طالب زاده با فواد ایزدی. من گفتم که فالنی 
خودش آمده و پاسپورت آمریکایی دارند، مدام دارد فحش 
به آمریکا می دهد در برنامه هایشان و چند میلیون می گیرد، 
بعد هــم می گوید این فیلــم آمریکایی چه گفتــه، این چه 
گفته، آخر هم می گوید قدرت مطلقه آمریکا این است، ما 
در مقابلش باید تسلیم باشیم، تسلیم محض، یعنی کارهای 
آقای نادر طالب زاده و بقیه شان االن این است، صدا وسیما 
هم همین کار را می کند. اما االن نهاد آمریکا چیســت و ما 
می توانیم با آمریکا چطور مراوده برقرار کنیم؟ نه، مطلق؛ یا 
آره، یا نه. هیچ وقت در تقسیم کار جهانی نتوانستیم دخالت 
کنیم. یعنی برای تقسیم کار جهانی ضررهایمان را کردیم، 
ســودهایمان را نبردیم. بوســنی وهرزگوین، االن عراق، 
سوریه که دیگر صدای نظامیان درآمد و آقای رحیم صفوی 
گفت پس ســهم ما چه شد؟ این همه شــهید دادیم و این 
همه خرج کردیم در ســوریه، االن در بوســنی وهرزگوین 
جای ما کجاســت؟ یکی بگوید دیگر. شــاه خیال می کرد 
نسبت به آمریکایی ها جلوتر است و االن باید آمریکایی ها 

عطریانفر: این عزیزانی کــه از آنها نام می برید، اینها 
بیشــتر یک نقصان هایی دارنــد، به این معنــا که آنها 
تصور می کنند که می توانند جامعه جمیع آن اقتداری 
باشند که جامعه ما به آن نیازمند است؛ علتش هم این 
کج تابی است که اساســا مفهوم پادگانی را به ذهن ما 
متبادر می کنــد. ببینید؛ در پادگان چــون رابطه این یا 
آن نیست، یا با ما یا بر ما است؛ جبهه جنگ این است.
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با او مشورت کنند؛ یک ساعت قبل از سرنگونی اش. یعنی 
این قدر جهالت پراکنده می شــود. من بحثم این است که 
االن دیکتاتوری با برنامه نوسازی اســت، تازه دموکراسی 

بعدا است. 
آقای عطریانفر، شــما نظرتان چیســت؟ آیا یک 

نظامی می تواند ما را نجات دهد.
  عطریانفر: ما با این ادبیات شما موافق نیستیم. 
منطــق فرمایــش آقای فیــاض، منطــق فراتــر از حرف 

شماست.
فــرض کنید یــک دختــر جــوان و یک آقا پســری 
می خواهند با هم ازدواج کنند. مقصد این ازدواج چیست؟ 
یک آینده ای اســت، فرزندانی اســت، تولید نسلی است. 
زندگی اصلش آن اســت، ولی این زندگــی از یک آغازی 
شــروع می شــود که این آغــازش همه اش همیــن بزن و 
بشکن ها است. از چه شروع می شود؟ از یک مراسم عقد، 
ازدواج و عروسی. عرصه سیاست درست مثل یک ازدواج 
است. بناســت یک ملتی با حاکمیت در عقد قرار بگیرند و 
اینها آینده ای را برای همدیگــر تدارک ببینند. مصیبتی که 
ما امروز اسیرش هستیم، این اســت که این رابطه دوگانه 
با این همه افق آینده زیبایش خالصه شــده فقط در شــب 
جشن عروســی اول. ظاهرا مثل اینکه همه زندگی همین 
است، مثل اینکه زندگی همین شب اول است. نه آقا، این 
یک مقدمه ورودی است که به شما ایمان بدهد، امیدواری 
بدهد، اراده بدهد که تازه اول بدبختی هایش اســت. من 
فکر می کنم در سیاســت ها و دیدگاه های شــخصی به نام 
آقای هاشمی رفسنجانی یک بار تجربه شده در ایران. من 
از یک خاطره شخصی بگویم. یک بار در مباحث سیاسی و 
اجتماعی با ایشان گفت وگو می کردم به اعتبار یک دورانی 
که خدمت شــان  تردد داشــتم. یک بــار ســمیناری بود از 
استاندارها، در پایان این سمینار باید خدمت رئیس جمهور 
می رســیدیم، وزیر محترم هم نبود و بنده بــه نمایندگی از 
ایشــان به عنوان اینکه معاون وزیر بودم، ایــن عزیزان را 
بردیم خدمت آقای رئیس جمهور. آقای هاشمی ما را صدا 
زد و گفت گزارش دهید ســمینار چه بود؟ اشاره کرد که چه 

بود و چه بود. گفت چه بگوییم؟ گفتم هرچه تمایل دارید. 
گفت نظرتان چیست؟ گفتم حاج آقا اینها نمایندگان شورای 
سیاسی در اســتان هســتند، شــما مدام بحث اقتصادی 
می کنید. حاال اگر مصلحت دیدید، دو تا کلمه سیاسی هم 
بگویید. گفت بسیار خوب. با آقای هاشمی رفتیم سالن و 
از ایشان تشکر کردم و گفتم ارشاد می فرمایید. »بسم الله 
الرحمن الرحیم، خیلی خوشــحالم، ایشــان گفته که من 
یک کمی بحث های سیاسی کنم. من می خواهم به شما 
بگویم مهمترین تکلیف سیاسی شما، پرداختن به اقتصاد 
و معیشت مردم است.« درس آن را فراموش نکردم؛ هدف 
و مقصدش را فکر کرده؛ یک وقت به شــوخی به ایشــان 
می گفتم حاج آقا شما همان دانش آموزی هستید که فقط 
پاکســتان را بلد بودید. در یک وقت دیگری هم در همین 
مایه ها یک صحبتی کرد و ایشان فرمود آقای عطریانفر ما 
باید امنیت و شکم مردم را تامین کنیم و اگر نکنیم، آینده و 
تاریخ اثبات خواهد کرد که دین قدرت حکومت ندارد. این 

یک درک خیلی واقع بینانه است. 
یعنی دولت هاشمی دیکتاتوری بود؟

  عطریانفر: همین که عرض کردم؛ شما وقتی این 
را می گویید، دیگر من زیپ دهانم را می کشم و نمی توانم 
بگویم هاشــمی دیکتاتور بود. اســمش را بگذارید اقتدار 
حاکمیــت. از درون اقتدار برکات و محســناتی درمی آید. 
کمال دموکراســی نیســت، بخشــی از دموکراسی است، 
پایه های اول دموکراســی اســت. یک نوباوه ای است که 
ما دستش را می گیریم و راهش می بریم، ولی االن ایشان 
نمی تواند سخنران باشد، نمی تواند نظریه پرداز باشد. این 
به یک سطحی که رسید، مدرسه اش هم می رود، درسش 
را هم می خواند، رشــدش را هم می کند، دانشــگاهش را 
هم می رود، این اثربخش اســت. ما از یک جامعه وانهاده 
اصل شاهنشاهی که یک جنسی اســت از جنس فروتر از 
دیکتاتوری که اشــاره کردم، یک نقــش خدایگان و بنده؛ 
همان اشاره ای که کردم؛ کســی فرمان می راند، رابطه را 
من می گویم، تــو عمل می کنی. یک جملــه طالیی دارد 
آقای هاشمی رفســنجانی. مجلس به ایشــان گیر داد که 
وزرایت سیاسی نیســتند، گفت همه شان سیاسی هستند. 
می گفت اصال زمان این حرف ها نیســت، این بازی های 
سیاســت برای زمانی اســت که مــا یک مبانــی ای را اول 
محکم کنیم. اوایــل انقالب من در صدا و ســیما بودم در 
خبر، محسن رفیق دوست می آمد و به ما سر می زند و با هم 
می جنگیدیم. یک بار گفت حرف اضافــه نزن. گفتم چه 
می گویی تو؟ گفــت تو که گدایی، فقیری، دانشــجویی و 
نان نداری بخوری که نباید حرف بزنی. گفت من که جیبم 
پر است، باید حرف از سیاست بزنم. در ظاهر خیلی حرف 
زشتی بود، ولی حقیقتش درست است. به این معنا که من 
تا نتوانم نیازهای اولیه را تامین کنم و به یک ثباتی برسم، 
اول از این حرف ها نمی توانم بزنم. دموکراســی شــوخی 
است. بحث دموکراســی هایی که ما دنبالش می گردیم و 
سخن از مردم ساالری تمام عیار اســت، آن الیه های بعد 
است. ما تا این مبانی را محکم نکنیم، به آنجا نمی رسیم. 

آقای فیاض فرمایش شان اشــاره به این دارد که ما در یک 
نقطه ای وانهاده هســتیم، مــردم به نیازهای اولیه شــان 
نرســیدند، امنیت حس نمی کنند، آینده ای برای فرزندان 
خودشان متصور نیستند، نیازهای اولیه شان تامین نیست، 
این شکاف طبقاتی فقیر و غنی، روستایی و شهری و بدتر از 
همه در درون حتی شهرهایی که به اصطالح مدرن شدند، 
آنقدر عدالت کشته شده، آن قدر ظلم فراگیر شده، آن قدر 
ارتشــاء و فســاد فاصله ها را زیاد کرده که بین پدر و فرزند، 
برادر و خواهر، اصال همه چیــز را از بین برده. ما باید اینها 
را جمع کنیم، ما باید اینها را به یک نقطه توافق برســانیم. 
من خودم باورم این است که دوره اول هاشمی از این جنس 
بوده؛ چرا؟ چون امام رحلت کــرده، رهبری جدید انتخاب 
شده. این دوره طی شده، دوره دوم هاشمی شکست خورد، 
به دلیل تزاحماتی که برایــش رخ داد. آن وقت در اثر این 
شکســت که جامعه نپذیرفت، »این نه آنی« آقای خاتمی 
شــکل گرفت، بعد هم »این نه آنی« احمدی نژاد شــکل 
گرفت، بعد »این نه آنی« روحانی شــکل گرفــت و بعد از 
آقای روحانی این »نه آنی« او شــکل خواهد گرفت. این 
گرفتاری ها را ما داشتیم. حاال پاسخ ما چیست؟ ما چطوری 
می توانیم این مســیر را برگردانیم؟ من فکــر می کنم اگر 
بخواهیم جواب دهیم، این نظامی امکان پاســخ دادن به 
این سوال ها را نخواهد داشت، هیچ عنصر سیاسی به دلیل 
اینکه اجازه ندادیم رشــد کند سیاست ورزی و سیاستمندی 
کنــد و احزاب ما شــکل بگیرنــد. سیاســت ورزی به جای 
مدرســه آموزش علم و سیاست و اندیشــه و مدیریت رفت 
کف خیابان، ســلبریتی های ما به جای اینکه فیاض باشد 
و ملکیان باشد و طباطبایی باشد، شــده اند مهران مدیری 
و این حضرات، وقتی سیاست ورزی کف خیابان این شد، 
خب معلوم است، همان دست زدن شب عروسی است. ما 
اگر بخواهیم یک میانبری بزنیم و یک خط اقتصادی طی 
کنیم، این فقط و فقط نقطه تمرکز در شخص رهبری است 
و الغیر. یک وقتی رهبر می آیند واگذار می کنند، کمااینکه 
دوره اول آقای هاشــمی این جــوری بود؛ رهبــری با تمام 
ظرفیت های ذاتی و تبعی آمد. اینها همه در اختیار که بود؟ 
هاشمی. او هم بســتگی به ظرفیتش اشکال هم داشت، 
حرف ایشان درســت، باال و پایین داشت، گرفتاری هایی 
داشت، سوءاســتفاده هایی در حاشــیه ممکن بود صورت 
بگیرد، ولی او می توانست از همه ظرفیت ها استفاده کند. 
این ظرفیت ها را سر و ســامان دهد. آن شکسته و پراکنده 
شد. شما وقتی می خواهی به یک نقطه متمرکز شوی، به 
تو می گویند لیزرت را روشن کن. یعنی چه لیزرت را روشن 
کن؟ لیزر فرقش با این نور چیست؟ نور لیزر با این نور هیچ 
فرقی نمی کند، فقط فرقش این اســت که پتانســیلی که 
دارد، این پتانســیل پراکنده می شــود، حداکثــر افقی که 
می تواند برای شما روشن کند، چند متر است، آن طرف تر 
را روشن نمی کند. لیزر چیست؟ تمام این ظرفیت انرژی را 
متمرکز می کند در یک نقطه میکرونی، می تاباند و تا ســه 
کیلومتر آن طرف تر هم به شما نشــان می دهد. این نقطه 
تمرکز در عرصه سیاست ورزی در شــرایط فعلی ما فقط در 

فیاض: اندیشه باید تئوری تعبیر شود به گفتمان، وارد سیاست شــود و اقتدارسازی کند که قدرت مشروع 
است. ما فاقد اندیشه هســتیم که به طرف گفتمان برویم. نگاه کنید در انتخابات ریاست جمهوری، صدا و سیما 
خندوانه اســت، یعنی دارد تشــویق می کند؛ بدو، موســیقی، رقص و هر چیزی که فکر کنی. برو شــرکت کن در 
انتخابات؛ بعد از انتخابات هیچ چیز. شــعارها کجا، عمل کجا؟ اصال خبری نیست. بعد هم مردم متنفر می شوند 
که این شعار داد و هیچ کاری نکرد. اولش چه شد، آخرش چه شد؟ و مردم همیشه در ایران به جای اینکه به کسی 
رای بدهند به ضد کسی رای دادند. مردم به ضد ناطق نوری رای دادند، چون ادامه هاشمی رفسنجانی می دانستند. 

ما دموکراسی منفی داریم.
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حوزه رهبری قابل فهم است، مگر اینکه رهبری باورش این 
باشــد که ما این دوگانگی را متمرکز کنیم، هدایت کنیم به 

یک سمت دیگر. 
در عرصه اقتصاد 48 درصد اقتصاد ما دســت دولت 
نیســت. وقتی دســت دولت نیســت، به این معنا نیست 
که دســت مردم است، دســت مردم هم نیســت، دست 
نهادهای خــاص اســت ردش را کجا پیــدا می کنیم؟ در 
مقام جمع بنــدی، این بانک هایی کــه االن خون مردم را 
می مکند و در اختیارشان هستند، شــما نگاه کنید و ببینید 
چه تعدادی از این بانک ها ربط شان به کجاهاست. این در 
واقع آمده در کنار این دولت رســمی ارگان قانون اساسی، 
یک دولت غیررسمی دیگری هم وجود دارد که به موازات 
حرکت می کند. یک خاطره هم بگویــم و عرضم تمام. ما 
یک ســفری عمان بودیم، یک شــخصی بود به نام احمد 
رماس، ایشــان وزیر اعلی بود، همتــای آقای خاتمی که 
ما را میهمان کرد. ما رفتیم و ایشــان مــا را دعوت کرد در 
باشگاه خبرنگاری. شب نشســتیم به گپ و گفت که فکر 
می کنم االن 90 ســالش باشــد. من شــیطنتم گل کرد؛ 
این داســتان برای 20 ســال پیش است و شــروع کردیم 
نقد سلطان قابوس. دو ســاعت صحبت کردیم، شام هم 
خوردیم، من هم قصد اذیت داشــتم. خیلی هم خنده دار 
اســت که مِن میهمان دارم از میزبان... گفت این بحث 
باید به نتیجه برسد. فردا شــب ادامه اش می دهیم. فردا 
شــب تجدید شــد آن ضیافت. بعد که دید تن به همراهی 
به او نمی دهم، گفت پســرم بس اســت دیگر. گفت اوال 
فکر می کنم تو داری من را اذیــت می کنی. گفتم چطور؟ 
گفت یک این، دو اینکه این سلطان قابوس که تو نقدش 
می کنی، من بــا او می جنگیدم، می دانســتی؟ گفتم بله. 
اتفاقا چون می دانستم دارم با شــما صحبت می کنم. بعد 
شروع کرد یک داستانی را گفتن و دست بر قضا شش ماه 
پیش هم در یک توئیتــی دیدم آقای عطــای مهاجرانی 
در شــبکه مجــازی اش همیــن را نقد کرده اســت. گفت 
ببین ما با ســلطان قابوس می جنگیدیم و شاه شما آمد ما 
را شکســت داد. گفت ما رهبران جبهه آزادی بخش ظفار 
بودیم و با سلطان قابوس می جنگیدیم. گفت ما شکست 
خوردیم، شاه شما ما را شکســت داد و ما بدبخت شدیم، 
دربه در شدیم، در کوه های مســندام مخفی شدیم. آنجا 
هم جامعه عشیره ای اســت و در همین روابط عشیره ای، 

سلطان برای ما پیغام داد. گفت ســه راه به شما پیشنهاد 
می کنم. یک؛ دســت از سیاســت بردارید، بیایید و بروید 
گم شــوید، کارهای اقتصادی کنید و کمک تان می کنم. 
دو؛ اگر نمی خواهید، پاســپورت بدهم بروید کشور دیگر 
و دیگر برنگردید. ســه؛ بیایید در کار با من شریک شوید. 
یعنی اوج پیروزی و شکســت اینها، پیشنهادش چیست؟ 
گفت ما شــب در مخفیگاه مان جلسه گذاشــتیم و گفتیم 
توطئه اســت و او می خواهد ما را بگیرد. بعد یک مقدار به 
عقل خودمان فشار آوردیم و گفتیم دلیلی ندارد که توطئه 
باشد. ما باالخره این هفته نشد، هفته دیگر، این ماه نشد، 
ماه دیگر، باالخره شــش ماه دیگر ما را می گیرند و اعدام 
می کنند. گفت پیام دادیم سومی. گفت االن 40-30 سال 
از آن تاریخ می گذرد و شاه در تعهد خودش با ما باقی مانده 
است. و شروع کرد و گفت همه مراســمات را در اختیار ما 
گذاشتند. گفت اینجا بن علوی وزیر خارجه است، بن فهد 
محمود نخست وزیر است. ببینید، این، آن تاثیر عمومی 
را دارد. اینها را که با هم جمــع می کنیم، نتیجه درمی آید. 
از مخالفان خودش به نفع حکومت اســتفاده می کند، 50 
سال اســت ثبات پایداری دارد. جامعه آرام، موفق؛ مردم 
هم همین را می بینند. آن وقت می آید و نقش ایفا می کند 
بین رابطه آمریکا و ایران. برجــام محصول هنر عمانی ها 
بوده است. از این جهت ما دچار یک گرفتاری از این دست 
هستیم. این در مقام اثباتی که با این همه عقب هستیم، 
ولی در مقام صعود خیلی آدم های بزرگی هستیم. فرهنگ 
داریم، تاریخ داریم، کشور اداره کردیم در ابعاد 19 میلیون 
کیلومتر مربع، پادشاهی فراگیر داریم، شاهنشاه داشتیم. 
همان نظریه کســینجر که یــک جایی عقیــده دارد برای 
اینکه سه تا کشور بیشتر ادعای اداره جهان را نمی توانند 
داشته باشند. می گوید آمریکا، بعد می گوید ایران به دلیل 
تاریخ و تمدنش و بعد هم می گوید مصر. بعد چرا ما به این 
وضعیت رسیدیم؟ به خاطر اینکه از این فرصت ها استفاده 

نمی کنیم. 
آقای فیاض! شــما االن صحبتی مطرح کردید 
که یک بخشــی از آن بحث اســتبداد را گفتید، 
یک بخشــی از آن بحث جهالــت و اینکه مردم 
از آن عبــور کرده انــد. وقتی صحبــت از نظامی 
و حضور نظامی ها می شــود، چقــدر این حضور 
نظامی ها برای نظریه حکومت است که بتواند آن 

مطاع بودن را جمع کند و بتواند آن اقتدار را روی 
مردم ایجاد کند؟

  فیاض: یک نکته ای را آقــای عطریانفر مطرح 
کرد که به نظرم بسیار مهم است. متاسفانه این تئوری ها 
ما را واقعــا جاهل کرده، تئوری های سیاســی که از خارج 
می آید که خودمان نمی بینیم. ایشــان هاشمی را دو دوره 
کــرد، احمدی نژاد هــم حتی دو دوره اســت. یــک دوره 
دیکتاتوری و نوســازی اســت، بعد دوره بعدی عمال دچار 
اســتبداد می شــود. احمدی نژاد دقیقا نــگاه کنید دولت 
نهمش دیکتاتوری است، می خواهد نوسازی کند، دولت 
بعدی اش می شــود مســتبد و عرفانی و یک روحیاتی هم 
در خودش می دانســت و قاطی می کنــد. بعد مردم قاطی 
می کنند و رای به کسی دیگر می دهند. یعنی نگاه می کنند 
که مثال ادامه رئیسی کیست، احمدی نژاد، سعید جلیلی 
ادامه کیست، احمدی نژاد. بعد به طرف روحانی می آیند. 
اتفاقا دیکتاتوری اگر بخواهد شــروع شــود، اولین جایی 
که با آن برخورد می کنند، نهاد روحانیت اســت. در مقابل 
هاشمی رفســنجانی، آقای خزعلــی چه کار کــرد؟ آقای 
مصباح یزدی چه کار کرد؟ اینها خودش خیلی جالب است. 
اینها چه کسانی بودند؟ هیچ وقت شما بحث مصباح یزدی 
را ندیدید. االن آقای مصباح یزدی زنده و 80 سالش است. 
من االن کــه روابط اجتماعــی در اســالم می خوانم، یاد 
آقای مصباح می افتم. ریشــه ها کجاســت؟ دیکتاتوری 
می شــود، ولی اولین نهادی کــه با آن برخــورد می کنم، 
نهاد روحانیت است. احمدی نژاد اول با چه کسانی درگیر 
شــد؟ در دوره اولش با روحانیون قم درگیر شــد. بعد مثال 
اگر مصباح پشــتش را نمی گرفت، او با احمدی نژاد درگیر 
اســت. بعد احمدی نژاد که رفت دوره بعدی، به اســتبداد 
می افتد. به سوفیسم می رسد، یعنی سوفیسم در استبداد 
اســت تا دیکتاتوری؛ دیکتاتوری در فلســفه است. آقای 
پوپر خوب فهمیــد که آمــد آن  جامعه باز و دشــمنانش را 
نوشــت؛ می گفت دیکتاتوری و توتالیتر ریشــه در فلسفه 
دارد، اســتبداد ریشــه در عرفان دارد. مردم االن عادت 
کرده اند متاسفانه. االن بچه ها دانشــگاه می آیند، درس 
نمی خوانند. خودشان را می کشند بیایند دانشگاه، می آیند 
صنعتی، درس نمی خوانند در صنعتی شــریف. آنهایی که 
درس می خوانند، باید از ایــن مملکت بروند. یعنی ما االن 
تعداد عظیمی  داریم که درس نخوانده اند، عادی هستند، 
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آنهایی هم که درس خوانده اند، از این مملکت می خواهند 
بروند، یعنی من دانشــگاه تهران را هم کــه نگاه می کنم، 
همین است. اکثریت درس نخوان، آن کسی هم که درس 
می خواند، می خواهد از این مملکت برود. شبانه روز دارد 
پول درمی آورد که پول داشته باشد، زبانش را چه کار کند، 
مقصد چه کار کند، با چه کسانی تماس بگیرد که برود. این 
جهان تهی می شــود. هرچه هم که بــرود جلوتر، تهی تر 
می شود، پس ببینید مشکل خیلی حاد است. من که االن 
می گویم جامعه ما از نظر اندیشه سیاسی و جامعه شناسی 

سیاسی دوره سیاسی، قصه اش جدی است.
این اقتدار که قرار است ایجاد شود، قرار است 

مبادله شود با آن استبداد؟
  فیاض: دقیقا.

و می تواند این کار را بکند؟
  فیاض: در اروپا که شد، ولی اینجا را من نمی دانم 
چه اتفاقی می افتد؛ ما باید بنشــینیم و پارامترها را بررسی 
کنیم. نقــش روحانیت، نقــش حوزه هــای علمیه، نقش 
دانشــگاه ها در جامعه؛ ولی من چه کردم در جامعه؟ قشر 
متوســط. حتی خارجی های خــارج از ایــران. خارجی ها 
می گوینــد احمدی نژاد باعث عــزت ما بــود. روحانی جز 
مذاکرات برجــام هیچ عزت دیگری برایشــان نداشــته. 
چون مــا در خــارج قوم و خویش داریــم؛ اروپــا، آمریکا، 
کانادا، اســترالیا، ما با همه ارتباط داریم. می گویند کسی 

می خواهیم بیاید که ما احساس قدرت کنیم. 
هرچند دیکتاتور فحش اســت اما دیکتاتور کســی 
اســت که دیکته دارد، یعنی متن از قبل نوشته دارد. یعنی 
هیتلر موقعی که مادر شاه می رود پهلوی او، می گفت یک 
فرش بسیار گرانقیمتی را رضاشاه داده بود به هیتلر. هیتلر 
گفته بود من فقیر هستم و چیزی ندارم بدهم به شما. چند 
جا من دیــدم هیتلر می گوید مــن نمی توانم خالف حزبم 
عمل کنم و حزبم باید بگوید؛ یعنی دیکته در حزب است. 
کتابش را شما بخوانید که چقدر کتاب عمیقی است. اصال 
مدرنیته جهانی مثل موشک، کامپیوتر، موتور جت و همه 
اینها برای آقای هیتلر است، یعنی هرچه االن شما دارید، 
آقای هیتلر کرده، یعنی االن شما هرچه در دانشگاه دارید، 
ناپلئون کرده، یعنی اگر ناپلئون نبود، دانشگاه جدید نبود. 
همه اش برای قرون وسطایی بود و ناپلئون آمد و همه اینها 
را به هم ریخت. یعنی دانشگاه شریف برای ناپلئون است. 
آقای عطریانفــر! آقای فیــاض می گویند مردم 
گرایش پیــدا می کننــد، ولــی ما قبال داشــتیم 
مواردی که آمدند و مردم گرایشی نشان ندادند. 

چقدر روی این قضیه حساب می شود؟
  عطریانفر: این عزیزانی که از آنها نام می برید، 
اینها بیشــتر یک نقصان هایی دارند، به ایــن معنا که آنها 
تصور می کنند که می توانند جامع جمیع آن اقتداری باشند 
که جامعه ما به آن نیازمند اســت؛ علتش هم این کج تابی 
است که اساسا مفهوم پادگانی را به ذهن ما متبادر می کند. 
ببینید؛ در پادگان رابطه این یا آن نیســت، یا بــا ما یا بر ما 
اســت؛ جبهه جنگ این اســت. عنصری که در موقعیت 
نظامی قرار می گیرد، از این جنسی که ما از آن به ذهنمان 
می آید، عزیزانی هستند که ماموریت های محدودی را در 
تاریخ گذشته خودشان عهده دار بوده اند. در آن ماموریت 
هم احتماال موفق بوده اند، بلکه خیلی هم موفق بوده اند 
بعضــی از آنها. بــه اعتبار اینکــه این چاقوی مــن نیروی 
نظامی می تواند این سیب را خوب پاره کند و بین من و شما 
تقسیم کند، به صفت این برندگی این نمی تواند در مناظره 
قتل گردن ِبُبــرد؛ این یک چاقــوی گردن کلفت تر از این 
می خواهد و ما چون در آن داستان هیچ کسی را نداشتیم، 
فکر می کنیم به صرف چاقوبودن می تواند ببرد، به صرف 
اینکه حرف من به عنوان یک نیروی نظامی در یک حیطه 
پادگانی، در یک حیطه امر و نهی، توفیقی دارد، این دلیل 

ندارد که این توفیق در عرصه اجتماعی هم توفیق داشته 
باشد. داستانی که محسن رضایی گرفتار آن شد، قالیباف 
گرفتار آن شد. مثال یک شخصیتی مثل سلیمانی، این آدم 
بسیار آدم شریف و قابل احترام است، ولی به عنوان کسی 
که بخواهد بیاید و رئیس جمهور شود. او به نظرم این کار را  
نمی تواند انجام دهد. این بشر خیلی آدم محترمی  است، 
این آدم باید برود در همان چارچوب تکالیف نظامی گری 
خودش غوغا کند، موفق شود، دستش را هم باید بوسید، 
حرمتش را هم باید حفظ کند. آن وقت آقای امیر محبیان 
عزیز، رفیق مشــترک من و شــما می آید و می گوید آقای 
سلیمانی، اصالح طلبان را به وحشت انداخته است. اوال 
وقتی سخن از نظامی می شــود، یعنی کال؛ اگر بخواهیم 
مقایسه کنیم که محســن رضایی قطعا باسابقه تر است از 
قاسم سلیمانی. در این مساله. یک اقتصادی خوانده، در 
زندگی بوده، کنار مجمع تشخیص مصلحت بوده، باالخره 
برادر محســن بوده که ما به آن افتخــار می کردیم. یک 
وقتی هم من به او می گفتم این کار را نکن. من با او خانه 
تیمی داشــتم؛ گفتم نکن این کار را. حــاال چون ما مدام 
آقای سلیمانی را برجسته کردیم به دالیل منطقه ای، فکر 
می کنیم حاال هر چیزی که یک جایی کارآمدی داشــته، 
همه جا به کار می آید. شما یک آچاری داری که این آچار 
فقط این پیچ را می تواند باز کند، دیگر این آچار به هر پیچی 
نمی خورد. مصیبتی که ما داریــم، هیچ نظامی ای در این 
رابطه پاســخ مطالبات جامعه امروز ما را نمی دهد و ما خط 
انحرافی داریم می رویم. اشــاره کردم منطق ســخنی که 
گفته می شود ما نیاز به اقتدار داریم، حرف کامال درستی 
اســت و در مقام مصداق و تعیین موضوع قرار می گیریم، 
در حال حاضــر ما به دلیل چندپارگی کــه در قدرت اعمال 
سیاســت در ایران داریم، یا باید تجمیعش کنیم؛ از باب 
فوریت او فقط در رهبری تجمیع می شــود، فقط در بحث 
رهبری. حاال اینکه ما در تعــارض قرار می گیریم به لحاظ 
قانون اساســی، به لحاظ پیشــینه ای که امام مثال تعبیه 
کرد، دکترینی که امام مطرح کرد، به دلیل این ساختارهای 
حقوقی که ما شــکل دادیم، اینهــا را باید چــه کار کنیم؟ 
مانعی ندارد، می رویــم فرمت برایش تــدارک می بینیم و 
می گوییم این طوری عمل شــود، آن طوری عمل شــود. 
این اقتــدار اینجا معنــی می دهد. در جنگ به من ســرباز 
صفر کیلومتر می گویند تو اگر در خط مقدم به دشمن ترین 
دشــمن پناه دادی، بر فرمانده ارشــد تو در قــرارگاه حکم 
است و موظف است و امر الزمی  است که آن امان تو را به 
رسمیت بشناسد. یک سرباز بی ســواد صفر کیلومتری در 
یک جبهه ای یک کاری می کند، بر فرمانده واجب اســت 
او حفظ شــود. همه اش آن وری نیســت، همه آن طرفی 
نیست؛ چرا، همیشه در پادگان اعالم می شود اگر فرمانده 
دستوری داد، باید پذیرفته شود. نه، این رابطه به گونه ای 
اســت که در درون یک نهاد مقتــدر نیرومندی یک حرف 
دربیاید. مــا در ایــن حاکمیتی کــه حول محــور رهبری 
تعریفش می کنیم، اصال بحث را سیاسی اش نمی کنیم به 

لحاظ فلسفه سیاست که اصال درست است، غلط است، 
با موازین دموکراسی جور درمی آید، نمی آید. فعال اگر ما 
دنبال این هســتیم که ملت مان را از این گردنه تاریخی، 
حاال به ادبیات خودشان از این عقبه عبور دهیم، ما نیازمند 
یک انسجام هستیم و بر پیامد این انسجام، اعمال قدرتی 
که برای اقتدار است و با اســتفاده از همه ظرفیت ها. من 
می خواهم به شما عرض کنم برجام یکی از مصادیق این 
اقتدار اســت. اوال آقای روحانی خیلی نابغه دهر نبوده که 
یک کاری کند، احمدی نژاد هم خنگ عالم نبوده که نتواند 
بکند. نه، در عصر احمدی نژاد این توافق، این انســجام 
شــکل نگرفت و بروندادی نداشت. در دوره آقای روحانی 
این توافق صورت گرفت، برونداد داد. حاال دست بر قضا 
آن بدبخت چیزی برایش نماند، این خوشبخت هم خوشش 
آمد. حاال دست بر قضا این جوری شد. ریشه اش هم این 
بود که در قضیه برجام شــخص رهبــری از دولت حمایت 
کردند. اگر بنا بود نشود، نمی شد. خب این دستاورد است. 
حاال ما باید در ادامه این دســتاورد برویم، تقویتش کنیم، 
عیب هایش را هم مرتفع کنیم. ما مقید به زمان هستیم، در 

هر زمانی شرایط خودمان را داریم.
در زمان معصومش هم همین بوده اســت. حضرت 
امیر)ع( در یک عصر یک کاری کرده، در یک عصر دیگر، 
یک کار دیگر کرده است. زمان دخالت دارد، وجه فاعلیت 
ما به جای خودش، وجه قابلیت هم به جای خودش. زمان 
یک قابلیتی در اختیار ما می گذارد که به تناسب شرایط فرق 
می کند. یادمان نرود که هدف و مقصد را فراموش نکنیم. 
از این جهت ما اگر بخواهیم خارج شویم از این بحث، ما 
ضمن احترام برای همه نظامیان و همه نیروهای مســلح 
که در این قضیه ایفای نقش کردنــد، این باور که اگر این 
بار مسئولیت کشور و مشــکالت را به دوش یکی از اینها و 
بهترینشــان که مثال می گویم آقای قاسم سلیمانی است 

قرار دهیم، به نظرم شرایط تغییر محسوسی نمی کند.
شــما نظرتان چیســت؟ با تمام ایــن مباحث، ما 
االن مصداقی داریم کــه بخواهیم این قضیه را 

به پیش ببریم؟
  فیاض: مصداق اشتباه است، ما ساختار و اندیشه 
داریم. ما در دانشــگاه ها هســتیم و داریم نگاه می کنیم، 
نســل بعدی من که االن خودم اســتاد دانشــگاه شدم و 
بچه های بسیج و اینها، خیلی اصالح طلب تر از روشنفکران 
هســتند. با نهاد ســپاه هم همکاری می کنند و خیلی هم 
باســواد هســتند و بر ســه زبان آلمانی، عربی و انگلیسی 
مسلط هستند. ظاهرا همه مرتبط هستند به سپاه، ولی االن 

دارای نگاه روشنفکری هستند.
به دنبال مصداق نباشــید ســاختار را متوجه شوید، 
ساختار که همیشــه روی بحث اقتدارگرایی است. جامعه 
فروپاشی کرده، ســاختار رسانه ای چه شــده؟ دانش چه 

شده؟ دنیا که فقط ما نیستیم. 
ما در 200 سال اخیر سر خوردیم، یعنی بعد از مدرنیزه 
که در ایران آمده، ســر خوردیم، هیچ وقت یک کودتای 
جدی نشــده اســت. کودتای 1290 واقعا کودتــا بود؟ یا 

واگذاری قدرت از کجا به کجا؟ 
االن باید یک مصداقی داشته باشیم که اگر هم 

اقتداری می خواهیم آن بتواند نمودش باشد.
  فیاض: من مصداقی نمی دانم.

اساســا فردی با خصوصیاتی که شما می گویید 
نمود خارجی دارد؟

  فیاض: بله، افراد زیادی هستند
خب اگر داریم، مصداقش کجاست؟

  فیاض: نمی دانم، بایــد پیدا کنیم. من واقعا کم 
شخصیتی را نمی بینم. االن کار من دانشگاه است. موقعی 
که می بینم ایــن بچه ها چطور تحلیــل می کنند؛ می بینم 

ظرفیت های زیادی داریم.

فیاض: یک نکته ای را آقای عطریانفر مطرح کرد که 

به نظرم بسیار مهم است. متاســفانه این تئوری ها ما 

را واقعا جاهل کرده، تئوری های سیاســی که از خارج 

می آید که خودمان نمی بینیم. ایشــان هاشــمی را دو 

دوره کرد، احمدی نژاد هم حتی دو دوره است. یک دوره 

دیکتاتوری و نوسازی است، بعد دوره بعدی عمال دچار 

استبداد می شود.
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امیــر محبیان هــم روایــت خــاص خــود را دارد از این 

ماجرا.  او می گوید: »می گوید این گونه بحث ها را ابتدا 

اصالح طلبان مطرح کردند. آنها به این موضوع پروبال 

می دهند. دغدغه اصالح طلبان قاســم سلیمانی است 

چون محبوبیت دارد.« محبیان افزوده اســت: »برای 

یادآوری تاکید می کنم که آقای حجاریان در آذر ســال 

81، در مقاله ای با عنوان »دولت پلیسی-دولت پادگانی« 

این اصطالح را به کار برد و به زودی این عبارت وارد کالم 

سخنرانان و سیاسیون اصالح طلب شد

از هفته گذشته با اظهارنظر چند چهره مختلف و البته 
کار رسانه ای اصالح طلبان یک مساله داغ دوباره مورد توجه 
افکار عمومی قرار گرفته اســت. بحث دوباره بر سر نامزدی 
افراد با ســابقه نظامی در انتخابات ریاست جمهوری است، 
البته اولین فردی که بعــد از اعتراضات دی ماه از آمدن یک 
رئیس جمهوری نظامی استقبال کرد، محمدعلی پورمختار، 
نماینده فعلی مجلس، با سابقه طوالنی حضور در سپاه از زمان 
جنگ، همین طور ناجا با سمت های فرمانده و مدیریت های 
ارشــد بود. او گفته بود: »رســانه ها این را تشدید می کنند و 
گســترش می دهند که نظامی ها نباید رئیس جمهور شوند. 
من اعتقاد دارم که اگر یک نظامی رئیس جمهور شود، حتما 
می تواند کشــور را از مشــکالت نجات بدهد.« بعد هم در 
پاسخ به این ســوال که یعنی باید منتظر باشیم یک نظامی 

رئیس جمهور شود؟ گفته بود: »ان شا  ءالله«.
در تازه ترین واکنش ها به این ماجرا حســین الله کرم 
گفته است: »اینکه یک نفر با سابقه نظامی می تواند کشور 
را نجات دهد، به مقطع زمانی و وضعیت کشــور بســتگی 
دارد. معتقدم امروز ایران یک قدرت منطقه ای است و اگر 
وظایف خود را انجام ندهد تجزیه می شود. یک فرد نظامی 
استراتژیک برای این کار شایسته تر است... اگر مردم به 
این درک برسند که ایران باید وظیفه منطقه ای خود را انجام 
دهد، حتما به فرد نظامی اســتراتژیک رأی خواهند داد.« 
در نهایت هم او در پاسخ به این پرســش که آیا امروز مردم 
به این درک رسیده  اند، پاسخ داده است: »بله، رسیدند.« 
الله کرم در همین باره گفته اســت: »اینکــه آیا مصداقش 
آقای قالیباف و محسن رضایی اســت یا فرد جدیدی مثل 
آقای سلیمانی باید باشــد که ســابقه نامزدی در انتخابات 
ریاست جمهوری ندارد، سوال مهم و قابل بحثی است... 
مردم توانمندی آقای ســلیمانی را در مســائل استراتژیک 
دیدند که با به کارگیری نیروهای حتی غیرایرانی اما معتقد به 
انقالب اسالمی توانست تحول ایجاد کند؛ یعنی کمترین 
منابع را از ایران برد و بیشترین سود را برای ایران آورد. این 
یک فرد اســتراتژیک است که توانســت برادران معتقد به 
تمدن اســالمی در افغانستان، پاکســتان، عراق، سوریه 
و لبنان را با هم متحد و همســو کند و به ســمت یک هدف 
مشترک پیش ببرد... برخی معتقدند اگر  ترامپ بخواهد این 
وضع را ادامه دهد، چه کســی باید در مقابل او قرار بگیرد؟ 
این یکــی از آن موارد انتخاب ماســت چــون می خواهیم 
قدرت منطقه ای شویم تا بتوانیم  ترامپ را به مسیر خودمان 
بکشانیم. حال باید دید فردی مثل قاسم سلیمانی در عین 
حال که استراتژیک اســت و می تواند مسائل منطقه ای را 
به نفع ایران ادامه دهد، آیا می تواند در مســائل بین المللی 
نیز آن تأثیرگذاری را داشــته باشــد، ما باید اینها را مقایسه 
 کنیــم. االن زمــان این رســیده و مــردم هم بــه این درک 

رسیدند.«
ابراهیم فیاض، تحلیلگر اصولگرا هم در اظهاراتی گفته 
است: »آینده یا فروپاشی ایران و تبدیل شدن به لیبی است 
یا دیکتاتوری؛ مردم کــدام را انتخاب می کنند؟ دیکتاتوری 
را انتخاب می کنند.« او افزوده اســت: »...من می خواهم 
بگویم االن چیزی که در جهان دارد رخ می دهد، در ایران هم 
رخ می دهد و آن، این است که مردم دیکتاتوری می پسندند؛ 
چون شرایط ایجاب می کند... اقتداری دیگر در حوزه سیاسی 
وجود ندارد و ادامه یافتن این وضعیت کشــور را به فروپاشی 

و تجزیه می کشاند، برای همین جامعه به سمت دیکتاتوری 
با ادبیات نظامی مــی رود تا او ظرف دوره ای هشت ســاله با 
ازبین بردن طبقه اشرافیت و مافیا افق جدیدی را پیش روی 
کشور بگشــاید.« وقتی از فیاض هم درباره مصداق سوال 
شــده، او مثال های عجیبی هم آورده اســت. بــه ناپلئون و 
هیتلر اشاره کرده و گفته است: »اتفاقا اشتباه ما این است که 
دنبال شخص می گردیم. من می گویم که اتفاقا مثل ناپلئون 
یکباره پیدایش می شود، مثل هیتلر یکباره پیدایش می شود 
و انتخابات را می برد. چون االن مردم دیگر خسته  اند از این 
نظم اجتماعی که گفتم هیچ اقتدار سیاسی در این مملکت 
وجود ندارد و همه از بین رفته است... در دیکتاتوری برنامه 
منسجم برای نوسازی جامعه وجود دارد، مثل ناپلئون، هیتلر، 
رضاشــاه و احمدی نژاد می آید. یعنی دیکتاتور با قدرت تمام 
مجلس را هم پشت سر می گذارد... بزرگ ترین انقالب علمی 
 را ناپلئون انجام داد؛ تمام بیمارستان ها و دانشگاه ها را به نفع 
دولت مصادره کرد و از زیر نظر کلیسا درآورد. ناپلئون هم خیلی 
سواد نداشت و نظامی بود. معتقدم ممکن است مجلس آینده 
به شدت رادیکال شود؛ یعنی قاعدتا باید بشود، وگرنه مملکت 
کامال می پاشد؛ یعنی نابود می شود. این مجلس فرمایشی 
فعلی آن قدر مسخره شــده و در واقع مجلس مرده است... 
دیکتاتوری نوساز؛ یعنی نوســازی جامعه را می خواهد ایجاد 
کند، می خواهد در اداره کارش انجام شود؛ یعنی فقر نباشد و 
شغل جدی ایجاد شود. االن هرچه رهبری می گوید »ساختار 
اقتصادی درونی«، اینها گوش نمی کنند. بحران خشکسالی 
با دیکتاتوری حل می شود. دیکتاتوری یعنی کسی بیاید و توزیع 
آب را تنظیم کند. این کار یک فکر متمرکز می خواهد، البته 
دیکتاتوری برعکس استبداد است و ما یک وقت هایی این را 

قاطی می کنیم.«
 در واکنشی دیگر به این ماجرا عبدالله گنجی در حساب 
توئیتری خود نوشت: »تاکنون کسانی که از قبل هویت نظامی 
داشتند مانند شمخانی، رضایی و قالیباف )دو بار( کاندیدای 
ریاست جمهوری شده اند. حاال یک نفر گنده گو پیشنهاد داده 
یک نظامی رئیس جمهور شود و رسانه های اصالحات این را به 
عنوان یک ایده جدید و تعجب برانگیز تیتر یک کردند با عکس 

همان افراد قبلی.«
اما امیر محبیان هــم روایت خاص خــود را دارد از این 
ماجرا. او می گوید: »این گونه بحث ها را ابتدا اصالح طلبان 

مطرح کردند. آنها به این موضوع پروبال می دهند. دغدغه 
اصالح طلبان قاسم سلیمانی است چون محبوبیت دارد.«

محبیان افزوده است: »برای یادآوری تاکید می کنم که 
آقای حجاریان در آذر سال 81، در مقاله ای در ماهنامه آفتاب، 
با عنوان »دولت پلیسی-دولت پادگانی« این اصطالح را به 
کار برد و به زودی این عبارت وارد کالم سخنرانان و سیاسیون 
اصالح طلب شد. حجاریان در آن زمان شاخصه های دولت 
پلیســی و پادگانی را این گونه برشــمرد: »دولت پادگانی به 
نحوه ای از حکومتداری اطالق می شــود که چهره هایی از 
نیروهای امنیتی به قدرت می رسند و با بسیج نیروهای امنیتی 
و نظامی در شهرها و مراکز حســاس قدرت، ایدئولوژی ترور 
و وحشــت را به صورت غیرمحســوس در جامعه حکمفرما 
می کنند.« نکته جالــب آن بود که تعداد نیروهای باســابقه 
امنیتی در دولت های اصالح طلب همیشه چندبرابر دولت های 
اصولگرا یا غیراصالح طلب بوده است. بنابراین اگر بحث از 
دولت پادگانی و به قدرت رسیدن نظامیان و امنیتی ها فضیلتی 
داشته باشد، باید آن را به حســاب اصالح طلبان نوشت و نه 
اصولگرایان. به عبارت روشن تر، اصالح طلبان باسابقه امنیتی 
همیشه از پروژه »به قدرت رســیدن نظامی ها و امنیتی ها« 
به عنوان یک مترسک سیاسی برای هراساندن مردم و گرفتن 
رأی از آنها استفاده کرده  اند؛ ولی اشتباه آنان این است که با 
این استفاده مکرر، عمال قبح این مفهوم را از بین برده اند و این 
خیانتی بزرگ به هواداران اعمال روش های دموکراتیک در 
تعامالت سیاسی از هر دو جناح بود. به عبارت روشن تر، آنها در 
تاریخ ایران به عنوان جاده صاف کن هر اقدام غیردموکراتیک 

فرضی شمرده خواهند شد.«
او در عین حال گفته است: »آنچه از لحاظ روان شناختی 
توده ها موجب گرایش مردم درگیر در اشتغاالت زندگی روزمره 
به ســوی حاکمیت یک فرد قدرتمند مثال نظامی می شود، 
آشــفتگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در حدی است که 
مردم احساس کنند مدیران فعلی توان ایجاد نظم و امنیت و 
فراتر از همه تصمیم گیری قاطع را ندارند. این عوامل ممکن 
اســت ذهنیت اجتماعی را برای ظهور این پدیده سیاسی در 
سیاســت های عرفی فراهم کند؛ ولی ساختار نظام سیاسی 
ایــران به گونه ای اســت که قــدرت کامل در دســت رئیس 
دولت مجتمع نیست که با دراختیارگرفتن آن، قدرت مرکزی 
یکپارچه ای پدید آیــد؛ به ویژه ماهیت نظــام والیت فقیه در 
شرایط فعلی، مانع از تمرکز قدرت که شرط دیکتاتوری به شمار 
می رود، در دستان رئیس دولت می شود، مگر آنکه فرض کنیم 
ساختار فعلی توان اعمال قدرت را از دست داده یا تحت االمر 
دولت قرار گیرد که در حال حاضر چنین مفروضی با واقعیات 
صحنه سیاسی اصال همخوان نیست. ضمنا به قدرت رسیدن 
فردی با سابقه کار نظامی از طریق دموکراتیک و حفظ ساختار 
و عملکرد قانونی مردم ســاالرانه، با ادعــای دولت پادگانی 

همخوان نیست.«
محبیان خاطر نشان کرده است: »به گمان من دلیل 
پروبال دادن به این بحث توسط اصالح طلبان، نگرانی آنها 
از شرایط موجود است. نخست آنکه می دانند مردم حساب 
اصالح طلبــان را از ایــن ناکارآمدی ها جــدا نخواهند کرد. 
دوم اینکــه دغدغه مردم اقتصادی اســت و نه سیاســی اما 
اصالح طلبان چون حرفی در ارائــه راه حل های اقتصادی 
ندارند سوژه آفرینی های سیاسی می کنند تا اذهان را از اقتصاد 
منحرف کنند. سوم اینکه شدیدا نگران محبوبیت سردار قاسم 
سلیمانی هستند و گمان دارند که اصولگرایان و نظام در حال 
چهره سازی برای انتخابات ١4٠٠ هستند. به گمان من این 
بحث ها روی ســخن چند نفر در واقــع از نگرانی و اضطراب 
اصالح طلبان از عــدم محبوبیت شــان در انتخابات ١4٠٠ 
پرده برمی دارد؛ از این رو تالش دارند کاندیداهای محتمل از 
منظر خود را پیشاپیش تخریب کنند.« موضوع رئیس جمهور 
نظامی به نظر ابعاد جدید خواهد داشت که در آینده شاهد آن 

خواهیم بود.

ایده جنجالی
پیشنهاد »رئیس جمهور نظامی« بازتاب های فراوانی داشته است

گزارش
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باید از ظرفیت نظامیان استفاده کنیم
گفت وگوی با مثلث محمدصالح جوکار

این روزها بحث ها بر ســر رئیس جمهور نظامی 
داغ اســت و موافقان و مخالفان زیادی دارد؛ آیا 
شما با حضور نظامی ها در سطح ریاست جمهوری 

موافق هستید؟
   به اعتقــاد مــن نظامی هایی کــه بخواهند به 
ســطح سیاســت بیایند دیگر نظامی نیســتند. ما امروز 
در مجلــس نظامیانی داریم که یا بازنشســت شــدند یا 
اســتعفا داده اند و در حــال  حاضــر در مجلس در حال 
خدمت هستند. در پست های دیگر هم وضع به همین 
منوال اســت. بخش مهمی  از مســئولیت ها از ابتدای 
انقالب تاکنون توســط نیروهایی بر عهده گرفته شده 
که در ســپاه تربیــت شــده اند و امروز مســئولیت های 
مختلفی در کشــور از وزارت تا دیگر منصب ها به عهده 
دارند.  اساســا اینکه یــک نظامی رئیس جمهور شــود 
صحیح نیســت اما نظامیان ما ایــن قابلیت را دارند که 
بتوانند در مصدر امور قرار گیرنــد و قابلیت های خود را 

به منصه ظهور برسانند.
اینکه گفته می شود در شرایط امروز تنها یک فرد 
نظامی می تواند کشــور را نجات دهد، آیا شما با 

چنین تحلیلی موافق هستید؟
   اینکه ما قائل به دو مفهــوم نظامی و غیرنظامی 
شــویم و این دو موضوع را جدا کنیم بــرای من مفهومی 
 ندارد. ما بسیجیانی داشتیم که در سال های دفاع مقدس 
تا ســطح فرماندهی هم خدمت کردند اما بعد از سال های 
جنگ به کارهــای غیرنظامی پرداختند. ایــن بازمی گردد 
به قابلیت هایی که فرد دارد، اگر شــخصی شایسته باشد 
برای صدارت ها و مقامات و مســئولیت ها در هر زمینه ای 
شایستگی دارد. ما امروز نظامی هایی داریم که برای مثال 
حقوق خوانده اند خب می توانند در این حوزه فعالیت کنند. 
اینکه پست های سیاســی کشــور را تنها برای سیاسیون 
منحصر بکنیــم و دیگــران را کنار خــط نگه داریــم قابل 
قبول نیســت، بلکه هر کســی بر اساس شایســتگی ها و 
قابلیت هایش باید به کار گرفته شود تا بتواند قابلیت های 
خود را ارائه کند. مبنای شایسته ســاالری هم همین است 
نه اینکه حتما یک فرد غیرنظامی باشــد، بلکه نظامی هم 

می تواند باشد؛ البته به این معنا نیست که آن فرد با لباس 
نظامی بیاید.  کافی است یک نگاهی به اطراف مان داشته 
باشیم، می بینیم که در کشــورهایی به خصوص کشوری 
مانند آمریکا پســت های کلیدی به افرادی داده می شود 
که زمانی مســئولیت های نظامی داشــته اند،  بنابراین ما 
می بینیم در همه دنیا از ظرفیت نظامیان به خوبی استفاده 

می کنند. 
ما بعــد از پیروزی انقــالب عمال هیــچ نظامی را 
ندیدیم کــه بتواند در راس امور قــرار بگیرد، آیا 
روش و منش آنها بســیار متفاوت از دولت های 

قبل خواهد بود؟
   من فکــر نمی کنم خیلی متفــاوت از دولت های 
گذشته باشــند، فقط می توان گفت شــاید نظامی ها عزم 
جدی تری برای رفع مشــکالت مردم داشــته باشــند و در 
شرایط کنونی می توانند بر مشکالت فائق می آیند. این به 
این معنا نیســت که اگر روی کار بیایند روحیه نظامی گری 
را نشــان خواهند داد. امروز در میان نمایندگان شخصی 
وجود ندارد که روحیه نظامی گری داشــته باشد. بنابراین 
این موضوعــات در دنیا طبیعی اســت و در کشــور ما هم 
می تواند رخ دهد، بنابراین این چیزی نیست که بخواهند 
در رســانه ها به آن بپردازنــد. همین امروز وزارت کشــور 
را نگاه کنید؛ افــرادی که واقعا موثر هســتند و در درجات 
باالیی در بخش هــای خصوصــی و غیرتخصصی به کار 
گرفته شــده اند، ســابقه نظامی دارند.  ما امروز افرادی را 
داریم که بســیجی هســتند دیگر این افراد را نمی توانیم 
بگوییم روحیه نظامی گری دارنــد، بنابراین این تحلیل ها 

مورد پسند نیست. 
شــما می گوییــد در مــورد حضــور نظامی هــا 
فضاسازی شده است اما یک واقعیت هم هست 

و آن گرایش و اقبال مردم است.
   مگر فقــط همین افــراد بودند کــه در انتخابات 
شــرکت کردند و مردم به آنها اقبال نشان ندادند؟ ما خیلی 
از افراد داریم که سابقه نظامی نداشتند اما مردم از حضور 
آنها استقبال نکردند. این دلیلی نمی شود که بگوییم چون 
این افراد نظامی بودند، مردم به آنها اقبال نشــان ندادند؛ 

همان طور که گفتم امروز هم در مجلس نمایندگان زیادی 
از نظامی ها داریــم که زمانــی در ارتش یا ســپاه خدمت 
کرده اند، بنابراین این موضوع خودش مهر نقضی است بر 
این ادعا. بنابراین رای مردم است که تعیین کننده است.  
به هر حال این افراد شایستگی داشــتند و خدمات خوبی 

ارائه کنند. 
یعنی شما این رای نیاوردن را به دلیل نظامی بودن 

نمی دانید؟
نه، مــن ارتباطی نمی بینیــم. اتفاقا کســانی که در 
ســال های دفاع مقدس در ســنین پایین داوطلب شدند 
و برای کشورشــان جان فشــانی کردند، به اعتقاد من آن 
مســئولیت هایی که به عهده آنها ســپرده شــده است را با 

همان روحیه جهادی امور به خوبی جلو می برند. 
به نظر شــما مصــداق رئیس جمهــور نظامی در 

کشور ما چه کسی می تواند داشته باشد؟
   خیلی از افراد هستند که شایستگی زیادی دارند؛ 
نمی خواهم از آنها اســم ببرم اما این کشــور تنها خالصه 
نشده به افرادی که به مصدر حکومت بیایند و در آنجا دست 
به خرابکاری بزنند. مــن افراد زیاد و قوی تر از مســئوالن 

فعلی سراغ دارم که نمی خواهم از آنها اسمی  ببرم.
گاهــی در فضاهای غیررســمی برخی اســامی  
مطرح می شــوند، ایــن گمانه زنی ها تــا چه حد 

می تواند درست و قابل اعتنا باشد؟
   من به طور کلی می گویم ما در مجموع باید نگاه 
کنیم هر کسی در هر پستی موفق باشد در جای دیگر هم 
می تواند موفق باشــد و این به ســوابق افراد بازمی گردد.  
البته این اســتدالل را خیلی از افراد با آن موافق نیستند و 
اتفاقا می گویند یک نفر ممکن است در بخشی فرد موفقی 
باشد اما در حوزه دیگر این گونه نباشد؟من معتقدم ویژگی 
مدیریت با روحیه جهادی و برنامه ریزی اگر در فردی جمع 
شده باشــد، این فرد می تواند موفق باشــد. ما افراد را به 
نظامی و غیرنظامی تقسیم نمی کنیم، بلکه با این ویژگی ها 

آنها را از یکدیگر تفکیک می کنیم.

هرچند زمانی مردم یزد را در مجلس نهم نمایندگی 
می کرد اما جنســش نظامــی اســت؛ از آنجایی که 
فرماندهی سپاه پاســداران یزد را به عهده داشت، 
بیش از آنکه فردی سیاسی شــناخته شود، فردی 
نظامی اســت. وقتی صحبت حضــور نظامی ها در 
ساختمان پاستور مطرح شــد، محمدصالح جوکار  
یکی از حامیــان این موضوع بود کــه معتقد بود که 
اقتــدار نظامی ها می توانــد رافع مشــکالت امروز 

کشور باشد. 
جوکار می گوید اگر رضایی و قالیبــاف در انتخابات 
شکست خوردند، دلیلش نظامی نبوده است؛ البته 
او یک اعتقاد دیگری هم داشت و آن اینکه هر فردی 
که بتواند در یک نقطه موفق عمل کن در عرصه دیگر 
هم می تواند پیشتاز باشد. آنچه در ادامه می خوانید 

مشروح این گفت وگو است.

گفتوگو
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اصالح طلبان هم دنبال 
دولت مقتدر هستند

گفت وگوی مثلث با محمدعلی پورمختار

شــما یک بار گفتید یــک رئیس جمهــور نظامی 
می توانــد کشــور را نجــات دهد. ایــن حمایت 
تمام قد از یک دولت نظامی بر چه اساسی است؟
   اعتقاد قلبی خود من اســت که با توجه به شرایط 
و ضرورت و نیازهای کشــور چه در حــوزه داخلی و چه در 
حوزه سیاست خارجی نیازمند رئیس جمهوری هستیم که 
دارای اراده، اقتدار، برنامه و نظم باشــد که بتواند مسائل 
و مشکالت داخلی را حل کند و در ارتباطات خارجی هم با 
کمک وزارت  خارجه بســیاری از معضالتی را که در روابط 
خارجی ما هســت کــه ناشــی از ضعف ســفارتخانه های 
ماســت، رفع کنــد و از طرف دیگــر در مســائل منطقه با 
اقتداری کــه دارد می توانــد در برابر دشــمنانی که امروز 
می بینیم گزافه گو شده اند، مشــکالت کشور را رفع کند و 

اهداف انقالب را پیش ببرد. 
من ایــن خصوصیاتــی را کــه گفتم به هــر حال در 
بچه های ســپاه وجــود دارد. ما ســپاه را نیــروی نظامی 
نمی دانیــم، بلکه یک نیــروی اجتماعی اســت به لحاظ 
ارتباطی که با مردم دارد و همچنین وظیفه حفظ و پاسداری 
از انقالب از سپاه یک نیروی پخته، قوی و کارآمد ساخته 

است. 
ویژگــی سختکوشــی و تــالش بــدون وقفــه را در 
مســئوالن امروز کشــور نمی بینیم، بنابراین اینها دالیلی 
است که ما را به این سمت ســوق می دهد که فردی را در 

راس کار قرار دهیم که از اقتدار برخوردار باشد. 
پس شــما منظورتان یک رئیس جمهور سپاهی 

است تا یک رئیس جمهور نظامی؟
   بله. من پیــش از این هم گفتــه ام؛ البته این به 
معنی جسارت به دیگر نظامیان نباشــد چرا که ما در میان 
نظامیان افرادی را داریم که روحیه بسیجی دارند و نمونه 
آن صیاد شیرازی اســت که مصداق یک پاســدار واقعی 
بودند. همچنین آقای موســوی که فرمانــده کل ارتش و 
بســیاری از فرماندهان ارتش را پاســدار می دانیم چراکه 
همان روحیه را دارند، بنابراین آنچه به نظر من مهم است 
روحیه افراد است نه عناوین؛ بنابراین کسی که این روحیه 
را داشــته باشــد دیگر تفاوتی ندارد در کدام گروه و دسته 

تعریف می شود. 
یعنــی تمــام ایــن دولت هــای بعــد از انقالب، 

هیچ کدام این خصوصیات را نداشته اند؟
   چرا داشته اند و من نمی خواهم بگویم آنها فاقد 
این خصوصیات بوده اند؛ آنچه من از آن صحبت می کنم 
مساله امروز و شرایط امروز است و بر این اساس است که 
من این بحث را مهم می دانم، بنابراین نسبت به گذشته نه 

حرفی دارم و نه چیزی گفته ام و تنها برای امروز و آینده این 
بحث را ضروری می دانم. 

شما از لزوم وجود یک نظامی گفتید اما واقعیت 
این است که مردم هیچ گاه گرایشی به نظامی ها 
نداشــته اند و نمونه بــارز آن محســن رضایی و 
محمدباقــر قالیبــاف بود کــه فعــال کامیابی در 

انتخابات نداشتند؟
   این بــه برنامه های فــرد، توانمندی، شــعارها و 
به طور کلی قدرت جاذبه آنها بازمی گــردد. اگر او نگاهی 

همه جانبه داشته باشد، مردم هم حمایتش می کنند. 
اقدامات آقــای قالیباف در شــهرداری تهران قابل 
ســتایش اســت و چهره تهــران را تغییــر داد و خب آقای 
قالیباف دارای آن خصلت هایی که ابتدا به آنها اشاره کردم 
یعنی دارای روحیه سختکوشی و خستگی ناپذیری بود اما 
در رقابت ها به نمایش گذاشــتن این خصلت ها در مبارزه 
با مدعیان دیگــر از الزامات انتخابات ریاســت جمهوری 
اســت که باید روش و منــش و راه را بشناســد؛ باید بتواند 
به خوبی پاســخ دهد اینها همــه از مولفه هــای تاثیرگذار 
در انتخابــات اســت کــه متاســفانه گاهی در ایــن زمینه 
ضعف هایــی وجــود دارد و طبیعتــا افرادی هم که شــما 
نام بردید نیز ضعف داشــتند که باید برطرف شــود. وقتی 
 ایــن ضعف ها مرتفع شــود، شــاهد یک تحول اساســی 

خواهیم بود. 
منظورتان از تحول اساسی چیست؟

   یعنی حقوق اساســی مردم به تمــام معنا محقق 
خواهد شد.

این احتمال هم هست که نظامی ها هم قول و قرار 
خود را فراموش کننــد و آن مدینه فاضله مدنظر 

شما اتفاق نیفتد؟
   فــردی بــا روحیاتی کــه توضیــح دادم قطعا در 
زمینه شــعارها و وعده هــای خود عقب نشــینی نمی کند و 
برای تحقق آنها جهــاد می کند. متاســفانه بعضا افرادی 
صحبت هایی کردند کــه مکنونات قلبی و خواســته های 

پنهان خودشان را مطرح کردند. 
آنها می گفتند قرار اســت، کودتا رخ دهــد تا دولت 
روحانی را ســاقط کنند. درواقع این مباحث مسائلی است 
که دوست دارند اتفاق بیفتد. اینها کسانی هستند که وقتی 
مسئولیت داشــتند بر همگان روشــن بود که نه تنها برای 
کشــور کاری نکردند بلکه تنش های مختلفی را به جامعه 

تحمیل کردند. 
تنش هایی از جمله دوقطبی ســازی، عــدم توجه به 
اهداف انقــالب و مجموعا جدا شــدن و دوری از مســیر 

والیــت و مردم؛ امــروز هم در گوشــه ای نشســتند و این 
صحبت هــا را عنــوان می کنند. مــن کاری به آنهــا ندارم 
اما بــه قاطعیت می گویم بیــن بچه های ســپاه و افرادی 
کــه دارای روحیه خدمــت هســتند، خبــری از این گونه 
صحبت هــا و دیکتاتــور شــدن یــا تــالش بــرای کودتا 
و... وجــود ندارد. در ســپاه همیشــه همین بوده اســت 
 که کار عاشــقانه اســت و رابطه همــواره بر پایــه احترام 

است. 
منظور شما احمدی نژادی ها هستند؟

   نه، من کاری به احمدی نژادی ها ندارم، منظورم 
اصالح طلب ها هستند.

آنها چرا باید دل شان بخواهند که دولت روحانی 
ساقط شود؟

   به هر حــال آنهــا بــازی خوردنــد و روحانی هم 
بازی شان نمی دهد، بنابراین اگر صحبتی مطرح می شود 

از روی نگرانی برای حال مردم نیست. 
شــما از خصوصیات و لزوم رئیس جمهور شدن 
نظامی هــا گفتیــد اما ســوال اصلی این اســت 
که باتوجه بــه این همه مســائل، مصــداق این 
فرد نظامــی کــه می توانــد در راس قوه مجریه 
 قــرار بگیرد کیســت؟ آیا اساســا نمــود خارجی

دارد؟ 
   من معذورم اســم بیاورم و نمی توانم مســائلی را 

مطرح کنم. 
چقدر گمانه زنی هــای غیررســمی در این زمینه 

قابل اعتناست؟ 
   نمی توانم اظهارنظری داشته باشم اما به موقع در 

مورد افراد صحبت خواهد شد.
فکر می کنیــد اصولگراها بتواننــد روی یک فرد 

نظامی اجماع کنند؟ 
   مــن فکــر می کنــم نه تنهــا اصولگرایــان بلکه 
اصالح طلبان هم اعتقاد قلبی شــان همین اســت که یک 
دولت مقتدر داشــته باشــند. من خودم در مجلس و بیرون 
از آن شــاهد هســتم که اصالح طلبان هم از این وضعیت 
که دولت منتخب شان توان اداره کشــور را ندارد، ناراحت 
هســتند، بنابراین اگر فردی همه جانبه نگر باشــد و فارغ از 
جناح بندی های کشور وارد میدان شــود، آنها هم حمایت 

می کنند. 

»یــک رئیس جمهــور نظامــی می تواند کشــور را 
نجات دهد.« همین یک جمله کافی بود تا در میان 
موافقین و مخالفین حضور نظامی هــا بلوایی به پا 
شــود. این بحث ها با صحبت های حسین الله کرم 
که گفته بود: »یک فرد نظامی اســتراتژیک برای 
ریاست جمهوری شایسته تر است« به اوج می رسد 
و حاال محمدعلی پورمختار که برای اولین بار جرقه 
این بحث را زد، بار دیگــر از آنچه گفته بود حمایت 
می کند، البته او یک گام جلوتر برداشت و به مثلث 
گفت یک رئیس جمهور ســپاهی می تواند مناسب 
باشد. وقتی پای اقبال و گرایش مردم به میان آمد، 
این نماینده مردم کبوترآهنگ که بیش از 28 سال 
از عمر خودش را در سپاه گذرانده بود، گفت مردم 
در شــرایط امروز به نظامی ها اقبال دارند اما برخی 
ضعف ها در جریــان انتخابات موجب می شــود تا 
نتیجه دلخواه به دســت نیاید. اگــر می خواهید از 
چند و چون این گپ و گفت آگاه شــوید بهتر است 

مشروح این مصاحبه را بخوانید.

من فکر می کنــم نه تنها اصولگرایان بلکــه اصالح طلبان هم اعتقاد قلبی شــان همین اســت که یک دولت 
مقتدر داشته باشــند. من خودم در مجلس و بیرون از آن شاهد هســتم که اصالح طلبان هم از این وضعیت که 
دولت منتخب شان توان اداره کشــور را ندارد، ناراحت هســتند، بنابراین اگر فردی همه جانبه نگر باشد و فارغ از 

جناح بندی های کشور وارد میدان شود، آنها هم حمایت می کنند. 



سیاست خارجی

توافق درباره کاغذ  مکمل
مکرون و ترامپ چه بحث هایی درباره برجام داشتند؟
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این روزها اخبار ضد و نقیضی در خصوص مذاکرات  
تروئیکای اروپایــی و ایاالت متحده آمریکا بر ســر توافق 
هسته ای با ایران منتشر می شود. با این حال، روسیه و چین 
به عنوان دو عضو دائمی  شورای امنیت سازمان ملل متحد و 

دو عضو 1+5، نقشی در این مذاکرات ایفا نمی کنند.
 از ســوی دیگر، رویکــرد حمایتی پکن و مســکو از 
برجام و تاکید آنها بر عدم تغییر توافق هســته ای با ایران، 
به مانعی بزرگ بر سر راه ایاالت متحده آمریکا در خصوص 
وضع دوباره تحریم های چندجانبــه علیه ایران )در صورت 
لغو برجام( تبدیل شــده اســت. طی روزهای اخیر بسیاری 
از رســانه های آمریکایی از برخی توافقات میان واشنگتن 
و سه کشــور آلمان، انگلیس و فرانســه بر سر موضوعاتی 
مانند تحدید توان موشکی ایران و اعمال بازرسی از اماکن 

نظامی خبر داده اند. 
در عین حال این رســانه ها عنوان کرده اند که بر سر 
موضوعاتی مانند »دائمی کردن محدودیت های هسته ای 
ایران« همچنــان میان واشــنگتن و شــرکای اروپایی آن 
اختالف وجود دارد. این مذاکرات در حالی صورت می گیرد 
که دو کشــور چین و روســیه نیز در آنها حضــور ندارند. از 
سوی دیگر، جمهوری اسالمی ایران صراحتا اعالم کرده 
است که هیچ گونه تغییر و مذاکره ای در خصوص برجام را 
نخواهد پذیرفت.  دو مقام ارشد ایاالت متحده در گفت وگو 
با آسوشیتدپرس گفتند که واشــنگتن و کشورهای اروپایی 
در آستانه توافق درباره برنامه موشکی و بازرسی ها از ایران 
هستند، اما هنوز در مورد سقف زمانی محدودیت غنی سازی 
ایران موســوم به مقررات »غروب خورشید« توافق وجود 
ندارد.به نوشــته آسوشــیتدپرس، مقام هــای آمریکایی و 
اروپایی هفته گذشــته برای بحث درباره توافق هســته ای 
با ایران و تغییرات مدنظر »دونالــد  ترامپ« رئیس جمهور 

آمریکا در این توافق، در واشنگتن گفت وگو کرده اند.
 به گفته مقامــات ایــاالت متحده، طرفیــن در این 
مذاکرات پیشرفت هایی به دســت آوردند اما نتوانستند در 
مورد همه موارد به توافق برسند. رفع سقف زمانی محدودیت 
غنی ســازی ایران، محدود شدن برنامه موشــکی ایران و 
دسترسی نامحدود و بی قید و شــرط به مراکز نظامی ایران 
و مقابله با فعالیت های منطقه ای ایران درخواســت هایی 
اســت که  ترامپ مطرح کرده و گفته اســت در صورتی که 
این خواسته ها محقق نشود، در موعد بعدی تمدید تعلیق 
تحریم های هسته ای ایران یعنی 1۲ می  )۲۲ اردیبهشت( 

این توافق را لغو خواهد کرد.
دو مقام ارشــد آمریکایی اظهار داشــتند که مسائل 
موشــکی و بازرسی اساســا حل شــده، اما دقیقا مشخص 
نیست چه چیزی توافق شده است. به گفته مقامات مذکور 
که خواستند نام شان فاش نشــود، طرفین درباره مقابله با 
فعالیت های منطقه ای ایران هم در جلســه ای دیگر بحث 
کرده اند، اما در این رابطه به جمع بندی نرسیده اند. جمهوری 
اسالمی ایران بارها گفته اســت که توافق هسته ای قابل 

مذاکره مجدد نیست و تغییر مفاد این توافق را نمی پذیرد.

  هشدار برجامی  پکن و مسکو به غرب
مذاکرات واشــنگتن و  تروئیکای اروپایی با یکدیگر 
بر سر اصالح توافق هسته ای، با واکنش دو کشور چین و 
روسیه مواجه شده است. در این میان صریح ترین واکنش 
را مسکو نشان داده اســت. نماینده روسیه در سازمان ملل 
متحد اعالم کــرد از آنجایی که مذاکرات مربــوط به آینده 
توافق هسته ای با ایران )برجام( فقط بین آمریکا،  بریتانیا، 
فرانســه و آلمان انجام شــده اســت،  اگر هم تصمیمی  در 
مورد آن گرفته شــود،  مســکو حق ملزم نبــودن به اجرای 
چنین تصمیمــی  را برای خود محفــوظ می داند. »چی پی 
بینگ« عضو کمیته مشــورتی وزارت خارجــه چین نیز در 
کنفرانس خبری مشترک پس از دیدار با علی اکبر والیتی با 

بیان اینکه سفرش به ایران در زمانی مهم انجام شده است، 
گفت: »برجــام االن در تحوالت مهمی  قرار گرفته اســت 
و ما امیدواریم به شــکل خوبی باقی بماند. ما می خواهیم 
این توافق حفظ شود. حفظ سیستم منع استفاده از سالح 
هســته ای و صلح منطقه با این توافق بسیار مهم است.« 
»وانگ چون« مدیرکل اداره کنترل تسلیحاتی وزارت خارجه 
چین نیز اعالم کرده است که پکن در هر شرایطی و به رغم هر 
تحولی از توافق هسته ای )برجام( حراست خواهد کرد. وی 
در همایش همکاری های بین المللی هسته ای ایران و چین 
در پکن گفت که همکاری های دو کشور در انرژی هسته ای 
باعث خرسندی است و برگزاری این ســمینار باعث خواهد 
شــد تا مشــارکت و همکاری طرفین در این عرصه تقویت 
 شــده و دو طرف در اجرای برجام موفقیت های بیشــتری 
به دســت آورند. نماینده چین در مذاکرات توافق هسته ای 
ســال ۲015 میالدی در این خصوص تاکید کرد: »ســفر 
رئیس جمهوری خلق چین به ایران در سال ۲016 میالدی 
یک شروع جدید در روابط دو کشور بود و بر اساس توافقات 
طرفین در بخش انرژی نیز همکاری نزدیکی خواهیم کرد 
و یک تفاهم نامه نیــز در عرصه انرژی هســته ای میان دو 
 کشــور امضا شده اســت که شــروع همکاری ما به حساب

 می آید.  همکاری هسته ای غیرنظامی بخش مهمی  از برجام 
است که این حق را به ایران برای توسعه صلح آمیز این انرژی 
می دهد و چین نیز در اجرای آن با روســیه و اروپا همکاری 
می کند و تالش های ایران در توسعه امنیت هسته ای را ارج 
می نهد و همکاری ایران با سازمان های بین المللی را موثر 
می داند. چین آماده برای اجرای توافق هســته ای است و 
در مدرن سازی رآکتور آب سنگین اراک با ایران و آمریکا از 
نزدیک همکاری می کند و به تعهداتش برای پیشــبرد این 

طرح و تامین تجهیزات ادامه می دهد.«
از همه مهم تر، مقامات چینی اعالم کرده اند هر اتفاقی 
که رخ دهد و هر تحولی بروز کند چین برجام را اجرا می کند و 
طرف های دیگر را برای حراست از آن تشویق می کند و در 
قبال این توافق بین المللی رفتاری مسئوالنه خواهد داشت.

  منازعه ای که ادامه دارد 
بدون  شــک در صورت اصــرار مقامــات آمریکایی و 
اروپایی مبنی بر تغییر برجــام )آن هــم از طریق مذاکرات 
چهارجانبه(، شاهد موضع گیری سه کشور جمهوری اسالمی 
ایران، روسیه و چین در برابر آنها خواهیم بود. به عبارت بهتر، 
هر اندازه به تاریخ ضرب االجل برجامی  تعیین شده از سوی 
دونالد  ترامپ، رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا نزدیک تر 
می شویم، شــاهد اتخاذ مواضع شــفاف تر و صریح تری از 
ســوی مقامات پکن و مســکو خواهیم بود.  چندی پیش، 
سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه نیز صراحتا اعالم 
کرد که روسیه و چین مخالف بازنگری برجام هستند. الوروف 
در این خصوص عنوان کرده بود: »مسکو و پکن مخالف آن 
هستند که در مفاد برجام بازبینی صورت گیرد. موضوع برجام 
در مرکز توجه ما قــرار دارد. بر این باوریم که تالش ها برای 
بازبینی در شرایط برجام با قطعنامه ۲۲31 شورای امنیت که 
سه سال پیش تصویب شد و در آن برجام به طور کامل مورد 
تایید قرار گرفــت، مطابقت ندارد. تالش هــا برای بازبینی 
برجام تنها زحمات مقام های کشورهای مختلف جهان در 

این عرصه را به هدر می دهد.«
هم اکنون روسیه و چین، در خصوص مذاکرات اروپا 
و ایاالت متحده آمریکا در خصوص تغییر برجام دو مالحظه 
اساســی دارند؛ مالحظه نخســت اینکه ایــن مذاکرات در 
راستای تغییر برجام صورت می گیرد و تغییر توافق هسته ای 

اساسا از سوی پکن و مسکو قابل قبول نیست. 
از سوی دیگر، برگزاری مذاکرات آمریکا و  تروئیکای 
اروپایی در خصوص برجام، مصداق عینی یکجانبه گرایی 
غرب در نظــام بین الملل محســوب می شــود؛ موضوعی 

که با اعتراض روســیه و چین مواجه شــده اســت. همان 
گونه که اشــاره شــد، در آینده ای نزدیک تر شــاهد تقابل 
بیشتر روســیه و چین با واشــنگتن و  تروئیکای اروپایی بر 
ســر توافق هســته ای با ایران خواهیم بود. بدون شــک، 
در صورت اصرار کاخ ســفید و شــرکای اروپایــی آن مبنی 
بر تغییــر و بازنگری در توافق هســته ای، این پیشــنهاد از 
ســوی پکن و مســکو مورد حمایت قرار نخواهــد گرفت. 
در این صــورت، عواقب و تبعــات خروج ایــاالت متحده 
آمریکا از برجام و نقض توافق هسته ای، متوجه  تروئیکای 
 اروپایــی )ســه کشــور آلمــان، انگلیــس و فرانســه( نیز 

خواهد بود. 
مکرون از توافق برجامی با ترامپ می گوید 

رییس جمهوری فرانســه گفت که کشورش از توافق 
هسته ای با ایران خارج نخواهد شد زیرا این توافق را امضا 
کرده اســت.امانوئل ماکرون در ســخنرانی خود در کنگره 
آمریکا اظهار کرد: در مورد ایران هدف ما مشخص است. 
ایران هیچ گاه نباید هیچ سالح هســته ای داشته باشد؛ نه 
حاال، نه پنج سال دیگر، نه 10 ســال دیگر و نه هیچ وقت.
با این حال این  سیاست ها هرگز نباید ما را به سمت جنگ در 
خاورمیانه سوق دهد.بیان این مسأله صحیح است که این 
توافق احتماال تمامی نگرانی ها و دغدغه های مهم را شامل 
نمی شود اما ما نمی توانیم بدون جایگزینی قابل توجه، آن 

را کنار بگذاریم.
رئیس جمهوری فرانســه در اظهارات خود همچنین 
پیشــنهاد کار روی توافقی جدیــد را مطرح کــرد که در آن 
واشنگتن و پاریس بتوانند نگرانی های موجود را مورد توجه 
قرار دهند.با این حال، او تاکید کرد: فرانسه از برجام خارج 
نخواهد شــد زیرا ما آن را امضا کرده ایم امــا کاری که من 
می خواهم انجام دهم و تصمیمی که ما با رئیس جمهوری 
آمریکا گرفتیــم، این اســت کــه می توانیــم روی توافق 
جامع تری کار کنیم که تمامی نگرانی ها و دغدغه ها را شامل 
شــود. ماکرون چهار رکن مهم را که می تواند ســنگ بنای 
توافق محتمل بعدی باشــد به این شــرح اعالم کرد؛ مفاد 
توافق فعلی، دوره بعد از ۲0۲5، مقابله با نفوذ نظامی ایران 

در منطقه و نظارت بر فعالیت های بالستیک.
وی اضافه کرد: فکر می کنم باید اکنون کار را با توجه 
به این چهار مهم آغاز و به دنبال ایجاد توافق جامع جدیدی 
باشیم و اطمینان حاصل کنیم که تصمیم آمریکا هر چیزی 
که باشد، در نهایت ما اجازه تحقق فقدان حکمرانی قانون 
را نخواهیم داد.    از ســوی دیگــر، اخیرا  تارنمای شــبکه 
تلویزیونی بلومبرگ آمریکا در تحلیلــی با عنوان ›مخالفت 
ترامپ بــا توافق هســته ای ایران به چه چیــزی منجر می 
شود؟‹بااشــاره به مواردی نشــان داد که رئیس جمهوری 

آمریکا دیگر بهانه ای برای خروج از برجام ندارد.
این تارنما نوشــت : ترامپ پیش از رسیدن به ریاست 
جمهوری آمریــکا در کارزارهای انتخاباتی خــود به توافق 
هسته ای ایران انتقاد می کرد و همچنین در دوران ریاست 
جمهوری خود بارها تهدید به از بین بردن توافق هسته ای 
کرده بود. وی همچیــن دیروز در کنفرانــس مطبوعاتی با 
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانســه اظهار داشت که 
این توافقنامه ›احمقانه و مضحک‹ است و هرگز نباید شکل 
می گرفت.ترامپ مدعی شده که باید گام هایی برای توقف 
توسعه برنامه موشک بالستیک ایران و حضور این کشور در 
منطقه برداشته شود. بلومبرگ در ادامه این مطلب نوشت: 
این مسائل جزئی از توافق هسته ای نیست و تحریم های 
جداگانه آمریکا در این مســائل علیه ایران باقی می ماند.
ترامپ تیم های مذاکراتی تعیین کرده تا با متحدان اروپایی 
خود در مورد اعمال محدودیت های جدید بر ایران، گفتگو 
کنند. مقامات آمریکا و اروپا در اوایل آوریل )فروردین( اعالم 
کردند که فرآیندهایی طی می شود تا نگرانی های ترامپ را 

برطرف کند.

39 شماره 394   | مثلث  



دوقطبی جدید در جهان
دکتر جواد منصوری در گفت وگو با مثلث

پکن و مســکو حمایت صریح خــود را از اجرای 
توافق هســته ای با ایران اعالم کرده و اقدامات 
ایاالت متحده آمریکا و حتی بازیگران اروپایی در 
تالش برای تغییر برجام را محکوم کرده اند. این 
موضع گیری در حالی صــورت می گیرد که مدت 
زیادی تا تاریخ 22 اردیبهشت باقی نمانده است. 

نظر شما در این خصوص چیست؟
    آنچه امروز در نظام بین الملل جریان دارد، یک 
دوقطبی جدید اســت. به عبارت بهتر، هم اکنون شــاهد 
شکل گیری نظام دو قطبی ویژه ای در جهان هستیم. هر 
یک از این دو قطب،  ســعی در تقویت خــود و در مقابل، 
تضعیف قــدرت یکدیگر دارند. متعاقب فروپاشــی اتحاد 
جماهیر شوروی،  این تصور که جهان به صورت تک قطبی 
باقی خواهد ماند، هم اکنون ابطال شــده و دوقطبی تازه 
در حال تثبیت است. البته میان دوقطبی اخیر و دوقطبی 
ســابق که در نظام بین الملل جریان داشت، یک تفاوت 
مهم وجــود دارد. در گذشــته، ایــاالت متحــده آمریکا 
به عنوان یک کشــور و بازیگر در یک سو و اتحاد جماهیر 
شوروی در قطب دیگر قرار داشتند. اما هم اکنون نمی توان 
صحبت از دو کشور )به عنوان دو قطب( به میان آورد، بلکه 

ما با مجموعه ای از کشورها مواجه هستیم. بر این اساس 
مجوعه ای از کشورهای وابسته به نظام سرمایه داری،  در 
مقابل مجموعه ای از قدرت های نو ظهور قرار گرفته اند. 
در یک سوی این معادله، ایاالت متحده آمریکا و اتحادیه 
اروپا و در سوی دیگر آن، کشورهایی مانند روسیه، چین،  
برزیــل و تا حــدودی هنــد و آفریقای جنوبی قــرار دارند. 
جمهوری اســالمی ایران به دلیل استقالل و دیدگاه های 
ویژه در حوزه سیاست خارجی، در کنار قطب غرب نمانده و 
نخواهد ماند و البته به طور کامل در قطب دیگر نیز هضم 
نخواهد شد اما در کنار این مجموعه ایفای نقش می کند. 
غرب با تمامی  امکانات، برای جدایی ایران از این مجموعه 
)قطب کشــورهای نوظهور( تالش می کند  یا ســعی دارد 
ایران را به طور کلی از صحنه تاثیرگذاری در نظام بین الملل 

خارج کند. 
با توجه به تقســیم بندی جامعی که به آن اشاره 
کردید، چگونه می توان چالش میان قطب غرب 
و قطب قدرت های نو ظهور، مخصوصا روســیه 
و چین بر سر توافق هسته ای با ایران را تفسیر 
کرد؟ به عنوان مثال،  وزارت امور خارجه روســیه 
اعالم کرده است که مسکو خود را ملزم به تبعیت 

از توافقی که میان آمریکا و اروپا صورت بگیرد، 
نمی داند.

    به ســوال مهمی  اشــاره کردید. مســائلی مانند 
برجــام، بحران ســوریه و بحــران یمــن، بخش هایی از 
چالش میان این دو مجموعه محســوب می شود. برجام 
خودبه خود تبدیل به موضوعی شده است که هر یک از دو 
قطب مذکور،  سعی دارند نقش آفرینی و تاثیرگذاری خود را 
در قبال آن تقویت کنند، بنابراین صراحتا می توان عنوان 
کرد که برجام امروز تنها مساله ایران نیست و باید آن را در 
ذیل منازعه و جدال دو مجموعه مورد اشــاره مورد تجزیه 

 وزرای امور خارجه روســیه و چین طی هفته های 
اخیر، بارهــا حمایت خود را از توافق هســته ای با 
ایران اعالم کرده و خواســتار اجــرای دقیق این 
توافق شده اند. این در حالی است که در آن سو، 
ایاالت متحــده آمریکا و  تروئیــکای اروپایی بازی 
مشــترکی را برای تغییر توافق هسته ای طراحی 
کرده انــد و به رغم اختالفاتی که میــان آنها وجود 
دارد، در حال تکمیل یک پازل مشترک می باشند. 
به راستی دلیل ایستادگی روسیه و چین در مقابل 
واشــنگتن و  تروئیکای اروپایــی )در قبال توافق 
هســته ای( چیســت؟ آیا این ایســتادگی معلول 
سیاســت های مقطعی پکن و مســکو است  یا در 
ماورای این مساله، شــاهد تقابلی تمام عیار میان 
پکن- مســکو و آمریکا –اروپا خواهیم بود؟ در این 
خصوص گفت وگویی با دکتر جواد منصوری، سفیر 
ســابق ایران در چین و تحلیلگر مسائل بین الملل 

صورت داده ایم که از نظرتان می گذرد .
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و تحلیل قرار داد. دفاع صریح و قاطعانه روســیه و چین از 
برجام را نیز باید در همین راســتا تفسیر کرد. در خصوص 
برجــام به طور کلــی، روســیه و چین و دیگــر قدرت های 
نوظهور مانند برزیــل،  هند و آفریقای جنوبی )موســوم به 
کشــورهای بریکس( یک رویکــرد حامیانــه و در مقابل، 
ایاالت متحــده آمریکا، اتحادیه اروپا،  کانادا، اســترالیا، 
ژاپن و فرانســه رویکــردی متفاوت با قطــب قدرت های 
نوظهور دارند. همان گونه که اشاره شد،  حمایت  بی سابقه 
و صریح روسیه و چین از برجام در همین راستا قابل تحلیل 

است. 
طــی روزهای اخیــر، مقامات چینی نیــز در کنار 
مقامات روســی مواضع صریحی را از حمایت از 
حفظ توافق هسته ای )به شکل موجود و به دور 
از تغییر برجام( اتخاذ کرده اند. نظر شما در این 
خصوص چیست؟ این مساله چگونه با توجه به 
مناسبات کالن پکن و تهران قابل تفسیر است؟

    غیر از آنچه در خصوص تقســیم بندی قدرت در 
نظام بین الملل ذکر شــد، پکن به ســبب منافع اقتصادی 
برجام نیز نســبت به حفــظ آن تمایل دارد. پکــن به مانند 
هر بازیگــری به دنبال منافــع بلندمدت و منافــع ملی خود 
است، به طوری که تمامی  محاسبات و تصمیمی گیری ها 
و سیاســت گذاری های خود را حول ایــن مولفه ها تعریف 
می کند. این موضوع،  مساله ای منطقی در رفتار بازیگران 
بین المللی محســوب می شــود. پکن با توجه بــه روابط 
گسترده اقتصادی که با اکثر کشــورهای دنیا برقرار کرده 
اســت، در نهایت ســعی دارد که در روابط خود با کشورها 
به تعادل و توازنی قابل مدیریت دســت پیــدا کند. روابط 
پکن و تهــران نیز جــدای از دیگر روابط چیــن در عرصه 
بین المللی )با بازیگــران دیگر( نیســت ؛ از آنجا که چین 
در شرق آسیا با چالش های زیاد و متنوعی رو به روست، و 
از طرفی دیگر رقبایی که در صحنــه بین المللی دارد، این 
دولت در محاســبات راهبردی خود تمام جوانب را مدنظر 
قرار می دهد  . به طور کلی و در طی دهه های گذشته، پکن 
سعی کرده اســت در روابط خود با ایران به ثبات و آرامشی 
دســت پیدا کند. به همین دلیل ما در ایــن دوران مواضع 
خصمانه یا غیرمنتظره ای از سوی چین مشاهده نکرده ایم. 
چین در موارد زیادی ســعی کرده اســت تا حدودی 
مواضع سایر کشــورها را در قبال ایران تعدیل کند. حتی 
در جریان تحریم ها،  چین تا آنجا که امکان داشت،  برای 
کشورمان شــرایط مبادله ای  را تسهیل کرد و متعاقب آن، 
خرید نفت و فرآورده های آن را هیچ گاه قطع نکرد و از سوی 
دیگر،  به فروش انــواع کاال و خدمات به ایران ادامه داد. 
واقعیت امر این است که پکن متوجه نقش ویژه جمهوری 
اســالمی ایران در منطقه اســت و کشــورمان را به عنوان 
یکی از مهم ترین منابع تامین انرژی خود می داند. منطقه 
غرب آسیا به ویژه خلیج فارس تامین کننده بخشی از انرژی 
چین بوده و بازار گسترده چین محسوب می شود، بنابراین  
موقعیت، جایگاه و نفوذ ایران و حضــور آن در این منطقه 
از اهمیت باالیی در سیاست خارجی دولت چین برخوردار 
است. همچنین ظرفیت های زیادی در خصوص همکاری 
ایران و چین وجود دارد. طی دو ســال اخیر نیز سفرهای 
متعددی از ســوی دو طرف به ایران و چین صورت گرفته 
است. بدیهی است که تبادل نظر میان ایران و چین بر سر 
برجام نیز از اهمیت زیادی برخوردار بوده و توسعه استمرار 
روابط منظم با پکن در دوره پسابرجام ضروری است. چین 
به دنبال شکل دهی رابطه ای متوازن و باثبات در همه ابعاد 
با ایران است. امکانات و توانایی های چین در زمینه های 
مختلــف،  فرصت مناســبی را برای ایــران فراهم می کند 
که این فرصت در برخی زمینه ها شــاید کم نظیر باشد. از 
این رو دولت ایران بایــد روابط خود با چیــن را به صورتی 
حساب شده،  آگاهانه و دقیق پیگیری کند. نباید این نکته 

را فراموش کرد که غرب تمایلی نســبت بــه تقویت روابط 
ایران و چین و تبدیل آن به یک رابطه استراتژیک ندارد. 

هم اکنون مدت زمان اندکی تا فرارسیدن تاریخ 
22 اردیبهشــت )زمان اعالم تصمیم  ترامپ در 
خصوص برجام( باقی مانده اســت. به طور کلی 
رویکرد دولت فعلی ایاالت متحــده آمریکا را در 
قبال توافق هســته ای بــا ایران چگونــه تحلیل 

می کنید؟
    در تحلیــل رفتار  ترامپ و دولــت آمریکا در قبال 
توافق هســته ای، نکاتی وجود دارد که بایــد مدنظر قرار 
گیرد. به طور کلی طی مدت ســپری شده از حضور ترامپ 
در راس معادالت سیاسی و اجرایی ایاالت متحده، شاهد 
نوعی سردرگمی  و متعاقبا تصمیم گیری های لحظه ای در 
عرصه سیاست خارجی این کشــور بوده ایم. این رویکرد،  
باعث شــده اســت تا حتی متحدیــن ایاالت متحــده نیز 
تصور روشــنی از رئیس جمهــور این کشــور و اقدامات و 
تصمیم گیری های وی نداشته باشند. رئیس جمهور آمریکا 
معیار و مبنای مشخصی در تصمیم گیری های خود ندارد 
و اساسا مشــخص نیســت که در یک ماه یا حتی یک روز 
آینده چه رویکردی را در قبال مســائل بین الملل در پیش 

خواهد گرفت. 
یکی از مسائلی که ایاالت متحده آمریکا به صورت 
خاص روی آن متمرکز اســت، توان و قــدرت منطقه ای 
جمهوری اسالمی ایران اســت. در این خصوص نیز الزم 
اســت به نکته ای مهم توجه داشته باشــیم. نقش ایران 
اســالمی در این میــان، به عنــوان یک بازیگــر فعال در 
واکاوی تحوالت منطقه ای، غیرقابل انکار و روشن است و 
به دلیل هدایت جبهه مقاومت و جنبش های آزادی بخش 
از سوی جمهوری اســالمی، تبلیغات گســترده ای علیه 
کشورمان تحت عنوان »مداخله ایران در منطقه« را مطرح 
کردند. آمریکا و هم پیمانانش اندکی بعد متوجه شدند که 
این اتهام از سوی کشورهای مســلمان منطقه پذیرفتنی 

نیست و ملت های منطقه از حضور و مشارکت ایران نه تنها 
ناراضی نیســتند، بلکه خواهــان آن بــوده و از این امر به 

گرمی استقبال می کنند.
تروئیــکای اروپایی حدود یک ســال اســت که 
مذاکرات آشکار و پنهانی را با مقامات آمریکایی 
بر سر تغییر برجام صورت داده اند. برخی منابع 
رســانه ای نیز از احتمال توافق نهایی واشنگتن 
و ســه کشــور اروپایی بر ســر این موضوع خبر 

داده اند. نظر شما در این خصوص چیست؟
    تروئیــکای اروپایــی و به طور کلــی دولت های 
اروپایــی در این خصــوص مواضــع دوگانــه ای را اتخاذ 
کرده انــد. آنها از یک ســو می خواهند با ایران و از ســوی 
دیگر، با ایــاالت متحده آمریــکا همراهــی کنند. همین 
مساله باعث بروز پارادوکس های رفتاری در میان بازیگران 
اروپایی می شــود. در اینجا تاکید می شود که دولت های 
اروپایی سابقه بدعهدی دیرینه ای در قبال ایران داشته اند. 
هر گونه اعتماد و امید ما به مقامات اروپایی اشتباه است. 
البته ما باید روابط معقول خود را با کشورهای اروپایی حفظ 
کرده و در عین حال، بر توان داخلــی خودمان برای حل 

معضالت مان تکیه کنیم.
 به طور کلــی باید ایــن قاعــده را در نظــر گرفت که 
اروپایی هــا حاضر نخواهند شــد با ایــران روابطی عادی 
داشته و در زمینه های مختلف با کشورمان همراهی کنند. 
با این حال امکان دارد کشورهای اروپایی بنا بر اختالفاتی 
که با ایاالت متحده آمریکا دارند، تا حدی در مقابل برخی 
سیاســت های واشــنگتن مقاومت کننــد. بنابراین  چنین 
مقاومتی مطلق و کامل نیست. در این میان، ما نباید روی 
روابط بلندمدت و همه جانبه با دولت های اروپایی حساب 
باز کنیم. این قاعده در خصوص توافق هسته ای با ایران 
و مساله برجام نیز صادق است. مقاومت اتحادیه اروپا در 
مقابل آمریکا بر ســر تغییر برجام، مقاومتی مطلق و کامل 

نبوده و نیست. 

تروئیکای اروپایی و به طــور کلی دولت های اروپایــی در خصوص برجام مواضــع دوگانه ای را اتخاذ 
کرده اند. آنها از یک سو می خواهند با ایران و از ســوی دیگر، با ایاالت متحده آمریکا همراهی کنند. 
همین مســاله باعث بروز پارادوکس های رفتاری در میان بازیگران اروپایی می شود. در اینجا تاکید 
می شود که دولت های اروپایی سابقه بدعهدی دیرینه ای در قبال ایران داشته اند. هر گونه اعتماد و 
امید ما به مقامات اروپایی اشتباه اســت. البته ما باید روابط معقول خود را با کشورهای اروپایی حفظ 

کرده و در عین حال، بر توان داخلی خودمان برای حل معضالت مان تکیه کنیم.

باید این قاعده را در 
نظر گرفت که اروپایی ها 
حاضر نخواهند شد با 
ایران روابطی عادی 
داشته و در زمینه های 
مختلف با کشورمان 
همراهی کنند
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شرط حفظ برجام چیست؟
همکاری مشترک اروپا با چین و روسیه 

 مدت زمان اندکی تا فرارســیدن تاریــخ 1۲ ماه می 
)ضرب االجل اعالمی  ترامپ( باقی مانده اســت. دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا در طول دوران 
حضور خود در کاخ سفید این توافق را تضعیف کرده است. 
همچنین او بارها از برجــام انتقاد کــرده و آن را توافقی بد 
دانسته است. از سوی دیگر، انتصاب جان بولتون به عنوان 
مشاور امنیت ملی و مایک پمپئو به عنوان وزیر امور خارجه 
آمریکا، نشان دهنده تقابل دولت  ترامپ با توافق هسته ای 
است. به نظر می رســد پمپئو و بولتون بر خالف پیشینیان 
خود، از اقدام  ترامپ برای ترک توافق هســته ای با ایران 

حمایت می کنند. 
در این میان، کشورهای اروپایی و خصوصا سه کشور 
آلمان، انگلیس و فرانسه در منگنه سختی قرار گرفته اند. 
آنها از یــک طرف قصد دارنــد توافق هســته ای را نجات 
دهند و از سوی دیگر، نمی خواهند اتحاد درون آتالنتیکی 
خود )با ا یاالت متحــده آمریکا( را تضعیــف کنند. از این 
رو ترو ئیکای اروپایی حق داشتند که مذاکره با دولت فعلی 

آمریکا بر سر برجام را امتحان کنند.
 در صورت خروج آمریــکا از برجام، اروپا باید تصمیم 
بگیرد که  چه اقدامی صورت دهد. به نظر می رسد تنها راه 
جلوگیری از ابطال توافق هسته ای، حفظ این معامله بدون 
مشارکت آمریکاست. این امر به همراهی اتحادیه اروپا با 

روسیه و چین بستگی دارد. 
اروپای واحــد در این خصوص باید با پکن و مســکو 
هماهنگ باشد. باید این نکته را مدنظر قرار داد که سقوط 
توافق هســته ای با ایران و ازبین رفتــن آن، اعتبار اروپا را 
تضعیف خواهد کرد. همچنین شکست برجام، ضربه بزرگی 
به رژیم منع گسترش سالح های هسته ای خواهد بود. حتی 
این موضوع می تواند منجر به رقابت هســته ای در منطقه 
خاورمیانه و تشــدید تنش ها در اطراف ایران شــود. نکته 
دیگر اینکه روسیه، در مذاکرات هسته ای با ایران، رویکرد 

موفقیت آمیزی را در پیش گرفت. 
مســکو هم اکنون در حال همکاری با ایــران )برای 

تقویت برنامه صلح آمیز هسته ای ایران( است. روس ها در 
حال فعالیت روی دو رآکتور نیروگاه هسته ای بوشهر هستند. 
از این رو، هرگونه تقابلی با ایران )در صورت ابطال برجام(، 

روسیه را نیز به طور مستقیم درگیر این ماجرا خواهد کرد. 
بدون شک خروج آمریکا از برجام  آثار خوبی نخواهد 
داشــت. اعمال دوباره تحریم های ثانویــه ایاالت متحده 
آمریکا ممکن است به بانک ها و شــرکت های اروپایی که 
خواســتار همکاری با ایران هســتند آسیب برســاند. هنوز 
موضوعاتی ماننــد اعمال جریمــه 9 میلیــارد دالری علیه 
بانک BNP در دوران قبل از امضای برجــام از یادها نرفته 
است. تقابل  ترامپ و مقامات اروپایی بر سر سیاست های 
اقتصادی و حمایت گرایانه دولت  ترامپ نیــز این تقابل را 
تشــدید خواهد کرد. از ســوی دیگر، هم اکنون مناسبات 
ســردی میان روســیه و غــرب و خصوصا ایــاالت متحده 
آمریکا بر ســر پرونده اســکریپال حاکم اســت. تقابلی که 
منجر به اخراج متقابل ده ها دیپلمات روســی، آمریکایی و 

اروپایی شد. 
در صورت لغو برجــام، ایران نیز مشــارکت خود را در 
توافق هسته ای متوقف خواهد کرد و به صورتی  بی سابقه، 
سطح شــفافیت برنامه هســته ای خود را کاهش می دهد. 
اتحادیه اروپا باید نشــان دهد که آمادگــی معامله با دیگر 
بازیگران از جمله ایاالت متحده آمریکا )و در صورت لزوم 
تقابل با آن( را خواهد داشت   . اروپا به تنهایی نمی تواند این 
اقدام را صورت دهد و تنها با توافق چندجانبه با کشورهایی 
مانند روسیه و چین، این معامله می تواند زنده بماند. هر دو 
کشور چین و روسیه از اعضای دائمی  شورای امنیت سازمان 
ملل متحد و از شرکای تجاری ایران هستند. مقامات اروپایی 
در معامله با چین و روسیه، باید منافع اروپا و جهان را مدنظر 

قرار دهند.
 در این خصوص الزم است میان روســیه و اتحادیه 
اروپا، هدف مشــترکی در خصوص حفظ توافق هسته ای 
با ایران تعریف شــود. موفقیت مشترک روســیه و اروپا در 
مذاکرات برجام، در حالی صورت گرفت که از سال ۲014، 

شاهد وقوع بحران او کراین و تاثیر آن بر مناسبات دوجانبه 
روسیه و غرب بوده ایم. در حال حاضر نیز با خروج احتمالی 
ایاالت متحــده آمریــکا از برجام، دیگر شــرکت کنندگان 
)  اعضای 1+5( باید در خصوص توافق هســته ای و نحوه 
ادامه آن تصمیــم بگیرند. آنها باید تصمیــم بگیرند که آیا 
این معاهده را حفظ می کنند یا خیر. دیگر شرکت کنندگان 
در برجــام، باید هر گونــه تخطــی از توافق هســته ای را 
محکوم کنند. همچنین دیگر اعضای 1+ 5 )روسیه، چین، 
انگلیس، آلمان  و فرانسه( باید مشخص کنند که برای حفظ 
برجام و جلوگیــری از تاثیر اقدامــات و تحریم های دوباره 

آمریکا، چه راهکاری را مدنظر قرار خواهند داد. 
چین و روســیه نیز باید در این خصــوص از تصمیم 
اتحادیه اروپا )برای حفــظ برجام( مطلع شــوند تا بتوانند 
اقدامــات هماهنگی با یکدیگر صورت دهند. شــکایت از 
آمریکا به سازمان تجارت جهانی یا معامله با ایران بر اساس 
ارز یورو )بــه جــای دالر( می تواند از جمله ایــن اقدامات 
باشد. همان گونه که اشاره شد، اتحاد چین و روسیه با سه 
کشور اروپایی در این خصوص بســیار مهم و تعیین کننده 

خواهد بود. 
در این خصوص الزم است پکن و مسکو نیز اقدامات 
الزم برای انطباق سیستم مالی خود با شرایط پس از خروج 
آمریکا از برجــام را صورت دهند. همچنین دیگر شــرکای 
عمده تجاری ایران مانند هنــد و ترکیه نیز باید به این روش 
و ساختار جدید دسترسی داشته باشند. در یک  جمع بندی 
کلی باید تاکید کرد کــه اتحادیه اروپا و به ویژه دو کشــور 
فرانسه و انگلیس به عنوان دو عضو دائمی  شورای امنیت 
ســازمان ملل متحد، باید در خصوص  ترسیم شرایط پس 
از خروج آمریــکا از برجام، با روســیه و چین همکاری کنند 
تا راهکارهای مشترک و قانونی الزم را در قبال برجام ارائه 

کنند. 
برجام، در ســایه دیپلماســی چندجانبــه بین المللی 
)متشکل از  تروئیکای اروپایی و چین و روسیه( حفظ خواهد 
شد. تالش های مشــترک اتحادیه اروپا و پکن و مسکو در 
این خصوص بســیار تعیین کننده و مهــم خواهد بود. اگر 
همــکاری و تعامل مشــترکی میان این بازیگــران صورت 
نگیرد، موضوع برجام در نهایت حل وفصل نخواهد شــد و 
در نتیجه، شــاهد تاثیرات سوء این مســاله بر حوزه امنیت 

بین الملل خواهیم بود. 
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صف آرایی برجامی  پکن و مسکو 
در برابر غرب 

رمزگشایی از هشدار روسیه و چین به اروپا 

روســیه و چین، دو بازیگر مهم در نظــام بین الملل 
محســوب می شــوند. این دو بازیگر، در جریان برگزاری 
سلسله مذاکرات هسته ای میان ایران و اعضای 1+5 نیز 
نقشی مهم و کلیدی ایفا کردند. اگرچه در جریان برگزاری 
هسته ای، اختالفاتی میان مسکو و پکن با دیگر بازیگران 
غربی )در خصوص تدوین ســند برجام ( وجود داشت اما 
در نهایت میان همه اعضای 1+5 در ســال ۲015 بر سر 
تدوین توافق نهایی اجماع صورت گرفت. از زمان اجرای 
توافق هسته ای میان ایران و اعضای 1+5 حدود دو سال 
می گذرد. طی دو سال اخیر، شاهد کارشکنی های مستمر 
دولت ایاالت متحده آمریکا و سکوت دولت های اروپایی 
در برابر کارشــکنی های واشــنگتن در برجام بوده ایم. در 
جریان برگزاری جلســات کمیسیون مشــترک برجام )به 
ریاســت فدریکا موگرینی( نیز  تروئیــکای اروپایی نهایت 
تالش خود را جهت توجیه اقدامات ضدبرجامی  واشنگتن، 
چه در دولت اوباما و چه در دولت  ترامپ صورت داده اند اما 
در مقابل، مسکو و پکن بارها در موضع گیری های علنی و 
غیرعلنی، ایاالت متحده آمریکا را نسبت به عدول از مفاد 

و تبصره های جاری در برجام متهم کرده اند. 
هم اکنون زمان زیادی تا فرارســیدن تاریخ 1۲ می 

 )۲۲ اردیبهشت( یا همان ضرب االجل زمانی  ترامپ برای 
تصمیم گیری نهایی در خصوص توافق هســته ای باقی 
نمانده اســت. موضع گیری های صورت گرفته از ســوی 
روســیه و چین تاکنون در این خصوص هوشمندانه بوده 
است. پکن و مسکو از یک ســو همواره تاکید کرده اند که 
تغییر در توافق هســته ای و تبدیل آن بــه توافق جدید را 
برنمی تابند. فراتــر از آن، مقامات روســی صراحتا اعالم 
کرده اند که بــه دلیل محرمانه و مشــترک بودن مذاکرات 
آمریــکا و  تروئیــکای اروپایــی، پایبند به خروجــی نهایی 

تصمیم گیری و رایزنی آنها نخواهند بود. 
طی روزهای اخیر و در حالی کــه تحوالت مربوط به 
برجام هر روز حســاس تر می شود، شــاهد مخابره هشدار 
مشترک مقامات روســی و چینی به  تروئیکای اروپایی در 
خصوص برجام هستیم. سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه 
روسیه با وانگ یی، همتای چینی خود در دیداری در پکن 
توافق کرد جلوی تالش ها برای تخریب توافق هسته ای 
ایران را بگیرد. الوروف در نشســت مطبوعاتی مشترک با 
وانگ یی، وزیــر خارجه چین در پکن اعــالم کرد رویکرد 
منسجم روسیه و چین در حفظ همسویی با موافقتنامه های 
بین المللی، نقشــی بســیار مهم را در تقویت ثبات جهانی 

ایفا می کند.
سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه نیز 
که مذاکره کننده ارشد روسیه در جریان مذاکرات هسته ای 
با ایران بود، ابراز امیدواری کرد اروپا همچنان به تعهدات 
خود در قبال برجام پایبند بماند و در راستای حفظ آن بکوشد 

و تسلیم خواســته های آمریکا نشود. ریابکوف در دیدار با 
مهدی سنایی، سفیر جمهوری اســالمی ایران در روسیه 
افزود: »سیاست روســیه همچنان حمایت و حفظ برجام 

است و هیچ تغییری را در قبال آن نمی پذیرد.«
واقعیت امر این اســت که ســخنان اخیر ریابکوف، 
هشداری آشکار به مقامات اروپایی در خصوص معامله با 
آمریکا بر سر برجام محسوب می شود. طی ماه های اخیر، 
شاهد چراغ ســبز برخی مقامات اروپایی از جمله امانوئل 
ماکــرون، رئیس جمهور فرانســه به دولت  ترامپ بر ســر 

برجام بوده ایم. 
ماکرون از نخستین مقامات سیاسی و اجرایی اروپا 
بود که در تابستان سال گذشته از احتمال مذاکره مجدد بر 
سر برجام خبر داد. وی تاکید کرده بود که می توان بر سر 
موضوعاتی مانند بندهای مربوط بــه اعمال تحریم های 
زمان دار علیه ایران )بندهای موســوم به غروب آفتاب( و 
فعالیت های موشــکی و منطقه ای ایران دوبــاره با تهران 
وارد معامله شــد. در این میان، دو کشور انگلیس و آلمان 
نیز از یک سو حمایت ظاهری خود را از برجام اعالم کرده و 
از سوی دیگر، در خصوص معامله بر سر توافق هسته ای 

به توافقاتی با ترامپ دست یافته بودند. 
آنچه مسلم است اینکه  تروئیکای اروپایی هم اکنون 
رویکرد اشتباهی را در قبال توافق هسته ای طی می کنند. 
آنها به جای تمرکز روی پروسه »مهار  ترامپ« روی پروسه 
»معامله با  ترامپ« متمرکز شده اند. این موضوعی است 
که از دیــد مقامات روســی و چینی پنهان نمانده اســت. 
خروجی توافق آمریکا و اروپا نیز در خوشبینانه ترین حالت 
ممکن، انعقاد توافقی ثانویه است که در تعارض با توافق 

اولیه صورت گرفته بر سر برجام قرار دارد. 
آسوشــیتدپرس در ایــن خصــوص می نویســد: 
»مذاکره کنندگان اروپایی برای چهارمین بار دیدار کردند 
و به پیشــرفت هایی دســت یافتند اما نتوانســتند بر ســر 
تمامی  مسائل به توافق برسند. این وضعیت به طور بالقوه 
سرنوشت توافق هســته ای با ایران را به ماکرون و مرکل 
می سپارد که قرار اســت به ترتیب روزهای ۲4 آوریل و ۲7 
آوریل به واشنگتن سفر و با مقامات آمریکایی دیدار کنند. 
دو مقام ارشــد آمریکایی گفته اند که طرفین در خصوص 
موضوع موشک ها و بازرســی ها به حصول توافق نزدیک 
هستند اما تاکنون پیشرفتی درباره بندهای غروب حاصل 

نشده است.«
بدیهی اســت که در صورت انعقاد این توافق ثانویه 
میان آمریکا و سه کشور فرانسه، انگلیس و آلمان، شاهد 
شکل گیری تقابلی سیاسی و حقوقی میان اعضای غربی 
1+5 و سه کشور ایران، روسیه و چین خواهیم بود. اعالم 
مواضع اخیر مقامات روســی و چینــی در حمایت از متن 
اصلی و اولیه برجــام در این خصــوص از اهمیت زیادی 

برخوردار است. 
این حمایت نشــان می دهد که می توان در آینده ای 
نزدیک و در صورت شــکل گیری احتمالی تقابل با آمریکا 
و  تروئیکای اروپایی بر ســر برجام، روی بازی مشــترک با 
مسکو و پکن حساب کرد. بدون شک در آینده ای نزدیک 
و با مشــخص تر شــدن ابعاد نهفتــه معامــالت برجامی  
صورت گرفته میان آمریکا و  تروئیکای اروپایی، واشنگتن 
و ســه بازیگر اروپایی به صورتی مشخص تر از سوی پکن 
و مســکو بابت کارشــکنی در قبال توافق هســته ای مورد 

خطاب قرار گرفت. 
همان گونه که اشــاره شــد، عضویت روسیه و چین 
در شــورای امنیت ســازمان ملل متحد ایــن نقش آفرینی 
از ســوی دو بازیگر شــرقی 1+5 را پررنگ تر خواهد کرد. 
بنابراین، در آینده ای نزدیک، شاهد نقش آفرینی پررنگ تر 
مقامات روســی و چینی در تقابل برجامی  با آمریکا و اروپا 

خواهیم بود. 

حسین یاری

روزنامه نگار
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بینالملل

صدام جدید
شاهزاده سعودی به دنبال مدیریت افکار عمومی نسبت به عربستان است
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محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی اخیرا در سخنانی 
موجودیت اسرائیل را به رســمیت شناخت. ولیعهد جوان 
سعودی مدعی زندگی مسالمت آمیز صهیونیست ها در کنار 

فلسطینیان در سرزمین های خود شد.
 این در حالی است که عربســتان هیچ گاه به صورت 
رسمی و در مجامع بین المللی اسرائیل را به عنوان کشور 
به رسمیت نشناخته اســت. لذا با یک بررسی مقایسه ای 
نسبت به روش های گذشته عربستان در سیاست خارجی 
 یا سیاست داخلی، می توان گفت که عربستان و خصوصا 
محمد  بن ســلمان وارد یک روش جدیدی از تعامل با دنیا 

شده اند.
 اما درواقع اقداماتــی که محمد بن ســلمان انجام 
می دهــد، بیشــتر بــرای تاثیرگــذاری بر افــکار عمومی 
دنیا  ســت، تا از این طریق بتواند نظر جهانیان را نسبت به 
مردم عربستان تغییر دهد، حتی مسائل مربوط به سیاست 
داخلی. البته این ظاهر قضیه است و عربستان همچنان 
روی چندین گســل و بحران سیاســی- اجتماعی که زیر 
پوست جامعه، سیاست و حکومت در جریان است زندگی 
می کند و جامعه متحولی دارد. از یک طرف، زنان و حقوق 
اولیه و تأدیه نشــده آنان و همچنین جوانان و خواســت و 
نیازهای آنان است  که یک انباشت اجتماعی است و باید 

پاسخ داده شود.
 از طرف دیگــر نیروهای محافظه کار ســنتی قطعا 
در برابر تغییراتی که محمد بن ســلمان در نظر دارد انجام 
دهد، مقاومت خواهند کرد. از ایــن رو باید به عمق جامعه 
عربستان هم توجه کرد؛ اگرچه آنها در برخی شاخص ها ی 
اجتماعــی و اقتصــادی پیشــرفت ها یی داشــته اند امــا 
در حقیقت وجود یک سیستم با آزادی بیان و دموکرات که 
پاسخگوی نیازهای اقشــار و مذاهب گوناگون در جامعه 
محافظه کار سعودی باشد یک نیاز طبیعی است که تامین 

آن زمانبر خواهد بود. 
درواقع بایــد گفت عربســتان یک جامعه ســنتی و 
محافظــه کار دارد و طبق گفتــه بن ســلمان، وهابیت در 
دوره ای به دلیل خواســت آمریکاییان در عربســتان رشد 
پیدا کرد و منکر وجود آن در زمان کنونی شده است. اما در 
حقیقت جامعه عربستان در یک سده اخیر این گونه ساخته 
و مدیریت شــده اســت؛ ضمن اینکه تغییر در هر کشور و 
سیستمی با مقاومت مواجه می شود. لذا باید گفت وهابیت 
در عربســتان ریشــه دارد و امکان مدیریــت آن و هرگونه 
تغییری در ریاض از سوی رهبران آن وجود دارد  زیرا نسل 
کنونی و جوانان این کشور بیشــتر به سمت سکوالریسم 
تمایل پیدا کرده و نســل قدیمــی نیــز بیش از پیش رو به 

انقراض است. 
از ســوی دیگر اقداماتــی که محمد بن ســلمان در 
سیاســت خارجی در رابطه بــا رژیم صهیونیســتی و یمن 
انجام می دهد  یا فشــاری که بر کشــورهای منطقه برای 
دوری از ایران وارد می کند، بدون تبعات نخواهد بود. به 
عبارت دیگر عقل سلیم حکم می کند که اگر در نظر داریم 
سلسله اقدامات داخلی انجام دهیم، محیط خارجی را آرام 

و امن کنیم و بالعکس. 
دراین مورد سلسله اقداماتی که سعودی ها  در ارتباط 
با کشورهای منطقه انجام می دهند و وعده ها  و گفته ها یی 
که در رابطه با رژیم صهیونیســتی بیان داشته اند، تا جامه 
عمل بپوشند و تبدیل به سیاست و اجرا شوند، زمان درازی 
در پیش دارنــد. در واقع باید گفــت این گونه صحبت ها  و 
وعده ها  بیشــتر برای مدیریت افکار عمومــی جهانیان و 

منطقه نسبت به عربستان بیان می شــود. در درجه بعدی 
بن سلمان در نظر دارد تا بتواند در موضوعاتی که جمهوری 
اسالمی به آنها توجه ویژه دارد، رقابت به وجود آورد و برنده 
میدان شــود. لذا مجموعه حرکاتی که محمد بن سلمان 
انجام می دهد را می توان در مقولــه اصالحاتی نه چندان 
عمیق در درون عربستان و مدیریت افکار عمومی در سطح 

بین الملل دانست.
پــس همان گونه کــه ملک ســلمان در مصاحبه ای 
اعالم موضع کرد و بیان داشــت  سیاســت عربســتان در 
قبال اســرائیل تغییر نکرده اســت  بنابرایــن باید گفت که 
اســتراتژی ریاض تغییر مهم و اساسی نکرده بلکه محمد 
بن ســلمان ولیعهد در ســفرش به آمریکا بیشــتر به دنبال 
مدیریت افکار عمومی است؛ زیرا سعودی ها  به مخاطرات 
 شناسایی رسمی رژیم صهیونیســتی در جهان اسالم آگاه 

هستند.
 اما بن ســلمان خصوصا با حضــور در ایاالت متحده 
آمریکا در تالش اســت ایــن پیام را بــرای جامعه یهودی 
آمریکا بفرستد که عربستان به دنبال عادی سازی روابط با 
رژیم صهیونیستی اســت و این ایران است که با این رژیم 
مخالف و فلسطینی ها را تحریک می کند. اما از آنجایی که 
این سیاست بن ســلمان با رویکرد ســنتی اعراب در قبال 
صهیونیســت ها  در تضاد است، یک تقســیم وظایف بین 
ملک ســلمان و محمد بن ســلمان صورت گرفت. از یک 
طرف ملک سلمان طی یک مصاحبه نسبت به عدم تغییر 
مواضع ریــاض در برابر رژیم صهیونیســتی اعالم موضع 

کرد.
 از طرف دیگر بن ســلمان در آمریکا از تریبونی دیگر 
درصدد اســتفاده از البی اسرائیل اســت  زیرا همان گونه 
که پیش از این نیز اشــاره کردم بحث رژیم صهیونیســتی 
یکی از مسائل غامض جهان اسالم است و عربستان نیز 
نسبت به این موضوع آگاه است. لذا باید گفت روش ها ی 
بن سلمان و ملک سلمان نسبت به گذشته متفاوت است و 
نه سیاســت های آنها. از این پس ریاض به دنبال حمایت 
از حمــاس و دولــت خودگــردان و درواقع مبــارزه با رژیم 
صهیونیستی نیســت. بلکه در تالش است تا مصالحه ای 
بین دو طرف ایجاد کند، بنابراین روابط عربستان و حماس 

تیره تر از گذشته خواهد شد. 
به عبــارت دیگر مذاکــرات و مصاحبه هــا ی محمد 
بن ســلمان در آمریکا در جهت مدیریت افــکار عمومی و 
استفاده از نقش رسانه ها  در جریان سازی به نفع سعودی ها 
و با اســتفاده از متخصصین ایــن امــر در آمریکا، صرف 
هزینه هــا ی فــراوان تبلیغاتــی و رســانه ای و پرداخت به 
نویسندگان، رسانه ها  و اشــخاص غربی صورت گرفت تا 
از البــی قدرتمند یهود برای ایجاد فشــار یــا فراهم کردن 
تمایل در ترامپ اســتفاده کنــد، تا با قرار گرفتــن در کنار 
 اسرائیل بتواند با جمهوری اســالمی ایران مقابله بیشتری 

کند. 
درواقع سعودی ها  برای اینکه بتوانند بیشتر به آمریکا 
نزدیک شوند و مشکالتشــان را در ارتباط با ایران و دیگر 
کشورهای منطقه حل کنند، درصدد هستند تا مواضعشان 
را بــه مواضع آمریکا و رژیــم صهیونیســتی نزدیک کنند. 
بنابراین بایــد گفت محور عربســتان، آمریکا و اســرائیل 
به دلیل اختالفی که با جمهوری اســالمی ایــران دارند، 
درصدد یارگیری و نزدیک شدن به هم هستند تا با حمایت 
 همدیگــر در مقابل ایــران، از اهرم هــای هم افزا یی خود 

استفاده کنند.
در مجموع سفر محمد بن ســلمان به آمریکا دارای 
دستاورد اســتراتژیکی نبود و آمریکا بیشتر به دنبال کسب 
منافع مالی و بهبود اوضاع اقتصادی خود، افزایش شــغل 
در کمپانی های تسلیحاتی و افزایش فروش تولیدات آنها 

به عربستان بود.  

نصرت الله تاجیک

سفیر پیشین  ایران در اردن
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موازنه تهدید
ایران ستیزی،  محور مشترک سیاست های بن سلمان و نتانیاهو است

محمد بن ســلمان، ولیعهد جوان ســعودی اخیرا از 
به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی به عنوان یک کشور 
مستقل سخن گفته است؛ سخنانی که واکنش هایی را در پی 
داشت و بیانگر همگرایی و نزدیکی هرچه بیشتر عربستان 
سعودی به رژیم صهیونیستی بعد از روی کار آمدن بن سلمان 
است.  به نظر می رســد نظم منطقه ای با حضور قدرت ها و 
بازیگران اصلی شامل عربســتان، ایران، ترکیه و اسرائیل 
همزمان با تالش روسیه برای شکل دادن به هندسه قدرت 
براساس منافع ملی خویش در خاورمیانه با دگردیسی عمیقی 
روبه رو شده است. کانون این قدرت سخت فزاینده در غرب 
آسیا یا هارتلند جدید غرب آسیا شکل گرفته است. سوریه، 
مرکز و محور رقابت های منطقه ای و بین المللی است و هر 
یک از  کنشــگران مداخله گر در جغرافیای سیاسی سوریه 
تالش دارند با بهره گیری از ظرفیت های موجود، نفوذ برای 
تاثیرگذاری بر ساختار سیاسی آینده ســوریه داشته باشند. 
یکی از بازیگران، عربســتان سعودی اســت که در رقابت 
استراتژیکی با ایران به دنبال ایجاد موازنه تهدید و همراهی 
با سیاســت های منطقه ای اســراییل اســت. عربستان با 
به قدرت رسیدن بن سلمان و با اتخاذ سیاست تند و رادیکال 
از قالب یک کشور محافظه کار عرب، به دنبال ایران هراسی 
و به ظن خود محدود کردن قدرت روبه افزون آن در منطقه 
خاورمیانه است. تقبل هزینه های ســنگین مالی و نظامی 
در حمایت از جریان های سلفی تندرو در سوریه و عراق در 
مقابل گروه های شیعی طرفدار ایران، نتیجه مشخصی را 
در پی نداشته اســت؛ به طوری که ارتش سوریه با حمایت 
روسیه و حضور حزب ا لله لبنان توانسته بیشتر مناطق اشغالی 
را آزاد و شرایط را برای تحکیم حاکمیت آماده  کند. بنابراین 
وجود دشمن مشــترک )ایران( عربستان و اســرا ئیل را به 
متحدان طبیعی بدل  کرده و در شرایط موجود شاهد مواضع 
و اشتراک منافع بیشتر میان ریاض و تل آویو هستیم. عالوه 

بر موضوع  سوریه در بحث فلسطین نیز نمود عینی اشتراک 
مواضع طرفین قابل مشاهده است؛ در حالی که گروه های 
مختلف فلسطینی به خاطر روز زمین و نزدیکی به هفتادمین 
سالگرد تشکیل رژیم صهیونیستی اعتراضات دامنه  داری 
را در نوارغزه و دیگر مناطق اشــغالی آغاز کردنــد و در این 
مسیر کشتار زنان  و جوانان فلســطینی با سکوت منادیان 
حقوق بشــری در غرب روبه رو شــد و دنیای اسالم به دلیل 
رقابت و تضاد منافع توان پاسخگویی را از دست داده است. 
بن سلمان برای همراهی بیشتر با سران اسرا ئیل آشکارا از 
حق این رژیم برای داشتن ســرزمین و تداوم اشغالگری و 
حمله به فلسطینیان صحبت کرده است. در تحلیل چرایی 
این موضع گیری بایــد به چند نکته اشــاره کرد؛ نخســت 
اینکه رویکرد جدید عربســتان همان گونه که اشاره شد به  
شکل گیری ائتالف جدید منطقه ای و ائتالف سازی هایی 
به دلیل رقابت کنشــگران و تضاد منافع به وقوع پیوســته، 
مرتبط اســت. در این رابطه می توان به مورد سوریه اشاره 
کرد؛ درواقع بعد از گذشــت 7 ســال از ناآرامی های داخلی 
این کشور، شرایط و تحوالت سوریه به سمت و سویی پیش 
می رود که عربستان سعودی و در کنار آن رژیم صهیونیستی 
به رغم پرداخت هزینه های سنگین برای ایجاد تغییرات و به 
وجود آوردن ساختار جدید سیاسی قدرت در این کشور توفیق 
چندانی کســب نکرده اند و زمین بازی را به ایران، روسیه و 
ترکیه واگذار کردند.  در وضعیت موجود، سه بازیگر اصلی 
منطقه شامل ایران، روسیه و ترکیه به دلیل منافع مشترک، 
شرایط را برای گفت وگوهای سیاسی با ادامه رایزنی ها فراهم 
ساختند. این به مفهوم کوچک تر شــدن امکان و ظرفیت 
عربستان سعودی برای تداوم مداخالت نظامی و سیاسی 
در ســوریه اســت. در کنار آن، حضور قدرتمنــد حزب الله 
لبنان در سوریه و حمایت ایران از بقای حکومت بشار اسد، 
تهدیدات علنی را علیه منافع رژیم صهیونیستی و عربستان 
سعودی ایجاد کرده است. در این شرایط مشاهده می کنیم 
که حاکمان جدید آل ســعود بی پروا از دشــمن مشــترک و 
همکاری های نظامی و سیاســی با رژیم صهیونیســتی که 
بنا به گفته خودشــان ایجاد محدودیت رو به افزایش ایران 
اســت، صحبت می کنند.همچنین باید به سیاســت های 

تندرو و رادیکال ترامپ در ضدیت با ایران هم اشاره کرد که 
خواهان ائتالف گسترده منطقه ای علیه ایران و شکل دهی 
نظم منطقه ای جدید با محوریت اسرا ئیل و عربستان است.
 حمایت جانبدارانه از اســرا ئیل و اهــداف راهبردی 
آن در منطقه از سوی بن ســلمان در ادامه رایزنی های وی 
با البی هــای صهیونیســتی در آمریکا صــورت می گیرد. 
شــاهزاده ســعودی بــا دادن رشــوه و هزینه هــای گزاف 
مالی و سیاســی حتی آمریکایی ها را ترغیب بــه ماندن در 
ســوریه و افزایش تنش های منطقه ای کرده است. در هر 
صورت در روند موجود، شــاهد گرایش بیشــتر سعودی ها 
به نقش آفرینی رژیم صهیونیســتی در منطقه هســتیم که 
دلیل آشکار آن، ایران ســتیزی و گسترش هالل شیعی در 
منطقه اســت. به گونه ای که در نشســت اخیر کشورهای 
غیرمتعهد نیــز اکثریــت شــرکت کنندگان در محکومیت 
تجاوزگری و نقض حقوق بشر در سرزمین های اشغالی بیانیه 
مشترک دادند. این در شرایطی است که بن سلمان، ولیعهد 
ســعودی به رغم کشــتار جوانان و زنان فلسطینی به خاطر 
اعتراضات فزاینده فلســطینیان تحت عنوان حق بازگشت 
به سرزمین های آبا و اجدادی سخن از حق داشتن سرزمین 
برای رژیم صهیونیستی می  گوید و به نوعی در نقض حقوق 
بشر و جنایت علیه مردم مظلوم فلســطین دست دارد. این 
یک سیاست فریب و دروغ آشکار در دفاع و حمایت از منافع 
جهان اسالم است که از سوی رهبران سعودی بارها عنوان 
شده است. البته عربستان در این مسیر مشکالت و موانعی 
نیز دارد که بحث افکار عمومی و افشاگری در حوزه رسانه ای 
در خیانت آل سعود نسبت به آرمان فلسطین یکی از مسائل 
اصلی است. این موضوع در نشست غیرمتعهد از سوی وزیر 
خارجه ایران بارها در رایزنی های دیپلماتیک مطرح شــد، 
ولی جا دارد که همچنان در دســتور کار رسانه های همسو 
با منافع ملی ایران در منطقه نیز قرار بگیرد. از دیگر ســو در 
نهادهای مستقل حقوق بشر منطقه و نیز کشورهای اروپایی 
صحبت هایی صورت گیرد و بحث حق مردم فلســطین در 
رسیدن به حق و حقوق شان و نیز ظلم آشکاری که از طریق 
حمایت های عربستان و برخی کشورهای همسو با این رژیم 
به دلیل موضع گیری های اخیر صورت گرفته، افشا شود. 
این راهکار می تواند در سطح نهادهای غیردولتی یا همان 
مردم نهاد و دانشگاهی میان جهان اسالم شکل مستقل تری 
به خود بگیرد و اثرگذاری آن در صورت پیگیری ها بیشــتر 
خواهد شــد. این رویکرد همچنین ممکن است در صورت 
تداوم به اختالفات میان شاهزادگان و کسانی که در ساختار 

قدرت سعودی نقش دارند منجر شود.
به دلیل واکنشــی کــه مــردم منطقه نســبت به این 
موضع گیری ها داشــتند ملک ســلمان، پادشــاه سعودی 
موضع پسرش، بن ســلمان در دفاع از رژیم صهیونیستی را 
تایید نکرد و با هدف آنکه وجهه سیاسی عربستان بیش از 
این خدشه دار نشــود، با سیاســت فریب و دروغ بر حمایت 
ریاض از آرمان فلسطین و حقوق آنها تاکید کرد. این بیانگر 
آن است که در داخل عربستان نیز به رغم تمام تالش های 
بن سلمان برای یکپارچه کردن قدرت و خفه کردن هرگونه 
صدای اعتراضی نسبت به مواضع اخیر واکنش های منفی 
بســیاری وجود دارد و عدم پاســخگویی به این واکنش ها 
می تواند شکاف های سیاســی و اجتماعی را در این کشور 
افزایش دهد. عالوه بر این باید در نظر داشــت که بسیاری 
از کشــورهای عربی به ظاهر هم که شــده همچنان برای 
ماندن در قدرت و عدم واکنــش منفی مردم خویش مجبور 
هستند به نوعی سیاست حمایت از مردم فلسطین را دنبال 
کنند زیرا دفاع از تجاوز و وحشــیگری رژیم اسرائیل تبعات 
داخلی منفی بســیاری به همراه خواهد داشــت. به همین 
دلیل در سیاست اعالنی بن سلمان درباره رژیم صهیونیستی 
 شــاهد بودیم کــه هیچ کشــور عربی بــا این سیاســت ها 

همراهی نکرد.  

داود احمدزاده
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تقدس زدایی
وهابیت رادیکال به رویکرد اسرائیلی ریاض واکنش نشان نخواهد داد

محمد بــن ســلمان، ولیعهد عربســتان ســعودی 
در مصاحبــه با نشــریه آتالنتیــک، به صورت رســمی از 
رژیم صهیونیســتی دفاع کرد و مدعی شــد ایــن رژیم در 
تملک زمین و زندگی در آن حق دارد. این در حالی اســت 
که ریــاض همواره تأکید داشــته هــر توافــق صلحی با 
تل آویو منوط به عقب نشــینی اســرائیل از مناطقی است 
که در جریان جنگ شش روزه سال ١٩6٧ به اشغال رژیم 
اسرائیل درآمد. از طرف دیگر بعد از این مصاحبه جنجالی 
و رسوایی آور ولیعهد، ملک ســلمان طی تماسی تلفنی با 
رئیس جمهور ایاالت متحده بر مواضع قبلی ریاض در قبال 
تل آویو تاکید کرد. درواقع بایــد گفت بعد از قدرت گرفتن 
ملک ســلمان و مطرح شدن محمد بن ســلمان، سیاست 
خارجی عربستان نســبت به گذشــته به لحاظ رویکردی 
کامال عوض شده اســت. عربســتان از سیاست خارجی 
محافظه کارانه و کم تحرک گذشــته فاصلــه گرفته و وارد 
فضای کامال جدیدی شــده اســت. در این فضا، رویکرد 
عربســتان فعاالنه، پرتحرک و در چارچوب سیاست های 
سنتی انقالبی و متهورانه است و جهت گیری تهاجمی هم 
پیدا کرده است. بر این اساس می  توان گفت سعودی ها 
یا نخبگان سیاســی جوان و جدید ســعودی به این نتیجه 
رسیدند که رویکردهای محافظه کارانه و سنتی در سیاست 
خارجی دیگر پاسخگوی منافع عربستان نیست و نمی  تواند 
اهداف منطقه عربستان را به صورت گذشته تضمین کند. 
ضمن اینکه ریــاض در منطقه با شــرایط جدیدی روبه رو 
شده ؛ از یک طرف تهدیدات نوینی علیه عربستان مطرح 
شده و آنها احساس می  کنند که با توجه به این بحران ها  و 
موازنه منطقه ای، اگر وارد شرایط جدید نشوند به ضررشان 

خواهد شد، از سوی دیگر با توجه به اینکه در جهان عرب 
خیلی از قدرت های سنتی بزرگ مانند مصر، عراق و سوریه 
دچار بحران شــده اند، عربســتان شــرایط را برای کسب 
رهبری جهــان و ایجاد یک نظم منطقــه ای بین هژمونی 
خودش مســاعد می  بیند؛  به همین خاطر ریاض وارد این 
رویکرد جدید شده است. این شرایط دو بعد عمده دارد که 
یک بعد آن اسرائیل و بعد دیگرش ایران  است. لذا در این 
راستا و همان گونه که پیش از این نیز اشاره شد عربستان 
در شــرایط جدید منطقه ای به این نتیجه رسیده است که 
باید به سمت عادی سازی روابط با اسرائیل حرکت کند. به 
این معنا که ریاض عدم روابط و تخاصم سنتی جهان عرب 
با اسرائیل را در جهت اهدافش نمی  بیند و معتقد است که 
تقابل عربی-اسرائیلی نمی  تواند منافعش را تامین کند. بر 
این اساس در تالش اســت تا در سیاست منطقه ای خود، 
افزایش تعامالت با اســرائیل به صــورت تدریجی را قرار 
دهد، تا در صورت امکان ، در بلند مدت بتواند روابط خود را 

با اسرائیل عادی سازی کند . 
حتی در یــک گام فراتر بتواند روابط اســتراتژیک با 
اســرائیل ایجاد کند. توجیهی که بن سلمان در این راستا 
می  آورد این اســت که با توجه به اینکه ریــاض و تل آویو 
دشــمن مشــترکی به نام تهران دارند، الزم اســت که در 
این جهــت با هم همکاری هایی داشــته باشــند. بنابراین 
منافع عربســتان از این همکاری درکوتاه مدت و در منطقه 
این است که اســرائیل و  البی یهودی در آمریکا  می  تواند 
به تثبیت قدرت محمد بن ســلمان و پادشــاهی وی بسیار 
کمک کند. دومین دستاورد این تعامل نقش اسرائیل در 
حمایت آمریکا  از سیاست های عربستان در منطقه است. 
سومین موضوع هم رویکردی است که نسبت به جمهوری 
اسالمی ایران دارند و همان گونه که اشاره شد، معتقدند با 
همکاری همدیگر می  توانند با قوای بیشــتری به مقابله با 
ایران به عنوان دشمن مشترک شان بپردازند. با این وجود 
باید گفت که موضوع فلســطین به عنوان مانع اصلی این 

رویکرد و نزدیکی با اسرائیل برای عربستان مطرح است. 
لذا سعودی ها قبل از اینکه بخواهند وارد یک بحث جدی 
و رسمی با اسرائیل شــوند، قطعا باید در مورد فلسطین به 
توافقاتی دست یابند. اما با توجه به روند تحوالت فلسطین، 
نوع رویکرد اســرائیلی ها و شــرایط منطقه، امکان اینکه 
ایــن دو بتوانند به یک راه حل مســالمت آمیز برای بحران 
فلسطین دســت پیدا کنند، بســیار کم اســت و به عنوان 
مانعی، نزدیکی عربســتان به اســرائیل را دشوار می  کند 
که در آینده نیز وجود خواهد داشــت. زیرا فلســطین یک 
مساله محوری در جهان عرب است و سعودی ها حتی اگر 
حقوق و منافع فلسطینی ها تامین نشود، مایلند به صورت 
سوری به حل و فصل بحران فلسطین بپردازند و از شدت 
تنش ها بکاهند. با این شــرایط و پیش فرض ها عربستان 
می  تواند روابط مناسبی با رژیم صهیونیستی داشته باشد و 
هزینه های تعامالتش با آنها را در جهان عرب کاهش دهد. 
از طرف دیگر باید اشاره ای به مساله وهابیت در عربستان 
و ارتباطش با اســرائیل داشــت. درواقع  وهابیت رســمی 
تاثیری در این رویکرد عربســتان در قبال اسرائیل ندارند، 
زیرا به رغم اینکه یک ستون از حکومت بودند اما در حال 
حاضر بیشتر متاثر از سیاست های رهبران سعودی هستند 
و خیلی قدرت مقاومــت و اثرگذاری در سیاســت خارجی 
ندارند. این گروه، سیاست ها و رویکردهای پادشاه و کادر 
رهبری عربستان را همراهی می  کنند. اما در سوی دیگر، 
وهابیت رادیکال و تهاجمی وجود دارد که از بدنه وهابیت 
رسمی جدا شده که این گروه می  توانند واکنش هایی را در 
مورد رویکرد اســرائیلی ریاض داشته باشــند. با این حال 
واکنش ها و مخالفت های اصلــی از جانب افکار عمومی 
جهان عــرب، چه در داخل عربســتان و چــه در خارج آن 
صورت می  گیرد و می  تواند مشروعیت و جایگاه منطقه ای 

عربستان را در مخاطره قرار دهد.
در مجمــوع باید گفــت به رغــم اینکــه تعامالت و 
همکاری هــای این دو بازیگــر در خفا می  توانــد افزایش 
پیدا کنــد، اما ایجــاد روابط رســمی و علنی بیــن این دو 
در کوتاه مدت بســیار دشــوار اســت و تا زمانی که بحران 
فلســطین وجود دارد این دو نمی  توانند به صورت رسمی 
رابطه جدیدی را شــکل دهند. در صورتی که عربســتان 
به رهبــری محمد بن ســلمان این اقــدام را انجــام دهد، 

هزینه های بسیاری را به دنبال خواهد داشت.  

علی اکبر اسدی
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جعفر قنادباشی

کارشناس مسائل خاورمیانه

در مسیر دربار 
بن سلمان می خواهد ره صدساله را یک شبه بپیماید

در اغلب محافل سیاســی و اقتصادی و همچنین در 
اکثر مراکز پژوهشــی و مطالعات منطقه ای، از اصالحات 
در دست اجرای محمد بن ســلمان، ولیعهد عربستان، به 
عنوان اقدامی بســیار شتاب زده و غیر متناســب با شرایط 
سیاســی، اقتصادی و فرهنگی کنونی در عربســتان، یاد 
شده و این گونه سیاســت های به اصطالح »توسعه ای« 
وی، مصداق بارز بلندپروازی های ناشــیانه و بسیار زیانبار 
توصیف شده اســت. چنان که حتی، برخی از کارشناسان 
مســا ئل جهان عرب، گام هــای عجوالنــه و پرافت و خیز 
بن سلمان را به سوی تحقق چشم انداز سند 2030، بیش از 
هرچیز، به شوخی و طنز شبیه  دانسته و این که وی خواهان 
آن است تا با یک حرکت جهشــی و سریع،  از جامعه کامال 
سنتی و قبیله ای عربســتان، به مدرنیســم، آن هم از نوع 
تازه ترین مراحل آن، روی آورد را نشانه بی تدبیری و ابلهی 

وی قلمداد کرده اند. 
در این بیــن، سیاســت خارجی ولیعهد ســعودی به 
ویژه در قبال رژیم صهیونیســتی نیــز از جمله موضوعات 
حساسیت برانگیزی اســت که بدبینی ها به طرح های وی 
را افزایش داده و موجب مخالفت های بیشتر با  اصالحات 
ســوال برانگیز  او شــده اســت؛ چرا کــه بن ســلمان با به 
رسمیت شناختن این رژیم، نه تنها تمامی آنچه که عربستان 
ســعودی طی این ســال ها در خصوص طرفداری اش از 
آرمان فلســطین ،  مدعی آن بود را زیر ســوال برده، بلکه 
اعتقادات و گرایش های مردم و نهادها و مراکز فرهنگی-
مذهبی عربستان را مورد بی احترامی شدید قرار داده و بدین 
ترتیب از شرایط مساعد برای پذیرش طرح های اصالحات 

در بین مردم فاصله گرفته است.
      حال جالب آن است که »بن ســلمان« بنا به گفته 
خود در صدد اســت تا تحوالت و اصالحات ادعایی اش را 

نه در یک یا دو موضوع خاص، بلکه در همه زمینه ها، اعم 
از فرهنگی، اقتصادی، سیاســی، اجتماعی و .... تحقق 
بخشد و در رسیدن به مراحل عالی توسعه، ره صد ساله را، 
یک شبه بپیماید. البته جالب تر نیز آن است که وی مدعی 
است که تحوالت و اصالحاتش در داخل عربستان محدود 
نخواهد مانــد، بلکه تمامــی منطقه و جهان عــرب بر اثر 
طرح ها و سیاست های توسعه ای او در مسیر پیشرفت قرار 
گرفته و براساس ترتیبات نوین دنیای مدرن، مدرنیسم را به 

شکل همه جانبه آن تجربه خواهد کرد.   
    اما همــگان می دانند که خاســتگاه چنین طرح ها 
و ادعاهای مضحکی کجاســت و از کــدام جایگاه و کدام 
مسا ئل سرچشــمه می گیرد و اشــتیاق  بن ســلمان برای 
نشستن بر روی تخت پادشاهی ثروتمندترین کشور عربی 
و القائات مشــاوران غربــی وی در این عرصــه، چه نقش 
تأثیرگذاری در پیدایــش این نوع دیدگاه هــا و تالش ها و 
تحرکات مرتبط با آن داشته است.    به هرترتیب آنچه مسلم 
است، تحرکات و فعالیت های کنونی برای تحقق و اجرای 
این نوع اصالحــات، نه تنها هیــچ ارتباطی بــا منافع ملی 
مردم عربســتان و منافع جهان عرب نــدارد، بلکه از جمله 
مقوله هایی است که بر اساس اقتضائات مربوط به تداوم و 
تثبیت رژیم پادشاهی و مبتنی بر استمرار و گسترش دامنه 
بهره برداری های اســتعمار غرب از این کشــور نفت خیز، 
در دســتور کار قرار گرفته و  ماهیت ضدمردمی و ضد ملی 
دیکتاتوری آل سعود  و سرسپردگی های خفت بار این رژیم، 

سمت و سوی آن را مشخص می کند.
  با ایــن اوصاف، بســیار طبیعی اســت کــه جامعه 
عربســتان و نهادهای اجتماعی و فرهنگی این کشــور در 
رویارویی با اصالحات بن سلمان و سیاست های توسعه ای 
وی، از خود مقاومت نشان دهند و انواع شیوه های نافرمانی 
مدنی را برای ســر باز زدن از فرامین و دســتورالعمل های 
حکومتی که مربــوط به برنامه این نوع اصالحات اســت، 

به کار گیرند. 
    همان طور که اشــاره شــد، علت اول این مقاومت 
و نافرمانی، شــتاب زدگی و فوریتی است که بن سلمان در 

تحقق اصالحات و سیاســت های توســعه ای اش اعمال 
کرده و بدون زمینه سازی های ضروری و ایجاد آمادگی های 
ذهنی، می کوشد تا به هر صورت که شده، برنامه های خود 
را که جامعه عربســتان و نهادهای فرهنگــی، اجتماعی و 
اقتصادی این کشور هیچ گونه قرابتی با آن ندارند، عملی 
 کند و این به معنای شــناکردن برخالف مسیر رودخانه ای 
اســت که متضاد با اصالحات مــورد نظر بن ســلمان، در 

حرکت است.
از موضوع عدم آمادگی های اجتماعی برای پذیرش 
این اصالحات شتاب زده و بلندپروازانه که بگذریم، موضوع 
تضادهای عقیدتی بــا مبانی ایدئولوژیک سیاســت های 
توسعه ای بن ســلمان که در واقع نســخه پیچیده شده ای 
در کشــورهای غیراســالمی و به عبارت دیگــر برگرفته از 
آموزه های غربی اســت، بخشــی دیگــر از موانع  بر ســر 
راه وی به شــمار می آیــد؛ آن هــم درحالی کــه وی بدون 
مالحظه محافل و نهادهای مذهبی عربستان که از جمله 
محافظه  کارترین و جزم گراترین نهادهای مذهبی در جهان 
اسالم محسوب می شــوند  و بدون رعایت عرف معمول، 
دیدگاه های آن ها را به ســخره گرفته و آموزه های وارداتی 
و دست ســاخته اجنبی را جایگزین مناسبی برای مجموعه 
اعتقادات و نظریات آنها معرفی می کند. اصالحاتی که از 
این لحاظ، از حوزه های اجتماعی و فرهنگی فراتر می رود 
و عرصه هــای فکری و اعتقــادی را که امری شــخصی و 
تعیین کننده هویت جامعه عربســتان و نهادهای مربوط به 
آن است، در بر می گیرد و این در اصطالح به منزله »کوبیدن 
مشت بر سندان« است. حال جالب است که بن سلمان و 
تیم تحت سرپرســتی وی در رویارویی با این گونه  مسا ئل 
مهم و سرنوشت ســاز، هیچ ابایی از خود نشــان نمی دهند 
و ابلهانــه و ســاده لوحانه،  در برابر این نــوع موانع مهم به 
سادگی عبور می کنند. بن سلمان در سفر دوهفته ای اش به  
آمریکا طی مصاحبه ای که از شبکه های تلویزیونی پخش 
شد به طور شگفت انگیزی، رواج وهابیت  را در عربستان به 
کلی تکذیب کرد و آنچه را که طی ده ها سال اخیر، به طور 
بسیار پررنگ در عرصه های مذهبی، اجتماعی فرهنگی و 
همچنین سیاسی و اقتصادی این کشور، تعیین کننده ترین 
عامل به شمار می رفت، به کلی نادیده گرفت. روشن است 
اتخاذ چنیــن رویکرد و چنین شــیوه ای از جانــب وی چه 
واکنش های گسترده و عمیقی می تواند در پی داشته باشد 
و چگونه خواهد توانســت مجموعه تحــرکات او را خنثی 

وابطال کند .    
    و اما مانع ســوم در برابر اصالحات و سیاســت های 
توســعه ای بن سلمان، شــرایط وانفسایی اســت که رژیم 
آل ســعود در حال حاضــر از لحاظ سیاســی، اقتصادی و 
نظامی تجربه می کند و از این نظــر توانمندی های خود را 
برای اجرا و به ثمر نشاندن هرگونه اصالحات و به ویژه فائق 
آمدن بر موانع موجــود آن را در این صحنه از دســت داده 
اســت. در این  خصوص باید به ناکامی ها و شکســت های 
ریاض در کسب رضایت افکار عمومی داخلی اشاره کرد که 
بحران اقتصادی ناشی از کاهش بهای نفت  یا خریدهای 
هنگفت تسلیحاتی از یک سو و شکســت های نظامی در 
جنگ بی ثمر علیه  مردم یمن از سوی دیگر و همچنین به 
سرانجام نرسیدن سیاســت های جنگ افروزانه در عراق و 
سوریه، زمینه ساز افزایش بی سابقه این نارضایتی ها بوده و 
بستر و ترتیبات الزم برای هر نوع پذیرشی را در برابر فرامین 
و دستورالعمل های حکومتی از میان برده است. بنابراین 
روشن است که در چنین شرایطی، سخن گفتن از اصالحات 
آن هم از نوع وارداتی و غیر آشنای آن، چیزی جز مخالفت 
و مقاومت در پی نخواهد داشــت، مگر در میان قشرهای 
اندکی که در این عرصه، به منافع زودگذر خود می اندیشند 
 و در اثــر این اصالحــات، بهره هــای مســتقیمی نصیب

 آنان می شود.  
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معامله دولت با وهابیت
رابطه  وهابیت با اصالحات چیست؟

اصالحات شتابان در عربستان ســعودی به رهبری 
محمد بن سلمان همچنان در کانون توجهات منطقه ای و 
جهانی قرار دارد. اصالحاتی که عمدتا در عرصه اجتماعی 
و اقتصادی است و بنا دارد تا نســخه جدیدی از عربستان 
را که همراستا با ظرفیت های جدید این کشور و همچنین 
تغییرات در عرصه های داخلی، منطقه ای و جهانی است، 
نمود و بــروز دهد. در ایــن میان یک ســوال مهم و جدی 
خودنمایی می کند و آن تفاسیر سختگیرانه نهاد وهابیت در 
عرصه اجتماعی اســت. با وجود قدرت این نهاد که پلیس 
شرعی، مساجد، موسسات و نهادهای گوناگون را در اختیار 
دارد، اما تاکنون واکنشــی از علمای وهابی در مخالفت و 
مذمت اصالحات ولیعهد جوان ســعودی مشــاهده نشده 
است. آیا شــاهد کاهش قدرت این نهاد در بستر افزایش 
قدرت دولت سعودی هستیم؟ یا بین دولت و نهاد وهابیت 
شــاهد یک توافق پشــت پرده در خصوص مســاله مهم 
اصالحات به عنوان بخش تفکیک ناپذیر از حیات سیاسی 

پادشاهی هستیم؟

 از دولت وهابی تا وهابیت دولتی
از دیــدگاه تاریخی، آل ســعود با آل شــیخ، نوادگان 
محمد بن عبدالوهــاب پیوندهای محکمــی برقرار کرده 
اســت. این معادله از همان آغاز که به نام پیوند »دولت و 
دعوت« شناخته شــد، با تقســیم قدرت و همچنین پیوند 
خونی تحکیــم گردید و در طــول دوران حکومت خاندان 
سعودی، مناصب مذهبی عمدتًا در اختیار نوادگان محمد 
بن عبدالوهاب قرار گرفــت. از این  رو آل ســعود در زمان 
پیروزی و بعدها هنگام تثبیت حاکمیت خود بر عربســتان 
پایگاه مهمی در میان علمای وهابی داشت. از همان ابتدا و 
به خصوص پس از تاسیس اسمی سومین دولت سعودی در 
سال 1914 این ارتباط به شکل همزیستی نامتقارن بوده که 
در چند دهه اخیر و با تاسیس وهابیت رسمی یا دولتی، عمال 
بخش عمده ای از قدرت علما و شیوخ وهابی به حاکمیت 

سیاسی انتقال پیدا کرده است. 

در واقع این شیوه ارتباطی به شــکلی دنبال شده که 
تبعیت رهبران مذهبی از شــاهزادگان در چند ســال اخیر 
به وضوح مشــخص گشــته اســت. بنابراین باید گفت که 
قدرت نهاد وهابیت در مقایسه با نهاد سیاست در عربستان 
از تاثیرگذاری کمتری برخوردار بوده که در دهه های اخیر 
با تعیین وظایفی که از سوی حکومت برای علمای وهابی 
مشخص شــده، عمال این نهاد به بخشــی از بوروکراسی 
دولتی تبدیل شــده و تنها در برخی مــوارد تخصصی دینی 
و مذهبی از استقالل نســبی برخوردار است. در واقع نگاه 
شاهزادگان ســعودی به عنصر مذهب در این کشور عمال 
متاثر از رویه های عملگرایانه-ابزاری آنها بوده و اگر زمانی 
ضرورت الزم برای به چالش کشیدن قدرت علما نیاز شود، 
شاهزادگان آل سعود با گرایشــات عمدتا لیبرال در جهت 
آن گام بر خواهند داشت.  نگاه حاکم بر بن سلمان و حلقه 
نزدیک به او که طیف وسیعی از شــاهزادگان دربار را در بر 
می گیرد، نیز به این مساله مهم و کلیدی بر می گردد که باید 
دولت سعودی را بیش از پیش از تنگناها و محدودیت های 
سنتی و قبیله ای خارج کرد. این تفکر که به دنبال تحکیم 
روابط با ایاالت متحده است، به زعم ناظران غربی می تواند 
وضعیت را برای نهاد وهابیت و علمای سلفی سخت کند. 
در واقع به میزانی که بن سلمان به سمت عناصر بیرونی از 
جمله نزدیکی به واشــنگتن حرکت کــرده، آ ن هم به دلیل 
برخورداری از حمایت های آمریکا در موضوع پادشــاهی و 
در نظر گرفتن این واقعیت که غربی ها همواره به نوگرایی 
در سلسله مراتب قدرت در عربستان و دولت های شورای 
همکاری خلیج فارس چراغ سبز نشــان داده اند، می تواند 
در واگرایی نخبگان جدید ســعودی با علمای وهابی نقش 

تعیین کننده ای داشته باشد.

 وهابیت در فرآیند اصالحات بن سلمان
متغیر بســیار مهمی که بر چگونگی و کیفیت روابط 
محمد بن سلمان با علمای مذهبی در عربستان تاثیرگذار 
خواهد بود، طرح تحول اقتصادی یا چشــم انداز 2030 او 
برای عربستان سعودی اســت. اگرچه این طرح در وهله 
اول بیشــتر اقتصادی می نمایاند و به دنبــال یک اقتصاد 
مبتنی بر زیرساخت های غیر نفتی است، اما مفاد برآمده از 
این طرح و همچنین ماهیت آن نشان می دهد که این طرح 
پتانسیل ایجاد تغییرات اجتماعی را در خود دارد و می تواند 

بر نحوه مواجهه با موضوعاتی که در عربستان در تار و پود 
ســنت ها و عرف های تاریخی مانده اند، تاثیرگذار باشــد ، 
بخصوص که نوسازی یا پروژه مدرنیزاسیون همواره موجد 
آثار سیاسی و اجتماعی بر کشــورها بوده است. اگرچه در 
این طرح بر دســتیابی به بودجه جدا از نفت در سال 2030 
میالدی، هدفمندی یارانه هــا و بهبود وضعیت اقتصادی 
تاکید شده اســت، اما دقت در مفاد این طرح همچون  باز 
شدن درهای عربستان سعودی برای سرمایه گذاری های 
خارجی در زمینه های مختلف به ویژه گردشگری، افزایش 
سهم بخش خصوصی، رقابتی شدن، شفافیت اطالعات و 
دسترسی به اطالعات آزاد، افزایش 60 درصدی میانگین 
درآمد هر خانواده سعودی، ایجاد 6 میلیون فرصت شغلی، 
ارتقای جایگاه زنان و مواردی از این قبیل نشان می دهد که 
نمی توان این چشم انداز 2030 را صرفا یک طرح اقتصادی 
دانســت.در واقع تاکید بن سلمان بر مســائل فرهنگی و 
اجتماعی همچون افزایش امکانات رفاهی، حضور زنان، 
کلوب های فرهنگی برای جوانان، هرچند به شکل ظاهری، 
تاکیدی است بر گرایشات نوگرایانه در جامعه عربستان که 
محصول نوسازی و ورود عناصر مدرنیته به این کشور است 
که موجب ایجاد شــکاف های دو قطبی بین جامعه بســته 
سنتی و گرایشــات نوگرایانه می شــود  اما حضور همچنان 
قدرتمنــد علمای وهابــی در عرصه اجتماعــی و فرهنگی 
عربستان یکی از مشکالت محمد بن ســلمان و تیم او در 

عملیاتی ساختن طرح تحول در پادشاهی دارد.

  چشم  انداز
موفقیت یا شکست طرح چشم انداز 2030 در نوع خود 
می تواند بر نحوه مواجهه بن سلمان و حلقه نزدیک به او در 
برخورد با خاندان آل ســعود، علمای وهابی و آمریکایی ها 
هم تاثیرگذار باشــد. بدین معنی که اصالحات اقتصادی 
موفق که بتواند جایگاه او را در میان شــاهزادگان سعودی 
ارتقــا دهد، منجــر به بهبــود وضعیت اجتماعی و کســب 
محبوبیت برای او گردد و حمایت های آمریکا را در این روند 
به خود اختصاص دهد، در واقع بر ســطح و کیفیت روابط 
با نهــاد مذهب در عربســتان هم تاثیرات زیــادی بر جای 
خواهد گذاشــت. موفقیت شــاهزاده محمد می تواند در 
بستر گشــایش های جامعه روند تضعیف علمای مذهبی و 
جایگاه آنها را به دنبال داشته باشد و اگر او نخواهد رابطه با 
آنها را به خطر بیندازد، می تواند به ایجاد حلقه های جدید از 
علمای وابسته و مطیع و دولتی در سلسله مراتب نهاد مذهب 
منجر شــود کــه در ازای بهره مندی از مزایــای اقتصادی 
طرح تحول او، وفاداری خود را به بن ســلمان نشان داده 
 و در مواقع ضروری، تصمیمات او را با فتاوی خود مشروع 

جلوه دهند.  

کامران کرمی

پژوهشگر مهمان مرکز مطالعات 
خاورمیانه
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حسین آرمند

 کارشناس مسائل خاورمیانه

مدرنیسم اقتدارگرا 
در مقابل اقتدارگرایی سنتی

موانع پیش روی اصالحات در جوامع سنتی

اصالحات محمد بن ســلمان، ولیعهــد جویای نام 
ســعودی روز به روز ابعاد گســترده تری یافتــه و مرزهای 
متعارف سیاست، فرهنگ و اقتصاد جامعه عربستان را در 
حال درنوردیدن اســت و خط پایانی برای آن نمی توان به 
طور قطع متصور بود.اصالح طلب جوان عربستان آن گونه 
که حامیان اقدامات وی معتقد هســتند  یا پراگماتیســمی 
عوام فریب کــه در راه نیــل به قــدرت از هر ابــزاری بهره 
می گیــرد، در هر صــورت ایده هــا، اهداف، سیاســت ها 
و اقدامات بن ســلمان بنیادهای ســنتی برســازنده جامعه 
عربســتان را به هما وردی طلبیده اســت و چشم اندازی از 

دگرگونی ساختاری آن را به دست می دهد. 
اگرچــه اصالحــات محمد بن ســلمان از یــک ُبعد 
فرصت های اجتماعــی را از طریق رفــع محدودیت های 
گسترده برای زنان و جوانان این کشــور فراهم کرده، اما 
حرکت در مســیر برخی اقدامات رادیکال همچون افتتاح 
مراکز اجرای کنسرت های رقص و تئاتر، مراکز ورق بازی، 
نادیده گرفتن قوانین شــرعی  یا تالش برای عادی سازی 
روابــط با اســرائیل این پرســش را مطرح کرده اســت که 
آینده این اصالحات آیا به نتایج مورد نظر شاهزاده خواهد 
 انجامید  یــا باید در انتظــار حوادث و تحــوالت پیش بینی

 نشده ای باشیم؟
برای پاسخ گویی به این پرسش نخست باید اهداف 
اصلی محمد بن سلمان را از دســت زدن به این اصالحات 
بازشناخت که بخش عمده ای از آن به تحوالت بهار عربی 
و سقوط حکومت های دیکتاتوری منطقه همچون مصر، 
لیبی و تونس باز می گردد کــه در نتیجه ظهور جنبش های 
مردمــی دموکراســی طلب و عدالت خــواه روی داد. 
انقالب های عربی زنگ خطر را برای ســعودی ها به صدا 
درآورد که شیوه حکومت داری آنها از دید میزان آزادی های 
سیاسی و اجتماعی به مراتب از کشــورهای درگیر بحران 
بسته تر بود. شرایط بالقوه خطرناک برای دور نگه داشتن 
جامعه عربستان از التهابات منطقه عربی، با قدرت گیری 
روزافزون ایدئولوژی رقیب ســعودی ها به صورت برآمدن 
حکومت هــا و گروه های سیاســی منبعــث از ایدئولوژی 
اخوانی، که خوانشــی نرم تر و همگرایانه تــری با مظاهر 
جهان مدرن از خود بروز می داد، ســخت تر نیز شد. اما در 
این بین شاید شرایط نسبتا  مناسب تر اقتصادی این کشور 
در اثــر ورود دالرهای هنگفت نفتی که دســت حکومت را 
برای پاسخ گویی به موقع به نیازمندی های اقتصادی مردم 
باز می گذاشت از مهم ترین عوامل درگیر نشدن عربستان 
در بی ثباتی بود. با نظر به این تفاسیر کاهش قیمت نفت و 
به تبع آن درآمدهای نفتی عربستان طی سال های بعد که 
حکومت ســعودی را ناچار به اتخاذ سیاست های ریاضتی 
و کاهش هزینه های عمومی دولت می کرد، زنگ خطر را 

برای سعودی ها به صدا درآورد. 
مع الوصــف می تــوان گفــت یکــی از مهم تریــن 
اهداف سیاست های نســل جدید هیات حاکمه سعودی 
به رهبری محمد بن ســلمان، همان گونه که در سند نقشه 

راه 2030 اعالم شــده اســت، قطع وابســتگی اقتصادی 
حکومت عربســتان به درآمدهای نفتی به طرق مختلف از 
جمله حرکت به ســمت واردات تکنولوژی های پیشرفته و 
رونق دادن به کســب و کارهای جدید به ویژه در حوزه های 
مدرنی چــون آی تی )به طــور مثال پروژه مگاشــهر نئوم( 
است. برای این منظور محمد بن ســلمان به این واقعیت 
واقف اســت که پیش  زمینه دگرگونی در ساختار اقتصادی 
عربستان اجرای اصالحاتی در عرصه اجتماعی- فرهنگی 
برای تسهیل شرایط ورود سرمایه و تکنولوژی های خارجی 
و همچنین راه یافتن زنان به عنوان بخش عمده راکد نیروی 

کار در این کشور به بازار تولید و خدمات است. 
اگرچه این اقدامات و سیاست های اصالحی در وادی 
امر به نظر می رسد که به صورت مناسبی قادر باشد تا به رفع 
نگرانی های خاندان حاکم عربســتان یاری رساند اما نباید 
این واقعیت را نادیده گرفت کــه دگرگونی های اقتصادی 
و فرهنگی از یک بعد در جوامع ســنتی معموال  واکنش ها و 
نارضایتی های بخش های محافظه کار را با درجات مختلف 

می رود در آینده علیــه اقدامات سنت شــکنانه محمد بن 
ســلمان به  پاخیزند. این امر باعث شده اســت تا ولیعهد 
سعودی ها، برای ناچیز نشان دادن مخالفت بخش سنتی 
جامعه، اعــالم کند که گرایش حکومت عربســتان برای 
حمایت از ایدئولوژی وهابیت به تحوالت داخلی )تصرف 
مســجدالحرام( و منطقه ای )پیروزی انقالب اســالمی 
در ایــران( در اواخر دهــه 70 و اویل دهــه 80 میالدی 
باز می گردد. اما واقعیت آن است که قدرت ایجاد و تسلط 
وهابیت بر جامعه عربســتان ســعودی به ســال ها پیش 
 می رسد، یعنی زمانی که محمد بن سعود بنیانگذار سلسله 
آل ســعود، که نیازمند متحد کردن و کنترل قبایل مختلف 
عربستان بود، پیمان نامه تقسیم قدرت در عربستان را با 
محقق اســالمی، محمد بن عبدالوهاب به امضا  رساند. 
ملک فیصــل )عمــوی شــاهزاده محمد بن ســلمان( از 
ســال 1964 تا 1974 که ترور شــد بر عربستان سعودی 
حکمرانی کرد؛ او صادرات افراط گرایی دینی را به عنوان 
یک ستون دیپلماسی و قدرت نرم عربستان برای دفاع از 
منافع استراتژیک و اقتصادی این پادشاهی به کار گرفته 
بود. دانشگاه اسالمی مدینه در دهه 1960 تأسیس شد که 
یک پایگاه اصلی یادگیری و ترویج تفکرات افراط گرایانه 
دینی در جهان اســالم بود، از جمله ایــن مفهوم بنیادین 
که قوانین اســالمی بر اطاعت بی قید و شــرط از پادشاه 
سعودی تاکید می کند. هدف اولیه در ابتدا مقابله با ترویج 
نفوذ ناسیونالیسم عربی در عربستان بود اما این سیاست 
)حمایــت از وهابیــت( در اثر تحوالت پــس از 1979 در 

منطقه تشدید نیز شد.
در بعدی دیگــر اما بروز توســعه نامــوزون و تالش  
نیروهای نوظهور مدرن برای شکســتن ســاختار متصلب 
سیاســی به صــورت انقــالب در اثر تــداوم رونــد اجرای 
اصالحات و پیشرفت در بخش های اقتصادی و فرهنگی- 
اجتماعی، به عنوان یکی دیگر از نتایج محتمل اقدامات 
محمد بن سلمان قابل طرح است. هانتینگتون معتقد بود 
که پدیده انقالب ویژگی جوامع جدید و ناشی از روند نوسازی 
پرشــتاب اجتماعی اقتصــادی و عدم توســعه نهادهای 
سیاسی جهت جذب و مشــارکت نیروهای نوظهور است. 
وی می گوید: »انقــالب یک جنبه از نوســازی به شــمار 
می آید. انقالب پدیده ای نیســت که در هر جامعه بســیار 
نوین نیز پیش  آید. انقالب بیشــتر در جوامعی رخ می دهد 
که نوعی تحــول اجتماعــی و اقتصــادی را تجربه کرده 
باشــند و فراگردهای نوســازی و تحــول سیاســی آنها از 
فراگردهــای دگرگونی اجتماعی و اقتصادی شــان واپس 
مانده باشــد. جوهر سیاســی انقالب گســترش شــتابان 
آگاهی سیاســی و تحرک ســریع گروه های تازه ورودیافته 
به صحنه  سیاست اســت چنان که برای نهادهای سیاسی 
 موجود جــذب این گروه هــا بــه درون نظــام امکان پذیر 

نباشد.«
همچنین الکسی دوتوکویل، جامعه شناس فرانسوی 
قرن نوزدهــم نیز معتقد بــود تالش هــای اصالحی رژیم 
لوئی شــانزدهم در فرانســه به ســرعت به انقالب فرانسه 
و به اعــدام خــود وی در ســال 1793 منجر شــد. نمونه 
دیگری از بی ثباتی های پس از دســت زدن حکومت های 
اقتدارگرا به اصالحــات اجتماعی را می توان در شــوروی 
دهه 1980 به رهبری گورباچف مشــاهده کرد. شــوروی 
در پایان سال 1991 ســقوط کرد و گورباچف از قدرت کنار 
رفت. در همین راســتا می تــوان به وضوح مشــاهده کرد 
که اصالحات بن ســلمان الزامات توجه همسان به مقوله 
توسعه سیاســی را ندارد. بنابراین باید منتظر ماند و دید که 
آیا پرونده پروژه های شــاهزاده بلندپرواز سعودی با شورش 
بخش های محافظه کار نیمه کاره بسته خواهد شد  یا با تداوم 
روند اصالحات نیروهای نوظهور و تحول طلب پدرخوانده 

اقتدارگرای خود را به چالش خواهند کشید؟ 

به دنبال دارند و از بعدی دیگر عدم توازن میان توســعه در 
بخش های اقتصادی و اجتماعی با عدم توسعه سیاسی در 
نتیجه مقاومت نظام حاکم همزمان با رشد طبقه متوسط، 
موجبات تضعیف مشــروعیت سیاســی نظام حاکم و بروز 

نارضایتی اجتماعی را به همراه خواهد داشت.
در بعد زمینه های بروز بی ثباتی  ناشــی از نارضایتی 
بخش محافظــه کار جامعه ایــن واقعیت وجــود دارد که 
چندیــن دهــه حمایــت تمام عیــار حکومت ســعودی از 
ایدئولــوژی واپس گرای وهابیت و اتحاد اســتراتژیک با 
خاندان آل شیخ برای ترویج نفوذ و سلطه خاندان سعودی 
در عرصه داخلی، منطقه ای و بین المللی )جهان اسالم( 
جامعه عربستان را مملو از دلباختگان و پیروان این تفکر 
کرده اســت. ولیعهد ســعودی برای کمرنگ نشان دادن 
مخالفت  محافظــه کاران و حمایت اکثریت آنها با رویکرد 
جدید حکومت به مســائل مختلف داخلــی و بین المللی، 
علمــای برجســته داخلی را واداشــت تــا بــه حمایت از 
اصالحات او بپردازند اما باید گفت درختی که سعودی ها 
سال ها برای استفاده از میوه هایش آن را پرورش داده اند، 
اکنون ریشه های عمیقی در این جامعه دوانده که انتظار 
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بینالملل

قطر در دوراهی
تالش آمریکا برای تقویت محور عربی علیه ایران
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نگاهــی تاریخی بــه روابط دوحه و ریــاض حکایت 
از آن دارد کــه همواره اختالفات دیرینــه و تاریخی میان 
عربستان و قطر در منطقه حکمفرما بوده است. این مساله 
به نگاه عربستان به کشــورهای حوزه حاشیه خلیج فارس 
مربوط می شــود؛ عربســتان ســعودی طی این ســال ها 
در قامت یــک پدرخوانده بــرای کشــورهای دیگر عمل 
کرده و تالش داشــته که کشــورهای کوچک و ریز حوزه 
خلیج فارس را وادار به پیروی از سیاســت های منطقه ای 
خود کند. همین نگاه موجب تنش هایی در روابط عربستان 
با دیگر کشــورها شــده که تجلی این اختالفات را بیشتر 
در روابط ریاض-دوحه شــاهد بوده ایم. قطر از دهه های 
قبل نیــز همواره تــالش کرده یــک سیاســت متفاوت و 
مســتقل را در موضوعات امنیتی و منطقه ای پیش بگیرد 
که با سیاســت های عربســتان هماهنگی نداشته است. 
اوج ایــن اختالفات را می تــوان در حمایــت قطری ها از 
اخوان المسلمین در منطقه به ویژه در مصر مشاهده کرد، 
در صورتی که عربســتان همواره حامــی  گروه های تندرو 
سلفی و وهابی بوده است. بعد از اولتیماتوم های عربستان 
به قطر مبنی بر عــدم حمایت از گروه های تروریســتی به 
زعم این کشــور و درخواســت برای محدود کردن و قطع 
روابط تجاری و سیاســی با ایران و عدم توجه قطر به این 
درخواست ها، شاهد اعمال تحریم های گسترده از سوی 
ریاض علیه دوحه بودیم. تصور عربستان در ابتدای بحران 
بر این امر بود که قطری ها به دلیل نداشتن ظرفیت های 
اســتراتژیک در یک فرصــت کوتاه، مجبور بــه پیروی از 
سیاســت های دیکته شــده عربســتان خواهند شــد ولی 
ارتباط قطر با ترکیه و برقراری مناســبات مجدد با ایران در 
حوزه تجاری، شــرایط را تا حدودی به نفع قطر تغییر داد. 
به طوری که بعد از گذشت یک سال از این بحران پرتنش 
در منطقه، قطری ها هنوز به پذیرش خواسته ها و مطالبات 

عربستان در منطقه تن نداده اند. 
در این میــان در ابتــدای بحران دو کشــور، دونالد  
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا تالش داشت که با جانبداری 
همه جانبه از عربستان و حتی تروریستی خواندن برخی از 
اقدامات قطــر، دوحه را مجبور به پذیرش سیاســت های 
منطقه ای ریاض و همگامی  بیشــتر با اسرائیل در منطقه 

کند. 
ولی از آنجا که شخص  ترامپ آشنا به ادبیات روابط 
بین الملل نیست و یک نگاه کاسبکارانه نسبت به معادالت 
منطقه ای دارد، بعد از اتخاذ یک سیاســت تند، مجبور به 
کوتاه آمدن و کاستن از این فشــارها شد. به طوری که در 
ســفرهای وزیر امور خارجه آمریکا به دوحه و بعد از ســفر 
رسمی پادشاه قطر به آمریکا، شــاهد گرمی  بیشتر روابط 
آمریکا و قطر بودیم که منجر به عقد قراردادهای نظامی و 

تجاری چندمیلیاردی با این شیخ نشین شد.
 نکتــه دیگر بحث اهمیــت اســتراتژیک قطر برای 
واشــنگتن اســت؛ درواقع وجود پایگاه نظامــی و حضور 
بخشی از ناوگان جنگی آمریکا در این منطقه موجب شده 
است که واشــنگتن نتواند به همین ســادگی از موقعیت 
استراتژیک این کشور چشم پوشی کند. همچنین باتوجه 
به سیاست تقابل گرایانه آمریکایی ها با ایران و تکرار واژه 
ایران هراســی در منطقه،  ترامپ و تیم امنیتی وی تالش 
کردند با کاستن از تنش های موجود میان هم پیمانان خود 
یعنی عربستان و قطر، شــرایط را برای ایجاد یک ائتالف 
فراگیر منطقه ای علیه ایران فراهم سازند. به همین دلیل 
نیز طی هفته های اخیــر  ترامپ در گفت وگویــی تلفنی با 

ملک سلمان، از عربستان خواست به دشمنی با قطر برای 
تشــکیل جبهه متحد اعراب علیه ایران، پایــان دهد و از 
دیگر سو نیز طبق گزارش کاخ ســفید،  ترامپ با امیر قطر 
نیز درباره نفوذ ایران و روسیه گفت وگو کرد. به نظر می رسد 
به رغم عدم حل بحران میان دوحه و ریاض، تالش های 
واشنگتن برای ایجاد همنوایی میان دو کشور عضو شورای 
همکاری خلیج  فارس نتایجی را نیز در پی داشته است که 
می توان این اشتراک مواضع را در بحث حمله موشکی به 
سوریه مشاهده کرد. به طوری که گرچه عربستان سعودی 
با تقبل هزینه های جنگی و رشوه های کالن شرایط را برای 
حمله به برخی از پایگاه های ارتش سوریه فراهم ساخت، 
قطر نیز در این آوردگاه جنگی به نوعی از این تجاوز حمایت 
کرد. بنابراین آمریکایی ها تالش دارند که بار دیگر ائتالف 
خودســاخته قبلی را علیه ایــران برای کاهــش نفوذ آن و 

کنترل محور مقاومت احیا کنند. 
زمزمه هایی مبنی بر پادرمیانی مجدد کویت و عمان 
برای حل اختالفات میان دو کشــور نیز شــنیده می شود. 
البته در خصوص آینده مناسبات دو کشور به نظر می رسد 
که عربســتان تمام امتیازات را می خواهد و حاضر نیست 
از 13 بند مشــروط تحریمی  خــود علیه قطــر در قطعنامه 
شــورای همکاری خلیج فارس برای برقراری روابط با قطر 

کوتاه بیاید. 
بحث اصلی که مدنظر عربســتان ســعودی اســت 
اینکه قطر باید برای پیوســتن مجدد به شورای همکاری 
خلیج فــارس، سیاســت های ضدایرانــی خــود را علنــی 
کند. از دیگر ســو، مصر و امارات نیــز به عنوان متحدان 
عربســتان، خواهان عدم حمایت جدی قطر از گروه های 
اخوان المسلمین و مخالفان خود هســتند. موردی که به 
نظر می رســد فعال قطر در مورد آن مالحظات خاص خود 
را دارد و با همراهی و همکاری ترکیه حاضر به رها ساختن 
حمایت قطعی خود از اخوان المســلمین نشــده اســت. 
بنابراین به نظر می رســد به رغم تمام تالش های آمریکا و 
پادرمیانی کویت و عمان برای حل و فصل مســالمت آمیز 
بحران حادث شده شــاهد حل این موضوع در کوتاه مدت 
نخواهیم بود. گرچه سیگنال های مثبتی از سوی قطری ها 
در دوری از ایران و محور مقاومت بیش از گذشــته دیده و 
شنیده می شود. به عنوان مثال در بحث سوریه و طی حمله 
اخیر، قطری ها در حمایت از این تجاوز مواضع واحدی با 
ریاض و واشنگتن اتخاذ کردند. درواقع آنها در بحث سوریه 
مواضع مشترکی با کشــورهای غربی و عربســتان اتخاذ 

کردند و حتی موضع بی طرفی نیز اعالم نکردند.
دررابطه بــا نــگاه آمریکا بــه دوحه و ریــاض و نوع 
مناســباتش با این کشــورها بحث فروش تسلیحات به دو 
کشور مطرح اســت. قطر و عربســتان از خریداران بزرگ 
تسلیحات نظامی آمریکا هســتند و پایگاه های نظامی در 

اختیار ایاالت متحده قرار داده اند.
باید به این نکته نیز اشاره کرد که برخی ثروتمندان و 
تاجران قطری، ســرمایه گذاری های بزرگی داخل آمریکا 
و کشــورهای غربی انجام داده اند. ایــن پول  های کالن 
شیخ نشــین قطر یــک ابزار قــدرت و چانه زنــی در اختیار 
آنهاست و آمریکا حاضر نیست در شــرایط دشوار مالی از 

این پول و سرمایه گذاری ها محروم بماند.
این عوامــل در کنار هم باعث شــده که واشــنگتن 
تالش کنــد برخالف سیاســت شــش تا یک ســال اخیر 
به روابط فراگیر با هر دو کشــور بیندیشــد و تالش کند از 
تنش های موجود کاسته شود. مهمترین هدف واشنگتن 
از این سیاست، عالوه بر روابط تجاری و اقتصادی با این 
کشورهای عربی، بحث ایران هراسی و تالش برای موازنه 
منفی و تهدید منافع ایران در منطقه و محور مقاومت است 
و به همین دلیل واشنگتن می خواهد از شکاف و شکست 

در میان متحدان خود جلوگیری کند.

داود احمدزاده
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معامله با واشنگتن
گفت وگوی مثلث با مسعود اسداللهی

تنش ها میان قطر و عربستان، دو عضو شورای 
همکاری خلیج فارس از یک ســال پیش شــدت 
گرفتــه و حتی منجر بــه تحریم دوحه از ســوی 
عربستان و برخی کشورهای نزدیک به آن شده 
اســت. ابتدا کمی راجع به پیشینه اختالفات دو 

کشور توضیح دهید . 
    اختالفات میان قطر و عربستان ریشه در بسیاری 
از مسائل دارد؛ فقط بحث مسائل روز و منطقه ای نیست، 
بلکه یک سری اختالفات تاریخی میان دو خاندانی که بر 
این دو کشور حاکم هســتند، وجود دارد. خاندان حاکم بر 
قطر، در بحث حاکمیت بر شــبه جزیره و اعتقاد به مذهب 
وهابیت خود را اقدم بر آل ســعود می دانند. شاید بسیاری 
از این موضوع اطالع نداشته باشــند که مذهب قطری ها 
نیز وهابی است و معتقد هستند که آنها اولی بر این هستند 
که رهبریت این نوع تفکر را برعهده داشته باشند. به همین 
دلیل طی تاریخ معاصر منطقه شــبه جزیره نوعی رقابت و 
مخالفت بین این دو گــروه یعنی خاندان حاکــم بر قطر و 
خاندان آل ســعود حاکم بر عربســتان وجود داشته است 
اما به دلیل شــرایط منطقه ای و به طور موقت، زمان هایی 
این اختالف بروز پیدا نمی کرد و به صورت علنی در صحنه 
بروز نداشــت. در ســال های اخیر و پــس از آنکه حمد بن 
خلیفه، امیر ســابق قطر با کودتا پدرش را برکنار و بر سر کار 
آمد، این اختالفات بعد جدیدی به خود گرفت. یعنی حمد 
بن خلیفه، امیر ســابق قطر که پدر امیر فعلی است ، برخی 
ادعاهای اصالح طلبی و مدرنیزم را برخالف استانداردهای 
شبه جزیره عربســتان داشــت که نه فقط با عربستان بلکه 

تقریبا با تمامی  کشورهای عربی دچار مشکل شد. 
راه اندازی شبکه الجزیره تاثیر بسیاری در شدت 
گرفتن اختالفات میان کشورهای عربی داشت. 

شــما اطالع رســانی الجزیره را چقدر در تشدید 
اختالفات تاثیرگذار می دانید؟ 

    هنگامی  که قطر در ســال 1375 یا 1996 شبکه 
الجزیره را راه انداخت و تحولی در صحنه رسانه ای جهان 
عرب ایجاد کرد، این اختالفات با تمام کشــورهای عربی 
از جملــه ریــاض اوج گرفت زیرا قبل از تاســیس شــبکه 
الجزیره فقط شبکه های دولتی در کشورهای عربی وجود 
داشتند و اطالع رســانی در انحصار دولت ها بود. به همین 
خاطر بسیاری از مسائل سانسور می شــد و چون رسانه ها 
در حاکمیت دولت بودند براســاس سیاست های دولت ها 
برنامه هایشان را تنظیم می کردند. شبکه الجزیره از زمانی 
که تاسیس شد اوال بســیار حرفه ای کار خود را شروع کرد، 
قوی ترین شخصیت های رسانه ای جهان عرب که خیلی 
از آنها در بی بی ســی عربــی کار می کردند را به اســتخدام 
گرفت، به تکنولوژی های جدید مجهز شد مرتب نیز خود را 
به روز می کرد و خط قرمزی نیز برای خود قائل نبود.  غیر از 
امیر و خاندان حاکم بر قطر که ولی نعمت این شبکه بودند 
باقی کشورهای عربی زیر تیغ انتقاد و نقد شبکه الجزیره قرار 
گرفتند. در سال های نخست افتتاح، این شبکه که رقیبی 
نداشت یکه تاز بود و توانست مخاطبان بسیاری را در جهان 
عرب جذب کند. مــردم عربی که از شــبکه های دولتی به 
ستوه آمده بودند باتوجه به وجود آنتن های ماهواره ای که 
به سرعت در جهان عرب گسترش پیدا کرد، شبکه الجزیره 
را تماشــا می کردند و از بسیاری مســائل مطلع می شدند، 
بنابراین از آن زمان اختالفات میان قطر و باقی کشورهای 

عربی از جمله عربستان شدت گرفت. 
تا مدتــی الجزیره کمتــر به عربســتان می پرداخت 
و بیشــتر به مصر، ســودان، کشــورهای شــمال آفریقا، 
کشورهای کوچک حوزه خلیج فارس و سوریه می پرداخت؛ 

در آن مقطع کار به جایی رســید که حسنی مبارک به شدت 
علیه الجزیــره موضع گرفــت و روابط قطر با بســیاری از 
کشورهای عربی دچار تنش شــد اما دوحه از مواضع خود 
کوتاه نیامد. معروف است که حسنی مبارک طی سفری که 
به قطر داشــت اعالم کرد که می خواهد از شبکه الجزیره 
بازدید کند. ایشان را به یک ســاختمان  5-4طبقه می برند 
و مبارک وقتی به آنجا می رود، تعجب می کند که این همه 
جنجال و تنش را یک تشکیالت خیلی مختصر در مقایسه 
با رادیو و تلویزیون مصر که یک تشکیالت عریض و طویل 
اســت، انجام می دهد. بعد هم حســنی مبــارک با تعجب 
 گفته بود کــه تمام فتنه هــا از یک قوطی کبریت نشــات

 می گیرد. 
جناب اســداللهی! یکی از اختــالف  دیدگاه های 
مســاله  بــه  عربســتان  و  قطــر  بیــن  مهــم 
اخوان المســلمین و نگاه طرفین بــه این جریان 
مربوط می شود. ریشــه تاریخی این اختالف از 

کجا ناشی می شود؟
    بعد از آنکــه جمــال عبدالناصــر در دوران خود 
اخوان المسلمین را سرکوب کرد، آنها مصر را ترک کرده و 
به عربستان مهاجرت کردند؛ این شخصیت های اخوانی 
وارد سیستم آموزشی عربســتان شدند و می توان گفت که 
سیســتم آموزش و پرورش را در تدوین کتاب ها و تدریس 

قبضه کردند.
ولی بعدها میان آل ســعود و اخوانی  هــا اختالفات 
زیــادی شــکل گرفــت زیــرا دیدگاه هــای اخوانی ها با 
دیدگاه های علمای وهابی تطابق زیادی نداشــت و با هم 
مشــکل پیدا کرده بودند، بنابراین به تدریــج روابط میان 
دو طرف به سمت دشمنی و خصومت بیشتر رفت و دولت 
عربســتان به شــدت علیه اخوانی ها موضع گرفت. اما در 
مقابل، قطر با روی باز اخوانی ها را از جمله شیخ قرضاوی 
که رهبر معنوی و فکری این جریان است پذیرفت و آنها از 
مصر مهاجرت کردند. وی تابعیت قطر را کســب کرد و از 
آن زمان به عنوان یک شخصیت بســیار مطرح در قطر از 
قرضاوی حمایت می شد. همچنین بهترین امکانات را در 
اختیار وی قرار دارند. زمانی هم که شبکه الجزیره افتتاح 
شد، دو خط فکری وارد این شبکه شد؛ نخست خط افراد 
الئیک جهان عرب و دیگری اخوانی هــا. هرچند معموال 
کنترل شبکه الجزیره در دست اخوانی ها بود و همین مساله 
باعث شد اختالفات میان عربســتان و قطر بیش از پیش 
شود. یعنی هم انتقاد قطر از کشورهای عربی و هم  ترویج 
دیدگاه های اخوانی و به خصوص مطرح شدن فردی مانند 
قرضاوی به عنوان یک شخصیت مهم در عالم اهل سنت 
که رقیبی برای علمای وهابی عربستان به شمار می رفت، 
اختالفات دوحه و دیگر کشورهای عربی را به شدت تشدید 
کرد. به ویژه بعد از سال 2011 که انقالب های مردمی  در 
کشورهای عربی به ثمر نشست، در بسیاری از کشورهای 
عربی ماننــد تونس، مصر، مغــرب و یمــن، اخوانی ها یا 
قدرت را به طــور کامل در اختیــار گرفتند یــا در حکومت 
شریک شدند. بعد از آنکه اوضاع سوریه به صورت بحرانی 
درآمد در آن کشور نیز اخوان المســلمین نقش فعالی ایفا 
می کرد. این مسائل باعث شد که عربستان احساس کند 
سیر حوادثی که از سال 2011 آغاز شده به ضرر این کشور 
پیش مــی رود. یعنــی هم پیمانانی مانند حســنی مبارک و 
زین العابدین بن علی سقوط کردند و به جای آنها اخوانی ها 

قدرت را در اختیار گرفتند و نه طرفداران عربستان. 
در دوران آخر وزارت ســعود الفیصل یعنی سال 
2011 شــاهد افت قــدرت عربســتان و تقویت 
جایگاه قطر در میان اعراب بودیم. دلیل این امر 

چیست؟
    بحران ســال 2011 بــا دوران پادشــاهی ملک 
عبدالله و ســال های آخر وزارت ســعود الفیصل بر وزارت 
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 خارجه عربســتان همراه شــده بود. از آنجایی که ســعود 
الفیصل بیمار بود و تحرک بسیار کمی داشت، این مساله 
باعث شد شیخ حمد، نخست وزیر و در عین حال وزیر خارجه 
قطر همه کاره تحوالت جهان عرب شــود، بنابراین قطر با 
پول و ثروتی که داشت بر اتحادیه عرب فشار وارد می آورد و 
حوادث را به سمتی که خودش می خواست هدایت می کرد، 

در حالی که عربستان تبدیل به یک تماشاچی شده بود. 
این موضوعات شکاف میان عربستان و قطر را بیش 
از پیش کرده بود تا اینکه در سال های  اخیر ترکیه نیز به قطر 
نزدیک شد. این در حالی اســت که رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهور ترکیه نیز گرایشات اخوانی دارد و این مساله 

نیز باعث شد عربستان بیشتر احساس خطر کند. 
نگاه فعلی عربســتان به کشــورهای کوچک تر 
عربی چقدر باعث انشقاق میان اعضای شورای 

همکاری شده است؟
    این موضوع بر همگان آشکار است که عربستان 
در شورای همکاری خلیج فارس به دیگر کشورها به عنوان 
هم پیمان نگاه نمی کند بلکه به آن کشورها که کشورهای 
کوچکی هستند به دیده حقارت می نگرد و آنها را پیرو خود 
می داند. درواقع عربستان می خواهد به عنوان برادر بزرگ تر 
نقش ایفا کند و بقیه کشورهای عربی نیز از آن پیروی کنند. 
اما قطر این شرایط را نپذیرفته و نمی پذیرد و به همین 
دلیل به تدریج ایــن اختالفات اوج گرفــت و طی یکی دو 
سال اخیر شاهد آن بودیم که بین دو کشور به شدت شکاف 

ایجاد شده است. 
روی کار آمدن ملک سلمان و ولیعهدی بن سلمان 
چقدر در تشــدید شکاف بین  کشــورهای عربی 

نقش داشته است؟
    شــکاف ها میان اعراب بــا روی کار آمدن ملک 
سلمان و قدرت گرفتن پســرش محمد بن سلمان، ولیعهد 
سعودی تشدید شده اســت؛ زیرا بن ســلمان به دنبال آن 
است که نقش عربستان را در شورای همکاری خلیج فارس 
احیا کند و باالتــر از آن ادعاهای بســیار بلندپروازانه ای را 
مطرح می کنــد. این نــگاه ولیعهد جوان ســعودی باعث 
اصطحکاک میان دوحه و ریاض شــده است. در این بین 
عربستانی ها اسنادی را منتشر کردند که از نیات دوحه برای 
سرنگون کردن آل ســعود خبر می داد؛ از جمله می توان به 
مکالمه ای که میان شــیخ حمد، نخست وزیر سابق قطر و 
معمر قذافی صورت گرفته بود و فایل آن منتشر شد، اشاره 
کرد. باتوجه به این مسائلی که ذکر شد مشخص می شود 
که اختالفات میان دوحه و ریاض ریشه های تاریخی دارد و 
همچنین ابعاد ژئوپلیتیکی و تحوالت معاصر دست به دست 
هم داده تا اختالفات دو کشور بیش از پیش نمایان شود. 
در این بین معنا و مفهوم شورای همکاری خلیج فارس هم 

دیگر در حال از دست رفتن است. 
اخیرا شاهد آن هستیم که ایاالت متحده آمریکا 
تالش هایی را به کار گرفته تا کشورهای عربی را 
به یکدیگر نزدیک کند و به نوعی واســطه میان 
قطر و عربستان شود. این تالش های واشنگتن 

با چه هدفی صورت می گیرد؟
    باید توجه داشت که این تحوالت قطعا باب میل 
ایاالت متحده آمریکا نیست؛ چرا که آمریکایی ها در پی آن 
هستند که شــورای همکاری خلیج فارس را به عنوان یک 
مجموعه یکپارچه علیــه ایران حفظ کننــد و درواقع اجازه 
ندهند این شورا در درون خود دچار فروپاشی شود زیرا وقتی 
واشنگتن بتواند این کشورهای عربی را به صورت منسجم 
نگه دارد موفق می شود که دشمنی با ایران را در این شورا 

نهادینه کند.
اما وقتی اختالفاتی در این شورا شکل بگیرد و تشدید 
شود، بدون شک اعضای داخل شــورا به ویژه کشورهایی 
که از عربستان ناراضی هستند، برای ایجاد توازن به سمت 

ایران خواهند آمد. شــاهد هســتیم سلطنت نشین عمان 
که جز و کشــورهای شــورای همکاری خلیج فارس است، 
موضع انتقادی نسبت به عربستان دارد و حاکمیت مطلق 
این کشــور را نمی پذیرد، همواره روابط خوبی با جمهوری 
اسالمی ایران داشته است. حتی در زمان جنگ تحمیلی 
این کشور روابط خوبی با ایران برقرار کرده بود. امروز قطر 
نیز به این فهرست اضافه شده و کویتی ها نیز سعی دارند که 
تابع صد درصد عربستان نباشند اما آزادی عمل قطری ها را 
نیز ندارند. به خصوص بعد از آنکه صدام حمله کرد و کویت 
را اشغال کرد خاندان حاکم بر کویت مجبور شد در عربستان 
پناه بگیرد، بنابراین با چنین معذوراتــی، کویت نمی تواند 
مانند قطر به طور علنی با عربســتان به مخالفت برخیزد اما 
در مجموع در رفتارهای خود نشــان دادند کــه خیلی تابع 

سعودی ها نیستند.
در چنین شــرایطی آمریکا در تالش اســت تا مساله 
میان عربستان و قطر را حل و فصل کند. زیرا در حال حاضر 
به صورت آشــکارا 6 عضو این شــورا در حال تقسیم به دو 
دسته سه تایی هستند؛ یعنی عربستان، امارات و بحرین در 
یک جناح قرار دارند و در مقابل قطر، عمان و کویت در یک 
دسته دیگر جای گرفته اند. این جناح بندی از منظر آمریکا 
اصال اتفاق خوبی نیست ، بنابراین واشنگتن تالشش را به 
کار گرفته تا به هر صورتی این اختالفات را حل وفصل کند.
با توجه به این تالش ها چه چشم اندازی را برای 
حل وفصل اختالفات کشــورهای عربی می توان 

متصور بود؟
    فعال بــه علــت مواضع تنــد بن ســلمان به نظر 
نمی رسد که  ترامپ قادر باشد به راحتی مشکل و اختالفات 
میان دوحه و ریــاض را حل کنــد. عربســتان به دنبال به 
ذلت کشاندن امیر قطر است و خواهان آن است که او بیاید 
توبه کند و از مواضع قبلی اش عقب نشینی کند. این در حالی 
است که قطری ها اصال دســت به چنین اقدامی  نخواهند 
زد و حتی طی اختالفات جدیدی که بــروز کرد و قطری ها 

توسط دیگر اعضای شورای همکاری خلیج فارس تحریم  
شدند، شاهد بودیم که این کشــور به سمت ایران گرایش 
بیشــتری پیدا کرد، بنابراین در حال حاضر ایران یک منفذ 
نجات برای قطر است تا از این فشارها بر دوحه کاسته شود. 
از یک سو قطر از آســمان ایران برای پرواز هواپیماهایش 
استفاده می کند و این دسترســی هوایی نسبت به گذشته 
افزایش بیشتری هم داشته اســت. از دیگر سو آنها با وارد 
کردن کاال از ترکیه و تا حدی ایران می توانند این محاصره 

را مقداری بشکانند.
آمریکا از منظــر خود می خواهد ایــن 6 عضو کامال 
علیه ایران منسجم باشند ولی عربستان می خواهد حاکم 
بر شورای همکاری خلیج فارس باشد و دیدش با واشنگتن 
فرق می کند. این مساله ای است که الاقل سه عضو شورا 
شامل قطر، کویت و عمان نسبت به آن مالحظاتی دارند. 
آیا درنهایت قطر در برابر عربستان از مواضعش 

کوتاه خواهد آمد؟
    بــا توجه به وضعیــت محمدبن ســلمان و کوتاه 
نیامدن قطر از مواضعش به نظر نمی رســد که اختالفات 
میان دو کشــور در آینده نزدیک حل و فصل شــود. در این 
بین اماراتی ها در برخی موارد مواضع شان نسبت به قطر از 
عربستان  نیز تندتر است و این مساله نیز مزید بر علت شده 

تا قطر اصال دربرابر این کشورها کوتاه نیاید. 
همچنیــن قطــر از نظــر مالی ذخیــره ارزی بســیار 
گسترده ای دارد و محاصره علیه این کشور نیز صد درصد 
نیســت و آنها از طریق دریا و هوا  به دنیا دسترســی دارند. 
مواضــع امیر قطر نیــز نشــان می دهد که او تحت فشــار 
آن چنانی نیست. هرچند او مایل نیست این تقابل بیش از 

این پیش برود.
یک زمانی قطر این نگرانی را داشت که عربستان با 
تجاوز نظامی این کشور را اشغال کند؛ چرا که قطر نسبت به 
عربستان یک جزیره کوچک است. اما امروز این سناریو تا 

حد زیادی منتفی شده است. 
چون در هفته های اخیر شــاهد بودیم که عربستان 
به دنبال احداث یک کانال دریایی در مرز خود با قطر است. 
این مساله بسیار عجیب است زیرا قطر از طریق مرز زمینی 
فقط با عربستان ارتباط دارد که طول مرز بین دو کشور 60 
کیلومتر است. طبق اخبار درج شده، عربستان قصد دارد 
در این مرز 60 کیلومتری یک کانال دریایی احداث کند که 
قابل کشتی رانی باشد. این بدان معناست که شبه جزیره قطر 
تبدیل به جزیره خواهد شد و ارتباط زمینی آن قطع خواهد 
شد. این مساله ممکن اســت بعدها برای قطر مشکل ساز 
شود. اما در مقطع فعلی تصمیم ریاض برای کشیدن این 
کانال نشان دهنده آن است که عربستان قصد حمله نظامی 

به دوحه را ندارد. 
از دیگر ســو این امر بیانگر آن است که قطر در حال 
حاضر به لحاظ امنیتی تحت فشــار حمله عربســتان قرار 
نــدارد. همچنین وجود پایــگاه العدید کــه در فرماندهی 
نیروهــای آمریــکا در قطر قــرار دارد باعث شــده که آنها 
احســاس کنند با وجود این پایــگاه آمریکا عربســتان به 
آنجا حمله نخواهد کــرد. البته این نــگاه و تحلیل خیلی 
درست نیست زیرا آمریکایی ها در بحرین نیز پایگاه دارند و 
عربستان باوجودی که به این کشور حمله نکرد اما با توافق 

دولت بحرین، نیروهای سپر جزیره را به آنجا اعزام کرد. 
هدف قطر از در اختیار گذاشــتن پایــگاه العدید 

برای حمله آمریکا به سوریه چه بود؟
    قطری ها در بحث حمله اخیر به ســوریه کامال با 
آمریکایی ها همراهی کردند و از پایگاه العدید، هواپیماهای 
بمب افکن دورپرواز به پرواز درآمد. بنابراین قطری ها سعی 
می کنند با دادن بیشــترین امتیازها به آمریکا، حمایت این 
کشــور را در مقابل خطرات احتمالی عربســتان برای خود 

بخرند. 

واشنگتن برای تکمیل پازل ضدایرانی اش دست به 
دامان قطر و عربستان شده است زیرا دونالد ترامپ 
می داند دوری دوحه-ریاض از یکدیگر و چنددستگی 
در شورای همکاری خلیج فارس به نفع ایران است. 
امــا ترامپ که هــم در برجام تهران را تحت فشــار 
گذاشته و هم به لحاظ منطقه ای به زعم خود در پی 
محدود کردن ایران است، اخیرا خواستار آن شده 
که میان قطر و عربستان پادرمیانی کند. همچنان که 
ترامــپ در گفت وگویی تلفنــی با ملک ســلمان، از 
عربستان خواست به دشمنی با قطر برای تشکیل 
جبهه متحد اعراب علیه ایران، پایان دهد. البته با 
توجه به اختالف نگاه عمیق میان این دو کشور عربی 
به ویژه در رابطه با ایفای نقش برادر بزرگ تر از سوی 
ریاض  یا اختالفات بر سر اخوان المسلمین بعید به 
نظر می رســد که حتی آمریکا بتواند این دو کشــور 
عربی را فعال با هم آشــتی دهد. هرچند واشــنگتن 
در مناســبات جداگانه بــا دوحه و ریــاض، به آنچه 
 می خواهد دســت یافته که این مساله را می توان از 
فروش کالن تسلیحات به این کشورها یا اجازه قطر 
به آمریکا برای استفاده از پایگاه العدید علیه سوریه 
مشاهده کرد. مسعود اسداللهی، تحلیلگر برجسته 
مســائل خاورمیانه درباره تاریخچه اختالفات قطر 
و عربستان و چشــم انداز حل آن به سواالت مثلث 

پاسخ داد.
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تفاهم مصلحتی
اتحاد اعراب، دیپلماسی جدید آمریکا علیه ایران

روابط عربستان سعودی و قطر طی سال های گذشته 
با چالش های مختلفی مواجه شده اســت؛ از جمله موارد 
اختالف می توان به ادعاهای ارضی عربســتان نسبت به 
قطر، اختالف بر ســر منافع اقتصادی مربــوط به میادین 
نفتی و گازی در مرزهــای مشــترک و در نهایت نگاه های 
ایدئولوژیک متفاوت دوحــه و ریاض به برخی موضوعات 

اشاره کرد.
درباره مساله ایدئولوژیک باید به نگاه متفاوت دوحه 
و ریاض به تحوالت منطقه اشاره کرد. بزرگ ترین دشمن 
ایدئولوژیک عربســتان، اندیشــه اخوانی است. مقامات 
سعودی معتقد هستند تنها ایدئولوژی و جریان فکری که 
در جهان عرب رشد کرده و می تواند نسبت به تغییر سیاسی 
حاکمیت عربســتان و جنبش های اجتماعی در این کشور 
دامن بزند، ایدئولوژی اخوانی اســت. این در حالی است 
که دولت قطر با قبول بخشی از تفکرات اخوانی و حمایت 
از مقامات و رهبران آن جریان، توانســته اســت در جامعه 
اعراب منطقه، جایگاه و پایگاه خوبی برای آنها ایجاد  و از 
طریق شبکه الجزیره نسبت به تبلیغ جریان اخوانی و فشار 
روانی بر مقامات ســعودی اقدام کند. این مسائل از جمله 
موضوعاتی است که طی ســال ها بر اختالفات دو کشور 

عربی دامن زده است.
از دیگر سو در شرایطی که عربستان در جهت مبارزه 
با حوثی های یمن در جنگ به سر می برد، قطر با بخشی از 
معارضین عربستانی در منطقه و یمن همکاری داشته و از 
آنها حمایت سیاسی و مالی کرده است. در چنین وضعیتی 
ما شاهد تغییر ساختار سیاسی و قدرت در کشور عربستان 

بودیم. 
یعنی ملک ســلمان، پادشاه عربســتان با تعهدات و 
توافق هایی که با شــخص دونالد  ترامــپ، رئیس جمهور 
آمریکا به امضا رسانده، توانسته است ضمن حذف رقبای 
سیاسی خود، اقدام به یکدست کردن قدرت میان پادشاه 
و ولیعهد کند که این موضوع در راستای سیاست های آتی 

آمریکا در خاورمیانه است.
 ایــاالت متحده آمریــکا به دنبال یکدســت کردن و 
هماهنگ کردن کشورهای عربی برای پیگیری مجموعه 

منافع ملی خــود در خاورمیانه جهت تقابل آتی با روســیه، 
چین، ایران و گروه های تروریستی از دید واشنگتن است. 
به همین جهت  ترامپ باتوجه به هزینه های انسانی و مالی 
که در حمله و حضور در افغانســتان و عراق متحمل شده، 
درصدد آن اســت که به جای دخالت مســتقیم در مسائل 
منطقه از طریق کشــورهای مــورد حمایت خــود اقدام به 
اعمال سیاست هایش کند. از این رو ما شاهد تشکیل ارتش 
عربی به ریاست عربستان سعودی هستیم که اتحاد میان 

کشورهای عربی الزمه تشکیل این ارتش است. 
اعالم خــروج ارتش آمریکا از ســوریه طی چند هفته 
گذشــته مقدمه تشــکیل اتحادیــه کشــورهای عربی در 
دســته بندی نظامی با هدف مقابله با تهدیدات اعالم شده 
اســت. در چنین وضعیتی اختالف میان عربستان و قطر 
موجب می شود کارآمدی این ارتش و بحث خروج آمریکا از 

سوریه به تعویق بیفتد. 
به همین دلیل آمریکا از طریق مذاکره با عربستان و 
قطر درصدد ایجاد وحدت، حل اختالفات گذشته و رسیدن 
به یک تفاهــم دوجانبه اســت. به نظر می رســد درنهایت 
عربســتان با کوتا ه آمدن و یا حــذف بخشــی از مطالبات 
خود از قطــر،  دوحه نیز با قبول بخشــی از سیاســت های 
عربســتان مجبور به تفاهم خواهد شــد. نبایــد از نظر دور 
داشت که قدرت قطر و عربســتان سعودی نشأت گرفته از 
حمایت آمریکا ست و آنها مجبور هستند که به خواسته های 

واشنگتن پاسخ دهند. 
البته تفاهمی  که در چنین شرایطی ایجاد شود، تا زمان 
ریاست جمهوری  ترامپ اعتبار و دوام دارد چون اختالفات 
میان عربستان سعودی و قطر عمیق تر از آن است که بدین 
صورت حل وفصل شود. چنین تفاهمی  اگر صورت بگیرد 
یک تفاهم مصلحتی خواهد بود که هر آن با تغییر سیاست 

آمریکا در منطقه می تواند نقض شود. 
اکنون باید منتظر باشیم و ببینیم که عربستان از کدام 
پیش شــرط های خود نســبت به قطر عدول خواهد کرد و 
قطر نیز چه تعهداتــی را خواهد پذیرفت. به نظر می رســد 
مهم ترین مساله برای آمریکا و عربســتان کاهش یا قطع 

روابط قطر با ایران است. 
حــال باید دیــد که جمهــوری اســالمی ایــران چه 
جایگاهی در سیاســت خارجی قطر دارد و آیا دوحه نسبت 
به روابط با تهران، تعهدی دارد یا مصلحت اندیشی خواهد 

کرد.
در این خصوص حائز اهمیت اســت که طی دو سال 

گذشته که روابط قطر و عربستان بحرانی بوده است تا چه 
حد دستگاه دیپلماسی جمهوری اسالمی ایران توانسته در 
ایجاد روابط مستعد میان دو کشــور زمینه استحکام روابط 
را ایجاد کند. چون در فضایی که عربستان و قطر بتوانند با 
هم متحد شوند، مطمئنا کشور عمان نیز مجبور به همکاری 
با عربســتان خواهد بود و یک اجمــاع ضدایرانی عربی در 
خلیج فارس و دریای عمان شکل خواهد گرفت. باید منتظر 
باشیم و ببینیم که مقامات قطر چه واکنشی به روابط آتی با 

روابط عربستان و آمریکا نشان خواهند داد. 
همچنین اگر نگاهی به ســاختار کشــورهای عربی 
داشته باشــیم، اعراب یک نگاه ناسیونالیســتی عربی در 
میان خودشان دارند؛ قطر تا چند سال پیش نسبت به ایران 
موضع گیری داشــت اما امروز دوحه تنها برای استفاده از 
آسمان و خط هوایی ایران، میادین گازی مشترک و کسب 
حمایت ایران از منافع دولت قطر در مقابل تهدیدهای دولت 
عربستان مناســباتش با ایران را افزایش داده و هیچ روابط 
اســتراتژیکی با ایران ندارد. ترکیه تنها کشور غیر عربی در 
منطقه اســت که با قطر روابــط اســتراتژیک دارد و پایگاه 
نظامی در قطــر دارند. به همیــن دلیل نیز قطــر تا زمانی 
که منافع ملی اش ایجاب کند با ایــران خواهد بود اما اگر 
مشکالتش مرتفع شود، دیگر در جبهه ایران نخواهد بود 
و در بهترین حالــت موضع بی طرفی اعــالم خواهد کرد. 
در شــرایط بحرانی میان عربســتان و قطــر، آمریکا هم با 
بن ســلمان مالقات کرد و هم با امیر قطر. از این رو آمریکا 
و شــخص  ترامپ متولی ایجــاد روابط میان کشــورهای 
عربــی و حل اختالفات اســت. بــه همین جهــت تهدید 
حزب الله، حشد الشــعبی عراق و بحث حوثی های یمن و 
غیره، موضوعاتی هستند که  ترامپ و سعودی ها سعی در 
حل آنها دارند. اخیرا نیز خلع ســالح حزب اللــه در کنگره 

آمریکا مطرح شده است.
 از دیگر ســو واشــنگتن ســعی دارد بــا خارج کردن 
نیروهای نظامی خود از سوریه، نیروهای مشترک عربی را 
جایگزین کند. هدف ایاالت متحده آمریکا این است که با 
این اقدام اوال عدم حضور آمریکا به صورت ملموس دیده 
شود و در ثانی هزینه های آمریکا و جنگ روانی در رابطه با 
دخالت این کشور در سوریه کاهش پیدا کند. خروج آمریکا 
از صحنه سوریه و سپردن آن به اعراب، موجب می شود که  
آمریکا به ایران و روسیه نیز فشــار آورد تا نیروهایشان را از 
سوریه خارج کنند. سیاست جدید  ترامپ بر این مبنا است تا 
این گونه نشان دهد که مشکل اعراب باید توسط خودشان 
حل شود و نه کشورهای غیرعربی.  بنابراین اگر نیروهای 
نظامی کشورهای عربی در سوریه مستقر شوند، در صورت 
حمله ایران یا گروه های مورد حمایت ایران و روسیه به این 
نیروها، یک مــوج تبلیغاتی در جهان عــرب احتماال علیه 
تهران و مســکو ایجاد خواهد شد که این همان استراتژی 

جدید  ترامپ در سوریه و منطقه است.
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ناتوی عربی علیه تهران
آمریکا می خواهد هزینه های تقابل خود با ایران را 

به اعراب تحمیل کند 

ایاالت متحده آمریکا طی ماه های اخیر تالش های 
گســترده ای را جهت حل اختالف میان اعضای شــورای 
همکاری خلیج فارس به کار گرفته و از رهبران عربســتان، 
قطر و امارات خواسته است که تا پایان ماه جاری میالدی 
به اختالفات خود پایان دهند. عربستان، امارات، بحرین 
و مصر 5 ژوئن ســال 2017 با متهم کردن قطر به حمایت 
از تروریسم تمامی  روابط خود با این کشور را قطع کردند و 
مرزهای زمینی، دریایی و هوایی با قطر را هم بستند. اصوال 
اختالفات عربستان و قطر در سطح لیتانی یا رویین است. 
اکنون قطر نقش شــاه ماهی قرمز را در سطح زبرین – الیه 

بیرونی تحوالت - بازی می کند.
شــاه ماهی قرمز به دنبال ایجاد یک فضای معنادار، 
در جهت دادن آدرس اشــتباه به شــکارچیان منطقه ای و 
فرامنطقه ای، برای دستیابی به یک وحدت رویه عملی با 
رقبای خود در ســطح لیتانی اســت. درواقع گفته می شود 
شاه ماهی قرمز، ماده و موجی از خود متصاعد می کند که 

شکارچیان را به طرف شکارهای دیگر راهنمایی می کند. 
قطر از یک سو در حوزه خلیج فارس با ایران همکاری 
می کند، از ســوی دیگر بــا آمریــکا ارتباط جــدی دارد و 
در ســطح عمیق با عربســتان؛ اتحادیه عرب و شــورای 
همکاری خلیج فــارس، باوجوِد اختالف هــای موجود در 
جامعه عربی، همراه با قوم عــرب و هماهنگ با آنها کنش 
نشــان می دهد. قطر در جهت افزایش سطح امتیازگیری 
منطقه ای و بین المللی در جهان عرب، با عربســتان وارد 
رقابت شدید شده اســت. از ســوی دیگر با  نزدیک شدن 
به ایران، تالش دارد تا امتیازهــای فرامنطقه ای خود را از 
مخالفان فرامنطقه ای رژیم حاکم بر ایران یعنی عربستان 
و آمریکا بگیرد. این در حالی اســت که ایران امید دارد که 
در اختالفات موجود میان عربستان و قطر در سطح رویین 
یا لیتانی، زمینه هایی را ایجاد کند که قطر ســطح و گستره 
 همکاری های خود با ایران را افزایش دهد. اما سیگنال های 
موجود نشــان می دهد اگر چه قطر گاه و بیگاه میل خود را 

به این معنا نشــان می دهد، اما چنان اراده ای را در سطوح 
عمیق کنش سیاسی از خود به نمایش نمی گذارد. 

بنابراین به باور من، آنچه  میان عربســتان و قطر در 
ســطح لیتانی یا زبرین می گذرد، در عین داشتن واقعیت، 
از حقیقت برخوردار نیست. در همین راستا است که روابط 
عربســتان و قطر با وجود اختالفات و رســیدن سطح این 
اختالف به قطع روابط دیپلماتیک در ســال های گذشته، 
در نهایت در حوزه عربســتان و سیاست هایش و نیز متحد 
فرا منطقه ای عربســتان در منطقــه یعنی آمریــکا حرکت 
می کند. ضمن اینکــه خرید تســلیحات از ایاالت متحده 
و تالش بــرای حل و فصل مســائل موجود این کشــور با 
عربستان را باید در این زمینه مورد ارزیابی قرار داد. بنابراین 
نباید به خاطر واقعیت امر، یعنی اختالف میان عربســتان 
و قطر در ســطح لیتانــی، از نــگاه حقیقت محورانه به این 
ماجرا دور شــد. باید پذیرفت که قطر به عنوان شــاه ماهی 
قرمــز خلیج فارس، در تالش اســت بــا حرکت های خود، 
زمینه های تحرک بیشتر در منطقه را برای رقبای منطقه ای 
و فرامنطقه ای ایران فراهــم آورد و امتیــازات خاص را از 
آنها کســب کند. این در حالی اســت که دونالد  ترامپ در 
دیدار با امیر قطر بر روابط 45 ساله آمریکا و قطر و شراکت 
اقتصادی این دو کشــور تاکیــد کرد و خواهــان افزایش 
مبادالت اقتصادی شد. همچنین از سوی دیگر بر ضرورت 
پایان دادن اختالفات اعضای شورای همکاری خلیج فارس 

و به طور خاص عربستان و قطر تاکید کرد.
در توضیح بیشــتر این مســاله باید گفت که دکترین 
امنیتــی آمریکا علیه ایــران، در چارچــوب پارادایم کالن 
ایاالت متحده آمریکا در دوره  ترامپ علیه جمهوری اسالمی 
ایران، بر گزاره مشــخصی استوار اســت. این گزاره بر آن 
است که به محدودکردن همکاری های بین المللی با ایران، 
بر اساس تعریف محدود از برجام و ایجاد محاصره منطقه ای 
جمهوری اســالمی با رهبــری ایاالت متحــده، مدیریت 
اسرائیل و اجرای عربســتان روی آورد، بنابراین کاخ سفید 
در پی ایجاد یک اتحاد عربی یا ناتــوی عربی علیه تهران 
برآمده است تا هزینه های تقابل خود با ایران را به عربستان 
و جامعــه عربی تحمیــل کنــد و از این طریــق زمینه های 
برخورد با جمهوری اسالمی را با کمترین هزینه و با امکانات 
فروخته شده به کشــورهای عربی، در آینده نزدیک رهبری 

کند. در همین راستا اســت که می توان استعاره شاه ماهی 
قرمز را برای قطر به کار برد. عالوه بر تالش ایاالت متحده 
در ایجاد پیوند و آشتی عربستان و قطر باید اذعان داشت که 
در حقیقت جامعه عربی یک جامعه قبیله ای و قومی  است 
که با وجود اختالفات شدید بین قبایل، در مجموع خود را 
در برابر یک قدرت بیرونی متحد می یابــد. این موضوع از 
منظر رفتارشناســی سیاســی جامعه عرب، قرن هاست که 
ادامه دارد. درواقع این بحث که عربســتان، قطر، عمان، 
اردن و امارات جزو اعراب هســتند، از جمله مسائلی است 
که بعد از جنگ های جهانی در قرن بیستم میالدی پیش 
آمد. به عبــارت دیگر این کشــورها که قبــال در چارچوب 
طوایف عمل می کردند جامعه عربی را تشکیل می دهند و 
امروز در قالب دولت های متکی بر طوایف، تمرین تشکیل 
دولت مدرن را مشق می کنند. از این رو در نهایت به واسطه 
همان اخالق قبیله ای به دنبال ایجــاد یک فضای متحد 
علیه بیگانگان بر می آیند. اگرچه ممکن است در فرازهایی 
از تاریخ این اخالق را ترک کرده و برای گرفتن امتیاز از رقبا 
وارد عمل شــوند و گاهی تغییر رویه های مقطعی را از خود 
نشان دهند؛ اما در نهایت به واســطه این خصلت قومی  و 
نژادی با یکدیگر ارتباط معنادار پیدا کرده و در این مســیر 
حرکــت می کنند، بنابراین بایــد این نکته را همــواره به یاد 
داشت که جامعه عربی در نهایت در عین تکثر، همواره در 
برابر یک تهدید بیرونی یا یک رقابت بیرونی وحدت عربی 
را  ترجیح دادند . آنها در چنین موقعیت هایی دریافته اند که 
باید در وهله اول با یک اتحاد درونی این مساله را حل کنند و 
سپس وارد منازعات درونی خود شوند. بنابراین باید گفت که 
آینده روابط قطر و عربستان دستخوش دو شاخصه در سطح 
تحلیل کالن و خرد اســت. در ســطح تحلیل خرد، رقابت 
میان عربســتان و قطر مانند گذشته وجود خواهد داشت و 
نوعی اصطکاک معنادار میان عربستان و قطر خودنمایی 
خواهد کرد. اما در بعد کالن باتوجه به مسائلی که در سطح 
منطقه و نظام بین الملل به وجود آمده اســت، در شــورای 
همکاری خلیج فارس تــالش خواهند کرد کــه با یکدیگر 
همکاری های معنادار، برای گرفتن امتیاز بیشتر منطقه ای 
برای جهان عرب، داشته باشــند. جهان عرب دچار تزلزل 
درونی، لغزندگی و همچنین وجود شن های روان کویر است  
اما باتوجه به باالرفتن آگاهی های مدنی در جوامع عرب از 
یکسو و از سوی دیگر با عنایت به تالش های فرامنطقه ای 
برای ایجــاد اتحاد عربــی و همچنین ایجاد اتفــاق آنها با 
یکدیگر برای همکاری با رژیم حاکم بــر تل آویو می توان 
گفت مدیریت بیرونی به ســمت تقویــت همگرایی عربی، 
حداقل به صورت مقطعی تمایل خواهد داشــت و باتوجه 
به برون یابی پیشران ها حداقل یک حرکت مستمر دارای 
بازه زمانی معنادار نسبت به گذشته برای تقابل با تهران در 

دستورکار قرار خواهد گرفت.  

مهدی مطهرنیا

کارشناس مسائل بین الملل
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برای کســانی که اقتصاد را در ایران به صورت علمی 
 دنبال می کنند، این ســوال مطرح اســت که اساســا روح 
اقتصادی حاکم بر دولت حسن روحانی بر کدام شکل از علم 

اقتصاد استوار شده است؟
آیا او به دنبال یک اقتصاد لیبرال اســت یــا نه، او در 

ذهنش نمایی از یک اقتصاد سوسیالیستی است.

مدلترکیبیآقایرئیسجمهور
باید به ســال هایی اخیر نــگاه کرد. زمانــی که رکود 
اقتصادی که روحانی از سلف خود، محمود احمدی نژاد، 
به ارث برد، به رشــد اقتصادی حدودا پنج درصدی مبدل 
شــده که اساســا در نتیجه دوبرابرشــدن صــادرات نفت 
هنگام اجرای برجام در اوایل 2016 بوده است. این رشد 
اقتصادی، به همراه کاهش نرخ تورم را بسیاری شاهدی 
بر موفقیت اقتصــادی روحانی در نظــر می گیرند. با این 
حال، عده کمی هم می پرسند چه کسانی از افزایش تولید 
ناخالص داخلی بیشترین منفعت را برده اند. همان طور که 
مطالعات متعدد نشان داده اند، رشد اقتصادی به خودی 
خود ضرورتا شــاخص مطمئنی برای توســعه اجتماعی و 
اقتصادی نیســت. در عــوض، باید به »رشــد همه گیر« 
توجه کرد، یعنی رشــد اقتصادی ای کــه عواید آن به طور 
برابر توزیع می شود و از این رو بخش بزرگ تری از جمعیت 
و نه صرفا نخبــگان، از آن منتفع می شــوند. با نگاهی به 
ســایر شــاخص ها تصویر کامل تری از میراث اقتصادی 
دولت روحانی پیش روی مان قرار می گیرد. از یک ســو، 
همان گونه که مطالعــه  بانک جهانی در ســپتامبر 2016 
نشان می دهد، فقر درآمدی در طول دولت فعلی افزایش 
یافته است. از سوی دیگر، منافع حاصل از احیای تجارت 
و ســرمایه گذاری با جهان خارج تقریبا متوجه بخش های 
دولتــی و بخش هــای عمومــی غیردولتی بوده اســت. 
این عامل از مســببان ناکامــی  روحانی در رقم زدن رشــد 
اقتصادی همه گیر اســت. وعده اثر فروبارشی رشد تولید 
ناخالص داخلی به بخش های بزرگ تــری از جمعیت که 
هم کال مدافعان نولیبرالیســم اقتصادی در سطح جهانی 
و هم خصوصا نمایندگان دولت روحانی درباره آن ســخن 
می گویند، چنــدان به واقعیت نزدیک نشــده ٌاســت. در 
کانــون سیاســت های اقتصــادی روحانی، یــک آموزه 
امنیتیـ  نولیبرالی وجود دارد که برخاســته از نگرانی های 
خاص این طیف از سیاســیون است. دســتورکار احیای 
اقتصادی روحانی مشــروط بــر تقدم امنیت ملی اســت. 
حســن روحانی در ســال 1389 در کتابش به نــام امنیت 
ملی و نظام اقتصادی ایران می نویســد: پروژه »توســعه 
ایرانیـ  اســالمی« باید جمهوری اســالمی را به کشوری 
که »پیشــرفته، امن و با کمترین شــکاف های طبقاتی« 
اســت مبدل کند که این تنها بــا یک »اســتراتژی تولید 
رقابتی« حاصل می شــود. او اســتدالل می کنــد که اگر 
قرار است »صاحبان ســرمایه« در ایران »آزادی« داشته 
باشند تا شــکوفایی را رقم زنند، باید حداقل دستمزد ملغی 
شــده و محدودیت های وضع شــده بر اخراج کارگران نیز 
برطرف شود. روحانی تصریح می کند، یکی از چالش های 
اصلــی پیــش روی کارفرمایــان و کارخانجات مــا وجود 
اتحادیه هــای کارگری اســت. کارگــران باید نســبت به 
تقاضاهــای کارآفرینــان منعطف تر باشــند. بااین حال، 
مدل های اقتصادی نولیبرال پرشــتاب ثابت کرده اند که 
تنها شــکاف های طبقاتی را تشــدید می کننــد، نه اینکه 
 ترمیم شان کنند. نگاهی به ســرفصل های بودجه دولت 
روحانی جدیت دولت برای حل و فصل مسائل اجتماعی 
و اقتصادی را مورد تردید قرار می دهد. برای مثال، بودجه 
سال 1395 دولت وی، بر دو ستون مسأله دار استوار بود؛ 
ریاضت و امنیت. از یک  ســو، خدمات رفاه اجتماعی )به 
جز بخش ســالمت( به طور چشــمگیری کاهش یافت. 

سوسیال لیبرال

تئوری اقتصادی دولت روحانی چیست؟
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بنگاه ها برای محدود کردن رقابت و تسلط بر بازار و در نتیجه 
افزایش سودآوری و ثبات، غیرعادی نبوده است. گسترش 
مالکیت سهامی  در اوایل قرن حاضر به تجزیه مالکیت بین 
تعداد زیادی ســهامدار و تقلیل بنگاه های خانواده- مالکی 
انجامیــد. عمومیت یافتــن مالکیت ارتبــاط قدیمی  میان 
مالکیت و وظیفه مدیریت را تضعیف کرد و مدیران حرفه ای 
کنترل و اداره بنگاه ها را به دست گرفتند. جدایی مالکیت و 
کنترل، از بنگاهی به بنگاه دیگر فرق می کند و هنگامی  که 
سهامداران بخش بزرگی از مالکیت یک شرکت را در دست 
داشته باشند یا برخی با یکدیگر توافق کنند هنوز امکان دارد 
بتوانند با اســتفاده از حق مالکیت خود بر خط مشی شرکت 
تاثیر بگذارند. سی سال اخیر شاهد رواج مالکیت سازمانی 
و تقلیل نسبی مالکیت خصوصی در صنعت و تجارت بوده 
است که دلیل عمده آن را در شرکت گسترده سازمان های 
مالی )بانک ها، شــرکت های عمده سهامدار، شرکت های 
 بیمــه صندوق هــای بازنشســتگی( در ســرمایه بنگاه هــا

 می توان یافت.
نوع دیگر اما سوسیالیسم )socialism( است. فرهنگ 
آکسفورد در تعریف این واژه می نویسد: »نظریه یا سیاستی 
که هدف خود را مالکیت یا نظارت کل اجتماع بر ابزار تولید 
)ســرمایه، زمین، دارایی و غیــره( در جهــت تأمین منافع 
همگانی قرار می دهــد یا از این مالکیــت و نظارت حمایت 
می کند.« به طور خالصه سوسیالیســم درصدد اجتماعی 
کردن ابــزار تولید اســت. اهمیــت و ویژگی اساســی این 
مکتب عمدتا اقتصادی در جنبه سلبی و انتقادی آن نهفته 
اســت. سوسیالیســم اصوال در مقابل تعالیــم فردگرایانه 
لیبرالیسم اقتصادی و سرمایه داری قرار می گیرد و برخالف 
این مکاتب که بر فــرد و منفعت فردی اهتمــام دارند، این 
اندیشه بر جمع گرایی و ســود همگانی تاکید دارد، هرچند 
امروزه از جاذبه رویایی سوسیالیســم به عنوان یک مکتب 
مستقل کاســته شــده اســت اما هنوز هم به ویژه از حیث 
تئوریــک و در جنبه نقــدی و از جهت تاثیراتی کــه بر روند 
مدرنیته غربی داشته، دارای اهمیت و قابل مطالعه است. 
مهمترین عنصر مشــترک نظریه های سوسیالیستی تکیه 
بر برتری جامعه و ســود همگانی بر فرد و سود فردی است. 
از جهت تاریخی سوسیالیسم طغیانی است ضد فردباوری 
و لیبرالیســم اقتصادی عصر جدید. سوسیالیسم نفی این 
نظریه اســت که پیگیری نفع فردی -چنان کــه هواداران 
ســرمایه داری ادعا می کنند- خود به خود بــه نفع اجتماعی 
می انجامــد، بلکه عقیده ایــن مکتب، دخالــت اکثریت و 
دولت، در مقام نماینده اکثریت، می تواند نفع عمومی را از 
دستبرد افراد در امان دارد. بعضی ریشه های سوسیالیسم 
را تا نخســتین نظریه های اخالقی و دینی مشــوق برابری 
و همــکاری اجتماعی یا آرمانشــهر افالطون، به گذشــته 
می برند اما سوسیالیســم جدید، در واقع فرآورده مســتقیم 
انقالب صنعتی است. سوسیالیسم یک ایدئولوژی شورنده 
علیه پیامدهای شــوم انقالب صنعتی برای اکثریت جامعه 
به ویژه پرولتاریاســت )پرولتاریا = طبقه کارگر(. مهمترین 
مولفه مشــترک تمامی نظریه های سوسیالیستی، اهتمام 

آنها بر  ترجیح جامعه بر فرد و فراتر نهادن ســود همگانی بر 
سود فردی اســت. از این رو لبه تیز انتقاد سوسیالیست ها 
به ســوی »مالکیت خصوصــی« به عنوان اساســی ترین 
مولفه سرمایه داری بوده است. از این رو مالکیت خصوصی 
ابــزار تولید را سرچشــمه تمامــی  مفاســد و بیدادگری ها و 
نابرابری های زیان خیــز اقتصادی و اجتماعــی می داند. 
به همیــن خاطر ایــن تفکــر در مقابــل »آزادی« بر اصل 
»برابری« تاکید می کند. سوسیالیســم معاصــر در مقابل 
بعضی شالوده های اساسی مدرنیسم مثل فردگرایی و اقتصاد 
صنعتی و سرمایه ساالر پدید آمده است. این مکتب با فردیت 
انســان و آزادی های اقتصادی لیبرالی و سرمایه ساالرانه 
موافق نیســت و فرد را به مثابه عضوی از پیکره جامعه و نه 
در برابر آن می نگرد، پس سوسیالیســم و جامعه باوری در 
واقع شورشی اســت ضد فردگرایی و جلوه های اقتصادی 
آن یعنی لیبرالیسم اقتصادی و کاپیتالیسم. یکی از اصول و 
عناصر سوسیالیسم تفکرات فراملیتی )انتر ناسیونالیستی( 
و گونه ای از تمایالت انسان گرایانه و اومانیستی بوده است 
)اومانیسم جمع گرا(. بیشترین انتقاد مخالفان سوسیالیسم 
متوجه کاهش منزلت فرد و فرو نشاندن انگیزه های شخصی 
برای شکوفایی اقتصادی و زمینه سازی برای تمرکز گرایی 
و گاه اســتبداد و ســرمایه داری دولتــی اســت. در نهایت 
سوسیالیســم هم نتوانســت به اهداف خود دســت یابد. 
معموال از سرگذشت سوسیالیسم در اروپای شرقی و شوروی 
به عنوان شاهدی بر این بن بست ها یاد می شود، از همین 
روســت که سوسیالیســم در اروپــای غربی همــت خود را 
مصروف آشتی دادن و آمیختن دموکراســی و آزادی های 

فردی با مسئولیت اجتماعی کرده است. 
حاال اصال می توان باتوجه به آنچه حسن روحانی آن 
را پیگیری می کند به مدلی ترکیبی رسید. حتی می توان ادعا 
کرد او این شــکل از اقتصاد را در این برهه از زمان پیگیری 

خواهد کرد؛ مدل اقتصادی مختلط.
اقتصــادی که در آن هــم برنامه ریــزی مرکزی و هم 
راهکارهای تولید و توزیع بــازار وجود دارد. در اقتصاد آزاد، 
مالکیت خصوصی  مســلط و نهــاد بــازار، هماهنگ کننده 
فعالیت های اقتصادی اســت. در اقتصاد سوسیالیستی، 
مالکیت خصوصی نفی و مالکیــت اجتماعی جایگزین آن 
می شود. اقتصادی که در آن هم برنامه ریزی مرکزی و هم 
راهکارهای تولید و توزیع بــازار وجود دارد، اقتصاد مختلط 
نامیده می شود. در اقتصاد آزاد، مالکیت خصوصی  مسلط 
و نهاد بازار، هماهنگ کننده فعالیت های اقتصادی است. 
در اقتصاد سوسیالیستی، مالکیت خصوصی نفی و مالکیت 
اجتماعی جایگزین آن می شود. در سوسیالیسم یک نهاد 
غیربازاری نظیر سازمان متمرکز برنامه ریزی، فعالیت های 
اقتصادی را هماهنگ می کند. بین این دو حالت، نظام های 
اقتصادی مختلط وجود دارند که در آنها، مالکیت خصوصی 
در کنار مالکیت دولتی قرار دارد و در آن، بنگاه های دولتی 
و بنگاه های اقتصــادی خصوصی فعال هســتند. در نظام 
اقتصادی مختلــط هماهنگی فعالیت هــای اقتصادی بر 

حسب مورد، توسط نهاد بازار و نهاد دولت انجام می پذیرد.

تعقیب سیاســت تحریک مالی کینزی به جای سیاســت 
ریاضتی نولیبرالی انتخاب خیلی مناسب تری برای نیازهای 
اقتصادی ایران بود.  همان گونه که در کشورهای متعددی 
از جهان جنوب، به ویژه غرب آسیا و شمال آفریقا، تجربه 
شده است، اتخاذ پارادایم نولیبرالی ابزارهای مکفی برای 
اینکه به طــور معناداری به مســائل اجتماعی و اقتصادی 

ریشه دار پرداخته شود، فراهم نمی کند.
در چنین زمینه ای، واقع بینی و سرگردانی شایعی میان 
طبقات پایین و متوســط ایران در اوایل ریاســت جمهوری 
روحانی وجود داشت که آن را عمدتا نادیده گرفت. نه تنها 
رشد اقتصادی کشور در برگیرنده همه بخش ها نبود، بلکه 
از آنجا که افزایش تولید ناخالص داخلی ناشی از صادرات 
نفت، سرمایه بر است، این افزایش در تولید ناخالص داخلی 
با ایجاد اشــتغال همراه نبود. همان طور که در کشورهای 
غربی ای که با بازگشــت پوپولیســم در برابر سیاست های 
نولیبرالی مواجه بوده اند دیده شــده، نولیبرالیســم ایرانی 
روحانی با نادیده گرفتن مســائل اجتماعی اثرات سیاسی 

مشابهی ایجاد کرده است.

ازکاپیتالیسمتاسوسیالیسم
باید علمی تر بــه این ماجــرا نگاه کرد. کاپیتالیســم 
)Capitalism( یا ســرمایه داری نظامی اقتصادی اســت 
مبتنی بــر مالکیت خصوصی وســایل و ابــزار تولید و قبول 
آزادی های فردی در فعالیت اقتصادی. از دیدگاه بسیاری 
از متفکران اصل اساسی این نظام اقتصادی مسلط، یعنی 
رقابت شدید جهانی برای کسب سود در بازار آزاد و عدم توجه 
به ارزش های اخالقی، انســانی و معــارف وحیانی در این 
راه، منطقی را پدید آورده کــه مبتنی بر حرص و آز، نابرابری 
و  بی عدالتی و فساد است و با ایجاد تضادها و شکاف های 
عظیم اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در جوامع انسانی و 
جهان، اکثریت مردم دنیا را به سرنوشتی غم انگیز و هولناک 
محکوم کرده و خود این مکتب نیز در سراشیبی سقوط قرار 
دارد. نظام اقتصادی به اصول آزادی عمل، به مفهوم عدم 
دخالت دولت و تعیین فعالیت های اقتصادی توسط بازار، 
تجسم بخشیده بود. دولت به جای دخالت در امور اقتصادی 
نقشی حمایتی داشت و شرایط الزم برای شکوفایی اقتصاد 
را فراهم می آورد. این شکل آغازین سرمایه داری صنعتی، 
نظام اقتصادی چندپارچه،  بی ثباتی و  بی نظمی  را به وجود 
آورد که میان رونق و رکورد در نوســان بود. در قرن نوزدهم 
و اوایل قرن بیســتم، دولت های دیگر کشورهای اروپایی 
و ژاپن دخالت بیشتری در اقتصاد داشــتند و سرمایه داری 

در حال تکوین را به صورت زیر تنظیم و هدایت می کردند:
1- کمک مالی مستقیم به کارفرمایان خصوصی؛

2- جهت دهی به اعتبارات و سرمایه گذاری ها؛
3- تاســیس بنگاه های دولتــی )به ویــژه در آلمان و 

ایتالیا(؛
4- تنظیم بازارهای کار و محصوالت به وسیله ابزارهای 

سیاسی؛
5- برقراری تعرفه های حمایتی؛

6- اعطای حقوق انحصاری برای تولید برخی کاالها یا 
برای فروش در برخی بازارها؛

7- واگذاری مناقصه های دولتی.
در چنین کشورهایی برای افزایش قدرت ملی، تثبیت 
درآمد دولت و تحکیم نظم اجتماعی، کنترل نســبتا دقیق 
زندگی اقتصــادی ضروری می نمود. در قرن بیســتم حتی 
بریتانیــا و ایاالت متحــده آمریکا نیز از الگوی کالســیک 
نخســتین، دور شــده بودند. اشکال بعدی ســرمایه داری 
انحصاری به جای رقابت تعــداد زیادی بنگاه خرد، با تمرکز 
اقتصادی و تســلط تعداد معــدودی بنگاه هــای بزرگ بر 
بازارهــا، مشــخص می شــود. در چنین شــرایطی )که به 
بیان دقیق تــر اولیگاپلی بود نــه انحصــار(، توافق میان 

 رشد اقتصادی به خودی خود ضرورتا شاخص مطمئنی برای توسعه اجتماعی و اقتصادی نیست. در عوض، 
باید به »رشد همه گیر« توجه کرد، یعنی رشد اقتصادی ای که عواید آن به طور برابر توزیع می شود و از این رو بخش 
بزرگ تری از جمعیت و نه صرفا نخبگان، از آن منتفع می شــوند. با نگاهی به سایر شاخص ها تصویر کامل تری از 
میراث اقتصادی دولت روحانی پیش روی مان قرار می گیرد. از یک ســو، همان گونه کــه مطالعه  بانک جهانی در 
سپتامبر 2016 نشان می دهد، فقر درآمدی در طول دولت فعلی افزایش یافته است. از سوی دیگر، منافع حاصل 
از احیای تجارت و سرمایه گذاری با جهان خارج تقریبا متوجه بخش های دولتی و بخش های عمومی غیردولتی 

بوده است. این عامل از مسببان ناکامی  روحانی در رقم زدن رشد اقتصادی همه گیر است
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شبیه ونزوئال می شویم 
گفت و گو با آلبرت بغزیان استاد دانشگاه تهران

 ارزیابی شــما از تدبیر دولت آقــای روحانی برای 
کنترل قیمت ارز چیست؟ آیا اقدامات انجام شده 

را بهترین راهکار در شرایط فعلی می دانید؟
این نوع سیاست را سیاست کنترل ارزی نمی دانم 
بلکه سیاســت میزان ارز نســبت به سرمایه اســت ؛ به این 
معنا کــه مدیریت میزان ارز می شــود تا مدیریــت نرخ ارز. 
مســاله ای که تا پیش از ورود دولت به این موضوع شاهد 
بودیم،  باالرفتن نــرخ ارز بود؛ بنابراین بــرای مهار آن را به 
یک نرخ خاص میخکوب کردند که قرار اســت بنا برا آن، 
 افراد واجد شرایط نیازشــان تأمین شود. مابقی هم که جزو 
لیست نیستند،  ارز دولتی نمی توانند تهیه کنند و بایستی از 
بازار آزاد تهیه کنند. اما اینکه فکر کنیم عرضه و تقاضای ارز 
کنترل شده اســت، خیر؛  بلکه ورود و خروج ارز کنترل شده 
و نه نرخ آن. اعالم شده اســت که یک نرخ مرجعی اعالم 
شده و واضح است که نیاز برخی،  تأمین نمی شود. به نظرم 
بایســتی میان دو موضوع تعیین نرخ ارز و سیاست کنترل 
حساب سرمایه بایســتی تمایز قائل شد. نبایستی بازار دوم 
 یا موازی ای را ایجاد کرد تا افرادی که نمی توانند ارز مورد 
نیازشان را تأمین کنند به آن سو بروند که این خودش فاصله 

قابل تاملی است.
مجموعه اقدامات دولت در راســتای کنترل بازار 
ارز،  موجب حذف صرافی ها شده است و بانک ها 
عامل اصلی فروش ارز شــده اند؛  این سیاســت 
موجب ضربه به بخش خصوصــی و تضعیف آن 

نمی شود؟
اینکه صرافی هــا را مقصر بدانیم و حذف شــان 
کنیم،  باز همان کنترل سرمایه اســت؛  چرا که صرافی ها 
نرخ ارز را تعییــن نمی کنند. میزان متقاضــی و میزان ارز 
موجود در بازار تاثیر بیشــتری بر قیمــت ارز دارد و در این 
بین،  صرافی صرفا یک واسطه اســت. اینکه خود دولت 
عهده دار فروش ارز از طریق چند بانک مشــخص شــده 
اســت،  موجب می شــود صرافی هایی که ایــن وظیفه را 
انجام می دادند کنار گذاشــته شــوند و حجــم کار که بین 
صرافی های متعدد تقسیم می شد به بانک ها منتقل شود. 
اگر بانــک بتواند پاســخگوی حجم تقاضا باشــد،  خوب 
است. در گذشته روند کار به این شــکل بود که دولت ارز 
را به بانک مرکزی می داد و ســپس بیــن صرافی ها توزیع 
می شــد امــا االن صرافی ها حذف شــده و شــعب ارزی 
بانک ها متولی فروش ارز شده اند؛ اگر به همان سرعت و 
کیفیت گذشته انجام شود و دقت صرافی را داشته باشند،  
ایرادی ندارد؛  از سوی دیگر جمع کردن صرافی ها حکایت 
از آن دارد،  زمانــی کــه ]دولــت[ بــرای صرافی ها مجوز 
فعالیت صادر می کرده اســت،  به آینده و این موضوع که 
ممکن است عملکرد صرافی ها غلط باشد،  فکر نمی کرده 
اســت و پرســش اصلی اینجاست اکنون خســارتی که به 
صرافی ها وارد می شــود، چه؟ در آینده کاربــری آنها چه 
خواهد بــود؟ در آینده چــه کاری به صرافی ها قرار اســت 
ســپرده شــود تا ادامه فعالیت آنها به صرفه باشد؟ دولت 
که در گذشته مجوزی را صادر کرده و اکنون آن را ممنوع 
می کند،  مقصر خود دولت اســت که نتوانســته پیش بینی 
کند. البته در حال حاضر صرافی ها صدور حواله را انجام 
می دهند و صرفا فروش ارز را متوقف کرده اند؛  البته بانک 
مرکزی در این زمینه اظهارنظری نکرده اســت،  شاید هم 

چشمش را بسته  روی موضوع!

 مدل اقتصــادی  دولت کــه در پی اجــرای آن در 
وضعیت کنونی است، چیست؟ آیا دولت با اعمال 
این محدودیت ها و تمرکز فــروش ارز در دولت را 

حرکت به سمت سوسیالیسم بدانیم؟
در کشورهای توسعه یافته و سرمایه داری، خیلی 
بیشتر از اینها نظارت بر بازار ســرمایه و ارز است،  خصوصا 
روی انتقال پول و ارز که مباحث پولشــویی مطرح اســت. 
همانطور که نمی توان  10 هــزار دالر حواله کرد و پیگیری 
می شود، در ایران هم همین رویه موجود است و سقف حواله 
 15 میلیون تومان است. بنابراین هنوز از مباحث نظارتی به 
آن حد نرسیده ایم و در این قسمت حساس تر هستند. بحث 
در اینجا بحث تأمین ارز است. اگر بانک مرکزی بتواند دالر 
4200 تومانی را تأمین کند، حرفی نیست؛  تفاوت بازار ما با 
خارج این است که تحریم نیســتند و محدودیتی در تأمین 
دالر ندارند؛ از طرف دیگر توانایی خرید ارز در داخل هست،  
هرچه هم که عرضه شود،  پول برای خرید وجود دارد. حجم 
نقدینگــی در جامعه باالســت؛ به طور مثال هــر زمان خبر 
گران شدن محصولی منتشر می شود،  خریدار آن هم زیاد 
می شــود. فقط کافی اســت بگویند خودرو  گران می شود،  
نقدینگی برای خرید بیشــتر  وجود دارد. این امر خود نشان 
می دهد که جای دیگری هم اشتباه کرده ایم و آن هم خود 

بانک ها هستند.
 بــه عبــارت دیگــر،  منظورتــان ایــن اســت که 
پیش درآمد کنتــرل بــازار ارز،  کنتــرل نقدینگی 

است؟
صرف کنترل نقدینگی مطرح نیســت. در پاســخ 
به پرســش قبلــی گفتم کــه بیــش از اینها در کشــورهای 
ســرمایه داری،  بــازار ارز کنترل می شــود. دولــت پایش 
بیشــتری دارد نه آنکه دولت خودش بزرگ باشــد که سهم 
اقتصادش باال برود. اقتصاد دولتی آن است که حجم بیشتر 
فعالیت های اقتصادی را در اختیار داشته باشد؛ بستگی دارد 
که  چند درصد تولید ناخالص ملی را در اختیار داشته باشد در 
نتیجه بخش خصوصی ضعیف باشد. در اینجا بخشی داریم 
که آنچنان پولدار اســت که به راحتی می تواند وارد بازار ارز 
شــود و آن را متالطم کند و دولت هم مجبور شود ،  پلیسی 
عمل کند. درواقع بازار خیلی غیردولتی تر از آن اســت که 

تصورش را می کنیم.
 واکنش بازار به این دست اقدامات دولت چگونه 
خواهد بود و رابطه دولت و بازار را چگونه ارزیابی 

می کنید؟
به نظرم دخالت دولت در بازار سرمایه توسط قوانین 
است. بخشی از ســرمایه در ایران،  بازار ارز است،  بخشی 
بازار اوراق است. در بازار پول و ارز نقش دولت صرفا کنترل 

ورود و خروج است. نمی تواند مالکیتی را حذف کند.
 در اجــرای سیاســت های ارزی جدیــد دولــت، 
 بخش های مختلفــی درگیر هســتند. از صنعت 
گرفته تا سرمایه داران کوچک،  صرافی ها و حتی 
خود دولت. متضرر اصلی این تک نرخی شدن در 

وضعیت فعلی چه گروهی خواهد بود؟
با توجه به اینکه نظام مالیاتی منســجمی  نداریم 
که بتواند درآمدهای ایجادشده را شناسایی و مالیت بگیرد، 
 متضرر اصلــی حقوق بگیــران ثابت و اصنــاف کوچک و 
خرد هســتند و همچنین قشــر مســتضعف و به اصطالح 
یارانه بگیر. گروهی هم خیلی منتفع می شــوند؛ آنهایی که 
ســرمایه خیلی باالیی داشــتند.  این افزایش قیمت ها هم 
مالیاتش اخذ نمی شــود. برای مثال خانه ای که قیمت آن 
هر مترمربع ســه میلیون تومان اســت و بر اثر یک شــوک 
قیمت آن بــه 6  میلیون تومان افزایــش پیدا می کند ، پس 
از فروش،  باید مبلغی به عنوان مابه التفاوت توســط دولت 
با عنوان مالیات اخذ شــود. در این  مواقع همــواره پولدار 
و ثروتمنــد نفع خودشــان را می برند. اینهــا همان افرادی 
هســتند که ســفر خارجی خودشــان را می روند و ارز مورد 
نظرشــان را حواله می کنند و نگرانی وجود ندارد. به سمت 
مصرف گرایی و کاالهــای لوکس و آنچنانــی می روند که 
حتی بین  مســئوالن هم چنین رفتارهایی را شاهد هستیم.
البته وضعیت بدتر هم خواهد شد ، چرا که خرده  فروش ها  یا 
افرادی که برای ترخیص بار خود معطل می شوند و مشمول 
باال رفتن قیمت ارز می شــوند ،  موجودی کاالی خود را به 
قیمتی بسیار باالتر خواهند فروخت. پرسش اینجاست که 
ســازمان مالیاتی کجاست که اگر ســود غیرمنطقی گرفته 
شد، ورود پیدا کند. اگر فروشنده بداند که مالیات سود خود 
را خواهد پرداخــت،  دیگر افزایش قیمــت باالیی نخواهد 
داشــت. همین االن هــم تضمینی وجود نــدارد که وقتی 
دولت ارز 4200 تومانی را برای واردات کاالیی تخصیص 
می دهد، پس از واردات، با همان نــرخ در بازار به فروش 
برســد و با نرخ آزاد محاســبه نکند؛ در این وضعیت  رانتی 
ایجاد می شود بین شــخصی که ارز دولتی دریافت کرده و 
شــخصی که ارز آزاد تهیه کرده است. نظارت کافی وجود 
ندارد. جدای از این موارد ممکن اســت دو ماه بعد قوانین 
تغییر کنند. مثل کارت سوخت که دیگر جنبه تزئینی دارد. 
قصد بر این بود که بــه کمک آن،  جلوی قاچاق ســوخت 
گرفته شود؛  اال ن چگونه قاچاق ســوخت چک می شود؟ 
میزان مصرف خودرو چگونه بررســی می شود. این نشان 
می دهد اگر فردا  دولت عقب نشــینی کرد از سیاست های 
خود و سیســتم را به حالت عــادی بازگردانــد -همان طور 
که چندین بار  آن را در  میان ریاســت آقای بهمنی بر بانک 
مرکزی شاهد بودیم– خسارتی که در این بین وارد می شود، 
بدبینی ای که ایجاد می شــود، چه کســی پاسخگو است؟ 
بانک مرکزی باید از قبل فکر ایــن موضوعات را می کرد. 
بیماران خاص نظیر مبتالیان به تاالســمی  داروهای خود 
را بایســتی چگونه تأمین کنند؟ چه کسی پاسخگوی جان 
افراد اســت؟ به خاطر ســماجت بانک مرکــزی صحبت از 
تک نرخی شــدن ارز و راه اندازی سیســتم ثبت درخواست 
اســت. آیا واقعا این وضعیت،  تک نرخی است؟ تک نرخی 
یعنی به انــدازه و به موقــع ارز را با نرخ مصوب بــه نیازمند 
آن برســانیم؛  اگــر اینچنین نشــود،  بــازار مــوازی ایجاد 
می شود. االن هم ارز نرســانده اند،  صرافی ها را بسته اند ، 
ســوپرمارکت ها تبدیل بــه محل هایی می شــوند که مردم 
 به مبادله ارز خواهند پرداخت و شــبیه اتفاقی است که در 

ونزوئال  افتاد. 

اینکه صرافی هــا را مقصر بدانیم و حذف شــان 
کنیم،  باز همان کنترل ســرمایه اســت؛  چرا که 
صرافی هــا نــرخ ارز را تعیین نمی کننــد. میزان 
متقاضی و میزان ارز موجود در بازار تاثیر بیشتری 
بر قیمت ارز دارد و در این بین،  صرافی صرفا یک 
واسطه است. اینکه خود دولت عهده دار فروش 
ارز از طریق چند بانک مشــخص شــده اســت، 
 موجب می شــود صرافی هایی که ایــن وظیفه را 
انجام می دادند کنار گذاشته شوند و حجم کار که 
بین صرافی های متعدد تقسیم می شد به بانک ها 

منتقل شود
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فساد کم می شود
از دولت انتقاد نکنید 

اقدام دولت در منع کردن صرافی ها از خرید و فروش 
ارز و صدور حواله ارزی بسیار خوب و شایسته بود. اگر دولت 
اقدام نمی کرد با آن روند جهش قیمت ارز، عوامل فسادزای 
خارجی و داخلی دست به دست هم می دادند و مجموعه ای 
می شدند تا فضای اقتصادی کشور را نابود کنند چون شاهد 

بودیم که آنها روزانه بازار ارز را به هم می زدند.
کاری کــه دولت انجــام داد، این بود که موفق شــد 
عوامل محــرک فســادزای اقتصاد کشــور را مهــار کند. 
یــک نمونه اش آنکــه جلوی تأمیــن ارز قاچــاق را گرفت 
چون ســاالنه حداقل 10 میلیــارد دالر کاالی قاچاق وارد 
کشور می شــد و قاچاقچیان، ارز خود را از سیستم صرافی 
می گرفتند. کســانی به عناوین مختلف ســرمایه از کشور 
خارج کردند و در گرجســتان و کانادا و دیگر کشورها خانه 
خریدند، قاچاقچیان مواد مخدر، سوداگران ارزی و آنها که 
می خواستند ارزش دارایی های خود را با تبدیل سرمایه شان 
از ریال به دالر افزایش دهند، همــه اینها ارز مورد نیاز خود 
را از سیســتم صرافی تأمین می کردنــد. عوامل مختلف 
غیراقتصادی ارز خود را از سیستم صرافی تأمین می کردند. 
حاال اگر یک نقشــه و طراحی خارجی هم باشد این نقطه 
آســیبی برای کشــور اســت چون هدف خــود را در جنگ 
اقتصادی این حوزه قرار می دهد تا به کشورما آسیب بزند. 

در مجموع عوامل سوء فراوانی از سیستم صرافی استفاده 
می کردند کــه دود اقدامات آنها به چشــم مردم می رفت. 
وقتی بازار ارز دچار نوسان شدید شد، همان ایام 40 درصد 
قدرت خرید ملی کاهش یافــت. تولیدکننده ها برای خرید 
مواد اولیه مورد نیاز و دانشــجوهای ایرانی در خارج کشور 
نمی دانستند ارز مورد نیاز خود را با چه نرخی بخرند. ضمن 
آنکه ادامه چنین وضعیتی منجر به گرانی تولیدات داخلی 
حتی محصوالت کشاورزی می شد اما تصمیم درست دولت 
این فضا را خواباند و آثارش را هم امروز شــاهد هســتیم. 
تعجب می کنم چطور برخــی بدون توجه به آســیب های 
یادشده، از تصمیم دولت انتقاد می کنند. اینها که می گویند 
دولت کار خوبی نکرد، بگویند آیا دولت باید این پول محدود 
کشور را به قاچاقچی ها، سوداگران یا عده ای منفعت طلب 
می داد؟ هیچ عقل سلیم و دلســوزی این حرف را نمی زند. 
حسن دوم تصمیم دولت این بود که ورود و خروج ارز، ثبت 
و مشخص می شود چه کسانی با ارز چه کار می کنند. این 
یک ضرورت برای مدیریت اقتصادی کشــور بود. طبیعتا 
یک سری نیازهای ارزی برای واردات کارهای تجاری مثل 
واردات مواد غذایی، کاالهای واسطه ای و مواد اولیه داریم 
که دولت امکان تأمیــن آن را دارد. تصمیــم دولت کامل 
نیست و باید اصالحات الزم را به تدریج انجام دهد. عده ای 
از تولیدکنندگان، کاالی صادراتی داشــتند، حاال از ارز به 
دست آمده می خواهند برای تأمین مواد اولیه خود استفاده 
کنند. آنها باید بتوانند بدون دغدغــه کاالی مورد نیاز خود 
را تأمین کنند. دانشجوها و کســانی که مریض دارند، باید 
بتوانند بدون آنکه از قاچاقچی ارز بخرند یا از بازار غیررسمی 

تأمین نیاز کنند، از سیستم رسمی بانکی ارز تهیه کنند. اگر 
دولت برای این مســاله راه پیدا نکند به طور خودکار بازاری 
در کنار سیستم رسمی باز می شود و دوباره آسیب هایی پدید 
می آورد. کسی که فرزندش خارج از کشور تحصیل می کند، 
اگر هزینه ارزی تحصیلش تأمین نشــود، سریع اخراجش 
می کنند. اگر کســی مریض دارد، حتما باید بتواند ســریع 
مریض خود را به خارج از کشــور اعزام کند یــا آنکه بتواند 
سریع مریضش را از بیمارستانی در خارج کشور مرخص کند 
یا اگر سفری اجتناب ناپذیر به خارج کشور برایش پیش آمد 
بتواند برود. بانک مرکزی برای تأمین سریع نیازهای ارزی 

چنین مواردی باید پنجره ای در نظر بگیرد.
دولت بیشترین هدفش کسب اطالعات است، یعنی 
اینکه ارز کشور به سمت قاچاق یا فساد نرود. گرچه دولت 
باید از این مساله اطمینان خاطر حاصل کند اما از آن طرف 
نیز برای کســانی که کاال صادر کردند و می خواهند از ارز 
کسب شده استفاده مشــروع کنند یا ارز تحصیلی، درمانی 
یا کاری تهیه کننــد باید آزادی عملی فراهــم آورد. در این 
حالت سیســتم طراحی شــده دولت عالوه بــر آنکه پایدار 
می ماند و جواب می دهد، به نفع تولیدکننده هم خواهد بود 
چون تولیدکننده به جای آنکه مواد اولیه خود را با ارز 4800 
تومان تهیه کند بــا ارز 4200 تومان تأمیــن خواهد کرد. 
یعنی خدمات و مواد اولیه مورد نیازش را ارزان تر می تواند 
به دست آورد. البته عده ای که به خاطر توهم می خواستند 
یک شبه صاحب میلیاردها تومان سود شوند با این تصمیم 
دولت ضرر بزرگی متحمل شــدند و حتما مخالفت می کنند 
و می کوشند هر طور شده تصمیم دولت را بشکنند. دولت 
برای جراحی موسســات مالی اعتباری هزینــه داد، امروز 
هم برای ســاماندهی بازار ارز تصمیــم مهمی  گرفت پس 
باید حمایت شــود وگرنه همان بالیی که موسســات مالی 
و اعتباری بر سر اقتصاد کشــور آوردند، این جریانات سوء 
صرافی می آورند چون بررســی ها نشــان داد بیش از صد 
صرافی بدون مجوز بودند و هرجور دل شان می خواست با 

بازار ارز کشور رفتار می کردند.

یحیی آل  اسحاق 

فعال اقتصادی 
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ارز گران می شود 
گفت و گو با کامران ندری عضو هیأت علمی  دانشگاه امام صادق)ع(

 آیــا روش دولــت بــرای تک نرخی کــردن ارز را 
می توان به عنوان یک راه حل طوالنی مدت تلقی 

کرد یا مقطعی است؟
شــکلی که االن راه حل، اجرایی شــده است، 
 قطعا موقتی اســت. اگر نخواهم قطعی بگویم، احتماال 
موقتی است. قابل استمرار نیست و به مرور زمان تعدیل 
خواهد شد و به همان روال سابق باز خواهد گشت. تنها 
تغییر آن اســت که در ایــن مقطع زمانــی،  ارز مبادله ای 
که 3700 تومان بود از 4200 تومان شروع خواهد شد. 
شرایط فعلی شبیه شرایط جنگی است! در شرایط جنگی 
به سمت ســهمیه بندی و کنترل قیمت حرکت می شود. 
کنترل قیمت هم شیوه ای است که دولت انتخاب کرده 
است؛  این شــیوه هم تا زمانی اســت که با شرایط جنگ 
ارزی مواجهــه هســتیم،  در واقع ســهمیه بندی راه حل 
کوتاه مدتی است که قابل اســتفاده است. راه حل های 
بلندمدت، سخت و دشــوار اســت و باید ابتدا عاملی که 
موجب رشــد نقدینگی در اقتصاد ایران است را شناسایی 
کنیم تا بتوانیم عوامل بنیادین و اساســی افزایش قیمت 

را مهار کنیم.
 پس به رغــم کنترل قیمــت ارز در بازار توســط 
دولت،  در آینده همچنان شاهد افزایش نرخ ارز 

خواهیم بود؟
به احتمــال بســیار افزایش نــرخ ارز را خواهیم 
داشت. در شــرایطی نرخ 4200 تومان تثبیت خواهد شد 
که دولت بتواند تمام نیازهایی را که در اقتصاد وجود دارد،  
تأمین کند. اگر این امکان وجود نداشــته باشد و دست به 
ســهمیه بندی نیازها برای تخصیص ارز زده شــود، طبعا 
یک بازار موازی به وجود می آید که در آن نرخ به گونه ای 

دیگر خواهد بود.
 شــما صحبت از ســهمیه بندی کردید. اوال چرا 

این سهمیه بندی انجام می شود؟ ثا نیا تقاضای 
شــخصی چه میــزان در این ســهمیه بندی اثر 
می گذارد؟ )منظور از تقاضای شــخصی،  خرید 
ارز توســط افرادی اســت که نیاز بــه ارز ندارند 
 مثل ســفر،  تجــارت و...( بلکه به عنــوان یک 

سرمایه گذاری به آن نگاه می کنند. 
زمانی ســهمیه بندی انجام می شــود که تقاضا 
از عرضه بیشــتر باید؛  اینکه از اصــول اولیه علم اقتصاد 
اســت. اما تقاضای شــخصی که شــما مطــرح کردید،  
تقاضایی جدی اســت. مســاله اصلی در بازار ارز همین 
نوع از تقاضا است؛ کنترل کردن آن کار سخت و دشواری 
است و در بسته ای که دولت ارائه کرده  این مساله دیده 
نشده است. این تقاضا هم باز می گردد به نگرانی ای که 
مردم نســبت به آینده دارند. احتماال چون در نگاه مردم 
آینده اقتصادی، آینده چندان مطلوبی نیست،  تصورشان 
بر آن اســت تنها دارایی که می تواند ارزش منافع شان را 
در آینده حفظ کند،  ســکه طال و ارز و دارایی های بادوام 
نظیر زمین و مســکن اســت؛ کــه البته زمین و مســکن 
وضعیت متفاوتی دارد چرا کــه همه امکان حضور در آن 

بازار را ندارند.
 باتوجه به قیمت زمین و مسکن،  حداقل سرمایه الزم 
به مراتب بیشتر از سرمایه الزم برای خرید سکه طال و ارز 
است.  به عبارت دیگر در بازار سکه و ارز،  چون قیمت هر 
واحد از آن باال نیســت،  هر فردی توان حضور در آن بازار 
را دارد و به همین دلیل هم ســکه و ارز بیشتر دستخوش 

التهابات قرار می گیرد.
 از نظر شــما راهــکاری کــه دولت اتخــاذ کرده،  
راهکار صحیحی اســت  یــا راهــکار بهتری هم 

موجود است؟
غیر از یک ســری تعبیراتی که به کار برده شده، 

 نظیر اینکه گفته شــده تمام نیازهای وارداتــی را تأمین 
می کننــد و می دانیم که نمی توانند و نشــدنی اســت؛ بر 
همین اساس از روز اول،  اقدام به سهمیه بندی کرده اند. 
این تعابیــر را بگذاریم کنار،  اعالم ایــن موضوع هم که 
هر مبادله ای خارج از نرخ 4200 تومان،  جرم محسوب 
می شــود،  تعابیر تندی بــود. اگر ایــن مــوارد را نادیده 
بگیریم،  راهکار برای کوتاه مدت،  همین است که اجرایی 
شده است. باید  نیازهای اساسی کشــور را با نرخ 4200 
تأمین کرد و مابقی نیازها  به بازار سپرده شود و با هر نرخی 

که خواهد بود، تأمین شود.
 به این موضوع اشــاره کردید که بــه دلیل کمبود 
ارز،  دولت مجبور به ســهمیه بندی شده است. 
از طرفــی دولــت در خصــوص فــروش نفت و 
بازگردانــدن ارز،  اعــام کرده کــه محدودیتی 

ندارد. پس چرا این وضعیت پیش آمده است؟
 موضوعی را کــه به عنوان تقاضای شــخصی 
مطــرح کردید کــه همــان تقاضــای ناشــی از نگرانی 
نســبت به آینده اســت، در کنار نقدینگی بســیار باالیی 
که در اقتصــاد ما وجــود دارد؛ مردم اگر می خواســتند 
پس اندازی داشته باشــند آن را به صورت سپرده بانکی 

انجام می دادند.
 درست است که سپرده بانکی مشمول یک نرخ سود 
می شــود اما اگر تورم باالیی وجود داشــته باشد،  آن نرخ 
ســود هم نمی تواند  کاهش ارزش پول را جبــران کند،  در 
نتیجه نقدینگی حجیم و هنگفت در اقتصاد ایران می تواند 
تبدیل به دارایی شــود. امروز تقاضا برای خرید ارز،  جهت 
واردات نیســت، بلکه خرید ارز برای تبدیــل پس انداز به 
صورت ارزی اســت به این دلیل که هم قیمت ارز افزایش 
پیدا می کند و هــم اینکه برای مــردم دارایی مطمئن تری 
است و ریسک پایین تری دارد. این تقاضا باتوجه به حجم 
نقدینگی که وجود دارد که پتانسیل این تقاضا را به وجود 
می آورد،  تقاضایی اســت که به هیچ وجه بــا فروش نفت 
یا صادرات غیرنفتی نمی توان ارز مــورد نیاز این تقاضا را 
 تأمین کرد. عالوه بر این تقاضای دالل های بازار ارز هم 

هست.
 تفاوت تقاضای شــخصی بــا تقاضــای دالل ها 
در زمان بنــدی اســت؛ بــه این معنــی که شــخص ارز 
را خریــداری می کنــد و ممکن اســت برای چند ســال 
آن را نگــه دارد و نفروشــد و نــگاه بلندتــری دارند؛  اما 
ســفته بازها، نگاه کوتاه مدتی دارنــد. در هر صورت در 
بازار تقاضاکننده ای وجود دارد که ارز  برای واردات کاال 
یا خدمات از خارج نیست بلکه متقاضی،  ارز را جایگزین 
ســپرده بلندمدت بانکــی می کند. اگرچه بــا وجود نرخ 
ســود باال در بانک ها تقاضــا برای خرید ارز مهار شــده 
اســت اما بخش بســیار کوچکی از نقدینگی از بانک ها 
و قید ســود ســپرده گذاری،  رها شــده و اگر تمام حجم 
نقدینگی رها و به ســمت بازار ارز، ســکه طال یا مسکن 
سرازیر شود،  آن موقع است که با افزایش شدید قیمت 

مواجه خواهیم شد. 
موضوع بعدی،  اعتماد است. در کشورهایی که مردم 
به دولت اعتماد دارند، عبور از بحران ها ساده تر است. در 
واقع مردم ما به دلیل  بی اعتمادی و عدم اطمینان،  با دولت 
همراهی نمی کنند؛ متأســفانه از این جهت نتوانســته ایم 
ســرمایه اجتماعی خوبی را در اقتصادمــان ایجاد کنیم. 
برگرداند ن این اعتماد به اقتصاد،  کاری ســخت و دشوار 

است که خودش بحث مفصلی است.
 چالش اصلی در موضــوع ارز هم همین اســت که 
تقاضای خرید ارز بــرای واردات کاال و خدمــات یا حتی 
مســافرت خارجی،  ارز به اندازه کافی در اختیار اســت اما 
نگرانی مردم و  بی اعتمادی به مســئوالن کار را ســخت و 

دشوار می کند.
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چالش بازار غیر رسمی
دولت باید صرافی ها را فعال کند 

درباره منحصرشدن کل مبادالت خرد و کالن ارزی در 
سیستم بانکی با هدف جلوگیری از قاچاق و سوداگری باید 
گفت که قطعا مشخص است که دولت نگاهش درازمدت 
نیست و برای آنکه بازار را ســامان دهد تصمیمات سختی 
گرفت. دولت مجبور بود در این قالب اقدام و بازار را کنترل 
کند اما چون نمی تواند همه نیازهای ارزی اعم از واردات، 
خدمات و گردشــگری را فراهــم آورد، پس بایــد تدبیری 

بیندیشد تا بازار غیررسمی شکل نگیرد.
 بهتر است دولت بعد از آنکه جو بازار ارز آرامش پیدا 
کرد و وضعیت عادی شــد، اجازه دهد صرافی ها در قالب 
رســمی به مبادالت ارزی ُخرد ورود کنند تا این اتفاق مانع 
از شــکل گیری بازار مبادالت ارزی غیررســمی و خارج از 
کنترل شود. البته در واقعه نوســان شدید ارز ممکن است 
چنــد صرافی خالف کرده باشــند کــه باید بــا خالفکاران 

برخورد شود اما سیســتم صرافی در همه دنیا وجود دارد و 
در ایران نیز کســی که مجوز صرافی دریافت می کند قطعا 
بعــد از ارزیابی های زیاد توانســته مجوز بگیــرد. صرافی 
کارکرد خاصی دارد. هیچ جای دنیا مبادالت میلیون دالری 
را در صرافــی انجــام نمی دهنــد امــا در دوره ای به خاطر 
تحریم ها شــرایط خاصی بــه وجود آمد که مجبور شــدیم 
بسیاری از کارهایمان را در صرافی ها انجام دهیم. حاال اگر 
سیستم بانکی توانایی مبادالت کالن را داشته باشد، قطعا 
صرافی ها می توانند در حد خــُرد و ریز خدماتی را به جامعه 
عرضه کنند. در این صورت دولــت می تواند نظارت کند تا 
تخلفی اتفاق نیفتد و در یک سیستم رسمی، مبادالت خُرد 

و کالن ارزی انجام شود.
دولت باید بتواند چرخــه ارزی را کنترل کند یعنی کل 
ارزی که برای صادرات و واردات نیاز است باید نظارت شود. 
قطعا باتوجه به قوانین جدید پولشویی  ترجیح در مبادالت 
ارزی با نظام بانکی است ولی باتوجه به وسعت و حجم کار 
به نظر نمی آید نظام بانکی ما آمادگی پاسخگویی برای ارائه 
همه خدمات ارزی را در کشور داشته باشد. سیستم صرافی 
نباید دیگر کارکرد دوره تحریم را داشته باشد. صرافی کارکرد 

مشــخص و محدود و خرد دارد. در دنیا نیز صرافی ها امور 
مشخصی را دنبال می کنند، مثال کارگر خارجی می خواهد 
حقوق خود را به کشــورش حوالــه کند یا دانشــجویی در 
خارج از کشــور خود تحصیل می کند و خانواده اش هزینه 
ارزی دانشــگاه او را ماه به ماه حواله می کنند. توریستی به 
داخل ایران آمده و ریال می خواهد یا کســی می خواهد به 
خارج از کشور ســفر کند و نیاز به مقداری ارز دارد، آیا نظام 
بانکی می تواند این خدمات را ارائه دهد؟ قطعا نظام بانکی 
نمی تواند پاســخگوی همه مراجعات مردم برای دریافت 

خدمات ارزی باشد. 
عصر روزهای عادی هفته و روز جمعه اگر کسی نیاز 
ارزی پیدا کرد چطور مشکل خود را حل کند؟ مردم هزاران 
مشــکل دارند قطعا باید جایی در کنار سیستم بانکی باشد 
که مردم بتوانند نیازهایشان را از آنجا تأمین کنند، بنابراین 
دولت باید صرافی ها را هم در دایره رســمی مبادالت ارزی 
کنار نظام بانکی تعریف کند چون اگر نکند بازار غیررسمی و 

غیرقابل کنترلی شکل خواهد گرفت. 
در وضعیت نوســان شــدید دولت هر تصمیمی  روی 
نرخ ارز می گرفت قابل نقد بود چون فضا داشت به سمتی 
می رفت که کیان کشــور در خطر بود، پس شــکی نیست 
دولت باید ورود می کرد و مقداری سکسکه در بازار به وجود 
می آورد تا اوضاع عادی شود. پس تصمیم دولت عاقالنه 
بود اما نمی توان با همین فرمان ادامه داد چون با شــرایط 
اقتصادی جامعه نمی خواند و دولــت باید انعطاف به خرج 

دهد و ارز آزاد را به رسمیت بشناسد.

سیدحمید حسینی

عضو اتاق بازرگانی ایران



ورزش

پس گرفتن استعفا
چرا رسول خادم به فدراسیون کشتی بازگشت؟
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»زمان رفتن فرا رسیده. گفتنش هم برای من آسان 
نیســت،  اما باید پذیرفت. در انتخابات فدراسیون کشتی 
برای بار دوم شــرکت کردم تا بتوانم یک دوره دیگر برای 
کشــتی کشــورم کار کنم.  اما گویا نمی شــود. من برای 
کشــتی   آمده ام، نمی خواهم برای مانــدگاری خودم کار 
کنم. اگر می خواســتم برای خودم کار کنــم، هیچ گاه به 
کشتی برنمی گشــتم. اشتباه برداشت نشــود، این کالم 
من از ســر تقوا و فروتنی نیســت. بنده سال هاست که در 
مصاف بــا ناســازگاری های روزگار، اهــل وادادن و قهر 
و آشــتی نیســتم.  اما افکار قناس من دارد برای کشــتی 
پرهزینه می شــود. حتما ناتوان تر از آن هســتم که باری 
از دوش کشــتی بردارم، ولی نمی توانم به کشــتی دروغ 
بگویم. دروغ بگویــم تا بمانم. کشــتی به انــدازه کافی 
تنها و مظلوم هســت. چه باید کرد، گاهی بهترین شیوه 
ایستادن، نایستادن است. گذر زمان بسیاری از سوال ها 

را پاسخ خواهد داد.  «
این بخشی از اســتعفای رســول خادم بود.  اسفند 
گذشــته بود که او تصمیم گرفت با اســتعفایی احساسی 
از سمت ریاست فدراسیون کشــتی کناره گیری کند تا به 
قول خــودش آقایان وزارتی با فردی کار کنند که همســو 
با ســلطانی فر و همراهانش قدم برمی دارند. این استعفا 
اگرچه اتفاق دلخواه وزارت ورزش بود  اما اتفاقات بعدی 

هرگز خشنودی وزیر ورزش را باعث نشد. 
20 فروردین داورزنی، معــاون وزیر ورزش در حالی 
قدم در مجمع فدراســیون کشــتی گذاشــت کــه گمان 
می کرد همان  روز تکلیف جانشــین خادم روشــن خواهد 
شــد  اما اعضای مجمع، وزارت ورزش را غافلگیر کردند.  
دومین مجمع فوق العاده فدراسیون کشتی جهت تعیین 
تکلیف وضعیت ریاست این فدراسیون در حالی برگزار شد 
که برخی از اعضای مجمع قبل از ورود به جلسه از احتمال 
باالی بازگشت رسول خادم به فدراسیون خبر می دادند. 
این در حالی بود که رئیس مستعفی فدراسیون کشتی در 
مجمع حضور نداشــت و داورزنی به عنــوان معاون وزیر 
ورزش و شــهنازی به عنوان دبیر کمیتــه ملی المپیک در 

جلسه حاضر بودند.  
محمدرضا داورزنی در جمــع اعضای مجمع گفت: 
»عالقه مند بودیم که آقای رسول خادم به عنوان ریاست 
فدراســیون کشــتی به کار خود ادامه دهد چرا که آذرماه 
انتخابات فدراسیون برگزار شده بود ولی  اتفاقاتی رخ داد 
که وضعیت فدراسیون کشــتی را بالتکلیف کرد و ادامه 
آن به هیچ وجه به صالح کشــتی و ورزش ایران نیســت. 
 امروز باید در این مجمع فوق العــاده تعیین تکلیف کنیم 
تا انتظارات مردم که همانا آرامش در این رشــته اســت، 
محقق شــود. از لحــاظ قانونی نیاز اســت کــه وضعیت 

فدراسیون مشخص و از بالتکلیفی خارج شود.« 
اما اعضای مجمع با انتشــار نامه ای خطاب به وزیر 
ورزش و جوانــان و ارائــه آن به رئیس مجمع، خواســتار 

ابقای خادم در سمت خود شدند. 
بدین ترتیب با وساطت برخی بزرگان کشتی، رسول 
خادم پس از اینکه دو بار استعفایش در مجمع فوق العاده 
فدراسیون کشتی پذیرفته نشــد، به فدراسیون بازگشت.  
او پس از ۴۳ روز کناره گیری کار خــود را دوباره آغاز کرده 
اســت و در مصاحبه ای مهم تازه ترین مواضع خودش را 

این گونه بیان کرده است. 
رســول خادم درباره بازگشــت مجدد به فدراسیون 
کشتی گفت: »از مردم عزیزی که در دوره ای که بنده از 
فدراسیون جدا شده بودم، محبت کردند و پیگیر بازگشتم 
بودند، تشکر می کنم.  همچنین جا دارد از جامعه کشتی 
کشور و مجمع فدراســیون که اگر خواست و محبت آنها 
نبود این بازگشت اتفاق نمی افتاد صمیمانه تشکر کنم.« 
رئیــس فدراســیون کشــتی  کــه میهمــان تلفنی 

برنامــه رادیویــی »تهــران ورزشــی« از رادیــو تهــران 
بود، در پاســخ بــه این ســوال که آیــا با وجود بازگشــت 
به فدراســیون کشــتی کماکان نگرانی های گذشــته را 
دارید یا اینکــه آنها تا حدودی رفع شــده اســت، گفت : 
»خیر. نگرانــی من خیلی بیشــتر از قبل شــده اســت. 
اینکه به فدراســیون باز گشــته ام هیــچ دلیلی نــدارد از 
مواضــع قبلی ام عقب نشــینی کنم یــا به این معنا باشــد 
که مشــکالت کشــتی حل شــده اســت.  وقتی مجمع 
فدراســیون دو مرتبه اســتعفای این حقیــر را نپذیرفتند، 
احســاس کردم ممکن اســت هزینه ســنگینی به کشتی 
تحمیل شــود.  وظیفه ام این بود که در کنار این عزیزان 
بایســتم و به کار ادامه  دهم.  در حال  حاضر با مســائلی 
روبه رو هستیم که مسائل ملی ما محسوب می شود.  هنوز 
هیچ پاسخی از شــورای عالی امنیت ملی برای جلوگیری 
از محرومیــت و تعلیــق احتمالــی کمیتــه  بین المللــی 
المپیک علیه کشــتی ایــران بــه خاطر عــدم رویارویی 
 کشــتی گیران مان بــا نماینــدگان رژیم صهیونیســتی 

دریافت نکرده ایم.« 
رئیس فدراســیون کشــتی با تاکید بر اینکه مطمئنا 
این ســکوت نه به نفع قهرمانــان ما و نــه ورزش ایران و 
نه فضای سیاســی کشور اســت، افزود: »با سکوت این 
مســاله حل نمی شــود و مــا نمی توانیم زمــان را متوقف 
کنیــم.  باتوجه به مناســبات جدید در کمیتــه  بین المللی 
المپیک، با افزایش محرومیت ها در مســیر قهرمانانان و 

ورزشکاران مان روبه رو خواهیم شد. همان طور که بارها 
متذکر شــده ام رئیس کمیته  بین المللی المپیک اخیرا از 
پیگیری جدی این موضــوع خبر داد و اعــالم کرد رژیم  
صهیونیســتی برای دفاع از حقوق ورزشکارانش و اینکه 
چرا یک ســری کشــورها مانع موفقیت ورزشــکاران این 
رژیم می شوند خواستار پیگیری IOC شده است.  ما هم 
به دنبال این موضوع از شــورای عالی  امنیت ملی تقاضا 
کردیم که به دستگاه دیپلماســی کشور تکلیف کند که از 

حقوق ورزشکاران ما در این موضوع دفاع کند.« 
وی درباره اظهــارات شــاهرخ شــهنازی، دبیرکل 
کمیتــه ملــی المپیک مبنــی بر اینکــه قرار اســت برای 
 IOC هماهنگی  جلساتی در داخل کشــور برای جلسه با
برگزار شود، گفت : »چیزی که مهم است، این است که 
کمیته ملی المپیک به عنــوان مرجعیت ورزش در داخل 
کشور باید در جلســات حضور داشته باشــد،  اما این کار 
خیلی فراتر از توان کمیته ملی المپیک یا یک شخص و 
نهاد اســت. حتما نمایندگان کار بلد از وزارت  امور خارجه 
و دســتگاه های  امنیتی نیز باید در ایــن راه کمک کنند و 
حضور داشته باشند.  این یک کار تیمی است، همان طور 
که آنها با یک کار برنامه ریزی شده و تیمی علیه ما در حال  
فعالیت هستند.  دســتگاه دیپلماســی ما نیز باید با تیمی 

قوی وارد کار شود. 
رئیس فدراســیون کشــتی  خاطرنشــان کرد:» ۳5 
ســال اســت که قهرمانــان ملی مــا تصمیم مســئوالن 

رســول خادم درباره بازگشــت مجدد به فدراســیون 
کشتی گفت: »از مردم عزیزی که در دوره ای که بنده 
از فدراسیون جدا شــده بودم، محبت کردند و پیگیر 
بازگشــتم بودند، تشــکر می کنم.  همچنیــن جا دارد 
از جامعه کشتی کشــور و مجمع فدراســیون که اگر 
خواست و محبت آنها نبود این بازگشت اتفاق نمی افتاد 

صمیمانه تشکر کنم.« 
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سیاســی نظام را انجام می دهند و فداکارانه ایثار می کنند 
و با محرومیت هــای ســنگین مواجه می شــوند که این 
محرومیت ها به هیچ وجه مورد قبول ما و مردم نیســت.  
قرار باشــد رجال سیاسی و دســتگاه دیپلماســی در این 
شــرایط ســکوت کنند، پس زمانی کــه قهرمانــان ما با 
محرومیت چندســاله مواجه شوند و کشــتی تعلیق شود 
می خواهند بیایند کمک کنند؟ چه کمکی می توانند در آن 
شرایط داشته باشــند؟ به صراحت می گویم که قهرمانان 
ملی ما در حال  حاضر بسیار  دقیق دنبال می کنند تا ببینند 
در این شــرایط ســخت که زجر و زحمت زیادی متحمل 
می شوند تا برای کشــور افتخار آفرینی کنند، آیا از سوی 
دســتگاه دیپلماســی و رجال سیاســی کــه تصمیم گیر 
مواضع سیاسی کشــور در جهان هســتند، مورد حمایت 

قرار می گیرند؟«
وی درباره ادامه  انتقادات از وزارت ورزش و جوانان 
و اینکه به نظر می رســد مشــکالت موجود میــان وی و 
وزارت ورزش و جوانان بخش دیگری از مشکالت پیش 
رو اســت، گفت : »وزارت ورزش و جوانان مجبور اســت 
من را مدت دیگری تحمل کند.  اجازه بدهید در این رابطه 
بیشــتر صحبت نکنم.  امیــدوارم دســتگاه ورزش نهایت 
تالش را برای تمام رشــته های ورزشی و نه فقط کشتی تا 
رویدادهای پیش رو به کار گیرد تا قهرمانان ما با دغدغه  
کمتر این مسیر سخت و پرحاشیه را به خوبی طی کنند.« 

خادم در پاســخ به این ســوال که آیا  امــکان دارد 

باتوجه به مشــکالت موجود وی بار دیگــر اقدام به ترک 
فدراســیون کند، گفت : »وقتــی رفتم، واقعــا نرفتم که 
برگردم و در حال  حاضر هــم که بازگشــتم، نیامده ام که 
بار دیگر فدراســیون را رها کنــم.  حضور مــا در جایگاه 
مدیریتی تا زمانی مثمرثمر است که بتوانیم کار کنیم و به 
وظایف مان عمل کنیم.  یک ســری موانع در کار اجرایی 
وجود دارد که طبیعی است،  اما بر طرف کردن یک سری 
موانع وظیفه دستگاه مســئول و رجال سیاسی است که 
باید در این راه کمک کنند.  اگر آن قدر موانع وجود داشته 
باشــد که نتوانیم کار کنیم، بنابراین نیــازی به حضور ما 
نیست، چه االن و چه چهار سال دیگر.  تالش می کنیم با 
کمک مردم و عالقه مندان به کشتی این موانع را برداریم 
تا به موفقیت برســیم،  امــا موانعی که الزم اســت رجال 
سیاسی و مسئوالن پیشقدم شــوند باید به کمک ما بیایند 

تا آنها را بر طرف کنیم.« 
به نظر می رســد مشــکالتی که رســول خادم از آن 
سخن می گوید در دو حوزه مجزا قابل بررسی است.  او از 
سویی نگران است که فدراســیون جهانی کشتی، ایران 
را در مســابقات آینده با محرومیت هایــی مواجه کند و به 
دلیل عدم  رویارویی با کشتی گیران اسرائیلی حتی بحث 
تعلیق هم پیش بیاید.  همچنین رئیس فدراسیون کشتی 
با وزارت ورزش اختالف هایی دارد؛  اختالف هایی که به 
نظر می رسد با برگشــتن خادم به فدراسیون کشتی شدت 

بیشتری هم به خود گرفته است. 

خبرگــزاری مهر دربــاره دوگانه خادم _ســلطانی فر 
می نویســد: »تالش اعضای مجمع فدراســیون کشتی 
برای بازگشت خادم به فدراســیون و برگزاری دو نشست 
فوق العــاده در حالــی به بار نشســت که حتی تــا آخرین 
لحظات دومین مجمع، وضعیت ســکاندار فدراســیون 
مشــخص نبود. به هر حــال پادرمیانی بزرگان کشــتی و 
غافلگیری رسول خادم در گود زورخانه، به بازگشت او به 
فدراســیون انجامید و بارقه  امیدی در آســتانه بازی های 
آســیایی و رقابت های جهانی در جامعه کشــتی به وجود 
آورد.  اما بر خالف تصور برخی از اهالی کشتی که بازگشت 
خــادم را در ظاهر به فــال نیک گرفتــه و آن را بــه منزله 
پایان اختالفات ریشه دار و قدیمی  خادم و وزارت ورزش 
می دانند، واقعیــت چیز دیگری اســت.  این مســاله به 
وضو ح در بیانیه اخیر رسول خادم پس از قبول درخواست 
اعضای مجمع و پیشکسوتان کشــتی  مشخص است و 
می توان در تک تک جمالت بیانیه مذکور به این واقعیت 
رسید.  به ویژه آنکه وی در بخشی از این بیانیه به صراحت 
اعالم کرده: »داســتان  بی مهری های دوســتان وزارت 
ورزشــی به کشــتی ایران به قوت خود باقی است. گویا 
عزیزان مجبورند بنا به اصرار مجمع فدراســیون کشتی، 
مدتی دیگــر این حقیر را تحمــل کنند.  البته بــا توجه به 
شناختی که نســبت به ایشــان وجود دارد، بعید می دانم 
تغییری نیز در این نامهربانی ها شــاهد باشــیم. از سویی 
دیگر رفتــار وزارت ورزش نیــز در نحوه انعــکاس خبری 
اتفاقات و واکنش های اهالی کشــتی بر خروجی سایت 
رســمی خود،   هنگام برگزاری مجمع و بعد از آن نیز مهر 
تاییدی بر این اختالفات زد.  سایت وزارت ورزش هنگام 
برگزاری مجمع، تنهــا از اعضایی نقل قول می کرد که در 
واقع مواضعی کامال همسو با وزارت ورزش داشتند و گویا 
تمایلی به بازگشت خادم نشان نمی دادند.  سایت وزارت 
ورزش حتی بعد از انصراف خادم از استعفا و قبول بازگشت 
نیز همچنان به ســراغ افرادی از جامعه کشــتی رفت که 
جزو منتقدان فدراســیون بودنــد و در واقــع رفتن خادم 
را بر ماندنش  ترجیح می دادند.  انتشــار گزارشــات مالی 
متعدد و اطالع رســانی از ارقام نجومی  که وزارت ورزش 
به عنوان بودجه مصوب به فدراســیون پرداخت کرده نیز 
گام دیگری بود تا نشــان دهند فدراســیون تا ریال آخر، 
بودجه خــود را دریافت کرده و اعتراض متولیان کشــتی 

 بی دلیل است. 
به گفته یکی از اعضای مجمع فدراســیون کشتی 
که در دومین نشســت فوق العاده حضور داشت و تالش 
فراوانی برای بازگشت خادم انجام داد، معدود نفراتی که 
همسو با وزارت ورزش بودند تا توانستند برای رفتن خادم 
و انتخاب یک سرپرســت جدید برای فدراســیون تالش 
کردند کــه این اقدامات در نهایت به ســرانجام نرســید. 

به همین دلیــل اکثریت اعضــای مجمع نیز بــا توجه به 
بازگشت خادم هنوز از برقراری ارتباط تنگاتنگ و نزدیک 
فدراسیون با وزارت ورزش ناامید و خواهان حمایت بیشتر 

متولیان از کشتی هستند. 
محمدرضا داورزنی، معاون وزیــر ورزش البته این 
اختالفــات را تکذیــب می کنــد.  وی کــه در دو مجمع 
فوق العاده فدراســیون کشــتی به عنوان رئیس مجمع، 
حضور داشــته و نقش مهمی  را در روند  امــور ایفا کرده، 
معتقد است وزارت ورزش همواره از فعالیت فدراسیون ها 
به خصوص کشــتی که در آســتانه بازی های آســیایی و 
رقابت های جهانی حمایت کــرده و خواهد کرد.  به گفته 
داورزنی اختالفات وزارت ورزش با فدراســیون کشــتی 
نوعی حاشیه سازی است و در کل ایجاد زاویه میان برخی 
فدراســیون ها و وزارتخانــه کار غیرمنطقی و نادرســتی 

است. 
آنچه مسلم اســت فدراسیون کشــتی در روزهایی 
که بدون خادم و توســط حمیــد بنی تمیــم، نایب رئیس 
فدراسیون اداره شد، شــاهد اتفاق خاص و  امیدوارکننده 
در رفع این اختالفات نبود و مشــکالت طرفین همچنان 
به قوت خود باقی اســت.  مشــکالتی که خادم در بیانیه 
اخیر خود نیز بارها به آن اشــاره کرد و گفت: »دغدغه ها 
 و نگرانی ها به قوت خود باقی اســت و هیــچ چیز تغییری

 نکرده است.«
امــا بخــش دیگــری از نگرانی هــای خــادم بــه 
موضوع عدم رویارویی با ورزشــکاران رژیم  صهیونیستی 
برمی گردد. اینکه کشــتی ایران در آینده تبعات سنگینی 
در این باره متحمل نشود،  به خصوص اینکه هفته گذشته 
کمیته بین المللی المپیک از کمیتــه ملی المپیک ایران 
خواست تاریخ برگزاری نشست در مورد اتفاقات پیرامون 
حاشیه های مطرح شــده در کشــتی ایران را اعالم کند.  
باتوجه به اتفاقات اخیــری که در مورد کشــتی رخ داد، 
قرار بود ایران نشســتی را با مســئوالن کمیته بین المللی 
المپیــک و اتحادیه جهانی کشــتی در لوزان ســوئیس 
داشــته باشــند.  اولین نامه IOC به کمیته ملی المپیک 
ایران حدود یکی دو ماه قبل زده شده بود و حاال IOC بار 
دیگر از کمیته ملی المپیک ایران خواسته است که زمان 
این نشست را مشــخص کند.  کمیته ملی المپیک ایران 
هم اعالم کرده که پس از انجام بررســی ها این تاریخ را 
به اطالع IOC خواهد رســاند. شاهرخ شهنازی، دبیرکل 
کمیته ملــی المپیک طرح چنین درخواســتی از ســوی 
کمیته بین المللــی المپیک را تایید کرده اســت. به نظر 
می رسد که ماجرای کشتی ایران و موضوع عدم رویارویی 
ورزشکاران ایرانی با نمایندگان رژیم صهیونیستی در پی 
اتفاقات اواخر سال گذشته با حساسیت از سوی نهادهای 

بین المللی ورزش دنبال می شود. 

آنچه مسلم است فدراسیون کشــتی در روزهایی که 

بدون خادم و توســط حمیــد بنی تمیــم، نایب رئیس 

فدراسیون اداره شد، شاهد اتفاق خاص و  امیدوارکننده 

در رفع این اختالفات نبود و مشکالت طرفین همچنان 

به قوت خود باقی است.  مشکالتی که خادم در بیانیه 

اخیر خود نیز بارها به آن اشاره کرد و گفت: »دغدغه ها 

 و نگرانی ها به قوت خود باقی است و هیچ چیز تغییری

 نکرده است.«
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رابطه خادم با وزیر ورزش 
صمیمانه نیست

زمان مشخص می کند که برگشت خادم به فدراسیون
 درست بود یا غلط

من فکر می کنم رسول خادم یا بهتر بگوییم استعفای 
او پیام خیلی روشــنی بــرای جامعه ورزش دوســت ایران 
داشــت، به خصوص برای عده ای که معادالت قدرت در 
ســطح بین المللی را چندان نمی دانند. شرایط به گونه ای 
فراهم شد که رســول خادم بتواند شــرایط موجود را تبیین 
کند. رسول خادم می خواســت بگوید ما دیگر نمی توانیم 
همچون گذشته و با بهانه هایی که بارها تکرارشان کرده ایم 
از مواضع خودمان در مقابل حساســیت های فدراســیون 

جهانی کشتی دفاع کنیم. 
بعد اینکه کشــتی به زودی با چه مشــکالتی روبه رو 
خواهد شــد و بعد هم این پیام که نقــش دیگران در تبیین 
چنین سیاست هایی چیست؟ آیا فقط ورزش یا کشتی باید 
جور این مساله را بکشد یا نه؟ سیاستمداران یا افرادی که با 
اصول دیپلماسی آشنا هستند هم می توانند وارد عمل شوند. 
بدین ترتیب که یا از این ورزش و سیاســت روبه رونشدن با 
اسرائیل دفاع کنند یا اینکه مواضع نظام را تبیین کنند. شکل 
دیگری هم وجود دارد که اتفاقا رسول خادم به همین شکل 
موجود معترض اســت. اینکه ورزش یک تنــه مقابل این 

هجمه ها بایستد و کمکی هم نداشته باشد.
از طرف دیگر موضوعاتی کــه طی این مدت مطرح 
شد و واکنش هایی که وزارت ورزش درباره استعفای خادم 
بروز داد، به ما آدرس تازه ای می داد. اینکه میانه رســول و 

وزیر ورزش صمیمانه و شیرین نیســت. مشکالتی وجود 
دارد؛ مشکالتی که هیچ فدراسیونی تا کنون آنها را مطرح 
نکرده است. اما رسول خادم با رفتن خودش و با پیام های 
روشــنی که اســتعفایش داشــت نشــان داد که نه کمک 
وزارت ورزش را می خواهد و نه دستورپذیر است. خیلی از 
فدراسیون ها چنین مشکالتی را دارند اما باید بپذیریم که 
هیچ کدام شان این شجاعت را نداشته اند که خیلی صریح 

به این مشکالت اشاره کنند. 
خیلی ها از این استعفا برداشت های غلطی داشتند. 
به نظر من رســول خادم هرگز نمی خواســت با این استعفا 
رویکرد تازه یــا بدعتی را پایه گذاری کند. رســول انســان 
باهوشی است. سیاست های کلی نظام را به خوبی می داند. 
او با آن بیانیه و رفتنش قصد داشت سیاسیونی را که همواره 
خود را پنهــان می کنند و فکر می کنند ورزشــی ها در چنین 
مواقعی خودشان باید یک تنه مسائل شــان را حل کنند به 
چالش بکشــد و به آنها تلنگری بزند. او وقتی اســتعفا داد 
به خوبی می دانســت که در نبودش فدراسیون برای انجام 
و برنامه ریزی های بعدی برای کشــتی کشور دچار مشکل 

خواهد شد. اساسا به همین دلیل رفتن را انتخاب کرد.
این اتفــاق در حالــی رخ داد کــه وزارت ورزش هم 
 بی عالقه نبود تا این اســتعفا همیشــگی باشــد و شخص 
دیگری را به فدراسیون کشتی بفرستند. اما در حال حاضر 
شرایط این طور نیست. شــرایط دیگر مثل دوره ای نیست 
که وزارت ورزش با یک اشــاره رئیس فدراســیون کشتی 
را عوض کند یا آن فــرد را به نقطه ای برســاند که خودش 
اســتعفایش را بنویســد و از فدراســیون برود. اتفاقی که 
طالقانی و خادم و یزدانی خرم آن را تجربه کردند و متاسفانه 

کشتی در برهه های مختلف اسیر یک سری از این دخالت ها 
و حواشــی بود. با این حال رســول خادم حاال حساب کار 
را به خوبی می داند. او به خوبی می داند که به چه کســانی 
می تواند تکیه کند و چه کســانی را باید از ذهنش پاک کند 
و امیدی به کمک شــان نداشته باشــد. مایلم درباره یک 
موضوع مهم صحبت کنــم. به خوبی به خاطــر داریم که 
وقتی پای استعفای کی روش به میان آمد و این مربی تاکید 
کرد که دیگر در فوتبال ایران نخواهــد ماند بلندپایه ترین 
مقامات سیاســی کشــور وارد عمل شدند تا شــرایط برای 
ماندن این مربی هموار شــود. به نظرم برخورد دوگانه ای 
در این بین صورت گرفته کــه نباید از کنار آن به ســادگی 
بگذریــم. در حقیقــت سیاســتمداران مــا از برخوردهای 
احتمالی فوتبال دوستان نگران بودند و چون نگران بودند 
دســت به کار شــدند و از همه ظرفیت ها برای نگه داشتن 
این مربی استفاده کردند اما متاسفانه فدراسیون کشتی یا 
خود کشتی در ایران هنوز صاحب چنین طیف به هم تنیده 
و متحدی نشده اســت، اینکه این طیف یک زبان و متحد 
مطالبات شــان را از وزارت ورزش بخواهند. شما نگاه کنید 
وقتی رسول خادم استعفا می دهد چه کسانی به او و رفتارش 
انتقاد می کنند؟ من معتقدم افرادی منتقدش شدند که در 
طبیعی ترین شــکل ممکن باید حامی  رسول می ماندند نه 
اینکه به صف مخالفت با رسول ملحق شوند. در واقع این 
قهرمانان به بازوهای وزارت ورزش تبدیل شدند تا جبهه ضد 
رسول قدرت بیشتری پیدا کند اما شخصیت رسول همه این 
یارکشی ها را کنار زد و  بی اثر کرد. بنابراین من معتقدم تعداد 
هواداران یک رشته ورزشی مهم نیست، بلکه ایراد به عدم 
همگرایی و همدلی افراد برمی گردد. این دایره محدود که 
هوای همدیگر را هم ندارند باعث می شود که رسول نتواند 
آن طور که باید و شاید حق کشتی را بگیرد و از وزارت ورزش 

مطالبات بحق خود را داشته باشد.
عده ای معتقدند اســتعفای رســول خادم ناکام ماند 
چون به فدراسیون برگشت. نه، من موافق نیستم. رسول 
خادم چاره ای جز تبیین مواضع خودش نداشــت. رسول 
خادم از مدت ها پیش این دغدغه ها را داشــت. اما شاید 
آن زمانی که رســول خادم رئیس فدراســیون کشتی شد، 
مجمع کشتی این توانمندی را نداشت که رسول بخواهد 
مطالباتش را خیلــی صریح مطرح کند یا کار را به اســتعفا 
بکشاند. شاید کشــتی هرگز به اندازه فوتبال جذاب نباشد 
اما الزم بود که یــک نفر بیاید و مطالبات اهالی کشــتی را 
خیلی صریح و روشن مطرح کند. بنابراین استعفای خادم 
را ناکام نمی بینم چون رســول در برگشــت به فدراســیون 
هم تاکید کرده که همان مشــکالت همچنان پابرجاست 
و تغییری در انتقادهایی که به طــور جدی متوجه مدیران 
می دانســت حاصل نشــده اســت. در واقع رســول خادم 
درست یا غلط دست روی فاصله ای گذاشته که یک طرف 
آن وزارت ورزش قــرار دارد و طرف دیگر آن فدراســیون 
کشــتی. عمق این فاصله را نشــان داده و نمی دانم قدم 
بعدی او چــه خواهد بــود اما همیــن انــدازه می دانم که 
رســول خادم حرف هایی را به زبان آورد و خواسته هایی را 
مطرح کرد که سال هاســت خیلی ها اینهــا را می دانند اما 
بنا به مصلحت اندیشــی های شخصی شــان هرگز درباره 
این موضوعات صحبت نکرده اند. نمی دانم بازگشــت او 
به فدراســیون چقدر تصمیم درســتی بود چون وقتی این 
بازگشت می تواند منشــا خیر باشــد که کل اهالی کشتی 
به او کمک کنند و شــرایط را به گونه ای پیــش ببرند که او 
از بازگشتش به فدراسیون پشیمان نشــود اما امیدوارم با 
پیام هایی که رسول خادم مخابره کرد وزارت ورزش به دنبال 
آن نباشد که به جای کمک به او حلقه محاصره را تنگ تر 
بکند. آن قدر این حلقه را تنگ تر کند که رسول خادم برود 
و افرادی به فدراسیون برگردند که سال هاست ورزشی ها 

برای دور نگه داشتن شان از ورزش هزینه می دهند.

صدرالدین کاظمی

کارشناس کشتی 
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تکلیف ما مقابل اسرائیل روشن است
گفت وگوی مثلث با یزدانی خرم

رسول خادم از ریاست فدراسیون کشتی استعفا کرد 
و رفت. اما دوباره برگشت. شــما این رفت و برگشت را 

چطور ارزیابی می کنید؟ 
   قبل از هر چیز باید بپذیریم که اداره فدراسیون ها 
در حال حاضر کار بسیار دشواری است، به خصوص اینکه 
ما با بازی های بزرگی در سطح جهان روبه رو هستیم. شما 
هزینه ها را که در نظر بگیرید و بعد با بودجه ای که دولت در 
اختیار ورزش قرار می دهد مقایســه کنید به خوبی متوجه 
می شوید که تا چه حد شرایط برای اداره این ورزش دشوار 

و حتی امکان ناپذیر است.
به نظر می رســد این روزها فشــار زیــادی روی وزارت 
ورزش است که مطالبات فدراسیون ها را برآورده کند. 

نظر شما چیست؟
   وزارت ورزش خود را با حجم عظیمی  از برنامه های 
فدراسیون ها طرف می بیند؛ برنامه هایی که هر فدراسیون 
به عنوان تقویم ورزشی ســاالنه اش به وزارت ورزش ارائه 
می کند و برنامه ها یا مسابقاتی که می بایست در آنها شرکت 
کند. این موضوع باعث می شود که وزارت ورزش هم باتوجه 
به بودجه کمی کــه در اختیار دارد کار ســختی برای اداره 

ورزش کشور داشته باشد.
عده ای به درآمدزا بودن مدیریت خادم اشاره می کنند. 

شما در این باره چه نظری دارید؟
   آقای خادم فدراســیون را از مــا تحویل گرفت. 
کشتی را در شرایطی به ایشان تحویل دادیم که در رده های 
 جهانی حضور داشــتیم. البته او هم ســعی کــرد کارها را 
ســر و ســامان بدهد و البته درآمدزایــی قابل توجهی هم 
برای فدراسیون کشــتی داشــت اما من در مصاحبه های 
قبلی خودم هــم گفته ام. نکته ای که مــن درباره مدیریت 
خادم دارم بیشــتر از آنکه به خودش برگردد به اطرافیانش 

برمی گردد.
بیشتر توضیح می دهید؟

   او باید از کسانی در کنار خودش استفاده کند که 

از کفایت بســیار باالیی برخوردار باشند. افرادی که حقوق 
بین الملل و دیگر مســائل مهم در حــوزه ورزش حرفه ای 
را بدانند و در اجرای مســابقات و به طور کلــی امور مربوط 
به کشــتی امروز جهان تبحر داشــته باشــند. همچنین در 
فدراسیون کشتی باید مربیان کارآزموده حضور داشته باشند 

تا بتوانند از همه ظرفیت های ممکن استفاده کنند.
خود شما وقتی رئیس فدراسیون کشتی بودید، چطور 
در این زمینه عمل می کردید؟ مســاله عــدم رویارویی 

با رژیم  صهیونیستی را چطور حل و فصل می کردید؟ 
  من شش سال در فدراسیون کشتی بودم. در طول 
سال چند بار پیش می آمد که با اسرائیل روبه رو می شدیم. 
به انواع و اقسام مختلف از رویارویی با رژیم غاصب سر باز 
می زدیم. تیم حقوقی و بین الملل ما بسیار خوب و قوی کار 
می کرد. بنابراین یکی از مشکالت خادم این است که حتی 
از ما یک بار هم نپرسیده که شما برای عبور از این بحران چه 

کار می کردید. اگر می پرسید به او می گفتم. 
اما در دوره شــما هم کشتی گیران با اســرائیل برخورد 

می کردند، نه؟
  اصال ما تمام تالش مان را به کار می گرفتیم که به 
اسرائیل نخوریم اما اگر هم با این مساله روبه رو می شدیم 
می توانســتیم راهکارهایی پیدا کنیم که بدون محرومیت 

عمل کنیم. 
به هر حال رســول خادم بیانیه ای صادر کــرد و در آن 
هشدار داد که در مورد عدم رویارویی با اسرائیل و تبعات 
آن باید تعیین تکلیف شــود و سیاســیون هم پای کار 

بیایند. شما چه نظری دارید؟
   من خیلی متوجه این رویه نمی شوم. ایشان بیانیه 
صادر کرد و اعتراض کرد که آقایان بیایند تکلیف ما را روشن 
کنند و چنین و چنان. تکلیف ما روشن است. حضرت امام 
فتوا دادند که به رســمیت شــناختن این رژیم کودک کش 
غاصــب فعل حرام اســت. فکــر نمی کنم تکلیــف از این 
روشن تر داشته باشیم. ما به هیچ وجه اسرائیل را به رسمیت 

نمی شناسیم و هرگز با آنها در هیچ عرصه ای مبارزه یا مسابقه 
ورزشــی برگزار نخواهیم کرد. نظر مقام معظم رهبری هم 
همین است. ایشــان تاکید کرده اند که ما اســرائیل را به 
رسمیت نمی شناسیم. وزیر ورزش هم به صراحت اعالم کرد 
که این گونه مسائل در حوزره اختیاراتش نیست و مقام معظم 

رهبری در این باره تعیین تکلیف کرده اند.
آقای خادم حاال به فدراســیون برگشــته است با این 
حال تاکید می کند که همچنان بر سر مواضع قبلی اش 
استوار است و مشکالتی که از آنها صحبت کرده حل 
نشده است. نظر شــما در این باره چیست؟ آیا رسول 
خادم صرفا به دنبال گرفتن امتیازهایی از وزارت ورزش 

بوده است؟
  این را هم متوجه نشدم. ایشان گفتند منظور من 
این نبود که با اسرائیل مسابقه بدهیم. بعد هم امتیازاتی از 
وزارت ورزش گرفتند و  ترجیح دادند دوباره به فدراســیون 

کشتی برگردند.
منظورتان از امتیاز گرفتن از وزارت ورزش چیست؟

   اینکه می گویم امتیازاتی گرفتنــد بحثم در مورد 
مسائل مالی نیست. فدراسیون کشــتی آن قدر مسابقات 
مختلفی دارد که کمک هــای وزارت ورزش اصال در قبال 
این همه برنامه کشتی چیزی نیست. طی این سال ها آقای 
خادم بودجه خوبی را هم از طریق اسپانســرها جذب کرده 
اســت. موفق شــده کمک خوبی از لحاظ مالی به کشتی 

انجام بدهد. آقای خادم مدیر درآمد _ هزینه است.
شما هم این طور بودید؟

   بله. ما هــم مدیــر درآمد-هزینه هســتیم. یعنی 

محمدرضا یزدانی خرم، رئیس سابق فدراسیون 
کشــتی و از مدیــران باتجربه و بااخــالق ورزش 
کشــورمان در گفت وگو با هفته نامــه مثلث به نقد 
استعفای رســول خادم و ســپس بازگشت وی به 
فدراسیون کشتی پرداخته است. او معتقد است 
رسول خادم در حالی بازی استعفا را به راه انداخت 
که تکلیف ما دربــاره عدم رویارویی بــا نمایندگان 
ورزش رژیم غاصب صهیونیســتی کامال روشن 
بوده است. متن گفت وگوی مثلث با رئیس سابق 

فدراسیون کشتی را می خوانید.
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150 میلیارد تومان درآمدزایی شوخی نیست
دوست داشتند بالفاصله برای فدراسیون کشتی سرپرست تعیین کنند

ما آقای خادم را با اصرار به فدراســیون برگرداندیم. او 
اصال قصد نداشت به کشــتی برگردد. صحبت ها و تذکراتی 
داده بود که هیچ کدام از این تذکرات مورد توجه قرار نگرفته 
بود. بنابراین ایشان به خاطر اصرار روسای هیات های کشتی 
استان ها و دیگر اعضای مجمع بود که به فدراسیون برگشت. 
رسول خادم را در زورخانه گیر انداختیم و او را قانع کردیم که 
برگردد. ماجرا از این قرار بود که روزی که مجمع برگزار شــد 
با روســای هیات ها تصمیم گرفتیم هر طور شده آقای خادم 
را پیدا کنیم. بعد از اینکه آقا رسول استعفا داد، خیلی سخت 
می توانستیم او را ببینیم. چند جا زنگ زدیم پیدایش نکردیم. 
یکی از دوستان با من تماس گرفت که آقا رسول بعد از ظهر 
قرار است به زورخانه آتش نشــانی برود. ما هم بدون معطلی 
آنجا رفتیم. ما را که دید خوشحال شد. خالصه رفتیم نشستیم 
توی راهرو. چند تا صندلی گذاشــتیم کــه حرف های مان را 
بزنیم. به او گفتم آقارسول! این دوستان را خوب می شناسید. 
همیشه پای شما ایســتاده اند؛ چه وقتی که شما را به عنوان 
رئیس فدراسیون انتخاب کردند و چه حاال که کنار رفته اید اما 
هیچ کدام شان نمی خواهند استعفای شما را قبول کنند، چون 
شخصیت و مرام و منش شما را دوست دارند چون می خواهند 
شما سکان هدایت این کشتی را بر عهده بگیرید و با قدرت به 
فدراسیون برگردید. ما می دانیم شما مشکالتی دارید که هنوز 
هم پا برجاست. در هر صورت نباید همه بار کشتی را خودتان به 
دوش بکشید. نباید خودتان را به عنوان رئیس یک فدراسیون 
تا این حد درگیر مشکالت و کارهای اجرایی کنید. معلوم است 
که خسته می شــوید. باید روی دوستان هم حساب کنید. ما 
شــما را پرانرژی و قدرتمند می خواهیم نه خســته و دلسرد. 
حرف هایم را زدم و بعد گفتم حاال شــما باید به این دوستان 
یک جواب بدهید. به هر حال باید این واقعیت را بپذیریم که 
آقای خادم کارهای خیلی مهمی  طی این مدت برای کشتی 
انجام داده است. شوخی نیست که آقای خادم 150 میلیارد 
تومان درآمدزایی کرده. وزارت ورزش یا کمیته ملی المپیک 
نهایتا دو سه میلیارد به کشتی می دهند. آن هم همیشه وقتی 
این پول را تزریق می کنند که مجبور باشند. وقتی این پول را 
می دهند که خیلی اوضاع به هم ریخته. شما که می خواستید 
این پول را بدهید چرا تا روزهای پایانی سال صبر کردید؟ شما 
که می دانستید آقا رسول بدهکار است. وزارت ورزش باید فرق 
بین کشتی و بقیه رشته ها را به خوبی بداند. هر چند رسول خادم 
شرایط را به خوبی می داند. در بیانیه اخیری هم که منتشر کرد 
تاکید کرد که شرایط تغییری نکرده است اما این را هم گفت که 
وزارت ورزش باید چند صباحی ما را تحمل کند. من فکر می کنم 
مشــکل میان کشــتی و وزارت ورزش جدی است. مشکل 
اصلی این است که آنها می گویند فالن کار را انجام می دهیم 
یا فالن امتیاز را برای فدراسیون کشتی در نظر می گیریم اما 
بد عهدی می کنند و به قولی که می دهند عمل نمی کنند. در 
حالی که آنها بهتر از هر کس دیگری می دانند که این کشتی 
است که همواره در میادین بین المللی و جهانی از اعتبار ایران 
دفاع کرده است. این کشتی بوده که خیلی از مواقع جور بقیه 
ورزش ها را هم کشیده است. بنابراین وزارت ورزش باید به طور 
ویژه به این رشته ورزشی رسیدگی کند. شما همین المپیک آخر 
را بررسی کنید؛ کشتی چقدر افتخارآفرین بود و چقدر کشتی 

ما آبروداری کرد. این را هم بگویم که وزارت ورزش نسبت به 
فدراسیون کنونی ذهنیت درستی ندارد. یعنی ذهنیت دوستان 
دور از واقعیت اســت. آنها باید بدانند که آقای رسول خادم با 
مدیران قبلی فدراسیون کشتی فرق می کند. این طور نیست 
که بخواهند با یک اشــاره او را کنار بزنند و اعمال نفوذ کنند. 
ایشان صاحب یک چهره جهانی در کشتی است. ایشان در 
اتحادیه جهانی کشتی برای عضویت در هیات رئیسه نامزد شد 
و از 80 رای 67 رای به دست آورد. این کار هر کسی نیست. آنها 
کارایی رسول را دیده اند. شخصیت و سطح معلومات و مدیریت 
او را دیده اند که این طور به او اعتماد می کنند. اما متاســفانه 
وزارت ورزش تمام تالش خود را به کار گرفت که رسول خادم 
نتواند به فدراسیون کشتی برگردد. می خواستند خیلی زود یک 
سرپرست برای فدراسیون کشتی انتخاب کنند تا اگر خود رسول 
هم قصد بازگشت داشــت دیگر نتواند به فدراسیون برگردد. 
شاید وزارت ورزش به مدیرانی نیاز دارد که همیشه بتواند روی 
مطیع بودن شان حســاب باز کند؛ مدیرانی در مشت که برای 
انجام هر کاری از آنها اجازه بگیرند. اما رسول کسی نیست که 
کسی بتواند او را در مشت خود بگیرد. او چند سال در شورای 
شــهر صادقانه فعالیت کرد و بدون هیچ حاشــیه ای بهترین 
عملکرد ممکن را داشــت، در حالی که خیلی هــای دیگر در 
فضای مجازی مورد سرزنش مردم قرار گرفتند. خیلی ها رسول 
خادم را سرزنش کردند. عده ای به او برچسب های وحشتناکی 
زدند و گفتند حرف خادم این است که با اسرائیل دوست باشیم. 
قضاوت های خیلی بدی کردند. در حالی که رسول خادم هیچ 
وقت نگفت که ما باید با اسرائیل کشتی بگیریم. حرفش روشن 
بود. گفت همان طور که سیاستمداران ما برای مسائل سیاسی 
و بحران های آن راه برجام را انتخاب کردنــد، برای حل این 
معضل ورزشی هم فکری بکنند و تدبیری بیندیشند.  بعضی ها 
هم خیلی خوشبینانه به مسائل نگاه می کنند و سعی دارند بگویند 
هشدارهای خادم یک جور نگرانی  بی جهت است، در حالی که 
شما شک نداشته باشید که اگر کشــتی گیری از طرف ایران 
در مسابقات آینده کشتی مقابل رژیم صهیونیستی قرار نگیرد 
خیلی سخت است که بتوانیم از خطر تعلیق نجات پیدا کنیم. 
ممکن است تیم کشتی ایران را تعلیق کنند. این خیلی اتفاق 
تلخی خواهد بود. همین آقای کریمی  می توانست تا سال ها 
محروم شود. به خاطر حضور خادم و تالش های او بود که به 
محرومیت چند ماهه بســنده کردند. همه تالش های رسول 
خادم به خاطر این است که کشتی ایران خدای نکرده با تعلیق و 
محرومیت های سنگین روبه رو نشود. خود آقای داورزنی در روز 
مجمع فدراسیون کشتی گفتند که اتحادیه جهانی کشتی ما را 
برای پاره ای توضیحات خواسته اند و این موضوع کم اهمیتی 
نیســت. این بدان معنا اســت که حساســیت فیال همچنان 
پابرجاست. با همه اینها من معتقدم راه حل هایی وجود دارد. 
وزارت ورزش، رسول خادم و دیگر کارشناسان باید در این باره 
بنشینند و راهی را پیدا کنند که کشتی خدای نکرده با محرومیت 
و تعلیق روبه رو نشود. شما فکر می کنید یک کشتی گیر چند 
المپیک را می تواند ببیند چند مــدال جهانی می تواند بگیرد؟ 
وقت کشتی گیر برای درخشش در میادین جهانی کم است و 
اگر قرار باشد با یک قرعه نحس رویاهایش را ببازد، دیگر چه 
ضرورتی دارد که کشتی بگیرد؟ همه حرف ما این است که برای 
کشتی باید راه حل مناسبی پیدا شود. چطور وقتی پای فوتبال 
به میان کشیده شد خیلی زود مساله را حل کردند؟ غیر از این 
است که مساله آقای مسعود شجاعی را حل کردند؟ بنابراین 
 آقایــان می توانند راه حلی پیدا کنند که کشــتی هم لطمه ای

 نخورد.

ابراهیم جوادی

عضو شورای فنی
 فدراسیون کشتی

مدیری هستیم که خودمان درآمدزایی می کنیم و خودمان 
هم هزینه می کنیم. ما کاری به وزارت ورزش نداشتیم. روی 

کمک آنها حساب باز نمی کردیم. 
امــا آن طــور هــم کــه ایده آل تــان بــود بــه کشــتی 

نمی رسیدید.
  با همه اینها باید بپذیریم که انتظارات از کشــتی 
خیلی باالست. مردم ما نمی پذیرند که کشــتی ما در آسیا 
ضعیف شود. نمی پذیرند که فرنگی ما در دنیا عنوان هفتمی 
 به دست بیاورد یا در کشتی آزاد عنوان دومی  داشته باشیم. 
مردم ایــران از کشــتی قهرمانی می خواهنــد و این اصال 
خواسته نابجایی نیست. ما در کشتی پسرفت داشته ایم. 
باید حب و بغض را کنار بگذاریم و به کشــتی کمک کنیم. 
باید سعی کنیم منافع ملی را به منافع و سلیقه شخصی مان 
 ترجیح بدهیم. باید با مربیانی که حتی در سلیقه ما نیستند 
اما کارشــان را خوب بلدنــد هم کار کنیــم. در این صورت 

کشتی ایران روزهای بهتری را به خود خواهد دید.
بیشتر توضیح می دهید؟

  باید اســتعدادیابی کنیم. باید به کشتی استان ها 
توجه کنیم. اردوهای تیم ملی باید متشکل از کشتی گیران 
سراسر استان ها باشــند و آنها را آموزش و تربیت کنیم که 
طی سال های آینده به کمک کشتی ملی بیایند. کرمانشاه، 
مشــهد، ایالم، کردســتان و خیلی شــهرهای دیگر باید 
 مورد توجه قرار بگیرند که کشــتی گیران خوبی به تیم ملی

 بدهند. 
تمرکز شدید روی کشتی پایتخت یکی از نقدهای جدی 
به فدراسیون آقای خادم است. به نظر شما این رویه 

چگونه باید اصالح شود؟
  ما مدیریت کردن درست و اصولی را از بزرگترهای 
خودمان یــاد گرفتیم. بدین ترتیب که حتــی اگر از فردی 
خوش مان نمی آمد اما سلیقه و رای آن فرد می توانست به 
کشتی کمک کند خودمان پیشقدم می شدیم تا از او کمک 
بگیریم. در فدراسیون کشتی و در دوره ای که مدیریت آن 
بر عهده بنده بود همه سعی ام این بود که بزرگان کشتی را 
دور هم جمع کنم و بتوانم از وجودشان استفاده کنم. ما در 
واقع هماهنگ کننده بودیم. مدیر فدراســیونی بودیم که 
همه بزرگان کشتی در آن حضور داشتند و از نظرات مختلف 
در جهت اعتالی کشتی ایران بهره می بردیم. افرادی را به 

کشتی وارد کردیم که کارشان را بلد بودند.
بیانیه اخیــر آقای خادم این اســت که گفته شــرایط 

تغییری نکرده است. نظر شما چیست؟
  اگــر آقــای خــادم مشــکلش روبه رونشــدن 
کشتی گیران با اسرائیل و مهم تر از آن محرومیت احتمالی 
برای کشتی ایران است باید بنشیند و با ما که در این بحث 
پیراهن پاره کرده ایم جلســه بگذارد تا ما بــه او بگوییم که 
چطور باید عمل کند. اگر بحث هــای دیگری دارد که باید 

به طور شفاف نظراتش را اعالم کند.
فکر می کنید نسخه ای وجود دارد که این روزها باعث 

امیدواری دوستداران کشتی ایران باشد؟
   بله، حتما وجود دارد. قدر کشتی کشورمان را باید 
بدانیم. فکر می کنید کشــتی ما برای فیال کم ارزش دارد؟ 
آنها بهتر از هر شخص دیگری می دانند که کشتی در دنیا 
اگر اعتباری دارد، از صدقه سر حضور ایران و روسیه است. 
این دو کشور ابرقدرت های کشتی جهان هستند. بنابراین 
نباید  بی جهت نگران باشیم. آنها کشتی را با حذف یا تعلیق 
ما از اعتبار نمی اندازند و به نظرم این قدر عاقل هســتند که 
وارد چنین بازی هایی نشوند. از این گذشته مدیران کشتی 
ما نیز وظیفه دارند کشــتی را به حدی برســانند که ما برای 
قهرمان شدن در دنیا نگران برخی مسابقه های مان نباشیم. 
باید قدرت به کشتی برگردد. در این صورت این کشتی ایران 
اســت که مقابل فیال و روسای فدراســیون جهانی کشتی 

دست باال را خواهد داشت.
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روزانه
شنبه

دو شنبهیکشنبه

»مهم ترین نشانه سقوط اخالقی یک جامعه این است که در آن جامعه حقوِق انسان ها 
پاس داشته نمی شود و افراد، بدون کمترین عذاب وجدان و بلکه با غرور و افتخار، به حقوق 
هم تجاوز می کنند. با کمال دریغ باید گفت که جامعه ما در چنین وضعیتی قرار دارد. بهترین 
نشانه این سقوط اخالقی را در رفتار ایرانیان با محصوالت فرهنگی و آثار علمی  می توان دید.« 
استاد محمدرضا شفیعی کدکنی با این جمالت تند، اعتراض خود را به عدم رعایت حقوق مولف 
و مترجم و ناشر بیان کرد و از اینکه راحت زحمت یک خالق را در ثانیه ای دانلود می کنیم و هزینه 
لذتی که می بریم را نمی دهیم، گفتند. یکی از بامزه ترین اتفاقات شــنبه چهره وزیر ارتباطات 
بود، وقتی که حسن روحانی آمار اشتغال در فضای مجازی را می داد، بین دویست هزار اشتغال 
تا دو میلیون اشــتغال فاصله ای اســت به اندازه ریال و تومان خواندن این آمار، ســر همین 

آذری جهرمی یکباره چهره ای به خود گرفت که فضای مجازی را منفجر کرد.
تلخ ترین خبر روز این است که ماموران حفاظت محیط زیست پارک ملی در حین گشت و 
کنترل آبی در رودخانه دز با دو قایق صیادی مواجه شدند که متخلفین با اسلحه جنگی به سوی 
محیط بانان شلیک کرده، آنها را مجروح و متواری شــدند. این روزها خبرهای محیط زیستی 
غالبا مضمونی تلخ دارند و خیلی مثبت نیست، برای همین باید خوشحال باشیم که محیط بانان 
به جلیقه های ضدگلوله مجهز شدند. همسر شهید مدافع حرم محسن حججی روز پاسدار را به 
شوهرش این گونه تبریک گفت: »روز پاسدار برایش کیک پختم. با کرم و رنگ عینهو لباس 
پاســداری تزئین کردم؛ با جیب و ســردوش و درجه. برگه ای هم بهش چسباندم »محسنم، 
قربونت بشم، روز پاســدار رو بهت تبریک میگم. امیدوارم سال دیگه پیش امام حسین)ع( و 

حضرت زینب)س( روز پاسدار رو جشن بگیری...«

خوبه دیگه! چرا بد باشه؟... سینمای ایران در فروردین ماه سال 1397 مجموعا 4 میلیون 
و 689 هزار و 152 نفر مخاطب را جذب کرده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال 96 
با رقم 3 میلیون و 307 هزار و 33 نفر رشــدی معادل 8/41 درصد را شاهد بوده. براساس آمار 
ارائه شده، همچنین سینمای ایران در فروردین سال 1397، مجموعا 45 میلیارد و 584 میلیون 
و 310 هزار تومان فروش داشته است که در مقایسه با مدت مشابه در سال 96 با فروشی معادل 

30 میلیارد و 781 میلیون و 438 هزار تومان شاهد 5/51 درصد رشد فروش بوده ایم.
کارلوس کی روش یک متلک جانانه به برانکو انداخت. ســرمربی تیم ملی در واکنش به 
مصاحبه برانکو که در برنامه 90 گفته بود اگر کــی روش واقعا بازیکنانش را می گیرد و 40 روزه 
رونالدو تحویل می دهد او بازیکنان را در اختیارش می گــذارد، این جوری جواب داد: »برای 
آنکه من هم مثل برانکو از حس طنزگونه اســتفاده کنم باید بگویم نمی توانم 40 روزه رونالدو 

تحویل بدهم ولی مودریچ چرا!«
مجموعه تلویزیونی »ســربداران« هم از همیــن هفته روی آنتن شــبکه افق می رود. 
سربداران سریالی تاریخی است که بر اساس قیام ســربداران خراسان به رهبری شیخ حسن 
جوری علیه استیالی مغول در سال 1362 تولید شده است. گوشه هایی از این فیلم هم مربوط 
به رهبری پیشین شیخ خلیفه مازندرانی موسس این جنبش است. خیلی ها با این سریال خاطره 

دارند...
روابط عمومی سازمان هنری رسانه ای اوج به سند جعلی منتشر شده درباره دستمزد عوامل 
پایتخت در اینستاگرامش واکنش نشان داد و در اینستاگرامش نوشت: »چرا این قدر کینه ورزی؟! 
چرا این قدر حسد؟! و چرا این قدر وقاحت در جعل کردِن یک نامه؟! به دشمنان مان توصیه می کنم 

طوری دشمنی کنید که به جعِل امضا و نامه و پیگیری حقوقی نکشد.«

دوشنبه را باید از انتها شروع کرد، از برنامه 90 عادل فردوسی پور. وقتی که مجموعه ای 
کامل از فساد را در یک چند ســاعت ریخت تا ثابت کند که پشــت پرده فوتبال چقدر اتفاقات 
زشت و بد رخ می دهد و ما از آن  بی خبریم. شــرط بندی کلیدواژه تازه ای است که وارد ادبیات 

فساد فوتبال شده است.
تا بحث فساد است و اوقات مان تلخ است این خبر وحشتناک را هم بخوانید: »سخنگوی 
ستاد مبارزه با مواد مخدر از کشــف حدود 2 تن موادمخدر در اطراف مدارس خبر داد.« این 
خبر نیاز به هیچ توضیح و تفسیری ندارد، فاجعه ای است که فقط عمل می خواهد، این بچه ها 
را حفظ کنید لطفا... بچه هایی که خیلی های آنها حتــی در خانه هم امنیت ندارند. چون باید 
در همان فضای تلخ بمانید و این را هم داشــته باشــید؛ رئیس اورژانس اجتماعی کشــور از 
رشد 20درصدی خشــونت های خانگی در سال گذشــته خبر داد. رضا جعفری سدهی گفت: 
»گزارش ها نشان می دهد کودک آزاری، بیشــترین آمار خشونت خانگی را به خود اختصاص 
داده است و پس از کودک آزاری، خشونت علیه همسر  )همسرآزاری(، اذیت و آزار سالمندان 
و معلوالن به ترتیب باالترین آمار خشونت را به نام خود ثبت کرده اند. در 6 ماهه سال گذشته، 

بیش از 16 هزار مورد کودک آزاری به ثبت رسیده است.«
محمد صالح باالخره جایزه بهترین بازیکن فصل لیگ برتر انگلستان را برای خود کرد. او 
فصلی خیره کننده را با لیورپول سپری کرد و از مدت ها قبل، پیش بینی می شد که دریافت کننده 
این جایزه باشــد. صالح در یک سال گذشته به سرعت مســیر  ترقی را پیمود و از یک بازیکن 

با استعداد تبدیل شد به یک سوپرستاره.
عکس روز، عکس نماز ســعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص نظام در میان اهل تسنن 

در شهر بانه است.
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آنالین

سه شنبه 

چقدر دوست داشتنی است این محمد صالح، اصال کاری به عملکردش در زمین فوتبال نداریم، اصال درباره آن شب رویایی 
در لیگ قهرمانان صحبت نمی کنیم. درباره این صحبت می کنیم که این پسر چقدر دوست داشتنی است، چقدر متواضع است و 
چقدر نابغه است. سه شنبه شب لیورپولی ها موفق شدند در دیدار رفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا با نتیجه 5 بر 2 رم را 
شکست بدهند و در آستانه رسیدن به دیدار نیمه نهایی قرار بگیرند. در این دیدار صالح گل اول بازی را در دقیقه 35 با ضربه ای 
تماشایی به ثمر رساند و گل دوم هم در موقعیتی تک به تک در دقیقه 45 به ثمر رسید. صالح با این دو گل، تعداد گل هایش در 

همه رقابت های این فصل را به 43 رساند و حاال باالتر از کریس رونالدو که 42 گل زده، بهترین گلزن فوتبال اروپاست.
داستان کودک آزاری در ماهشهر حتی اگر در یک فیلم سینمایی گذاشته می شد باز هم روح آدم را آزار می داد، چه برسد 
به اینکه همه داستان واقعی اســت، آخر چرا باید این بال بر سر فاطمه 12ساله،  ام البنین 8ســاله، علی اکبر 5ساله بیاید؟، این 
کودکان توسط پدر و نامادری مورد آزار و اذیت و شــکنجه جسمی  و روحی قرار گرفته اند و حتی به تغذیه و تحصیل کودکان نیز 
رسیدگی نمی شد. پدر این بچه ها ســه بار ازدواج کرده این نامادری هم صاحب دو فرزند می شــود. این بچه ها را در انباری نگه 
می داشته و به شدت آنها را شکنجه می دادند. نامادری با چسب حرارتی لب فاطمه را چســبانده بود و با چکش دندان هایش را 
شکسته است، تمام پوست این بچه با چسب حرارتی سوزانده شده و حتی بخش هایی از ســر  بچه دچار کچلی شده است... 

بگذارید ادامه ندهیم... .

چهارشنبه

این داستان جسد یا مومیایی کشف شده در شهرری هم ماجرایی بود که کل هفته ســوژه بود، ماجرا از این قرار است که 
کارگرهای حفاری که مشغول ساخت وساز و توسعه حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی )ع( بودند، در جریان کار با بیل مکانیکی با 
کنده کاری های معمول، جسدی مومیایی شده پیدا کرده بودند. تا اینجای ماجرا زیاد عجیب وغریب نبود. حرم حضرت عبدالعظیم 
و شهرری از شهرهای بسیار قدیمی  است و پیداشدن یک جسد مومیایی در آن زیاد دور از ذهن نیست اما آنچه این جسد را در کمتر 
از یک ساعت به شهرت رساند، انتساب آن به رضاخان، دیکتاتور نخست پهلوی بود. موضوعی که البته مورخانی همچون آقایان 
»عبدالله شهبازی« و »خسرو معتضد« آن را رد کرده اند. رضاخان که با کمک انگلیسی ها بر تخت نشست، 16 سال در ایران 
حاکم مطلق بود سرانجام در سال 1323 در ژوهانسبورگ از دنیا رفت. افکار عمومی نسبت به اقدامات او در ایران بسیار منفی 
بود، به همین دلیل امکان انتقال جسد رضاخان عمال منتفی شد چون با واکنش شدید مردم مواجه می شد. محمدرضا پهلوی 
بعد از تبعید پدر با کمک محمدعلی فروغی بر تخت سلطنت نشست، مجبور شد دستور دهد جسد پدرش را مومیایی کنند و در 
مسجد الرفاعی مصر به امانت بگذارند. تا شش سال فضا تغییر پیدا کرد، جسد به ایران انتقال داده شد و در مقبره ای در شهرری 
دفن شد. انتقال جسد همان زمان با انتقاد نیروهای سیاسی روبه رو بود. بعد از انقالب اسالمی افکار عمومی و گروه های مختلف 
سیاسی خواستار تخریب مقبره رضاخان شدند اما در حین تخریب، جنازه رضاخان پیدا نشد و این طور شایع شد که محمدرضا، 
جنازه پدرش را مخفیانه در هنگام خروج از ایران با خود برده است. اما بعد ها این ماجرا هم تکذیب شد. حال آنکه این مومیایی 

متعلق به پهلوی اول است یا نه، داستانی است که در هفته های آتی ادامه دار خواهد بود.

صفحه منسوب به قاسم سلیمانی و روز جانباز

قالیباف اعیاد شعبانیه را تبریک گفت

بنیامین در حرم رضوی

حرکت جالب کامبیز دیرباز
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چهرهها
تصدی علوم عقلی 

ماشین و ماشینیسم 

»به هر حال دعــوت جوان های ما به علوم عقلی، 
بســیار مهم اســت؛ توّجِه حوزه هــا به علــوم عقلی و 
به خصوص فلسفه، خیلی مهم است. بعضی از آقایاِن 
بزرگــوار و محترمی  که خیلی مورد تکریــم و احترام ما 
هستند، اشــکال داشــتند به اینکه درس های فلسفه 
و عرفان و این حرف هــا در قم زیاد شــده؛ بنده به آن 
آقایان گفتم که اگر چنانچه فلسفه را شما از قم بردارید، 
کســانی در جاهای دیگــر، متصّدی تبیین فلســفه و 
تدریس فلسفه می شــوند که اهلیت و صالحیت این 
کار را ندارند؛ کمااینکه االن می بینیم بعضی از افرادی 
که در غیر قم به عنوان فلســفه دان شناخته می شوند 
و مطرح می شوند، اّطالعات شــان از فلسفه سطحی 
است؛ نه اینکه اّطالع ندارند اّما اّطالعات شان عمیق 
نیست، سطحی اســت؛ یک چیزی خوانده اند و یک 
اصطالحی را بــر زبان جاری می کننــد؛ خب این خوب 
نیست؛ خوب است که در خود قم باشد، در حوزه علمیه 
باشــد. تهران هم همین جور؛ حوزه علمیه تهران هم 
که یک روزی مرکز علوم عقلی بوده، امروز اگر چنانچه 
تدریس فلسفه و تدریس علوم عقلی در آن رواج پیدا 
بکند، این به  نظر ما یک چیز بســیار خــوب و مفیدی 

خواهد بود ان شاءالله.«
این جمالت حضرت آیت الله خامنــه ای در مورد 
جایگاه فلسفه در حوزه علمیه بسیار می تواند راهگشا 
باشــد، اینکه تصدی ســنجش علوم عقلی به دست 
کسانی سپرده شــود که بنیان گفتمانی شان اسالمی 
است، وظیفه ای باالتر از آموختن و آموزش را برعهده 

حوزه ها می گذارد. 
دیــدار  در  اســالمی  انقــالب  معظــم  رهبــر 
دســت اندرکاران همایش حکیم تهران )نکوداشــت 
مرحوم آقاعلــی مدرس زنوزی( از ســابقه علوم عقلی 
در حوزه ها هم گفتند و همچنین از مدرســان فلســفه 
و مجمــع عالــی حکمــت اســالمی و حضــرات آیات 
جوادی آملی، ســبحانی و مصباح یــزدی که هدایت و 
نظارت بر این مجمع را برعهده دارند، تقدیر و تشــکر 
کردند: »از خصوصیات برجسته مرحوم آقاعلی زنوزی 
همین روحیه نقادی و بیان حرف نو در علوم عقلی است 
و این گونه بزرگداشت ها صرفا بزرگداشت یک شخص 
نیست، بلکه در واقع تکریم و  ترویج یک جریان فکری 

و اندیشه ورزی است. دعوت جوانان به علوم عقلی و 
توجه حوزه های علمیه به علوم عقلی و به ویژه فلسفه 
بسیار مهم اســت. خوشــبختانه در دوران جمهوری 
اســالمی علوم عقلی رونــق گرفته. خــب، در قبل از 
انقــالب در قم خبری نبــود؛ زمانی که مــا بودیم، مثال 
فرض کنید یک درس آقای طباطبایی با یک عّده معدود 
مثال چهل پنجاه نفره بــود؛ اّما حاال مثــال جناب آقای 
جوادی که سال ها ]است[ در این زمینه ]فّعالند[، جناب 
آقای مصباح، جناب آقای سبحانی و تشکیالت شان 
در زمینه مســائل کالمی و درس های متعّدد فلسفه ای 
که شنیدم در قم هســت، اینها زمینه  ترویج و اعتالی 
علوم عقلی را به انسان مژده می دهد که چنین زمینه ای 

به وجود آمده...«
نقادی و نوآوری سرفصل های توصیه های رهبری 
بود: »بحِث نّقــادی و بحث حرِف نو بــه میان آوردن و 
به اصطالح نوآوری در علوم عقلی، یک مســاله بسیار 
مهمی  است. گاهی هست که یک مکتبی یا یک فکری، 
چند تفســیر دارد؛ کمااینکه االن در این کار، غربی ها 
]فّعالند[ -چــون غربی هــا در زمینه تبلیغــات و روابط 
عمومی واقعا با ما قابل مقایسه نیستند، خیلی قوی تر و 
پیشرفته تر از ما هستند در این زمینه؛ شما فرض کنید 
راجع به هگل، ِمن باِب مثال، تفاسیر متعّدد از حرف های 
او و از کتاب هــا و متونی که او نوشــته می بینید- یعنی 
برداشت های گوناگون را بیان می کنند؛ خوِد این کمک 
می کند به پیشــرفت فکر و منطق و عقالنیت در حوزه 
علوم عقلی. بنابراین ]این کار[ بسیار کار خوبی است و 
من امیدوارم که ان شا ءالله این مجموعه ای را که جناب 
آقای فیاضی سرپرستی می کنند و جناب آقای جوادی، 
جناب آقای مصباح و جناب آقای سبحانی هم -آن طور 
که فرمودند- نظارت می کنند یا هدایت می کنند، این را 
هرچه قوی تر پیش ببرند؛ این بسیار کار مهم و الزمی 

 است که ]باید[ انجام بگیرد.«

»کســانی کــه در مخالفــت مطلــق بــا تکنولوژی 
از ذات تکنولــوژی ســخن می گوینــد، به همــان اندازه 
تکنولوژی زده هستند که مدافعان جبر ابزاری و تکنولوژیک 
تکنولوژی زده انــد. من با این نحوه اســتناد مشــکل دارم 
که افعال انســانی )چه از طــرف موافقان و چــه از طرف 
مخالفان تکنولوژی( به ماشــین نســبت داده شود. مثل 
اینکه پدری کودکی به دنیا بیاورد و اسم او را رستم بگذارد 
و بعد کم کم خودش از این بچه بترســد!« این بخشــی از 
سخنرانی حسن رحیم پور ازغدی درباره نسبت جریان های 
فکری گوناگون با تکنولوژی بود که در نخستین همایش 
بین المللی دین، فرهنگ و فناوری با حضور اندیشمندان 
 حــوزوی و دانشــگاهی، در دانشــگاه صنعتــی شــریف 

انجام شد.
رحیم پور درباره مساله تمدن سازی اجتهادی اسالمی 
هم گفــت: »مشــکل تمدن اســالمی تحلیــل پدیده ها 
براســاس مکانیک نیوتنی نیست. زیرا بســیاری پیش از 
نیوتن، قوانین طبیعت توســط متفکران اسالمی و الهی 
کشــف و بحث شده اســت. آن چیزی که مشــکل ایجاد 
می کند گره زدن اصول مکانیک با فلســفه طبیعی است. 
ماشین مشکل درست نمی کند، ماشینیسم منشأ مشکالت 
اســت. وقتی تکنولوژی نوعی ایدئولوژی تفسیر می شود 

مشکل ایجاد می شود. متاسفانه حتی فضالی حوزوی ما 
وقتی می خواهند مساله تکنولوژی را طرح کنند، از مجرای 
همان دو دیدگاه مکانیستی یا رمانتیستی که در غرب وجود 
دارد سخن می گویند و توجه نمی کنند که آیا هر پرسشی را 
می توان در هر فرهنگی مطرح کرد؟ آیا نمی توان مســاله 
را به گونه ای دیگر طــرح کرد؟ آیا در هر فرهنگی مســاله 
رابطه صنعت با اخــالق و معنا به یک صــورت قابل طرح 
است؟ اگر ما در بستر متافیزیک اسالمی فکر کنیم اصال 
بسیاری از پرســش ها مطرح نمی شــود یا به شکلی دیگر 

طرح می شود.«
رحیم پور به جریان های فکری موجــود در ایران در 
مواجهه با تکنولوژی اشــاره کرد: »من به این ســه، چهار 
جریانی کــه در ایران به تبــع ســنت گراها، هایدگری ها و 
نواخباری ها شــکل گرفته اند، به عنوان منتقدین مدرنیته 
احترام و ارزش قائلم و معتقدم با هیچ کدام از این جریان ها 
نباید وارد چالش غیرنظری شد اما معتقدم آنها با انگیزه های 
خوب در دام نگاه غیردینی و دقیقا سکوالر گرفتار شده اند. 
با هدف نقد مدرنیته عینــک مدرنیته را به چشــم زده اند. 
جریان های مدرنیســتی هم معتقدند ما از مدرنیزاســیون 
خیری نمی بینیم و کافی نیست، باید مدرنیته داشته باشیم. 
بعد هم گفتنــد مدرنیته هم نه، باید به مدرنیســم به عنوان 

رابطه دین و تکنولوژی از نگاه رحیم پورازغدی 

جایگاه فلسفه در حوزه از نگاه مقام معظم رهبری 

یک ایدئولوژی ملتزم باشــیم. هیچ کدام از این جریان ها 
بین ابزار و افکار به درســتی تفکیــک نمی کنند. البته من 
ســاده لوحانه به این مســاله نگاه نمی کنم که هر کسی با 
هر ماشینی هر کاری دلش می خواهد می تواند بکند اما با 
کســانی که دقیقا از نقطه عزیمت تکنولوژی زدگان به نقد 
تکنولوژی می نشــینند و آن را با ادبیــات معنوی، کالمی، 
فقهی و فلســفی گره می زننــد بحــث دارم. همه بحث ها 
به یک چیز منتهی می شــود؛ امتناع تشکیل تمدن دینی 
معاصر. اگر انســان نمی توانــد تکنولــوژی را مانند یک 
غــول آخرالزمانــی مدیریت کنــد، باید ایــن جریان ها به 
سواالت کالمی  زیادی درباره مسئولیت و اختیار انسان و 
جاودانگی احکام دین پاسخ دهند. در این صورت به سمت 
میته خواری می رویم و همه چیز »اکل میته« و اضطراری 
می شود. همه آن چیزهایی که به عنوان مثبت یا منفی به 
ماشــین نســبت می دهند، گرچه در دوران ماقبل ماشین 
نبود اما آثار مثبت یــا منفی آنها در ابزارهای گذشــته عینا 
وجود داشت. مثال اگر می گوییم ماشین غفلت می آورد، 
عالوه بر اینکه این جمله غلط است و این انسان است که 
غافالنه به ماشین روی می آورد، باید بگوییم غفلت در بشر 
قدیم هم وجود داشــت و ابزار و بهانه غفلت متفاوت بود. 
به گونه ای صحبت می کنند که انگار بشــر قدیمی  همواره 
مشــغول نیایش و عبادت بود! اگر این گونه بود پس این 
همه آیاتی که درباره قوم صالح و هود و شعیب آمده است، 
درباره انسان مدرن آمده است؟! مدرنیته هیچ گناه جدیدی 
را خلق نکرده اســت. همه گناهان ســنتی هســتند. فقط 
ابعاد و ابزار گناه و ضدگناه فرق کرده است اما هیچ مساله 

»اساسا« جدیدی به وجود نیامده است.«
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درس ابراهیم 

پرواز مصلح تختی به روایت توکلی 

جهان پهلوان تختــی یکــی از محبوب ترین نام ها 
نزد ایرانیان اســت اما هنوز حتی یک اثــر دراماتیک قابل 
تامل دربــاره او در دنیای هنر انجام نشــده اســت. خبری 
خوب انگار در راه اســت و »زندگی جهان پهلوان تختی« 
تازه تریــن تجربه همکاری ســعید ملکان و بهــرام توکلی 
اســت. نگارش فیلمنامه این فیلم ســینمایی به تازگی به 
اتمام رسیده و جهت دریافت پروانه ساخت به وزارت ارشاد 
ارائه شده است. عوامل پشــت صحنه این فیلم سینمایی 
انتخاب شــده اند و گروه در حال حاضر مشــغول بازبینی 
لوکیشن های فیلم هستند و طی روزهای آینده نام بازیگران 
زندگی جهان پهلوان تختی اعالم خواهد شد. سعید ملکان 
و بهرام توکلی تجربه همــکاری موفق تنگــه ابوغریب را 
در کارنامه دارند. در ســال 73 علی حاتمی، فیلم »جهان 
پهلوان تختی« را شروع به ساخت کرد اما با شدت گرفتن 
ســرطان حاتمی، این پروژه به اتمام نرســید و بعدا بهروز 
افخمی  اتمام این پروژه را بــر عهده گرفت و فیلمی  به کل 
متفاوت از فضای آثار حاتمی  ساخت. این فیلم موفقیتی 
کسب نکرد و به جهت دور ماندن شخصیت جهان پهلوان 
تختی از متن داســتان نتوانســت مخاطــب چندانی را به 

سالن های سینما بکشاند.

دارد .مصلح همیشــه به نزدیکانش گفته کــه لقب خود را 
خوره کتاب گذاشــته اســت. او در فضای اعتقادی که از 
نظر خودش با شــعر ما عجین هم شده است،  سروده های 
محتشم کاشانی که برای اهل بیت)ع( شعر گفته است را 
خیلی دوســت دارد و در این حوزه مطالعات بســیار زیادی 
دارد. در فضــای غیر اعتقادی اما عالقه بســیار زیادی به 
اشعار سعدی و حافظ و هاللی جغتایی دارد. او در حوزه شعر 
معاصر به اشعار حسین جنتی، سیده  تکتم حسینی، اصغر 
معاذی و... عالقه دارد و از نظرش حسین منزوی بهترین 

غزلسرای 5٠ سال اخیر بوده است.
کتاب »پرواز 69« حاصل کار شش ســاله این شاعر 
است که بیشتر شعرهای آن در قالب غزل بوده، البته چند 
چهارپاره و مثنوی و یک قصیده نیز در کتاب دیده می شود. 
این کتاب از 60 قطعه شعر تشکیل شــده که نیمی  از آنها 
آیینی و نیمــی  دیگر عاشــقانه، اجتماعی و چنــد اثر دفاع 

مقدسی است.

را روی کاغذ آورد. با این شکل عوامل فیلمبرداری، طراح 
صحنه و... تا حدود زیادی متوجه می شوند که باید چگونه 
کار کنند. این کمک می کند که همه عوامل تصور یکسانی 
از یک پالن داشته باشند. یکی از گرفتاری های همیشگی 
کارگردان، طــراح صحنــه و... برای اجــرای یک پالن 
 نداشتن تصور یکسان از فضا است اما با این کار دیگر چنین 
مشکالتی پیش نمی آید. در واقع کانسپت به ما می گوید که 
چه چیز را می خواهیم و چه چیز را نمی خواهیم، وقتی ما از 
خواسته های خود به عنوان کارگردان آگاه باشیم، می توانیم 
آنها را به باقــی تیم انتقــال دهیم؛ البته بعضــی از اوقات 
کانسپت بخشی از بی سوادی ما را به رخ می کشد و ممکن 

است به ما بگوید که هنوز آماده زایش هنری نیستیم.«

سینمای رئالیستی است و سینمای ایران هم در این زمینه 
موفق بوده، با این حال وقتی قرار اســت یک فیلم با نگاه 
صنعتی تولید شود گروه باید به شکل دقیق توجیه باشد. در 
این شرایط حتما باید تصورات کارگردان تصویر شده باشد و 
وجود مرحله کانسپت بسیار ضروری است؛ البته این بخش 

هنوز در سینمای ایر ان  جا نیفتاده اما بسیار مهم است.«
کارگردان به وقت شــام در ادامه به تشریح مصداقی 
این مفهوم پرداخت: »کارگردان برای طراحی یک کانسپت 
خوب بایــد مانند یــک متهم تمامــی  تصاویــری را که در 
ذهنش وجود دارد به طراح کانســپت بگوید تا او بتواند آنها 
را نقاشــی کند. متاسفانه در ســینمای ایران معتقد هستند 
این کار لوکــس و به دردنخور اســت اما من در ســه پروژه 
اخیرم بســیار از این کار بهره بردم، حتــی معتقدم این کار 
به لحاظ اقتصادی هم بســیار اثرگذار است. عالوه بر این 
اگر طراح کانســپت به روز نباشد و فهم ســینمایی نداشته 
باشــد، ممکن است تصاویر بســیار زیبایی خلق کند اما در 
ســاخت اثر نهایی که یک فیلم بزرگ است به کار نیاید. به 
همین دلیل طراحی کانســپت کار هر کســی نیست و باید 
توسط هنرمندی اجرا شــود که عالوه بر نقاشی و طراحی، 
در حوزه سینما هم با سواد باشد. در فیلم »به وقت شام« در 
صحنه ای می خواستیم آذوقه های کمکی را که از آسمان به 
سمت زمین فرستاده می شوند تجسم کنیم و برای اینکه به 
خروجی نهایی برسیم، فیلم ها و تصاویر بسیار زیادی متعلق 
به همان منطقه را دیدیم، سپس طراح کانسپت همه  اینها 

شایان مصلح، بازیکن جوان تیم پرسپولیس که اول 
فصل جاری به لیگ برتر و این تیم پرطرفدار پیوســت، در 
کنار فوتبال به سرودن شــعر هم عالقه داشته و اشعاری از 
خود نیز به ثبت رسانده اســت. این بازیکن اخیرا اقدام به 
نوشتن اشعارش در قالب یک کتاب کرده که در نمایشگاه 
بین المللی هم عرضه خواهد شــد. کتاب شایان مصلح به 
نام »پرواز 69« که نخستین اثر چاپ شده از اوست، مراسم 
رونمایی جالبی داشت؛ تشکیل صف برای  یک فوتبالیست 
شاعر که اتفاقا اشعار نسبتا خوبی هم دارد و در برنامه های 
تلویزیونی مخصوص شــعر و کتاب هم شــرکت کرده بود 
که مورد توجه قرار گرفتــه بود. جمعه بود که صف طوالنی 
برای خرید کتاب »پرواز 69« شایان مصلح تشکیل شد و 
انبوهی از مخاطبان برای خرید کتاب این شاعر-فوتبالیست 

صف کشیدند.
مصلح تحصیالت خود را در رشــته مهندسی صنایع 
دنبال می کند. او عالقه بســیار زیادی هم بــه کتابخوانی 

 کلمه کانســپت از نظر لغوی معنای مفهوم یا ایده را 
می دهد اما وقتی صحبت از طراحی کانســپت در ســینما 
می شــود از چه چیزی صحبت می کنیم؟ شاید برای اینکه 
بهتر با این واژه به طور اجمالی آشنا بشــنویم بهتر است از 
معماری وام بگیریــم، اگر یک فیلم را به یک ســاختمان 
تشبیه کنیم، کانسپت را می توان هدف طراحی یک پروژه 
نامید  یا روش و زبان معمار برای تبادل اندیشه با دیگران، 
زبان و چگونگی شکل گیری اندیشه معمار در زبان معماری 
است. کانســپت ایده و تفکر معمار اســت که بر اساس آن 
پروسه طراحی صورت گرفته است. کانسپت یا ایده اصلی 
آن قدر مهم است که ابراهیم حاتمی کیا در کارگاه خود در 
جشــنواره جهانی فیلم فجر اســاس گفت وگوی خود را بر 

آن گذاشت.
حاتمی کیا در چهارمین روز از سی وششمین جشنواره 
جهانی فیلم فجر به هنرجویان کارگاه »کارگردانی« توصیه 
کرد حتما در ساخت آثارشــان از طراحی کانسپت استفاده 
کنند: »اگر فرض ما بر این باشد که فیلمنامه آماده است و 
با پروداکشن بزرگی روبه رو هستیم، الزم است  حتما قبل از 
شروع تولید به این فیلمنامه عینیت بخشیده شود و کارگردان 
تصوراتش را رو کاغــذ بیاورد، البته می دانــم که ما عادت 
داریم عینیت  حین فیلمبرداری ایجاد شــود. فکر می کنم 
یکی از ویژگی های سینمای ایران شناور بودن فیلمسازها 
است. فیلمساز ایرانی به شکل شهودی و درونی با شرایطی 
که رخ می دهــد تطبیق پیــدا می کند. این پدیــده ویژگی 

صف برای خرید کتاب شاعر فوتبالیست

کانسپت از نگاه ابراهیم حاتمی کیا 
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اکران
ایستاده با انتقام 

درباره التاری، آخرین ساخته مهدویان 

»محمدحســین مهدویان« اهل تجربه است، اهل 
ریسک است. او همه مشــخصات یک فیلمساز شجاع را 
دارد، او پس از »ایســتاده در غبــار« و »ماجرای نیمروز« 
دو فیلمی  که به روایت گذشته اختصاص داشتند و خوش 
درخشیدند، در سومین اثر خود به سراغ امروز آمد و به روایت 
یک معضل روز پرداخته. »التاری« اولین تجربه مهدویان 
در زمینه فیلمســازی اجتماعی اســت، آن هم با سوژه ای 
حساسیت برانگیز... این همان روایتی است که خیلی ها 
دوست ندارند بشنوند، دوســت دارند از کنار آن عبور کنند 
و حتی فکر کردن به آن را برنمی تابند. داســتان داســتان 
قاچاق اســت، قاچاق دختران ایرانی، دخترانی که با هزار 

آرزو می روند و بدون آرزو می شوند.
داستان فیلم، داستان عاشقیت است اما از آن دست 
عاشقیت ها که به مرگ ختم می شــود، عاشقیت تلخ.... 
امیرعلی )ساعد سهیلی( و نوشین قرار است با هم ازدواج 
کنند، اما خانواده نوشــین دچار یک ورشکستگی سنگین 
شــده اند. پدر دختر مخالف ازدواج است و از طرفی فردی 
به نام سامی، نوشین را برای کار در یک شرکت حسابداری 
)بعدا می فهمیم مدلینگ( انتخاب می کند و به دبی  ترانسفر 
می کند. پدر دختر موافق است چون نیما )جواد عزتی( پسر 
بزرگ در زندان گرفتار شده و 300 میلیون بدهی باال آورده 
است. چند روز پس از عزیمت نوشین به دبی خبر خودکشی 

او می رسد و امیرعلی دیوانه وار به دنبال حقیقت می رود. او 
تنها نیست؛ حاج موسی رزمنده سال های دور و مربی فوتبال 
امروز با او به دبی می رود... داســتان به انتقام می رســد، 
انتقامی  که با دست حاج موسی از یک خلیفه زاده آن سوی 

آب گرفته می شود.
مهدویان در این فیلم هم از فرمی  مســتندگونه برای 
ساختن فیلم استفاده کرده است، دوربین در حاشیه است 
و انگار دارد مخفیانه بازیگران را زیر نظر می گیرد که حتی 
می تواند این را به مــا بگوید که دوربین جامعــه را زیر نظر 
گرفته است. مهدویان شــخصیت هایی را برای ما آفریده 
اســت که باورپذیرند، اینجایی هســتند، دور و بر خودمان 
دیده می شــوند. نه قهرمــان و ابرقهرمان و نــه وامانده و 
واداده؛ این آدم هــا آماده اند تا به فیلم کمــک کنند و این 
کنش های آنهاست که باعث می شود با آنها قصه را دنبال 

کنیم و به انتها برسیم تا با هم انتقام نهایی را بگیریم.
التاری در جشــنواره فیلــم فجر به خاطــر چیزی که 
داوران را آزار مــی داد؛ نادیده گرفته شــد، دیده نشــد و از 
کنارش به راحتی گذشتند اما در گیشه این طور نبود و مردم 
به هیچ وجه این آزار را احســاس نکردنــد و آمار فروش این 
فیلم در سینما نشــان می دهد که با یک فیلم موفق مواجه 
هســتیم، فیلمی  دیگــر در کارنامه یک فیلمســاز خوب و 

شجاع؛ محمدحسین مهدویان. 

نگاه کارگردان

نگاه بازیگر 

   از روزی که فیلم مستند می ساختم تا امروز، 
سعی کردم که فیلم به فیلم، کارم را بهتر بکنم. 
همیشــه ســعی کرده ام واکنش تماشاگران را 
برای خــودم تحلیــل و درک تــازه ای از فضای 
کارم پیدا کنــم. طبیعتــا همان طور کــه برای 
ماجرای نیمروز فکر می کــردم چند قدم جلوتر 
از ایستاده در غبار اســت، درباره التاری هم با 
همین نگاه، معتقدم واقعا چند قــدم جلوتر از 
آثار قبلی ام اســت. برای خودم بهترین کاری 
است که تاکنون ســاخته ام. تاکید می کنم که 
این نگاه، مربوط به خودم است و ممکن است 
دیگران واکنش های متفاوتی نســبت به فیلم 

داشته باشند.

    از منظــر خودم التــاری بهتریــن فیلمی 
 اســت که تاکنــون ســاخته ام و تجربیاتی در 
آن داشــته ام که در آثــار قبلی ام نداشــته ام. 
فضاهایی در التاری وجود دارد که در فیلم های 
قبلی نبوده اســت. التــاری فیلمی  جــان دار، 
پرنفس و به شدت داستانگوست. التاری را از 
این جهت دوســت دارم که به شدت سینمای 
زنده ای اســت. درباره زندگی مردمی  است که 
مربوط به اتفاقات روز اســت اما یک داســتان 
اســت. بخش هایی از داســتان فیلــم، تخیل 
شیرینی اســت که دوســتش دارم. آدم های 

التاری، آدم قصه اند.

   زمانی کــه شــخصیت موســی را طراحی 
می کردم، به این فکر می کــردم که ایجاد یک 
رابطه شخصی بین موسی و امیرعلی و نوشین 
کار سختی نیست و این شخصیت می توانست 
دایی یا عموی نوشین باشــد اما من این تاکید 
را داشــتم که موســی هیــچ انگیزه شــخصی 
برای این کار نداشــته باشــد و تنهــا یک نوع 
مسئولیت پذیری انگیزه موســی برای این کار 

باشد.

  تا زمانی که زنده هســتم دســت بــه تولید 
فیلم های مختلف می زنم و  بی شــک سینمای 
اجتماعی نیز در ایــن روند قرار دارد، دوســت 
دارم فیلم هایی با موضوع هــای مختلف مانند 

اجتماعی، روز و حتی کمدی نیز بسازم.
محمدحسین مهدویان

    فیلم مهدویان پیام سیاسی ندارد. فیلمی  ساخته شده که نه می خواهد حرف سیاسی بزند و نه هیچ چیز 
دیگر. بعضی حرف  ها برای من که در جریان صفر تا صد این کار بودم، واقعا خنده دار است.

   به نظر من فیلم »التاری« خیلی فیلم پیشرویی است. فیلم، منتقدی به جریان موجود است. مگر قاچاق 
دختران به دبی  فقط مربوط به دوره روحانی یا احمدی نژاد است؟ چرا نمی گوییم پدر فیلم چرا ورشکست شده 
است؟ یک فیلم، دیگر باید چه بگوید؟ موسی در یکی از دیالوگ  هایش می گوید من در غار خودم رفته بودم ولی 
خیالم راحت بود که شما هستید. این حرف ارزشمندی است، او از جانش هم می گذرد و می رود در دبی چنین 

کاری را انجام می دهد که هم یک هشدار به آن طرفی  ها بدهد و هم به این وری  ها.

   بازیگر نقش اصلی می تواند در صحنه هایی خودش را نشان دهد ولی من به عنوان بازیگری که در برخی 
سکانس ها حضور داشتم و در برخی از ســکانس ها نبودم باید تکلیف نقش را روشن می کردم، برای مثال تا 
قبل از رفتن به دبی  باید موسی معرفی و به عنوان یک شخصیت دوست داشتنی شناخته می شد و من در این 

مسیر از فیزیک، نگاه و... استفاده می کردم.
هادی حجازی فر
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میهمان
فیلمساز معترض 

اولیور استون در تهران چه گفت

»جوخه«، »متولد چهــارم ژوئیه«، »جی اف کی«، 
»قاتلین بالفطره«، »نیکسون« و »اســنودن« و... این 
نام فیلم هایی اســت کــه می تواند حضور اولیور اســتون 
در ایــران را مهم کند. فــرش قرمز بــرای کارگردانی پهن 
شــده که در ســال 1978 برای فیلم »قطار سریع الســیر 
نیمه شب« موفق به کســب جایزه اسکار بهترین فیلمنامه 
اقتباسی شد و دو بار نیز برای فیلم های »پلیتون« )1986( 
 و »متولد چهــارم جــوالی« )1989( اســکار کارگردانی 

گرفته است.
این کارگــردان آمریکایی، همیشــه نگاهی خاص و 
ویژه به مسائل سیاسی داشته اســت، او خیلی وقت است 
که به عنوان منتقد سیاست های آمریکا شناخته می شود، از 
خیلی وقت پیش، از دهه 80 میالدی همان زمان که فیلم 
جوخه را ساخت، استون در این فیلم به شدت سیاست های 
دولت آمریکا در آن ســال ها و در رابطه با حضور نظامی  در 
ویتنام را مورد انتقاد قرار داد و به از دست رفتن ارزش های 
انسانی در این جنگ خونین که خود از نزدیک در آن حضور 
داشت، تاکید کرد. پس از آن، او دو فیلم دیگر هم در نقد 
جنگ آمریکا در ویتنام ساخت. او دایره انتقادهای خود را در 
همه جنبه های سیاست، اجتماع و اقتصاد آمریکا گسترش 
داد. به عنــوان مثــال او در فیلمــی  درباره وال اســتریت 
سیاســت های اقتصادی آمریکا را مورد انتقــاد قرار داد یا 
درباره حملــه به مرکز تجــارت جهانی در یازدهم دســامبر 

فیلمی  کامال متفاوت ساخت.
استون با اینکه فیلمسازی آمریکایی است، اما نگاه 
و رویکرد او در آثارش برخالف بســیاری از فیلمسازان این 
کشور با سیاست رســمی  دولت های مختلف آمریکا لزوما 
همسو نیست. نگاه مستقل او سبب شــده در اقصی نقاط 
جهان پیش از اینکه فیلمسازی آمریکایی شناخته شود، از 

او به عنوان هنرمندی مستقل یاد شود.

  کارگاه آموزشی 
الیور اســتون، کارگــردان، نویســنده و تهیه کننده 
 هالیــودی آخریــن کارگاه »دارالفنــون« سی وششــمین 
جشــنواره جهانی فیلــم فجــر را در کاخ جشــنواره برگزار 
کرد. استون با زندگی ناخوشــایند خود در دوران کودکی و 
نوجوانی شروع کرد: »من پدر سختگیری داشتم که البته 
همیشه به من پول خوبی می داد و من با آن پول کتاب های 
مصور می خریدم. در 18ســالگی به دلیل مشــکالتی که 
با والدینم داشــتم خانه را ترک کردم. پس از آن وارد یک 
دوران گیج کننده و دردناک شــدم و چندین شــغل عوض 
کردم و حتی به عنوان معلم به ویتنام رفتم. سپس به شهرم 
بازگشــتم و کتابی با 1300 صفحه نوشــتم که البته هرگز 
منتشــر نشــد و این برایم اتفاق دردناکی بــود. پس از آن 
بود که برای بار دوم شــهرم را ترک کردم و به عنوان سرباز 
به ویتنام رفتــم. باور من این بــود که با کمونیســم مبارزه 
می کنیم و پروپاگاندای حکومت را باور کرده بودم، اما پس 
از بازگشــت از جنگ به شدت احســاس کرختی می کردم 
برای همین دوباره رو بــه نوشــتن آوردم و تصمیم گرفتم 
صلح طلب باشــم. من در دوران جوانی احســاس عمیقی 
از خشــم داشــتم چیزی که هنوز هم احســاس می کنم. 
 در حقیقت ســاخت فیلم به مــن کمک می کند تــا بتوانم

 با این مساله کنار بیایم.«
استون در پاسخ به یکی از دانشجویان درباره واکنش 
یک کارگردان در قبال درخواســت حکومت برای ساخت 

فیلم سفارشــی گفت: »وقتی در سیســتمی  هستید که به 
شما می گویند چه فیلمی  بســازید باید آدم باهوشی باشید. 
سیستم می گوید من برای این فیلم ها هزینه می کنم و اگر 
می خواهید فیلمساز باشید ناگزیر هستید که فیلم بسازید، 
بنابراین باید بتوانید با قوانین بازی کنید. متاســفانه امروز 
پول و سرمایه تعیین کننده همه چیز است و دوران سختی 
را پشت سر می گذاریم. با این حال باید سعی کنید همیشه 

انسانیت تان را زنده نگه دارید.«
همچنیــن در پاســخ یکــی از دانشــجویان در مورد 
چگونگی ساخت فیلم هایی که محتوایی ضدسیاست های 
آمریکا دارند این گونه پاسخ داد: »بعضی در آمریکا و حتی 
ایران فکر می کنند چون تا حاال کشته نشده ام، پس حتما 
من مامور CIA  هستم! در حالی که من تا به حال حتی یک 
مامور CIA  را ندیده ام، البته این سازمان سعی می کند روی 
پروژه های من اثرگذار باشــد چون نفوذ زیادی در  هالیوود 
دارد. حتما به خاطر دارید بــرای جایزه فیلم »آرگو« از کاخ 
سفید با مراسم اسکار تماس گرفته شد. این نشان می دهد 

 هالیوود و واشنگتن چه ارتباط عمیقی با هم دارند.«
الیور استون در حاشــیه این کارگاه آموزشی با وجود 
ممنوعیت مالقات با خبرنــگاران، درباره ســینمای ایران 
گفت: »باید کسانی را انتخاب کنید که ببینده از دیدن آنها 
لذت ببرد نه اینکه یک مرد و زن به دردنخور و کســل کننده 
بگذارید چــون در زندگی روزمــره داریم این گونــه افراد را 
می بینیم. مــن درک نمی کنم چگونه فیلم هــای ایرانی و 
هندی تا این حد خسته کننده می شوند و در آخر هم در بعضی 

جشنواره ها جایزه می برند.«
استون درباره کشور ایران نیز گفت: »ایران یکی از 
مراکز فرهنگــی و تمدنی بزرگ جهان به حســاب می آید و 
تاریخ 2500ساله و داریوش و کوروش و امپراتوری پارسی 
دارد. من همیشه عالقه مند بودم ایران را ببینم اما فرصتش 
پیش نمی آمد. پسرم، شان اســتون در سفری که به ایران 
داشت، از این کشور تعریف کرد و من هم مشتاق بودم این 
کشور را ببینم و االن هم همراه همسرم که اهل کره جنوبی 

است به ایران آمده ام.«

  جایزه جنگ 
»الیور اســتون« همچنیــن در یکــی از برنامه های 

سفرش در ویژه برنامه شبکه چهار با اجرای نادر طالب زاده 
حضور یافت.وی در این برنامه درباره اینکه چرا به سینمای 
مســتند روی آورده، گفــت: »دلیــل مستندســاختن من 
خســتگی از فیلم هــای دراماتیک بــود چون شــما کلی 
تالش می کنید و آدم ها در نهایت یا شــما را باور می کنند یا 
نمی کنند؛ اما در مستند همه حرف ها را باور می کنند. من به 

مستندهایم افتخار می کنم.«
نمی شود با استون مصاحبه کرد و از کنار انتقاد هایش 
به حاکمیت در جامعه آمریکا نرســید: »در مستند »تاریخ 
ناگفتــه آمریکا« نیــز من می خواســتم ببینم آیــا »جورج 
بوش« یک استثناســت یا پیرو یک الگو. فهمیدم که این 
یک الگوســت. اوباما یک فرد دیپلماتیک بــود و آن قدر 
خوب حرف می زد که گویــی زبان مار داشــت، اما نتیجه 
تفاوتی نداشت و نشــان می دهد فرقی ندارد که چه کسی 
رئیس جمهور باشــد. ما 18 سال اســت که در افغانستان 
درگیر هســتیم، و حاال ایران و حاال ایــران! ایران هرگز از 
هدف های آمریکا کنار گذاشته نشــده است. زمان جورج 
بوش ســندی وجود داشــت که می گفت می  خواهیم در 7 
کشــور تغییر رژیم صورت گیرد؛ اولی عراق و آخری ایران 
بود. تغییر ایــن افراد تنهــا رویه ماجراســت. اختاپوس و 
دولت پنهان آمریکا به راه خود ادامــه می دهد و انتخابات 

جعلی است.«
جنگ در ســوریه بهانه دیگری برای اســتون بود که 
به سیاســت های خارجی آمریکا اعتراض کنــد: »امکان 
ندارد که آمریکا مثال از سوریه دســت بکشد؛ چون جایزه 
جنگ سوریه ایران است و آنها ایران را از دست نمی دهند 
چون ایران یک پل است و آمریکا از اسرائیل و ایدئولوژی 
وهابی ها در منطقه دفاع می کند. ایران کشــوری ثروتمند 
و بسیار حیاتی است. بدون ایران نمی توانید بر خاورمیانه 
مسلط شوید و راه یابید؛  ایران کلید خاورمیانه است. جان 
بولتن که اکنون روی کار آمده و کنار  ترامپ ایستاده، هوادار 
سرسخت حمله به ایران اســت. من بسیار می ترسم. همه 
می خواهند ایران را مهاجم و حامی تروریســم معرفی کنند 
و این مایه تأســف اســت. آنها می خواهند ایران را مهاجم 
و تروریسم نشــان دهند اما هیچ دلیل و شــاهدی برایش 
ندارند، اما رســانه ها همیشــه در انعکاس واقعیت کژتابی 
دارند. اما اگر علیــه امپراتوری آمریکا حــرف منفی بزنید، 
احتماال دیگر نمی توانید به آنجا برگردیــد. این دموکرات 
و جمهوریخواه نــدارد. وقتی ما دو هفته پیش به ســوریه 
حمله کردیم، همه رســانه ها و 38 روزنامه جریان اصلی از 
این بمباران حمایت کردند؛  باورتان نمی شــود چقدر اینها 
 یکپارچه هســتند! حتی یک نفرشــان نســبت به این کار

 اعتراض نکرد.«
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وفاداری باالتر 

راز نگین سرخ 
زندگینامه سردار شهید محمود شهبازی 

تفسیر سوره  برائت 
به روایت رهبر معظم انقالب

خواندنی

»راز نگین ســرخ« کتابی از »حمید حسام«، از نویسندگان شــاخص ادبیات دفاع 
مقدس است. این کتاب زندگی نامه داستانی سردار شــهید مهندس »محمود شهبازی« 
است. محمود شهبازی در سال 1337 در اصفهان متولد شد. تحصیالت ابتدایی و متوسطه 
را در همین شــهر گذراند و در ســال 1356 جهت ادامه تحصیل در رشته مهندسی صنایع 
به تهران رفت. وی در دوران مبارزات انقالب نقش اساســی داشــت، در جریان بازگشت 
امام خمینی)ره( به عضویت کمیته حفاظت درآمد، پس از آن به عضویت سپاه درآمد و ضمن 

تحصیل در دانشگاه، در دفتر هماهنگی ستاد کل سپاه فعالیت کرد.
با شروع جنگ تحمیلی همراه شهید محسن وزوایی به سرپل ذهاب رفت و تا اواخر 
بهمن 59 در آنجا حضور داشت، در اسفند سال 1359 به فرماندهی سپاه پاسداران همدان 
منصوب شد. در دی 1360 به همراه چند تن از پاسداران ســپاه همدان راهی جبهه های 
جنوب شد و از بدو تشکیل تیپ 27 محمد رســول الله)ص( در سمت قائم مقام فرماندهی 
تیپ خدمت کرد. شهبازی در سمت قائم مقام فرماندهی لشکر 27 محمد رسول الله)ص( 
در عملیات فتح المبین شرکت کرد. وی سال 1361 در جریان عملیات آزادسازی خرمشهر 

به شهادت رسید.

»تفسیر سوره  برائت« اثر آیت الله خامنه ای توسط انتشارات انقالب اسالمی منتشر 
شد. سلسله جلســات تفســیر قرآن کریم توســط حضرت آیت الله  خامنه ای از پاییز سال 
1350 در مدرسه »میرزاجعفر« مشهد )دانشگاه رضوی فعلی( شروع شد. در این جلسات 
ســوره های مبارکه مائده، انفال، برائت و آیاتی از ســوره مبارکه یونس مورد تفسیر و تبیین 

قرار گرفت. 
روش به کاررفته در این جلسات تفسیری، روش اجتهادی است که در آن بر استفاده 
و راهیابی به مقصود آیات با استفاده از تفکر و تعقل تاکید شده است. ضمن اینکه در کنار 
روش عقلی استفاده از روش تفســیری قرآن به قرآن و بهره گیری معتنابه از روایات کامال 
مشــهود اســت. پیش از این و در ســال 1393 مجموعه مبانی و قواعد تفسیری حضرت 
آیت الله  خامنه ای برگرفته از متون این جلسات تفسیری به صورت کتابی مستقل، استخراج 
و توّسط نشر »نسیم انقالب« وابسته به »انتشــارات انقالب اسالمی« با عنوان »مروری 
بر مبانی، روش و قواعد تفسیری حضرت آیت الله العظمی  خامنه ای در تفسیر سوره توبه« 
منتشر شــده بود. برای تتمیم فایده، آن کتاب به ابتدای متن تفسیر ســوره مبارکه برائت 

افزوده شد.

نخستین  ترجمه از کتاب جنجالی »»وفاداری باالتر« 
اثر جیمز کومی، رئیس سابق سازمان اف بی آی با  ترجمه 

علی سالمی  در نمایشگاه کتاب عرضه می شود.
 The Higher« جیمز کومی، در کتابش تحت عنوان
Loyalty« به بررسی ویژگی های رهبری اخالقی می پردازد 
و پس از بررســی ســاختار خانواده های مافیایی در آمریکا 
و دیدگاه ســران مافیا نشــان می دهد که دونالــد  ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا نیز همان ســبک و ویژگی های یک 
رئیــس مافیایی را داراســت و بــا همان نگرش بــر آمریکا 
حکومت می کند. در این کتاب کومی  خواننده را به سفری در 
تاریخ آمریکا از گذشته و سپس حادثه یازده سپتامبر می برد. 
از دیدگاه او آمریکا کشوری است که دروغگویان سیاست 
آن را در دست گرفته اند و آن را به ورطه نابودی می کشانند. 
کومی  خود را وفادار می شناســد، اما نه وفادار به زورگویی 
و روســای زورگو و نادان، که وفادار به ارزش های ماندگار 
انسانی و حاکمان خیرخواه و مصلحت اندیش. کومی  نام 
این کتاب را بر اساس درخواست های  ترامپ از خود انتخاب 
کرده است. رئیس جمهور آمریکا در طول تحقیقات درباره 
دخالت ادعایی روسیه در انتخابات آمریکا از کومی  خواسته 

بود که به او وفادار بماند.
این کتاب که به عنوان یکی از 10 کتاب مهم ســال 
2018 شــناخته شــده در 304 صفحه از ســوی انتشارات 

فالریون بوکز راهی بازار شــده اســت. این کتــاب با تیراژ 
اولیه 850 هزار نســخه یعنی 5 برابر تیراژ »آتش و خشم« 
اثر مایکل ولف از سوی انتشــارات مک میالن منتشر شد 

و هم اکنون پرفروش ترین کتاب در سایت آمازون است.
جیمــز کومــی  در ســپتامبر ســال ٢٠١٣ در دوره 
ریاســت جمهوری باراک اوباما به ســمت مدیر اف بی آی 
منصوب شد که یک سمت غیرسیاسی است و دوره انتصاب 
آن نیز معموال 10 سال اســت. آقای کومی  گفته بود که به 
حزب جمهوریخواه – حزب  ترامــپ - گرایش دارد، هرچند 
تاکید داشت که در اجرای وظایف خود کامال غیرسیاسی 
عمل می کند. انتصاب رئیس اف بی آی معموال با توصیه یا 
مشورت با دادستان کل آمریکا صورت می گیرد که در مقام 
ریاست وزارت دادگستری، عضو دولت محسوب می شود 
اما یک مقام قضایی و غیرسیاسی است. در جریان مبارزات 
انتخابات ریاست جمهوری سال ٢٠١6 که موضوع استفاده 
هیالری کلینتون در زمان تصــدی وزارت  خارجه از ایمیل 
شــخصی برای کارهای اداری به موضوعی برای انتقاد از 
او منجر شده بود، تنها چند هفته قبل از رای گیری، کومی 
 در این مــورد اظهاراتی مطرح کرد که بــه گفته طرفداران 
کلینتون، به تضعیف موقعیت و حتی شکســت او از دونالد 
 ترامپ در انتخابات 2016 منجر شد. دوره ریاست جمهوری 
دونالد  ترامپ با اتهــام مداخله روســیه در جریان مبارزات 

انتخاباتی و حمایت روس ها از انتخــاب او و لزوم پیگیری 
قانونی این موضوع آغاز شد، در حالی که اف بی آی قاعدتا 
نقشــی مهم در ایــن تحقیقــات برعهده داشــت. اگرچه 
رئیس جمهوری در ابتدا از کومی  به عنوان رئیس اف بی آی 
قدردانی کرده و او را ستوده بود، اما در ماه مه سال ٢٠١٧ در 
نامه ای او را از این سمت برکنار کرد. او در مصاحبه ای درباره 
اینکه چرا  ترامپ را در کتابش همانند رئیس یک گروه تبهکار 
و اوباش توصیف کرده است، گفته: »زیرا ریاست جمهوری 
او شباهت زیادی به رهبری در این گروه ها دارد. منظور من 
این نیست که دونالد  ترامپ دست و پای افراد را می شکند 
یا مغازه داران را اذیــت می کند. منظورم این اســت که در 
ریاست جمهوری  ترامپ همه چیز به رئیس بستگی دارد.«

کتاب جنجالی درباره  ترامپ در نمایشگاه کتاب 
بین الملل

تفسیرمقاومت
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ویک

لیبراسیوناشپیگل 

نیوزویکاکونومیست 

پیشخوان

هفته نامه ویک در شــماره آخر به کتــاب تازه جرمی  
کورمی،  رئیس ســابق اف  بی آی پرداخته است؛ کتابی که 
در همین شماره به طور مختصر به معرفی آن پرداخته ایم. 
ویک این سوال را مطرح است که کتاب کورمی  به  ترامپ 
ضربه خواهد زد یا خودش؟ ویک تیتر جنگ کومی  را برای 

این شماره انتخاب کرده است. 

چه کســی آتش  ترامپ را خاموش می کند؟ با توجه به در پیش بــودن اعالم نظر 
آمریکا در خصوص برجام و برنامه »آنگال مرکل« صدراعظم آلمان و »امانوئل ماکرون« 
رئیس جمهوری فرانسه، برای دیدار با دونالد  ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و گفت وگو در 

خصوص برجام، مجله آلمانی اشپیگل با طرحی به استقبال این گفت وگوها رفته است.

روزنامه لیبراسیون فرانسه در یکی از شماره های هفته قبل خود با  تیتر »کابوس 
آمریکایی« به گســل های موجود در جامعه آمریکا پرداخت. بهانه این بررســی دیدار 
ترامپ و ماکرون بود. لیبراسیون از تبعیض فزاینده در جامعه آمریکا تا خشونت نهادینه 

شده در این کشور را در میان کابوس های آمریکایی جا داده است.

هفته نامه انگلیسی اکونومیســت در این شماره خود 
در مطلبی با عنوان »چرا حزب جمهوریخواه حول یک مرد 
سازمان یافته است«، به این موضوع پرداخته است، مطلبی 
که در آن به شاخصه های ریاست جمهوری  ترامپ پرداخته 

است؛ یعنی قدرت، تجارت و وفاداری. 

هفته نامه نیوزویک در آخرین شماره خود مدعی شده 
است که روسیه در کنار مجارستان به دنبال ایجاد یک پرده 
آهنی جدید برای تســلط به اروپا اســت ، این هفته نامه در 
مطلب مربوط به این تیتر نوشته است که این روزها روسیه 

به دنبال تغییر نظم اروپا است.

آمریکا 

فرانسهآلمان 

آمریکاانگلیس
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بعد از 22 سال 
آرسن ونگر از آرسنال جدا شد 

قصــه، قصه جدایی اســت. قصــه جدایــی پس از 
ســال ها، آنهایی که مدت هاســت با نام یک باشــگاه گره 
خورده بودند، آنهایی که ســال هایی پر از افتخار را تجربه 
کرده انــد، آنهایی که روزهــای خوب را تجربــه کرده اند، 
آنهایی که روزهای تلــخ را دیده اند و حاال باید راه شــان را 
جدا کنند، باید مسیر دیگری را انتخاب کنند. خیلی سخت 
است که نزدیک به دو دهه یک جا را خانه خود بدانی و حاال 
مجبور باشی که راه را عوض کنی و به سمت جایی بروی که 
غریبه است برای تو، برای آنها که مدت طوالنی در یک جا 
مانده اند، جدایی کار سختی است، این سختی را این روزها 
یک نفر در فوتبال خیلی خوب می داند و خوب می شناسد؛ 

آرسن ونگر سرمربی آرسنال. 

 مرد فرانسوی 
»افتخار می کنم که سال ها هدایت آرسنال را برعهده 
داشــته و خاطرات زیادی دارم. با تمام تعهد و راستی طی 
این سال ها برای آرسنال کار کردم، می خواهم از کادرفنی، 
بازیکنان، مدیران و هواداران که باعث شــده اند آرســنال 
باشــگاه خاصی باشد، تشــکر کنم. از هواداران خواهش 
می کنم در کنار تیم باشند تا به بهترین شکل ممکن فصل 
را به پایان برسانیم. از همه عاشقان باشگاه می خواهم که 
از ارزش های باشــگاه دفاع کنند. همواره عاشــق این تیم 
خواهــم ماند.« همین جمــالت می تواند پایــان کار یک 
جنتلمن باشــد، یک جنتلمن واقعی، مردی که 22 ســال 

تمام در یک باشگاه دوام آورد، این اتفاق کوچکی نیست.
صحبت های ونگر در حالی مطرح شده که او در چند 
ســال اخیر از ســوی هواداران به شــدت تحت فشار بوده 
است. آخرین قهرمانی آرسنال در لیگ برتر به سال 2004 
بازمی گردد و پس از آن، این تیم در کسب جام های بزرگ 
به شدت دچار مشکل شده است. آرسنال در حال حاضر در 
رده ششم لیگ برتر است و بختی برای قرار گرفتن در جمع 
چهار تیم برتر ندارد، با این حال ونگر فرصت دارد با قهرمانی 

در لیگ اروپا باشگاه را با خاطره ای خوش ترک کند. آرسنال 
پنجشنبه هفته آینده در بازی رفت نیمه نهایی این جام باید 
با اتلتیکو مادرید روبه رو شود. ونگر پیش از آرسنال هدایت 
تیم های نانسی و موناکو در لیگ فرانسه را بر عهده داشت 
و پس از یک دوره حضور در تیم ناگویا گرامپوس ژاپن، در 
سال 1996 راهی آرسنال شــد. ونگر با این تیم 3 قهرمانی 
لیگ برتر کسب کرد و به فینال لیگ قهرمانان نیز رسید ولی 
مقابل بارسلونا شکست خورد. در طول 823 بازی که ونگر 
هدایت آرسنال را در لیگ برتر برعهده داشته، تیم او 473 
پیروزی کسب کرده، 199 تساوی و 151 شکست، نتیجه 

تالش آنها در دیگر دیدارها بوده است.
22 ســال پیش وقتی آرســن به لندن آمد، در فوتبال 
جهان مربی نسبتا گمنامی  به شمار می رفت، ولی توانست 
تحول بزرگی در آرســنال و باالتــر از آن فوتبــال انگلیس 
به وجود آورد. خودش به مقام یک مربی  تراز اول رســید و 
آرسنال را به عنوان یک شــرکت بین المللی با سبک جذاب 
و خاصی از فوتبال مطرح کرد. هرچند نتایج آرسنال در چند 
فصل اخیر هواداران را راضی نکرده، ولی داستان ونگر در 
آرســنال و میراثی که به جا می گذارد، یکی از جذاب ترین 
ماجراهای فوتبال مدرن اســت. این را حتی گواردیوال هم 
می گوید و اعتقــاد دارد که: »ونگر شــخصیت بزرگی بود 
و لیگ برتر با دســتاورد و نگاه ونگر بود کــه تبدیل به لیگ 
برتر شد. امیدوارم ونگر همچنان در پستی دیگر در فوتبال 
حضور داشته باشد. رقابت با وی روی نیمکت بارسا، بایرن 
و سیتی برای من شیرین بود.« آلکس فرگوسن اصلی ترین 
رقیب او در دنیای وفاداری فوتبال درباره او می گوید: »ونگر 
بدون شک یکی از بزرگترین سرمربیان لیگ برتر است و من 
افتخار می کنم که رقیب، همکار و دوســت این مرد بزرگ 
بوده ام.« بعد از فرگوسن حاال ونگر هم از تیمی جدا شد که 
نزدیک به دو دهه در آنجا حضور داشــته، آیا نسل مربیان 
وفادار و باشگاه های وفادار به پایان رسیده است؟ گواردیوال 
در این باره اعتقاد دارد:»اگرچه سرالکس فرگوسن و ونگر 

سال ها روی نیمکت تیم های خود باقی ماندند اما در حال 
حاضر رخ دادن چنین اتفاقی دشــوار اســت. شبکه های 
اجتماعــی و مردم نظــرات زیادی داشــته و مدیــران نیز 
 باتوجه به سرمایه گذاری های فراوان صبر خود را خیلی زود

 از دست می دهند.«

  آینده
آرسنالی ها برای 22 سال نیازی به دنبال کردن اخبار 
جابه جایی مربیان نداشــتند اما با اعالم کناره گیری آرسن 
ونگر، حاال آنها باید به دنبال یک مربی جدید باشند. آرسنال 
قصد دارد مراسم خداحافظی شایسته ای برای ونگر برگزار 
کند و پس از 22 ســال، به خوبی با این سرمربی کار را تمام 
کنند اما به مــوازات آن، این باشــگاه، کار را برای انتخاب 
جانشــین او ادامه می دهد و از همین االن گزینه ها ردیف 
شده اند. پیشنهاد ونگر به مسئوالن آرسنال، پاتریک ویرا، 
کاپیتان سابق آرسنال و سرمربی فعلی نیویورک سیتی است. 
ویرا در نیویورک سیتی آمار 81 بازی، 37 برد، 20 مساوی و 
24 باخت را به ثبت رســانده است. او درباره جانشینی ونگر 
گفته است: »9 سال از عمرم را در آرسنال گذراندم که باعث 
می شود این باشگاه برای من واقعا خاص باشد. اما چنین 
ســابقه ای برای مربی گری در آرســنال کافی نیست. مایه 
افتخار است که نامم پیرامون باشگاه های مختلفی شنیده 
می شود و این در نفس خود اتفاق خوبی برای شماست اما در 
نیویورک خوشحالم. باید ببینیم در سال های آتی چه اتفاقی 

رخ خواهد داد.«
...اما گفته شده موفقیت گواردیوال در منچسترسیتی 
باعث شده که مربیان اسپانیایی مورد توجه باشند. نشریه 
دیلی میل مدعی شد که لوئیس انریکه، سرمربی آرسنال و 
جانشین احتمالی ونگر خواهد بود. انریکه پس از جدایی 
از بارسا، یک فصل استراحت کرد و در شروع فصل جدید، 

آماده حضور روی نیمکت تیم دیگری است.
البته نام های دیگری هم شنیده می شود، مثل تیری 
آنری، بازیکن سابق آرسنال که با این تیم افتخارات زیادی 
کســب کرد. او تجربه ای در عرصه مربیگــری ندارد ولی 
اخیرا اعالم کرده اســت که عالقه زیادی برای حضور در 
آرسنال به عنوان سرمربی دارد یا یوآخیم لوو، سرمربی فعلی 
تیم ملی فوتبال آلمــان به احتمال زیاد بعــد از جام جهانی 
2018 روســیه از ســمت خود کناره گیری خواهد کرد و به 
همین خاطر از هم اکنون باشگاه هایی همچون آرسنال و 
رئال مادرید می توانند برای جذب این سرمربی اقدام کنند. 
توماس توخل سرمربی سابق تیم بورسیا دورتموند یا یاردیم 
و خیلی های دیگر در لیستی هستند که به عنوان جانشین 
ونگر مطرح شده است. بعد از 22 سال این اولین بار است 

که این نیمکت در خبرها مهم شده پس مدعی زیاد دارد.
اگر در مورد آینــده ونگر هم می پرســید، احتماال به 
پاریس خواهــد رفت. باتوجه بــه ناکامی  دوبــاره در لیگ 
قهرمانان، به نظر می رســد، خود اونای امری هم می داند 
که در پایان فصل از پاری ســن ژرمن جدا خواهد شــد و تا 
به حال نام های فراوانی در خصوص جانشــین وی مطرح 
شده است. اگرچه در هفته های اخیر اخبار فراوانی در مورد 
انتخاب توماس توخل، سرمربی سابق دورتموند به عنوان 
جانشین اونای امری شنیده شــده بود، اما نشریه اکیپ از 
احتمال انتصاب ونگر برای این پســت سخن گفته است. 
ناصر الخلیفی، مالک متمول پــی اس جی رابطه خوبی با 
ونگر دارد و او که از سهامداران تلویزیون بین اسپورت نیز 
اســت، از همین حاال با ونگر برای کارشناسی جام جهانی 
پیش رو به توافق رسیده است. شاید هم توافق این باشد که 
ونگر به عنوان مدیر فنی در تیم پاریسی کار کند. می گویند 
باشــگاه فرانســوی به دنبال یک فرد باتجربه اســت که بر 
کار توماس توخل که به احتمال زیاد ســرمربی فصل آتی 

پاری سن ژرمن خواهد بود، نظارت کند.
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رویای آمریکایی 
از آخرین اثر گلعلی بابایی رونمایی شد 

آیین رونمایی از کتاب »رویای آمریکایی« بازخوانی 
پرونده  جنگ نیابتی ایاالت متحده آمریــکا علیه ایران به 
قلم »گلعلی بابایــی« همزمان با پنجمین ســالگرد عروج 
»امیرحســین فــردی« نویســنده انقالبی کشــورمان در 
نخلستان اوج برگزار شد. سردار صابری جانشین فرمانده 
سپاه تهران بزرگ در این مراســم گفت: »اولین کسی که 
نقش آمریکا در جنگ را افشــا کرد، امام خمینی)ره( بود. 
ایشان برای یک مقاومت مردمی، صدام و آمریکا را معرفی 
کرد. جنگ تحمیلی توســط صــدام و بــا همراهی برخی 
کشورهای مرتجع عربی که همگی زیر پرچم آمریکا بودند، 
آغاز شد. برخی کشورهای شــرقی و غربی نیز در ادامه به 
عراق کمک تسلیحاتی کردند و شاهد بودیم که 35 کشور 
دنیا در برابر رزمندگان اسالم ایستادند. در 200 سال گذشته 
در هر جنگی، قطعه ای از ایران جدا شــده است، اما طی 
هشت سال در دفاع مقدس، کشورمان با اتکا به نیروهای 
خودش ایستادگی کرد و نگذاشت وجبی از خاکش به دست 

دشمن بیفتد.«
»نادر طالب زاده« کارشناس رسانه و مستندساز هم 
در این مراســم گفت: »کتاب »رویای آمریکایی« حامل 
تحقیقاتی جدی است که امیدوارم یک سریال از این کتاب 
تولید شــود. جنگ در رســانه های آمریکا و غرب سانسور 
شــد، به همین دلیل کار تحقیقــی درباره آن کم اســت. 
تصمیم های جدی برای دیده نشدن جنگ و حمایت های 
آمریکا از صــدام انجام گرفــت. ما با یــک تحقیق جزئی 
می توانستیم آمریکا را محکوم کنیم و از این اتفاقات هیچ 
اســتفاده ای نبردیم که چگونه هزاران نفــر از ایرانیان به 
دست گازهای خردل به شــهادت رسیدند. نفاق و دورویی 
در آمریکا  بی نظیر است. امام خمینی )ره( به همین جهت 
لقب شــیطان بزرگ را به آنها داد. این انفجار از درون کار 
خداست. معتقدم وجود انقالب اسالمی و امام خمینی)ره( 
باعث شد تا کارگردانان مطرح سینما همانند وستون جرات 
کنند خباثت و خشم آمریکا را در قاب تصویر نشان دهند.«

اصغر آبخضر در ادامه این مراسم با بیان اینکه گلعلی 
بابایی از شاگردان امیرحسین فردی، امیر ادبیات انقالب 
اسالمی است و در مسجد جواداالئمه)ع( پرورش یافت، 
گفت: »این مراسم مصادف با شب ارتحال مرحوم فردی 
است. مســجدی که همه کم وبیش در جنوب تهران و در 
پایین پادگان جی آن را می شناسند. روزی به لبنان رفته بودم 
و در مورد این مسجد صحبت کردم. جالب بود که دوستان 
فرهنگی حزب الله لبنان با این مسجد آشنا بودند، زیرا این 
مسجد پرخیر و برکت است. امیرخان جاذبه خاص خود را 
داشت. او از ابتدای انقالب خود را به کتابخانه متصل کرد 
و بعد با کمک فرج الله سلحشور موضوع قرآنی را در مسجد 
به راه انداخت و بعدها فعالیت های ورزشــی را آغاز کرد. او 
در ســبک زندگی قرآنی هم صاحب نظر بود و کاپیتان تیم 
مسجد و مربی مان بود. کار ماندگاری که به عنوان کار اصلی 
فردی صورت گرفت، آن هم پس از تشکیل کتابخانه این 
بود که تعدادی از افراد چون محمد ناصری، گلعلی بابایی 

و بسیاری از نویسندگان انقالب را جمع کرد.«
محمدصادق کوشــکی هم با بیان اینکه عنوانی که 
گلعلی بابایی برای کتابش انتخاب کرده جنگ نیابتی است، 
توضیح داد: »این واژه از نظر پژوهشی درست است چراکه 
بعضا مطرح می شــود جنگ ایران و عراق، ولی این غلط 
است؛ چراکه امام)ره( هم فرمودند: »این جنگ میان ایران 
و عراق نیست«، ایشان می فرمودند جنگ با کفر، شرک و 

استکبار است؛ اما چرا باید صدها کار تحقیقی نوشته شود 
تا ما و بچه های ما بدانند جنگ ما اصال با عراق نبوده است. 
کتاب به درستی نشان داد که جنگ ما با صدام نبوده است و 
این غلط مصطلح است که می گوییم جنگ ایران و عراق، 
درواقع ما با صدام نمی جنگیدیم، ما با عراق جنگ نداشتیم، 
اگر این گونه بود،  چرا بچه های بدر با ما می جنگیدند! پس 
بدانید جنگ ما با دنیای استکبار و در رأس آن آمریکا بود.«

گلعلی بابایــی نویســنده کتــاب هــم ابتــدا از نقش 
امیرحســین فردی تجلیل کرد و ســپس به کتاب رســید: 
»مرحوم فردی، استادم و کسی اســت که راه نوشتن را به 
امثال من آموخت. من ســال 54 شاگرد  تراشکار بودم، اما 
عضو کتابخانه شدم که او مسئولش بود. همان جا با کتابت 
آشنا شدم و مقدمه ای شد که این راه را ادامه دهم. در این 
کتاب تالش شد نشــان داده شــود در طول 8 سال جنگ 
چه حمایت هایی آمریکا از صــدام انجام داد و تالش کردم 
باتوجه به بضاعت اســناد بنویســم، هرچند به خیلی جاها 
و مدارک و برخی اســناد دسترسی نداشــتم، ولی برخی را 
پیگیر شدم و به دست آوردم، اما سعی کردم کار آکادمیک 
یا نظامی صرف انجام ندهم و با بیان شیوا از جنگ ایران و 
عراق بنویسم. تا 20 ماه ابتدای جنگ، آمریکا اجازه نمی داد 
از کلمه جنگ ایران و عراق استفاده شود، او در رسانه ها از 
عنوان مخاصمه مرزی یاد می کرد؛ چراکه جنگ بار حقوقی 
داشــت، برای همین در 20 ماه اول دست مان به جایی بند 

نبود، اما پس  از آن کمک های آمریکا علنی تر شد.«

   درباره کتاب 
 کتاب »رویــای آمریکایی« زبان ســاده و روانی دارد 
که مانند یک قصه برای خواننده روایت شــده است؛ اینکه 
جنگ از کجا آغاز شد و پیش زمینه های آن چیست. در این 
کتاب خواننده با رونــد پرماجرای تقابل آمریــکا با انقالب 
ایــران مواجه می شــود. این کتــاب در 10 فصــل به طور 
مشترک از سوی انتشارات صاعقه و 27 بعثت منتشر شده و 
به حالت کامال مستند و روایت گونه با تلفیقی از خاطرات،  
به زمینه هــای آغاز جنگ تحمیلــی و رونــد وقایع جنگ و 
دخالت های مستقیم و غیرمستقیم آمریکا در جنگ ایران 
و عراق می پردازد. شروع کتاب با سندی از نیویورک تایمز 

است که در ســال 66 منتشر شــد و در آن ذکر شده بود که 
زمینه جنگ ایران و عراق به سال 1329 و زمان ملی شدن 
صنعت نفت ایران برمی گــردد که در پی آن انگلیســی ها 
طرحی را برنامه ریزی کردنــد که عراق با حمله برق آســا، 
خوزستان که منطقه نفت خیز ایران اســت را اشغال و این 
منطقه را از ایران جدا کند. اما وقتی در سال 1332 کودتای 
28 مــرداد صورت گرفت و شــاه بــه قدرت برگشــت، این 
طرح متوقف شد تا سال 57 و فرار شــاه و پیروزی انقالب 
اســالمی که مجدد طــرح انگلیســی ها روی کار آمد.  در 
راســتای اجرای طرح، ابتدا با هدف ایجــاد اختالف بین 
شیعه و ســنی و اختالفات قومی  و قبیله ای، درگیری هایی 
در مناطقــی همچون کردســتان و سیستان و بلوچســتان 
صورت گرفت که نتیجه ای دربر نداشت. در ادامه اتفاقات 
مربوط به اشغال النه جاسوســی و تالش برای آزادسازی 
دستگیرشــدگان روی داد که این عملیــات نظامی آمریکا 
هم 5 اردیبهشــت 59 در صحرای طبس با شکست مواجه 
شد. در ادامه جریان حوادث،  کودتای شبکه نقاب )نوژه( 
راه اندازی شد که باز هم راه به جایی نبرد و در نهایت تصمیم 
به اجرای پــروژه اصلــی از طریق حمله نظامــی صدام به 
ایران، گرفته شد. صدام با پشــتیبانی آمریکا و متحدانش 
این رویا را درسر داشت که با اشــغال ایران، به قدرت اول 
منطقه خاورمیانه بدل شود. حمله عراق به شهرهای مرزی 
و اشغال خرمشــهر، چگونگی مقاومت نیروهای مردمی  و 
تشــکیل یگان های رزم، تحمیل یک جنگ فرسایشــی و 
فجایع مختلف نسبت به مردم ایران و کارشکنی های آمریکا 
از دیگر وقایع کتاب هســتند. در این جریان، مستشــاران 
آمریکایی  در عراق مستقر شدند و با در اختیار گذاشتن انواع 
تسلیحات پیشرفته نظامی و کمک فکری به عراق، مستقیم 
در عملیات رمضان حضور پیدا کــرده و روند پیروزی های 
ایران را متوقف کردند. در ادامــه مباحث کتاب، به جنگ 
خلیج فارس و درگیری تفنگ داران دریایی ایران در منطقه 
پرداخته شده است. همچنین در ماجرای بازپس گیری فاو 
از ایران در سال 67، با اســناد و مدارکی که در کتاب آمده 
ثابت شــد که آمریکایی ها دخالت مســتقیم در این زمینه 
داشتند. حمله به هواپیمای مســافربری ایران از سوی ناو 
جنگی آمریکایی بر فراز خلیج فارس نیز از دیگر رویدادهایی 
اســت که در زمینه دخالت آمریکا در این جنگ، در کتاب 
مطرح شده است. روند پذیرفتن قطعنامه 598 در سال آخر 
جنگ و در نهایت عملیات مرصاد، آخرین بحث های کتاب 
حاضر هستند. عملیات مرصاد بر اســاس اسناد موجود و 
مصاحبه های بریــدگان از منافقان، به طــور کامل در این 

فصل تشریح شده است.
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