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ساختارشکنی های 
احمدی نژاد الگو قرار گرفت

گفت وگو با محسن غرویان

مثل یک شوخی 
امیرحسین ثابتی

اصالح طلبان به اصولگرایان 
اتهام شروع آشوب زدند 

گفت وگو با ناصر ایمانی

نارضایتی زیر سوال نرود
سجاد سالک

عبور جامعه از اصالح طلبان

ساختارشکنی

دولت بزرگ
 دولت محافظه کار

راز اعتراض های مشهد

دست چدنی 

 هیچ گروه سیاسی
مرجع اتفاق های اخیر نشد

نسخه جان بولتن 
برای کاخ سفید 

آشوب گران با حمایت دشمنان ایران از اعتراض مردم به مشکالت 
معیشتی و اقتصادی برای ساختارشکنی سوءاستفاده کردند

گفت وگو با عضو جبهه 
پایداری در مشهد

حمایت مستقیم ترامپ و نتانیاهو
از آشوب های ایران به چه معناست؟

گفت وگو با ابراهیم فیاض

خروج ترامپ از برجام با هدف
حمایت از آشوب ها طراحی شده است 

آشوب ها چه تاثیری
در آرایش نیروهای سیاسی می گذارد؟

احمدی نژاد به واسطه اغتشاش های اخیر
مورد انتقاد  جناح های سیاسی قرار گرفته است

بررسی ابعاد اقتصادی 
آشوب های اخیر با این سئوال 
که آیا دولت روحانی در بخش 
اقتصادی ورشکسته است؟

مستخدمین حسینی: دولت متوجه 
نیست در جامعه چه خبر است

اسدالله عسگراوالدی: دولت 
ورشکسته نیست

جمشید پژویان: امیدی به دولت 
روحانی نیست
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هفته نامه سیاسی، فرهنگی با رویکرد خبری، تحلیلی

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

گفتارها
دموکرات ها در چندقدمی تسخیر کنگره
صعود راست  گرایان افراطی در اروپا
عربستان چاره ای جز تغییر رویه ندارد
اولین نشانه فروپاشی شورای همکاری خلیج فارس

خبرنامه
پایان برجام ؟
نیکی هیلی به دنبال چیست؟
تحریم های جدید آمریکا علیه ایران کلید خورد
چرا اعتراضات مردم به اغتشاش تبدیل شد؟

سیاست
هیچ گروه سیاسی مرجع اتفاق های اخیر نشد
ساختارشکنی های احمدی نژاد الگو قرار گرفت
انتقام گیری با آشوب
عیان شدن بودجه در آشوب ها تاثیر داشت

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

و هوشیار و بر سیاق مان استوار بمانیم.

تحریریه:
دبیر تحریریه:  مصطفی صادقی

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

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

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

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

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

تجلیل از مقام 
حضرت فاطمه زهرا )س( 

و جایگاه زن

خاندان وحی رسیده به اندازۀ فهم مستمعان بودهـ  و دریا را در 
کوزه ای نتوان گنجاند، و دیگران هر چه گفته اند به مقدار فهم 
خود بوده، نه به اندازۀ مرتبت او. پس اولی آنکه از این وادی 
شگفت در گذریم و به فضایل زن رو آوریم که قلمهای مسموم 
خطا کار و گفتار گویندگان بی فرهنگ در این نیم قرن ســیاه 
اسارت بار عصر ننگین پهلوی، زن را به منزلۀ کاالیی خواستند 
درآورند و آنان را که آسیب پذیر بودند به مراکزی کشیدند که 
قلم را یارای ذکر آن نیست. هر کس بخواهد شمه ای از آن 
جنایات مطلع شود، به روزنامه ها و مجله ها و شعرهای اوباش 
و اراذل زمان رضاخان از روزگار تباه کشف حجاب الزامی به 
بعد مراجعه کند و از مجالس و محافل و مراکز فساد آن زمان 

سراغ بگیرد. 
رویشان سیاه و شکسته باد قلمهای روشنفکرانۀ آنان. 

اگر روزی بایــد روز زن باشــد، چه روزی 
واالتر و افتخارآمیزتر از روز والدت با ســعادت 
فاطمۀ زهراـ  ســام الّله  علیهاســت. زنی که 
افتخار خاندان وحی]است[و چون خورشیدی 
بر تارک اسام عزیز می درخشد. زنی که فضایل 
او همطراز فضایــل بی نهایــت پیغمبراکرم و 
خاندان عصمــت و طهارت بود. زنــی که هر 
کســی با هر بینش دربارۀ او گفتــاری دارد و از 
عهدۀ ستایش او بر نیامدهـ  که احادیثی که از 
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آشوب گران با حمایت دشمنان ایران از اعتراض مردم به مشکالت 
معیشتی و اقتصادی برای ساختارشکنی سوءاستفاده کردند

گفت وگو با عضو جبهه 
پایداری در مشهد
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گفت وگو با ابراهیم فیاض

خروج ترامپ از برجام با هدف
حمایت از آشوب ها طراحی شده است 
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در آرایش نیروهای سیاسی می گذارد؟
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مورد انتقاد  جناح های سیاسی قرار گرفته است

بررسی ابعاد اقتصادی 
آشوب های اخیر با این سئوال 
که آیا دولت روحانی در بخش 
اقتصادی ورشکسته است؟

مستخدمین حسینی: دولت متوجه 
نیست در جامعه چه خبر است
اسدالله عسگراوالدی: دولت 
ورشکسته نیست
جمشید پژویان: امیدی به دولت 
روحانی نیست

طراح جلد: مصطفی مرادی

اقتصاد
دولت بزرگ، دولت محافظه کار

تیم اقتصادی دولت  متوجه نیستند در جامعه چه خبر است
دولت ورشکسته نیست

دولت روحانی اشتباه های دولت های قبل را تکرار می کند

بین الملل
کنش تهاجمی

استکبار  کاخ سفید
تقابل دیپلماتیک

یک جانبه گرایی  ریاض

سیاست خارجی
دولت چدنی

ابطال دوباره دوگانه  »دموکرات-جمهوریخواه«
وجه مشترک کاتن،  کروز و مک کین با  ترامپ

اکنون با حرکتی ضد انقالبی مواجه هستیم

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

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

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

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

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

ناظر چاپ: بابک اسکندرنیا

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

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

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

و گمان نشود که آن جنایات با اسم »آزاد زنان و آزاد مردان« 
بدون نقشۀ جهانخواران و جنایتکاران بین المللی بود. یکی 
از نقشه های آنان، کشــیدن جوانان به مراکز فحشا بود که 
موفق شدند و کشور ما را از جوانانی که عضو فعال جامعه اند، 
تهی کردند و مغزهای آنان را از قوۀ تفکر، خلع ساح نمودند 
که هر چه از این کشور آفتزده و غربزده بچاپند و به یغما ببرند، 
همگان بی تفاوت باشند.امروز به برکت نهضت اسامی، زن 
عضو مؤثر جامعه تا حدودی مقام خود را یافته است. از یک 
عدۀ معدود در ردۀ باال که میراث زمان سیاه رژیم منحط سابق 
اســت و مقام زن را به خودآرایی و حضور در مجالس عیش و 
عشرت می دانند، و خود را به صورت کاالیی درآورده اند و پیرو 
و عمال همان رژیم هستند و پیاده کنندگان همان نقشۀ اجانب 
می باشند و کمک کاران سیا و ســاواک هستند که بگذریم، 

دیگر زنان شیردل و متعهد، همدوش مردان عزیز به 
ساختن ایران عزیز پرداخته؛ چنانکه به ساختن خود 

در علم و فرهنگ پرداخته اند.
اینجانب به زنان توصیــه می کنم که رفتار زمان 
طاغوت را فراموش کنند و ایران عزیز را که از خودشان 
و فرزندانشان است، به طور شایسته بسازند که با همت 
همۀ قشرها از وابستگیها به تمام ابعادش نجات یابیم. 
من به زنان متعهد، روز بیستم جمادی الثانی را که روز 
مبارک زن اســت تبریک عرض می کنم، و از خداوند 
متعال ســامت و ســعادت آنان و عظمت اســام و 

مسلمین را خواستارم.
تاریخ: 1359/02/15

محل: تهران، شمیران، دربند



سرنوشت یک توافق 
سردرگمی  مقامات آمریکایی در قبال توافق هسته ای و نحوه مواجهه با آن ادامه 
دارد. این سردرگمی  پس از عدم اعالم نظر کنگره در قبال برجام تشدید شده است. 
هم اکنون دونالد  ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به خوبی می داند که خروج یکجانبه از 
توافق هسته ای با ایران به شــدت برای ایاالت متحده آمریکا هزینه بر است. از سوی 
دیگر،  واشنگتن در صدد است ضمن خروج از برجام،  زمینه را برای ایجاد آشوب در 

ایران فراهم کند؛ خیال خامی  که دولت  ترامپ هرگز به آن دست پیدا نخواهد کرد.
خبرنامه

دونالد  ترامپ، رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا به 
پیشنهاد برخی مشاوران خود برای لغو برجام و عدم تعلیق 
دوباره تحریم های یکجانبه کشورش خیز برداشته است. 
برخی رســانه های آمریکایــی معتقدند کــه رئیس جمهور 
ایاالت متحده تا حدود یک هفته بعد، خروج رســمی این 

کشور از توافق هسته ای را اعالم می کند. 
شــبکه آمریکایــی »ســی ان ان« در تحلیلــی در 
خصوص تحوالت اخیر ایران نوشت که »دونالد  ترامپ« 
رئیس جمهور آمریــکا از اعتراضات ضددولتــی در ایران 
به عنوان فرصتی برای لغو برجام در آســتانه ضرب االجل 
قانونی کــه این ماه فرامی رســد، اســتفاده کرده اســت. 
طبق این گزارش، اواســط مــاه ژانویه،  ترامپ بــار دیگر 
درباره پایبنــدی ایران به برجــام تصمیم گیــری می کند؛ 
فرآیندی که طبق شــروط برجام هــر 90 روز یک بــار باید 
رخ بدهــد. رئیس جمهور آمریــکا همچنیــن در تاریخ 12 
ژانویه )22 دی مــاه، جمعه( با یــک ضرب االجل مهم تر 
مواجه اســت و آن تصمیم گیری دربــاره تمدید لغو موقت 
تحریم هــای آمریکا علیه ایران اســت. »ســارا ســندرز« 
ســخنگوی کاخ ســفید گفت که  ترامپ هنــوز تصمیمی  
دربــاره امضــای لغــو تحریم هــای ایــران اتخــاذ نکرده 
اســت اما دولت آمریــکا گزینه های خــود را در خصوص 
 موضــوع تحریم هــای ایــران همچنــان باز نگه داشــته
 است.ســندرز گفت: »ما به طور قطع گزینه هــای خود را 
در خصوص موضوع تحریم هــا را باز نگه می داریم. درباره 
امضای لغو )تحریم ها( اواخر ماه ژانویه، رئیس جمهور هنوز 
تصمیم نهایی را اتخاذ نکرده است. او همه گزینه ها را روی 

میز حفظ کرده است.«
تصمیم احتمالی  ترامپ به عدم تمدید لغو تحریم ها 
احتماال از نظر ایران و دیگر اعضای گروه 1+5 )انگلیس، 
فرانســه، روســیه، چین به عالوه آلمــان( به عنوان نقض 
برجام توسط آمریکا تلقی می شود و امیدهای بیشتر برای 
نجات برجام را از بیــن می برد.»میکا جانســون« یکی از 
ســخنگویان »باب کورکــر« رئیس  کمیتــه روابط خارجی 
سنا به شبکه سی ان  ان گفت: »سناتور کورکر همچنان در 
بحث های سازنده با کاخ سفید و شماری از همکارانش در 
سنا درباره مسیر مناسب پیش رو مشارکت دارد و هم پیمانان 

ما همچنان در جریان تحوالت مربوطه قرار می گیرند.«
ســی ان ان ســپس ادامه داد که اعتراضات اخیر در 

ایران، مســائل را برای  ترامپ و مشاورانش که گزینه های 
افزایش فشــار به ایران را بررسی می کنند، پیچیده تر کرده 

است.

  هشدار لس آنجلس تایمز به  ترامپ 
روزنامــه آمریکایــی »لــس آنجلــس تایمــز« نیــز 
هفته گذشــته دربــاره اقدامات اخیر جمعــی تخریب گر و 
موضع گیری های »دونالد  ترامــپ« رئیس جمهور آمریکا 
نوشت:  ترامپ و دیگر سیاستمداران آمریکایی باید مراقب 
باشــند پیرامون تغییر نظام در ایران ولو غیرمســتقیم هم 
حرفی نزنند، زیرا آمریکا قادر نیســت و تمایلی هم ندارد با 

اقدام نظامی از تغییر حکومت ایران حمایت کند.
بر این اساس،  ترامپ با پیام توئیتری در روز نخست 
سال نو میالدی به چنین وعده ای نزدیک شد و نوشت: »با 
وجود توافقی که دولت اوباما با ایران انجام داد، این کشور 
در همه عرصه ها در حال ســقوط اســت.«  رئیس جمهور 
آمریکا پیام خود را مشابه جمله سناتور »تام کاتن« که گفته 
بود باید از ایرانی هایی که جان خود را به خطر می افکنند، 
حمایت کنیم خاتمه داد و نوشــت: »زمان تغییر فرارسیده 

است.«
لس آنجلس تایمز بــا ذکر اینکه چنیــن پیام هایی از 
ســوی رئیس جمهور آمریکا بارقه امیدی را برای مخالفان 
نظام ایران ایجــاد نمی کند و شــبیه رویکرد های »جورج 
هربرت واکر بوش« رئیس جمهور پیشین آمریکا در خاتمه 
پایان نبرد نخست خلیج فارس بود که برای شیعیان عراق 
و کردهای این کشور علیه »صدام حسین« رئیس جمهور 
وقت عراق ســخنانی بیان کرد اما هیچ کمکی ارائه نکرد، 
نوشت: »سخنان  ترامپ موجب می شــود حکومت ایران 
با بیان  این که ناآرامی ها الهام گرفته از آمریکا اســت، این 

اعتراض ها را رد کند.«
این روزنامه با پرداختن به موضوع برجام و زمزمه هایی 
در زمینه اینکه  ترامــپ از برجام خارج خواهد شــد، ادامه 
داد: »ترامپ باید برابر وسوسه هایی که شلوغی های حال 
حاضر ایران برای او ایجــاد می کند تا بدین بهانه به توافق 
هسته ای لطمه بزند، مقاومت کند.«در خاتمه این مقاله با 
انتقاد از توئیت های پی در پی  ترامپ درباره توافق هسته ای 
با ایران و اتخاذ گام های افراطی او به واسطه ناآرامی ها در 
ایران نوشت: »به یقین چنین کاری، واکنشی غیرمسئوالنه 

است. توافق هسته ای به امنیت کل جهان چه در قبل و چه 
در حال حاضر کمک کرده است.«

  حمایت موگرینی از برجام 
»فدریکا موگرینی« مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا با انتشــار تصویــری از وقایع مهم در ســال 2017 در 
گزارش پایانی سال گذشــته نوشت: »سال سختی بود اما 
مانند دیگر سال ها، سال 2017 هم لحظات خوبی داشت. 
دســتاوردهایی که ما با تعهد فــراوان، انرژی بــاال و با کار 
گروهی خوب به آنها رسیدیم. مانند همه سال های جدید، 
تالش کرده ام که 12 مورد را که برای من از سال گذشته به 
سال جدید منتقل شــده ام را در فهرستی قرار دهم. وی در 
بخشی از این مطلب به توافق هسته ای با ایران اشاره کرد 
و افزود: »پس از اینکه دونالد  ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
تصمیم گرفت که توافق هسته ای با ایران را در کنگره تایید 
نکند، زمان دشــواری برای چند جانبه نگری ایجاد شد. در 
سپتامبر گذشته نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد را 
برگزار کردیم که من ریاست نشستی که در مذاکرات شرکت 
کرده بودند را بر عهده داشــتم. در آن برنامــه من بار دیگر 
اعالم کردم که ایران توافق هســته ای را اجرا کرده است 
و این موضوع را 9 بار آژانــس بین المللی انرژی اتمی  تایید 
کرده است. اتحادیه اروپا به عنوان قدرتی چندجانبه و قابل 
اعتماد برای اجرای توافق هسته ای از جانب همه طرف ها 

تالش می کند.«
الزم به ذکر اســت کــه موگرینی تاکنــون چندین بار 
رســما از حمایت اتحادیه اروپا از برجام خبر داده است. با 
این حال، مقامات کاخ سفید همچنان احتمال لغو توافق 
هسته ای را در محاسبات حوزه سیاست خارجی خود مدنظر 
قرار می دهند. با همــه این اوصاف ، ســردرگمی  مقامات 
آمریکایی در قبال توافق هســته ای و نحوه مواجهه با آن 
ادامه دارد. این ســردرگمی  پس از عدم اعالم نظر کنگره 
در قبال برجام تشدید شده است. هم اکنون دونالد  ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا به خوبی می داند که خروج یکجانبه از 
توافق هسته ای با ایران به شدت برای ایاالت متحده آمریکا 
هزینه بر است. از سوی دیگر،  واشنگتن در صدد است ضمن 
خروج از برجام،  زمینه را برای ایجاد آشوب در ایران فراهم 
کند؛ خیال خامی  که دولت  ترامپ هرگز به آن دســت پیدا 

نخواهد کرد.  

تیتر   یک

پایان برجام ؟
تصمیم نهایی ترامپ در مورد برجام 

چه خواهد بود
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 موج سواری آمریکا 
روی اعتراضات ایران

سن مصرف »گل« خصومت واشنگتن 
به دانش آموزان رسید

نیکی هیلی به دنبال چیست؟
گرد و خاک دیپلمات شکست خورده علیه ایران 

نماینده ایاالت متحده آمریکا در ســازمان ملل متحد 
طی مــدت چند ماهــه حضور خــود در این مســند، تقابل 
تمام عیاری را با ملت ایران آغاز کرده اســت. نیکی هیلی 
که مورد حمایت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا است، 
چندی پیش با ســفر به وین و دیدار با یوکیــو آمانو مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی، خواســتار بازرســی آژانس 
از اماکــن نظامی ایــران شــد. همچنین نیکــی هیلی از 
اصلی ترین  ترغیب کنندگان  ترامپ برای عدم تایید برجام 
بوده و در حال حاضر نیز طرفدار خروج از توافق هسته ای با 
ایران است. رویکرد ضد ایرانی نیکی هیلی به گونه ای است 
که برخی تحلیلگران آمریکایی به صورت مشخص از وی 

به عنوان دیپلمات ضد ایرانی یاد می کنند.
نیکی هیلی طی روزهای اخیر نیز ســعی کرده است 
نقش پررنگی را در حمایت از آشوب ها و اغتشاشات در ایران 
ایفا کند. سفیر آمریکا در ســازمان ملل در ادامه اقدامات و 
اظهارات مداخله جویانه مقامات این کشور خواستار تشکیل 
نشســت اضطراری در مورد ناآرامی های ایران شد. نیکی 
هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل خواستار تشکیل نشست 
فوق العاده شورای امنیت سازمان ملل در نیویورک و شورای 
حقوق بشر این ســازمان در ژنو شــد. وی گفت: »ما نباید 
ساکت بمانیم. مردم ایران در تالش برای رسیدن به آزادی 
خود هســتند! هیلی همچنین مدعی شــد که اعتراضات 
انجام شــده در ایران از ســوی عوامل خارجی ترتیب داده 
نشده است. همچنین نیکی هیلی در اظهاراتی دیگر مدعی 
شده است که آمریکا درصدد است صدای معترضین ایرانی 

به صورتی رساتر به دنیا مخابره شود!
بدون شک، کمترین شبهه ای در حمایت نیکی هیلی 
و دیگر اعضای دولت  ترامپ از اغتشاشات در ایران وجود 
ندارد. با این حال نــوع بیان نیکی هیلــی و حمایت وی از 
آزادی خواهی! و مطالبه گــری ملت ایران در حالی صورت 
می گیرد که وی تا کنون از هیچ گونه تالشــی در راستای 

مواجهه تمام عیار با مردم ایران فروگذار نکرده است. 
اظهارات نیکی هیلی ســبب شــد تا دفتر نمایندگی 
جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل متحد نسبت به وی 
واکنش نشان دهد. نمایندگی دائم جمهوری اسالمی ایران 

نزد ســازمان ملل متحد در نیویــورک، در بیانیه ای نمایش 
نیکی هیلی، سفیر و نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل را 

»اشک تمساحی تهوع آور« خواند.
در این بیانیه آمده اســت: »جمهوری اسالمی ایران 
ســخنان مداخله جویانه نماینــده آمریکا و ســایر مقامات 
آمریکایی در حمایت از خشــونت و اغتشــاش را به شدت 
محکوم می کند. این سخنان برای ســرپوش گذاشتن بر 
سیاست های شکست خورده آمریکا و متحدانش در منطقه 
بیان شــده تا از این طریق از مردم شــجاع و شریف ایران 
انتقام بگیرد. مداخــالت آمریکا در ایــران از کودتای 28 

مرداد تاکنون کارنامه ای خونین و ننگین بوده است.
تهدیدات و یاوه گویی های نماینده آمریکا در سازمان 
ملل، حمایت از خشــونت طلبی و آتش افــروزی در ایران 
محســوب می شــود. امنیت و ثبــات ایــران در چهار دهه 
گذشــته متکی به مردم خودش بوده و مردم ایران به رغم 
جوســازی های اخیــر از این حقــوق و دســتاوردهای آن 
حفاظت کرده و اجازه نخواهند داد خشــونت و ویرانگری، 
این حقوق ذاتی و دستاوردهای تاریخی را تخریب کنند، چرا 
که حافظه تاریخی ملت ایــران هنوز خاطره جنایات و ذلت 
تحمیلی توســط رژیم دیکتاتوری تحت حمایت آمریکا را 
فراموش نکرده است.« نیکی هیلی در تازه ترین اقدام خود 
علیه کشورمان، خواستار تشکیل نشست شورای امنیت و 
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در این باره شده 
است. همچنین سارا ســندرز، سخنگوی کاخ سفید گفت: 
»گزینه های متعددی برای واکنش به اعتراضات در ایران 
در دســت داریم. تحریم و تصمیم گیری دربــاره )تمدید( 
تعلیق تحریم ها یکی از آنهاست. اما رئیس جمهور هنوز در 
این رابطه تصمیم نگرفته اســت.« به عبارت بهتر، امکان 
دارد دولت دونالد  ترامپ در نخستین ماه سال جدید میالدی 
)ماهی که در آن به سر می بریم( تعلیق تحریم ها علیه ایران 
را مطابق برجام تمدید نکند و به این وسیله به طور کامل از 
توافق هسته ای خارج شود. همان گونه که اشاره شد، یکی 
از اصلی ترین مشوقین  ترامپ در این خصوص نیکی هیلی 
است.  الزم به ذکر است که پیشنهاد مقامات آمریکایی مبنی 
بر تشکیل جلسه فوری شورای امنیت با هدف بررسی شرایط 

داخلی ایران، با مخالفت مقامات روسی مواجه شده است. 
»آلکسی پوشــکوف« ســناتور بلندپایه روس به اظهارات 
»نیکی هیلی« نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل درباره 
ضرورت تشکیل نشست فوری شورای امنیت در مورد ایران 
واکنش نشان داد. پوشکوف در صفحه »توئیتر« خود به 
طعنه نوشت: »هیلی همیشه به فکر صلح و امنیت است. 
پیش از این نگران اوضاع در سوریه بود و اکنون نیز نگران 
»صلح، امنیت و آزادی« در ایران است. ولی اگر واقعیت را 
بگوییم، او در فکر تغییر رژیم سیاسی در جمهوری اسالمی 
ایران است.«  پیش از این ماریا زاخاروا  سخنگوی رسمی 
وزارت امور خارجه روســیه نیز در تفسیر قصد آمریکا برای 
برگزاری نشست فوری شورای امنیت درباره حقوق بشر در 
ایران، اعتراضات خیابانی گســترده در داخل خود آمریکا 
و واکنش مقامات به آنها را گوشــزد و یادآور شــد. زاخاروا 
در صفحه »فیس بــوک« خود در این باره به طعنه نوشــته 
است: »قطعا هیات نمایندگی آمریکا توصیه های زیادی 
در این رابطه دارد که با جهان در میان بگذارد. برای مثال 
»نیکی هیلی« می تواند تجربه نیروهای امنیتی آمریکایی 
در سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز مردم آمریکا در جریان 
مبارزات انتخابات ریاســت جمهوری، یا دســتگیری های 
گسترده و اعمال فشار بر جنبش »اشــغال وال استریت« 
یا برخورد پلیس آمریــکا با اعتراضات ضدنژادپرســتی در 

فرگوسن، را با بقیه در میان بگذارد.«
واقعیت امر این اســت کــه دولت دونالــد  ترامپ در 
ایاالت متحده آمریــکا و اعضای آن ماننــد نیکی هیلی، 
باید به ســبب حمایت از نژادپرســتی و تروریسم و خشونت 
در دنیا، مورد تعقیــب بین المللی قرار گرفتــه و در دادگاه 
محاکمه شوند. بدیهی است که در چنین شرایطی اظهارات 
نیکی هیلی در همدردی با اغتشاشگران با ایران، بار دیگر 
ماهیت وی و دیگر مقامات آمریکایی را نزد ملت ایران افشا 
کرده است. نیکی هیلی که در مامویریت قبلی خود با هدف 
وادار سازی آژانس مبنی بر عدم تایید پایبندی ایران نسبت 
به برجام ناکام ماند، در اقــدام جدید خود علیه ملت و نظام 
ایران نیز ناکام خواهد ماند تا نام وی با ناکامی  و شکســت 

گره بخورد. 
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اعتراضات خیابانی که از ظهر پنجشــنبه در مشهد و 
برخی شهرهای کشور به دلیل مشــکالت اقتصادی آغاز 
شد، ناگهان رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت و فتنه گران 
با سوار شــدن روی موج خواســته های مردمی  به سمت 

ضربه زدن به اقتصاد و معیشت مردم حرکت کردند. 
حضور آشــوبگران، حال نامناســب اقتصاد کشور را 
ناخوش تر از پیش کرده و به عنوان نمونه بازار ارز و ســکه 
بدترین روزهــای خود را ســپری می کند، از ســوی دیگر 
طی مدت چند روزی که از آشــوب ها در برخی نقاط کشور 
می گذرد بازار سرمایه نیز از تخریب اغتشاشگران در امان 
نبوده اســت. در این راســتا 2400 واحد سقوط شاخص 

در میانه اغتشاشات درون ایران، آندرو پیک، معاون 
وزیر خارجه آمریکا در امور عراق و ایران به تلویزیون صدای 
آمریکا گفته است: »اعمال تحریم های بیشتر علیه مقامات 
ایران که به ادعای وی در ســرکوب معترضان دست دارند 
محتمل است.« وی همچنین تاکید کرده است: »تالش 
می کنیم حمایــت متحدانمــان از اعتراضــات در ایران را 
گسترش بدهیم.« دولت آمریکا طی روزهای گذشته بارها 
از اغتشاشــات و آشــوبگران در ایران حمایت کرده است. 
پیک در این مصاحبه افرادی کــه در چند روز اخیر در برخی 
شهرهای ایران به اقداماتی از قبیل تخریب اموال عمومی 
دست زدند را »معترضان مســالمت آمیز« خواند. حمایت 
دولتمــردان آمریــکا از برخی آشــوب ها و تخریــب اموال 

عمومی در بخش هایی از کشور همچنان ادامه دارد. کاخ 
سفید دوشــنبه با صدور بیانیه ای از اغتشاشــات در پاره ای 
از شــهرهای ایــران حمایت کرد. در بیانیه ســارا ســندرز، 
سخنگوی کاخ سفید آمده است: »ما از حق مردم ایران برای 
ابراز عقایدشان به صورت مسالمت آمیز حمایت می کنیم. 
شایسته است صدای آنها شنیده شــود.« وی اضافه کرد: 
»ما از همه طرف ها می خواهیــم از این حق بنیادین مبنی 
بر ابراز صلح آمیز عقاید محافظت کــرده و از هر اقدامی  که 
باعث سانســور می شــود اجتناب کنند.« چند روز پیش نیز 
کاخ ســفید و وزارت خارجه آمریکا بیانیه هــای جداگانه در 
همین باره صادر کرده بودند. ساعاتی قبل تر از این، »دونالد 
 ترامــپ«، رئیس جمهور آمریــکا که فرصت اغتشاشــات 

پراکنده در برخی شهرهای ایران را بهانه مناسبی برای تاکید 
بر سیاست های ایران ستیزانه خود دیده، برای چندمین بار 
در طی چند روز گذشته حمایت خود را از ناآرامی ها در ایران 
اعالم کرد. وی با تکرار اتهامات بی اساس نوشت: »ایران 
به عنوان کشور شماره یک در حمایت از تروریسم دولتی، با 
سوابق متعدد نقض حقوق  بشر که در هر ساعت رخ می دهد 
حاال اینترنت را تعطیل کرده تا معترضــان صلح  جو قادر به 
برقراری ارتباط نباشــند.« همچنین ییزرائیــل کاتز، وزیر 
اطالعات رژیم صهیونیستی نیز با بیان اتهامات اثبات  نشده 
از اغتشاشات اخیر در ایران حمایت کرده است. به گزارش 
تایمز اسرائیل، این وزیر رژیم صهیونیســتی در اظهاراتی 
خوش خیاالنه همچنین پیش بینی کرد که حکومت ایران 
سقوط خواهد کرد، اما اسرائیل برای همیشه پابرجا خواهد 
ماند! کاتز در ادامه از اغتشاشات در برخی شهرهای ایران 
حمایت کرد و گفت: »من برای تظاهرات کنندگان در ایران 
که در حال مبارزه برای آزادی و دموکراســی هستند آرزوی 

موفقیت می کنم.« 

بورس را می توان نتیجه جوالن آشــوبگران دانســت. در 
حالی که اعتراضات معیشتی و اقتصادی بحق بخشی از 
مردم برای بهبود اوضاع بوده و فلسفه طبیعی اعتراضات 
نیز همین خواسته است، آمریکا ضمن حمایت منافقانه از 

 موج سواری آمریکا 
روی اعتراضات ایران

به گفته خود »اعتراضات« و در واقع آشــوب های منتهی 
به تخریب اموال عمومی اعالم کرد تحریم ها را گسترش 
خواهد داد به خاطر داریم که درســت پــس از اعتراضات 
ســال 88 فاز جدید و ســنگینی از تحریم ها علیه ایران در 
دستورکار غرب و به ویژه آمریکا قرار گرفت. تحریم هایی 
که ابتدا با قطع فروش بنزین به ایران آغاز شد اما در ادامه 
پتروشیمی، نفت و بانک مرکزی و فلزات گرانبها را نیز در بر 
گرفت. تا آنجا که منجر به ســقوط وحشتناک ارزش ریال 
در برابر دالر در تابســتان سال 91 شــد.  یک سال پیش و 
در دی ماه 1395 نیز سی نفر ضد انقالب خارج نشین طی 
نامه ای به  ترامــپ رئیس جمهور آمریکا خواســتار اعمال 
تحریم های جدید علیه ایران با بهانه های حقوق بشری و 

حمایت از تروریسم شدند.
 به دنبال آشــوب های چند روز گذشــته کــه پس از 
اعتراض بحــق گروهی از مردم به مشــکالت معیشــتی 
صورت گرفت، عده ای بر موج اعتراضات مردمی  ســوار 
شــده و از آن برای رســیدن به هــدف اصلی خــود یعنی 
براندازی جمهوری اسالمی سوءاستفاده کردند. آمریکا نیز 
پیام این دسته از آشوبگران که به تخریب اموال عمومی و 
آسیب زدن به مردم بی گناه دست زده اند را دریافت کرده و 
 با حرکت به سمت تحریم های بیشتر معیشت مردم را هدف 

گرفته است. 

خصومت واشنگتن 
تحریم های جدید آمریکا علیه ایران کلید خورد 

1

2

شمخانی
 علیه عربستان

علی شــمخانی عربستان ســعودی را متهم به دست 
داشــتن در ناآرامی ها کرد. وی در عین حال گفت: »جای 
نگرانی نیست و آنچه در حال وقوع است چند روز دیگر پایان 

می یابد.«
 شــمخانی در گفت وگــو بــا شــبکه تلویزیونــی 
»المیادیــن« گفت: »هشــتگ های مرتبــط با وضعیت 
ایران در آمریکا و انگلیس و عربستان سعودی و جاهای 
دیگر ساخته شده است.   دولت »محمد بن سلمان« این 
هشتگ ها را به راه می اندازد و عوامل اجرایی آن، اسرائیلی 

و غربی ها هستند.« شمخانی 
گفت: »ســعودی ها سازمانی 
را درســت کرده انــد و افرادی 
نیز از خارج از آن کشــور برای 
اداره ایــن ســازمان آورده اند 
چون خودشــان چنین توانایی 

را ندارند.«

توافق شوم
الجریــده به نقــل از یک 
منبع آگاه در بیت المقدس اعالم 
کرد که هر دو کشــور آمریکا و 
اسرائیل به این توافق رسیده اند 
که قاسم ســلیمانی »تهدیدی 
برای منافع دو کشور در منطقه 
اســت«. در این گزارش آمده 
اســت که این توافق سه سال 

پس از آن حاصل شد که آمریکا تالش اسرائیل برای قتل 
این ژنرال ایرانــی را متوقف کرده بود. بنا بــر این گزارش، 
سه ســال پیش اســرائیل قصد به شهادت رســاندن قاسم 
سلیمانی در منطقه ای در نزدیکی دمشق را داشت اما ایاالت 
متحده آمریکا درباره این طرح اســرائیل هشدار داده بود. 
این موضوع در آن زمان منجر به بروز اختالفات شــدیدی 
 میان دستگاه های امنیتی و اطالعاتی اســرائیل و آمریکا 
شــده بود. این توافق شــوم در حد یک آرزو برای دشمنان 

حاج قاسم خواهد ماند.

فیلترینگ دائمی  تلگرام نه شدنی 
است و نه در دستورکار قرار دارد

دستیار وزیر ارتباطات می گوید: »ما اعالم می کنیم که 
سیاست فیلترینگ دائمی  اصال وجود ندارد و کسی قائل به 

انجام چنین کاری نیست.«
 رضــا اکبری نــوری ادامــه می دهــد: »مــا بایــد 
ببینیم کــه این اقــدام در واکنــش به چه مســائلی انجام 
 شده اســت و در قبال چه اتفاقاتی دســت به چنین کاری

 زده ایم.  
 تا کنون و در شــرایط عادی کشــور با وجــود اینکه 
انتقادهــای زیادی به وضعیــت تلگرام وجود داشــت اما 

اعــالم کردیــم کــه بــه دلیل 
برخی مخالفت ها و مشکالت 
نمی توانیــم مــردم را از حــق 
اســتفاده از فضــای مجــازی 
محروم کنیم اما در حال حاضر 
شــرایط کشــور باید مدیریت 

شود.«

صابر کرامت
خبرنگار

خبرنامه
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خبرگزاری رویترز، طی گزارشــی به بهانــه اتفاقات 
اخیر تهران، به بررسی ریشــه های اقتصادی اعتراضات 
در تهران پرداخت و نوشــت: »اعتراضات در ایران نشان 

می دهد که اقتصاد مشکل دارد.«
این خبرگزاری با اشــاره به ناامیدی مردم از بیکاری 
و اوضاع معیشتی، می نویسد: »شــاید حسن روحانی در 
مواجهه با این اعتراضات گسترده مجبور شود از برخی از 

سیاست های اصلی اقتصادی عقب نشینی کند.«
در این گــزارش آمده: »ایــن اعتراضات ریشــه در 
ناامیدی مردم از این مســاله اســت که رفــع تحریم ها در 
ژانویه 201۶ در ایجاد رونق اقتصادی ناکام مانده است. 
باتوجه به بیــکاری 12/5 درصدی و تــورم 10 درصدی، 

بخش غیر نفتی اقتصاد به کوشش خود ادامه داد.«
تامر بدوی، پژوهشــگر انجمن الشرق در استانبول 
به بررسی این موضوع پرداخته و به رویترز می گوید: »در 
ایران یک بحران توقعات و حس عمیق ناامیدی اقتصادی 
وجود دارد. برای آرام کردن نارضایتی، شاید روحانی نیاز 
دارد تا پول دولتی بیشــتری را صرف ایجاد شــغل کند و با 
حمایت از نرخ تبادل ریال، تورم را محدود و برای ریشــه 
کن کردن فساد گسترده تالش بیشتری کند. اما همه این 
اقدامات، مستلزم تغییر سیاستی خواهد بود. روحانی یک 
سیاســت بودجه ای محافظه کارانه را دنبال کــرد. مبارزه 

با فساد ریسک واکنش افراد ذی نفع را به همراه دارد.«
مهرداد اعتمادی، اقتصاددان ایرانی و تحلیلگر شرکت 
مشــاوره ای بتاماتریکس در لندن، نیز معتقد است روحانی 
با »چالش بزرگی« در مبارزه با فســاد مواجه بوده است. به 
اعتقاد او، شــاید روحانی چاره ای ندارد. ایــن اقتصاددان 
افــزود: »مردم بیشــتر و بیشــتر ناامید می شــوند، در این 

وضعیت، گهگاهی بروز نارضایتی وجود خواهد داشت.« 
در حالی که روحانی چندبار تالش کرده بود تا بحث 
یارانه ها را در ایران سروسامان بدهد اما تالش هایش موفق 
نبود. او در دولت یازدهم از مردمی که نیاز به دریافت یارانه  
نداشتند درخواست کرد که از دریافت یارانه انصراف دهند. 
اما تقریبا تمام مردم ایران خواهــان دریافت یارانه بودند. 
رویترز در ادامه گزارش خود می نویســد: »روحانی پس از 
روی کار آمدن در ســال 2013، به سرعت ولخرجی های 
مالی و سیاست های پولی احمدی نژاد را تغییر داد و سیستم 

اعانه پولی )یارانه( به ایرانیان دارای درآمد کم یا متوسط 
را محدود کرد. چنین ریاضتی به طور فزاینده در بین مردم، 
نامحبوب شد. اقتصاد نیز به رغم پایان تحریم ها به تقالی 
خود ادامه داد. بسیاری از بانک ها و شرکت های خارجی - تا 
حدودی به دلیل موضع سرسختانه دونالد  ترامپ در قبال 
ایران- از تجارت با ایران ســر باز زدند. عمادی گفته یکی 
از تحقیقاتی که او نیز در آن مشــارکت داشته، آشکار کرد 
که ایرانی ها به خاطر پنج دلیل از اقتصاد ناراضی هستند: 
»بیکاری، قدرت خرید ضعیف، فساد، ارزش پایین ریال و 
توزیع ناعادالنه ثروت میان مناطق ایران.« این پژوهش 
نشان داد که دیدگاه ایرانیان درباره سه مساله اول در سال 
جاری بدتر شــده اســت. در برخی از مناطق جنوب شرق 
ایران، نرخ بیکاری میان جوانان به 45 درصد رسید و بازار 

کار کوچکتر شد.
روند کاهش ارزش دالر درســال های اخیر خصوصا 
در سال 91 کاهش چشمگیری داشــت. اما در سال های 
اولیه دولــت روحانی ثبات بازار ارز کامال حفظ شــده بود. 
با این حال، در ماه های اخیر بازار دالر دچار تغییر شد و به 
سمت صعود میل کرده اســت. گزارش رویترز در این باره 
می  افزایــد: »ارزش ریال در برابــر دالر آمریکا از 3۶000 
برای یک دالر در سال گذشــته به 42900 ریال برای هر 
دالر رسید. ممکن است دولت روحانی با هزینه کردن مقدار 
بیشتری از ذخایر ارزی خارجی ایران، از پول ملی حمایت 
کند، اما این امر خطر باز داشتن سرمایه گذاری خارجی را 

به همراه خواهد داشت.«
در ادامه گــزارش آمده: »بــدوی پیش بینی کرد که 
فراهم ساختن بهبودی سریع اقتصاد، برای دولت سخت 
خواهد بود. او گفته شــاید دولت یک بسته تشویقی برای 
ایجاد شــغل اعالم کند، اما بعید اســت که در بحث اعانه 
پولی )یارانه ها( عقب نشــینی کند. مشــکالتی همچون 
تنوع بخشــی به اقتصاد و سیســتم بانکی بدهکار فقط در 
بلندمدت می توانند حل شــوند.« بدوی در پایان گزارش 
می افزاید: »حدس من این است که هیچ چیز مهمی  تغییر 
نخواهد کرد. دولت سعی خواهد کرد تا با مردم صریح باشد 
و ابتکارعمل هایی پیشنهاد دهد. اما مشکالت ساختاری 
وجود دارد:  تنوع بخشی به اقتصاد، سیستم بانکی و روابط 

با سایر جهان به خصوص با  ترامپ.« 

آیا در ایران »بحران توقعات« وجود دارد؟
گزارش رویترز از تحوالت ایران

چگونگی بیان 
مطالبات مردمی

علیرضا رحیمی  با اشــاره 
به تجمعات اخیر گفت: »باید 
صــدای مردم شــنیده شــود. 
مطالبــات مردمی به خصوص 
در حوزه اقتصادی و معیشــتی 

روشن است و مکررا به مسئوالن در رده های مختلف گفته 
شده است.« وی افزود: »مسئوالن باید راهکارهای جدی 

برای معضالت اقتصادی و معیشتی داشته باشند.«
 نماینــده مردم تهــران همچنین بــا اشــاره به اصل 
27 قانون اساســی گفت: »بایــد این اصل کــه در قانون 
به آن تصریح و تاکید شــده اســت، مورد توجه قرار گرفته 
و ســازوکارهای اجرای آن تبیین شــود. الزم است در این 
باره دولت الیحــه ای به مجلــس ارائه کنــد.« رحیمی  در 
عین حال اظهــار کــرد: »بایــد مجوزهــای الزم در آینده 
 نیــز داده شــود تــا مــردم بتواننــد مطالبات شــان را بیان

 کنند.«

سن مصرف »گل« 
به دانش آموزان رسید

ســخنگوی ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر گفت: 
»در مجمــوع میانگین ســن مصــرف مواد مخــدر تغییر 
نکرده اســت اما اطالعاتی داریــم که نشــان می دهد در 
جمعیــت دانش آمــوزی افــراد در 15، 1۶ و 17 ســالگی 
شــروع به مصــرف گل می کننــد و مصرف گل در ســنین 
پایین تــر شــروع می شــود. مصــرف شیشــه در کشــور 
 به شــدت پایین آمده و اکنــون گل دومین مــاده مصرفی 

شده است. 
دسترسی به گل راحت تر 
بــذر دارای  شــده و برخــی 
شــاه دانه های بــاال را ســعی 
می کننــد از خــارج وارد کرده و 
در محیط هایی چون پاســیو و 
گلخانه بکارند. از ســوی دیگر 
تبلیغات اغواکننده در سایت ها 

زیاد است.«

سعید حدادیان: احمدی نژاد
دیکتاتور بود

ســعید حدادیان کــه به 
تازگــی از بیمارســتان مرخص 
شــده، در مورد بحث مدعیان 
انقالبی گری بدون اشاره به نام 
احمدی نژاد می گوید: »برخی 
هم با پــز انقالبی گــری قصد 
فریب مردم را دارند و فقط ادای 
انقالبی هــا را درمی آورند. آنها 

چون تقوا ندارند انقالبی نیستند. عده قابل توجهی از مردم 
به آقایان گفتند که این چند نفر را از اطرافیانت حذف کن ولی 
توجهی نکرد. بعدها مردم گفتند که حداقل این یک نفر را 
حذف کن ولی باز هم نپذیرفت. مردم هرچه گفتند او گوش 

نکرد و این دیکتاتوری آن مسئول را می رساند.«
بــه گفتــه او: »اگــر جریان هــای انقالبی نمایــی و 
اشــرافی گری در داخل کنترل بشوند، شــاهد از بین رفتن 

مشکالت خواهیم بود.«

کرباسچی: روحانی شفاف با مردم 
صحبت کند

غالمحسین کرباسچی، 
دبیــرکل حــزب کارگــزاران در 
رابطه بــا عــدم ارتباط حســن 
روحانی با بدنه اجتماعی گفت: 
»آقــای روحانــی مانند ســایر 
دولت به سخنرانی می پردازد و 
سفر اســتانی می رود، بنابراین 
ارتباط او با بدنه اجتماعی قطع 
نیست.« وی همچنین هشدار می دهد: »باید مواظب بود 
که از این معضالت اجتماعی و اقتصادی مردم سوءاستفاده 
صورت نگیرد، زیرا کشور و انقالب دارای مخالفانی هستند 
و باتوجه به وجود شرایط حساس داخل منطقه ممکن است 
کسانی درصدد برآیند علیه کشور و مردم از آن شرایط استفاده 
کنند که دستگاه های مربوطه باید مســائلی از این دست را 
مورد بررســی قرار دهند، بنابراین دولت و رئیس جمهور باید 
بسیار شفاف و جدی با مردم درباره مشکالت شان صحبت 

کنند.«

هیچ گونه مزایا و پاداشی به مدیران 
اختصاص پیدا نکند

»کمیســیون  عضــو 
فرهنگــی« مجلــس گفــت: 
»طبق ماده 71 قانون مدیریت 
خدمات کشــوری - که تعریفی 
از مدیــران ارائه می دهــد - ما 
مترصــد ایــن هســتیم تــا در 
بودجه سال 97 هیچ  گونه مزایا 
و پاداشــی براســاس حقوق به 

مدیران اختصاص پیدا نکند و عواید حاصل از این منابع به 
بازنشستگان کشوری اختصاص یابد.« احمد سالک نماینده 
مردم اصفهان گفت: »بازنشســتگان فرهنگی، نیرو های 
مسلح و فوالد شامل این پیشنهاد می شوند.« وی تاکید کرد: 
»اگر این پیشنهاد در مجلس تصویب شود معتقدم ما انقالبی 
در عرصه مزایا و پاداش مسئوالن در کشور خواهیم داشت 
که به دنبال تصویب آن هســتیم.« او همچنین پیشــنهاد 
کرده تا حقوق مدیران به اندازه ســال گذشته تعیین شود و 

افزایش پیدا نکند.
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به اینستاگرام مثلث بپیوندید
اینســتاگرام هفته نامه مثلث فعال شــده اســت. کاربران این شــبکه 
اجتماعی می توانند با پیوستن به اینستاگرام مثلث تصاویر مربوط به هفته نامه 

را مشاهده کنند.

اتفاق شوم 

توئیت سعید جلیلی 

به ما پیامک بزنید:

3000411711 

شبکه اجتماعی

مهمترین اتفاق هفته گذشــته بحث درگیری ایران با 
اغتشاشات اخیر در شهرهای مختلف بود. اغتشاشاتی که 
از اعتراض مردم در شهر مشهد کلید خورد اما به سرنوشتی 
تلخ مبدل شد. تعدادی از هموطنان کشته و برخی دستگیر 
شدند.  اما درباره چرایی این مساله که چطور اعتراضات به 
اغتشاش تبدیل شد، محمد عبداللهی در صفحه شخصی 
خود نوشت: »اجتماع روز پنجشــنبه 7 دی ماه 139۶ مردم 
مشهد که آغازگر حرکت مردمی، مطالبه گرایانه و در راستای 
پیگیری و حل مشکالت اقتصادی - معیشــتی بود با عدم 
پاسخگویی مناسب دولت زمینه ساز سوءاستفاده بیگانگان 
و در نتیجه انحراف اعتراضات از مســیر صحیح خود شد. 
اتاق عملیات روانی به جای پاسخ مناسب به مطالبات بر حق 
مردم به سرعت دست به کار شد تا با فرافکنی و ارائه آمارهای 
اقتصادی گذشته؛ از اصابت ترکش های این مطالبه مردمی 
 به دولت جلوگیری کــرده و همزمان قهرا و با موج ســواری 
ضد انقالب فضا به سمت امنیتی شدن مطالبات مردم و در 
نهایت ســرکوب آنها هدایت شــود! نکته مهمی  که از نگاه 
دولت مغفول مانده این اســت که همــاره در خصوص فقر 
و مشکالت معیشــتی مردم؛  باید  نه تنها کمیت فقر ، بلکه 
شــکاف های درآمدی ،  احســاس محرومیت و احســاس 
کنار گذاشــته شــدن یا غبن و ظلم را  مد نظر داشت. نمونه 
این تســاهل را می توان در ماجــرای حقوق های نجومی  

مشاهده کرد.
واقعیت این اســت که آنچه امروز ذهن مــردم را آزار 
می دهد؛  نبود دلیل و توجیه برای شــکاف یاد شده است. 
جامعه از خود می پرسد که دلیل شکافی که هر روز عمیق تر 
می شود چیست؟! آیا محصول کار و تالش شبانه روزی است 
یا مصرف مسرفانه و رانت خواری ژن های برتر؟ اینجاست که 
علی  رغم نوسانات سطح فقر ، احساس بغض و محرومیت 
گاه به صورتی غیر واقعی افزایش می یابد و این احساس؛ از 
فقر برای نارضایتی های اجتماعی مهم تر است. آشوب ها 
وقتی در تهران کلید خورد رنگ و بوی دیگری به خود گرفت. 
اگرچه در تهران خشونت ها  علیه اموال عمومی زیاد بود اما 

درگیری منجر به کشته شدن کسی نشد.«
 آشــوبگران تهرانی را بشناسیم. محســن مهدیان، 

روزنامه نگار در پاســخ به این ســوال که »پایان آشــوب ها 
کجاســت؟« روایتش را از اغتشــاش روزهای اول تهران 
این گونه بیان می کند: برای مواجهه با آشوبگران تهران و 
دیگر شهرهای بزرگ باید تحلیلی دقیق از ترکیب اجتماعی 
آنها داشت. بزرگترین خطا این است که اعتراضات این روزها 

را اقتصادی یا حتی سیاسی بدانیم.
آشــوب های اخیر در شــهر تهران کامال متفاوت از 
اعتراضات مردمی  است و بیشتر به اوقات فراغت جوانانی 
شــبیه اســت که تمایل دارند تفریح متفاوتی را تجربه کنند 
رفتارشــان انعکاس وندالیســم محــض و بــدون هرگونه 

جهت گیری است.
نشــانه  این ادعا را باید در مجموعه حرف های آنها در 
شــبکه های اجتماعی چون توئیتر پیگیری کرد. یک مرور 
ساده در توئیتر و دیگر شبکه های اجتماعی این افراد نشان 
می دهد که ترکیــب اجتماعی این افــراد دارای فقر عمیق 
فرهنگی و هویتی است که باعث شده این اعتراضات کور 
و دارای گیجی رویکردی باشد. ما با جامعه جدیدی از نسل 
ســوم و چهارم مواجهیم که در سیطره رســانه های جدید، 
بدون هرگونه مطالبه روشن و تقاضای مشخصی اند و تنها 
نیاز به تخلیه انرژی تلنبار شده از فضای مجازی اند.  تخلیه 
نشدن هیجانات روحی در نسل شبکه های اجتماعی هر از 
گاهی خودش را در یک عرصه نشــان می دهد و این بار در 
صحنه سیاســت ظهور و بروز یافته است. نمونه های دیگر 
این رفتارها را با مظاهر روشن می توان در سبک زندگی آنها 
مشاهده کرد. زندگی پررخوت و سست و همراه با هوس زدگی 
که جلوه اش بیشتر در میهمانی های مختلط و کنسرت های 
هیجانی و موســیقی های رپ و روابط پرخطر فردی است. 
اشتباه این اســت که این افراد را سیاسی یا دارای مطالبات 
اقتصادی بدانیــم. این خطای بزرگ باعث می شــود متن 
مردم از غیر مردم قابل تفکیک نباشد. مطالبات برحق مردم 
از دولت، هیچ نســبتی به این صحنه های پرشرارت ندارد. 
البته نگران کننده این اســت که منافقین و تروریست ها بر 
این جریان سوار شوند و با اســتفاده از این به هم ریختگی، 
اقدامات جنایتکارانه و ضدامنیتــی را رقم نزنند واگرنه آتش 

این وندالیسم به زودی فروکش می کند.« 

چرا اعتراضات مردم
 به اغتشاش تبدیل شد؟

l   کسی که پرچم ایران را در حالی که عبارت 
»ا لله اکبر« روی آن نقش بســته آتش می زند 

ایرانی نیست. )یک ایرانی وطن پرست(

l   به عنــوان یــک ایرانی باید بگویــم رهبر و 
کشــورم را دوســت دارم اما مقصر اصلی این 

ناآرامی ها بعضی از مسئوالن هستند.

l   ضمــن تبریــک ســال نــوی میــالدی به 
هموطنان عزیــز مســیحی، از اینکه با شــما 

دوستان و دیگر هموطنان اقلیت دینی زندگی 

توام با احترام متقابل و آرام دارم که شهدای فقید 

شما نیز در آن سهیم هستند، به خود می بالم.

l   موضع گیــری برخــی از مــردم در برابــر 
گرانی های اخیر در تمام دنیا مرسوم است. از 

آمریکا گرفته تا فرانسه و... مهم این است که 

مسئوالن با تالشــی مضاعف جلوی گرانی ها 

و... را بگیرند تا شــاهد تکــرار چنین حوادثی 

نباشیم.

l   به روحانــی رای دادم و منتقدم ولی وقتی 
فکر می کنم باید عملی رو انجام بدم که  ترامپ 

من و عملم رو تایید کنه کمی بــه فرجام کارم 

با دیده شــک می نگــرم. آخــه از قدیم گفتن 

»ترامپ« چه می فهمه تی تاپ چیه!

l    خرابکاری چند نفر باعث نشــود مسئوالن 
از ریشــه های اصلــی گرانــی و ناکارآمــدی 

قســمت هایی از دولت و نظام طفره بروند. ما 

باید قانــون و فرآیند شــفاف و کارآمدی برای 

جلوگیری از پارتی بازی در ادارات داشته باشیم 

تا شایسته ساالری مبنا قرار گیرد.

l   اخــالق حکم می کند در شــرایط ســخت 
منطقه   به دولت کمک کــرد و دولت و مجلس 

هم بنا به تعهدی که در پیشگاه خداوند متعال 

در قبال مردم و کشــور دارند بایــد تمام توان 

خود را در پیشــرفت ، عمران ، توسعه و... به 

کار گیرند.

l    صدا و ســیما باید از عملکــرد منفعالنه در 
حوادث اخیر دست بکشــد و با پوشش خبری 

بدون گزینــش و تحلیل آن، فضا را از دســت 

کانال های معاند ماهواره ای و اینترنتی بگیرد.

l   آقای وزیر بهداشــت! کسی به شما نگفت 
دارو و درمــان را مجانی کنیــد. می گویند چرا 

هزینه های درمان و دارو هر روز  گران  می شود.

از انصاف به دور نباشیم!
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کاهش قابل توجه
 تعداد پست و بازدید 

کانال های تلگرامی

سرنوشت شبکه های 
اجتماعی محبوب در ایران 

به کجا رسید؟

فیلترینــگ تلگرام کــه از  چندی پیش کلیــد خورد، 
موجب تغییر شاخص های مرتبط با کانال های این شبکه 

اطالع رسانی بوده است.
بررســی ها ، رصد و پردازش هــا نشــان می دهد که 
کانال های تلگرامی  بــا کاهش جدی میزان پســت های 

منتشر شده روبه رو شده اند. 
هرچند تغییــر میزان بازدیــد )ویو( بــرای کانال ها با 
رویکردهای مختلف متفاوت بوده است، نکته جالب اینکه 
بازدید پســت ها در کانال های تلگرامــی  میزانی به مراتب 
کمتر را تجربه کرده اند. هر چند ایــن کاهش به هیچ وجه 

متناسب با از دسترس خارج شدن تلگرام نیست.
بررســی و تحلیل آمارهای این گزارش نشان دهنده 
دسترســی گســترده ایرانیان به نرم افزارهــا و راهکارهای 

فیلترشکن است.

بررسی رسانه ای هفته

آتش زدن پرچم نشانه صهیونیستی است

محمد ایمانی در بخشی از ســرمقاله امروز رسالت با عنوان تاملی 
در اتفاقات اخیر نوشت: »بدون تردید مردم، مشکالت معیشتی دارند، 
مطالبات اقتصادی دارند، گالیه از عدم برخورد دولت با مفاســد دارند . 
قاعدتا باید اگر اعتراضی در راهپیمایی هم باشد، شعار ها ناظر به رفع این 
گرفتاری ها باشــد. اما نوع شعار ها نشــان می دهد که اصال ناظر به این 
مسائل و مشکالت نیست. همه داد و فریاد ها معطوف به ادامه و استمرار 
تتمه شعار های ساختارشکن فتنه 88 است. در فتنه 88، انتخابات بهانه 
نشانه گیری اصل نظام بود. در فتنه اخیر، گرانی و بیکاری بهانه  و هدف 

اصلی نظام است. در تمام درگیری های فتنه 88 حتی یک مورد هم نمونه نداشتیم که پرچم ایران را آتش بزنند. اما در این فتنه 
شاهد بودیم این حادثه تلخ اتفاق افتاد. این یک عالمت و نشانه است و در این عالمت، صهیونیستی و آمریکایی بودن اغتشاش، 
به صورت پررنگ، مشهود است. ملت ایران و ملت های جهان بار ها در تظاهرات خود پرچم آمریکا و اسرائیل را به آتش کشیده اند. 
پرچم سوزی در اغتشاشات اخیر عمق کینه و انتقام آمریکا و اسرائیل را نشان می دهد و این قطعا یک دستور بوده که اجرا شده 
است. غرب به ویژه آمریکا برنامه  10ساله سوم نبرد نرم علیه جمهوری اسالمی را زودتر از موعد می خواهد کلید بزند. آنها فکر 
کرده اند برخی نارضایتی های مردم می تواند بستر خوبی برای شــروع باشد. نطفه فتنه نبرد نرم سوم آمریکا با مقاومت مردم، 
هوشیاری دستگاه های امنیتی و برخورد جدی قضا یی منعقد نخواهد شد و به زودی مردم و مسئوالن، خائنین به ملت را معرفی 
کرده و به اشد مجازات خواهند رساند. انقالب اسالمی به زودی چهل ساله می شود. مردم در آستانه ورود به چهل سالگی انقالب 
اسالمی، مومنانه تر و هوشیارانه تر حضور دارند و اجازه تحرک دشمن در داخل را نمی دهند. انقالب اسالمی فراز و نشیب ها و 
باال و پایین های بسیاری را دیده است. انقالب اسالمی امروز در جهان و منطقه در اوج اعتبار و درخشندگی است. ملت ایران بر 
سکوی اقتدار منطقه ای و جهانی ایستاده است و به برنامه براندازانه آمریکا نیشخند تمسخر آمیز می زند. خالصه باید یک رفورم 
اساسی در چارچوب قانون اساسی صورت گیرد. ایرانیانی که در خارج از کشور به صورت اجبار زندگی می کنند، با اطمینان به کشور 
بازگردند و تمام احزاب و گروه های سیاسی هر نوع به اصطالح دلسوزی یا حمایت خارجی را از این جریان محکوم کنند. در یک 

جمله تنها راه حل این بحران ها ایجاد یک وحدت و همدلی ملی است.«

عباس عبدی: اعتراضات اخیر جز استهالک بیشتر سرمایه اجتماعی نتیجه 
دیگری ندارد

عبدی، تحلیلگر مســائل سیاســی اصالح طلب در یادداشتی که 
روزنامه اعتماد منتشــر کرد درباره وقایع اخیر معتقد است: »پرسشی که 
مطرح می شود این است که سرانجام این اقدامات چه خواهد شد؟ پاسخ 
به این سوال خیلی مهم اســت. در یک جامعه توسعه یافته، اعتراضات 
مدنی است. یعنی مطالبه مشخص است. مثال تغییر یک قانون یا اعتراض 
به یک شــخص یا رفتار معین. اعتراضات سازمان یافته است. سخنگو 
دارد. اگر دولت بخواهد می تواند با سخنگویان آن گفت وگو کند و به تفاهم 
برسند. اعتراضات به امور دیگر ســرایت نمی کند، زیرا نیازی نیست، هر 
کس بخواهد می تواند در امور دیگر هم اعتراض کند.  ولی اعتراضاتی از این نوع که نه مطالبه مشخصی دارد، نه سازماندهی 
رسمی دارد، نه سخنگو و برپاکننده شناخته شده ای دارد، یا به سرعت تمام می شــود یا به ناچار سیاسی و فراگیر و رادیکال 
می گردد، چاره ای جز تخریب و درگیری ندارد. این اعتراضات ماهیتی ندارند که برخی از سیاسیون منتقد بتوانند آن را مال خود 
کنند. اعتراضات هدفمندتر نیز در تاریخ این کشور غیرقابل کنترل شد، چه رسد به این اعتراضاتی که فاقد هدفمندی روشن 
است. بنابراین اعتراضات اخیر یا آنچه در آینده رخ دهد، جز استهالک بیشتر سرمایه اجتماعی و از میان بردن نظم و آرامش 
نتیجه دیگری ندارد. ولی مسأله مهم این است که حکومت باید تمهیداتی بیندیشد که مردم بتوانند اعتراضات مدنی خود را 
با شعارهای مشخص، سازمان یافتگی الزم و حتی سخنگویان و تشکیالت شناخته شده بروز دهند. فراموش نکنیم آنچه که 

نقطه قوت یک حکومت محسوب می شود، دیری نخواهد پایید که نقطه ضعف آن خواهد شد.«

این نبرد مهم است غفلت نکنید

روزنامه کیهان در بخشــی از یادداشت روز شماره چهارشنبه خود 
که در آن به مســأله اعتراضات اخیر پرداخته اســت، نوشت: »ژست 
روشنفکری برخی مسئوالن از یک سو، بی خبری و نفهمیدن موقعیت 
خطیر این تنگه، از دیگر سو و باالخره حضور احتمالی برخی افراد وابسته 
و نفوذی در مجاری تصمیم ســاز یا تصمیم گیر باعث شد که این مهم 

سال ها مغفول بماند. در سایه این غفلت، دشمن موفق به بزرگ ترین فتح خود در حوزه افکار عمومی شد و پلتفرم های 
مختلف خبری و ارتباطی خود را در متن زندگی روزمره مردم و حتی تمامی  دستگاه های کشور وارد کرد! و اینچنین شد که 
در کوتاه زمانی، بخش مهم و موثری از ابزار های هدایت افکار عمومی و زیرساخت های مربوطه، تحت تسلط دشمن قرار 
گرفت. مردم عادی تقصیری ندارند، اما معلوم نیست چرا متولیان امر بدیهیات ماجرا را درک نمی کردند؟! آیا باید بپذیریم 
که آنها »متوجه نمی شدند« که دشمن با هزینه سرشار و هنگفت، بهترین پیام رسانه ای خود را دائما به روز رسانی می کند 
و به رایگان در خدمت مردم ایران قرار می دهد؟! واقعا نمی فهمیدند که این همه هزینه برای سر پا نگه داشتن شبکه ای 
با 40 میلیون کاربر، بی دلیل نیست و نمی تواند بی منظور باشد؟! تدریجا رسانه ای مثل تلگرام، رسانه محوری ارتباطی 

جامعه شد، درحالی که حاکمیت ایران هیچ نظارت و کنترلی بر آن نداشت!«

میل به حضور در شــبکه های اجتماعی و فعالیت در 
آن در 10 سال اخیر به یکی از فعالیت های کاربران اینترنتی 
تبدیل شده است ؛ کاربرانی که در سال های اول این دهه 
از پشت میز و کامپیوترشان وارد این شبکه ها شدند ، بعدها 
لپ تاپ گرفتند و بعد از آن از طریق تلفن های هوشــمند و 
اینترنت بی سیم و اپلیکیشن های مختلف پا به شبکه های 
مجازی گذاشتند. بررسی شــبکه های اجتماعی در ایران 
نشان داده هرکدام از این شبکه ها یک عمر مفید در کشور 
داشته اند و بعد از گذر از آن کاربران تشخیص داده اند از آن 
به جای دیگری کوچ کنند و خانه دیگری برای فعالیت های 
مجازی شــان بنا کننــد. اورکات را می توان اولین شــبکه 
اجتماعی دانست که میان ایرانی ها محبوب شد اما اورکات 
در سال 2005 یک رقیب بســیار جدی به نام »یاهو3۶0« 
پیدا کرد که گوی رقابت را از او دزدید اما با پیدا شدن سروکله 
فیسبوک روز به روز کمرنگ و در نهایت منسوخ شد. بی شک 
فیســبوک محبوب ترین و قدرتمندترین شــبکه  اجتماعی 
تولید شده  است. شبکه اجتماعی ای که همه  چیز داشت. 
این شبکه اجتماعی نیز در سال 1388 در ایران فیلتر شد.  
در ســال 2005 گوگل یک فیدخوان به نام »reader« به 
ســرویس هایش اضافه کرد که اگر در تمام دنیا محبوبیت 
چندانی نداشت میان ایرانی ها بســیار محبوب شد. بعد از 
تعطیلی گوگل ریــدر آواره های این شــبکه  اجتماعی پا در 
گوگل پالس گذاشتند و فعالیت شــان را آنجا آغاز کردند. 
بعد از ورود اســمارت فون و جا افتادن سیستم  عامل های 
 اندرویــدی و IOS در تلفن های همراه، شــبکه اجتماعی 
اینستاگرام وارد تلفن های همراه شد. تو ئیتر نیز در اتفاقات 
سال 88 فیلتر شد و تا امروز فیلتر مانده است. یکی از نکات 
جالب درباره این شبکه اجتماعی در ایران دو قسمت بودن 
موج تو ئیتری اســت. پــس از ورود تلفن های هوشــمند، 
وی چــت مهمترین اپلیکیشــن ارتباط بود که فیلتر شــد. 
کاربران آن به وایبر نقل مکان کردند و تعدادی از واتس آپ 
و الین استفاده می کردند. از میان آنها وایبر آنقدر کند شد 
که دیگر قابل استفاده نبود. همان جا بود که نطقه های کوچ 
مردم به تلگرام بسته شد و این اپلیکشین تاکنون در استفاده 

ایرانیان  بی رقیب بوده است.
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گفتارها

انتخابات مهم
برخی منابع رســانه ای، از افرادی مانند جو بایدن، معاون ســابق رئیس جمهور 
آمریــکا، برنی ســندرز، ســناتور کهنــه کار آمریکایــی و هیــاری کلینتــون، نامزد 
شکســت خورده قبلی حزب دموکرات به عنوان افرادی یاد می کنند که قرار است با 
یکدیگر در رقابت های درون حزبی دموکرات ها رقابت کنند. در هر حال، بسیاری از 
تحلیلگران مسائل آمریکا، با وسواســی مثال زدنی در حال رصد معادالت انتخاباتی 

این کشور  در سال 2018 هستند.

اگرچه دونالد  ترامپ، رئیس جمهــور ایاالت متحده 
آمریکا سعی دارد به صورتی جدی نظرسنجی های موجود 
در این کشور را به چالش کشــیده و آن را ساخته و پرداخته 
ذهن صاحبان رسانه ها در کشــورش قلمداد کند، اما اکثر 
نظرســنجی هایی که از ســوی نهادهای مســتقل صورت 
گرفته  نیز نشان دهنده کاهش محبوبیت  ترامپ و در مقابل، 
افزایش محبوبیت سران حزب دموکرات است. البته میان 
این دو گزاره، ارتباطی مســتقیم وجود دارد: هــر اندازه از 
محبوبیت  ترامپ کاسته شــود، به طور طبیعی بر محبوبیت 

سران حزب دموکرات افزوده می شود.
 این نظرسنجی ها در حالی صورت می گیرد که امسال 
)سال 2018 میالدی( قرار اســت انتخابات میان دوره ای 
کنگــره در ایاالت متحده برگزار شــود. هم اکنون اکثریت 
کرســی های مجلس نمایندگان و ســنای آمریکا در دست 
جمهوریخواهان است ؛ جمهوریخواهانی که اتفاقا برخی 

از آنها با سیاســت های  ترامپ به شــدت مشــکل داشته و 
از مخالفان وی محســوب می شــوند. در میــان این افراد 
می توان به نام هایی مانند جان مــک کین، راند پال، جف 

فلیک و... اشاره کرد. 
در سنای آمریکا، 49 کرسی به جمهوریخواهان و 51 
کرسی به دموکرات ها تعلق دارد. پیروزی اخیر دموکرات ها 
در انتخابات ایالتی آالباما، آنها را نســبت به تسخیر کنگره 
در انتخابات میان دوره ای و انتقام شکست در سال 2016 
میالدی امیدوار ساخته است. انتخابات ریاست جمهوری 
و کنگره سال 2016 میالدی بدترین انتخابات ممکن برای 
سران حزب دموکرات بود. در آن انتخابات، دونالد  ترامپ 
توانست ضمن غلبه بر هیالری کلینتون در آرای الکترال، 

به کاخ سفید راه یابد.
 در انتخابــات کنگره نیز دموکرات هــا هر دو مجلس 
نمایندگان و ســنا را از دســت دادنــد تا در مجمــوع یکی 
از بدترین شکســت های تاریخ سیاســی خــود را در برابر 
جمهوریخواهــان متحمل شــوند. ســال 2018 بهترین 
فرصت ممکــن برای دموکرات هاســت تا بتواننــد معادله 
موجود را تغییر دهند. نظرسنجی هایی که در آمریکا صورت 

گرفته  ، حزب دموکرات را نســبت به پیــروزی در انتخابات 
میان دوره ای کنگره امیدوار  کرده است. 

صورت بنــدی معــادالت انتخاباتی ســال 2018 در 
ایاالت متحــده آمریکا چندان دشــوار به نظر نمی رســد. 
انتخابات کنگره آمریکا قرار است ششم نوامبر 2018 برگزار 
شــود که در آن نمایندگان از 39 ایالت آمریکا با یکدیگر به 
رقابت خواهند پرداخت. بنابرایــن  انتخابات میان دوره ای 
کنگره در آمریکا همه ایاالت این کشور را درگیر خود خواهد 
کرد. در این میان، نارضایتی های عمومی نسبت به دونالد  
ترامپ، نگرانی حزب جمهوریخواه را در خصوص کســب 
مجدد اکثریــت کنگره دوچندان  کرده اســت. شکســت 
نامزد موردحمایت  ترامپ در انتخابــات ایالتی اخیر آالباما 
و راهیابی یک سناتور دموکرات به ســنا )پس از 25 سال ( 
چشــم انداز تیره ای را برای جمهوریخواهان در انتخابات 

پیش رو ایجاد کرده است. 
الزم به ذکر اســت که د ر این انتخابــات تمامی 435 
کرســی مجلس نماینــدگان و 33 کرســی از   صد کرســی 
مجلس ســنا برای نامزدهــای انتخاباتی بــه رای گذارده 
خواهد شــد. برگزاری این انتخابات درست در میانه دوران 

دموکرات ها در چندقدمی تسخیر کنگره

نظرسنجی ها به ضرر  ترامپ است

سعید سبحانی 
کارشناس مسائل بین الملل
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تشکیل دولت ائتالفی اتریش به چالشی بزرگ برای 
دیگر احزاب و گروه های سیاسی در اروپا تبدیل شده است. 
حتی در مواردی، از حضور جریان راســت افراطی و حزب 
موسوم به آزادی در دولت اتریش به عنوان ابرچالشی مزمن 
برای قاره سبز یاد می شود. به عبارتی بهتر، تشکیل دولت 
ائتالفی اتریش بدترین خبر  ممکن برای احزاب چپ میانه 
و حتی محافظه کاران معتدل در اروپا محســوب می شود. 
حضور حزب افراطــی آزادی )وابســته به جریان راســت 
افراطی( در دولت ائتالفی اتریش، مولد تنش های جدی 
و دامنه داری در اروپــای واحد خواهد بود. این مســاله در 
نیمه دوم سال 2018 میالدی و همزمان با ریاست دوره ای 

اتریش بر اتحادیه اروپا تشدید خواهد شد. 
طــی روزهــای اخیــر، شــاهد تشــدید مخالفــت 
شــخصیت های سیاســی اروپا با دولت ائتالفــی اتریش 
هســتیم. همان گونــه کــه پیش بینــی می شــد، اکثــر 
سیاســتمداران اروپایــی حضــور جریان راســت افراطی 
در معادالت سیاســی و اجرایــی اتریش را کابوســی برای 
خــود و فراتر از آن، زمینه ســاز قدرت گیــری دیگر احزاب 
راســت افراطی در کشــورهای اروپایی می دانند. افزایش 
محبوبیت سیاستمداران وابســته به جریان راست افراطی 
در نظرســنجی ها سبب شــده اســت تا این جریان، برای 
پیروزی در انتخابات پارلمانی آتــی در اروپا نیز خیز بردارد. 
این در حالی است که در حال حاضر نیز بیش از  صد نماینده 
پارلمان اروپا به جریان راست افراطی وابسته هستند. حضور 
جریان راست افراطی در دولت اتریش می تواند مقدمه ای 
برای رشد دیگر احزاب راســت افراطی در دیگر نقاط اروپا 
باشــد. حزب آزادی اتریش، با حضــور در دولت ائتالفی 
اتریش، زمینه را برای حضور دیگر احزاب راست افراطی در 
دولت های اروپایی فراهم  کرده است. این در حالی است که 
جریان های پوپولیست در کشــورهایی مانند سوئد و ایتالیا 
که قرار است انتخابات آنها امسال )سال 2018 میالدی( 

برگزار شود رشد مضاعفی در نظرسنجی ها داشته اند.
به عنوان مثــال حزب دموکرات ســوئد )وابســته به 
جریان راســت افراطی( و جنبش پنج ســتاره در ایتالیا )که 
جنبشی پوپولیســت و ضد اروپایی محســوب می شود( در 
نظرســنجی های عمومی توانســته اند بــه محبوب ترین 
احزاب در کشورشــان تبدیل شــود. در چنین شــرایطی، 
نگرانی سیاستمداران اروپایی نسبت به حضور حزب آزادی 
در دولت اتریش کامال قابل درک اســت. اخیرا در نامه ای 
که در روزنامه فرانســوی »لوموند« منتشــر شــده است، 
سیاستمداران اروپایی خواستار بایکوت دولت راست گرای 
اتریش و به ویژه سیاســتمداران عضو حــزب افراط گرای 
آزادی )FPÖ( شــده اند. افرادی مانند برنارد کوشنر، وزیر 
امور خارجه سابق و »کمپ بل«، نخست وزیر سابق کانادا 
نیز این نامه را امضا کرده و نســبت به آثــار و تبعات حضور 
حزب آزادی در دولــت ائتالفی اتریش و تاثیر ســوء آن بر 

اروپا هشدار داده اند. 
در این نامه به صورت مشخص، سیاستمداران مطرح 
غربی خواستار تحریم 6 تن از وزرای دولت ائتالفی اتریش 
)به دلیل وابستگی به حزب آزادی( شده اند. عالوه بر آن، 
در این نامه تاکید شده اســت که باتوجه به حضور جریان 
راست افراطی در دولت ائتالفی اتریش، باید جلوی ریاست 

این کشور بر اتحادیه اروپا در نیمه دوم سال 2018 میالدی 
گرفته شود. اوصافی که در این نامه برای مسئوالن جدید 
اتریشی به کار گرفته شده است، نشــان از نگرانی عمیق 
امضا کنندگان نامه نسبت به تحوالت اروپا دارد. در این نامه 
از سباستین کورتس، صدر اعظم اتریش و وزرای وابسته به 
حزب آزادی به عنوان وارثان نازیسم یاد شده است. واقعیت 
امر این است که بسیاری از طرفداران جریان راست افراطی 
در اتریش و به صورت مشــخص حزب آزادی، رویکردی 
ملی گرایانه )از نوع افراطی(، نژادپرستانه و ضد مهاجرت 
دارند. حتــی برخی از این افراد حاضر هســتند وارد منازعه 
فیزیکی با مهاجرین شده و به مراکز اسالمی در کشورشان 

حمله کنند.
در هر حــال، »مهــار دولــت ائتالفــی اتریش« به 
دغدغه ای پررنگ در میان سیاســتمداران اروپایی تبدیل 
شــده اســت. با این حال، بر همگان مســجل اســت که 
هزینه جلوگیری از ریاست دوره ای اتریش بر اتحادیه اروپا 
)چنانچه در این نامه خواسته شــده است( بسیار باالست. 
در این صورت، اروپای واحد خود را در مقابل افکار عمومی 
اتریش قــرار خواهــد داد. به رغم ایــن مســاله، این نامه 
می تواند نقطه آغاز تقابل تمام عیار بسیاری از سیاستمداران 
اروپایی با دولت جدید اتریش باشــد. در چنین شــرایطی 
تالش افرادی مانند »ژان کلود یونکر«، رئیس کمیسیون 
اروپا برای طبیعی جلوه دادن حضور حزب آزادی در دولت 
ائتالفی اتریش با بن بست رو به رو شده است. بدیهی است 
که در میان شهروندان و بسیاری از سیاستمداران اروپایی 
نگرانی های عمیقــی در خصوص حضور حــزب آزادی در 
دولت ائتالفی اتریش وجود دارد. ســکوت سیاستمداران 
ارشــد اتحادیه اروپا در قبال تشــکیل دولــت ائتالفی در 
اتریش، منجر به نارضایتی و خشــم بسیاری از شهروندان 
اروپایی شده است. با این وجود، سباستین کورتس سعی 
دارد نهایت تالش خود را برای جلوگیری از تنش های مزمن 
و بازدارنده میــان وین و اروپای واحد صــورت دهد. در هر 
حال، تقابل میان سیاســتمداران اروپایی و دولت ائتالفی 
اتریش حداقل تا پایان ســال 2018 میالدی به قوت خود 
باقی خواهد ماند. همان گونه که اشــاره شد، این تقابل در 
نیمه دوم ســال جدید میالدی به نقطه اوج خود رســیده و 
حتی ممکن است منجر به اقداماتی تند و صریح علیه دولت 
اتریش شود. در هر حال، حضور جریان راست افراطی در 
دولت ائتالفی اتریش، سنگ بنای اولیه حضور جریان های 
راســت افراطی در دولت های اروپایی محسوب می شود. 
این رونــد می تواند در ســال 2018 میالدی و بــا راهیابی 
جریان های راست افراطی به دولت های ائتالفی در اروپا 

تقویت شود. 
از ســوی دیگر، نواختن ســاز ناکوک اتریش با دیگر 
کشــورهای اروپایی در خصوص سهمیه بندی مهاجرین و 
پناهجویان، به صورت مشخص مولد بحران های اجتماعی 
ناشــی از توزیع نامناســب پناهجویان در اروپا خواهد بود. 
از این رو بر ســر موضوع پناهجویان نیز شاهد شکل گیری 
تقابل ســختی میــان دولت اتریــش و دیگــر دولت های 
اروپایی خواهیم بود. این تقابل در نیمه دوم ســال 2018 
میــالدی، یعنی زمــان حضور اتریش در مســند ریاســت 
دوره ای اتحادیه اروپا به نقطه اوج خود خواهد رسید. بدون 
شــک در این بازه زمانی شــش ماهه، حزب آزادی اتریش 
از همه ظرفیت های خــود برای تحمیل خواســته هایش 
علیه مهاجریــن و پناهجویان )به اروپای واحد( اســتفاده 

خواهد کرد.   

صعود راست  گرایان افراطی در اروپا
چالش جدید بر سر شکل گیری دولت اتریش

ریاســت جمهوری دونالد  ترامپ خواهد بود که در صورت 
پیشی گرفتن دموکرات ها در این انتخابات و به دست آوردن 
اکثریت کرســی ها در مجلس نمایندگان، کار برای دولت  
ترامپ که هم اکنون اکثریت سنا و مجلس نمایندگان را در 

اختیار دارد، به مراتب دشوار تر خواهد شد. 
درحال حاضــر از 435 کرســی مجلــس نمایندگان 
آمریکا، جمهوریخواهان با در اختیار داشــتن 240 کرسی 
در برابر 194 کرســی حزب دموکرات، از اکثریت برخوردار 
هســتند. درصورتی که حــزب دموکــرات بتوانــد در این 
انتخابات 24 کرســی دیگر را از حــزب جمهوریخواه پس 
بگیرد، آنگاه با کســب 218 کرســی در قبال 216 کرسی و 
تنها با اختالف دو کرسی این حزب قادر خواهد بود اکثریت 
مجلس نمایندگان را از آن خود کند. در مجلس ســنا، کار 
دموکرات ها به مراتب آسان تر است. اگر دموکرات ها تنها 
بتوانند دو کرسی سنا را از ســناتورهای جمهوریخواه پس 
بگیرند، اکثریت ســنا از آن حزب رقیب  ترامپ خواهد شد. 
در این صورت،  ترامپ کار بسیار ســختی را در تقابل با سنا 
پیش رو خواهد داشت. نباید این نکته را فراموش کرد که در 
ساختار تقنینی آمریکا، نقش سنای آمریکا نسبت به مجلس 
نمایندگان پررنگ تر است. از این رو از بین رفتن اکثریت سنا 
به ضرر جمهوریخواهان، بدترین خبر ممکن برای  ترامپ 

محسوب می شود.
  مروری بر نظرسنجی اخیر صورت گرفته در خصوص 
 انتخابــات میــان دوره ای آمریــکا کــه از ســوی شــبکه 
ان  بی سی نیوز و روزنامه وال اســتریت ژورنال انجام شده 
اســت، فضای سیاســی خوبــی را بــرای دموکرات ها در 
انتخابات میان دوره ای کنگره امســال  ترســیم کرده و در 
مقابل، زنگ خطر را برای جمهوریخواهان در این انتخابات 
به صدا د رآورده اســت.  به موجب یافته های نظرســنجی 
انجام شــده، 50 درصد از رای دهندگان، کنگره ای تحت 
کنترل دموکرات ها را بر کنگره تحت سلطه جمهوریخواهان 
ترجیح می دهند، در حالی که تنها 39 درصد خواهان تسلط 
جمهوریخواهان در این مجلس هستند. این اختالف 11 
درصدی در ماه های آتی و تحت تاثیــر عملکرد تنش آمیز  
ترامپ در حوزه سیاســت داخلی و خارجــی ایاالت  متحده 

آمریکا بیشتر می شود.
 در ایــن صــورت، دموکرات هــا قــادر خواهنــد بود 
بــا اختالفــی فاحــش، جمهوریخواهــان را در انتخابات 
کنگره شکســت دهند. آخرین بــاری کــه دموکرات ها از 
جمهوریخواهان پیــش افتادند و نظر مســاعد 50 درصد 
از رای دهنــدگان را جلب کردنــد، در جریان نظرســنجی 
ان  بی سی و وال اســتریت ژورنال در ســال 2008  هنگام 
راهیابی نماینده حزب دموکرات به کاخ سفید و احراز تعداد 
باالیی از کرسی های مجلس نمایندگان و سنا از سوی این 
حزب بود. نکته مهم تــر اینکه اگر دموکرا ت هــا بتوانند بر 
جمهوریخواهان در انتخابات میان دوره ای کنگره امسال 
غلبه پیدا کنند، در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 
میالدی نیز از شانس بیشــتری نسبت به جمهوریخواهان 

برای فتح کاخ سفید برخوردار خواهند بود.
 در این صورت، رقابت های درون حزبی دموکرات ها 
برای معرفــی نامزد نهایــی )بــرای شــرکت در انتخابات 
ریاســت جمهوری ســال 2020( از اهمیــت ویــژه ای 
برخوردار خواهد بود. برخــی منابع رســانه ای، از افرادی 
مانند جــو بایدن، معــاون ســابق رئیس جمهــور آمریکا، 
برنــی ســندرز، ســناتور کهنــه کار آمریکایــی و هیالری 
کلینتــون، نامــزد شکســت خورده قبلی حــزب دموکرات 
به عنوان افــرادی یاد می کنند که قرار اســت با یکدیگر در 
رقابت های درون حزبــی دموکرات ها رقابــت کنند. در هر 
حال، بسیاری از تحلیلگران مســائل آمریکا، با وسواسی 
 مثال زدنــی در حال رصد معــادالت انتخاباتی این کشــور 

در سال 2018 هستند.  

حنیف غفاری 
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نقش آفرینی های نظامی و سیاسی جدید سعودی ها 
- با وجود حمایت آمریکا - صدمه غیر قابل جبرانی به ریاض 
زده است. آمریکا در دوره دولت باراک اوباما به دلیل مسائل 
اقتصادی، ســعی کرد هزینه های نظامی خود را در اقصی 
نقاط جهان کاهش دهد. این سیاســت همچنین در شعار 
انتخاباتی »اول آمریــکا« دونالد  ترامپ ادامــه پیدا کرد. 
بنابراین از متحدان آمریکا در اروپا، آسیای غربی و شرقی 

و... در خواست شد آنها خود متقبل امنیت خود شوند. 
 در ادامــه همیــن سیاســت شــاهد نقش آفرینــی
 نظامی- مستقیم عربستان در منطقه - به ویژه در سوریه، 
بحرین، یمن و... - بوده ایــم. البته به علت  بی تجربگی 
ریــاض در ایــن ســطح نقش آفرینی هــا طبیعی اســت 
که آمریکا بــه صورت مکمل، غیرمســتقیم در ســطوح 
مستشاری، اطالعاتی و گاهی عملیاتی از ریاض حمایت 
کند، ولی ظاهرا بنا بر این بود که اقدامات نظامی آمریکا 
در منطقه در نهایت به نام متحدانش از جمله عربســتان 

تمام شود. 
این رویه عالوه بر منافع اقتصادی ســود دیگری نیز 
برای کاخ سفید داشت و آن اینکه چهره جنگ افروز آمریکا 
در منطقه و جهان تعدیل می شــود و این مطلب باتوجه به 
موج احساســات ضد جنگ در آمریکا کــه در اواخر دولت 
جورج بوش پسر به اوج رسید و همچنان نیز ادامه دارد بسیار 

حائز اهمیت است. 
 در عین حال این نقش آفرینی های جدید سعودی ها 
- با وجــود حمایت آمریــکا - به علت همــان بی تجربگی و 

کمی خود سری سران عربستان صدمه غیر قابل جبرانی به 
ریاض زده است. 

به گزارش پایگاه اینترنتی میدل ایست آی ناکامی های 
پی در پی ولیعهد عربســتان و ســران تازه به دوران رسیده 
آل ســعود به علــت اتخــاذ سیاســت های بســیار ضعیف 
منطقه ای و خارجــی، نه تنهــا احترامی  بــرای رژیم باقی 

نگذاشته بلکه آن را در منطقه منزوی کرده است. 
اما این تنهــا نقش آفرینی های نظامی عربســتان در 
منطقه نیست که این کشور را  بی اعتبار کرده است. بر اساس 
این گزارش پس از اعالمیه دونالــد  ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا مبنی بر به رسمیت شناختن اورشلیم )شهر اشغالی 
قــدس( به عنــوان پایتخــت رژیم صهیونیســتی، رجــب 
طیب اردوغان برای تشــکیل نشســت اضطراری شورای 
همکاری اسالمی فراخوان داد اما عربستان سعودی هیات 
دیپلماتیک ســطح پا یینی را برای شــرکت در این نشست 
فرستاد. ریاض با شــرکت نکردن در این نشست این پیام 
را مخابره کرد کــه دیدگاهش درباره مســائل منطقه ای به 
آمریکا و اسرائیل نزدیک تر است و همین موضوع ریاض 
را به عنوان خادمین حرمین شــریفین اســالمی با بحران 

مشروعیت روبه رو ساخت. 
پایگاه اینترنتی المانیتور نیز در این باره نوشته است: 
»عربستان ســعودی باید به خاطر روابط گرم خود با دونالد  
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا متاسف باشد. سیاست خارجی 
عربســتان موضع دراز مدت این کشــور را به عنوان مدافع 
مســلمانان و جهان اســالم زیر ســوال می برد و تضعیف 

می کند.«
بر اســاس این گزارش واکنش عربستان سعودی به 
بیانیه  ترامپ در رابطه با شهر قدس برای بسیاری در منطقه 

روزهای سخت ریاض
عربستان چاره ای جز تغییر رویه ندارد

این تصــور را تقویت کرد که این تصمیــم دولت  ترامپ در 
همکاری نزدیک با محمد بن ســلمان ولیعهد عربســتان 
صورت گرفته اســت. این تصــور می تواند به طــرز قابل 
توجهی ادعای بلند مــدت ســعودی ها را در رابطه با اینکه 
یکــی از فعال ترین مدافعان حقوق مســلمانان هســتند و 
همچنین سرپرستی آنها بر شهرهای مقدس مدینه و مکه 

را زیر سوال ببرد.
رویکرد تندروانه عربستان ضد قطر دیگر کشورهای 
عضو شــورای همکاری خلیج  فارس  را وحشــت زده کرده 
و آنان مجبور شــده اند در پی به دســت آوردن پشــتیبانی 
منطقــه ای به ســوی کشــورهای دیگــر متمایل شــوند. 
غیرمسئوالنه ترین اقدام سران رژیم آل سعود وادار کردن 
سعد الحریری، نخست وزیر لبنان به استعفا و بازداشت او 
در ریاض بود. این اقدام سبب شد نخبگان سیاسی لبنان و 
مردم این کشور به شکلی بی سابقه در تاریخ روابط بین دو 

کشور ضد عربستان متحد شوند. 
به گزارش میدل ایســت آی سیاست های منطقه ای 
عربستان، ناکامی  و شکســت کامل به بار آورده و ریاض را 
به شدت در منطقه منزوی کرده است. اگر آل سعود همین 
مســیر را ادامه بدهد یقین بدانید انزوای ریاض در دنیا هم 
قطعی اســت. این مطالب حاکی از این است که متحدان 
غربی سعودی ها نیز به این نتیجه رسیده اند که زمانی ریاض 
می تواند منافع آنها در منطقه را تامین کند که برخی خطوط 
قرمز سیاسی و فرهنگی را رعایت کند. بنابراین در آینده ای 
نه چندان دور باید شاهد بازگشت رهبران تازه به دوران رسیده 
سعودی الاقل به ســمت محافظه کاری و عقالنیت بیشتر 
سلف پیشــین خود - عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه پیشین 

عربستان - باشیم.  

عبدالرضا خلیلی
کارشناس بین الملل
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یک مقام عمانی به امارات و عربستان سعودی درباره 
توافق هــای دوجانبه بــه دور از فضای شــورای همکاری 
خلیج فارس هشــدار داد و اعــالم کرد کــه در این صورت 

شورای همکاری منحل خواهد شد.
 موضع گیری نه چندان غافلگیر کننده این مقام ارشد 
عمان درباره عربستان و امارات نشان دهنده این است که 
بحران کشــورهای عرب خلیج فارس به بن بســت رسیده 
اســت و هیچ امیدی برای حل و فصل آن در آینده نزدیک 

وجود ندارد.
بــر اســاس گــزارش خبرگــزاری اســپوتنیک، به 
گفته ایــن مســئول عمانی، اگر عربســتان ســعودی، 
امــارات و دونالــد  ترامــپ، رئیس جمهــور آمریــکا، به 
»سیاســت های احمقانــه بی ثبات کننــده در منطقــه« 
ادامه دهند، عمان و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس 

جمهوری اسالمی ایران مطابق دیدگاه متخصصان 
روابــط بین الملل شــاخص های قدرت منطقــه ای را دارد 
و با پشــتوانه تقویت اتحاد ملی و حفظ قــدرت می تواند به 

مزیت های اقتصادی آن نیز نائل شود.
دســتیابی به قــدرت منطقه ای 
یکــی از فرصت های نــادر در عرصه 
روابط بین الملل اســت که کســب آن 
دهه ها و شــاید قرن ها وقــت می برد، 
ضمــن اینکــه بســیار هزینه بــر هــم 
هســت اما در مقابــل مزیت هایی نیز 
برای خــود دارد و اگر کشــوری بتواند 
از فرصــت پیش  آمده اســتفاده بهینه 
بکند، ضمن اینکــه می تواند هژمونی 
خــود را بــرای مدتــی تضمیــن کند ، 
چه بسا می تواند به خیلی از مشکالت 
 و چالش هــای اقتصــادی خــود نیــز

 پاسخ دهد. 
بررســی های موجــود نشــان 
می دهــد کــه خوشــبختانه جمهوری 
اســالمی ایران بعد از نزدیک به چهار 
دهــه خیلــی از شــاخص های قدرت 
منطقــه ای را مطابق دیــدگاه برخی از 
متخصصــان سرشــناس ژئوپلیتیک 

و روابط بین الملل دارد. برخی شــاخص های پیشــنهادی 
ســائول  بیکوهــن )Saul B Cohen( جغرافیــدان معاصر 
آمریکایــی در خصــوص قدرت های درجه 2 )شــامل:1-

تالش می کنند خود را به عنوان هسته و مرکز منطقه مطرح 
کننــد 2-از جهــت اقتصــادی و ارتباطی تــالش می کنند 

می تواننــد ائتالف هــای جایگزینــی ایجــاد کنند.این 
مسئول عمانی که خواســت نامش فاش نشود به پایگاه 
»میدل ایســت آی« گفت اگر محور ســعودی- اماراتی 
به طرح ها و برنامه هایشــان برای برون رفت از شــورای 
همــکاری ادامه دهند، ممکن اســت مســقط مجبور به 

یافتن حامیان  جایگزین باشد.
امارات پیشتر از تشــکیل کمیته نظامی و اقتصادی 
جدید با عربستان سعودی و جدایی از شورای همکاری خبر 
داده و اعالم کرده بود که این کمیته وظیفه ایجاد هماهنگی 
بین دو کشور را در زمینه های نظامی، سیاسی، اقتصادی، 
تجاری و فرهنگی برعهده خواهد داشت. رئیس امارات نیز 
این موضوع را تایید کرد ؛ امری که کارشناسان در واکنش 
به آن اعالم کردند که این تصمیم آینده شــورای همکاری 

خلیج فارس را با خطر مواجه می سازد.
زمزمه های فروپاشی شــورای همکاری خلیج فارس 
زمانی آغاز شــد که در ســی و هشتمین نشســت این شورا 
در کویت که حدود یک ماه پیش برگزار شــد، سران چهار 
کشور عضو غیبت داشتند. عالوه بر این، بحران در روابط 

به گــره مواصالتی و مرکــز منطقه تبدیل شــوند 3-تالش 
می کنند جلوی قدرت های جهانی در آن منطقه را بگیرند ( 
با اندکی مســامحه درباره ایــران قابل مشــاهده و ردیابی 
است. به همین ترتیب مطابق هر چهار شاخصی که ایویند 
اســترود )Qyvind Qsterud(برای قدرت منطقه ای ذکر 
می کند)که شامل  قرارگرفتن در بخش معینی از جغرافیای 
منطقه، برخورداری از توان مقابله با ائتالف ســازی ســایر 
دولت هــای منطقه،برخــورداری از نفوذ بــاال در منطقه و 

برخورداری از ظرفیت تبدیل شدن به قدرت جهانی است( 
جمهوری اسالمی ایران از موقعیت مطلوبی برخوردار است 
و حائز شرایط قدرت منطقه ای است. شاخص های دانیل 
فلیمز )شامل: 1-تدوین طرح ادعای رهبری 2-برخورداری 
از منابع ضروری قــدرت 3-به کارگیری مناســب ابزارهای 

اولین نشانه فروپاشی
شورای همکاری خلیج فارس دچار اختافات گسترده شده است 

وضعیت منحصر به فرد
الزامات حفظ و تثبیت قدرت منطقه ای ایران در قبال ائتاف دشمنانش چیست؟

عربستان  و امارات با قطر بر این شورا سایه افکنده و عمان 
و کویت در خصوص این بحران اعالم  بیطرفی کرده بودند 

که خوشایند سعودی ها نبود.
از سویی سفر اخیر نخســت وزیر ترکیه به عربستان 
و درگیری لفظــی رئیس جمهور ترکیه با وزیــر امور خارجه 
امارات نیز می تواند نشــانه ای از احتمال بروز شــکاف در 
ائتالف سعودی- اماراتی و تالش  آنکارا برای نزدیک شدن 
به سعودی ها باشد و شاید سخنان رجب طیب اردوغان علیه 
بشار اســد تاکتیکی برای نزدیکی به ریاض بوده باشد که 
این موضوع هم در فروپاشی شورای همکاری خلیج فارس 
 بی تاثیر نخواهد بود. این در حالی اســت که آمریکا هم با 
کمک 400 میلیون دالری به کردهای سوری سعی داشت 
که با کارت کردها آنکارا را به خود نزدیک سازد که در مقابل 
روس ها با فروش ســامانه موشــکی اس- 400 بــه ترکیه 
همچنان آنکارا را در محور خود نگه داشتند. ظاهرا تحوالت 
منطقه ســبب بروز ائتالف های ژله ای شده است و چه بسا 
در آینده نیز برخی ائتالف ها از هم پاشــیده و ائتالف های 

دیگری به وجود آید.  

سیاست خارجی 4-پذیرش نقش رهبری توسط دولت های 
ثالث ( نیز نشان می دهد که جمهوری اسالمی ایران تقریبا 

حائز بسیاری از این شاخص ها است.
اساســا تحرکات جدید رقبــا، مخالفان و دشــمنان 
ایران )که با تشــکیل ائتــالف میان آنها همراه اســت( با 
فرض قدرت منطقه ای ایران و لزوم مهار آن اتخاذ شــده 
اســت. در چنین وضعیتی حفظ و تثبیت قدرت منطقه ای 
ایران به این بســتگی خواهد داشت که تا چه میزان بتوان 
با این تالش ها مقابله کنــد و ایران و 
موقعیت جدیــد آن را از مخاطرات و 
چالش هــای پیش رو عبــور دهد. در 
این میان دوره گــذار حاکم بر منطقه 
و تالش ائتالف مثلث آشــوب شامل 
آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان 
برای تغییر موازنه این ضــرورت را به 
وجود آورده اســت که در قبال هرگونه 
تحرک این محور مواظب و هوشــیار 
بوده و در عین حال از هر تالش ممکن 
به خصــوص شــیوه های نرم افزاری 
برای حفظ و تثبیــت آن در چارچوب 

صبر استراتژیک بهره گیرد .
 ظهــور جمهــوری اســالمی 
ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای 
پایــدار و ایفــای نقــش فعــال در 
این محیط مســتلزم اتخــاذ تدابیر و 
راهکارهایی اســت که به قدرت نفوذ 
و اعتبار همه جانبه ملــی منطقه ای و 
بین المللی ایران کمک نماید. در این راستا حفظ و تقویت 
اتحاد ملی و تبدیــل آن به پشــتوانه ای بــرای صیانت از 
قدرت منطقه ای از نقشــی  بی بدیل برخوردار است چراکه 
 ایــن موقعیت برای همه اســت و فــرد یا جنــاح خاصی را 

شامل نمی شود.  

احمد کاظم زاده
کارشناس مسائل سیاسی

رضا محمدمراد
کارشناس بین الملل
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پایان آشوب
چند روز پس از اغتشاشــات در تهران و چند شهر دیگر 
با حضور گســترده مردم در خیابان ها و اعــام انزجار از رفتار 

اغتشاشگران، فتنه جدیدی که بر پا شده بود به پایان رسید. سیاست

آشوب، اعتراض را ربود
آشوب گران از اعتراض مردم به مشکالت 
معیشتی و اقتصادی  برای ساختارشکنی 

سوءاستفاده کردند
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ماجرا از مشهد شروع شــد؛ از یک تجمع اعتراضی. 
تجمعی کــه با عنــوان »نه بــه گرانــی« برگزار شــد و در 
کرمانشاه، قم، رشت و برخی شــهرهای دیگر ادامه یافت 
و به یکباره به ســایر شــهر ها هم ســرایت کرد؛ یک پدیده 
غیر منتظره که همه را غافلگیر کرد. رخدادی که بر اساس 
برخی تحلیل ها حتی آغاز کنندگانــش را نیز غافلگیر کرده 

است. 
ایسنا درباره تجمع پنجشنبه در میدان شهدای مشهد 
نوشــته اســت: »تجمع مربوط بــه ســپرده گذاران برخی 
موسسات مالی و اعتباری و پدیده شاندیز در مشهد بود که 
با تحریک برخی عوامل سودجو به ناآرامی  کشیده شد که 
در پی آن نیروی انتظامی  اقدام به دســتگیری سرکردگان 
آن کرد. برخی عناصــر مخل آرامش قصد سوء اســتفاده 
از این تجمع آرام ســپرده گذاران را داشــتند کــه با معرفی 
تجمع کنندگان توسط نیروی انتظامی  دستگیر شدند. این 
تجمع سرانجام پایان یافت و شــرایط شهر مشهد به روال 
عادی بازگشــت«. در همان روز پنجشــنبه، محمدرحیم 
نوروزیان، فرماندار مشهد، گفت: »این تجمع غیرقانونی 
بود و مجوزی برای برگزاری آن صادر نشــده بود اما با این 
وجود نیروی انتظامی  با تجمع کنندگان بسیار با مدارا برخورد 
کرد. بر این اســاس تذکراتی به این افراد داده شــد و آنها 
مدتی در میدان شهدا حضور داشــتند و پس از آن متفرق 
شدند. همچنین تعدادی که قصد تعرض به اموال عمومی 
و تخریب آنها را داشــتند توســط مأموران نیروی انتظامی 
 بازداشت شدند«. سرپرست دادسرای انقالب مشهد هم با 
بیان اینکه این تجمع فاقد مجوز بوده، از بازداشت 5٢ نفر در 
میدان شهدای مشهد خبر داده بود. حسن حیدری به فارس 
گفته بود: »ما اعتراض را حق مردم و شهروندان می دانیم 
ولی اگر عده ای بخواهند از این احساســات سوءاستفاده 
کرده و به اصطالح موج ســواری کنند، دیگــر صبر را جایز 
نمی دانیم و با این افراد برخورد می کنیم.« فرماندار مشهد 
همچنین درباره واکنش اســحاق جهانگیری به تجمع روز 
پنجشنبه مشــهد گفته بود: »آنچه آقای جهانگیری گفتند 
درست است. عده ای از مخالفان دولت به دلیل عدم فهم، 
درک و تشخیص صحیح که بتوانند منافع ملی را از مسائل 
سیاسی تفکیک کنند دچار این مشکل هستند. فکر می کنند 
که به تصور خودشان به ایجاد فضا علیه دولت دامن بزنند، 
برد کرده اند ولی همان طور که آقای جهانگیری گفته مسلما 
دود به چشم آقایان و همه خواهد رفت. این واضح است.«

نوروزیان ادامه داده بود: »تصور این اســت که گویا 
واقعا عده ای دوســت دارند تحریک کنند که اقدامی  علیه 
دولت انجام شود در حالی که دولت جدا از نظام و حاکمیت 
نیست. کامال مشخص بود آنها که در تجمع بودند کسانی 
هستند که مشکالتی درباره موسسات اعتباری و صندوق ها 
دارند ولی بعدا همان افراد هم احســاس می شــد که کنار 
کشیدند چون دیدند تعدادی از افراد ماجراجو و کسانی که 

دنبال شعار خارج از چارچوب هستند، به میدان آمدند.«
او درباره وضعیت 5٢ بازداشــتی این تجمع هم گفته 
بود: »نیروی انتظامــی  با حکم قضایی افراد را بازداشــت 
می کند و پیگیر کارشان است. من اطالعی درباره آزادشدن 
این افراد نــدارم. این اقدام با نظر دســتگاه قضائی انجام 
می شــود و جای نگرانی نیســت. تمام تالش این بود که 
مراقبت کنند تا خشــونتی رخ ندهد، یک نفر هم که گفتند 
مجروح شده است ولی در واقع سنگی بود که پرتاب کردند 
و مجروحیت خاصی نداشــت و صورتش زخمی و سرپایی 

درمان شد.«

  تجمع در تهران
روز جمعه هم، تجمعاتی در برخی میادین تهران رخ 
داد که با واکنش معاون امنیتی اســتانداری تهران مواجه 
شــد. محســن نســج همدانی با بیان اینکه هرگونه تجمع 

در میادین و خیابان های ســطح شــهر غیرقانونی است و 
ما موظف به برخورد قاطع و مقابله بــا اقدامات غیرقانونی 
هستیم، گفت: »اینکه برخی از افراد به هر شکل و عنوانی 
خواســتار گفت وگو بــا مقامات کشــور و تجمع هســتند، 
مراحل دســتیابی به این درخواست مشــخص است. ما با 
مشخص کردن شرایط و تعیین شروطی به این افراد مجوز 
می دهیم و اساسا رویکرد ما ندادن مجوز نیست.« او افزود: 
»متأسفانه عمده از افرادی که در این گونه تجمعات شرکت 
می کنند، افراد ساده لوحی هستند که از پشت پرده این گونه 
فراخوان ها بی اطالع هستند و وقتی با فراخوان هایی مانند 
اعتراض در برابــر گرانی روبه رو می شــوند، با آن فراخوان 
همراهی می کننــد، در حالی کــه نمی داننــد جریان های 
ضدانقالب درصدد سوءاســتفاده از نیات آنها و ســردادن 

شعارهای خالف واقع هستند.«
نسج همدانی در پاســخ به این سوال که آیا تاکنون با 
تجمعی برخورد صورت گرفته است؟ عنوان کرد: »به اندازه 
حجم تبلیغاتی که بــرای این فراخــوان غیرقانونی روبه رو 
بودیم، از آن اســتقبالی نشده اســت. در برخی از میادین 
تعداد محدود و قلیلــی از افراد حضور داشــتند که با تذکر 
دوستانه پلیس صحنه را ترک می کردند. در یکی از میادین 
کمتر از 5۰ نفر حضور داشــتند که تعدادی از افراد پس از 
تذکر پلیس صحنه را ترک کردند اما تعداد اندکی نیز بودند 
که با وجود تذکر پلیس همچنان در میدان باقی ماندند. پس 
از این مساله و اســتعالم پلیس از ما با حکم قضائی تعداد 

کمی بازداشت موقت شدند.«
او افزود: »پلیــس پس از ثبت اطالعــات این افراد 
درصدد اســت تا در اولین فرصت بازداشت شــدگان را آزاد 
کند، چون فکــر می کنیم تعــداد زیادی از کســانی که در 
این گونه تجمعات حضور می یابند و بازداشــت می شوند، 
کسانی هســتند که تحت تاثیر فضای تبلیغاتی و رسانه  ای 
قرار می گیرند و فکر می کنند در این فراخوان ها مسائل آنها 
دنبال می شــود در حالی که اطالع ندارند این فراخوان ها 

عمدتا منشأ خارجی دارند.«

  تجمع در کرمانشاه
خبرگــزاری تســنیم هــم جمعــه از تجمع در شــهر 
کرمانشاه خبر داد. تسنیم این تجمع را اعتراض »تعدادی 
از مال باختــگان بــرای دســتیابی هر چه زودتر بــه اموال 
خود« خواند و نوشــت: »این تجمع در میدان آزادی شهر 
کرمانشاه برگزار شد و تجمع کنندگان در شعارهایی خواستار 
مشخص شدن وضعیت سپرده های خود شــدند و نیروی 

انتظامــی  نیز با وجــود مجوزنداشــتن این تجمع بــا آن با 
سعه صدر برخورد کرد.« اما روایت خبرگزاری فارس از این 
تجمع، متفاوت اســت. فــارس، آن را »اجتماع جمعی از 
مردم کرمانشــاه هم زمان با فراخوان جریان ضدانقالب، 
در میــدان آزادی و حوالــی خیابان مــدرس« خواند. این 
خبرگزاری درباره شعارهای ساختارشــکنانه این تجمع نیز 
نوشت: »آنها با راهپیمایی و سردادن شعارهای یا مرگ یا 
آزادی، اتحاد اتحاد، فکری به حال ما کن، فلسطین را رها 
کن، نیروی انتظامی، حمایت حمایت، نترســین نترسین 
ما همه با هم هســتیم ســر دادنــد و به طرف بلوار شــهید 
بهشــتی حرکت کردند. تعدادی از مردم هم بدون حضور 
در جمع معترضان به نظاره آنها مشغول بودند.« براساس 
گزارش فارس، این افراد که جمعیــت آنها حدود ۳۰۰ نفر 
بود، به برخی اموال عمومی خســارت زدند و این تجمع در 
نهایت با مداخله پلیس پایان یافــت. همچنین فارس روز 
گذشته نوشــت: »عالوه بر کرمانشاه در ســاری و قزوین 
نیز تجمعاتی برگزار شــد اما فرمانداری این شــهرها آنها را 
غیرقانونی اعالم کرد. این تجمعات در روزهای بعد به سمت 
خشــونت و تخریب اموال عمومی رفت و اغتشاشگران، 
به سوءاســتفاده از تجمعات مردم برای اعتراض به وضع 

اقتصادی پرداختند.«

  تالش ناکام برای ایجاد ناآرامی  در تهران
جمع بندی اتفاقات تهــران، حکایت از کاهش قابل 
توجه تعداد اغتشاشگران داشــته و در مناطق اعالم شده 
از ســوی کانال هــای ضدمردمی  بــرای پریایــی تجمع، 
رفت  و آمد عادی برقرار است. یکشنبه در پایتخت، همزمان 
با تاریک شــدن هوا، تعداد چند صد نفر از اغتشاشــگران 
حوالی میدان انقالب و رو به روی دانشــگاه تهران حضور 

پیدا کردند.
ایــن تعــداد، به طــور جســته و گریخته شــعارهای 
ساختارشکنانه ای سر می دادند. با این وجود، پلیس سعی 
داشــت با تذکر این تعــداد را متفرق کند. اغتشاشــگران 
در حین حرکت خــود از میدان انقالب به ســمت چهارراه 
ولی عصر)عــج( بــه امــوال عمومــی ماننــد خودروهای 
انتظامی، ایســتگاه های اتوبوس، چند بانک و مغازه های 
مستقر در میدان انقالب آســیب وارد کردند. حرکت های 
ساختارشکنانه اغتشاشــگران، تا مدتی رفت و آمد در طول 
خیابان انقالب از میدان انقالب تا چهارراه ولی عصر)عج( 

را با مشکل مواجه کرد.
نیروهای انتظامی برای برقــراری نظم، در حدفاصل 
میدان انقالب تا میدان فردوسی استقرار یافتند. عالوه بر 
خیابان انقالب، تجمعات پراکنده ای هم در اطراف پارک 
الله واقع در بلوار کشــاورز تهران برگزار شــد. با این حال 
در مجموع، تجمعات در تهران نســبت به روزهای گذشته 
چه به لحــاظ کمیت و چه به لحاظ گســتردگی افت کامال 

محسوسی داشت.
عده ای از اغتشاشــگران هم تالش کردند تا خیابان 
کارگر شــمالی را برای مدتی ناآرام کنند که توفیقی کسب 
نکردند. جمع بنــدی اتفاقات تهران، حکایــت از کاهش 
قابل توجه گستره و تعداد اغتشاشــگران داشته   در عمده 
مناطق اعالم شــده از ســوی کانال های ضدمردمی  برای 
برپایی تجمــع، رفت و آمد عــادی برقرار بــوده و خبری از 

آشوبگران نبود.

  جزئیات دستگیری یک خارج نشین در اغتشاشات
مدیرکل روابط عمومی دادگســتری اســتان لرستان 
گفت: »در جریان اغتشاشــات اخیر در شهرستان بروجرد 
یک فرد خارج نشین دارای اصالت بروجردی دستگیر شد.« 
علی سبزواری اظهار داشت: »در جریان اغتشاشات اخیر 
در استان لرستان و شهرستان بروجرد یک نفر دستگیر شده 
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که دارای اصالت بروجردی بوده ولی در یکی از کشورهای 
اروپایی ساکن و مقیم است.« وی با بیان اینکه این فرد به 
همراه دوربین و سایر تجهیزات در جریان این اغتشاشات 
دستگیر شده است، بیان کرد: »پرونده مربوط به این فرد 
در دست پیگیری است و به زودی اطالعات تکمیلی در این 
رابطه اعالم می شود.« مدیرکل روابط عمومی دادگستری 
استان لرســتان با اشــاره به انجام پیگیری های مقدماتی 
در رابطه با ایــن پرونده بیان کرد: »این فــرد در حال تهیه 
عکس و فیلم از اغتشاشات و تجمع های بروجرد دستگیر 

شده است.«

  دستگیری ۱۳۸ نفر در مشهد
معاون دادستان مشــهد از دســتگیری ۱۳۸ نفر در 
تجمع های غیرقانونی مشهد خبرداد. قاضی حسن حیدری 
بعدازظهــر سه شــنبه در جمــع خبرنگاران بــه تجمع های 
غیر قانونی روزهای ابتدای هفته گذشــته در مشهد اشاره 
و اظهار کرد: »متاسفانه در تجمع روزهای اخیر در مشهد 
عده ای قصد آشــوب و اغتشاش داشــتند که با هوشیاری 
ماموران دســتگیر شــدند. در مجموع تاکنــون در جریان 
تجمع های مشهد در شب اول 5۲ و در دو شب بعد ۷۴ و ۱۲ 
نفر که قصد خرابکاری را داشتند دستگیر شدند.« حیدری 
بیان کرد: »در تجمع های مشــهد هیچ کشته و مجروحی 
نداشــتیم و تنها چند تن از ماموران جراحت های سطحی 

برداشتند.«

  ۲ کشته در اغتشاشات دورود
فرمانــدار دورود از کشته شــدن دو نفــر در روز دوم 
اغتشاشات در این شهرســتان خبر داد. ماشاءالله نعمتی 
در ســخنانی پیرامون اغتشاشات در شهرســتان دورود، با 
بیان اینکه تعدادی از دســتگاه های خدمات رسان دورود، 
اماکن مذهبی و بانک ها در ســطح شهرستان دورود دچار 
آسیب جدی شده اند، اظهار داشت: »برخی از این اماکن 

متاسفانه توسط اغتشاشگران دچار حریق شده اند.«
وی با بیان اینکه نیروهای انتظامی  در راستای دعوت 
به آرامش کسانی که وارد این اعتراضات شده بودند عمل 
کردند، گفت: »نیروهای ما طی دو روز گذشته با سعه صدر 
و بردباری خیلــی مدارا کردند و حتی تعــدادی از نیروهای 
عمل کننده ما متاسفانه آســیب دیدند.« فرماندار دورود با 
بیان اینکه در روز اول دو نفر در این اغتشاشــات کشــته و 
شش نفر نیز زخمی  شــدند، گفت: »در روز دوم هنوز آمار 
دقیقی از افرادی که کشــته یا زخمی  شــده اند، نداریم.« 
نعمتی ادامه داد: »اما بر اساس آنچه که رئیس آتش نشانی 
به من اعالم کرد یکی از ماشین های آتش نشانی که برای 
خاموش کردن آتــش در یکی از بانک ها اعزام شــده بود، 
زمان برگشت به آشیانه توســط این افراد )اغتشاشگران( 
از نیروهای آتش نشــانی به زور گرفته می شــود و روی پل 
»وحــدت« آن را رها می کننــد. این ماشــین وقتی از بغل 
میدان رد می شود متاســفانه یک فرد میانسال و یک بچه 
۱۲ تا ۱5 ساله را زیر می گیرد که متاسفانه این دو نفر کشته 
شــدند. برابر اطالعات واصله و نیروهــای عمل کننده در 
میدان و به خصوص فرمانده یگان ویژه و هماهنگ کننده، 
تعدادی از این افراد با لباس شــخصی و وســایط نقلیه که 
در اختیارشــان بوده به ســمت نیروهــا و به خصوص مقر 

فرماندهی انتظامی  تیراندازی کرده اند.«

  ۳ نفر در حوادث تویسرکان کشته شدند
 معاون سیاســی - امنیتی اســتاندار همــدان گفت: 
»شامگاه یکشــنبه ســه نفر در حوادث تویســرکان کشته 
شــدند.« سید ســعید شــاهرخی با بیــان اینکه شــامگاه 
یکشنبه عده ای تالش کردند حضور مردم در خیابان های 
تویسرکان به اغتشــاش کشیده شــود، گفت: »متاسفانه 

ســه نفر در حوادث تویسرکان کشته شــدند.« وی با بیان 
اینکه با مخالن نظم و امنیت برخورد خواهد شــد، گفت: 
»برخی عوامل تحرکات اخیر در استان همدان شناسایی 
شده و دستگیر شده اند.« معاون سیاسی - امنیتی استاندار 
همدان گفت: »متاســفانه برخــی اموال عمومــی نیز در 
حوادث روزهای اخیر در اســتان همدان تخریب شده و از 

بین رفته است.«

  تعیین تکلیف بازداشتی های اغتشاشات 
دادســتان تهران از سرپرســت دادســرای مقدس 
خواست با بررســی ســوابق متهمان و تســریع در انجام 
تحقیقــات مقدماتی، نســبت به تعیین تکلیــف متهمان 
اقدام کنــد. جعفــری دولت آبادی، دادســتان عمومی و 
انقالب تهران به مدت سه ســاعت با تعدادی از متهمان 
آشوب های اخیر تهران مالقات کرد. در این بازدید سرزده 
که در زندان اوین انجام شد، وضعیت افراد دستگیر شده با 
مالقات چهره به چهره بررسی شد. برخی متهمان با اعالم 
تنبه و ندامت اظهار داشتند تحت تاثیر تبلیغات در فضای 
مجازی و فراخوان هــای غیر قانونی قــرار گرفته بودند. 
دادســتان تهران در مــورد متهمانی کــه وضعیت خاص 
داشتند، از حیث برقراری تماس تلفنی با خانواده هایشان 
دســتور الزم را صادر کرد و از سرپرســت دادسرای شهید 
مقدس خواست با بررســی ســوابق متهمان و تسریع در 
انجــام تحقیقــات مقدماتی، نســبت به تعییــن تکلیف 
متهمان اقدام کنند. در این بازدید متهمان رضایت خود را 

از رفتار مأموران زندان ابراز کردند.

  تعداد دستگیری ها در اردبیل
اردبیــل- دادســتان عمومــی و انقــالب اردبیــل از 
دســتگیری ســه معاند ضدانقالب در وقایع اخیــر در این 
استان خبر داد. ناصر عتباتی عصر سه شنبه در  این خصوص 
افزود: »در روز شنبه تجمع مختصر و محدودی در اردبیل 
گزارش شد که در پی حضور نیروهای پلیس ۴۰ نفر دستگیر 
شدند. در پی بازجویی از این افراد مشخص شد که اغلب بر 
اثر هیجانات در این تجمع هــا حضور یافته اند که با تذکر و 
اخذ تعهد اغلب آنها آزاد شدند. در عین حال ۱5 نفر عامالن 
اخالل در نظم و امنیــت عمومی بودند که با قــرار قانونی 
بازداشت شــدند. عتباتی با تاکید به اینکه ارتباط سه نفر از 
این اشــخاص با کانال های معاند نظام و سرپل گروهک 
نفاق محرز شده است، ادامه داد: »از سویی دو مورد اقدام 
خرابکارانه نیز شناســایی شــد که ارتباط این افراد با گروه 
سلطنت طلب را نشــان می دهد.« وی با بیان اینکه اغلب 
متهمان نادم و پشیمان هستند و با این وجود اقدام آنها که 
به دنبال اخالل در نظم و امنیت عمومی و اعمال خرابکارانه 
بودند، پذیرفته نیست  گفت: »نهادهای نظامی و انتظامی 
 و امنیتی اســتان به دنبال برقراری نظم و امنیت هستند و با 
افرادی که به هشــدارهای پلیس توجهی نداشته و رفتار و 
شعار ساختارشکنانه و توهین به مقدســات داشته باشند، 

برخورد خواهد شد.«

  تخریب گسترده اموال عمومی در سراسر کشور
نکتــه تاســف برانگیــز ایــن ناآرامــی  و شــعارهای 
ساختار شــکنانه، هتــک حرمت به مقدســات و اســالم و 
همچنین تخریب اموال عموم بوده اســت. از همه مهمتر 
اینکه در این میان تعدادی از هموطنان هم کشته شدند. 
این اتفاقات البته با حضور هوشــمندانه و البته خودجوش 

مردم در سراسر کشور به پایان رسید.

  راهپیمایی گسترده مردم انقالبی شهرهای مختلف
مراسم راهپیمایی پرشور مردمی  علیه هنجارشکنان، 
اغتشــاش گران و بی حرمتی هــا و بیعت دوبــاره با انقالب 

و والیت فقیه در بســیاری از نقاط کشــور در روز چهارشنبه 
برگزار شد.

در روزهای گذشته نیز مراجع عظام تقلید و سران قوا و 
شخصیت های سیاسی و فرهنگی کشور، همچنین نهادها، 
احزاب و تشــکل ها با محکومیت اقدامات اغتشاشــگرها 
مردم را به حضور گسترده در راهپیمایی  ها فراخوانده بودند. 
در این بین حضور نسل های مختلف انقالب از نوزادی که 
در آغوش مادر اســت تا پیرمردی که می گویــد از ابتدای 
انقالب تا امروز در همه راهپیمایی ها شــرکت کرده اســت 

قابل توجه بود.

  راهپیمایی در استان کرمانشاه 
راهپیمایی پرشور مردمی  در محکومیت هنجارشکنان 
روزهای اخیر همزمان با تمام شهرســتان های اســتان از 

چهارراه مدرس تا میدان آزادی در کرمانشاه آغاز شد.
این راهپیمایی در ســایر شهرســتان های استان نیز 
به صورت یکپارچه و با حضور اقشــار مختلف مردم برگزار 
شد. راهپیمایی شهرستان قصرشیرین از مقابل اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی به سمت میدان المهدی)عج(، 
ســرپل ذهاب در مجموعه ورزشی احرار، ســنقر و کلیایی 
در میــدان ســپاه پاســداران، ثالث باباجانــی در میدان 
معلم، جوانرود در مســجد جامع جدید، صحنه در مســجد 
امام حســین)ع(، داالهو در مقابل مسجد المهدی)عج(، 
کنگاور از مقابل میدان آزادی به سمت میدان حضرت امام 
خمینی)ره(، اســالم آباد غرب از میــدان امام خمینی)ره( 
به سمت مسجد جامع، هرســین از میدان آزادی به سمت 
مسجد آیت الله حجتی)ره( و گیالنغرب از میدان ۲۲ بهمن 

به سمت میدان توحید برگزار شد.

  حضور با شکوه مردم گلستان 
مراســم راهپیمایــی مردمــی  علیه هنجارشــکنان، 
اغتشاشگران و بی حرمتی ها صبح چهارشــنبه همزمان با 
بســیاری از نقاط کشور، با حضور اقشــار مختلف مردم در 
شهرســتان گرگان مرکز استان گلســتان برگزار شد. مردم 
مومن و متعهد شهرستان گرگان برای دفاع از آرمان های 
انقالب اسالمی و به منظور نمایش وحدت، اقتدار و همدلی 
و دادن پاسخ دندان شــکن به اغتشاشات خیابانی چند روز 

گذشته به خیابان آمدند و فریاد مرگ بر فتنه گر سر دادند.
در ایــن راهپیمایــی خودجــوش مردمی، اقشــار و 
مجموعه های مختلف و گروه های مردمی  در شهرســتان 
گرگان در میدان مازندران گرگان تجمع کرده و ســپس به 

سمت میدان وحدت )شهرداری( گرگان حرکت کردند.
شــعار »مرگ بر منافق فتنه گر« و »این همه لشــکر 
آمده، به عشــق رهبر آمده«، »مرگ بــر آمریکا«، »مرگ 
بر اســرائیل« و »مرگ بر آل ســعود خبیث« و همچنین  با 
دستنویس های »نه اختالس نه برجام، مقاومت یک کالم« 
نشان دادند که پای آرمان های بلند انقالب اسالمی و والیت 
فقیه ایستادند. مردم شهرستان گرگان کفن پوش شدند و 
با این حرکت نشان دادند گرچه در روزهای گذشته در برابر 
داعش خبیث و گروه های تکفیری مدافع حرم بودند، امروز 
مدافع حریم والیت هســتند و اجازه تخطی به هیچ فردی 

را نمی دهند.

  راهپیمایی مردم قم 
مراســم راهپیمایی مردم انقالبی قم در محکومیت 
اغتشاشات اخیر کشــور و در حمایت از مطالبه های بحق 
مردم همزمان با ســایر نقاط کشور از مصالی قدس برگزار 
شد.مردم در این راهپیمایی با شعارهایی مانند »الله اکبر«، 
»مرگ بر آمریکا«، »مرگ بر اسرائیل«، »مرگ بر غارتگر 
بیت المال«، »مرگ بر فتنه گــر« و... عالوه بر حمایت از 
مطالبه بحق مردم در موضوعات معیشتی، اشتغال و گرانی، 
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اقدام برخی افراد در اغتشاشات اخیر، حمایت استکبار از 
این تجمعات و تخریب اماکن عمومی را محکوم کردند.

  خروش سرزمین آفتاب 
مردم مومــن و متعهد شهرســتان اراک از ســاعت 
۱۰ چهارشــنبه و در دفاع از آرمان های انقالب اســالمی و 
به منظور نمایش وحدت، اقتدار و همدلی و دادن پاســخ 
دندان شــکن به اغتشاشــات خیابانی چند روز گذشــته به 
خیابــان آمدند و فریاد مــرگ بر فتنه گر ســر دادند. در این 
راهپیمایی خودجوش مردمی، اقشارمختلف مردمی  از پیر 
و جوان، زن و مرد، جوان و نوجوان در شهرستان اراک از 

ساعت ۱۰ صبح در میدان شهدای اراک تجمع کردند.
حضور مــردم در میدان شــهدای اراک به حدی باال 
بود که سرریز جمعیت در خیابان مخابرات، خیابان شهید 
رجایی، خیابان شهید بهشــتی و خیابان امیرکبیر و ابتدای 
پل خیبر حضور یافتند و بارها از مردم درخواست شد به دلیل 
 تراکم باالی جمعیتی قدری متراکم تر در میدان حضور یابند 
تا ســایر مردمی  که به خیل حاضران در این تجمع اضافه 

می شوند بتوانند در میدان مستقر شوند.

  اعالم انزجار مردم نهاوند از اغتشاشگران
مردم مومن و همیشــه در صحنه نهاوند بــا برگزاری 
راهپیمایی پرشــور، تحرکات و اغتشاشــات اخیر عده ای 
فریب خــورده و عوامــل پشــت صحنــه وقایع اخیــر این 
شهرســتان را محکــوم و بــا رهبــری انقالب اســالمی و 

آرمان های امام راحل تجدید بیعت مجدد کردند.
مردم والیتمدار نهاوند همزمان با بسیاری از شهرهای 
سراسر کشور از میدان ابوذر تا میدان امام )ره( را پیموده و 
با بیان شعارهایی مانند مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و 
مرگ بر فتنه گر از دشمنان نظام اسالمی اعالم انزجار کرده 
و با سردادن شعارهایی مانند این همه لشگر آمده به عشق 
رهبر آمده، ای رهبر آزاده آماده  ایم آماده، مهر تایید دیگری 

بر سند والیتمداری و انقالبی گری خود زدند.

  مردم انقالبی مالیر راهپیمایی کردند
در تجمــع مــردم شهرســتان مالیر در اعتــراض به 
اغتشاشــگرانی که پرچم مقدس نظام جمهوری اسالمی 
ایــران را چند روز پیــش در مالیــر پایین کشــیده و باعث 
جریحه دار شــدن احساســات، عواطف و غرور ملی ملت 
شریف ایران شــده بودند بار دیگر پرچم مقدس کشورمان 

با افتخار در میدان شهید جوکار مالیر به اهتزاز در آمد.

  بوشهری ها اعمال اغتشاشگران را محکوم کردند
مردم همیشه در صحنه و والیتمدار بوشهر در اقدامی 
 خودجوش در حمایت از مقام معظــم رهبری، ارزش های 
انقالب اســالمی و محکوم کــردن اعمال آشــوبگران به 
خیابان ها آمدند و خواستار برخورد قاطع با آشوبگران شدند.

ایــن راهپیمایــی از دبیرســتان حجــاب تــا میدان 
امام)ره( بوشــهر با حضــور نماینده ولی فقیه در اســتان، 
نماینده مردم اســتان بوشــهر در مجلس خبرگان رهبری، 
استاندار، خانواده معظم شهدا، دانشجویان، دانش آموزان 
و قشــرهای مختلف برگزار شــد. مردم بوشــهر در مســیر 
راهپیمایی شــعارهای ملت ما بیدار اســت از فتنه گر بیزار 
اســت، قوه قضاییه اقدام انقالبی، راه امام و شــهدا زنده 
است نهضت ما همیشه پاینده اســت، ما انقالبی هستیم 
پشت والیت هســتیم و مطالبات مردم هرگز نشه فراموش 

سر دادند. 

  حماسه  ماندگار خوزستان
۱۳ دی ماه بار دیگر مردم شهیدپرور و غیور خوزستانی 
همزمان با سراســر کشــور با شــرکت در راهپیمایی شکوه 

وحدت مهر تثبیتــی بر کارنامه والیتمــداری خویش حک 
کردند و با اعــالم برائــت از اهانت کنندگان بــه غرور ملی 

کشورمان راه خود را از بیگانگان جدا ساختند.

  اهوازی ها کار اغتشاشگران را یکسره کردند
راهپیمایی »شکوه وحدت« ۱۳ دی ماه سال ۱۳96 با 
حضور ده ها هزار نفر از مردم والیتمدار و همیشه در صحنه 
کالنشهر اهواز برگزار شد. این راهپیمایی از میدان مولوی 
اهواز واقع در منطقه امانیه آغاز شــد و همشهریان سردار 
سرلشکر شهید علی  هاشمی، فرمانده قرارگاه سری نصرت 
و ســپاه ششــم امام جعفرصادق)ع( با حضور خود در این 
راهپیمایی حماســه دیگری را در تاریخ ثبــت کردند. پیر و 
جوان و مرد و زن و کودک و نوجوان اهوازی همگام با آحاد 
ملت ایران به خیابان های شهر آمدند و مطالبات بحق خود 
را فریاد زدند. فقر و فســاد و تبعیض حزب الله به پا خیز، نه 
اختالس نه ذلت این است ندای ملت، فتنه گر  بیریشه اهواز 
حلب نمی شه، فقر و فساد و تبعیض نابود باید گردد از جمله 
شعارهای عدالت محوری مردم اهواز در راهپیمایی »شکوه 
وحدت« امروز بود. مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ 
بر منافق، مرگ بــر فتنه گر و مرگ بر آل  ســعود نیز از دیگر 
شــعارهایی بود که مردم غیور و متحد اهواز یکصدا فریاد 
زدند. خانواده های معظم شــهدای واالمقام نیز پا به پای 
مردم اهواز به میدان آمدند و از دولت خواستند به وضعیت 

معیشت مردم رسیدگی کند.
خانــواده شــهدای مدافــع حــرم از جملــه خانواده 
شــهید محمود مراداســکندری، خانواده شهید حمیدرضا 
فاطمی اطهــر، خانواده شــهید رضــا عادلــی کردزنگنه، 
خانواده شهید عبدالکریم اصل غوابش نیز همگام با مردم 
غیور و انقالبی اهواز در راهپیمایی »شکوه وحدت« امروز 

حضور یافتند.

  خروش انقالبی مردم خراسان شمالی 
مردم انقالبی و غیرتمند خراسان شمالی با حضور در 
میادین اصلی و خیابان های شهرهای استان، در تظاهراتی 
گسترده و چندهزار نفری، اقدامات اغتشاشگران در حوادث 

اخیر را به شدت محکوم کردند.
هزاران نفر از مردم بجنورد، بــا حضور در راهپیمایی 
شکوه وحدت، از مســجد امام خمینی این شهر تا مسجد 
انقالب بجنورد را راهپیمایی کرده و با ســردادن شعارهایی 

نظیر، »مرگ بر فتنه گر«، »مرگ بــر منافق« و »مرگ بر 
آمریکا و مرگ بر اســرائیل«، عمق کینه و نفرت خود را از 
اقدامات ساختارشــکنانه ضدانقالب در حوادث اخیر بروز 

داده و این اقدامات را محکوم کردند.

  مردم دورود قیام کردند
مردم با بصیرت، هوشــیار، والیی و همیشه درصحنه 
دورود با تجمع در میدان امام حســین)ع( این شــهر خود 
را برای خلق حماســه ای بی نظیر در تاریخ این شهر آماده 

کردند.
اجتماع هزاران نفری مردم غیور شهر دورود از همان 
ساعت نخســتین به حدی بود که میدان امام حسین)ع( 
این شــهر گنجایش افراد حاضر برای انجام راهپیمایی را 
نداشت، بنابراین صفوف منسجم و متحد راهپیمایان برای 

آغاز راهپیمایی دقایقی زودتر به حرکت افتادند. 

  خشم مردم انقالبی کرج 
عصر چهارشــنبه ملت حزب الله و شهیدپرور کرج در 
پاسخ به اقدامات ساختار شــکنانه اغتشاشگران در استان 
البرز و کشــور راهپیمایی کردند. مردم انقالبی شهر کرج 
با حضوری حماســی در جهت پاســخ بــه یاوه گویی های 
دشمنان ملت ایران و اغتشاشــگران داخلی در راهپیمایی 

حضور یافتند.

  حضور حماسی مردم همدان 
دارالمجاهدیــن همدان، صحنه دیگــری از تجدید 
بیعت امت انقالبی بــا آرمان های امام راحــل و حمایت از 
والیت فقیه بود و مردم بار دیگر ثابت کردند که در هر حال 
پشتیبان نظام و انقالب اسالمی هستند. راهپیمایی باشکوه 
مردم در شهرستان های مختلف استان برگزار شده و مردم با 
مشت های گره کرده فریاد مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل 
و مرگ بر فتنه گر سر دادند. جمعی از بسیجیان، طالب و 
روحانیون و سایر قشــرهای مردمی  به صورت خودجوش، 
مسیر میدان امام خمینی)ره( تا آرامگاه بوعلی را راهپیمایی 
کرده و بین مسیر با سر دادن شعار الله اکبر، خامنه ای رهبر، 
ما همه ســرباز توایم خامنه ای، اینســت صدای ملت، نه 
اختالس نه ذلت، رمز نجات امت، عدالت عدالت و  فتنه گر 
 بی ریشه ایران دمشق نمیشه حمایت خود را از والیت فقیه و 

نظام اسالمی اعالم کردند.  
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رهبر معظم انقالب در واکنش به اغتشاشــات اخیر 
فرمودنــد: »قضایــای چند روز اخیــر، دشــمنان ایران با 
ابزارهای گوناگون در اختیارشــان از جمله پول، ســالح، 
سیاست و دســتگاه امنیتی هم پیمان شــدند تا برای نظام 
اســالمی مشــکل ایجاد کنند.« ایشــان گفتنــد: »من 
در خصوص ایــن قضایــا حرف هایــی دارم و در وقت آن 
با مردم عزیزمان ســخن خواهم گفت.« ایشــان در این 
واکنش کوتاه به رخدادهای پیش آمده در چند شهر ایران 

به روشی نشان دادند که سرنخ این ماجراها کجاست.

  ملت این افراد را جمع می کند
اما حسن روحانی در دو سخنرانی جدا به اغتشاشات 
واکنش نشان داد و نخســتین واکنش او یکشنبه عصر در 
جلسه هیات دولت مطرح شــد. او گفت: »ما ملت آزادی 

هستیم و طبق قانون اساســی و حقوق شهروندی، مردم 
در بیان انتقادات و حتی اعتراض شان کامال آزاد هستند؛ 
اما در عین حال باید توجــه کنیم نحوه انتقــاد و اعتراض 
باید به گونه ای باشــد که پایــان آن منتهی به بهتر شــدن 
شرایط کشور و زندگی مردم شــود. در عین حالی که از نقد 
استقبال می کنیم و دستگاه های مسئول کشور باید زمینه 
را برای انتقاد و اعتــراض قانونی مردم، حتی راهپیمایی و 
اجتماع قانونمند آنها فراهم کنند و این حق مردم اســت؛ 
اما در عین حــال نباید بگذاریم فضایی ایجاد شــود که در 
آن فضا دوستداران انقالب و مردم نگرانی برای زندگی  و 

امنیت شان، ایجاد شود.«
وی افزود: »دولــت گروهی را کــه بخواهند اموال 
عمومی را تخریب کنند یا نظم اجتماعی را به هم بزنند یا در 

جامعه اغتشاشی ایجاد کنند، حتما  تحمل نخواهد کرد.
 نقد با زبان صریح گفته شود اما باید توجه داشت که 

مردم نیز آرامــش و امنیت می خواهند. مردم ما شــرایطی 
می خواهند که بهتــر بتوانند ســرمایه گذاری کنند. آیا اگر 
در جامعه ناآرامی  داشته باشیم، اشــتغال ما بیشتر شده و 

وضعیت اقتصادی مردم بهتر می شود؟«
رئیس جمهــور همچنین خطــاب بــه وزرا، معاونین 
و همه مســئوالن بخش های اجرایی کشــور گفت: »باید 
به طور روزانه با مردم مشــکالت را در میان بگذارید و اگر 
مسأله ای پیش می آید، مردم باید بدانند؛ اگر آنفلونزا می آید 
و مشکالتی را برای طیور ایجاد می کند، همان  لحظه اول 
مردم باید مطلع شــوند؛ نه یک هفته بعد از بــازار و آثار آن 
بفهمند؛ اگر جنسی در کشور ما به اندازه کافی نیست و باید 
واردات انجام بگیرد، قبل از آنکه بازار احساس کمبود کند، 
مسئول مربوطه باید احساس کند و آن کمبود را جبران کند؛ 
اگر مشکلی در موسسات اعتباری غیرقانونی وجود دارد، 

قبل از هر کس رئیس بانک مرکزی باید برای مردم توضیح 
دهد و اگر با تالش فراوان اقــدام مثبتی انجام دادیم باید 
برای مردم تبیین شود؛ اگر مشکل زیست محیطی داریم 
باید برای مردم توضیح دهیم. مــا باید با مردم حرف بزنیم 
و صحبت کنیم. هیچ مســئولی نمی تواند بــدون ارتباط و 

استمداد و توضیح با مردم در کار خودش موفق باشد.«
در دومین واکنش، حســن روحانی روز دوشــنبه هم 
در جلسه ای با روسای کمیسیون های تخصصی مجلس 
گفت: »ملت ایران با صالبت، به خوبی از این مشــکالت 
عبور خواهد کرد. ملت ما یک اقلیت و گروه کوچک را که 
بیایند کاری انجام دهند، شعار خالف قانون و خواست مردم 
بدهند و به مقدســات و ارزش های انقالب توهین کرده و 
تخریب اموال عمومی بکنند، به خوبی جمع می کند. ملت 
بزرگ ما هم از چنین حوادثی زیاد دیــده و هم به راحتی از 

اینها عبور کرده است، اینها که چیزی نیست.«

اعتراض آری، اغتشاش خیر
مقامات نظام مواضع قابل قبولی در مورد وقایع اخیر داشته اند

روحانی ادامه داد: »من برنامــه دادم و مردم به این 
برنامه رای دادند. به مردم قول دادم و گفتم می خواهم فقر 
مطلق را از بین ببرم. به مردم گفتم که می خواهم مشکل 
اشتغال را درســت کنم. بر این مبنا مردم آمدند به من رای 
دادند. من باید به مردم چه بگویم؟ بگویم من برای اشتغال 
برنامه ندارم. بایــد بگویم برنامه دارم، بــرای اینکه برنامه 
داشتم و در بودجه دادم به مجلس، اما مجلس به هر دلیلی 
آمد گفت من رای نمی دهم. باید به مردم شفاف بگوییم. 
معتقدم آنچه که این چند روز واقع شده ظاهرش یک نوع 
تهدید بوده که بایــد آن را به فرصت تبدیــل کنیم و ببینیم 
مشکل چیست چراکه همه اینها کسانی نیستند که از خارج 
دستور گرفته باشند بلکه عده ای از آنها مردمی  هستند که 
به خاطر احساسات و مشکالت شان به خیابان ها آمدند.«

  کشور نیازمند انتظام است 
در واکنشــی دیگر به این ماجراها رئیس قوه قضائیه 
هم گفت: »دادستان ها مردم را به طرق قانونی به پیگیری 
مطالبات داللت و با اغتشاشــگران برخــورد کنند. رئیس 
قوه قضائیه با بیان اینکــه نباید اجــازه داد اموال عمومی 
و اموال اشــخاص توســط اغتشاشــگران تخریب شود، 
تصریح کرد: »شکستن شیشــه های بانک ها، هجوم به 
مساجد و حسینیه ها و حمله به اماکنی نظیر دادگستری ها 
و فرمانداری ها اقداماتی نیستند که ضابطان قضایی تحمل 
کنند. بر همین  اساس از دادستان های سراسر کشور اکیدا 
می خواهم که با ورود دقیق به موضــوع و با در نظر گرفتن 
ظرافت های کار، افرادی را کــه مطالبات بر حقی دارند به 
ســمت طرق قانونی پیگیری این مطالبــات داللت کنند و 
با کسانی که دســت به تخریب و آتش زدن اموال عمومی 
می زنند و یــا اموال اشــخاص را از بیــن می برند و موجب 
تضییع حقوق افراد می شوند، با قاطعیت و جدیت برخورد 
کنند.« آیت الله آملی الریجانی با بیان اینکه کشور نیازمند 
انتظام است و هیچ مطالبه ای با ایجاد  بی نظمی  به نتیجه 
نخواهد رســید، اظهار کرد: »هر مطالبه ای باید با متانت 
و آرامش مطرح شود و دادســتان ها و نیروی انتظامی  نیز 
موظفند جلوی از بین رفتن اموال عمومی و تضییع حقوق 
عمومی را بگیرند.« رئیس قوه  قضائیه به وجد آمدن دشمن 
از اتفاقات اخیر را ناشی از عدم شناخت آنها از ملت ایران 
و تکرار یک اشــتباه قدیمی  دانســت و خاطر نشــان کرد: 
»آمریکا، انگلیس و ســایر کشــورها که طی این چند روز 
اظهارنظر یا اعالم حمایت از آشوبگران کرده اند، بدانند که 
ملت بصیر ایران با پیروی از والیت، جایی که امنیت کشور 
تهدید شود با تمام وجود در صحنه حضور خواهد داشت و 
هر چه دشمن در این آتش بیشــتر بدمد، مردم مصمم تر و 

با صالبت تر از ارزش های خود دفاع خواهند کرد.«

  اغتشاش با اعتراض مرزی دارد
 ســخنگوی دولت هم در اظهارنظــری در این مورد 
گفت: »از نظر ما حق اعتراض در چارچوب ضوابط قانونی 
از سوی افرادی که نسبت به برخی مسائل اعتراض دارند، 
در حقوق شــهروندی دیده شده اســت. همه آحاد جامعه 
چه کسانی که به این دولت رای دادند یا رای ندادند؛ حق 
اعتراض شان از سوی دولت به رسمیت شناخته می شود. 
در این زمینه شــاهد تجمعــات و اعتراضــات مختلفی در 
زمان های نه چندان دور از ســوی برخی ســپرده گذاران و 
بازنشستگان بوده ایم و آنها توانستند از این طریق صدای 
خود را به دولت برســانند. ما حق اعتــراض را برای آنها به 
رسمیت شناختیم و حتی پس از این تجمعات موضوعات 
مورد دغدغه آنها بررسی شد. اگر موانع و مشکالتی فراروی 
اجرای قانون وجود داشــت به اطالع مردم رســانده شد و 
اگر هم کاستی هایی وجود داشت به ســرانجام رسید. در 
بیشتر موارد اعتراضات با آغوش باز از سوی دولت پذیرفته 

2

سیاست

ت
س
سیا

20

شماره 387
ث  |  

مثل



اگر بنا بر آنالیز و بررســی آنچه در چند روز گذشته در 
برخی شهرهای ایران گذشت باشــد، می توان فاکتورها و 
علل متعددی را کنار هم ردیف کرد و آنگاه درباره هر کدام 
از آنها به تفصیل ســخن گفت؛ فاکتورهــا و عللی که یا در 
به وجود آمدن این اتفاقات موثرند یا اینکه می توانستند از 

وقوع این ناآرامی ها تا حدود زیادی جلوگیری کنند.
نکتــه این اســت که برخــی از ایــن مولفه هــا قطعا 
مهم تر هســتند. واقعیت اما این اســت که آنچــه در این 
چند روز در شــهرهای مختلف ایران دیده شــده قطعا یک 
پدیده تک عاملی نیســت؛ همان طور که قطعا یک پدیده 
خلق الساعه هم نیست. در تحلیل آنچه موجب پیدایش این 
رخدادها شده هر تحلیلگر و صاحب نظری تعدادی مولفه را 
پشت هم ردیف می کند تا در نهایت نتیجه بگیرد که چرا و 
چگونه به یکباره صورت شــهرهای ایــران تغییر کرد و این 

چنین ناآرامی هایی شکل گرفت.
شاید در تقسیم بندی عوامل بتوان آنها را به دو قسم 

کرد:
۱- پدید آورندگان

۲- هدایت کننده و افزایش دهنده
برمبنای همین صورت بندی اســت که تحلیل های 
مختلفی هم شــکل می گیرد. حرف و حدیث هــا هم زاید 
اســت. برخی می گوینــد مخالفان دولــت بوده اند، برخی 
می گویند مردم به صورت خودجوش بوده اند. هر چه هست 
تجمعاتی که بنا داشته به شکل اعتراض به وضعیت موجود 

اقتصادی باشــد به ناگاه تبدیــل به یک مســاله امنیتی با 
سوءاستفاده اجانب شده است. اما به هر حال می توان در 

این مورد موارد مهمی را ذکر کرد.

  اعتراض از دیدگاه نظام
از نوع رفتار نظام در چند روز اغتشــاش می توان این 
برداشت را داشــت که نظام اعتراض مســالمت آمیز را به 
رسمیت می شناســد. چه اینکه بارها در سخنان مسئوالن 
ارشد کشور نیز در طول هفته گذشته این نکته مطرح شد و 

اما خط قرمز نظام هم خشونت و آنارشیسم است.
بایــد نحــوه اعتراضــات در کشــور ســاماندهی 
و سالم ســازی شــود. نمونه هایی مثل یونان کــه بحران 
اقتصادی داشــت اما اعتراضات در چارچوب قانون انجام 

شد. 

  عبور جامعه از اصالح طلبان 
یکی از نکات مهمی کــه در وقایع یک ماه اخیر قابل 
استنباط است عبور جامعه از اصالح طلبان است. درحالی که 
از چند هفته پیش در فضای جامعه موجی از پشــیمانی در 
مورد رای به روحانی شــکل گرفته بود، این موج با واکنش 
منفی اصالح طلبان مواجه شــد چنانکه حتی رئیس دولت 
اصالحات از کســانی که این موج را بــه راه انداخته بودند 
به عنوان دسیســه گر نام برد. اکنون نیــز اگرچه که برخی 
چهره هــای اصالح طلــب درخواســت عدم اعتــراض به 

عبور جامعه از اصالح طلبان
آشوب های اخیر چه تاثیری در آرایش نیروهای سیاسی دارد؟
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شد؛ در ابتدا نیز از آنها عذرخواهی صورت گرفت و دولت 
تالش کرد پاســخگو باشــد.« ســخنگوی دولت با بیان 
اینکه اغتشاش با اعتراض مرزی دارد و در قانون این مرز 
مشخص شده است، تصریح کرد: »مخل امنیت عمومی 
و ملی نبودن مرز این دو مساله است. همه کشورها وقتی با 
اغتشاشگر مواجه می شوند حساب آن را از معترضان جدا 
می دانند. البتــه در این زمینه هم کســانی که می خواهند 
با اغتشاشــات مقابله کنند باید در چارچوب قانون و حدود 

اختیارات عمل کنند.«
همزمــان بــا ایــن تحــوالت، ســخنگوی ســپاه، 
ســردار شــریف با تاکید بر اینکه شواهد نشــان می دهد 
اغتشاش های چند روز اخیر اقدام و پروژه ای ضد انقالبی 
است که با حمایت پیدا و پنهان سرویس های جاسوسی و 
امنیتی دشمنان ملت ایران صورت پذیرفته است، گفت: 
»مقامات آمریکایی و هم نوایان کاخ ســفید و رسانه های 
وابســته به امپریالیسم رســانه ای غرب قادر نخواهند بود 
خللی به عزم و اراده ملت ایران در دفاع از انقالب و کشور 
وارد سازند و به فضل الهی با برچیده شدن بساط فتنه گران 
و اغتشاشــگران جبهه شکســت خوردگان از ایران رســوا 
خواهند شد و مســئوالن محترم در کمال امنیت و آرامش 
برنامه های خود را برای رفع مشکالت و پاسخ به نیازهای 

بحق معترضان دنبال خواهند کرد.«

  ماجرای یک اتهام واهی
اما از جمله مسائل مطرح شده پیرامون اغتشاتشات 
اخیر این بود که برخی جریان های سیاســی تالش کردند 
این پدیــده را بــه مخالفان سیاســی حســن روحانی ربط 
دهند. حمیدرضا جالیی پور، عضو سابق حزب اتحاد ملت 
بالفاصله در کانال شــخصی خود سازماندهی اعتراضات 
را که مبــدأ آن در مشــهد بود بــه جریان رقیــب دولت در 
انتخابات، نسبت داد، یا علی شــکوری راد، دبیرکل حزب 
اتحاد ملت در توییتی ضمن تکــرار ادعای هم حزبی خود 
مبنی بر طراحی آشــوب ها توســط رقیب روحانی، ادعای 
جدیدی را هم به آن اضافه و اعالم کرد که این اعتراضات 
نتیجه ائتالف جریــان ضدنظام بــا رقیبان دولت اســت 
تا اوضــاع را علیه اصالح طلبــی به هم بریزند. از ســویی 
علیرضا علوی تبــار دیگر چهره شــاخص اصالح طلب در 
گفت وگویی با روزنامــه اعتماد با اعالم ایــن مطلب که از 
حقوق قانونی مردم در اعتراض و انتقاد از طریق راهپیمایی 
و تظاهرات دفاع می کند، ادعای جدیدی را مطرح می کند 
و مدعی می شود که زمینه اعتراضات به دلیل این است که 
مردم تحقیر و مأیوس شــده اند چــون کاندیداهای رقیب 
روحانی پس از شکســت در انتخابات پســت های مهم و 
تاثیرگــذاری گرفته اند. احمد توکلی دربــاره برخی ادعاها 
که اعتراضات اخیر توســط مخالفان دولت ســازماندهی 
شــده، گفت: »مــن نمی دانم منظــور آنهــا از مخالفان 
دولت چه کسانی است و نمی دانم کدام مخالفان احمقی 
هســتند که می خواهند کشور را به ســمت ناامنی ببرند.« 
وی افزود: »مــن بعضی از مخالفان دولت را می شناســم 
و خودم با بعضی از سیاســت های دولت مخالف هســتم 
اما آدم هایی به ایــن احمقی را نمی شناســم که بخواهند 
کشور را ناامن کنند. من نصیحت می کنم که این مسائل را 
داخلی نکنند چراکه بخشی از این مشکالت به زمینه سازی 
طوالنی مدت نارضایتی ها و بخش دیگر به نارضایتی مردم 
از برخورد با مالباختگان موسسات مالی مربوط می شود و 
جناحی شدن این مسائل به ضرر همه است.« وی با بیان 
اینکه سیاسیون در حالی که کشور وضع خوبی ندارد، باید 
دست در دســت بدهند تا مشــکالت را حل کنند، تصریح 
کرد: »کســانی که این تهمت ها را می زننــد طرف مقابل 
را هم درگیــر رفع اتهــام می کنند و دیگر وقتــی برای رفع 

مشکالت مردم باقی نخواهد ماند.«  
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کنار آقای روحانی بودند که می بایســت حرف می زدند اما 
نمی زدند. حاال در همین جا باید چند سوال مهم مطرح کرد:
۱- در اینکه محمود احمدی نــژاد دولت در وضعیتی 
شــاید نامناســب تحویل حســن روحانی داد هیچ شک و 
شبهه ای وجود ندارد. این را بارها هم آقای روحانی گفته اند 
و هم خیلی های دیگر. اما آیا منظــور از حرف زدن با مردم 
گفتن عباراتی بــا محتــوای چگونگی وضعیــت در زمان 
تحویل گرفتن دولت است؟ این حتما مساله مهمی  است. 
متاسفانه خیلی از اعضای محترم دولت و حتی حامیان این 
دولت همین جا را اشتباه رفته اند. به یک معنا آنها، منظور از 
حرف زدن با مردم را تشریح وضعیت دولت در زمان رئیس 
سابقش پنداشــته اند. برای این تصورشان هم البته دالیل 

درست و نادرستی دارند.
۲- در این مدت برخی مواقع هم شده است که اعضای 
دولت مواجهه اشــتباهی با مردم داشته اند. یعنی ارتباط را 
برقرار کرده اند اما نادرســت. نمونه اش هم کم نیست. در 
موردش هم بحث شــده و حتی برخی مواقــع کار به جایی 

رسیده که آن فرد دولتی مجبور به عذرخواهی شده است.

۳- در این میــان بــرای ایــن حرف  نــزدن، بــه میان 
مردم نرفتن، مواجه با ملت نشــدن برخی هــم بوده اند که 
دلیل منحصر به فردی داشته اند. جان کالمشان این است 
که این نوع رفتار حکومتی، چیزی نیســت جز حرکت های 

پوپولیستی. 
۴- آقای روحانــی گفته انــد: »باید به طــور روزانه با 
مردم مشکالت را در میان بگذارید، و اگر مسأله ای پیش 
می آید، مردم باید بدانند؛ اگر آنفلوآنزا می آید و مشــکالتی 
را برای طیــور ایجاد می کند، همان  لحظــه اول مردم باید 
مطلع شوند؛ نه یک هفته بعد از بازار و آثار آن بفهمند؛ اگر 
جنســی در کشــور ما به اندازه کافی نیســت و باید واردات 
انجام بگیرد، قبل از آنکه بازار احساس کمبود کند، مسئول 
مربوطه باید احســاس کند و آن کمبــود را جبران کند؛ اگر 
مشکلی در موسسات اعتباری غیرقانونی وجود دارد، قبل 
از هر کس رئیس بانــک مرکزی باید برای مــردم توضیح 
دهد و اگر با تالش فراوان اقدام مثبتــی انجام دادیم باید 
برای مردم تبیین شــود؛ اگر مشکل زیست محیطی داریم 
باید برای مردم توضیح دهیم. ما بایــد با مردم حرف بزنیم 

روحانی و سیاست های اقتصادی او را دارند، جامعه به آنها 
بی توجه است.

  جریان انقالبی و اعتراضات اخیر
آنچــه در ایــن چنــد روز بر کشــور گذشــت وظیفه 
جریان انقالبی را ســنگین تر کرده اســت. حــاال و از این 
پس باید با همدلی نســبت بــه این وقایع واکنش نشــان 
دهند. باید وحدت ملی را در کشــور گســترش داد تا پس 
از این کشــورهای خارجی نتواننــد از اختالفات داخلی ما 
سوءاســتفاده کنند. همچنیــن باید گفت رســانه ملی هم 
باید در این زمینه نقش مهمی  را ایفــا کند. در این چند روز 
انتقادات فراوانی به صدا و ســیما مطرح بود که اگر تدبیر 
بهتــری وجود داشــت از ظرفیت های رســانه ملــی بهتر 

استفاده می شد. 

  دولت سکوت
اما بد نیســت از زاویه دیگری هم به ایــن ماجرا نگاه 
کرد. وقتی برخی می گویند طیفی از این اغتشاشــگران از 

روی ناآگاهی و ندانستن چنین می کنند، سخن بحقی بیان 
کرده اند. حاال سوال این است که این آگاهی را چه کسی 

باید به جامعه تزریق می کرد؟ 
پاســخ این ســوال را، شخص آقای حســن روحانی 
در جلسه ای که روز دوشــنبه داشــتند و متن آن در اختیار 
رسانه ها قرار گرفت به خوبی بیان کرده اند. ایشان گفته اند: 
»ما باید با مردم حرف بزنیم و صحبت کنیم. هیچ مسئولی 
نمی تواند بدون ارتباط و استمداد و توضیح با مردم در کار 

خودش موفق باشد.« 
اهالی سیاســت، روزنامه نــگاران، صاحبان عقیده و 
سخن، اساتید دانشــگاه و خیلی های دیگر بارها و بارها از 
همان روزی که حســن روحانی رئیس جمهور شد در سال 
9۲ تا به امروز بارها و بارها این خواســته را از آقای روحانی 

داشته اند که با مردم حرف بزند.
از مشکالت بگوید و البته از راه حل ها. از وضع امروز 
تحلیل کند و از آنچه پیش روســت ســخن بر زبان آورد؛ از 

اینکه چه شده است و از اینکه چه خواهد شد.
البته این همه ماجرا نبود. این وســط کسانی هم در 

و صحبت کنیم. هیچ مســئولی نمی تواند بــدون ارتباط و 
اســتمداد و توضیح با مردم در کار خودش موفق باشــد.« 
سوال این است که شما از ابتدای همین دولت دومتان چند 
بار با مردم حرف زده اید؟ چقدر از مشکالت گفته اید؟ چقدر 
در مورد آینده حرف زده اید؟ آیا برای مردم مساله ای مهم تر 
از معیشــت وجود دارد؟ وقتــی که هر روز اخبــار متعددی 
مطرح می شود که یارانه طیف زیادی از مردم قطع خواهد 
شــد یا مثال قیمت بنزین افزایش آنچنانی خواهد داشت، 
چرا حضرت عالی در صفحه تلویزیون حاضر نمی شــوید تا 
به مردم بگویید این اخبار صحت دارد یا خیر؟ یکی از نقاط 
متمایز کننده آقای حســن روحانی از ســایر رجال سیاسی 
ایران، فن بیان ایشان است. حتی به جرات می توان گفت 
وقتی در تمام نظرسنجی ها در فاصله زمانی ۱۰ روز مانده به 
انتخابات وضعیت او از نگاه تحلیلگران سیاسی نگران کننده 
تفســیر می شــد، او خودش کســی بود که سرنوشتش را 
تغییــر داد. ســخنرانی هایی در شــهرهای مختلف انجام 
داد و کار انتخابات را یکســره کرد. در ســال 9۲ نیز همین 
وضعیت برقرار شد. وقتی آمد چندان رای قابل توجهی در 
نظرسنجی ها نداشت. اما ســخنان او در گفت وگوی ویژه 
خبری و نیز آن مناظره معروف قطعا یکی از دالیل رشد رای 
او محسوب می شود. سوال مهم این است که چرا ایشان 
که با همین توان سخنوری توانســته سهم بزرگی در جلب 
نظر مردم داشته باشد و خودش را دو بار نفر اول پاستور کند 
در تمام ماه های اخیر سکوت کرده اند. آقای روحانی شما 
که به وزرای خود دستور حرف زده اید و گفته اید که بیشتر 
این اتفاقات به خاطر حرف نزدن است، سلمنا؛ از خودتان 
شــروع کنید. مردم منتظرنــد و حوصله فراوانــی هم برای 
گوش کردن دارنــد. دیروز را به حال خــود بگذارید؛ هم از 

امروز بگویید، هم از فردا. 

  داستان سلبریتی ها
یکی از نقاط قابل توجه اتفاقات اخیر نقش سلبریتی 
در این ماجراهاســت. نگاهی به صفحات اجتماعی برخی 
از این شخصیت ها نشان می دهد که آنها چگونه برای این 

اغتشاشگران دست می زدند و هورا می کشیدند. 
این ماجرا از این اغتشاشات شروع نشده آنها در زلزله 
کرمانشاه پررنگ تر از همیشه عمل کرده اند. هرج و مرج، 
بی نظمی  و عــدم تخصیص درســت منابع بــه نیازمندان 
خسارت اولیه  این شــیوه ورود شخصی سلبریتی ها به حل 
بحران اســت. آســیب درازمدت این مســاله  اعتبارزدایی 
دائمی  از نهادهای رســمی در نــگاه مردم اســت و وقتی 
نهادهای مســئول، فارغ از تمام انتقاداتی که به عملکرد 
آنها وجود دارد، اعتبارشان را در نگاه مردم از دست بدهند، 
نه در بحــران فعلی و نــه در هیچ بحران دیگــری در آینده 
امکان خدمت رسانی مناسب را نخواهند داشت و هیچ گاه 
امکان بسیج نیروها و استفاده از ظرفیت های مردم را پیدا 
 نخواهند کرد و به یک ســازمان بی کارکرد و دکوری تبدیل

 خواهند شد.
 درعوض ده ها ســتاره ای تبدیل به مرجع حل بحران 
خواهند شــد که مانند مورد اخیر حتی بین خود نیز توانایی 
تجمیع کمک ها و مصــرف بهینه  آنها را ندارنــد و هرکدام 
بدون ارزیابی درست از نیازهای اساسی محل بحران با چند 
ماشــین بار به محل حادثه خواهند رفت و با چندین عکس 
برای اینســتاگرام به خانه باز خواهند گشــت.این حضور، 
به خصوص در مورد سلبریتی های ایرانی، شاید در نگاه اول 
و به دلیل پایگاه مردمی این ستاره ها مثبت به نظر برسد، اما 
در درازمدت آسیب های فراوانی را با خود به همراه خواهد 
داشت و هنوز دو هفته از انتشار نگذشته بود که این موضوع 
به اصلی ترین بحث رسانه ها تبدیل شد. آیا واقعا این مدل 
حضور ســلبریتی ها در موضوعات مختلف در درازمدت به 

سود کشور خواهد بود؟  

سیاست

ت
س
سیا

22

شماره 387
ث  |  

مثل



فارغ از نقطه آغاز اعتراض های اخیر، خشونت های 
رخ داده و نقطه پایــان آن، حمایت آشــکار  ترامپ از این 
شورش ها، برای بسیاری غیرقابل قبول به نظر می رسد تا 
 How Can Trump Help « آنجا که نیویورک تایمز با تیتر
Iran’s Protesters? Be Quiet« بــه قلــم فیلیپ گوردن 
دستیار پیشــین وزیر امور خارجه آمریکا و هماهنگ کننده 
کاخ ســفید در امور خاورمیانه در دوران ریاست جمهوری 
باراک اوباما نوشت: »من نیز مایلم شاهد تضعیف دولت 
ایران، میانه روتر شدن آن و حتی حذف آن باشم. بنا بر این 
اجازه دهید یک توصیه به آقای  ترامپ بدهم: ساکت باش 
و هیچ کاری انجام نده. اما ریشه این نوع رویکرد در آمریکا 
که یک ســوی آن حمایت آشــکار از خشــونت ها و سوی 
دیگرش توصیه به سکوت برای ثمربخشی است، چیست؟

 Which Path to « مطالعــه فصــل هفتــم ســند 
Persia?« )کــدام مســیر به ســمت ایــران؟( بــا عنوان 
»گزینه هایی برای یک اســتراتژی جدید آمریکایی درباره 
ایران« که از سوی موسســه مطالعاتی بروکینگز در ژوئن 
۲۰۰9 منتشر شــد و عنوان »الهام بخشــیدن به شورش 
با حمایــت از اقلیت ها و گروه های اپوزیســیون متمرکز« 
را دارد، شــاید ما را در یافتن این پاســخ کمــک کند. این 
سند از ســوی موسســه مطالعاتی بروکینگز منتشر شد که 
بســیار راهبردی و مهم بود؛ خاصه آنکه همه از توجه ویژه 
کلینتون هــا به این موسســه آگاه بودند. طــرح اولیه این 
سند در ۱6۴ صفحه در ۱۰ ژوئن ۲۰۰9 یعنی دو روز قبل از 
انتخابات ۲۲ خردادماه ۱۳۸۸ رونمایی شد و تاریخ انتشار 
نشســت اول نتیجه گیری در 6۳ صفحه، ۱۳ روز بعد یعنی 

فردای تمدید زمان رسیدگی به شکایات انتخاباتی بود. 
موسسه بروکینگز )Brookings Institution( یک 
ســازمان غیرانتفاعی آمریکایی از نوع اتاق فکر است که 
خود را فراتر از احزاب می داند و در زمینه تحلیل مســائل 
سیاســی، اجتماعی و اقتصــادی فعالیــت می کند. این 

موسسه در سال ۱9۱6 میالدی تاســیس شده و یکی از 
قدیمی ترین موسسات در نوع خود است و هم اینک یکی 
از ســه اندیشــکده برتر و تاثیرگذار آمریکایی ها به شمار 
می رود و به عنوان ابداع کننده سیاســت تحریم مجازات 
علیه کشورهای مخالف آمریکا شناخته می شود. با چنین 
پس زمینــه ای، بروکینگز مامور به انجام پروژه ای شــد تا 
مسئوالن آمریکایی بتوانند نحوه مواجهه با ایران را برای 
خود  ترسیم کنند و آن را به یکی از مراکز خود به نام سابان 
متعلق به حاییم ســابان میلیاردر صهیونیسم یهودی تبار 
ســپرد تا این مرکز که بــرای تحلیل تخصصی مســائل 
مربوط به خاورمیانه تاسیس شــده است، از طریق 6 تن 
از برترین استراتژیســت های خود نوع برخــورد با ایران 
را طرح ریزی کنند؛ کنت   پوالک، دانیــل بایمن، مارتین 
ایندیک، ســوزان مالونی، مایــکل  اُ هانلــون و بوروس 
ریدل که هر یــک کارنامه ای سرشــار از مطالعه طوالنی 
مدت روی ایران داشته اند. این ســند 9 فصل داشت که 
هر یک، یکــی از راهکارهــای ممکن را بررســی و نقاط 
قوت و ضعف هر یک را کند و کاو کرده بود. فصل هفتم 
که آن روزها بســیار مورد توجه قرار گرفت، درســتی این 
گزاره را بررسی می کرد که »آمریکا می تواند به گروه های 
اپوزیسیون خارج از ایران کمک مالی و نظامی کند تا به 
شورش گران حرفه ای تبدیل شوند. برای نمونه می تواند 
به گــروه مجاهدین خلق کمــک کند و آنهــا را از تحریم 
خارج کــرده و علیه ایــران تجهیز کند.« نخســت تبیین 
می کند که - حمایت از شورش دو هدف متفاوت می تواند 
داشــته باشــد. »براندازی حکومت« یا »ایجاد فشار بر 
روی حکومــت، به ویــژه به عنوان اهرم فشــار در هنگام 
مذاکره  آمریکا بــا ایران.« در مقدمه تاکید می شــود که 
یکی از نقــاط قوت این رویکرد آن اســت که »آمریکا در 
طول سالیان گذشته دارای تجربه قابل توجهی از حمایت 
از شورشــیان اســت و از موفقیت های زیادی برخوردار 
بوده اســت.« اما در ادامه یادآور می شــود، »تنها گروه 
غیرقومی  که سازمان یافته است، سازمان مجاهدین خلق 
اســت که حمایت مردمی ندارد.« و افزوده بود »آمریکا 

می تواند به گروه های اپوزیســیون خارج از ایران کمک 
مالی و نظامی کند تا به شورشیان حرفه ای تبدیل شوند. 
برای نمونه می تواند به گروه مجاهدین خلق کمک کند و 
آنها را از تحریم خارج ساخته و علیه ایران تجهیز کند.«

اصلی ترین جمع بندی این فصل این است که چون 
آمریکا احتمال براندازی را از طریق شــورش قومیت ها و 
گروه ها اپوزیسیون ضعیف می داند در نتیجه هدف اصلی 
حمایت آن کشــور، به خاطر داشــتن برگ برنــده هنگام 
اســتفاده از دیگر فصــول – همچون تحریــم، مذاکره یا 
استحاله از درون - است.  سند بروکینگز اگرچه محصول ۸ 
سال پیش است؛ اما به نظر می رسد که در تمام سال های 
گذشته بند به بند آن مورد توجه دولت اوباما و سپس ترامپ 
قرار گرفته است و باتوجه به عقبه تحقیقاتی آن؛ همچنان 

می تواند معرف رویکرد واقعی دولت آمریکا باشد.
رصــدی بــر رســانه های معــارض نشــان می دهد 
یکی از اهتمام های چند ســال اخیر آنها، عادی ســازی و 
ضروری ســازی به خیابان ریختن برای اعتراض به وضع 
معیشــتی اســت. رادیو زمانــه، دویچه وله، رادیــو فردا، 
صدای آمریکا، رسانه های ســازمان منافقین و  بی بی سی 
کوچکتریــن اعتراض های کارگــری، صنفــی و... را به 
خوبی پوشش می دادند و بر آن تاکید داشتند. بدین شکل، 
عادی ســازی و ضروری ســازی اســتفاده از چنین ابزاری 
پیگیری شــد و وقتی مردم در مقطعی ســعی به اســتفاده 
از حق طبیعــی خــود در نقد دولــت داشــتند، گروه های 
آموزش دیــده ذیل فصل ۷ ســند بروکینگز، بــرای اعمال 
خشونت و تغییر مطالبات وارد عمل شدند.  با مطالعه این 
رویکرد، می توان دریافت اتفاقاتی همچون ترور مردم در 
اجتماعات، به آتش کشــیدن اموال عمومی و... نه تنها 
در راســتای پیام معترضین به وضع معیشــتی نیست؛ که 
تنها دســتاویزی برای آمریکا اســت تا در مصاف با ایران 
برگ برنده هایی داشته باشد؛ برگ برنده هایی که بر اساس 
اظهارات سندرز سخنگوی کاخ ســفید، گویا این بار برای 
تشدید تحریم ها و افزایش دشــواری معیشتی مردم مورد 

استفاده قرار خواهد گرفت.  

راهبرد ضد ایرانی
پیامد خشونت های اخیر از منظر راهبرد آمریکایی
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از این فرصت استفاده کنیم
هر زمان جلوی ضرر گرفته شود منفعت به دنبال خواهد داشت

چهار اصل راهبــردی در مواجهه بــا اعتراض های 
خیابانی و فرصت ایجاد انسجام داخلی برای حل مشکالت
طبق آمار غیررســمی مراکز ذی صالح، در شش ماه 
نخست سال ۱۳96 بالغ بر ۱5۰۰ تجمع اعتراضی و صنفی 
توسط مالباختگان موسســات مالی، شرکت های هرمی، 
خریداران مســکن مهر، کارگــران حقوق نگرفته معدن و 
صنایع مختلف، در سراســر ایران ســازماندهی و در کمال 
آرامش برگزار شده است و تنها دو سه مورد به درجه التهاب 

رسید و در نهایت با تدبیر مسئوالن کنترل و آرام شد.
این آمار که نســبت به مدت مشــابه ســال قبل از آن 
حدود ۳۰درصد افزایش داشــته اســت حداقل دو پیام در 
بردارد: ۱( این ادعا که در ایران حق آزادی بیان و برگزاری 
تجمع وجود نــدارد و با برپایی هرگونــه تجمع اعتراضی از 
همان ابتدا برخورد حذفی صورت می گیرد، کامال  بی پایه 
و اساس است. ۲( افزایش تعداد این تجمعات و خصوصا 
تنوع موضوعات مدنظر معترضین )بیکاری، عدم دریافت 
حقوق، عدم تحویل مســکن، مسدود شــدن سپرده های 
مالی و...( نشــان از اوضاع نابسامان اقتصادی خصوصا 
در اقشــار مســتضعف و آســیب پذیر یا به عبارت امروزی، 

دهک های پایین تر از طبقه متوسط جامعه دارد.
اولین اصــل »دیدن مشــکل و عدم سانســور آن« 
است که متاســفانه برخی از مســئوالن اجرایی و بعضی از 
رسانه های کشور خصوصا رسانه ملی آنچنان که باید تمایلی 
به دیدن و انعکاس مشکالت مردم از خود نشان ندادند و در 
نتیجه روزبه روز مسیر اعتراضات به سمتی هدایت می شد 
که برای بدخواهان ملت قابلیت سوءاستفاده و سوار شدن 

بر موج اعتراضی بحق طبقاتی از مردم را فراهم کرد.
اصل دوم »تالش برای حل ریشــه ای مشکل« و نه 
درمان و تســکین مقطعی آن اســت. به این معنا که بانک 
مرکزی که از مدت ها قبل با پدیده موسســات مالی مجاز و 
غیرمجاز مواجه بود نباید اجازه می داد کار بدینجا برســد؛ 
الزم بود از ابتدا پیش بینی  تراکم مطالبات عقب افتاده مردم 
را کرده، قبل از فشرده شدن فنر اعتراضات، نسبت به تمهید 

شرایط پرداخت اصل سرمایه مردم خصوصا در موسساتی 
که مجوز بانک مرکزی را اخــذ کرده بودند، به تدریج اقدام 
می کرد و در هماهنگــی با قوه قضائیه تعقیــب و مجازات 

مدیران موسسات غیرمجاز را نیز دنبال می کرد.
دولت نیز می توانســت با اهتمام جــدی در پیگیری 
مطالبات قانونی و بحق کارگران صنایع دچار مشکل با اخذ 
مجوز الزم از مجلس نســبت به پرداخت وام های کم بهره 
بــرای ادای حقــوق کارگرانی کــه بعضا تا ۲۴ مــاه حقوق 
عقب افتاده دارند اقدام نماید و پروژه مسکن مهر را نیز با یک 
همت جهادی به سرانجام برساند. اما متاسفانه  بی عملی و 
حرف درمانی جزو ویژگی های بارز اکثر وزراء و مدیران ارشد 
دولت جناب آقای روحانی بوده و هســت و همچون شــب 
انتخابات تنها چیزی که دســت مردم را گرفت وعده بهبود 

اوضاع و چند شاخص غیرملموس از رشد اقتصادی بود.
راهبرد و اصل سوم، »ناامید کردن دشمن« از امکان 
بهره گیری و سوءاســتفاده از فرصت این اعتراضات بحق 
بوده و هســت. اگر متولیان امور به احزاب و تشــکل های 
شناســنامه دار مجوز برگزاری تجمعــات قانونی می دادند 
و آنها نیز بــه همراه معتمدیــن محلی نظیر ائمــه جمعه و 
جماعات، خود را میداندار اعتراضــات این بخش از مردم 
می کردنــد و  تریبون هــای خــود را برای پیگیــری قانونی 
مطالبات بحق این گروه از مردم ناراضی از مسئوالن مربوطه 
به کار می گرفتنــد، می توانســتند در زمــان الزم و لحظه 
طمع دشــمنان اصل نظام، مردم را آگاه و ســمت و سوی 
اعتراضات را به گونه ای جهت دهند که امکان سوءاستفاده 
از دشمن فرصت طلب سلب شود؛ کما اینکه در همین چند 
روز در برخی شهرســتان ها با همت ائمه جمعه چنین شد و 
نتیجه بخش هم بود و همچنان نیز بایــد این امر با رعایت 

جوانبش دنبال شود.
اصل راهبردی چهارم، »امیدوار کردن مردم به حل 
مشکل« است. این مساله عالوه بر اینکه نیازمند رعایت 
کامل اصل دوم پیش گفته یعنی تالش جدی مســئوالن 
اســت، به اتمســفر کلی در فضای افکار عمومی جامعه 
نیز مربوط می شــود. وقتی یک نامزد انتخاباتی با سوابق 
امنیتــی و اجرایی فــراوان، برای کســب رای طبقه ای از 
آرای خامــوش و به اصطالح ســیاه جامعــه هرچه عبارت 

تند و ساختارشــکنانه که مرضی دشــمنان انقالب استـ  
بدون توجه به عواقب خســارت  بار آنـ  بر زبان خود جاری 
می کند؛ وقتی یک مسئول ارشــد سابق کشورـ  که هشت 
سال همه امکانات اجرایی کشور در اختیارش بوده استـ  
برای تسویه حساب شخصی، یا مصونیت بخشی به حلقه 
محدود اطراف خود یا برای به خدمت گرفتن افکار عمومی 
جامعه برای اهداف قدرت طلبانه اش، هرچه اتهام  بی پایه و 
اساس را به اسم نقد در فضای عمومی جامعه می پراکند و 
دل مردم را نسبت به آینده درخشان انقالب خالی می کند؛ 
وقتی مســئوالن ارشــد کشــور به جای حــل معضالت و 
اختالفات فیمابین خود پشت درهای بســته، ایراد اتهام 
و پاســخ به آن را در مقابل دیدگان حیــرت زده مردم دنبال 
می کنند، چگونه می تــوان مردم را امیــدوار کرد که همه 
اینها برای حل مشکالت ریز و درشت آنهاست و هیچ نیت 

نفسانی پشت این فریادها وجود ندارد؟
اگــر توصیه هــا و تذکــرات چندبــاره رهبرانقالب به 
مسئوالن ارشد اجرایی کشور برای پیگیری نسخه به روز و 
بومی  »اقتصاد مقاومتی« و استفاده از ظرفیت های درونی 
اقتصاد ملی به جای نشستن و چشم به دست بیگانه دوختن 
ـ برای گشــایش به اصطالح راه های ارتباط با دنیاـ  جدی 
گرفته می شد، امروز پس از گذشت چهارسال و نیم از عمر 
دولت تدبیر و امید با شــرایطی مواجه نمی شدیم که دولت 
ضمن ناتوانی از کنار زدن رکود مجبور به اتخاذ سیاست های 
تورم زا در الیحه بودجه باشد و مردم را نسبت به آینده نزدیک 

خود دچار هراس و اضطراب نماید.
گرچه زمان زیادی از دســت رفته است اما هر زمان 
جلوی ضرر گرفته شــود منفعت به دنبال خواهد داشــت؛ 
دولت باید عزم خود را جزم کند، سیاســت های اقتصادی 
دیکته شــده مراکــز و موسســات غربــی را برای توســعه 
اقتصادیـ  که نسخه بدل تعدیل اقتصادی دولت مرحوم 
هاشمی در ابتدای دهه هفتاد استـ  کنار بگذارد با اعتماد 
به نفس و با اتکا به توان مردم و ظرفیت های درونی و البته 
با به کارگیری افراد کاربلد، معتقد به توان داخلی و دارای 
روحیه جهادی به میدان حل مشــکالت بیاید، مردم را در 
جریان جزئیات تصمیمات خود قرار دهد و صادقانه به آنها 
در قول و عمل خود نشان دهد که تغییر رویکرد به نفع مردم 
را در دستورکار خود قرار داده است و اطمینان داشته باشد 
منتقدین سیاســی دولت نیز از این تصمیم استقبال کرده 
و به کمک او خواهند آمد؛ از فرصت کنونی انســجام علیه 
دشــمن و ضدانقالب برای تالش فعاالنه استفاده کنید؛ 

بسم الله و یاعلی مدد.  
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 طی روزهای اخیر شاهد تجمعات و ناآرامی هایی 
در ســطح کشــور بودیم. تحلیــل شــما از این 
تجمعات چیست؟ نامش را اعتراض می گذارید 

یا اغتشاش؟
 در بررســی این تجمعات باید به چنــد نکته توجه 
داشــت. اول اینکه شــروع این تجمعات از مشهد و برای 
فشار به دولت آقای  روحانی بود  به بهانه مسائل اقتصادی 
مثل گرانی. ولی پشت قضیه گروه سیاسی خاص مخالف 
دولت قرار داشت که با پیامک  فرستادن به مردم تجمع را 
تشکیل داد. در واقع این گروه های خاص ضددولت  ماجرا 
را شروع کردند اما این وسط یک عده دیگری هم وارد شده 

و کم کم سر از خارج مرزها درآورد.
منظورتان حمایت های رســمی برخــی مقامات 

خارجی است یا دست های خارجی پشت پرده؟
 دونالد  ترامپ، رئیس جمهور آمریــکا وارد قضیه 
شد و تشــکر کرد. گفت حمایت می کنیم و اینها خواستند 
که به ســمت براندازی نظــام رفته و تجمعــات را هدایت 
کنند. این نقشــه آمریکا اســت. البته االن مساله مخلوط 
و پیچیده شده اســت. یک بخش مطالبات بحق مردم در 
حوزه مســائل اقتصادی مثل گرانی، اشتغال و... است و 
سوی دیگر سوءاســتفاده گران. البته حق با مردم است. 
مثال پول هایشان را در بعضی از این صندوق های تعاونی 
پس انداز کرده و االن با مشکل مواجه شده اند. باالخره به 
مردم فشــار می آید. گرانی های بعضی از اجناس یا وعده 
گران کردن بنزین یا امثال اینها؛ به مردم فشار اقتصادی 
وارد می شود و جوش می آورند و به این شکل بروز می کند. 
اما شــک نداریم که عده ای هم در پشــت پرده هستند و 

می خواهند از آب گل آلود ماهی بگیرند.
دولت غیر از وعده دادن باید چه اقدامی  انجام دهد؟
 به هر حال مســاله زندگی  و معیشت مردم، مساله 
مهمی  است و در الیحه بودجه هم  باید بخشی از بودجه ها 
 که صرف بعضی از موسســات فرهنگی می شود را حذف 

مسائلی که شما می فرمایید زمان بر است؛ یعنی 
اگر دولت همین امروز تصمیم بگیرد و اگر عزم 
جدی هم داشته باشــد که به نحوی اعتراضات 
مردم را شــنیده و مشکات شــان را حل کند؛ به 
زمان نسبتا زیادی نیاز دارد. این درحالی است که 
در تهران و شهرستان ها با ادامه تجمعات مواجه 
هستیم. دولت در شرایط فعلی و برای حل سریع 

ماجرا باید چگونه عمل کند؟
 مــن فکــر می کنــم ایــن کار آن طــور که شــما 
می گویید زمان بر باشــد. البته خیلی هم زمان بر نیســت. 
کافی اســت اجازه دهند بعضــی از این تجمعــات برگزار 
و اعتراضات شــنیده شــود. مــردم بیایند در یــک جایی 
تجمع کنند، حرف شــان را بزنند، شعارهایشــان را بدهند 
و از خیابان ها جمع شــوند. در یک محلی با مجوز وزارت 
کشور درد دل شان را بگویند. باالخره مردم باید یک جایی 
داشته باشــند که حرف بزنند و مطمئن باشند که مسئوالن 

حرف شان را می شنوند.
مساله این است که در کشور ما فرهنگ اعتراض 
به شکلی که شــما می فرمایید، وجود ندارد. این 
روزها دیده ایم کــه به گفته مقامات مســئول در 
وزارت کشور، استانداری ها و فرمانداری ها هیچ 
درخواستی برای مجوز ارائه نشده است. گویی 
مردم اصا باور ندارند که مجوزی برایشان صادر 
می شود، به همین خاطر اصا سراغ درخواست 
مجوز نمی روند. به نظر شما علت این امر چیست 

و برای رفع آن باید چه کنیم؟
 به هر حال مردم می ترسند و باید فضاسازی صورت 
گیرد. بعضی از انتقادات مردم را خود مســئوالن باید بیان 
کنند ، منظورم آنهایی است که مصونیت دارند و می توانند 

حرف بزنند. 
اینکه برخی از مسئوالن مثل نمایندگان مجلس 
زبان مردم شــده و انتقادات را بگویند، مسائل را 
حل می کند؟ فکر می کنید این کار مانع از برگزاری 

تجمعات منتهی به خشونت می شود؟
 بــرای جلوگیری از خشــن شــدن تجمعــات نیز 
می توان از حضور مســئوالنی در سطح وزیر کشور و  مانند 
آن اســتفاده کرد. حضــور مقامات در تجمعــی که با اخذ 
مجوز و در یک مکان مشخص برگزار شده است در ایجاد 

یک فضای آرام برای بیان اعتراضات نقش مهمی  دارد.
 به نظر شما برخورد دولت با رسانه ها و شبکه های 
مجازی چه تاثیــری بر ادامه یــا توقف تجمعات 
دارد؟ ایجاد محدودیت مثل آنچه این روزها شاهد 
آن بودیم نتیجه مثبتی دارد یا معترضان را بیشتر 

تحریک می کند؟ 
 به نظر من ایجاد محدودیت ها فقط نتیجه موقتی 
دارد و راه حل ریشه ای قضیه  نیست. به این خاطر که االن 
همه از فیلترشکن ها یا از شبکه های مجازی دیگر استفاده 
می کنند؛ به هر حال دنیای امروز عصر ارتباطات رسانه ای 
است. شاید در یک شرایط خاص اضطراری محدود کردن 
و فیلترینگ برخی شــبکه ها مثل تلگرام و اینستاگرام اثر 

موقتی داشته باشد، ولی راه حل نیست. 
در مــورد عملکــرد رســانه های مکتــوب مثــل 
روزنامه ها و مجات ســوال نمی کنم چون آنها با 
چارچوب مشخصی مواجه هســتند و در شرایط 
حساس کارشان از همیشه ســخت تر است اما 

کند. موسساتی که اغلب نه تنها کاری برای مردم و دولت 
نمی کنند، بلکه اوضاع را بدتر هــم می کنند. بودجه اینها 
باید حذف یا تعدیل شود. مجلس هم نباید اینها را تصویب 
کند. چون بــه هر حــال یک ســری بی عدالتی هــا دیده 
می شود. دولت باید در سیاست گذاری خیلی حواسش به 
این مسائل باشد. مســاله مهم االن مساله معیشت مردم 
است. این مساله اول کشور است. ما االن باران نداریم، 
آب نداریم، دریاچه ارومیه خشک شــده، کشاورزی مان 
واقعا در معرض خطر اســت و امثال اینها؛ دولت باید این 
موضوعات را در اولویت قرار دهد و در الیحه بودجه نیز به 

آن توجه داشته باشد. 
اشــاره کردید که به مردم فشــار اقتصاد آمده و 
این طور بروز داده اند. به نظر شما راه بهتری برای 
اعام اعتراض نیست؟ حتما باید تجمعات توام 

با خشونت برگزار کرد؟ 
 بعضی از حرف هایی که مردم می زنند بحق است 
و دولت هم البته پذیرفت که مردم حــق اعتراض و انتقاد 
دارند، ولی راهــش تخریب اموال عمومی و ا غتشــاش و 
اینها نیســت. به نظر من دولت باید یک جایــی قرار دهد 
برای اعتراضات مردم. باید  هاید پارک هایی داشته باشیم 
که مردم بیایند حرف بزنند ، اعتراض کنند ، انتقاد کنند  و درد 
دل شان را بگویند. این درست نیســت که دائم بخواهیم 
صدای مردم قطع و بریده شــود. به هر حال آزادی بیان و 

حق انتقاد و اعتراض را باید به رسمیت شناخت.

ساختارشکنی های احمدی نژاد الگو قرار گرفت
محسن غرویان در گفت وگو با مثلث

محســن غرویــان، مدرس حــوزه علمیــه قم از 
جمله چهره های سیاسی اســت که بر ضرورت تدبیر 
سیاســی تاکید کرد. او با اعتقاد به اینکه تجمعات از 
مطالبات بحق مردم شروع شده بود، نسبت به بیراهه 
رفتن های احتمالی هشدار داد و خواستار به رسمیت 

شناخته شدن حق اعتراض شد. 

بعضی از انتقادات مردم 
را خود مسئوالن باید بیان 

کنند ، منظورم آنهایی 
است که مصونیت دارند و 

می توانند حرف بزنند
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اجازه دهید بــه صدا و ســیما بپردازیم. عملکرد 
رســانه ملــی را در این چنــد روز چطــور ارزیابی 
می کنید؟ به نظر شما توانست همان نقشی را ایفا 

کند که از آن انتظار می رفت؟
 من خیلی راجع به صدا و سیما حرفی ندارم. به هر 
حال هرچه بود را گفته اند و گفته ایم. به اضافه اینکه اکنون 
کانال های اطالع رســانی و اطالع گیری  مردم دیگر تنها 
صدا و سیما نیست.  رسانه های مختلف، ماهواره و شبکه ها 

هستند که  اخبار را رد و بدل می کنند.
در روزهای اخیر بســیاری از فعاالن و چهره های 
سیاسی اصاح طلب و اصولگرا اظهارنظر کرده و 
به نحوی مردم و معترضان را به آرامش و پیگیری 
مطالبات از طرق قانونی دعوت کردند. تنها فرد 
ساکت در این خصوص احمدی نژاد بود. همین 
ســکوت باعث شــد که برخی معتقد باشند او و 
اعترضات اخیرش در این ماجراها نقش داشته 

است. نظر شما چیست؟
 بله، نظر من همین ین است که به هر حال  استارت 
کار را  احمدی نژاد زد. نحــوه اعتراض او به قوه قضاییه به 
نظر من نه تنها جالب نبود بلکه خیلی بد و ساختارشــکنانه 
بــود؛ رئیس قــوه را رهبری منصــوب کرده انــد، آن وقت 
احمدی نژاد می گوید که غیرعادلی، اصال عدالت نداری، 
صالحیت نداری، غاصب هســتی و...  اینهــا تعریض به 
مقامات باالتر هم بود. این صحبت های ساختارشکنانه او 

با همان پیام ویدئویی چند دقیقه ای شروع شد.
یعنــی ساختارشــکنی احمدی نــژاد الگــو قرار 

گرفت؟
 بله، تا حدودی.

نکته دیگری که در بررســی تجمعات اخیر باید 
بــه آن پرداخت این اســت که به اعتقــاد برخی 
از تحلیلگــران نارضایتی مردم صرفــا به دولت 
محــدود نمی شــود و نارضایتی هایی نســبت به 
نهادهای دیگر وجود دارد. به نظر شما این نهادها 
برای بازگردانــدن فضا به شــرایط عالی باید چه 

اقداماتی انجام دهند؟ 
 من فکر می کنم باید اختالفات جناحی - سیاسی 
گروه هــا مثل اصالح طلبــان، اصولگرایــان، اعتدالیون 
و... ر ا کم رنگ کرد تا مشــترکات زیادتر شود. گروه های 
سیاسی باید بنشــینند و با هم، با مســئوالن صحبت کنند، 
مردم در تلویزیون و... ببینند که اینها با یکدیگر گفت وگو 
می کنند. نباید به اختالفات دامن زد. بــه هر حال آن ۲۴ 
میلیونی کــه رای دادند یک ســری آزادی هایــی مطالبه 
می کنند و حق دارند. ائمه هــای جمعه خیلی باید مواظب 
حرف زدن هایشان باشند،  تریبون های عمومی و... همه 
گروه های در چارچوب قانون و نظام را در مسائل اجتماعی 
مشارکت دهند و نگاه یک طرفه نداشته نباشند. الزم است 

که آزادی های سیاسی قدری بیشتر شود.
اگر گروه های سیاسی هوشمندی الزم را نداشته 
باشــند و ســعی کنند کــه در فضای موجــود به 
موج ســواری های خود ادامه دهنــد؛ نتیجه چه 
خواهد شــد؟ کدام گروه سیاسی به اهداف خود 
می رســد و بازنده این ماجرا کدام گروه سیاسی 

است؟
 من فکر می کنــم بازنده نهایــی کل ملت خواهد 
بود، یعنی ملت آســیب می بیند، انقالب، حاکمیت، نظام 
و همه آسیب می بینند. خدای ناخواسته کشور دچار جنگ 
و اختالفات داخلی می شــود و آرامش خودش را از دست 
می دهد. مثل کشورهای دیگر همچون سوریه و امثال آن 
گرفتار نزاع های داخلی خواهیم شد. خیلی باید با احتیاط، 
عقالنیت و حکمت حرکت کرد که این اختالفات بین مردم 

شدید نشود.  

در روزهایی که جامعه ایرانــی در هراس از تحرکات 
گسل های اعماق زمین به ســر می برد به ناگاه گسل های 
اقتصــادی و اجتماعــی روی زمیــن فعــال شــد و بــروز 
برخــی ناآرامی ها برای ناظریــن شــوکه کننده جلوه کرد. 
پس لرزه های چنین اتفاقی گرچه ریشترهای پایینی داشت 

اما نقاط زیادی از کشور را تحت تاثیر قرار داد.
در کنــار  بی تدبیری معمولــی که از صدا و ســیما در 
موقع بروز بحران سراغ داریم، اتفاق خوشایند این بود که 
در ماجرای اخیر، اصالح طلبان،  بی لکنت خشونت طلبی 
را محکــوم کرده و خواســتار برقــراری نظــم و آرامش در 
کشور شــدند. باید پذیرفت در کنار سوءاستفاده کنندگانی 
که در همــه تجمعــات اعتراضی حضــور پیــدا می کنند 
بخش عمده ای از ناراضیــان تجمعات اخیر، مردم عادی 
بودند؛ مردمی  که از  بی توجهی بــه مطالبات خود عاصی 
شــده و می خواســتند صدای اعتراض شــان را به گوش 
مســئوالن برســانند. طبیعی اســت ما همان طور که کار 
جمعی بلد نیســتیم، شــیوه اعتراض مدنی را هم تمرین 
نکردیم و  بی دلیل نیســت تجمعــات اعتراضی خیلی زود 
 رنگ و بوی خشــونت آمیز پیــدا می کند و از مســیر اصلی

 منحرف می شود.
با این حال، خشــونت و آنارشیســم برای جامعه ای 
کــه رو بــه ســوی توســعه دارد ســمی  مهلــک اســت. 
جامعه ای که از فقر و بیکاری دلش خون اســت، فردای 
خشونت طلبی نه تنها وضعیت بهتری پیدا نمی کند، بلکه 
روزنه های بهبــود وضع موجود را هم می بندد. خشــونت 
و افراطی گری، توجه مســئوالن را از مســائل اقتصادی 
معطوف مســائل امنیتی می کند. آشــوبگری، کســب و 
کار را به حاشــیه می راند، اغتشاشــگری، گردشگری و 
ســرمایه گذاری خارجی را تعطیل می کند، به هم ریختن 
نظم شــهر، اقتصاد کشــور را فلــج و تجــارت خارجی را 
محــدود می کند. در نتیجــه اعتراض خشــونت طلبانه با 
هدف بهبود وضع اقتصــادی در واقع نوعی نقض غرض 
اســت. چون تبعــات و پیامدهــای آشــوبگری، بیش از 
هرجایی اثر خود را بر اقتصاد کشور می گذارد، کما اینکه 
در ماجرای اخیر نیز به افزایش قیمت دالر و افت شاخص 

بورس تهران منجر شد.
به هرحال اگر بپذیریم همه سرنشــینان یک کشتی 
هســتیم آن وقت قابــل فهم خواهــد بود که خشــونت و 
افراطی گری، در حقیقت آســیب زدن به کشتی خودمان 
بوده و اگر کشتی دچار سانحه شــود آن وقت دیگر فقیر و 

غنی نمی شناسد. همه را غرق می کند.
آیــا این اســتدالل بدیــن معنا اســت کــه رد پای 
گروهک های وابســته یا منافقین در تجمعات به چشم 
نمی خورد؟ خیر، سخن این اســت که نیروهای بدخواه 
بیگانه آنقدر حقیر هســتند که توانایــی راه اندازی چنین 
غائله هایی را ندارند، بلکه منتظر فرصت هستند تا روی 
موج نارضایتی های اجتماعی ســوار شــوند. یعنی حتما 
باید زمینه نارضایتی و گالیه مندی در دانشــگاه، بازار، 
جامعه یا هر محیط عمومی دیگری وجود داشــته باشد 
تا این گروهک های منفور بتوانند خواســت های شــوم 
خود را مطرح کنند. طبیعتا وســط دعوا کسی حلوا خیر 
نمی کند. فضا که تنش  زا شــود هرکســی ممکن اســت 
رفتار هیجانی و خشــونت گرایانه ای بروز دهد و امکان 

مدیریت فضا هم بــرای نیروهای حافظ امنیت ســخت 
و دشوار می شود.

اما اعتراضات و آشــوب های اخیر بــا همه تلخی ها 
و خسارت هایی که داشــت می تواند یک فایده هم داشته 
باشد، البته اگر مسئوالن به چشــم تلنگر به آن نگاه کنند. 
مهم نیست در تبلیغات رسمی، گاهی اوقات ُبعد آشوبگرانه 
تجمعات بر بعد معترضانه اجتماعــات غلبه پیدا می کرد و 
برخی  تریبون ها می کوشــیدند ناآرامی های خشونت بار را 
وجه غالب ماجــرا توصیف کنند، بلکه مهم این اســت که 
مسئوالن کشور در هر سطح و جایگاهی که هستند کمی به 

خودشان آمده و به فکر تغییر وضع موجود بیفتند.
حقیقت این است که امروز در سطح جامعه نارضایتی 
جدی است. مشــکل فقر، بیکاری و احساس  بی عدالتی 
موضوعاتی نیســتند که از کنار آن بتوان ساده عبور کرد. 
کما اینکه در باب اهمیت مبارزه با فساد تقریبا همه مسئوالن 
متفق القول هستند اما جامعه نشانه ای نمی بیند که باور پیدا 

کند حاکمیت در مبارزه با فساد جدی است.
این دغدغه هــا و گالیه هــم حرف امــروز و دیروز 
نیســت. ســال ها اســت در دل جامعــه گالیه منــدی و 
نارضایتــی موج می زنــد و در شــکل گیری نارضایتی ها، 
هر ســه قوه تاثیر دارند اما امیدی که دولــت روحانی به 
وجود آورده بود باعث شــد ظهور و بــروز نارضایتی ها به 
تاخیر بیفتد. در نتیجه دولت روحانی گرچه مقصر اصلی 
نارضایتی مردم نیســت و همه ارکان و نهادهــا باید خود 
را پاســخگو بدانند امــا ناامیدی از بهبود اوضاع توســط 
دولت روحانی که خود را در قالب موج #پشــیمانم نشان 
داد و همچنین تحریکات تیم احمدی نژاد در دامن زدن 
به شــکاف های اجتماعی و اقتصــادی از جمله دالیلی 
بود که در این مقطــع معترضان به حد انفجار رســیدند. 
به این موضوع اضافــه کنید خبرهــای ناراحت کننده ای 
که از افزایش قیمت ها، حذف یارانه هــا، گرانی بنزین و 
غیره منتشر می شــد و طبقات محروم را بهت زده یا شاید 

شکنجه  کرده بود!
در نتیجه حاال که فضا رو به آرامش گذاشــته وظیفه 
همه ارکان، نهادها و دلسوزان نظام این است که امید به 
بهبود را در فضا ساری و جاری کند. قوه قضائیه وظیفه دارد 
فکری به حال اطاله دادرسی کرده و شائبه ها در خصوص 
عملکرد برخی قضات را پاک کند. بنیادها و ارگان هایی که 
بودجه های عجیب و غریب می گیرند و گزارش عملکردی 
ارائه نمی کنند، در صورتی که نتواننــد عملکرد ملموس و 
مفیدی برجا بگذارند باید با برخورد مجلس مواجه شــده و 
بودجه شان تعدیل شــود. همچنین کارآمدی شهرداری، 
نیروی انتظامی، اورژانس، آتش نشانی و همه دستگاه های 
خدمات رســانی باید تا حد قابل مالحظه ای افزایش پیدا 
کند. همه بزرگان نظام هم باید بســیج شــوند و فکری به 
حال موضوع فساد کنند که بیشترین نارضایتی عمومی را 

منجر شده است.
در عین حال خیلی مهم اســت صاحبان  تریبون چند 
کار هم نکنند؛ اصل و اســاس نارضایتی ها را زیر ســوال 
نبرند، توپ را در زمین همدیگر نیندازند و یکدیگر را متهم 
نکنند، ناراضیان را به انواع و اقســام انگ ها متهم نکنند، 
از فضای بــه وجود آمده بــرای انتقام گیــری و زمین زدن 
همدیگر اســتفاده نکننــد و در نهایت اینکــه غائله ای که 
جمع شــده را حل شــده تلقی نکنند. چون حل شده تصور 
کردن موضوع به معنی چشم بســتن روی واقعیت است و 

چشم بستن همانا و غافلگیری مجدد همانا.  
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نارضایتی زیر سوال نرود
راهبرد اصالح طلبان درباره آشوب چه بود؟
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در روزهای اخیر شاهد یکسری تجمعاتی بودیم 
که از مشــهد شروع شــد و به شــهرهای دیگر 
تســری پیدا کــرد، به نظر شــما ایــن تجمعات 
جنس و ماهیت اقتصادی داشــت یا اجتماعی و 

سیاسی؟ 
   برای این طور پدیده ها قاعدتا یک دلیل نمی توان 
در نظر گرفــت. دالیل متعــددی دارد. امــروز می توانیم 
بگوییم ایــن تجمعات سیاســی و جناحی نبــود. حوادث 
ســال ۸۸ حوادث سیاســی - جناحی بود یعنــی طرفداران 
یک جناح فکری تصور می کردند حقی از آنها ضایع شــده 
اســت بنابراین آمدند، اعتــراض کردند حــاال اینکه بعدا 
این اعتراض ها توســط برخــی عوامل دیگر بــه انحراف 
کشیده شــد بحث دیگری اســت. معتقدم تجمعات اخیر 
مبدأ سیاســی-جناحی ندارد، مطالبــات اقتصادی هم در 
آن مطرح نمی شود، عمدتا تجمع که کنندگان شعارهای 
ضد حاکمیتی و به نوعی ایران پرســتی سر می دهند. البته 
اگر بخواهیــم عوامل تحریک کننده تجمعات را بررســی 
کنیــم، می گویم گرچــه تجمع کننــدگان خواســته های 
اقتصادی مطرح نمی کنند، اما عواملی مثل فساد، فاصله 
طبقاتی، بیکاری و وضعیت معیشــتی می تواند عده ای را 

تحریک کرده باشد که به صحنه بیایند.
 فاکتــور دوم نیــز عوامــل فرهنگــی اســت یعنــی 
تجمع کنندگان فرهنــگ موجود در کشــور را که مبتنی بر 
نگاه و ارزش های دینی است قبول ندارند و به آن اعتراض 
می کنند اما اینکه در عوض چه فرهنگی می خواهند؟ آن را 
هم مطرح نمی کنند. در مجموع سمت و ســوی تجمعات 
و تظاهرات اخیر به ســمت دولت موجود یا دولت گذشته 
نیســت. عمدتا مطالباتی در شــعارها مطرح می شــود که 

اساس و هدفش ضربه زدن به حاکمیت است.
به نظر شما در این وضعیت دولت چه کار می تواند 
بکند؟ یا به عبارت بهتر، دولت به تنهایی می تواند 

کاری انجام دهد یا خیر؟
   مســلما در این طور حوادث خشونت آمیز نه فقط 
دولت، بلکه همه عوامل حاکمیت باید تجهیز شوند تا آتش 
بحران فروکش کند چون این افراد قانونی یا مسالمت آمیز 
تظاهرات نمی کنند بنابراین مجموعــه حاکمیت باید وارد 

صحنه شوند.
 اگر این افــراد قانونی تقاضای تجمــع می کردند و 
بعد از اخذ مجوز تجمع مســالمت آمیز داشــتند، آن وقت 
باید می دیدیم خواســته آنها چیســت و براســاس ماهیت 
مطالبات، بخشــی از حاکمیت که مورد اعتراض آنها بود 
مورد سوال قرار می گرفت. مثال اگر این افراد با اخذ مجوز 
تجمع می کردند و خواسته های اقتصادی یا موضوعاتی 
در چارچوب اختیارات قوه مجریه داشتند، در این صورت 
مشــخص می شــد که دولت باید بــه خواســته های آنها 
پاسخگو باشد ولی االن این طور نیست و انگشت سوال را 
نباید به طرف دولت گرفت. چون اساسا بحث آنها خطاب 

به دولت نیست.
دولت می گویــد مردم طبق قانون اساســی حق 
راهپیمایی و برگــزاری تجمعات مســالمت آمیز 
دارند اما سوال اینجاســت که برگزاری تجمعات 
قانونی چه تاثیری خواهد داشــت؟ آیا شــرایط 

برای اعطای مجوز به چنین تجمعاتی مهیا ست 
یــا اساســا چــه کســی یــا کســانی می تواننــد 
در خواســت کننده اخــذ مجــوز بــرای برگزاری 

تجمعات قانونی باشند؟ 
   ایــن موضوعی اســت کــه مربوط به چند ســال 
گذشته نمی شــود. اساســا مســئوالن دولتی از ۲۰ سال 
گذشته تاکنون عادت به صدور مجوز برای برپایی تجمعات 
نداشتند یا به عبارت دیگر اساســا آیین صدور مجوز برای 
برگزاری تجمعات را فراموش کردند. در ۲۰ سال گذشته، 
به جــز مجوزهایی که برای شــورای هماهنگــی تبلیغات 
اســالمی بود، اگر مجوز دیگری صادر شــده استثنا بوده 
اســت. به عبارت دیگر تجمعاتی  که کارکنــان یک اداره 
یا بنگاه اقتصــادی یا کارگــران فالن کارخانــه در مقابل 
یک وزارتخانه یا بانــک مرکزی داشــتند، قریب به اتفاق 
آنها غیرقانونــی بود. هیچ وقت هم مســئوالن به این فکر 
نیفتادند کــه به افــراد بگویند برای تجمعات شــان مجوز 
بگیرنــد و قانونی تظاهــرات کنند. بارها شــاهد بودیم که 
مالباختــگان موسســات مالــی و اعتباری جلــوی بانک 
مرکزی جمع شــدند، همه این تجمعات غیرقانونی است. 
وقتی دولت ها نمی گذارند کاری  به شــکل رســمی  انجام 
شــود، قاعدتا به شــکل غیررســمی و بدون مجوز انجام 
 می شود. متأسفانه در این زمینه دولت های ما ضعف دارند و 

می ترسند.
 از طرفی مردم هم عادت به تجمعــات یا تظاهرات 
مســالمت آمیز ندارند. بــرای همین هــر تظاهراتی که به 
نوعی مخالفت در آن باشد به سرعت خشونت آمیز می شود. 
در واقع تظاهرات کننــدگان تصور می کنند کــه حتما باید 
خشــونتی همچون ضرب و شــتم یا تخریب اموال انجام 

دهند تا مورد توجه قرار بگیرند.
 در حالــی  که اگــر دولت بــه این خواســته ها توجه 
کند و بــه متقاضیــان برگــزاری تجمع هم مجــوز بدهد و 
مجوزگیرندگان تجمع نیز مسئولیت بپذیرند، اتفاق خوبی 
است که متأسفانه ما رعایت این روال را بلد نیستیم. البته 
نمی خواهم بگویــم تجمعاتی که در چنــد روز اخیر انجام 
شد، اگر با مجوز می بود مسالمت آمیز انجام می شد، خیر 
این اتفاق نمی افتاد چون بررسی شعارهایی که افراد حاضر 
در این تجمعات سردادند، نشــان می دهد که بحث شان 
مجوز خواستن نیســت و اســاس حاکمیت را مورد خدشه 
قرار می دهند، چه رســد بــه اینکه بخواهنــد از حاکمیت 

مجوز بگیرند. 
معتقدم وقتی تجمعات خشــونت آمیز اخیر فروکش 
کند، دوباره به وضعیت قبل بر می گردیم یعنی دولت مجوز 
قانونی برای برگزاری تجمعات و تظاهرات صادر نمی کند و 

اصاح طلبان به اصولگرایان اتهام شروع آشوب زدند
گفت وگو با ناصر ایمانی

وضعیت مانند دیگ زودپزی می شود که بخار در آن متراکم 
شــده تا از یک جایی بیرون بزند. در حالی کــه اگر مجوز 
برای تجمعات و تظاهرات قانونی صادر شود، دیگر افراد 
فرصت طلب امکان اینکه بخواهند تظاهرات خشونت آمیز 
انجام دهند، نخواهند داشت چون مردم آنها را طرد می کنند 
و می گویند: »اگر حرفی داریــد می توانید به راحتی مجوز 
بگیرید و حرف تان را بزنید« اما چرا االن کسی این حرف را 

نمی زند؟ چون مجوز نمی دهند.
رفتارهــای جناح هــای سیاســی را در این مدت 

چطور ارزیابی می کنید؟
   تفکیکی را باید بیــن اصولگراها و اصالح طلبان 
قائل شــد. اصولگرایان به طور محدود اظهارنظر کردند و 
گفتند: »دولت به مطالبات اقتصادی مردم پاسخ مناسبی 
نمی دهد در حالی که باید به این موضوع بیشتر توجه کند.« 
البته این حرف بسیاری از چهره های اصالح طلب همچون 
آقایــان عارف و تابــش هم بود کــه البته حــرف جدیدی 
نیست. اما اصالح طلبان یک برخورد بسیار زشتی در این 
موضوع داشــتند و آن اینکه اصولگرایان را شــروع کننده 
تظاهرات های اخیر معرفی کردند. همان حرفی که آقای 
جهانگیری گفت به این معنا که اصولگرایان این تظاهرات 
و تجمعات را ســازماندهی کردنــد تا مردم بــه خیابان ها 
بریزند و علیه دولت شعار دهند اما بعد کنترل از دست شان 
در رفت. این اتهام بزرگی اســت یعنی باید اثبات شود که 
»اصولگرایان مردم را بــه کف خیابان کشــیدند تا دولت 
را به لحاظ ضعف در حوزه اقتصادی خطــاب قرار دهند و 
تحت فشار بگذارند«. مثال باید ثابت کنند که اصولگرایان 
تجمع اولیه را در میدان شهدای مشهد سازماندهی کردند. 
در مجموع نتیجه این اتهام بزرگ آن خواهد بود که زمینه 
هر گونه آشــتی و صلح بین دو جناح از بین رفت. یعنی آن 
حرفی را که در چند ماه گذشته اصالح طلبان مکررا تکرار 
می کردند و تقاضــای مذاکره و گفت وگو بــا اصولگرایان 
داشــتند تا اختالفات میان دو جناح حل و صلح و آشــتی 
برقرار شود، با اتهامی  که زدند زمینه اش کامال برچیده شد. 
چون اصولگرایان هیچ وقت تجمعــی را علیه دولت های 
موجود در کف خیابان ها راه نینداختند اما امروز این اتهام 

به آنها زده شد.
 به نظرم این اتهام زنی اصالح طلبان یک اقدام زشت 
جناحی بود چــون اصولگرایان به رغم آنکــه منتقد دولت 
هستند، شرایط کشور را به خوبی می دانند و آگاه هستند که 
سرنوشت راه افتادن هر تظاهرات غیرقانونی کف خیابانی 
معلوم نیست به کجا ختم شود. هر انسان عاقلی می داند 
تظاهرات کف خیابانی را می شود شروع کرد اما نمی توان 
پایان داد. اصالح طلبان یا این اتهام بزرگ را ثابت کنند یا 

بابت آن عذرخواهی کنند.
عملکرد صداوسیما را چطور ارزیابی می کنید؟

   صداوســیما مالحظات زیــاد حکومتــی دارد و 
دستش به عنوان یک رسانه باز نیست. هرکس هم مدیریت 
صداوســیما را برعهده داشته باشــد با این مشکل مواجه 
اســت. به فرض یک اصالح طلب امروز رئیس ســازمان 
صداوســیمای جمهوری اســالمی ایران باشــد دولت به 
او دســتور می دهد که این اخبار را بگــو و آن اخبار را نگو. 
چرا؟ چون بودجه اش وابســته به دولت اســت. شــورای 
عالی امنیت ملــی به صداوســیما ابالغ می کنــد که این 
خبر را بگو و آن خبر را نگو. صداوســیما بایــد تبعیت کند. 
این موارد صرف نظر از انتقادهایی اســت که می توان به 

4

ناصــر ایمانــی معتقد اســت: »سمت و ســوی 
تجمعات و تظاهرات اخیر به ســمت دولت موجود یا 
دولت گذشــته نبود. عمدتا مطالباتی که در شــعارها 
مطرح شــد هدفش ضربــه زدن به حاکمیــت بود.« 
این تحلیلگر مســائل سیاســی می گوید: »اگر مجوز 
برای تجمعات و تظاهرات قانونی صادر شــود، دیگر 
افراد فرصت طلب امــکان اینکه بخواهنــد تظاهرات 
خشــونت آمیز انجام دهنــد، نخواهند داشــت چون 
مردم آنها را طرد می کنند و می گوینداگر حرفی دارید 
می توانید به راحتی مجوز بگیرید و حرف تان را بزنید.«

امید کرمانی ها
خبرنگار
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وقایــع نا آرامی های اخیــر از دو منظــر قابل تحلیل 
است، نخست آنکه جرقه آن با برخی مطالبات اقتصادی 
و معیشــتی آغاز شــد  اما امروز بــه صحنه جــوالن  دادن 

»داعشی های وطنی« تبدیل شده است. 
کســانی کــه نــه دغدغــه »اقتصــاد« دارنــد نــه 
»معیشــت« و نه »عدالت« و اصلی ترین خواسته شــان 
عبور از »دین« و ســقوط »جمهوری اســالمی« اســت. 
احتمــاال جایگزینی شــان هــم »ســلطنت« یــا مدلــی 
مانند »کمپ اشــرف« اســت! اما روشــن اســت که این 
آرزو را هم به گــور خواهند بــرد چون وقتی بــا این حجم 
از فراخوان در شــبکه های ماهــواره ای و مجــازی،  بین 
هــزاران خیابــان تهران تنهــا برای ســاعاتی در دو ســه 
خیابان عــرض انــدام می کنند و بعــد هم فــرار، یعنی نه 
 پشــتوانه مردمی  با خود دارند و نه کار بیشــتری می توانند

 انجام دهند.
اما یک چیز را خوب فهمیده اند و برای تحقق آن همه 
تالش شان را دارند می کنند و آن اینکه می خواهند این ایام 
را به یک »نقطه عطف« تبدیل کننــد. دقیقا چیزی مانند 
»ندا آقاسلطان« کم دارند. اتفاقی که حداقل دست شان 
را برای فشارهای حقوق بشری پر تر کند یا برای سال های 
بعد در این ایام منسجم شان کند. این همه آن چیزی است 

که این چند روز دنبال به دست آوردنش هستند. 
شــاید در این میان نوع برخورد نیروهــای نظامی و 

امنیتی با اینها در کف خیابان تعیین کننده باشــد؛ هر چند 
ســختی کار  همینجا ســت که با اراذل و اوباشــی در کف 
خیابان مواجه هستیم که »پرچم ایران« را آتش می زنند، 
شــعار »هم اســالم هم قرآن هــر دو فدای ایران« ســر 
می دهند و در عین حال باید طوری  باآنهــا برخورد کرد که 

هیچ پازلی تکمیل نشود.
ثانیــا برای نســلی که فتنــه ۸۸ را از نزدیــک دیده، 
اتفاقــات امــروز به خصــوص آنچــه در تهــران رخ داد 
»شوخی« اســت. اینکه عده ای جوگیر با دیدن چند فیلم 
از شعار اراذل و اوباش که به اسم تجمع اقتصادی، شعار 
بازگشت پهلوی! سر می دهند، تصور می کنند کار جمهوری 
اسالمی تمام اســت یعنی نه درکی از سیاست دارند و نه از 
اجتماع. تفاوت بزرگ امســال با ۸۸ اینجاست که به مدد 
شــبکه های اجتماعی موبایلی قدرت ضریب رسانه ای به 
کوچکترین حرکت ساختارشــکنانه ای زیاد شده و همین 

برای پروپاگاندا و جو رسانه ای راه انداختن کافی است.
امــا آنچــه قطعــی اســت؛ حســاب و کتــاب و 
سرمایه گذاری های گســترده دشمن از مدت ها قبل برای 
ناآرام کردن کشــور آن هم به بهانه مشــکالت اقتصادی 
است اما وقتی در همان روز اول شعارها به جای اقتصاد، 
سمت توهین به اصلی ترین مقدسات می رود و می گویند 
»هم اســالم، هم قرآن هر دو فدای ایــران« یعنی پایان 
چنین جسارتی حماسه ای از جنس ۲۳ تیر ۷۸ یا 9 دی ۸۸ 
خواهد بود. حماســه ای که جمهوری اسالمی را قوی تر، 
مردم را متحد تر و اراذل و اوباش دلتنگ پهلوی را منزوی تر 

خواهد کرد. فقط چند روز دیگر باید صبر کرد.  

مثل یک شوخی
این آشوب ها، جمهوری اسالمی را قوی تر خواهد کرد

عملکردش وارد کرد. در واقع قضیه این اســت که دست 
صدا و سیما بسته است. همان روزی که تظاهرات شروع 
شد صداوســیما اعالم کرد که مقامات امنیتی گفتند این 
خبرها را پخش نکنید، حاال آن مقامات درســت یا اشتباه 
تشــخیص دادند، تصمیم شــان این بود که صداوســیما 
خبر تظاهــرات را پخش نکند. اما اگر من در صداوســیما 
مســئولیت داشــتم بخش هایی از تجمعات اخیر را بدون 
هیچ تفســیری پخش می کردم تا مردم با شعارها، رفتارها 
و رویکردهای خشــونت طلب این افراد آشــنا شــوند. چرا 
صداوســیما با تفســیری که خــودش دوســت دارد اخبار 
تجمعات را منعکــس می کند؟ کافی اســت متن تصاویر 
تجمعات اعتراضی غیرقانونی و تخریــب اموال عمومی 
را پخش کند، مطمئنا مردم به خوبی نتیجه گیری خواهند 
کرد و متوجه می شوند، این افراد چه کسانی هستند و چه 
می خواهنــد و چطور خواسته هایشــان را بیــان می کنند. 
به نظرم صداوســیما در این زمینه نقــص دارد یک بخش 
دیگر البتــه بــه محدودیت هایــی کــه دارد بر می گردد. 
چون صداوسیما رســانه ای آزاد به آن مفهوم که در ذهن 
ما ســت، نیســت. هر کس هم رئیس صداوســیما باشــد 
همین محدودیت ها را دارد و مولفه های جریان آزاد خبری 
را نمی تواند رعایت کنــد. ضمن آنکــه مدیریتش در این 
نوع بحران ها اشــتباهات زیادی می کند. صداوسیما باید 
آمادگی عمل در زمان بحران را داشــته باشــد. در همین 
زلزله کرمانشــاه صداوســیما با تأخیر برای پوشــش اخبار 
وارد عمل شــد. چرا؟ چون می خواســت اخبار را از مراجع 
رســمی بگیرد، حال آنکه تا مراجع رســمی بگویند، اخبار 
زلزله به طور گســترده در فضای مجازی پخش شده بود. 
در صورتی که مدیریت خبری صداوســیما می تواند خیلی 
بهتر از اینها عمل کند. همان طور که سال ۸۸ می توانست 
عملکرد بهتری داشــته باشد و جلوی بســیاری از وقایع را 

بگیرد که نگرفت.
به نظر شما چطور با اتفاقات اخیر برخورد شود؟

   این اتفاقات خیلی  بی ریشــه هســتند. ســر این 
اتفاقات خارج از کشــور اســت، خواسته هایشــان هم با 
مطالبات مردم فاصله بسیار زیادی دارد؛ در واقع فقط یک 
بلوا و شورش کور هســتند که به ســرعت تمام می شوند. 
فقط باید نیروهای امنیتی و انتظامی  خیلی در نوع مواجهه 
 دقت کنند کــه هیچ گونه بهانه ای دســت اغتشاشــگران

 داده نشود. 
معتقدم نوع مواجهه مأموران انتظامی  فقط ممانعت 
و دستگیری باشد و اینکه بتوانند با حجم زیاد نیرو اوضاع را 
کنترل کنند. این جماعت خشونت طلب به ظاهر معترض 
االن به شدت نیاز به انگیزه برای تداوم اقدامات خود دارند 
چون از طرف مردم مورد ســوال هســتند که چرا دست به 
تخریب اموال عمومی می زنند و جوابی هم در پاسخ به این 
سوال ندارند بنابراین منتظرند تا انگیزه ای برای اقدامات 

خود پیدا کنند. 
اگر نیــروی انتظامــی  مراقبــت کند کــه الحمد لله 
همین طور هــم بوده تــا بهانه دســت خشــونت طلب ها 
داده نشــود بســاط این تجمعات خیلــی زود جمع خواهد 
شــد. به طوری که حتی نیازی به آوردن مــردم به صحنه 
نمی شــود. ضمن آنکه این اتفاقات در کشــور آزاد ایران 
طبیعی اســت، نظــرات مختلفــی در جامعه وجــود دارد 
که امــکان طرح بیــان آن دیــدگاه وجــود دارد. البته در 
اظهارات برخی سیاسیون نوعی حالت اضطراب و نگرانی 
دیده می شــود، حال آنکه هیــچ اتفاقــی نمی افتد چون 
اتفاقات به مراتب بزرگ تر  از اینها برای جمهوری اسالمی 
در ســال های 6۰ و 6۱ افتــاد اما نظــام و مــردم ایران از 
آن وقایــع عبــور کردند. ایــن تجمعات اخیــر که عددی 
 نیســتند و زمینه ای هم ندارنــد که به تدریج مــردم به آنها 

بپیوندند.  

امیرحسین ثابتی
روزنامه نگار

ت
س
یا
س

29

38
7 

ره
ما

ش
  | 

ث 
ثل

م
سیاست



 نظرتــان را در خصوص اعتراض هــای مردمی  و 
اغتشاشات اخیر، می خواهم بدانم . مطالبه اصلی 

مردم چیست؟
   کمــی  به عقــب برگردیــم و ایــن اعتراضــات را 
ریشــه یابی کنیم. امســال و پس از ایام انتخابات، شاهد 
هجمه هایی علیه دولت و علی الخصوص شــخص آقای 
روحانی انجام  بودیم. حتی از طریق  تریبون های رســمی 
نیز شــاهد این ماجــرا بودیم. برخــی دنبــال بزرگ کردن 
مطالبات مردم هستند؛ البته نمی خواهم بگویم مشکالت 
مردم کوچک اســت؛ خیر، بلکه اقتصاد راه نیفتاده، رونق 
اقتصادی نیســت و به رغم کنترل تورم، قدرت خرید مردم 
کم شده است. این امر موجب شد آمادگی ای به وجود آید 
و پس از تقدیم بودجه 9۷ از ســوی دولت به مجلس  که در 
آن پیش بینی شــده بود  عوارض خروج از کشــور چند برابر 
شــود  یا قیمت حامل های انرژی خصوصــا بنزین افزایش 
پیدا کند و مواردی از این دست و همچنین بودجه برخی از 
نهادهای غیردولتی، مثل حوزه های علمیه برجسته شد – 
درصورتی که این بودجه ها در سال های دور، عمدتا توسط 
خود مردم تأمین می شده اســت- این شفافیت موجب شد 
با کمک از فضای مجازی، بر افکار عمومی تاثیر بگذارد. 
در نتیجه اولین حرکت اعتراضی را در مشــهد شاهد بودیم 
که شعار علیه رئیس جمهور ســر دادند و بیشتر مطالبات، 

اقتصادی بود.
در ادامه بعضی از موضع گیری ها و سخنرانی ها هم 
مردم را برای بیان این گونه مطالبات، تشــویق می کردند. 
نهایتا وقتی این اعتراضات در سطح ایران گسترش پیدا کرد 
و سی، چهل شهر ایران به این اعتراض ها پیوستند، افراد 
دیگری هم بر این موج سوار شدند و از شرایط سوءاستفاده 

می کردند که این هم امری مسبوق به سابقه است.
چند شب پیش در یکی از تجمعات تهران در خیابان 
ولی عصر )عج( حضور پیدا کردم تا از نزدیک شاهد اوضاع 
باشم و با مردم رو در رو گفت وگو کنم؛ تقاضای افرادی که 
آنجا حضور داشتند، مطالبات رفاهی و معیشتی نبود. نوعا 
هم همین طور است؛ وقتی جو، سیاسی می شود و مطالبات 
آزادی و برگزاری اجتماعات اعتراضی می شــود؛ مطالبات 
معترضان دیگر در پی دغدغه های اقتصادی  نخواهد بود. 

این  مساله حساسی است و نه تنها دولت بلکه کل حاکمیت، 
قوای سه گانه و نیروهای امنیتی بایداین حق را برای مردم 
قائل باشند تا آنها حرف شان را بزنند. وقتی در چهل سالی 
که انقالب شده است و یک مجوز برای برپایی راهپیمایی 
اعتراضی به مردم نداده ایم؛ چه انتظاری می توانیم داشته 
باشیم؟ قانون اساسی مترقی ای داریم که برای تدوین آن 
زحمات بسیاری کشیده شده است. اصل ۲۷ قانون اساسی 
را مرور کنیم، در آنجا می خوانیم که تظاهرات برای عموم 
مردم آزاد است به این شرط که مســلحانه نباشد و به نظام 
اسالمی هم خللی وارد ننماید. اما طی این همه سال، یک 
مجوز راهپیمایی صادر نشده است. نتیجه اش این می شود 
که مثال در مراسم  ترحیم مهندس بازرگان، نیروهای امنیتی 
که در آنجا حضور پیدا می کنند، بیشتر از مردم است؛ انگار 

خودمان بیشتر  ترس داریم.
البته که هر کشــوری که بخواهد مثل ما اســتقالل 
داشته باشد، دشمنانی خواهد داشت، کسی منکر این اصل 
نیســت. ما باید به گونه ای عمل کنیم که اجازه نفوذ به آنها 
ندهیم که بخواهند مسائل و مشکالتی را در داخل به وجود 
آورند. معتقدم این ناآرامی ها که بر پایه مطالبات اقتصادی 
مردم شــکل گرفت، اکنون دارد از کنترل خارج می شود و 

باید با تدبیر با این گونه اعتراضات، برخورد کنیم.
 نظرتــان در خصــوص برخــورد جناحی بــا این 

اتفاقات چیست؟
    موقعی که چند نفر در یک شهرســتان جمع شوند 
و شعار علیه رئیس جمهور بدهند و جناح دیگری خوشحال 

شــود، به نظرم برخورد جناحی تلقی می شــود و در واقع در 
این حالت، منافع ملی اســت که به خطــر می افتد. به هر 
صــورت راهپیمایی هایی که تــا کنون انجام شــده، روی 
اقتصاد کشــور تاثیر مســتقیم می گــذارد. ما در مســائل 
اقتصادی مشکل داریم؛ سال ها تحریم بودیم. تحریمی  
که نفــت می فروختیم ولی پولــش را نمی توانســتیم وارد 
کشــور کنیم و نتیجه اش شــد بابک زنجانی و مشکالتی 
از این دســت. تمام این مسائل دســت به دست می دهد 
و موجب ایجــاد نارضایتــی در جامعــه می شــود. در این 
حالت،  نباید به خاطر کوبیدن جناح مقابل به این مسائل و 
مشکالت دامن بزنیم و متأسفانه از کنترل هم خارج بشود. 
ایــن اعتراض های شــبانه روی اقتصاد، بــورس و بانک، 
خصوصا سرمایه گذاری خارجی تاثیرات منفی می گذارد. 
 ما جزیره ثبــات بودیم؛ چرا باید  طی مدت پنج شــش روز، 

مملکت به هم بریزد؟
 اشــاره کردید به اصــل 27 قانون اساســی  و به 
رســمیت شــناختن حــق راهپیمایــی بــرای 
شــهروندان؛ طی ایــن روزها کــه اعتراض های 
مردمــی  در جریــان بــوده ، پلیــس و نیروهــای 
امنیتی برخورد خشــن و کوبنده ای با معترضان 
نداشــته اند؛ به نظر شــما این رفتار تا کجا ادامه 
پیدا خواهد کرد و تا چه زمان تحمل خواهد شد  و 

برخورد دولت را چگونه ارزیابی می کنید؟
   رفتــار پلیس خویشــتندارانه بوده اســت. پلیس 
وظیفه اش همین است. باید  در عین خویشتنداری، اوضاع 
را نیز کنترل  کند. اینها اجنبی نیســتند؛ این نیســت که تا 
چهار تا جوان جمع شــدند،  با خشــونت با آنها رفتار شود. 
به نظرم برخوردهای پلیس با معترضان خوب بوده اســت. 
من معتقدم در برخــورد با مردم خط قرمــز نداریم. ممکن 
است بعضی بخواهند سوءاستفاده کنند  یا ممکن است در 
برخی موارد از خارج از ایران سازماندهی شده باشد که این 
را هم قبول ندارم. من خودم نسل اول انقالب هستم و در 

تظاهرات ضدشاهنشاهی هم حضور داشتم.
و امــا دولت؛ دولــت را طــی ایــن چند مــاه پس از 
انتخابــات، تضعیف کرده انــد. به نطق ها و ســخنرانی ها 
خوب گوش کنید؛ به همین  خاطر اســت که دولت از خود 
ضعف نشــان داده اســت. البته که دولت هم به آن شکل 
که فکر می کنید در خصوص مسائل امنیتی، دارای اختیار 

نیست و تام االختیار نیست.  

سیدمجتبی جالل زاده
هفته گذشته، اعتراض های مردمی  به وضعیت خبرنگار

اقتصادی و معیشتی کشور ادامه داشت که در برخی از 
موارد به اغتشاش نیز  انجامید. عبدالرضا هاشم زایی، 
عضو فراکســیون امید در مجلس شــورای اسامی 
معتقد است: »وقتی جو  سیاسی می شود و مطالبات 
آزادی و برگــزاری اجتماعــات اعتراضــی می شــود؛ 
مطالبات معترضان دیگر در پی دغدغه های اقتصادی 
 نخواهد بود. این مساله حساسی است و نه تنها دولت 
بلکه کل حاکمیت، قوای ســه گانه و نیروهای امنیتی 
باید این حق را برای مردم قائل باشند تا آنها حرف شان 

را بزنند.«

1

عیان شدن بودجه
در آشوب ها تاثیر داشت

گفت وگوی مثلث با عبدالرضا هاشم زایی 
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مسعود پورسیدی
خبرنگار

»حضور پرشور مردم در مقابل دشــمن کمین کرده 
برای بلعیدن ایــران را به حســاب گالیه نداشــتن آنها از 
عملکرد مسئوالن نگذارید چراکه مردم از مسائل مختلف 
ازجمله تبعیــض و کــم کاری و بی اعتنایی به مشــکالت 
گالیه مندند و احساس ناراحتی و رنج می کنند.« رهبرمعظم 
انقالب اســالمی چند روز پــس از حضور گســترده مردم 
در مراســم ملی پیروزی انقالب اســالمی ســال گذشته 
در ســخنان دقیق جامعه شــناختی به »گالیــه« مردم از 
»تبعیض و کم کاری و بی اعتنایی به مشــکالت« در برهه 
زمانی »کمین« دشمن اشاره کردند.  استمرار  بی اعتنایی 
به مشکالت مردم موجب شکل  گیری تجمعات اعتراضی 
پراکنده به خصوص در شــهرهای با نرخ بیکاری باال شــد 
اما اولین اعتــراض جدی بــا مطالبه خواهــی اقتصادی 
با شــعار »مرگ بر گرانی« در مشــهد برگزار شــد. اولین 
اعتراض جدی به وضعیت معیشتی با هدایت گری عناصر 
ضدانقالب همراه شــد و شــعارهای ارتجاعــی حمایتی 
از پهلوی اول بیان شــد و این روند در شــهرهای دیگر با 
شبکه ســازی عناصر ضد انقالب بدل به اقدامات تخریبی 
جدی به اموال عمومی و توهین به ساحت مقدس اماکن 
مذهبی و آتش کشیدن پرچم جمهوری اسالمی ایران شد. 
رخدادهای آشوبگرانه چند روز اخیر در کشور، از چند حیث 

قابل تامل است: 

  ۱. مطالبه عمومی مبارزه با فساد
 در چند ســال اخیر  بی تدبیری مسئوالن نسبت به رفع 
مشکالت معیشتی استمرار یافته است اما ضریب اعتراضی 
به اســتمرار فعالیــت باندهای »قــدرت- ثــروت« در بدنه 
اقتصادی کشور جدی تر از مشــکالت اقتصادی ایرانیان 
است. بارها نیروهای اصیل انقالبی با آدرس دقیق فعالیت 
باندهای قدرت-ثروت مفسد خواهان مبارزه با آنان شدند. 
اعتراض به »ژن های خوب«  ترجمان دیگری از احساس 
 بی عدالت در عرصه عمومی بود. از منظر جامعه شــناختی 
عدم مبــارزه بــا علت العلل مشــکالت به منزلــه پذیرش یا 
همسویی با آن تعبیر شــود و منجر به سلب اعتماد عمومی 
خواهد شد. از سوی دیگر اعالم افزایش قیمت بنزین و قطع 
یارانه بخشی از مردم در بودجه اعالمی  دولت دوازدهم بدون 
درک دقیق از گســل های اجتماعی فعال در جامعه ایرانی 
بود و متاسفانه بدون پیوست رســانه ای در عرصه عمومی 
طرح شــود و مهر تاییدی بر برداشت های عمومی پیشین 
بود. در شرایط فعلی مطالبه همگانی مبارزه با فساد، بهترین 

»فرصت« قوه قضائیه برای ریشه کنی آن است.

  ۲. دستورکار اصالحات؛ جناحی سازی رخدادها
همانند زلزله کرمانشاه »سیاســی کاری« با سخنان 
اســحاق جهانگیــری رخ داد. او عامــل اعتراضــات را 
مخالفان سیاسی دولت دوازدهم دانست و هشدار داد که 
پایان دهنده سیاســت خیابانی، آنان نیستند. معاون اول 
دولت دوازدهم اظهار داشت: »مسائل اقتصادی را بهانه 
کرده اند که به نظر می آید پشت این قضیه مساله دیگری 
باشــد که حتما باید شناسایی شود. کســانی که بانی این 
قضایا در کشور هســتند دود آن به چشم خودشان خواهد 
رفــت؛ آنها فکــر می کنند که بــا این کار به دولت آســیب 
می زنند. وقتــی که جریــان اجتماعی راه افتــاد و حرکت 

سیاسی در خیابان اتفاق افتاد، حتما کسی که آن را شروع 
کرده اند ادامه دهنده و کنترل کننده پایان آن نخواهند بود 
و دیگرانی خواهند بود که بر آن جریان سوار خواهند شد.« 
پس از این ادعا هدایت آشوب از سوی مخالفان سیاسی 
دولت، نوبت به تکرار آن با زوایه دیدهای مختلف از سمت 
کنشگران سیاسی اصالحات رســید. مصطفی معین، از 
اعضای حزب منحله مشارکت، تحریک مخالفان سیاسی 
را عامل آغازگر دانســت و افزود: »تحریــکات مخالفان 
دولت در مشهد که از کنترل آنها خارج شد، جرقه ای برای 
شعله ور شــدن اعتراضات ناشی از خشــم های فروخفته 
مردم و احساس تحقیر جوانان در اثر بیکاری و فقر و فساد 
بــود.« حمیدرضا جالیی پور اعضــای آغازگر اعتراض به 
گرانی را جوانان ســتاد »هوالمطلوب« دانســت و ریشه 
مناقشات اخیر را این گونه  ترسیم کرد: »اعتراضات امروز 
توســط جوانان ســتادهای کاندیداهای شکست خورده 
انتخابات و به اصطالح هوالمطلوبی های حاشــیه مشهد 
علیه گرانی و دولت برنامه ریزی و ســاماندهی شده بود اما 

با پیوســتن مالباختگان شــاندیز و مردم عادی به آن گره 
خوردند و شــعارها به ســمت شــعارهای تند ساختارشکن 
تغییر کردند و از دست سازمان دهندگان دررفت. می توان 
حدس زد به سرعت خودشان بساط پهن کرده را جمع کنند 
چون نتیجه نامطلوب را در بادی امر حس کردند.« عباس 
عبدی با بهره گیری از بستر جغرافیایی خراسان رضوی به 
مثابه خاستگاه اعتراض، مرجع ضمیر آغازگر اعتراضات را 
»ستاد رقیب« دانست و در استمرار خط دهی معاون اول 
دولت نوشــت:  »اگر کسانی بتوانند نســبت به وضع خود 
معترض شوند و آن را علنی اظهار دارند و به صورت جمعی 
گرد هم  آیند و در خیابان شــعار دهند، به طورقطع در دوره 
احمدی نژاد باید بیشــتر و گسترده تر دســت به این اقدام 
می زدند منطقی اســت که بگوییم این تظاهــرات مبتنی 
بر یک واکنش خودانگیخته اجتماعــی و غریزی مردمی  
نیست. حتما پشت ماجرا مسائلی غیر از رفتار خودجوش 
وجود دارد. این اتفاق به احتمال زیاد پشــت پرده سیاسی 
نیز دارد، به ویژه آنکه در شهرهای خراسان رخ  داده است؛ 
جایی که مخالفان دولت ریشه دوانده اند.« فصل مشترک 
گفتارها و نوشتارهای جریان اصالحات نوک پیکان عامل 

انتقام گیری با آشوب
واکاوی ابعاد پروژه بحران آفرینی در کشور

آشوب را به ســمت جریان رقیب دولت نشانه گرفته است 
هرچند این خط مشترک بدون مســتند از سوی نهادهای 
مرجع پیگیری آشوب ها بیان شده و  ترجمان عجوالنه فرار 
به جلوی سیاسی است. از ســوی دیگر »جناحی سازی« 

یک آشوب متناسب با منافع ملی نیست.

   ۳. آشوب؛ محصول مشترک 
پروژه سعودی- اسرائیلی

جمهــوری اســالمی ایــران به عنــوان راس محور 
مقاومت اسالمی در منطقه غرب آســیا، به پیروزی هایی 
جدی در چند ماه اخیر در برابر دشمنان عبری - عربی دست 
یافته است. پیروزی های متوالی جمهوری اسالمی در برابر 
پروژه های مشترک دشمنان منطقه ای و فرامنطقه ای منجر 
به تصمیم کشاندن آشوب به داخل کشورمان – به روایت 
مسئوالن سعودی- شد. پروژه مشترک سعودی- اسرائیلی 
که با کمک آمریکا در کشــور رخ داد؛ تکرار پروژه آشوب 
»سوریه« اســت. آتش کشــیدن نمادهای هویتی ملی، 

توهین و تخریب مقدســات مذهبی و تمرکز آشوب سازی 
دشــمن در مناطقی با گســل های فعــال قومی-مذهبی 
نمایانگر تصمیم ســازی برای تکرار صحنه میدانی سوریه 
اســت. هرچند چنین پروژه ای با وجــود همه تالش های 
نیروهای داخلی وابسته خارجی با سد محکم مردم مواجه 
است. برنامه بعدی دشمن در فاز دوم؛ ایجاد تحریم های 
اقتصادی جدید اســت. آمریکا با بهره گیــری از فتنه ۸۸ 

اولین گام برای تحریم های سنگین را آغاز کرد.
 از سوی دیگر سند امنیت ملی جدید آمریکا، استراتژی 
تحریم فشار اقتصادی هر چه بیشتر به ایران را به بهانه های 
مختلف در دســتورکار قرار داده اســت و همان طور معاون 
مدیریت ارتباطات اســتراتژیک  ترامپ هم راســتا با دولت 
آمریکا تالش می کند از ناآرامی های اخیر برای فشار بر برنامه 
دفاع منطقه ای ایران استفاده کند و همچنین مایک پنس، 
معاون رئیس جمهور آمریکا ضمن حمایت از آشــوب  ها در 
ایران، خواستار مقابله با سپاه پاسداران شد. بنابراین نقشه 
راهبردی اصلی پروژه آشوب در کشــور هدف نهایی ایجاد 
تحریم های اقتصادی شــدیدتر برای محدودسازی قدرت 

منطقه جمهوری اسالمی ایران را دارد.  
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چه میزان نگاه جناحی بــه این اعتراضات را وارد 
می دانیــد و آن را متأثــر از رقابت های سیاســی 

ارزیابی می کنید؟
   اصال جناحی نیســت چون اجتماعی اســت و نه 
سیاســی؛ به این معنا که جامعــه ما بعد از ۸۸ از سیاســی 
خارج شد و تبدیل به اجتماعی شــد. من همان موقع هم 
این مساله را گفتم. ایران از حالت سیاسی خارج شد و بعد 
از این، اعتراضات اجتماعی است. انقالب که شد، دیگر 
نظام سرنگون شد و یک نظام دیگر سر کار آمد. این نظام 
که ســر کار آمد، معلوم اســت محورش سیاسی می شود 
و قدرت بن مایه اصلی آن اســت. در درازمدت که کارش 
را ادامــه می دهد، قدرتــش باالخره کم کم جــا می افتد و 
می شود اقتدار، یعنی مشروعیت پیدا می کند. پس دیگر 
از دایره قدرت دور می شود، چون نظام جمهوری اسالمی 
دیگر تاسیس کرده، جا افتاده و ساختاری شده، آن موقع 
دیگر مطالبات به طرف مســائل اجتماعــی می رود. االن 
اتفاقا چیزی که رخ داده در این قضیه، این اســت که این 
نهضت های پراکنده و کور به اغتشــاش تبدیل می شود، 

چون چارچوب ندارد.
مسائل فکری و اجتماعی ما ضعیف است، به خاطر 
همین هم دارد شــلوغ می شــود. چون لکنت زبان دارد؛ 
یعنی اینکه راه افتاده و شــلوغ شــده، لکنت زبان دارد، به 
همین دلیل پرخاشــگری می کند و مثل بچه ای که لکنت 
زبان دارد و نمی تواند حالت را بیان کند، فحاشی می کند. 
االن هم به نظر من چنین شده و این اعتراضات زبان ندارد 
فعال و نمی داند چه می خواهد. تقصیر هم بر گردن علوم 
اجتماعی اســت چون علوم اجتماعــی را ضعیف کرده اند 
آقایان. با ایــن دید که علوم اجتماعی مثال مارکسیســتی 
اســت یا غربی اســت و درنتیجه کاری که کردند این بود 
که علــوم اجتماعی را ضعیــف کردند. بــه جایش عرفان 
و روانشناســی گذاشــتند. در نتیجه رفت طــرف یک نوع 
بحران؛ یعنــی االن علوم اجتماعی نداشــتیم، مســائل 

اجتماعی داشتیم. ساختار سیاســی جامعه داشت تبدیل 
به جامعه می شــد، ولی متاســفانه علــوم اجتماعی اش را 
نداشــتیم و همین باعث شــده که االن اینها نتوانند حرف 

بزنند، پرخاشگرانه صحبت کنند و خشونت انجام دهند.
نکته بعدی هم این اســت کــه االن هیچ کــدام از 
گروه های سیاســی فعلی، گــروه مرجع برای ایــن وقایع 
نیســتند؛ حاال چه اصولگرا و چــه اصالح طلب. در نتیجه 
االن شاهد یک نوع خشونت هســتیم، این خطرناک هم 
اســت. همه آقایان خودشــان یــک طرف شــده اند. چه 
اصولگرا و چه اصالح طلب قبال یک شعارهایی می دادند 
کــه آزادی بیشــتر می خواهیم، ولــی عمــال االن دیگر 
نمی توانند یک چیزی بگویند که اینها بپذیرند. روی همین 
اساس بحرانی االن به وجود آمده. کشورهایی که پیشرفته 
هســتند، دیگر مســائل سیاسی شــان را تبدیل به مسائل 
اجتماعی می کنند و در ســطح اجتماعی حل می کنند. اما 
کشورهای در حال توسعه، مســائل اجتماعی شان را وارد 

مسائل سیاسی می کنند و با مسائل قدرت حلش می کنند. 
مثل کودتای نظامی و... پس ما باید مسائل اجتماعی را در 
سطح مسائل اجتماعی حل کنیم، با یک نوع عقالنیت و با 
یک نوع اصالحات اجتماعی که االن به شدت مهم است 

که باید بنشینیم و روی آن بحث کنیم.
شــما گفتید اعتراضات از حالت سیاسی خارج 
شــده و به حالت اجتماعی رســیده؛ به نظر شما 
اینکه االن مــردم اعتراض کردن را بلد نیســتند 
و به خشــونت و اغتشــاش منجر می شــود، آیا 
دارد مثل همان ســیر سیاســی که از انقاب به 
اقتدار رسیده، این پروسه اعتراضات اجتماعی 
هم در حــال تکمیــل و کامل شــدن اســت؟ در 
آینده رفته رفته از اغتشــاش ها کم می شود و به 

اعتراض ها افزوده می شود؟
   بله. دیدیم که جامعه اعتراض شدید دارد. االن 
یک نکته بسیار مهم است؛ یا آینده را ما شکل می دهیم، 
 یا آینــده ما را شــکل می دهد. ایــن جمله ای اســت که 
بسیار مهم اســت. مســاله ای که ما داریم این است که 
متاســفانه چون دانش نداریم، دانش هــای محض هم 
علوم انســانی اســت؛ نکته ای که وجود دارد، این است 
که گفتند علوم انسانی اسالمی، هیچ کار نکردند و علوم 
انســانی را ضعیف کردند و االن متاســفانه پول هایی که 
برای علوم انســانی اسالمی خرج شــد، در علوم انسانی 
نیامــد؛ در نتیجه االن قــدرت پیش بینــی نداریم. االن 
قدرت پیش بینی مهمترین کار را انجــام می دهد و االن 
مهمترین مشــکلی که داریم، این است که علوم انسانی 
سر جایش نیست. البته باید آینده نگری کنیم. من به شما 
عرض می کنم که آینده دارد ما را شکل می دهد. یعنی با 
آدم هایی کــه االن دارند فدا می شــوند. من نمی خواهم 
بگویم دشــمن نیســت؛ االن تمام منطقــه خاورمیانه را 
آمریــکا و CIA دارد شــکل می دهد، نه پنتاگــون. یعنی 
داعش یک امر CIA اســت؛ االن افغانســتان، عراق و 

هیچ گروه سیاسی مرجع اتفاق های اخیر نشد

گفت وگو با ابراهیم فیاض

ابراهیــم فیاض می گویــد: »دیدیم کــه جامعه 
اعتــراض شــدید دارد. االن یــک نکته بســیار مهم 
است؛ یا آینده را ما شکل می دهیم،  یا آینده ما را شکل 
می دهد. این جمله ای اســت که بســیار مهم است. 
مســاله ای که ما داریم این اســت که متاسفانه چون 
دانش نداریم، دانش های محض هم علوم انســانی 
اســت؛ نکته ای که وجود دارد، این اســت که گفتند 
علوم انسانی اسامی، هیچ کار نکردند و علوم انسانی 
را ضعیف کردنــد و االن متاســفانه پول هایی که برای 
علوم انســانی اســامی خرج شــد، در علوم انسانی 
نیامد؛ در نتیجه االن قــدرت پیش بینی نداریم. االن 
قدرت پیش بینی مهمتریــن کار را انجــام می دهد و 
االن مهمترین مشکلی که داریم، این است که علوم 

انسانی سر جایش نیست.«
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 CIA اســت و همه می دانند که تشــکیالت CIA همه جا
به شدت مستقل از پنتاگون و حتی نیروهای نظامی است 
و این ها به شــدت دارند اغتشــاش می کننــد. این معلوم 
اســت که بی ارتباط با آمدن آمریکا در افغانستان نیست. 
االن همه شــان آمده اند و دارند نیرو افزایش می دهند در 
افغانســتان. روس ها هم اعالم کردند ۱۰ هزار داعشی 
مســلح را وارد افغانســتان کردند و االن کشــت و کشتار 

افغانستان را شروع کنند.
اما در ُبعــد داخلــی؛ االن درباره مســائل اجتماعی 
نمی دانم چه خبر اســت. یک معضلی که االن ما داریم، 
این رهاشدگی رسانه در ایران است. یعنی االن رسانه یک 

واقعیت اجتماعی است، ولی هرگز تئوریزه نمی شود.
شما گفتید آینده دارد ما را شکل می دهد. در این 
آینده ای که دارد ما را شکل می دهد، شبکه های 

اجتماعی چقدر نقش دارند؟
   گروه هــای اجتماعــی ای کــه قبال ما داشــتیم 
جامعه ما را شکل می دادند و آن گروه هایی که بودند مثل 
گروه های مرجع، گروه های هم سن و ساالن. ولی از دهه 
9۰ میالدی ما وارد فازی شــدیم که مســائل فرهنگی از 
گروه ها خارج شد، یعنی وارد تئوری های فضایی شدیم و 
شکل گرفتن فضاهای معنایی. این رسانه ها معلق بودند 
و خیلی متمرکــز نبودند، نظام معنایی کم کم داشــت وارد 
فضاهایی مثل ماهــواره، رادیوهای جهانــی و تلویزیون 
جهانی می شد تا اینکه موبایل آمد. موبایل که آمد در ایران، 
ارتباطات در خیابان هم برگزار می شــد، یعنی خود به خود 
ارتباطات در خیابان هم برگزار می شــد. یعنی می خواهم 
بگویم وارد فاز اینجوری شدیم. وارد قرن بیستم که شدیم، 
ارتباطــات اوج گرفــت. ارتباطات کــه اوج گرفت، هنوز 
خیلی شخصی نشــده بود، یعنی ارتباطات مثال ارتباطات 
با رســانه های خارجی مثل ماهواره و ایــن چیزها بود. بعد 
این ارتباطات در واقع اجتماع را شکل می داد،می گفتیم 
ارتباطات می آید و شروع می کند واقعیت را شکل می دهد، 
ولی وقتی پیشرفته شــد و شــد یک چیزی مثل موبایل و 
کامپیوتر، شــد یک موبایل و همه چیز شــد یک موبایل، 
رسانه ها هم سختگیر شدند. االن رسانه ها دارند واقعیت 
را شــکل می دهند. در عرض این ۴۰-۳۰ ســال گذشــته 
سه تا انقالب اجتماعی داشتیم. اولی اش جامعه شناسی 
را بررســی می کــرد، دومی اش مردم شناســی را بررســی 
می کرد، سومی اش ارتباطات را، االن هم چهارمی اش که 
رسانه شناسی را بررسی می کند که البته باید این کار را انجام 
دهیم که متاسفانه در ســه ُبعد تا امروز ما ضعیف هستیم. 
یعنی در علوم اجتماعی، مردم  شناســی، جامعه شناســی، 
ارتباطات و رسانه شناسی صفر هستیم تقریبا و نمی دانیم 

چه چیزی دارد رخ می دهد.
کارهایی که من انجام دادم برای شــورای فرهنگ 
عمومی کشــور، از 65۰ رهیافت از فرهنــگ و ارتباطات 
شروع کردم تا رســانه های مجازی و به منطق اجتماعی - 
فرهنگی دیجیتال رسیدم. یعنی می خواهم بگویم مشکلی 
که در کف جامعه اســت، به خاطر شــورای مجازی بوده 
است. دفتر ریاست جمهوری حاضر نشد آن را انجام دهد و 

االن هم به شدت در آن جدل است.
نقش صدا و سیما را در این اتفاقات اخیر چگونه 
دیدید؟ االن که مخصوصا رسانه های شبکه های 
اجتماعی هم مسدود شده، صدا و سیما توانسته 

رسالت خودش را به خوبی انجام دهد؟
   از نظر ســاختاری االن رســانه صدا و سیما دیگر 
رســانه آخری اســت،  اولــی نیســت. یعنی االن رســانه 
صدا و سیما خودش را باید بر اساس شبکه های اجتماعی 

بنا کند.
یعنی باید چه کار کند؟

   باید صدا و سیما بیاید از خودش شروع کند و بگوید 

تشکل اجتماعی چیست، بعد بر اساس آن بحث کند. مثال 
می زنم؛ االن بر اساس شــبکه های اجتماعی باید آنالین 
بتواند نســبت به برنامه هایی که پخش می کند نظرسنجی 
کند. مثال سریال دارد پخش می شود، آنالین مردم بتوانند 
با آن حــرف بزنند. قضیــه خودش نیســت، خودش فقط 
پخش می کند. آخری اش اســت، اولی اش مردم هستند 
و رســانه های اجتماعی. مشکل این اســت که آن کسی 
که باید هماهنگ کننده این موضوع باشــد، یعنی شورای 
فرهنگی، از لحاظ فکری تعطیل اســت. االن به شــدت 
شورای انقالب فرهنگی را رئیس جمهور تشکیل نمی دهد. 
برای اینکه به بن بست رسیده  اند، همین قضیه در شورای 
فضای مجازی هم هســت. یعنی رئیس جمهور تشــکیل 
نمی دهــد، بــرای اینکــه نمی خواهد. چون به بن بســت 
رســیده اند، یعنی از لحاظ تئوریک به بن بست رسیده اند. 
پس در نتیجه در ایران دچار بن بســت رســانه ای شدیم. 
یعنی االن بزرگ ترین مشــکلی که به کف خیابان کشیده 
 شده، این است که ما نتوانستیم در موضوع تفکری و ذهنی

 بحث کنیم.
من دیشــب ســاعت ۱۲ وارد داروخانه شــبانه روزی 
شــدم. دکتری که آنجــا بود مــن را تا دید، گفت دیشــب 
چه بحــث مهمی کردید، خیلــی عالی بــود، حرف هایت 
تمام درســت بود. نگاه می کردم به مــردم که می گویند ما 
کشورمان را دوست داریم،  با این نظام هم مشکل نداریم، 
بحث ما مشــکل معیشــتی و اقتصادی است. خب جالب 
بود برای من که در داروخانه یک میدان درست شد. یعنی 
این چیزی که هســت، نشــان بحران بلوغ اســت. یعنی 
مثل بچه هایی که دچار بحران بلوغ می شــوند، جامعه ما 
هم دچار بحران بلوغ شده اســت. از آن سوءاستفاده هم 
می خواهند بکنند، البته ما نباید کاله ســرمان برود. یعنی 

االن مشکل، آقایان سیاست هستند.
راهکار شــما بــرای مدیریت این بحــران بلوغ، 

چیست؟
   اولین چیزی که باید در ایران رخ دهد که گرفتاری 
بزرگ ما اســت، چرخش نخبگان اســت، یعنی االن این 
آقایان خیلی پیر هســتند، ایــن آقایان خیلی خســته اند. 
سال های سال از این پست به پســت دیگر بوده اند. شما 
نگاه کنید که این وزیر دولت، در چند وزارتخانه بوده است؛ 
دیگر اینها خسته اند. بعد هم سوادشان به شدت نسبت به 
سواد عمومی جامعه پایین اســت. یعنی آقایانی که االن 
سر کار هستند، سوادشان نســبت به سواد عمومی جامعه 
پاییــن اســت. االن جامعه پر شــده از متخصــص، پر از 
ایده است. ولی متاســفانه اقتصاد و قدرت دست کسانی 
 اســت که این درک را ندارند. حــاال از رئیس جمهور بگیر 

و بیا پایین.
خود رئیس جمهور االن خســته خســته اســت. من 
چندین بار در سخنرانی دانشگاه تهران که تخصصی هم 
بود، گفتم رئیس جمهور خسته و ناامید است، برای همین 
داِد امید می کشد. به شدت بی تدبیر شده، به همین علت 
به شدت دارد داد تدبیر می کشد. خســته شده است، من 
هم باشم، خسته می شوم در این سن و سال. فشار سنگین 
است، جامعه به شدت دارد می رود جلو، چرخ های جامعه 

دارد به شــدت می چرخد برای به جلورفتــن، مطالبه زیاد 
اســت، مردم دنیادیده اند، ببینید ایــن آقایانی که االن در 
ایران هستند، این جوان های تحصیلکرده که در دانشگاه 
صنعتی شریف، دانشــگاه تهران و... هســتند، به شدت 
این دانشجوها دنیا را می شناسند، بیشتر از رئیس جمهور، 
دنیا را می شناســند. کف زمین جهان را می شناسند، یعنی 
کامال دنیا را با کفش می شناسند، نه مثل رئیس جمهور که 
هواپیما سوار می شــود، بعد هم در فاز امنیتی نشستند در 
روسیه. نه، این دانشجویان دارند تحرک می کنند، می روند 
و می آیند، دوستانشــان آنجا هســتند و همه با هم ارتباط 
دارند. آن سیاستمداری که باید کنش سیاسی معطوف به 
قدرت داشته باشد، دیگر ندارد. یعنی اقتدارش را از دست 
داده است. برای همین کسانی که در این بحران ها دارند 
شلوغ می کنند، خود این آقایان هستند. یعنی جهالت دارند 
و نمی توانــد عقل شــان کار کند، وهم شــان کار می کند، 
وهم شــان که کار می کند،  تــرس می گیردشــان،  ترس 
که می گیرد، جیغ و داد می کنند و پــروژه عجیب و غریبی 
تشــکیل می دهند. االن نظام اجرایی کشور دچار مشکل 
است، یعنی شناخت واقعیت ندارد و این االن مشکل است. 
االن نهادی که می تواند نقش داشته باشد که من نمی دانم 
چقدر می تواند، مجلس است. به شکلی دیگر باید به کمک 
دولت بیایند. اصوال جامعه و کف جامعه ر ا ترسیم کنند، بعد 
از اینکه با گروه های محلی چگونه صحبت کنند و در نهایت 
علــوم اجتماعی ها باید بیاورند وســط. باالخــره این همه 
سال با روانشناسی و عرفان جامعه را عقب بردیم. اصال ما 
هیچ اندیشه عقالنی و تفکر عقالیی نداشتیم. هیچ چیز. 
االن به شدت روحانیت ناراحت است و یک قشر عظیم از 
طلبه ها در قم، حوزه های علمیه، مشهد، اینکه االن چند 
تا روحانی بیشتر در تلویزیون نیستند. دقت نکردید؟ اصال 
این همه جریان در دانشگاه های کشور داریم. یعنی االن 
روحانیون باسواد داریم، آیت الله و تحصیلکرده. گروهی 
اجتماعی می شناسم که اگر این ها را کم کم در صدا و سیما 

می آوردند، اصال این ها هیچ هستند در مقابل شان.
چرخش نخبگان فقط در بحث دانشــگاه و حکومت 
نیست، در بحث روحانیت هم هســت. یعنی االن جریان 
روحانی در صدر حکومت در ُبعد فرهنگی، اقلیت هستند. 
بنابراین اقلیت روحانیون هســتند، نه از کسانی که درس 
خوانده اند و دکترا دارند. در چند سال پیش اگر در قم نگاه 
می کردید، مدام این نخبگان داشتند اعتراض می کردند 
به صورت متفاوت. اقبالی که در قم شد نسبت به روحانی یا 
هاشمی رفسنجانی در دوره اخیر، همین بود. احمدی نژاد 
که به ســر کار آمد، به شــدت به حوزه حمله کرد. موقعی 
که به آنها حملــه کرد، رفت به طرف هاشمی رفســنجانی 
و روحانی. خود روحانیت شــاید ســکوت کند با مســائل 
اجتماعــی یا حتــی همراهی کند بــا مســائل اجتماعی؛ 
احتمالش خیلی باالســت. باالخره رباخــواری بانکی که 
سود ۳۰ درصد دارد، قصه اش چیســت؟ یکی از مسائلی 
که االن ما داریم، همین است. بحث عدالت و ظلم است. 
 تمام ســاختار اجتماع اندیشــگی ما در همه این ها، قصه

 ظلم و عدالت است. 
جالب است که در اسالم و تشیع این عدالت و ظلم را 
معطوف به مردم کرده اند. یعنی باید مردم بگویند چه ظلم 
است، چه عدل اســت. این ها را حتی علما نباید بگویند،  
عرفی عرفی اســت. معنای این قصه چیســت؟ فطرت. 
یعنی فطرت می آید و می گوید چه ظلم است و چه عدالت 
اســت. یعنی نخبگان تعیین نمی کنند. بعد در دست این 
فطرت است که این عدالت و ظلم را تبیین می کند، حکمت 
اسالمی بیرون می آید؛ نه این حکمت مالصدرایی. اتفاقا 
عرفان به شدت ضد عدالت است. فلسفه مالصدرا به شدت 
ضد عدالت است. فلسفه که اصال نیست، مالصدرا عرفان 

استداللی شده است.  

خود رئیس جمهور االن خسته خسته 
اســت. من چندین بار در ســخنرانی 
دانشگاه تهران که تخصصی هم بود، 
گفتم رئیس جمهور خســته و ناامید 
است، برای همین داِد امید می کشد. 
به شــدت بی تدبیر شــده، به همین 
علت به شدت دارد داد تدبیر می کشد.
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برخی از اصاح طلبان معتقدند ماجرای مشــهد 
و اعتراضات مــردم، تحت تاثیــر صحبت های 
آیت الله علم  الهدی شــروع شده است. نظرتان 

در این خصوص چیست؟
   من کلیــت تحلیــل را رد می کنــم، یعنی مطلب 
فی الواقع درست نیست. دو نکته در موردش وجود دارد که 
بسیار مهم است. اوال که صحبت ها و فرمایشات آیت الله 
علم الهدی بر پایه یک اصل مهم یا به عبارت بهتر بگوییم 
بنیادین اســتوار اســت و آن اینکه اساســا خطیب جمعه 
چه مســئولیتی در ابالغ خطبه ها یا بیــان خطبه ها دارد. 
به خصوص در خطبه دوم که می شود گفت خطبه سیاسی 
است، ارائه راهکار، ارائه تحلیل، ارائه بیان دغدغه مردم 
و بیان مشــکالت مردم و مطالبه کردن از مسئوالن برای 
دغدغه ها و مطالبات حقیقی مردم اســت. ضمن اینکه از 
یک طرف بــه نمایندگی از حاکمیــت و حکومت، خطاب 
به مردم تدوین، تحلیل، راهکار، راهبــرد و مطالبه اتفاق 
می افتد که مردم، مثال شــما در راستای اقتصاد مقاومتی 
این کارها را بکنید؛ مردم، شــما در راســتای مولفه هایی 
مثل مواضــع اجتماعی اینگونــه رقم بزنید کارتــان را، در 
صحنه باشید تا دشمنان و اســتکبار زمین بخورند. یا مثال 
مشارکت شما در عرصه اجتماعی ازجمله انتخابات باعث 
ایجاد حماسه می شــود. از آن طرف عکس این موضوع 
هم هســت که خطیب نماز جمعه باید بتواند مطالبه مردم 
را هم به گوش مســئوالن برســاند، یا به عبــارت دقیق تر 
حقیقت امر به معروف و نهی از منکر را رقم بزنید که وقتی 
به حقیقت امر به معروف و نهی از منکر بخواهیم بپردازیم، 
مالحظه می کنیم و می بینیــم که حضرات معصومین)ع( 
است که وقتی امر به معروف و نهی از منکر اصلش مطرح 

می شود، باید مسئوالن چهار ستون بدنشان بلرزد، به این 
حد که ببیننــد علم امر به معروف مطرح می شــود، خدای 
ناکرده خودشان با اشــکاالت جدی ای مواجه نباشند که 
این امر به معروف مصداقش آنها نباشــند. بنابراین کاری 
که در خطبه نماز جمعه توســط ایشان انجام شد، یک کار 
بنیادین، اساسی و درست بوده اســت. اما از آن طرف در 
بستر اساسی اش شاید بشود گفت مطالبات حقیقی مردم 

در راستای مباحث اقتصادی مطرح شد.
پرســش اینجاســت که مشــهد چرا این اتفاق 
برایش افتاد؛ یعنی اگر فرض را بر این بگذاریم 
که فرمایشات ایشــان ایجاد این مساله نکرده، 

پس چرا مشهد این اتفاق برایش افتاده؟
   مشهد چرا این اتفاق برایش افتاد؟ شاید جلوتر از 
همه کشور، یکی از پارامترهای نقض مدیریت در رویکرد 
ایجــاد فرآیندهــای اجتماعــی در حوزه اقتصاد، مشــهد 
بود. مشــهد گامی در حــوزه مباحث اقتصــاد و به عبارتی 
مشارکت مردم در عرصه اقتصاد برداشته بود؛ بحثی به نام 
»پدیده«. همچنین در موضوعاتی کــه از جنس خاصی 
هستند، از جنس موسسات مالی و اعتباری، مثل میزان، 
مثل امثــال اینها یا ثامن الحجج خود مشــهد مبتالبه این 
قصه بود و این مطالبات و اینطور موارد از خیلی وقت پیش 
مطرح می شــد. بعد تجمعات صنفی و اقتصادی که مردم 
در برابر اســتانداری داشــتند و اینها را مطالبه می کردند و 
فریادشــان را می زدند تا اینکه این مطالبه به نحو دیگری 
در یک مدلی از مدیریت شــهری خودش را بیشــتر نشان 
داد. تصمیمی که وحی منزل نبــود، اما اصرار بر اجرایش 
اتفاق افتاد و آن هم اجرای پروژه بی آرتی در این شهر بود. 
این مســاله که اقتصاد مردم را به شــدت تحت تاثیر قرار 
می داد، یعنی اقتصاد حداقل کسبی را به شدت تحت تاثیر 
قرار می داد و به مدل اجتماعات برای ابراز این نگرانی ها 
و مطالبه ایــن نگرانی ها این را هم اضافــه کرد. جمعی از 

مطالبات متعددی بود که از این طرف خسارت دیده های 
صندوق های مالی - اعتباری، خســارت  دیده های پدیده، 
خســارت دیده های ماجراهــای بی آرتــی کنار هــم قرار 

می گرفتند و یک بستر گسترده را ایجاد می کردند.
فضای دوم این بود که به طور جدی تغییرات بســیار 
گسترده در عرصه اقتصاد، بدون پشتوانه اجرایی، صرفا 
در بیان در این چند وقــت اخیر اتفاق افتــاده بود. بنزین 
۱5۰۰ تومانــی، قطع یارانه هــا و مولفه هــای اینچنینی. 
تمام این ها که در کنار آنها قرار بگیرد، شبکه مستضعفینی 
تشکیل می شود که درد بسیار جدی را از ماجرای اقتصاد و 
بی تدبیری های اقتصادی حس می کنند. وقتی این اتفاق 
کنار هم قرار می گیرد، یک عده ای این وســط احســاس 
می کنند با یک کلمه درســت در عرصــه مطالبه می توانند 
اجتماع ایجاد کنند و بعد می توانند هرطور که دوست دارند 
این را مدیریت کننــد و به هر طرف که عالقمند هســتند، 
بکشانند. اگر شما در مشهد حضور می داشتید، در اجتماع 
پنج شــنبه )۷ دی( دو قشــر نیرو در آن وجود داشت. قشر 
نیرویی که احســاس کرده بود عنوان این مطالبه، مطالبه 
گرانی است، باید برای آن وســط میدان بیاید، و بنابراین 
در این قشــر، مردم عادی و افراد عادی حضور داشتند و 

مطالبه شان را مطرح کردند.
قشر دوم کسانی بودند که عاملین اصلی این برنامه 
بودند و مطالبه شــان چیزی ورای گرانی ها بود و آن ایجاد 
یک اغتشــاش و ایجــاد یک فرآینــد اغتشــاش گونه در 
مشهدالرضایی تعریف می شود که آن مشهدالرضا می شود 
گفت محور اصلی تقریبا همه مباحث انقالبی در چند سال 
اخیر اســت. یعنی مشــهد اقدامات و حرکت هایی انجام 
می داد که این اقدامات و حرکت ها بعدا موج ایجاد می کرد 
در کل کشور؛ ازجمله اجتماع بســیار بزرگی به نام»اجازه 
نمی دهیم« که در میدان شهدا قبل از ماجرای برجام رقم 
خورد و مردم آنجا آمدند، هم ســناریوی نفوذ را تشخیص 
دادند، هم آینده و آن چیزی که ممکن بود برجام در نهایت 
رقم بزند را تشــخیص دادند و فریــادش را مطرح کردند و 
مطالبه کردند و گفتند که اجازه نمی دهیم نفوذ رقم بخورد. 
اجازه نمی دهیم که خســارت محض در مملکت تحمیل 
شود. بنابراین این مشهد، مشهد مهمی است. این مشهد، 
مشهدی اســت که از اینجا می تواند انقالب صادر شود، 
این مشهد می تواند خیلی پارامترهای دیگری را رقم بزند. 
در یک سطوحی مشــهد به جهت اینکه نسبت به گفتمان 
موجود در عرصه اجرایــی، در عرصه انتخابــات کاندیدا 
داشته، آن هم نه یکی دو تا؛ و بعد اینها نسبت به ماجرای 
موجود، نقــد منصفانه و در عیــن حال کارشناســانه اجرا 
کردند، این مشهد باید این چهره اش تغییر کند. بنابراین دو 
تا مساله است. یک؛ مطالباتی که بیان می شود، مطالبات 
میدانی و کف، مطالبات درستی است، اما نکته دوم وجود 
دارد. در این بستر اگر یک نقص به وجود بیاید و یک اتفاق 
به وجود بیاید، ممکن است سایرین علم مطالبه را بگیرند. 
آن هم این است که اگر جریاناتی که دغدغه انقالب دارند، 
دلشان به حال انقالب می سوزد، نیروها و تشکل هایی که 
می دانند بایــد چگونه مطالبات حقیقــی را مطرح کنند، از 
جنس اجتماع اجازه نمی دهیم و امثال آنها عقب نشــینی 
کننــد و این اقــدام و علــم مطالبــه را دستشــان نگیرند. 
یعنی شــما هر جا یک چیز خوبی را برداریــد، نمی توانید 
 انتظار داشته باشــید که آنجا چیز دیگری که قرار بگیرد، 

حتما خوب باشد.
ما وقتی که آمدیم جریانات انقالبی را از بستر مطالبه 
دستشان را کوتاه کردیم، به انواع و اقسام محدود کردیم و 
نگذاشتیم خط مطالبه را درست مطرح کنند و بعد به نحوی 
اینها را دچار سرخوردگی و یأس کردیم، اتفاقی که می افتد 
این اســت که در چنین حوادثی که بســتر عمومی مطالبه 
برحق دارد، ممکن است هدایتش به انحراف کشیده شود 
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مصطفی باقــرزاده معتقد اســت که: »مشــهد 
اقدامات و حرکت هایی انجام می داد که این اقدامات 
و حرکت ها بعــدا موج ایجــاد می کرد در کل کشــور؛ 
ازجمله اجتماع بسیار بزرگی به نام»اجازه نمی دهیم« 
که در میدان شــهدا قبل از ماجــرای برجام رقم خورد 
و مردم آنجا آمدند، هم ســناریوی نفوذ را تشــخیص 
دادند، هم آینده و آن چیزی که ممکــن بود برجام در 
نهایت رقم بزند را تشخیص دادند و فریادش را مطرح 
کردند و مطالبه کردند و گفتند که اجازه نمی دهیم نفوذ 
رقم بخورد.« با او در مورد تحوالت مشــهد گفت وگو 

کرده ایم.

1 و بنابراین این یک مساله که به دلیل پارامترهای متعددی 
که از قبــل وجود داشــت و اینها بی تفاوت نســبت به این 
ماجرا، دستگاه دولتی واکنشی نشان داد و اهتمامی  نکرد و 
خروجی خاصی را ایجاد نکرد، خب طبعا آمادگی باید داشته 
باشــند که ممکن اســت اتفاقاتی از جنــس اجتماع برای 
مطالبه سرحد مطرح شود و بعدش دیگر معلوم نیست چه 
کسی مدیریتش می کند، چون از یک طرف دیگر جریانات 
انقالبی به جهت نکاتی که عرض کردم، ملحوظ دارند آن 
علم مطالبه از آنها گرفته می شود. این اتفاق هم می افتد 
و مساله ســوم این اســت که چرا باید اول مشهد باشد که 
عرض کردم. چون مشهد در چند سال اخیر در پارامترهای 
مختلف ســردمدار و پرچمدار بوده و از طرفــی در همین 
انتخابات اخیر، دو تــا از کاندیداهای ریاســت جمهوری 
در برابر جریان مدیریت اجرایــی و به خصوص اقتصادی 
موجود با انواع و اقســام مصالح و بعدها که بالفاصله این 
می شــود، آن می شــود، ما یارانه را اینگونــه می کنیم، ما 
این مطالــب را اینگونه رقــم می زنیم و وعده های بســیار 
گسترده ای که مطرح کردند، دو نفر از مشهد بوده است. 
این دو نفری که از مشهد بوده، این ذهنیت را ایجاد می کند 
که می تواند مشهد به عنوان یک جریان فعال مطرح باشد 
که ممکن است جریانات اجتماعی رقم بخورد. در صورتی 
که این تحلیل مطلب و اســتراتژی ای که پشتش است، 
دشمن تراشــی ای اســت از جنس مدلی که در انتخابات 
مطرح شــد که گفتند ســایه جنگ از سر کشــور برداشته 
می شود و اگر این ها بیایند، ســایه جنگ برمی گردد. این 
جنس تحلیل مثل آن اســت، در صورتی که اصال در این 
قواره نبوده؛ مطالب، مطالب بحق و کارشناســی ای بوده 
که مطرح شــده، مطالبی که بیان شــده، وعده هایی که 
داده شده را کارشناسی کرده و گفته احتماال در انتظار باشید 
که اینها محقق نشود و خدای ناکرده کار برسد به اینجایی 

که االن هست.
پس مشهد می تواند اینگونه مطرح شــود که کار از 
این جا شروع شــود، چون مثال ظرفیت انتقاد در آن وجود 
دارد. خطیب نماز جمعه اش، خطیبی است که کارشناسانه 
و دقیق مورد را شناســایی می کند و دقیق به هدف می زند 
و هدف نهایی بعضی از اقدامــات را رو می کند. مثال یک 
فقره اش این است که به صراحت بیان می شود که با وعده 
اقتصاد ما رفتیم ســر میز مذاکره برجام نشســتیم و بعد به 
خسارت محض رسیدیم. دوباره نرویم سر میز مذاکره ای 
بنشــینیم که از توی این میز مذاکره بخواهد موشــکی در 
موردش معامله شود، به وعده اینکه ممکن است اقتصاد 
تغییــر کند. حدود چنــد وقت قبــل نقطه زن یا بــه عبارت 
بگوییم اسنایپر مشهدی ما دقیق زد و به موضوع پرداخت. 
سایر مولفه ها هم به همین صورت است؛ دقیق شناسایی 
می کنند و آن را شلیک می کنند، یعنی اصل اتفاق را می زنند 
و صریح می گویند کــه این خط، خط غلطی اســت و خط 
درســت را هم بیان می کنند. خب، عمال این مســاله یک 
طرف است، کاندیداهای این مساله هم یک طرف است، 
بعضی از پارامترهای دیگر هم است که همه اش قابل تامل 
است و یک نکته بسیار مهمی هم که وجود دارد این است؛ 
اساسا وقتی به ساختار مدیریتی دولت به صورت ویژه نگاه 
می کنید، می بینید پارامتر امنیت در شخصیت هایی که در 
دستگاه های مختلف قرار دارند، بســیار باال است. یعنی 
عمال کابینه یــک کابینه امنیتی اســت، نیروها،نیروهای 
امنیتی هستند. مثال استان خراسان رضوی دارند تعریف 
می شــوند، اینها نیروهای امنیتی هســتند. قابلیت اینکه 
بعضی از اتفاقات ممکن است اتفاقاتی را رقم بزند که عدم 
توجه به آن ممکن اســت یک چنین حادثه ای رقم بزند و 
به یک چنین حادثه ای بکشــد هم کامال متصور اســت. 
بنابراین مدیریت کردن این قضیه اصال کاری ندارد و جالب 
این است که در تذکرات توسط امام جمعه داده شده، بارها 

و بارها گفته شده که مدیریت کنید، آقا بیایید کمک کنید، 
آقا بیایید درست کنید.

آن چیزی که اتفاق افتاده ، بی تدبیری های متعددی 
اســت یا به عبارت دیگر احیانا خدای ناکرده غیرســهوی 
برخوردکردن با بعضی از ماجراهاســت که در نهایت منجر 
می شود به اینکه مشهد برایش پنج شــنبه این اتفاق بیفتد 
و بعد کســی هم انعکاس نمی دهد. حماســه بزرگ ۱۲۰ 
هزار نفره راهپیمایی 9 دی مشهد از میدان شهدا به سمت 
حرم که با فراخــوان همین امام جمعه اتفــاق می افتد، با 
حضور همین امام جمعه در میدان شــهدا اتفاق می افتد. 
آن چیزی که خط حضرت آیت الله علم الهدی است برای 
موضوعات، آن راهپیمایی شنبه 9 دی است، نه پنج شنبه ۷ 
دی. این دو با هم متفاوت است. آن چیزی که ایشان تایید 
می کند، راهپیمایی شنبه 9 دی است که جنس این مطلب 
و مدل بیانش را هم در جمعه همان ۸ دی بیان می کند که 

به چه صورت باید به موضوع پرداخت.
پــس با آنچــه کــه بیــان کردیــد، وقایــع اخیر 
مشــهد را در نتیجه حق خواهی مردم می دانید 
و نــه تحلیل هایــی کــه می گوینــد تحــت تاثیر 
صحبت های آیت الله علم الهدی، شروع شده و 

ایشان نقشی در تحریک مردم داشته اند؟
   من کلیت تحلیل را قبول نــدارم و به نظر می آید 
که اگر موضوع از این زاویه دیده شود، شاید به بحث های 
دیگری رسید که آن موقع عمال مشخصا معلوم می شود که 
چقدر حضرت آیت الله علم الهدی و چقدر مشــهد و چقدر 
نیروهای انقالبی مشهد دقیق تشخیص داده بودند و چقدر 
درست فکر کرده و آینده را تبیین کرده بودند و می دانستند 
که اگر خدای ناکرده بعضی از اتفاقات درست پاسخ داده 

نشود، ممکن است بعضی از حوادث رخ دهد.
در شــرایط پیش آمده فعلی راهکار شــما، یعنی 
راهکار پیشــنهادی شــما برای خروج از بحران 

چیست؟
   اوال از ایــن ماجرا دو تا مســاله را بایــد تفکیک 
کرد. یــک؛ جریانی کــه می خواســتند از مطالبات بحق 
مردم اســتفاده کنند، باید دقیق شناسایی شوند. من یادم 
هست که رهبری در قبل از انتخابات ریاست جمهوری یک 
سخنرانی داشــتند که عین جمالت آقا را نمی گویم، بلکه 
کلیت و مضمون را عــرض می کنم. ایشــان فرمودند که 
مردم باید بتوانند، یک عده ای امکان دارد که بخواهند کار 
را به ناآرامی های اجتماعی بکشانند. آقا آنجا فرمودند که 
حساب اینها را از آنهایی که مطالبه حقیقی دارند، جدا کنند 
تا با آن عده کوچک که باقی می مانند و هدف دارند از این 
حرکت، نظام تو دهن آنها بزند. این کد را قبل از انتخابات 
دادند و بعضــی از تحلیل ها این بود که قبــل از انتخابات 
ممکن اســت حوادثی رخ دهد، اما اصل ماجــرا این بود 
که بعد از انتخابات ممکن است حوادثی رخ دهد. به نظر 
بنده اولین مســاله ای که اینجا وجود دارد، این اســت که 
پشت این ماجرا قطعا ترفند دشمن است. باید ترفند جدید 

دشمن کامال شناســایی شــود. این نیازمند این است که 
نیروهای خواص در مشهد، در کل کشور، باتوجه به نقش 
عمارگونه ای کــه دارند، باید تبیین مســاله را به طور کامل 
انجام دهند و بگویند این ترفند جدید دشمن از کجا نشات 
گرفته اســت. به عبارتی غالب و رویکرد مطالبه اقتصادی 
قرار است به کجا ضربه بزند؟ این نکته اول است که ترفند 
جدید دشمن باید دقیق شناسایی شود تا اینکه ابتکار عمل، 
هوشــمندی و طراحی برای مقابله با ترفند جدید دشــمن 
بر آن تمرکز شود و برایش فکر شــود که نمونه این مساله 
این است که اگر جریان های مهم انقالبی که بارها و بارها 
رهبری نسبت به آنها تذکر دادند که اینها اگر جایی اتفاقی 
هم بیفتد و این ها سینه شان سپر شود، به اینها به طور جدی 
بها داده شــود. اگر اینها نقدی کنند، نقــد اینها را به جان 
بپذیرند. چرا؟ چون جنسشــان جنس انقالب است. اینها 
هم از آن طــرف بدانند اصلی ترین حرکتــی که باید انجام 
دهند و تا االن همیشه سر همین خط هم بودند، حمایت و 
پشتیبانی محکم از جریان گفتمان انقالب است. گفتمان 
انقالب این اســت که شــما در کنار اینکه تبییــن رویکرد 
دشمن، ترفند دشــمن و این طور موارد را انجام می دهید 
و مردم را بصیرت دهی می کنید، برای اینکه مقابله کنند با 
 ترفندهای دشمن، از آن طرف دردهای مردم، مشکالت 
مردم و دغدغه های مردم را هم درســت انجــام دهید و به 
جای آنها بتوانید مطالبه گری کنید. یعنی عمال تشکل های 
مردمی و مومن انقالبی، اینها باید علم مطالبه گری را هیچ 
وقت زمین نگذارند و به بهترین شکل ممکن که همان کار 
فرهنگی و سیاسی اســت، این را بیان کنند تا مردم بدانند 

پیگیر مطالبات اینها، عده ای هستند.
اگر این اتفاق هم بیفتد، این می شود ابتکار عمل و 
دشمنی در برابر  ترفند جدید دشمن و عمال طراحی میدانی 
و نتیجه گرفتن از این موضوعات. و ســومین مساله یک 
اقدام به موقع و به هنگام است. اگر اقدام به موقع و بهنگام 
اتفاق بیفتد؛ چه از طریق دستگاه های دولتی، چه از طریق 
تشکیالت های مختلف در سطوح دولتی که این دغدغه ها 
را زمانی که مطرح می شــود، دقیق تشــخیص دهند و به 
نحوی رفع و رجوع کنند، تشکل های مومن انقالبی بتوانند 
اقدام به موقع و درست انجام دهند، مثل حماسه ای که 9 
دی و در آن اجتماع بزرگ انجام دادند. یا جنس اتفاقاتی 
که در شهرها که عده ای عالقه مند بودند که اغتشاشات را 
به نحو دیگری مدیریت کنند و فرآیندهای مردمی  خودشان 
وســط میدان آمدند و ماجرا را مدیریت کردنــد، این طور 

اتفاقات، اقدام به موقع است.
این سه وجه دارد. یک؛ اقدام به موقع و هماهنگ و 
بهنگام تشکیالت های دولتی. افرادی که می توانند مانع 
از این شــوند که خدای ناکرده عده ای سوءاستفاده کنند، 
مطالبات را بشــنوند، مطالبات را پاسخ دهند، چون مردم، 
مردمی  هســتند که بســیار به نظام اعتقاد دارند وحاضرند  
برای نظام هزینه بدهند و تــا االن هم داده اند، اما گله مند 
هســتند. این گله مندی مردم را باید بشــوند و به آن پاسخ 
دهند. از آن طرف تشکل ها هم باید اقدام به موقع و بهنگام 
نســبت به پارامترهایی که درک می کنند، داشــته باشند و 
مساله سوم هم که بسیار مهم اســت، اقدام به موقع و به 
هنگام مردم است که انصافا این همیشه دقیق بوده است. 
جمع امور مــردم یا بــه عبارتی جماعت مــردم اقداماتش 
همیشــه به موقع و هماهنگ بوده است. یعنی االن سریع 
در همان روز پنج شــنبه وقتی شــعارهای هنجارشکنانه از 
طرف تعدادی مطرح می شــود، آن تعــدادی از مردم که 
مطالبه ایرانی دارند، سریع دست خودشان را از تولید جدا 
می کنند و کنار می کشــند و می گذارند اینهــا تنها بمانند. 
این یعنی همان تذکری که رهبری قبل از انتخابات دادند 
 که شما بتوانید ســریع تفکیک کنید. وقتی تفکیک شد،

 آن عده کم شناسایی می شوند.  
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سرنوشت محمود
احمدی نژاد طی چند ماه اخیر با اظهارات تند و تیز و  بی پایه و اساسش 
در مورد برخی مسئوالن زمینه های برخی شکاف های اجتماعی را پدید آورده 
بود. از نشانه های پدید آمده در حوادث اخیر به نظر می رسد که خط نفاق به 
روشنی از جریان انقابی جدا شده اســت. اکنون سوال مهم این است که 

سرنوشت محمود احمدی نژاد از این پس چگونه خواهد بود؟ سیاست

ساختارشکنی
احمدی نژاد به واسطه اغتشاش های اخیر مورد 

انتقاد  جناح های سیاسی قرار گرفته است
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فرمانده ســپاه پاسداران انقالب اســالمی در پاسخ 
به ادعای برخی مسئوالن استان خراسان رضوی مبنی بر 
دخالت جریان منســوب به یکی از مسئوالن سابق در آغاز 
این تجمع و اعتراض در مشهد و برخی مناطق دیگر که در 
ادامه ازدست رها شد و به اغتشــاش و فتنه رسید، گفت: 
»این موضــوع با فراخــوان یکی از ســایت هایی صورت 
گرفت که وابسته به شخصی اســت که این روزها زبان به 
مخالفت  خوانی نسبت به اصل و ارزش های نظام گشوده 
است.« سرلشــکر جعفری تاکید کرد: »نیروهای امنیتی 
درحال بررســی این مســاله هســتند و اگر به دخالت این 
مسئول سابق برسند، قطعا متناسب با وضعیت و درخواست 
ناجا با او برخورد خواهند کرد.« این صریح ترین واکنشی 
بود که از سوی یکی از مسئوالن ارشد در مورد نقش محمود 

احمدی نژاد در اغتشاشات اخیر مطرح شد. 
این اظهارات پس از آن بیان شــد کــه احمدی نژاد 
طی چند ماه اخیر با اظهارات تند و تیز و  بی پایه و اساسش 
در مورد برخی مســئوالن زمینه های برخی شــکاف های 

اجتماعی را پدید آورده بود. 
از نشــانه های پدید آمــده در حوادث اخیــر به نظر 
می رسد که خط نفاق به روشنی از جریان انقالبی جدا شده 
است. اکنون ســوال مهم این است که سرنوشت محمود 

احمدی نژاد از این پس چگونه خواهد بود؟
امــا در یــک واکنش دیگــر به ایــن ماجــرا معاون 

فرهنگــی ســپاه پاســداران 
انقالب اســالمی هم بــا بیان 
اینکــه فردی که پیــش از این 
در منصب کلیدی کشــور بوده 
امروز مدعی شــده، اما جواب 
نمی دهــد کــه خــودش برای 
مبارزه با فساد چه کرده است، 
گفــت: »مســائل اقتصادی 
کشــور صد در  صــد در اختیار 
دولت است.« نقدی خطاب به 
مسئوالن سابق که امروز مدعی 
شده اند، گفت: »اگر موضوع 
عدالت خواهی است چرا پیش 
از این ساکت بودید و هم اکنون 
که قرار اســت قوه قضاییه به 
تخلفات اطرافیانتان رسیدگی 
کند مدعی شده اید؟ مردم نباید 
این عوام فریبی ها را باور کنند. 
چرا هرگاه مقابله با پرونده های 
بزرگ فســاد اقتصــادی آغاز 
می شــود اغتشــاش هم آغاز 
می شود و رســانه های مدعی 
آزادی بر طبل اشــکاالت قوه 
قضاییــه می کوبند؟ در ســال 
۱۳۷۸ هم وقتی رســیدگی به 
پرونده فســاد شهرداری جدی 

شد شــاهد این گونه آشــوب ها بودیم.« معاون فرهنگی 
سپاه پاســداران انقالب اســالمی با بیان اینکه در مساله 
مقابله با قاچاق کاال همه چیز در اختیار قوه مجریه است، 
گفت: »برخی  در دوران مختلف بندۀ آرا شده اند و به دالیلی 
نظیر ریزش آرا در برخورد با قاچاقچیــان کم کاری کرده و 
می کنند، این نشانه ریاست طلبی است و کسی که این گونه 

عمل کرده نمی تواند مدعی دفاع از حقوق مردم باشد.«
نقدی با بیــان اینکه ماجرای مســئوالنی که پس از 
مسئولیت دچار انحراف می شــوند از همان روز انتخابات 
و زمانی که می گویند »من از همه بهترم« آغاز می شــود، 
گفت: »در مقابل این الگوی نادرست الگو های شایسته ای 
نظیر شهید رجایی و مقام معظم رهبری )مدظله العالی( قرار 

دارند که به رغم میل شــخصی و باآنکه مصرانه می گفتند 
شخص دیگری را برگزینید و از ریاست گریز داشتند، حسب 

تکلیف بزرگان دین مسئولیت را پذیرفتند.«

  تحرکات احمدی نژاد، منشا تجمعات اخیر است
در اظهارنظری دیگر در این مورد محسن غرویان، 
در خصوص علت تجمعات اخیر مردم گفت: »تشخیص 
اینکــه انگیــزه ایــن تجمعــات چیســت، آیا سیاســی، 
اقتصادی یا سازماندهی شــده کمی مشکل است و باید 
چند روز بگذرد. اما آنچه از قرائن مشــاهده می شود اینها 
سیاسی است و همان بحث های جناحی و سیاسی در آن 
مطرح اســت. به هر حال آقای احمدی نژاد در روزهای 
گذشــته حرکاتی انجام داد و صحبت هایــی مطرح کرد 
که منشا این شــد تا یکســری تجمعات این چنینی شکل 
بگیرد. باید زمان بگذرد تا اهداف و ماهیت این تجمعات 
مشــخص شــود و من فکر می کنــم همــان گروه های 
رادیکال پشــت این قضیه هســتند. نمونه این اتفاقات 
نوعی موج سواری است که هر کســی به هر بهانه ای از 
فضا سوءاستفاده می کند و به دولت فشار می آورد، حاال 
این فشــارها تحت عنــوان گرانی و... مطرح می شــود 
وگرنه چنین چیزی عام و گســترده در میان اقشــار دیده 
نمی شود. درست است که برخی از کاالها مقداری گران 
شــده اما از این گرانی ها تا به حال زیاد بــوده و قیمت ها 

باال و پاییــن می شــود.« در اظهارنظــری دیگر صادق 
زیباکالم، تحلیلگر سیاسی اصالح طلب در ارزیابی اش از 
اعتراضات اخیر گفت: »در ابتدا که این تظاهرات به راه 
افتاد جریان های مخالف دولت آقای روحانی یعنی جبهه 
پایداری ها و طرفداران احمدی نــژاد امیدوار بودند که با 
شــعار مرگ بر روحانی این تظاهرات گســترده شود و به 
زعم خودشان حرکتی را علیه دولت روحانی انجام دهند و 
مشکالت، مسائل، ناکامی ها و فشارهایی که روی مردم 
هســت را متوجه دولت آقای روحانی کنند، اما چیزی که 
تندروها تصورش را نمی کردند این بود که به سرعت مردم 
معمولی، عادی و رهگذران هم به این اعتراضات خواهند 
پیوست و آن زمان دیگر شعار علیه روحانی داده نخواهد 

شد یا افزون بر شعار علیه روحانی که توسط تندروها داده 
می شود، شعارهای دیگری هم داده خواهد شد.«

  بررسی نقش احمدی  نژاد در وقوع اعتراضات اخیر
اما این تمام واکنش هــا به این ماجــرا نبود. وزارت 
کشــور هم هفته گذشــته با دعوت از دبیران و مســئوالن 
احزاب عمده کشور ضمن دریافت دیدگاه ها و نظرات آنها 
درباره حوادث اخیر کشــور به تبادل نظر در جهت تقویت 
همبستگی و اتحاد ملی پرداخت.در این نشست همچنین 
توجه ویژه به نقش جریان انحرافــی و لیدر این جریان در 
اعتبار زدایی از دســتگاه های مختلــف حاکمیتی و ترویج 
 بی اعتمادی مردم نسبت به عملکرد نظام که یکی از عوامل 
بروز این حوادث به شمار می رود و واکاوی و دقت در عتاب 
مقام معظم رهبری در روز چهارشــنبه ششم دی ماه در این 

رابطه مورد تاکید قرار گرفت.
در واکنش دیگر به این اتفاقات سایت نامه نیوز هم 
نوشــت: تیم عملیاتی احمدی نژادی ها در ایــن چند ماه 
اخیر اقداماتی را ســامان داده اند که غیــر از مواردی که 
همپوشانی با موارد باال دارد دارای این محور ها هم هست:
۱- غیــر از دولــت و شــخص رئیس جمهــور، علی 
الریجانی به عنوان رئیــس مجلس فردی اســت که آنها 
اتهاماتی را بــه این چهره شــاخص و معتبر نظام نســبت 
می دهند.برخی مسائل شــبهه آفرین را در مورد او با تکرار 
برای افراد جامعه به عنوان یک 

واقعیت جلوه می دهند.
۲- نفــر بعــدی رئیــس 
محترم قوه قضاییه است. آنها 
ایشــان را نیز در چند ماه اخیر 
زیر بــار تهمت های ســنگین 
قرار داده اند تا آنجا که رهبری 
معظم انقــالب تذکر جدی در 

این مورد دادند.
شــکاف های  آنهــا   -۳
درون جامعه را تا سر حد امکان 
عمیق کرده و عنصر  بی عدالتی 
در جامعــه را به عنــوان یــک 
کابوس و امر مطلــق در ذهن 

افراد جامعه تداعی کرده اند.
حــاال باید قطعــات این 
پــازل را کنار هــم قــرار داد. 
بــرای خیلی ها ســوال بود که 
چرا احمدی نژادی ها به یکباره 
نام علی الریجانــی را به میان 
کشــیده اند؟ آنها اگــر رقابتی 
هم داشــتند باید به نقد حسن 
روحانی که دولت مستقر است 
می نشستند نه علی الریجانی.

یــا اساســا این ســوال 
مطرح بود که چرا به یکباره بعد 
از طرح اتهامــات عجیب و غریب و نادرســت علیه رئیس 
قوه قضاییه به یکباره این طیف از خواست مردم ایران برای 

کناره گیری این شخصیت فاضل سخن گفتند؟
واقعیت این اســت کــه احمدی نژادی هــا به خوبی 
می دانند که چد میلیــون پرونده قضایی در کشــور وجود 
دارد. آنها می داننــد که تقریبا اکثــر خانواده ها به نوعی با 
سیستم قضایی مملکت ســر و کار دارند. پس اینجا نقطه 
خوبی برای ایجاد  بی اعتمادی و جدایی از بدنه حاکمیتی 
اســت. آنها می دانند که علی الریجانی یک عنصر بالقوه 
برای انتخابات ۱۴۰۰ است و می تواند فرد مورد توافق دو 
جناح برای تداوم وضعیت موجود باشــد که به تداوم دیده 

نشدن آنها می انجامد.  
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برخی معتقدند که رفتارهــای اخیر دولت مردان 
سابق که مهمترین آن حمله به قوه قضائیه است، 
موجب شده نارضایتی بین مردم نمایان تر شده و 
اجازه اعتراض خیابانی را به خود بدهند. اساسا با 

این دیدگاه چه مقدار موافق هستید؟ 
 بیــن ماجراهــای آقــای احمدی نــژاد در مــورد 
قوه قضائیه و رابطه آن با مسائل اخیر نمی بینم. هر کسی 
می تواند فضا را به صورتی تشریح کند و فرض هایی را مطرح 
نماید؛ اما  این پیش فرض اساسا غلط است که این حرکت 

آقای احمدی نژاد را به این مساله ربط دهیم.
حرکت آقای احمدی نژاد را از دو منظر نگاه می کنیم 
یک منظر »افشــاینده خود« اســت و دوم فــرار به جلو در 
راســتای عدم پاســخ گویی به رفتار مدیریتی هشت سال 
خودش اســت. به هر صورت گالیه مــن از منظر یک فرد 
عامی نه از نظر یک کنشــگر سیاســی که مایل نبود شاهد 
این نوع درگیری هــا و تظاهرات مطالبه گرانه اخیر باشــد، 
این اســت کــه روزگاری که به هــر صورت بهتــر بود خود 
آقای احمدی نژاد کــه در دل دهک های پاییــن جامعه و 
در دل مســتضعفان جامعه طرفدارانی داشــت، عملکرد 
او در ســال ۱۳9۲ کالبدشــکافی شــود و اینکه به نحوی 
جلوی این حرکت را گرفتند خود آقــای احمدی نژاد هم در 
این زمینه مقصــر بود. او  با  ترفندهایی کــه به کار می برد و 
البته آقــای روحانی هم و دولتمردهای آقــای روحانی هم 
کوتاهی کردند از این جهت که واقعیت های هشــت ساله 
را کالبد شکافی نکردند چون بسیاری از مفاسد اقتصادی، 
بسیاری از پرونده هایی که باالخره مردم درگیرش هستند، 
مثل صندوق های اعتباری و مســائل دیگری که می بینید 
به راحتی امروز مردم مدعی بر حق آنها هســتند اینها همه 
یادگاری های دوره آقای احمدی نژاد اســت؛ بنابراین من 
تحلیلم از این قضیه این اســت که حرکت ایشــان حساب 
شــده و برای فرار از پاســخ گویی و انحراف افکار عمومی 
اســت که چیزی گریبانش را نگیرد و اگر واقعیت عملکرد 
او تدبیر می شــد و آن ویرانه ای که دولتمردان بیان کردند 
که بعد از هشــت ســال تحویل دولت بعدی داد این خوب 
تشــریح و تجزیه می شــد شــاید ما امروز بین یک حرکت 
کامال اجتماعی و درون جامعه و نه سازماندهی شده توسط 
خارجی ها -یعنی همین حرکت های اخیر- شاهد یک سری 
حرکت های ساختار شکنانه - که به هر صورت هر دو جریان 
سیاسی فارغ از اینکه حرکت را حق می دانند اما با شعارهای 
ســاختار شــکنانه موافقت ندارند، نبودیم، به عنوان مثال 
بدون تردید بزرگ ترین ساختار مفاسد اقتصادی در دولت 
آقای احمدی نژاد و بیشــترین تعداد پرونده های مفاســد 
اقتصــادی در دوره دولت نهم و دهم شــکل گرفته ولی با 
اینکه بعضی از آنها به دستگیری و رسیدگی منجر شده ولی 
هیچ برخورد قانع کننده ای با این افکار عمومی نشده است.

امروز یکــی از زمینه هایی که به نظــر من این حرکت 
اجتماعی اخیر را شکل داد و معتقد هستم رسانه های خوش 
فکر و منصفی مثل مثلث، الزاما خیلی نام اغتشاش بر آن 
نگذارند چون هر حرکت اجتماعی باالخره وقتی طبیعتا وقتی 
مدیریت ندارد، ســری ندارند، یا برنامه نــدارد خود به خود 
گاهی وقت ها حرکت های ساختار شــکنانه ای از آن منتج 
می شــود ولی این مطالبه گری، به نظر من نباید از کنارش 
ساده گذشت چون ممکن اســت آتش زیر خاکستر بشود. 
این دفعه مردم برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسالمی 
اصال تمام جوانب و ابعاد بودجه ملی کشور را که هر سال با 
کلیاتی از این ها آشنا هستند که حقوق کارمند چقدر افزایش 
پیدا کرده یا مثال پاداش پایان خدمت کارکنان داده شــده 

یا معوقات چه میزان اســت یا نهایتا با کسری بودجه آشنا 
هستند و بیشــتر با فضای بودجه کشور آشــنا نیستند؛ اما 
امســال بودجه آمد در زندگی مردم و مردم قشر فرودست و 
مستضعف جامعه که بخش عمده آنها از مستضعفین بودند 
به هرصورت  نشان داد که در جامعه این همه بیکاری هست 
یا حتی کارکنانش هم که شاغل هستند امروز در دولت، آقای 
روحانی مجبور شده است که بخش اعظمی از حقوق و مزایا 
و اضافه کاریهای شان و مسائل دیگرشان را در واقع کسر 
بکند برای اینکه بتواند حقوق عمومــی دولت را اداره بکند 
یک دفعه مواجه می شــوند با یک رقم های نجومی متعلق 
به نهاد های فرهنگی آموزشی و نهادهای سیاسی-فرهنگی 
غیر ضــروری. حتی ممکن اســت که به مــن بگویید این 
برخورد، برخورد خطی است اما من فارغ از گرایش سیاسی 
حتی بدون اینکه اســم ببرم از آن ها یاد کنــم در حالی که 
ممکن اســت در یکی از این نهادهای غیر ضروری چهره 
اصالح طلب و متعلق به جریان اصالحات بر سرکار باشد. اما 
واقعیت این است که امروز گرسنگی مردم و ضعیف شدن 
سفره مردم همه ابعاد را در بر نمی گیرد فقط معیشت و غذا 
نیست. در این شرایط شاید حساسیت زا باشد وقتی می بینید 
که چه تعداد ســازمان های غیرضروری،  سال ها در دولت 
بودجه می گرفتند و خیلی از اینها در دولت آقای احمدی نژاد 
تأسیس شده و خیلی ها اگر تأسیس آنها به قبل از دوره آقای 
احمدی نژاد بر می گردد ولی در دوره دولت ایشــان بودجه 
آن ها چندین برابر شده نســبت به سایر دستگاه های دیگر 

ضروری برای مردم.
بنابراین امروز واقعا اگر حکومت اراده بکند که بخواهد 
مردم را راضی نگه دارد و از حوادثی که شــاید دوباره  پیش 
آید جلوگیری کند. یکی از ضروری ترین کارهایش این است 
که در بودجه 9۷ یک تصمیمی  برای دستگاه های موازی 
بگیرد.  اکنــون احمدی نژاد به نظــرم در موقعیت خوبی با 
پیش بینی خوبی که داشته توانسته فرار به جلو کرده و حاال 
مســاله اش شــده اخوان الریجانی و خانواده الریجانی و 
اساسا قوه قضاییه. من  تردید ندارم که در قوه مجریه دولت 
آقای احمدی نژاد به مراتب مشــکالت بیشــتر از هر جای 

دیگری است.

آقــای دکتــر! اشــاره بــه ایــن کردید کــه آقای 
احمدی نژاد توانســته بین اقشــار پایین جامعه 
دارای پایگاهی باشد و شما گفتید در اغتشاشات 
اخیر مردم به تضاد طبقاتی و به این پایین آمدن 
سطح اقتصادی شــان اعتراض داشــتند. فکر 
می کنید این قبیل حرکات آنارشیســتی چنانچه 
دولت هــم نتواند پاســخ مثبت و دقیقــی به این 
مطالبات بدهد ممکن اســت موجــب ظهور یک 

فردی مثل احمدی نژاد در آینده بشود ؟
 دو نکتــه را باید از هم جــدا کنیم؛ این مســائل 
و مشــکالتی که جامعه امروز درگیرش شــده و در غالب 
اعتراضــات اجتماعی شــکل می گیرد که بعضــا هم به 
ساختارشــکنی متاســفانه منجر می شــود؛ تنها مقصر یا 
حاللش دولت نیســت این اشــتباهی اســت کــه گاهی 
می کنیم. دســتگاه اجرایی کشــور و قوه مجریه کشــور 
که امروز آقای روحانی آن را اداره می کند وقتی در ســال 
9۲ دولت آن را تحویل گرفتند 5۰ درصد اقتصاد کشــور 
در اختیار دولت بوده در صورتی که ســال ۸۴ وقتی آقای 
احمدی نــژاد دولت را تحویــل گرفته قریــب 9۰ در صد 
اقتصاد ملی کشــور در اختیار دولت بــوده بنابراین امروز 
به نظر من آن مســائل، مســائلی اســت که خیلی جدی 
اســت. وقتی ما بــا بانک های ورشکســته صندوق های 
بازنشستگی ورشکسته و کسری بودجه سرسام آورروبه رو 
هســتیم و بودجــه 9۷ را هم که نــگاه می کنیــم متوجه 
می شــویم آینده کشــور هم از لحــاظ اقتصادی بســیار 
بحرانی تــر از ســال های قبل خواهــد بــود. اوال این را 
بدانیم که برای حل مشــکل باید همه ارکان حکومت به 
کمک دولت بیایند و مســاله را حل کنند و البته دولت هم 
می تواند راهکارهایی را برای حل این مســاله اتخاذ کند 
و تدابیری را در پیش بگیرد. اما این را هم انکار نمی کنم 
که باالخره این حرکِت بر جامعه توســعه نیافته ما ممکن 
اســت .چون اقتصاد و معیشــت محور آن است  خود به 
خود هویت پوپولیســتی پیدا می کند و دوباره مثال جامعه 
یا بخشــی از جامعه میل پیدا کند به سمت چنین افرادی 
. البته احمدی نژاد نه، شــخص احمدی نــژاد از نظر من 
پرونده اش از نظر افکار عمومی بسته شد و تمام شد. اما 
به هر صورت اگرجامعه به سمت رویکردهای پوپولیستی 
که صرفا بخواهــد مســائل اقتصادی را مقطعــی و غیر 
دور اندیشــانه پاســخ بدهد و برای حل آن راهکاری پیدا 
کنند؛ چنانچه آقای احمدی نژاد با پول بسیار هنگفتی که 
از نفت ۱5۰ دالر در اختیار داشت خیلی از نیازهای مردم 
را اینچنین پاسخ گفت و امروز همان مردمی  که خوشحال 
بودند و از این امکانات اســتفاده می کردند، خودشــان 

مدعی فقری هستند که برایش تظاهرات هم می کنند.  

احمدی نژاد فرار به جلو می کند
گفت وگو با عبدالله ناصری

عبداللــه ناصــری معتقــد  اســت: »اکنــون 
احمدی نژاد به نظرم در موقعیــت خوبی با پیش بینی 
خوبی که داشــته توانســته فرار به جلو کــرده و حاال 
مساله اش شده اخوان الریجانی و خانواده الریجانی و 
اساسا قوه قضاییه. من  تردید ندارم که در قوه مجریه 
دولت آقای احمدی نژاد به مراتب مشکات بیشتر از 

هر جای دیگری است.«
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می آورند. دشــمنان خارجــی هم که فقــط منتظر فرصت 
هستند که کمترین فرصتی پیش بیاید و بر این آتش بدمند 

و آن را شعله ورتر کنند.
آقای رئوفیان! باتوجه به این مســائلی که پیش 
آمده، یعنی بستری که از نارضایتی مردم به وجود 
آمده و لیدر خاصی هم ندارند، چقدر فکر می کنید 
آقای احمدی نژاد باتوجه به شعارهایی که می دهد 
و آن چهره های که به عنوان یک مسئول طرفدار 
محرومین از او در جامعه ترســیم شــده، چقدر 
احتمال دارد که این معترضان، آقای احمدی نژاد 
را به عنوان لیدر خودشان در ادامه، طی روزهای 

آینده یا در ماه های آینده انتخاب کنند؟
 زیاد معتقد به این موضوع نیستم. مردم ما فهمیده 
هســتند؛ حاال اگر قشــر قابل توجه که ۳۰ درصــد از مردم 
کشــور ما در فقر مطلق به ســر می برند و جــزو محرومین و 
مســتضعفین و پابرهنگان جامعه هستند؛ با این تعریف که 
واقعا برای تهیه نان شبشان هم معطل هستند، البته شاید 
نزدیک 5۰ درصد از جامعه را هــم دارای زندگی متعارف در 
نظر می گیریم، حاال بعضــا زندگی های ما امروز به گونه ای 
شده که تقریبا یک رویکرد تجمل گرایانه هم کار دستمان 
می دهد. من فکر می کنم 5۰-۴۰ درصد هم کسانی هستند 
که اگر به سختی و عسرت افتادند، نه به خاطر اینکه نتوانند 
مقوله معقول و متعارف زندگی را فراهم کنند، بلکه به خاطر 
اینکه معموال به لحاظ چشــم و هم چشمی ها زیاده خواهی 
می کنند، دچار مشکل هستند.اینطور نیست که اینها لیدر 
خودشان را احمدی نژاد انتخاب کنند. احمدی نژاد به نوعی 
رفتار کرده که امروز متهم است به اینکه او از نظر روحی هم 
دچار مشکل است. مردم ما که اینگونه نیستند که حاال چون 
یک نفر پیدا شــده، چهار تا حرف زده که به مذاق آدم های 
مســتضعف خوش بیاید، پس هرچی ایــن بگوید، آنها هم 

دنباله رو باشند. نه، این را من خیلی نمی توانم بپذیرم.
اگر مــا بخواهیم اعتــراض و فرهنگ سیاســی 
مردم را بررسی کنیم، روزهای اول اعتراض بود؛ 
اعتراض به وضع موجود و وضعیت اقتصادی، اما 
در ادامه دیدیم که این اعتراض ها به اغتشــاش 
منجر شــد. این را چگونه ارزیابــی می  کنید؛ آیا 
طبیعی است و سیری تکاملی را طی می کند یا نه، 

تحریکات خارجی در آن دخیل است؟
 این پیش آمد و این پدیده، یک پدیده غیرمنتظره 
نبود اتفاقــا. یعنی برخی که فکــر می کردند اگــر به بیان 
توقعات و مطالبات خودشــان بپردازنــد و در واقع به وضع 
معیشــتی فعلی اعتراض کنند و یا اقتصــاد کنونی، کار به 
همین جا ختم می شود؛ در حالی که به نظر من به سادگی 
می توانستند پیش بینی کنند که اگر آنها شروع کننده باشند 
که صرفا برای بیــان مطالبــات و اعتراضاتشــان حرکت 
کنند، در نتیجه خودشــان هم تمام کننده خواهند بود؛ نه، 
کامال قابل پیش بینی اســت که اینطور مواقع اگر جمعی 

نیاز به اصالحات داریم
گفت وگو با ابوالقاسم رئوفیان

ادبیــات این ماه هــای اخیر آقــای احمدی نژاد، 
ادبیــات تند و ساختارشــکنانه ای بــود که بعضا 
ســاختارهای نظام را مورد هدف قــرار داده بود. 
به نظر شــما چه میــزان این پیام هــای هیجانی 
و بیان مطالبی کــه منجر به بی اعتمــادی مردم 
نسبت به کارگزاران نظام می شود، در پدید آمدن 

اغتشاشات اخیر، دخیل بوده است؟
 البته بی تاثیر نبوده اســت، اینکه حاال بخواهیم 
درصد قابل توجهــی را ناشــی از رفتار ایشــان و پیام ها و 
مواضعی که داشــته اند بدانیم، شــاید خیلی هم منصفانه 
نباشــد. به هر حال عوامل متعددی دســت به دســت هم 
دادند تا ایــن وضعیت پدید آمد. من فکــر می کنم که اگر 
بین عوامل داخلــی و عوامل خارجــی بخواهیم صحبت 
کنیم یا عناصری که در داخل کشــور با نحوه رفتار و گفتار 
و اقداماتی که صورت دادند و زمینه پیدایش این وضعیت 
اخیر را فراهم آوردند و ســهمی که خارج از کشــور دارد و 
ارتباط این دو، در مجموع من فکــر می کنم بخش عمده 
را باید متوجه عناصر داخلــی بدانیم. یعنی اگر افرادی که 
کالمشان تاثیرگذار است و به عنوان لیدر بخشی از جامعه 
محسوب می شوند و دیگران نگاهشان به دهن آنهاست، 
اینها می بایست حساب شــده حرکت کنند و اگر قرار است 
نطقی کنند و  تریبونی در اختیارشان باشد، قلمی  به دست 
بگیرند و مواردی مطرح کنند، باتوجه به جمیع جهات کار را 
انجام دهند، قطعا این مسائل خیلی چهره نظام را مخدوش 
نخواهد کرد. به نظر می آید بعد از صحبت های مقام معظم 
رهبری مبنی بر اینکه کسی که یک دهه اداره امور کشور را 
برعهده داشته و اکنون ایفاگر نقش اپوزیسیون نظام است 
و رفتار او به گونه ای است که دیگران بهره برداری خواهند 
کرد، کامال اشاره بجایی است، اما این به این معنا نیست 
که تنها عامل احمدی نژاد باشد و یا بخش اعظم تقصیرها 
را ما متوجه ایشــان بدانیم. دیگر عواملی هم بوده که من 
فکر می کنم آنها هم باید این مسئولیت را بپذیرند که وضع 
موجود معلوم اســت، نحوه گفتار و مواضع آنها هم بوده؛ 
باید همه توجه کنند و باتوجه به منافع ملی و مصالح کشور 

موضع بگیرند.
از طرف دیگر واقعا دولت مشکل دارد، قوه قضاییه 
مشــکل دارد، اینها متاســفانه کمتر توجه کردند. ســعی 
کرده اند به جای اینکه به حل مشکالت خودشان و اصالح 
رفتار خودشان بپردازند، یکدیگر را محکوم کنند. اینکه ما 
در هر دقیقه ۴9 نفر روانه زندان می شوند، این زیبنده نظام 
جمهوری اســالمی ایران نیســت و متجاوز از ۱5 میلیون 
پرونده داریم که در دست رسیدگی است. نباید چهار دهه 
از پیروزی انقالب اســالمی بگذرد و وضع اینچنین باشد. 
در ســال 5۷، ۱۰ نفر در هر دقیقه روانه زندان می شــدند. 
اینکه در زمــان احمدی نژاد تنها نبوده اســت. غیر از این 
مســائل به لحاظ رفتارهایی به دور از تدبیر یا اگر تدبیری 
بوده، حسن تدبیر نبوده و ســوء تدبیر بوده که نتیجه اش 
همین می شود. مگر آقا امیر مومنان نفرمود »سوءالتدبیر 
سبب التدمیر« این سوء تعبیرها، این کج فهمی ها موجب 

فروپاشی می شود. 
بر همین اساس من فکر می کنم همه باید بپذیرند که 
مقصر بودند. دولت باید یک بازســازی جدی انجام دهد، 
قوه قضاییه هم اصالحات جدی انجــام دهد. بنده وضع 
موجود را معلول علــل و عواملی می دانــم ازجمله عناصر 
داخلی که مدعی دلســوزی برای نظام و داشــتن دغدغه 
نظام هستند. اما به لحاظ سوءتدبیر این مسائل را به وجود 

حرکت کننــد و بخواهند فقط اعتراض کننــد، بدون اینکه 
اهانت کنند، حقوق حقه خودشــان را مطالبه کنند، بدون 
اینکه بخواهند چهره نظام را خدشــه دار کنند، بخواهند به 
نظام آســیب بزنند؛ اینها اگر فکر کنند که خودشان شروع 
می کنند، خودشــان هم تمام می کنند و کار به اغتشــاش 
نمی کشــد، این اشتباه اســت. اصال معلوم اســت که ما 
دشمنان کمین کرده ای داریم که هر لحظه منتظر هستند 
یک فضایی به وجود بیاید و در آن فضا تنفس کنند و بتوانند 
این اعتراضــات را به اغتشــاش تبدیل کننــد؛ کما اینکه 
همینطور شــد. این اولین بار بار نبوده، ما در گذشــته هم 

همین مسائل را داشتیم.
برخی ها هم من فکــر می کنم کســانی که تریبونی 
دستشان است، دست به قلم هســتند، بلندگویی بعضی 
مواقــع در اختیارشــان قــرار می گیرد؛ حــاال از خطبای 
نمازهای جمعه، ائمــه جمعه گرفته، تا نویســندگان، تا 
دولتمردان، تا رقبــای انتخاباتی در همیــن دوره اخیر؛ 
خب اینها متاسفانه بعضی مواقع صحبت هایی می کنند و 
بدون اینکه بخواهند این مسائل را دارد که امروز می بینیم 
کار به جایی رســیده که جمع کردنش مشــکل است؛ که 
البتــه معتقدم به زودی ان شــاءالله کنترل خواهد شــد. 
حساب اغتشاش گران از حســاب مردم جدا است، مردم 
مشکل دارند، باالخره مساله معیشت شان است، مساله 
بیکاری اســت، مســاله گرانی اســت؛ چندنرخی بودن و 
هزار و یک مساله دیگر. خب این ها طبیعی است. دولت 
باید به اینها فرصت دهد، با اینها نبایــد برخورد کنند، اما 
اینهایی که کمین کرده اند به محــض اینکه یک حرکت 
آنچنانی بخواهد پدید بیاید، بخواهند آب را گل آلود کنند 
و ماهی بگیرند، خب آنها اغتشاشــگر هستند، کما اینکه 
به اموال عمومی آسیب می رســانند، به اموال دولتی، به 
اموال مــردم، تخریب ها صورت می گیــرد. مگر در این 
چند مــدت واقعا بعضی هــا بی گناه نبودنــد؟ آن نوجوان 
۱۱-۱۰ ساله ای که آن طور تیر می خورد در کنار پدرش. 
یکی در کنار پدرش نشسته، از آن باال ماشین آتش نشانی 
می آید پایین و موجب رخ دادن حادثه تلخی می شــود؛ 
اینهــا طبیعی اســت که خواســت مردم نیســت. به طور 
قطع بیگانه ها و دشــمنان ما هســتند. من در یکی از این 
شهرســتان ها دیدم که بیلبورد زده بودند، باالیش نوشته 
بودند گارد شاهنشــاهی و از مردم دعوت کرده بودند که 
در فالن ســاعت و فالن مکان ما باید ریشه ظلم و ظالم 
را بکنیم. خب معلوم است اینها چه کسانی هستند؛ اینها 
دلشان به حال مردم نسوخته و قطعا دشمنی دارند با نظام 
و قطعا هدایت هم می شوند، خیلی ساده انگاری دارد اگر 

فکر کنیم این حرکت ها، حرکت های خودجوش است.  

ابوالقاســم رئوفیان معتقد است: »احمدی نژاد 
به نوعی رفتار کرده که امروز متهم است به اینکه او از 
نظر روحی هم دچار مشکل است. مردم ما که اینگونه 
نیستند که حاال چون یک نفر پیدا شده، چهار تا حرف 
زده که به مذاق آدم های مستضعف خوش بیاید، پس 
هرچی این بگوید، آنها هم دنباله رو باشند. نه، این را 

من خیلی نمی توانم بپذیرم.«

3

اگر افرادی که کامشان 
تاثیرگذار است و به عنوان 

لیدر بخشی از جامعه 
محسوب می شوند و 

دیگران نگاهشان به دهن 
آنهاست، اینها می بایست 

حساب شده حرکت کنند
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شکستی دیگر برای آمریکا
آنچه مسلم است اینکه در برهه زمانی فعلی، شــاهد رقم خوردن شکستی سنگین برای ایاالت 
متحده آمریکا و رژیم اشغالگر قدس هستیم. بدیهی است که ملت ایران به رغم نارضایتی هایی که در 
خصوص مسائل اقتصادی و معیشتی وجود دارد، نســبت به نظام و رهبری پایبند و وفادار است. در 
چنین شرایطی اصلی ترین وظیفه قوای سه گانه، حفظ وحدت با یکدیگر و حل معضالت موجود در 

جامعه است. سیاستخارجی

تیتریک

دست چدنی
حمایت مستقیم ترامپ و نتانیاهو

 از آشوب های ایران به چه معناست؟
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نسخهجانبولتونبرایکاخسفید
خروجترامپازبرجامباهدفحمایت

ازآشوبهاطراحیشدهاست

ذوقزدگیپرهزینهآلسعود
تاملیبرحمایتریاض
ازاغتشاشاتایران

نقشهشومترامپ
گفتوگویمثلث
بانقویحسینی

دولت دونالد  ترامپ در ایاالت متحده آمریکا صراحتا 
حمایت خود را از آشوب و اغتشــاش در ایران اعالم کرده 
اســت. این حمایت به اندازه ای علنی است که در مواضع 
روزانه رئیس جمهــور، معاون رئیس جمهور و ســخنگوی 
وزارت امور خارجــه آمریکا ابراز می شــود. دونالد  ترامپ، 
رئیس جمهــور آمریکا از همان روز نخســت، بــه صورتی 
علنی به حمایت از ناآرامی ها در ایــران پرداخت. مقامات 
رژیم صهیونیســتی نیــز حمایت علنــی خود را نســبت به 
ناآرامی ها و اغتشاشات موجود در ایران اعالم کردند. حتی 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در پیامی 
 ویدئویی برای کسانی که در ایران دست به آشوب می زنند، 
آرزوی موفقیــت کرد. مــروری بر مواضع رســمی مقامات 
آمریکایی و صهیونیستی در قبال حوادث اخیر در ایران، بار 
دیگر از چهره این دو در تقابل تمام عیار با ملت و نظام ایران 
پرده بر می دارد. حمایت  ترامپ از رخدادهای اخیر در ایران 
در حالی صورت می گیرد که رئیس جمهور آمریکا به تازگی 
مردم ایران را تروریست خوانده و حتی در اقدامی  عملی، از 

ورود آنها به خاک ایاالت متحده جلوگیری می کند.

  حمایت وزارت خارجه آمریکا از اغتشاشگران 
وزارت امــور خارجــه آمریــکا اخیــرا در اقدامــی 
 مداخله جویانه و با تکرار ادعاهای واهی مقامات این کشور، 
در بیانیه ای »از تمام کشورهای جهان خواست تا آشکارا از 
مردم ایران و مطالبات آنان حمایت کنند« در این بیانیه آمده 
است: »ما گزارش ها در خصوص تظاهرات مسالمت آمیز 
شــهروندان ایرانی در تعدادی از شــهرهای این کشور را 
دنبال می کنیم و دولت آمریکا بازداشت معترضان در ایران 

را به شدت محکوم می کند!«
در ادامــه این بیانیــه آمده اســت: » چهاردهم ژوئن 
۲۰۱۷، رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا در گزارشی به 
کنگره تصدیق کرد که از عناصری در داخل ایران که بتوانند 
باعث انتقال صلح آمیز حکومت در این کشور شوند، حمایت 
خواهد کرد. امروز وزیر خارجه بار دیگر حمایت عمیق خود 

را از مردم ایران تکرار کرد!«
در واکنــش بــه اقدامــات وزارت امــور خارجــه 
ایاالت متحده آمریــکا،  ســخنگوی وزارت امــور خارجه 
کشــورمان اظهار داشــت: »مــردم بزرگ ایــران حمایت 
فرصت طلبانــه و فریبکارانــه مقامات آمریکایــی از برخی 
تجمعــات در روزهای اخیــر در بعضی از شــهرهای ایران 
را چیزی جز نیرنگ و ریاکاری دولــت آمریکا نمی دانند.« 
بهرام قاسمی  ضمن محکوم کردن این اظهارات سخیف، 
بی ارزش و فاقد اعتبار، گفت: »مــردم ایران هیچ ارزش و 

اعتباری برای ادعاهای فرصت طلبانه مقامات آمریکایی و 
شخص آقای  ترامپ، قائل نیستند.« رئیس مرکز دیپلماسی 
عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه تصریح کرد: »مردم 

ایران بزرگترین پشتوانه امنیت و پیشرفت کشور هستند.«
وزارت امور خارجه انگلیس نیــز با صدور بیانیه ای به 
اغتشاشــات اخیر در ایران واکنش نشــان داد. در همین 
راســتا، »بوریس جانســون« وزیر خارجه انگلیس گفت: 
»انگلیس تحوالت ایــران را از نزدیک دنبــال می کند. ما 
معتقدیم که باید یــک گفتمان جدی دربــاره موضوعات 
مشروع و مهمی  که معترضان مطرح کرده اند وجود داشته 
باشد و امیدواریم مقامات ایرانی اجازه این امر را بدهند!« 
بدون شــک اظهارات بوریس جانســون دخالت علنی در 
امور داخلی کشورمان محسوب می شود. جانسون و دیگر 
مقامات انگلیسی بهتر است به جای دخالت در امور دیگر 
کشــورها، بحران های داخلی کشورشــان را کــه منجر به 
تشدید موج اســتقالل طلبی در اسکاتلند و.... شده است 

مدیریت نمایند! 

  حمایت »خاص« معاون  ترامپ از ناآرامی ها در ایران 
از سوی دیگر، »مایک پنس«، معاون رئیس جمهور 
آمریــکا  در اظهاراتی مداخله جو یانه، از اغتشاشــگران در 
ایران حمایت کرد. او در تو ئیتی نوشــت به همراه  ترامپ، 
با اغتشاشــگران در ایــران همراهی می کنــد و همچنین 
بازداشــت ها را محکوم کرد. معاون رئیس جمهور آمریکا 
همچنین در تو ئیت خود، ایران را به حمایت از تروریســم 

متهم کرد.
همچنین »مایک پنس« در ادامه دخالت دولت های 
پیاپی این کشور در مسائل داخلی ایران، این بار به صراحت 
از عزم دولــت »دونالد  ترامــپ« برای حمایــت از عوامل 
آشــوب های اخیر ســخن گفته اســت. پنس در سخنان 
مداخله جویانه خود گفته: »تا وقتی که  ترامپ رئیس جمهور 
آمریکاســت و من معاون وی، ایاالت متحده اشــتباهات 
گذشته در بی توجهی به ایستادگی مردم ایران در برابر نظام 

ایران را تکرار نخواهد کرد.«
این اولین  باری نیست که آمریکایی ها خواهان دست 
روی دست نگذاشتن در مقابله با ملت ایران هستند. ایاالت 
متحده بــا همین تاریخ ۲4۱ ســاله اش، بارها در مســائل 
داخلی ایران دخالت های فاجعه بار کرده اســت. عالوه بر 
حمایت از کودتا علیه دکتر »محمد مصدق« نخست وزیر 
قانونی ایرانــی در کودتای ۲8 مــرداد 3۲، آمریکایی ها در 
جنگ هشــت ســاله با رژیم بعث عراق هم بارها به صورت 
مستقیم در میدان نبرد، از بعثی ها حمایت کردند. شلیک 
دو موشــک هدایت شــونده ناو وینســنس به ســمت یک 
هواپیمای مسافربری ایرانی بر فراز آب های خلیج فارس در 
تابستان ۱36۷ هم یکی دیگر از نمونه های غیرقابل انکار 
گام برداشــتن آمریکایی ها علیه ملت ایران است . آمریکا 
تاکنون حاضر به عذرخواهی به خاطر کشتار ۲9۰ سرنشین 
این هواپیما نشده است. دولت آمریکا همچنین در جریان 
فتنه ســال ۱388، ضمن حمایــت آشــکار از فتنه گران، 
کمک هــای متنوعی به آنــان در جریــان این فتنــه ارائه 
کرد. فراتر از آن، اظهــارات  ترامپ و پنس در حالی مطرح 
می شــود که رئیس جمهور ایاالت متحــده آمریکا چندی 
 پیش در ســخنانی صراحتا ملت ایران را تروریست خوانده

 بود!

اذعانناخواستهیکرسانهانگلیسیبهارتباط
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  تالش آمریکا برای تشکیل  ائتالف بین المللی علیه ایران!
در یک موضع گیری دیگر، »آنــدرو پیک«، معاون 
دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور ایران و عراق همچنین 
از قصد واشــنگتن برای ایجــاد یک ائتــالف بین المللی 
برای حمایت از اغتشاشــگران در ایران خبر داد. »پیک« 
در واکنش به این سوال که آشــوب ها در ایران چه تاثیری 
بر سیاست واشنگتن در قبال ایران خواهد داشت، گفت: 
»این تظاهرات ها نشــان دهنده آن چیزی است که دولت 
آمریکا در تمام این مدت گفته است. بزرگترین قربانی دولت 
ایران، مردم این کشور هستند! ما رویدادها را کامال  به دقت 

دنبال می کنیم.«
او اضافــه کــرد: »مــا بــه گفت وگــو بــا شــریکان 
بین المللی مان ادامه می دهیم و آنهــا را به تمرکز بر وقایع 
ایران تشــویق می کنیم. این رویکرد، بســیار بــا آنچه در 
تظاهرات ســال ۲۰۰9 افتــاد، تفــاوت دارد.« این مقام 
وزارت خارجه آمریــکا در بخش دیگــری از اظهارات خود 
تصریح کرد رکس تیلرســون، وزیر خارجــه آمریکا در حال 
رایزنی با شریکان خود در منطقه و همچنین با اتحادیه اروپا 
درباره حوادث ایران است. »پیک« گفت تیلرسون در حال 
تالش برای ایجاد ائتالف بین المللــی جهت »حمایت از 

مردم ایران« است.

  توصیه نیویورک تایمز به  ترامپ 
از ســوی دیگر، روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی با 
اشاره به حمایت رئیس جمهور آمریکا از اعتراضات عده ای 
از مردم کشورمان نوشــت: »مشــاوران سیاست خارجی  
ترامپ احتماال به این فکر می کننــد که از این اعتراض ها 
پشتیبانی کنند اما بهتر است که رئیس جمهور ساکت باشد 

و هیچ کاری انجام ندهد.«
روزنامــه نیویورک تایمــز در گــزارش خــود بــه قلم 
فیلیپ گوردن، دســتیار پیشــین وزیر امور خارجه آمریکا 
و هماهنگ کننده کاخ ســفید در امــور خاورمیانه در دوران 
ریاســت جمهوری بــاراک اوبامــا نوشــت: »هم زمان که 
اعتراضات در ایران علیه دولت به وقوع پیوسته و مقامات 
این کشــور و تحلیلگران خارجی را متعجب کرده اســت، 
دونالد  ترامپ رئیس جمهور آمریکا و مشــاوران سیاســت 
خارجی اش احتماال از خود می پرسند که چه کاری می توانند 

برای حمایت از این اعتراض ها انجام دهند. 
 ترامپ پیش از این گفته اســت که مسئولیت اغلب 
مشکالت خاورمیانه بر عهده ایران است و این کشور را به 
دامن زدن به ناآرامی ها در سراسر جهان متهم کرده است. 
رئیس جمهور بدون شک عاشق این است که بگوید رویکرد 

سخت او در قبال ایران به این نتایج از طریق تضعیف دولت 
ایران منجر شده و رویکرد مســالمت آمیزتر رئیس جمهور 
قبلی شکست خورده است.« گوردن در ادامه نوشت: »من 
نیز مایلم شاهد تضعیف دولت ایران، میانه روتر شدن آن و 
حتی حذف آن باشــم. بنا بر این اجازه دهید یک توصیه به 
آقای  ترامپ بدهم که ساکت باش و هیچ کاری انجام نده!«
این مقام پیشین آمریکا در ادامه فراهم کردن منافع 
اقتصادی واقعی را راهی دانست که موجب می شود دولت 
ایران دیگر نتواند آمریکا را پس از گذشت دو سال از اجرای 
توافق هسته ای به دلیل مشکالت اقتصادی اش سرزنش 
کند. اگر  ترامپ توافق را نابود کنــد و تحریم های ایران را 
بازگرداند نه تنها به اپوزیسیون ایران کمک نمی کند، بلکه 
به ایرانی ها این دلیل را می دهد که علیه اش تالش کنند. 
بنا بر ایــن بهترین راه برای اینکه  ترامپ شــانس خود برای 
موفقیت را باال ببرد، این است که هیچ کاری انجام ندهد.«

  عصبانیت رژیم صهیونیستی از رویترز
همچنین اذعان ناخواســته یک رســانه انگلیسی به 
ارتباط آشــوبگران در ایران با رژیم صهیونیســتی جنجالی 
شــد و این رســانه پس از فشــارهای اســرائیل، مجبور به 
عذرخواهی شد. حساب کاربری خبرگزاری رویترز در توئیتر 
عکس یــک خبر خود که مربــوط به آشــوب های اخیر در 
ایران بود را تصویری از »بنیامین نتانیاهو«، نخســت وزیر 
رژیم صهیونیستی و »ییزرائیل کاتز«، وزیر اطالعات این 
رژیم انتخاب کرده بود.  روزنامه جروزالم پست گزارش داد 
دفتر کابینه رژیم صهیونیستی به دنبال این اقدام از رویترز 
گالیه کرد و خواستار تغییر ســریع این عکس شد. رویترز  

متعاقبا عذرخواهی کرده و این عکس را حذف کرد. 

  حمایت وزیر اطالعات رژیم صهیونیستی 
از اغتشاشگران 

»ییزرائیل کاتز«، وزیر اطالعات رژیم صهیونیستی 
نیز از اغتشاشــات اخیر در ایران حمایت کرده است. این 
وزیر صهیونیســتی در اظهاراتی خوش خیاالنه همچنین 
پیش بینی کرد که حکومت ایران ســقوط خواهد کرد، اما 
اسرائیل برای همیشه پابرجا خواهد ماند. او گفت: »رئیس 
ستاد مشــترک ارتش ایران گفت که کشور اسرائیل ظرف 
۲5 سال آینده وجود نخواهد داشت، من به او می گویم که 
اسرائیل برای همیشه پابرجا می ماند اما شما و همکاران تان 
در حکومت تان از بیــن خواهید رفت.« کاتــز در ادامه از 
اغتشاشات در برخی شهرهای ایران حمایت کرد و گفت: 
»من برای تظاهرات کنندگان در ایران کــه در حال مبارزه 

برای آزادی و دموکراسی هستند آرزوی موفقیت می کنم.«

  پیام ویدئویی نتانیاهو به اغتشاشگران 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس نیز 
در یک پیام ویدئویی به حمایت از اغتشاشگران پرداخت. 
نتانیاهو بــا آرزوی موفقیت بــرای تخریبگــران در ایران، 
گفت:  »امروز شــنیدم که »روحانی« رئیس جمهور ایران 
ادعا کرده که اسرائیل در پشــت پرده اعتراضات در ایران 
است. این حرف نه تنها اشــتباه بلکه خنده دار هم هست و 
بر خالف روحانی، من به مردم ایران بی احترامی  نمی کنم؛ 
ایرانی ها استحقاق وضعیت بهتری را دارند.  ایرانیان در پی 
آزادی های اساسی هستند که در چندین دهه اخیر، از آن 
محروم شده اند . رژیم ظالم ایران، ده ها میلیارد دالر برای 
اشاعه خشونت هزینه کرده اســت و این پول می توانست 

صرف ساخت بیمارستان و مدرسه شود.«
نتانیاهو ســپس اغتشاشــگران را »پدران و مادران 
ایرانی« خواند که به خیابان ها آمده اند و به مســدود شدن 
موقت دسترســی به کانال های ضدانقالب مروج خشونت 
هم واکنش نشان داد و گفت: »شکی نیست که این پدران 
و مادران هستند که به خیابان ها آمده اند اما رژیم از آنها که 
مردم خودش هستند،  ترسیده است؛ به همین خاطر است 
که آنها دانشجویان را زندانی و شبکه های اجتماعی را فیلتر 
می کنند.« نخست وزیر رژیم صهیونیستی در ادامه، حمایت 
از اغتشاشگران را یک وظیفه شــخصی برای هر انسانی 
دانســت و بدون اشاره به ســرکوب و ضرب و شــتم روزانه 
جوانان فلسطینی، گفت: »متاسفانه بسیاری از دولت های 
اروپایی، در سکوت نظاره گر اوضاع هستند و این در حالی 
اســت که قهرمانــان جــوان ایرانــی، در خیابان ها کتک 
می خورند؛ این درست نیست و من به سهم خودم، ساکت 
نخواهم ماند.« بنیامیــن نتانیاهو در بخش هــای پایانی 
این پیام ویدئویی، مدعی وجود رفاقت میان ملت ایران و 
شهرک نشینان غاصب شد و گفت: »این رژیم تالش زیادی 
برای کاشــتن بذر اختالف میان ما، به کار بسته است ولی 
آنها پیروز نخواهند شد؛ روزی که این رژیم ساقط شود و البته 
آن روز خواهد رسید، ایرانی ها و اسرائیلی ها باز هم دوستان 
بسیار خوب هم خواهند شد.« نخست وزیر صهیونیست ها 
در انتها باز هم تالش کرد که خود را به مردم ایران نزدیک 
نشــان دهد و ضمن آرزوی موفقیت برای اغتشاشــگران 
گفت: »اما من مطمئنم که  ترس پیروز نخواهد شــد چون 
مردم ایران، مردمانی باهوش، پیچیده و مغرور هســتند؛ 
امیدوارم مردمان ایــران در مطالبه شــرافتمندانه آزادی، 

موفق شوند.«

  شکستی دیگر برای آمریکا و رژیم صهیونیستی
آنچه مسلم اســت اینکه در برهه زمانی فعلی، شاهد 
رقم خوردن شکستی ســنگین برای ایاالت متحده آمریکا 
و رژیم اشغالگر قدس هستیم. بدیهی است که ملت ایران 
به رغم نارضایتی هایی که در خصوص مســائل اقتصادی 
و معیشــتی وجود دارد، نســبت به نظام و رهبــری پایبند و 
وفادار است. در چنین شــرایطی اصلی ترین وظیفه قوای 
ســه گانه، حفظ وحدت با یکدیگر و حل معضالت موجود 
در جامعه است. تجربه 4 دهه گذشته نشان داده است که 
ملت ایران هیچ گاه در دفاع از آرمان هــا و اصول انقالبی 
خود کوتاه نخواهد آمد و بازی دشــمنان این مــرز و بوم را 
به خوبی و بــا د قت هر چه تمام تر مورد رصــد و تحلیل قرار 
می دهد. حضور هوشــمندانه ملت ایــران در آوردگاه های 
مهم سیاســی و اجتماعی و مشارکت سیاســی باالی آنها 
در انتخابات هــای مختلف، نشــان دهنده همین حقیقت 
است. مســلم است که مســئوالن کشــورمان نیز باید قدر 
 مردم را دانسته و نهایت تالش خود را برای رفع نیازهای آنها

 صورت دهند.   

مقاماتآمریکاییبهصورتروشن
وواضحازاغتشاشگراندفاع
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ابطال دوباره دوگانه  »دموکرات-جمهوریخواه«
ادعای مخدوش دولت  ترامپ در خصوص وقایع سال 88 

درگیری ها و اغتشاشات اخیر در ایران، مورد حمایت 
هر دو حزب دموکرات و جمهوریخــواه در ایاالت متحده 
آمریکا قرار گرفته اســت. به عبارت بهتر، دموکرات ها نیز 
همگام با جمهوریخواهان از این تحرکات خشــونت آمیز 
حمایت کرده اند. جان کری وزیر امور خارجه دولت اوباما 
یکی از نخستین دموکرات هایی بود که در قبال وقایع اخیر 

در کشورمان موضع گیری کرد. 
وزیر خارجه سابق آمریکا گفت که اطالعات زیادی 
از اتفاقــات داخل ایران نــدارد اما از برگــزاری اعترضات 
حمایت می کند. وی در پیامی  در حســاب کاربری خود در 
توئیتر دربــاره نا آرامی اخیر در ایران اعــالم کرد: »ما چیز 
زیادی از آنچه در داخل ایران می گذرد نمی دانیم.« وزیر 
خارجه پیشــین آمریکا در ادامه نوشت: »اما این موضوع 
روشن اســت که اکنون، زمان متعلق به ایرانی ها ست نه 
فرد دیگر. حقوق مردم برای اعتراض مسالمت آمیز و اعالم 
خواسته های خود امری جهانی است و دولت ها در همه جا 
باید به آن احترام بگذارند!« ایــن اظهارات جان کری در 
حالی مطرح می شود که مقامات آمریکایی بارها اعتراضات 
مسالمت آمیز در کشور خود از جمله تظاهرات سیاهپوستان 
در اعتراض به نژادپرســتی در این کشور را به بدترین نحو 

ممکن سرکوب کرده اند .
معاون مشاور امنیت ملی پیشین آمریکا نیز با اعالم 
حمایت از معترضان در ایران، گفــت: »ایرانی ها در حال 
درخواست برای خودشان هستند، نه ما.« بن رودز، معاون 
مشاور امنیت ملی پیشین آمریکا در دوران ریاست جمهوری 
باراک اوباما با انتشار پیامی  در صفحه توئیتر خود، نوشت: 
»مردم ایران به درستی خواستار شرافت، فرصت بیشتر، 
فســاد کمتر و کنترل بیشــتر بر زندگی خود هستند.« وی 
ادامه داد: »اما با نگاهی به توئیــت  مقامات آمریکایی به 
نظر می آید که یک چیز به شدت مورد بی توجهی قرار گرفته 
اســت، این )اعتراض ها( درباره چیزی است که ایرانی ها 

برای ایران می خواهند، نه برای ما.«
همچنین ســناتور دموکرات مشــهور آمریکا یی در 
واکنش به اغتشاشــات اخیر در ایران خواســتار احترام 
تهران به خشــونت ها و اقدامات مخرب آنها شد! »برنی 

ســندرز«، نامزد مورد حمایت دموکرات هــا در انتخابات 
سال گذشته ریاســت جمهوری آمریکا در پیامی  توئیتری 
به اغتشاشــات اخیر در ایــران واکنش نشــان داد. این 
ســناتور دموکرات با دخالــت در امور داخلی یک کشــور 
مســتقل در این باره ادعا کرد: »این حق همه مردم است 
که علیه دولتشــان اعتراض کنند.« نامــزد مورد حمایت 
دموکرات ها در انتخابات ســال گذشته ریاست جمهوری 
آمریکا در ادامه  بی آنکه به اقدامات خشونت بار و مشکوک 
اغتشاشگران اشاره ای داشته باشد، مدعی شد: »دولت 
ایــران باید به این حق احترام گذاشــته و نــدای هزاران 
ایرانــی را که برای ایجــاد فرصت ها و آینــده ای بهتر در 
این کشــور به تظاهــرات پرداخته اند را مــورد توجه قرار 
دهــد.« واقعیت امر این اســت که »تقابل بــا جمهوری 
اســالمی ایران« در حوزه اســتراتژیک سیاست خارجی 
ایاالت متحده آمریکا تعریف شــده اســت، نــه در حوزه 
تاکتیکــی آن. اگرچه ممکن اســت ابزارها و روش های 
دو حزب دموکرات و جمهوریخواه برای رســیدن به این 
هدف شــوم با یکدیگر متفاوت باشــد، اما هر دوی آنها 
در تقابل مطلق با نظام جمهوری اســالمی و تالش برای 
نابودی آن با یکدیگر متفق القول هســتند. مواضع اخیر 
دموکرات هــای آمریکا نشــان داد که آنها نیــز در تقابل 
با نظــام جمهوری اســالمی ایــران کمتریــن تفاوتی با 
جمهوریخواهان ندارند. این موضوع در سال ۱388 و در 
جریان رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری آن 
سال نیز به اثبات رسید. در آن زمان، باراک اوباما به تازگی 
در ایاالت متحده بر سر کار آمده بود اما وی و همراهانش 
از جمله هیــالری کلینتون، وزیر امــور خارجه دولت وی 
از هیچ گونه اقدامی  در راســتای تقابل با نظام جمهوری 
اســالمی و ملت ایران فروگذار نکردند. در نهایت اوباما 

شکست خفت باری را در مقابل ایران اسالمی پذیرفت. 
هم اکنون  مقامــات دولت  ترامــپ و برخی مقامات 
رژیم صهیونیســتی مدعــی شــده اند کــه در دوران 
ریاســت جمهوری اوباما، تالش کافی بــرای حمایت از 
اغتشاشــگران در ایران صــورت نگرفته اســت! مایک 
پنس، معــاون رئیس جمهــور آمریکا اعالم کرده اســت 
که دولــت  ترامپ اشــتباه دولت گذشــته )اوبامــا ( را در 
خصوص معترضین ایرانی تکرار نمی کند! مقامات دولت 
 ترامپ ســعی دارند با اســتناد به پیش فرضی نادرســت، 

این گونه اســتدالل کنند که دولت اوبامــا قصد براندازی 
نظام جمهوری اســالمی ایران را نداشــته و در نتیجه از 
اغتشاشــگران در ایران نیــز در ســال ۱388 حمایتی به 
عمل نیاورده اســت! ایــن پیش فرض کامال نادرســت 
بــوده و با حقایــق موجــود در آن زمــان مغایــرت دارد.  
هم اکنون مقامــات دولــت  ترامپ و همچنیــن مقامات 
رژیم صهیونیســتی در صددند به رســانه ها این گونه القا 
کنند که در جریان اعتراضات سال ۱388، ایاالت متحده 
آمریکا حمایتی از اغتشاشــات در تهران نکرده اســت. 
سفیر ســابق رژیم صهیونیســتی در آمریکا در اظهاراتی 
مدعی شــد که دلیــل حمایت نکــردن دولــت آمریکا ار 
اعتراضات سال ۲۰۰9 ایران، امیدواری اوباما به رسیدن 
به توافق هســته ای با تهران بود! این مقام صهیونیستی 
در حالی مدعــی حمایت نکــردن آمریــکا از اعتراضات 
ســال ۱388 در ایران است که اســنادی محکم در این 
رابطه وجــود دارد. همچنیــن در جریان حوادث ســال 
۱388، همگان به یاد دارند که هیالری کلینتون و دیگر 
مقامــات آمریکایی چگونــه حمایت تمام عیــار خود را از 
براندازی نظام جمهوری اســالمی اعالم کردند. در این 
میان، ادعای ســفر سابق رژیم صهیونیســتی در ایاالت 
متحــده آمریکا کامــال مخدوش اســت. مایــکل اورن 
در این خصوص مدعی شده اســت: »در آن زمان اوباما 
اعالم کرد  که از اعتراضات ایران حمایت نمی کند چون 
در سال ۱953 سازمان سیا دولت ملی گرا محمد مصدق 
را ســرنگون کرده و او اکنون می خواهد بــه مردم ایران 
نشــان دهد که به حاکمیت این کشور احترام می گذارد. 
مقامات دولت اوباما در آن زمان به اسرائیل گفتند که در 
داخل ایران نیز معترضین خواستار حمایت آمریکا نیستند 
چون معتقدند حمایت آمریکا آنها را از چشــم مردم ایران 
می اندازد. این موضــع دولت اوبامــا در خصوص ایران 
 بی اعتبار بود چون اوباما در اولین هفته حضورش در کاخ 
سفید در ســال ۲۰۰9 با امید رســیدن به توافق با ایران 
خواســتار پرهیز از اقدامات تحریک آمیــز علیه ایران و 

نادیده گرفتن اقدامات تهران شده بود.«
در نهایت اینکه دولت  ترامپ نیــز مانند دولت اوباما 
در حمایت از اغتشاشــگران در ایران دچار اشــتباه بزرگی 
شده اســت؛ خطایی که این بار آمریکا باید برای آن هزینه 

به مراتب سخت تری بپردازد.   
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جان بولتون، نماینده اســبق ایــاالت متحده آمریکا 
در ســازمان ملل متحــد از اصلی ترین حامیــان گروهک 
تروریســتی منافقیــن و از طرفــداران سرســخت وضــع 
تحریم های اقتصادی علیه ملت ایران بوده است. او طی 
روزهای اخیر در برنامه هــا و گفت و گوهای مختلف خبری 
و تحلیلــی در ایاالت متحــده آمریکا حضور پیــدا کرده و 
حمایت علنی و تمام عیار خود را از اغتشاشــگران در ایران 
اعالم کرده اســت. در این میان،  وی پیشنهاداتی را نیز به 

رئیس جمهور آمریکا در خصوص برجام و ایجاد ارتباط میان 
آن و اغتشاشات اخیر در ایر ان ارائه داده است. 

ســفیر پیشــین آمریکا در گفت و گو با شــبکه خبری 
»فاکس نیــوز« ضمن قدردانــی از مواضع چنــد روز اخیر 
رئیس جمهور آمریکا در حمایت از اغتشاشگران مدعی شد 

تغییراتی در ایران رخ داده است.
بولتون در این مصاحبه گفــت: »فکر می کنم اینک 
تغییراتی چشــمگیر رخ داده اســت. شــما دونالد  ترامپ، 
رئیس جمهــور و اعضــای دولــت او را داریــد کــه حامی  
تظاهرات  کنندگان هستند و ۱8۰ درجه مخالف آنچه هستند 
که باراک اوباما رئیس جمهور ســابق در سال ۲۰۰9 انجام 

داد! هدف ما باید تغییر نظام ایران باشد.«
جان بولتــون به  ترامپ پیشــنهاد داده اســت که در 
راســتای حمایت از معترضین از برجام خارج شود تا ضمن 
تضعیف اقتصادی ایران، زمینه را برای اعتراضات بیشتر 
در کشــورمان فراهم آورد. این پیشنهاد  به ترامپ در حالی 
صورت می گیرد که قبال نیز وی بارها از رئیس جمهور آمریکا 
خواسته بود تا از توافق هســته ای با ایران کنار کشیده و بر 

شدت تقابل خود با ایران بیفزاید. 

»لیندســی گراهام« ســناتور جمهوریخــواه ایالت 
 کارولینــای جنوبــی نیــز در گفت و گــو بــا شــبکه خبری 
»ســی .بی. اس«  درباره ناآرامی ها در ایــران گفت  ترامپ 
باید در حمایت از ایــن تحوالت اقداماتی فراتر از انتشــار 

تو ئیت انجام دهد.
وی در ایــن زمینه گفــت: »اینکه تنها به تماشــای 
توئیت های بسیار دلسوزانه  ترامپ برای مردم ایران باشیم، 
کافی نیست. شما نباید تنها پیام توئیتری ارسال کنید. شما 

باید برنامه ای را طرح ریزی کنید.«
گراهام در عین حال از توئیت های  ترامپ درباره ایران 
حمایت کرد و همچنین افزود کــه  ترامپ را  ترغیب کرده تا 

در سخنرانی به ایران هشــدار دهد که اگر آمریکا به توافق 
بهتری با ایران نرسد، واشنگتن از برجام کنار خواهد کشید.

آنچه مسلم است اینکه احتمال خروج ایاالت متحده 
آمریکا از برجام در راستای ایجاد بستری برای ایجاد فضای 
اقتصادی ناامن در کشــورمان بعید به نظر نمی رســد. در 
چنین شرایطی باید تدبیری اندیشده شود که ضمن مقابله 
با آثار و تبعات این اقدام مقامات آمریکایی،  مانع از تحقق 
نقشه های شوم آن در ایران شد. اما فراتر از این موضوع، 

نسخهجانبولتونبرایکاخسفید
خروجترامپازبرجامباهدفحمایتازآشوبهاطراحیشدهاست

 در اظهارات و ادعاهای جان بولتون نکاتی وجود دارد که 
نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت:

نخست اینکه اساسا ادعای جان بولتون در خصوص 
عدم حمایت ایاالت متحده آمریکا از اغتشاشــات ســال 
۱388 دروغ بــوده و بــا واقعیات موجــود در این خصوص 
ســازگاری ندارد. اوباما و هیالری کلینتون در سال ۲۰۰9 
میالدی نهایت حمایت خود را از آشوبگران در ایران انجام 
داده و خواستار ســرنگونی نظام جمهوری اسالمی ایران 
بودند اما حضور به هنــگام و عظیم ملت ایــران در صحنه 
)خصوصا در نهم دی ماه ســال ۱388(، رویاهای آمریکا 
و رژیم صهیونیســتی در ایران را نقش بر آب  کرد. در چنین 
شــرایطی ادعای عدم حمایت واشــنگتن از اغتشاشــات 
سال ۱388 یک پیش فرض نادرســت محسوب می شود 
که اتفاقا طی روزهای اخیر مقامات کاخ ســفید و نزدیکان 
آنها )مانند جان بولتون( ســعی دارنــد آن را به عنوان یک 

»حقیقت« جا بزنند. 
نکته دیگر اینکه خروج ایاالت متحده آمریکا از برجام 
هزینه های زیــادی برای این کشــور خواهد داشــت و در 
این صورت با واکنش سرســختانه و هوشمندانه جمهوری 
اسالمی ایران رو به رو خواهد شــد. بدیهی است که خروج 
واشــنگتن از توافق هســته ای با ایران، مولد پشــیمانی 
ســختی در آینده برای مقامات کاخ ســفید و کنگره آمریکا 
خواهد بود. از ســوی دیگــر، بر خالف اظهارات ســناتور 
لیندســی گراهام و دیگر ســناتورهای آمریکایــی مبنی بر 
لزوم اصــالح برجام )بــرای جلوگیری از خــروج آمریکا از 
آن (، اساســا هیچ گونه امکانی در خصوص مذاکره مجدد 
در خصوص توافق هســته ای و اصالح آن وجــود ندارد. 
مقامات آمریکایی در این میان دو گزینه بیشتر  ندارند: گزینه 
نخست پذیرش کامل توافق هسته ای و گزینه دوم، خروج 
از آن است. بدیهی اســت که انتخاب گزینه دوم از سوی 
آمریکا هزینه های سختی برای این کشور به همراه خواهد 

داشت.
نکته آخــر اینکه ملت ایــران ماهیت افــرادی مانند 
جان بولتون را کــه از حامیان منافقیــن و دیگر گروه های 
تروریســتی و تکفیری در منطقه  هستند را به خوبی شناخته 
و اساسا اعتباری برای ســخنان آنها قائل نیستند. همگان 
به یــاد دارند کــه بولتــون در دورانی که به عنــوان یکی از 
مقامات دولت جورج بوش سر کار بود،  از بانیان گنجاندن 
نام ایران در لیســت محور شرارت )از ســوی جورج بوش( 
محسوب می شد. نماینده پیشــین ایاالت متحده آمریکا 
در ســازمان ملل متحد در دوران حضور خود در ســازمان 
 ملل نیز از هیچ گونه تالشی در تقابل با ملت ایران فروگذار 
نکرد. در کارنامه سیاه جان بولتون، مواردی مانند حمایت 
از منافقین و دفاع از جنایات آمریکا در عراق و افغانســتان 
مشــاهده می شــود. حمایت چنین عنصر معلوم الحالی از 
اغتشاشگران در ایران عالوه بر اینکه ماهیت آشوبگران و 
تعلق خاطر آنها به ایاالت متحده را نشان می دهد،  بیانگر 
عمق دشــمنی افرادی مانند بولتون با ملت شــریف ایران 
است. بدیهی است که ملت ایران با آگاهی وحضور  به موقع 
خود در صحنه دفــاع از انقــالب و نظام و رهبری،  پاســخ 
دندان شکنی به بولتون و امثال وی خواهند داد. در نهایت 
اینکه جان بولتون در دوران ریاست جمهوری جورج بوش، 
در حسرت ضربه زدن به نظام جمهوری اسالمی ایران باقی 
ماند. بدیهی است که این بار نیز وی شکست سختی را در 
مقابل نظام و ملت ایران خواهد پذیرفت و بار دیگر مقهور 

توان ملت ایران خواهد شد.   

درکارنامهســیاهجانبولتون،مواردی
ماننــدحمایــتازمنافقیــنودفــاعاز
جنایاتآمریــکادرعراقوافغانســتان
مشاهدهمیشــود.حمایتچنینعنصر
معلومالحالیازاغتشاشگراندرایران
عالوهبراینکهماهیتآشوبگرانوتعلق
خاطرآنهــابهایــاالتمتحدهرانشــان
میدهــد،بیانگرعمقدشــمنیافرادی
مانندبولتونباملتشریفایراناست
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وجه مشترک کاتن،  کروز و مک کین با  ترامپ
حمایت سناتورهای جنجالی از آشوب در ایران

سه سناتور جنجالی و شناخته شده حزب جمهوریخواه 
حمایت خود را از اغتشاشــات در ایران اعــالم کرده اند. 
تد کروز در واکنشــی خصمانه و مداخله جویانه نســبت به 
راهپیمایی و تجمعات غیرقانونی در ایران، گفت: »از همه 
 ملت ها می خواهم تا از تظاهرات کنندگان ایرانی حمایت 
کنند.« وی در صفحه  تو ئیتر خود و در واکنش به تجمعات 
و راهپیمایی غیرقانونی چند روز اخیر در برخی شــهرهای 
کشور، نوشــت: »از دولت  ترامپ می خواهم تا هر چه در 
توان دارد برای حمایت از تظاهرات کنندگان ایران انجام 
دهد.« سناتور »تام کاتن« نیز در بیانیه خود که در توئیتر 
منتشر شده آورده اســت: »حتی با اینکه میلیاردها دالر از 
لغو تحریم ها درپی توافق هســته ای، عاید ایران شد  اما 
بازهم آنها )مســئوالن( نتوانســتند نیازهای اساسی مردم 
خود را برآورده کننــد.«وی در ادامه ادعاهــای بی پایه و 
اساس خود، کمک ایران به مردم جنگ زده سوریه، عراق، 
یمن و همچنین حمایت از صلح و ثبــات در لبنان را عامل 
کمبودهای اقتصادی دانســت. این ســناتور ضد ایرانی، 
در پایان علنا حمایت خــود و آمریکا از ایــن اعتراضات را 
اعالم کرده و می نویسد: »اعتراضات در مشهد نشان داد 
که حکومتی با چنین ایدئولوژی نمی تواند برای همیشــه 
حمایت مردمی  را داشته باشــد و ما باید از مردم ایران که 
زندگی خود را برای بیــان این موضع به خطــر می اندازند 

حمایت کنیم!«
همچنین جان ســناتور جمهوریخــواه و جنگ طلب 
آمریکا در توئیتی مداخله جویانه به تحوالت داخلی ایران 
واکنش نشان داد. وی که پیش از این نیز بارها خصومت 
خود را علیه مردم ایران نشان داده است این بار در توئیتی 
مداخله جویانه نوشت: » آمریکا در کنار معترضان شجاعی 
که در تالش برای دستیابی به آزادی،  صلح و پایان فساد 
در ایران هستند،  ایستاده اســت! « این در حالی است که 
ســناتور مک کین در چند ماه گذشته با ســرکردگان فرقه 

تروریستی رجوی دیدار های متعددی داشته است.

در خصــوص حمایت ســه ســناتور جمهوریخواه و 
جنگ طلب از اغتشاشات اخیر در ایران نکاتی وجود دارد 
که نمی توان به سادگی از کنار آنها گذشت؛نخست اینکه 
وجه مشترک هر سه سناتور آمریکایی، مخالفت محض با 
برجام و حمایت از ادامه تحریم های هسته ای ایران بوده 
و است. مک کین،   تد کروز و تام کاتن هر سه معتقدند که 
باید با اعمال تحریم هایی ســخت و فلج کننــده، اقتصاد 
ایران را به نابودی کشاند و از این طریق بر مردم کشورمان 
فشــار وارد کرد. بخــش اعظمی  از تحریم هــای ظالمانه 
ایاالت متحــده آمریــکا و اتحادیه اروپا علیــه ایران طی 
سال های گذشته و اخیر،  با اعمال نفوذ همین سه سناتور 
صورت گرفته است. در چنین شرایطی دلسوزی آنها برای 
ملت ایران چیزی جز نمایشی تصنعی نیست. بدیهی است 
که مک کین ، تد کروز و تام کاتن خواســتار نابودی نظام 
و ملت ایران هســتند. همگان به خوبی به یاد دارند که در 
جریان رقابت های انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱6 
میالدی، تد کروز کــه از نامزدهای حــزب جمهوریخواه 
محســوب می شــد، صراحتا از پاره کردن برجام و اعمال 
دوباره تحریم ها علیه ملــت ایران دفاع کرد. همچنین تام 
کاتن نیز که لقب ضد ایرانی ترین سناتور آمریکایی را یدک 
می کشد، بارها از وضع تحریم های اقتصادی علیه ایران 
دفاع کرده و خواستار تغییر نظام شده است!  جان مک کین 
نیز در جریان رقابت های انتخابات ریاست جمهوری سال 
۲۰۰8 آمریــکا )به عنوان نامزد نهایــی جمهوریخواهان( 

سخن از برخورد سخت با کشورمان به میان آورده بود. 
نکته دیگر اینکه چنانچه اشــاره شد، جان مک کین 
به همراه دو ســناتور دیگر مورد اشــاره، هر سه از حامیان 
گروهک تروریستی منافقین محسوب می شوند. حمایت 
مک کیــن، تد کــروز و تام کاتــن از اغتشاشــات اخیر در 
ایران مورد اســتقبال بازماندگان نفــاق و فرقه رجوی قرار 
گرفته اســت. جــان مک کین هــر ســال در گردهمایی 
منافقیــن و البتــه در ازای دریافت مبلغــی هنگفت که از 
سوی دولت های غربی تامین می شود شــرکت کرده و به 
سخنرانی می پردازد. این در حالی است که دستان منافقین 
به خون هزاران انســان بی گناه در کشورمان آلوده است. 

همچنین همــگان به یاد دارنــد که هم پیمانــی منافقین 
کوردل و صدام در جریان جنگ تحمیلی چگونه منجر به 
شهادت تعداد زیادی از هم وطنان ما  شد. بدیهی است که 
در چنین شرایطی اعالم حمایت مک کین و تد کروز و تام 
کاتن از اغتشاشات ایران نوعی فرار به جلوی آنها در قبال 
رفتارهایشان در قبال ملت همیشه در صحنه ایران است، 
اگرنه تنفر این سه ســناتور آمریکایی نسبت به ملت ایران 

اساسا غیر قابل انکار است. 
نکته آخر اینکــه در دوران ریاســت جمهوری دونالد  
ترامپ و طی یک ســال اخیر، هر ســه ســناتور آمریکایی 
به رغم اختالفاتی که با کاخ ســفید در حوزه های سیاســت 
داخلی داشتند، از حامیان برخورد سخت واشنگتن با ایران 
و ایرانیان بودند. در جریــان اعالم تصمیم جنجالی  ترامپ 
مبنی بــر جلوگیــری از ورود اتباع ایرانی بــه ایاالت متحده 
آمریکا، مک کین و تد کروز و تام کاتن نه تنها اقدامی  صورت 
ندادند،  بلکه از این تصمیم حمایت کردند. همچنین زمانی 
که  ترامپ در سخنانی وقیحانه ملت ایران را تروریست خواند، 
هر سه سناتور آمریکایی سکوت کرده و به این وسیله حمایت 
خود را از رئیس جمهور آمریــکا اعالم کردند. بنابراین آنچه 
 ترامپ،  جــان مک کین، تد کروز و تام کاتــن را به یکدیگر 
پیوند می دهد،  تنفر آنها از ملت همیشــه در صحنه و غیور 
ایران است. بدیهی اســت که در چنین شرایطی دلسوزی 
آنها برای اغتشاشگران سند دیگری دال بر این تنفر است. 
ایاالت متحده آمریکا به طور کلــی در  صدد ایجاد ناامنی در 
ایران اســت تا از این طریق بتواند معادالت و اهداف خود 
در منطقه را مدیریت و هدایت نماید. بدیهی است که کاخ 
سفید و کنگره آمریکا در راستای دستیابی به این هدف شو م 
و البته دست نیافتنی،  روی معدود عوامل و مزدوران خود در 
منطقه حساب می کنند. آنچه مسلم است اینکه ملت ایران 
به صورتی هوشمندانه بازی دشمنان قسم خورده خود را رصد 
می کند و به آنها اجازه سوءاستفاده و دخالت در امور داخلی 
کشــورمان را نخواهد داد. بنابراین، این بار نیز سه سناتور 
آمریکایی نیز  مانند دیگر مقامات این کشور در مقابل ملت و 
نظام جمهوری اسالمی ایران محکوم به شکست هستند. 

موضوعی که در طول 4 دهه بارها به اثبات رسیده است.    
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مقامات عربستان سعودی در کنار مقامات آمریکایی 
و صهیونیستی به حمایت از آشوب و ناامنی در ایران ادامه 
می دهند. چنــدی پیش مقامات ســعودی عنــوان کرده 
بودند که ناامنی و آشوب در منطقه را به داخل خاک ایران 
خواهند کشاند. از سوی دیگر، محمد بن سلمان به عنوان 
اصلی ترین حامی تروریسم تکفیری در منطقه، میلیاردها 
دالر در اختیار داعش و دیگر گروه های تروریستی قرار داده 
است تا از طریق آن، بحران و ناامنی را در معادالت منطقه 
تزریق  کنند. آل ســعود که از شکســت در عراق،  سوریه،  
بحرین و یمن به شدت وحشــت زده به نظر می رسد،  سعی 
دارد در یک انتقام گیری کور، محرک و حتی مولد آشــوب 
در داخل کشــورمان باشــد. این در حالی اســت که ملت 
ایران این بار نیز  مانند گذشته، پاسخ سختی به آل سعود و 
حامیان غربی و صهیونیستی این رژیم فاسد و تروریستی 

خواهند داد. 
اگرچه محمد بن ســلمان به دســتور سازمان های  
تروریســتی ســیا و موســاد از اظهارنظــر مســتقیم 
در خصوص وقایع اخیر در کشــورمان خــودداری کرده 
اســت، اما بر همگان مسجل اســت که ایاالت متحده 
آمریــکا و رژیم صهیونیســتی روی ریاض برای تشــدید 
اغتشاشــات در ایران حســاب ویــژه ای بــاز کرده اند. 
جلســاتی که طی ماه های گذشــته میان سرویس های 
اطالعاتی آمریکا، عربستان و رژیم صهیونیستی برگزار 
شــده،  شــاهدی دال بر این ادعاســت. اخیرا رسانه ها 

و فعــاالن خبــری در عربســتان ســعودی کــه جملگی 
به حکومت این کشــور وابســته هســتند، از وقوع این 
اغتشاشــات ابراز خرسندی کرده و خواســتار حمایت از 
 آن شــدند. این حمایت ها در حالی صورت می گیرد که 
عربســتان ســعودی به عنوان کشــوری عقب مانده )به 
لحاظ فرهنگی و سیاسی ( مورد شناسایی و تحلیل افکار 

عمومی دنیا قرار گرفته است. 
با این حال، عربســتان ســعودی همچنــان جرات 
ابراز حمایت مستقیم از آشــوب و ناامنی در ایران را ندارد. 
در ادامه واکنش هــای مداخله جویان برخی مســئوالن و 
چهره های عربــی و غربی در خصوص اغتشاشــات اخیر 
در برخی شهرهای ایران، »ســلطان سحیم آل ثانی« که 
خود را رهبر معارضان دولت قطر خطاب می کند در صفحه 
تو ئیتر خود نســبت به تحوالت اخیر ایران واکنش نشــان 

داده است.
 این چهره نزدیک به عربســتان که در کشــور خود 
به عنوان جریان اپوزیســیون هم حامیانی ندارد، مدعی 
شده است زمانی که دولت بشار اسد تحت فشار معارضان 
ســوری قرار گرفت ایران از »مزدوران« خود خواست تا 
به یاری او بشــتابند، حاال که ماجرا بر عکس شــده است 
چه کسی به یاری حکومت ایران خواهد رسید؟ این شیخ 
قطری که از مخالفان »حمد بن خلیفه«، امیر این کشور 
است و به وسیله عربســتان به عنوان رهبر معارضان قطر 
معرفی می شود، مدعی شده اســت که حزب الله، دولت 
قطر، جریان هــای سیاســی عراقی و دولــت ُنَصیری ها 
)علوی های سوریه( از تغییر حکومت ایران ضرر خواهند 
کرد. وی در تو ئیت دیگری هم ادعا می کند ایران در امور 

ذوق زدگی پرهزینه آل سعود 
تاملی بر حمایت ریاض از اغتشاشات ایران

داخلی دیگر کشــورها دخالت کرده و حاال اغتشاشــات 
اخیر نتیجه این سیاست های اتخاذ شده از سوی تهران 

است!
این اظهارات وقیحانه بــدون هماهنگی با مقامات 
آل سعود منتشر  نشــده اســت. همان گونه که اشاره شد، 
عربستان سعودی پس از حدود شش سال حمایت میدانی 
و نظامی و مالی مســتقیم از جریان تکفیری در ســوریه و 
عراق،  در این دو کشور شکست ســختی خورده است. از 
اظهارات این شــیخ قطری می توان عمق وحشــت زدگی 

آل سعود را از شکست در سوریه و منطقه درک کرد. 
اظهارات اخیر علی شــمخانی، دبیر شــورای عالی 
امنیت ملی کشورمان نیز در خصوص دخالت آل سعود در 
اغتشاشات اخیر و نقش مقامات عربستانی در این منازعه 
قابل توجه اســت. وی به تالش برخی کشــورها از جمله 
عربستان در تحریک فضای داخل ایران از طریق اینترنت 
پرداخت و آنچه را در فضای اینترنت درباره ایران در جریان 

است »جنگ نیابتی« علیه ملت ایران دانست.
 شمخانی گفت: »هشــتگ های مرتبط با وضعیت 
ایران در آمریکا و انگلیس و عربســتان سعودی و جاهای 
دیگر ساخته شده است. ۲۷ درصد از هشتگ هایی که در 
اینترنت درباره ایران به راه افتاده متعلق به سعودی هاست. 
دولت »محمد بن سلمان« این هشتگ ها را به راه می اندازد 
و عوامل اجرایی آن، اسرائیلی و غربی هستند. سعودی ها 
سازمانی را درست کرده اند و افرادی نیز از خارج از آن کشور 
بــرای اداره این ســازمان آورده اند چون خودشــان چنین 

توانایی ای را ندارند.«
ارتباط میان مقامات آل ســعود و منافقین،  موضوع 
دیگری اســت که در این خصوص مورد توجــه قرار گرفته 
و از ســوی دبیــر شــورای عالی امنیــت ملی کشــورمان 
مورد تاکید قرار گرفته اســت. شــمخانی منافقیــن را نیز 
ابزار ســازمان تحت رهبری ســعودی ها دانست و گفت: 
»ســعودی ها از جایی که فکرش را هم نمی کنند از ایران 
پاســخ مناســبی خواهند گرفت و آنها به خوبی خطر پاسخ 
ما را می دانند. عربستان ســعودی نمی تواند با دخالت در 
ایــران و تحریک ملــت آگاه ایران بر شکســت هایش در 
یمن ســرپوش بگذارد. حساســیت ملت ایران نســبت به 
دخالت ســعودی در امور کشــورمان بیشــتر از حساسیت 
آنها نســبت به دخالت های آمریکا و  ترامپ اســت. هدف 
از دخالــت خارجی ســازمان یافته در ایران این اســت که 
جلوی پیشــرفت کشورمان گرفته شــود. آنها می خواهند 
 حرکت رو به جلوی ایران را از داخل به هم بزنند و در برابر آن 

مانع تراشی کنند.
در نهایت اینکــه انگیزه ها و علل حمایت آل ســعود 
از آشــوب های اخیر در ایــران کامال محرز و مشــخص 
است. این حمایت ها، انعکاسی از شکست و ناتوانی های 
منطقه ای ریاض است. آل ســعود به عنوان رژیمی  منفور 
و در حــال زوال که از کمتریــن احترام و اعتبــاری در نزد 
ملت خود نیز برخوردار نیست   و همچنین به عنوان رژیمی 
 دیکتاتوری کــه حمایت آن از تروریســم زبانــزد خاص و 
عام اســت، هم اکنون دســت به حمایت از اغتشــاش و 
آشوب در کشورمان زده اســت! بدیهی است که آل سعود 
در این معادله محکوم به شکســت و فنا ست. ذوق زدگی 
پرهزینه فعلی آل ســعود،  در آینــده ای بســیار نزدیک به 
اندوهی عمیــق تبدیل خواهد شــد که گریبــان اعضای 
خاندان سلطنتی ســعودی ها و خصوصا محمد بن سلمان 
و پدرش را خواهد گرفت. ریاض در این بازی نیز در مقابل 
تهران بازنده ای تمام عیــار خواهد بود ؛ بازنــده ای که در 
نهایت سرنوشــتی جز ســقوط و فنا نخواهد داشــت. این 
حداقلی ترین سرنوشــت مهره های ایاالت متحده آمریکا 
 و رژیم اشــغالگر قدس در منطقه و جهان اسالم محسوب

 می شود...    

علی عالمی
کارشناس مسائل سیاسی
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ماهیتتحرکاتواغتشاشــاتاخیردرکشوررا
چگونهتحلیــلوارزیابیمیکنیــد؟آیامیتوان
ایناغتشاشاترانمادونشانهاعتراضیمدنی

ومنطقیدانست؟
   واقعیت امر این است که هم اکنون ما با توطئه ای 
از سوی دشمنان قسم خورده انقالب اسالمی و همچنین 
یک حرکت ضد انقالبی مواجه هستیم. طی روزهای اخیر، 
برخی مردم مطالبات اقتصادی خود را بیان کردند که این 
مطالبات برحق بــود. اعتراضات آرام مــردم در خصوص 
مســائل اقتصادی و خصوصــا پدیده گرانــی موضوعی 
اســت که باید آن را به رسمیت شــناخت. اعتقاد دارم که 
مردم باید بتوانند اعتراضات خود را در این خصوص بیان 
کنند و مسئوالن نیز باید در راستای حل و فصل معضالت 
معیشــتی مردم نهایت تالش خود را به کار گیرند. بدیهی 
اســت که شــهروندان در این خصــوص انتظاراتی بحق 
دارند که مسئولیت برآورده ساختن آنها نیز قوای سه گانه 
هســتند. به عبارت بهتر، هر ســه قــوه مجریــه، مقننه و 
قضاییه باید به ایــن مطالبات توجه کرده و در راســتای بر 
طرف ســاختن این معضالت اقدام نمایند. با این حال در 
ادامه شــاهد بودیم که این اعتراضات برحــق عده ای از 
شــهروندان، مورد بهره برداری دشــمنان قرار گرفت. در 
چنین شرایطی دشــمنان پا به میدان گذاشــتند. حمایت 
معاندین ضد انقالب از اعتراضات صورت گرفته در همین 
راستا قابل ارزیابی است. گروه تروریستی منافقین که ۱۷ 
هزار نفر از شــهروندان ما را نیز به شــهادت رسانده و ترور 
کرده است، حمایت خود را از اغتشاش در ایران اعالم کرد. 
حتی دونالد  ترامپ، رئیس جمهور آمریکا نیز حمایت خود را 
از این موضوع به صورتی علنی و چند باره اعالم کرده است. 
حمایت کاخ سفید از اغتشاشات در حالی صورت می گیرد 
که چندی پیش  ترامــپ صراحتا ملت ایران را تروریســت 
خوانده و به مردم ما توهین کــرده بود. اما او حاال طرفدار 

ملت ایران شده است! 
بــاتوجهبــهنکاتــیکــهبــهآناشــارهکردید،
چشــماندازشــرایطفعلیدرکشــورراچگونه
ارزیابیمیکنید؟واکنشملتایراننســبتبه

اغتشاشگرانچهخواهدبود؟

   همان گونه که اشــاره کــردم، در حال حاضر 
اعتراض هــا و در حقیقــت اغتشاشــات، دیگر دســت 
کســانی نیســت که معضــالت اقتصادی و معیشــتی 
دارند. در حــال حاضر عمــال ضد انقالب و دشــمنان 
ملت و نظام جمهوری اسالمی در صحنه حضور دارند. 
دشــمنان انقالب اســالمی ایران طی 4 دهــه اخیر از 
هیچ گونه اقــدام و توطئه ای در این خصوص فروگذار 
نکردند امــا در نهایت ملت ایران توانســت بر همه این 
توطئه ها غلبه کند و پاسخ سختی به دشمنان دهد. در 
حال حاضر نیــز با حرکتی از ســوی جریان ضد انقالب 
مواجه هستیم. بدیهی است که ملت ایران در مواجهه 
با این حرکت دوباره به صحنه خواهند آمد و دشمنان را 
مایوس خواهند کرد. ملت ایران در ســال ۱388 نیز با 
حضور بهنگام و آگاهانه خود، چشــم فتنه را کور کرد. 
آنچه در 9 دی مــاه ســال ۱388 رخ داد، نماد آگاهی 
و هشــیاری ملت ایــران در برابر دشــمنان نظــام بود. 
اطمینان داریــم که ملت این بار نیــز حتما وارد میدان 
خواهد شــد و تکلیف جریان های معانــد و ضد انقالب 

را روشن خواهد کرد.

بهتوطئههایمستمردشــمناننظاموانقالب
اســالمیدرطول4دههاخیراشارهکردید.لطفا

دراینخصوصبیشترتوضیحدهید.
   در دوران جنــگ تحمیلــی، تمــام کشــورهای 
اروپایی و برخی از حکام مرتجع منطقــه از صدام حمایت 
کردند تا بتواند ریشه انقالب اســالمی را بخشکاند. حتی 
وقتی خبرنــگاران بعد از حملــه عراق به ایران اســالمی 
می خواســتند با صــدام مصاحبه بگیرند گفت من با شــما 
ســه روز دیگر در تهران مصاحبه خواهم کــرد. رزمندگان 
با دســت خالی در مقابل متجاوزگران بعثی ایســتادند و از 
انقالب اسالمی دفاع کردند. تمام دنیا با عوامل منطقه ای 
پشت صدام ایستادند اما ملت ایران اسالمی با دست خالی 
در مقابل آنان پیروز شــد. اســتکبار جهانی بعد از پیروزی 
انقالب اســالمی ۱۷ هزار ترور انجام داد تا شــاید بتواند 
انقالب اسالمی را از بین ببرد. استکبار جهانی گروه های 
تروریستی را مجهز کرد تا با ترور شخصیت های برجسته و 

مردم بیگناه به اهداف شوم خودشان برسند.
بنابراین، ما شــاهد اقدامــات همه جانبه دشــمنان 
برای مواجهه بــا ملت ایــران و نظام جمهوری اســالمی 
بوده ایم. این تالش ها طی 4 دهه اخیر به اشکال و عناوین 
مختلف وجود داشته اســت. در این میان، فتنه 88 یکی 
از ســخت ترین فتنه ها علیه انقالب اســالمی بود در این 
خصوص ۲ هزار ســند در خصوص فتنه 88 در کمیسیون 
امنیت ملی مجلس شــورای اســالمی وجود دارد. برخی 
عوامل داخلی نیز به بازیچه کشــورهای غربی )و در راس 
آنها آمریکا( و سران مرتجع منطقه ای تبدیل شدند تا نظام 
جمهوری اســالمی ایران را ســاقط کنند. به عبارت بهتر، 
استکبار جهانی با تمام توان خود برای از بین بردن انقالب 
به صحنه آمد اما با پاســخ محکم ملت ایران مواجه شــد. 
رهبر معظم انقالب اســالمی با بصیرت افزایــی و اعتماد 
مردم فتنــه 88 را خاموش کردند و همه انگشــت به دهان 
ماندند. رئیس اسبق ســازمان ســیا بعد از فتنه 88 گفت: 
»رهبر ایران بعد از همه این فراز و نشــیب ها پیروز واقعی 
این ماجرا بود. این بار نیز فتنه تازه ای از سوی ضد انقالب 
و جریان های معاند نظام بر پا شده است اما این فتنه نیز با 

واکنش ملت ایران ناکام خواهد ماند.   

نقشه شوم ترامپ
گفت وگوی مثلث با نقوی حسینی

دونالــدترامــپ،رئیسجمهورایــاالتمتحده
آمریکاودیگرمقاماتکاخسفیدطیروزهایاخیربه
صورتمستمرازاغتشاشــاتدرایرانحمایتکرده
وخواستارادامهآنهاشــدهاند.ایندرحالیاستکه
ترامپازبدوورودخودبهکاخسفیدحتیاجازهورود
اتباعایرانیبهخاککشــورشراندادودرســخنانی
اهانتآمیز،مردمایرانراتروریستنامید.درچنین
شرایطیحمایتواشنگتنوتلآویوازاغتشاشاتدر
ایرانجایبسیتاملداشتهونشانهایدالبرماهیت
متفاوتاینتحرکاتبااعتراضهایمســالمتآمیز
داخلــیاســت.درایــنخصــوصگفتوگویــیبــا
سیدحسیننقویحســینی،ســخنگویکمیسیون
امنیتملیوسیاستخارجیمجلسشورایاسالمی

صورتدادهایمکهازنظرتانمیگذرد.
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روحانی و اقتصاد  
آیا دولت حسن روحانی در عرصه اقتصاد ورشکست شده است؟ 
بررسی فاکتورهای مختلف می تواند پاسخ روشنی برای این سوال باشد. 

در پرونده این هفته به صورت ویژه این مساله بررسی کرده ایم. اقتصاد

دولت بزرگتیتر اول
دولت محافظه کار
بررسی ابعاد اقتصادی آشوب های اخیر
 با این سئوال که آیا دولت روحانی در
بخش اقتصادی ورشکسته است؟

صاد
اقت
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تیم اقتصادی دولت متوجه نیستند در 
جامعه چه خبر است
حیدر مستخدمین حسینی
 درگفت وگو با مثلث

دولت ورشکسته نیست
گفت وگو با

اسدالله عسگراوالدی

دولت روحانی اشتباه های 
دولت های قبل را تکرار می کند

گفت وگوی مثلث
 با محمدقلی یوسفی

آیــا دولت حســن روحانی، یــک دولت ورشکســته 
اقتصادی است؟ آیا اساسا این دولت می تواند اوضاع را به 

سمت بهبودی ببرد؟
این سوال بســیار مهمی اســت که البته پاسخ های 

متفاوتی هم از سوی صاحبان عقیده در این حوزه دارد.
برای مثال محسن رنانی از همان دولت اول روحانی 
هشــدارهایی در این زمینه داده بود. او قبل از انتخابات 
اخیر گفته بــود: »امروز مــا در طوالنی ترین دوران رکود 
اقتصادی خود به ســر می بریم، بخش بزرگی از اقتصاد 
ایران در آستانه ورشکســتگی قرار دارد، هزاران بنگاه یا 
تعطیل هســتند یا برای اعالم ورشکستگی منتظر اعالم 
نتایج مذاکرات هســته ای مانده اند. به ایــن ترتیب اگر 
با غرب بــه توافق نرســیم، این پیام را بــه فعاالن نگران 
اقتصادی ارســال می کنیم کــه حرکت به ســوی اعالم 
ورشکســتگی و تعدیل نیرو را آغاز کنند. در گذشته دولت 
اشــتباهاتی در سیاســتگذاری ها انجــام داد. خطــای 
استراتژیک دولت یازدهم این بود که ساماندهی مناقشه 
هسته ای را به برگ برنده خود تبدیل کرد، اما همین برگ 
برنده می توانــد به برگ بازنده او هم بدل شــود به هرحال 
باید پذیرفت که توافق هســته ای شرط الزم برای خروج 
اقتصاد از روزهای بحرانی اســت، اما قطعا این موضوع 
شــرط کافی برای دســتیابی بــه موفقیــت نخواهد بود. 
اقتصــاد ما در چرخه اقتصادی بســته ای گرفتار شــده و 
تالش می کنیم این مسیر بسته را با پتک باز کنیم؛ یعنی 
اولین قدم توافق هســته ای و رفع تحریم ها است بعد از 
آن نوبت به رفع موانع می رسد. درهای اقتصاد ما به روی 
جهان بسته اســت حتی اگر تحریم ها هم برداشته شود 
دریچه ها برای ورود کاال باز می شــود نــه برای صادرات 
محصــوالت ایرانی. به صــورت خالصه اینکــه به علت 
بهره وری پایین نیروی کار، فقدان مزیت رقابتی و وجود 
بیماری هلندی، دریچه های صــادرات در اقتصاد ایران 
بســته اســت. این درحالی اســت که به علت فقــر طبقه 
متوســط جامعه امکان تحریک تولید هــم وجود ندارد و 
این بخش نمی تواند از سایه سنگین تحریم خارج شود. 
در کوتاه مدت امیدی به باز شــدن دریچه های صادرات 
نداریم. کاهش تقاضا ناشی از افت قدرت خرید مردم به 
دلیل تشدید رکود اقتصادی اســت. من به دولت توصیه 
کرده بودم مهار تورم را دســت کم مدتی به تأخیر بیندازد 
و در مــدار ٣٠ درصد به ثبات برســاند تا رکــود اقتصادی 

سنگین تر نشود.«
ســعید لیالز هــم در تازه تریــن اظهارنظــرش گفته 
است: »امروز در شبکه های اجتماعی واقعیت ها منعکس 
نمی شود. ما امروز در مرز فروپاشی نیستیم و من فروپاشی 
در آینده نمی بینم. اقتصاد ایران در حال فروپاشی نیست. 
اقتصاد ایــران نیاز بــه یک جراحــی عمیــق دارد که اگر 
رسیدگی نشود، قطعا فروپاشــی صورت خواهد گرفت. ما 
اگر واقعیت ها را ببینیم اگر واقعیت هــای عینی، اعداد و 
ارقام و شواهد اجتماعی را مشاهده کنیم هنوز هم از شرایط 
موجود می تــوان دفاع کرد. اقتصاد مــا وضع بدی ندارد. 
رشد اقتصادی ما در ۶ ماهه اول امسال ۶ درصد بوده است. 
طبقه کارگری امروز قدرت خرید دارند. امروز قدرت خرید 
باال رفته است. در یک سال یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو 
به طبقات فرودست فروخته ایم. ما پارسال ۱۵ هزار میلیارد 
تومان گندم از گندمکاران خریدیم. این اتفاق بزرگی است 
و پولی که برای هر کیلو گندم پرداخته می شــود، دو برابر 

قیمت جهانی است. با این کار ما از قاچاق گندم جلوگیری 
کرده ایم.«اما کسان دیگری هم هستند که نظرات خاص 

خود را دارند. 
اسماعیل حسین زاده، استاد ایرانی دانشگاه دریک، 
معتقد است که دست نامرئی بازار، کار دست دولت روحانی 
داده است. او می گوید: »بســته خروج از رکود« از ضعف 
تقاضا به عنوان علت عمده رکود یاد می کند. ولی واقعیت 
این اســت که ضعف تقاضا خــود معلول اســت، نه علت. 
علل عمده ضعــف تقاضا رکــود اقتصادی را بایســتی در 
سیاست های انقباضی دولت در دو سال گذشته جست وجو 
کرد. این سیاســت ها به پیروی از این فلسفه به ظاهر زیبا 
ولــی در واقع غلط انداز که: »دســت نامرئــی بازار حالل 
مشــکالت اقتصــادی اســت« تولید کننــدگان داخلی را 
به دســت فراموشــی ســپرد؛ قیمت مولفه های انرژی یا 
هزینه هــای تولید را بــاال بــرد؛ بودجه توســعه و عمران 
را کاهش داد؛ از صنایــع بومی و صادرکننــدگان مملکت 
حمایت نکرد؛ بخش مسکن را به علت عدم اجرای تعهدات 
دولت درباره مسکن مهر مختل کرد؛ سرمایه گذاری های 
غیر مولد یا قمارگونه را مهار نکرد و شاید بدتر از همه، درها 
یا مرزهای ایران را روی واردات بی حساب و کتاب باز کرد. 
مبارزه موثر با رکود کمرشــکن فعلی، شناســایی و اصالح 
این سیاســت های رکود زا را می طلبد. متاســفانه، به نظر 
می رسد که آقای روحانی و سیاست گذاران اقتصادی اش 
تمایلی به شناسایی این علل بنیانی رکود ندارند. در عوض، 
عمدتا از »تنگناهای مالی« یا کمبــود نقدینگی به عنوان 
علت اصلی ضعف تقاضا و رکود بازار اســم می برند و هم از 
این رو است که »بسته خروج از رکود« دولت بیشتر شباهت 
دارد به نســخه ای که بــدون توجه به تشــخیص بیماری 
صادر شده باشد. گر چه این بســته به طور پراکنده، مبهم 
و جســته و گریخته از تقویت بنگاه هــای تولیدی و حتی 
از اقتصاد مقاومتی اســم می برد، ولی به نظر می رســد که 
چنین اشاراتی بیشــتر محض خالی نبودن عریضه باشد تا 
تعهدات اجرایی این اصول. چون »بسته خروج از رکود« 
علت عمده ضعف تقاضا و رکود بازار را »تنگناهای مالی« 
یا کمبود نقدینگــی می داند، عالج این مشــکالت را هم 

بالطبع تزریق پول به بازار تشــخیص می دهــد. در واقع، 
عصاره یا سیاســت اصلی »بســته خروج از رکود« تزریق 
پول به بازار اســت. هدف یا امید از اعمال این سیاســت 
این اســت که این افزایــش نقدینگی تقاضــای راکد را به 
حرکت در آورده و از آن طریق )یعنی به طریق القایی( تولید 
و عرضه را تقویت کند. گر چه این سیاســت پولی به ظاهر 
منطقی به نظر می رســد، ولی در واقع اشکاالت عمده ای 
دارد. اشــکال اول این اســت که دولت تنگناهــای مالی 
بنگاه های تولیدی را مترادف می دانــد با کمبود نقدینگی 
در کل اقتصاد. در صورتی که واقعیت غیر از این  اســت. 
بدین معنی که تنگناهای مالی بنگاه های تولیدی بیشــتر 
به خاطر این اســت که نقدینگی موجود در بازار یا اقتصاد 
ایران، که کم هم نیست، عوض اینکه به سمت تولید برود 
در راه های غیر تولیدی قمار گونه یا انگلی سرمایه گذاری 
می شود. آمارهای رسمی نشــان می دهد که ایران از نظر 
سرمایه یا نقدینگی ریالی در شرایط مناسبی قرار دارد. طبق 
آمار بانک مرکزی حجم نقدینگی کشور بیش از 8۰۰ هزار 
میلیارد تومان است، ولی این نقدینگی در راه های تولیدی 
سرمایه گذاری نمی شود چون ســود در تولید نیست. بلکه 
در زمین و طال و ارز و واردات و قاچاق کاال و واسطه گری 
و سوداگری مالی است. مادام که مشکالت و موانع تولید 
برطرف نشــود، از تولید کننده و کارآفرین حمایت نشــود، 
به طور جدی با قاچاق کاال برخورد نشود، از تولیدکنندگان 
مالیات گرفته ولی دالالن و سوداگران مالی و زمین خواران 
معاف باشند، دولت بزرگترین خریدار کاالهای خارجی باشد 
و تولید کننده داخلی بازار فروشش را به رقبای خارجی باخته 
باشد، سرمایه گذاری تولیدی به عمل نیامده و اقتصاد رونق 
نخواهد گرفــت. به طور کلی، مادام که ســرمایه مملکت 
با حمایت و هدایت دولت در راه های تولیدی و ســازندگی 
به کار نیفتاده و بانک ها و شبه بانک ها و دیگر سرمایه داران 
می توانند فارغ از هر گونه قوانیــن و مقرراتی در هر زمینه 
غیر تولیدی و ســوداگرانه ســرمایه گذاری کننــد، تزریق 
نقدینگی بیشــتر به بازار به خودی خــود موجبات افزایش 
ســرمایه گذاری تولیدی و خروج از رکود را فراهم نخواهد 
آورد. بر عکس، افزایش نقدینگی تحت چنین شرایطی در 
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حکم ریختن آب به آسیاب ســوداگران یا قمار بازان مالی 
خواهد بود.«

با این اظهارنظرهای متفاوت شاید بهترین راه برای 
رســیدن به تحلیل درست بررســی وضعیت اقتصادی در 
فاکتورهای مختلــف از جمله تورم، بیــکاری، نقدینگی و 

غیره باشد.

  کدام دولت رکورددار نرخ بیکاری بود؟
نرخ بیکاری به عنوان یکی از شاخص های سنجش 
وضعیت بــازار کار، هر چند به تنهایی نمی تواند شــاخص 
مناسبی برای قضاوت و ارزیابی بازار کار باشد، اما شاخصی 
برای مقایســه روند وضعیت اشتغال کشــور در سال های 
مختلف با یکدیگر خواهد بود که از این حیث، قابل توجه و 
بررسی است.از سوی دیگر »بیکاری و اشتغال« به عنوان 
یکی از موضوعات اساســی اقتصاد هر کشــور محسوب 
می شود؛ به طوری که افزایش اشــتغال و کاهش بیکاری 
به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع خواهد 
بود. در ۱2 سال گذشته، ســه دولت نهم، دهم و یازدهم 
مدیریت اجرایی کشور را در دست داشتند و این مدت، در 
سه بازه زمانی ســال های 8۴ تا 88 )مدیریت دولت نهم(، 
سال های 88 تا ۹2 )مدیریت دولت دهم( و سال های۹2 
تا ۹۶)مدیریت دولت یازدهم( قابل تقســیم بندی است. 
بر این اســاس، نرخ بیکاری کل کشــور در دولت نهم، از 
۱۱/۵ درصد در سال 8۴ آغاز شــد و در سال 8۵، به ۱۱/3 
درصد، در ســال 8۶ بــه ۱۰/۵ درصد و در ســال 8۷ نیز به 
۱۰/۴درصد رســید تا اینکه نرخ بیکاری ۱۱/۵درصدی در 
ابتدای دولت نهم به ۱۰/۴درصد در سال پایانی این دولت 
برســد. در حالی که نرخ بیکاری در دولت نهم، روند نزولی 
داشت؛ اما نوک پیکان این شاخص در سال 88 به عنوان 
نخستین سال ابتدای دولت دهم، صعودی شد و با افزایش 
۱/۵درصدی به ۱۱/۹ درصد رســید؛ اما روند افزایش نرخ 
بیکاری ادامه داشت تا اینکه این نرخ در سال 8۹ به ۱3/۵ 
درصد برسد و رکورد باالترین نرخ بیکاری در ۱ سال گذشته 
را به خــود اختصاص دهد.پس از آن، از ســال ۹۰ مجدد 
شاخص نرخ بیکاری روند نزولی به خود گرفت تا از ۱2/3 
درصد به ۱2/۱ درصد در سال ۹۱ و سال پایانی دولت دهم 
برســد. هرچند دولت یازدهم در نخستین سال از مدیریت 
خود، نرخ بیکاری سال پایانی دولت دهم را از ۱2/۱ درصد 
با کاهش ۱/۷ درصدی بــه ۱۰۴/۴ درصد کاهش داد، اما 
نمودار نرخ بیــکاری در این دولت روند صعــودی به خود 
گرفت، به طوری که نرخ بیکاری از ۱۰/۶ درصد در ســال 
۹3، به ۱۱ درصد در ســال ۹۴ و در ســال ۹۵ نیز به ۱2/۴ 

درصد افزایش یافت.
بررســی آمار نرخ بیکاری در ۱۱ ســال گذشته نشان 
می دهــد در این مدت، کمتریــن نرخ بیــکاری مربوط به 
ســال های ۱38۷ و ۱3۹2 با ۱۰/۴ درصــد بود؛ همچنین 
بیشترین نرخ بیکاری هم در سال ۱38۹ با نرخ ۱3/۵ درصد 
به ثبت رســید. در عین حال برآیند مقایسه نرخ بیکاری در 
ســه دولت گذشــته، حکایت از آن دارد که میانگین نرخ 
بیکاری در دوره مدیریت دولت نهم ۱۰/۹درصد، در دولت 
دهم ۱2/۴ درصــد و در دولــت یازدهم نیــز ۱۱/۱ درصد 

بوده است. 
اما نرخ مشــارکت اقتصادی یا همان جمعیت فعال 
که »مجموع افراد شــاغل و بیکار در ســِن کار را شــامل 
می شود«، یکی از شاخص های موثر در کاهش یا افزایش 
نرخ بیکاران است. هر چه نرخ مشارکت افزایش یابد، یعنی 
جمعیت فعال اقتصادی کشور نیز افزایش یافته که این، 
یک امتیاز مثبت برای اقتصاد کشور تلقی می شود؛ اما در 
مواقعی ممکن است به تبع رشد نرخ مشارکت، نرخ بیکاری 
نیز افزایش یابد، بنابراین در کنار بررسی آمار بیکاری، باید 
نرخ مشارکت نیز مدنظر گرفته شــود؛ به همین منظور در 

جدول شــماره جمعیت بیــکار در کنار جمعیت مشــارکت 
اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. 

آمار جمعیت بیکار در کنــار جمعیت فعال اقتصادی 
در ۱۱ ســال گذشــته نشــان می دهد، »نرخ مشــارکت« 
در ســال های 8۴ تا ۹3 در بازه 22/8 میلیــون نفر تا 23/8 
میلیون نفر متغیر بود؛ اما در سال ۹۴ نرخ مشارکت به 2۴/۷ 
میلیون نفر رسید که حدود ۹۰۰ هزار نفر بیش از سال ۹3 
بود؛ در مقابل نرخ بیکاری ۹۴ نسبت به ۹3 حدود 2۰۰ هزار 

نفر افزایش داشت.
همچنین در ســال ۹۵ نیز »نرخ مشــارکت« با رشد 
حدود یک میلیون نفری، به 2۵/۷۹۱هزار نفر رســید و در 
برابر این رشــد، حــدود ۵۰۰ هزار نفر به نــرخ بیکاری هم 
اضافه شــد. عالوه بر نرخ مشــارکت اقتصادی به عنوان 
یــک شــاخص جمعیتی، نــرخ رشــد اقتصــادی، جذب 
ســرمایه گذاری و بهره وری، از جمله شــاخص های مهم 
و تاثیرگــذار در کاهش یا افزایش نرخ اشــتغال هســتند. 
بر اســاس این گزارش، امســال از ســوی رهبــر انقالب 
به عنوان ســال »اقتصــاد مقاومتــی؛ تولید و اشــتغال« 
نامگذاری شده است تا تمرکز روی خروج از بحران بیکاری 
بیش از پیش باشد و همه دستگاه ها به نوعی خود را در امر 

اشتغالزایی مسئول بدانند.
به  هر روی بر اساس تکلیف برنامه ششم توسعه قرار 
است از ســال جاری، ســاالنه به میزان ۰/8 درصد از نرخ 
بیکاری کاسته شــود؛ هر چند تا کنون هیچ یک از تکالیف 
۵ برنامه توسعه ای بعد از انقالب در حوزه اشتغال عملیاتی 
نشده است؛ اما امید می رود در ســال اقتصاد مقاومتی با 
محوریت تولید و اشتغال هدفگذاری های انجام شده، این 

اهداف هم محقق شوند.

  وضعیت هشدار دهنده نظام بانکی 
در ابتدای ســال جاری عنوان شــد که صورت های 
مالی بانک ها نشان می دهد که رها کردن نرخ سود بانکی 
در کنــار دیگر مشــکالت قدیمی بانک ها ماننــد معوقات 
کالن، بدهی دولت و اموال مازاد غیرقابل فروش، موجب 
به هم ریختگی  ترازنامه بانک ها و بروز بحران نقدینگی در 
بانک ها شــد.در همین بازه زمانی بحــث بحرانی بودن یا 
نبودن بانک های کشور مطرح و پاسخ و واکنش هایی هم 
در بر داشته است.حســن روحانی رئیس جمهور در همان 
زمان وجود بحــران بانکی در کشــور را منکر شــد. بانک 
مرکزی هم به کســانی که دربــاره ورشکســتگی بانک ها 

صحبت می کنند، هشدار شدیدی داد.
برای درک بهتــر در کنار اظهارات شــفاهی یا کتبی 
مســئوالن، بررســی آمارهای بانک مرکزی و صورت های 
مالی برخــی بانک ها پاســخ دقیق تــری از وضعیت فعلی 

سیستم بانکی ارائه می دهد.)جدول یک( 
طبق جــدول بــاال کــه از آمارهــای بانــک مرکزی 
استخراج شــده اســت، بدهی بانک های تجاری دولتی 
از 2۶۶3 میلیــارد تومان در پایان ســال ۹2 بــه ۱۴ هزار و 
۷۱۰ میلیارد تومان در پایان بهمن ماه ۹۵ رســید و بدهی 
بانک های تخصصی دولتی در ایــن مدت کمتر از ۶ هزار 
میلیارد تومان افزایش یافته اســت. اما بدهی بانک های 

غیردولتی و خصوصی از 2 هــزار و ۱۱۶ میلیارد تومان به 
۴۰ هزار و ۵3۰ میلیارد تومان افزایش یافته اســت. علت 
رشــد عجیب و وحشــتناک بدهی بانک هــای خصوصی 
و غیردولتی چه می تواند باشــد جز بحــران نقدینگی؟ به 
عبارت دیگر بانک ها بیش از 3۱ هزار میلیارد تومان در ۱۱ 
ماهه سال ۹۵ از بانک مرکزی پول گرفتند که فقط 28 هزار 
میلیارد تومان آن توسط بانک های خصوصی و غیردولتی 

انجام شده است.
رها کردن نرخ سود بانکی در سال ۹2 و اوایل سال ۹3 
موجب شد نرخ سود سپرده به بیش از 2۵ درصد و در برخی 
بانک ها به 28 درصد برسد. رشــد بی محابای سود بانکی 
و رکود توامــان اقتصاد که باعث عــدم وصول درآمدهای 
پیش بینی شــده بانک هــا از محل تســهیالت اعطایی و 
سرمایه گذاری ها شد،  ترازنامه بسیاری از بانک ها را به هم 
ریخت و چندین بانک را زیان ده کرد. عدم امکان فروش 
اموال مازاد، رشد شــدید معوقات بانکی و بدهی دولت به 
بانک ها از دیگر عوامل و علل این بحران قلمداد می شود، 
اما آتش شکل گیری این بحران به هر صورتی که بررسی 
شود، همان رها کردن نرخ ســود در یک سال اول دولت 
یازدهم است. آن هم در شرایطی که کارشناسان مستقل 
شــدیدا درباره تبعات این اقــدام هشــدار می دادند.  این 
شرایط باعث شده که دو بانک مشــمول ماده ۱۴۱ قانون 
تجارت شــوند و چند بانک هم در مرز ورشکســتگی قرار 
بگیرنــد. اگر نبود مالحظــات امنیت اقتصــادی، نام این 
بانک ها به همراه  ترازنامه شــان در همین گزارش منتشــر 
می شــد اما گزارش تفصیلــی آن در اینجا قابل مشــاهده 
اســت. با همه اینها بانک مرکزی اقدام تاثیرگذاری برای 
تغییر فضای بانک ها نکرده و همچنان بسیاری از بانک ها 

سپرده با نرخ های 2۰ درصد و بیشتر پرداخت می کنند.
با وجود این همه نشــانه از بحــران در نظام بانکی، 
بانک مرکزی در واکنش به اظهارنظــری مبنی بر برقراری 
وضعیت ورشکســتگی در چند بانک، به طــور کلی اصل 
موضوع را نفی کرد و حســن روحانــی رئیس جمهور هم با 
رد تحلیل بحران بانک ها در نشست خبری گفت که هیچ 
بحرانی وجود ندارد. فارس در گزارشی در این مورد نوشته 
بود: »این رّدیه ها در شــرایطی مطرح می شــود که برخی 
کارشناســان،  شــدت گرفتن بحران بانک ها در نیمه دوم 
امســال را پیش بینی می کنند.« باید امیــدوار بود که این 
رد کردن ها صرفا برای جلوگیری از نگرانی افکار عمومی 
است و در عمل مدیران نظام بانکی و دولت بحران بانکی 
را جدی گرفته و در جهت اصالحات اساسی و ساختاری آن 

گام های عملی و واقعی بردارند.

  نظام بانکی در دولت دوم روحانی 
رویه ای که دولــت در پیش گرفته، بیــش از آنکه با 
هدف خروج کشور از رکود باشد بر رونق صنعت بانکداری 

متمرکز است.
بسیار غلط است اگر فکر کنیم رونق صنعت بانکداری 
بدون اصــالح روش نظارت بــر بانک ها منجــر به خروج 
کشور از رکود می شود. اعطای انواع یارانه های اقتصادی 
به بانک هــا )دو هزار میلیــارد تومان یارانه ســود به بانک 
مســکن، ۴۰ هزار میلیارد تومــان اوراق خزانه در اصالح 
بودجه ساالنه ۹۵، اعطای انحصار چند جانبه در بازار ارز به 
بانک ها، همگی ظرف ۱۰ روز( بدون اصالح شیوه نظارت 
صرفا هبه کردن قدرت سیاســی به بانک ها و خالی کردن 
دست دولت قانونی است. بعید است سیاسیون مستقر در 

دولت این را ندانند.
پیش از اصالح نظــام بانکی هــر تصمیمی  عکس 
انتظار عمل خواهد کرد. هر اصالح اقتصادی ای پیش از 
اصالح نظام بانکی کم یا  بی نتیجه است. بعضی طرح های 
دولت روحانی برای خــروج از رکود یا مقابله بــا بیکاری با 

بررسی آمار نرخ بیکاری در 11 سال 
گذشته نشان می دهد در این مدت، 
کمتریــن نــرخ بیــکاری مربــوط به 
ســال های 1۳۸۷ و 1۳۹۲ بــا 10/4 
درصد بود؛ همچنین بیشترین نرخ 
بیــکاری هــم در ســال 1۳۸۹ با نرخ 
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وسواس و خوب طراحی شده بود، اما به دلیل عدم اصالح 
نظام بانکی دستاورد آنها در سیاهچاله بحران بانکی بلعیده 
شد. مثال طرح پرداخت وام به صنایع کوچک و متوسط از 
جمله طرح هایی بود که خوب هدف گذاری شــد و باتوجه 
به رقم اختصاص یافته تا کنون یعنی حدود ۱۶ هزار میلیارد 
تومان، باید نتایج جدی ای در برمی داشت. اما متاسفانه با 
وجود تاکید بر آنکه منابع این طرح صرف بازپرداخت بدهی 
بانکی واحدهای تولیدی نشود، بانک های عامل، از فرط 
عطش نقدینگی، منابع این طرح را در موارد متعدد صرفا به 
شرط بازپرداخت بدهی تولید کننده به بانک از محل آن آزاد 
می کردند و این امر اثر این طرح پخته را اندک و حقیر کرد. 
یا مثال طرح تبدیل به اوراق کردن وام های رهنی حرکتی 
صحیح بود اما به دلیل آنکه نرخ ســود این اوراق هرگز و با 
هیچ عقلی نمی توانست مستقال با نرخ بهره سپرده بسیار 
غیر عادی حاصل از بحــران بانکی رقابــت کند، عمال از 
آزمایشگاه خارج نشد. یا مثال طرح تکاپو که توسط وزرات 
کار انجام شد - به رغم دور بودن وزیر محترم از مسائل حوزه 
کار و تعلق خاطرشان به بعضی مســائل دیگر- یک طرح 
قابل دفاع است، ولی مجموع تاثیر آن در جو عمومی ای 
که نرخ بهره سپرده با نرخ 2۵ درصد هم در دسترس است 
و بزرگترین مشــوق ها برای در خانه نشستن به افراد اعطا 
می شود، طبعا بســیار تضعیف می شود. مانند این مثال ها 
بسیار است. اگر دولت روحانی در ســال ۹2، فارغ از شد 
و نشــد برجام اقدام به اصالح نظام بانکــی می کرد و اگر 
دولت بیهوده بر ایده تامین مالی هزینه های جاری توفنده 
خود، از محل وام گیــری از بانک های تجــاری این همه 
اصرار ایدئولوژیک نمی کرد، امروز کشور سرنوشتی کامال 
متفاوت داشــت. دولت دوم روحانی به هر صنفی وابسته 
باشــد- از نانوایان تا دالکان- خیالی نیست، به بانکداران 
وابسته نباشد.متاســفانه در دولت حسن روحانی عامدانه 
توان البی بانک ها در نهاد ریاســت جمهوری بســیار باال 
رفته اســت و وابســتگی های خانوادگی مقامات عالیرتبه 
دولت فعلی بــه هیات مدیره برخــی بانک های خصوصی 
موضوعی آشکار است و این خود مانع جدی اصالح نظام 
بانکی کشور شده است.برای حل، تسکین یا تعویق بحران 
بانکی باید راهی یافت. کشور در وضعیتی ویژه قرار دارد: 
درآمد در دسترس ارزی مان اندک، نرخ بیکاری مان بسیار 
باال، نظام بانکی مان عمال در آســتانه ورشکســتگی، در 
دوره چند ساله یا تورم باال داریم یا نرخ بهره باال )و این هر 
دو روی ســکه ناکارآیی اســت(. در چنین وضعیتی دست 
دســت کردن برای یافتن راه حل بهینه، به جز کور شدن 
گره حاصلی ندارد. راه حل ممکن ولی فوری در این شرایط 
از راه حــل بهینه هم بهتر اســت! راه های قابل پیشــنهاد 
برای این بحران در آن حد که طرح عمومی خدشــه ای به 
اصل راه حل وارد نیاورد می تواند مواردی مثل: پیمان دو 
و چند جانبه پولی برای تسکین مشکل اول، انتشار اوراق 
ســلف نفتی برای حل نســبی راه حل دوم، تغییر پارادایم 
نســبت به افزایش پایــه پولی و اجــرای طرح های کالن 
مقیاس اقتصادی توســط حاکمیت بــرای تغییر جدی در 
وضعیت مشکل سوم و اصالح عاجل نظام بانکی پیش از 

برون ریزی بحران را پیشنهاد داد.

  ایران در دولت روحانی ورشکسته تر شد
اما بحث بــر ســر اقتصاد ایــران و وضعیــت آن در 
دوران حسن روحانی در زمان انتخابات ریاست جمهوری 
اخیر داغ تر از همیشه بوده اســت. رقبای روحانی در این 
انتخابات مباحث زیادی را در مورد وضعیت اقتصادی در 
دولت حســن روحانی مطرح کردند و البته حسن روحانی 
و تیــم انتخاباتی اش هم پاســخ هایی بــرای آن حرف ها 
داشــته اند. در همین ایام بود که رئیس ســتاد انتخاباتی 
قالیبــاف گفته بــود: رتبه کشــور در ورشکســتگی دنیا از 
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۱2۹ در سال ۹2 به ۱۵۶ در سال ۹۵ رسیده است. محمد 
دهقان، رئیس ستاد انتخاباتی محمدباقر قالیباف، با اشاره 
به مسائل مطرح شــده در نخســتین مناظره کاندیداهای 
انتخابات ریاســت جمهوری اظهار داشــته بــود: »آقای 
روحانی در مناظره جمعه گذشته اعالم کرد فضای کسب 
و کار بهتر شــده، اما ایشــان توضیح نداد کجای فضای 
کسب و کار بهتر شده اســت. رتبه ما در ورشکستگی دنیا 
از ۱2۹ در سال ۹2 به ۱۵۶ در سال ۹۵ رسیده، یعنی تعداد 
شرکت های ایرانی که ورشکســته می شوند بیشتر از ۱۵۵ 
کشور جهان است. رئیس ستاد انتخاباتی قالیباف با بیان 
اینکه ارقام مربوط به ورشکستگی شرکت ها نشان دهنده 
چگونگی افزایــش فضای کســب و کار اســت، تصریح 
کرد: »طبق آمار، مشــخص می شــود در فضای کسب و 
کار شــاهد بیکاری جمع کثیری از کارگران کشور و به هم 
ریختن زندگی بخش مهمــی  از جامعه و از بین رفتن رونق 
اقتصادی هستیم. ما در زمینه حمایت از سهامداران خرد 
طبق آمار بانک جهانی، وضعیت بدتــری پیدا کردیم؛ در 
زمینه اخذ اعتبارات رتبه ما نزول پیدا کرده و تمامی اینها به 
آن معناست که تولیدکنندگان ما و کسانی که به دنبال ایجاد 
کار و اشتغال هستند با سختی بســیار زیادی مواجهند.« 
وی با بیــان اینکه در دولت آقای روحانی وضعیت کشــور 
در دو زمینه بهتر شــده، تصریح کرد: »مورد اول، صدور 
مجوزهاست، زیرا این دولت همان گونه که در حرف زدن 
پیشگام است، در صادر کردن مجوز هم رتبه اول را دارد. 
البته مورد دوم هم مربوط به بســتن قراردادهاست که در 
این موضوع هم رتبه ما باال رفته، اما گویا در هیچ کدام از 
این دو مورد نفع زیادی به مردم نرسیده است.« دهقان با 
تاکید بر اینکه در تجارت فرامرزی رتبــه ما در دولت آقای 
روحانی کاهش پیدا کــرده، تصریح کرد: »به رغم ادعای 
رفــع تحریم ها ما پیشــرفت مناســبی در زمینــه صادرات 
کاال نداشــتیم و رتبه ما در ایــن زمینه ۱۷۰ اســت، یعنی 
۱۶۹ کشــور جهان وضعیت بهتری نســبت به مــا دارند.
ایران در دولت روحانی ورشکســته تر شــد. رتبه کشور در 
ورشکســتگی دنیا از ۱2۹ در ســال ۹2 به ۱۵۶ در ســال 
۹۵ رســیده اســت.« وی افزود: »رتبه ما در ورشکستگی 
دنیا از ۱2۹ در ســال ۹2 به ۱۵۶ در سال ۹۵ رسیده، یعنی 
تعداد شرکت های ایرانی که ورشکسته می شوند، بیشتر از 
۱۵۵ کشور جهان است.« رئیس ستاد انتخاباتی قالیباف 
با بیــان اینکه ارقــام مربوط به ورشکســتگی شــرکت ها 
نشــان دهنده چگونگی افزایش فضای کسب و کار است، 
تصریح کرد: »طبق آمار، مشــخص می شــود در فضای 

کسب و کار شــاهد بیکاری جمع کثیری از کارگران کشور 
و به هــم ریختن زندگی بخــش مهمی  از جامعــه و از بین 
رفتــن رونق اقتصادی هســتیم. مــا در زمینــه حمایت از 
سهامداران خرد طبق آمار بانک جهانی، وضعیت بدتری 
پیدا کردیم؛ در زمینه اخذ اعتبارات رتبه ما نزول پیدا کرده 
و تمامی اینها به آن معناست که تولیدکنندگان ما و کسانی 
که به دنبال ایجاد کار و اشتغال هســتند، با سختی بسیار 
زیادی مواجهند.« وی با بیان اینکه در دولت آقای روحانی 
وضعیت کشور در دو زمینه بهتر شده، تصریح کرد: »مورد 
اول، صدور مجوزهاســت، زیــرا این دولــت همان گونه 
که در حرف زدن پیشــگام اســت، در صادر کردن مجوز 
هم رتبــه اول را دارد. البته مورد دوم هم مربوط به بســتن 
قراردادهاســت که در این موضوع هم رتبه مــا باال رفته، 
اما گویا در هیچ کــدام از این دو مورد نفــع زیادی به مردم 
نرسیده است.« دهقان با تاکید بر اینکه در تجارت فرامرزی 
رتبه ما در دولت آقای روحانــی کاهش پیدا کرده، تصریح 
کرد: »به رغم ادعای رفع تحریم ها ما پیشرفت مناسبی در 
زمینه صادرات کاال نداشــتیم و رتبه ما در این زمینه ۱۷۰ 
 است، یعنی ۱۶۹ کشور جهان وضعیت بهتری نسبت به ما

 دارند.«

  رشد عجیب دو متغیر پولی در دولت روحانی
بررســی آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد، پس 
از حذف آمار افزایش ســطح پوشــش آمــاری نقدینگی، 
حجم نقدینگی در دولت یازدهــم ۱2۶ درصد و حجم پایه 
پولی ۷۱.3 درصد افزایش یافته که بیشتر از مدت مشابه 
دولت دهم اســت. کنترل نرخ رشــد نقدینگی که متاثر از 
سیاســت های پولی بانک مرکزی و رفتار دولت ها به وجود 
می  آید، همواره مورد تاکید مســئوالن بانک مرکزی بوده 
اســت.رئیس جمهور و مســئوالن اقتصادی بارها در نقد 
سیاست تامین مالی مسکن مهر، پرداخت ۴3 هزار میلیارد 
تومان از طرف بانک مرکزی به بانک مسکن را مورد انتقاد 
قرار داده و یکی از دالیل افزایش تورم در سال ۹۱ و اوایل 

۹2 را همین مساله عنوان می کردند.
روحانی در یک نشســت خبری خود گفته بود: »در 
این مدت در بانک ها یــک نظمی  پیدا شــد و علت اینکه 
تورم پاییــن آمد فقط نظامــی بود که ایــن دولت پیگیری 
کرد. ما کاری نکردیم چرا تورم آمــد پایین؟ برای اینکه از 
بانک مرکزی مرتب پــول و وام نگرفتیم. علــت اینکه در 
آن دولت تورم ۴۵ درصدی ایجاد شد به این خاطر بود که 
بانک مرکزی را مجبور کردنــد ۴3 هزار میلیارد تومان پول 

به مســکن مهر دادند که باعث شــد تورم ۴۵ درصد شود. 
یعنی خطایی که آنها کردند دخالت کــردن در جیب مردم 
و برداشــتن کردن از پول بانک مرکزی بود. ارقام جدول 
زیر به روشــنی روند تغییرات نقدینگی را نشــان می دهد.

)جدول 3(
تفاوت رقم ۵8۰ هزار و ۱2 میلیارد با ۶3۹ هزار و ۵۵۰ 
میلیارد تومانی که در جدول باال درج شده به دلیل افزوده 
شدن آمار موسسات جدید بوده است. رقم نقدینگی سال 
۹۵ هم در این میان بر اســاس اظهــارات اخیر رئیس کل 
بانک مرکزی اســت. با توجه به اینکه معــاون اقتصادی 
بانک مرکزی اعالم کرده بود ۱۱۰ هــزار میلیارد تومان از 
کل نقدینگی مربوط به افزایش سطح پوشش آماری بوده 
اســت، از مجموع ۷۴۷ هزار و ۴22 هــزار میلیارد تومان 
نقدینگی افزوده شــده در آمارها، ۶3۷ هزار و ۴22 میلیارد 
تومان آن به طور خالص در دولت یازدهم خلق شده است.
بنابراین از شــهریور ۹2 تا پایان ســال ۹۵ نقدینگی ۱2۷ 

درصد افزایش یافته است.
حجم نقدینگی در دوره شــهریور 88 تا اسفند ۹۱ از 
2۱۵ هزار و 2۴۷ میلیارد تومان به ۴۶۰ هزار و ۶۹3 میلیارد 

تومان رسیده که رشد ۱۱۴ درصدی را نشان می دهد.
*همچنین پایــه پولی به عنــوان یک متغیر بســیار 
مهم قابل بررســی اســت. نمودار زیر رونــد تغییرات پایه 
پولی از سال 8۰ تا دی ماه سال گذشته را نشان می دهد.

)جدول ۴(
حجم پایــه پولی در پایان شــهریور ۹2 به میزان ۹۶ 
هزار و ۱23 میلیارد تومان بوده که با احتساب ۴ هزار و ۴۱8 
میلیارد تومان آمار جدید موسســات اعتباری، ۱۰۰ هزار و 
۵۴۱ میلیارد تومان می شود.بنابراین از شهریور ماه ۹2 تا 
دی ماه ۹۵ پایه پولی ۷۱ هزار و ۶3۱ میلیارد تومان افزایش 

و به عبارت دیگر ۷۱.3 درصد افزایش یافته است.
برای بررســی عملکرد مقایســه ای ایــن دوره بانک 
مرکزی با دوره قبل، باید حجم پایه پولی از شــهریور 88 تا 

دی ماه ۹۱ مقایسه شود. 
طبق آمار نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، حجم 
پایه پولی در پایان شهریور ماه سال 88 به میزان ۵۱ هزار 
و 82۴ میلیارد تومــان بوده که این رقــم در دی ماه ۹۱ به 
88 هزار و ۵۵3 میلیارد تومان رســیده است که رشد ۷۰/۹ 
درصدی را نشــان می دهد. بنابراین پایــه پولی در دولت 
یازدهم بــا وجود همــه نقدهایی که عملکــرد دولت دهم 
مطرح کــرده بود، ۰/۴ درصد بیشــتر بوده اســت. میزان 
رشــد دو متغیر پایه پولی و نقدینگی در دوره دولت یازدهم 
از مدت مشابه دولت دهم بیشــتر بوده و به عبارت دیگر با 
وجود نقدهای فراوان مسئوالن اقتصادی دولت یازدهم و 
رئیس جمهور به عملکرد پولی دولت دهم برای تامین مالی 
مسکن مهر، عملکرد دولت یازدهم در این مورد نامناسب تر 

از دولت قبل از خود بوده است.

  انفجار نقدینگی، ثمره کدام دولت است؟
در ادامــه اظهارنظرهای مختلــف در مورد وضعیت 
نقدینگی و اتفاقاتی که در حوزه اقتصادی رخ داده است، 
روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: آیا روحانی 
از مسئولیت دولت خود در افزایش نقدینگی بی خبر است 
که تقصیــر آن را هم به گردن مســکن مهــر می اندازد؟ 
رئیس جمهــور هنگام تقدیــم الیحه بودجه بــه مجلس، 
کنایه ای هم به مســکن مهر و نحوه تامین مالی آن زد که 
برای کارشناســان و صاحب نظــران حوزه پولــی و بانکی 
بسیار سوال برانگیز است. او گفت: »مشکل مسکن مهر 
این نیست که پایه اش سست یا ســفت است؛ این مساله 
دوم است. مسکن مهر از چه پولی درســت شد، این باید 
جــواب داده شــود. اســتقراض از بانک مرکــزی خطای 
بزرگ است. مســکن مهر از جیب فقرا درست شد، چرا که 
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پایه پولی باال رفت. در مسکن مهر، راه اشتباهی انتخاب 
شد. ریشه مســکن مهر غلط بود.« این اظهارات هر چند 
نســبت به اظهارات معاون اول رئیس جمهور در بحبوحه 
زلزله کرمانشــاه مبنی بر سست بودن مســکن مهر، یک 
عقب نشینی آشکار محسوب می شــود، اما در فرار به جلو 
با بازی زیرکانه با لغاتی مثل پایه پولی و استقراض از بانک 
مرکزی همان راه رفته جهانگیــری را طی می کند.دنیای 
علم و تخصص زبان خــاص خــودش را دارد و با ادبیات 
و لفاظی های سیاســی تفــاوت دارد. زبان کارشناســان 
زبــان شــاخص ها و اندازه گیری های علمی و مشــخص 
است؛ شــاخص هایی که مفهوم مشــخصی را می رسانند 
و فــارغ از هر جبهه و جناح سیاســی تفســیر می شــوند. 
افزایش پایــه پولی و نقدینگی شــاخص هایی اســت که 
عدد و رقم آن توســط بانک مرکزی سنجش شده و اعالم 
می شــود. روحانی معتقد اســت افزایش پایه پولی برای 
اختصاص به طرح مســکن مهر راهی اشــتباه و خطایی 
بزرگ محســوب می شــود و به گونه ای با اختصار و بدون 
توضیح کارشناسی همراه با لحنی عصبانی و طلبکارانه به 
رد این طرح می پردازد که گویا دلیل دیگری برای توضیح 
ادعاهای خویش در چنته نمی یابد. اگر بخواهیم با همان 
منطق رئیس جمهور مبنی بر اســتقراض از بانک مرکزی و 
افزایش پایه پولی با ادعای آقای رئیس مواجه شویم، باید 
سراغ بانک مرکزی آقای روحانی برویم. آمار منتشره نشان 
می دهد که در شــهریورماه ۱388 که دولت دهم ســکان 
هدایت قوه مجریــه را در اختیار گرفــت، میزان نقدینگی 
طبق آمار بانک مرکــزی 2۱۱ هــزار و ۶۶۱ میلیارد تومان 
بوده اســت. هنگامی که دولت دهم در شهریورماه ۱3۹2 
ســکان هدایت قوه مجریه را در اختیار دولت یازدهم قرار 
داد، نقدینگــی به ۵۰۶ هزار و ۶۹3 میلیارد تومان رســیده 
بود. ایــن اعداد نشــان می دهد میزان رشــد نقدینگی در 
دولت دهم 38/۱3۹ درصد بوده است. هنگامی که دولت 
یازدهم در شهریورماه ســال جاری به کار خود پایان داد، 
میــزان نقدینگی بــه ۱3۶۶ هــزار و 2۶۰ میلیــارد تومان 
افزایش یافته بــود؛ یعنــی در دولت یازدهم میزان رشــد 
نقدینگی 8/۱۶۹ درصد بوده است.در شهریورماه 88 پایه 
پولی ۵۱ هزار و 82۴ میلیارد تومان بوده و این شاخص در 
شــهریور ماه ۹2 به ۹۶ هزار و ۵۷۹ میلیارد تومان رســیده 
اســت؛ یعنی در دولت دهم پایه پولی 8۶/3 درصد رشــد 
کرده است. پایه پولی با رشــدی ۱۰3 درصدی در دوران 
دولت یازدهم در پایان شهریورماه ۹۶ به ۱۹۶ هزار و ۴۹۰ 
میلیارد تومان رســیده اســت.به رغم تامین مالی مسکن 
مهر از طریق افزایش پایه پولی و نقدینگی، حجم افزایش 
هر دو شــاخص، هم در مقدار و هم درصد، در چهار سال 
۱388 تا ۱3۹2 کمتر از ۱3۹2 تا ۱3۹۶ اســت. حال باید 
از رئیس جمهور کشــورمان پرســید نطق ها را خود تنظیم 
می کنند یا مشــاورانش چنین تحلیل هایی را رقم می زنند؟ 
اگر بخواهیم ســوال دیگری را به ســبک آقــای روحانی 
بپرسیم، باید پرســید در دولت قبل نقدینگی ایجاد شده، 
صرف اجرای طرح بزرگ مســکن مهر شــد و عــالوه بر 
خانه دار کردن عــده کثیری از مردم کــه در مناطقی مانند 
ولنجک اقامت ندارند، اشتغال فراوانی در کشور به وجود 
آورد، اما نقدینگی اضافه شده در دولت یازدهم صرف چه 
اموری شده است؟ بله حق دارید، حتما زیر لب می گویید 

مسکن اجتماعی!
هر چند برای صاحب نظران پولی و بانکی مشــخص 
اســت چه اتفاقی بــرای نقدینگی ایجاد شــده افتاده و در 
بلندمدت چــه عواقبــی در انتظار ملــت خواهد بــود، اما 
اطالعات و اســتدالل های آقای رئیس موجــب نگرانی 
دلسوزان کشور از روند تصمیم گیری در عالی ترین سطح 
اجرایی کشــور می شــود و آنها را نســبت بــه پیامد چنین 

تصمیماتی مکدر می کند.  

امیدی به دولت روحانی نیست
گفت وگو با جمشید پژویان

آیا دولت آقای روحانی ورشکسته است؟
   با چه استداللی چنین نتیجه گیری بیان می شود؟
دولت برای اتمام پروژه های نیمه تمام 600 هزار 
میلیــارد تومــان نیــاز دارد، 510 هــزار میلیارد 
تومان به بانک مرکزی، بیمه هــا و صندوق های 
بازنشســتگی بدهــکار اســت و گفته می شــود 
منابع درآمــدی الیحــه بودجه از محــل فروش 
نفت و مالیــات قابل وصول نیســت، ضمن آنکه 
دولت در نظر دارد یارانــه ۳1 میلیون نفر را قطع 
کند و قیمت حامل های انــرژی را افزایش دهد تا 
بخشــی از هزینه های جاری اش را از این طریق 
جبران کند، آیا از کنار هم قراردادن این مولفه ها 
چنین نتیجه ای را می شــود احصا کرد که دولت 

ورشکسته است؟
   اوال معلوم نیســت کدام دســتگاه یا کارشناسان 
رقم ۶۰۰ هــزار میلیارد تومان را بــرای تکمیل پروژه های 
نیمه تمام برآورد کردنــد، بنابراین معلوم نیســت این رقم 
درست باشد. ثانیا به هیچ وجه دلیلی ندارد که دولت تمام 
پروژه های نیمه تمــام را اجرا کند. چه بســا دلیل ناتمامی 
 بســیاری پروژه ها این اســت که توجیه اقتصادی ندارند، 
بنابراین عدم تکمیل پروژه های شکست خورده به نفع کل 
جامعه و اقتصاد کشور تلقی می شــود. معتقدم در بودجه 
نمی توان سیاستگذاری کرد. اگر دولت می خواهد پیشنهاد 
افزایش مالیات ها را بدهد این افزایش مالیات ها هیچ گاه 
نباید در بودجــه بیاید، بلکه به صــورت الیحه ای مجزا به 
مجلس ارائه شــود تا ببیند این مالیات ها چه آثاری دارند، 
منافع و مضارشان چیست، بعد الیحه را تصویب کند. من 
دوره ای به عنوان مشــاور برای مجلــس کار می کردم. از 
سه دهه گذشته این ایراد به الیحه بودجه گرفته می شد. 
دولت مالیات های غیرمســتقیم را در داخــل بودجه قرار 
می داد و این کار غلط و اشتباهی بود چون مسائل مالیاتی 
بسیار مهم هستند و قرار دادن آنها در البه الی ردیف های 
الیحــه بودجه فرصــت کافی برای بررســی کارشناســی 
نمی گذارد. برای این بحث که بگوییم دولت ورشکســته 
اســت، نیازمندیم توانایی هــای دولت در کســب درآمد و 
هزینه هایی  را کــه اجبارا بایــد انجام دهد با هم مقایســه 
کنیم. در داخل الیحه بودجه اگر دقت شــود یک ســری 
ردیف هایی است که هزینه آنها به هیچ وجه ضرورت ندارد، 
یعنی هیچ دلیلی نیســت به بعضی سازمان ها و تشکیالت 
برای تبلیغات و غیــره بودجه ای تخصیص پیــدا کند که 
مشخص هم نیســت نتیجه یا نتایجش در تولید ناخالص 
ملی و رفاه عمومی چیست. در موضوع حذف یارانه بخشی 
از افراد جامعه نیز معتقدم این کار باید براساس یک برنامه 
و سیاستگذاری انجام شود. یعنی باید یک سیاستگذاری 
باشــد که دولت براســاس آن، افراد غیرنیازمند را با درصد 
صحت باال شناسایی و یارانه شان را قطع کند، وگرنه آوردن 
نیت حذف یارانه 3۰ درصد اقشار جامعه در الیحه قبال هم 

بوده اما انجام نشده است.
اینکــه گفتــه می شــود الیحــه بودجه کســری 
قابــل توجهــی دارد چرا کــه درآمدهــای نفتی و 
مالیاتــی اش وصــول نخواهــد شــد و از طرفی 
هزینه های جاری نسبت به سال گذشته افزایش 
پیدا کرده اســت، دلیلی بر ورشکســتگی دولت 

نمی شود؟
   واقعا اعتبــارات عمرانی کدام الیحــه بودجه به 

اجرا درآمد، بنابراین دولت به طور ســنتی اعتباری را برای 
حوزه عمرانی می گذارد اما وقتی اواخر سال برای پرداخت 
هزینه های جاری خود به مشــکل می خورد، با اخذ مجوز 
از مجلس اعتبارات عمرانــی را به ردیف هزینه های جاری 

منتقل و مصرف می کند.
این انتقاد به دولت وجود دارد که چرا در وضعیت 
رکود برای جبران کسری بودجه خود می خواهد 

اخذ مالیات از تولیدکنندگان را  افزایش دهد؟
   درآمدهای مالیاتی ۵۰ تا ۶۰ درصد تولید ناخالص 
ملی بعضی کشــورها را تشــکیل می دهد اما رقم متوسط 
درآمد جهانی از محل مالیات حدود 3۰ درصد اســت. اگر 
دولت بتواند درآمد مالیاتی را از ۷-۶ درصد به ۱8 درصد تولید 
ناخالص ملی برساند، قطعا درآمد قابل توجهی خواهد بود. 
حاال اینکه گفته می شود وضعیت رکود است و چنین رقمی از 
محل مالیات قابل وصول نیســت، پاسخ من این است که 
باید دانش اقتصاد داشته باشیم. معموال غالب درآمدهای 
مالیاتی دولت از طبقه متوسط کسب می شود و ثروتمندترین 
گروه هــای جامعه مالیــات نمی دهنــد چون آنهــا در بازار 
ایران اعــم از خوراکی و غیره هزینــه نمی کنند. پس نظام 
مالیاتی کشور ما اشکال اساسی دارد که دولت نمی تواند از 

ثروتمندان بیشترین درآمد مالیاتی را کسب کند. 
در مجموع شــما معتقدید که اســتفاده از تعبیر 
ورشکســتگی برای دولــت دوازدهم، درســت 

نیست؟
   درآمدهای نفتی کشــور نسبت به گذشته کاهش 
پیدا کرده اســت. از طرفی دولت آمریکا فشارهای بسیار 
جدی به ایران می آورد. گرچــه اتحادیه اروپا نیز می گوید 
به برجام متعهد است اما خواســته هایی را مطرح می کند 
که می تواند عاملی شود تا این اتحادیه نیز در اجرای برخی 
تحریم های دولت آمریکا علیه ایران مشارکت کند و حتی 
این تحریم ها را در قالب قطعنامه به شورای امنیت سازمان 
ملل ببرند. پس ایران تحت فشار اقتصادی قرار دارد، یعنی 
اینکه روی درآمدهای نفتی نمی توانیم کامل حساب کنیم، 
به خصوص که نقش نفت در چرخه سوخت جهانی روز به 
روز کم و کمتر می شود. از آن طرف ما در طول این چندین 
دهه هیچ گونه سیاســت های اقتصادی را کــه منتهی به 
اصالح ساختار اقتصادمان باشد انجام ندادیم و هیچ طرح 
و برنامه ای نیز در این رابطه نداریم. وقتی به این مســائل 
نگاه کنیم و بیشــتر به تجزیه و تحلیل بپردازیم، آن موقع 

می توانیم به این نتیجه برسیم.
دولت آقای روحانی ظرف سه ســال و نیم آینده 
می توانــد وضعیــت اقتصــاد کشــور را بهبــود 

ببخشد؟
   خیر.  

پژویــان  جمشــید 
ورشکســتگی دولــت را در 
این می بینــد که نقش نفت 
در چرخه ســوخت جهانی 
کمتــر  و  کــم  روز بــه روز 
می شود و هر آن نیز احتمال 

تشدید تحریم ها از جانب آمریکا و اروپا وجود دارد 
که به کاهش فروش نفت منتهی می شود اما دولت 
هیچ طرح برنامه ای برای اصالح ساختار اقتصادی 

و استقالل آن از درآمدهای نفتی ندارد.
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هم اکنون وقتی بــه وضعیت اقتصــادی دولت 
نگاه می کنیم، اوضــاع نامطلوب و بعضا بحرانی 
آن مساله نیست که قابل کتمان باشد. 510 هزار 
میلیــارد تومان بدهی به بانک مرکــزی، بیمه ها، 
پیمانکاران، صندوق های بازنشســتگی و حجم 
انبوه پروژه هــای نیمه تمام بــه ارزش 600 هزار 
میلیارد تومان تعبیری بهتر از ورشکستگی را به 
ذهن متبادر نمی   کنند، به نظر شــما آیا دولت در 

وضعیت امروز ورشکسته است؟
   اگر یک رویکــرد و نگاه کارشناســی به موضوع 
اقتصاد ملی داشته باشیم، سردرگمی  دولت های مختلف 
را در حوزه اقتصــاد می بینیم. به رغم اینکه یک سیاســت 
کالن در حوزه اقتصاد به تایید مجمع تشخیص مصلحت 
رسیده  و به رغم اینکه برنامه توســعه ای در کشور جاری و 
حاکم اســت و امسال، سال نخســت اجرای برنامه ششم 
محسوب می شود و سند چشم انداز 2۰ ساله کشور نیز وجود 
دارد و قرار بود که ایران در پایان سال ۱۴۰۴ در عرصه های 
مختلف از جمله تولید حــرف اول را در منطقه بزند، منتها 
دولت در ســردرگمی  عجیبی به ویژه در حوزه اقتصادی به 

سر می برد. 
دولت ها همــواره در چهارســاله های اول نخســت 
وقت گذرانی کردند تا به چهار سال دوم برسند و در آن دوره 
برنامه های اقتصادی را به اجرا درآورند. البته این عالئمی 
 است که از حوزه اقتصاد در نظر می گیریم، حال آنکه فقط 
حوزه اقتصادی این طور نیست. بالتکلیفی را در حوزه های 
دیگر از جمله فرهنگی و اجتماعی هــم می بینیم اما حوزه 
اقتصادی به لحاظ اینکه با نان و درآمد مردم مرتبط است، 
بیشــتر آثار خود را نشــان می دهد و حکایت از آن مطلب 

می کند که بروز نارســایی های برنامه هــای اقتصادی در 
دولت های مختلف انباشته شده و به یک مرحله ای رسیده 
که نمی خواهم بگویم دولت ورشکسته است اما نزدیک به 

چنین وضعیتی است.
حاال باید چه کرد؟

   مجلس االن بــا تدبیرهایی می توانــد به کمک 
دولت آید تا با یک وفــاق ملی این نارســایی ها را معالجه 
کنــد. به هر حال ســال ها دم از ایــن می زنم کــه اقتصاد 
ایران بیمار اســت و باید اقتصاد را در سی ســی یو و بخش 
مراقبت های ویژه بســتری کــرد چون نارســایی هایی در 
سیستم اقتصادی وجود دارد. امروز سوالی که باید دولت 
پاسخ گوید این است که اقتصاد ایران چه ماهیتی دارد، آیا 
اقتصاد ما آزاد است؟ آیا رقابتی است؟ آیا اسالمی است؟ 
سوسیالیســتی اســت؟ آیا مختلط اســت؟ واقعا اقتصاد 
ما چیســت؟ وقتی دولت ها از مــردم رای می گیرند و کار 
خود را آغاز می کننــد مبنای جهت گیری اقتصادی شــان 
در چه وضعیتی اســت؟ اگر اقتصاد ما آزاد اســت و تأسی 
از اقتصــاد رقابتی می خواهند داشــته باشــند، باید آداب 

آنها را هم رعایــت کنند. تیم اقتصــادی دولت حداقل در 
ظاهر قضیه و در کارکردهای قبلی نشان داده که معتقد به 
اقتصاد آزاد و اقتصاد باز و اقتصاد رقابتی است اما عالئمی 
 از تصمیم گیری های شــان را در این رابطه نمی بینیم. در 
ثانی اقتصاد آزادی که اقتصاددان های دولت دوازدهم به 
آن باور دارند در کجای سیاست های اقتصادی کشورهای 
پیشرفته غربی معتقد به اقتصاد آزاد و رقابتی اجرا می شود؟ 
حتی کشورهای اروپایی اقتصادشان گرایشاتی به اقتصاد 
سوسیالیســتی دارند یعنی وقتــی منافع مردم زیر ســوال 
می رود، حاضر به اجرای یک سیاست اقتصادی نیستند. 
من زمانی که در وزارت اقتصاد و دارایی معاون وزیر بودم، 
مالقاتی با وزیر اقتصاد ایالت بایرن آلمان داشــتم و از او 
پرسیدم برنامه های اقتصادی ای را که به اجرا در می آورید 
چه مراحلی را طی می کند. او وقتی توضیح داد دیدم همان 
مراحلی است که در کشور ما اجرا می شود اما با یک تفاوت 
و آن تفاوت اینکه وقتی الیحه ای برای اجرای یک پروژه 
تدوین می شود و به هیأت وزیران می رود، اگر اجرای آن 
به زیان مردم باشــد و رفاه و درآمد مردم را محدود کند، رد 

می شود. 
در واقع این اتفاق در کشور ما نمی افتد. تصمیماتی 
در حوزه اقتصــاد می گیریم که توجهی بــه وضعیت آحاد 
مردم نمی کنیم. کجای دنیا می گویند یکدفعه قیمت بنزین 
۵۰ درصد افزایش پیدا کند؟ رئیس جمهور محترم می گوید 
این را افزایش می دهیم و درآمد حاصله را برای اشــتغال 
می گذاریم. این همان مطلبی اســت کــه عالئم مربوط 
به ورشکســتگی دولت را به  ذهن متبادر می کند. البته من 
باور ندارم که اســم وضعیت کنونی دولت را ورشکستگی 

بگذاریم. یک مقدار زود است.

تیم اقتصادی دولت 
متوجه نیستند  در جامعه

 چه خبر است
حیدر مستخدمین حسینی درگفت وگو با مثلث

حیدر مستخدمین حســینی، معاون سابق وزیر 
اقتصاد می گوید: »گرچه دولت ورشکســته نیســت 
اما در آســتانه آن قرار دارد.« این کارشــناس مسائل 
اقتصادی تاکیــد می کند: »ایــن راه برگزیــده دولت 
در حــوزه اقتصــادی ختم به خیر نخواهد شــد. هنوز 
دیر نشــده یکــی از زمینه هایــی که می شــود جلوی 
آســیب را گرفت تغییر در تیم اقتصادی دولت است 
تا عقب ماندگی ها جبران و برای مــردم کاری راهبری 

انجام شود.«
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 اگر دولت ورشکســته نیســت پس چــرا الیحه 
بودجه ۹۷ را این طــور تدوین کرد کــه قریب به 

اتفاق اقتصاددان ها به آن انتقاد می کنند؟
   بودجه ســال ۹۷ عجیــب و غریب اســت چون 
در ســاختار بودجه های ما دیده نشــده و وجود نداشته که 
دولت یک هجمه یکباره و فشــار همه جانبه ای را به گرده 
مردم بگذارد. بودجه ۹۷ این عالمت را می دهد، افزایش 
قیمت حامل هــای انرژی اعــم از آب، برق، گاز و ســایر 
خدمات و حذف یارانه 3۱ میلیــون نفر چه مفهومی  دارد؟ 
در شــرایطی که اقتصاد ما در رکود اســت، در شــرایطی 
که بیــکاری  بیداد می کنــد، در هر خانوار تعــداد بیکاران 
باالســت، تعداد گرایش تحصیلکرده های برای خروج از 
کشــور روز به روز افزایش پیدا می کنــد در حالی که قیمت 
تمام شده دانش آنها را خانواده ایرانی و کشور ما پرداخته 
است اما با قیمت تمام شده صفر در اختیار کشورهای دیگر 
قرار می گیرند چرا در دولت هیچ گرایشــی بــرای توجه به 
این مسائل وجود ندارد؟ دولت برای رفع محدودیت های 
فضای کسب و کار چه اقدامی  انجام داد؟ آقای طیب نیا، 
وزیر اقتصــاد و دارایی دولت یازدهم عنــوان می کرد این 
وزارتخانه ۶۰۰ متغیر محدودکننده برای فضای کسب و کار 
را شناســایی کرد، ســوال دولت کــدام یــک از این ۶۰۰ 
متغیر محدودکننــده را حذف کرد. امــروز در حوزه بخش 
خصوصی مردم به ویــژه جوان هــای فارغ التحصیل اگر 
بخواهنــد کوچک ترین قدمی  بــرای اشــتغال بردارند، با 
فضای محدود کســب و کار اعم از عوارض شــهرداری و 
مالیات تا پروسه اخذ مجوز و ثبت شرکت مواجه می شوند. 
در همه کشــورها حتی گرجستان ثبت شــرکت در کمتر از 
یک ساعت انجام می شود. چرا باید ثبت شرکت در کشور 
ما معضل باشد؟ در حالی که باید قوه قضائیه و قوه مجریه 
از ثبت شرکت اســتقبال کنند چون ثبت شــرکت هویت و 
آدرس و شناســایی به کار می آورد که برای حوزه مالیاتی، 
بیمه تأمین اجتماعی، شــهرداری ها و قوه قضائیه چنین 
اتفاقی مفید اســت. چرا این زمینه را فراهــم نمی کنیم و 
فعالیت های شــفاف و روشــنی صــورت نمی گیرند؟ این 
دقیقا به فضــای کســب و کار بر می گردد. اقتصــاد ما در 
وهلــه اول با محدودیت هــای جدی فضای کســب و کار 
مواجهه اســت. جوان ما راغــب نیســت  کار و فعالیتی را 
انجام دهد. در زمینه تولید چه کردیم؟ یک زمانی نرخ سود 
بانکی پایین تر از نرخ تورم بــود، از بعد انقالب این حالت 
تا اوایل دولــت یازدهم وجود داشــت. در دولت دوازدهم 
نسبت نرخ ســود بانکی و تورم وارونه شــد، در واقع االن 
نرخ ســود بانکی به ســپرده ۱۵ درصد و نرخ سود اعطای 
تســهیالت در ظاهر ۱8 درصد و در واقع 23 درصد اســت 
در حالی که نرخ تــورم حدود ۱۰ درصد اســت. در کجای 
دنیا چنین قاعده ای جاری و ســاری اســت؟ در جایی که 
مسئوالن اقتصادی ارتباط تنگاتنگی با دنیای غرب دارند و 
تحصیلکرده آنجا هستند، چرا این قاعده را رعایت نمی کنند 
 این یعنی تولید در کشور انجام نشود یعنی سرمایه گذاری

 در کشور انجام نشود.
 بنا به همین دلیل در چهار سال و نیم گذشته کمترین 
میزان سرمایه گذاری را در طول تاریخ سرمایه گذاری ها در 
اقتصاد ملی شــاهد هســتیم. مگر یکی از وظایف اصلی 
دولت این نیســت که زمینه ســرمایه گذاری در کشــور را 
فراهم کند. وقتی نرخ ســود بانکی باالتر از تورم باشــد، 
کسی به ســراغ ســرمایه گذاری نمی رود، بلکه پول ها در 
بانک جمــع می شــود. بانک ها نیــز بخشــی از این پول 
را بــه دولت وام دادنــد و بخشــی را نیز برای خــود هزینه 
کردند. اقتصاد هم که در رکود به سر می برد و چرخ فعالیت 
اقتصادی سودآور نیست که بتواند دولت بدهی خود را به 
بانک ها بدهد بنابراین اقتصاد کشور با بحران شدید مواجه 
شده است چون یکســری دارایی های فیزیکی در اختیار 

بانک ها قرار گرفتند کــه قابل احصا نیســتند. هم اکنون 
بانک های خصوصــی و دولتی با انباشــتی از دارایی های 
فیزیکی مواجه هستند. ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان میزان 
ســپرده های بانکی اســت کــه ۵۰ درصد این ســپرده ها 
قفل اســت و جزء دارایی های سمی  محسوب می شــود. 
دارایی های سمی  یعنی وجوهی که باید به گردش درآید تا 
از محل آنها بانک ها بتوانند بــه تولیدکنندگان برای ایجاد 
اشــتغال  تســهیالت بدهند اما این کار انجام نمی شــود. 
در واقع تولید کنندگان تسهیالت می گیرند تا از این ستون 
به آن ستون بروند. به عبارت دیگر تولید کنندگان فقط سود 
دوران را به بانک ها می دهند و اصل وام را تمدید می کنند. 
بانک مرکزی اعالم می کند در ســال گذشته ۴۷۵ میلیارد 
تومان سیستم بانکی تســهیالت داده است اما 8۰ درصد 
این رقم برای تســهیالت 2، 3، ۴، ۵ و ۶ ســال قبل است 
که دائم تمدید شده است. این نشان می دهد که اقتصاد 
بســته اســت. آمار ســفته ها و چک های واخواست شده 
افزایش پیدا کرده است اینها نشان می دهد اقتصاد در رکود 
است. آیا در رکود اقتصادی باید مالیات بیشتری از فعاالن 
اقتصادی و تولیدکنندگان گرفت؟ یعنی بر گرده مردم باید 

فشار بیشتری آورد؟ خیر. 
پس دولت باید چه کار کند؟ 

   دولت باید به شــدت هزینه های جاری اش را کم 
کند. این دولت هزینه های جــاری اش را از زمانی که آمده 
بیش از سه برابر کرده اســت. در هیچ دوره ای از دولت ها 
نبوده که یــک دولت بودجه جــاری اش را بــه این میزان 
افزایش دهد. اگر بگوییم دولت همان شــرایطی که بوده 
را بخواهد حفظ کند، هزینه جاری به عالوه تورم دوره قبل 
بشود، باید رقم هزینه جاری برای سال باشد اما هزینه های 
جاری بیش از 3۰۰ درصد افزایش پیدا کرده و در عوض از 
حجم هزینه های عمرانی کاســته شده است ؛ هزینه های 
عمرانی ای که می تواند اشــتغال زایی و بسترسازی برای 
ســرمایه گذاری جدیــد کند. دولــت حداقل بــرای اینکه 
خارجی ها برای ســرمایه گذاری در ایران حضور پیدا کنند 
این کار را انجام دهد. وقتی بودجه های عمرانی افزایش 
پیدا می کنــد تولیدکنندگان میزان رضایتمندی شــان باال 
می رود چون می دانند مراجعه کننده خواهند داشت. یعنی 
پروژه هــای عمرانی کانــون برای شــرکت های داخلی ما 
مصرف می شود، از شــن و ماســه و فوالد، قیر و آسفالت 
همه اینها پروژه های عمرانی را در بر می گیرد. حداقل ۵۰۰ 
محصول در این پروژه ها مصرف می شوند. استفاده ۵۰۰ 
محصول یعنی چرخ تولید حداقل ۵۰۰ کارخانه به گردش 
در می آید. حســن پروژه های عمرانی و ساختمان ســازی 
این اســت که کانون مصرف تولیدات داخلی می شــوند. 
وقتی پروژه های عمرانی متوقف شوند، با کاهش مصرف 
محصــوالت داخلــی مواجــه می شــویم و عالمتش این 
می شــود که فاینانس  و قرض کنیم تا تعهد برای کشور به 
وجود آوریم، از چین و کره جنوبی و بتوانیم تسهیالت و وام 
بگیریم برای اجرای پروژه های بعدی با نرخ بین المللی زیاد 

و با تعهدات ارزی. 
در این صورت کشــور زیر دین خارجی هــا می رود. 
اینها ست که می گوییم راهبری که تیم اقتصادی دولت را 

برعهده گرفته یک انحراف جدی دارد. البته کارشناسان 
اقتصادی ایــن تذکرات را در قالب مصاحبــه و مقاله بارها 
به دولت دادنــد اما گوش شــنوایی در کار نبود تــا یکباره 
این زخم دهن باز کرد و تیم اقتصــادی دولت برای اینکه 
این مســاله را پوشــش دهد با بودجه ۹۷ در قالب افزایش 
قیمت حامل های انــرژی و حذف یارانــه 3۱ میلیون نفر 
روی این زخم نمک پاشــید. این جهت گیری نیست که از 
یک بودجه نوین برخوردار باشــد. بودجه نویسی ما بسیار 
قدیمی  است تیمی هم که بودجه را می نویسند و می بندند 
ســالیان سال اســت که مشــغول این کار هســتند. یعنی 
حرفه شان این اســت که بودجه را تدوین کنند و ببندند که 
 تراز ظاهری اش قابل قبول باشد اما در عمل این بودجه نه 
در جهت ســرمایه گذاری و نه در جهت تولید است. یارانه 
به هر حــال یک کمکی بــرای دهک های پاییــن جامعه 
است. دهک های پایین جامعه را چطور باید مدیریت کرد؟ 
نمی شود آنها را رها کرد، رها کردن نتیجه اش این می شود 
که روزی صدایشان در می آید. هم اکنون فارغ التحصیالن 
دانشگاهی اعم از لیسانس، فوق لیســانس و دکترا بیکار 
هستند. این زمینه برای یک کشور با یک توانمندی ایران 
پایین است، انتظار باالتر از این حرف هاست. اینها شعار 
نیست و تمام اینها راهکار دارد. دولت همت کند هزینه های 
جاری را کاهش  دهد و تشــریفات و سفرهای خارجی را به 
حداقل  بر ســاند. واقعا این حجم از ســفرهای خارجی چه 
نتیجه ای داشــته اســت؟ در چارچوب دایره خودش اگر 
نگاه شــود حداقل می توان این نوید را داد به عنوان دولت 
پیشقدم شود و هزینه های صرفه جویی شده را به اعتبارات 
عمرانی اضافه کند. درباره ســاماندهی یارانه های نقدی 
نیز قرار بر این بود که یارانه های دهک های پایین درآمدی 
افزایش پیدا کند. ۴۵ هزار تومانی که ماهانه ۷ سال پیش 
پرداخت می شــد، ارزش آن امروز بر اثر تــورم به کمتر از 
یک سوم رسیده است. در واقع عددی تعیین کننده نیست 

که حاال بگویند رقم زیادی است. 
این دولت که در مباحث انتخاباتی اش مطرح می کرد 
دولت قبل اشــتباه کرد یارانه را به همه داد و حرف درستی 
اســت، من هم می گفتم بایــد فقط یارانه نقدی را به ســه 
دهک پایین درآمدی پرداخت و ما به التفاوتش را در حوزه 
درمان، آمــوزش و حمل و نقل هزینه کرد تا بعد از 3 ســال 
یا ۵ سال دولت بگوید مشــکل درمان مردم برطرف شد یا 
جاده ها ایمن شــدند و آمار تلفات کاهش چشمگیری پیدا 
کرد. اما دولت هیچ کدام را انجام نداد و امروز بر مردم منت 
بگذارد که موعد پرداخت یارانه ها عــزا می گیرد. اقتصاد 
کشور ما از بیماری های زیادی رنج می برد. محدودیت های 
فضای کســب و کار را که توضیح دادم. نظام بانکی ما در 
اختیار یــک عده افراد خاص اســت یعنی واقعا یکســری 
افراد از بانک های مختلف دارند تسهیالت می گیرند، در 
موقع سررسید پول را از این بانک می گیرند، به بانک دیگر 
می دهند و یک اعتباری برای خود کسب می کنند، دوباره 
از آن بانک بعد از مدتی تسهیالت می گیرند و پول ها را به 
بانک ثالث منتقل می کنند و ایــن دور همچنان ادامه پیدا 
می کند یعنی اگر لیســت تســهیالت گیرندگان بانک ها را 
نگاه کنیم نفرات مشترک زیادی در آن فهرست ها مشاهده 

خواهیم کرد.
 معتقــدم بانک های کشــور بــرای خدمات دهی به 
دهک های پایین جامعه تجهیز نشــدند که آن اقشــار از 
طریق تســهیالتی که می گیرند ارتقایی به لحاظ مسکن 
و امور رفاهی پیدا کننــد. به عبارت دیگر نظــام بانکی به 
هر حال از مســیر خودش به مرور به انحراف رفته اســت. 
در نظام بانکی کشور نه تنها زمینه یک بانکداری بدون ربا 
وجود ندارد، بلکه در ارتباط با مسئولیت های اجتماعی هم 

کمرنگ ترین اثر را در بطن خودش دارد. 
برای جمع بندی آیا در سه سال و نیم آینده دولت 

دولــت بایــد به شــدت هزینه هــای 
جــاری اش را کــم کنــد. ایــن دولــت 
هزینه هــای جــاری اش را از زمانی که 
آمده بیش از سه برابر کرده است. در 
هیچ دوره ای از دولت ها نبوده که یک 
دولت بودجه جاری اش را به این میزان 
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آقای روحانی می تواند وضعیت اقتصادی کشور 
را به سمت مطلوب شدن سوق دهد؟

   با این تیم اقتصادی به هیچ عنوان. چون باور این 
تیم اقتصادی و چارچوب نظری پذیرفته شده و مدل هایی 
که برایش راهکار ارائه می دهند در قالب نیازهای اقتصادی 
کشــور نیســت. دولت روحانی اگر به این نتیجه رسیده که 
یک انحــراف جدی در حــوزه اقتصادی شــکل گرفته که 
نشانه هایش هم آشکار شده باید تیم اقتصادی اش را تغییر 
دهد. من تیم اقتصادی فعلی را باور ندارم. چون همان تیمی 
است که در ۱۹ آذر الیحه بودجه ۹۷ را به مجلس داد. یعنی 
نگاه به جامعه و حضور در بطن جامعه با این نوع بودجه ریزی 
احســاس نمی شــود. اصال اعضای تیم اقتصادی دولت 
متوجه نیستند چه اتفاقاتی دارد در جامعه پیش می آید، در 
اتوبوس، کوچه، بازار و خیابان عبور و مرور نداشتند. فشار بر 
گرده صنوف آوردن به لحاظ مالیات نتیجه اش این می شود 
که طرف درب مغازه را می بندد و کاالهایش را تلفنی خرید و 
فروش می کند. دولت در این شرایط سختگیری اش را نسبت 
به مالیات باال برده است. در بازار سرمایه هم چنین وضعیتی 
را مشاهده می کنیم. بازار سرمایه نیز ســودی را که از یک 
شرکت می تواند برای دوره بعد پیشنهاد دهد و اطالع رسانی 

کند آن را حذف کرده است. 
خیلی جالب است بورس های کشورهای توسعه یافته 
دنیا این کار را نمی کنند، چطور دولت آقای روحانی بخشنامه 
کرده هر کس می خواهد برود باید برود دوره ببیند و تحلیلگری 
یاد بگیرد که کدام سهم را خرید و فروش کند. این نوع برخورد 
در کجای دنیا وجود دارد، من ســال ها  رئیس هیات مدیره 
بورس بودم قانون بورس را ما کمک کردیم و من در مجلس 
دفاع کردم تــا به تصویب رســید آیا قرار بــود چنین اتفاقی 
پیش آید؟ شــرکت ها باید پیش بینی برای دوره بعد را بدهند 
و کارشناســان بورس صحــت این پیش بینی ها را بررســی 
و بعد اعالم عمومی کننــد اما برای آنکه دولت مســئولیت 
پاســخگویی خــود را از روی دوش خود حــذف کند چنین 
بخشنامه ای را داد. مگر در بورس های پیشرفته دنیا کسانی 
که سهام می خرند می روند تحلیلگری یاد می گیرند؟ اعتماد  
به حکومت در شاخه بازار سرمایه اش است. دولت روحانی 
دارد افراطی تــر از حتی بورس هــای آمریــکا و اروپا اقدام 
می کند. نکته ای را هم درباره موسســات مالــی و اعتباری 
بگویم. این موسســات به خاطر شــرایط رکود به این وضع 
افتادند و زمین خوردنــد. بانک مرکزی بایــد به آنها کمک 
می کرد، نه آنکه حق و حقوق سپرده گذاران را به آنها ندهد. 
بگوید شــما رفتید قرارداد بســتید چنین قراردادی پذیرفته 
نیســت و مابه التفــاوت را از اصل پول ســپرده گذاران کم 
کردند. خب معلوم اســت اعتراض می شود چون آن زمانی 
که موسســات مالی در بهترین اماکــن خیابان های اصلی 
و میادین شعبه داشــتند و در صداوسیما و رسانه ها تبلیغات 
می کردند، بانک مرکزی کجا بود؟ پس اشــکال یکی دو تا 

نیست.
 اشکال در این است که حوزه اقتصاد یک فرماندهی 
قوی ندارد کسی که بتواند با قول و وعده و وعید حرف نزند. 
وقتی می گویند مشکل ۹8 درصد سپرده گذاران موسسات 
مالی و اعتباری حل شــده اســت پس این ســپرده گذاران 
معترض در شــهرهای مختلف که هر روز مقابل یک نهاد 
نظارتی تجمــع می کننــد، آن 2 درصدی ها هســتند؟ خیر 
این طور نیست. تیم اقتصادی دولت در حوزه اقتصاد ضعیف 
عمل کرد، به عنوان کسی که در تمامی  حوزه های اقتصادی 
اعم از وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت تعاون، بانک مرکزی، 
بازار بورس و اوراق بهادار و صنعت کار کرد ه ام می گویم این 
راه برگزیده دولت در حوزه اقتصادی  ختم به خیر نخواهد شد. 
هنوز دیر نشده یکی از زمینه هایی که می شود جلوی آسیب را 
گرفت تغییر در تیم اقتصادی دولت است تا عقب ماندگی ها 

را جبران کند و برای مردم کاری راهبری انجام دهد.  

با توجــه بــه وضعــی کــه در حــوزه اقتصــادی 
دولت مشــاهده می شــود، خیلی از تحلیلگران 
و صاحب نظــران علــم اقتصاد معتقدنــد دولت 
ورشکســته اســت، آنهــا مولفه هــای مختلفی 
اعــم از بدهــی کالن 510 هــزار میلیارد تومانی 
دولت به بانــک مرکزی، بیمه هــا و صندوق های 
بازنشستگی، نیاز 600 هزار میلیارد تومانی دولت 
برای تکمیل پروژه های نیمه تمام و عزم دولت در 
الیحه بودجه سال ۹۷ برای افزایش 50 درصدی 
قیمت حامل های انرژی و افزایش اخذ مالیات از 
فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان را کنار هم قرار 
می دهند و نتیجه می گیرند که دولت ورشکسته 
است، نظر شما چیست؟ آیا شما نیز چنین تحلیل 

و ارزیابی ای دارید؟
  تعبیــر ورشکســتگی بــرای توصیــف وضعیــت 
اقتصادی دولت را درســت نمی دانم یــا حداقل من چنین 
عقیده ای ندارم. مملکت امکاناتی دارد اما دولت نتوانست 
از امکانات درست اســتفاده کند. همان طور که اشاره شد 
الیحه بودجه سال ۹۷ کل کشور چند نقاط ضعف بزرگ دارد 

و این ضعف ها را نمی شود ندیده گرفت. 
الیحه بودجه ۹۷ چه ضعف هایی دارد؟

  اوال درآمدهای ذکر شــده در الیحه بودجه به ویژه 
در حوزه مالیاتی حاصل نمی شــود امــا در عوض هزینه ها 
نسبت به ســال گذشــته درصدی نیز اضافه شدند. ضعف 
دیگر درنظر گرفتن مبلغ باالیی برای انتشــار اوراق قرضه 

است چون این کار برای دولت بعدی بدهی ایجاد می کند. 
به عبارت دیگر ۴-۵ ســال دیگر موعد سررسید پول و سود 
اوراق می شــود، آن زمان دولت بعدی فرق نمی کند دست 
چه کســی باشــد، در ابتدای کار بدهی ســنگینی از دولت 
دوازدهم به گردنش خواهد بود. سومین ضعف این الیحه 
کسری بودجه است چون وقتی درآمدها حاصل نمی شود 
و هزینه ها سر جایشان هستند و کم نشدند، دالر نیز بر پایه 
3۵۰۰ تومان محاسبه شده که این عدد مطلوبی برای دالر 
محسوب نمی شود، رقمی  هم که برای فروش نفت در سال 
آینده پیش بینی کردند وصول نخواهد شد بنابراین اتفاقی 

که می افتد کسری بودجه است.
حال به نظر شما با این اوصاف باید چه کار کرد؟

  دولت باید مدیریت کند. دولت باید خود را کوچک 
کند. تا زمانی که دولت به این حجم و وسعت است وضعیت 
اقتصادی اش به ســامان نمی شــود. راهی ندارد جز آنکه 
3۰ تا ۴۰ درصد از اموال و دارایی های خــود را حراج و رها 
کند وگرنه تــا زمانی که این قدر بزرگ و وســیع اســت و هر 
روز هم به ابعاد آن افزوده می شــود اقتصاد کشــور سامان 
پیدا نخواهد کرد. کشــورهای توســعه یافته وقتی کسری 
بودجــه می آورند همیــن اقــدام را انجام می دهنــد یعنی 
اموال شان را می فروشند بنابراین دولت راهی ندارد جز آنکه 
کارخانه هایش را حراج کنــد. از طرفی دولت معافیت های 
مالیاتی را باید کم کند. اقتصاد کشــور دســت چه کسانی 
است؟ دست برخی نهادها و بنیادهایی است که همه معاف 
 از مالیات هستند، دولت اخذ مالیات از اینها را باید با قدرت

 و جسارت دنبال کند.
 در مجموع معتقدم الیحه بودجه ۹۷ یک جراحی الزم 
دارد، مجلس شورای اسالمی نیز تا به حال سابقه نداشته 
که دســت به چنین کاری بزند هر گاه دولــت الیحه بودجه 
را تقدیم مجلــس کرده، نهایتا بودجه بــا ۵ درصد اختالف  
تصویب شده است بنابراین مجلس نیز جسارت الزم برای 

جراحی بودجه را ندارد.  

دولت ورشکسته نیست
گفت وگو با اسدالله عسگراوالدی

اسدالله عســگراوالدی معتقد اســت: »کاربرد 
تعبیر ورشکسته برای دولت درست نیست اما دولت 
برای اینکه وضعیت اقتصادی کشور را سامان بخشد 
چاره ای جــز حــراج ۳0 تــا 40 درصــد دارایی هایش 
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به نظر شما آیا دولت آقای روحانی ورشکسته است؟
   تعبیر ورشکستگی برای دولت یا یک کشور به کار 
نمی رود. البته بودجه کسری دارد اما این مساله فقط مربوط 
به دولت نمی شود چون بودجه تمام قوا، نهادها و سازمان ها 
در قانون بودجه می آید. از طرفی بررســی اعتبارات جاری و 
عمرانی دولت نشان می دهد که بدنه دولت سال به سال بزرگ 
و بزرگ تر شده است، به جای آنکه کوچک تر و چابک تر شود 
و هزینه های جاری اش کاهش پیدا کنــد. وقتی بدنه دولت 
بزرگ تر می شــود چون درآمد مالیاتی به اندازه کافی نیست، 
دولت مجبور است نفت بیشــتر صادر کند تــا هزینه های 
جاری خــود را از محل فــروش نفت تأمین کنــد. در زمانی 
که درآمد نفتی کافی نباشــد، دولت از سایر منابع همچون 
افزایش نرخ ارز، نرخ عوارض خدمــات دولتی و مالیات ها 
سعی می کند هزینه های خود را پوشــش دهد. االن چون 
دولت با هزینه های فزاینده ای مواجه است اما درآمد نامعین 
دارد، در بودجه سال ۹۷ سعی کرده بخش عمده درآمدهایش 
را از طریــق فروش اوراق مشــارکت، افزایــش مالیات ها، 
فروش ارز به قیمت باالتر و صادرات نفت بیشــتر به دست 
آورد بنابراین در یک چنین شرایطی متأسفانه فشار اصلی بر 

ملت وارد می شود.
 بــه دلیل اینکه بــه هر حال هــر چقدر دولت بیشــتر 
هزینه کند، نرخ تورم باال مــی رود و دولت برای اینکه بتواند 
هزینه های جاری خود را تأمین کنــد هزینه های عمرانی را 
به حداقل می رساند، پس شانســی برای افزایش اشتغال و 
تولید در جامعه وجود ندارد و این تصور که ما بتوانیم در آینده 
شاهد افزایش تولید باشیم یا زیرساخت ها طوری ارتقا یابد 
که اشــتغال ایجاد کند، نخواهد  بود. در نتیجه این بودجه 
یک تصویری از وضعیت اقتصاد ایران را نشان می دهد که 
همچنان با مشکل وابستگی به نفت از یک طرف، فشار به 
اقشــار مختلف جامعه از طرف دیگر و استقراض از مردم و 
بدهکار کردن مردم مواجه اســت. برای اینکه این مشکل 
برطرف شــود باید هزینه های غیرمولد کاهــش پیدا کند تا 
منابع به بخش های مولد صنعت و کشــاورزی ســوق یابد. 
متأسفانه در طول ۴۰ سال گذشته اشتباهات زیادی در نظام 
تصمیم گیری اقتصادی وجود داشــت و مشکالت زیادی 
دست به دست هم داد و مشکالت انباشــته شد، به طوری 
که امروز به هر بهانه ای خود را نشــان می دهد. البته دولت 
اشتباهاتی کرده است، منتها منظور این نیست که دولت های 
قبل مسیر درســتی را رفتند و این دولت انحراف می رود. ما 
انتظار داشتیم این دولت اشتباهات دولت های قبل را اصالح 

کند اما به نظر می رسد  همان مســیری که دولت های قبلی 
رفتند این دولت دارد می رود، یعنی همان اشتباهات در حال 
تکرار شدن است. دولت به جای آنکه مشکل وضعیت رکود 
تورمی  را حل کند مشکالت را در تورم خالصه کرد و بعد راه حل 
تورم را در افزایش نرخ سود بانکی دید که اینها همه یعنی انتقال 
منابع از بخش های مولد به بخش های غیر مولد و در نتیجه 
باعث مشــکالت عدیده ای برای صنعت و کشــاورزی و به 
تبع آن افزایش بیکاری در جامعه شد. حقیقت این است که 
سیاست های این دولت تقریبا از ۵ سال پیش که در مسائل 
اقتصادی دنبال شــد، نشــان می دهد که ایــن دولت مثل 
دولت های گذشته ریشه مشــکالت را به درستی شناسایی 
نکرده است. ما فقط مشــکل تورم نداریم مشکل کشور ما 
وضعیت رکود تورمی  اســت که اتفاقا رکــود مهم تر از تورم 
اســت. یعنی دولت باید منابع را از سیستم بانکی می گرفت 
و به بخش صنعت و کشــاورزی منتقل می کــرد اما به دلیل 
پایین بودن بازدهی در حوزه صنعت و کشاورزی و بازدهی باال 
در واردات و فعالیت های تجاری، عمال تجارت پول نقش 
عمده ای را در انتقال منابع از بخش های مولد به غیرمولد ایفا 
کرده است. اشتباه دیگر دولت هم تالشش برای نشان دادن 
رشد اقتصادی است. در حالی که رشد اقتصادی هیچ چیز 
را نشان نمی دهد، فقط یک عدد است. هر دولتی که ادعا 
می کند تورم را کنترل کرده اســت باید چگونگی این کار را 
بگوید آیا از طریــق افزایش تولید باعــث افزایش عرضه و 
کاهش قیمت ها شده اســت یا از طریق سرکوب قیمت ها 
همچون افزایش واردات و عدم اجازه به افزایش قیمت ها 

در بازار یا عدم افزایش مزد و حقوق کارکنان دولتی به کاهش 
تورم رسیده است. اصوال یک دولت باید به کار اصلی خود 
یعنی برقراری نظــم و قانــون و امنیت فــردی و اجتماعی 
مشغول باشد چون نمی تواند به متغیرهای اقتصادی دستور 
دهد که مثال رشد اقتصادی باال رود یا قیمت ها پایین بیاید، 
بلکه فعالیت های بخش خصوصی و عرضه و تقاضای بازار 
تعیین کننده است. اگر دولتی بتواند نرخ رشد اقتصادی را ۶ 
درصد افزایش دهد چرا به ۱۵ درصد افزایش ندهد یا اگر تورم 
را می تواند به ۱۰ درصد کاهش دهد چرا به 2 درصد نرساند. 
این نشان می دهد که واقعا آن طور نیست که دولت ها چنین 
توانی داشته باشند. تنها کاری که دولت ها می توانند انجام 
دهند آن اســت که از اختالل در نظام بازار جلوگیری کنند، 
هزینه های خود را کاهش دهند تا متغیر های اقتصادی سریع 
بتوانند عالمت های الزم را به فعاالن اقتصادی بدهند و آنها 

راغب به ورود در حوزه سرمایه گذاری شوند.
تیم اقتصــادی دولت خیلــی بر اجــرای اقتصاد 
رقابتی تاکید دارد، اما آیا بــه مولفه های این مدل 

اقتصادی پایبند است؟
  متأسفانه این برداشت غلطی است که در سال های 
بعد از جنگ سیاســت هایی در ظاهر اقتصاد رقابتی دنبال 
شد اما کسانی که دست اندر کار سیاستگذاری برای دولت 
بودند می خواستند نه اقتصاد آزاد را  پیاده شو د و نه در ایده 
آنها بود. معتقدم اصوال تمام کســانی که بخواهند اقتصاد 
را مهندســی کننــد سوسیالیســت و نئوکراتیک هســتند. 
اما اقتصاد مهندســی پذیر نیســت. اقتصاد آزاد به معانی 
حاکمیت قانون، امنیت فردی و اجتماعی و فقدان فریب، 
قاچاق و  بی اعتمادی در جامعه است. اقتصاد آزاد به معانی 
آزادی در مبادله است یعنی افراد آزادانه به مبادله بپردازند، 
بدون آنکه قصدشان فریب یا اعمال جبر بر همدیگر داشته 
باشــد. دولت باید چنان قانون را جدی به اجــرا درآورد که 
همه مجبور شوند راه درســت را بروند بنابراین وقتی دولت 
کار اصلی خود را رها می کند و به فعالیت های بنگاه داری، 
کارخانه داری  و شرکت داری می چسبد، نه تنها به وظیفه خود 
عمل نمی کند، بلکه بخش های دیگر را هم خراب می کند.
در مجموع دولت آقای روحانی ظرف سه ســال و 
نیم آینده می تواند وضعیت اقتصادی کشــور را 

مطلوب کند؟
  خیر، به هیچ عنوان. آقای روحانی ظرف ۵ ســال 
گذشته نشان داد که در اصالح سیاســت های اقتصادی 
ناتوان بود و اتفاقا سیاســت هایی را دنبــال کرد که همانند 
دولت های گذشــته نامطلوب بود بنابراین بســیار بدعمل 
کرده اســت. در این زمینــه تفاوت زیادی بیــن این دولت 
با دولت های قبلی دیده نمی شــود. معتقــدم به جای آنکه 
دولت بیاید سیاســت هایی را دنبال کند که منابع به سمت 
بخش های مولد سوق پیدا کند برعکس منابع از بخش های 
مولد گرفته شدند و به ســمت بخش های غیرمولد رفتند. 
متأســفانه هدف گذاری های دولت نادرســت بود و نسبت 
به ایجاد اشــتغال و کاهش فقر ضعیف عمل کرد و نسبت 
به حمایت و تقویت بخش های تولیدی ناتوان ظاهر شد. 
معتقدم در تدوین یک اســتراتژی بلندمدت دولت خیلی 
بد عمل کرده است بنابراین به رغم اینکه متخصصان بارها 
به مســئوالن گوشــزد کردند که اســتراتژی ها را بلندمدت 
 ترسیم و در همان قالب حرکت کنند اما متأسفانه همواره به 
صورت کوتاه مدت و برنامه هــای موقتی منابع را اختصاص 
دادند و در خیلی موارد سیاســت هایی که دنبــال کردند در 
جهت ایجاد اشتغال یا توســعه پایدار، حفظ محیط زیست 
یا رفع فقــر نبوده اســت و اتفاقــا تشــدیده کننده همه این 
مشکالت بود، در نتیجه سیاست هایی که دولت دنبال کرده 
متأســفانه غیرقابل قبول بود، اگر این وضعیــت ادامه پیدا 
 کند به نظر می رســد بحران های اجتماعــی بازهم افزایش

 پیدا کنند.  

محمدقلــی یوســفی معتقــد اســت: »دولــت 
روحانــی ظــرف ســه ســال و نیــم آینــده نمی تواند 
وضعیت اقتصادی کشــور را مطلوب کند چون ظرف 
5 سال گذشته نشان داد که در اصالح سیاست های 
اقتصادی ناتوان بود و اتفاقا سیاســت هایی را دنبال 
کرد که همانند دولت های گذشــته نامطلــوب بود.« 
این کارشناس مســائل اقتصادی تاکید کرد: »اصوال 
یک دولت باید به کار اصلی خود یعنی برقراری نظم و 
قانون و امنیت فردی و اجتماعی مشــغول باشد چون 
نمی تواند به متغیرهای اقتصادی دستور دهد که مثال 
رشد اقتصادی باال برود یا قیمت ها پایین بیاید، در این 
حوزه فعالیت های بخش خصوصی و عرضه و تقاضای 

بازار نقش تعیین کننده را ایفا می کند.«

5

دولت روحانی اشتباه های دولت های قبل را 
تکرار می کند

گفت وگوی مثلث با محمدقلی یوسفی
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جبران مافات آمریکا
همزمان بــا مراحل پایانــی مبارزه با داعش در ســوریه، واشــنگتن ســخن از افزایــش نیروهای 
غیرنظامی اش در این کشــور به میان آورده اســت. در حالی که آمریکا بازسازی ســوریه و تضمین برای 
عدم بازگشت شبه نظامیان داعش به این کشور را بهانه حضور در آنجا عنوان کرده اما تحلیلگران معتقدند 
که ایاالت متحده به دلیل آنکه در این جبهه از ائتالف ایران و روسیه عقب افتاده است می خواهد جبران 
مافات کند و همزمان نفــوذ ایران را در این منطقه را نیز کاهش دهد. البته بدون شــک حضور آمریکا در 

سوریه با واکنش هایی از سوی روسیه مواجه خواهد شد.  بین الملل

کنش تهاجمیتیتر   یک
استراتژی آمریکا در سوریه 

پساداعش چگونه است؟
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تقابل دیپلماتیک
تل آویو به واشنگتن برای حضور در 

سوریه فشار می آورد

رویای بر باد رفته
سیاست چماق و هویج بن سلمان 

اعراب را از ریاض دورکرده است

انزوای ریاض
عربستان سعودی توانایی 

یارگیری ندارد

راهبرد امنیتی دونالد  ترامپ در 17 دسامبر 2017 منتشر 
شــده اســت. دونالد  ترامپ در این مجموعه تالش دارد تا 
محورهای اصلی سیاست امنیتی و الگوی کنش راهبردی 
ایاالت متحــده در ارتباط با موضوعات مختلف سیاســی، 
اقتصادی،  امنیتی و راهبــردی را تبیین کند.  ترامپ تالش 
کرده تا واقعیت های نظام سیاسی را منعکس سازد که در آن 
قدرت و ثروت به طور فزاینده ای در »وضعیت عدم تمرکز« 
قرار گرفته است. علت عدم تمرکز را می توان در وضعیتی 
دانســت که دنیا و نظام جهانی در حال تغییــر مرحله ای و 

بنیادین است. 
ظهور و سقوط داعش در عراق و ســوریه، نمادی از 
فرآیندهای تحول امنیــت منطقه ای در دورانی اســت که 
هیچ گونه ثبات و ساختار پایدار در آن مشاهده نمی شود. در 
چنین شرایطی است که می توان رویکرد »جیمز متیس«، 
وزیر دفاع آمریکا را مکمل اســتراتژی امنیــت ملی دونالد  
ترامپ دانســت.  ترامپ تالش دارد تا نظم جدید جهانی را 
بر اســاس الگوی قدرت و محوریت ایاالت متحده شــکل 
دهد. چنین نشانه هایی را باید واقعیت عصر جدیدی دانست 
که نیــروی نظامی به مــوازات ســازوکارهای کنش امنیتی 

آمریکا با یکدیگر پیوند می یابد.

1. راهبــرد امنیت منطقــه ای دونالد  ترامــپ و بحران 
سوریه

راهبرد امنیت ملی دونالد  ترامــپ بیانگر این واقعیت 
است که مشارکت آمریکا در بحران های منطقه ای همانند 
ســوریه و عراق افزایش خواهد یافت. هدف اصلی دونالد  
ترامپ را باید شــکل گیری امنیت بر اســاس معادله قدرت 
دانســت. در چنین شــرایطی، نظم آمریکایــی را می توان 
محور اصلی سیاســت جهانی دانســت که تحــت نظارت 
نیروهای ثبات دهنده اقتصادی، نظامی و راهبردی آمریکا 
قرار داشته است. در نگرش دونالد  ترامپ و تیم محافظه کار  
سیاســت خارجی آمریکا، واقعیت های روابط بین الملل در 
عصر بعد از جنگ سرد مبتنی بر نشانه هایی است که هژمونی 

آمریکایی را منعکس می سازد.
در دوران بعد از جنگ ســرد سیاست جهانی به میزان 
قابل توجهی تغییر پیدا کرده اســت. رئیس جمهور آمریکا 
نقش محدودتری پیدا کرده و در بسیاری از موضوعات نظام 
جهانی از انگیزه چندانی برای ایفای نقش رهبری برخوردار 
نیســت. کارگزاران سیاســت خارجی نیز عمدتا بحث های 
مربوط به روابــط بین الملل در مورد اینکــه آیا این وضعیت 

مطلوب و پایدار اســت یا خیر را مورد بحث و بررســی قرار 
می دهند. این گونه نظریه پردازان تالش دارند تا نشان دهند 
که ایاالت متحده از چه میزان قدرت برای اداره امور جهانی 
برخوردار است و قدرت خود را تا چه زمانی حفظ خواهد کرد. 
در چنین شرایطی، دونالد  ترامپ تالش دارد تا از نیروهای 
مسلح آمریکا برای نقش یابی در حوزه های بحرانی همانند 

سوریه و عراق استفاده نماید.

2. تحول نقش راهبردی آمریکا در سوریه 
باراک اوباما رئیس جمهور ایــاالت متحده در دوران 
شکل گیری و گسترش بهار عربی، تالش داشت تا معادله 
جدید قــدرت و امنیت کشــورهای خاورمیانه را بر اســاس 
انقالب های سیاسی تکامل یابنده، تبیین و تعریف نماید. 
در این ارتباط، زمینه برای گســترش بحران در کشورهایی 
به وجود آمد که دارای ساختار سیاسی اقتدارگرا می باشند. 
در چنین فرآیندی، آمریکا هیچ گونه حمایتی از روند جنبش 
انقالبی مردم بحرین و سایر کشورهای حوزه خلیج فارس به 
عمل نیاورد. بحران در مصر، تونس و سوریه، دارای ابعاد 

بیشتری از تنش سیاسی بوده است. 
باراک اوباما ضرورت های راهبــردی آمریکا را محور 
اصلی تحوالت منطقه ای غــرب آســیا و خاورمیانه عربی 
قرار داد. در چنیــن فرآیندی بود که زمینــه برای نقش یابی 
گروه های رادیکال در سوریه فراهم آمد. گروه های معترض 
به ساختار سیاسی حکومت بشار اســد، طیف گسترده ای 
از نیروهای اجتماعی را تشــکیل می دادنــد که گروه های 
اسالم گرا به ویژه مجموعه های وابسته به اخوان المسلمین، 
محور اصلی آن را تشکیل می داد. باراک اوباما در صدد برآمد 
تا از سازوکارهای حمایت غیرمستقیم نیروهای معترض برای 

مقابله با ساختار سیاسی بشار اسد استفاده نماید.
تحرک عملیاتی گروه های سیاسی رقیب در سوریه، 
منجر به تغییر در معادله قدرت شــد. گروه های تکفیری و 
نیروهای سیاســی رادیکال جدیدی هماننــد: »داعش«، 
»جبهه النصره« و »جیش االسالم« به وجود آمد. هر یک از 
نیروهای یاد شده برای بقای سیاسی و امنیتی خود، نیازمند 
قدرت و قابلیت های ابزاری بودند. عربســتان محور اصلی 
انتقال پــول و تجهیزات برای گروه هــای تکفیری همانند 
داعش در سوریه بوده اســت. نتیجه چنین فرآیندی را باید 
در گسترش بحران و درگیری های نظامی گروه های رقیب 

سوریه دانست. 
نتیجه چنین فرآیندی را باید شــکل گیری و گسترش 
جنگ داخلی ســوریه دانســت. در این فرآینــد، می توان 
نشــانه هایی از نقش حمایتی آمریکا از گروه های شورشی 
ســوریه در اجالســیه ژنو، پاریس و ریاض را مشاهده کرد. 
نقش یابی روســیه در روند تحوالت سوریه، معادله قدرت را 
تغییر داد. روسیه در صدد برآمد تا موقعیت منطقه ای خود را 
در شرق مدیترانه تثبیت نماید. برای تحقق چنین اهدافی، 
روسیه از یگان های هوایی گسترده ای برای انجام عملیات 

نظامی علیه داعش بهره گرفت. 

3. موازنه گرایی و حضور نظامی آمریکا در سوریه
محور اصلی نقش نظامی و امنیتی آمریکا در ســوریه 
را موازنه گرایی منطقه ای تشــکیل می دهــد. برای تحقق 
چنین اهدافی، ایاالت متحده آمریکا بخشــی از نیروهای 
نظامی خود را برای موازنه قدرت در ســوریه به کار گرفت. 

تعداد نیروهای نظامی آمریکا در ســوریه، بین 250 تا 600 
نفر در نوسان بوده است. بخش قابل توجهی از این نیروها، 
نقش حمایتی از گروه های شورشی را عهده دار بوده است. 
نیروهای نظامی آمریکا توانستند به صورت تدریجی، زمینه 
ایجاد موازنه و تعادل در فضای عملیاتی سوریه را به وجود 
آورند. از اوایل سال 2016، سرویس های اطالعاتی آمریکا 

بر ضرورت همکاری با جبهه النصره تاکید داشتند. 
در چنین شــرایطی بود کــه جبهه النصــره، تاکتیک 
عملیاتی و الگــوی کنش راهبردی خــود را تغییــر داده تا 
به عنوان نیروی موثر و ســازمان یافته مورد حمایت آمریکا، 
ایفای نقش کند. نقش نیروهای نظامی آمریکا در تابستان 
و پاییــز 2017 به گونه تدریجی در ســوریه افزایش یافت. 
مقام های آمریکایی در صدد برآمدند تا موازنه قدرت بازیگران 
منطقه ای همانند ایران، عربستان، سوریه و ترکیه را حفظ 
نمایند. طبیعی اســت که تحرک عملیاتی ایران و روسیه، 
موقعیت ایــاالت متحده در ســوریه را به گونه مشــهودی 

کاهش داد.
آمریکا از قابلیت نظامی خود برای نقش یابی در سوریه 
بهره گرفت. کارویژه اصلی نیروهای نظامی آمریکا در سوریه 
را باید حمایت اقتصادی، تسلیحاتی و راهبردی از بازیگرانی 
دانست که از قابلیت الزم برای کاهش قدرت منطقه ایران و 
دولت مستقر سوریه برخوردار باشد. به همین دلیل است که 
در روند مقابله با داعش،  نظامیان آمریکایی از سازوکارهای 
کنش اغواگرایانه بهره گرفتند. واقعیت آن است که نیروهای 
مسلح ایاالت متحده تنها کشوری اســت که قادر به انجام 
عملیات پیچیده در حوزه های مختلف نظام جهانی است. 
این شــبکه جهانی دارای نزدیــک به 700 پایگاه و ســایر 
امکانات مرتبط با نیروهای مسلح دارد که از استقرار بیش از 
200هزار پرسنل نظامی در خارج از کشور پشتیبانی می کند. 

4. الگوی کنش نظامی آمریکا در سوریه پساداعش
تحــرک نیروهای نظامــی آمریکا در ســوریه به گونه 
تدریجی در ســال 2017 افزایــش یافت. علــت آن را باید 
در رونــد شکســت مرحله ای داعش دانســت. شکســت 
داعش، موازنه قدرت منطقه ای را می توانست تحت تاثیر 
قرار دهــد. به همین دلیل اســت که آمریکایی هــا از گروه 
جبهه النصره حمایت به عمــل آورده و در صــدد برآمدند تا 

1

ابراهیم متقی

استاد دانشگاه تهران

آمریــکا از قابلیت نظامی خود بــرای نقش یابی 

در سوریه بهره گرفت. کارویژه اصلی نیروهای 

نظامی آمریکا در سوریه را باید حمایت اقتصادی، 

تسلیحاتی و راهبردی از بازیگرانی دانست که از 

قابلیت الزم برای کاهــش قدرت منطقه ایران و 

دولت مستقر سوریه برخوردار باشد

 ترامپ تالش دارد تا 
نظم جدید جهانی را بر اساس 
الگوی قدرت و محوریت 
59ایاالت متحده آمریکا شکل دهد
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قابلیت های نظامی خود را بر اســاس تداوم الگوی موازنه 
منطقه ای، ســازماندهی کنند. روندی که در دوران باراک 
 اوباما شروع شده بود، در زمان ریاست جمهوری دونالد  ترامپ 

افزایش یافت.
موریس دانفورد، رئیس ستاد مشــترک ارتش ایاالت 
متحده به موازات جیمز، متیــس وزیر دفاع ایاالت متحده، 
در صدد برآمدند تا زمینه های الزم برای اســتقرار یگان های 
بیشــتر نیروهای نظامی آمریکا در ســوریه را به وجود آورند. 
ساختار دفاعی آمریکا براســاس الگوی فرماندهی و کنترل 
هدایت می شود. فرماندهی و کنترل این نیروها توسط چندین 
سیستم ارتباطی، اطالعاتی و نظارتی محافظت شده ارائه شده 
است. فرماندهان نظامی آمریکا بر اساس چنین قابلیت هایی، 
تالش دارند تا موقعیت خود را برای مقابله احتمالی با ســایر 
بازیگران حاضر در سوریه ارتقا  دهند. در شرایط پساداعش، 
آمریکا تالش دارد تا موقعیت خود را نه تنها در سوریه، بلکه در 

عراق نیز به گونه مشهودی افزایش دهد.
ســاختار دفاعی آمریکا، ایفای چنین نقشــی را برای 
نیروهای نظامی ایاالت متحده فراهم می سازد. فرماندهان 
آمریکایی بر این موضوع تاکید دارند که اگرچه بخش قابل 
توجهــی از نیروهای نظامی آمریــکا در حوزه های مختلف 
جغرافیایی پراکنده هستند، اما هنوز هیچ نیرویی از قابلیت 
و آمادگی الزم برای رویارویی بــا یگان های نظامی آمریکا 
برخوردار نیست. آمریکا در دوران بعد از جنگ سرد توانست 
قابلیت های خود را به گونه ای ارتقا  دهد که برای نقش یابی در 
تمامی  حوزه های جغرافیایی از آمادگی الزم برخوردار باشد. 

  نتیجه
محور اصلی سیاســت منطقه ای آمریکا آن است که 
ایران نقش هژمون منطقه ای ایفا نکند. به همین دلیل است 
که محور اصلی رویارویی و مقابله با نقش ایران در ســوریه 
پساداعش خواهد بود. نیروهای نظامی آمریکا به این دلیل 
در سوریه باقی مانده اند که آنان چالش های امنیتی جدیدی 
را در روابط کشــورهای منطقه ای اجتناب ناپذیر می دانند. 
آمریکایی ها به این موضوع اشاره دارند که هم اکنون شاهد 
چالش های ایدئولوژیک، هویتی و راهبردی ایران، اسرائیل 
و عربستان در سوریه هستند. هر یک از بازیگران یاد شده 

هدف متفاوتی را پیگیری می کنند.
روند موجود رقابت های منطقه ای در ســوریه نشــان 
می دهد که ائتالف های راهبردی سرنوشــت بســیاری از 
تحوالت سیاســی و بین المللی را تحت تاثیر قرار می دهد. 
هر ائتالف راهبردی براساس نشــانه ای از قدرت و تهدید 
شــکل می گیرد. ائتالف های راهبردی سوریه نیز تابعی از 
مولفه قدرت، تهدید و چندجانبه گرایی خواهد بود. الگوهای 
رفتــاری بازیگرانی همانند ایران، عربســتان، اســرائیل، 
ترکیه، روسیه و آمریکا زمینه های شکل گیری ائتالف های 
مرحله ای را به وجود آورده است. واقعیت آن است که بحران 
امنیتی سوریه ترکیبی از نشانه های ساختاری و هویتی است. 
بنابراین ائتالف های مربوط به سوریه نیز ماهیت ساختاری 

و هویتی دارد. 
دونالــد  ترامــپ در گذشــته از کنش عملیاتــی علیه 
قابلیت هــای راهبردی ســوریه بهره گرفته اســت. چنین 
روندی را باید بخشی از سازوکارهای مربوط به کنترل بحران 
و موازنه در آینده سیاســی سوریه دانســت. الگوی رفتاری  
ترامپ در برخورد با حوزه های بحرانی با سنت های مبتنی بر 
نظامی گری آمریکا هیچ گونه تمایزی نداشته و نشانه هایی 
از اقدام تهاجمی  در چارچوب عملیات پیشگیرانه را منعکس 
می سازد. طبیعی است که در چنین شرایطی، ایاالت متحده 
از سازوکارهای کنش تهاجمی  بهره خواهد گرفت. حمایت 
از جبهه النصــره، محور اصلی سیاســت های چالش ســاز 
 آمریکا در برابــر ایران و در فضای پســاداعش در ســوریه 

خواهد بود.  

پراگماتیسم  ترامپ
آمریکا از معارضین سوری استفاده ابزاری می کند

تصمیم جدید ایاالت متحده آمریکا مبنی بر افزایش 
حضور نیروهای دیپلمات و غیرنظامی اش در سوریه از چند 
بعد قابل بررسی است؛ نخست آنکه این تصمیم آمریکا در 
جهت ایجاد یک فضای معنادار برای عبور از  هارتلند نو به 
نو هارتلند است. ملزومات اولیه ابزاری در این ارتباط ایجاب 
می کند تا آنها بتوانند در ســوریه و محیط هــای پیرامونی 
ســوریه تا نو هارتلند، یعنی منطقه فالت ایران و به ویژه در 
ناحیه جنوبی عــراق، یعنی منطقه شیعه نشــین متصل به 
خلیج فارس، یک اطمینان عملیاتی پیدا کنند. ســپس در 
جهت ایجاد فضای معنــادار و هدفمند برخــورد با تهران 

وارد عمل شوند.
 ایــاالت متحده آمریــکا بعــد از گــذار از خاورمیانه 
عربی یا نو هارتلنــد،  هارتلند نو را هدف قــرار خواهد داد. 
بنابرایــن زمینه های ایجاد یــک نوع برخورد بــا تهران در 
جهت مدیریت ایران در ســال 2018 به بعــد، این معنا را 
پیش خواهد آورد کــه آمریکا بتوانــد در منطقه خاورمیانه 
عربی به نوعی یک امنیت پیچیــده لغزان را ایجاد کند که 
به طور نســبی موجب اصطکاک میــان قدرت های بزرگ 
در این منطقه شــود و به همان انــدازه زمینه های حضور 
ایران در منطقــه خاورمیانه عربــی را کاهش دهد. ضمن 
اینکه با ایجاد یک نوع همگرایــی منطقه ای و هماهنگی 
با وجه بین المللی، بتواند محاصره منطقه ای نوهارتلند را 
با اطمینان بیشتری در  هارتلند نو دنبال کند. از این جهت 
است که آمریکا تالش خواهد کرد که با جهت گیری های 
دیپلماتیک در منطقه وارد عمل شود و با ایجاد هماهنگی 
میان قدرت های بزرگ در منطقــه خاورمیانه عربی از یک 
سو و از سوی دیگر بین کشــورهای عربی با اسرائیل، در 
جهت تنظیم یک حرکت معنادار علیــه تهران اقدام کند. 
بنابراین تغییر و تحوالت موجــود در این منطقه باید کامال 

مورد توجه باشد.
از طرف دیگر در بحران سوریه، سیاست های آمریکا 
و متحدانش در مقابل مواضع روسیه و همپیمانانش بود و 
در نهایت این روســیه بود که دســت برتر را داشت و دارد. 
حال که آمریکا از افزایش شمار غیرنظامیان آمریکایی در 
سوریه سخن می گوید این ســوال به ذهن متبادر می شود 
که آیا روسیه این موضوع را برمی تابد! باید گفت که مبارزه 
برای شکل دادن به آینده قدرت در منطقه در بعد نظامی، 
 وارد فاز سیاسی شده اســت. ایاالت متحده آمریکا در بعد 
نظامی در ســوریه و در کل منطقه در یک وضعیت توازن 
با روســیه و دیگر قدرت هــای بین المللی به ســر می برده 
است؛ اما اکنون جوامع هدف کالســیکی مانند سوریه و 
عراق که قبال تحت نفــوذ کامل روس ها  قرار داشــت، با 
حضور آمریکا در دو دهه گذشته همراه شده است. اکنون 
آمریکایی ها می خواهند از هزینه هایی که از منظر نظامی 
خود و متحدانشان در دو دهه گذشته انجام داده اند، در بعد 

سیاسی بهره برداری کنند. 
در این راستا باید دید که کاخ ســفید چه برنامه هایی 
را بــرای ســوریه پســا داعش در نظــر دارد. درواقــع بــه 
نظر می رســد ســوریه پســا داعش یک ســوریه چند تکه 
به صــورت کلونی های متفاوتــی خواهد بــود که در یک 

وضعیت ســیال از منظر حکومتــی قرار خواهــد گرفت. 
هم اکنون سوریه یک تل خاکستر از مسائل و بحران های 
پســا جنگ را دارا ســت کــه تــا حــدود زیــادی می تواند 
زمینه ســاز و زمینه پــرور یــک دوران گذاری باشــد که در 
منطق وجــودی خود بحــران زا و بحرانی اســت. ایاالت 
متحــده آمریــکا می تواند بــا پیش بینی ایــن وضعیت از 
این بحران هــا  و هدایــت دیپلماتیــک بحران هــا  برای 
ایجاد تنش هدایت شــده میــان دیگر کنشــگران، برای 
اتالف انــرژی آنهــا بهــره ببــرد. بنابراین ورود دســتگاه 
 دیپلماســی آمریکا در جهت ایجاد چنین فضایی می تواند 
کارگر باشــد. الزم به ذکر اســت کــه آمریکایی ها  تالش 
دارند با همه گروه ها  حتی گروه هــای مخالف خود ارتباط 
پیدا کنند. آمریکایی ها پراگماتیســت هســتند و در حوزه 
عمل گرایــی حتــی مخالفــان، به عنــوان یــک فرصت 
محســوب می شــوند. اما آنچه  بیشــتر برای آمریکاییان 
مطرح اســت، معارضین سوری هســتند که مدعی ایجاد 
یک دموکراسی پر پهنا در سوریه، در جهت تغییر و تحوالت 
مناسب و متناسب با دکترین گسترش دموکراسی ارشادی 
آمریــکا در منطقه عمل می کنند. بنابرایــن باید گروه های 
معارضــی را در نظر گرفت کــه ایاالت متحــده آمریکا از 
منظر لیبرال دموکراسی می تواند روی آنها سرمایه گذاری 
کرده و این لیبرال دموکراســی را در چارچوب دموکراســی 
ارشادی در بخشی از ســوریه مورد حمایت خود قرار دهد. 
ایاالت متحده بدین ترتیب جهت گیری های استراتژیک 
خود برای حضــور در منطقه را، در چارچــوب دفاع از یک 
دموکراســی پیشــرو در منطقه خاورمیانه، مورد حمایت و 
توجیه برای افکار عمومی  در ســطوح مختلف نخبگان و 

توده های مردم قرار می دهد.
بنابراین در این کشاکش قدرت که هر یک از قدرت ها 
ســعی در تثبیت موقعیت خود دارند، شــاید لزوم برگزاری 
مذاکرات برای رسیدن به اجماع در این خصوص پررنگ تر 
باشد. اما باید گفت  مذاکرات همواره بوده، هست و خواهد 
بود. اما اینکه در این مذاکرات چگونه بر سر قدرت کنار آیند 
و وزن هر کدام چه میزان امتیاز بــرای آنها فراهم بیاورد، 
مهم اســت. اینکه ما در ایران تصــور می کنیم روس ها  و 
ایاالت متحده آمریکا در چارچوب جنگ ســرد با یکدیگر 
برخورد می کنند و به عنوان دو قطب قدرت برابر در مذاکره 
وارد می شوند، نوعی نگاه تقلیل گرایانه به جایگاه آمریکا 
در منطقه و نگاهی آرزومندانه به جایگاه روســیه در جهان 
اســت که در ایران وجود دارد. بنابراین بایــد بر این نکته 
تاکید کنم که احتمال دارد روس ها  از برگ ایران و سوریه 
برای گرفتن امتیاز بیشــتر در آینده نظــام بین الملل برای 

خود استفاده کنند.
در انتها نیز بایــد به نقش گروهک های شور شــی و 
گروه هایی چــون جبهه النصره و شــاخه هایش در صحنه 
داخلی ســوریه اشــاره کرد. این گروه ها  بیشتر به صورت 
کاتالیزور و شــدت بخش جریان حرکت در ســوریه عمل 
می کنند. آنها گروه هایی هســتند که در معادالت ســوریه 
اگرچه از جنبــه ملی اهمیت پیــدا می کنند، ولــی از جنبه 
منطقه ای و بین المللی تحــت تاثیر قرار می گیرند. امروزه 
مهندســی معکوس و ســناریوهای بدیل در ارتباط با این 
احزاب اســتفاده شــده و آنها را در چارچــوب کاتالیزورها 
و شــدت بخش های جریانی مــورد توجه قــرار می دهند 
که از یک طــرف می تواند موجب شــروع فاز سیاســی و 
گفت وگوهای دیپلماتیک  و از طــرف دیگر موجب ایجاد 

برخوردهای نظامی داخلی گردد.  
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استکبار  کاخ سفید
تضاد منافع آمریکا و روسیه در سوریه بیشتر شده است

این روز ها با وجودی که سوریه از شر عنصری به نام 
داعش الاقل به صــورت متمرکز و ســازمان یافته، رهایی 
یافته است اما این کشــور همچنان با مشکالت عدیده ای 
دست و پنجه نرم می کند ؛ نخست گروهک های تروریستی 
و نیروهای باقیمانده از داعــش و آینده آنها و دیگری نقش 
قدرت های فرامنطقه  ای و منطقه ای در این کشور. در این 
میان آمریکا نیز صحبت از باقی ماندن نیروهایش البته به 

صورت غیرنظامی در سوریه را مطرح کرده است. 
ایاالت متحده آمریکا احســاس می کند در سوریه از 
روسیه، ایران و حزب الله لبنان عقب مانده است. در واقع 
واشــنگتن در زمان باراک اوباما، رئیس جمهوری پیشین 
آمریکا استراتژی ای مبنی بر اینکه در سوریه از نظر نظامی 
فعال باشــد، در دســتورکار نداشــت. باوجودی که در دور 
نخست ریاست جمهوری اوباما او را تشــویق کردند که به 
بهانه به کار بردن سالح شــیمیایی به سوریه حمله کند اما 
او از این کار امتناع کرد. بــاراک اوباما با زیرکی این توپ را 
به زمین کنگره انداخت و کنگــره آمریکا به جهت مخالفت 
با اوباما با حمله به سوریه مخالفت کرد. درنتیجه حمله ای 
به سوریه صورت نگرفت و اوباما این مســاله را در کارنامه 
سیاست خارجی خود ثبت نکرد. اما همان جمهوریخواهان 
تندرویی که اوباما را مورد اتهام قرار می دادند که در سوریه 
مثبت، به موقع و فعال عمل نکرده، در دوره دونالد  ترامپ 
مدعی شدند که آمریکا از روسیه عقب افتاده و به نوعی باید 

این عقب ماندن را جبران کند. 
امروز استراتژی آمریکای دوره  ترامپ بر این مبناست 
که گذشته را جبران کند. به این معنا که هر  جا آمریکا بتواند 
در سوریه جا پایش را محکم کند در آنجا ورود پیدا کند. در 
حال حاضر جنگ علیه داعش در این کشور پایان یافته و 
تنها نیرویی که آمریکا می تواند روی زمین به آنها اســتناد 
کند، کردهای ســوریه هســتند. اما کردهای ســوریه دو 
دشمن دارند؛ دشمن نخست شان دولت سوریه و نیروهایی 
هستند که از آنها حمایت می کنند و دشمن دیگرشان ترکیه 
اســت. ترکیه به طور کلی نمی خواهد که نیروهای کرد در 

سوریه یا عراق به جایی برســند که ادعایی داشته باشند و 
بتوانند دست به دســت پ.ک.ک در داخل ترکیه بدهند. 
آمریکا از این بابت  محذور شــده و به همین دلیل در حال 
نجوا و زمزمه کردن اســت که می خواهد بعد از داعش نیز 
در ســوریه حضور داشته باشــد. اگر قرار باشد این حضور 
نظا می باشد درگیری به وجود خواهد آمد و اگر غیرنظا می 
باشــد آمریکا باالجبار بایــد نیروهای غیرنظامــی اش را با 
نیروهای نظامی جابه جا کند. یعنی اگر کردهای ســوریه 
نتوانند برای آمریکا کاری انجام دهند، این کشور مجددا به 
سمت راهکار ورود نیروی نظامی به سوریه حرکت خواهد 
کرد. در این صورت آمریکا با روســیه دچــار تقابل خواهد 
شد. روابط مسکو و واشنگتن نیز در دوره ریاست جمهوری  
ترامپ در آن حدی که روســای جمهوری دو کشور تصور 
می کردند به سمت بهبودی پیش نرفت. در نتیجه از یک 
سو تقابل میان دو کشــور در صحنه سوریه محتمل است 
و از ســوی دیگر آمریکا با هدف آنکه توازن قوایی صورت 
بگیرد می خواهد در ســوریه حضور داشته باشد، آن هم از 
نوع نظامی. بنابراین این کشــور اکنون صحبت از حضور 
غیرنظامی و مستشــاری کرده ولی به مرور مجبور خواهد 
شــد نیروهای نظامی اش را نیز به این کشــور بازگرداند. 
در این بین آمریکا بدون شک نقشــه هایی را برای حضور 
بلندمدت در سوریه در ســرمی پروراند اما این حضور مانند 
حضور در افغانستان، نخواهد بود. اگر بخواهیم سوریه را 
با مورد افغانستان مقایسه کنیم باید گفت که در افغانستان 
روسیه حضور نداشت و این کشــور مایل نبود که خاطرات 
دوران اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان تجدید شود اما 
در سوریه، روسیه دست برتر را دارد و آمریکا نیروی دست 
دوم محسوب می شود. همچنین آمریکا در سوریه نیروی 
قابل استنادی ندارد. این در حالی است که روسیه به استناد 
نیروی زمینی ارتش سوریه، حزب الله و کمک های ایران 
است که می تواند از نظر هوایی در این کشور نقش داشته 
باشــد، و پایگاه های خود را حفظ می کند. پس آمریکا در 
سوریه نمی تواند همان نقشــی که در افغانستان داشت را 
ایفا کند.  از سوی دیگر از آنجایی که میان آمریکا و روسیه 
در سوریه توازن قوا وجود ندارد احتمال مذاکرات میان دو 
طرف  یا رســیدن به یک راه حل مشترک خیلی قابل تصور 
نیســت. زیرا همچنان که اشاره شد روســیه دست برتر را 
در سوریه دارد و به همین دلیل آمریکا نمی تواند با روسیه 

پشت یک میز بنشیند تا دو طرف به یک توافق قابل قبول 
و برد-برد دســت پیدا کنند. ممکن است آمریکا در نقاطی 
از سوریه به کمک کردهای آن کشور، نقشی داشته باشد 
ولی می دانیم که ترکیه بجد درصدد خنثی کردن این نقش 

واشنگتن است تا کردها نتوانند قدرت بگیرند. 
بنابرایــن اکنون اگر دولــت دونالد  ترامپ ســخن از 
حضور در ســوریه را مطرح می کند به این دلیل اســت که 
فقط می خواهند در برابر کشــورهایی چون روسیه و ایران 
عقب نشــینی نکنند و قلدربــازی درآورند. البته واشــنگتن 
منافعی هم در ســوریه به خصوص در رابطه با اســرائیل  یا 
محدود کــردن حزب الله و ایران دارد. امــا فعال باتوجه به 
شــرایط موجود قادر نیست تا چند ســال آینده این منافع را 
پیاده کند. همچنین آمریکا در سوریه ضمن آنکه ظاهرا با 
نیروهایی چون جبهه النصره یا نیروهای تروریستی پراکنده 
در این کشور مقابله می کند اما به نوعی آنها را در آب نمک 
نگه می دارد تــا اگر زمانی اوضاع خیلی برایش وخیم شــد 
بتواند از این نیروها علیه دولت ســوریه و روســیه استفاده 
کند. والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روســیه در کنفرانس 
مطبوعاتی اخیرش در مســکو از نقش مخــرب آمریکا در 
ســوریه انتقاد کرد و گفت باوجودی که مسکو اطالعاتی 
را در مــورد جبهه النصره و ســایر گروه های تروریســتی به 
آمریکا می دهد اما واشــنگتن نه تنها از اقدامی  جدی علیه 
آنها خودداری می کند بلکه آنها را آموزش می دهد تا بتواند 
در زمان مناسب از آنها استفاده کند. در عین حال پوتین به 
این مساله اشــاره کرد که این گونه اقدامات حتما در آینده 
برای آمریکا مشکل ساز خواهد شــد.  در نهایت باید توجه 
داشــت که روی کار آمدن  ترامپ به طور کلــی جهان را با 
نوعی سردرگمی  و ناهماهنگی مواجه کرده است. درواقع 
جهان تا سال 2016 غیر از موضوع داعش و تروریسم، در 
حال حرکت به سمت نوعی همگرایی و همکاری بود؛ اروپا با 
آمریکای اوباما هم نظر بود و روسیه و چین هم با نقد مثبت، 
آمریکای اوباما را همراهی می کردند. امــا با ظهور دونالد 
 ترامپ بی ثباتی در همه ابعاد به صلح جهان سرایت کرد زیرا 
 ترامپ شخصی نیســت که بتواند رهبری جهان را به عهده 
گیرد و این دنیای پیچیده را با مسائل متنوع گردهم آورد. در 
دوره اوباما، اروپایی ها رهبری آمریکا را پذیرفته بودند و آن را  
ترویج می کردند.  تجلی این سیاست های اوباما را در حل و 
فصل مساله هسته ای ایران و کره شمالی می توان مشاهده 
کرد. اما در دوره دونالد  ترامپ این سیاســت برعکس شد و 
آمریکا دوباره چهره استکباری و تکبر به خود گرفته و همین 
عامل باعث شد نظم در درون آمریکا و در جهان به هم بریزد 
و حاصل آن تشنج و آشوب در جهان و به ویژه در خاورمیانه 

خواهد بود.  
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جیمز متیس، وزیر دفاع ایاالت متحده آمریکا اخیرا 
پیش بینی کرده که با نزدیک شدن به پایان داعش، شمار 
غیرنظامیان آمریکایی از جمله مقاطعه کارها و دیپلمات ها 
در سوریه بیشتر شــود. درواقع این انتظار نمی رود ایاالت 
متحده آمریکا که در جنگ ســوریه به صورت گسترده ای 
ســرمایه گذاری کرده بود، در این مرحله کــه تا اندازه ای 
پایان داعش مسجل شــده است، عقب نشــیند و فضا را 
برای ایران و روســیه باز بگذارد. نگرانی آمریکا در مقطع 
فعلی این اســت که روســیه و خصوصا ایران موفق شوند 
خال حاصل از نابودی داعش را پر  و به نوعی جنگ سوریه 
را به نفع خودشــان تمام کنند. بنابراین این حرکت آمریکا 
برای تقویت حضورش در سوریه به منظور مقابله با ایران و 
روسیه کامال قابل درک است. اما این به این معنا نیست که 
آمریکا قصد دارد سناریوی افغانستان و عراق را تکرار کند 
و حضورش را در سوریه اســتمرار بخشد. از نظر واشنگتن 
جنگی که امروز در ســوریه با داعش تمام شــده است در 
کلیت خود همچنــان ادامه دارد؛ زیرا موازنــه قدرت را در 
منطقه هنوز تثبیت نکرده اســت. درواقع سوریه می تواند 
یک کشور کلیدی باشد برای کشورهایی که در این جنگ 
حضور داشتند و موازنه های منطقه ای را از این طریق تغییر 
دهد. بنابراین اگرچه ادامه حضور نظامی  آمریکا در سوریه 
موضوعی غافلگیرکننده نیســت، اما حضور نظامی کمتر 
خواهد بود. به این معنا که تاکید بــر حضور دیپلماتیک و 
اطالعاتی آمریکا در سوریه در مقایســه با احتمال حضور 

نظامی به طور جدی تری مطرح است.از طرف دیگر انتظار 
نمی رود روســیه و متحدانش که در جبهــه مقابل ایاالت 
متحده و نیروهای ائتالف قرار داشــتند، حضور آمریکا در 
ســوریه را بپذیرند و طبیعتا مخالفت می کنند. اما مخالفت 
روسیه و سایر کشورها هیچ تاثیری در اراده آمریکا بر ادامه 
حضور سیاسی، اطالعاتی و نظامی در سوریه ندارد. سوریه 
یک عرصه رقابت برای واشنگتن و مسکو بوده و هست و در 
آینده نزدیک هم تا رسیدن به یک توافق کامل درباره آینده 
ســوریه به گونه ای که همه طرف ها را راضــی کند، ادامه 
خواهد داشــت. بنابراین از نظر آمریکا مخالفت روسیه با 

حضور چندجانبه آنها اهمیتی ندارد.
به این خاطر که صحنه سوریه بسیار پیچیده و متغیر 
شده است، گروه ها مرتبا تغییر آرایش می دهند و طرف های 
مقابل آنها که با هم در تعاملند، تغییــر می کنند. بنابراین با 
جز ئیات نمی توان گفت که آمریکا با کدام گروه ها و کدام 
شاخه ها در ارتباط اســت. اما به طور قاطع می توان گفت 
هدف ایاالت متحده در ســوریه ممانعت از ســلطه کامل 
روسیه در آینده سیاسی سوریه و ممانعت از تشکیل کریدور 
ایران از ســوریه به مدیترانه و بخش هایــی از بلندی های 
جوالن که اسرائیل در آن حضور دارد، است. این دو هدف 
اصلی واشنگتن برای حضور در سوریه است. هدف فرعی 
کاخ ســفید نیز جلوگیری از اســتمرار حکومت بشار اسد و 
بازگشت به شرایط قبل از سال 2011 است و تا زمان تعیین 
تکلیف ابهامات، وضعیت در ســوریه به همین شکل باقی 

خواهد ماند.
بــه نظــر می رســد کــه مقامــات روســیه و آمریکا 
در این خصوص به گفت وگو بنشینند، اگرچه این مذاکرات 
امروز هم جریان دارد. اما مســاله مهم اینجاســت که این 
مذاکرات چقــدر می تواند نتیجه بخش باشــد و طرفین تا 

سد نفوذ
واشنگتن میدان را در سوریه برای تهران و مسکو خالی نمی کند

چه حد می توانند در یک توافق به رضایت برســند و اوضاع 
را تثبیت کنند. به عقیده من توافق روســیه و آمریکا بسیار 
گســترده تر و فراتر از موضوع ســوریه اســت؛ توافقی که 
بین روسیه و آمریکا می تواند شکل بگیرد باید همه جنبه ها 
در ارتباط با آینده نقش روســیه در اروپای شــرقی، به ویژه 
در اوکراین و کریمه را در نظر بگیــرد. همچنین باید روابط 
کلی تر و استراتژیک بین دو کشور را در ارتباط با موضوعات 
مختلفی که امکان همکاری بین آنها وجــود دارد از جمله 
در ارتباط با کره شــمالی را نیــز در نظر بگیــرد. اما در حال 
حاضر هیچ توافق کلی ای بین مســکو و واشنگتن در مورد 
موضوعات متنوعی که دو کشور می توانند با هم همکاری 
کنند، وجود ندارد. این دو کشور اکنون در وضعیت رقابت 
هستند و طبعا مورد سوریه هم به تنهایی نمی تواند وسیله ای 
برای توافق بین این دو کشور قرار بگیرد. قاعدتا آمریکا و 
روسیه موضوعات ســاده تری دارند که می توانند روی آن 
توافق بکنند، اما باتوجه به ســندی که به عنوان استراتژی 
امنیت ملی آمریکا منتشر شد، به نظر می رسد که نوع لحن 
دونالد  ترامپ در ارتباط با روسیه، سازش ناپذیرتر از آن چیزی 
است که منجر به یک توافق کلی استراتژیک بین دو کشور 
شود. این چشم انداز که روسیه و آمریکا بتوانند در این مقطع 
زمانی در ارتباط با سوریه به یک توافق پایدار برسند، بسیار 
بعید است. از سوی دیگر طبق آنچه  واشنگتن اعالم کرده 
است به چند دلیل هیچ برنامه مشــخصی در ارتباط با آینده 
سوریه وجود ندارد؛ اوال آمریکا توانایی مطلقی در ارتباط با 
سوریه ندارد و باید آینده سوریه را از طریق مذاکره با ایران 
و روسیه و همین طور لحاظ کردن دیدگاه کشورهای متحد 
آمریکا مثل عربستان و ترکیه دنبال کند. این در حالی است 
که همه این کشورها نه تنها با آمریکا اختالف دارند، بلکه با 
همدیگر هم اختالف دارند. در نتیجه ســوریه در وضعیتی 
کامال مبهم قرار دارد و به نظر نمی رسد که در آینده نزدیک 
بتواند به یک روشنایی برســد و استراتژی آمریکا در سوریه 
را مشــخص کند. دوما مهم تریــن نگرانی واشــنگتن در 
دمشق وضعیت اسرائیل است که از نگاه آمریکا می تواند 
از طریق حضور نظامی ایران در شمال سوریه و در مرزهای 
مشترک اسرائیل و ســوریه تهدید شــود. بنابراین هدف و 
تمرکز اصلی ایــاالت متحده ممانعت از اســتقرار ایران در 
سوریه اســت که به عقیده من این هدف، امروز جایگزین 
برکنار کردن بشــار اســد و شکست داعش شــده است. از 
طرف دیگر این موضوع را هم باید در نظر داشــته باشــیم 
که گروه های شورشــی کوچک و همچنین جبهه النصره و 
شاخه های آن و به معنای دقیق تر موازنه های کوچک در 
صحنه سوریه تابعی از موازنه های بزرگ تر است که باید بین 
کشورهای اصلی برقرار شود. درواقع قبل از اینکه توافقی 
بین کشورهای اصلی و گروه های قدرتمندتر وجود داشته 
باشد، هیچ توافقی نمی تواند بین گروه هایی که توسط این 
کشــورها تجهیز و حمایت می شــوند، صورت بگیرد. این 
گروه های شورشــی کوچک و جبهه النصره زمانی در آینده 
ســوریه تاثیرگذار خواهند بود که بخشــی از پروژه سیاسی 
باشــند. به این معنا که در یک توافق کلی تــر که می تواند 
در آینده در ژنو با حضور ایران و روســیه صورت بگیرد، این 
گروهک ها به یک جریان سیاسی و قانونی در درون نظام 
سیاسی ســوریه تبدیل شــوند. اما اکنون به نظر نمی رسد 
که چنین توافق کلی ای صورت گرفته باشد و نحوه ادغام 
این گروه ها که بعضا تروریستی هم هستند را توضیح دهد. 
بنابراین تا زمانی که چنین اجماعی در این کشــورها ایجاد 
نشود، در رابطه با آینده این گروه ها هم نمی توان صحبت 
کرد. اگرچه عربستان سعودی و ترکیه اعتقاد دارند برخی از 
گروه هایی که اتفاقا ایران و روسیه هم نظر مطلوبی نسبت 
به آنها ندارند، باید در آینده ســوریه نقش داشته باشند؛ اما 
در گفت وگوهای گذشــته توافقی در این موضوع به دست 

نیامده است.  

4

دیاکو حسینی
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در پی ســخنان اخیر وزیر دفاع ایاالت متحده مبنی 
بر افزایش حضــور دیپلمات هــای آمریکایــی در دوران 
پسا داعش در سوریه، این پرســش مطرح شده است که 
استراتژی واشنگتن در سوریه در سال 2018 به چه صورت 
خواهد بود. تصمیم کاخ ســفید مبنی بر افزایش نیروهای 
غیرنظامی اش در ســوریه در راستای سیاست های دونالد 
 ترامپ است که پیش از اینکه رئیس جمهور آمریکا  شود، در 
کمپین انتخاباتی اش وعده داده بود که از مداخله آمریکا  
در کمپین های نظامی و سیاســی در مناطق دوردستی که 
منافع زیادی را برای آمریکا به همــراه ندارد و هزینه هایی 
را بــر این کشــور تحمیل می کنــد، پرهیز کنــد. از طرف 
دیگر تحوالت میدانی در سوریه به گونه ای پیش رفت که 
آمریکا  در صحنه نظامی و دیپلماتیک، به بازیگر درجه دو 
تبدیل شد، ایران، روســیه و ترکیه ابتکار عمل را به دست 
گرفتند و توانستند سیاســت هایی را پیش ببرند که سوریه 
 به ثبات نســبی دســت پیدا کند و داعش را در این منطقه

 شکســت دهند.  بنابراین نفوذ ایران و روســیه در ســوریه 
به شــدت گســترش پیدا کرد که این امر موجــب نگرانی 
محافل سیاسی در آمریکا   شد و فشــار برای حضور بیشتر 
در ســوریه را به دنبال داشــت. البته آمریکا  بــرای حضور 
نظامی در سوریه با قوانین حقوق بین الملل مشکل داشت 
و هیچ توجیه حقوقی برای حضور در این کشــور نداشت؛ 
زیرا کنگــره آمریکا  و شــورای امنیــت ســازمان ملل این 
موضوع را تصویب نکرده بودند. امــا به دنبال ازبین رفتن 
داعش در ســوریه، زمینــه ای فراهم شــد کــه آمریکا  به 
بهانه بازسازی ســوریه و آموزش نیروهای نظامی، حضور 
غیرنظامیــان و دیپلمات هایش را در این کشــور افزایش 
دهد. به عقیده من این برنامــه میان مدت و نه کوتاه مدت 
آمریکا  بــرای جلوگیری از بحــث نفوذ ایران و روســیه در 
 سوریه اســت. بنابراین این حضورشان در ســوریه تداوم

 خواهد داشت.
بــا ایــن حــال روســیه و ایــران مخالــف حضــور 
آمریکا،  خصوصــا دیپلمات ها و ژنرال های بازنشســته و 
کهنه کارشان در ســوریه هســتند. زیرا به خوبی با هدف 
ایاالت متحده آشنا هستند و بر این مساله واقفند که این 
اقدام آمریکا  بــرای جلوگیری از نفوذ ایران اســت. کاخ 
ســفید درصدد اســت از این طریق بر آینده نظام سیاسی 
سوریه تاثیر بگذارد. در این راستا اگر انتخاباتی در سوریه 
برگزار شود، واشــنگتن تمام تالشــش را خواهد کرد که 
حکومتی روی کار آید که مانند بشــار اسد طرفدار ایران 
و روســیه نباشــد و به متحدان عرب آنها گرایش داشته 
باشــد. از این رو اگرچه تحمل حضور دیپلماتیک آمریکا  
در سوریه سخت است، اما نمی توان جلوی حضور آن  را 
گرفت، مخصوصا که واشنگتن حضورش را با برنامه های 
اقتصادی و بازســازی کشــور توجیه می کنــد  تا وجاهت 
قانونی و حقوق بین المللی را هم در دســت داشته باشد. 
بنابراین روســیه، ایــران و متحدانشــان در مقابل عمل 
انجام شــده قرار خواهند گرفت؛ پس پیــش از آن باید با 
طرح ها و ابتــکارات دیپلماتیک، جلــوی مانور و قدرت 

هیات دیپلماتیک آمریکا یی را بگیرند.
از طرف دیگر باید گفت که آمریکا  صحنه دپیلماسی 

و نظامی را در ســوریه به رقبا باخته است پس باید در آینده 
از ایــن فرصت اســتفاده کرد. ایــاالت متحده تــا قبل از 
اینکه داعــش از بین بــرود، در قالب مبارزه بــا داعش به 
گروه های معــارض و معاند ســوری و کردی کــه با دولت 
مرکــزی مبــارزه می کردند، کمــک نظامــی و مالی حتی 
مستشاری و اطالعاتی ارائه می داد. اما در این راه موفق 
نبود و روسیه و ایران در این وضعیت دست برتر را داشتند و 
دارند. بنابراین آمریکا  تالش می کند تا از این به بعد حضور 
خودش را در سوریه پررنگ کند؛ آنها در فرصت پیش آمده 
و با تجربه فروپاشــی صدام در عراق، در تالشند حکومت 
مرکزی را تضعیف و تبعید کرده و حکومتی متمایل به آمریکا  

و متحدین عربشان به وجود آورند. درواقع هدف کاخ سفید 
این اســت که از این هیات غیرنظامی برای آینده سیاسی 
سوریه استفاده کند و بتواند به خیال خود نظام سیاسی آن 
کشور را تغییر دهد؛ زیرا بر این موضوع تاکید کردند که هر 
چند آنها با نیروهای سوری مبارزه نمی کنند، اما می خواهند 
حکومت بشار اسد از قدرت کناره گیری کند. بنابراین حضور 
هیات غیرنظامی آمریکا  در شرایط پسا داعش در سوریه، 
اوال برای جلوگیری از نفوذ روزافزون ایران و روسیه، ثانیا 
تاثیرگذاری بر آینده سیاسی سوریه و ثالثا بهره برداری های 
اقتصادی در مراحل بازسازی سوریه است. نکته مهم دیگر 
این است که اسرائیل به شــدت از حضور ایران در سوریه 
بیمناک است و هشــدار هم داده که ایران درصدد حضور 
دائمی  در این کشور اســت. مقامات رژیم اسرائیل مدعی 

تقابل دیپلماتیک
تل آویو به واشنگتن برای حضور در سوریه فشار می آورد

شده اند ایران از این طریق می تواند به اسرائیل دسترسی 
داشته باشد و حتی به شکل نظامی به آن رژیم ضربه بزند. 
به همین خاطر آمریکا  را تحت فشــار قــرار داده اند که در 
سوریه حضور داشته باشــد و مانع از حضور ایران شود. از 
طرف دیگر با از بین رفتن نسبی داعش در سوریه، آمریکا  
از گروه های معارض دولت مرکــزی و گروه های معارض 
کردی که بــا دولت مرکــزی در تعارض هســتند، حمایت 
لجستیکی و مالی می کند، تا قدرت و نفوذشان را در مناطق 
تحت کنترل بیشــتر کنند و از نفوذ دولت مرکزی بکاهند. 
همچنین گزارش هایی وجود دارد که آمریکا  از گروه های 
افراطی دیگری که در ســوریه هستند حمایت می کند، اما 

این مســاله  نمود بارزی ندارد. مهم تریــن گروه هایی که 
در حال حاضــر از حمایت های آمریکا  بهره مند می شــوند 
کردها، جبهه النصره و القاعده هســتند که در حال حاضر 
 نام شــان را در ســوریه تغییر داد ه ا ند. البته این حمایت ها 

علنی و آشکارا نیست.
اگرچه ممکن است در کوتاه مدت آتش بس و شرایط 
صلح آمیز برقرار باشــد، اما بازهم این مساله سر باز خواهد 
کرد. بنابراین برای حل این بحران احتمال مذاکره روسیه 
و آمریکا  زیاد است. احتمال می رود روسیه، آمریکا  را وارد 
تعامالت دیپلماتیک برای پایان دادن به حل بحران سوریه 
کند. در نهایــت باید گفت یکی از ســناریوها درمورد آینده 
سوریه این اســت که با از بین رفتن داعش، صلح و ثبات 
به این کشور بازمی گردد و این کشور طی سال های آینده، 
فرآیند بازسازی را شروع کند. ما نیز امیدوار هستیم که این 
روند در سوریه درپیش گرفته شــود اما متاسفانه با تداوم 
روند موجود به نظر می رسد که همچنان اختالفات داخلی 
پابرجا بماند. همچنین ممکن اســت طی سال های آینده 
انتخاباتی در این کشور برگزار شود و اگر بشار اسد امکان 
حضور در انتخابات را داشــته باشــد، بازهم رئیس جمهور 
کشور شــود. اما اختالفات فرقه ای، مذهبی و سیاسی با 
جنگ در میدان نبرد پایان نمی یابد و برای حل این مشکل 
گروه های ســوری باید با همدیگر مذاکــره کنند و به یک 

فرآیند آشتی ملی برسند.   

5

روســیه و ایران مخالف حضــور آمریکا،  
ژنرال هــای  و  دیپلمات هــا  خصوصــا 
بازنشســته و کهنه کارشــان در ســوریه 
هــدف  بــا  به خوبــی  زیــرا  هســتند. 
ایاالت متحــده آشــنا هســتند و بــر این 
مساله واقفند که این اقدام آمریکا  برای 

جلوگیری از نفوذ ایران است

سعید شکوهی

کارشناس مسائل آمریکا
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ریاض در باتالق خودساخته
عربســتان ســعودی در باتالق سیاســت های یک جانبه گرایانه و افراطی اش گرفتار شده است. 
بسیاری از تحلیل های عربی نشان از گسست میان ائتالف های عربســتان به ویژه ائتالف ضدیمنی با 
دیگر کشورهای عربی دارد. همچنین برخی از سیاست های آل سعود باعث شده کشورهایی مانند امارات 
یا کویت در حال فاصله گرفتن از این کشور باشند. به عنوان مثال رویکرد رادیکالی عربستان سعودی در 
قبال قطر منجر به هراس سایر کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی شده و یا طوالنی شدن جنگ 
یمن برخی کشورها چون امارات را از همراهی کردن ریاض منصرف کرده است. اکنون این پرسش مطرح 

است که این گسست میان اعراب چقدر جدی است و چه تبعاتی برای ریاض به دنبال خواهد داشت؟
بین الملل

تیتر   یک

ماموریت ناکام
انصارالله معادالت را

در یمن تغییر داد
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با وجود سپری شدن  هزار روز از آغاز عملیات » توفان 
قاطعیت« علیه یمن به بهانه بازگشــت مشروعیت، اکنون 
به نظــر می رســد نیروهای ارتــش و کمیته هــای مردمی 
 یمن از هر زمانی قدرتمندتر هســتند و گزینه های بیشتری 
در اختیــار دارند. این موضوعی اســت که ســبب خواهد 
شــد رهبران ائتالف بــه بازنگــری در ماموریــت ائتالف 
حمله به یمــن بپردازند. آنان ســرگرم ارزیابی این موضوع 
هســتند که آیا گزینه هــای نظامــی این ائتــالف پس از 
این ســودمند خواهد بــود؟ چراکه ائتالف حملــه به یمن 
پــس از قدرت یابی موشــکی یمــن، نقش آفرینــی گروه 
 مردمی  انصارالله در عرصه های مختلف یمن را در کانون 

توجه قرار دادند. 
از ســویی شــاخص ها نشــان می دهد کــه ائتالف 
ضدیمنی به سردمداری عربســتان، طی سه سال گذشته 
نتوانســته به کمترین اهداف خود دســت یابد. در عرصه 
نظامی این ائتالف تنها توانست یمن را ویران و مردم این 
کشــور را با خاک و خون یکسان و با گســترش محاصره و 
بیماری، مردم یمن را با درد و رنج روبه رو ســازد. در عرصه 
سیاسی نیز ائتالف حمله به یمن نتوانســت در این کشور 
پایگاه سیاسی به دست آورد و در عرصه سیاسی آن تغییری 
ایجاد کند. همچنین منافع احزاب یمنی که از ائتالف حمله 
به یمن حمایت می کنند، اکنون با یکدیگر در تعارض است. 
به طور کلی نشــانه های شکســت ائتالف حمله به یمن را 
می توان در تحرکات سیاسی ریاض و ابوظبی مشاهده کرد. 
عربستان و امارات برای ائتالف سازی با دشمنان یکدیگر 
تالش می کننــد؛ این موضوعی اســت که نشــان دهنده 

گرفتاری آنها در باتالق یمن است. 
همچنیــن بــازی ائتــالف حملــه بــه یمن بــا برگ 
حزب االصالح نیز نشــان می دهد ادامه راهبــرد امارات و 
عربســتان برای شــرط بندی روی هواداران علی عبدالله 
صالح در حزب کنگره مردمی  با شکست  روبه رو شده است. 
ضمن اینکه نقطه عطف تازه ای در روند جنگ یمن به وجود 
آمده اســت، به صورتی که اگر صنعا توســط ائتالف مورد 
حمله قرار گیرد نیروهای یمن، ریــاض  و ابوظبی را هدف 
قرار خواهند داد. این معادله ای اســت کــه »عبدالملک 
الحوثی« رهبــر گروه مردمــی  انصاراللــه آن را بیان کرده 
است. این معادله یمن نشان می دهد گزینه های عربستان 
در یمن اندک است و ادامه جنگ بیهوده است و هیچ نتیجه 
راهبردی به دنبال نخواهد داشت. عربستان که گمان کرده 
بود این جنگ امنیت ملی این کشــور را حفــظ خواهد کرد 
اکنون با شلیک موشک های یمن دریافته است که امنیت 
 ملی این کشــور بیش از هــر زمان دیگری بــا خطر روبه رو

 شده است. 
برخی تحلیلگران حمله های موشــکی انصارالله به 
ابوظبی و ریاض، کشته شــدن صالح و افزایش فشارهای 
بین المللی را موجب تضعیف و تعدیل موضع عربستان در 
مذاکرات احتمالی در کویت می دانند. از دید تحلیلگران، 
تحوالت میدانی یمن، جنگ عربستان در یمن را فرسایشی 
کرده است. ریاض در شرایط کنونی و پس از کشته شدن 
علی عبدالله صالح با بحران واقعی روبه رو است. این کشور 
دیگر برگ برنده ای برای بازی ندارد. همه برگ برنده های آن 
در جنگ طوالنی علیه یمن از بین رفته است. ضمن اینکه 
عربستان پس از نزدیک به سه سال تجاوز نظامی، نه تنها 
به اهداف از پیش تعیین شــده خود در یمن دست نیافته، 
بلکه رویارویی با نیروهای انصارالله به خاک ســعودی هم 
کشیده شده است. این مســاله امنیت شهرهای عربستان 

را هم به خطر انداخته است. تغییر معادالت میدانی بحران 
یمن علیه عربستان سعودی، احتمال از سرگیری مذاکرات 
صلح کویت و تقویت اراده ســعودی ها بــرای حل و فصل 

مسالمت آمیز بحران یمن را افزایش داده است. 
ضلع دیگر این ائتالف یعنی امارات متحده نیز ظاهرا 
از شرایط پیش آمده راضی نیست. دلیل نارضایتی امارات 
از جنگ یمن آمار باالی تلفات این کشور است؛ جنگی که 
تاکنون به کشته شــدن بیش از 12 هزار یمنی منجر شده 
است. برخی منابع در کشــورهای عرب حوزه خلیج فارس 
اعالم کرده اند که این روزها روابط عربستان و امارات دچار 
نوعی گسست شده است و این احتمال وجود دارد که این 
روابط در آینده به رودر رویی منجر شود. در نگاهی کالن تر 
باید گفت اختالفات بین عربستان و امارات درخصوص چند 
پرونده از جمله جنگ یمن، روابط با گروه اخوان المسلمین 
و نزدیکی رو به افزایش و قابل مالحظه روابط عربســتان با 
ترکیه اســت. امارات از نزدیکی پرشــتاب روابط عربستان 
و ترکیه احســاس نگرانی می کند. ســفر بن علی یلدریم، 
نخست وزیر ترکیه به عربستان بیانگر این نزدیکی پرشتاب 

روابط بین ریاض و آنکارا است. 
نکته قابل توجه این اســت که نزدیکی روابط ترکیه و 
عربســتان  زمانی صورت می گیرد که روابط ترکیه و امارات 
در اوج تنش قرار دارد. تنش در روابط دو کشور بعد از حمله 
شدید رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه به عبدالله 
بن زاید، وزیر خارجه امارات به خاطر مطلب تو ئیتری وی، به 
اوج رسید. اردوغان دو پیام به عربستان و امارات در جریان 
سفر دوره ای خود به چند کشور نظیر سودان، چاد و تونس 
ارسال کرد. اردوغان در این ســفر توافقنامه های نظامی، 
امنیتی و اقتصادی امضا کرد که بارزترین آنها، توافقنامه با 
سودان برای ایجاد یک پایگاه نظامی در جزیره سواکن در 
مقابل سواحل یمن و عربستان در دریای سرخ بود. این امر 
خشم مســئوالن مصری را به همراه داشت. پیام اردوغان 
به عربستان در حمله شــدید او به بشار اسد، رئیس جمهور 
سوریه بود. این پیام همزمان با آغاز سفر یلدریم به ریاض 

بود. اما دومین پیام به طور همزمان به مصر و امارات بود. 
این پیام همان تحکیم نفوذ نظامی ترکیه در سودان و ایجاد 
پایگاهی نظامی از ســوی ترکیه در جزیره سواکن سودان 
و اعزام یک ســری دیگــر از نیروهای ترکیه بــه قطر بود. 
انور قرقاش، وزیر مشــاور در امور خارجه امارات در مطلب 
تو ئیتری خود، نگرانی کشورش را از نزدیکی روابط عربستان 
و ترکیه ابراز داشت. او نوشت: »کشورهای عربی به تقویت 
محور عربی و ســتون ریاض و قاهره نیاز دارند.« سخنان 
قرقاش، این تئوری را تایید می کند که اختالفات در سیاست 
خارجی امارات و عربستان به نوع رویکرد طائفه ای عربستان 
باز می گردد زیرا ریاض ائتالف های خود را براساس اصول 
طائفه ای خصوصا در یمن پایه ریزی می کند. نشــانه ها و 
عالئم بازگشت ائتالف ترکیه و عربســتان این روزها رو به 
افزایش است. این ائتالف ممکن است در هفته های آینده 
تعمیق بخشیده شود و خود را به نوعی به طور مشخص در 
اوضاع سوریه نشــان دهد. اخبار درز کرده از درون امارات 
حاکی اســت که یک جناح در حکومت امارات در راستای 
کاهش شدت ائتالف با عربستان و جست وجو برای یافتن 
راهــکاری به منظور خــروج از جنگ یمــن و تقویت محور 
امارات و مصر در برابر نزدیکی روابط عربستان و ترکیه فشار 
می آورد. برخی منابع در حوزه خلیج فارس تاکید می کنند که 
این محور، درحال رشد و قدرت گیری سریع به زیان روابط 

ائتالفی بین عربستان و امارات است.
روابط سیاسی عربستان ســعودی و مصر از اعضای 
دیگر ائتالف نیز پس از اینکه قاهره در مســاله ســوریه با 
ریاض همســو نشــد، به ســمت تیرگی گرا یید. عربستان 
سعودی رای مثبت مصر به قطعنامه روسیه در شورای امنیت 
ســازمان ملل )10 اکتبر 2016( مبنی بر کمک رســانی به 
مناطق تحت محاصره در سوریه را برنتابید و به آن واکنش 
منفی نشان داد. این اقدام مصر، در روابط ریاض با قاهره 
تاثیرگذار بود. همراه نشــدن مصر با عربســتان ســعودی 
در جنگ مســتقیم در یمن نیز از دیگر مــوارد اختالفی دو 
کشور است. در نهایت شایان ذکر است که شدت جنایات 
عربستان در یمن باعث شده تا نهادها ی بین المللی پس از 
مدت ها سکوت مجبور به فشار بر عربستان شوند و در جهان 
عرب نیز محمد بن سلمان به عنوان عامل کشتار مردم یمن 
معرفی شود. بنابراین شکســت در یمن باعث شده است تا 
عربستان بخش قابل توجهی از اعتبار منطقه ای خود را از 
دســت بدهد و این احتمال وجود دارد که با بروز اختالفات 
در اعضای ائتالف و خــروج آنها از حمایت عربســتان در 
جنگ یمن و همچنین فشار بین المللی، عربستان بازی را 

به نیروهای یمنی واگذار کند.  
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عربستان سعودی واجد یک رژیم اقتدارگراست که این 
مساله در دوره محمد بن سلمان تجلی بیشتری یافته است. 
سیاست هایی که ولیعهد سعودی در داخل و خارج از کشور 
دنبال می کند، مبتنی بر سیاست چماق و هویج است و او از 
این طریق توانسته سلطه خود را تاحدودی ابقا و تحکیم کند. 
اگر اشاره ای به سیاست های کلی عربستان و استمرار 
آن در وضعیت موجود داشــته باشــیم، می تــوان گفت که 
محور اجــرای سیاســت  خارجی ایــن کشــور و اولویت آن 
بیشــتر شــبه جزیره، ســپس جهان عرب، جهان اسالم و 
نظام بین الملــل را در بر می گیرد. در هر صورت عربســتان 
دارای چارچوب مشــخصی اســت که این چارچوب دارای 
اولویت های محدود در منطقه است. دو هدف اصلی حاکمان 
آل سعود در شرایط موجود نخســت امنیت داخلی و سپس 
امنیت خارجی اســت. به نظر می رسد پیگیری هدف دوم از 
نظر محمدبن سلمان تاحدودی توسط هدف نخست تعیین 
می شــود. به بیان دیگر او در پی ایجاد یک رژیم اقتدارگرا و 
فردمحور اســت که دیگر اعضای خاندان آل سعود نیز تابع 

سیاست ها و مطیع اوامر وی باشند.
همچنین  چهار هدف مشخص را برای سیاست خارجی 

عربستان در دوره جدید به این صورت می توان بیان کرد:
1- توســعه و رشــد اقتصادی و حفــظ تمامیت ارضی 
2- تقویت و تحکیم همبستگی عربی-اسالمی با محوریت 
عربستان سعودی و حمایت سیاسی و اقتصادی از اقلیت های 
همسو با ایدئولوژی این کشور مانند بحرین، کویت و دیگر 
کشــورهای همســو 3- همکاری با قدرت های بین المللی 
و منطقه ای برای تثبیت قدرت این کشــور و پیشــبرد فرآیند 
صلح در منطقــه خاورمیانه حتی به قیمــت خیانت به آرمان 
فلسطین. 4- حفظ جایگاه برتر عربستان در بازارهای جهانی 
نفت. باید توجه داشت ریاض برای حفظ این برتری حاضر 
شده  با شرکت های چندملیتی دررابطه با کاهش شدید قیمت 
نفت توافق کند تا بتواند ایران را در منطقه از نظر اقتصادی با 

مشکالت بیشتری مواجه سازد.
از بدو شــکل گیری شــورای همکاری خلیج فارس در 
منطقه، عربستان به عنوان رهبر یا لیدر این کشورهای همسو 
تالش کرده  که از ظرفیت های این شورا برای پیشبرد اهداف 
خویش در منطقه استفاده کند و همواره در صف بندی های 
منطقه ای به نوعی در رقابت با رقبــای خویش به ویژه ایران 
به نحوی از این کارت استفاده شــده است. به طوری که در 
جنگ 8 ساله ایران و عراق، عربستان سعودی با جهت دهی 
سیاست های دیگر کشورهای عضو، تالش کرد که با تداوم 
جنگ به نوعی پیروزی عراق را میسر سازد. بعد از وقوع بهار 
عربی نیز ما شاهد بودیم که عربستان در محور ضدکشورهای 
تغییر، ســعی کرد که از ابزار رشوه و سرکوب در پیشگیری از 
اعتراضات گسترده در بحرین و کویت به موازات اعتراضات 
داخلی خود اســتفاده کنــد. در هر صورت ســقوط برخی از 
هم پیمانان استراتژیک این کشور مانند زین العابدین بن علی 
در تونس و حسنی مبارک در مصر روند تحوالت منطقه را به 

ضرر عربستان پیش برد. 
بنابراین بعد از تثبیت نســبی موقعیت عربســتان در 
منطقه، این کشــور دخالــت در اوضاع داخلی ســوریه را 
همزمان بــا اعزام نیــرو به بحرین بــرای بازیافــت قدرت 

منطقه ای خویش به کار گرفته اســت. ولی گذشت زمان 
و روند تحــوالت اخیر به ویژه پیروزی های حادث شــده در 
عراق، ســوریه و مقاومــت حوثی ها در یمــن، خطراتی را 
مجددا متوجــه زمامداران جدید عربســتان کرده اســت. 
بنابراین مشــاهده می کنیم کــه بن ســلمان در دوره اخیر 
برای حفظ هژمونی منطقه ای خــود در جهان عرب، دیگر 
کشورهای عربی را به همسویی و اشتراک بیشتر در بحث 
سیاســتگذاری و تصمیم ســازی در منطقه وادار و درواقع 
سیاســت هایش را بــه آنها به نوعــی دیکته کرده اســت. 
حاصل سیاســت یکه تــازی عربســتان، اختالف شــدید 
میــان دوحه و ریاض و دور شــدن این کشــور از شــورای 
همکاری خلیج فارس بوده اســت. به موازات آن، ناکامی  
در یمن برای بازگرداندن قدرت به منصور هادی و افزایش 
توانمندی انصارالله در هدف قرار دادن برخی از شهرهای 
امارات و عربســتان، رعب و وحشــتی را در میان اعضای 
شــورای همکاری خلیج فارس در قالب ائتــالف عربی به 
راه انداخته اســت. بنابرایــن زمزمه هایی مبنــی بر خروج 
کویت و اختالف نظر میان امارات و عربســتان در پیگیری 
سیاســت های نظامی و راهبردی در یمن شنیده می شود. 
از این رو، ما در هفته هــای اخیر بحث هایی مبنی بر ارتباط 
و هماهنگی بیشتر بین عربستان و رژیم صهیونیستی را در 
منطقه برای جلوگیری از افزایش نفوذ ایران در منطقه شاهد 
بودیم و این روابط پنهانی که قبال از ســوی برخی رسانه ها 

شنیده می شد، در وضعیت موجود  آشکارتر شده است. 
باید توجه داشت که اســتراتژی نوین سعودی بر پایه 
معرفی ایران به عنوان یک تهدید است که از سه ضلع تشکیل 
شده است؛ نخست بحث تهدیدنمایی هسته ای ایران بعد 
از برجام به عنوان یک خطر آنی برای منطقه، دیگری بحث 
ائتالف ســازی مجدد برای مقابله با سیاســت های ایران و 
ســومین مورد کمک های مالی و اقتصادی به کشــورهای 

رویای بر باد رفته
سیاست چماق و هویج بن سلمان، اعراب را از ریاض دورکرده است

همسو با عربستان برای تفرقه بیشتر در منطقه. این کمک ها 
برای ایجاد هماهنگی بیشتر با عربســتان و با هدف اتخاذ 
تصمیمات ضدایرانی در کنار ســرکوب اعتراضات مدنی به 

ویژه اقلیت شیعه ظهور و بروز یافته است.
 این سیاســت های عربســتان به خصوص در مساله 
بیت المقدس می تواند نقطه آغازی بر تشــدید اختالفات با 
برخی از کشورهای همسو و هم پیمان قدیم مثل اردن و کویت 
نیز قلمداد شود. چراکه بعد از اعالن سیاست  ترامپ مبنی بر 
انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به قدس شریف، عربستان به 
نوعی تالش کرده است گروه های فلسطینی را نسبت به این 
تصمیم مجاب سازد و خطر اصلی تهدیدکننده جهان عرب 
را نه رژیم صهیونیستی بلکه ایران جلوه دهد. نمونه بارز این 
اقدامات را می توان در نشست استانبول مشاهده کرد که در 
این نشست، مقامات عالی رتبه ســعودی مشارکت نداشتند 
و حتی تالش کردند که مانع حضور مقامات عالی رتبه اردن 

و کویت شوند. 
بعد از اتخاذ ایــن تصمیمات، اردن به دلیل مســائل 
امنیتی و احســاس خطــر از تهدیدات رژیم صهیونیســتی 
مخالفت خویش را با سیاست های منطقه ای عربستان به ویژه 
در مورد قدس اعالم کرد و در پی آن عربستان نیز این کشور 
را تهدید به قطع کمک های مالی و مشوق های اقتصادی و 
حتی انزوا در منطقه کرده اســت. همه عالئم موجود نشان 
می دهد که اتحاد و ائتالف ساختگی عربستان که تاییدی 
بر نقش رهبری این کشــور در منطقه باشــد، به نوعی بر باد 
رفته است و در وضعیت موجود این کشور توانمندی دیکته 
کردن سیاست های خویش را حتی به متحدان نزدیک خود 
نیز پیدا نخواهد کرد. استراتژی نوظهور عربستان در ارتباط 
بیشتر با ایاالت متحده آمریکا و همســویی آشکار در اتخاذ 
سیاست های ضدایرانی با رژیم صهیونیستی در منطقه تجلی 

یافته است.  
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یک جانبه گرایی  ریاض
آیا ائتالف عربی در یمن دچار گسست می شود؟

پس از ولیعهــدی محمدبن ســلمان در عربســتان 
شــاهد تشــدید یکجانبه گرایــی این کشــور هســتیم که 
این مســاله منجر به فاصلــه گرفتن کشــورهای عربی از 
ریاض شــده اســت و این موضــوع می تواند بــرای آینده 
منطقــه خطرناک باشــد. چراکــه وقتی کشــورها نتوانند 
با هــم همــکاری داشــته باشــند بــه تدریــج ایــن عدم 
 همــکاری تبدیــل بــه تنــش و در مرحلــه بعــد تبدیل به

 رویارویی می شود. 
در حال حاضر نیز منطقه مســتعد یک جرقه است؛ 
بنابراین اگر کشــورها با هم همکاری داشــته باشــند، در 
راســتای حــل مشــکالت برمی آیند امــا اگــر مقابل هم 
 قــرار بگیرنــد، باعــث پیچیده تر شــدن اوضــاع منطقه

 خواهد شد. 
در این میان یکی از مســائلی که خیلی برای ریاض 
دردسرســاز شــده، طوالنی شــدن جنگ در یمن اســت. 
به دنبال طول کشــیدن ماجرای یمن، خیلی از کشــورها 
به این موضوع پی بردند که تحلیل و اقدامات عربســتان 
از این جنگ صحیح نبوده اســت. ریــاض گمان می کرد  
درکوتاه مــدت می توانــد ماجرای یمــن را تمــام کند اما 
مجموعه اقدامات عربستان در قالب ائتالف و فشار افکار 
عمومی بــه دلیل اقدامات ناپســندیده و بمبــاران مناطق 
مسکونی و غیرنظامی یمن باعث شد که برخی کشورهای 
عربی حساب شان را از عربســتان جدا کنند که قطر نمونه 
بارز آن بود، امارات نیز اخیرا نارضایتی خود را اعالم کرده 
است.  برخی اخبار نیز حاکی از آن است که کویت و اردن 

نیز در حال بررسی خروج از  ائتالف هستند. 

البته با خروج این کشورها  از ائتالف ضدیمنی شاید 
خیلی خللی در روند عربســتان ایجاد نشــود. زیرا از ابتدا 
ریاض همه کاره این ائتالف بود و باقی کشــورها فعالیت 
چندانی نداشتند. در حال حاضر نیز مهمتر از قضیه جدایی 
کشورها از ائتالف، مساله فشــار افکار عمومی نسبت به 
اقدامات عربســتان و ائتالف ضدیمنی علیه غیرنظامیان 
و مردم  بی دفاع این کشور است. در واقع دیگر کشورهای 
عربی نمی خواهند تبعات اقدامات عربســتان را بر دوش 
بکشــند. زیرا در هر صــورت امروز به دنبال نحــوه برخورد 
انصارالله با عربستان ممکن است تبعات این قضیه به آن 
کشورها نیز برسد. بنابراین آنها  ترجیح می دهند که در این 

معادله قرار نگیرند. 
از دیگــر ســو شــورای همــکاری خلیج فــارس  نیز 
چشــم انداز خیلــی روشــنی نــدارد و بــا ایــن وضعیــت 
قطر، شــورای همــکاری هــم خیلــی فعال نیســت. در 
 این راســتا حتــی اقدامات کویــت نیز نتوانســت کمکی

 به این وضعیت بکند. 
باید توجه داشت که امروزه بیش از دیگر کشورهای 
عربی مســاله امــارات و اختالفاتش با عربســتان مطرح 
است. البته سابقه اختالفات عربســتان و امارات پیش از 
بهار عربی و سال 2011 بیشتر بر ســر مباحث سرزمینی و 
مباحث سیاسی و مذهبی بود. در رابطه با اختالفات مرزی، 
امارات معتقد بود که عربستان به بخشی از سرزمین های 
مرزی آنها تجاوز کرده اســت؛ بنابرایــن در آن مقطع این 
اختالفات بعضا ســر باز می کرد و بــه جنگ های محدود 

مرزی ختم می شد. 
مســاله دیگر به مســائل سیاســی و مذهبــی میان 
دو کشــور باز می گــردد  چراکــه در عربســتان سیســتم 
وهابی حاکم اســت اما در امارات وهابیت وجــود ندارد. 
بحــث دیگر عدم توازن دو کشــور اســت کــه اختالفات 
را تشــدید کــرده اســت؛ در عربســتان یــک سیســتم 
حکومتــی متمرکز با قدرت مالی و سیاســی وســیع وجود 
 دارد ولــی امــارات متشــکل از 7 امیرنشــین و بــا منابــع

 محدود است.
این گونــه اختالف نظرها به پیش از ســال 2011 
بازمی گردد ولی بعد از آن تحوالت خاورمیانه، مســائل 
ســوریه و یمن بــه نوعی عربســتان و امــارات را به هم 
نزدیک کــرد و اختالفات کنار گذاشــته شــد.  در عین 
حال در برخورد با مســائل ناشــی از بهار عربی دو کشور 
اختالف نظرهایی داشتند اما موضع شان در قبال ایران 
واحد بود. یعنی اگر چه عربستان و امارات متحده عربی 
برای همکاری سیاســی ، اقتصــادی و نظامی و کاهش 
نفوذ ایــران و انــزوای قطر اتحــادی برقــرار کردند اما 
اوال »بین دیدگاه ها و اهداف این دو کشــور اختالف و 
شــکاف وجود دارد.« و ثانیا  این اتحــاد چیزی بیش از 
همکاری دو کشور در شورای همکاری خلیج فارس  نبوده 
است.  نه تنها لطمه ا ی به نفوذ ایران در منطقه نزده بلکه 
در پرتو این اتحاد قدرت چانه زنی آنهــا در مقابل ایران 
را زیادتر هــم نکرده اســت و بر عکس باعــث تضعیف 
شورای همکاری شده که عاملی برای دست برتر ایران 

نیز شده است.
در واقــع بیــن ایــن دو کشــور درخصــوص روابط 
دو جانبــه اختالف خــاص دیگری وجــود ندارد و بیشــتر 
اختالفــات به طرف ســوم بازمی گــردد. در حــال حاضر 
عربســتان و امارات راجع به مســائل ثالث از جمله یمن، 
ترکیه و ســوریه دارای اختالف نظرهایی هســتند که این 

اختالفات ممکن اســت باعث شــود اختالفات دو جانبه 
نیز تشــدید شــود. به طــور مثــال در یمن، ســعودی ها 
عالقه مند بــه کار با اخوانی ها بودند ولــی امارات مخالف 
بود. به طورکلی عربستان ســعی داشت با حزب االصالح 
یمن که اخوانی اســت و بــه آن نزدیک اســت، همکاری 
کند ولی امــارات مخالف بود و بیشــتر بــا الئیک ها یی از 
 جمله علــی عبدالله صالح همکاری داشــت و به او کمک

 تسلیحاتی می کرد. 
پس یکی از مســائلی که ممکن اســت اختالفات 
امارات و عربســتان را تشدید کند، مســاله یمن است؛ 
زیرا ســعودی ها این گونه برآورد کرده بودند که مســاله 
یمن بین ســه تا شــش ماه حل خواهد شــد و بــا همین 
فرمول نیــز امارات را ســمت خــود کشــاندند. ولی به 
دلیــل طوالنی شــدن این جنگ شــاهد هســتیم که در 
جبهــه عربســتان علیــه یمــن اختالفاتــی بــروز کرده 
اســت  و بر اســاس اخباری از داخــل امــارات، جناحی 
در داخــل حکومت امارات به ســمت تضعیــف ائتالف 
بــا عربســتان فشــار مــی آورد و به دنبــال راهــی برای 
برون رفت از جنگ یمن و تقویــت محور امارات و مصر 
در مقابلــه با نزدیکــی عربســتان و ترکیه اســت.  حتی 
گفتــه می شــود اردن نیز در حال بررســی بــرای خروج 
از ایــن ائتالف اســت. بنابراین مســاله طوالنی شــدن 
جنــگ یمن ممکن اســت بــه دیگــر اختالفــات میان 
 ریــاض و ابوظبــی نیــز دامــن زده و آنهــا را نیــز

 تشدید کند.
در مورد سوریه از آنجایی که امارات مانند قطر خیلی 
نقش فعالی از جهــت تامین مالی و تســلیحاتی بعضی از 
گروه های جهــادی و جنگجویــان نیابتی در این کشــور 
نداشته ولی باز با عربستان  اختالفاتی دارد. یعنی امارات و 
عربستان درباره روش برقراری صلح در سوریه اختالف نظر 
دارند. عربستان در این کشور با مخالفین سنی شورشی که 
مخالف برقراری روند دیپلماتیک و سیاسی برای حل مساله 
ســوریه هســتند، ارتباط دارد و آنها را تحــت حمایت خود 
گرفته اســت، در حالی که امارات هم از مخالفین سوریه 
حمایت مالی کرد و هم از ســال 2012 به صورت پنهانی با 
رژیم بشار اسد ارتباط بر قرار و گفت وگو کرد و در این راستا 
برای توقف درگیری ها در ســوریه با روسیه ارتباط برقرار و 

همکاری کرده است.
 بنابرایــن وزن احتمالــی اختالفــات امــارات و 
عربســتان در یمــن از مســائل ســایر کشــورها بیشــتر 
اســت. بــه بیــان دیگــر بــه نتیجــه نرســیدن مســاله 
یمــن و فشــار افــکار عمومــی دنیــا روی عربســتان و 
 ائتــالف ضــد یمنــی می  توانــد بــه ســایر اختالفــات

 دامن بزند. 
کــه  ائتالفــی  ســرمایه گذاری های  و  هزینــه 
عربســتان علیه یمن تشــکیل داد و بیشــتر جنبه تبلیغی 
و رســانه ای داشت توســط عربســتان تامین می شود اما 
امارات نیــز از جهت نظامی و سیاســی اقدامــات زیادی 
در یمــن انجــام داده اســت ، حتی ایــن اواخر کــه علی 
عبدالله صالح می خواســت فرار کنــد ظاهرا قــرار بود به 
 شــهر مارب برود که بیشــتر نیروهــای اماراتــی در آنجا 

متمرکز هستند.
 در نهایــت اینکــه بعــد از جدایی قطر از عربســتان 
شاید جدایی امارات  یا تشدید اختالفات ابوظبی-ریاض، 
موقعیت آل سعود را تضعیف کند و حتی منجر به گسست  در 

ائتالف هایی با محوریت عربستان  شود.  
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 چشم داشت
 به پول  سعودی ها

 پایان ماه عسل اعراب 
نزدیک است

با توجه به تحوالت اخیر در خاورمیانه و سیاســت های 
تهاجمی  عربستان سعودی که در قبال بسیاری از مسائل اتخاذ 
کرده است، الزم و ضروری به نظر می رســد که به اختالفات 
بین عربســتان و کشــورهای حوزه خلیج فارس پرداخته شود 
تا بتوان تحلیلی از وضعیت آینده ائتالف عربســتان با دیگر 
کشــورهای خلیج فارس ارائه داد. در این خصوص باید نقش 
مخرب عربستان ســعودی را در گسســت بین کشورها مورد 
توجه قرار دهیم. بنابراین به دنبال پاسخ به این سواالت هستیم 
که اختالف های عربستان با کشــورهای همسایه خود بر سر 
چه موضوعاتی است و آینده ائتالف های عربی که عربستان 
سردمدار آن بوده است به چه سمتی خواهد رفت. آخرین تنش 
عربستان با کشورهای منطقه را می توان مربوط به لبنان دانست 
که ریاض در آنجا اعالم کرد دولت لبنــان به عنوان دولتی به 
شــمار می رود که اعالن جنگ کرده است و به همین دلیل از 
شهروندان خود خواست تا لبنان را ترک کنند. سوالی که مهم 
است اینکه این تنش چقدر جدی است و تاچه حد بر سیاست 
خارجی منطقه ای عربستان تاثیر می گذارد. در ادامه به برخی 
دیگر از تنش های عربســتان با کشــورهای منطقه پرداخته 

خواهد شد.
ایران: در واقع، بزرگترین نگرانی عربستان سعودی در 

منطقه افزایش و گسترش نفوذ ایران است. هرآنچه عربستان 
در خارج از مرزهای خود انجام می دهد مانند اقدامات نظامی 
عربستان در یمن و برخی از آنچه در داخل مرزهای خود انجام 
می دهد در مورد ایران است. عربستان ادعاهایی در مورد ایران 
مطرح کرده و با همان توهمات برخی سیاست ها را در منطقه 
دنبال می کند. نگرانی عربستان از نقش منطقه ای ایران است 

که بعد از برجام نیز این نقش بسیار پررنگ تر شده است.
لبنان: به اعتقاد عربســتان ســعودی، لبنان سیاســت 

خارجی واحــدی ندارد چــون دولت واحدی نــدارد. در حالی 
که سعد حریری، نخســت وزیر لبنان متحد نزدیک عربستان 
بود. وقتی حریری استعفا داد، این بدان معنا بود که عربستان 
سعودی موقعیت قدرت را در لبنان از دست داده است. به زعم 
سعودی ها، ایران در لبنان از طریق حزب الله جای پای محکمی  
دارد. به همیــن دلیل برای مدت طوالنی عربســتان با هدف 
تعادل ایران در لبنان از طریق حمایت از حریری تالش هایی 
را انجام داد. دلیل این مهم آن است که طی چند سال گذشته، 
سعودی ها به نوعی در لبنان عقب نشینی کرده، اساسا لبنان را 
بدون دولت به مدت دو سال ترک و حریری را رسما رها کردند. 
پس از آن بود که حریری با حزب الله موافقت کرد که به قدرت 
بازگردد و در نهایت عربستان سعودی از او خواست استعفا بدهد 
و با این کار خواستند حریری را از دولت بیرون بکشند تا بتوانند 
بگویند این دولت توسط حزب الله کنترل می شود. اکنون آنها 

می خواهند مبارزه کنند اما هیچ اهرمی  ندارند.
یمن: در خصوص یمن در ابتدا باید توجه داشت که یمن 

کانون توجه نظامی آمریــکا به عنوان پایگاهی برای عملیات 
علیه القاعده در شبه جزیره عربستان یا AQAP، بوده است. در 
اوایل سال جاری، ویلیام رایان اونز از نیروی دریایی آمریکا طی 
عملیاتی در یمن کشته شد که یکی از اولین حمالت در طول 

عارف بیژن

 پژوهشگر مسائل بین الملل
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 با وجود تالش های گســترده مقامــات ریاض برای 
جلوگیــری از پیدایــش شــکاف های بیشــتر در صفوف 
کشورهای عربی و به رغم اقدامات تبلیغاتی رژیم سعودی 
جهت متحد نشــان دادن کشــورهای عربی در برخورد با 
مسائل منطقه، به ویژه مســاله یمن، هر روز که می گذرد، 
نشــانه های تازه ای مبنی بــر پیدایش گسســت در روابط 
عربســتان و دیگر کشــورهای منطقه آشــکار می شــود؛ 
گسستی که نه تنها به معنی انزوای بیشتر حکومت ریاض، 
بلکه بیانگر استمرار شکست ها و ناکامی های این رژیم در 
سطوح داخلی و خارجی است. پیداست چنانچه یک رژیم 
سیاسی در معرض شکســت و ناکامی  قرار گیرد و از لحاظ 
سیاسی، اقتصادی و نظامی، سیری قهقر ایی داشته باشد، 
متحدین خود را یکی بعــد از دیگری از دســت می دهد و 
انگیزه های ادامه و گســترش روابط با این رژیم، یکی بعد 
از دیگری از میان می رود.  بنابراین نخستین علت گسست 
پیوندهای موجــود در ائتالف عربی را بایــد در ضعف ها و 
شکست های عربستان در عرصه های یادشده، جست وجو 
کرد و این درحالی  اســت که   علل متعدد دیگری نیز سبب 
شــده  تا کوشــش های مقامات ریــاض بــرای صیانت از 
پیوندهایشان با جهان عرب و به خصوص تالش هایی که 
جهت حفظ ائتالف عربی علیه یمن به کار برده و می برند، 
نتیجه روشنی را در پی نداشته باشد. چنان که از جمله این 
علل که موجب کاهــش انگیزه ها برای حفــظ پیوندهای 
سیاســی با عربســتان شــده، وجود هرج و مــرج در روند 
تصمیم گیری و تصمیم سازی در مرکزی ترین مراکز قدرت 
در این کشور اســت؛ هرج و مرجی که ناشی از شخصیت 
نامتعادل محمدبن سلمان و شیوه های نابخردانه و شتابزده 
وی در اتخاذ مواضع سیاسی است و با از میان بردن اعتبار 
ریاض، اعتماد الزم را برای همکاری و همســویی با رژیم 
سعودی به صفر رسانده اســت. با این حال از این موضوع 
که بگذریم، هــر یک از دولت های عربــی در حفظ رابطه 
و تداوم مناسبات سیاســی با رژیم سعودی، با مشکالت و 
مسائلی مواجه هستند که شانس ریاض را برای برخورداری 
از همراهی دیگر کشــورها به حداقل می رســاند. در این 
خصوص نگاهی به سرنوشت ائتالف علیه یمن که حدود 
سه سال پیش با فراخوان ریاض تشــکیل شد، می تواند 
مصادیق روشنی مبنی بر وجود این مشکالت و همچنین 
نمونه هایی از بی اعتباری عربســتان  بین دیگر کشورهای 
عربی را ارائه کند. چنان که شاهد بودیم، این ائتالف که با 
9 کشور تشکیل شده بود، در همان ماه های نخست، جای 
خود را به ائتالفی با عضویت کویت، امارات و عربســتان 
)تنها 3 کشور( داد و در پی شکست های نظامی بیشتر در 

نبرد با یمن، کویت نیز از آن کناره گرفت. 
حال با گذشت بیش از دو ســال و 9 ماه از این جنگ 
بی ثمر و در عین حال جنایتکارانه، با بروز اختالفات میان 
مقامات ریاض و دوحه، پیوندهای بین قطر و عربســتان 
نیز به سســت ترین پیوندها تبدیل شده است؛ اختالفاتی 
که بخشــی از آن مربوط به تمایزات موجود بین چگونگی 
تقســیمات ارضــی در یمن اســت و بخش دیگــر آن، از 
موضوعاتــی همانند چگونگــی موضع گیری در خصوص 
اخوان المسلمین در یمن و جایگاه طرفداران علی عبدالله 

صالــح و منصور هادی سرچشــمه می گیــرد. این عالوه 
بر اختالفاتی اســت که عربســتان و امارات در خصوص 
مرزهــای میــان دو کشــور و حوزه هــای گازی و نفتی از 
گذشته های دور با یکدیگر داشتند و همزمان با اوج گیری 
اختالف نظرهای سیاسی، دامنه آن نیز گسترش می یابد. 
این دقیقا در زمانی اســت که وجود شدیدترین اختالفات 
با قطر، پیوندهای موجود بین شــش کشور عضو شورای 
همکاری خلیج فارس را سســت کرده و فاصله موجود بین 
کویت و عربســتان را هــم افزایش داده اســت؛ چنان که 
اینک نوعی بی اعتمادی بر روابط کویت و عربستان سایه 
افکنده و موضوعاتی همانند روابط کویت با ایران و ترکیه و 
برخی دیگر از موضع گیری های کویت درخصوص مسائل 
منطقه ای، بر آن سایه انداخته اســت. این درحالی است 
که مقامات ریاض انتظار آن را داشتند تا نظامیان حاکم بر 
مصر، به گسترش روابط با این کشور مبادرت کنند و الاقل 
در جنــگ یمن، همــکاری گســترده ای را در عرصه های 
جنگی و عملیاتی با عربستان داشــته باشند؛ به خصوص 
که نظامیــان حاکــم بر مصــر در ماجــرای کودتــا علیه 
اخوان المسلمین و خلع محمد مرســی از قدرت، از انواع 
پشــتیبانی های عربســتان برخوردار بوده و در مسیر اداره 
امور مصر، کمک های مالی هنگفتی را دریافت کرده اند؛ 
اما مقامات ســعودی غافل از آن بودند که، افکار عمومی 
مردم مصر به علت تنفر شــدید از عربســتان و انزجار زیاد 
نسبت به جریان های وهابی این کشور، به نظامیان مصر 
اجازه همــکاری نظامی در نبرد یمــن را نمی دهند، به ویژه 
آنکه تجارب تلخ شکســت نظامیان مصر در یمن، به رغم 
گذشت ها ده ها سال، همچنان در خاطره مردم مصر باقی 
مانده اســت.   در این بحبوحه دو عامل دیگری که موجب 
گسست در ائتالف عربی و انزوای بیش از پیش عربستان 
شده به مشکالت فراوان اقتصادی این کشور و همچنین 
به رقابت های فشــرده و ناپیدای قدرت های بزرگ بر ســر 
بازارهای منطقه برمی گردد. پیداســت کــه هرچه بحران 
اقتصادی در عربســتان دامنه بیشــتری پیدا کند توانایی 
یارگیری عربستان که سیاســت خارجی اش بر دیپلماسی 
دالر )دسته چک( استوار اســت نیز کاهش می یابد. این 
درحالی است که انعقاد بزرگترین قرارداد خرید تسلیحات 
با آمریکا، دیگر قدرت های فروشــنده ســالح را واداشته 
است تا با به کارگیری اهرم های مختلف از جمله دامن زدن 
به اختالفات درون عربی، مقامات ریــاض را در موقعیت 
دشواری قرار دهند ؛ موضوعی که همزمان با نزدیکی روابط 
ریاض و تل آویو، ریاض را در حفظ پیوندهایش با متحدین 
عرب منطقه دچار مشکالت بیشتری کرده است. طبیعی 
است که برقراری روابط با رژیم صهیونیستی و همسویی با 
این رژیم اشغالگر، مساله ای اســت که  نزد افکارعمومی 
کشورهای عربی یک تابو محسوب می شود و از این لحاظ 
ملت های عربی به دولت های شان این اجازه را نمی دهند 
تــا در برقراری رابطــه با دیگر کشــورهای عربــی، بدون 
 توجه به موضوع روابط با اســرائیل و همســویی با تل آویو

 عمل کنند.
 باالخره باید به موضوع روابط میــان ریاض و آنکارا 
اشاره کرد که درپی شکست داعش در منطقه و ناکامی های 
عربستان در پیشبرد سیاســت های جنگ افروزانه خود در 
عراق و سوریه، سستی ها و گسست های بیشتری را تجربه 
کرده و نوعی از بی اعتمادی را بر روابط بین آنکارا و ریاض 

حکمفرما ساخته است.  

انزوای ریاض 
عربستان سعودی توانایی یارگیری ندارد
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ریاست جمهوری دونالد  ترامپ بود. نکته دوم اینکه عربستان 
نیز در یمن فعال است و ائتالفی از کشورها را به امید تاثیرگذاری 
بر نتیجه جنگ داخلی تشکیل داده است. امری که با حمالت 
هوایی و زمینی با صدها تلفات برای طرف های درگیر تاکنون 
تداوم داشته است. در کنار آن، صرف هزینه های هنگفت از 
خزانه که به میلیاردها دالر می رسد باعث اعتراض بسیاری از 
محافل داخلی عربستان شده است. همچنین پس از شلیک 
موشک انصارالله به سمت فرودگاه ریاض، این کشور محاصره 
بنادر یمن را تشدید کرد. به نظر می رســد هدف عربستان در 
یمن نیز مقابله با ایران است. زیرا آنها مدعی هستند که ایران 
به حوثی های یمن کمک نظامی می کند و به همین دلیل نیز 
نمی خواهند در این میدان عقب نشــینی کنند. امروز هم که 
به دنبال طوالنی شدن جنگ در یمن آنها در این باتالق گرفتار 

شده اند. 
قطر: در اوایل سال جاری تنش بین عربستان سعودی و 

قطر پس از نقل قولی از رسانه قطری که به امیر دوم، شیخ تمیم 
بن خلیفه آل ثانی نسبت داده شده بود، به اوج خود رسید. در این 
نقل قول از حماس تمجید کرده و ایران را »قدرت اسالمی« 
خواندند. اما بر اساس اطالعات آمریکا، برخی گزارش ها بعدها 
نشان داد که این نقل قول ها ساختگی بوده و توسط هکرها از 
امارات متحده عربی در رسانه های قطری قرار داده شد. به رغم 
این افشاگری، عربستان و متحدانش از جمله امارات، مصر، 
بحرین و... در تحریم قطر شــرکت کردند. البته در این مورد 
باید گفت که بحث خانوادگی طوالنی مدت در کشورهای عربی 
وجود دارد که در آن اساســا قطر در یک طرف و ســعودی ها 
در طرف دیگر قرار دارند. البته باید مدنظر داشــت که قطر در 
میان کشورهای خلیج فارس رابطه نسبتا بازتری با ایران دارد.  
اما در مورد اختالفات اخیر، مساله اصلی ایران نیست. مساله 
اصلی؛ اول تالش توسط سعودی ها برای »تحمیل نظم« روی 
تمیم و دوم، سرخوردگی از حمایت قطر از اخوان المسلمین 
است که عربستان سعودی و اماراتی ها آن را به عنوان تهدید 
علیه قدرت شان می بینند. به زعم ســعودی ها، قطری ها در 
کنار جنبش های نوظهوری هســتند که در قیام های مردمی 
 و انقالب ها نقش داشــته اند و عربســتان و امارات در سمت 

ضدانقالب قرار دارند که این اختالف بزرگی است.
مصر: یکی از دالیلی که عربســتان در این اواخر فعال 

بوده، این است که مصر در این منطقه وزنه تعادلی برجسته ای 
برای ایران  بوده  اســت. مصری ها بیشتر سنی هستند و یک 
پنجم اعراب مصری هستند. این در حالی است که ناآرامی ها 
در این کشور، نقش مصر را در منطقه محدود کرده و تحوالت 
سیاسی در آنجا، عربستان سعودی را به حاشیه کشانده است. 
از سوی دیگر، سعودی ها از سقوط حســنی مبارک طی بهار 
عربی بسیار ناراحت بودند و از پیروزی اخوان المسلمین در اولین 
انتخابات آزاد در مصر برای ریاست جمهوری وحشت داشتند. 
در واقع آنها حامی  کودتایی بودند که مرسی را سرنگون کرده و 

عبدالفتاح السیسی را به قدرت رساند.
ســوریه: در ارتباط با نقش عربستان سعودی در سوریه 

باید گفت که ریاض حضور ایران را در کنار روســیه و ترکیه در 
این کشــور تاب نمی آورد و به دنبال راهی برای سد نفوذ ایران 
است. برای این مساله هم، عربستان سعودی پول زیادی به 
شبه نظامیان سنی مخالف که با اسد می جنگندند داده است. 
در نهایت اینکه جنگ در ســوریه، همزمان با تنش در بحرین 
رخ داد و عربستان را به برجسته کردن شکاف سنی-شیعی در 

درگیری سوریه  ترغیب کرد. 
امارات متحده عربی: اما آنچه بیشــتر مــورد توجه این 

متن است، اختالفات اخیر بین عربســتان سعودی و امارات 
اســت که می توان آن را از چند زاویه مورد بررسی قرار داد که 
مهم ترین آن محور یمن است. اگرچه باید گفت که تمام این 
اتفاقات در تنش بین عربستان و کشورهای حوزه خلیج فارس 
از سیاست تهاجمی  محمد بن ســلمان در منطقه ناشی شده 
است. هنگامی  که ائتالفی به رهبری عربستان از کشورهای 

امارات در یمن تثبیت شــود و خود را به عنوان هم یک بازیگر 
سیاسی و هم بازیگر نظامی در جنوب یمن و دریای سرخ نشان 
دهد. در واقع امارات شروع به ساخت یک باند فرودگاه در جزیره 
پریم)PERIM( کرده که جزیره ای آتشفشانی در یمن است و در 
یک آبراه بین اریتره و جیبوتی در منطقه استراتژیک باب المندب 
قرار دارد. همچنین منابع یمنی گزارش می دهند که ابوظبی در 
تالش است تا نفوذ خود را از شرق به سمت ساحل دریای سرخ 
گسترش دهد. هدف نهایی، تضمین امتیازات اقتصادی در 
بنادر یمن از طریق ایجاد یک فرآیند گسترده دولتی در جنوب 
یمن اســت. ناظران معتقدند که رهبران امارات تالش های 
خود را در مورد اهداف خود در یمن جنوبی متمرکز کرده اند زیرا 
آنها هیچ چشم انداز روشنی برای پایان دادن به تجاوز سه ساله 
علیه یمن نمی بینند. این امر نه تنها مانع سود گرفتن عربستان 
از منطقه استراتژیک شمال شد بلکه جنوب را نیز از نفوذ سیاسی 

و مالی خود خارج کرد. 
نکته قابل توجه در مــورد باب المندب اینکه این منطقه 
برای منافع ملی و امنیتی امارات بسیار مهم است و یکی از نقاط 
تنش با عربستان محسوب می شود. امارات و دیگر کشورهای 
خلیج فارس به باب المندب به عنوان یکی از شلوغ ترین خطوط 
کشــتی رانی نفت و گاز جهان برای تجارت با اروپا و آمریکای 
شمالی وابسته هستند. حفاظت از جریان های محموله های 
نفت و گاز در کانال سوئز که به مسیرهای دریایی باز در دریای 
ســرخ بســتگی دارد، یکی از منافع مهم امارات است. با این 
حال امارات حضور نظامی خود را در زمین یمن افزایش داد و 
عربستان و دیگر کشورهای عرب سنی همچنان ادعا می کنند 
که درگیری ادامه دار با حوثی ها یــک نبرد مهم در مبارزه علیه 

نقش ایران در جهان عرب است. 

  نتیجهگیری
در واقع رژیم های ســنی که به ائتالف ریاض پیوستند، 
سعی داشتند بخشی از ملی گرایی را در کشورهای خود ایجاد 
کنند. بدین معنا که حاکمان این کشورها به دنبال حواس پرتی 
مردم شان از مسائل متعدد داخلی، مثل عدم وجود دموکراسی، 
فساد و نابرابری هستند. عالوه بر این، اعضای ائتالف مانند 
مصــر، اردن، مراکش و ســودان در درجه اول بــرای جریان 
کمک دالری سعودی ها در جنگ شــرکت کردند. باید توجه 
داشــت که این کشورهای نســبتا فقیر در حال تجربه بحران 
اقتصادی جدی هستند که باعث تقویت جنبش های سیاسی 
مخالف در مرزهای شان می شود. بنابراین پول، نقش محوری 
در استراتژی بقا در این رژیم ها ایفا می کند. در این زمینه، کمپین 
ائتالف در نهایت در مورد حفاظت از وضعیت موجود سیاسی، 
اقتصادی، تجاری، سرمایه گذاری، طبقه بندی و نظم اجتماعی 
و رهبری مورد استفاده است و جلوگیری از دستیابی به نفوذ ایران 

در یمن تنها یک جنبه از دستورکار این ائتالف است.
نکته پایانی اینکه، امارات متحده عربی به دنبال اثبات 
این است که نیروی نظامی قدرتمند امارات قادر به تاثیرگذاری 
بر نتیجه درگیری های خاورمیانه است و انگیزه اصلی خود از وارد 
شدن به جنگ یمن را حفظ وضعیت فعلی این منطقه همانند 
حفظ ثبات سیاسی خود و رونق اقتصادی اش در نظر می گیرد. 
از سوی دیگر، اگر حضور دائمی  امارات در یمن به روابط ابوظبی 
با عربستان سعودی وابسته باشد، کامال وابسته به چتر آمریکا 
است. آمریکا به نوبه خود، نیروهای مسلح امارات را به عنوان 
یک نهاد نظامی موثرتر تلقی می کند و ابوظبی را برای مبارزه با 
تروریسم در جنوب یمن نسبت به عربستان که تمایل به متحد 
شــدن با گروه های افراطی علیه حوثی ها و صالح دارد، برتر 
می بیند. همچنان که وزیر امور خارجه امارات اظهار داشــت 
که ماموریت نظامی کشــورش در یمن تقریبا به پایان رسیده 
و اکنون وظیفه آنها حمایت از مشروعیت در مناطق آزاد شده 
است. این نشــان می دهد ائتالف عربی در حال اضمحالل 
اســت و به نوعی می توان گفت ماه عسل ائتالف های عربی 

نزدیک شده است.  

سنی شــکل گرفت و عملیات توفان در ماه مارس 2015 آغاز 
شــد، در اوایل ماه اوت امارات متحده عربــی نقش خود را در 
ائتالف افزایش داد و یک تیپ نظامی همراه با تانک و ســایر 
وسایل نقلیه زرهی، 30 جنگنده در مقابل 100 جنگده عربستان 
سعودی به عدن فرستاد. امارات با استقرار نیروهای زمینی در 
یمن، تمایل بیشتری برای تبدیل شدن به قدرت نظامی عرب 
نشان داد. این در حالی است که امارات چهارمین وارد کننده 
بزرگ تسلیحات جهان )پس از عربستان، هند و چین( است 
که به شدت در حوزه تسلیحات سرمایه گذاری کرده تا سیاست 
خارجی مقابله با جنبش های دموکراتیک و اسالمی در سراسر 

منطقه را  ترویج کند.
اما گزارش هــا حاکی از آن اســت که شــکافی بین دو 
کشــور در رابطه با موقعیت شــان در بحران یمن ایجاد شده 
اســت. همان طورکه اهداف و طرح های امارات برای شــهر 
جنوبی عدن روشــن اســت، شــکاف بین ابوظبی و ریاض با 
همان ســرعت افزایش می یابد. اگرچه تنش بین عربستان و 
امارات در یمن چیز جدیدی نیست اما این دو تالش کرده اند 
طی ســه ســال جنگ یمن آنها را مخفی نگه دارند. اکنون به 
نظر می رســد که اختالفات آنها علنی تر شــده اســت. چون 
به طور عمده مبارزه علیه جنبش انصارالله به بن بســت رسیده 
است. اولین مساله ای که باعث تنش شده این است که عبد 
ربه منصور هادی، رئیس جمهور فراری یمن، فرماندار شــهر 
عدن و یک وزیر کلیدی کابینه را برکنار کــرد که هر دوی این 
مقامات مورد حمایت امارات متحده عربی هستند. دو روز پس 
از این حرکت منصورهادی که توســط مقامــات اماراتی مورد 
انتقاد قرار گرفت، ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی از 
منصورهادی در جده استقبال کرد. اگرچه اعالم شده بود که 
عربستان ســعودی، منصور هادی، دو پسرش، وزرا و پرسنل 
نظامی اش را از بازگشت به عدن ممنوع کرده است. ممنوعیت 
عربستان به دلیل »دشــمنی تلخ میان هادی و امارات«، که 
بخشی از ائتالف یمن است، قرار گرفته است. با این حال، در 
ماه های اخیر، امارات از شورای انتقالی جنوبی در تالش برای 
تقسیم یمن به دو کشور، شــمال و جنوب، برخالف اهداف 
ائتالف حمایت کرده است. در همین راستا، دحانی خلفان، 
معاون سابق پلیس دبی بیان داشت که جنوب یمن را به عنوان 
یک دولت مستقل به رسمیت می شناســد. در همین ارتباط، 
محمد بن زاید، ولیعهد امارات بیان می کند که منصور هادی 
یک شخص ناالیق است که در مقر ریاض باقی مانده است و 
سعودی ها با تمام ناامیدی به او متعهد هستند. ولیعهد امارات 
معتقد است اختالفات رو به رشد او با حوثی ها، می تواند به نقض 
دائمی  ائتالف تبدیل شود. امارات پسر علی عبدالله صالح که 
فرماندهی گارد حزب جمهوریخواه را بر عهده دارد و در ابوظبی 
زندگی می کند را موردنظر قرار داده است. در واقع ابوظبی بر این 
باور است که تنها خانواده صالح شانسی برای گرد هم آوردن 
جناح های مختلف سیاسی و قبیله ای دارند و سعودی ها هنوز 
یک جایگزین واقعی پیدا نکرده اند و با منصور هادی هم صرفا 
بــازی می کنند.اختالف اخیر بین امــارات و رئیس جمهوری 
فراری یمن یعنی منصور هادی، پس از اینکه مقامات ابوظبی 
کنفرانسی را در حضرموت)Hadhramout( استانی در جنوب 
یمن در 22 نوامبر برگزار کردند، موجب افزایش تنش ها شد. این 
کنفرانس توسط فرماندار استان، احمد سعید بن بریک که روابط 
نزدیکی با امارات دارد، هدایت شد. این کنفرانس با بیانیه ای که 
به منصورهادی اعالم شد منطقه جنوب را خودمختار اعالم کند 
به پایان رسید. این بیانیه اعالم کرد که اگر مردم نتیجه بگیرند 
که اتحادیه با شمال نمی تواند به منافع آنها خدمت کند، حق 
تعیین سرنوشــت دارند. در طرف دیگر، چهره های سیاسی و 
رهبران قبایل نزدیک به عربســتان رسما اعالم کردند که این 
کنفرانس در استان جنوبی یمن تحریم شده است. در پی این 
گردهمایی بود که منصورهادی مســتقر در ریاض، فرماندار 
عدن را برکنار کرد؛ اقدامی  که با واکنش قوی مقامات اماراتی 
مواجه شد. از سوی دیگر، عربستان نگران این است که نفوذ 
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 استقالل شفر
استقالل و شفر به درک مشترکی از یکدیگر رسیده اند. استقالل قرار است 
انگیزه های شفر برای بازگشت به روزهایی که یک مربی برنده بود را در او زنده کند 
و البته شفر نیز قرار است تیم ویران شده ابتدای فصل را قامت یک مدعی ببخشد. 
کاری که رفته رفته در صدد انجام آن است و به نظر می رسد در این راه دور و دراز 

باشگاه و هواداران نیز این مربی آلمانی را همراهی خواهند کرد. ورزش

تیتر   یک

فرار از جهنم
شفر آرامش را به استقالل 

بازگردانده است
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استقالل در دفاع و حمله 
تغییر کرده است

باشگاه های فوتبال ایران 
پر از تنش هستند

کشتی به گل نشسته
حاال روی آب است
سرمربی استقالل

مدیریت خودش را ثابت کند

انتقاد شدید برانکو
از سازمان لیگ  

اتهام تبعیض

وقتی شفر در شروع کارش با اســتقالل برابر برانکو 
ایوانکوویچ شکســت خورد، خیلی ها شکست در دربی را 
مقدمه تشــدید بحران تیمش خواندند و تاکید کردند این 
مربی آلمانی نیز به زودی از اســتقالل جدا خواهد شــد. 
اما شــفر ماند و احتماال برف تهران را هم خواهد دید. او 
آن قدر با اســتقالل خوب نتیجه گرفته که هواداران این 
تیم دوستش داشته باشــند و نامش را در استادیوم آزادی 
فریاد بزنند. شــروعی دوباره برای آبی ها که نزدیک شدن 
 به تیم های باالی جــدول دیگر برای شــان تنها یک رویا 

نیست.

  وینفرد شفر کیست؟
شــفر فوتبال حرفه ای خود را با تیم شهر خود به نام 
توس ماین شــروع کرد و تا ۱۸ ســالگی در ایــن تیم بود. 
سپس در ســال ۱۹۶۸ به تیم مونشــن گالدباخ پیوست و 
به همراه این تیــم قهرمانی در بوندس لیــگا و جام یوفا را 
به دســت آورد. وی در بوندس لیگا ۴۰۳ بــازی کرده و ۴۶ 
گل به ثمر رسانده است. او در ســال ۱۹۷۰ به تیم کیکرز 
اوفنباخ پیوست و در این سال توانست به همراه این تیم در 

جام حذفی آلمان نیز قهرمان شود.

وینفر د شــفر پس از حضــور در تیم های بوروســیا 
مونشــن گالدباخ و کیکــرز اوفنباخ، به تیم کارلســروهه 
پیوست و تا ســال ۱۹۷۷ بازیکن این تیم بود. او در سال 
۱۹۷۷ مجددا به بوروســیا مونشــن گالدباخ پیوست و تا 
سال ۱۹۸۵ عضو این تیم بود و سپس از فوتبال به عنوان 
بازیکن خداحافظی کرد. شــفر در آلمــان به عنوان یک 
مربــی کاشــف اســتعداد و پرورش دهنــده آن شــناخته 
شده اســت. او بازیکنانی مانند »اولیــور کان«، »ینس 
نووتنــی«، »مهمت شــول« و »اولیور کرویتســر« را به 
فوتبال آلمان معرفی کرد. شفر در دوره  کاری اش فراز و 
نشیب بسیار داشته و تیم های تحت هدایت او گاه بسیار 
موفق و گاه بســیار ضعیف ظاهر شــده اند. وی در حالی  
که بازیکن بوروسیا مونشــن گالدباخ بود، سرمربی گری 
را در ســال ۱۹۸۲ از تیم دوم بوروســیا مونشن گالدباخ 
آغاز کــرد. او بین ســال های ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۸ ســرمربی 
کارلســروهه بــود. وی در اولیــن فصل حضــور خود در 
ایــن تیــم، آن را از بوندس لیــگا ۲ به بوندس لیــگا آورد 
 و این تیــم را به اوج خود رســاند و محبوبیــت زیادی نیز

 به دست آورد.
 شفر به همراه این تیم در سال ۱۹۹۶ نایب قهرمان  
جام حذفــی آلمان و جــام اینترتوتو شــد و در فصل ۹۴–
۱۹۹۳ تــا نیمه نهایی جام یوفا پیش رفــت و تنها به دلیل 
قانون گل زده در خانه حریف، از رســیدن بــه فینال این 
مســابقات بازماند. از نتایــج درخشــان او در این دوره، 
برتری ۷–۰ در مقابل والنسیا بود. شــفر چند سال بعد در 
مصاحبه بــا روزنامه بیلد اعالم کرد که در ســال ۱۹۹۴ با 
پیشــنهاد ســرمربیگری بایرن مونیخ مواجه شده بود اما 

آن را نپذیرفت. او سپس سرمربیگری در تیم هایی چون 
اشتوتگارت، تنیس بوروســیا برلین و تیم ملی کامرون را 
نیز تجربه کرد. شفر با کامرون به قهرمانی جام ملت های 
آفریقا در سال ۲۰۰۲ رسید و به جام جهانی ۲۰۰۲ صعود 
کــرد و در جــام جهانی با یک بــرد، یک مســاوی و یک 
شکســت در رتبه  ســوم گروه خود قرار گرفت. همچنین 
کامرون تحت مربیگری او در جام کنفدراسیون ها ۲۰۰۳، 
موفق به شکست برزیل در مرحله گروهی شد و در نهایت 
به نایب قهرمانی رســید. وی پس از آن هدایت تیم های 
االهلی امارات، العیــن امارات، باکو، تیم ملــی تایلند و 
تیم ملی جامائیکا را برعهده داشــت. وی در سال ۲۰۱۷ 
پس از اســتعفای علیرضا منصوریان ســرمربیگری تیم 
استقالل تهران را برعهده گرفت. شفر در ۹ بازی ابتدایی 
خود در استقالل توانسته گوی سبقت را از مربیان سابق 

این تیم برباید.
ســایت نود چندی پیش با اشــاره به این موضوع در 
گزارشی آورد: »پیش بینی می شد که استقالل از روزهای 
بحران خیلــی زود فاصله بگیــرد. پیش بینی می شــد که 
کیفیت بازی اســتقالل با شــفر تغییر کند و مسیر بهبود را 
طی کند. همه اینها پیش بینی می شــد اما شــاید عملکرد 
شفر در این ۹ هفته حتی بهتر و باالتر از تمام پیش بینی ها 
بوده باشــد. اینکه شــفر در ۹ هفته بتواند در صدر مربیان 
استقاللی قرار بگیرد از آن موضوعاتی است که پیش بینی 
نمی شد. سرمربیان اســتقالل در ۹ هفته ابتدایی حضور 
خود در این تیم چه عملکردی داشــته اند؟ آمار شــفر هم 
در ۹هفته ابتدایی حضورش کســب ۱۸ امتیاز بوده است. 
او با این ۱۸ امتیاز در صدر جــدول و در کنار مرفاوی قرار 
می گیرد. یعنی شفر و مرفاوی بهترین شروع را در استقالل 
داشــته اند. اگر بخواهیم به ســراغ تعداد بردهای این دو 

مربی برویم باز هم شرایط یکسان است.
 هر دو مربی ۵ برد در ۹ بازی ابتدایی خود داشــتند. 
تیم شفر ۱۳ گل زده و تیم صمد مرفاوی ۱۱ گل زده است. 
بحث در گل های خورده اما کامال یکطرفه به نفع تیم شفر 
اســت. دریافت یک گل در ۹ بازی آماری شگفت انگیز از 
شفر اســت که هیچ مربی دیگری موفق به ثبت آن نشده 
است. اســتقالل صمد مرفاوی هم با ۷ گل خورده در رتبه 
دوم قرار دارد. اگرچه تعداد امتیاز و تعداد برد شفر و مرفاوی 
برابر است اما اگر تعداد گل زده و گل خورده را مالک قرار 
دهیم، شــفر باالتر از صمد مرفــاوی در رده اول جدول ۹ 
بازی ابتدایی قرار می گیرد که دســتاوردی ارزشمند برای 

این مربی آلمانی است.«

  آرامش در استقالل
شرایط اســتقالل در حال حاضر به شکلی است که 
این تیم در آرامش کامل به ســر می برد. مدیران باشــگاه 
از کادر فنــی و بازیکنان ایــن تیم حمایت کامــل دارند تا 
بازیکنان و مربیان به خوبی وظایف شــان را انجام دهند. 
خیلی ها اعتقاد دارند که نتایج استقالل در این مدت نشان 
می دهد که این مجموعه درست کارش را انجام می دهد و 
موفقیت اســتقالل به دلیل موفقیت در کار گروهی میان 

تمام ارکان این تیم است.
در این بین خیلی ها اعتقاد دارند که نقش شفر بسیار 
ویژه و تعیین کننده بوده. شــفر یک مربی آلمانی است و 
نظم آلمانی ها زبانزد اســت. شفر به شــکلی برنامه ریزی 
کرده که همــه بــرای بازی کــردن می جنگنــد و تالش 

می کنند تــا توانمندی خود را نشــان دهند. شــفر به تیم 
روحیه داده و به خوبی توانسته حس رقابت را به بازیکنان 
منتقل کند تا همــه برای تیم بجنگند. همــه بازیکنان در 
تمرین تالش می کنند تا خود را به ترکیب برسانند. به طور 
مشــخص کارشناســان درباره ۴ بازیکن استقالل سخن 
می گویند و معتقدند شــفر دوباره آنها را احیا کرده است؛ 
تغییر پست و گلزنی چشــمی  در دیدار قبل نشان داد که 
این بازیکــن توانایی باالیی دارد و در هر پســتی که قرار 
بگیرد، با تمام توان برای تیم می جنگد. وریا غفوری این 
روزها عملکرد بسیار خوبی دارد و قربانی نیز خود را در خط 
حمله پیدا کرده اســت. همچنین نورافکــن نیز به خوبی 

روند پیشرفت خود را ادامه می دهد.
شــاید به دلیــل همیــن تغییرات اســت کــه عضو 
هیات مدیره اســتقالل دربــاره حمایت هــواداران از تیم 
با اطمینــان خاصی ســخن می گوید. قراب خاطرنشــان 
می کند: »مطمئن باشــید در بازی های تهران استقبال به 
مراتب بیشتری انجام می شود. هواداران فوتبال زیبا و پر 
گل نگاه می کنند که در گذشــته های دور شاهد آن بودیم 
اما در سال های گذشــته نتوانستیم نظر هواداران را جلب 
کنیم. شفر توانســته با جمع کردن تیم کاری کند که همه 
خوب بــازی کنند. تصمیمات شــفر مرا به یــاد رفتارهای 
رایکــوف می اندازد که یــک انقالب در اســتقالل ایجاد 

کرده است.«

  جمله های یک روانشناس
خیلی ها اعتقاد دارند شــفر قبــل از اینکه یک مربی 
باشد یک روانشناس با تجربه اســت. استقالل با شفر بعد 
از روزهای سخت پاییز، روزهای آرامی را در اولین روزهای 
زمستان پشت سر می گذراند. تیم انتهای جدولی آبی ها در 
میانه نیم فصل اول که در گلزنی مشکل داشت، بازیکنان 
مصدوم زیادی داشتند و هواداران را از خود نا امید کرده بود 
با حضور شفر و کادرفنی جدید تبدیل به تیمی مطمئن برای 
هواداران شده است که خود را به میانه های باالیی جدول 
رسانده و مدعی اصلی قهرمانی جام حذفی به شمار می رود. 
شرایط خوب در داخل زمین مسابقه و شرایط مناسب مالی 
باشگاه و انجام تعهدات برای بازیکنان و مربیان باعث شده 
تا آبی ها امروز نشاط زیادی داشته باشند و همین موضوع 
جذاب ترین نکته در تمرینات روزهای اخیر استقالل است. 
سرمربیان استقالل که حاال مشکالت تاکتیکی و گلزنی را 

1

شرایط استقالل در حال حاضر به شکلی است 

که ایــن تیــم در آرامش کامــل به ســر می برد. 

مدیران باشگاه از کادر فنی و بازیکنان این تیم 

حمایت کامل دارند تا بازیکنان و مربیان به خوبی 

وظایف شان را انجام دهند 

استقالل در 8 بازی که شفر 
هدایت آن را در لیگ برتر 
برعهده گرفته است، در کارهای 
دفاعی نمایش موفق تری نسبت 
به پرسپولیس رقیب دیرینه خود 
داشته است
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وقتی می خواهیم راجع به یــک مربی صحبت کنیم 
باید به این مســاله توجه داشته باشــیم که اوال دانش آن 
مربی در چه سطحی است و در ثانی مربی که می خواهیم 
 درباره اش صحبت کنیم چه تجربه ای دارد و این تجربه را 
چگونه به دست آورده است. وقتی به کارنامه شفر مراجعه 
می کنیم متوجه می شــویم که او هر دو را دارد. هم دانش 
مربیگــری دارد و اتفاقا فوتبال را خیلــی خوب می فهمد و 
هم اینکه از تجربه الزم برای هدایت تیمی مثل استقالل 
برخوردار اســت. او در آلمان و دیگر کشورهای آسیایی و 
آفریقایی تجربه مربیگــری دارد و از این حیث قطعا مربی 
با تجربه ای است. در حال حاضر هم یکی از مدرسان خوب 
فوتبال است. البته شــفر یکی دو ســال بود که مربیگری 
نمی کرد اما حاال وارد فوتبال ایران شده. فوتبالی که همه 
ما می دانیم از لحاظ امکانات سخت افزاری در چه وضعیت 
بدی قرار دارد. او در چند هفته اخیر نتایج بسیار خوبی را با 
استقالل به دست آورده است. این نتایج حاال به محبوبیت 
او نزد هواداران استقالل منجر شــده است . می بینیم که 
استقالل در شرایط نسبتا خوبی قرار گرفته و آنها تا چه حد 
با بازی های قبلی خودشــان متفاوت هستند. این موضوع 
نشان می دهد که مربی تا چه حد می تواند بر عملکرد فنی 
یک تیم تاثیر بگذارد. مربی ای که بسیار کارکشته است و 
به مسائل فنی آگاهی دارد و البته مربی ای که به هیچ وجه 
از تجربه مربیگــری در تیم های بزرگ برخوردار نیســت و 
نمی تواند در مواقع بحرانی تیمش را نجات بدهد.  ما فکر 
می کنیم مربیگری کار ساده ای است، در صورتی که شما 
راه سختی  در پیش دارید تا به یک مربی استاندارد تبدیل 
شوید. شما باید تا سال ها بعد از دوران بازیگری تان و کسب 
مدرک مربیگری در تیم های پایه کار کنید. تیم هایی که به 
شما تجربه الزم را ببخشــند و شما در جریان موقعیت های 
مختلف مربیگری بیاموزیــد که چگونه بایــد رفتار کنید و 
تیم تان را هدایت کنید. شفر این مراحل را گذرانده است. 
اما در فوتبال ما متاســفانه مدیران باشــگاه ها که اکثرا با 
فوتبال غریبه هستند، این بازیکنان مطرح و محبوب که در 
جامعه از شهرت کافی برخوردارند را در تیم های لیگ برتری 
به عنوان ســرمربی معرفــی می کنند. بــدون اینکه به این 
موضوع توجه کنند که این افراد که در جامعه فوتبالی اتفاقا 
برندهای قابل توجهی هســتند، از تجربه کافی برخوردار 
نیســتند. نتیجه این می شــود که بعد از مدتی این مربیان 
جوان  بی تجربه که صرفا اسم و رســمی در جامعه فوتبال 
دارند نمی توانند بازدهی الزم را برای این باشگاه ها داشته 
باشــند و باید خیلی زود از نیمکت مربیگــری خداحافظی 

کنند. اما این پایان کار نیســت.  درنتجه ایــن رویه باعث 
می شود که این افراد خیلی زود از بین بروند و دیگر نتوانند 

در چرخه مربیگری فوتبال ایران بدرخشند.
اما برگردیم به شــفر. مربــی که به نظــرم خیلی زود 
به شــناخت کافــی از بازیکنانش رســید. متوجه شــد که 
هر بازیکنــی چــه توانمندی هایــی دارد و در جایی از این 
بازیکنان استفاده کرد که بتوانند بهترین بازدهی را داشته 
باشــند. بنابراین نتیجه این طــرز تفکر این می شــود که 
استقالل به تیمی هجومی  تبدیل می شود. تیمی که اصال 
نمی توانســت دروازه حریف را باز کند، حاال در هر بازی دو 
یا ســه گل می زند و البته در فاز دفاعی هم عملکرد بسیار 
خوبی از خود نشان می دهد. ضمن اینکه بازی زیبایی هم 
از استقالل شفر می بینیم. این فاکتور مهمی  است که تیم 
شما صرفا برنده نباشــد بلکه تیمی  باشد که فوتبال زیبایی 
هم ارائه می کند. این مورد برای هواداران استقالل بسیار 
اهمیت دارد. آنها دوســت دارند تیم شــان زیبا بازی کند و 
برنده بازی هم باشد. این اتفاق در استقالل شفر رخ داده 
و از این حیث می توان به این مربی نمره قبولی داد. اینها 
نشان دهنده این است که استقالل این ظرفیت ها را قبل 
از حضور شفر هم داشته است اما کادر قبلی استقالل ابدا 

نتوانسته از این ظرفیت ها استفاده کند. 
فراموش نکنیم که وقتی همین  آقای شفر دربی را به 
برانکو واگذار کرد خیلی ها گفتند شــمارش معکوس برای 
خداحافظی این مربی آلمانی هم آغاز شــده اما این اتفاق 
رخ نداد چون ایــن مربی به خوبی توانســت بعد از بحران 
شکست در دربی، تیمش را جمع و جور کند و هواداران را 
با بازی منطقی استقالل آرام کند. هواداران در بازی های 
بعدی استقالل تغییر در ســبک بازی را می دیدند و همین 

 استقالل 
 در دفاع و حمله
تغییر کرده است

باشگاه های فوتبال ایران 
پر از تنش هستند

مسعود اقبالی

مربی فوتبال
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پشت سر گذاشتند، در تمرین به دنبال لذت بردن از فوتبال 
هستند و در جریان تمرین دستورات جالبی برای بازیکنان 

در نظر می گیرند. 
»با فوتبال عشــق کنید« یا »از تمرین لذت ببرید« 
کلید واژه ای اســت که این روزها کادرفنی استقالل بارها 
در تمرین آن را تکرار می کنند و از آبی ها می خواهند تا حاال 
با پشت سر گذاشتن روزهای پرفشار و سخت از حضور در 
مسابقات و تمرینات لذت ببرند و همین موضوع باعث شده 
تا آبی ها با نشاط بیشتری برای ادامه مسابقات آماده شوند. 
روحیه باالی تیمی در جریان مســابقات و تمرینات که با 
پشتیبانی مناسب مدیرعامل باشــگاه همراه شده آبی ها را 
امیدوار کرده تا بعد از  پنج سال بتوانند به کسب حداقل یک 
جام امیدوار شوند. استقاللی ها از زمانی که شفر هدایت 
آنها را برعهده گرفته است هم خوب گل می زنند، هم خوب 
بازی می کنند و هم در نتیجه گیری موفق هســتند و کامال 
چهره یک تیم مدعی را به خود گرفته اند. هرچند مقایسه 
آمار استقالل و پرســپولیس در هشت هفته گذشته خبر از 
برتری سرخ ها می دهد اما آنچه مسلم است آبی ها در این 
مدت پیشرفت زیادی کرده اند و موفق شده اند هواداران 

خود را راضی کنند.

  شفر موفق تر از برانکو در فاز دفاعی!
هفته گذشته ســایت ورزش ســه در گزارشی کوتاه 
نوشت: »اســتقالل در ۸ بازی که شــفر هدایت آن را در 
لیگ برتر برعهده گرفته است، در کارهای دفاعی نمایش 
موفق تری نسبت به پرســپولیس رقیب دیرینه خود داشته 
است. اســتقالل از بازی با فوالد در هفته نهم لیگ برتر تا 
بازی با صنعت نفت تنها یک گل دریافت کرده اســت که 
این آمار فوق العاده ای محسوب می شود. اما پرسپولیس 
در این مدت  دوگل دریافت کرده اســت که برابر استقالل 
خوزستان و فوالد بوده اســت. این دو آمار نشان می دهد 
که شفر و برانکو هر دو ساختار دفاعی تیم شان را به خوبی 
درست کرده اند و اســتقالل فقط کمی در فاز دفاعی بهتر 

عمل کرده است.«
اما از نظــر برنامــه بازی هــا و حریفان وینفرد شــفر 
سرمربی اســتقالل نسبت به برانکو ســرمربی پرسپولیس 
شرایط سخت تری در اســفند ماه خواهد داشت. این تیم 
در اولین روز اســفندماه احتماال در زمیــن بیطرف باید به 
مصاف الهالل عربســتان بــرود. بعد از انجــام این بازی 
سخت، استقالل باید از کشــور احتماال بیطرف به اهواز 
رفته و در فاصلــه چهار روز و در روز شــنبه ۵ اســفندماه با 
فوالد خوزستان مسابقه بدهد. شفر بعد از این بازی دشوار 
در اهواز باید تیمش را برای دربــی پایتخت آماده کند که 
روز دهم اسفند برگزار می شــود و بعد از دربی باید در زمین 
حریف به مصاف احتماال العین امارات برود. این بازی ۱۵ 
اسفند برگزار می شــود. استقالل روز سه شــنبه ۲۱ اسفند 
بازی برگشــت همین مســابقه را در تهران برگزار می کند. 
دشواری کار شفر عالوه بر زمان کم بین بازی ها، سفرهای 
نسبتا زیادی است که تیمش باید انجام بدهد. این تیم از 
زمین بیطرف که یک کشور عربی است به اهواز می رود، 
سپس به تهران می آید و از آنجا به امارات می رود و در آخر 
به تهران باز می گردد و این ســفرها در فاصله بیســت روز 

انجام خواهد شد.
با همــه اینها به نظر می رســد اســتقالل و شــفر به 
درک مشترکی از یکدیگر رســیده اند. استقالل قرار است 
انگیزه های شفر برای بازگشــت به روزهایی که یک مربی 
برنده بود را در او زنده کند و البته شــفر نیز قرار اســت تیم 
ویران شده ابتدای فصل را قامت یک مدعی ببخشد. کاری 
که رفته رفته در صدد انجام آن اســت و به نظر می رسد در 
این راه دور و دراز باشگاه و هواداران نیز این مربی آلمانی 

را همراهی خواهند کرد.  
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مســاله باعث می شــد که امیدوارانه تر به بازی های آینده 
نگاه کنند و از مربی شان حمایت کنند. این حاصل تجربه 
اســت. تجربه ای که شــفر دارد و کادر فنی قبلی نداشت 
و اگر نه باخت در دربی در همه جــای دنیا غیر قابل هضم 
اســت و تبعات روحی خــودش را دارد. یــک مربی برای 
اینکه بازیکن تیمش را به مرز آمادگی روحی برســاند باید 
روانشناسی ورزشی بداند. بحث تغییر سبک بازی یک تیم 
نیازمند یک برنامه ریزی خاص  است. همین طوری بیهوده 
و  بی دلیل نیســت که یک تیم ســبک و ســیاق بازی اش 
متفاوت می شود. بازیکن برای بهتر دویدن و بهتر تصمیم 
گرفتن در درون زمین باید از لحاظ روحی و روانی شــرایط 
خوبی پیدا کند. شفر این کار را به خوبی انجام داده است. 
یعنی بازیکنــان را آماده کرده کــه در درون زمین راحت تر 
حرکت کنند و بهتر تصمیم بگیرند. به همین دلیل است که 
در مصاحبه اش خطاب به بازیکنانــش می گوید از فوتبال 
بازی کردن لذت ببرید. او می داند که بازیکنان اســتقالل 
در شرایط فعلی تا چه حد به آرامش و ذهن آرام نیاز دارند تا 
بتوانند عملکرد بهتری از خودشان نشان دهند. باور کنید در 
بزرگترین باشگاه های دنیا مربیان از روانشناسان خبره ای 
بهره می برند که بتوانند در مواقــع بحرانی به کمک مربی 
بیایند. به همین دلیل اســت کــه در بزرگ ترین تیم های 
دنیا وقتی بازیکنان ســوت پایان بازی را می شنوند، خیلی 
خونسرد با حریف خودشــان و تیم داوری دست می دهند 
و خســته نباشــید می گویند. آنها می دانند که از لحظه ای 
که داور ســوت پایان بازی را به صدا درآورده باید به بازی 
بعدی فکر کنند و دیگر نباید به آنچــه  در طول آن بازی بر 
آنها گذشته اســت فکر کنند. برد، باخت یا مساوی دیگر 
برای شــان تمام می شــود ، بنابرایــن به بــازی بعدی فکر 

می کنند.  این یعنی فوتبال حرفه ای. امــا در فوتبال ما به 
وجود آوردن این شــرایط کار بسیار ســختی است و باز به 
همین دلیل است که می گوییم شفر بعد از باخت در دربی 
کار بزرگی کرد که توانست تیمش را از لحاظ روحی جمع و 
جور کند. اما نکته دیگری که می خواهم بگویم این است 
که خود شــفر هم شخصیت بســیار سختکوشی دارد. آن 
قدر ســختکوش و با انگیزه که در مصاحبــه اش می گوید 
چرا کــه نه، می توانیم به پرســپولیس برســیم. این جمله 
عجیبی نیســت. الاقل شــنیدن این جمله از زبان چنین 
مربی اصــال نبایــد تعجب برانگیز باشــد. فراموش نکنیم 
که در مقطعی اســتقالل تیم یازدهم جدول بود اما همان 
ســال به نایب قهرمانی لیــگ برتر رســید. در صورتی که 
وقتی به بازی های لیگ برتر امسال نگاه می کنیم متوجه 
می شویم که این لیگ می تواند آبســتن حوادث بسیاری 
باشد و حتی امکان دارد که پرسپولیس هم از صدر جدول 
بیفتد. البته در فوتبال ایران ماجرا این طور اســت و اگر نه 
شما در لیگ های معتبر خارجی نمی توانید به راحتی درباره 
فاصله ۱۰ امتیازی تیم تان تا صدرنشین ادعای قهرمانی 
را مطرح کنید. مثال در اللیگا تقریبــا همه اطمینان دارند 

که بارسلونا قهرمان می شــود. چون در این مدل لیگ ها 
تیم ها بسیار سخت امتیاز از دســت می دهند و بعید است 
که ناگهان همه چیزشان را از دســت بدهند اما در فوتبال 
ایران اتفاقا این امر بعیدی نیست. در فوتبال ایران اتفاقات 
بســیار اهمیت دارند. اتفاقات اســت که بارها باعث شده 
قهرمان لیگ عوض شــود. اتفاقات است که باعث شده 
در هفته های پایانی همه چیز تغییر کند و گاهی تیم هایی 
به قهرمانی رسیده اند که اصال فکرش را نمی کردند در آن 
فصل بتوانند به عنوان قهرمانی برسند. بنابراین در فوتبال 
غیرحرفه ای ایران آقای شفر به راحتی می تواند ادعا کند 
که استقالل هم می تواند قهرمان شود. در همین فوتبال 
شما می بینید که فوالد  خوزستان در دو هفته دو تیم کامال 
متفاوت است. یک هفته خیلی خوب بازی می کند و یک 
هفته اصال باورتان نمی شــود که این همــان فوالد هفته 
گذشته اســت. چرا؟ چون در باشگاه های ما تنش به تمام 
معنا وجود دارد. خیلی چیزها سر جای خودش قرار ندارد و 
این موضوعات باعث می شود که بازیکنان از لحاظ روحی 
درگیر باشند ، مربیان هم همین طور. شفر هم این شرایط 
را به خوبی درک کرده و می داند که در این فوتبال هر چیزی 
امکان دارد حتی قهرمانی استقالل در لیگی که هیچ کس 
امیدی بــه قهرمانی این تیم ندارد. امروز باشــگاه های ما 
به شدت مشکل مالی دارند. اگر مساله مالی باشگاه های 
ما حل شــود چه ایرادی دارد که قرارداد مربیانی همچون 
شفر را تمدید کنیم و به آنها فرصت بدهیم که در تیم های 
بزرگ ما به راحتی کارشــان و افکارشــان را پیاده کنند. به 
نظرم اســتقالل هم باید چنین کاری انجام دهد و قرارداد 
شــفر را تمدید کند  اما به شــرطی که به این مربی فرصت 

کافی بدهند.  

فراموش نکنیم که وقتی همین  آقای شفر 
دربی را به برانکو واگذار کرد خیلی ها گفتند 
شــمارش معکوس برای خداحافظی این 
مربی آلمانی هم آغاز شــده اما این اتفاق 
رخ نداد چون این مربی به خوبی توانست 
بعد از بحران شکست در دربی، تیمش را 

جمع و جور کند
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کشتی به گل نشسته حاال روی آب است

سرمربی استقالل مدیریت خودش را ثابت کند

معموال در مورد مربیان خارجی که وارد فوتبال ایران 
می شــوند دو جور قضاوت کلی وجود دارد. دیدگاهی که 
به طور معمول با آن روبه رو هســتیم این است که به طور 
کلی این مربیان را رد می کننــد و می گویند این مربیان به 
درد فوتبال ما نمی خورند و البته دیدگاه دیگری هم وجود 
دارد که بعضی ها به شــدت تحت تاثیــر مربیان خارجی 
قرار می گیرند. به نظرم برای قضاوت درســت و حرفه ای 
داشــتن باید حد وســط ماجــرا را در نظر گرفــت. باید با 
انصاف و باتوجه به اصول حرفه ای درباره عملکرد مربیان 
خارجــی در فوتبال مان دســت به قضــاوت بزنیم. وقتی 
حد وســط را رعایت کردیــم آن وقت می توانیــم بگوییم 
که تحلیل ما تحلیلی به درد بخور اســت و می تواند مورد 

استفاده قرار بگیرد.
باید ببینیم که اســتقالل تا اینجــای کار چگونه کار 
کرده و در ادامه چه دورنمایی برای تیم  آقای شفر می توانیم 
تصور کنیم. استقالل شفر نشان داده که به خوبی می تواند 
در ادامه راه کارهای بزرگ تری هم انجام دهد. آمار نشان 
می دهد که عملکرد این مربی از زمانی که اســتقالل را در 
اختیار گرفته تا حاال که ما درباره اش به قضاوت نشسته ایم 
عملکرد خوبی بوده اســت. حتی من یک آمــاری را دیدم 
که نشــان می داد شــفر در  ۱۰بازی اولی که روی نیمکت 
استقالل نشسته اســت از خیلی از مربیان قبلی استقالل 
هم آمار بهتری از خود به جای گذاشته است. با همه اینها 
باید تاکید کنم که نباید عجول باشیم. باید ببینیم تیم آقای 
شفر در برابر تیم های بزرگ فوتبال ایران چه عملکردی از 
خود نشان خواهد داد. من درباره شــفر نظر مثبتی دارم و 
فکر می کنم او با اندیشه خاص  و هدف مشخصی استقالل 
را هدایت می کند اما بــا این حال معتقــدم نظر هواداران 
استقالل و کارشناسانی که رویه این مربی را رصد می کنند 
وقتی مثبت تر خواهد شد که او بتواند تیمش را حفظ کند. 
یعنی اوال اجازه ندهد بازیکنی از تیمش جدا شود و در ثانی 
بتواند باشــگاه را مجاب کند که چند بازیکن با کیفیت هم 
به خدمت بگیــرد. در غیر این صورت معتقدم اســتقالل 
روزهای بدی در پیش خواهد داشت و شفر هم مثل خیلی 

از مربیان خارجی دیگــر به خاطــرات می پیوندد. اما در 
مورد شفر و اینکه بتواند محبوبیت خودش نزد هواداران 
اســتقالل را دو چنــدان کند گمانــه دیگری هــم وجود 
دارد. اینکــه او بتواند با یک جام به خیلــی از منتقدانش 
پاســخ بدهد. هر چند فکــر نمی کنــم او منتقدان زیادی 
در استقالل داشته باشــد. امســال فرصتی است که او 
می تواند یک جام را برای اســتقالل به ارمغــان بیاورد. 
اما این کار سختی است. نکته مهم دیگری که می توانم 
راجــع به شــفر بگویم این اســت کــه او باید ایــن روزها 
مدیریت خودش در اســتقالل را نشــان دهد. چون این 
روزها موضوع  ترانســفر بعضی بازیکنان استقالل مطرح 
شده است. بازیکنانی که به نظرم شــفر نباید اجازه بدهد 
استقالل آنها را از دست بدهد. در همین حال او می تواند 
با حفظ این بازیکنان در تیمش نشــان دهد که تا چه حد 
مدیر خوبی هم هست. البته من عملکرد شفر را می توانم 
به سه بخش کلی تقسیم کنم ؛ در بحث روانشناسی به او 
رای مثبت می دهم. او در این بخش نمره کاملی می گیرد 
و می توانیم بگوییم که او اســتاد مسائل روانی است. در 
بخش فنی اما فکر می کنم حــدود ۶۰ درصد موفق بوده 
 و البته در بخش مدیریتی که الزمه کار مربیگری اســت 
یک عالمت سوال بزرگ وجود دارد. اگر او بتواند تیمش 
را حفظ کند و باشــگاه را متقاعد کند که بازیکنان بهتری 
را هم برای استقالل جذب کنند، می توان در این بخش 
هم به او نمره قبولی داد و در غیر این صورت نمی توان او 

را مدیر خوبی قلمداد کرد.
وقتــی شــفر بــه اســتقالل آمــد در ابتــدای کار با 
پرســپولیس مواجه شــد. هیچ کس از او توقع نداشت که 
پرســپولیس را شکســت دهد اما باید این را هم بدانیم که 
شکســت در دربی تا چه حد می تواند تیم شــما را از لحاظ 
روحی و روانی به هم بریزد اما با این حال شــفر موفق شد 
تیمش را جمع کند. از این گذشته بعضی ها اعتقاد داشتند 
هواداران تحمل باخت را ندارند و شــرایط برای ادامه کار 
شفر بسیار سخت خواهد شد اما این طور نشد. من دلیلش 
را به شــما می گویم. هواداران فوتبال ایران خیلی بهتر از 
جاهای دیگر آســیا فوتبال را می فهمند. آنها از این مربی 
آلمانی که تازه به تیم شــان آ مده بود انتظار نداشتند که در 

همان بازی های نخست دست به معجزه بزند.
 بنابراین به ایــن مربی فرصت دادنــد و از او حمایت 
کردند. آنها می دانستند این مربی آلمانی تیمی را به خدمت 

گرفته که هیچ نشــانه مثبتی برایش باقی نمانده اســت. 
درست مثل یک کشتی به گل نشســته که به نظرم تا روی 
عرشه هم در گل نشســته بود و هیچ کس تصور نمی کرد 
این تیم بتواند از آن شرایط بحرانی نجات پیدا کند اما شفر 
و بازیکنانش با آمادگی روحی ای که از خودشــان نشــان 
دادند و البته هواداران اســتقالل با صبر و حوصله ای که 
از خود نشان دادند باعث شدند استقالل یعنی آن کشتی 
به گل نشســته به روی آب بیاید و حــاال روزهای بهتری را 
تجربه کند. بنابراین شــفر وقتی وارد فوتبال ایران شــد از 
کمترین شــناخت نســبت به تیمش برخوردار بود اما حاال 
می بینیم که شــرایط تیمــش را از خیلی هــای دیگر بهتر 
می داند. برای این حرفــم دلیل دارم. شــما می بینید که 
شفر بر خالف کادر فنی قبلی استقالل که اساسا تاکتیکی 
برای تیم نداشت نه تنها صاحب استراتژی است، بلکه در 
 ترکیب هایی که برای بازیکنــان می چیند کمترین تغییر را

 لحاظ می کند.
 این طور نیست که در هر بازی ما انبوهی از تغییرات 
را در ترکیب اســتقالل ببینیم. او رفته رفتــه ترکیب اصلی 
تیمش را شناخته و به بازیکنانش انگیزه الزم را برای پیروزی 
داده است. به همین دلیل است که معتقدم او به طور کلی 
عملکرد خوبی داشته است. این موهای بلند و سفید شفر 
به نظرم نشــان می دهد کــه او این موها را بیهوده ســفید 
نکرده و تجربه الزم را برای هدایــت تیم های بزرگی مثل 
استقالل دارد. او برای تبدیل شدن به یک مربی با کیفیت 
زحمت کشیده است. اما این روزها موضوع تمدید قرارداد 
این مربی هم به طور مرتب در رسانه ها مطرح می شود. من 
عالقه ای ندارم به این سوال پاســخ بدهم. چون این امر 
کامال در حیطه اختیارات مدیران باشگاه استقالل است نه 
من. ما از استقالل دوریم و شرایط این باشگاه را نمی دانیم 
اما به نظرم برای تمدید قرارداد یــک مربی نباید عجول و 
شتابزده رفتار کنیم. حتی شــاید الزم است که کسب یک 
جام قهرمانی را برای تمدید قرارداد با این مربی شرط کنیم 
اما این نظر شــخصی من اســت و باز هم می گویم که در 
مورد تمدید قرارداد با شفر باشــگاه استقالل باید تصمیم 
بگیرد نه امثال مــن. با همه اینها امیدوارم اســتقالل روز 
به روز شــرایط بهتری پیدا کند. هواداران این تیم نشــان 
داده اند که تا چه حد هــوای تیم محبوب شــان را دارند و 
 جایی که باید صبور باشــند این کار را به خاطر اســتقالل 

انجام می دهند.  
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گزارش ویژه

جنجال از زمانی شــروع شــد کــه ســازمان لیگ با 
درخواست دو باشگاه استقالل و صنعت نفت آبادان برای 
تعویق زمان بازی مرحلــه نیمه نهایی جام حذفی موافقت 
کرد و قرار شــد ایــن دو تیــم یازدهم د ی ماه بــه مصاف 
یکدیگر نروند. رئیس کمیته مســابقات ســازمان لیگ با 
اعالم این خبر گفت: »با توجه به اینکه بازی صنعت نفت 
آبادان و سایپا در هفته هفدهم به جمعه موکول شد، قطعا 
بازی یازدهم دی مــاه جام حذفی به تعویــق می افتد. ما 
این بازی را به بهمن ماه موکول کرده ایم و در حال بررسی 
تاریخ نهم یا دهــم برای برگــزاری این بازی هســتیم.« 
همین اظهارنظر و البته به دنبال آن محرومیت هواداران 
پرســپولیس از حضور در یــک بازی خانگی باعث شــد تا 
سرمربی پرســپولیس به شــدت عصبانی شــود: »انتظار 
دارید از این حکم عصبانی نباشم؟ عصبانی هستم. فوتبال 
به خاطر هــواداران انجام می شــود اما بــا محروم کردن 
آنها بزرگترین ســرمایه را از تیم دور می کنند.« برانکو در 
کنایه ای تند به مســئوالن برگزاری مسابقات در خصوص 
تعویق دیــدار دو تیم اســتقالل و نفت آبــادان در مرحله 
نیمه نهایــی گفــت: »اما یک ســوال از شــما دارم. من 
ساعت ۱۴ روز گذشته به خانه رسیدم و تلویزیون را روشن 
کردم. سه الی پنج ســاعت منتظر بودم که شاهد مسابقه 
فوتبال باشم اما خبری نشــد. بازی نیمه نهایی جام حذفی 
برگزار نشد و هیچ کسی نمی دانست چرا این اتفاق صورت 
نگرفت. حتی افشین پیروانی، مدیر تیم نیز از این قضیه 
بی اطالع بود. اینکه بازی دو تیم صنعت نفت و استقالل 
را به تعویق انداختنــد تنها ربط به این دو باشــگاه ندارد،  
بلکه به تیم هایی که در هفته  بعد با آنها روبه رو می شوند نیز 
مربوط است.  سرمربی پرســپولیس گفت: »آیا خستگی 
باعث شد بازی استقالل و صنعت نفت به تعویق بیفتد؟ آیا 
این خستگی شامل پرســپولیس نمی شد که مدام برایش 
بازی می گذاشــتند و اعالم می کردند تقویــم جای خالی 
ندارد؟ چه ربطی دارد که دو باشگاه این را درخواست کرده 
باشــند؟ طبیعتا این تعویق به طور مستقیم در نتیجه  لیگ 
تاثیرگذار خواهد بود. تازه استقالل یک روز هم بیشتر از 
 تراکتورســازی اســتراحت خواهد کرد. اگر گل محمدی 
اخراج شود چه کسی پاسخگو خواهد بود؟« برانکو اما در 
عجیب ترین اظهارنظر خود به مســائلی که این روزها در 
خصوص تعویق بازی ها به خاطر برطرف شدن مصدومیت 
و محرومیت ارتباط داده می شود اشاره کرد و گفت: »اگر 
قرار به دلخواه بودن تیم ها باشد، باید آن قدر صبر کنند تا 
تمام مصدومان خوب شده و تمام محرومیت ها بخشیده 
شود. باید آن قدر صبر کنند تا تمام کارت های زرد و قرمز، 
آبی و زرد پاک شــوند تا تیم ها بتوانند بــازی کنند. ما را به 
این دلیل جریمه کردند که چرا ۸۰-۷۰ هزار تماشاگرمان 
مقابــل تراکتورســازی بــه ورزشــگاه آمدند.« ســرمربی 
پرسپولیس در پاسخ به این ســوال که آیا شما تصور این 
را داریــد که عزمی  علیــه این تیم در ســازمان لیگ برای 
عدم کســب نتیجه وجود دارد، گفــت: »نمی دانم چنین 
عزمی  وجود دارد یا نه. نمی دانم شاید ناراحت این مساله 
بودند که تماشــاگران زیادی به ورزشگاه آمده بودند. من 
نمی خواهم وارد جزئیات شــوم؛ اما اینهــا واقعیت هایی 
اســت که می بینم و آنها را بر زبان می آورم. یک مســاله 
دیگر را باید به شما بگویم. افشین پیروانی به من گفت  که 
از فدراســیون فوتبال نامه ای برای باشگاه آمده است که 
بعد از هر دیدار، بازیکنــان ملی پوش را در اختیار تیم ملی 

قرار دهیم که من گفتم تمام این مسائل را به خاطر منافع 
ملی می پذیریم. این درخواست ها را می پذیریم تا تیم ملی 
بتواند نتایج خوبی کســب کند و همه ما امیدوار هســتیم 
که تیم ملــی بتواند بــه مرحله حذفی جــام جهانی صعود 
کند.« اما انتقادات شــدید برانکو ایوانکوویچ از سازمان 
لیگ با واکنش نسبتا تند و کم سابقه سعید فتاحی، رئیس 
کمیته مسابقات ســازمان لیگ مواجه شد. سعید فتاحی 
در واکنشی کمتر دیده شده، پاسخ تندی به برانکو و البته 
افشــین پیروانی داد: »پرســپولیس زمــان دیگری برای 
برگزاری بازی خود در جام حذفی مقابل صنعت نفت آبادان 
نداشت و این را خودشان هم می دانستند. ما پیش از این 
دو بار با پرسپولیس همکاری کامل را داشتیم و دیدارهای 
هفته های پنجم و هشــتم ایــن تیم را در لیــگ به تعویق 
انداختیــم تا در شــرایط بهتری بازی های خــود در لیگ 
قهرمانان آســیا را برگزار کنند. همان موقع که بازی این 
تیم در هفته هشــتم را لغو کردیم، خودشان می دانستند 
که بازی های شــان در ادامه لیگ فشــرده خواهد شــد. 
همکاری ما با پرسپولیس روشن و واضح است و االن هم 
قرار نیست که اگر بخواهیم برنامه لیگ را تغییر دهیم از 
برانکو و پیروانی اجازه بگیریم.« اما این پایان ماجرا نبود. 
افشین پیروانی، مدیر ورزشی تیم فوتبال پرسپولیس در 
واکنش به صحبت های سعید فتاحی گفت: »من هیچ گاه 
در خصوص برنامه بازی ها صحبت نکردم. جالب است که 
شما مدعی شده اید گفته اید چوب خط پرسپولیس پر شده 
و این در حالی است که من نمی دانستم شما چنین حرفی 
زده اید و اســمی  هم از شــما نیاورده بودم، اما خود شما 
گفتید که این حرف ها را زده اید و اقرار به گفتن این حرف 
کرده اید.« او ادامه داد: »دوســت عزیز! شما گفته اید 
که باید به وظایف خودمان عمل کنیم و من هم می گویم 
که وظیفه شــما برگزاری بازی های لیگ برتر اســت اما 
شما با این صحبت ها درباره پر شدن چوب خط هواداران 
پرســپولیس، عمــال در کار کمیتــه انضباطــی دخالــت 
کرده اید. ما هم به این موضوع واقف هستیم که هر کسی 
باید در حیطه وظایف خــودش کار و عمل کند. البته این 
را هم باید بگویم که اگر باشــگاه پرســپولیس و سرمربی 
محترم آن حرفی هم درباره تغییر زمان بازی نفت آبادان 

- استقالل در جام حذفی زده و اعتراضی کرده است، صد 
درصد محق بوده و حرف حق را مطرح کرده است.« مدیر 
ورزشی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: »در هفته هایی که 
گذشت ما چهار روز یک بار بازی می کردیم و این موضوع 
فشــار زیادی به تیم ما وارد کرد. از طرفی برای سازمان 
لیگ احتماال مهم نیســت که بازی ها پنجشــنبه یا جمعه 
برگزار شود و به نظر می رسد شما با این صحبت ها به دنبال 
پاســخگویی درباره تغییر زمان این بــازی بوده اید. این 
را هم اضافه کنم که اگر خطا یا خالفی هم انجام شــده 
باشد، شما و بقیه ارکان فدراســیون فوتبال به جز کمیته 
انضباطی حق اظهارنظر دربــاره آن را ندارید.« پیروانی 
در واکنش به اینکه فتاحی گفته است: »من وظیفه دارم 
رای را به باشــگاه ها ابالغ کنم«، اظهار داشــت: »شما 
مصاحبه ای انجام داده و مدعی شده اید که رای را ابالغ 
می کنید. برادر عزیز من! حرف من چیز دیگری است. ما 
روز گذشته که دوشنبه بود به کمیته انضباطی رفتیم و شما 
نهایتا دیشب یا امروز می توانستید این رای را ابالغ کنید، 
اما چرا ساعت ۸:۴۵ صبح شنبه در گفت وگو با رادیو حرف 
از محرومیت پرسپولیس زدید؟! موضوع مورد بحث من با 
حرف های شما تفاوت دارد. شما می گویید وظیفه ابالغ 
رای را دارید، اما چرا صبح روز بعد از بازی که نه جلسه ای 
برگزار شده و نه حکمی  صادر شــده بود، از محرومیت ما 
حرف زدید؟! شــما صبح شنبه چه رایی داشــتید که به ما 
ابالغ کردید؟!« وی در خصوص اینکه مسئول برگزاری 
بازی های لیگ برتر عنوان کرده برای بازی با نفت آبادان 
در جام حذفی با محمــود خوردبین هماهنگ کردیم و آن 
زمان پیروانی در پرســپولیس نبود هم گفت: »حرف من 
چیز دیگری است. من اصال بحثی درباره بودن خودم یا 
نبودنم مطــرح نکردم. حرف من فوتبالی اســت و اهالی 
فوتبال حرف من را خیلی خوب متوجه می شوند. کجای 
دنیا ســاعت ۱۱ روز بــازی، حکم به انجام دیدار در ســه 
ســاعت بعد می دهند؟! بازیکنان ما مبهوت و دو هوایی 
بودند و نمی دانســتند بازی انجام می شــود یــا نه. حتی 
دیدید که هــواداران ما هم نمی دانســتند که بازی برگزار 
می شود و استقبال کمی از این بازی شد. من ایرادات کار 
را می گوئیم و همه حرف های من فوتبالی است.« تعویق 
دیدار اســتقالل و نفت آبادان در چارچــوب رقابت های 
جام حذفــی حاال فدراســیون فوتبال را با اتهــام تبعیض 
مواجه کرده است. اتهامی  که فتاحی خیلی تند نسبت به 
آن واکنش نشان داده اســت اما آیا اعتراض ها نسبت به 
تصمیمات عجیب کمیته برگزاری مسابقات به همین جا 

ختم می شود؟   

انتقاد شدید برانکو از سازمان لیگ  

اتهام تبعیض 

جنجال از زمانی شروع شد که سازمان لیگ با درخواست دو 
باشگاه استقالل و صنعت نفت آبادان برای تعویق زمان بازی 
مرحله نیمه نهایی جام حذفی موافقت کرد و قرار شد این دو 
تیم یازدهم د ی ماه به مصاف یکدیگر نروند
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هشتمین فانوس 
گزارشی از افتتاحیه جشنواره عمار 

حاال هشت سال از نهم دی ماه ســال 89 می گذرد، 
زمانی که جشنواره فیلم عمار فقط با حدود 20 اثر متولد شد 
اما شکل و شمایل غیر متعارف اولین دوره  جشنواره عمار و 
اکران های مردمی اش باعث شد تا مورد توجه قرار گیرد تا 
به امروز که دوباره فانوس ها دوباره روشن شدند تا شهرها از 
آن نور بگیرند. نور ها شــهر به شهر می روند تا مردمی ترین 
جشــنواره جهان، جلوه ای دیگر از هنر را پخش کند؛ هنر 
متعهد انقالبی را. فانوس های روشــنایی بخش جشنواره 
مردمی  عمار برای هشــتمین ســال متوالی روشن شدند. 
مراسم افتتاحیه هشتمین دوره جشنواره فیلم مردمی  عمار 
با حضور سلیم غفوری، مدیر شبکه مستند، نادر طالب  زاده، 
وحید جلیلی، خانــواده معظــم شــهدا و عالقه مندان در 
فرهنگسرای بهمن برگزار شد. مراسم با قرائت قرآن مجید 
و پخش سرود جمهوری اسالمی ایران آغاز و آیاتی از قرآن 
مجید توسط زینب سبزعلی زاده، دختر شهید سبزعلی زاده، 
شهید حمله تروریســتی به حرم امام راحل قرائت شد. این 
جشــنواره کارش را در حالی آغاز کرد که بر خالف بسیاری 
از این دست آیین ها که میهمانانی از میان مسئوالن، وزرا 
و... دارند در این دوره خانواده شهدای ترور مجلس در تاالر 
شــهید آوینی فرهنگســرای بهمن میهمانان ویژه و اصلی 

بودند که مورد تجلیل هم قرار گرفتند.

  تکثیر شهید آوینی 
صدری نیــا اجرای مراســم را عهــده دار شــد و نادر 
طالب زاده، دبیر جشــنواره عمار را به جایگاه دعوت کرد. 
طالب زاده با تبریک سالروز میالد امام حسن عسکری)ع( 
گفت: »جشــنواره فیلم مردمی  عمار شبیه به تکثیر نیت و 
همت شهید آوینی اســت و عالوه بر آن به صورت توأمان 
آموزش دارد. این جشنواره در بخش مستند توانسته است 
جایــگاه واالی خود را پیدا کنــد و البته در چند ســال اخیر 
شــاهد ظهور کارهای دقیق علمی  فیلمســازی در بخش 
داستانی هستیم. متأســفانه خیلی از دانشگاه ها در ایران 
اصول درســت کارگردانی یعنی تقطیع را به درستی آموزش 
نمی دهند در حالی که بچه های عمار چندســالی است که 
به صورت تخصصی وارد این آموزش ها شــده اند. به نظرم 
یکی از بــرکات روزگار ما همین جشــنواره عمار اســت. از 
شــبکه افق با بنده تماس گرفتند و گفتند که آثار داستانی 
خوب را به آنها معرفی کنیم و من تعدادی از این آثار خوب 
را برای نمایش بــه آنها معرفــی خواهم کــرد. به نظر من 
در مورد انقالب، انقالبی ها باید حرف بزننــد و باید کار را از 
دست بســازبفروش ها دربیاوریم و به دست دغدغه مندان 
انقالب بدهیم. این موضوع چه در عرصه داســتانی و چه 
در عرصه مســتند وجود دارد. معتقدم که جشــنواره عمار 
شبیه جهاد ســازندگی در اوایل انقالب است که متأسفانه 
بعد از فوت امام آن را منحل کردنــد و روح جهادی گری را 
از جامعه گرفتند. به نظرم در این کار عمدی وجود داشت. 
جشــنواره عمار احیای حال جهادی در بخش رســانه ای 

است که نیازمند آموزش است. خوشبختانه اخبار خوبی از 
نوع فیلم هایی که به جشــنواره رسیده اســت دارم و خدا را 
شکر می کنم که به این دستاوردها رســیدیم و از این بابت 

بسیار خوشحالم.«

  جایزه ننه عصمت 
یکی از جایزه های ویژه جشــنواره عمار، دســتکش 
ننه عصمــت اســت. ننه عصمــت در ســال های جنگ به 
پشــتیبانی از جبهه ها اقدام به بافت دستکش و لباس گرم 
برای رزمنده ها می کرد که پس از جنگ نیز برای ســربازان 
کشور این دستکش ها بافته می شد تا سال های اخیر که با 
شکل گیری جبهه مقاومت ننه عصمت همچون سال های 
دفاع مقدس بــه پشــتیبانی از رزمندگان جبهــه مقاومت 
دستکش و کاله بافت. این دستکش که به صورت ساالنه 
به یکی از چهره های فرهنگی کشور اهدا می شود، امسال 
به دستان مهدی نقویان رسید؛ کارگردانی که این روزها با 
ساخت مســتند »خارج از دید«، فیلم خود را بر آنتن شبکه 
سه سیما و شبکه مستند می بیند. او جایزه خود را از دست 3 
خانواده شهید کارگر گرفت. نقویان بعد از دریافت این جایزه 
گفت: »از این دســتکش صلح و صفا و صمیمیت می بارد 
و از دستکش های مخملی شــرارت و خون می بارد. مرگ 
بر آمریکا. لطف بچه های عمار باعث دلگرمی  من است. 
اندک پیشــرفت من در این ســال ها به دلیل حمایت های 
جشنواره عمار از من بود. قبل از پدیدار شدن این جشنواره 
اکثر کارهای من در آرشیو می ماند و دیده نمی شد اما اکنون 
فضایی باز شده است که آثارم در این جشنواره دیده شود.«

  هدیه رهبری 
در ادامــه مراســم، از حجت االسالم و المســلمین 
سید عیسی طباطبایی از یاران امام خمینی )رحمه الله علیه( 
و موسس بسیاری از نهادهای انقالبی در ایران و لبنان تقدیر 
شد. خانواده های شــهیدان نادر طالب زاده و شیبانی روی 
صحنه حاضر شدند و فرزند ایشان ســید محمد طباطبایی 
برای تقدیر از پدرشان به جایگاه آمد و گفت: »همه مجاهد 
فی سبیل الله هستند. من نائل به دیدن عالمه نشدم اما اثر 
ایشان و شبکه تلویزیونی ایشــان را می شناسم این شبکه 
اسرائیل را می ترســاند و مرکز اصلی جنگ روانی اسرائیل 
است که خداوند موسســان این شبکه را ســالمت بدارد. 
در این مراســم تقدیــر فرزند حجت االسالم والمســلمین 
طباطبایی به نیابت از ایشــان، هدیه ارزشمند رهبر انقالب 
را که یک جلد قرآن کریم منقش به دست خط مقام معظم 
رهبری بود دریافت کرد. متن دست نویس ابتدای این قرآن 
اهدایی رهبر انقالب، چنین بود: »خداوند وجود شــریف 
جناب حجت االسالم و المسلمین ســیدعلی طباطبایی را 

محفوظ دارد و خدمت باارزش ایشان را قبول بفرماید.«
پس از مراســم تقدیر، پیام سید عیسی طباطبایی که 
موفق نشــد در این مراسم حاضر شــود پخش شد. وی در 

این پیام با اشاره به وضعیت غزه، در فراخوانی از مردم ایران 
خواست تا به کمک مردم غزه بشتابند.

  خدیجه انقالب 
مراســم با اهدای جوایزی در بخش هــای مختلف 
برگزار شــد، به عنوان مثال هیــات داوران فانوس بخش 
مســتند رادیویی را به مســتند رادیویی »خدیجه انقالب« 
به تهیه کنندگی »محدثــه رئیس عبداللهــی« اهدا کرد. 
محدثه رئیــس عبداللهی بعــد از دریافــت فانوس گفت: 
»بسیار خوشــحال هســتم در خدمت عزیزانی هستم که 
دغدغه فرهنگ و ارزش های اسالمی را دارند. من از شهر 
شهید پرور قم به دستبوســی خانواده شــهدا آمدم. بسیار 
خوشحال هســتم که به خاطر اثر »خدیجه انقالب« این 
جایزه را می گیرم. این فیلم درباره بانوی فرانسوی است که 
به واسطه امام با تشیع آشنا می شــود و زندگی خود را وقف 
انقــالب می کند. امیدوارم بــا کار کوچکــم ادای دینی به 

مادران شهدا که بر گردن ما حق دارند کرده باشم.«
رئیس عبداللهی با ابراز خوشــحالی از سالمتی نادر 
طالب زاده گفت: »ایشان برای ما حکم سردار سلیمانی را 
دارند. همان طور که برای سردار سلیمانی آرزوی سالمتی 
در میــدان جنگ داریــم، برای آقــای طالــب زاده هم در 
زمینه جنگ نرم و دفاع از انقالب اسالمی آرزوی سالمتی 

می کنم.«
پایان بخش افتتاحیه هشتمین جشنواره مردمی  فیلم 
عمار، نمایش مستند »زمستان یورت« به کارگردانی میالد 
میرزاباقری بود. این فیلم که تولید آن به مدت 9 ماه به طول 
انجامید با تهیه کنندگــی علی دهقــان و کارگردانی میالد 
میرزا باقری ساخته شد و در جشنواره فیلم عمار شرکت کرد 
که با نظر مثبت داوران به بخش اصلی جشنواره راه یافت. 
این فیلم روایت اتفاقاتی علیه کارگران معدن زمستان یورت 
آزادشهر اســتان گلســتان اســت که قبل از حادثه انفجار 
معدن در اردیبهشت ماه امسال رخ داد و 43 نفر از کارگران 
این معدن جان خود را از دســت دادند. میالد میزرا باقری، 
کارگردان این مســتند دربــاره آن گفته اســت: »کارگران 
طی ســال های متمادی به نبود ایمنی در معدن، وضعیت 
نابسامان بیمه، نگرفتن حقوق و... اعتراض می کردند اما 
کسی نبود که به این وضعیت رســیدگی کند و به این افراد 
اهمیت دهد تا اینکه این حادثه به وقوع پیوست. اگر روزی 
که این کارگران مشکالت شــان را فریاد می زدند کسی بود 
که به مشکالتشان رسیدگی و از آنها حمایت کند تا صدای 
این افراد به گوش مردم و مسئوالن برســد، این حادثه رخ 
نمی داد و آن 43 نفر جان خود را از دست نمی دادند. وقتی 
می بینیم در جایــی کارگری اعتراض دارد باید در رســانه ها 
و فضای مجازی به آن اشــاره کنیم و برای مســتضعفین و 
کارگران  تریبونی بــاز کنیم و این  تریبــون می تواند  تریبون 
 امام جمعه  یا تشــکل های مختلف مردمی  و دانشــجویی 

باشد.« 
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»حضرت امام اردیبهشت ۱3۵9 به محله جماران نقل 
مکان کردند. اقامت ۱۱ ماهه حضرت امــام در قم، وقایع 
39 روز بستری شدن در بیمارستان قلب و سکونت ۷۷ روزه 
ایشان در منزل دربند از ایامی  است که ناگفته یا کمتر گفته 
شده است. این زمانی است که فتح الله جعفری مسئولیت 
حفاظت بیت امام را به عهده داشته است. خاطرات شفاهی 
او به مدد یادآوری و اشارات یادداشت های روزانه اش از آن 
روزگار، ناگفته های بســیاری را تحویل خوانندگان مشتاق 
می دهد. حوادث سال ۱3۵9 در کردســتان برهه دیگری 
از تاریخ پرفراز و نشیب ابتدای انقالب است که کمتر به آن 
پرداخته شده. محاصره چهل روزه ستونی از نیروهای ارتش 
و سپاه در جاده بانه - سردشــت در شهریور و مهر ماه ۱3۵9 
در زمان خود حادثه مهمی  به شمار می رفت. در آن ستون 
فرماندهی نیروی ارتش با شهید صیاد شیرازی و مسئولیت 
نیروهای سپاه به عهده فتح الله جعفری بود.« این بخشی 
از مقدمه کتابی است که می تواند روشنگر مقطع خاصی از 
تاریخ ایران باشد. کتابی که در هفته ای که گذشت رونمایی 
شد. مراسم رونمایی از کتاب »دارساوین« شامل خاطرات 
و روزنوشــت های ســردار فتح الله جعفری که به کوشش 
سعید عالمیان گردآوری و در انتشــارات سوره مهر منتشر 
شده است در تاالر سوره حوزه هنری برگزار شد. این کتاب 
حاوی یادداشت های سردار فتح الله جعفری از سال ۱3۵2 
تا ۱3۵9 همراه با حدود ۵0 ســاعت گفت وگو با وی اســت 
که از فروردین سال ۱38۶ تا فروردین ۱392، با وقفه های 
کوتاه و گاه طوالنی به انجام رسیده است. کتاب بر اساس 
توالی تاریخ نگارش روزنوشــت ها تدوین شده و خاطرات 
شفاهی برای توضیح آنها نیز از این توالی پیروی می کند. 
سعید عالمیان نویسنده کتاب گفته است امیدوارم تلفیق 
خاطرات مکتوب و شفاهی بتواند شیوه تازه ای را به عرصه 
خاطره نگاری معرفــی کند و رضایت و اعتمــاد خوانندگان 

گرامی  را نسبت به صفحات پیش رو به دست آورد.
سردار فتح الله جعفری متولد ۱33۷ اصفهان و دارای 
مدرک کارشناسی ارشــد مدیریت از دانشگاه جنگ است. 
از نخســتین روزهای آغاز جنگ و حماسه هشت سال ایثار 
و مقاومت، پای در میادین نبرد غرب و جنوب گذاشــت و 
لحظه های جنگ را با تمام وجود درک و لمس کرد. جعفری 
در عرصه ها و رسته های گوناگون نظامی و فرهنگی انرژی و 
توان و مدیریت خود را آزمود و در بسیاری از عرصه ها سربلند 
و روسفید بیرون آمد. سردار فتح الله جعفری از جمله اولین 
فرماندهان گردان مکانیزه سپاه بود که بعدها به تیپ و لشکر 
زرهی تبدیل شد و خود مسئولیت آنها را در قرارگاه های کربال 
و سپس خاتم االنبیا تا پایان جنگ بر عهده داشت. یکی از 
خصوصیات بارز ســردار فتح الله  جعفری نگارش لحظات 
وقایع و اتفاقــات روزمــره در قالب یادداشــت های روزانه 
در دفتر خاطراتش اســت و در این فرآینــد از هیچ نکته ای 

فروگذاری نمی کند.

  چراغی باالی سر 
کتــاب خاطرات ســردار فتح اللــه جعفری ســر تیم 
حفاظت از بیت امام خمینی)ره( در دوران پیروزی انقالب 
اسالمی و بنیان گذار و فرمانده یگان زرهی سپاه در دوران 
دفاع مقدس با عنوان »دارســاوین« در تاالر ســوره حوزه 
هنری رونمایی شد. عالوه بر سردار فتح الله جعفری راوی و 
سعید عالمیان نویسنده این کتاب، سردار احمد حق طلب، 
رئیس ســازمان حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس 
بسیج و سپاه، محسن مومنی شــریف، رئیس حوزه هنری 

از گندم تا گندمزار 
از کتاب خاطرات سردار فتح الله جعفری رونمایی شد 

انقالب اســالمی، مرتضی ســرهنگی مدیر دفتــر ادبیات 
پایداری حوزه هنری، گلعلی بابایی، نویســنده و پژوهشگر 
دفاع مقدس، ســردار علی ناظری معاون ادبیات سازمان 
حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس بســیج و سپاه، 
جمعی از همزرمان سردار جعفری و فرماندهان آن دوران 
و عالقه مندان به حوزه دفاع مقــدس در این آیین رونمایی 

حضور داشتند تا از این اثر ارزشمند رونمایی کنند.
مرتضی ســرهنگی، مدیر دفتر ادبیات پایداری حوزه 
هنری به عنوان اولین ســخنران این مراسم بود، سرهنگی 

خاطرات جنگ را دستورالعملی برای رفتار اجتماعی امروز 
جامعه ما دانســت: »جنگ ها در روز و ســاعتی شروع و در 
روز و ساعتی دیگر تمام می شوند اما دامنه مطالعاتی آنها تا 
قرن ها باقی می ماند و دنیا این فرصت را پیدا می کند تا آنچه 
در آنها رخ داده است، رصد کند و بفهمند که ادبیات جنگ 
امری اســت گرانبها که به قیمت خون جوانان یک کشور، 
ویرانی ها، مفقود شدن و... حاصل می شود. به دلیل آنکه 
ادبیات جنــگ چنین بهایی دارد سرشــار اســت از انرژی و 
قرن ها جهان به آن نیاز خواهد داشت. کتاب »دارساوین« 
در این میان به ما نشان می دهد که قرار گرفتن یک نظامی در 
کنار یک نویسنده و برعکس چگونه می تواند منجر به یک اثر 
سالم و دقیق در این ادبیات برای ما شود. این کتاب و سایر 
آثاری که به موضوع جنگ در دنیا نوشــته می شوند قیمت 
تمام شــدن جنگ را برای ملت ها محاسبه می کنند تا مردم 
بدانند چراغی که بعد از جنگ باالی سرشان روشن می شود 
چه قیمتی دارد و بعــد از جنگ باید با جامعه و کشورشــان 
چگونه رفتار کنند؟ خاطرات جنگ مقدمه شناخت آن است و 
نزدیک ترین روایت ها را برای ما بازنمایی می کند. به باور من 
این خاطرات مانند دانه گندم است. وقتی نوشته شد مبدل 
به گندمزار می شود و وقتی خوانده می شود حکم قرص نان 

را پیدا می کند که به جامعه جان می دهد.«

  عشق به انقالب 
پس از پخش نماهنگی از ســخنان راوی و نویســنده 
کتاب، ســردار فتح الله جعفری با پایی که بر اثر یک حادثه 
شکسته بود، پشت  تریبون حاضر شد و در ابتدای سخنانش 
ضمن تشــکر از آقای عالمیان بابت آنکه دفترچه فرسوده 
خاطراتش را از ســال 8۶ تاکنون به کتابی ارزشمند و خوب 
تبدیل کرده، گفت: »در این کتــاب آن مطالبی را که آقای 

عالمیان برای افــزودن به کتاب از من می پرســید برایش 
بیان می کردم و برخــی را که به یاد نمــی آوردم، نمی گفتم 
و برخی خاطرات دیگر را نیز سانســور کردم و نگفتم. مثال 
زمســتان ســال ۵8 تعدادی از جوان هــا اعــم از زن و مرد 
پیاده به دیــدار امام آمده بودنــد، گرد و خاکی و تــازه از راه 
رســیده بودند. از مالیر آمــده بودند و قصد دیــدار با امام را 
داشتند، من هم بالفاصله سراغ آقای توســلی رفتم اما او 
را نیافتم، ســراغ حاج احمد آقا رفتم نبودند، مستقیم سراغ 
حضرت امام رفتــم، وقتی وارد شــدم امام بــا لباس منزل 
بودند، ســالم کردم و بالفاصله گفتم »بســم الله الرحمن 
الرحیم«؛ این جمله بنده امام را به خنده وا داشت. گفتم آقا 
مالقات دارید، فرمودند مالقات می کنم. لب سکوی منزل 
ایستادند و مالقات به خوبی انجام شــد. سردار جعفری به 
جوانان توصیه کرد مراقب مال حرام باشــند: »زمانیکه در 

محاصره بودیم در نزدیکی ما بــاغ انگوری بود که به راحتی 
به آن دسترســی داشــتیم اما بچه ها دانه ای از آن انگور را 
نخوردند، چرا که مال حــرام همه چیز را خــراب می کند به 
جوانان توصیه می کنم مراقب باشند. بنده به لحاظ نیاز مالی 
به سپاه نیامدم، عشــق به انقالب مرا به سپاه راهی کرد.« 
سعید عالمیان، نویسنده »دارســاوین« هم در این مراسم 
ابراز داشت: »کتاب دارساوین در برگیرنده مطالب متنوعی 
است که شاید در این مستندی که پخش شد با آن آشنا شده 
باشید. او بچه روستا، اهل زراعت و دامداری است، ممکن 
اســت کودکان در این فضاها با تیر و کمان گنجشــکی را 
شکار کنند و من این سوال را از سردار جعفری پرسیدم، ولی 
ایشــان گفت هرگز این کار را نکرده است؛ اما چنین فردی 
چطور می تواند فرمانده لشکر زرهی سپاه باشد! آنچه سپاه 
را ماندگار و محبوب کرد تیر و تفنگ و موضوع نظامی نبود، 
بلکه مناسبات انسانی بود، همراهی مردم با آنها بود، سپاه 
وقتی وارد سردشت شــد مثل امدادگر عمل کرد و به ارزاق 
 و نیازهای گرمایشــی مردم می پردازد اینهاست که سپاه را 
محبوب کرد.«  سعید عالمیان نویسنده »دارساوین« هم در 
این مراسم ابراز داشت: کتاب دارساوین در برگیرنده مطالب 
متنوعی است که شاید در این مستندی که پخش شد با آن 
آشنا شده باشید. نویسنده این کتاب خاطر نشان کرد: »نیمی 
 از کتاب به موضوع کردستان پرداخته است، این موضوع 
مهم است چرا  که غائله کردستان می توانست به یک فاجعه 
بزرگ انسانی مبدل شــود اما ببینید چه اتفاقی افتاد؟« وی 
در پایان بیان کرد: »آنچه ســپاه را مانــدگار و محبوب کرد 
تیر و تفنگ و موضوع نظامی نبود، بلکه مناســبات انسانی 
بود، همراهی مردم با آنها بود، سپاه وقتی وارد سردشت شد 
مثل امدادگر عمل کرد و به ارزاق و نیازهای گرمایشی مردم 

پرداخت اینهاست که سپاه را محبوب کرد. 
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آقای رکورد  
هری کین باالتر از مسی و رونالدو 

همه آمــده بودنــد، از همســرش تا پــدر و مادرش، 
طرفداران با بنر های در دســت امید داده بودند تا او بتواند 
گلزنی کند، عبور از قصه بزرگان کند، آلن شیرر همان ماشین 
گلزنی و افســانه ای بریتانیا هم آمده بــود؛ هری ردنپ هم 
حضور داشت، تونی آدامز هم بود؛ آری تونی آدامز همان 
کســی بود که برای اولین بار پایش را به  هایبوری باز کرده 
بود، همان کودکان خردســالی که ابتدای هر بازی در کنار 
بازیکنان وارد بازی می شوند  و هری هم یکی از آنها بود که 
دست به دست کاپیتان آدامز وارد  هایبوری شده بود. همه 
آمده بودند تا شاهد یک اتفاق بزرگ باشند، شاید برد تاتنهام 
و از آن باالتر کلی رکورد شکنی...  در جریان پیروزی ۵ بر2 
تاتنهــام مقابل ســاوتهمپتون، موفق بــه ثبت هت تریک 
دیگری شد تا تعداد هت تریک هایش در رقابت های لیگ 
برتر در سال 20۱۷ را به عدد ۶ برساند. بدین ترتیب او رکورد 
جدیدی در زمینه هت تریک در یک سال میالدی در تاریخ 
لیگ برتر انگلیس به ثبت رسانید. با احتساب دو هت تریک 
وی در لیگ قهرمانــان اروپا و جام حذفــی انگلیس تعداد 
هت تریک هــای وی در ســال 20۱۷ به عدد 8 می رســد. 
نکته جالب توجه اینکه سایر بازیکنان لیگ برتر مجموعا ۶ 
هت تریک در سال 20۱۷ به ثبت رسانیدند. سرخیو آگوئرو، 
جاش کینگ، روملو لوکاکو، آلوارو موراتا، وین رونی و کالم 
ویلســون هر کدام یک هت تریک ثبت کردند. نه صحبت 
از مسی و رونالدو نیســت، صحبت از بازیکنی است که در 
سال گذشته میالدی بیشتر از هردوی آنها گل زد، بازیکنی 
که دارد تبدیل به یک فوق ســتاره غیر قابل انکار می شود، 
بازیکنی که هواداران تیم رئال مادرید حتی بیشتر از نیمار 
دوست دارند که او را داشته باشند، او هری کین است، یکی 

از بهترین های سال 20۱۷ بدون هیچ تردیدی... 
ســالی که در آن پر بود از رکورد شــکنی؛ با ســه گلی 
که هری کیــن وارد دروازه ســاوتهمپتون کــرد، با 39 گل 
زده در رقابت های لیگ برتر در ســال 20۱۷، رکورد گلزنی 
در لیگ برتر انگلیس در یک ســال میالدی را شکســت. 
او با این آمار رکورد آلن شیرر را  شکســت و با 39 گل زده در 
سال 20۱۷ میالدی از رکورد 3۶ گل زده آلن شیرر در سال 
۱99۵ میالدی عبــور کرد. رکورد شــکنی های هری کین 
تنها به این حــد هم محدود نماند و ایــن هت تریک مقابل 
ساوتهمپتون باعث شد که او یک رکورد شکنی فوق العاده 
را  رقم بزند. کین با این سه گل، تعداد گل های باشگاهی و 
ملی خود را در مجموع به عدد ۵۶ یعنی دو گل بیشتر از رکورد 

ثبت شده توسط لیونل مسی برساند. مهاجم  24ساله تاتنهام 
همچنین باالتر از رابرت لواندوفسکی، ستاره بایرن مونیخ 
و تیم ملی لهســتان، کریســتیانو رونالدو، فوق ستاره رئال 
مادرید و تیم ملی پرتغــال و نیز ادینســون کاوانی مهاجم 
گلزن پاری ســن ژرمن و تیم ملی اروگوئه قــرار دارد که هر 
یک در مجموع دیدارهای باشــگاهی و ملی ۵3 بار توپ را 
به دروازه حریفــان دوخته اند. هری کین با کســب عنوان 
بهترین گلزن سال جهان به ســنت هفت سال گذشته این 
عنوان که همواره به نام دو ستاره فوتبال جهان یعنی لیونل 
مسی و کریستیانو رونالدو گره خورده بود، پایان داد. لیونل 
مسی سال 20۱۶ با به ثمر رساندن ۵9 گل این عنوان را از 

آن خود کرده بود.
این سو ال از همین حاال مطرح است که آینده هری 
کین در سال های بعد چه خواهد بود، خیلی ها معتقدند که 
او به یکی از دو تیم رئال مادرید یا بارسلونا خواهد پیوست. 
در این میان صحبت رئال مادرید بیشتر به گوش می رسد. 
مشکالت شــدید رئال مادرید در خط حمله باعث شد آنها 
به شدت به دنبال جذب یک مهاجم باشند و اخباری در مورد 
احتمال ارائه پیشنهادی 200 میلیون یورویی از سوی پرز 
برای جذب هری کین شنیده می شود. قرارداد فعلی ستاره 
گلزن تاتنهام با این تیم تا سال 2022 اعتبار دارد و دستمزد 
او ساالنه ۵.۵ میلیون یورو اســت اما جالب اینجاست که 
هری کین در بین 3۵ بازیکن اول لیگ برتر از لحاظ دریافت 
دســتمزد جایی ندارد و همین موضوع احتمال انتقال او به 
رئال مادرید را بیشــتر می کند. هرچند پوچتینو، ســرمربی 
تاتنهام اعتقاد دارد که این ستاره قیمت ندارد: » می خواهیم 
هری کین در تاتنهــام بماند بنابراین هیچ رقم مشــخصی 
وجود ندارد. ما می توانیم در مورد بسیاری از چیزها صحبت 
کنیم، اما غیر ممکن است که قیمت هری کین را مشخص 
کنیم. هری کین از روز اول نیز به عنوان یک سوپراســتار 
راهی تاتنهام شد و حاال نیز چیزی تغییر نکرده است. ما از 
روز اول پتانسیل هری کین را دیدیم و به او اعتماد داشتیم و 

او به خاطر دستاوردهایش الیق این تعاریف است. 
فارغ از مساله قیمت این مساله مطرح شده که آیا هری 
کین می تواند در اللیگای اســپانیا بدرخشد؟ پیش از این 
بازیکنان انگلیسی مثل استیو مک منمن و مایکل اوون با 
پیراهن رئال مادرید به هیچ وجه موفق نبودند، حتی استیو 
مک منمن از پرز می خواهد دســت از ســر کین بردارد، در 
مقابل آلن شیرر افسانه ای که امسال رکوردش توسط هری 

کین شکسته شــد اعتقاد دارد که این بازیکن در هر تیمی 
موفق می شود: »نه تنها که کین رکورد گلزنی من در طول 
سال را شکست، بلکه با هت تریک آخرش توانست از رونالد 
و مسی هم رکورد بهتری در سال 20۱۷ به ثبت برساند. باور 
کنید که اگر او در رئال مادرید و بارسلونا هم بازی می کرد، 
همین رکورد را به ثبت می رساند. باشگاه بدون ستاره های 
بزرگش راهی اســتادیوم جدید نخواهد شد؛ هرچند  آنها در 
چمپیونیزلیگ عالی بودند ولی عدم قهرمانی در لیگ برتر 

ممکن است مشکالتی برای آنها ایجاد کند.«
ایــن روزها هــری کیــن را بهتریــن مهاجــم جهان 
می دانند و مدام با مسی و رونالدو مقایسه می شود،هرچند 
پوچتینو ترجیــح می دهد او را یکــی از بهترین های جهان 
بداند: » برای مــن او در کالس جهانی اســت. به نظرم او 
امروز مهاجم شماره یک دنیاست، البته در پست تخصصی 
خودش. چه کسی را بهتر از او سراغ دارید؟ به نظرم او یکی 
از بهترین هاست؛ ســخت بتوان گفت که او بهترین است 
اما امروز نشان داد که یکی از بهترین هاست. زمانی که در 
چنین سطحی هستید، باید با تمام اراده خود مبارزه کنید تا 
در این سطح بمانید. برای این کار باید سخت تالش کنید، 
حتی بیش از پیش. باید حرفه ای تر و متمرکزتر باشید. اگر 
به دستاوردی برســید و بگویید نیاز دارم ۱0 متر بدوم ولی 
فقط 9 متر می دوم، خودتان را گول زده اید و این مشــکل 
بزرگی است. مهم ترین چیز این اســت که ذهنیت خود را 
حفظ کنید. رمز کار این است که هر روز سخت تالش کنید. 
شما نمی توانید یک روز بگویید نه. این راز بازیکنان بزرگی 
مانند هری، کریستیانو رونالدو، مسی و دیگران است. شما 

نمی توانید دست از کار هرروز بردارید.«
خود هری کین از اینکه با مســی و رونالدو مقایســه 
می شود بسیار خوشحال است: » برای رسیدن به اهدافم 
خیلی تالش کردم. البته اگر تــالش هم تیمی هایم نبود، 
هرگز تا این انــدازه گل نمی زدم. می خواهــم از پوچتینو، 
ســرمربی تیم تشــکر کنم که به اندازه کافی فرصت رشد 
و بازی بــه مــن داد. قرار گرفتن باالی ســر اعجوبه هایی 
مانند مســی و رونالدو افتخــار بزرگی بود. مســی و رونالدو 
سال هاست بر فوتبال ســلطه دارند و آنها دو بازیکن بسیار 
بزرگ هستند و مقایسه شدن با آنها برای من افتخار بزرگی 
است. سعی می کنم به تالش کردن ادامه دهم و بهتر و بهتر 
شوم. مربی و کادر فنی من را رو به جلو حرکت می دهند، از 

این بابت نگران نباشید.« 

دیدار
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پهلوان گرمدشت 
سرگذشت نامه  شهید حسین قجه ای 

خط مرزی
داستان هایی با موضوع دفاع مقدس

نیازهای تازه از 
نگاه اشپیگل

جنجال های 
تازه آمریکا 
به روایت 
نیوزویک

انتظار 
فرانسوی ها 
از ماکرون

پیشخوان جهانی

»راز جهانبخش کرامت فاش می شود؟ این راز خواب 
چیستا، ماهرو، گودرز، بهرام، جهانگیر و سرگرد پوشیاس 
را آشفته خواهد کرد. جهانبخش برای اثبات  بی گناهی اش 
و بازگشــت آرامش ســفر بلندی را آغاز می کند؛ سفری که 
پایانش زندگی بســیاری از آنها را تغییــر می دهد...« این 
خالصه فیلم »سرو زیرآب« ششــمین ساخته محمد علی 
باشــه آهنگر اســت که پیش از این او را با فیلم هایی نظیر 
»بیداری رویاها«، »فرزند خــاک«، »نبات داغ« و »نیمه 
گمشــده« دیده بودیم اما شــاید ماندگارترین اثــر او فیلم 
»ملکه« باشــد که در جشــنواره فیلم فجر، دفاع مقدس و 

جشن خانه سینما موفق به دریافت جوایز مختلفی شد.
»ســرو زیر آب« بــرای اولین بار در سی وششــمین 
جشــنواره ملی فیلم فجر نمایش داده می شود و این  روزها 
آخرین مراحــل فنــی را پشت   ســر می گــذارد. همچنین 
حسین علیزاده، مشغول ساخت موسیقی این فیلم است. 
این دومین همکاری علیــزاده با باشــه آهنگر پس از فیلم 
»ملکه« خواهد بــود. صداگذاری »ســرو زیــر آب« هم 
توسط امیرحسین قاسمی  انجام می شــود. در فیلم »سرو 

زیر آب « که فیلمنامه آن توســط محمد علی باشــه آهنگر 
و حامد باشه آهنگر نوشته شــده، بابک حمیدیان، مسعود 
رایگان، رضا بهبودی، مینا ســاداتی، همایون ارشــادی، 
مهتاب نصیر پور، هومن برق نورد، ستاره اسکندری، شهرام 
حقیقت دوســت، فرخ نعمتی،  هادی قمیشــی، سیاوش 
چراغی پور، حســن نجاریان، حســین فالح و امیر دلفانی 

نقش آفرینی می کنند.
این فیلم که در تهران، میبد، روستای مزرعه کالنتر 
یزد، روستای سپید دشت لرستان و دزفول فیلمبرداری شده، 

در مورد شهدای گمنام و اتفاقاتی است که در معراج شهدا و 
نورد لوله اهواز افتاده...«

باشــه آهنگر، کارگــردان فیلــم پیــش از ایــن در 
مصاحبه ای گفته بود: »ســاخت »ســرو زیر آب« از همه 
فیلم های دیگرم ســخت تر بود، به شــدت با کار پیچیده و 
مشــکلی روبه رو بودیم. این فیلــم متفــاوت از دیگر آثارم 
است ولی مانند سایر فیلم هایم فضای جدیدی از جنگ را 
مطرح کرده ام. البته در مقایسه با فیلم ملکه از جهت محتوا 
و فضاسازی با کاری ســنگین تر رو به رو هســتیم. سرو زیر 
آب میانه تا پایان جنگ را مورد بررسی قرار می دهد و سعی 
کردم در این اثر ســینمایی تنها روایتگر جنگ نباشــم بلکه 
آسیب های پیرامون این پدیده را در مقطعی که فیلم روایت 

می کند نیز مورد بررسی قرار دهم.«
علیرضا زرین دســت، مدیر فیلم برداری این فیلم هم 
اعتقاد دارد که »سرو زیر آب یکی از آثار برجسته جشنواره 
امسال است: »فیلم »سرو زیر آب« فیلمنامه بسیار سختی 
داشت که آقای آهنگر و فرزندشــان حامد برای نگارش آن 
بسیار زحمت کشیدند؛ این فیلم جزئیات ارزشمندی راجع به 
شهدا دارد که فوق العاده است. به نظرم این فیلم سینمایی 
یکی از بهترین آثاری اســت که محمد علی باشه آهنگر در 
کارنامه خود به ثبت خواهد رساند. حدسم این است که در 

سال ۱39۶ یکی از آثار برجسته سینمایی ایران باشد.«

سرو زیر آب
یک فیلم دفاع مقدسی در جشنواره فجر 

مجموعه داستان »خط مرزی«، به قلم سیدحسین موسوی نیا، در انتشارات شهرستان 
ادب منتشر شد. هفت داستان این مجموعه به جنگ و خانواده های درگیر با آن، چه در دوران 
دفاع مقدس و چه پس از آن، می پردازند. »خط مرزی« با قصه »دیدگاه« آغاز می شود که 
ماجرایی را در جبهه عراق روایت می کند. »روزی روزگاری پدر« قصه زندگی خانواده یکی از 
جانبازان اعصاب و روان است و »کنسروهای خونی«، »گل یخ«، »دست های سرگردان« و 
»قنات« به دیگر رخدادهای مربوط به جنگ تحمیلی از جمله فتح خرمشهر و شهدای غواص 
و خط شکنان عملیات کربالی چهار می پردازند. بلوغ و انتخاب از بن مایه های اصلی »خط 
مرزی« است. موسوی نیا شخصیت هایی را آفریده است که در بزنگاه هایی سرنوشت ساز، 
باید دست به انتخاب بزنند. نویسنده کوشیده است از نگاه کلیشه ای به دفاع مقدس دور بماند 
و فضاهایی متفاوت را واکاود تا نگاهی نو به این واقعه مهم تاریخ معاصر کشور بیندازد.  در 
بخشی از داستان »قنات« چنین می خوانیم: »خیابان ها از طرفی که می رسند به بهارستان، 
بسته  جمعیت اند. او، پا لرزان، روی پل چوبی که می رسد دست به کمر می گیرد و دو طرف را 
نگاه می کند. با خودش می گوید انگار آدم ها وقتی روی یک بلندی می ایستند اولین فکری که 
به ذهن شان می رسد پریدن است. روی پل کمی به جلو خم می شود...« همچنین در پشت 
جلد کتاب آمده است: »امروز غروب می آیند داوطلب ها را ببرند خط. نگفته بودند عملیات، 
اما این طور پیچیده است. پتو را کنار می زنم. احساس گنگی دارم، احساس مار وقتی بخواهد 
پوست بیندازد...« سیدحسین موسوی نیا، متولد ۱3۶۵ در شهرری، فارغ التحصیل مهندسی 
برق است و تحصیالت خود را تا مقطع کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ادامه داده است. او 
نوشتن را از سال ۱383 آغاز کرده است و موفق شده است در جشنواره های مختلف جوایزی 
را کسب کند. »خط مرزی« نخستین کتاب مستقل اوست. البته پیش از این چند داستان از 

موسوی نیا در کتاب هایی منتشر شده بود.

»پهلوان گــود گرمدشــت« کتابی اســت که به زندگی شــهید »حســین قجه ای« 
می پردازد. در این اثر که به قلم »گلعلی بابایی« تدوین شــده است، بخشی مهم از تاریخ 
دفاع مقدس با محوریت زندگی حسین قجه ای، فرمانده گردان سلمان روایت شده است. 
»پهلوان گود گرمدشــت« هشتمین جلد از مجموعه »بیســت و هفت در 2۷« است. این 

مجموعه اختصاص به 2۷ تن از فرماندهان لشکر 2۷ محمد رسول الله )ص( دارد.
حسین قجه ای در سال ۱33۷ متولد و در سال ۱3۵3 وارد فعالیت های سیاسی شد. با 
پیروزی انقالب به استخدام کمیته درآمد و پس از مدتی سپاه پاسداران زرین شهر را تاسیس 
کرد. مدتی نیز مسئولیت توپخانه سپاه مریوان و دزلی را پذیرفت. وی ماه ها با گروهک های 
ضدانقالبی جنگید و در عملیات محمد رسول الله )ص( با سمت فرمانده عملیات حاضر شد.
قجه ای بعد از شرکت در عملیات فتح المبین با سمت فرمانده گردان سلمان فارسی در 

عملیات بیت المقدس شرکت کرد و سرانجام در سن 24 سالگی به شهادت رسید.
پایداری حسین قجه ای و نیروهایش، گل سر ســبد مقاومت نیروهای قرارگاه نصر2 
محسوب می شــد؛» غروب روز دوم عملیات، رفتم سمت محل استقرار بچه های حسین؛ 
آنجا، یک خاکریز، عمود بر جاده آســفالت اهواز – خرمشــهر وجود داشــت که عراقی ها، 
کماندوهای تیپ 33 نیرو مخصوص خودشان را تا پشت آن، جلو می کشیدند و به شکل تن به 
تن، با نیروهای گردان حسین می جنگیدند. نیروهای گردان سلمان، همگی بسیجی های 
اعزامی  از سپاه شهرستان کرج بودند و عمدتا بچه محصِل کم سن و سال و خیلی ریز نقش 
بودند.« »شهید قجه ای« قهرمان کشتی کشور در وزن 48 کیلوگرم بود.گرم دشت آخرین 
جایی بود که شــهید قجه ای با حریفانش به زورآزمایی پرداخت. ولی این بار حریفش رژیم 
بعث عراق بود که در این مبارزه هم ایشان به پیروزی رسید و به مقام رفیع شهادت نائل آمد. 

ایشان فرمانده گردان سلمان در عملیات  بیت المقدس بود.
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بانک انصار در راســتای تحقق فرمایش مقام معظم 
رهبــری در حمایت از تولیــد ملی، با ســرمایه های ایرانی 
نسبت به اعطای تسهیالت به زوج های جوان و عموم مردم 
برای تهیه جهیزیه و وســایل زندگی در قالب عقد مرابحه 
اقدام کرده اســت. این طرح در سال گذشته با اختصاص 
10 هزار میلیارد ریال به مرحله اجــرا در آمده و تداوم یافته 
است. طرح  حاتم و اعطای تسهیالت خریدکاالی  ایرانی 
توســط بانک انصار، به عنوان نخســتین طــرح عملیاتی 
در حمایت از تولیدداخلــی  و تحقــق اقتصادمقاومتی به 
شمارمی آید. بانک انصار پرچمدار تحقق اقتصادمقاومتی 
در شبکه  بانکی است و اجرای طرح حاتم را می توان یک 
حرکت پیشــگامانه تلقی کرد که برای موفقیت در ســطح 
کالن، نیازمند عزم عمومی شبکه بانکی است تا با اجرای 
طرح های تکمیلی موجبات تقویت نظــام تولید داخلی را 
فراهم  آورند و به توسعه ظرفیت های بومی  و رونق بخشی به 
بازارفروش کاالهای ایرانی مساعدت کنند. عملیاتی کردن 
پیشــنهادهای ده گانــه مقام معظم  رهبــری درخصوص 
اقتصادمقاومتی نیازمند طرح هایی نظیر طرح حاتم است 
تا در راستای تقویت تولید داخلی و سمت تقاضا در عرصه 
اقتصادی اقدامات گســترده صورت گیرد و مردم به خرید 
کاالهای ســاخت داخل تشویق شــوند. البته بانک انصار 
اصــرار دارد که کیفیــت کاالهــای ایرانی باید در ســطح 
استانداردهای بین المللی رعایت شود. باتوجه به اهمیت 

این موضوع و به منظور شفاف سازی اهداف، نحوه اجرا و 
چگونگی بهره مندی متقاضیان از این طرح، گفت وگویی با 
مجاهدی، معاون اعتبارات بانک انصار انجام داده ایم که 

در آن به سواالت مرتبط پاسخ داده شده است. 
لطفا دالیل اجرایی شــدن طرح حاتم را تشــریح 

کنید.
   اقتصادمقاومتی، نیازمند استحکام زیرساخت های 
تولیدداخلی بــا ســرمایه های ایرانی اســت. بنابراین، هر 
اقدامی  که باعــث تقویت بنیه هــای تولیدی و زمینه ســاز 
فروش کاالهای ساخت داخل باشد، به تحقق این اقتصاد 
کمک کرده است. طرح »حاتم« از حروف اول چهار کلمه 
»حمایت  از تولیدملی« تشکیل شــده است. این طرح در 
اواخر سال 1394 طراحی و از اوایل سال 1395 به منظور 
انجام فعالیت هایی در راســتای حمایــت از تولیدکنندگان 
داخلی، تســهیل و تســریع در فروش کاالهای اساســی 
ســاخت داخل، لوازم خانگی تولیدداخلی و تقویت سمت 
تقاضا به اجرا درآمد. این طرح، عالوه بر اقتصاد مقاومتی، 
تحقق شــعار ســال1391 مبنی بر »تولید ملی، حمایت  از 
کار و ســرمایه  ایرانی« را نیز مدنظر قرارداده اســت. برای 
اجرای این طرح که در پی ارائه الگوی ریل گذاری بانک ها 
برای ایفای نقش در اقتصاد مقاومتی به تصویب رســید، با 
ریاست بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران نیز هماهنگی 
به عمل آمد. بانک انصار از ســال  1391 و به ویژه 92 و 93 

در راستای اجرایی شدن فرمایش مقام معظم رهبری درباره 
حمایت از تولید داخلی، مبلغی بالغ بر30 هزار میلیاردریال 
به تقویت شــرکت های تولیــدی ایرانی اختصــاص داده 
است تا در راســتای اســتحکام زیرســاخت های تولیدی 
کاالهای اساســی هزینه کننــد. در اجــرای طرح حاتم نیز 
مبلغ 10 هزارمیلیــارد ریال به امر فــروش کاالهای ایرانی 
اختصاص داده شده است. به واسطه این طرح، تسهیالت 
به متقاضیان خرید کاال داده می شود تا ضمن رفع نیازهای 
مردم، کاالهای تولید داخل هم به فروش برود و شرکت ها 
به سرمایه و ســود خود دســت می یابند. در این طرح شرط 
شده است که گیرنده تسهیالت تنها باید کاالهای ساخت 
ایران را خریــداری کند و وجه خرید مســتقیما به حســاب 
شرکت تولیدکننده واریز می شود. در این طرح امکان خرید 

کاالهای خارجی به هیچ  وجه وجود ندارد.
زیرســاخت های اجرای این طرح چگونه فراهم 

شد؟
   اجرای این طرح مبتنی بر سیســتم  کارت اعتباری 
اســت تا از طریــق پایانه هــای فــروش )POS( و اتصال 
حســاب تولیدکننده به دســتگاه های POS واریز مستقیم 
وجه فــروش کاال به حســاب فروشــندگان میســر و برای 
جلوگیری از خرید کاالهای مشــابه خارجــی، محدودیت 
شهرهای کشور ایجاد شود. تاکنون با 17 شرکت تولیدکننده 
کاالهای اساسی، لوازم منزل و فرش و مبلمان قرارداد امضا 

مجاهدی، معاون بانکداری بانک انصار:

افزایش سقف تسهیالت حاتم
 به 150 میلیون ریال 

بازار
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کرده ایم. در اقصی نقاط کشــور، بیــش از هزار نمایندگی 
شــرکت های طرف قرارداد آمــاده فــروش کاالهای خود 
http://hatam. هستند. ســایت ویژه طرح حاتم با آدرس
ansarbank.com راه انــدازی شــده اســت و هم  اکنــون 
به عنوان یک لینک با عنوان »حاتم« به وب سایت رسمی 
بانک انصار https://www.ansarbank.com متصل شده 
است تا متقاضیان گرامی  این تسهیالت بتوانند از جزئیات 
طرح و نحوه برخورداری از مزایای آن و شرکت های طرف 
قرارداد و نیــز آدرس نمایندگی های فــروش کاال و آدرس 

شعب بانک آگاه شوند. 
مشموالن این طرح چه نوع کاالهایی را می توانند 

تهیه کنند؟
   دریافت کنندگان این تســهیالت می توانند لوازم 
آشــپزخانه، صوتی و تصویــری، تجهیزات سرمایشــی و 
گرمایشــی، لوازم خانگــی و مبلمان و ســرویس خواب، 
یخچــال، فریــزر، لباسشــویی و اجــاق گاز خــود را در 
فروشگاه های طرف قرارداد تهیه کنند که تمامی  این لوازم 
در پورتال طرح حاتم درج شده است، ضمنا درحال گسترش 
دامنه فروش به اقالم و کاالهای دیگر ایرانی هستیم که به 

محض حصول نتیجه به اطالع عموم خواهد رسید.
نحوه استفاده متقاضیان از طرح مذکور چگونه 

است؟
   متقاضیان استفاده از کاالهای داخلی می توانند 
با مراجعه به سایت طرح  حاتم و اطالع از شرایط و مقررات 
خرید کاالهای موردنیاز و موجود، با مشــاهده لوازم و نوع 
قیمت آنها پس از ثبت نام در طرح و اخذ کد رهگیری برای 
دریافت تسهیالت به شــعبه تعیین شــده مراجعه کنند و با 
ارائه مدارک الزم به تشــکیل پرونده بپردازند و مراحل الزم 
برای دریافت تسهیالت را طی کنند و با مراجعه به هریک 
از نمایندگی های فروش در سراسر کشور که آدرس آنها در 
سایت مربوط آمده است، نســبت به خرید کاالی موردنظر 

اقدام نمایند.
مبلغ تسهیالت در نظر گرفته شده برای هر متقاضی 

حداکثر 150 میلیــون ریال با نرخ ســود 15درصد و مدت 
بازپرداخت آن حداکثر 36 ماهه و مهلت استفاده از اعتبار 
موجود در کارت، حداکثر یک ماه است و پس از آن کارت 
باطل خواهد شد، چراکه اعتبار تخصیص یافته یکبارمصرف 
است. دارنده کارت طی یک ماه مهلت تعیین شده می تواند 
در چند مرحله و از چندین فروشگاه مختلف کاالی موردنیاز 

خود را خریداری کند.
برای توسعه طرح، چه برنامه  هایی دارید؟

   به منظور توســعه طرح و امکان فــروش هرگونه 
کاالی موردنیاز متقاضیان، با سایر شرکت های تولیدکننده 
داخلی )اعم از لوازم خانگی و غیره( مذاکره کرده ایم و آنها 
را به مرور زمان تحت پوشش طرح قرار می دهیم و همچنین 
تعــداد نمایندگی های فروش کاالهــا را افزایش داده ایم. 
افزون بر این، به گونــه ای برنامه ریزی کرده ایم که امکان 
فروش کاالها به صــورت تمام الکترونیک فراهم شــود و 
زحمت مراجعه به نمایندگی های فروش کم شود. البته این 
برنامه را هم داریم که بر اجرای طرح با دقت نظارت کنیم و 
کاستی های آن را برطرف کنیم تا حداکثر رضایت مشتریان 

و متقاضیان را تأمین کنیم.
برای دریافت این تسهیالت، چه مدارکی موردنیاز 

است و چه مراحلی باید طی شود؟
   نوع مدارک در سایت طرح حاتم مشخص شده و 
متقاضیان پس از ثبت نام در سایت طرح حاتم و دریافت کد 
رهگیری، باید در مهلت تعیین شده به شعبه موردنظر مراجعه 
کنند و مدارک الزم را برای طی مراحل دریافت تسهیالت که 
کمترین فرآیند اداری را داراست، ارائه دهند و سپس ضامن 
معتبری را معرفی کرده و ضمن احراز صالحیت برخورداری 
از مزایای طرح حاتم، تشکیل پرونده داده و نسبت به اخذ 

کارت اعتباری حاتم اقدام کنند.
در هر خانواده چند نفر می توانند از این تسهیالت 

استفاده کنند؟
   برای هــر فرد واجد شــرایط، امکان اســتفاده از 
تســهیالت فراهم  شــده و محدودیتی برای اعضای یک 

خانواده وجود ندارد. مهمترین شرط استفاده از این طرح، 
احراز صالحیــت دریافــت و توانایی بازپرداخت اقســاط 
و عمل به تعهدات و به عنــوان مثال درآمــد معین ماهانه 
اســت. متقاضیان می توانند به منظور آسان شدن دریافت 
تسهیالت، درصورتی که از یارانه دولتی استفاده می کنند و 
مبلغ یارانه به حسابشان واریز می شود، با انتقال یارانه خود 
به بانک انصار موافقت کنند و به بانک برای وصول اقساط 

خود اجازه برداشت بدهند.
وضعیت خدمات پس از فروش این کاالها چطور 

است؟
   خدمات پس از فروش کاالهای خریداری شده و 
سایر موارد دیگر مانند ضمانت نامه، گواهی کیفیت و تعیین 
قیمت کاال به عهده شرکت تولیدکننده است و بانک در قبال 

آن هیچ مسئولیتی ندارد.
چه کسانی برای دریافت این تسهیالت اولویت 

دارند؟
   امکان اســتفاده از تســهیالت این طــرح برای 
همگان وجود دارد و با عنایت به اینکه 10 هزار میلیارد ریال 
به این طرح اختصاص یافته است، تعیین اولویت ضرورتی 
ندارد و بانک انصار درنظر دارد که درصورت استقبال از طرح 
و انجام تعهدات اســتفاده کنندگان، اعتبــار طرح را بازهم 
افزایش دهــد. با این وجود، در صــورت وجود محدودیت 

اعتباری، مزدوجین جوان در اولویت قرار دارند.
میزان استقبال از طرح چگونه است؟

   این طرح از اوایل سال 1395 به مرحله اجرا درآمد 
و تاکنون حدود 40 هزار نفر از 3000 میلیارد ریال تسهیالت 

آن استفاده کرده اند.
آیا باتوجه به افزایش نرخ تورم سقف تسهیالت 

دریافتی افزایش نیافته است؟   
   به منظــور ارائه خدمــات بهتر و اســتفاده بهینه 
متقاضیان طرح حاتم، سقف تسهیالت از مبلغ 100میلیون 
ریال به 150 میلیون ریال و مدت بازپرداخت اقساط نیز از 

30 ماه به 36 ماه افزایش یافته است. 
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در ســومین کنفرانس ملــی کارآفرینی کــه با حضور 
صاحبان بنگاه هــای اقتصادی، مقامــات دولتی، بخش 
خصوصی و صدها کارآفرین با محوریت اســتقامت ملی و 

توسعه پایدار برگزار شد از بانک دی تقدیر شد.
به گزارش اداره روابط عمومی بانک دی، در سومین 
همایش ملی کارآفرینی که از ســوی موسســه آموزشی و 
پژوهشی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
و با مشــارکت گروه ایده برگزار شد، ضمن بررسی مسائل و 
مشکالت بنگاه های اقتصادی و کارآفرینان کشور، روش ها 

و راهکارهای ایجاد و توسعه اشتغال پایدار بررسی شد.
تقدیر از کارآفرینان برتر کشور و تشکیل نشست هایی 
با موضوع بررسی عواقب ناشــی از بیکاری، جوانان و کار 
پایدار، مســئوالن و اشــتغال و نقش بخش خصوصی در 
اشــتغال پایدار از دیگر برنامه های سومین کنفرانس ملی 
کار آفرینی بــود که در آن عــالوه بر کارآفرینــان و فعاالن 
اقتصادی، استادان دانشگاه ها نیز حضوری موثر داشتند.

میر محمد صادقی دبیر این همایش ایجاد اشــتغال 
برای جوانان را از مســائل اصلی کشور دانســت و افزود: 
»امروز توسعه کارآفرینی به عنوان راهبرد ملی برای دستیابی 
به موفقیت اقتصادی و رفــاه اجتماعی و همچنین کاهش 

جلسه توجیهی کارشناسان اعتبارات موسسه اعتباری 
کوثر با محوریت طرح های تسهیالتی جدید برگزار شد.

به گــزارش روابط عمومی موسســه اعتبــاری کوثر؛ 
جلسه توجیهی کارشناسان اعتبارات موسسه باحضورجواد 
فهیمی پور قائم مقام مدیرعامل، حســین کرمی  سرپرست 
معاونت اعتبارات و بازاریابی، قاسم شیرکوند مدیرشعب استان 
تهران و مدیران اعتبارات و بازاریابی و جمعی از کارشناسان 
اعتبارات و روســای شعب اســتان تهران در سالن همایش 

ساختمان حوزه مرکزی برگزار شد.
جواد فهیمی پور قائم مقام مدیرعامل موسسه اعتباری 
کوثر با تشریح شرایط سخت پیش روی نظام بانکی گفت: 
»در شرایطی که نظام بانکی سال های سختی را می گذراند 

ناهنجاری های جامعه از جایگاه ویژه ای برخوردار است.«
میرمحمد صادقی گفت: »کارآفرینی و توسعه پایدار، 
اقتصاد و سرمایه گذاری، کارآفرینی و فناوری های نوین، 
کارآفرینی و کسب و کارهای کوچک، کارآفرینی و دولت و 
قانون، کارآفرینی و آموزش و توانمندسازی و تجارب موفق 
در کارآفرینی مهم ترین اهداف برگزاری سومین کنفرانس 

ملی کار آفرینی بود.«
الهــام امین زاده، دســتیار پیشــین رئیس جمهوری 
در امور شــهروندی نیز در این کنفرانــس گفت: »در حال 
تغییر قانونی در معاونت حقوقی رئیس جمهوری هســتیم 
تا ســرمایه گذار خارجی بتواند بعد از اینکه تعهدات مالی و 
حقوقی خود را انجام داد؛ اصل و ســود ســرمایه خود را به 
کشــور خود برگرداند.« وی اضافه کرد: »یکی از قوانینی 
که دغدغه ســرمایه گذار بوده بحــث ممنوع الخروجی به 
خاطر بدهی مالیاتی است که براساس آن از خروج فردی که 
سرمایه فراوانی در کشور دارد به خاطر بدهی مالیاتی خیلی 

جزئی جلوگیری می شود.«
حسین سالح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران 
نیز در این مراسم گفت: »بخش خصوصی به لحاظ مالی، 

توان رقابت با بنگاه های دولتی و شبه  دولتی را ندارد.«

باید تهدید ها را به فرصت تبدیل کنیم و با به خدمت گرفتن 
علم و تکنولوژی به روند توسعه ای کوثر شتاب دهیم.« 

فهیمی پور با بیان زحماتی که در به دست آوردن جایگاه 
فعلی کوثر در نظــام بانکی مصروف شــده اســت، افزود: 
»موسسه کوثر با گذر از شرایط دشــوار، روز به روز پله های 
ارتقا در نظام بانکی را طی می نماید و هم اکنون طبق قوانین 
و مقررات بانک مرکزی به سمت اهداف پیش بینی شده گام 

برمی دارد.« 
وی بیان داشت: »در شــرایط فعلی باید با دقت، نگاه 
علمی  و آمادگی کامل بر توســعه فعالیت ها اهتمام داشت. 
خوشبختانه موسسه اعتباری کوثر در برنامه ریزی های خود 
همواره نگاه علمی  و پژوهشــی بر فعالیت هایش داشــته و 

گفتنی اســت ســومین کنفرانس ملی کارآفرینی در 
چارچوب منویات مقــام معظم رهبری و ضــرورت رویکرد 
مدیریت اجتماعی در ســال اقتصــاد مقاومتــی )تولید و 
اشتغال( و پس از برگزاری دو دوره کنفرانس کارآفرینی در 

سال های گذشته برگزار شد.
در پایان سومین کنفرانس ملی کارآفرینی در بخش 
تقدیــر از کارآفرینــان برتــر کشــور از محمدرضــا قربانی 

مدیرعامل بانک دی با اهدای لوح، تقدیر به عمل آمد. 

تقدیر از بانک دی در 
سومین کنفرانس ملی کارآفرینی

کوثر 7؛ جدیدترین طرح تسهیالتی موسسه اعتباری کوثر 
چابک سازی حوزه مرکزی موسسه در راستای این نگاه انجام 
شده است.« حسین کرمی،  سرپرســت معاونت اعتبارات 
و بازاریابی موسســه اعتباری کوثر هم با اشاره به طرح های 
جدید تسهیالتی گفت: »از آنجا که تامین نیاز و جلب رضایت 
مشتریان همواره در اولویت برنامه های موسسه است، طرح 
کوثر 7 به عنوان جدیدترین طرح تســهیالتی و همزمان با 
هفتمین سال تأسیس کوثر جهت ارائه به عموم مردم در 352 
شعبه موسسه ارائه می گردد.« سرپرست معاونت اعتبارات و 
بازاریابی موسسه اعتباری کوثر با اشاره به سقف تسهیالت 
ارائه شــده در این طرح افزود: »در طرح تسهیالتی کوثر 7 
مشتریان عزیز می توانند تسهیالت تا سقف 5 میلیارد ریال با 
نرخ 18درصد و رعایت ضوابط موسسه دریافت نمایند.«  وی 
بیان داشت: »تمامی  مشتریان حقیقی، حقوقی و دارندگان 
دستگاه های پایانه فروشــگاهی متصل به حساب روزشمار 
شــتابی کوثر 7 در صورت تمایل می توانند نسبت به افتتاح 

حساب اقدام و از مزایای این حساب برخوردار شوند.«
کرمــی  تصریح کــرد: »حداکثــر مــدت بازپرداخت 
تسهیالت تا ســقف یک میلیارد ریال، 48 ماه و مبالغ بیش 
از یک میلیارد ریال حداکثر 60 ماهه اســت که به ازای هر 
یک ماه ماندگاری بیشتر از 2 ماه موجودی، شش ماه به دوره 

بازپرداخت اولیه تسهیالت افزوده خواهد شد.« 
 وی عنوان داشــت: »ذائقه مشــتریان در حال تغییر 
اســت و صنعت بانکداری کشور طی ســال های گذشته با 
عبور از فراز و فرود های مختلف و گذر از شیوه  های متفاوت 
مدتی است در حال عبور از شیوه ای سنتی به نوین است. ما 
در موسسه اعتباری کوثر باید برنامه هایمان را متناسب با این 

ذائقه و نیاز مشتریان محترم به روز کنیم.«
در پایان جلســه جزئیــات طرح کوثر 7، تســهیالت 
تشویقی جامعه هدف، ابالغیات اخیر اعتبارات و بازاریابی 
توسط مدیران و کارشناســان اعتبارات و بازاریابی تشریح و 

جلسه با پرسش و پاسخ شرکت کنندگان خاتمه یافت. 
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