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هفته نامه سیاسی، فرهنگی با رویکرد خبری، تحلیلی

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

گفتارها
برجام  ترامپی
بازدارندگی پیونگ یانگ
آیا  ترامپ به خواسته خود می رسد؟
آه حسرت دموکرات ها

خبرنامه
دست به ماشه
یک بازی و ده ها حاشیه
سکوت مدعیان حقوق بشر در قبال نسل کشی مسلمانان

بازگشت یک نوجوان رزمنده

سیاست
معاون اولِ سایه
سیاست مدار در پشت پرده
فدایی نرفته است
ایدئولوژی  زدایی از چپ

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.

و بحمدالّله  انقالب ایران یک انقالِب کم آشــفتگی اســت تمام مقصد، اجرای اسالم
آشفتگی هست اما نه مثل آنها که در جاهای دیگر، انقالبات 
دیگر بوده است. انقالب روسیه و انقالب فرانسه ضایعاتش 

خیلی بوده است.
بحمدالّله  ایران، آن هم از برکت اســالم است؛ برای 
اینکه این مردمی که انقالب کردند اسالمی بودند؛ مردمی 
نبودند که بخواهند بیجا خرابکاری بکنند؛ به حد خودشــان 
کردنــد، بــه آن اندازه ای کــه مفید بــود می کردنــد، به آن 
اندازه ای که مجاز بود می کردند. ولهذا بعد از انقالب اینطور 
آشــفتگیهایی که در جاهــای دیگر بود، اینطور آشــفتگیها 
نیســت. البته یک گوشــه هایی از آن رژیم باز باقی است، و 
یک عمالی هم از خارجیها باز در بین مردم باقی هست لکن 
آن هم باید به همت ملت، به همت همهـ  با همـ  این آشفتگیها 

اآلن وقتی اســت که مــا بخواهیم این 
کشور را از این آشــفتگیهایی که دارد نجات 
بدهیم، بایــد همه وجهــۀ نظر را به اســالم 
بکنیم؛ تمام مقصد اسالم باشد. اسالم است 
که می توانــد ما را به ســعادت دنیــا و آخرت 
برساند. اسالم است که برای ما آزادیـ  یک 
آزادی سالم، آزادی صحیحـ  تأمین می کند. 
اسالم اســت که می تواند ما را مستقل کند. 
اسالم است که می تواند روح ما را قوی کند، و 
به تبع آن جسم ما هم قوی بشود. ما همه اآلن 
محتاج به این هستیم که در این آشفتگیهایی 
که البته بعد از هر انقالب آشــفتگیها هست 

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  
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ورزش
افتخار را با توهین نمی خواهیم

مربیان برنده خواسته های بزرگ دارند
استعفای قریب باعث تعجبم نشد

پشت پرده یک استعفا

دیدار
قاب رشادت
پسر چمران

بمب های خنثی شده  
پوتین قرمزها

بین الملل
بازی عالمت دهی  ترامپ

قدرت برتر
سایه بولتون

آشین ویراتو؛ بن الدن بوداییان

ان شاءالّله  رفع بشود، و بعد هم با همت همه سازندگی شروع 
بشود، به همت همه، اسالم آنطوری که خدای تبارک و تعالی 

امر فرموده است تحقق پیدا بکند.

  همکاری برای ساختن کشوری الهی
اآلن الفــاظ اســت، بــاز پــا را از الفــاظ بیــرون 
نگذاشته ایم]به[جمهوری اســالمی رأی هم دادیم اما آن 
معنا و آن محتوایی که باید تحقق پیدا بکند باز نشده است. 
اآلن آشفتگیها همه جور هست. تحول الزم دارد از همه چیز 
آن، که بخواهد بشــود همۀ آن آثار طاغوتی، که در همه جا 
اآلن هست، اآلن هم آثار در همه جا هست، همۀ اینها باید 
متحول بشود؛ تا اینکه اســالم به اینطوری که، به آن چهرۀ 
زیبایی که دارد تحقق پیدا بکند؛ یک مملکت الهی بشود در 

مقابل یک مملکت طاغوتی. طاغــوت را که از بین 
بردید، باید به جای آن یک مملکت اســالمی و یک 
مملکت الهی درســت بشــود. مقابل طاغوت، الّله  
است. با رفتن »طاغوت« باید مملکِت »الّله « پیدا 
بشود، مملکت الهی پیدا بشود. و آن هم با همت همه 
است.]نه[روحانیون می توانند تنها کار را انجام بدهند 
و نه دولت می تواند تنهایی انجام بدهد و نه قشری از 
اقشار ملت. همان طوری که همه پیش بردید، با هم 
مســئله را پیش بردید، با هم پیروزی را تا این حدود 
ایجاد کردید، نایل شــدید به پیــروزی، باز هم با هم 
باید این قافله را به منزل برسانید. اگر با هم نباشید، 
اگر این قوا همه با هم مجتمع نشوند، نمی توانند کار 

انجام بدهند.
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پرونده مفتوح
در نهایت اینکه موضوع حضور زنان در ورزشگاه ها، متعاقب اتفاقات 
اخیر در دیدار ایران و سوریه بار دیگر پررنگ شده اســت. پرونده ای که بار 
دیگر در نزد افکار عمومی و خصوصا زنان کشــورمان مفتوح شده است. آیا 
مسائل به وجود آمده، منتج به اتخاذ تصمیمی جدید در این خصوص خواهد 
شد؟ این سوالی است که پاسخ آن در آینده ای نزدیک مشخص خواهد شد. خبرنامه

آزمایش بمب هیدروژنی اخیر توســط کره شمالی، به 
موضوعی داغ میان تحلیلگران مســائل بین الملل تبدیل 
شده است. کره شمالی در ابتدای هفته گذشته اعالم کرد 
که آزمایش بمب هیدروژنی این کشــور بــا موفقیت انجام 
شــده اســت. بر اســاس اعالم مقامات پیونگ یانگ این 
بمب هیدروژنی قابلیت بارگذاری روی موشــک های جدید 
بالســتیک بین قاره ای را دارد. صبح روز یکشنبه،  در ابتدا 
اعالم شد که زمین  لرزه ای مصنوعی در کره شمالی به وقوع 
پیوسته است. زمین لرزه ای که منشا طبیعی نداشته است. 
متعاقب آن، »کی سی ان ِای« رســانه رسمی کره شمالی 
تصاویری از »کیم جونگ اون« رهبر جوان این کشــور را 
منتشــر کرد که وی را در حال بررسی آنچه بمب هیدروژنی 
جدید نامیده می شود، نشان می دهد. کشورهای مختلف، 
به همراه چین و آژانس بین المللی انرژی اتمی  اقدام اخیر 
کره شــمالی را محکوم کــرده و ژاپن نیــز از احتمال وضع 

تحریم های نفتی علیه پیونگ یانگ خبر داده است. 

  بحرانکرهبهکدامسومیرود؟
ســوال اصلی اینجاست که کره شــمالی به کدام سو 
می رود؟ نقش ایاالت متحده آمریــکا در ناآرامی  که اخیرا 
شاهد آن در شبه جزیره کره هستیم، چیست؟ آنچه مسلم 
است اینکه کره شــمالی اکنون با انجام ششمین آزمایش 
هســته ای خود که قدرت آن 10 برابر بزرگ تــر از آزمایش 
قبلی بوده ، ترامپ را به چالش کشیده و باید دید آیا کاخ سفید 
وعده های  ترامپ برای تنبیه پیونگ یانگ را عملی می کند یا 
آنکه  ترامپ با گزافه گویی های جدید و ادا کردن واژه هایی 

نظیر »آتش و خشم« از موقعیت فرار می کند.
با ایــن حــال، بایــد ایــن موضــوع را مدنظــر قرار 
داد کــه ایاالت متحــده آمریکا بــا اعمال سیاســت های 
مداخله جویانــه، تحریک کننــده و از آن مهم تــر، اعمال 
تهدید و تحریــم علیه کره شــمالی، مســبب اصلی وقوع 
چنین فاجعه ای اســت. مقامات آمریکایی طی سال های 
اخیر همواره ســعی کرده اند خود را یک »واکنشــگر« در 
مقابل کنش مقامات کره شمالی قلمداد کنند! این در حالی 
 اســت که اقدامات کره شــمالی، در واکنش بــه اقدامات 
تحریک کننده ایاالت متحــده آمریکا صــورت می گیرد. 

سیاست های ایاالت متحده آمریکا در شبه جزیره کره، این 
منطقه را به سوی ناامنی مزمن و خطرناکی سوق داده است. 
نباید این حقیقت را فراموش کرد که ایاالت متحده آمریکا 
اصلی ترین مسبب بر هم زدن مذاکرات 6 جانبه هسته ای 
با کره شــمالی بود. مذاکراتی که ســرانجامی  جز تشــدید 
تنش ها در شبه جزیره کره نداشت. از سوی دیگر، واشنگتن 
در جریان توافق هســته ای با ایران نیز نشان داد که حتی 
در صورت بروز توافق، به تعهدات خــود در این خصوص 
پایبند نیســت. ایاالت متحده باید این حقیقت را بداند که 
تاریخ مصرف تهدید کشــورها به پایان رسیده است. این 
آزمایش درست بعد از آن انجام شد که رهبران آمریکا و ژاپن 
از توافق خود برای برخورد قاطع تر با کره شــمالی خبر داده 
بودند و  ترامپ در دیدار با رئیس جمهور کره جنوبی نیز توافق 
مشابهی را در خصوص مقابله با کره شمالی انجام داده بود. 
آزمایش هســته ای کره شمالی نشــان داد که تهدیدهای 
آمریکا دیگر اهمیتی نداشته و وعده  ترامپ برای بازگرداندن 
آمریکا به جایگاه قبلی خود یعنی قدرت اول نظامی جهان و 
اینکه کشورهای دیگر از  ترس واکنش آمریکا جرأت انجام 

کاری را نداشته باشند تقریبا توخالی بوده است.

  واکنشروسیهبهاقداماخیرپیونگیانگ
کلینسویچ، معاون کمیســیون امور دفاعی و امنیتی 
شــورای فدراســیون روســیه در این خصوص می گوید: 
»کره شــمالی بــا آزمایش اخیــر خــود از خط قرمــز عبور 
کرده اســت. هیچ راهی جز حل و فصل صلح آمیز مســاله 
شبه جزیره کره و تداوم روند مذاکرات برای رسیدن به این 
هدف وجود ندارد. باید پشت میز مذاکره نشست و مساله را 
حل کرد، زیرا تالش کره شمالی برای دفاع از حق حاکمیت 
خود ممکن است به بروز مناقشه بسیار جدی منجر شود.« 
در نهایت اینکه آزمایش اخیر پیونگ یانگ نشان می دهد 
که کره شمالی قصد دارد در آینده جهت مواجهه با تهدیدات 
ایاالت متحده آمریکا دست به ماشه شود. به عبارت بهتر، 
سیاســت های ایاالت متحده ســبب شده اســت تا نه تنها 
ساکنان شبه جزیره کره، بلکه ســاکنان ایاالت متحده نیز 
مورد تهدید قرار گیرند. این روند، محصول رفتار و عملکرد 
مقامات کاخ سفید در طول سال های متمادی است. با این 

حال در دوران ریاست جمهوری دونالد  ترامپ شاهد تشدید 
این روند هستیم.

  حرکتترامپمیاندیپلماسیوجنگ!
با این حال دونالد  ترامپ، رئیس جمهور ایاالت متحده 
آمریکا هنــوز موضــع عملگرایانه شــفافی در قبال بحران 
کره شمالی اتخاذ نکرده است.  او از یک سو معتقد است که 
اکنون زمان گفت وگو با کره شمالی نیست و از سوی دیگر، 
معتقد است که جنگ نخستین گزینه کشورش در مقابله با 

پیونگ یانگ محسوب نمی شود. 
 ترامپ در پاسخ به سوالی درباره گفت وگوی تلفنی اش 
بــا رئیس جمهور چین گفــت: »گفت وگــوی خیلی خوبی 
داشــتیم. ما آنچه در کره شــمالی اتفاق می افتد را تحمل 

نخواهیم کرد.«
   ترامــپ اضافه کــرد: »رئیس جمهور چیــن تمایل 
دارد دربــاره کره شــمالی اقدامــی  انجام دهد؛ مشــخص 
نیست که بتواند این کار را انجام دهد یا خیر. فکر می کنم 
رئیس جمهور چین با من صد درصد موافق اســت. او هم 

نمی خواهد چیزهایی که در حال وقوع است را ببیند.«
او در پاسخ به ســوالی درباره استفاده از اقدام نظامی 
علیه کره شمالی گفت: »ببینیم چه اتفاقی می افتد. مطمئنا 

گزینه اول ما نیست.«

  هشداررئیسسابقسیا
درخصوصرویکردترامپ

 رویکرد تهاجمــی  و غیر دیپلماتیــک  ترامپ در قبال 
کره شمالی، اعتراض بسیاری از مقامات سیاسی در ایاالت 
متحده آمریکا را برانگیخته است.  ژنرال بازنشسته مایکل 
 هایدن، رئیس ســابق ســازمان اطالعات مرکزی آمریکا 
)سیا( و سازمان امنیت ملی این کشور دوشنبه هشدار داد 
که لفاظی های دونالد  ترامپ رئیس جمهوری ایاالت متحده 
در مورد کره شــمالی ممکن اســت به خطری بزرگ دامن 
زند. ]به نوشته نشــریه هیل، وی گفت: »برخی سخنانی 
که رئیس جمهوری به خود اجــازه گفتن اش را داده، خیلی 
تند و غیر دقیق بوده و ممکن اســت به خطری بزرگ منجر 

شود.«  

دست به ماشه
تهدیدات آمریکا علیه کره شمالی ادامه دارد
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بازگشت یک نوجوان رزمنده
سکوت مدعیان حقوق بشر

نسخه جدیددر قبال نسل کشی مسلمانان

یک بازی و ده ها حاشیه 
چه اتفاقاتی در دیدار ایران و سوریه رخ داد؟

تساوی ایران و ســوریه در آخرین دیدار رقابت های 
مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه،  حواشی زیادی میان 
اهالی ورزش، رســانه و افکار عمومی دو کشــور به پا کرده 
اســت. فراتر از نتیجه بازی،  رفتارها و لفاظی هایی که در 
طول ایــن دیدار و پس از آن توســط بازیکنــان و اعضای 
کادر فنی ســوریه صورت گرفت،  مولد نارضایتی هایی در 
این خصوص بود. از ســوی دیگر، حضور زنان ســوری در 
استادیوم آزادی )که بعضا دارای حجاب نیز نبوده اند( نیز 

منجر به واکنش هایی در داخل کشورمان گردیده است.

سردارآزمونازرفتاربدسوریهامیگوید
بهترین بازیکن دیدار ایران و ســوریه که توانست دو 
گل تیم ملی فوتبال کشورمان را در این بازی به ثمر برساند، 
درباره به تنش کشیده شدن بازی خاطر نشان کرد: »ما به 
سوری ها می گفتیم که با هم دوست باشیم اما آنها فحش 
ناموســی می دادند.« همچنین بازیکنان تیم ملی فوتبال 
سوریه بعد از بازی برابر ایران جمالت زشت و توهین آمیزی 
را علیه بازیکنــان ایرانی به زبــان آوردند. عالء الشــلبی و 
محمود المواس، دو بازیکن سوریه بعد از بازی ویدئوهایی 
را از خود منتشــر کردند که در آن جمله هــای توهین آمیز 
علیه تیم ملی ایران و بازیکنانش را فریاد می کشند. ها ها، 
هی هی؛ ایرانی ها را بیچاره کردیم!این ویدئو انتقاد کاربران 
ایرانــی فضای مجــازی را به دنبــال داشــت و کانال های 
تلگرامی  آن را با توضیح توهین سوری ها به ایرانی ها منتشر 
کردند. همین موضوع باعث شد تا هکرهای ایرانی سایت 

فدراسیون فوتبال این کشور را هک کنند.

واکنشتاجبهشایعهتبانی
دربازیایرانوسوریه

پس از تســاوی ایران و سوریه در ورزشــگاه آزادی، 
برخی اظهارنظرها در خصوص احتمال تبانی در این بازی 
مطرح گردید. این اظهارات،  با واکنش رئیس فدراسیون 

فوتبال کشورمان مواجه گردید. 
تاج گفت: »از مطرح شدن بحث تبانی متاسف شدم. 
در مرام و منش حرفه ای کی روش هیچ وقت چنین چیزی 
مطرح نیست. فوتبال ایران پاک است و ما سابقه تساوی 
با ســوریه را داشــته ایم. ســوریه هرگز یکی از قدرت های 

فوتبال آســیا نبوده؛ اما همیشــه حریفی سرســخت برای 
فوتبال ایران بوده است و ما سابقه تســاوی با سوریه را در 
مقدماتــی جام جهانی از 1994 تا امروز داشــته ایم و طرح 
موضوع تبانی، بازی کردن با اعتبار ورزش کشور و حیثیت 
فوتبال ملی است. آنها که کی روش را می شناسند، به خوبی 
می دانند که در مرام، منش و سابقه حرفه ای کی روش هیچ 
وقت چنین چیزی مطرح نبوده و نیست؛ چراکه او یک مربی 

بزرگ و معتبر بین المللی است.«
تاج درباره بازی و نتیجه ایران مقابل ســوریه گفت: 
»ما تا آخرین لحظه تیم برتر و برنده میدان بودیم و حضور 
بازیکنان جوان و آینــده دار و همین طور کمتر از حد انتظار 
ظاهر شــدن برخی بازیکنــان و از همه مهم تر خســتگی 
مسافت طوالنی بازگشت از کره جنوبی، همه و همه دست 
به دست هم داد تا تیم ملی نتیجه برد را حفظ نکند؛ ولی این 
موضوع اصال از شایستگی کادر فنی و بازیکنان کم نمی کند 

و ما بدون باخت به روسیه رفتیم.«

اصلیترینحاشیهدیدارایرانوسوریه
بدون شک، حضور زنان ســوری در استادیوم آزادی 
اصلی ترین حاشیه مربوط به دیدار ایران و سوریه محسوب 
می شود. حضور تماشاگران زن سوری در ورزشگاه آزادی در 
حالی صورت گرفت که زنان ایرانی اجازه حضور در استادیوم 
را ندارند. افزایش اعتراض زنان ایرانی نسبت به این موضوع 
)که از آن به عنوان یک تبعیض یاد شــده است( منجر به 

واکنش وزیر ورزش و جوانان کشورمان گردید. 
مسعود ســلطانی فر، از تالش برای ایجاد هم فکری 
و هماهنگــی الزم بــه منظور فراهم شــدن زمینــه حضور 
خانواده ها در ورزشــگاه ها خبر داد. وزیــر ورزش و جوانان 
تاکید کرد: »مطمئنم که مردم ما و هواداران مان به لحاظ 
فرهنگی در درجه ای از فهم و شــعور و آگاهی هســتند که 
مالحظات فرهنگی را رعایت کنند، چون در گذشته هم که 
خانواده ها به استادیوم می رفتند ما هرگز مشکالتی را در این 
باره نداشتیم. اطمینان دارم هواداران حتما حریم هایی را 
که باید رعایت شود، در نظر می گیرند. ان شاءالله به مرور 
تالش می کنیم با زمینه سازی، توجیه کردن و هماهنگی بین 
همه عناصر دست اندرکار بتوانیم شاهد حضور خانواده ها در 

ورزشگاه ها باشیم.«

حضورنمایندهزناصالحطلبدراستادیومآزادی
حضور طیبه سیاوشی، نماینده اصالح طلب مجلس 
شورای اسالمی در استادیوم آزادی، موضوع دیگری بود 
که مورد توجه رســانه ها قرار گرفت. ایــن در حالی بود که 
پروانه سلحشوری دیگر نماینده زن مجلس شورای اسالمی 

ترجیح داد به استادیوم آزادی نرود. 
سلحشوری می گوید تا زمانی که امکان حضور برای 
تمامی زنان عالقمند به ورزشــگاه ها فراهم نشود، ترجیح 
می دهد از امکان حضور در ورزشگاه به عنوان نماینده مردم 
اســتفاده نکند و در عین حال پیشــنهاد می کند در یکی از 
دربی های پایتخت به صورت آزمایشــی به زنان اجازه ورود 

داده شود تا ابعاد موضوع روشن شود.
پروانه سلحشــوری با اشــاره به عدم حضــور خود در 
ورزشگاه آزادی برای تماشای دیدار تیم ملی فوتبال ایران 
و ســوریه گفت: »بــا وجود آنکــه در پــی هماهنگی های 
صورت گرفتــه از طریــق کمیتــه زن، ورزش، جوانــان و 
خانواده کمیســیون فرهنگی مجلس، مجوز حضور بنده و 
دو نماینده زن دیگر این کمیته صادر شده بود، آن چنان که 
پیش از این نیز در جریان بازی های تیم ملی والیبال و موارد 
مشابه دیگر اعالم کرده بودم تا زمانی که همه زنان ایرانی 
امکان حضور در ورزشگاه ها را داشــته باشند، در ورزشگاه 
حاضر نخواهم شد، دیروز هم از حضور در ورزشگاه آزادی 

خودداری کردم.«
او در واکنش به حواشی ایجاد شده در فضای مجازی 
در انتقاد بــه حضور این چنینی نمایندگان مردم، در پاســخ 
به ســوالی درباره دیــدگاه طیبه سیاوشــی دیگــر نماینده 
اصالح طلب عضو کمیســیون فرهنگی که معتقد اســت 
عدم حضور در چنین فرصت های حداقلی نوعی »رویکرد 
انفعالی« اســت، تاکید کرد: »من و سیاوشی یک هدف 

داریم اما در روش با یکدیگر تفاوت هایی نیز داریم.«
عضو کمیســیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی 
خاطرنشــان کرد: تا زمانی که زنان و دختران دیگر نتوانند 
آزادانه تیم ملی کشــورمان را تشــویق کنند، من به عنوان 
نماینده مردم نمی توانم به ورزشــگاه بــروم و در عین حال 
می دانم باید موضوع را پیگیری کنم؛ کما اینکه سیاوشــی 
هم قاعدتا برای پیگیری موضوع در ورزشــگاه حضور پیدا 

می کند.
نماینده  مردم تهران در مجلس به حضور تعدادی از 
زنان سوری در ورزشگاه در جریان بازی روز گذشته اشاره کرد 
و گفت: درحالی از حضور زنان ایرانی در ورزشگاه ممانعت 
می شود که زنان ســوری و سایر کشــورهایی که تیم های 
ملی شــان برای انجام مســابقات خود به ایــران می آیند، 
می تواننــد در اســتادیوم های مــا حضور یابنــد. این گونه 
اعمال تبعیض نه شایســته دولت ایران اســت و نه درخور 

شأن زنان ایرانی.

پروندهایکهبستهنخواهدشد
در نهایت اینکه موضوع حضور زنان در ورزشگاه ها، 
متعاقب اتفاقات اخیر در دیــدار ایران و ســوریه بار دیگر 
پررنگ شــده اســت. پرونده ای که بار دیگــر در نزد افکار 
عمومی و خصوصا زنان کشــورمان مفتوح شده است. آیا 
مســائل به وجود آمده، منتج به اتخــاذ تصمیمی جدید در 
این خصوص خواهد شد؟ این سوالی است که پاسخ آن در 

آینده ای نزدیک مشخص خواهد شد .   
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 گمانه های مختلفی در ارتباط با تغییر نرخ سود بانکی 
مطرح می شود. یکی از این گمانه ها که برخی از منتقدان 
به آن معتقدند این است که دولت با کاهش دستوری نرخ 
سود بانکی سعی دارد تا بدهی های خودش را تسویه کند. 
طبق آخرین آمار بدهی دولت چیزی حدود 700 هزار میلیارد 
تومان است که حدود 255 هزار میلیارد تومان از آن مربوط 
به بدهی دولت به سیستم بانکی است. حال چگونه دولت 
از طریق کاهش نرخ سود بانکی قصد دارد این بدهی ها را 
تسویه کند؟ از ســوی دیگر این موضوع که دولت چگونه 
می تواند از طریق کاهش نرخ ســود بانکــی باعث تأمین 
این کسری بودجه شود را می توان در صحبت های  هادی 
قوامی نایــب رئیس کمیســیون برنامــه و بودجه مجلس 
شورای اسالمی جست وجو کرد. قوامی  در این زمینه گفته 
است: »در نهایت با کاهش نرخ سود بانکی مردم به خروج 
سپرده  ها از بانک اقدام کرده و به سمت بازار ارز، سکه، طال 
و مســکن پیش خواهند رفت، از این رو با افزایش تقاضا، 

هشتم تیر ماه سال گذشته شورای پول و اعتبار دستور 
کاهش نرخ ســود بانکی را صادر کرد؛ اما وجود موسسات 
مالی غیرمجاز و همچنین عوامل دیگر باعث شد تا نرخ های 
سود کاهش یافته پایدار نماند. در ابتدای شهریور ماه سال 
جاری دوباره شورای پول و اعتبار دستور قبلی خود را ابالغ 
کرد و بانک مرکزی طی بخشــنامه ای به تمامی  بانک ها و 
موسسات مالی و اعتباری اعالم کرد که از روز شنبه مورخه 
11 شهریور 1396، نرخ های سود علی الحساب سپرده های 
سرمایه گذاری یک ساله حداکثر 15 درصد و نرخ سود کوتاه 
مدت عادی روزشمار حداکثر 10 درصد خواهد بود. بعد از 

این خبر، ولی الله ســیف رئیس کل بانک مرکزی هدف از 
انجام این کار را کاهش نرخ سود تسهیالت در مرحله بعد و 

در راستای رونق تولید عنوان کرد. 
منتقدان این کاهش دســتوری نرخ ســود بانکی اما 
نظری بر خالف نظر رئیس کل بانک مرکزی داشتند. برخی 
از این منتقدان معتقد بودند که بانک مرکزی با این کاهش 
به دنبال تأمین کســری بودجه دولت در سال جاری است. 
بررسی این نکته اول نیازمند آن است که ببینیم آیا دولت در 
بودجه سال 96 اصال با کسری بودجه مواجه است یا خیر و 
در صورت مثبت بودن جواب به این موضوع پرداخته شود 

که چگونه دولت از طریق کاهش نرخ سود بانکی به دنبال 
تأمین کســری بودجه خواهد بود؟ باتوجه به صحبت های 
کارشناســان و مســئوالن قطعا بودجه ســال 96 با کسری 

مواجه خواهد بود. 
علی اکبر کریمی،  نایب رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس در زمینه کســری بودجه سال 96 طی مصاحبه ای 
در هشتم مرداد ماه سال جاری بیان کرد: »به نظر می رسد 
بودجه سال جاری با واقعیت های حاکم بر ترکیب درآمدی 

دولت سازگار نیست. 
بنابراین پیش بینی می شود بودجه مربوط به سال 96 
با کسری روبه رو شــود.« همچنین علی الریجانی، رئیس 
مجلس نیز طی مصاحبه ای دیگر در مورخه 12 خرداد ماه 
96 عنوان کرد که در بودجه سال جاری با کسری بودجه 40 
تا 50 هزار میلیاردی رو  به رو بودیم که با اوراق مشارکت روی 

آن سرپوش گذاشته شد.

شاهد افزایش قیمت خواهیم بود.« وی درباره دیگر عامل 
افزایش قیمت ارز گفت: »با کاهــش 7 تا 8 دالری قیمت 
نفت و کسری بودجه، دولت با محدودیت ارزی مواجه شده 
و این موضوع از دیگر عوامل افزایش قیمت اســت، چون 
دولت به علت کسری 37 هزار میلیارد دالری خود به دنبال 
تأمین آن با افزایــش نرخ ارز اســت.«همچنین مطابق با 
آنچه غالمرضا سالمی  مشــاور وزیر راه و شهرسازی بیان 
کرده اســت، در تمامی کشــورهای جهان دولت هایی که 

نسخه جدید
 کاهش بدهی های دولت
 در دستورکار 

با مشــکالت اقتصادی رو به رو شــده اند، برای جبران این 
مشکالت دست به انتشــار اوراق بدهی می زنند. دولت در 
کشور ما نیز برای حل مشکالت خود دست به انتشار اوراق 
بدهی زد. نکته حائز اهمیت در این بین نرخ سود بیش از 20 
درصد برای این اوراق بود که با کاهش نرخ سود بانکی در 
منافات است. جدا از اینکه در تمام جهان نرخ سود اوراق 
بدهی دولت حداکثر سه درصد است، دولت  ها این اوراق را 

به شکل بلندمدت منتشر می کنند. 

ریسک بزرگ
نیت دولت از کاهش نرخ سود بانکی چیست؟

1

2

مردم حق انتخاب دارند 
ولی هر انتخابی حق نیست

حجت االسالم علی سعیدی در آیین تکریم و معارفه 
مســئول دفتر نمایندگــی ولی فقیه در ســپاه امام حســن 
مجتبی)ع( اســتان البرز با بیان اینکه ایــن انقالب امروز 
تجربه بسیار مهمی  برای ملت ایران است، افزود: »بشریت 
در چند هزار ســال دچار اشتباه شــد؛ اما امروز حکومتی بر 
مبنای والیت فقیه شــکل گرفته اســت«. وی با اشاره به 
اینکه نمی دانم چــرا برخی از سیاســتمداران ما می گویند 

همه مشــروعیت و مقبولیت ما 
از رای مردم گرفته شده است، 
زیرا حق حاکمیت از سمت خدا 
و قدرت حاکمیت از سوی مردم 
است، عنوان کرد: »مردم حق 
انتخاب دارند، ولی هر انتخابی 

حق نیست.«

کنایه وزیر احمدی نژاد 
به روحانی

حاجی بابایی در پاسخ به 
پرسشی در مورد تعریف اعتدال 
و اصولگــرا و اصالح طلــب 
تنــدرو گفــت: »مــن معتقدم 
بایــد مراقب حــرف زدن بود و 

انصاف را رعایــت کرد اینکه گفته می شــود اصالح طلبی 
و اصولگرایی تندرو، ممکن اســت به فردی اطالق شود 
که حساســیت های خاصــی داشــته باشــد و از گفتمان 
تندی استفاده کند.« وی گفت: »برخی هم صبحانه را با 
اصالح طلبان می خورند و ناهار را با اصولگرایان، نام این 
اعتدال نیست، این هفت رنگ بودن است. معتدل کسی 
اســت که در عین اصولگرایی یا اصالح طلبی، انصاف به 
خرج دهد و رعایت حال دیگران را کند و عقالنی فکر کرده 

و صحبت کند.« 

عده ای از اصالح طلبان همواره در تفکر 
عبور از روحانی هستند

محتشمی  با تاکید بر اینکه اصالحات تا پایان کار دولت 
دوازدهم از روحانی حمایت خواهد کرد، ادامه داد:   »روحانی 
به رغم اینکه خیلی دیــر وارد ادبیات اصالح طلبی شــد اما با 
این وجود وی مورد قبول جامعه و جریان اصالحات است.« 
دبیرکل حزب آزادی در پایان با اشاره به برخی نارضایتی های 
اصالح طلبــان از روحانی، گفــت: »اصالح طلبــان از ابتدا 

مواضع متفاوتی در برابر روحانی 
اتخاذ کردند؛ عــده ای همواره 
در تفکر عبور از روحانی هستند و 
عده ای دیگر همچنان به حمایت 
نیم خیز از او ادامه داده و معتقدند 
به محــض انحــراف روحانی از 
ادبیــات اصالح طلبــی بایــد از 

حمایت وی دست کشید.«

صابر کرامت
خبرنگار

خبرنامه
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نیروهای ارتش سوریه و رزمندگان جبهه مقاومت پس 
از نبردهای ســنگین و درگیری های نفسگیر در حومه غربی 
شهر دیرالزور در نهایت توانستند با پاک سازی میدان نفتی 
»المزرعه« خود را به پایگاه زرهی 137 برســانند و محاصره 

شهر دیرالزور را پس از 3 سال بشکنند.
یک منبع میدانی در غرب شهر دیرالزور در گفت وگویی 
با مشــرق اعالم کــرد: »پس از شکســت محاصره شــهر 
دیرالزور، حدود 20 تانک و خــودروی زرهی نیروهای جبهه 
مقاومــت و ارتش ســوریه از محور شــمالی میــدان نفتی 

»المزرعه« وارد پایگاه 137 ارتش شدند.«
این منبع میدانی افزود: »پس از شکســت محاصره، 
گروهی از نیروهای ســوری مســتقر در داخل شهر و پایگاه 
زرهی 137 به نیروهای خط شکن پیوسته اند تا از ضد حمالت 
عناصر تروریستی داعش و قیچی شدن نیروها در این محور 
جلوگیری کنند.« وی از ورود نیروهای مقاومت به غرب شهر 
هم خبر داد و گفت: »این نیروها در حال حرکت به ســمت 
میدان » البانوراما« و ارتفاع »علوش« هســتند تا عملیات 
شکست محاصره فرودگاه دیرالزور را هم تا ساعتی دیگر آغاز 
کنند. برای شکسته شدن محاصره فرودگاه دیرالزور، مناطق 
مهم »فرودگاه قدیم، حمیدیه و گورستان« باید از لوث وجود 
عناصر تروریستی داعش پاک سازی شوند. از سویی دیگر 
خبرها حاکی است، هزاران نفر از مردم شهر دیرالزور پس از 
شکست محاصره برای جشن و شادی به خیابان ها آمده اند 
و صدها تن هم برای تشکر از نیروهای خط شکن که نقش 
ویژه ای در شکست محاصره داشتند در حال حرکت به سمت 

پایگاه زرهی 137 هستند.
در جریان این درگیری ها، یگان موشکی جبهه مقاومت 
در همان گام نخست با چند موشــک حرارتی، خودروهای 
نظامی تروریست های داعش را قبل از رسیدن به پایگاه ارتش 
هدف قرار داد؛ درنهایت، صبح امروز، نیروهای متحد پس از 
درگیری های نفس گیر موفق شدند حمالت تروریست ها را تا 

حدود زیادی دفع کنند.
درحالی که ده ها کامیون حامل مواد غذایی، بهداشتی 
و درمانــی از شــهر دمشــق حرکت کــرده بودنــد و در حال 
نزدیک شدن به شهر دیرالزور بودند؛ درگیری های سنگین 
در حومه پایگاه زرهی 137 و ارتفاع »تل صفوک« همچنان 
ادامه داشــت.نیروهای ســوری و مقاومت در تالش بودند 

تا با تثبیت مواضع، تروریســت های داعش را از این محور 
عقب برانند. تروریست ها در این محور با تمام قدرت و چندین 
خودروی انتحاری درصدد بودند تا ارتباط نیروهای ســوری 
را با یکدیگر قطع کنند. در مقابل هم جنگنده های روســی، 
سوری و یگان های موشکی مواضع تروریست های داعش 
را به شــدت هدف قرار دادند. جنگنده های روسی همچنین 
کاروان نظامیان داعش را در جنوب غرب شهر منهدم کردند؛ 
در این حمله 10 خودروی نظامی منهدم و 40 تروریســت به 
هالکت رسیدند. تروریســت ها با انجام حمالت انتحاری و 
قیچی کردن نیروهای متحدد درصدد محاصره مجدد شهر 
دیرالزور بودند، اما نیروهای ســوری و مقاومت هم به شدت 
برای تثبیت مواضع در مناطق آزاد شــده تالش می کردند. 
همزمان گروهی دیگر از نیروهای کمکی برای تثبیت مناطق 
آزاد شده و جلوگیری از محاصره مجدد شهر دیرالزور به منطقه 
اعزام شدند تا کمربندی امنیتی را در غرب شهر تقویت کنند.

 سال گذشته مواضع نیروهای ارتش سوریه در ارتفاع 
راهبردی »الثرده« در حومه فرودگاه دیرالزور هدف حمالت 
جنگنده های آمریکایی قرار گرفت که منجر به کشته شدن 70 
تن از نیروهای سوری شد و ساعاتی بعد هم تروریست های 
داعش موفق شدند این ارتفاع را به اشغال خود درآورند و در 

نهایت ارتباط فرودگاه را با شهر دیرالزور قطع کنند.
 به دنبال آزادسازی دیرالزور افراد بسیاری این پیروزی 
را تبریک گفتند. پوتین در پیامی  به بشــار اسد این پیروزی 
را تبریک گفت و ائتالف گروه های مقاومت فلســطین، در 
بیانیه ای شکست محاصره دیرالزور و آزادسازی آن از لوث 

گروه تروریستی داعش را تبریک گفتند.
در این بیانیه آمده است: »این عملیات ارتش سوریه، 
به منزله پیروزی اســتراتژیکی علیه گروه های تروریستی و 
حامیان آنها به شمار می رود و چشم اندازهای جدیدی برای 

تحقق امنیت و صلح در تمام مناطق سوریه، می گشاید.«
ائتــالف گروه هــای مقاومــت فلســطین در ادامــه 
تاکید کرد: »پیروزی ارتش ســوریه در دیرالزور، ســیلی به 
طرف های منطقه ای و بین المللــی و در رأس آنها آمریکا، 
رژیم صهیونیستی، ترکیه، عربستان و مزدوران آنها در منطقه 

که به پروژه تجزیه سوریه دل بسته بودند، به شمار می رود.«
در این بیانیه آمده است: »ما به ملت سوریه، ارتش و 

دولت این کشور، این پیروزی بزرگ را تبریک می گوییم.« 

پایان نبرد در دیرالزور
پیروزی جدید برای ارتش سوریه

نظر فرمانده بسیج 
درباره مفهوم 

»ضد والیت فقیه«

در  غیب پــرور  ســردار 
خصوص مفهوم والیت گفت: 
»غدیر بــه ما یــاد می دهد که 
ارتقــا ی شــما زمانــی تحقق 

می یابد که ارتباط بــا والیت برقرار باشــد؛ امروز مخالفت 
با رهبــری ضــد والیت  فقیه اســت یعنی کســی که حرف 
والیت را گــوش نمی دهــد ضد والیــت اســت.« رئیس 
ســازمان بســیج مســتضعفین همچنین در ادامه گفت: 
»خواص سر ســپرده در فتنه 88 انقالب را به مذبح بردند، 
در حقیقت حفظ انقــالب در گرو حضور مــردم در صحنه 
اســت اما پیش غراوالن این بحث خواص هســتند و اگر 
 خواص درســت عمل کنند روند پیشــرفت جامعه تسریع 

خواهد شد.«

احتمال عدم تمدید برجام توسط  ترامپ

نماینده آمریــکا در ســازمان ملل در یک ســخنرانی 
در واشــنگتن درباره توافق هســته ای ایران، این توافق را 
بسیار ناقص و محدود خواند. هیلی گفت اگر دونالد  ترامپ 
تصمیم بگیرد که در مــاه اکتبر پایبندی ایران بــه برجام را 
تایید نکنــد، این به معنای عقب نشــینی آمریــکا از توافق 
هســته ای نیســت، بلکه موضوع به کنگره آمریــکا ارجاع 
می شود. هیلی همچنین مدعی شد که ایران می خواهد با 
برجام »دنیا را گروگان رفتار نامناسب خود کنند.« براساس 

توافق برجام هر سه ماه یک بار 
وزارت خارجه آمریکا با بررســی 
موارد طرح شــده در برجام باید 
پایبندی ایران به برجام را تایید 
کرده و رئیس جمهور آمریکا آن 
را امضا  کند. مهلت ســه ماهه 
 آخر، اوا یل مهر ماه فرا می رسد.

وزارت انرژی در دولت دوازدهم 
تشکیل شود

یک عضــو کمیســیون 
برنامه و بودجه مجلس شورای 
اسالمی پیشــنهاد کرد دولت 
دوازدهــم بــا یکپارچه ســازی 
وزارت  انــرژی،  مدیریــت 
دهــد.  تشــکیل  را  انــرژی 
غالمرضاحیــدری گفت: »در 
شــرایط پیش آمده، مناســب 

اســت دولت قبل از معرفی وزیر نیرو بــه مجلس، درمورد 
یکپارچه ســازی مدیریــت انــرژی )نفــت، گاز، بــرق( 
باعنــوان وزارت انــرژی و یکپارچه ســازی مدیریت منابع 
 آب کشــور تصمیم جــدی بگیــرد و تکلیف را مشــخص

 نماید.«
 وی افــزود: »به احتمــال زیاد نماینــدگان مجلس 
نیز آمادگی کامل برای همکاری  با دولــت در این زمینه را 

دارند.«

تندروهای اصالحات می خواهند 
موسوی و کروبی اعدام شوند

ســلیمی نمین  عبــاس 
با نقــل خاطــره ای از کیومرث 
صابــری و تــاج زاده مدعــی 
می شــود: »وقتــی افطــاری 
کردیــم، کیومــرث صابری به 
دیوار تکیه زد و شــروع کرد به 
مصطفــی  نصیحت کــردن. 

تاجزاده هم نشسته بود.
 آن زمان معاون وزیر کشور بود.  هاشم آغاجری هم 
آن زمان زندان بود. کیومرث صابری گفت: »هاشم فکر 
می کند این مصطفی خود را به آب و آتش می زند تا او را از 
زندان آزاد کنــد. نمی  داند مصطفی از خــدا می خواهد او 

اعدام شود«.
 مرحوم کیومرث صابری عین واقعیت را در قالب طنز 
گفت. مصطفی تاج زاده آن روز دنبال اعدام آغاجری بود و 
امروز هم دنبال این است که میرحسین موسوی یا کروبی 

اعدام شوند.« 

عذرخواهی حسین شریعتمداری
 از ظریف

حسین شــریعتمداری، 
در  کیهــان،  مدیرمســئول 
توضیحی راجع به یادداشــت 
دیروز خود درباره تیم هسته ای 
و وزیــر خارجــه از محمد جواد 
ظریــف عذرخواهــی کــرد. 
کیهــان  در  شــریعتمداری 
نوشت: »یکی از برادران عزیز 

و انقالبی ام از تیتر یادداشت روز یکشنبه اینجانب با عنوان  
تیتر »مذاکره کردید یا دیکته نوشــتید« باتوجه به نکاتی 
از بی دقتی های متن برجام فوق برای یادداشــت روز قبل 
انتخاب شده بود و بدیهی است که کمترین قصد اهانتی به 
اعضای محترم تیم مذاکره کننده کشورمان در میان نبوده 
اســت. با این حال، چنانچه از تیتر یادداشت مزبور تلقی 
اهانت شده است، از تیم هسته ای کشورمان، مخصوصا 
آقای دکتر ظریف که روی ســخن یادداشت با ایشان بود 

پوزش می خواهم.«
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تصویرنگاری
روزانه حجم بســیاری از عکس های خبری به ما می رســد. تعداد این عکس ها 

 
آنقدر زیاد اســت که گاهی به راحتی از کنار آن عبور می کنیم اما شاید بهتر باشد روی 
بعضی از عکس ها تامل بیشتری داشته باشیم. مثلث در این صفحات، هفته را با مرور 

عکس ها از نو یادآوری می کند.

دیدار فرماندهان پدافند هوایی خاتم االنبیاء)ص( با رهبر معظم انقالب

دیدار وزیر امور خارجه واتیکان با ظریف

حضور رئیسی در اجتماع بزرگ غدیریون

سفر فتاح به سیستان و بلوچستان

نشست خبری
 دبیر مجمع تشخیص مصلحت در بغداد
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تلخ ترین عکس از نسل کشی در میانمار

دیدار سردار جعفری و وزیر دفاع

نمایشگاه پوسترهای شهید حججی

   ادای سوگند شهردار تهران
آیت الله شاهرودی بر سر مزار شهید محمد باقر صدر

شادی گل سردار آزمون
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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.

سؤال جنجالی نماینده مجلس از وزیر ورزش

توئیت اسرار آمیز ترامپ: هفته مهمی در پیش داریم

به ما پیامک بزنید:

3000411711 

شبکه اجتماعی

تصاویر مربوط به نسل کشــی مســلمانان برمه دل 
بســیاری را در سراســر جهان به درد آورد. فضای مجازی 
خصوصا پر شد از تصاویر کودکان و زنانی که با  بی رحمی  

و توحش تمام کشته شده بودند. 
در این میــان برخــی از کاربران 
مجــازی به بخــش دیگــری که 
هــر از گاهی به دنبــال راه اندازی 
کمپین هــای حمایــت از حقوق 
حیوانات بودند اشاره کرده و آنها 
را به باد نقد گرفتند که چرا در مورد 
کشتار انسان ها به دلیل مذهبشان 
ســکوت می کنند؟  امیر صمدی 
درباره این نسل کشی معتقد است 

که باید آن را جــدی گرفت. او می نویســد: »در برهه ای 
از تاریخ هستیم که ریاســت پنل »حقوق زنان« به دست 
کشوری همچون عربستان سعودی ســپرده می شود که 
طبق قوانینشــان زنان حتی اجازه رانندگی در کشــور خود 
را ندارند یا تهدید قطع کمک مالی به ســازمان ملل توسط 
همین سعودی ها موجب عقب نشینی از موضع حق در قبال 
مسائل منطقه و جنایات آنها می شود، با این اوصاف تاویل 
آنچه که به »سکوِت« مجامع جهانی و کشور های غربی 
تعبیر می شود چندان دشوار نیست. انتظار واکنش قاطع از 
سوی متوحشانی که »حق« را در تامین منافع خود می بینند 
توقــع  بیجایی بوده و جملــه این عوامل ماهیت پوشــالی 
ســازمان ملل و متحدان غربــی اروپایــی آن را به وضوح 

نمایان می سازد.«
  به فرمــوده امیر المومنین علی )ع(: »کســى که به 
عمل مردمى راضى باشد، شریک آنها محسوب می شود 
و برای چنین شــخصی دو گناه نوشته می شود؛ یکى گناه 
آن عمل و دیگــرى رضایت به آن.« طی چند ســال اخیر 
بوداییان همســو با غربی ها، در چارچوب یک سیاســت 
جهانی »هدفمنــد« اسالم هراســی را در همه جــا تبلیغ 
می کنند و کشــتار میانمار در اصل، یکــی از محصوالت 

همین »اسالم هراسی« است.
 ایران کشــوری اســت که پس از پیــروزی انقالب 
ملجا و معاذ ســتمدیدگان بوده و بنابراین ســکوت  یا عدم 

واکنش رسمی از سوی مسئوالن و رســانه ملی نمی تواند 
توجیه مناسبی در قبال نسل کشــی میانمار داشته باشد و 
 ضروری اســت واکنش علنی در برابر ایــن جنایات فجیع
 صــورت گیــرد. همان طــور که 
مطابــق نــص صریــح قــرآن: 
»سکوت در برابر فســق و فساد 
و عدم قطع رابطه با ســتمگران، 
شرکت در فســق و ظلم و موجب 
اشــتراک با ظالمیــن در عذاب 
اســت.« عبدالرضــا یعقوبی زیر 
تحــت عنــوان »کباب بــا طعم 
کودک و خفه خون حقوق بشر« 
نوشت: پشت سفارت فرانسه جمع 
شــدند، شــمع روشــن کردند و همچون ابر بهاری اشک 
ریختنــد! و ســوختند! به حال ســگ های ولگــرد و بیمار 
پایتخت گریستند، تجمع کردند، هشــتگ زدند و توئیت 
کردنــد، از آن هم بیشــتر بلکــه قرآن نــگاری کردند که؛ 
#باءی_ذنب_قتلــت !! در می مانم از ایــن قبیله عجیب! 
آتش به جانم می افتد از کسی که برای سگ بیمار و ولگرد 
پایتخت فریاد می زند و گریبان چــاک می کند! اما...!!! 
این چه خفه خونی است که گرفته اند در برابر جنایت های 
دهشــتناک #میانمــار!!!  تصاویر بدن های کباب شــده 
هزاران انسان و شکنجه کودک دو ساله با شوکر برقی، روح 
از بدن هر انســان المذهبی جدا می کند! سرکاران علیه، 

#کوثری، #عبادی، #صدر و...! 
انسانیتتان را در کدام کمپین جاگذاشتید که در برابر 
نوزادانی که تا حد مرگ شــکنجه می شوند محض تفریح 
چند #بودایی_وحشــی، ســرتان را زیر برف فرو کرده اید؟ 
خانم #معتمد_آریا! چگونه پاســخ وجدانتــان را می دهید 
که با ذوقی فرابشــری و با افتخاری وصف ناشدنی با رهبر 
این جانیان  »داعش رو ســفید کن « ســلفی می اندازید؟ 
لعنــت بــه عربده هــای پــوچ و گریبان هــای لکــه داری 
که جــز سیاســت بازی محــض و خودفروختگــی مرامی  
نمی شناســند! من مانده ام آن هایی که این سلبریتی های 
 پول پرســت را می پرســتند تا کجا کــور و کر ایــن جریان 

باقی خواهند ماند؟ 

سکوت مدعیان حقوق بشر
در قبال نسل کشی مسلمانان

l آقای ژن خوب. ژن خوب اونایی بودند و هستند 
که جان و مالشون رو برای دفاع از کشور دادند اونی 
که موقع بریده شدن سرش، سرش رو با سربلندی نه 

با  ترس و عجز باال گرفت.

l کشور های غربی بایدکره شمالی را به عنوان یک 
قدرت اتمی  بپذیرند، همان طورکه هندوپاکســتان 
را پذیرفتند و این تنها راه حل اســت. ادامه تحریم 
و فشــار می تواند عواقب بسیار ســنگینی برای کل 
جهان داشته باشــد. مقاومت کره شــمالی دارد به 
نتایــج مهمی  می رســد و از آمریکا هــم هیچ کاری 

ساخته نیست.

l جنــاب آقــای ســیف فرمودنــد چون موسســه 
فرشتگان در شــهریور94 منحل شــده است تمام 
سودها از ســپرده ســپرده گذاران حذف می شود. 
این درحالی اســت که نه تنها هیــچ روزنامه ای خبر 
این انحالل را درج نکرد، بلکه مهم تر از آن، تمام 
شعب این موسسه با ز ودرحال مبادالت مالی تا سال 
96 بود. آیا بانک مرکزی نباید جلوی کار این شعب 

را می گرفت؟

l فراموش نمی کنیم روزی را که آقای رئیس جمهور 
مدال افتخار بر ســینه آقــای ظریف وزیــر خارجه 
کشورمان و آقای صالحی صاحب قسم های جالله 
چسباند و آنان را قهرمان های عرصه سیاسی جهانی 
معرفی کــرد اما امــروز بعد از گذشــت اندک مدتی 
معلوم شــده به واســطه برجام خســارت ســنگینی 

تحمیل شده است.

l دولتمــردان در برجام بــه دلیل اعتمــاد بیجا به 
دشمن دچار اشــتباه فاحش می شوند ولی خسارت 

اشتباه آنان را ملت بیچاره باید بپردازد.

l باسالم. ژن  خوب  شهید  محسن  حججی  بود  که  
برای  ایران  حماسه  آفرید و  برای همیشه ماندگار شد. 
نه  افرادی  که  با رانت    و پارتی خود  را دارای ژن  خوب 

می دانند.)عشق    ما محسن  حججی(

l چرا برنامه های  شــاد و مفرح  دیگر شبکه  نســیم 
 سیما  مانند دلویزیون، کتاب باز، کودک شو، وقتشه  

و...همانند خندوانه  و دورهمی  گل  نکرده  است؟!

l از قریب 40 سالی که از انقالب می گذرد بیش از 
30 ســال آن را صاحبان اندیشه لیبرال و تکنوکرات 
که در عمل سکوالر هستند مهار امور اجرائی کشور 
را در دســت داشــته اند و در قدرت بوده انــد معلوم 
اســت که نتیجــه چنین تفکــر و مدیریتــی همین 
وضعی می شود که شــاهدش هستیم. برای نجات 
 کشــور راهی غیــر از حاکمیــت گفتمــان انقالبی

 وجود ندارد.

l بورســیه نزدیک به 3 هزار دانشجوی مسلمان و 
انقالبی و بعضا نخبه در این دولت بالتکلیف مانده 
و این عده دانشجویان را سرگردان نگه داشته اند. 
متأســفانه برخی از مجلسی ها هم ســکوت اختیار 

کرده و اعتراض ندارند.
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بازگشت یک نوجوان رزمنده
 پسر نوجوانی ه تفنگ M1 را با قدرت به دست گرفته بود 
و تصویر ماندگارش در قاب هنرمندانه آلفرد یعقوب زاده ثبت 
شد، »حسن جنگجو« است. در زمان گرفته شدن این عکس 
)اوایل جنگ( تنها 13 سال داشت. سه سال بعد، در جریان 
عملیات خیبر مفقوداالثر شد. اگر زنده مانده بود، االن مردی 
50 ساله بود. با این حال هفته گذشته پیکر وی پس از 34 سال 
به وطن بازگشت و به این بهانه بار دیگر تصاویر او در فضای 
مجازی پخش شد. عکاس این عکس آلفرد یعقوب زاده است. 
این عکس در سال 59 و روزهای نخست جنگ ایران و عراق، 
گرفته شده است. آلفرد یعقوب زاده با پیروزی انقالب و شروع 
جنگ تحمیلی به جبهه ها رفت و 3 سال در گروه جنگ های 
نامنظم شــهید دکتر چمران حضور داشت و برای رسانه های 
داخلی و خارجی عکاسی کرد. خود او در مصاحبه ای امکان 
حضور در جبهه و عکاسی را مرهون کمک های دکتر چمران 
و عالقه شخصی او به عکاسی دانسته بود.  عکاس آن تصویر 
در مورد  این نوجوان گفته: »مشغول پیشروی بودیم، تو اون 
گل و الی، خیلی خیس بودم، چشــمم به ایــن بچه افتاد، 
آموزش نظامی نداشــت. به جبهه اومده بود و بهش اسلحه 
داده بودن و در اون شــرایط نمی دونست چی به چیه؟ حس 
کردم خیلی  ترســیده، منو بغل کرد و گریه می کرد گفت بابام 
منو آورده، گفتم عیب نداره، حاال دیگه اومدی. 13سالش بود 
و من20سال. چند روز بعد یکی از مسئوالن منو که دید گفت 

اون رفیقتو یادته؟ شهید شد.«

بررسی رسانه ای هفته

عذاب الیم دولت

روزنامــه اعتماد در یادداشــتی با عنــوان »عذاب الیــم یارانه و 
روزمرگی دولت؛ 11 هزار میلیارد تومــان از بودجه صرف یارانه نقدی 
شد« نوشت: »دولت دوازدهم پا در مسیر دولت یازدهم گذاشته است 
و با وجود مشکالت بودجه ای عدیده ای که دارد، به نظر می رسد فعال 
قصد ندارد تغییــری در پرداخت یارانه های نقدی بــه وجود آورد؛ این 
در حالی است که خبرها از برداشــت 11 هزار میلیارد تومان از بودجه 
عمومی کشــور برای پرداخت یارانه ها حکایت دارد. دولت یازدهم در 
چهارســال  فعالیت خود علت اصالح برخی رویه هــای غلط را میراث 

دولت های نهم و دهم عنوان می کــرد. هربار موضوع یارانه های نقدی پیش می آمد، دولتمردان فشــار ســنگین این 
پرداخت ها را فریاد می زدند  اما پای اصالح که می رسید، هیچ کس پیشقدم نمی شد. اگرچه علی ربیعی و همکارانش در 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان سال گذشته از حذف 7 میلیون نفر یارانه بگیر خبر دادند اما هرگز گزارشی از این 
حذف ها اعالم نشد. در نهایت هم محمدباقر نوبخت عنوان کرد که چهار سال زمان برای حل بسیاری از این مشکالت 
باقیمانده از دو دولت نهم و دهم کافی نیست. مسائلی مانند مسکن مهر و یارانه های نقدی هر چند در چهار سال گذشته 
بارها مورد انتقاد مسئوالن دولتی قرار گرفته و بارها وعده داده شد که در سریع ترین زمان به مسائل این طرح ها خواهند 
پرداخت و آن را حل و فصل خواهند کرد اما نهایتا حرکتی صورت نمی گیــرد؛ همچنان بخش مهمی  از منابع بودجه ای 
کشور صرف این دو طرح می شود.« اعتماد افزود: »طرح فوق می تواند کشور را دچار کسری بودجه کند و بی انضباطی 
مالی را گسترده تر کند، از سوی دیگر می تواند به جای آنکه درآمدهای کشور را صرف نیازهای واقعی کند، به شکل پول 

نقد در اختیار شهروندان قرار دهد که تبعات تورمی  آن بارها مورد استناد قرار گرفته است.«

 آشوب قیمت ها با ابالغیه جدید

»وطن امروز« از تبعات بخشــنامه عدم الــزام درج نرخ روی کاال 
گزارش داده است:  »اظهارات متناقض وزیر صنعت مبنی بر »نه موافق 
و نه مخالف« عدم درج قیمت روی کاال هســتم و این بخشنامه نیاز به 
اصالح دارد در حالی مطرح می شود که عدم درج قیمت ها روی کاالها 
در حال تســری بوده و کســی جلودار آن نیســت.« به گزارش »وطن 
امروز« با وجودی که برخی معتقدند حذف قیمت ها از روی کاالها نرخ را 
در بازار بر مدار تعادل قیمت قرار می دهد اما خیلی ها در مقابل، عمل به 
چنین برنامه ای را نیازمند دقت و حساسیت باال عنوان می کنند و بر این 
باورند که حذف قیمت ها از روی کاالها امکان دســتکاری قیمت ها، تبانی و سوءاستفاده را فراهم می کند که دود آن به 
چشم مصرف کننده نهایی خواهد رفت. به عقیده کارشناسان، شرایط کنونی اقتصاد کشور ظرفیت سپردن قیمت ها به 
دست بازار را ندارد و تا زمانی که بازار در موقعیت مطلوبی قرار نگیرد، وجود برچسب قیمت روی کاالها برای جلوگیری از 
رانت ها و سوءاستفاده ها ضروری است. معاون سابق سازمان توسعه و تجارت در گفت وگو با »وطن امروز« درباره تبعات 
حذف قیمت از روی کاالها گفت: »رویکرد حذف قیمت روی کاالها اگر چه در کشورهایی که اقتصادی پویا، آزاد و بدون 
مشکل دارند، امری طبیعی است اما اجرای چنین برنامه ای در ایران باتوجه به شرایط نامساعد اقتصادی کشور و ضعف 
نظارتی موجود در بازار بی شک اقتصاد خانوارها را با مشکل جدی گرانی مواجه می کند، چرا که زمینه این کار در کشور 

فراهم نیست.«

واکنش صبح نو به تغییر رفتار روحانی

روزنامه صبح نو در ســرمقاله ای با عنوان »گام های نخســت یک نزاع سیاسی« نوشته اســت: »چهره های دوم 
خردادی در روزهای اخیر از »کوک شــدن ساز نامیمون رادیکالیســم« در جبهه اصالحات ابراز نگرانی کرده و گفته اند 

پیروزی های نســبی آنها در چنــد انتخابات اخیر بر»تکبر سیاســی« 
همقطاران شان افزوده است و همین موجب شــده تا آنها فهرستی از 
مطالبات حداکثری خود را اعم از حاکمیــت یکپارچه اصالح طلبان، 
در اختیار گرفتن همه پســت های دولتی و راندن رقیــب از همه امور، 
ردیف کنند. این تحلیلگران ردپای رسانه های خارجی و اصالح طلبان 
جالی وطن کرده را در دامن زدن به این تکبرسیاسی برجسته می دانند 
و تصریح می کنند، نتیجه این تکبر  سیاسی چیزی جز شکست نیست. 
گرچه این ابــراز نگرانی طیــف میانه اصالح طلبان- با وجود ســکوت 

تایید آمیز آنان- واقعیتی انکارناپذیر دارد و نمونه بارز آن همین روزها در اظهار نظر و اعالم مواضع امثال مصطفی تاج زاده 
نمود دارد؛ اما نمی توان نسبت به منشأ این تکبر و سربرآوردن دوباره رادیکالیسم در جبهه اصالحات خاموش و  بی تفاوت 
بود. بدون شک، رقابت های انتخابات ریاست جمهوری در سه ماه قبل و اعالم مواضع نامزد اصلی اصالح طلبان، سهم 
بسزایی در برانگیخته شدن توقعات جریان بریده از حاکمیت و حتی طیف های خارج نشین آنها داشت و اکنون این جریان، 
براساس همان وعده ها سهم خود را از قدرت مطالبه می کند. البته نامزد پیروز پس از انتخابات کوشیده است از مواضع 
رادیکالی بکاهد و به مشی اعتدالی خود بازگردد اما این رویکرد که از آن به عنوان مشی پراگماتیستی و عمل گرایانه یاد 
می شود، خود نگاهی کامال ابزارگرایانه به مردم و رای آنان داشته و با هدف حفظ قدرت و دست به دست کردن آن با تفکر 

همسو و همراه خود، تالش دارد با حذف رقبا، معادالت سیاسی آینده کشور را به نفع خود رقم بزند.

اظهارنظر عجیب یکی از اعضای شورای شهر تهران 
در مورد تمرین زندگــی با حیوانــات واکنش های مجازی 
زیادی به دنبال داشت. الهام فخاری، نماینده شورای شهر 
تهران، گزیده ای از صحبت هایش در کمیسیون فرهنگی 
و اجتماعی شورای شــهر تهران را در صفحه توئیترش به 
اشتراک گذاشت . نکات مطرح شده این عضو شورا درباره 
زندگی بــا حیوانات صدای کاربران شــبکه های اجتماعی 
را درآورد؛ همچنین چندی پیش، تصاویر منتشــر شــده از 
نگهداری حیوانات خانگی توســط این عضو شورای شهر 
تهران مورد انتقاد بسیاری از کاربران قرار گرفت، آنها این 
اقدام وی را  ترویج ســبک زندگی غربی دانســتند.کاربران 

صفحه او در پاسخ نوشتند:
* شــما اول مهارت هاى زندگى سالم رو به جانداران سلفى 
بگیر و نجومى خوار و ژن خوب آموزش بدید، تمرین زندگى 

سالم با سگ و گربه هاى بى آزار پیشکش.
* کامال موافقم؛ ما با نمایندگانی که به هر مجلس یا شورا 

فرستادیم باید بسوزیم و بسازیم به این میگن همزیستی.
* میشه بفرمایید این رهنمود از کدام منبع علمی  برآمده؟

* بستگی داره هم زیست ژن خوب داشته باشه یا نه.
* ترویج سبک زندگی غربی!

* دغدغه ها از کارتن خوابی به سگ داری رسیده!
* بله، حتما این رویه رو برای خودتــون پیاده کنید اما فکر 
نکنید در جایگاهی هســتید که می توانید نظرتان را به کل 

جامعه القا کنید.

اظهارنظر عضو شورای تهران 
تعجب کاربران را برانگیخت!
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گفتارها
آچمز

 ترامپ ناچار خواهد شد الگوی برجام را پیش روی خود بگذارد و 
با پیونگ یانگ معامله کنــد و در صورتی که چنین اتفاقی بیفتد، وی 
به شــدت زیر هجمه دموکرات ها قرار خواهدگرفــت؛ چراکه او همان 
راهی را خواهد رفت که اوباما رفت ؛ راهی که  ترامپ و هم حزبی هایش 

به شدت بمبارانش کرده اند.

زمانی کــه دونالد  ترامــپ  میان تعجــب همگان در 
آمریکا و جهــان و احتماال خودش، به ریاســت جمهوری 
رســید، بالفاصله یکــی از مهمترین شــعارهای کمپین 
انتخاباتی اش را در دســتورکار پیگیــری کابینه جدید قرار 
داد؛ بازنگری در برجام و حتی االمکان ملغی کردن یا تغییر 
کلی آن. اما او در این راه هنوز هیچ توفیقی نیافته اســت. 
برای این عدم توفیق دالیل چندی را می توان برشمرد اما 
قطعا یکی از مهم ترین آنهــا همزمانی پایان یافتن بحران 
اتمی  ایران بــا آغاز شــدت یافتن تهدیدهــای اتمی کره 
شــمالی بوده اســت. آنچه  باراک اوباما، رئیس جمهوری 
پیشــین ایاالت متحده، همــواره بر آن تاکیــد می کرد و 
آن را میراث دولت هشــت ســاله خود می خواند، ادعای 
دســتیابی به برجام به عنوان عامل مســتحکم پیشگیری 
از پیوســتن کشــور دیگری به جرگه دارندگان تسلیحات 

هســته ای بود! گرچــه این ادعــا هم از جانب مســئوالن 
بلندپایــه جمهــوری اســالمی و مخالفان اوبامــا، خاصه  
ترامپ و جمهوریخواهان، همواره رد شــده است، اما به 
باور موافقــان آمریکایی و بین المللی برجــام، این توافق 
همان عاملی اســت کــه فقدانــش در مورد کره شــمالی 
دردسر ساز شده است. یعنی ناتوانی در رسیدن به توافقی 
با دولت  کره شمالی، این کشور را به وضعیتی پسابرجامی 
 پرتاب کرده تا وضعیت در شبه جزیره به حالت آچمز درآید. 
ایاالت متحده و ســایر قدرت های جهانی سال ها تالش 
کردند تا از ِقبل مذاکرات دیپلماتیک، کره شمالی را راضی 
به کنار گذاشــتن برنامه های هسته ای اش کنند اما نتیجه 
عمق یافتن  بی اعتمــادی میان طرفین و نهایتا رســیدن 
بحران به وضعیتی در آستانه غیرقابل بازگشت شده است. 
اکنون کره شــمالی نه تنها دارای تکنولوژی ســاخت بمب 
اتمی، موشــک های بالستیک و ســوار کردن بمب روی 
موشک ها شــده، بلکه در آخرین تحول، بمب همجوشی 
هیدروژنی را با قــدرت تخریبی چندیــن برابری بمب های 
هسته ای اش آزمایش کرده است؛ البته کره شمالی اخیرا 
موشــکی را نیز از فراز آســمان ژاپن راهــی اقیانوس آرام 

کرد. اکنون خطر کره شمالی در وهله اول برای متحدین 
آمریکا در منطقه آسیا-پاســفیک یعنــی کره جنوبی، ژاپن 
و حتــی فیلیپین و تایلنــد، و در وهله دوم اســترالیا و خود 
ایاالت متحده کامال جدی اســت. البته وضعیت در خود 
شبه جزیره به شدت بغرنج اســت، چنان که ایاالت متحده 
و متحدانش عمــال نمی دانند کــه در مقابل ایــن بحران 
چه باید بکنند. مانورهای مشــترک نیروهای آمریکایی با 
نیروهای کــره جنوبی و ژاپن و بمباران تاسیســات فرضی 
هسته ای کر ه شــمالی هم تنها نمایشــی  بی حاصل بوده 
که بعد از هر بــار انجام گرفتن، کره شــمالی را تحریک به 
آزمایشی جدیدتر و البته وحشت بارتر  ترغیب کرده است. 
اوج استیصال واشنگتن از آنجا ناشی می شود که مهم ترین 
حربه غیرنظامی این کشــور طی چند دهه گذشــته، یعنی 
تحریم اقتصادی، آن هم در شدیدترین شکل ممکنش در 
تاریخ جهان، عمال تاثیری روی عزم کره   شمالی در ارتقای 
توانایی های هســته ای اش نداشــته و این کشــور پاسخ 
تحریم ها را نیز با آزمایش های جدیدتر و البته تهدیدهای 
جدی تر مانند هدف قرار دادن خاک آمریکا و به طور خاص 
جزیره گوآم داده است. معموال در شرایطی که تحریم های 

جواد قربانی آتانی

کارشناس مسائل سیاسی

برجام  ترامپی
پیونگ یانگ، اوباما و ترامپ را به هم نزدیک می کند؟
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شــبه جزیره کره از زمان حمله نیروهای کمونیست در 
شمال به جنوب این ســرزمین در ســال ۱۹۵۰ و تقسیم این 
کشور به دو بخش شمالی به پایتختی پیونگ یانگ و جنوبی 
به پایتختی سئول تا امروز اشکال مختلفی از وضعیت های 
آتش بس و آرامش نسبی تا جنگ و تهدید را به خود دیده است. 
در چند ماه اخیر، آزمایش هسته ای و موشکی پیونگ یانگ، 
قطعنامه شــورای  امنیت ســازمان ملل  متحــد، و تهدیدات 
دونالــد  ترامــپ رئیس جمهور جدیــد آمریکا و اعالم فســخ 
آتش بس ۱۹۵۳ از ســوی پیونگ یانگ، رزمایش مشــترک 
آمریکا و کره جنوبی و به دنبال آن التیماتوم ها و هشــدارهای 
تند رئیس جمهور کره شمالی، شرایط را به سوی یک وضعیت 
تند و بی ثبات پیش برده است. در چنین شرایط بحرانی که در 
حال حاضر در شبه جزیره کره به وجود آمده، نقش کشورهای 
منطقه ای و فرامنطقه ای بسیار مهم است. تهدید کره شمالی 
نســبت به کره جنوبی، ژاپن و منافع آمریکا در منطقه موجب 
واکنش شدید کاخ سفید شده است. از سوی دیگر کره شمالی 
جهت نشان دادن قدرت رزمی  و توان موشکی خود اقدام به 
انجام آزمایش های موشکی قاره پیما و اتمی  کرده است که این 
موضوع وحشت را در منطقه جنوب شرق آسیا و حوزه شبه جزیره 
کره به دنبال داشته است. در چنین شرایطی که مواضع خشن 
بین کره شــمالی و آمریکا و هم پیمانان آنها در جریان است، 
برخی از کارشناسان، این اتفاقات را مقدمه شروع یک جنگ 
اتمی  در جهان می دانند که سیاســت های خالف آمریکا در 
منطقه مسبب آن اســت. باید توجه داشــت که کره شمالی 
تاکنون در سه مرحله دســت به آزمایش هسته ای زده است؛ 
نخست سال  ۲۰۰۶، سپس سال ۲۰۰۷ و در نهایت آزمایش 
هسته ای اخیر که در فوریه ۲۰۱۳ انجام گرفت و به دنبال آن، 
آمریکا و کره جنوبی نیروهای خود را در پیرامون کره شمالی به 
حالت آماده باش درآوردند. آنها رزمایش هایی را آغاز کردند و 
کشــتی های جنگی آمریکا وارد منطقه شده و مستقر شدند. 
همچنین  هواپیماهــای بمب افکن هســته ای B ۵۲ و B ۲ در 
اطراف کره شــمالی به پرواز درآمدند و استقرار سپر موشکی 
آمریکا در گوآم و در  هاوایی مطرح شد؛ مجموعه اینها شرایط 
فعلی را ایجاد کرد. متعاقبا کره شمالی اعالم »وضعیت جنگی« 
کرد و تهدید به حمله هسته ای علیه آمریکا و هم پیمانان آن 
)ژاپن و کره جنوبی( را مطرح کرد. در واقع، روز دوازدهم مارس 
بود که رهبر کره شمالی دستور آماده باش به نیروهای خود داد 
و اخطار کرد که »جنگ ممکن است همین اکنون آغاز شود.« 
در روز ۳۰ مارس کره شمالی اعالم کرد که قرارداد صلح میان دو 

کره لغو شده  است و دو کشور در شرایط جنگی قرار گرفته اند.
 همچنین پیونگ یانگ تهدید به استفاده پیشدستانه 
از ســالح اتمی  کرد. پس از آنکه اول آوریــل، هواپیماهای 
رادارگریــز F-۲۲ آمریکا در رزمایش مشــترک نظامی به پرواز 
درآمدند، کره شــمالی اعالم کرد که رآکتور هســته ای مرکز 
یونگ بیان را بازگشایی خواهد کرد ؛ اقدامی  که خط قرمزی بر 
آخرین توافق برجامانده بین کره شمالی و پنج قدرت مذاکره 
کننده با آن بود. در روز سوم آوریل کره شمالی با بستن مرز بین 
دو کره مانع حضور کارگــران کره جنوبی در مجموعه صنعتی 
»که سانگ« شد. در چنین وضعیتی که شعله های جنگ بین 
کره شمالی و آمریکا و شرکای منطقه ای آن در جریان است، 
کشورهای چین و روسیه به عنوان هم پیمان های کره شمالی 
نقش واسط جهت ایجاد یک توافق بین طرف های درگیر را 

دارند. اما مساله مهم این اســت که کره شمالی با چه هدف و 
پشتیبانی در حال ایجاد تشنج در منطقه است و چه منافعی را 
برای خود تصور می کند؟ به نظر می رسد اقدامات کره شمالی 
در توسعه آزمایش های موشکی دوربرد و توسعه صنایع اتمی  با 
اهداف خاصی در جریان است؛ روی کار آمدن دونالد  ترامپ و 
مواضع امپریالستی آن که به شدت منافع روسیه و چین را دچار 
اخالل کرده  نیازمند ایجاد یک جریان موازی جهت تلطیف 
سیاست آمریکا در خصوص منافع روسیه و چین است. با توجه 
به سوابق و ریشــه های همکاری کره شمالی با چین و روسیه 
به نظر می رسد این کشــور به نمایندگی از آنها جهت فشار به 
آمریکا در حال انجام وظیفه است و در واقع این روسیه و چین 
هستند که به صورت غیر مســتقیم در حال مواجهه با آمریکا 
هستند. اختالف های مرزی بین چین و ژاپن و روسیه با ژاپن 
و مناقشه حضور نیروهای آمریکا در دریای چین موجب ایجاد 
تشنجات منطقه ای در سه سال گذشــته بین روسیه، چین و 
ژاپن شــده بود و از ســوی دیگر مواضع  ترامپ علیه روسیه و 
چین و محدود کردن تجارت بین آمریکا با چین و روسیه به نفع 
آمریکا موجب ایجاد اتحاد بین روسیه و چین و اتهام مواضع 
مشترک شده است که در این میان کره شمالی به جهت داشتن 
زمینه های ایجاد تنش در منطقه مورد اســتفاده این کشورها 
قرار گرفته اســت. در واقع روســیه و چین در شرایط افزایش 
بحران در راستای حل مسالمت آمیز بحران بوجود آمده نقش 
واسطه را ایفا کرده و به صورت غیر مستقیم از آمریکا امتیازات 
اقتصــادی و امنیتی را مطالبه می کنند. به نظــر من آمریکا با 
توسعه تشنج با کره شمالی در باتالق پیونگ یانگ که از سوی 
چین و روسیه ایجاد شده بود، گرفتار شــده و جهت خروج از 
این بن بست و باتالق نیازمند کمک روسیه و چین است. این 
موضوع هزینه های گزافی برای دولــت  ترامپ از نظر مالی، 
سیاسی و اقتصادی به دنبال خواهد داشت. روسیه و چین نیز 
تالش دارند از این فرصت پیش آمده بیشترین استفاده را ببرند و 
بتوانند در شرایط بحرانی کنونی به اهداف مورد نظرشان برسند. 
چرا که باتوجه به مشکالت اقتصادی و سیاسی که کره شمالی 
با آن در منطقه مواجه  است، ایجاد بحران جدید با آمریکا در 
شرایط فعلی یک سیاســت پخته نبود اما پشتیبانی مشترک 
روسیه و چین در تحریک کره شــمالی جهت انجام اقدامات 
تحریک آمیز علیه منافع آمریکا در منطقه یک اقدام پیشگیرانه 
از سوی آنها در مقابله با آمریکا و ژاپن بوده است. درست است 
که روسیه و چین دو عضو دا ئم شــورای  امنیت سازمان ملل 
هستند و شریک استراتژیک کره شــمالی، اما ما شاهد عدم 
رای مخالف به قطعنامه های شورای امنیت علیه کره شمالی 
از سوی آن کشورها نبودیم چرا که روسیه و چین نمی خواهند 
این اختالفات از کنترل خارج شــود و آمریکا مجبور به انجام 
اقداماتی علیه کره شمالی خارج از شورای امنیت سازمان ملل 
شود. بلکه این دو کشور دنبال مدیریت این بحران هستند و به 
همین جهت روسیه و چین به عنوان حامیان کره شمالی به رغم 
مواضع شان در ظاهر و محکومیت اقدامات کره شمالی به خاطر 
آزمایش های موشکی اش، اما در باطن از ایجاد این بحران 
میان کره شمالی با آمریکا خوشنود هستند. به همین جهت باید 
منتظر معامالت پشت پرده آمریکا با روسیه و چین در موضوع 
کره شــمالی بود و گذر زمان، چگونگی حل بحران و احتمال 
شــروع یک جنگ در منطقه را مشــخص خواهد کرد. البته 
به نظر من گزینه نظامی امکان ندارد چراکه اگر جنگی شروع 
شود روسیه و چین نیز به اندازه آمریکا دچار ضرر و زیان خواهند 
شد. به همین جهت باید منتظر مواضع آمریکا و سیاست های 
روسیه و چین باشیم اما به هر صورت گزینه نظامی برای بحران 
کره شمالی خیلی دور از تصور است و تنها گفت وگو و دیپلماسی 

می تواند کارآمد باشد و به حل بحران کمک کند.    

بازدارندگی پیونگ یانگ
روسیه و چین چه نقشی در قدرت نمایی کره شمالی دارند؟

2

اقتصادی واشنگتن تاثیر مطلوب آمریکایی ها را نداشته، 
آنها ابایی از گفتــن اینکه همه گزینه ها روی میز اســت، 
نداشته اند؛ آنچه  تلویحا اشاره به آخرین حربه، یعنی گزینه 
نظامی داشته است. اما به نظر می رسد در مورد کره شمالی 
حتی فکر کردن به این حربه نیز بسیار دشوارتر از هر مورد 
دیگری در چند دهه پس از فروپاشی شوروی باشد. در واقع 
کیم جونگ اون، رهبر جوان کره شمالی، این را تصریح و 
واضح کرده اســت که بدون وجود او و قدرت مطلقه اش، 
بود و نبود کره شــمالی و حتی شــبه جزیره کــره، اهمیتی 
ندارد. بنابرایــن در صورتی که حمله نظامی کارســازی به 
کره شمالی شــود، به گونه ای که قدرت و جایگاه وی مورد 
تهدید قرار گیرد، این احتمال بســیار قوی خواهد بود که 
وی ماشه موشک هایش را بکشد. آن طور که گفته شده، 
سیستم ضدموشکی ایاالت متحده مستقر در کره جنوبی، 
جزیره اوکیناوا، گوآم و ساحل غربی خاک ایاالت متحده، 
تنهــا در ۶۰ درصــد مواقع به درســتی عمل کرده اســت. 
این یعنی 4۰ درصد احتمال اصابت کرد ن موشــک های 
کره شــمالی به اهداف وجود دارد  و البته برآورد شده است 
که اصابت بمب هیدروژنی اخیرا آزمایش شده کره شمالی 
به کالن شهر لس آنجلس، تقریبا آن را به طور کامل نابود 
خواهد کرد. همین پیش بینی را می توان در مورد سئول، 
توکیو و ســایر شــهرهای بــزرگ و مهم متحــدان ایاالت 
متحده داشــت. بنابراین به وضوح می توان دید که قدرت 
اتمی  کره شــمالی اکنون عامل بازدارنده ای بســیار قوی 
در دست کیم جونگ اون است. از سوی دیگر مهم ترین 
حربه ای که طی دهه های گذشــته به عنوان لگامی  برای 
کره شمالی محسوب می شــد تا هر از گاهی با کشیدنش 
جلوی ترک تازی های این کشور گرفته شود، نفوذ فراوان 
چین و پیش تر شوروی بود. بعد از فروپاشی شوروی عمال 
چین یکتــاز میدان کره شــمالی و به بزرگ تریــن حامی  و 
شــریک اقتصادی اش بدل شــد. اکنون که بحــران به 
مرحله ای رسیده است که واشــنگتن واقعا محتاج به نفوذ 
پکن بر پیونگ یانگ است، تحرکات خفیف چینی ها هیچ 

دردی را از بحران حل نمی کند.
 آنها به محکومیت های لفظــی قناعت می کنند و در 
شورای امنیت ســازمان ملل نیز آنچنان شدت و حدتی از 
خود نشــان نمی دهند و در مقابل روابط تجاری گســترده 
خود را با کره شمالی ادامه می دهند. گاه شنیده شده است 
که پکن قدری فشار سیاسی یا اقتصادی به پیونگ یانگ 
وارد کرده اســت، اما این فشــار بــه هیچ وجــه در حدی 
نیست که بتوان از آن تغییری اساسی در رفتار کره شمالی  
انتظار داشــت. به هر حال این آشکار اســت که چینی ها 
نمی خواهند فشاری آنچنان شدید به کره شمالی وارد کنند 
که نتیجه آن تضعیف بیش از حد دولت این کشــور باشد، 
زیرا ســقوط این دولت  به هیچ وجه مطلوب پکن نیست و 
در صورت ساقط شدن این دولت، احتمال یکپارچگی دو 
کره بســیار زیاد خواهد بود. آنگاه نه تنها این حیا ط خلوت 
چین که همــواره عمق اســتراتژیک این کشــور بوده، از 
دست خواهد رفت، بلکه یکی از متحدین ایاالت متحده با 
چین مرز زمینی خواهد یافت. در چنین شرایطی است که 
عمال تمامی  حربه های ایاالت متحده، از شــورای امنیت 
گرفته تا تحریم های یک جانبه، گزینه نظامی و فشارهای 
دیپلماتیــک، در حال حاضر ناکارآمد به نظر می رســند. با 
توجه به اینها، نهایتا آنچه  از سطح تنش در شبه جزیره کره 
خواهد  کاســت، احتماال پذیرش برخی از خواســته های 
کره شــمالی خواهد بود. یعنــی  ترامپ ناچار خواهد شــد 
الگوی برجــام را پیش روی خود بگــذارد و با پیونگ یانگ 
معاملــه کنــد و در صورتی که چنیــن اتفاقــی بیفتد، وی 
به شدت زیر هجمه دموکرات ها قرار خواهدگرفت؛ چراکه 
او همان راهی را خواهــد رفت که اوباما رفــت ؛ راهی که  

ترامپ و هم حزبی هایش به شدت بمبارانش کرده اند.    

میرقاسم مومنی

مدیرعامل موسسه مطالعات بین المللی چشم انداز ابرار نوین
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در تازه ترین تحول، کره شمالی یک بمب هیدروژنی 
ویژه موشک های بالستیک قاره پیما را با موفقیت آزمایش 
کرده است. پیش از آن نیز اقدام به شلیک یک موشک بر 

فراز ژاپن کرد.
 تهدید کره شــمالی مبنی بر شــلیک چهار موشــک 
بالســتیک به جزیره گوآم - که در قلمرو آمریکا در اقیانوس 
آرام است- موضوع مناقشه برانگیز دیگر در روز های گذشته 
بوده اســت. در آخرین تحول نیز برخــی منابع اطالعاتی 
اعالم کردنــد کره شــمالی در حال انتقــال محموله ای به 
ســواحل غربی این کشــور اســت که تصور می شود یک 

موشک بالستیک بین قاره ای باشد.
در مقابل آمریکا و کره شمالی رزمایش مشترک برگزار 
می کنند و دونالد  ترامپ رئیس جمهور آمریکا از توافق اولیه 
خود برای فروش میلیاردها دالر تسلیحات آمریکایی به کره 
جنوبی خبر می دهد. این تحوالت همراه با افزایش حضور 
نظامی آمریکا در مناطق اطراف کره شمالی به ویژه در ژاپن 

و کره جنوبی بوده است.
برخی صاحب نظران و سیاست مداران از این تحوالت 
نتیجه گرفتند: یک جنگ تمام عیار در این منطقه محتمل 

شده است.

اما به نظــر نمی رســد ایــن اقدامات و یا دســت کم 
تهدیدات نظامــی بتواند به مهار کردن بحران موشــکی و 
هسته ای در شــبه جزیره کره کمک کند. یا حتی به جنگی 
منتهی شود. به هر حال آنچه سبب شــده تاکنون پیونگ 
یانگ به ســمت فناوری های موشکی و هســته ای برود، 

احساس تهدید از سوی آمریکا و متحدانش بوده است.
گزینه دیگری که کشور های غربی به ویژه آمریکا برای 
کنترل بحران کره شمالی در نظر گرفته اند، تحریم مطلق 

اقتصادی است.
سخنگوی دولت آلمان در بیانیه ای گفت آنگال مرکل 
صدراعظم این کشور و دونالد  ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
روز دوشنبه آزمایش هسته ای کره شمالی را محکوم کردند 
و از سازمان ملل خواستند فورا با تحریم های شدیدتر علیه 

کره شمالی موافقت کند.
ظاهرا پــس از این گفت وگــو منابع آگاه در ســازمان 
ملل گفته اند آمریکا در روزهای آینده و تا پیش از نشســت 
بعدی شــورای امنیت درباره کره شــمالی در صدد افزایش 
فشــارها و تهدید ها علیه پکن است. بر اساس این گزارش 
 چین هنوز بیشترین معامالت پیدا و پنهان را با کره شمالی

 دارد.
اما به نظر می رســد طرح تحریم  مطلق کره شــمالی 
نه تنها کارآیی ندارد، بلکه ممکن اســت بحران را تشــدید 
کند؛ زیرا تاکنــون تحریم هایــی که به صــورت تدریجی 

دست خالی آمریکا
فرجام مناقشه کره شمالی چه خواهد بود؟

عبدالرضا خلیلی
خبرنگار

افزایش یافتــه، خود مهمتریــن عامل تشــدید بحران در 
کره شــمالی بوده اســت. عالوه بر این، در تحریم مطلق 
کره شمالی - از طریق پیوستن پکن به آن- تالش می شود 
آخرین حلقه های ارتباطی این کشور با جهان قطع گردد. 
این رویکرد سبب می شود پیونگ یانگ احساس کند دیگر 
چیزی برای از دست دادن ندارد، بنابراین احتمال اقدامات 

جنون آمیز این کشور باال می رود. 
به نظر می رســد محدودیت های اشاره شده برای دو 
گزینه پیشین- یعنی؛ جنگ و تحریم - سبب شده این تصور 
حاصل شود که دســت آمریکا در مناقشه کره شمالی خالی 
است و در نتیجه برخی به درستی بگویند تنها راه حل بحران 
کره شمالی مذاکره و فقط مذاکره است. والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهوری روســیه در یک کنفرانس خبری با اشــاره 
به اینکه »افزایش تنش ها امنیت جهــان را با خطرروبه رو 
می کند« گفــت: »بحــران کره شــمالی فقــط به صورت 

مسالمت آمیز و گفت وگو قابل حل است.«
البته ممکن است از تهدید نظامی و تحریم اقتصادی 
به عنوان ابزاری برای پیش بردن دیپلماسی استفاده شود 
مثل اینکه با تقویت این اهرم های فشار کره شمالی پشت 
میز مذاکره بنشــیند یا با قــدرت چانه زنی کمتر بر ســر میز 
مذاکره بنشــیند. ولی واکنش پیونگ یانگ بــه تهدید ها 
و تحریم نشــان می دهد ایــن اهرم ها نیز به عنــوان ابزار 

دیپلماتیک فعال نه موثر است نه خواهد بود.  
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برنی سندرز، ســناتور ایالت ورمونت به محبوب ترین 
شــخصیت سیاســی در ایاالت متحده آمریکا تبدیل شده 
است. این در حالی است که سران حزب دموکرات در جریان 
رقابت های انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ ایاالت 
متحده آمریکا، با استناد به البی گری های پشت پرده، وی را 

در رقابت با هیالری کلینتون بازنده کردند... 
هم اکنون، عملکرد سران حزب دموکرات در جریان 
رقابت های انتخابات ریاســت جمهوری ســال گذشــته در 
آمریکا، بیشــتر مورد نقد طرفداران این حــزب قرار گرفته 
است. محبوبیت برنی سندرز، ســناتور ایالت ورمونت  میان 
شهروندان آمریکایی همچنان رو به افزایش است. سندرز 
در جریــان رقابت های انتخابات ریاســت جمهوری ســال 
۲۰۱۶ ایاالت متحده آمریکا توانست خود را به عنوان نماد 
ایجاد تغییر در این کشور معرفی کند. براساس نظرسنجی 
صــورت گرفته بــرای تعییــن محبوب تریــن و منفورترین 
 سیاســتمداران آمریکایی مشــخص شــد که برنی سندرز 

محبوب ترین است.
مــروری بر نظرســنجی اخیر صــورت گرفتــه در این 
خصــوص، خالی از تامل نیســت. براســاس نظرســنجی 
 هــاروارد – هریس که بــه صــورت آنالیــن و از ۲۲۶۳ تن 
صورت گرفت، مشــخص شــد که برنی ســندرز ۷۲ ساله و 
ســناتور ایالت ورمونت که در انتخابات ریاســت جمهوری 
۲۰۱۶ رقیــب هیالری کلینتــون، نامــزد دموکرات ها بود، 
محبوب ترین سیاســتمدار آمریکایی اســت. وی توانست 

۵4 درصد آرا را به دســت آورد و محبوب ترین سیاستمدار از 
نظر مردم آمریکا شود. این در حالیست که محبوبیت دیگر 
شخصیت های سیاســی در ایاالت متحده آمریکا، زیر ۵۰ 
درصد است. به عبارت بهتر، برنی سندرز تنها کسی است که 
 توانسته است اقبال حداکثری شهروندان آمریکایی نسبت 

به خود را جلب نماید.
واقعیت امر این است که برنی ســندرز، قربانی بزرگ 
رقابت های انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ بود. وی 
توانســت در دو انتخابات درون حزبی نخست )در دو ایالت 
آیووا و نیوهمپشایر(، هیالری کلینتون را به چالش بکشد. 
او در آیووا با اختالف بسیار اندکی بازنده شد. در نیوهمپشایر 
در مقابل کلینتون به پیروزی رسید. پس از شکست کلینتون 
در نیوهمپشایر، سران حزب دموکرات در حمایت از کلینتون 
با یکدیگر هم پیمان شدند. اکثر سوپر دلیگیت های حزب 
دموکرات، حمایت خود را از هیالری کلینتون اعالم کردند 
تا سندرز شانس اندکی برای راهیابی به دور نهایی انتخابات 

داشته باشد.
 در جریان رقابت هــای انتخابات ریاســت جمهوری 
سال ۲۰۱۶ ایاالت متحده آمریکا نیز ســندرز بارها رویکرد   
ترامپ در حوزه سیاســت خارجی را به چالش کشید و از وی 
به عنوان خطری بــرای امنیت بین الملل یــاد کرد. اگرچه 
سندرز در آن رقابت های انتخاباتی قربانی البی های پشت 
پرده حزب دموکرات شد و از صعود به دور نهایی رقابت های 
انتخاباتی باز ماند، اما هشــدارهای وی در خصوص سرکار 
آمدن  ترامپ و حتــی تالش وی برای جلوگیــری از حضور 
 رئیس جمهور فعلی آمریکا در کاخ سفید در اذهان باقی مانده 

است.

آه حسرت دموکرات ها 
سندرز فعال  محبوب ترین شخصیت سیاسی آمریکا  است

در هر حال، ســندرز در یک رقابت سیاســی ناسالم و 
مهندســی شــده، مغلوب هیالری کلینتــون گردید. آنچه 
مســلم اســت اینکه دموکرات های ایاالت متحده آمریکا 
در جریــان رقابت های انتخابات ریاســت جمهوری ســال 
۲۰۱۶ میالدی، دچار خطایی بزرگ شدند. اگر سران حزب 
دموکرات در حمایت از هیالری کلینتون دست به البی گری 
نزده و اجــازه می دادند انتخابــات درون حزبی دموکرات ها 
با قاعده طبیعی خود برگزار شــود، سندرز می توانست برنده 
رقابت با کلینتون باشــد. در همان زمان، نظرســنجی های 
انتخاباتی در ایاالت متحده نشان داده بود که اگر سندرز به 
دور نهایی رقابت های انتخاباتی آمریکا راه پیدا کند، خواهد 
توانست با اختالفی ۱۵ درصدی بر  ترامپ غلبه پیدا کند. در 
اردوگاه جمهوریخواهان و طرفداران  ترامپ نیز نگرانی های 
زیادی در خصوص حضور ســندز در دور نهایی رقابت های 
انتخابات ریاســت جمهوری ســال ۲۰۱۶ وجود داشت. با 
این حال، سران حزب دموکرات ضمن مهندسی انتخابات 
درون حزبی خود، مانع از پیروزی سندز بر هیالری کلینتون 
شدند. هیالری کلینتون نیز با نمایش ضعیفی که در مقابل  
ترامپ داشت، در نهایت نتوانست عملکرد موفقیت آمیزی 
در برابر رقیب خود داشته باشــد. هیالری کلینتون در آرای 
الکترال از  ترامپ شکست خورد. بدون شک، اصلی ترین 
عوامل پیروزی  ترامپ در انتخابات ریاســت جمهوری سال 
۲۰۱۶، ســران حزب دموکرات بوده اند. خشــم طرفداران 
ســندرز ا ز ســران حزب دموکرات ســبب شد تا بســیاری از 
 آرایی که قــرار بود به ســندرز تعلــق یابد، به ســود  ترامپ

 به گردش در آید.
اگرچه برنی ســندرز پس از انتخاب هیالری کلینتون 
به عنوان نامــزد نهایی حزب دموکــرات، از طرفداران خود 
خواســت تا آرای خود را به ســود نامزد حــزب دموکرات به 
گردش در آورده و از حضور  ترامپ در کاخ ســفید جلوگیری 
کنند، اما بسیاری از رای دهندگان آمریکایی کلینتون را نماد 
تغییر در کاخ سفید نمی دانستند. به عبارت بهتر، نارضایتی 
و خشم طرفداران سندرز از سران حزب دموکرات و هیالری 
کلینتون سبب شد تا این آرا به ســود وزیر امور خارجه سابق 
ایاالت متحده آمریکا به گردش در نیاید. در نهایت، هیالری 
کلینتون با شکســت در ایاالت کلیدی و سرنوشت ساز، در 
مقابل  ترامپ تسلیم شد.  متعاقب پیروزی  ترامپ نیز رویکرد 
خطرناک وی در عرصه سیاســت داخلــی و خارجی ایاالت 
متحده آمریکا بار ها مورد انتقاد برنی سندرز قرار گرفته است. 
یکی از این موارد، مربوط به تقابل  ترامپ با توافق هسته ای 

)برجام( است. 
در این خصوص سندرز هشــدار معناداری را به دونالد  
ترامــپ در خصوص عواقب و آثــار تقابل با ایــران و از بین 
بردن توافق هســته ای مخابــره کرده اســت. الزم به ذکر 
اســت که در جریان رای گیری ســنای آمریکا در خصوص 
وضع تحریم های اخیر علیــه ایران، ســندرز و راند پال دو 
سناتوری بودند که به این طرح رای منفی دادند. به عبارت 
بهتر، ســندرز تنها ســناتور دموکراتی بود که با این طرح به 
مخالفت برخاست. این سناتور آمریکایی اصلی ترین دلیل 
مخالفت خود با طرح اخیر کنگره را لزوم حفظ برجام دانسته 
و نسبت به عواقب و تبعات تقابل با ایران بر سر این موضوع 

به رئیس جمهور آمریکا هشدار داده است.
در نهایت اینکه برنی ســندرز به عنوان محبوب ترین 
سیاستمدار آمریکا، همچنان سعی دارد در عرصه سیاسی 
کشــورش حضور پررنگی داشته باشــد. با این حال، شاید 
افزایش ســن ســندرز اجــازه ندهــد تــا وی در رقابت های 
انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ دوباره حضور یابد. 
در یک جمع بنــدی کلی می تــوان گفت که ســران حزب 
دموکرات با عملکرد جانبدارانه خود از هیالری کلینتون و کنار 
زدن سندرز از رقابت های انتخاباتی، پیروزی سال گذشته را 

به دونالد  ترامپ تقدیم کردند .   

سعید سبحانی
روزنامه نگار
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دونالد  ترامپ، رئیس جمهور ایــاالت متحده آمریکا 
همچنان در حل و فصل »معمای مســکو« سردرگم مانده 
است. از یک سو شواهد موجود نشان دهنده رغبت  ترامپ 
برای افزایش سطح روابط با مسکو  است و از سوی دیگر، 
واقعیات جــاری در نظــام بین الملل نشــان می دهد که از 
زمان حضور  ترامپ در کاخ ســفید روابط روســیه و ایاالت 
متحده آمریکا تنزل پیدا کرده است. اخراج دیپلمات های 

و  روســی  و  آمریکایــی 
هشــدارهایی که از ســوی 
دو طرف مخابره می شود، 
وضعیتــی  نشــان دهنده 
غیر طبیعــی در روابــط دو 
کشور است. از سوی دیگر، 
وضع تحریم های اخیر علیه 
روسیه توسط کنگره ایاالت 
متحــده آمریــکا و امضای 
این تحریم ها توسط دونالد  
ترامــپ، تقابل کاخ ســفید 
و کاخ کرملیــن را پررنگ تر 

ساخته است. 
اخیــر  اظهــارات 
 واســیلی نبنــز یــا نماینده 
دائمی  روســیه در سازمان 
ملل می تواند تا حد زیادی 
وضعیــت  نشــان دهنده 
حاکــم بــر روابط روســیه 
و آمریــکا باشــد: »روابــط 
روســیه و آمریکا در ســطح 
بســیار پایینی قــرار گرفته 
است و این مســاله نه فقط 
برای مناســبات دو کشــور 
مثبــت نیســت، بلکــه بــر 

اوضــاع بین المللی هم تاثیــر می گذارد.  روابط روســیه و 
آمریکا عاملی مهم اســت که شــرکای ما روی آن حساب 
می کنند. شرکای ما حضوری یا غیابی از دو کشور )روسیه 
و آمریــکا( می خواهند به وضعیــت کنونی پایــان دهند و 
مســائل و اختالفات خود را حــل کنند، زیرا ایــن رویکرد 
فقط به نفع ما نیســت، بلکــه جهان از آن ســود می برد. با 
این حال روابط هیات روســی و آمریکایی در سازمان ملل 
متحد عملگرایانه است. در گذشــته نیز همین روند بوده و 
در آینده هم ادامه خواهد یافت. افزون بر آن، در شــرایط 
کنونی شورای امنیت سازمان ملل خوشبختانه یا متاسفانه 
 یکی از معــدود میدان هایی اســت کــه روســیه و آمریکا 

همکاری می کنند.«
واقعیــت امر این اســت کــه در جریــان رقابت های 
انتخابات ریاست جمهوری ســال ۲۰۱۶ میالدی، روسیه 
خواستار پیروزی دونالد  ترامپ و شکست دموکرات ها بود. 
افشای ایمیل های هیالری کلینتون از یک سو و ارتباطاتی 
که میان تیم انتخاباتی  ترامپ و روسیه وجود داشته است، 
موضوعاتی اســت کــه نمی توان بــه ســادگی از کنار آن 
گذ شت. با این حال  ترامپ برای احیای روابط واشنگتن و 

مسکو با موانع سختی مواجه است. یکی از این موانع، فشار 
دموکرات ها و حتی جمهوریخواهان سنتی در این خصوص 
است. بســیاری از جمهوریخواهان سنتی مانند جان مک 
کین، ســناتور ایالت آریزونا به  ترامپ در خصوص احیای 
روابط با روسیه هشــدار داده اند. به عبارت بهتر، همچنان 
نگاه تهدید محــور مقامــات آمریکایی اعــم از دموکرات 

وجمهوریخواه نسبت به مسکو به قوت خود باقی است. 
نبایــد فراموش کــرد که در شــرایط فعلــی، یکی از 
اصلی ترین اتهاماتی که به دونالد  ترامپ وارد شده است، 
ارتباط پنهانــی با مقامــات روســی )در دوران رقابت های 
انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶( است. موضوعی 

که  ترامپ بارها آن را رد کرده اســت ؛ با ایــن حال مقامات 
امنیتــی ایاالت متحــده آمریــکا همچنان بــه تحقیق در 
خصوص این موضوع ادامه می دهند. در چنین شــرایطی  
ترامپ  ترجیح داده است فعال مشــی قبلی روسای جمهور 
ایاالت متحــده در تقابــل با مســکو را ادامــه دهد. طرح 
مسائلی مانند بازرسی کنســولگری ایاالت متحده آمریکا 
در سانفرانسیســکو، خشم مقامات روســی از واشنگتن را 

برانگیخته است. 
مقامات روســی اعــالم کرده اند اگــر »اف  بی  آی« 
کنســولگری روســیه در سانفرانسیســکو را بازرسی کند، 
این اقــدام آمریکا، نقض قانون مصونیــت دیپلمات های 
روس محســوب خواهد شــد. ماریا زاخارووا ســخنگوی 
وزارت امور خارجه روســیه در این خصــوص عنوان کرده 
است:»درخواســت برای بازرسی از کنســولگری و محل 
اقامت دیپلمات های روسی تهدیدی مستقیم برای امنیت 
شهروندان روس محسوب می شــود.«الز م به ذکر است 
کــه وزارت امــور خارجه آمریکا اخیرا از مســکو خواســت 
کنسولگری های خود را در ســان فرانسیسکو، واشنگتن و 
نیویورک تعطیل کند. ســرگئی الوروف، وزیر امور خارجه 

روســیه در این خصوص به طرف آمریکایی هشــدار داده 
اســت: »ما به اقداماتی که کامال غیر قانونــی و در جهت 
آسیب رساندن به ما هستند، واکنش شدیدی نشان خواهیم 
داد. هدف از این اقدامات صرفا ایجــاد اختالل در روابط 
ما با آمریکاســت. اقدامات ضد روســی جدید واشنگتن با 
هدف ممانعت دونالــد  ترامپ رئیس جمهــور آمریکا برای 
استفاده از اختیارات قانونی اش طراحی شده است. هر گونه 

عادی سازی روابط باید بر اساس احترام دو جانبه باشد.«
با این حال سرگئی الوروف و دیگر مقامات روسی به 
خوبی می دانند که عادی سازی روابط میان ایاالت متحده 
آمریکا و روســیه حداقل در آینده ای نزدیــک امکان پذیر 
نیســت!  ترامــپ بــه خوبی 
می دانــد که هر گونــه اقدام 
وی و همراهانــش در بهبود 
روابط با روســیه، فشار های 
امنیتــی و سیاســی موجود 
بر تیــم همراهــش در کاخ 
سفید را تقویت خواهد کرد. 
نمونــه این مســاله را پس از 
برگزاری نشست گروه ۲۰ در 
 هامبورگ مشــاهده کردیم. 
در آن نشســت، والدیمیــر 
رئیس جمهــور  پوتیــن، 
روســیه و دونالــد  ترامــپ با 
یکدیگر دیدار کردند. اگرچه 
روســای جمهــور آمریــکا 
و روســیه این دیــدار را مفید 
خواندنــد  اما درســت پس از 
آن، شاهد وخامت اوضاع و 
تقابل دیپلماتیک تمام عیار 
واشنگتن و مســکو بودیم. 
همچنین بسیاری از اعضای 
حزب جمهویخواه مخالفت 
خود را با عادی سازی روابط 
با مسکو اعالم کردند. وضع 
تحریم های ســنا و مجلس 
نمایندگان آمریکا علیه روسیه )آن هم با رای اکثریت قریب 
به اتفاق نمایندگان و ســناتورها( نشان داد که قدرت مانور  
ترامپ برای احیای روابط با مسکو بســیار محدودتر از آن 

چیزی است که تصور می شد! 
در نهایت اینکه ســخن گفتن از احیای روابط روسیه 
و ایاالت متحده آمریــکا در آینده ای نزدیــک غیر ممکن 
اســت. این درحالی اســت که برخی تحلیلگران سیاسی 
معتقدنــد افزایش ســطح روابط روســیه و آمریــکا تنها در 
دوران ریاست جمهوری  ترامپ امکان پذیر است زیرا کمتر 
رئیس جمهوری در کاخ سفید وجود داشته و خواهد داشت 
که مایل به ارتباط با مســکو باشــد. دونالد  ترامپ از زمان 
حضور خو در کاخ ســفید تا کنون مشــاوره ها یی از هنری 
کسینجر، استراتژیســت کهنه کار آمریکایی در خصوص 
احیای روابط با روسیه دریافت کرده است اما همان گونه که 
اشاره شد،  ترامپ در مسیر عملیاتی کردن این توصیه ها، 
با موانع سخت و دشواری رو به روســت. آیا دموکرات ها و 
جمهوریخواهان ســنتی در آینده به  ترامپ اجازه افزایش 
سطح روابط واشنگتن و مسکو را خواهند داد؟ مسلما پاسخ 

این سوال مثبت نیست.    

غیر ممکن
چرا روسیه و آمریکا نمی توانند به دوران گذشته بازگردند؟

سعید سبحانی
روزنامه نگار
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اوایل دهه ١٩٧٠ ساختن تصویری خیالی  در ارتباط 
با عصری نوین در تاریــخ، از قبل در جریان بود. در ســال 
١٩٧٧ در یکی از آگهی های IBM چنین آمده بود: »عصر 
اطالعات ؛ بر ســر اینکه عصر اطالعات نام عصری است 
که ما در آن زندگی می کنیم توافقی روزافزون وجود دارد.« 
همان طور   که فرآیندهای آزادســازی و خصوصی ســازی 
شــدت و فزونی می یافتنــد، تصویــر عصر اطالعــات با 
تصویر عصر جهانی تالقی می کــرد. در ماه مارس ١٩٩٤ 
در بوئنوس آیــرس، آلبــرت گور معاون ریاســت جمهوری 
ایاالت متحده از نقشــه خود برای ایجاد یک زیرســاخت 
اطالعات جهانی خبر داد که در آن دورنمای یک گســتره 
آتی نوین در مقیاسی ســیاره ای برای خانواده بزرگ بشری 
به چشم می خورد. ایده اقتصاد جدید برای نخستین بار در 
سخنرانی های رسمی همان ســال پدید آمد. در ماه فوریه 
سال ١٩٩٥ کشــورهای عضو G 7 جلســه ای در بروکسل 
تشکیل دادند، جایی که آنها ایده جامعه اطالعات جهانی 
را به تصویب رساندند و به همراه آن بر سرعت بخشیدن به 
گام های آزادسازی بازار اطالعات راه دور تصمیم گرفتند. 
این فرآیند به دنبال جنگ جهانی دوم آغاز شده بود. جنگ 
سرد صحنه را مهیا ساخت و بر ساخت مفاهیمی  نظارت کرد 
که هدف از آنها خبر دادن این امر بود که بشر به آستانه یک 
عصر نوین اطالعات و یک کل گرایی جدید رسیده است. 
برای این گفتار به ترتیب سه منبع وجود داشت ؛ اول از همه 
علوم اجتماعــی، پس از آن تکنیک هــا و فنون پیش بینی 

درآمدی بر فلسفه دین 

فلســفه دین، ارزیابی مفاهیم و باورهای بنیادین 
ســنت های دینی در جوامع مختلف است. موضوعات 
اصلی فلسفه دین، اســتدالل پیرامون طبیعت، وجود 
یا عدم وجود خدا، زبان دین، معجزه، دعا، مســاله شر، 
صفات خدا، پلورالیســم دینی، معرفت شناسی دینی و 
رابطه بین دین و دیگر نظام های ارزشــی مانند اخالق و 
علم تجربی است. اصطالح فلســفه دین از اواخر قرن 
هجدهم تحت تاثیر هگل رواج یافت. کتاب »درآمدی 
به فلســفه دین«، با این رویکرد، مفاهیم و موضوعات 
اساســی این شاخه از فلســفه را، از مناقشــات سنتی تا 
مفاهیم نوین مطرح می کند و در کنار طرح بســیاری از 
سرفصل های ســنتی مرتبط با ادیان الهی، با دیدگاهی 
بینافرهنگی برخــی رویکردهای غیرالهــی جدید را نیز 
بررسی می کند. نویســنده درعین حال که تقسیم بندی 
سنتی »تحلیلی/ قاره ای« را آن چنان قاطع نمی داند اما 
بیشتر از ســبک و روش ســنت تحلیلی پیروی می کند. 
فصل اول کتاب با بررسی معنای عبارات فلسفه و فلسفه 
دین آغاز می شــود و به این پرســش مهم می پردازد که 
باورها و اعمال دینی درباره دین چه هســتند. فصل دوم 
این بررسی را با کنکاش در پدیده روبه رشد تنوع دینی ادامه 
می دهد و به طور خاص بر پنج دین بزرگ جهانی متمرکز 
اســت: ادیان هندویی، بودایی، یهودیت، مسیحیت و 
اسالم. این فصل به ارزیابی نظام های دینی،  معیارهای 
ممکن برای انجام این ارزیابی ها و لزوم تساهل دینی نیز 
می پردازد. فصل سوم دو راه منحصربه فرد برای تصور 
خدا یا واقعیت غایی را بررسی می کند: ١- به منزله حالتی 
مطلق از بودن )تصور موجود در برخی مکاتب دین بودایی 
و دین هندو( ٢- خدایی شخص وار که در سه سنت بزرگ 
الهی معرفی شده است. در فصل های ٤ و ٥ و ٦، سه نوع 
عمده از براهین اثبات وجود خدا بررسی می شود:  براهین 
کیهان شناختی، غایت شناختی و هستی شناختی. فصل 
هفتم به یکی از این چالش ها می پردازد ؛  مساله شر. دین 
نوعا حوزه ای نیست که از دیگر وجوه جامعه و فرهنگ به 
 تمامی  مجزا باشد و تقریبا همه جنبه های زندگی انسان 
را دربر می گیرد. فصل هشتم چندین مورد از گزینه های 
اساسی پیش رو برای فهم رابطه میان دین و علم را بررسی 
می کند و در ادامه فصــل گزینه های مختلف موجود در 
فهم رابطه میان عقل و ایمان بررسی خواهد شد. مولفه 
مشترک میان تمامی  سنت های بزرگ دینی تجربه دینی 
است. فصل ٩ چندین نمونه از شکل های مختلف این 
پدیده را بررسی می کند. نفس، مرگ و جهان پس از مرگ 

نیز موضوعات فصل دهم را تشکیل می دهند.  

در فاصلــه زمانی کوتاهــی از ظهور داعــش تاکنون 
میلیون ها صفحــه کتاب و مقالــه و یادداشــت درباره این 
گروه بنیادگرا و خشــونت طلب نوشته شــده است که طیف 
وســیعی از آثار قابل اتکا و علمی  تا نوشــته هایی بی پایه و 
اساس و دروغین را در برمی گیرد. تاثیرات گسترده و مهلک 
این قاتالن حرفه ای در سراســر دنیا ســبب شده که عموم 
انســان های دغدغه مند از خود بپرسند که خاستگاه و علت 
پیدایش داعش و داعشــیان چیســت و اگر حرف حسابی 
دارند، چه می گویند و چرا توانسته اند در مدت زمانی چنین 
کوتاه وحشت و رعبی چنین نگران کننده را پدید آورند؟ پی یر 
ژان لوییزار، تاریخ نویس و کارشــناس امــور خاورمیانه در 
کتاب در دام داعش که به تازگی توسط ویدا سامعی  ترجمه 
شده و توسط نشر نو منتشر شده است، تالش کرده به دالیل 
پیشروی داعش به ویژه در عراق و سوریه بپردازد. او در این 
کتاب که برنده جایزه برییــن برای کتاب ژئوپولتیک ٢٠١٥ 
و برنده جایزه برتر دانشــجویان علوم سیاسی ٢٠١٦ شده، 
کوشیده است موضوعاتی را که کمتر مورد توجه قرار گرفته 
اعم از منطقه ای یا جهانی، اجتماعی یا مذهبی، پیش روی 

مخاطبان بگذارد؛ موضوعاتی که اوایل قرن گذشته ریشه 
گرفته اند و زمانی کــه اروپا مرزهــای کنونــی خاورمیانه را 
مشــخص می کرد. در این کتاب که بــه نوعی گفت وگوی 
تاریخ و اوضاع معاصر است، نویسنده نشان می دهد که چرا 
امروز به دام داعش گرفتار آمده ایــم. کتاب پس از مروری 
اجمالی بر تاریخ قرن گذشته چنین به پایان می رسد: »یک 
دوره تاریخــی طوالنی اینک به ســر آمده اســت و دیگر به 
خاورمیانه ای که در گذشته می شناختیم، بازنخواهیم گشت. 
آیا جنگ کنونی، بدون چشم اندازی از فضای سیاست آینده 
در این منطقه، پیشاپیش شکست نخورده است؟ این دامی  
است که داعش برای کشورهای دموکراتیک غربی گسترده 
است، دامی  که برای این کشــورها به مثابه خطری مرگبار 
اســت. برای شکســت دادن گروه داعش باید تجربه های 
تاریخی مورد استفاده این کشورها قرار بگیرند.« ژان پی یر 
لوییزار ۶۳ ساله پژوهشــگر مرکز ملی پژوهش های علمی 
 فرانسه اســت که بزرگترین سازمان ملی فرانســه در زمینه 
تحقیق و پژوهش علمی  است و زیر نظر وزارت آموزش عالی 

و تحقیق فرانسه فعالیت می کند.  

دام داعش 
پی یر ژان لوییزار 

و در نهایت ژئوپلتیک. اولین گام شــامل تقریر مرگ عصر 
پیشین یعنی عصر »ایدئولوژی« بود. این امر وظیفه ای بود 
که برعهده شرکت کنندگان جلسه ای در میالن در سپتامبر 
ســال ١٩٥٥ گذاشته شــد. این جلســه با موضوع »آینده 
آزادی« تحت حمایت کنگره آزادی فرهنگی قرار داشــت. 
سازمان دیگر در سال ١٩٥٠ در برلین تأسیس شد و بودجه 
آن تحت پوشش یک بنیاد خصوصی تامین شد. فهرست 
مشارکت کنندگان شامل افرادی چون فردریش فون هایک 
اقتصاددان، ریمون آرون و جامعه شناس آمریکایی دانیل 
بل بود. مــوارد موردبحث این جلســه بــه مجموعه ای از 
پایان ها اشــاره داشــت که در میان آنها پایان ایدئولوژی، 
پایان سیاست، پایان تعهد سیاسی، پایان طبقات و مبارزه 
طبقاتی و همچنین پایان روشــنفکران معترض به چشــم 
می خورد. ایــده مطرح شــده از این قرار بود کــه »تحلیل 
جامعه شــناختی« در کار از بین بــردن پیش داوری هــای 
ایدئولوژی و تصدیق مشروعیت جدید روشنفکر لیبرال غربی 
بود. عدم اطمینان از رشد و پیشرفت و بحران اداره پذیری 
دموکراســی های غربی به زودی فرضیــات برنامه ابتدایی 
مطرح شــده جامعه اطالعات را متزلزل کــرد. اگرچه این 
بینــش علم باورانه به طــرزی فاحش با واقعیــت بعدی در 
تضاد قرار داشت، مع الوصف توانســت در ایجاد این ایده 
که دکترین سازمانی، سیاســت را از میدان به در کرده اند، 
کامیاب شود. جامعه جدید جامعه ای کارکردی بود، ازاین رو 

باید  طبق اصول مدیریت علمی  جدید اداره شود.  

داستان عصر جهانی 
پی ریزی باوری که به عصری تازه رسید 

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

 ارزش مدار برعکس علوم انسانی غربی که ابزارمدار هستند.

از دریچه ای دیگر
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در نشســت »تقابل فعــل و امر سیاســی در اندیشــه 
 هابرماس« که با حضور کمال پوالدی، نویســنده کتاب »از 
دولت اقتدار تا دولت عقل«، حسینعلی نوذری، مجید کمالی، 
محمد میالنی و محمد رجبــی برگزار شــد، مفاهیمی  مانند 
امر سیاسی و سیاست، نظریه های مختلف درباره حکومت 
و مشــروعیت، نســبت تئوری و عمل، پساسیاست و نقش 
آگاهی اجتماعی مــردم در بهبود جوامع، مورد بررســی قرار 
گرفت. حسینعلی نوذری مســاله »امر« سیاسی، اجتماعی 
را به ســال های بعد از دهــه ۶۰ میالدی و گفتمانی شــدن 
علوم اجتماعی و سیاسی مربوط دانســت و گفت: »امروزه 
این گفتمان مطرح است که چرا اساسا به دولت یا حکومت 
نیاز داریم؟ امر سیاست باید در سایه ضرورت و عدم ضرورت 
وجود دولت مورد بررســی قرار گیرد وگرنــه تبدیل به بحثی 
انتزاعی می شــود. امروز، امر سیاسی را به لحاظ تبارشناسی 
و دیرینه شناسی به عصر کالســیک برمی گردانم؛ امری  که 
همواره دغدغه اساسی فالسفه سیاسی و یک پرسش واحد 
بوده اســت که امروز نیز همچنان به قوت خود باقی است: 
چه کسی باید - بهتر است - می تواند حکومت کند؟ این مساله 
به ظاهر بسیار ساده اســت اما بیانگر دغدغه انسان در ابعاد 
سیاســی، اجتماعی، اقتصادی، دینی، فرهنگی و... است 
که مفهوم قدرت در کانون آنها قرار دارد که با حوزه های دیگر 
امر سیاسی، کنش، فعالیت و هویت سیاسی مرتبط است.« 

تازه ترین ساخته میشــاییل  هانکه، »پایان خوش« 
در هفتادمین جشــنواره فیلم کن به نمایــش درآمد. او که 
با دو فیلم قبلی اش »روبان ســفید« )٢٠٠٩( و »عشــق« 
)٢٠١٢( نخل طالی شــصت ودومین و شصت وپنجمین 
جشــنواره فیلم کن را از آن خود کرد، در جشــنواره امسال 
کن یکی از قدرترین فیلمسازهای مدعی کسب این جایزه 
به شمار می رفت اما این جایزه را فیلم »میدان« ساخته روبن 
اوستلوند برای این کارگردان سوئدی به ارمغان آورد. داستان 
»پایان خوش« که در آن ایزابل اوپر، ژان لویی ترنتینیان و 
متیو کاســوویتس به ایفای نقش می پردازند، درباره از هم 
پاشیده شــدن خانواده ای نابهنجار است. احتماال »پایان 
خوش« فراســینمایی ترین اثــر  هانکه تا  امروز محســوب 
شود؛ نمایشی بر پایه موقعیت های مضحک که به تمامی 
 درون مایه هایی که تا به حال در حرفه درخشانش به تصویر 
کشــیده، ارجاع می کند. در نشســت خبری ایــن فیلم در 
جشــنواره کن، روزنامه نگاران مشــتاقانه منتظــر بودند از 
پرســش های مرتبط و بی جواب که فیلم مطــرح می کند، 
بپرسند و البته  هانکه از هدایت شدن در مسیر آنها خودداری 
کرد و گفت هنر خودش را ابراز می کنــد: »من هرگز دنبال 
درون مایه ای نبوده ام؛ این کار اذیتم می کند. باید تحت تاثیر 

او ســوال چه کســی باید بر اریکه قدرت تکیه کند و توزیع یا 
انباشــت و اعمال قدرت را تجربه کند؟ را سوالی دانست که 
گرچه تجریدی به نظر می رســد، اما با زندگی روزمره سروکار 
دارد: »پاســخ این سوال بســته به نظریه ای است که به آن 
پاسخ و مشروعیت را به مفهوم خاصی می دهد که بر همان 
اساس، دارای عواقبی نیز هست.« این استاد علوم سیاسی در 
ادامه سخنان خود در این نشست به بیان پاسخ های متفاوت 
درباره این سوال پرداخت و توضیحاتی پیرامون دیدگاه های 
»مشــروعیت الهی منشــعب از نظریات دینــی«، »نظریه 
قدرتمندان«، »نظریه وضعیت طبیعی  هابز و ضرورت تشکیل 
دولت« و »نظریه رضایت شهروندان جان الک« ارائه کرد. 
محمد میالنی هم به نقش مردم در امر سیاســی اشــاره کرد 
و گفت: »نگاه مردم به مفهوم فعل و امر سیاســی است که 
تعیین می کند رفتار دولتمردان به چه شــکل باشد. اگر نگاه 
جامعه، نگاه پخته و کاملی نباشد و مردم با مفهوم فعل سیاسی 
آشنایی نداشته باشند، به همان میزان یک سیاستمدار به خود 
اجازه می دهد تمام اعمال خود را با فساد پیش ببرد و عکس 
این موضوع نیز صادق است. سواد سیاسی- اجتماعی مردم 
امروزه به عنوان یک شاخص در کشــورهای در حال توسعه 
مطرح است که نشان می دهد شناخت مردم تا چه حد می تواند 
تاثیرگذار باشد. کشورهایی به مدرنیته رسیده اند که توانسته اند 

مساله امر سیاسی را برای خود حل کنند.«  

چیزی باشــی تا توانایی نوشــتن آن را با کمی عمق داشته 
باشی.« فیلم با موضوعات مختلفی سروکار دارد مخصوصا 
نوع برقراری ارتباط ما از طریق ابزارها و شیوه های دیگری 
که رسانه های اجتماعی جهان را به مکانی مرتبط تر تبدیل 
کرده است،  از طرفی هم به مکانی که احساسات و عواطف 
فرد از طریق رابطه غیرمستقیم به کرختی می گراید. اگرچه او 
همیشه درباره روند خالقانه اثرش صحبتی به میان نمی آورد، 
اما چگونه چنین فیلمنامه  دوقطبی ای را نوشته است؟ طبق 
گفته های  هانکه نوعی سبک آزادانه بود که سبب به وجود 
آمدن »پایان خوش« شد: »در هر فیلم متفاوت کار می کنم 
اما پیش از نوشتن صحنه ها و دیالوگ ها، می کوشم معماری 
سناریو را کرده باشم. هدفم این است که همیشه تا حد امکان 
کم بگویم تا حداکثر سادگی را بسازم.« ژان لویی  ترنتینیان 
که با  هانکه در فیلم »عشق« هم همکاری کرد، می گوید: 
»اصال مهم نیســت اگر فقط باید یک جمله در فیلم حرف 
بزنم؛ من هر کاری برای  هانکه می کنــم. فهمیده ام که او 
فیلم هایش را طبق جو سیاسی روز می                                     سازد.« چند سکانس 
پایانی فیلم گیج کننده است؛ سکانس هایی که شامل نوعی 
کمدی سیاه می شود و این سبکی اســت که  هانکه از دهه 

١٩٩٠ سراغ آن نرفته بود.  

مصائب دولت  
بررسی تقابل فعل و امر سیاسی در اندیشه هابرماس

پایان خوش 
هانکه به کم گویی و ساده ساختن اعتقاد دارد 

از ابتدای هفته گذشته سوت آغاز بازی کاهش نرخ 
ســود بانکی طبق توافقات قبلی به صــدا درآمد. به گفته 
ولی الله ســیف، رئیس کل بانک مرکزی همه عواملی که 
باعث می شد این نرخ ناپایدار باشــد از بین برده شد که از 
آن جمله می توان به موسســات مالی و اعتباری غیرمجاز 
و ساماندهی آنها اشــاره کرد. بعد از اجرایی شدن کاهش 
نرخ سود بانکی، گام بعدی بانک مرکزی چه خواهد بود؟ 
براساس بخشنامه بانک مرکزی از 11 شهریور 1۳9۶ تمامی  
بانک ها موظف خواهند بود که نرخ سود یک ساله خود را 15 
درصد و نرخ سود روزشمار خود را به 1۰ درصد کاهش داده 
و ثابت نگه دارند. البته با نگاه به تاریخچه کاهش نرخ سود 
بانکی متوجه خواهیم شد که این کار چند بار توسط بانک 
مرکزی دولت یازدهم انجام شــد اما عواملی باعث می شد 
تا نرخ سود کاهش یافته و پایدار نماند. به همین منظور در 
گام نخست بانک مرکزی تالش کرد تا این عوامل را از میان 
بردارد تا بتواند با خیال راحت به ســوی اجرایی کردن گام 
دوم یعنی کاهش نرخ سود سپرده های بانکی برود. از جمله 
این عوامل می توان به فعالیت موسسات مالی غیرمجاز در 
بازار پول و اضافه برداشــت بانک ها از بانک مرکزی اشاره 
کرد که در هر دو این موارد بانک مرکــزی اقدامات الزم را 
انجام داد. در رابطه با موسســات مالی غیرمجاز در نظام 
بانکی، بانک مرکزی ســعی کرد تعدادی را مجبور کند که 
از بانک مرکزی مجوز بگیرند، تعدادی را ادغام کند و برخی 
را نیز از نظام بانکی حذف نماید. در زمینه اضافه برداشت 
بانک ها از بانک مرکزی که خــود عاملی جهت برهم زدن 
نرخ ســود کاهش یافته به طرقی می شــد، بانک مرکزی 
سعی کرد به این اضافه برداشــت ها نظم الزم را ببخشد و 
اضافه برداشــت های موجه را که در راســتای تسهیالت 
تکلیفی ایجاد شده بود را ساماندهی کند. البته از نظر بانک 
مرکزی در حال حاضر هیچ گونه عاملی جهت شکستن نرخ 
سود بانکی مصوب وجود ندارد اما در اولین روز اجرایی  شدن 
این بخشنامه خبرها حکایت از آن دارد که برخی بانک های 
خصوصی درصدد برهم زدن این نرخ سود هستند. به عنوان 
مثال یکی از بانک های خصوصی پیامکی را به شرکت های 
بزرگی که دارای  تراکنش باالیی هســتند ارســال و اعالم 
کرده نگران کاهش نرخ سود بانکی روزشمار نباشند و نرخ 
سود سپرده های روزشمار همان نرخ سود قبلی خواهد بود. 
این در حالی اســت که بانک مرکزی قبل از اجرایی شدن 
این بخشنامه و با پیش بینی این گونه موارد به همه بانک ها 
هشدار داد که در صورت شکســتن نرخ سود اعالمی  باید 
منتظر تنبیهات جدی از ســوی بانک مرکزی باشند. حال 
بعد از برداشتن گام های اول و دوم توسط بانک مرکزی تا 
امروز، احتماال گام سوم و حرکت سوم بانک مرکزی کاهش 
نرخ سود تسهیالت خواهد بود که باید دید چه زمانی شورای 
پول و اعتبار و بانک مرکزی برای کاهش دستوری این نرخ 
وارد میدان خواهند شــد. با کاهش این نرخ، عمال بسته 
بانک مرکزی برای برداشــتن یکی از موانع بر سر راه تولید 

تکمیل خواهد شد.  

سوت کاهش سود دمیده شد 

پایان خوش
هانکهبهکمگوییوسادهساختن
اعتقاددارد

هفت بدون مجری 
گمانهزنیهادربارهمجریمهمترینبرنامه

سینماییادامهدارد

نیایشگر دریا 
خالدحسینی

داستانآیالنرانوشت
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عیســی کالنتری، معــاون رئیس جمهور و 
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نخستین 
نشست خبری خود که در محل این سازمان برگزار 
شد با بیان اینکه تشــخیص اولویت ها مهم ترین 
مســاله پیش روی ایــن ســازمان اســت، گفت: 
»بحران اصلی محیط زیست کشــور ما مربوط به 
مصرف آب است.« او با اشــاره به اینکه 4 میلیون 
فارغ التحصیل بیکار در کشور وجود دارند، اظهار 
داشــت: »دولت نمی توانــد بدون توجــه به این 
خیل فارغ التحصیالن بیکار برنامه ریزی داشــته 
باشــد.« رئیس ســازمان حفاظت محیط زیســت 
دربــاره نیروهای متخصص این ســازمان تصریح 
کــرد: »در حــال حاضر نیــروی انســانی در حوزه 
هوا 2۰ برابر بخــش آب اســت و در واقع موضوع 
آب در این ســازمان جایگاهی نداشــته و هیچ گاه 
ســازمان محیط زیســت در این زمینه مدعی نبوده 
اســت.« کالنتری با بیان اینکه سازمان حفاظت 
محیط زیست از لحاظ نیروی انسانی به شدت دچار 
ضعف اســت، گفت: »ســازمان بــه متخصصان 
در حوزه های متعدد نیاز دارد. در شــهریورماه 9۳ 
ســتاد احیای دریاچــه ارومیه طرح انتقــال آب از 
حوضه شماره یک به شماره 2 را به سازمان حفاظت 
محیط زیست ارســال کرد تا این سازمان نظر خود 
را درباره این طــرح ارائه دهد. ۳ ســال از آن زمان 
گذشــته ولی ســازمان هنوز نتوانســته یــک برگه 
اظهارنظر درباره این طرح به ســتاد احیای دریاچه 
ارومیــه عرضــه کنــد، بنابراین ســازمان حفاظت 
محیط زیســت، متخصــص کافی نــدارد.« او در 
پاسخ به این سوال که »چرا با ورود شما به سازمان 
محیط زیســت مســاله  تراریخته در اولویت کاری 
قرار گرفته و نتایج ســالمت برنج  تراریخته اعالم 
شده است؟« با تاکید بر اینکه موضوع محصوالت  
 تراریخته اهمیت چندانی برای این سازمان ندارد، 
گفت: »باید از وزیر بهداشــت بپرسید که چرا پس 
از گذشت ۳/5 سال بررسی، نتیجه رسمی بررسی 
ســالمت برنج  تراریختــه را همزمان بــا ورود من 
به ســازمان محیط زیســت اعالم کرده اســت.« 
کالنتری درباره تولید برنج  تراریخته در کشور گفت: 
»وجبی برنج  تراریخته در کشور تولید نمی شود، ما 
حتی گیاه  تراریخته در کشــور نداریم، البته مجوز 
تولید پنبه  تراریخته از کمیته  تراریخته وزارت جهاد 
کشاورزی صادر شده که در حال بررسی ریسک آن 
هستیم، البته اگر وزارت بهداشت برای تولید پنبه 
 تراریخته مجوز ندهد، کمیته  تراریخته وزارت جهاد 
کشــاورزی هم مجوزهای الزم را صادر نمی کند، 
در نتیجه ما باید به توافق علمی  کامل برســیم.« 
کالنتری مشکل اصلی سازمان محیط زیست کشور 
را نبود بودجه مناســب دانســت و گفت: »بودجه 
محیط زیست کشــور از بودجه 2 منطقه آزاد کمتر 
است. این دو منطقه بیش از 2 هزار میلیارد تومان 
بودجه از دولت دریافت می کنند و بودجه ســازمان 
عریض و طویل محیط زیست ۶۰۰میلیارد تومان 

است.«  

حجت االســالم علیرضا اعرافی، مدیــر حوزه های 
علمیه سراسر کشور در دوره آموزشی پژوهشی علوم انسانی 
اسالمی مفتاح، درباره نسبت علوم اسالمی با علوم انسانی 
اسالمی و وحدت حوزه و دانشگاه به ایراد سخن پرداخت. او 
با بیان نکاتی پیرامون نگاه تمدنی به دین اسالم و احیاگری 
انقالب اســالمی بیان داشــت: »اســالم یک دین  جامع 
تمدنی است و یک تعلیقه و حاشــیه بر زندگی بشر نیست. 
همچنین دارای انعطــاف در عین ثبات اســت و نظامات 
اجتماعی زندگی بشر را هم هدایت می کند.« اعرافی ادامه 
داد: »شاخص یک اندیشه تمدنی که مصداقش در اینجا 
دین است، ورود در ساحت های گوناگون زندگی به صورت 
منسجم و یکپارچه اســت. اجزای توصیفی و تجویزی آن 
در یک مجموعه منســجم و نظام وار قرار می گیرد. اصال 
بین آنها ناسازگاری وجود ندارد.« او با بیان ویژگی انعطاف 
در عین ثبات برای دین اسالم گفت: »اگر چیزی بخواهد 
تمدنی فرازمانی و فرامکانی باشد، باید انعطاف در عین ثبات 
داشته باشد.« اعرافی خاطرنشان کرد: »اگر در روزگار ما 
بخواهد دینی تمدنی باشد، حداقل در سه سطح باید حضور 
داشته باشد: 1. در سطح فکری و فلسفی و بنیادی، 2. در 
سطح دانش ها و علوم: حتما یک دین تمدنی باید بر ذخایر 
علمی  بشر سایه بیفکند. ۳. در سطح اشکال و سطوح رویین 
زندگی که عبارت است از ســبک زندگی و معماری و آداب 
و رســوم. اگر ما بخواهیم به این دین با ایــن نگاه تمدنی 
دسترسی پیدا بکنیم، نیاز به اجتهاد داریم و اجتهاد رایج در 
حوزه ها کافی نیست و نیاز به عرض و طول و عمق و ژرفایی 
بیشــتر دارد. باید دامنه اجتهاد خود را تعمیم دهیم.« او با 
اشاره به ضرورت تحول در فرآیند اجتهاد و حرکت از ساختن 
منظومه های حکمی  به ســمت نظامــات گفت: »مقصود 
نظام ســازی این اســت که از درون احکام فقهی به قواعد 

صحنه هایی از ســریال »نــوار زرد« بــه کارگردانی 
پوریا آذربایجانی و تهیه کنندگی محمدرضا شــفیعی هفتم 
شــهریور ماه با حضور سردار ســعید منتظرالمهدی معاون 
اجتماعی نیروی انتظامی  در کالنتری منطقه شاپور واقع در 
خیابان وحدت اسالمی ضبط و تصویربرداری شد. سردار 
منتظرالمهدی در حاشــیه مراســم بازدید از پشــت صحنه 
این ســریال که در ژانر پلیسی و معمایی ســاخته می شود 
به خبرنگاران گفت: »ســریال »نوار زرد« در ژانر پلیسی و 
معمایی با مضمونی قهرمان محور به تولید می رســد. این 
ســریال در 2۰ قســمت توســط کریم لک زاده به نگارش 
درآمده و قرار اســت از 14 مهرماه در شبکه 2 سیما پخش 
شود.« او با اشاره به همکاری های قبلی محمدرضا شفیعی 
تهیه کننده این ســریال با موسســه ناجی هنر اظهار  کرد: 
»این ســریال از بازیگران و عوامــل قابل قبولی برخوردار 
اســت و شــفیعی تهیه کننده »نوار زرد« پیــش از این چند 
اثر دیگــر را بــرای ناجا به تولید رســانده اســت.« معاون 
اجتماعی نیروی انتظامی  با اشاره به محتوایی که از طریق 
سریال »نوار زرد« برای مخاطب به نگارش درآمده است، 
توضیح داد: »ســریال »نوار زرد« در یــک فضای آرام به 
رشته تحریر درآمده است و مخاطب از طریق این سریال با 

بنیادی برسیم. در مرحله بعد باید اجتهاد را از گزاره های 
تجویزی به ســمت گزاره های توصیفی ببریم. فلسفه و 
کالم ما به نحوی اجتهاد در این مســائل است ولی این 
حد کافی نیست. در تفســیر باید تاکید کنیم که از عصر 
عالمه طباطبایی باید جلوتر برویم و تفســیر تخصصی 
ناظر به حوزه های علوم بنویسیم. در حدیث هم باید یک 
نوع اجتهاد توصیفی فلســفی کالمی  البتــه نه در حوزه 
اعتقادات ایجاد کنیم.« اعرافی با اشاره به اینکه اجتهاد 
باید امتداد دین را در علم و هنر و... تأمین کند، گفت: 
»ما در علوم و دانش های حوزه و در دانشگاه هم به یک 
شکل دیگر نیازمند یک تطویر و تطور هستیم. ما در کنار 
این 5۰-۶۰ بــاب فقهی فقه به 2۰ بــاب و کتاب فقهی 
جدید نیازمندیم. هر چند در همین ابواب موجود نیز باید 
مسائل مستحدثه را بررسی کنیم. در حوزه اصول فقه نیز 
اگرچه از مدافعان اصول بسیار غنی امروز هستم اما فکر 

می کنم اصول فقه امروز یک بازمهندسی نیاز دارد.«  

مسائل آموزشی، پیشگیری و درمان در حوزه معضالت 
اجتماعی آشنا می شــود.« پوریا آذربایجانی کارگردان 
این ســریال نیز درباره »نوار زرد« گفت: »این ســریال 
که اولین تجربه تلویزیونی من اســت کار جذابی برایم 
شده و خوشبختانه فرمول هایی که باید برای جذابیت و 
خوش ساخت بودن آثار معمایی رعایت شود در این کار 
از سوی نویســنده مورد مالحظه قرار گرفته است.« او 
با اشاره به شــخصیت هایی که در این سریال به تصویر 
کشیده شــده اند، اظهار داشت: »ســریال »نوار زرد« 
کاراکتر سیاه و ســفید ندارد. نقش اصلی این سریال را 
امیر آقایی بازی می کند که قرار نیست شخصیتی بدون 
اشکال و کامال سفید داشته باشــد.« این کارگردان در 
ادامه گفت: »در نهایت امیدوارم نتیجه کار مثبت باشد. 
ما در بخش هایــی از فیلمنامه به فراخــور موقعیت ها، 
بازنویسی ها و اصالحات داشته ایم و نظرم درباره خروجی 
کار مثبت اســت.« در صحنه هایی که هفته گذشــته با 
حضور ســردار منتظرالمهدی معاون اجتماعی نیروی 
انتظامــی  و محمدرضــا مقیمــی  رئیس پلیــس آگاهی 
تصویربرداری شــد امید روحانی، امیر آقایی و محسن 

بهرامی  به  عنوان بازیگر حضور داشتند.  

بازمهندسی اصول فقه  
مدیر حوزه های علمیه  از ضرورت تحول در فرآیند اجتهاد می گوید 

 نوار زرد  
اولین تجربه تلویزیونی پوریا آذربایجانی
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برای یادبود دومین سالگرد مرگ آیالن، کودک سه 
ساله کرد ســوری که هنگام رسیدن به ســاحل یونان غرق 
شد، خالد  حسینی، نویسنده افغانستانی- آمریکایی و سفیر 
صلح کمیســاریای عالی ســازمان ملل بــرای پناهندگان، 
داســتانی به نام »نیایشگر دریا« را نوشــته است. حسینی 
این نامه خیالی را از زبان پدری ســوری به پسرش که روی 
پاهایش خوابیده و در همین حین از مرز اروپا عبور می کنند، 
در قالب مونولوگ نوشته است. »نیایشگر دریا« نخستین 
 فیلم انیمیشن روایی واقعیت مجازی است که با استفاده از

 Tilt Brush - ابــزاری بــرای نقاشــی در فضای ســه  بعدی 
با واقعیــت مجــازی- و بــا همــکاری کمیســاریای عالی 
سازمان ملل برای پناهندگان ســاخته شده است. او سفیر 
صلحی است که سراســر جهان را برای کمیساریای عالی 
زیرپا گذاشــته اســت. اصلی ترین نقش او در این سفرها 
هم صحبتی با کســانی اســت که از جنــگ و خونریزی در 
افغانستان، چاد، عراق، اردن و اوگاندا فراری هستند و پس 
از آن باید داستان زندگی آنها را روی کاغذ بیاورد؛ همین کار 
را در کتاب پرفروش »بادبادک باز« با شخصیت های امیر 
و مردمان هزاره کرد. اگر نویسنده دیگری با موفقیت خالد 
حسینی روبه رو شــود )رمان بادبادک باز بیش از ٧ میلیون 
نسخه فقط در آمریکا فروخت( احتماال از دنیا و مردمانش 
دوری می کند اما حسینی که خودش از جنگ فراری است، 
خود را متعهد به مستندسازی زندگی پناهندگان کرده است؛ 

آن هم با این امید که نوشته های او سرها را به سوی مخمصه  
پناهندگی بچرخاند. او در تازه ترین مصاحبه اش با گاردین 
گفته است: »همه می دانند جنگی در جریان است اما فکر 
می کنم اکثر آدم ها زمانی که احساس می کنند معنای جنگ 
را می فهمند، واکنش نشان ندادن را درک نمی کنند، حتی 
اگر واکنشی جزئی باشد. این واکنش آنقدر سخت  می شود 
که نمی توانی به راحتی جنگ را نادیده بگیری یا از کنارش 

بگذری. جنگ آگاهی ات را می خراشد.«
 آخرین اثر خالد حسینی، داســتان کوتاه »نیایشگر 
دریا« داستانی مختصر و تکان دهنده است که از زبان پدری 
نقل می شود که پسرش را سوار قایقی در سوریه می کند و از 
آب های بیکران درخواســت می کند کودکش را سالم نگه 
دارد. حسینی می گوید: »وقتی عکس را دیدم به کارهای 
نادیده ای  که بــرای بزرگ کردن یک کودک الزم اســت، 
فکر کرد؛ همه آن نگرانی های مخصوص، اضطراب های 
مخصوص، مطمئن شوی غذا خورده، مطمئن شوی سیر 
شــده، واکســنش را زده، لباس هایش اندازه اش اســت، 
ناراحت نیســت، خوب خوابیده ، ویتامین هایش را خورده 
است. برای حال او نگران می شویم و خودخوری می کنیم 
و همه این کارهــا را برای او می کنیم، بعــد می بینی آدمی  
که همه عشــقت و همه احساســت را به پای او ریخته ای 
 و همه این کارهــا را برایش کرده ای، روی ســاحل آرمیده 

است.«  

نیایشگر دریا 
خالد حسینی، داستان آیالن را نوشت

در خبرها آمده اســت که مهدی کرم پــور کارگردان 
سینما،  قرار اســت به عنوان مجری جدید برنامه سینمایی 
»هفت« کار خود را آغاز کند. به نظر می رســد شبکه سوم 
ســیما قصد دارد در سیاســت های خود تجدیدنظر کرده و 
مخاطبان جدیدی را پای این برنامه بنشاند. برخی شنیده ها 
نیز حکایــت از آن دارد کــه علی اصغــر پورمحمدی مدیر 
شبکه سه، اخیرا از مهران مدیری دعوت کرده تا برنامه ای 
برای این شــبکه بســازد و باتوجه بــه پایان یافتــن برنامه 
»دورهمی« و تجربه این کارگردان در ســاخت »ساعت ٥ 
عصر« به عنوان نخستین فیلم بلند سینمایی خود، به نظر 
می رسد که شبکه ســه در احیای ســتاره های خود تالش 
می کند. هرچند چنین ســنتی در شبکه دوم دیده می شود. 
حاال باید منتظر ماند و دید تصمیمات آتی مدیران تلویزیون 
چه خواهد بود. پیش از این نــام افرادی همچون علیرضا 
رئیسیان، رســول صدرعاملی، اکبر نبوی، محمد خزاعی 
و فرزاد حســنی به عنوان گزینه های اجــرای برنامه هفت 
مطرح شــده بود؛ با این حال شــاید تا حوالی 24 شــهریور 

باید منتظــر بمانیم و ببینیم چهره اصلی ســری آینده هفت 
چه کسی است. هرچند بر سر اینکه این فرد از کدام صنف 
سینما باشد، اختالف نظرهایی وجود دارد. برخی معتقدند 
چهره های معتبری که سال هاســت در نشریات تخصصی 
قلم زده اند و نظرات منفی و مثبت شان، برحسب معیارهای 
سینمایی اســت، بهترین گزینه برای تصدی اجرای هفت 
هســتند؛ اما در مقابل عده ای دیگــر توانایی های فردی 
مجــری، دانش و احاطه او بــه حوزه ســینما و بی طرفی را 
مهم ترین ویژگی او می دانند. مدیر گروه اجتماعی شبکه سه 
سیما درباره جزئیات پخش سری جدید برنامه »هفت« که 
قرار است روی آنتن برود، گفته است: »مجری کارشناس 
این برنامه انتخاب شده و در حال حاضر در حال پیش تولید، 
پژوهش و تحقیق برای آماده سازی هستیم.« آن گونه که 
مدیر گروه اجتماعی شبکه سه ســیما توضیح داده است، 
برنامه »هفت« در حال حاضر در حال طراحی و ساخت دکور 
است و کارشناس مجری سری جدید برنامه هم هم زمان با 

پخش معرفی خواهد شد.  

هفت بدون مجری 
گمانه زنی ها درباره مجری مهمترین برنامه سینمایی ادامه دارد 

 گرفتاری 
و خوشبختی انسان 

آیت الله مجتبی تهرانی 
فیما اَوَصی ِبِه اَمیُر الُموِمِنیَن »علیه الّسالم« اِبَنُه: 

یا ُبَنی ِانَّ ِمَن الَبالِء الفاَقَة َو َاَشدُّ 
ِمن ذِلک َمَرُض الَبَدِن َو َاَشدُّ ِمن 
ذِلک َمَرُض الَقلِب َو ِانَّ ِمَن النَِّعِم 
َســَعَة الماِل َو َافَضــُل ِمن ذِلک 
ُة الَبــَدِن َو َافَضُل ِمن ذِلک  ِصحَّ

َتقَوی الُقُلوِب]1[ 
ترجمه این حدیث این است 
کــه »در وصیت هــای حضرت 
امیرالمومنیــن علیه الســالم به 

امام حسن علیه السالم اســت که فرمود: ای پسرم! از 
گرفتاری ها و بالهای انســان در دنیا، فقر و تنگدستی 
اســت، و ســخت تر از آن، بیماری جســمی  اســت، و 
سخت تر و بدتر، این است که انسان دلش بیمار باشد. از 
نعمت های الهی به انسان در دنیا، داشتن مال و ثروت 
است و بهتر و باالتر از آن، بدن صحیح و سالم داشتن 

است، اّما باالتر از آن دارا بودن تقوای قلبی است.« 
در شرح این حدیث از امیرالمومنین علیه السالم 
باید بگویم حضــرت علی علیه الســالم، گرفتاری ها و 
خوشــبختی های انسان را در ســه چیز خالصه کرده و 
می فرمایند دو قســمت از گرفتاری های انسان مربوط 
به گرفتاری های ماّدی است که انسان مشاهده و حس 
می کند؛ اّول: فقر و تنگدســتی اســت؛ به این معنا که 
انسان از نظر مالی توانایی گذران زندگی خود را نداشته 

باشد و دّوم هم بیماری جسمی  است.
 اّما بخش ســّوم گرفتاری انسان که محسوس و 
مشهود نبوده و از دو بخش قبل سخت تر است؛ بیماری 
دل و قلب اســت. البته منظور، این قلب که عضوی از 
اعضای بدن است نیســت، بلکه این بخش مربوط به 
گرفتاری روحی، روانی، درونی، دلــی و قلبی او بوده و 
همان گرفتــاری اعتقادی، اخالقی، گنــاه، معصیت 

و... است. 
نعمت و خوشبختی انســان هم دو بخش ماّدی 
دارد: اّول: اینکه به اندازۀ گذران زندگی باشد که محتاج 
کسی نشود و به آن اندازه از مال دنیا داشته باشد. دّوم: 
بدنی سالم داشته باشــد، زیرا ممکن است انسان پول 
داشته باشد اما بیمار باشد و پول برای او فایده ای ندارد. 
بخش ســّوم، مربوط به قلب اســت کــه دارای 
ظرافت است. »تقوی القلب« یعنی پرهیز قلب از حّب 

دنیا. یعنی این قدر به دنیا نچسبد.
 زیرا نعمت مال و ســالمتی و فقــر و بیماری گذرا 
است، ولی مرض و بیماری قلبی این طور است که اگر 
انســانی دارای این بیماری باشــد، با این مرض از دنیا 
می رود. حضرت صادق علیه الســالم در ذیل آیه »یوَم 
ال ینَفُع َماٌل َو الَبُنوَن إاّل َمن أَتی اللَه ِبَقلٍب َســلیٍم]2[ « 
نیا]۳[«  می فرمایند: »ُهَو الَقلُب الَّذی َسِلَم ِمن ُحبِّ الدُّ
قلب سلیم، دلی است که انسان از حب دنیا پرهیز کند. 
زیرا بیماری قلب تا قیامت با انســان باقی می ماند. اگر 
انســان می خواهد در دنیا و آخرت ســعادتمند باشــد، 
 با دل ســالم در دنیــا زندگی کنــد و با دل ســالم از دنیا 

برود.  
]1[ بحار االنوار، جلد ۶7، صفحه 51

]2[ سوره مبارکه شعرا، آیه 89-88
]۳[  مستدرک الوسائل، جلد 12، صفحه 4۰
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آقای رئیس دفتر
محمود واعظــی اکنــون رئیس دفتــر رئیس جمهور اســت. او 
جایگزین محمد نهاوندیان شــده اســت. واعظــی از اعضای اصلی 
اعتدال و توسعه اســت و بر اســاس اختیارات یک رئیس دفتر او در 
شرایط فعلی به پست بسیار مهمی دست یافته است. در این پرونده 

در این مورد بحث کرده ایم. سیاست

معاون اول ِسایه
محمود واعظی در کابینه جدید قدرت زیادی دارد 
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او حــاال یکــی از افــراد قدرتمنــد دولــت اســت؛ 
نزدیک تریــن فرد بــه رئیس جمهور شــده و اکنــون دفتر 
رئیس جمهور در اختیار او اســت؛ نکتــه ای که برای اهل 
تحلیل بسیار مهم به نظر می رسد. او در جایی قرار دارد که 
پیــش از او افرادی همچون محمد نهاوندیان، اســفندیار 
رحیم مشــایی، محمد علی ابطحــی و علی خاتمــی قرار 

داشته اند. اما او کیست و چه گرایشاتی دارد؟

  دانشآموختهسنخوزه
محمود واعظی از اعضای موســس حــزب اعتدال 
و توســعه، وزیر ارتباطات دولــت یازدهــم دارای مدارک  
تحصیلی دکترای روابط بین الملل و همچنین فوق لیسانس 
مهندســی الکترونیک اســت. محمود واعظــی، در اول 
خرداد ۱۳۳۱ در یک خانواده مذهبی در خیابان خراسان، 
جنوب تهران متولد شد. دوران ابتدایی خود را در دبستان 
اسالمی صادقیه سپری و در ســال ۱۳۴۹ دوره دبیرستان 
را با اخذ دیپلم ریاضی در مدارس میرداماد و مروی پشــت 
سرگذاشت. او در سال ۱۳۵۰ برای ادامه تحصیل به آمریکا 
رفته و در ســال ۱۳۵۵ مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه 
ایالتی کالیفرنیا در سکرمنتو در رشته مهندسی برق اخذ کرده 
و برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشــد در رشته 
مخابرات به دانشگاه ایالتی سن خوزه رفت. بعد از اتمام آن 
وارد مقطع دکترای رشته مهندسی مخابراِت دانشگاه ایالتی 
لویزیانا شد که با پیروزی انقالب در ایران از اتمام تحصیل و 
اخذ مدرک دکترا صرف نظر کرد و به ایران بازگشت. واعظی 
در کل دوران اقامــت در آمریــکا عضو انجمن اســالمی 

دانشجویان آمریکا و کانادا بوده و مسئولیت های مختلفی 
هم در آن انجمن در زمینه فعالیت های سیاســی و مذهبی 
داشته اســت که از آن جمله می توان به مسئولیت دبیری 
تشکیالت اعضای انجمن اسالمی دانشجویان آمریکا و 
کانادا اشاره کرد. پس از انتخاب به این سمت، به همراهی 
تعدادی دیگر از دانشــجویان مدتی را در نوفل لوشــاتو در 
حضور امام خمینی)ره( ســپری کرد. بعد از انتخاب حسن 
روحانی به عنوان رئیس دولت یازدهم، او محمود واعظی 
را به عنــوان وزیر پیشــنهادی وزارت ارتباطــات و فناوری 
ارتباطات به مجلس شــورای اســالمی معرفی کرد که در 
جلســه رای گیری، نمایندگان بــا ۲۱۸ رای موافق، وی را 

شایسته تصدی این وزارتخانه تشخیص دادند.

  همحزبیآقایرئیسجمهور
فضای پس از دوم خرداد 76 جمعی از سیاسیون که 
ترکیبی از وکال و وزرای ســابق بودند را به این نتیجه رساند 
تا مشــی سیاســی مبتنی بر میانه روی را در صحنه سیاسی 
کشــور تقویت کنند. این ایده به خصــوص پس از حوادث 
تلخ تیر ماه سال 7۸ و نیز قدرت گرفتن تندروهای برآمده از 
جریان سیاسی چپ، با جدیت بیشتری دنبال شد. مهم ترین 
بنیانگذاران حزب اعتدال و توســعه عبارتند از: محمدباقر 

نوبخــت، محمدرضــا نعمــت زاده، اکبر تــرکان، فاطمه 
هاشمی رفســنجانی، محمود واعظی، حسین موسویان، 
ســید احمد زرهانی، مرتضــی محمدخــان، صالح الدین 
دلشــاد، محمدحســن توالیــی و زهــرا پیشــگاهی فرد. 
چهره های مذکور پاییز سال ۱۳7۸ پس از دیدار با آیت الله 
اکبر هاشمی رفســنجانی و مشــورت با وی بر عملی کردن 
تصمیم شــان جدی تر شــدند. رئیس مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام در این دیدار گفته بود: »اداره کشور با یک 
جناح فاجعه است و در عوض همه نیروهای معتدل در دو 
جناح باید متحد شــوند تا توسعه سیاســی- اقتصادی را به 
پیش برند و ســتون های نظام را تقویت کنند.« هاشــمی 
ایــن ســخنان را در دوره ای ابراز کرد که از یک ســو حزب 
کارگزاران ســازندگی، دوران افول خــود را ملی می کرد و 
ســوی دیگر میدان، تندروهای نزدیک به دولت وقت، در 
روزنامه هایشان، شدیدترین حمالت را علیه هاشمی صورت 
می دادند.حضور فاطمه هاشمی رفســنجانی در شــورای 
مرکزی حزب، خود گویای میزان اعتقاد آیت الله به اعتدال 

و توسعه ای ها بود.
این حزب فراز و نشیب های زیادی داشت اما سال ۹۲ 
برای حزب بسیار موفقیت آمیز بود. بعد از انتخابات ۸۸ که 
فعالیت احزاب در کشور با رکود جدی مواجه شد، اعتدال 
و توسعه نیز به حالت نیمه فعال درآمد. جلسات حزب اما از 
سال ۹۱ مجددا فعال شــد. غالمعلی دهقان، سخنگوی 
اعتدال و توســعه برای اولین بار در آبان ۹۱، در کنفرانس 

خبری در نمایشــگاه مطبوعــات خواهان حضور حســن 
روحانی در انتخابات ریاســت جمهوری ۹۲ شــد. او تاکید 
کرد که اجرای اســتراتژی جذب حداکثری مطرح شده از 
سوی رهبری توسط حسن روحانی به بهترین شکل ممکن 
می تواند تحقق یابد. دهقان در شــرایطی که کمتر کسی 
حضور حسن روحانی در انتخابات را جدی می گرفت، بارها 
بر ضرورت حضور روحانی تاکید می کرد. روزنامه کیهان در 
دی ۹۱ از روشن شدن چراغ انتخاباتی حسن روحانی توسط 

اعتدال و توسعه سخن گفت.
ســخنگوی اعتدال و توســعه در آخرین هفته اسفند 
۹۱ نیز از قطعی شــدن حضور روحانی در صحنه انتخابات 
خبر داد که ایــن بار با بازتاب های گســترده بین المللی نیز 
همراه شــد. در ادامه اعضای شــاخص اعتدال و توسعه 
کلیدی ترین مســئولیت ها در ســتاد روحانی را از آن خود 
کردنــد. محمد رضا نعمــت زاده رئیس ســتاد، اکبر ترکان 
قائم مقام ستاد و محمدباقر نوبخت، سخنگوی ستاد حسن 
روحانی بوده اند. عــالوه بر این افراد، محمــود واعظی و 
مرتضی بانک هم در حلقه اول یاران حسن روحانی حضور 
داشتند. روحانی رئیس جمهور شد و واعظی هم به وزارت 

رسید.

  واعظیوانتخابات96
اما وقتــی حســن روحانی دولــت دومش بــه پایان 
می رســید دوباره نگاه ها به این دوخته شــد که چه کسانی 
در کمپیــن آقای رئیس جمهــور حضور خواهند داشــت. 
واعظی چند ماه مانده به انتخابــات حرف های مهمی  زد. 
او گفته بود: »در روز ۲۴ خرداد که انتخابات تمام شــد، در 
روز ۲۵ خرداد با این وضعیت مواجه شدیم و این ادامه دارد 
و هر چه به ۲۹ اردیبهشــت نزدیک می شویم این وضعیت 
تندتر می شود. ما فکر می کنیم اگر آقای احمدی نژاد نیامد 
یک مقدار کار ما در ستاد انتخابات مشکل تر می شد که به 
مسائل غیرواقع پاســخ دهیم اما به دلیل دو قطبی شدن، 
رای آقای روحانی تضمین بود. شــما می دانید وقتی رای 
از یک حدی باالتر رود تضمین  شــده اســت امــا من فکر 
می کنم که در ۲۹ اردیبهشــت، انتخابات سختی خواهیم 
داشت چون هر کس با هر تفکری که کاندیدا شود، هدفش 
تخریب آقای روحانی است. برخی عقبه دارند، پول دارند و 
زور دارند و ما فکر می کنیم اصال در حزب اعتدال و توسعه 
نباید احساس کنیم که انتخابات آسانی است و کسانی که 
مشی اعتدالی دولت را قبول دارند و می خواهند کشورشان 
آباد شود نباید در خانه بنشــینند. چون اگر کسی این تفکر 
را داشــته باشــد که تمامــی  دوره های ریاســت جمهوری 
دو دوره ای است، بازنده است بنابراین باید همه در انتخابات 

شرکت کنند چون مشارکت حداقلی به نفع ما نیست.«
وقتی به انتخابات نزدیک شدیم او در یک اظهارنظر 

1
محمود واعظی 

گویا زاویه هایی با 
اصالح طلبان دارد

وقتی به انتخابات نزدیک شــدیم او در 
یک اظهارنظر دیگر گفت: »به نظر من 
قطعا فردای انتخابات آقای روحانی باالی 
۵۰ درصد رای خواهد داشت. من معتقد 
هستم انتخابات در دور اول با رای باالی 
۵۰ درصد برگزار خواهد شد و به نظر من 
قطعا فردای انتخابات آقای روحانی باالی 

۵۰ درصد رای خواهد داشت

یکی از مهمترین تحوالت پیرامون محمود واعظی سفر او به قم است. 
او هفته گذشته به این شهر رفته و دیدارهایی با مراجع داشته است
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دیگر گفت: »بــه نظر من قطعــا فردای انتخابــات آقای 
روحانی بــاالی ۵۰ درصد رای خواهد داشــت. من معتقد 
هستم انتخابات در دور اول با رای باالی ۵۰ درصد برگزار 
خواهد شد و به نظر من قطعا فردای انتخابات آقای روحانی 
باالی ۵۰ درصد رای خواهد داشت. به نظر من در دور اول 
نتیجه انتخابات مشخص خواهد شد. وی با اشاره به برخی 
اخبار منتشــره مبنی بر حضورش در کنار روحانی به عنوان 
یک کاندیدای پوششی، اظهار داشــته بود: »حضورم در 
انتخابات ریاســت جمهوری را تکذیب می کنــم و از آقای 
روحانی حمایت می کنیــم.« او در اظهارنظرهایش خط و 
خطوطی دارد که نشــان دهنده زاویه اش با اصالح طلبان 
است. واعظی اسفندماه سال گذشته در مورد گزینه پوششی 
اصالح طلبان برای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 
گفته بود: »ما در دفتر سیاسی حزب اعتدال و توسعه مفصل 
بر سر این موضوع بحث کردیم. همیشه در انتخابات افراد 
متعدد نامزد بودند؛ اما تا االن نظر ما در حزب این است که 
اگر گروه های همســو، به صورت متمرکز از دکتر روحانی 
حمایت کنند؛   تردید در مــردم به وجــود نمی آید و تکلیف 
روشــن اســت؛ بنابراین فکر می کنیم الزم نیست.« او در 
پاسخ به این سوال که پیش از این خبرهایی مبنی بر حمایت 
حزب اعتدال و توسعه از آقای جهانگیری آمده بود، تاکید 
کرد: »حزب اعتدال و توسعه غیر از دکتر روحانی از کسی 
دیگر درخواســتی برای ورود به انتخابات نداشــته است. 
جریان های عمده ای که با تفکر و اندیشه روحانی موافق 
هستند، دنبال تشتت نیســتند.« او همچنین در خصوص 
طرح آشتی ملی گفته بود: »در کشــوری که همه چیزش 
تنظیم اســت، کشــوری که رهبری دارد، دولتش مستقر 
اســت و مجلس دارد، بحث آشــتی ملی معنا ندارد. آشتی 
ملی برای زمانی است که کشور دو - سه شقه شده باشد.« 
او بعد از انتخابات و پیروزی حسن روحانی به ادامه حضور 
در دولت دوازدهم واکنش نشان داد. محمود واعظی وزیر 
ارتباطات در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران 
درباره تغییــرات کابینه دولت دوازدهم، گفتــه بود: »بنده 
خبری ندارم، اگــر از من برای دولت آینده دعوت شــود به 

دولت آقای روحانی کمک خواهیم کرد.«
حاال اما بعد از انتخابات که او رئیس دفتر شده است 

حرف های مهمی  هم از زبانش شنیده می شود. 
در یکــی از مهم ترین اظهارنظرهــا محمود واعظی 
توضیحاتی درباره دیدار اخیر فرماندهان عالی رتبه سپاه با 
رئیس جمهور ارائه کرد. محمود واعظی، وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات در حاشیه نشســت هیات دولت در جمع 
خبرنگاران در پاسخ به سوالی در مورد دیدار رئیس جمهور 
با فرماندهان ارشد ســپاه و نتایج و دالیل این دیدار، گفته 
است:  »سپاه پاسداران انقالب اسالمی یک نهاد انقالبی 
در ایران است و همواره دولت و همه نظام نگاه شان به سپاه 
به عنوان یک نیــروی انقالبی مخلص بوده اســت. البته 
به طور طبیعی ممکن است در شلوغی انتخابات حرف هایی 
هم زده شود که باید آنها را تمام شــده بدانیم، زیرا اگر قرار 
باشد دولت ۴ سال کشور را اداره کند مگر می شود هماهنگی 
و همکاری بسیار نزدیکی بین دولت و سپاه نباشد؟ ما وظیفه 
خود می دانیم هر طور که می توانیم به سپاه کمک کنیم و 
انتظار و نیاز هم داریم که سپاه به دولت کمک کند، بنابراین 
فکر می کنم این دیدارها اتفاقــات طبیعی بعد از انتخابات 
است که رقابت ها کنار گذاشته می شــود و رفاقت ها برای 
کار در کشــوری که اطرافش این همه ناامنی است شروع 
شود. سپاه خط مقدم جبهه اســت و دولت با تمام وجود از 

سپاه پشتیبانی می کند.«

  واکنشبهتغییراتوبوسیمدیران
او در جــای دیگــری در واکنش به اظهــارات برخی 
نمایندگان مجلس هنگام بررســی صالحیت و برنامه های 

وزرای پیشنهادی مبنی بر اجتناب از تغییر اتوبوسی مدیران 
دولتی  گفت: »ما حتی در دولت یازدهم که کار را از دولت 
دهم تحویل گرفتیم، این کار را نکردیم، چون اعتقادی به 
این کار نداریم. ما در دولت یازدهم هم این کار را نکردیم، 
در دولت دوازدهــم هم این طور نخواهد بــود. مگر اینکه 
مدیر یا مســئولی در تهران یا سایر اســتان ها به رای مردم 
که به وجود یک تفکر و اندیشه در دولت رای دادند احترام 
نگذارد.« رئیس دفتر رئیس جمهور دربــاره احتمال تغییر 
استانداران و فرمانداران نیز گفت: »ارزیابی وزارتخانه ها از 
جمله وزارت کشور جزواساس کار است. در دولت قبل هم 
همیشه روش ما این بود. اگر بر اساس ارزیابی ها مسئولی 
در جای دیگری بتواند بهتر خدمت کند، جابه جا می شــود 
یا اگر فردی به هر دلیلی در کارش موفق نباشد، جایش را 
به کس دیگری می دهد. در ابتــدای دولت دوازدهم آقای 
رئیس جمهور گفت یک ارزیابی از همه معاونان، روســای 
سازمان ها و مدیران عالی کشــور انجام شود. این ارزیابی 
فقط محدود به استانداران نیست. براساس ارزیابی مذکور، 

پیشنهادها ارائه می شود.

  سفربهقم
امــا یکــی از مهمترین تحــوالت پیرامــون محمود 

واعظی سفر او به قم است. 
او هفته گذشته به این شهر رفته و دیدارهایی با مراجع 
داشته اســت.محمود واعظی در پایان سفر ۲ روزه خود به 
قم در گفت وگو با خبرنگاران اظهار داشــته اســت: »این 
سفر باتوجه به عالقه آقای روحانی به منظور اطالع مراجع 
معظم تقلید از سیاست های اتخاذ شده دردولت دوازدهم 

و نیز استفاده از نظرات و راهنمایی های آنان انجام شد.«
 وی ارتباط دوسویه و مستمر میان دولت، حوزه های 
علمیه و مراجع تقلید را خواســته دولت دانســته و افزوده 
است: »مراجع معظم تقلید با دقت مسائل جامعه و عملکرد 
دولت را رصد می کنند که در این دیدارها نکته های بســیار 
خوبی مطرح کردند که به رئیس جمهوری منتقل می کنیم. 
خواست جدی دولت حرکت در مســیر منویات رهبر معظم 
انقــالب، اتحاد و همــکاری نزدیک با ســران ســه قوه و 
نهادهای انقالبی مانند ســپاه و بسیج برای حل مشکالت 

مردم در عرصه های مختلف است.« 
وی اتحــاد ایجــاد شــده در فضــای کشــور پس از 
انتخابات ریاست جمهورری را بســیار خوب برای همدلی 
توصیف کرد و گفت: »شــرایط کنونی زمینه ســاز خدمت 
بیشتر دولت به مردم است. توجه بیشــتر مسئوالن به رفع 
مشکالت معیشتی مردم و اشتغال جوانان و نیز ارتباط بیشتر 
کارگزاران دولت با مردم از جمله خواســت مشترک مراجع 
تقلید ازدولت دوازدهم بود ضمن اینکه در این دیدارها نکات 
خوبی مطرح شد که برای دولت آموزنده است و به طور قطع 
در برنامه های خود به نکاتی که مراجع تقلید تاکید کردند، 

پیگیری و ترتیب اثر می دهد.«

  تاثیرگذاریدرمعادالتمجلس
اما یکی از مهمترین نکات پیرامون محمود واعظی 
مسائلی است که در مورد او و مجلس دهم مطرح می کنند. 
بعد از آنکه انتخابات هیات رئیســه مجلــس پایان یافت، 
حسین مرعشی با نوشتن مطلبی در کانال تلگرامی خود بار 
دیگر از تاثیرگذاری محمــود واعظی وزیر ارتباطات دولت 

روحانی در این انتخابات به نفع اصولگرایان سخن گفت.
این در حالی است که پیش تر واعظی هرگونه نقشی 
در این باره را تکذیب کرده بود. به نوشته حسین مرعشی، 
»فراکسیون امید، خیلی خوب و صحیح عمل کرد. اشکال 
در بخشی از دولت اســت. بخشــی از دولت در سال قبل 
که مجلس شــکل گرفت، به جای اینکه فراکسیون امید 
را تقویت کننــد جریان مقابل را تقویــت کردند«.او در این 

نوشته ادامه داده است: »مشــخصا من این مسئولیت را 
متوجه آقای واعظــی می دانم. آقــای واعظی عالقه مند 
است جریان سوم را در مجلس راه بیندازد و این جریان سوم، 
عمال جریانی نمی شود جز اینکه در ائتالف با اصولگرایان 
قرار می گیرد و امید را تضعیف می کند. این اشتباه سیاسی 
بخشی از دولت با محوریت آقای واعظی بود که بخشی از 
بدنه فراکسیون امید را تحت عنوان مســتقلین جدا کرد و 

هدیه کرد به اصولگرایان«. 
مرعشــی یادآور شــد: »در بخش منشــی ها، ریشه 
مشــکل برمی گردد به یک ســال تالش دوســتانی تحت 
عنوان مســتقلین که به هیچ وجه مســتقل نیســتند. آنها 
متحدان بی قید و شرط اصولگرایان هستند و تحت عنوان 
مستقلین، توانستند بخشی از بدنه فراکسیون امید را جدا 
کنند«. در همان اثنــای برگزاری انتخابات هیات رئیســه 
مجلس برای سال دوم، شایعه های متعددی درباره نقش و 
دخالت واعظی در این انتخابات سر زبان ها افتاد. واعظی 
از اعضای شــورای مرکــزی حزب اعتدال و توســعه، این 
شــایعه ها را تکذیب کرده و در مطلبی در اینســتاگرام خود 
نوشت: »اخبار نادرســتی مبنی بر دخالت برخی از اعضای 
دولت در انتخاب هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی در 
برخی شــبکه های اجتماعی مطرح شــده که قویا تکذیب 

می شود.«
 ایــن در حالی بود که تعــدادی از نماینــدگان هم در 
همان ایام در حساب های توییتر خود مطالبی را در نقد نقض 
عهد، یادآوری می کردند که نشان از ناراحتی تلویحی آنها 
از دخالت ها در جریان انتخابات هیات رئیسه بود. به عنوان 
نمونه محمود صادقی، عضو فراکســیون امید در حساب 
توئیتر خود درباره این دخالت ها با ادبیاتی هشدارگونه چنین 
نوشته بود: »اگر برخی از وزرا دوباره در انتخاب هیات رئیسه 

مجلس مداخله کنند، سکوت نخواهم کرد.«
همچنین چند روز پس از انتخابات هیات رئیسه وقتی 
واعظی برای پاسخ به سواالت نمایندگان در صحن علنی 
مجلس حاضر شد، هنگامی که محمود صادقی برای سالم 
و احوالپرسی به سمت او رفت، چند دقیقه ای در کنار واعظی 
ماندگار شد و با یکدیگر صحبت کردند. صادقی درباره این 
مکالمه  با وزیر ارتباطات به شرق گفت: »صحبت خاصی 
نشد. آقای واعظی گفت مقصود شما از دخالت در انتخابات 
هیات رئیســه چه بود؟ مگر می شــود ما برای رای نیاوردن 
مطهری فعالیت کنیم؟« صادقی افزود: »من به ایشــان 
گفتم که اسم از کسی نیاوردم. هشدار من باتوجه به خبرها 
و قرائنی بود که در انتخابات هیات رئیســه ســال گذشــته 

شنیده و دیدیم.«
 به هرحال انتخابات تمام شد و نتیجه آن ابقای علی 
مطهری و مســعود پزشکیان از سوی فراکســیون امید در 
هیات رئیسه بود به عنوان نواب اول و دوم، بقیه کرسی ها 
در هیات رئیســه از دســت رفت. بخشــی از آن هم نتیجه 
البی های فراکســیون مســتقلین با علــی الریجانی بود. 
حسین مرعشی در نوشــتار خود مدعی شــده که اعضای 
فراکسیون مستقلین مجلس، اعضای جداشده فراکسیون 
امید هستند که با تالش محمود واعظی چنین اتفاقی روی 
داده اســت. تا به حال هیــچ یک از اعضای فراکســیون 

مستقلین درباره اصالت خود سخنی نگفته اند.
اکنون محمود واعظی از وزارت ارتباطات به پاستور 
آمده است. او از نزدیکان حســن روحانی است و حاال در 
نزدیک ترین دفتر به دفتر رئیس جمهور نشســته. اکنون 
که از اختیــارات و قدرت اســحاق جهانگیــری در دولت 
کم شــده و او پس از انتخابات و حرف هــای تندی که بر 
زبان آورد آن اعتبار گذشــته را در حاکمیت ندارد، محمود 
واعظی در دولت قدرت گرفته است. او فراتر از یک رئیس 
دفتر است. شاید معاون اول در ســایه تعبیری نزدیک به 

واقعیت باشد.  
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بعضی پست ها و مناصب در ظاهر چندان پراهمیت 
به نظر نمی رسند، اما در واقع اهمیت زیادی دارند. یکی از 
این پست ها »رئیس دفتر رئیس جمهور« است. پستی که 
از آغاز دولت سازندگی تا به امروز همواره از تاثیرگذارترین 
پست های دولتی به حســاب می آید. شــاید دلیل اصلی 
این تاثیر گــذاری نفوذ فراوان رئیس دفتــر رئیس جمهور 
در رئیس قــوه مجریه باشــد. برخی ها معتقدند روســای 
دفاتر رئیس جمهور حتی از برخی از وزرا هم تاثیرگذارترند 
و روســای دولت ها همواره توصیه های آنهــا را در موارد 
مختلف اقتصادی، سیاســی، اجتماعــی، فرهنگی و... 
مــورد توجه قــرار می دهنــد. در دولت ســازندگی عنوان 
رئیس دفتــری رئیس جمهــور به حســین مرعشــی عضو 
شــاخص حزب کارگزاران ســازندگی )که نســبت فامیلی 
با هاشــمی رفســنجانی داشت( ســپرده شــد. در دولت 
نخســت اصالحات هم محمد علی ابطحی ریاست دفتر 
رئیس جمهور را بر عهده داشــت. رئیس دولت اصالحات 
در دولت دوم خود این عنوان را به بــرادرش علی خاتمی 
ســپرد. رئیس دفتری محمود احمدی نژاد هــم به فردی 
پرحاشیه، یعنی اسفندیار رحیم مشایی سپرده شد. روحانی 
هم این ســمت را در دولت اول خود به محمد نهاوندیان و 
در دولت دوم خود به محمود واعظی سپرده است. در این 
گزارش مروری داریم بر زندگی سیاسی این روسای  دفاتر 

ریاست جمهوری.

  سیدحسینمرعشی
سید حسین مرعشــی متولد ۱۳۳7 رفسنجان فرزند 
سید محمد تقی دارای تحصیالت لیســانس اقتصاد و از 
وابستگان همسر هاشمی رفســنجانی است. وی به علت 
این قرابت، در کارنامۀ خود، معاونت سیاســی استانداری 
کرمان، اســتاندار کرمان و رئیس دفتر رئیس جمهوری را 
به ثبت رســاند و در زمان دولت دوم خاتمی نیز در ســمت 
ریاســت ســازمان میراث فرهنگی و جهانگردی مشغول 
به کار بــود. او در 7 مــرداد ۱۳۳7 در علی آباد ســادات در 
رفسنجان زاده شــد. پســر عموی عفت مرعشی - همسر 
علی اکبر هاشمی رفســنجانی – اســت. مرعشــی از اول 
انقالب تا ریاســت جمهوری محمود احمدی نژاد )دولت 
نهم(، مسئولیت های گوناگون را در پرونده خود داراست. 

مســئولیت های او از جهاد سازندگی شــروع و به سازمان 
میــراث فرهنگــی و گردشــگری ختم شــد. مرعشــی در 
کارنامه  فعالیت های خود هشت ســال استانداری کرمان 
و دو دوره نمایندگــی مجلس در دوره هــای مجلس پنجم 
و مجلس ششــم را دارد. در دو ســال اول دولت ششــم با 
ریاست هاشمی رفســنجانی هم رئیس دفتر او بوده  است. 
در اواخــر دوره چهار ســاله مجلس، از طرف ســید محمد 
خاتمی )رئیس جمهور وقت( به عنوان رئیس  سازمان تازه 
تشکیل یافته میراث فرهنگی و گردشگری منصوب شد. او 
با آمدن دولت محمود احمدی نژاد )دولت نهم( در تیرماه 
۱۳۸۴، از ریاست ســازمان میراث فرهنگی برکنار شد و از 
آن پس به عنوان عضو ارشد و سخنگوی حزب کارگزاران 
سازندگی، همواره از منتقدین جدی سیاست های محمود 
احمدی نــژاد بود. مرعشــی در انتخابات مجلس هشــتم 
شورای اسالمی در فروردین ماه ۱۳۸7، به عنوان قائم مقام 
ائتالف اصالح طلبان و رئیس ستاد ائتالف اصالح طلبان 
استان تهران انتخاب شد. او در پنجشنبه ۲7 اسفند ۱۳۸۸، 
در حالی که به همراه خانواده در بوستان نهج البالغه تهران 
بود بازداشت و برای اجرای حکم یک ساله روانه زندان شد. 
حکم یک ســاله او به دلیل اتهام توهین بــه نظام در یک 

مصاحبه اینترنتی بود.
او اخیرا به عنوان گزینه شهرداری تهران هم مطرح 

بود که برای حمایت از نجفی کناره گیری کرد.

  ابطحی؛رئیسدفترجنجالی
در میان روسای دفاتر رئیس جمهور حتما محمد علی 
ابطحی فردی جنجالی بوده اســت. او فرزند سید حســن 
ابطحی روحانی و سیاست مدار اصالح طلب ایران است. 
او در دولت سید محمد خاتمی ریاست دفتر رئیس جمهور، 
معاونــت پارلمانــی و حقوقی ریاســت جمهوری و ســمت 
مشــاور وی را بر عهده داشــت. با این حال، در دوره دهم 
ریاســت جمهوری،  بر خالف محمد خاتمــی، از حامیان 
مهدی کروبی بــود. ابطحی رئیس موسســه گفت وگوی 
ادیان و از اعضای اصلی مجمع روحانیون مبارز است.او 
درباره خود می نویسد »شهید هاشــمی نژاد دایی عزیزم و 
دکتر شریعتی خیلی در آن سال ها بر ساخت شخصیتم تاثیر 
گذاشــتند.« وی در اواخر ســال ۱۳۵7با دختر عمه اش، 

قلب کابینه 
دفتر روسای جمهور ایران را چه کسانی اداره کردند؟

فهیمه موسوی نژاد دختر آیت الله موسوی نژاد ازدواج کرد و 
هم اکنون سه دختر به نام های فائزه، فاطمه و فریده دارد.
او پس از سال ها فعالیت و سمت های مختلف رادیو 
و تلویزیون، در تاریخ ۱۲ دی ۱۳67 از طرف ســید محمد 
خاتمی که آن روزها وزیر ارشاد بود طی حکمی  به معاونت 
امور بین الملل وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی منصوب 
شــد. با اســتعفای خاتمی از ارشــاد در ۵ مرداد ۱۳7۱ او 
هم اســتعفا داد. بــا کاندیدا شــدن خاتمــی در انتخابات 
ریاســت جمهوری، کارش را در نمایندگی صدا و سیما رها 
کرده و به ســتاد انتخاباتی رفت. بعد از پیــروزی خاتمی، 
در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳76 رئیس دفتر رئیس جمهور شــد. در 
دور دوم ریاســت جمهوری خاتمی، در تاریخ ۱۱ شهریور 
۱۳۸۰ معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور شــد. پس 
از انتخابــات مجلس هفتــم او که رابط دولــت و مجلس 
بود، سه بار اســتعفا داد تا باالخره در تاریخ ۲۱ مهر ۱۳۸۳ 
استعفا مورد قبول خاتمی قرار گرفته، پس از آن به سمت 
مشــاور رئیس جمهور انتخاب شــد. او در انتخابات دوره 
دهم ریاست جمهوری بر خالف محمد خاتمی، از حامیان 
مهدی کروبی بود. ابطحی صبح روز سه شــنبه ۲6 خرداد 
در جریانــات مربوط بــه رویدادهای پس از اعــالم نتایج 

انتخابات بازداشت شد.
او در بــاره وظایــف رئیس دفتر رئیس جمهــور گفته 
اســت: »طبیعتا رئیس دفتر رئیس جمهور فردی است که 
بیشترین همراهی و ساعت حضور را در کنار رئیس جمهور 
دارد و امور مربوط به رئیس جمهــور را رتق و فتق می کند. 
اهمیت جایگاه رئیس دفتر هم در این است که برنامه ریزی 
و مدیریــت ارتباطــات ریاســت جمهوری را برعهده دارد. 
مقدمه ســازی ها و زیرســاخت های مربــوط بــه برنامه و 
اقدامات ریاســت جمهوری همــه در اختیــار رئیس دفتر 
اســت، پس طبیعی اســت که رئیس دفتر باید دوســت، 
همراه و معتمد رئیس جمهور باشــد. البتــه رئیس دفتری 
من به شــدت مورد مخالفت برخی از جریان های سیاسی 
کشــور بود، چون آنها با علم به اهمیت این جایگاه نگران 
ســازماندهی عمیق اطــراف رئیس جمهــور بودند. حتی 
می توانم بگویم بیشترین مخالفت هایشان با رئیس جمهور 
به دلیل حضور من در این جایگاه بود. آنها حس می کردند 
من در ســازماندهی اصالحات خیلی موثر بودم. در زمان 
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ما دفتر رئیس جمهور حوزه های متفاوتی داشت. معاونت 
تبلیغات که مسئول اطالع رسانی برنامه های رئیس جمهور 
بــود، معاونت سیاســی کــه مســئول خالصه نویســی و 
پیوســت نامه هــای دریافتی بــه شــخص رئیس جمهور 
و در ارائــه دیدگاه ها بــه رئیس جمهــور نقش آفرین بود. 
حوزه پاســخ گویی که جواب های رئیس جمهــور را تایپ 
می کردند و به رئیس دفتر ارائه می دادند. در نهایت اما باز 
هم رئیس دفتر بود که تصمیم می گرفت پاســخ ها چگونه 
ارسال شوند. حوزه دیگر، حوزه تشــریفات بود که بیشتر 
مالقات های بین المللی، دیدار ســفرا و مدیریت برگزاری 
و تامین امنیت مراســم ســخنرانی و ســفرهای استانی را 
نظــم و امنیت مــی داد. بخــش دیگر هم بخش بررســی 
درخواست مالقات هاســت. حوزه تامین امنیت و چک و 
خنثی هم که جمعی مسئول تامین امنیت محل سخنرانی 
و برنامه های ریاســت جمهوری بودند، جمعی هم مسئول 
پاســخ گویی به نامه هــای مردمی. ما برنامه هــای روزانه 
رئیس جمهور را به گونه ای تنظیــم می کردیم که از منزل 
به مراســم، ســخنرانی ها یا بازدیدها برود و بعــد به دفتر 
بازگردد. برنامه ریزی این برنامه هــا و اولویت دادن به آنها 
هم برعهده تیم رئیس دفتر است. گاهی هم مالقات هایی 
در دفتر رئیس جمهور برگزار می شــد. در این بین بیشــتر 
زمان یک رئیس جمهور به بررسی کارتابلش و پاسخ گویی 
و دســتوردادن به نامه های ارجاع شــده بــه او می گذرد. 
در زمــان مــا رئیس جمهور یک ســاعت مشــخص برای 
رسیدگی به کارتابلش داشت. رئیس جمهور در تمام زمان 
حضور در دفترش یا به مکاتبات پاسخ می دهد یا مالقات 
حضوری با وزرا، مسئوالن و روسای سازمان ها دارد. االن 
هم به آقای روحانی گالیــه می کنند که خیلی کم مالقات 
می پذیرد امــا انصافا هم زمــان دادن و تنظیم مالقات در 
دفتر رئیس جمهور خیلی دشــوار اســت. دوران ریاســت 
دفتری، پرکارترین زمان کاری من بــود. آن روزها دوران 
خیلی ســختی بود. ما دولــت را از آقای هاشــمی تحویل 
گرفته بودیــم، آیت الله یک سیســتم جزء بینانــه و دقیق 
داشت و رویه اش جا افتاده بود اما آقای خاتمی یک مدیر 
فرهنگی بودند و روحیات و رویه مدیریتی او متفاوت بود. 
همگون سازی این تفاوت، زمان بر بود. من عالوه بر تمام 
زمانی که رئیس جمهور در دفترش حضور داشت، در آنجا 
بودم و زمانی را هم عالوه بر آن برای پرداختن و هماهنگی 
امور در دفتــر می ماندم. رئیس جمهــور راه های ارتباطی 
زیادی با بیرون از دفترش دارد؛ دیدارها، ســخنرانی ها و 
جلسات هیات دولت مسیرهایی است که جریان ها و افراد 
می توانند با رئیس جمهور ارتباط برقرار کنند. اما رئیس دفتر 
تاثیر زیادی بر سبک و نحوه ارتباطات رئیس جمهور دارد. 

  علیخاتمی؛رئیسدفتربیحاشیه
محمد خاتمــی، رئیس دولت هفتم و هشــتم اما دو 
برادر سیاسی داشت که هر دو به نوعی در کنار وی حضور 
داشــتند. علی و محمد رضــا خاتمی هــر دو در برهه های 
مختلف زمانی در کنار برادر بوده اند، هر چند  نام محمدرضا 
خاتمی به دلیل حضــور وی در حزب مشــارکت و مجلس 
ششــم پررنگ تر و شناخته شــده تر از نام علی است اما در 
نهایت این علی خاتمی بود که به عنوان رئیس دفتر محمد 
خاتمی مشغول به کار بود. سید علی خاتمی از سال ۱۳۸۰ 
تا ۱۳۸۴ رئیس دفتر رئیس جمهور وقــت بود و اکنون هم 
در بنیاد باران رئیس دفتر برادرش است. او فوق لیسانس 
مهندسی صنایع از بروکلین دارد. محمدرضا خاتمی، برادر 
دیگر رئیس دولت اصالحات، هر چند هرگز پستی از محمد 
خاتمی نگرفت اما به عنوان نایب رئیس مجلس ششــم و 
دبیرکل جبهه مشــارکت که از اصالحات حمایت تمام قد 
می کرد، همواره در کنار محمد خاتمی قرار داشــت. البته 
شایع بود که او به دلیل برادر رئیس جمهور  بودن به سمت 

دبیرکلی حزب مشارکت رسیده اســت. اما در عوض علی 
 خاتمی همچنان بدون ســروصدا در کنار برادر به فعالیت 
مشــغول اســت. علی خاتمی مســئولیت اداره دفتر بنیاد 
باران را برعهده دارد. گفتنی اســت؛ فعالیت های سیاسی 
محمدرضا خاتمی در دوره اصالحات و پس از آن تا ســال 
۸۸ به طور گسترده ای ادامه داشت. اما به نظر می رسد در 
این سال ها بیشتر تالش می کند تا به شغل پزشکی مشغول  
و از حواشی دور باشد. ســید علی خاتمی از سال ۱۳۸۰ تا 
۱۳۸۴ رئیس دفتر رئیس جمهور شد که توصیه رهبر معظم 
انقالب بــه رئیس جمهور دولت هشــتم در ایــن انتصاب 
بی تأثیر نبود. ایشــان روز پنجم شــهریورماه سال ۱۳۸۰ 
در دیدار ســید محمد خاتمی و هیات دولت وی فرمودند: 
»من، هم زمان ریاست جمهورى آقاى  هاشمى این نکته 
را به ایشــان گفتم، هم به آقاى خاتمى عــرض کردم. به 
ایشان گفتم آقاى على خاتمى )برادرتان( را براى بازرسى 
بگذارید، که ایشان هم گذاشــتند و چقدر هم خوب بود. 
باید نزدیک ترین آدم ها )خاطرجمــع و صمیمى( را براى 
کار بازرسى گذاشت تا انسان ببیند چه مى گذرد؛ یعنى غیر 
از گزارشى که از طریق معمول مى آید، اطالع دیگرى هم 

وجود داشته باشد.«
او گه گاه به حمایت از برادرش در رســانه ها ســخن 
می گوید. زمانی که »مجبتی ثمره هاشــمی« ازاقبال کم 
مردم به اصالحات ســخن گفته بود او بــود که به حمایت 
از برادرش برخاســت. علی خاتمی گفته بود: »کســی از 
طرف مردم حق حرف زدن نــدارد و »مردم« عالقه خود را 

به اصالح طلبان نشان خواهند داد.«

  شیوهمتفاوتاحمدینژاددرانتصابها
در این بین اما این محمود احمدی نژاد بود که ریاست 
دفتر خود را به برادرش نداد. داوود احمدی نژاد هیچ وقت 
نتوانســت جای اســفندیار رحیم مشــایی را برای برادرش 
بگیرد. او ریاست بازرسی نهاد ریاست جمهوری را در دولت 
نهم به عهده داشت اما یک ســال قبل از پایان دولت نهم 
و در مرداد ماه ســال ۱۳۸7 از سمت خود کناره گیری کرد. 
علت برکناری وی اختالف نظرش با برادرش بر سر انتصاب 
علی کردان عنوان شد اما بعدها مشخص شد که این فقط 
بخشی از ماجرا بوده و تاثیرپذیری محمود احمدی نژاد از 
اسفندیار رحیم مشــایی یکی از مهم ترین دالیل اختالف 
این دو برادر بوده است. شیخ االسالمی تا پیش از وزارت 
مدتی استاندار هرمزگان بود که پس از انتخاب احمدی نژاد 
به عنوان شــهردار تهران، رئیس دفتر وی شد و در دوران 
ریاســت جمهوری احمدی نــژاد نیــز تا پیــش از انتصاب 
اسفندیار رحیم مشایی سمت مسئول دفتری رئیس جمهور 
را بر عهده داشت. شیخ االسالمی با ارائه پیشنهاد وزارت 
توسط محمود احمدی نژاد وزارت کار و امور اجتماعی را بر 
عهده گرفت، او در حالی که ســکان وزارت کار را بر عهده 
داشت، ۲۵ اردیبهشت همان سال با حفظ سمت به عنوان 
سرپرست وزارت رفاه منصوب شــد تا اقدامات الزم برای 
ادغام دو وزارتخانــه کار و رفــاه انجام شــود. او از یاران 
قدیمی  احمدی نژاد محسوب می شــود که تا پایان راه در 
کنار احمدی نژاد و مشایی ماند و رئیس ستاد زنده باد بهار 
نیز شد. او حتی به عنوان داوطلب چهارمین دوره انتخابات 

شوراها به عنوان سر لیست حامیان دولت احمدی نژاد قرار 
گرفت که با عدم اقبال مردم رو به رو شد و رای نیاورد.

  اسفندیارپرحاشیه
او در زمان شــهرداری محمــود احمدی نژاد رئیس 
ســازمان فرهنگی هنری شــهرداری تهران بود. در دولت 
اول احمدی نژاد مشایی ریاست سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــگری ایران را بر عهده داشت. وی 
در تیرماه ۱۳۸۸ از ســوی محمود احمدی نــژاد به عنوان 
معاون اول رئیس جمهور انتخاب شــد کــه با واکنش ها و 
مخالفت های متعددی رو به رو شد، به طوری که رهبر معظم 
انقالب طی نامه ای این انتصاب را به مصلحت ندانستند. 
اما محمود احمدی نژاد ســاعتی پس از استعفای مشایی 
از این پســت او را به عنوان رئیس دفتر ریاســت جمهوری 
منصوب کرد. انتصاب های جنجالی محمود احمدی نژاد 
یکی از ویژگی های بارز سال های آخر ریاست جمهوری وی 
بود. احمدی نژاد در اواخر ســال ۹۱ در حکمی سید حسن 
موســوی را به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهوری منصوب 
کرد و اســفندیار رحیم مشــایی را از دفتر رئیس جمهور به 
دبیرخانه جنبش عدم تعهد انتقال داد. موسوی کسی بود 
که در دولت نهم، معاون ســرمایه گذاری اسفندیار رحیم 
مشــایی در زمان تصدی وی در سازمان میراث فرهنگی و 
گردشــگری بود. او پس از خروج رحیم مشایی از سازمان 
میراث فرهنگی و حضور در پاســتور، مشــاور عالی رحیم 
مشــایی در »مرکز ملی مطالعات جهانی شدن« شد و این 
روزها مسئولیت ریاســت دفتری محمود احمدی نژاد را بر 

عهده دارد.

  رئیسدفتراقتصادی
اما حســن روحانی منتخب یازدهم، دســت به یک 
انتخاب متفاوت برای رئیس دفتری خود زد. رئیس دولت 
یازدهم که اقتصــاد را در صدر شــعارهای انتخاباتی خود 
قرار داده بود تصمیم گرفت تا یک رئیس دفتر اقتصادی 
برای خــود انتخاب کند. فردی کــه در دوران رقابت های 
انتخاباتی خرداد ۹۴، در اردوگاه علی اکبر والیتی فعالیت 
می کرد و بعــد از تنفیذ رئیس جمهــور در ۱۲ مرداد ماه ۹۲ 
با یک حکم عجیب از سوی حســن روحانی راهی پاستور 
شد و ریاســت نهاد ریاســت جمهوری را در دولت یازدهم 
تحویل گرفت. البتــه نهاوندیان و روحانــی چندان باهم 
غریبه نیســتند و سابقه آشــنایی آنها به ســال های حضور 
رئیس دولــت یازدهــم در مرکــز تحقیقات اســتراتژیک 
مجمع تشخیص مصلحت نظام در خیابان نیاوران تهران 
باز  می گردد. با این وجود در نگاه اول، کسی توقع حضور 

نهاوندیان به عنوان رئیس دفتر روحانی را نداشت.
نهاوندیــان تنها رئیس دفتــر رئیس جمهور در تاریخ 
جمهوری اســالمی اســت که دکترای اقتصــاد دارد و در 
هنگام انتصاب به این ســمت هم به طور همزمان ریاست 
اتاق بازرگانــی ایران را بر عهده داشــت. حضــور وی در 
پاســتور در نــگاه اول، امید زیــادی را به فعــاالن بخش 
خصوصی برای توجه مضاعف دولت به آنها و اجرای قانون 
بهبود فضای کســب و کار می داد، امــا در عمل همه چیز 
متفاوت بود. محمد نهاوندیــان از افراد تاثیر گذار مکتب 
نیاوران اســت. مکتب اقتصادی که این روزها حرف اول 
را در سیاســتگذاری های اقتصاد ایــران می زند. پیروان 
این مکتب معتقد به سیاست های اقتصاد نئوکالسیک یا 
همان بازار آزاد هستند و در حال حاضر باتوجه به نزدیکی 
امثال محمد نهاوندیان، مسعود نیلی، محمد علی نجفی و 
مشاوران غیررسمی مانند موسی غنی نژاد و محمد طبیبیان 
به رئیس جمهور، تاثیر بســیار زیادی را بر سیاســت های 

اقتصادی دولت یازدهم می گذارند.
نهاوندیــان در تمام دولت های جمهوری اســالمی 

محمد نهاوندیــان از افراد تاثیر گذار 
مکتــب نیــاوران اســت. مکتــب 
اقتصادی که این روزهــا حرف اول را 
در سیاستگذاری های اقتصاد ایران 
می زند. پیروان این مکتب معتقد به 
سیاست های اقتصاد نئوکالسیک یا 

همان بازار آزاد هستند
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بعد از پیروزی انقالب اسالمی )به جز دولت احمدی نژاد( 
حضور داشــته و همواره ســعی کرده تا تاثیر زیــادی را بر 
سیاســت های اقتصادی کشــور داشــته باشــد. وی که 
لیسانس اقتصاد خود را از دانشگاه تهران گرفته و گذراندن 
تحصیالت حوزوی هم در کارنامه وی دیده می شود، قبل 
از پیروزی انقالب اسالمی پیرو آشنایی با شهید مطهری، 
مهندس بازرگان و چند تن از اعضای شــورای انقالب، در 
دانشــگاه تهران درس اقتصاد اسالمی تدریس می کرد و 
در همان جا با دکتر رضا صدر وزیــر بازرگانی کابینه موقت 
شــورای انقالب و کابینه مهندس بازرگان آشــنا شد. بعد 
از پیروزی انقالب این دوســتی سبب شــد دکتر صدر از او 
بخواهد تا مســئولیت روابط عمومی ایــن وزارتخانه را در 
هر دو کابینه بر عهده بگیرد. در دولت شــهید رجایی وی 
نماینده نخست وزیر در بنادر و گمرکات جنوب شد و سپس 
کاظم پور اردبیلی وزیر وقت بازرگانی وی را به عنوان مشاور 
خود برگزید. در دولت موســوی و بعد از حضور حبیب الله 
عســگر اوالدی در وزارت بازرگانــی، وی تجربه حضور در 
دو معاونــت وزارت بازرگانی را تجربه کــرد. ابتدا معاونت 
هماهنگی و امور مجلس وزیر بازرگانی شد و سپس معاونت 
طرح و برنامه این وزارتخانه را بر عهده گرفت. همزمان به 
مدت یک سال به عضویت شورای پول و اعتبار هم درآمد. 
نهاوندیــان از همان ابتدا پیــرو اقتصاد بــازار آزاد بود و با 
مسئوالن دولت موســوی که سیاست های اقتصاد دولتی 
را در دستورکار قرار داده بودند، اختالف داشت. اختالف 
نظر نهاوندیان با مسئوالن وقت وزارت بازرگانی باعث شد 
تا وی در نهایت عطای حضور در دولت را به لقایش ببخشد 

و به عنوان ادامه تحصیل راهی قم شود.
اما ســرانجام رئیس دفتر رئیس جمهور در ســال 6۱ 
بار خود را بست تا دیدگاه های اقتصادی لیبرالی خود را در 
خاستگاه اصلی این سیاست ها یعنی در آمریکا دنبال کند. 
نهاوندیان به همــراه خانواده اش به ینگــه دنیا رفت. وی 
که برای تحصیالت کارشناسی ارشــد در دانشگاه جورج 
واشنگتن پذیرفته شد، در آنجا موسسه ای به نام تحقیقات 
و اطالعات اسالمی تاسیس کرد و با چهل مرکز اسالمی 
آمریکا برای همکاری بین آنها ارتباط برقرار کرد. در نهایت 
در سال 66 مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته اقتصاد 
کســب کرد، اما بازهم به ایران بازنگشت و تصمیم گرفت 
همچنان به فعالیت در موسســه خود در ینگــه دنیا ادامه 
دهد. در این مدت وی ۴ سال در دانشگاه جورج واشنگتن 
به عنوان استادیار به تدریس اقتصاد عمومی پرداخت و در 
نهایت در ســال 7۰ به عنوان یکی از نخستن ایرانیانی که 
موفق شده در دانشگاه جورج واشــنگتن تدریس کند نام 
خود را ثبت کرد. همچنین به تدریس دروس اقتصاد خرد، 
ســازماندهی صنعتی و اقتصاد بین الملل در آن دانشــگاه 
در مقطع کارشناســی ارشــد پرداخــت. در نهایــت آقای 
رئیس دفتر همزمان با آغاز به کار دولت دوم ســازندگی با 
کوله باری از اعتقاد به آموزه های اقتصاد نئوکالســیک به 
ایران آمد تا فصل جدیــدی از اثر گذاری خود را بر اقتصاد 

ایران آغاز کند.
 هاشــمی رفســنجانی، عبدالحســین وهاجی وزیر 
بازرگانی دولت اول خود را کنار گذاشــته بود و برای دولت 
دوم قصــد داشــت وزارت بازرگانی را به یــک عضو حزب 
موتلفه اســالمی واگذار کنــد. به این ترتیب ســکان این 
وزارتخانــه در دولت دوم علی  اکبر هاشــمی رفســنجانی 
به یحیی آل اسحاق ســپرده شــد و او نیز نهاوندیان را در 
بدو حضــور به عنوان معاون طرح و برنامــه این وزارتخانه 
منصوب کرد. این انتصاب آغازی بر مسئولیت های  بیشمار 
نهاوندیان در سال های بازگشت به ایران بود، به شکلی که 
رئیس دفتر رئیس جمهور در آن دوران سرپرستی موسسه 
پژوهش هــای بازرگانــی و نمایندگــی وزارت بازرگانی در 
کمیته مشترک سازمان توسعه تجارت را بر عهده گرفت. 

همزمان با اجرای سیاست های تعدیل و نگارش برنامه های 
سوم توســعه، نهاوندیان به همراه چند تن دیگر از پیروان 
شــاخص مکتب اقتصادی نیاوران به شــورای مشاوران 
اقتصادی رئیس جمهور راه یافت تــا نقش آفرینی خود در 
اقتصاد ایران را به اوج خود برساند. پیروزی اصالح طلبان 
در انتخابات ریاست جمهوری سال 76 موجب نشد تا نقش 
آفرینی نهاوندیان در سیاســت های اقتصادی دولت تمام 
شــود و این بار محمد شــریعتمداری وزیر بازرگانی دولت 
اصالحات هم نهاوندیان را به عنــوان معاون برنامه ریزی 
وزارت بازرگانی ابقا کرد. این تحصیلکرده رشته اقتصاد در 
آمریکا، در این مدت به عنوان نماینده تام االختیار تجاری 
کشــور هم برگزیده شــد و نقش پررنگی را در قراردادهای 
تجاری آن زمان ایفا کرد. نهاوندیان، حســن روحانی را از 
دهه 6۰ و هنگامی  که رئیس جمهور نماینده مردم تهران در 
مجلس بود می شناخت، اما با آغاز دولت دوم اصالحات و 
کنار رفتن وی از وزارت بازرگانی رابطه نهاوندیان و روحانی 
در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت 
نظــام وارد فاز جدیدتــری شــد. در آن زمان وی مشــاور 
اقتصادی این مرکز شد. نهاوندیان از سال ها پیش عالقه 
خاصی به پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی یا همان 
)WTO( داشــت، به همین دلیل تصمیــم گرفت مرکزی 
تحت عنوان جهانی شــدن با هماهنگی برخی از افراد در 
درون دولت اصالحات و مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع 
تشخیص مصلحت نظام تشکیل دهد. کم کم رابطه وی با 
روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی باعث شد تا وی 
به فعالیت های اقتصادی خود در شورای عالی امنیت ملی 
هم ادامه دهد و حتی یک کتاب مشترک به همراه روحانی 
و محمد باقر نوبخت به عنــوان امنیت ملی و اقتصاد ایران 
به رشته تحریر درآورد. اما فارغ شدن نهاوندیان از وزارت 
بازرگانی در ابتدای دولت دوم اصالحات مشــغله جدیدی 
هم برای او ایجاد کرد، رئیس دفتر رئیس جمهور این بار با 
حکم علی الریجانی رئیس وقت سازمان صداوسیما رئیس 
شورای اقتصاد رسانه ملی هم شد تا پست های او در همه 

مناصب کامل تر شود.
امــا پیــروزی محمــود احمدی نــژاد در انتخابــات 
ریاست جمهوری ســال ۸۴ نوع نقش آفرینی نهاوندیان را 
در اقتصاد ایران تغییر داد. در شهریور ماه ۸۴ احمدی نژاد، 
حسن روحانی را که مدت ها دبیر شورای عالی امنیت ملی 
بود و مسئولیت پرونده هسته ای ایران را هم بر عهده داشت 
از این سمت کنار گذاشت و علی الریجانی را به ساختمان 
شــورای عالی امنیت ملی فرســتاد. رئیس کنونی مجلس 
شــورای اســالمی هم تصمیم گرفت به رفت و آمدهای 
نهاوندیان به شــورای عالی امنیت ملی رسمیت ببخشد و 
به همین دلیل ســمت معاونت اقتصادی این شــورا را به 

وی سپرد.
در آن زمــان نهاوندیــان نقش خاصــی را در پرونده 
هســته ای ایران بر عهده گرفــت.در آن زمــان رایزنی با 
مقامــات آمریکایی عالوه بر پرونده هســته ای به مذاکره 
غیر مستقیم ایران و آمریکا در خصوص عراق هم کشیده 
بود، بنابراین در اواســط اردیبهشــت۸۵ نهاوندیان برای 
رایزنی با برخی مقامات آمریکا و رســاندن برخی از پیام ها 
به محمد جواد ظریــف نماینــده وقت ایران در ســازمان 
ملل راهی آمریکا شــد و توانســت البی  گری مناسبی هم 
برای پرونده هســته ای ایــران و موضوع عــراق در خاک 
آمریکا انجام دهد. بــا وجود اینکه محمــود احمدی نژاد 
رئیس جمهــور وقت از ســفر نهاوندیان به آمریــکا اظهار 
 بی اطالعی کرده بود، اما الریجانی این سفر را تایید کرد و 
آن را جهت رساندن پیام ها به ظریف در نیویورک دانست.

در نهایت با تغییر دبیر شــورای عالــی امنیت ملی و 
آمدن جلیلی بــه این شــورا نهاوندیان هم شــورای عالی 
امنیت ملی را ترک کرد. گفته می شــود کــه در آن مقطع 

ریاست ســازمان بورس هم به وی پیشــنهاد شده بود، اما 
نهاوندیان تصمیم گرفت به رغم حضور در همه دولت های 
جمهوری اســالمی بعد از پیروزی انقالب اسالمی نقشی 
در دولت محمود احمدی نژاد نداشــته باشــد و راه مقابل 
دولت را پیش گرفت. نهاوندیان که سودای نقش آفرینی 
جدیدی در اقتصاد ایران را بر ســر داشت تصمیم گرفت 
برای انتخابات دوره ششم اتاق بازرگانی تهران کاندید شود 
تا این بار به نقش آفرینی خود در اقتصاد کشــور در لباس 

بخش خصوصی بپردازد.
رئیس دفتر رئیس جمهور با شرکت در انتخابات اتاق 
بازرگانی، توانست به حضور چندین ساله علینقی خاموشی 
در انتخابات اتاق بازرگانی خاتمه دهد و ریاست اتاق ایران 
را بر عهده بگیرد. نهاوندیان در کسوت ریاست اتاق ایران 
همواره انتقادات گسترده ای را به سیاست های اقتصادی 
دولت های نهم و دهم ابراز داشت و بارها از اقتصاد دولتی 
و حضور بنگاه های شبه دولتی در اقتصاد کشور انتقاد کرد. 

  نهاوندیانودولتروحانی
انتخابات ریاســت جمهوری یازدهم فصل جدیدی 
از نقش آفرینی ایــن اقتصاددان تحصیلکــرده آمریکا در 
اقتصاد ایران بــود. نهاوندیــان ابتدا به ســتاد انتخاباتی 
علی اکبر والیتی رفت و برنامه های اقتصادی وزیر اســبق 
امور خارجه را برای حضور در انتخابات ریاســت جمهوری 
یازدهم به رشــته تحریر درآورد. اما بعد از پیروزی روحانی 
در انتخابات همه چیز به یکباره تغییــر کرد. نهاوندیان به 
جمع یاران وی پیوســت، به طوری که در مراســم تنفیذ و 
تحلیف رئیس دولــت یازدهم از همراهــان اصلی وی به 
شمار می رفت. یک روز قبل از مراســم تنفیذ هم با شبکه 
تلویزیونی  بی بی سی مصاحبه کرد و جالب اینجاست که در 
این مصاحبه این شبکه عنوان »دست راست« روحانی را 
برای وی برگزید. رئیس دفتر رئیس جمهور در این گفت وگو 
به عنوان یکی از نخستین اظهار نظرهای رسمی نزدیکان 
حسن روحانی اعالم کرد که رابطه ایران و غرب در دوران 
ریاست جمهوری روحانی بهتر از قبل خواهد شد. در نهایت 
یک روز پس از تنفیذ رئیس جمهور، حسن روحانی در یکی 
از نخستین احکام، دوست قدیمی خود در مرکز تحقیقات 
استراتژیک مجمع تشــخیص مصلحت نظام را به عنوان 
رئیس دفتر رئیس جمهور و رئیس نهاد ریاســت جمهوری 
برگزید. نهاوندیــان با حضــور در خیابان پاســتور تهران 
به عنــوان نخســتین اقتصاددانــی کــه رئیس دفتر یک 
رئیس جمهور شده، فصل جدیدی از نقش آفرینی خود در 

سیاست های اقتصادی کشور را آغاز کرد.
بعد از نهاوندیان حاال این محمود واعظی است که به 

ریاست دفتر روحانی رسیده است.  

حسن روحانی در دولت یازدهم، دست به یک 
انتخاب متفاوت برای رئیس دفتری خود زد. رئیس 
دولت یازدهم که اقتصاد را در صدر شعارهای 
انتخاباتی خود قرار داده بود تصمیم گرفت تا یک 
رئیس دفتر اقتصادی برای خود انتخاب کند
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شــما کــه ســال ها در دولت هــای مختلــف 
مسئولیت های متعددی داشــتید، هشت سال 
معــاون اجرایــی دو رئیس جمهــور و ریاســت 
دفتری مرحوم آیت الله هاشــمی رفســنجانی را 
در مجمع تشــخیص مصلحت نظــام عهده دار 
بودید، بفرمایید مســئول دفتر رئیس جمهور از 
چه جایگاه و منزلتــی در دولت برخوردار اســت 
چــون در ابتــدای دولــت دوازدهم رفتــن آقای 
نهاوندیــان و انتصاب آقای واعظی به ریاســت 
دفتر رئیس جمهور تحلیل های مختلفی را در پی 
داشت، از نگاه شما آیا مسئول دفتر رئیس جمهور 
نقش راهبــردی و تعیین کننــده ای در برقراری 
ارتباطات رئیس جمهور ایفــا می کند یا آنکه یک 
کار عــادی را در حوزه تنظیم وقــت و برنامه های 

کاری رئیس جمهور برعهده دارد؟
   مســئول دفتر رئیس جمهــور به تعبیــری کانال 
ارتباطی رئیس جمهور با دیگران است، منتها این حرف به 
آن معنا نیست که صرفا همین کانال است و کانال دیگری 
وجود ندارد. مثال رئیس جمهور وقتی در جلســات هیأت 
دولت هفته ای دو مرتبه شــرکت می کنــد، همه اعضای 
دولت مســتقیم می توانند با او صحبت کنند، اگر ســوال، 
خبر و صحبتی دارند به اطالع رئیس جمهور برسانند و نظر 
او را بگیرند. همچنین رئیس جمهور در جلســات دیگری 
مثل شــورای اقتصاد، شــورای عالی انقــالب فرهنگی و 
شورای عالی امنیت ملی نیز حضور پیدا می کند، بنابراین 
شوراها و جلسات مختلفی به ریاست آقای رئیس جمهور یا 
بعضا عضویت آقای رئیس جمهور تشکیل می شود که در 
آن جلسات مسئوالن مختلف کشــور نیز حضور می یابند، 
مثال جلســاتی بین هیأت دولت و مجلس به طور ادواری 
برگزار می شــود، این یک ارتباط مســتقیم است. حاال در 
بعضی مســائل وظیفه رئیس دفتر رســاندن اطالعات به 
رئیس جمهــور و گرفتن پاســخ رئیس جمهــور درباره آن 
موضوع اســت. در حــوزه دیدارهــای رئیس جمهــور نیز 
تنظیم جدول مالقات ها و دیدارهای رئیس جمهور توسط 
رئیس دفتر انجام می شود. در مجموع مسئولیت حساس 
و پرمشغله ای است و الزمه آن این است که مسئول دفتر 
رئیس جمهور هــم اطالعات زیادی از مســائل گوناگون 
داشــته باشــد و هم نســبت به افراد به گونه ای رفتار کند 
که همراه با ُحســن خلق باشــد، چون ُحســن خلق تاثیر 
زیادی دارد. مســئول دفتر به عنــوان نزدیک ترین فرد به 
رئیس جمهور با مردم، جامعه، احزاب، گروه ها، رسانه ها 
و شــخصیت های مختلف در ارتباط اســت، پس به دلیل 
ارتباطی که بــا رئیس جمهــور دارد ویژگی هــای خاصی 
باید داشــته باشــد. اما بر این نکته تاکید می کنم که تنها 
کانال ارتباطی رئیس جمهور فقط رئیس دفتر او نیســت و 
این از ُحســن قضایا اســت که اگر در جایی رئیس دفتری 
بخواهــد رئیس جمهور را کانالیزه کند، ایــن توان را ندارد 
چون از طرق دیگــر اطالعات، اخبار و درخواســت ها به 
رئیس جمهور می رسد و این مســاله ُحسن کار است چون 
وقتی کانال ارتباطی با رئیس جمهور متفاوت باشــد دیگر 
مســئول دفتر تنها کانال ارتباطی نیســت، بنابراین سعی 
می کند آنچه منتقل می کند مستند، دقیق و صحیح باشد و 

آنگونه نباشد که تحریفی در آن رخ دهد. 
در دوره هــای ریاســت جمهوری گذشــته، چه 
دوره آقــای هاشــمی و چــه دوره آقــای خاتمی 
خیلــی جایــگاه مســئول دفتــر رئیس جمهــور 
برجســته و نمایــان نبــود. البتــه یــک زمانی از 
دوره ریاســت جمهوری آقــای احمدی نــژاد که 

امیدکرمانیها
خبرنگار

رئیس دفتر،کانال ارتباطی رئیس جمهور است

گفت وگوی مثلث با محمد هاشمی

سیاست



محمد هاشــمی از ابتــدای انقــالب تاکنون در 
حوزه های مختلف اجرایی اعــم از وزارتخانه، رئیس 
سازمان صدا و ســیما، معاون رئیس جمهور و مسئول 
دفتر رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام ایفای 
نقش کرد. با او درباره وظایف و حوزه اختیارات مسئول 
دفتر رئیس جمهــور گفت وگو کردیــم. موضوعی که 
بعد از مشــخص شــدن اعضای کابینه و صدور حکم 
انتصــاب واعظی به مســئول دفتــری رئیس جمهور 
محل تحلیل رسانه های مختلف قرار گرفت. هاشمی 
می گوید: »مســئول دفتر رئیس جمهور بــه تعبیری 
کانال ارتباطی رئیس جمهور با دیگران اســت، منتها 
این حرف به آن معنا نیست که صرفا همین کانال است 

و کانال دیگری وجود ندارد.«

3 آقای الهام و آقای مشــایی در ایــن جایگاه قرار 
گرفتند، مســئول دفتر رئیس جمهور بودن نیز 
مورد توجه جامعه قــرار گرفت امــا االن در دوره 
ریاســت جمهوری آقای روحانی جایگاه مسئول 
دفتــر رئیس جمهور بیشــتر نــزد افکارعمومی 
برجسته شده اســت، به نظر شــما چرا در دوره 
ریاســت جمهوری آقایــان هاشــمی و خاتمــی 
زیاد صحبتی از مســئول دفتر رئیس جمهور در 
رســانه ها مطرح نبود، اما االن این مساله خیلی 

به چشم می آید؟
   این بــه خاطر نقش رســانه ها اعــم از مجازی و 
غیرمجازی اســت که به این موضــوع می پردازند. وقتی 
رســانه ها به این موضــوع می پردازند بالطبــع مردم مطلع 
می شــوند بنابراین همان طــوری که گفته شــد در اذهان 
جامعه می مانــد. باتوجه بــه ارتباطی که این شــخص با 
رئیس جمهــور دارد در خیلی جاها در کنــار رئیس جمهور 
ایستاده و نشسته است، بنابراین خیلی مردم به این مسائل 
توجه پیدا می کنند. این بیشــتر به نحوه عملکرد رسانه ها 
بر می گردد چون در گذشته رســانه ها خیلی به این مساله 
نمی پرداختند، طبیعتا مردم هم خیلــی مطلع نبودند و آن 
طور هم حساســیت نداشــتند اما االن چون رســانه ها به 
این مســاله می پردازند در جاهای مختلف همچون دیدار 
با علما یا خانواده شــهدا مســئول دفتــر رئیس جمهور را 
همراه رئیس جمهور می بینند، طبعا این برنامه ها رسانه ای 
می شــود. نکته دیگر آنکــه یک وزیر مســئول یک حوزه 
است ولی مسئول دفتر رئیس جمهور نسبت به کل دولت 
و همه وزارتخانه اطالعاتی دارد یا ارتباطاتی را با آنها دارد 
بنابراین بعضا وقتی با مشــکل شخصیت ها یا افراد مواجه 
می شود می تواند این مشــکالت به واسطه مسئول دفتر 
رئیس جمهور برطرف و تصحیح شــود. در مجموع نسبت 
به گذشته مســئول دفتر رئیس جمهور مشــهورتر و بیشتر 

در دید است.
برخی معتقدند آقــای روحانی خیلــی اختیارات 
خودش را به مســئول دفترش تفویض می کند، 
در صورتی که آقایان هاشمی و خاتمی این کار را 
نمی کردند. خودتان به عنوان کســی که معاون 
اجرایی آقایان هاشــمی و خاتمــی بودید، چنین 

صحبتی را تایید می کنید؟
   از آقای روحانی اطــالع ندارم، چون نه در کابینه 
ایشــان هســتم و نه ارتباطی با شــخص او یا حتی رئیس 
 دفتر او دارم، ولی تصور نمی کنم این گونه باشــد که حاال 
آقای روحانی بیشتر تفویض اختیار کند و اختیارات بیشتر 
به مســئول دفترش واگذار کند چون بخشی از اختیارات 
رئیس جمهور توســط معاون اول اجرا می شود. زمانی که 
من در ریاســت جمهوری معاون اجرایی بــودم در آنجا دو 
اصل ۱۲7 و ۱۳7 قانون اساســی، یعنــی اختیارات دولت 
و اختیــارات رئیس جمهور را بــه من دادند تــا در مواردی 
که بخواهند مشــکالت را حل کنند مصوبه دولت یا اجازه 
رئیس جمهور نیاز نباشــد، بتوانند تصمیم بگیرند که یک 
مشــکل و معضلی را حل کنند. االن تا آنجــا که می دانم 
اصل ۱۲7 و ۱۳7 قانون اساســی به کســی واگذار نشده 
اســت. یعنی اجرای آن دو اصل در اختیار خــود دولت و 
رئیس جمهور اســت اما آقای هاشــمی و آقای خاتمی در 
زمان ریاست جمهوری اختیار اجرای این دو اصل را به من 
دادند. خب گرفتاری ها، مشــکالت و اختالف نظرها در 
کشور زیاد بود و من باید تصمیم گیری می کردم. براساس 
اصول ۱۲7 و ۱۳7 قانون اساســی تصمیــم می گرفتم تا 
مشکالت حل شــود اما االن تا آنجا که اطالع دارم چنین 

اختیاری به رئیس دفتر یا معاون اول داده نشده است.
 من با خیلــی از اطرافیان نزدیک آقای هاشــمی 
رفســنجانی صحبت کردم، آنها می گفتند آقای 

هاشــمی چه رئیس مجلس، چه رئیس جمهور و 
چه رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام بود 
وقتی درخواست مالقات می دادیم خیلی سریع 
برای تاریخ و ساعت مالقات هماهنگی های الزم 
انجام می شــد اما آقای روحانی را نمی توان پیدا 
کرد. یعنی حتی شــخصیت های اصالح طلب و 
بعضا نزدیک به آقای هاشمی که شاید سال ها در 
مجمع تشخیص مصلحت نظام با آقای روحانی 
کار نزدیک و مســتقیم انجام دادند می گویند از 
وقتی که او رئیس جمهور شد دیگر نمی توانند او 
را ببینند. آیا خود آقای روحانی از مسئول دفترش 
خواسته که کمتر قرار مالقات بگذارد یا آنکه خود 
مســئول دفتر آقای روحانی چنین اقدامی انجام 
داد که موجب بروز انتقادها به آقای روحانی شد؟
   من نمی دانم این حرف ها درست است یا نه، یعنی 
اصل قضیه برای من روشن نیســت. منتها درباره مرحوم 
آقای هاشمی، ایشان فوق العاده حضور ذهن قوی داشت 
و بسیار پرکار بود. خیلی هم اهل تشریفات به آن معنا نبود 
که تشــریفاتی برخورد کند. بارها اتفــاق می افتاد که یک 
وزیر، یک اســتاندار، معاون وزیر، مدیرکل یا مسئوالنی 
در رده های مختلف مدیریتی کشــور مراجعه می کردند و 
می گفتند موضوعی را می خواهند با آقای هاشمی در میان 

بگذارند و وقت مالقات می خواستند.
این اتفاق برای زمانی بود که آقای هاشمی رئیس 

مجمع تشخیص مصلحت نظام بودند؟
   خیر، موقعی که رئیــس مجلس، رئیس جمهور 
یا در جاهای دیگر مســئولیت داشــتند، من شاهد بودم، 
خدمت آقــای هاشــمی می گفتیم که چنین کســی آمده 
و این موضــوع را می خواهــد مطرح کند آقای هاشــمی 
می گفت بگویید بیاید. دیگر نمی گفت بگذارید در نوبت 
بــرای دو هفتــه دیگر بیایــد. طرف می آمد می نشســت 
یک ربع تــا ۲۰ دقیقه طــرح موضوع می کــرد و جوابش 
را می گرفت و بــا روی بــاز می رفت. مــن نمی دانم این 
شیوه االن نســبت به آقای روحانی عمل می شود یا خیر. 
در مجمع تشــخیص مصلحت نظــام نیز مرحــوم آقای 
هاشــمی همین طور بودند، روزی ســه دیدار و مالقات 
طبق برنامه ریــزی انجام می شــد اما حداقــل ۱۰ تا ۱۵ 
نفر می آمدنــد و در بیــن دیدارها می خواســتند صحبتی 
با آقای هاشــمی انجام دهند، ما موضــوع صحبت را به 
آقای هاشــمی اطالع می دادیم و ایشان نیز می پذیرفت 
و صحبت های شــان را می کردند و می رفتنــد. نمی دانم 

و اطالع ندارم این شیوه دیگر مسئوالن است یا خیر.
درباره مصادیق چطور؟ شــما مسئوالن مختلفی 
را در نظام جمهوری اســالمی می شناسید، هم 
از آقای نهاوندیان و هم از آقای واعظی شناخت 
دارید، به نظر شــما فرقی بین ایــن دو در ایفای 

وظیفه مســئول دفتــری رئیس جمهــور خواهد 
بود؟ آیــا تغییر مدیریتی که محســوس باشــد 

اتفاق می افتد؟
   طبعا هر کســی یک ویژگی دارد و دو نفر مشــابه 
هم نیســتند، یک تفاوتی هایی در عالیق، تجربه، دانش 
و تخصص  شــان وجود دارد. پس حتما یک تفاوت هایی 
وجــود دارد، حــاال ایــن تفاوت هــا چقــدر مــورد توجه 
رئیس جمهــور در انتخــاب بوده یا نبــوده ولــی دو فرد را 

نمی توان گفت مثل هم هستند.
آقای واعظی در دولت دوازدهــم وزیر ارتباطات 
بــود. کســی کــه مســئولیت وزارت را برعهده 
دارد، عالی ترین مقام یک وزارتخانه محســوب 
می شــود. وقتــی چنین کســی مســئول دفتر 
رئیس جمهور می شود آیا مســئولیت هایش نیز 

سنگین تر خواهد شد؟
   بلــه، ســنگین تر می شــود. مســئول دفتــر 
رئیس جمهور همان طور که گفتم کارش ســخت تر از کار 
یک وزیر اســت. دولــت مجموعــه ای از وزرا، معاونان، 
دستیاران و رئیس کل بانک مرکزی رئیس جمهور است که 
جمعا تعداد اعضایش به ۳۰ نفر می رسد. یک وزیر با یک 
حوزه تخصصی مرتبط است اما مسئول دفتر رئیس جمهور 
با همه سروکار دارد و به لحاظ دانشــی هم باید یک سری 
مســائل مثال ویژگی هــای اشــخاص را بدانــد، بنابراین 
مسئولیتش بسیار سنگین تر از اداره یک وزارتخانه است. 
حجم کاری که به رئیس جمهور ارجاع می شــود همسطح 
یک وزارتخانه نیســت. در یک وزارتخانه برای یک وزیر 
ممکن اســت روزی ۳۰ نامه بیاید اما بــرای رئیس جمهور 
روزی بیشتر از ۲۰۰ نامه می آید و این ۲۰۰ نامه باید از کانال 
رئیس دفتر رئیس جمهور بگذرد و او باید یک بررســی کند 
و ببیند و بداند چطور باید به آنها پاســخ داد. بنابراین حتما 
مســئولیت رئیس دفتر رئیس جمهور نســبت به یک وزیر 

سنگین تر است.
برخی قرار گرفتــن آقای واعظی بــه جای آقای 
نهاوندیان در کابینه را سیاســی تلقی می کنند، 
یعنی برداشت  شان این اســت که حزب اعتدال 
و توســعه ایــن کار را انجــام داد تا اعمــال نفوذ 
بیشــتری روی تفکــرات رئیس جمهور داشــته 
باشــد، نظر شــما چیســت؟ آیا می توان چنین 

نسبت هایی را بیان کرد؟
   اصــوال جایــگاه رئیس جمهــور و شــخصیت 
رئیس جمهور را فراتر از این می دانــم که تحت تاثیر یک 
شخص قرار بگیرد یا آنقدر تحت تاثیر قرار بگیرد که اعمال 
سیاســت یا قدرت کند. ایــن را دون شــأن رئیس جمهور 
می دانم اما باالخره رئیس دفتر کانال ارتباطی اســت ولی 
اینکه بتواند اعمال سیاست و خط خودش را بکند، به این 

کمتر اعتقاد دارم.  

مسئول دفتر رئیس جمهور 
همان طور که گفتم کارش 
سخت تر از کار یک وزیر است
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جایگاه مســئول دفتــر رئیس جمهــور در دولت 
یازدهم خیلی برجســته شــد، به طوری که آقای 
محمود واعظــی وزارت ارتباطات را تــرک کرد و 
در ابتــدای دولت دوازدهم مســئولیت ریاســت 
دفتر رئیس جمهــور را برعهده گرفــت. البته در 
دولت آقای احمدی نژاد هم وقتــی آقای الهام یا 
آقای مشایی به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور 
منصوب شدند این جایگاه نزد افکارعمومی کمی 
به چشم آمد ولی آن قدر شأن و منزلت پیدا نکرد 
که امروز در دولت های آقای روحانی شــاهدش 
هستیم، به نظر شــما چرا در دولت های یازدهم 
و دوازدهم جایگاه ریاســت دفتــر رئیس جمهور 
آن قدر پراهمیــت و برجســته شــد؟ هم اکنون 
روســای ســایر قوا نیز رئیس دفتر دارند اما چرا 
نامی  از آنها در فضای رســانه مطرح نمی شود و 
به این معنا در تسهیل امور آن قوه نقش کلیدی 

ایفا می کنند؟
   ایــن بحث مدتــی اســت دغدغه ذهنــی برخی 
دلسوزان کشور شده اســت. ارتقای جایگاه مسئول دفتر 
رئیس جمهور یک موقــع مبنا دارد و به نفع جامعه اســت، 
اشــکالی در این اتفاق نیســت. یعنی یک کار سنت نبوده 
اما االن اگر ســنت شــود به نفع جامعه خواهد بود، در این 
صورت اشــکالی ندارد که شــاهد ارتقای جایگاه مسئول 
دفتر رئیس جمهور باشیم. کسانی که نسبت به این مطلب 
دغدغه دارند قطعا تقویت جایگاه مسئول دفتر رئیس جمهور 

را به نفع جامعه نمی بینند. دالیلش هم شنیدنی است و باید 
به آن توجه کرد. رئیس جمهور یک شــأن و منزلتی دارد، 
براساس این شأن و منزلت می تواند برخی گره ها را باز کند 
یا برخی امور را تسهیل کند اما هر چند جایگاه مسئول دفتر 
رئیس جمهور ارتقا پیدا کند، او شأن و منزلت پیدا نمی کند 
بلکه فقط کار بر رئیس جمهور سهل می شود. مسئول دفتر 
رئیس جمهور نمی تواند مشــکالتی را که بیــن وزرا پیش 
می آید مورد تدبیر قرار دهد. حتما باید رئیس جمهور به این 
مساله وارد شود چون وزرا مستقیما با رئیس جمهور مرتبط 
هســتند. رئیس جمهور با ورود به مشــکالت اجرایی باید 
جلوی اتالف انرژی ها را بگیرد. مثال چنــد ماهی دو وزیر 
بهداشــت و درمان و وزیر کار و رفــاه اجتماعی اختالفات 
جدی داشــتند که منجر به زمین ماندن امور در یک حوزه 

حســاس شــده بود. حدود چهار ماه اینها از رئیس جمهور 
وقت خواسته بودند که با آنها بنشیند و موضوع را حل کند. 
برای این دو وزیر هم مهم نبود که در آخر رئیس جمهور نظر 
کدام یک را قبول می کند، بلکه می خواستند رئیس جمهور 
نظر نهایــی را بدهد. یعنی توقع داشــتند که رئیس جمهور 
گره از این مشــکل و کار بگشــاید. هر کدام از آن دو وزیر 
معتقد بودند خودشان کار قانونی را در حال پیگیری هستند، 
بنابراین از موضع شان کوتاه نمی آمدند و کار معطل مانده 
بود. در دولــت یازدهم برخی اختالفات مــدت زمان قابل 
توجهی کارها را معطل می گذاشت و این به زیان جامعه و 
مردم است. آقای روحانی همیشه هر جایی می رفت آقای 
نهاوندیان را در کنار خود قرار می داد، حتی اگر باالی ِسن 
می رفت تا هدیه ای بدهــد، آقای نهاوندیان رئیس جمهور 
را همراهی و حتــی برخی هدایــا را او اعطــا می کرد. این 
کار شأن و منزلت به مســئول دفتر رئیس جمهور نمی دهد 
چون نهایتا مســئول دفتر رئیس جمهــور، در همان حوزه 
شــرح وظایفی دارد، قائم مقام رئیس جمهور که محسوب 
نمی شود. مسئول دفتر رئیس جمهور را نمی توان از جایگاه 
معاون اول باالتر برد، بنابراین باید به این مطلب عنایت کرد 
که رئیس جمهور بایــد نقش خود را پررنــگ کند و این نوع 
حرکت ها گره گشا برای مردم نیست و نمی تواند کابینه را بر 

حسب ضرورت های موجود فعال کند.
 من فکــر می کنم این فقط احســاس آرامش به خود 
رئیس جمهور می دهد که گویا چنین جایگاهی دارد مسائل 
را در کابینه حل و فصل می کند، حــال آنکه چنین اتفاقی 
نمی افتد. وزرا ایــن را می فهمند و طبعا آنها ایــن اتفاق را 
نوعی احســاس  بی توجهی تلقی می کنند. وقتی احساس 
 بی توجهی به آنها دست داد انگیزه شان در مسائل کاهش 
پیدا می کند. اینکه انگیزه وزیر بــرای کار اجرایی کاهش 
پیدا کند، لطمــه جدی به عملکــرد کابینــه می زند. آقای 
رئیس جمهور در ارتقای شــأن آقــای نهاوندیان به عنوان 
مســئول دفتر رئیس جمهور موفق نبود. اگر مسئول دفتر 
رئیس جمهور می توانست در موضوع اختالف دو وزیر حل 

نهاوندیان نتوانست توقعات را برآورده کند
گفت وگوی مثلث با عباس سیلمی نمین

امیدکرمانیها
عباس سلیمی نمین از واگذاری برخی اختیارات خبرنگار

و وظایــف رئیس جمهور به مســئول دفتــرش انتقاد 
می کند و معتقد اســت: »روحانی نمی خواهد ساعت 
کاری خود را افزایش دهد اما از طرفی هم نمی خواهد 
مســئولیت ها را به معاون اول خود واگذارد چراکه در 
جامعه این طور قضاوت می شود که همه امور را معاون 
اول جلو می برد.« این تحلیلگر مسائل سیاسی تاکید 
می کند: »نهاوندیان نتوانست توقعات اعضای کابینه 
را برآورد کنــد، یعنی جــای رئیس جمهور قــرار گیرد 
و هماهنگ کننده وزرا باشــد، واعظی هــم نمی تواند 
چون کســی عملکرد واعظی را در سطح وزارت موفق 
ارزیابی نکرد پس چطور او می تواند اهل تدبیر و حالل 

مشکالت برای سایر وزرا باشد؟«
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مشــکل کند، قطعا این کار را انجام می داد اما نتوانست. 
بر همین اســاس آقای روحانی در ابتدای دولت دوازدهم 
آمد یک اقدام دیگری انجام داد، به یــک وزیر نزدیک به 
خودش مقداری اختیــارات داد و یک وزارتخانــه را نیز در 
اختیارش گذاشت؛ به نوعی اداره وزارت ارتباطات امروز جزو 
حوزه اختیارات او محسوب می شود. این تدبیر هم به نظرم 

نمی تواند شرایط رئیس جمهور را پوشش دهد.
یعنی علــت آنکه آقــای واعظــی به جــای آقای 
نهاوندیان در جایگاه مسئول دفتر رئیس جمهور 
قرار گرفت، این بود که توقعات رئیس جمهور در 
دولت یازدهم برآورده نشــد و در دولت دوازدهم 
آقای روحانی این تدبیر را اندیشــید که به نوعی 

کارهای کابینه این طور سامان پیدا کند؟
   نه آقای روحانــی، بلکه توقعــات کابینه برطرف 
نشد. یعنی توقعات اعضای کابینه توســط این تدبیر حل 
نشــد. کاری که آقای روحانی درباره ارتقای شأن مسئول 
دفتر رئیس جمهــور انجام داد  بی ســابقه اســت. در هیچ 
دولتی چنین رویکردی را شاهد نیستیم. نه در دولت آقای 
هاشمی و نه در دولت خاتمی و نه در دولت آقای احمدی نژاد 
چنین رویکــردی را ما شــاهد نبودیــم. آقای مشــایی که 
اشاره شد موضوعش مســاله دیگری است. در واقع آقای 
احمدی نژاد بعــد از مخالفت رهبری با معــاون اولی آقای 
مشایی، پست های متعدد و کثیری همچون توزیع بودجه 
فرهنگی را به آقای مشایی داد. این مسئولیت ها ربطی به 
مســئول دفتری رئیس جمهور نداشت. بلکه آقای مشایی 
مسئولیت دیگری تحت عنوان توزیع کننده بودجه فرهنگی 
را بر عهده داشــت. آقای احمدی نژاد برای آقای مشــایی 
تعدد مشاغل ایجاد کرد تا او را به حد معاون اول برساند. در 
واقع نیتش این بود که با چنین ابزاری به نوعی با نظر رهبری 
مخالفت کند. پس آن یک موضوع دیگری است چون اراده 
آقای احمدی نژاد این بود که حاال که مشایی به طور اسمی، 
معاون اول نشــد، در عمل این اتفاق بیفتد، بنابراین ما در 
هیچ دولتی چنین امری را شــاهد نبودیم که رئیس جمهور 
باالی ســن برود تا جایزه یا هدیه ای بدهد و مســئول دفتر 
رئیس جمهور نیز همراهش باشــد و حتی برخی از جوایز را 
نیز او اعطا کند. چنین همترازی را تعریف کردن اصال کار 
درستی نیست که ما در دولت آقای روحانی شاهدش بودیم. 
مسئول دفتر رئیس جمهور باید آن پایین بنشیند و مسائل را 

رتق و فتق کند.
دربــاره آقای واعظــی مطرح می شــود که حزب 
اعتــدال و توســعه اعمال نفــوذ کرد تــا یکی از 
اعضایش مسئول دفتر رئیس جمهور شود با این 
هدف که روابط و ارتباطات رئیس جمهور را سامان 

دهد، نظر شما چیست؟
   من قضاوت نمی کنــم چون نشــانه هایی از این 
اتفاق را ندارم یعنی حداقل درباره اش فکر نکردم اما معتقدم 
این مســاله عمدتا به شیوه زندگی شــخصی آقای روحانی 
بر می گردد. رئیس جمهور سوگند یاد کرد تا حالل مشکالت 
کشور باشد، آیا واقعا رئیس جمهور راه حل مشکالت جامعه 
را نمی داند که چقدر ایفای این وظیفه ســخت و ســنگین 
است؟ اگر واقعا به لحاظ جسمانی آقای روحانی نمی کشد 
چرا تالش کرد تا مسئولیت ریاســت جمهوری را همچنان 
به عهده بگیرد؟ امروز کار اجرایی بســیار بســیار ســخت 
اســت، من قبول دارم. امروز اگر رئیس جمهور به وزیری 
برای انجام کاری نامه می نویســد، آن وزیر برآورد می کند 
که این کار به سلیقه اش می خورد یا خیر، اگر نخورد قطعا 
نامــه رئیس جمهور را در یک ســنگالخ و پروســه پیچیده 
بوروکراسی می اندازد تا نهایتا کار انجام نشود. بنابراین اگر 
رئیس جمهور می خواهــد کاری را به نفع جامعه انجام دهد 
حتما باید خودش امور را پیگیری کند. وزرا، مســئول دفتر 
رئیس جمهور را اصال تحویل نمی گیرنــد چون وقتی نامه 

خود رئیس جمهور را وارد یک مســیر پرسنگالخ می کنند و 
توجیه می آورند که کارشناسان در حال بررسی و رفع موانع و 
مسائل مربوطه هستند، واقعا پیگیری مسائل اجرایی کشور 
از سوی مســئول دفتر رئیس جمهور به جایی نمی رسد. به 
سرانجام رســاندن امور اجرایی بسیار ســخت است چون 
کارها تعریف شــده نیست و با کاســتی هایی مواجه است، 
بنابرایــن رئیس جمهور باید پیگیر امور باشــد تــا اگر امور 
اجرایی با کاســتی هایی مواجه شد ســریع آن کاستی ها را 

حل و فصل کند.
آیا می توان گفت که خود آقــای روحانی ناراحت 
نمی شود اگر ارتباطاتش توسط مسئول دفترش 

هدایت شود؟
   من نمی توانم چنین موضوعی را قضاوت کنم ولی 
می فهمم که آقای رئیس جمهور نمی تواند خیلی ســاعت 
کارش را افزایش دهد و سختی تعداد زیاد ساعت کار را به 

جان بخرد.
مــن بــا خیلــی از اطرافیــان نزدیــک آقــای 
آنهــا  کــردم،  صحبــت  هاشمی رفســنجانی 
می گفتند آقای هاشــمی چه رئیس مجلس، چه 
رئیس جمهــور و چــه رئیس مجمع تشــخیص 
مصلحــت نظام شــد وقتی درخواســت مالقات 
می دادیم خیلی ســریع بــرای تاریخ و ســاعت 
مالقات هماهنگی هــای الزم انجام می شــد اما 
آقای روحانی را نمی توان پیدا کــرد. یعنی حتی 
شــخصیت های اصالح طلب و بعضــا نزدیک به 
آقای هاشمی که شاید سال ها در مجمع تشخیص 
مصلحــت نظام بــا آقــای روحانــی کار نزدیک و 
مســتقیم انجام دادند، می گویند از وقتی که او 
رئیس جمهور شد دیگر نمی توانیم او را ببینیم. آیا 
خود آقای روحانی از مسئول دفترش خواسته که 
کمتر قرار مالقات بگذارد یا آنکه خود مسئول دفتر 
آقای روحانی چنین اقدامی انجام داد که موجب 

بروز انتقادها به آقای روحانی شد؟
   اگر رئیس جمهور دو برابــر وزرا کار کند، می تواند 
وزرا را مجبــور به تالش کند امــا اگر هم تــراز وزرا کار کند 
طبیعتا وزرا یک کار معمولی از خودشان ارائه می دهند ولی 
این بســتگی دارد به اینکه به لحاظ عادت ها و شــیوه نگاه 
به جامعه رئیس جمهور اهل ایثار و فداکاری باشــد. آقای 
هاشمی در برخی مسائل خودش به شخصه امور را پیگیری 
می کرد. من خودم بارها به آقای هاشمی نامه نوشتم و خود 
آقای هاشــمی نامه ها را پیگیری می کرد تا آن فرد جواب 
دهد و حتی با ما جلســه بگذارد. االن چنین چیزی را درباره 
دولت یازدهم و دوازدهم نمی توانیم ببینیم. آقای روحانی 
می خواهد یکسری مسئولیت هایش را در یک کانالی قرار 
دهد که احســاس کند دارد انجام می شود در حالیکه شاید 
انجام نمی شود، یعنی ره به جایی نمی برد. خیلی ها خودشان 
را در کابینــه همطــراز با آقــای واعظی می داننــد بنابراین 
آقای واعظی را در حوزه تصمیم گیری باالتر از خودشــان 
نمی بینند. معتقدم حتی اگر آنها نیز آقای واعظی را باالتر 
از خودشان ببینند آقای واعظی نمی تواند از پس کار بر بیاید 
بنابراین کارها برای رئیس جمهــور کاهش پیدا می کند اما 

این کاهش از یک مســیر اصولی صــورت نمی گیرد بلکه 
فقط از مســیر محدودیت زایی اتفــاق می افتد. یعنی یک 
کانالی گذاشته شده و آن کانال کارها را برای رئیس جمهور 
محدود می کند. طبیعی است که این کار خیلی به نفع جامعه 
نیســت در حالی که ما تحریم ها را داریم و هرچه تحریم ها 
بیشتر می شود کار رئیس جمهور برای آنکه بهانه ها را بردارد 
سخت تر خواهد شــد. مثال اگر وزیر گفت انجام یک امر 
اجرایی با مشکل تحریم روبه رو شــده است رئیس جمهور 
باید تالش کند تا با برقراری پیوندهایــی یک راه فرعی باز 
کند. حاال واگذاری همه این مسئولیت ها به مسئول دفتر 
یعنی در واقع معطل گذاشتن امور که طبیعتا این خیلی به 
نفع جامعه نمی تواند باشد. قطعا باید رئیس جمهور به طور 
فوق العاده کار کند، رئیس جمهور نمی تواند در حد معمول 
کار کند. یک موقع کشور شرایط معمولی دارد و با دشمنی 
مواجه نیست، آن یک وضعیت است اما وقتی آمریکایی ها 
صراحتا می گویند ما نمی خواهیم بگذاریم ایران به سمت 
رشد و پیشــرفت برود چراکه اگر به رشد برسد این تهدیدی 
برای اسرائیل است؟ پس باید رئیس جمهور تالش کند تا 
خواسته و نگاه دشمن تأمین نشود. باید رئیس جمهور مرتب 
بن بست شکنی کند و پیش روی وزرا راه باز کند. خودش بر 
امور اجرایی مسلط باشد و کارها را پیگیری کند. اگر تسلطی 
بر امور از جانب مسئول دفتر رئیس جمهور باشد فایده ندارد 
او نمی تواند راهگشا باشد. اگر قرار به راهگشایی مسئول 
دفتر باشد خود او رئیس جمهور شــود. به عبارت دیگر اگر 
قرار به راهگشایی مسئول دفتر رئیس جمهور بین وزرا باشد 
خب او باید رئیس جمهور می شــد اگر واقعا چنین لیاقت، 

شأن و توانمندی را دارد.
 بنابراین تقویت جایگاه مسئول دفتر رئیس جمهور در 
واقع یک نوع آرایشی به وجود می آورد که می تواند وجدان 
رئیس جمهور را راضی کند که کارها در حال انجام شــدن 
اســت و الزم نیســت وزرا هر چند وقــت یک بــار بیایند تا 
مشکالت را بازگو کنند، رئیس دفتر مســئول پیگیری این 
امور است و کارش را خوب دارد انجام می دهد. در واقع این 
رویکرد یک نوع آرامش وجدان و یک نــوع آرامش خاطر 
ایجاد می کند اما دلســوزان کشــور و نظام می گویند خیر 
این طور نیســت مســئول دفتر رئیس جمهور چنین شأن و 
جایگاهی را ندارد که فراتر از مسئولیتش عمل کند چون نه 
از او می پذیرند و نه او می تواند چنین نقشی را ایفا کند. حاال 
تاج مرصع بر سر او بگذارند، باز یک مسئول دفتر است. هر 
چقدر هم به او اختیارات داده شــود تفاوتی نمی کند چون 
توانمندی و دایره کارش محدود اســت. اگر احمدی نژاد 
اختیاراتی را به مســئول دفترش داد با این وجود مســئول 
دفترش تاثیرگذار نبود بلکه خــود آقای احمدی نژاد مرتب 
مسائل را در سفرها و ارتباطاتش پیگیری می کرد و موجب 
می شد برخی مسائل در دولت نهم حل و فصل شود. البته 
در دولت دهم مسائل مقداری تغییر کرد چون روحیه آقای 
احمدی نژاد تغییر کرد و خیلی انگیزه ای برای پیگیری حل 
مشکالت نداشت. نکته دیگر، آنکه واقعا کسی نمی دانست 
در دولت دوم آقای خاتمی مسئول دفتر برادر اوست. علی 
آقای خاتمی در هیچ جایی ظاهر نمی شد و کسی هم او را 
نمی شناخت یا زمانی که آقای محسن هاشمی رئیس دفتر 
آقای هاشــمی بود واقعا در هیچ جایی حضور نمی یافت و 
کسی او را نمی شناخت. حاال این مشی را از آقای روحانی 
شاهد هستیم که زیان اولش به خود آقای روحانی می خورد 
و بعد آسیبش متوجه جامعه می شود. معتقدم با این رویکرد 
کابینه برای آنکه اقدام فوق العــاده ای انجام دهد، کارآمد 
نخواهد بــود و دربــاره اش بعدها قضــاوت خوبی نخواهد 
شد. یعنی کسی نمی گوید رئیس جمهور فالن وعده را داد 
و پیگیری مســتمر صورت گرفت تا نهایتا کار به ســرمنزل 
مقصود رسید. در واقع با این نوع شــیوه گریز از مسئولیت 

چنین اتفاقی نمی افتد.  

آقای هاشمی در برخی مسائل خودش به 
شخصه امور را پیگیری می کرد. من خودم 
بارها به آقای هاشــمی نامه نوشتم و خود 
آقای هاشــمی نامه ها را پیگیری می کرد 
تا آن فرد جــواب دهد و حتی با ما جلســه 
بگذارد. االن چنین چیزی را درباره دولت 

یازدهم و دوازدهم نمی توانیم ببینیم
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خداحافظی آقای فدایی
بعد از اینکه گفته شد حسین فدایی از ریاست مرکز سیاسی جبهه مردمی  انقالب کناره گیری 
کرده حاال خبر آمده است که او از دبیرکلی جمعیت ایثارگران هم استعفا داده است. او همین هفته 
گذشته در نشست شورای مرکزی و هیأت موسس این جمعیت با تاکید رویکرد جوانگرایی خواست 

دبیرکل جدید و جوان برای این جمعیت انتخاب شود سیاست

سیاست مدار در پشت پرده 

حسین فدایی پس از سال ها
از دبیرکلی ایثارگران استعفا کرد؟
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این حتما گــزاره درســتی خواهد بود اگــر بگوییم 
که حســین فدایی جزو ۵ چهــره تاثیر گــذار و مهم جناح 
اصولگراســت. فردی که کمتر تمایل دارد در رســانه ها 
حاضر باشد اما قطعا در معادالت جناح نقشی تعیین کننده 
دارد. واقعیت این اســت که »حاج حسین« از مهمترین 
افراد جناح راست است. خیلی ها به تصمیمات او احترام 
می گذارند و بر همین اســاس اســت کــه او قدرت البی 
خوبی پیدا کرده اســت. او در انتخابات ادوار اخیر روی 
تصمیم سازی اصولگرایان تاثیرات زیادی داشته است. 
با اینکه اخبار رســمی در این خصوص بسیار کم است اما 
می توان با مرور برخی مقاطع به نشــانه هایی از حضور او 
رسید. حاال یک خبر بســیار مهم در مورد او آمده است. 
بعد از اینکه گفته شــد او از ریاســت مرکز سیاسی جبهه 
مردمی  انقالب کناره گیری کرده حاال خبر آمده است که 
او از دبیرکلی جمعیت ایثارگران هم اســتعفا داده است. 
او همین هفته گذشته در نشست شورای مرکزی و هیأت 
موسس این جمعیت با تاکید رویکرد جوانگرایی خواست 
دبیرکل جدید و جوان برای این جمعیت انتخاب شــود. 
آنگونه که خبرگزاری فارس گزارش کرده است باتوجه به 
پایان دوره دبیرکلی این جمعیت و اصرار شورای مرکزی 
بر تداوم دبیرکلی حسین فدایی، نشست هفتگی شورای 
مرکزی به این موضوع اختصاص داشت. حسین فدایی 
دبیرکل جمعیت ایثارگران انقالب اســالمی در نشســت 
مشترک شورای مرکزی و هیات موســس این جمعیت با 
تاکید رویکرد جوانگرایی درخواست کرد: »یک دبیرکل 
جدید و جوان برای این تشکل انتخاب شود تا به صورت 
طبیعی گردش نخبگان شــود و کادرسازی صورت گیرد. 
در این صورت شورای مرکزی و هیات موسس متعهد شود 
در کنار نیروهای جوان و دبیرکل جوان تجربه های خود 
را منتقل کند. اما این جوانانند که دیگر خود باید تصمیم 
بگیرند و کارهای تشکیالت را جلو ببرند. من سال هاست 
که این موضوع را درخواســت کرده ام ولی نمی دانم چه 
اصراری است که دوستان هر بار با آن مخالفت کرده اند. 
اگــر می خواهیم در تشــکل ها و احزاب و هــر مجموعه 
دیگری تحول ایجاد شود، بایستی به جوانان بها دهیم. 
یکی از آسیب های تشــکل های انقالبی و اصولگرا این 
است که به گردش نخبگان و خصوصا جوانگرایی توجه 
نکرده اند. من تاکنون چندین جلســه با جوانان جمعیت 
برگزار کــرده ام تا آنهــا را متقاعد کنم که مســئولیت را بر 
عهده بگیرنــد و به زودی آخرین جلســه اتمــام حجت را 
با آنهــا برگزار می کنــم تا تحت هر شــرایطی که شــده، 
آنها بار مســئولیت را بر عهده گیرند. جــوان تحولخواه، 
پر انــرژی، با اســتعداد، دارای انگیزه، خــالق، مبتکر، 
شجاع، ریسک پذیر، امیدوار، موج آفرین، اهل مقاومت 
و ایستادگی است و وامدار کسی هم نیست و فقط خود را 
بدهکار نظام، انقالب و رهبــری می داند. باید به جوانان 
اعتمــاد کنیم ولو اینکه دچار اشــتباه و خطا شــوند. مگر 
پیشکسوتان و بزرگترها، اشتباه و خطا نداشته و ندارند که 

از جوانان در همان ابتدا چنین توقعی داریم؟«

  عامری؛دبیرکلجدید
اما زمان زیادی از این خبر نگذشته بود که اعالم شد 
جواد عامری در جلسه شــورای مرکزی جمعیت ایثارگران 

به عنوان دبیرکل جدید این جمعیت انتخاب شده است.
تســنیم ماجرای انتخاب عامری به عنــوان دبیرکل 
جدید را این گونه روایت کرده اســت: »در جلســه شورای 
مرکــزی با حضور حســین فدایــی، درباره دبیــرکل جدید 
تصمیم گیری شد. شورای مرکزی جمعیت ایثارگران در این 
جلسه از زحمات مخلصانه و مجاهدانه حسین فدایی که از 
بدو تاسیس در سال ۱۳7۵ دبیرکلی این جمعیت را بر عهده 
داشــت، تقدیر و قدردانی کرد. حســین فدایی همچنان 

به عنوان عضو هیات موسس و عضو شورای مرکزی در این 
جمعیت حضور دارد.«

  دلیلکنارهگیریحسینفدایی
وقتی خبر این کناره گیری آمد حــرف و حدیث ها در 
مورد چرایی آنها باالگرفت. سخنگوی جمعیت ایثارگران 
انقالب اســالمی درباره علت کناره گیری دبیرکل ســابق 
این جمعیت گفت: »اصرار دبیرکل این تشکل بر رویکرد 
جوانگرایی و نخبه گرایی موجب شــد تا چندین جلســه در 
مورد این موضوع برگزار و بحث شود. به این نتیجه رسیدیم 
که فضا باید بــرای گردش نخبگان و عرض اندام بیشــتر 
جوان ها باز شــود، البته این به این معنی نیست که امثال 
آقای فدایی دیگر در تشکل حضور نداشــته باشند، بلکه 
حضورشــان فعال تر اما با نقش راهبــردی برای کمک به 

جوان ترها است تا آینده تشکل تضمین شود.«
فروزنــده خاطرنشــان کــرد: »در همیــن راســتا با 
بحث های صورت گرفته شب گذشــته آقای جواد عامری 
به عنــوان دبیــرکل جمعیــت ایثارگران انقالب اســالمی 
انتخاب شد که ایشان استاد و نخبه دانشگاهی و چهره ای 
با سوابق روشن در بسیج اساتید هستند و در حوزه سیاست 
وارد شده و در مقام جانشــینی این جمعیت به خوبی عمل 
کرده است. همچنین دبیرکل زمان بندی دارد و طی دو تا 

سه سال تغییر می کند.«

  روایتیاززندگیسیاسیحسینفدایی
حسین فدایی در سال ۱۳۳۴ در شهرستان ری متولد 
شد. وی قبل از پیروزی انقالب به همراه تعدادی از جوانان 
معتقد در راه اندازی گروه توحیدی بدر شــرکت داشت و در 
اثنای مبارزه، بــه دلیل تکیه بر نقش محــوری روحانیت در 
فعالیت سیاسی، با حجت االسالم شــاه آبادی همراه شد و 
درجهت مبارزه با رژیم شــاه، چندین بار به زندان افتاد و در 
نهایت در روز ۲۲ بهمن ۱۳۵7 توســط مردم، از زندان آزاد 
شــد. او در اوایل انقالب »اتحادیه انجمن های اسالمی 
شهرستان ری« را تشکیل داد. حسین فدایی از موسسین و 
اعضای شورای اصلی سازمان مجاهدین انقالب اسالمی تا 
سال 6۵ بود. حسین فدایی پس از پایان جنگ، به مدیرکلی 
بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی استان تهران 
منصوب شد. فدایی به همراه علی اکبر ابوترابی، داود دانش 
جعفری، علی دارابی و مجتبی شاکری »جمعیت ایثارگران 

انقالب اسالمی« را تاسیس کرد.

  ازشورایفداییتانامزدیاحمدینژاد
شاید بهتر باشد از ماجرای انتخابات سال ۸۴ و تاثیر 
او بر این رقابت شروع کنیم. او جایی از البی های آن سال 
گفته و ماجرای اتفاقــات مهم؛ »ما می خواســتیم افراد 
متعلق به اردوگاه توسعه سیاســی و توسعه اقتصادی رای 
نیاورند. این جمع بندی ما با اجماع شــورای هماهنگی به 
تصویب رسید که نامزد ما نباید از اردوگاه دوم خرداد باشد؛ 
کاری کنیم کــه حتما یک اصولگرا رای بیــاورد و آنها رای 
نیاورند. دوم اینکه بحث های بســیاری در خصوص آقای 
هاشمی صورت گرفت و در نهایت اجماع بر این شد که بهتر 
است آقای هاشمی نیاید و اگر آمد، نامزد ما نخواهد بود. 
توافق سوم این بود که هفت نامزد را معرفی می کنیم. البته 
دالیل اینکه چرا آقای هاشمی نباشد، در چند بند احصا شد 
و مورد اتفاق قرار گرفت؛ اسنادش هم موجود است. این 
هفت نامزد همان افرادی بودند که برای شهرداری مطرح 
شدند. آقای والیتی کناره گیری کرد. عالوه بر این، توافق 
کردیم چون آقای حداد رئیس مجلس است نامزد انتخابات 

نباشد. بدین ترتیب از هفت نفر به پنج نفر رسیدیم.«
او سپس به ماجرای اتفاقات مربوط به نامزدی علی 
الریجانــی بعد از معرفــی او به عنوان کاندیدای شــورای 
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هماهنگی می پردازد: »چهار نامــزد دیگر- آقای رضایی، 
احمدی نژاد، قالیباف و توکلی- به این رفتار معترض شدند، 
با یکدیگر پیمان بستند و میثاق نامه ای امضا کردند. قرار 
شــد همان ســاز و کار قبلی رعایت شــود و برای مقبولیت 
هم ســنجش افکار عمومی صــورت بگیرد؛ دو دســتگاه 
سنجش گر و زمان بندی ســنجش هم مشخص شد. قرار 
شد تا ۱۵ اردیبهشت سنجش کنیم و بعد تصمیم گرفتیم.«
این ماجرا البته محل جدال او  وعلی اکبر ناطق نوری 

شده بود.
در آن زمان ناطق نــوری در گفت وگویی بــا انتقاد از 
رفتار تشکیالتی جمعیت ایثارگران در انتخابات ۸۴ گفته 
بود: »ایثارگــران در یک مقطعی دیگر خرجشــان را از ما 
جدا کردند، عنوان شورای هماهنگی نیروهای اجتماعی 
را برای خود برگزیدند و راهشان از ما جدا شد. ما در ایران 
حــزب نداریم، قبیلــه داریــم و کارهای قبیلــه ای. زمان 
انتخابات نیــز اختالفات قبیلــه ای افزایش پیــدا کرد«. 
جمعیت ایثارگــران پیش تر ناطق را متهم به شــیخوخیت 
کرده بود بــا این عنوان کــه نظرش بر یک نامزد اســت و 
می خواهد آن را بر اصولگرایان تحمیل کند، اما ناطق نوری 
گفته بود: »اوال که جمعیــت ایثارگران اکثریت مجلس را 
در اختیار ندارد، ثانیا به صراحت می گویم که تاثیرگذار هم 
نیستند. این گونه نیســت که اکثریت مجلس تابع نظرات 
آقایان ایثارگران باشند. ضمنا ارزشی بودن و معامله نکردن 
معنایش این نیســت که حتما از من حمایــت کنند یا نظر 
من را تایید کننــد«. ناطق در کنایه ای بــه رفتار ایثارگران 
گفته بود: »آن قدر تشــکیالتی بودند که از کل شــورای 
هماهنگی بیرون آمدنــد، پنج کاندیدا را گذاشــتند کنار و 
رفتند ســراغ یک نفر دیگر. حتی به آقای احمدی نژاد که 
عضو شــورای مرکزی آنها بود، توجه نکردند و ایشــان را 
به عنوان کاندیدای نهایی انتخاب نکردند. در مرحله دوم 
ناچار شدند از آقای احمدی نژاد حمایت کنند چون سخت 

مخالف آقای هاشمی بودند.«
داســتان ۸۴ امــا ادامه داشــت. حاال زمــان ظهور 
احمدی نژاد بود. روایت فدایی را از آن روزها می خوانیم؛ 
»در همین مسیر بودیم که ادبیات آقای احمدی نژاد برای 
ما سوال برانگیز شــد. ایشــان گفتند: »من تکلیف دارم 
که به صحنه آمده ام.« ما حســاس شدیم که تکلیف دارم 
یعنی چه؟! باالخره ما ساز و کاری تعیین کرده ایم. میثاقی 
هست، عهد و پیمانی هســت، اصال رعایت این پیمان و 

اصول مورد توافق هم تکلیف است. جلسه ای گذاشتیم، 
من، آقای احمدی نژاد، آقای دارابی و آقای زریبافان. من 
از آقای احمدی نژاد ســوال کردم: »منظورتان از تکلیف 
چیست؟ آیا آقا به شــما حرفی زده اند؟ ما هم جایی حرفی 
نگفته ایم که شــما چنین احساسی داشته باشید.« گفت: 
»باید چکار کنیم؟« گفتم: »اگر فکر می کنید که تکلیفی 
دارید، باید بروید و از آقا سوال کنید.« قرار شد ایشان برود 
ســوال کند. وقتی تعیین کردند، ایشــان رفت و صحبت 
کرد و خودش به این جمع بندی رسید که کناره گیری کند و 
رئیس  ستاد آقای قالیباف شــود. وقتی آمد، سوال کردیم 
نتیجه مالقات چه شــد؟ چیزی نگفت؛ به من گفت: »تو 
بگو! حاال مــن که در مالقات نبودم. گفتم شــما مالقات 
کرده اید و بایــد تعریف کنید. پنج دقیقــه بحث کردیم که 
ایشــان بگوید یا من بگویم. گفتم من یکســری کلیات را 
می دانم اما شــما باید بگویید. ما فقط می دانیم که شــما 
به این جمع بندی رســیده اید که کناره گیری کنید و رئیس 
ستاد آقای قالیباف شوید. گفتم پس روشن است که باید 
چکار کنیم. این حرف  ها مورد اعتراض آقای زریبافان قرار 
گرفت. اما آقای احمدی نژاد به ایشان عتاب کرد و گفت 
که چیزی نگو، همین اســت. جلســه دومی  تشکیل شد. 
همان جلســه چهار نفره تا گزارش ایشــان از دیدار با آقا را 
بگیریم. البته با خود آقا مالقات نکرده بود؛ به دفتر مراجعه 
کرده و با یکی از نزدیکان ایشان صحبت کرده بود؛ ایشان 
مطالب را به آقا منتقل کرده بود و ایشان گفته بودند که به 
آقا بگویید جمع بندی من این اســت و آقا هم ایشان را دعا 

کرده بودند. این پاسخی بود که ایشان گرفت.«
تکلیف ما روشن شد و اگر ایشان تکلیفی برای خود 
متصور بود، از بین رفــت و حتی بنا بر پیشــنهاد خودش، 
مســیر جدیدی باز شــد. بعد از آن جلســه ما ســه یا چهار 
جلسه گذاشــتیم تا در خصوص چگونگی اعالم انصراف 
و ریاســت ســتاد آقای قالیباف به جمع بندی برسیم. بعد 
از جلســه ســوم یا چهارم بود که ایشــان دیگر در جلسات 
حاضر نشــد و ما از هم جدا شــدیم. بعد هم ایشان اعالم 
حضور و ثبت نام کرد و آن پیمان  شکسته شد.« در بخشی 
دیگر از تحــوالت می توان بــه حضور حســین فدایی در 
ماجرای نامزدی هاشمی رفســنجانی و نظــرات او در این 
مورد پرداخت. او به دیدار هاشــمی در کاخ مرمر می رود. 
سواالتی از او می پرســد و حجتی برای کناره گیری مطرح 
می کند: »از آقای هاشــمی پرســیدم که خاطرتان هست 

در مالقات قبلی به شما چه گفتم. ایشان گفتند که »همه 
آنها را قبول داشــتم و هنوز هم قبول دارم.« گفتم: »پس 
چرا کمک نمی کنید که اصولگرایان نامزد واحدی داشته 
باشند؟ ما ساز و کاری داریم که هر کس مقبولیت بیشتری 
داشــته باشــد را به مردم معرفی کنیم. االن هم سنجش 
کرده ایم و رای آقای قالیباف از همه باالتر است. اگر شما 
کمک کنید مساله تمام می شود.« اما ایشان حاضر نشد.
در آخر جلسه گفتم: »البته اگر شــما به صحنه بیایید و در 
خوش بینانه ترین حالت در انتخابات به مرحله دوم بروید، 

برای جایگاه شما خوب نیست.« 
گفتند: »قبــول دارم« گفتــم: »اگر قبــول دارید، 
تحلیل ما این اســت که انتخابات به مرحله دوم می رود و 
شما رای نخواهید آورد.« آقای هاشمی گفت: »البته من 

در سنجش ها ۵7 درصد رای دارم.«
فدایی بعد ها در قالــب متنی که به عنــوان رنجنامه 
منتشر شد، این ماجرا را این گونه شرح داده است: »یک 
سال قبل از انتخابات ریاســت جمهوری سال ۸۴ اعضای 
شــورای مرکزی جمعیــت ایثارگران خدمت شــما آمدیم - 
بااینکه به وفاق کمک نکردید و به رغم آنکه با مخالفین و 
منتقدین خود ائتالف کرده بودید و با همه نامالیماتی که 
از سوی شما مشاهده شــد - و عرض کردیم شما نیروهای 
نســل اول انقالب هستید، اوضاع کشــور خوب نیست و 
یاران امام بایستی برای نسل آینده کمک کنند تا کادر سازی 
شود، الزم است جوانان و تازه نفس ترها به میدان بیایند، 
گردش نخبگان صــورت گیرد، چرخش قدرت شــود، به 
جوانان بها داده شــود و دیگر حضور نسل اولی های مانند 
شــما در عرصه انتخابات بــه مصلحت نیســت. هر آنچه 
تحلیل کردیم را قبول کردید و تشــویق کردید و گفتید که 
بنا دارید در انتخابات وارد نشــوید ولی تا آستانه انتخابات 
هــرروز مطلبی مطرح کردیــد و دائما می گفتیــد می آیم، 
نمی آیم! و در آخر با اینکه متوجه شدید مقام معظم رهبری 
مصلحت شــما را در آمدن به عرصه انتخابات ندیدند ولی 
تصمیم گرفتید که وارد رقابت شوید. بار دیگر و در آستانه 
انتخابات سال۸۴ ریاست جمهوری خدمت رسیدیم و شما 
را یادآور مالقات یک ســال قبل کردیــم و فرمودید همه 
آن حرف ها را که گفتید یادم هســت و قبول دارم ولی اگر 
اصولگرایان وحــدت کنند، نمی آیــم. گفتیم کمک کنید 
تا وحدت شــود؛ ما طی توافقاتی که داشته ایم قرار است 
هرکس در سنجش افکار عمومی باالتر باشد از وی حمایت 
کنیم و شــما گفتید اگر روی آقای والیتی تفاهم کنید من 
حمایت می کنم و نمی آیم. عرض کردیم بنای ما این است 
که هرکس در ســنجش باالتر باشــد و االن آقای قالیباف 
باالتر است و گفتید ایشان ســرهنگ است و اهل پادگان 
و حاضر نشــدید کمک کنید. ما عرض کردیم در بهترین 
حالت اگر شما بیایید انتخابات دومرحله ای می شود و نفس 
دومرحله ای شدن یک افت برای شــما است و مصلحت 
شما نیست، قبول کردید؛ ولی فرمودید دوستان ما سنجش 
کرده اند همین االن که من تصمیم نگرفته ام برای آمدن، 
۵7 درصد رای دارم. عرض کردیم ما از این ســنجش خبر 
داریم، نظرسازی است که اطرافیان شما انجام داده اند و 
علمی  نیست و ساختگی است و با این مذاکره جدا شدیم و 
شما تحت تاثیر جریانات مشکوک و لیبرال ها وارد صحنه 
شدید و با دست خودتان زمینه رای آوری آقای احمدی نژاد 
را فراهم کردید.« نتیجــه آن انتخابات البته منجر به رای 
آوری نامزد مد نظر حسین فدایی یعنی محمد باقر قالیباف 
نشــد. او با این حال در صحنه ماند و ســعی کــرد رابطه با 

محمود احمدی نژاد را حفظ کند.

  حضوردرپارلمان
حاال زمان پارلمانتاریستی رسیده بود. او با دوستان 

دیگرش به پارلمان رسیده بود؛ با آبادگران.

حسین فدایی در سال های اخیر از 
منتقدان هاشمی رفسنجانی بود. او در 

سال 94 یک نامه تفصیلی به هاشمی 
نوشت و در آن نقدهایی را به رفتار سیاسی 

هاشمی مطرح کرد
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فدایــی در مجلس هفتم موافق ریاســت مجلســی 
غالمعلی حدادعادل بود. در مجلس هشتم هم همین طور 
اما او در مجلس هشــتم در ایــن زمینه موفــق نبود. یک 
شکســت در یک انتخابات داخلــی. علــی الریجانی در 
آن ســال توانســته بود رقیبش غالمعلی حدادعادل را در 
انتخابات داخلی فراکســیون اصولگرایان مجلس با ۱6۱ 
در مقابل ۵۰ رای شکست دهد. او در تهیه لیست مجلس 
هشتم، نهم و دهم هم نقش بســزایی داشت. او در عین 
ناباوری از ورود به مجلــس نهم باز مانــد. او از مهمترین 
بازمانده های این انتخابات بود. حســین فدایی بعد ها در 
انتخابات مجلس دهم هم نقش آفرینی مهمی  کرد. او در 
شب نشینی های خانه حدادعادل جزو گروه هشت بود. در 

آن انتخابات اصولگرایان در تهران موفق نبودند.

  نقادیدرموردهاشمیرفسنجانی
حســین فدایــی در ســال های اخیــر از منتقــدان 
هاشمی رفسنجانی بود. او در ســال ۹۴ یک نامه تفصیلی 
به هاشــمی نوشــت و در آن نقدهایی را به رفتار سیاســی 
هاشــمی مطرح کرد. در بخشــی از این نامــه خطاب به 
هاشمی آمده بود: »چه شده که چنین شتابان مسیر افول 
را انتخاب کرده اید؟! ما را کامال از خود مأیوس کرده اید. 
حزب الله نهایت حســن نیت خود را نســبت به شما نشان 
داد ولی شما حاضر نشــدید کمی توجه و تامل  کنید. کینه 
حزب الله به دل گرفتید و همه را با احمدی نژاد یکی فرض 
کردید که حتما اشتباه کردید! شما هیچ می دانید بسیاری از 
بزرگان که از حضرت عالی حمایت می کنند نه به این دلیل 
است که در شما اشــکال نمی بینند بلکه برای بازدارندگی 
از شــکل گیری منتظری دیگری هســتند، متاسفانه شما 
هیچ متوجه این معنا نیستید.خط ۳ که در دهه 6۰ مخالف 
شــما بود با تمام قامت به همراه کارگزاران و فرزندان شما 
به صحنه آمدند تــا به بهانه حمایت از شــما از دولت وقت 
انتقام بگیرند و خودشــان را برای انتخابات سال ۸۸ آماده 
کردند و خدا می داند که چــه تالش ها و برنامه ریزی هایی 
شد، چه پول ها که خرج شد، چه ارتباطاتی که برقرار شد و 
چه کارشناسان داخلی و خارجی ای که به کار گرفته شدند 
تــا در ۸۸ احمدی نژاد رای نیــاورد. کلید فتنه با اســم رمز 
تقلب مدت ها قبل از انتخابات ســال ۸۸ زده شد که دلیل 
آشکارش راه انداختن کمیته صیانت از آراء بود. دردمندانه 
عرض می کنیم که در همه صحنه های آشکار و پنهان فتنه 
-از اتاق های فکر پشــت صحنه گرفته تا تظاهرات آشکار 
جریان فتنه - همــه و همه جای پای بســتگان و نزدیکان 
آقای هاشمی به چشم می خورد. قبل از شروع فتنه ۸۸ که 
به قول خودتان در آخرین نماز جمعه، اسم بحران روی آن 
قرار دادید، در نامه بدون ســالمی که با رضایت و موافقت 
جنابعالی رسانه ای شــد، خطاب به ولی فقیه اعالم کردید 
که اگر به پیشنهاد های شما توجه نشود، آتش و دود آن بعد 
از انتخابات، جامعه را فرا خواهد گرفت و چطور همان شد 
که شما گفتید، حال آنکه هیچ گاه حاضر نشده اید به سوال 
افکار عمومی جواب دهید بر اســاس چه اطالعاتی، دود 
آتش فتنه گران را دیده و پیش بینی کرده است. و همچنین 
گفتید: »بــا این همه بر فــرض اینکه اینجانــب صبورانه 
به مشی گذشــته ادامه دهم، بی شک بخشــی از مردم و 
احزاب و جریان ها ایــن وضع را بیش از ایــن بر نمی تابند 
و آتش فشــان هایی که از درون ســینه های سوزان تغذیه 
می شــوند، در جامعه شــکل خواهد گرفت که نمونه های 
آن را در اجتماعــات انتخاباتی در میدان هــا، خیابان ها و 
دانشگاه ها مشاهده می کنیم.« کار به جایی رسید که شما 
برای اثبات ادعای تقلب، استشــهاد غلــط به فرماندهان 
سپاه دادید و نقل غلط از آیت الله ری شهری کردید. آقای 
 هاشمی! روح امام و شهدا را عذاب دادید وقتی در جلسه 
۴ نفره با حضور میرحسین موسوی و سید محمد خاتمی و 

سید حسن خمینی گفتید کف نظر آقای میرحسین ابطال 
انتخابات اســت. با این اقدامــات و موضع گیری هایتان 
فرصت رجزخوانی و تجّری برای نظام ســلطه و ســفیران 
آن، منافقین و ضدانقالب را فراهم آوردید و حاضر نشدید 
به دهن میرحســین بزنید. البته نه شــما و نــه خاتمی و نه 
آقای سیدحسن به دهن میرحســین نزدید و در این ماجرا 
شریکید.در روز ۲6 تیرماه ســال ۸۸ )که به قول خودتان 
نماز جمعه تاریخی بود( و به شهادت تاریخ و اسناد که مورد 
حمایت جریان ضدانقالب، معاندین خارجی، سکوالرها، 
ملی مذهبی ها و منافقین بود، به عنوان یگانه رهبر جریان 
فتنه، همان خواســته های خود در نامه بدون ســالم را از 
 تریبون مقــدس نماز جمعه تکرار کردیــد و قطعا می دانید 
اکثریت کســانی که در آن نماز جمعه حامی شــما بودند، 
هیچ قرابتی با مقدسات شرعی و نماز نداشتند تا جایی که 
به آن شکل در صف نماز جماعت حاضر شدند و به امامت 
شما اقتدا کردند. به راستی آقای هاشمی یار و یاور امام و 
رهبری، حاال یار و  یاور چه جریانی شده بود؟ چرا دشمنان 
قســم خورده ملت ایران به او دل خوش کــرده بودند؟ چرا 

ضدانقالب به او استشهاد و استناد می کردند؟!«

  حسینفداییوعلیالریجانیوناطقنوری
حســین فدایی درباره علی الریجانــی و ناطق نوری 
گفته است: فتنه گران به دنبال »استفاده ابزاری« از امثال 
آقایان ناطق نوری و علی الریجانی هستند و این در ادامه 
سناریوی فتنه گری آنها است. حتما هویت آقای الریجانی 
که ســردمدار تقابل با انحرافات در دوران دوم خرداد بود 
و دوم خردادی ها بیشــترین ضربه را در آن دوران از آقای 
الریجانی خوردند، با اصالحات مشــترک نیست.  هویت 
الریجانی با هویــت اصالح طلبــان یک هویــت واحد را 
تشــکیل نمی دهد، اما فتنه گران به دنبال این هستند که 
وارد این فضا شده و یک چهره را از دل جریان اصولگرا به 

سمت خود جذب کنند.
وی در پاســخ به ســوال دیگــری مبنی بــر اینکه آیا 
اصالح طلبان در ســال ۸۸ از ماهیت خود عــدول و یا به 
فتنه گر تغییر هویــت دادند، گفته بــود: »اصالح طلبان 
یک طیف بودند و در حال حاضر هم همین اینگونه است 
و در بین آنها کسانی وجود دارند که هنوز گفتمان انقالب 
اســالمی، ارزش ها و اصول را قبول دارند و حاضر نیستند 
با نظام ســلطه کنار بیایند ولی عده ای هستند که برعکس 
این افراد حرکت می کنند که به اصطالح این افراد فتنه گر 
هستند و یا به عبارت دیگری اصالح طلبانی که فتنه گری 
کردند و به جای آنکه از گذشته خود اعالم پشیمانی کنند، 

روز به روز آتش افروزی بیشتری انجام می دهند.«

  حسینفداییوحسنروحانی
این چهره مهــم اصولگرایان بعــد از انحرافاتی که 
در احمدی نژاد دیــد از او فاصله گرفــت. فدایی در مورد 
احمدی نژاد در آن زمان گفته بــود:» مطالب دیگری نیز 
از جریان انحرافی و نفوذی دیده و شنیده شده که غیبیات 
و توسل به اجنه و شــیاطینی را مطرح می کنند که در خور 
انسان مومن، شیعه، مقلد و مقید به خط فقاهت نیست.«

او با دولتی های وقت فاصله زیادی پیدا کرد. همین 
فاصله منجر به برخی اتهامات علیه او شد. سایت روزنامه 
دولتی ایــران در زمــان احمدی نــژاد ودر فاصلــه اندک 
باقیمانده تــا انتخابــات ریاســت جمهوری یازدهم چنین 
نوشــته بود: »تنهــا ۵ ماه تا برگــزاری انتخابــات یازدهم 
ریاســت جمهوری باقی مانده و او باید ثمــره تالش های 
7 ســاله اش را بچیند. با این وجود اوضاع برای قالیباف به 
مراتب نامساعدتر از سال ۸۴ است. اگر در انتخابات سال 
۸۴ ایثارگران، رهپویان و اصولگرایان  ترقی خواه ســفت و 
محکم از او دفاع می کردند، حاال همین دوســتان سابق 
معاون اولی دولت غالمعلی حدادعادل را به او پیشــنهاد 
می کنند؛ حدادعادلی که خود در سال ۸۴ در صف حامیان 
محمدباقر قالیباف قرار داشــت! امروز حســین فدایی در 
دفتر حدادعادل مشــغول رتق و فتق امور ستاد این ادیب 
سیاستمدار شده است و زاکانی می کوشد تا جبهه پایداری 

را به حمایت از حدادعادل راضی کند. 
اگر این داده ها صحیح باشــد مشخص می شود که 
فدایی به چه دلیل در این هفته ها ســاکت است و فعالیت 
علنی نــدارد. فدایی در ســال ۸۴ برای شکســت قالیباف 
تالش کرد و در ســال ۸۸ بــرای پیــروزی احمدی نژاد از 
هیچ کوششــی دریغ نکرد و حاال در سال ۹۱ برای پیروزی 
حدادعادل در دفتر او حضور دارد و در نهایت برای پیروزی 

او در انتخابات ۹۲ تالش می کند.«
در آن انتخابــات البته فــرد مورد نظــر فدایی برای 
ریاست جمهوری رای نیاورد اما اظهارنظرهای او در مورد 
حسن روحانی قابل توجه بود. سخنانی که در همان سال 
۹۲ بیان شد. حسین فدایی در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم 
در پاسخ به این سوال که آیا رای حسن روحانی یعنی اینکه 
خط هاشــمی رای آورده اســت؟ گفته بود:» به چه دلیل 
خط آقای هاشــمی رای آورده است؟ هاشــمی، روحانی 
را نســبت به دیگران ترجیح می دهد. اگر قبول داشــت با 
وجود آقای روحانی کاندیدا نمی شــد. البته آقای هاشمی 
را هم نمی گوییم مســاوی ضدانقالب ما به آقای هاشمی 

 حاال حسین فدایی جای خود را به فرد جوان تری در 
جمعیت ایثارگران داده است. نکته اما این است که 
این چهره اصولگرا قطعا در ادامه راه نیز یکی از افراد 
موثر جناح خواهد بود
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آقای فدایی از دبیرکلی جمیعت ایثارگران استعفا 
داد و شورای مرکزی این تشــکل سیاسی نیز به 
جای او، آقای عامری را به دبیرکلی برگزید . به نظر 
شما که عضو هیأت موســس جمعیت ایثارگران 
هســتید و آشــنایی قدیمی  با آقای فدایی دارید 
چطور شد آقای فدایی به چنین تصمیمی  رسید؟

 یکی از بزرگ ترین مشکالت احزاب در ایران این 
اســت که تغییرات در ســطح مدیریت آنها خیلی به کندی 
انجام می شــود، یعنی یک نفر ۲۰ تا ۳۰ سال دبیرکل یک 
حزب اســت که اتفاق خوبی محسوب نمی شــود. به نظر 
من وقتی کسی به مســئولیت دبیرکلی یک حزب منصوب 
می شــود بعد از دوره ای ۴ تا ۸ ســاله باید کنار برود و جای 
خود را به شــخص دیگری بدهــد. احــزاب اصولگرا باید 
زودتر از این به تغییر دبیرکل اقدام کنند. بر همین اساس 
آقای فدایی باید زودتر از این استعفا می داد. االن دبیرکل 
موتلفه، جامعه  اســالمی مهندسین و ســایر تشکل های 
سیاســی را مشــاهده کنیم، می بینیم ۲۰ تا ۳۰ ســال در 
آن جایگاه قرار دارند و به همین خاطر است که نه نوآوری 
در راهبردها، اندیشه ها و فعالیت ها و نه کادرسازی انجام 

می شود. 
این طور که اعضای دیگر شورای مرکزی جمعیت 

فدایی نقش محوری داشت
گفت وگوی مثلث با علی یوسف پور

ایثارگران مطرح کردند آقای فدایی شــش سال 
پیش پیشــنهاد کناره گیری و تغییر دبیرکل این 
تشکل سیاسی را مطرح کرد اما اعضای شورای 

مرکزی پیشنهاد او را نپذیرفتند، چرا؟
 اعضای شورای مرکزی جمعیت ایثارگران اشتباه 
کردند. باید تغییر دبیرکل حداقل هر هشــت سال یک بار 
انجام شــود تا نوآوری اتفاق بیفتد. البته این اشکال فقط 
به جمعیت ایثارگــران برنمی گردد. احــزاب اصالح طلب 
را هم مشــاهده کنیم همین رویه را دارند کــه اکثر قریب 
به اتفاق دبیــران کل آنها یک تــا دو دهه عهــده دار این 
مســئولیت هســتند یا اعضای شــورای مرکزی نیز تغییر 

چندانی نمی کنند.
 ایــن کل فرهنگ حاکم بــر احزاب و تشــکل های 
سیاسی ایران است و شاید اعضای شورای مرکزی جمعیت 
ایثارگران متأثر از همین فرهنگ با پیشنهاد استعفای آقای 
فدایی مخالفت می کردند. این رویه باید تغییر کند و بعد از 
هر دوره کنگره هیات رئیسه احزاب باید تغییر کنند و جای 
خود را به جوان تر ها بدهند. امروز شــاهد آن هســتیم که 
متوسط سن دولت باالی شصت سال است. می بینیم یک 
نفر ۳۰ سال تجربه وزارت دارد. در حالی که در کشورهای 

اروپایی این طور نیست.
 یک نفر بعد از آنکــه در دولتی وزیر بود کنار می رود، 

نقد داریم ایشــان را قبول نداریم ولی ایشــان را در ردیف 
ضد انقالب و حتــی غیر خودی هــا نمی دانیــم پس این 

تحلیل های صفر و صدی را قبول نکنیم. 
اگر همه اینهــا را یکپارچه ببینیم در تحلیل اشــتباه 
کرده ایم؛ مشکل در روش هاست. شما در نیت ها نروید، 
اینها در روش های حکومت مدلی را مطــرح می کنند که 
ما آن مدل را نمی پســندیم، مگر اینها می گویند ما قانون 
اساســی را قبول نداریــم؟ مگر می گویند مــا والیت فقیه 
را قبــول نداریم؟ مگر اینهــا می گویند شــعارهای اصلی 
انقالب را قبــول نداریم؟ مگر اینهــا می گویند خط امام را 
قبول نداریم؟ آقای روحانی وقتی تبلیغ می کند در تبلیغش 
احکام آقا را می گــذارد و می خواند، مســئولیت هایی که 
در انقالب داشــته اســت را می خواند، از امام و شــهدا و 
ارزش ها می گوید، مگر غیر از این است؟ بعد هم بیشترین 
حمله را به رفتارهای مدیریتــی تنگ نظرانه و غیراخالقی 
می کند.ایشان خط اعتدال و فراجناحی را مطرح می کند 
ایشان یک شخصیت مستقل اســت و تابع آقای هاشمی 
نیســت. این توهین به آقای روحانی اســت کــه بگوئیم 
از خود اســتقالل ندارد و تابع آقای هاشــمی است. االن 
عده ای می گویند روحانی که آمد انگار آخر عالم اســت ما 
می خواهیم بگوییم این حرف غلطی است اتفاقا این گونه 
نیســت. حتی می خواهیم بگوییم روحانی نماد هاشــمی 
هم نیست. این توهین به آقای روحانی است. ایشان یک 
شخصیت مستقل اســت و مطیع و فرمانبر کسی نیست. 
ایشان تابع آقای هاشــمی یا خاتمی هم نیست. اگر قرار 
است بیعت کند به لحاظ قانونی و اعتقادی از رهبری تبعیت 
می کند که حجت شرعی دارد. البته مذاق آقای روحانی به 
آقای هاشمی نزدیک اســت اما با هم اختالف هم دارند. 
این را نیروهای انقالب باید بدانند و بتوانند خوب تفکیک 
ایجاد کنند و ایشــان بیــش از اینکه مذاقــش به دیگران 
نزدیک باشــد التزام عملی به قانون اساسی و والیت فقیه 

دارد و از رهبری تبعیت می کند.
نظام مظلومی که ۴ ســال پیش به خاطر ۱۱ میلیون 
رای متهم شد و زخم فتنه بر آن افتاد؛ امروز برای ۲۵۰ هزار 
برگ رای پای نامزد پیروز ایستاد. این ها مگر نگفتند حسن 
روحانی اصالح طلب نیســت حال یک  شبه اصالح طلب 
شد؟ بنی صدر چندی قبل گفت: »پیروز این انتخابات آقای 
خامنه ای است که حتی اگر حسن روحانی هم رای بیاورد 
نظام در واقع آمده رهبری اصالحات را از خاتمی گرفته به 
حسن روحانی که یک راست ســنتی است، داده است!« 
این عظمت نظام است.ما نباید اشــتباه آنها را تکرار کنیم 
که این ها را یکی بدانیم و واقعا یکی نیســتند. باید مراقب 
بود در زمین دشمن بازی نشود.خالصه می شود از دو منظر 
رای آوری آقــای روحانی را نگاه و تحلیــل کرد، یک نگاه 
تهدید محور و یک نگاه فرصت محــور – اگر نگاه تهدید 
محور باشد همین سواالتی است که شــما مطرح کردید 
و نتیجه و ســرانجام آن تنش و اصطکاک است ولی نگاه 
فرصت محور نگاهی تعاملی و سازنده و آرام بخش است. 

حسین فدایی در سال ۹۳ در مراسم افطاری فعاالن 
سیاســی اصولگرا با حضور حســن روحانی با بیان اینکه 
بچه های حزب اللهی و نیروهای ارزشی بر اساس اعتقاد، 
باور دینی، والیت پذیری و عقالنیت خــود را حامی دولت 
می دانند، خواستار اتخاذ تدابیری موثر برای جلوگیری از 
تبدیل شدن رقابت های درون گفتمانی گروه های سیاسی 

به رقابت با اصل نظام شد.
البته حسین فدایی بعد از آن در ادامه فعالیت دولت 
حسن روحانی باتوجه به اقدامات دولت یازدهم نقدهایی 
را مطرح کرد.هر چه هست حاال حسین فدایی جای خود 
را به فرد جوان تری در جمعیت ایثارگران داده است. نکته 
اما این اســت که این چهره اصولگرا قطعا در ادامه راه نیز 

یکی از افراد موثر جناح خواهد بود.  
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مشغول کارهای دیگری می شود. مثال به کارهای فکری 
می پردازد یا در پشت صحنه در قالب اتاق فکر برنامه ها و 

راهبردها را  ترسیم می کند.
برخی تحلیلگــران سیاســی چــون همراهی و 
همــکاری جمعیــت ایثارگــران و رهپویــان را از 
گذشــته های دور می بینند، معتقدند چون آقای 
زاکانی سال گذشته از دبیرکلی جمعیت رهپویان 
استعفا داد، امروز آقای فدایی به چنین تصمیمی 
 رســید، آیا چنین الگوبــرداری در تغییر دبیرکل 

جمعیت ایثارگران اتفاق افتاد؟
 ممکن اســت  بی اثر نباشــد ولی کلی تر می گویم 
باید دبیرکل حزب هر هشت سال یک بار عوض شود چون 
ابتکارات یک نفر در حوزه مدیریت نهایتا بعد از هشت سال 
به پایان می رسد و باید میدان را به نیروهای جوان تر بدهد. 

از اواسط دهه هفتاد که جمعیت ایثارگران شکل 
گرفت تــا االن نقش آقــای فدایــی در هدایت و 
مدیریت این تشــکل سیاســی را چطور ارزیابی 

می کنید؟
 آقای فدایی وقت زیاد می گذاشت و نقش محوری 
داشــت اما انتقاد وارد نیز طوالنی شدن مدت دبیرکلی بود 
که باعث شد ایثارگران از آن اوج اقتداری که در سال های 
۸۴ و ۸۵ داشــت به تدریج نزول کند و االن نقش  قبل را در 

رسانه ها و اخبار و تحوالت سیاسی ندارد.
اما در مقابل دیدگاه شــما، نظر دیگری هم وجود 
دارد و آن اینکــه از اواســط دهــه هفتــاد وقتی 
جمعیت ایثارگران اعالم موجودیت کرد این حزب 
رفته رفته به یکی از تشکل های تاثیرگذار سیاسی 

بدل شد و االن در رأس هرم تصمیم گیری جریان 
اصولگرایــی قــرار دارد، در واقع ایــن جایگاه و 
رتبه ای با هدایت آقای فدایی به دست آمد. نظر 

شما درباره این تحلیل چیست؟
 جمعیت ایثارگــران در دوره های مختلف به دنبال 
حمایت از کاندیداتوری آقای قالیباف رفت و هر بار شکست 
خورد. به عبارت دیگر گرچه این تشــکل در تصمیم گیری 
رأس جریان اصولگرایی نقش داشت، اما در نهایت نتیجه 

تصمیم گیری ها شکست بود. 
همــان موقــع قریــب بــه اتفــاق شــورای مرکزی 
ایثارگران مخالف حمایت از کاندیداتــوری آقای قالیباف 
بود ولی  فضا طوری مدیریت شــد که ایثارگــران هر بار به 
ســمت آقای قالیباف برود حال آنکه در دنیا رســم نیست 
که یک شــخصیت سیاســی چنــد دوره بــرای انتخابات 

ریاست جمهوری کاندیدا شود.
اما در ســال 96 اتفاقا می گویند نظر  ایثارگران به 

حمایت از آقای رئیسی بود نه آقای قالیباف.
 انتخاب آقای رئیسی هم اشتباه بود.  آقای رئیسی 
با اجماع اصولگرایان انتخاب نشد یک عده ای نشستند و 
انتخاب کردند و نتیجه اش نیز شکست شد. این شکست 
نیز قابل پیش بینی بود. من ۲۳ فروردین به آقای رحیمیان 
نامه نوشتم که آقای رئیســی با 7 میلیون رای اختالف از 

آقای روحانی شکست می خورد. 
به نظر شــما نقــش آقای فدایــی از ایــن به بعد 
در حــوزه اصولگرایــی چــه خواهد شــد؟ برخی 
می گویند شاید او همچون آقای ناطق نوری رویه 
بازنشســتگی سیاســی را دنبال کند امــا دیدگاه 
دیگر آن است که آقای فدایی با فراغ بال بیشتر 
و نقشــی جامع االطراف تر در عرصه اصولگرایی 

تاثیرگذاری خواهد داشت.
 االن قابل پیش بینی نیست و باید ببینیم چه اتفاقی 
می افتد. بهترین کار آن است که آقای فدایی تجربه خود را 

در اختیار جوان ترها بگذارد.
خودتان باتوجه به شــناختی که از حوزه فعالیت 
جمعیــت ایثارگران دارید، بفرمایید این تشــکل 
سیاســی با دبیرکلی آقای عامری به کجا خواهد 

رسید؟
 انتخــاب خوبی اســت ولی فکــر نمی کنم تحول 
عمیق و جهشی در عملکرد جمعیت ایثارگران ایجاد شود.

چطور چنین اعتقادی دارید؟ چون طبق صحبت 
شما یک نیروی جوان مسئولیت دبیرکلی جمعیت 
ایثارگران را بــه عهده گرفته اســت و از ابتکار و 

خالقیت بیشتری می تواند برخوردار باشد.
 چون بحث شورای مرکزی و تغییر راهبردها و خط 
و مشی ها هم است، اگر دبیرکل جدید خط   مشی ها را تغییر 
دهد، بله ممکن اســت تحولی رخ بدهد امــا اگر بخواهد 
همان راهبردهای قبلی را عمل کند تغییر  خیلی محسوسی 

حاصل نخواهد شد.

جمعیت ایثارگران از بهار ســال 76 فعالیت خود 
را آغاز کرد و تا امروز که 2۰ ســالگی خود را پشت سر 
گذاشت با هدایت و دبیرکلی حسین فدایی در عرصه 
مختلف سیاسی پیش رفت اما حســین فدایی بعد از 
این مدت طوالنــی در تصمیمی  غیرمنتظــره با هدف 
جوانگرایی از سمت خود اســتعفا کرد و جایگاهش را 
به عامری داد. علی یوســف پور، عضو هیأت موسس 
جمعیت ایثارگران، می گوید: تغییر یک فرد نمی تواند 
تحولی در آینده یــک حزب ایجاد کند مگــر آنکه این 
حزب بخواهد در خط مشــی های خود نیز تغییراتی را 

اعمال کند.

اینکه جوانگرایــی در رأس مدیریــت یک حزب 2
اتفاق بیفتد، به نظر شما تصمیم درستی بود؟

 آقای عامری، معاون دبیــرکل جمعیت ایثارگران 
بود. بنابراین دبیرکلــی او یک قدم مثبت اســت ولی باید 
 دید روش ها، سیاســت ها و راهبردها نیز عوض می شــود 

یا خیر. 
توضیح می دهید که منظورتان از تغییر خط  مشی 
و راهبردها در جمعیت ایثارگــران با هدف وقوع 

تحول چیست؟
 مثال تعداد اعضا باید گسترش پیدا کند و سراسری 
شــود. بعد وقتی تعداد اعضا افزایش پیدا کند، شــورای 

مرکزی فراگیرتری تشکیل می شود.
یعنی هنوز جمعیت ایثارگران یک حزب سراسری 

در کشور نیست؟
 در انتخــاب نیروهــای خود خیلی محــدود عمل 

می کند.
ایــن خصیصه بــه کجــا بر می گــردد، آیــا بدنه 
اجتماعی شــناخت کافی از جمعیــت ایثارگران 
ندارد یــا خود ایــن تشــکل سیاســی تمایلی به 

افزایش تعداد اعضا ندارد؟
 جمعیت ایثارگران می خواهد اعضای خود را فقط 
از قشــر نخبه انتخاب کند، بنابراین از هر اســتان  ۵-۴ نفر 

را می آورد.
پس به نظر شــما نخبه گرایی خودش به پاشنه 

آشیل جمعیت ایثارگران تبدیل شده است؟
 تعبیری که آنها دارند بله، پاشــنه آشیل شان شده 

است.
 پس به نظر شــما نخبه گرایی صــرف جواب 
نــداده و جمعیــت ایثارگــران باید به یــک عقبه 

اجتماعی موثر فکر کند؟
بله. همین طور است.

این ظرفیت وجــود دارد که جمعیــت ایثارگران 
بخواهد با دبیرکل جدیدش به آن ســمت حرکت 

کند؟
 این پتانسیل  وجود دارد ولی بستگی به روش ها و 

خط  مشی ها و نگاه تصمیم گیران دارد.
شــاید به لحــاظ مالــی محدودیت هایــی وجود 
داشته که تصمیم گیران جمعیت ایثارگران دنبال 

سراسری شدن نرفتند؟
 بلــه، می توانــد به لحاظ مالی باشــد ولــی خیلی 
 جاها مساله مالی نیســت، بلکه مشکل رویکردی و روشی 

است.  

عامری، معاون دبیرکل 
جمعیت ایثارگران بود. 
بنابراین دبیرکلی او یک 
قدم مثبت است ولی باید 
دید روش ها، سیاست ها و 
 راهبردها نیز عوض می شود 
یا خیر
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آقای حسین فدایی از بنیانگذاران جمعیت ایثارگران 
تصمیم به استعفا از ســمت دبیرکلی این جمعیت گرفت و 
این جایــگاه را به آقای دکتر عامــری از چهره های جوان 
جمعیت تحویــل داد. معتقدم ابعاد مختلــف چرایی این 
تصمیم آقای فدایی باید برای عالقه مندان و افرادی که 

مسائل سیاسی کشور را پیگیری می کنند روشن شود. 
آقای فدایی نه حاال بلکه حداقل شــش سال است 
اصرار داشت، جوانگرایی به شــکل خیلی جدی و رسمی 
در جمعیت ایثارگران اتفاق بیفتد. مشخصا پیش از هر دو 
کنگره قبلی بسیار به تغییر دبیرکل، قائم مقام و بقیه ارکان 
جمعیت ایثارگران اصرار داشت که هر بار با مخالفت جدی 

اعضای شورای مرکزی مواجه شد. 
حتی در اولین جلسه شورای مرکزی بالفاصله بعد از 
آخرین کنگره- که به طور طبیعی دستورکار تعیین دبیرکل 
بود- مباحث پر تنش و پر چالشــی مطرح شد. آقای فدایی 
به شــدت و با جدیت بر تغییر دبیــرکل و جایگزینی با یک 
چهره جوان تاکید داشت و شــورای مرکزی هم با جدیت 
این دیــدگاه را رد کرد. امــا هر دو طرف اســتدالل هایی 
داشتند و در نهایت اعضای شورای مرکزی استدالل آقای 

فدایی را نپذیرفت.
 بنابرایــن اینکه برخــی تحلیل کننــد تصمیم آقای 
فدایی یک تصمیم مقطعــی یا فوریتی یــا در واکنش به 
اتفاقات سیاســی در کشــور یا در پــی نتیجــه انتخابات 
ریاست جمهوری اخیر اتخاذ شــد، خیر، این طور نیست 
و این تصمیم و اصراری است که آقای فدایی از مدت ها 

قبل داشت. 
سوال دیگری که ممکن است طرح شود این است 
که آیــا جمعیت ایثارگــران تصمیم نمادیــن گرفت که به 
صورت ظاهری دبیرکل خــود را تغییر کند؟ خیر، این طور 
نیست. ما بعد از کنگره در سه سال اخیر جوانگرایی جدی 
را در جمعیت ایثارگران دنبــال کردیم. قائم مقام جمعیت 
آقای دکتر عامــری از چهره های جــوان جمعیت بودند، 
دبیران کمیته هــای جمعیــت، ایثارگران نیــز همگی از 
دوستان جوان انتخاب شدند و این اصرار به صورت جدی 
از طرف آقای فدایی و هیأت موسس درباره جوانگرایی در 
این حوزه ها وجود داشت. بنابراین جوانگرایی در جمعیت 
ایثارگران فقط مربوط به یک جایگاه خاص نیست و در کل 

جمعیت ایثارگران وجود دارد. 
ســوم آنکه حقیقتا بدون تعارف و بــدون غلو بر این 
باورم که آقای فدایی آن ویژگی های مورد نیاز جوانگرایی 
را تا حــدود بســیار زیــادی دارد. یعنی هــم از ایده های 
جدید اســتقبال می کند و هم به دنبال تحــول و تغییر در 
نحوه سیاســت ورزی جریــان اصولگرا اســت  او معموال 
مبدع پیشــنهادها و فرآیندهای جدید یا جمع آوری کننده 
ایده های جدید اســت، بنابراین  این ویژگی ها را داشت و 
این طور نبود که جمعیــت ایثارگران به این نتیجه برســد 
که برای مثال مدیریت و رهبری حزب دچار یک بن بست 
فکری، کهولت ســن یا رخوت شــده و حاال باید دبیرکل 
تغییر کند تا تحولی رخ دهد. این مســاله هم قویا نبوده و 
اعضای شورای مرکزی به این اعتقاد واقعا نرسیده بودند. 
من به جرأت می گویم آقای فدایی در این زمینه از بسیاری 

چهره های جوان خالق تر و تحول گراتر است. 
درباره اینکــه جمعیت ایثارگران چــرا این تصمیم 
را گرفت و دبیرکل خود را تغییــر داد؟ باید بگویم آقای 
فدایی فراتر از همه دالیلی که ما در شــورای مرکزی در 
مخالفت با تغییر دبیرکل مطرح کردیم، اصرار داشــت 
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که جوانگرایــی در جمعیت باید طوری انجام شــود که 
پیامی  برای ســایر احزاب سیاســی اصولگرا هم باشد. 
یعنی ســایر احزاب سیاســی اصولگــرا نیز ایــن پیام را 
دریافــت کنند کــه جوانگرایی و نوگرایی و نوســازی در 
جریان اصولگرا یک ضــرورت اســت، بنابراین اصرار 
داشــت، این اتفاق را رقم بزند و در واقع از خود شروع 
کرد. با این اســتدالل و جدیتی که آقای فدایی در این 
زمینه داشــت، شــورای مرکزی جمعیت ایثارگران این 
نگاه آقای فدایــی را پذیرفت. ضمــن اینکه اصل این 
کار قابل دفاع اســت از این جهت که در همه جای دنیا 
مرسوم است احزاب در چهره ها، روش ها و فرآیندهای 
مدنظرشان براساس اصول اساسنامه و مرامنامه حزبی 

خود نوگرایی می کنند. 
اما اینکــه آقای فدایــی از این به بعد چه نقشــی در 
حوزه اصولگرایی ایفا می کنــد؟ من تصور می کنم باتوجه 
به نقش پررنگــی که آقای فدایی در جریــان اصولگرایی 
به خصوص از اواسط دهه ۸۰ داشــت ، این نقش هر چه 
گذشــت پررنگتر ، عمیق تر و پرنفوذتر شــد، به طوری که 
در اوایل دهه نود آقای فدایی یکــی از محورهای اصلی 
فرآیندهای انتخاباتی اصولگرایان بود. فکر نمی کنم تغییر 
آقای فدایی و عدم حضورش در ســمت دبیرکلی جمیعت 
ایثارگران در این فرآیند تغییر ایجاد کند ،  به خصوص اینکه 
همچنان آقای فدایی نقــش و تاثیرگــذاری و آن جایگاه 

ارشدیت خود را در جمعیت ایثارگران دارد. 
آقای فدایی عضو هیأت موســس اســت و اعضای 
جمعیت ایثارگــران نگاه او را در فضای سیاســی کشــور 
همچنان تعقیــب می کنند. پــس هم تاثیرگــذاری او در 
جمعیت ایثارگــران و هــم در کلیت جریــان اصولگرایی 
تغییری نخواهد کرد. عالوه بر اینکه او مبتکر طرح های 
مهمی  در ســال های اخیــر و یکــی از پایه هــای اصلی 
شکل گیری تشــکل های فراگیر جدید مثل جبهه مردمی  

نیروهای انقالب بود.
اگر نگوییم او چهره اصلی و فرد  محوری و شاخص 
جبهه مردمی  اســت، حداقل می توانیــم بگوییم یکی از 
آن افراد به شــمار می آید. آقای فدایی نقش  محوری در 
فرآیندهــای انتخاباتی موثــر جریان اصولگــرا همچون 
انتخابات مجالس هفتم، هشتم، نهم و دهم و همچنین 
 ریاســت جمهوری نهــم، دهــم، یازدهــم و دوازدهــم 

داشته اند.
 ایــن یــک پیــروزی مهــم و تاثیرگــذار در جریان 
اصولگرایی بــود که بعد از آن انشــقاق های خیلی تلخ در 
ادوار قبلی انتخابات، ما در دو انتخابات اخیر با محوریت 
آقای فدایــی و برخی چهره های سیاســی شــاهد بودیم 
که در انتخابــات مجلس یــک فهرســت و در انتخابات 
ریاست جمهوری یک گزینه به عنوان گزینه نهایی جریان 
اصولگرا معرفی شــد. خب خود این اتفاق یک اثرگذاری 

مهم بود. 
از این حیث فکــر نمی کنم جریــان اصولگرا به این 
ســادگی از یک چهــره  محــوری و اثرگــذاری همچون 
آقای فدایی به ســادگی عبور کنــد و جوانگرایی را به این 
معنی تلقی کند کــه بخواهد از این چهره هــا و توانایی ها 
و ظرفیت هایی که در ساختارســازی، تشکیالت ســازی 
و ایجاد فرآیند های سیاســی دنبال می شــود، صرف نظر 
کند. به نظر می رســد حتــی می تواند عــدم حضور آقای 
فدایی به عنوان دبیرکل یکی از احــزاب اصولگرا، نقش 

جامع االطرافی او را در جریان اصولگرایی پررنگ کند.
 به این معنی که اگر قبال ممکــن بود آقای فدایی را 
به این دلیــل که دبیرکل یکی از احزاب اســت ذی نفع در 
تعریف فرآیندها و تشــکیالت فراگیر و نحــوه اجماع در 
فهرســت های انتخاباتی اصولگرا بدانند، طبیعتا از االن 
به بعد این نقــش می توانــد پررنگ تر پیگیری شــود، به 

این دلیل که آقای فدایی دیگــر به عنوان دبیرکل یکی از 
احزاب، ذی نفع نیســت. ضمن اینکه تجربه آقای فدایی 
در دوم خــرداد و نقــش موثــر او در شــکل گیری جریان 
آبادگــران در ابتــدای دهه ۸۰ امری نیســت کــه جریان 
انقالبی کشور بتواند به سادگی از کنار آن بگذرد و نخواهد 

از آن استفاده کند. 
اما چرا جمعیت ایثاگران بــه دبیرکلی آقای عامری 
رســید، به این خاطر بود که آقای دکتر عامل چند ویژگی 
داشــت که او را به نوعی از ســایر گزینه هایی که جمعیت 
با آن مواجه بود متمایز می کند. اول ویژگی آقای عامری 
این است که به نسبت سن و جوانی که دارد صاحب تجربه 
و ســابقه خوبی در حوزه فعالیت سیاســی و تشــکیالتی 
اســت. آقای دکتر عامری از اواخر دهه  7۰عضو جمعیت 

ایثارگران است. 
ســابقه ایثارگــری دارد و چنــد دوره رئیــس بســیج 
دانشجویی دانشــگاه امیرکبیر بود. او در دوره دوم خرداد 
و زمانی کــه جریــان انقالبی فشــارهای ســنگینی را در 
دانشگاه ها تحمل می کرد، در پیشانی مبارزه با آن فشارها 

بود. مضاف بر اینکه دوستانی که آن دوره آقای عامری را 
تجربه کردند می دانند او برخالف تصور برخی، یک رفتار 
یکسویه و یکجانبه به نفع تشکل بسیج نداشت و تا جایی 
که توانســت تالش کرد یک نقش پدرانه و  محوری را در 

دانشگاه ایفا کند. 
نکته بعــدی درباره دکتر عامری تخصص اوســت. 
آقای عامری دکترای تخصصی دارد و استادیار دانشگاه 
اســت  دوره های مختلف تخصصی را در رشــته انرژی و 
نفت گذرانده و در بعضی حوزه های اقتصادی نیز صاحب 

تخصص است.
 از ابتدا برای جمعیت ایثارگــران مهم بود که بتواند 
چنین افرادی را در حوزه های تخصصی داشــته باشــد. 
نکته دیگر آنکــه آقای دکتــر عامری جوان اســت. این 
ویژگی از ویژگی های دیگر مهمتر محســوب می شــود، 
آقای دکتر عامری بهترین گزینه  بین طیف جوان جمعیت 
ایثارگران بود که با ویژگی هایی که گفتم از بقیه کاندیداها 

 و افرادی که در مظــان دبیرکلی جمعیــت بودند؛ متمایز 
می شد. طبیعی اســت که وقتی بحث جوانگرایی را طرح 
می کنیم به این معنی نیست که یک فرد صاحب جایگاه و 
صاحب تجربه کنار می رود، یک فردی با همان امتیازات 
و ویژگی هــا دبیرکل شــود. اگر چنین نیتی بــود که دیگر 

جوانگرایی معنی نمی داد. 
آقــای فدایی اگر می خواســت کنار بــرود و یکی از 
بزرگان سیاسی جمعیت مثل دکتر نادران یا دکتر فروزنده 
یا حاج آقای شــاکری که از اعضای هیأت موســس و از 
ســابقون جمعیت ایثارگران حســاب می شــوند و سوابق 
متعددی قبــل و بعد از انقــالب دارند، به عنــوان دبیرکل 
جای آقای فدایی قرار می گرفتنــد ، دیگر صحبت کردن 
دربــاره جوانگرایی نقض غرض بود چــون در این اتفاق، 
پیام جوانگرایی را نمی توانســت به جامعه سیاسی کشور 
بدهد، گرچه چهره هایی مثل دکتر نادران و دکتر فروزنده 
و حاج آقای شــاکری ســوابق بسیار درخشــانی به لحاظ 
اجرایی و فعالیت سیاسی در طول ۳۹ سال بعد از پیروزی 
انقالب دارند اما جمعیت ایثارگران بنا داشــت جوانگرایی 

را واقعی و به دور از شعار انجام دهد و تفاوت سنی دبیرکل 
سابق و دبیرکل جدید در حد سه یا ۴ سال تلقی نشود. چون 
چنین اتفاقی جوانگرایی را از معنا تهی می کرد، بنابراین به 
صورت خیلی جدی سراغ یک گزینه جوان و بهترین گزینه 

 میان جوانان رفت.
البتــه در حــوزه انتخــاب یــک دبیــرکل جــوان، 
گزینه های خوب دیگــری نیز غیر از آقــای دکتر عامری 
وجود داشــتند. دســت ما در جمعیت در این زمینه بسته 
نبود ؛ چهره هایی مثل دکتر ســیدامیر ســیاح متخصص 
در حوزه اقتصــادی، دکتــر جلیل محبــی متخصص در 
حوزه فقه و حقــوق و آقای مجتبــی توانگر متخصص در 
حوزه انرژی و رســانه  که هر سه ســوابق متعدد سیاسی، 
تشــکیالتی و تخصص باال در حوزه های مختلف دارند. 
وجود داشتند اما جمعیت ایثارگران به همان دالیلی که به 
 آنها اشاره کردم نظرش را روی دبیرکلی آقای دکتر عامری 

قرار داد.  
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چرا آقای حســین فدایــی در این مقطــع زمانی 
تصمیــم بــه کناره گیــری از دبیرکلــی جمعیت 

ایثارگران گرفت؟
   این تصمیم آقای فدایی جدید نیســت. 6 سالی 
او با شورای مرکزی گفت وگو و رایزنی می کند تا به جوانان 
بها داده شــود چون مدیریت آینده کشــور را نســل جوان 
باید به دســت گیرد پس باید در جایی به آنها اعتماد کرد و 
این رویکرد از حالت شعار به عمل درآید. بر همین اساس 
چندســالی گفت وگــوی آقای فدایــی با شــورای مرکزی 
جمعیت ایثارگران ادامه داشــت و می خواست از دبیرکلی 
این تشــکل سیاســی کنار برود، در مقابل شورای مرکزی 
جمعیت نیز اســتدالل خــودش را داشــت و مخالف این 
موضوع بود تا آنکه در جلســات اخیر آقای فدایی شورای 
مرکزی را مجاب کرد تا اســتعفای او را بپذیــرد و کار را به 
جوانان عرصه سیاســت بســپارد. بر همین اساس کارها 
کم کم در حال انجام شدن اســت. به نظر می رسد در این 
بازار مکاره با ژن های مختلفی که مطرح می کنند به نوعی 
که نشان می دهد همه دنبال چنگ زدن به قدرت هستند و 
برای بقای ماندگاری خودشان در حوزه های قدرت سیاسی 
می خواهند به انجمن ها، احزاب و گروه ها متصل باشند، 
حاال اگر یک کسی بیاید خط شکنی کند، کار بزرگی است 
و جای شــکرگزاری دارد. هنوز جوانان و مردان مســئول 
و دلســوز در انقالب اســالمی هســتند بنابراین نیروهای 
حزب اللهی می توانند به خودشــان ببالند که انســان های 
بزرگ با نگاه به جوانــان دنبال آن هســتند تا عرصه های 
سیاسی را به آنها بســپارند و خودشــان در اتاق های فکر 
در ترسیم نقشه راه حوزه های راهبردی کمک کنند. آقای 
فدایی در مجلس شورای اســالمی در عین تاثیرگذاری، 

انسانی  بی ادعا، ســاکت و پرتالش بود و امیدواریم او در 
حوزه های تقویت و به ســرمنزل مقصود رساندن گفتمان 

انقالب اسالمی موفق باشد.
اولین بــار آقــای فدایی چــه ســالی از دبیرکلی 
جمعیت ایثارگران استعفا داد، اما شورای مرکزی 

جمعیت ایثارگران استفعای او را رد کرد؟
   فکر می کنم 6-۵ ســالی اســت که آقای فدایی 
مشــغول گفت وگو با شــورای مرکزی برای کناره گیری از 

مسئولیت دبیرکلی جمعیت ایثارگران است. 
یعنی از قبل سال 92 چنین درخواستی داشت؟

   بله، منتها با شــیب مالیم کم کم به قدرت طرح 
این درخواست افزود تا به االن رسید که خیلی اصرار کرد 
و استدالل های بیشــتری برای قبول این استعفا آورد. در 
طول این 6 سال زمان گذشت و اتفاقاتی در جامعه افتاد و 
االن به نظر می رسد آقای فدایی کار ارزنده و شجاعانه ای 

انجام داد. 
اســتداللی که آقــای فدایــی آورد و با شــنیدن 
این اســتدالل باالخره شــورای مرکزی جمعیت 
ایثارگران مجاب شد و بعد از 6 سال استعفای او 

را پذیرفت، چه بود؟
   شورای مرکزی آن موقع به لحاظ مدیریت فضای 
اجتماعــی و سیاســی نمی پذیرفــت، االن هم بخشــی 
از شــورای مرکزی اعتقاد داشــت که هنــوز زمینه فراهم 
نیســت، اما اســتدالل آقای فدایی قوی تر بود و اعضای 
شــورای مرکزی باالخره مجاب شــدند. 6 سال پیش قبل 
از ریاســت جمهوری آقای روحانی فضــای دیگری بود و 
زیرســاخت های ما هنوز مورد حمله واقع نشده بود. البته 
در حوزه شــکلی مخالفت هایی را می دیدیــم ولی عمقی 
نبود، امروز برای آنکه جوانان نیز اعتمادی داشــته باشند 
و استعدادهایشان را نشان دهند عرصه هایی را برای این 
مساله باید پیدا کنند، جوانان هســتند که می توانند کشور 
را در آینده بســازند و نجات دهند. با طرح همین استدالل 
فضا ســنگین تر و واگــذاری این مســئولیت بــه جوانان 
حساس تر و ضروری تر شــد. در مجموع همفکری کردیم 

و این اتفاق افتاد.
آقای زاکانی نیز سال گذشته از دبیرکلی جمعیت 
رهپویان کناره گیری کرد. این مساله بر پذیرش 
استعفای آقای فدایی از ســوی شورای مرکزی 

جمعیت ایثارگران اثرگذار بود؟
   خیر این دو موضوع مستقل اســت، ارتباطی به 
هم ندارد. چون قبل از آنکه تغییر دبیرکل جمعیت رهپویان 
پیش بیاید، از 6 ســال پیش آقای فدایی درباره استعفا از 
دبیرکلی جمعیت ایثارگران در شــورای مرکزی طرح بحث 
کرد. ثانیا وقتی دبیرکل جمعیت رهپویان عوض شد کار را 
به یک جوان نسپردند. آقای سروری به لحاظ سنی بزرگتر 

از آقای زاکانی است.
پس این دو اتفاق را نباید به یکدیگر پیوند داد؟

   خیر. اگر ما عرصه ها را بــه جوانان بدهیم تا آنها 
جوالنی داشته باشند و به میدان بیایند برای آینده مدیریت 

کشور کادرسازی می شود.
برخی معتقدند بهتر بود جایگاه دبیرکل جمعیت 
ایثارگران به یــک جوان منتقل نمی شــد، چون 
آقای فدایی در عرصه سیاســی کشــور به ویژه 
اصولگرایی شــناخته شده اســت و تاثیرگذاری 
او بر معادالت سیاســی کشــور برکسی پوشیده 
نیســت، اما آقای عامری چنین خصایصی ندارد 
و تاکنون هیچ کنشــگری مشــهود رســانه ای و 
سیاســی از خود به نمایش نگذاشته است. نظر 

شما چیست؟
   یک دفعه جوانگرایی در ســطح دبیرکل جمعیت 
ایثارگران اتفاق نیفتــاد. این جوانان آمــوزش دیدند. در 

باید »فدایی« بسازیم
گفت وگو با عضو شورای مرکزی ایثارگران

حسین فدایی در عرصه سیاست ورزی ایران از 
فعاالنی اســت که همواره حضورش در هر عرصه ای 
تاثیرگــذار بــوده، زمانی در ســال 84 وقتــی جریان 
ســنتی اصولگرا قصد برهــم زدن بازی را داشــت، او 
بود که قواعد بــازی را ســامان دگر داد و در تشــکیل 
جبهــه مردمی نیروهای انقــالب نیــز از مبدعان این 
حرکت محسوب می شود اما او بعد از 2۰ سال دبیرکلی 
جمعیت ایثارگران تصمیم گرفت این مسئولیت را به 
شخص دیگری واگذارد. برخی معتقدند فدایی دنبال 
بازنشستگی سیاسی است اما احمدعلی مقیمی عضو 
هیأت موســس جمعیت ایثارگران می گوید: »فدایی 
چنین کسی نیست. کســی این کار را می کند که هیچ 
احســاس مســئولیتی ندارد. فدایی تمــام وجودش 
احســاس مســئولیت، تالش و کوشــش برای رشد 
و تعالــی گفتمــان انقالب اســالمی اســت، بنابراین 
کناره گیــری از عرصه سیاســی دربــاره او معنی پیدا 

نمی کند.«
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حوزه های مختلف آزموده و پاالیش شدند، ابتدا در جلسات 
کمیته سیاسی، فرهنگی، پژوهشــی و اقتصادی آمدند، 
کمی آنجا آبدیده شــدند، ســپس در جلســات غیررسمی 
شورای مرکزی حضور یافتند و بیشتر با امور آشنا شدند. بعد 
به عضویت شورای مرکزی درآمدند. یعنی ۴-۵ سال اینها با 
جمعیت ایثارگران همراه بودند و ساختارها و سیاست های 
جمیعت دست شــان آمده اســت. البته هیچ کس فدایی 

نخواهد شد اما باالخره باید فدایی بسازیم. 
در واقــع شــما می فرمایید آقای عامــری آزمون 
خودش را در حوزه های مختلف پس داده است 
و این طور نیست که مسئولیت دبیرکلی جمعیت 
ایثارگران براســاس آزمون و خطــا به یک جوان 

سپرده شده باشد؟
   خیر، او دارد ســال ها با جمعیــت کار می کند. در 
رده های مختلف بــاال آمد. ضمن آنکه شــورای مرکزی و 
هیأت موسس هم هســتند و این طور نیست که اینها کنار 
رفته باشــند بنابراین حضــور دارند و همفکــری می کنند. 
آقای فدایی نیز همفکــری و هر جایی نیاز باشــد رهنمود 

خواهد داد.
همه اختیارات و وظایف دبیرکلی به آقای عامری 
منتقل شــد یا آنکــه اختیارات همچنــان با آقای 
فدایی خواهد بود و حوزه وظایف را آقای عامری 

انجام می دهد؟
   خیر، همــه اختیارات و وظایــف تحویل دبیرکل 
جدید شد. اعتقاد آقای فدایی این است. او در همین جبهه 
مردمی هم اعتقاد دارد که یک فــرد دیگری بیاید جای او 
را در ســازوکار جدید بگیــرد. بنابراین این طور نیســت که 

کالبدش دست عامری و محتوا دست آقای فدایی باشد.
برخی تحلیل های رسانه ای حکایت از این می کرد 
که آقای فدایی با کناره گیری از دبیرکلی جمعیت 
ایثارگران فقط می خواست جلوی چشم نباشد تا 
در پشت صحنه ایفای نقش کند، پس شما چنین 

تحلیلی را رد می کنید؟
   آقای فدایی آنقدر در فضای سیاسی حضور داشت 
که دیگر برایش پشــت صحنه و روی صحنــه معنا ندارد. 
او قبل از انقالب زنــدان بود، بعد از پیــروزی انقالب، در 
سازمان مجاهدین انقالب فعالیت کرد و پایبندی خودش 
را به اصول و والیت فقیه نشــان داد. وقتــی با آقای بهزاد 
نبوی اختالف به وجود آمد، با حاج آقا راستی نماینده ولی 
فقیه در ســازمان مجاهدین انقــالب همگامی و همراهی 
کرد. وقتی کسی چنین مراتبی را طی می کند زیربنا و روبنا 

برایش معنی ندارد.
آقــای فدایــی می خواهــد همچنــان در عرصه 
اصولگرایی نقش آفرین باشــد یا آنکه قصد دارد 

بازنشستگی سیاسی را تجربه کند؟
   بعیــد می دانــم کســانی همچون آقــای فدایی 
بازنشستگی سیاسی داشته باشند. تا زمانی که زنده هستند 
در قبال جامعه اسالمی مسئولیت دارند و باید به خوبی و به 
هر نحوی که می توانند جامعه اســالمی را کمک کنند در 

صحنه باشند. برای آنها بازنشستگی سیاسی معنا ندارد.
یعنــی آقــای فدایــی همچنــان نقــش کلیدی 
و محوری در جریان اصولگرایی ایفا خواهد کرد؟

   حتما این طور است. 
اگر آقای فدایی بخواهد مثل آقای ناطق نوری از 
عرصه سیاسی کنار بکشــد، جمعیت ایثارگران 

چنین اجازه ای را به او می دهد؟
   آقای فدایی چنین کسی نیســت. کسی این کار 
را می کند که هیچ احساس مســئولیتی ندارد. فدایی تمام 
وجودش احساس مسئولیت، تالش و کوشش برای رشد و 
تعالی گفتمان انقالب اسالمی است، بنابراین کناره گیری 

از عرصه سیاسی درباره او معنی پیدا نمی کند. 

تغییر درهرمجموعه ای می توانــد مولد نگاهی جدید 
درآینده باشد. تحول در ساختار یا اندیشه، روش و بینش و یا 

رویکردهای متنوع از نتایج تغییر است.
درحوزه سیاست نیز این واژه می تواند نتایج مختلفی در 
پی داشته باشد، اما به لحاظ محتوا، سیاست شرایط خاص 
خــود را دارد و با حوزه هــای دیگر متفاوت اســت. احزاب و 

تشکیالت سیاسی در ایران اما داستان خود را دارد.
کمتر حزب یا تشکیالت سیاسی است که طبق قاعده 
علمی تحزب شــکل گیرد و پایداربماند، شــاید دلیلش نوع 
نگاه به تحزب و کارایی تشــکیالت در کشــورمان است اما 
در هر حال چنین شــکل گرفته و تثبیت شده که اساسا اکثر 
آنها در هنگامه انتخابات، مثال ماه های منتهی به رای گیری 
شکل می گیرند ویا فعالیت شان زیاد می شود و پس از نتیجه 
انتخابات فراموش می شــوند و یا کارآیی خاصی برای آنان 
تعریف نمی شود. بسیاری از تشکل های سیاسی مخصوصا 
در سال های اخیر به ویژه ۱۰ســال اخیر کارکردشان صرفا 
شخصی - قدرتی است، بدین معنا که فردی در جایگاه قدرت 
هوس وسعت قدرتش را دارد و تشــکیالتی ایجاد می کند. 
به طورمثال رایحه خوش خدمت در زمان ریاست جمهوری 
احمدی نژاد برای کسب آرای شورای شهر تهران یا جمعیت 
پیشرفت و عدالت درزمان شــهرداری قالیباف از این جمله 
است و جالب آنکه نه تنها سودی نداشته که برعکس موجبات 
افت جایگاهی آنان را نیز باعث شد. در این میان شاید بتوان 
گفت تنها تشکیالت و جریان هایی اثرگذاری خود را هر چند 
اندک ما حفظ کردند که دارای ثبات سیاسی بوده اند. جمعیت 
ایثارگران انقالب اســالمی از این دسته است. جمعیتی که 
شاید به لحاظ اقتصادی یا اجتماعی قدرتمند نبود اما به لحاظ 
سیاسی بســیاری از چهره های آن توانسته اند جایگاه های 
مختلفی را در سطوح مدیریتی از نمایندگی مجلس تا شورای 
شهر کســب کنند و البته خوشــنام بمانند. حســین فدایی، 
دبیرکل این جمعیت گرچه چند روز پیش کناره گیری و فردی 
دیگر را جایگزین کرد، مهمترین عامل در ثبات سیاسی این 

تشکل بود.
در چند روز اخیر خبری کوتاه در فضای سیاسی کشور 
باعث شــد تحلیل های متفاوتــی به خصــوص در جریان 
اصولگرایی شنیده شود. جایگزینی دبیرکل جمعیت ایثارگران 
انقالب اسالمی و کناره گیری حسین فدایی گرچه در ظاهر 
اتفاقی درون تشکیالتی برداشت می شود، اما نکات متفاوتی 

بر آن مترتب است.
»حسین فدایی« را می توان از آن جمله سیاستمدارانی 
دانست که دارای فکری منسجم، منظم و استراتژیک است. 
به طورمثال بررسی اقدامات او در دورانی که نماینده مجلس 
بود نشان می دهد پیش از آنکه پشت میکروفن برود، هیاهو 
کند و یا هر روز در رســانه ای حرفی پر زرق و برق بزند، طراح 
صحنه بود. در مواقع حساس موثر و بدون ادعا، البی گری 
را ماهرانه و  بی حاشیه انجام می داد و ویژگی او باارزش عدم 
سهم خواهی دراین مســیر بود، بنابراین افراد به راحتی با او 

تعامل می کردند.
حسین فدایی را می توان از موثرترین افراد در روند رشد 
جریان اصولگرایی در اوایل دهه ۸۰ دانست. در شورای شهر 
دوم، مجلس هفتم و هشــتم و ریاست جمهوری نهم نقش 

پررنگش قابل کتمان نیست.
به نظرم تغییر دبیرکلی ایثارگران از فدایی به عامری جدا 
از تغییر ظاهری و احتماال پیامدهایی برای باز کردن عرصه به 
روی جوانان نباید افکار را از یک واقعیت دور کند که، حذف 
فدایی ممکن نیست و به عبارت دیگر »فدایی نرفته است«. 
او هنگامی می تواند برود که یک استراتژیست سیاسی دیگر 
در جریان اصولگرایی ظهور کند و تا وقتی این اتفاق نیفتاده 

رفتن او عمال ممکن نخواهد بود.
تحلیل من از کناره گیری او از دبیرکلی را بخشی دیگر از 
ذهن فعال سیاسی اش می دانم. حسین فدایی سیاستمداری 
است که می داند دقیقادر چه زمانی، در کجای زمین بایستد. 
روزی که در مجلس رای نیاورد، حذف نشــد بلکه جایش در 
زمین اصولگرایان عوض شد. تعویض جایگاهی که خودش 
به آن می رسد و اقدام می کند. بسیاری هستند که حتی وقتی 
می بازند باز اصــرار دارند در همان موضــع بمانند، مصاحبه 
می کنند، فریاد می زنند، غلو می کنند و... که بگویند هستند، 

اما روش فدایی برای بودن و اثرگذاری متفاوت است.
امروز نیز به نظرم »فدایی نرفته است«. فدایی جایش 
را در زمین بازی تغییر داده است؛ اقدامی که باز از تیزهوشی 
اوســت. بازکردن جای رســمی برای جوانان و اصرارش به 
عدم خودنمایی می تواند از ویژگی های فردی کسی باشد که 
جایگزینی در میان اصولگرایان ندارد. آنان که فکر می کنند او 
حذف شدنی است یا حذف شده، اشتباهشان این است که او 

و میزان اثرگذاریش را نمی دانند.
جریان اصولگرایی امروز گرچه میدان رقابت سیاسی 
را واگذارکرده اما قادر است تا با آسیب شناسی درست و تغییر 
اســتراتژی به رفع نقاط آســیب زا بپردازد ونقش فعال خود 
رادرهمین دوران ایفا کند. درچنین روندی حذف یا کناره گیری 
هیچ فردی به مصلحت نیست، بلکه تغییر جای افراد دراین 
زمین می تواند روشی عاقالنه دراصالح وضع موجود باشد، 
چرا که هیچ تشکیالت با تجربه ای نیروهای خود را ازدست 

نمی دهد، بلکه نسبت به شرایط از وجود آنان بهره می گیرد.
امروز اصولگرایان و جریان معتقد بــه نظام وانقالب 
باید بتواند در کنار پایبندی به اصول، در روش و بینش نسبت 
جامعه متحول شــود و با درک نیاز مردم دراین زمانه فاصله 
گفتمانی خود را با مردم و مطالباتشــان کاهش دهد. قطعا 
تغییرات در ســاختار و ظواهر یکی از اجــزای کاربردی این 
تحول است. مجریان کنار نمی روند بلکه جایگاهشان دراین 
رویکرد عوض می شــود تا جریان بتواند با هوایی تازه مسیر 

خود را بازکند.
امروز بزرگان اصولگرا مخصوصا آنان که تشــکیالت 
سیاسی دارند و احزاب را اداره می کنند باید با تغییر استراتژی 
در تشکیالت خود فضای تحول را جهت اثرگذاری و کارآمدی 

فراهم نمایند.
وجود جوانانی سرشــار ازانرژی وانگیزه درکنارکســب 
معلومات و تحصیالت دانشــگاهی می تواند در این تحول 
موثر باشد. قدرت پذیرفتن ریســک در سپردن امور به قشر 
جوانی که البته حداقل های امور را کسب کرده مسیر دیگری 
است که می تواند به پوست اندازی مدیریت کشور در جهت 
افزایش خدمت رســانی به مردم و پیشــبرد اهداف متعالی 

انقالب اسالمی کمک کند.
با عنایت به نکات فوق، درمجموع باید گفت خامی است 
کسی فکرکند اگر فدایی جایش را در دبیرکلی یک تشکیالت 
سیاســی به جوانی می دهد، اثر وجودش کمرنگ می شود 
که به نظرم بیش از گذشته البته با ســازوکارهای متفاوت و 

جایگاهی دیگر نقش آفرین و موثر خواهد بود. 

»فدایی« نرفته است
حسین فدایی جایش را در سیاست ایران تغییر داده است

امیرابراهیم رسولی

کارشناس سیاسی
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استراتژی یا ایدئولوژی
همه بحث ها بر ســر این اســت که چگونه باید با حسن روحانی مواجه شــد. اصالح طلبان 
می خواهند تکلیف خود را با این مساله روشن کنند که چگونه باید به تداوم سیاست ورزی خود با 
توجه به رویکرد جدید حسن روحانی فکر کنند. برخی می گویند اصالح طلبان چاره ای جز ماندن 
به پای روحانی ندارند، اما در مقابل هستند کسانی که اعتقاد دارند اصالح طلبان در یک مقطع 

زمانی مشخص از روحانی عبور می کنند و منتقد وضع موجود می شوند. سیاست

ایدئولوژی  زدایی از چپ
چرا کارگزاران از زیاده خواهی اصالح طلبان انتقاد می کند؟
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اتفاقات جالبی در حال وقوع است؛ جناح اصالح طلب 
پاالیش درونی را شروع کرده است. حاال آنها که در قدرتند ساز 
جدایی را کوک کرده و راه و رسم دیگری برگزیده اند. راهی که 
به نظرشان ماندن در ساختار قدرت رسمی را هموارتر می کند. 
ماجرا از حزب کارگزاران کلید خورده است. گویا آنجا در کمیته 
سیاسی بحث های مهمی شده است که محمد قوچانی نعل به 
نعل آن را در قالب یک سرمقاله در ارگان رسانه ای این حزب 
به رشته تحریر درآورده است. آنها برنامه های تازه ای در ذهن 

دارند که رسانه ای شدنش بازتاب های زیادی داشته است.

 مقاله جنجالی
قوچانی در ســرمقاله ســازندگی رای آوری روحانی در 
انتخابات سال ۹۲ را نشانه عبور اصالح طلبان از رادیکالیسم 
بعد از ۸۸ می داند و ترجیح روحانی مصلح و معتدل بر عارف 
اصالح طلب را اوج پراگماتیســم در میــان اصالح طلبان 
تعبیر می کند.او با اشــاره بــه اینکه اصالح طلبــان به فکر 
رای دادند نه به فرد، می نویســد: »به جای انتخاب ژنتیک 
به انتخابی پراگماتیک تن دادند. روحانی؛ سیاســتمداری 
معتدل و مصلح از الیه های میانی جناح راست بود که هرگز 
تن به رادیکالیســم راســت نداد و آن قدر منتظــر ماند تا در 
فترت رادیکالیســم چپ به انتخاب اصلی جناح چپ سابق 
و اصالح طلب کنونی بدل شود«.او افزوده است: »دولت 
اول روحانی با بازگشت وزرایی مانند زنگنه و حجتی و نجفی 
و نیلی فــوق انتظــار اصالح طلبانی بود که یــا از حاکمیت 
قهر کــرده بودند یــا از حاکمیت اخراج شــده بودنــد. آنان 
عملگرا شــده بودند و بازگشــت چهره های پراگماتیســت 
و تکنوکرات هــای اصالح طلب بــه قــدرت را آن قدر مهم 
می دانســتند که در پی بازگشــت چهره های ایدئولوژیک و 
ایدئولوگ های اصالح طلب به دولت نباشــند. حتی سعید 
حجاریان مهمترین مأموریت دولت یازدهم را »عادی سازی« 
اوضاع )نرمالیزاسیون( عنوان کرد. اما انتخابات سال ۱۳۹۲ 
و صف آرایی اصولگرایان رادیکال در برابر حسن روحانی آثار 
منفی خود را بر اصالح طلبان نیز گذاشت. اصالح طلبان از 
تنهایی روحانی در میان اصولگرایان به این دریافت و رهیافت 
رسیدند که روحانی جز آنان کسی را ندارد و ناگریز است که 
به ایشان تکیه کند«.به اعتقاد قوچانی، پیروزی های نسبی 
اصالح طلبان در انتخابات مجلس دهم و شوراهای شهر نیز 
بر این »تکبر سیاسی« برخی اصالح طلبان افزوده و متأسفانه 
ساز نامیمون رادیکالیســم دوباره کوک شده است. او ادامه 
می دهد: »اکنون اصالح طلبان که یک  بار دیگر در پناه یک 
دولت معتدل )مانند دولت های هاشمی و خاتمی( در تعیین 
دولت و مجلس و شــورا و شــهرداری نقش آفرین شده اند، 
فهرســتی از مطالبات حداکثری خــود را ردیــف کرده اند: 
حاکمیت یکپارچــه اصالح طلبان، در اختیــار گرفتن همه 
پست های دولتی، راه ندادن حتی یک اصولگرا به شورای 
شهر، تاکید بر مطالبه بحق اما نابهنگام وزارت زنان، راندن 
همه اصولگرایان از کابینه و...«.قوچانی نتیجه این تکبر 
سیاسی را بدون شک، شکســت می داند و می نویسد: »در 
دامن زدن به این تکبر می توان ردپای رسانه های خارجی را 
به خوبی دید: گروهی از اصالح طلبان سابق که جالی وطن 
کرده و دورکاری سیاسی می کنند آواری از مطالبات و خرواری 
از انتظارات را بر ســر دولت دوازدهم می ریزند. انتشار اخبار 
کذب از طریق شبکه های ماهواره ای و اجتماعی و تخریب 
دولت تنها راه ادامه حیات این اصالح طلبان سابق است که از 
دور دستی بر آتش دارند و در عمل آب به آسیاب اصولگرایان 
می ریزند. این دوستان سابق فراموش کرده اند که تا اطالع 
ثانوی مســاله اصلی در ایران نــه مطالبــات اجتماعی که 
معادالت سیاسی اســت. نهاد دولت در ایران از مشکالتی 
مانند تنازع قوا، حاکمیت موازی، کارشــکنی نهادی و نبرد 
درون  دســتگاهی رنج می برد و قبل از هر اصالح اجتماعی 
باید این بحران سیاسی را اصالح کند. ایران در شرایطی قرار 

ندارد که توان ملی خود را در نزاع های سیاسی فرسوده سازد. 
اگر در زمان انتخابات پاره ای نزاع های سیاسی برای ایجاد 
نشــاط انتخاباتی و فهم ضرورت مشارکت سیاسی ضروری 
بود؛ اگر برای دفع خطر می شد آستانه تحریک جامعه را به 
حرکت واداشــت؛ اگر برای انتخــاب رئیس جمهور به یک 
رای باال در یک رقابت واقعی نیازی وجود داشــت در زمان 
تشکیل دولت هر نوع نزاع سیاسی، مبارزه انتخاباتی و رقابت 
هیجانی غیرضروری بلکه مضر است«.او تاکید می کند که 
»معنای این حرف استفاده ابزاری از مردم نیست« و توضیح 
می دهد: »واقعا خطر نزدیک بود و ضرورت داشت که یک 
نیروی اجتماعی پشــت ســر دولت قرار گیرد، ضمن آنکه 
منازعه انتخاباتی را حسن روحانی شروع نکرد و این به طور 
مشخص محمدباقر قالیباف و نیز سیدابراهیم رئیسی بودند 
که حسن روحانی و اســحاق جهانگیری را به واکنش های 
صریح برانگیختند. اما انتخابات تمام شده و اتفاقا اصالحات 
پیروز شــده اســت. جناح پیروز اکنون باید آرامتــر از جناح 
شکست خورده باشد. پیش از این نیز گفته ایم که جز با چپ 
نمی توان تحــول ایجاد کرد و جز با راســت نمی توان ثبات 
آفرید. با چپ باید برخاست و با راســت باید نشست. با چپ 
می توان انقالب کرد و با راست می توان حکومت کرد و این 

همان کاری است که روحانی می کند.«

 واکنش های اصالح طلبان
این اظهــارات بالفاصله با واکنــش طیف های دیگر 
اصالح طلبان مواجه شد. روزنامه آفتاب یزد در گزارشی در 
این مورد نوشــت:»ما از ایدئولوژی عبور کرده ایم و اکنون 
زمانه اســتراتژی اســت.«این گزاره مبین رویکردی است 
که حزب کارگزاران و چهره های این تشــکیالت سیاســی 
به آن معتقد هســتند. به این معنا که اکنــون دوران عبور از 
گفتمان های سیاســی چپ و راســت و گذار به عملگرایی 
است.کارگزارانی ها بر این باورند که بی توجه به ریشه افراد، 

اصالح طلبان باید ایدئولوژی را فدای تکنیک کنند.
 مبتنی بر این نظریه، در مقطع کنونی، کشــور نیازمند 
عادی سازی یا همان نرمالیزاسیون شرایط است، از همین 
روی، همزمــان با تقــدم عملگرایی بر گفتمــان، مطالبات 
اصالح طلبان نیز در سایه رادیکالیزم قرار می گیرد، به طوری 
که طرح مباحثی چون حضور زنان در کابینه و یا نمود یافتن 
آرای حســن روحانی در هیــات دولت تندروی محســوب 
می شــود، چراکه باید مرزهای میان چپ و راست را زدود و 
سنگینی وزنه اصولگرایی درکابینه را نباید اتفاقی حائز اهمیت 
برشمرد. بر همین اساس کارگزارانی ها بر این باورند که »جز 
با چپ نمی توان تحــول آفرید و جز با راســت نمی توان به 
خلق ثبات پرداخت یا آنکه با چپ باید انقالب کرد و با راست 
حکومت.« آنها معتقدند که روحانــی روی ریل این قاعده 
حرکت می کند و ائتالف روحانی با علی الریجانی در همین 

راستا قرار دارد.
ائتالفــی که ایــن تشــکل اصالح طلــب از آن با نام 
»اتحاد« یاد می کند، در جلســات رای اعتمــاد نمایندگان 
مردم به وزرای پیشــنهادی کابینه دولت دوازدهم آشــکارا 
پدیدار شد و اکثر قریب به اتفاق وزرای معرفی شده با کسب 
بیش از ۲۰۰ رای به پاستور راه یافتند. بر اساس این ائتالف 
یا همان اتحادی که کارگزاران به آن نسبت می دهد و مبتنی 
بر نظریه تقدم استراتژی بر ایدئولوژی است؛ چشم اندازی 
برای ایران ۱۴۰۰ تعریف شده به طوری که حزب کارگزاران 
بزنگاه انتخابات ریاست جمهوری را از آن عملگرایان دانسته 
اســت، نه چهره های چپ و راســت. بدین سان که ممکن 
اســت متحد حســن روحانی یعنی، علــی الریجانی بدون 
در نظر گرفتن خاســتگاه سیاســی اش، کاندیدای نهایی 
اصالح طلبان شود. »با چپ باید برخاســت و با راست باید 
نشست. این همان تقدم استراتژی بر ایدئولوژی است که 
کارگزارانی ها از آن دم می زنند. رویکردی که به ظن آنان به 

ائتالف و اتحاد چپ و راست منتهی می شود. برای پی بردن 
به درستی چنین نگاهی به ســراغ الهه کوالیی استاد علوم 
سیاسی دانشــگاه تهران و نماینده مجلس ششم رفته ایم. 
او در این باره به آفتاب یزد گفت: »به نظر می رســد آنچه که 
در رفتارهای سیاسی سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته 
است، الزامات برآمده از شــرایط محیطی داخلی و خارجی 
باشد. این نوع مباحث بسیار چالش انگیز به نظر می رسند، 
چرا که نمی توان موضــوع راهبرد و رویکــرد را از گفتمان و 
مبانی تفکر و جریان های سیاسی جدا کرد. این موضوعات 
ارتباط تنگاتنگی با یکدیکر دارند اما به دلیل تجربه پرخسارت 
۸ سال ریاست دولت های نهم و دهم که نوعی کم توجهی و 
در مواقعی بی توجهی به واقعیت های داخلی و بین المللی بود 
و باعث شد تا خسارت های عظیمی  متوجه کشور شود، این 
رویکرد امروز بیشتر مورد توجه قرار گرفته است که الزام های 
عملی واقعیت های داخلی و خارجی به جای صرف پرداختن 
به جهت گیری های سیاســی مورد توجه قرار گیرد که البته 
این رویکردی اســت خودآســیب زا.« وی افزود: »چرا که 
باید مسیرها، اهداف، سیاســت ها و برنامه ها براساس یک 
رویکرد جامع و کالن شکل بگیرد، ضمن اینکه باید پذیرفت 
حرکت های ائتالفی در کشور ما اساسا بسیار جوان و نابالغ 
اســت و شــاید این نوع مباحث ارتباط مســتقیم با تجاربی 
می یابد که در جامعــه ما کمتر پیش آمده و وجود داشــته تا 
احزاب و جریان های سیاسی بتوانند مصالح و منافع عمومی 
را بر دیدگاه های خاص خود  ترجیح دهند. به نظر می رسد در 
این زمینه ما نیازمند گفت وگوها و بحث های جدی باشیم تا 
بتوانیم سطوح مختلف عمل و اقدام را بر پایه ضرورت های 
ناشی از نگرش ها و تفکرات متفاوت به درستی ارزیابی کنیم، 
چراکه در نهایت باید با مطالبات و خواسته های مردم ایجاد 
ارتباط کرد و جریان های سیاســی به ویژه اصالح طلبان که 
خود را به این خواســته ها و مطالبات نزدیک تر می دانند به 
دلیل عملگرایی و الزام های واقعی از این زوایا غافل نشوند. 
بنابراین به نظر می رســد ما نیازمند بحث و گفت وگو و طرح 
دیدگاه های متفاوت در یک فرآیند گسترده و همه جانبه در 
این زمینه هســتیم تا به جای قرار گرفتن در این سوی بام از 

آن سوی بام نیفتیم.«

 روایت زیباکالم از وضعیت روحانی
همه بحث ها بر سر این است که چگونه باید با حسن 
روحانی مواجه شد. اصالح طلبان می خواهند تکلیف خود را 
با این مساله روشن کنند که چگونه باید به تداوم سیاست ورزی 
خود با توجه بــه رویکرد جدید حســن روحانــی فکر کنند. 
برخی می گوینــد اصالح طلبان چاره ای جــز ماندن به پای 
روحانی ندارند، اما در مقابل هستند کسانی که اعتقاد دارند 
اصالح طلبان در یک مقطع زمانی مشخص از روحانی عبور 

می کنند و منتقد وضع موجود می شوند.«
صــادق زیبــاکالم می گوید: »بــد و خــوب روحانی 
به پــای اصالح طلبــان نوشــته می شــود و اصالح طلبان 
نمی توانند بگویند روحانی به ما ارتباطی ندارد.اصولگرایان 
هر عالمتی درباره کدورت بین روحانی و اصالح طلبان ببینند 
از آن اســتقبال می کنند و امیدوارند اینطور شود اما اینگونه 
نمی شود. درست است که انتظارات زیادی از آقای روحانی 
داشــتیم و داریم اما در عین حال محذورات و بســته بودن 
دســت آقای روحانی را هم نمی توانیم نادیده بگیریم. دوم 
اینکه ما اصالح طلبان از آقای روحانی هیچ تصویر و تصور 
جاه طلبانه و رویایی نداشتیم. آقای روحانی مثل دکتر علی 
الریجانی یک اصولگرا اســت، منتها اصولگرای معتدل، 
منطقی، میانه رو و واقع بین. آنچــه اصالح طلبان می دانند 
این است که آقای روحانی بیش از آنچه که یک اصالح طلب 
باشد یک اصولگرا است. حتی می خواهم یک مرحله جلو 
بروم و بگویم آقای روحانی بیــش از آنکه به اصالح طلبان 
نزدیک باشد در حقیقت به اصولگرایان نزدیک است. ما همه 
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سیاست
اینها را می دانیم و هیچ دچار خیال پردازی و رویاپردازی درباره 
آقای روحانی نمی شویم اما در شــرایط فعلی آقای روحانی 
بهترین گزینه ای اســت که وجود دارد، چــون اگر روحانی 
رئیس جمهور نبود کســی مثل احمدی نــژاد رئیس جمهور 
می شد و اگر خیلی شانس می آوردیم قالیباف رئیس جمهور 
بود بنابراین چاره ای نیست اال اینکه با آقای روحانی حرکت 
کنیم و در عین حال همه امیدمان به آقای روحانی نیست، 
بلکه بیشــتر امیدمان به توانمندی های خودمان است که 
بتوانیم کمر راست کنیم و بلند شویم. شاهدیم آقای روحانی 
دیگر بــا آن لحــن دوران انتخابات و به خصــوص یکی دو 
هفته بعد از انتخابات ظاهر نمی شود و در معرفی کابینه هم 
این وضعیت بود، یعنی افرادی را انتخاب کرد که کمترین 
حساسیت ها را در اصولگرایان برانگیخت. مشخص بود که 
آقای روحانی دنبال دردسر نمی گردد و در لحن خود نیز خیلی 
عقب گرد کرد. آقای عباس عبدی و آقای حجاریان ســال 
۹۴-۹۳ شروع کردند و گفتند مسئولیت دولت آقای روحانی 
خیلی با اصالح طلبان نیست. یعنی اگر نتیجه دولت آقای 
روحانی خیلی ناامیدکننده درآمد و خیلی با انتظاراتی که از او 
بود همخوانی نداشت، این مساله به اصالح طلبان مربوط 
نیست. برخی اصالح طلبان یک چنین نگاهی دارند به قول 
تهرانی های قدیم »خر را یک ور سوارند« تا هر جا ببینند به 
مشکل برمی خورند بالفاصله پایین بپرند. این زشت است ما 
نباید اصال این رویه را داشته باشیم. ما اصالح طلبان چه در 
سال ۹۲ و چه در سال ۹6 از مردم خواستیم و دعوت کردیم 
که بیایند و به آقای روحانی رای دهند. ما نمی توانیم در وسط 
راه زرنگی کنیم و بگوییم اگر آقای روحانی خوب عمل کرد 
افتخارش برای ماست اما اگر بد عمل کرد خیلی به ما ارتباطی 
ندارد. ما نمی توانیم این طوری عمل کنیم. اصالح طلبان 
باید محکم و استوار و تمام قد پای آقای روحانی بایستند، از او 
حمایت کنند و مسئولیت پاسخ به کسانی را که به دعوت شان 
پای صندوق های رای رفتند و به آقــای روحانی رای دادند 
برعهده بگیرند. من بــا صدای بلند از آقــای روحانی انتقاد 
کردم در عین حال حمایت هم کردم، در عین حال خواستم 
بگویم ناتوانی هایش کجاها اســت. این طور نیســت که 
مسئولیت عملکرد آقای روحانی به اصالح طلبان ارتباطی 
ندارد. مردم اسباب بازی اصالح طلبان نیستند که یک روز 
از آنها بخواهند پای صندوق بیایند و بعد هم وقتی مقداری 
نامالیمات می شود بگوییم به ما مربوط نیست. بد و خوب 
آقای روحانی بخواهیم و نخواهیم بــه پای اصالح طلبان 
نوشته می شود. چه آقای روحانی ایران را گلستان کند و چه 
جهنم. ما اصالح طلبان در آن گلستان شریک هستیم و در 
آن جهنم هم شریک هستیم. بنابراین به جای آنکه زرنگی 
کنیم، باید مســئولیت قبول کنیم و با انتقاد از آقای روحانی 

ولی همچنان استوار پشتش باشیم.«
اما غالمحسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران 
سازندگی یکی از افرادی اســت که موضوع فاصله گرفتن 
روحانــی از اصالح طلبــان را رد می کنــد. او در پاســخ بــه 
انتقادهایی که به نحوه چینش کابینه دوازدهم می شــود، 
پرســید: »تفــاوت واعظــی و جهرمــی از لحاظ سیاســی 
چیست؟«کرباســچی همچنین در مورد رویکرد روحانی در 
گفت وگوی زنده تلویزیونی با مردم که برخی اصالح طلبان 
آن را محافظه کارانــه می دانند نیز گفت: »قرار نیســت که 
رئیس جمهــور در یک برنامــه تلویزیونی بعــد از انتخابات 
به جای صحبت از برنامه های اقتصادی و اجتماعی دولت، 
مثل دوران مبارزات انتخاباتی شــعار دهد«.کرباســچی با 
اشــاره به اینکه حتی رئیس دولت اصالحات نیز در دوران 
ریاســت جمهوری مثل دوران انتخابات سخن نمی گفت، 
افزود: »انتخابات شرایط سیاسی کشور را حساس می کند و 
همه از ایده آل ها صحبت می کنند، اما زمان اجرا که می رسد 
باید به مسائل به صورت واقعی و به دور از شعار برخورد کرد«. 
این فعال سیاســی اصالح طلب در ادامه با بیان اینکه همه 

می خواهند رشد اقتصادی کشور باالی ۸ درصد باشد و نرخ 
بیکاری نیز به صفر برسد، گفت: »انتظار درستی نیست که 
بگوییم آقای رئیس جمهور در نخستین مصاحبه زنده ایده آلی 
ســخن بگوید، او باید همان طور که عمل کرد آمار واقعی را 
ارائه و شرایط کشور را برای مردم تشریح کند«.کرباسچی با 
تاکید بر اینکه روحانی به سمت جناح راست مایل نشده است، 
گفت: »روحانی را باید باتوجه به شخصیت اش ارزیابی کرد. 
او را نمی توان با تاج زاده و حجاریان مقایسه کرد. همان طور 
که نمی توان او را با حسین شــریعتمداری یا سردار عباسی 

مقایسه کرد«.
وی افزود: »درست است که او پیش از انتخابات لحن 
دیگری داشت اما این تغییر لحن قاعده کار است و برای اداره 
کشور باید به فکر هماهنگی دستگاه های مختلف بود. اکنون 
مبارزات انتخاباتی تمام شده و وقت سروسامان دادن به کشور 
است. به قول معروف کشــور را باید از روی زمین اداره کرد. 
روحانی نیز مشی اعتدال و میانه روی خود را دارد. او به درستی 
برای تغییر شرایط در چارچوب حفظ اصول نظام، انقالب و 

اسالم تالش می کند.«
در تحولــی دیگــر عبــاس عبــدی، فعال سیاســی 
اصالح طلب به تازگــی در گفت وگویی بــا اعتمادآنالین در 
این خصوص ســخن گفته اســت. البته او حــد و مرز این 
انسجام را نیز  ترسیم کرده و گفته است: »اگر گمان کنیم که 
اصالح طلبان یا هر جریان دیگر آنقدر باید وحدت و انسجام 
زیادی داشته باشند که درباره جزئی ترین مسائل یکسان فکر 
و رفتار کنند این انتظار کامال نابجا، نشدنی و حتی نامطلوب 
اســت. همیشــه یک حدی از تنوع آرا وجود دارد و انسجام 
اصالح طلبان باید راجع به مســائل کالن باشــد؛ مسائلی 
که آنها را در مواجهه با مســائل اصلی مملکــت در کنار هم 
قرار می دهــد. در غیر این صورت اگر فکــر کنیم برای رای 
اعتماددادن اصالح طلبان حتما باید کامال یک شکل فکر 
کنند و یک جور نظر بدهند این شدنی نیست و بهتر است روی 
همان مسائل اصلی اتحاد داشته باشند که من فکر می کنم 
تا حدودی این اتحاد وجود دارد«. او همچنین تاکید کرده 
است که این جریان سیاسی برای رسیدن به انسجام مورد نظر 

به یک تشکیالت با عملکرد شفاف نیاز دارد.

 روحانی کوشیده است از مواضع رادیکالی بکاهد
در واکنشــی دیگر به این تحوالت روزنامه صبح نو در 
سرمقاله ای با عنوان: »گام های نخست یک نزاع سیاسی« 
نوشــته اســت: چهره های دوم خردادی در روزهای اخیر از 
»کوک شدن ساز نامیمون رادیکالیسم« در جبهه اصالحات 
ابراز نگرانی کرده و گفته اند پیروزی های نســبی آنها در چند 
انتخابات اخیر بر »تکبر سیاســی« همقطاران شان افزوده 
اســت و همین موجب شــده تا آنها فهرســتی از مطالبات 
حداکثری خود را اعــم از حاکمیت یکپارچه اصالح طلبان، 
در اختیار گرفتن همه پســت های دولتــی و راندن رقیب از 
همه امور، ردیف کنند. این تحلیلگران ردپای رســانه های 
خارجی و اصالح طلبان جالی وطن کرده را در دامن زدن به 
این تکبر سیاسی برجسته می دانند و تصریح می کنند، نتیجه 
این تکبر سیاسی چیزی جز شکست نیست. گرچه این ابراز 
نگرانی طیف میانه اصالح طلبان - با وجود سکوت تاییدآمیز 
آنان- واقعیتی انکارناپذیــر دارد و نمونه بارز آن همین روزها 
در اظهار نظر و اعالم مواضع امثال مصطفی تاج زاده نمود، 
دارد؛ اما نمی توان نســبت به منشــأ این تکبر و سربرآوردن 
دوباره رادیکالیسم در جبهه اصالحات خاموش و  بی تفاوت 
بود. بدون شک، رقابت های انتخابات ریاست جمهوری در 
سه ماه قبل و اعالم مواضع نامزد اصلی اصالح طلبان، سهم 
بسزایی در برانگیخته شدن توقعات جریان بریده از حاکمیت 
و حتی طیف های خارج نشین آنها داشت و اکنون این جریان، 
براساس همان وعده ها سهم خود را از قدرت مطالبه می کند. 
البته نامزد پیروز پس از انتخابات کوشــیده است از مواضع 

رادیکالی بکاهد و به مشــی اعتدالی خود بازگــردد اما این 
رویکرد که از آن به عنوان مشی پراگماتیستی و عمل گرایانه 
یاد می شود، خود نگاهی کامال ابزارگرایانه به مردم و رای آنان 
داشته و با هدف حفظ قدرت و دســت به دست کردن آن با 
تفکر همسو و همراه خود، تالش دارد با حذف رقبا، معادالت 

سیاسی آینده کشور را به نفع خود رقم بزند.

 کارگزاران در فکر نزدیکی به الریجانی؟
الریجانی در همین مسیر سیاســی که طی چند سال 
اخیر دنبال کرده است حال تبدیل به یک چهره اگر نگوییم 
محبوب ولی مطلوب برای اصالح طلبان شده است، خاصه 
آن طیفی از اصالح طلبان که در زمانه ای دورتر پیوندی هم 

با جریان راست داشته است. 
کارگزاران در انتخابات هیات رئیســه مجلس نه فقط 
در سال اول که در سال دوم پالس حمایت از الریجانی را به 
هم طیفان اصالح طلبش داد، آنها که رفاقت با اصولگرایانی 
از جنس ناطق نوری را خوب یاد گرفته اند و می دانند چطور 
باید مناســبات سیاســی با اعتدالیون اصولگرا را حفظ کنند 
بدشان نمی آید در این یارکشی سیاسی از جریان راست علی 

الریجانی را هم به جمع خود اضافه کنند.
این طیــف از اصالح طلبــان که همچنــان معتقد بر 
ارجح بودن اســتراتژی بر تئوری هستند گویی نمی خواهند 
 بی پروا به سمت انتخاب یک کاندیدای اصالح طلب برای 
انتخابات ۱۴۰۰ بروند، آنها هنوز هم با نگاه  تردید به فضای 
سیاسی می نگرند و تالش دارند یارکشی های سیاسی خود را 
از ناطق و روحانی به چهره هایی چون الریجانی هم تعمیم 

دهند. 

 اصالح طلبان مجبور به حمایت از الریجانی
 خواهند شد؟

اما سوی دیگر جریان چپ برخی افراد و تشکل ها هم 
هستند که نگاه کارگزارانی به سیاست اصولگرایانه ندارند، آنها 
گرچه تن به استراتژی اصالحات در سال های ۹۲ و ۹6 دادند 
و پشت سر روحانی ایستادند اما این حمایت را مقتضیات زمانه 
انزوای سیاسی خود می دانند و به دنبال آن هستند که سال 
۱۴۰۰ با کاندیدای یکدست اصالح طلب وارد گوی و میدان 
شوند شاید از همین روست که چهره ای چون الریجانی برای 

آنها نه کاندیدای مطلوبی است نه کاندیدایی محبوب.
با این وجود در همین دســته دوم برخی تئوریسین ها 
هم هســتند که با وجود اینکه معتقد بــه همین خط فکری 
هستند اما معتقدند شاید زمانه ایجاب کند پشت سر الریجانی 
بایســتند. آنچنان که احمد نقیــب زاده از تئوریســین های 
جریان چــپ می گوید: »بســته به شــرایط آن روز، چینش 
نیروها و کاندیداهایی که در آن زمان مطرح می شــوند باید 
تصمیم گیری کرد اما در شرایطی که انتخاب بین فردی مثل 
جهانگیری و الریجانی باشد، قطعا اولویت با جهانگیری است 
برای آنکه ته مانده های ذهنی آقای الریجانی اصولگرایی 
اســت که همین اصولگرابودنش هــم نوعی فرصت طلبی 
بوده اســت و منجر به بدگمانی می شــود. اینکــه نیروهای 
اصالح طلب تا چه حد بتوانند به آقــای الریجانی اطمینان 
کنند من فکــر می کنم ایــن تصمیم باید بســیار محتاطانه 
صورت بگیرد. باید در خاطر داشته باشند که اگر الریجانی 
خود را به سمت اصالحات ســوق داده به دلیل آن است که 
پیروزی عملگرایان و اصالح طلبان را دیده است و همان شم 
فرصت طلبی به او حکم کرده که به این طرف بیاید و صحنه 
را نبازد. اگر ایشان مخالفت می کرد خودش از صحنه حذف 
می شد. این است که آقای الریجانی عنصر چندان مطلوبی 
نمی تواند برای اصالح طلبان باشد مگر اینکه در یک طرف 
آقای جلیلی قرار بگیرد و آقای رئیســی در طرف دیگر آقای 
الریجانی، طبعا در آن زمان همه به ســوی آقای الریجانی 

روی می آورند.« 
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»اصالح طلبان به مقطع مهمی  از زمان برای اتخاذ 
یک تصمیم تعیین کننده رسیده اند«؛ به نظر می رسد این 
گزاره درستی باشد در نخستین روزهای دولت دوم روحانی 
آن هم در شرایطی که یک انتخابات مجلس در پیش است 

و یک انتخابات ریاست جمهوری پس از آن. 
آنها فعال مثل هم تصمیم می گیرند اما مثل هم فکر 
نمی کنند؛ ایــن مهمترین ویژگی حال و روز اکنون شــان 

است.
برای آنچه در ذهن شان می گذرد و البد متفاوت است 
از هم، هزار یک دلیل دارند اما برای تصمیمات شان در این 
چند وقت یک دلیل بیشتر نداشته اند: »جاده سیاست ورزی 
بــرای آنها تنها یــک باند و یک الیــن دارد«. امــا آیا این 
وضعیت برای آنها تداوم خواهد داشــت؛ آیا این متفاوت 
فکر کردن و هم شکل تصمیم گرفتن ادامه دار خواهد بود؟ 
پاسخش سخت است، آنها به شدت »تودار« شده اند و کم 
پیش می آید حرف های این چنینی را از خانه بیرون بیاورند 
و به گوش دیگران برسانند، مگر اینکه کسانی مانند صادق 
خرازی و یا مثال منتجب نیا گاهی حرف هایی بزنند آن هم 
از سر شــکوه و نه افشــاگری. حاال که فکت های رسمی 
این چنینی کم هستند و شــاید ناپیدا پس باید به شواهدی 
در الیه های دیگر اســتناد کرد و تحلیل را بر پایه گمانه ها 

استوار کرد.
بهتــر اســت از وضعیــت امــروز شــروع کنیــم. 
اصالح طلبان به خواسته شان رسیده اند؛ نه اینکه کسانی 
از میان شان به ریاســت جمهوری رسیده باشــد، نه! آنها 

توانسته اند در پروسه ای که برای عدم رئیس جمهور شدن 
یک اصولگرا طی شده نقش بســیار موثری داشته باشند. 
حاال کسی رئیس جمهور است که ۴ ســال پیش منافذی 
برای نفس کشــیدن آنها در عرصه قدرت رســمی باز کرد 
و حاال هم تضمینی اســت برای آنها که تا ســطحی البته 
معین به زیست سیاسی مشغول باشند. این به تعبیر برخی 
اصالح طلبان فراهم شدن یک زمینه مطلوب است اما به 
تفسیر برخی دیگر تنها می تواند یک رخداد حداقلی باشد. 
این حتما مهم است که چه کســانی از آنها به کدام یک از 
این دو تفسیر و تعبیر اعتقاد دارند چه اینکه صف طرفداران 
هر کدام از ایــن دو عقیده کــه طوالنی تر باشــد حتما در 
سرنوشــت اصالح طلبان موثر خواهد بود. دقیق ترش را 
بگوییم؛ اکنون در جایی ایســتاده ایم که بــه قول محمد 
قوچانی، سردبیر ارگان مطبوعاتی حزب کارگزاران؛ مساله 
انتخاب بین ایدئولوژی و اســتراتژی است. این همه آن 
چیزی است که بیشتر جلسات محرمانه اصالح طلبان را به 

خود مشغول کرده است. 
آغاز این بحث البته نــه به امروز که به همان ســال 
ابتدایی تشکیل دولت حسن روحانی باز  می گشت. زمانی 
که اصالح طلبــان انتخابات مجلس را پیش رو داشــتند و 
فارغ از اینکه وارد بحث های تایید صالحیت ها شوند روی 
این ماجــرا کار می کردند که آیا تاریــخ مصرف ائتالف به 

پایان رسیده است یا خیر.
دقیقــا در همان زمان بــود که چپ هــای قدیمی تر 
بدون توجه به  بی صبــری آن طیف »همیشــه پیش رو« 

شکاف تعیین کننده
جدایی دو طیف اصالح طلب چه تغییری در آرایش سیاسی ایجاد خواهد کرد؟

همه را توصیه به ماندگاری در فضــای ائتالف می کردند 
و حتی آنقدر جســارت به خرج می دادند کــه رک و صریح 
بگویند فکر تشــکیل مجلس اصالح طلب را از سر بیرون 
کنید. آنها در همان روزها نسخه تشــکیل مجلسی شبیه 
پارلمان پنجم را پیچیده بودند و با بیش فعالی منحصر به فرد 
فرش قرمز برای بازگشــت ناطق نوری پهــن کرده بودند. 
همان روزها بود که غالمحســین کرباسچی که به همراه 
دوستانش پروژه شبیه سازی مجلس دهم به مجلس پنجم 
را دنبال می کردند گفت که:»حرکت به سمت ناطق نوری 

چیز عجیبی نیست«.
او و سعید حجاریان و دیگرانی مانند آنها حتی وقتی 
ناطق نوری دســت رد به ســینه این طــرح زد، یک پروژه 
دیگر را طراحی کردند: »ساختن یک ناطق نوری از علی 

الریجانی« 
همیــن هم بود کــه محمــد عطریانفر وقتــی زمان 
انتخابات هیات رئیسه مجلس فرا رســید  بی پروا مصاحبه 
کــرد و گفت: »نقــد الریجانــی را به نســیه عارف ترجیح 
می دهیم«. آنچه در نهایــت رخ داد اتفاقا همانی بود که 
این عضو ارشــد کارگزاران گفته بود. میل جناح به همین 
سمت بود هر چند که افراد قابل شــماری بودند که عقیده 
شان جز این بود و گفتند این ایدئولوژی است که تقدم دارد 
بر استراتژی و اگر اوضاع بر همین منوال پیش برود دیگر 
چیزی از هویت اصالح طلبی باقــی نمی ماند؛ محمد رضا 

تاجیک گویا در زمره این افراد بوده است.
هنگامه انتخابات ریاست جمهوری هم که فرا رسید 
باز همان شــد؛ همان بحث هــا، همــان حرف ها. حتی 
شنیده شد که محمد  رضا عارف در آن زمان گفته است به 
شرطی نامزد انتخابات می شوم که در صحنه باقی بمانم و 

کناره گیری درکار نباشد.
دوباره از میــان این دوگانگی چون صــف موافقان 
اتحاد و ائتــالف بلند تر بود حرف همان ها هم به کرســی 
نشست. شعارشــان حتی به خیابان ها کشیده شد و حرف 

نخست همه کمپین ها شد: »باروحانی تا ۱۴۰۰«.
گفتند روحانــی که بماند مــا هم قدرت بیشــتری 
می گیریم و این چپ ها خواهند بود که از زاویه نشــینی 
بــه متن سیاســت کــوچ خواهنــد کــرد و دوران عزلت 
راســتگرایان فرا خواهد رســید. حاال که حسن روحانی 
رئیس جمهــور شــده و رای اعتماد کابینــه اش را هم از 
مجلس گرفته اســت، خیلــی چیزها گویا عوض شــده 
اســت؛ چپ ها به خواسته شــان رســیده اند اما نه همه 
آنی که می خواســتند، نــه همه آنی کــه می گفتند. آنها 
توانســته اند در رئیس جمهور نشدن یک اصولگرا نقش 
مهمی  داشــته باشــند و اما نتواســته اند برای باز کردن 
جای پایشــان در قدرت رســمی چندان موفق باشــند. 
آنها در همان ســطحی مانده اند که از قبل برای شــان 
مقدر شــده بــود؛ همین هم هســت که بــاز در محافل 
سیاســی حرف های درگوشــی بیشــتر از همیشــه شده 
است. سوال اساسی این اســت: »آیا باید با روحانی تا 
۱۴۰۰ بمانیــم؟« صرف نظر از ایده هــای همان طیف 
پیشرو که در خفا بحث حضور مستقل را پیش می کشد، 
کســانی که از موافقان ماندن با روحانی هســتند البته 
از هم اکنون فکــر ۱۴۰۰ را هــم کرده انــد؛ این طیف 
پای علی الریجانــی را به این ماجرا بــاز کرده اند. حاال 
آنها به جــای بحث در مــورد این ســوال: »آیــا باید با 
روحانی تا ۱۴۰۰ بمانیم؟«، از حرف های طیف مخالف 
ائتالف عبور کرده و خود یک سوال پیشدستانه دیگر را 
می پرسند که نشــانه نوع هدف گذاری آنها برای ۱۴۰۰ 
است. سوال آنها این اســت: »چرا از اتحاد روحانی – 
الریجانی حمایت می کنیم؟« این دو ســوال پاسخش 
هر چه باشد تکلیف سیاست ایران را برای این سال های 

پیش رو مشخص خواهد کرد. 
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باید دوران انتقالی را طی کنیم 

گفت وگو با محمد عطریانفر درباره نسبت روحانی و اصالح طلبان

 وقتــی جریــان اصالحــات از آقــای روحانی در 
انتخابــات ریاســت جمهوری ســال 92 حمایت 
کرد، استراتژی خود را بر این قرار داد که می توان 
متفاوت فکر کــرد اما تصمیم واحــد گرفت، این 
اســتراتژی درســت عکس آنی بود که ســال 84 
اصالح طلبان پیگیری کردند. از سال 92 تاکنون 
سه انتخابات با همین اســتراتژی برگزار شد. آیا 
این اســتراتژی به صورت راهبردی ادامه خواهد 
یافت یــا اینکه تغییــر می کند و بعــد از مدتی که 
حضور اصالح طلبان در قدرت تثبیت شد بدل به 

یک استراتژی دیگر می شود؟
   تصوری کــه در ذهن از این ســوال نقش می بندد 
و پاسخی که به ذهنم متبادر می شــود این است که تا سال 
۸۴ به نظر اینچنین می آمــد که می توانیم بــا یک رویکرد 
حزبی در رقابت های انتخاباتی مشــارکت کنیــم و پیروزی 
را به دســت بیاوریم اما این رویکرد، رویکردی بود که دچار 
چالش سنگینی شــد. مشــخصا در رقابتی که رخ داد آقای 
هاشمی رفســنجانی و برخی عزیزان دیگر در عرصه رقابت 
حاضر شدند و به دلیل وزن کشی هایی که ادعا می کردند، 
دچار یک گسســت شــدند و آرا متکثر و متفرق شد. اگر به 
آرای تجمیعی این دوســتان نگاه کنیم، می بینیم که رای 
تجمعی اصالح طلبی در سال ۸۴ یک و نیم برابر رای تجمعی 
اصولگرایی بود. به این معنا که رای اصالح طلبانه فی الواقع 
۱6 میلیون رای و رای اصولگرایانه ۱۰ میلیون رای بود. پس 
این نتیجه به آن مساله داللت داشت که اساسا رویکردهای 
حزبی در رقابت های مــا جواب نمی دهد و ریشــه اش هم 
به این برمی گردد که احزاب و نظام سیاســی ایران به یک 
توافق عرفی، حقوقی و منطقی جامع االطراف دســت پیدا 
نکرده اند. باور همگان هم در حوزه اصالحات و هم در حوزه 
اصولگرایی به این سمت هدایت شد که کال نمی توانیم با 
رویکرد حزبی خودمان در رقابت ها مشارکت کنیم به گونه ای 
که بتوانیم پیروزی به دســت بیاوریم. بر همین اساس هر 

دو به ســمت رقابت های جناحی و گفتمانــی پیش رفتند. 
این رویکرد هم در قضیه اصولگرایی خود را نشــان داد که 
محور تعیین کننده اش شخصیت هایی بودند که روی آقای 
احمدی نژاد اجتماع کردند و در حــوزه اصالح طلبی هم به 
این ســمت رفتند که ما بایــد بتوانیم یک مقــدار انتظارات 
خاص گروه و جماعــت تحزب گرایانه خودمــان را کاهش 
دهیم و به سمت نوعی توافق حداقلی پیش برویم تا بتوانیم 
به یک اجتماع حداکثری دســت پیدا کنیــم. این رویکرد، 
رویکــرد قابل دفاعی بود و تا اطالع ثانــوی هم این رویکرد 
در رقابت های سیاسی ایران همچنان حاکم است. آخرین 
دستاورد این رویکرد حرکتی بود که در حوزه اصولگرایی به 
تبع حرکت اصالح طلبی شاهد بودیم، جبهه مردمی شکل 
گرفت و همه رویکردهای اصولگرایانه در آن قالب گرد آمد 
اما چون دیر و مقداری هم شــتابزده اقدام کردند به نتیجه 
نرسید. از این جهت فکر می کنم آنچه که در سال ۹۲ رخ داد 
و در ۹۴ هم تقویت شد  و در ۹6 هم به اوج موفقیت و کمال 

خودش دست پیدا کرد داللت بر پایداری این حرکت دارد. 
فی الواقع پاسخ روشن و دقیق من این است که اگر روزگاری 
ما به ســمت تقویت احزاب رفتیم و نظام سیاســی ایران به 
رقابت های حزبی باور و به آن اعتماد کرد و حاضر شد در یک 
رابطه حق و   تکلیف مناسبات خودش را با احزاب تقویت کند 
که در قبال اعتمادی که به احزاب می کند، تکالیفی را هم از 
احزاب طلب کند ممکن اســت این روابط و نوع رقابت های 
گفتمانی جای خودش را بــه رقابت های حزبی دهد و عمال 
هرکسی به ســمت انتخاب نیروهای مورد نظر و نامزدهای 
خودش از درون احزاب و گروه های وابسته به خود برود. لکن 
من باور ندارم که این اتفاق به سادگی رخ می دهد. معتقدم 
تا زمان طوالنی تری در آینده همچنان باید رقابت هایمان، 
رقابت های گفتمانی باشــد و وقتی تصورمان بر این اســت 
که کسی می تواند منویات و مطالبات و شعارهای مورد نظر 
خودش را از زبان و گفتار و کردار یک کسی به دست بیاورد و 
شاهدش باشد از او حمایت می کند. کمااینکه این اتفاق در 
این دو، سه دوره رخ داد و انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ و ۹6 

نماد تمام عیار این رویکرد بود که شاهدش بودیم.
برخی تحلیل می کنند بعد از گرفتن شورای شهر 
و مدیریت شهری تهران و کالنشهرهای بزرگ، 
احتمال دارد دوباره ســاز رادیکالیســم در جریان 

اصالح طلبی کوک شود، نظر شما چیست؟
   آنچه که به عنوان یک احتمال از  آن نام برده شد، در 
عالم خیال و تصورات محتمل است اما در مقام واقع به نظر 
می رســد باتوجه به تجاربی که اصالح طلبان در دوره های 
پیشین پیدا کردند و از رادیکالیسم ضربه خورده اند و از تفرقه 
سودی نبردند، به سمتی می روند که دستاوردهایشان را در 
حوزه شوراها مراقبت می کنند تا دچار عارضه و حادثه نشوند.
اخیرا آقــای قوچانــی در هفتــه نامه ســازندگی 
در مقاله ای نســبت به این مســاله هشــدار داد. 
مخصوصــا روی ســخن خــودش را بــه ســمت 
اصالح طلبان خارج نشین برد که انتظاراتی را به 

از  عطریانفــر  محمــد 
یــک تجربــه تاریخــی برای 
اصالح طلبان سخن می گوید 
و معتقــد اســت: »واقع  بینی 
سیاســی ما حکم می کند اگر 
کمال گــرا و دنبــال مطالبــات 

حداکثری باشــیم هیچکس بــه هیچ چیــز نخواهد 
رسید.« عضو ارشد کارگزاران سازندگی واکنشی هم 
به خبرپراکنی های رســانه های فارســی زبان خارجی 
نشــان داد و تاکید کرد: »ما بایــد فی الواقع حتما مرز 
خودمــان را با رســانه های بیگانــه و نیروهایــی که از 
فراسوی مرزها می خواهند برای ما نسخه بپیچند و راه 
حل ارائه کنند، روشن کنیم. اینها هیچ وقت دردی از 

ما دوا نکرده اند.«

3

سیاست

ت
س
سیا

50

شماره 371
ث  |  

مثل



ســمت دولت می آورند و بار دولت را از این لحاظ 
سنگین می کنند. به نظرتان خطر بروز رادیکالیسم 

چقدر جدی است؟
   خیر، هشــدارها و هشــدارباش هایی که از ناحیه 
برخــی از دوســتان تحلیلگــر ما مطــرح می شــود کامال 
هوشمندانه است و فی الواقع دفع ضرر احتمالی می کنند. 
به این معنا که چون در گذشته شاهد تجارب تلخی بودیم،  
پیشــاپیش نوعی تذکر و تنبه را به جامعه سیاسی خودشان 
منتقل می کنند که حادثه مشــابه دوره هــای پیش صورت 
نگیرد. این عین منطق و عقالنیت سیاسی است که باید به 
کار بسته شــود. این دغدغه ها داللت بر یک وقوع خارجی 
ندارد. در مقام هشدار و هوشیاری است. هر جامعه سیاسی 
باید مراقبت کند که فی الواقع دچار آسیبی که تجربه پیشینی 
را داشته و تلخی هایش هنوز در کامش هست،  اتفاق نیفتد. 
این را مشــکلی نمی بینیم و دغدغه هایی که دوستان ما در 
حوزه تحلیل به آن می پردازند را قدرشناس هستیم. فی الواقع 
پیامی اســت به عزیزانی که مثال در یک پیروزی نســبی به 
آن حقیقت مطالبات خودشــان دســت پیدا نکردند. آقای 
روحانی به عنوان یک گفتمان غالب که یک حجم اکثریتی 
از نیروهای اصالح طلب و اعتدالــی را نمایندگی می کند، 
عملکردی دارد که ممکن است توقعات برخی از نیروهای 
طرفدار پاسخ داده نشده باشــد. این درواقع یک نوع موارد 
خاص و قلیل است.  آنها نمی توانند مالک باشند و تذکراتی 
که از ناحیه دوستان داده می شود به همان اقلیتی است که 
در اثر مطالبات حداکثری به اصل وحدت ملی حول محور 

دیدگاه های اصالح طلبی و اعتدالی لطمه وارد می کنند. 
فکر می کنید این هشــدارها گوش شــنوایی هم 
داشته باشد، از طرف همان اصالح طلبانی که به 

گفته شما کم هم هستند؟
   بله، تاثیر خودش را قطعــا می گذارد. نمی توانیم 
تصور کنیم که تاثیر نخواهد داشت. به خصوص که اگر این 
تذکرات خیرخواهانه باشد که هست و عالوه بر این طبیعی 
اســت که در حد یک گفت وگوهای رســانه ای هم کفایت 
نخواهد شد و در سطوح گفت وگوهای درون تشکیالتی و 
غیرعلنی هم حتما این باورها را در آنها زنده می کنند که دنبال 
مطالبات حداکثری نباشند چون هر مسئولی در هر موقعیتی 
که قرار می گیرد، فی الواقع در میدانی تصمیم می گیرد که 
رقبای دیگر هم هستند و محدودیت ها و فشارها و مطالبات 
دیگرانی که درست نقطه مقابل مطالبات اصالح طلبی است، 
وجود دارد و می تواند بازدارنده باشد. به عبارت دیگر واقع بینی 
سیاســی ما حکم می کند که یک نمره قابل قبولی را درنظر 
بگیریم. واال اگر کمال گرا و دنبال مطالبات حداکثری باشیم 

هیچکس به هیچ چیز نخواهد رسید. 
 آقای قوچانی با صحبت شان به نحوی به سمت 
شــبکه های ماهــواره ای و کانال تلگرامی اشــاره 
داشتند. اما شما معتقدید که در داخل کشور هم 
این ها چهره هایی با مطالبات حداکثری هســتند 

ولی دارند توجیه می شوند که به آن سمت نروند.
   اشتباه نشــود. اینها،  آنها نیســتند و آنها هم اینها 
نیستند. رســانه های بیگانه مشــخصا  بی بی سی و صدای 
آمریکا طوری اطالع پراکنی می کنند تا فضا از حالت عادی 
خارج شــود و این ممکن اســت تاثیراتــی را در الیه هایی 
بگــذارد. تذکرات یادشــده بیشــتر می خواهد بــر این امر 
داللت کند که آنچه از آن بنگاه های ســخن پراکنی بیرون 
می آید، نیت خیــر و اصالحی ندارد. آن رســانه ها بیشــتر 
دنبال به هم زدن فضای آرام کشــور هســتند که فی الواقع 
هیچ وقت نفعی برای ملت ایران نخواهد داد. این تذکرات 
می خواهند بر این تاکید کنند که آن صداها را با آنچه که در 
ایران اتفاق می افتد، باید  مرزی قائل شد و ما اثبات کنیم که 
دوستان اصالح طلب ما که مثال در مقام مخالفت یا انتقاد 
هم برمی خیزند، انتقادشــان واجد رویکرد اصالحی باشد. 

فی الواقع رویکردی باشد که راهکار جایگزین بتواند عرضه 
کند. به صرف نقد دردی دوا نمی شود. درحالی که آنچه از 
سوی رسانه های بیگانه مطرح می شود بیشتر یک نوع نقد 
شکننده است و می خواهد یکسری معادالت را به هم بریزد و 
احتماال منافع غیر در آن حاصل شود و منافع ملت ما جریان 

و جبهه اصالحات هم در آن نخواهد بود.
 پس اینکه از طریق رسانه های خارجی روی دولت 

 آقای روحانی فشار می آید با همین هدف است؟
   اساسا کال نگاه مان به افق پیش رو و این رسانه ها 
با تردید و ابهام اســت و نمی توانیم آنهــا را باور کنیم. چون 
هیچ گاه از این حوزه ها نتواسته ایم بهره بگیریم و هیچ گاه 
نتوانســتیم آنها را خیرخواه مردم، ملــت و جبهه خودمان 
بدانیم. ما باید حتما با یک احتیاط کافی حرکت کنیم و این 
تجربه ای بوده که در گذشته هم داشتیم. ما باید فی الواقع 
حتما مرز خودمان را با رســانه های بیگانه و نیروهایی که از 
فراسوی مرزها می خواهند برای ما نسخه بپیچند و راه حل 
ارائه کنند، روشــن کنیــم. اینها هیچ وقــت دردی از ما دوا 

نکرده اند.
 اصالح طلبانــی کــه در داخــل دنبــال مطالبــات 
حداکثری هســتند و به نوعی انتظاراتی دارند که 
به قول شــما االن جای طرح  آن نیســت، جنس 

مطالبات آنها چیست؟
   مطالبات حداکثری شان بیشتر متکی بر باورهای 
خودشان است. چیزی را در ذهن شان بولد و بزرگ می کنند 
و می گویند ایــن اتفاق باید بیفتــد. در واقع دوســتانی که 
مطالبات حداکثری دارند هم هیچ وقت به این نقطه وقوف 
پیدا نکرده اند که اگر خودشان در جای آن مسئول باشند آیا 
می توانند همان اقدام را انجام دهند؟ فی الواقع باالی گود 
ایستاده اند و می گویند لنگش کن. واال سراغ هرکدام از این 
عزیزان هم که برویم از یک ســخن واحد حرف نمی زنند و 
از یک مطالبه خاص هم ســخن نمی گوینــد. دیدگاه های 
متفاوتی دارند و توقعات فراتر از توان رئیس جمهور و دولت 

را انتظار دارند که هیچ گاه عملی نیست.
 آیا این برآمده از تکبر سیاسی است؟ به این معنا 
که معتقدند اصالح طلبی گفتمــان غالب فضای 
سیاسی کشور اســت بر همین اساس طرح این 

مباحث را حق خودشان می دانند.
   ابتدائــا نمی توانیــم از آن به نام تکبر سیاســی یا 
تشکیالتی یا حزبی نام ببریم. چنانچه در مقام اقناع یا پاسخ 
گرفتن همچنان بر مواضع خودشان اصرار بورزند یک معنای 
تکبر، خودخواهی و غرور سیاسی را به ذهن متبادر می کند. 
لکن منطقا نباید از ابتدا آنها را طرد کنیم. چه بسا ممکن است 
برخی از دغدغه هایشان دغدغه های درستی باشد اما باید 
توجیه شوند که این دغدغه ها در ظرف زمانی خودش حاصل 
می شود و در هر زمانی اتفاق نمی افتد. ما در صدر اسالم هم 
شاهد بودیم که پیامبر خدا دین خودش را به صورت تدریجی 
عرضه می کرد و در مقاطعی برخی از احکام وجود داشت که 
در مقاطع بعدی آن احکام اصالح شد و تحت عنوان ناسخ 
و منســوخ از آنها در حوزه فقاهت نام برده می شود. در حوزه 
سیاست هم همینطور اســت و در هر زمانی نمی توانیم هر 
کاری را که توقع داریم انجام دهیــم. »االمور مرهونت به 

اوقات ها« این توجیهی است که به لحاظ عقلی و به لحاظ 
نقدی ما باور داریــم. هر امری در زمان خــودش می تواند 
حادث شود. یک هنرمند سیاســی و یک سیاسی هنرمند و 
یک سیاســت ورز باهوش و واقع بین باید بداند چه امری در 
چه زمانی و چه حادثه ای در چه زمانی و چه ســخنی در چه 
زمانی و چه دیدگاهی و چه انتظاری در چه زمانی می تواند به 
صورت منطقی حاصل شود. اگر ما در یک زمانی مطلبی را 
مطالبه کردیم که در آن زمان اتفاق نخواهد افتاد اصل قضیه 
را ضایع کرده ایم. وقتی آبی را حرارت می دهید حتما باید به 
۱۰۰ درجه برســد تا بتواند به بخار تبدیل شــود و نمی توان 
انتظار داشت که در ۵۰ درجه بخار شــود. اگر شما شرایط 
فشار بر مایع را تغییر دهید ممکن است این اتفاق بیفتد اما در 
شرایط اتمسفری زمین حتما آب در ۱۰۰ درجه به بخار تبدیل 
می شود. اتفاقات و تحوالت سیاسی هم از این دست است. 
ما از این تجارب زیاد در تاریخ سیاسی معاصرمان در عصر 
مشروطه و انقالب اسالمی داشــته ایم. قبل و بعد از جنگ 
خیلی از این مسائل را می توانیم به عنوان نمونه هایی بیاوریم 
که امری در زمان خودش تاثیر داشته و عملیاتی شده و در 

یک مقطعی هم عملیاتی نشده است. 
 پــس ایــن رویکــرد کــه بایــد تــداوم گفتمان 
اصالح طلبی را مالک عمل قــرار داد و نه مصداق 
را، ادامه خواهد یافت؟ چون اولویت اجرا و تحقق 
گفتمان اصالح طلبی اســت نه مجــری آن. حاال 
می خواهد مصداقــش علی الریجانی باشــد که 
بر صندلــی مدیریت مجلس تکیه بزند یا حســن 
روحانی باشــد که مسئولیت دســتگاه اجرایی را 

عهده دار شود. 
   به تناســب زمان بلــه. به هر حــال اصالح طلبان 
بعد از حوادث تلخ ســال ۸۸، در یک شــرایط سوءظن قرار 
گرفتند که از ناحیه برخی به  آنهــا با نگاه غیرواقع بینانه نگاه 
می شــود. ما باید این دوره انتقالی را طی کنیــم و به مردم، 
نظام و همه مسئوالن ارشد و همه فضای سیاسی اثبات کنیم 
که اصالح طلبی و اندیشــه اصالح طلبی یک رکن پایدار و 
معتقد به نظام سیاسی ایران است و هیچ گاه نظام نمی تواند 
خودش را  بی نیاز از این تفکر کند و این تفکر همواره پایمردی 
و دلبســتگی اش را به اندیشــه های امام،  رهبــری و قانون 
اساسی نشان داده است. این ســوءتفاهم ها و سوءظن ها 
حتما باید مرتفع شود تا دورانی که سوءتفاهم ها وجود دارد 
باید یــک دوران انتقالی را طی کنیم تا بتوانیم ان شــاءالله 
به یک دســتاورد بزرگتری نائل شــویم واال حتما در درون 
اصالح طلبان و شــخصیت های موثر و نام آوری می توانند 
باشــند که با همان ســابقه و ذائقه سیاســی اصالح طلبی 
ایفای نقش کننــد و این را به دســت بیاورنــد و در رقابت ها 
مشــارکت کنند. ضمن اینکه اصــال باور ما این اســت که 
اندیشه اصالح طلبی به یک عقیده سیاسی پایبندی دارد و 
معتقد اســت که روز به روز باید از ظرفیت های انتقادی کم 
کند و به دوستان خودش بیفزاید. این حسن اصالح طلبی 
است که شــخصیتی با ریشــه های اصولگرایی مثل آقای 
دکتر روحانی یا دوســتان بزرگواری مثل آقایان الریجانی، 
والیتی و دیگران که ســبقه سیاسی شان اصولگرایی است 
با گفتمان اصالح طلبی حضور سیاسی خودشان را امروز به 
رسمیت می شناسند. این دلیل بر توصیه منطقی و تاثیر خیلی 
ارزشمندی اســت که این تفکر در جامعه به وجود آورد. این 
یک مبنایی است که ما به رسمیت می شناسیم و قبول داریم 
و هم در مقام ثبوت و هم در مقام اثبات بر آن تاکید می کنیم.
 امــا نقد ایــن دیــدگاه این اســت کــه می گویند 
اصالح طلبان را از ماهیت خودشان دور می کند. 
آقای تاجیک سال گذشته به چنین نکته ای اشاره 
کرد و گفت که عملگرایی بیش از حد به دور شدن 

اصالح طلبی از ماهیت خودش می انجامد.
   نظریه های سیاسی اگر در فضای تئوریک خودش 

اصالح طلبان بعد از حوادث تلخ سال 88، 
در یک شرایط سوءظن قرار گرفتند که از 
ناحیه برخی به  آنها با نگاه غیرواقع بینانه 
نگاه می شــود. ما باید ایــن دوره انتقالی 
را طــی کنیــم و به مــردم، نظــام و همه 
مســئوالن ارشــد و همه فضای سیاسی 
اثبات کنیــم که اصالح طلبی و اندیشــه 
اصالح طلبی یک رکن پایــدار و معتقد به 

نظام سیاسی ایران است
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محصور بمانــد و از حوزه نظــر و تئوری وارد عمل نشــود، 
 هیچوقت تاثیرگذار و جریان ساز نیست. نظریه های سیاسی 
باید در عرصه عمل سیاسی خودش را نشان دهد. وقتی ما 
ســخن از نظریات اصالح طلبانه یــا اصولگرایانه می کنیم 
باالخره باید ما به ازای واقعیتش را نشان دهیم و نمی توانیم 
فقط در حوزه نظر و تئوری بمانیم و بگوییم ما مثال روی این 
موارد استوار هســتیم. این دردی از دردها دوا نمی کند. با 
همین رویکردی که می فرمایید که احدی از دوستان ما به 
آن اشاره کردند در جریان های سال های 76 تا ۸۴ دوستان 
ما اســیر همان تئوری پردازی ها شــدند و یک شــخصیت 
بزرگ،  ممتاز و موثر که می توانست پشتیبان بزرگی باشد را 
به رنجش وا  داشتند. در واقع آثار غیر منطقی رفتاری برخی را 
در طرد و از دست دادن شخصیت بزرگی مثل آقای هاشمی 
شــاهد بودیم اما بعد آنها خود به این جمع بندی رسیدند که 
اسارتشان در ادبیات انتزاعی، آنها را از یک دستاورد بزرگ 
بازداشت. من باور نمی کنم اساسا اصالح طلبی باید در مسما 
ظاهر شود نه در اسم. هر مقدار هم شما بر سر یک روستایی 
بمانید و بگویید شهر اســت، آن روستا شهر نمی شود. باید 
مناسبات درون روستا فراهم شود که مسمای شهر حاصل 
شود. اصالح طلبی هم همین اســت. ما تا زمانی که اسیر 
واژگان در حوزه هــای تئوریک کتابتی خودمان باشــیم و 
اثرات و برکات عمل اصالح طلبانه را در جامعه ظاهر نکنیم 
و نشان ندهیم، اسیر همان واژه ها خواهیم بود و کاری را از 

پیش نخواهیم برد. 
 در واقع االن باید به استراتژی اهمیت داد که همان 
پیشبرد گفتمان اصالح طلبی است تا ایدئولوژی 
که ماندن بــر گفتمان با اجــرا و حضور یک چهره 

اصالح طلب است. درست است؟
   در حــوزه فلســفه سیاســی مدرن کــه نظریات 
دولت در آن مطرح است، اساسا ما نمی توانیم در همان 
قــواره ایدئولوژیــک مانــدگار بمانیم. این حــوزه، حوزه 
رهبران معنوی و فیلسوفان ماست. ما وقتی می خواهیم 
دولتمرد شــویم، سیاســتمرد شــویم، بایــد بیاییم روی 
زمیــن و دیدگاه هایمــان را عملیاتی کنیــم. همین نکته 
را که اشــاره می کنید، قبول می کنم و تائیــد می کنم که 
ما باید حتمــا بیاییم و ایــن عرصه سیاســت را به صورت 
واقع بینانه در جامعه جاری کنیم چون از سیاســت ورزی 
چه هدفــی را تعقیــب می کنیم؟ غایت سیاســت ورزی و 
غایت اساسا تشکیل حکومت،  رسیدن به سعادت و رفاه 
برای مردم اســت. ســعادت به معنای اهــم کلمه که در 
درونش رفاه هم هســت باالخره از مطالباتی است که از 
امر سیاست ورزی و تشــکیل دولت انتظار داریم. اگر بنا 
باشد که در کتابت ها و نوشته ها و واژه ها اسیر بمانیم که 
بیشتر یک بحث مدرســه ای خواهیم داشت و چیزی هم 

از آن درنخواهد آمد.
 پس به این ترتیب ائتالف اعتدال و اصالحات تا 

14۰۰ در حمایت از آقای روحانی باقی می ماند؟
   بارها گفته شــده که اعتدال یک نظریه سیاسی 
نیست و یک رویکرد اســت. به هر حال ما اعتدال را یک 
نظریه سیاسی نمی دانیم. اعتدال مدلی است که با ذات 
اصالح طلبی یک پیوند ناگسستنی دارد. فی الواقع فاصله 
گرفتن از افراط، اعتدال اســت و اساســا پایه ها و ارکان 
وجودی اصالح طلبــی حتما مغایرت و تناقــض قطعی با 
افراط گرایــی دارد. ماهیت اصالح طلبــی و اعتدال یک 
انضمام و یک انســجام درونی دارد که به طور منطقی باید 
پایدار بماند و نمی تواند دو تا باشــد. اگر شــما دنبال این 
هســتید که مثال بگویید یک حزبی که در مقــام عنوان و 
برند نام خودش را اعتدال قرار داده و منظورتان آن است، 
آن هم باقی اســت اما اگر منظــور از اعتــدال رفتارهای 
غیرافراطی اســت تا پایان همین دوره و در دوره های بعد 

هم می تواند ماندگار باقی بماند. 

برخی چهره های اصالح طلب به کوک شــدن ساز 
رادیکالیسم در این جریان هشدار دادند، شما نیز 
خطر احیای رادیکالیســم در جریان اصالحات را 

قبول دارید؟
  خیر، برخالف برخی دوســتانی که چنین صحبتی 
کردنــد، معتقــدم تجربه دو دهه گذشــته پیــش روی همه 
اصالح طلبان است، طبیعتا اگر قرار است در فضای جامعه 
اتفاق مثبتی بیفتد باید ســعی کنیم از رادیکالیســم فاصله 
بگیریم و حتی بخشی از اتفاقات ناخوشایندی که بعد از دوران 
آقای خاتمی افتاد نتیجه برخوردهــای رادیکال در دو طیف 
ماجرا بود. امروز کسانی که خودشــان روزی چنین بحث ها 
و رفتارهایی داشــتند به این نتیجه رسیدند که باید در فضای 
مالیمی اهداف اصالح طلبانه را دنبال کرد. بنابراین من چنین 
احساس خطری درباره کوک شدن ساز رادیکالیسم در جریان 
اصالحات ندارم، البته بحث هایی است درباره انتقاد به برخی 
شرایط کشور و به طور روشــن بخش هایی در دولت که رفتار 
محافظه کارانه دارند. این را نباید تلقی به تندروی کرد چون 
اگر قرار باشد این اشتباه صورت بگیرد که هر نوع نقد مصداق 
رادیکالیسم و تندروی تلقی شود، آن زمان رفتارهای نقادانه 
سرکوب و پرهزینه می شود، این اتفاق اگر بیفتد موجب خواهد 
شــد که ما مقداری دوباره به دوران قبل دوم خرداد برگردیم و 
شرایطی که اگر یک نفر رئیس جمهور است یا یک کاری دارد 
انجام می دهد همه باید تایید یا در یک حوزه بسیار بسیار سطح 
پایین نقد کنند. من فکر می کنم در واقع خط باریکی بین نقادی 
منطقی و رادیکال شدن وجود دارد. من واقعا االن مصداق 
روشنی را به عنوان تندروی در جبهه اصالحات نمی بینم که 
بخواهد بازتولید رفتارهای گذشته باشد؛ دوستانی که نسبت به 
رادیکالیسم هشدار می دهند در واقع می خواهند هر نوع رفتار 
محافظه کارانه ای را به اسم فاصله گرفتن از رادیکالیسم تجویز 
کنند و راه نقد و انتقاد را ببندند. خصوصا این رویکرد بیشتر در 
کسانی مشاهده می شود که بعد از تشــکیل دولت یازدهم و 
گشایش بیشتر فضای سیاسی کشور به نوعی در حاکمیت 
حضوری پیدا کردند. به نظر من بایــد دقت کنیم به هر حال 
این مباحث، هر کدام در جای خودش مورد بررسی قرار گیرد.

ایــن هشــدار را برخی اعضــای حزب کارگــزاران 
همچون آقای قوچانی و آقای عطریانفر بیان کردند 
و به نوعی شــما نیز گرچه نام نبردید و اشاره های 

سخن تان به رویکرد حزب کارگزاران برمی گردد. 
  البته صحبت من مشخصا با حزب کارگزاران نیست، 
روی سخنم با آن بخش هایی اســت که در اتفاقات به وجود 
آمده بخش هایی از مدیریت را در حوزه های مختلف به دست 
گرفتند و طبیعتا سعی می کنند شرایط را در این سمت و سو نگه 
دارند. در واقع آن اصالح طلبانی که در حاکمیت حضور دارند 

آنها بیشتر این صحبت ها را انجام می دهند. 
این اعضای کارگزاران معتقدند در حال حاضر نباید 
با طرح مطالبات حداکثری بــار توقعات از دولت را 

سنگین کرد. پس شما این دیدگاه را رد می کنید؟
  اتفاقــا االن بدنــه جامعــه طرفــدار اصالح طلبان 
خواسته ها و مطالبات شان رادیکال تر از احزاب است. حتی 
خود آقای رئیس جمهور هم در مواضع انتخاباتی شان کامال 
موضع رادیکالی داشت. من همیشه به آقای روحانی توصیه 
می کنم برگردد و سخنرانی های ایام انتخاباتش را یک بار گوش 
دهد. اتفاقا در زمان انتخابات ریاست جمهوری خواسته مردم و 
حتی سخنان رئیس جمهور خیلی تندتر از خواسته ها و مطالبات 
احزاب اصالح طلب بود. اما مشکل این است، آنهایی که به 
قدرت می رسند مقداری زود سخنان خود را فراموش می کنند. 

در مقابل چارچوب های فکری و تشکیالتی احزاب منسجم تر 
اســت، به همین دلیل طبیعتا وقتی ایــده و بحثی را مطرح 
می کنند می کوشند در همان مســیر بمانند، بنابراین معتقد 
نیستم احزاب و جریانات اصالح طلب دارند رادیکال برخورد 
می کنند تا به رئیس جمهور فشار بیاورند. از طرفی دولت نشان 
می دهد که کامال محافظه کارتر نســبت به دولت اول آقای 
روحانی است. پس اگر کسی محافظه کاری دولت را نقد کند به 
معنی رادیکال شدنش نیست چون آنچه همه دنبالش هستیم 

کارآمدی مجموعه دولت است.
آیا نشانه های تکبر سیاسی را در جریان اصالحات 
می بینیــد؟ آن گــروه هشــداردهنده نســبت بــه 
رادیکالیســم معتقد اســت »برخی اصالح طلبان 
چون می بینند که مدیریت شهری کالنشهرهایی 
همچون تهران و مشهد را به دست آوردند و امروز 
نیز بخش هایی از دولــت را در اختیــار دارند االن 
به تکبر سیاسی رســیدند و مطالبات حداکثری را 
مطرح می کنند، حال آنکه هنوز زمان طرح مطالبات 
حداکثری نرسیده است و در دامن زدن به این تکبر 
می توان ردپای رسانه های خارجی را به خوبی دید« 

نظر شما چیست؟
  بحث تاثیرگذاری رســانه های خارجــی یک امر 
نخ نما شده اســت. به هر حال خیلی باید ابتدایی نسبت به 
موضوع جریانات سیاســی برخورد کنیم که بخواهیم آنها 
را به نوعی تحت تاثیر فضای رســانه های خارجی بدانیم. 
به هر حال بایــد نقش احــزاب و مطبوعات را به درســتی 
بشناسیم. نقش آنها این است که نهادهای حاکم در مسیر 
درست حرکت کنند. هر کجا احساس کنند نهادهای حاکم 
دارند از آن ایده آل ها، شعارها و برنامه های خودشان فاصله 
می گیرند این مساله را گوشزد کنند. اگر مسائل اختالفی در 
طرح مباحث مطرح می شد، نشانه غرور و تکبر بود اما نفس 
این مساله وجود ندارد. دوســتان ما عالقه مند هستند که 
هیچ انتقادی نباشد. اگر این اتفاق بیفتد به تدریج جریان 
اصالح طلب مرزهای خودش را مخدوش خواهد دید. ما 
نســبت به رفتار نهادهای حاکمیت، فرقــی نمی کند حتی 
دولت مورد حمایت نیز باید حساس باشیم و اگر کسی بگوید 
این دولت در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی یک عقبگرد 
کرده است نمی توان چنین انتقادی را رادیکالی نامید بلکه 
صرفا یک نقد اســت. در مجموع باید بپذیریم این میزان 
از نقطه نظرات مخالــف وجود دارد، البتــه در نهایت این 
حرکت ها نباید منجر به تشتت و انشقاق شود ولی در حوزه 
بحث کالمی و نقد اگر اینها نباشد اصال جریان اصالحات 
از محتوای خودش تهی خواهد شد. اصال اصالح طلبی به 
معنی نقد دائمی و تالش در جهت بهتر شدن وضع موجود 
است. وقتی وضعیت غیرایده آل موجود مطرح و نقد نشود 

نمی توان به یک شرایط ایده آل تر دست پیدا کرد. 

می خواهند راه نقد دولت را ببندند
گفت وگوی مثلث با علی تاجرنیا

عضــو  تاجرنیــا،  علــی 
شــورای مرکزی حــزب اتحاد 
ملــت ایــران هشــدار برخــی 
اعضای حزب کارگزاران درباره 
کوک شدن ساز رادیکالیسم را 
در جریان اصالحات رد می کند 

و می گوید: »بعضــی از اصالح طلبانی که در حاکمیت 
حضور دارند می خواهند هر نوع رفتار محافظه کارانه ای 
را به اسم فاصله گرفتن از رادیکالیسم تجویز کنند و راه 

نقد و انتقاد را به دولت ببندند.«
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مسیر دشوار ترامپ
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا همزمان با تایید دوباره پایبندی ایران به تعهدات برجامی اش 
توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی و همچنین تاکید دوباره کشورهای اروپایی، روسیه و چین بر لزوم 
حفظ و اجرای برجام،  در مسیر دشواری برای خروج از برجام یا افزایش فشارها بر ایران قرار گرفته است. 
در حال حاضر پرسش این است که آیا ترامپ در این شرایط باز هم تالش ها برای خروج از برجام را ادامه 
خواهد داد و در صورت خروج یکجانبه آمریکا از برجام، موضع ایران و اتحادیه اروپا چگونه خواهد بود. بین الملل

بازی عالمت دهی  ترامپ

اختالف استراتژی اروپا و ایاالت متحده 
درباره برجام چیست؟

تیتر   یک

پس از تایید دوباره پایبندی ایــران به برجام از طرف 
آژانس بین المللی انــرژی اتمی، بار دیگــر دونالد  ترامپ، 
رئیس جمهــور آمریکا، نتوانســت به هدف خــود مبنی بر 
نمایش نقض برجــام از طرف ایران و دســتاویز قراردادن 

آن برای حرکت به ســمت لغو برجام نزدیک شــود. اگرچه 
قبل از انتشــار این گزارش نیــز  ترامپ بارهــا تالش کرده 
اســت تا با تهدید به خروج از برجام یا تالش برای افزودن 
گزینه بازدید از مراکز نظامی ایران به فهرست نظارت های 
آژانس، عال ئمی  دال بر میل به خــروج ایاالت متحده را از 
برجام و در نتیجه لغو این توافق بین المللی  صادر کند. با این 
وجود، اتحادیه اروپا، چین و روسیه، تمایلی به همراهی با  
ترامپ در خروج از برجام یا لغو آن، نشــان نداده اند. حتی 
بازی  ترامپ در عرصه تحریک ایران از طریق موضع گیری 

کشورهای GCC نیز به نتیجه نرسید و شکیبایی حساب شده 
ایران موجب شد تا شدت تضاد بین ایران و GCC به شدت 
کاهش یابد. اما سوال اصلی این است که چرا برجام برای 
اتحادیه اروپا، چین و روسیه، اهمیت دارد و از این روی آنها 
را در موضعی متفاوت نســبت به ایاالت متحــده قرار داده 
است و مخاطب اصلی بازی عالمت دهی   ترامپ کیست؟ 

  مزایای اقتصادی برجام برای اروپا
ماهیت برد-بــرد برجام برای ایــران و اتحادیه اروپا، 

رضا مجیدزاده

پژوهشگر اقتصاد سیاسی توسعه
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زمان یارگیری
آینده برجام از منظر

نظریه سیستمی

سایه بولتون
نیکی هیلی چه نقشی در 

سیاست خارجی آمریکا دارد؟

آشین ویراتو؛ بن الدن بوداییان
قتل عام مسلمانان در میانمار 

ادامه دارد

اهرم نیرومندی برای عدم تغییر اســتراتژی کشــورهای 
 اتحادیه اروپا نســبت به برجام اســت. هر چند   این حالت 
برد-برد، مطلق و ابدی نیســت و ممکن اســت به واسطه 
افزایش هزینه فرصت انتظاری روابــط تجاری با ایران در 
نتیجه طراحــی سیاســت های اقتصادی-تجاری ایاالت 
متحده، انگیزه اتحادیه اروپا بــرای حفظ برجام، کاهش 
یابد ، زیرا حجم تجارت خارجی و روابط متقابل اقتصادی 
بین اروپا و ایاالت متحده، بسیار بزرگ تر از حجم تجارت 
خارجی این منطقه با ایران اســت. در حال حاضر، شرکت 
نفت توتال فرانســه، از بزرگ ترین منتفعین متقابل برجام 
اســت چون در هنــگام تشــدید تحریم هــای بین المللی 
علیه ایــران، ناگزیر از تــرک فعالیت های نفتــی خود در 
ایران شــد. اما در اوایل تابســتان همین سال، نخستین 
قرارداد بین المللی گازی پســابرجامی، بین شــرکت ملی 
نفت ایران و شــرکت توتال فرانســه به مدت 20 ســال و 
بر اساس قیمت های جاری بازار جهانی، منعقد شد. طبق 
این قرارداد، شرکت توتال، موظف به تامین تمامی  منابع 
مالی مستقیم و غیرمستقیم برای پوشش هزینه های 4.8 
میلیارد دالری طرح اســت و طرف ایرانی، تا پیش از آغاز 
تولید از میدان، هیچ مبلغی به طرف دوم )کنسرسیوم تحت 
رهبری توتال( پرداخت نخواهد کرد. چنین مشــخصاتی 

نشــان می دهد که طرف اروپایی این قرارداد، نســبت به 
عدم افزایش ریســک سیاســی در منطقــه و در خصوص 
روابط اقتصادی-سیاسی ایران و اتحادیه اروپا، اطمینان 
نسبی کسب کرده است و از این روی، برای هر دو طرف، 
منافع اقتصادی زیادی محقق خواهد شد. افزون بر این، 
افزایش ظرفیت تولید گاز ایران به معنای افزایش پتانسیل 
تنوع بخشی به منابع عرضه انرژی در اتحادیه اروپاست که 
از زمان بحران قطع صادرات گاز روســیه به اروپا در سال 
2006، بر اســاس منشــور انرژی اتحادیه اروپا، با جدیت 

دنبال شده است. 
پیش از شــدت گیری تحریم هــای بین المللی علیه 
ایران، شــرکت های فولکس واگن و پژو در بازار خودروی 
ایران مسلط بودند. تولید خودروهای داخلی در حدود 50 
درصد افت کرد و گرایش به بازارهای خارجی دارای ریسک 
عملیاتی اندک اما ریسک سیاسی باال، موجب شد تا این 

بازارهای صادراتی نیز از دست برود. 
پس از اجرای برجام نیز، شــرکت پژو فرانسه دوباره 
به بازار ایران بازگشت. اگرچه در حال حاضر، خودروهای 
کره ای و چینی نیــز در بازار ایران، جایگاهــی قابل توجه 
کســب کرده اند، اما گروه خودروسازی پژو-سیتروئن و رنو 
پس از توافق هسته ای و رفع تحریم ها برای ورود به بازار 
ایران ابــراز تمایل کردنــد. در حال حاضر پژو-ســیتروئن 
قرارداد تولیدی به ارزش 700 میلیــون یورو با ایران امضا 
کرده و رنو اعالم کرده است به منظور افزایش ظرفیت تولید 

به 350 هزار دستگاه در ســال، برای ساخت یک کارخانه 
جدید ســرمایه گذاری می کند. شــرکت های فرانســوی، 
برخالف رقبای آلمانی، آمریکایی و ژاپنی خود، در آمریکا 
کارخانــه تولیدی یا عملیات فــروش ندارنــد؛ بنابراین در 
برابر جریمه های ناشــی از نقض آن دسته از تحریم های 
باقی مانده از سوی آمریکا مصون هســتند. با این وجود، 
بازگشت فولکس واگن و بی ام دبلیو به بازار ایران، موکول 

به مطالعه ریسک حضور در ایران توسط آنها شده است. 
منافع اقتصادی اروپا در استمرار برجام، به موارد باال 
محدود نمی شــود؛ قرارداد فــروش هواپیماهای ایرباس 
به ایران، ســرمایه گذاری ایتالیا در راه آهــن و آب ایران و 
مواردی از این دست نیز از جمله مهم ترین منافع اقتصادی 
برجام برای اتحادیه اروپاســت که به انگیزه این اتحادیه 

برای حفظ برجام  می افزاید. 

  مزایای اقتصادی برجام برای روسیه و چین 
چین پروژه راه ابریشم برای اتصال خود به خاورمیانه و 
آسیای میانه را دنبال می کند. چین برای آینده اقتصاد خود 
نیاز به بازار صادراتی برای کاالهای تولیدی خود و واردات 
انرژی دارد. برای بازار بزرگ خود باید کاالهایی تولید کند 
که ارزان تر از رقبا باشــد. اگر واردات انرژی با دشــواری  
روبه رو شود و قیمت تمام شده آن نســبت به دیگر مناطق 
گران تر شود، قیمت تمام شده کاال افزایش خواهد یافت. 

در  آن صورت چین با چالش بزرگی روبه رو خواهد شد.
تولید نفت شــیل در ایاالت متحده، قیمت انرژی را 
برای غرب ارزان تر خواهد کرد که در تولید نقش اساســی 
دارد. بنابراین راه های دریایی ممکن است در آینده  وسیک 
بیشتری برای تامین انرژی داشته باشد. به همین خاطر، 
رقابت در دریای چین جنوبی آغاز شده است. چین به دنبال 
راه هایی زمینــی برای تامین انرژی اســت. قزاقســتان و 
ترکمنستان در آسیای مرکزی بخشی و روسیه هم بخشی 
دیگر از نیازهای چین را تامین می کنند. روســیه از سالح 
انرژی در سیاست خارجی خود بهره می گیرد که چین با آن 
مخالف اســت و اطمینانی به جریان سالم انرژی از روسیه 
ندارد. اما خاورمیانه و ایران منابع خوبی برای تامین انرژی 
چین به شمار می روند و پروژه جاده ابریشــم در این راستا 

می تواند برای چین، راهگشا باشد. 
روسیه به واســطه تحریم های بین المللی مربوط به 
مســاله اوکراین، به دنبال بازاری بــزرگ برای محصوالت 
اقتصادی خود و گسترش روابط بازرگانی است. این کشور 
آسان ســازی فعالیت بازرگانی در ایران، ایجاد منطقه آزاد 
تجاری بین خود و اتحادیه اوراســیا، ادامه پروژه ســاخت 
نیــروگاه در ایران، فروش اســلحه و هواپیمــای نظامی و 
ســوآپ نفت با ایران را دنبال می کند که در کنار همکاری 
تاکتیکــی )و نه اســتراتژیکی( آن بــا ایــران در منطقه، 
به نفوذ اقتصادی-سیاســی روســیه در منطقه خاورمیانه 
کمک می کند. از طرف دیگر، ممکن است که لغو برجام 
و افزایش التهاب سیاســی در منطقه نیــز مطابق با منافع 
روسیه به خصوص در زمینه افزایش قیمت نفت و کاهش 
کســری بودجه دولت این کشــور باشــد اما چنیــن اثری 
)مشابه اثر جنگ عراق( دیرپا نیســت. ضمن اینکه مدل 
رشد اقتصادی مبتنی بر افزایش قیمت نفت نیز دیگر برای 
روسیه پاسخگویی ندارد و نمی تواند رشد اقتصادی ساالنه 
7 درصدی مشابه دهه 2000 میالدی را برای روسیه احیا 

کند. رئیس بانک مرکزی روسیه در ماه آوریل سال میالدی 
گذشــته، اعالم کرد که حتــی قیمــت 100 دالر برای هر 
بشکه نفت نیز نمی تواند رشــد اقتصادی ساالنه روسیه را 
از 2 درصد فراتر برد و این کشــور، بیشــتر نیازمند اصالح 

ساختار و بهبود فضای سرمایه گذاری است. 

  بازی عالمت دهی  ترامپ 
بازی عالمت دهی، یک بازی اســت که در آن، یک 
طرف آگاه )فرســتنده(، نوع خود را می داند، در حالی که 
طرف ناآگاه )گیرنده(، درباره نــوع کارگزار، آگاهی ندارد. 
طرف آگاه، پیغامی  به طرف ناآگاه ارسال می کند و طرف 
ناآگاه نیز بسته به باور خود از نوع طرف فرستنده، دست به 
انتخاب می زند. ممکن است در این گونه بازی ها، گیرنده، 
بر اساس اقدامات فرستنده، یعنی در قالب ارسال عالمت، 
نوع فرستنده را اســتنتاج کند. از این منظر،  ترامپ، طرف 
فرستنده است که مدام سیگنال خسران ایاالت متحده از 
برجام را ارســال می دارد و نوع خود را در این ارسال پیام، 
مشــخص نمی کند که رویکردی تهاجمــی  اتخاذ می کند 

یا دیپلماتیک. 
هر چند  از روال کاری  ترامپ  طی مدت تصدی پست 
ریاســت جمهوری و برخورد وی با مشــاوریان مســتعفی، 
در کنار اعــالم گزینه های جدیــد در هر مرحله از ارســال 
پیام، مانند بی میلی به تایید پایبندی ایران تا درخواســت 
افزوده شدن گزینه بازدید از مراکز نظامی ایران به فهرست 
آژانس، می توان استنباط کرد که رویکردی تهاجمی   دارد. 
اما مخاطــب پیام  ترامــپ در عرصه اقتصادی کیســت؛ 
ایران، اروپا، روسیه، یا چین؟ در واقع،  ترامپ فضای پیام 
خود را به نوعی طراحی کرده اســت تا مخاطب مســتقیم 
پیامش برای لغو برجام، ایران باشد اما سلطه بر بازار انرژی 
و مقابله با چین در زمینه انرژی، مهمترین نتیجه از فضای 
نتایج متناظر با فضای پیام  ترامپ برای لغو برجام اســت.  
ترامپ توانست با تهدید به جنگ علیه ایران و لغو برجام، 
فرصت افزایش رقابت تسلیحاتی در منطقه را افزایش داده 
و با ایجاد انتظار تشــدید جنگ در یکی از مناطق سوریه یا 
عراق، منا فع اقتصادی چشمگیری به دست آورد. از این 
رو  تاکتیک ماهیگیــری از آب گل آلــود، مهمترین حربه  
ترامپ در ارسال مکرر پیام میل به لغو برجام است. رویکرد  
ترامپ در قبال بحران کره شــمالی نیز چنین خصوصیتی 
را منعکس می ســازد.  از طرف دیگر، چین به عنوان یک 
کشور تازه  صنعتی شــده و دومین اقتصاد بزرگ جهان، به 
نفت وابستگی زیادی دارد. افزایش قیمت انرژی و افزایش 
خرید ســالح در منطقه به معنای ســودآوری شرکت های 
نفتی و تســلیحاتی ایاالت متحده است که از طرف دیگر 
به واســطه کاهش مقدار خرید نفت توســط چین و سایر 
کشورهای نوظهور از کشورهای منطقه و اثرگذاری منفی 
روی رشــد اقتصادی این کشــور، امکان مقابله بلندمدت 
آمریکا با چین را نیز فراهم می ســازد. اما تضعیف چین به 
معنای فشار مالی بیشــتر روی کشــورهای اروپایی است 
زیرا چین، بزرگترین منبع تامین مالی این کشورهاســت و 
در صورت بروز شوک منفی عرضه در اقتصاد خود، ناگزیر 
از اعمال فشار روی کشورهای اروپایی خواهد بود. ضمن 
اینکه کشــورهای آمریکای التین و  آفریقایــی به عنوان 
مقاصد تامین مالی کاالیی توسط چین نیز دچار شوک منفی 

عرضه خواهند شد.  

ترامپ فضای پیام خود را به نوعی طراحی کرده 

اســت تا مخاطب مســتقیم پیامش بــرای لغو 

برجام، ایران باشــد اما ســلطه بر بازار انرژی و 

مقابله با چین در زمینه انرژی، مهمترین نتیجه 

از فضای نتایج متناظر با فضای پیام  ترامپ برای 

لغو برجام است

55

37
1 

ره
ما

ش
  | 

ث 
ثل

م

ل
مل

ن ال
بی



در شــرایطی که در توافقنامــه برجام میــان ایران و 
کشــورهای 1+5، بحث لغو تحریم ها مهم ترین خواسته 
جمهوری اســالمی ایران بود، اما رفتارهــای آمریکا تا به 
امروز برخــالف برجام و این خواســته ایران بوده اســت؛ 
تمدید دوبــاره قانون داماتو و تحریم های کنگره و ســنا در 
مورد مسائل موشکی و حقوق بشر این رفتار را تشدید کرده 
است. اکنون پرسش این است که اساسا چرا آمریکایی ها 
در مقابل برجام که این همه در دوره دموکرات ها و در دوران 
دولت کنونی آمریکا زمان صرف آن شده است، بدعهدی ها 
را ادامه می دهند؟ با وجود پایبنــدی ایران به موافقت نامه 

هسته ای که اخیرا آژانس بین المللی انرژی اتمی  نیز بر آن 
صحه گذاشــت، آینده برجام به چه سمت و ســویی خواهد 
رفت و نقش اروپا و شــرکای دیگر برجــام در تداوم و حفظ 

برجام چگونه است؟
در ابتدا به برجام و تاثیر آن از نگاه نظریه سیســتم ها 
در روابط بین الملل خواهم پرداخت. مناقشــه هسته ای و 
تحریم ها در حقیقت به مثابه بحرانی بود که کشور و مردم را 
مورد تهدید قرار می داد. این تهدید را می توان به 8 سطح 

تقسیم بندی کرد: 
1. تغییر حکومت در ایران

2. حمله نظامی
3. نابود کردن اقتصاد ایران

4. خرابکاری صنعتی و ترور دانشمندان هسته ای
5. اجماع جهانی علیه ایران

6. خلع سالح ایران در فروش نفت
7. منزوی کردن ایران

8. آثار و پیامدهای اجتماعی ناشی از بحران هسته ای.

 نظریه سیســتم ها دارای دو نظریه پرداز مهم شامل 
دیوید ایســتون و تالکوت پارســونز اســت. بنا بــر تعریف 
ایســتون، نظام سیاســی یک کشــور از مجموعــه ای از 
واحدهای مســتقل تشــکیل شــده اســت که هــر رفتار 
سیاســی ای از آن ســر زنــد حاصــل تعامــل واحدهــای 
تشکیل دهنده نظام است. پارســونز نیز می گوید: »نظام 
سیاســی از طریق موازنه میان نهاده هــا و داده ها، تعادل 
میان عناصر خود را حتی در شرایط نامساعد حفظ می کند.«

  نقش اتحادیه اروپا و شرکای برجام
 در حفظ  توافق

برجام، موافقت نامه ای چند جانبه است که میان ایران 
و کشورهای 1+5 منعقد شــده است؛ بنابراین کنار کشیدن 
یکی از شرکا در صورت پایبندی دیگر طرفین نمی تواند به 

فروپاشی یا نقض برجام منتهی گردد. 
اتحادیه اروپا: مقام های اروپایی به دلیل نقش خود 
در دستیابی به برجام و منافع حاصل از این توافق، به شدت 
با رویکردهای ضدبرجامی  ترامپ مخالف کرده اند. عالوه 
بر »فدریکا موگرینی«، مســئول اصلی سیاســت خارجی 
اتحادیه اروپا، مقام های ارشــد سیاســی فرانسه، آلمان، 
هلند، انگلیس و بسیاری از کشورهای دیگر در قاره سبز نیز 
بر لزوم ادامه اجرا و پایبندی همــه طرف ها به برجام تاکید 
کرده اند. باتوجه به اختالفات و شکاف کنونی میان اروپا و 
دولت  ترامپ که ناشی از سیاست های دولت آمریکا است، 
شــرایط مناســبی برای حفظ برجام از طریق اروپایی ها به 
وجود آمده است. اخیرا رئیس جمهور فرانسه ضمن حمایت 
از برجام با سیاســت های  ترامپ اظهار مخالفت کرد. البته 
ایران نباید روی اختالفات اروپا و آمریکا متمرکز شود، بلکه 
باید با درایت و هوشــمندی در جهت حفــظ برجام و بدون 

بهره برداری علنی از این اختالفات با اروپا همکاری  کند. 
به نظر می رســد روند ســرمایه گذاری کشــورهای 

زمان یارگیری
آینده برجام از منظر نظریه سیستمی

اروپایــی در ایــران می توانــد به عنوان اهــرم مهمی  در 
پایبندی اتحادیــه اروپا به برجــام تلقی شــود. ایران به 
ســرمایه گذاری های خارجــی در بخش هــای مختلــف 
اقتصــادی، علمــی و تحقیقاتــی نیــاز دارد و برجام این 
امــکان را بــه جمهــوری اســالمی ایــران می دهــد 
تــا بــا برنامه ریزی هــای دقیــق و مــدون بــه جــذب 
سرمایه گذاری های کشــورهای اتحادیه اروپا بپردازد و 
بتوانــد به مرور زمان جــان تازه ای به تولیــدات صنعتی، 
علمی  و تحقیقاتی، صنعت بیمه، کشتی رانی و هواپیمایی 
کشــور بدهد. همچنین با تاثیرپذیــری از بهبود وضعیت 
اقتصادی و صنعتی کشور می توانیم انتظار داشته باشیم 
که کشور از رشــد اقتصادی و مواهب آن بهره مند شود. 
50 میلیــارد دالر قــرارداد و ســرمایه گذاری تجــاری در 
بخش های مختلف میان ایران و کشور های دیگر شامل 
تولید خودرو و سرمایه گذاری روی خطوط ریلی و هوایی 

و غیره می تواند در تحکیم برجام نقش مهمی  ایفا  کند.
برجام در حوزه امنیتی مانند امنیت انرژی، اجتماعی 
و سیاســی نیز دســتاوردهای مثبتی در بر خواهد داشت. 
اتحادیه اروپا نیاز شدیدی به انرژی دارد و می تواند با تأمین 
امنیــت واردات گاز طبیعی و نفت به دنبال متنوع ســاختن 
منابع جایگزین واردات انرژی باشــد. به همین دلیل ایران 
به عنوان کشــوری مهــم و دارای منابع عظیــم نفت و گاز 
می تواند در تأمین انــرژی اتحادیه اروپا نقشــی مهم ایفا 
نماید. برجام می تواند به عنوان نقطه ای مشترک میان ایران 
و اتحادیه اروپــا تضمین کننده روابط اقتصــادی و امنیتی 

میان آنها باشد.
روسیه:  در حال حاضر شکاف میان روسیه و آمریکا 
به دلیل دخالت روســیه در رقابت هــای انتخاباتی آمریکا 
در باالترین ســطح قرار دارد و  ترامپ به رغم میل باطنی به 
دلیل مخالفت های هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه 
تا کنون نتوانسته روابط این دو کشور را بهبود بخشد. روسیه 
به عنوان متحد ایران در بحران ســوریه و نیــز عضو دائم 
شورای امنیت تا کنون توانسته از برجام حمایت نماید و مانع 
دســت اندازی ایاالت متحده در تضعیف یا نقض برجام از 

طریق سازو کارهای شورای امنیت شود.
ایران همیشه برای روسیه، کشــوری مهم و اثرگذار 
بوده که در سال های اخیر تعامالتی روان و به دور از چالش 
با این کشور داشته است. با اجرایی شدن برجام و تغییرات 
در محیط پیرامونی دو کشور و تحوالت خاورمیانه، بسترها 
برای همکاری  مابین بیش از پیش، گســترده شده است. 
از نظر روســیه، بازار ایران یک فرصت برای ســاختارها و 
بنگاه های اقتصادی این کشور است آن هم در شرایطی که 
بازارهای محدودی برای تولیدات و محصوالت روسی وجود 
دارد و تولیدکنندگان این کشور حتی در بخش های دارای 

مزیت، با رقابت سختی مواجه هستند.
از منظر مسکو، وضعیت ایران در دوران پس از برجام 
به گونه ای است که روسیه می تواند طرح های متنوعی را با 
ایران اجرایی کند و شاهد پیوندهای بیشتری بین دو کشور 
باشــد. در عین حال روســیه در مناســبات با ایران، ضمن 
عالقه مندی برای واقعی کردن تعامالت که میلیاردها دالر 
ظرفیت دارد نیم نگاهی نیز به مناســبات با مجموعه غرب 
دارد. در تبیین مناسبات تهران-مســکو، از یک سو، نباید 
نگاه بدبینانه و یکسویه داشت چرا  که بسیاری از موضوعاتی 
که روســیه امروز با میــل و اراده جدی به ایران پیشــنهاد 
می نماید در بردارنده نفع متقابل است و به همان نسبت که 
مسکو از آن منتفع می شود، ایران نیز از آثار و عواید آن بهره 
می برد. از سوی دیگر باید از منظری واقع گرایانه توجه کرد 
که برای کشورها در نهایت منافع ملی تعیین کننده رفتارهای 
هر دولت است. بر همین اساس باتوجه به منافع ملی کشور 
نباید همه تخم مرغ های خود را در سبد روسیه قرار دهیم. 
دنیای امروز، محیــط همکاری و تعامل بــا همه بازیگران 
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تاکتیک ویژه
ایران باید چه سیاستی را در مقابل فشارهای آمریکا دنبال کند؟

 مدیریت بحران های بین المللی و کنترل یا مهار تنش 
میان کنشگرا ن از مهم ترین دغدغه های حقوق بین الملل 
و روابط  بین الملل مدرن خصوصا بعد از جنگ  جهانی دوم 
به شمار می رود و بخش قابل توجهی از نظریه پردازی ها و 
دکترین ها را به خود معطوف داشته اســت. اما باید توجه 
داشــت که نکته ای مهم و البته پنهــان در اغلب یا تمامی 
 نظریه های مدیریت بحران، حقوق  بین الملل و دیپلماسی 
مورد بی توجهی قرار گرفته اســت. رویکر دها، نظریه ها و 
الگوهای یاد شده تمایل کنشگرا ن به پایان تنش یا بحران 
و ممانعت از منا زعه و جنگ را یک مفرو ض اساسی تلقی و 
تعریف می نمایند. به عنوان مثال  بحران موشــکی کوبا در 
ســال 1962 میالدی یکی از بارز ترین الگو ها در مدیریت 
بحران و جلوگیری از مناز عه مســلحانه نزد نظریه پردازان 
به شــمار مــی رود  واقعیتی که اغلــب مــورد بی توجهی یا 
کم توجهی قرار گرفته این اســت که در بسیاری از موارد، 
دولت ها به عنوان کنشــگرا ن رســمی عرصــه بین الملل، 
امنیت و هویت خود را نه در پایان مناز عه یا بحران، بلکه در 
تداوم و حتی گسترش آن جست و جو می نمایند. نظریه هایی 
مانند  امنیت  هستی شــناختی و تا حدودی ســازه انگاری از 
همین زاویه تنش ها و تعار ضات بین المللی را مورد تحلیل 
و کنکاش قرار می دهند. براســاس این رویکرد پایان یک 
بحران یا تنش می تواند یا ممکن است به کاهش موقعیت یا 
تنزل جایگاه یک دولت انجامیده و حتی آن را یک وضعیت 

تهدید زا قلمداد و تعریف نماید.
توافق هســته ای میان ایران و کشــورهای 1+5 که 
از سوی بســیاری از تحلیلگران بین المللی توافق ایران و 
آمریکا خوانده می شود در چارچوب رویکرد یاد شده اگرچه 
یک دستاورد بزرگ  از سوی افکار عمومی جهان و مجامع 
بین المللی به شمار می رود اما در سطح داخلی دولت های 
ایران و آمریکا و نیز در ســطح منطقــه ای با مخالفت های 
جدی  روبه رو گردید. در آمریکا نومحافظه کاران و بخشی 
از جمهوریخواهان عمال توافق هســته ای با ایران را یک 
شکســت بزرگ و حتی فجیع برای آمریکا نامیدند. بخش 
عمده این اعتراضــات و مخالفت ها در داخــل کنگره و از 
ســوی محافظه کاران مطرح می گردد. آنهــا براین باورند 
که بر جام موقعیت ایران در ســطح جهانــی و منطقه ای را 
تقویت کرده که این به منزله نزول جایگاه آمریکا و متحد ین 
منطقه ای این کشور قلمداد می شود. در سطح منطقه ای نیز 
رژیم اسرائیل و به صورتی غیرمستقیم عربستان سعودی و 
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس این توافق 
را شکســتی بزرگ برای خــود عنوان کــرده و آن را موجب 
گسترش نفوذ و تقویت جایگاه ایران در منطقه را تهدیدی 

جدی برای خود می دانند.
 پیروزی دونالد  ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 
آمریــکا مخالفــت و ضدیت با بر جام را شــدت و رســمیت 
بیشتری بخشید، تا آنجا که در جدیدترین موضع گیری ها 
نیز دوبــاره، رئیس جمهــور آمریکا مســاله خــروج از این 
توافق را مطرح کرده اســت. با این وجــود، حمایت جدی 
اتحادیه اروپا، روســیه و چین و در مجمــوع افکار عمومی 
جهان از بر جام از یک ســو و گــزارش مثبــت اخیر آژانس 
بین المللی انرژی اتمی  در خصوص تایید پایبندی جمهوری 

اسالمی ایران نسبت به مفاد بر جام از سوی دیگر، برگ برنده 
سیاسی و حقوقی در دســتان دیپلماسی کشورمان است. 
دولت جدید آمریکا در حال حاضر فاقد توجیهات حقوقی و 
حمایت سیاسی بین المللی جهت به چالش کشیدن مستقیم 
و یا لغو بر جام اســت. بنابراین دولت  ترامپ ناگزیر خواهد 
بود که به صورت غیرمستقیم و از دیگر مسیرهای سیاسی 
و حقوقی بر جام را تحت تاثیر قرار دهد. ســناریو هایی که 
آمریکا برای به چالش کشیدن بر جام به آنها متوسل خواهد 

شد را بدین شرح می توان پیش بینی کرد:
- فشــارهای فزاینده حقوقی و دیپلماتیک نســبت به 
برنامه های موشکی ایران و افزایش و گسترش تحریم های 
موشــکی و حتی تالش جهت کشــاندن ایــن موضوع به 

شورای امنیت سازمان ملل.
- تــداوم یا گســترش تحریم هــای اولیــه در کنگره 
ملی آمریکا که البته به دلیل مخالفت دموکرات های کنگره 
با افزایش این تحریم ها، کاخ ســفید با موانع جدی مواجه 

خواهد بود.
- افزایش و گســترش تحریم های کاخ ســفید علیه 
جمهوری اسالمی ایران با هدف اعمال محدودیت بیشتر 
جهت فعالیت های تجاری بین المللی و بانکی این کشــور 

خصوصا از طریق وزارت خزانه داری آمریکا.
- نزدیکــی و همکاری هــای نظامــی فزاینــده بــا 
عربستان سعودی و دیگر کشورهای عضو شورای همکاری 
خلیج فارس با هدف تحت فشار قرار دادن ایران و احتماال 
وارد کردن این کشــور به تقابل نظامی پر هزینه و در نتیجه 

 بی اثر شدن توافق هسته ای )بر جام(.
در همین راســتا و باتوجه به موقعیت بهتر ایران پس 
از توافق هسته ای، راهکارهای پیشنهادی برای دستگاه 

دیپلماسی می تواند به این شرح مطرح می شود:
- نزدیکی بیشتر جمهوری اسالمی ایران به اتحادیه 
اروپا و گسترش روابط تجاری و اقتصادی خود با کشورهای 
عضو این اتحادیه، که در صورت موفقیت می تواند شکاف 
و مخالفت اروپا با سیاست های آمریکا  ضد بر جام را عمیق تر 

سازد.
- استفاده گســترده از ظرفیت های فنی - اقتصادی 

بر جام در قالب برنامه های مدون و هدفمند.
- تالش جهت ایفای نقش بیشتر در سازمان کنفرانس 
اســالمی و بهبود روابط با کشــورهای اســالمی با هدف 

خنثی کردن فشارهای عربستان سعودی.
- تالش های دیپلماتیک جهت حل اختالفات فعلی با 
عربستان و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس.

- تــالش دیپلماتیک گســترده و ایفــای نقش یک 
میانجی در راستای برقراری آشتی و توافق میان طرف های 
درگیر در یمن و ســوریه با هدف پایان دادن به درگیری ها 
که می تواند بــه افزایــش نفوذ ایــران و به حاشــیه رفتن 

عربستان سعودی منجر گردد.
 در پایان و به باور این نوشتار می توان نتیجه گیری کرد 
که نخبگان بر جام در کاخ سفید و کنگره تالش خواهند کرد 
که از اهرم های فشــار متنوع تری جهت به چالش کشیدن 
این توافق اســتفاده نمایند. به نظر می رسد که در شرایط 
حاضر ایاالت متحده آمریکا از موقعیت حقوقی-سیاســی 
قابل توجهــی جهت چالش مســتقیم با توافق هســته ای 
برخوردار نباشد. به همین دلیل کاهش هرچه بیشتر تنش با 
کشورهای منطقه، اتحادیه  اروپا و کشورهای اسالمی باید 
به شکلی گسترده و جدی در دستورکار دستگاه دیپلماسی 

جمهوری اسالمی ایران قرار گیرد.  
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است و روابط تهران - مســکو نیز انتخابی در چارچوب این 
مرزها و گزینه هاست.

چین:  چین به عنوان بزرگ ترین کشور در شرق آسیا، 
قدرت نظامی و نیروی انسانی فراوان و از همه مهم تر قدرت 
اقتصادی می رود تا به قدرت اول اقتصاد جهان تبدیل شود 
و از منظر قدرت، احتمال تغییر در نظم کنونی وجود دارد. 
از طرف دیگر محور پکن- مسکو باتوجه به توان اقتصادی 
چین و ظرفیت های نظامی روسیه می تواند این نظم جدید 
را تســریع نماید. چین از بدو مذاکرات هسته ای به عنوان 
عضو شــورای امنیت و عضو گروه 1+5 از یک طرف نقش 
مثبتی در به ثمر رســیدن ایــن موافقت نامه ایفــا کرده و از 
طرف دیگر بــه روابط تجاری و اقتصادی خــود با ایران در 
دوران تحریم ها ادامه داده است.ایران نیز محور تعدادی 
از منافع استراتژیک کلیدی چین شــامل گسترده شدن و 
متنوع شدن منابع انرژی، ساخت راه ابریشم که خاورمیانه را 
به چین و آسیای مرکزی متصل می سازد و افزایش نفوذ چین 
در منطقه است. در نتیجه، انرژی و تجارت تنها حوزه های 
همکاری میان دو کشور نیست. همکاری های دفاعی چین 
و ایران که شــامل فروش تکنولوژی های دفاعی پیشرفته 
چین و مشاوره در زمینه برنامه موشک های بالستیک ایران 

می شود، از سه دهه سابقه برخوردار است. 
بنا برایــن چین و روســیه به همــراه اتحادیــه اروپا و 
همچنین ایران باتوجه به منافع متقابل، از برجام در مقابل 
ایاالت متحده دفاع کرده و مانع دست اندازی ایاالت متحده 
در اجرای برجام خواهند شــد. البته لزوم دیپلماسی فعال و 
بر اساس منافع ملی از طرف ایران می تواند در تسهیل روابط 

با شرکای برجام و در نتیجه حفظ برجام تاثیر گذار باشد.
 بر اساس نظریه سیســتمی، ایران در صورت اجرای 
دقیق طرح موازنه مثبت با شــرکای برجام شــامل اتحادیه 
اروپا، چین و روســیه و در مقابــل موازنه منفی بــا آمریکا، 
به احتمال زیاد می تواند سیاســت های خشــونت طلبانه و 
ماجراجویانه دولت  ترامپ را از مسیر مهار فراگیر و برخورد به 
مسیر ترک کشمکش و انصراف از برخورد هدایت نماید و در 

پیشانی این هدف برجام و حفظ آن مطرح است.

  نتیجه گیری
دولت ایاالت متحــده آمریکا همچنــان می خواهد 
اهرم تحریم ها را علیه ایران حفظ نماید. باید توجه کرد که 
برجام تحریم های داخلی آمریکا را مستثنی کرده است. از 
نقاط قوت برجام لغو 6 قطعنامه تحت فصل هفتم منشــور 
شورای امنیت و 12 قطعنامه شورای حکام بود  باید با منطق 
قوی و تصمیمات عقالیی و در عین حال قاطع و بر اساس 
اصول و متن برجام عمل کرد و از اجماع مجدد علیه ایران 
که خواســته   ترامپ و جمهوریخواهان آمریکا و همچنین 
کشورهای مخالف برجام است، جلوگیری کرد. درواقع پاسخ 
ایران باید هوشمندانه و متناســب با اقدامات آمریکا باشد. 
نباید بهانه به دست طرف مقابل داد. ایران می تواند به دنبال 
این باشد که تعارض این تحریم ها با متن و روح برجام را در 

مجامع بین المللی مطرح نماید.
 تنها یک طرف مذاکرات با 1+5، آمریکا بود، ما باید 
5 کشور دیگر را برای حفظ برجام در کنار خود داشته باشیم. 
مسئول سیاست خارجی اروپا گفته برجام قابل نقض نیست 
و اخیرا نخست وزیر انگلیس و همچنین چین در مورد برجام 
و حفظ آن صحبــت کرده انــد. بنابراین بایــد تالش کنیم 
فشــارهای موجود و بعدی را با اتکا به مــردم خنثی کنیم. 
در این رابطه الزم اســت از سیاسی شــدن برجــام اجتناب 
کنیم. زیر ســوال بردن برجام از طرف خودمان در حقیقت 
بازی کردن در زمین آمریکاست که می تواند منافع و امنیت 
ملی کشــور را با مخاطراتی روبه رو ســازد. خــرد راهبردی 
ایجاب می کند در مقابل هر دشمنی تحمیلی، دوستی های 

ارادی بیشتری ایجاد نماییم.   

رامتین رضایی

عضو هیات تحریریه مجله ایرانی روابط  بین الملل
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بیشــتر از دو ســال پیش و پس از ســال ها مذاکرات 
نفســگیر، توافقی درباره برنامه هســته ای ایــران حاصل 
شــد که اگرچه برخی آن را در اصل توافقــی میان تهران و 
واشنگتن می دانســتند اما  بی شــک بدون حضور اتحادیه 

اروپا امکان پذیر نبود.
اروپا در کنار آمریکای تحت رهبری بــاراک اوباما، با 
تهران به توافقی دســت یافت که الگویی  از دیپلماســی و 
چندجانبه گرایی بود. اوباما که توانسته بود اروپایی ها را در 
افزایش فشــار بر ایران همراه کند، با تکیه بر ظرفیت های 
شــرکای اروپایی اش در نهایت توانســت با ایران به توافق 
برسد ؛ توافقی که آن را بزرگترین دستاورد دوران هشت ساله 

ریاست جمهوری اش نامید. 
دونالد  ترامپ، ساکن جدید کاخ ســفید اما این گونه 
فکر نمی کنــد و در مقابل، برجــام را بدتریــن توافق تاریخ 
آمریکا می داند. دونالد  ترامــپ از همان دوران رقابت های 
انتخاباتی بارها به برجام حمله و حتی وعده پاره کردن آن را 
داده است. اگرچه در مقام رئیس جمهوری آمریکا، اجرای 
این وعده آن گونه کــه میلیاردر نیویورکــی تصور می کرد، 
راحت نبود اما به نظر نمی رسد  ترامپ از سودای نابودی یکی 
دیگر از میراث های اوباما چشم پوشی کرده باشد. این بار اما 
واشنگتن از همراهی شرکای اروپایی اش برخوردار نیست و 
تفاوت رویکرد دو طرف در قبال برجام، شکاف ایجادشده 
میان اروپا بــا آمریکای تحــت رهبری  ترامــپ را عمیق تر 

کرده است.
روی کار آمدن  ترامپ، بر اتحاد دو ســوی آتالنتیک 
سایه افکنده اســت و رئیس جمهوری جدید آمریکا ابایی از 
چنگ و دندان نشان دادن به متحدان این کشور در آن سوی 
اقیانوس ندارد. زیر سوال بردن همگرایی اروپایی، تمسخر 
ناتو و خروج از معاهده آب و هوایی، از جمله اقدامات  ترامپ 
بوده که خشم رهبران اتحادیه اروپا را برانگیخته است. به 
این فهرســت باید تالش  ترامپ و همراهانش برای یافتن 
راهی به منظور خروج از توافق هسته ای با ایران را نیز افزود.
شاید اصلی ترین عدم تمایل اروپایی ها برای حمایت از 
تالش های  ترامپ در راستای لغو برجام را می توان در فرصت 

استثنایی دید که این توافق در ارتقای جایگاه اتحادیه اروپا 
در تنظیم ساز و کار نظام بین الملل فراهم کرد. اتحادیه اروپا 
توانست در جریان مذاکرات منتهی به برجام، نقش مهمی 
 ایفا کند. مذاکرات هسته ای قدرت های جهانی با ایران، به 
اتحادیه اروپا امکان داد ظرفیــت دیپلماتیک خود را آزاد و 
توانش را در عرصه جهانی به نمایش بگذارد. این مذاکرات 
جزء معــدود فرصت هایی بود که اتحادیه اروپا توانســت تا 
حدودی از ســایه آمریکا بیرون بیاید و به عنوان یک بازیگر 
مســتقل ایفای نقش کند، حتــی اگر این نقش همســو با 
خواست کاخ سفید باشد. در کنار این فرصت طالیی، برجام، 
جایگاه اتحادیه اروپا را به عنوان مدافع چندجانبه گرایی در 
حوزه پارادایمی  تقویت کرد. آنچه اروپایی ها را مجاب کرد 
به همراه آمریکا ســر میز مذاکره با ایران بنشینند، ناامیدی 
واشــنگتن از رویکرد یک جانبه در برابر تهران و تن دادن به 
دیپلماســی چندجانبه بود. از این رو قابل درک است که چرا 
اروپایی ها در برابر تک روی های  ترامپ مقاومت می کنند و 
برجام را نه متعلق به یک کشور، بلکه متعلق به جامعه جهانی 
می دانند. تن دادن به خواســت  ترامپ دربــاره برجام، تنها 
زیرپا گذاشتن یک توافق بین المللی نیست، بلکه می تواند به 
معنای تسلیم شدن در برابر یکجانبه گرایی، تضعیف پارادایم 
چندجانبه گرایی و پسرفت در مسیر خوداتکایی ژئوپلتیکی 
اروپا باشد.  چشم داشتن به ظرفیت های ژئوپلتیک ایران اما 

یکی دیگر از جذابیت های برجام برای اتحادیه اروپا است.
آمریکا بــه دلیل فاصله جغرافیایی، به طور مســتقیم 
تحت تاثیر بحران در خاورمیانه قرار نگرفته اســت، اما در 
مقابل اروپایی ها ناچار بوده اند با سیل پناهجویان و گسترش 

تهدیدهای تروریستی  روبه رو شوند. 
صرف نظر از اینکه غرب چه نقشــی در بحران کنونی 
خاورمیانه داشته، اکنون تبعات جنگ و ناآرامی  در منطقه، 
دامن آنها را نیز گرفته است. ایران به عنوان یکی از بازیگران 
کلیدی در منطقــه خاورمیانــه، می تواند نقــش مهمی  در 
پایان دادن به خشــونت و درگیری در منطقه داشته باشد و 
برجام به اروپایی ها این فرصت را می دهد تا وارد تعامل با این 

بازیگر کلیدی شوند. 
اروپــا، برخــالف آمریــکا، به دنبــال اســتفاده از 
ظرفیت های ژئوپلتیک ایران به منظور مدیریت بحران های 
منطقه ای است و می داند شکســت برجام، درهای تعامل 
و همکاری با ایران را خواهد بســت. برخالف  ترامپ که با 
تقویت رقبای ایران در خاورمیانه به دنبال تشدید اختالفات 

منطقه ای و افزایش فشار بر این کشور است، اتحادیه اروپا 
مشارکت تمامی  قدرت های منطقه را برای حل بحران های 

کنونی ضروری می داند.
 افــزون بر ایــن اروپایی ها بــه هیچ وجه از خواســت 
ایران ستیزان سرسخت کاخ سفید برای تغییر رژیم در ایران 
حمایت نمی کنند و امیدوارند حضور بیشــتر این کشــور در 
بازارهای جهانــی راه را برای توســعه همکاری ها با تهران 
باز کند. در این میان نباید از یاد برد که منافع اقتصادی نیز 

موجب می شود  ادامه برجام به نفع اروپایی ها باشد.
تحریم هــای اقتصــادی ضد ایــران، اروپایی ها را از 
بازار بزرگ این کشــور محروم کــرده بود. از ایــن رو درپی 
برداشته شدن تحریم های هســته ای، هیات های اروپایی 
برای ورود به بازار ایران صف کشیدند. اگرچه کارشکنی های 
آمریکایی هــا مانع از آن شــد که برجام آن گونــه که انتظار 
می رفت به شــکوفایی روابط تجاری با ایران منجر شود اما 
اروپایی ها در مسیر توسعه اقتصادی با تهران گام برداشته اند 
و افزایش 79 درصدی تجارت دو طرف در 10 ماه نخســت 
اجرایی شدن توافق هسته ای، موید این واقعیت است. در 
صورت فروپاشی برجام، شرکت های اروپایی زیان بسیاری 
خواهند دید و معلوم نیســت که اتحادیــه اروپا تا چه میزان 

بتواند این زیان را جبران کند.
همه آنچه گفته شد، سبب می شــود اتحادیه اروپا با  
ترامپ در تالش برای از بین بردن برجام همراهی نکند اما 
باید دید مقاومت در برابر واشــنگتن تا کجــا ادامه خواهد 
یافت. با وجود همه دالیلی که اروپا بــرای ادامه حمایت از 
برجام دارد، نمی توان مطمئن بود که تــا چه میزان حاضر 
است برای حفظ این توافق هزینه کند ؛ به ویژه آنکه تالش  
ترامپ برای استفاده از نظام اقتصاد بین الملل ضد ایران، 
شرکت های اروپایی را از همراهی با دولت هایشان باز داشته 
و این مســاله می تواند برای اتحادیه اروپا مساله ساز شود. 
شرکت ها و بانک  های اروپایی به دلیل  ترس از دست دادن 
تعامل تجاری با آمریکا، به اجرای فرامین این کشور گردن 

می نهند حتی اگر این کارشکنی ها مغایر با روح برجام باشد.
انتظار می رود اروپا در عرصه سیاسی و دیپلماتیک در 
برابر تک روی های  ترامپ بایســتد اما ورود این اتحادیه به 
مرحله نهادســازی به منظور حفظ برجام را باید با تردید نگاه 
کرد.  آنچه می تواند احتمال قدم گذاشــتن در این مســیر 
را تضمین کنــد، در گرو حرکت اروپا به ســمت خوداتکایی 
ژئوپلتیکی و همچنین کنش های ایران در زمینه برجام است.

سرنوشت برجام می تواند آزمون خوبی برای اروپایی ها 
باشــد که با روی کار آمدن  ترامپ در آمریکا، می دانند دیگر 
چندان نباید روی اتحاد یوروآتالنتیکی حساب کرد و زمان 
آن رسیده است که به فکر استقالل از متحد قدرتمند خود 

در آن سوی اقیانوس باشند.  

خروج از سایه واشنگتن
اتحادیه اروپا تا کجا برای حفظ برجام هزینه می کند؟

آزاده طاهری

کارشناس مسائل بین الملل
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سند برجام را باید در زمره نادرترین اسناد بین المللی 
برشمارد که در سطح فرامنطقه ای بین ایران و قدرت های 
بزرگ جهانی منعقد شد. مهم تر از آن، محتوای سند برجام 
است که مرتبط با توافق بین المللی منع سالح های کشتار 
جمعی و هسته ای است و شاید از زمان جنگ جهانی دوم 
جزو موضوعات حیاتی در ســطح بین الملل  بوده اســت. 
برجام، قراردادی است که اکثر کشورهای صلح دوست، 
آن را تاییــد و روند اجرایی آن را مطابق بــا آیتم های صلح 

جهانی می دانند و پیگیر موضوع هستند. 
بــا روی کار آمدن دونالــد  ترامپ در ایــاالت متحده 
آمریــکا و شــروع عصــر  ترامپیســم، دوران متفاوتی در 
تاریخ ریاســت جمهوری آمریکا کلید خــورد. تصمیمات 
غیردیپلماتیــک و غیرقابل پیش بینی شــخص  ترامپ در 
موضوعات مهم، از خصوصیات این دوره است که به خاطر 
جایگاه ویژه آمریکا در ساختار جهانی، دولت های دیگر هم 
از سیگنال های این تصمیمات به دور نیستند. سند برجام 
با تمــام خاص بودنش، نتوانســت اعتمــاد رئیس جمهور 
خاص آمریکا را به خود جلب کند و مخالفت  ترامپ با برجام 
از همان ابتدای ورود به عرصه سیاست آغاز شد. با وجود 
تایید آژانــس بین المللی بر اجرای دقیق تعهدات توســط 
ایران،  ترامپ نتوانسته این ســند را درک کند و همچنان با 
شک و  تردید این سند را می نگرد. رئیس جمهوری آمریکا 
بارها و بارها ایران را تهدید به خروج از این قرارداد کرده و 
تاکنون هم، هیچ تغییری در مواضع خود نســبت به برجام 
ایجاد نکرده است. به دنبال هر بار تایید تعهد ایران توسط 
آژانس انرژی اتمی،  ترامپ یک قدم در مخالفت با برجام 

فراتر می رود.
 اخیرا هــم طرحی برای خروج از برجام توســط جان 
بولتون، سفیر پیشــین آمریکا در ســازمان ملل به  ترامپ 

پیشنهاد شد که در تایید تصمیم  ترامپ تهیه شده است.
در این نوشــته، ســعی شــده مواضــع و عملکرد 
طرف ایرانی و طــرف آمریکایی در مــورد این قرارداد 
و همچنین دســتاوردهای حاصل از آن، مورد بررســی 
قرار گیرد. همچنیــن مواضع قدرت هــای امضا کننده 
این توافق بعد از تاییدهای پی در پی آژانس بین المللی 
انــرژی از عملکرد ایــران، مورد کنکاش قــرار خواهد 
گرفــت و در نهایــت ایــن فرضیــه احتمالی اســتنتاج 
می شــود که: »ایران با بینــش اســتراتژیک از برجام 
به عنــوان کارت اعتبــاری بــرای احراز »قــدرت برتر 
منطقــه« بهره بــرداری می کنــد و با این اســتراتژی تا 

پذیــرش کشــورهای منطقــه و فرا منطقــه ای به طــور 
نامحسوس پیش می رود.«

ایران با تیم دیپلماسی خبره و آگاه به قوانین حقوقی 
برای عقد ســند برجام با قدرت های بزرگ قدم برداشــت؛ 
هرچند این قرارداد در داخل کشــور نیــز مخالفت هایی را 
به دنبال داشــت ولی برآیند موضوع تاکنون به نفع توافق 
پیش رفته است. با تایید تعهد ایران در اجرای برجام برای 
بار سوم توســط آژانس بین المللی انرژی اتمی  در چند روز 
اخیر، ایران توانســت پرســتیژ خود را در تعامالت جهانی 
افزایش دهد و همچنیــن اعتماد بین خــود و قدرت های 
جهانی را بیشتر کند. طی چند روز اخیر، در راستی آزمایی 
ایران توســط آژانــس بین المللــی و تایید تعهــد ایران، 
سخنگوی اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان و روسیه رضایت 
خود را از عملکرد ایران اعالم کردند. اما این اعتماد هنوز 
در آمریکا ایجاد نشــده و خواستار بازرســی از سایت های 
نظامی ایران شــده اســت. ســفر اخیر خانم نیکی هیلی 
ســفیر آمریکا در ســازمان ملل به وین و درخواست بازدید 
از ســایت های نظامی ایران، نیز گواه این  بی اعتمادی به 

عملکرد ایران توسط آمریکا است. 
ایران با موقعیت ژئو استراتژیکی و ژئو اکونومیکی، 
کشوری مورد توجه تمام قدرت های بزرگ بوده و هست و 
دولت های یازدهم و دوازدهم با استراتژی »اتحاد داخلی 
و تعامــل جهانی« و بــا تاکتیک قرارداد برجــام به نوعی 
توانست از ســطح جایگاه تحریم جهانی به سطح تعامل 
جهانی تغییــر موضع دهد که این صعود توانســت ایران 
را در احــراز قدرت برتــر منطقه ای مطرح کنــد. عملکرد 
ایران در عــراق، پایداری در حمایت از متحد ســوری به 
همراه روسیه، مبارزه همه جانبه برای ریشه کنی داعش، 
ایجاد اتحاد مقاوت در منطقه و همچنین میانجیگری در 
تنش های کشورهای عربی طی ســال های اخیر، نقش 
پررنگی را برای ایران به دنبال داشته است. شاید همین 
رفتار منطقه ای ایران، اتحادیــه اروپا را متقاعد کرده که 
می تواند روی ایران به عنوان مکمل کنترل بحران عراق 
و ســوریه ســرمایه گذاری کند و در نهایت کنترل ســیل 
پناهندگان بحران ســوریه به اروپا را کاهش دهد. چون 

ترکیه در قبال این کنترل خواستار امتیازهای بزرگی مثل 
پذیرش در اتحادیه اروپــا و در حد کمتر خواســتار ورود 
شــهروندان ترکیه بدون روادید به منطقه شنگن است و 
 این می تواند برای اروپا هزینه سنگینی را به دنبال داشته 

باشد.
مدیریت پتانســیل های بالقــوه و بالفعل ایران در 
دوران پســا برجام، در رســیدن ایران بــه فرضیه قدرت 
برتر منطقه بســیار مهم و کلیدی اســت. در بعد داخلی 
در دوران پســا برجام، هنوز در ســاختارهای اقتصادی 
مشــکالت عدیده ای وجود دارد. درواقع در پســابرجام 
بیشــتر قراردادهــای اقتصــادی و... بــا قدرت هــای 
اروپایی بوده که هنوز به مرحله عمل نرسیده و نتوانسته 
به طور جــدی در بازار اقتصــادی ایــران تغییری ایجاد 
کند. ایــران از نظــر اقتصادی بــازار مصــرف چین به 
حســاب می آیــد و از نظــر زیر ســاختارهای اقتصادی 
به شدت وابســته اســت. برجام و آزادســازی تحریم ها 
در طــول زمــان می تواند بــرای ایــران زمینــه تحکیم 
ســاختارهای اقتصادی را فراهم کند و کشور ما باید در 
نــگاه درازمدت، ســرمایه گذاری در پایه هــای تولیدی 
خود را محکم کند و از فناوری هــا و تکنولوژی های روز 
اروپایی در جهت به روز کردن این ســاختارها بهره ببرد. 
اگر از دستاوردهای پســا برجام در این راستا نام ببریم، 

هنوز حرکت قابل توجهی انجام نشده است. 
شاید ایران بیشترین دستاورد برجام را در »سیاست 
خارجی و نحوه تعامل جهانی«، داشته باشد و بجد می توان 
گفت در دوران تنش در خاورمیانه، توانسته به قدرت برتر 
منطقــه ای جهش پیدا کنــد. مخالفت مــداوم  ترامپ نیز 
نتوانسته این موضوع را تغییر دهد. سیاست خارجی ایران 
در منطقه و فرامنطقــه طبق نظریه نرماتیــو بر پایه اصول 
اخالقی خاصی در حال حرکت اســت و ایــن موضوع در 
مبارزه پیگیر با داعش در کنار بشــار اسد که متحد قدیمی 
 ایران به شمار می رود، کامال مشهود است. بنابراین ایران 
به اصول خود در پایــداری در وفاداری ها متعهد اســت. 
در برجــام نیز  طبق اصــول تعهدی و اخالقــی خود عمل 
 کرده و تعهدات خــود را در برجــام به نحو احســن انجام 

داده است. 
در آینده نگری این که آمریکا تا کجا مخالفت خود را 
با برجام ادامه خواهد داد، می تــوان گفت  ادامه مخالفت 
آمریکا با برجام در اصل سند و میزان وفاداری ایران به سند 
و همچنین راســتی آزمایی آژانس تغییری ایجاد نمی کند 
و این مخالفت ها شــاید ایران را محتاط تر در حرکت های 
سیاسی در خارج نزدیک خود کند. در آینده نگری برجام و 
آمریکا، سناریوی تغییر نگاه  ترامپ به برجام را هم می توان 
متصور شــد. چون  ترامپ اقتصاد محور است، اگر ایران 
را از نظــر اقتصادی مفید ببینــد و همچنین تنش هایش با 
روســیه کم شــود و ایران را به عنوان کارت فشار بر پوتین 
نبیند، شــاید خود، در احــراز قدرت برتر منطقــه ای ایران 
نقش مکمل را ایفا کنــد. پیش بینی همگامی  اروپایی ها با 
ایران هم تا زمانی که راستی آزمایی ایران مخدوش نباشد، 
ادامــه خواهد داشــت. هر چند بعضی از این کشــورهای 
اروپایی سیاســت همراهی تــام با آمریــکا را دارند ولی در 
نهایت به طور جمعی سیاســت خــود را در قبــال برجام و 
 همراهــی و تایید آژانــس بین المللی ســازمان ملل ادامه

 می دهند.
در پایان توجــه به ایــن نکته برای کشــور ضروری 
می نمایــد کــه پایــداری در تعهــدات برجــام، پیگیری 
سیاســت های اعتدال گرایانــه در منطقــه، دیپلماســی 
تعامل با جهانیان، اســتفاده از آیتم زمان در این تعهدات 
و محکم کــردن پایه های اقتصادی و اتحــاد داخلی بین 
احزاب مختلف در ایران می تواند عوامل حرکت ایران برای 

احراز تام قدرت برتر منطقه ای باشد.  

5

قدرت برتر
ایران پسابرجام عملکرد موفقی در منطقه داشت

سیده مسعوده میر مسعودی

دانشجوی دکترای روابط بین الملل

  ادامــه مخالفــت آمریکا بــا برجام در 
اصل ســند و میــزان وفــاداری ایران 
به ســند و همچنیــن راســتی آزمایی 
آژانس تغییری ایجــاد نمی کند و این 
مخالفت ها شاید ایران را محتاط تر در 
حرکت های سیاسی در خارج نزدیک 

خود کند
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زمانی کــه دونالد  ترامــپ در رقابت هــای انتخابات 
ریاست جمهوری ســال 2016 به پیروزی رســید، افرادی 
مانند ســوزان رایس، مشــاور امنیــت ملی دولــت اوباما و 
نماینده اسبق ایاالت متحده در سازمان ملل متحد، تاریخ 
مصرف سیاســی خود را در راس معادالت سیاست خارجی 
کشورشان پایان یافته تلقی کردند. در مقابل، افرادی مانند 
جان بولتون، نماینده اســبق آمریکا در سازمان ملل متحد 
)در دوران ریاســت جمهوری بوش(، نسبت به بازگشت به 
عرصه سیاســت خارجی کشورشــان امیدوار شدند. حتی 
برخی رســانه ها از احتمال انتخــاب دوباره جــان بولتون 
به عنوان سفیر ایاالت متحده در ســازمان ملل متحد خبر 
دادند. حمایت بولتون از  ترامــپ در رقابت های انتخابات 
ریاســت جمهوری ســال 2016 این گمانه زنی ها را تقویت 
می کرد. اما در نهایــت،  ترامپ  ترجیــح داد نیکی هیلی را 

به عنوان نماینده کشورش در سازمان ملل انتخاب کند. 
اســتفاده  ترامپ از یک مهاجر در مســند نمایندگی 
ایاالت متحــده در ســازمان ملــل متحد، تعجــب برخی 
تحلیلگران مســائل داخلــی آمریــکا را برانگیخت. نیکی 
هیلی، اصالتی هندی دارد. نیکی هیلی هم اکنون 45 سال 
دارد. او در 20 ژانویه 1972 در بامبرگ، کارولینای جنوبی در 
خانواده ای سیک متولد شد. والدینش مهاجرانی از پنجاب  
هند بودند. نیکی هیلی دانش آموخته رشته حسابداری در 
مقطع کارشناسی از دانشگاه کلمسون است. با پیوستن به 
کســب و کاری که مادرش در زمینه تولید پوشاک زنانه راه 
انداخته بود، توانست به همراه خانواده به موفقیت تجاری 
و اقتصادی دســت پیدا کند. در ســال 1998 به عضویت 
هیات مدیره اتاق بازرگانی شهرستان ارینجبرگ، کارولینای 
جنوبی درآمــد و در ســال 2003 عضو هیات مدیــره اتاق 

بازرگانی لکسینگتون، کارولینای جنوبی شد.
پس از آن بود که شــاهد رشد موقعیت سیاسی نیکی 
هیلــی در ایاالت متحــده آمیــکا بودیــم. از ژانویه 2005 
تا ژانویــه 2011 نمایندگی شهرســتان لکســینگتن را در 
مجلس نماینــدگان کارولینــای جنوبی بر عهده داشــت. 
ســپس از ژانویه 2011 تا ژانویه 2017 میــالدی، به مقام 
یکصد و شــانزدهمین فرمانــدار ایالت کارولینــای جنوبی 
انتخاب شد. هیلی اولین زنی بود که به مقام فرمانداری در 
کارولینای جنوبی رسید. همچنین او پس از بابی جیندال، 
دومین فرماندار هندی-آمریکایــی در ایاالت متحده بود. 
او در طــول دوران فرمانــداری، جوانتریــن فرمانــدار در 
ایاالت متحده بود. الزم به ذکر است که نیکی هیلی از ابتدا 
مورد حمایــت جمهوریخواهان و اعضــای تی پارتی قرار 
داشــت. او در نوامبر 2010 برای در اختیار گرفتن ســمت 
فرمانداری ایالت کارولینای جنوبی نامزد انتخابات شــد و 
مورد حمایت میت رامنی، ســارا پیلیــن و جنبش تی پارتی 
قرار گرفت و در انتخابات پیروز شد. سپس در نوامبر 2014 
نیز وی مجددا به ســمت فرماندار ایالت کارولینای جنوبی 
انتخاب شد.حمایت سارا پیلین از نیکی هیلی نشان دهنده 
مشــی افراطی فرماندار ســابق ایالت کارولینای جنوبی و 
نماینده فعلــی ایاالت متحــده آمریکا در شــورای امنیت 

سازمان ملل متحد است. 

  حمایت سنا از نیکی هیلی 
حمایــت اکثریت قریــب به اتفاق اعضــای مجلس 
ســنای آمریکا از انتصاب نیکــی هیلی به عنــوان نماینده 
ایاالت متحــده آمریــکا در ســازمان ملل متحــد موضوع 
دیگری است که الزم است مدنظر قرارگیرد. در نوامبر 2016 

میالدی، دونالد  ترامپ اعالم کرد که قصد دارد نیکی هیلی 
را به عنوان سفیر آمریکا در سازمان ملل منصوب کند. این 
اقدام  ترامپ، با استقبال سنای آمریکا مواجه شد و درنهایت 
96 سناتور آمریکایی حمایت خود را از انتخاب نیکی هیلی 

اعالم کردند. 
مــروری بــر عقایــد و دیدگاه هــای نیکــی هیلی در 
حوزه هــای گوناگــون، می تواند در شــناخت شــخصیت 
سیاســی و حتی فردی وی تاثیرگذار باشــد. هیلی یکی از 
مخالفان ســقط جنین است و به طور پیوســته از جنبش ها 
و افکار ضد ســقط جنین حمایت کرده است. وی در سال 
2006 در مجلــس نمایندگان کارولینــای جنوبی به قانون 
مجازات آسیب رساندن به جنین که در آن خشونت و آسیب 
به جنین مشابه عمل مجرمانه علیه مادر تعریف شده، رای 

مثبت داد.
به لحاظ اقتصادی، نیکی هیلی اساسا میانه خوبی با 
وضع مالیات در ایاالت متحده آمریکا ندارد. یکی از اهداف 
هیلی کاهش مالیات ها اســت. او در زمان حضور خود در 
مجلس نمایندگان کارولینای جنوبی، علیه قانونی رای داد 

که بر هر سیگار تولید شده مالیات اعمال می کرد.
اما نقطــه اوج دیدگاه های نیکی هیلــی، مربوط به 
مســاله مهاجرت اســت. هیلی که در خانــواده ای مهاجر 
متولد و بزرگ شده  است، معتقد است که قوانین مهاجرت 
اجرا شوند. او در حمایت از قانونی که کارفرمایان را موظف 
می کند که قانونی بودن حضور و اقامت کارگران تازه کار را 

اثبات کنند رای مثبت داد.
این در حالی اســت که دونالد  ترامــپ رئیس جمهور 
ایاالت متحده آمریکا رویکردی کامال ضد مهاجرتی دارد. 
به عبــارت بهتــر، می توان صراحتــا اعالم کــرد که میان 
مواضع  ترامــپ و نیکی هیلی در حــوزه مهاجرت اختالف 

نظر وجود دارد. 

  ماموریت نیکی هیلی در مواجهه با برجام
در غیــاب رکــس تیلرســون، وزیــر امــور خارجــه 
ایاالت متحده آمریکا که مخالف رویکرد سلبی دونالد  ترامپ 
در قبال برجام است، این ماموریت به نیکی هیلی، نماینده 
آمریکا در سازمان ملل متحد محول شده است. به عبارت 
بهتر، نیکی هیلی هم اکنــون به اصلی تریــن ژنرال حوزه 
سیاست خارجی آمریکا در تقابل با برجام تبدیل شده است. 
ســفر اخیر نیکی هیلی به وین و دیدار وی بــا یوکیو آمانو، 
مدیرکل آژانــس بین المللی انرژی اتمــی، نام نیکی هیلی 

را در رسانه های داخلی کشورمان بر سر زبان ها انداخت. 
به عبارت بهتر، ماموریت نیکــی هیلی طی روزهای 
اخیر، زمینه سازی برای ابطال برجام از سوی ایاالت متحده 
آمریکا بوده اســت. دیدار نماینــده ایاالت متحده آمریکا 
در ســازمان ملل با مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی  
در ویــن، با واکنــش مقامات کشــورمان مواجــه گردیده 

سایه بولتون
نیکی هیلی چه نقشی در سیاست خارجی آمریکا دارد؟

است. نیکی هیلی در این دیدار خواستار بازرسی نامحدود 
آژانس از اماکن نظامی کشــورمان گردیده و عمال آمانو را 
در این خصوص تحت فشــار قرار داده اســت. سفر نیکی 
هیلی به ویــن، در حالی صورت گرفته اســت کــه دونالد  
ترامپ با تشکیل کمیته ای ویژه متشــکل از حقوقدانان و 
سیاســتمداران آمریکایی در صدد ابطال توافق هسته ای 
با ایران اســت. با این حال رئیس جمهــور ایاالت متحده 
آمریکا به خوبی می داند که خروج از برجام برای واشنگتن 
هزینه هایی در بــر دارد. از این رو  ترامپ در صدد اســت با 
طرح مباحثی مانند بازرسی از اماکن نظامی ایران و اعالم 
عدم پایبندی ایران نسبت به توافق هسته ای، هزینه خروج 
از توافق هسته ای را متوجه ایران کند. چنانچه منابع خبری 
گزارش داده اند،  ترامپ قصــد دارد در گــزارش ماه اکتبر 
)مهرماه( خود، پایبندی ایران به برجــام را مورد تایید قرار 
ندهد. در این خصــوص،  ترامپ نیاز به فضاســازی هایی 
تبلیغاتی و سیاســی در قبال برجام دارد کــه طرح موضوع 
بازرســی نامحدود از اماکن نظامی ایــران مهم ترین آنها 
محسوب می شود. با این حال منابع خبری در آمریکا اعالم 
کرده اند که نیکی هیلی هیچ گونه اطالعات و اسناد تازه ای 
در خصوص عــدم پایبندی ایــران به برجام بــه آمانو ارائه 
نکرده و صرفا خواستار بازرســی آژانس از اماکن نظامی در 

ایران شده است.

  سایه جان بولتون بر سر نیکی هیلی
نیکی هیلی در نخســتین ماموریت ضد برجامی  خود 
شکست خورده است. انتشار گزارش اخیر آژانس بین المللی 
انرژی اتمــی  در تاییــد پایبندی جمهوری اســالمی ایران 
نســبت به برجام، آن هم چند روز پس از سفر نیکی هیلی، 
نقطه آشکارســاز شکســت هیلــی در این ماموریــت بود. 
درست در چنین شرایطی، شــاهد ارائه طرح جان بولتون، 
نماینده اسبق آمریکا در سازمان ملل متحد جهت خروج از 
برجام بودیم. به عبارت بهتر، بولتون در شــرایطی که همه 
رســانه های آمریکایی ماموریــت ضد برجامی  نیکی هیلی 
را شکســت خورده تلقی کرده اند، در صدد احیای موقعیت 

خود بر آمده است. 
جان بولتون از جمله نومحافظه کارانی بوده است که 
در دوران ریاســت جمهوری جرج بوش، تالش زیادی در 
تقابل با برنامه هسته ای ایران کرد. بولتون به طور خالصه 
در طرح ضد برجامی  خود معتقد است که دولت آمریکا باید 
به طور مرتب خطرات ناشــی از برجام را برای متحدان این 
کشور به ویژه اسرائیل توضیح دهد. بولتون معتقد است که 
واژه پردازی های مبهم و غیرشفاف برجام، سنگینی آشکار 
وزنه آن به ســمت ایران، تخلفات عمده ایران و رفتارهای 
غیرقبول ایــران در عرصــه بین المللی، به نحو آشــکار و 
متقاعدکننده نشــان می دهند که برجام در راســتای منافع 

امنیت ملی آمریکا نیست.
با این حال، مقامات کاخ سفید و حتی شخص دونالد  
ترامــپ رئیس جمهور آمریــکا، فعال عالقه ای نســبت به 
شنیدن سخنان بولتون ندارند!  بی دلیل نبود که جان بولتون 
طرح خــود در خصوص خــروج  از برجام را در رســانه های 
آمریکایی منتشــر کرد. نماینده ســابق آمریکا در سازمان 
ملل متحد تاکید کرده است که مقامات دولت  ترامپ اجازه 
مالقات وی و رئیس جمهور را نمی دهند و او نیز ناچار شده 

است طرح خود را به صورت عمومی منتشر کند!

  رصد عملکرد هیلی توسط سوزان رایس
یکی از افرادی که عملکــرد نیکی هیلی را به صورت 
دائم مورد رصد قرار می دهد، سوزان رایس، مشاور امنیت 
ملی دولت اوباما و نماینده ســابق آمریکا در ســازمان ملل 
متحد است. اگرچه سوزان رایس ترجیح داده است تا کنون 
سخنی در تایید یا رد عملکرد نیکی  هیلی به میان نیاورد، اما 

به لحــاظ اقتصادی، نیکی هیلی اساســا 
میانه خوبی با وضع مالیات در ایاالت متحده 
آمریکا ندارد. یکی از اهداف هیلی کاهش 
مالیات ها است. او در زمان حضور خود در 
مجلس نمایندگان کارولینای جنوبی، علیه 
قانونی رای داد که بر هر سیگار تولید شده 

مالیات اعمال می کرد
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به نظر می رسد در آینده ای نزدیک، عملکرد هیلی به صورتی 
عینی تر از سوی رایس مورد انتقاد قرار گیرد. وجه مشترک 
سوزان رایس و نیکی هیلی، تاکید هر دوی آنها بر استفاده از 
ابزار تحریم علیه ایران است. سوران رایس در دوران حضور 
خود در ســازمان ملل متحد، تالش زیادی برای تصویب 
تحریم های چند جانبه شــورای امنیت سازمان ملل متحد 
علیه ایران کرد. در دوران برگزاری مذاکرات هسته ای میان 
ایران و اعضــای 1+5 و خصوصــا در دور نهایی مذاکرات 
هسته ای در وین سوزان رایس به همراه اوباما، مذاکرات را 

از کاخ سفید هدایت می کردند. 
اخیرا، نام سوزان رایس بار دیگر بر سر زبان ها افتاده 
است! کاخ سفید می گوید سوزان رایس مشاور امنیت ملی 
»باراک اوباما« رئیس جمهوری سابق آمریکا، پشت پرده 
افشــاگری های انجام گرفته در خصوص افراد وابسته به 
دولت جدید واشــنگتن قرار دارد. در حالی که هر از گاهی 
اســنادی مبنی بر دیدار یا مکالمه تلفنی نزدیکان  ترامپ با 
مقامات دولت روسیه منتشر می شود، این بار خبرها حاکی 
از آن است که رایس با اســتفاده از اختیارات زمان تصدی 
خود در کاخ سفید، دستور داده تا نام افراد وابسته به  ترامپ 
که اطالعات آنها در دوربین ها یا سایر ابزارهای الکترونیکی 
امنیتی، ثبت شــده است؛ در اختیار شــورای امنیت ملی، 

وزارت دفاع و نهادهای امنیتی قرار بگیرد.
این در حالی است که به طور معمول نام افراد از این 
قبیــل گزارش ها حذف می شــود، مگر آنکه پای مســائل 
امنیتی در میان باشد، اگرچه رایس هنوز به این خبر واکنشی 
نشــان نداده اســت، زمزمه هایی شنیده می شــود مبنی بر 
اینکه حاال که وی این همه اطالعات دارد، شاید بتواند در 
جلسات استماع کمیته تحقیق سنا پیرامون دخالت روسیه 
در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و رابطه احتمالی تیم  

ترامپ با مسکو، روی شهادت وی حساب باز کند.

  آیا نیکی هیلی در ماموریت خود موفق می شود؟
بدون شــک، نیکی هیلی در بدترین و ســخت ترین 
دوران ممکن در مسند نمایندگی ایاالت متحده در سازمان 
ملل متحد حضور یافته است. او در دوران ریاست جمهوری 
دونالــد  ترامــپ، یکــی از غیر قابــل پیش بینی تریــن و 
جنجالی ترین روسای جمهور تاریخ آمریکا در این جایگاه 
قرار گرفته اســت. برخی تحلیلگران معتقدند سرنوشــتی 
مشــابه جان بولتون در آینده در انتظار نیکی هیلی خواهد 
بود. پس از پایان دوران قدرت بوش پســر در کاخ سفید، 
تاریخ مصــرف حیات سیاســی افراد وابســته بــه او مانند 
جان بولتون نیز به پایان رســید. هم اکنون شاهد هستیم 
که حتی اعضــای دولــت  ترامپ نیــز از جــان بولتون در 
تصمیم گیری های مهم حوزه سیاست خارجی خود استفاده 
نمی کنند.  درنهایــت اینکه نیکی هیلــی و عملکرد وی در 
ســازمان ملل متحد، بیش از پیش از سوی افکار عمومی 
ایاالت متحده آمریکا مورد رصد و تحلیل قرار گرفت. باتوجه 
به بحران سازی های  ترامپ در حوزه سیاست خارجی، نیکی 
هیلی ماموریت سختی در سازمان ملل در خصوص هر یک 
از این بحران سازی ها و تئوریزه کردن آنها! پیش رو دارد. 
به عنوان مثال، در خصوص بحران کره شمالی، نیکی هیلی 
ناچار است البی گری های گسترده ای را با اعضای دائمی  و 

غیردائمی  شورای امنیت صورت دهد.
 با این حال، رویکرد  ترامپ در حوزه سیاست خارجی 
مورد تایید بســیاری از بازیگران بین المللی نیست. همین 
مساله کار نیکی هیلی را نیز در مســند نمایندگی آمریکا در 
سازمان ملل سخت و دشوار می سازد. همان گونه که امکان 
موفقیت  ترامپ در حوزه سیاســی ایاالت متحــده آمریکا 
نزدیک به صفر ارزیابی می شــود، اعضــای دولت وی نیز 
وضعیتی مشابه دارند ؛ قاعده ای که درخصوص نیکی هیلی 

نیز صادق است.  

مقامات آمریکایی اخیرا بار دیگر موضوع بازرسی 
از اماکن نظامی کشورمان را مطرح کرده اند. سفر 
نیکی هیلی به آژانس نیز در همین راســتا صوت 

گرفت. نظر شما در این خصوص چیست؟
 همان گونه که اشــاره شــد، تالش هایی از سوی 
ایاالت متحده آمریکا برای وادار ساختن آژانس در خصوص 
بازرسی از اماکن نظامی کشــورمان صورت گرفته است. 
باید تاکید کنم که بازدید از اماکن نظامی کشورمان مطلقا 
ممنوع است و چنین موضوعی برای هیچ مرجع و کشوری 
مجاز نیســت و برجام هم چنین اجازه ای را به هیچ مرجع و 
کشوری نمی دهد. از این رو چنین مساله ای منتفی است. 
در این خصوص اگر آژانس بین المللی انرژی اتمی  گزارش 
مستندی مبنی بر انجام فعالیت های هســته ای پنهان در 
مراکز غیر هسته ای داشته باشد، باید آنها را به صورت رسمی 
ارائه کند تا مورد بررســی قرار گیرد. در این خصوص الزم 
است اسناد مستند و معتبری از ســوی آژانس ارائه شود. از 
آنجایی که جمهوری اسالمی ایران هیچ گونه فعالیت پنهان 
هسته ای ندارد، بنابراین بازدید مأموران آژانس بین المللی 
انرژی اتمی  از تأسیســات و اماکن نظامی و غیر هسته ای 

کشورمان ممنوع است. 
آژانــس بین المللــی انــرژی اتمی  در هشــتمین 
گزارش متوالی خود، پایبندی جمهوری اسالمی 
ایران نسبت به توافق هسته ای را مورد تایید قرار 

داد. تحلیل شما در این خصوص چیست؟
 ایــن گــزارش در حالی منتشــر شــده اســت که 
مقامات آمریکایی فشــار زیادی را به آژانــس )در تقابل با 
برنامه هســته ای ایران ( وارد کرده اند. آژانس بین المللی 
انرژی اتمی  تنها مرجع راســتی آزمایی فعالیت هســته ای 
ایران و تطابق آن با ســند توافق هســته ای است. مطابق 

انتشار گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی  در 
تایید پایبندی جمهوری اسالمی ایران به برجام از یک سو 
و مخالفــت تلویحی مقامــات آژانس با بازرســی از اماکن 
نظامی ایران، هر دو به مثابه شکســتی سخت برای نیکی 
هیلی، نماینده ایاالت متحده آمریکا در سازمان ملل متحد، 

محسوب می شود.
 چنانچه منابع غربــی گزارش داده انــد، نیکی هیلی 
در سفر به وین نتوانسته اســت آمانو را در خصوص اعمال 
بازرسی نامحدود از اماکن نظامی ایران اقناع کند. این در 
حالی بود که نیکی هیلی در صدد بود با مانور روی بازرســی 
نامحدود از اماکن نظامی و غیر نظامی در ایران )به عنوان 
پاشنه آشــیل برجام( زمینه را جهت ابطال این توافق مهیا 

 کند. 
همان گونه که اشاره شــد، آژانس بین المللی انرژی 
اتمی  در گزارش تازه خود، بار دیگر پایبندی کشورمان نسبت 
به برجام را مورد تایید قرار داده اســت. این گزارش درست 
پس از ســفر نیکی هیلی به وین و دیدار وی با آمانو منتشر 
شد. این گزارش نشان می دهد که رایزنی های نیکی هیلی 

در وین موفقیت آمیز نبوده است.
 بــه عبارت بهتــر، تالش آمریــکا برای اعــالم عدم 
پایبندی ایران به برجام توســط آژانس، با شکست مواجه 

گزارش های آژانــس بین المللی انــرژی اتمی، جمهوری 
اسالمی ایران تا کنون به تمامی  مفاد توافق هسته ای پایبند 
بوده و تعهدات خود را در این خصوص عملی  کرده اســت. 
همان گونه که اشاره شد، این گزارش های تاییدکننده آژانس 
در حالی منتشر شده اند که که مقامات آمریکایی به لحاظ 
سیاسی فشــار زیادی را بر آژانس وارد می آورند تا به نحوی 
ایران را ناقض برجام معرفی کننــد. آنها در پی بهانه جویی 
برای توقف برجام و تحمیل هزینه های الغای آن به ایران 
هستند. این رویکردی است که مقامات آمریکایی در دوران 

ریاست جمهوری  ترامپ دنبال می کنند. 
این در حالی است که مسئولیت هرگونه نقض برجام 
بر عهده ایاالت متحده آمریکا خواهــد بود. تایید پایبندی 
جمهوری اســالمی ایران نســبت به برجام از سوی آژانس 
نشــان می دهد که جایی برای متهم کردن ایران نسبت به 

عدم پایبندی به تعهداتش وجود ندارد. 

شده است. برخی مقامات آژانس بین المللی انرژی اتمی  در 
گفت وگو با رویترز و دیگر رسانه های غربی اعالم کرده اند 
که اساسا دلیلی برای بازرسی از اماکن نظامی ایران وجود 
ندارد. با این حال، به نظر می رسد مقامات آژانس همچنان 
حق دسترسی نامحدود به اماکن نظامی و غیر نظامی ایران 

را برای خود محفوظ می دانند. 
در هر حــال، رویکــرد فعلــی آژانس، عــدم ورود به 
این مســاله اســت زیرا همان گونه که اشاره شــد، اصرار 
مقامات آژانس مبنی بر دسترســی به اماکن نظامی ایران، 
پاشنه آشیل توافق هســته ای محسوب می شود. مقامات 
آژانس اخیرا اعالم کرده انــد که آنها قصــد ندارند به بانی 
بر هم خوردن توافق هســته ای میان ایران و اعضای 5+1 

تبدیل شوند. 
انتشار گزارش اخیر آژانس، دردسرهای زیادی را برای 
 ترامپ ایجاد کرده است. وی روی سفر نیکی هیلی به وین 
و دیدار وی با آمانو )در راســتای متهم کردن ایران نســبت 
به عدم پایبندی به برجام( حســاب زیادی باز کرده بود. با 
این حال، به نظر می رســد  ترامپ تا ماه اکتبر که قرار است 
گزارش بعدی خود را در خصوص برجام به کنگره ارائه کند، 
نمی تواند زمینه سازی الزم را برای خروج از توافق هسته ای 

صورت دهد. 

بازدید از اماکن نظامی مطلقا ممنوع است
نقوی حسینی در گفت وگو با مثلث

ترامپ به خواسته خود نرسید 
دستان خالی نیکی هیلی در وین

 نیکی هیلــی، نماینده ایاالت متحــده آمریکا در 
جریان ســفر اخیر خود به وین و دیدار با یوکیو آمانو، 
مدیرکل آژانــس بین المللــی انرژی اتمی، خواســتار 
بازرسی آژانس از اماکن نظامی ایران شده است. این 
در حالی اســت که در جریان مذاکرات هســته ای نیز 
واشــنگتن و متحدان آن بارها ایــن موضوع جنجالی 
را مطرح کرده بودند. مساله ای که با مخالفت صریح 
جمهوری اسالمی ایران مواجه شد. هم اکنون پس از 
دو سال، دولت جدید آمریکا باردیگر این مساله را مورد 
تاکید قرار داده اســت . در این خصوص گفت وگویی 
با سید حسین نقوی حسینی، ســخنگوی کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 

صورت داده ایم که از نظرتان می گذرد
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اخیرا گزارش شش ماهه دوم از اجرای برجام در 
صحن علنی مجلس شورای اسالمی قرائت شده 
است. چه نکات مهمی  در خصوص این گزارش 

وجود دارد؟
 در گزارش شش ماهه دوم که اخیرا در صحن علنی 
مجلس شورای اســالمی قرائت شده اســت، موضوعات 
مربوط به نحوه اجرایی شــدن برجام مورد توجه قرار گرفته 
است. این گزارش بیانگر نگرانی هایی جدی از روند اجرای 
توافق هسته ای از سوی ایاالت متحده آمریکاست. در این 
گزارش، تحریم هایی که هنوز طرف  مقابل آنها را رفع نکرده 
است را شرح داده ایم. در این خصوص انتظار داریم  دولت 
محترم تمام تالش خود را برای متقاعد کردن ایاالت متحده 
آمریکا به توافقاتش به کار  گیرد و تعهدات آمریکا برای لغو 
تحریم ها، عملی شود و اگر آمریکایی ها تن به لغو تحریم ها 
ندهنــد و نخواهند بــه برجام پایبند باشــند، طبیعی اســت 
 مسئولیت مقابله با برجام را هم باید بپذیرند. ما بارها اعالم 
کرده ایم  دستمان برای مقابله با نقض مکرر برجام از سوی 

آمریکا خالی نیست. 
اقدام اخیــر مجلس شــورای اســالمی در تصویب 
طرح مقابله با اقدامات تروریســتی آمریکا در منطقه نیز در 
همین راســتا صورت گرفته اســت. در این طرح ماده ای 
که با توافق هســته ای مغایرت داشته باشد، نیامده است. 
همان گونه که اشــاره شــد، ایاالت متحده آمریکا در صدد 
تحمیل هزینه توقف برجام به ایران است، آن هم در حالی 
که آژانس بین المللی انرژی اتمی  در گزارش های مکرر خود 
پایبندی کشــورمان به برجان را تایید کرده است. از این رو 
باید در این خصوص هوشــمندانه عمل کــرد. ایران هرگز 
زیر بار هزینــه توقف توافق هســته ای نخواهد رفت. این 
ایاالت متحده آمریکاست که باید هزینه رفتار خود را در این 
خصوص بپردازد. در خصوص مصوبه اخیر مجلس نیز پیام 
ما کامال مشخص بود. دشمنی ایاالت متحده آمریکا با ملت 
ایران پایان ناپذیر است. این روند حتی در دوران پسابرجام 
نیز ادامه داشــته است. این روند دشــمنی  و خصومت  38 
سال است که در حال انجام اســت  و امروز نیز با شدت هر 

کنار گذاشتن رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه دولت 
 ترامپ، از کمیته بررســی برجام نشــان می دهد که  ترامپ 
حتی در این مســیر نتوانسته اســت اعضای دولت خود را 
اقناع کنــد. افرادی مانند رکس تیلرســون معتقد هســتند 
فضاسازی های سیاسی  ترامپ در قبال برجام، با استقبال 
دیگــر اعضای 1+5 رو بــه رو نمی شــود و متعاقبــا، خروج 
آمریکا از برجام به ضرر کاخ ســفید تمام خواهد شد. الزم 
به ذکر اســت که  ترامپ در جریان رقابت هــای انتخابات 
ریاست جمهوری سال 2016 ایاالت متحده آمریکا از برجام 
به عنوان »بدترین توافق ممکن« یاد کرده بود. او حتی در 
ســخنرانی خود در میان اعضای البی صهیونیستی آیپک 
اعالم کرده بود که در نخستین روز حضور خود در کاخ سفید 
توافق هسته ای را پاره خواهد کرد. با این حال،  ترامپ پس 
از حضور در کاخ سفید دریافته است که لغو توافق هسته ای 
موضوعی آســان نیســت. موانع حقوقی ناشی از تصویب 
قعطنامــه 2231 شــورای امنیت، قــدرت مانــور وی را در 
این خصوص محدود کرده است. ضمن آنکه دیگر اعضای 
1+5 نیز مخالف لغو توافق هسته ای توسط رئیس جمهور 
آمریکا هســتند. در هر حال، طرح دوباره موضوع بازرسی 
از اماکــن نظامی ایران، آن هم دو ســال پــس از امضای 
توافق هسته ای نشان می دهد که ایاالت متحده آمریکا، 
این موضوع را پاشنه آشیل برجام تلقی می کند. جمهوری 
اســالمی ایران بارها عنوان کرده اســت که اجازه بازرسی 
از اماکن نظامی خود را به بازرسان آژانس نخواهد داد. در 
دوران برگزاری مذاکرات هسته ای نیز این موضوع بارها از 

چه بیشتر پیگیر آن هســتند. اگر فرد، گروه یا یک جریان 
سیاسی در کشور ما فکر کند که رفتار آمریکا بعد از 38 سال 
تعدیل شده یا دیگر با ما دشمنی ندارد، یا غفلت می کند یا 
اینکه واقعا خائن اســت؛ برای اینکه دشمنی آمریکایی ها 
نسبت به نظام، انقالب و جمهوری اسالمی نه تنها کاهش 
پیدا نکرده بلکه 10  برابر شــده و از همــه ابزارها هم برای 
مقابله با ملت ما استفاده می کنند. حتی در دوران پسابرجا م 
نیز نه تنها دشــمنی ایاالت متحده آمریکا علیه ملت ایران 

سوی مقامات کشورمان مورد تاکید قرار گرفت. در آن زمان 
به طور خاص کشــورهایی مانند آمریکا، انگلیس و فرانسه 
اصرار داشتند که بازرسان آژانس باید در »هر زمان« به »هر 
مکان« در ایران دسترسی داشته باشند و در این خصوص 

تفاوتی میان اماکن نظامی و غیر نظامی وجود ندارد.
واکنش تــوام با عصبانیت و خشــم نیکی هیلی پس 
از انتشــار گزارش اخیر آژانس در تایید پایبندی جمهوری 
اســالمی ایران نســبت به برجام، در نوع خــود قابل توجه 
اســت. نیکی هیلی در این خصوص عنوان کرده اســت: 
»اگر بازرســی از ســایت های نظامی ایــران، آن طور که 
ایرانی ها می گویند یک رویا است، پایبندی ایران به برجام 
هم رویا اســت.« همچنین محمد جواد ظریف، وزیر امور 

پایان نیافته است، بلکه شاهد تشدید آن هستیم. از زمان 
اجرای برجام تا امروز آمریکایی ها بارها علیه ایران تحریم 

جدید اعمال و نقض عهد کردند.
مقامات آمریکایــی هم در دوران ریاســت جمهوری 
اوبامــا و هــم در دوران ریاســت جمهوری  ترامــپ توافق 
هســته ای را نقض کردند. ایــن نقض عهد هم از ســوی 
مقامــات کاخ ســفید و هــم از ســوی اعضــای کنگــره 

ایاالت متحده آمریکا صورت گرفت.  

خارجه کشورمان، در واکنش به اصرار نیکی هیلی مبنی بر 
بازرسی آژانس از اماکن نظامی ایران، اظهار کرده است: 
»آنچه خانم هیلی مطرح کرده بودند بیشــتر نشان دهنده 
بی اطالعــی ایشــان از متن توافــق در همــه حوزه هایی 
کــه در آن اظهارنظر کردند، اســت. برجــام کامال صریح 
و کامال روشــن اســت و میزان نظارت در برجام هم در آن 
مشخص است. اینکه ایشــان ادعا کرده است که درواقع 
میزان راســتی آزمایی ممکن برای آژانس و تائید توســط 
آژانس بستگی به میزان نظارت دارد، از اصل حرف غلطی 
اســت. به خاطر اینکه برجــام کامال این راســتی آزمایی  و 
چارچوب راســتی آزمایی و مبنایش را تعیین کرده اســت؛ 
بنابراین آنچه برجام خواســته، دارد عمل می شــود و آنچه 
خانم هیلی می خواهند، ممکن اســت متفاوت باشد. ولی 
ایشان نمی توانند خواسته ها  و آمال و آرزوهای خودشان را 

به عنوان ایراد برجام مطرح  کنند.«
در هر حال، نیکی هیکی با دســتانی خالــی به وین 
رفت و با همان دســتان خالی نیز از مقر آژانس بین المللی 
انرژی اتمی  بازگشــته است! شکســت هیلی در ماموریت 
ضد برجامی  خود، زمینه را برای مانــور دوباره افرادی مانند 
رکس تیلرســون، وزیر امور خارجه دولــت  ترامپ، فراهم 
 کرده است. رکس تیلرسون به  ترامپ هشدار داده است که 
رویکرد تقابلی وی در خصوص برجــام و تعجیل وی برای 
خروج از توافق هسته ای، با همراهی و اقناع دیگر بازیگران 
نظام بین الملل مواجه نخواهد شد و از این رو، هزینه هایی را 

برای ایاالت  متحده آمریکا ایجاد خواهد کرد.  

کنار گذاشتن رکس تیلرسون، وزیر امور 
خارجــه دولت  ترامپ، از کمیته بررســی 
برجام نشــان می دهد که  ترامپ حتی در 
این مسیر نتوانسته است اعضای دولت 
خود را اقناع کنــد. افــرادی مانند رکس 
تیلرسون معتقد هستند فضاسازی های 
سیاســی  ترامــپ در قبــال برجــام، بــا 
اســتقبال دیگــر اعضــای 1+5 رو بــه رو 
نمی شــود و متعاقبــا، خــروج آمریکا از 
برجام به ضرر کاخ سفید تمام خواهد شد
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فاجعه در میانمار
سرکوب و کشتار مسلمانان روهینگیا، توسط ارتش و بودایی های افراطی میانمار در میانه 
سکوت جامعه جهانی و سازمان های بین المللی به ویژه سکوت معنادار آنگ سان سوچی، برنده 
جایزه صلح نوبل، نگاه ها را به سمت این کشور آسیایی معطوف کرده است. اصلی ترین سناریویی 
که در رابطه با پیگیری این خشونت ها علیه مسلمانان مطرح می شود اخراج و کوچ اجباری بخشی 
از این قوم اقلیت مسلمان از سرزمین آبا و اجدادی شان به سمت بنگالدش است. البته این مساله 

که این سناریو چقدر موفق باشد به واکنش بازیگران و نهادهای مهم بین المللی بستگی دارد. بین الملل

آشین ویراتو؛ بن الدن بوداییان

قتل عام مسلمانان در میانمار ادامه دارد
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مسلمانان روهینگیا در میانمار که در سال های اخیر با 
موج فزاینده خشونت های خونین از سوی نظامیان تندرو و 
بوداییان افراطی روبه رو بوده اند، مردمانی با ریشه و دارای 
ســابقه کهن آبا  و اجدادی در منطقه آراکان، استان غربی 
راخین فعلی در میانمار هســتند. در واقع قوم روهینگیا به 
لحاظ سابقه تمدنی از صاحبان اصلی این کشور هستند. 
استان راخین که در گذشته آراکان نامیده می شد در ساحل 
غربی میانمار واقع شــده و مرکز آن شــهر سیتوی است. 
این استان از طرف شمال غربی با کشور بنگالدش 275 
کیلومتر مرز آبی و زمینــی دارد و از غرب خلیج بنگال آن را 

در بر گرفته است.
 مساحت استان راخین که در منطقه گرم میانمار واقع 
شده ، حدود 37 هزار کیلومتر مربع است. راه های دریایی 
این استان ورود دین اسالم را به اســتان راخین در اواخر 
قرن هفتم از سوی دریانوردان آسان کرد. قوم روهینگیا از 
صدها سال پیش در آراکان ساکن بوده و ریشه تاریخی در 
این منطقه دارند. با ورود بازرگانان و دریانوردان مســلمان 
به آراکان که عمدتــا ایرانی بودند، روهینگیاها اســالم را 
پذیرفتند و اکنون بیشترین درصد جمعیت استان راخین، 
یعنی حــدود 70 درصد را مســلمانان روهینگیا تشــکیل 

می دهند.
 تاریخ ورود اســالم به آراکان قرن اول هجری بوده 
است. بعد از ظهور اســالم و گرایش ایرانیان و اعراب به 
آن، دریانــوردان و بازرگانــان ایرانی و عرب مســلمان در 
مسافرت های دریایی خود دست به تبلیغ اسالم می زدند. 
بازرگانان مسلمان برای رســیدن به مناطق غربی چین از 
مناطق حاصلخیز و ساحلی آراکان عبور و برای استراحت 

در این منطقه اقامت می کردند.
 به این ترتیــب اولیــن مناطق مسلمان نشــین در 
هم جواری چین در منطقه آراکان شکل گرفت. تاجران 
چینی در نوشــته های خــود از مناطق ایرانی نشــین در 
مرزهای میانمار فعلی و استان »یونن« در جنوب غربی 
چین ســخن گفته اند. برخی منابع تاریخی، روهینگیاها 
را مردمــی  مســلمان و هنــد و آریایی معرفــی می کنند. 
روهینگیاها در ســرزمین آراکان اقدام به تشــکیل نظام 
پادشــاهی  با عنوان سلسله »سلیمان شــاه« کردند که 
از ســال 1430 تا 1784 و به مدت 350 سال به صورت 
متوالی بر این منطقه حکومت کردند و دارای سکه هایی 
بودند که روی آن کلمات اســالمی همچون »توحید« 
نوشته شده بود. تقریبا تا سال 1774 میالدی مسلمانان 

در آراکان مشــکلی نداشــتند امــا بــا به قدرت رســیدن 
یک بودایی به نــام »بوداپایا« در هم جواری مســلمان 
روهینگیا در منطقه آراکان و گذاشــتن بنای ناسازگاری 
و دشــمنی، مشــکالت آنان نیز آغاز شــد. وی با تسلط 
بر بخش هایــی از این منطقه، اجرای قوانین اســالمی 

را ملغی کرد.
 از آن زمان اختالفات میان مســلمانان و بودایی ها 
آغاز شــد. با این حال، مســلمانان همچنــان از موقعیت 
مناســبی در منطقه برخوردار بودند تا اینکه در سال 1824 
انگلیس، میانمار را اشغال و آن را ضمیمه دولت استعماری 
»هند – انگلیس« کرد. در این زمان برخی از مسلمانان از 
هند کوچ کرده و وارد منطقه آراکان شدند ، زیرا این منطقه 
از کسب و کار مناســبی برخوردار بود و مسلمانان توانسته 
بودنــد حکومت هایــی را در آراکان ایجاد کنند که ســایر 
مســلمانان را برای کوچ به این منطقه وسوســه و  ترغیب 
می کرد. تحت فشــارهای اســتعمار انگلیس، مسلمانان 
 از ســایر بخش هــای حوزه شــبه قاره بــه ســمت آراکان 

حرکت کردند.
 در سایر مناطق اطراف آراکان نیز مسلمانان از جمله 
بنگالی ها از بیم حمله بوداییان  یا فشارهای حکومت های 
محلــی، به ســمت آراکان کــوچ کردند. بــه همین دلیل 
مردمان قدیمی این منطقه هند و آریایی تلقی می شــوند و 
به خاطر کوچ برخی بنگالی ها به آراکان، حکام میانمار آن 
را دســتاویزی برای اخراج مســلمانان روهینگیا از مناطق 
آبا  و اجدادی شان قرار داده اند. در ســال 1937 انگلیس 
در راستای سیاست های اســتعماری خود و کوچک کردن 
کشــورها، میانمار را که در آن زمان برمه نامیده می شد به 
همراه منطقه آراکان از مستعمرات هند خود جدا و به عنوان 
مستعمره مستقلی اعالم کرد که تحت عنوان برمه انگلیس 
شناخته می شد. هسته های اولیه مقابله با استعمار انگلیس 
از سوی مسلمانان میانمار تشکیل شد و آنان با تمام توان 

در برابر آن ایستادند.
 از این رو برخی مصائب و مشکالت کنونی مسلمانان 
روهینگیا در راخین را ناشی از سیاست انتقام  جویی انگلیس 
می دانند که با پیاده کردن سیاست تفرقه بینداز و حکومت 
کن میانمار را نیز مانند ســایر مســتعمره های قبلی خود با 

فرقه گرایی روبه رو کرده است.
 در ســال 1942 انگلیســی ها با تحریــک بوداییان 
ضد مســلمانان روهینگیا، باعث شــدند تا بیش از  صد تن 
از آنان کشته شوند. به رغم این گونه دسیسه ها، انگلیس 
ناگزیر به شناسایی اســتقالل میانمار در سال 1948 شد. 
امــا آزار و اذیت مســلمانان روهینگیا در ســال 1962 بعد 
از تشــکیل حکومت نظامیــان در میانمار شــدت گرفت. 
  )n. win (» به گونه ای که در اولیــن گام ژنرال  »ن ویــن
رفتن مســلمانان میانمار به حج را ممنوع و تمام ســربازان 
مسلمان را از ارتش اخراج کرد. در حوزه کشاورزی نیز این 
استان از نظر تولید انواع میوه و حبوبات از موقعیت بسیار 
مناسبی در میانمار برخوردار است. به همین دلیل نظامیان 
میانمار که خــود را در همه امور صاحــب منصب می دانند 
چشم طمع به مال و اموال مســلمانان روهینگیا دارند و با 
کشــتار و اذیت کردن آنان در واقع سیاست زمین سوخته 
را دنبال می کننــد تا با وادار کردن مســلمانان روهینگیا به 

مهاجرت، سرزمین آنان را تصاحب کنند. 
در این میان کشــورهای غربی به خصــوص آمریکا 
هر چنــد به ظاهر جنایــت نظامیــان و بوداییــان افراطی 
ضد مســلمانان روهینگیا را محکوم می کننــد اما در عمل 
اقدامی  برای پایان دادن به آن صورت نمی دهند؛ چرا که 
میانمار پس از رفع تحریم های غرب که حرکتی حســاب 
شــده بود درصدد اجرای برنامه های اقتصــادی با جذب 
ســرمایه گذاری های خارجی اســت. از آنجا کــه به دلیل 
ده ها ســال حاکمیت نظامیــان، میانمار کشــوری فقیر با 

زیر ساخت های عقب مانده و فرسوده محسوب می شود، 
مکانی بکر برای ســرمایه گذاری از ســوی محافل غربی 

تلقی می شود.
 صنعت گردشگری، حمل و نقل، انرژی به خصوص 
نفت و گاز، بــورس و همچنین بخش کشــاورزی و تبدیل 
آن از ســنتی به مکانیزه از جمله زمینه های سرمایه گذاری 
در میانمار تلقی می شــود. عالوه بر این قــرار گرفتن این 
کشــور در کنار آبراه راهبــردی »ماالکا« کــه در تجارت 
جهانــی و انتقال انــرژی نقش مهــم و تعیین کننــده دارد 
باعث شــده  تا محافل غربی با احتیاط بیشتری با تحوالت 
 میانمار به خصوص کشــتار مســلمانان روهینگیا برخورد 

کنند.
 زیرا نمی خواهند با رنجانــدن نظامیان و دولتمردان 
میانمار بر سر راه کسب امتیازات تجاری و سرمایه گذاری 
خود ســنگ اندازی کنند. بنابراین می توان گفت آنچه در 
میانمار ضد مســلمانان روهینگیا اتفاق می افتد، ناشی از 
همکاری و همراهی سه جریان یعنی نظامیان و بوداییان 
در داخل و همراهی محافل غربی اســت. ایــن در حالی 
اســت که به دلیل آواره شــدن ده ها هزار نفر از مسلمانان 
روهینگیا در کشــورهای منطقه، اتحادیه آ.سه آن جنایت 
ضد آنان را نه تنها مســاله داخلی میانمــار نمی داند، بلکه 
خواهــان مداخله ایــن اتحادیه بــرای وادار کردن دولت 
 میانمــار با هدف پایــان دادن بــه خشــونت های خونین

 ضد آنان است.
در این میان جمهوری اســالمی ایران بر این اعتقاد 
اســت که بحــران مســلمانان روهینگیا باید ریشــه ای و 
براســاس اعطای حق شــهروندی به آنان از سوی دولت 
میانمار حل شــود و تا زمانی کــه دولت میانمــار واقعیت 
ســکونت  آباء و اجدادی مســلمانان روهینگیــا در آراکان  
-راخیــن فعلــی- را نپذیــرد، نمی تــوان بــه حــل بحران 
 مسلمانان روهینگیا و توقف خشونت های خونین ضد آنان

 امیدوار بود.
ســال 1978 در عملیات ارتش میانمار به نام »شاه 
اژدها« ضد مسلمانان روهینگیا حدود 200 هزار تن از آنان 
به بنگالدش گریختند. درواقــع نظامیان حاکم بر میانمار 
از زمان اســتقالل این کشــور یک سیاســت حذفی را در 
قبال مســلمانان روهینگیا اتخاذ کردند تا ضمن تصاحب 
اموال آنان، کشــوری براســاس آیین بودا تشکیل دهند. 
یونــو )u nu( اولیــن رئیس جمهــوری میانمار، مســئول 
رســمی کردن آیین بودا در میانمار بود. در این زمینه سایر 
مذاهب و گروه های قومی  یا مجبور به همســان شــدن با 
بوداییان شــدند  یا آنکه به اجبار مهاجــرت کردند. دولت 
نظامــی میانمار در ســال 1982 با لغو تابعیت مســلمانان 
روهینگیا رســما پاک ســازی آنــان را آغاز کــرد. از میان 
حدود 135 قوم و نژاد در میانمار 8 قوم از حق شــهروندی 
محروم شدند که مهمترین آنها مسلمانان روهینگیا بودند. 
در تکمیــل محرومیت حقوقی و شــهروندی مســلمانان 
روهینگیــا در ســال 1982 دولــت نظامی میانمــار طرح 
11 مــاده ای را تصویب کرد که به طور کامل و مشــخص 
 شــده مســلمانان روهینگیــا از تمــام حقوق شــهروندی

 محروم شدند. 
عــدم اعطای کارت شــهروندی و شورشــی خطاب 
کردن آنــان، تحمیل کاهش رشــد جمعیــت، ممانعت از 
ســفر در داخل میانمار مگر با دریافــت مجوز، محرومیت 
از تحصیل در مراکز آموزش عالی، ممنوعیت اســتخدام 
در مراکز دولتــی، ممنوع کــردن هرگونه حــق مالکیت، 
ممنوعیت ساخت و ساز حتی تعمیر مساجد، اعمال فشار 
برای بودایی کردن مسلمانان روهینگیا، صدور رای به نفع 
بوداییان در دادگاه ها، اجرای این برنامه ها بدون کشــتار 
مسلمانان روهینگیا و تاکید بر افزایش زاد و ولد بوداییان، 
مواد 11 گانه دولت نظامی میانمار ضد مسلمانان روهینگیا 
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است. برای اجرای اهداف نظامیان در پاکسازی میانمار 
از مسلمانان روهینگیا همکاری نظامیان با راهبان بودایی 
افراطی ضروری بود تا نظامیان برای کشــتار مســلمانان 
روهینگیا توجیه مذهبی نیز داشــته باشــند. در این میان 
یکی از راهبان بودایی که گفته می شود نوزادی سر راهی 
بوده و در مرکز تربیت کودکان بزرگ شــده اســت با اتخاذ 
موضع ضد مسلمانان روهینگیا برای پاکسازی آنها اقدام 

به زمینه سازی و توجیه مذهبی کرد.
 »آشــین ویراتــو« راهــب بودایــی کــه بــن الدن 
بوداییــان لقــب گرفته اســت تــالش دارد بوداییــان را 
ضــد مســلمانان روهینگیا تهییــج کند. در حالــی که نام 
بوداییان همــواره تداعی گر آرامش و دوری از خشــونت 
و پرداختــن بــه ریاضت هــا و عبادت هــای مخصــوص 
خود بــوده و اصــل پرهیز از خشــونت و تجــاوز به حقوق 
 ســایر انســان ها از جملــه اصــول اساســی آییــن بــودا

 بوده است. 
اما راهبه های افراطی مانند آشــین ویراتو که با ایده 
پاکسازی مذهبی و جلوگیری از گسترش اسالم در مناطق 
تحت تســلط بوداییان فعالیت می کنند، پیروان خود را به 
دوری از مسلمانان، ازدواج نکردن با آنان، معامله نکردن 
با مســلمانان، بیرون راندن آنان از منازل شان و آتش زدن 
خانه هایشان توصیه و ســازماندهی می کنند. فعال ترین 
گروه تروریستی که از سوی آشــین ویراتو تشکیل شده و 
ضد مسلمانان روهینگیا وارد عمل شده است گروه موسوم 
به »969« است. ســای الت )sai latt( اســتاد دانشگاه 
سایمون فریزر کانادا که در مورد مسلمانان روهینگیا بسیار 
تحقیق کرده، معتقد است بســیاری از افراد تندرو از جمله 
عوامل دولتی میانمار، این گــروه را بهترین راه حل برای 
مقابله و محدود کردن جمعیت و نفوذ مسلمانان روهینگیا 

در میانمار می دانند.
 در حالی کــه مقامات دولتی گروه تروریســتی 969 
را گروهی اقتصــادی عنــوان و از آن حمایــت می کنند؛ 
راهبه های بودایی تندرو نیز آن را گروهی ملی گرا می دانند 

که به سمت گرایش های نژاد پرستانه سوق یافته است.
 این گروه نه تنهــا در میانمار بلکه در ســریالنکا نیز 
فعالیــت می کنند. »بــودا باال ســنا « نام گــروه افراطی و 
نژادپرســت بودایی در ســریالنکا اســت که تحــت تاثیر 
افکار تروریســتی آشــین ویراتو فعالیت می کند. در واقع 
راهبه های بودایی افراطی با دامــن زدن به جنگ نرم ضد 
 مســلمانان روهینگیا عرصه را برای کشــتار آنــان فراهم 

می کنند. 
آشین ویراتو آنان را دشــمنان قوی بوداییان معرفی 
می کند که با کســب و کار و خریدن زمیــن درصدد بیرون 
راندان بوداییان از میانمار هســتند. در واقــع وی با دامن 
زدن به اسالم هراسی در میانمار کشتار مسلمانان روهینگیا 
را امری الزم و ضروری توجیــه می کند. البته روزنامه های 
دولتــی میانمــار با خطــاب کــردن مســلمانان به عنوان 
»سیاهه«، »عربه« یا »بنگالدشیه« از جنایات نظامیان 
تنــدرو و گروه هــای تروریســتی بودایی ضد مســلمانان 

روهینگیا حمایت می کنند.
 اما اینکــه چرا نظامیــان درصدد اخراج مســلمانان 
روهینگیا از سرزمین  آبا و اجدادی شان هستند به موقعیت 
ممتاز اســتان راخین از نظر اقتصادی، بنــدری، طبیعت 
و منابع بکر برمی گردد. اســتان راخین بــا کوه های بلند و 
جنگل های انبوه در کنار دارا بودن دشت ها و رودخانه های 
وســیع از جملــه رود »کالدان« از موقعیــت مناســب 

جغرافیایی برخوردار است. 
بخش شــمالی راخین زمین های پســتی اســت که 
ساخت و ســاز و آبادانی در آنها زیاد اســت. عالوه بر این 
بسیاری از شرکت های صنعتی و تجاری میانمار در استان 

راخین قرار دارند.  

در علت یابی سلســله کشــتارهای فجیع مسلمانان 
میانمار و ریشه یابی دقیق حوادث تلخ چند هفته اخیر این 
کشور، اغلب انگشت های اتهام به سوی خصومت های 
قومی  و به صورت مشــخص تر به بودائیان افراطی دراز 
شــده اســت؛ اتهاماتی که پیش از این، متوجه ســران 
نظامی میانمار نیز بود و در رسانه های انگلیسی، از آنها، 
به عنوان آمران و یا عامالن جنایت علیه اقلیت مسلمان 
و مظلوم میانمار یاد می شد. البته طی یک هفته گذشته 
نیز از نقش ارتش میانمار در ســرکوب خونین مسلمانان 
روهینگیایی ســاکن ایالت راخین )هم مرز با بنگالدش ( 
و به کارگیری انواع ســالح های گرم علیه این مسلمانان 
سخنانی به میان آمده است ولیکن با این حال، بیشترین 
نقش در ایــن خونریزی ها، بــه خصومت هــای قومی و 
افراطیون بودایی نســبت داده شده اســت. این درحالی 
اســت که عوامل دیگری نیز فراتر از مرزهای میانمار در 
وقوع چنین حوادث تأســف باری، نقش غیرمستقیمی  به 
عهده داشته اند. آنچه مسلم است، اگر رسانه های مرتبط 
با غرب را در دامن زدن به خصومت قومی  میانمار، مقصر 
ندانیــم، راه را به خطــا رفته ایم و اگر تصویر مخدوشــی 
که داعِش ســاخته و پرداخته غرب، از طریق تسهیالت 
رســانه ای غــرب، از مســلمانان ارائه کرده اســت را در 
کشــتار مســلمانان میانمار  بی تأثیر بدانیم، نیز باز راه به 
خطا رفته ایم. بنا به آنچه گفته می شــود، این تحریکات 
رسانه ای بوده است که  آتش خصومت های قومی  میان 
بودائیــان و مســلمانان میانمــار را طی چند ســال اخیر 
شــعله ور کرده و با اوج گیــری درگیری ها  ارتــش میانمار 

نیز با ســالح های گرم، سکنه مســلمان در حال فرار را با 
گلوله های جنگی هدف قرار داده است؛ امری که با وجود 
خانم »آنگ سان سوچی« برنده جایزه صلح نوبل در رأس 
دولت میانمار ابتدا بســیار بعید به نظر می رسید اما اینک 

حالت واقعیت به خود گرفته است. 
   از فروردین ماه سال گذشته که خانم »سان سوچی« 
برنده جایزه صلح نوبل از جانب مجلس میانمار به ریاست 
دولت این کشور )همتراز با نخست وزیر در دیگر کشورها( 
برگزیده شــد، این تصور نادرســت در اذهان شکل گرفت 
که سیاســت های متفاوتی در مقایســه با آنچــه در زمان 
حاکمیت نظامیان اعمال می شد در دستورکار نظام سیاسی 
میانمار قرار گرفته اســت و از آن به بعد، تحریکاتی که به 
خصومت های قومی  در میانمار بینجامد به شدت کاهش 
خواهد یافــت. همچنین برخی بر این اعتقــاد بودند که با 
تغییر مهره های سیاســی در میانمار دوران سرکوب های 
نظامی و خونین اقلیت مسلمان میانماری به پایان رسیده 
و با کاهش قدرت نظامیان در این کشــور، خصومت های 
قومی  در مســیر تندباد تحریکات هدفمند قــرار نخواهد 
گرفت. اما امروز نه تنها شاهد چنین رویکردهایی نیسیتم، 

بلکه تنش ها در میانمار نیز شدت گرفته است. 
مسلمانان میانمار که عمدتا در استان های همجوار 
بــا بنگالدش بــه ویژه اســتان راخیــن زندگــی می کنند، 
سال هاست که در محرومیت و مظلومیت مضاعف به سر 
می برند. این محرومیت به دلیل آن اســت که از یک سو 
اکثریت بودایی تحت تاثیر تبلیغات خارجی با نگاهی منفی 
به جامعه مســلمانان می نگرند و از ســوی دیگر حکومت 
میانمار همواره در ســرکوب و اعمال فشار علیه مسلمانان 

اقدامات زیادی را صورت داده است. 
اســتان راخین که محل زندگی بیش از یک میلیون 

سکوت سوچی
نقش رسانه های غربی در دامن زدن به تنش ها در میانمار چگونه است؟
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 مســلمان روهینگیاســت، فقیرتریــن منطقــه میانمــار
 به شمار می رود.

مســلمانان در میانمار از یک طرف متهم به خارجی 
بودن و نداشــتن تابعیت میانماری هستند و از طرف دیگر 
برخــی از خشــونت هایی کــه گروهک های تروریســتی 
همچون داعــش و القاعده در دیگر نقــاط جهان مرتکب 
می شوند، به آنها نسبت داده می شود. بنابراین در سال های 
اخیر شــاهد یک حرکت گســترده و خشــونت بار از جانب 
بودایی های افراطی و همچنین ارتــش میانمار علیه این 
اقلیت مسلمان هستیم؛ حرکت های گسترده ای که نوعی 

پاکسازی قومی  و نسل کشی را دنبال می کند. 
درواقــع در برخی مــوارد نوعــی جنایــت جنگی نیز 
محسوب می شود. اقدامات سرکوب گرانه علیه مسلمانان 
میانمار طی چند روز گذشــته بسیار شــدت گرفته است و 
متاســفانه مجامع بین المللی در مواجهه با این نسل کشی 
و پاکسازی قومی  واکنش مناســبی جز صدور یک سلسله 
بیانیه های بی اثر و ابراز نگرانی برای احقاق حق جمعیت 

مسلمان میانمار صورت نداده اند. 
نبود دســتگا ه های خبری فعال و دسترسی نداشتن 
خبرنگاران به صحنه های جنایات علیه مســلمانان سبب 
شده  این جنایت ها همچنان تداوم داشته و گسترش پیدا 
کند. چنان کــه در تازه ترین عملیات ســرکوب، صدها نفر 
از مســلمانان میانمار کشته شدند و بســیاری نیز به سمت 
مرزهای بنــگالدش فرار کردند. نکته مهــم در این ماجرا 

آن اســت که ارتش میانمار با به کارگیری سالح گرم علیه 
این مسلمانان، میزان قربانی ها را افزایش داده است و به 
نام حمایت از بودایی ها و با دســتاویز قرار دادن این اتهام 
که گروهی از مســلمانان مسلح  هســتند جنایت بزرگی را 
علیه آنان مرتکب شد. در این بحبوحه هزاران نفر از مردم 
مسلمان ساکن منطقه راخین به سوی بنگالدش فرار کرده 
و متاسفانه به دلیل ممانعت دولت بنگالدش هم اینک در 

مرزها متوقف هستند. 
این افراد بیشــتر شــامل کودکان و زنان مســلمان 
میانماری هستند که اکنون به لحاظ شــرایط روانی و غذا 
و دارو در مضیقه به ســر می برنــد. دولت میانمــار از ورود 
گروه های امدادرسان و صلیب سرخ و همچنین خبرنگاران 
به منطقه ســرکوب مســلمانان جلوگیری کرده و از این رو 
شرایط بسیار وخیم و غیرقابل تحملی را در این منطقه برای 
مسلمانان ایجاد کرده اند. البته سازمان ملل و شورای اروپا 
به دلیل گستردگی جنایات صورت گرفته ناگزیر به واکنش 
شده ولیکن به صدور بیانیه ای که تنها در آن به ابراز نگرانی 

بسنده شده، اکتفا کردند.
در چنیــن شــرایطی انتظــار آن بود که کشــورهای 
اســالمی و اعضای ســازمان همکاری های اســالمی و 
همچنین ســازمان های مردم نهاد متعلق به مسلمانان در 
سراســر جهان از خود واکنــش نشــان داده و زمینه هایی 
را برای ممانعــت از ادامه ایــن جنایات و از طــرف دیگر 

کمک رسانی به قربانیان این حادثه فراهم می کردند. 

اما تا امــروز اقدام اثرگــذاری از ســوی آنها صورت 
نگرفته است. در حال حاضر ضروری است که کشورهای 
اسالمی موضوع نسل کشی و پاکسازی قومی  در میانمار را 
طی قطعنامه های پیشنهادی در مجامع بین المللی مطرح 
کنند و زمینه محکومیت دولت میانمار و ارتش این کشور را 

که عامل اصلی جنایات اخیر است،  فراهم نمایند.
 بدیهی اســت که به کارگیری این گونــه فعالیت ها و 
دیپلماسی عمومی خواهد توانست تا میزان زیادی از ادامه 
اعمال فشارها و کشتار مســلمانان جلوگیری کند. در این 
حال موضوع مهم دیگر امدادرسانی و کمک رسانی است 
که کشورهای اسالمی قابلیت ها و ظرفیت های زیادی در 

این زمینه دارند. 
بنابراین انتظار آن اســت کــه محموله های دارویی 
و غذایی از کشــورهای اسالمی به ســمت میانمار ارسال 
شــود. همچنیــن بایــد تیم هــای پزشــکی و اکیپ های 
کمک رســان برای مداوای مجروحان مســلمان میانمار 
به این کشور اعزام شــوند. آن هم در شــرایطی که گفته 
می شود بسیاری از مســلمانان میانمار در بند اسارت رژیم 
 این کشــور هســتند و مورد شــکنجه و آزار و تحــت انواع

 فشارها قرار دارند.
به هر ترتیب ســکوت  یا اهمال ورزی ســازمان های 
بین المللی در قبال گسترش دامنه خشونت و سرکوب علیه 
مسلمانان میانمار سبب نمی شــود تا کشورهای اسالمی 
و جوامع مســلمان، دســت روی دســت گذاشــته و برای 

 کشور »میانمار« دارای منابع طبیعی و ثروت فراوانی 
اســت و از منظر راهبردی برای چین اهمیت خاصی دارد. 
در این ســرزمین، صنعت نفت و گاز از سال 1871.م و بعد 
از تأسیس شرکت نفت رانگون توســط انگلیسی ها شکل 

گرفت. در ســال 2002.م شرکت های نفتی 
آمریکا ماننــد تگزاکــو و پریمایــر اویل، که 
پیش از این در حوزه هــای نفت و گاز میانمار 
حضور داشتند، به دلیل فشــارهای داخلی و 
منطقه ای از این کشور خارج شدند و به جای 
آنها پتروناس مالزی وارد صحنه شد. ساحل 
میانمار، دسترسی دریایی به »تنگه ماالکا« 
یکی از بزرگ ترین آبراه های راهبردی جهان 
را میسر می  کند. این تنگه محل عبور کشتی 
میان مالزی و اندونزی اســت. تنگه مذکور، 
اقیانوس هــای هنــد و آرام را به هــم متصل 
می کنــد و کوتاه ترین مســیر دریایــی میان 
خلیج فارس و چین است. بیش از 80 درصد 
از واردات نفتــی چیــن با تانکــر از این تنگه 
حمل ونقل می شــود. هر ســال بیش از 50 
هزار کشتی از تنگه ماالکا عبور می کند. هر 
کشوری که بر این آب ها کنترل داشته باشد 
درحقیقت گلــوگاه عبور انرژی بــه چین را در 

دست خواهد داشت. 
بعد از تحــوالت عراق و حضور آمریکا در این کشــور 
و تســلط بر چاه های نفت منطقه، چین حضــور خود را در 
میانمار تقویت کرد تا مانع از دستیابی آمریکا به تنگه ماالکا 

شــود. پنتاگون بعد از 11 ســپتامبر تالش  کرده تا به بهانه 
دفاع در برابر حمالت تروریستی به این منطقه وارد شده و 

آن را نظامی کند. 
بنا بر مستندات وب سایت »  landdestroyer«، خانم 
سوچی، بانوی مبارز میانماری که جایزه صلح نوبل را دریافت 
کرده اســت، به فعالیت های موسســات ســرمایه گذاری 
آمریکایی در میانمــار رخصت داد تا هدف مناســبی برای 
اسپانســرهای مالی »موسســه ملی اعطای دموکراسی« 

و»شــورای آتالنتیک« به وجــود آید و حکومــت نظامی، 
سیاسی، در خدمت منافع غرب، قدرت یابد. 

خانم » آنگ ســان سوچی« طی ســفر سپتامبر سال 
جاری به آمریکا، مورد استقبال گرم مقامات آمریکایی و نیز 

انکار حقایق
میانمار، قربانی جنگ اقتصادی آمریکا علیه چین شده است

موسساتی قرار گرفت که همواره تحت عنوان کمک های 
بشر دوستانه، سابقه  مداخله در امور کشورهای مستقل را 
دارند، همانند: پروپاگانداهای محلی - نشریاتی مانند بنیاد 
جامعه باز جورج سوروس- موسسه ملی اعطای دموکراسی 
- شورای آتالنتیک. البته طی سفر خانم سوچی، موسسات 
مذکور از وی دعــوت و جایزه های فراوانی بــه » لیدی«، 

بانوی صلح، اعطا کردند.
با توجه به گزارشــی کــه »کمپیــن آزادی برمه« در 
انگلیس منتشر ساخت، مستند شده است که خانم سوچی 

و سازمان های هم سو و حامی  وی، مانند  
 - پروپاگانداهای محلی 

- New Era Journal - the Irrawaddy 
  the Democratic Voice of Burma )DVB( radio 
میلیون هــا دالر از »موسســه ملــی 
 Open« اعطــای دموکراســی« و موسســه
Society Institute« جــورج ســوروس و 

وزارت خارجه آمریکا دریافت کرده اند.
 جورج سوروس، یکی از معماران اصلی 
انقالب هــای رنگــی در جهان اســت که در 
میانمــار نیــز فعالیت های محسوســی دارد؛ 
سوروس سال گذشته به میانمار سفر و با خانم 
ســوچی مالقات و در همان سفر دفتر »بنیاد 
باز« را در این کشــور راه اندازی کرد. یکی از 
موسســاتی که به خانم ســوچی نشان لیاقت 
اعطا  کرد »موسسه ملی دموکراسی« است. 
این موسسه از گروه های به اصطالح مخالف 
در کشــورهای مختلف حمایت کــرده و آنها 
را تامین ســرمایه می کند، چنانچــه در لیبی، 
مصر  و سوریه نیز فعال اســت. فرستاده این 
گروه در امور ســوریه »رضوان زیاده«، مدیر 
مرکز مطالعات اســتراتژیک و سیاسی سوریه 
در واشنگتن، به عنوان یکی از ســخنگوهای شورای ملی 
سوریه  اســت که اصلی ترین گروه مخالف دولت اسد و در 

پی مداخله خارجی در سوریه است. 
در هیات مدیره »موسســه ملی اعطای دموکراسی« 
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جان بون »John Bohn«، فعالیت دارد که گفته می شــود 
فعالیت های گسترده ای در چین داشته و با حمایت مخالفان 

چین به دنبال تغییر نظام و سیاست های چین است.
شــورای آتالنتیک، طراح اصلی رویکرد گســترش 
ناتو به ســمت شــرق، خصوصا تقویت روابط کاخ سفید با 
کشورهای مشــترک المنافع اســت. از برنامه های اصلی 
شــورای مذکور، پس از سقوط کمونیســم،  ترویج اقتصاد 
بازار آزاد اســت. به نحوی که اغلب سیاست های اقتصاد 
جهانی در شــورای آتالنتیک تدوین و طراحی شده است. 
این شــورا در راهبرد آمریکا در قرن بیست و یکم مشارکت 
جدی داشت، به گونه ای که عمده سیاست های اقتصادی 
در این راهبرد توســط بخش های اقتصــادی آن طراحی 
گردید. همچنین گفته می شود سیاســت های کالن ناتو 
توسط این شورا تدوین می شود و حتی در عملیات ها و تعیین 
فرماندهان آن، در شورای مذکور تصمیم گیری می شود. 
بنا بر اظهارات کارشناســان، یکی از طراحان اصلی حمله 

آمریکا به عراق و افغانستان » شورای آتالنتیک« بود. 
در حــال حاضــر بیشــتر سیاســت های اقتصــادی 
جهان غرب خصوصا در آســیا و خاورمیانه توسط شورای 
آتالنتیک طراحی و برنامه ریزی می شود. هنری کسینجر ، 
کالین پاول  وکاندولیزا رایس، از اعضای هیات مدیره شورای 
مذکور هســتند. این همان شورایی اســت که برنامه حمله 
نظامی به لیبی را طراحی کرد و یکی از بزرگ ترین حامیان و 

سرمایه گذاران عملیات های ناتو است. 
 در واقــع عامل اصلــی وخامت اوضــاع در میانمار، 
جنگ اقتصــادی غرب به رهبری آمریکا علیه چین اســت 
و خانم ســوچی، تحت عنــوان فریبنــده یک رهبــر مبارز 
دموکراســی خواه، اینک در محاصره و کنترل شرکت های 
حکومــت برانداز قــرار گرفته و بــرای بقــای حکومتش، 
اطاعت محض را پذیرفته است. بنابراین باید به سان حاکم 
و ناظری  بی اختیار، با ســکوت و انکار حقایق، نسل کشی 
هموطنان مســلمان و مظلوم میانماری اش را مســاله ای 
داخلی و کم اهمیت معرفــی نماید. البته در ایــن کارزار، 
 رسانه های گروهی نظام سلطه جهانی، تمام قد  در کنارش

 ایستاده اند.  

از هفته گذشته، میانمار شاهد بدترین خشونت های 
فرقه ای در سال های گذشته بوده است؛ بیش از 400 نفر 
از مســلمانان روهینگیا در خونین ترین خشونت علیه این 

اقلیت، در میانمار کشته شدند. 
کشــتار و نسل کشــی مســلمانان میانمــار همواره 
در حالــی به وقوع پیوســته که ســکوت جامعــه جهانی و 
ســازمان ملل و ناظران حقوق بشر یکی از آزاردهنده ترین 
ابعــاد این جنایــت اســت. سال هاســت بحــران اقلیت 
مســلمان روهینگیــا در میانمــار جریــان دارد و اکثریت 
بوداییان میانمار، مســلمانانی که در میانمار و در اســتان 
 راخیــن زندگــی می کننــد را شــهروندان غیرمیانمــاری 

می نامند.
این در حالی اســت که اســتان راخین در گذشته با 
نام آراکان ســرزمین اجدادی مســلمانان روهینگیا بوده 
است و آنان صدها سال اســت که در این منطقه سکونت 
دارنــد؛ بنابراین اتهام مهاجر بنگالی بــودن دولت میانمار 
به مســلمانان روهینگیــا اتهامی  نادرســت و عوام فریبانه 

تلقی می شود.
با روی کار آمــدن جبهه ملــی برای دموکراســی به 
رهبری خانم آنگ ســان ســوچی در انتخابــات پارلمانی 
ســال 2015 که تغییرات اساســی را در نظام سیاسی این 
کشــور به همراه داشــت و باتوجه به وعده های سو چی، 
این انتظار در ســطح منطقه ای و بین المللی ایجاد شد که 
با کنار رفتــن نظامیان از صحنه سیاســی و روی کار آمدن 
یک جریان به اصطالح دموکرات در میانمار، شرایط برای 
مسلمانان در این کشــور بهبود خواهد یافت. اما برخالف 
انتظارات و وعده های خانم ســوچی و حزب حاکم جبهه 
ملی  برای دموکراســی، در نزدیک به دو سال اخیر شرایط 
برای مسلمانان دشــوار و شکننده شده اســت؛ به عبارت 
دیگر کشتار مردم و به آتش کشیدن منازل شان در استان 
مسلمان نشــین راخین، به گونه ای بوده کــه در ماه های 
گذشته نهادهای بین المللی و حقوق بشری ازآن به عنوان 
جنایت علیه بشــریت، پاکســازی نژادی و نسل کشی یاد 

کردند. 
مواضعی که از ســوی محافل مســتقل یا نهادهای 
مختلف حقوق بشری در سطح نظام بین الملل مطرح شده 
نشــان می دهد در یک قضاوت و ارزیابــی منصفانه آنچه 
 این روزها در اســتان راخین میانمار در حال وقوع اســت 
نوعی نسل کشی و پاکسازی نژادی است که در چارچوب 
جنایت علیه بشــریت مطرح می شــود. اما ریشــه به اوج 
رسیدن کشتار مردم مسلمان میانمار را باید در نگاه تاریخی  
تردیدطلبانه بوداییان اکثریت در میانمار و اقلیت مسلمانان 
دانســت، که در چند دهه گذشــته همواره مسلمانان این 
کشــور را از امتیازات اجتماعی و حقوق مدنی خودشــان 

محروم نگه داشته اند. 
دور جدید حمــالت ارتش و بوداییــان میانمار علیه 
مسلمانان این کشــور به بهانه حمله به قرارگاه های پلیس 
در مناطق مرزی در اکتبر 2016 آغاز شده و دولت میانمار 
مدعی است که مسلمانان روهینگیایی عامل اصلی حمله 

به این پاسگاه های مرزی بودند.
 به همین جهت مردم مسلمان راخین برای در امان 

ماندن از خشونت های بی حد و حصر نظامیان و بوداییان 
میانماری فــرار به بنــگالدش را انتخــاب کرده اند. طبق 
گزارش دولت بنگالدش، حدود هشتاد هزار نفر مسلمان 
میانماری به بنگالدش رفته اند و به طور موقت در مرزهای 

این کشور اسکان داده شده اند.
 امــا اخیــرا گزارش هایی منتشــر شــده که نشــان 
می دهد ارتش میانمار نوعی محاصره را در استان راخین 
ایجاد کرده اســت و از ورود و خروج مســلمانان از استان 
راخین و حتی فرار آنها برای نجات جان شــان به ســمت 
مرزهای بنــگالدش جلوگیری می کند. بنابراین بســیاری 
از محافــل و کارشناســان معتقدند با ادامــه این وضعیت 
محاصره گونه  علیه مســلمانان در اســتان راخین ممکن 
اســت بحران انســانی در این اســتان وخیم تر از گذشته 
شــود و این مهــم نیازمند این اســت که نهادهــای معتبر 
بین المللی از جمله شورای امنیت ســازمان ملل که طبق 
اساسنامه این ســازمان مســئولیت حفظ و تامین صلح و 
امنیت بین المللی را بر عهده دارد، اقــدام موثر و واکنش 
قاطعی را در قبال حمالت وحشــیانه نظامیان و بوداییان 
 میانماری علیه اقلیت مسلمانان روهینگیا در استان راخین 

به عمل آورد.
 اگرچه باتوجه به ســابقه ای که این شــورا داشته و 
وضعیت انفعالی که ســازمان ملل متحــد در قبال جنایت 
علیه مســلمانان در مناطق مختلف جهان در ســال های 
اخیر داشته، بعید به نظر می رسد که نهادهای بین المللی 
از جمله ســازمان ملل و شــورای امنیت این ســازمان در 
قبال کشتار بی رحمانه، پاک ســازی نژادی و جنایت علیه 
بشریت علیه مسلمانان میانمار، واکنش موثری را از خود 

نشان دهد.
همچنین در اینجا الزم اســت که به نقش خانم آنگ 
سان سوچی نیز در این بحران اشاره کرد؛ خانم سوچی به 
عنوان رهبر دموکراسی خواهی در میانمار مطرح است و به 
اتکای چهره دموکراسی خواهی اش توانسته در انتخابات 
دو سال گذشــته در میانمار به پیروزی رســد و حزب جبهه 
ملی برای دموکراســی کــه رهبری آن را خانم ســوچی در 
 دســت دارد نیز اکثریت کرســی های پارلمان را به دســت

 بیاورد. 
عالوه براین باتوجه به اینکه خانم سوچی برنده جایزه 

جامعه جهانی در کما
آنگ سان سوچی در جنایت علیه مسلمانان روهینگیا شریک است

4

محمدرضا عسگری مورودی

 کارشناس مسائل آسیا

ممانعت از این گونه جنایات  یا امداد رســانی به مسلمانان 
مظلوم میانمار اقدام موثری را صورت ندهند، به خصوص 
که عالوه بر اقداماتی که بدان ها اشــاره شد، کشورهای 
اســالمی می توانند با رایزنــی و تبادل نظر با کشــورهای 
همســایه میانمار، راهکاری هایی را بدیــن منظور تدوین 
نمایند و حتی با اعزام فرستادگانی به این کشور، ناخرسندی 
شــدید خود را از تــداوم و گســترش دامنه ســرکوب علیه 

مسلمانان به اطالع دولت میانمار برسانند.
 این درحالی اســت که عضویت میانمار در مجامعی 
همانند جنبــش غیرمتعهدها و برخــی از نهادهای حقوق 
بشــری زیر مجموعــه ســازمان ملل، نیــز این امــکان را 
فراهم می کند تا کشــورهای اســالمی بتواننــد از طریق 
راه حل های قانونی، دولت میانمار را به توقف خشونت ها 
علیه مسلمانان ناگزیر سازند و از ســوی دیگر تصمیمات 
مشترک و تاثیرگذاری جهت کمک رسانی به هزاران آواره 
 مســلمانان میانماری کــه در بنگالدش به ســر می برند،

 اتخاذ کنند.   
البته در این میان بسیاری از نگاه  ها نیز به جمهوری 
اسالمی ایران به عنوان یک کشور اسالمی بزرگ دوخته 
شده اســت. این در حالی اســت که چنانچه راهکارهایی 
مناســب برای کمک رســانی مردمی  به میانمــار در ایران 
اتخاذ شــود، قاعدتا مردم کشــورمان بیش از دیگر مردم 
جهان حاضر به اهدای کمک های خــود به مردم مظلوم 

میانمار هستند.  

سوچی نشان داد که برخالف 
وعده هایش در چارچوب سیاست های 
اعمالی دولت میانمار، توجهی به شرایط 
سخت و کشتار مسلمانان توسط 
نظامیان این کشور ندارد
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صلح نوبل شده اســت، انتظار می  رفت این شخصیت که 
مدعی برقراری دموکراسی و عدالت میان همه گروه های 
قومی  و مذهبی است، بتواند شرایطی را در میانمار ایجاد 
کند تا مسلمانان به حقوق اولیه خودشان که سال هاست 

از آن محرومند دست پیدا کنند.
 اما متاسفانه خانم سوچی نیز نشان داد که برخالف 
وعده هایــش در چارچــوب سیاســت های اعمالی دولت 
میانمار، توجهی به شــرایط ســخت و کشــتار مسلمانان 
توســط نظامیان این کشــور ندارد و حتی به نظر می رسد 
اقدامات خشونت باری که از آن به عنوان پاک سازی نژادی 
در استان راخین یاد می شود، با چراغ  ســبز دولت میانمار 
انجام می شــود  چراکه در چند ماه گذشته بارها درخواست 
ســازمان های مختلــف بین المللی از جمله کمیســاریای 
پناهندگان و شورای حقوق بشر ســازمان ملل برای اعزام 
نمایندگانشان به اســتان راخین با مخالفت دولت میانمار 
مواجه شده و این نشــان می دهد شخص ســوچی نیز از 
تشدید و تداوم جنایت ها علیه مسلمانان در استان راخین 

رضایت دارد. 
بنابراین اگر خانم سوچی مدعی برقراری دموکراسی 
در میانمار است و هرگونه خشونت را نفی می کند، باید فورا 
مانع از قتل عام، به آتش کشیدن منازل و خشونت و کشتار 
علیه مسلمانان در استان راخین شود. باتوجه به اینکه همه 
منابع مســتقل و محافل تاکید دارند که مسلمانان راخین 
از ابتدایی تریــن حقوق اقتصادی، اجتماعی، سیاســی و 
فرهنگی نیز محروم هستند، به همین خاطر به نظر می رسد 
باید خانم ســوچی را نیــز در جنایت هایی کــه علیه مردم 
مسلمان میانمار در حال وقوع اســت و چشم انداز روشنی 

برای توقف آن وجود ندارد، شریک دانست.

بنابرایــن شــرایط در کشــور میانمار و در اســتا ن 
راخین برای مسلمان بسیار دشــوار و طاقت فرساست و 
باتوجه به گزارش اخیری که منتشــر شده مبنی بر اینکه 
ارتش میانمار نوعی حلقه محاصره را در اســتان راخین 
ایجاد کرده و مانع از ورود و خروج مســلمانان به استان 
راخین می شود، به نظر می رســد ارتش و دولت میانمار 
قصــد دارند در شــرایط فعلی با اعمال فشــار و تشــدید 
خشونت ها در اســتان راخین میانمار، مردم این استان 
را وادارند که خانه های خودشان را ترک کنند و این را القا 
کنند که در صورت تاکید مردم مسلمان راخین بر ادامه 
سکونت در این استان، شــرایط پرمشقت و دشواری را 
پیش رو خواهند داشــت و برای رهایی از این وضعیت و 
حفظ جانشان باید در چارچوب توافق نانوشته ای خاک 

میانمار را ترک کنند. 
بنابراین در سیاست نهایی دولت و ارتش میانمار تغییر 
ترکیب جمعیتی در استان راخین به نفع بوداییان اکثریت 
در این کشور در دستورکار قرار دارد و در این راستا دولت و 
ارتش درصددند مســلمانان را در چارچوب تهدید و کشتار 
از استان راخین اخراج کنند و به سمت مرزهای بنگالدش 

گسیل دارند. به همین خاطر در شــرایط فعلی، باتوجه به 
سکوت مرگبار محافل غربی و نهادهای بین المللی از جمله 
سازمان ملل و شورای امنیت ســازمان ملل متحد، به نظر 
می رسد سازمان همکاری های اسالمی باید  اقدام جدی و 
فوری در این زمینه انجام دهد. رایزنی با کشورهای عضو 
اتحادیه »آســه آن«  کــه میانمار هم عضو ایــن اتحادیه 
جنوب شرقی آسیا است، می  تواند یکی از ابزارهایی باشد 
که ظرفیت جهان اســالم را برای تحت فشــار قرار دادن 
دولت میانمار جهت توقف این خشــونت ها به طور موثری 

فعال کند.
 اندونزی و مالزی به عنوان کشورهای عضو اتحادیه 
آ ســه آن  که کشورهای مســلمان نیز هســتند در ماه های 
گذشــته واکنش های قابل توجهی داشــتند، حتی برخی 
مقام های مالزی بحث اخراج میانمار از اتحادیه آ ســه آن 

را مطرح کردند.
 به نظر برخی کارشناســان شــاید بتــوان از ظرفیت 
رایزنی و تعامل کشورهای اسالمی با کشورهای تاثیرگذار 
در اتحادیه آسه آن مانند مالزی استفاده کرد، به این صورت 
که با برجسته ســازی موضوع اخراج احتمالــی میانمار از 
اتحادیه که می تواند این کشور را در یک انزوای منطقه ای 
قرار دهد، از ایــن ظرفیت به عنوان متغیــری تاثیرگذار بر 
رفتار دولــت میانمار و ایجــاد بازدارندگــی در این رهگذر 
اســتفاده کرد و در چارچوب یک گفت وگوی ســازنده که 
خانم ســو چی نیز بارها  از آن ســخن به میــان آورده بود، 
دولت و ارتش میانمار با گروه های مختلف مذهبی از جمله 
مســلمانان به میز مذاکره بیاینــد تا بتواننــد در چارچوب 
 یک تفاهم و مذاکــره به یک صلح و آشــتی ملــی پایدار 

دست یابند.  

 ارتش و دولت میانمار قصد دارند با اعمال 
فشــار و تشــدید خشــونت ها در استان 
راخین میانمار، مردم این استان را وادارند 
که خانه های خودشان را ترک کنند و این را 
القا کنند که در صورت تاکید مردم مسلمان 
راخین بر ادامه ســکونت در این استان، 
شرایط دشواری را پیش رو خواهند داشت
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چرا سوچی ساکت است؟
نگاه سوچی به انتخابات آینده است

تنش میان مسلمانان اقلیت روهینگیا و ارتش و بوداییان 
میانمار شدت گرفته است. مسلمانان میانمار از اقوام مختلفی 
هســتند و جمعیتی بین 6 تا 8 میلیون دارند. بر اســاس آمار 
اعالم شده، 800 هزار تا یک میلیون و دویست هزار نفر از این 
جمعیت را قوم روهینگیا تشکیل می دهند. این در حالی است 
که دولت میانمار، قوم روهینگیــا را مهاجرانی از بنگالدش 
می داند که در دوران استعمار انگلیس به این کشور آمده اند. 
بنابراین پس از اینکه میانمار قانون تابعیت را در سال 1982 به 
تصویب رساند، از میان 44 قومیتی که در این کشور زندگی  
می کردند، 9 قوم را خارجی تشخیص داد و یکی از این قوم ها 
روهینگیایی ها بودند که آنان را بنگالی می دانســت. امروزه 
تنش میان ایــن قوم مســلمان و ارتش و بودایی ها شــدت 
گرفته است. این در حالی اســت که تنش فعلی می تواند از 
طریق جامعه جهانی و گفت وگو با دولت میانمار حل شــود، 
به ویژه اینکه »آنگ سان ســوچی« برنده جایزه صلح نوبل و 
فرد شناخته شده در سطح بین الملل از همین طریق در این 
کشور روی کار آمد. اما تا به امروز شاهد واکنشی از سوی خانم 
سوچی نبودیم. البته برای حل مشکل میانمار راه حل فوری و 

در دسترسی وجود ندارد، چرا که مشکل بسیار پیچیده شده 
و مساله »ملیت« اقلیت مســلمان روهینگیا مطرح است؛ 
دولت میانمار نیز نمی خواهد به هیــچ صورت بپذیرد که این 
مسلمانان، ملیت میانماری داشته باشند. در قانونی که سال ها 
پیش به تصویب رسیده بود نیز مسلمانان روهینگیا یک قوم 
خارجی و بنگالی معرفی شــده بودند. از این رو دولت میانمار 
معتقد است که این اقلیت باید از کشور خارج شود. البته کل 
جمعیت این قوم همانطور که اشاره شد تقریبا یک میلیون و 
200 تا 300 هزار نفر است. یکی از ژنرال های ارتش میانمار 
مدعی شده اســت که باید 80 هزار نفر از این مسلمانان را از 
کشور به سمت بنگالدش روانه کرد تا این مشکل حل شود. 
البته این دیدگاه بسیار فاشیستی است. اما واقعیت این است 
که در شرایط کنونی راه حلی که می توان برای بحران میانمار 
در پیش گرفت، به واکنش مثبت دولــت میانمار در پذیرش 
این جمعیت به عنوان یک قوم از ملیت میانماری بســتگی 
دارد.  همچنین در این وضعیت، مجامع جهانی، سازمان ملل 
متحد، سازمان کنفرانس اســالمی و دیگر نهادهایی که در 
سطح بین الملل می توانند تاثیرگذار باشند، باید در این بحران 
دخالت کرده و دولت میانمار را تحت فشار قرار دهند تا ملیت 
این مسلمانان  بی پناه را بپذیرند.  از سوی دیگر هرج و مرجی که 
در این منطقه در حال شدت گرفتن است، به سود گروه های 
رادیکال اسالمی مانند طالبان، القاعده و داعش است. در حال 
حاضر عملیات اخیری که بهانه ای شد برای درگیری و اخراج 
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مسلمانان، از سوی گروه های وابسته به سازمان القاعده کلید 
خورد. این گروه های تروریستی به یک پاسگاه حمله کردند و 
تعدادی از نیروهای نظامی را کشتند و ارتش و دولت میانمار نیز 
این مساله را بهانه ای برای حمله به روستاها، آتش زدن منازل، 
کشتار و اخراج مســلمانان روهینگیا قرار دادند. بنابراین اگر 
بخواهیم به صورت واقع بینانه به مساله نگاه کنیم از دو بخش 
تشکیل شده است؛ در یک بخش مسلمانان قرار دارند که نباید 
اجازه دهند گروه های رادیکال همچون القاعده و داعش میان 
آنها نفوذ پیدا کرده و کار آنها را با دشواری های بیشتری مواجه 
سازند. در واقع آنها باید به دنبال راه حل های سیاسی بروند و از 
طریق سازمان های مدنی به دفاع از حقوق شان بپردازند. در 
بخش دیگر دولت کنونی میانمار قرار دارد که خانم آنگ سان 
سوچی، برنده جایزه صلح نوبل در راس این دولت است. این 
دولت باید مسئولیت خود را در قبال مسلمانان کشورش بپذیرد. 
در این میان سوچی یک مشکل دارد مبنی بر اینکه نگاهش 
به انتخابات آینده اســت. به این معنا کــه اکثریت جمعیت 
میانمار بودایی هستند که آنها امروزه تحت تاثیر این جریانات 
قرار گرفته اند و احساســات ضداسالمی در آنها تشدید شده 
است. در این محاسبات سیاسی به نظر می آید دیدگاه های 
بشردوســتانه ای که پیش تر انتظار می رفت از ســوی خانم 
سوچی باید دنبال شود، دیگر جایگاهی ندارد. متاسفانه این 
یک واقعیت تلخ است که خانم سوچی نمی خواهد موقعیت 
خــود را در جامعه اکثریت بودایی از دســت بدهد و به همین 
دلیل موضع گیری ای در قبال جنایات علیه مسلمانان از خود 
بروز نداده است. همچنین کشورهای غربی نیز در قبال این 
جنایات علیه مسلمانان واکنش مناســبی تاکنون نداشتند و 
همین  بی توجهی کشورهای غربی نمایانگر استانداردهای 

دوگانه آنها در قبال مسائل حقوق بشری است.  
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برخورد متفاوت
به نظر می رســد وزیر ورزش بنا ندارد در مورد کی روش همــان راهی را برود 
که محمود گودرزی رفت و مهم تر او بنا ندارد طوری رفتار کند که منتقدان بگویند 
مدیران ورزش نیز منتظر دستورات کی روش هستند تا برای شان تعیین تکلیف 

کند. در پرونده این هفته این مساله را بررسی کرده ایم. ورزش

فوتبال ایران، شــنبه هفته گذشــته با انتشــار بیانیه ای در 
صفحه فیس بوک خود خواستار حمایت مدیران فدراسیون 
از کادر فنــی، بازیکنــان و هــواداران تیم فوتبــال ایران 
شــد. ســرمربی تیم ملی در بخش دیگری از این بیانیه از 
 اقدام اعتراضی برخی بازیکنان تیم ملی روی اینســتاگرام 

حمایت کرد. 
کــی روش تصریــح کــرده تیم ملــی ایــران رکــورد 
مواج شدن با  بی تفاوتی را شکسته است. در قسمتی از این 
بیانیه، سرمربی تیم ملی ضمن اشــاره به رکورد ۱۲ مسابقه 
بدون باخت در چارچوب مســابقات انتخابــی جام جهانی 
می گوید: »بســیار ناراحتم که مجبورم یــک رکورد جهانی 
دیگر را برای تیم ملی اعالم کنم ؛ اینکه هیچ تیم ملی دیگری 
در جهان با این حجم از  بی تفاوتی مواجه نمی شود. تا کنون 
با اختالف ما در چنین رنکینگی صدرنشــین هستیم. هیچ 
جایی برای توجیه، توضیح یا فرار از مسئولیت وجود ندارد. 
حاال زمانش رســیده تا مهمتر از همه رئیس فدراســیون و 
اعضای فدراسیون ثابت کنند تا بدون هیچ قید و شرطی و با 

اقتدار کامل پشت بازیکنان و تیم هستند.«

اینستاگرام به عمل نکردن مسئوالن فدراسیون فوتبال به 
وعده هایشــان انتقاد کردند. برخی از اعضای تیم ملی در 
پست هایی که به اشتراک گذاشــته اند به پرداخت نشدن 
پــاداش راهیابی تیم به جام جهانی ســال ۲۰۱۸ روســیه 
اعتراض کرده اند. اشــکان دژاگه،  هافبک هجومی  تیم 
ملی ایران، در اینســتاگرام خود نوشت: »هیچ کس اینجا 
انگار ندید که ما مسافر جام جهانی شده ایم. از صدر تا ذیل. 
خستگی به تن این تیم ماند. دستتان درد نکند. حاال دیگر 

پیروزی هم ارزشى ندارد. اینجا موفقیت هم یتیم است.«
 احســان حاج صفــی،  هافبــک، علیرضــا حقیقی، 
دروازه بان، وریا غفوری،  هافبک، ســید جالل حســینی، 
مدافع، رضــا قوچان نــژاد، مهاجم و کریــم انصاری فرد، 
مهاجم تیم ملی دقیقا با انتشار پستی مشابه مطلب اشکان 
دژاگه روی حساب کاربری اینستاگرام، مراتب اعتراض خود 
را عنوان کردند. بازیکنان تیم ملی فوتبال با انتشــار متنی 
یکســان به  بی توجهی مســئوالن به صعود به جام جهانی 

اعتراض کردند. 
از ســوی دیگر کارلوس کی روش، سرمربی تیم ملی 

اعتــراض؛ این شــاید مهم ترین کلیــدواژه ای رفتار 
رسانه ای کی روش طی یکی، دو سال اخیر است، آنجا که 
بعد از هر بازی تیم ملی لب به اعتراض می گشــاید و علیه 
فدراسیون فوتبال، وزارت ورزش یا منتقدانش بیانیه صادر 
می کند. او بعد از بازی ســخت برابــر کره جنوبی هم دقیقا 
به همین فرم برگشــت. بیانیه صادر کرد و از آنچه که عدم 
حمایت مدیران فوتبال ایران از تیم ملی می خواند ســخت 
انتقاد کرد. او حتی پس از بازگشــت تیم ملی از ســئول در 
فرودگاه مصاحبه نکرد و به هیچ بازیکنی اجازه گفت وگو با 
رسانه ها را نداد تا این رفتار واکنشی به  بی نظمی  در استقبال 
از ملی پوشان تلقی شــود. اما بالفاصله پس از رسیدن به 
تهران، کی روش و بازیکنانی که با او همراه تر از بقیه هستند 

در شبکه های اجتماعی اعتراض شان را آشکار کردند.
 آنها تاکید داشــتند که حمایت هــا از تیم ملی کافی 
نیســت. تعدادی از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران، یک 
روز پس از دیــدار برابر کره جنوبــی در چارچوب بازی های 
مقدماتی راهیابی به جام جهانی ۲۰۱۸ به صورت هماهنگ 
بــا بــه اشتراک گذاشــتن مطالبــی در شــبکه اجتماعی 

تیتر   یک

کیش سلطانی فر به کی روش

در هفته ای که گذشت اعضای تیم ملی ایران 
به صورت یکپارچه علیه وزارت ورزش سخن گفتند
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افتخار را با توهین نمی خواهیم
گفت وگوی مثلث

با امیر حاج رضایی

مربیان برنده خواسته های بزرگ دارند
کی روش بیانیه می دهد تا

بعدا به این حرف ها استناد کند

استعفای قریب باعث تعجبم نشد
اصرار دارند که استقالل را 

غیرحرفه ای اداره کنند

این اعتراض هــا واکنش محمدرضا ســاکت، مدیر 
تیم های ملی فوتبال ایران را درپی داشــت. ساکت اعالم 
کرد  سه شنبه چهاردهم شهریور پس از بازی مقابل سوریه در 
ورزشگاه آزادی مراسم تقدیر از کادر فنی و ملی پوشان کشور 
برگزار خواهد شد. اما آیا تقدیر و تشکر موضوعی است که 
باعث رضایت کی روش و تیم ملی خواهد شد؟ آیا برگزاری 

مراسم تقدیر از تیم ملی کافی خواهد بود؟
اما اعتــراض بازیکنان تیم ملی فوتبــال ایران بعد از 
تساوی برابر کره جنوبی بازتاب زیادی در رسانه های عربی 
داشت. آنها که همواره سعی دارند فضای داخلی ایران را 
متشنج نشــان دهند، این بار اعتراض بازیکنان تیم ملی در 
مورد پاداش های معوقه را بهانه ای برای تخریب قرار دادند. 
روزنامه های قطری، اماراتی و عربستانی پیام اشکان دژاگه 
را منتشر کردند و نوشــتند که بازیکنان ایرانی از بی توجهی 
مسئوالن خود ناراحت هستند تا جایی که روزنامه الریاضیه 
عربستان نوشت: »بازیکنان ایرانی از  بی توجهی مسئوالن 
حکومتی خود به دستاوردهای شان در انتخابی جام جهانی 
۲۰۱۸ روسیه ناراحت هســتند. اشکان دژاگه نوشته است 
که به نظر می رســد که کســی به ما توجه نمی کند و صعود 
ما به جام جهانی مهم نیست و این موفقیت های ما ارزشی 

ندارد.«
ایــن روزنامــه عربســتانی در ادامه  نوشــت: »دیگر 
بازیکنان ایرانی مثل وریا غفوری، ســید جالل حســینی و 
احسان حاج صفی هم چنین پیام های را منتشر کردند. آنها 
بر این باور هستند که باید مسئوالن ایرانی از کره ای ها یاد 
بگیرند، چرا که آنها با وجود عملکرد ضعیف تیم شان فضای 
خاص را در ورزشگاه به وجود آوردند و به حمایت کامل از تیم 

خود پرداختند.«
 همچنیــن روزنامه الــرای قطر هم نوشــت: »همه 
بازیکنان ایران تقریبا از عدم توجه مسئوالن حکومتی خود 
به موفقیت های که به دست آورده اند، ناراحت هستند و با 
منتشر کردن پیام هایی در صفحات مجازی خود اعتراض 
خود را نشــان دادند. آنها به ســتایش از برخورد کره ای ها 
با بازیکنان تیم خود پرداختند و ابــراز امیدواری کردند که 

مسئوالن حکومتی ایران از کره ای ها درس یاد بگیرند.
خبرگــزاری تســنیم اما بــه تحلیــل رفتــار بازیکنان 
تیم ملی و کارلوس کی روش پرداخت و در گزارشی نوشت: 
»گالیه های بازیکنان و سرمربی تیم ملی فوتبال را می توان 
از دو منظر نــگاه کرد اما هرچه هســت اینکه فدراســیون 

همچنان در انتظار کمک مالی دولت است.«
صدای اعتــراض بازیکنان تیم ملــی فوتبال پس از 
بازی با کره جنوبی بلند شــد و آنها به صورت دسته جمعی و 
هماهنگ در صفحات اجتماعی از اینکــه به آنها بی توجه 
می شــود گالیه کردند و از اینکه پاداش هایشان پرداخت 

نشده، ناراحتند.
می توان ماجــرا را از دو ُبعد نگاه کــرد و این موضوع 
همانند یک شمشــیر دولبه اســت؛ اول اینکــه بازیکنان 
تیم ملــی از پرداخت نشــدن پاداش ها گالیــه کردند و تا 
حدودی حق هــم دارند، اما اگــر آنها بــرای مردمی  بازی 
می کنند که برخــی از آنهــا در بدترین شــرایط اقتصادی 
قرار دارند و نمی توانند برای تماشــای بازی ها به ورزشگاه 
بروند، باید صبورتر از این باشــند. آنها برای این مردم بازی 
می کنند و مردم هم قدرشناس شان هستند و می بینند که چه 
تالشی انجام می دهند برای ســربلندی نام ایران، بنابراین 
اگر قصد از این گذاشتن پست های هماهنگ، تلخ کردن 

کام آنها پس از نتیجه خوب برابر کره باشــد که قابل قبول 
نیســت چرا که بازیکنــان آن قدر از نظر مالــی در وضعیت 
 خوبی به ســر می برند که نیازی به ایــن پول ها و پاداش ها 

نداشته باشند.
موضوع اما از جنبه ای دیگر هم قابل بررســی است. 
برخی اعتقاد دارنــد این کار بازیکنان بــا هماهنگی رئیس 
فدراسیون و سرمربی تیم ملی انجام شده و تاج و کی روش 
در جریــان کار بازیکنان بوده انــد، با این حــال هر فردی 
به ازای تالشــی که می کند پاداش و دســتمزد می خواهد 
و ملی پوشــان از ایــن موضــوع گالیــه دارنــد. بازیکنان 
می خواهند که کارشان دیده شود. مردم کار آنها را می بینند 
و تحسین شان می کنند اما بازیکنان می خواهند کارشان از 
سوی مقامات باالتر دیده شود، یعنی وزارت ورزش و دولت.
مسئوالن فدراسیون فوتبال بارها اعالم کرده اند که 
نیاز به کمک دولت دارند اما تاکنون اتفاقی نیفتاده و کمکی 
از سوی دولت نشده یا اگر شــده، مقدار کمی بوده است. 
در اینکه به فوتبال از نظر معنوی کمک شــده و بالفاصله 
بعد از صعود بــه جام جهانــی بازیکنان تیم ملــی به دیدار 
رئیس جمهور رفتند، شکی نیست اما این تمام ماجرا نیست 
و برای تیمی که می خواهد خودش را برای هدفی بزرگ تر 
یعنی صعود از مرحله گروهی مســابقات جام جهانی آماده 
کند، باید شرایط و امکانات مناسب تری در نظر گرفته شود.
مدت هاســت کــه چشــم فدراســیون فوتبــال بــه 
دولتی هاست تا بلکه از نظر مالی به یاری آنها بیایند. شرایط 
به گونه ای شده که کی روش هم عصبانی است و از رئیس 
فدراسیون خواسته به تعهداتش عمل کند. در این شرایط 
فوتبال به عنوان ورزشــی که قشــر زیادی از جامعه را در بر 
می گیرد، باید مورد توجه قرار گیرد و دولت هم باید کمک 
کند تا فوتبال مسیرش را به خوبی ســپری کند. در این بین 
تالش برای آزادسازی پول های بلوکه شــده فدراسیون از 

سوی مقامات دولتی هم می تواند گره گشای کار باشد.
هرچه هســت اینکه بازیکنان نباید بــا متمرکز کردن 
فکرشــان روی مســائل مالــی از اصــل ماجــرا کــه 
خوشحال کردن مردم اســت، غافل شوند و در سوی دیگر 
دولت بایــد به یــاری ورزش از جمله فوتبال بیایــد. این دو 

موضوع کنار هم باید خوب مدیریت شود.
ماجرا وقتــی جالب تــر می شــود که واکنــش قابل 
پیش بینی رئیس فدراسیون فوتبال را مرور می کنیم. آنجا 
که مهدی تاج همصدا با ملی پوشــان تاکید کرده اســت: 
»بله!  من بعد از بازی در رختکن اعتراض بازیکنان ایران را 
مبنی بر عدم پرداخت پاداش به گوش خود شنیدم و به این 
عزیزان حق می دهم. ما برای اینکه به جام جهانی ۲۰۱۸ 
روســیه صعود کنیم مراحل سختی را پشــت سر گذاشتیم 
و همین بــازی بــا کره جنوبی شــاهد بودید که مســئوالن 
فدراســیون فوتبال کــره و همچنین دولتمــردان کره چه 
پاداشــی برای این بازی در نظر گرفته بودند تا بتوانند تیم 

ایران را شکست دهند. 
بهترین امکانات در انتظــار برد کره بود، اما بازیکنان 
ما با تمام تالش شــان و بازی جوانمردانه کار بزرگی انجام 
دادند تا همچنان رکوردمان پابرجا باشد. درحالی که صعود 
ما به مرحله بعد مســجل شــده بود، بازیکنان ما به همراه 
کادر فنــی برای نشــان دادن نام ایــران از هیــچ تالش و 
کوششــی دریغ نکردند و وقتی ۱۰ نفره بودیم، من با چشم 
 خودم دیدم که از جان خود مایه گذاشــتند تا دروازه ایران

 باز نشود.«

تاج گفته است: »من هم به عنوان رئیس فدراسیون 
فوتبــال انتقاد بازیکنــان را به جان می خــرم، در دوره قبل 
وقتی ما صعود کردیم پــاداش 5۰ میلیونی و حواله خودرو 
به بازیکنان اهدا شــد، باتوجه به شــرایط سختی که برای 
صعود داشتیم، ولی حاال که مقتدرانه صعود کردیم شاهد 
هستیم پاداش بازیکنان هنوز پرداخت نشده،  اما امیدوارم 
دولتمردان وضعیت تیم ملی را در این دوره حساس تا جام 
جهانــی درک کنند. دولتمردان همیشــه پشــت جوانان و 
ورزش ایران بوده اند و همیشه حمایت کرده اند. امیدوارم 
این حمایت ادامه دار باشد و ان شــاءا... پاداش بازیکنان 
هرچه زودتر پرداخت شود تا با روحیه و قدرت خوبی در جام 

جهانی ظاهر شوند.«
این موج اعتراضی اما واکنــش معاون وزیر ورزش را 
نیز به همراه داشــت. محمدرضا داورزنی درباره واکنش به 
انتقادهای برخی ملی پوشــان و به ویژه کارلوس کی روش 
گفت: »وزارت ورزش و جوانان سعی می کند به وعده هایی 
که به فوتبالیســت ها داده عمل کند و جوابگوی زحمات و 
تالش آنها باشــد. ضمن اینکه معاونت های وزارت ورزش 
و جوانــان نمی تواننــد به طور مرتــب در فرودگاه مســتقر 
باشند. چه کسی از چه مسابقه ای برمی گردد و به استقبال 
آنها بــرود. ما طبــق پروتکل و دســتورالعملی کــه داریم 
عمل می کنیم. پاداش ملی پوشــان فوتبــال که موفق به 
 راه یابی به جام جهانی شــده اند طی چند روز آینده پرداخت

 خواهد شد.«
اما همه اینها باعث نشــد تا وزیر ورزش همان راهی 
را انتخاب کنــد که مهــدی تاج یــا حتی معــاون او یعنی 
محمدرضا داورزنی انتخابش کرده بود. او این بار بر خالف 
تصور خیلی ها پاســخی کوتاه اما قاطع داد. ســلطانی فر 
درمورد انتقادات فوتبالیســت ها نسبت به بی توجهی برای 
صعود بــه جام جهانــی۲۰۱۸ اظهار داشــت: »مــا تمام 
کارها و حمایت هــا را برای صعود تیم ملی بــه جام جهانی 
 انجام دادیــم و نیازها را تامیــن کردیم و قرار هم نیســت 

پاسخ کسی را بدهیم.«
به نظر می رسد وزیر ورزش بنا ندارد در مورد کی روش 
همان راهی را برود که محمود گودرزی رفت و مهم تر او بنا 
ندارد طوری رفتار کند که منتقدان بگویند مدیران ورزش نیز 
منتظر دستورات کی روش هستند تا برای شان تعیین تکلیف 
کند. شاید به دلیل همین تیرگی روابط بود که کی روش در 
نشست خبری پیش از بازی تیم ملی برابر سوریه در تهران 
به خبرنگاران گفت: »شاید این آخرین نشست خبری من با 
شما باشد!« هر چند کی روش بارها از این  ترفندها استفاده 
کرده اســت تا به اهداف خود دســت یابد اما این بار به نظر 
می رسد پاسخ وزیر ورزش ســرمربی تیم ملی را آچمز کرده 
اســت. آیا این اولین کیش جدی ســلطانی فر به کارلوس 

کی روش است؟   

مدت هاســت که چشــم فدراسیون 
فوتبــال به دولتی هاســت تــا بلکه از 
نظر مالی به یاری آنها بیایند. شرایط 
به گونــه ای شــده که کــی روش هم 
عصبانی است و از رئیس فدراسیون 

خواسته به تعهداتش عمل کند
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کی روش اخیرا بــه آنچه  بدقولی دربــاره گرفتن 
پاداش های تیم ملی خوانده، انتقاد کرده است. 
برخی از بازیکنان تیم ملی هم با او همراه شده اند 
و علیــه فدراســیون فوتبــال و وزارت ورزش 

موضع گیری کرده اند. نظر شما چیست؟
 اجازه بدهید من تکلیفم را در مورد آقای کی روش 
روشن کنم. من درباره مسائل فنی او را مربی بزرگی می دانم 
اما در بخش رفتاری منتقدش هســتم. ما بعــد از هر بازی 
تیم ملی بــا انبوهــی از بیانیه های آقای کــی  روش روبه رو 
هستیم و این موضوع دیگر به یک سریال  بی پایان تبدیل 

شده است.
به نظر شما کی روش حق دارد یا خیر؟

 گاهی محق هستند و گاهی نه. اما در مورد خاصی 
که شما سوالش را مطرح کردید باید بگویم بازیکنان واقعا 
برای رسیدن به جام جهانی زحمت کشیدند. فوتبال سخت 
است. صبح و بعد از ظهر تمرین دارند. اردو برگزار می شود و 
به مسافرت می روند. از خانواده های خودشان دور هستند. 
کسانی که فوتبال بازی کرده اند می دانند که چقدر سخت 
است. بنابراین اگر پاداشی برای صعود یا هر مورد دیگری 
در نظر گرفته شــده اســت باید در بهترین زمان ممکن به 

بازیکنان و کادر فنی بپردازند.
سرمربی تیم ملی اخیرا در بیانیه ای جشن صعود 
تیم ملی را هم تحریم کرده است. در این باره چه 

نظری دارید؟
 من تعجب می کنم که چرا کی روش جشن صعود را 
تحریم می کند، چون به طور قطع از دایره اختیارات خودش 
خارج می شــود. مثل خیلی از تصمیماتی کــه او گرفت و 
دیگران اجرایش کردند. دبیرکل فدراســیون عوض شد. 
رئیس کمیته بازاریابی تغییر کرد. من به عملکرد این دو نفر 
که از فدراسیون فوتبال رفتند کاری ندارم. اما می دانیم که 
همه این تغییرات ناشی از توصیه ها و تصمیمات کی روش 

است. 
تکلیف ما با کی روش چیســت؟ شاید این سوال 
امروز در فضای جامعه ورزشــی مــا جدی تر هم 
مطرح می شــود. چــون حتی برخــی از اعضای 

شورای فنی کشتی آزاد هم راجع به حمایت های 
مالی گســترده از فوتبال و به خصوص کی روش 
و تبعیض هایی که میان فوتبال و ســایر رشته ها 
وجــود دارد انتقادهایی را مطــرح کرده اند. نظر 

شما چیست؟
 آقای کی روش توئیت کرده کــه ما بدون حمایت 
و دست خالی به جام جهانی صعود کرده ایم. به عقیده من 
این دیگر ناسپاسی است. بنده به شخصه منتقد فدراسیون 
فوتبــال هســتم و در مورد خیلی از مســائل جاری کشــور 
به مدیران فوتبال نقدهــای جــدی وارد کرده ایم اما مگر 
می شود یک تیم دست خالی و بدون هیچ حمایتی بتواند به 
جام جهانی صعود کند ؟ این اصال پذیرفتنی نیست. مطرح 

کردن این حرف عین  بی انصافی است. 
مساله اصلی ما با کی روش چیست؟

 پرواز چارتر و گرفتن پاداش و مسائلی از این دست 
موضوعاتی اســت که به عقیده من باید بــرای تیم ملی ما 
فراهم شود اما مساله اصلی اینجاست که آقای کی روش به 
ناسپاسی رسیده است. او می گوید تیم ملی ایران را دست 
خالی به جام جهانی برده اســت. اگر بــه حقوقی که  آقای 
کی روش از فدراسیون فوتبال می گیرد رجوع کنیم متوجه 
می شویم که با یک رقم خیلی باال سر و کار داریم. زندگی در 
بهترین نقطه شهر و بسیاری از مسائل رفاهی دیگر ایجاد 
شــده تا کی روش بتواند با خیالی آســوده در تهران زندگی 
کند اما او همواره با دیدن نیمه خالی لیوان ســعی کرده از 
موضعی باال به ما نگاه کند و رفتاری توهین آمیز داشته است 
همچنان که به عقیده من بسیاری از بیانیه هایی که ایشان 

صادر می کند توهین آمیز است.
پس شــما قبول نداریــد که کــی روش و تیمش 

دست خالی به جام جهانی رفته اند.  

 بلــه ، قطعــا. کــی روش دســت خالــی نیســت. 
دســت خالی به وضعیــت کارگرهایــی گفته می شــود که 
کارخانه های شــان بسته شــده و همان موقعی هم که کار 
کرده اند ۶ مــاه یک بار هم حقــوق نگرفته اند. کی روش و 

تیم ملی دست خالی نبوده اند.
آیا از فدراسیون فوتبال دفاع می کنید؟

 ابدا. من از این فدراســیون اصال دفاع نمی کنم. 
من به طور مشــخص درباره این حرف آقای کی روش که 
می گوید با دست خالی به اینجا رسیده ایم صحبت می کنم. 
نه، این طور نیســت. بعد از هر بازی ایشــان حرف هایی را 
مطرح می کند که بــه نظرم برخی از آنها چنــدان قابل باور 
نیست. ایشان می گوید ما برای تاریخ و مردم این کشور بازی 
می کنیم. به نظرم بایــد واقع گرایانه تر به ماجرا نگاه کنیم. 
ایشان در درجه اول برای درآمد باالیی که در فوتبال ایران 
نصیبش می شود اینجاست و کار می کند و گر نه  کدام مربی 
حاضر می شود با دست های خالی و صرفا از روی عالقه به 
مردم یک کشور دیگر کارش را ادامه دهد ؟ اگر فدراسیون 
فوتبال ما مقتدر نباشــد این مشــکل همواره وجــود دارد. 
اینکه سرمربی تیم ملی ما به خودش اجازه می دهد فراتر از 

اختیاراتش گام بردارد.
آیا کی روش در فوتبال ایران دچار دوگانگی شده 

است؟
 من فکر می کنم تناقضی آشکار در اظهارات آقای 
کی روش وجود دارد. از ســویی می گوید ما بــرای تاریخ و 
مردم بازی می کنیم و از سویی دیگر می گوید جشن صعود 
را تحریم کرده است. بعد هم با کنایه می گوید عکس های 
یادگاری و فیلم ها بماند برای دیگران و ما در جشن نیستیم. 
این عین تناقض است. مگر شــما می توانید در این زمینه 
تعیین تکلیف کنید ؟ شما از احترام به مردمی  حرف می زنید 
که جشن صعودشان را تحریم کرده اید. عجیب است. واقعا 
عجیب است. ایشان این قدر قدرت دارد و ما نمی دانستیم؟ 
شاید هم مدیران آن قدر اقتدارشان را این دست و آن دست 
کرده اند که کی روش این اقتدار را از دست آنها گرفته است.
با همه اینها شما قصد ندارید بگویید ایشان برای 

فوتبال ایران مضر هستند.  

افتخارراباتوهیننمیخواهیم
گفت وگوی مثلث با امیر حاج رضایی

امیر حاج رضایی، کارشناس با تجربه فوتبال ایران 
درباره کی روش و موج تازه انتقادهایی که وی و بازیکنان 
تیم ملی علیه فدراســیون فوتبال و وزارت ورزش به راه 
انداخته انــد، حرف های جالبی را مطــرح می کند. متن 

گفت وگوی مثلث با حاج رضایی را می خوانید.
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  صعود تیم ملی بــه جام جهانی با این آمــار و ارقام 
فوق العاده است. هیچ کس منکر زحمات آقای کی روش 
نیســت. من می گویم باید قدر همه آنهایی که به تیم ملی 
کمک کردند تا به جام جهانی روســیه راه پیدا کند را بدانیم 
و راه را برای موفقیت های بیشترشان هموار کنیم. در راس 
همه آنهایی کــه برای تیم ملی ما زحمت کشــیده اند آقای 
کی روش قرار دارد اما اینکه ایشان در سایه صعود تیم ملی 
به جام جهانی هر طور که دلــش بخواهد رفتار کند و بیانیه 

صادر کند. 
پذیرفتنی نیست؟

 فراتر از آن، توهین آمیز است.
این روزها اگــر انتقادی دربــاره کی روش مطرح 
شود خیلی ســریع بحث صعود مقتدرانه به جام 

جهانی مطرح می شود. نظر شما چیست؟
 شاید برخی ها به خاطر داشته باشند، در سال ۱۹۷۷ 
تیم ملی ما از دو قاره به جام جهانی راه پیــدا کرد. بنابراین 
آقای مهاجرانی را باید روی ســرمان بگذاریم.  در آن برهه 
امکانات فوتبال ایران چگونه بود؟ آقــای مهاجرانی و آن 
بازیکنان چه کردند؟ پاســخ ها در تاریخ درخشان آن برهه 
فوتبال ایران نهفته است. بنابراین معتقدم آقای کی روش 
با یک زبــان پالــوده می توانــد و اتفاقا حــق دارد راجع به 
کمبودها و کاستی ها گالیه کند. خوشبختانه قدرت کالم 
باالیی هــم دارند و می توانند خیلی روشــن منظورشــان را 
برسانند. حضور در بخش هایی که اساسا به آقای کی روش 
هیچ ارتباطی پیــدا نمی کند به بخــش مدیریتی فوتبال ما 
برمی گردد. ناتوانی مدیریتی فوتبال ماست که باعث شده 
امروز سرمربی تیم ملی بعد از هر بازی با انبوهی از کنایه ها و 
بیانیه های تند به سراغ مان بیاید. اصال بگذارید خیال تان 
را راحت کنم. بهتریــن مربی حال حاضر فوتبــال دنیا چه 
کسی است؟ هر مربی که در ذهن دارید را در فوتبال ایران و 
روی نیمکت تیم ملی فوتبال ایران تصور کنید. حاال سوال 
مهم اینجاســت که این بزرگترین مربی دنیــا آیا در فوتبال 
ما رئیس اســت یا مرئوس؟ قطعا مرئوس. به نظر می رسد 
که جای رئیس و مرئوس عوض شــده اســت و این اصال 

درست نیست.
البته وزیــر ورزش در پاســخ به گالیه هــای تند 
کی روش تاکید کرده که آنچه  وزارت ورزش باید 
در راســتای حمایــت از تیم ملی انجــام می داده 
صورت گرفته است و ایشان بنا ندارد به هر کسی 
پاسخ بدهد. نظر شــما درباره پاسخ روشن وزیر 

ورزش چیست؟
 خیلی درســت جواب داده اســت. پاسخ ایشان 
خوب، درست و موجز بود. نمی شود که هر وقت تیم ملی 
ما از یک بازی ســخت یا  آسان برگشــت آقای کی روش 
برای ما جشــنواره بیانیه راه بیندازد و شروع به اعتراض و 
توهین کند. من باز هم تاکید می کنم که آقای کی روش 
شــما خیلی برای تیم ملی ما زحمت کشیده اید اما به شما 
حق نمی دهیم بر سر این مردم منتی بگذارید. پول هایی 
که به شما پرداخت می شــود از جیب همین مردم است. 
از جیب های تهــی این مردم که با انبوهی از مشــکالت 
اقتصادی زندگی های ســختی دارند اما عاشــق فوتبال 
ایران هســتند. عاشــق تیم ملی شان هســتند و با صعود 
تیم ملی به جام جهانی هم خوشــحال شدند. در فرودگاه 
اســتقبال زشــتی صورت گرفته و  بی نظمی  بیــداد کرده 
اســت. آقای کی روش و تیمش حق دارنــد گالیه کنند. 
زمین تمرین کیفیــت الزم را ندارد باز هــم حق اعتراض 
دارند. هر موضوعی که در حیطه اختیارات ایشان است 
و باید درباره اش با حساسیت صحبت کنند امری پذیرفتنی 
است اما آنچه  در حیطه اختیارات ایشــان نیست باید در 
حیطه اختیارات مدیران فوتبــال قرار بگیرد. ما افتخار را 

با توهین نمی خواهیم.  

ســخت اســت کــه دربــاره کــی روش بــه یــک 
نقطه مشــخصی برســیم. مثــال بگوییم در فــالن نقطه 
همه مشــخصه های این مربــی را دانســته ایم. کی روش 
پیچیدگی های خــاص خــودش را دارد. بالطبــع او مربی 
بزرگی است. در باشــگاه های بزرگی مثل منچستر یونایتد 
و رئال مادرید کار کرده اســت. در تیم ملی پرتغال هم کار 
کرده است. اگر کارنامه مربیگری وی را مرور کنیم، متوجه 
می شویم که بی تردید کی روش مربی بزرگی است. در ژاپن ، 
امارات و آفریقا نیز کار کرده است. طی چند سال اخیر هم او 

به فوتبال ایران رسید. 
کی روش ســهم خوبی اســت از دنیای حرفه ای که 
نصیب فوتبــال ایران شــد و همه مــا باید ایــن واقعیت را 
بپذیریم. در طول این مــدت ماموریت آقای کی روش این 
بوده که شرایط تیم ملی بزرگساالن ما را متحول کنند که به 
نظرم این کار را به خوبی انجام داده اند و البته گفته می شد 
که قرار است کی روش نظارتی هم بر کیفیت تیم های پایه 
ما داشــته باشــند که فکر نمی کنم این اتفــاق تا کنون رخ 
داده باشد. او سبکی را دنبال کرد که به آن اعتقاد داشت. 
بازیکنان جوان خوبی را از باشــگاه های مختلف داخلی و 
خارجی به تیم ملی دعوت کرد و به طور کلی تیمی منسجم 
و قدرتمند را به وجود آورد. تیمی که امروز همه ما از دیدن 
موفقیت های آن لــذت می بریــم. او حــاال از تیم ملی ما 
شناخت کاملی دارد و همین شــناخت به او کمک می کند 
که هر نوع اســتراتژی یا فلســفه ای که در فوتبــال دنبال 
می کنــد را دنبال کند. امیدوارم شــناخت  آقــای کی روش 
به موفقیت تیم ملی در جام جهانی روســیه منجر شــود تا 
مردم ما نیز بــا موفقیت های بعدی تیم ملی بیشــتر از قبل 
خوشحال شــوند. بالطبع کی روش همیشه خواسته هایی 
 دارد. از سال ها پیش هم این خواســته ها را به طور مرتب

 تکرار کرده است.

 بخشی از این خواســته ها برآورده شــده است اما او 
اعتراض کرده و بیانیه های نســبتا تندی هــم صادر کرده 
اســت. اعتراض ها و بیانیه های کــی روش چیز جدیدی 
نیست. شــاید فکر می کند با این کار به طور مرتب مردم را 
در جریان امور و کمبودهای تیم ملی قرار می دهد تا بعدها 
بتواند به این بیانیه ها و اعتراض ها استناد کند. به هر حال 
هر مربی روشــی دارد. شــاید او می خواهد بعدها بهانه ای 
برای انتقاد از او وجود نداشته باشد. او بازی های تدارکاتی 
قابل توجهی را درخواســت کــرده اما بازی هــای ضعیفی 
برایش تدارک دیده اند. او زمین تمرین استاندارد درخواست 
کرده اما حتی اندازه زمین های تمرینی تیم ملی هم گاهی 
قانونی نیست. اما تا جایی که من خبر دارم، امکاناتی را که 
در اختیار کی روش قرار گرفتــه  هیچ مربی در تاریخ فوتبال 

ایران نداشته است. 
به عبارتی بهتــر این امکانات حســرت همه مربیانی 
است که قبل از کی روش روی نیمکت سرمربیگری تیم ملی 
ایران نشســته اند. ما زمین نداریم. ۶ سال پیش هم گفته 
بودند که زمین نداریم. اردوی آنچنانــی پر هزینه نداریم. 
شش ســال پیش هم حتما به ایشــان گفته شده که سقف 
خواسته ها در فوتبال ایران چقدر می تواند باشد. پس این 
اعتراض ها تازه نیست. اما کی روش با مطرح کردن چندباره 
این خواسته ها می خواهد شرایط را برای موفقیت خودش و 
تیم ملی هموارتر کند. او و تیمش لیاقت امکانات و شرایط 
بهتر از این را دارند اما فکر می کنم توان فدراسیون فوتبال 
ایران را هم باید در نظر بگیریــم. نمی توانیم به کی روش 
بگوییم حق نداری از ما امکانات و شرایط بهتری طلب کنی. 
اما در مورد نگاه از باال به پایین که خیلی ها در مورد کی روش 
مطرح می کنند هم باید بگویم او نتایجی به دست آورده که 

به او اقتدار محض داده است. 
باید بپذیریم که مربیان برنده خواسته های بزرگی دارند 
و برای رسیدن به خواسته هایشان ممکن است عصبانی هم 
 شــوند. امیدوارم همه این اتفاقات، اعتراض ها و بیانیه ها 
در نهایت به سمت و سویی هدایت شــود که تیم ملی ما در 
جام جهانی روسیه افتخار آفرین باشد و بتواند دل میلیون ها 

ایرانی را شاد کند.   
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مربیان برنده خواسته های بزرگ دارند
کی روش بیانیه می دهد تا بعدا به این حرف ها استناد کند
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استقالل این روزها شرایط خوبی ندارد. آنچه مسلم 
است هواداران این تیم از شــرایط استقالل نه  تنها راضی 
نیســتند، بلکه خواهان تغییــرات جدی شــده اند. به نظر 
من اســتقالل با رفتن یا آمدن یک ســری از مدیران تغییر 
چندانی نخواهد کرد. باشــگاه اســتقالل ایراد ساختاری 
دارد و اینکه هر فرد با هر طور توانمندی ای که از او ســراغ 
داریم، نمی تواند گره از کار این باشــگاه باز کند. حاال این 
مدیر می خواهد در هر حوزه ای توانمند باشــد. وقتی بستر 
برای کار حرفه ای کردن در یک باشگاه وجود نداشته باشد 

فایده ای ندارد که ما مدیران مختلف را بیاوریم و ببریم.
 ما این باشگاه را به سمت و  سوی غیر حرفه ای هدایت 
کرده ایم. حاال برای اینکه این باشــگاه را به مســیر اصلی 
بیاوریم باید زمانی را تلف کنیم. هــوادار هم که این زمان 
را تاب نمی آورد. نتیجه این می شود که شاهدش هستیم. 
تیم شــما به محض اینکــه یکی، دو باخــت می دهد همه 
ارکان باشــگاه علیه یکدیگــر موضع می گیرنــد. در واقع 
اعتمادی وجود ندارد. هر کسی ســعی می کند خودش را 
 بی تقصیر نشــان دهد و از زیر بار فشار انتقادها خارج کند. 
به همین دلیل است که من از آمدن دکتر قریب به باشگاه 
اســتقالل تعجب کردم اما از رفتنش اصال تعجب نکردم. 
به طور طبیعی شخصیت قریب این گونه است که در جایی 
می ماند و به فعالیتش ادامه می دهد که بتواند کارایی داشته 
باشد. وقتی قرار اســت همه چیز باشگاه استقالل زیر نظر 
وزارت ورزش باشد و هیات مدیره کامال تشریفاتی است با 
این حســاب قرار به ماندن قریب هم نیست. اگر قریب در 
استقالل می ماند بیشتر تعجب می کردم چون او به خوبی 
می دانست که دیگر کاری از عهده او برنمی آید. البته این 
را هــم بگویم که قریب همــه اینها را می دانســت. بهتر از 
من و شما می دانســت که هیات مدیره باشــگاه استقالل 
یک جایگاه کامال تشــریفاتی اســت. وقتی مدیرعامل از 
قبل تعیین شده اســت. وقتی مدیرعامل باشگاه استقالل 
خــودش را بــه نوعــی کارمنــد وزارت ورزش می داند و در 
مورد کوچک ترین مسائل باشــگاه نظرات وزارت ورزش را 
مطالبه و سپس اجرایی می کند باید هم توقع داشته باشیم 
که هیات مدیره اساســا نقش موثــری در تصمیم گیری ها 
نداشته باشد. باشگاه استقالل طور خاصی اداره می شود. 
حتی قرارداد بازیکنان هم با وزیر هماهنگ می شــود. این 
حرف من نیســت. خود آقای مدیرعامل استقالل چندی 
پیش مدعی شــده بود که در مــورد قراردادها هــم با وزیر 
ورزش هماهنگی های الزم را دارد. در نتیجه ما مدیرعاملی 
می بینیم که گوش به فرمان وزارت ورزش اســت و در این 
بین اساســا نمی توانیم هیات مدیره باشــگاه اســتقالل را 
جدی بگیریم. اشتباه قریب هم این بود که وارد یک حوزه 
تشریفاتی شد. البته زود به اشــتباهش پی برد و راه آمده را 
برگشــت. نکته دیگری را هم باید عرض کنــم. این روزها 
همه درباره خرابی تیم منصوریان حرف می زنند. در صورتی 
که من اعتقاد دارم خرابی هیات مدیــره و به طور کلی تیم 
مدیریتی باشگاه استقالل باعث شــده تا تیم درون زمین 
هم نتواند انتظار هواداران استقالل را برآورده کند و نتایج 
ضعیفی کســب کند. عدم انســجام تیم مدیریتی باشگاه 
استقالل اســت که باعث شــده تیم منصوریان هم نتیجه 

الزم را کسب نکند.
 نکته قابل تامل اینجاست که آقایان مدیر در باشگاه 
اســتقالل ســال گذشــته را برای خودشــان ســالی پربار 

ارزیابــی می کنند. وقتی از آنها می پرســیم چگونه اســت 
که از عملکردتان تا این حد رضایــت دارید، می گویند تیم 
اســتقالل در ابتدای فصل اصال شــرایط خوبی نداشت و 
به قعر جدول چســبیده بود اما در انتهای فصل موفق شد 
به بــاالی جدول بیاید. امــا این حرف ها هــواداران را هم 
راضی می کند؟ نه. آنها اصال این توجیه را نمی پذیرند. آنها 
از استقالل قهرمانی می خواهند. ســالی که آقایان از آن 
به عنوان سال پربار مدیریتی شان نام می برند سالی است که 
ما برای اولین بار در طول تاریخ فوتبال مان از یک تیم عربی 
در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا شش گل دریافت کردیم 
و شکست سنگینی به فوتبال ایران وارد شد. تا انتقادی به 
این تیم مدیریتی می شود، می گویند استقالل سال گذشته 
به رغم همه مشکالت نایب قهرمان شده است. نه. من فکر 
می کنم اتفاقا این تیم مدیریتی باید سرش پایین باشد چون 
موفقیتی کسب نکرده اســت. به نظر من درباره استقالل 

واقعیت دیگری هم وجود دارد. 
من معتقدم می توانیم استقالل را مثل همه تیم های 
بزرگ دنیا به شیوه ای حرفه ای اداره کرد اما معتقدم اصرار 
بر این است که استقالل به شیوه درست اداره نشود. دلیل 
این ادعا نیز کامال روشن است. طبق قانون و طبق اصول 
حرفه ای آقای وزیر نمی تواند صاحب دو مجمع باشگاه های 
استقالل و پرسپولیس باشد. دقت کنید. وزیر ورزش االن 

رئیس مجمع دو باشگاه رقیب است و به همین دلیل است 
که نه تنها قریب بلکه همه مدیرانی که قرار است در باشگاه 
استقالل کار ساختاری کنند عطای کار کردن در استقالل 
را به لقایش می بخشــند. مجمع دو باشــگاه اســتقالل و 
پرسپولیس االن واقعی نیستند. حرفه ای هم نیستند. چون 
کامال دولتی هستند و یک رئیس هر دوشان را اداره می کند. 
این را هم بگویم که هواداران استقالل گمان نکنند با یکی، 
دو برد مشکالت ساختاری تیم یا باشگاه محبوب شان حل 
می شــود. اصال مســاله ما برد و باخت تیم نیســت. چون 
به عقیده من پرســپولیس هم با شــیوه ای اداره می شــود 
که آتش زیر خاکستر اســت و اصال بعید نیست فصل بعد 
پرسپولیس جای استقالل امسال را بگیرد و شرایط بدی را 
تجربه کند. آنها فعال نتیجه می گیرند و همین باعث شده تا 
بحران های شان آشکار نشود در صورتی که ایراد ساختاری 
در باشگاه پرسپولیس هم هست و وزارت ورزش باید برای 
برگرداندن قدرت و اختیار به هیات مدیره های این دو باشگاه 

فکری اساسی بکند که به نظرم فعال چنین قصدی ندارد.
 امیدوارم آقای ســلطانی فر که امروز به گواه دوست 
و دشــمن مورد تایید دولت و مجلس است و اعتماد زیادی 
به او شده تا بتواند شــرایط بهتری را در عرصه ورزش پیاده 
کند، باالخره برای دو باشگاه اســتقالل و پرسپولیس فکر 

اساسی بکند. 

استعفای قریب باعث تعجبم نشد

اصرار دارند که استقالل را غیرحرفه ای اداره کنند

                                  کاظم اولیایی  

مدیرعامل اسبق باشگاه استقالل
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در حالــی کــه رئیــس هیات مدیــره اســتقالل از 
اســتعفایش خبر می دهد و تاکید می کند در شرایط کنونی 
نمی تواند برای این باشگاه مفید باشد، وزیر ورزش می گوید 
اســتعفای قریب هنوز به دستش نرســیده است. شرایط 
در باشگاه اســتقالل پیچیده و در عین حال به هم ریخته 
است. به نظر می رسد در درون باشــگاه اختالفاتی جدی 
وجود دارد. برخی معتقدند استعفای محمدحسین قریب 
از ریاســت هیات مدیره این باشــگاه نیز  بی ارتبــاط با این 
اختالفات نیســت. آنجا کــه قریب با مدیرعامل باشــگاه 
استقالل نیز اختالف های جدی داشت. البته این اولین 
بار نیســت که افتخاری مقابل رئیس هیات مدیره باشگاه 
می ایستد و مواضع خودش را به استقالل تحمیل می کند 
اما با این حال به نظر می رســد که او حمایــت قاطع وزیر 
ورزش را همراه خود دارد و همین امر سبب شده با اطمینان 
خاطر درباره ادامه فعالیتش در باشگاه استقالل با رسانه ها 

صحبت کند. 
فصل گذشته هم در حالی که شهاب جهانیان رئیس 
وقت هیات مدیره باشــگاه اســتقالل، برای خود سخنگو 
و مشــاور فنی برگزید و خبر آن را از طریق ســایت رســمی 
باشگاه استقالل رســانه ای کرد، این موضوع با مخالفت 
صریح افتخاری مواجه شــد و نه تنها اخبــار مزبور از روی 
خروجی ســایت باشــگاه اســتقالل حذف گردیــد، بلکه 
وی تا آخر پای حرف خود ایســتاد و این اجازه را به رئیس 
هیات مدیره نداد که برای خودش مشاور و سخنگو داشته 
باشد. بنابراین افتخاری فصل قبل هم نشان داد استعداد 
ایســتادگی مقابل رئیس هیات مدیره را دارد و پای تبعات 

آن هم می ایستد.
محمدحسین قریب درباره استعفایش از هیات مدیره 
باشــگاه اســتقالل گفت: بعد از آنکــه وزیــر ورزش ابراز 
محبت کرد و مرا به عنوان عضو هیات مدیره اســتقالل به 
همکاری دعوت کرد، قرار شــد بنده در مجموعه باشــگاه 
تمرکزم روی بحث بهبود ساختار و ساماندهی تیم های پایه 
باشد تا بتوانیم یک استقالل خوب و »استقالل فردا« را 
ساماندهی کنیم ولی با ورود من به باشگاه و با گزارش های 
رسمی و غیررسمی از منابع مالی و بودجه، دو اتفاق اساسی 
بود که فکرش را نمی کردم و به ابعاد چالشی به این شدت 
فکــر نمی کــردم. رئیس مســتعفی هیات مدیره باشــگاه 
استقالل افزود: یکی از این مباحث انباشت بدهی بود که 
از سال ۱۳۸5 تا االن نزدیک به ۱۱۰ میلیارد تومان باشگاه 

بدهکار است. نزدیک به ۲5 میلیارد تومان از این مبلغ هم 
بدهی مالیاتی است. این مساله فرصتی را برای فردی که 
می خواهد کار تشکیالتی بکند فراهم نمی کند و او را به کار 

روزمره می کشاند.
قریــب تاکید کــرد: دومیــن دلیل گزارش ســال 
جدید باشــگاه بــود کــه از مســئوالن باشــگاه گرفتم. 
بر اســاس این گــزارش، باشــگاه یک کســری بودجه 
اساسی خواهد داشت. روی هم رفته با هدفی که قولش 
را به وزیــر دادم، زمینه فراهم نبود و بایــد به کار روزمره 
می پرداختیم که این در حیطه من نبود چرا که تخصص 
من روی ساختارسازی است. کارهای روزمره را عزیزان 
دست اندرکار به نحو مطلوب در باشگاه دنبال کنند شاید 
باشگاه نتیجه گرفت. می خواستیم دیگر حداقل تنشی 
در ســطح هیات مدیره نداشته باشــیم. وی در پاسخ به 
استعفایش را به چه کسی داده است؟ گفت: »استعفایم 
را کتبا به وزیــر دادم. چون هیات مدیره طرف حســاب 
نیست و وزیر حکمم را داده است.« قریب درباره اینکه 
وزیر ورزش گفته بود به هیات مدیره بر می گردد، تصریح 
کرد: »آقای سلطانی فر لطف داشت و استعفایم را قبول 
نمی کرد ولی با اصرار زیاد قرار شد لطف کند و این بحث 

مختومه شود.«
رئیس مستعفی هیات مدیره باشگاه استقالل درباره 
اینکه تا االن با اســتعفایش موافقت نشــده است، گفت: 

ان شاءالله موافقت خواهند کرد.
قریب این اظهارات را در حالی مطرح کرده که مسعود 
سلطانی فر در آخرین واکنش خود پیرامون استعفای قریب 
گفته است استعفایی به دستش نرسیده است. اما آیا این 
همه واقعیت است؟ به هر حال محمدحسین قریب قبل از 
اینکه پست ریاست هیات مدیره باشگاه استقالل را بپذیرد 
شــرایط این باشــگاه و فضای موجود را می دانست. او به 
خوبی از بدهی ها و وضعیت مالی به هم ریخته اســتقالل 
نیز خبر داشت. بنابراین اســتعفای او شاید دالیل دیگری 
داشته باشــد که وی چندان عالقه مند نیست درباره شان 

صحبت کند. 
واقعیت این است که محمدحسین قریب در 4 جلسه 
هیات مدیره اســتقالل غایب بوده که طبق اســاس نامه 
باشگاه ها، او خود به خود از سمت رئیس هیات مدیره این 
باشگاه برکنار شده است. در اساسنامه باشگاه ها آمده است 
اگر یک عضو هیات مدیره در 4 جلســه متوالی و یا شــش 

جلسه متناوب غایب باشد، خود به خود از سمت خود برکنار 
می شود مگر اینکه مجمع آن باشــگاه دوباره بخواهند آن 
عضو را به کار دعوت کنند که بعید اســت درباره قریب این 

موضوع صدق کند.
هرچند در مورد قریب و غیبتش بحث های متفاوتی 
مثل عــدم رضایــت او از انتخاب توفیقــی به عنوان مدیر 
ورزشی باشگاه یا اوضاع نابســامان مدیریتی در استقالل 
عنوان می شود؛ اما به نظر می رسد اصلی ترین دلیل عدم 
حضور او در جلسات مشکل دو شغله شدن است که باعث 

شده قریب در جلسات هیات مدیره شرکت نکند.
قریب اگر از سوی مدیرعامل استقالل حکم رئیس 
هیات مدیره می گرفت، دو شغله می شد و از سوی سازمان 
بازرسی کل کشور تذکر می گرفت و به همین دلیل  ترجیح 

داد از سمت خود در این باشگاه استعفا دهد.
حتی وقتی وزارت ورزش در آســتانه معرفی اعضای 
جدید هیات مدیره باشگاه استقالل قرار داشت نیز خیلی ها 
به این مورد اشــاره می کردند که دو  نفر از اعضای مد  نظر 
ســلطانی فر با حضور در هیات مدیره باشگاه استقالل دو 

شغله خواهند شد و این امری غیر قانونی است.
این سوال مطرح شــده بود که چطور وزارت ورزش 
و جوانــان روی گزینه ای بــه نام محمدحســین قریب که 
به عنوان »مدیرعامل شــرکت گروه مشــاوران مدیریت و 
مطالعات راهبردی تدبیر« فعالیت می کند، به عنوان عضو 
هیات مدیره اســتقالل به جمع بندی رســیده است؟ حتی 
حضور حسن زمانی در هیات مدیره باشــگاه استقالل نیز 
زیر سوال است آنجا که برخی تاکید می کنند وی عالوه بر 
اینکه مشاور رئیس مجلس شورای اسالمی است به عنوان 
سرپرســت مرکز امور نماینــدگان ادوار مجلس شــورای 
اسالمی نیز منصوب شده و حکم خود را در تاریخ ۱۰ آبان 
۹5 از محمد جعفری مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس 

شورای اسالمی، دریافت کرده است.
به نظر می رسد باشگاه اســتقالل که این روزها تیم 
خــود را در درون زمین مقتدر و برنده نمی بینــد باید خود را 
مهیای رویارویی بــا چالش های جدی تــری کند. هر چند 
وزارت ورزش نشــان داده بــا هیات مدیــره تشــریفاتی و 
مدیرعاملی که کامال با سیاســت های وزیر ورزش همسو 
است به راحتی کنار می آید. آیا در صورت ادامه ناکامی ها 
در استقالل، وزارت ورزش پاسخگوی هواداران این تیم 

خواهد بود؟ 

پشت پرده یک استعفا
محمد حسین قریب از دو شغله بودن فرار کرد؟
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قاب رشادت 
از آخرین اثر حسن روح االمین رونمایی شد

»نقاشــی آیینی هم وظیفه اســت. من یک شیعه ام 
وظیفه ام را انجام می دهم.  هرکســی باید این کار را انجام 
دهد. این نقاشــی ها هم اگــر چیزی دارد کــه آدم را جذب 
می کند به خاطر من نیست. به خاطر موضوع است. متاسفانه 
در این چند وقت طوری با من برخورد شده که انگار من چه 
آدم خاصی هســتم. واقعا این قصه اعصابــم را خرد کرده 
اســت. می دانم بعضی از روی محبت حرف هایی می زنند 
و گاهی دعاهای عجیبی می کنند. دستشان درد نکند. اما 
نفس آدم کثیف است از این چیزها خوشش می آید. وقتی 
مدام ادامــه پیدا کنــد آدم فکر می کند خیلی مهم اســت. 
بهترین چیز برای یک نقاش این است که یک گوشه بنشیند 
و نقاشی اش را بکشد.« برای شــناختن حسن روح االمین 
خواندن همین جمــالت کافی اســت، از همین جمالت 
متوجه می شویم که او نقاش اســت اما یک نقاش خاص، 
او یک نقاش بــا دغدغه، یک نقــاش کــه در تابلوهایش 
آنچه بیشتر از هرچیز به چشــم می خورد، مفاهیم مذهبی، 
به ویــژه تابلوهایی خــاص از روز حماســی عاشوراســت. 
»حسن روح االمین« در مجموعه نقاشی های عاشورایی، 
لحظات سخت کربال را به تصویر کشیده است که از جمله 
این آثار می توان به شــهادت کم سن ترین ســربازان امام 
حســین )علیه الســالم( در کربال اشــاره کرد. این هنرمند 
جوان کشــورمان لحظه های نقاشی کشــیدن را این گونه 
بیان می کند: »مثال لحظه هایی که برای عاشــورا نقاشی 
می کشم، مانند لحظه هایی اســت که یک فرد به مجلس 
روضه می رود؛ من همان حس و حال را دارم و زمانی که کار 
به اتمام می رسد، همان حال خوشی را دارم که یک عزادار از 

مجلس امام حسین علیه السالم بیرون می آید.«
»مقتل« بــا موضــوع شــهادت امام حســین  )ع(، 
»جوانان بنی هاشم« و »شیرین تر از عسل« درباره حضرت 
قاسم بن الحسن  )ع( و »حضرت علی اکبر)ع(، »علقمه« 
و »آتش پرســتارم بود« درباره امام ســجاد  )ع(، »ســقا« 
درباره حضــرت ابوالفضــل  )ع( و »خرابه شــام« برخی از 
کارهــای این هنرمندنــد. عالوه بــر اینهــا »قاهرالعدو«، 
»آخرین سرباز لشــکر«، »اول مظلوم«، »آخرین وداع با 
حضرت زهرا)س(، »طراحی چهره حاج احمد متوسلیان«، 
»واقعه خونین مسجد گوهرشاد«، »مدافعان حرم« و »آیا تو 
برادر منی« از دیگر کارهای این هنرمند محسوب می شوند. 
سال گذشته از یکی دیگر از آثار این هنرمند با عنوان »عرش 
بر زمین افتاد« در موزه هنرهای معاصر تهران رونمایی شد 
که بیانگر آخرین ســاعات زندگی حضرت سیدالشهدا)ع( 
اســت. چند هفته قبــل نقاشــی  دیجیتــال روح  االمین از 
شهید حججی و واقعه اســارتش با بازتاب های بسیاری در 
شبکه های اجتماعی همراه شد ؛ اثری که روح االمین درباره 
آن گفت: »من  ترجیح می دهم اثرم خود گویای نگاهم باشد 
اما برایم آنچه مهم بود این مسأله است که شهید حججی در 
شکست جبهه اسالم شهید نشد، بلکه در پاتکی که آمریکا 

در مرز عراق و سوریه زد، اسیر و بعد شهید شد. برای همین 
در تصویر من شما دود و آتش هم می بینید. در واقع آمریکا 
آنجا را بمباران کرد وگرنه داعش قدرتی برای اســیر کردن 
رزمندگان ما نــدارد. محســن حججــی را آمریکایی ها به 
شهادت رساندند نه داعش ضعیف که خود نوکر آمریکاست. 
بزرگ ترین حامی  داعش در ســوریه آمریکاست و کاش ما 
همیشه این یادمان بماند.« روح االمین در جدیدترین کار 
خود سراغ جنگ احد رفته است، اثری که با عنوان »ال فتی 
اال علی )ع(« با حضور چهره های فرهنگی و هنری در تاالر 
وحدت رونمایی شــد. تصویر گر بخشی از جنگ ُاحد است 
که در آن امیر المومنین علی )ع( در حــال دفاع یک تنه از 
جان پیامبر اســالم به تصویر کشیده شده. این نقاشی طی 
۶ ماه و با ابعاد ۳۲۲ در  ۲۳۵  ترسیم شده است. امیرحسین 
مدرس مجری این مراسم در تاالر وحدت گفت:» این تابلو 
درباره جنگ احد است که پیامبر)ص( در آن زخمی  شدند و 
حتی دندان حضرت شکسته شــد و کسی که مردانه مقابل 
مشرکین ایستاد و از رسول الله)ص( دفاع کرد، وجود مقدس 
امیرالمومنین علی)ع( بود.« حسن روح االمین هم در مورد 
انگیزه اش از کشیدن آن را نمایش رشادت امیرالمومنین در 
دفاع از پیامبر)ص( دانست: »این تابلو حادثه جنگ احد را 
روایت می کند که به تعبیر پیغمبر گرامی  اسالم )ص( یکی 
از تلخ ترین حادثه ها بوده است، چرا که به خاطر کوته بینی 
جبهه اسالم و گوش نکردن به حرف، ولی این جنگ یکی 
از تلخ ترین جنگ های صدر اســالم شــد. روایت است که 
پیغمبر )ص( در این جنگ تا مرز شــهادت پیش می روند و 
امیرالمومنین )ع( ایشان را از جمعیت حاضر در میدان جنگ 
نجات می دهند؛ در حالی که خیلی از دوســتان و نزدیکان 
پیامبر )ص( از صحنه فرار می کنند، تنها کسی که به دفاع 
از ایشان می ایستد و با دشمن می جنگد امیرالمومنین علی 
علیه السالم است. حدیث معروف »الفتی اال علی السیف 
اال ذوالفقار« که در این زمان گفته می شــود و موضوع آن 

رشــادت های حضرت علی )ع( اســت باعث شد تا من این 
تابلو را در طول شش ماه طراحی و اجرا کنم.  تالش کردم در 
این نقاشی به شکل روایتی بر اساس کتب معتبر پیش روم 
و از زاویه نگاه خودم آن را به تصویر بکشــم. هر تابلویی که 
کار کردم سعی شده است یکی از وجوه تاریخ اسالم باشد، 
اینجا نیز برشــی کوتاه از این تاریخ اســت، به رغم کارهای 
قبلی من که سوژه مصیبت بود اینجا هم اگر چه هست، اما 
وجه رشادت امیرالمومنین علی علیه السالم بیشتر مد نظر 

بوده است.«
روح االمین  همچنین این کار را روایت شــاعرانه یک 
نقاش خواند: » ابتدا نام دیگری برای نقاشی ام برگزیده بودم؛ 
اما نام فعلی را مناسب تر دیدم. بزرگ ترین دلیل انتخاب این 
موضوع، غربت موضوعات دینی در نقاشــی است؛ چراکه 
روی این موضوعات کمتر کار می شود و اساتید وقت کمتری 
برای آن می گذارند. اساســا در تابلوهایی که کار می کنم، 
ســعی دارم یک برش از یک شــخصیت را کار کنم، اینجا 
هم برش کوتاهی از غزوه احد اســت که عالوه بر مصیبت 
شکست مســلمانان، رشــادت علی)ع( هم در آن نمایان 
است. تابلو کار کردن، مانند شعر اســت و باید الهام شود، 
منظور چیزی شبیه وحی نیســت، بلکه ایده درستی بیاید و 
سپس انگیزه اجرای آن ایجاد شــود.« مجید مالنوروزی، 
مدیرکل هنرهای تجسمی  معاونت هنری وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی هم در این مراسم گفت: »معموال هنر دینی 
را با شمایل یا پرده های قهوه خانه ای می شناسیم و در ژانر 
هنر کالسیک و رئالیسم، کاری صورت نگرفته است و آثار 
آقای روح االمین جزو اولین هاست و بسیار به چنین کارهایی 
نیازمندیم. ایشان در این سن و ســال جزو اساتید خوب ما 
هستند و کار سفارشــی هم نمی کنند و این نقاشی ها، تعهد 
شخصی خودشان است و به تعبیر رهبرمعظم انقالب »آتش 
به اختیار«  هســتند. باید قدر چنین هنرمندانــی را بدانیم تا 

آثارشان به موزه ها راه یابند.«  
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»اینجانب حســن جنگجو فرزند محمــد برای لبیک 
گفتن به فرمان امام زمــان و نائب بر حقــش امام خمینی 
به جبهه هــای حق علیــه باطل اعــزام شــدم و از خداوند 
متعال میخواهم که به همه رزمندگان جمهوری اســالمی 
ایران پیــروزی نصیب کنــد و برای تمام مســلمین جهان 
و مخصوصا مســلمانان ایران زیارت حرم بــا صفای امام 
حسین)علیه السالم( را نصیب کند و از خداوند می خواهم 
که در راه اسالم برای من شهادت هم نصیب کند. از پدر و  
مادرم میخواهم که مرا حالل کنند و اگر شــهادت نصیبم 
شد برایم گریه نکنند و لباس سیاه نپوشــند و اگر جنازه من 
به دست نیامد ناراحت نشــوند و به عوض سر قبر شهدای 
دیگر بروند.« همــه ما عکــس او را دیده بودیــم و در دل 
تحســینش کرده ایم همان عکس بســیجی نوجوانی که 
اسلحه به دست میان گل والی درحال سینه خیز است و با 
چهره ای صبور و گل آلود که در خیلی جاها به عنوان نمادی 
از مقاومت جوانان ایران و شــهیدان کم سن و سال به کار 
می رود همان پســر نوجوانی که همه را یاد شــهید حسین 
فهمیده می انداخت و حتــی گاهی او را با شــهید فهمیده 
اشتباه می گرفتند اما یکی از هم نسالن او است، یک شهید 
بزرگوار دیگر؛ شهید حسن جنگجو.... حسن جنگجو سه 
ســال بعد از به ثبت  رســیدن این تصویر، در عملیات خیبر 
مفقود االثر شــد. دوری او و خانواده اش، از همان اسفند 
سال ۶۲  آغاز شــد و تا همین هفته ادامه داشت؛ تا همین 
دیروز که خانواده اش بعد از ۳4 ســال پیکر او را در تابوتی 
پرچم پــوش تحویل گرفتند و دیدارشــان بعــد از 408 ماه 

چشم انتظاری تازه شد.

  مراسم تشییع 
شهید حسن جنگجو در سال ۱۳۶۲ و پس از عملیات 
خیبر، مفقوداالثر شــد که پیکر این شهید پس از ۳4 سال 
دوری از وطــن بــه خانه بازگشــت و با حضور مســئوالن و 
اقشــار مختلف مردم، مراســم تشــییع از میدان شهدا تا 
میدان ســاعت تبریز برگزار و پس از تشییع باشکوه، پیکر 
پاک این شــهید در گلزار شــهدای وادی رحمت به خاک 
سپرده شد. ســردار غالم عســکر کریمیان، فرمانده سپاه 
عاشورا در مراسم تشییع پیکر مطهر شهید حسن جنگجو 
گفت:» شــهید جنگجو با تأســی از فرهنگ عاشــورایی و 
عملی کردن شــعار هیهات من الذله، یعنی زندگی نکردن 
زیر یوغ یزیدیان زمان، جنگید تا مانند دیگر شهدای اسالم 
بگوید مرگ به عزت بجویید اما زیر بار ذلت نروید. شهدای 
کشور جان خود را در راه میهن که با ارزش ترین دارایی هر 
انسان است، فدا کردند، تا انقالب و میهن اسالمی پا برجا 
بماند. پس از سال ها انتظار پیکر مطهر شهید جنگجو، در 
صحرای مجنون پیدا شده است، شهیدی که راه و مرامش 

حسینی بود. «
ســردار کریمیان در ادامه با اشــاره به ایــن نکته که 
مادر این شهید ســرافراز هم اکنون در بخش مراقبت های 
ویژه)ICU ( بستری است، ادامه داد:» به روح پاک شهید 
حسن جنگجو درود می فرستیم که چنین فرزندی را تربیت 
کرده  و به جامعه تحویل داده اســت. امــروز دل باختگان 
فرهنگ عاشورایی برای تجدید میثاق با آرمان های شهدا در 
این مکان گرد هم آمده اند تا پرچمی که شهدا بر افراشته اند 
را نگذارند روی زمین بماند و شهدای مدافع حرم بر این ادعا 

صحه می گذارند.«
نکته تاثیر برانگیز آن اســت که مادر شــهید حســن 
جنگجو پس از ســال ها تحمل فــراق  در تبریــز، به فرزند 

پسر چمران 
پیکر شهید حسن جنگجو به وطن بازگشت 

شهیدش پیوســت.پس از اینکه پیکر این شهید نوجوان 
در تبریز تشییع شد، مادر این شهید پس از سال ها تحمل 
فراق، در تبریز به فرزند شهیدش پیوست تا وعده دیدار مادر 
و فرزند در آسمان محقق شود. مادر شهید جنگجو حدود ۱8 
روز پیش در بخش مراقبت های ویژه در حالت اغما بستری 

بود که چند رور قبل دعوت حق را لبیک گفت.

  درباره شهید 
این نوجوان شــهید در یک خانواده مذهبی در تبریز 

به دنیا آمد و دوران شیرین کودکی را در محیط ساده خانواده 
ســپری کرد. کودکــی و نوجوانی اش در میــان تظاهرات 
گذشــت و با آغــاز جنــگ  بی تــاب حضــور در جبهه های 
جنگ شــد. با آغاز جنگ تحمیلی او و چند تن از دوستان 
مسجدی اش عازم دزفول شدند و بعد از طی دوره آموزشی، 
مســئوالن مربوطه به علت کوچک بودن جثــه و قد وی از 
اعزام او به خــط مقدم جبهه خودداری کردند مادر شــهید 
می گویــد: »وقتی بــرای ثبت نام به پایگاه مســجد محل 
رفته بود به خاطر جثه کوچکش قبولش نمی کردند و به او 
مشکوک شــده بودند و من را به عنوان ضامن به پایگاه برد 
تا بگذارند به جبهه برود«. ولی او این آتش اشتیاق را تاب 
نیاورد و حضور در خط مقدم را بر اقامت در تبریز  ترجیح داد و 
دوباره با اصرار بسیار وارد گروه شهید چمران شد. می گویند 

شهید چمران، او را پسر خود می خواند
 مادرش از نحوه آشنایی حسن با شهید چمران گفته 
بود: »حســن از اولیــن روز حضــورش در جبهه با شــهید 
چمران آشــنا شــده بود و با ضمانت چمران از آشپزخانه به 
خط مقدم راه پیدا کرده بود. بعد هم که در رکاب چمران به 
گروه جنگ های نامنظم ملحق شده و در کنار ایشان مانده 
بود. یک بار که زنگ زده بود و با من تلفنی صحبت می کرد، 
شهید چمران پرسیده بودند با کی حرف می زنی؟ گفته بود 
با مادرم و ایشــان گفته بود که گوشــی را بده می خواهم با 
مادرت صحبت کنم. وقتی با شهید چمران صحبت کردم 
خیلی از حسن اظهار رضایت می کردند و می گفتند که خیلی 
پســر زرنگ و کاری  اســت. اصال اجازه نمی دهد من هیچ 

کاری را انجام دهم. همیشــه همه جا و در کنار من حاضر 
و آماده است.«

زمان شهادت شــهید چمران، حسن به شدت زخمی  
شده بود و در مرخصی بود. وقتی خبر شهادت ایشان را شنید 
از ته دل گریه می کرد، می گفت: »ای کاش من می مردم 
و ایشان شهید نمی شــدند. خیلی به ایشان عالقه داشت 
و همیشــه به حرف دکتر چمران گوش می داد و هر کاری 

می گفتند انجام می داد.«
در عملیات والفجر4 بود که تمام بدنش زخمی  شــد 
و تعدادی از انگشــتان پایش شکســت و در بیمارســتان 
بستری شد؛ بعد از چند روز که حالش بهتر می شود به خانه 
برمی گــردد. هنوز پایش کامال خوب نشــده بــود و در گچ 
بود و نمی توانســت کفش بپوشد. با دوســتانش که حرف 
زده بود متوجه شــده بود که عملیات جدیدی در راه است و 

می خواست دوباره به جبهه برگردد.
وقتی که خود را در برابــر اصرار های خانواده می بیند 
که به او می گویند، بمان تا به بهبودی کامل برسی، حسن 
در جواب می گوید: »می خواهم بروم. با همین پای زخمی 
 و برهنه با دشمن خواهم جنگید و اگر شهادت نصیبم شد، 

می خواهم همین گونه شهید شوم.«
شــهید جنگجو بعد از شــهادت »مصطفی چمران« 
بی تاب شده بود، بی تاب شــهادت و دیدار چمران؛ برای 
همین لحظه ای از حضور در جبهه و نبرد با دشــمن غافل 
نمی شد تا اینکه در عملیات خیبر آن گونه که خواسته بود با 

پای مجروح و برهنه به دیدار معبودش شتافت.
برادر شهید حسن جنگجو درباره روز شهادت او گفته 
است: »در دهه اول اسفند ۶۲ در عملیات خیبر شهید شد. 
دقیقا روزش معلوم نیست. اما بعدها به ما گفتند که احتمال 
زیاد هفتم اسفند بوده. بعدها از رزمندگانی که با او در جبهه 
بودند شــنیدیم که اینهــا در جزایر مجنون بودنــد که بین 
نیروهایی که جلو رفته بودند و نیروهای پشــتیبانی فاصله 
افتاده بود، عراقی هــا در این بین نیرو پیــاده کرده بودند، 
آنها را محاصره کرده بودند و حســن و دوستانش هم بعد از 
مقاومت شهید شــده بودند. وقتی که حسن شهید شد، تا 
۵0 روز ما از وضعیت او  بی خبر بودیم. نمی دانســتیم اسیر 
شده یا شهید شده، اصال از سرنوشتش خبر نداشتیم. بعد 
از ۵0 روز، یک بار همه ما خانواده های مفقودین را یک جا 
دعوت کردند و گفتند که شــهادت آنها قطعی شــده و آنها 

مفقوداالثر هستند.«  
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بمب های خنثی شده  
مهم ترین نقل و انتقاالتی که انجام نشد 

نشد! نقل و انتقال هایی بود که نشــد... فصل نقل 
و انتقاالت تابســتانی به پایان رسید. تابستان امسال یکی 
از داغ ترین تابســتان ها در بــازار نقل و انتقــاالت فوتبال 
بود . بازیکنان زیادی با هزینه های زیادی جا به جا شــدند. 
در این فصل نیز تیم های انگلیســی بیشترین خرید را بین 
لیگ های اروپایی داشتند. امســال تیم های لیگ برتری 
رکوردشــکنی کردند و یک میلیارد و 4۱۳ میلیــون پوند را 
صرف خرید بازیکن جدید کردند که این رقم  بی سابقه بوده 
است. سری آ ایتالیا پس از سال ها افول و دست و پنجه نرم 
کردن با مشکالت اقتصادی، به لطف فعالیت های میالن، 
رکورد جدیدی در مجموِع هزینه باشــگاه ها در تاریخ نقل و 
انتقاالت ایتالیا به ثبت رســاند، یعنی بیش از 800 میلیون 
یورو... کورد هزینه ها در لوشــامپیونه فرانسه نیز شکسته 
شد. خرج های نجومی  باشــگاه پاریسی، تقریبا یک سوم 
 مبالغ هزینه شده برای خرید بازیکنان  بین ۲0 تیم فرانسوی 
را به خود اختصاص می دهد. ضمن اینکه فرانســوی ها، 
به لطف فروش های ســنگین موناکو، در آمد خوبی از نظر 

فروش بازیکنان نیز داشتند.
 به طور کلی نقــل و انتقاالت فرانســه و مبالغ جابه جا 
 PSG شده در این کشور، بیشتر پیرامون دو باشگاه موناکو و
بوده است. در اللیگای اسپانیا اما شاهد افت  جالب توجهی 
در هزینه های انجام شده برای خرید بازیکنان جدید بودیم؛ 
که دلیل آن مشخص است. محرومیت اتلتیکو مادرید از 
فعالیت در نقل و انتقاالت از یک سو و فعالیت بسیار پایین 
رئال مادرید در مقایســه با ســال های اخیر از سوی دیگر، 
مهم ترین دالیل افت شــدید هزینه ها در اللیگا محسوب 
می شوند، هرچند بارســلونا با خرید پرســروصدای عثمان 
دمبله قدری از این  بی تفاوتی را جبران کرد... در این میان 
چند بازیکن هم بودنــد که به رغم ســروصدای زیادی که 
انجام شد، در خانه ماندند . نگاهی داریم به این بمب های 

خنثی شده...

  کوتینیو 
بارســا پس از ناامیدی در جذب وراتی و به خصوص 
پس از جدایی نیمار به ســراغ کوتینیو رفت، با وجود اینکه 
می دانســت ســبک این دو بازیکن کامال متفاوت است. 
مدیران بارســا امیدوار به معجزه بودنــد و اینکه لیورپول با 
دریافت پیشــنهاد ۱۵0 میلیون یورویی، باالخره پای میز 
مذاکره بنشــیند اما مالکان آمریکایی لیورپول روی حرف 
ســه هفته پیش خود ماندند و به تماس های بارسلونا پاسخ 
رد دادند. فشــارهای کوتینیو هم  بی تاثیر بــود و در نهایت 
شکســتی دیگر در کارنامه مدیران بارسا ثبت شد. بسیاری 
معتقدند که از دو هفته پیش مشــخص بود  جذب کوتینیو 
غیرممکن اســت و اینکه چگونه مدیریت بارسلونا زودتر به 

سراغ گزینه های جانشین نرفت، در نوع خود شگفت انگیز 
اســت. در این بین خود کوتینیو هم خیلی دوســت داشت 
که به بارســلونا برود، حتی برای اینکه ایــن انتقال صورت 
نگرفت بعد از گل زدن در پیراهن تیم ملی برزیل گریه کرد. 
اما یورگن کلوپ معتقد است: »ما هنوز یک بازیکن بسیار 
خوب را در ترکیب مان حفــظ کرده ایم که می تواند برای ما 

بازی کند.«

  آلکسیس سانچز 
پپ گواردیوال برای تقویت خط حمله تیمش الکسیس 
ســانچس را به عنوان گزینه اصلی در نظر داشت و سیتی 
اولین پیشــنهاد برای خرید این بازیکن را سه ماه پیش به 
آرسنال ارائه داد. مدیران دو باشگاه چندین بار در این مورد 
تلفنی با هم صحبت کردند اما آرســنالی ها اصرار داشــتند 
که قصد فروش این بازیکن را ندارند. در نهایت توپچی ها 
اعالم کردند که تنها در صورتی با جدایی این ستاره شیلیایی 
موافقت می کننــد که رحیم اســترلینگ راهــی امیریتس 
شود.سیتی این پیشنهاد را رد کرد اما  سه شنبه پیشنهادی 
۶0 میلیون یورویــی برای خرید الکســیس ارائه دادند که 
بالفاصله رد شــد. به این ترتیب انتقالی که می توانســت 
بمب روز آخر نقل و انتقاالت باشــد، به ســرانجام نرسید تا 
سانچس که تنها یک سال دیگر با آرسنال قرارداد دارد، در 

این باشگاه بماند.

  راس بارکلی 
دو باشگاه تاتنهام و چلسی در تابستان به دنبال جذب 
بارکلی بودند، در نهایت اورتون با مبلــغ ۳۵ میلیون پوند با 
چلسی به توافق رسید و قرار شد بارکلی در روز پایانی نقل و 
انتقاالت راهی استمفوردبریج شود که در نهایت تصمیمش 
را تغییر داد. روابــط میان او و رونالد کومان خوب نیســت 
و  هافبک آینــده دار اورتونی ها می خواهــد این تیم را ترک 
کند اما او نتوانســت تا قبل از پایان پنجر ه نقل و انتقاالت 
تابستانی به چلسی بپیوندد. در همین میان، شایعاتی مبنی 
بر اینکه راس بارکلی حتی در تســت های پزشــکی چلسی 
شــرکت کرده اما در میانه راه، منصرف شده بود، به گوش 
می رسد که توسط خود بازیکن، رد شــده است. بارکلی در 
صفحه تو ئیترش نوشت: » برخالف ادعای برخی رسانه ها، 
من در آزمایش های پزشکی هیچ تیمی شرکت نکردم. فقط 
 دریافتم که باتوجه بــه مصدومیتم، بهتر اســت  در ژانویه 
دربارۀ آینده ام تصمیم بگیرم و همۀ گزینه ها را بررسی کنم؛ 

زمانی که کامال آماده ام.«

  ریاض محرز
محرز در ابتدای تابستان عنوان کرد قصد جداشدن 

از لسترســیتی را دارد ولی تــا روز پایانی نقــل و انتقاالت، 
نتوانست به خواسته اش برسد.

 تیم های بزرگــی مثــل منچســتریونایتد، آ اس رم، 
بارســلونا، چلســی و موناکو به جذب محرز بــرای خریدن 
این ســتاره الجرایزی اقدام کردند کــه از همه جدی ترین 
تیم پایتخت ایتالیا بود. رم سه هفته قبل سومین و آخرین 
پیشنهاد خود را برای جذب محرز ارائه کرد که آن هم توسط 
لسترسیتی رد شــد. در این میان خود محرز عالقه زیادی 
به حضور در باشگاه بارسلونا  داشــت و حتی با پیراهن این 
باشگاه اســپانیایی عکس می گرفت، وقتی خبر رسید که 
اردوی تیم ملی الجزایر را ترک کرده تا با یک باشگاه اروپایی 
به توافق برسد، خیلی ها نام بارسلونا به ذهن شان رسید اما 

این اتفاق نیفتاد و محرز در لستر ماند.

  دیه گو کاستا
محرومیت فیفا باعث شده تا اتلتیکو در این تابستان 
قادر به جذب بازیکن نباشد و آنها توانستند مهره های کلیدی 
خود را حفظ کنند تا بیش از این دچار مشکل نشوند. اما تنها 
هدف نقل و انتقاالتی آنها دیه گو کاســتا، مهاجم چلسی 
بود که در این تیم برای فصل آینده جایی نخواهد داشت. 
آنتونیو کونته با ارســال پیامکی برای کاســتا، به او اعالم 
کرده بود که دیگر در تیم او جایی نخواهد داشــت و باید به 
فکر تیم جدیدی باشد. کاستا تمایل زیادی برای بازگشت 
به اتلتیکو دارد ولی محرومیت فیفا مانع از حضور او در این 
تیم، حداقل برای نیم فصل اول می شود. اتلتیکو در تالش 
بود که بتواند کاســتا را به خدمت بگیرد و نیم فصل او را به 
صورت قرضی به تیم دیگری بفرستد، موضوعی که کاستا 

با آن مخالف بود.
 با این حــال، در روز پایانــی نقل و انتقــاالت، هیچ 
توافقی بیــن دو طرف صورت نگرفتــه و مذاکره ای نیز در 
کار نیست و به نظر می رسد دیه گو کاستا حداقل تا ژانویه در 
چلسی ماندنی خواهد شد. اما پایان نقل و انتقاالت، پایان 
حاشیه ها نبود. با وجود پایان فصل نقل و انتقاالت تابستانی 
و ماندن دیه گو کاستا در چلســی، این بازیکن در تمرینات 
آبی های لندنی حضور پیدا نکرده و ســران چلسی تصمیم 
دارند در صورت ادامه تمــرد این مهاجــم، از او به دادگاه 
شکایت کرده و حدود ۵0 میلیون پوند غرامت دریافت کنند.

 این بازیکن ۲۵ ساله که نامش در فهرست بازیکنان 
چلسی برای   قید شده است  اما در فهرست لیگ قهرمانان 
نیست، اکنون در حال مشاوره با وکالی خود است. چلسی 
اصرار دارد که کاستا همچنان بازیکن این تیم است و باید 
به تعهدات قرارداد خود پایبند باشد. اما کاستا ادعا می کند 
از زمانی کــه کونته از طریــق پیامک به او گفتــه دیگر در 

برنامه هایش جایی ندارد، از این تیم خارج شده است.  
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به همین سادگی
 از آشنایی تا ازدواج شهدا

سه فرشته سفید پوش 
روایت زنانی که مردانه ایستادند

 سیل آمریکا 
به روایت ویک

سیل آمریکا 
به روایت 
نیویورکر

سیل آمریکا 
به روایت 
اکونومیست

پیشخوان جهانی

»پوتیــن قرمزهــا« عنوان یکــی از جدیدتریــن آثار 
انتشارات ســوره مهر اســت که خاطرات مرتضی بشیری، 
بازجو و مدیرمسئول جنگ روانی قرارگاه خاتم االنبیا را به قلم 
فاطمه بهبودی روایت می کنــد.از جذابیت های خاطرات 
بهبودی، روایت جلسات بازجویی از نیروهای عراقی است 
که گاه در خالل این خاطرات، مطالب خواندنی از اتفاقات 
تاریخی نقل می شود که فجایع رخ داده در جنگ تحمیلی را 
بیشتر نمایان می کند. از جمله این موارد، بخشی است که به 
بازجویی از محمد رضا جعفر عباس الجشعمی، سرهنگ دوم 
نیروی مخصــوص، فرمانده تیپ کماندویی ســپاه هفتم و 
حضور او در ام الرصاص اختصــاص دارد. آئین رونمایی از 
کتاب »پوتین قرمزها« با حضور محســن مومنی شــریف، 
رئیس حوزه هنری، مرتضی سرهنگی، رئیس دفتر ادبیات 
مقاومت حــوزه هنری، مرتضــی بشــیری، راوی و فاطمه 
بهبودی، نویسنده کتاب »پوتین  قرمز  ها« در تاالر مهر حوزه 
هنری برگزار شد. مومنی شریف با تاکید بر لزوم توجه به ابعاد 
مختلف جنگ گفت: »هشت سال دفاع  مقدس به واسطه 
جریان رفتار انسانی با جنگ های مشابه آن متفاوت است. 

رفتار انسانی در این 8  سال نمود فراوان دارد و بخش مربوط 
به اسرای عراقی از جمله این ابعاد قابل توجه است. ایرانی ها 
در عراق عظمت ایرانی را در شــرایط نابسامان و غیرانسانی 
حفظ کردند. نگاه به اســرای عراقی در ایران نیز متفاوت از 
قوانین تدوین شده درباره حمایت از اسرا بود. بعد از وقفه در 
انتشار خاطرات اسرای عراقی چاپ کتاب »پوتین  قرمزها« 
شروع مجدد در این عرصه و البته با آثار پیشین از نظر نوع نگاه 
به اسرای عراقی متفاوت است. شیوه رفتار شخصیت های 
باهوشی مانند مرتضی بشیری با اسرای عراقی که البته جزو 
فرماندهان شجاع بودند باید منتشر شود.« مرتضی سرهنگی 
در ادامه این آیین با تاکید بر لزوم توجه به نشر خاطرات هشت 
سال دفاع مقدس گفت: »انتشــار کتاب »پوتین قرمز ها« 
آغازی بر شــکل گیری جریان نشــر خاطرات افرادی مانند 
مرتضی بشیری اســت. امیدوارم که انتشار کتاب »پوتین 

قرمزها« طلیعه ای برای ورود به بخش های مغفول 8 سال 
دفاع مقدس باشد. پرونده فرار اسرای عراقی نیز برای انتشار 
در حال تدوین است. خوشــحالم که حوزه هنری این باِر بر 
زمین مانده را برداشــته، چراکه وقتی به کارهای نیمه تمام 
دربــاره جنگ نگاه می کنــم خجالت می کشــم.« مرتضی 
بشیری هم در این مراسم گفت: »باتوجه به اهداف تعیین 
شده، اســیر در فضای آزاد در اردوگاه زندگی می کرد. اسیر 
خود باید به این نتیجه می رسید که با افراد نگهدارنده صحبت 
کند. گاهی در اردوگاه تا صبح با برخی از اسرای عراقی درباره 
مســائل سیاســی، اعتقادی، اجتماعــی و فرهنگی بحث 
می کردیم و هیچ گاه از عامل فشــار در آن دوران اســتفاده 
نشــد. توانســتیم منویات امام راحل را درباره اسرا اجرایی 
کنیم. نگهدارنده ها براساس باور، اعتقاد و آموزه های دینی 

به وظیفه خود عمل کردند.«  

پوتین قرمزها 
از خاطرات مرتضی بشیری رونمایی شد

کتاب »سه فرشته سفید پوش؛ روایت زنانی که مردانه ایستادند« نوشته مشترک فاطمه 
دانشور جلیل، پریا منصوربیگی و رقیه مهری آسیا بر را انتشارات »سوره سبز« منتشر کرده 
است. این کتاب شرح زندگی نامه سه بانوی شهید، زرین  تاج گودینی، سلطنت علیخانی و 
اقدس احمد وند است. در معرفی این کتاب می خوانیم: »کتاب »سه فرشته سفید پوش« 
داستان شیدایی نسلی است که جانانه با همه تعلقات ریز و درشت شان به زندگی دنیا، دست 
از خواســته های خویش شســتند و با ارزش ترین دارایی خود را برای ما که اکنون به دور از 
غوغای جنگ و خونریزی، همســفر ثانیه های حیاتیم، نثار کردنــد. اثر حاضر می خواهد 
گواهی دهد که چه بسیار زنان و مردان مردی که بی نام  و نشــان بر سریر عشق نشستند و 
بی هیاهو مرکب کوچ خود را تا دیار معشــوق راندند، آنقدر بی صدا که حتی نام شــان را هم 
کســی به خاطر نمی آورد و بر کوره راهی نیز به یادگار نوشته نشده است.  نخستین داستان 
این کتاب به زندگی شهید زرین تاج گودینی اختصاص دارد. وی سال ۱۳40 در کرمانشاه به 
دنیا آمد و سال ۱۳۶۵ در محل کار خود، بیمارستان ۵۲0 ارتش بر اثر اصابت بمب خوشه ای 
عراق به محوطه بیمارستان به شهادت رسید. زندگی نامه شهید سلطنت علیخانی، دومین 
داستان کتاب »سه فرشته سفید پوش« است. وی سوم شــهریور ماه در کرمانشاه به دنیا 
آمد و در بیمارستان ۵۲0 ارتش این شهر اشــتغال داشت. بانو علیخانی ۲۶ اسفند ماه سال 
۱۳۶۶ به دنبال حمله موشکی به پارک شیرین باختران همراه مادر و دو فرزندش به شهادت 
رسید.  سومین داستان این کتاب به زندگی شــهید اقدس احمد وند یکی دیگر از شهدای 
ارتش اختصاص دارد. وی سال ۱۳۳۵ در مالیر به دنیا آمد و هفتم بهمن ماه سال ۱۳۵7 در 
جریان مداوای تظاهرات کنندگان انقالبی در خیابان پیچ شمیران تهران به شهادت رسید.«

حکایت آشنایی و ازدواج سی و سه تن از شهدای شاخص هشت سال دفاع مقدس از 
زبان همسران شان در کتابی با عنوان »به همین ســادگی« به قلم کبری خدابخشی دهقی 
نوشته شده است. این کتاب نگاهی گذرا به زندگی بزرگمردان سرزمین مان دارد که چگونه با 
نیمه وجودشان آشنا شدند و فصل عاشقی زندگی شان چگونه شروع شد. روایتگر قصه عشق 
این بزرگواران همسفران زندگی شان هستند که خود یک طرف این رابطه اند و حکایت آشنایی 
تا ازدواج شان و عشقی که کمتر به آن اشاره شــده را بازگو می کنند. »به همین سادگی« در 
سی و سه بخش و روایت تنظیم شده  که هر بخش حکایت آشنایی تا ازدواج یک شهید است 
که از زبان همسر آن شهید روایت شده است. این کتاب با حکایت آشنایی »غاده جابر« همسر 
لبنانی شهید چمران با شهید چمران آغاز می شود و با خاطرات »ژیال بدیهیان« همسر شهید 
ابراهیم همت، »فاطمه امیرانی« همسر شهید باکری، »صفیه مدرس« همسر شهید مهدی 
باکری، »منیژه ساغرچی« همسر شهید ناصر کاظمی، »معصومه سبک خیز« همسر شهید 
عبدالحسین برونسی، »فرشته ملکی« همسر شهید منوچهر مدق، »قدسیه بهرامی« همسر 
شهید محمد عبادیان، » حمیده پیاهور« همسر شهید منصور ستاری، »گیتی زنده نام« همسر 
شهید حسن آبشناسان، »مریم کاظم زاده« همسر شهید اصغر وصالی و... ادامه پیدا می کند 
و در سی و سومین روایت پایان می یابد.  در پشت جلد کتاب و از زبان غاده جابر همسر لبنانی 
شــهید چمران می خوانیم: »مصطفی را برای اولین بار در این موسسه دیده بودم. به اصرار 
امام موسی صدر به دیدار مصطفی رفتم. خیال می کردم کسی که نامش و فکرش با جنگ گره 
خورده، حتما انسان خشنی است. من نام مصطفی را از دوست و غریبه، همیشه همراه با جنگ 
شنیده بودم. وقتی برای اولین مرتبه مصطفی را دیدم، همه تصورات ذهنی ام را پاک کردم.«
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