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جمهوری اسالمی



حاال به آن گفته     می شود »مکتب«ـ  این یک چیزی است مسئلۀاسالمشناسیوانسانشناسی
که مقدمه برای آن مکتبی است که اسالم دارد.     آن مکتب 
را من و تو نمی شناسیم. چنانکه انسان را ما نمی شناسیم. 
آنکه می شناسیم همین     موجود طبیعی است. این »انسان« 
نیســت. از »َعَلق« می آید یک قدری باالتر، می آید یک   
  قدری باالتر، تا می شــود حیوان. این حیوانی اش خیلی 
طوالنی است. این مقام »حیوانیت«     خیلی طوالنی است. و 
انسان ممکن است تا آخر عمرش در همین حیوانیت متوقف 
شده     باشد. تا قرائت به اسم »رب« نباشد فایده ندارد. همه 

چیز باید به اسم رب باشد. 

تبلیغبهاسمرب،یابهاسمنْفس

شــما حاال آقایان، از قراری که گفتند، بنــا دارید که 

       چه بسا انســان یک عمر در ریا بوده و 
خودش نفهمیده. یک عمــر هر عملی کرده 
ریا     بوده اســت، و نفهمیده خودش ریاْست. 
اینقدر دقیق است که خود آدم هم نمی فهمد!   
  موازیــن دارد برایش. آنهایــی که اهل عمل 
هستند موازین تعیین نکردند که ما بفهمیم که   
  چه هستیم و خودمان را تشخیص بدهیم. در 
علم انبیا که علم انسان سازی است، موازین   
  دارد اینها.         اسالم را به این زودی نمی شود 
شــناخت. اســالم را با دو تا جنگ نمی شود 
  ]  شناخت  [  .     اســالم جنگ نیســت. جنگ به 
اسالم مربوط نیســت. مکتب اسالمـ  اینکه 
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هفته نامه سیاسی، فرهنگی با رویکرد خبری، تحلیلی

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

گفتارها
آغاز جدال جمهوریخواهان با  ترامپ
تحریم های  بی حاصل
انتفاضه سیاسی علیه آمریکا
توطئه ناکام

خبرنامه
چالش نامه 
بحران ترامپ
 زلزله در شهرداری تهران
هماهنگ کننده  یا همه کاره؟

سیاست
سیاست مدار و پاستور
روحانی، برجام را مدیون الریجانی است
جهانگیری نباشد می شود از الریجانی حمایت کرد
ابقا در مجلس یازدهم

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

و هوشیار و بر سیاق مان استوار بمانیم.

تحریریه:
دبیر تحریریه:  مصطفی صادقی

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

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

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

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

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



تشریف ببرید در ُقرا و قصبات و   شــهرها برای ترویج، برای 
هدایت. توجه داشــته باشــید اگر قدمی برخالف موازین،   
  برخالف رضای خــدا بردارید، یک جرمی اســت که به این 
زودی نمی توانید جبران بکنید.     شمایی که به اسم »هدایت« 
بین مردم می روید غیر عامۀ مردم است وضعتان. غیر وضع   
  عامۀ مردم اســت. شــمایی که برای هدایت می روید شما 
رسول از طرف اسالم هستید؛     رســوِل رسول خدا هستید. 
باید بفهمید که در این رسالت چه باید بکنید. این کارهایی که   
  بنا دارید بکنید آیا به اسم رب است؟ آیا از اول که شروع می 
کنید به اینکه هدایت کنید     مردم را، اسالم را معرفی کنید به 
مردم، ولو همین قدر که می دانید، آیا این به اسم رب     است؟ 
از اسم خدا شروع می شود؛ یا خدای نخواسته نفسانیت آدم 
در آن دخالت دارد.     َأعدی َعُدوِّک   همین نْفسی است که در 
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انسان هســت.  ]9[   این از همۀ دشمنها برای انسان   
  دشمنتر است. همۀ دشمنهای عاَلم آنقدری که از آنها 
می آید این است که انسان را     بُکشند، زجرش بدهند؛ 
اما آنکه   َبْیَن َجْنَبیَک   آن »نفس امارۀ« انسان، آن غیر 
این است که     انسان را بکشــد؛ انسانیت را می کشد! 
همۀ عالم جمع بشوند که انسانیت شما را بکشند، تا     آن 
چیزی که در خود شما هست، آن نباشد و تغییر نکند، 
کســی نمی تواند.   اعدی عدوک     همین نْفسی است 
که   َبین جنبیک  . ببینید که حاال که تشریف می برید و 
می خواهید مردم را     هدایت کنید، به اسم رب هدایت 
می کنید، یا به اسم نْفس، که همان به اسم شیطان 
اســت؟     ببینید با آقایانی که در محل هستند شما چه 

جور رفتار می کنید؟
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سردرگمی آمریکا
ســی ان ان در گزارشی نوشته اســت: »درهر صورت ســردرگمی  همیشه جزئی از 
سیاست های آمریکا در خاورمیانه بوده است. دولت اوباما درباره حمایت یا عدم حمایت 
از شورشیان سوریه مردد بود، درنهایت آن قدر به آنها سالح داد که بتوانند با دولت اسد 
بجنگند، اما نه آن قدر که بتوانند پیروز شوند. اکنون شورشیان سوریه در آستانه شکست 

هستند.« در خبرنامه این هفته به شکست های خاورمیانه ای ترامپ پرداخته ایم. خبرنامه

حضــرت آیت الله خامنــه ای، رهبر معظــم انقالب 
اســالمی صبح چهارشــنبه در دیدار مســئوالن و اعضای 
شورای هماهنگی تبلیغات اســالمی در سراسر کشور، با 
اشاره به تالش بی وقفه آمریکا برای شبهه پراکنی و گرفتن 
»امید و اعتماد به نفــس ملت«، از همراهی خواســته یا 
ناخواســته برخی افراد با اهداف دشمن به شــدت انتقاد 
کردند و با یــادآوری تحلیل ها و تبلیغات پوچ چهل ســاله 
دشمن درباره شکست یا تضعیف جمهوری اسالمی تاکید 
کردند: »به فضل الهی و با اتکا به هوشیاری و ایستادگی 
مردم، همچون گذشته بینی دشمنان را به خاک می مالیم 
و با تالش مضاعف مسئوالن برای حل مشکالت معیشتی 
و اقتصادی مردم، راه پیشــرفت و ســرافرازی را با اقتدار 
ادامه خواهیــم داد.« رهبر انقالب اســالمی بــا تبریک 
سالروز میالد حضرت امام حســن عسکری علیه السالم و 
گرامیداشت سالگرد حماسه مردمی  نهم دی سال ۱۳۸۸، 
از »تبلیغ« به عنوان مهمترین وظیفه شــورای هماهنگی 
تبلیغات اســالمی یاد کردند و با اشاره به ریشه قرآنی تبلیغ 
گفتند: »در اســالم تبلیغ به معنای »رســاندن صادقانه، 
صمیمانــه، مســئوالنه و امانتدارانــه یک پیام بــه افکار 
عمومی به منظور تفاهم با مردم« است تا آنان با احساس 
مســئولیت به ســمت یک هدف واال ســوق داده شوند و 
حرکت کنند.« حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: »تبلیغ 
در اسالم کامال در جهت مخالف با پروپاگاندای غربی ها 
است که با هدف رســیدن به پول و قدرت انجام می شود و 
در آن فریب افکار عمومی، دروغگویی و بازیگری نیز جایز 

اســت.« ایشــان، دادن امید و اعتماد به نفس به مردم و 
تبیین فرصت ها و تهدیدها و شناســاندن دوست و دشمن 
را از الزامات تبلیغ در اسالم دانستند و خاطرنشان کردند: 
»امروز مهمترین هدف جنگ نرم دشــمن، گرفتن امید و 
اعتماد به نفِس ملت ایران است.« رهبر انقالب اسالمی، 
تبلیغ را همانند عرصه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی 
یک میدان جنگ توصیف کردند و گفتند: »برخی از اینکه 
گفته شــود جنگ تبلیغاتی یا جنگ اقتصادی و فرهنگی، 
خوش شان نمی آید و می گویند باید از صلح صحبت کرد، 
در حالی که جنگ دشــمن با ملت ایــران، در عرصه های 
مختلف یک واقعیت اســت و اگر ما از این واقعیت غافل 
باشیم، طرف مقابل هوشیار و مراقب است و طراحی خود 
را پیش می برد.« حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کردند: 
»البته امــروز جنگ، جنگ نظامی نیســت زیرا آنها جنگ 
نظامی نمی کننــد و غلط هم می کنند اگــر بخواهند جنگ 
نظامی کنند.« ایشان جنگ نرم دشــمن را خطرناک تر از 
جنگ نظامــی خواندنــد و در بیان علت اصلی دشــمنی با 
نظام اســالمی افزودند: »انقالب اسالمی در طول چهل 
سال گذشته، ساختار و فرمول غلط قدرت حاکم بر دنیا را 
تغییر و نشان داده است که یک ملت می تواند نه سلطه گر 
باشد و نه سلطه پذیر، نه زور بگوید و نه زیر بار هیچ زورگویی 
برود.« رهبر انقالب اسالمی با یادآوری انواع توطئه ها و 
فشارها اعم از جنگ و تحریم، تهدید و تهمت، نفوذ و ایجاد 
اختالف داخلی برای مقابله با ملت ایــران گفتند: »ملت 
ایران چهل سال مقتدرانه ایستادگی کرده و توانسته است 

بر همه این توطئه ها فائق آید و از هفت خوانی عبور کند که 
دیگر ملت ها از یک خوان آن نیز نتوانستند عبور کنند.«

حضرت آیت اللــه خامنه ای با اشــاره به سرنوشــت 
بیداری اسالمی در برخی کشورهای عربی و شمال آفریقا 
که منجر بــه فتنه و جنــگ داخلی و اختالفــات مذهبی و 
قومی  شــد، خاطرنشــان کردند: »ملت ایران از همه این 
مراحــل با ســربلندی و اقتدار عبــور کرد و مقایســه میان 
جمهوری اسالمی و سرنوشــت بیداری اسالمی در برخی 
کشورها، مقایسه ای عبرت آموز است.« ایشان با تاکید بر 
استمرار دشمنی ها با ملت ایران، گفتند: »مهم این است 
که در هر دوره ای طراحی و نقشــه دشمن در عرصه های 
مختلف را بفهمیم و براساس آن، پیشگیری، دفاع خوب 
یا حمله پیشدستانه انجام دهیم.« رهبر انقالب اسالمی، 
مهمترین طراحی جبهــه مقابل در مقطع فعلــی را ناامید 
کردن مردم به آینده و گرفتن اعتماد به نفس آنان از طریق 
بزرگنمایی مشــکالت و ضعف ها و کاســتی ها دانستند و 
افزودند: »امروز در فضای مجازی، هــزاران توپخانه در 
حال شلیک به سمت ملت ایران است و اگر گفته می شود 
باید مراقب فضای مجازی بود از این جهت است که دشمن 
نتواند از این فضا برای هدف قرار دادن هویت و موجودیت 
ملت و نظام اســالمی اســتفاده کند.« حضــرت آیت الله 
خامنه ای، »انتشــار آمارهای  بی پایــه، ادعاهای دروغ، 
تخریب چهره های مورد قبول مردم و انکار موفقیت های 
انقالب اســالمی« را بخش هایی از اقدامــات در فضای 
مجازی برای بدبین کردن مردم به ویژه جوانان و نوجوانان 

رهبر معظم انقالب:

نمی شود یک دهه 
همه کاره بود بعد به 

مخالف خوان تبدیل شد

خبرنامه
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دانســتند و خاطرنشــان کردند: »متاســفانه برخی افراد 
 بی تقوا در داخل با متهم کردن افراد و دستگاه ها و تالش 
برای صحیــح جلوه دادن دروغ های شــاخدار بیگانگان، 
همان کار دشــمن را انجام می دهند.« ایشــان افزودند: 
»این افراد به جای آنکه سیاســت خــود را »دینی« کنند، 
برای رسیدن به اهداف َپســت و حقیر سیاسی، دین خود 
را با سیاسی کاری همراه کرده اند.« رهبر انقالب اسالمی 
گفتند: »این افراد،  بی مالحظه و بدون در نظر گرفتن خدا 
و دین و انصاف، در جهت اهداف دشمن سخن می گویند 
و به قیمت ناامید کردن مردم و نسل جوان، دشمن را شاد 
می کنند.« حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: »کسانی 
که دیروز همه امکانات کشــور در اختیار آنها بود و کسانی 
که امروز همه امکانات مدیریتی کشور را در اختیار دارند، 
حق ندارند نقش اپوزیسیون بازی کنند و علیه کشور سخن 
بگویند، بلکه باید پاسخگو باشــند، ضمن آنکه مردم آگاه 

هستند و اینگونه رفتارها در آنان تاثیرگذار نخواهد بود.«
رهبر انقالب اسالمی با اشــاره به خدمات مهم همه 
مدیران جمهوری اسالمی از ابتدا تاکنون، تاکید کردند: 
»البته در کنار این خدمات، صدماتی هم بوده اســت که 
باید از خدمات سپاسگزاری شــود و صدمات هم مورد نقد 
منصفانه، مســئوالنه و عاقالنه قرار گیرند نه نقد همراه با 
فحاشی و تهمت، چراکه نقد و نقدپذیری واجب است اما 
تهمت و لجن پراکنی حرام اســت.« ایشــان خاطرنشان 
کردند: »اینکه فردی مکرر، دستگاه ها یا قوای مختلف را 
مورد حمله و تهمت قرار دهد، هنر نیســت زیرا هر کودکی 
می تواند با یک سنگ، شیشه ای را بشکند، هنر آن است 
که انسان خدا را در نظر داشته باشــد و منطقی حرف بزند 
و از ســخن گفتن برای هــوای نفس و جهات شــخصی 
و دســتیابی به قدرت پرهیز کند چرا کــه خداوند بابت هر 
سخنی از انسان ســوال و مواخذه خواهد کرد.« حضرت 
آیت الله خامنه ای با تاکید بر اینکه »انقالبی نمایی« غیر از 
»انقالبی گری« است، گفتند: »انقالبی گری کار سختی 
اســت زیرا پایبندی و تدین الزم دارد و نمی شود که انسان 
در یک دهه همه کاره کشور باشــد و در دهه بعد، تبدیل به 
مخالف خوان کشور شــود.« ایشــان تاکید کردند: »روز 
نهم دی با آن عظمت، روز پاســخ ملت به چنین بازی ها و 
دفــاع از ارزش های انقالب و دین بود کــه البته امروز هم 
بحث پایداری بر ارزش ها وجود دارد.« ایشان خاطرنشان 
کردند: »در آن زمان در دفاع از انتخابات ایستادگی کردیم 
و همان گونه که اعالم کــردم و با وجود فشــارها، زیر بار 
ابطال انتخابات نرفتم.« رهبر انقالب اسالمی با یادآوری 
ســخنان حکیمانه امام خمینی)ره( مبنی بر اینکه »میزان 
حال فعلی افراد اســت« خاطرنشــان کردند: »همه باید 
مراقب باشیم زیرا هیچ کس ضمانت درست ماندن تا لحظه 
مرگ را ندارد.« رهبر انقالب اسالمی در بخش دیگری از 
سخنان شان وظیفه مهم دستگاه های تبلیغاتی و رسانه ها 
را در پاســخگویی به شبهات ایجاد شــده از جانب دشمن 
خاطرنشــان کردند و افزودند: »نباید جوان ما احســاس 
گیجی و حیرت کند و باید شــبهات را برطرف و ذهن ها را 
قانع و آسوده کرد.« ایشان بزرگنمایی رسانه های دشمنان 
درباره میزان مخاطبــان را همچون وعده های آنان درباره 
اضمحالل جمهوری اســالمی، پــوچ و دروغ خواندند و 
افزودند: »روز اول انقالب گفتند نظام اسالمی شش ماه 
بیشتر دوام نمی آورد، در پایان شش ماه گفتند دو سال، و 
بعد هم مدام این تحلیل های  بی اساس را تکرار کردند اما 

بعد از ۴۰ سال جمهوری اسالمی به حیات طیبه خود ادامه 
می دهد.« حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کردند: »همه 
بدانند در این مرحله نیز آمریکای جنایتکار و همدستان او را 
به فضل الهی زمین گیر خواهیم کرد.« ایشان رژیم ایاالت 
متحده آمریکا را از فاســدترین و ظالم ترین حکومت های 
دنیا برشــمردند و افزودند: »حمایت این رژیم از داعش و 
تروریست های تکفیری، همدستی با حکومت های ظالم 
و دیکتاتــور همچون آل ســعود و حمایــت از جنایتکاران 
صهیونیســت و جنایتکارانی که هر روز در یمن مردم را به 
خاک و خون می کشند، نمونه هایی است که ماهیت پلید و 
فاسد رژیم آمریکا را نشان می دهد.« رهبر انقالب اسالمی 
با اشاره به تبعیض نژادی حاکم بر آمریکا و سیستم قضایی 
این کشــور گفتند: »با وجود این مشــکالت و ایرادهای 
مبنایــی، آنها دســتگاه قضایی دیگــر کشــورها از جمله 
دســتگاه قضایی متدین ایران را متهم می کنند.« ایشان 
افزودند: »البته دستگاه قضایی ما بدون ایراد نیست و بنده 
از اشکاالت قوه قضاییه و قوه مجریه  بی اطالع نیستم اما 
باید نقاط مثبت و منفی را در کنار هم دیــد و نباید همه را با 
یک چوب راند.« حضرت آیت اللــه خامنه ای هزینه های 
فراوان و طرح های پیچیده آمریکا را برای ایجاد اختالف 
سیاســی، مذهبی، قومی  و زبانــی در ایــران،  بی فایده و 
شکســت خورده دانســتند و افزودند: »به اذن الهی ملت 
ایران و نظام اســالمی در همه عرصه ها آمریکا را مأیوس 
خواهند کرد.« رهبر انقالب اســالمی با مقایسه ریگان از 
روســای جمهور ســابق آمریکا با رئیس جمهور فعلی این 
کشور گفتند: »ریگان از این فرد فعلی هم هنرپیشه تر بود 
و هم قوی تر و البته عاقل تر و عمــال هم علیه مردم ایران 
اقدام کرد و هواپیمای مســافربری مــا را زد، اما اکنون در 
درگاه عذاب الهی مواخذه می شود و جمهوری اسالمی با 
اقتدار افزون تر به رشد و پیشرفت ادامه می دهد.« حضرت 
آیت اللــه خامنــه ای تاکید کردنــد: »این مســیر در دوره 
رئیس جمهور فعلی آمریکا هم ادامه خواهد داشت و داغ 
از میدان خارج شدن یا ضعیف شــدن جمهوری اسالمی 
بــر دل اینها هم باقــی خواهد مانــد.« ایشــان افزودند: 
»البته بعضی مقامات آمریکایــی با نرمش های ظاهری و 

پوشاندن دست چدنی خود با دستکش مخملی، توانستند 
در برهه ای سر بعضی از ما را گرم کنند اما زود رسوا شدند و 
امروز حقیقت نیات پلید آمریکا در قبال اسالم و جمهوری 
اسالمی کامال آشکار شده است.« رهبر انقالب در بخش 
پایانی سخنان شــان، اقتصاد درون زا و مقاومتی را عالج 
ابزار اصلی دشــمن یعنی تحریــم برشــمردند و افزودند: 
»مسئوالن اقتصاد مقاومتی را جدی بگیرند و به آن اکتفا 
نکنند و متوجه باشند که اقتصاد مقاومتی با واردات  بی رویه 
و ضعف تولید داخلی نمی سازد.« ایشان با تاکید بر خرید 
اقالم مورد نیاز دســتگاه ها از تولیدات داخلی، مردم را به 
اقبال جدی به محصوالت داخلی توصیه کردند و افزودند: 
»اینها باطل السحر دشمن است، البته نیاز به زمان دارد و 
ممکن است در شش ماه یا یک سال جواب ندهد، اما تنها 
عالج واقعی است. حضرت آیت الله خامنه ای هوشیاری 
در مقابــل روش هــای مختلف دشــمن از جملــه نفوذ در 
دستگاه های تصمیم ســاز و تصمیم گیر راکامال ضروری 
خواندند و گفتند: »باید نقشه دشمن را درک کرد و چاپلوسی، 
ابراز محبت هــا و ارادت ها و دعوت او برای دســت دادن و 
گفت وگو را جدی نگرفت.« سخن پایانی رهبر انقالب این 
جمله بود: »اگر این موارد را رعایت کنیم جمهوری اسالمی 
به حرکت رو به جلو ادامه می دهد و مشــکالتی نظیر تورم، 
رکود و مشکالت معیشتی و اقتصادی مردم که بنده از آنها 
مطلع هســتم با همت و تالش مســئوالن قابل رفع است و 
خداوند گره ها را بــاز خواهد کرد.« پیش از ســخنان رهبر 
معظم انقــالب، آیت الله جنتی رئیس شــورای هماهنگی 
تبلیغات اسالمی در گزارشی با اشاره به مسئولیت این شورا 
در برگزاری مراسم ها  گفت: »شــورای هماهنگی تبلیغات 
اسالمی متعلق به همه مردم اســت و تالش می کند بدون 
وابستگی به جریان های سیاسی، در همه برنامه ها، شعارها 
و قطعنامه های خود، انقالبی و مردمی  عمل کند.« آیت الله 
جنتی حماسه ۹ دی را یوم الله و معجزه الهی دانست و با بیان 
اینکه مردم انقالبی ایران قریب ۴۰ ســال در صحنه حاضر 
بوده اند، افزود: »برای بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی 
انقالب و برگزاری مراسمی  باشکوه از ظرفیت همه نیروهای 

انقالب استفاده خواهیم کرد.«  

کسانی که دیروز همه امکانات کشور در اختیار آنها بود و 
کسانی که امروز همه امکانات مدیریتی کشور را در اختیار 
دارند، حق ندارند نقش اپوزیسیون بازی کنند و علیه کشور 
سخن بگویند، بلکه باید پاسخگو باشند
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محسن هاشمی 
از کنار رفتن غبار گفت

 محسن هاشمی یکشنبه گذشته در پاسخ به سئوال 
خبرنگاری در خصوص فتنــه ۸۸ و راهپیمایی ۹ دی گفت 
که باید مواظب باشــیم و با بصیرت، غبــاری که روی این 
 موضوع هســت را کنار بزنیم تا دشــمن را از دوســت جدا 

کنیم. 
او تاکید کرد: »امــروز در وضعیتی هســتیم که این 
غبار برطرف شده و چهره خیلی ها نیز رو شده است.« وی 
تصریح کرد: »می توانیم نسبت به فتنه ایجاد شده با بصیرت 

کامل نظر دهیم و ما هم در این 
مســیر قرار داریم«. اظهارات 
او با واکنش های تند هواداران 
اصالحات در فضــای مجازی 
روبه رو شد. او دو روز بعد ناچارا 
در مورد این مساله توضیحاتی 

را ارائه کرد.

رای کتبی ایران به قطعنامه میانمار
بعد از آنکــه رای گیری در مورد قطعنامــه ای راجع به 
میانمار در سازمان ملل انجام شد، مشخص شد که ایران 

در مراســم رای گیری شــرکت 
نکرده است. از ســوی دیگر، 
ســوریه، چین و روســیه نیز به 
این قطعنامــه رای مثبت نداده 
بودند. اما عدم حضــور و رای 
ندادن نماینده ایران به جنجالی 
رسانه ای برای دیپلماسی ایران 
تبدیل شد که ایران آن اقدام را 

تصحیح کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه در این باره اظهار 
داشت: »با عنایت به سیاســت اصولی جمهوری اسالمی 
ایران در حمایــت از حقوق همه مســلمانان جهان به ویژه 
مسلمانان تحت ستم میانمار، رای مثبت ایران به قطعنامه 
مربوط به نقض حقوق بشــر در میانمار با ارسال یادداشت 

رسمی به سازمان ملل ثبت گردید.«

واپسین توصیه احمدی نژاد 
به روحانی

کاظم جاللــی با بیــان یک خاطــره از ســال ۹2 به 
روزنامه شــرق می گویــد: »زمانی که آقــای دکتر روحانی 
ریاست جمهوری را تحویل می گرفت، معموال رئیس جمهور 
ســابق بعد از مراســم تنفیذ از بیت مقام معظــم رهبری به 
ریاست جمهوری رفته و آنجا را تحویل می دهد. ظاهرا آنجا 
آقای احمدی نژاد به آقای روحانــی می گوید ما که رفتیم، 
ولی مراقب این دو برادر باش، بدبختت می کنند. تا جایی که 

تحلیل ماســت، در ذهن آقای 
روحانی هم این گفته بی تأثیر 
نبوده است؛ اگرچه ایشان بعدا 
متوجه شــدند دکتر الریجانی 
دنبال این اســت که به ایشان 
صادقانــه در راســتای اداره 
درست کشــور و حل چالش ها 

کمک کند. 

اینکــه رئیس دفتــر دولت بــه جــای رئیس جمهور 
جواب نامه های مهم را بدهد، نشان از نقش ویژه ای است 
که خــود روحانی برای واعظــی قائل شــده و همین نقش 
است که اصالح طلبان را ناراحت می کند. در حالی که حتی 
جهانگیری نیز جایگاه خود را در دولــت دوازدهم بازنیافته 
است. موضوع اصلی نیز به مســاله بالتکلیف در معاونت 
اجرایــی باز می گــردد. جایی کــه در دولــت دوازدهم و در 
ساختمان کوثر، محمد شریعتمداری نشسته بود که بعدها 
برای اداره ستاد انتخاباتی حسن روحانی استعفا داد و از آن 

روز تا حاال این معاونت انتخاب نشده است. 
میرزایی نکــو در مصاحبه خود گفته اســت که »باید 
تذکــر جــدی داد کــه مطالــب بایــد بــه رئیس جمهوری 
برســد؛ باید ایشــان )واعظی( می گفت مطالبی که شــما 
به عنوان فراکســیون شفاف ســازی بیان کردید، به عرض 
رئیس جمهوری رسید و ایشان گفتند فالن. آقای واعظی 

انتخاب واعظی به عنــوان رئیس دفتر روحانی اولین 
انتخاب رئیــس دولت دوازدهم بــود. انتخابی که خیلی ها 
لیســت کابینه را محصول کار او می دانند تا ســایر افراد در 
دولــت. علیرضــا رحیمی، عضــو کمیســیون امنیت ملی 
مجلس در گفت وگویی درباره حضور واعظی در آذربایجان 
گفته است: »آقای واعظی در دولت یازدهم به اعتبار اینکه 
وزارت ارتباطات، به عنوان رئیس گروه کمیسیون مشترک 
ایران و جمهوری آذربایجان بودند ولی حاال اگر جایگزینی 
برایشان انتخاب نشده، احتماال به اعتبار همان بودند.« او 
ادامه داد: »به هر حال رئیس دفتر رئیس جمهوری ممکن 
اســت مأموریت های ویژه داشــته باشــند ولی کمیسیون 
مشــترک دو کشــور بر اســاس تصمیــم هیــات وزیــران 

مسئولش مشــخص می شــود.« او درباره مأموریت های 
رئیس دفتر رئیس جمهــوری افــزود: »مأموریت هایی که 
برای رئیس دفتر رئیس جمهوری تعریف می شود، در قالب 
دفتر رئیس جمهوری برایشان تعریف می شــود. اما درباره 
جمهوری آذربایجان چون در این مورد خاص سمت قبلی اش 
رئیس کمیسیون مشترک ایران و جمهوری آذربایجان بوده، 

احتماال به همین خاطر بوده.«
قاســم میرزایی نکو، عضو فراکســیون امیــد اما در 
گفت وگو با شرق به زمان خدمتش در دفتر ریاست جمهوری 
سیدمحمد خاتمی اشاره می کند و حرف مهمتری  می زند: 
»زمانی  که ما در دوران اصالحات در دفتر رئیس جمهوری 
به عنوان بازرس ویژه بودیم، مجموعه دفاتر موظف بودند 

که دستورکاری را که رئیس جمهوری نیاز دارد، آماده کنند و 
ارتباطاتش را فراهم کنند.« او اما درباره ارتباطات روحانی در 
دولت دوازدهم گفت: »متأسفانه ارتباطات قطع شده؛ یعنی 
حداقل هیچ کدام از مجامع اســتانی پس از دور دوم آقای 
روحانی دیداری نداشتند و با هیچ فراکسیونی جلسه ای برگزار 
نکرده اســت.« او به مورد دیگری هم اشــاره می کند: »در 
مورد بودجه هم با آقای صادقی در فراکسیون شفاف سازی، 
متنی را با هفت بنــد برای آقــای روحانی تهیــه کردیم که 
آقای رئیس جمهوری، این مــوارد را دســتور بدهید که در 
 بودجه انجام شــود؛ باز آقای واعظی روی این نامه دستور

 دادند.« 
دســتور رئیس دفتــر روی نامــه ای کــه مخاطب آن 
رئیس جمهوری اســت، می تواند سرآغاز یک بدعت باشد؛ 
بدعتی که می تواند به قدرت گرفتن بیش از اندازه رئیس دفتر 
منجر شــود و این افزایش قدرت تبعات سیاسی و حواشی 
زیادی خواهد داشت. رفتارهای واعظی در ماه های ابتدایی 

دولت دوازدهم به شدت مورد انتقاد اصالح طلبان است.  

خودشان ارجاع دادند که آقای نوبخت رسیدگی کنید.« او 
خود روحانی را هم در این قضیه مقصر می داند: »به نظرم 
مقصر هم خود رئیس جمهوری است؛ شاید هم خود ایشان 
گفته و این اختیارات را داده باشد. اما در مجموع ارتباطات 
رئیس جمهــوری را نمی توان گفت محدود شــده، شــاید 
بهتر باشد بگوییم سازماندهی بهتری صورت گرفته که سر 
رئیس جمهوری خلوت شود؛ ولی ارتباط رئیس جمهوری با 
نمایندگان، با مسئوالن تصمیم گیر و قانون گذار و همچنین 
مجریان قانون باید برقرار باشد؛ االن به نظرم کاهش یافته 
است.« به نظر می رسد اصالح طلبان از اینکه واعظی نقشی 
فراتر از یک هماهنگ کننده در دفتر روحانی دارد به شــدت 

 هماهنگ کننده
 یا همه کاره؟

ناراحتند. برای همین هم هست که نماینده عضو فراکسیون 
امید می گوید: »مأموریت اصلــی رئیس دفتر اجرای اوامر 
رئیس جمهوری اســت. دومین کار رئیس دفتر هماهنگی 
بین کسانی اســت که می خواهند با رئیس جمهوری ارتباط 

داشته باشند.«
عضو فراکســیون امید مجلس به هشــدارهای قبلی 
خودش اشــاره کرد و افزود: »من از اول داد می زدم که اگر 
ستاد آقای روحانی ستاد مناسبی نباشد، هر چقدر هم نیروی 
کیفی مناسب وجود داشته باشد، ستاد خوبی نخواهد شد؛ 
االن هم ســتاد قابل مالحظه ای نیســت چراکه نمی تواند 

چاالک و پاسخ گو باشد.«  

چالش نامه  
اختالف میان اصالح طلبان و دفتر رئیس جمهور باال گرفت
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دادستانی پیگیر 
ماجرای پاک 
کردن پرچم 

رژیم صهیونیستی 

عباس جعفری دولت آبادی 
دادســتان تهــران با اشــاره به 

موضوع پاک کردن نقش پرچم رژیم صهیونیستی در زمین 
یکی از دانشگاه های کشور در آستانه ۱6 آذر سال جاری که 
در فضای مجازی بازتاب زیادی داشت، با انتقاد از این رفتار، 
اظهار داشــت: »این اقدام آن هم در شرایطی که  ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا، قدس شریف را به عنوان پایتخت این 
رژیم غاصب معرفی کرده اســت، تصویری منفی از مقابله 
جمهوری اسالمی با رژیم صهیونیستی به نمایش می گذارد.« 
وی ضمن انتقاد از این اقدام گفــت: »پرونده مرتبط با این 
موضوع در دست بررسی است.« تصاویر پاک شدن پرچم 

اسرائیل حتی از سوی توئیتر این رژیم نیز بازنشر شده بود.

ملک مطیعی ارسال جوابیه به 
کیهان را تکذیب کرد

امیر علی ملک مطیعی بعد از جنجال به وجود آمده بر 
ســر حضور پدرش در سیما نوشــت: »در پی پخش نشدن 
مصاحبه های پدر، از شــبکه های شــما و نســیم، حواشی 
متعددی شکل گرفت. نخست اینکه ناصر ملک مطیعی پس 
از پخش نشدن مصاحبه هایش در رسانه ملی، هیچ گونه نظر، 
صحبت و مصاحبه ای در این مورد نداشته و موضعش سکوت 
است. نکته بعد اینکه هیچ گونه فیلمی  از پشت صحنه این 
برنامه ها توسط ملک مطیعی و نزدیکانش در فضای مجازی 

منتشــر نشــده اســت. اخیــرا 
جوابیــه ای برای یــک روزنامه 
منتقد، در صفحه اینســتاگرام 
منتســب به پدر، منتشــر شده 
اســت که کذب محض اســت 
و بــه ناصــر ملک مطیعی هیچ 

ارتباطی ندارد. 

استیضاح، ابزار معامله گری 
نمایندگان با وزرا؟

خــدری،  عبدالحمیــد 
نماینــده بوشــهر در رابطــه با 
ملغی  شدن اســتیضاح ۴ تن از 
وزرا گفــت: هیچ اســتیضاحی 
ملغی نشــده اســت. وی که از 
طراحان بحث اســتیضاح وزیر 
کشور محسوب می شود، اضافه 

کرد: به دلیل شرایطی مانند زلزله و مدیریت بحران فعالیتم 
کمتر شده، ولی دوستان آن را پیگیری می کنند، بر اساس 
نظر آقای الریجانی با آقای ابطحی و دیگر دوستان پیگیر، 
قرار بر آن شده تا وزیر نشستی با امضاکنندگان برگزار کند که 
در صورت قانع نشــدن اعضای خانه ملت به طورقطع طرح 
اســتیضاح آخر هفته اعالم وصول خواهد شد. در رابطه با 
وزیر آموزش وپرورش و کشاورزی هم وضع به همین شکل 
اســت. نمایندگان که خواهان استیضاح هســتند مایل به 

پذیرش این عرف نیستند .

رئیسی، کاندیدای انتخابات 
ریاست جمهوری 1400 می شود؟

محمــد عطریانفر، عضو 
حــزب کارگــزاران ســازندگی 
در پاســخ به اینکه آیــا ممکن 
است رئیســی در انتخابات آتی 
ریاســت جمهوری هــم اعالم 
کاندیداتــوری کند، گفت: این 
احتمال وجــود دارد؛ چراکه او 
از چهره های مورد توجه جریان 
اصولگراســت و ممکن اســت در مقاطع دیگری هم به او 
اقبال نشان داده شــود.« عطریانفر ادامه داد: »رئیسی، 
روحانی جوانی اســت که در یک دوره انتخابات بخت خود 
را آزمایش کــرد؛ هرچند این آزمایش به صــورت دوپینگ 
بود و هزینه زیادی برای او شد تا نامش در چنین جایگاهی 
مطرح شود.« او افزود: »تجربه کاندیداتوری رئیسی، اگر 
برای اصولگرایان دستاوردی نداشت اما برای خود رئیسی 
دستاورد ارزشمندی داشت و توانســت او را در سطح ملی 

مطرح کند.«

موش های آدم خوار در انتظار 
زلزله زدگان تهرانی 

مهم تریــن  از  یکــی 
معضالتــی کــه دربــاره زلزله 
تهران مغفــول باقی مانده و در 
عین حال یکــی از فجیع ترین 
بخش های داستان زلزله تهران 
خواهد بــود، وجــود جمعیت 
5۰ تــا 7۰ میلیونی موش های 
مهاجم و زنده خوار ســاکن در 

الیه های زیرین زمین پایتخت بوده که پس از آلودگی هوا 
به عنوان دومین معضل زیست محیطی این شهر شناخته 
می شود. رئیس اداره حفاظت محیط زیست تهران در مورد 
سرنوشت موش ها بعد از وقوع بحران ها و خطراتشان برای 
مردم زلزله زده گفته است: »قطعا اگر بحرانی رخ دهد، این 
موجودات می توانند از عوامل تشدیدکننده خسارات باشند 
و حتی می توانند برای افرادی که زیــر آوار مانده و زخمی  

می شوند، مشکالت بسیاری را به وجود آورند.« 

این ماه سالروز آزاد سازی شهر حلب از دستان داعش 
بود. اتفاقی که به اعتقاد بســیاری از کارشناســان منطقه 
مهمترین اتفاقی بود کــه در ادامه منجر به نابودی داعش 

شد. 
به مناسب این پیروزی در ســوریه جشن های بزرگی 
برپا شد. شــبکه خبری CNN در یک گزارش این اتفاق را 
نشــانگر افزایش قدرت ایران و به نوعی شکست سیاست 
خارجی آمریکا دانســت. این درحالی بود که به اعتقاد این 
رسانه »رئیس جمهور آمریکا که قول داده بود ایران را سر 
جایش بنشاند و اقدامات اوباما در تعامل با ایران را معکوس 
کند، با آزادســازی حلب، شکســت بزرگی نصیبش شد که 
به طور غیرمنتظره ای سبب افزایش رشد جمهوری اسالمی 
ایران شــد.«  ترامپ وعده داد که شکست داعش اولویت 
اصلی اش در خاورمیانه خواهد بود و البته نیروهای آمریکا 
در رسیدن به این هدف نقش کلیدی داشتند. اما فرای این 
اولویت، سیاست آمریکا در منطقه سرشــار از سردرگمی  و 
تضاد بود که حتی متحدان آمریکا را متعجب و پراکنده کرده 
و تمام اینها از نظر کارشناسان رسانه ای سی ان ان »به نفع 

رقبای واشنگتن«  یعنی ایران تمام شده است.
جدیدترین نمونه سیاســت های غلــط  ترامپ در ماه 
دسامبر بود که برخالف توصیه های عمومی و نزدیک ترین 
متحدان عرب ازجمله عربستان سعودی و اردن، اورشلیم 

را پایتخت اسرائیل اعالم کرد.
به نوشته سی ان ان »ممکن است تظاهرات خیابانی 
علیه  ترامپ فروکش کرده باشــد اما اقدامات وسیع تری از 
سوی رقیبان صورت خواهد گرفت که منتظرند بدون هیچ 

معطلی بر کاستی های آمریکا سرمایه گذاری کنند. 
محمود عباس، رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین 
گفت: »آمریکا تصمیــم گرفته صالحیت خــود به عنوان 
واســطه را زیر ســوال ببرد و نقشــی در روند صلح نداشته 
باشــد. آنها تعصب و جانبــداری کامل خود از اســرائیل را 
نشــان دادند.« این در حالی اســت که محمود عباس در 
ماه می به کاخ سفید ســفر کرد و به  ترامپ گفت: »باوجود 
تو ما امیدواریم.« ســی ان ان در ادامه این گزارش معتقد 
است که »نزدیک ترین متحد  ترامپ در خاورمیانه شاهزاده 

سی ودوساله عربستان محمد بن سلمان است که در خانه 
دســت به اقدامات جســورانه ای زده اســت، ماننــد اجازه 
رانندگی زنان، گشایش ســینماها و البته محاسبات غلط و 

فاجعه بار در خارج از کشور.«
در همین حال، آمریکا با تشویق اسرائیل و عربستان 
سعی دارد اتحادی برای مقابله باقدرت رو به افزایش ایران 
تشکیل دهد. به نوشته سی ان ان »بیش از ۱۰ سال تحریم 
و انزوای دیپلماتیک نفوذ رو به رشــد ایران را خنثی نکرد و 
انتظار نمی رود کــه مجموعه ای از کشــورهای منحرف و 
پر اختالل بتوانند با سرپرســتی یک ابرقدرت بالتکلیف و 
بی نظم راه به جایی ببرند. بدین ترتیب روند صلح فلسطین- 
اسرائیل که حتی در بهترین زمان ها نیز امری دشوار بوده، 

در شرایط فعلی یک مأموریت غیرممکن است.«
این روند با نزدیکی روســیه به ایران و بشــار اســد در 
ســوریه کامال به ضرر آمریکا تمام شد. آمریکایی ها از این 
وضعیت به شــدت ناراحت هســتند. چه اینکــه می بینند، 
پوتین همچون یک فاتح به پایگاه هوایی »حمیمیم« در 
سوریه می رود و تکمیل ماموریت شان را در پیروزی داعش 

جشن می گیرند. 
 روسیه همزمان روابطش با ترکیه که عضو ناتو است 
را نیز بهبود بخشید. مسکو و آنکارا حامیان اصلی مذاکرات 
صلح در قزاقستان بودند که آمریکا در آنجا نقش یک ناظر 
 S-400 منفعل را داشت. ترکیه برای خرید سیستم موشکی
با روســیه قرارداد امضا  کرد. این درحالی بــود که در دوره 
گذشته ترکیه از سامانه موشکی پاترویوت استفاده می کرد. 
سی ان ان در مجموع معتقد اســت: »درهر صورت 
ســردرگمی  همیشــه جزئــی از سیاســت های آمریــکا در 
خاورمیانه بوده است. باراک اوباما در مورد استفاده دولت 
سوریه از ســالح های شــیمیایی خط قرمز تعیین کرد اما 
زمانی که در ماه اوت 2۰۱۳ از سالح شیمیایی استفاده شد، 
آمریکا نتوانست کاری بکند. دولت اوباما درباره حمایت یا 
عدم حمایت از شورشیان سوریه مردد بود، درنهایت آن قدر 
به آنها ســالح داد که بتوانند با دولت اســد بجنگند، اما نه 
آن قدر که بتوانند پیروز شــوند. اکنون شورشیان سوریه در 

آستانه شکست هستند.«  

بحران ترامپ
سردرگمی آمریکا در خاورمیانه
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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 اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
با رهبرانقالب

تشییع دیپلمات شهید حمیدرضا محمدیانجلسه اضطراری ستاد مدیریت بحران شهر تهران

بازدید آیت الله آملی الریجانی از مناطق زلزله  زده

عیادت محسن رضایی از جهادگر بسیجی
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مراسم ختم مرحوم آیت الله حائری شیرازی 

دلتنگی های یک مادر شهید مدافع حرمنشست خبری جشنواره مردمی فیلم عمار

دیدار فتاح با مسیحیان تحت پوشش کمیته امداد

تجلیل الریجانی از ورزشکاران

دیدار روحانی با خانواده شهید شاهمیریان

مه
نا

بر
خ

13

38
6 

ره
ما

ش
  | 

ث 
ثل

م

مه
نا

بر
خ

13

38
6 

ره
ما

ش
  | 

ث 
ثل

م



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.

روایت رئیسی از 9 دی

کنایه ضرغامی به برخی 
سیاستمداران: تکیه گاه عوضی

به ما پیامک بزنید:

3000411711 

شبکه اجتماعی

 مهمترین اتفاق این هفتــه در فضای مجازی بحث 
زلزله در تهران بــود. از  ترس واهمه ای کــه مردم را گرفته 
بود تــا انتقاداتی که به مدیریت بحران و مدیریت شــهری 
وجود داشت. حاال دیگر همه شهر به طور کامل در اختیار 
اصالح طلبان اســت. اصولگرایان حتی یک کرسی را در 
هم در شورای شهر در اختیار ندارند. با این حال بحث غیبت 
نجفی شهردار تهران در جریان زلزله و آلودگی های هوای 
تهران بسیار جلب توجه کرده و مورد انتقاد قرار گرفته بود. 
تا جایی که حتی زمزمه های اســتعفای او نیز مطرح شد و 
خود نجفی در پاسخ گفته بود: »حالم خوب است و نیاز به 

استعفا نیست.« 
در این رابطه مهدی محمدی در یادداشتی تلگرامی 
 نوشــت: »من نمی دانم این خبر صحیح است که شهردار 
تهران در ساعات و روزهای نخستین پس از زلزله در کیش 
بوده اســت یا خیر. اما اگر مختصر احتمالی بتوان داد که 
این خبر صحیح باشد، اســتعفا فوری ترین و کوچک ترین 
کاری اســت که نجفی باید بکند. مطابق قانون، شــهردار 
تهران در زمان وقوع بالیایی مانند زلزله، »مســئول شهر 
تهران« است. شهردار تهران، کیش یا هر  جای دیگر که 
بوده، مردم تهران در مهم ترین ساعاتی که به حضور او نیاز 
داشــتند، حتی یک تصویر از وی ندیدند. این لزوما عیب 
نیست که شهردار در لحظه زلزله در تهران نباشد، ولی این 
گناهی نابخشودنی خواهد بود اگر ظرف چند ساعت خود 
را به تهران نرسانده باشد. شورای شــهر تهران، اگر برای 
موکالن خویش مختصر اهمیتی قائل اســت باید هر چه 
زودتر این مساله را کامال شــفاف کند. قاعدتا کار سختی 
نیســت. یک اســتعالم از هواپیمایی الزم اســت. نتیجه 

استعالم را منتشر کنند، همه خواهند پذیرفت.«
عالوه بر او بحث حضور محسن هاشــمی در برنامه 
وحید یامین پور در شبکه افق در فضای مجازی سروصدای 
زیادی به پا کرد. از یک طرف هواداران اصالحات نسبت 
به موضع گیری های او درباره ۹ دی انتقاد جدی وارد کردند 
و از طــرف دیگر تعــدادی از افراد ایــن موضع گیری ها را 
زمینه چینی برای حضور در منسب شهرداری تهران ارزیابی 

می کنند.
در این میان توئیت یامین پور به عنوان مجری برنامه 
جهان آرا  موضوع را پیچیده تر کرد. او ضمن بیان اینکه قرار 

نبود در این برنامه در مورد مسائلی سیاسی حرفی زده شود 
اما خود هاشمی ابراز تمایل کرده می نویسد: »گفت وگوی 
امشبم در جهان آرا با مهندس محسن هاشمی برد - برد بود. 
ســه ماه دیگه نتایجش رو می بینیم.« تحلیلــی که از این 
موضوع می شود داشت این است که اصولگرایان به شدت 
به اختالف افتــادن درون اصالح طلب امید بســته اند. از 
همین روســت که می بینیم یامین پور که در ســال ۸۸ و در 
برنامه های تلویزیونی اش مستقیما هاشمی و فرزندانش را 
با تندترین مواضع نقد می کرد، امروز  تریبونش را در اختیار او 

می گذارد و با عنوان »مهندس« از او یاد می کند.
خصوصا در جایی از عبارت »بــرد – برد« نام ذهن ها 
را به این سمت سوق دهد که این تغییرات می تواند هر دو 

طرف را راضی کند. 
حســین قدیانی، نویســنده روزنامــه وطن امروز هم 
در همین رابطــه ذیل عنــوان   »دولت زورگو؛ شــهرداری 
بی خیــال!« نوشــت: »الحمدللــه ایــن روزهــا مدیریت 
خیابان بهشــت، تمام و کمال متعلق به جریان اصالحات 
اســت... طبق قانون، قرار بود دولت، از محل عواید خود 
از جریمه ها، سهم مهمی  را مختص گسترش حمل و نقل 
عمومی کند! کــرده؟! زمــان قالیبــاف اگر نکــرد؛ آن را 
می نویسیم پای اصولگرا بودن شــهردار سابق، ولی االن 
چه؟! خوب است نجفی توضیح دهد که آیا دولت، به این دو 
تعهد خود در قبال شهرداری تهران، جامه عمل پوشانده یا 
نه.«  او همچنین با این عبارات مقاله خود را به پایان می برد 
تا کنایه ای به نبود نجفی در تهران زده باشد: »ما با شهردار 
فعلی شهرمان که زلزله می آید و می لرزاند و می ترساند لیکن 
آقای نجفی را باید با ذره بیــن دنبالش بگردی! و وای از آن 
روز که دولت و دولتمرد، زورگو باشد و شهرداری و شهردار، 
بی خیال! آقای روحانی! جناب نجفی! کاش بفرمایید غرب 
دقیقا در چه چیزهایی الگوی شــما بزرگواران اســت؟!« 
مجموعا اینکه این روزها کمتر کســی است که در فضای 
مجازی به خود اصالح طلبان انتقاد نداشته باشد. یکی از 
مهمترین انتقادات به بحث آلودگی هوا هم این بود که در 
زمان قالیباف دولت های نهم، دهم و یازدهم به این علت که 
با او مخالف بودند، بودجه را در اختیار او قرار نمی دادند. اما 
جای این سوال بحق وجود دارد که امروز چرا دولت سهم 

شهرداری  را از بودجه عمومی نمی پردازد ؟  

 زلزله در شهرداری تهران

l  متاسفانه برخی عوامل گرانی های اخیر خودرو و 
ارزاق عمومی کاالهای مصرفی را به گردن دالالن 
می اندازنــد، پس نظــارت دســتگاه های متولی و 

نهادهای جورواجور کجاست؟

l  باالخره پایتخت هم لرزید تا به مسئوالن بگوید 
در ساخت سازه ها نظارت دقیق تری داشته باشند، 

البته اگر تکان ها، تکان دهنده بوده باشد!

l  حقوق شــهروندی در دولت بدین شرح است: 
حفظ آبــروی نجومی بگیــران، رســانه ای نکردن 
نــام آنها و عــدم افشــای نــام آنانی کــه معوقات 
کالن بانکی دارند، حقوق شــهروندی یعنی عدم 
شفافیت در بودجه برخی نهادهای دولتی و حقوق 
شهروندی یعنی کارت های بازرگانی یک روزه برای 

افرادی خاص.

l  دولت هزینه  های زیــادی به عنوان طرح خروج 
از رکود از بیت المال مردم صرف کرد. حال سوال 
این است که نتیجه آن چه شد؟ چرا به جای رونق، 

رکود بیشتری بر اقتصاد کشور حاکم شده است؟

l   نماینده ای که حقوق ۱۰ میلیون تومانی را حق 
مسلم خود می داند اگر درد مردم را متوجه می شد، 
امروز چنین حرف هــای آزاردهنــده ای را به زبان 

نمی آورد، آیا واقعا او نماینده این مردم است؟ 

l  لطفا ســخنان قائم مقــام بانک مرکــزی درباره 
رســیدن نرخ تورم به زیــر پنج درصد را در آرشــیو 
داشــته باشــید که بعد از گرانی حامل های انرژی 

و خدمات، نرخ تورم را به ایشان تبریک بگویید.

l  هنوز اسمش هست که بنزین می خواهد گران 
شــود همه چیز گران شــده، وای به حال وقتی که 

گران شود!

l  آیا درآمد مــردم و خودروهای ما با بنزین ۱5۰۰ 
تومانی همخوانــی دارد؟ یعنی فقــط گران کردن 

بنزین راه حل کم مصرف کردن است؟

l  لطفا تورم در نهاد ریاست جمهوری را هم اعالم 
کنید. فکر می کنم تورم منفی است.

l  دولت محترم! چه اصراری بــه محاکمه بابک 
زنجانــی داریــد؟ اون پــول دیگــه بر نمی گرده. 
 ولــش کنیــن و دیگــه وقــت و اعصاب مــردم را

 خرد نکنید.

l  ورود چهــار دســتگاه بنــز S۴۰۰ بــه نــاوگان 
تشــریفات وزارت خارجه! چرا برای تشــریفات از 
تولید ملی حمایت نمی شــود؟! مگــه پراید، پژو و 

سمند سایپا و ایران خودرو مشکلی دارند؟
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حقوق نمایندگان کم است؟
هفته گذشــته اظهارات یکی از نماینــدگان مجلس 
حاشیه های زیادی را در فضای مجازی ایجاد کرد. جعفرزاده 
ایمن آبادی، نماینده رشــت گفته بود: »حقوق نمایندگان 
مجلس فاجعه است و من در دانشگاه می خوابیدم و ۸میلیون 
حقوق می گرفتم !  بــا این حقوق ممکن اســت نمایندگان 
دزد شــوند.«  حجت  اللــه عبدالملکی  این چنــد نکته را در 
صفحه شخصی خود منتشر کرد و نوشت: »اول. در حالی  
که یک دکترای هیات علمی  با مرتبه دانشــیار و با پایه باال 
حدود 7 میلیــون حقوق می گیرد، اینکه یــک نفر با مدرک 
فوق لیسانس )و با مرتبه مربی( از دانشگاه ۸ میلیون حقوق 
بگیرد برای کسانی که اندک اطالعاتی از کارگزینی هیات 
علمی  داشــته باشــند جای بســی تعجب و محل عالمت 

سوال است! 
دوم. ظاهرا نماینده محترم مورد نظر بعد از چند دوره 
نمایندگــی هنوز اطــالع ندارند کــه می توانند در کســوت 
نمایندگی به جای مجلس از همان دانشــگاه محل خدمت 
حقوق بگیرند و حقوق ۸ میلیونی دانشگاه )به قول خودشان( 
را با حقوق 5 و نیم میلیونی مجلــس معاوضه نکند . و حاال 

تهدید نکنند به اینکه ممکن است نماینده #دزد شو د.
ســوم. البته نالیدن از حقــوق پایه 5 و نیــم میلیونی 
مجلس )به شرط صحت ( شاید خیلی به جا نباشد، چه اینکه 
حقوق پایه هیچ مقامی  در کشور از همین حدود باالتر نیست 
)حتی وزرا (، لکن آنچه اهم است، حواشی حقوق است که 

گاهی تا چند برابر حقوق پایه اولیه است .
چهارم. جنــاب نماینده خوب اســت ایــن را هم ذکر 
کنند )عالوه بر پرداختی های فرعی کــه از اصل پرداختی 
به مراتب بزرگتر اســت( که امتیازات مسکن و خودرو و... 

سرجمعش از همین حقوق پایه بیشتر می شود .
پنجم. اگر حتی سرجمع همه حقوق و مزایا و امتیازات 
جانبی نمایندگان همین 5 میلیون و خرده ای باشد، فاجعه نه 
این، که فریب خوردن ملت  بینوایی است که نمایندگان شان 
اگر چندین میلیون حقوق نگیرند ممکن است بروند و #دزد 
شوند ؛ همان نمایندگانی که قرار اســت سرنوشت کشور و 

ملت را رقم بزنند .«  

بررسی رسانه ای هفته
باهنر: عارف و موسوی خوئینی ها می توانند طرف 

مذاکره اصولگرایان باشند

محمدرضا باهنــر در گفت وگــو با روزنامه خراســان معتقد اســت 
اصالح طلبان نبایــد از روحانی عبور کنند او این طــور می گوید که برخی 
اصالح طلبان اگرچه روحانی را انتخاب کردند اما احساس می کنند چون 
روحانی »نمی تواند« پس بهتر است پرونده خود را از روحانی جدا کنند. او  
درباره تصمیم جمنا در انتخابات 2۹ اردیبهشت و کنار گذاشتن قالیباف  از 

این تصمیم دفاع می کند و می گوید که انتظار داشته اصولگرایان 25 درصد رای بیاورند اما با تصمیم جمنا ۴۰درصد رای آورده اند. 
او برای اصولگرایان هم توصیه هایی دارد و معتقد است آنها باید گفتمان خود را به نوعی اصالح کنند که هم اصول شان حفظ شود و 
هم سرمایه اجتماعی داشته باشند. او یکی از آسیب های جریان اصولگرایی را وابستگی این جریان به نهادهای مختلف می داند و 
درباره نقد کردن برخی نهادهای نظام معتقد است هم شورای نگهبان و هم قوه قضاییه قابل نقد هستند اما باید شرایط و زمینه هایش 
فراهم شود. باهنر همچنین با اشاره به تغییر گفتمان در اصولگرایان می گوید: »دنبال دفاع از شورای نگهبان باشند یا رای مردم؟ 
یک مثال دیگر سپاه است. سپاه موقعی که دفاع از امنیت و مبارزه با داعش می کند جزو افتخارات ملی ماست اما در فضای مجازی 
می گویند این کارها خوب است و دستش درد نکند اما چرا در کارهای اقتصادی دخالت می کند؟ آن هایی که نقد می کنند بیکاری و 
تورم و مشکالت را ناشی از سپاه معرفی می کنند. ما چه باید بکنیم؟  بشویم مدافع سپاه یا منتقد؟ واقعا پاسخ دقیقی برای آن ندارم. 
اینکه بگوییم ما دفاع می کنیم حتی اگر رای نیاوریم هم درست نیست. یعنی مجلس و دولت و همه را به کسانی بدهیم که نقد کننده 
نهادهای اصلی نظام هستند؟ از طرفی آیا می توانیم نقد کننده باشیم؟ مثال اصولگرایان اکثریت می گویند حجاب برتر چادر است 
اما در تهران ۸۰درصد چادر نمی پوشند باالخره اگر من خیلی روی چادر شعار دهم عده زیادی رای نمی دهند. چه کار کنم؟ این ها 

پارادوکس هایی است که وجود دارد. البته من معتقدم ادبیات باید اصالح شود.«

پزشکان متخلفی که باربی تکثیر می کنند!

جوان در گزارشی با عنوان پزشکان متخلفی که باربی تکثیر می کنند به 
تخلفات صورت گرفته در جراحی های زیبایی نوشت: »تب تند باربی شدن و 
عطش شباهت به ستارگان  هالیوودی در چهره، لبخند و اندام موجب شده تا 
بازار سیاهی در حوزه انواع و اقسام جراحی های زیبایی شکل بگیرد و مراکز 
تخصصی زیرزمینی متعددی برای زیبایی پوســت و مو و باربی تراشی شکل 
بگیرد، اما با شکل گیری این مراکز بازاریابی ، پیدا کردن مشتری هم یکی از دغدغه های مهم گردانندگان آنها می شود و اینجاست که 
کانال های تلگرامی  و صفحات اینستاگرامی  برای داغ تر کردن این بازار به میدان می آیند. نکته قابل تامل در این میان نمایش تصاویر 
مستهجن و برهنه زنان و مردانی است که تحت عمل های لیپوماتیک قرار گرفته اند تا پیکرهایشان شبیه  چهره های  هالیوودی شود. 
از سوی دیگر گردش مالی میلیاردی این حوزه موجب شده تا پزشکان به جای درمان بیماران به تکثیر باربی روی بیاورند! لیپوماتیک، 
بادی کانتورینگ یا پیکر تراشی یا هر نام دیگری که روی آن گذاشته شود، حکایت نوعی از جراحی پالستیک و زیبایی است که طی 
آن چربی های نقاطی همچون شکم و پهلو با تزریق دارو های بی حس کننده از زیر پوست خارج شده و سپس این چربی ها به نواحی 
دیگری همچون باسن یا سینه تزریق می شود تا افراد شبیه  بازیگران  هالیوودی شوند و اندامی  باربی مانند پیدا کنند! این جراحی 
موارد درمانی را هم شامل می شود؛ مثال آقایانی که دچار عارضه ژنیکوماستی هستند و سینه های برآمده دارند، اما طبعا بخش اصلی 
مراجعه کنندگان به پزشکانی که مراکز جراحی های نامحدود راه انداخته اند و درصد باالیی از آنها پزشکان و جراحان عمومی هستند 
و مرکز جراحی شان هم خانه یا مطب شان است، الاقل به لحاظ جسمانی با مشکل خاصی مواجه نیستند. این افراد که بخشی دچار 
توهم خود زشت انگاری هستند و برخی دیگر در  توفان تبلیغات نسبت به خود وسواس پیدا می کنند برای داشتن اندامی  ایده آل به 

جای عبور از راه های معقول و منطقی همچون رژیم و ورزش به سراغ میانبر های غیرمنطقی این چنینی می روند .« 

کارگران مشغول اعتراضند

قانون در گزارش اجتماعی امروز خود دربــاره افزایش اعتراضات 
کارگری نوشت: »در ماه های گذشــته اعتصاب های کارگری زیادی در 
کشــور اتفاق افتاد که بخش زیادی از آنها همچنان از ســوی کارفرما و 
وزارت کار بی پاسخ مانده است. کارگرانی که هر روز صبح سر کارهای شان 
حاضر می شــوند، بی آنکه حقوق ماهانه ای داشته باشند. گاهی به علت 
نبود نقدینگی و بدهــی تعداد زیــادی از آنها تعدیل می شــوند، بی آنکه 

مطالبات شان را دریافت کرده باشند. این در حالی است که دولت مبلغ ۱۱۰ میلیارد تومان بدهی به سازمان تامین اجتماعی دارد و 
هنوز هیچ پرداختی صورت نگرفته است. در حال حاضر آمار و اطالعات دقیقی درباره همه اعتراض های کارگری در دست نیست 
اما در یکی از روز های پایانی آذر سال ۹5 محمدحسین ذوالفقاری، معاون امنیتی انتظامی  وزارت کشور، از افزایش 6۹ درصدی 
اعتراض های اجتماعی اعم از کارگری، صنفی و بخشی خبر داد. البته آن گونه که ایلنا گزارش داد ذوالفقاری تاکید کرد که این 
افزایش نشــان می دهد افراد به راحتی آمده اند و حرف های شــان را زده اند اما هیچ مورد بحران اجتماعی که تبدیل به مسائل 
امنیتی شود، نداشتیم. آیا مسائل معیشتی کارگران پیش از این هم به این شدت یا بیشتر مطرح بوده، اما زمینه برای بروز اعتراض 
فراهم نبوده است یا در ماه های اخیر این مسائل تشدید شده اند؟ چه عواملی می تواند باعث اعتراض و اعتصاب کارگران شود؟ 
آیا عالوه بر مسائل اقتصادی، عوامل سیاسی و اجتماعی نیز بر میزان و شیوه این اعتراض ها اثر دارد؟ این ها سواالتی است که 
در این بخش وجود دارد و هنوز پاسخ مناسبی به آنها داده نشده است. دیگر نمی شود این را انکار کرد که هر روز خبری از یکی از 
بخش های کارگری در نقاط مختلف کشور به گوش می رسد. در دو ماه گذشته ۸۰۰ نفر از کارگران معدن زغال سنگ البرز شرقی 

به علت پرداخت نشدن هزینه های بیمه تکمیلی اقدام به اعتصاب های کارگری کردند.

در هفته گذشــته قیمت برخی اجناس گران شــد که 
در این میان باال رفتن نــرخ تخم مرغ موجب واکنش های 
زیادی شــبکه های اجتماعی شــد. بنا به اظهارات رئیس 
هیات مدیــره اتحادیــه مرغ کاهــش تولید تخــم مرغ به 
دلیل بیمــاری حاد تنفســی موجــب باال رفتــن قیمت ها 
شــده اســت. او توضیح داده اســت که » در حــال حاضر 
مرغداری تولیدکنندگان، تخلیه شــده است و باید حقوق، 
بیمه و دســتمزد کارگر را نیز پرداخت کننــد در صورتی که 
 نمی توانند فعالیتی انجام دهند و تعداد آنها باالی ۳۰۰ واحد

است.«
اما این توضیحات برای برخی قانع کننده نبود و حاال 
خبر می رسد که کمپینی راه افتاده با این توضیح: »کمپین 
نخریدن تخم مرغ از امروز تا ســه هفته برای برگشــتن به 

قیمت قبل یا حتی کمتر از قبل.«
با ایــن حال یکــی از کاربران شــبکه های اجتماعی 
نوشته است: »این دیگر ماشین نیست که وام بدن تا مردم 
بخرند یا با مرغ ها صحبــت کنند که تخم نکننــد تا گرونتر 
بشود. آنقدر نخرید تا نتونند انبار کنند از آن طرف هم مرغ ها 
تخم می گذارنــد و تخم مرغ ها خراب می شــوند و مجبور 
می شوند تا قیمت را کاهش بدهند. باید جلوی ظلم را گرفت 
وقتی قیمت اجناس می رود باال حقوق باال نمی رود. باید ما 

هم مقابله به مثل کنیم.«  

کمپین نخریدن تخم مرغ
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گفتارها
جدال سیاسی تازه در آمریکا

منازعه برخی اعضای حزب جمهوریخواه به دونالد ترامپ رئیس 
جمهور این کشــور وارد فاز تازه ای شــده اســت. کاهــش محبوبیت 
ترامپ در نظرسنجی ها منجر به نگرانی جمهوریخواهان در خصوص 
انتخابــات میانــدوره ای کنگره در ســال 2018  و انتخابات ریاســت 

جمهوری سال 2020 شده است. 

تیتر   یک

جنگمحافظهکاران
باترامپ

عبور از رئیس جمهور جنجالی کلید خورد 
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طی ماه هــای گذشــته، زمزمه هایــی در فضاهای 
سیاســی و رســانه ای ایاالت متحده آمریــکا در خصوص 
عبــور جمهوریخواهــان از  ترامــپ به گوش می رســید. 
مخالفت بــرای ســناتورهای مطرح حــزب جمهوریخواه 
از جملــه مک کین با  ترامــپ و همچنیــن مخالفت برخی 
روســای جمهور قبلی آمریــکا از جمله جــورج واکر بوش 
با وی، این روند را تشــدید کــرده بود. با ایــن حال کمتر 
کســی تصور می کرد که در پایان ســال 2017 میالدی و 
در حالی که تنها حدود یک ســال از حضور  ترامپ در کاخ 
سفید گذشــته اســت، تقابل جمهوریخواهان ناراضی و 

رئیس جمهور ایاالت متحده وارد فاز علنی شود. 
واقعیــت امــر ایــن اســت کــه جمهوریخواهــان 
ایــاالت متحــده آمریــکا از اکنون نســبت بــه انتخابات 
ریاســت جمهوری ســال 2020 در ایــن کشــور نگــران 
هستند.  میانگین نظرســنجی ها در این کشور نشان داده 
کــه محبوبیت  ترامــپ به حــدود 35 درصد کاهــش پیدا 
کرده اســت. حتــی در برخــی نظرســنجی ها، محبوبیت  
ترامپ به حدود 30 درصد و پایین تر رســیده است. اگرچه 
رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا نظرسنجی های صورت 
گرفته را ســاختگی می داند، اما بر همگان مسجل است 
که محبوبیت  ترامپ  نــزد افکار عمومی آمریکا نســبت به 
زمان انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 کاهش پیدا 
کرده است. شکست جمهوریخواهان در انتخابات ایالتی 
اخیر در آالباما نشــان از همین مســاله داشــت. از سوی 
دیگر، دموکرات ها نیز برای تســخیر کاخ سفید و بازگشت 
به قدرت از اکنون خیز برداشــته اند. از افــرادی مانند جو 
بایدن و برنی ســندرز به عنوان نامزدهــای احتمالی حزب 
 دموکرات در انتخابات ریاســت جمهوری سال 2020 یاد

 می شود.
 نظرسنجی ها نشــان می دهد اگر هر یک از این دو 
سیاســتمدار دموکرات در مقابــل  ترامپ قــرار بگیرند، به 
راحتی می تواننــد وی را در انتخابات شکســت دهند. در 
چنین شــرایطی شــاهد افزایش انتقادات و البته تشــدید 
نگرانی سناتورهای جمهوریخواه نسبت به وضعیت سیاسی 
حــزب متبوع شــان هســتیم. جمهوریخواهــان ناراضی 
 می دانند که گره خوردن نــام  ترامپ با حزب جمهوریخواه 
برای این حــزب هزینه هایی خواهد داشــت. آنها نگران 
هستند که شکست در انتخابات میاندوره ای کنگره امسال 
و شکســت در انتخابات ریاست جمهوری ســال 2020، 
حکم هزینه های کوتاه مدت این حمایت را داشــته باشد! 
به عبارت بهتر، آنها نگران هســتند که با ادامه حمایت از  
ترامپ، تا ســالیان  طوالنی قدرت بازگشت به کاخ سفید را 

از دست بدهند. 
طــی روزهــای اخیــر و در حالــی که ســناتورهای 
آمریکایی برای اســتقبال از ســال نوی میــالدی آماده 
می شــوند، برخی از آنها وارد تقابل علنی با رئیس جمهور 
این کشور شــده اند. اظهارات اخیر جف فلیک، سناتور 
جمهوریخواه نشــان می دهد که ممکن است این حزب 
در اقدامی  نادر،  ترامپ را به عنوان نامــزد نهایی خود در 
انتخابات ریاســت جمهوری آتی معرفی نکند. فلیک در 
این خصوص عنوان کرده اســت: »اگر  ترامپ به دنبال 
دور دوم ریاست جمهوری در سال 2020 باشد، احتماال 
با رقابت هــای درون حزبی مواجــه خواهد شــد. من بر 
این باورم که اگــر رئیس جمهور بخواهــد در رقابت های 
انتخاباتی 2020 شــرکت کند، اگر به مســیری که فعال 
در آن قرار دارد، ادامه دهد، این مســاله موجب خواهد 
شــد تا بســیاری از رای دهندگان را از دســت خواهد داد 

و آنها به دنبال انتخــاب فرد دیگری خواهند بود. شــاید  
ترامپ برای رقابت های مقدماتی 2020 از ســوی حزب 
جمهوریخواه دعوت شود تا در نهایت نامزد اصلی حزب 
جمهوریخــواه در انتخابــات ریاســت جمهوری معرفی 

شود.«
اظهارات سناتور فلیک در نوع خود قابل تامل است. 
این هشدار در حالی به  ترامپ مخابره شده است که معموال 
مطابق سنتی مرسوم در ایاالت متحده آمریکا، فردی که 
در دور نخســت رئیس جمهور این کشور است، به صورت 
خودکار برای چهار ســال بعدی نیز به عنــوان نامزد حزب 
جمهوریخواه یا دموکرات انتخاب می شــود. در هر حال، 
اظهارات اخیر جف فلیک نشان می دهد که نارضایتی های 
عمیق از  ترامــپ در درون حــزب جمهوریخــواه در حال 
شــکل گیری اســت. این نارضایتی ها احتماال در ســال 
2018 میالدی و در جریان رقابت های درون حزبی کنگره 
تشــدید خواهد شــد! نظرســنجی های صورت گرفته در 
آمریکا نشــان می دهد که احتماال دموکرات ها در جریان 
رقابت های انتخابات درون حزبی کنگره قادر به شکســت 
جمهوریخواهان و تســخیر کنگره )مجلس نمایندگان و 

سنا( خواهند بود. 
این در حالی است که در ســال 2016، دموکرات ها 
شکست سنگینی را از جمهوریخواهان در انتخابات کنگره 
و ریاســت جمهوری پذیرفتــه بودند. در صــورت تحقق 
شکست جمهوریخواهان در انتخابات میاندوره ای کنگره، 
شاهد تشدید انتقادات درون حزبی از  ترامپ خواهیم بود 
زیرا شکســت در انتخابــات میانــدوره ای، پیش در آمدی 
برای شکســت در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 
محســوب می شــود. این بهترین خبر ممکن برای نامزد 
نهایی حزب دموکرات در انتخابات ریاســت جمهوری آتی 
محســوب می شــود. از این رو در داخل حــزب دموکرات 
نیز شــاهد شــکل گیری رقابت ســنگینی میان نامزدهای 
انتخاباتــی خواهیم بــود. در جریــان رقابت های ســال 
2008 میالدی نیز دقیقا شــاهد وجود چنیــن فضایی در 
رقابت هــای درون حزبــی دموکرات هــا بودیم. در ســال 
2008 میالدی از قبل تقریبا مســجل بود کــه نامزد پیروز 
دموکرات هــا در انتخابــات درون حزبی، شــانس زیادی 
برای فتــح کاخ ســفید دارد. در آن ســال، شــاهد رقابت 
تنگاتنگ هیالری کلینتون و اوباما در داخل حزب دموکرات 
بودیم. رقابتی که در نهایت با شکســت هیالری کلینتون 
 و پیروزی اوبامــا و در نهایــت راهیابی وی به کاخ ســفید

 همراه شد. 
با این حال به نظر می رســد رئیس جمهــور جنجالی 
ایــاالت متحــده آمریکا بــه ســادگی تســلیم تهدیدات 
ســناتور فلیک و دیگر ســناتورها و مقامات ناراضی حزب 
جمهوریخــواه نخواهد شــد! دونالــد  ترامــپ در جریان 
رقابت هــای انتخابــات ریاســت جمهوری ســال 2016 
صراحتا عنــوان کرده بــود کــه در صورت عــدم حمایت 
جمهوریخواهــان از خود، به صورت مســتقل وارد کارزار 
انتخابات خواهد شد. این تهدید  ترامپ همچنان به قوت 
خود باقی است. شخصیت فردی  ترامپ به گونه ای است 
که حتی در صورت عدم حمایــت جمهوریخواهان نیز در 
رقابت های انتخاباتی شــرکت خواهد کرد. همین مساله 
به طور طبیعــی بخش مهمــی  از آرای جمهوریخواهان را 

از بین خواهد برد. 
در چنیــن شــرایطی دموکرات هــا پیــروزی بــدون 
دردســری را در رقابت هــای انتخابات ریاســت جمهوری 
ســال 2020 خواهند داشــت. در هر حال، باید در انتظار 
تقابل تمام عیار ســران حزب جمهوریخواه و سناتورهای 
ارشــد این حزب بــا کاخ ســفید در ســال 2018 میالدی 
 باشیم ؛ تقابلی که تا ســال 2020 میالدی به طول خواهد

 انجامید.  

حنیف غفاری
روزنامه نگار

جنگمحافظهکاران
باترامپ

عبور از رئیس جمهور جنجالی کلید خورد 
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اســتقرار نزدیک بــه 100 هــزار نیــروی امنیتی در 
کشــور فرانســه برای محافظت از شــهروندان و افزایش 
ضریــب احتیــاط امنیتــی در کشــورهای مختلــف عضو 
اتحادیه اروپا و منطقه یورو، نشــان دهنده اســتمرار وجود 
مخاطرات تروریستی در این منطقه است. به عبارت بهتر، 
»بحران امنیت« هنوز از قاره سبز رخت بر نبسته و احتمال 
دارد خود را در اشکال مختلف به این مجموعه عرضه  کند.
برخی مقامات امنیتی اروپا تاکید دارند که با نابودی خالفت 
داعش در ســوریه و عراق و پراکنده شــدن تروریست ها، 
احتمال وقوع حمالت تروریســتی در غــرب افزایش پیدا 
کرده است. دلیل این مساله کامال مشخص است! هزاران 
تروریســتی که دارای تابعیت اروپایی بوده و تا مدت های 
زیاد در سوریه و عراق مشغول جنایت و کشتار مردم بی گناه 
بوده اند، ممکن است به کشــورهای خود بازگردند و مولد 

بحران های امنیتی خطرناکی در اروپا شوند.
هم اکنــون اتحادیــه اروپــا و دســتگاه های امنیتی 
در ایــن مجموعه در حالــت آماده باش کامل قــرار دارند. 
اگرچه قاره اروپا در ســال 2017 میالدی نســبت به سال 
گذشته )سال 2016(، کمتر در معرض حمالت تروریستی 
گروه هــای تکفیری مانند داعش قرار داشــته اســت، اما 
همچنــان مخاطرات بالقــوه امنیتی در کشــورهایی مانند 
فرانسه و  آلمان به قوت خود باقی مانده است. طی ماه های 
اخیر، دســتگاه های امنیتی آلمان در خصوص بازگشــت 
تروریست ها به خاک این کشور و وقوع حمالت تروریستی 
هشدار داده اند. در کشور فرانسه نیز بر اساس قانون جدید 
مقابلــه با تروریســم که از ســوی دولت امانوئــل ماکرون 
طراحی شده است، قدرت و اختیارات پلیس فرانسه برای 
مقابله با تهدیدات امنیتی افزایش یافته است. فرانسه طی 
ســال های اخیر چندین حمله تروریســتی را در خاک خود 

تجربه کرده است. 
در این معادله، نمی توان جریان های راست افراطی 
در اروپا را از یاد برد. اگرچه جریان های راســت افراطی در 
اروپا به صورت قانونی در قدرت حضور دارند، اما طرفداران 
این جریان که اکثرا از نژادپرســتان و ملی گرایان افراطی 

هستند، می توانند مولد بحران های امنیتی زیادی در خاک 
خود باشند. طی سال های اخیر، مدیریت امنیتی مشترک 
کشــورهای اروپایی بارها از ســوی گروه هــای ملی گرا و 
ضد اروپایی به چالش کشیده شده است. »امنیت« به عنوان 
حداقلی  ترین نیازی که شهروندان اروپایی آن را در زندگی 
روزمره فردی و اجتماعی خود باید حس کنند، این روزها به 
حلقه مفقوده و معمایی تبدیل شــده است که کمتر کسی 

قدرت تجزیه و تحلیل آن را دارد.
 در هر حال باید این حقیقــت را پذیرفت که »بحران 
امنیت« کمــاکان حکم بحرانــی زیربنایی و مســتمر را در 
معادالت اروپای واحد دارد. این بحران می تواند در ســال 
جدید میالدی )ســال 2018( تحت تاثیر عوامل مختلف 
تشــدید شــود. به عبارت بهتر، بحران امنیــت موضوعی 
اســت که اروپای واحد امروز آن را به شدت لمس می کند. 
سیاست های امنیتی مشترک در اروپا نه تنها منجر به بهبود 
اوضاع امنیتی در مرزهای شنگن و دیگر مرزهای اروپایی 
نشــده ، بلکه به نقطه آســیب اطالعاتی و امنیتــی در این 

مجموعه تبدیل شده است.
بسیاری از تحلیلگران به درستی بر این باورند که اروپا 
قربانی تروریسمی  شده است که خود از آن در سوریه و عراق 
حمایت کرده بود. به عبارت بهتر، بخشی از جریان تروریسم 
تکفیری که کلیت آن مورد هدایت و مدیریت دستگاه های 
سیاسی و امنیتی اروپا بوده اســت، علیه گردانندگان خود 
طغیان کرده است. در این میان، مقامات اروپایی نیز  مانند 
مقامات آمریکایی و فرانسوی ســعی دارند میان تروریسم 
بد و تروریســم خوب! تفکیکی به اصطالح هدفمند قائل 
شوند. از دیدگاه مقامات اروپایی، هر حادثه ای که در منطقه 
غرب آسیا رخ می دهد و منجر به کشته و زخمی شدن مردم 
بی گناه در سوریه ، عراق،  یمن و...  می شود مطلوب و هر 
حادثه ای که در داخل خــاک انگلیس رخ می دهد و منجر 
به ایجاد بحــران امنیت در این منطقه می شــود نا مطلوب 
است. بر همین اســاس نیز تروریست ها به دو دسته خوب 

و بد  تقسیم می شوند.
بدیهی اســت که نتیجه این تقسیم بندی خطرناک، 
چیزی جــز تزریق زیر پوســتی بحران هــای امنیتی پایدار 
در کالبــد اروپــای امــروز نخواهد بود. روشــن اســت که 
مقامات اروپایی به عنوان یکی از اصلی ترین بانیان ایجاد 

تفرقه، بحــران و خشــونت در منطقه با عواقــب و تبعات 
محاســبات امنیتی خطرنــاک، نادرســت و وقیحانه خود 
روبه رو خواهند شــد. به عبارت بهتر، تا زمانــی که دیدگاه 
مبنایــی و کالن مقامــات اروپایی نســبت بــه موضوعات 
امنیتی در نظــام بین الملل اصــالح نشــود، نمی توان از 
پایان یافتن بحران هــای امنیتی در اروپا ســخن به میان 
آورد. تقسیم بندی تروریسم تکفیری به خوب و بد )بر اساس 
محدوده عملیاتی آنها( بزرگ ترین خطایی است که مقامات 

اروپایی طی سال های اخیر مرتکب آن شده اند. 
در این خصوص نکات دیگری نیز وجود دارد که الزم 
است نســبت به آنها توجه داشــت. واقعیت امر این است 
که سیاست های امنیتی جاری و گذشــته در اروپای واحد 
در شکل گیری بحران امنیت در این مجموعه دخیل بوده 
است. بی تفاوتی سرویس های امنیتی اروپا در قبال تقویت 
گروه های نژادپرســت و ضد  مهاجرت )مانند جنبش پگیدا 
در آلمان( و متعاقبا حمایت این دســتگاه ها از جریان های 
تکفیری در منطقه غرب آســیا منجر به قرار گرفتن اروپای 
واحد در وضعیت فعلی و مواجهه آن با بحران های امنیتی 
شده اســت. نباید فراموش کرد که نهادهای امنیتی اروپا 
در ســال های قبل از تشــکیل داعش، حساسیتی نسبت 
به فعالیت هــای فکری و تبلیغی گروه هــای تکفیری مورد 
حمایت عربستان ســعودی در داخل خاک خود نداشتند. 
از سوی دیگر، از ســال 2013 )زمان شکل گیری داعش( 
تا کنون نیــز حمایت های تســلیحاتی کشــورهایی مانند 
انگلیس، فرانســه و آلمان از اصلی ترین حامی  گروه های 
تروریستی در منطقه یعنی عربستان سعودی نقش بسزایی 
در اســتمرار حیات گروه های تروریستی در سوریه و عراق 
داشــته اســت. با این حال، هم اکنون با نابودی خالفت 
داعش در ســوریه و عراق، مخاطــرات امنیتی ناشــی از 
بازگشت اتباع اروپایی داعش و دیگر گروه های تروریستی 
به خاک اروپا ملموس تر اســت. در هر حال غرب در حوزه 
بحران های امنیتی با ســاختار ناهمگونی مواجه است که 
خود در ایجاد آن نقش داشته است. تنها راه مواجهه واقعی 
با بحران های امنیتی در اروپا، دگرگونی این ساختار امنیتی 
و جایگزینی ســاختاری واقع بینانه )با تکیه بر مبارزه واقعی 
با تروریســم( اســت. با این حال به نظر می رســد کماکان 

اراده ای در  این خصوص بین مقامات غربی وجود ندارد.  

بحران امنیت در قاره سبز
تروریسم علیه گردانندگانش طغیان کرده است
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شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد روز جمعه 
قطعنامــه ای را علیه کره شــمالی تصویــب و تحریم های 
جدیدی را علیه این کشــور اعمال کرد ؛ اقدامی  که برخی 
تحلیلگران می گویند نمی تواند تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد 

خو گرفته این کشور به سال ها تحریم ها داشته باشد.
در این قطعنامه شــورای امنیت سازمان ملل متحد 
بر ممنوعیــت 90 درصدی صــادرات فرآورده های نفتی 
به کره شــمالی از طریق کاهش آن به 500 هزار بشــکه 
در ســال تاکیــد و همچنیــن بازگردانده شــدن کارگران 
کره شــمالی به کشــور خودشــان ظرف مــدت 12 ماه 

درخواست شده است.
بر اســاس این قطعنامه که آمریکا پیش نویس آن را 
تهیه کرده بود همچنین صادرات نفت خام به کر ه شمالی نیز 
به چهار میلیون بشکه در سال محدود خواهد شد. آمریکا 
از چین درخواست کرده اســت تامین نفت برای این کشور 

همسایه و متحد خود را محدود کند.
کره شــمالی 29 نوامبر اعالم کرد یک فروند موشک 
بالســتیک قاره پیما جدید را با موفقیت آزمایش کرده است 

که می تواند خاک آمریکا را هدف قرار دهد. 

نیکی هیلی، ســفیر آمریــکا در ســازمان ملل متحد 
- بدون اشــاره بــه اقدامــات تحریک آمیز آمریــکا بر ضد 
پیونگ یانگ- پس از رای گیری در شورای امنیت ادعا کرد: 
»این قطعنامه پیامی  صریح برای کره شــمالی است مبنی 
بر اینکه  بی توجهی بیشــتر این کشــور به درخواست های 
بین المللی باعث مجازات و انزوای بیشتر آن خواهد شد.«

برخــی تحلیلگــران و دیپلمات هــای آمریکایــی 
معتقدند تحریم های جدید علیه کره شمالی می تواند تاثیر 
قابل توجهی بر اقتصاد این کشــور داشته باشد. بر اساس 
این دیدگاه،  محدود شــدن صادرات نفت به کره شــمالی 
ضربه ای جدی به این کشور خواهد بود... بازگردانده شدن 
کارگران کره شمالی که در کشورهای خارجی کار می کنند 
نیز باعث کاهش درآمد خارجی این کشور خواهد شد. اگر 
چنین تحریم هایی علیه کره شــمالی به اجرا درآید، توسعه 

اقتصادی کره شمالی با خطری جدی روبه رو خواهد شد. 
شــاید به همین دلیل بن کاردین، ســناتور دموکرات 
از ایالت مریلند آمریکا روز یکشنبه اعالم کرد تحریم های 
جدید سازمان ملل علیه کره شمالی دســتاورد بزرگی برای 

آمریکاست. 
اما آنچه قابل توجه است اینکه تا کنون این تحریم ها 
نتیجه ای جز افزایش آزمایش های موشکی و هسته ای در 
کره شمالی و افزایش تهدیدات این کشور بر ضد کره جنوبی، 

تحریم های بی حاصل
کره شمالی با قطعنامه تازه شورای امنیت سازمان ملل مواجه شده است

آمریکا و ژاپن نداشته اســت. پایگاه اینترنتی »بلومبرگ« 
امروز حتی نوشــت: »تازه ترین تحریم های سازمان ملل 
ضد کره شمالی بیشــتر از آنکه تالش کیم جونگ اونگ، 
رهبر این کشور را برای ساخت موشک های با قابلیت حمل 
سالح هســته ای و دارای توانایی هدف قرار دادن آمریکا 
کند سازد،  احتمال بیشتری دارد به مردم عادی کره شمالی 

لطمه بزند.«
این پایــگاه اینترنتــی آمریکایی با اشــاره بــه اینکه 
تحریم های قبلی نتوانسته اند کره شمالی را از توسعه برنامه 
هســته ای خود منع کنند به نقل از برخی تحلیلگران اعالم 
کــرد:  »بعید اســت قطعنامه اخیر موجب حل مشــکالت 
شــود .« دونالد  ترامپ، رئیس جمهور آمریکا بیشــتر سال 
2017 را صرف این درخواســت از کشــورهای دیگر کرده 
است تا فشار بر کره شمالی را تشدید کنند. بیشتر این فعالیت 
هم بر چین_ بزرگ ترین شریک تجاری کره شمالی_ متمرکز 

بوده است. 
بر اساس برخی گزارش ها واردات چین از کره شمالی 
در  11ماه نخست امسال، از لحاظ دالری حدود  27درصد 
کمتر شده است. این در حالی است که صادرات،  12درصد 

کاهش یافته است. 
با ایــن حــال کره شــمالی روز یکشــنبه در واکنش، 
تحریم های اخیر را »اقدام جنگی« توصیف و اعالم کرد 
از آمریکا و اعضای دیگر شورای امنیت سازمان ملل انتقام 
خواهد گرفت. پیــش از این در ماه نوامبر نیز کره شــمالی 
توقف آنچه را که »تحریم های بی رحمانه« علیه این کشور 
نامید خواستار شــد و اعالم کرد تحریم هایی که در تاریخ 

سوم سپتامبر، اعمال شد معادل نسل کشی است.  

عبدالرضا خلیلی
کارشناس مسائل بین الملل
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هدف رژیم صهیونیســتی از اصرار بر انتقال سفارت 
آمریکا به قدس، به دست آوردن مشروعیت برای سیطره بر 

این شهر بدون تقسیم آن با هیچ طرف دیگر است.
اگــر کمــی بــه عقــب باز گردیــم، می بینیــم کــه 
رژیم صهیونیســتی هیچ وقت از باز گرداندن پایتخت خود 
به شهر قدس صرف نظر نکرده و از ســال 1967 با اشغال 
کامل این شــهر، تمام قدرت خــود را جهت تحکیم قبضه 
امنیتی و نظامی به کار برده اســت. اوج ایــن تالش ها به 
سال 1980 و صدور قانون »پایتختی قدس« باز می گردد 
که هر چند جامعــه بین المللی  ترجیح داد  ایــن قانون را به 
رسمیت نشناسد و این شهر را شهر تحت اشغال بخواند، اما 
رژیم صهیونیستی تالش کرد سیطره خود را بر این بخش از 

شهر قدس هر روز بیشتر کند.
این روزها نیز با اینکه محاســبات ســود و زیان اولیه 
صهیونیست ها اقتضا می کند  تل آویو سیاست تایید بحران  
و تنش آفراینی با کشورهای عربی و اسالمی را دنبال نکند، 
اما در عمل، فشارهای این رژیم به ویژه در این اواخر برای 
واداشــتن قدرت های جهانی بــه اینکه قدس اشــغالی را 
به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت بشناسند، لحظه ای 

متوقف نشده است.
وضعیت حاکم بر منطقه نشــان می دهــد که اعالم 
تصمیم  ترامپ جهت انتقال ســفارت آمریــکا از تل آویو به 
قدس اشغالی موجب تقویت مواضع نیروهای بین المللی 
مخالف رژیم اسرائیل از جمله ایران و گروه های مقاومت و 

جنبش »حزب الله« لبنان شده است. 
افزون بــر آن اعالم تصمیم  ترامــپ، به تالش های 
تل آویو برای نزدیک شدن به کشورهای عربی جهت جذب 
و ادغام این کشورها در یک نظام امنیت منطقه ای مشترک 
ضربه می زند و روابط سست و متزلزل این رژیم با نیروهای 
مقاومت فلسطینی در نوار غزه و کرانه باختری را هم تحت 
تاثیر قرار خواهد داد و به احتمال بسیار موجب شعله ور شدن 

آتش انتفاضه ای جدید در اعتــراض به تصمیمات  ترامپ 
و در طرف مقابل موج جدیــد تهدیدات گروه های یهودی 
تندرو خواهد شد؛ مشابه  آن اتفاقی از اعالم تصمیم  ترامپ 
رخ داد و شاهد یورش افراط گرایان صهیونیست به محوطه 
مسجد االقصی بودیم که می تواند  اوضاع را به مرز انفجار و 

رویارویی خشونت آمیز با فلسطینی ها بکشاند.
در این بین واکنش فلســطینی ها به تصمیم  ترامپ، 
با استفاده از اتحاد و انســجام داخلی ایجاد شده بین آنها و 
نزدیکی دو جنبش فتح و حماس، به نوعی اعالم یکجانبه 
تشکیل دولت فلسطین به پایتختی قدس است. در صورت 
به رسمیت شناخته شــدن این دولت از ســوی کشورهای 
عربی و اسالمی، رژیم صهیونیستی با اوضاع منطقه ای و 
بین المللی بسیار پیچیده ای در کنار ا زسرگیری تحریم های 
منطقه ای و بین المللی و تعامل دیگر کشور ها با آن به عنوان 

یک رژیم اشغالگر مواجه خواهد شد.
ولی با این وجود، پا فشاری و شتاب رژیم اسرائیل در 
انتقال سفارت آمریکا به قدس اشغالی انگیزه های متفاوتی 

دارد که برخی از آنها عبارت است از:
1- ازبین رفتــن گزینه های ســازش: جریان ها و 
احزاب راستگرای افراطی اسرائیلی فقط بر کنست پارلمان 
و کابینه دولت ســیطره ندارند، بلکه روی دیدگاه نخبگان 
و اندیشــمندان و دیگر اقشــار افکار عمومی یهــود تاثیر 
گذاشــته اند   به گونه ای که هرچه میزان ایــن تاثیرپذیری 
بیشتر می شد، به همان میزان گزینه های سازش و دستیابی 
به آنها دورتر می شــد، تا اینکه کار به آنجا کشیده است که 
افــکار عمومی اســرائیل هرگونه تسویه حســاب بدون در 

نظر گرفتن خواسته هایشان را رد می کنند.
2- اســتفاده از فرصت هــای موجــود در منطقه: 
برخالف تمام بازیگران عرصه بین الملل، رژیم صهیونیستی 
تالش می کند  بحران های پیچیده و تنش های منطقه ای 
را به فرصتی برای دستیابی به اهداف تبدیل کند؛ مشارکت 
حزب الله در بحــران ســوریه و  ترجیح ادامــه آتش بس با 
وجود بــه درازا کشــیدن آن همــان تاکتیک اتخاذ شــده 
حماس در برابر رژیم اسرائیل است. این در حالی است که 

رژیم صهیونیستی تالش می کند  از شرایط آشفته منطقه به 
نحوی استفاده کند که بحث و مناقشه در خصوص قدس را 

به سود خود رقم بزند.
3- ضعیف بودن طرف فلسطینی: رژیم صهیونیستی 
تصــور نمی کند  واکنش  طرف فلســطینی به حدی برســد 
کــه از کنتــرل و فرمانبری طــرف دیگر فلســطینی یعنی 
تشکیالت خود گردان خارج شود؛ هر چند  آمادگی نظامی 
محدودی برای آن درنظر گرفته است. این همان است که 
نخست وزیر رژیم اسرائیل در جلسه کمیته خارجی و امنیت 
وابسته به پارلمان در تاریخ 4 دسامبر )2017( به آن اشاره 
کرد و گفت نیروهای امنیتی به خوبی می دانند چه باید بکنند 

و اطالعات نشان می دهد   وضعیت بغرنج نمی شود.
4- رو به رو شدن با حقایق: تل آویو بر این باور است 
که تصمیمات ترامپ و سخنرانی  او در این خصوص، تنها 
بار سمبلیک دارد؛ چون اگر غیر از این بود، پیش تر آمریکا 
در این خصوص وارد عمل می شد، به ویژه آنکه این فرصت 
از سال 1995 توسط کنگره به دولت آمریکا داده شده بود.

به طور کلی بــه نظر می رســد اوضــاع خاورمیانه در 
راســتای بحران هایی جاری، به ســرعت قابل حل و فصل 
نیســت که آمادگی پذیرش بحران های دیگری را داشــته 
باشــد، به ویژه پیامدها و نتایج این بحران ها که با سرعت 
زیاد از مرزها عبور می کند تا تمام کشورهای منطقه را تحت 
تاثیر قرار دهد... رژیم اســرائیل نمی تواند  خــود را از این 
وضعیت پیچیده منطقه ای کنار بکشد و مستثنی  کند و این 
بدین معناســت که اعالم تصمیم  ترامپ در زمان مناسبی 

صورت نگرفته است. 
موضــع رژیم صهیونیســتی در قبال انتقال ســفارت 
آمریکا به قدس اشــغالی ادامه همان خط مشی ثابت این 
رژیم برای به دست آوردن مشروعیت حاکمیت بر این شهر 
و سیطره بر آن بدون تقسیم آن با هیچ طرف دیگری است 
و در این خصوص به ادعاهایی که آنها را تاریخی و مذهبی 
می داند و از زمان شــکل گیری جنبش صهیونیسم رایج و 
متداول شده است، متوسل می شود؛ در حالی که بی پایه و 

اساس بودن تمام این مستندات به اثبات رسیده است.  

نقشه شوم
چرا صهیونیست ها اصرار به انتقال سفارت آمریکا دارند؟

کارشناس مسائل بین الملل
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پس از اینکه دونالــد  ترامپ، رئیس جمهــور آمریکا 
اعالم کرد که قدس پایتخت اســرائیل اســت و قرار است 
سفارت کشــورش را از تل آویو به این شــهر مقدس منتقل 
 کند عالوه بر اینکه جرقه انتفاضه ســوم در فلســطین زده 
شد و این اقدام  ترامپ در کشورهای مختلف با اعتراضات 
مردمی  روبرو شد، مصر هم پیش نویس طرحی را در شورای 
امنیت مطرح کرد که به موجب آن هر گونه اقدام برای تغییر 
وضعیت قانونی قدس را باطل می دانست و بر محکومیت 
به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت اسرائیل توسط 

آمریکا تاکید داشت.
این طرح در شورای امنیت با موافقت 14 عضو دائم 
و غیر دائم شورا از جمله متحدان غربی آمریکا روبه رو شد و 
نیکی هیلی، نماینده دولت آمریکا در شورای امنیت مجبور 
به وتوی این قطعنامه شد. اما پس از اینکه این قطعنامه به 
مجمع عمومی سازمان ملل برده شد 128 کشور به این طرح 
رای مثبت دادند و آن را تصویب کردند و فقط 9 کشور به آن 
رای مخالف دادند و 35 کشــور هم رای ندادند. مخالفت 
اکثریت اعضای سازمان ملل با طرح  ترامپ در حالی بود که 
نیکی هیلی پیش از آن تهدید کرده بود  کشورهایی  را  که با 

این طرح مخالفت کنند به خاطر خواهد سپرد و کمک های 
آمریکا به این کشورها قطع خواهد شد.

مخالفت بیش از دوســوم کشــورهای عضو سازمان 
ملل با تصمیم  ترامپ نشان داد که دوران نظام تک قطبی 
به پایان رســیده و آمریکا قادر نیســت که در برابر انتفاضه 
سیاسی کشورهای جهان سیاست های یکجانبه خود را به 
دیگر کشــورها دیکته  کند چرا که در غیر این صورت باید با 

انزوا روبه رو شود. 
از ســویی این مخالفت ها نشــان داد کــه تهدید 
نیکی هیلــی نیز کارســاز نبوده چرا کــه کمک هایی که 
هیلی از آن ســخن می گفت یــا تحقق نیافتــه یا اینکه 
در ازای این کمک ها آمریکا بیشــترین ســود را نصیب 

خود کرده است.
به عنوان مثال کمک های آمریــکا به مصر هیچ گاه 
صرف توسعه این کشور نشده بلکه این کمک ها به ارتش 
مصر آن هم بــرای خرید ســالح  و در ازای تامیــن امنیت 

رژیم صهیونیستی داده شده است.
از ســویی رای 128 عضو ســازمان ملل به قطعنامه 
هر چند ضعیــف مصر درباره قــدس، اولین گام در مســیر 
شناسایی کشــور فلســطین به پایتختی قدس شریف بود 
به طوری که حاال حتی محمود عباس، رئیس تشــکیالت 
خودگردان فلســطین نیــز  از حمایت جهانی دلگرم شــده  

انتفاضه سیاسی
ترامپ با فشار کشورهای جهان مواجه شده است

و تاکنون در مقابل فشــارهای محمدبن ســلمان، ولیعهد 
عربستان برای پذیرش طرح  ترامپ مقاومت کرده است.

نشریه »میدل ایست آی « روز دوشنبه نوشت محمد 
بن سلمان در دیدار اخیرش با محمود عباس از وی خواست 
تا با هم پیمانان عربستان ائتالف تشکیل داده و از حزب الله 
و مقاومت دوری و از »طرح صلح« تحــت نظارت آمریکا 
حمایت کند. بنا به نوشــته این پایگاه محمد بن سلمان به 
عباس هشــدار داده اگر به این ائتالف نپیوندد شــخص 

دیگری )محمد دحالن( برای این منظور هست.
این پایگاه انگلیســی به نقل از مســئوالن فلسطینی 
فاش کرد که محمد بن ســلمان خطاب به محمود عباس 
گفته که »آمریکا تنها کشــوری اســت که تاثیر واقعی ای 
بر اسرائیل می گذارد و تنها کشــوری است که می تواند در 
هرگونه روند صلحی بر اســرائیل تاثیر بگذارد و هیچ کشور 
دیگری نمی تواند این کار را کند نه اتحادیه اروپا، نه روسیه 

و نه چین.«
این در حالی است که هم صدایی جهان با فلسطین 
و انتفاضه سیاســی علیه  ترامپ ســبب شده اســت تا بنابر 
گزارش رسانه های رژیم صهیونیستی از جمله دبکا، منابع 
کاخ سفید اعالم کنند که  ترامپ با قطع رابطه با فلسطینی ها 
از ارائه طرح صلح )ســازش( منصرف شــده است. پایگاه 
خبری صهیونیســتی »دبکا« نزدیک به منابع امنیتی این 
رژیم، از آماده شــدن دولت آمریکا برای قطع روابط خود و 
متحدان عربش با تشکیالت خودگردان فلسطین به دلیل 
موضع گیری های ضدترامپ »محمــود عباس« خبر داده 
است. این نکته بیانگر این است که عربستان نیز دیگر در 

پرونده فلسطین تاثیر گذار نخواهد بود.  

رضا محمدمراد 
کارشناس مسائل سیاسی
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در دوران زمامــداری دونالــد  ترامپ، بارها از ســوی 
کاخ سفید اعالم شد که »موضوع اول امنیتی آمریکا، سوریه 
است؛ موضوع هسته ای ایران، اولویت اول امنیتی آمریکا 
است و افراط گرایی، تروریســم و داعش، مبحث نخست 
امنیتی آمریکا است!« ساماندهی و پشتیبانی تقریبا یک صد 
هزار تروریست از حدود 40 کشور جهان برای ساقط کردن 
دولت قانونی سوریه، در نهایت کشــورهای اتحادیه اروپا 
و نیز آمریکا و متحدانــش را درگیر عوارض بالیای حوادث 
تروریستی کرد و برای آنها نمایان ساخت که عصر استفاده 
از زور و مداخله در امور دیگر کشورها برای تغییر رژیم، به سر 
رســیده اســت. همچنین در انتخاب بین بد و بدتر، گزینه 
حمایت از تروریســت ها، بدتر اســت، زیرا آنــان ترکیبی از 
دیکتاتورهای تروریست هستند.  برخی تحلیلگران معتقدند: 
»شکل گیری، سازماندهی و پشتیبانی از اقدامات داعش، 
با برنامه ریزی قبلی، برای انحراف توجــه افکار عمومی از 
مساله فلسطین به موضوع تروریست های تکفیری صورت 
گرفت. بنابراین داعش، پروژه ای بود که برای درگیرساختن 
دولت های منطقه، تحلیل نیروی انسانی و مالی، تخریب 
زیرساخت های کشورهای اسالمی، کشتار نیروهای افراطی 
اسالم گرا در سراسر جهان به دست یکدیگر و انحراف افکار 
عمومی بین المللی به ویژه جهان اسالم از مصائب و مساله 

فلسطین طراحی شده بود.«

برای تعیین و اعالم بیت المقدس به عنوان پایتخت 
رژیم اسرائیل درحالی که  ترامپ همه قطعنامه های سازمان 
ملل و مقررات بین المللی را به طور آشــکار و فاحش نقض 
کرد، تئوری توطئه مذکور با این توجیه مطرح و عنوان شد 
که رهبری ایران با شــعارهای »راه آزادی قــدس از کربال 
می گذرد«، »ما قــدس را آزاد خواهیم کرد« و »اســرائیل 
نابود باید گردد« در پی ســرنگونی دولــت تل آویو و تصرف 
بیت المقدس اســت. مســلما از مهم ترین دالیــل تنش و 
خصومت آمریکا با جمهوری اسالمی ایران، موضوع آرمان 
فلسطین و مساله سرنوشت بیت المقدس است. زیرا ایران 
معتقد است در قضیه فلسطین، آمریکا و اسرائیل در پی صلح 
نیستند و درمورد تامین حقوق فلســطینی ها نباید به آمریکا 
اعتماد کرد. تصمیم اخیر  ترامپ نیز حقیقت را آشکار کرد و 
برای جهانیان بر مال ساخت که تشخیص ایران در مورد نیات 
آمریکا در منطقه و موضوع فلسطین صحیح بوده است. البته 
در این مورد جمهوری اسالمی ایران، هزینه های سنگینی 
مانند ضبط ســرمایه های ایــران، ترور رهبــران عقیدتی و 
سیاسی، جنگ تحمیلی هشت ساله ، تحریم های همه جانبه 

بین المللی و... را پرداخت کرده است. 
از منظر دیپلماســی، تعیین پایتختی بیت المقدس، 
خالف منافع ملی آمریکا و به نفع اسرائیل است منتها ارتباط 
تل آویو-کاخ سفید و موقعیت فعلی البی صهیونیست ها در 
دوره  ترامپ، به گونه ای است که در مورد جمهوری اسالمی 
ایران، حرف آخر را تل آویو می زند و هدف غایی آن نیز رفع 
خطر عقیده نابودی اسرائیل از ســوی نظام اسالمی ایران 
اســت. بر این مبنا، ائتالف تل آ ویو -ریاض-واشنگتن، بر 

توطئه ناکام
اجماع جهانی علیه تصمیم  ترامپ در مورد قدس

آن است تا ابتدا با تهدید، مانع نفوذ منطقه ای ایران شوند و 
سپس با تحدید، نظام جمهوری اسالمی ایران را سرنگون 

سازند. 
اتحاد تل آویو – واشنگتن- ریاض، بر اساس چنین روند 

همکاری ای شکل  گرفت: 
1- واشــنگتن، ضمن اعــالم و حمایــت، مدیریت و 

هدایت میدانی را به عهده داشته باشد. 
2- صهیونیست ها تمام ظرفیت خود در سطح جهان 
را برای مقابله با نقــش و نفوذ جمهوری اســالمی ایران در 

منطقه به کار بگیرند. 
3- کشورهای عربی همسو به رهبری ریاض، به عنوان 
خادم الحرمین جهان اســالم، هزینه های مالی این تقابل 

را بپردازند.
4- اتحادیه عرب سعی خواهد کرد موضوع فلسطین را 

به نفع تل آویو حل و فصل کند. 
5- به رسمیت شــناختن موجودیــت کشــوری به نام 

اسرائیل از سوی کشورهای عربی و اسالمی، عملی شود. 
6-  در قبال هزینه های مذکور، واشنگتن و تل آویو نیز 
قول داده اند از ثبات و تداوم رژیم آل سعود حمایت همه جانبه 

به عمل آورند. 
مساله فوق العاده مهم و حائز اهمیت برای مسلمانان 
فلســطینی و ســایر ملــل مســلمان، در اعــالم وضعیت 
بیت المقدس به عنوان مرکز اسرائیل، این است که بار دیگر 
مساله فلســطین را در صدر اولویت های جهان اسالم قرار 
داد و در افکارعمومی برجســته کرد. تصمیم مذکور با همه 
انتقادها و مخالفت ها این مزیــت را دارد که افکار عمومی 
در سطح کشــورهای اســالمی، منطقه، جوامع اروپایی و 
آمریکایی را نســبت به سرنوشت فلســطینی ها حساس تر 

کرده است. 
 چنیــن می نماید که تاثیــر تصمیم  ترامــپ در داخل 
مرزهای فلسطینی، بیشتر از شکل گیری اجماع گسترده در 
افکارعمومی جهانی در راستای منافع فلسطینی ها، تمرکز 
بر مساله فلســطین به عنوان اولویت نخست جهان اسالم 
قرار گرفته است. ســطح و نحوه شــکل گیری، افزایش و 
تداوم موج اعتراض ها و مخالفت ها در میان مســلمانان و 
سایر مردم جهان نشان می دهد که اقدام  ترامپ تا چه اندازه 
توانسته است مساله فلســطین را در افکارعمومی جهانی 
مهم و برجســته کند. پیش از اعالم تصمیم  ترامپ، اغلب 
واکنش های قاطعانه و پاســخ های موشــکی فلسطینی ها 
به اقدامات رژیم صهیونیستی، از ســوی سازمان حماس، 
مستقر در نوار  غزه دنبال می شــد که همواره مورد اعتراض 
ســازمان الفتح قــرار می گرفت. ســازمان فتح مســتقر در 
کرانه باختری، بــه رهبری محمود عبــاس، به عنوان جناح 
سازشکار در فلسطین شــناخته می شــود و طی سال های 
گذشته، نسبت به تجاوزهای اشغالگران قدس، پاسخ الزم 
و قاطعانه ای از خود نشــان نداده اســت، اما پس از اعالم 
تصمیم  ترامپ، شلیک موشک از سوی شاخه نظامی الفتح 
در مناطق اشغالی، واکنشی کم سابقه، اما ارزشمند از سوی 
سازمان فتح است که طی سال های گذشته همواره مدافع 
گفتگو با صهیونیست های غاصب بوده است.  البته برخی 
تحلیلگران نیز بر خالف نظرات غالب، معتقدند: »ترامپ، 
طی محاسبات دقیق، در راستای منافع جناحی، حزبی و ملی 
تصمیم اخیر را اعالم کرده است. وی بازرگانی حرفه ای است 
که سرمایه اش را به هدر نمی دهد.  ترامپ با ایجاد اغتشاش و 
درگیری در منطقه، بدون صرف هزینه، عواید و درآمدهایی 

را نیز مدنظر دارد.«
البته تیم تجاری و دیپلماســی دولــت  ترامپ باتوجه 
به وضعیت جــاری و منافع آتــی آمریــکا، عواقب تصمیم 
اعالم شــده در تعییــن بیت المقــدس به عنــوان پایتخت 
اسرائیل را فقط چند بیانیه غیرکاربردی، تظاهرات شعاری و 

درگیری های محدود ارزیابی کرده است.  
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ایمانوئــل کانت بــه عقیده بســیاری پس از ارســطو 
بزرگ ترین فیلسوف غربی محســوب می شود که تمام عمر 
خود را وقف فلسفه کرد. بزرگ ترین و نخستین اثر فلسفی او 
»نقد عقل محض« است که خود درباره اش می گوید: »این 
کتاب محصول 12 سال تفکر عمیق و جدی است.« اندیشه 
فلســفی دوران جدید تا پیش از ظهور کانت، بــه دو جریان 
اصلی خردگرایی )راسیونالیسم( و تجربه گرایی )آمپریسم( 
تقسیم شده بود. اختالف میان این دو جریان، عمدتا بر سر 
برداشــت های متضاد نســبت به گوهر واقعیت و سرچشمه 
شــناخت بشــری بود. درحالی که خردگرایانی چون دکارت، 
اسپینوزا، الیبنیتس و ولف، شناخت جهان را از طریق مفاهیم 
و گزاره های ثابت و عمومی زاده ذهن انسان میسر می دانستند 
و تجربه گرایانی چون بیکن، الک، برکلی و هیوم، تجربه را 
تنها سرچشمه کل دانش بشری می پنداشتند. خردگرایان، بر 
پایه فلسفه خود، دست به ساخت نظام های متافیزیکی بزرگی 
زده بودند امــا خصلت جزم گرایانه ایــن نظام ها و تضادهای 
زیادی که در آنها وجود داشــت، اعتبارشــان را با تردیدهای 
جدی روبه رو کرده بود. از ســوی دیگــر، تجربه گرایی نیز به 
بن بست رانده شده بود؛ چراکه دیوید هیوم به عنوان آخرین 
فیلســوف تجربه گرای پیــش از ظهور کانــت، اعتبار عینی 
شــناخت را نفی کرده بود. بدین ترتیب فلســفه دوران جدید 
در شــرایط امتناعی به ســر می برد که در آن قادر نبود یکی از 
این دو نوع شناخت را شــالوده دانش معتبر و عینی بشر قرار 
دهد. خطای هر دو جریان فلسفی، در یک جانبه نگری آنها 
نهفته بود. به عبارت دیگر، کم توجهــی به عوامل گوناگون 

تناقض های سرمایه داری 

دیوید هــاروی در چهــار دهه گذشــته مجموعه  
پیوســته ای از کتاب هــا و مقاالتی خــالق و انتقادی 
درباره تغییر مسیر اقتصاد سیاسی جهان درون چارچوب 
مارکسیستی نوشته است. با شتاب گرفتن آهنگ تغییر 
در همین اقتصاد سیاسی میزان تولیدات او بیشتر هم 
شده، تقریبا هر سال یک کتاب. اما از میان آثاری که 
در سال های اخیر منتشر کرده، موکدا در چند مصاحبه 
»هفده تناقض و پایان سرمایه داری« را خطرناک ترین 
کتابش معرفی کرده است؛ کتابی که به گفته او برخالف 
کارهای قبلی، بیشتر از نیروی انتزاع استفاده می کند. 
کار هاروی در این کتاب تقریبا شــبیه کاری اســت که 
مارکس در »ســرمایه« دنبال کرد، منتها با این تفاوت 
که اگــر مارکس می کوشــید منطــق خود ســرمایه را 
مستقل از تحقق آن در وضعیت های تاریخی متفاوت 
صورت بندی کند، هاروی در این کتاب منطق تناقضات 
سرمایه را نشان می دهد. »هفده تناقض« را می توان 
در ادامه »معمای سرمایه و بحران های سرمایه داری« 
خواند. دو کتابی که ترجمه ای قابل اعتمــاد از آنها به 
فارسی در دست است. »هفده تناقض« ١٧ فصل دارد 
که هر فصل یک تناقض را توضیح می دهد و به ســه 
بخش کلی تناقضات اساسی سرمایه تقسیم می شود. 
هفت تناقض اول را تناقضات »بنیادین« می نامد چون 
ســرمایه داری بدون آنها قطعا نمی توانــد عمل کند. 
این تناقضات عبارتند از: تناقــض بین ارزش مصرفی 
و مبادله ای، بین ارزش اجتماعــی کار و بازنمایی آن با 
پول، بین مالکیت خصوصی و دولت ســرمایه داری، 
بین تصرف خصوصــی و خیر همگانی، بین ســرمایه 
و کار، بین ســرمایه به عنوان یک فرآیند و یک شــیء 
و آنچه وحدت متناقض تولید و تحقــق می نامد. این 
تناقضات به شــیوه های مختلفی به هم گره خورده اند 
تا شــالوده  ای محکم برای انباشت ســرمایه بسازند و 
چنــان در هم تنیده اند که حتی تعدیل آن ها، چه رســد 
به الغای شان، بدون تغییر جدی در تناقضاتی دیگر یا 
الغای آنها غیرممکن اســت. مجموعه دوم تناقضات 
»متحرک« اند. درحالی کــه تناقضات بنیادین ویژگی 
دائمی و ثابت ســرمایه در هر فضــا و زمانی اند، هفت 
تناقض دوم از روی نتایج شان قابل پیش بینی نیستند. 
بااین حال، دسته دوم نیز مثل هفت تناقض اول برای 
فعالیت سرمایه بنیادین اند. این هفت  تناقض در ادامه 
هفت تناقض اول قرار می گیرنــد. تناقضات متحرک 

ناپایدار و پیوسته در حال تغییرند.

بیست و هفتمین نشست از سلسله نشست های اندیشه 
و تمدن ایرانشهری با ســخنرانی قاسم پورحســن در خانه 
گفتمان و معماری برگزار شد. او با اشاره به اینکه ما اندیشه 
ایرانشهری را برای آینده می خواهیم نه برای باستان شناسی و 
باستان گرایی گفت: »عبدالحسین زرین کوب با نوشتن کتاب 
»دو قرن سکوت« اطالعاتی راجع به ایران به ما داد. مرحوم 
مطهری پس از آن کتاب »خدمات متقابل« را در پاســخ به 
زرین کوب نوشت. سید حسین نصر بارها گفته که من مطهری 
را تشــویق کردم تا این کتاب را بنویســد و در واقع مطهری 
می خواست با این کتاب وارد بحث و گفت وگو با زرین کوب 
شود. پس از آن گفت وگوها ما وارد نگاه های ایدئولوژیکی 
ایران شــدیم که عمال به بیراهه رفتیم و کارساز هم نبود.« 
استاد فلسفه دانشــگاه عالمه طباطبایی ادامه داد: »کلمه 
ایرانشهری معانی مختلفی دارد. می تواند معنی جغرافیای 
ایران را بدهد یا اینکه به معنی تاریخ ایران باشد اما مراد من 
از ایرانشهری، خرد ایرانی است. پس بحث من اصال بحث 
نژاد برتری و مباحث ناسیونالیستی نیست. ایرانشهری یک 
گفتمان متوسط از سایر صنف های تفکر است و قرار است در 

آن افقی شکل داده شود که منتهی به زایش یک معنا شود.« 
پورحسن یادآور شد: »من ایرانشهری را یک رهیافت فکری 
می دانم و فکر می کنم این اندیشــه از ابتــدا تاکنون ۵ دوره 
داشته است. دوره اول همان دوره ای است که فردوسی از 
آن حرف می زند و راجع به خرد ایرانی می گوید. دوره دوم که 
دوره طالیی ایران است مربوط به دوره خواجه نظام الملک 
است. او در این دوره دانشگاه راه می اندازد. دوره سوم مربوط 
به دوره سهروردی، دوره چهارم شامل روشنفکران ما در زمان 
مشروطه می شود که منظورشــان از اندیشه ایران شهری، 
ایران باستان است و باب مذاق ما هم نیست اما دوره پنجم 
که همین دوره فعلی است این سوال مطرح است که ما آینده 
ایران را باید با غرب بســازیم یا با اســالم؟ من طرفدار نگاه 
ایدئولوژیک نیستم اما ایران در آینده باید با همه کشورهای 
اسالمی در مقیاسی از گفت وگو قرار بگیرد و از جهان عرب 
بیرون بیاید حتی شاید کمی مراوده با جهان غرب بتواند به ما 
کمک کند اما از جهان عرب برای ما آینده ای بیرون نمی آید.« 
این پژوهشگر فلسفه گفت: »ایرانشهری برتری قوم ایرانی یا 
برگشت به گذشته نیست بلکه یک سنخ جدید از تفکر است.« 

خرد ایرانی  
قاسم پورحسن 

تاثیرگذار و سهیم در شکل گیری شــناخت بشری به ارزیابی 
اشتباه آمیز هر دو جریان انجامیده بود. خردگرایی، به اعتبار 
شــناخت مبتنی بر عقل بها می داد و اهمیت تجربه را در نظر 
نمی گرفت و در مقابــل، تجربه گرایی، که تمامی شــناخت 
را بر پایه تجربه اســتوار می کرد، اهمیــت گزاره های عقلی 
دارای اعتبار عمومی را نادیده می گرفت. به این ترتیب، اگر 
شناخت فلسفی می خواست بر شالوده های محکمی پابرجا 
شود این کار تنها از این طریق میسر بود که پیش فرض های 
هر دو جریان فلسفی یاد شده به دقت مورد سنجش قرار گیرد 
و ادعاهای موجه هــر دو جریان، در گونه برداشــت جدید و 
واحدی نسبت به واقعیت و شناخت، در هم ادغام شود و این 
کار سترگی اســت که کانت انجام داد. برخالف شک گرایی 
دیوید هیوم، کانت معتقد است می توان در علوم به حقیقت 
دست یافت. اگر شناخت امری ممکن اســت، به این علت 
است که اشیا از سویی براساس مفاهیم موجود در ادراک ما، 
مانند مفهوم علیت درک می شــوند و از سوی دیگر براساس 
اشــکال موجود در حواس ما، مانند زمان و مکان شــناخته 
می شــوند. مفاهیم موجــود در ادراک و اشــکال موجود در 
حواس، مســتقل از تجربه در آنها وجود دارند. بدین ترتیب 
زمان و مکان خواص واقعی اشیا نیستند بلکه شکل هایی از 
شهودند که ادراکی را که ما از اشــیا داریم، شکل می دهند. 
در فرآیند شــناخت، این فاعل نیســت که خود را با شئ مورد 
شناسایی منطبق می کند، بلکه این شئ مورد شناسایی است 
 که خود را با فاعل شناسنده منطبق می کند. این یک نوع تغییر 

چشم انداز  است. 

ادراک حسی  
کانت، عقالنیت محض را به نقد می کشد 

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

 ارزش مدار برعکس علوم انسانی غربی که ابزارمدار هستند.
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نشســت نقد و بررســی کتاب »در باب حرف مفت« 
با حضور علی اصغر محمدخانی، محســن کرمی، ســاجد 
طیبی و حسین بیات ٢٨ آذرماه در مرکز فرهنگی شهر کتاب 

برگزار شد. 
طیبی در این نشست با اشاره به اینکه متن کتاب »در 
باب حرف مفت« مرتبط به ســخنرانی فرانکفورت در سال 
١٩٨۵ بوده، گفت: »این کتاب ٢٠ ســال بعد منتشر شد و 
جزو آثار پرفروش در خارج از کشور بوده که اکنون در ایران 
به چاپ رسیده است. فرانکفورت این سخنرانی را در میان 
جمعی از اهل علم در دانشگاه ییل ارائه کرد و بیان می کند 
که در آنجا فیزیکدانی می گوید خوب شد این سخنرانی را 
ارائه کرد چون ییل مهد حرف مفت اســت و بیان شده که 
کنایه او به افرادی چون دریدا بوده که در آن نشست حضور 

داشته است.«
 او ادامه داد: »در انتهای کتاب حرف مفت، تحلیل 
مفهومی  درباره این موضوع ارائه شــده اســت و نویسنده 
سوال مهمی  را مطرح می کند اینکه چرا حرف مفت آن قدر 

زیاد است؟
 او در پاســخ می گوید یکی از دالیــل اصلی موضوع 
این است که آدم هایی که رویکرد شــکاکیت  گرایانه دارند 
امروز در جامعه بسیارند و فرهنگ ما اکنون به گونه ای شده 
که همه بایــد درباره همه چیز اظهارنظر کنیــم و اگر درباره 
چیزی توئیت، هشتگ و... نگذاریم گویی از چیزی عقب 

ماجرای حضور »آشــغال های دوست داشتنی«، به 
کارگردانی محســن امیریوسفی که سال هاســت از زمان 
ساختش می گذرد و با داشتن پروانه ساخت شرایط حضور 
در جشــنواره فیلم فجــر را دارد و همچنــان به عنوان یک 
فیلم توقیفی خطاب می شــود، در آســتانه برگــزاری این 
رویداد هنری جنجال های بسیاری ایجاد کرد. در تازه ترین 
واکنش ها، عوامل این فیلم ســینمایی در بیانیه ای تاکید 
کردند دبیر جشنواره فیلم فجر به استقالل هیات انتخاب 
احترام بگذارد و به تقاضای عوامل این فیلم برای حضور در 

جشنواره فیلم فجر توجه کند. 
این در حالی است که شهاب حسینی و صابر ابر، دو 
بازیگر اصلی فیلم »آشــغال های دوست داشتنی«، نیز به 
حواشی این روزهای فیلم مبنی بر حضور در جشنواره فیلم 

فجر واکنش نشان دادند. 
شهاب حسینی در بخشــی از یادداشتش درباره فیلم 
متذکر شــد: »قلبا امیــدوارم بــا نمایش این فیلــم چه در 
جشنواره، چه در اکران عمومی مصائب چندساله این فیلم 
مرتفع بشه و نیت پاک پشت ساخت فیلم از جانب سازندگان 
و عوامل فیلم، پیش چشــم مخاطب و مــردم قرار بگیره و 

مانده ایم. فرانکفورت معتقد است جامعه، افراد را مجبور به 
اظهارنظر می کند و به همین دلیل است که انسان ها چون 
درباره همه چیز صاحب باور و عقاید نیستند مجبور به حرف 

مفت زدن می شوند.« 
طیبی گفت: »اما نویســنده کتاب دربــاره اینکه چرا 
حرف مفت این قدر می فروشد پاسخی ارائه نمی دهد و این 
سوالی اســت که مخاطب می تواند با مطالعه این کتاب به 
آن پاسخ دهد. وقتی این کتاب را می خوانیم مدام با هشدار 
نویسنده روبه رو می شــویم که حرف مفت را خطرناک تر از 
دروغ می داند چون دروغ تعهدی به صــدق دارد اما حرف 
مفت تعهدی به صدق و کذب ندارد. فرانکفورت همچنین 
بیان می کند که ما تسامح بیشتری به حرف مفت داریم و اگر 
دروغ بشنویم احساس توهین می کنیم اما نسبت به حرف 
مفت چنین احساســی نداریم؛ در حالی که خسارت حرف 

مفت از دروغ بسیار بیشتر است.«
 بیات نیز با بیان اینکه مطالعه هر اثر باید برای خواننده 
فایده بخش و لذت بخش  باشــد، گفت: »فایده هر کتاب 
را باید در ســه مولفه جســت وجو کنیم، نخســت اینکه با 
خواندن آن کتاب دانش مان افزایش پیدا کرده و جهل مان 
کم شــده اســت. دومین مولفه این اســت که بــا مطالعه 
کتاب جهــل و بهبــود در مهارت های ما حاصل شــود و از 
 ســوی دیگر اصالح فضایل فکری با مطالعــه کتاب در ما

به وجود بیاید.« 

 منتهی به اندیشه درباره حفظ و حراست همون وحدتی بشه 
که ضامن بقای هر ملتی است.«

 صابر ابر نیز در یادداشتی نوشت: »شبیه به اسمش 
را نیار شده. اصال نمی دانم اسم فیلم را بگویم یا نه! اصال 
از فیلممان حرفی بزنم یا نه! این را بگویم که امیریوسفی، 
کارگردانش اســت و او هم ریش هایش اصال سفید نبود، 
خیلی آدم شــادی بود و می خندید و جوک تعریف می کرد، 
االن هم خیلــی فرقی نکرده امــا به نظرم ایــن عدم تغییر 
بیشتر  ترســناک اســت. من نگران ســالمتی کارگردان و 
عوامل هستم. حاال یادم آمد چرا این نامه را نوشتم! برای 
مادرم می نویســم. برای مادرها می نویســم کــه این فیلم 
برای آنها ســاخته شــده. دلم می خواهد تا مادرها هستند 
این فیلم دیده شــود. مادرها یک چیــز می خواهند؛ فرزند 
مودار و بی مو، رفته و نرفته، مســت و هوشــیار، عصبی و 
آرام، برایشان فرقی نمی کند. مادرها مادرند. بچه ها گاهی 
با هم نمی ســازند، اما مادرها فرقی بینشــان نمی گذارند. 
ایران هم برایش یک چیز مهم اســت؛ اینکــه در آن همه 
 کنار هــم باشــند و با هــم، گاهی هم ســر هم غــر بزنند، 

چه عیبی دارد؟!« 

خطرناک تر از دروغ  
در باب حرف مفت 

این سه فیلم  
دبیر جشنواره فجر درباره اکران های جنجالی تصمیم می گیرد 

دولت در الیحه بودجه اعالم کرد قیمت دالر از سه هزارو 
٣٠٠ تومان در بودجه سال ٩6 به سه هزارو ۵٠٠ تومان افزایش 
یافته است. اما دولت در الیحه بودجه سال آینده ردیف درآمدی 
جدیدی تحت عنوان »مابه التفاوت نرخ فروش ارز حاصل از 
فروش نفت خام و میعانات« اضافه کرده که پیش بینی  شده 
دولت ١٠ هزار میلیارد تومان از این محل کسب درآمد کند. با 
محاسبه این عدد در درآمدهای نفتی و دالری کشور مشخص 
می شود دولت نرخ دالر را در بودجه سال آینده سه هزارو ٨۵٠ 
تومان در نظر گرفته است، نه ســه هزارو ۵٠٠ تومان. درباره 
این ابتکار دولــت می توان گفت در وهله نخســت تبدیل ارز 
ناشی از صادرات نفت باید در سرفصل »واگذاری دارایی های 
سرمایه ای« درج و ثبت شود، نه »درآمدها«. بنابراین دولت 
به صورت غیرواقعی وابســتگی بودجه به نفت را کاهش داده 
اســت. دوم اینکه اجازه کســب ١٠ هزار میلیارد تومان از این 
محل، انگیزه دولت را برای کنترل بازار ارز کاهش می دهد؛ زیرا 
فروش ارز با نرخی فراتر از سه هزارو ۵٠٠ تومان پیش بینی شده 
در بودجه، رانتی را برای دولت به همراه دارد که فســادانگیز 
است. ارقام مربوط به محاسبه سهم نفت در بودجه اعم از نرخ 
تبدیل دالر به ریال، حجم صادرات و... ذکر نمی شود و باید آن 
را برآورد کرد. برای تحقق کامل ردیف های درآمدی ١٣٩٧ الزم 
است قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی حدود ۵۵ دالر 
و نرخ برابری دالر و صادرات نفت حدود ٢,6٣ میلیون بشکه در 
روز فرض شود. مرکز پژوهش های مجلس در برآوردی که از 
این ارقام درآمدی دارد، آورده است: در سال قرار است حدود 
٢,١٣  میلیون بشکه در روز نفت صادر کنیم. همچنین قرار است 
حدود 4٠٠  هزار بشکه میعانات گازی صادر کنیم. همچنین 
قرار است حدود صد  هزار بشکه میعانات گازی به پتروشیمی ها 
بفروشیم. قیمت هر بشکه نفت و میعانات را حدود ۵۵ دالر در 
نظر بگیرید. البته قیمت میعانات و فروش به پتروشیمی ها کمتر 
از ۵۵ دالر است اما برای جلوگیری از پیچیده شدن محاسبات، 
فرض کنیم همــان ۵۵ دالر اســت. به ایــن ترتیب مجموع 
صادرات نفت و میعانات عبارت اســت از حدود 2/6  میلیون 
بشــکه در روز. این رقم را در ۵۵ دالر و سپس در ٣6۵ روز سال 
ضرب کنیم. حاصل می شود ۵٢ میلیارد دالر که رقم دقیق تر 
آن با در نظر گرفتن ارقام گرد نشــده و... حدود ۵2/7  میلیارد 
دالر در سال است. این رقم به دالر است و باید به ریال تبدیل 
شود، پس آن را در نرخ ارز بودجه ای که حدود سه هزارو ٨۵٠ 
تومان به ازای هر دالر است، ضرب می کنیم. حاصل می شود 
رقمی حدود ٢٠٣  هزار میلیارد تومان در سال. این رقم کل مبالغ 
حاصل از نفت است و باید طبق قانون بین سه جا تقسیم شود: 
شرکت ملی نفت که بابت هزینه های اســتخراج نفت و اداره 
امور پروژه های نفتی سهمی از درآمد را دریافت می کند. دوم 
صندوق توسعه ملی که برای پروژه های توسعه ای غیردولتی و 
البته این روزها برای بودجه دولت سهم می گیرد و خود دولت. 
سهم شرکت ملی نفت 14/۵درصد است، صندوق توسعه ٣٢ 
درصد و مابقی سهم دولت است. به این ترتیب سهم اولی حدود 
29/۵  هزار میلیارد تومان، سهم دومی  62/۵  هزار میلیارد تومان 

و سومی حدود ١١١ هزار میلیارد تومان می شود. 

ابتکار عجیب 

روح مجرد
سیر و سلوک جنسیت نمی شناسد 

اعتراض بی فایده
ترجمان پنجم منتشر شد

عروسک کافکا 
آقای نویسنده سوژه می شود 
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هفته گذشته عیسی کالنتری رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست در جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوای 
کالن شهرها با اعالم اینکه افشاگری های محیط زیست 
آغاز خواهد شد، گفت: »حق مردم در حوزه محیط زیست را 
بازپس می گیرم؛ اگرچه می دانم ممکن است این حرف ها، 
هجمه ها و فشارهای زیادی برایم به همراه داشته باشد.« 
او در این جلســه که با حضور اســتانداران، شــهرداران و 
معاونان وزرای مرتبط تشکیل شده بود، در سخنان خود در 
این جلسه چنین گفت: »هیچ موضوع پنهانی وجود ندارد 
و سالمت، امنیت زیست محیطی و حقوق نسل های بعد 
قابل چشم پوشی نیســت و حاکمیت باید تکلیف خود را با 
زیاده خواهی صنعت مشخص کند.« کالنتری اشاره ای هم 
به فرسودگی حداقل 4٠ درصد از ١4٠ هزار کامیون در حال 
تردد در تهران داشت و درباره نوسازی ناوگان تاکسی تهران 
هم گفت: »چرا باید با پیشــنهاد یک شرکت خودروسازی 
معتبر دنیا برای نوسازی تمامی تاکسی های فرسوده تهران 
به ازای دریافت نفت خام به میزان تفاوت سوخت مصرفی 
تاکسی فرسوده و نوسازی شده در مدت پنج سال، مخالفت 
شود. این کارشکنی صنعت است؛ درحالی که صنعت داخلی 
باید با ارتقای تولید خود، فضای رقابت با صنعت خارجی را 
ایجاد کند.« او با انتقاد از برنداشتن گام عملی برای مقابله با 
آلودگی هوا و اجرائی شدن مفاد مصوبه های دولت یازدهم 
در این خصوص، گفت: »مقابله با آلودگی هوا، حداقل در 
کوتاه مدت هزینه زاست و به طور نمونه باید میان برخورداری 
از هوای ســالم و ادامه ساخت وســاز در چهار ماه انتهایی 
سال که منجر به تردد شبانه خودروهای فرسوده می شود، 
یک انتخاب داشته باشــیم.« معاون رئیس جمهور ادامه 
داد: »حداقل ٨٠ درصــد آالیندگی ذرات زیر ٢,۵ میکرون 
در تهران ناشی از تردد اتوبوس ها و کامیون های فرسوده 
اســت. از طرفی باتوجه به آمار اعالم شــده مبنی بر اینکه 
به طور نمونه سوخت مازوت نیروگاه شــهید رجایی عامل 
٢٠ درصد آلودگی هوا در تهران و کرج است، از وزیر نفت 
درخواست شد تا نسبت به تأمین سوخت گاز طبیعی برای 
تمام نیروگاه ها در فصل سرد ســال اقدام شود، اما مهم تر 
از سوخت به عنوان یک فاکتور آالینده هوا، احتراق ناقص 
ســوخت در موتور وسایل نقلیه اســت.« کالنتری با بیان 
اینکه طبق آمار اعالم شده از سوی شهرداری تهران، ٧٠ 
درصد آلودگی شهر تهران ناشی از احتراق ناقص سوخت 
در خودروهای فرسوده است، گفت: »براساس همین آمار، 
۵٠ درصد اتوبوس های فعال در سیستم حمل ونقل عمومی 
تهران، فرسوده اســت و باید از رده خارج شود.« او ضمن 
انتقاد از ورود ۵٠٠ هزار موتورسیکلت کاربراتوری در دو ماه 
به کشور، اظهار داشــت: »این حجم ورود موتورسیکلت 
کاربراتوری به کشــور پیش از ابالغ مصوبــه دولت در این 
خصوص و درحالی  که هر موتورسیکلت چهاربرابر خودرو 
تولید آلودگی دارد، قابل قبول نیست.« معاون رئیس جمهور 
با تاکید بر این موضوع که حاکمیــت باید تکلیف خود را با 
زیاده خواهی صنعت مشــخص کند، تصریح کرد: »باید 
مشخص شــود که مملکت نوکر صنعت اســت یا صنعت 
در خدمت مردم اســت.« او با بیان اینکه سازمان حفاظت 
محیط زیست از این پس تنها به وظیفه نظارتی و حاکمیتی 
خود عمل می کند، اظهار داشت: »هیچ موضوع پنهانی 
وجود ندارد و ســالمت، امنیت زیســت محیطی و حقوق 

نسل های بعد قابل چشم پوشی نیست.« 

محمدجواد رودگر، عضــو هیات علمی گروه عرفان 
پژوهشــکده حکمت و دین پژوهی به عنــوان ارائه دهنده 
کرســی علمی  ترویجی عدالت جنسیتی با رویکرد عرفانی 
گفــت: »اســالم و جهان بینی اســالمی و تغییــر نگاه و 
نگره نســبت به مقام زن و آنــگاه تحــول در کالم و کردار 
در تعامل با زن یا بــه بیان دیگر اســالم گفتمان تکریم و 
تفخیــم زن و رعایت حقــوق حقیقی و حقوقی آنــان را در 
تغییر مثلــث »تغییر در بینــش«، »تغییــر در گرایش« و 
»تغییر در کنش« حاکم کرده و  روابــط و تعامل زن و مرد 
 را در یک ســو و زن و شــوهر را در ســوی دیگــر هدایت،

 کنترل و جهت دهی کرد.«
 او ادامــه داد: »یکــی از بحث هــای کلیــدی و 
کالن در داوری هــا و ارزش گذاری هــا تصــور صائــب، 
صادق، جامع و کامــل از مفاهیم به کار رفتــه در موضوع 
و محمول هــای علمــی- معرفتــی اســت؛ یعنــی منطق 
فهم در ســاحت تصدیــق چــه در ایجاب و چه در ســلب 
اقتضا می کنــد کــه درک و دریافت یا تصور مــا از اطراف 
گزاره هایی که تشــکیل می دهیم روشــن و فراگیر باشد، 
 به همیــن دلیل در منطــق گفته اند: »تصدیــق بالتصّور

 محال است«.
 بنابراین از حیث »معرفت شناختی« و تحلیل آموزه ها 
و گزاره های »فلسفی« یا »علمی« و »دینی« بایسته است 
به »مفهوم شناسی« و فهم درســت از مفردات یک بحث 
علمی  داشته باشــیم تا پس از آگاهی به اطراف قضایا به 

»گواهی« بپردازیم.« 

سریال طنز »لیسانسه ها٢« که در ادامه موفقیت سری 
اول این مجموعه ساخته شده و به تازگی روی آنتن شبکه سه 
رفته اســت، با وجود جذابیت های بالقوه، از کم رنگ شــدن 
قصه خطی و عریض شــدن قصه در خطــوط فرعی ناکارآمد 

رنج می برد. 
سنت دنباله سازی؛ به واســطه اطمینان از اقبال نسبی 
مخاطب، همواره در سینما و تلویزیون مورد توجه فیلمسازان 
بوده اســت؛ هرچند یک اصل نانوشــته هم وجــود دارد که 
هیچ گاه نسخه های بعدی به کیفیت نسخه اول نمی رسند، اما 
همچنان این شیوه در سینما و تلویزیون برقرار است. وقتی با 
پیش زمینه هایی نظیر آتش بس، گشت ارشاد، نهنگ عنبر و 
اخراجی ها در سینما، و آینه، کالنتر، شلیک نهایی، کارآگاه 
علوی، ستایش، مرد هزارچهره، پایتخت و دردسرهای عظیم 
در میان سریال های تلویزیونی به »لیسانسه ها٢« می رسیم، 
به نظر می آید مخاطب به شکلی ازپیش تعیین شده حتی قبل 
از نمایش، خود را برای مواجهه با سریالی آماده کرده که قرار 

نیست در سطحی باالتر از سری اول قرار بگیرد. 
»لیسانســه ها٢« بــا وامــداری از خــط داســتانی و 
شــخصیت های محوری ســری اول، به قلم سروش صحت 
و ایمان صفایی شــکل گرفت و با حضور گروه بازیگرانی که 
مقبول طبع مخاطبان افتاده بودند، به مرحله اجرا درآمد. حاال 
همه چشــم ها به قاب کوچک تلویزیون بود تا در وانفســای 
بی کیفیتی عمومی ســریال ها، در بدترین شــکل ممکن با 

بازسازی خاطره سری قبل مواجه شود.

عضــو هیات علمی گــروه عرفــان پژوهشــگاه، 
مفهوم شناســی عدالت را از دیگر مقوالت این موضوع 
خوانــد و تصریح کــرد:  »عدالت فقهی هیاتی اســت 
نفسانی، که آدمی  را از ارتکاب کارهایی که به نظر عرف 
متشّرع گناه کبیره اســت بازمی دارد و اما ملکه عدالت 
در اصطالح اخالق ملکه راســخ به حســب واقع است 
نه به نظر عــرف.« رودگر محور دوم بحــث را موقعیت 
زن و مرد در ارتباط بــا خدا و خانواده دانســت و گفت: 
»در عالم سیر و ســلوک باطنی یا درک و دریافت اسفار 
عرفانی، مقامــات معنوی و فتوحات غیبــی در عرفان 
اســالمی، نه تنها زن و مرد برابر و مساوی اند، بلکه زن 
و مردی مطرح نبوده و نیست که به تعبیر منطقیین، در 
این ســاحت، ذکور و اناث بودن به نحو سالبه به انتفاع 
موضوع است، نه ســالبه به انتفاع محمول. چه اینکه 
کسب مقامات حقیقی انســانی، نه اعتباری اجتماعی 
مربوط به نفس ناطقه و روح مجرد آدمیان است و نفس 

مذکر و مونث بردار نیست.«
 او یادآور شد: »سیر و ســلوک اسالمی و ثقلینی 
جنســیت بردار نبوده و نیســت. البته در طــی مقامات 
عرفانی و ســلوک تا شــهود می توان احکام و بایدها و 
نبایدهای خــاص شــریعت محورانه برای زنــان قائل 
شــد، که از آغاز تا انجام چنین احکام و حکمی  حضور 
و ظهور بالفعل و فعالی دارند و ایــن تفاوت در احکام، 
نــه از حقیقت وجودی آنهــا، بلکــه از طبیعت وجودی 

آنان است.« 

 به نظــر می آید ســازندگان ســریال هم بــه همین 
حداقل رضایــت داده اند و تالشــی برای ارتقــای کیفی 
مجموعــه و برهــم زدن پیش زمینــه ذهنــی مخاطــب 
نداشــته اند. حتی اگر بخواهیم فانتزی ناملموس ســری 
دوم این ســریال را به عنوان پیشــنهاد جدید ســازندگان 
به مخاطــب در نظــر بگیریم، بایــد گفت این پیشــنهاد 
فانتزی باتوجه به جنس و کیفیت طراحی شــده، نتوانسته 
 وارد بافت درام، قصه و شــخصیت ها شــود و هم خوانی

 با کلیت کار ندارد. 
باید گفت مشــکل عمــده ســریال این اســت که 
قصه خطــی آن به قــدری کم رنگ و بی جان شــده که در 
هر قســمت چیزی بیشــتر از حرکت افراطــی در خطوط 
و موقعیت هــای عرضــی، بــرای درگیرکــردن لحظه ای 
مخاطب به او نمی دهد. کاراکترها نیــز در همان تعریف 
اولیه خــود همچنان دســت وپا می زنند و چیــزی فراتر از 
موکدشــدن ویژگی هــای آشــنای آنها؛ آن هــم به کرات 
نمی بینیــم. درواقــع کاراکترهــا در مســیری قابل انتظار 
و ازپیش تعیین شــده در درامی کم جــان، دســت وپایی 
 بیهــوده می زننــد کــه در ســری جدیــد به زحمــت خنده

 بر لب مخاطب می آورد.
 »لیسانسه ها٢« بیش از آنکه وامدار ایده و طرحی نو 
بر بستر جذابیت های موجود در قصه و شخصیت های سری 
اول باشد، حرکتی بی اوج وفرود در مسیری کلیشه ای است 

که نه ریسک و نه تجربه ای جدید به همراه دارد. 

روح مجرد  
سیر و سلوک جنسیت نمی شناسد 

سریال افول  
چرا چندگانه ها کیفیت اولیه را حفظ نمی کنند؟ 

آغاز افشاگری؟ 
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»فرانتس با گام های بلند و شــتابان به ســوی پارک 
می رود. از دور کاله بافتنی قرمزرنــگ دخترک را می بیند. 
کمی مانده به نیمکت، پاکت نامــه را از جیبش درمی آورد 
و چون پرچمکی در هوا تکان می دهد. با دســت دیگرش 
کالهش را نگه می دارد که هر آن ممکن اســت باد آن را از 
سرش بیندازد. لحظه ای کوتاه باد پاییزی و ابری خاکستری 
جای شان را به هوای زیبای تابستانی و آسمان آبی مالیم 
می دهند و فرانتس گوش به خواهش دورا نداده و در خانه 
نمانده اســت. دیشــب تبش به باالی سی وهشــت درجه 
سانتی گراد رســیده بود و حوالی صبح ســرفه ها امانش را 

بریده بود.« 
این بخشی از رمان »عروسک کافکا« گرت اشنایدر 
اســت که محمد همتی آن را  ترجمه کرده و به تازگی چاپ 
دومش توســط نشــر نو به چاپ رســیده اســت. زندگی و 
آثار کافکا همچنان مورد توجه هســتند و آثار پژوهشــی و 
داستان هایی درباره او نوشته و منتشر می شود. »عروسک 
کافکا« نیز رمانی است که در آن فرانتس کافکا شخصیت 
اصلی روایت است. گرت اشــنایدر در این رمان تصویری 
از زندگی و زمانه و آثار کافکا به دســت می دهــد و البته در 
روایت او مثل هر اثر ادبی دیگری تخیل نویســنده نقشــی 

پررنگ دارد.
 در ایــن رمــان، فرانتــس کافــکا یــک روز در پارک 
دختربچه  ای گریان را می بیند که عروســکش را گم کرده 

اســت. کافکا تصمیم می گیرد به این بچه کمک کند. در 
نتیجه، قلم به دســت می گیرد و از منظر یک عروسک به 
جهان نگاه می کند؛ عروســکی که به سفری طوالنی رفته 
اســت. در بخشــی دیگر از این رمان چنیــن می خوانیم: 
»کافکا بــه خواهر دلبندش اوتال نامه نوشــته بــود که آیا 
دوســت ندارد باالخره به دیدن خانه برلین آنها بیاید. اوتال 
10 روز پیش عذرخواهــی کرده بود کــه به خاطر کارهای 
فوری مزرعــه اش نمی تواند بــه دیدنش بیایــد. برادرش 
اصرار کرده بود که حاال دیگــر باید بیاید، تا بتواند تصوری 
از نگرانی های کوچــک زندگی او در برلیــن و به خصوص 
خوشبختی زندگی با دوشــیزه دورا داشته باشد.« به تازگی 
رمان دیگری هم با ترجمه محمد همتی به چاپ رسیده که 
آن نیز به کافکا مربوط است. »شکوه زندگی« عنوان این 
رمان و نویسنده اش میشائیل کومپفمولر است. میشائیل 
کومپفمولر، از نویسندگان شناخته شده امروز ادبیات آلمان 

است که در سال ١٩6١ متولد شده است. 
او در این رمان، از پس چهره غمگین و تنهای کافکا، 
کافکایی دیگر را تصویر می کند؛ کافکایی عاشق را. او در 
تصویری درخشان، شــکوه زندگی را زیر سقف خانه های 
محقری به ما می نمایاند که کافکا و دورا دایامانت مدام از 
یکی شان به دیگری اسباب کشی می کردند، شکوهی  که 
به قول کافکا همیشه و همه جا هست و تنها کافی است او 

را فرابخوانیم. 

عروسک کافکا  
آقای نویسنده سوژه می شود 

»آینده از آنکه خواهد بود؟ عدن در انتظار ما نشسته 
اســت یا دوزخ؟ ســروران بعدی زمین ماییم، یا روبات ها، 
یا حیوانات، یا ترکیبی از این ســه؟ شاید آینده شبیه همین 
میمون باشد که با آرامش از پشــت محفظه ای شیشه ای 

به ما می نگرد. 
روزی را تصور کنید که یک سیستم هوش مصنوعی 

که بســیار قدرتمندتر از ماست بر مصدر 
امور بنشــیند و به جای مــا، حیوانات را 
برای خدمت به حکومتش برگزیند. هرچه 
باشــد، دلیل های خوبی بــرای این کار 
خواهد داشت. شاید اینها خیاالت است، 
درســت مثِل همین عکس، مثِل همین 
میمونی کــه وجود نــدارد، بلکه حاصل 
کار یک طراحی سه بعدی در نرم افزاری 
مجســمه های  ســاخِت  مخصــوص 
دیجیتالــی اســت. شــاید اصــال آینده 
سرگرمی اســت. کســی چه می داند؟« 
پنجمین شماره فصلنامه  ترجمان علوم 
انســانی با حمایت پژوهشگاه فرهنگ، 
هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی با این توضیح درباره طرحی که 
روی جلد خود قرار داده اســت، منتشــر 

شد. شماره پنجم این فصلنامه، نوبت پاییز 1۳96، در ۳۳6 
صفحه و به قیمت 1۵ هزار تومان منتشر شده است. 

این شــماره عــالوه  بــر 10 مطلــب جدید، شــامل 
گزیده ای از بهترین مطالبی است که تابستان سال جاری 

در وب ســایت  ترجمان قــرار گرفته اند. پنجمین شــماره 
فصلنامه  ترجمان ســه بخــش دارد؛ نوشــتار، گفت وگو و 
بررسی کتاب. در بخش نوشــتار 21 مطلب می خوانید که 
از جمله نویســندگان آنها می توان به یان بروما، کریستین 
نف، استیون بورانی، آلن دوباتن، استوارت جفریز و اورهان 
پاموک اشاره کرد. بخش گفت وگو شــامل مصاحبه هایی 
بــا لویی آلتوســر، ســت اســتیونز 
داویدوویتس، و تای تاشیرو است. 
در سومین بخش از فصلنامه 
بیــش از ۳0 کتاب جدید بررســی 
شــده و برشــی هایی از کتاب های 
تــازه منتشــر شــده آمده اســت. 
10 مطلــب جدیــد ایــن شــماره 
بیــش از ۸0 صفحــه فصلنامــه را 
شــامل می شــود. جولیان یانگ، 
نویســنده ای که چند کتاب از او به 
فارسی  ترجمه شده، طی نوشتاری 
 فلسفه شــوپنهاور را به طور اجمالی

 بررسی می کند. 
بررسی کتاب کافر و استاد از 
دیگر مطالب جدید است که در آن، 
نویسنده سرچشمه های مدرنیته را 
در رفاقت آدام اسمیت و دیوید هیوم جست وجو می کند. در 
مطلب »آیا اعتراض فایده ای دارد« نویسنده ۵ کتاب درباره 
بزرگ ترین، و ازقضا بی فایده ترین، اعتراض های معاصر را 

فهرست می کند.

اعتراض بی فایده  
ترجمان پنجم منتشر شد 

از خدا بال می خواهی 

آیت الله مجتبی تهرانی
بحاراالنوار ج92 ص 285 و ص 292

روی عن ابی الحسن الرَِّضا 
علیــه الســالم قــال: َرَأى َعِلی 
ْبُن اْلُحَســیِن علیه السالم َرُجال 
یُطوُف ِباْلکْعَبــِة َو ُهَو یُقوُل اللَُّهمَّ 
ْبَر َقاَل َفَضَرَب  ِإنِّی َأْســَأُلک الصَّ
َعِلی ْبُن اْلُحَســیِن علیه الســالم 
َعَلى کِتِفِه َقاَل َســَأْلَت اْلَباَلَء ُقِل 
کَر  اللَُّهمَّ إِنِّی َأْسأَُلک اْلَعاِفیَة َو الشُّ
ــکَر َعَلى  َعَلــى اْلَعاِفیــةِ  َفإِنَّ الشُّ
ْبِر َعَلى اْلَباَلء.  اْلَعاِفیِة َخیٌر ِمَن الصَّ

روایــت از امــام رضــا صلوات الله علیــه منقول 
اســت که حضــرت فرمودنــد کــه روزی زین العابدین 
صلوات الله علیه در مسجد الحرام در حال عبادت بودند 
که دیدند شخصی درحالی که طواف کعبه می کند بلند 
می گوید: اللهم انی اسئلک الصبر. می نویسد فضرب 
بکتفه. امام زین العابدین علیه الســالم با دست مبارک 
زدند به شــانه همین شــخصی که طواف می کرد. در 
ادامه روایت دارد. قال: سئلت البالء. با این دعا از خدا 

تقاضای بال می کنی. 
ما ســه نوع صبر داریم: صبر بر طاعــت، صبر بر 
معصیــت و صبر بر مصیبــت. درخواســت صبر، یعنی 
بالهایی که سمت من می آید، تحملش را داشته باشم. 
معلوم می شود به سراغ خط بال و مصیبت رفته ای و در 
آن خــط داری کار می کنی و می خواهــی پادزهرش را 
به دست بیاوری که کمتر تحت فشار باشی. حضرت به 
او فرمودند: سئلت البالء. تو از خدا بال می خواهی که 
می گویی: اللهم انی اســئلک الصبر. به جای این دعا 
بگو: اللهم انی اســئلک العافیه و الشکر علی العافیه. 

خدایا من از تو عافیت می خواهم. 
دقیقــا ضد بــال اســت این دعــا و حتــی توفیق 
شکرگزاری را هم درخواست می کنی. هم عافیت بده، 
هم توفیق شکرگزاری که به خاطر این عافیتی که به من 
دادی شکر هم بکنم. حضرت به آن شخص می فرمایند 
این را از خدا بخــواه. روایت مفصل اســت. در ذیلش 
حضرت این جمله را فرمودند: فإن الشکر علی العافیه 
خیر من الصبر علی البالء. سپاســگزاری از عافیتی که 
خدا داده، بهتر اســت از صبری که نســبت به بال داده 
اســت. زیرا در مورد بال چاره نداری. بــال آمده، چه کار 

می خواهی بکنی؟ 
صبر در بال ارزش زیادی ندارد. به همان مقداری 
که جزع و فــزع نکنــی ارزش دارد. اما جایــی که خدا 
به تــو عافیت داده، شــکرش با اختیار خود تو اســت و 
فشــاری هم بر تو نیســت. ارزش این شــکر، از ارزش 
آن صبر خیلی بیشــتر اســت. بنابراین حضــرت به او 
فرمودنــد: فإن الشــکر علــی العافیۀ خیر مــن الصبر 
 علــی البالء. انســان بایــد نحــوه دعا کــردن را هم از 

اولیای خدا بیاموزد. 
در اغلب اوقات ما نمی فهمیم که چگونه باید دعا 
کنیم. اولیای خدا ما را از نظر ایمان، ارزیابی می کنند، 
بعد به ما یاد می دهند چگونــه دعا کنیم. حضرت به آن 
شــخص فرمودند که تو کجا و صبر بر بــال کجا! برو از 
خدا عافیت بخواه. بعد هم بر آن عافیتی که به تو داده 
 اســت شــکر کن که این شــکر موجب افزونی عافیت 

هم می شود. 
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راست کالسیک
سوال اساسی این است که آیا علی الریجانی به واقع نامزد انتخابات ریاست جمهوری و 
مجلس خواهد شد؟ پاسخ این سوال در مورد انتخابات مجلس حتما مثبت است. او حتی اگر بنا 
داشته باشد که نامزد انتخابات ریاست جمهوری هم بشود به خوبی این را می داند که راه پاستور 
از بهارستان می گذرد. او البته تفاوت هایی با حســن روحانی در سیاست، سیاست خارجی 

و فرهنگ دارد. تفاوت هایی که او را تبدیل به یک شخصیت راست کالسیک کرده است. سیاست

در این شماره به فرصت ها و تهدید های 
الریجانی در 4 سال آینده می پردازیم

سیاستمدار
وپاستور

ت
س
سیا
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»اگر از من بپرســید که دکتــر الریجانی شایســته 
ریاســت جمهوری اســت، می گویم صددرصــد. در فهم 
مسائل کشور و پرکاری و حکمت و تالش حداکثری شان 
برای حل مســائل کشــور  تردید ندارم و فردی بی حاشیه 
هســتند. اما اگر از من بپرســید آیا در این چند مــاه که از 
انتخابات ریاست جمهوری گذشــته، یک جلسه با ایشان 
داشــتید که در مورد ریاســت جمهوری بحــث کنید، من 

می گویم والله العظیم نه.«
این ســخنان جدید کاظم جاللی برای کســانی که 
بر درســتی گمانه نامزدی علی الریجانی اصرار می کردند 
نشانه مهمی است که بر مبنای مولفه حضور الریجانی در 

انتخابات معادالت خود را پیش بینی کنند. 
حاال حتی کســانی که در مورد احتمال نامزدی علی 
الریجانی نظر منفی داشتند هم به این فکر می کنند که او 

از گزینه های احتمالی خواهد بود.
این مســاله البته همراه شــده اســت با شــکل تازه 
سیاست ورزی حســن روحانی در ماه های بعد از انتخابات 
که هر چه از اصالح طلبان دور شده به طیف علی الریجانی 
نزدیک شده است. همین هم هســت که برخی می گویند 
گوشه نشین کردن اسحاق جهانگیری در دولت  بی ارتباط 

با جدی شدن نامزدی علی الریجانی نیست.

   آیاالریجانیبهنامزدیدرانتخاباتفکرمیکند؟
مداقه در مصاحبه جدید کاظم جاللی زوایای تازه ای 
از ماجــرای نامــزدی احتمالی علــی الریجانی را روشــن 
می کند. او در پاســخ به آن سوال که» شــما هم از ایشان 
نپرســیده اید که برنامه ای برای این موضــوع دارند یا نه. 
چون افرادی مثل شــما باید آمادگی هــا را ایجاد کنند.« 
گفته است: »دروغ است که بگویم در بین سخنانم چنین 
چیزی نبود. شــاید بعضی وقت ها در نشست های دیگری 
که داشــتیم، یکی دو بار اشاره کرده باشــم اما اینکه من 
اشاره کرده باشم و ایشان اســتقبالی کرده باشد، این طور 
نبود. دوســتان ما خیلی ناراحت هســتند و مرتــب از من 
می پرســند که چرا آقای دکتر الریجانــی کاری نمی کند؟ 
شاید شــما این حرف های مرا به نوعی تبلیغات برای دکتر 
الریجانی حساب کنید ولی ایشــان غرق در یافتن راه حل 
برای مسائل کالن کشور هستند، یادم می آید یک بار سر 
یک موضوعی که تصویب آن در مجلس می توانســت در 
انتخابات ١4٠٠ اثر بگذارد، من به ایشان گفتم تصمیم را 
باید همه مسئوالن کالن کشور با هم بگیرند و فردا این گونه 
نشود که افراد به شــکل پوپولیستی در انتخابات ١4٠٠ از 
این موضوع سوءاستفاده کنند، بالفاصله ایشان گفت این 
چه حرفی است می زنید. ما باید به امروز کشور و حل مسائل 
آن فکر کنیم و حرف مرا در یک جمع محدود کارشناســی 
تخطئه کردند. بنده تالشــم این اســت که قیامت خودم 
را به پای دنیای دیگــری نگذارم. اینکــه آقای الریجانی 
می خواهد رئیس جمهور شود و ما دروغ بگوییم و به جهنم 
برویم، چه نفعی دارد. خب بهتر است رئیس جمهور نشود. 
اما تا االن ایشان با ما حتی یک جلســه هم در مورد اینکه 
می خواهند برنامه ای برای ریاست جمهوری داشته باشند، 

نداشتند.«

   الریجانیباتشکیالتجدیدمیآید
مصاحبه کاظــم جاللی تنها نشــانه ای نیســت که 
تحلیلگــران را مجاب به بررســی جدی احتمــال نامزدی 
علی الریجانــی کند. خبرهــای دیگری نیــز در این میان 
مطرح شده است که حکایت از تالش برای پیدایش یک 
تشکیالت تازه برای مستظهر شدن علی الریجانی به آن 
برای حضور در انتخابات اســت. برخی می گویند او حزب 
رهروان را به راه خواهد انداخت و برخی دیگر هم می گویند 
که او تشــکیالتی تحت عنوان پارلمان نمایندگان ادوار را 

به وجود خواهد آورد. بهروز نعمتی کــه از افراد نزدیک به 
علی الریجانی است به رسانه ها گفته است: »ما ان شالله 
حزب را تشــکیل خواهیم داد.اساســنامه تدوین شــده و 
دنبال فرصت برای کار هســتیم. یک ســری از دوســتان 
مشــورت هایی را با هــم کردیم و بــا آقــای الریجانی هم 
مشورت شــده اســت اما اینکه بگوییم نظر قاطع ایشان را 
گرفتیم نه هنوز نظر قطعی را گفتند.آقای الریجانی خیلی 
ســخت درباره این موضوعــات صحبت می کند.ایشــان 
مخالفت به آن معنا ندارند اما باالخره باید فضای کار ایجاد 
شــود.ما این مدت مشــغولیت داشــتیم و موانعی وجود 
نداشته اســت. تشــکیل این حزب با تالش دکتر جاللی 
انجام می شود.« او البته به چند سوال تعیین کننده به این 

شکل پاسخ داده است: 
حزب تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری 1400 

تشکیل خواهد شد 
 حتما بله.

حتی قبل از انتخابات مجلس یازدهم؟
 بله. یک مقدار فراغ بال پیدا کنیم این کار انجام 
می شود. ما تا االن درگیر دولت و کابینه و انتخابات بودیم 
ولی آنچه حتمی است این است که این کار انجام می شود 
و در اسرع وقت انجام می شود. کار تدوین اساسنامه تمام 

شده است و مشکل اساسنامه وجود ندارد.

نیروهایــی که قرار اســت جذب حزب شــوند از 
اعضای فراکســیونند یا از خــارج از مجلس هم 

عضو می گیرید؟
 نیروهای خــارج از مجموعه هم هســتند. بعد از 
انتخابات هم که ســتاد اصولگرایان معتدل تشکیل شد، 

پتانسیل جدید برای ما ایجاد شد.
نمایندگان ادوار هم هستند؟

 بله. به جز اینها بسیاری از چهره  های سیاسی دیگر 
نیز هستند. از اساتید دانشگاه هم هســتند. در این راستا 
جلسه ســنگینی در این باره داشتیم و دوستان از استان ها 
تشریف آوردند که جمع بندی مناسبی برای تشکیل حزب 

صورت گیرد.
درباره چه مباحثی بحث شد؟

 باید پیــش برویم. اکنون نمی تــوان بیش از این 
موضوع را رسانه ای کرد.

در کجا برگزار شد؟
 جزئیات جلســه فعال خصوصی است و در تهران 

برگزار شد.
آقای جاللی هم بودند؟

 من از طرف آقای جاللی نماینده بودم.
اما تشــکیل این حزب در میان اصولگرایــان نیز با 
واکنش هایی مواجه شــده اســت. روزنامه صبح نو در این 
مورد نوشت: برای اولین بار نیست که مقربین » دکترعلی 
الریجانــی« هوای تأســیس حــزب به سرشــان می زند. 
دو ســال پیش در همین ایام، نیروهای سیاســی نزدیک 
به رئیس مجلــس که کنش گــران اصالح طلــب، آنها را 
»اصولگرایان میانه رو« خطاب می کنند، تصمیم گرفتند 
بــرای حضــوری چشــمگیر در آوردگاه انتخابات مجلس 
دهم، یکی شوند و زیر چتر تشــکلی واحد به نام »رهروان 
والیت« مشــق سیاســت ورزی کنند.در نهایت اما خبری 
از قالــب یافتــن اعضای فراکســیون رهــروان والیت در 
چارچوب حزبی با همین عنــوان به بیــرون درز نکرد. در 
عوض، علی الریجانی طرحی دیگر در آســتین داشــت؛ 
ائتالف با اصالح طلبان در قالب لیســت امید. الریجانی 
و یارانش از خیر تشکیل حزب گذشتند تا بلکه با تشبث به 
پتانسیل اجتماعی اصالح طلبان و لیست امید، بتوانند بار 
دیگر ردای نمایندگی بر تن کنند.  الریجانیون با حضور در 
لیســت امید، ریســک بزرگی به جان خریدند؛ آنچنان که 
»کاظم جاللی« چند صباحی پس از سر و سامان گرفتن 
مجلس دهم، در گفت وگویی با »هفته نامه مثلث« ضمن 
صحه گذاشتن روی این مساله، به مبهم بودن آینده لیست 

کاظم جاللی از 1
نزدیکان علی الریجانی 
او را شخصیت مناسبی 
برای رئیس جمهوری 

دانسته است

علی الریجانی در فرهنگ 
محافظه کارتر از حسن 
روحانی است
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امید در انتخابات اشــاره کرد و گفت: »نمی دانســتیم چه 
می خواهد بشود؛ همه ما در حال ریسک بودیم.«  هر چه 
بود، ریسک الریجانی و یارانش با حضور دوباره در مجلس، 
منجر به ســعادتی نیک فرجام برای ایشــان شد. هر چند، 
بزنگاه انتخاب ریاست برای نخستین سال فعالیت پارلمان، 
به جداشــدن راه اعتدالیون )نیروهای وفادار به روســای 
قوای مقننه و مجریه( از مســیر اصالح طلبــان انجامید؛ 
آنگاه که اعتدالیون و چه بسا بخشی از اصالح طلبان، رای 
به سلطه مجدد الریجانی بر بهارســتان دادند و دیگرانی، 
پشِت عارِف تازه در کســوت نمایندگی درآمده، ایستادند.

این واقعه برای عارف بســیار گران آمد؛ به طوری که مرد 
اردکانی سیاست ایران، هر جا بساط  تریبونی نصیبش شد، 
با خطاب و البته دو صد عتاب، درباره  بی تعهدی اعتدالیون 
در جریان انتخاب ریاست مجلس صحبت کرد. گالیه ها و 
طعنه هایی که در نهایت معاون اول دولت اصالحات را بر 
آن داشت تا از پایان عصر ائتالف با اعتدال گرایان سخن 
بگوید. رئیس شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان 
روز یکشنبه 26 شــهریور در گفت وگو با ســایت »شفقنا« 
درباره این موضوع تصریح کرد: »پیش بینی من این است 
که ما در انتخابات سال ۹۸ هم با پرچم اصالح طلبانه وارد 
می شویم یعنی ائتالف نمی کنیم؛ به اندازه کافی هم نیرو 
داریم.« هر چند سخن عارف پیرامون لزوم پایان ائتالف، 
با استقبال نه چندان گرم اصالح طلبان رو به رو شد، اما از 
تغییر کلی سیر مصلحت ســنجی ها نسبت به شبه گفتمان 
اعتدال در جبهه اصالحات حکایت داشــت. شاید همین 
موضع دفعی و قهرآمیزعارف نسبت به اعتدال - به عنوان 
رهبر میدانی اصالح طلبان - امروز باعث شــده تا نزدیکان 
علی الریجانی در مجلــس، از همین حاال بــرای فردای 
خود دســت به کار شــوند.علی الریجانی نیــک می داند 
اگر نخواهــد از همین حاال دســت بجنباند و بــرای آینده 
سیاسی اش آستین باال بزند، چه بسا فردا روزی مجبور شود 
در انتخابات مجلس یازدهم، چهار گوشه زمین پارلمان را 
به قصد وداع ببوسد.علی الریجانی هیچ گاه علیه تحزب 
موضع نگرفتــه اما هیچ گاه چهره حزبی هم نبوده اســت. 
الریجانی همواره مدیری بــوده در رأس مجموعه هایی، 
بری از تعلقات سیاســی مرسوم؛ از ریاســت صدا و سیما 
گرفته تا دبیری شــورای عالی امنیت ملــی. با همه اینها، 
شاید تهدید عارف به کنار کشیدن اصالح طلبان از ائتالف 
در اسفند سال ۹۸)موعد انتخابات مجلس یازدهم( رئیس 
پارلمان و وردســتانش را بر آن داشــته تا به سوی توفیق 
اجباری »تحزب گرایی« آغوش بگشــایند.فارغ از اینکه 
حزب منتســب به یاران علی الریجانی، اصــال تا چه حد 

بتواند در قامت یک تشکل جریان ساز عمل کند، نشان از 
هم و غم رئیس مجلس برای پازل بندی آینده سیاسی اش 
دارد؛ هم و غمی  که سخت می توان تصور کرد محدود به 
ریاست بر ســریر مجلس باقی بماند. الریجانی فکرهای 
بزرگ تری در سر دارد. شاید انتخابات 1400 و گرفتن بیرق 
اعتدال از دستان دکترحسن روحانی، همان فکر بکر آقای 

فیلسوف باشد.«

   علیالریجانیچگونهسیاستمداریاست؟
برای واکاوی شخصیت سیاسی علی الریجانی باید 
کارنامه سیاست ورزی او را در چند سال اخیر بررسی کرد. 
اینکه او خود را در چینش سیاست ایران چگونه جای داد 
و اکنون در کجا قــرار دارد. علی الریجانــی وقتی بعد از 
اختالف با محمود احمدی نژاد شورای عالی امنیت ملی را 
ترک کرد؛ پیش بینی اینکه سرنوشت سیاسی او چه خواهد 
شد برای تحلیلگران اندکی سخت بود. آن برهه اما زمانی 
برای ظهور یک شــخصیت مهم در سطح باالی سیاست 
ایران بود؛ علــی الریجانی. رودش به سیاســت با رویای 
رسیدن به پاســتور همراه شد. نامزد شــورای هماهنگی 
نیروهــای انقالب بود و نامداران اصولگرا پشــت ســر او 
قرار گرفته بودند. تحوالت رخ داده در روزهای منتهی به 
انتخابات اما سبب شــد دیگر هم طیفان سیاسی اش هم 
وارد گود انتخابات شــوند تا در نهایت او از ورود به مرحله 
دوم بازماند. احمدی نژاد که به پاستور رفت او در شورای 
عالی امنیت ملی جایگزین حســن روحانی شــد. حســن 
روحانی ماجرای این اتفاق را اینگونه شرح می دهد: »در 
تاریخ 13۸4/5/1۸ قرار بود در آژانس، جلسه اضطراری 
شورای حکام تشــکیل شــود. آقای احمدی نژاد دو روز 
قبل از آن 13۸4/5/16 به من زنگ زدند و خواســتند که 
به ریاســت جمهوری بــروم. ایشــان گفتند چــرا آژانس 
می خواهد جلســه فوق العاده بگذارد؟ گفتم می خواهند 
مساله راه اندازی اصفهان را بررســی کنند. گفتند آژانس 
حق ندارد چنین کاری بکند چون ما کار خالفی نکرده ایم، 
خوب است با البرادعی تلفنی صحبت کنید. گفتم این طور 
نیست که مدیرکل همه کاره باشد، اعضای شورای حکام 
آژانس، سفرای ٣5 کشــور هســتند که براساس گزارش 
مدیرکل تصمیم می گیرند. بعد بحث شد که آژانس تحت 
نفوذ غرب است. پرسیدند چرا آژانس تحت نفوذ آنهاست؟ 
گفتم برای اینکه هم بیشتر بودجه آژانس را آنها می دهند 
و هم بر اکثر کشــورهای عضو، نفوذ دارند. ایشان گفتند 
هزینه های آژانس در ســال چقدر است؟ گفتم نمی دانم، 
مثال چندصــد میلیون دالر. گفتند شــما همیــن حاال به 

البرادعی زنــگ بزنید و بگوییــد ما کل مخــارج آژانس را 
می دهیم. گفتم اوال آژانس نمی تواند بپذیرد، چون برای 
مخارج آژانس و بودجــه آن، مقرراتی وجــود دارد و ثانیا 
ما هم چنیــن حق و اختیــاری نداریم چون اگــر به جایی 
بخواهیم کمک بالعــوض کنیم، مجلــس باید تصویب 
کند.گفتند من به شما می گویم، شما چه کار دارید! گفتم 
روش کاری من این طور نیست و من چنین کاری نمی کنم. 
اگر اصرار دارید، خودتان بــا البرادعی صحبت کنید. در 
ادامه گفتم شما من را خواستید تا به من چنین توصیه ای 
کنید یا مسائل مربوط به بحث هسته ای را از من بپرسید؟! 
گفتند من نظرم را به شــما می گویم. گفتم فکر کردم من 
را خواســته اید تا به شما مشــورت بدهم. اگر می خواهید 
چنین دستوراتی را بدون مشورت و تصویب در جلسه سران 
بدهید، خوب است زودتر، دبیر جدیدی را منصوب کنید و 
این دستورات را به او بدهید. بعد از آن جلسه هم با آقای 
علی الریجانی تماس گرفتم و گفتم ظاهرا باید زودتر خود 
را آماده کنید و دبیرخانه را تحویل بگیرید.« سال ها بعد از 
آن روز، هنوز این ماجرا رســانه ای نشده است که چگونه 
علی الریجانی برای شــورای عالی امنیــت ملی انتخاب 
شد؛ این پیشنهاد روحانی بوده یا اینکه او خبری از ماجرا 
داشــته و تنها اطالع رسانی کرده اســت. هر چه بود علی 
الریجانی که به ســاختمان خیابان آذربایجان رفت یک 
پرونده مهم را روی میز خود دید؛ »مذاکره با کشــورهای 
غربی برای حل پرونده هســته ای«. او بــه یکباره به یک 
شخصیت مهم در حوزه سیاست خارجی ایران تبدیل شد. 
خیلی ها گمان می بردند او و خاویر ســوالنا در نهایت این 
پرونده پرماجرا را به ســرانجام خواهند رساند. ناگهان اما 
خبر آمد که علی الریجانی از دبیر شورای عالی امنیت ملی 
اســتعفا کرده اســت. الریجانی برای ادامه کار یک مانع 
بزرگ داشت؛ مانعی نه از آن ســوی مرزها بلکه جایی در 
همان نزدیکی خیابان آذربایجان. بزرگترین مانع پیشبرد 
مذاکــرات در پاســتور بود. خــودش ماجرای اســتعفا را 
این گونه تعریف می کند: »مسائلی که در دبیرخانه شورای 
عالی امنیت ملی وجود دارد، جزو مســائل حساس کشور 
است که یکی از آنها مساله هسته ای ایران است. مسائل 
گوناگونی که به منفعــت و امنیت ملی مربوط می شــود، 
آنجا مورد بررســی قرار می گیرد. من حس می کردم یک 
نوع اختالف جدی مدیریتی با آقــای احمدی نژاد دارم. 
مســائل اســتراتژیک کشــور با تأنی و حساب شده پیش 
برود و احتیــاج دارد همه بخش هــای مختلف همگرایی 
داشــته باشــند. کارهای لحظه ای نمی تواند صدق کند 
و برای کشــور مشــکالتی ایجاد می کند. تــا یک مدتی 
تحمل بود و بحث می کردیم اما از یــک زمانی به بعد من 
دیدم به هرحال ایشــان رئیس جمهور است و حق دارد و 
لزومی  ندارد که بنده مزاحم ایشــان باشم و نمی خواستم 
حضوری تحمیلی داشــته باشــم. در واقع سطح من این 
نبود« روزهای دیپلماتیک گذشــت و زمانه سیاست ورزی 
پارلمانی رسید. او که به ریاست جمهوری نرسیده بود حاال 
بنا داشت پارلمانتاریست شــود. آن هم در شرایطی که از 
دوره هفتم، اصولگرایان اکثریت را در مجلس داشتند. او 
به قم رفت و با موجی از حمایت ها پا به ســاختمان هرمی 
 بهارســتان نهاد. حاال همــه منتظر این بودنــد که او چه 
جایگاهی در این مجلس خواهد داشت. موج حمایت ها 
در داخل مجلس هم آنچنان شــد که اصولگرایان  ترجیح 
دادند او را به ریاست مجلس برســانند و حداد را به حاشیه 
برانند. او در شرایطی رئیس یک قوه شد که در قوه مجریه 
همچنــان محمــود احمدی نــژاد در صدر قرار داشــت. 
اصولگرایان هم دگر آن نسبت سیاسی پیشین را با محمود 
احمدی نژاد نداشتند، عاصی بودند و گالیه مند. از اینجا به 
بعد بود که نقش علی الریجانی در سیاســت داخلی ایران 
بسیار پررنگ می شــود. الریجانی در آن آشفتگی سامان 

الریجانی به نسبت حسن 
روحانی فاصله بیشتری با 

اصالح طلبان دارد
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سیاست ایران بهترین فرد برای کمک به مدیریت بحران 
و البته مواجهه با محمود احمدی نژاد و عبور از قانون های 
او بود. او بر مشــی رئیس پیشــین مجلس بر مدار مدارا 
با رئیس پاســتور پیش نرفت. دوران احمدی نژاد با همه 
سختی هایش تمام شــد. حاال فردی رئیس جمهور شده 
بود که برای به ثمر رســیدن ایده مرکزی اش یعنی توافق 
هســته ای نیاز به همراهی در پارلمان و سطوح حاکمیتی 
داشت. علی الریجانی که نیازهای شرایط زمانه را به خوبی 
درک کرده بود با همه هزینه هایی که می دانســت مقابل 
تندروها متوجه او خواهد شد پا به میدان گذاشت و سهمی 
 بزرگ در به تصویب رســیدن توافق هسته ای در پارلمان 
ایفا کرد؛ حمایتی که تندروهای اصولگــرا را علیه رئیس 
مجلس تندتر هم کرد. یــک انتخابات دیگر فرا رســید. 
حاال باید فهرست ها بسته می شــد. در میان اصولگرایان 
حاال بحث بر ســر این بود کــه علی الریجانی چــه رفتار 
سیاسی ای خواهد داشت. آیا او و همراهان سیاسی اش 
حاضرند در لیســتی حضور یابند که محوریتش مواجهه و 
اعتراض به دولت مســتقر اســت؟ آیا اصولگرایان بعد از 
دفاعیات او از برجام و روحانــی حاضرند دور یک میز با او 
بنشینند؟ علی الریجانی اما رفتاری متفاوت در پیش گرفت 
تا این بار او باشــد که محوریت تصمیم را مشخص کند نه 
اصولگرایــان. او ماجرای آن دوران و جلســات محرمانه 
را این گونه تعریف می کند: »تحلیلی از شــرایط داشــتم 
که فکر می کردم این آرایش موفق نیســت. بــه آنها هم 
حدود ۸ ماه پیش وقتی نماینــدگان جامعه روحانیت مبارز 
اینجا تشریف آوردند صریح گفتم. من گفتم فکر می کنم 
»صحنه سیاسی داخل کشور با مختصات فعلی باید مورد 
ارزیابی قرار گیرد، این آرایشــی که در حال شــکل گیری 
است متناسب با شرایط نیست.« منتها این یک رای بود. 
شاید سایر دوستان آرای دیگری داشــتند چون آن راه را 
انتخاب کردند، مــن خیلی موافق این نبــودم، به همین 
دلیل نمی خواســتم صدمه ای هم از این قضیه بخورند، 
بنابراین به آقای موحدی کرمانی گفتــم؛ »چون جایگاه 
روحانیت را در انقالب اصیل می دانم، از شــخص شــما 
حمایت می کنم ولی کاری به آرایش ندارم. شــاید برخی 
سیاســت های تبلیغی و برخی مســائل دیگری که بیرون 
از اراده آنها بود موثر شــد ولی تحلیل من هم دال بر این 
بود که اینها توفیق زیادی نخواهند داشت.« الریجانی با 
وجود مستقل کاندیدا شــدن باز هم با رای باال در صندلی 
نمایندگی قم در بهارستان ابقا شد. جلسه تشکیل شد، او 
برای رســیدن به صندلی ریاســت مجلس رقیب اصولگرا 
نداشت، اینبار یک اصالح طلب با سبد رای باال رودرویش 
قرار گرفته بود. محمدرضا عارف. اما یک پدیده جالب و 
منحصر به فرد فضای سیاسی پارلمان را متفاوت کرد. هم 
اصالح طلبان که به لحاظ خط کشــی های سیاسی رقیب 
سنتی الریجانی محســوب می شــوند و هم بخش تند تر 
اصولگرایان که همواره نقدهای تند و تیزی به الریجانی 
داشتند یکصدا به این نتیجه رســیدند که علی الریجانی 

باید رئیس مجلس شود؛ انتخابی مهم و معنادار.

   الریجانیبهجایجهانگیری؟
این روزها هیچ چیزی شبیه قبل نیست. حتی حسن 
روحانی هــم اصال شــبیه آن روحانی که ما در ســفرهای 
انتخاباتــی انگشــت به دهــان حرف هــای آنچنانی اش 
بودیم، نیست. واضح و مبرهن است او هم اکنون به راست 
چرخیده است. مثل خیلی های دیگر. آنچنان در تحلیف 
و تنفیذ ســخن می گوید که تحسین راســت گرایانی چون 
عباس سلیمی نمین را برمی انگیزد تا آنجا که رک و صریح 

می گوید: »ما از او متشکریم.«
و این اعجاز دوران ماســت که علــی الریجانی رخ 
به رخ رفقای ســابقش شــده و در تمام روزهای گذشته از 

24 خرداد ۹2 تا امروز برای دفاع از حســن روحانی ســینه 
ســپر کرده. آن قدر در این راه ثابت قدم مانده که اگر هم 
به رویش نیاورند اما دلخورنــد از او برای همه کارهایی که 
به خاطر رئیس جمهور کرده اســت. همین هــم بوده که 
یک روز مهر و ســنگ به ســمتش پرتاب و روز دیگر برای 
زمین گیر کردنــش فیلــم اخــوی اش را در صحن پخش 

کردند.

   اصالحطلبانالریجانیخواه
درست در میانه همین تغییرات اســت که علی اکبر 
ناطق نوری به تمام اصالح طلبانی کــه میهمان خانه اش 
شدند، گفته که گریزی نیست جز حمایت از حسن روحانی. 
دقیقا در چنین شرایطی است که غالمحسین کرباسچی و 
محمد قوچانی صاف و صریح از آرزویشــان برای تشکیل 
مجلســی شــبیه پارلمان پنجم ســخن به میان می آورند 
و حتــی محمــد عطریانفر نترســیده از اینکه بــدون هیچ 
رودربایســتی بگوید علی الریجانی را  ترجیــح می دهد بر 

محمدرضا عارف.
همه چیــز تغییر کــرده. ســیدمحمد خاتمــی همه 
تالشــش را می کنــد تــا محافظــه کاری ذاتــا راســتگرا 
رئیس جمهور زمانه ما باشــد و همه کســانی که اعتراض 
به او می آورند از راســتگرایی حســن روحانی را دعوت به 

سکوت می کند.
با چنین فکت هایی اســت که می توان گفت اکنون 
بر خالف تصور و پیش بینی قبلی همه، این راست گرایان 
میانه رو هستند که اختیاردار سیاست ایران شده اند. سوال: 
این چرخش، چینش سیاســت ایــران را چگونه ســامان 

خواهد داد؟
پرسش مهمی  اســت. هم برای اصولگرایانی که در 
بدترین روزهای دوران سیاست ورزی شــان به سر می برند 
و هم برای اصالح طلبانی که مبهوت سیاست ورزی رقیب 

سنتی خود شده اند.
اول: اصولگرایان، آنها که راه خود را از راست میانه 
جدا کرده اند، به شــکل ســابق یعنی به همان صورتی که 
قبل از 2۹ اردیبهشت حضور سیاسی داشتند، دیگر وجود 
خارجی ندارنــد. آنها در ادامه شــکاف پــس از انتخابات 
مجلس دهم اکنون به وضعیتی رســیده اند که باید به فکر 
جانشــینی ها و جاگیری های تازه در آرایش سیاسی کشور 
در آینده نزدیک و دور باشند. همنشینی آنها حاال سخت تر 
از همیشه است. باید فکری کرده و راهی پیدا کنند. دوم: 
اصالح طلبان که دلخوش تر از همه روزهای بعد از حوادث 
سال های ۸۸ بودند اکنون در شــرایط منحصر به فردی به 
سر می برند. کار حسن روحانی گویا با آنها تمام شده است. 
محکوم شــده اند به تحمل شــرایط این روزها. حکمشان 
این اســت: باید از رئیس جمهوری که برای رئیس جمهور 
شــدنش تالش کرده انــد، حمایت کنند. آنهــا محکومند 
به این ائتــالف. آنها هم به راســت چرخیده اند؛ به همان 
سمتی که روحانی می رود. این را می شــود از تعداد آرای 
رحمانی فضلی در مجلسی که فراکسیون امید صندلی های 
پرشــماری در اختیار دارد، کامال متوجه شــد. آنها هم به 
راست چرخیده اند. این را می شود از رای آوردن عباسعلی 
کدخدایی هم فهمید.پس مختصرش این است: »حسن 
روحانی به راست چرخیده است؛ چپ ها هم همین طور.«

پس تا اینجای کار می توان گفت که ممکن اســت 
ذائقه سیاســی اصالح طلبان با تغییر به ســمت راســت 
علــی الریجانی را به اســحاق جهانگیــری  ترجیح دهد.  
این ایــده البتــه همه گیر نیســت. چنانکــه میردامادی 
گفته اســت: »حمایــت اصالح طلبــان از الریجانی در 
انتخابات ١4٠٠ خیلی دور از ذهن و شاید بتوانیم بگوییم 
غیرممکن است.« او هواخواهان قابل توجهی در میان 

اصالح طلبان دارد.

   الریجانیواصولگرایان
به نظر می رسد با تغییر فضا برخی اصولگرایان حامی 
 علی الریجانی شــده اند هــر چند که او مخالفان ســفت و 
سختی در میان اصولگرایان هم دارد. غالمرضا مصباحی 
مقدم در این مورد گفته است: »الریجانی نامزد انتخابات 
1400 می شــود. الریجانی هم تجربه دارد،هم مدیریت 
درخشان. الریجانی را تشویق کردم حزب تشکیل دهد.«
جعفر زاده از افراد نزدیک به الریجانی در مصاحبه ای 
گفته اســت: »آرای الریجانی و حامیانش نه کمتر از این 
می شــود و نه تعدادشان بیشتر می شــود؛ به عبارت دیگر 
آقای الریجانی به یک حد یقف رســیده اســت، کســانی 
که قبولش دارنــد که قبولش دارند، کســانی هم که قبول 
ندارند قبــول ندارند؛ در هیــچ کدام تغییــر نظری صورت 
نخواهد گرفت. ضمن اینکــه مجموعه اقتدارگراها نیز به 
احمدی نژاد اعتماد ندارند و می دانند حرف های او فارغ از 
ابعاد کارشناسی است. من هیچ گاه این فرد را قبول نداشتم 
و از او خوشم نمی آمد. واقعا قلبم از بست نشینی به درد آمد 
هرچند این رفتار در او مســبوق به سابقه بود و پیش از این 

11 روز بست نشست. 
برخی مســئوالن چه زمانی می خواهند بگویند آقای 
احمدی نژاد یکــی از افراد موثر در پدید آمدن وقایع ســال 
۸۸ بوده اســت؟ کی می خواهند بگویند او بــود که مردم را 
به جان هم انداخت؟ بگویند می خواهند باز بگذارند ۸ سال 
از این ماجرا بگذرد و بگویند ما این ها را می دانســتیم؟ اگر 
می دانستید چرا برخورد نکردید؟آقای الریجانی هم با این 
تخریب ها میزان رایش نه کم می شود و نه زیاد اما از همین 
امروز می گویم هم مجلس ۹۸ و هم ریاست جمهوری 1400 
اقبال بیشتر با اصالح طلبان است چراکه هنوز اصولگرایان 
با مشکل پایگاه اجتماعی مواجه هستند. البته این مستلزم 
آن است که آقای روحانی تالشش را بیشتر کند و وعده های 
انتخاباتــی اش را فراموش نکند. از ایــن منظر هم مطالبه 
گری هایــی وجود دارد. درســت اســت که آقــای روحانی 
می خواهد کشــور را با یک جو آرام جلو ببــرد اما به هر حال 
او شــعارهایی مطرح کرده؛ آیا آن زمان که شــعار می داده 
نمی دانســته که تحقق این وعده ها سخت است. روحانی 
 باید یکسری اقدامات شجاعانه انجام دهد و رفاه اجتماعی را 

باال ببرد.«

   الریجانیودوانتخابات
حاال سوال اساسی این اســت که آیا علی الریجانی 
به واقع نامزد انتخابات ریاست جمهوری و مجلس خواهد 
شــد؟ پاســخ این ســوال در مورد انتخابات مجلس حتما 
مثبت است. او حتی اگر بنا داشته باشد که نامزد انتخابات 
ریاست جمهوری هم بشــود به خوبی این را می داند که راه 

پاستور از بهارستان می گذرد. 
او باید رئیس مجلس بماند تا با پشتوانه بهتری بتواند 
نامزد ریاست جمهوری شود. ضمن اینکه ذات محافظه کار 
او به او این پیام را داده اســت که ریاست جمهوری 1400 
چندان برای او گارانتی نشــده اســت.پس او باید ریاست 
یک قوه را همچنان حفظ کند. علی الریجانی در گفتمان 
و منش سیاسی اش بدون شک شــخصیتی راستگراست 
که رفتار سیاسی اش شبیه ترین اســت به حسن روحانی. 
او خود را با شرایط و گفتمان غالب این روزها تطبیق داده 
اســت.  اما باید گفت که او در سیاســت به نســبت حسن 
روحانی فاصله بیشتری با اصالح طلبان دارد، در فرهنگ 
محافظه کارتر اســت و در سیاســت خارجی نیز عقایدش 
به اصولگرایان نزدیک تر اســت.علی الریجانی روزهای 
مهمی  را پشت ســر می گــذارد. فعال که همه بــه یاری او 
آمده اند از حسن روحانی تا اصالح طلبانی که او را برای روز 

مبادای خود کنار گذاشته اند. 
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با وجودی که چندماه از انتخابات ریاســت جمهوری 
ســال ۹6 نمی گذرد، وقتی عرصه سیاسی کشــور را رصد 
می کنیم، شــاهد هســتیم که سیاســیون زیــادی اعم از 
اصولگرا و اصالح طلب درباره انتخابات ریاست جمهوری 
ســال 1400 صحبت می کنند، به طوری که می توان گفت 
هر دو جناح سیاسی تمرکز ویژه ای روی تحرکات و اقدامات 
آقای الریجانی دارند. سال 13۸4 یک مرتبه حضور آقای 

الریجانی را در عرصه انتخابات ریاســت جمهوری تجربه 
کردیم، اما آیا امروز علی الریجانــی همان علی الریجانی 
13۸4 است یا با یک علی الریجانی متفاوتی به لحاظ فکر 
و بینش سیاســی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مواجه 
هستیم؟ از سال 13۸4 تا سال 1400 قریب 16 سال خواهد 
گذشت، آن هم در ایرانی که دچار قبض و بسط های زیادی 
شده است. یعنی سپری شــدن زمان در این 16 سال خیلی 
ساده و طبیعی نبود. 16 سال ایران مثل 16 سال نروژ، هند 
یا چین نگذشت، بلکه 16 سالی بود که تحوالت و تغییرات 
خیلی زیادی در کشــور به وجود آمد؛ نیروهای جدیدی در 
کشور متولد شدند، به عالوه جدا از داخل ایران، در خارج 
از کشــور هم تغییر و تحوالت خیلی مهمــی  اتفاق افتاد. 
طبیعی است که این تحوالت روی علی الریجانی هم مثل 
خیلی از ایرانیان و رجال، چهره ها و شخصیت های ایرانی 
تاثیر گذاشته اســت و خیلی از آن باورهایش دچار تغییر و 
تحول شــد. باالترین دلیلی که می توانم بگویم چرا آقای 
علی الریجانی دچار قبض و بســط شــد، در حالی که این 
اتفاق در خیلی از شــخصیت های جناح راســت رخ نداد، 
این است که به 5-4 سال گذشــته نگاه کنیم و نوع تعاملی 
را که او بــا دولت آقای روحانی داشــت، ببینیــم. خیلی از 

اصولگرایان به خصوص طیفی از آنها همچون طرفداران 
آقای احمدی نژاد، جبهه پایداری و شــماری از نمایندگان 
مجلس دهــم با بغض و کینــه و نفرت بــه روحانی و دولت 
یازدهم و دوازدهم و برجام نگاه می کننــد اما در مقابل کم 
نیستند اصولگرایانی همچون علی الریجانی که واقعیت ها 
را متوجه شدند، بنابراین بدون اینکه نام ببرند و ابراز کنند، 
واقعیت ها را پذیرفتند و مجبور شدند با آن کنار بیایند. قطعا 
وقتی صحبت از علی الریجانی می کنیم خیلی نمی توانیم 
بگوییم این علــی الریجانی، همان علی الریجانی ســال 
۸4 است. البته اصولگرایان منتقد علی الریجانی و منتقد 
کسانی که این تغییر و تحوالت را می بینند، واکنش نشان 

می دهند و می گویند این افراد تجدیدنظرطلب هستند و از 
انقالب و خط امام فاصله گرفتند. اوج این انتقادها نسبت 
به مرحوم آیت الله هاشمی رفســنجانی بیان می شد. از 22 
خرداد سال ۸۸ به بعد مرحوم هاشــمی چقدر مورد حمله و 
هتاکی قرار گرفت که چرا همان حرف های دهه شــصت 
و دهه هفتاد را نمی زنــد. یقینا آقای دکتــر علی الریجانی 
هم از ضربات این نــوع انتقادهــا در امــان نخواهد بود. 
چند سال پیش در دولت دهم شــاهد پرتاب ُمهر و تسبیح 
به ســر و روی آقــای الریجانی توســط طرفــداران آقای 
احمدی نژاد بودیــم و در واقع این نــوع واکنش ها به آقای 
الریجانی بیشتر خواهد شــد، یعنی هر قدر علی الریجانی 
به واقعیت ها بیشتر نزدیک شــود و واقعیت های جامعه را 
بیشــتر و ملموس تر بخواهد ببیند، مطمئنا بغض و تکفیر 
رادیکال ها نســبت به او بیشتر خواهد شــد، بنابراین یک 
تصمیم مهم و سرنوشت سازی را دیر یا زود اگر خواسته باشد 
در انتخابات ریاست جمهوری 1400 به عنوان کنشگر واقعی 
و نامزد جدی ورود کند بایــد بگیرد که به نظر من مهمترین 
تصمیم زندگی سیاسی او خواهد بود. علی الریجانی یا باید 
دور از جانش مرحوم هاشمی رفسنجانی بشود یا باید خود را 
مثل آقای حسین شریعتمداری، آیت الله مصباح یا آیت الله 

جهانگیری نباشد
می شود از الریجانی حمایت کرد 

جنتی آمریکاستیز، غرب ستیز و استکبارستیز نشان دهد و 
مخالف برخی افراد باشد.

مــن فکــر می کنــم ایــن شــاید به نوعــی شــروع 
نزدیک شــدن آقای علــی الریجانی به پایــگاه اجتماعی 
عظیم اصالح طلبان باشــد. بــه هر حال همــه می دانیم 
ریاســت جمهوری در ســال 1400 بــه اصولگرایان ختم 
نخواهد شــد چون آقــای روحانــی در انتخابات امســال 
24 میلیــون رای آورد و توانســت خیلی راحــت مجموعه 
اصولگرایان جمع شده پشت ســر آقای رئیسی را شکست 
دهد. این شکاف و فاصله بین 16 میلیون رای اصولگرایان 
و 24 میلیون رای اصالح طلبان ظرف 4 سال آینده بیشتر 
و بیشــتر خواهد شــد چون اصولگرایان روی همان شعار 
آمریکاســتیزی باقــی خواهنــد مانــد و ســعی می کنند از 
دموکراســی و آزادی فاصله بگیرند. به عبــارت بهتر بخت 
و اقبال اصولگرایان در انتخابات ســال 1400 نســبت به 
انتخابات سال 13۹6 کاهش پیدا می کند، مگر اینکه یک 
اتفاقی بیفتد و آن اتفاق هم شکست یا عدم موفقیت جدی 
آقای روحانی در عرصه اقتصاد است. اگر این اتفاق بیفتد 
من هیچ بعید نمی بینــم که احمدی نژاد دیگری در ســال 
1400 رئیس جمهور ایران شود اما یقینا او علی الریجانی 
نخواهد بود چون علی الریجانی ظرف یک دهه گذشــته 
به خصوص بعد از 22 خرداد ۸۸ داشت، به شدت مورد بغض 
و کینه تندروها اســت، بنابراین به هیچ وجــه اصولگرایان 

پشت علی الریجانی اجماع نمی کنند.
شاید آقای الریجانی و مشاورانش به این جمع بندی 
رســیدند که اگر همین طوری جلو برونــد، رئیس جمهور 4 
ســال بعدی یا محمدجواد ظریف یا اســحاق جهانگیری 
می شود، بعد آن وقت باید یک دوره دیگر از قوه مجریه دور 
باشــند. بنابراین آقای علی الریجانی آرام آرام دارد شــروع 
می کند. او خودش می داند که جناح رقیب اصالحات خیلی 
پایگاه رای ندارد و ممکن اســت ایــن مختصری رایی هم 
که دارد در چهارســال آینده کاهش پیدا کند، بنابراین تنها 
ســبد رای جدی را در همان 24 میلیون رای آقای روحانی 
می بیند. حتی بعضا امیدوار است که موفقیت آقای روحانی 
خیلی زیاد نباشد، البته نه در آن حد که منجر به فاجعه شود 
و یک احمدی نژاد دوم و مصیبت دیگری ســال 1400 به 
کشور تحمیل شــود. چون اگر آن ســیل راه بیفتد، قطعا 
آقای علی الریجانی را نیز با خود خواهد برد، بنابراین آقای 
علی الریجانی می گوید من یک نامزد جدی برای انتخابات 
ریاست جمهوری 1400 هســتم و نگاهش هم به سبد 24 

میلیون رای اصالح طلبان است.
آیــا اصالح طلبــان حاضرنــد همچــون روحانی در 
را روی علــی الریجانی باز کننــد؟ می گویم پاســخ به این 
سوال هنوز زود اســت البته آقای علی الریجانی دق الباب 
کرده اســت ولی معلوم نیســت اصالح طلبــان در را روی 
او باز کننــد. این را نباید فراموش کــرد، فقط اصالح طلب 
یا اصولگــرا بــودن مــالک حمایت از یــک نامــزد برای 
انتخابات ریاســت جمهوری نیســت، مــالک اصلی باید 
توانایی های اجرایــی او باشــد. حقیقتــش را بگویم تنها 
اصالح طلب میانه رویی که توانمندی هایش را همانند علی 
الریجانی می بینــم فقط و فقط آقای اســحاق جهانگیری 
است. اگر آقای اســحاق جهانگیری نباشــد از نظر توان 
اجرایــی، مــن آقای علــی الریجانــی را یک ســرو گردن 
باالتــر از مابقی نامزدهــای اصالح طلــب همچون آقای 
 موســوی الری، محمدرضا عــارف و محمدجــواد ظریف
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شناختی که از الریجانی دارم، او یکی از ذخایر بزرگ 
انقالب و نظام است. آقای الریجانی شخصیتی منطقی، 
دانا، شایســته و بزرگ اســت و این ویژگی هــا را در نحوه 
مدیریتش بر مجلس نشان داد. کسی که اشرافیت بر همه 
موضوعات دارد و عادل و منصف است. این ویژگی ها را ما 
در کمتر کسی می بینیم. اشرافیت او بر تقنین و قانونگذاری 
باعث شده با همه زوایای کشورداری آشنا باشد. الریجانی 
نسبت به دلسوزان نظام اعم از اصالح طلبان، اصولگرایان، 
یک نوع نــگاه منصفانه دارد که ما این نــوع نگاه منصفانه 
را در کمتر کســی می بینیم. من با همه ایــن اوصاف فکر 
می کنم آقــای الریجانی یکــی از بهتریــن گزینه ها برای 
ریاست جمهوری است. البته کم لطفی آقای احمدی نژاد در 
مجلس نهم باعث شد، آقای الریجانی از فضای انتخابات 
ریاست جمهوری فاصله بگیرد ولی قطعا یکی از گزینه های 
شایسته برای انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 خواهد 
بود. ارتباطش با رهبر معظم انقالب، تعاملش با نمایندگان 
مجلس و دولت از جمله ویژگی هایی است که حکایت از آن 

می کند که او یکی از بهترین گزینه ها برای قرار گرفتن در 
جایگاه ریاست جمهوری است.

برخی شاید بگویند آقای الریجانی ســال 13۸4 نیز 
در نهمین دوره انتخابات ریاســت جمهوری وارد شد و یک 
میلیون و 400 هزار رای آورد اما الریجانی، الریجانی سابق 
نیست. او امروز یک شخصیت سیاسی پخته، کارکشته و 
توانمند در حل مشکالت کشور اســت، پس گذشته برای 

امروز سند نمی شود. 
اما آیــا اصالح طلبــان حاضــر می شــوند همچون 
انتخابات ریاســت جمهوری ســال های ۹2 و ۹6، در سال 
1400 نیز پشــت سر یک شــخصیت از راســت میانه قرار 
بگیرند؟ معتقدم تا زمانی که اصالحات به هر دلیل نمی تواند 
جای خودش را در کشــور بــاز کند، نیروهــای این جریان 
مجبورند پشــت ســر یک نفر با پرچم دیگری قرار گیرند. 
آن فرد در ســال های ۹2 و ۹6 روحانی بود و ســال 1400 
امثال آقای الریجانی هســتند. یکی از ضعف های بزرگ 
اصالح طلبان عدم قدرت چانه زنی با رده های باالی کشور 
است. این مشکل را کســی مثل آقای الریجانی می تواند 
حل کند. اگر چنین رویکردی اصالح طلبان پیش گرفتند 
به نظرم درست آسیب شناسی کردند و ضعف شان را خوب 

تشخیص دادند و االن دارند اقدام می کنند.
البتــه صحبت هایی هم مطرح می شــود کــه آقای 

روحانی، برجام را مدیون الریجانی است
جهانگیری در انتخابات ریاســت جمهوری دوازدهم وقتی 
به میدان آمد، در نگاه مردم خوب توانست از پس مناظرات 
برآید. بله، کســی منکــر توانایی های آقــای جهانگیری 
نمی شــود، اما خود آقــای جهانگیری هــم می داند آقای 

الریجانی بهتر از او و با اشرافی بیشتر می تواند عمل کند. 
اگر آقای الریجانی رئیس جمهور شود، حتی بهتر از 
آقای روحانی می تواند فضای اصولگرایی و اصالح طلبی 
را مدیریت کنــد چون من آقــای الریجانی را می شناســم 
و بــه او اعتقــاد دارم. البته هنــوز آقای الریجانــی در این 
عرصه نیامده و این حرف ها حدس و گمان است. معتقدم 
کسی که می تواند 2۹0 نماینده مجلس با افکار مختلف را 
مدیریت کند، قطعا کسی است که بســیار می تواند از این 
مسائل مفیدتر باشد. فقط کشــورداری آقای الریجانی را 
ببینیم، نظراتی که می دهد و مدیریتی که روی کارها انجام 
می دهد. آقای روحانی برجام را به نام خودش تمام کرد اما 
برجام را مدیون آقای الریجانی است. اگر آقای الریجانی 
خوب تعریف شود قطعا خیلی بهتر از آقای روحانی خواهد 
بود و خیلی از افرادی که اطراف آقای روحانی هستند بعدا 
الریجانی را به آقای جهانگیــری  ترجیح خواهند داد. البته 
االن نمی توانم بگویم همه اصالح طلبان چنین رویکردی 
را دنبال می کنند ولی فکر کنم به طور مشخص کارگزارانی ها 

با اولویت بیشتر چنین رویکردی دارند. 

3

غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی

نایب رئیس فراکسیون مستقالن والیی مجلس
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آقــای الریجانــی تــالش زیــادی دارد کــه در 
عرصه سیاســی پررنگ تر دیده شود، به عنوان 
کســی کــه یــک دوره نهــم نماینــده مجلــس 
بودیــد و در انتخابــات هیات رئیســه تــالش 
داشــتید با آقــای الریجانی وارد رقابت شــوید، 
 بفرماییــد از نظر شــما آقــای الریجانــی دارای 

چه ویژگی هایی است؟
  شــخصیت خوب، ســالم و از لحاظ سیاســی 
پخته ای اســت. او تــالش می کند مجلــس را به نحو 
احســن اداره کند ولــی مثل هر فــرد دیگــری عالقه 
دارد  در عرصه سیاســی به مراحل باالتر برود. یکی از 
مراحل باالتــر که آقای الریجانی عالقه مند اســت آن 
منصب و جایــگاه را تجربه کند، انتقال از ریاســت قوه 
مقننه به ریاســت قوه مجریه اســت. به عبارت دیگر او 
می خواهــد حداقل ریاســت جمهوری را برای دوره ای 
تجربه کند و تجربــه اداره این قــوه را در کارنامه خود 

بیاورد.
برخی می گویند ســپهر سیاسی آقای الریجانی 
باالتــر از مجلــس نیســت، به نظــر شــما آیا او 
آن میزان اقبــال عمومــی را خواهد داشــت که 

 بتواند تا چهار ســال دیگر پلی بین قــوه مقننه با
 قوه مجریه بسازد؟

  خیر، اقبــال عمومی نخواهد داشــت، باتوجه به 
فضایی که آقای احمدی نژاد در یکشنبه سیاه ایجاد کرد و 
اخیرا نیز صحبت هایی را انجام داد، فکر نمی کنم این اقبال 
را داشته باشد. البته مباحث انتخابات ریاست جمهوری به 
شورای نگهبان هم ربط دارد، مردم در حالت عادی به هر 
کسی نمی توانند رای دهند؛ ترکیب افرادی که صالحیت 
می شــوند  تعیین کننــده خواهد بــود. گاهــی رقیب ها در 
رای آوری یک نامزد خیلی تاثیر گذارند. این فاکتور و مولفه 
می تواند باعث شود که آقای الریجانی ببرد یا ببازد. مثال در 
انتخابات اخیر که بین آقای رئیسی و آقای روحانی برگزار 
شد با وجودی که آقای رئیســی از کانال اصولگرایان آمد 
ولی آقای رئیسی و آقای علم الهدی سیبل شدند و همین 
مســاله باعث شــد که بســیاری از افراد در جامعه بین او و 
آقای روحانی، آقای روحانی را انتخــاب کنند. در واقع به 
کسی رای دادند که فکر کردند بیشتر حرف مردم و جامعه 
را می زند و مدافع مردم اســت تا آنکه سخنان و مواضعش 
مطلوب ارکان مختلف نظام باشد. در آینده هم همین طور 
اســت، اگر آقای الریجانی وارد کارزار انتخاباتی شود به 
تنهایی خــودش را در معرض ارزیابــی افکارعمومی قرار 
نمی دهد، قطعا فردی در مقابل او قرار می گیرد که بستگی 
دارد آن فرد چطور حرکت کند، آن وقت اقبال عمومی معلوم 

می شود اما به طور عادی اقبال عمومی به سمت خانواده 
الریجانی ضعیف است.

عقبه سیاســی مهم اســت، باالخره مهم است 
جریانات سیاســی به سمت چه کســی می روند 
و از چه کســی حمایت می کنند. آقای رئیسی در 
انتخابات ریاســت جمهوری 15.5 میلیون رای 
آورد، در واقــع حمایت یکدســت و همــه جانبه 
جریان اصولگــرا بود که ایــن رای را برای او رقم 
زد و کســی نمی تواند بگوید این سبد رای  15/5 
میلیون رایی همه مختص و برآمده از شخصیت 
آقای رئیســی بــود، آیا آقــای الریجانــی چنین 
شخصیتی اســت که یک جریان سیاسی بیاید 

پشت سر او قرار بگیرد؟
  یک مســاله قرار گرفتن یک جریان در وضعیت 
اضطرار اســت. معتقدم محدوده انتخابات موسع نیست 
و گسترش زیادی ندارد، یک ســری افراد می آیند و شاید 
یک نفرشــان آقای الریجانی باشــد. اگــر اصالح طلبان 
فردی را داشــته باشــند به طور مســلم پشت ســر نیروی 
خودشــان می روند اما اگر اصالح طلبان فردی را نداشته 
باشند، مجبور می شوند پشت ســر آقای الریجانی بیایند، 
همان طور که پشت سر آقای روحانی آمدند. اصولگرایان 
خیلی بعید می دانم پشت سر آقای الریجانی حرکت کنند، 
باتوجه به مواضع چهار سال اخیر او این اتفاق نمی افتد. 

 چالش اصلی الریجانی 
ورود به مجلس یازدهم است

بخشایش اردستانی به مثلث  گفت که الریجانی در حال 
شکل دادن به مجلس نمایندگان ادوار است

امیدکرمانیها
خبرنگار
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البته آقای الریجانی خودش را اصولگــرا می داند ولی در 
مجموع خطش مســتقل اســت. در مجموع اصولگرایان 
در یک وضعیت عادی زمان انتخابات ریاســت جمهوری 
سال 1400 پشــت ســر آقای الریجانی قرار نمی گیرند، 
مگر اینکه بین بد و بدتر قرار باشــد انتخاب کنند. یادمان 
باشــد، در انتخابات همه مردم نمی توانند ورود پیدا کنند. 
عده ای خاص می توانند وارد عرصه رقابت شــوند و اعالم 
کاندیداتوری کنند یعنی 50 تا 70 درصد معادالت انتخابات 
بســتگی به ترکیب نامزدهایی اســت که تایید صالحیت 
می شوند. بعد مشخص می شــود که گروه ها و جناح های 
سیاســی چگونه می خواهند پشــت نامزدها قرار بگیرند. 
با همه ایــن اوصاف فکر نمی کنم اصولگرایان به ســمت 
آقای الریجانی بیایند چون موضع آقای الریجانی نسبت 
به آقای رئیســی معلوم بود، یعنی مشــخص بود که آقای 
الریجانی موافق حمایت از آقای رئیســی نیست و موافق 
با آقای روحانی اســت. از طرفــی آقای روحانی توســط 
اصالح طلبان حمایت می شد طبیعتا همین موضع مشترک 
آقای الریجانی و اصالح طلبان در حمایت از آقای روحانی 
بین او و اصولگرایــان فاصله ایجاد می کند. نکته ســوم 
آنکه حرکت هــای اخیر آقای احمدی نــژاد درباره خانواده 
الریجانی به طور مشخص آقای آملی الریجانی روی نگاه 

اصولگراها تاثیر داشت.
اصولگرایــان بعــد از انتخابات گفتنــد »باید ما 
در ادبیــات سیاســی مان تجدیدنظــر کنیــم، 
کمی موســع تر فضا را ببینیم و دایــره خودمان 
را محــدود نکنیــم تــا بتوانیم آرای خاکســتری 
بیشــتری  به دســت بیاوریم.« شــما می گویید 
»دیدگاه سیاسی آقای الریجانی به آقای روحانی 
نزدیک تر اســت«، آقــای روحانــی در رقابت با 
آقای رئیسی توانست آرای خاکستری بیشتری 
 به دســت آورد. با در نظر گرفتن این مساله اگر 
اصولگرایان این بازنگری را در ادبیات سیاســی 
خودشــان اعمال کنند و آقای  الریجانی را گزینه 
خودشــان در انتخابات ریاســت جمهوری سال 
1400 قــرار دهند، آن موقع آقــای الریجانی در 
رقابت با کســی مثل آقای عــارف، جهانگیری یا 
سایر شخصیت های اصالح طلب موفق خواهد 

بود یا خیر؟
  بعید است چون  افراد رای دهنده به سابقه نامزدها 
هم نگاه می کننــد. اصولگرایانی که دنبال آقای رئیســی 
بودند، دنبال حمایت از آقای الریجانی نمی آیند، حتی اگر 
اضطرار ایجاب کند خیلــی بعید می دانم این اتفاق بیفتد. 
نکته دیگر اینکه ما فضای انتخابات را ۸ ســال به ۸ سال 
می دانیم. ۸ سال با اصولگراها و ۸ سال با اصالح طلبان. 
اصولگرایــان ایرادی که دارند این اســت که دایره شــان 
بسته تر از اصالح طلبان است و اجازه نمی دهند نیروهای 
جدیــد در میان آنهــا وارد شــوند. از آن طــرف نگاهی به 
مطالبات مردم ندارند. در واقع خیلی خودشان را در دفاع از 
نظام غرق می بینند، حال آنکه نظام بلندگو و تریبون برای 
تبیین دیدگاه هایش نزد افکارعمومی دارد و اصولگرایان 
اگر می خواهند در رقابت انتخاباتی پیروز شــوند باید روی 
بال مردم بنشینند و دنبال کسب رضایت مردم باشند چون 
یکی از ارکان و مولفه های تداوم نظام، رضایت مردم است 
اما اصولگرایان زیاد مردم را به حســاب نمی آورند. اینکه 
چرا قرائت ها و روایت های مختلفــی از اصولگرایی وجود 
دارد ، به خاطر این اســت کــه گروه های حامــی  گفتمان 
ســنتی، نواصولگرایی یا رادیکال بیشتر می خواهند زمان 
بسته شــدن لیســت های انتخاباتی به عنوان پدر جریان 
وارد شــوند و نقش محــوری را آنها ایفا کننــد. آقای باهنر 
وقتی اصــرار دارد آقای ناطق نــوری وارد نقش آفرینی در 
عرصه سیاسی شــود برای این است که می داند اگر آقای 

ناطق وارد شود برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری 
نمی آید، کافی اســت که او وارد سیاست شــود، آن زمان 
اهرم فکری اش چه کســی خواهد بود؟ باهنــر؛ بنابراین 
مدیریت اصولگرایان در دست آقای باهنر حفظ می شود. 
پس آقای باهنر بیشتر دنبال این اتفاق است. اما اینکه حاال 
در آینده اصولگرایان دنبال حمایت از آقای علی الریجانی 
در انتخابات ریاست جمهوری آینده بیایند، من خیلی بعید 
می دانم. نکتــه بعد اینکه هرچــه جلوتر برویم متأســفانه 
چشم انداز خوبی به لحاظ اقتصادی و معیشتی برای مردم 
نمی توان متصور بود، بنابراین نارضایتی ها زیاد می شود، 
همین نارضایتی هایی را که درباره موسســات مالی وجود 
دارد، ببینیم، سپرده گذاران این موسسات در ایران زندگی 
می کنند  و بانک مرکزی بر این موسســات نظــارت دا رد، 
حاال سپرده گذاران متضرر شدند و ناراضی هستند بنابراین 
هرچه جلوتر برویم یک مقداری نارضایتی زیادتر می شود 
و این امر طبیعی اســت. حاال فرض کنیم زمان انتخابات 
ریاست جمهوری سال 1400 اســت شورای نگهبان مثال 
آقایان الریجانــی، ضرغامی  و جلیلــی را تایید صالحیت 
می کند، هر کدام این افراد بیشــتر نگاه مردم را در گفتار و 
مواضع خود مورد توجه قرار دهند و پاســخی قانع کننده به 
نارضایتی ها بدهند ولو این مواضع مقطعی باشــد، شانس 
بیشتری برای پیروزی خواهد داشت. فضای انتخابات با 
فضای فعلی فرق می کند، االن آدم ها آرام هســتند اما در 
فضای انتخابــات بحث های جنگ، صلــح، جنگ روانی 
و شــگردهای تبلیغاتی اســت. االن فضای مجازی فعال 
است اما وقتی یک زلزله می آید چقدر مردم دنبالش مطلب 

می گذارند، زمان انتخابات نیز همین است، نباید با فضای 
عادی حال حاضر آن را مقایسه کرد.

یعنی شما می گویید آقای الریجانی نمی تواند در 
بیان دیدگاه هایش در عرصه ریاســت جمهوری 
آنقدر منتقد وضع موجود باشد که نسبت به سایر 
رقبا زاویه بیشتری پیدا کند و برای مردم پسندتر 

جلوه گر شود؟
  خیر، آقای الریجانــی نمی تواند نقش روحانی را 
بازی کند . روحانی آمــد محدوده خطوط قرمــز نظام را به 
سقف چسباند، هرچه توانســت گفت، سپاه، قوه قضائیه 
و دیگــر ارکان را نقــد صریح کــرد. بعــد از انتخابات هم 
رفت و روی خط عادی خود قرار گرفــت. آقای الریجانی 
این حرف ها را نمی توانــد  بگوید چرا؟ به خاطــر اینکه به 
اندازه کافی در حکومت دخیل بودند یعنی این دستپخت 
حکومت، دستپخت آنهاست مگر اینکه در این دو سه  ساله 
وضعیت معیشتی مردم یک مقدار بهتر شود، آن دیگر یک 
بحث جداست. االن من براساس متغیرهای موجود و زمان 
حاضر بحث می کنم، اگر فضا در آینده بهتر شد اشتغال، 
معیشت، تورم و رکود به نفع مردم تغییر کرد، این می تواند 
در جهت گیری رای مردم تاثیرگذار باشد چون بخش بزرگی 
از مردم نزدیک انتخابات به جیب هایشان نگاه می کنند. 
احساســم می گوید »آقای الریجانی این شــرایط را ندارد 
چون تخریب شــده اســت«. مگر اینکه نامزدهایی تایید 
صالحیت شــوند که الریجانی گل سرسبد باشد، آن وقت 

وضعیت تغییر می کند امکان دارد مردم به او پناه بیاورند.
شــما در مجلس نهم عضو کمیســیون ماده 10 
احزاب بودیــد، آن موقع بحث تأســیس حزب 
رهــروان والیــت مطرح شــد بــه عبــارت دیگر 
فراکســیون رهروان والیت تصمیم داشــت در 
قالب یک حزب تعریف شــود. به نظر شما آقای 
الریجانی به ســمت تأســیس حزب مــی رود و 
از قالب حــزب خــودش را به عرصــه انتخابات 
ریاســت جمهوری مــی آورد یــا خیــر در قالــب 

شخصیت فردی اش کنشگری خواهد داشت؟
  اوال آقای الریجانی نمی خواســت حزب درست 
کنــد، اطرافیانی که به او چســبیدند و در ســایه او حرکت 
می کنند، می خواستند حزب درست کنند. آقای الریجانی 
انســان البی گر و عمل گرایی در عالم سیاســت اســت، 
آنجا که باید لطف می کند و ســهمی  هــم می گیرد. اینکه 
در انتخابات ریاســت جمهوری ســال 1400 با حزب بیاید 

انتخابات ریاســت جمهوری ســال 1400 برای 
برخی شــخصیت های سیاســی از االن شروع شده 
است، آنها برای 4 ســال دیگر برنامه ریزی، مذاکره و 
البی می کنند. علی الریجانی از جمله این افراد است. 
احمد بخشــایش اردســتانی، فعال سیاسی اصولگرا 
می گویــد الریجانی عالقــه دارد رئیس قــوه مجریه 
شــود و برای این کار تالش هم می کنــد اما موفقیتی 
نصیبش نخواهد شد. این نماینده مجلس نهم معتقد 
است الریجانی حتی برای ورود به مجلس یازدهم نیز 
با چالش جدی مواجه اســت چون اگر از تهران بیاید 
حتما شکست می خورد در قم نیز از موقعیت  صددرصد 

رای آوری برخوردار نیست.

4

اخیرا دید ه ام مجلس نمایندگان ادوار 
را دارند فعال می کنند تا پارلمانی موازی 
باشد، در واقع این کار مقدمه چینی 
برای ورود آقای الریجانی به انتخابات 
ریاست جمهوری است
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این طور نیســت چون ما احــزاب قوی نداریــم، جبهه ها 
نقش آفرین هستند. 23۸ حزب در کشــور داریم ولی کار 
حزبی انجام نمی دهند. ما در عرصه سیاسی کشور جبهه ای 
عمل می کنیم. جبهه مان هم احساساتی و هیجانی است 
مثــال دو جبهه اصالح طلــب و اصولگرا، جمنا و شــورای 
عالی سیاســتگذاری اصالحات یا چپ و راست در نهایت 
وجود دارد، باید یکــی از این دو جبهــه از آقای الریجانی 
 حمایت کند ولی باز هــم می گویم آقای الریجانی باهوش 
اســت و به انتخابات نمی آید. چون ما در مجلس نهم هم 
می دیدیم کسانی می خواستند برای او حزب درست کنند و 
حتی برای انتخابات ریاست جمهوری نیز گام برداشت ولی 
آقای احمدی نژاد در یکشــنبه ســیاه وضعیتی برای آقای 
الریجانی درست کرد که در واقع او را سوزاند و دیگر اجازه 
نداد که وارد شــود. حاال اگر انتخابات ریاســت جمهوری 
سال 1400 امروز باشد آقای الریجانی رای ندارد، مگر آنکه 
فضا طوری باشد، آقای الریجانی یک طرف و مثال آقای 
جلیلی طرف دیگر رقابت قرار گیــرد؛ در این صورت مردم 
شاید برای رای نیاوردن جلیلی به الریجانی پناه  آورند. آن 
دیگر یک امر خاص خودش اســت، اما اگر یک وضعیت 
عادی برقرار باشد هر نامزدی که بیشتر از مردم صحبت کند 
و افکارعمومی صحبت های او را بپذیرد شانس پیروزی اش 
تقویت می شود. به عبارت دیگر کسی رای می آورد که روی 

بال مردم می نشیند.
درباره مجلس یازدهم چطور فکر می کنید آقای 
الریجانی همچنان شانس اول ریاست مجلس 
آن دوره باشد یا خیر؟ چون آقای الریجانی امروز 

رکورددار ریاست مجلس است.
  اول او بایــد وارد انتخابــات شــود، در انتخابات 
مجلس دهم اگر از تهران می آمد دو حالت وجود داشت ؛ یا 
جلوی اصالح طلبان قرار می گرفت که اصال رای نمی آورد 
چون هیچ اصولگرایــی رای نیاورد یا نامش در فهرســت 
ائتالف امید وارد می شــد که اصال زیبنده آقای الریجانی 
نبود. به نظرم در انتخابات مجلس آینده نیز همین وضعیت 
وجود دارد، آقای الریجانی باید به قم برود و ببینیم آنجا رای 

می آورد یا خیر.
در مجلس هشتم و نهم آقای الریجانی رای اول 
را در قم آورد اما در انتخابات مجلس دهم منتخب 
دوم مردم این شهر لقب گرفت، یعنی معتقدید 
در انتخابات مجلس یازدهم امکان دارد که آرای 
آقای الریجانی آن قدر در قم ریزش پیدا کند که 
به عنوان منتخب سوم مردم این شهر نیز نتواند 

به مجلس شورای اسالمی راه یابد؟
  بله، شــاید رایش کمتر شــود. البته شاید قمی ها 
آقای الریجانی را دوســت داشته باشــند اما بستگی دارد 
کارایی اش در قــم چقدر بوده اســت. اول بایــد انتخاب 
شــود، وقتی انتخاب شــد چــون آقای الریجانــی رئیس 
مجلس هشــتم، نهــم و دهم بود مثل کســی اســت که 
تمــام امکانــات دســتش اســت. آدم و ابــزار دارد خیلی 
راحت تک تک منتخبــان را پیش خودش می کشــاند، با 
آنها حال و احــوال می کند، در واقع با آنهــا خوب مذاکره 
می کنــد. معتقدم چــون آقــای الریجانی البی گــری بلد 
اســت کم کم منتخبان را با خود همراه می کند. به عبارت 
دیگــر دربــاره آقــای الریجانــی همراه کــردن منتخبان 
مردم برای کســب کرســی ریاســت مجلس آینــده خیلی 
 راحت تر از همراه کــردن مردم قم بــرای رای آوری از این 

حوزه انتخابیه است.
یعنی شما معتقدید چالش آقای الریجانی برای 
انتخابات مجلــس یازدهــم رای آوردن از حوزه 
انتخابیه قم است نه کسب رای نمایندگان برای 

حفظ کرسی ریاست؟
  بله، چون در قم نیز  عده ای از مردم به نامزدهای 

اصالح طلــب و یک عده بــه نامزدهــای اصولگــرا رای 
می دهند، از آنجا که اصالح طلبان آقای الریجانی را قبول 
ندارند، در انتخابات مجلس یازدهــم از حوزه انتخابیه قم 
نامزد اختصاصــی معرفی می کنند، پــس آقای الریجانی 
باید آرای خــود را از پایــگاه اجتماعــی اصولگراها در قم 
به دســت آورد. مردمی  که براســاس نظر جامعه مدرسین 
و جامعه روحانیــت رای می دهند طبیعتا آقــای الریجانی 
را انتخاب می کننــد اما فکر نمی کنــم احمدی نژادی ها و 
پایداری ها به آقای الریجانــی رای دهند. در مجموع اگر 
فضای امروز در سال 1400 هم برقرار باشد آقای الریجانی 
وارد انتخابات ریاست جمهوری نمی شــود. اخیرا دید ه ام 
مجلس نمایندگان ادوار را دارند فعال می کنند تا پارلمانی 
موازی باشد، در واقع این کار مقدمه چینی برای ورود آقای 
الریجانی بــه انتخابات ریاســت جمهوری اســت. مرتب 
نمایندگان ادوار در قالب کمیســیون های مختلف اعم از 
شورا، سیاست خارجی، اقتصادی و... جلسه می گذارند. 
این هدف گذاری آقای الریجانی و تیمش است که در آینده 
می خواهند از این نمایندگان در تمام شهرها استفاده کنند 

تا رای بیاورد. البته این کار خوبی است. 
مجلس نمایندگان ادوار چقدر جدی و تاثیرگذار 

است؟
شــهرهای  در  ادوار  نماینــدگان  باالخــره    
خود نماینده بودنــد. گرچه شکســت خوردند امــا پایگاه 
رای قابــل مالحظه ای داشــتند مثــال رای دوم شــدند، 
آنها می تواننــد از این طریق بــه آقــای الریجانی کمک 
کنند، امــا چــه زمانــی؟ وقتــی جبهه بندی ها درســت و 
 روشــن شــد که چه کســی نماینده اصولگراها و چه نامزد  

نماینده اصالحات است.
در واقــع ســاماندهی نماینــدگان ادوار در قالب 
پارلمان موازی، مقدمه چینی آقــای الریجانی و 
تیمش برای انتخابات ریاســت جمهوری ســال 

1400 است؟
  بله.

این اقدام چقدر برای آقای الریجانی راهگشا به 
سمت پاســتور خواهد بود؟ چون شما می گویید 
بدنه اجتماعی نه اصالح طلبان و نه اصولگرایان 

پای کار آقای الریجانی نمی آید.
  من گفتم اول بایــد دید چه شــخصیت هایی در 

انتخابات ریاست جمهوری تایید صالحیت می شوند.
 فرض کنیم شرایط عادی است، از اصولگرایان 
آقایــان جلیلــی، ضرغامــی  و الریجانــی و از 
اصالح طلبــان جهانگیــری نامــزد انتخابــات 
ریاست جمهوری 1400 باشــند. در این صورت 
چه اتفاقی می افتد؟ آیا مجلس نمایندگان ادوار 
می توانــد بــرای آقــای الریجانــی ظرفیت رای 

ایجاد کند؟
  خیر، آقای الریجانی شانســی نخواهد داشــت.  
نمایندگان ادوار نیز بلد هســتند، االن در جلســات شرکت 
می کنند چون می گویند در فضای فعلــی آقای الریجانی 
دوســت دارد در انتخابات شــرکت کند، کمکش می کنند 
حاال اگر فضا آن طور باشد که در ســوال مطرح شد آقای 
جهانگیــری نماینــده اصالح طلبــان و آقایــان جلیلی و 
ضرغامی  نامزدهای جریان اصولگرا شوند ، در آن صورت 

آقای الریجانی نامزد مستقل می شود.
یعنی شما می گویید نمایندگان ادوار در آن مقطع 
می بینند شــانس کدام نامزد بیشــتر اســت به 

سمت او تمایل پیدا می کنند؟
  بله، هر کسی در کانون خودش می رود. نمی شود 
روی نمایندگان حساب کرد. نمایندگان وقتی موثر هستند 
که آن شــخصیت سیاســی یک طــرف اصلــی رقابت در 

انتخابات ریاست جمهوری باشد.  

مجلــس از گروه ها و ســالیق مختلف سیاســی 
تشکیل شــده اســت، بنابراین مدیریت فضای 
پارلمان هنــر خاصــی را می خواهد، شــما آقای 

الریجانی را در این حوزه چطور دیدید؟ 
 همان طور که اشاره شد در دو قوه مجریه و قضائیه 
سلســله مراتب وجود دارد یعنی مقام مافوق، مقام مادون 
را انتخاب می کند. به صورت طبیعی هم این مساله بسیار 
کمک می کند تا رئیس قوه راحت تــر و روان تر بتواند حوزه 
تحت مســئولیت خود را اداره کند اما در مجلس این فرآیند 
برعکس است یعنی نمایندگان هستند که رئیس مجلس را 
انتخاب می کنند، به همین دلیل ماهیت اداره مجلس شکل 
خاص خودش را دارد، یعنی با دو قوه دیگر فرق می کند و کار 
ساده ای نیست. در مجموع قدرت مانور و قدرت مدیریت 

آقای الریجانی را برای اداره مجلس خوب می دانم.
آیا آقای الریجانی می تواند ارتباط کالمی  و منطقی 
با جریان های مختلف سیاسی داشته باشد، چون 
در دوره های مختلف مجلس شاهد ترکیبی خاص 
از حضور گرایش های سیاسی در پارلمان هستیم. 
وقتی مدیریت آقای الریجانــی را رصد می کنید، 
سیر مدیریت او نوســان داشــته یا دوره به دوره 

ابقا در
مجلس یازدهم

گفت وگوی مثلث با
محسن کوهکن ریزی

امیدکرمانیها
خبرنگار
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کامل تر شده است؟ آیا انعطاف الزم را در همکاری 
با جریانات سیاسی دارد و می تواند مدیریت خود را 

متناسب با فضای مجلس تنظیم کند؟
 در مدیریت های سیاســی اگر فرد ظرفیت اولیه و 
جوهره اش را داشته باشد، تجربه می آید و این دو مقوله در 
کنار هم از مدیریت او، مدیریتی مطلوب و موفق می سازد. 
معتقدم آقای الریجانی این ویژگی را از لحاظ مدیریت دارد.

موضوعــی که دربــاره آقــای الریجانــی مطرح 
می شود، این است که اهل البی گری و رایزنی های 
پارلمانی اســت. آیا این توصیف درستی از آقای 
الریجانی اســت یــا آنکه هنــر مدیریتــی آقای 
الریجانی موجب می شود که گرایش های مختلف 

سیاسی به طرف او سوق پیدا کنند؟
 البی گری یا بهتر بگوییم قــدرت و توان برقراری 
ارتباط و گفتمان بین ســلیقه های مختلف یک هنر است 
که نمی توانیــم بگوییم آقای الریجانی ایــن هنر را ندارد. 
او این هنر را دارد و شاید این هنر را هم در اول همین دوره 
برای نشستن بر مسند ریاست مجلس واقعا نشان داد. من 
با این رویکرد ارتباط برقرار کــردن و البی گری را به تنهایی 
منفی ارزیابی نمی کنم و بسیار هم برای پیشبرد کارها مثبت 
می دانم. معتقدم آقای الریجانی هم قدرت این کار را دارد 

و هم این کار را انجام می دهد.
آقای الریجانی ارتباط خودش را با نمایندگان ادوار 
چگونه تعریف می کند؟ آیا واقعا وقتی دوره تمام 
شود با آنها خداحافظی می کند تا زمانی که بعدها 
یا در مجلس یا در دستگاه های دیگر آنها را ببیند 
یا خیر، واقعا پیگیر اســت و مراوداتش را با آنها 

حفظ می کند؟
 آقای الریجانی آدم با هوشی است و می داند از دل 
همین نماینــدگان ادوار، نمایندگان بالقــوه دوره های بعد 
بیرون می آیند، بنابراین خود این مساله باعث شد که خود او 

توجه داشته باشد و ارتباطات را برقرار و حفظ کند.
اینکه می گوینــد آقای الریجانی دنبال تشــکیل 

پارلمانی از نمایندگان ادوار اســت، این تالش و 
پیگیری را خودتان احساس کردید؟

 خیر، من چنین احساسی نکردم.
درباره جایــگاه سیاســی آقــای الریجانــی نیز 
بحث های زیادی مطرح می شود، برخی می گویند 
او اصولگراست، بعضی می گویند خیر، دیگر در 
این اردوگاه سیاســی حضور ندارد، بلکه متمایل 
به اصالح طلبان شده است، بعضی می گویند او 
به مثابه آقای روحانی است، تعریف شما از آقای 
الریجانــی به لحاظ جایگاه سیاســی چیســت؟ 
بفرمایید او را کجای عرصه سیاسی کشور تعریف 

می کنید؟
 من آقای الریجانی را یک نیروی اصولگرا می دانم 
که مواضع اســتراتژیک کامال اصولگرایانه دارد، منتها در 

تاکتیک ها سعی می کند از همه روش ها استفاده کند.
اینکه مثال خود آقای الریجانی گفت اصولگرایی 
و اصالح طلبی معنی ندارد واقعا این طور اســت، 
یعنی خود را در یــک فضای فــرا جناحی تعریف 

می کند؟
 اینکــه می گوینــد، اصولگرایی یــا اصالح طلبی 
دیگر معنایی ندارد؛ اینها تعارفات ســاده است، خیلی باور 
ندارم. واقعیتی است که وجود دارد و هست. مهم آن است 
که طرف با حفظ مواضع خودش بتوانــد همدلی اخالقی 

و درســت با تمامی  نیروهای هر دو جریان  زیــر چتر نظام 
داشته باشد.

وقتــی ابتدای مجلس هشــتم آقــای الریجانی 
رئیس شد، شــما فکر می کردید بتواند سه دوره 
پیاپی رئیس مجلس شود، به طوری که از رکورد دو 
دوره و نیم آقای هاشمی رفسنجانی نیز فراتر رود؟
 براساس همان سابقه ای که اشاره شد، ذهنیت ها 
این بود که یــک دوره یا حداکثــر دو دوره آقای الریجانی 

رئیس مجلس شود اما برای اولین بار این اتفاق افتاد. 
به نظر شما مدیریت یا ریاســت آقای الریجانی 

بر مجلس در دوره بعد هم ادامه خواهد داشت؟
 با توجه به تجربه سنگین ســه دوره اداره مجلس، 
اگر آقای الریجانی به بعضــی صحنه های دیگر ورود پیدا 
نکند یا از ورود به انتخابات مجلس خسته نشود، به خصوص 
آنکه از حوزه انتخابیه قم بیاید چون ارتباطات خوبی با مراجع 
دارد، البته در صورتی که مقابل او فردی در وضعیت کسب 
آرای اکثریت نمایندگان برای اداره مجلس نباشد، ریاستش 

بر مجلس باز هم محتمل خواهد بود.
 یعنــی بــرای دوره چهــارم رئیــس مجلــس 

می شود؟
بعید نیست. برای ریاست مجلس به هر جهت اولین 
شرط آن است که شــخص از یک حوزه ای انتخاب شود. 
معموال حوزه های انتخابیه ای که لیســتی هســتند، یک 
دفعه نامزدهای لیســت الف انتخاب می شــوند و دوره ای 
نامزدهای لیست ب انتخاب می شوند اما در هر لیست نیز 
جز چند نفر بقیه نامزدها چهره سرشناس نیستند. در دیگر 
حوزه هــای انتخابیه مثل قــم، نامزد خود باید سرشــناس 
باشــد، آقای الریجانی سه دوره از شــهر قم به مجلس راه 
پیدا کرد و ارزیابی عمومی نیز از عملکرد او مثبت اســت. 
در مجموع نامــزد انتخابات مجلس، اول بایــد رای بیاورد 
و نماینده بشــود تا بعد ببیند رئیس مجلس می شود یا خیر. 
آقای الریجانی اگر نماینده مجلس شود از موقعیت خوبی 
برای کسب کرسی ریاست برخوردار است.  بین کسانی که 
این دوره از جریانات مختلف و سالیق مختلف برای ریاست 
مجلس مطرح شدند، به هر جهت  آقای الریجانی به لحاظ 
توانمندی و تجربه و مدیریت بهتر بود، حتی کسانی که در 
دوره نهم هم به ریاســت او رای ندادند، بنا به مصالحی به 

آقای الریجانی رای دادند.
در همین رابطه برخی معتقدند مهمترین چالش 
آقای الریجانــی در انتخابات مجلــس یازدهم، 
انتخاب شــدن و راهیابی به مجلس است چون 
مدافع وضع موجود است، مردم از لحاظ معیشتی 
در تنگنا هســتند، بنابراین احتمال رای نیاوردن 
آقای الریجانی وجود دارد چون گرچه در انتخابات 
مجلس هشــتم و نهم نماینده اول شهر قم شد 
امــا در انتخابات مجلــس دهم به لحــاظ میزان 
کسب رای، منتخب دوم شــد و احتمالش است 
که در انتخابــات مجلس آینده، اگر از شــهر قم 
بیاید با چالش مواجه شــود، نظر شــما چیست؟ 
به عبارت دیگر ایــن تحلیل را کــه چالش اصلی 
آقای الریجانی راهیابی به مجلس است و بعد از 
آن، تجربه نشــان داده که مشــکلی برای تداوم 

ریاستش ندارد، تایید می کنید یا خیر؟
 من نه این تحلیل را دارم و نــه این تحلیل را قبول 
دارم چون کســانی که از حوزه های کالنشهرها به مجلس 
می آیند، متوجه هســتند توده مردم یا حداقــل آن جمعی 
که باید رای دهند نگاه شــان چیســت و به مســائل چطور 
می نگرند. آقای الریجانی اصالت، اعتبار و وجهه خانوادگی 
در قم دارد و مورد تایید حوزه و مراجع است. این واقعیت را 
نمی توان منکر شد. از آن طرف به هر جهت برای خود مردم 
قم مهم است رئیس مجلس نماینده قم باشد. مولفه بعدی 

محســن کوهکن ریــزی می گویــد: »رویکــرد 
ارتباط برقــرار کردن و البی گری اقدام منفی نیســت 
و بســیار هم برای پیشــبرد کارها مثبت اســت . آقای 
الریجانی هم قدرت ایــن کار را دارد و هــم این کار را 
انجام می دهد.« عضو فراکســیون نمایندگان والیی 
تاکید کــرد: »الریجانــی مواضع اســتراتژیک کامال 
اصولگرایانه دارد، منتها در تاکتیک ها سعی می کند از 

همه روش ها استفاده کند.«
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کارها و تالش هایی است که آقای الریجانی در این سه دوره 
نمایندگی برای پیشرفت شهر قم انجام داد. کارهای خوبی 
آنجا انجام شده و مسیر پیشــرفت و  ترقی را در بخش های 
مختلف خوب طی کرده است. وقتی این سه مولفه را کنار 
هم بگذاریم رای آوردن در قم کار خیلی سختی برای آقای 
الریجانی نیست. معتقدم آقای الریجانی برای رای آوردن 

در قم مشکلی ندارد.
انتقادی که به مجلــس وارد اســت می گویند از 
مجلس اول تا مجلس دهم دوره به دوره مجلس 
ضعیف تر شــده است، سه دوره هشــتم، نهم و 
دهم ریاســت مجلس با آقای الریجانــی بود، آیا 
شــما قبول دارید مجلس از دوره هشــتم تا دوره 
دهم ضعیف تر شده است؟ این اتفاق چقدر متأثر 
از نوع مدیریت آقای الریجانــی و چقدر متأثر از 

ترکیبی است که به مجلس راه پیدا می کنند؟
 اول باید روشــن کرد که قوی و ضعیف بودن را در 
چه می بینیم. باید تعریفی از قوی و ضعیف بودن داشــته 
باشــیم و بعد با آن تعریــف، مجالس مختلــف را ارزیابی 
کنیم. از جهت اینکه مجلس به مجلس هر چه جلو آمدیم 
چهره های سرشناســی که به هر جهــت در انقالب نقش 
و حضوری داشــتند کمتر شــدند، این یک واقعیتی است 
و نهایتا تا جایی می رود که با گذشــت زمــان تعداد آنها به 
صفر می رسد، یعنی شما سی ســال دیگر اصال کسی که 
در انقالب حضور داشته و قبل از انقالب را درک کرده، در 
مجلس نخواهید دید چون سن این افراد از 75 سال بیشتر 
خواهد شــد و دیگر نمی توانند در انتخابات شرکت کنند و 
نامزد شوند.  بنابراین این حرف درستی است که چهره های 
سرشناســی که در انقالب بودند، اینها تعدادشان دوره به 
دوره در مجلس کم شده است و این به خاطر گذشت  زمان 
است و نهایتا تعداد این چهره ها می رود که به صفر برسد و 
دیگر در آینده نماینــده ای نخواهد بود که بگویند او زندان 
رفته دوران طاغوت است و برای زندانی بودن در آن دوران 
زجر کشیده است. طبیعی است افرادی جایگزین می شوند 
که برای نظام اســالمی سالم هســتند، زحمت کشیدند، 
تجربه کســب کردند و عقبه کاری، خلــوص نیت، مدرک 
تخصصی، کارکرد و انرژی دارند. این نکته واقعیتی است 
که نمی شود منکر شــد. اما درباره اینکه افرادی با سوابق 
کاری گسترده و کارنامه حضور در مسئولیت های باال بعد 
از انقالب نیز تعدادشان در مجلس کم شده یا کسانی که در 
صحنه های سیاسی حضور پررنگی داشتند اما امروز کمتر 
در مجلس هســتند، این هم واقعیت اســت. یعنی هرچه 
مجلس جلوتر آمد از نظر ترکیب جمعیتی به سمت و سوی 
نیروهای گمنام انقالب رفت تا به سمت نیروهای مشهور 
انقالب و این اتفاقی ملموس است. معتقدم شاید در  چنین 
شرایطی به هر جهت رفتن به سمت و سوی انتخاب مدیر 
سخت تر از قبل است، یعنی در گذشته به طور مشخص از 
مجلس اول تا مجلس ششم به نوعی شخصیت هایی که 
کاریزما بودند، زمان انتخابات متعیــن بود که اینها رئیس 
هستند اما هرچه جلو آمدیم هر کســی توانمند بود جایگاه 
خودش را داشــت . می خواهم بگویم در همین دوره دهم 
عزیزانی کــه کاندیدا بودند یا خودشــان را در معرض رای 
نمایندگان قرار دادند، در جلسات مختلف صحبت کردند 
و نقطه نظرات شــان را گفتند. در همین جلســات بود که 
ریزش هــا و رویش های رای بــه نوعی خودش را نشــان 
داد، پس کسب مســئولیت و کرسی ریاســت در مجالس 
آتی قطعا ســهل تر از گذشــته نیست و ســخت تر خواهد 
بود و توانمندی های فرد، ارتباطات، قدرت بیان و قدرت 
تحلیلش تعیین کننــده خواهد بود. در واقــع فرق می کند 
با دوره اول تا ششــم مجلــس که یک شــخصیت مبارز و 
سرشــناس فارغ از آنکه توانایی اداره مجلس را داشت یا 
نداشت، به ریاســت مجلس انتخاب می شد. درباره اینکه 

هر کسی در مجلس رئیس شــود او می تواند یک بستری 
آماده کند که مجلس، مجلس قوی تری باشد، باید بگویم 
در مجلس افراد در قال سلسله مراتب عمل نمی کنند چون 
همه در عرض هم هســتند آن جوهره کاری، توان کاری، 
وقت گذاری، اهم را رها نکردن و به مهم پرداختن  و مهم 
را انتخاب کردن و به غیر مهم نپرداختن موضوعی است 
که یک نماینده باید از خود نشــان دهد. یک کمیســیون 
با حضور 23 عضو فعالیــت می کند، اگر اعضــا، افرادی 
مصمم، مستقل، شجاع، با فهم درست و در کار تخصصی 
بصیر باشند این مســاله قدرت را باال می برد، حتی گاهی 
اوقات امکان دارد یک جمعی داخل یک پروســه ای قرار 
بگیرند و وقتی صحبت می شود همه آن کمیسیون را قوی 
توصیف کنند بنابراین مولفه های تعیین کننده در این مساله 

دوره به دوره فرق می کند.
یعنی ضعیف شــدن مجلس ارتباطی به مدیریت 

آقای الریجانی ندارد؟
 بله، من ارتباطی به آقای الریجانی نمی بینم، یک 
نماینده اگر بخواهد وقت بگذارد و به مســاله ای ورود پیدا 
کند، مســتقل، قدرتمند و شــجاعانه وارد می شود، کسی 
نیز نمی تواند مانع شود، اگر کسی مانع شد سازوکار قانونی 
اجازه داده که فریادش را بزند و تذکر دهد. معتقدم مجلس 
از لحاظ بافت در هر دوره ای، به گونه ای است که یک نفر 
در قالب رئیس یا نایب رئیس نمی تواند جلوی رشد و پویایی 

حرکت های فردی یا خردجمعی را بگیرد.
 یا اینکه برعکس مجلسی که استعداد ندارد یک 

نفر بتواند آن را باال بکشد؟
این نظر را هــم قبول دارم، خیلی این کار ســخت 
اســت، خوب جواب نمی دهد. چون اگر در دستگاه اجرا 
و قضا باشــیم یک رئیس قوی به خاطــر والیت مدیریتی و 
تســلطی که دارد، می تواند با برنامه ریزی و هدایت نتیجه 
بگیرد اما در مجلس این طور نیســت یعنی تــا اندازه قابل 

توجهی این استنباط و تحلیل درست است.
آقای الریجانــی خیلی بــه دیپلماســی پارلمانی 
تاکید داشت و دارد، او در سه دوره هشتم، نهم و 
دهم رئیس مجلس بوده، آیا دیپلماسی پارلمانی 
توانست جایی را برای خودش در سیاست خارجی 

کشور باز کند یا خیر؟
 معتقــدم او در ایــن ســه دوره ریاســت مجلــس 
عملکردش در مقایســه با گذشــته نمــره باالتــری دارد. 
ادله اش هم کامال مشخص اســت. من در چند سفری که 
همراه آقای الریجانی بودم، حضور آقــای الریجانی را در 
محافل دیپلماتیک بــه لحاظ پارلمانی موثــر دیدم. یکی 
از مصادیقش حضور در بین المجالس آســیایی است . در 
دهمین بین المجالس آسیایی روسایی از مجالس کشورها 
آمده بودند اما حضور آقای الریجانی و نقش و وزن او خیلی 
به چشــم آمد، حتی بعضی گروه های پارلمانی مشــخصا 
طرف های روســی به زبان آوردند که آقای الریجانی غیر 
از اینکه رئیس مجلس شــورای اسالمی است، یک چهره 
سیاسی شناخته شده، زرنگ و مطرح در عرصه دیپلماسی 
محســوب می شــود. یک دلیل واضح تر برگزاری مراسم 
تحلیف آقای رئیس جمهور در این دوره بود. در شرایطی که 
آقای  ترامپ به عربستان رفت و سعودی ها با پول و وعده و 

وعید یک سری از سران کشورهای آسیایی را جمع کردند 
برای اینکــه ایران را بــه انزوا ببرند، تالش شــخص آقای 
الریجانی و مدیریتش البته با همکاری دســتگاه هایی در 
دولت بود که آن مراسم تحلیف باشکوه برگزار شد، در واقع 
فکر، مدیریت و تالش او از مدت ها بود که منجر شد دولت 
عربستان پاتک محکمی  بخورد و این را همه به زبان آوردند 
و گفتند. در مجموع آقــای الریجانی هم اعتقاد دارد و هم 
فعال است. معتقدم خوشفکر اســت و نمره قابل قبولی در 
حوزه دیپلماسی پارلمانی می گیرد. اخیرا هم پاکستان بود. 
 در مجلــس نهم در قالــب فراکســیون رهروان 
تالش هایی شد که حزب تشکیل شود، برخی نیز 
این تالش ها را به آقای الریجانی منتسب کردند، 
آیا آقای الریجانی کسی است که می خواهد حزب 

تشکیل دهد؟
من نشنیدم در این دوره دنبال تشکیل حزب بیفتد. 
شــخص آقای الریجانی عالقه مند به تشــکیل 

حزب است؟
آن میزانی که اطالعات دارم، آقای الریجانی وقتی 
موضوعی را تشخیص دهد می ایســتد، وقت می گذارد و 
برنامه ریزی می کند برای رســیدن به آن هدفی که تعریف 

شده است اما من حرکتی در این زمینه از او ندیدم.
پس صحبت هایی را که از اعضای فراکســیون 
مســتقالن والیی همچون آقای جعفرزاده بیان 
می کنند نباید به حساب شخص آقای الریجانی 

بگذاریم؟
  معتقدم هرکســی از ظّن خود شــد یار مــن، واقعا 
خبری نیست که مستند باشد. بیشتر اینگونه مسائل تحلیل 

می شود.
 موضــوع آخر هم دربــاره آینده آقــای الریجانی 
است . خیلی از جریانات و شخصیت های سیاسی 
برای انتخابات ریاست جمهوری باتوجه به اینکه 
رئیس جمهور مستقر در آن حضور ندارد، در حال 
تــالش و برنامه ریزی هســتند . اصالح طلبان از 
همین االن با دولت آقای روحانی زاویه پیدا کردند 
و خود را منتقد وضع موجود نشــان می دهند، از 
این طرف شــخصیت های اصولگــرا مثل آقایان 
ضرغامــی  و الریجانــی به نظــر می رســد برنامه 
برای ورود به انتخابات ریاســت جمهوری 1400 
دارند. به نظر شــما االن فضا به گونه ای است که 
گفته شود چه شخصیتی شانسش در انتخابات 

پررنگتر است؟
من ورود زودهنگام به انتخابات ریاست جمهوری 
را به هر شــکل ممکــن چــه از ناحیه اشــخاص حقیقی و 
چه حقوقی به صــالح و مصلحت کشــور نمی دانم، پس 
اظهارنظری نمی کنم. واقعا اگر کسی از االن به فکر باشد و 
برنامه ریزی برای ریاست جمهوری کند؛ کار معقول و منطقی 
نیست. به خصوص چهره هایی که مردم آنها را می شناسند، 
طبیعی است اگر در زمان خودشان حضور پیدا کنند نیاز به 
اینکه از سه سال و چندین ماه قبل از انتخابات تالش کنند 
وجود ندارد. البته منظور درباره همه جریانات سیاسی است 

نه فقط یک جریان خاص.
 شما در مجلس هشتم و دهم با آقای الریجانی 
کار کردید، دوره هشــتم سخنگوی هیات رئیسه 
بودیــد، در ایــن دوره هم حضــور دارید، شــما 
آقــای الریجانــی را چطــور شــخصیتی دیدید، 
آیا کســی دیدیــد که خیلــی عطش رســیدن به 

ریاست جمهوری دارد؟
االن پرداختن به این مســاله را زودهنگام می دانم. 
هنوز زمان زیــادی از آغــاز کار دولت دوازدهم نگذشــته 
است، بنابراین هر نوع اظهارنظری برای کشور هزینه ایجاد 

می کند.   

الریجانــی آدم با هوشــی اســت و 
می داند از دل همین نمایندگان ادوار، 
نمایندگان بالقوه دوره های بعد بیرون 
می آینــد، بنابراین خود این مســاله 
باعث شــد که خود او توجه داشــته 
باشد و ارتباطات را برقرار و حفظ کند
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طی سال های گذشته، عملکرد آقای الریجانی را 
در مجلس شورای اسالمی چگونه ارزیابی کنید؟

  آقــای الریجانی یک شــخصیت اصولگراســت 
و طبیعتا شــخصیتی اســت که کارنامه مثبتــی در دوران 
ریاست اش بر رسانه ملی و بعد هم در دوران اداره قوه مقننه 
دارد و خوب درخشــیده اســت. در دوره ریاســت ایشان، 
مجلسی آرام و وزین داشــتیم. البته آفاتی متوجه مجلس 
بوده و هســت که خیلی هم ارتباط موسعی با ایشان ندارد. 
در مجموع می توان گفت، اداره مجلس در دوران ریاست 
ایشان، از یک وزانتی برخوردار بوده اســت و از تنش ها و 
درگیری ها به دور بودیم. بنابراین ایشــان کارنامه ای مورد 
قبول دارد و می تــوان گفت هر دو جناح بر وزانت ایشــان 
اذعان دارند؛ حتی آن جناحی که وقتی ریاست رسانه ملی 
را ایشان بر عهده داشت، تعابیر بسیار تندی را علیه ایشان 
استفاده می کردند و شعار »سیمای الریجانی، خاموش باید 
گردد« سر می دادند، آنها هم امروز اذعان دارند که ایشان 
امروز مجلس را با آرامش اداره می کند. البته این بدان معنی 
نیست که یک شخصیت سیاسی در سطح ایشان، خطایی 

نداشته باشند و ایرادی به کارشان وارد نباشد.
امروز می توانیم بگوییم، شــخصیت ارزنده ای است 
که توانســته در رأس یک قوه، کارایی خوبــی برای نظام 
داشته باشد؛ البته بدان معنی نیست که آفت هایی متوجه 
نمایندگان مان نشده است یا آفت هایی همچنان سیر رشد 
خود را در این قوه پی نگرفته است؛ که این موضوع خودش 

بحث مفصل دیگری را طلب می کند.
به این موضوع اشــاره کردید کــه عملکرد آقای 
الریجانی را با همــه قــدرت و ضعف هایی که در 
عملکرد ایشان شاهد هستیم، مثبت و قابل قبول 
ارزیابی می کنید. به نظر شما، در بررسی عملکرد 
سیاســی ایشــان در مجلــس، اگرچــه در ابتدا 
به عنوان اصولگرا وارد مجلس شدند اما رفته رفته 
اختالفاتی میان آقای الریجانــی و اصولگرایان 
پیش آمــد؛ تا آنجا که ایشــان خود فراکســیون 
والیت را تأسیس کردند؛ به نظر شما اختالف میان 
این دو چقدر عمیق است و این اختالف می تواند 
به تاسیس حزبی جدید توســط آقای الریجانی 

منجر شود؟
  تشــکیل حــزب، مشــکلی نــدارد؛ درون طیف 
اصولگرایی احزاب متعددی می تواند وجود داشته باشد، 
کمااینکه االن هم وجود دارد. این موضوع هیچ مساله ای 

را روشــن نمی کنــد و بازتاب دهنده جدایی نیســت. آقای 
الریجانی قطعا جــزو اصولگرایان هســتند و این ســخن 
دقیقی نیســت که اصولگرایان با ایشــان فاصله دارند. از 
طرف اصولگرایان، برخی از جریانــات از آقای الریجانی 
فاصله گرفتند. متأســفانه برخی از این جریانات هم تحت 
تاثیر تبلیغــات غیراصولی آقــای احمدی نــژاد در دوران 
ریاست جمهوری شان بوده است. مثال جبهه پایداری متأثر 
از رفتار آقای احمدی نژاد، موضع تقابل با آقای الریجانی 
پیدا کردند. البته این به معنای نداشتن نقد بر عملکرد آقای 
علی الریجانی از ســوی اصولگرایان نیســت؛ نقد داشتن 
با تقابل داشــتن، متفاوت اســت. آقــای احمدی نژاد در 
دوران ریاست جمهوری خودشــان برای اینکه بتوانند یک 
جریان انحرافی را بر کشور حاکم کنند – خصوصا در دولت 
دهم – تالش کردند تا شخصیت های درون نظام را تخریب 
کنند. آقای قالیباف، آقای الریجانــی و آقای حدادعادل 
هر کدام را به یک بهانه تخریب کردند تا نظام دســتش از 
شخصیت های موثر خالی شود و آقای احمدی نژاد بتواند 
عناصر انحرافی را بر کشور تحمیل کند. متاسفانه برخی از 
نیروهای اصولگرا با این سیاست تبلیغی با آقای احمدی نژاد 
همراه شــدند و به نوعی آن سیاســت را پــی گرفتند. این 
موضوع را نباید به نام اصولگرایان تمام کرد. این امر، کاری 
اصولی نبود؛ یعنی وقتی نظام آقای مشایی را برای معاون 
اولی صالح نمی دانســت، آقای احمدی نژاد می خواست 
صحنه را خالی کند تا نظام ایشان را برای ]کاندیداتوری در 
انتخابات[ ریاست جمهوری بپذیرد. نظام که آقای مشایی را 
برای معاون اولی، نپذیرفته است، برای ریاست جمهوری از 
سر ناگزیری و در تنگنا قرار گرفتن، بپذیرد. بنابراین سیاست 
آقای احمدی نژاد سیاســت تخریبی بــود و صرفا با هداف 

تحمیل یک جریان نامربوط به کشور.
همانطور که شــما هم بیــان کردید، بخشــی از 
اصولگرایان انتقاداتی را به آقای الریجانی دارند 
و آن طور هم که از شواهد پیداست، ایشان اندکی 

از اصولگرایان فاصله گرفته اســت. آیا می تواند 
این موضــوع، مقدمه ای برای جدایی ایشــان از 
طیف اصولگرایی و تشکیل جریان سومی  به نام 
»اعتدال« در کنار سایر افرادی که خود را معتدل 

و اعتدالی معرفی می کنند، باشد؟
  این طور نیســت که آقایان به یک بلوغ سیاســی 
رسیده باشند که بیایند و در فضای سیاسی یک تغییراتی را 
بدهند. این موضوع را خیلی قابل وقوع در صحنه سیاسی 
نمی بینم. ضمــن اینکه من ایــن تعاریــف را خیلی دقیق 
نمی دانم که فالن فرد آدم معتدلی هست یا نه؛ همه ادعا 
دارند که معتدل هســتند و هیچ کس خودش را غیرمعتدل 
نمی داند. در آینده چقدر رشــد سیاســی در میان جریانات 
شاهد خواهیم بود که از تقابل های غیرسازنده دست بردارند 
و راه تخریب که راهی سریع تر برای رسیدن به قدرت است 
را کنار بگذارند، دشوار است و رها کردن اثبات خود از طریق 
برتری دادن اندیشه خود، بسیار سخت است. راه تخریب 
رقیب بسیار ساده اســت. در همین انتخابات اخیر، همان 
افرادی که خود را معتدل معرفی می کردند از تخریب رقیب 
دست کشیدند؟ بنابراین باید جریانات سیاسی به یک رشد 
برسند، صرف ادعا خیلی نمی تواند کاری از پیش ببرد. اگر 
ما در انتخابات آتی رشــدی را شاهد باشــیم در میان همه 
گروه های سیاســی، طبیعتا صحنه سیاسی فضای بهتری 
خواهد داشــت. االن نمی توانیــم چنیــن قضاوتی کنیم 
که خودشــان را کنار خواهند کشــید و دیگری را به قدرت 
برســانند. ضمن اینکه همین افرادی که خــود را اعتدالی 
می نامند، همان ها اگر قدرت خود را بیشتر ببینند به دیگری 
فرصتی نمی دهند. این طور نیست که فکر کنید آقایان چون 
می خواستند اعتدال بر ســر کار بیاید، گذشت و فداکاری 
کرده انــد و به نفع کاندیــدای دیگر عمل کرده انــد؛ این با 

واقعیت صحنه تطبیق نمی کند.
برای پرسش پایانی می خواهم بپرسم بزرگ ترین 
نقد به عملکرد 10 ساله آقای الریجانی در مجلس 

شورای اسالمی، چه می تواند باشد؟
  اجازه بدهید االن وارد مباحث نقد بر آقای الریجانی 
نشوم؛ معتقدم نقد را متناسب با جایگاهی که یک فرد قرار 
اســت در آن قرار بگیرد، بایســتی مطرح کــرد. اگر از من 
بپرسید فالن شخص را نقد کنید چون می خواهد در فالن 
جایگاه قرار گیرد، نقدم متفاوت خواهد بود با اینکه همان 
شخص در جایگاه دیگری قرار باشــد قرار گیرد. البته اگر 
می خواهید مجلس را نقد کنید و میزان تاثیرگذاری ایشان را 
در قوت و ضعف مجلس ارزیابی کنید، برای آن آمادگی دارم 
و نقش ایشان را مورد بررسی و نقد قرار می دهم که خود آن، 

بحث مفصل دیگری را طلب می کند.  

الریجانی حزب تشکیل می دهد؟

گفت وگوی مثلث با عباس سلیمی نمین

سیدمجتبیجاللزاده
10  ســالی اســت که علی الریجانی به کرســی خبرنگار

ســبز مجلس تکیه زده و 9 ســالی اســت که ریاست 
قوه مقننه را عهده دار اســت. با عباس سلیمی نمین، 
فعال سیاســی اصولگرا درباره این روزهای الریجانی 
گفت وگــو کرده ایــم. ســلیمی نمین معتقــد اســت: 
»اداره مجلــس در دوران ریاســت ایشــان، از یــک 
 وزانتی برخوردار بوده اســت و از تنش ها و درگیری ها 

به دور بودیم.«
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فروپاشی امپراتوری
  فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، پهناورترین کشــور جهان در سال 1991 همچنان یکی از 
موضوعات مهم در عرصه معادالت بین الملل به شمار می رود و هنوز تحلیلگران در پی واکاوی چرایی 
این مساله هستند؛ ناکارآمدی اصالحات گورباچف، اشتباهات لنین، مشکالت اقتصادی و مطالبات 
اجتماعی از جمله دالیلی است که بدان اشاره می شود. همچنین اکنون این پرسش مطرح است که آیا 
والدیمیر پوتین توانسته با سیاست هایی که دنبال می کند اقتدار شوروی را بازگرداند یا خیر؟ که بهانه 

این پرونده سالگرد فروپاشی است. بین الملل

فروپاشی در مسیر کمونیسم به سوسیال دموکراسی

گورباچف به دنبال ساختن شوروی جدید براساس الگوی اجتماعی سوئد بود

تیتر   یک
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کودتا علیه رفرم
چرا شوروی سقوط کرد؟

یلتسین عامل سرعت گرفتن فروپاشی
گفت وگوی مثلث با عبدالرضا فرجی

رشد چپ تجدید نظر طلب
پس از سقوط شوروی، آیا می توان 
گفت سوسیالیسم هم مرده است؟

»مردی با خال قرمز رنگ ناموزون روی سر«، آخرین 
تصویری است که جهان از رهبر اتحاد جماهیر شوروی در 
ذهن دارد؛ مردی که برنامه اصالحات او سوت پایان جنگ 
سرد و همچنین پایان عمر اتحاد جماهیر شوروی را کشید. 
میخائیــل گورباچــف کــه به دلیل تحریــک برای 
فروپاشــی اتحاد جماهیر شوروی ســابق و اجاز ه دادن به 
خــروج صلح آمیز کشــورهای اروپای شــرقی از حکومت 
شوروی جایزه صلح نوبل را در سال 1990 میالدی دریافت 
کــرد، هم اکنون دوران بازنشســتگی خود را پشــت ســر 
می گذارد اما همچنان در محافل بین المللی به عنوان یک 
سیاستمدار کارکشته و با تجربه شناخته می شود که همواره 
بر نزدیکی مسکو و واشنگتن به یکدیگر تاکید کرده است. 
گورباچــف در ســال 1979 میالدی و در ســن 49 
ســالگی یکی از اعضــای کمیتــه اصلــی تصمیم گیری 
سیاست های حزب کمونیست شوروی سابق بود. وی در 
سال 1985 به عنوان دبیرکل حزب کمونیست انتخاب شد 
و زمام امور را به دســت گرفت. وی در ۲5 دسامبر 1991، 
یعنی درســت چهار روز پس از آنکه پارلمان روسیه )دوما( 

به انحالل اتحاد جمهوری های شوروی رای داد، از مقام 
خود کناره گرفت.

بســیاری در غرب گورباچف را به خاطر پایان جنگ 
سرد ســتایش می کنند. در واقع او به دلیل تحریک برای 
فروپاشــی اتحاد جماهیر شوروی ســابق و اجازه دادن به 
خــروج صلح آمیز کشــورهای اروپای شــرقی از حکومت 
شوروی، از سوی غرب مورد تحســین قرار گرفته و برنده 
جایزه صلح نوبل در ســال 1990 میالدی شــد. اما گفته 
می شــود او در روســیه از محبوبیت کمی برخوردار است. 
علت این امر را در درجــه اول نقش مهم او در فروپاشــی 
شــوروی، پایان بخشــیدن بــه یگانگــی سیاســی حزب 
کمونیست اتحاد شــوروی و ثانیا مصائب اقتصادی پس 
از فروپاشــی که گریبانگیر ملت روســیه شــد، می دانند. 
با این حال نتایج برخی نظرســنجی ها نشــان می دهد که 
اکثریت مردم روســیه از اهداف پرسترویکای گورباچف و 

آزادی های حاصل از آن خشنود و راضی هستند. 
پرسترویکا اصطالحی روســی است که به مجموعه 
اصالحــات اقتصادی گفته می شــود که در ســال 1987 
توســط گورباچف مطرح شــد. این واژه در زبان روسی به 

معنای بازسازی است.
گورباچف معتقد بود تا زمانی که تنش  های شوروی 
با کشــورهای غربــی و به خصوص آمریکا ادامه داشــته 
باشــد، رســیدن به یک اقتصاد موفق ناممکن است، به 
همین دلیل اولویت عالی خــود را تنش زدایی و برقراری 
رابطــه و مذاکــره بــا آمریکایی  هــا قــرار داد.میخائیل 

گورباچف، آخرین رهبر شوروی سابق با انتشار مقاله ای 
در روزنامه روسیسکایا گازتا نوشــت: »کشورهای غربی 
باید حرکتی پرســترویکایی را در تعامالت خود با روســیه 
داشته باشــند تا بدون منزوی کردن این کشور، روابطی 

سازنده تر با آن داشته باشند.«
با گذشت بیش از بیست و اندی سال، هنوز فروپاشی 
اتحاد جماهیر شوروی موضوع روز است و با وقوع بحران 
اوکراین این مســاله بیش از پیش برجسته شد؛ در همین 
راســتا یوگنی فیودورف، از حزب »روســیه متحد« بر این 
باور است که هنوز این مســاله مطرح است. او بر این باور 
اســت که یک داوری حقوقی درباره آنچه آن زمان رخ داد 
برای ارزیابی کانون های قدرت کنونی اهمیت دارد. برخی 
از نمایندگان روس، گورباچف را متهم به تشکیل شورای 
دولتی اتحاد جماهیر شوروی می کنند که در قانون اساسی 
وجود نداشت. این شورا استقالل کشورهای حوزه بالکان 
را پذیرفت، اگرچــه حتی یک حکومــت قانونی هم اجازه 

چنین کاری نداشت.
در واقع گرچه تالش گورباچف بــه نوعی برای زنده 
کردن سوسیالیسم در شــوروی بود، اما مردم ساالرسازی 
اتحــاد شــوروی و اروپــای شــرقی عمــال قــدرت حزب 
کمونیست و حتی خود گورباچف را زیر سوال برد. تالش 
گورباچف برای ایجاد فضای باز سیاسی بدون اینکه خود او 
بخواهد باعث نفوذ انواع جنبش های ناسیونالیستی قومی 
 و گاهی ضد روسی در جمهوری های شوروی شد. بسیاری 
از ایــن جمهوری هــا خواهان اســتقالل عمل بیشــتری 
از مســکو شــدند. به خصوص در جمهوری های بالتیک 
یعنی اســتونی، لیتوانی و التویــا که در 1940 و توســط 
استالین به خاک شوروی پیوند زده شده بودند. همچنین 
جنبش های ناسیونالیســتی در جمهوری های شــوروی از 
جمله گرجستان، اوکراین، ارمنســتان و آذربایجان فعال 

شدند. 
با وقوع این اتفاقات، پاسخ گورباچف به رشد بیشتر 
جدایی طلبــی در جمهوری ها پیشــنهاد معاهده جدیدی 
از اتحــاد بود که طبــق آن یــک فدراســیون داوطلبانه 
در یک اتحاد شــوروی دموکراتیزه شــده ایجاد می شد. 
جمهوری های آســیای میانــه که به قــدرت اقتصادی و 
بازارهای اتحاد شــوروی برای رشــد نیاز داشتند، شدیدا 
از معاهــده جدید پشــتیبانی کردند. اما رفرمیســت های 
جمهــوری  وقــت  رئیس جمهــور  مثــل  رادیکال تــر 
سوسیالیستی فدراتیو شــوروی روسیه، بوریس یلتسین، 
معتقد بودند که یک جهش ناگهانــی به اقتصاد بازار نیاز 
اســت و حاضر بودند برای نیــل به اهداف خــود اتحاد 

شوروی را تجزیه کنند. 
نقطه مقابــل این اصالح طلبــان، تندروهایی بودند 
که هنــوز شــدیدا در حــزب کمونیســت و ارتــش قدرت 
داشــتند. این تندروها با هرگونه روندی که امکان داشت 
به تجزیــه شــوروی بینجامد مخالــف بودند. بــا نزدیک 
 شــدن امکان امضــای معاهــده جدید تندروها شــورش 
کردند. نیروهای تندرو در کادر رهبری شــوروی در 1991 
کودتای اوت را ســازمان دادند و تالش کردند گورباچف 
را از قدرت عزل کنند و اجازه ندهند معاهده اتحاد جدید را 
امضا کند. در همین موقع گورباچف سه روز را )از 19 اوت 
تا ۲1 اوت( در حبس خانگی در یک ویال در کریمه گذراند  
و پس از آن آزاد شد و به قدرت برگشت. با این حال وی به 
محض بازگشت به قدرت متوجه شد که نه نهادهای قدرت 

اتحادیه و نه روســیه به فرمان های او عمل نمی کنند و در 
عوض یلتسین اســت که قدرت دارد. در ضمن گورباچف 
مجبور شد که بسیاری از اعضای دفتر سیاسی را اخراج کند 
و بسیاری از آنان را دستگیر کند. گروه هشت شامل هشت 

نفر رهبران کودتا بودند که دستگیر شدند.
هدف گورباچف این بود که حزب کمونیست اتحاد 
شوروی را متحد نگاه دارد اما آن را بیشتر به سوی سوسیال 
دموکراسی سوق دهد. اما تناقضات زیادی در این برنامه 
وجود داشــت. او در عین حــال از لنین تمجیــد می کرد، 
سیستم اجتماعی سوئد را ســتایش می کرد و قصد داشت 
به زور نیروهای نظامی دولت های بالتیک را درون شوروی 
حفظ کند؛ ولی پــس از اینکــه حزب کمونیســت پس از 
کودتــای اوت ممنوع اعالم شــد گورباچــف عمال به جز 
نیروهای مســلح قدرتی نداشــت. نتیجتا در کریســمس 
1991، ۲5 دسامبر 1991، گورباچف استعفا داد و اتحاد 

سوسیالیستی جماهیر شوروی از هم پاشید.
اما این سوال ذهن بســیاری را به خود مشغول کرده 
است که آیا گورباچف می توانست اتحاد جماهیر شوروی 
را حفظ کند ؟ در همین راستا وی در گفت وگویی درباره اینکه 
آیا به هر نحوی امکان حفظ اتحاد جماهیر شوروری وجود 
داشــت، اعالم کرد: »بهای حفظ حکومت شوروی از راه 
زور و دستگیری افراد، بســیار سنگین تمام می شد و آتش 
جنگ داخلی بزرگی را در کشــور شعله ور وی می کرد و من 

با انتخاب واگذاری حکومت، خواستم خونریزی نشود.«
وی در مورد علت اســتفاده نکردن از نیروی نظامی 
برای جلوگیری از فروپاشی، گفت: »این اقدام ممکن بود 
منجر به آغاز جنگ داخلی شود که خطرناک بود و این طور 
به نظر می رســید برای حفــظ حکومت به چنیــن اقدامی 
 متوسل شــده ام  ولی باید از راه های دموکراتیک حکومت 

را حفظ می کردم.« 
در این میــان برخی از تحلیلگــران و صاحب نظران 
بر این باورند کــه در آن دوران بزرگترین چالش پیش روی 
گورباچف اقتصاد بود. گورباچف مجموعه ای از اقدامات 
و تدابیری را برای بازار روســیه و قانونی ســازی مشــاغل 
خصوصی در صنعت و کشــاورزی انجام داد. بســیاری از 
این تغییرات، حداقل در هدف، عموما شــبیه اصالحات 
اقتصادی بود که دنــگ ژیائوپینگ )سیاســتمدار و رهبر 
چینی کــه از اواخر دهه 70 تا اوایل دهــه 90 عمال حاکم 
چیــن بود( مطــرح کرده بــود. در عــوض ایــن تغییرات 
سیاست، اتحاد جماهیر شوروی با بحران بودجه رو به رشد 
مواجه شد که گورباچف برای حل آن ناتوان بود. بر خالف 
چین، سیاست های شوروی به نتیجه ای نرسید و گورباچف 
فضای کوچکی برای مانور داشت. در پایان سال 1991، 
فقط دو ســال پــس از ســفر گورباچف به چیــن، اقتصاد 
شــوروی در حال نابودی قرار گرفــت. فعالیت کارخانه ها 
و تولید و حمل و نقــل زمینی متوقف شــد و صفوف برای 
خرید نان افزایــش یافت. اما این بســتر وخیم اقتصادی 
و اجتماعی باعث وقــوع کودتای نافرجامی  شــد که چند 
صباحی دوام نیــاورد، اگرچه دوبــاره گورباچف به قدرت 
بازگشت اما سپس استعفا داد و بدین ترتیب اتحاد جماهیر 

شوروری فروپاشید. 
در پایــان با بررســی تحــوالت آن دوران، می توان 
گفت، گورباچــف آخرین رهبــر حزب کمونیســت اتحاد 
جماهیر شوروی سهوا باعث آزاد شدن نیرویی شد که نهایتا 

اتحاد جماهیر شوروی را به نقطه پایان کشاند. 

1

گورباچف معتقــد بود تــا زمانی کــه تنش  های 

شوروی با کشورهای غربی و به خصوص آمریکا 

ادامه داشته باشد، رسیدن به یک اقتصاد موفق 

ناممکن اســت، به همیــن دلیــل اولویت عالی 

خود را تنش زدایی و برقراری رابطــه و مذاکره با 

آمریکایی  ها قرار داد
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وقتی که »والدیمیر لنین« ور فقای بلشــویک وی در 
سال 1917 دست به برپایی انقالب کمونیستی در روسیه زدند 
و کمی پس از آن پایه های کشور بزرگ اتحاد جماهیر شوروی 
را بنا نهادند، شــاید کمتر در این اندیشه بودند که این دولت 
بزرگ در اوایل دهه 1990 دچار فروپاشی از درون خواهد شد. 
در روزهای آخرین ســال ۲017 و صدسالگی انقالب 
اکتبر، فروپاشی شوروی هنوز یکی از پدیده های اصلی مورد 
مطالعه در روابط بین الملل اســت. بدون  تردید فروپاشــی 
شوروی نیز همانند انقالب بلشویکی 1917 دنیا را شگفت زده 
کرد و در میان همه مردم دنیا به خصوص سیاســتمداران و 

محققان علوم سیاسی و اجتماعی هیجان ایجاد کرد. 
اگر والدیمیر لنین را معمار انقالب شوروی و موسس 
این قدرت بزرگ بنامیم، »ژوزف استالین« را باید تثبیت کننده 
اصلی این قدرت در سرتاسر گیتی دانست. هرچند استالین با 
اشتراکی کردن مزارع کشاورزی )کالخوزها( موجبات شورش 
مالکان خرده پا )کوالک ها( شد و ســرانجام  بی رحمانه آنها 
را سرکوب کرد اما وی توانســت با پیگیری سیاست صنعتی 

کردن، شوروی را به قدرتی بزرگ تبدیل کند. 
 پس از استالین جانشینان وی به رهبری دسته جمعی 
پرداختند ولی در نهایت »نیکیتا خروشچف« بود که توانست 
زمامدار شــوروی شــود. در این دوران از جنایت های زمان 
استالین پرده برداری شد و مشخص شــد که وی در جریان 
»تســو یه های بزرگ« چه تعداد از مردم عــادی و مخالفان 
خود را سر به نیست کرده است. با وجود پیشرفت های وسیع 

شوروی عصر خروشچف در زمینه فضایی که دنیا را انگشت به 
دهان کرده بود، مخالفین اصالحات، وی را برکنار و »لئونید 
برژنف« را جانشــین وی کردند. گویی از این مقطع بود که 
فساد در الیه های حکومت تزلزل ناپذیر شوروی رسوخ کرد و 
تسلط حزب بر تمامی  عرصه های سیاسی و اجتماعی تقویت 
شــد. با این حال پس از برژنف دیگر شــخصیتی مقتدر که 
بتواند ابرقدرت اتحاد جماهیر شوروی که شعله های قدرتش 
در غرب و شرق فوران می کرد را همچنان در اوج نگه دارد، 
نیامد و »یوری آندروپوف« و »کنستانتین چرننکو« با وجود 
داشتن برخی برنامه ها برای اصالحات یکی پس از دیگری 
آمدند و رفتند اما نتوانستند رسوخ فساد در سیستم بزرگترین 
قدرت سوسیالیستی جهان را مهار کنند تا نوبت به »میخائیل 
گورباچف« رسید. آن گونه که »طوس طهماسبی« می نویسد 
»پس از مرگ برژنف برای اکثریت زمامداران شوروی محرز 
شده بود که این کشــور برای حفظ موقعیت خود نیاز به یک 
رشــته تغییرات و بازبینی ها دارد.«  گورباچف هرچند فرزند 
انقالب نبود اما به خوبی از درون اتحاد جماهیر شوروی اطالع 
داشت و می دانســت پایه های سوسیالیسم در خطر است؛ 
بنابراین چاره کار را در »پر سترویکا« و »گالسنوست« دید تا 
از طریق انقالب های سیاسی و اقتصادی مانع از سقوط اتحاد 
جماهیر شوروی شود اما انگار کمونیســم به پایان راه خود 
رسیده بود و »محدود کردن ودکا« نیز نمی توانست شوروی را 
هشیار کند.  در هر حال کودتای ناموفق اوت 1991 سرانجام 
به هفتاد ســال حکومت کمونیســت ها پایــان داد و اتحاد 
جماهیر شوروی به پاره های مختلف تقسیم شد. از آن زمان 
تاکنون نظریه های مختلفی در رابطه با »چرایی« واقعه ای 
که والدیمیر پوتیــن آن را »بزرگترین رخداد ژئوپلتیکی قرن 
بیستم« نامید، مطرح شده و هرکسی از دیدگاهی این مهم را 

مورد بحث و بررسی قرار داده است. 
میخائیل گورباچف معمار گالسنوســت و پر سترویکا 

جاه طلبــی و قدرت طلبــی »بوریــس یلتســین« اولیــن 
رئیس جمهوری فدراســیون روســیه را عامل این فروپاشی 
می دانســت و بعدها بیــان کــرد که بایــد با این ســگ ها 
)کودتاچیان( قطــع رابطه می کردم و »بــرای جلوگیری از 
کشته شــدن مردم داوطلبانه کناره گیری می کــردم« اما تا 

آخرین حد ممکن »مدافع ماندگاری اتحاد شوروی« بودم. 
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی آنقدرها 
غیرممکن جلوه می کرد که بــه گفته گورباچف »هیچ کس 
حتی آمریکایی ها نمی دانستند که می توان اتحاد شوروی را 
منحل کرد« اما وقوع کودتا، برکناری گورباچف و سرانجام 
پیمان مینسک به عمر 74 ساله شوروی پایان داد و عالوه بر 
روسیه 15 کشور دیگر نیز از آن سربرآوردند.  مانوئل کاستلز، 
مولف کتاب ارزشمند و سه جلدی عصر اطالعات اما معتقد 
اســت که »انقالب تکنولوژی اطالعاتی« باعث فروپاشی 
اتحاد شوروی و دیگر حکومت های دولت گرا شد تا به جای 
آن یک سرمایه داری کار اتر، انعطاف پذیرتر و باثبات تر شکل 
بگیرد. وی که پیدایش جنبش هــای اجتماعی جدید را نیز 
پاسخی به بحران ملت، دموکراسی، نهادهای سنتی جامعه 
مدنی و پدرساالری در بخش های وسیعی از جهان می داند، 
در جلد سوم کتاب خود، فروپاشی شوروی را به عنوان »شیوه 
تولیدی که قادر بــه ورود به جامعه شــبکه ای و اطالعاتی 
نبود« ، مورد تحلیل قرار می دهد.  عده ای دیگر بر این باورند 
که اساس فروپاشی شوروی پس از مرگ لنین کلید خورد، چه 
اینکه کمونیست ها نتوانستند از طریق مدارس و رسانه های 
زیر کنترل دولت، سوسیالیســم را در مغز و قلب نسل های 

جدید جای دهند. 
مساله ملیت را نیز می توان از دالیل فروپاشی شوروی 
دانست. بدیهی است آنچه بیش از یکصد گروه قومی  اتحاد 
جماهیر شــوروی را در کنار همدیگر قرار داده بود عالوه بر 
قدرت زور، ایدئولوژی جهان وطنی کمونیسم بود اما به مجرد 
اینکه پایه های این ایدئولوژی در دوران گورباچف که معتقد 
بود در خط لنین حرکت می کند، سســت شد مساله ملیت ها 
زنده شد و شورش های تجزیه طلبانه ای در برخی نقاط کشور 
رخ داد.  یکی دیگر از علل فروپاشی شوروی را می توان تاکید 
بر توسعه تک بعدی و بی توجهی به توسعه متوازن دانست 
که باعث عقب ماندگی این کشور در عرصه  های فرهنگی، 
سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ضربه پذیری شدید آن شد. 
اگر دالیل باال از جمله علل داخلی فروپاشی شوروی بود 
باید کشاندن اتحاد شوروی به مسابقه تسلیحاتی و گسترش 
ابعاد آن برای ســوق دادن این کشور به توسعه تک بعدی و 
غافل ماندن از سایر ابعاد توســعه را نیز به عنوان مهمترین 
عامل برای فرپاشی شــوروی دانســت. هرچند در شوروی 
کسی بدون خانه نبود و آموزش رایگان بی سوادی را نزدیک 
به صفر کرده بود اما سطح زندگی، رفاه عمومی و دسترسی 

به امکانات دیگر مردم شوروی قابل مقایسه با غرب نبود. 
عدم تــوازن تعهدات و توانایی اقتصــادی آن، دیون 
اقمار شوروی به موسسات مالی غربی، اقتصاد دولتی، فساد 
و... عوامل دیگری بودند که هرچند ممکن است از دالیل 
اصلی فروپاشی شوروی نبوده باشند اما قطعا در تسریع فرآیند 

فروپاشی نقش داشته اند. 
در هر حال دسامبر 1991 یک امپراتوری بزرگ با دندان 
اتمی، ده ها هزار تانک، صدها زیردریایی و پیشــرفت های 
فضایی همانند برف بر بام آب شد و از میان رفت، بدون آنکه 
رفراندومی  برگزار شود یا نظر مردم اتحاد جویا شود. سال ها 
بعد نظرسنجی هایی انجام شد که بر اســاس داده های آن 
حدود 70 درصد روس ها، 60 درصد اوکراینی ها و بیش از 50 
درصد بالروس ها  ترجیح می دادند که شوروی دچار فروپاشی 
نمی شــد. مهمترین پیامد ایــن رخداد عظیــم، پایان نظم 
دو قطبی و تالش آمریکا برای کسب رهبری تحوالت جهانی 
بود، هرچند بعد از فروپاشی شوروی دوران  بی نظمی  در عرصه 

روابط بین الملل ایجاد شد که همچنان ادامه دارد.   

کودتا علیه رفرم

چرا شوروی سقوط کرد؟
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اتحــاد جماهیــر شــوروی سوسیالیســتی، وارث 
امپرا توری تزار روسیه بوده است که با انقالب بلشویکی در 
سال 1917 تاسیس شد. تاســیس اتحاد جماهیر شوروی 
سوسیالیستی و ایدئولوژی سوسیالیستی و کمونیستی مورد 
حمایت رهبران آن کشور، نظام سیاسی کشورهای جهان 
را دچار تغییر و تحوالت ژرفی کرد که هنوز بعد از ۲6 سال از 
فروپاشی نظام شوروی آثار آن در نظام بین الملل و حاکمیت 
برخی کشــورهای جهان باقی مانده است.  دوره حاکمیت 
حدود 74 ساله ایدئولوژی کمونیســتی و سوسیالیستی در 
شوروی به علت عدم پاسخگو بودن به نیازها و ضرورت های 
جاری و بروز آن در کشور، منجر به فروپاشی از درون گردید. 
در بررسی علل فروپاشی آن امپرا توری بایستی گفت دالیل و 
عوامل زیادی دخیل بودند تا این امپرا توری فرسوده فرو ریزد 
اما یکی از عوامل مهم این فروپاشی عامل فساد اقتصادی 
و فساد حکومتی به صورت نهادینه شده بود. زمانی که بعد از 
پیروزی ارتش سرخ در جنگ جهانی دوم توسعه حوزه نفوذ 
شوروی به اروپایی شرقی گسترش یافت، مقامات کرملین 
به جای استفاده از این فرصت در جهت توسعه اقتصادی و 
صنعت تجاری خود، درصدد رقابت با سایر کشورهای پیروز 
در جنگ برآمدند. ایده صدور ایدئولوژی کمونیست با هدف 
مقابله با کاپیتالیسم در کشــورهای مختلف جهان موجب 
شد که شوروی وارد یک رقابت سیاســی، نظامی و امنیتی 
با آمریکا در کل جهان شــود. این امر سبب شد این کشور 
به جای اینکه وارد توسعه اقتصادی و صنعتی در عرصه های 
جهانی شود در راستای رقابت تسلیحاتی و اطالعاتی با اروپا 
و آمریکا تالش کند. در واقع این امر موجب شد که شوروی 
به جای توسعه سرزمینی و حوزه نفوذ اقتصادی و امنیتی هر 
روز با صرف هزینه های گزاف نظامی، فرصت های توسعه 
اقتصادی را از دســت بدهــد و رهبــران ارکان حکومتی به 
دلیل نگاه صرفا ایدئولوژیک به مســائل داخلی و جهانی، 
نگاه تهدیدمحور و تهاجمی  داشــته  باشــند. این موضوع 
در بلند مدت موجب گسترش فساد و بوروکراسی اداری در 
کل کشور شــد که در نهایت به دلیل باال رفتن هزینه های 
رقابت های نظامی و اطالعاتی با آمریکا و اروپا، شــوروی 
تمام دســتاوردهای 70 ســاله خود را در کمتر از یک سال 
از بین برد. این امر نه تنها موجب از بیــن رفتن ایدئولوژی 
کمونیســت و سوسیالیســم در کشــور شــد بلکه اتحادیه 
جماهیر شوروی نیز فروریخت و 15 جمهوری تازه تاسیس 
با گرایش های سیاسی متفاوت پا به عرصه ظهور گذاشتند. 
توسعه تک بعدی در عرصه نظامی و صنایع وابسته به 
آن موجب شد که توان کشور از ســایر صنایع به روز جهان 
عقب بمانــد و درآمد آن کشــور به جای ســرمایه گذاری در 
تحقیق و سرمایه گذاری در بخش تکنولوژی جدید، معطوف 
به توســعه جنگ افزارهای اتمی  و موشکی شود. درنهایت 
آمریکا با شناخت از این ضعف شــوروی سعی در باال بردن 
رقابت در عرصه های مختلف کرد کــه مهمترین آن پروژه 
جنگ ستارگان رونالد ریگان رئیس جمهور سابق آمریکا بود 
که زمینه افزایش هزینه های رقابت مقامات کرملین را باال 

برد و فروپاشی شوروی را به دنبال داشت.
نبود تجارت آزاد و مالکیت شخصی و رقابت اقتصادی 

بزرگترین ضعف ســاختار حکومتی شــوروی بوده اســت؛ 
چرا که تجار و مردم جهت توســعه و پیشــرفت شخصی و 
ملی انگیزه ای نداشــتند و این حکومت بود که مسئولیت 
تمام بخش ها و فعالیت ها را برعهده گرفتــه بود. بنابراین 
به مرور هزینه های دولت و رفــاه مردم، کمر اقتصاد دولت 
را شکســت و بحران را به سقوط و فروپاشــی هدایت کرد. 
در واقع عامل فروپاشی شــوروی در خود ساختار حکومتی 
و قوانین جاری آن کشور نهفته شده بود.  وقتی در کشوری 
تجــارت آزاد و رقابت و مالکیت نباشــد، اختراع و رســیدن 
به هدف نهایی معنی ندارد؛ زیــرا هرگونه تالش و فعالیت 
شــخصی نتیجــه اش نصیب مقامــات دولتی و سیاســی 

می شو د و از ســوی دیگر تالش و رسیدن به پست و مقام و 
رشد کاری به جای شایسته ساالری براساس میزان وفاداری 
به حزب کمونیست تعریف شده بود و این امر موجب شده 
بود که نخبگان و افراد خالق و کارآفرین نتوانند در جامعه 
رشــد و  ترقی کنند و کشــور از نخبگان تهی شــده بود. در 
چنین وضعیتی که رقابت های سیاسی و نظامی در عرصه 
بین الملل توســعه یافته و بیشــترین بودجه کشور صرف 
هزینه تحقیقات نظامی و رقابت های سیاسی می شد، دیگر 
فرصت رقابت و توسعه اقتصادی کشور براساس معیارهای 
جهانی وجود نداشت و به رغم توسعه تکنولوژیک شوروی 
سابق در عرصه نظامی، این کشــور در عرصه محصوالت 
مصرفی بسیار عقب مانده بود. این امر موجب شد که بعد از 
فروپاشی شوروی، دو دهه زمان صرف شود تا روسیه جدید 

ساختار تک محوری
تطبیق روسیه با عرصه بین الملل دو دهه زمان برد

که وارث شوروی سابق بود بتواند در عرصه بین المللی خود 
را تطبیق دهد. هنوز هم بعد از گذشت حدود سه دهه روسیه 
نتوانســته اســت در عرصه تکنولوژی با جامعه بین المللی 
منطبق شود؛ چرا که ساختارهای اقتصادی و تکنولوژیک 
آن کشور براساس ســاختار تک محصولی و تک محوری 
بوده اســت. با چنین وضعیتی عامل اقتصادی مهمترین 
عامل فروپاشــی شــوروی بوده اســت و در حال حاضر نیز 
روسیه از همان عامل در فشار اســت. چراکه تحریم های 
آمریکا و اروپا علیه روســیه به بهانه موضوع جنگ اکوراین 
چنان عرصــه را بر مقامــات کرملین تنگ کرده اســت که 
روس ها به رغم دیدگاه ها و مواضع قبلی به هر بهانه ای سعی 

دارند بر ســر رفع تحریم ها با آمریکا مذاکره کنند. در چنین 
شرایطی حتی ممکن است فروپاشی دوم در جمهوری های 
روســیه اتفاق بیفتد زیرا بســیاری از این جمهوری ها مثل 
چچن، اینگوشتیا و داغستان زمینه جدایی و استقالل طلبی 
دارند و  بی شــک آمریکا بــرای این فروپاشــی برنامه های 
اجرایی در نظر گرفته است که به مرور زمان در حال پیگیری 
هستند. چرا که روسیه فعلی نیز کم کم مثل شوروی سابق 
سیاست های توسعه طلبانه کاخ سفید در منطقه ووهان را 
به چالش کشیده است. اگر نگاهی به دیدگاه های مقامات 
وقت شوروی  بیندازیم یک موضوع به عنوان عامل اصلی 
فروپاشی آن کشــور بیان شــده و آن قطع ارتباط با جهان 
خارج از مرزهای شــوروی سابق بوده اســت؛ نبود تجارت 
آزاد و تبادالت علمــی  و فناوری و پژوهشــی موجب عقیم 
ماندن طرح ها و پروژه ها در مراکز علمی  آن کشور شده بود 
و متخصصین آن کشور نتوانستند با تکنولوژی امروز به تولید 
صنایع و کاالها بپردازند. در نهایت این سیاستمداران بودند 
که مسیر رشد و تولید را مشخص می کردند نه نیازهای مردم 
و کشور که این مساله در ادامه سیاستمداران را مجبور کرد 
که به جهت انباشت کوه عظیمی  از بدهی ها و مشکالت و 
عقب ماندگی ها، ناقوس فروپاشی شوروی را در سال 1991 
به صدا درآورند.  این یک تجربه بســیار بد و پرهزینه برای 

مردم شوروی، جهان و بشریت بوده است.   

میرقاسم مومنی

 مدیرعامل موسسه مطالعات بین المللی چشم انداز ابرار نوین

نبود تجــارت آزاد و مالکیت شــخصی و 
رقابت اقتصادی بزرگترین ضعف ساختار 
حکومتی شــوروی بــوده اســت؛ چرا که 
تجار و مردم جهت توســعه و پیشــرفت 
شخصی و ملی انگیزه ای نداشتند و این 
حکومت بود که مسئولیت تمام بخش ها 

و فعالیت ها را برعهده گرفته بود
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به نظر شــما عمده ترین عوامل داخلی و خارجی 
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی چیست؟

   فروپاشی شــوروی را از زوایای مختلف می توان 
بررسی کرد؛ از یک سو در جامعه شــوروی انقالبی شد که 
مانند دیگر انقالب ها، مقابل یک سیســتم فاسد یا دارای 
عدم مقبولیت در بیــن جامعه، رخ داد. ایــن انقالب مورد 
اســتقبال جامعه و مردم شــوروی قرار گرفت  به ویژه اینکه 
سیستم تزاری دچار فساد شــده بود و طبیعتا نمی توانست 
پاسخگوی جامعه شــوروی باشــد. انقالب راه خودش را 
شروع کرد، اما از همان ابتدا اختالف درونی در این انقالب 
شروع  و مانند همه انقالب ها افکار متفاوت باعث شد برخی 
کنار زده شوند و بخشی بمانند. به همین خاطر از ابتدا یک 
دوپارگی در کشور به وجود آمد، هرچند  انقالب راه خودش 
را ادامه داد اما اثــرات آن بر جامعه شــوروی ماند. به این 
معنا که انقالب در شوروی اســتمرار پیدا کرد، بدون اینکه 
همه جامعه آن را همراهــی کنند  زیرا منتقدانــی بود ند که 
می توانستند با عقاید و نظراتشان اثرات منفی بر جامعه در 
رابطه با انقالب بگذارند. از طرف دیگر این انقالب برخالف 
شــعارهایی که مــی داد و اهدافی که داشــت، طبقه ای را 
به وجود آورد که این طبقــه خود را از جامعه جــدا کرد  زیرا 
این نهضت با شعار برابری و تساوی روی کار آمد، اما بعدها 
طبقه ای خاص به وجــود آمد که همــه تصمیم گیری ها و 
اعمال نظرها با آنها بــود. این در حالی اســت که کارگران 
و کشــاورزان که برای آنهــا انقالب کردند و شــعار دادند، 
هیچ نقشــی در این تصمیمات نداشــتند. البتــه چند دهه 
به این طبقه رســیدگی بیشــتری شــد و هنوز هم خیلی ها 
معتقدند توجه و رســیدگی به اقشــار پایین دست جامعه در 
آن دوران، نسبت به روســیه امروز بسیار بیشتر بود. سپس 

جامعه شوروی در رهبری بعدی وارد جنگ جهانی شد. این 
جنگ بسیاری از زیرســاخت ها را ویران کرد. از یک طرف 
زیرساخت ها ویران شد و از طرف دیگر با پایان این جنگ، 
جنگ سرد آغاز شــد. اروپا به دو قســمت تقسیم شد و این 
انقالب فرزندان بیشتری را پذیرفت که کل جمعیت اروپای 
شــرقی و بخش های دیگری از دنیا بودند. اتحاد جماهیر 
شوروی نیز وادار  شــد از آنها حمایت کند. اما این فرزندان 
بازده اقتصادی و اجتماعی برای اتحاد جماهیر شوروی به 
همراه نداشتند و تنها بازده سیاسی یا اطالعاتی داشتند که 
آن هم کمکی به رونق انقالب نمی کرد. به همین خاطر این 
مساله موجب  شد هزینه های انقالب بسیار سنگین شود. 
هر چقدر از نظر جغرافیایی این انقالب فرزندان بیشــتری 
را می پذیرفت، دغدغه هایی چــون امنیت این افراد نیز در 
اولویت قرار می گرفت که مستلزم صرف هزینه های زیادی 
بود. بنابراین از یک طرف اتحاد جماهیر شوروی از لحاظ 
جغرافیایی وسعت پیدا کرد، از طرف دیگر غرب که متوجه 
خطر شــده بود تالش می کرد این انقالب را در نطفه خفه 
کند. از این رو در بعد اقتصادی تحریم ها آغاز  شد؛ که در این 
بین تحریم هایی بودند که صراحتا اعالم نشده بود، اما در 
عمل کاالی مورد نیاز به شوروی نمی رسید تا نتواند به رقابت 
با غرب برخیزد. همچنین هزینه های سرســام آوری برای 
رقابت های تسلیحاتی انجام می گرفت. برخی کارشناسان 
معتقدند  قرار گرفتن شوروی در دام هزینه های تسلیحاتی 
توطئه ای بود که غرب باتوجه به شــناختی که از شــناخت 
شــوروی داشــت بر آنها تحمیل می کرد تا در نهایت دچار 

ورشکستگی و فروپاشی شوند.
مساله بعدی فضایی اســت که در کنار جهانی شدن 
بعد از جنگ جهانــی دوم به وجود آمد و از طریق رســانه ها 

و کانال های مجازی اطالع رســانی گســترده ای صورت 
می گرفــت. درواقــع این فضــا که ایجــاد شــد به تدریج 
اطالعــات بیشــتری در اختیــار مردمان اتحــاد جماهیر 
شــوروی و اقمار شوروی در دیگر کشــورها قرار گرفت. به 
همین خاطر مردم متوجه شدند در خارج از این دیوار آهنی 
چه می گذرد، پیشرفت و توسعه چیست و چه فناوری هایی 
به دســت آمده که آنها ندارند. طبیعتا هرچه زمان به سمت 
جلــو حرکت می کــرد، در مســیر جهانی شــدن، صنعت و 
تکنولوژی پیشرفت می کرد و دســتاوردهای بشری بیشتر 
می شد. معیشــت مردم تغییر کرده، به سمت نوآوری های 
جدید می رفــت و فرهنگ هــا در یکدیگر ادغام می شــد. 
در این شــرایط که به مردم و اقمار شــوروی اجازه برقراری 
ارتباط با دنیای دیگــر را نمی دادند، آنهــا از این تغییرات 
مطلع می شــدند و به طور جدی در مقابل حکومت موضع 
می گرفتند. از طرف دیگر هم وضعیت اقتصادی نامساعد 
و هم در وضعیت رقابت تســلیحاتی بودن، باعث می شــد 
که امکانات، معیشت و رفاهی که در اختیار مردم و به ویژه 
طبقات پایین تر قرار می گرفت، سال به سال کاهش پیدا 
کند. بنابراین از یک سو رویکرد و دیدگاه مردم عوض شد، 
زیرا  از جهان جدیــد اطالعات می گرفتند و می خواســتند 
به آنها برســند. از طرف دیگر می دیدند که در این انقالب 
به شــعارهایی که داده اند عمل نمی کنند و کیفیت زندگی 
آنها همچنان پایین اســت. اگرچه با تغییرات سیاسی ای 
که به وجود آمــد، گورباچف تصمیم گرفــت تا اصالحات 
سیاسی و اقتصادی به نفع جامعه انجام دهد، اما درنهایت 

نارضایتی ها منجر به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی  شد.
ایــن مســاله کــه اتحــاد جماهیــر شــوروی از 
جمهوری های مختلف تشکیل شده بود تا چه حد 

یلتسین عامل سرعت گرفتن فروپاشی

گفت وگوی مثلث با عبدالرضا فرجی راد
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در فروپاشی این نظام تاثیر داشت؟
   در ابتدا این نکته را ذکر کنم که اگر اتحاد جماهیر 
شــوروی یک کشــور تاریخی بود، یعنی قدمتــی چندین 
هزار ســاله مانند ایران و بریتانیا داشــت، به این سرنوشت 
دچار نمی شد. نکته دیگری که شما نیز اشاره کردید اتحاد 
جماهیرشــوروی از جمهوری هایی شکل گرفته بود که هر 
کدام از این جمهوری ها شامل قومیت های دارای هویت 
بودند. مثال شبه جمهوری قفقاز زمانی  که انقالب شد و به 
شوروی پیوست، حدودا 80 سال بود که از ایران جدا شده 
بود و درواقع از ابتدا بخشی از اتحاد جماهیر شوروی نبود. 
بنابراین از یک طرف این جمهوری ها زمان زیادی نبود که به 
شوروی ملحق شده بودند، از طرف دیگر از نظر فکری هم 
تغییراتی در مردم و حتی در مقامات در جمهوری ها به وجود 
آمد؛ پس وقتــی نارضایتــی اقتصادی شــکل گرفت، در 
اولین اقدام، قومیت ها جدا شدند و اتحاد جماهیر شوروی 
همان گونه که از اسمش پیداست، فرو پاشید. بنابراین این 
جمهوری ها بودند که با یک حرکت و با جدا شدن خودشان 
باعث فروپاشی شدند. اما این فروپاشی در روسیه رخ نداد. 
در روسیه فقط بحران چچن ایجاد شــد که با اینکه از نظر 
قومیتی با روس ها شــباهتی نداشتند اما ســرکوب شده و 
تحت کنترل قرار گرفتند. بنابراین یکی از مشکالت اتحاد 
جماهیر شــوروی قومیت هایی بودند که بعــد از انقالب به 
جمهوری شوروی پیوسته بودند و در یک حرکت ناگهانی به 
هویت خودشان برگشتند. به ویژه آنکه رهبران جمهوری ها 
در مسکو حضور داشتند، وضعیت را به خوبی مورد ارزیابی 
قرار می دادند و مطمئن بودند که در این وضعیت نابسامان 
و سست، با جدایی از شوروی می توانند در جمهوری های 
خودشان به همراه ملتشان کشور مســتقلی شکل دهند و 

همین طور هم شد.
مدل اقتصادی به کار گرفته شــده در شوروی در 
آن مقطع چقدر باعث شد که به این کشور ضربه 

وارد شود؟
   استراتژی شوروی شامل یک اقتصاد دولتی بود 
که اســاس آن بر کار و زحمت کارگران معطوف شده بود. 
درواقع کارگران همه کاره کشــور بودند و طبیعتا هر کسی 
بر اســاس میزان کاری که ارائه می داد، می توانست بهره 
بیشتری از جامعه ببرد. این استراتژی پایه ریزی شد و دولت 
کنترل همه امور را در اختیار داشت و بخش خصوصی هیچ 
نقشی در این فرآیند نداشت. سال های اول انقالب، مردم 
به خاطر انقالب و عالقــه به آن، به ویژه طبقه فرودســت 
که این انقالب دســتاوردهایی برای آنها به همراه داشــت 
با دولت همراهی کردند. اما به تدریج با گذشــت زمان این 
طبقه احســاس کرد که می تواند کار کند و درضمن حقوق 
هم بگیــرد. همچنیــن اگر فعالیــت جدی  یا نــوآوری ای 
هم در محیط کار نداشــته باشــد، اما حقوق و مزایایش را 
دریافــت خواهد کــرد. درحالی که در غرب یک سیســتم 
رقابتی در جریان بود و کســانی می توانســتند رشد کنند و 
ثروت بیشتری داشته باشند که خالقیت و تالش بیشتری 
داشــتند. درواقع فکر و ایده به فروش می رفــت. بنابراین 
تکنولوژی به تدریج پیشــرفت می کرد، تکنولوژی غرب با 
سرعت بیشتر اما تکنولوژی اتحاد جماهیر شوروی باتوجه 
به سیســتم اقتصادی شــان درجا می زد. بــه همین خاطر 
می توان گفت سیســتم اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی 
یک سیستم اقتصادی پویا نبود. به عنوان مثال در سیستم 
سرمایه داری آمریکا هم، زیرسیستم هایی وجود داشت که 
کنترل شده بود و در بعضی بخش ها شباهت هایی با سیستم 
سوسیالیستی داشت، اما با این حال به طور کلی پویایی و 

نوآوری داشتند. 
انکار وجود خــدا در مکتب کمونیســم و مقابله با 

مذهب چه تاثیری در فروپاشی شوروی داشت؟
   درواقــع در بیانیــه حــزب کمونیســت و تفکرات 

تئوریســین ها این عقیده وجود داشــت که مذهب افیون 
جامعه است. به این معنا که چون مردم به مذهب و به گفته 
آنها »خرافات مذهبــی« اعتقاد دارنــد، نمی توانند از این 
مسائل خرافی جدا شــوند و یک فرد فعال و پویا در جامعه 
باشــند. به همین خاطر بعد از شــکل گیری این سیستم، 
کلیساها و مساجد را تعطیل و به موسسات فرهنگی تبدیل 
کردند. در این میان مردم هم اجازه نداشتند مذهب یا اعمال 
مذهبی خودشان را به نمایش بگذارند. البته این برخوردها 
در مقاطع گوناگون متفاوت بود، ممکن بود در یک دولتی 
فشارها کم باشد  یا در دولتی دیگر سخت گیری ها افزایش 
یابد. اما باید گفت که تا انتها به سختی با مذهب مبارزه کردند 
و نگذاشــتند مذهب در جامعه رشــد کند. بنابراین مقابله با 
مذهب یک دستور دولتی بود، اما مردم در بطن جامعه این 
موضوع را نپذیرفته بودند. به عنوان مثال لهســتان که در 
بلوک شرق و کمونیستی بود جز و کشورهای مذهبی است 
و بســیاری از پاپ ها بعد از انتخاب در واتیکان به لهستان 
می روند، یا کلیسای ارتود کس در روسیه بسیار فعال است. 
مذاهب دیگر و مسلمانان هم فعال هستند، حتی مذهب تا 
جایی پیش رفته که افراط گرایی هم در آن دیده می شــود 
و برخی بــه داعش پیوســته اند. اینها نشــان می دهند که 
سیستم حاکمیت کمونیستی دستورالعملی داشته که آن را 
بر مردم تحمیل می کرده است. اما با اینکه نسل ها عوض 
شده اند و برای نسل امروز در تربیت و آموزش، مذهب جایی 
ندارد، اما نه تنها در روســیه امروز، بلکه در جمهوری های 
دیگر، عالقه مندی به مذهب مشــاهده می شود. درواقع 
یکی از نگرانی های امروز جمهوری هــا به ویژه در جنوب، 
در قفقاز و آســیای مرکــزی همین رویکرد مذهبی اســت. 
بنابراین می توان گفــت مخالفت با مذهب نیــز به عنوان 
یکی از عوامــل نارضایتی مــردم از سیســتم و حکومت و 
فروپاشــی اتحاد جماهیر شوروی مطرح اســت. اگرچه تا 
حدودی دستاوردهای فرهنگی جایگزین مذهب در مسکو 
و شهرهای بزرگ می شد اما وقتی از شهرهای بزرگ فاصله 
می گرفتیم، نقش فرهنگ هم کمتر می شد و مردم تمایل 

داشتند به ایمان قبلی خودشان روی آورند.
 آمریکا و کشورهای غربی چه نقشی در این مساله 

داشتند؟
   همان طور که پیش از این نیز بیان کردم آمریکا و 
کشــورهای غربی تالش کردند که از چند طریق فروپاشی 
شوروی را میســر  کنند، زیرا غرب و اتحاد جماهیر شوروی 
دو رقیبی بودند که درصدد حذف یکدیگر بودند. البته غرب 
حالت تهاجمی  و اتحــاد جماهیر شــوروی حالتی تدافعی 

داشت. اما از یک طرف از نظر اقتصادی در شرق نوآوری 
و توســعه وجود نداشــت و از ســوی دیگر غــرب در حال 
پیشرفت بود. ضمن اینکه غربی ها برای شوروی محدودیت 
دسترسی به تکنولوژی های جدید را به وجود آورده بودند. 
از طرف دیگر غــرب با تبلیغات رســانه ای از طریق رادیو، 
تحوالت جهــان را به گوش مردم می رســاند، در این حین 
مردم شوروی زندگی خود را یکنواخت و خسته کننده دیدند. 
ضمن اینکه شــوروی را به رقابت تســلیحاتی کشــاندند و 
بنیه   اقتصادی و مالی اش را از بین بردند. بنابراین شــرایط 
جدیدی فراهم شــد، در داخل شــوروی هم نسل جدیدی 
در حــال قدرت گرفتن بود  کــه مشــکالت را درک کرده و 
به دنبال اصالحات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بود. در 
نتیجه به یکباره کنترل از بین رفت و اتحاد جماهیر شوری 

فروپاشید.
به عنــوان ســوال آخــر بفرمایید نقــش رهبران 
جمهوری هــا و گورباچف، به عنــوان رهبر اتحاد 
جماهیر شــوروی در فروپاشــی شــوروی چطور 

قابل ارزیابی است؟
   گورباچف اســتراتژی سیاسی و اقتصادی تدوین 
کرد و تالش داشت تغییرات و اصالحاتی را انجام دهد. به 
عقیده من سرعت اعمال تغییراتش باال بود و همین باعث 
شد که اوضاع از کنترلش خارج شود. این را فراموش نکنیم 
وقتی که گورباچف حرکت رو به جلو را شروع کرد رهبر اتحاد 
جماهیر شــوروی بود، اما جمهوری ها هــم رئیس جمهور 
خودشــان را داشــتند. بیشــترین مخالفــت در جمهوری 
روسیه و مسکو وجود داشت. مثال یلتسین، رئیس جمهور 
روســیه، در مصاحبه هایش از جمهوری هــا انتقاد می کرد 
و بیان می داشت که اینها فقط ســربار کشور شده اند. این 
اظهــارات در مرکز اتحاد جماهیر شــوروی  باعث تحریک 
و تحقیر جمهوری ها و جدایی آنها شــد و فروپاشــی اتحاد 
جماهیر شوروی به ســرعت رخ داد.  معتقدم که روس ها و 
مسکونشینان اشتباهات بزرگی کردند. اگرچه گورباچف به 
علت سرعت باالی اصالحاتش اشتباه کرد، اما بدتر از او، 
یلتسین رئیس جمهور روسیه بود که وجود دیگر جمهوری ها 
را هزینه ساز و عامل پایین بودن رفاه و تکنولوژی در روسیه 
نسبت به غرب می دانست. او عقیده داشت که اگر روسیه را 
با منابع و امکاناتش به غرب متصل کنند و از غرب تکنولوژی 
بگیرند، می توانند به یک قدرت جهانی بــا تکنولوژی باال 
تبدیل شــوند. بنابراین مردم جمهوری ها، نقش مهمی در 
فروپاشی شوروی نداشــتند. درواقع روس ها در یک مقطع 
کوتاهی آنها را پــس زدند، رئیس جمهــوران جمهوری ها 
هم از این موقعیت اســتفاده کرده، همراه مردم شــدند تا 
اســتقالل و هویت خود را به دســت آورنــد و به این ترتیب 

فروپاشی رقم خورد.   

25 دسامبر بیست و ششمین سالگرد فروپاشی 
اتحــاد جماهیر شــوروی و صدمین ســالگرد انقالب 
اکتبــر، یعنی نقطه آغاز شــکل گیری اتحــاد جماهیر 
سوسیالیستی شــوروی است. این کشــور که کمتر 
از ٧5 ســال عمر کــرد، از اواخــر دهه   80  میــالدی با 
بحران های بزرگ مواجه شــد و ســرانجام دو ســال 
بعد از فرو ریختــن دیوار برلیــن فرو پاشــید. در این 
راستا گفت وگویی با دکتر عبدالرضا فرجی راد، استاد 
ژئوپلیتیک و کارشــناس مســائل بین الملل داشــتیم 
و به تحلیل دالیل فروپاشــی اتحاد جماهیر شــوروی 
و نقش غرب و آمریکا در این موضــوع پرداختیم. به 
عقیده وی غرب با ایجــاد محدودیت های اقتصادی 
و تسلیحاتی در شــوروی از یک سو و ایجاد نارضایتی 
در مردم بــه علــت بر آورده نشــدن مطالباتــی که در 
ابتــدا وعــده داده بودند از ســوی دیگــر، زمینه های 
فروپاشی شوروی را فراهم  کردند. همچنین عملکرد 
اشتباه یلتسین در مسکو منجر به تقویت شدن حس 
جدایی طلبی رئیس جمهو ها ی دیگر جمهوری  ها و در 

نهایت جدایی آنها شد.

4

یلتسین رئیس جمهور وقت 
روسیه وجود دیگر جمهوری ها 
را هزینه ساز و عامل پایین بودن 
رفاه و تکنولوژی در روسیه 
لنسبت به غرب می دانست
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فروپاشــی یا تجزیه ابر قدرت شــرق اتحاد جماهیر 
شــوروی در 1991 میالدی که عمال مصادف بود با پایان 
عمر مارکسیسم- لنینیسم، نقطه عطفی  در تاریخ سیاست 
و روابط بین الملل به شمار می رود. در خصوص فروپاشی 
اتحاد جماهیر شــوروی تحلیل هــا و نظریــات متعددی 
مطرح گردیده و هر کدام از زاویــه ای خاص اضمحالل 
ابر قدرت شرق و بزرگترین قدرت انقالبی و سوسیالیستی 
تاریــخ و دارنده بزرگتریــن زرادخانه تســلیحاتی  و نظامی 
جهان را به نظــاره و تبیین نشســته اند. ظهــور میخاییل 
 گورباچف در حــزب  کمونیســت و اصالحات سیاســی و 
اقتصادی وی تحت عنوان پرســترویکا  و گالسنو ســت از 
دید بســیاری از کارشناســان اصلی ترین عامل فروپاشی 
شــوروی بود. ورشکســتگی اقتصادی ایــن ابر قدرت به 
دلیل ورود به یک رقابت نظامی و تســلیحاتی  گســترده با 
ابرقدرت غرب یعنی ایاالت متحده آمریکا می تواند عامل 
دیگری برای فروپاشی و تجزیه این موجودیت سیاسی در 
نظر گرفته شود که درگیر شــدن در پروژه جنگ ستارگان، 
تهاجم نظامی بســیار پر هزینه به افغانســتان، گســترش 
تســلیحات متعــارف و هســته ای از  نمودهای بــارز این 
رقابت فرسایشــی  و هزینه بــردار در نظر گرفته می شــود. 
بحــران  مشــروعیت، نارضایتــی  اجتماعــی گســترده و 

ناکارآمدی اقتصادی و سیاسی داخلی،  ترسیم مسئولیت 
و تعهد اتی فراملی ، فراتر از توانایــی و محذ ورات داخلی 
این کشور و در نهایت بی رنگ شــدن حنا ی مارکسیسم – 
لنینیســم نزد روشــنفکران  غربی و نخبگان جهان  سومی 
 که گرایش گســترده به الگوهای نولیبرالی  و بــازار  آزاد را 
 جایگزین ســاخت، جملگــی می تواند دالیــل پایان عمر

 این قدرت  بزرگ باشد.
 مولفه هــای فــوق  یــا مجموعــه ای از مولفه های 
یاد شــده می توانند دالیــل قانع کننده ای برای فروپاشــی 
شوروی پیشین باشند. اما در تحلیل این رویداد تاریخ ساز 
معموال با ســوالی مهم نیــز می توان مواجه شــد. آیا این 
فروپاشــی اجتناب ناپذیر بود؟ یا به عبــارت بهتر آیا صرف 
انجام اصالحــات )اقتصادی و سیاســی( می تواند در هر 
کشوری به تجزیه و فروپاشی منجر گردد؟ یا اینکه ضعف و 
ورشکستگی اقتصادی لزوما به انقالب یا اضمحالل منجر 
خواهد شد؟ به نظر می رسد که راز فروپاشی ابرقدرت  شرق 
را در عامل دیگری نیز می توان نهفته یافت. عطف به این 
مهم که فروپاشی شوروی سابق و یوگوسالوی سابق تقریبا 
در یک زمان و به صورتی مشابه رخ داد، می توان ادعا کرد 
که تاریخ، در دوران مدرن و پیشامدرن  در موارد متعددی 
فروپاشــی امپراتوری های بــزرگ را تجربه کرده اســت. 
فروپاشی امپراتوری عثمانی و اتریش- مجارستان در 1919 
و پس از معاهد ات صلح ور سای، تجزیه لهستان در قرن 
هجدهم میالدی، فروپاشــی امپراتوری  روم و نیز تجزیه 
امپراتوری های ایران باستان جملگی از موارد تجربه شده 
تاریخی هستند که فروپاشی شوروی و یوگسالوی  می تواند 
آخرین مورد ثبت شده باشد. به طورکلی  سه رویکرد یا نگرش 

رویای احیای امپراتوری
آیا فروپاشی شوروی اجتناب ناپذیر بود؟

را د رخصوص تشکیل  یا مدیریت موجودیت های سیاسی 
می توان مطرح کرد که عبارتند از: امت گرایی، امپراتوری 

و  ملت- دولت  گرایی.
در نگــرش امت گرایــی عامــل مذهــب فراتــر از 
مرزهای جغرافیایی و سیاسی، نژاد، قومیت و زبان بسیار 
تعیین کننده است. به عنوان مثال امت مسیحی در قرون  
وسطا و آرمان تاسیس امت واحده اسالمی نزد جنبش های 
اســالمی جملگــی از نگــرش امت گرایانــه برخوردارند. 
حکومت و تســلط یک قومیت یــا یک دولت بــا گرایش 
قومی  بر دیگر اقوام و ملت هــای دیگر را می توان نگرش 
امپراتوری نامید. در رویکرد امپراتوری گرایش شدید قومی  
و هویتی و باور به برتری و ز عامــت یک قوم بر دیگر اقوام 
از برجســتگی زیادی برخوردار است. امپراتوری ها تمایل 
زیادی به گســترش قلمرو ســرزمینی خود و منضم  کردن 
دیگر سرزمین ها و ملل به حاکمیت خود دارند. اما نگرش 
ملت – دولت گرا بــه اعمال حاکمیت در قلمرو ســرزمینی 
مشخص و محدود و بر جمعیت مشخص و محدود دارد. در 
ملت – دولت مدرن، شکاف های طبقاتی جایگزین شکاف 
قومیت و مذهب  شده و حکومت خود را صرفا در برابر ملت 
خود پاسخگو می داند. بر این اساس باید توجه داشت که 
نظام   حکومتی در شوروی پیشین بر مبنای حکومت و سلطه 
فدراسیون روسیه بر قومیت ها و جمهوری های مختلف و 
پس از جنگ جهانی دوم نیز بر کشــورهای اروپای شرقی 
اســتوار  شــده بود. به عبارت بهتر در شــوروی پیشین در 
عمل روس ها یا نژاد اســال و به عنوان قوم برتر و برخوردار 
از حق حکومت بر دیگر اقوام و نژادها به رسمیت شناخته 

شده بودند. 
زبان و فرهنگ روسی، فرهنگ و زبان رسمی و مسلط 
در سراسر این مجموعه سیاســی بود و روس های اسال و 
عالی ترین مقامات اجرایــی، تصمیم گیری و قضایی را در 
عمل در اختیار خود داشتند. تالش گسترده و سرکوب گرانه 
جهت حاکمیــت مطلــق  زبــان و فرهنگ روســی و محو 
دیگر فرهنگ ها و زبان ها در دوران اســتالین به اوج خود 
رســید. بنابراین اتحاد جماهیر شــوروی که خــود را یک 
قدرت انقالبی و ســرزمین سوسیالیســم  و حاکمیت طبقه 
کارگر می دانســت، در عمل یک امپراتوری قومیت مدار و 
هویت گرا بود که اعتقاد به برتری قومی  روس های اسالو  
و منحصر به فرد بودن آن حتی بر ادعای برتری ایدئولوژی 
مارکسیســم – لنینیسم تفوق آشــکار داشــت. بنابراین و 
به بــاور این نوشــتار کوتاه آنچــه زمینه اصلی فروپاشــی 
شــوروی را به عنوان یک عامل زیربنایی فراهم ســاخت، 
وجود گرایشــات امپراتوری محــور و شــدیدا قوم گرایانه 
بود که عوامــل  مطرح شــده در ابتدای نوشــتار به عنوان 
ســرعت بخش و کاتالیزور  این اضمحالل عمل کرده و در 
نهایت آن را ممکن ســاختند. اکنون با گذشت نزدیک به 
سه دهه از پایان عمر شوروی ســابق و تجزیه آن به پانزده 
جمهوری، فدراسیون روســیه به رهبری والدیمیر پوتین و 
حزب روســیه متحد- که در مجموع در برگیرنده گرایشات 
پان اسالویسم و اوراسیاگرایانه  اســت - همچنان احیای 
مجــدد امپراتوری قدرتمند روس هــای ارتود کس مذهب 
و تفــوق آن بر شــرق اروپا و بالــکان را با جدیــت تمام در 
ســر  پرورانده و دنبــال می کنــد. والدیمیــر  پوتین، حزب 
روســیه متحد و بخــش قابل توجهــی از مردمان روســیه 
کماکان بدون درک اقتضائات  نولیبرالیسم  و جهانی شدن 
در دنیــای کنونی اســطوره احیای یک امپراتــوری بزرگ 
و جهانی بــا حاکمیت روس های اســالو  را بــا رویکردی 
سخت افزارانه در دستورکار دارند. اشغال نظامی کریمه و 
حمایت از جدایی طلبان شرق اوکراین و نیز تصرف نظامی 
اوستیای جنوبی در سال ۲008 میالدی جملگی نشان از 
برتری نگرش امپراتوری محور روس ها حتی به رغم گذشت 

سه دهه از فروپاشی شوروی دارد.  

5

رامتین رضایی
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نزدیک به سه دهه از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی 
که سال ها به عنوان یکی از ابرقدرت ها در نظام بین الملل 
قدرت نمایی می کرده اســت، می گذرد. شــاید بســیاری 
سیاست های باز و اصالحاتی گورباچف را عامل فروپاشی 
این ابرقدرت بدانند، اما بوریس یلتسین در کتاب خاطراتش 
می نویسد: »من از تملق و گزافه گویی بیزارم. آنچه در اینجا 
درباره ویژگی های او می گویم اغراق نیســت. طرح برنامه 
پرسترویکا در آن زمان شهامت بسیاری می خواست و این 
شجاعت او قابل تقدیر و تشکر اســت. او هم می توانست 
همانند ســایر دبیران کل گذشــته به مردم پشــت پا بزند و 
از رســیدگی به امور آنها غافــل بماند. دســتگاه حکومت 
مطلقه ای برای خود به وجود بیــاورد، دوران دبیرکلی خود 
را به آســایش و آرامش بگذراند؛ دور خود پــرده آهنین به 
وجود بیاورد و حرف خود را باالتریــن و مهمترین حرف ها 
به شمار بیاورد.« یلتســین ادامه می دهد که گورباچف نیز 
می توانست همانند برژنف و چرنینکو به حکومت خود ادامه 
دهد و با اتخاذ شــیوه های حکومت آنها، سال های دراز بر 
کشور حکومت کند و آب از آب تکان نخورد. چراکه مردم 
شوروی آنقدر خودکامگی دیده بودند و مورد ظلم واقع شده 
بودند که دیگر قدرت و توان اعتراض و قیام را نداشــتند؛ 

مگر چه چیز گورباچف از برژنف کمتر بود؟
تفســیرها از دالیل فروپاشــی بسیار اســت؛ ادوارد 
شــواردنادزه، وزیر خارجه گورباچف، فروپاشی شوروی را 
نتیجه اشتباه هایی می خواند که در دوران پرسترویکا رخ داد 
و معتقد است که شیوه تبدیل صنایع نظامی به غیر نظامی، 

نمونه بارزی از اشتباه های دولت وقت بوده است.
در آن ایام ســطح زندگی مــردم در اثر تورم شــتابان 
به شــدت افول کرد؛ گرانی فزاینده و کمبــود کاال موجب 
نارضایتی شدید در مردم شــد. بودجه دولت که تا پیش از 
گورباچف کسری نداشــت، دچار ١٩٩ میلیارد کسری شد 
و در نتیجه آن وام گرفتن از کشورهای غربی آغاز شد. در 

سال ١٩٨٩ هنگامی که تورم همه کشور را در بر می گیرد، 
مردم هراســان از کمبود کاالهای مصرفی به فروشگاه ها 
هجوم می برنــد. بســیاری معتقد هســتند که فروپاشــی 
شوروی ریشه در تورم اقتصادی داشت. به اعتقاد یلتسین، 
پرسترویکا نه تنها به پیشرفت هایی دست پیدا نکرد، بلکه در 
بسیاری از موارد جز ناکامی  و شکست نصیبی نداشت. در 
کنار اصالحات اقتصادی گورباچف )پرسترویکا(، توسعه 
فضای باز سیاسی از دیگر محورهای برنامه اصالحاتی وی 
بود )گالسنوســت(. اجرای این طرح مجالی برای تقویت 
اســتالین زدایی بود و گورباچف بر بازگشــت به خط مشــی 
لنین تاکید داشت؛ موضوعی که بسیاری از نخبگان حزب 
کمونیست را نگران ســاخت.در سایه اصالحات سیاسی، 
آزادی بیان متولد شــد و نوعی دگرگونی در جامعه شوروی 
پدیدار شــد. رســانه ها که تا پیش از این زیر چتر سانسور 
شوروی، سخن می گفتند، از قید سانسور رها شدند تا جایی 
که حتی به افشاگری می پرداختند و مواضع شدید انتقادی 

نسبت به فساد مقامات دولتی اتخاذ می کردند.
طی ســال های پیش از فروپاشــی همان طور که در 
کتاب بچه های دکتر ژیواگو به خوبی تشــریح شده است، 
مردمان شوروی از بحران هویت رنج می بردند؛ اما سیاست 
مردمی ســازی گورباچف، هویت ملی جمهوری ها را احیا 
کرد. نکته ای که در این میان وجود داشت این بود که این 
اصالحات و طرح ها نواقص پنهانی جامعه شوروی را آشکار 

ساخته بود،  بی آنکه درمانی فوری برای آنها بیابد. 
آنچه جامعــه چندقومی  اتحاد شــوروی را تــا پایان 
دهه ١٩٨٠ حفظ کرد، اقتدارگرایی زمامداران سیاســی و 
همچنین ایدئولوژی کمونیســتی بود. مردم شــوروی که 
صدها ســال زیر ســیطره مطلق گرایی تزاری و همچنین 
نخبگان کمونیستی به سر برده بودند، نمی توانستند چنین 
اصالحات سریعی را هضم کنند. از سوی دیگر ایدئولوژی 
کمونیستی که در دوران گورباچف دیگر اعتبارش را از دست 
داده بود، عامل مهمی  در حفظ یکپارچگی جامعه شوروی 
بود. گورباچف با اصالحات خود نه تنها ویژگی های سیاسی 
چندین صد ساله شوروی را تعدیل کرد، بلکه با خوش بینی 
افراطی نســبت به غرب و پیگیری سیاســت های اقتصاد 

بازاری، کمونیسم را نابود ساخت. )بررسی زمینه های نظری 
و تاریخی همگرایی و واگرایی در فدراسیون روسیه؛ نوشته 

دکتر الهه کوالیی(
در ١٨ اوت ١٩٩١، هیاتــی در ویــالی تابســتانی 
گورباچف نزد وی رفتند و از او خواســتند که اســتعفا دهد 
و گنادی یانایف را به عنوان جانشــین خــود انتخاب کند. 
با امتناع وی، گورباچف در منزل تحــت نظر قرار گرفت و 
فردای آن روز تلویزیون اعالم کرد که وی به علت بیماری 
قادر به انجام وظایف خود نیســت و حالــت فوق العاده در 
کشــور اعالم شــد. تانک ها خیابان های مســکو را تحت 
کنترل خود گرفتند و بســیاری از روزنامه ها تعطیل شدند. 
یلتســین با این کودتا مخالفــت کــرد و آن را باعث ویرانی 
روســیه دانســت و بدین ترتیــب در ٢١ اوت ١٩٩١ کودتا 
شکســت خورد و بار دیگر گورباچف به قدرت برگشت. اما 
تالش رهبران حزب کمونیســت برای کودتا، گورباچف را 
متقاعد کرد که دیگر نمی توان به این حزب اعتماد کرد؛ از 
این رو در ٢5 دســامبر ١٩٩١، گورباچف با استعفا از سمت 
ریاست جمهوری اتحاد شوروی و اعالم انحالل آن، کاخ 
کرملیــن و ادارات دولتی مربوطه را به بوریس یلتســین و 

دولت روسیه واگذار کرد.
اکنون از فروپاشی شوروی ٢6 ســال می گذرد، ولی 
قضاوت ها همچنان در مورد گورباچف وجــود دارد. بنیاد 
افکار عمومی فوم سال گذشته نظرسنجی در رابطه با نگاه 
روس ها به میخائیل گورباچف انجام داد که به موجب آن 
مشخص شد ١5 درصد روس ها نقش وی را مثبت ارزیابی 
کردند. مردم روســیه از بین خدماتی کــه گورباچف برای 
کشورشان انجام داده است، بیش از هر چیز به دموکراسی، 
گالسنوست و دوره جدید در سیاستگذاری اشاره می کنند. 
مردم اعتقــاد دارند که گورباچف کشــور را از نقطه انجماد 
خارج و پرسترویکا را مطرح کرد و آزادی کالم و آزادی عمل 

را به جامعه آورد.
در عین حــال مــردم اتهاماتــی را نیز بــه وی وارد 
می کنند که از جمله آنها فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی 
اســت. در این نظرســنجی 5٩ درصد نســبت به وی نظر 

منفی دارند.   

خروج از انجماد

گورباچف، هویت ملی جمهوری ها را احیا کرد

احمد وخشیته
سردبیر دیده بان روسیه 
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صد ســال از شــکل گیری اتحاد جماهیر شــوروی 
می گذرد؛ در آن دوران یک نظام دوقطبی بر دنیا حاکم بود. 
اما حدود سه دهه پیش شــوروی فروپاشید و این معادالت 
هم به هم خورد. بعد از فروپاشی، در روسیه قدرت یک دهه 
در دست یلتسین و تیم غربگرای او بود. اما از سال ۲000 
به بعد عمال قدرت در روسیه در اختیار والدیمیر پوتین است 
زیرا ســه دوره پوتین، رئیس جمهور شــد و فقط چهار سال 

نخســت وزیر بود، که در آن مدت هــم دیمیتری مدودف 
رئیس جمهور وقت، با او هماهنگ بود. بنابراین در دوره ای 
که شــوروی مقتدر بود، یک نظام دو قطبی بــر دنیا حاکم 
بود. به این معنا که در یک سمت بلوک غرب، یعنی آمریکا  
و متحدان غربی آن بودند، در ســمت دیگر بلوک شــرق و 
شوروی قرار داشت. این نظام دو قطبی بعد از جنگ جهانی 
دوم به رسمیت شــناخته شــده بود، تا زمانی که در دسامبر 
1991 اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید. زیرا در داخل یک 
نظام بین المللــی دو قطبی روابط بین کشــورها به گونه ای 
تنظیم شده که معادالت آن از جهت داخلی، بین المللی و 
منطقه ای با دوران بعد از فروپاشی شوروی که به آن دوران 
تک قطبی، چند قطبــی یا بــدون قطبــی )منطقه گرایی( 

می گویند، متفاوت است.
نظام بین الملل در دوران دو قطبی یک سری امتیازات 
و یک سری محدودیت ها داشــت. از امتیازات آن دوران 
 می توان به این موضوع پرداخت که رقابت های بین شوروی 
و آمریکا  باعث می شد که بعضی از کشورها بتوانند از درون 
این رقابت ها به نفع خودشان بهره برداری کنند، مانند هند و 
یوگسالوی. اما بعد از فروپاشی شوروی عمال این موضوع 
از بین رفت. از طرف دیگر روسیه بعد از فروپاشی در 10 سال 
اول به شدت به نظام غربی چسبندگی پیدا کرده بود و مدل 
حکومتی که اتخاذ کرد مستقل از غرب نبود. حتی اکنون 
نیز نظام اقتصادی و سیاسی روســیه برگرفته از مدل های 

غربی با بو می ســازی روســی اســت. مثــال اقتدارگرایی، 
مرکزگرایی و فردگرایی از ویژگی های مشخص روسیه جدید 
بعد از فروپاشی اســت. در عرصه بین المللی آمریکا یی ها 
توانستند با فروپاشی شوروی یکه تازی خودشان را افزایش 
دهند. به ویژه یک دهه بعد، پس از موضوع 11 ســپتامبر، 
در منطقــه خاورمیانه دو جنگ بــزرگ را تحمیل کردند. از 
طرف دیگر بسیاری از زمینه ســازی ها برای درگیری هایی 
که در منطقه خاورمیانه از ســال ۲010 به بعد تحت عنوان 
بهار عربی شــاهدش بودیم را ایاالت متحده صورت داد. 
ضمن اینکه بدترین نوع برخوردهایی که در طول تاریخ بعد 
از 1945 شاهدش هستیم، در منطقه آسیای غربی به وجود 

آمده است. شــاید اگر همچنان نظام دوقطبی بود، آمریکا  
نمی توانست در عرصه بین المللی یکه تازی کند. اگر چین و 
روسیه با هم هماهنگ شوند،  می توانند تا حدودی در مقابل 

آمریکا  در صحنه بین الملل بایستند. 
از طرف دیگر باید گفت هنوز معادالت قدرت، بعد از 
فروپاشی تثبیت نشده است، به این معنا که نمی توان گفت 
آیا یک نظام بین المللی تک قطبی به رهبری آمریکا  داریم، 
یا یک نظام چند قطبی که شامل آمریکا ، اتحادیه اروپا، چین 
یا بریکس )روســیه، چین، هند، آفریقای جنوبی و برزیل( 
باشد. به هرجهت روسیه در این دوران در برخی ابعاد مانند 
)اقتصاد، تولید علم و تجارت بین الملل( نتوانسته با آمریکا  
رقابت کند. اما از منظر حضور در سازمان های بین المللی، 
مثال ســازمان ملل که حق وتو در شورای امنیت را دارد و از 
نظر نظامی که میراثدار سالح های هسته ای شوروی سابق 
هســت؛ قدرت مدارانه در مقابل آمریکا  ایســتاده اســت. 
بنابراین روســیه فعلی از نظر قدرت نظامی تقریبا می تواند 
با آمریکا  برابری داشته باشد، از نظر سیاسی هم در عرصه 
بین الملل در شــورای امنیت حق وتو دارد. ضمن اینکه در 
برخی مناطق ازجمله شــرق اروپا، خاورمیانه و شــرق دور 
قدرت رقابت با آمریکا  را داراســت. اما باید اذعان کرد که 
روس ها حتی در میان خودشان هم نپذیرفته اند که روسیه 
فعلی بتوانــد در عرصه ابرقدرتــی فعالیت کنــد، زیرا اوال 
اســتانداردهایش را ندارد، درثانی معــادالت قبل از جنگ 

چالش های پیش روی پوتین
روسیه و چین می توانند درمقابل یکه تازی آمریکا بایستند

سرد بر دنیا حاکم نیســت که بخواهد همان مدل فعالیت 
کند، در نهایت نیز از منظر سطح تولید علم، تولید اقتصاد 
و ســهم در تجارت جهانی قابل مقایســه با دوره شــوروی 
نیست. ضمن اینکه دوره شوروی هم دوران درخشانی نبوده 
است، اما در مقایسه با روسیه امروز، نقش بیشتری از منظر 
علمی، فرهنگی، اقتصادی و سیاســت بین الملل داشته 
اســت. پوتین در دوره سوم ریاســت جمهوری اش، یعنی 
از اردیبهشت 1391 تا اردیبهشــت 97 که دوره 6ساله اش 
تمام  می شــود )احتماال در دوره بعدی هــم رئیس جمهور 
روسیه خواهد بود( شاید بتواند موقعیت روسیه را در سطح 
بین المللــی از وضعیت فعلی ارتقا دهــد. اگرچه پوتین در 
این مســیر اقدامات ارزشــمندی را انجام داده است اما با 
چند چالش هم مواجه است. از اقدامات مهم او این است 
که اوال کریمه را دریای سیاه به روسیه ملحق کرده است. 
کریمه تحت حکومــت اوکراین بود و با الحــاق کریمه به 
روسیه، عمال روسیه در شــمال دریای سیاه، موقعیتش را 

تثبیت کرده است.
همچنین عــالوه بر شــهر طرطــوس کــه در زمان 
شوروی در شرق مدیترانه )ســوریه فعلی( حضور داشت، 
توانســته یک پایگاه هوایی مهم در بندر الذقیه به دســت 
آورد و موقعیتش را در شــرق مدیترانه نیز تثبیت کند. این 
دو موضوع از نظر ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک بسیار مهم 
اســت. اما در برابر این امتیازات، از طرف اتحادیه اروپا و 
آمریکا  تحریم شده است. این مساله موجب شده است که 
نرخ برابری روبل در مقابل ارزهایی مانند دالر و یورو به شدت 
کاهش پیدا کند، از طــرف دیگر منجر به فرار ســرمایه از 
روسیه گشته است. ضمن اینکه در بســیاری از زمینه ها با 
رکود اقتصادی روبه رو شده است. اما آنچه روسیه را مقاوم 
نگه داشته، اتکا به صادرات گاز، نفت و تسلیحات است؛ 
روســیه بعد از آمریکا  دومین صادرکننده ســالح در جهان 
محسوب می شود و مشتری های عمده اش هم هند، ویتنام 
و کره شمالی هستند. در هر صورت وضعیت روسیه فعلی از 
نظر اقتصادی، مساعد نیست. روسیه در تالش است که با 
تحریم ها مقابله کند و شاید در دوره آینده ریاست جمهوری 
روسیه، شاهد بازسازی اقتصادی در مسکو باشیم، زیرا در 
عرصه بین الملل همه ابعاد با هم باید رشد کند. یک کشور 
نمی توانــد تنها با اتکا بــه جنبه نظامی یــا تولید اقتصادی 
موقعیتش را تثبیت کند. درواقع جایگاه یک کشور نیازمند 
اقتدار سیاســی، اقتصادی، فرهنگی، نظامــی و امنیتی 
است تا موقعیتش در عرصه بین الملل تثبیت شود. روسیه 
از نظر قدرت منطقه ای باالتر از یک کشــور است و بازیگر 
بین المللی محسوب  می شــود، چراکه حق وتو در شورای 
امنیت ســازمان ملل را دارد، از نظر نظامی هم قدرت دوم 
در دنیا محسوب  می شــود. اما در ابعاد دیگر مانند علمی، 

فرهنگی و اقتصادی قدرتی فرامنطقه ای است.
در واقع بعد از فروپاشی شــوروی در دوران پسا نظام 
دوقطبی در صحنــه بین الملــل، موضوع جهانی ســازی 
مطرح شد و جهان سرمایه داری سلطه بیشتری بر اقتصاد 
دنیا پیدا کــرد. از لحــاظ فرهنگی، شــاهد تهاجم غرب و 
آمریکا  از طریق اینترنت، ماهواره و شــبکه های اجتماعی 
هســتیم. برخی تصور می کنند این اقدامات برای مقابله با 
انقالب اســالمی طراحی شــده، اما در حقیقت این مبانی 
برای برقراری نظام ســلطه در کل دنیا طراحی شده است. 
به عقیده من اگر در دوران دوقطبی به سر  می بردیم آمریکا  
نمی توانســت به این صورت عمل کند و شــاید فناوری به 

سمت دیگری پیش  می رفت.  

حسن بهشتی پور

کارشناس مسائل بین الملل
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تک قطبی یا چند قطبی
وضعیت نظام بین الملل بعد از فروپاشی شوروی چگونه است؟

۲5 دســامبر هــر ســال یــادآور یکــی از مهمترین 
رخدادهای نظــام بین  الملــل در دهه پایانی قرن بیســتم 
است. ۲6 ســال پیش در این تاریخ رســما اتحاد جماهیر 
شــوروی دچار فروپاشــی شــد و یکی از دو ابرقدرت نظام 
دوقطبی جنگ ســرد جای خود را به فدراســیون روســیه 
به همراه تعــدادی دیگر از جمهوری های تازه اســتقالل 
یافته داد.  ســوال مهمی  که پس از فروپاشی شوروی و از 
بین رفتن یکی از دو قطب نظام بین الملل در ســال 1991 
به وجود آمده بود این بود که آینــده نظام بین الملل پس از 
مهمترین رخداد سال های پایانی قرن بیستم به کدام سمت 

متمایل خواهد شد؟
در این رابطه برداشــت های مختلفــی راجع به نظام 
بین الملل پس از پایان نظام دوقطبی وجود دارد، در حالی 

که برخی بر وجود یک نظام تک قطبی به ویژه 
در سال های ابتدایی پس از فروپاشی شوروی 
تاکید می کنند، عده ای دیگر نظام بین الملل 
قرن بیست و یکم را نظامی چند قطبی  یا حتی 

نظامی بدون قطب بندی عنوان می کنند.
در ســال های ابتدایی پس از فروپاشی 
شوروی، اشتیاق ناشــی از فروپاشی شوروی 
منجر به شکل گیری ایده پیروزی ابدی لیبرال 
دموکراسی و طرح ایده هایی چون پایان تاریخ 
شد و همین مساله ایده سوق پیدا کردن نظام 
بین الملل به ســمت یک نظام تک قطبی به 
رهبری ایاالت متحــده آمریکا را تقویت کرد. 
قرار گرفتن ایاالت متحــده در جایگاه پیروز 
جنگ سرد، باتوجه به عدم موازنه سازی دیگر 
قدرت ها در برابر آن، باعث شد که این کشور 
خود را در جایــگاه تک قطب و هژمون جهان 
در نظــر بگیرد. قائل شــدن ایــاالت متحده 
به چنین نقشــی برای خــود، یکجانبه گرایی 
در سیاست خارجی این کشــور را به اولویتی 

اساسی تبدیل کرد. 
چارلــز کراتامــر در ســال ۲001 طــی 
یادداشتی در روزنامه واشنگتن پست، مدعی 
شد که ایاالت متحده آمریکا پس از یک دهه 

ایفای نقش کوتوله بــه جای غولی تنومنــد، باید از ایفای 
نقش یک شهروند مطیع بین الملل خودداری نماید چرا که 
از نظر ایشان یکجانبه گرایی جدید موید جهان تک قطبی 
است. رابرت جرویس نیز در سال ۲006 آمریکا را بزرگترین 
قدرت جهانی و تنها قدرت هژمون در نظم جهان تک قطبی 

عنوان کرد.
یکجانبه گرایی ایاالت متحده آمریکا در ســال های 
پــس از فروپاشــی شــوروی خــود را در رویکــرد جنــگ 
پیش دســتانه و حمله نظامی این کشــور به عراق در سال 
۲003 نشان داد. درحالی که بوش پدر در جریان آزادسازی 
کویت از نظم نوین جهانی سخن گفته بود، بوش پسر نیز در 
سال ۲003 در جریان حمله به عراق، جهان را به دو بخش 
تقسیم کرد که یا با ایاالت متحده هستند  یا با تروریست ها.

به رغم اینکه در دهه های ابتدایی پس از فروپاشــی 

شــوروی، نظام بین الملل  نمودهای یک نظام تک قطبی 
را نمایان ســاخته بود اما آنچه به نظر می آید این است که 
با فاصله گرفتن هرچه بیشــتر از فروپاشــی شوروی، نظام 
بین الملل به ســمتی می رود که دیگر نمی توان آن را یک 
نظام تک قطبی به حساب آورد هرچند  نتوان آن را یک نظام 

چند قطبی هم در نظرگرفت.
نظــام بین الملــل در شــرایط پــس از جنگ ســرد 
 واجــد ویژگی هایی اســت که آن را بیشــتر به یــک نظام
 تک – چند قطبی شبیه می ســازد که بیشتر تمایل به تبدیل 
شدن به نظامی چندقطبی را دارد. در این نظم جدید عالوه 
بر حضور قــدرت اقتصادی- نظامی چــون ایاالت متحده 
آمریکا شاهد حضور قطب های دیگری نیز همچون اتحادیه 
اروپا و چین هستیم. این مساله به ویژه در زمینه اقتصادی 
و سیاسی بیشتر قابل نمایان شدن اســت، به گونه ای که 
امروزه قدرت اقتصادی چین در حال تبدیل شدن به رقیب 

بالمنازعی در برابر ایاالت متحده آمریکا است.
در نظام تک – چند قطبی کنونی اگرچه یک قدرت به 
تنهایی واجد همه ابعاد قدرت در سطوح نظامی اقتصادی و 
سیاسی است اما در کنار آن شاهد حضور قدرت های دیگری 

نیز می باشیم به همین لحاظ در چنین نظامی حل و فصل 
مسائل بین المللی عالوه بر نیازمند بودن به تصمیم گیری 
ابرقدرت به همراهی و ائتالف ســایر قدرت های عمده نیز 
نیازمند اســت. به عبارت روشــن تر برخالف نظامی که در 
ســال های ابتدایی پس از فروپاشی شوروی شاهد بودیم، 
ایاالت متحده به عنوان یک ابرقــدرت اگر چه همچنان از 
نوعی برتری نســبی در مقایســه با دیگر بازیگران در ابعاد 
مختلــف نظامی، سیاســی و اقتصــادی برخوردار اســت 
امــا در مواجهه با مســائل بین المللی نیازمنــد همکاری با 
سایر قدرت ها ســت. به عبارت دقیق تر این کشور قادر به 
 نادیده گرفتن ســایر بازیگران و حل موضوعات به تنهایی 

نخواهد بود.
بحران های چند ســال اخیر خاورمیانــه و همچنین 
موضوع توافق هسته ای ایران از جمله نمونه هایی هستند 

که نمایانگر واقع شدن نظام بین الملل در یک وضعیت تک 
– چند قطبی است. برجام را بایست  ترجیح نظام بین الملل در 
اولویت دادن به همکاری و دیپلماسی در حل مسائل جهانی 
در نظر گرفــت ؛ توافقی که باتوجه به حضــور قدرت های 
جهانی در آن نمادی از نیاز به همــکاری و تعهد چندجانبه 
میان قدرت های بــزرگ در حل مشــکالت بین المللی به 
حســاب می  آید. از طرفی دیگر آنچه شــاهد هستیم این 
اســت که به رغم مخالفت ایــاالت متحده بــا برجام، این 
مساله از طرف دیگر قدرت ها مورد اســتقبال واقع نشده و 
ایاالت متحــده حتی با خروج احتمالی خــود از این توافق 
قادر به برهم زدن آن نخواهد بود. در واقع مقابله و مخالفت 
قدرت های اروپایی و چین و روسیه در برابرخواست  ترامپ 
مبنی بر خروج از برجام  یا تضعیف آن و عدم همراهی دیگر 
بازیگران با ایاالت متحده در این زمینه، دلیلی است بر عبور 
از نظام تک قطبی مورد انتظار ایاالت متحده و وجود یک 

نظام تک – چند قطبی.
این موضوع در بحران های موجود در مناطق مختلف 
جهان نیز صــدق می نماید. به عنوان مثــال بحرانی چون 
سوریه اکنون در وضعیتی قرار دارد که اوال حل آن به حضور 
قدرت های متعــدد منطقه ای و غیرمنطقــه ای گره خورده 
است و  ثانیا روســیه به عنوان یک بازیگر قدرتمند تاکنون 
نشــان داده که از نقش مهم تر و تاثیرگذارتری نســبت به 
ایاالت متحده در این بحران برخوردار بوده اســت و سوم 
اینکه شکل گیری روندهای حل بحران خارج از مدار ایاالت 
متحده همانند آنچه در نشســت های آستانه 
شاهد هستیم به طرز شــگفت آوری می تواند 
دلیلی باشد بر عبور از نظام تک قطبی. اکنون 
ایاالت متحــده آمریکا حتی اگــر متمایل به 
حل بحران هایی چون بحران ســوریه و یمن 
نیز باشــد، به تنهایی قادر به حــل و فصل این 

بحران ها نخواهد بود.
مساله دیگری که در این رابطه می تواند 
مورد اشــاره قرار گیــرد صدور فرمــان  ترامپ 
مبنــی بر انتقــال ســفارت ایــاالت متحده به 
بیت المقــدس اســت. مخالفت کشــورهای 
اروپایی، اتحادیه اروپــا، 14 عضو از اعضای 
شــورای امنیــت ســازمان ملل و رای قاطــع 
اعضــای مجمــع عمومــی ســازمان ملل در 
محکومیت اقدام  ترامــپ را می توان از جمله 
شــواهدی در نظر گرفت که نظام بین الملل 
هم اکنــون با گذشــت بیش از یــک ربع قرن 
از فروپاشــی نظــام دوقطبــی، نه تنهــا واجد 
مختصات یک نظــام تک قطبی نیســت که 
حتی نشانه هایی دال بر عبور از نظام تک – چند 
قطبی حاضر به سمت یک نظام چند قطبی هم 

مشاهده می گردد.
در مجمــوع آنچــه می تــوان به عنوان 
نتیجه گیری بحث بیان کرد این اســت کــه اگرچه پس از 
فروپاشی شوروی و پایان نظام دوقطبی، ایده شکل گیری 
نظامــی تک قطبی بــه رهبری ایــاالت متحــده آمریکا و 
محوریت ارزش های این کشــور، به عنــوان یگانه قدرت 
برتر نظام بین الملل، مطرح شد و در این میان برخی چون 
فوکویاما پایان جنگ ســرد را پایان تاریــخ نامیدند و برخی 
دیگر نیــز از آمریکا به عنــوان تنها قدرت هژمــون در نظم 
جهان تک قطبی یاد کردنــد  اما واقعیت نظــام بین الملل 
حکایت از آن دارد که نظــام بین الملل پس از عبور از نظام 
دوقطبی، بیش از آنکه ویژگی هــای یک نظام تک قطبی 
را داشته باشد نشانه های یک نظام چند قطبی–تک قطبی 
را در خــود دارد، به نحوی که ایاالت متحــده آمریکا دیگر 
به عنوان یک ابرقدرت به تنهایی قادر به تصمیم گیری و حل 

بحران های بین المللی نخواهد بود.  
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وقتی خانم ناتالیا، پژوهشگر تاریخ و رئیس انستیتوی 
دموکراســی در پاریــس از والدیمیر پوتین می پرســد اگر 
در دســامبر 1991 جای گورباچف بودید چــه می کردید؟ 
تازه متوجــه غیبت پوتین در بزرگترین فاجعه قرن بیســتم 
می شویم. به راستی بانفوذ ترین و قدرتمندترین مرد کنونی 
روسیه، زمانی که بحران سراســر اتحاد جماهیر شوروی 
را فرا گرفتــه بود چه می کــرد؟ چرا هیــچ ردی از تالش او 
برای تغییر یا حفظ قــدرت و یکپارچگی کشــورش در آن 
ایام موجود نیســت؟ این مرد ســن پیترزبورگی که به وقت 
فروپاشی، 40 ســاله بود، چرا نتوانســت فراتر از کارهای 
اداری رایج در شهرداری شــهرش، کاری برای کشورش 
انجام دهد؟ شــاید اقدامات میخائیل گورباچف از ســال 
1985 در ایجــاد فضایی بازتــر در بیــان مطالبات، بدون 
هراس از تنبیه شــدن و فشــار به دولتمردان برای مخفی 
نکردن اطالعــات و شــفافیت در فعالیت هــا، یک هدیه 
آســمانی بود، برای مردمانی که دیگر از کمونیسم خسته 
شده بودند. شرایط اقتصادی در اتحاد جماهیر شوروی،  
ترسناک و ظالمانه بود. آنها از این فرصت نو ظهور »آزادی 
بیان« برای حرف زدن و مخالفت با شرایط سیاه بختانه ای 
که کمونیسم برایشان به وجود آورده بود، نهایت استفاده 
را بردنــد. اعتراض، فریــاد و آزادی بیــان گالیه ها بدون 
 ترس، حداقل خواسته مردم شــوروی برای دهه ها بود اما 
به آنها اجازه چنین کاری داده نمی شــد. گورباچف که در 
سال های نخست ریاســتش از حمایت مردم و نسل جدید 
برخوردار بود، راه برون رفت از این فضای بسته سیاسی و 
اقتصادی را ارتباط با جهان خارج و خاصه حل مشکالت 
فی مابین کشــورش با ایاالت متحده آمریکا می دانست. 
او بعد از مدتی کار با کشــورهای اروپایی، به این نکته پی 
برد که بدون اجــازه، میل و خواســت آمریکایی ها، عمال 
اروپا نمی تواند یک شریک مطمئن و با ثبات برای شوروی 
باشد. میخائیل گورباچف از 1985 تا آخرین روز حضورش 
در دفتر ریاســت جمهوری، امتیــازات فراوانــی در طول 
مذاکرات متعددش به آمریکایی ها داد. امتیازاتی که خارج 
از تصور مخالفان و طرفداران کمونیســت در کشورش و 

سیاســتمداران خبره دنیا بود. تالش ها و پیگیری های او 
باعث پایان جنگ سرد شــد. رئیس جمهور وقت شوروی 
برای کاهش تنش و جذب ســرمایه گذاری خارجی و رونق 
اقتصادی، دســت به هر کاری زد اما غافل از اینکه دولت 
ریگان و نظام تصمیم ســاز آمریکا، هیــچ برنامه ای برای 
خارج کردن شــوروی از بحران ندارند و تنها هدف شــان 
شکســتن اقتدار یک ابــر قــدرت جهان بــا چالش های 
اقتصادی بیشــتر، فروپاشــی اتحاد جماهیر شــوروی و 
تقسیم آن به سرزمین های کوچک تر و در نهایت زانو زدن 
آنها مقابل قدرت برتر دنیا یعنی آمریــکا بود. هدفی که با 
نقشه ای حساب شده، در تاریخ ۲5 دسامبر 1991محقق 
شــد. حاال دیگر آمریکایی ها یک رقیب دیرینــه را از دور 
رقابت خارج کــرده بودند. آخرین رئیس جمهور شــوروی 
یعنی گورباچف که جلوتر نزد مردمش یک خائن خوانده و 
نامیده می شود، در آخرین روز کاری اش به رئیس جمهور 
وقت آمریکا زنگ می زند و اعالم می کند که امروز آخرین 
روزی اســت که در دفتــر ریاســت جمهوری خواهد بود. 
برخالف کرملین نشین ها که تعطیالت کریسمس تلخی را 
سپری می کنند، بوش پدر با تعطیالتی شیرین، جوابگوی 
آخرین تماس یک رقیب شکست خورده است. بوش اظهار 
می دارد که این خیلی غمناک است. او از اینکه یک دوست 
آمریکا دارد صدمه می بیند خوشــحال نیست! همان شب 
پرچم اتحاد جماهیر شوروی به پایین کشیده شد و خالصه 
پیام بوش در شــب کریســمس برای جهانیــان این بود: 
»مقابله با شوروی تمام شد. حاال دیگر سردمداری 40 ساله 
آمریکا در غــرب و در مبارزه با کمونیســت ها که تهدیدی 

برای ارزش های آنها بود به پایان رسید.«
گورباچف و یا بهتر اســت بگوییم که کمونیست ها، 
به دموکراســی و آزادی بیان آمریکایــی باختند. همه آن 
لبخند هــا و رفــت و آمدهــای دیپلماتیــک و تالش های 
سیاســی دولت شوروی، هرگز منجر به ســفره ای رنگی تر 
برای مردمان پهناورترین کشــور جهان نشد. اعتراضات 
و آشوب های پشــت ســر هم در ســال های قبل و بعد از 
فروپاشی شوروی، آنها را بیشتر از پیش در چشم جهانیان 
کوچک و خوار کرده بود. آمریکایی هــا همان بازی ای را 
که با گورباچف آغاز کرده بودند با یلتســین ادامه دادند تا 
آنجا که بعدها پوتین، فقط میراث دار یک خرابه ای به نام 

فدراسیون روسیه شد. 

رازهای پیترزگروپ
پوتین در زمان فروپاشی شوروی چه می کرد؟

پوتین صورتش را درهم می کشــد. چشــم هایش را 
به روی میــز و اطراف مــی دوزد. دارد زمــان می خرد. در 
پاســخ، راسخ نیســت. کالفه است. جواب ســوال خانم 
ناتالیا هم اصال راحت نیســت...  اما مــن چکار می کردم 
اگر در دســامبر 1991 جــای گورباچف بــودم؟ پوتین باز 
برای گرفتن زمان بیشــتر تا یافتن پاسخی مقبول، همان 
سوال را تکرار می کند. در نهایت می گوید که در سیاست 
هیچ چیز ثابت و ذاتی نیست. از نظر من هیچ لزومی  برای 
این کار نبود. می شــد اصالحاتی را با ماهیت دموکراتیک 
انجام داد تا جلوی فروپاشی گرفته شــود. ما خیلی زودتر 
باید کشــور را مدرنیــزه می کردیم. باید به طــور مداوم، با 
قاطعیت و  بی واسطه تمام کارهایی که می توانستیم برای 
حفظ سالمت و یکپارچگی ارضی کشورمان انجام بدهیم، 
انجام می دادیم. نباید سرمان را در برف فرو می بردیم. او 
جلوتر، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را بزرگ ترین فاجعه 
ژئوپلیتیک قرن بیســتم می نامد اما باز کســی نمی داند یا 
نمی پرســد که این مامور کارکشته سابق »کا. گ. ب« که 
چشــمان تیزی دارد و در تصمیمش بســیار استوار است، 
چرا هیچ حضور و نقش پر رنگی در جلوگیری از فروپاشــی 
شوروی ندارد؟ آیا هنوز  ترس اصلی ترین مانع برای پرسیدن 

این سوال است؟ 
شاید جواب بخشی از این ســواالت در سازمان سیا 
باشــد که مدعی اســت تمام ســال های 1990 و 1991، 
وقتــی که مردم شــوروی بــرای یــک زندگی نســبی ایام 
دشــواری را ســپری می کردند، پوتین و گــروه معروفش 
به نام، پیترزگروپ، مشغول تجارت با طرف های خارجی، 
در مقام معاون شــهردار ســن پیترزبورگ بودند. سیا ادعا 
می کند که پوتین در آن ایام دارای تخلفات اداری در عقد 
قرارداد ها و فســاد بسیاری اســت. او و رفقایش پول های 
هنگفتی به جیب زده اند. ادعاهایی که هنوز ثابت نشــده 
و نیت ســیا در طرح این دســت از ادعاها علیه پوتین هم 
دارای ابهامات فراوانی اســت. اطالعات اندک موجود، 
حاکی از آن است که پوتین در آن زمان، هیچ درکی از رفتار 
شورشــیان، جدایی طلبان و خواســته های آنها نداشت. 
 بی شک تفکرات شهردار وقت سن پیترزبورگ که مخالف 
این دست از انقالبی گری ها بود،  بی تاثیر نبود. نظرات او 
همواره برای پوتین قابل استناد و معتبر بود. پوتین بعدها 
در مصاحبه با اولیور استون، کارگردان معروف آمریکایی 
می گوید: »شهروندان شوروی در چارچوب کشوری واحد 
زندگی می کردند و روابط خویشاوندی، کار و مسکن داشتند 
و از برابری حقوقی برخوردار بودند، اما در یک ثانیه خارج 
از مرزهای میهن خود قرار گرفتند. اشاره پوتین به پیمانی 
است که توسط بوریس یلتسین در هشتم مارس و به صورت 
پنهانی با روســای  جمهور اوکراین و بالروس امضا شــد و 

بر اساس آن کشورهای مستقل پدید آمدند.« 
امروزه ادعا می شــود که پوتین مترصــد بازگرداندن 
همان اقتدار سابق اتحاد جماهیر شوروی است، اتهامی 
 که او آن را رد می کند. آیا همــه تالش این روزهای پوتین 
به خاطر جبران کارهایی است که باید وقتی انجام می داد 
و نداد؟ آیا این اتهام کــه او به دنبال بازیابی اتحاد جماهیر 
شوروی است درست اســت؟ آیا تجربه های تلخ گذشته، 
مشــخصا تجربیات ســال 1991، پوتیــن را متوجه بازی 
غربی ها کرده است؟ آرزوهای بزرگ پوتین در مدرن کردن 
کشــورش، آن هم با مدل غربی، با چــه هزینه ای محقق 
خواهد شد؟ فراموش نکنیم که بنیانگذار انقالب اسالمی 
ایــران در آن نامــه  معروفش بــه گورباچــف، او را متذکر 
می شود که در شکســتن دیوارهای خیاالت مارکسیسم، 

گرفتار زندان غرب و شیطان بزرگ نشوید.... 
پرده آخر. روســیه می تواند بزرگ تر یــا کوچک تر از 
اکنونش شــود اگر به درســتی اتفاقات 1991 را بررسی و 

تحلیل کند یا... 
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بازگشت سوسیالیسم 
نزدیک به ســه دهه پس از فروپاشــی شــوروی به عنوان میراث دار کمونیسم که تجربه 
ناکارآمدی از حکومت داری در ســطح جهانی بود، مجددا زمزمه های بازگشــت به اندیشــه 
سوسیالیستی در حال نمایان شدن است. در واقع به موازات مطرح بودن عدالت اجتماعی 
در ســطح جامعه به عنوان هســته اصلــی مکاتب و دولــت های برآمــده از سوسیالیســم و 
برخی ضعف های نظام لیبرال دموکراسی در افزایش شکاف ها، زمینه برای خوانش جدید از 

اندیشه های سوسیالیستی و گرایش به سمت آن در حال پررنگ شدن است. بین الملل

رشدچپتجدیدنظرطلب
پس از سقوط شوروی، آیا می توان گفت

سوسیالیسم هم مرده است؟

رشدچپتجدیدنظرطلب
پس از سقوط شوروی، آیا می توان گفت

سوسیالیسم هم مرده است؟
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اتحاد جماهیر شوروی ســابق، به صورتی تقریبی، 
هویتی مجســم از جامعه آرمانــی کارل مارکــس بود و به 
همین خاطر پــس از ســقوط، دســتمایه ارزیابــی و نقد 
دیدگاه مارکس و مارکسیســم قرار گرفــت. هرچند  امروزه 
کره شمالی، نظم اجتماعی مبتنی بر سوسیالیسم به شمار 
می رود اما پروپاگاندای شــوروی ســابق را ندارد و جریان 
فکری مهمی  نیز ایجاد نکرده است. وانگهی، اصالحات 
دن ژیائو پینگ در چین که با گذار از نســخه مائویســتی 
سوسیالیسم به سوسیالیسم بازار توانست چین را در مسیر 
دگردیســی به غول اقتصادی چند دهه اخیر قرار دهد نیز 
داللت هایی همچون سقوط شوروی ســابق دارد تا بقای 

نیم بند کره شمالی. 

  مارکسیسم پس از سقوط شوروی سابق 
در فیلم دوازده صندلی مل بروکس، سکانس جالبی 
وجود دارد: »روی در  ورودی یــک عمارت، قبال تابلویی 
با حکاکی سه نام پدر، پسر و روح القدس نصب شده بود 
و پس از انقالب بلشــویکی 1917، به جای این سه نام، 
نام های مارکس، انگلس و لنین، نقش بسته است.« در 
واقع مارکس  نزد بسیاری از افراد، جایگاه کسی را داشت 
که آرمانشــهری به نام جامعه کمونیســتی با تصویری از 
انســان به مثابه یک کارگــر کل و همه فــن حریف ارائه 
می داد. در جامعه آرمانی مارکس و البته انگلس، مفهومی 
 به نام مالکیت خصوصی وجود ندارد و این همان خشتی 
اســت که از ابتدا، بنای عمارت مارکسیســم را تا ثریا کج 
می نهد و به ســقوط و تزلزل هر جامعه ای می انجامد که 
می خواهد روی ایــن دیوارهای سســت، نظم اجتماعی 
مبتنی بــر عدالــت و آزادی از دید مارکس بنــا کند. درک 
چنین کژکارکردی با نگاهی مختصر به تاریخچه شوروی 
ســابق و نگاهی به جامعه امروزی کره شــمالی، آسان تر 

می شود. 
پیــش از انقالب 1917، روســیه یک کشــور کمتر 
صنعتی بود و همســنگ بــا دیگر کشــورهای اروپایی آن 
دوران، از صنعت شکوفایی برخوردار نبود. کمونیست ها 
که کنترل مرئی و نامرئی شــوراها را به دســت داشتند، به 
دو گروه اکثریت )بلشــویک( و اقلیت )منشویک( تقسیم 
شدند. پس از شکست سنگین در جنگ جهانی اول، تزار 
در مارس 1917 مجبور به استعفا شــد. در آوریل 1917، 
لنین رهبر بلشویک ها از تبعید به روسیه بازگشت و با شعار 
»صلح، نان، زمین« که بیانگر خواست های مردم بود علیه 
دولت موقت به مقابله پرداخت، مبارزه ای که در 7 نوامبر با 
پیروزی لنین پایان یافت. بلشویک ها نام »حزب کمونیست 
اتحاد شوروی« را بر خود نهادند و قدرت را به دست گرفتند. 
در گام نخست، بانک ها، خطوط راه آهن و کشتیرانی ملی 
شــد و اقتصاد پولی نیز محدود گردید. به زودی مخالفت 
جدی گســترش یافت. رعایا )روســتا ییان( می خواستند 
درآمد حاصل از فروش محصوالت خود را به صورت نقدی 
دریافت کنند. در مواجهه با مخالفت روســتا ییان، لنین به 
یک عقب نشینی راهبردی در کمونیسم جنگ تحت عنوان 
سیاســت جدید اقتصادی NEP پرداخت. روســتا ییان از 
پرداخت عوارض عمده فروشی محصوالت خود رها شدند 
و اجازه یافتنــد تا مازاد تولید خود را در بازار آزاد بفروشــند. 
بازرگانی در اثر مجازشــدن تجارت خرده پای خصوصی، 
رونق یافت. حکومت نیز مسئول بانکداری، حمل و نقل، 
صنعت سنگین و تسهیالت عمومی شد. اگرچه مخالفت 
برجای مانــده در میــان کمونیســت ها موجــب انتقاد از 

روستا ییان ثروتمند یا گوالگ شد که از سیاست اقتصادی 
جدید NEP ســود می بردند اما پس از مــرگ لنین در اوایل 
سال NEP ،19۲4 در میان اعضای داخل حزب کمونیست 
اتحاد شــوروی با مخالفت فزاینده  ای روبه رو شد. تا زمان 
فروپاشی شوروی ســابق در اوایل دهه 1990، اصالحات 

اقتصادی دیگری نیز دنبال شد که کارگر نیفتادند. 
اگرچه طبــق رویکــرد مارکسیســم، گــذار از نظام 
فئودالی به ســرمایه داری صنعتی بر اســاس تحول شیوه 
تولید و از زیربنا، یعنــی بدون تغییرات برنامه ریزی شــده 
رخ می داد امــا برنامه ریــزی اقتصادی ابتدا در شــوروی 
سابق مطرح شد. در واقع، لنین نظم اجتماعی شوروی را 
بر اساس مارکسیسم مبتنی بر رویکرد هگلی انقالب آگاهانه 
در برابر دکترین حقوق انفرادی، بنا کرد. مهم ترین راهبرد 
حزب کمونیست شوروی سابق هدایت این کشور به سمت 
سوسیالیسم صنعتی و سپس کمونیسم بود. سوسیالیسم 
صنعتی از طریق استراتژی »بزرگ زیباست« یا استراتژی 
استقرار صنایع سنگین دنبال می شــد. سرمایه گذاری در 
صنایع ســنگین و مدل برنامه ریزی اقتصــادی که موجب 
تحریک مدل های رشــد و برنامه ریــزی در اردوگاه غرب 
)نظم اجتماعی مبتنی بر دیدگاه لیبرالیستی جان الک( نیز 
شد، سرابی بود که شوروی را با سیل مشکالت اقتصادی 
از جمله قحطی های گســترده و تلفات انســانی ناشی از 
این قحطی ها مواجه ســاخت. صرف نظــر از اینکه نظم 
اجتماعی شــوروی ســابق کامــال در انطباق بــا نظریات 
مارکس بوده باشــد یا خیر، عملکرد آن نشان داد که چنین 
نظمی، گذشــته از اینکه عملکرد ضعیفــی دارد، به هیچ 
عنوان انســانی نیســت و در نهایت به اســتقرار ساختاری 
مشابه قلعه حیوانات با حقوق برابرتر برای اعضای کمیته 
برنامه ریزی مرکزی می انجامد. این جنبه از نظم اجتماعی 
شوروی ســابق، از مهمترین دالیل رویگردانی از مارکس 
و روند رو به افول گرایش به مارکسیســم اســت. بر اساس 
تجربه شوروی ســابق، فقدان یک نظام انگیزشی در کنار 
نظام متعارض ارزش ها و نابرابری در قالب موقعیت ممتاز 
اعضای حزب کمونیست، از مهمترین نقاط ضعف تئوری 
مارکس هستند. در حالی که قرار بود تا رفع از خودبیگانگی 
ناشــی از وجود مالکیت خصوصی و کار کارگران با ابزاری 
که مالک آن نبودند، به آزادی آنهــا از این خودبیگانگی و 
شکوفایی شان منجر شــود، در نهایت، کارگران در اتحاد 
جماهیر شوروی، جایگاه چند آچار و پیچ و مهره را به دست 
آوردند که  طــی فرآیند مــالل آور حل میلیون هــا معادله 
برنامه ریزی اقتصادی توســط مقامات مرکــزی، جایگاه 

جبری خود را می یافتند. 
افزون بر این، شــوروی ســابق در رقابــت با ایاالت 
متحده که نماد سرمایه داری شــناخته می شد، معیارهای 
عملکردی خود را بر اساس رشــد اقتصادی تعیین کرد در 
حالی که بنای ایدئولوژیک و شــعاری نظم  اجتماعی آن، 
عدالت و برابری توزیعی برای همگان بود. از طرف دیگر، 
مســابقه فرسایشی شــوروی ســابق با اردوگاه غرب برای 
اثبات برتری و قدرت در زمینه های مختلف، تمرکز شــدید 
این کشور روی سالح های نظامی و رقابت در عرصه هایی 
مانند فضانوردی را به دنبال داشــت که عصاره عملکرد آن 

در مقایســه پاک کن بدون توان پاک کردن کاغذ و توان 
موشکی این کشور نمایان شد. 

اما در مقابــل، چین پس از گــذار از نظــم مبتنی بر 
رویکرد مائو توانست قدرت اقتصادی خود را بیشتر کند و 
امروزه یکی از قدرت های برتر جهانی به شــمار می رود. با 
این حال، کره شمالی با پایبندی به آرمان های کمونیسم، 
گواه عملی دیگــری بــر ناکارایی رویکرد مارکسیســتی و 
سوسیالیستی بدون توجه به انگیزه های انفرادی و طبیعی 
انسانی است. چین اساسا یک راهبرد مبتنی بر سوسیالیسم 
مائویســتی را دنبال می کرد که بر خالف قرائت لنینیستی 
به دنبــال ارتقای وضعیــت دهقانان بود. بــه این ترتیب، 
سوسیالیسم بازار چین نیز از توسعه کشاورزی غافل نشد و 
از دام ریکاردویی اجتناب کرد. با انجام اصالحات در چین 
و گذار به سمت سوسیالیسم بازار، بسیاری از چینی هایی 
که برای همیشه مهاجرت کرده بودند به چین بازگشتند، در 
حالی که بسیاری از شهروندان کره شمالی می کوشند تا از 

این کشور فرار کنند. 

  نظم اجتماعی ، نسخه مارکس و نسخه الک 
در تاریخ علوم اجتماعی، نظریات محدودی بوده اند 
که توانسته اند بسترســاز یک نظم اجتماعی باشند. کارل 
مارکــس و جان الک، اندیشــمندانی هســتند کــه چنین 
جایگاهــی را یافته انــد اما نظم هــای اجتماعــی ملهم از 
اندیشــه های آنان، عملکــردی متفاوت داشــته اند. اگر 
نظم اجتماعی را بــه مثابه شــیوه ســازمان یابی و کنترل 
خشونت و زور در یک جامعه تعریف  کنیم، آنگاه می توان 
گفت که نظم اجتماعی مبتنی بر مارکسیسم، نظمی  بدون 
دسترســی به حقوق مالکیت برای افراد غیرعضو در حزب 
کمونیســت و سرشــار از اعمال زور توسط ســازمان های 
برنامه ریــز دارای ابزار اعمال زور و خشــونت خواهد بود. 
گارد آهنی رومانی در زمان چائوشســکو، نمونه  ای از زور 
کنترل نشده و اقالم مارک دار همسر کیم جونگ اون )رهبر 
کره شمالی(، نمونه  ای از دسترســی اختصاصی اعضای 
بلندپایه در کره شمالی امروزی است. از طرف دیگر، الک 
افراد انســانی را دارای فطرت شریف می داند که به سمت 
آزادمنشــی گرایش دارند و نظم اجتماعی مبتنی بر چنین 
دیدگاهــی، حکومتی بــا رویکرد حقوق محوری اســت تا 
تکلیف محور مانند شوروی سابق. الک، حکومت را یک 
قرارداد اجتماعی می داند و حــق مالکیت بر دولت، تقدم 
دارد. می توان در قالب نظریه فرابازی، نظم های اجتماعی 
را به صورت ســاختار روابــط متقابل میان ســازمان های 
سیاســی، اقتصادی و اجتماعــی و عرصه هــای موثر بر 
دسترســی شــهروندان به حقوق مالکیت و کنش، در نظر 
گرفت. این عرصه ها با یکدیگــر پیوندی دارند که همانند 
نظریه ریسمان ها در فیزیک، بر اساس ریسمانی از انرژی 
است؛ اگر در نتیجه اثر سازمان ها بر عرصه های دسترسی، 
همه شــاخص ها در یــک جهت و بــه صورتی ســازگار به 
سمت دسترسی بیشــتر به حقوق، تغییر کنند، آنگاه، نظم 
اجتماعی، نظمــی  بالنده و رو به توســعه خواهد بود اما در 
صورت آثار ناسازگار، برخی عرصه ها به سمت تنگی و برخی 
به سمت گشایش دسترســی حرکت می کنند که بسترساز 

اختالل در نظم اجتماعی خواهد بود. 
وعــده مارکس ایــن بوده اســت که با بــروز انقالب 
پرولتاریایی و چیدمان نظمی  مبتنی بر نظریه ارزش کار او 
)در کتاب سرمایه(، اصوال دسترســی به حقوق مالکیت، 
موضوعیتی ندارد چون دیگر مالکیت   خصوصی در میان 
نیســت؛ در نظام سوسیالیســتی، مالکیــت دولتی وجود 
دارد و در نظام کمونیستی )آرمانشــهر مارکس(، مالکیت 
عمومی مستقر می شــود که همه به همه منابع مورد نیاز و 
دلخواه خود، دسترســی دارند. عالوه بر اینکه در ســطح 
تجربــی و عملی، سیســتم های قحطــی و جیره بندی در 

شاید گفتن از مارکس و مارکسیسم، فقط 
بسترســاز گپ وگفت در کافه هــا و  بین 
دانشــجویان جامعه شناســی و اقتصاد 
باشد اما ســخن گفتن از مارکس توسط 
کســانی کــه ســاعت های چندمیلیون 
تومانی به دســت دارند شاید بیشتر یک 
شوآف باشــد یا ترفندی برای داغ کردن 

بحث و جذب دوستان بیشتر!

رضا مجیدزاده

پژوهشگر اقتصاد سیاسی توسعه
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کشورهای ســابقا کمونیست و کره شــمالی امروزی، این 
وعده مارکس، محقق نشــد، گذار به سوسیالیســم از دید 
مارکــس نیاز به خشــونتی اســتبدادی و فراگیر از ســوی 
کارگران دارد که از دیدگاه نظریه فرابازی به معنای اتالف 
کشتار انســان ها، منابع و اتالف انرژی توسعه در سیستم 
اجتماعی است. شاید نتوان پاسخی به این پرسش داد که 
اگر انقالب بلشــویکی 1917 که تا سال 1991، موجی از 
خشونت و کشتار مستمر در شوروی را به دنبال داشت، رخ 
نمی داد، روسیه امروزی چه خصوصیاتی داشت اما مقایسه 
کشورهای اروپای شرقی که در اردوگاه شوروی سابق بودند 
با کشورهای اروپایی که در این اردوگاه عضویت نداشتند، 
نشــان می دهد که نظم مبتنی بر مارکسیســم، حتی برای 
افراد فقیر، از دور و در خیال، جذابیت دارد و در عمل، برای 

خود آنها نیز بهشت موعود را مستقر نکرده است.   

  مارکسیسم در هزاره سوم 
امروزه تصاویر چگوآرا روی تیشــرت های بســیاری 
دیده می شــود و نمادهایی مانند شــلوارهای شــش جیب 
یا کاله های کج هم زمانی بســیار به چشــم می خوردند. 
اندیشمندانی همچون اســالوی ژیژک یا اعضای مکتب 
فرانکفورت در زمانی که بیشتر آوازه  شهرت شان در جهان 
پیچیده بود و کتاب های اعضای آن، خوانندگانی بســیار 
داشتند نیز در زمره پیروان مارکسیسم )با اصالحات خود و 
روایت خاص خود از آن( قرار می گیرند. حتی کتاب سرمایه 
در قرن بیســت و یکم توماس پیکتی سبب شد تا بسیاری 
فکر کنند که مارکس جدیدی ظهور کرده است اما مشارکت 
مهاجران کم درآمد جوامع غربــی در جنبش های مقطعی 
مانند 99 درصد نیز به معنای این نیست که مارکسیسم هنوز 
هم اعتبار گذشته خود را داراســت. شاید گفتن از مارکس 
و مارکسیسم، فقط بسترســاز گپ وگفت در کافه ها و  بین 
دانشجویان جامعه شناسی و اقتصاد باشد اما سخن گفتن 
از مارکس توسط کسانی که ساعت های چندمیلیون تومانی 
به دست دارند شاید بیشتر یک شوآف باشد یا ترفندی برای 

داغ کردن بحث و جذب دوستان بیشتر! 
با ایــن وجــود، مســاله فقــر و نابرابری هنــوز جدی 
اســت. هرچند  منتقدان اقتصاددانان مدافع سیاست های 
برابری بیشــتر در توزیع درآمد با توســل به مغالــه پهلوان 
پنبه ومارکسیســت خواندن آنان، مجــال کمتری به چنین 
اقتصاددانانی می دهند اما سخن گفتن از فقر و توزیع درآمد، 
به معنای پذیرفتن مارکسیســم نیســت و نمی توان اظهار 
چنین دغدغه هایی را نیز به معنای جریان مارکسیسم نسبت 
داد. البته احزاب و گروه هایی هستند که همچنان گرایش 
مارکسیستی و چپ گرای خود را مطرح می کنند. به ویژه در 
بستر شیوه تولید شــبکه  ای )تویوتایی( امروزی که فضای 
جریان و فضای مکان، با یکدیگر فاصله زیادی دارند و تنها 
شــهرهای بزرگی مانند هنگ کنگ، لنــدن، نیویورک و... 
در بســتر فضای جریان منابع قرار دارند، دسترسی بسیاری 
از ساکنان مناطق کم رشد و توسعه نیافته به فضای جریان 
اندک اســت و جذب آنها بــه چنین احــزاب و گروه هایی را 
موجب می شــود. افزون بــر این، ســاختار کازینویی مالی 
جهان  طی جهان سازی بازارهای مالی نیز تضاد میان سرمایه 
بخش واقعی یا تولید با سرمایه بخش مالی را افزایش داده و 
بحران مالی ۲009 موجب شد تا مشکالت اقتصادی برخی 
از کشــورها، زمینه قدرت گیــری احزاب چــپ  و نزدیک به 

اندیشه های مارکسیستی را فراهم سا زد. 
اســپانیا و یونان، دو نمونه از فعالیــت چنین احزابی 
هستند. در اســپانیا در ســطح ملی دو حزب غالب عبارت 
است از حزب کارگران سوسیالیســت اسپانیا یا PSOE که 
چپگراست و حزب مردم یا PP که گرایش به راست دارد. در 
این طیف، نام حزب پودموس چپگرا نیز به چشم می خورد. 
البته تا چندی پیش کمتر کسی بود که نام حزب پودموس 

را شــنیده باشــد اما این حزب  طی رقابت های انتخاباتی 
گذشته به مطرح ترین حزب سیاسی اســپانیا تبدیل شد. 
خاستگاه این حزب به جنبشــی علیه فساد و بی عدالتی در 
ســال ۲011 بازمی گردد که در پای مرام نامه آن امضای 
روشــنفکرانی مانند خوان کارلوس موندرو دیده می شود. 
پودموس در زبان اسپانیایی به معنای »ما می توانیم« است 
که تکیه کالم باراک اوباما در انتخابات ریاســت جمهوری 
ایاالت متحده را به ذهن متبادر می کند. رهبران این حزب 
روی رویکردهایی مانند ســقف حقوق برای افراد پردرآمد 
تاکید دارند و این حزب هدف مذاکره مجدد درباره تعهدات 
بازپرداخت بدهی اســپانیا، پرداخــت کمک هزینه  ثابت 
برای مخارج زندگی به همه شهروندان  جهت فقرزدایی و 
کاهش سن بازنشستگی به 60 سال را دنبال می کند. از نظر 
رویکرد سیاســی نیز حزب پودموس، به رسمیت شناختن 
دولت فلسطین، تغییر فرهنگ سیاسی، افزایش شفافیت 
و دموکراســی مشــارکتی را در زمره برنامه های خود اعالم 
کرده است. ســاختار مشــارکتی حزب پودموس و موضع 
انتقادی آن در برابر سیاســت های ریاضتــی اقتصادی از 
مهمترین عوامــل کامیابی آن در انتخابات اخیر اســت، 
به طوری که در این حزب هر یک از شهروندان می توانند 
سندی ارائه کنند که اصول حزب را تبیین کند و در نهایت 
رای مشارکتی اعضای حزب، پذیرش سند را تایید می کند. 
حزب ســیریزا از منظر رویکرد ضدریاضتــی همانند حزب 
پودموس است. سیریزا یا »اتحاد چپ رادیکال« در سال 
۲004 میالدی از به هم پیوســتن شــماری از گروه های 
کوچــک چپگــرای غیرپارلمانی و فعاالن سیاســی منفرد 
تحت محوریت گروه سیناسپیسموس شکل گرفت. رهبر 
وقت سیریزا آلکوس آالوانوس فلســفه وجودی سیریزا را 
ایجاد محفلی برای شکل گیری جریان چپ جدید به دور از 
راستگرایی سوسیال دموکرات ها و دگماتیزم استالینیستی 
کمونیســت های یونانی تعریف کرد. استراتژی سیریزا بر 
مبنای اصول قدرتمندسازی فرودســتان و ارتباط مستمر 
با جنبش های اجتماعی فعال طراحی شــد. البته اقبال به 
ســیریزا تنها به دلیل بدهکاری یونان و ریاضت اقتصادی 
از جانب انقباض مالی و پولی در این کشــور نیست، بلکه 
سیاســت هایی مانند میل به برداشــت مالیات سنگین از 
سپرده های بانکی شــهروندان یونانی نیز دراین کشش به 
ســمت چپگرایی در یونان موثر بود. چــون در نتیجه این 
ریاضــت اقتصادی طی ســال های اخیر تولیــد ناخالص 
داخلی یونان بیش از ۲5درصد کاهش پیدا کرده و بدهی 

ملی یونان از حدود صددرصد به بیش از 170درصد تولید 
ناخالص داخلی افزایش یافته است. آلکسیس سپیراس 
در کارزار انتخاباتی یونان وعــده داد که پرداخت نیمی   از 
۲40 میلیارد یورو بدهی های یونــان را به تعویق اندازد اما 
هنوز یونان با تبعات بدهی سنگین دست به گریبان است.

اما در کشورهایی مانند انگلستان یا دانمارک، احزاب 
چپگرا و مارکسیســت، با اقبال چندانی مواجه نشدند. در 
ســال ۲014، پس از اعالم نتایج انتخابات پارلمان اروپا، 
مشخص شد که احزاب افراطی راستگرا که وجه مشترک 
آنها، خارجی  ســتیزی و مخالفت با اتحادیه اروپاست، در 
تمامی  کشورها رشد داشــته اند. در برخی از کشورها مانند 
انگلستان، دانمارک و فرانســه این گونه احزاب برنده کل 
انتخابات هم شــده اند. در ســوئد، حــزب دموکرات های 
سوئد که حزبی  با سیاســت های مهاجرستیزی و مخالفت 
با اتحادیه اروپاست، نزدیک به  10درصد رای آورد. یکی 
از مهمترین دالیل شکست چپگرایان در دانمارک به توجه 
اکثریت مــردم به احزاب راســتگرای مخالــف مهاجرت 
به دانمارک مربوط می شــود که موج اسالم هراســی- که 
خصوصا پس از واقعه شــارلی ابدو و جنبــش پگیدا قوت 
گرفته است- و پیش زمینه ذهنی قوی در کشورهایی مانند 
دانمارک دارد،  عکس یونان و اسپانیا که نگرانی از تبعات 
سیاست های ریاضت اقتصادی مردم را به سمت چپگرایان 
سوق داد، در دانمارک، نگرانی از مهاجرت و تبعات ناامنی 
اجتماعی آن به واســطه تبلیغات گسترده در اولویت بندی 

 ترجیحات رای دهندگان، کارگر افتاد.  
در مجموع، ســخن گفتن از زوال کامل مارکسیسم 
شــاید بجا نباشد اما ســقوط شوروی ســابق، نقطه شروع 
کاهــش گرایش بــه مارکــس و جذابیت اندیشــه های او 
 نزد اندیشــمندان اجتماعی بود. هرچند  امــروز در خالل 
رقابت های انتخاباتی در سراســر جهان، بسته به شرایط 
اقتصادی یک کشــور، گرایش های مقطعــی به احزاب 
چپگرا نیز مشاهده می شود اما آنها نیز با رویکرد ارتودکس 
مارکس، فاصله زیادی دارند و بیشترین نقطه اتکای چنین 
احزابی، سیاست های توزیع برابر درآمد و افزایش مالیات 
بر ثروتمندان است تا در میان فقرا توزیع شود که سیاست 
اقتصادی کار آمدی نیســت.  با وجود افول مارکسیســم، 
اندیشیدن به فقر و روش های توانمندسازی فقرا بر اساس 
رویکردهای غیرخشــونت  آمیز و برابرســازی دسترسی به 
فرصت ها، موضوعی اســت کــه باید مــورد توجه جدی 

اندیشمندان اقتصاد و جامعه شناسی قرار گیرد.  

لنین نظم اجتماعی شوروی را بر اساس 
مارکسیسم مبتنی بر رویکرد هگلی 
انقالب آگاهانه در برابر دکترین حقوق 
انفرادی بنا کرد
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کمتر از سه دهه از فروپاشــی اتحاد جماهیر شوروی 
زمان می گذرد. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی 
را نه به عنوان فروپاشی مارکسیسم، بلکه به عنوان فروپاشی 
مارکسیسم سیاسی شــده، یا مارکسیسمی  که تشکیل یک 
حکومــت کمونیســتی را در مســیر تاریخی خــود، قبل از 
شکل گیری روند مورد توجه مارکسیســم ارتودکس تجویز 
می کرد، باید دانســت. شــاید بتوان گفت فروپاشی اتحاد 
جماهیر شوروی پس از جنگ جهانی دوم، مهم ترین تحول 
سیاسی بین المللی در قرن بیستم بود. این موضوع موجب شد 
عمر  45 ساله دوران جنگ سرد، در دوره جنگ سرد نخست و 
دوم و همچنین نظام دوقطبی حاصل از آن، فروبپاشد و تمام 
شود و شرایط بنیادین جدیدی در نظام بین الملل شکل گیرد. 
پرسش آن است که آیا با فروپاشــی اتحاد جماهیر شوروی 
سوسیالیستی، کمونیسم به عنوان یک مکتب هم فروپاشیده 
است. باید گفت اساسا مکتب ها  چه مکاتب الهی در قالب 
دین و چــه نگرش ها ی سازماندهی شــده و فراتئوریکی که 
تحت عنوان مکاتب انسانی از آنها یاد می شود، نابود شدنی 
نیستند. درواقع اندیشه کامال نابود نمی شود، بلکه از شکلی 
به شــکل دیگر در می آید و جایگاه خود را در تاریخ اندیشــه 
و سپهر فلســفه ورزی آدمی  حفظ می کند. از این منظر اگر 
بنگریم، باید قبول کــرد که مکتب مارکــس، تحت عنوان 
مارکسیســم نیز از همین ویژگی بهره می برد. اینکه بگوییم 
مکتب مارکسیسم به عنوان یک مکتب انسانی کامل بوده و 
به واسطه کمال و ویژگی ها ی ذاتی خود ماندگار خواهد ماند، 
امری دور از واقعیت است. نارسایی ها ی کمونیسم در تئوری 
و عمل، همچنین ناتوانی درونی کمونیسم در پاسخگویی به 

نیازهای روز جهانی، منجر به این شد که کمونیسم در اتحاد 
جماهیر شــوروی سوسیالیستی، شکســت بخورد. اگرچه 
نارسایی ها ی کمونیســتی در تئوری و عمل و نارسایی ها ی 
کمونیستی در ناتوانی ها ی درونی این مکتب در پاسخگویی 
به نیازهای روز جهانی، در گذار جهان در اواخر قرن بیستم 
میالدی واقعیتی گریز ناپذیر است، به همان اندازه نمی تواند 
از بین برنده دیدگاه ها ی مارکسیستی در جهان، آن هم به طور 
مطلق شــود. بنابراین نمی توان مرگ مارکسیســم را جشن 
گرفت و گفت که فروپاشــی شــوروی پایانی بر مارکسیسم 
بوده است. اما می توان گفت فروپاشــی شوروی ضربه ای 
بس مهلک بر مارکسیست ها یی وارد آورد که کعبه آمال خود 
را در مســکو دنبال می کردند. در حقیقــت آنها به جای آنکه 
زمینه ها ی بهره برداری از جامعه شناسی سیاسی مارکسیستی، 
در جهت تفسیر و تبیین واقعیت ها ی موجود جوامع مختلف 
را قدر بدانند؛ به سمت و سوی ایجاد یک کلونی بین المللی 
مارکسیستی،بر اساس نگرش ها ی موجود در آخرین مرحله 
دترمینیســم تاریخی مارکس رفتند و ســعی کردند به عنوان 
تجدیدنظر طلبان در آثار مارکس، در مسیر حرکت مارکسیسم 
ارتودکس وارد شــوند. بنابراین باید گفت مارکسیسم توسط 
لنین بازخوانی شد  تا او بتواند با تکیه بر مکتبی چون مکتب 
مارکس، تشــکیل حکومت دهد. همچنین بــا ایدئولوژی 
مارکسیستی توده ها  را تحریک و در پرتو حرکت توده ها،  قدرت 
الیگارشی حزب بلشویک را حاکم  کند. بنابراین جزوه چه باید 
کرد او، پیش از آنکه یک جزوه مارکسیستی باشد، جزوه ای 
در استفاده از مارکسیسم، برای ایجاد یک حزب تخصصی و 
الیگارش سیاسی برای کسب قدرت و تشکیل حکومت است. 
بنابراین او مارکسیسم را از منطق علمی  و جهت گیری تفسیری 
خود خارج کرد و وارد حوزه سیاســت و اســتفاده از آن برای 
کسب قدرت و ایجاد یک نهاد حکومتی مبتنی بر این مکتب 
در مسکو کرد. پس مارکسیسم را از این نظر سیاسی و سیاست 
را مارکسیستی کرد و به هردوی آنها به اندازه کافی ضربه وارد 
آورد. این معنا که بگوییم مارکسیست خود یک جهت گیری 

سیاســی اســت، تا حد زیادی دور از منطق  و انصاف علمی  
است. اگرچه مارکسیســم پیامدها و خروجی ها ی سیاسی 
مانند هر مکتبی دارد و به قول آلفرد نورث وایتهد، هر نظر کلی 
می تواند برای نظم موجود خطرناک باشد. من بر این باورم 
اگر نظم موجود به مخاطره افتد، آن نظری که نظم موجود 
را به مخاطره می افکنــد، خواه ناخواه به گونه ای سیاســی 
تلقی می شود و مارکسیسم نیز از این قاعده مستثنا نیست. 
اما مارکسیستی که توسط کارل مارکس در کتاب سرمایه او 
تبیین شد، نه یک حرکت سیاسی، بلکه تالشی از سوی یک 
فیلسوف متریالیست یا ماده گرا، برای ایجاد یک فراتئوری در 
قالب یک مکتب علمی، جهت توضیح و تفسیر جهان بیرونی 
و واقعی بود که او با آنها برخــورد می کرد. از این رو باید گفت 
مارکسیسم توسط تجدیدنظرطلبان، سمت و سوهای متفاوتی 
پذیرفت و به نــاگاه در هیبت یک مکتب رادیکالیســتی، در 
جهت تغییر وضع موجود و تزریق کاتالیزور حزبی، در مسیر 
یک تفسیر و تبیین فلسفی قرار گرفت. به عنوان مثال چین با 
اقتصاد بازار سوسیالیسم، فقط پوسته ای از نظام مارکسیستی 
را در خود دارد. امروز چین پرچمدار سرمایه داری اقتصاد گرا 
در جهان است. بنابراین تنها می توانیم بگوییم اکنون یک 
سلیفونی از مارکسیسم به دور چین کشیده شده است. در کوبا 
هم داستان بهتر از این نیست. اگرچه ادعای مارکسیسم و 
یک زندگی اشتراکی برای همه، در چارچوب قدرت پرولتاریا 
در کوبا و چین وجود دارد، اما یک الیگارشــی حزبی بســیار 
فراگیر، متوجه رویکردهای منفعت طلبانه توجیه پذیر با مکتب 
مارکسیسم وجود دارد. به این معنا که اعضای حزب کمونیسم 
را به عنوان یک الیگارشــی، نه حتی یک  آریستوکراسی، بر 
ملت ها ی بزرگ چین و کوبا حاکم کرده است. این قضایا از 
این جهت در کره شمالی متفاوت است که کره شمالی به جای 
غالب کردن مکتب مارکسیسم، از وجه الیگارشی آهنین حزبی 
و یک حزب متخصص اعمال خشونت  علیه مردم استفاده 
می کند. کره شمالی در این مسیر به تلفیق مارکسیسم با نوعی 
ماوراگرایی شخصی و خانوادگی روی آورده است. به گونه ای 
که امروز به مغز و اذهان مردم کره شمالی این ذهنیت تزریق 
و دیکته شــده اســت  که معمار کره نوین مارکسیســتی در 
پیونگ یانگ نمرده و در آســمان ها  حیات دارد. به این معنا 
که او و سلســله مراتب خانوادگی اش دارای جایگاه مقدس 
ماورای طبیعی در جهت اعمال قدرت بر مردم هستند. اینها 
 هیچ کدام با مارکسیســم ارتدوکس و آنچه  کارل مارکس در 
کتاب سرمایه او و در مانیفست کمونیستی در سال 1848 به 

انگلس گفت، تطبیق زیادی جز پوسته ظاهری دارا نیست.
امروزه گرایشات مارکسیســتی، در بعضی از نیروهای 
چپ دانشــگاهی و در تعداد کمی از دانشگاه ها  وجود دارد. 
امروز مارکسیســم، آن هم مارکسیســم ارتودکســی که به 
اصالت نگرش ها ی مارکس برمی گــردد، از منظر حکومتی 
شکل و محتوا نپذیرفته اســت. چون جامعه سوسیالیستی 
به عنوان مقدمه یک دولت کمونیستی زمانی ایجاد می شود 
که امپریالیســم در اوج قدرت به ســقوط برســد. درواقع بر 
مبنای دترمینیســم تاریخی و گذار جوامــع از کمون اولیه 
به بــرده داری، از بــرده داری به فئودالیتــه و از فئودالیته به 
سرمایه داری، در نهایت با سقوط نظام سرمایه داری، شاهد 
شکل گیری یک نظام سوسیالیســتی به عنوان مقدمه یک 
دولت و جامعه کمونیستی هستیم. نظام سرمایه داری نه تنها 
سقوط نکرده است، بلکه بارباپاپاگونه، خود را تغییر و تحول 
دادند و به فربه سازی خود روی آورده اند. به گونه ای که اکنون 
کشوری مانند چین به عنوان نماد کمونیسم، بیشترین میزان 
سرمایه گذاری ها ی خود را در کشور رقیب خود، یعنی ایاالت 
متحده آمریــکا انجام می دهد. حتــی در فرو ریزش اقتصاد 
ایاالت متحده آمریکا در بحران سال ۲008 میالدی، یوآن 
چین به کمــک دالر آمریکا بر می خیــزد. بنابراین باید گفت 
که این نوع نگاه ها  باید واقع گرایانه و براساس منطق علمی  

صورت پذیرد.  

فربه سازی سرمایه داری

چین به عنوان نظام کمونیستی اقتصاد لیبرال دارد

مهدی مطهرنیا

 دکترای آینده پژوهی و استاد دانشگاه 
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از عصر انقالب  ها تا عصر نابرابری  ها
آیا زمینه های ظهور کهن الگوی کمونیسم وجود دارد؟

وقتی که پرسشــگر مجله »نــوول ابســرواتور« از 
اریک. جی. هابسبام )یکی از برجسته ترین تاریخ نگاران 
قــرن بیســتم و نویســنده تریلوژی عصر انقــالب، عصر 
ســرمایه و عصــر امپرا تــوری( می  پرســد »چــرا شــما 
همچنان کمونیســت باقی مانده  ایــد، در جواب می  گوید 
برای اینکه مســاله نابرابری همچنان به قــوت خود باقی 
اســت. این مســاله چه در داخل کشــورها چــه روی کره 
زمین به چشــم می  خــورد. نابرابــری میان جهــان ثروت 
و جهان فقر.« )کمونیســم به ســبک انگلیســی، نوشته 
دکتــر مصطفــی رحیمی( آیــا این جــواب به ایــن معنی 
اســت که کمونیســم می  توانــد همچنان از این شــکاف 
دهشــتناک به نفع پدیداری دوباره خود ســود بجوید ؟ به 
نظر می  رسد که این مساله با دشواری  های زیادی روبه رو 
باشــد. این دشــواری البته از این حیث که ایدئولوژی  ها 
پایان  یافتــه و مرده  انــد، نمی  تواند خود را اثبــات کند چرا 
که به تعبیــری ایدئولوژی  ها صرفا به خــواب رفته  اند و در 
زمان الزم دوباره ســر از تخم بیرون می  آورند. شهروندی 
که بعد از فروپاشــی شــوروی و ایده  پــردازی فوکویاما در 
راه پایــان دیگــری )Other( و آغــاز جهان   وطن  گرایی 
بود، دســت کم در دوران ظهور راســت  گرایان افراطی و 
ملی  گرایی شبه  پوپولیســتی، خود را همچنان در تنش  ها، 
 اختالفــات، نزاع  ها و تکثیــر جهان  وطن  هــای کوچک 

و محلی می  بیند.
 بنابراین از منظری ایدئولوژیــک نمی  توان قطعا از 
پایان  یا مرگ هویتی، معنایی یا اشکال معینی از انگاره  ها 
ســخن گفت. همچنان که بعد از رشــد ســرمایه  داری در 
قالب کمیت  های تکنیکی و توسعه ایده بازار تا قلب پکن 
و مسکو، به تعبیر کوالکوفسکی صورت  بندی  های فلسفی 
برگرفته از این ایدئولوژی بود که همچنان استوار در تبیین 
عقل، حقیقت و مذهب، خود را نشان می  دادند. کمونیسم 
اما آنجا که در برابر پرسش نابرابری، پاسخ انقالب را برگزید 
شاید دنبال تحقق ایده اصلی بنیانگذار خود، مارکس بود. 
ایده انقالب و خیزش پرولتاریا در کنار ظهور ساختارهای 

اجتماعی و اقتصادی جدید و همچنین ســازمان  هایی که 
سیستمی  اشتراکی را  ترویج کنند، راهی بود که در مرحله  ای 
از تاریخ انتخاب شــدند. بدون تردید همــه آن انتخاب  ها 
بدون هیــچ تّعین قابل ذکری به جز کمــک به خودپاالیی 
ساختارهای سرمایه  داری، به عبارات و نشانه  هایی تاریخی 
در مرحله  ای از زمان تبدیل شــدند. هر چند این نشــانه  ها 
در ادبیات آکادمیک خالق پیش  آگاهی  های حیرت  آوری 
نیز بودند، امــا برای ایــده  ای که بنیانش بــر جنبش  های 
پراتیک و انقالب  های ســاختاری اســتوار بود، تقلیل آن 
به اتاق  های دانشگاه نوعی  تراژدی محسوب می شد. در 
عین حال، همچنــان که نیچه از »زایش  تــراژدی از روح 
موســیقی« ســخن گفت، گویا این  تراژدی کــه در قالب 
از دســت رفتن جلوه ُبِت انقالب کمونیســتی ظهور کرد، 
همچون زایشــی از روح انقالب، به شــکلی دراماتیک در 
دانشگاه محبوس شــد. بدون حضور کمونیسم عمل  گرا 
و بدون حضور انقالب  ها، اما همچنــان نابرابری  ها وجود 
دارند. نه تنهــا نابرابری  ها کــه نمونه  هایی از ابتذال شــر 
)برگرفته از اصطالح  هانا آرنــت در کتاب حیات ذهن( در 
قالب سربرآوردن پوپولیست  هایی که از آمریکا تا قلب اروپا 
را نشــانه گرفته  اند، حیات دوباره یافته   اند. به نظر می  رسد 
از دیالکتیک سرمایه  داری و نابرابری، جنبش  های راست 
افراطی از فرانسه تا آمریکا، متهورانه پدیدار گشته  اند. هر 
چند هنوز مزیت  های ســرمایه  داری و منطق   گرایی جذاب 
آن، در کنار پیوســتاری از رفاه، اروس )Eros(، تکنولوژی 
و دانش رقیب قدرتمنــدی ندارد، اما آنچنــان که توماس 
پیکتی بیــان می  کند در عصــر ســرمایه  داری آمریکایی، 
نابرابری  ها افزایش یافته  اند  یا به تعبیر پل کروگمن، برنده 
نوبل اقتصاد که گفته است بعد از خواندن پیکتی ما هرگز 
در مورد ثروت و نابرابری مانند قبل صحبت نخواهیم کرد. 
حتی اگر نقدهای پیکتی را درون  ساختاری بدانیم، همانند 
آنچه  هابرماس در نقد مدرنیته غربی بیان داشــته اســت، 
باز هم نابرابری و افزایــش آن میان جهــان ثروتمندان و 
جهان فقرا، قابل چشم  پوشــی نیست. ســوالی که اینجا 
مطرح می  شــود اینکه راه درمان این نابرابری  ها چیست؟ 
آیا کمونیســم انقالبی تــوان بازتولید خود را بــرای مقابله 
با این چالش دارد؟ مطلقا خیر. اساســا چنیــن رویکردی 
در جهان واقعیــت وجود ندارد که بخواهــد خود را نمایان 
کند. البته ایده مبارزه و تعدیل ســاختارهای سرمایه  ای در 

قالب سوسیالیسم وجود دارند که هیچ کدام کوچک  ترین 
شباهتی به کمونیسم ندارند.  در عین حال باید پذیرفت که 
کهن  الگوی کمونیسم و ایده اصالح شده  ای از آن ممکن 
است در شرایط بحرانی  ای به شــکل جدیدی پیکربندی 
شود. هماوردی با زیست فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی 
و به طور کلی زیســت معرفتــی ســرمایه  داری باتوجه به 
گسترش آن و کارکردش در پهنه اخالق و سیاست در جهان 
امروز، به طرز بی  سابقه  ای دشوار است، اما هیچ گاه نباید 
کهن  الگوها را نادیده گرفت. یونگ، روان  شــناس شهیر 
سوئیسی عقیده داشت که هر موقعیتی می  تواند به ایجاد 
متضاد خود گرایش داشته باشد و آن را »انانسیودرومیا« 
نام نهاد. این پدیده روانشناســانه که برای تعارضات گاه و 
بیگاه نیچه به کار برده شد، در خودتنظیمی  سرمایه  داری 
و فرار از تعارضات آن با اســتفاده از رهیافت  های برگرفته 
شده از اندیشــه  های متفکران کمونیســت، نقش مهمی  
داشته اســت. به تعبیر دیگر، ســاختارهای سرمایه   داری 
برای فرار از بحران بــه برخی متضادهای خــود در طول 
تاریخش، روی آورده است. لیبرال  های جدید در انگلستان 
در اوایل قرن بیستم و ایده  های توسعه اجتماعی برگرفته 
از نقش نهــاد دولت در برقراری توســعه  ای پایدار و ایجاد 
فرصت  های برابر برای همه، بعد از رشد بی   سابقه نهادهای 
نئولیبرال همچون بانــک جهانی و صنــدوق بین  المللی 
پول کــه فرصت  هــا را در اخالقیات تاِم بازار جســت وجو 
 می  کردند، از این دست چرخش  های درون  ساختاری است 

که انجام شده  اند. 
کشورهایی با ایده طوالنی کمونیسم در آنها همچون 
چین و روســیه نیــز گویــا در زمــان حاضــر در تعارضات 
انانسیودرومیایی قرار گرفته  اند. آیا این کشورها به عنوان 
بســتر ظهور صورت  های مثالی کمونیســم از این طریق 
می  خواهند برای خیزش مجدد آماده شوند؟ آیا استفاده از 
ظرفیت  های ساختاری سرمایه  داری به عنوان یک تکنیک 
در این کشورها مورد استفاده قرار می  گیرد؟ به عقیده فرید 
ذکریا در کتاب جهان پساآمریکایی این »خیزش دیگران« 
واجد اهمیت اســت و نباید آن را دست کم گرفت. فارغ از 
این اهمیت، اما  بحث اصلی بر سر این است که کمونیسم 
تا چه اندازه و با چه صورت  بندی  ای می  تواند از این آمیزش 
تعارضات برای خود زمینه  های حضور را مهیا کند و اینکه 
آیا ســرمایه فرهنگی کمونیســم توان تولیــد تاریخی که 
بتواند در آن عمل کند را دارد ؟ آیا ایــده بازار فرصت خلق 
موقعیت  مندی هویتی را برای غیــر از خود، مهیا می  کند؟ 
همه چیز گویا به آینده بستگی دارد. آینده  ای که  هابسبام 
در همان مصاحبه به آن امیدوار است، چرا که به عقیده او 

ممکن نیست این وضع ادامه یابد.  
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عمر 70 ساله نظام کمونیستی روسیه و شوراهای بلوک 
شرق و عمر 45 ساله دوران جنگ ســرد با فروپاشی اتحاد 
جماهیر شوروی در 1991 به سر آمد و عمال نظام کمونیستی 

در وسیع ترین سرزمین حاکم بر آن، رو به زوال رفت.
نظام کمونیســتی در بدو ورود با انقالب اکتبر 1917 
روسیه شروع و در سال 19۲۲ عمال کارکرد خود را در نیمی 
 از جهان شــروع کرد. به جرات می توان گفت در بدو ورود 
توانســت برای کشــورهای اروپای غربی و آمریکا چالشی 
جدی باشــد. با بررســی های تاریخی می توان دید که این 
اهمیت، تا جایی پیش رفت که در سیاست های کشورهای 
بلوک غرب اســتقرار این نظام، به عنوان اولویت حیاتی در 
تصمیم گیری های مهم آنها جای گرفت و با بررسی سندها 
و دکترین های این کشورها می توان این موضوع را آشکارا 
مشاهده کرد که همانا »مقابله با نفوذ کمونیسم« در دکترین 

این کشور ها، به عنوان یک راهبرد مهم تلقی شده است.
با این مقدمه وارد بحث اصلی می شویم که به راستی 
چه عواملی توانستند نظام کمونیستی را در اتحاد جماهیر 

شوروی به افول برسانند. 
البته ایــن اصل در تمــام نظام ها و رویکردهایشــان 
مطرح است که ساختار داخلی، به طور خاص مبنای ساختار 
اجتماعی یک جامعه اســت و می تواند مثل شمشیر دو لبه 
عمل می کند. اگر ایده یا تئوری حاکم بــر نظام فکری آن 

جامعه بتواند نیازهای نســبی افراد را بر آورده سازد و بتواند 
عملکردش را منطبق بر زمان عملیاتی کند، می تواند دستاورد 
نسبی در امنیت و حفظ آن نظام به دست آورد ولی اگر نتواند 
این پروسه را انجام دهد آسیب پذیر بوده و با کمترین تلنگری 

از پای در می آید.
همه نظام ها دارای یک تئوری فکــری حاکم اند که 
دارای یک سری مفاهیم کلیدی اســت که اساس رویکرد 
فکری آن نظام را تشــکیل می دهند و برداشت و درک این 
مفاهیم کلیدی می تواند راهبرد و دکترین آن نظام را تعیین 
کند. در اینجا الزم است برای بررسی و تحلیل تئوریک سه 

مفهوم را به صورت واضح توضیح دهیم:
»مارکسیسم: عنوان فلسفه مارکس و واضع فلسفه 
کمونیسم جدید است. این واژه از نام کارل مارکس بنیانگذار 
سوسیالیســم علمی  گرفته شده اســت.« به طور مختصر 
می توان اساس تفکر مارکسیستی را در موارد ذیل خالصه 

کرد: 
الف - اقتصاد تعیین کننده مســیر تاریخ است و تاریخ 
جز جنگ های طبقاتــی و مبارزه بیــن گروه هایی که منافع 
اقتصادی آنها با هم متعارض اســت چیز دیگری نیســت. 
بر اســاس این تعبیر جنگ های طبقاتی در مراحل مختلف 
تاریخی ابتدا بین بردگان و برده داران، سپس میان فئودال ها 
و »سرف ها« یا دهقانان فقیر و  بیزمین و باالخره بین کارگران 
و سرمایه داران در می گیرد و سرانجام به پیروزی طبقه کارگر 

یا پرولتار یا و نفی کامل طبقات اجتماعی منتهی می شود.
ب -دولت ها نقشــی جز تأمین طبقه حاکم ندارند و در 
جوامع سرمایه داری دولت حافظ منافع صاحبان سرمایه ها و 
استثمار طبقه کارگر است. این فشار و استعمار فقط هنگامی 

پس لرزه های زوال کمونیسم
کنکاشی در علل زوال نگاه مارکسیستی و سوسیالیستی با فروپاشی شوروی در 1991 

 خاتمه خواهد یافت که مالکیت خصوصی، به ویژه مالکیت 
ابزار تولید از میان برداشته شود و طبقه کارگر حکومت را به 

دست خود بگیرد.
سوسیالیسم یا جامعه باوری: این اصطالح که از واژه 
»سوسیال« به معنای اجتماعی در زبان فرانسه گرفته شده 
است، معناهای بسیار دارد، اما تعریف معمول این اصطالح 
را در واژه نامه انگلیســی آکســفورد، چنین می توان یافت: 
»سوسیالیسم تئوری یا سیاستی است که هدف آن مالکیت 
یا نظارت جامعه بر وسایل تولید - سرمایه، زمین، اموال و جزو 

آنها - به طور کلی، و اداره آن به سود همگان است.
در یک جمع بندی سوسیالیسم به عنوان مکتبی مبتنی 
بر اصالت جامعه و اشتراکیت ابزار تولید و کمونیسم بیانگر 

مرحله ای ایده آل از چنین وضعیتی در جامعه است.
انقالب اکتبر ۱۹۱۷: انقــالب اکتبر، تحت نظارت 
حزب بلشویک )شاخه رادیکال از حزب سوسیال دموکرات 

کارگری روسیه( و به رهبری والدیمیر لنین رخ داد
مبانی انقالب بر پایه صلح-نان-زمین استوار بود

کمونیسم: که از ریشه التین )commons( به معنی 
اشتراک گرفته شده اســت از قدیمی ترین مکاتب سیاسی 
دنیاســت. در ســال 1848 »کارل مارکــس« و »فردریک 
انگلس« با انتشار مانیفست کمونیســت حرکت تازه ای در 
نهضت کمونیســم جهانی به وجود آوردند. از نظر فلسفی 
و اقتصادی کمونیسم و سوسیالیســم دارای ریشه واحدی 
هســتند و هر دو بر مالکیت عمومــی وســایل تولید تکیه 
می کنند، با این تفاوت که کمونیسم مرحله پیشرفت یا مرحله 
نهایی سوسیالیسم به شمار می آید. کمونیسم نظام اجتماعی 
 بی طبقه ای است که در آن وسایل تولید در مالکیت مشترک 

مردم خواهند بود. 
همه افراد جامعه از حیث اجتماعــی از برابری کامل 
برخوردار خواهند بود. در چنین جامعه ای به همراه توســعه 
همه جانبه افــراد بر مبنای علوم و فنون در حال پیشــرفت، 
نیروهای تولیدی نیز رشــد خواهند کرد و همه چشمه های 
ثروت اجتماعی سرشارتر خواهند جوشید و این اصل بزرگ 
حکمروا خواهد بود: »از هر کس به اندازه استعدادش، به هر 

کس به اندازه احتیاجش.«
در یک نگاه، در بررسی تاریخی این نظام در زمان طلوع 
آن باید اذعان داشــت که نظام کمونیستی حاکم بر اتحاد 
جماهیر شوروی توانسته بود در شروع، نمایشی جهان پسند 
از رویکرد فکری خود به نمایش بگذارد و مفاهیم خود را در 
خارج از حیطه تحت سیطره خود نیز جذاب نمایش داده و 
حتی خطر پیوستن کشورهای بیشتری را به خود در تز فکری 
پیش بینی کند. ولی بعد از 1980 تقریبا انقالب تکنولوژی در 
جهان آرام آرام جای خود را باز می کرد و لیبرال دموکراســی 
غربی با یک نقشه بسیار دقیق در حال گسترش با مفاهیمی 
 مثل آزادی، دموکراسی، صلح و بازار آزاد و خالقیت فردی و 
رهایی و... بود  از طرفی دیگر مفاهیم کلیدی نظام حاکم بر 

شوروی در حال رنگ باختن بود.
عدم توجه به آزادی و دموکراســی، اغــراق در نقش 
پرولتاریا و همچنین ناتوانی درونی کمونیسم در پاسخگویی 
به نیازهای روز جهانی کم کم پایه های درونی نظام فکری را 
ضعیف کرد و غرب از این فرصت سود جست تا حکومت را 
در ابعاد نظامی درگیر کرده و راه را برای گسترش زیر زمینی 

این مفاهیم آماده کند.
 به طــور مثــال، در عملکــرد اعالمــی  ایــن رویکرد 
سوسیالیسم و مارکسیسم مولفه کلیدی عدالت اجتماعی و 
طبقه کارگر و برابری در نعمات خدادادی است. مولفه هایی 

که در نگاهی گذرا  نمی توان برای آنها غروبی متصور شد.
برای کنکاش در علت موضوع که چگونه این رویکرد 
با این شاخص های مردم پسند، روبه زوال قدم نهاد، باید به 

عملکرد آنها در جامعه توجه کرد.
باید گفت غرب آن زمان که در دوران ریاست جمهوری 

4

سیده مسعوده میرمسعودی 

سردبیر مجله ایرانی روابط بین الملل

ل
مل

ن ال
بی

56

شماره 386
ث  |  

مثل
بین الملل



ریگان در 1989، جنگ ستارگان را مطرح کرد شاید به جرات 
بتوان گفت که نقطه سقوط دکترین کمونیستی را رقم زد که 
در شکل بیرونی به حکومت قداست نظامی داد و در داخل 
جامعه آن روز قداست عدالت اجتماعی به عنوان شاخص 

اصلی این رویکرد را زیر سوال برد چگونه؟ 
اتحاد جماهیر شوروی در زمان طرح این دکترین در 
وضعیت اقتصادی خاصی بود که کار ارزش اصلی و جامعه 
هدف حکومت، پرولتاریا و رضایت این طبقه در اولویت بود.
ولی با این طرح تصمیم گیران کلیدی شوروی برای 
همگامی  با غرب و هماوردی با طرح جنگ ستارگان، جامعه 
هدف و در رویکرد تئوریک شاخص اصلی عدالت اجتماعی 
را سبک دیده و ســعی در باالنس کردن خود در جنگ سرد 
پیش رو با غرب کردند. از طرفی دیگر انقالب فناوری و مدیا 
از طرف غرب به شدت در حال فرستادن سیگنال های قوی 

به تمام جهان از جمله اتحاد جماهیر شوروی بود. 
اصطالحــات پیروزی لیبــرال دموکراســی در جنگ 

تمدن ها و پایان تاریخ و... به شدت در حال گسترش بود. 
همچنین در داخل خود اتحــاد جماهیر جوانی به نام 
گورباچف کــه خود به تــز حاکم در شــوروی اعتقاد مطلق 
نداشت، تیم او پایه های سوسیالســیم را متزلزل کرد و در 
نتیجه پایه ها برای ریزش شــروع به شــمارش کردند. اگر 
بخواهیم یک نتیجه گیری منطقی از زوال تدریجی رویکرد 
سوسیالیسم و مارکیسسم کرده باشیم، باید نتیجه موضوع 
را نه در مولفه های کلیدی این رویکرد بلکه در برنامه ریزی 
درســت تئوریســین های غربی در جایگزین کردن لیبرال 

دموکراسی بدانیم.
باکمی  تفحــص در اصل مفاهیم کلیــدی می توان 
دریافت اصل موضوع تفاوت چندانی نکرده ولی برداشت ها 

از موضوع فرق کرده است.
نمی توان گفت با فروپاشــی اتحاد جماهیر شــوروی 
این رویکرد کامال از بین رفتــه، ولی آینده خوبی هم برایش 

نمی توان پیش بینی کرد.
به هرحال این جهان بینی یکی از موضوعاتی بود که 
به خاطر همجواری ایران با این مجموعه در جنگ سرد درگیر 
آن بود  و برنامه ریزی هایی برای عدم نفوذ در کشــور انجام 
شده بود.  در اینجا این نکته را می توان یاد آوری کرد که در 
هر رویکردی عالوه بر شــاخص های اصلی آن و پایداری 
اصل مفاهیم در جامعه به صورت کاربردی، موضوع مهم تر 
تطبیق دادن رویکرد با زمان است.  و اصل ایراد و شاید زوال 
مارکسیسم درعدم تطبیق آن با جهان معاصر بود خصوصا در 

این تطبیق، انقالب مدیا نقش کلیدی داشت.
نتیجه گیــری: نظام کمونیســتی و مکتــب فکری 
حاکم بر آن توانســت در برهه ای از زمان بدرخشد و رهبری 
تقریبا نیمی  از جهان را داشــته باشد، ولی این مکتب چون 
نتوانســت دگردیســی درحال رخ دادن در نظام بین الملل 
را ببیند و آن تغییر ســاختار بین الملل از نظــام دو قطبی به 
یک قطبی چند مرکــزی را تحلیل کند، دچار زوال گشــت. 
اگر فروپاشــی هم اتفاق نمی افتاد با ســاختار به روز نشده 
قدرت همــاوردی نداشــت.  همچنین در بعــد داخلی هم 
ســاختارهای اجتماعی اش را همگام با زمان به روز نکرده 
بود. مکاتب دیگر مثل واقع گرایی و لیبرالیسم این موضوع 
را درک کرده و شیفت درون پارادیمی  انجام داده و خود را با 

زمان تطبیق دادند.
علت این موضوع که چرا این مکتب به روز نشد، این 
بود که تمرکز سیســتم روی نظامی گری پایه ریزی شده بود 
و ساختار داخلی را به امید اینکه ایدئولوژی حاکم می تواند 
تمام جوانب را نگریســته و غرب نیز از این فرصت استفاده 
کند با نفوذزیرزمینی به مفاهیم و شاخص های کلیدی درجه 
اعتبار این مفاهیم در بعد عملی را از بین برد. بنابراین ایجاد 
پس لرزه هایی که بــا روی کار آمدن گورباچف ایجاد شــد، 

توانست فروپاشی بزرگترین اتحاد در این نظام را رقم بزند. 



بودجه پرحاشیه
در حالی که براساس ادعای رئیس جمهور میانگین بودجه پرداختی به بخش عمران 
در ماه های سپری شده از سال ۹۶ به ۳هزار میلیارد تومان در هر ماه نرسد، میانگین هزینه 
جاری دولت در هر ماه بالغ بر ۱۶تا ۵/۱۸ هزار میلیارد تومان بوده است؛ همین نسبت نشان 
می دهد که تداوم وضعیت موجود در بودجه ریزی و رشــد بودجه های مصرفی و جاری که 

عمومش مربوط به حقوق و دستمزد است، امکان پذیر نیست. اقتصاد

تیتر اول

الغر کردن
طبقه متوسط

بودجه سال 97
چه ویژگی هایی دارد؟
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چالش های یک صندوق
عدم سرمایه گذاری موثر 

صندوق ها برای مرحله پیری 
مشکل ایجاد کرده است

رشد نقدینگی خطرناک
افزایش نقدینگی در سال آینده قدرت 

خرید مردم را کاهش می دهد

بازی خطرناک شوک درمانی
گفت وگوی مثلث

با یحیی آل اسحاق

با بررسی الیحه بودجه سال ۱۳۹۷، می توان دو نما 
از پیدا و پنهان نقشــه مالی دولت ارائــه داد. روی پیدای 
الیحه، تصویر کلی منابع و مصارف اســت. بر این اساس 
رقم کلــی منابع و مصــارف بودجه عمومی ســال آینده به 
رقم ۳۶۸ هزار میلیارد تومان می رســد که نسبت به قانون 
بودجه در سال جاری رشد ۶/۱ درصدی را ثبت کرده است. 
بنابراین با در نظر گرفتن نرخ تــورم ۱۰ درصدی به عنوان 
هدف ســال ۱۳۹۷، بودجه واقعی کشور انقباضی خواهد 
بود. از بررســی آماری الیحه بودجه دولت در ســال آینده 
سه نکته پنهانی را می توان اســتخراج کرد. نخست آنکه 
در بخش درآمدها، سهم درآمدهای مالیاتی و استقراضی 
دولت نسبت به سال جاری رشد کرده؛ اما در مقابل از رشد 
درآمدهای نفتی در بخش منابع کاسته شده است. موضوع 
دوم این اســت که ســهم هزینه های دولــت در پرداخت 
حقوق و دستمزد کارکنان رشد ۱۱ درصدی را تجربه کرده 
و این احتمال وجود دارد که افزایش حقوق سال آینده در 
این حد باشــد. همچنین آمارها حاکی از آن اســت که از 
میزان هدف گــذاری برای پرداخت های عمرانی کاســته 
شــده تا دولت با روش جدید اهرمی کردن این پرداخت ها 

بتواند عملکرد مناسب تری نسبت به سال جاری ثبت کند.
بررسی منابع و مصارف الیحه بودجه، منعکس کننده 
چند نکته مهم است . نخست آنکه در الیحه بودجه ۱۳۹۷ 
منابع و مصــارف عمومی دولت به رقــم ۳۶۸ هزار میلیارد 
تومان می رسد که نسبت به ســال قبل رشد ۶/۱ درصدی 
 داشته و از حیث درآمدهای اسمی، بودجه انبساطی بوده 
است، اما با لحاظ کردن نرخ تورم، در واقع بودجه انقباضی 

بوده است.
موضوع دوم اینکــه میزان درآمدهــای نفتی دولت 
نسبت به الیحه بودجه سال جاری کاهش یافته، اما میزان 
درآمدهای مالیاتی و درآمدهای استقراضی دولت در بودجه 
رشد کرده است. نکته سوم این است که میزان هزینه های 
دولت در بخش حقوق و دســتمزد در الیحه جدید نســبت 
به ســال قبل رشــد   ۱۱/۶ درصدی را ثبت کرده که نشان 
می دهد رشــد حقوق کارکنان و بازنشســتگان نیز احتماال 
 حدود این رقم خواهد بود. نکته پایانی درخصوص کاهش 
میزان مصوب پرداخت های عمرانی در الیحه بودجه سال 
۱۳۹۷ نسبت به سال جاری اســت که به نظر می رسد این 
روند به دلیل اهرمی کــردن پرداخت های عمرانی صورت 

گرفته است.

  تصویر کلی منابع و مصارف دولت
الیحه بودجه معموال در ۵ کتابچــه، تقدیم مجلس 
می شــود. مهم ترین جلد آن، ماده واحده و جدول کالن 
است که شــامل ماده واحده اول به اضافه جداول اعداد 
کلی بودجه اســت. به طــور متعــارف ســند بودجه جای 
قانون گذاری جدیدی نیســت، اما در ایران از طریق ماده 
واحده دربــاره موضوعــات مهم تصمیم گیــری و قوانین 
جدید وضع می شــود. ارقــام در جداول پیوســت معموال 
به صورت »میلیون ریال« نوشــته می شود، اما برای فهم 
بهتر برای عموم در این گزارش از رقــم »میلیارد تومان« 

عنوان می شود.
در  ترازنامه کلی بودجــه، در یک بخش منابع بودجه 
کشــور و در طرف مقابل مصارف بودجه منظور می شود. 
این دو رقم برای  تراز  بودجه با یکدیگر برابر اســت. آمارها 
نشان می دهد که در الیحه بودجه ســال ۱۳۹۷ رقم کلی 

منابع بودجه معادل ۱۱۹۵ هزار میلیارد تومان بوده است. 
این رقم در قانون ســال ۱۳۹۶ معادل ۱۰۸۵ هزار میلیارد 
تومان درنظر گرفته شــده اســت. بنابراین رقم کلی منابع 
بودجه کشور نسبت به الیحه سال قبل ۱۰/۱ درصد و نسبت 
به قانون ۳/۷ درصد رشــد کرده اســت. منابع بودجه کل 
کشور به دو بخش »منابع بودجه عمومی دولت« و »منابع 
بودجه شرکت های دولتی« تقسیم می شود. اگرچه بودجه 
شرکت های دولتی نیز هر سال  به همراه بودجه عمومی به 
قوه مقننه تقدیم می شود، اما این کار بیشتر جنبه اطالعی 
دارد و نمایندگان معموال بخش مهمی  از بودجه شرکت ها 
را بررسی نمی کنند. در الیحه بودجه منابع بودجه عمومی 
دولت حدود ۴۲۵ هزار میلیارد تومان بوده است، این رقم 
نسبت به الیحه سال قبل ۱۴/۶ درصد و نسبت به قانون ۶/۵ 

درصد رشد کرده است.

  رشد ۱/ ۶ درصدی منابع عمومی دولت
منابع بودجه عمومی دولت نیز بــه دو بخش »منابع 
عمومــی دولــت« و »منابــع اختصاصی« تقســیم بندی 
می شــود. بنابرایــن رقــم بودجه عمومــی دولــت نباید با 
رقم »منابــع عمومی دولت« اشــتباه گرفته شــود. منابع 
اختصاصی، منابعی هستند که قانون محل مصرف آنها را 
تعیین می کند و معموال این محل مصرف همان دســتگاه 
ایجاد کننده درآمد است. )مانند بیمارستان ها یا دانشگاه ها 
که برای خود صرف می شود.( بنابراین رقم بودجه عمومی 
برای تحلیل هــای مرتبط بــا حجم دولــت به عنوان یک 
کل واحد مناســب اســت و رقم منابــع عمومی نیــز برای 
تحلیل های مرتبط با حوزه ابتکار عمل مناسب خواهد بود. 
منابع عمومی بودجه دولت که کلیدی ترین رقم در الیحه 
بودجه ســال ۱۳۹۷ به حســاب می آید، معادل ۳۶۸ هزار 
میلیارد تومان در نظر گرفته است. این رقم نسبت به الیحه 
سال قبل رشد ۱۵ درصدی و نسبت به قانون سال قبل رشد 

۶/۱ درصدی را ثبت کرده است.
منابع عمومی دولت عمدتا شــامل درآمدها )اعم از 
درآمدهــای مالیاتی، جرایم، مجوزها و حق دسترســی(، 

واگذاری دارایی های ســرمایه ای )درآمدهــای نفتی( و 
واگذاری دارایی های مالی )ایجــاد قرض، دین و فروش 
سهام شرکت ها( است. در الیحه بودجه میزان درآمدهای 
دولت معادل با ۱۹۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده 
که ۱۲۹هزار میلیارد تومان باید از درآمدهای مالیاتی تامین 
شود. این رقم نسبت به قانون بودجه سال قبل رشد ۱۱/۲ 
درصدی را ثبت کرده، اما نسبت به الیحه رشد ۱۴ درصدی 

را ثبت کرده است.

  کاهش درآمدهای نفتی در بودجه
بخش مهم دیگــری از درآمدهای دولت را واگذاری 
دارایی های سرمایه ای یا درآمد حاصل از فروش نفت خام 
و فرآورده های نفتی می توان عنوان کرد. بر اساس احکام 
قانون برنامه ششم توسعه سهم دولت و استان ها از عواید 
نفتی ۵۳/۵ درصد اســت. این میزان درآمد بر اساس نفت 
۵۵ دالری و دالر ۳۵۰۰ تومانی محاسبه شده است. بر این 
اســاس منابع نفتی در الیحه بودجه سال ۱۳۹۷ به میزان 
۱۰۶ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است، این رقم 
نسبت به قانون بودجه ســال قبل کاهش یازده درصدی و 
نسبت به الیحه سال قبل کاهش ۸/۶ درصدی را ثبت کرده 
است. بنابراین دولت قصد دارد سهم درآمدهای نفتی را در 
بودجه کاهش دهد. در بخش واگذاری دارایی های مالی 
میزان درآمدهای دولــت معادل ۶۸ هــزار میلیارد تومان 
در نظر گرفته شــده اســت. این درآمد که به عنوان منابع 
استقراضی دولت معرفی می شــود، استقراض از سیستم 
بانکی، فروش اوراق مشــارکت، اســتفاده از ذخیره ارزی 
و تســهیالت خارجی را شامل می شــود. میزان واگذاری 
دارایی های مالی دولت نسبت به الیحه بودجه سال ۱۳۹۶ 
رشد ۵۴ درصدی و نســبت به قانون مصوب امسال، رشد 
۲۶ درصدی را ثبت کرده است. بنابراین بخش استقراضی 
منابع عمومی دولت در سال ۱۳۹۷ نســبت به سال جاری 
رشــد خواهد کرد. در مقابل منابع عمومی دولت، برخی از 
هزینه ها نیز تعریف شــده که آن را می توان به سه بخش 
مهم هزینه های جاری )شامل حقوق و دستمزد، یارانه ها و 
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استفاده از کاال و خدمات(، تملک دارایی های سرمایه ای 
)پروژه های عمرانی( و تملک دارایی های مالی )تســویه 
قروض و دین( اشــاره کرد. در الیحه بودجه سال ۱۳۹۷، 
میزان کل هزینه های جاری ۲۷۶ هزار میلیارد تومان برآورد 
شده است. این رقم نسبت به الیحه بودجه سال جاری ۱۷ 

درصد و نسبت به قانون ۹ درصد رشد کرده است.
بنابراین به نظر می رســد رشــد هزینه های دولت نیز 
متناسب با نرخ تورم تنظیم شــده است، البته این احتمال 
وجود دارد که این رقم در بودجه افزایش یابد. بخشــی از 
هزینه های جاری صرف جبران خدمت کارکنان )پرداخت 
حقوق و دستمزد( می شود . در سال ۱۳۹۷ مقرر شده این 
رقم به ۱۰۶ هزار میلیارد تومان برســد که نســبت به سال 
قبل رشد ۱۱/۶ درصدی خواهد داشت. بنابراین می توان 
پیش بینــی کرد میــزان افزایش حقوق کارکنــان و حقوق 
بازنشستگان بیش از ۱۰ درصد باشد، چرا که از رشد حقوق 

در مقابل دستمزدها محافظت خواهد کرد.

  اهرمی  کردن پرداخت های عمرانی
در ســال ۱۳۹۶، میــزان پرداخت هــای عمرانــی 
به خصوص در نیمه نخست سال، کمتر از حد مدنظر بوده 
است. به نظر می رسد این عملکرد باعث شده که در سال 
۱۳۹۷، برآیند دقیق تری نســبت به بودجه ســال جاری به 
عمل  آید. بررسی ها نشــان می دهد در سال ۱۳۹۶ عمدتا 
تمام منابع حاصل از نفت و مالیات و ســایر درآمدهای در 
اختیار دولت کفاف هزینه های جاری کشــور را می دهد. 
آن طور که مسئوالن عنوان کردند، دولت قصد دارد برای 
پروژه های عمرانی اهرمی  عمل کرده و از صندوق، بانک ها 
و مردم اســتفاده کند. بخش دیگری از هزینه های بودجه 
نیز، مربوط به تملک دارایی های مالــی و پرداخت دیون 
دولت است. میزان این ردیف از هزینه های الیحه بودجه 
معادل ۳۱ هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم نسبت 
به الیحه ســال جاری ۴۸ درصد و نســبت به قانون ســال 
جاری ۴۵ درصد رشد یافته است. این روند نشان می دهد 
که در سال آینده دولت قصد دارد به تعهدات خود در قبال 
بودجه عمل کند. عالوه بر موارد فوق به نظر می رســد که 
در بخش ج تبصره یک، سوپاپ اطمینان برای درآمدهای 
دولت در نظر گرفته که اگــر منابع دولت از محل صادرات 
نفت در سال ۱۳۹۷ کمتر از ۱۰۱ هزار میلیارد تومان باشد، 
به دولت اجازه داده می شود که از محل ۵۰ درصدی منابع 
حســاب ارزی برای تامین مابه التفاوت اقدام کند که این 
موضوع دست دولت را برای استفاده از منابع حساب ارزی 

باز می گذارد.

  صندوق مظلوم
در ایــن الیحه امــا یک نکتــه قابل توجــه صندوق 
بازنشســتگی اســت. صندوق  درآمد-هزینه ای که نیمی 
از بازنشستگان کشــور را تحت پوشــش قرار داده است؛ 
چیزی در حدود ۳ میلیــون نفر. اما پیرانه ســری صندوق 
بازنشســتگی تامین اجتماعی در جوانی از جنس دیگری 
است و تبعاتش دامنه دار؛ آنگونه که بحران پیش روی آن 
را در ردیف اَبر چالش های آینده ایران قرار داده اند ؛ یعنی 
درســت جایی که بحران کمبود آب و بحران نابودی منابع 

محیط زیستی قرار دارد.
از همین روست که مجلس شورای اسالمی ۲۹ آبان 
جلســه ای غیر علنی بــا موضــوع بحــران صندوق های 
بازنشســتگی با محوریت صندوق بازنشســتگی ســازمان 
تامین اجتماعی با حضور ۱۵۷ نفر از نمایندگان مجلس و 
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی برگزار کرد. جلسه ای 
که اگرچه غیر علنی برگزار شدن آن اجازه انعکاس رسانه ای 
نگرانی های مطرح شــده در آن را نداد؛ بــا این حال  این 
جلسه یک خروجی مهم علنی شده داشت و آن نامه ای بود 

که تمامی  نمایندگان حاضر در این جلســه درباره ضرورت 
پرداخــت مطالبات ســازمان تامین اجتماعــی خطاب به 

رئیس دولت نوشتند.

  برهم خوردن تعادل میان منابع و مصارف
در ابتدای ایــن نامه آمده بود: »تادیــه دیون دولت 
به صندوق بازنشســتگی تامین اجتماعی باتوجه به حجم 
باالی این مطالبــات و اینکه این منابــع حق الناس بوده و 
متعلق به آسیب پذیرترین قشر جامعه یعنی کارگران عزیز 
اســت، از اهمیت فراوانی برخوردار است. به عالوه عدم 
پرداخت این مطالبات منجر به بر هــم خوردن تعادل بین 
منابع و مصارف ســازمان به عنوان یک صندوق بیمه ای و 
کاهش ارائه خدمات به جامعه هــدف که عموما کمترین 
میزان دریافتی را دارند شده است.« هرچند لحن این نامه 
به صورت تحکمی  و با استفاده از کلمه امری  »باید« تنظیم 
نشــده اما به رئیس جمهوری یادآوری شــده اســت که از 
طریق ساز و کارهای پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه 
الیحه بودجه سال ۹۷ را به گونه ای تنظیم کند تا نسبت به 
پیش بینی منابع و پرداخت بدهی صندوق تامین اجتماعی 
برابر تبصره ماده ۱۲ قانون فوق الذکر اقدامات الزم صورت 
گیرد. در بند الف و ب تبصره ماده ۱۲ قانون برنامه ششــم 
توسعه دولت مکلف شده اســت که در طول اجرای برنامه 
پنج ساله ششم توسعه در قالب بودجه ســنواتی نسبت به 
تادیه بدهی های حسابرسی شــده خود به سازمان تامین 
اجتماعی اقدام کند به نحوی که ساالنه  ۱۰درصد   بدهی 

خود را به صندوق تامین اجتماعی تسویه نماید.

  دولت بدهی قدیم و جدید را با هم بپردازد
با این حال »اکبر شوکت« عضو کارگری هیات امنای 
سازمان تامین اجتماعی با اشاره به این نامه بر نکته مغفول 
مانده دیگری هم تاکیــد می کند. دولت عــالوه بر اینکه 
بدهی بیشتر از ۱۰۰ هزار میلیاردی تومانی خود را بر اساس 
ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توســعه می پردازد باید سالی 
۱۵ هزار میلیارد تومان هم به عنوان بدهی ساالنه خود به 
سازمان تامین اجتماعی بپردازد؛ دولت باید هر دوی اینها 
را باهم در الیحه بودجه سال ۹۷ ببیند و هیچ کدام را مغفول 
نگذارد، این یعنی اینکه دولت سالی ۴۵ هزار میلیارد تومان 

به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.
این گفته بدان معناست که مشکل فوق با دغدغه مند 
بودن دولت در یک بازه زمانی کوتاه یعنی پایان عمر برنامه 
پنج ساله ششم توسعه ختم به خیر می شود؛ با این حال سیر 
تجمیع بدهی های دولت ها به ســازمان تامین اجتماعی 
گویای واقعیت های دیگری اســت؛ واقعیتی هایی که در 
گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 

به گوشه هایی از آن اشاره شده است.

  تاثیرات تجمیع بدهی ها بر کسری نقدینگی
مرکز پژوهش هــای مجلس شــورای اســالمی در 
گزارش خود که شاه بیت آن »ورشکستگی تامین اجتماعی 
در دهه آینده« است، بر این امر صحه گذاشته که تجمیع 
بدهی ها و افزایش تعهداتی کــه دولت ها به ویژه دولت ها 

بودجه خانوارهای طبقه متوسط شدیدتر 
از بودجه خانواده ها در دهک های ثروتمند 
و فقیر، کاهــش یافته اســت. آمارهای 
منتشره در سایت بانک مرکزی می گوید 
کــه هزینــه مجموعــه کاال و خدماتــی 
که خانواده هــای طبقه متوســط انجام 
می دهند در طی 9 سال قریب به 15 درصد 

کاهش یافته است

نهم و دهــم در قالب الیحــه به مجلــس برده اند، موجب 
شــده اند که مصارف ســازمان بر منابع آن پیشــی بگیرند 
به گونه ای که ۱۰ ســال آینده ســازمان تامیــن اجتماعی 
دارای یک کسری ۱۱۹ هزار میلیارد تومانی خواهد شد که 
به تعبیر مرکز پژوهش های مجلس ورشکســتگی سازمان 

تامین اجتماعی را به همراه خود دارد.
نگاهی به ســیر صعــودی تعهدات ســازمان تامین 
اجتماعی توسط دولت ها که در گزارش مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی به آن اشــاره ای نشده هم بر این 
امر صحه می گــذارد که کســری بودجه ســازمان تامین 
اجتماعی از ناحیه تجمیع بدهی های دولت ها در گذشته 
و در آینده یک زنــگ خطر جدی برای معیشــت کارگران 

بازنشسته است.
به گفته »ســید تقی نوربخش« مدیرعامل ســازمان 
تامین اجتماعی، بدهی های دولت هفتم و هشتم به سازمان 
تا سال ۱۳۸۴ شــش هزار میلیارد تومان بود که  این بدهی  
یکباره در پایان عمر دولت های نهم و دهم به ۶۰ هزار میلیارد 
تومان رســید که یک افزایش نجومی  را به خود دید. بنا به 
گزارش ایلنا نوربخش در این باره به رسانه ها گفته بود که تا 
سال ٨۴ دولت دو تعهد، یعنی پرداخت حق بیمه سه درصدی 
و دیگری معافیت کارگاه های زیر پنج نفر را در قبال سازمان 
پذیرفته بود. ایــن دو تعهد در کمتر از یــک دهه تبدیل به 
٢٠ تعهد شد. مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی در عین 
حال تاکید کرده که دولت محمود احمدی نژاد در راســتای 
سیاســت های پوپولیســتی خود عده ای را که خودشــان 
بیمه پردازی می کردند یا تحت پوشش بیمه نبودند، بدون 
تعیین منبع زیر پوشش سازمان آوردند و در سال ٨٨ فقط در 
یک روز سه میلیون نفر را بدون پرداخت حق بیمه از محل 
هدفمندی، تحت پوشــش ســازمان قرار داد. با این حال 
نوربخش تاکید می کند که دولت های یازدهم و دوازدهم با 
پرهیز از تحمیل تعهدات جدید به سازمان تامین اجتماعی 
ســعی کردند که اجازه ندهند مصارف ســازمان بر منابع آن 
پیشــی بگیرد تا بدین ترتیب مشــکلی جــدی در پرداخت 
ماهی ۳ هزار و دویست میلیارد تومان مستمری به ۳ میلیون 
بازنشسته این سازمان پیش نیاید. حتی اگر فرض را بر این 
بگیریم که دولت های یازدهــم و دوازدهم تالش کرده اند 
که تعهدات کمتری به ســازمان تامیــن اجتماعی تحمیل 
کنند، افزایش بدهی دولــت از ۶۰ هزار میلیــارد تومان  به 
حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در دولت دوازدهم نشــان از 
آن دارد که دولت مستقر تالشی اثر گذار و سیاستی مدون 
برای پرداخت بدهی های دولت های گذشــته ندارد و حتی 
آن طور که اکبر شــوکت می گوید دولت حتی بدهی ساالنه 
خود که بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان اســت را به ســازمان 
تامین اجتماعی پرداخت نمی کند چه برسد به اینکه بخواهد 
پرداخت تعهدات تحمیلی دولت های گذشــته را بر عهده 
بگیرد. عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی 
با تاکید بر اینکه مجلس شــورای اســالمی به هر حال باید 
یک جا جلوی دولت محکم بایستد و در این خصوص دولت 
را بازخواست کند، گفت: »ایســتادگی نمایندگان مجلس 
در مقابل بودجه ای که ســهم ســازمان تامیــن اجتماعی 
را نمی بیند یک ضرورت اســت؛ با ایــن روش دولت آویزه 
گوشش می کند که تکلیف پرداخت تعهدات سازمان تامین 
اجتماعی را مشــخص کند تا کار دســت دولت های بعدی 
هم بیاید. این امر بســیار مهم اســت و نمایندگان مجلس 
باید روی منافع کارگران و آینده مردم پافشاری کنند و اجازه 
 ندهند که فردای کارگران جلوی چشم شان به ویرانه تبدیل 

شود.«

  اضافه شدن بیمه شدگان جدید؛ راه خروج
»علیرضا حیدری« فعال صنفی کارگری و نا یب رئیس 
اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اما از زاویه دیگری به 
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کنترل بحران و مواجه نشــدن با کسری ۱۱۹ هزار میلیارد 
تومانی یک دهه آینده در ســازمان تامیــن اجتماعی نگاه 
می کند. با این حال وی همانند شــوکت چندان نســبت به 
پرداخت بخشــی از مطالبات ســازمان تامین اجتماعی تا 
انتهای سال جاری دلخوش نیســت. حیدری تاکید دارد 
که اگر مطالبه  دیگری در ســال جاری به ســازمان تأمین 
اجتماعی تحمیل شود، رقم بدهی در انتهای سال به بیش 
از ۱۵۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید و این یعنی بحران 
در بحران که خروجی جز آسیب به بازنشستگان، کارگران 
و تحلیل رفتن نظام تامیــن اجتماعی و آتیه میلیون ها نفر 
از جمعیت پیر و جوان کشــور ندارد.  حیــدری در این باره 
می گوید: »ســاالنه ۱۰ درصد به تعداد مستمری بگیران 
اضافه می شود که بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر می شود، بنابراین 
سازمان تأمین اجتماعی در مرز بحران قرار داشته و برای 
عبور از آن باید ســاالنه یک میلیون و ۵۰۰ هزار بیمه شده 
به ســازمان تأمین اجتماعی اضافه شــود تا حــق بیمه را 

پرداخت کنند.«
به گفته ایــن فعال صنفــی کارگری راهــکار خروج 
از ایــن وضعیت در مقطع فعلی ســخت تر کردن شــرایط 
بازنشستگی و افزایش زمان آن نیســت بلکه راهکار موثر 
تنها یک چیز است و آن، این اســت که دولت با جدیت و 
حساسیت و با نگاه واقع بینانه به تامین اجتماعی  بیندیشد. 
به اعتقاد حیدری مشارکت اتحادیه های کارگری در اداره 
صندوق های بازنشستگی از دیگر مواردی است که برای 
اداره صندوق های بازنشستگی در همه جای دنیا پیشنهاد 
می شــود چرا که سرنوشت خودشــان به آنها گره خورده و 
قطعا می توانند نقــش موثرتری در سیاســت گذاری های 
این صندوق ها و هدایت سرمایه های آنها در مسیر صحیح 

داشته باشند.

  سیاست گذاری های پرهزینه
بیست و دوم آذر ۱۳۰۱ روز پیدایش نظام بازنشستگی 
در ایــران بــود. از آن تاریــخ تا  امــروز که دیگــر بحران 
صندوق هــای بازنشســتگی هماننــد بحــران کمبود آب 
بیخ گوش ماســت بیش از ۹۰ ســال گذشــته؛ ۹۰ سالی 

کــه بــرای درس گرفتــن فرصت مغتنمی  اســت بــا این 
حال سیاســت گذاران حوزه رفاه در بدنــه دولت ها پس از 
انقالب، رویکرد علمی  در برخورد با چرخه حیات صندوق ها 
نداشــته اند و با بزرگ کــردن بدنه آنها، دســت اندازی به 
اموال و اداره آنها بر اساس نظام های مطلوب خود از آنها 
حیاط خلوت ساختند. مجموع این شرایط دست به دست 
هم داد تا بحــران صندوق های بازنشســتگی به همدیگر 
تسری یابند و امروز بازنشســتگان و کسانی که آتیه خود را 
در این صندوق ها می بینند یک درد مشترک داشته باشند.

  بحران طبقه متوسطی بودجه 97
کارمندان، فارغ التحصیالن بیکار شــاغل در شغل 
مسافر کشی، بازنشستگان، نخبگان، متخصصین شهری، 
اصناف دارای هوشــمندی و تجارب کاری که یک سطح 
معین از فهم اجتماعی را کسب کرده اند ، مانند اینها معموال 
به عنوان بخشــی از طبقه متوســط ایران تلقی می شوند. 
طبقه کم درآمد، متوسط و پر درآمد، این سه همان گونه که 
مشهود است براساس درآمدشــان دسته بندی می شوند. 
محســن رنانی در این باره می گوید:  )در تشــخیص طبقه 
متوسط( هیچ شاخص اجماعی وجود ندارد. مخصوصا در 
مورد درآمد، باتوجه به تفاوت کشورها و تفاوت قدرت خرید 
پول ها، هیچ مقدار معینی را نمی توان برای همه کشورها 
تعریف کرد. همه تعاریف، نسبی و با نگاه به گروه خاصی 
از کشورها تعریف شده است. به طور میانگین جوامعی که 
درآمد سرانه آنها بین ۸ تا ۱۰ هزار دالر باشد، می شود گفت 
جوامعی با طبقه متوسط گسترده هستند. « طبقه متوسط 
پیش قراول تغییر در هر جامعه ای هســتند. دانشگاه ها، 
احزاب سیاسی، مباحث سیاسی تاکسی محور ، انتخابات 
و ابزارهای دموکراتیک، ســازمان های مردم نهاد و مانند 
اینها پایــگاه و اهرم طبقه متوســط برای تغییر هســتند. 
فارغ التحصیالن دانشگاهی بر کشــیده از خانواده های 
طبقه کم درآمد، انبوه سربازان طبقه متوسط را برای اعمال 
خواســته هایش تشــکیل می دهند. درآمد طبقه متوسط 
کم اســت و میل طغیانگرش برای تغییر بســیار است. او 
مشــکالت را می بیند و در رنج اســت. در این بین حدس 

بزنید بزرگ ترین دشمنان طبقه متوسط چه کسانی هستند؟   
» آنها که دوست ندارند تغییری به وجود بیاید.«

  تقسیم غنایم 
الیحــه  بودجه به عنوان ســند دخل و خرج کشــور، 
ماموریــت دارد تا منابع درآمدی یک ســاله را با رعایت حد 
اعالی خرد و انصاف هزینه کند و در سال جاری نیز در این 
باره دو اتفاق افتاده اســت؛  اول دولت سعی کرده است تا 
برای اولین بار در  تاریخ بودجه نویسی ایران، شفافیت را به 
بودجه تزریق کند و جزئیات آن را در اختیار عموم قرار دهد 
و دوم آنکه در بودجه سال جاری سعی بر »صرفه جویی«، 
»تمرکز بر منابــع درآمدی غیر نفتی همچــون مالیات « و 
»حذف یارانه ها و سوبسید« های دولتی مشهود است. این 
اقدام در هر کشور رو به توسعه ای بود بی شک پسندیده و 
مورد استقبال تلقی می شــد  اما نه در کشوری که براساس 
گزارش ســازمان شــفافیت جهانی و به گزارش تســنیم، 
رتبه آن در زمینه شــاخص فســاد ۱۳۱ اســت، آن هم در 
میان ۱۷۶ کشور. سازمان شــفافیت بین المللی مواردی 
همچون  چرخه معیوب فساد، توزیع نابرابر قدرت در جامعه 
و توزیع نابرابر ثــروت را از جمله عوامــل رتبه بندی اعالم 
کرده است. به روایت ســاده تر دولت در مالیات ستانی از 
آنچه   مســعود نیلی آن را »صدک مرفه« جامعه می خواند 
موفقیتی نداشته اســت . توان برقراری عدالت اقتصادی 
در این دولت دیده نمی شود و در نتیجه این طبقه متوسط 
هســتند که باید مالیات بیشــتری بدهند، بنزیــن را با نرخ 
بیشتری بخرند، از کمک های یارانه ای دولتی بهره  کمتری 
ببرند و با مشکالت اقتصادی بیشــتری دست و پنجه نرم 
کنند. در همین بودجه اما مشــاهده می شــود که ســهم 
»برخورداران اصولگرا « نه تنها آسیبی ندیده، بلکه افزایش 
نیز یافته اســت. آنها و نهادها و موسسات اقتصادی شان 
بدون هیچ کارکرد و خروجی مشــخصی برای درآمدهای 
عمومی با صدها هلدینگ و موسسه اقتصادی تحت نظر 
و زیر مجموعه شان که ۵۰ درصد از اقتصاد ایران را عمال 
در اختیار دارند و کمتــر از ۱۰ در صد جمعیت را تشــکیل 
می دهند، نه تنها در بسیاری موارد مالیات نیز نمی پردازند 
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بلکه کســب و کارشــان از صدمــات معمــول، همچون 
»کشــف ژن خوب«، » کشف الفســاد های گاه به گاه   « 
و ماننــد اینها در امان اســت. دولت صادقانــه می خواهد 
اصالحاتی انجام دهد، اما جــرات و توانش را ندارد که به 
سهم شــیرها از الشه بودجه دســت بزند و به ناچار قوانین 
اقتصاد درست را تنها در میان طبقه متوسط تحت کنترلش 
پیاده می کند. هر چند به نظر نمی رسد که این کار از سوی 
قوه مجریه با هدف و غرض مشخص انجام گرفته باشد، 
اما همیــن اقدام می توانــد به مــرور و به تدریج بــر آینده 
 سیاســی جناح های سیاســی به ویژه اصالح طلبان تاثیر 

بگذارد. 

  تاثیر سطح درآمد بر مطالبات سیاسی و اجتماعی 
تضــاد و شــکاف طبقاتی نشــانگر ضعــف عدالت 
اجتماعی است و طبقه متوســط با گسترش و توسعه خود 
ســعی دارد تا مانند »فوم مایع « دره عمیق شــکاف فقیر 
و غنی را پر کنــد. زمانی کــه این طبقه خود مــورد هجوم 
هدفمند قرار دارد و منابعش آســیب می بینــد، نمی تواند 
نقش اصالح گر خود را به خوبی ایفا کند. طبقه متوسط در 
ایران تنها اهرم قدرت اصالح طلبان هستند و اگر آنها بیش 
از این صدمه ببینند، دور از ذهن نیســت که گفتمان های 
اقتصادی پوپولیســتی باز گردد. زمانی که هزاران میلیارد 
تومــان از امــوال طبقه متوســط در قالب وام هــای هزار 
میلیاردی بــه ۳۰ نفر پرداخت می شــود و آنهــا باید برای 
حقوق بازنشستگی شــان در جلوی مجلس زانوی غم بغل 
بگیرند، چگونه می توان از آنان انتظار داشــت تا نســبت 
به رخدادهای سیاســی و اجتماعی مانند یک اکتیویست 
فعال حساس باشند. »تغییر تدریجی از طریق اصالحات 
و صندوق رای « فلسفه ای سیاسی است که طبقه متوسط 
مبلغ آن اســت. در مقابل تضعیف این شــعار سیاســی و 
تقسیم جامعه به دو طبقه فقیر و غنی با یک شکاف عمیق 
بین آنها، اردوگاه پوپولیســت ها و دغل کاران سیاسی که 
با وعده پول پاشــی رای جمع می کنند تقویت خواهد شد. 
بودجه ای انقباضی که هیــچ توجهی به مبارزه با فســاد و 
اصالح اساسی ساختارهای اقتصادی ندارد، این موضوع 

را تقویت می کند. 

  لشکر شاغالن فقیر
 مسعود نیلی می گوید: »صدک اول )ثروتمندترین 

قشر( جامعه در مقایسه با صدک آخر درآمدی نسبت یک 
به ۸۶ دارد که عدد غیرقابل قبول و ناعادالنه ای است.... 
در جامعه، فقر بازتولید نمی شود اما ساز و کار هایی که وضع 
فقرا را بهتر کند، فعال نیســت. بزرگ تریــن گروه فقیر در 
کشور افرادی هستند که شــغل دارند اما از نظر عمق فقر 
افراد بیــکار فقیرترنــد.« وی گفت: »شــغل درآمد کافی 
ایجاد نمی کند بنابراین برای خروج از فقر باید کاری کنیم 
که سطح درآمدی شاغالن افزایش یابد.« می توان بخش 
عمده ای از طبقه متوسط را نیز جزو  لشکر شاغلین فقیری 
طبقه بندی کرد که نیلی از آن نام می برد. لشــکر شاغلین 
فقیر در شهرها، به ویژه کالن شهر ها در چنبره زجر آور روزانه 
مشــکالت گرفتارند و بهره وری آنها پایین است. تخفیف 
مرفهین جامعه به صدک به جای دهک در برابر میلیون ها 
عضو طبقه متوسط، می تواند نشان دهنده مراتب تقسیم 

ثروت در جامعه باشد. 

  فراز های » متوسط ستیز  « بودجه 
» اگر نظام مالیاتی هدف خود را شناســایی کند و از 
۸۰۰ هــزار نفر با درآمد بــاالی جامعه مالیــات گرفته و در 
میان هشــت میلیون نفر دهــک پایین توزیع شــود، این 
دهک از فقر مطلق خارج خواهد شــد . )مسعود نیلی(«، 
البته اگر! چنین اتفاقی بیفتد. از جمله قسمت های بودجه 
که نمی توان دقیقا آن را در راستای تقویت قشر کم درآمد 
 یا متوســط جامعه دانســت، افزایش درآمدهای مالیاتی 
در بودجه اســت. الیحه بودجه ۹۷ یک افزایش ۱۲ هزار 
میلیارد تومانی را در قسمت مالیات ها در نظر دارد. دولت 
در نظــر دارد ۱۲۸ هــزار میلیــارد تومان درآمــد مالیاتی و 
گمرکی داشته باشد. برآورد ۱۲۸ هزار و ۷۱۹ میلیارد تومان 
درآمد مالیاتی نسبت به بودجه سال جاری )۹۶( رشد  ۱۰/۵ 

در الیحه بودجه 1۳9۷ 
عوارض خروج از کشور برای 

هر نفر ۲۲۰ هزار تومان تعیین 
شده که نسبت به ۷5 هزار 
تومان سال قبل 1۴5 هزار 

تومان رشد داشته است

دولت از سال تصویب یارانه ها در 
آذر 89 در هر ســال حدود ۴۲ هزار 
میلیارد تومــان بابــت یارانه های 
نقدی پرداخت کرده است، اما این 
رقم را برای ســال آینده تا ۲۳ هزار 

میلیارد تومان کاهش داده است

درصدی را نشــان می دهد. در الیحه بودجه ســال آینده 
کل کشور کســب ۱۰۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی 
پیش بینی شده که نسبت به سال  جاری ۵ درصد رشد دارد. 
حال سوال این است که این ۱۲ هزار میلیارد تومان را چه 

کسی پرداخت خواهد کرد؟ 
محمد باقــر نوبخت می گویــد: »... از آنها ســوال 
کردیم که بودجــه را به چــه مصرفی می رســانید؟ گفتند 
که چگونه جرات می کنید  بپرســید .« براســاس طرحی، 
سرک کشــی ســازمان مالیات به حســاب های بانکی زیر 
۵ میلیارد تومان نیز ممنوع شــد  که براساس آن می توان 
با تشکیل حســاب های خرد چند میلیاردی، موضوع اخذ 

مالیات از حساب های بانکی را نیز دور زد.
رئیس ســازمان امور مالیاتی با بیان اینکه براساس 
برآوردهای مختلف ســاالنه بیــن ۱۳ تا ۳۰ هــزار میلیارد 
تومان فرار مالیاتی در کشور اتفاق می افتد، گفت: مالیات 
پزشــکان ۷۰۰ میلیارد تومان در سال است اما اکنون این 
قشر ۱۵۰ میلیارد تومان مالیات می پردازد. دقت بفرمایید 
که باالترین مقــام مالیاتی کشــور نیز میــزان دقیق فرار 
مالیاتی را نمی داند و می گوید: »رقمی  بین ۱۳ تا ۳۰ هزار 
میلیارد تومان«. واقعیت آن اســت که بخش خاکستری 
اقتصاد ایران آنچنان گسترده اســت که بسیاری معتقدند 
فرار مالیاتی می تواند بسیار بیشتر از اینها باشد. بیش از ۱۲ 
میلیارد دالر قاچاق )برخی این رقم را تا بیش از ۲۰ میلیارد 
دالر برآورد می کنند ( و فعالیت های اقتصادی زیر زمینی نیز 
از این موضوع تغذیه می کنند. به نظر می رسد اصناف جزء، 
تولید کنندگان خرد و مانند اینها باید پرداخت کننده مالیاتی 

باشند که دولت قصد ستاندن آن را دارد. 

  مالیات از سفر خارجی 
در الیحه بودجه ۱۳۹۷ عوارض خروج از کشور برای 
هر نفر ۲۲۰ هزار تومان تعیین شــده که نسبت به ۷۵ هزار 
تومان سال قبل ۱۴۵ هزار تومان رشد داشته است. طبق 
این الیحه روند دریافت عوارض خروج از کشور برای سال  
آینده متفاوت خواهد بــود به گونه ای که برای ســفر اول 
از هر نفر ۲۲۰ هزار تومان دریافت می شــود، اما در ســفر 
دوم این عوارض۵۰ درصد افزایش یافتــه و به ۳۳۰ هزار 
تومان می رسد. همچنین در ســفر سوم و سفرهای بعدی 
تا صددرصد افزایش خواهد داشــت. ســاالنه بیش از دو 
میلیون نفر به ترکیه سفر می کنند، بسیاری از آنها مرفهین 
جامعه نیستند، بلکه مردم عادی هستند که قصد دارند تا با 
ارزان ترین شکل ممکن به این کشور سفر نمایند و با خرید 
چمدانی ضمن پوشش هزینه سفر، سودی تحصیل  کنند. 
در یک نظر سنجی ۷۶ درصد از مسافرین ترکیه هدف خود 
را تجاری و خرید چمدانی اعالم کرده اند. افزایش عوارض 
می تواند بر معیشت قسمت عمده ای از این دو میلیون نفر 

تاثیر بگذارد. 

  حذف قریب به 30 میلیون نفر یارانه بگیر
دولت از ســال تصویــب یارانه هــا در آذر ۸۹ در هر 
ســال حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان بابت یارانه های نقدی 
پرداخت کرده اســت، اما ایــن رقم را برای ســال آینده تا 
۲۳ هزار میلیارد تومان کاهش داده اســت. اگر قرار باشد 
فقط ۲۳ هــزار میلیارد تومان یارانه نقــدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ 
تومانی پرداخت شــود باید تا حدود نیمی  از یارانه بگیران 
فعلی حذف شــوند تا رقم ۲۳ هزار میلیاردی پاســخگوی 
پرداخت های نقدی باشــد. ایــن نیمــی از یارانه بگیران 
باتوجه به بودجه  باقی مانــده می تواند به معنای حذف ۳۰ 
میلیون نفر باشد. مسعود نیلی خود مرفهین واقعی را با لفظ 
صدک خطاب می کند و به نظر می رسد  این ۳۰ میلیون نفر 
تماما از میان طبقه متوسط خواهند بود. باید دید که نظام 
اداری نه  چنــدان کارآمد دولتی آیا می توانــد در این زمینه 
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به عدالت رفتار کند. تحت پوشــش قرار دادن باقی مانده 
یارانه بگیران تحت نظر موسساتی همچون کمیته امداد 
و بهزیســتی می تواند به رونــد ریزش ها از متوســط ها به 

فقیرتر ها کمک رسان باشد. 

  تداوم فشارها بر قشر متوسط 
مسکن گرانیگاه و نقطه اطمینان خاطر طبقه متوسط 
است. اجاره نشینی همیشه ترس سقوط به طبقه کم درآمد 
را برای آنان زنده نگه می دارد. آفتاب یزد در گزارشــی در 
این مورد می نویســد: »بانــک مرکــزی در آمارهای خود 
می گوید که اجاره نشــینی در ایران ۱۰ درصد رشد داشته 
اســت. این در حالی اســت که قریــب دو و نیــم میلیون 
خانه خالی در کشــور وجــود دارد که اتفاقا اغلب توســط 
شرکت های وابسته به بانک های تحت تملک اصولگرایان 
ساخته شده اند. تنها در تهران ۴۹۰ هزار خانه خالی وجود 
دارد. این در حالی اســت که شــدید ترین رشــد افزایش 
اجاره نشینی در کشــور را در تهران شاهد هستیم. به علت 
کاهش سود بانکی، صاحبان امالک کمتر از قبل مایل به 
پذیرش پول پیش هستند و به همین دلیل، اجاره خانه سهم 

بیشتری از درآمد ماهانه افراد را می بلعد. 
وزارت مســکن تا کنون هیچ پروژه موثری برای حل 
این مشکل ارائه نکرده اســت. تنها ۴۸ درصد از مردم در 
اســتان تهران صاحب خانه اند که این نســبت، روز به روز 
کمتر می شود. اگر روند کنونی ادامه یابد، این امکان وجود 
دارد که در عرض یک دهه این رقــم به کمتر از ۳۰ درصد 
مردم تهران برسد. آمارهای بانک مرکزی این گونه برآورد 
می کند که در تهران ۳۶/۴ درصد از درآمد افراد به اجاره بها 
اختصاص می یابد. اما باتوجه به آنکه میانگین اجاره بها در 
مناطق مختلف تهران یک و نیم میلیون تومان برآورد شده 
اســت )بدون پول پیش (، برخی معتقدند که این نســبت 

گاهی اوقات تا ۷۰ درصد نیز می رسد. 

  سفره طبقه متوسط آب رفته است 
بودجه خانوارهای طبقه متوســط شدیدتر از بودجه 

خانواده هــا در دهک های ثروتمند و فقیــر، کاهش یافته 
است. آمارهای منتشره در ســایت بانک مرکزی می گوید 
که هزینه مجموعه کاال و خدماتی که خانواده های طبقه 
متوسط انجام می دهند در طی ۹ سال )از ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۵( 
قریب به ۱۵ درصد کاهش یافته اســت. با بررســی تغییر 
بودجه خانوار در دهک های هزینه ای، یعنی در ۱۰ گروهی 
که هر یک ۱۰ درصد از خانوارهــا را در خود جا می دهند، 
روشن می شود که شدیدترین کاهش بودجه خانوار برای 
دهک های پنجم تا نهم بوده که نزدیــک به ۲۰ درصد از 

خرج شان را زده اند. 
نسبت کاهش هزینه های فقرا کمتر از طبقه متوسط 
است، یعنی طبقه متوسط ضرر بیشــتری را متحمل شده 
اســت. پایین ترین دهک، یعنی دهک دهم با نرخ منفی 
۱۰/۱ و منفی ۱۳/۸ با کاهش هزینه ها رو به رو شده است. 

  توطئه ای معصومانه 
نه دولت و نه اصولگرایان تعمدا قصد ندارند که طبقه 
متوسط را تضعیف نمایند، اما تقسیم ناعادالنه منابع هیچ 
نتیجه ای را غیر از این برای کشور به ارمغان نخواهد آورد. 
تضعیف طبقه متوسط یعنی تنزل خواسته های ملی، رشد 
اقتصادی و توســعه رفاه به تنها طلب یــک قرص نان در 
آینده و برخی این وضعیت را چندان نامطلوب نمی شمارند. 
دولت بســیار کار خوبــی انجــام می دهد کــه می خواهد 
درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد، امــا این افزایش باید 
از طریق اخذ مالیات از دانه درشــت های وابسته به مراکز 
قدرت باشــد، نه افزایش مالیات یــک تولیدی لباس بچه 
در خیابان جمهوری. منابع حاصل از نصف شدن یارانه ها 
باید به تقویت طبقه متوسط کمک کند، نه پرداخت بدهی 
ابر هلدینگ های نیمه دولتی که از دولت طلبکارند. اولویت 

دولت باید مردم باشد.

  مورد عجیب هزینه های دولت 
در حالی که براساس ادعای رئیس جمهور میانگین 
بودجه پرداختی به بخش عمران در ماه های سپری شده از 

سال ۹۶ به ۳هزار میلیارد تومان در هر ماه نرسد، میانگین 
هزینــه جاری دولــت در هر ماه بالــغ بر ۱۶تــا ۵/۱۸ هزار 
میلیارد تومان بوده است؛ همین نسبت نشان می دهد که 
تداوم وضعیت موجود در بودجه ریزی و رشــد بودجه های 
مصرفی و جاری که عمومش مربوط به حقوق و دســتمزد 
است، امکان پذیر نیست. شــاید مجموع بودجه عمرانی 
پرداختی برای ماه های سپری شده از سال ۹۶ به کمتر ۳۰ 
هزار میلیارد تومان هم نرسد، اما دولت در این مدت در هر 
ماه در حدود ۱۶تا ۵/۱۸ هــزار میلیارد تومان هزینه جاری 
داشته است که تداوم رشد بودجه جاری برای کشور نگرانی 
بســیاری ایجاد کرده است، حال فشــار حقوق و دستمزد 
۲میلیون و ۴۰۰هزار کارمند دولتی کم بود، به دلیل چالش 
در نظام بازنشســتگی میزان وابســتگی صندوق ها جهت 
پرداخــت حقــوق ۵ میلیون بازنشســته و مســتمری بگیر 
افزایش یافته اســت که به این مورد بایــد پرداخت یارانه 
نقدی به ۷۰میلیون نفر را هم در هر ماه  افزود. چندی پیش 
رئیس سازمان استخدامی  کشور از رشد بودجه جاری دولت 
انتقاد و تداوم این وضعیت را نگران کننده عنوان کرد. این 
رشــد کارشناســان اقتصاد را آن قدر نگران کرده است که 
پیش بینی می کنند دولت در سال آینده برای تأمین بودجه 
جاری که عموما حقوق و دســتمزد اســت با ســکته های 
بســیار جدی روبه رو شــود کــه نشــانه های آن می تواند 
تأخیر در پرداخت حقوق و دســتمزد ۲میلیون و ۴۰۰هزار 
کارمند و بیــش از ۵ میلیون بازنشســته و مســتمری بگیر 
صندوق های بازنشستگی اعم از تأمین اجتماعی و صندوق 
بازنشستگی کشوری باشد.  بررسی آن چیزی که از بودجه 
جاری ماه های سپری شده از سال ۹۶ به ما نشان می دهد، 
این اســت که هزینه های جاری دولت به طور ماهانه بین 
۱۶ تا ۱۸/۵ هزار میلیارد تومان رســیده است که باید برای 
تأمین چنین بودجه ای در ماه به دولت دست مریزاد گفت، 
اما تأمین این حجــم از منابع جهت تأمیــن بودجه جاری 
آن هم هر چهار هفته یک بار دیگــر دولت را به یک دولت 
غیرسیاســتگذار تبدیل کرده اســت و دولت تنها می تواند 

امور جاری و روزمره کشور را رتق و فتق کند.  
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روال حاکم بر صندوق های بازنشســتگی در جامعه 
ما برخالف سایر کشــورهای دیگر اســت، درحال حاضر 
۱۸ صندوق بازنشستگی در کشــور فعالیت می کنند؛ این 
درحالی است که در کشــورهای دیگر حداکثر ۴ صندوق 
خدمات ارائه می کنند. در کشــور مــا هر ســازمانی بنا به 
تشخیص خود اقدام به تاســیس صندوق کرده است. در 
تمام کشــورهای دنیــا فعالیت صندوق هــا نعمتی در حل 
مشکالت اقتصادی و ســرمایه گذاری است، اما در کشور 
ما این رویه وجود ندارد؛ در حال حاضر منهای یک صندوق 
یعنی تامین اجتماعی مابقی صندوق های دیگر ورشکسته 
هستند. وضعیت صندوق های بازنشستگی در کشورمان 
یک سونامی  است.  دو ســال پیش بارها هشدار داده شد 
کــه بی توجهی به مشــکالت صندوق های بازنشســتگی 
کل کشور را درگیر می کند، درهمین خصوص اعتراضات 
و تجمعات نســبت به شرایط نامناســب صندوق ها مقابل 
نهادهای تصمیم گیر در کشــور در طی دو ســال گذشته 
آغاز شــده اســت؛ بنابراین تذکرات رئیس مجلس نسبت 
به وضعیــت غیرقابــل قبــول صندوق ها از جملــه تامین 
اجتماعی بجاســت. ۳ مشــکل اساســی آرامش کشور را 
تهدید می کند.  این مشکالت در حوزه صندوق ها، محیط 
زیســت و مســائل مربوط به بخش آب اســت، نمی توان 
به ســادگی از کنار این مشــکالت عبور کــرد . به طورحتم 
برای این حوزه ها نیز باید کمیته بحران در جامعه تشکیل 
شود، متاسفانه در راس صندوق های بازنشستگی مدیران 
ناکارآمد فعالیت می کننــد. صندوق ها ۳ مرحله نوجوانی، 

جوانی و ســالخوردگی دارند.  در مرحله نوجوانی و جوانی 
صندوق ها بــه غیــر از هزینه های درمان هیــچ هزینه ای 
ندارند، اما در مرحله پیری صندوق ها عمدتا با مشکالتی 
روبه رو می شــوند؛ بنابراین از همان دوره نوجوانی باید به 
فکر دوره پیری باشند. عدم سرمایه گذاری موثر صندوق ها 
برای مرحله پیری مشــکل ایجاد کرده است. در همه دنیا 
صندوق های بازنشستگی خصوصی و حق الناس هستند، 
اما در ایــن جامعه صندوق ها وســیله و بازیچــه دولت ها 
هســتند؛ هم اکنــون صندوق تامیــن اجتماعــی بیش از 
۴میلیون نفــر مســتمری بگیر و ۳۵ میلیون نفــر را تحت 
پوشــش قرار می دهد، امــا این صندوق همیشــه بازیچه 
دولت ها بوده اســت. من ضمــن انتقاد از عــدم پرداخت 
بدهی دولت به تامین اجتماعی معتقدم که متاسفانه همه 
دولت ها افراد گماشتگان خود را در مدیریت صندوق های 
بازنشســتگی قرار می دهند، در دولت هشتم و نهم هشت 
مدیرعامل برای مدیریت صندوق تامین اجتماعی انتخاب 
شــد؛ البته در دولت یازدهم مدیریت ها تا حدودی تثبیت 
شد، اما در کشــور ما دولت ها صندوق ها را به دلخواه خود 
اداره می کننــد. از عجایب روزگار اســت که رئیس جمهور 

چالش های یک صندوق
عدم سرمایه گذاری موثر صندوق ها برای مرحله پیری مشکل ایجاد کرده است

در دولت دوازدهم زمان معرفی وزیر تعاون رئیس شرکت 
شســتا را هم معرفی می کند، از این رو این مورد نشــان از 
دخالت دولت هــا در صندوق ها دارد؛ بنابرایــن تا دخالت 
دولت ها کاهش پیدا نکند، وضعیــت صندوق ها تغییری 
نخواهد کرد. مجلس سال گذشته دولت را در قانون برنامه 
ششم ملزم به پرداخت بدهی خود به تامین اجتماعی کرد. 
بنا بر آمار غیررسمی بدهی دولت به تامین اجتماعی نزدیک 
به ۱۳۰ هــزار میلیارد تومان اســت، اما مســئوالن دولتی 
زمان تصویب این قانون در مجلس را با نارضایتی جلسات 
کمیسیون تلفیق ترک کردند؛ ضمن اینکه در سال جاری 
۲۰ هزار میلیارد تومان به بدهی دولت به تامین اجتماعی 
اضافه شــد و مجلس دولت را موظف به پرداخت بدهی ها 
کرد. جلســات متعددی با حضور وزیر رفــاه و مدیرعامل 
صندوق تامین اجتماعی برای حل مشــکالت برگزار شده 
اســت. امروزه ۹۰ درصد هزینه های کشــور جاری است، 
درحال حاضر صندوق بازنشســتگی کشوری بیش از یک 
میلیون و ســیصد هزار نفر عضو دارد؛ بیــش از ۹۰ درصد 
این افراد در زمان بازنشستگی ردیف حقوقی خود را تغییر 
می دهند؛ این در حالی است که در کشــورهای دنیا افراد 
زمان بازنشســتگی برای پاســخگویی به مشــکالت خود 
با صندوق ها روبــه رو هســتند. درحال حاضــر ۱۰ درصد 
اعتبارات کشور عمرانی است. اگر شرایط فعلی ادامه پیدا 
کند، همین میزان هم صرف هزینه های جاری می شــود، 
بنابراین در زمانــی که هیچ کار عمرانی انجام نمی شــود؛ 
نمی تــوان توقع حل بیکاری و حاشیه نشــینی را داشــت . 
شرایط متاسفانه بحرانی اســت، البته مرکز پ ژوهش های 
مجلس هم به دنبال حل مشکل تامین اجتماعی است؛ اما 
طرح این نهاد هم به جایی نمی رســد . دولت قانون برنامه 
ششم را اجرایی نمی کند؛ در این شــرایط چطور می توان 

توقع اجرای طرح های مرکز پژوهش ها را داشت.  

2

سلمان خدادادی

نماینده مجلس

دو سال پیش بارها هشــدار داده شد که 
بی توجهی بــه مشــکالت صندوق های 
بازنشستگی کل کشور را درگیر می کند، 
درهمین خصوص اعتراضات و تجمعات 
نسبت به شــرایط نامناســب صندوق ها 
مقابل نهادهای تصمیم گیر در کشور در 

طی دو سال گذشته آغاز شده است

صاد
اقت

64

شماره 386
ث  |  

مثل

 اقتصاد



بودجه سندی است مبنی بر پیش بینی درآمد و هزینه 
و اگــر دولــت در درآمدها اشــتباه کند، کشــور را با چالش 
مواجه می کند. برآورد دولــت از درآمدش در الیحه بودجه 
۹۷ واقع بینانه نیســت. عدم واقع بینی باعث کسری مزمن 
در بودجه می شود و کسری مزمن بر کاهش رفاه عمومی، 
افزایش نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی و رکود اقتصادی 
تاثیرگذار است. بودجه نویســی در کشور همیشه با چالش 
مواجه بوده و هیچ رئیس جمهوری تاکنون موفق به ایجاد 
انقالب در بودجه نویسی نشده است. یعنی بودجه به روش 
ســنتی نوشــته می شــود و همواره مبلغی برای درآمدها و 
هزینه ها در نظر گرفته می شود، بدون اینکه به تبعات منفی 
کسری توجه شود. رئیس جمهور در زمان ارائه الیحه بودجه 
۹۷ اعالم کرد که بودجه بر اساس فعالیت ها تنظیم و تدوین 
شده است. اما مطالعات نشان می دهد که بودجه به همان 
روش سنتی نوشته شده است. دولت باید شرایط اقتصادی 
را برای مردم بازگو کند. با گذشت ۹ ماه از سال بخش کمی 
از اعتبارات عمرانی در بودجه ۹۶ تخصیص یافته و کشور 
با رکود مواجه است. دولت در سند الیحه بودجه ۹۷ جامعه 
را با مشکالت روانی مواجه می کند. بدون مشخص شدن 
تکلیف دهک های جامعه، اعالم شده که ۳۰ میلیون نفر 
از یارانه بگیران حذف می شــوند و مشخص نیست که این 
تعداد از کدام دهک ها هستند و چگونه شناسایی می شوند. 
اقتصاددانان در تنظیم بودجه کشور باید تاثیرات روحی و 
روانی آن را هم در نظر بگیرند و نباید با نوشتن آن مشکالت 
اجتماعی، روحی و روانی ایجاد کنند. این در حالی اســت 
که الیحه بودجه ۹۷ از این منظر بســیار خطرناک است و 

مشــکالت اجتماعی ایجاد خواهد کرد. بــرای دولت این 
فرصت وجود داشــت که آهســته و آرام و طی ســا ل های 
گذشــته قیمت بنزین را افزایش دهد، نه اینکــه به یکباره 

قیمت بنزین را ۵۰۰ تومان افزایش دهد.
 دولت باید برای مردم به صورت شفاف توضیح دهد 
که درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی، کجا 
صرف خواهد شــد. الیحه بودجه ۹۷ حدود هــزار و ۲۰۰ 
هزار میلیارد تومان است و این رقم نزدیک به کل نقدینگی 
کشور یعنی هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است. با این کار 
احتمال فاجعه ملی وجود دارد و ممکن است  مقدار نقدینگی 
کشور در سال ۹۷ به هزار و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش 
یابد. اکثر مدیران سازمان برنامه و بودجه کشور کارشناس 

اقتصادی نیستند.
 به نظر می رســد  آقای نوبخت کــه فاقد تحصیالت 
اقتصادی و دارای تخصص مدیریتی است، یک تنه بودجه 
را مدیریت کرده اســت. افزایش نقدینگی در ســال آینده 
قدرت خرید مردم را کاهش و دامنه فقر را گسترش می دهد 
و فشار بر دهک های جامعه را بیشــتر می کند. بودجه ۹۷ 
ســال آینده حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار میلیارد تومان کسری 
خواهد داشــت. نقش مجلــس در بودجه  بســیار کمرنگ 
است و نمی تواند در مدت کوتاهی تحول بنیادی در الیحه 
بودجه بودجه ایجاد کند. کمیسیون تلفیق یک کمیسیون 
تخصصی نیست. در حال حاضر به علت حضور نمایندگان 
کمیسیون های مختلف در کمیسیون تلفیق، هر نماینده ای 
سعی می کند برای حل مشکالت بخش خود تالش کند و 
بودجه بگیرد و به همین دلیل کمیســیون مذکور از حالت 
تخصصی خارج شــده اســت. مجلس در اولیــن گام باید 
بررسی کند که چه کسانی قرار است از شمول دریافت یارانه 
حذف شــوند و همچنین باید برای کســانی که قرار است 
یارانه دریافت کنند، اعتبار تخصیص دهد. مجلس باید به 
فکر خروج از رکود باشد. برای رسیدن به این مهم مجلس 

باید ســایه سیاســت را از ســر اقتصاد بردارد، زیرا تا زمانی 
که اقتصاد کشــور بر اســاس گرایش های سیاسی تنظیم 
می شــود، آن کشــور دچار بحران اقتصادی خواهد بود. 
مشکل اساسی کشــور بانک مرکزی است. در حالی بانک 
مرکزی ایران زیر چتر دولت است که این بانک باید مستقل 
باشد و نباید دولت اقدامات مالی را به آن حکم کند. مجلس 
باید تکلیف بانک مرکزی را مشخص کند، تا زمانی که بانک 
مرکزی ابزار دولت ها ست، اقتصاد کشور درست نمی شود. 
هیچ گاه بانک مرکزی مورد تحقیق و تفحص مجلس 
قرار نگرفته است. این درحالی است که با تحقیق و تفحص 
از بانک مرکزی، باید دلیل افزایش نقدینگی مشخص شود 
و همچنین میــزان بدهکاری دولت و تأمیــن اجتماعی به 
بانک مرکزی باید کامال مشخص شــود. در مورد افزایش 
قیمــت  حامل های انرژی کــه در الیحه بودجــه ۹۷ به آن 
اشاره شــده اســت باید بگویم که مصرف انرژی در ایران 
چندیــن برابر یک کشــور اروپایی اســت و همین موضوع 
باعث ایجاد بحران شــده، اما راهکار حل آن فقط افزایش 
قیمت حامل های انرژی نیست و باید راهکارهای دیگری 
توسط کارشناسان برای اصالح الگوی مصرف انرژی ارائه 
شود. به عنوان مثال با استفاده از ماشین آالت کم مصرف، 
می توان بخشــی از مصرف انرژی را کم کــرد و دولت هم 
به عنوان مشوق استفاده از این ماشین آالت می تواند برای 
خرید این دســته از ماشــین آالت کم مصرف یارانه بدهد. 
افزایش درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در الیحه بودجه 
۹۷ محقق نمی شــود. درآمد مالیاتی بودجه ۹۶ هم تحقق 
نمی یابد، زیرا افزایش درآمد مالیات منوط به افزایش تعداد 
مودیان مالیاتی اســت و نباید برای افزایش درآمد مالیاتی 
فشار را بر مردم بیشــتر کرد. نرخ ارز برای جلوگیری از بروز 
مفســده، باید تک نرخی و آزاد شــود، اما بــرای حمایت از 
صنعت و تولیدات داخلی به واردات ماشــین آالت صنعتی 

یارانه داده شود.  

رشد نقدینگی خطرناک
افزایش نقدینگی در سال آینده قدرت خرید مردم را کاهش می دهد

عباسعلی نورا 
کارشناس اقتصادی
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الیحه بودجه 9۷ تقدیم مجلس شد، انتقادهای 
زیــادی بــه آن مطــرح اســت، شــما به عنوان 
نایب رئیس کمیســیون اقتصــادی مجلس چه 

دیدگاهی دارید؟
   امروز رکود در کشــور وجــود دارد، تقریبا یکی از 
دالیل اساسی رکود هم مالیات اســت که به تولیدکنندگان 
فشــار می آورد. بانک ها و بیمه ها نیز دیگر عامالن ایجاد 
رکود هســتند. در الیحه بودجه ۹۷ هم شاهدیم که دولت 
پیشــنهاد افزایش درآمد مالیاتی را داده است، در حالی که 
وقتی به تجارب جهانی نگاه می کنیم، می بینیم کشورهایی 
که با رکود روبه رو می شــوند، ســعی می کنند در آن مقطع 
زمانی بســته های حمایتی به تولیدکننــدگان و صنعتگران 
خود بدهند تا رضایت جامعه را به دســت آورند و جلوگیری 
کنند از اینکه تبعات رکود به بیــکاری بینجامد. به رغم این 
مشــکالت، دولت در الیحه بودجه ۹۷ پیشــنهاد افزایش 
قیمت حامل های انــرژی را نیز آورده اســت که عدد و رقم 
قابل مالحظه ای می شــود، این اتفاق می تواند در کشور 
ایجاد مشــکل کند. در گذشــته وقتی یک مبلــغ جزئی به 
قیمت ســوخت اضافه می شــد، مردم با مشکالت جدی 
مواجه می شــدند چون تمــام هزینه هــای روزمــره مردم 
افزایش پیدا می کرد، االن دولت یــک مبلغ قابل توجهی 
را می خواهد بر قیمت فعلی بنزیــن و گازوئیل اضافه کند. 
آقای روحانی هنگام تقدیم الیحه بودجه به مجلس گفت: 
»قیمت حامل های انرژی را از نصف قیمت جهانی بیشتر 
افزایش نمی دهیــم.« بعد آقــای بیژن زنگنــه وزیر نفت 
گفت: »مجموع قیمت گازوئیل و بنزین در ســال ۹۷، زیر 
۲ هزارتومان می شــود.« این اتفاق می تواند مشــکالت 
اساسی برای مردم و کشور ایجاد کند چون در قیمت حمل 
و نقل تاثیر بسزایی خواهد گذاشت. بیشتر حمل و نقل در 
ایران از راه زمینی است، بنابراین افزایش قیمت گازوئیل و 

بنزین می تواند تاثیر زیادی در افزایش قیمت حمل و نقل 
داشــته باشــد. بنابراین به نظر من بودجه در مجلس یک 
مقدار باید تعدیل شــود. این الیحه بودجه ای که توســط 
دولت پیشنهاد شد، اگر با همین روند تصویب شود، در سال 
آینده مشکالت کشور را بیشــتر خواهد کرد، یعنی به رغم 
اینکه رئیس جمهور اشاره کرد هدف دولت با افزایش قیمت 
حامل های انرژی، اشتغالزایی است اما حقیقتا تبعات این 
افزایش قیمت عمال اشــتغال را غیرممکن می کند. االن 
یکی از دالیلی که ما نمی توانیم با کاالهای مشابه خارجی 
رقابت کنیم، هزینه باالی تولید است که با افزایش قیمت 
حامل های انرژی هزینــه تولید از همین ســطح نیز باالتر 
می رود. وقتــی مجلس در حال بررســی الیحه هدفمندی 
یارانه ها در مجلس بود مسئوالن دولت وقت مطرح کردند، 
۳۰ درصد درآمد دولــت از هدفمندی یارانه هــا و افزایش 
قیمت حامل های انــرژی به تولید و صنعت داده شــود اما 
این کار انجام نشد و االن هزینه تولید باال است. عالوه بر 
این ۹ درصد مالیات ارزش افزوده، هزینه آب، برق و گاز بار 
سنگینی را بر دوش صنعتگران می گذارد. االن قیمت گاز در 
مقایسه با قبل از هدفمندی یارانه ها ۱۲ برابر شده که صدای 
فریاد مصرف کنندگان خانگی و صنعتی را درآورده اســت. 
حاال اگر قیمت حامل های انرژی به طور قابل مالحظه ای 

افزایش پیدا کند، مشکالت تولیدکنندگان اضافه و به همان 
نسبت میدان رقابت از کاالهای ایرانی گرفته می شود. االن 
خیلی تولیدکننــدگان، مواداولیه و ماشــین آالت دارند اما 
تعطیل کردند یا اگر کار می کنند با ۲۰ درصد ظرفیت تولید را 
انجام می دهند، همین بنگاه نیمه تعطیل با افزایش قیمت 
حامل های انرژی مطمئنا به فعالیت جزئی پایان می دهند و 

از گردونه تولید خارج می شوند.
شــما چندین دوره در مجلس عضو کمیســیون 
اقتصادی هســتید، اینکه گفته می شود بودجه 
9۷ عامل تداوم رکود می شــود، نــه ایجاد رونق 
اقتصادی، چقدر صحیح است؟ اگر این تحلیل 
درســت باشــد دقیقــا برخــالف صحبــت آقای 
روحانی است که گفت بودجه را برای ایجاد رونق 
اقتصادی بستیم. برخی همکاران شما می گویند 
بودجه سال 9۷ نه تنها به طبقه فقیر جامعه بلکه 
به طبقه متوسط جامعه هم فشار می آورد، به نظر 

شما راه برون رفت از این وضعیت چیست؟
   اگر بخواهیم واقعا از این وضعیت خارج شــویم 
شــاه کلیدش فرمایشــات مقام معظم رهبــری و اجــرای 
درســت سیاســت های اقتصاد مقاومتی اســت، یعنی بر 
داشته های خودمان تکیه کنیم. برای نیل به این مقصود 
باید هزینه های گزافی را که بعضا اولویت کشــور نیســت 
حذف کرد. یارانــه ثروتمنــدان باید قطع و صــرف تولید 
و اشــتغال شــود، نه اینکه یارانــه را قطع کننــد اما ردیف 
هزینه کردش مشــخص نباشــد. هم اکنون درآمد دولت 
از محل افزایش قیمــت حامل های انرژی خیلی بیشــتر 
از آنی اســت که صرف پرداخت یارانه نقــدی یا کمک به 
بخش سالمت می شود. در الیحه بودجه ۹۷ میزان درآمد 
دولت از محل افزایش قیمت حامل های انرژی مشخص 
اســت اما محل هزینه کــرد ما به التفــاوت افزایش قیمت 
حامل های انرژی مشخص نیســت. حتی شاهدیم دولت 
وقتی می خواهد یارانه پرداخت کند منت هم بر ســر مردم 
می گذارد و می گوید: »وقتی موعد پرداخت یارانه می شود 
مصیبت سرتاپای دولت را می گیرد،« در حالی که اوال این 
یارانه ها از جیب خود مردم بیرون می آید، ثانیا دولت درآمد 
بیشــتری از محل افزایش قیمت حامل های انرژی دارد. 

این دولت کشور را گران اداره می کند
گفت وگوی مثلث با نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس

سیدناصر موسوی الرگانی با تشریح ابعاد مختلف 
الیحه بودجــه 9۷ می گویــد: »دولت روحانی کشــور 
را خیلی گران تــر از دولت های قبلــی اداره می کند.« 
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید می کند: 
»اگر بخواهیــم واقعــا از این وضعیت خارج شــویم 
شــاه کلیدش فرمایشــات مقام معظم رهبری و اجرای 
درست سیاســت های اقتصاد مقاومتی است یعنی بر 

داشته های خودمان تکیه کنیم.«
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یکی از وظایــف مجلس نظارت بر اجرای قوانین اســت، 
اگر یارانــه ثروتمندان قطع شــود باید در محــل افزایش 
اشتغال آثارش را مشاهده کنیم. البته منظور از ثروتمندان 
پیشــنهادی نیســت که دولت در الیحه بودجه ۹۷ آورده 
چون دولت می خواهد بر مبنای این پیشــنهاد یارانه ۳۰ تا 
۴۰ میلیون نفر را قطع کند. اگر این تعداد یارانه قطع شود 
حقیقتا یک شــوک به جامعه وارد می کند. در ثانی همین 
طور نمی تــوان گفت یارانه ۳۰ تا ۴۰ میلیون نفر در ســال 
۹۷ می خواهد قطع شــود، با چه مالکــی می خواهند این 
کار را انجــام دهند؟ قبال در توجیــه تصویب الیحه قانون 
هدفمندی یارانه ها می گفتند ۳۰ درصد جامعه، ۷۰ درصد 
انرژی را مصرف می کنند، باید از آنها بگیریم و به ۷۰ درصد 
دیگر جامعه بدهیم. اما همان هایی که پرمصرف هستند، 
۶-۵ خودرو و در خانه های شان اســتخر و جکوزی دارند، 
بیشتر از یارانه استفاده کردند و می کنند. یارانه این افراد را 
باید قطع کنند. شناسایی ثروتمندان کاری ندارد وقتی آقای 
طیب نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم پشت  تریبون مجلس 
اعالم می کرد ۱۰ میلیون نفر را شناســایی کردیم که اینها 
اســتحقاق گرفتن یارانه ندارند، پس شناسایی پردرآمدها 
کار ســختی نیســت. اخیرا آقای نوبخت گفت: »کسی با 
حقوق ۱۷ میلیون تومان در ماه، یارانه می گرفته است.« 
پس وقتی امکان شناسایی اســت، یارانه ثروتمندان باید 
قطع و درآمدش بــرای حمایت از اشــتغال و تولید صرف 
شود. معتقدم برای آنکه تولید در کشور پابرجا بماند و بازار 
کشــورهای اطراف خود را بتوانیم به دســت بگیریم باید 
تالش کنیم. ما امــروز برای کاالهای ایرانــی بازاریابی و 
بسته بندی خوب نداریم. االن کاالهای  بی کیفیت چینی 
از آن ســر دنیا بازار عراق و افغانســتان را گرفته است، در 
حالی که ما خیلی راحت می توانیم این کار را انجام دهیم. 
اما ســنگ هایی که جلوی پای صادرکنندگان می اندازند و 
وعده هایی که به آنها دادندو  عملی نمی کنند، باعث شده 
که یا صادراتی نداریم یا اگــر صادراتی انجام دادیم آنقدر 
هزینه های تولید باال است که برای حفظ بازار با چالش های 
جدی مواجه هســتیم. در حالی که ما برای حفظ اشتغال 
الزم است که تولید  کنندگا ن مان را حمایت کنیم، نه آنکه 

فشار را بر آنها اضافه کنیم.
باور دارید که کسری بودجه در الیحه وجود دارد؟

   بله، کسری بودجه هست. دولت در قانون بودجه 
ســال ۹۶ پیش بینی کرده بود که یک ســری ساختمان ها 
و شرکت های دولتی را به فروش برســاند اما یا نتوانست یا 
درآمدهای حاصل از این محل به آن قیمتی که مدنظرش 
بود نرســید یا پیش بینی داشت نفت بیشــتری بفروشد اما 
نتوانست یا مالیاتی که پیش بینی کرده بود، از مردم بگیرد، 
رقم آن صد درصد محقق نشد؛ پس احتمال کسری بودجه 
خیلی زیاد است اما از طرفی دولت بودجه هایی را که برای 
پروژه های عمرانــی درنظر می گیــرد تخصیص نمی دهد 
یا اگــر تخصیص می دهد زیــر ۲۰ درصد اســت. در واقع 
وقتی درآمدهای دولــت طبق پیش بینی محقق نشــوند، 
دولت برای جبران هزینه های جــاری از اعتبارات عمرانی 
استفاده می کند. پس کســری بودجه داریم اما فکر نکنم 
آنقدر زیاد باشد که برای دولت مشکل آفرینی کند. مشکل 
اساسی کشــور ما بحث صندوق های بازنشستگی به ویژه 
صندوق های بازنشستگی فوالد، تأمین اجتماعی و کشوری 
است. این چالش و مشکل جدی به دولت ها بر می گردد که 
به اموال این صندوق ها دســت اندازی و سرمایه های این 
صندوق ها را هزینه کردند. االن صندوق های بازنشستگی 
نمی توانند حقوق بازنشســتگان را پرداخــت کنند و دنبال 
فروش سهام هایی هستند که در اختیارشان است. از طرفی 
یک مقــدار اوراق مشــارکتی که در بودجــه ۹۶ پیش بینی 
فروشش وجود داشت نیز کامل به فروش نرفت. البته این 
اوراق مشارکت بعدها گریبان اقتصاد کشور را می گیرد چون 

نسل های آینده را بدهکار می کند. االن بدهی سنگینی از 
همین محل بر دولت بار شده است چون باید هم پول اوراق 
را بدهد و هم سودش را. در واقع به جای آنکه هر سال بدهی 

دولت کاهش پیدا کند، افزایش پیدا می کند.
گفتــه می شــود دولــت پرهزینــه و گــران اداره 
می شود، اگر بخواهیم مقایسه کنیم دولت های 
نهم و دهم گران تر اداره می شد یا دولت یازدهم 

و دوازدهم؟
   من جدای از نگرش های سیاسی عرض می کنم، 
انتقادهای زیادی به دولت های نهم و دهم داشــتم. اگر 
به آرشیو مشــروح مذاکرات مجلس مراجعه شود سواالت 
زیادی از وزرای دولت های نهم و دهم پرسیدم و نطق های 
انتقادی زیادی درباره عملکرد مسئوالن اجرایی وقت انجام 
دادم اما حقیقتا این دولت خیلی گران تر از دولت های نهم 
و دهــم، کشــور را اداره می کند. حقوق هــای نجومی  که 
مطرح شــد در دولت های نهم و دهم با این حدت و شدت 
وجود نداشت، بعضی از جلسات تشریفات انجام می شود 
یا بعضی از برنامه هــا در این دولت ایجــاد هزینه می کند، 
مثل اســتخری که در نهاد ریاست جمهوری ساخته شد اما 
برنامه های این چنینی نه تنها در آن دولت وجود نداشــت، 
بلکه در دولت های اصالحات و کارگزاران هم نبود. به نظرم 
دولت یازدهم و دوازدهم نســبت به دولت های قبلی خیلی 

گران تر کشور را اداره می کند. 
آقای رئیس جمهــور وقتی به مجلــس آمد گفت 
دولت گام اول اصالح نظام بانکی را در بودجه 9۷ 
برداشت، شما وقتی الیحه بودجه را مطالعه کردید 

واقعا چنین احساسی دارید؟ 
   قبال درباره اصــالح نظام بانکــی از دولت آقای 
احمدی نــژاد و دولــت اول آقــای روحانــی و دولت دوم 
بارها پیگیر الیحه اصــالح نظام بانکی بودیــم اما دولت 
رســما الیحه نظام بانکی را بــه مجلس ارائه نــداد و یک 
پیش نویســی در اختیــار مجلس قــرار گرفــت و مجلس 
براســاس طرحی که خود تهیــه کرده بود در کمیســیون 
اقتصادی طــرح قانون نظــام بانکی را می نویســد که به 
نظر شــخص من گرچه همه دغدغه هــای مراجع و همه 
خواســته های مردم درباره اصالح نظام بانکی را برطرف 
نمی کند اما نسبت به قانون موجود خیلی بهتر و کارسازتر و 
مشکل گشا تر است. یکی از مشکالت نظام بانکی ما این 
است که خیلی بانک ها خصوصی شــدند و خیلی توجهی 
به مصوبات شــورای پول و اعتبار و بخشــنامه های بانک 
مرکزی نمی کنند. خودم با مدیرعامــل یکی از بانک های 
خصوصی صحبــت می کردم، گفتم چرا فالن بخشــنامه 
بانک مرکزی را عمل نمی کنید؟ می گفت: »من اصال این 
بخشنامه را قبول ندارم.« پس تا این رویکرد باشد قطعا ما 
نمی توانیم نظام بانکداری کشور را اصالح کنیم. شورای 
پول و اعتبار مصوب کرد سود ســپرده ها ۱۵ درصد و سود 
تســهیالت ۱۸ درصد بیشتر نباشــد اما بانک ها بخشنامه 
بانک مرکزی و مصوبه شورای پول و اعتبار را دور می زنند. 
اگر کســی می خواهد وام بگیرد ۲۵ درصد مبلغ وام را از او 
سپرده بدون سود می گیرند، ســود تسهیالت پرداختی به 
او نیز ۱۸ درصد اســت که وقتی در مجموع حســاب کنیم 
می بینیم فرد وام گیرنــد بیش از ۲۵ درصد ســود به بانک 
پرداخت کرده اســت بنابراین خودمان را فریب می دهیم 
که سود تســهیالت بانکی کاهش پیدا کرده است، االن 
در بحث قانون رفــع موانع تولیــد یک ســری تکالیفی را 
برای بانک ها قرار داده اســت، بانک ها باید ظرف ۳ سال 
بنگاهداری را تعطیل می کردنــد، یعنی تمامی  بنگاه هایی 
که در کنار بانک ها ایجاد شــده به فروش می رسیدند. اما 
اگر االن بررســی کنیم بنگاهداری بانک ها هنوز به قوت 
خودش باقی است، سه ســال هم تمام شد بانک ها هیچ 
اقدامی  برای تعطیلی بنگاهداری خــود نکردند. وقتی از 

بانک هم سوال می شود چرا بنگاهی را که تأسیس کردی 
به فروش نرســاندی؟ می گوید »خریدار ندارد«. معموال 
قیمت بنگاه را آنچنان باال می گویند که کسی توان خرید را 
ندارد. مثل کسی است که می خواست مادرش را بفروشد، 
مادرش را به بازار برد قیمتی گذاشت که کسی نخرد، اینها 
هم حرف شان این است که خواســتیم بنگاه های خود را 
به فروش برســانیم اما خریدار ندارد. این فقط یک قانونی 
اســت که در حوزه بانکداری بــه آن عمل نشــد. قوانین 

دیگری نیز وجود دارند.
9۰ درصد بودجه هزینه ای سال 9۷، جاری است، 
خیلی از کارشناســان نیــز می گوینــد 1۰ درصد 
اعتبارات عمرانی نیز کاذب است، بنابراین وقتی 
بودجه عمرانــی نداریم چطــور دولت می خواهد 

اشتغالزایی کند؟
   االن حقیقتا بیــش از ۹۰ درصد بودجه هزینه ای 
کشور جاری اســت و کمتر از ۱۰ درصد عمرانی پیش بینی 
شده اســت. در آن ۱۰ درصد هم معموال تخصیص خیلی 
پایین اســت، در حدی که کفایت هزینــه تجهیز کارگاه را 
هم تأمین نمی کند. عمال تخصیص بودجه های عمرانی 
ما تعطیل است. یعنی پروژه های عمرانی که سال ها پیش 
شــروع شــده هیچ اتفاقی برای آنها نمی افتد. همه ساله 
هــم در الیحه بودجه قید می شــود کــه پروژه های باالی 
۹۰درصد بودجه می گیرند، بقیــه پروژه ها در حال نابودی 
هستند. در بودجه سال ۹۷ نیز همچون سال های گذشته 
بحث اســت که پروژه هــای نیمه تمام به فروش رســانده 
شــوند و در اختیار بخش خصوصی قرار گیرنــد اما عمال 
این کار صورت نمی پذیرد. در مجمــوع وقتی تخصیص 
بودجه های عمرانی کم یا صفر اســت اشتغالی نخواهیم 
داشت، با فعالیت پروژه های عمرانی است که اشتغالزایی 
انجام می شود. در چندسالی که بازار مسکن تعطیل است 
آمار بیــکاری خیلی افزایش پیدا کــرده چون ۲۰۰ صنعت 
مســتقیم با صنعت مســکن ارتباط دارد ولی عمال صنعت 
ساختمان تعطیل است. به همین ترتیب وقتی پروژه های 
عمرانی تعطیل باشد به حجم بیکاران افزوده می شود. اما 
اگر به بخش خصوصی واقعی میدان دهیم و یک ســری 
کارها را به آنهــا واگذار کنیم، یک تحولــی در پروژه های 

عمرانی ایجاد می شود.
بحــث بدهــکاری دولــت به ســنوات گذشــته 
برمی گردد، دولت تاکنون 5۰۰ هزار میلیارد تومان 
به بانک مرکزی، صندوق های بازنشستگی، بیمه 
و... بدهی دارد، چطور می تواند اینها را پرداخت 
کند وقتی این مبلغ از رقم درآمد دو ســال کشور 

هم بیشتر است؟
   راهش انتشار اوراق قرضه نیست، در این حالت 
بدهی دولت بیشتر می شود چون دولت هم اصل اوراق را 
باید پرداخت کند و هم سودی که به اوراق تعلق می گیرد. 
بنابراین بدهی های دولت ســنگین تر هم می شود. دولت 
کشــور را خیلی گــران اداره می کنــد. اگر مقــداری بدنه 
دولــت کوچــک و امکانــات، شــرکت ها، کارخانجات و 
ساختمان های دولت واگذار شود، بخش خصوصی واقعی 
نیز میــدان فعالیت پیدا کند، به تدریــج این اتفاق خواهد 
افتاد که حجم بدهی های دولت کم شود. البته دولت باید 
از ایجاد بدهــی جدید برای خود جلوگیــری به عمل آورد. 
این بدهی هــا مقداری بــه ســوءمدیریت ها و هزینه های 
غیرضروری بر می گردد؛ اگر دولت اینها را بگیرد می شود 
این مشکل را حل کرد. البته اینکه در سوال شد ۵۰۰ هزار 
میلیارد تومان حجم کل بدهی های دولت اســت اما رقم 
بیش از اینهاســت، خود آقای طیب نیا وزیر اقتصاد دولت 
یازدهم در مجلس گفت بدهی دولت بــه بانک ها، تأمین 
اجتماعی، بیمه هــا و صندوق های بازنشســتگی بیش از 

۷۰۰ هزار میلیارد تومان است. 
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بدهی بــاالی دولت بــه بانــک مرکــزی، تامین 
اجتماعــی و صندوق هــای بازنشســتگی در 
حدود 5٠٠ هــزار میلیارد تومان اســت که باعث 
ورشکســتگی دولت نیز می شــود. آیا در چنین 
وضعیتی امکان خــروج اقتصاد کشــور از رکود 

وجود دارد؟
 امســال ۶۳ درصد مبلغ مصــوب در قانون بودجه 
از محل درآمدهای نفتــی و در حوزه درآمدهــای مالیاتی 
۸۰ درصد پیش بینی مصوب محقق شــد، در حوزه اوراق 
قرضه و فروش دارایی ها نیز درصــد درآمد دولت کم بود. 
به عبارت ساده پیش بینی قانون بودجه سال ۹۶ در بخش 
درآمدی به طور کامل محقق نشــد، حاال دولت ۱۰ درصد 
به آن رقم برای سال ۹۷ افزوده است. آن هم در شرایطی 
که احتمال تحقق آن در حوزه مالیات خیلی ضعیف است. 
یعنی تا آنجا که توانســتند برای دریافت فشار آوردند مگر 
آنکه بخواهند رقم پیش بینی شــده در الیحــه بودجه را از 
مبالغ فرار مالیاتی تأمین کنند، یعنی کسانی که تا پیش از 
این فرار مالیاتی داشتند، مجبور به پرداخت مالیات شوند، 
واال در شرایط رکود اول باید درآمدی باشد که بتوان از آن 
درآمد مالیات گرفت وگرنه فشار مضاعفی به تولید می آید. 
در حوزه فروش نفت نیز نمی دانم دولت چقدر می تواند نفت 
 بفروشــد یا قیمت هر بشکه نفت در ســال آینده چه میزان 

خواهد بود. 
در رابطه با فروش ارز حاصل از فروش نفت و تبدیلش 
به ریال کســب درآمد چقدر ممکن است آن هم مشخص 
نیست، چون مقدار زیادی ارز حاصل از فروش بلوکه شده 
در خارج اســت؛ اینکه آن ارزها را بتوانند به داخل کشــور 
بیاورند و اعتباری اســتفاده کنند، مســاله ای است که در 
شــاخه درآمــدی بودجه ســال ۹۷ احتمال خیلــی باالیی 
ندارد و در واقع احتمال تحققش ضعیف اســت. در شاخه 
هزینه ای، متاسفانه مسئوالن دولت هزینه ها را کم نکردند 
که هیچ، هزینه های جاری باالتر هم رفته است. اعتبارات 
عمرانی هم نسبت به سال قبل کمتر شده است، بنابراین در 
مجموع بودجه سال ۹۷ احتماال با یک کسری جدی روبه رو 
شود. نکته دوم این اســت که دولت یکسری برنامه هایی 
را باتوجه به اوضاع اقتصادی کشــور در قالب این بودجه 

می خواهد عملیاتی کند. هدف، هدف خوبی است. 
وضعیت کشور االن از نظر فضایی اقتصادی مناسب 
نیست. ما االن بیکاری میلیونی داریم، سه میلیون و ۷۰۰ 
هزار نفر بیکار داریم که بعضا بیشــتر هم هستند. در واقع 
کف آمار بیکاران سه میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بیکار می شود. 
هنوز بخشــی از جامعه از رکود بیرون نیامــده، واحدهای 
صنعتی طبق آمارهای رسمی و غیررسمی تعطیل شده اند 
یا با نصف ظرفیت کار می کنند، اوضاع رکود هم سر جای 
خودش اســت. از طرفی بدهی دولت به بانک ها، بدهی 
بانک ها به بانــک مرکزی، بدهــی دولت بــه پیمانکاران 
و بدهی دولــت به ســایر مجموعه ها از دیگر مشــکالت 
اساســی دولت محســوب می شــوند. یعنی چندین برابر 
بودجه مصوب، دولت تعهد دارد کــه باید به این تعهدات 
بتواند عمل کند. راهکار را در انتشار اوراق قرضه و اوراق 
مشــارکت دیدند تا ضمن اینکه یک مقــدار بودجه اش را 
از این محل تأمین کنــد، بانک مرکزی متعهد باشــد این 
بدهی ها را پنج سال دیگر بپردازد اما رقمی که برای انتشار 
اوراق قرضه در نظر گرفتند به طوری است که، نسل های 
آینده از االن بدهکار می شــوند که این اتفاق بازتاب های 
خوبــی در اقتصاد نــدارد. وضعیــت حاشیه نشــین ها نیز 
خود چالش مهم به حســاب می آید؛ امروز ۱۲ میلیون نفر 
در کشــور حاشیه نشــین هســتند؛ وضعیت صندوق های 
بازنشستگی مساله ای است که به صراحت همه شان دارند 
اعــالم می کنند؛ ایــن صندوق  ها االن توانایــی پرداخت 
حقوق بازنشستگان را ندارند و حقوق بازنشستگان از طریق 

بازی خطرناک شوک درمانی
گفت وگوی مثلث با یحیی آل اسحاق

صاد
اقت

68

شماره 386
ث  |  

مثل

 اقتصاد



بودجه دولتی پرداخت می شود. اخیرا آقای ربیعی وزیر کار 
می گفت که از ۱۸ صندوق، فقــط یکی می تواند کار کند، 
بقیه همه بدهکار هستند. بنابراین دولت با مسائل ریشه ای 
مواجه است و حاال می خواهد در بودجه ۹۷ بعضی از این 
مســائل را حل کند. مثال بیکاری را حل کند، یا فقر مطلق 
را از بین ببرد. می خواهد ایــن یارانه هایی را که به صورت 
بی هدف به ۸۰ میلیون نفر می داد، هدفمند کند؛ خب این 
کار خوبی است. می خواهد مشکل نظام بانکی را حل کند، 
که یکی از اینها کفایت سرمایه است. دولت می خواهد از 
طریق صندوق توسعه ملی، سرمایه اینها را بدهد تا بانک ها 
کفایت سرمایه را پیدا کنند. می خواهد حدود ۶ هزار واحد 
نیمه تمامی را که دارند از بین می روند، سامان دهد. در واقع 
دولت یکسری اهداف اساسی را هم می خواهد انجام دهد 
که خیلی هدف های خوبی است. خودش هم می داند که 
این کار، کار بسیار سختی است. آقای نیلی می گوید »ما 
بین دو تا گزینه هستیم؛ یا کار سخت انجام دهیم، یا کار 
بد«. کار بد یعنی همین روال قبلی؛ یعنی یارانه ها را بدهیم، 
بدون اینکه کارهای ریشه ای انجام دهیم، کار کوتاه مدت 

انجام دهیم. 
کار ســخت این اســت که همین کارهایی است که 
عرض کردم که این کارها را انجــام دهیم. منتها خالصه 
فشــار به جامعه می آید. دولت می خواهد مثال بنزین را از 
هزار تومان بکند ۱۵۰۰ تومان. خب این کار بازتاب های 
اجتماعی ، بازتاب های قیمتی و تــورم به دنبال دارد. من 
جواب سوال شما را می خواهم اینجوری عرض کنم که اگر 
مجلس و دولت و رسانه ها و دست اندرکارانی که تاثیرگذار 
هستند در مساله بودجه و اقتصاد کشور همدل، هماهنگ 
و هم عرض باشند، امکان حل مشکالت هست، ولی اگر 
به بودجه و اقتصاد نگاه سیاســی کنند، هر کسی بخواهد 
دیدگاه های خــودش را جلو ببرد، قطعا باتوجه به مســائل 
بین المللی و منطقه ای و شرایط بیرونی با مشکالت جدی 

مواجه خواهد شد.
نکته ای که خود شــما هم اشــاره کردید؛ بودجه 
جاری کشور خیلی باالست و می گویند 9۰ درصد 
بخش هزینه ای بودجه، جاری و 1۰ درصد بودجه 
عمرانی است. پس اشتغالی ما نخواهیم داشت، 
چطور دولت می خواهد وضعیت اشتغال را بهبود 

ببخشد؟
 آن ۱۰درصــد اعتبــار عمرانــی پــول نگهداری 
انبارداری می شــود؛ تازه اگر بدهند اما برای اشتغال زایی 
یک راهکارهایی را عنوان کردند. راهکارهایشان این است 
که از ابزار اهرمی  می خواهد اســتفاده کند. مثال می گوید 
اگر بنزین را گران کنیم، از این محل و از محل حذف یارانه 
برخی افراد مبلغی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان به دســت 
می آید. به اندازه ۲۰ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه 
ملی می گیریم، این می شود ۴۰ هزار میلیارد تومان، بانک 
مرکزی بانک ها را هــم وادار می کند به انــدازه همین ۴۰ 
هزار میلیارد تومان تســهیالت بدهند، رقمی در حدود ۸۰ 
هزار میلیارد تومان حاصل خواهد شــد. با این محاسبات 
می گویند اگر ما این ۸۰ هــزار میلیارد تومان را وارد بخش 
اقتصاد کنیم، آن کمبود تامین مالــی را جبران می کنیم. 
یعنی باید یک اتفاق سه جانبه رخ دهد. یک مقدار از طریق 
اضافه کردن قیمت بنزین، یک مقدار از صندوق توســعه 
ملی و یک مقدار تســهیالت بانک هــا رقمی برای کمک 
به اشتغال زایی به دســت بیاید اما سوال این است که این 
ایده چقدر قابل اجرا است؟ چقدر توان اقتصادی کشوری 
می  کشد؟ چقدر مسائل فقط مربوط به تامین مالی است؟ 
چون معتقدم مشکل اصلی کشور تقاضای کاال است یعنی 
االن این کاالیی که من تولید کردم با این همه دنگ و فنگ 
مشتری ندارد. نه در داخل مشــتری دارد و نه می توانم به 
خارج صادر کنم. فرض کنید همه این پول ها محقق شود 

تا تولید رونق گیرد اما وقتی بازاری وجود ندارد، دوباره همه 
این تولیدات به انبار می رود و مشــکلی حل نخواهد شد؛ 
پس باید یک نگاه جامع به مســائل اقتصادی داشــت. با 
این ضرب و تقسیم هایی که کردند، یک مقدار بعید به نظر 
می رسد که بشود مشــکل بیکاری را حل کرد. نکته دیگر 
این است که مســائل اقتصادی و مسائل اجتماعی کامال 
به هم مربوط است، یعنی اینطور نیست که ما یکدفعه مثال 
قیمت بنزین را باال ببریم و اتفاقی نیفتد، خیر یکدفعه یک 
شوک ایجاد شود؛ بازتاب اجتماعی ممکن است رخ دهد. 
کما اینکه دورنمایشــی آن از همین االن پیداســت، تورم 
دورقمی  شده است. فقط با بیان ایده افزایش قیمت بنزین، 
اینطوری تورم اضافه شده است. اساسا شوکی وارد اقتصاد 
کردند، آن هم در یک شرایط ویژه و فضای متالطم، حال 
آنکه شوک ممکن است اتفاقا نتیجه برعکس بدهد. یعنی 
آن چیزی که دولت باید توجه کند، این است که در شرایط 
متالطم داخلی و خارجی، اگر بخواهد شوک درمانی کند، 
شاید ایجاد شــوک کوتاه مدت تنش را از بین ببرد، اما آثار 
منفی بعدی آن مهم خواهد بود، پس این بازی خطرناکی 

است.
شما یک نکته ای را گفتید که باید مجلس، دولت 
و سایر ارگان ها دست به دست هم دهند تا دولت 
موفق شــود اما در داخل مجلس نگاه همســانی 
با دولت وجود نــدارد، ثانیا بعضی هــا مثل آقای 
حاج بابایــی می گویند این بودجه فقیرزاســت تا 
اینکه بخواهد فقرزدا باشد. یعنی فشار را نه تنها 
بر طبقه مستضعف جامعه، بلکه بر طبقه متوسط 

درآمدی کشور هم زیاد می کند.
 این از همان دیدگاه ها است و همه شان هم برای 
خودشان دیدگاه دارند. یعنی هر کدام از این دیدگاه ها که 
می بینی؛ رقم، عدد، آمار، روند و همــه اینها را می گذارند 
جلو و می گویند این اینطوری خواهد شد. یعنی قدرت خرید 
مردم را برای گروه های متوســط به پایین جامعه می آورند 
جلو بیان می کنند که ۷۵ درصد هزینه های آنها شامل مواد 
غذایی، اجاره مسکن، پوشاک، یکی آموزش و بهداشت 
اســت. به عبارت دیگر ۵۰ تا ۶۰ درصــد جامعه ۷۵ درصد 
درآمدشان صرف همین پنج قلم می شود. حاال در آمار اخیر 
بانک مرکزی مواد غذایی ارزان شــده یا گران؟ اگر گران 
شــده، چه مقدار روی قیمت ها رفته است؟ یعنی گوشت 
چند بوده و چند شــده؟ روغن چند بوده و چند شــده؟ میوه 
چند بود و چند شده؟ اجاره مســکن چند بوده و چند شده؟ 
آموزش مدرسه چند بوده و چند شــده؟ بهداشت چند بوده 
و چند شــده؟ اینها ۷۵ درصد قدرت خرید ۶۰ درصد مردم 
جامعه را تشــکیل می دهد که هرچه گرانتر شــوند به ضرر 
گروه های متوســط به پایین جامعه ما خواهد شد. قدرت 
خریدشان یعنی آمدشان با هزینه شان نمی خواند، تازه دارد 
بدتر هم می شــود. آن وقت در این شرایط اگر دولت بیاید 
 همه چیز را یک پله باال ببرد، مشــکالت عدیده ای ایجاد

 می شود.
یکی از اهدافی که آقای رئیس جمهور در هنگام 
دادن الیحه بودجه در مجلس بیان کرد این بود 
که ما می خواهیم نظام بانکی را اصالح کنیم. با 

این وضعیت فکر می کنید موفقیتی کسب کند؟
 نظام بانکی، یکی از مشکالت اساسی کشور که 

همه با هر زبانی گفتند، رئیس جمهور گفته، دولت گفته، 
رئیس بانک مرکزی گفته، مردم گفتند، اقتصاددان گفتند؛ 
که نظام بانکی ما متالطم است. یکی از مشکالت شان، 
مساله سرمایه است. یعنی بانک ها چندین برابر ظرفیتشان 
وام دادند و وام ها بازپرداخت نشده و همه بدهکار هستند. 
یعنی وام هــا توخالی هســتند، به خاطر اینکــه پول هایی 
را تســهیالت دادند که چندین برابر کفایت سرمایه شــان 
بوده اســت ضمن آنکه برگشــت نشــده اســت. بنابراین 
نمی تواننــد وام جدید بدهند، مگر اینکــه قبلی ها را صاف 
کنند یا سرمایه هایشان را اضافه کنند. سرمایه اضافه، پول 
می خواهد. دولت می خواهد این پول را برای تأمین کفایت 
ســرمایه بانک ها از صندوق توســعه ملی بگیــرد، با این 
مکانیزم که سال آینده ۳۲ درصد از درآمد نفت به صندوق 
توسعه ملی واریز می شود، دولت می خواهد ۱۲ درصدش 
را برگرداند تا صرف تأمین کفایت سرمایه بانک ها شود. غیر 
از این، مشکالت دیگر مسائل مربوط به نظام بانکی است؛ 
یعنی مجموعه این اهداف که راهکارهایی گذاشته اند، در 

روال عادی با نگاه اولیه به سختی این کار پیش می رود.
اینکه دولت گران اداره می شــود، به نظر شــما 
دولت می توانــد هزینه های خــودش را کاهش 

دهد؛ یعنی امکان کاهش هزینه ها را دارد یا نه؟
 دولــت؛ مجموعــه ای از انســان ها، مدیــران و 
کارکنان هســتند که طبق قانون هر ســال نســبت به تورم 
حقوقشــان باال می رود. یعنی اگر پارســال بــوده A حاال 
۱۰ درصد حداقل باید باال بــرود. بنابراین حقوق کارکنان 
دولت عمــده بــاالی ۸۰-۷۰ درصــد از هزینه های جاری 
کشور است. حاال شاید کسی بگوید باید دولت خودش را 
سبک کند؛ یعنی تعداد کارمندانش را کم کند. خب چگونه 
کم کند؟ دولت بخواهد کم کنــد، اوال آمار بیکاری ای که 
چهار میلیون است مثال پنج میلیون نفر یا بیشتر می شود. 
باالخره هر کسی در اداره یا جایی است، یک کاری می کند. 
یا باید سیستم بوروکراسی کشور ریشه کن شود یا یک جور 
دیگری شود که کارمند کم بخواهد و آن کارمندان هم بروند 
در جایی دیگر جایگزین شوند؛ نمی شود گفت که آقا شما 
بفرمایید کره مریخ. به هر حال اینها کارمندان کشور هستند 
و طبقات تحت فشار، همین کارمندان هستند. پس دولت 
برای اینکه بتواند هزینه هایش را کم کند، باید چه کار کند؟ 
شاید کســی بگوید تشــریفات را کم کند، ولی اینها خیلی 
نقش آنچنانی ندارند، مگر اینکه دولت وظایفش را عوض 
کند. دولت بر اساس قانون باید ســراغ وظایف حاکمیتی 
برود. وظایف حاکمیتی شامل سیاســتگذاری، هدایت، 
نظارت و پشــتیبانی می شــود یعنی اجرا درونش نیســت. 
دیگر خودش نباید وارد عمل شود، به طوری که همه جا را 
خودش اداره کند، مدیریت کند، اعمال نظر کند، استخدام 
کند، شرکت بزند و شرکت اداره کند. از کارهایی که دولت 
می توانــد کم بکنــد، اینها همــه اش کارهــای بلندمدت 
ریشــه ای اســت که عزم همه را می خواهد. دارایی های 
دولت حــدود ۵۰۰ میلیــارد دالر اســت. اینها بــا حداقل 
بهره وری اســتفاده می شــود، بلکه با ضرر؛ همین طوری 

دارند اداره می شوند.
 اگر واقعا دولت بخواهــد یک تغییرات جدی بدهد، 
باید یــک فکری به حــال ایــن دارایی ها کنــد، یعنی این 
دارایی ها را واگذار کند. همین اصــل ۴۴ که می گفتیم، 
اقتصاد مقاومتــی را به اجــرا در آورد، یعنی مجــددا نرود 
ســرمایه گذاری کند یــا اگر بهــره وری همیــن دارایی ها 
دو درصد بــاال بــرود، حداقل ۵۰ میلیــارد دالر بــه اندازه 
درآمد خواهد داشــت. این کارها احتیاج به یک همدلی، 
هماهنگــی، هم عظمی و توجیه عمومــی دارد؛ امیدوارم 
همه دســت به دســت هــم بدهنــد در حوزه مشــکالت 
اقتصادی، تا مشکالت کشور حل شــود و به موضوعات 

این حوزه نیز سیاسی نگاه نکنند. 

یحیی آل  اسحاق گفت: دولت با مسائل ریشه ای 
مواجه اســت و حاال می خواهد در بودجه 9۷ بعضی از 
این مسائل را حل کند اما آن چیزی که دولت باید توجه 
کند، این است که در شرایط متالطم داخلی و خارجی، 
اگر بخواهد شــوک درمانی کند، شــاید ایجاد شــوک 
کوتاه مدت تنــش را از بین ببرد، اما آثــار منفی بعدی 

آن مهم خواهد بود، پس این بازی خطرناکی است.
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انتخابات پرحاشیه
مهدی تاج در فدراســیون فوتبــال یکی دیگــر از همشــهریانش را در کنار 
خود می بیند ؛ یک همشــهری با نفوذ که مهدی تاج از مدت هــا قبل به دنبال 
محکم کردن جــای پایش در فدراســیون فوتبال بود. در واقــع مجمع هفته 
گذشته فدراسیون فوتبال با انتخاب اسالمیان توانست خبر خوبی به رئیس 

فدراسیون بدهد. ورزش

تیتر   یک

پادشاهی اصفهان در سئول 
قدرت تاج در فدراسیون فوتبال بیشتر شد
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کارشان حرفه ای  نبود 
گفت وگو با

هوشنگ نصیرزاده

انتخابات مشکلی نداشت
اسالمیان می تواند کارهای 

بزرگ انجام دهد

سکون صدرنشین
برنده ها و بازنده های احتمالی نقل و 

انتقاالت چه تیم هایی هستند؟

انتخابات هیات رئیسه فدراسیون فوتبال هفته گذشته 
بدون جنجال و حاشیه به پایان نرسید. مجمعی که چهارشنبه 
هفته گذشته با محوریت حسابرســی گزارش مالی ساالنه، 
تصویب بودجه، تصویب آیین نامه جدید فدراسیون فوتبال 
و انتخابات یکی از اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال 
برگزار شــد، اما خیلی زود به محلی برای اعتــراض یکی از 
نامزدهای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال تبدیل شد. مجمع 
فدراسیون فوتبال در حالی برگزار شد که انتخاب یک عضو 
هیات رئیسه در مجمع هفته گذشته باعث بروز این حاشیه شد 
و در پایان رای گیری اسالمیان به عنوان عضو هیات رئیسه 
فدراسیون فوتبال انتخاب شــد و عزیزی خادم رای نیاورد. 
مجمع عمومی در حضور مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و 
محمدرضا داورزنی و معاون قهرمانی این وزارتخانه شــروع 
شد و تا قبل از برگزاری انتخابات همه چیز آرام و بدون حاشیه 
پیش می رفت تا اینکه نوبت به انتخاب عضو هیات رئیســه 
فدراسیون رسید. در ابتدای مجمع، اعضای حاضر سه نفر 
ناظر و سه نفر شمارش کننده آرا را مشخص کردند تا در پایان 
مجمع انتخابات برگزار شــود. محمدرضا ساکت در هنگام 
برگزاری انتخابات، یک به یک اسامی  اعضای حاضر را قرائت 
کرد و آرا  وارد صندوق اخذ رای شد. بعد از شمارش آرا از سوی 
هیات سه نفره شــمارش کننده آرا، غفاری تعداد آرا را بدون 
قرائت، روی تخته ای نوشت و اســالمیان با ۴۰ رای مقابل 
۲۶ رای عزیزی خادم عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال 
شد. با پایان انتخابات، مجمع به پایان رسید و عزیزی خادم 
به سرعت از سالن برگزاری خارج شــد و بعد از چند دقیقه به 
سالن بازگشــت و اعتراض خود را به مهدی تاج اعالم کرد. 
به دنبال عزیزی خادم، همراهان او نیز با داد و فریاد به دنبال 
ورود به سالن برگزاری مجمع بودند که این اجازه به آنها داده 
نشده و آنها به محض دیدن تاج او را به همکاری با اسالمیان 
برای تقلب در انتخابات محکوم کردند که این اعتراض ها با 
تعجب تاج همراه شد و رئیس فدراسیون به سرعت وارد اتاق 
مدیر مجموعه ورزشی انقالب شد تا همراهان عزیزی خادم 

محل مجمع را ترک کنند.
با این اوصاف، مهدی تاج در فدراسیون فوتبال یکی 
دیگر از همشهریانش را در کنار خود می بیند ؛ یک همشهری 
با نفوذ که مهدی تاج از مدت هــا قبل به دنبال محکم کردن 
جای پایش در فدراســیون فوتبال بود. در واقع مجمع هفته 
گذشته فدراسیون فوتبال با انتخاب اسالمیان توانست خبر 

خوبی به رئیس فدراسیون بدهد.
مهدی تاج از همان روز نخســت کــه به عنوان رئیس 
فدراسیون در اردیبهشت ماه 95 انتخاب شد، عالقه زیادی 
داشت تا محمود اسالمیان به عنوان همشــهری و یکی از 

نزدیکان او در فدراسیون با هر سمتی حضور داشته باشد.
در انتخابات سال گذشته اســالمیان برای عضویت 
در هیات رئیسه و نایب رئیســی دوم رای نیاورده بود و همین 
موضوع باعث شــد تا در یک ســال و نیم اخیر این سمت با 
سرپرســت اداره شــود. حیدر بهاروند به عنوان نایب رئیس 
دوم و رئیس ســازمان لیگ انتخاب شد و پست عضویت در 
هیات رئیسه خالی مانده بود. البته در همین مدت نیز مهدی 
تاج، اســالمیان را به عنوان سرپرســت عضو هیات رئیسه 
انتخاب کرد تا به نوعی عالقه اش را به دوست قدیمی اش 
نشان دهد؛ اگرچه برخی این مساله را غیرقانونی می دانستند. 
باالخره کار به جایی رسید که قرار بود در مجمع عمومی هفته 
گذشته فدراسیون فوتبال انتخابات عضویت در هیات رئیسه 
برای انتخاب یکی از  دونامزد برگزار شــود. شاید از قبل هم 

می شد پیش بینی کرد که باتوجه به نزدیک بودن اسالمیان 
به تاج، او از شانس بیشتری نسبت به عزیزی خادم برخوردار 
باشد. همین اتفاق هم رخ داد تا یکی دیگر از نزدیکان مهدی 

تاج، به هیات رئیسه فدراسیون رسما اضافه شود.

  اعتراض شدید عزیزی خادم پس از انتخابات
نامزد نــاکام هیات مدیره فدراســیون فوتبــال پس از 
رای گیری در مجمع با اعتراض شــدید به نحوه رای گیری 
گفت: »حاضرم قسم بخورم صندلی تاج در فدراسیون غصبی 
اســت.« این اظهارات عزیزی خادم در حالی باعث تعجب 
اعضای مجمع فدراسیون فوتبال شده که خیلی ها از رابطه 
نزدیک وی با تاج خبر دارند و اساسا یکی از مهم ترین ارکان 
حمایتی مهدی تاج در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال 
عزیزی خادم و همراهانش بودند. با این حال عزیزی خادم در 
جمع خبرنگاران با صدای بلند و اعتراض شدید اعالم کرد: 
»این نوع انتخابات را باید آقای تاج در موردش حرف بزند . 
مگر می شود آرا روی تخته نوشــته نشود؟ من حاضرم قسم 

بخورم که تاج روی صندلی غصبی نشسته است.«
او ادامه داد: »تاج برای انتخابات ریاست فدراسیون 
فوتبال هم حتی ۱۰ رای نداشت اما در پایان اعالم کردند که 

او با 5۰ رای رئیس فدراسیون فوتبال شده است.«
عزیزی خادم در مورد اینکه از قبل رای مشخص بوده 
است بیان کرد: »من نمی دانم و باید از همان ها در این باره 

سوال کرد.«
او درباره اینکه اعالم شــده از قبل مشــخص بوده که 
اسالمیان به هیات رئیسه راه پیدا می کند افزود: »این موضوع 
را من نمی دانم و از خودشان بپرســید. من راضی به رضای 
خدا هستم، حتما خیری در این مورد است.« عزیزی خادم 
در پاسخ به این ســوال که آیا برای حضورش در فدراسیون 
تاج با او صحبتی داشــته یــا خیر؟ گفــت: »هیچ صحبتی 
در این خصوص با من نشده و اگر هم صحبت کنند باید روی 

این موضوع فکر کنم.«

  واکنش فدراسیون به اعتراض عزیزی خادم
در مجمع قبلی هم که بهارونــد و صوفی زاده انتخاب 
شــدند هم به همین صورت انتخابات برگزار شد و شمارش 
رای از روی تخته وایت برد نبود. ضمــن اینکه در انتخابات 
اخیر فیفا هم دقیقا اعضا به همین شیوه رای دادند و دو هیات 
بر شمارش آرا نظارت کردند. پریا شــهریاری، دبیر برگزاری 
مجمع عمومی فدراسیون فوتبال در واکنش به اعتراض ها 
به نحوه شمارش آرای مجمع فدراســیون اعالم کرد: »در 
مجمع قبلی هم که بهاروند و صوفی زاده انتخاب شدند، به 
همین صورت انتخابات برگزار شــد و شــمارش رای از روی 

تخته وایت برد نبود.«
این مســئول در مجمع فدراســیون گفت: »نشــان 
دادیم آرا ۴۰ به ۲۶ بود و هیچ گونه تخلفی رخ نداد. بر اساس 
اساســنامه فدراســیون فوتبال هم مجمع برگزار شد و از ۲۱  
روز قبل به اعضای مجمع اعالم شــده بود کــه رای گیری 
به شــیوه ای که همه دیدند برگزار خواهد شد. شش ناظر و 
شمارنده از سوی مجمع انتخاب شدند و بر آرا و شمارش آنها 
نظارت کردند. در مجمع قبلی هــم که بهاروند و صوفی زاده 
انتخاب شــدند هم به همین صورت انتخابات برگزار شــد و 
شــمارش رای از روی تخته وایت برد نبــود. ضمن اینکه در 
انتخابات اخیر فیفا هم دقیقا اعضا به همین شیوه رای دادند 
و دو هیات بر شمارش آرا نظارت کردند. در بین شمارنده آرا 

هم از طرفــداران آقای عزیزی خادم حضور داشــتند و خود 
آنها آن روز هم مصاحبــه کرد ه و درســت بودن انتخابات را 

تایید کردند.«

  انتخاب اسالمیان هیچ ابهامی  ندارد
یکی از ســه  ناظر مجمع انتخاب عضو هیات رئیســه 
فدراســیون فوتبال به اعتراضات در نحــوه رای گیری این 

انتخابات واکنش نشان داده است.
آرش جابری، به عنوان یکی از ســه ناظر مجمع برای 
انتخاب عضو هیات رئیسه در خصوص این اعتراض ها گفت: 
»حسب بند ۱ ماده ۲۶ اساسنامه فدراسیون فوتبال جمهوری 
اســالمی ایران، مصوب مجمع فوق العاده فدراســیون در 
مورخه ۴ دی ۱۳9۰ جلســه مجمع با حضور ۷۰ عضو از ۷5 
عضو مدعو دارای رســمیت بود؛ در موعــد رای گیری برای 
انتخاب یک عضو باقی مانده از 9 عضو باقی مانده، ۶۷ عضو 
در جمع حاضر بودند و جناب آقای ســلطانی فر به همراه دو 

عضو دیگر، مجمع را ترک کرده بودند.«
وی بــا رد هر گونه تخلــف در رای گیــری تاکید کرد: 
»برگه های رای قبل از شروع رای گیری به امضای این جانب 
و دو عضو دیگر ناظر که حسب بند ۲ ماده ۲۳ اساسنامه مذکور 
انتخاب شده بودند، رسید و سپس در اختیار اعضای مجمع 

قرار گرفت؛ بعد از این کار فرآیند رای گیری آغاز شد.«
ناظر مجمع برای انتخاب عضو هیات رئیسه فدراسیون 
فوتبال در مورد نحوه شــمارش آرا و صحت کامل آن یادآور 
شد: »پس از پایان رای گیری شمارش آرا از سوی اعضای 
شمارنده آرا که از طرف مجمع انتخاب شده بودند با نظارت 
ناظریــن مجمع صــورت گرفت؛ طبــق بند ۳ مــاده ۲۳ که 
رعایت اکثریــت مطلق یعنــی ۱ +5۰ آرای کسب شــده از 
آرای ماخــوذه در رای گیری مخفی را بــرای انتخاب عضو 
هیات رئیســه مالک عمل می داند، جناب آقــای محمود 
اســالمیان با اخذ ۴۰ رای ماخــوذه در برابــر ۲۶ رای آقای 
عزیزی خادم و یــک رای مخــدوش به صــورت قانونی به 
عضویت هیات رئیسه فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی 
ایران درآمد و صورت جلسه انتخابات نیز پس از پایان جلسه 
به امضای این جانب و سایر ناظرین و شمارندگان آرا رسید؛ 
برگه های رای و اسناد مربوطه نیز در انتها تحویل فدراسیون 
فوتبال داده شــد و هیچ گونه ابهامی در این خصوص وجود 

نداشته و رای گیری در صحت کامل انجام شده است.«
اما خیلی ها معتقدند علی کفاشیان نقش بسیار مهمی 
 در برگزاری انتخا ب های فدراسیون فوتبال داشته و دارد. او 
یکی از کارکشته ترین افراد مجمع فدراسیون فوتبال است 
که علی کفاشیان در پایان مجمع عمومی فدراسیون فوتبال 
در جمع خبرنگاران، اظهار داشــت: »در تمامی  مجامع سه 
نفر به عنــوان بازرس و ناظر از ســوی خــود اعضای مجمع 
انتخاب می شوند و امروز نیز همین مساله انجام شد.« وی 
افزود: »آرا اکنون در نزد مسئوالن حراست نیز موجود است و 
اعتراض های عزیزی خادم برایم بسیار عجیب بود.« به نظر 
می رسد ماجرای نوشته نشدن تعداد آرا روی تخته وایت بورد 
صورت مساله ای است که برخی اعضای مجمع نیز به نوبه 
خود پاسخ هایی به این شــبهه داده اند اما نکته مهم تر این 
است که برخی اعضای مجمع از این بابت نگرانی دارند که 
در درون فدراسیون فوتبال قدرت تاج و همراهانش به سمت 
یکدست شدن پیش رفته است و تیم مدیریتی اصفهانی ها 
با اضافه شدن محمود اسالمیان به هیات رئیسه فدراسیون 

تکمیل و البته قدرتی مضاعف گرفته است.«  
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مجمع فدراســیون فوتبال با حاشــیه و جنجال 
همراه شد. چرا؟

   این رفتاری که از خودشان نشان دادند بر خالف 
تمامی  مجامعی بود که هم در فوتبــال و هم در غیر فوتبال 
برگزار شــده بود و مقصر این ماجرا دبیرکل یا هیات رئیسه 

فدراسیون فوتبال نبودند. 
چه کسانی مقصر بودند؟

   مقصر افرادی بودند که برای اولین بار یک مجمع 
را برگزار می کردند، یعنی ناظر و شمارنده آرا برای اولین بار 

این کار را انجام می دادند.
ایراد ناظران و برگزارکنندگان دقیقا چه بود؟

   آنها به صورت فله ای رای ها را اعالم کردند. من 
هم اعتقادم این است که شبهه ای در آرا نیست اما آقایان 
این قدر بد ســلیقه بودند که کار به جنجال و حاشیه کشید. 
حتی آقای ساکت به آنها گفت که تابلو را جلو بکشند. یعنی 
خود آقای ساکت اصرار داشت که روی تخته بنویسند و روی 
تابلو آرای مجمع را درج کنند. اما آنها ایــن کار را نکردند. 

خودشان آرا را جمع بستند و اعالم کردند.
این کار چه اشکال قانونی داشت؟

   ایــن کار یعنــی هــر خطی کــه شــما روی تخته 
می کشــید تحت نظر اعضای مجمع اســت. بــا این کار 

اعضای مجمع را در امر نظارت شریک کرده اید.
بنابراین شما به رویه رای گیری انتقاد دارید؟

   این رویه غلطی بود که همه آرا را روی هم گذاشتند 
و خودشان شمردند و رای نهایی را اعالم کردند. به عقیده 
من اگر واحد به واحد رای ها خوانده می شــد هم جذابیت 
ماجرا بــاال می رفت یعنــی اینکه انتخابــات هیجان انگیز 
می شد و هم اینکه اعتراضی وجود نداشت. در واقع محلی 

برای اعتراض باقی نمی ماند.
چرا مجمع به حاشیه رانده شد؟

   سه نفر مسئول برگزاری این انتخابات شده بودند 
که قبال مجمعی برگزار نکرده بودند. این کار خوبی نبود.

چرا این افراد انتخاب شده بودند؟
   نمی دانم. احتماال به عنــوان آدم هایی  بی طرف 
انتخاب شده بودند. اما اینکه آرا را خواندند و اعالم کردند 
کار حرفه ای نبود. اینجا که فیفا نیســت. در انتخابات فیفا 

۲۰9 عضو وجــود دارد که اگــر قرار باشــد روی تخته خط 
بکشند یک روز طول می کشد که نتیجه اعالم شود. با این 
حال باید تاکید کنم که وقتی پای 5۰ خط تیره وسط می آید 
بهتر بود که مثــل انتخابات های گذشــته روی تخته خط 

می کشیدند و تمام می شد تا این همه ماجرا درست نشود.
آیا انتخابات سالم بود؟

   مشــخص بــود کــه انتخابــات کامــال ســالم و 
دموکراتیک برگزار شــده. حراست مشــغول نظارت بود و 

مشکلی از نظر من وجود نداشت. 
شما به چه کسی رای دادید؟

   من بــه آقــای عزیزی خــادم رای دادم. حتی آن 
دستخطی که در برنامه نود نشان داده شد و روی برگه رای 

نوشته شده بود آقای عزیزی خادم متعلق به من بود.
چرا به ایشــان رای دادید. راجع بــه آن صحبت 

می کنید؟
   احســاس می کردم به عنوان عضوی از مجمع با 
آقای عزیزی خادم راحت تر هســتیم. او فردی اســت که 
جواب تلفن افراد را می دهد و پیش خودم گفتم پیدا کردن 

آقای اسالمیان کار بسیار سختی است.
این مساله در دسترس بودن چقدر اهمیت دارد؟

   دلیل مهمی  اســت. ما باید بــا نایب رئیس ارتباط 
مستمری داشته باشیم. از او بخواهیم که نظرات یا برخی 
مســائل مهم مربوط به فوتبال را در هیات رئیســه مطرح 
کند. دیدیــم از طریق آقای عزیزی خــادم بهتر می توانیم 
حرف های مان را در هیات رئیسه فدراسیون فوتبال مطرح 

کنیم. بنابراین من خودم به عزیزی خادم رای دادم.
نظر شما در مورد آقای اسالمیان چیست؟

   اســالمیان از نظر مدیریتی انسان بسیار صاحب 

نفوذی اســت. فردی قوی اســت. به نظر من اسالمیان 
مدیری است در حد وزارت و به نظرم حتی وزارت هم برای 
او کوچک اســت. در سیاســت گذاری و برنامه ریزی مدیر 
بسیار توانمندی است. کارش را بلد است و به تمام معنا مدیر 
شایسته ای است اما من به شــخصه  ترجیح دادم در حوزه 
فوتبال به مدیری رای بدهم که در دســترس باشد و بتوان 
به طور مرتب بــا او تعامل کرد. در واقــع می خواهم بگویم 
آقای اسالمیان از همه نظر مدیر شایسته ای است. سوابق 
او نشــان می دهد که فرد شایسته ای اســت اما در فوتبال 
غیرقابل دسترسی است و این به نظرم اتفاق خوبی نیست.

چرا آقای عزیزی خــادم ابتدا بیــرون رفتند و باز 
دوباره به مجمع برگشتند و اعتراض شان را تندتر 

مطرح کردند؟
   من به ایــن موضوعات کاری نــدارم. می خواهم 
بگویم رویه درستی نبود. رویه رای گیری با دست را در مورد 

بودجه و آیین نامه انضباطی نمی پسندیدم.
چرا؟

   چون دســت ها را باال می بردند و هنوز دســت ها 
پایین نیامده می گفتند تصویب شــد. حــاال با چه عددی؟ 

معلوم نبود. واقعا معلوم نبود.
نقش آقای کفاشــیان گویا در همــه انتخابات ها 

ویژه است. نه؟
   می دانید که آقای کفاشیان دکترای مجمع دارد. 
یعنی اگر روزی یک رشــته دانشــگاهی با عنوان برگزاری 
مجمع ایجاد شد، شک نکنید که استاد بالمنازع این واحد 
درسی آقای کفاشیان است. فوق تخصص این کار است. 
در مورد آیین نامه انضباطی هنوز دست ها روی هوا بود که 
ایشان گفت ۴۶ تا. تصویب شد. در حالی که فقط ۳۰ ثانیه 
طول می کشید که تعداد دست ها را بشمارند. بنابراین این 

رویه اصال جالب نیست و اعتماد را از بین می برد.
شما به این رویه اعتراض کردید؟

   من اعتــراض کردم، بلــه. گفتم ایــن آیین نامه 
به تصویب نرســیده چرا می گویید تصویب شــد؟ این رویه 

غلط بود.
انتخابات هیات رئیسه مشکلی داشت؟

   نه. در این مورد من به شخصه بدبین نیستم. فکر 
می کنم انتخابات هیات رئیسه ســالم بود. نتیجه کار جای 
اعتراض نداشت اما رویه رای گیری می توانست بهتر باشد. 
آقای اسالمیان از اعضای مجمع تشــکر کرد که همه در 
رای گیری شــرکت کردند. از همه اعضا تشکر کرد. بعد از 
قدردانی ایشان، ما هم به او تبریک گفتیم. ما عالقه مندیم 
که آقایانی مثل اسالمیان و عزیزی خادم که در بحث های 
اقتصادی و مالــی خیلی می تواننــد به درد فوتبــال ایران 
بخورند، در متن مدیریت فوتبال قرار داشته باشند. می دانید 
که هواپیمایی که تیم ملی را بــه کره جنوبی برد با همکاری 
عزیزی خادم هماهنگ شــده بود. چون می تواند کارهای 
اقتصادی بزرگی برای فوتبال انجام دهد و در واقع می تواند 
یکی از آدم های اقتصــادی خیلی خوب در حــوزه فوتبال 
باشد. آدم پر انرژی ای هم هست. در بحث درآمدزایی هم 

می تواند کارهای بزرگی برای فوتبال انجام دهد.
   تحلیل شــما از شــرایط فدراســیون فوتبال 

چیست؟
فدراســیون فوتبــال در حــال حاضــر در زمینه های 
مختلف موقر و بانفوذ اســت. به نظرم فدراسیون به خوبی 
کارش را انجام می دهد هر چنــد به نظرم پول های واریزی 
فیفا هم که شــکل منظم تری پیدا کرده در این موقر بودن 
فدراسیون  بی تاثیر نیست. مشــکالت تحریم داشتیم اما 

حاال این شریط بهتر شده است.
از این گذشــته تــاج آدم  بی نیازی اســت. او به پول 
فدراســیون احتیاجی ندارد. ممکن اســت آقای ســاکت 
بخواهد حقوقی از فدراسیون فوتبال دریافت کند اما تاج این 

کارشان حرفه ای  نبود 
گفت وگو با هوشنگ نصیرزاده

هوشــنگ نصیرزاده یکــی از افــراد آگاه مجمع 
فدراســیون فوتبال دربــاره انتخابات هیات رئیســه 
و تفاوت هــای محمــود اســالمیان و عزیزی خــادم 
حرف های جالبی را با هفته نامه مثلث در میان گذاشته 
اســت. متن گفت وگوی مثلث با مدیرعامل گسترش 

فوالد تبریز را می خوانید.
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طور نیست. در مدیریت هم به نظر من فرد موفقی است.
گویا از برخی رســانه ها نیز دلخور شده اید. این 

طور نیست؟
   گفته اند و نوشــته اند که چرا در مجمع فدراسیون 
فوتبال به اعضای حاضر در جلسه ساعت مچی اهدا شده 
اســت. این چه حرف  بی ربطی اســت. اصال چه اشکالی 
دارد؟ از این گذشــته من معتقدم این هدیه می توانســت 
خیلی گرانبهاتر و در بسته بندی بهتر هم به اعضا داده شود. 
آنهایی که طی هفته گذشته راجع به این قضیه نوشته اند و 
سطح انتخابات مجمع فدراسیون فوتبال را تا این حد تنزل 
داده اند، حتما برای گرفتن ساعت مچی بنده مراجعه کنند تا 
ساعت اهدایی فدراسیون را به آنها بدهم که روی دست شان 
ببندند. این حرف ها زشت است. این ساعت مچی برای رده 
سنی نوجوانان است نه بزرگســاالن. بنابراین هر کسی که 
عالقه مند بود می توانــد آن را از من بگیرد. اتفاقا اعتراض 
من به این بود که چرا فدراسیون کتابچه های خودش را در 
درون یک پاکت کاغذی قــرار داده و به اعضا تقدیم کرده 
است. شــأن هر مجمع یا مدیری باید حفظ شــود و نباید با 
این گونه تنگ نظری ها آبروی خودمان و رسانه مان را ببریم.
در مورد آقای اســالمیان نکته ای باقی مانده که 

بخواهید راجع به آن صحبت کنید؟
   مــن رئیس کمیتــه حقوقــی فدراســیون بودم. 
می خواستم آقای اسالمیان را ببینم. باور کنید دو هفته طول 
کشید تا موفق شدم ایشان را ببینم. اسالمیان مشغله بسیار 
زیادی دارد. از آدم های مهم کشور است. در رده های باال با 
مدیران ارشد نظام در تماس است. این مساله برای فوتبال 
خیلی خوب است اما فراموش نکنیم که ما پای صندوق رای 
می رویم که فردی را انتخاب کنیم که به نفع ما کار می کند. 
ما به گزینه ای رای می دهیم که هوای ما را داشــته باشد. 
این خودخواهی بدی نیست. هر کسی که می گوید در رای 
دادن به فردی دیگر در درجه اول منافع شخصی اش را در 
نظر نمی گیرد دروغ می گوید. همه ما در درجه نخست به این 
موضوع می اندیشیم که فرد انتخاب شده به دردمان بخورد. 

چه این انتخابات سیاسی باشد چه ورزشی باشد.
صحبت پایانی؟

   من آدم دارای اختیاری نیستم. اگر اختیار داشتم 
همه ایــن انتخابات ها را جمــع می کردم. مــن اعتقاد به 
انتصاب دارم. همیشه معتقدم که دموکراسی در همه شرایط 
چیز خوبی نیست. شما می توانید با یک زنگ زدن رای یک 

نفر را عوض کنید.
این موضوع باعث ایجاد انحصار نمی شود؟

   شــاید این اتفــاق بیفتد ولــی من بیشــتر به این 
بخــش از کار فکــر می کنم که فرد شایســته ای کــه قرار 
اســت در سیســتم فکری من جواب بدهد را بیاورم و به او 
مسئولیت هایی را بسپرم. من موافقم که فدراسیون ها زیر 
نظر وزارتخانه باشــند. یعنی انتخابات شان تعطیل شود. 
چون به نظر من به تجربه ثابت شده که هر وقت در فوتبال 

نظرسنجی می کنند نظر اقلیت درست است نه اکثریت.
نظر شــما درباره باند اصفهانی ها که این روزها با 
انتخاب اســالمیان باز هم به سوژه داغ رسانه ها 

تبدیل شده است، چیست؟
   برای من مهم نیســت که فدراســیون را یک تیم 
اصفهانی اداره می کند. در کشــورهای دیگــر افرادی که 
تبعه کشور دیگری هســتند حتی رئیس جمهور می شوند. 
بنابرایــن بنده به ایــن موضوعات اصــال کاری ندارم. من 
می گویم توانمندی افراد شــرط اصلی است. من هر وقت 
به فدراســیون می روم احســاس می کنم کــه کارها روی 
روال بهتری قرار دارد. من خودم چند ســال در فدراسیون 
کار کرده ام و این تغییر را کامــال می بینم. معتقدم این تیم 
مدیریتی موفق شده تحوالت مثبتی را در فدراسیون فوتبال 

ایجاد کند.  

تــا جایی که مــن خبــر دارم انتخابات هیات رئیســه 
فدراسیون فوتبال مشکلی نداشــت. البته من کمی زودتر 
از پایان جلسه مجمع را ترک کردم اما واقعا مشکل خاصی 

ندیدم.
بازرس ها یــا ناظران را خود اعضــای مجمع انتخاب 
کردند و من به طور طبیعی مشکلی در این رابطه نمی بینم. 
از حاشیه های مجمع هم تا حدودی با خبر شدم اما به نظرم 

انتخابات هیات رئیسه مشکلی نداشت.
من تا زمانی در جلســه مجمع حضور داشتم که یک 
به یک اسامی  اعضا را می خواندند تا رای مان را به صندوق 
بیندازیم. برگه های رای هم شــبیه هم بود. مشکلی وجود 

نداشت.
از این گذشــته معتقدم خیلی تفاوتی نــدارد که روی 
تخته اسامی  نامزدها نوشته شــود یا خیر. مهم این بود که 
ناظران را اعضای مجمــع انتخاب کرده بودنــد و آنها هم 
کارشــان را در ســالمت کامل انجام دادنــد. این بحث ها 

کمکی به شرایط فوتبال ما نخواهد کرد.
آقای اسالمیان چهره شناخته شده ای است و سوابق 
ایشان هم روشن اســت. فکر نمی کنم عضوی در مجمع 
فدراســیون فوتبال وجود داشته باشــد که توانمندی های 
ایشان را انکار کند. به هر حال در سال منتهی به جام جهانی 
و باتوجه به ضرورت آماده سازی هر چه بهتر تیم ملی فوتبال 
کشــورمان نیاز داریم که در تیم ملی کارهای گسترده تری 
شــکل بگیرد. برنامه ریزی بهتری صورت بگیرد تا تیم ملی 

ایران بتواند به خوبــی از اعتبار فوتبال ایران در جام جهانی 
دفاع کند. همه ما امیدواریم که برنامه ریزی و کارهای مهم 
و درستی در این باره شکل بگیرد و در این راه می توانیم به 
مدیران فدراسیون فوتبال کمک کنیم. آقای اسالمیان به 
واسطه تعاملی که با مدیران نظام دارند به خصوص در بخش 
اقتصادی و برنامه ریزی برای تیم ملــی می توانند کارهای 
ویژه ای انجام دهند. همه ما امیدواریــم که این اتفاق رخ 
بدهد. انتظار ما جز این نیست که ایشــان ضمن تعامل با 
اعضای مجمع فدراسیون فوتبال بتوانند موانع مهم فوتبال 
را تا حدودی رفع کنند. بازی هــای تدارکاتی برای تیم ملی 
ما بســیار اهمیت دارد. بدون آماده ســازی مناسب اساسا 
نمی توانیم انتظار زیادی از تیم ملی داشته باشیم، بنابراین 
الزم است در این بخش فدراسیون فوتبال و شخص آقای 
اسالمیان با برنامه و هدفمند پیش بروند و طبق سال های 
گذشــته منشــأ خدماتی به فوتبال باشــند. البته برگزاری 
بازی های تدارکاتی نیازمند ارتباطات بین المللی مناسب و 
مستمر است که در این بخش هم به نظرم آقای اسالمیان 
می تواند نقش مهمی  ایفا کند. بحث دیگری که این روزها 
عده ای ســعی دارند به آن دامن بزنند بحــث تیم مدیریتی 
اصفهانی ها در فدراســیون فوتبال اســت. من اساسا این 
بحث را نمی فهمم. این موضوعات ارزش پرداختن ندارد. 
باتوجه به این موضوع که تیم ملی ما و به طور کلی فوتبال ما 
در شرایطی است که بیش از هر زمان دیگری نیاز به همدلی 
و آرامش دارد، طرح چنین موضوعاتی جز به حاشیه راندن 
فوتبال فایده دیگری ندارد. مهم این است که افراد حاضر 
در فدراسیون فوتبال بتوانند با مجموعه فوتبال تعامل خوبی 
داشته باشند و کارها را به خوبی پیش ببرند، بنابراین قومیت 

مدیران فدراسیون فوتبال اساسا اهمیت چندانی ندارد.  

انتخابات مشکلی نداشت
اسالمیان می تواند کارهای بزرگ انجام دهد

رضا درویش

مدیرعامل سایپا
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سکون صدرنشین
برنده ها و بازنده های احتمالی نقل و انتقاالت چه 

تیم هایی هستند؟

نقل و انتقاالت نیم فصل لیــگ برتر فوتبال ایران از 
روز ۲8 آذرماه آغاز شــد و تیم ها در یک زمان یک ماهه تا 
روز ۲8 دی ماه فرصــت دارند که در بــازار نقل و انتقاالت 
بازیکن مورد نظر خود را به خدمت بگیرند. نقل و انتقاالت 
نیم فصل البته تنها در یک مقطع و آن هم جذب بازیکنان 
سرباز توسط  تراکتورســازی تیتر اصلی رسانه ها شد. این 
درحالی اســت که تیم هایی مثل اســتقالل، ســپاهان و 
ذوب  آهن هنوز در بازار به دنبال گزینه های مطرحی هستند 
و این احتمال وجود دارد که جا به جایی های پرسرو صدایی 
هم صورت بگیرد. بازار نقل و انتقاالت نیم فصل لیگ برتر 
هفدهم شــاید بازار راکدی نباشــد اما پررونق هم نیست. 
شاید تنها تیمی که توانست با جذب چند بازیکن سرشناس 

در نقل و انتقاالت سرو صدا به پا کند  تراکتورسازی بود که 
براساس قانون بازیکن - ســرباز توانست چند مهره مطرح 
فوتبال ایران را به خدمت بگیرد.  تراکتورســازی احســان 
پهلوان، دانیــال اســماعیلی فر، مهدی مهدی پور ســه 
بازیکن اصلی ذوب و رضا شــربتی بازیکن سیاه جامگان 
را تا این لحظه به خدمت گرفته اســت.  تراکتورســازی در 
نیم فصل و تا اینجا تنها سینا عشوری را در لیست خروجی 
قرار داده اســت. اما غیر از  تراکتورســازی بــا وجود اخبار 
متنوعی که به گوش می رسد هنوز هیچ تیم دیگری خرید 

بزرگی انجام نداده است.
این روزها برخی رســانه ها از احتماالت پر سر و صدا 
نــام می برند. اگــر مجتبی جباری قصد داشــته باشــد که 
در نیم فصــل بــه تیمــی بپیونــدد، می تواند لقــب بمب 
نقل و انتقاالتی را به خــود اختصاص دهد. تــا این لحظه 
آنچه مشخص اســت اینکه ادامه همکاری شماره هشت 
سرشناس استقالل با این تیم امکان پذیر نیست و چند تیم 
نیز خواهان به خدمت گرفتن او هســتند. اولین مشــتری 
جباری گســترش فوالد و فیروز کریمی  مربــی محبوب او 

هستند اما مشکی پوشان هم ســعی دارند بازیکن محبوب 
استقاللی ها را به خدمت بگیرند. در کنار جباری اما اسامی  
مطرح دیگری هم هستند که احتمال انتقالشان در نیم فصل 
وجود دارد. اکبر ایمانــی،  هافبک ملی پوش پدیده هم که 
از این تیم جدا شــد می تواند یکی از انتقــاالت جالب این 

فصل لقب بگیرد.
اما استقالل نیز این روزها به دنبال جذب مهره های 
مد نظر شفر اســت. ســرمربی آلمانی اســتقالل که حاال 
تیمش روزهای پرهیجان و موفقیت آمیزی را سپری می کند 
در نیم فصل و تا اینجا ســه بازیکنش را در لیســت خروجی 
قرار داده اســت. یعقوب کریمی، حســن بیت ســعید و به 
احتمال زیاد مجتبی جباری جدا شده های این تیم هستند. 

اســتقالل و وینفرد شــفر به دنبال یک مهاجم تمام کننده 
هستند و نام هایی چون عیسی آل کثیر و محمد قاضی نیز 
مطرح شده اند، هرچند الحاجی گرو مهاجم نیجریه ای نیز 
گفته می شود به زودی با این تیم قرارداد می بندد. اما اضافه 
شدن یک یا دو مهاجم به استقالل می تواند منجر به جدایی 
سجاد شهباززاده، مهاجم مطرح این تیم شود. شهباززاده از 
تیم ذوب آهن و امیرقلعه نویی پیشنهاد جدی دارد و ممکن 

است در نیم فصل دوم لباس سبز و سفید را به تن کند.
اما بازنــده بزرگ نقــل و انتقاالت تیم برانکو اســت. 
پرســپولیس اما از حضور در پنجره نقل و انتقاالتی محروم 
اســت و این تیم نمی تواند هیچ بازیکن تازه ای به خدمت 
بگیرد. تنها امید سرخ ها حل مشکل خدمت احمد نوراللهی 
اســت که شــانس حضور در این تیم در نیم فصل را دارد، 
هرچند سرخ ها مدعی هستند که می توانند یک بازیکن آزاد 
را به خدمت بگیرند، هرچند هنوز نه گزینه ای مطرح شده و 
نه کامال مشخص اســت که این تیم می تواند بازیکن آزاد 
بگیرد. اما از اصفهان خبرهای تازه ای به گوش می رســد. 
امیر قلعه نویی بعد از اینکه ســه مهره اصلی اش را از دست 

داد، تصمیم به ساخت ذوب آهن متفاوتی گرفته است. او 
بختیار رحمانی را از پیکان و میالد فخرالدینی را از گسترش 
فوالد به خدمت گرفته است و این روزها نیز خود را خواهان 
اکبر ایمانی نشان داده است، بازیکنی که از تیم هایی مانند 
سپاهان و  تراکتورسازی نیز پیشنهاد دارد. او به دنبال جذب 
یک مهاجم است و عیسی آل کثیر و شــهباززاده را به طور 
جدی زیر نظر گرفته است. ضمن اینکه چند مهره سرشناس 
از جمله محمد ابراهیمی  و مهدی کیانی از  تراکتورســازی 

گزینه هایی هستند که ذوب به جذب آنها چشم دارد.
خبرهای کوتاهی از سایر تیم های لیگ برتر نیز این 
روزها مطرح می شود؛ پیکان بعد از جدایی بختیار رحمانی، 

سجاد مشکل پور و شاهین ثاقبی را به خدمت گرفت.
پارس جنوبی تیم شــگفت انگیز نیم فصل اول اما در 
تعطیالت نیم فصل در بازار نقــل و انتقاالت با یک چالش 
مواجه شــد. مشــکالت مالی و درخشــش بازیکنان این 
تیم باعث شد پیشــنهادات خوب تیم های دیگر به دست 
آنها برســد. با ایــن وجود آنها بــا رضا کرمالچعــب و میثم 
آقایی توافقاتی انجــام داده و تارتار به دنبال جذب روح الله 
سیف اللهی، مهاجم مشکی پوشان هم هست. از این تیم 
بازیکنانی مثل فرشاد ساالروند و امیر ارسالن مطهری نیز 

به احتمال زیادی جدا خواهند شد.
* استقالل خوزستان و عبدالله ویسی، طالب ریکانی 
و حسین بهرامی  را تا این لحظه از دست داده اند و احتمال 
دارد رضا کرمالچعب و موسی کولیبالی نیز در لیست خروج 
قرار بگیرند. ویسی اما قصد دارد اســماعیل شریفات را از 

ذوب آهن به خدمت بگیرد.
* سپیدرود رشــت هنوز در نقل و انتقاالت بازیکنی را 
نگرفته اما شهاب کرمی ، هافبک این تیم در نیم فصل جدا 

و هنوز تیم جدیدش را انتخاب نکرده است.
* نفت تهران بالتکلیف ترین باشــگاه لیگ برتر که 
هنوز گرفتار بحران است، برخی ستاره هایش را در خطر از 
دست رفتن می بیند و نکته قابل توجه اینجا است که این تیم 
با این شرایط باید جای خالی ســتاره هایش را پر کند. نکته 
جالب تر اینکه نفت اجازه ثبــت هیچ گونه قراردادی ندارد و 
این باعث شده که حتی آتیال حجازی، سرمربی جدید این 
تیم نیز هنــوز نتواند مجوز حضور روی نیمکــت این تیم را 
بگیرد. ادامه همین روند می تواند ستاره های نفت را راهی 

دیگر تیم ها کند.
* صنعت نفت آبادان اما یکی از تیم هایی اســت که 
فعال یک خروجی پر سرو صدا به نام جاسم کرار دارد. کرار 
روز گذشته اعالم کرد که به دلیل مشکالت، صنعت نفت 
را ترک خواهد کــرد. اما فراز کمالوند ســه بازیکن را تا این 
لحظه به طالیی های آبادان اضافه کرده اســت. سوشــا 
مکانی، طالب ریکانی و سعید لطفی به این تیم پیوسته اند، 
ضمن اینکه عزیز معبودی نیز از این تیم راهی گســترش 

فوالد تبریز شد.
* فیروز کریمی  که همــواره با خریدهای عجیبش در 
نقل و انتقاالت معروف است امسال نیز با گسترش ضمن 
جذب میالد زنیدپــور که مدتی از فوتبــال دور بود به دنبال 

مجتبی جباری هم هست.
* تیم مشکی پوشان با مربیگری رضا عنایتی نیز تا این 
لحظه رضا شربتی و محمدرضا خرسندنیا را از دست داده و 
بازیکنانی چون حنیف عمــران زاده، محمدعلی فرامرزی، 
محمد زامهران و به احتمال زیاد قاسم دهنوی را به خدمت 

خواهند گرفت.
* فوالد خوزستان در نیم فصل اما  بی سرو صدا حسن 
بیت ســعید را از اســتقالل تهران به خدمت گرفت تا زوج 
خطرناک قهرمان لیــگ پانزدهم باردیگــر در اهواز و این 
بار با لباس زرد و قرمز فوالد شکل بگیرد. فرشاد ساالروند، 
 هافبک پارس جنوبی نیز یکی از گزینه های اصلی فوالد در 

نقل و انتقاالت زمستانی است.  

گزارش ویژه

ش
ورز
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مهتاب گم شد 
پیکر شهید علی خوش لفظ تشییع شد 

مهتاب این بار گم شــد، مهتابی که پیش از آنکه به 
خیل یاران قدیمی و دوستان شــهیدش ملحق شود، لقب 
شهید زنده را گرفته بود، عاقبت به آرزوی دیرینه اش رسید 
و مهتــاب دنیای آدم ها به جایگاه خورشــید رسید.شــهید 
علی خوش لفظ راوی کتابی خواندنی اســت به نام »وقتی 
مهتاب گم شــد « که مقام معظم رهبــری تقریظی با این 
متن درباره آن نوشته بودند: »بچه های همدان؛ بچه های 
صفا و عشــق و اخالص؛ مــردان بزرگ و بی ادعــا؛ یاران 
حسین)ع(؛ یاوران دین خدا... و آنگاه مادران؛ مردآفرینان 
شجاع و صبور... و آنگاه فضای معنویت و معرفت؛ دل های 
روشن، همت ها و عزمهای راســخ؛ بصیرت ها و دیدهای 
ماورائی... این ها و بســی جویبارهای شیرین و خوشگوار 
دیگر از سرچشمه این روایت صادقانه و نگارش استادانه، 
کام دل مشــتاق را غرق لذت می کند و آتش شوق را در آن 
سرکش تر می ســازد. راوی، خود یک شــهید زنده است. 
تن به شدت آزرده او نتوانســته از سرزندگی و بیداری دل او 
بکاهد، و الحمدلله رب العالمین. نویسنده نیز خود از خیل 
همین دلدادگان و تجربه دیدگان است. بر او و بر همه  آنان 
گوارا باد فیض رضای الهی؛ ان شاء الله.درباره  نگارش این 
کتاب، آنچه نوشتم کم اســت؛ لطف این نگارش بیش از 
اینها است. مقدمه  کتاب یک غزل به تمام معنی است.« 
این کتاب همان کتابی است که حاج قاسم سلیمانی درباره 
آن نوشته بود: »همه شهدا و حقایق آن دوران را در چهره 
تو دیدم یک بار همه خاطراتم را به رخم کشیدی. چه زیبا از 
کســانی حرف زده ای که صدها نفر از آنها را همین گونه از 
دست دادم و هنوز هر ماه یکی از آنها را تشییع می کنم و رویم 
نمی شود در تشــییع آنها شــرکت کنم.۱۰ روز قبل بهترین 
آنها را مراد و حیدر را از دســت دادم، اما خــودم نمی روم و 
نمی میرم، در حالی که در آرزوی وصــل یکی از آن صدها 
شــیر دیروز له له می زنم و به درد »چه کنم« دچار شده ام.
امروز این درد همه وجودم را فراگرفته و تو نمکدانی از نمک 
را به زخم هایم پاشاندی. تنهای تنهایم.عکست را روی جلد 
بوسیدم ای شهید آماده رفتن و دوست ندیده ام که بهترین 
دوستت را در کنارم از دست دادی. امیدوارم سربلند و زنده 
باشــی تا مردم ایران در زمین همانند دب اکبر در آســمان 

نشانی خدا را از تو بگیرند و به تماشایت بنشینند.«

  راز مهتاب 
کتاب »وقتــی مهتاب گم شــد« بهتریــن راه برای 
شناختن یک قهرمان اســت. این اثر در بردارنده خاطرات 
شــهید علی خوش لفظ، همرزم احمد متوســلیان است. 

نویســنده در این اثر به فراز و فرودهای زندگی خوش لفظ 
و رابطه او با شهدا که با آنها عقد اخوت بسته بود، پرداخته 

است. 
از این منظر کتاب حاضر روایتی عاطفی و انسانی از 
خاطراتی دارد که شهید خوش لفظ از همراهان و دوستان 
شهیدش روایت می کند که از جمله این شهدا، شهید علی 
محمدی است.در البه الی خاطرات وی، روایت های ناب 
و ناگفته ای از همرزمانش دیده می شود که بخشی از آن به 
جاودان یاد احمد متوسلیان اختصاص دارد. »وقتی مهتاب 
گم شد« روایت رزمنده ای است که از دوستان شهیدش جا 
می ماند و دلیل آن را هم در شهره شدن  می داند، از این رو 
تمام تالش خود را به کار می بندد تا در گمنامی به رزمندگان 
خدمت کند. البته این انتظار خیلی طول نکشید و او هم به 

دوستان عزیزش پیوست.
ســردار حمید حسام که نویســنده کتاب است درباره 
علت نامگذاری عنوان این کتاب گفته اســت: »انتخاب 
عنوان ایــن اثر به این مهــم بر می گردد که در شــب های 
تاریک آنها باید کار شناســایی را انجــام می دادند که یک 
شب مهتابی یکی از دوستانی که خیلی به آقای خوش لفظ 
نزدیک بود شهید »علی محمدی« بود، وقتی که مهتاب 
باال می آید در میدان مین توســط دشــمن دیده و شــهید 
می شــود و علی خوش لفــظ نمی تواند پیکر شــهید علی 
محمدی را از جلــوی عراقی ها از میــدان مین خارج کند.
همزمان مهتاب وجودی آقای خوش لفظ که قهرمان قصه 
ما است، همان شــهید علی محمدی اســت که با دمیدن 
مهتاب گم می شــود و از ایــن جهت تا پایــان جنگ یک 
احساس گمشده ای در وجود خوش لفظ وجود دارد که باید 
به شکلی این فرد را پیدا کند.در این راستا حوادث  متعددی 
مشابه همین حادثه برای آقای خوش لفظ پیش می آید که 

به ناچار شاهد شهادت رزمندگان دیگری هم می شود.«

  لحظه وصل 
علی خوش لفــظ از جمله نوجوانانی بــود که زود مرد 
شد. او از سن ۱6 ســالگی با حضور در ارتفاعات مریوان با 
افراد بزرگی همچون صیاد شیرازی، متوسلیان، شهبازی، 
ناهیدی، همدانی، قجه ای و... همراه شد. علی را در جبهه 
هر شخص به نوع شــناختی که از او داشــت، صدا می زد؛ 
»علی خوش زخــم«، »علی خوش  معنــا«، »علی خوش 
رفیق« و.... در ظاهر او را با نام های مختلف می خواندند؛ 
اما همه اتفاق نظر داشــتند که علی یک جــوان انقالبی، 
والیت پذیر و دلیر است. علی خوش لفظ، قصه های پرفراز 

و نشــیبی از آغاز جنگ تحمیلی داشــت، وقتی پیش حاج 
احمد متوســلیان در مریوان می رود، تنها یک نوجوان ۱5 
ساله بوده است و در فتح خرمشهر همراه حاج احمد به عنوان 
نیــروی اطالعات و عملیات برای شناســایی جــاده اهواز 
_ خرمشــهر بوده اســت. علی خوش لفظ در عملیات های 
دیگر نظیر عملیات رمضان، مســلم بن عقیل، والفجر 5، 
کربالی 4 و کربالی 5 حضور داشــته اســت که نهایتا در 
عملیات کربالی 5 تیر به نخاع وی خورده و به شدت مجروح 
می شود که تا بعد از 25 سال از این واقعه، از این مجروحیت 
رنج می برد و مکررا در بیمارستان حضور داشت. شخصیت 
شهید علی خوش لفظ، بسیار ویژه بود که به نوعی بار عاطفی 
و انسانی خاطراتش خیلی زیاد است، چراکه وی با حدود 9۰ 
نفر از کسانی که در 8 سال دفاع مقدس شهید شده اند، عهد 
اخوت می بندد و شاهد شهادت بیشتر آنها نیز در عملیات ها 
بود.این شــهید بزرگوار در دفاع مقدس ۱۱ مرتبه مجروح 
و برادر وی نیز در جنگ شهید شــده بود؛ این جانباز 8 سال 
دفاع مقدس سال ها در بستر بیماری بود و جا ماندن از قافله 
 شهدا او را سخت آزار می داد تا اینکه به آرزوی دیرین خود

 رسید.
مراسم تشییع پیکر شهید علی خوش لفظ راوی کتاب 
»وقتی مهتاب گم شد« و از جانبازان 8 سال دفاع مقدس، 
ابتدا با حضور جمع کثیری از مردم تهــران در حوزه هنری 
برگزار شد. جمع زیادی از مقامات کشوری و لشگری و نیز 
اهالی فرهنگ و ادب در این مراسم حضور داشتند. سپس 
پیکر پاک مطهر این شهید باحضور خیل عظیم مشتاقان 
و دوستداران والیت و شــهادت در دارالمومنین همدان و 
روی دستان مردم این شهر تشییع شــد.نماینده ولی فقیه 
در استان همدان، اســتاندار همدان، فرماندهان نظامی 
و انتظامــی، جمعــی از خانواده های شــهدا و ایثارگران و 
جانبازان ســال های دفاع مقدس و مدیران دســتگاه های 
اجرایی اســتان به همراه اقشــار مختلف مردم در مراسم 

تشییع و تدفین شهید خوش لفظ شرکت داشتند.
در بخشــی از ایــن مراســم پیــام فرزنــد شــهید 
»خوش لفــظ« قرائــت شــد کــه در ایــن پیــام آمــده 
است؛»کپسول اکســیژن در نبود تو راحت شده است؛ اما 
نفس من و خواهرانم به شماره افتاده است؛ حاال زیر خیمه 
انصارالحســین جمع تان در کنار همرزمانتان جمع است؛ 
زمانی معنی ســوختن را فهمیدم که تو پیش ما مثل شمع 
سوختی و دم برنیاوردی، تو مزد اخالصت را پس از 3۰ سال 
گرفتی و درنهایت عندربهم یرزقون شــدی. پس گوارا باد 

برتواین شهادت...«  

 جانباز عزیز آقای علی خوش لفظ به لقاءالله پیوست و اجر ده ها سال درد و رنج جانبازی را به جایگاه واالی شهادت 
فی سبیل الله پیوند زد.سالم و رحمت خدا بر این شهید عزیز که در هنگام زندگی نیز شهید زنده نامیده شد و درنگ سال ها 
پس از دفاع مقدس، پاداش عظیم صابران را به او هدیه کرد. به روان پاک او درود می فرستم و به بازماندگان گرامی اش 

 سید علی خامنه ایتبریک و تسلیت می گویم.
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چهره و نام و سابقه نادر طالب زاده مشهورتر از آن است 
که نیاز به معرفی داشته باشد، او با نگاه  و لحن خاص خود 
یکی از چهره های فکری هنر متعهد محســوب می شــود. 
او دارای مدرک کارشناســی ادبیات انگلیســی از دانشگاه 
راندولف میکن و کارشناســی ارشــد کارگردانی ســینما از 

دانشگاه کلمبیا است.
 نادر طالــب زاده، مستندســاز، مجــری، کارگردان، 
تهیه کننده، برنامه ســاز، فعــال رســانه ای، مدیر فرهنگی 
و کارشناس مســائل بین المللی اســت. البته او جدا از این 
عناوین، فعالیت های آموزشی متعددی را هم طی سالیان 
گذشته پیگیری کرده است. نادر طالب زاده اردوبادی متولد 
چهارم دی ۱332 است و زندگی پرپیچ وخم او، حوادثی که 
از سر گذرانده و تجربیاتی که کســب کرده به خودی خود، 

تامل برانگیز و به شدت »سینمایی« است.
ششمین محفل اوج هنر به پاسداشت نادر طالب زاده 
با عنوان »آقای نادر« اختصاص داشــت. آیین پاسداشت 
نــادر طالــب زاده، هنرمنــد انقــالب اســالمی بــا حضور 
آیت اللــه قائم مقامــی، صفارهرندی، رضــا برجی، گلعلی 
بابایــی، علیرضا قــزوه، رضا شــکاری، وحیــد یامین پور، 
حمید داودآبادی، یوســفعلی میرشــکاک، وحید جلیلی، 
مسعودشــجاعی طباطبایی، مســعود ده نمکی، حســین 
دهباشی، محسن مومنی شریف، رئیس حوزه هنری و جمع 
کثیری از عالقه مندان به هنر در نخلستان سازمان هنری - 
رسانه ای اوج برگزار و به دلیل همزمانی با تولد وی هدایایی 

توسط شاگردانش به وی اهدا شد.

   منظر حقیقت 
آیت اللــه ســید محمد قائم مقامی  در ابتدای جلســه 
سخنان خود را با درود به شهدا که یادگاران انقالب هستند 
آغاز کرد و گفت: »من این نکته را بگویم، سخن گفتن درباره 
افرادی که به دوستی خداوند می رسند خوب نیست. از سوی 
دیگر دوســتان خدا باید ریاضت بکشــند و به رغم میلشان 
باید ســخن گفت و ســر شــخص را خداوند فاش می کند. 
مدت هاســت آقای طالب زاده را این گونه می شناســم، او 
فردی است که از انقالب درک عمیق و روشنفکرانه از این 
حقیقت )انقالب( دارد؛ روشنفکری از ذات دین است. قبل 
از انقالب با هنر رابطه داشــتم اما رابطه را قطع کردم. ولی 
دوباره سعی کردم به هنر و مدرنیته نگاه کنم. آقای طالب زاده 
در این بازگشــت موثر بود و از منظر حقیقــت والیت هنر را 

می بینند. من به طور حاشیه ای به هنر بازگشتم.«
حســین دهباشــی در بخش دیگری از مراسم درباره 
تعاریفی که از طالب زاده ارائه می شود گفت: »من راجع به 
آنچه همه می شناسیم قصد تعریف ندارم، چه رزمنده، چه 
از غرب برگشته؛ وجهی که ایشــان را نادر می کند به عنوان 
انســان، تواضع، خشــوع  و ســخاوت  در ارائه امکانات به 
جوانان و استفاده از نام ایشان برای برنامه سازی و... نکات 
ارزنده ای است. کمتر استادی دیدم که شاگردانش موفق 
باشند، ذوق کنند و دیده شوند. اسوه انسان بودن مهم ترین 

وجه اوست.«

   منشا خیر 
سخنران بعدی این مراسم یک نام آشنا و یک یارقدیمی 
 بود، رضا برجی را همه می شناسید ؛ عکاس و مستند ساز دفاع 
مقدس و روایت فتح که در به تصویر کشیدن حساس ترین 
لحظات تاریخی مردم این ســرزمین و فریاد مظلومان این 
کره خاکی سالح دوربین را بر زمین نگذاشت . برجی درباره 

آقای نادر 
مراسم تجلیل از طالب زاده برگزار شد

نادر طالب زاده گفت:» سخن گفتن اینجا سخت است، من 
سال هاست شاگرد نادر طالب زاده هستم و خدا را شکر؛ اما 
این بزرگداشت خیلی دیر برگزار شــد؛ وقتی نادر در سارایوو 
می دوید یا در گراژده که تنهــا گروه در ســارایوو بود. تمام 
آثارش را خودش فیلمبــرداری می کرد، به جز کاری که من 
فیلمبردار بودم. نادر در مســتند پایه گذار بود. بعد از شهید 
آوینی سینمای مستند یتیم شد؛ چند سال هم نادر کار را کنار 
گذاشت، اما دوباره شروع کرد مرتضی آوینی مشورت ها را به 
نادر طالب زاده ارجاع می داد و ما کمتر این اتفاقات را شاهد 
بودیم . نادر شیوه خاصی در مستند دارد و مخاطب را درگیر 
می کند . ویژگی نادر اشراف بر تکنیک فیلمسازی است . در 
سینمای مستند این نوع نگاه را نداریم  و آوینی او را به عنوان 
مستندساز قبول داشــت. نادر طالب زاده مورد وثوق آوینی 

بود، نادر سوار بر مستند اســت و سوژه را عریان به مخاطب 
نشان می دهد؛ شاگردهای نادر تلویریون المنار را تاسیس 

کردند و او هر جا که باشد منشا خیر است.«

   آتش به اختیار 
مسعود ده نمکی، کارگردان مشــهور سینمای ایران 
هم با بیــان اینکه حاج  نادر یــک آتش به اختیــار به معنای 
واقعی است، گفت: »نسل جدیدی که در حوزه فرهنگ و 
رسانه مشغول فعالیت هســتند، اگر امثال طالب زاده را دیر 
بشناســند ضرر کرده اند.« مســعود ده نمکی با بیان اینکه 
حاج نادر یک آتش به اختیار به معنای واقعی است، گفت: 
»نسل جدیدی که در حوزه فرهنگ و رسانه مشغول فعالیت 
هستند، اگر امثال طالب زاده را دیر بشناسند ضرر کرده اند. 
نسل قبل تر از شما در جبهه وارد میدان مین که می شدند، با 
 پیکر شهدای زیادی روبه رو بودند ولی هیچ گاه از روی آنها 

رد نمی شدند.
گرامیداشــت امثال حاج نادر این فرهنگ را باید در ما 
ایجاد کند که از تجربیات این افراد استفاده کنیم. حاج نادرها 
کم نیستند. من با اصل حاج نادرها کار دارم؛ حاج نادر یک 
آتش به اختیار به معنای واقعی اســت. آتش به اختیار یعنی 
چه؟، یعنی وقتی ارتباط شــما با فرمانده قطع شــده است، 
شــما باید هم آرپی جی زن، هم امدادگر و هم فرمانده و هم 
صاحب بصیرت باشــی. اگر قرار اســت چیزی از کسی یاد 
بگیرید، از حاج نادر بیاموزید چراکه ایشان از نظر من یک فرد 
خودساخته است و دیگران را در حوزه کاری رقیب خودش 

نمی داند. امیدوارم همه مــا در یادگیری از بزرگان این گونه 
عمل کنیم و اخالق مدار باشیم.«

بیــژن نوباوه هــم به عنوان ســخنران بعــدی گفت: 
»خداوند به نــادر طالب زاده اســتعداد هنــری داده و فکر 
می کنم آنچه  من باید بگویم این اســت که او در هنر تعهد 
دارد. در جمع ما کســانی حضور دارند که فکــر می کنند از 
طریق هنر بایــد تعهد خود را بــه دیگران انتقــال دهند که 
طالب زاده از جمله آنها ست. در این جامعه هنری مخالفت 
عام با فضای اسالمی در جریان اســت ولی آنچه  ما باید به 
آن افتخار کنیم این اســت که خداوند ما را به اهداف خود 

رهنمون کند.«

   توفیق انقالبی 
در بخــش دیگر مراســم نــادر طالب  زاده با تشــویق 
حضار روی سن آمد و محبت هنرجویان و مدعوین را پاسخ 
گفت و تاکید کرد:» برایم سخت بود برخی از صحبت ها را 
بشنوم، این جشن انقالب اســت و تحولی در جهان شکل 
گرفت و من هــم در این میدان بودم          . مــن مرهون مرحوم 

والدینم هستم. انقالب همچنان پرقدرت است، به عنوان 
نمونه اربعین مانور خداوندی اســت و اعــالم اخیر  ترامپ 
درباره بیت المقدس این قدرت را بیشــتر نشــان می دهد. 
پایر، نویسنده کتب مختلف که چندی پیش از دنیا رفت  دو 
سال پیش در کنفرانس هولوکاست حضور داشت و به طور 
مشکوک از دنیا رفت . او ۱۰ کتاب مشهور نوشت که  ترجمه 
شده و اعتقاد دارم مسلمان از دنیا رفته است. خوشحالم در 
این محفل در مقاطع مختلف فرصت داشتم افراد مختلف 
انقالب را قاب بگیرم و جهاد اینها باید دیده می شد . افرادی 
را باید معرفی می کردیم چون انقالب نیاز به تالش دارد. من 
دیده بودم مرتضی چگونه به میرشکاک نگاه می کند اما او 
عقیده دارد آزادانه هرچه می خواهد را بگوید. مانند رها کردن 
ببر در میان انسان ها، تلویزیون باید فرصت گفت وگوی آزاد 
را بیش از این فراهم کند. من توفیق داشتم در برنامه های 
مختلف افراد انقالبی را نشان دهم. تحول انقالب عرصه ای 
را نشــان داد که خارجی ها هــم آن را درک می کنند. بعد از 
ورودم به ایران یکی از راهنماهای من آقای قائم مقامی  بود. 
خارجی هایی که در غرب بیدار شــده اند باید آنها را به ایران 
بیاوریم تا بگوییم ما تنها نیستیم. تحول انقالب چیزی بود 
که عرصه ای را تکان داد و هرچه جلوتر می رویم، می بینیم 

که بیداری در غرب هم وجود دارد.«
پایان بخش ششــمین محفل اوج هنر، کیک تولدی 
بود که هنرجویان نادر طالب زاده از جمله شمقدری و دهباشی 
برای سالروز تولدش تدارک دیده بودند، طالب زاده پس از 

خاموش کردن شمع ها تقدیر شد.  
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عکاس قهرمان 
والورده خودش را در بارسلونا ثابت کرد 

»عکس های او دنیایی را نشــان می دهد که در آنها 
خبری از خانه و کشور نیســت. در این عکس ها فضاهایی 
از هتل هــا، هواپیماها، اتوبوس ها، زمین های مســابقه، 
مناطق گردشگری و جاهایی به تصویر کشیده می شود که 
افراد در آنها حس تنهایی دارند. اکثر سوژه های عکس های 
او، افراد تنها هســتند.« وقتی این جمــالت را در باره یک 
عکاس عادی می خوانیم، شــاید تنها به هنر فکر کنیم اما 
اگر این عکاس حاصل هنر یک مربی باشد که از این افراد 
تنها یک تیم بسازد اوضاع کمی فرق می کند، آن هم تیمی 

مثل بارسلونا...
در میان همه دالیل موجــود برای ناامیدی در ابتدای 
فصل از جمله جدایی نیمار، ابهام در آینده لیونل مسی، افت 
فاحش پیکه و ســوارز، مصدومیت درازمدت عثمان دمبله 
و حواشــی بیرون از باشــگاه چون اســتقالل کاتالونیا، دو 
شکست پیاپی در سوپرکاپ اسپانیا هم لیست را تکمیل کرد. 
اما در پایان ســال 2۰۱7، این بارسلوناست که با اختالفی 
باورنکردنی، صدرنشین اللیگاســت و حاال از یک پیروزی 
بزرگ در ال کالســیکو در خانه حریف باز می گردد  همزمان 
با اختالف های ایالت کاتالونیا، استقالل طلبان این شانس 
را دارند که تیم فوتبالشان در اوج است  و راحت تر از همیشه 
می برد، آن قدر راحت که فوق ســتاره ایــن تیم یعنی لیونل 
مسی برای دادن پاس گل حتی نیاز به دو کفش ندارد و در 
حالی که یک پایش تنها جوراب به تن دارد، می تواند پاس 
گل بدهد، همه اینها به لطف مردی است که کمتر از همه 
سرمربیان این سال های بارسلونا ســتاره بود و بیشتر شبیه 
معلم هاســت اما هرچه باشــد نمی تواند از نقش این مربی 
به راحتی عبور کرد ؛ از نقش ارنســتو والورده.الورده شــاید 
اکنون موفقیت  بی سروصدا است، شاید بهتر باشد به همان 
بازی ال کالسیکو بازگردیم، در یک سوی میدان یک مربی 
با نامی  بزرگ بود، زین الدین زیدان؛ یک ســتاره واقعی که 
در دنیای مربیگری هم در همین دوران کوتاه هم جام های 
بی شماری به دست آورده اســت اما برنده این مسابقه با سه 
گل آن آقای  بی سروصدا بود؛ والورده... شاید اگر به ابتدای 
فصل که بازگردیم، شــاید خوش بین ترین هوادار بارسلونا 
هم باورش نمی شد که تیمشان تا این اندازه  بی نظیر نتیجه 
بگیرد، به گونه ای که از زمان پذیرش دو شکســت متوالی 
در ســوپرکاپ برابر رئال مادرید، تیم والورده. در ادامه سال 
2۰۱7 هرگز شکستی را پذیرا نشــد. بارسلونا تحت هدایت 
ارنستو والورده در ۱۰ بازی ابتدایی خود در اللیگا موفق شده 
9 پیروزی و تنها یک تساوی کســب کند تا از این نظر رکورد 
جدیدی را در تاریخ خود ثبت کند. بارسلونا در این ۱۰ بازی 
توانست  28 گل به ثمر برساند و تنها 3 گل دریافت کند. این 

رکورد تا ال کالسیکو همچنان ادامه داشت.
 

  یک بارسایی قدیمی 
والورده سابقه ای مثل پپ گواردیوال و لوییز انریکه از 
خانواده بارسلوناست و سابقه بازی در این تیم را دارد، هر چند 

فرزند کوچک تری از خانواده باشد اما خب به هرحال یک 
بارسایی قدیمی  محسوب می شود. او در اواخر دهه ۱98۰، 
دو فصل را به عنوان مهاجم و بال در این تیم گذراند. او در 
کنار روبرت و اوزه بیو بازی کــرد اما مصدومیت های مداوم 
باعث شد نتواند پیشرفت کند و پس از تنها 22 بازی و زدن 8 
گل، بارسلونا را در سال ۱99۰ ترک کرد  و به عنوان بازیکن 
تیــم کاتالونیایی در رقابت هــای جام برندگان جــام اروپا و 
کوپادل ری اســپانیا قهرمان شــد. والورده زمانی که برای 
بارسا بازی می کرد،  افتخار شاگردی مهم ترین چهره تاریخ 
باشــگاه کاتاالن ها یعنی یوهان کرایف را داشت. یوهان 
کرایف تنها اسطوره ای نیســت که والورده با او کار کرده، 
گری لینه کر، رونالد کومان و میشل الدروپ هم در بارسلونا 
هم تیمی والورده بودند. در آن زمان پپ گواردیوال برای تیم 
جوانان بارســلونا بازی می کرد. والورده بعد از پایان دوران 
فوتبال خود در ســال ۱997 وارد عرصه مربیگری شــد. او 
 ۱5ســال را به عنوان سرمربی در باشــگاه های اسپانیول، 
المپیاکوس، والنســیا و ویارئال و  اتلتیکــو بیلبائو فعالیت 
کرد. رکورد والورده در المپیاکوس عالی بود. او در دو مقطع 
مختلف سرمربی المپیاکوس بود و در دومین دوره فعالیتش 
موفق شد تیم یونانی را در 8۰ مسابقه به 6۰ پیروزی برساند؛ 
یعنی 75 درصد پیروزی در مســابقات. او در جام سوپرکاپ 
سال 2۰۱5 با اتلتیکو بیلبائو بارســلونا را با نتیجه  4بر صفر 
شکست داده و قهرمان  آن رقابت ها شد. همچنین موفق 
شد اسپانیول را به فینال لیگ اروپا برساند.  در آن سال تنها 
شکســت تیم والورده در فینال برابر  ســویا رقم خورد. او از 
 اتلتیکو بیلبائو به بارسلونا آمد تا این تیم را از بحرانی نجات 
دهد که پس از دوران انریکه  دچارش شده بود ؛ ماموریتی 

که تا کنون در آن بسیار موفق بوده...

  رویای ساده 
از همان زمانی که ســرمربی ســابق بیلبائــو به جای 
لوییس انریکه هدایت بارســا را بر عهده گرفت ســواالت 
فراوانی از جمله اینکه او می تواند در باشــگاه بزرگی مانند 
بارسا موفق باشد شــنیده شد، اما حاال پاســخ قطعا مثبت 
اســت. رســوخ ناپذیر،  بی نظیر، غیر قابل نفوذ... و یا هر 
اسم یا صفتی که در تعریف یک تیم فوق العاده به کار برده 
می شود الیق بارسلونای این فصل اســت بارسای ارنستو 
بیشتر تیمی عملگراست تا اینکه به ارائه بازی زیبا مشهور 
باشد؛ پایه های تیم او از خط دفاعی مستحکم آغاز شده ، در 
عقب زمین و با حضور تراشتگن و یک دژ دفاعی مستحکم. 

بخش زیادی از موفقیت های بارسا را باید مرهون این منطقه 
از ترکیب بلوگرانا دانســت و بعد از آن  چهار  هافبک به طور 
مداوم در فضا رقبا را پرس می کنند. در خط حمله، علیرغم 
غیبت دمبلــه و دوری گاه و بیگاه ســوارز از دوران اوج، با 
حضور لیونل مسی بارسا همیشــه تیمی خطرناک است و 
پائولینیو نیز با اضافه شدن به موقع از خط میانی به حمله، 
تهدیدی اضافی برای رقبا به شــمار می آید. باالتر از همه 
اینها، این تیم، ارنســتو والورده را دارد. با سیستم 2-4-4 و 
یکدستی تیمش در دفاع و تاکتیک هایش. شاید بعد از برد 
3 بر صفر در ال کالسیکو هفته هفدهم که روز شنبه در برنابئو 
برگزار شد بهترین زمان برای تمجید از او ست. او مربی ای 
است که در کنفرانس های مطبوعاتی با خبرنگاران مهربان 
است، فراتر از مردم عادی است، دیپلماسی برایش اهمیت 
زیــادی دارد و به همیــن روش هم توانســته بهترین ها را 
هدایت کند. او جدایی نیمار را از یک مشکل به یک راه حل 
تبدیل کرد. مصدومیــت دمبله هــم روی عملکرد تیمش 
تاثیری نگذاشت. بعید است تیمی غیر از بارسا در اروپا باشد 
که برنامه اش را به این وضوح کــه والورده می داند، بداند. 
این تیم همیشه با برنامه بازی می کند. او و تیمش توانستند 
خودشان را در سخت ترین ورزشگاه های اروپا ثابت کنند، 
هم مقابل رئال در برنابئو و هم مقابل یووه در تورین. والورده 
همه این کارها را هم بــدون باال بردن صدایش انجام داد. 
همیشه ســرش باالســت و از بازی تیمش لذت می  برد، با 
کســی تندی نمی کند، به همه هم این اجازه را می دهد تا 
لذت ببرند، از بازیکن تا هوادار. او و تیمش تا پایان ســال 

2۰۱7 بیش از نیمی  از راه قهرمانی در اللیگا را رفتند.
 حاال بارسلونا در یک قدمی  قهرمانی در اللیگاست، 
شاید فقط یک تیم مثل منچستر سیتی است که می تواند 
نمایشی نزدیک به بارسای والورده داشته باشد اما او هنوز 
از قواعد والــورده تخطی نمی کند و به جای فخر فروشــی 
سعی می کند واقع بینانه و فروتنانه صحبت کند:» خوشحال 
هســتیم حریف قدرتمندی را شکســت دادیم. این دیدار  
ال کالسیکو بود و بازی مهمی  برای مادرید به حساب می آمد 
چون آنها در خانه میزبان مان بودند و دوست داشتند پیروز 
این  دیدار شــوند. هنوز دور رفت بازی های اللیگا به پایان 
نرسیده  و دیدارهای زیادی باقی مانده است. نمی خواهم 
در مورد هموار شدن قهرمانی مان صحبت کنم چون زمان 

زیادی به پایان فصل باقی مانده است.« 
این جمالت مردی است که روزی گفته بود:» آتش را 

با آب خاموش می کنند، نه نفت.«  

دیدار

78

شماره 386
ث  |  

مثل



فرنگیس 
به چاپ چهارم رسید 

ماموستا 
نماد عملی وحدت در کردستان 

جلد موندو 
دیپورتیوو بعد 
از برد بارسا در 
ال کالسیکو

نیوزویک به 
روابط پنهان 
ترامپ و 
دویچه بانک 
پرداخته است

اکونومیست 
به استقبال 
تعطیالت 
کریسمس 
رفته

پیشخوان جهانی

نمایش »نگو نیست، بگو نمی بینم« به نویسندگی و 
کارگردانی مهدی ربوشــه که پیش تر با اسم »رهایی« در 
فراخوان مرکز تئاتر مولوی شــرکت کرده و در اولویت اجرا 
قرار گرفته بود، از هشتم دی ماه، هر شب -  غیر از شنبه ها- 

در سالن اصلی مرکز تئاتر مولوی روی صحنه می رود.
این نمایش کاری از گروه تئاتر »گپ« اســت که به 
اتفاقات عجیب درون یک آسایشــگاه روانــی می پردازد؛ 
جایی که آدم ها قرار است بعد از رسیدن به تعادل نجات پیدا 
کنند. داود سلیمانی، مهدی ربوشــه، مرتضی افتخاری، 
پویــا میرزایی و فرنوش مــرواری در این نمایــش به ایفای 

نقش می پردازند.
مهدی ربوشــه، کارگردان این اثر نمایشی درباره آن 
می گوید: »یک فایل صوتی یا پادکســت قدیمی  بهانه ای 
شد برای آنکه به ســراغ موضوع پاییز برویم. ما در این اثر 
قصد داشتیم که پراکنده گویی هایی که پیرامون پاییز وجود 
دارد را دراماتیزه کنیم تا تبدیل به یک اثر نمایشی در بستر 
یک آسایشــگاه قدیمی  شــود. این ایده از یک سال و نیم 
پیش در ذهن من شــکل گرفت. پس از آن شروع کردم به 

تحقیق درباره آسایشگاه ها و مراکز درمانی تهران. در همین 
حین چند خبر درباره رفتارهای ناپســند در چند آسایشــگاه 
ما را برای به صحنــه بردن نمایش مصمم کــرد؛ به عنوان 
مثال خبری آمد از یک آسایشــگاه در اطراف شهر کرج که 
در آنجا برای آنکــه میزان مصرف داروهــا را برای بیماران 
روانی پایین بیاورند، از راه های غیر متعارفی مثل اســتفاده 
از  ترس بیماران از سگ استفاده کردند، ما در این راه تمام 

خبرهای این گونه را جمع آوری کردیم. پس از آنکه پیرنگ 
دراماتیک ما پیدا شــود از دوســتانی که در ادبیات دستی 
دارند کمک گرفتیم تا بار شاعرانگی کار هم باال برود، چون 
اســاس نمایش ما بر شــیدایی آدم هایی اســت که در کنار 
مشکالتی که همه می بینند و مشــخص است، قهرمان یا 
قهرمان های نمایش ما برخــالف تصورعامه دارای عمق 

شخصیتی هستند.«
ربوشــه در ادامــه گــروه بازیگــران خــود را از 
فارغ التحصیالن کارگاه های نمایشــی حمید ســمندریان 
خواند و گفت: »شــیوه اجــرای نمایش تلفیقــی از رئال و 
ســورئال اســت اما خود بازی ها کامال واقعــی، طبیعی و 
رئال اســت. این یعنی ســعی کردیم بازی های رئــال را در 
پیش  زمینه ای از سوررئال قرار دهیم. دکور ما به این مساله 
کمک می کند، به عنوان مثال ما از درختان مفتولی و مرده 
به جای درختان چوبی و زنده استفاده کرده ایم، نورپردازی 
خاص در پایان هر بخش هم برای ایــن صورت گرفته که 
تماشاگران را هم در این اثر شــریک کنیم و این را گوشزد 

کنیم که همه ما می توانیم در این موقعیت قرار بگیریم.«
عالقمندان برای دیدن این نمایش که همه روزه - جز 
شــنبه ها- ســاعت 2۰:3۰ به صحنه می رود، می توانند به 
مرکز تئاتر مولوی دانشگاه تهران به آدرس خیابان انقالب، 
خیابان ۱6 آذر، جنب باشگاه دانشجویان، مرکز تئاتر مولوی 

مراجعه کنند.  

نبودن و ندیدن 
نمایشی درباره شیدایی 

در میان تولیدات مکتوب با موضوع تاریخ شــفاهی انقالب  اســالمی و دفاع مقدس، 
کتاب »ماموستا« شامل زندگی نامه مالقادر قادری امام جمعه اهل تسنن شهرستان پاوه از 
ویژگی های منحصر به فردی برخوردار اســت. این کتاب برای نخســتین بار در یکی از نقاط 
پرحادثه و پرفراز و نشیب در تاریخ انقالب اسالمی به سراغ یک عالم دینی اهل سنت رفته و 
روایت او از پیروزی انقالب اسالمی و فتنه های پس از آن و مقابله با آن را روایت می کند.این 
کتاب که به کوشش علی رستمی  گردآوری شده است را بر مبنای همین مساله می توان یکی 
از مهم ترین آثار شفاهی در زمینه روایت مسیر پرپیچ و خم تقریب در چهار دهه انقالب اسالمی 
به شمار آورد و همین ویژگی منحصر به فرد است که خاطرات گردآوری شده ماموستا را دارای 
اهمیت دوچندان می کند. علی رستمی  در مقدمه کتاب این گونه نوشته است: »اولین مصاحبه 
ما در تاریخ ۱2شهریور  ۱392 شکل گرفت و تا مردادماه ۱393 ادامه یافت. لیکن این پایان آن 
نبود. در مراحل تدوین با نکات مبهم و گره های کوری روبه رو می شدم که رفع آنها جز با تحمل 
مشقت سفرهای مجدد میسر نبود. این کتاب ره آورد چهارده سفر من به پاوه است. سفرهایی 
چهار و پنج و شش روزه و سفری به یادماندنی در ماه مبارک رمضان )تابستان ۱394( که یازده روز 
به طول انجامید. در آن سفر بود که کتاب زندگی نامه و خاطرات ماموستا حاج مال قادر قادری 
شکل واقعی به خود گرفت.« پیش تر ماموستا قادری در مراسم رونمایی این اثر که در مردادماه 
گذشته برگزار شده، درباره کتاب گفته بود: »این اثر برای نسل آینده مفید و در دفاع انقالب 
است و در آینده تاریخ ماست و نشــان می دهد مردم ما برای انقالب زحمت کشیدند و شهید 

تقدیم کرده اند. در این کتاب خاطرات هیچ مسئولی نقل نشده و بر اساس واقعیت است.«

کتاب فرنگیس، خاطرات فرنگیس حیدرپور نوشته مهناز فتاحی به چاپ چهارم رسید. 
به گفته فتاحی این کتاب ثمره تاکید مقام معظم رهبری بر نگارش خاطرات حیدرپور است 
که از دوران کودکی او در یکی از روســتاهای گیالن غرب آغاز شــده، به کوه های ســر به 
فلک  کشیده کرمانشاه سر زده و از دشت های آن پونه های وحشی چیده و در ادامه روایتگر 
جنگی خانگی است که اهالی یک روستا را آواره کوه ها کرده است. سرگذشت »فرنگیس« 
با این سطور آغاز می شود … کتاب خاطرات شیر زن گیالن غرب. در پارک شیرین کرمانشاه 
تندیس زنی تبر به دســت وجود دارد که خاطرات نا گفته ای از جنگ دارد و نویســنده کتاب 
با دیدن تندیس زن شــجاع و قهرمان گیالن غربی تصمیم می گیرد خاطرات نا گفته او از 
جنگ را بنویســد اما شــنیده بود که فرنگیس زن سختی است و مایل نیســت خاطراتش را 
تعریف کند.  سال ۱359 پس از حمله عراق به روستای آوزین مردم شهر و روستا به دره ها و 
کوه های اطراف فرار می کنند. فرنگیس که نوجوانی بیش نبود به همراه پدرش  برای تهیه 
غذا و وسایل به روســتا باز می گردند. اما در طول در راه برگشت به کوه و کمر در کنار چشمه 
متوجه دو سرباز عراقی می شود و فرنگیس با تنها سالح خود؛ تبر به یکی از سربازان حمله 
و دیگری را هم با ســنگ مجروح می کند. او اسیر عراقی را به نظامی های مستقر در منطقه 
تحویل می دهد. رهبر معظم انقالب در دیدار با مردم گیالن غرب در مهر ماه سال 9۰ درباره 
این شیر زن گیالن غربی می گویند: »در شهر شــما بانویی مسلمان و شجاع در مقام دفاع 
توانست سرباز دشمن را اسیر کند و نیروی مهاجم را به خاک و خون بنشاند. این را نگه دارید 

برای خودتان و حفظ کنید.«
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باحضــور دکترابراهیمی،  مدیرعامــل بانک انصار و 
دکترسیدمحمد علوی رئیس  هیات مدیره  و دبیرکل  جامعه 
حسابداران رسمی ایران، تفاهم نامه همکاری میان بانک 

انصار و جامعه حسابداران رسمی ایران امضا شد.
به گــزارش اداره کل روابــط عمومــی و تبلیغات در 
نشستی که به همین مناسبت تشکیل شد و آقایان فتحعلی 
و مجاهــدی معاونان مالــی و بانکداری نیــز در آن حضور 
داشــتند، ابتدا دکترســیدمحمد علوی رئیس هیات مدیره 
و دبیرکل جامعه حسابداران رســمی ایران طی سخنانی از 
امضای تفاهم نامه با بانک انصار کــه آن را بانکی صالح و 
ســالم نامید ابراز خرســندی کرد و گفت: »بانک انصار در 
سالمت کامل به سر می برد و در جامعه وجهه بسیار خوبی 
دارد. مــا امیدواریم این بانک با جامعه حســابداران که در 
سراسر کشور گسترده اســت و عضو دارد، همکاری های 

خوبی داشته باشد.«
 وی افزود: »پس از عقد قرارداد به تدریج موسسات، 
ســرویس ها و واحدهای همکارمان را تشــویق به آوردن 

وجوه شان به بانک انصار می کنیم.«
پــس از ســخنان دبیــرکل جامعــه حســابداران، 
دکترابراهیمی،  مدیرعامل بانک انصار با اشــاره به پیشینه 

این بانک در حوزه پولی و بانکی کشــور گفت: »به عنوان 
گســترده ترین شــبکه بانک های خصوصی کشور دارای 
توان کاربــردی بــاالی فناوری های اطالعات هســتیم. 
دغدغه اصلی ما حداکثرسازی ســود نیست و سود حاصله 
بیشــتر ناشــی از برکات عمل به موازین و عقود اسالمی و 
اســتعانت الهی اســت.« وی افــزود: »تصمیمات بانک 
انصار براساس مصالح کشور است، بیش از 30درصد منابع 
ما ارزان قیمت و ُخرد اســت و همین باعث شده که ریسک 
کمتری نسبت به دیگر بانک های خصوصی داشته باشیم و 
در هسته کسب وکار بانکداری خود، بانکداری ُخرد و متوسط 

را انتخاب کنیم.«
مدیرعامــل بانک انصار پس از آن به سیاســت های 
بانک انصار در حوزه مسئولیت های اجتماعی اشاره کرد و 
اظهار داشت: »قرارگاه حمایت های اجتماعی بانک انصار 
بســتر مناســبی در حوزه خدمات اجتماعی به وجودآورده 
است. تهیه جهیزیه ارزان قیمت برای محرومین با استفاده 
از کاالهای ســاخت داخل با ســرمایه های ایرانی یکی از 
اقدامات زیربنایی اخیر بانک است که با عنوان های طرح 
حاتم و طرح رضوان درحال اجرا اســت.« وی افزود: »ما 
درحال برنامه ریزی برای این اقدام خیر هستیم که با واریز 

در تجارت جهانی، نظام بانکی بستر مناسب تبدیل ایده به 
عمل، بررسی پلتفرم Iaas رایانش ابری در بانکداری، تشریح 
فعالیت های صندوق های سرمایه گذاری، مقایسه بانکداری 
ربوی و بانکداری بــدون ربا از جمله گــزارش و مقاله های 

خواندنی هجدهمین شماره شمیم کوثر است.«
شــایان ذکر اســت در ســفرنامه اردبیل بــه دریاچه 
شــورابیل و جنــگل فندقلــو ســفر می کنیــم و در گــذر از 
صفحه ســالمت ارتباط بیماری قلبی با ریزش  مو را جوانی 
می خوانیم. همچنیــن در ادامه پــای صحبت های ناهید 
کلوشانی، بنیانگذار بنیاد خیریه معلوالن حضرت زهرا)س( 
می نشینیم. خاطرنشــان می ســازد معرفی پژوهشگر برتر 
سال 1396 از موسسه اعتباری کوثر، صدرنشینی کوثریان 
در نخســتین المپیاد علمی  بانک ها و موسســات اعتباری 
خصوصی و برگزاری هشــتاد و هشــتمین دوره بدو خدمت 

کارکنان از جمله خبرهای خواندنی شمیم کوثر است. 

یک میلیون و پانصد هزار تومان از سوی افراد، یک جهیزیه 
برای یک خانواده در دوره افتاده ترین مناطق کشور تأمین 
کنیم. در این طرح، 7 قلم کاال تا سقف 7 میلیون تومان را 

تأمین می کنیم.«
دکتــر ابراهیمی  بســتر مناســب فناوری هــای نوین 
اطالعات در بانک انصار را زمینه ای برای گسترش خدمات 
بانک انصار دانســته و تصریح کرد: »عمده مشــتریان ما 
قادرند بدون حضور در شعب از این خدمات بهره مند شوند. 
سیستم های نوین ما عمدتا بومی  هستند و در داخل بانک 

طراحی شده اند.«
مدیرعامل بانک انصار در پایان ضمن ابراز امیدواری 
نسبت به ارائه خدمات بانکی مناسب بانک انصار به جامعه 
حسابداران رســمی کشــور بیان داشت: »ســازوکارهای 
مناســبی را درنظرگرفته ایم تا به کارکنان شما خدمات ارائه 
دهیم. آماده ایم تا در حــوزه ازدواج، خرید کاالهای ایرانی 
و تأمین مســکن کارکنان شــما و موسســات وابســته تان 

مساعدت کنیم.«
این گــزارش می افزایــد که پــس از ســخنان دکتر 
ابراهیمی، تفاهم نامه توسط دکتر ابراهیمی  و دکتر علوی 

به امضا رسید.  

تفاهم نامه بانک انصار با جامعه حسابداران رسمی ایران

هجدهمین شماره ماهنامه شمیم کوثر 
به چاپ رسید

شماره 18 ماهنامه داخلی موسســه اعتباری کوثر با 
محوریت پژوهش و پژوهشگری منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری کوثر؛ دکتر 
عیسی رضایی مدیرمسئول ماهنامه شمیم کوثر در سخنان 
خود با اشــاره به مشــتری مداری و اهمیت آن در سازمان 
گفت: »موسسه اعتباری کوثر به این باور رسیده است که 
از مشتری مداری به سمت مشــتری محوری برود و در این 

رویکرد به دنبال ارائه خدمات نوین و با کیفیت است.«
بــر اســاس ایــن گــزارش؛ در بخــش گفت وگــو و 
مصاحبه های این شماره شــمیم کوثر، ماحصل مصاحبه 
با آزاده محمدی، مدیر روابط عمومی و تبلیغات موسسه را 
در ارتباط با صداقت در بیان عملکرد می خوانیم و در ادامه 
داود امامی،  مدیر شعب استان اردبیل به سهم کوثر از منابع 

بانکی اشاره می کند.
این گزارش می افزاید: »مشروعیت نهاد های مالی 

بازار
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