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جریان اصالحی تشیع
گفت وگو با مهراب صادق نیا

85 درصد قدرت دست
رییس جمهور است

گفت وگو با امیرحسین قاضی زاده

دولت ضعیف
سیامک کاکایی

کودتای اداری
سید محمد مرندی

نویسنده گمنام نیویورک تایمز
چه هدفی در سر داشت؟

دولت پنهان علیه ترامپ

خارجی ستیزان فوتبال ایران 
تئوری جدید مطرح کردند

حماسه حسینی را
در جهان امروز

چگونه باید تبیین کرد؟

ادامه دولت روحانی چه اثراتی 
در سیاست ایران دارد؟

قلعه نویی از
مورینیو بهتر است؟

عاشورا
جامعه ساز است

ماندگاری در حاکمیت

حمله به کنسول گری ایران در بصره آخرین 
تالش جریان ضدایرانی بود

خداحافظی با  العبادی

در ماه  های آینده وزارت نفت باید 
سیاست های تازه ای برای فروش نفت در 
تحریم آغاز کند. آیا بیژن زنگنه مدیر چنین 
پروژه ای خواهد بود؟

وظیفه جامعه در بحران های 
اقتصادی چیست؟

جامعه یا دولت؟



البرز  -  كتابخانه عمومي اميركبير كرج 

كتابخانه عمومي اميركبير كرج در ســال 1352 در زميني به مساحت 1500 متر مربع و زیربنای 
1472 متر مربع به بهره برداري رسيده است. این كتابخانه با بيش از 21 هزار جلد كتاب و بخش هاي 
ویژه  كودك و نوجوان، بخــش نابينایان و كم بينایان، بخش نوســوادان، بخش استان شناســي، 
ســالن هاي مجزاي  مطالعه ویژه آقایان و خانم ها و برگزاري برنامه هاي متنوع فرهنگي، همه روزه 

پذیراي عالقه مندان كتاب و كتابخواني در تمامي گروه هاي سني است. سي
شنا
خانه

كتاب

پيشنهادكتاب

اب
نكت

رتو
كا

امينفاميلباغستاني،ايران
دومين دوساالنه بين المللي كارتون كتاب

������������������������������������������������ اسمش چيه؟  نام كتاب
سروده ��������������������� جعفر ابراهيمی و جمعی از شاعران
انتشارات������������������������������������������������������������� افق

�������������������������������������������۱۱۲ صفحه  تعداد صفحات

همزمان با هفته دولت كتابخانه های عمومی روستاهای بيدك، 
چناران شهر، قلعه ِجق، خرق، غالمان و كتابخانه مشاركتی 
روستایی كالته ابریشم در بخش جرگالن و كتابخانه مركزي 
مركزی آیت اهلل مهمان نواز بجنورد در استان خراسان شمالی؛ 
كتابخانه هاي عمومی فرهنگ روستای بيدگنه بخش مركزی 
مالرد و شهيد آوینی صفادشت در استان تهران؛ دومين كتابخانه 
عمومی سيار مشهد، كتابخانه عمومي ابن سينا در شهر انابد 

شهرستان بردسکن، كتابخانه عمومی فرهنگ جوین، كتابخانه 
عمومی آیت اهلل عطاردی قوچان، كتابخانه عمومی هشت بهشت 
شهر جدید گلبهار در استان خراسان رضوي؛ كتابخانه هاي عمومی 
روستای خنجشت شهرستان اقليد و ساختمان جدید كتابخانه 
عمومی امام جعفر صادق)ع( المرد در استان فارس و كتابخانه 
عمومی خيام در روستای حاضرميل شهرستان دهلران در استان 

ایالم توسط نهاد كتابخانه های عمومی كشور افتتاح می شوند.

افتتاح ۱۷ کتابخانه عمومی در 
نقاط مختلف کشور

خبرويژه

براي مشاهده آخرين اخبار 
نهاد كتابخانه هاي عمومي 

كشور مي توانيد توسط گوشي 
تلفن همراه خود از رمزينه هاي 

روبه رو عكس بگيريد

www.iranpl.irinstagram.com/ iranpl.irp.r@iranpl.iraparat.com/iranpl.ir

هيچانه نوعی از شعر اســت كه در آن، معنا و مفهوم مدنظر 
شاعر نيســت و تنها خوش آوایی و دل نشــينی كالم، هدف 
شاعر از سرایش آن است، برخی معتقدند كه برای كودكان 
خردســال هيچانه ها مفيدترین قالب شــعری هستند و در 

پرورش تخيل ایشان بسيار مؤثر خواهند بود.
اشعار كتاب »اسمش چيه؟« از ميان اشــعار ۶ شاعر بنام و 
توانای معاصر انتخاب شده  اســت؛ هيچانه هایی هستند كه 
در آن شــاعر به انتقال محتوا و پيام نيز توجه داشــته است 
و همان لطيفی و خيال انگيــزی هيچانه را برای كودكان به 

ارمغان می آورند.

مصطفی رحماندوست، از شاعران مجموعه در مقدمه كتاب 
گفته است: برای سرودن شعرهای این مجموعه ده ها جلسه 
چندســاعته وقت گذاشــته ایم؛ ســروده های خویش را به 
داوری و نقد بی تعارف یکدیگر سپرده و سروده های بسياری 
را كنار گذاشته ایم و ســرانجام به این 25 قطعه شعر در این 

كتاب رسيده ایم.
این كتاب عالوه بر معرفی شــخصيت ها، اشــيا و جانداران 
مختلف به كودكان، با لحن موزون و جذاب خود، نشاط آور 
اســت و با نگاهی منحصربه فرد دنيای اطــراف بچه ها را در 

قالب شعر برایشان ترسيم می كند.
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جائر چه باید کرد. با اینکه از اول می دانست که در این راه که تأثیر نهضت سید الشهدا»ع«
می رود،     راهی اســت که باید همۀ اصحاب خودش و خانوادۀ 
خودش را فدا کند و این عزیزان     اســالم را برای اسالم قربانی 
کند، لکن عاقبتش را هم می دانســت. اگر نبود این نهضت؛   
ـ یزید و اتباع یزید اسالم را وارونه به  ـ علیه السالم    نهضت حسین 
مردم نشان می دادند. و     از اول، اینها اعتقاد به اسالم نداشتند 
و نسبت به اولیای اسالم حقد و حســد داشتند.    سیدالشهدا با 
این فداکاری که کرد، عالوه بر اینکه آنها را به شکست رساند 
و اندکی که     گذشت، مردم متوجه شدند که چه غائله ای و چه 
مصیبتی وارد شد. و همین مصیبت     موجب به هم خوردن اوضاع 
بنی امیه شد، عالوه بر این، در طول تاریخ آموخت به همه     که 

         من از علمای محترم آذربایجان و اهل علم آنجا و علمای 
تهران و برادران علمای اهل     سنت تشکر می کنم و سالمت 
و سعادت همه را از خداوند تعالی مسئلت می کنم. در     آستانۀ 
شهر محرم، مصیبتی بر همه ما وارد شد و آن شهادت این پیر 
هشتادساله   ]  است  [     که عمر شریف خودش را در راه اسالم و در 
راه خدمت به مردم و راه تهذیب جامعه     صرف فرمود. ملت ما 
از طفل شش ماهه تا پیرمرد هشتاد ساله را در راه خدا فدا کرد 
و این     اقتدا به بزرگمرد تاریخ، حضرت سیدالشهداـ  سالم الله 
علیهـ  است.         حضرت سیدالشهداـ  سالم الله علیهـ  به همه 
آموخت که در مقابل ظلم، در مقابل ستم،     در مقابل حکومت 
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85 درصد قدرت دست
رییس جمهور است

گفت وگو با امیرحسین قاضی زاده

دولت ضعیف
سیامک کاکایی

کودتای اداری
سید محمد مرندی

نویسنده گمنام نیویورک تایمز
چه هدفی در سر داشت؟

دولت پنهان علیه ترامپ

خارجی ستیزان فوتبال ایران 
تئوری جدید مطرح کردند

حماسه حسینی را
در جهان امروز

چگونه باید تبیین کرد؟

ادامه دولت روحانی چه اثراتی 
در سیاست ایران دارد؟

قلعه نویی از
مورینیو بهتر است؟

عاشورا
جامعه ساز است

ماندگاری در حاکمیت

حمله به کنسول گری ایران در بصره آخرین 
تالش جریان ضدایرانی بود

خداحافظی با  العبادی

در ماه  های آینده وزارت نفت باید 
سیاست های تازه ای برای فروش نفت در 
تحریم آغاز کند. آیا بیژن زنگنه مدیر چنین 
پروژه ای خواهد بود؟

وظیفه جامعه در بحران های 
اقتصادی چیست؟

جامعه یا دولت؟

راه همین است. از قّلت عدد نترسید، عدد، کار پیش نمی برد، 
کیفیت اعداد، کیفیت     جهاد، اعدای مقابل اعدا، آن است که 
کار را پیش می برد. افراد ممکن است خیلی زیاد     باشند، لکن در 
کیفیت ناقص باشند یا پوچ. و افراد ممکن است کم باشند، لکن 

در کیفیت     توانا باشند و سرافراز. 

  شکستناپذیریانقالبدرپرتوعنایاتالهی
         تاریخ، ایــن نهضت ایران را و ایــن انقالب را فراموش 
نخواهد کــرد، و این فداکاری ای     که در همۀ قشــرهای ملت 
اسالمی است در ایران، فراموش نخواهد کرد. و این وحدتی 
که     بین اقشار ملت از هر طبقه هستند، بین برادران اهل سنت 

و برادران شیعی مذهب، تحقق     پیدا کرده است و این اخوت 
اسالمی فراموش نخواهد شد و این انقالب به خواست     خدای 
تبارک و تعالی شکست نخواهد خورد. گو اینکه همۀ قدرتهای 
بزرگ دنیا و     آنهایی که در بلوک شرق و غرب هستند، با انقالب ما 
دشمن باشند، گو اینکه همۀ     رسانه های گروهی دنیا بر ضد این 
نهضت قلمفرسایی کنند و دروغپردازی؛ آنچه حقیقت     است، 
روشن خواهد بود و روشن خواهد شد. آن روزی هم که حضرت 
سیدالشهدا را     مظلوم شــهید کردند، بعضی از اشخاصی که 
بودند، او را به اسم خارجی و اینکه در     حکومت حق وقت، قیام 
کرده است، اینطور معرفی کردند. لکن نور خدا می درخشد و   

  خواهد درخشید و عالم را خواهد از نور پر کرد.  



ائتالف در تهران
تصمیم مهم سه کشور درباره ادلب

تهران جمعه مهمی را پشت سر گذاشت؛  هم پوتین 
 آمده بود و هم اردوغان. نشستند کنار هم تا در مورد سوریه 

و البته ادلب تصمیم بگیرند. 
حرف روســیه و ایران یکی بود اما ترک ها داســتان 
دیگری داشتند.  این ماجرا آنجا عیان شد که اردوغان تالش 
کرد نظر تهران و مسکو عملی نشود و متن بیانیه تغییر کند. 
سخنانی که از رسانه ها مستقیم پخش شد و البته اردوغان 

گفته نمی  دانسته جلسه در حال پخش مستقیم است.

   روایت روز جمعه
نشست ســه جانبه ســران روســیه، ایران و ترکیه در 
تهران هرچنــد تحت عنوان روند آســتانه صــورت گرفت 
اما روســای جمهور هر ســه کشــور پیش از آغاز رســمی 
اجالس، دیدارهــای دو جانبه ای با هم داشــتند که در آن 
دیدارها درباره دایره وسیعی از مسائل سیاسی و اقتصادی 
گفت وگو و تبادل نظر انجام شد. در رسانه های منطقه ای 
و فرامنطقــه ای اجــالس ســه جانبه تهران پیــش و  حین 
برگزاری آن با تحوالت ســوریه در ســطح کالن و حوادث 
ادلب به شــکل جزئی تر گره خورد. این نشســت در حالی 
برگزار شد که روســیه و ایران در کنار دولت بشار اسد برای 
بازپس گیری ادلب از گروه های تروریســتی و شبه نظامی 
ایســتادند و ترکیه در آن ســوی میدان خواهــان برقراری 
آتش بس در منطقه ادلب و باقی ماندن کنترل آن در دست 
اپوزیســیون اســت. بحث بر سر ادلب در ســفرهای اخیر 
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه به ترکیه و ســپس سوریه 
یکی از اصلی ترین سوژه های روی میز بود و برخی از منابع 
عربی مانند العربی الجدید  ادعا کردنــد که مولود چاووش 
اغلو، وزیر خارجه ترکیه نیز یک روز زودتر از رئیس جمهور 
خود به تهران  آمده تا در دیدار با محمدجواد ظریف او را به 
نســخه ای باب میل ترکیه درباره ادلب راضــی کند. با این 
وجود کشــمکش هایی که  میان روســای جمهور ایران و 
روسیه با همتای ترک در جلسه علنی نشست سه جانبه رخ 
داد نشان از این داشت که اختالف ها میان تهران و مسکو 

با آنکارا بر سر ادلب پایان نیافته است.

   شوک به اردوغان 
اما این نشســت آنجا با بحث مواجه شد که اردوغان 
سخنان خود را آغاز کرد. آنجا که او گفت: »ترکیه تضمین 
داده است که در این نقاط امنیت جانی مردم به ویژه امنیت 
مردم در ادلب تامین شود. ما این ضمانت را به مردم داده ایم 
که نمی توانیم به رژیم اسد که سابقه قتل عام مردم خودش 
را دارد اعتمــاد کنیم و معتقدیم هر گونــه حمله به ادلب به 
تراژدی بزرگی منجر می شود. با حمله به ادلب مردم جایی 
برای فرار نخواهند داشــت لــذا به مرزهــای ترکیه هجوم 
می آورند. ما اکنــون در ترکیه چهار و نیــم میلیون پناهنده 
سوری داریم و ظرفیت ما کامل اســت. نگرش و عملکرد 
ما در ادلب تعیین کننده آینده همکاری ما در سوریه خواهد 
بود. ما امیدواریــم طرف های دیگر حساســیت و نگرانی 
ترکیه را درک کنند.« رجب طیــب اردوغان در بخش های 
دیگری از سخنان خود با هشدار نسبت به راه افتادن حمام 
خون در صورت حمله به ادلب خواهان برقراری آتش بس 

در این منطقه شد.
پوتین اما قاطعانه مقابل این درخواســت ایســتاد و 
گفت: »در نشســت تهران گروه های تروریســتی نماینده 
ندارند و بنابراین نمی تــوان از طرف آنها بــرای آتش بس 
توافق کــرد.« اردوغــان هم در پاســخ به پوتیــن گفت: 
»منظورش این اســت که از آنها دعوت شود تا سالح ها را 

به زمین بگذارند.«
این اتفاق بازتاب های زیادی در فضای رســانه ای و 

سیاسی داشت. 
از جملــه العرب چــاپ لندن نوشــت: رئیس جمهور 
ترکیه در شرایطی قرار گرفته است که متهم به ایجاد وقفه 
در راســتای اجرای راه حــل در ادلب و حمایــت از هزاران 
نیروی خارجی در آن اســت. در واقع، مانور اردوغان برای 
حفظ اوضاع کنونی ادلب، با شکست مواجه شد. به عقیده 
تحلیلگران، اردوغان بازنده بزرگ اجالس تهران محسوب 
می شود، چرا که تصور می کرد می تواند به عنوان یک طرف 
موثر در پرونده سوریه ظاهر شود، اما پوتین مانع از آن شد 

که اردوغان از این نشســت برای افزایــش محبوبیت خود 
اســتفاده کند و به نظر می رســد که در ادامه، این شکست 
او را مجبور به خضوع و خشوع  در برابر شروط آمریکا کند. 
شکســت محاســبات رئیس جمهور ترکیــه، به وضوح در 
مقابل پوتین، نشــان می دهد که او تمایل زیــادی دارد تا 
به عنوان کسی که حرف اول و آخر را در مورد پرونده سوریه 
می زند، مطرح شود. عالوه بر این، حساب اردوغان روی 
تهران هم فایده زیادی برای او نداشــت؛ چرا که ایرانی ها 
می دانند گزینه های زیادی در برابر سیاســت جدید آمریکا 
در منطقه ندارند، از این رو، در پی تمرکز بیشــتر در سوریه 
هستند و نتایج نبرد ادلب، اهمیت زیادی برای آنها خواهد 
داشت. تحلیلگران معتقدند که در این شرایط، ترکیه آماده 
تسلیم شــدن در برابر فشــارهای آمریکا و همکاری با آن، 
برای خروج کشیش بازداشت شــده در آنکاراست. انتشار 
خبر نشست ســه جانبه تهران در اغلب رســانه های خبری 
ترکیه پوشش داده شــد به طوری که روزنامه پستا نیز از آن 
غافل نبود و عنوان »شــطرنج ادلب« نوشت: رجب طیب 
اردوغان به صورتی مکرر از عواقب حمله ارتش سوریه به 
ادلب سخن گفت و به این طریق نگرانی های خود را درباره 
خونریزی مجدد در ســوریه ابــراز کرد. این رســانه افزود: 
»رئیس جمهوری ایــران از تدابیر الزم بــرای جلوگیری از 
آسیب رسیدن به ساکنان ادلب سخن گفت و پوتین نیز بر 

پاکسازی تروریست ها در ادلب تاکید کرد.«
روزنامه آیدینلیک نیز که به حزب وطن ترکیه نزدیک 
اســت، با برگزیدن عنوان »تروریســت ها سالح هایشان 
را بر زمین بگذارند« بر تاکید روســای جمهوری سه کشور 
ایران، روسیه و ترکیه در پاک سازی تروریست ها از سوریه 

را برجسته کرد.
به نوشته این رســانه، جدیت در مذاکرات سه جانبه 
و در کنار آن گفت وگوها و بیانیه 12 ماده ای این نشســت 
ســه جانبه، پیام آشــکاری به آمریــکا بود تــا آرام آرام از 
منطقه خارج شود. روزنامه آکشام با درج عنوان »رئیس، 
آتش بس خواست« به طور مستقیم به اظهارات اردوغان 
در این اجالس اشــاره کرد و نوشت: »اصرار اردوغان بر 
افزودن اعالم آتش بس در بیانیه پایانی، روحانی و پوتین 

را قانع کرد.«
روزنامه ینی آکیت نیز از رسانه های نزدیک به مواضع 
دولت ترکیه است و با عنوان »توافق بر سر راه حل سیاسی« 
نوشت: »خواســت اردوغان مبنی بر برقراری آتش بس در 

ادلب، مهر تاییدی در پایان این مذاکرات بود.«

گزارش ویژه
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ضربه محکم به تروریست ها
مقر یک حزب تروریست توسط ایران موشک باران شد

سپاه پاسداران انقالب طی حمله ای غافلگیر کننده 
ساعت 1۰ و ۴۵ دقیقه صبح شنبه مقر اصلی حزب دموکرات 
کردســتان )حدک( واقع در شــهر کوی ســنجق واقع در 
کردستان عراق را به وسیله پنج فروند موشک زمین به زمین 
نقطه زن مورد اصابت قرار داد. این حمله درســت همزمان 
با تجمع سرکردگان تروریســت حزب دموکرات کردستان 
و حزب دموکرات کردســتان ایران )حدکا( در پلونوم جدید 
این حزب اتفاق افتاد که در پی آن 16 نفراز کادر تشکیالتی 
تروریست ها به هالکت رسیدند و شمار زیادی از جمله خالد 
عزیزی، دبیرکل پیشین حزب دموکرات کردستان )حدک( 
و مصطفی مولودی دبیرکل فعلی این حزب مجروح شدند.

یک اتفاق مهم که بازتاب ها و بازخوردهای فراوانی 
هم داشت. دقایقی از این حمله نگذشته بود که تصاویری 
از این رخداد مهم منتشر شد. موشک های شلیک شده از 
ســمت ایران با دقت بســیار باال به محل اثابت کرده بود. 
در این تصاویــر افرادی از کشته شــدگان و زخمی ها دیده 

می شدند.
حمله ســپاه پاســداران به مقــری بود کــه تبدیل به 
مرکزی برای آموزش های تروریستی دو گروهک دموکرات 
کردستان شده بود. پس از اســتراتژی جدید تروریست ها 
مبنی بر ناامن کــردن مرزهای ایران که بــا افزایش حضور 
پیشمرگه ها در مناطق مرزی صورت گرفت، این تحرکات 
در سه ماه اخیر افزایش یافت تا جایی که طی این مدت با 
نفوذ به داخل خاک ایران اقدام به درگیری های مسلحانه 
در مناطق مرزی اشــنویه، مهــران و کامیــاران کردند که 
منجر به شــهادت چندین تن از مرزبانان نیروی انتظامی و 
پاسداران غیور کشور و البته تلفات سنگین تروریست های 
دموکرات گشت. اقدامات شرورانه گروهک های دموکرات 
کردستان در حالی صورت گرفت که حتی اتحادیه میهنی 

با انتشار نامه ای خطاب به حزب دموکرات کردستان  از این 
حزب خواسته بود از تحرک و ناامن ســازی مرزهای ایران 
بپرهیزد، وگرنه با شرایطی مواجه خواهد شد که هیچ کس 
توان گریز از آن را نخواهد داشــت؛ نکته ای که در بیانیه 
سپاه پاسداران درباره حمله به کوی ســنجق نیز این گونه 
منعکس شد: »متعاقبا بی اعتنایی سران این گروهک ها به 
هشدارهای جدی مســئولین اقلیم کردستان عراق، مبنی 
بر عزم جمهوری اسالمی برای برچیدن پایگاه های آنان و 
ضرورت پایان بخشیدن به شرارت ها و اقدامات تجاوزکارانه 
و تروریســتی ضد ایران اســالمی، یگان موشکی نیروی 
هوافضای ســپاه با مشــارکت یگان پهپادی نیروی زمینی 
ســپاه، روز گذشته )شــنبه 1۷ شــهریور( در یک عملیات 
موفق، محل استقرار و جلسه سران یکی از گروهک های 
پلید و جنایتکار و مرکز آموزش تروریســت های وابسته را با 
۷ فروند موشــک زمین به زمین کوتاه برد ، مورد هدف قرار 

داد.«
این اما پایان این ماجرا نبــود. در ادامه اظهار نظرها 
در این مورد رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح حمله اخیر 
موشکی سپاه به مقر تجمع تروریست ها در عراق را بیانگر 
 قدرت اطالعاتی و موشــکی نیروهای مســلح دانســت. 
سردار سرلشکر پاســدار »محمد باقری« رئیس ستاد کل 
نیروهای مســلح با اشــاره به حمله موشکی ســپاه به مقر 
تروریست ها در عراق اظهار کرد: »اتفاقی که در روزهای 
اخیر با قدرت تمام در منطقه محقق شــد، اتفاق کوچکی 
نبود. موضوع موشــکی بخش کوچکی از این اتفاق بزرگ 
بود. بخش بزرگتر این جریان، نمایش قدرت تدبیر، قدرت 
اطالعاتی، قدرت طراحی و هماهنگی، قدرت فرماندهی 
و ارتباط و در نهایت بیانگر قدرت تمام کننده موشــکی بود 
که چنین حادثــه بزرگی را رقم زد.« وی افــزود: »در اینجا 

اعالم می کنیم که چنانچه چنین توطئه افکنی هایی ادامه 
پیدا کند، نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران ساکت 
نمی نشینند.« سرلشــکر باقری خاطرنشان کرد: »ما صبر 
می کنیم، اتمام حجت می کنیــم، پیغام و تذکر می دهیم؛ 
اما اگر توطئه ها ادامه پیدا کند، چاره ای جز برخورد نیست؛ 
چرا که بر اساس منشور ملل متحد، این حق طبیعی هر ملت 
و کشوری است که در برابر دشمن از خود دفاع کند. ما صبر 
نمی کنیم که ناامنی به داخــل خانه های مردم ما بیاید  یا به 
کارخانه ها و مراکز جمعیتی و توسعه ای ما راه پیدا کند و ما 
بخواهیم با انفعال برخورد کنیم. ما دارای نیروهای مسلح و 
نظامی فعال هستیم و با ریشه توطئه ها برخورد می کنیم.« 
همچنین سرلشکر باقری در جمع خبرنگاران گفت: »آنها 
قول داده بودند در ایران عملیات انجام ندهند اما از ســال 
گذشته عهد خود را به تحریک آمریکا و کشورهای منطقه 
شکستند و عملیات هایی انجام دادند که قابل تحمل نبود 
و چندین بار تذکر داده شد.« وی افزود: »اقلیم کردستان 
هم تالش کرد اما این افراد با تحریــک دیگران نافرمانی 
کردند  که قابــل تحمل نبود.« سرلشــکر باقــری تصریح 
کرد: االن هم عرض می کنم دولت عراق و حکومت اقلیم 
کردســتان نباید اجازه دهد مقرهایی ایجاد شود که ناامنی 
اتفاق بیفتد و در واقع باید آنها را تحویــل ایران دهند.وی 
گفت: »اگر نمی توانند تحویل دهند از کشور اخراج کنند و 
اگر این اتفاقات ناامن ساز اتفاق بیفتد، اتفاقی که مجرمین 
و فرماندهان مجرم را از بین برد می تواند تکرار شــود، این 
حق دفاع از خود اســت و نباید این ناامنی ها تکرار شود.« 
رئیس ســتاد کل نیروهای در پاســخ به این پرسش که از 
نظر نظامی به اهداف تعیین شده رسیدید، گفت: »کامال. 
بحمدالله همان گونه که عرض کردم دقت کار اطالعاتی  
و فرماندهی موشــکی دقیق پیش رفت و بــه همه اهداف 
رسیدیم، اینکه از این فاصله موشک به محل جلسه اصابت 
کند، اتفاقی نیســت و قدرت ملت ایران است.« وی بیان 

کرد: »ان شاءالله نیازی به تکرار نداشته باشیم.«
در تحولی دیگر در این مورد دولت اقلیم کردستان عراق 
ضمن مخالفت با عملیات موشکی ایران علیه محل استقرار و 
جلسه سران گروهک های تروریستی در آن اقلیم، از احزاب 
معارض خواست که به قوانین اقلیم کردستان عراق احترام 

بگذارند و کردستان عراق را به میدان جنگ تبدیل نکنند.
در بیانیه دولت اقلیم کردستان عراق تاکید شده بود: 
»ما مخالف این هســتیم که خاک اقلیم کردستان عراق 
به میدان انجام عملیات علیه کشــورهای همسایه تبدیل 
شود.« همچنین دفتر رسانه ای فواد معصوم، رئیس جمهور 
عراق نیز در بیانیه ای مدعی شد که حمله موشکی ایران به 
پایگاه های تروریســت ها در شهر کوی ســنجق در استان 
اربیل تنشــی خطرناک و نقض امنیت ملی عراق اســت. 
در بیانــیه ریاســت جمهوری عــراق  آمده بود که کشــته و 
زخمی شدن برخی شهروندان عراقی رئیس جمهور این کشور 
را نگران و متاسف کرده است و استفاده از گزینه قدرت راه و 
جایگزین مناسبی برای گفت وگوی مسالمت آمیز نیست. در 
پایان این بیانیه از درک و فهم مقامات ایرانی از فواید گفت وگو 
و تفاهم با نیروهای ملی که به نفع ملت و دولت ایران است 
تقدیر شده است. همچنین وزارت خارجه عراق بیانیه ای در 
رابطه با عملیات موشکی ایران علیه محل استقرار و جلسه 
تروریســت ها صادر کرد. در این بیانیه  آمده بــود: »وزارت 
خارجه عراق مخالفت خود با بمباران و هدف قرار دادن منطقه 
کوی سنجق از توابع استان اربیل که منجر به کشته و زخمی 
شــدن چند تن شــد را اعالم می کند. عراق خواهان امنیت 
همسایگان خود است و استفاده از خاکش برای تهدید امنیت 
کشورهای همسایه را نمی  پذیرد. وزارت خارجه عراق با هدف 
قرار دادن هر پایگاهی در داخل این کشور بدون هماهنگی 
قبلی با مسئوالن عراقی به منظور جلوگیری از آسیب دیدن 

شهروندان مخالفت کرد.«
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حسن روحانی درگیر یک ماجرای جنجالی تازه شده است. مخالفان او می گویند که نباید 
امسال راهی نیویورک شود. می گویند سفرهای قبلی دستاورد نداشته و البته این را هم می گویند 
که اگر او برود نباید دیداری با مقامــات آمریکایی صورت دهد. بحث ها البتــه از دو هفته قبل 
آغاز شده است. از همان زمان که آیت الله جنتی هشداری هایی دراین مورد داد. قبل از آن هم 
البته یک جو خبری به راه افتاده بود که حاال که ترامپ می خواهد  علیه ایران در شواری امنیت 
سخنرانی کند بهتر است روحانی نیز در این جلســه حضور یافته و از حق ایران دفاع کند.حاال 
اما موج تازه ای به راه افتاده اســت. روزنامه کیهان در یادداشتی به قلم حسین شریعتمداری با 
اشاره به اینکه آمریکا قرار است ریاست دوره ای شــورای امنیت سازمان ملل را برعهده بگیرد، 
از رئیس جمهور خواسته که در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت نکند . شریعتمداری نوشته 
است: »اکنون فرصت مناسبی به دست  آمده است که رئیس جمهور کشورمان با اعتراض رسمی 
و آشکار به ریاست ترامپ بر شورای امنیت سازمان ملل متحد از شرکت در مجمع عمومی ساالنه 
این ســازمان خودداری کند تا از این طریق و با تحقیر ترامپ، الاقل به بخشــی از اهانت های 
آمریکا علیه ایران و مردم ایران پاسخ داده باشــد.« او افزوده است: »خودداری آقای روحانی 
از شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل می تواند پاســخ دندان شکنی به اهانت های بی وقفه 
ترامپ به ایران اسالمی و مردم شریف آن باشد. ضمن آنکه مگر حضور همه ساله آقای روحانی 
در نشست های مجمع عمومی سازمان ملل چه دستاوردی داشته است که با عدم حضور ایشان 
از دست برود؟« دیدگاه شریعتمداری البته با واکنش تند حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور 
مواجه شد. آشنا در توئیتر خود، روزنامه کیهان را »قدیمی ترین و ارشدترین سخنگوی جریان 
کوچک ولی قدرتمند »نه به دیپلماسی« در ایران معاصر« توصیف کرده و نوشته است: »حتی 
در دعواهای خیابانی هم »اهانت های بی وقفه« را با »خودداری از حضور  پاســخ نمی دهند.   
مشــاور روحانی، اســتدالل برای عدم  حضور در مجمع ســازمان ملل »از ترس امکان حضور 
ترامپ در جلسه شورای امنیت« را »غلط« خوانده است . آشنا همچنین نوشت: »یادم نمی  آید 
در جریان حماســه کلمبیای رئیس جمهور قبلی، کیهانیــان درباره اهانت به ایشــان یا ایران 
نگرانی ابراز کرده باشند یا هیچ گاه از دستاوردهای سفرهای همیشه موفق ایشان سوال کرده 
باشند.« البته این فقط روزنامه کیهان نیست که چنین دیدگاهی دارد. چند روز پیش عطاءالله 
مهاجرانی، وزیر ارشاد دولت اصالحات درباره لزوم سفر روحانی به نیویورک نوشت: »با توجه به 
لحن تهدید و تحقیر ترامپ، ضرورتى براى شرکت دکتر روحانى در مجمع عمومى وجود دارد؟ 
آیت الله هاشمى هیچ گاه در اجالس عمومى شرکت نکرد و احمدی نژاد هر هشت سال شرکت 
کرد. با توجه به اولویت ســامان دهى اقتصادى/مالى/بانکى کشور رئیس جمهور که اجالس 
خبرگان هم نرفت، اجالس سازمان ملل برود؟« از طرف دیگر برخی از تحلیلگران نظر مخالف 
دیدگاه کیهان و عطاءالله مهاجرانی دارند آنها معتقدند که روحانی باید در نشست سازمان ملل 
حضور یابد. رضا نصری، تحلیلگر مسائل بین الملل در این باره معتقد است: »عدم حضور ایران 
در جلسات سازمان ملل -از جمله جلسه شــورای امنیت – صرفا  یک اقدام نمادین خواهد بود. 
اقدامات نمادین هم همیشه دستخوش تفاسیر رسانه ها هســتند و مخاطب پیام دلخواه ما را 
الزاما  از آن استنباط نخواهد کرد. اما با حضور در جلسه مدیریت و کنترل پیام در دست خود ایران 
خواهد بود.« به این ترتیب مانند سال های گذشته در شهریور بحث رفتن یا نرفتن رئیس جمهور 

به نیویورک یکی از بحث های مطرح در رسانه ها و میان صاحب نظران است.

این روزها ایاالت متحده با تحوالت عجیب سیاســی مواجه شــده اســت. همه دست به 
دست هم داده اند تا دونالد ترامپ دیگر در کاخ سفید نباشــد. اگر از مخالفت خوانی ها در میان 
جمهور یخواهان بگذریم، اتفاقاتی که در میان دموکرات ها در حال دیده شدن است جالب و قابل 
توجه است. در این میان اما یک مساله بیشتر از همه خودنمایی می کند. باراک اوباما به شدت 
فعال شده و علیه ترامپ کمیپن کرده اســت. این در حالی است که روسای جمهور آمریکا پس 
از اتمام زمان کارشان، معموال از سیاست فاصله می گیرند و در بنیاد خیریه خود به فعالیت های 
غیر سیاسی می پردازند. اما این بار موضوع متفاوت از گذشته است. جایی که اوباما تمام قد وارد 
گود انتخابات شــده و قصد دارد برای پیروزی دموکرات ها به فعالیت ها بپردازد. همین موضوع 
خیلی زود باعث بگو مگو و انتقاد ترامپ و اوباما از همدیگر شد. باراک اوباما که به کالیفرنیا سفر 
کرده بود شش هفته پیش از برگزاری انتخابات میان دوره ای کنگره   آمریکا از جمهوریخواهان 
به دلیل حمایت از ترامپ انتقاد کرد و از آنها خواست تا به آرمان های آمریکایی متعهد باشند. اما 
در طرف مقابل نیز دونالد ترامپ در توئیتر خود عنوان کرد که سخنرانی باراک اوباما بسیار خوب 
بود اما برای خوابیدن. اباما کار راحتی در پیش ندارد. هر سخن و حرکت او با موضع ترامپ مواجه 
خواهد شد. ترامپ کسی نیست که ساکت بنشیند و انتقادهای کســی چون اوباما را بی جواب 
بگذارد. او می داند که حضور اوباما در این شرایط و سخنرانی های او به دلیل حضور اوست. اوباما 
تالش می کند وضعیت آمریکا را به خاطر حضور ترامپ و اقدامات او بغرنج و بحرانی نشان دهد 
و مردم آمریکا را متوجه شرایط موجود کند. باراک اوباما با این هدف وارد کارزار انتخاباتی شده 
اســت تا بتواند نه فقط دموکرات ها، بلکه جمهوریخواهان را نیز علیه ترامپ متقاعد کند. اما در 
طرف مقابل دونالد ترامپ قصد دارد به نحوی دموکرات ها را یک تهدید برای خود تلقی و هواداران 
خود را به نحوی تهییج کند که علیه حزب دموکرات عمل کنند و اجازه ندهند تا آنها در انتخابات 
پیروز ماجرا باشند، زیرا خود می داند اگر جمهوریخواهان در انتخابات پیروز نشوند، حتی ممکن 
است نتواند یک دوره کامل ریاست جمهوری را به پایان برســاند. رویارویی ترامپ و اوباما وقتی 
جذاب تر می شود که ترامپ در دو سالی که در کاخ سفید حضور داشته همه تالش خود را به کار 
انداخت تا هر آنچه میراث اوباما بود را به هیچ انگارد و از طرح ها و سیاست های اجرا شده داخلی 
تا توافقات بین المللی امضا شده به دست اوباما را لغو کند. ترامپ حتی بدون اینکه طرح مناسب 
جایگزینی برای سیاست های گذشته داشته باشد روی از بین رفتن آنها پافشاری کرد و با داشتن 
اکثریت مجلس جمهوریخواه در پشت خود مســیر همواری را طی کرد. اما حاال می تواند خطر 
را بیخ گوش خود احساس کند. اوباما که تابه حال به خاطر صحبت ها و اقدامات ترامپ سکوت 
پیشه کرده بود وارد میدان شده است. روزهای آینده تا انتخابات میان دوره ای روزهای پر تنش 
و ملتهبی خواهد بود. اوباما در مقابل خود فردی را دارد که پیش بینی ناپذیر و کمتر ماخوذ به حیا 
نشان داده است. از این رو اوباما باید منتظر هر نوعی از اتهام از سوی رئیس جمهور حاضر آمریکا 
باشد. احساس خطر ترامپ در دو موضوع بیشتر مورد اهمیت است؛ اول اینکه باخت انتخابات 
میان دوره ای به معنای از دست دادن حمایت هم حزبی خود در کنگره است و از این پس مانند دو 
سال ابتدایی ریاست جمهوری خود نمی  تواند هر برنامه ای را با موافقت نماینده ها به پیش ببرد. 
نکته دوم اینکه باخت جمهوریخواهان می تواند به معنی نرسیدن او به صندلی ریاست جمهوری در 
دوره دوم باشد. او وضعیت بغرنجی را پیش رو دارد؛ اول اینکه آنچنان که خود ترامپ به آن می بالد، 
دو سال پرفروغی پشت سر نگذاشته است و حاشیه ها پررنگ تر از متن بوده اند. آمریکایی ها حاال 
می توانند احساس کنند ترامپ پوپولیستی که شعار »آمریکا اول« و برگشت آمریکا به روزهای 
پر قدرت را می داد پوچ و غیرواقعی است. او بیش از آنکه عمل کند حرف می زند و توئیت می کند 

و کوچک ترین موضوع و تنشی را بی جواب نمی  گذارد. 

روزهای سیاست ورزی باراک

رفتن یا نرفتن؛ مساله این است

رویدادها

مثلث  |  شماره 8413



کتاب خاطرات جان کری جنجالی شده است. با بیرون آمدن بخش هایی از این کتاب که 
مرتبط با مذاکرات هسته ای است، موجی از واکنش ها به راه افتاده است. طرف مذاکره کننده 
ایرانی البته همچنان واکنشی نشان نداده است. یک بخش جنجالی که این روزها سر و صدای 
زیادی به راه انداخته، فصل هجدهم اســت. این کتاب که نام »Every Day is Extra« برایش 
انتخاب شــده به بازگوکردن تجربیات و خاطرات خــود از مذاکره با گــروه  1+۵ و طرف ایرانی 
اختصاص یافته است. جان کری در این فصل نوشــته های خود را از پیش از آنکه وزیر خارجه 
شود و از زمان برخی تماس ها در عمان آغاز کرده است. یکی از ماجراهایی که در این بخش از 
کتاب، جان کری به شــرح آن پرداخته جمله معروف »هرگز یک ایرانی را تهدید نکنید« است 
که ظاهرا محمدجواد ظریف آن را در بگومگو با فدریکا موگرینی مطرح کرده بود.  جان کری در 
کتابش به آن پرداخته است. او روایت خود را از بن بست در مذاکره با ایران این چنین آغاز کرده 
است: »یک روز عصر، ارنست مونیز )وزیر انرژی سابق آمریکا( و من در اتاق اصلی مذاکره در 
طبقه دوم با ظریف و صالحی مالقات کردیم. این طور به نظرمان می رســید که انگار ایرانی  ها 
به بن بست خورده بودند. درباره اهداف و مسیرشان دچار تردید بودند یا اینکه منتظر دستوراتی 

از تهران بودند. به خودمان که آمدیم دیدیم یک بار دیگر صدایمان را روی هم باال برده ایم.« 
کری ماجرا را این طور شرح می دهد: »هر روز می گذشت اما ظریف هنوز قادر نبود خودش 
را به جایی برساند که بله بگوید. نزدیک های نیمه شــب، الوروف که قصد داشت روز بعد عازم 
ازبکستان شود حرف هایش را قطع کرد و گفت:  جواد، شاید مساله این است که اصال اختیار 

توافق کردن را نداری؟ اگر این طور است، به ما بگو. داری وقت مان را تلف می کنی.«
وزیر خارجه سابق آمریکا نوشته سخنان الوروف، ظریف را عصبانی کرده و باعث شده که 
او برای خروج از اتاق جلسه به سمت در برود اما توانسته منصرفش کرده و بار دیگر او را سر میز 
برگرداند.  او نوشته است: »ظریف از حرف های تحریک آمیز الوروف خشمگین شد. مخالفت 
شدیدش با طعنه الوروف را این طور نشان داد که با عصبانیت از روی مبل بلند شد و به سمت در 
رفت. با حداکثر سرعتی که می توانستم از جایم پریدم و تلوتلوخوران با عصایم به سمتش دویدم 
تا جلویش را بگیرم. در حالی که تالش می کردم ظریف را آرام کنم به او گفتم: »این را می دانم 
که سرگئی نمی خواست به تو توهین کند. فقط -از میان چندین موردی که مطالبه کرده بود- یک 
چیز دیگر می خواست تا توافق را از دیدگاه خودش منصفانه کند.« جان کری، بعد از این اتفاق 
ســراغ اعضای تیم مذاکره کننده آمریکایی رفته و نظر آنها را درباره اعطای یک امتیار دیگر به 
ایران، به منظور مجاب کردن ظریف جویا شده؛ با وجود این، او از همکارانش خواسته امتیازی 

را پیشنهاد دهند که اهمیت چندانی نداشته و هزینه ای برای طرف آمریکایی ایجاد نکند.
در کتاب کری ماجرا این طور شــرح داده شــده است: »با ســرعت هرچه تمام تر به اتاق 
بغلی رفتم. رابرت مالی از شورای امنیت ملی ]آمریکا[، جان فاینر و وندی شرمن در آنجا منتظر 
تازه ترین خبرها بودند. گفتم: » چیزی پیدا کنید که بدون هزینه تراشــی برای ما و بدون اینکه 
ذره ای در مسائل اساسی تغییر ایجاد شود باعث شود او )ظریف( بتواند مشکالت را پشت سر 
بگذارد. تنها مانعی که االن وجود دارد همین است. نظری دارید؟« نگاه کردم و دیدم که همه 
شانه باال می اندازند.« طبق ادعای کری، در این نقطه سرپرست کارشناسان مسائل تحریمی 
آمریکا پیشنهادی مطرح کرده که خودش هم فکر نمی کرده مورد موافقت ظریف واقع شود. 

جان کری، اما این پیشنهاد را نزد ظریف برده و به تأیید وی رسانده است. 

بازار دالر و ســکه هفته گذشــته روزهای پر تالطمی را طی کــرد؛ کاهش های عجیب و 
افزایش های رکوردشکن.

نســخه های تیم اقتصادی دولت پی درپی تغییر می کند. بازار ســردرگم اســت و کسی 
نمی  داند دقیقا دولت چه در ذهن دارد. در این میان در دو مورد طال و سکه گویا یک نسخه جدید 
طراحی شده است و در طرح پیش فروش سکه که از تاریخ 1۷ بهمن سال گذشته آغاز شد و تا 
16 فروردین ادامه داشت ۷ میلیون و 6۰۰ هزار سکه فروخته شد. این سکه ها قرار بود از یک ماه 
تا یک سال به دست متقاضیان برسد. اما دولت که با هدف جمع آوری نقدینگی مردم نسبت به  
فروش سکه اقدام کرده بود، یکباره با افزایش قیمت طال و سکه مواجه شد و کم کم زمزمه اینکه 
چه کسانی ۷ میلیون و 6۰۰ هزار ســکه را خریدند مطرح کرد. بعد از آن اسم یک سری افراد بر 
سر زبان ها آمد. با هیاهو در مورد کسانی که ســکه را پیش خرید کردند و دولت هم چاره ای جز 
پرداخت سکه به آنها نداشت، ســازمان امورمالیاتی 2 تیرماه وارد گود شــد و پیشنهاد دریافت 
مالیات از ثبت نام کنندگان را داد. در آن زمان عنوان شــد اطالعات مرتبط با پیش فروش سکه 
با اطمینان از احراز هویت خریداران حقیقی و حقوقی و اصالت سنجی اطالعات توسط مراجع 
ذی ربط، پیگیری و نتایج حاصل جهت تشکیل پرونده های مالیاتی یا تکمیل پرونده های موجود 
و به تبع آن انجام فرآیند رسیدگی و مطالبه مالیات، در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته 
است. سه روز بعد از این گفته مسعود رحیمی، مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی گفت: »بنا بر 
آنچه اطالع دارم و مطابق با آنچه پیش از این توافق شده، قرار نیست از مردم برای پیش فروش 
سکه مبلغی به عنوان مالیات بر ارزش افزوده اخذ شــود.« هفته  گذشته سید کامل تقوی نژاد، 
رئیس کل ســازمان امور مالیاتی کشور در جمع خبرنگاران حاضر شــد و درباره دریافت مالیات 
از کسانی  که ســکه ثبت نام کردند، گفت: »خریداران کمتر از 2۵سکه معاف از مالیات شدند 
و بیش از آن بر اساس یک جدول میزان مالیات آنها مشــخص شده است، به طوری که برای 
هزار سکه می توانیم تا ۳۵ درصد مالیات بگیریم. در این میان معامله گران باالی ۵ هزار دالر، 
در انتظار پرداخت مالیات باشند. پیشنهاد اخذ مالیات از معامالت ارز، سکه و خودرو به سران 
قوا ارائه شده است.« این جمله نشان می دهد افرادی که برخی آن را آقازاده و برخی دیگر جزو 
گروه های درآمدی باالی جامعه می دانند باید نسبت به سکه هایی که خرید کردند مالیات بدهند 
و در این میان هیچ راه میانبری وجود ندارد. امــا در پی اعالم در نظر گرفتن مالیات برای خرید 
بیش از 2۵ سکه، عضو هیأت مدیره اتحادیه طال و جواهر گفت: »این اقدام حباب قیمت سکه 

را می شکند و عدالت برای خرید آن برقرار می شود.«
محمد کشتی آرای درباره تأثیرگذاری این تصمیم بر بازار سکه به ایسنا، گفت: »این اقدام 
می تواند ارزانی آن را در پی داشته باشد، چراکه دیگر کسی نمی تواند با پول های بادآورده تعداد 

زیادی سکه بخرد و با قیمت و بازار آن بازی کند.«
وی گفت: آنچه مســلم اســت اینکه عدالت در بازار سکه رعایت می شــود و همه مردم 
می توانند به عنــوان متقاضی در این بــازار اقدام به خریــد و فروش کنند، چراکه دیگر کســی 
نمی تواند ۳۵ هزار سکه بخرد و به کس دیگری حتی یک سکه هم نرسد. البته از سوی دیگر نیز 
با توجه به شفاف شدن خرید و فروش معامالت در بازار سکه می تواند تأثیر مثبتی روی این حوزه 

بگذارد و امیدوار باشیم که قیمت سکه با این سیاستگذاری متعادل شود.
گفتنی است روزگذشــته در بازار ســکه قیمت ها روند صعودی به خود گرفت. دراین روز 
هرقطعه سکه تمام طرح جدید با 6۰ هزار تومان رشد به ۴ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان رسید. سکه 
تمام طرح قدیم نیز با 1۰۰ هزار تومان افزایش روی نرخ ۴ میلیون و 1۰6 هزار تومان ایستاد. در 
بازار سکه همچنین نیم سکه 8۰ هزار تومان گران شد و به 2 میلیون و 1۵۴ هزار تومان رسید. 
ربع سکه هم نرخ یک میلیون و 11۳ هزار تومانی را تجربه کرد که ۴۰ هزار تومان بیشتر از روز 

دوشنبه بود.

نسخه جدید 

جنجال آقای کری
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انتقاد از احمدی نژاد

گالیه های اسحاق 

سخنگو کیست؟

6/5 سال حبس 

در حالی که محمود احمدی نژاد همچنان به انتقادهای تند و تیز از مقامات مختلف کشور ادامه می دهد، آیت الله آملی الریجانی در 
سخنانی به این اقدامات او واکنش نشان داده است. او در تازه ترین اظهارنظرش گفته است: »برخی تصور می کردند اگر بست بنشینند، 
قوه قضاییه عقب نشینی می کند. بر همین اساس تالش کردند امواجی درست کنند و کینه های شخصی خود را نسبت به مسئوالن قضایی 
مطرح کنند. غافل از اینکه آنچه مسیر ما را روشن می کند، نه جنجال ها و هیاهوهای رسانه ای، بلکه موازین شرعی و قانونی است و در 
این راه، استوار ایستاده ایم.« او البته با اشاره به سفرهای استانی احمدی نژاد، ادامه داده است: » متاسفانه این جریان، اقدامات خود را 
از مرحله تعقیب اولیه شروع کرد، در دادگاه به قاضی و دستگاه قضایی توهین کردند و هنوز هم با سخنرانی در این شهر و آن شهر به قوه 
قضاییه توهین می کنند. با این وجود به همه مسئوالن قضایی و قضات توصیه اکید می کنم که مسیر خود را صرفا بر اساس شرع و قانون 

طی کنند زیرا ارتباطات ناسالم و کارهای خالف و جرائم افراد، خود به خود برای مردم آشکارتر خواهد شد.«

معاون اول رئیس جمهور چند وقتی است از مدیران اجرایی انتقادهای جدی می کند. او اعتراض های تندی را مطرح کرده 
و این بار هم آن را تکرار کرده است. او گفته است: »مدیران کم انگیزه، بی انگیزه و کسانی که فقط به دنبال اشغال پست بودند، 
اهل نق زدن هستند یا دنبال بهره برداری سیاسی از شرایط به نفع خود هستند، افراد این دوره خطیر نیستند. ما به مدیرانی نیاز 
داریم که از توان و حیثیت خود برای کشور هزینه کنند. جفاست که عده ای در شرایطی که مردم تحت فشار هستند، ببینند 
که پول بیشتر یا رانت بیشتر به دســت آورند. اگر این اتفاق در مدیران دولتی رخ دهد، عین خیانت است. نباید عده ای فکر 

کنند از این شرایط بهره برداری سیاسی کرده و به دیگران حمله کنند.«
جهانگیری البته به نظر دوباره در دولت کم اثر شده است. فعال خبری از نقش آفرینی های اقتصادی او نیست و در زمینه 
سیاسی هم که گفته می شد وظیفه تغییر کابینه به عهده او گذاشته شــده هم اتفاقی نیفتاده است. گویا ستاره او در دولت 

دوباره غروب کرده است.

براساس رأی دادگاه انقالب اسفندیار رحیم مشایی به 6/5 سال حبس محکوم شد. این 
در حالی است که مشایی برای اتهام خود مبنی بر اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور به 
5 سال حبس و برای دو اتهام دیگر خود به ترتیب یک سال و 6 ماه حبس محکوم شده است. 
این در حالی است که جوانفکر هم در همان پرونده به 5 سال  و یک ماه حبس محکوم شده 
است. در مورد اتهامات دیگر مشایی و افراد دیگر، پرونده همچنان در دادگاه مفتوح است. 
گفتنی است محمود احمدی نژاد در این مورد اعتراض های تصویری و نوشتاری داشته است.

دولت همچنان بعد از نوبخت بدون سخنگو اداره می شود. بعد از آنکه نوبخت اعالم کرد بنا ندارد دیگر 
در سمت سخنگویی دولت بماند و گفت که روحانی هم این درخواست او را پذیرفته است، اعالم شد که فرد 
دیگری به زودی جایگزین او خواهد شد اما همچنان در این مورد تصمیم گیری نهایی نشده است. پیش تر 
گفته شد که ممکن است اسحاق جهانگیری این نقش را بر عهده داشته باشد اما اصالح طلبان به او گفتند 
که نباید این سمت را بپذیرد چرا که هزینه اقدامات دولت به حساب او نوشته خواهد شد. بعد از آن بود که نام 
فریدون وردی نژاد هم به میان آمد اما او هم از دایره گمانه زنی ها خارج شد. در تازه ترین تحول نام محمود 

واعظی و علی ربیعی هم به میان   آمده است و باید دید کدام یک از این دو فرد به این پست خواهند رسید.

چهره ها



در میــان چهره هــای این هفتــه، وزیر بهداشــت 
حرف هایی زده که او را از همه بیشــتر مورد توجه رسانه ها 
قرار داده است. قاضی زاده هاشمی شــخصیت متفاوتی 
دارد. او بارها با ســخنانی از این دســت بازخوردهایی را به 
وجود آورده است. وزیر بهداشت البته از نزدیکترین افراد 
به حسن روحانی است. آن قدر نزدیک که وقتی او به کوه 
می رود در کنارش حضور دارد یا وقتی برای فریدون روحانی 
وثیقه سنگین بریده می  شود این قاضی زاده هاشمی است 
که جلوتر از همه برای تامین قرار راهی دادســرا و دادگاه 
می شــود. قاضی زاده البته در دولت قبل خیلی بیشــتر از 
این دولــت در میان رســانه ها حضور داشــت. آن قدر که 
می گفتند او برای حضور در انتخابات آماده می شود. حرف 
و حدیث ها آن قدر زیاد شده بود که او اعالم کرد هیچ بنایی 
برای نامزدی ندارد. در این دولت هم بارها گفته شد که او 

احتماال در کابینه نخواهد بود  اما آمد و وزیر ماند. 
او به ثروت و پولداری مشهور است. منتقدانش هم 
وقتی می خواهند به او اعتــراض کنند حتما همین نکته را 
یادآوری می کنند. این چهره متفاوت دولــت البته این بار 
حرفی جنجالی تر از همیشــه زده اســت. او گفته اســت: 
»فعال مدیریت همین و وضعیت همین است، شما مردم 
رأی داده اید، رئیس جمهور و مجلس انتخاب کردید و آنان 
نیز وزیر و مدیر انتخاب کردند، پس بیخود اعصاب، روح 
و روان همدیگر را آزار ندهیم، فعال همین هســتیم و باید 

درست مدیریت کنیم.«
این سخنان البته با واکنش های زیادی مواجه شد. 
از جملــه اینکه روزنامــه کیهان در این مورد نوشــت: »از 
رئیس جمهور و مســئولین دولتی می پرسیم که برای حل 
مشکالت در شرایط کنونی چه کرده اید؟  آیا این گزاره که 
مشکلی وجود ندارد و یا »همین که هست!« پاسخگوی 
مطالبات معیشــتی مردم می تواند باشــد؟  آیا کارگری که 
شب با دستان خالی به خانه می رود می تواند جمله ای که 
وزیر بهداشت با زبان و دیگر مسئولین دولت با عمل بر آن 

تاکید و تصریح دارند یعنی »همین که هســت!« را بر سر 
سفره بگذارد؟  پاسخ به این ســوال واضح و آشکار است، 
مشکالت اقتصادی کشــور قابل انکار نیستند، مسئولین 
باید دســت به عمل زده و اقدامات خود را به مردم گزارش 
کنند.« در تحولی دیگر ســایت افکارنیوز هم در این مورد 
نوشت: »سوالی که مطرح می شود این است که مردمی 
که دولت تدبیر و امید را انتخــاب کردند به چه وعده هایی 
رای دادند؟ آیا این وزرا فرامــوش کرده اند که وعده های 
انتخاباتی حســن روحانی را فراموش کرده اند؟ مردم به به 
دولت اعتدال گرا رای دادند تا قیمت ارز ثابت بماند، حقوق 
شهروندی رعایت شود و با برجام تحریم ها برداشته شود اما 
آیا امروز دیگر ایران با تحریم ها مواجه نیست؟ قیمت ارز 
و سکه ثابت مانده و به ثبات رســیده  یا هر روز و هر ساعت 
دچار تغییر می شود؟ مردم به رئیس جمهوری رای دادند که 
وعده های مختلفی برای حل مشکالت آنها درباره مسکن و 
حل مشکالت ازدواج جوانان و اشتغال داده بود، آیا مشکل 
مسکن امروز حل شده است؟ آیا جوانان به راحتی مشغول  
کار شده و ازدواج آنها سهل و آسان شده است؟ بهتر است 
آقای وزیر به جای اینکه بگویند مــردم رای داده اند و باید 
تحمل کنند به این موضوع بپردازند که طرح تحول سالمت 
به کجا رسید؟ امروز بیماران نگران قیمت دارو هستند که 
هنوز تحریم ها شــروع نشــده، نگرانی تهیه دارو در میان 
بیماران وجود دارد. آقای وزیر از اقالم بهداشتی کودکان 
و زنان خبر داریــد؟ اینکه برخی داروخانه هــا این اقالم را 
 به صورت جیره بندی ارائه می کنند و حتی قیمت پوشــاک 
بچه با چنان رشدی مواجه شــده که بسیاری از خانواده ها 
به جای استفاده از پوشک از پارچه اســتفاده می کنند.« 
در واکنشــی دیگــر رجانیوز هــم در مطلبی تند تر نوشــته 
است: »قاضی زاده هاشــمی از آن دست وزرایی بود که از 
ابتدا مخالف و موافق دولت بــر عملکرد غیرحرفه ای اش 
در منصب وزارت تاکید داشــتند؛ اصالح طلبان، ورودش 
به حوزه های غیر مربوط بهداشــت و درمان را نشــانه عزم 

او برای ریاســت جمهوری دوازدهم می دیدند و مخالفان 
دولت صحبت های عجیب و غریب و خوی اشرافیت او را 
مورد نقد قرار می دادند. او بعد از حمایت از حقوق بگیران 
نجومی، توهیــن به ائمه جمعه و مدافعــان حرم، اخیرا از 
آخرین ورژن خود رونمایی کرده اســت. او تلویحا به مردم 
می گوید، وضعیــت همین اســت و چون شــما خودتان 
روحانی را انتخاب کردید پس حق ناراحتی و اعتراض هم 
ندارید. این سخنان عجیب و غریب وزیر بهداشت در دفاع 
از دولت را باید از دو زاویه بررســی کــرد؛ یکی آنکه جناب 
وزیر که به قول خودش میلیاردر است و پورشه و پرادو سوار 
می شود نباید هم مشکالت عمده اقتصادی و فشار حاصل 
از گرانی بازار را احساس کرده باشد. وزرای دولت روحانی 
از دل مردم و از میان مردم نیامده اند که امروز بخواهند در 
اوج بی کفایتی مســئوالن طرف مردم باشند.  دیگر  اینکه 
احتماال حفظ منصب و دفاع از روحانی سود بیشتری دارد 
تا دفاع از مردم و طرف مردم بودن. اما نکته قابل توجه این 
اســت که جناب وزیر گویا فراموش کرده اند که روحانی با 
چه وعده هایی از همین مردم رای گرفته است! مردم چک 
سفید امضا به هیچ کس نمی  دهند، و روحانی اگر منتخب 
مردم بوده اســت به خاطــر عالقه وافر مردم به شــخص 
او نبــوده و روحانی باید پاســخگوی وعده های انتخاباتی 
 خود باشــد.« دامنــه انتقادهــا البتــه بــه اصالح طلبان

 هم رسید.
 ســایت اصالح طلب ســالم در این مورد نوشــت: 
»درســت اســت که مردم رأی داده اند  اما آیا به مدیریتی 
رأی داده اند که نتواند انجام وظیفه کند و مسئولیت های 
خــود را اجرا کند؟ بخــش زیادی از مشــکالت موجود در 
کشور ناکارآمدی و ضعف مدیریت هاست. آیا آن زمان که 
نامزدهای انتخابات به مردم وعــده  و وعید می دادند، به 
فکر زمانی که انتخاب می شــوند نبودند؟ آیا نمی  دانستند 
که در صورت انتخاب شدن مسئولیت سنگینی بر دوش آنها 
خواهد بود؟ آیا نمی  دانستند که باید آن وعده ها و شعارهایی 
که داده اند و به خاطر همین شــعارها نیز مردم به آنها رأی 
داده اند برآورده شود؟ اگر توان اجرای مسئولیت در برخی 
از مدیران کشور نیست کنار بروند و آن را به افرادی بسپارند 

که توان اداره و مدیریت را دارند.«
هرچه هســت به نظــر می رســد این ســخنان وزیر 

بهداشت ناپسند و نامناسب بوده است.

شوک به بدنه
سخنان قاضی زاده هاشمی با واکنش منفی حامیان دولت مواجه شده است

11 شماره 413   | مثلث  



ویژه

عاشوراجامعهسازاست

ویژگیهایجامعهحسینیچیست؟
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جامعه ســازی؛ یکی از مهم ترین مفاهیمی است که 
در ســالیان اخیر و در فضای تئوری های مختلف مطرح و 
به آن توجه شده است. چه از این روســت که تمدن های 
بشری برای ساخت یک فضای همگون و البته هدفمند نیاز 
به الگوهای مختلف و بومــی  دارند که از طریق آن بتوانند 
ملت هایشــان را در این راه همراه خود کننــد. دغدغه ای 
که هرســال  و در آســتانه فرارســیدن ایام عزاداری محرم 
در میان جوامع اســامی نیــز به صــورت جدی تر مطرح 
می شــود. جامعه سازی حســینی، عنوان دقیقی است که 
اندیشــمندان دینی شــیعه، برای ترســیم فضای آرمانی 
خود از آن بهره جســته اند. در این نوشــتار سعی کردیم تا 
 با اســتمداد از این نظریات، ابعاد مختلف ایــن جوامع را 

بهتر بشناسیم.

حرکتعاشورایی،عادلاست
محمدرضــا حکیمــی در ترســیم فضــای قیــام 
امام حســین)ع( در عاشــورا و همچنیــن ویژگی هــای 
جامعه حســینی ایــن چنیــن می گوید: »عاشــورا یک 
حرکت بنیادین و بزرگ جامعه ســازی اســت  که حضرت 
امام حســین)ع( در بیــان هــدف خــود از ایــن حرکت 
می فرمایــد: ای خــدا! تو خــوب می دانی کــه ما برای 
قدرت طلبی  یا دنیا خواری قیام نکردیم، بلکه خواســتیم 
احکام روشــن دین تو را به کار بندیم  و کشور اسامی را 
اصاح کنیم  و مظلومان و ستمدیدگان را از زیر بار ستم 

نجات دهیم.«
پس ماحظه می کنید  که آن امر بــه معروف و نهی 
ازمنکری که امام حسین)ع(، در سخنی دیگر می فرمایند 
که »ما قیام کردیم برای اصاح جامعه اسامی و اقامه امر 
به معروف و نهی از منکر« مقصود چســبیدن به یقه چهار  
محروم و بدبخت، یا چند جوان بی پناه نیست، بلکه حرکت 
امر به معروف و نهی از منکر در صــورت اصلی خود، قیام 
در برابر ظلم و ستم است  و خروش برداشتن در برابر سران 
حاکم و ســروران اقتصادی و دیکتاتوری  )کــه جامعه ما 
امروز در چنگ آن گرفتار است ( و هر حاکمیتی که مجری 

عدالت نباشد. 
جوانان آگاه  و مردم متدین ایران! بدانید که جز نظام 
عامل بالعــدل، یعنی مجــری عدالت به نحو احســن، در 
همه چیز و در همه جا و برای همه کــس، هیچ حاکمیتی 
اسامی نیســت و جز  جامعه قائم بالقســط، یعنی جامعه 
سرشار از عدالت، هیچ جامعه ای قرآنی نیست  و جز گرفتن 
حقوق مظلومان از توانگران و رساندن به دست آن، هیچ 

اصاحی و حرکتی عاشورایی نیست.«1

حسین)ع(ترسراازمیانبرداشت
گزاره ای که معلم شــهید، مرتضی مطهری نیز بارها 
و بارها بر آن تاکید داشت و جامعه را دعوت به الگوبرداری 

از این شیوه می نمود.
 مطهری در حماســه حســینی این گونه می نویسد: 
»اگر شهادت حســین بن علی صرفا یک جریان حزن آور 
می بود، اگر صرفا یــک مصیبت می بود، اگــر صرفا این 
می بود که خونی به  نا حق ریخته شده است و به تعبیر دیگر 
صرفا نفله شــدن یک شخصیت می بود و لو شــخصیت 
بسیار بزرگی، هرگز چنین آثاری را به دنبال خود نمی  آورد. 
شــهادت حســین بن علی از آن جهت این آثار را به دنبال 
خــود آورد که - بــه تعبیری که عــرض کردیــم - نهضت 
او یک حماســه بزرگ اســامی و الهی بود... شهادت 

حســین بن علی حیات تازه ای در عالم اســام دمید... 
یک سلســله پدیده های اجتماعی اســت که به اجتماع 
صفــا و نورانیــت می دهــد، تــرس اجتمــاع را می ریزد، 
احســاس بردگــی و اســارت را از او می گیــرد  و جرات و 
شــهامت به او می دهد. بعد از شــهادت امام حسین)ع( 
چنین حالتــی به وجود آمــد، یک رونقی در اســام پیدا 
شــد. این اثر در اجتماع از آن جهت بود که امام حســین 
علیه السام با حرکات قهرمانانه خود روح مردم مسلمان 
را زنده کرد، احساســات بردگی و اســارتی را که از اواخر 
زمان عثمان و تمام دوره معاویه بر روح جامعه اســامی 
حکمفرما بود، تضعیف کرد و ترس را ریخت، احســاس 
عبودیت را زایل کرد و به عبارت دیگر به اجتماع اسامی 
شــخصیت داد. او روی   نقطــه ای در اجتمــاع انگشــت 
 گذاشــت که بعدا اجتماع در خودش احساس شخصیت

 کرد.«2

جامعهبیحسینوبیابوذر،ُمردهاست
دکتر شــریعتی نیز در فرازهای مختلــف و متعددی 
از ویژگی های جامعه حســینی و تاثیرات عاشورا بر جوامع 
دینی می گویــد. ایشــان درس گرفتــن از ماهیــت قیام 
امام حسین)ع( در عاشورا و شیوه ایستادگی و مبارزه ایشان 
را مهم ترین سرمشــق رفتار مســلمانان در عرصه اجتماع 
 می دانند و تندتریــن انتقادات خود را نیــز در همین حوزه 

مطرح می کنند. 
ایشان در این باره می گویند: »ما داستان کربا را از 
روز تاسوعا می دانیم و عصر عاشورا ختمش می کنیم؛ بعد 
دیگر نمی  دانیم چه شد. داستان کربا، نه از آغاز تاسوعا 
یا محرم شروع می شود و نه به عصر عاشورا و اربعین تمام 
می شود. این است که از دو طرف قیچی اش کردیم و آن را 
از معنی انداختیم، مثل قلبی که از داخل بدن در بیاوریم  که 
دیگر قلب نیست... در عجبم از مردمی که خود زیر شاق 
ظلم و ستم زندگی می کنند  اما برای حسینی که آزاده زندگی 
کرد، می گریند... دیدم عــده ای مرده متحرک که بر زنده 

همیشه جاوید عزاداری می کردند!«3
او در ادامه به ترسیم الگوهایی برای جانبداری حق 
و رهبری فرآیند جامعه ســازی می پردازد و در این میان نیز 
از شخصیت هایی در تاریخ اسام بهره می گیرد که امروز 
کمتر مورد توجه واقع می شــوند: »اگر در جامعه ای فقط 
یک حسین یا چند ابوذر داشته باشیم، هم زندگی خواهیم 
داشــت، هم آزادی، هم فکر و هم علم خواهیم داشت و 
هم محبت، هم قدرت و سرســختی خواهیم داشت و هم 
دشمن شکنی و هم عشق به خدا... آنان که رفتند، کاری 
حسینی کردند. آنان که ماندند باید کاری زینبی کنند، وگرنه 

یزیدی اند.«4

پینوشت:
1-عاشــورا؛مظلومیتــیمضاعف،محمدرضــاحکیمــی،دلیلما،

صفحه87
2-حماسهحسینی،مرتضیمطهری،انتشاراتصدرا

3-حسینوارثآدم،علیشریعتی،نشرکویر
4-همان

محبوبهشریفحسینی

روزنامهنگار
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جریان اصالحی تشیع
گفت وگو با مهراب صادق نیا 

واقعهعاشورادرسال61هجریقمریرخداده
است؛حادثهایکهطیاینسالیاندراز،موضوع
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مسالهچیست؟
در مطالعه و صحبت از دوره های روایتگری تاریخ 
عاشــورا، می توان چهار دوره را به صورت مشخص تمییز 
داد. در دوره نخســت معموال روایتگری تاریخی نسبت به 
واقعه عاشورا صورت گرفته است. این روایتگری تاریخی 
به هیچ نوع الهیات اخاقی ختم نشده، ضمن اینکه عمدتا 
با هیچ تحلیلــی نیز همراه نبــوده اســت. در دوره دوم که 
اوج آن در صفویه مشــاهده می شــود، رویکرد عاطفی بر 
ادبیات واقعه عاشورا غلبه دارد و عمدتا کتاب هایی که در 
این دوره نوشته می شود غالبا با پســوند بکاء همراه است. 
مثا کهف البکاء و ... به این وســیله متوجه می شویم که 
نویسندگان به دنبال تحلیل عاطفی از واقعه عاشورا هستند 
و چنین رویکردی چه در ادبیات و چه در محتوا غلبه دارد. 
نکته مهمی که باید درباره دوره دوم به آن اشاره کرد، همان 
نکته ای اســت که شــهید مطهری نیز در کتاب حماســه 
حســینی به آن معتقد اســت. ایشــان می گوید که عمده 
تحریفاتی که در ادبیات عاشورا رخ داده به همین پارادایم 
بر می گردد. همچنین از ایــن پارادایم نیز الهیات اخاقی 

استخراج نمی  شود و مسئولیتی را متوجه افراد نمی  کند.
در تبیین سومین دوره از مواجهه با واقعه عاشورا باید 
به پارادایم تازه ای اشاره کرد که در دهه ۴۰ شمسی اتفاق 
افتــاد و ویژگی بارز آن این اســت که از ایــن قرائت کاما 
می توان مسئولیت و الهیات اخاقی برداشت  و رسالت های 
مدنی و اجتماعی صادر  کرد. افراد بسیاری همچون شهید 
مطهری و دکتر شریعتی در این پارادایم تعریف می شوند و 
تاش های آنان در راستای تبلیغ و ترویج این دیدگاه صورت 
داده شده اســت. همچنین در ســخنان حضرت امام )ره( 
نیــز بارها شــاهد بودیم که چگونــه از ادبیات عاشــورایی 
برای اعتراض و انقاب اســتفاده می کردند. در نهایت در 
سال های 13۷1 به بعد نیز، رهبر انقاب سلسله مباحثی را 
تحت عنوان عبرت های عاشورا مطرح کردند که ذیل همین 

دیدگاه قرار می گیرد.
اما در سال های اخیر شاهد شــکل گیری پارادایمی 
هستیم که تفاوت های زیادی با پارادایم سوم دارد. به نظر 
می رسد طی سال های اخیر وارد پارادایم چهارمی شده ایم 
که گویا بار دیگر وجه عاطفی عاشــورا در حــال افزایش  و 
صنعت مداحی در حال گسترش اســت. در این پارادایم، 
توجه به متون دینی و روایات کمرنگ تر شده و وجه عاطفی-
که در برخی از اوقات با روایات نیز همخوانی چندانی ندارد- 
پررنگ تر شده اســت. بر اســاس این پارادایم ها مشاهده 
می کنیم که بخش هایی از ادبیات عاشورا، همچون خطبه 

منا گاهی مورد توجه هستند و گاهی با غفلت مواجهند.
دورههاییکهشــمامــورداشــارهوتوضیحقرار
دادید،بخشیازسبکدینداریرایجدرهربرهه
زمانیاســت.بهاینمعناکهپارادایمحاکمبرکل
فضایدینداری،متاثروموثــرازاینبخشنیز
هست.ارزیابیشماازاینرابطهدوگانهچیست؟

این الگوهای چهارگانه در تحلیل عاشورا دارای 
رابطه تنگاتنگی با دو نوع قرائت از دین و دینداری هستند. 
به این معنا که گاهی از مواقع دین، توجیه گر وضع موجود 
اســت. یعنی دین به ابزاری برای موجه نشان دادن آنچه 
در واقعیــت اجتماعــی در حــال رخ دادن اســت، تبدیل 
می شود. این قرائت از دین عمیقا فرافکن است و می گوید 
ما نسبت به جامعه هیچ مســئولیتی نداریم و خداوند اگر 
خودش بخواهد تغییــر ایجاد می کند. خدا خواســته که 
شــرایط این گونه رقم بخــورد و اگر در این دنیا ســختی 
 می کشید خدواند در دنیای دیگر  پاداش آن را خواهد داد.

همچنین این برداشــت از دیــن، نابرابــری اجتماعی را 
این گونه توجیــه می کند که خداوند می خواهد شــما را با 
ســختی ها امتحان کند؛ لــذا فقر، نابرابــری و خطاهای 
اجتماعی به طور کلی از سوی قائلین به این قرائت از دین 
توجیه می شــود و عمیقا مســئولیت گریز است و از کسی 
نمی  خواهــد حرکت اصاحی انجام دهــد. برای مثال در 
دهه 13۴۰ شمسی، بسیاری از افراد با نوع نگاه امام )ره( 
همراهی نمی  کردند و تاش می کردند جلوی حرکت های 
انقابی را بگیرند. آنها مسئولیت اجتماعی چندانی برای 
دین قائل نبودند و انجام اصاحات اجتماعی را در اولویت 

اقدام نمی  دانستند.
درباره این برداشت از دین باید به این نکته نیز اشاره 
کنم که چنین برداشتی از دین بر انزواطلبی تاکید دارد. البته 
این برداشت در عین حال می تواند موعود باور هم باشد. با 
این توجیه که تحقق عدالت و اخاق و... صرفا مختص 
زمانی است که موعود بیاید. همچنین این دین عمدتا فردی 
است و هیچ نظریه اجتماعی و تز سیاسی و برنامه ای برای 

جامعه سازی ندارد.
در دیگر ســوی این میدان اما نوع دومی از فهم دین 
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وجود دارد که مســاله را به صورت متفاوتی تعریف کرده و 
وضعیت را برای مخاطبان و اعضای اجتماع ترسیم می کند. 
این دین را می توان دین وضعیت مطلوب نام گذاری کرد. 
این برداشــت از دین، مبتنی بر دو مفهوم کلیدی است که 
عبارتند از  اول »چیزی هست که ما باید به آن برسیم« یعنی 
عما آرمان گراســت  و دوم »آنچه  در آن هستیم وضعیت 
مطلوبی نیست.« نتیجه التزام به این رویکرد درباره دین، 
نتیجه ای کاما متفاوت از آن چیزی است که درباره رویکرد 
قبل گفتیم. یعنی باورمندان به این رویکرد، نه تنها تاشی 
برای توجیه وضع موجود ندارند، بلکه وقتی به جامعه نگاه 
می کنند، نابســامانی های اجتماعی را آشــکارتر و علنی تر 
بیان می کند. لذا بر مفاهیمی مثل، عدالت، برابری، عدم 
تبعیــض، فقرزدایی و غیره تاکید بســیاری دارنــد و عمیقا 
مسئولیت پذیر هستند. در برابر دین وضع موجود که جایگاه 
موعود را متفاوت از نوع دوم می دیــد، در این نگاه؛ مقوله 
موعود بــاوری نیز به صــورت فعالی دیده شــده و برای آن 
برنامه ریزی می شود. این قرائت از دین قائل به انتظار مثبت 
و انتظار منفی است و نقش آفرینی افراد در ساختن آینده خود 
را در قالب انتظار مثبت توضیح می دهد. بازگشت موعود در 
این قرائت، با یک فهم انقابی همراه است و می گوید این 
بازگشت به معنای فرارســیدن یک رخداد تاریخی نیست، 
بلکه به مثابه یک پروسه زمان بر است که تک تک افراد در 

تحقق آن نقش دارند.
قرائت وضعیــت مطلوب که اجتماعی نیز هســت و 
برداشت اجتماعی از دین را در دستور کار خود دارد، کاما 
اجتماعی است و بر مفهوم شــورش، اعتراض و انقاب 
تاکید دارد و افراد را به پرداخت هزینه برای انتقاد از وضع 
موجود تشویق می کند. براســاس این فهم از دین، همه 
پیامبران شــخصیت هایی مســئول و انقابــی بودند که 
ســاختارهای اجتماعی و نظام ارزشــی زمان خودشان را 

بر نمی  تافتند و آنها را به هم می زدند.
روی دیگر این شورش و اعتراض به وضعیت موجود، 
نفی توجیه گری وضع موجود است که اتفاقا در خطبه منای 
امام حسین)ع( نیز به آن اشاره شــده است. با مطالعه این 
خطبه و تطبیق ایــن دو قرائت از دین بــا فضای مفهومی 
خطبه منا می توان پی به آن برد که امام در حادثه عاشــورا 
در پی اثبات چه دینی و نفی چه سبکی از دینداری بوده اند. 
بی تردید آنچه در خطبه منــا می بینیم با دیِن وضع مطلوب 
منطبق اســت و امام حســین)ع( در این خطبه، دینداری 
برای توجیه وضع موجود را محاکمه  و بــزرگان را محکوم 
می کند که سکوت تان و عدم اعتراض تان توجیه گر وضع 

موجود است.
مرور متن خطبه و مضامین مندرج در آن به روشنی این 
نگاه امام)ع( را به مخاطب نشان می دهد. اباعبدالله)ع( در 
خطبه بر امر به معروف و نهی از منکر تاکید فراوانی دارد و آن 
را به عنوان یک مسئولیت اجتماعی، بسیار پررنگ می داند. 
همچنین پرهیز از بی تفاوتــی و انزواطلبی، نترســیدن از 
پرداختن هزینــه و پرهیز از هرگونــه مصالحه از مخاطبین 
مطالبه می کنند. زاویه نگاهی که شــاید امروز در کتاب ها 

مهجور مانده و به عرصه عمل نرسیده است.
مادامی که مــا عزمی بــرای اجرای ایــن دیدگاه ها 
نداریم و به واقعیت اجتماعی ورود نکرده ایم این دو تصویر 
بسیار روشــن و مورد پذیرش است. اما مشکل جایی است 
که هر دو قرائت از دین در یک جامعه وجود داشــته باشد. 
در این شــرایط هر نــوع انقابی گری می توانــد متهم به 
ضددینی بودن شود. لذا این دو قرائت در کنار هم، معادله را 

از شفافیت می اندازد.
حتی در بســیاری از تجربه های دینی این طور دیده 
شــده که دین وضع مطلوب، تا وقتی که قدرت را به دست 
نگرفته، انقابی اســت؛ امــا وقتی که قدرت را به دســت 
گرفت، به دین وضع موجود تبدیل می شــود. این شــاید 

مهم ترین آسیبی است که می تواند گفتمان دین وضعیت 
مطلوب را در عرصه اجرا با چالش روبه رو کند. واقعیت این 
اســت که بازی کردن در این میدان و مسئولیت اجتماعی 
پذیرفتن کار خیلی دشواری اســت. باید پذیرفت که ساده 
نیست بر پایه دین وضع مطلوب در جامعه، به دنبال عدالت و 
رفع تبعیض باشید و شعارهای خطبه منا را بدهید در حالی که 
دین وضع موجود، در حال توجیه شرایط است. اما در عین 

حال از آرمان های دین وضع مطلوب نباید دست کشید.
شناساییحرکتامامحسین)ع(درقالبمفاهیم
امروزیشــایداندکیدشــواربهنظربرسد.شما

چگونهاینموضوعراتبیینمیکنید؟
اگــر انقــاب را مشــتمل بــر 3 مولفــه اصلِی: 
»راه انــدازی جریــان اجتماعــی«، »طلــب تغییــر« و 
»معطوف بودن به قدرت بودن« بدانیم، براســاس قرائت 
دین وضــع مطلــوب از حرکــت اباعبدالله این ســه مولفه 
به روشــنی قابل برداشــت اســت. مبتنی بر این زاویه نگاه 
و برداشــت از حرکــت عاشــورا، امام حســین)ع( در حال 
راه اندازی یک جریان اجتماعی اســت، چرا که در مقاطع 
مختلفی مشــاهده می کنیم در صدد جمع کردن اصحاب 
هســتند و در همین خطبه منا نیز این مساله مشهود است. 
همچنین خواســتار تغییر عمــده در نظام ارزشــی جامعه 
می شوند. چون معتقد است که سیره پیامبر دگرگون شده 
و عدالت زیر ســوال رفتــه و حاکمی به ظلــم در جامعه در 
حال حکومت اســت. در ضمن حرکت ایشان معطوف به 
قدرت هم هســت چرا که امام حسین)ع( می توانست مثل 
عبیدالله بن زبیر یا عبدالله بن عمــر در همان مکه بماند و 
امر به معروف هم بکند. لذا با این مقدمات بدیهی است که 
می توانیم امام حســین)ع( را یک انقابی بدانیم؛ هرچند 
اگر در ادبیات دین در وضع مطلوب قرار نداشته باشیم این 
برداشت را نخواهیم داشت، همان طور که در حال حاضر 
کسانی هســتند که معتقدند امام حســین)ع( معطوف به 
قدرت حرکت نکرده و اگر یزید اجازه می داد ایشان از کربا 

بر می گشتند.
ایشــان نه تنها حکومت را مخاطب خــود قرار داده و 
همواره بر آنان می تاختند، که در خطبه منا اقشاری همچون 
علما را درباره سکوت شــان متهم می کردند و بــر آنان نیز 
خرده می گرفتند. »عاِلم« در این خطبه به معنی آنچه امروز 
می فهمیم نیست، بلکه مخاطبین این خطبه صرفا افرادی 
هستند که نسبت به دین آگاه بودند و مردم آنها را به عنوان 
مراجع دینی نه به معنای امروزین آن می شناختند. اما اینکه 
چرا امام حســین از این افراد شروع می کنند و چرا به عنوان 
مثال نرفتند در بازار صحبت کنند؟ ســوال مهمی است که 

باید مورد توجه قرار گیرد.
مرور خطبه منا به روشــنی ایــن نکته را به ما نشــان 
می دهد که امام حسین در دوگانه »کنشگر- ساختار« قصد 
دارد اصاح را از ساختارها آغاز کند و این نقطه فوق العاده 
مهمی است که ما باید برای هر نوع اصاح گری اجتماعی 
مدنظر قرار دهیم. شیوه امام حسین)ع( در اصاح گری این 
نکته را به ما می فهماند که اصطاحا به جای مجرم گیری 
باید زمینه های جرم را از بین برد. به نظر می رسد علت اینکه 

امام حســین)ع( این افراد را خطاب قرار داده اند این است 
که این افراد می توانند بســیج توده اجتماعی را ایجاد کنند 
و به اصاح ســاختار بپردازند و فهم اینها از دین به صورت 
شاخص، فهم جامعه از دین را سمت و ســو می دهد و اگر 
اینها فهمی از دین داشته باشــند که وضع موجود را توجیه 
کند، مردم نیز همین رویه را دنبال خواهند کرد. لذا ایشان، 
کنشگران کلیدی و آنهایی که سرمایه اجتماعی باالیی دارند 

را مخاطب قرار داده اند.
در خطبه منا تاکید امام حسین بر خطاهای شخصی 
نیست، بلکه ایشان بر مسائل فراگیر اجتماعی تاکید دارند. 
گویا ما مشــی اصاح گری در جامعه را بد انتخاب کردیم 
یعنی حوزه علمیه، علما، روحانیون و مراجع نسبت به برخی 
گناهان واکنش های شدید دارند مثا نسبت به اینکه لوگوی 
یک روزنامه ایهام دارد که شــبیه یک خانم رقصان اســت 
موضع گیری های شــدیدی صورت می گیرد، اما نسبت به 
مواردی همچــون فقر، تورم، بیــکاری، تضاد اجتماعی، 
تبعیض، رانت و بی عدالتی به آن اندازه حساســیتی دیده 

نمی  شود.
آیاوظیفهاعتراضبهاینزاویهنگاهوکنشگری،
وظیفههمانعلمایینیستکهامامدرخطبهمنا

ازآنانانتقادکردهاند؟
طبیعتــا چهره های شــاخص و کلیــدی جامعه 
موظف هستند که به مســائلی از این دست واکنش نشان 
دهند و در این باره ســاکت نباشــند. هرچند نباید فراموش 
کنیم که هر یک از ما یک سرمایه اجتماعی را دارا هستیم. 
تزریق این احســاس کــه وضعیــت موجــود، نامطلوب 
اســت و ما برای تغییر آن بایــد تاش کنیم باید توســط 
شــخصیت های کلیدی صورت بگیرد. تزریق این زاویه 
نگاه به جامعه منجر به نوعی از مطالبه گری می شود که در 
جامعه امروز ما با سواالتی روبه رو ست. به عبارت روشن تر 
اینکه ما نمی  دانیم در جامعه امروز چگونه مطالبه کنیم تا 
کمترین هزینه را بدهیم. همچنین نتایج نامطلوب از این 
اعتراض دور باشد و فایده آن در باالترین حد برای مردم 

حاصل شود...
اســتناد به خطبه منای امام حسین)ع( و خطبه هایی 
نظیر اینکه در نهج الباغه کم نیســتند و بهره گیری از آنها 
در نظام اجتماعی فعلی، سخت و طاقت فرساست و همین 
مساله تفاوت بین یک انســان  خواهان دین وضع موجود 
و وضع مطلــوب را نشــان می دهــد. نکتــه دوم اینکه در 
نظام اجتماعی فعلی آنچه امام حســین به دنبالش است را 
می توان از طریق رفتارهای مدنی، صندوق رای، اقدامات 
رســانه ای و... هم دنبال کرد و نکته سوم اینکه اگر خطبه 
منا دست کم خصلت مطالبه گری و پرسشگری را در جامعه 
تقویت کند، به گمانم همین کافی است. متاسفانه جامعه 
امروز ما پرسشگر نیست شاید به این دلیل که دل مشغول 
مسائل کم بهایی شده است. اگر این اقدامات بتواند روحیه 
مطالبه گری را در جامعه تقویت کند و مسئوالن بفهمند که 
چنین نیست که هر کاری بخواهند می توانند انجام دهند، 
بدون اینکــه درباره آن توضیــح بدهند، این اتفاق بســیار 

مبارکی است.

قرائتوضعیــتمطلوبکــهاجتماعینیزهســتو
برداشتاجتماعیازدینرادردســتورکارخوددارد،
کامالاجتماعیاســتوبرمفهومشورش،اعتراض
وانقالبتاکیدداردوافرادرابــهپرداختهزینهبرای

انتقادازوضعموجودتشویقمیکند
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قدرت نرم روضه؛ پشتوانه سیاسی 
تشیع است

گفت وگو با محمدعلی الستی 

نگاهشمابهمراسمعزاداریچیست؟
آنچه در عاشورای حســینی در سال 61هجری 
قمری اتفاق افتــاد، منجر به تجمع یــک آرمان در دل 
شیعیان شــد. اینکه امام شــان را از حکومت بازداشتند 
و حــق او را در حکومت غصــب کردنــد. نه تنها غصب 
کــه او را در کربا با جنایت های فراوان شــهید کردند و 
پس از آن خانواده او را اســیر کردند و بی احترامی های 
فراوانی نیــز به آنان کردنــد. همین جریان ســال های 
سال در میان شیعیان باقی ماند و روایت کربا و حماسه 
امام حسین)ع(، از تریبون های مختلفی برای شیعیان 

بازخوانی شد. 
روایتی کــه وقتی فرصت بــروز یافــت، عزاداری 
دهه محرم، هیات های مذهبی، دســته های عزاداری 
و در سال های اخیر تجمعی به نام پیاده روی اربعین در 
کربای معلی را رقم زده اســت؛ یک پدیــده اجتماعی 

کامل که از انگیزه های دینی برخاسته است.
بلــه. عــزاداری عاشــورا و اربعین به عنــوان یک 
پدیده اجتماعی؛ یعنی پدیده ای که در بستر زندگی بشر 
رخ می دهد، قابلیت مطالعــه و توجه زیادی دارد. یکی 
از مهم ترین وجوه ایــن مطالعه، اثــرات و کارکردهای 

اجتماعی این پدیده است.
چند ســالی اســت کــه پدیــده ای تحــت عنوان 
راهپیمایی اربعین شــکل گرفته و با حضور مردم انجام 
می شــود. این پدیده را می توان یک پدیــده فرهنگی-
اجتماعی به حساب آورد که در حال تبدیل شدن به یک 

مراسم مفصل.
این پدیده کارکردهای زیــادی دارد و یکی از آنها 
نزدیکی بین شــیعیان منطقه اســت. از ایــن رو اربعین 
کارکردی شبیه  حج، در میان شــیعیان پیدا کرده است. 
آنها ســالی یک بار بــه ســرزمین کربا ســفر می کنند. 
همچنین با توجه به مشارکت بسیار گسترده ای که اقشار 
مختلف در برگزاری این مراسم دارند، نمونه ای از زندگی 
اجتماعی داوطلبانه را در میان آنها شــاهد هســتیم. به 
این معنا که در جریان تجمع اربعین انســان ها داوطلب 
انجام امور مختلفی هستند. در این روزها تمام افراد به 
شــدت کار می کنند و انرژی مصرف می کنند، کاری که 
از دیدگاه آنها با اعتقاد و بــرای این اعتقاد صورت داده 
شده و در نتیجه شور و نشاط زیادی در جریان انجام آن 
در خود احســاس می کنند. به گونه ای ایــن امر یادآور 
فعالیت های خودجــوش، داوطلبانه و بســیج نیروهای 
مردمی اســت. انرژی ای که هرجا وجود داشته، منجر 

به نتایج درخشان و قابل توجهی شده است.
 عزاداری محرم- و در برجسته ترین نوع آن اربعین 
حسینی-  عاوه بر نزدیکی بین شیعیان منطقه، از منظر 
سیاســی نیز پشــتوانه عظیمی برای دولت های شــیعه 

در منطقه به حساب می آید. سیاســتمداران شیعه از 
رهگذر این مراسم ها، شاهد استحکام هرچه بیشتر 
وحدت سیاســی شیعه در کشــورهایی مثل سوریه، 
عراق، لبنــان و ایــران هســتند. همچنین حدوث 
اتفاقات و درگیری هایی که ســال های گذشــته در 
خاورمیانه شــاهد بودیم، منجر بــه تقویت جایگاه 
این دولت ها و کشورها در منطقه و به دست گرفتن 

ابتکار عمل از سوی آنها شــده بود. آنها توانستند با 
همین قدرت تراکم یافته، بسیاری از خواسته های خود 
را مصوب کنند. قدرتی که طی سالیان سال و با برگزاری 
مراسم  و عزاداری های امام حســین)ع( در کشورهای 
شــیعه، نصیب ایــن دولت هــا شــد. روضه خوانی ها، 
ســخنرانی ها، تحقیقــات، نمایش هــا و... همــه از 
زمینه هایی بودند که منجر به تقویت این قدرت متراکم 

برای شیعیان شدند. 

دربارهاینانباشــتقدرتشــیعهطیسالیان
درازبیشترتوضیحدهید.

فعالیت های فرهنگــی و تبلیغی که شــیعه در 
قالب بزرگداشت حماسه عاشورا و واقعه کربا،  طی این 
هزار و چهارصد سال ترتیب داده، شقوق مختلفی را در 
خود دیده است. از انواع و اقسام عزاداری ها و روضه ها 
و ســخنرانی ها تا فیلم ها و ســریال ها و... همه و همه 
شــکل دهنده یک ذهنیت یاSoft power    ای است که 

پشتوانه سیاسی جریان تشیع شده است.
هما ن طور که در همه این بزرگداشــت ها صحبت 
از غصب کرسی خافت توسط یزید در شام و بستن راه 
به قدرت رسیدن یک نیروی عدالتخواه و مردمی-یعنی 
امام حســین)ع(-   شــد و جنایت کربا را نیــز در همین 
راستا مرتکب شد،  حســرت به قدرت رســیدن شیعیان 
از یک سو و ســرکوب طرفداران ایشــان  طی سالیان از 
ســوی دیگر، آن چنان انباشــته و تبدیل بــه یک بغض 
فرامنطقه ای در شیعه شــده، که وقتی هر اتفاقی با این 
مســاله ارتباط یا تشــابه پیدا کند، یک انرژی گســترده 
به آن تزریق می شود و در واقع پشــتوانه محکمی برای 
عمل شــیعه به حســاب می آید. این مســاله به صورت 
بارز خود را در جریان جنگ سوریه نشان داد؛ علی رغم 
اینکه ارتش های مجهز و نیروهای کارآزموده ای برای 
سرنگونی حکومت اسد، صف کشــیده بودند، چون در 
مقابل آنها شیعیانی قرار داشتند که از این قدرت روحی 
و از این دوپینگ قوی برخوردار بودند، توانستند در برابر 

این لشکر تجهیزات ایستادگی کنند.
آنچه  ما از آن با عنوان فعالیــت فرهنگی یا تبلیغی 
به مناســبت بزرگداشــت حماســه کربا، هرســال  و در 
اشــکال مختلف-ســینه زنی، روضه، تعزیه، سخنرانی، 
 Soft سینما، تلویزیون و...-  می شناسیم منجر به تولید
power برای شــیعه می شــود.1  این نیرو پشــتوانه ای 
محکم برای عمل سیاسی شــیعیان است؛ پشتوانه ای 
که بــا تکیه بر آن شــاهد پیــروزی شــیعیان در عراق و 

سوریه هستیم.

انباشتقدرتیکهشماازآنصحبتمیکنید،
قدمتــیبیشازهــزارســالدارد.پسچطور
استکهطیاینســالیاندراز،نمودیشبیه

مراسمهایامروزنبودهایم؟!
داستان حســرت کنار ماندن شــیعه از امامت 
و حکومت  طــی این ســالیان، به شــکل پتاســنیلی در 
عزاداری ها وجود داشته است. پس از انقاب اسامی، 
برای نخستین بار یک دولت اســامی و شیعه روی کار 
آمد. نخستین دولت اسامی و انقابی که در این هزار 
و اندی سال زمینه ســاز ورود اندیشه سیاســی شیعه به 
عرصه کنش سیاســی را فراهم کرده بود. به این دلیل، 
در این ســال ها عناصری پیدا می شــود کــه در عتبات 
شــیعیان قدرتمند تــر می شــوند. پــس از آن و با حذف 
صدام، شــیعیان باز هــم قدرتمندتر شــدند. همچنان 
شــیعیان لبنان که در گذشــته اقلیتی ضعیف و محروم 
بودند، امروز پایگاه ارتش شیعه، یعنی حزب الله هستند 
و اتفاقــا همین ارتش جای برخی از ارتش های رســمی 
در کشــورهای شــیعه را نیز پــر کرده اســت. همچنین 
ســوریه نیز که همواره یکی از پایگاه هــای مقاومت در 
برابر اســرائیل بوده، امروز و با تقویــت پایگاه هایی که 
اشاره شد، جریان شیعه در سوریه نیز تقویت شده است.

با آغاز جنگ در ســوریه، پتانسیل شیعه به صورت 
رســمی به قــدرت ســینتیک تبدیــل و قدرت نمایی آن 
آغاز شد. به عاوه اینکه در بســیاری از موارد عربستان 

احمدرضاکالنتری

روزنامهنگار

محمدعلــیالســتی؛جامعهشــناسارتباطات،
عضوهیاتعلمیدانشــکدهارتباطاتدانشــگاه
آزاداسالمیودارایمدرکپســتدکترادررشته
ارتباطاتاست.درســال1384پژوهشگرنمونه
کشــوریبــودهودارایبیــشاز187مقالــهدر

نشریاتعلمیداخلیوخارجیاست.
ســخنگفتنازتجمعاربعینبادکترالســتیاز
جهــتشناســاییزوایــایاجتماعــیوتاثیرات
ارتباطیآنبرجوامعمورداثر،یکیازمهمترین
محورهایــیبودکــهمــادراینگفتوگــومدنظر
داشــتیم.شــرحیازگپوگفتمــا،پیِشروی

شماست.

مثلث  |  شماره 16413



ســعودی و فرقه وهابیت به شــیعیان اجازه بازتاب این 
مــوارد را در حج نمــی  داد. بنابرایــن تجمــع اربعین به 
عنوان یک حرکت خودجوش از یک ســو و یک حرکت 
مهندسی شده از سوی دیگر، جشــنواره آیینی اربعین را 
رقم زد و این تجمع را به عنوان پشتوانه ای برای قدرت 
انباشــت شــده شــیعه در منطقه، مطرح کرد. انباشت 
قدرتی که اتفاقا به رونق و شــکوه بیشتر این مراسم نیز 

کمک می کند.

درالبــهالیصحبتهایتانازبســیجعمومی
صحبتکردید.تقویتبســیجعمومیاتفاقی
اســتکهدرمراســمهایعزاداریمحرمرخ
دادهومنجربهتشــکیلاینفرضیهشــدهکه
آیامیتــواناینمــدلازبســیجعمومیرادر
پارادایمواتفاقدیگریپیادهسازیکرد؟

این فکر ســالیان درازی اســت که در 
ذهن بســیاری از مصلحان است. سال های 
زیادی است که وقتی ســخن از توسعه مدنی 
به میان می آید، عده ای فعالیت های داوطلبانه را 
محور این توسعه می دانند. NGOها نهادهای مردمی 
هستند که از بسیج مردم و مشــارکت داوطلبانه حاصل 

می شوند و می توانند محور و موتور تولید باشند. 
مبتنی بــر همین دیدگاه؛ وقتی به ســابقه فعالیت 
نهادی و NGOهــا در ایران توجه می شــود، می بینیم 
که ســابقه فعالیت این نهادهای مردمــی و داوطلبانه 
مربوط به دینی ترین پایگاه هایی است که در این راستا 
فعالیت داشــته اند. نمونــه آن فعالیت چند صد ســاله 
هیات های عزاداری در ایران است. صاحبان اندیشه 
می گفتند؛ وقتــی ایرانیان هیات های مذهبی را به این 
طریق منظم و زیبــا اداره می کنند، از همین پتانســیل 
برای توسعه کشور نیز استفاده کنند.  صاحبان اندیشه 
توســعه اصا نتوانســتند از الگوی هیات ها و استعداد 
مدیریتــی در آنها، برای توســعه، کپی بــرداری کنند. 
آنهــا در واقــع نتوانســتند این فضــا را به جــای دیگر 

منتقل کنند.

ازنظرشمافرهنگعمومیعراقونقشآنان
دراحیایمراســمعزاداریمثلاربعین،تاچه
میــزاندرتقویتایــننیرویبســیجعمومی

دخیلشدهاست؟
با توجه به اینکه عراق مرکــز جغرافیایی وقوع 
حادثه عاشورا بوده،  طی این ســال ها دچار تفاوت نگاه 
با شــیعیان دیگر کشورها شــده اســت. به این معنا که 
شــیعیان عراق گویی به خاطــر کوتاهی اجدادشــان، 
خود را بدهکارتر از دیگران به حادثه عاشــورا احساس 
می کنند. اتفاقا در جریان جنگ ایران و عراق نیز برخی 
از حرکت های درون این کشــور که علیــه مجلس اعا 
و ارتش عراق صــورت می گرفت، نشــان دهنده همین 
ذهنیت بود. این طور اســت که پتانسیل شیعه در عراق 
و حرکت دادن تجمع اربعین به ســوی گسترش بیشتر، 
تا حدودی زیادی با گــزاره ای که گفتم مرتبط اســت. 
همچنین رفت وآمد زائــران به کربــا در جریان تجمع 
اربعین، نوعی از رشــد و رونــق اقتصــادی را نیز برای 
عراق به همراه آورده اســت. البته جایگاه بزرگداشــت 
روز اربعیــن در عراق با دیگــر کشــورهای منطقه نظیر 
ایران نیــز تفاوت زیادی دارد و همیــن تفاوت نیز نقش 
برجســته ای در تقویت تجمع اربعین داشته است.  اگر 
ایــن جایــگاه در فرهنگ مــردم عراق وجود نداشــت، 
 تجمع اربعین به این میزان از گســتردگی  طی ســالیان 

دست نمی  یافت.

بهنظرشــما،اگرفرهنگعمومیمردمایران
درفضایعراقحاکمبــودوتجمعاربعیننیز
دراینکشــوربرگزارمیشد،آیاشاهدتشکیل

تجمعیاینچنینگستردهبودیم؟
شــما امام حســین)ع( و تاثیــرات سیاســی 
ایشــان را نمی  توانید با دیگر امامان مقایســه کنید. در 
ایران علی رغــم اینکه ســالروز شــهادت امام رضا)ع( 
تعطیل رسمی اعام شــده، اما ســالروز تولد ایشان در 
شــهرهای غیر از مشــهد تعطیل نیســت.  امــا در مورد 

امام حســین)ع(، عاوه بر تعطیلی عاشــورا و تاسوعا، 
شاهد تعطیلی چهلم امام یا اربعین نیز هستیم. اربعینی 
که در واقع ســالگرد چهلمین روز رحلت ایشــان است. 
این همــان تفاوتی اســت که بیــن امام حســین)ع( و 
دیگران باید به آن توجه کرد. دلیل این پاسداشــت هم 
داســتان شــقاوت ها و جنایت هایی اســت که در کربا 
اتفاق افتاد. اینکه امام حســین)ع( چگونه در برابر رای 
ظالمان ایستاد و جانب مردمی را گرفت که می خواستند 
سرنوشت شــان را تعیین کنند. امام حسین)ع( در واقع 
مظهر این آزادگی هستند.  ایشان رهبری مردمی بودند 
که داِغ شهادت ایشــان در کربا، قابل مقایسه با دیگر 
ائمه نیســت. البته ما به کلهم نور واحــد اعتقاد داریم و 
مقام و مرتبه همه ائمه را یکســان می دانیم  اما تاثیرات 
اجتماعــی حرکــت امام حســین)ع( و نهضت عاشــورا 
تفاوت زیــادی با جریــان زندگی و شــهادت دیگر ائمه 

بزرگ و گران قدر ما دارد.

پینوشت:
1.اصــراِرمــنبــراســتفادهازواژهSoft powerنیزبدین
 Soft powerسبباستکهبنظرمقدرتنرمترجمهدرستیبرای
محســوبنمیشــود.ازاینروکــهدردیگــرواژههانیــزترجمه
هائیمثلنرمافزاردچاراشــکاالتزیادیســت!مثالدرحالیکه
واژهبرنامهمعادلدرســتSoft powerمحســوبمیشود،اماما
 Soft power!اصرارزیادیبراســتفادهازواژهنرمافزارداریــم
نیروئیستکهبراساسذهنیتانســانهاعملمیکند.نیروئی
مســتقیمکهبتوانددربرگیرنــدهنوعیازتهدیدیاتطمیعباشــد

بهحسابنمیآید.
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گفتارها

جامعه یا دولت

نگاهی به اثرات متقابل فرهنگ و اقتصاد در بروز رفتارهای اجتماعی 

مریم عبدالصمدی

روزنامه نگار 

می تواند منشا برخی از جنبه های اقتصاد یا جامعه به حساب 
آید. همچنین اقتصاد نیز می تواند سرچشــمه اثرات زیادی 
باشــد که جامعه و فرهنگ به نوبه خود پذیرای آنها هستند. 
اما اینکه می گوییم خاســتگاه این دو مفهوم، جامعه است، 
با نکته مذکور هیچ تناقضی ندارد، چرا که فرهنگ- در تعریف 
رایج خود- شامل این مفاهیم نیز شده و آنها را دربرمی گیرد. 
از این رو منظور از خاستگاه و منشا بودن جامعه، منشا نهایی 
نیست، بلکه منشا بالواسط مورد نظر اســت بنابراین ارتباط 
بین اقتصاد و فرهنگ را باید در خاستگاه آن که جامعه است 

جست وجو کرد.
اما آنچه اندیشمندان علوم اجتماعی درباره این مفهوم 
گفته اند و مورد پذیرش ســایرین نیز واقع شده اینکه؛ جامعه 
نوعی سیستم اجتماعی است. سیســتم اجتماعی، معلول 
روابط اجتماعی اســت که این روابــط را نمی  توان طبیعی یا 
قطعی ارزیابی کرد. روابط اجتماعی در هر سیستم اجتماعی، 
قابل تبدیــل و تغییر اســت. تفاوت بین سیســتم اجتماعی 

  این دو همخانه!
برای درک صحیح رابطه اقتصاد و فرهنگ، به عنوان 
دو مفهوم مدرن که در اجتماعات امروزی معنا دارند، نخست 
باید به خاســتگاه ایــن دو توجه کــرد. از رهگــذر این توجه 
اســت که مشــابهات و تضادهای این دو مفهوم به روشنی 
خودنمایی می کننــد و در نتیجه می توان ارتبــاط و تاثیرات 
متقابل آنها را به درســتی درک کرد. طبق آنچه اندیشمندان 
علوم اجتماعی در نظریه های مختلف گفته اند، خاســتگاه 
اقتصــاد و فرهنگ را می تــوان، مفهوم جامعــه تلقی کرد؛ 
خاستگاهی که به سبب فراهم کردن پایگاه ظهور و بروز برای 
این مفاهیم، وجه هستی بخش دارد و از این حیث می تواند 
بسیار مهم قلمداد شــود. البته ذکر این نکته نیز مهم است 
که خاستگاه قلمداد شــدن جامعه برای اقتصاد و فرهنگ به 
این معنا نیســت که ما بتوانیم اثرات متقابــل این مفاهیم بر 
یکدیگر را منکر شویم. چه از این رو که جامعه می تواند منشأ 
فرهنگ یا جنبه هایی از اقتصاد باشد و همچنین فرهنگ نیز 

جایگاه مفهــوم اجتمــاع در تحلیل هــای گوناگون 
امروز، به قدری روشن و محکم شده که کمتر کسی مخالف 
تبیین پدیده ها از این حیث است. به این معنا که پیچیدگی 
روابــط اجتماعی از یک ســو و در هم تنیدگی آنها از ســوی 
دیگر، منجر بــه بروز تاثیــرات پیچ درپیــچ و چندجانبه ای 
شده که کار تحلیل را برای اندیشــمندان دشوارتر از پیش 
کرده اســت. یکی از مهم ترین این اثرات، رابطه اقتصاد و 
فرهنگ جمعی در اجتماعات امروزین اســت. به این بیان 
که وضعیت اقتصادی چه تاثیری بر روابط اجتماعی دارد؟ 
جامعه را به کدامین سو می برد؟ و در کل مردم را مبتال به چه 

وضعیتی می کند؟
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با سیســتم های طبیعی نیز درســت در همین نکته اســت. 
قطعیتی که بر رابطه بین پدیده های طبیعی حاکم است، نوع 
روابط را تعیین می کند و بنابراین بین پدیده و علت آن رابطه 
یک به یک وجود دارد و تعــددی در کار نیســت. این رابطه 
قطعی اســت و نمی  توان وقوع آن را تابع نسبیت یا شرایطی 
دانســت که احتمال وقوع آنها کامال وابسته به شرایط دیگر 
مفاهیم باشــد. اما این نوع رابطه در سیستم اجتماعی دیده 
شــده و تا حدود زیادی نوع روابط اجتماعــی موجود در این 
سیستم ها را شکل می دهد. به این معنا که روابط اجتماعی 
که در سیســتم های اجتماعی جریان دارند، به علت وجود 
اختیار و آگاهی در انسان، قطعی نیستند و انسان در شرایط 
معین می تواند به یک عامل مشخص، پاسخ های متفاوتی 
بدهد و این پاســخ های متعــدد، چیزی جز وجــو د کثرت و 
گزینه های متفاوت نیست. رهاورد وجود همین تعدد و وجود 
گزینه های متفاوت اســت که پدیده ای به نام انتخاب را در 
زندگی اجتماعی انسان ها شکل می دهد و فضای معادالتی 
در سیستم های اجتماعی را به شکل متفاوتی از سیستم های 
طبیعی رقم می زند. روابط اجتماعی با وجــود اراده و اختیار 
در انســان ماهیتا انتخابی اند. یکی از مهم ترین این روابط، 
روابط اقتصادی انسان هستند. روابطی که در اصل، ماهیتی 
انتخابی دارند و به عامل انتخاب درون انسان وابسته است. 
نوع اثر متقابلی که روابط اقتصادی بر روابط اجتماعی گذاشته 
و بسیاری از رفتارهای انســان امروز را تابع خود کرده، نشان 
مهمی از اثر اقتصاد و جامعه بر یکدیگر اســت. از همین جا 
و با پذیرفتن همین نکته اســت که مالحظه می شود رابطه 

تنگاتنگی بین اقتصاد و فرهنگ یا اجتماع وجود دارد.

  اقتصاد؛  زیربنا یا روبنا؟!
پس از به نتیجه رسیدن درباره رابطه اقتصاد و اجتماع، 
شاید نخســتین نکته ای که به ذهن مخاطبان متبادر شود، 
جایگاه این رابطه در نظریات اندیشــمندان جامعه شناسی و 
اقتصاد است. مثال اندیشه مارکسیسم و نظریات اقتصادی 
و اجتماعی مارکس که تعابیر مهم و مشــهوری از این رابطه 

داشته اند و کمابیش به گوش همه نیز رسیده است.
اقتصاد مارکســی که امروزه بــا نام مارکسیســم برای 
همگان شناخته شده، مکتبی اقتصادی بر پایه آثار و اندیشه 
کارل مارکس اســت. آثاری کــه در آن بر نقــش نیروی کار 
در توســعه اقتصادی تکیه می شود و براســاس آن اقتصاد 
نقش زیربنایی در تشکیل جامعه داشــته و تاثیر عمده ای بر 
شــکل گیری ابعاد دیگر زندگی اجتماعــی دارد. مارکس از 
رهگذر مخالفت با اقتصاد کالســیک که توجــه چندانی به 
نیروی کار و منافع او نداشــت، به فکر شکل دهی به اقتصاد 
مارکسی افتاد؛ مکتبی اقتصادی که ترسیم کننده پایه و اساس 
انتقادی به اقتصاد سیاسی کالسیک است و اولین بار توسط 
او و دوستش فردریش انگلس مطرح شد. اقتصاد مارکسی 
به چندین نظریه متفاوت نسبت داده می شود و شامل چندین 
مکتب فکری که گاهی با هم در تضادند، می  شود. اقتصاد 
مارکسی، به خصوص در مجامع علمی، متمایز از مارکسیسم 
به عنوان یک ایدئولوژی سیاســی اســت. اقتصاد مارکسی 
همه معــادالت اجتماعی و فرهنگــی را تابعــی از وضعیت 
اقتصادی می داند و رفتارهــای اجتماعی را مبتنی بر همین 
فاکتور تحلیل می کند. این درست خالف آن چیزی است که 
در سرمایه داری شاهدیم. به این معنا که سرمایه داری نقش 
چندانی برای اقتصاد قائل نیست و روابط فرهنگی یا اجتماعی 
را از این حوزه جدا می بیند. این در حالی است که دیدگاه دینی 
حد میانه ای بــرای این دو در نظر دارد و  زندگی انســان  را به 
دو بخش  مادی و معنوی  تقســیم  می کند. این دیدگاه پس 
از ارائه این تقسیم بندی چنین عنوان می کند که؛ انسان به 
جنبه های مادی و معنوی به طور مساوی نگاه می کند و حتی 
پا را فراتر  گذاشته به معنویت بیشتر اهمیت می دهد. اسالم 
به عنوان نماینده این دیدگاه که ما به آن رجوع کرده ایم، اجازه 

و... توانسته استیالی خود را بر جهان اظهار کند، تا چندی 
پیش اصرار بر این یکسان ســازی ارزشی در رفتار اقتصادی 
داشت و برمبنای همین اصل از دهکده جهانی سخن می گفت  
که حتی در سالیان گذشته نقدهای بسیاری بر همین طرز تفکر 
از سوی اســاتید اقتصاد و فلســفه غرب نیز وارد شده است.  
تجربه زندگی در روزگاران نه چنــدان دور به اعضای جوامع و 
اندیشمندان اقتصادی و فرهنگی این باور را قبوالند که اقتصاد 
دارای مبانی فرهنگی است و اصل وجود رابطه بین اقتصاد و 
فرهنگ، امری واضح است. داستان زندگی شکست خورده 
در کمونیسم شوروی، نشان از آن داشت که نمی  توان الگوی 
اقتصادی و فرهنگی واحــدی برای اعضای یــک جامعه و 
جوامع مختلف ترســیم کرد. به این معنا که مولفه های رفتار 
فرهنگی در میان اجتماعات متفاوت است و از همین روی، 
تصمیم گیری آنان نیز متاثر از این تفاوت هاست؛ تفاوت هایی 
که در اســاس هر نظام اقتصادی، فرهنگ مختص به خود 
را دارد و همچنین مبانــی ای دارد که طبق مبانی فرهنگ آن 
جامعه به وجود  آمده و در گذر زمان حوزه های مختلفی را مورد 

اثر خود قرار می دهد. 

    و اما امروز...
از ســوی دیگر اما  این گــزاره غیرقابل انکار اســت که 
نابســامانی وضعیــت اقتصــادی در یک اجتمــاع یا تالطم 
اقتصــادی، منجر به بــروز آســیب های متعــدد فرهنگی و 
اجتماعی می شــود. نکته ای که در بیان بســیاری از اهالی 
اندیشه و علم نیز بر آن تاکید شده است؛ مساله ای که شاید 
در زندگی امــروز جامعه ایرانی ظهــور و بروز داشــته و تا حد 
اندکی روشن شده است. چنان که این اندیشه در کشورهای 
دیگر و تحلیل های جهانــی نیز جایگاهی مشــابه با جامعه 
ما داشــته و دارد. تحلیل های جهانی حکایت از آن دارد که 
آســیب های اجتماعی و جرائم مربوط به آن نظیر خشــونت 
درون خانواده، طالق، اختالفات خانوادگی، کودکان کار، 
زنان خودسرپرست، شرکت های هرمی، سرقت، بزهکاری، 
خودکشی، اعتیاد، روان پریشی، مشروبات الکلی، اعتیاد به 
ماهواره و فضای مجازی مستهجن، ترک تحصیل نوجوانان، 
دختران فــراری، زنــان متکــدی و بی خانمان، کــودکان، 
سکونتگاه های غیرمجاز، چک های برگشتی، قانون گریزی، 
ناآرامی های اجتماعی، فســاد اداری و مالی و شیوع ارتشا و 
اختالس همه می تواند ریشه در بحران های اقتصادی افراد 
و خانواده ها داشته باشند. آسیب هایی که شاید برای ذهن ما 
آشنا به حساب بیایند. دکتر کوروش محمدی، رئیس انجمن 
آسیب شناسی اجتماعی ایران نیز بر وجود این رابطه در جامعه 
ایرانی صحه گذاشته و در این باره می گوید: » یکی از عواملی 
که آسیب های اجتماعی را تقویت می کند، فشارهایی است 
که به صورت غیر مستقیم از فقر و مشکالت اقتصادی ناشی 
می شود. به عنوان مثال بیکاری بر بخش های مختلف جامعه 
و به خصوص تولید داخلی اثر گذار است  و طبیعتا با پایین آمدن 

نرخ رشد اقتصادی رونق کسب و کار آسیب می بیند.« 
در کنار بیکاری می توان به عوامل دیگری اشــاره کرد 
که امروز نه تنها بــه عنوان آســیب های اجتماعی در جامعه 
ایرانی مطرح می شوند، بلکه اثرات ناخواسته ای از بی رونقی 
اقتصادی به حساب می آیند که نامطلوبیت خود را به روشنی 
در عرصه فرهنگ و اجتماع نشان می دهند. وقتی مساله ای 
همچون بیکاری آستانه تحمل افراد را پایین می آورد، فحشا 
ایجاد می کند و نزاع ها و مشاجرات خیابانی را در سطح جامعه 
افزایش می دهد. بیکاری در میان نســل جــوان معضالت 
فراوانی ایجــاد می کنــد از جمله مهم ترین این مشــکالت 
باالرفتن ســن ازدواج در جامعه اســت. وقتی سن ازدواج در 
میان جوانان باال رود، آمار فحشــا و تجاوز باالتــر رفته و در 
نتیجه این سیکل معیوب ادامه دار می شــود؛ چرخه ای که 
در تک تک اجزای خود اثــرات زیادی را بازتولیــد کرده و به 

بخش های دیگر نیز تسری می دهد.

بیکاری در میان نســل جوان معضالت فراوانی ایجاد 
می کند از جمله مهم ترین این مشکالت باالرفتن سن 
ازدواج در جامعه اســت. وقتی ســن ازدواج در میان 
جوانان باال رود، آمار فحشــا و تجــاوز باالتر رفته و در 

نتیجه این سیکل معیوب ادامه دار می شود

نمی  دهد که انسان برای به دست آوردن مادیات، معنویات را 
زیر پا بگذارد و در واقع از این دو فاکتور برای تقویت یکدیگر 

استفاده می کند.

  اقتصادی که مستقل نیست 
یکی از نــکات مهمــی کــه باید دربــاره ســه دیدگاه 
مطرح شده در ابتدای متن گفت، اینکه مکانیزم تاثیر اقتصاد 
بر فرهنگ و برعکس، تابعــی از یک دوگانه اســت. به این 
معنا که اقتصاد به همان میزان که بر شیوه زیست اجتماعی 
و فرهنگی جوامــع اثر می گذارد، تابعی از آن نیز محســوب 
می شود. این همان نکته ای است که در بسیاری از تئوری ها و 
نظریات غربی مغفول مانده یا ترجیح داده شده که دیده نشود.
اندیشه ســرمایه مدار غربی  همواره کوشیده تا اصولی 
جهانشمول و فراگیر برای رفتار اقتصادی جوامع تجویز  کند؛ 
رفتاری که بدون در نظر گرفتن بایسته های جوامع و اصول 
اساسی فرهنگی آنان در پی ارائه یک الگوی واحد است. این 
در حالی است که عنصر فرهنگ حتی ورای عقالنیت مادی، 
در تعیین ساختار و رفتار اقتصادی نقش آفرین است. به عنوان 
مثال اگر طبق این اندیشــه غرب، اصالت سودآوری مطرح 
باشد و انسان موجودی طالب سود –به عنوان مطلوب نهایی- 
انگاشته شود، هر بازار و صنعتی که ســودآوری داشته باشد 
باید الجرم جزئی از اقتصاد یک جامعه قرار گیرد. این در حالی 
است که این مســاله در بســیاری از جوامع جواب نداده و در 
نهایت می توان گفت که کلیت این گزاره نادرست است. آنالیز 
رفتار کنشگران بسیاری از اجتماعات این طور نشان می دهد 
که دلبســتگی ها و باورهای فرهنگی دلیل اصلی رفتارهای 

اقتصادی و تعیین کننده چگونگی بروز این رفتارهاست.
مبتنی بر این زاویه نــگاه و تاثیر فرهنگ خاص جوامع 
بر رفتارهای اقتصادی اعضای آن اجتمــاع، مکانیزم تأثیر 
فرهنگ بر اقتصاد از الگو یا مکتب خاصی - همچون اصالت 
ســود در ســرمایه داری یا غیره- پیروی نمی کنــد و هر گونه 
اندیشــه بشــری می تواند بروز ویژه و منحصــر از رفتار وی 
داشــته باشــد. به عنوان مثال صنعت »گوشــت خوک« یا 
اقتصاد »جنسی« که در بسیاری از کشورها درآمدزا و پربازده 
بوده اند، به رغم سودآوری سرشــار اقتصادی، در بسیاری از 
کشورهای اســالمی اساســا موضوعیت ندارند. همچنین 
صنایعی همچون مشــروبات الکلی که در اغلب کشورهای 
دنیا صنایع پربازده و پرمشــتری به حســاب می آیند، در این 
جوامع مشتری های چندانی ندارند و این عدم استقبال ناشی 
از باورهای فرهنگی یا عرف های اجتماعی و اخالقی هستند 
که فرمول های اقتصادی را مغلوب خود کرده اند. همین امر، 
دلیلی بر مدعای غلبه فرهنگ بر تصمیم گیری بر مبنای اصول 

عقالنیت ابزاری است. 
با توجه به ایــن موضوع و ایــن ســبک از اثرپذیری، 
نمی  توان الگویی جامع و جهانشمول برای رفتار اقتصادی 
انســان در نظر گرفت مگر اینکه تفاوت فرهنگی انسان  ها و 
جوامع را از اســاس انکار  کرده و دچار یکسان  انگاری در متد 
زیست بشــری شــویم. اندیشــمندان بر این باورند که  نظام 
ســرمایه  داری که در عصر حاضر بنا به دالیل متعدد سیاسی 

یادداشت
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فقط و فقط مردم!
مردم در شرایط بحران اقتصادی چه کاره اند؟ 

بیکاری مادر آسیب های اجتماعی است 
مشکالت اقتصادی چه اثراتی در زندگی روزانه مردم دارد؟

   یکم؛ بحرانی که هست؟ 
در تعریف بحران اقتصادی این طور  آمده اســت که؛ 
بحران در نظر اول پیدا شدن »اضافه تولید« یعنی پرشدن 
بازار از کاالهایی اســت که مشــتری های این بازار، قدرت 
پرداخت بهای آن  را ندارند. وقتی در بازار مشــتری نباشد و 
کاالها فروش نــرود، طبعا تولید کاالها نیــز کاهش یافته و 
متوقف می  شود و به دنبال آن تعطیلی کارخانه ها و بیکاری 
وســیع و میلیونی کارگران بیش می آید. بیکاری و وضعیتی 
که به نوبه خو د فــروش کاالها را باز هم دشــوارتر کرده و بر 
عمق بحران می افزاید. سیستم اعتباری ســرمایه  داری از 
کار باز می  ماند، بدهکاران توان پرداخــت بدهی خود را در 
سر موعد از دست می  دهند، بهای ســهام شرکت ها در بازار 
تنزل می کند، موسسات سرمایه داری یکی پس از دیگری 
ورشکست می شوند و سرانجام همین وضعیت سلسله وار، 
کل سیستم اقتصاد یک اجتماع را به هم می ریزد و از رهگذر 
این به هم ریختگی مشکالت دیگری نیز برای مردم حاصل 
می شود. مشکالتی نظیر آسیب های اجتماعی، اخالقی، 
امنیتی و... که می تواند زندگی روزمره را با مشکالت زیادی 
مواجه کند. وضعیتی که جامعه امروز ما با آن دست و پنجه 

 تاثیر مولفه های اقتصادی بــر فرهنگ اجتماعی، 
گزاره ای ثابت شده است؛ گزاره ای که هرچند درباره کم 
و کیف آن در جامعه شناسی و اقتصاد بحث های زیادی 
وجود دارد  اما امروز کمتر اندیشــمندی وجــود دارد که 
منکر این تاثیر دوجانبه باشد. اثری که در شرایط بحران 
اقتصادی، تبدیل به آسیب شــده و منجر به بروز مسائل 
اجتماعــی مختلف در یک جامعه -از حیث آســیب زایی- 
می شود. همچنین تحلیل های زیادی درباره آسیب های 
اجتماعــی و ریشــه های آن وجــود دارد کــه می گویــد 
اقتصــاد در این میان جایــگاه مهمی دارد. امــا ارزیابی 
اجتماعی که می توان از این مســاله داشــت، مبتنی بر 
یک زاویه نــگاه خاص اســت. زاویه نگاهی کــه نه تنها 
داخل جامعــه را  می بیند، بلکه وضعیــت جوامع دیگر را 
نیز رصد می کنــد. نکته مهم و فراگیری کــه در این باره 
وجود دارد اینکه چنیــن تحلیل هایی در حوزه جهانی نیز 
مطرح و قابل توجه است. آسیب های اجتماعی و جرائم 
مربوطه نظیر خشــونت های درون خانــواده، اعتیاد به 
مشروبات الکلی، طالق، اختالفات خانوادگی، کودکان 
کار، زنان خودسرپرست، شــرکت های هرمی، سرقت، 
بزهکاری، خودکشــی، اعتیــاد، روان پریشــی، اعتیاد 

زهرا محب

روزنامه نگار

احمدرضا کالنتری

روزنامه نگار

به ماهــواره و فضای مجازی مســتهجن، ترک تحصیل 
نوجوانان، دختران فراری، زنــان متکدی و بی خانمان، 
کودکان، سکونتگاه های غیرمجاز، چک های برگشتی، 
قانون گریــزی، ناآرامی های اجتماعی، فســاد اداری و 
مالی و شــیوع ارتشــا و اختالس همه می تواند ریشه در 
بحران های اقتصادی افراد و خانواده ها داشــته باشد. 
مســائلی که هریک به عنوان آســیب در حوزه اجتماع و 
رفتارهای اجتماعی بــروز می کنند و می تــوان آنها را به 

روشنی رصد یا تحلیل کرد.
البته و در کنار این مواردی که به آنها اشاره کردیم، 
فاکتورهای دیگری نیز در این امر موثر هستند و باید آنها 
را مدنظر داشــت. ولی در بیشتر آســیب های اجتماعی 
رد پای مســائل اقتصــادی را به وضوح می تــوان دید. 
ردپایی که شاید اصلی ترین بار بروز این مسائل بر گرده 
آن باشــد و نقش مهمی در بود یا نبود آسیب ها به عهده 
داشــته باشــد. عامل اقتصادی تنها عامل موثر بر بروز 
مشــکالت اقتصادی به حســاب نمی  آید  اما نقش بسیار 
مهمی در این بــاره دارد که نمی  تــوان از آن غافل بود. 
مشکالت و ضعف اقتصادی مردم، یکی از عوامل مهم 
در شــدت گرفتن آســیب های اجتماعی است. وقتی در 
جامعه ای دین گریزی اتفاق می افتد، تبعاتی در سیستم 
فرهنگی و رفتارهای اجتماعی بــروز می کند که یکی از 
آنها کاهش عزت نفس اســت؛ مســاله ای که در نتیجه 
آن وقاحت ورود به هنجارشکنی و بسیاری از آسیب های 
اجتماعــی از بیــن مــی رود و در نتیجه هنجارشــکنی یا 

نرم می کند  اما تمام یا اغلب ویژگی های یک جامعه بحران زده 
را ندارد. به این معنا که فعال، وضعیت نابسامانی در سیستم 
اقتصادی به حدی نرســیده که آنچه در تعریف ابتدای متن 
گفتیم، بر وضعیت امروز مترتب شــده باشد. اما پیامدهایی 
که در جامعه امروز مشاهده می کنیم، رفتارهایی هستند که 
شاید نباید در این مرحله شاهد آنها باشیم. رقابتی تنگاتنگ و 
حرص زده برای رسیدن به نقطه ای که اصال معلوم نیست. 
نقشی که بر گرده مردم نهاده شده و امنیت اقتصادی را چه 

در میدان معامله و چه در میدان فکر از آنان گرفته است.

  دوم؛ آنها با ما چه می کنند؟ 
این یک گزاره متقن و روشن اســت که راه دورزدن 
جامعه ایران، وارد کردن فشــار اقتصادی به این اجتماع 
است. در شرایط جامعه امروز و وضعیت نظام بین الملل، 
دنیای غرب به این نتیجه رســیده کــه می  تواند از طریق 
اقتصاد ما را به تســلیم وادار کند. از همیــن روی نیز تمام 
تالش خود را برای اجرایی کردن ایــن برنامه ترتیب داده 
و سال های چندی اســت که با جدیت بیشــتری در حوزه 
اقتصاد علیه ایران می جنگد. جنگی که در ماه های اخیر 
شدت گرفته و با وارد شدن دور جدیدی از تحریم ها، شاید 
وضعیت شدیدتری نیز پیدا کند. غرب امروز می خواهد  با 
ادامه فشار اقتصادی مشــروعیت مردمی را از نظام ایران 
ســلب کند و از رهگذر همراه کردن مردم بــا خود، آنچه تا 

بروز آسیب های اجتماعی به طرز چشــمگیری افزایش 
می یابد.

این رابطه البته به صورتی اســت که شاید به  طور 
مســتقیم نتوان آن را در مناســبات اجتماعی مشاهده 
کــرد. به ایــن معنا کــه مــا نمی  توانیم بین مشــکالت 
اقتصادی به عنــوان عامل و آســیب های اجتماعی به 
عنــوان تاثیرپذیــر رابطه روشــن و مســتقیمی ببینیم. 
امــا می تــوان آن را دلیل مهمی دانســت کــه در الیه 
دوم قــرار دارد. بــه عنوان مثال ممکن اســت کســی 
صرفا به دلیل مشــکالت مالی اقدام بــه گرفتن طالق 
نکند اما به صورت غیرمســتقیم این عامــل می تواند بر 
تصمیم او دربــاره طالق اثرگذار باشــد. این یک مثال 
بارز و شــایع در این زمینه اســت که حتما همه ما با آن 
مواجه شــده ایم. نکته مهــم دیگری کــه در اینجا باید 
به آن اشــاره کنم اینکه  یکی از عواملی که آسیب های 
اجتماعــی را تقویت می کند، فشــارهایی اســت که به 
صورت غیرمســتقیم از فقر و مشکالت اقتصادی ناشی 
می شود. به عنوان مثال بیکاری بر بخش های مختلف 
جامعه و بــه خصوص تولیــد داخلی اثر گذار اســت. و 
طبیعتا با پایین آمدن نرخ رشــد اقتصادی رونق کســب 

امروز خواسته و نتوانسته به آن دست یابد را به مردم و نظام 
سیاسی منتخب آنان بقبوالند. در واقع تنها راهی که برای 
اثرگذاری در حوزه سیاست باقی مانده، تحت سلطه گرفتن 
حوزه اقتصاد است که امروز در آن قرار گرفته ایم. تمام این 
برنامه ریزی هایی که از خارج هدایــت و از داخل حمایت 
می شــود، وضعیت اقتصادی بســیاری از مردم را نشــانه 
گرفته است. مردم نسبت به آنکه معیشت آنان چگونه باشد 
و چگونه رقم بخورد، حساسیت دارند،  بنابراین نظام سلطه 
جهانی ســعی می کند با اقداماتی که در حیطه اقتصادی 
انجام می دهد مردم را نســبت به مشــروعیت نظام ناامید 
کند. او می اندیشــد که وقتی مردم از تامین معیشت شان 
توسط نظام سیاسی متبوع ناامید شوند، رو به دیگرخواهی 
سیاســی آورده و از این رهگذر مبارزات سیاســی در ایران 
آغاز می شود. این رویکرد البته چندان نادرست هم به نظر 
نمی  رسد. پس تمام تالش ها برای زمین زدن معیشت مردم 
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خواسته حداقلی اســت که شاید اســتارت مخالفت های 
سیاسی را نیز بزنند.

  سوم؛ اقتصاد باید مردمی باشد
مردم چه بخواهند و چه نخواهند، امروز در وضعیتی 
قرار گرفته انــد که اگــر آن را بحران نام نگذاریــم، باید از 
وضعیتی شــبیه  تالطم یاد کنیم؛ آنچه نمی  توان درون آن 
ماند و برای زندگی در همین شــرایط برنامه ریزی کرد. تنها 
راه موجــود برنامه ریزی برای برون رفــت از این وضعیت و 
البته مدیریت زندگی در چنین شــرایطی اســت. شرایطی 
که شــاید برای ســال های طوالنی دیگر به درازا بکشــد و 
شاید تا چند صباحی دیگر از میان برود.  به هرحال کیفیت 
حیات و معیشــت در این شــرایط از همه گزاره های دیگر 
مهم تر اســت. اندیشــمندان علم اقتصاد در جامعه امروز 
ما بر این باورند که با دو الگــو برای مدیریت وضعیت فعلی 
روبه رو هســتیم؛ اقتصاد ریاضتــی و اقتصــاد مقاومتی . 
الگوهایــی که در هــر دوی آنها، مــردم، محــور و کانون 
تمرکز اصلی به شــمار می روند و برنامه ریــزی اصلی برای 
مدیریت و کنش آنان است. اما رویکردی که این دو شیوه 
 اقتصادی را از یکدیگر سوا می کند آن است که در اقتصاد 
ریاضتی علی رغم اینکه در بروز مشــکالت و سختی های 

ابزارهایــی در دل فرهنگ را تخریب می کنــد که نتیجه 
آن در اخــالق عمومــی یــا روابــط اجتماعــی و حتــی 
عاطفی جلوه گر می شــود. این اثرگذاری گاه به صورت 
غیرمستقیم و الیه ای موثر واقع می شود. وضعیت امروز 
جامعه ما، وضعیتی در حال گذار است. از همین رو نباید 
فراموش کرد که ما در حال طی کردن مسیری هستیم که 
جامعه سنتی ما را به سمت مدرن شدن پیش می برد و در 
این میان اتفاقاتی که می افتد این اســت که بسیاری از 
ارزش ها و هنجارهای ما از بین می روند  یا دچار  دگرگونی 
می شــوند؛ تحولی که دلخــواه ما نبوده و منجــر به بروز 

کج کارکردهایی نیز در اجتماع می شود.
مثال در این باره  می توان به آمار افســردگی اشــاره 
کرد که بارها از ســوی کارشناســان عنوان شــده است. 
احساس ناامنی و عدم اعتماد بین افراد، فقر و مشکالت 
اقتصادی در بی نشــاطی جامعه بســیار اثرگذار اســت. 
وقتــی نشــاط در جامعه کاهــش می یابد افراد بــا منافع 
جمعــی بیگانه می شــوند. زمانی می توانیم نشــاط را در 
جامعه حس کنیم که میان ما همبســتگی و نشاط وجود 
داشته باشد. این بی نشــاطی و بی انگیزگی جمعی منجر 
به آن شــده که روابط عاطفی نیز در جامعــه ما کمرنگ 
شــود. کمرنگ شــدن روابط عاطفی یکــی از مهم ترین 

اقتصادی کشــورهای رقیب و شــرکت های بــزرگ دخیل 
هســتند  اما در حل این مشــکالت این مردم هستند که به 
تنهایی باید بار تمام ســختی ها را به دوش بکشــند تا مبادا 
منافــع اعتباردهنــدگان ذره ای دچار خطر شــود. البته در 
اقتصــاد مقاومتی نیــز مــردم محورند؛ اما نــه فقط محور 
تحمل سختی ها، بلکه تکیه گاه اصلی تمام فعالیت های 
اقتصادی به شــمار می رونــد. در واقع اقتصــاد مقاومتی 
نویدگر فضایی است که مردم گرفتار در بحران اقتصادی، 
دست به کمر زده و عزم شــان برای مدیریتی همیشگی را 
جزم می کنند. آنها منتظر روزی نیســتند که وادادگی شان 
از منافع، منجر به عقب نشــینی کشــورهای مبــدا بحران 
شود، بلکه برای روزی تالش می کنند که تصمیمات شان 
 این نتیجه را به بــار آورده و دیگر کشــورها را همــراه آنها 
کند.  اقتصاد مقاومتی؛ رویکردی است که در پی چند مرحله 
مهم برای یک اجتماع حاصل می شود. مراحلی همچون 
مقاوم ســازی، بحران زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای 
فرســوده و ناکارآمد موجود اقتصادی که البته رســیدن به 
نتیجه در تمام این مراحل، زمان بر و هزینه ســاز است. اما 
تنها فاکتوری که می تواند تبدیل به ضمانت اجرای قطعی 
برای پیاده سازی این مراحل شود، باور و مشارکت همگانی 
و اعمال مدیریت های عقالیی و مدبرانه، آن هم از ســوی 
مردم و با نمایندگی آنان اســت. اصال همین حضور مردم 
در تمام دوره های اقتصاد مقاومتی اســت که پیش شــرط 
و الزام چنین موضوعی اســت. اقتصــاد مقاومتی کاهش 
وابستگی ها و تاکید روی مزیت های تولید داخل و تالش 
برای خود اتکایی است. برهمین اســاس رعایت الزامات 
زمینه ساز موفقیت اهداف اقتصاد مقاومتی در سطح کشور 
خواهد شد، نتیجه ای که تنها و تنها از مردم بر آمده و الجرم 

بر زندگی آنان نیز می نشیند.

آســیب ها در روابــط اجتماعی امروز ماســت. آســیبی 
که شــاید بتوان آن را به صورت مســتقیم به مشــکالت 
اقتصادی متصل کرد و از نقش مهــم این عامل در این 
میان نام برد. روابطی که در جامعه امروز ما جای خود را 
به رابطه های مجازی داده است. مشکالت روانی ناشی 
از عدم ارتبــاط صحیح در میان افراد خانــواده می تواند 
در بروز بســیاری از آســیب های اجتماعی اثرگذار باشد 
و چنیــن اثــری نیز کامــال محســوس و قابل مشــاهده 
اســت. جامعــه ایرانی بــه عنوان یــک جامعه ســنتی، 
همواره از مواهبی بهره مند بوده که ناشی از وجود همین 
روابط عاطفی گرم بوده اســت. یکی از این افتخارات، 
همبستگی و همدلی بود. اما امروز این پارامترهای مهم 
زندگــی در البه الی مشــکالت اقتصــادی، اجتماعی، 
فرهنگــی و البته دوران گــذار از جامعه ســنتی به مدرن 

گم شده اند.
در بســیاری از تئوری ها به این نکته اشاره شده که 
معیار اصلی گذار از جامعه سنتی به مدرن اقتصاد است. 
سال هاست همه به دنبال این هستند که اقتصاد شکوفا 
داشته باشیم و مشکالت اقتصادی را در جامعه حل کنیم 
اما به لحاظ توســعه اقتصادی هم موفــق عمل نکردیم 
و در حال حاضــر نرخ بیکاری در اســتان ها و حواشــی 
شهرها و از جمله کالن شــهرها بسیار باالست. این نرخ 
باال، منجر به بروز مسائلی می شود که در حوزه اجتماع و 
فرهنگ تاوان گزافی برای تصمیم سازان ایجاد می کند. 
یکــی از مهم تریــن این آســیب ها رواج پدیــده ازدواج 
ســفید اســت. زمانی که ازدواج به واســطه هزینه های 
گزاف و مشــکالت متعــدد اقتصادی دور از دســترس 
می شود، بی انگیزگی در راستای عمل به تکالیف شرعی 
و عرفی اتفاق می افتد. از لحاظ شــرعی ازدواج ســفید 
نادیده گرفتــن دیــن و ارزش های اســالمی اســت و از 
 لحاظ عرفی نادیده گرفتن ســنت های اجتماعی است.

صورت داده می شــود و در این راه از گران شدن تخم مرغ 
تا باال و پایین شــدن هر روزه نرخ دالر، ابــزاری موثر تلقی 
می شــود. این برنامه نویســان انواع مختلف بحران  ها را 
برای جامعــه ایجاد کرده و تــالش می کنند تــا همزمانی 
یا توالی ایــن بحران ها را در طــول زمان حفــظ کنند. از 
این روســت که توالی بحران ها منجر به ضعف کارآمدی 
سیستم سیاسی و دولتی شده و از ســوی دیگر نیز اعتماد 
مردم به این سیستم مدیریتی را عزل می کند. پس مواردی 
همچون بحــران تزلزل دائمی قیمت  ها و اشــتغال نیز در 
راستای همین مساله مورد توجه قرار داده شده است. در 
این شرایط است که مردم خسته از بحران های مختلف، 
دیگر نمی  توانند بپذیرند که تحت الشعاع قرار گرفته و راه 
مقابله با این بحران ها این است که در صحنه حاضر شده 
و مقاومت هــای الزم را انجام دهند. آنها به داشــتن یک 
معیشت حداقلی و ثابت راضی می شوند و از رهگذر همین 

و کار آســیب می بیند. نقــش بیکاری به عنــوان عاملی 
که می تــوان آن را به عنــوان یک عامل مــادر در بروز 
آســیب های اجتماعی توصیف کرد در وضعیت جامعه 
امروز بسیار مهم است و باید به آن توجه ویژه ای داشت. 
به این معنا، بیکاری می تواند آستانه تحمل افراد را پایین 
بیاورد، فحشــا ایجاد کند و نزاع ها و مشاجرات خیابانی را 
در سطح جامعه افزایش دهد. بیکاری در میان نسل جوان 
معضالت فراوانی ایجاد می کنــد از جمله مهم ترین این 
مشکالت باالرفتن سن ازدواج در جامعه است. مساله ای 
که در همین نقطه پایان نیافته و مشکالت زیاد دیگری 
را نیز پیش روی اعضای جامعه قــرار می دهد. به طور 
مشخص اینکه  باالرفتن سن ازدواج عامل بروز بسیاری 
از آسیب ها در حوزه رفتاری و انحرافات اخالقی است. 
جامعه ما بــا تبعات غیر مســتقیم مشــکالت اقتصادی 
دســت به گریبان اســت. تبعاتــی که از حــوزه اقتصاد 
نشــات گرفتــه و ظهــور آن در حوزه هایــی همچــون 

اخالق، فرهنگ و... بوده است.
اثرگــذاری اقتصــاد بــر حوزه هایی مثــل اخالق 
عمومی، از طریق حلقه واســطی به نــام فرهنگ انجام 
می شود. به بیان روشــن تر اینکه مشکالت اقتصادی، 

 رعایــت الزامات زمینه ســاز موفقیت اهــداف اقتصاد 
مقاومتی در ســطح کشور خواهد شــد. نتیجه ای که 
تنها و تنها از مردم بر آمده و الجــرم بر زندگی آنان نیز 

می نشیند 

  نرخ باالی بیکاری، منجر به بروز مســائلی می شــود 

که در حــوزه اجتمــاع و فرهنگ تــاوان گزافــی برای 

تصمیم ســازان ایجاد می کند. یکی از مهم ترین این 

آسیب ها رواج پدیده ازدواج سفید است
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اوضاع برای حسن روحانی در آســتانه ورود به سال 
دوم از دولت دومش بســیار متفاوت است با آنچه در همه 
این  سال بر او گذشته اســت. حاال او در موقعیت منحصر 
به فردی قرار گرفته است؛ باید انتخاب کند. دیگر چندان 
نمی  تواند از این سو به آن ســو شیفت کند و خیالش راحت 
باشــد از اینکه مســتظهر به حمایت موتلفــان قبلی به کار 
خــود ادامه دهــد. او حــاال در نســبتی کامال متفــاوت با 
متحدان سابقش به ســر می برد و البته در نسبتی متفاوت 
با منتقدان سنتی و ضمنا او نســبت خود را با حاکمیت هم 
تغییر داده اســت. همه اینها موجب می شــود که بگوییم 
ریاســت جمهوری او از این پس دیگر چندان شــباهتی با 
ریاست جمهوری این 5 سالی که گذشت نخواهد داشت. 
باید در این باره بحث کرد و با کنار هم قراردادن مولفه های 
متعدد به تصویری درســت از آنچه بر روحانــی می گذرد، 

دست یافت.

روحانیواصالحطلبان
در همین چند روزی که گذشته حسن روحانی سه بار 

به اصالح طلبان هشدار مستقیم داده که حمله به دولت بر 
محبوبیت آنها نخواهد افزود. واقعیت این اســت که رابطه 
دولت و اصالح طلب فعال شکراب است. آن قدر که شخص 
رئیس جمهور هیچ تریبونی را برای بیان گالیه های خود از 
دست نمی  دهد. فعاالن سیاســی اصالح طلب نیز از همه 
ابزار رســانه ای خود برای انتقاد از عملکرد دولت استفاده 
می کنند. البته اصالح طلبان هنوز هم ترجیح می دهند پشت 
واژه هایی مثل حمایت مشــفقانه و حمایت منتقدانه پنهان 
شــده و به قول محمدرضا عارف، رئیس فراکســیون امید 
صورت خود را با سیلی ســرخ نگاه دارند اما حسن روحانی 
چنین مالحظاتی نــدارد. اتفاقا برعکــس، این طور که از 
سخنان او معلوم شــد ترجیح می دهد هرچه زودتر حساب 

خود را از جریان اصالح طلب جدا کند. 
ارزیابی دقیق از روابط اصالح طلبان و دولت نیازمند 
توجه به هر دو روی ســکه و درنظرگرفتن منفعت و زیان هر 
کدام از طرفین در دو رویکرد حمایت و نقد اســت. نگاهی 
به اظهارنظرهــای اصالح طلبان در ماه های اخیر نشــان 
می دهد کــه نقدهایی جدی بــه عملکرد دولــت دارند اما 

نمی  خواهند خیلی بی محابا در مقابل آن بایســتند. هرچه 
باشد خودشان بودند که کرسی ریاست جمهوری را تقدیم 
روحانی کردند. اصالح طلبان که به گفته خود در انتخابات 
92 بر مبنای اضطرار زمان و در حالی که گزینه های اصلی 
خود را پشــت فیلتر نهادهای نظارتی جا گذاشــته بودند، 
از روحانی حمایــت کردند. پای بد و خــوب دولت یازدهم 
ایستاده و به ثمربخشی مذاکرات هسته ای و تالش های 
دولت برای بهبود تعامل بــا جهان و به خصوص غرب دل 
خوش کردند. در انتخابات 96 نیز از رای خود برنگشته و بر 
همان طبل کوبیدند. عملکرد دولت دوازدهم اما متفاوت از 
آن بود که حدس می زدند. مشکالت معیشتی و اقتصادی 
گســترده موجی از ناامیدی اجتماعی را بــه راه انداخت و 
جایی برای دفاع باقی نمانده است. اصالح طلبان می دانند 
که این موج آنها را نیز با خود خواهد برد اگر زود نجنبیده و از 
دولت فاصله نگیرند. آنان دریافته اند که ادامه حمایت ها 
از دولت روحانی با چالشــی جدی به نام ریزش رای همراه 
اســت و همین دی ماه گذشته نیز شــمه ای از پیامدهای 
ناامیدی جامعه را دیده اند. اظهارات عباس عبدی، فعال 

سیاست

ماندگاری در حاکمیت
ادامه دولت روحانی چه اثراتی در سیاست ایران دارد؟
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سیاسی اصالح طلب در مورد اینکه باید با مردم صادق بود 
و در شرایطی که جای امیدواری وجود ندارد و دولت قادر 
به کار کردن نیست بیخود از تزریق امید نگفت؛ مصداق 

این مدعاست. 
فاصله گرفتن از دولــت از جنبه دیگری نیز به ســود 
اصالح طلبــان خواهــد بود. روشــن اســت کــه در همه 
انتخابات ها شانس منتقدان وضع موجود بیش از مدافعان 
آن است. در شرایط فعلی که کمتر از یک سال تا انتخابات 
مجلس مانده و انتخابــات 1400 نیز از همین حاال فضای 
سیاست کشور را تحت الشعاع قرار داده است؛ وقت تغییر 
جهت و تبدیل شدن به منتقد اســت. اصالح طلبان این را 
خوب می دانند اما در رودربایستی با دولت بر آمده از حمایت 
خود مانده اند. حســن روحانی اما با کســی رودربایســتی 
نــدارد. او نمکــدان اصالح طلبان را همــان وقت چینش 
 کابینه شکســت و حــاال هم از چرخش بیشــتر به راســت

 ابا ندارد. 
روحانی سیاستمدار کهنه کاری است و خوب می داند 
که اصالح طلبان حتی اگر تاکنون هم چشم روی کاستی ها 
بسته باشــند از این بیشــتر نمی  توانند و با نزدیک شدن به 

فضای انتخابات میزان انتقادات را افزایش می دهد.
 از همین رو از هر تریبونی به این موضوع گریز زده و 
یادآور می شود که حواســش به همه چیز هست. او همین 
چهارشــنبه ای که گذشــت در جلســه هیات دولت گفت: 
»تا انتخابات زمان بســیاری باقی مانده اســت. هیچ کس 
نباید تصور کنــد که تخریب دولت می توانــد برای آنها چه 
در انتخابات سال آینده و چه در انتخابات سال 1400 رأی 
به وجود بیاورد و کســانی که این گونه فکر می کنند مردود 
این آزمایش تاریخی در ایــران خواهند بــود و ملت ایران 
راجع به آنها قضاوت خواهد کرد و پس از آنکه از این گردنه 
عبــور کردیم، تاریخ حرف هــا، رفتار و جمــالت آنها باقی 
خواهد ماند و مردم قضاوت می کنند که در شرایط سختی 
 آنها بــرای کاهش یا افزایش دشــواری مــردم چه رفتاری
داشته اند.«  رئیس جمهور یک هفته قبل و در جشنواره ملی 
شهید رجایی نیز با اشاره به وجود انتخابات در سال آینده و 
اینکه شرایط انتخابات را به خوبی درک می کند، گفته بود: 
»امروز باید همه چیز را کنار بگذاریم و شــرایط کنونی روز 
آزمایش ملی است. در این شرایط اگر جناحی تصور کند که 
چنانچه علیه دولت حرفی بزند، محبوب می شود، در خطا و 
اشتباه است و بدانید که مغضوب خواهید شد و مردم به شما 

پشت خواهند کرد.«
این اظهارات در لفافه اما تنها مصداق فاصله گرفتن 
روحانی از اصالح طلبان نیست. او در دوراهی اصالح طلبان 
و حاکمیت، حاکمیــت را برگزیده و تا آنجــا پیش رفته که 
اکنون به ســختی صــدای اصالح طلبــان را می شــنود. 
مصداق این نشنیدن نیز همان اســت که در جلسه سوال 
از رئیس جمهور بــه پیغام اصالح طلبــان مجلس که علی 
مطهری آن را منتقــل کرده بود، بی توجهــی کرد و گفت: 
»مهم نیست رای ندهند.« همین جمله روحانی را می توان 
اصلی ترین دلیل فاصله گرفتن از اصالح طلبان دانست. او 
دیگر به رای نیاز ندارد. نه در جلسه سوال از رئیس جمهور 
که قانع نشدن نمایندگان به جایی نمی  رسد و نه در انتخابات 
آتی که مطابق قانون قادر به کاندیداتوری در آن نیســت. 

او ترجیح می دهد فعال با اصالح طلبان فاصله دار باشد.

روحانیوحاکمیت
نکته اساسی این اســت که اصال نمی  توان وضعیت 
امروز حسن روحانی و حاکمیت را با قبل مقایسه کرد. حسن 
روحانی کامال بــا روند قبلی فاصله گرفته اســت و دقیقا به 
همین دلیل هم هست که اصالح طلبان از او دور شده اند و 

البته بدنه رادیکال. 
این ماجرا را می توان به این شکل تفسیر کرد:

نزدیک شدن حسن روحانی به حاکمیت این تحوالت 
را در پی داشته است:

1- بدنه رادیکال: از وقتی حسن روحانی نشانه های از 
خود نمایان کرده است که به حاکمیت نزدیک شده می توان 
به خوبی نشــانه های واضح دید از اینکه بدنــه از او فاصله 
گرفته است. در بهترین جا می توان این مساله را در فضای 
مجازی دید و در هشــتگ ها.می گویند روحانی به آنچه در 
انتخابات گفته عمل نکرده و اصال فرد دیگری شده است.

2- اصولگرایان: بخشــی از این جناح از این رویکرد 
روحانی خشــنودند و این را اتفاق خوبی می دانند اما بخش 
دیگری هم هستند که می گویند نباید چندان به این ماجرا 

خوشبین بود و به روحانی اعتماد کرد.
3-اصالح طلبــان ناراحت تریــن بخش ایــن ماجرا 
هستند. آنها برای نیت دیگری روحانی را برگزیده بودند. آنها 
همچنان از استراتژی چانه زنی از باال و فشار از پایین پیروی 

می کردند. حاال روحانی برنامه آنها را به هم ریخته است.

روحانی؛شرقیاغرب؟
در این میان البته سیاست خارجی حسن روحانی هم با 
رخداد مهمی مواجه شده است. حسن روحانی در حالی که 
پروژه خود را در برجام شکست خورده دیده است حاال تالش 
می کند خود را به غرب نزدیک نگه دارد و البته نگاهی هم 
به شرق داشته باشد. این دقیقا مطابق با خواست حاکمیت 
هم هســت. برای حاکمیت نزدیک شدن به شرق مطلوب 
است و نگه داشتن قرابت با غرب نیز ممنوع نیست. این یک 
راه خوب برای دور زدن آمریکا می تواند باشد. اینجا حرف 

روحانی و حاکمیت یکی شده است. 

روحانیوآمریکا
سخنرانی های روحانی خبرهای مهمی هم به همراه 
دارد. او در آخرین اظهارنظــرش خبر داده که آمریکایی ها 
هر دوهفته یک بار به او درخواست مذاکره داده اند. نکته اما 
این است که دیگر چندان ذوق این مذاکره را ندارد. حاال با 
صدای بلند فریاد می زند که میلی به مذاکره با آمریکایی ها 
ندارد؛ امری که البته با واکنش مثبت حاکمیت هم مواجه 

شده اســت. به نظر نمی  رســد تا ترامپ در کاخ سفید باشد 
تحولی در این مورد صورت پذیرد.

روحانیواصولگرایان
یک بخش از اصولگرایان منتقد سنتی حسن روحانی 
هستند.  این نسبت همچنان با روحانی برقرار است. در این 
میان البته بخشی از اصولگرایان بودند که با روحانی ائتالف 
داشــتند؛ طیفی که علی الریجانی در راس آن قرار داشت. 
آن طیف حاال یک شیفت سیاسی کرده است. اعالم وصول 
پشت سرهم ســوال ها و اســتیضاح ها یا عدم البی گری به 
نفع دولت این تصــور را ایجاد می کند کــه الریجانی همان 
الریجانی ســابق نیســت. از آن الریجانی که برجــام را در 
20 دقیقه تصویب کــرد و همه حاشیه ســازی های جریان 
پایداری را بــه جان خرید انتظار نمی  رفــت که این طور پای 
سوال و اســتیضاح از روحانی و وزرایش بایستد. تغییر رویه 
او می تواند دالیل مختلفی داشته باشد اما نگاهی به شرایط 
موجود کشور و نزدیکی به انتخابات آتی مجلس چند گمانه 
را جدی تر می کند. گمانه قوی تر این است که الریجانی نیز 
همچون برخی دیگر از نمایندگان مجلس در دوگانه دولت و 
مردم، مردم را برگزیده تا در این بزنگاه تاریخی وزن سیاسی 
خود را حفظ کند. این رویکرد کامال منطقی به نظر می رسد 
اگر توجه داشته باشیم که حدود یک سال تا انتخابات آتی 
مجلس باقی است و اغلب وکالی ملت به فکر از دست ندادن 
کرسی های خود افتاده اند. حساب الریجانی اما اندکی فرق 
دارد. او سال هاست که از جایگاه هیات رئیسه پایین نیامده 
و حضورش در پارلمان به شــرط آنکه خود بخواهد، قطعی 
است. زاویه گرفتن از دولت و نمایش چهره مردمی تر برای 
او همان قدر که به منزله معرفی یک رئیس مجلس محبوب 
خواهد بود، مسیر ورود به انتخابات ریاست جمهوری را نیز 
هموار می کند. هرچه باشــد سال هاست که گمانه زنی ها از 
تمایل او به ورود به عرصه اجرایی کشور آغاز شده است. انتقاد 
از وضع موجود بهترین و موثرترین ابزار تبلیغات انتخاباتی 
است و این سیاستمدار کاربلد نیز استفاده از اهرم آن را خوب 
می داند. از همین رو تغییر رویکرد الریجانی نسبت به دولت 

روحانی قابل توجه است.

گزارش

روحانی

حاکمیت

اصالحطلبان

آمریکا

اصولگرایان

بدنه

اروپا شرق
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باال شنیده می شود. به رغم شــعارهایی که برای 
دویــدن و کار کــردن ســر می دهند ولــی وقتی 
رئیس جمهــور همــه چیــز را رها کــرده، چه کار 
می توان کرد؟ کسی که باید موتور باشد و شالق 

به دست اما نیست. 
 آقای روحانی اخیــرا گفته بــود دولت از یک 
طرف باید بــا  آمریــکا بجنگــد و از یک طرف 
باید به امور  داخلی برســد ولی برای پیشــبرد 
برنامه هایش همراهی الزم انجام نمی  گیرد. 
حتــی شــرکت های پتروشــیمی کــه باید ارز 
حاصل از صادرات شــان را به آن شــبکه نیما 
وارد کنند، ایــن کار را انجــام نمی  دهند. این 

عدم همراهی ها عمدی است؟ 
همه این شرکت ها که داخل دولت هستند. 

 مثال مجمع تشخیص خبری را اعالم کرد که 
FATF خالف سیاست های کلی نظام است.

به نظرم ایــن آدرس انحرافی اســت. برجام 
پدر اف ای تی اف اســت. اف ای تی اف یک سازمان 
بین دولتی نیمه رسمی اســت، هیچ جایگاه بین المللی 
به معنی مثبــت در ســازمان ملل نــدارد. برجــام پدر 
اف ای تــی اف بــود و وزرای خارجــه 1+5 نیــز آن را 
امضا کــرده بودند و در شــورای امنیت ســازمان ملل 
نیز به تصویب رســید. آژانــس بین المللــی اتمی هم 
نظارت و اعالم کرد ایران انحرافــی در اجرای برجام 
نداشت؛  عاقبت برجام چه شــد که حاال اف ای تی اف 
بشــود؟ بــر فــرض اف ای تــی اف تصویــب شــود، 
وقتــی در دالر و فــروش نفــت تحریــم هســتیم، چه 
 اتفاقی بــا تصویــب اف ای تی اف می خواهــد بیفتد؟

 اشکال همین است.
 همــه نهادهــای حاکمیتی دســت به دســت 
همدیگــر دادند، برجام حاصل شــد و به اجرا 
درآمد، چــرا در حــال حاضر این همبســتگی 
بین نهادهــای حاکمیتی برای کمک به دولت 

وجود ندارد؟
85 درصــد قدرت کشــور دســت شــخص 
رئیس جمهــور اســت. االن چــه کســی می خواهــد 
جلوی دولــت را بگیرد؟ همه له لــه می زنند و التماس 
می کننــد کــه تــو کار بکن مــا کمکــت کنیــم. کجا 
دولت کمک می خواســته و کســی کمکــش نکرده؟ 
بگویــد چه کســی کمک نکــرده؟ با صــدای بلند نام 
او را اعالم کند. پتروشــیمی کــه زیرمجموعه دولت 

  اگر مولفه های مربوط به دولت آقای روحانی 
را کنــار هــم بگذاریم، هــر مولفــه ای با یک 
دوگانه ای مواجه است. یک دوگانه مربوط به 
نســبت دولت با حاکمیت و پایگاه مردمی اش 
است. به نظر شــما از سال گذشــته تاکنون 
آقــای روحانی از پایــگاه اجتماعی اش دورتر 
شده یا به آن نزدیکتر شــده است؟ در مقابل 
آیا توانسته به نظرات حاکمیتی بیشتر سوق 
پیدا کند و آنها را مورد توجه قرار دهد یا خیر؟

به نظرم شــما خیلــی پیچیده فکر و مســائل 
را تحلیــل می کنیــد. مــن قائل بــه ایــن دوگانه ها و 
چندگانه هــا نیســتم. آقــای روحانــی و دولتش یک 
نمونه عینی از وعده خداســت که در قرآن می فرماید: 
»اگر به غیــر من اعتماد و تــوکل کنید من شــما را به 
آنها واگذار می کنــم.« این اتفاق بــرای دولت آقای 
روحانی افتاد. آقای روحانی دیالوگــی را بیان کرد که 
البتــه متعلق به ایشــان هم نبود. مــا از اول انقالب و 
بعد از جنگ گاهی می دیدیم که در مقابل آرمان های 
انقالب اســالمی، نــگاه دیگری مطرح می شــد و آن 
یک نوع ترویج لیبرالیســم و اومانیــزم بود که در حوزه 
اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاست خارجی نمود 
داشت. همین خط را آقایان دولت یازدهم و دوازدهم 
نیز دنبــال کردنــد. آقای روحانــی این خــط را بدون 
پرده فریــاد زد و با صــدای بلند گفــت، اتفاقا فرصت 
تحققش را هم فراهم آورد و باالخره توانست سر سفره 
آمریکایی ها بنشــیند و آمریکایی ها هم  بر همان وعده 
خدا، بیرونش انداختند.  پس دوگانه و چندگانه ندارد.  
 پس بــه نظر شــما بدنــه اجتماعــی اش هم 
نســبت به انتخابات ریاســت جمهوری سال 

گذشته ریزش پیدا کرد؟
بــه آرمان های انقالبی پشــت کــرد و همان 
اتفاق مصدق افتــاد. به عبارت دیگــر می توان گفت 

داستان آقای روحانی، تکرار داستان مصدق است.
 اما گفته می شــود که آقای روحانی در دولت 
دوم خیلــی انقالبــی عمــل کــرد؛ در مــورد 

موشک ها و مقابله با آمریکا حرف زد.
ایشــان روغن ریخته را نذر امامزاده کرد. در 
واقع آنچه را می شــد بدهد، داد. مواضع منطقه ای ما 
همین طور که ترامپ گفت توسط دولت آقای روحانی 

خیلی تعدیل شد.
 فکر می کنید مقصر برهم خوردن برجام خود 

دولت روحانی بود؟
نیت های نادرست و جهان بینی اشتباه دولت 

عاملش بود.  
 فکر می کنیــد آقای روحانی همچنان بر ســر 
برجام است تا اینکه معجزه ای اتفاق بیفتد؟
نه، ایشــان را خیلــی ناامید می بینــم. علت 
گسست و فروپاشــی ای که در اداره کشور اتفاق 
افتاده، به خاطر این است که خود آقای روحانی 
کامال ناامید شــده و همه چیز را رها کرده است. 
از آنجا که محور کانونی دولت را رها کرده بالطبع 
شیرازه دولت از هم پاشیده است. در حرف های 
خصوصــی هــم توســط دولتمردان در ســطوح 

اســت. خودروســازی که زیرمجموعه دولت است. 
عمده شــرکت های واردکننده موبایل و شــرکت های 

وابسته دولتی اند. 
 آقای روحانی اخیرا گفته یک نفر بعد از طرح 
ســوال از رئیس جمهور به او گفتــه »که چرا 
این طوری صحبت کردی و  کاش طور دیگری 
صحبت می کردی و در جواب گفتم درســت 
می گویی اما االن کشور شرایط عادی ندارد و 
ما در جنگ با آمریکا هستیم.« آیا واقعا آقای 

روحانی در این حوزه ناگفته دارد؟
امیدواریــم ناگفته هــای ایشــان مثــل    
ناگفته هــای روســای جمهور قبــل از ایشــان نباشــد 
کــه بگم بگــم راه انداختنــد و دادگاه برگزار شــد و در 
دادگاه شــان هم  چیزی بــرای گفتن نداشــتند. ما از 
این بگم بگم ها خاطره بدی داریم. اگر کســی چیزی 
دارد، بگوید. مثال چه بالیی سر مملکت می توانستند 
بیاورند که تا حــاال نیاورده اند؟ اینکه مــا عرضه اداره 
کــردن کشــور را نداریــم و به زمین و آســمان ناســزا 
می گوییم، تبدیل به رفتــاری برای دولتمردان ناتوان 
ما طی این سال ها شده است. ماجرای امروز و دیروز 
و فردا هم نیســت. تا کم می آورند شــروع به فرافکنی 
و دشــنام دادن به ایــن و آن می کنند. آقــای روحانی 
6 ســال اســت که رئیس جمهور اســت، مقــام معظم 
رهبری اختیــارات فوق العاده ای به ایشــان دادند که 
از اول انقالب بی نظیر اســت. این شورای هماهنگی 
اقتصادی که رئیسش آقای روحانی است، اختیاراتش 
از ولی فقیه تفویض شده، می تواند جلو ی ورود بعضی 
کاالها را بگیــرد یا از صندوق توســعه ملی برداشــت 
کنــد. اینها اختیــارات فراقانونی اســت. نظام چه کار 
باید می کــرد که نکرد؟  اگر هم دولت تا االن مشــکل 
داشت، در این 4، 5 ماه اخیر که همه اختیارات کشور 
را به رئیس جمهور داده اند، پس نباید مشــکل داشته 

باشند. 
 در حوزه سیاست خارجی دولت به چه سمت 
می رود؟ بین اروپا با روسیه و چین چه توازنی 
 برقــرار کرده اســت؟ آقــای روحانــی از یک 

دولت روحانــی با چالش های متعــددی در عرصه 
سیاست خارجی و سیاســت داخلی مواجه است. 
این دولت حــل مشــکالت اقتصــادی را در قالب 
تنش زدایی بین المللی دنبال می کرد اما بعد از خروج 
آمریکا از برجام، عمال به یک دولت بی برنامه تبدیل 
شد. امروز منتقدان داخلی اش با صدای بلندتری 
حرف می زننــد و حامیانــش رویه ســکوت پیش 
گرفتند. سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی، عضو 
شورای مرکزی جبهه پایداری و عضو هیأت رئیسه 
مجلس می گوید: »دولت از اینجــا مانده و از آنجا 

رانده شده است و برنامه ای ندارد.«

امیدواریــم ناگفته هــای ایشــان مثــل ناگفته هــای 
روســای جمهور قبل از ایشان نباشــد که بگم بگم راه 
انداختند و دادگاه برگزار شد و در دادگاه شان هم هیچز 
برای گفتن نداشــتند. مــا از این بگم بگم هــا خاطره 
بدی داریم. اگر کســی چیزی دارد، بگوید. . مثال چه 
 بالیی ســر مملکت می توانســتند بیاورند کــه تا حاال

 نیاورده اند؟ 

گفتوگو
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وضعیــت ریاســت جمهوری آینــده در ایران 
مشخص شــود . برخی این تحلیل را دارند که  
عمال دولت آقــای روحانی یــک دولت بدون 
برنامه در حوزه سیاســت خارجی است چون 
هیچ کشــوری به این دولت اعتماد نمی  کند، 
خودش هــم هیــچ ابتکاری نــدارد، آیــا این 

تحلیل را قبول دارید؟
در واقع از اینجا مانده و از آنجا رانده شــده، 
این درســت اســت. ما  چنیــن رابطــه ای بــا چینی ها 
نداریم، روس هــا هم که دارنــد با مــا کار می کنند، با 
دولت مــا کار نمی  کنند. البته مســیر کارشــان دولت 
هست ولی ترجیح می دهند با کلیت نظام کار کنند تا با 

دولت. چون اعتمادشان سلب شده است.
 اما رهبر انقــالب فرمودند موازی کاری انجام 
نشــود و کارها باید از مســیر دولت پی گرفته 

شود.
بلــه، کارهــا نهایتــا از مســیر دولــت انجام 
می شــود اما این طور نیســت که برای شرکای خارجی 
ما گفت وگــو با وزیر خارجــه دولت کفایــت کند، بلکه 
می خواهنــد ایــن گفت وگو را بــا گروه هــای مختلف 
انجام دهند تا اطمینان بیشــتری به انجام و ماندگاری 
تصمیم اتخاذی پیــدا کنند. یعنی نگران این هســتند 
که اگر با دولــت به جمع بندی برســند، دولــت بعد از 
مدتی زیــر توافقش بزنــد لذا می خواهند بــا مجلس و 

ســایر ارکان نظام به جمع بندی برســند تــا این توافق 
تثبیت شده تر باشد.

 یــک زمانــی وقتــی آقــای روحانــی را نقــد 
می کردند، او با ادبیــات تهاجمی منتقدانش 
را خطاب قرار می داد اما یــک تغییر رفتاری را 
امروز شاهد هســتیم. وقتی او برای پاسخ به 
ســوال نمایندگان وارد صحن مجلس شد، از 
کوره در  نرفت و صحبت از وحدت و همگرایی 
کرد. برخــی می گوینــد لحن آقــای روحانی 
نسبت به مخالفانش عوض شده. آیا این طور 

هست؟
والله در سوال از رئیس جمهور انتظار داشتیم 
که آقای روحانی به ســواالت پاســخ دهد. البته ادب 
داشــتن خوب اســت و اگر قبال هم بی ادبی می کرد، 
کار بــدی می کــرد. امــا در ســوال از رئیس جمهــور 
بینــی و بین الله انتظار داشــتم کــه ایشــان بیاید و به 
ســواالت جواب دهد. ایشــان بــه ســواالت جواب 
نداد و یک منبــر خوبی رفتند که قابل تشــکر اســت. 
حتــی لحــن ایشــان و نحــوه پاسخ دادن شــان بــه 
ســواالت باعث شــد که بســیاری از نماینــدگان رای 
منفی دهنــد. در همین انتخابات گذشــته حدود 170 
نفــر از نماینــدگان از آقــای روحانی حمایــت کردند 
و تنهــا 70، 80 نفــر از رقبای ایشــان حامــی آقایان 
قالیباف و رئیســی بودنــد. خود آقــای روحانی هم به 
زبان آورد که شــما کمک کردیــد چون اینهــا رفتند و 
ســتاد زدند ولی در ســوال رای منفی دادنــد. دلیلش 
این بود که ایشــان به ســواالت جواب نداد. به نظرم 
ایشان و آقای آشنا و دوستان شــان همچنان مشغول 
 تکه پرانی هســتند. اما دیگر چــه می خواهند بگویند؟

 رویشان نمی  شود.
 رابطــه دولــت و اصولگرایان معتــدل حامی 
دولت بــا آقــای روحانــی چگونه اســت؟ آیا 
مرزبندی با دولت کردند و بــه نحوی از آقای 
روحانی دور شده اند؟ احساس می شود آقای 
الریجانی هم رابطه خود را با آقای روحانی به 
حالت نقطه چین درآورده اســت و دیگر قصد 
ندارد به صورت شــفاف حمایت های علنی از 

دولت و رئیس جمهور حمایت کند.
ایــن را بدانید هرکســی که خطا زیــاد بکند و 
عملکردش قابل دفاع نباشــد، بعد از مدتی دوستانش 
از حمایت کردن از او خسته می شــوند. حاال یک بار، 
دوبار، ســه بار، چهار بار ولی وقتی افکار عمومی علیه 
آن فرد قیام و شــورش می کند، دیگر طرف بی جواب 
می شود. این حالت به معنی مرزبندی نیست. مثال ما 
خیلی از احمدی نــژاد حمایت می کردیــم ولی بعضی 
از کارهایــش قابل دفاع نبــود و اگر دفــاع می کردیم 
خودمان را خــراب می کردیــم. معموال بــه آنچه باور 
و اعتقــاد داریم، دفــاع می کنیــم ولی گاهــی دیگر 
قابل توجیه نیســت. بنابراین من اســمش را مرزبندی 
نمی  گذارم، بلکه بی جواب شــدن است. صحبت های 
آقای جهانگیــری را مالحظه کنید کــه گفته »هرکس 
خســته اســت، عرضه ندارد و نمی  تواند ریسک کند، 
برود.« حاال الزم نیســت که بگوید برود بلکه می تواند 
عوض شــان کند. او معاول اول رئیس جمهور است و 
باید تشخیص دهد چه کســی را عوض کند. این همه 
دم از عوض کــردن تیــم اقتصادی زدند کــه چنین و 
چنــان می کنند اما نتوانســتند و مجلس دســت به کار 
شد و شــروع به اســتیضاح وزرا کرد. ســیف  هم دوره 
ریاســتش تمام شــد و تغییر کرد. البته سیســتم های 
قضایی و امنیتی هم عراقچی و سیف را رصد می کردند 
و این حرف در مصاحبه خبری آقای اژه ای عنوان شد. 

طرف با پوتین دیدار می کنــد و از طرف دیگر 
مذاکرات را بــا اروپایی ها ادامــه می دهد. آیا 
هنوز نگاه دولت به غرب و اروپاست و منتظر 
اســت تا آنها یــک تصمیــم ویــژه بگیرند یا 

نگاهش اصالح شده و به سمت شرق آمده؟
اتفاقــی در سیاســت خارجــی دولــت افتاد. 
ابتدا رفت و با کدخــدا گفت وگو کرد، بــه همین دلیل 
با همســایه ها و شــرقی ها به ویــژه چینی ها و روس ها 
خیلی بد تــا کردند و ارتباطــات اقتصادی و سیاســی 
با آنهــا را کنار گذاشــت. به طور واضــح قراردادهای 
نفتی را با چینی ها به هم زد و بســیاری از اقداماتی که 
در توســعه اقتصادی با روســیه در حال شــکل گیری 
بــود بــه حالــت تعطیــل درآورد؛ بــه هــوای اینکه با 
آمریکایی ها، فرانســوی ها و انگلیســی ها بــه تفاهم 
می رســد. حاال که آمریکایی ها زیر میز زده اند و دولت 
به سمت روسیه و چین برگشــته اما آنها نمی  توانند آن 
خاطره را فراموش کننــد و برای کار درازمــدت با این 
دولت تردید دارنــد. به همین خاطر تالش شــان این 
اســت که با دولت کار نکننــد و با حاکمیــت کار کنند. 
یعنی ترجیح می دهنــد با مجلس و دکتــر والیتی وارد 
گفت وگو شــوند. این بدان معنا نیســت کــه نخواهند 
با ایــران کار کننــد، بلکــه آنها هــم تمایل بــه کار با 
ایران دارنــد و نمی  توانند از همکاری بــا ایران بگذرند 
ولی دولــت دیگر برایشــان قابل اعتماد نیســت. آنها 
به دولــت آقــای روحانــی خیلــی بدبین هســتند. در 
همین ســفر اخیری که روســیه رفته بودم، احساســم 
این بود کــه می خواهنــد با مــا کار کنند امــا به طرف 
 ایرانی اعتمــاد ندارند کــه او هم همین قــدر بخواهد 

با آنها کار کند.
 دیدگاهی را یکی از نشــریات روســی مطرح 
کــرده مبنی بــر اینکــه »دولت ایــران منتظر 
است که انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا 
برگــزار و ترامــپ از ریاســت جمهوری برکنار 
شــود.« به فرض این اتفاق بیفتد اما احتماال 
رئیس جمهور جدید آمریــکا نخواهد با دولت 
روحانی کنــار بیایــد، شــاید منتظــر بماند تا 

»هرکس خسته است، عرضه ندارد و نمی  تواند ریسک 
کند، برود.« حــاال الزم نیســت که بگوید بــرود بلکه 
می تواند عوض شان کند. او معاول اول رئیس جمهور 
است و باید تشخیص دهد چه کسی را عوض کند. این 
همه دم از عوض کردن تیم اقتصادی زدند که چنین و 
چنان می کنند اما نتوانستند و مجلس دست به کار شد 

و شروع به استیضاح وزرا کرد 
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 رابطــه دولــت بــا اصالح طلبــان و رابطــه 
اصالح طلبان با دولت در چه وضعیتی است؟
فکــر می کنــم اصالح طلبــان دچــار یــک 
دوگانگی هســتند. از یک طــرف نمی  تواننــد با این 
دولت ادامه دهند چون برایشــان روشــن اســت که 
ایــن دولت در حال ســقوط اســت و آنها هــم همراه 
دولت ســقوط می کنند، ضمن اینکه از عملکرد دولت 
نمی  تواننــد دفاع کنند. خودشــان انتقــادات زیادی 
به عملکــرد دولت دارند و به روشــنی این مســاله در 
مصاحبه هایشان دیده می شــود. ممکن است بعضی 
از عملکردهای دولت را در حوزه سیاسی قبول داشته 
باشــند ولی عملکردهای اقتصــادی و اجرایی دولت 
را برنمی تابند. از یــک طرف نگران این هســتند که 
برخورد با این دولــت و جداکردن صف شــان از این 
دولت موجــب تقویت رقیب شــود. چون بعــد به آنها 
خرده می گیرند که شــما هم با دولتی ها در یک قایق 
نشســته بودید،  بنابراین تضعیف ایــن دولت، باعث 
تقویت اصولگرایان می شــود و بعــد مجلس و دولت 
آینده را از دست می دهند، همین باعث شده که دچار 

یک سردرگمی شوند. 
 در مجمــوع فکــر می کنید تــا پایــان دولت 
دوازدهم که دو ســال و نیم دیگر باقی مانده 
باید آقای روحانی و همکارانش کجای صحنه 
سیاست داخلی و خارجی بایستند تا با چالش 

کمتری مواجه شوند؟
ما دیگر انتظــار یک اقدام ویژه در سیاســت 
خارجی از این دولت نداریم. باید همین مسیر را ادامه 
و چند کار در حوزه هــای اقتصادی انجــام دهد. این 
کارها راه حل های روشــنی دارد کــه اقتصاددان های 
اصالح طلب و طرفدار دولت هم بــه آن پرداخته اند. 
حضرت آقا هم به آن اشــاره فرمودند. همان نامه ای 
که آقای راغفر و عمدتا اقتصاددان های اصالح طلب 
امضــا کردند. به رغــم اینکه بــا بعضی   بند هــای نامه 
مشــکل داریم و آنها را نادرســت می دانیــم ولی اگر 
دولت همــان را عمل کنــد، خیلی وضع کشــور تغییر 
پیدا می کند. من دقیق آن نامــه را خواندم که انصافا 
آسیب شناسی اش دقیق بود، هرچند نکاتی هم داشت 
اما راه حل هایی ارائه کرده بودند کــه عمدتا اجرایی و 

کمک کننده بود. 
می گویند دولت آقای روحانی شاید نیمه تمام 
بماند   یا مجلس برای استیضاح رئیس جمهور 
دست به کار شــود که یک پالسش هم سوال 

از رئیس جمهور بود، نظر شما چیست؟
تــا آنجا که می شــود بایــد از مردمســاالری 
حفاظت کنیــم. مــردم آمدنــد، رای دادنــد و آقا هم 
فرمودند کــه 24 میلیــون بــه ایشــان رای داده اند و 
اکثریــت آرا با ایشــان بوده اســت. باید تــا جایی که 
می توانیم دولــت را حفظ و حمایــت کنیم تا دوره اش 
را به انتهــا برســاند. امیدواریــم مــردم در انتخابات 
بعدی آگاهانه تر و فارغ از مســائل سیاسی رای دهند. 
مطالباتی که  حین انتخابات از کاندیداها دارند همان 
را مطالبــه کننــد. معموال مــردم در انتخابــات گرفتار 
شعارها می شــوند و کمتر توجه به عملکردها می کنند 
اما بعد عملکرد همان دولت کار دست شــان می دهد. 
به هر حال امیدواریم که این اتفاق بیفتد. االن کسی 
نیت تغییــر دولت را ندارد، ضمن اینکه اســتعفا هم از 
صحبت های آقای روحانی برداشــت نمی  شود. االن 
که گفته می شــود مدیران ترســو کناره گیری کنند، در 
واقــع معــاون اول رئیس جمهور افراد نق زن و ترســو 
را عوض کنــد، چــرا نمی  کنــد؟ همین کــه می گوید 

خودشان بروند، نشانه ضعف است. 

سیاست؛بزرگترینچالشآقایرئیسجمهور
روحانیتنهارئیسجمهوریاستکهجلوپایخودچالهکندهاست

جنگماندن
چراروحانیتغییرکردهاست؟

حســن روحانــی شــاید هیــچ گاه تکــرار نشــود؛ 
رئیس جمهوری که دور اول اقبال همراهش  و در دور دوم 
همچون محمود احمدی نژاد بیــرون آمده از یک دوگانه 
بود. شاید رای به یک اجبار بیشتر برازنده روحانی باشد تا 

اینکه به او بگوییم رئیس جمهور منتخب.
در کنار همــه این مســائل، سیاســت ورزی او هم 
خیلی دقیق نیست، بخشی از آن به دلیل ذات تکنوکرات 
اوست و شــخصیت های »عملگرا« اساسا پایبند به یک 
گفتمان بــا مختصات آن نیســتند تا خروجی مشــخصی 
هــم در عملکرد خود داشــته باشــند و بخــش دیگری از 
رفتارهای نادقیق او در سیاســت به این دلیل اســت که 
سعی کرد با وجود شخصیت کامال تکنوکراتش برای خود 
گفتمانی بسازد. »اعتدال« قطعا گفتمان نبوده و نیست 
اما »کالن شعار« اســت، اما روحانی سعی کرد که به هر 
صورت برای این کالن شعار ابعاد سیاسی، ایدئولوژیک 

و... ایجا کند که البته میسور هم نبود. 
برای همین نمی دانســت که در فرهنگ، سیاست، 
اقتصاد و سیاســت خارجی چه باید بگو یــد و چه روش و 

حســن روحانی می خواهد بماند و نزاع را نه در سطح 
کارآمدی که در سطح گفتمانی ادامه بدهد اما برای این کار 

باید در این دو سال وضع را کمی بهتر کند.
می دانم که تصورش هم ســخت است و شاید حتی 
نخواهید به آن فکر کنید، ولی به فرض محال، خود را در 
موقعیتی ببینید که حســن روحانی در حال حاضر ایستاده 
است. حاال بگویید چه کنش سیاســی برای شما مطلوب 

است؟ 
برای پاســخ به این ســوال باید کمی با هم موقعیت 
روحانــی را مــرور کنیــم. موقعیــت رئیس جمهــوری که 
بزرگ ترین دســتاوردهای دولتش یعنی ســه گانه کنترل 
تورم، برجام و طرح تحول ســالمت را در دو ســال دولت 
دوازدهم از دســت داده ســت، بیش از هر زمــان دیگری 
تحت فشــار منتقدان داخلی اســت و البته حمایت بخش 
زیادی از بدنه اجتماعی اصالح طلب را نیز پشت سر خود 
نمی بیند. حاال به آن سوال فکر کنید. نه! بیایید یک نکته 

منشی را برگزیند که هم برای خود هوادار ایجاد کند، هم 
حامیان امروزش را از دســت ندهد. اسالفش به خوبی از 
این روش اســتفاده کرده بودند، خاتمــی و احمدی نژاد 
برندگان ایجاد گفتمان هستند، اما روحانی به همراه معلم 
مرحومش )هاشمی رفســنجانی( هرگــز توفیقی در حوزه 

حامیان نداشتند.
روحانی در وضعیتی قرار گرفته که امکان حرکت رو 

به جلو  یا بازگشت به مواضع پیشین خود را ندارد.
دچــار  به شــدت  سیاســی   )act ( در  روحانــی 
محدودیــت شــده اســت؛ چــرا کــه  نزدیک شــدنش 
بــه جریــان رقیــب موجــب ریــزش شــدیدتر حامیــان 
نیم بنــد امــروزش می شــود و گرایشــش بــه جریــان 
مواضــع  حفــظ  و  کارگزارانــی  و   اصالح طلــب 
شــبه اپوزیســیونی  اش آینــده سیاســی  او را غبارآلود تر 

می کند. 
در حــوزه فرهنگی هرچنــد در شــعار صحبت های 
تند و تیــزی کرد و از فضای باز ســخن به میــان آورد، اما 
مرور زمان نشــان داد هرگــز به آن صحبت هــا اعتقادی 
نداشــت و به رویه امنیتی که ســال ها بدان عادت کرده 

بود،  ادامه داد. 
در سیاســت خارجی هم با چالش مواجه است. ایده 
مرکزی  دولت در خصوص مذاکره با آمریکا و حل مســئله 
هسته ای رسما و عمال شکست خورده و او همچون مرحوم 

دیگر را نیز در نظر بگیریم. عالوه بر همه اینها، شــما در 
پی ســه رئیس جمهوری روی کار آمده اید که بعد از دوران 
ریاســت جمهوری مغضوب شــدند یا فاصله معناداری با 
حاکمیت گرفتند. بعد از اکبر هاشــمی کــه حاال راحت در 
فیضیه، نحوه مرگش را با کنایه به دیگران گوشزد می کنند، 
بعد از رئیس دولت اصالحات که مدت هاست با ممنوعیت 
اجتماعی روبه رو است و بعد از محمود احمدی نژاد که علنا 
و »پشت بلندگو« او را از شرکت در انتخابات نهی کردند و 
چون راضی نشــد، رد صالحیتش کردند و حاال دو یارش 
را در زندان می بیند. حاال باید به آن ســوال فکر کنید. چه 

خواهید کرد؟
برای اینکه بتوانید تصمیــم بهتری بگیرید البته باید 
مروری بر زندگی روحانی داشــته باشیم؛ زندگی مردی که 
عمر سیاســی اش را در مجلــس گذرانده و بــا البی کردن 
به شــدت آشنا ســت و البته از ابتدای انقالب، یا در معیت 
نظامی ها بوده یا مســئول عالی ترین نهاد امنیتی کشــور 

یعنی شورای عالی امنیت ملی. 
ممکن اســت بگویید که پاســخی برای این سوال 
ندارید ولی این ســوال یک پاســخ ندار د. اگر شــما هم 
جای حســن روحانی بودید ســعی می کردیــد کاری کنید 
که درون سیســتم باقی بمانید. حســن روحانــی اخیرا به 

محمدرضا حیدری

روزنامه نگار

مصطفی آرانی

روزنامه نگار
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هاشمی در فانتزی  »برنده بزرگ مذاکره با آمریکا« ماند و 
برخالف خاتمی در اقتصاد توفیقی به دست نیاورده است.

ملغمه امروز روحانی به دلیل فقر گفتمانی است که او 
هیچ گاه نداشت تا از آن پیروی کند. شاید بخشی از این هم 
به دلیل شرایط جامعه در سال 92 بود. آن روزها جامعه هم 
نگاهی بلندنظرانه نداشت و به دنبال ایده های نابی همچون 
آرمان خواهی نبود )برخالف سال 84(  مردم مسیری را طلب 
می کردند که از بند مشکالت اقتصادی آن روزها عبور کنند و 
به دنبال فردی بودند که بتواند درست تصمیم بگیرد، در آن 
میان روحانی هم حضور داشت و آدرس رفع مشکالت را به 

مسئله هسته ای و دیپلماسی گره زد.
تمامــی این مســائل موجب شــده کــه روحانی در 
اداره کشــور درجا بزند، او نمی داند که اگر یک ایده او با 
چالش مواجه شد  یا شکست خورد، باید چه تدبیر دیگری 
بیندیشــد که دولــت را از ریــل اصلی و سیاســت گذاری 
کالن اولیــه خارج نکنــد. از همین رو وقتی در سیاســت 
خارجی به او انتقادات جدی می شود یا ایده هایش )مثل 

کســی گفته که دلیل ســکوتش در مجلس این است که 
او مادر واقعی اســت. اشــاره بــه همان داســتانی که دو 
نفر نــزد امیرالمومنین ادعــای مادری کردنــد و حضرت 
برای اینکه مشــخص شــود کدام یک مادر واقعی است، 
گفت فرزند را از وسط به دو نیم تقســیم کنید و آنگاه مادر 
واقعی برای اینکه فرزندش حفظ شــود؛ از این دعوا کناره 
کشــید. اگر حســن روحانی این قدر دلســوز باشد و حتی 
 اگر نباشــد و همه این کارها برای آینده سیاســی او باشد؛

 نتیجه یک چیز است: بقا. 
بنابراین سوال اصلی این نیست که اگر حسن روحانی 
درون سیستم باقی بماند چه خواهد شد. سوال جدی این 
است که سیســتم با وجود حســن روحانی به عنوان یک 
عنصر ثبات )امروز به عنوان رئیس جمهور و فردا به عنوانی 
دیگر( به کجا خواهد رفت؟ ســوال جدی تر این است که 
اگر حســن روحانی بتواند در این دو ســال، دولتش را در 
نهایت به سالمت به ســاحل برســاند، چه اتفاقی خواهد 

افتاد؟ 

برجام( با چالش مواجه می شوند، سعی می کند که از تیغ 
تند انتقادات اصالح طلبــان فرار کند و بــه اصولگرایان 
نزدیک شود. این نزدیکی اعتراض بدنه حامی را به دنبال 
دارد. فاصله گرفتــن از اصولگرایــان و نزدیک شــدن به 
اصالح طلبان نیاز صرف هزینه هایی اســت، برای مثال 
او باید اثبات کند که در حوزه های فکــری به این جریان 
نزدیک است و اعالم آن از تریبون و محافل عمومی آینده 

سیاسی وی را با تردید مواجه می کند.
روحانی اولین رئیس جمهوری اســت کــه در حوزه 
فکری و اجرایی در مسیر خودش چاله و چاه ایجاد کرده و 
بزرگ ترین عامل ناکامی دولتش، خود اوست. او نه ایده 
مرکزی قوی داشت و نه برنامه دومی برای اداره کشور؛ از 

این رو نباید دنبال مقصر دیگری گشت.
هرچند روحانــی راهی میانه هم دارد که بهتر اســت 
آن را برگزیند. او می تواند مواضعی را انتخاب کند که مورد 
تایید هر دو جریان اســت. در سیاست خارجی قطعا ادامه 
مذاکرات و نزدیکی به کشورهای اروپایی به منظور دورزدن 

واقعیت تلخ این اســت کــه در ایــن معادله ها بدنه 
انتخاباتی حسن روحانی هیچ جایی ندار د. او اتفاقا بدش 
نمی آید که اصالح طلبان به ســرجای اصلی خودشان در 
سیاســت ایران بازگردند و بــه قولی به این سیاســت رحم 

اجاره ای پایان بدهند. 
برعکــس، اولویت هــای امــروز حســن روحانی در 
خوشــبینانه ترین حالت، مملکت و چالش های آن اســت 
و در بهترین حالت سرنوشــت خودش. هر کدام که باشد 
روحانی تالش خــود را خواهد کرد که اوضــاع را بهتر کند 
و اگر او بتوانــد در این زمینه موفق باشــد، حــاال خواهد 
توانست در سطحی باالتر از ریاست جمهوی فعالیت کند. 
مثال؟ ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام. همان جا 
که اکبر هاشمی رفســنجانی بود و توانست در آنجا موفق 
 باشــد و در اواخر عمرش هم با مقبولیــت اجتماعی باال، 

از دنیا برود. 
از سوی دیگر این سوال وجود دارد که در این شرایط، 
وضعیــت اصولگرایــان چه خواهد شــد؟ ســاده انگارانه 

و رفع بخشی از تحریم های اقتصادی و باالبردن ظرفیت 
اقتصادی کشور مورد تایید هر دو جناح سیاسی کشور است 

و کلیت نظام سیاسی هم از آن استقبال می کند. 
در زمینــه  اجتماعــی قطعــا رویکــردی قاطعانه در 
برخورد با مفاســد سیاســی و اقتصــادی می توانــد بدنه 

حامیان او را نگه دارد و البته آن را گسترش دهد.
وضعیت اقتصادی هم نیازمند تعامل است. روحانی 
می تواند گارد بسته چندساله خود را باز  و  به صورت حقیقی 
بخش هــای اقتصــادی را به هــم متصل  کند، به شــرط 
آنکه مانع رانت هایی شــود که در این چندساله خواسته و 

ناخواسته ایجاد کرده است.
اما ســخت ترین چالش او، سیاست است. روحانی 
باید کابینه را ترمیم کند و قطعا باید در این کار سرعت عمل 
داشته باشــد. وضعیت این روز های دولت اصال مناسب 
نیست و ادامه داربودنش بی شک یک بازنده بزرگ خواهد 

داشت که او نیز کسی جز خود رئیس جمهور نیست.
او تجربه مدیریت در زمان جنگ را دارد، بهتر اســت 
که در سه ســال باقی مانده کابینه را ســتادی کند و از تمام 
جریان ها برای مدیریت بخشی از کشور کمک بخواهد. در 
حوزه توزیع و نظارت بر بازار دولت های پیشین تجربه های 
خوبی دار د که بایــد از آن اســتفاده کند، چرا کــه یکی از 

چالش های این روزهای او همین مورد است.
اما آن چیزی که او نمایان کرده، این است که دیگر 
آن روحیه ستادی سال های جنگ را ندارد و دوست دارد 
با افرادی کار کند که سال هاست می شناسد. به هر حال 
هیچ کس بــه روحانی جز خــودش نمی تواند کمک کند. 
روحانی باید چاله های پیــش پایش را پر کنــد. او آنها را 
تنهایی کنده است اما حاال برای پرکردنش به تنهایی توان 

ندارد، بهتر است از دیگران کمک بخواهد.

اســت اگر فکر کنیم که حســن روحانی در ایــن لحظه به 
مخالفت هــای اصولگرایــان با خــود توجهــی می کند. 
اصولگرایــان تالش دارند کارآمدی حســن روحانی را زیر 
ســوال ببرند ولی مگــر او دو انتخابــات 1392 و  1396 را 
با کارآمدی از اصولگرایان برده اســت. حســن روحانی، 
متخصص دوقطبی ســازی در گفتمان است. هر قدر هم 
که اصولگرایان بکوشند نسخه قالیباف شهرداری را مقابل 
روحانی بگیرند؛ او اساسا به این مســاله توجهی نخواهد 
کرد و منتظر روزی خواهد شد که بتواند اصولگرایان را در 
یک کنج گفتمانی مثل آزادی گیر بیندازد. در این شرایط 
چه اتفاقی خواهد افتاد؟ یا اصولگرایان برای کســب رای 
تغییر ماهیت خواهند داد یا او بازی را خواهد برد. در هر دو 

صورت روحانی برنده است.
همه اینهــا را گفتم بــرای اینکه یــک تصویر دقیق 
از حسن روحانی بکشــم. تصویر کســی که این روزها نه 
دغدغــه رای دارد و نه دغدغــه مخالفــت اصولگرایان. 
حســن روحانی این روزها بیش از هر چیز دیگــر برای بقا 
می جنگد و بقای او به این خواهــد بود که بتواند در این دو 
سال، کشــور را اداره کند. این اتفاق اگر بیفتد، حاکمیت 
ممنــون دار او خواهد شــد و روحانی خواهد توانســت به 
 ســادگی در ســطحی باالتر، بازی های گفتمانــی خود را 

پیش ببرد. 
ســوال آخر ایــن اســت کــه اگــر او نتوانــد چنین 
کاری انجــام دهد چــه؟ روحانــی باهوش تر از آن اســت 
که به این ســوال فکر نکرده باشــد. در کشــوری با سابقه 
40 ســال نبــرد تخصص بــا تعهــد، روحانــی هــر روز در 
حال نشــان دادن تعهدش اســت تــا روزی اگر نتوانســت 
 از تخصصــش اســتفاده کنــد؛ بــا بلیــت تعهــد بتوانــد

 باقی بماند.

27 شماره 413   | مثلث  



دیپلماسیازواقعیتتاخیال
کدامبازیگربهتریاست،النازشاکردوستیاوندیشرمن؟

امیرالمومنین حضــرت علی علیه الســالم احادیث 
ارزشــمند و نغز فراوانی در ضرورت عبرت آمــوزی و آثار و 

فواید آن دارند. از جمله اینکه 
- هر که خردمند باشــد، از دیروز خود عبــرت گیرد و 

هشیار و آماده شود. )غررالحکم 8743(
- هرکه زیــاد عبرت گیرد، کمتر بلغــزد. )غررالحکم 

)8056
- عبرت گرفتن مداوم بــه بصیــرت مى انجامد و باز 
ایستادن ]از خطا[ را نتیجه مى دهد. )غررالحکم 5150(

مذاکرات هســته ای و برجــام یکــی از پرونده های 
پرعبرت در جمهوری اسالمی اســت که هرچند هنوز هم 
بسته نشده اما تا همین جای کار هم مملو از تجربه و عبرت 
است. رهبر معظم انقالب اسالمی اوایل خرداد ماه سال 
جاری در دیدار مسئوالن کشور در این خصوص فرمودند: 
»مقّدمه الزِم هر تصمیمی این است که ما به تجربه های 
گذشــته خودمان مراجعه کنیم. من جّرب المجّرب حّلت 
بــه الّندامة؛ اگــر از تجربه ها درس نگرفتیــم، قطعًا ضرر 
خواهیم کرد. بایــد تجربه ها را در مقابل چشــم خودمان 
بگذاریم، مالحظه کنیم و از این تجربه ها درس بگیریم. 
چند تجربه در مقابل ماســت؛ من چهار پنج تجربه واضح 
را که عرض بکنم، همــه تصدیق خواهید کــرد؛ اینها در 
مقابل ما است. اینها، هم برای تصمیم گیری امروز ما مهم 
است، هم برای آیندگان مهم است؛ هم برای آن کسانی 
که در آینده می خواهند مواجه بشوند با مجموعه کارهای 
گوناگون  و جمهوری اسالمی را ان شاءالله با قدرت پیش 

ببرند مهم است.«
در جریان بودن پرونده برجــام و گره خوردن حیثیت 
و تمامیت دولت به این پرونده، موقعیت دشواری را برای 
بازخوانــی و عبرت آمــوزی از آن ایجاد کرده اســت. این 
معضل تا جایی ریشــه دوانده که دولت و حامیانش نه تنها 
نقد و نظرات مشــفقانه و منطقی را نمی  پذیرند، بلکه حتی 

از پذیرش احکام مسلم قضایی نیز استنکاف می کنند.
یکی از مــوارد قابل تامل و  بررســی در ایــن ماجرا، 
تعریــف و تمجیدهــای عجیب و غریبــی بود کــه از تیم 
مذاکره کننــده هســته ای انجــام می شــد و راه را بــرای 
نقد موشــکافانه و فنی می بســت. حامیان دولــت از تیم 
مذاکره کننــده و تفکــر و روش دیپلماســی دولــت چنان 
اسطوره ای ســاخته بودند که کســی جرات کوچک ترین 
پرســش و تردیدی درباره کارآیــی آن به خــود راه ندهد. 
کمترین صداهای منتقــد و متفاوت نیز با انواع و اقســام 
برچســب ها و تهمت ها نواخته شــده و عمال  مجالی برای 

طرح و ارزیابی منصفانه و دور از جنجال نمی  یافتند. 
دیاکو حسینی از تصمیم سازان وزارت امورخارجه و 
نزدیک به نهاد ریاست جمهوری دو هفته مانده به انتخابات 
سال 1396 در یادداشتی به دیپلماســی دولت پرداخته و 
این چنین دوقطبــی صفر و صد می ســازد : »جهان بدون 
روحانی جــای خطرناک تری برای زندگی اســت. چون  از 
آنجایی  که هیچ کــدام از رقبای روحانی، سررشــته ای در 
اداره دیپلماســی و سیاســت خارجی ندارنــد، باید منتظر 
سقوط مهارت های دیپلماتیک ایران در برقراری صلح، حل 
منازعات و مدیریت بحران ها باشیم. بدون این مهارت ها 
در چهار ســال اخیر نمی  توانســتیم، اجمــاع بین المللی 
علیه ایران و متعاقب آن تحریم هــای چندجانبه را در هم 
بشــکنیم. ممکن نبود که توازن میان غرب و شــرق را در 
سیاست خارجی ایران برقرار کنیم و اشتیاق اروپا و آسیا را 
برای تقویت و بعضا  بازگشــایی روابط با ایران ایجاد کنیم. 
بدون این مهارت ها، چیزی جز انزوا، سردرگمی و آشفتگی 
در انتظار سیاست خارجی ما نیست... رقبای روحانی ثابت 
کرده اند که آشنایی ناچیزی با پیچیدگی های جهانی دارند 
و احتماال قادر به درک دورنمایی نیســتند که می تواند در 
ســرآغاز قرن 21 جمهوری اســالمی ایــران را در جایگاه 

شایسته اش بنشاند.«

پهلواناندیپلمات!
ردپای این تفکر غیرکارشناســی و مبالغه آمیز که سد 
راه هر گونه نقد و بررســی اســت به ماه های آغازین دولت 
یازدهم می رسد. جو چنان ســنگین و سهمگین است که 

برخی چهره ها و رسانه های جریان اصولگرا نیز در این دام 
گرفتار می شوند. چند ماه پس از آغاز به کار دولت یازدهم 
و حصــول توافق موقت ژنــو، یکی از همین رســانه های 
اصولگرا در تحلیل توافق موقت که عبارت تملق برای آن 
مناسب تر است، نوشــت: »الحمدلله. توافق انجام شد. 
به انقالب و مردان انقالب بایــد تبریک گفت. مذاکرات 
طاقت فرســای مردان انقالبی جمهوری اسالمی دقایقی 
پیش به سرانجام رسید و این لحظات برای همیشه در تاریخ 
ثبت شد. تاریخ ثبت خواهد کرد. تاریخ غیرت این مردان 
را ثبت خواهد کــرد. تاریخ از پایمرد ی فرزنــدان آهنین و 
مدبر انقالب خواهد نوشت. آیندگان در البه الی صفحات 
تاریخ این مرز و بوم نام پهلوانان دیپلمات ایرانی را در کنار 
شهدای هســته ای مرور خواهند کرد. تاریخ آن به آن این 
لحظات پرشور ملت ایران و شادی غرور آورشان را به خاطر 
خواهد سپرد. مذاکرات مدبرانه و عالمانه سفیران انقالب، 
 باوقار به نقطه نهایی رسید. فوت کاسه گری این مردان اول 
توکل به خدا بود و بعد هــم تدبیر. همه وعده ها نیز محقق 
شــد. همه پرچم غنی سازی باالســت و هم اراک و فردو و 

نطنز چون دماوند پا برجاست.«
 ظریف آذر ماه سال 92 در جشــنواره ملی قهرمانان 
صنعت و اقتصــاد ملقب به قهرمان قهرمانان دیپلماســی 

شد.

قهرمانقهرمانان!
چندی بعد آذر سال 1392 در حاشیه برگزاری نهمین 
جشنواره ملی قهرمانان صنعت و اقتصاد ایران، محمد جواد 
ظریــف وزیر امــور خارجه به عنــوان قهرمــان قهرمانان 
دیپلماســی ایران از ســوی صنعتگــران، تولیدکنندگان و 
فعاالن اقتصادی کشور انتخاب شد. در این مراسم که با 
حضور محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس جمهور، 
سیدحسین هاشمی استاندار تهران، محمد جواد ایروانی 
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام و جمعی از فعاالن 
اقتصادی، صنعتگران، تولیدکنندگان و سازندگان داخلی 
برگزار شــد، از ظریف وزیر خارجه به طور رسمی با اهدای 
نشان قهرمان قهرمانان صنعت و دیپلماسی کشور تقدیر 

شد. 
 اعطای چنین القابی به دیپلمات های کشورمان در 
حالی بود که مذاکرات جریان داشت و از جزئیات آن کمتر 
خبری به بیــرون درز می کرد، مگر از ســوی طرف غربی. 
رســانه ها جز تعریف و تمجید از تیم هسته ای کار دیگری 
نمی  کردند و مردم نیز امیدوار و خوشحال بودند که قهرمان 

قهرمانان را فرستاده اند تا حق شان را از دشمن بستاند. 

محمد صرفی

روزنامه نگار 

سیاست

مثلث  |  شماره 28413



کدامتبریک
فروردین ســال 94 در حالی که هنوز توافقی حاصل 
نشــده بود، برخی شــخصیت های مطرح کشــور مواضع 
شتاب زده ای در اســتقبال از توافقی که هنوز انجام نشده 
بود گرفتند و حتی آن را تبریک گفتند. رهبر معظم انقالب 
اسالمی واکنش جالبی در این خصوص داشتند و فرمودند: 
»اینکه حاال تبریک می گویند، به بنده تبریک می گویند، 
به دیگران تبریک می گویند، بی معنی است، چه تبریکی؟ 
آنچه تا کنون انجام گرفته اســت نه اصل توافق و مذاکره  
منتهی به توافــق را تضمین می کند، نــه محتوای توافق 
را تضمین می کند؛ هیچ کدام را؛ حتــی تضمین نمی کند 
که این مذاکرات تا به آخر برســد و به یــک توافق منتهی 

بشود.«

ازرئیسدانشگاهآزادتاالنازشاکردوست
هشــدارهای همــراه بــا حمایــت ایشــان از تیــم 
مذاکره کننــده اما تاثیری بــر جو مخرب موجود نداشــت 
و مبالغه کننــدگان کار خــود را می کردند. ســخنان حمید 
میرزاده –رئیس وقت دانشگاه آزاد اسالمی- درباره توافق 
هســته ای و آقای ظریف، یک نمونه از این اظهارنظرها و 
نشــان دهنده جو موجود اســت. میرزاده در این خصوص 
می گویــد: »این پیروزی اخیــر که به همت تیــم مذاکره 
هســته ای به دســت آمد نیز از جملــه پیروزی های ملت 
ایران بود و در حقیقــت تیم مذاکره هســته ای قهرمانان 
عرصه های بین المللی و باتجربه ای بودند که موفق شدند 
نام ایران را ســرافراز کننــد و از حقوق هســته ای ایران و 
خون شهدای هســته ای به خوبی دفاع کنند. این پیروزی 
یک پیروزی بی نظیــر در تاریخ ایران بود که توســط تیم 
هسته ای کشور برای ملت ایران به ارمغان آمد و ما از این 
عزیزان در کسب این پیروزی تقدیر می کنیم. این پیروزی 
ناشــی از صالبت رهبری، تدبیر رئیس جمهــور و مهارت 
دانشــمندان عزیزمان در عرصه حقوق بین المللی است و 
در راس آنها جنــاب آقای دکتر ظریف و کار بزرگی اســت 
که می توان آن را در امتداد کار امیرکبیر برای ملت ایران، 
 فتح خرمشــهر و اقدام مصدق در ملی شــدن صنعت نفت

 دید.«
عالوه بر چهره های سیاســی و مســئولین کشــور، 
سلبریتی ها در این میدان هم مانند همیشه حاضر و فعال 
بودند. الناز شاکردوست بازیگر ســینما در پستی نوشت: 
»تبریک میگم به مردم ایران بابت ســکوت و نجابت   10 
سال از بهترین ســال هاى عمرشــان، تبریک به ما ملت 

صبور بابت استقامت در برابر قیمت هاى نجومى و اقتدار 
در برابر تحریم آنچه حق ســاده زندگی مان بود مبارک مان 

باشد فرجـام این بـرجــام!«
شیال خداداد در اینستاگرامش نوشــت: »برجام به 
فرجام رسید. ما ایرانیان نشــان دادیم که دیپلماسی قادر 
اســت ســخت ترین معضالت را حل وفصل کنــد. خدا را 

سپاس.«
شــبنم مقدمی، بازیگر ســینما هم این طور نوشت: 
»صبح  بدون تحریم... به خیر. بــرای دمیدن  این صبح  
باشــکوه، که ثمره صبر  مــا و تدبیر و تــالش  دولتمردان  
ماســت، سپاســگزار درگاه پروردگارمان باشــیم  و به امید 
آمدن روزگاران  بهتر، روزگاِر سرافرازی و اقتدار... روزگار 
صلح و لبخند، به امید خدا، تالشــی تازه آغــاز کنیم. لب 
از ناله های مایوس و ســیاه فروبندیم کــه اکنون، نه وقت 
دل چرک بودن و دل چرکین کردن است. روشنی  دلنشین 
این صبح را دریابیم. روز  نو... مبارک. آقای دکتر ظریف، 
آقای دکتر روحانی، در خاطره تاریخ ِ این سرزمین ماندگارید 
بی تردید... مایه افتخارید و ما دوست تان داریم. سپاس 

برای همه چیز.«

نشانخدمتبهیکمتهم
بهمــن ســال 1394 رئیس جمهــور در مراســمی با 
عنــوان تجلیــل از افتخارآفرینــان برجــام، بــا اهــدای 
نشــان های درجه یک لیاقت و درجه ســه خدمــت و نیز 
لوح زرین ســپاس از اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای 
کشــورمان در بخش های دیپلماتیک، فنــی و حقوقی و 
نیز خانواده شــهدای هســته ای تجلیل کرد. همزمان با 
ورود رئیس جمهور، رضا رشیدپور، مجری برنامه از حضار 
خواست به افتخار »مرد خرد و خرداد« بایستند و روحانی 

را تشویق کنند. 
 رشــیدپور که این روزها روبــه روی آقــای روحانی و 

ظریف نشســته و با ظاهری نگران از برجام می پرسد، در 
جشن تقدیر از تیم هســته ای مجری مراسم بود و در این 
برنامه از حضار خواســت به افتخار »مرد خــرد و خرداد« 

بایستند و روحانی را تشویق کنند.
مجری مراســم که تالش می کــرد خیلی با شــور و 
حرارت اجرا کنــد، در ابتدای برنامه گفــت دلیل مخالفت 
منتقدیــن توافق هســته ای با برجام این اســت کــه آنها 
خودشان نتوانســته اند به این موفقیت دســت پیدا کنند. 
بیان این نکته با خنده کوتاه روحانی مواجه شد. رشیدپور 
در بخش دیگری از برنامه گفت: »برجام این قدر دستاورد 
مهمی بود که حتی جان کری هم در جلســه قرائت برجام 
گریه می کرد و ایشان )کری( می گفت خوشحالم که راهی 

بهتر از جنگ برای حل این مساله پیدا کردم.« 
نکته قابل تامل آنکه این روزها رشیدپور در تلویزیون 
مقابل آقای روحانی و ظریف می نشیند و از چرایی افزایش 

انتظارات از برجام می پرسد.
نکته جالــب دیگر آنکه عبدالرســول دری اصفهانی 
در مراســم تجلیــل از افتخارآفرینــان برجــام از دســت 
رئیس جمهور نشان درجه سه خدمت گرفت. همان کسی 
که این روزها به جرم جاسوسی و انتقال اطالعات مذاکرات 
به طرف غربی، در زندان است اما دولت همچنان مدعی 

است او یک دوتابعیتی خدوم بوده است.
محمداسماعیل ســعیدی، نماینده مردم آذرشهر در 
مجلس دهم درباره سوابق دری اصفهانی می گوید: »این 
شخص در اواخر دهه 70 با وزارت دفاع همکاری داشت و 
به عنوان نماینده ایران در دعاوی کشــورمان علیه آمریکا 
در دادگاه الهه حضور می یافت اما بعدها مســئولین وقت 
نظارتی متوجه شــدند وی به نفع آمریــکا کار می کند و به 

همین علت او را بازداشت و از کار اخراج کردند.«
 دری اصفهانی که در دهه هفتــاد به دلیل فعالیت به 
نفع آمریکا در دعاوی حقوقی، از وزارت دفاع اخراج شــده 

هشدارهای همراه با حمایت ایشان از تیم مذاکره کننده اما تاثیری بر جو مخرب موجود نداشت و مبالغه کنندگان کار 
خود را می کردند. سخنان حمید میرزاده –رئیس وقت دانشگاه آزاد اسالمی- درباره توافق هسته ای و آقای ظریف، یک 

نمونه از این اظهارنظرها و نشان دهنده جو موجود است.
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بود، به عنوان نماینده بانک مرکزی وارد تیم هسته ای شد 
و اینک به جرم جاسوسی مشغول گذراندن دوران حبس 5 

ساله خود است.

ازامیرکبیریتانامزدریاستجمهوری
کار تعریف و تمجید از تیم هسته ای چنان باال گرفت 
که عــده ای ظریف را به عنــوان نامزد انتخابات ریاســت 
جمهوری مطرح کردنــد. روزنامه اصالح طلب قانون مهر 
1396 نوشت: »ظریف می رفت تا به اسطوره زمانه ما بدل 
شود. او را امیرکبیر لقب دادند و برای رئیس جمهوری آینده 
کاندیدایش کردند. روحانــی که از این دســتاورد وزارت 
خارجه دولتش سرمســت و خرســند بود، وعــده داد همه 
تحریم ها به زودی رفع خواهد شــد و روابط ایران با دنیا به 

سطح عادی بر خواهد گشت.« 
این رونــد چنان پیــش رفت که آذر ســال گذشــته 
روزنامــه اصالح طلب همدلــی در تحلیلی بــدون آنکه از 
برجام2 سخن بگوید، پیشنهاد اجرایی شدن آن را مطرح و 
خواستار گرفتن پرونده منطقه از سپاه قدس و سپردن آن 
به وزارت امور خارجه شد و نوشت: »تجربه مذاکرات برجام 
پیش رویمان است؛ آن زمان که با انتقال پرونده هسته ای 
به وزارت خارجه، دولت روحانی »اختیــار تام« یافت تا با 
آمریکایی در باب پرونده هسته ای مذاکره کند که دیواری 
به بلندای 60 سال دشــمنی و بی اعتمادی میان آنها بود. 
نتیجه آن تصمیم این شد که دیپلمات های وزارت خارجه 
ایران توانستند کاالی اورانیوم 20 درصدی که دانشمندان 
هسته ای ایران تولید کرده بودند، به میلیاردها دالر فروش 
نفت، برقراری روابط تجاری میان ایران و جهان، میلیون ها 
دالر پول نقد، هواپیما، ســرمایه گذاری خارجی در ایران 
و... تبدیــل کنند. آیا همــان تجربه را نمی تــوان این بار 
در منطقه تکرار کرد؟ گرچه یکــی از پیش نیازهای چنین 
راهبردی وجود اراده حل مســائل نزد دو طرف است و به 
نظر نمی رسد با وجود رهبران جوان و ماجراجو در عربستان 
فعال چنین پیش نیازی مهیا باشد اما آیا می توان امیدوار بود 
که پرونده سیاســت  های منطقه ای ایران حاال و بر حسب 
ضرورت های تازه از نیروی قدس سپاه پاسداران به وزارت 
خارجه منتقل شــود تا محمدجواد ظریــف و همکارانش 
کاالی پیروزی های میدانی ایــران در منطقه را به کاالی 

روابط حسنه ایران با »تمام« همسایگانش بدل کنند؟«

پشتصحنهنمایش
در روزهــای اخیر دو روایت از وندی شــرمن، رئیس 
تیم مذاکره کننده و جان کری، وزیــر خارجه وقت آمریکا 
دربــاره مذاکــرات و توافق هســته ای منتشــر شــده که 
قابل تامل است. شرمن در یک رشته توئیت نوشته است: 
»می خواهم برای شما داستانی درباره هنر معامله بگویم؛ 

معامله بــا ایران که در جریــان آن رهبری مذاکــرات را بر 
عهده داشتم. بعد از شام شب بیست وپنجم، من با عباس 
عراقچی مذاکره کننده ارشد ایرانی و مجید تخت روانچی، 
دیگر عضو تیــم مذاکره کننــده ایران برای بررســی یک 
قطعنامه سازمان ملل متحد دیدار کردم. عراقچی با نکات 
کلیدی موافقت کرد ولی پس از آن به سمت جلو خم شده 
و یکی از بندهایی که پیش از این درباره آن توافق شده بود 
را به چالش کشید.  این یک شیوه آشــنای مذاکره ایرانی 
بود: »زمانی کــه توافق، قریب الوقوع به نظر می رســید، 
یک نکته دیگر بــرای اختالف ایجاد می شــد. ما آنچه را 
می خواستید به شما دادیم، حاال برخی چیزهایمان که از 

ما گرفته اید را به ما برگردانید.« 
 وقتی عراقچی به یکی از بندهــای توافق اعتراض 
می کند چشمان وندی شــرمن پر از اشک شده و می گوید 
این کل توافق را به مخاطره می اندازد. عراقچی با بهت، 

سکوتی طوالنی کرده و اعتراض خود را پس می گیرد:
من آن را باختم. شــروع بــه توضیــح دادن کردم و 
چشمانم از ناامیدی و خشم پر از اشــک شده بود. من به 
آنها گفتم که چگونه راهبردهایشان می تواند تمامی توافق 
را بــه مخاطره بینــدازد. از همان ابتــدای زندگی به زن ها 
گفته می شــود که عصبانی شــدن آنها به لحاظ اجتماعی 
قابل قبول نیســت و ا گر مردم گریه شــما را ببینند، نشانه 
ضعف است. عراقچی و روانچی مبهوت شده بودند. آنها 
برای اولین بار طی یک ماه، ساکت شده بودند.    چیزی در 
صداقت ناامیدی من باعث عبور از مانع شــده بود. بعد از 
یک لحظه طوالنی ســکوت، عراقچی اعتــراض خود را 
پس گرفت. این ارزیابی اشــکبار به حرکت اصلی مکعب 

روبیک تبدیل شد.«

آن12نفر
جان کری هم در بخشی از فصل هجدهم کتاب خود 
با نام »Every Day is Extra«، روایــت طرف آمریکایی را 

از روزهای پایانی مذاکرات هسته ای بیان کرده است. 

آن طور که از روایــت کری برمی آید تــا 13جوالی، 
یعنــی تنهــا یــک روز قبــل از نهایی شــدن برجــام، 
اختالفــات ادامــه داشــته اند. در ایــن روز، ظریــف در 
جلســه ای که در اتــاق تیــم آمریکایی در هتــل کوبورگ 
جریــان داشــت در حــال برشــمردن دالیــل مخالــف 
بــودن ایــران بــا نهایی شــدن توافق بــوده کــه ظاهرًا 
 اتفاقــات بعــدی، روال ماجــرا را تغییــر داده اســت.

وزیر خارجه اســبق آمریــکا در ادامــه نوشــت: »هر روز 
می گذشــت اما ظریف هنوز قادر نبود خــودش را به جایی 
برســاند که بله بگوید... )من به ظریف گفتــم( ما تصور 
نمی کنیم کار دیگری باشــد کــه بتوانیم انجــام بدهیم. 
توافق، اینجا است. لحظه حقیقت فرا رسیده؛ می خواهی 
آن را بپذیری یا ردش می کنــی؟ بعد از چند لحظه، اذعان 
کرد که آماده پذیرفتن توافق است؛ فقط -از میان چندین 
موردی که مطالبه کرده بود- یک چیز دیگر می خواست تا 

توافق را از دیدگاه خودش منصفانه کند.«
جــان کــری، بعــد از ایــن اتفــاق ســراغ اعضای 
تیــم مذاکره کننــده آمریکایی رفتــه و نظر آنهــا را درباره 
اعطای یــک امتیار دیگــر به ایــران، به منظــور مجاب 
کردن ظریف جویا شــده؛ با وجود ایــن، او از همکارانش 
خواســته امتیازی را پیشــنهاد دهند که اهمیــت چندانی 
 نداشــته و هزینه ای برای طــرف آمریکایــی ایجاد نکند.

طبق خاطرات کری، در این نقطه سرپرســت کارشناسان 
مسائل تحریمی آمریکا پیشنهادی مطرح کرده که خودش 
هم فکر نمی کرده مورد موافقت ظریف واقع شــود. جان 
کری، اما این پیشــنهاد را نزد ظریف برده و بــه تأیید وی 
رسانده اســت. در کتاب  آمده اســت: »کریس بک مایر، 
کارشناس مسائل تحریمی ما با احتیاط شروع به صحبت 
کردن کرد و گفت: »یک چیزی هســت...« خزانه داری 
آمریکا از قبل آماده شــده بود نام 12 نفر از کســانی که در 
فهرســت ایرانی های تحت تحریم قرار داشــتند را از این 
فهرســت خارج کند. ما آن موقــع، از ایــن تصمیم برای 
لحظه ای مثل حاال صرف نظــر کردیم و ایــن کارتی بود 
که ایــاالت متحده در جیــب عقب ما گذاشــته بود. حاال 
وقتش بود که آن را بازی کنیم. کریس توصیه کرد: »اینها  
آدم های چندان اثرگذاری نیســتند. ممکن است ]خروج 
این افــراد از فهرســت تحریم ها[ کافی نباشــد.« اما من 
می دانســتم که چیزی که اهمیت داشت ژست این مساله 
و احترام گذاشتن به تصمیم های سختی بود که ایرانی ها 

گرفته بودند. عصایم را قاپیدم و به سمت در رفتم.«  
 جان کری در کتاب خاطرات خود از چگونگی گرفتن 
ژست احترام به طرف ایرانی و به دنبال آن اخذ جواب مثبت 

ظریف در دقیقه 90 برای توافق می گوید.
کری در ادامه  می نویســد: »به جواد )ظریف( گفتم 
ما می خواهیم برای اینکه کار را به خاتمه برســانیم، یک 
گام دیگر برداریم. فهرست اسامی ای که آماده بودیم آنها 
را از تحریم ها خارج کنیم را به او دادم و پرسیدم: »توافق 
تمام است؟« بعد از نیمه شب بود و فرصت یا انرژی زیادی 
برای جشن گرفتن باقی نمانده بود. بعد از آنکه با هم دست 
دادیم، به اتاقم برگشــتم و در آنجا با رئیس جمهور تماس 
گرفتم تا خبر را به او برســانم. او از من تشکر کرد و من از 

او تشکر کردم.«
دیپلمات های کشــورمان تا کنون ترجیــح داده اند 
درباره جزئیات مذاکرات سکوت کنند  اما سرنوشت برجام، 
تحریم هایــی که هرگز لغــو نشــد، نفوذی هایی همچون 
دری اصفهانی و... نشــان می دهد نمی  توان به ســادگی 
روایت های شــرمن و کری را از پشــت پــرده مذاکرات رد 
کرد. شاید بازیگران کشــورمان استعداد خوبی برای ورود 
به دنیای دیپلماسی نداشــته باشند اما این روایت ها نشان 
می دهــد، دیپلمات های آمریکایی اســتعداد خوبی برای 

بازیگری دارند.

جــان کــری، بعــد از ایــن اتفــاق ســراغ اعضــای 
تیــم مذاکره کننــده آمریکایــی رفتــه و نظــر آنها را 
دربــاره اعطــای یــک امتیــار دیگر بــه ایــران، به 
منظــور مجــاب کــردن ظریــف جویــا شــده؛ بــا 
وجــود ایــن، او از همکارانــش خواســته امتیــازی 
را پیشــنهاد دهنــد کــه اهمیــت چندانــی نداشــته 
 و هزینــه ای بــرای طــرف آمریکایــی ایجــاد نکند.
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بازیباکارتاروپا
تاملیبرتالشکاخسفیدبرایمذاکرهباایران

طی روزهای اخیر، مقامــات آمریکایی مانور زیادی 
روی   نشست فوق العاده شورای امنیت سازمان ملل متحد 
در خصوص ایران داده اند. نیکی هیل، نماینده آمریکا در 
سازمان ملل متحد و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
هر دو سعی در هدایت یک »بازی از پیش تعیین شده« در 
این خصوص دارند. این در حالی است که موضع جمهوری 
اسالمی ایران در قبال دولت فعلی آمریکا کامال مشخص 
است. در این خصوص نکاتی وجود دارد که نمی  توان به 

سادگی از کنار آنها گذشت:
توافق هســته ای میان ایران و اعضــای 1+5،  در 
همان دوران ریاســت جمهوری »باراک اوباما« و حضور 
دموکرات ها در کاخ ســفید آثار و فواید  خود را از دست داد 
و به سندی بی ارزش تبدیل شــد اما خروج رسمی »دونالد 
ترامپ« از برجام به مثابه »نقطه آشکارساز« پایان  عملی 
توافق هسته ای محسوب می شود. بر همین اساس دیگر 
جایی ) نقطه مشترکی( برای مذاکره میان ایران و ایاالت 
متحده آمریکا بر ســر برجام باقی نمانده اســت. اخیرا نیز 
رهبــر معظم انقــالب اســالمی  صراحتا تاکیــد فرمودند 
مذاکره با ایاالت متحده ممنوع بوده و جمهوری اسالمی 
ایران، حداقــل با دولت فعلی این کشــور ]دولت ترامپ[ 

وارد مذاکره نخواهد شــد. ســخنان معظم له به مثابه 
»بازچینش قواعــد  بازی با آمریکا«ســت، 

نه »احیــای برجام از دســت رفته.« 
بنابراین  باید چنین حقیقتی را مدنظر 
قرار داد که »عدم مذاکــره با دولت 
ترامــپ« یــک تاکتیــک مقطعی 
در قبــال ایــن دولت نیســت، بلکه 
نقشه راه دقیقی اســت که از سوی 
جمهوری اســالمی ایران و در قبال 

کاخ سفید ترسیم شده است. 
آنچه مسلم است اینکه شکست 

آمریکا در انتخابات لبنان، عراق و پاکســتان از یک ســو 
و تاکید مقامات کشــورمان مبنی بر پاســخ دهی نسبت به 
سیاســت های تحریمی ایاالت متحــده ) از طریق تنگه 
هرمز یا دریای سرخ(، ضربه و شوک سختی را به مقامات 
آمریکایی وارد ســاخته اســت. واقعیت امر این است که 
واشنگتن طی ماه های اخیر برخی برگ های برنده خود در 
قبال ایران را از دســت داده است. تقاضای مذاکره بدون 
پیش شرط از سوی آمریکا نیز در همین راستا قابل تحلیل 
و ارزیابی است. بنابراین، هرگونه پاسخ دهی به نیاز ایاالت 
متحده آمریکا مبنی بر مذاکره با ایران، به معنای بازی در 
زمین کاخ سفید محسوب می شــود. در این میان  دو نگاه 
کالن در کشورمان وجود دارد که اولی مبتنی بر »احیای 
شرایط از دست رفته« و دیگری متکی  بر »چینش قواعد 
بازی جدید با آمریکا«ســت. احیای شرایط از دست رفته 
معنایی جز »تکیه بر پیش فرض های ناصحیح« و »آزمون 
و خطای دوباره« ندارد.  بنابراین، قواعــد بازی با ایاالت 
متحده آمریکا نســبت به ســال های قبل ) خصوصا سال 
1392 تا کنون( تغییر کرده است. این موضوعی است که 

دولتمردان ما باید نسبت به آن آگاه باشند. 
آنچه مسلم است اینکه ما نیاز به تغییر الگوواره ها و 
قواعد بازی خود در قبال کاخ سفید داریم. در این خصوص 
الزم است از برخی واژه های ساختگی و ایده آل گرایانه در 
نظام بین الملل فاصله بگیریم. به عنوان مثال،  سال 92 
کلیدواژگانی مانند »بازی برد- برد« بر زبان  دیپلمات ها و 
مسئولین اجرایی کشور ما جاری بود، این در حالی است 
که چنین واژگانی از ابتدا اصالت و عینیت نداشتند. 
نوع رفتــار ایاالت متحــده آمریــکا ) چه دولت 
اوباما و چه دولت فعلی آمریکا( در قبال توافق 
هسته ای چنین حقیقتی را به اثبات رساند. یکی 
دیگر از خطاهای محاسباتی ما، تفکیک میان 
دو حزب دموکرات و جمهوریخواه در معادالت 
سیاســی آمریکا بودو این خطا ممکن است در 
آینده نیز بار دیگر گریبانگیر دســتگاه سیاست 

خارجی کشورمان شود. 
منازعات داخلی در آمریــکا به گونه ای 

است که این بار نادرســت را بعضا در میان مسئولین حوزه 
سیاســت خارجی ما تشدید کرده اســت. بدیهی است که 
جلوی این روند باید گرفته شود.  نباید فراموش کرد »تغییر 
زمین بازی« و »ترسیم قواعد بازی« با آمریکا نباید معطل 
محاسبات ما در این باره و موارد مشابه باقی بماند. به طور 
کلی هر عاملی که منجر به ایده آل گرایی کاذب و بازدارنده 
در برابر ایاالت متحده شــود، محکوم به شکست و صرف 
هزینه های هنگفت برای کشــورمان خواهد بود . بدیهی 
اســت که  رفتار ما در قبــال آمریکا  نباید متغیری وابســته 
به  اخم و لبخند مســتأجران کاخ ســفید و حتی متحدان 

اروپایی آنها باشد. 
یکی دیگر از اقداماتی که کاخ سفید قصد در انجام 
آن دارد، تنظیم رفتــار ایران از طریق متحــدان اروپایی 
واشنگتن است؛ موضوعی که اروپا نیز نسبت به آن بی میل 
به نظر نمی رســد. تروئیکای اروپایی پس از خروج ترامپ 
از توافق هسته ای با ایران، اعالم کردند که سریعا بر ارائه 
یک بسته پیشــنهادی به ایران ) در راســتای حفظ توافق 
هسته ای ( با تهران وارد مذاکره خواهند شد. اما در عرض 
چند هفته، »مذاکره با تهران« از ســوی اروپاییان تبدیل 
به »معامله با آمریکا« شــد. مذاکراتی که از اردیبهشــت 
ماه امسال  تا کنون میان وزیر امور خارجه آمریکا و وزرای 
امور خارجه سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه ) و بیشتر 
در قالب مذاکرات پنهان و محرمانه( صورت گرفته است، 
مولد رفتارهای دوگانه اروپاییان در قبال توافق هسته ای 
با ایران و نحوه حفظ ایــن توافق  بوده اســت. به عبارت 
بهتر، اروپا نه تنها اقدامی عملی در راســتای حفظ توافق 
هســته ای با ایران صورت نداده اســت، بلکــه موجیات 
تضعیف این توافق را نیز فراهم ساخته است. وقت کشی 
هدفمند فرانســوی ها در مذاکرات هســته ای ) به همراه 
آلمانی هــا و انگلیســی ها( در همین راســتا قابل تحلیل 
و ارزیابی اســت. نباید فرامــوش کرد که اروپــا بازیگری 
غیر قابل اعتمــاد در این معادله محســوب می شــود. از 
این رو باید نقش واســطه گری اروپا در هر گونه معامله ای 
میان واشنگتن- تهران را نیز بی اثر کرد و ضمن اجتناب از 
پاسخ دهی به تقاضای آمریکایی ها برای مذاکره، مانع از 
تکمیل بازی اروپا در زمین دولت ترامپ شــد. آنچه مسلم 
است اینکه بازی دوگانه  اروپا در قبال برجام، نه تنها جایی 
برای اعتماد به »برجام اروپایی« باقی نمی  گذارد، بلکه ما 
را نســبت به »قطع امید کامل« از 
اروپای واحد در این مســیر ملزم 
می سازد. فرمایشــات اخیر رهبر 
معظم انقالب اسالمی ایران مبنی 
بر قطع امید از برجام اروپایی نیز در 
همین راســتا قابل تحلیل و ارزیابی 
است؛ موضعی که دستگاه دیپلماسی 

ما باید در عمل به آن پایبند باشد. 

سعید سبحانی

روزنامه نگار 
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ممکناستایران
ظرفیتغنیسازیخودراافزایشدهد

معاونسابقکاخسفیددرگفتوگوبامثلث

با توجه به مواضع سلبی  دولت  دونالد ترامپ در 
قبال ایران،   پیش بینی شما از آینده روابط تهران 

و واشنگتن چیست؟ 
دولت  دونالد ترامپ گام های مخربی در تقابل با 
ایران  برداشت و خشــم ایران از این رفتارها کامال طبیعی 
اســت. در حال حاضر ترامپ درصدد اســت تا با فشــار به 
ایران، ایــن کشــور را وارد مرحله ای کند تا بر اســاس آن 
جنگ طلبان حامی ترامپ دست باال را داشته باشند. ایران 
نیز ممکن اســت در پاســخ و واکنش به اقدامات مخرب 
ترامپ، از برخی محدودیت هایی که در برجام مشــخص 
شده صرف نظر کند و ظرفیت غنی سازی خود را دوباره ایجاد 
کند . به هر حال تندروها در اسرائیل، عربستان و آمریکا به 
دنبال این هســتند تا ایران را تحریک به نقض برجام کنند 
و در این صورت به منافع خود برســند. به هــر حال به نظر 
نمی  رسد در رویکرد کاخ سفید  در خصوص برجام تغییری 

به وجود آید.
برخی کشــورهای اروپایی در تــالش برای حفظ 
برجام از طریق ایجاد کانال های مالی مستقل از 
ایاالت متحده آمریکا هستند. به نظر شما حمایت 
اروپا از ایران در مقابــل تحریم های آمریکا تا چه 

اندازه می تواند موثر باشد؟
اتحادیه اروپا در تالش است تا توافق هسته ای 
با ایران حفظ شود. اما توان اروپا در این خصوص محدود 
است. شــرکت های اروپایی بر اســاس منافع خود و سطح 

روابط خود با آمریکا اقدام می کنند. اتحادیه اروپا نمی  تواند 
از حذف آنها از بازار آمریکا در برابر تجارت با ایران محافظت 

کند.
همین وضعیت در مورد چین هم صادق است. چین 
می تواند نفت ایران را خریداری کند  اما باز هم ممکن است 
شرکت های بزرگ چینی با تهدید دولت ترامپ به آنها برای از 
 دست دادن بازار آمریکا در صورت تجارت با ایران، هراس 

داشته باشند.
آیــا اروپــا نمی  توانــد مکانیزمــی طراحــی کند تا 
شرکت های اروپایی را در مقابل تحریم های ایران 
محافظت کند؟ مثال آیا قانون مسدودساز اروپا در این 
خصوص کارایی دارد؟ آیا این قانون می تواند موانع 
تجارت شرکت های اروپایی با ایران را برطرف سازد؟

اتحادیــه اروپا نمی  تواند شــرکت های اروپایی را 
مجبور به  تجارت با ایــران کند. اگر آنها ایــن کار را انجام 
دهند، این می توانــد از آنها در برابر اقــدام قانونی ایاالت 
متحده محافظت کند. اما اگر دولت ایاالت متحده تصمیم 
به حذف آنها بگیرد، آنها نمی  توانند به بازار آمریکا دسترسی 

پیدا کنند.
دولــت ترامپ قــادر خواهــد بــود کــه کمپانی ها و 
شرکت های بزرگ اروپایی را تهدید کند تا میان بازار ایران و 
بازار آمریکا یکی را انتخاب کنند. در واقع عالوه بر تهدید، 

دولت آمریکا آنها را به زور مجبور به این کار  خواهد کرد.
بر همین اساس شرکت های اروپایی تجارت کمتری با 

ایران خواهند داشت. به هر حال پیش بینی بر این بوده که 
روابط تجاری اروپا با ایران بعد از برجام افزایش یابد ولی با 
تحریم های ثانویه آمریکا حجم تجارت اروپا با ایران کاهش 
می یابد اما شرکت های چینی و روسی از تحریم های ثانویه 

آمریکا علیه ایران تأثیرپذیری کمتری خواهند داشت.
با توجه به آنچه شما به آن اشــاره کردید، به نظر 
می رســد که توافق هســته ای دیگــر نمی  تواند 
اهداف ایران را برآورده ســازد. نظر شــما در این 

خصوص چیست؟
معتقــدم که دونالــد ترامــپ و همراهانش دیگر 
 مانند گذشته نخواهند توانســت علیه ایران اجماع جهانی 
) درخصوص اعمال تحریم های ثانویه( ایجاد کنند اما نباید 
فراموش کرد که خروج غیرقانونی آمریکا از برجام کشورهای 
اروپایی و ســایر کشــورها را تحت فشــار قرار داده است. 
همچنین واشنگتن فشارهایی به دولت های اروپایی برای 
همراهی با این کشــور در خصوص تحریم های ایران وارد 
کرده و تهدید کرده شــرکت هایی که با ایران تجارت کنند، 

مشمول جریمه های آمریکا خواهند شد.

سنجش و پیش بینی چگونگی مناســبات ایران و 
ایاالت متحــده آمریکا در دوران ریاســت جمهوری 
دونالد ترامپ، به دغدغه ای مهم در میان تحلیلگران 
مسائل بین الملل تبدیل شــده است. ترامپ نه تنها 
از توافق هســته ای با ایران خارج شده است، بلکه 
ضمن اعمــال تحریم های ثانویه، در تالش اســت 
علیه ایران دســت به یارگیری بزنــد. در گفت وگو با 
پروفسور »فرانک فن هیپل« به بررسی ابعاد مختلف 
این موضوع پرداخته ایم که در ادامه   آمده است. حوزه 
تحقیقاتی »فن هیپل« معاون اسبق امنیت ملی کاخ 
ســفید در زمینه علوم و فناوری شامل مواردی چون 
کنترل تسلیحات اتمی و منع اشاعه هسته ای، انرژی 
و توازن سیاســت گذاری در عرصه های تکنولوژی 
است. وی که دارای مدرک دکترا از دانشگاه آکسفورد 
است، در حال حاضر عضو هیات مدیره پنل بین المللی 

درباره مواد شکافت پذیر است.
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مسالهترامپباایرانفراترازبرجاماست
گفتوگوبااستفانلندمن

دونالد  ترامپ رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا 
 همچنان به سیاســت تقابلی خود با ایران ادامه 
می دهد. از سوی دیگر، جمهوری اسالمی ایران 
نیز تاکید کرده اســت که اساســا با این دولت ) 
دولت ترامپ( وارد مذاکره نخواهد شد. نظر شما 

در این خصوص چیست؟
به نظر من خصومت دولــت ترامپ با جمهوری 
اســالمی ایران را باید از منظر کالن تری مورد تجزیه و 
تحلیل قرار داد. این خصومت و دشــمنی فراتر از توافق 
هسته ای صورت گرفته میان ایران و اعضای 1+5 بوده 
اســت. در این خصوص قاعده ای کلی وجــود دارد که 
باید نســبت به آن توجه داشــت. آمریکا به دنبال دولتی 
دست نشــانده در ایران اســت. آمریکا نمی  تواند دولتی 
مستقل  را برتابد. از این رو براندازی دولت های مستقل در 
طول تاریخ سیاست خارجی این کشور به وفور وجود دارد. 
این قاعده در خصوص کشــور ایران نیز صدق می کند. 
آمریکا به دمبال حضور یک دولت ) حکومت( غیر مستقل 
و دست نشانده در ایران است. این هدف کاخ سفید است 

که باید مورد توجه و دقت قرار گیرد. 
بر همین اســاس اگــر دولتی بــه ایــاالت متحده 
دآمریــکا  نــه بگویــد و منافــع واشــنگتن را در منطقه و 
نظام بیــن الملل دنبال نکنــد در این صــورت از دید آنها 
دموکراتیــک نیســت و انواع و اقســام اتهامــات متوجه 
آنهاســت.از دید مقامــات آمریکایی این دولــت باید از 
بین برود و جای خــود را به دولتی دهد کــه در عمل پیرو 
سیاســتهای واشــنگتن باشــد. با این حال اگر کشوری 
منویات و دستورات ایاالت متحده آمریکا را در نظر گرفته 
و  سیاستهای خود را مطابق میل سیاستمداران آمریکایی 
تنظیم کند، از دیــد آمریکایی ها دولتی مطلوب اســت. 
حتی اگــر این دولت در عمل دیکتاتور باشــد، از ســوی 
آمریکا به عنوان یک دولت دموکرات مورد شناسایی قرار 
می گیرد و انــواع حمایتها از این دولــت صورت خواهد 

گرفت.

دونالــد ترامپ اخیــرا اعالم کرده اســت که به 
دنبال توافــق با ایران بر ســر توافقــی بهتر از 
برجام است و حتی در این خصوص اعالم کرد 
که حاضر به مذاکره بدون پیش شرط با تهران 

است. تحلیل شما از این مساله چیست؟
همان گونه که اشاره کردم، این اشتباه است 
که در قبال مناســباتی که میان ایران و ایاالت متحده 
آمریکا بــه وجود آمده اســت بــر روی برجــام متمرکز 
شویم. مســأله آمریکا با ایران فقط برجام نیست، بلکه 
این کشــور به دنبال این اســت تا دولتی دست نشانده 
در ایران مســتقر باشــد تا آمریکا بتوانــد منافع خود را 

پیش ببرد.
 برجام یک قــرارداد بین المللی اســت که توســط 
شــورای امنیت نیز بــه تصویب رســید ولی اینهــا برای 
دولــت آمریکا اهمیــت ندارد. این کشــور بارهــا و بارها 
قوانین و مقــررات بین المللی را نقض کــرده و می کند.

برنامه هسته ای ایران توسط جامعه اطالعاتی آمریکا به 
صورت ساالنه مورد تایید قرار گرفته و آژانس بین المللی 
انرژی اتمی از طریق حداقل 10 بازرســی سرزده از زمان 
پذیرش برجام آن را تایید  کرده اســت، لــذا این موضوع 

نشــان می دهد آمریکا به دنبال چیز دیگری اســت که به 
آن اشاره کردم.

موضوع دیگری که پس از خروج رسمی دونالد 
ترامپ از توافق هســته ای با ایران مورد توجه 
قرار گرفته اســت، مربوط به رویکــرد اتحادیه 
اروپــا در حفظ برجــام اســت. آیا به نظر شــما 
تروییکای اروپایی و به طور کلــی اتحادیه اروپا 
قادر به حفظ توافق هســته ای با ایران خواهند 
بــود؟ آیا اعمــال و تعریــف سیاســتهایی مانند 
قوانین مســدود کننده در این خصــوص موثر 

خواهد بود؟
به نکته مهمی اشــاره کردیــد. اتحادیه اروپا و 
سایر کشــورها غیر از متحدان آمریکا از جمله عربستان 
و اسرائیل نســبت به خروج آمریکا از برجام واکنش منفی 
نشــان دادند و این اقدام را محکوم کردند.کشــورهای 
اروپایی اقدام ترامپ را محکوم کردند و در تالش هستند 
تا برجام را حفــظ کنند ولی این تالش باید جدی باشــد و 

تنها در لفظ نباشد.
ارائه تضمیــن نیز باید بــه گونه ای باشــد که در 
عمــل بتواند منجر بــه حفظ توافق هســته ای با ایران 
شــود. تضمین های بدون اعمال سیاســت های موثر 
بی معنی هســتند.در این خصوص واقعیتی وجود دارد 
که الزم است  نسبت به آن توجهی ویژه داشته باشیم.  
اروپا اغلــب تابــع منافع ایــاالت متحده آمریــکا بوده  
اســت. این قاعده در دوران ریاســت جمهوری ترامپ 
نیز کامال قابل مشاهده است. در این میان نباید توجه 

خــروج »دونالد ترامپ« رئیس جمهــوری آمریکا از 
برجام و مشــروط کردن حضور دوباره خود به تالش 
اروپایی هــا برای راضی کــردن ایران بــه مذاکره در 
راستای اعمال تغییرات مورد نظر واشنگتن، موجی 
از آشفتگی دیپلماتیک به وجود آورده به ویژه آنکه با 
بازگشت دوباره تحریم ها، ۳ اقتصاد بزرگ اروپا شامل 
آلمان، انگلیس و فرانسه رویای دستیابی به بازارهای 

ایران را از دست می دهند.
بســیاری از نظریــه پــردازان آمریکایــی معتقدند 
دولت ترامپ از یک ســو سیاســت اعمال فشار بر 
ایران را دنبال کرده و از ســوی دیگر، به دنبال ارسال 
ســیگنالهایی در خصوص مذاکره با تهران است. 
تحلیل رفتارهای ترامپ و دیگر مقامات کاخ سفید 
در قبال ایران، به یکــی از دغدغه های اصلی نظریه 
پردازان حوزه روابــط بین الملل در برهه فعلی تبدیل 

شده است.  
در این خصــوص خبرنــگار مثلث گفــت  و گویی با 
»اســتفن لندمــن«، نظریه پــرداز آمریکایــی و 
دانش آموخته دانشگاه هاروارد  صورت داده است که 

از نظرتان می گذرد :

چندانی به برخی موضــع گیری های ظاهری و گفتاری 
مقامات اروپایی کرد. اروپا نشان داده است که حاضر 
به پیــروی از ایــاالت متحــده آمریکاســت ، حتی اگر 
این مســاله برای منافع خــودش مضر باشــد. با توجه 
به فشــاری که آمریکا به اروپا می آورد بعید است اروپا 
بخواهد با این کشــور بــه خاطر ایران و حفــظ توافق 

هسته ای وارد تقابل شود. 
به نظر من خیلی نمی شود بر روی تضمینهای ایاالت 
متحده آمریکا بر ســر حفظ برجام حســاب کرد. بر اساس 
روابط طوالنی مدت آمریــکا با اروپا من در مــورد اینکه آیا 
واقعا اروپا تضمین های قوی خواهد داد مشکوک هستم. 
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ناآرامی ها در بصره و به آتش کشاندن برخی نقاط از 
جمله کنســولگری جمهوری اســامی ایران در این شهر 
جنوبی عــراق، نگاه ها را به ســمت ایــن منطقه معطوف 

کرده است. 
بصره یــک شــهر مهــم و راهبــردی و از دهه های 
گذشــته، دروازه  و درگاه اقتصــادی عراق تلقی می شــده 
اســت. درواقع می توان گفت بصره، دومین شهر بزرگ و 
پراهمیت ترین شهر عراق بعد از بغداد محسوب می شود؛ 
این شهر چه به لحاظ جایگاه جمعیتی و چه تنوع مذهبی و 

قومیتی حائز اهمیت است. 
بصره یک شهر کاما شیعی نیست؛ هرچند اکثریت 
جمعیت آن را شیعیان تشــکیل می دهند اما اهل سنت و 
برخی مذاهب دیگر نیز در این شهر حضور دارند. عاوه بر 
این شهر بصره، جایگاه اقتصادی و ژئوسیاسی خاصی نیز 
دارد. یعنی از یک سو بصره یک شهر بندری بزرگ است و 
از دیگر سو با آب های آزاد ایران و کویت همسایگی دارد. 
تحوالت این شهر از این جهت که به نوعی پایتخت 
جنوب عراق محســوب می شــود، بــر مناطــق جنوبی و 
اســتان های جنوبی کشور تاثیرگذار اســت. شاهد بودیم 
شــعله ناآرامی ها و اعتراضاتی که در اواخر تیرماه امسال 
به وقوع پیوســت و اســتان های سر اســر جنوب عراق را 
درنوردید، از شهر بصره آغاز شده بود و به دیگر شهرهای 

جنوبی عراق سرایت پیدا کرد.
ضمن اینکه به لحــاظ فکری نیــز نحله های متعدد 
فکری در این شهر حضور دارند. در عین حال گفته می شود 
که بصــره یکی از خاســتگاه های اصلی الحشد الشــعبی 
است؛ این در حالی اســت که در گذشته این شهر یکی از 
مراکز گســترده حضور حزب بعث بوده و به نظر می رســد 
همچنان برخی از بازماندگان یا حامیان اندیشه های بعث 
در این شهر حضور دارند. لذا عاوه بر مشکات اقتصادی 
بصره مانند دیگر شهرهای جنوب عراق، اهمیت این شهر 

باعث شده که روند پرتنش فعلی در آنجا شکل بگیرد. 
نباید از نظر دور داشت که نقطه آغاز این اعتراضات 
مساله آب آشامیدنی شهر بصره و وضعیت وخیم آن بوده 
اســت. این در حالی اســت که وعده های کمتر از دو ماه 
قبل مقامات محلی و مرکزی عراق مبنی بر بهبود وضعیت 
خدمت رسانی به این شهر در حوزه آب و برق بدون نتیجه 
بوده است، و بنابراین دور جدیدی از تظاهرات در این شهر 

شکل گرفت.
از دیگــر ســو متأســفانه در هفته های اخیر شــاهد 
حرکت هایی مشــکوک بودیم که به طور آشــکار مناسبات 
دو ملت ایران و عراق را نشــانه رفته اند. از زمان سرنگونی 
رژیم صدام تاکنــون، روابط جمهوری اســامی ایران با 
دولت های حاکم بر این کشــور در ســطح باال و راهبردی 
بوده و تاش هــای ایاالت متحــده و برخی کشــورهای 
عربی برای تخریب این روابط موفق نبوده است  اما اکنون 
مشاهده می شود که این تاش ها روی   ملت های دو کشور 

متمرکز شده است.
ناتوانی احزابی کــه به عنوان احــزاب مورد حمایت 
ایران در عراق معرفی می شوند، در بهبود معیشت مردم و 
گسترش فساد، باعث اشاعه دخیل بودن ایران در حمایت 
از فاسدان شده، با این حال تردیدی نیست که هم عوامل 
داخلی در دو کشور و هم عوامل خارجی که منافع سیاسی 
آنها در تخریب روابط دو ملت و قطع دست ایران در عراق 
و تضعیف گروه های مقاومت مورد حمایت ایران است، از 

وضعیت فعلی سود می برند.

در رابطه با نقش نیروهای خارجی باید توجه داشت که 
رسانه های عربی وابسته به سعودی ها و برخی کشورهای 
دیگر و همچنین رسانه های نزدیک به اندیشه حزب بعث 
به شــدت در حال سم پاشــی علیه ایران هســتند. آنها با 
دروغ پردازی علیه ایران یا بزرگ کردن برخی مسائل موجود 
در روابط ایران با عــراق، تاش دارند تا ایــن درگاه بزرگ 

اقتصادی عراق را دچار تنش کنند.
طبیعتا در ساحت عراق که محل بازیگری قدرت های 
بزرگ و منطقه ای اســت نمی توان نقش عوامل خارجی را 
نادیده گرفت و تنها بازیگر داخلی را به عنوان تصمیم گیر 
قلمداد کــرد. چه آمریکا و چه عربســتان ســعودی هر دو 
از بازیگــران جدی ماه هــای اخیــر عرصــه انتخاباتی و 
سیاسی عراق بوده اند. واشنگتن از ســال ها قبل تاکنون 
همواره یکی از طراحــان برخی سیاســت های داخلی در 
عراق بوده اســت و برخی شــخصیت ها و احــزاب عراقی 
نیــز در مدار تمایــات واشــنگتن در حال حرکــت بوده و 
هســتند. افزون بر واشنگتن، عربســتان سعودی نیز چند 
صباحی است که دروازه جنوب را محلی جدید برای اجرای 
سیاســت های تفرقه افکنانه خود در عــراق دیده و عاوه 
بر حضور چند الیه در عرصه هــای مختلف و در منطقه ای 
که آن را پایگاه ســنتی ایران در عراق طی سال های اخیر 
 به شــمار می آورنــد، زمینه هــای دخالت سیاســی خود را

 فراهم آورده است.
شواهد متعددی در اختیار اســت که نشان می دهد 
دو کشــور کــه وضعیت جریــان سیاســی مــورد حمایت 
خــود را در خطر می بیننــد در پی آن هســتند از طریق این 
ناآرامی، عاوه بر متشــنج کــردن اوضاع علیــه ایران و 
 حامیان آن، فرآیند سیاســی پیش رو را به سود خود پایان

 دهند.
از دیگر سو در رسانه های وابسته به بازیگران داخلی و 
منطقه ای تبلیغ می شود که احزاب نزدیک به ایران در فساد 
نقش دارند و همین موضوع نیز در برانگیختن خشم مردم 
که چرا ایران این گونه با عراق رفتار می کند، نقش داشته 
است. اما واقعیت این است که قاطبه احزاب عراقی، فارغ 
از اینکه در محور ایران تعریف می شــوند یا محور مقابل، 

متهم به فساد گسترده هستند.
حتی جریان صدر و رهبری آن که شعارهای ضدفساد 
سر می دهند، در تمامی دولت های گذشته تاکنون، بدون 
اســتثنا  در تمامی بخش های کشــور حضور داشــته اند و 
خود بخشــی از ناکارآمدی و مشکل به شمار می روند. این 
موضوع با هدف کنار گذاشــتن احزاب اسامی نزدیک به 
تهران از عرصه قدرت و تضعیف جایــگاه آنان و در نتیجه 
کم رنگ شــدن قدرت مانور ایران از طریق دوســتان خود 

در عراق است.
البته مسأله اینجا ست که حتی گروه های شبه نظامی 
وابســته به حشد الشــعبی که تاکنون نقشــی در مدیریت 
سیاسی و شــهری نداشــته اند نیز هدف این تبلیغات قرار 
گرفته اند؛ بنابراین روشن است که موضوع فساد بهانه ای 
برای تهییج احساســات عمومی اســت و هــدف، حذف 

جریان های نزدیک به ایران است.
در این میان به نظر می رسد از یک سو خشونت های 
غیرطبیعــی در بصــره، با هــدف انتقال کشــمکش های 
سیاسی از  ســمت مرکز یعنی بغداد به ســمت بصره بوده و 
از دیگر ســو موج خشــونت هایی که ســوار بر اعتراضات 
بحق مردمی شد، یک ســری تسویه حساب های سیاسی 
برخی جریان های سیاسی عراق است که از بغداد به بصره 

منتقل شد. 
به طور جدی می توان این دیــدگاه را مورد تأیید قرار 
داد که برخی گروه ها و شخصیت های سیاسی به شدت به 
دنبال دستاوردهای سیاسی از رویدادهای بصره هستند. 
متهم کردن یکدیگر به بهره برداری یا شعله ور کردن فتنه 

و آشــوب نیز نشــان می دهد می توان چنین دیدگاهی را 
پذیرفت. باید توجه داشــت که همزمانی این آشوب ها با 
روند تشکیل فراکســیون بزرگ در عراق و به وجود آمدن 
اختافات جــدی میان دو ائتاف بر ســر ایــن موضوع، 
قابل اعتنا اســت. برخی انگشــت اتهام را در ایــن غائله 
به ائتاف وابســته به صدر و العبادی که از ســوی برخی 
تحلیلگران و سیاستمداران به فراکسیون سفارت آمریکا 
شــهرت یافته، نشــانه رفته اند؛ ائتاف مزبور که مدعی 
تشــکیل فراکســیون اکثریت با 180 نماینده اســت، به 
شدت به اعام تشکیل فراکسیون بزرگ تر توسط جریان 
رقیب یعنی محور مالکی و عامری واکنش عصبی نشــان 
داده اســت. آبستراکسیون فراکســیون مالکی و عامری 
در جریان جلسه نخست پارلمان که باعث اختال در حد 
نصاب جلسه و ناتمام ماندن آن شد، تردیدها درباره صحت 

ادعای اکثریت ائتاف العبادی و صدر را افزایش داد.
این جریان می کوشد  با شــانتاژکردن باعث تخریب 
طرف مقابل شود. حمله به دفاتر گروه های حشد الشعبی 
و احزاب سیاســی عضو فتح با این امید انجام می شــود تا 
با واکنش مســلحانه و خونین آنها علیه معترضان مواجه 
شــود و همین موضوع به عنوان عاملی برای تخریب این 
گروه ها و ائتاف رقیب و اتخاذ تصمیمات بعدی علیه این 
احزاب توسط رئیس جدید حشد الشــعبی که اتفاقا حیدر 

العبادی است، شود.
اظهارات تحریک آمیز صدر که ســاعاتی پس از آن 
مقرهای احزاب و حشد الشعبی طعمه آتش شد و بی تفاوتی 
و اهمال آشــکار و جدی دســتگاه های امنیتــی در تأمین 
حفاظت اماکن عمومی و مقر احزاب نشان می دهد باید به 
طور جدی به نقش بازیگران داخلی در تهییج احساسات و 

راهبری آنها در آشوب بصره اندیشید.
البته در حال حاضر شــرایط در بصره به ســمتی که 
ترسیم کرده بودند حرکت نکرده است و جریان های وابسته 
به الحشد الشعبی خویشتنداری خود را حفظ کردند تا اوضاع 

متشنج تر نشود. 
این موضوع به ضــرر حیدر العبادی، نخســت وزیر 
عراق تمام شد. چراکه به دنبال جلسه ای که بعد از تحوالت 
بصــره رخ داد، دولت و شــخص العبادی، اهمــال کار و 

بی توجه به مسائل بصره شناخته شدند. 
همچنین هفته گذشته فراکسیون سائرون از العبادی 
درخواست کردند که استعفای خود را به عنوان نخست وزیر 
تقدیم کند که این بدان معنا ســت که گروه سائرون عما 

کودتایی را علیه العبادی انجام داده اند.
ســپس نیــز مقتدی صــدر بــا صــدور یــک بیانیه  
هفت ماده ای  به طــور صریح، العبــادی را از گزینه های 
نخست وزیری مدنظر ائتاف شــان کنار گذاشت که این 

مساله با واکنش بهت آمیز حیدر العبادی مواجه شد. 
در نهایت تا زمانی که سیســتم سهمیه بندی مناسب 
منصب ها در عراق وجود نداشــته باشــد امیدی به بهبود 
وضعیت موجود و مبارزه با فساد نیست. همه احزاب مدعی 
مبارزه با فساد هستند اما عزمی جدی دیده نمی شود و این 

ادعاها در حقیقت فریب افکار عمومی است.
در این میان روند تشکیل دولت و نهادهای سیاسی 
و تشریعی در عراق همیشــه پیچیده و زمان بر بوده است. 
در این دوره نیز شــواهد فعلــی و موجود نشــان می دهد 
همچنان این فرآیند سخت و مشکل است و چه بسا نسبت 

به دوره های سابق پیچیده تر هم باشد.
در میان شیعیان کشمکش بر سر فراکسیون بزرگ تر 
که نخست وزیر را پیشــنهاد می دهد همچنان ادامه دارد. 
عاوه بر اینکه گزینه های نخســت وزیری نیز تنها در حد 
نام بردن از چند نفر در رسانه ها بوده و هنوز احزاب شیعی و 
فراکسیون بزرگ تر احتمالی درباره گزینه ها به طور رسمی 

و جدی بحث و گفت وگو نداشته اند.

یادداشت
سیدرضا قزوینی

روزنامه نگار و تحلیلگر عراق
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خداحافظی با العبادی
چرا حکیم در ائتالف سازندگی قرار نگرفت؟

تحوالت سیاســی در عراق بسیار ســیال است و هنوز 
نمی تــوان با قاطعیــت راجع بــه شــکل گیری ائتاف ها و 

جریانات و همچنین نخست وزیر احتمالی سخن گفت.
اما به طور کلی بعد از اینکه جریان ســائرون به رهبری 
مقتدی صدر و ائتاف فتح به رهبــری هادی عامری در پی 
اعتراضات اخیر در بصره و آتش زدن کنسولگری ایران اعام 
کردند که حیدر العبــادی دیگر نمی تواند بــه عنوان گزینه 
نخست وزیری مطرح باشد و بهتر است که استعفا دهد، این 
اتفاق، حلقه وصلی میان فتح و ائتاف سائرون شد؛ بعد از 
این اتفاق نظر، ارتباطاتی میان آنها شکل گرفت که احتماال 

در نتیجه آن، دو طرف ائتاف جدیدی شکل خواهند داد. 
البته اگر عامــری و صدر در یک ائتــاف قرار بگیرند 
این احتمال می رود که دولت قانون به رهبری نوری مالکی 
و جریان حکمه عمار حکیم نیز در همین جریان قرار بگیرند 
و این گونه پیش بینی می شود که حیدر العبادی حذف شود. 

در چنین شــرایطی چون العبادی احساس خطر کرده 
به نوعی سعی می کند که آمریکایی ها را به سمت خود جذب 
کند و خود را گزینه آمریکا نشــان دهد. ظاهرا آمریکا نیز از 
العبادی حمایت می کند اما میان جریانات سیاسی، العبادی 
تقریبا جایگاهی ندارد. باید توجه داشت ائتاف نصر به رهبری 
العبادی متشــکل از جریانات و گروه های کوچکتر است و 
اگر قرار بر حذف العبادی باشد، آن جریانات احتماال از وی 
جدا شــوند و کل ائتاف او از هم خواهد پاشید.   همچنین 
اخیرا فارین پالیسی در مقاله ای به این موضوع پرداخته بود 
که ترامپ از مســعود بارزانی درخواست کرده که به حمایت 
از العبادی وارد عمل شود و با او ائتاف کند؛ اما بارزانی فعا 
مردد است و به نظر می رســد در نهایت نیز مسعود بارزانی به 
خواسته ایران تن دهد، نه آمریکا. اگر بخواهیم به صورت 
واقع گرایانه به موضوع نگاه کنیم فعا کردها ترجیح می دهند 
ببینند ائتاف اکثریتی که شکل می گیرد کدام است و سپس 
تصمیم بگیرند.  فعــا جریانات مختلف در عــراق در حال 
رایزنی هستند و هادی عامری در تاش است تا به گونه ای 
مقتدی صــدر از مواضعش در مورد مالکی کوتــاه بیاید. در 
این میان چون احتمال آنکه نوری مالکی نخست وزیر شود 
بسیار اندک است لذا شاید این مساله به مقتدی صدر انگیزه 
دهد تا با وساطت عامری و حکیم به ائتاف با مالکی رضایت 
دهد.  پس اگر چنین ائتافی شکل بگیرد، کل معادله تغییر 
می کند.  تصمیم و تعریف دادگاه فدرال از ائتاف ها نیز بر 
سرانجام این جریانات تاثیر دارد. دو جریان اصلی شیعی هر 
دو ادعای تشکیل فراکسیون اکثریت را داشتند و اتفاقا هر دو 
فراکسیون هم متشکل از گروه های شیعه و سنی بودند. یکی  

ائتاف سائرون و دیگری نصر به رهبری مقتدی صدر و حیدر 
العبادی، که اولی بیشترین کرسی های پارلمان را به دست 
آورده و دومی 42 کرســی به دســت آورده و سومین ائتاف 
پیروز انتخابات محسوب می شود و همچنین جریان حکمت 
به رهبری سید عمار حکیم با 20 کرسی که اولین حزب پیروز 
انتخابات محســوب می شود .  فراکســیون دوم را نیز نوری 
مالکی با 30 کرســی و هادی عامری با 47 کرسی به عنوان 
دومین ائتــاف پیروز انتخابات رهبــری می کنند. اولی نام 
ائتاف خود را »اصاح و سازندگی« نام گذاری کرده و دومی 
نام »سازندگی« را برای خود برگزیده است. در هر دو فهرست 
امضای گروه های کوچک اهل تســنن مشاهده می شود. 
اما اشکال کار در این است که بعضی از نمایندگان مجلس 
در هر دو فهرست امضای خود را گذاشته اند، مساله ای که 
شائبه ایجاد کرده و کار را به دادگاه فدرال قانون اساسی عراق 
کشانده اســت. در عین حال هر دو طرف تعریفی متفاوت 
از چگونگی تشــکیل فراکســیون اکثریت ارائه می دهند. 
ائتاف اصاح و ســازندگی می گوید که امضــای رهبران 
ائتاف یا نمایندگان آنها کافی اســت، در حالی که ائتاف 
اصاح می گوید از تک تک افرادی که حاضر به ائتاف با 
آن شده اند، امضا گرفته اســت و این مساله جای هیچ اما و 
اگری را نمی گذارد. حاال بایــد دادگاه عالی فدرال تصمیم 

بگیرد که حق با کیست.
در این بین این پرســش نیز مطرح است که چرا عمار 
حکیم در ائتاف ســازندگی که به ایران نزدیک تر اســت، 
قرار نگرفت؛ در این رابطــه باید گفت که عمار حکیم معتقد 
است باید با ائتافی که برنده انتخابات است همراه شوند و 
در انتخابات پارلمانی عراق نیز حزب سائرون به رهبری صدر 
پیروز شــد. مســاله دیگر اینکه جریان حکیم آگاه است که 
مقتدی صدر با توجه به طرفدارانی که در میان جامعه عراق 
دارد اگر در تشکیل دولت مشارکت نداشته باشد و در جایگاه 
اپوزیسیون قرار بگیرد، می تواند مشکل ساز شود. زیرا به طور 
طبیعی نیز حضور در دولت آینده حق حزب السائرون است که 
بیشترین کرسی را کسب کرده است. مساله دیگر هم اینکه 
سید عمار حکیم معتقد است که باید از مرحله طایفه گرایی 
عبور کرد؛ یعنی ائتافی متشکل از شــیعه، سنی، ایزدی، 
کرد، مسیحی و غیره باید در عراق شکل بگیرد. به اعتقاد وی 
این فضا اکنون تا حدودی مهیا است و باید آن را تقویت کرد. 
در نهایت  تا  امروز نام پنج نفر یعنی نوری مالکی، حیدر 
العبادی، فالح فیاض، طــارق نجم عبدالله و هادی عامری 
به عنوان گزینه های محتمل برای نخســت وزیری مطرح 
شده بود. اما اخیرا مرجعیت عراق اعام کرد که این گزینه ها 
را قبول ندارد و باید یک چهره جدید به عنوان نخســت وزیر 
انتخاب شود. البته آنها هنوز هیچ شخصی را معرفی نکرده اند 
و گزینه  احتمالی نخست وزیری همچنان در هاله ای از ابهام 

قرار دارد. 

العبادی 
مقصر بود

گفت وگو با رئیس دفتر

 مجلس اعالی اسالمی عراق در تهران

جناب غماس! ارزیابی شــما از تحوالت اخیر در 
بصره چیست؟

   رخدادهــای اخیــر در بصره از چنــد جهت حائز 
اهمیت و ارزیابی اســت؛ نخست آنکه متاسفانه مسئوالن 
و مدیران اســتان بصره در مساله خدمت رســانی به مردم 
عراق خیلی کوتاهی کردند و نتوانســتند حتی ساده ترین 
خدمات عمومی مانند آب و بــرق را نیز برای مردم مجاهد 
و شــهیدپرور بصره تامین کنند. این مسائل باعث شد که 
نارضایتی های بســیاری را از سوی مردم شــاهد باشیم و 

اعتراض های وسیعی در این شهر برپا شود. 
لذا تامین این نیازها از سوی تمامی جناح ها و گروه ها 
مورد تاکید قرار گرفته اســت. اما مشــکل اینجا ست که 
همزمان با شــکل گیری اعتراضات در بصــره، جریاناتی 
اتفاق افتاد و تاش شده که این اعتراضات سمت و سوی 
خاصی به خود بگیرد. اختافات سیاسی در عراق به این 
شکل است که آمریکا تاش می کند جریانات را به سمتی 
هدایــت کند که بــر نوع حکومــت  و تعیین نخســت وزیر 
تاثیرگذار باشــد. البته تاش های آمریکا تا امروز به هیچ 

نتیجه ای ختم نشده و به بن بست رسیده است.
از دیگر سو شرایط کنونی عراق یکی از فصول مابعد 
داعش محســوب می شــود. بعد از پیروزی های میدانی 
مردم، حشد شــعبی و ارتش عراق در مبارزه با تروریسم و 
نیز همکاری های بی دریغ ایران، شــرایط عراق به سمت 
تحولی اساسی در حال حرکت است. قبل از این پیروزی ها 
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احساس می شد که بدخواهان و دشمنان عراق بعد از خروج 
داعش به دنبال پروسه جدیدی برای بحران سازی در این 
کشور باشــند. اکنون  برخی از کشــورهای عربی منطقه و 
اتــاق فکرهای آمریکا و غــرب به دنبال چالش ســازی در 
دموکراســی شــکل گرفته در عراق هســتند، چرا که این 
مدل دموکراســی خوشــایند این کشورها نیســت. مضافا 
اینکه این کشــورها  می خواهند عراق از حلقه کشورهای 
مقاومت منطقه جدا شــود. متاسفانه مساله طایفه گرایی، 
عشیره گرایی و مساله اختافات مذهبی هم در عراق بستر 
برخی تنش ها را ایجاد کرده اســت. ناکارآمدی مسئولین 
و نیز تداوم مساله رقابت های سیاســی و نیز کمبود برخی 
امکانات همگی دست به دست هم  داده تا این شرایط برای 

عراق شکل گیرد. 
در این میان اختاف جدیدی که متاســفانه در حال 
شکل  گیری است، مساله انشقاق بین شــیعیان عراق به 
دو دسته شــیعیان متمایل به ایران و غیرمتمایل به ایران 
اســت. برای بسترســازی هرچه بیشــتر، اتــاق فکرهای 
پشت این جریان از طریق شــبکه های اجتماعی به دنبال 
جریان ســازی در میان جامعه عراق اســت تا این انشقاق 
پررنگ تر شــود. در ایــن میان یکــی از حلقه هــای این 
تفرقه افکنی همین انتخابات عراق اســت. چرا که اکنون 
روند ایجاد فراکســیون اکثریت پارلمانــی جامعه عراق را 
کافه کرده اســت. متاســفانه فســاد خیلی از مسئولین 
عراقی و نیز ســوء مدیریت ها و نبود خدمات ســبب برخی 
اعتراضات مردمی در گذشــته و اکنون شــده اســت که 
بخشی از آن بحق اســت. اما در این میان یقینا دشمنان 
عراق سعی در موج ســواری خود دارند و با نفوذ در صفوف 
اعتراض کنندگان تاش دارند از ایــن  آب گل آلود ماهی 

 بگیرند.
یعنــی بــه نظــر شــما آمریــکا در پشــت پــرده 

خرابکاری ها در بصره قرار دارد؟
   در رابطه با بصره مشــاهده کردیم که برخی افراد 
مشــکوک در عراق دســت به اقدامــات خرابکارانه زدند؛ 
ابتــدا به اســتانداری بصــره و در ادامه به مراکز اســتقرار 
نمایندگان حشد الشــعبی و بیمارســتانی کــه زخمی های 

حشد الشــعبی در آن هســتند، حمله کردند. آخرین نقطه 
نیز کنسولگری جمهوری اسامی ایران در بصره بود. این 
مسائل نشان دهنده آن اســت که آمریکا در یک وضعیت 
نامطلوبی در خصوص مساله تاسیس دولت جدید در عراق 
قرار دارد و به آنچه  می خواســته، دســت نیافته که دست 
به چنیــن اقداماتی می زند. درواقع آمریــکا و متحدانش، 
تاش هایی را برای آســیب زدن به بصره آغــاز کردند اما 
مردم بصره ســعی کردند کــه از این اقدامــات خرابکارانه 
فاصله بگیرند. حتی عشایر و شــخصیت های سیاسی در 
بصره اعام کردند که مخالف انجام این گونه خرابکاری ها 
در بصره هستند و اگرچه اعتراضاتی به نحوه معیشت شان 
در بصره دارند اما با شــیوه های خرابکارانــه نمی خواهند 
نارضایتی خود را نشان دهند، بلکه به شکل مسالمت آمیز 
به اعتراضات شان ادامه می دهند تا در نهایت دولت بغداد 

به خدمت رسانی به بصره روی آورد. 
چرا طی ناآرامی های اخیر به کنسولگری ایران در 

بصره حمله شد؟
   توجه داشته باشید که مساله حمله به کنسولگری 

»اوضــاع امنیتــی و سیاســی در عــراق در یــک 
وضعیت بحران و بی ثباتی به سر می برد؛ به دنبال 
انتخابات عراق در ماه می، احزاب مختلف عراقی 
هنوز نتوانســته اند برای تشــکیل دولت ائتالفی 
جدید به توافق برســند و این در حالی است که در 
جنوب عراق و خاصه در شهر بندری و مهم بصره، 
اعتراضاتی شکل گرفته که بعضا خرابکاری هایی 
نیز در خالل آن شاهد هســتیم. از جمله می توان 
به حمله به کنسولگری ایران در بصره و آتش زدن 
آن اشاره کرد«؛ ماجد غماس، رئیس  دفتر مجلس 
اعالی اســالمی عراق در تهــران در گفت وگویی 
با هفته نامــه مثلث به بررســی تحــوالت اخیر در 
عراق پرداخته و نقش آمریــکا و متحدان آن را در 
جهت دهی به این تحوالت مهم می داند. چرا که به 
گفته وی، واشنگتن نتوانسته دررابطه با تحوالت 
سیاسی عراق و تشــکیل کابینه به آنچه  دنبال آن 

بود دست پیدا کند. 

ایران در بصره یک مساله غیراصولی و غیرانسانی بود که 
از سوی وابســتگان به آمریکا انجام گرفت. دولت بغداد و 

دیگر جریانات سیاسی نیز این اقدام را محکوم کردند. 
امروز شــاهد آن هستیم که از یک ســو کنسولگری 
ایران در بصره مورد تهاجم قرار گرفت و از دیگر سو کسانی 
که در جریان اصلی جنگ علیه داعش و پیروزی علیه این 
گروه تروریستی ســهیم بودند، مورد حمله واقع شدند. به 
بیان دیگر در بصره، گروه های سیاســی که در جبهه علیه 
داعش شرکت داشتند و کنسولگری ایران مورد حمله قرار 
گرفتند. این تحوالت ما را به این سمت سوق می دهد که 
انگشــت اتهام را به ســمت آمریکا و متحدانش بگیریم. 
چرا که تا  امروز واشــنگتن در تشــکیل دولت آینده عراق 
ناکام بوده و نتوانسته ســهم و تاثیرگذاری در روند تشکیل 
دولت ایفا کند. بنابراین با در کنار هم قراردادن تحوالت و 
شرایط مشخص می شود که آمریکا یکی از متهمان اصلی 
تحوالت بصره اســت و دلیل آن نیز ناکامی های سیاسی 

واشنگتن در مقابل ایران و محور مقاومت است. 
برخی حیــدر العبــادی را بازنده بــزرگ تحوالت 
سیاســی و امنیتی در عراق می داننــد و حتی در 
جلســه اضطراری که بعد از ناآرامی هــا در بصره 
تشــکیل شــد، مقتدی صــدر و هــادی عامری 
خواهان برکنــاری العبادی به دلیــل عدم کفایت 
الزم شدند. نظر شما راجع به نقش آقای العبادی 

چیست؟
   در رابطه با عملکرد حیدر العبادی، نخســت وزیر 
عراق در قبال اتفاقاتی که اخیرا شاهد بودیم باید گفت که 
وی بســیار ضعیف عمل کرد و نتوانســت اوضاع را کنترل 
کند. البته ایشــان هیات هایی را به بصره اعــزام کرد تا در 
جهت حل مشکل و  خدمات رســانی به مردم اقدام کنند و 
تصمیم هایی نیز اتخاذ کرد اما متاســفانه تصمیمات وی 

عملی نشد. 
همچنین درخصوص سیاست های امنیتی در بصره 
نیز، نخست وزیر عراق ناکارآمدی هایی داشت. به عنوان 
مثال باید میان اعتراضات مردمی و خرابکاری هایی که از 
ســوی برخی نیروها و عوامل خارجی در بصره اما در قالب 

اعتراضات مردمی صورت گرفت، تفاوت قائل می شد. 
به همین دلیل نیــز بعد از این تحــوالت برای برخی 
از شخصیت های سیاسی عراق مســجل شد که العبادی 
نمی تواند در آینده، تحوالت عــراق را مدیریت کند و نباید 

دوباره برای نخست وزیری انتخاب شود.
تحوالت سیاسی در عراق و تشکیل ائتالف ها در 
چه مرحله ای است و اکنون وظیفه احزاب بزرگ 
و به خصوص شــیعیان عراق بــرای اجتناب از 
رفتن عراق به سمت بی ثباتی سیاسی و امنیتی 

چیست؟
   در حال حاضر نیروهای سیاسی شیعه باید دست 
به یک اقدام اساســی بزننــد و باقی مردم عــراق را نیز در 
تشکیل دولت آینده سهیم کنند. امروز تفاهم بسیار مهمی 
میان دو گروه بزرگ پیروز انتخابات یعنی فتح و ســائرون 
انجام گرفتــه و پیش بینی می شــود در آینــده نزدیک نیز 
توافقاتی  برای تشــکیل یک گروه بزرگ تر شــکل بگیرد 
و دیگر گروه ها و جریانــات کوچک تر نیز بــه آنها ملحق 
شوند. در این میان گروه های کرد و سنی نیز اعام آمادگی 
کرده اند تا در یک ائتــاف بزرگ برای تشــکیل کابینه و 

انتخاب نخست وزیر شرکت  کنند. 
اگر چنین ائتاف بزرگی در عراق شکل بگیرد و تمام 
گروه ها اعم از شیعه،  ســنی و کرد در کنار هم قرار بگیرند، 

آمریکا بیش از پیش منزوی خواهد شد. 
به بیان دیگر اگر فتح و سائرون با هم به توافق دست 
یابند، دیگر گروه ها و جریانات نیز خیلی راحت تر می توانند 

تصمیم بگیرند و راه خود را انتخاب کنند. 
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دولت ضعیف
عوامل داخلی و خارجی اعتراضات در بصره چه بودند؟

عراق طی 15 سال پس از سرنگونی رژیم بعث همواره 
دســتخوش تحوالت، تغییــرات، ناآرامی ، ناســازگاری و 
نارضایتی داخلی بوده اســت؛ در عمده این نارضایتی ها یا 
ناامنی ها همواره عوامل بیرونی نقش و تاثیر داشته اند. اگر 
به سال های ابتدایی پس از سرنگونی رژیم بعث اشاره شود، 
درواقع عمده مناطق و شهرهای عراق همواره دستخوش 
ناامنی های شدید و خونبار بوده و این مساله چهره بی ثباتی 
از عراق ترسیم کرده اســت. پراکندگی ناامنی ها به غیر از 
بغداد، مرکز عراق در عمده شــهرهای بــزرگ دیگر عراق 
نیز وجود داشت و در حوزه سیاسی نیز سال ها پس از آنکه 
قانون اساسی  رشــته تحریر درآمد، پارلمان تشکیل شد. 
سپس نوری مالکی به عنوان نخست وزیر، دولت تشکیل 
داد و توجه دولت بر ثبات بخشــی در زمینه های سیاسی و 
امنیتی متمرکز بــود. اما در کنار این مســاله عراق به دلیل 
چند دهه جنگ و تحریم با مشــکات عدیــده اقتصادی 

مواجه بود. 
شــاید اولین نارضایتی های مردمی در عــراق بعد از 
دوران جدید سیاسی در این کشور را بتوان در استان های 
سنی نشــین مورد ارزیابی و تحلیل قرار داد. این مساله به 
ویژه در دوره حکومــت دولت نوری مالکــی بیش از پیش 
نمایان شــد و در آن زمان بحث هایی پیرامون تاثیرگذاری 
کشورهایی چون عربستان و حتی ترکیه بر فضای داخلی 
عراق وجود داشــت. ســال ها بعد از آن، هجوم داعش به 
عراق، فضای کلی این کشــور را به طور عمده تحت تاثیر 
خود قرار داد و تمرکز دولت بر مواجهه با عامل برهم زننده 
بیرونی یعنی داعش بود؛ به گونه ای که در فاصله سال های 
2014 تا 2017 سامان سیاسی در عراق دستخوش حضور 

این گروه تروریستی بود.
در نهایت با فائق آمدن دولت بر تروریســم و داعش 
در یک بزنگاه تاریخی دیگر، مساله همه پرسی کردستان 
عراق به وجــود آمد که خود بــر روند تحوالت این کشــور 

تاثیرگذار بود.
اما در حال حاضر نارضایتی ها به شکل دیگری علیه 
دولت دنبال می شود و این بار برخاف دوره های گذشته، 
نه در میان اهل ســنت یا کردها بلکه در برخی از شهرهای 

اصلی شیعه  نشــین، این نارضایتی ها خودنمایی می کند؛ 
نقطه ثقل آن را می توان در بصره، شــهر بندری مهم نفتی 
عراق جست وجو کرد. به گونه ای که اکنون توجه محافل 
سیاسی و رسانه ای را به خود جلب کرده و این پرسش مطرح 
شده که عوامل تاثیرگذار بر فرآیند نارضایتی ها به خصوص 
در بصره چیســت کــه این گونه فضای سیاســی عــراق را 
نیز ملتهب کرده اســت. در این بــاره دیدگاه های متفاوتی 
وجــود دارد؛ اولیــن عامل، وجــود نارضایتی هــا در بطن 
اجتماع نســبت به کارکرد نهادهای دولتی در سامان دادن 
به اوضاع اقتصادی و معیشــتی مردم و همچنین افزایش 
نارضایتی ها نسبت به مشکات آب، برق، خدمات عمومی 
و غیره است. این موضوع به عنوان حق شهروندان بصره 
نســبت به ضعــف و نارســایی هایی اقتصــادی و خدمات 
عمومی ارزیابی می شود. مساله دوم به باور برخی در بصره 
بازمی گردد که تصور می کنند این شــهر مهــم و نفت خیز 
نقش موثر و اساســی در حکومت و دولت و اساسا سیاست 
و حکومت در عراق ندارد. به عبــارت دیگر به زعم آنها، در 
توزیع مناصب حکومتی و وزارتی توجه اندکی به بصره شده 
است. شاید همین مســاله موجب پیش کشیدن  یا تشدید 
بخشی از نارضایتی ها باشد. عامل سوم، دیدگاه آن دسته 
از کارشناسانی است که معتقد هستند نقش عوامل بیرونی 
در برهم زدن روند سیاسی عراق و ایجاد شکاف در الیه های 
اجتماعی محسوس تر است؛ بدان معنا که عواملی در بیرون 
از عراق به دنبال ایجاد سطحی از نارضایتی بین گروه های 
سیاسی و همین طور تحت تاثیر قرار دادن روابط منطقه ای 
عراق با کشورهایی چون ایران هستند. همچنین می توان 
گفت این عوامل به دنبال ایجاد شکاف در پیوندهای دیرینه 
و عمیق ایران و عراق هستند. شاید بتوان به عواملی چون 
نقش برخی از همسایگان عربی عراق و امکان بهره گیری 

از بازماندگان بعثی ها اشاره کرد.
اما با در نظر گرفتن مجموع این عوامل به نظر می رسد 
که عراق در مرحله جدیدی از حیات سیاسی خود قرار دارد 
که دولت  آینده را ملزم به توجه به فازهای اجتماعی، سیاسی 
و مذهبی این کشور می کند. به خصوص که عنصر اصلی 
ناسازگاری را در منحنی اقتصادی باید جست وجو کرد. یعنی 
شرایط اقتصادی، وجود فســادهای مالی، نارضایتی ها و 
ضعف خدمات عمومی، نقطه آسیب دولت عراق محسوب 
می شــوند. همین مســاله را می توان در بطــن اختافات 
شــدید میان گروه های عراقی نیز مشــاهده کرد. چنانچه 

با گذشــت نزدیک به 4 ماه از انتخابات پارلمانی این کشور 
هنوز جو روشنی نسبت به چشم انداز دولت آینده و برنامه ها و 
اولویت های آن وجود ندارد. به عبارت دیگر ناسازگاری های 
سیاســی با وجود رفع عوامل تهدید بیرونی و فائق آمدن بر 
ناامنی های بنیادین برطرف نشــده اســت. اخیرا هنگامی 
که پارلمان عــراق آغاز بــه کار کرد به دلیــل وجود همین 
ناسازگاری ها و نبود اجماع ملی، موفق به تعیین پست های 
اصلی حکومتی نشد و گروه های عراقی نتوانستند به توافق 
سیاسی برای ایجاد فراکسیون اکثریت یا همان اجماع ملی 
سیاسی دست یابند. اگر این مسئله به نقطه روشنی مبتنی 
بر جمعی نگری تمامی گروه های سیاسی، قومی و مذهبی 
این کشور منتهی نشود، باید در انتظار تشدید بحران داخلی 
در عراق بود، به خصوص که نارسایی های اقتصادی، زمینه  

تشدید ناسازگاری های سیاسی را نیز فراهم می کند. 
با وجودی که در هفته های گذشــته آمد  وشد رهبران 
گروه هــای مختلــف میان هر ســه طیــف شــیعه، کرد و 
اهل ســنت زیاد بود، اما در حاصل کار، دو فراکســیون با 
فهرست های خودشان در پارلمان شکل گرفتند. جالب آنکه 
هر یک از آنها مدعی لیست اکثریت اســت. در این میان 
حتی بحث های جدیدی نیز درباره تفسیر قانون اساسی از 
این اختافات یا دیدگاه گروه ها نسبت به فهرست اکثریت 
وجود دارد. به نظر می رســد کــه در ائتاف فتــح و نوری 
المالکی، بخش هایی از جناح مقابل متشکل از سائرون، 
نصر، حکمه و برخی از جناح های اهل ســنت و فهرســت 
ایاد عاوی نیز وجود دارد. لذا هر یک از طرفین، برداشت 
متفاوتی نســبت به لیســت اکثریــت دارد؛ چنانچه گروه 
سائرون و نصر معتقد هستند ائتاف میان گروه هایی است 
که پیش از انتخابات شــکل گرفته اند و اعضای آنها تابع 
شکل گیری فهرست های قبل از انتخابات هستند. اما در 
مقابل ائتاف فتح )عامری( و مالکی بر این باور هستند که 
پس از انتخابات، نماینده ها توان جابه جایی در فراکسیون  
و فهرست ها را دارند. اگر این کشمکش ادامه داشته باشد، 
آن وقت ممکن است تفسیر دادگاه قانون اساسی چاره ساز 
شــود. همچنان که در دوره قبل نیز شمایی از این موضوع 
پدیدار شد. اما فراتر از اینکه چنین تفسیری از دادگاه قانون 
اساسی اخذ شود، وجود تشــتت آرا درون ائتاف ها و بین  
فراکســیون ها، امکان شــکنندگی دولت آینده را جدی تر 
خواهد کرد. اگر دولت ضعیفی فارغ از اجماع ملی در عراق 
شکل بگیرد، مشکات اقتصادی و بی برنامگی برای حل 
این معضات بیشــتر خودنمایی خواهد کرد و این مسئله 

ممکن است بحران را در عراق تداوم بخشد.
اما اجماع نهایی و ملی میــان گروه ها و مدون کردن 
اولویت های اقتصادی و رفاهی که یکی از وظایف اصلی 
دولت آینده است، می تواند راه گشــایی برای برون رفت از 

ناسازگاری های داخلی باشد.

سیامک کاکایی

کارشناس مسائل عراق

یادداشت
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رقابت نامرئی
ریاض  و  واشنگتن برای روی کارآمدن دولتی غیرهمسو با ایران تالش می کنند

تحوالت اجتماعی و سیاسی عراق بعد از رقابت های 
انتخابات پارلمانی در آن کشــور، وارد مرحلــه جدیدی از 
رقابت های سیاســی و حزبی در تشــکیل دولت، انتخاب 
نخست وزیر و شکل گیری کابینه آتی آن کشور شده است. 
با تشکیل دولت و انتخاب رئیس جمهور و رئیس پارلمان، 
موضوع انتخــاب وزرا و اعضای کابینــه دولت مهمترین 
مســیر و روند سیاسی دولت عراق را تشــکیل خواهد داد. 
رقابت های احزاب سیاســی در تشــکیل دولت و تشکیل 
ائتاف های حزبی در مسیر توسعه دموکراسی در عراق بعد 

از صدام بسیار حائز اهمیت است.
اما در خصوص دولت سازی و مدیریت سیاست داخلی 
و خارجی، عاوه بر منافع ملــی مردم عراق می توان گفت 
که منافع کشورهای منطقه و فرامنطقه ای نیز دخیل است 
و به همین جهت ما عاوه بر اینکه یــک رقابت تنگاتنگ 
 بین احزاب عراقی را شــاهد هســتیم، یک رقابت نامرئی 
بین ایــران، ترکیــه، آمریکا، عربســتان ســعودی و رژیم 
صهیونیســتی در جریان اســت. هر یک از این بازیگران 
براساس منافع سیاســی، اقتصادی و امنیتی خود در حال 
ورود بــه کارزار رقابتــی در انتخاب دولت و نخســت وزیر 
هستند و به همین جهت برخی اقدامات نظامی، امنیتی و 
جریان سازی های سیاسی نتیجه این رقابت ها شده است.

در بررسی جامعه عراق، ما شاهد تنوع قومی، قبیله ای 
و مذهبی هســتیم که گاهی این نوع تنوع قبیله ای موجب 
سوء استفاده دشمنان مردم عراق شده و در راستای ایجاد 
اختافات داخلی از سوی دشــمنان مورد بهره برداری قرار 
گرفته است. مهمترین آن نیز قدرت گیری گروه تکفیری 
داعش بود که در نتیجه رقابت های ناسالم و تعصبات قومی 

و قبیله ای شکل گرفت. 
باید توجه داشت که عراق عما از نظر قومی-مذهبی 
به سه منطقه تقسیم شده است؛ در  شمال دولت خودمختار 
کردی، در مرکز، اعراب سنی و در جنوب مردم شیعه حضور 
دارند. این تقسیم بندی به صورت غیر رسمی واقعیت پیدا 

کرده و هر گروه در حوزه منطقه ای خود فعال است.
در بررسی ابعاد گرایشات سیاســی و وابستگی های 
خارجی رهبران این ســه منطقه باید گفت که سران منطقه 
کردستان در عراق بیشترین وابستگی سیاسی را به آمریکا و 
اسرائیل دارند و در عین حال به خاطر نیاز میدانی عاقه مند 
هســتند که روابط خود با ترکیــه و ایران را نیــز حفظ کنند. 
درواقع کردها به دنبــال ایجاد باالنس بیــن منافع ایران و 
ترکیه از یک ســو و اســرائیل، آمریکا و عربستان از سوی 
دیگر هستند. البته از نظر تقســیم بندی، جریانات کردی 
در حوزه منافع آمریکا تعریف می شوند و کردها متعهدترین 
گروه به آمریکا در جامعه سیاســی عراق به شمار می روند. 
همچنین در تقســیم قدرت در عراق، رئیس جمهور از بین 

کردها انتخاب می شود.
در حوزه مناطق عربی و مرکزی عــراق باید گفت که 
حدود 50 سال حکومت عراق به نوعی در دست قبایل این 
منطقه سنی نشین بوده اســت و این قبایل خود را مستحق 
حضور قدرتمند در اداره سیاسی عراق می دانند. اما تحوالت 
بعد از صدام و جنایات دوران صــدام و ذهنیت منفی مردم 

عراق نسبت به افکار و برنامه های این قبایل موجب شد که 
سران مناطق سنی نشین امکان حضور قدرتمند در حاکمیت 
عراق را نداشته و بخشی از سران همسو با دولت بتوانند در 
اداره کشور سهیم باشــند. به همین دلیل ریاست پارلمان 
به احزاب سنی موکول شده اســت. اما به جهت گرایشات 
مذهبی و ایدئولوژی مردم سنی، گروه های تکفیری جهت 
حضور و هرگونه اقدامات سیاســی و نظامی در این مناطق 
بیشتر فعالیت می کنند و از نظر وابستگی سیاسی نیز بیشتر 
به عربستان سعودی و امارات متحده عربی و قطر وابسته 

هستند.
در خصوص منطقــه جنوب کــه اکثرا شیعه نشــین 

هستند، عاوه بر فاکتورهای سیاســی، مذهبی و قومی، 
فاکتور نفت نیز مضاف بر این بر  اهمیت این منطقه افزوده 

است.
مناطق جنوبی عراق درواقع بــه خاطر قرابت قومی و 
مذهبی جزئی از مناطق همســو با جمهوری اسامی ایران 
و تشیع بوده و تشــکیل دولت از ســوی نمایندگان احزاب 
شیعه است؛ لذا نخســت وزیر که مسئولیت تشکیل کابینه 
را برعهده دارد، از بین رجال شــیعه انتخاب می شود. بعد 
از سقوط دولت صدام در سال 2003 تاکنون احزاب شیعه 

به نوعی مدیریت سیاسی و اقتصادی کشور عراق را برعهده 
داشتند. اما امروز مشــاهده می کنیم که بعد از 15 سال از 
ســقوط صدام، بحث همگرایی و واگرایی احزاب شیعه به 
عنوان مهمترین موضوع جریانات سیاســی شیعه مطرح 
اســت. این در حالی اســت که مراجع تقلید نجف و کربا 
نسبت به تحوالت گروه های شیعه حساس هستند و هرگونه 
رقابت ناسالم را زمینه اضمحال جریانات شیعی در آینده 

عراق می دانند.
در ایــن بین روند توســعه روابــط سیاســی و امنیتی 
رژیم صهیونیســتی با عربستان ســعودی و کمک آمریکا 
در رقابت های سیاســی عراق موجب شــده است که فشار 
مضاعفی بر احزاب سیاسی شیعه وارد آید و جریانات احزاب 
شیعه از یک اتحاد واقعی دور شوند. به همین جهت دولت 
عربستان مسئولیت ایجاد انشقاق  بین احزاب شیعه عراقی 
را برعهد داشته است. در این خصوص عمده سرمایه گذاری 
عربستان  بین احزاب شــیعه بوده و ســعی دارند با تطمیع 
احزاب شیعه که به صورت ســنتی با ایران همسو هستند، 

آنها را به ســمت منافع آمریکا و عربســتان سوق دهند. در 
چنین فضایی، تحریک افکار عمومی مناطق شیعه نشین 
عراق به بهانه های مختلف و با تبلیغات مسموم علیه اهداف 
و منافع ایــران در عــراق، جزئی از ســناریوهای اتاق فکر 
صهیونیستی-عربی است که نمونه آن اتفاقات بصره و حمله 
به کنسولگری ایران در بصره بوده است. این اتفاق تحت 
تاثیرات تبلیغاتی و عملیات روانی عربستان و آمریکا با هدف 
تاثیر گذاری بر تشکیل دولت آتی عراق انجام گرفته است.
به همین جهت باید در کنار اقدامات و همکاری های 
دوجانبه بین ایران و عراق، دو طرف به افکار عمومی مردم 
شــیعه عراق و شــیطنت های ســعودی توجه کنند؛ چون 
موضوع اساســی در جامعه سیاســی فعلی عــراق محدود 
کردن نفوذ جمهوری اســامی ایران اســت. در این میان 
نیــز مهم ترین هــدف کوتاه مــدت، روی کار آمدن دولت 
جدیدی در عراق با همگرایی ســعودی و آمریکایی است. 
در نتیجه الزم است نســبت به سیاست های جدید در حوزه 
عراق تجدیدنظر شــود چون با ادامه رونــد کنونی ممکن 
است شکاف در حوزه های علمیه شیعه و روحانیت و مراجع 
شیعه در نجف و کربا نســبت به مواضع ایران ایجاد شود 
و بزرگترین ســرمایه ایــران در عراق که پشــتوانه مردمی 
و مرجعیت اســت از بیــن برود. بــه همین جهت توســعه 
دیپلماسی عمومی در عراق و فرهنگ سازی مناسب، بستر 

توسعه همکاری های دوجانبه را ایجاد خواهد کرد.

میرقاسم مومنی

 مدیرعامل موسسه مطالعات 
بین المللی چشم انداز ابرار نوین

در بررسی جامعه عراق، ما شاهد تنوع قومی، قبیله ای 
و مذهبی هســتیم که گاهــی این نوع تنــوع قبیله ای 
موجب سوء استفاده دشــمنان مردم عراق شده و در 
راســتای ایجاد اختالفات داخلی از ســوی دشــمنان 
مورد بهره برداری قرار گرفته است. مهمترین آن نیز 
قدرت گیری گــروه تکفیری داعش بــود که در نتیجه 
رقابت های ناســالم و تعصبات قومی و قبیله ای شکل 

گرفت
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دومینوی نارضایتی
آیا اعتراض ها به دیگر شهرهای عراق منتقل می شود؟

ایران و عراق تا به امروز به عنوان کشورهایی متحد و 
دوست شناخته می شدند اما چندی است که برخی مسائل 
باعث بروز اختافاتی در روابط دو کشور شده است؛ در این 
میان برخی شایعه سازی ها و همچنین نقش عوامل خارجی 

در ایجاد خلل در روابط تهران-بغداد بسیار مهم است. 
روابط ایران و عراق در حوزه عتبــات عالیات و حتی 
حجم مناســبات اقتصادی به حدی است که جریان های 
مخالف این مناســبات در داخل و خارج از عــراق به دنبال 
ضربه زدن به آن هستند. اگر دقت  کنیم، می بینیم که پس 
از آتش ســوزی در تاالب هورالعظیم، بحث زائران عراقی 
راه افتــاد و به موازات آن جنگ رســانه ای علیــه ایران در 
استان های جنوبی عراق در مورد عدم صادرات برق ایران 
به بغداد به سرعت برجسته  و در نهایت کنسولگری ایران در 
بصره به آتش کشیده   شد. این وضعیت نشان می دهد که 
تحوالت اخیر به صورت کاما  سازمان یافته در حال وقوع 
بوده و سناریوی آن توســط چندن جناح نوشته شده است. 
بدون تردید ریاض یکــی از خط دهندگان اصلی این پروژه 
است که از قدیم به دنبال تفرقه افکنی در مناطق شیعیان 

بوده است.
درواقع حوادث اخیر بصره ادامه اعتراض هایی است 
که چند وقت پیش به دلیل نارضایتی ساکنان استان های 
جنوبی عراق از میزان و مدل خدمات رســانی دولت به راه 
افتاد اما پایان آن با دفعات قبل بســیار متفاوت بود. اینکه 
جمعی از معترضان به کنسولگری ایران در بصره و اماکنی 
مانند فرمانداری بصره، مقر جنبش نجباء، مقر حشدالشعبی 
و حتی ساختمان های منتسب به سازمان بدر عراق و حزب 
الدعوه حمله ور شــده و آنجا را آتش زده یــا تخریب اموال 
عمومی صورت داده اند، موضوعی اســت که دقیقا نشان 
می دهد که این وضعیت  سناریویی از پیش تعیین شده بوده 

نه اعتراض عمومی مسالمت آمیز.
از آنجایــی که عــراق در وضعیت فعلــی فاقد دولت 
مستقر است، بهترین زمان برای ایجاد تفرقه و شکاف میان 
شیعیان  بود. در جنوب این کشور سه استان بصره، میسان 
)با مرکزیت عماره( و ذی قار )با مرکزیت ناصریه( با ترکیب 
جمعیتی شیعه به عنوان استان ها و مناطق محروم به حساب 
می آیند که ادامه این وضعیت به نفع دولتی که اکثریت آن 
با شیعیان است، نخواهد بود که در اینجا انتقادها به سوی 

حیدرالعبادی جهت می یابد.
اگر به یاد داشته باشیم، تا زمانی که سفارت عربستان 
در بغداد تعطیل بود و این کشــور در عراق ســفیر نداشت، 
جو حاکم بر عراق بســیار آرام بود اما از زمانی که ســفارت 
سعودی ها در این کشــور بازگشایی  و سفیر جدیدشان وارد 
بغداد شد، تحرک ها افزایش پیدا کرد. در ادامه این روند، 
جریان سازی سعودی ها و برخی از رســانه های خارجی به 
سمت خطاب قرار دادن ایران رفت و به دنبال ضربه زدن به 
مناسبات تهران – بغداد بود. البته عنصر پنهان این سناریو 
را نباید از یاد برد؛ چراکه این عنصــر )حزب بعث عراق( از 
زمان ســقوط صدام تا به امروز در ارتبــاط و تحت حمایت 

ریاض بوده است.
درواقع حــوادث و رخدادهای اخیر بصــره و حمله به 
مراکز دولتی و همچنین کنســولگری جمهوری اســامی 
ایران در بصره، در چارچوب  سناریویی از پیش طراحی شده 
برای تحت تاثیر قــرار دادن روابط ایران و عــراق و ایجاد 
جنگ شیعه-شــیعه در این کشــور قابل تجزیــه و تحلیل 
است. از آنجایی که روابط ایران و عراق فراتر از رابطه یک 
دولت با دولت دیگر اســت و  این روابط تحت تاثیر فضای 
همبستگی مذهبی بین دو ملت و همچنین مراسم پرشکوه 
اربعین حسینی که هر ساله برگزار و نماد همبستگی دو ملت 
تلقی می شود، قرار دارد، نگرانی هایی برای آمریکا، رژیم 
صهیونیستی و عربستان ســعودی به وجود آمده است. به 
همین دلیل سفارت عربستان که از سه سال پیش در بغداد 
بازگشایی شــده، ماموریت یافت تا به صورت زیرپوستی و 

خزنده در استان بصره نفوذ کند و نسبت به چینش مهره های 
باقی مانده از حــزب بعث عراق که همچنــان در نیروهای 

مسلح و بدنه دولت بغداد حضور دارند، اقدام کند. 
در حال حاضر سفارت عربستان در مراکز فرهنگی و 
مذهبی بصره نفوذ فوق العاده ای پیدا کرده و گفته می شود 
آمریکا و عربستان طی ماه های اخیر برخی عناصر داعش 
را به سه اســتان جنوبی عراق یعنی بصره، عماره و ناصریه 
منتقل کرده اند. لذا با توجه به وجــود محرومیت در بصره 
و افزایش نرخ بیکاری در این اســتان، زمینه برای  حرکتی 
خشونت آمیز فراهم شــد. دولت حیدر العبادی نیز به دلیل 
درگیر بودن با داعش نتوانســت خدمات الزم را به مناطق 
جنوب عراق ارائه دهد. مجموعه ایــن رخدادها به انجام 
تظاهرات گسترده در بصره منجر شد اما با این وجود، باید 
توجه داشت که عوامل نشاندار حزب بعث، مردم را در حمله 
به کنسولگری ایران در بصره تشــویق کردند. از دیگر سو 
برخی جریان های سیاسی عراق خواســته یا ناخواسته در 
زمین عربستان بازی می کنند. ســفر سال گذشته مقتدی 
صدر، رهبر جریان السائرون به عربستان و گفت وگوی وی 
با محمدبن سلمان، ولیعهد سعودی این گمانه زنی را تقویت 
کرد که شــکاف شــدیدی میان جریان های شــیعه عراق 
به وجود آمده اســت. لذا در این شــرایط اگر مراجع تقلید، 
جریان های سیاســی و دولت عراق ســریعا خشونت های 
بصره را مهار نکنند، بروز یک جنگ شیعه-شیعه و گسترش 
خشونت ها به شهرهای مذهبی عراق محتمل خواهد بود. 

متاســفانه از مدت ها پیش  رســانه های عربستان و 
شبکه های فارسی زبان معاند به طور همزمان تاش کردند 
تا از رهگذر تبلیغــات منفی و غیرواقعــی، اذهان مردم دو 
کشور را نسبت به همدیگر بدبین کنند. طرح موضوع وجود 
خانه های فساد در مشــهد بخشی از این ســناریو به شمار 
می رود که هدف آن اختاف افکنی بین ملت های ایران و 
عراق است. بدون شک نفوذ معنوی ایران، حجم صادرات 
 10 میلیارد دالری ایران به عراق و رویکرد عاطفی و مذهبی 
موجود بین دو ملت، موجب شــده که آمریکا، عربستان و 
اسرائیل با هدف برهم زدن همبستگی موجود بین ایران و 

عراق وارد عمل شوند. 
به نظر می رسد با توجه به اینکه جریان های سیاسی 
در عراق به شدت در پی حذف یکدیگر هستند و همچنین 
اصرار العبادی برای باقی ماندن در قدرت و تاش وی برای 
سوار شدن بر موج اغتشاشــات بصره، این احتمال وجود 
دارد که خشونت ها در سطح گسترده ای در سایر شهرهای 
عراق تشدید شود؛ در این صورت همه طیف های سیاسی 
عراق بازنده خواهند بود. در این شرایط روابط تهران و بغداد 
نیز تحت تاثیر این فضا قرار خواهد گرفت و از یک سو قطعا 
حمله به کنسولگری ایران در بصره، جو بدبینی را میان ملت 
ایران علیه طیف های عراقی افزایش خواهد داد و از دیگر 

سو روابط دو کشور را تحت تاثیر قرار می دهد. 
در نهایت باید توجه داشــت که تعامل مردم ایران و 
عراق، بسیار مســتحکم تر از روابط رسمی و پروتکل های 
متعــارف بیــن دو دولت اســت؛ اینکه مراســم اربعین که 
هرســال برگزار می شــود و دولت ها در آن دخالت چندانی 
ندارند، نشان می دهد که در حقیقت تعامل ملت ها در حوزه 
اجتماعی، عقیدتی و فرهنگی، بسیار مستحکم تر از روابط 
رسمی و پروتکل های متعارف بین دو دولت است؛ چراکه 
روابط عقیدتی میان مردمان ایران و عراق، رابطه ای کاما 

مستحکم و تعریف شده است.
عراق همواره نیازمند تجارت با ایران است و به دلیل 
ذائقه خاص عراقی هــا، به ویژه در جنوب و فــرات میانه، 
کاالهای ایرانی بیشــتر مورد پسندشــان بوده و با توجه به 
حجم بــاالی تجارت میان دو کشــور، دولــت عراق، هم 
در حوزه اقتصــادی، هم در حوزه امنیتــی و نظامی و حتی 

اجتماعی، نیازمند همکاری با ایران است.

حسن هانی زاده

کارشناس مسائل خاورمیانه
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توطئه غربی- عربی
مناسبات نزدیک تهران و بغداد ارتجاع منطقه را نگران کرده است

آنچــه از چند هفته پیش، به صــورت اعتراضات 
خیابانــی در شــهر بصــره عــراق آغــاز و در ادامــه به 
اغتشاشاتی خشــونت بار منجرشد، ریشه هایی کامال 
داخلی داشت؛ ولیکن آنچه سبب شد تا این اعتراضات 
گسترده، روابط ایران و عراق را نشانه رود و کنسولگری 
کشــورمان در بصــره را طعمه آتــش ســازد، از خارج 
مرزهای عــراق، تدارک دیده شــده بــود. یعنی دقیقا 
همان چیزی که شــواهد متعددی برای آن ارائه شده 
و مشــارکت کنســولگری آمریکا در بصــره را  در حمله 

 به کنســولگری جمهــوری اســالمی ایران 
به اثبات رسانده است.     

 می دانیم که شهر بندری بصره از حدود 
دو ماه پیش شــاهد اعتراضات و تظاهرات 
خیابانی در واکنش بــه وضعیت نامطلوب 
معیشتی و خدمات رسانی بســیار ناکارآمد 
دولتی بود؛ اعتراضــات و تظاهراتی که به 
علــت بی تفاوتــی و اهمال ورزی دســتگاه 
اجرایی این کشور، به تدریج دامنه و عمق 
بیشتری پیدا کرد و با کشته و مجروح شدن 
چند تن از تظاهرکنندگان، وارد فاز خشونت 

شده و به اغتشاشاتی فراگیر تبدیل شد.
 البتــه تحلیلگــران مســائل عــراق 
و منطقــه، در خصوص علل و ریشــه های 
اوج گیری تظاهرات و اعتراضات گسترده در 
بصره و تبدیل آن به اغتشاشات خشونت بار، 
دیدگاه های مختلفــی را مطرح کرده اند که 
برخی از این دیدگاه ها بــه تأثیر رقابت های 
ناشی از تشــکیل فراکسیون های پارلمانی 
و ترکیــب آینده کابینــه دولت اشــاره دارد. 
چنان که برخی از این تحلیلگران، همزمانی 
اوج گیــری اعتراضات مردمــی در بصره با 
مباحث داغ بر سر تشکیل فراکسیون های 
پارلمانی را نشانه این تأثیر گذاری می دانند. 

با این حال شماری دیگر از تحلیلگران، بر همزمانی حمله 
به کنسولگری ایران با برگزاری اجالس سه جانبه تهران 
)ایران، روسیه و ترکیه( تاکید می کنند و چنین واقعه ای 
را به مفهوم وجود ارتباط وقایع بصره با مســائلی فراتر 
از نارضایتی های موجود در این اســتان جنوبی عراق 

تفسیر می نمایند.  
 البته آنچه مســلم اســت اعتراضــات مردمی در 
بصره، اعتراضات بحق و مشــروعی اســت که از یک 
سلســله نارضایتی های پی درپی ، آن هــم در ارتباط با 
کاستی های شــدید در امور معیشــتی و رفاهی ناشی 
می شــود. واقعیت تلخ دیگــر اینکه دولــت عراق طی 
چند هفته  گذشــته، نه تنها هیچ واکنش مناســبی در 
پاســخ به این گونه نارضایتی ها، از خود نشــان نداده، 
بلکه بــا اهمال ورزی و سســتی بر میزان خشــم مردم 
افزوده است. با این حال اغلب مقامات سیاسی عراق و 
شخصیت های سیاسی و مذهبی این کشور گسترش 
دامنه اعتراضات در بصره را که به صورت اغتشاشات 

غیرقابل کنتــرل و به آتش کشــیدن ســاختمان های 
مهم اداری و همچنین کنســولگری ایران منجر شد،  
حادثه ای بدون دخالت خارجی و بــدون نقش آفرینی 
عناصر نفوذی ارزیابی نمی کنند؛ بلکه بنا به شواهدی  
که در دست است، بر این اعتقادند که در حوادث تلخ 
بصره، عناصر تکفیری و حتــی مرتبط با داعش نقش 
اصلی را داشــته و در عرصه عمل، مجــری برنامه های 
توطئه آمیزی بوده اند که توسط کنسولگری آمریکا در 
بصره و همچنین سفارت این کشــور در بغداد طراحی 
شده اســت. در واقع در تشریح ماهیت چنین عواملی 
است که به ناکامی سیاست های مداخله جویانه آمریکا 
و ارتجاع عربــی، در انتخابات پارلمانــی اخیر عراق و 
کوشــش های آنها برای جبران شکست هایشــان در 

عرصه های سیاسی اشاره می شود. 

با این حال فرضیات دیگری نیز در خصوص اهداف 
ریاض و واشنگتن در اغتشاشات بصره مطرح و شواهد 
متعددی درباره ماهیت این مداخالت ارائه می شــود. 
بنا به این فرضیــات اهداف این گونــه اقدامات نه تنها 
تضعیف روند سیاسی موجود در عراق، بلکه کوششی 
برای تاثیرگذاری بر سیاســت خارجی این کشــور و از 
همه مهم تر، تالشــی با هــدف فاصلــه انداختن میان 
مردم عراق و کشورهای دوست آن است. به خصوص 
که در مقطع فعلی، اصلی ترین نگرانی ارتجاع منطقه 
و دولت های غربی آن است که مناسبات نزدیک میان 
تهران و بغداد به عنوان یکی از عوامل مهم، موجبات 
قدرتمندتر شدن کشــورهای محور مقاومت را فراهم 
کند و دیگر برنامه های منطقه ای آنها را تحت الشــعاع 

خود قرار دهد.
البته در این صحنه گسترش اختالفات میان شیعه 
و سنی و دامن زدن به خصومت هایی که پیش از این از 
طریق گروهک  داعش دنبال می شــد، از جمله اهداف 

عربستان و آمریکا است. 
در حال حاضر مقامات ریاض و واشنگتن حضور 
منطقه ای ایران در کشورهای همسایه از جمله عراق را 
یکی از ارکان مهم قدرتمندتر شدن جمهوری اسالمی 
ایــران و دیگر کشــورهای عضو جبهــه مقاومت تلقی 
می کنند و در راهبردی کلی می کوشــند تا به هر طریق 
ممکن، زمینه از میان رفتن این مناســبات دوستانه را 

فراهم کنند. 
  از سوی دیگر روشن است آنچه  در قالب نشست 
سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه در تهران برگزار شد نیز 
از جمله رویدادهایی بود که از مدت ها پیش قدرت های 
غربی و ارتجاع منطقه در تالش برای ممانعت از برگزاری 
آن بودند. چنان که تهدیدات پرحجم آنها در خصوص 
حمله قریب الوقــوع به ادلب و متهم کردن ســوریه به 
بمباران شیمیایی این اســتان، از جمله کوشش های 
آنها در این مسیر ارزیابی می شــود. لذا آنچه  در بصره 
همزمان با اجالس تهران اتفاق افتاد، این واقعیت را به 
خوبی نمایان کرد که برنامه های وسیع و همه جانبه ای 
برای جبران شکســت های غرب و ارتجــاع منطقه در 
صحنه های سیاسی و نظامی به اجرا گذاشته شده است 
و این ائتالف تالش دارد تا شکست هایی 
را کــه در انتخابــات اخیر عــراق و لبنان 
متحمل شــد و همچنیــن ناکامی هایی 
را کــه در عرصه های نظامی و سیاســی 
مربوط بــه ادلب تجربه کــرد جبران کند 
و در این راســتا، دور از تصور نیست که 
ریاض و واشنگتن و دیگر متحدان آنها 
سناریوهایی چون وقایع  بصره را در دیگر 
کشــورهای مســلمان منطقه نیز عملی 
کرده و بکوشند تا میان شیعه و سنی در 

منطقه اختالف ایجاد کنند.
البتــه نکته مهــم در ایــن صحنه، 
انفعالی بــودن کلیه تحرکاتی اســت که 
مخالفان ایــران و عــراق و جریان های 
منطقه ای و جهانِی مخالف با کشورهای 
محور مقاومت، در ســطوح کالن و خرد 
دنبال می کنند و از ایــن لحاظ، ناگزیر به 
هزینه کردن قابلیت ها و از دســت دادن 
فرصت هایی هســتند کــه جبــران آنها 

غیرممکن به نظر می رسد.
  چنان کــه آنچــه در قالــب تأکیــد 
مقامــات و شــخصیت های عراقــی بر 
ضــرورت و اهمیــت گســترش روابط با 
جمهوری اسالمی ایران صورت گرفت، 
نتیجــه ناخواســته و غیرقابــل پیش بینــی ای بود که 
مخالفان دو کشــور دریافت کردند و نظیر همان روند 
امیدبخشی اســت که در تشــکیل فراکســیون های 
انتخاباتی در عراق ایجاد شده و بسیاری از برنامه های 
توطئه آمیز غرب و ارتجاع منطقه را برای اختالف اندازی 
میان ائتالف ها و جریان های سیاســی در عراق خنثی 

کرده است.
با این حال باید توجه داشــت که حساسیت های 
موجــود در عــراق ایجــاب می کنــد کــه برخــی از 
شخصیت های سیاسی همانند عمار حکیم یا دیگران، 
در پیوستن به جریان های سیاسی موجود احتیاط های 
بیشتری را به خرج دهند؛ ولیکن منافع ملی مردم عراق 
و شرایط پیش روی این کشور را در تصمیم گیری های 
خود  لحاظ کنند، آن هم به دلیل آنکه از شخصیت های 
مختلفی به عنوان نخست وزیر آینده عراق یاد می شود 
و موضع گیری هر یــک از مقامات حزبــی در این روند 

بسیار تأثیرگذار است. 

جعفر قنادباشی
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آدرس غلط خوارج
هدایت آشوب های اخیر در راستای تجزیه عراق است

مدیریت و هدایت ناآرامی های بصره از سوی آمریکا 
و همپیمانانش در راســتای تجزیه هــای قومی-مذهبی و 
تشکیل حکومت های فدراتیو در عراق است. پس از تجاوز 
دســتوری حکومت صدام به ایران و تهاجم نابخردانه اش 
به کویت، مردم عراق با اشــغالگران آمریکایــی مواجه و 
سپس نیز با داعش درگیر شــدند؛ پس از آن نیز تنش های 
تجزیه طلبانه اکراد و عرب های فرقه گرا را در عراق شاهد 
بودیــم. امروز نیز مــردم مصیبــت زده عــراق، میراث دار 
میلیاردها دالر خســارت مالی، حدود یک میلیون کشته و 
معلول، معضل های اقتصادی، مشــکل های اجتماعی و 
پیامدهای رقابت  عناصر خارجی  توسط جناح های سیاسی 
داخلی هســتند.  بصره با جمعیتی نزدیک بــه دو میلیون 
تن، شهری که 80 درصد از نفت عراق را تولید می کند، در 
دوران حکومت صدام نیز از حقــوق اولیه خود محروم بود 

و محرومیت هایشان پس از سقوط صدام نیز تداوم دارد.
شهر بصره با ناجیان الحشد الشعبی، بیشترین شهدا 
را در مبارزه با داعش دارد. موضوع اعتراضات اخیر در شهر 
بصره، مســاله جدیدی نیست؛ سه ســال قبل هم هنگام 
جنگ با تکفیری های »داعش« این شهر و برخی مناطق 
دیگر شاهد اعتراض ســاکنانش به عملکرد ناموفق دولت 

وقت بودند .
در تابستان ســال  جاری وضعیت آب شــهر بصره به 
صورت غیرقابل شــرب درآمــد و صدها تن از شــهروندان 
بصره ای بر اثر اســتفاده از آب های آلوده به بیمارستان ها 
منتقل شــدند. همزمان، بحران برق نیز اوضاع را وخیم تر 
کرد. دولت عراق که درگیر انتخابات و رقابت های جناحی 
بود، بــه جای رســیدگی به مشــکات مــردم، ادعاهایی 
همچون انسداد آب رود کارون از سوی ایران یا سدسازی 

ترکیه را علت نابسامانی آب معرفی کرد. 
لذا کمبود شــدید خدمات عمومی شــهری، به ویژه 
فقدان آب آشــامیدنی، بیــکاری، گرانی و فســاد اداری، 
موجبات آغاز اعتراضات مردمی در بصره شــد. همچنین 
در پی ناآرامی ها، پلیس با شــلیک تیر هوایی ســعی کرد 
معترضانی که قصد حمله به ساختمان استانداری بصره را 
داشتند، متفرق کند که پس از تیراندازی ماموران و کشته 
و زخمی شدن تعدادی از شهروندان در بصره، اعتراضات 

شدت گرفت و به دیگر شهرها گسترش یافت.
معترضان در چند شهر با آتش زدن الستیک خودرو، 
بعضی جاده ها را بســتند و بــه ســاختمان های دولتی نیز 
حمله کردند. صدهــا نفر به فرودگاه نجــف حمله کردند و 
پروازهــای این فرودگاه مدتــی مختل شــد؛ در بغداد هم 
معترضان به رخدادهای جنوب عــراق، در میدان تحریر 
تجمع کردند. دولت عراق مقررات منع رفت و آمد در بصره و 
شهرهای اطراف در جنوب عراق را اعام کرد. در واکنش 
به این اتفاقات حیــدر عبادی، نخســت وزیر عراق اعام 
کرد: »قرار اســت بودجه الزم را برای آب، برق و خدمات 
درمانی تخصیص دهیم.« آیت الله سیستانی نیز در پیامی 
با اشاره به کمبود شدید خدمات اولیه، ضمن نفی خشونت 
با معترضان همدلــی کرد. مقتدی صدر نیــز از معترضان 

حمایت کرد. صدها تن از معترضان راه های اصلی شــهر 
ازجمله شــاهراه بصره - بغداد و جاده منتهی به مرز ایران را 

مسدود کردند.
در ادامه اعتراضات، گروهی از معترضان، درمقابل 
در ورودی اصلی میدان نفتی »نهربن عمر« در بصره تجمع 
کردند. گفته می شــود در اعتراضات پانزدهم شهریور ماه 
در بصره، دســت کم 7 تن کشــته و شــماری هم مجروح 
شدند. معترضان در بصره به ساختمان های دولتی و برخی 
بناهای دیگر در این شهر حمله کردند و گروهی از جمعیت 
خشمگین به یک ســاختمان تلویزیون دولتی عراق حمله 

کردند و چندین ساختمان را نیز به آتش کشیدند.
دور خشــونت ها پس از لغو  مقررات منع رفت و آمد در 
بصره تشدید یافت. معترضان با حمله به کنسولگری ایران 
در بصره، ساختمان آن را به آتش کشیدند. گفته می شود 
چهار راکت کاتیوشا به محوطه بیرونی فرودگاه بصره پرتاب 
شده است. آیت الله علی سیســتانی، مرجع تقلید شیعیان 
عراق، دولت را مسئول ناآرامی ها خواند و نماینده ایشان در 
نماز جمعه، خواهان آن شد که اعتراضات از طریق مذاکره 
و به صــورت مســالمت آمیز حل و فصل شــود. دو ائتاف  
»ســائرون« و »فتح« نیز حیدر عبادی، نخست وزیر را به  

استعفا دعوت کردند.

  ابهامات 
پس از گسترش اعتراضات در بصره، برخی جناح های 
سیاسی، با سوء استفاده از احساسات عدالت طلبانه مردم، 
موج اعتراضات را به سمت و سوی منافع خود کشاندند. در 
وقاع با آغــاز اعتراضات در بغــداد، بافاصله اینترنت یک 
هفته قطع شد، ولی در بصره سازماندهی معترضین از طریق 

فضای مجازی تشدید یافت.
 در این میان مقتدی صدر از هوادارانش در سایر باد 
عراق درخواست کرد تا با مردم بصره همدردی و همراهی 

کنند که موضع گیری مذکور بر شدت اعتراضات افزود. 
 مطالبات مردمی شــامل رفع مشــکل آلودگی آب به 
صورت خواسته های سیاسی، اصاح ظواهر حکومتی و 
تغییر نظام در شهر بصره درآمد. تحریک و هدایت جوانان 
معترض بصره ای را جریان های خاصی مدیریت کردند تا 
از این اعتراضات بهره برداری کنند. با آغاز طوفان تبلیغی 
هجوم آشوبگران به کنســولگری جمهوری اسامی ایران 
در بصره و نیز حملــه به یکی از مقرهای الحشد الشــعبی، 

خط و ربط های سیاسی جریان ایجاد آشوب آشکارتر شد. 
 در فضای مجازی، فهرســتی از مســئوالن ســابق 
بصره منتشر شد؛ در مرحله بعد، ناآرامی ها به چپاول اموال 
مردم منجر شــد، منازل برخــی نمایندگان مجلــس و وزرا 
نیز سوزانده شــد. نکته جالب توجه اینکه در این بین فقط 
و فقط، دفاتر احزاب و گروه های منتشرشــده در فهرست 
منتســب به جریان مقاومت سوزانده شــد و حمله به  دفاتر 
احزاب حامی آمریکا، در دستور کار قرار نگرفت.   به استناد 
تصاویر ویدئوهای منتشرشده از اغتشاش ها، حضور و نقش 
جوانان آموزش دیده و سازماندهی شــده توســط نیروهای 
طرفدار آمریکا در تظاهرات ها، عوامل پشت پرده هدایت 
و مدیریت آشوب های مذکور را بر ما می کند. اغتشاشات 
هدایت و مدیریت شــده مذکور، در راســتای بهره  برداری 
سیاسی جناح ها و برخی گروه های خاص قرار گرفت و بسان 
آغاز اعتراضات در ســوریه از صــورت مطالبات اجتماعی 

و اعتراضات خیابانــی، به درگیرهای جناحی، سیاســی و 
انتظامی درآمد. همچنین فشــارهای سیاســی مستقیم و 
غیرمستقیم آمریکا، همپیمانان و جریان های همسو با آن 
بر دولت و مجلس عراق، از طریق منابــع و مراکز متعدد، 
برای تغییر دهی روند قانونی پارلمان و تهدید و تحدید برخی 
احزاب و گروه های طرفدار ایران و الحشد الشــعبی تداوم 
یافت. به عنوان مثال خانم »رهام یعقوب«، از فعاالن مدنی 
شهر بصره که در حوزه زنان فعالیت دارد و با کنسول آمریکا 
در بصره نیز رابطه خوبی و هدایــت جمعی از زنان بصره در 
تظاهرات اخیر را بر عهده داشت، اخیرا در اینستاگرام خود 

عکسی با کنسول آمریکا را منتشر کرده است. 
وبگاه خبری »نهرین نت« اعام کرد که نفوذی ها در 
میان معترضان عراقی دست به تخریب زده اند. این شبکه 
هویت این نفوذی ها را افشا کرد و نوشت: »نفوذی ها شامل 
حزب منحلــه بعث، عناصر فرقه »یمانی« احمد الحســن 
الیمانی، مدعی جانشینی امام زمان )عج(، پیروان »محمود 
صرخی« روحانی فراری که خود را مرجع دینی معرفی کند 
و مسئول ناآرامی های کربا در چهار سال قبل، همزمان با 

حمله داعش به شمال عراق بود و... هستند.«
تفاوت آشــوب های جاری، با اعتراض  های مردمی 
اخیر، کاما محســوس است؛ زیرا دســتور حمله از سوی 
شبکه هایی همانند العربیه )سعودی(، اسکای نیوز عربی 
)اماراتی( و بی بی سی ) عربی، انگلیسی( فقط علیه مراکز 
طرفدار و همســو با ایران داده شــد و مراکــزی همچون  
کنسولگری ایران، دفتر ســازمان بدر، مقر گروه عصائب 
اهل الحق، مجلس اعا، حزب الدعوه، مقر حزب جنبش 
اراده وابسته به حنان الفتاوی، مقر حزب الفضیلة، دفتر 
فالح الخزعلی، اســتانداری بصره، منزل رئیس شــورای 
استانداری، دفتر شبکه العراقیه، دفتر شبکه الغدیر وابسته 
به سازمان بدر، منزل حسن الراشد، وزیر ارتباطات و مرکز 
درمان مجروحــان و معلوالن »جعفر طیــار« مورد هجوم 

قرار گرفت. 
شیخ قیس الخزعلی، رهبر گروه مقاومت عصائب اهل 
الحق، در مصاحبه با شبکه العهد عراق، ابراز کرد:  »دولت 
آمریکا خواست روشــنی را برای عراق و منطقه جدید از خود 
نشــان داده و گام های خیلی خطرناکی برداشته که شامل 
تضعیف الحشد الشعبی و مصادر دیگران است. شما دیدید 
که آقای حیدر العبادی رئیس  الحشــد را برکنار و خودش را 
رئیس آن معرفی کرد.« وی خواستار استعفای حیدر العبادی 
از نخست وزیری عراق شــد و ادعا کرد که عملکرد العبادی 
نه تنها مساله را به جاهای خطرناکی رسانده، بلکه دموکراسی 

در عراق را نیز به خطر انداخته است. 

  نتیجه گیری 
اعتراضــات مذکــور درحالی صــورت می گیــرد که 
تاش هــا برای تشــکیل دولــت جدید در جریان اســت. 
سیاســتمداران عراقــی در پــی انتخاباتــی بــدون نتیجه 
مشخص در ماه می، جهت  تشکیل دولتی کارآمد با مشکل 
روبه رو شده اند. لذا جهت خروج از بن بست به آدرس های 
غلط خــوارج و پرتگاه های حفر  شــده خارجی ها، رهنمون 
می شــوند.   طراحی، هدایت و مدیریت آشوب های اخیر، 
طی شــعارهای برقــراری آزادی های قومــی- مذهبی، در 
راســتای تجزیه و تضعیف عراق متحد، به جمهوری های 
خود مختار ) فدراتیو( اســت تا اهدافی به شرح ذیل تامین 

شود: 
-  تداوم منافع اقتصادی، سیاسی، امنیتی برای آمریکا 

و متحدانش 
- تضمین امنیت نظام نامشروع صهیونیستی  - جدایی 

عراق از جبهه مقاومت ) ایران – حزب الله لبنان– سوریه(
- ایجاد منطقه مســتمر تنش آفرین برای کشورهای 

همسایه .

احمد مرجانی نژاد

مترجم، پژوهشگر امور 
بین الملل 

یادداشت
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بینالملل

راهبردهای دموکرات ها برای فتح کنگره

نگاهی تحلیلی به مقاله نویسنده گمنام در نیویورک تایمز

انتشــار مقاله ای از جانب یــک نویســنده گمنام در 
نیویورک تایمــز، جدیدتریــن جنجال علیــه دونالد ترامپ 
اســت؛ با این تفاوت که نویسنده ناشــناس مقاله، خود را 
بخشی از بدنه اجرایی دولت ترامپ معرفی کرده است؛ البته 
جنجال فقط به اعتراض نویسنده گمنام محدود نمی شود، 
بلکه او خود را بخشــی از یک مقاومت اعتراضی نسبت به 
تخریب وجهه درونی و بین المللی آمریکا و سیاســت های 
جمهوریخواهان معرفی می کند که شــیوه رهبری ترامپ 
را حقیر و ناکارگر و او را تهدیدی برای دموکراسی توصیف 

کرده است.
 اما سوال اصلی این است که انتشار این مقاله چه معنا 

و پیامدهایی دارد.

  جعبه سیاه ترامپ
از شروع هزاره ســوم، دنیا پدیده های عجیبی دیده 
است که در مسند قدرت نشسته اند؛ برلوسکنی در ایتالیا، 
سارکوزی در فرانسه و حاال ترامپ در ایاالت متحده؛ اگرچه 
پیش از این افراد نیز در کشــورهای توســعه خواه یا حتی 
کشورهای توسعه نخواه نیز پدیده های مشابه عنان قدرت 
را به دست گرفته اند و مشــخصه بارز آنها نوعی پوپولیسم 
نمایشی بوده اســت؛ با این وجود ترامپ یک مورد کاما 

متفاوت به شمار می رود. 
از منظر خصوصیات روانی، نویسنده مجله آتانتیک 
بر این باور است که دونالد ترامپ، یک هیوالی فرانکشتاین 
متشــکل از بدترین ویژگی های روســای جمهور گذشته 
در آمریکاست: خشم اندرو جکســون؛ بی تفاوتی میارد 

فیلورم؛ بی کفایتــی و نادانی جیمز بوکانــان؛ خودخواهی 
تئودور روزولــت؛ پارانویای ریچارد نیکســون، بی تفاوتی 
به قانون و ناســازگاری منعطف بیل کلینتــون.   در ابتدای 
تصدی پست ریاست جمهوری توســط ترامپ،  بسیاری از 
تحلیلگران روی شخصیت تاجرمسلک او تاکید داشتند و 
بر مبنای آن، سیاســت ورزی ترامپ در داخــل و خارج را بر 
اســاس رویکرد تجاری او تحلیــل و پیش بینی می کردند.  
حتی برخــی از تحلیلگران سیاســی با اتــکای مدل های 
تحلیلی خود روی این مشخصه فردی ترامپ، تهدید های 
او را معتبر برنمی شمردند اما فهرســت بلندباالی خروج از 
پروتکل پاریس، جنگ تجاری،  دیوارکشــی مرز مکزیک،  
خــروج از برجام، حملــه نظامی بــه ســوریه، گفت وگوی 
مســتقیم با اون و... نشــان داد که ســاختن بنای تحلیل 
سیاسی با سنگ مشخصات فردی نمی تواند کمک زیادی 
به پیش بینــی و تحلیل سیاســی  کنــد و الزم اســت تا هر 
 رخدادی یا هــر پدیــده فــردی در بافتار خود موشــکافی 
شــود.  اعتراف مایکل کوهن، وکیل ســابق دونالد ترامپ 
به دست کم هشــت فقره جرم از قبیل جرائم مالی در ستاد 
انتخاباتــی ترامپ و حق الســکوت به دو تــن از بازیگران 
فیلم هــای غیراخاقی به خاطــر روابط نامشــروع در کنار 
تخلف هــای انتخاباتــی در ســتاد ترامپ در زمــان کارزار 
انتخاباتی ریاست جمهوری، بخشــی از مواردی است که 
امکان یا حتی میل به اســتیضاح ترامپ را بر ســر زبان ها 
انداخت. اما منطق پدیده های سیاسی ایجاب می کند که 
قضاوت ها و تحلیل ها فقط بر اســاس رویه ظاهری متکی 
نباشــد و درباره خــود بدیهیات نیــز تردید و شــک، مبنای 

تحلیل شود. 

  بازی امضای بی نام 
نخستین سوال این است که چرا باید یک منصب دار 

معترض به سیاســت های ترامپ، کاری کند که ترامپ به 
دادســتان کل دستور دهد تا هویت نویســنده گمنام مقاله 
منتشرشــده در نیویورک تایمز را هویدا کند؟ افشــای یک 
گروه معترض به ترامپ در بدنه اجرایی دولت او برای خود 
نویســنده یا برای ترامپ یا برای آمریکا چه پیامدی دارد؟ 
برای حزب جمهوری خواه، حزب دموکرات، افکار عمومی 
آمریکایی ها یا حتی بازیگران بین المللی چه عامت هایی 

ارسال می کند؟ 
اگر نویســنده یک بــازی عامت دهی را آغــاز  کرده 
اســت، به چه کســی یا چه گروهی عامت می دهد و چه 
عامتی؟ آیا واقعا نویسنده یک منصب داری دولتی است 
یا یک طــراح مکانیزم کــه از طــرف جمهوری خواهان، 
دموکرات هــا یــا حتــی گروه هــای دیگــر ایــن مقالــه 
را نوشــته اســت؟ اگر چنین نویســنده ای وجــود خارجی 
داشــته باشــد، آیــا بــه معنــای اســتراتژی ماهــی قرمز 
 توســط اوســت تا افکار عمومــی را از چیزی یــا جریانی 

منحرف کند؟ 
می توان ایــن بازی را از آخــر هم خواند تــا بتوان به 
سرنخ های روشن تری رسید. پیش از انتشار مقاله نویسنده 
گمنام، باب وودوارد، روزنامه نــگار در کتاب خود از وجود 
یک گروه ضدترامپ در کاخ ســفید سخن به میان آورد که 
ترامپ را فردی بدون صاحیت قلمداد  و از اجرای برخی از 

دستورات ترامپ خودداری می کنند.
 بــرای نمونــه مایــکل کوهــن، مشــاور اقتصادی 
سابق ترامپ، اسناد مربوط به فســخ یک توافق تجاری با 
کره جنوبی را از دید ترامپ پنهان کرده بود تا جنگ تجاری 
با کره جنوبی نیز پایه ریزی نشــود. حتی در هنگام شروع به 
کار ترامپ نیز مایکل هایدن، مدیر پیشــین سیا، احتمال 
خودداری ارتش آمریکا از برخی از دســتورات او را مطرح 
کرده بود. بنابراین در وجود یک جریان اعتراضی یا مقاومت 

رضا مجیدزاده

پژوهشگر اقتصاد سیاسی توسعه
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 نبرد احــزاب جمهوریخــواه و دموکــرات در ایاالت 
متحده آمریکا همواره در آســتانه انتخابات میان دوره ای 
و در ســال دوم ریاســت جمهوری اوج می گیــرد. درواقع 
کاندیداهای ریاســت جمهوری در کنار رقابت های کنگره 
در دوره هــای انتخابات میــان دوره ای کــه در آمریکا رخ 
می دهد، فعال می شوند. در این راســتا زمینه   رقابت های 
درون حزبی و همچنین بهره گیری از رقابت با رئیس جمهور 
مســتقر، برای نشــان دادن قــدرت و ایســتادگی در برابر 
وی و حزب متبوعش موجب می شــود که حزب رقیب که 
کرسی ریاســت جمهوری را از دست داده و خواهان کسب 
کرســی های کنگره یا حفظ قدرت خود در کنگره است )در 
زمان هایی که ســکان هدایــت قدرت در ایــاالت متحده 
آمریکا به دست کنگره  است (، وارد معرکه سیاسی در جهت 
تضعیف رئیس جمهور مستقر یا نقد عملکردهای او شود. 
به عبارت دیگر این موضوع طبیعی است که اکنون اعضای 
حزب دموکرات و مخالفان ترامپ حتی در میان ژنرال های 
حزب جمهوریخــواه، زمینه های به نقد کشــیدن و ایجاد 
فضای منفی برای او را در دســتور کار قرار دهند. از سوی 
دیگر ترامپ بین چهل و پنج رئیس جمهوری که در ایاالت 
متحده آمریکا روی کار آمده اند، تراز ریاســت جمهوری را 
به واســطه رفتارهای سیاســی غیر مصطلح خود تا حدود 
زیادی پایین آورده است و همین پایین آوردن شأن ادبیات 

سیاســی در جایگاه ریاســت جمهوری با جهت گیری های 
عوام فریبانه موجب شده است تا شرایط مناسب تری برای 
طرح ادعاها علیه   ترامپ از این جهت فراهم آید. همچنین 
نباید فراموش کرد که ترامپ به واسطه آرای الکترال به کاخ 
ســفید راه یافت، در حالی که دموکرات ها از آرای بیشتری 
از ناحیه مردم برخوردار بودند. بنابراین ترامپ به واســطه 
دموکراســی اکثریتی موجود در قانون اساسی آمریکا وارد 
کاخ سفید شد و بعد از آن هم سعی نکرد تا حتی ژنرال های 
حزب جمهوریخواه را در جهت ایجــاد همگرایی با خود در 
منطق سیاســی خویش وارد کند. به همین جهت ترامپ با 
وجود نقدهایی که به ریاســت جمهوری او از جهت ارتباط 
تیم تبلیغاتی و کمپین انتخاباتی او با روسیه و تاثیر روس ها 
در فرآیند انتخاب وی بــود، زمینه هایی را نیز ایجاد کرد که 
نقد  وی تا حدود زیادی در ایاالت متحده آمریکا برجسته تر 
نشان داده شــوند. در کنار همه این موارد ترامپ در عرصه 
سیاست فراداخلی آمریکا به واسطه مواضع بسیار شدید و 
سختش نسبت به بسیاری از مسائل بین المللی به ویژه در 
ارتباط با ایاالت متحده آمریکا، در وضعیتی قرار دارد که به 
نوعی خود را با موانع جدی در الیه های گوناگون سیاسی در 
درون و برون آمریکا مواجه کرده و می توان گفت تا حدودی 
وی را در مرکز ثقل پرتاب مخالفان واشــنگتن و همچنین 
مخالفان شخص او در حوزه سیاســت داخلی آمریکا قرار 
داده اســت. اما او در عین حالی که دارای این نقاط ضعف 
است، در دو سال اول ریاست جمهوری خود به واسطه باال 
بردن قدرت اقتصادی آمریکا، کاهش ســطح بیکاری و به 
نوعی ایجاد فضای مناسب برای پاسخگویی به ناسیونال 
شوونیســم آمریکایی، مورد توجه طبقات گوناگون جامعه 

خبر خاکستری
 فضاسازی های نیویورک تایمز شاید از سوی خود ترامپ باشد

مهدی مطهرنیا

دکترای آینده پژوهی 
 و استاد دانشگاه

نسبت به برخی از تصمیم های غیرمنطقی ترامپ، دست کم 
از دیدگاه جمهوری خواهان، تردیدی 

نمی توان داشت.
 اما اعام وجود چنین گروهی در شــرایطی که فشار 
روی   ترامــپ به واســطه افتضاح های اخاقــی و مالی او 
وجود دارد، چه معنایی می تواند داشته باشد؟ اگر فقط روی 
قلمرو حاکمیتی داخلی ایاالت متحده متمرکز شــویم، آیا 
جمهوریخواهان به دنبال تبری جســتن از ترامپ هســتند 
تا برای انتخابات کنگــره آمریکا، به واســطه ضعف های 
ترامپ، دچار باخت نشــوند؟ آیا دموکرات هــا ترامپ را در 
گوشــه رینگ قرار داده اند تا با برجسته کردن ضعف های 
ترامپ، حداکثر کرســی ممکــن در انتخابــات پیش روی 
کنگره را به دســت آورند؟ به نظر می رســد که این مقاله از 
طرف هر گروهی تنظیم شــده باشــد، یکــی از مهم ترین 
اهدافــش اثرگــذاری روی انتخابــات کنگره اســت چون 
دموکرات ها با فعالیت های انتخاباتی، خط و نشان شدیدی 
برای ترامپ کشیده اند و شمشیر اســتیضاح احتمالی او را 
از رو بسته اند. نمی توان چنین مقاله ای را یک ماهی قرمز 
برای انحراف افکار عمومی یا حتی جهانی از رسوایی های 
 ترامپ قلمداد کرد چون به عکس، باعث برجسته شدن آنها 

شده است.
 اگر قلمرو دید را به سطح بین الملل بگسترانیم، این 
یادداشت در زمانی به نگارش در  آمده که ترامپ می خواهد 
موضوع ایران را در شــورای امنیت مطرح کند و طرح این 
موضوع در چنین زمانی می تواند ترامپ را در موضع ضعف 
قرار دهد اما اثر چندانی روی کل بازی ندارد چون به واسطه 
جنگ تجاری آمریکا با اتحادیه اروپا، چین و روسیه، فرصت 
برای مانور مناسب ایران در این جلســه وجود دارد و نیازی 
به چنین راهبرد ضعیفی )از نظر بین المللی( نیست. حتی 
طرح مساله دخالت روســیه در انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا در نشســت مشــترک پوتین و ترامپ در فناند نیز 
موجب نشــد تا ترامپ بــه صورت جــدی در موضع ضعف 
قرار گیرد و تنها باعــث بروز اختافات میــان او و برخی از 
مقامات آمریکایی شــده اســت. بنابراین احتمال طراحی 
 این بازی عامت دهی برای افــکار عمومی داخل آمریکا 

باالتر است.     

  فتح کنگره 
حتی اگر نویســنده مقالــه از درون کاخ ســفید بوده 
باشد نیز مهم ترین عامت ارســالی آن، تزریق بی کفایتی 
ترامــپ و مغایرت رفتارهــا و راهبردهای او بــا ارزش های 
به اصطاح آمریکایی در سطح داخلی و بین المللی است. 
به ویژه که رفتارهای او در مقام مقایسه با جورج بوش پسر 
به ارزش های لیبرالیســم آمریکایی نزدیک نیســت. اما از 
یک زاویه دید دیگر، کامیابی ترامپ بر اساس بزرگ نمایی 
خطاهای امنیتی هیاری کلینتون نشان داد که در شرایط 
نزدیکی قــدرت دو گروه بازیگر بــازی انتخابات در ایاالت 
متحــده، انگشت گذاشــتن روی ضعف ها هــم می تواند 
راهبــردی پربازده باشــد چون حریــف را به موضــع دفاع 
می کشاند و در گوشــه رینگ ضعف ها و خطاهای حریف 
اســت که می توان نظر بخش حداکثری از رای دهندگان 

میانی را جلب کرد.  
اگرچه نام هایی ماننــد مایک پنس یــا مایک پمپئو 
بــه عنــوان نویســندگان احتمالــی مقاله بــدون امضای 
نیویورک تایمز مطرح شدند، اما طرح این نام ها نیز می تواند 
بخشــی از همیــن مکانیــزم عامت دهی در نظــر گرفته 
شــود که مخالفت بــا ترامپ را حتــی در میــان مقام های 
ارشد کاخ ســفید نیز نشــان می دهد و نشــانگر این است 
کــه نامــزدی نامناســب توســط جمهوریخواهــان برای 
 ریاســت جمهوری معرفی شــد و در انتخابــات کنگره باید

 تاوان آن را  بدهند. 
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نیز بوده است. به همین جهت علی رغم اینکه روی کار آمدن 
ترامپ یکی از اعجازها بود، در دو ساله اخیر با وجود همه 
نقدها و حتی هجوم هایی که نسبت به وی می شود، او نسبت 
به بسیاری  از روسای جمهور پیشین آمریکا در دو ساله پس 
از ورود به کاخ ســفید از وضعیت مناسب تری از منظر آرای 
عمومی برخوردار است. اکنون که انتخابات کنگره در پیش 
است نظرســنجی ها نشان دهنده آن اســت که در مجلس 
نمایندگان آمریکا، نه ســنا، دموکرات هــا امکان موفقیت 
بیشتری دارند و شــخص ترامپ مورد هجمه دموکرات ها 
و مخالفانش حتی از ســوی ژنرال های جمهوریخواه قرار 
می گیرد و بــا توجه به موضع گیری هایی کــه در این زمینه 
شده است باید ترامپ را در وضعیت نامناسب دید. از این رو 
بســیاری از مخالفان ترامپ و رقبای او در صحنه سیاست 
داخلی و بین المللی بر آن هســتند کــه از این نقطه ضعف 
ترامپ بهره برده و در فضای تبلیغاتی ناشــی از اوج گیری 
کاندیداهــای کنگره ایــاالت متحده آمریــکا، زمینه های 
مطرح شــدن زودهنگام رودررویی های انتخاباتی را شکل 
و محتوا بخشند. در این راســتا مطرح شدن کاندیداتوری 
احتمالی جــان کری به عنوان کاندیــدای  حزب دموکرات 
در برابــر ترامــپ در انتخابات ســال 2020، فعال شــدن 
اوباما در عرصه سیاســی به طور رســمی در جهت حمایت 
از کاندیداهــای حزب دموکــرات برای راهیابــی به کنگره 
آمریکا و به طور طبیعی حمایت وی از جان کری که در این 
مســیر خود را به نمایش خواهد گذاشت، محصول چنین 
فرآیندی است. درحقیقت ترامپ یک بازیگر دیوانه دارای 
نقاط ضعف آشــکار و در همان حال دارای نقاط قوت قابل 
اتکایی است که می تواند زمینه های یک رقابت نفس گیر 
را نه تنهــا در انتخابــات ریاســت جمهوری 2020 کــه در 
انتخابات نزدیک تر یعنی انتخابات کنگره آمریکا نیز فراهم 
آورد. او نشان داده اســت که با بازیگری های غیر مترقبه و 
شگفتی ســاز خود، گاه ضربه های مهلکی را از منظر افکار 
عمومــی به رقبای خــود وارد می کنــد. اما از ســوی دیگر 
جمعیت بسیار متنفذی از سیاستمداران آمریکایی و بخش 

قابل توجهی از مردم آمریکا که ســطح فکری آنها در حوزه 
طبقات متوسط رو به باال شکل و محتوا گرفته است، نوعی 
واگرایی معنادار و هدفمند را  نسبت به ترامپ  نشان می دهد. 
لذا صحنه سیاسی ایاالت متحده آمریکا تا حدود زیادی در 

چند سال آینده پرتنش نشان می دهد.
از ســوی دیگــر بایــد اذعان داشــت مقالــه ای که 
نیویورک تایمــز منتشــر کــرد دارای ارزش خبــری تحت 
عنوان خبرهای خاکستری است؛ زیرا اگر فردی به اندازه 
کافی اطاعات و مــدارک برای ایجاد فضای اســتیضاح 
رئیس جمهــوری را دارد، باید به طور رســمی، آشــکار و با 
شــجاعت نام خود را بیان کرده و علیــه یک رئیس جمهور 
با مســتندات کافــی وارد عمل شــود. به عقیــده من این  
اقدامات بیشتر فضاسازی های سیاســی است که ممکن 
اســت از طرف خــود ترامپ صــورت گرفته باشــد و حتی 
می توان این فرضیــه را نیز از منظر تئــوری توطئه مطرح 
کرد. عده ای به ظاهــر این مطالب دل خــوش می کنند و 
براســاس سیاســت های آرزومندانه ای که در بــاب پیچ و 
خم های سیاســی در ایاالت متحده آمریــکا دارند، به این 
می اندیشند که شاید استیضاح رئیس جمهور از این طریق 
و به راحتی رخ دهد. برای پاسخ دادن علمی تر و دقیق تر به 
این موضوع باید میــان دو مفهوم »ممکن« و »محتمل« 
تمایز قائل شــد. وجه تمییــز میان این دو مفهــوم در این 
معنا وجود دارد که »محتمل« امکان وقوع بیشــتری پیدا 

می کند و »ممکن« امکان وقوع دارد اما احتمال وقوع آن 
کم اســت. در این راســتا می توان گفت امکان استیضاح 
ترامپ همواره وجود دارد همان گونه که امکان استیضاح 
یا برکناری بسیاری از روســای جمهور یا رهبران کشورها در 
یک وضعیت شــگفتی آور یا مناســب برای تغییر و تحول 
به وجود می آید. اما زمانی که ســخن از احتمال استیضاح 
ترامپ می شــود وضع به گونه دیگری اســت و با توجه به 
شــرایط و جهت گیری های موجود، درصد وقــوع پایین و 
به عبارت بهتر احتمــال کمی  برای اســتیضاح وی وجود 
دارد. زیرا مقاله ای که گفته می شــود مایک پنس معاون 
ترامپ، آن را نگاشته است یا فردی ناشناس در درون دولت 
آمریکا آن را در اختیار این پایگاه خبری قرار داده، از جانب 
نیویورک تایمز قابل ردیابی است و اگر قرار به استیضاح از 
این موضع باشد، باید آن شخص خود را معرفی و در جایگاه 
یا کنار استیضاح کنندگان قرار گیرد. این موضوع که ترامپ 
دارای نقاط ضعفی است که می تواند مورد توجه مخالفان 
یا رقبای سیاسی او قرار گیرد، امری است که همگان بر آن 
صحه می گذارند  اما در همین حال عقانیت و خرد سیاسی 
و آشنایی با الفبای سیاسی در ایاالت متحده آمریکا نشان 
می دهد که اســتیضاح رئیس جمهور کار چندان ساده ای 

نیست، گرچه امکان پذیر است.
بــه هرجهــت ایــاالت متحــده آمریــکا بــا پذیرش 
ریاســت جمهوری ترامپ، با ادبیات و جایگاهش در میان 
کهنه فعاالن سیاســی و ژنرال های بزرگ عرصه سیاســت 
در دو حــزب جمهوریخــواه و دموکــرات و احــزاب دیگر 
آمریکایی که چندان هم مطرح نیســتند، تــا حدود زیادی 
با چالش روبه رو اســت. آمریــکا روســای جمهوری مانند 
لینکلن، کنــدی، ریگان، کلینتون و اوبامــا را تجربه کرده 
اســت و هرکدام از آنها از شــخصیت واالیی در زمانه خود 
 بین افکار عمومی برخوردار بودند و از طرف احزاب رقیب، 
مخالفــان و رقبای خود با احتــرام خاصی از آنها یاد شــده 
است. اما امروز در کاخ سفید ترامپ قدرت را در اختیار دارد 
و می توان گفت تا حدود زیادی از بایســتگی و شایستگی 
ممکن از منظــر معیارهای رئیس جمهور ایــاالت متحده 
آمریکا، به ویژه روســای جمهور عالی رتبــه و عالی مقام در 
میان افکار عمومی ملت آمریکا و ملت های جهان برخوردار 
نیســت و مکررا رفتارها، کنش ها و زبان بــدن او مورد نقد 
شدید محافل گوناگون سیاسی در عرصه بین المللی قرار 
گرفته اســت. اما همان گونه که در آغاز اشــاره کردم  بین 
همین نقدها او توانسته اســت در دو سال اخیر به بسیاری 
از وعده هایش در کمپیــن انتخابی خود عمــل کند و  بین 
الیه های گوناگون مردم نه تنها محبوبیت خود را از دســت 
 نداده است، بلکه نسبت به گذشته محبوبیتی نیز برای خود

 فراهم کرده است.
لذا برخــی معتقــد هســتند او مانند بــوش اول یک 
رئیس جمهور یک دوره ای خواهد بــود و کاندیدای حزب 
دموکرات بر ترامپ پیروز خواهد شــد؛ همان گونه که بیل 
کلینتون بر بوش پیروز شــد. اما سناریوی دوم رقابت میان 
جان کری و بوش دوم اســت و به عقیده من احتمال وقوع 
ســناریوی دوم در مورد جان کری و ترامــپ همانند کری و 

بوش بیشتر مطرح است.

مقاله ای که نیویورک تایمز منتشــر کرد دارای ارزش خبری تحت عنوان خبرهای خاکستری است؛ زیرا اگر فردی به 
اندازه کافی اطالعات و مدارک برای ایجاد فضای اســتیضاح رئیس جمهوری را دارد، باید به طور رســمی، آشکار و با 
شجاعت نام خود را بیان کرده و علیه یک رئیس جمهور با مستندات کافی وارد عمل شود. به عقیده من این  اقدامات 
بیشتر فضاسازی های سیاسی است که ممکن است از طرف خود ترامپ صورت گرفته باشد و حتی می توان این فرضیه 

را نیز از منظر تئوری توطئه مطرح کرد
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دولت پنهان
آیا طرفداران ترامپ علیه او برخاسته اند؟

اختافاتی که اکنون در دولت ایاالت متحده آمریکا 
بروز کرده مانند هر دولت دیگری طبیعی است. یعنی در هر 
دولتی اختافاتی وجود دارد که برخــی از این اختافات 
نیز قابل حل و فصل نیســت. به بیان دیگــر وقتی بین دو 
مقام اختافی بروز کند به عنوان مثال میان رئیس جمهور 
و وزیر خارجه اش، اگر اختاف حل نشود، مقام پایین تر 
توسط مقام ارشــد احتماال عزل خواهد شد  یا خود استعفا 
خواهد داد. البته این مساله در دولت های قبلی آمریکا نیز 
اتفاق افتاده و مرســوم اســت. اما موضوعی که در دولت 
ترامپ خود را بیش از پیش نمایان کرده، این اســت که به 
نظر می رســد رخدادهای فعلی، جدالــی میان طرفداران 
ترامپ است. یعنی کسانی که خود را مصلح و مبارزه کننده 
با تشکیات فاسد معرفی می کنند و در انتخابات نیز بارها 
به این موضوع اشاره کردند. همچنین گروهی تحت عنوان 
تشــکیات سیاســی یا دولت پنهان نیز در دولت ترامپ 
مشغول به کار هستند. بخشی از این دولت پنهان، دستگاه 
بوروکراسی، بدنه یا کهنه سیاستمداران را شامل می شود و 
بخشی از آن را جامعه اطاعاتی،  نظامیان و وال استریت 
تشــکیل می دهد. این دولت پنهان باعث شده که تقابلی 
را میان ترامپ و هیات حاکمه شــاهد باشــیم و بخشی از 

این اتفاقــات در این فضا صــورت می گیــرد. در واقع به  
نظر می رســد که این دولت پنهان در حال انتقام گیری از 
رئیس جمهور است به این صورت که یا وی را از قدرت خلع 

کنند یا اینکه به حاشیه برانند. 
در این بین اتفاق جدیدی که در آمریکا رخ داده این 
است که روزنامه نیویورک تایمز مقاله ای چاپ کرده که در 
آن نویسنده، خود را مقام ارشد دولت معرفی کرده و گفته 
که در دولت یک هســته مقاومت شــکل گرفته تا به زعم 
نویسنده، جلوی بدخواهانه ترین تصمیمات رئیس جمهور 
را بگیرند یا تبعات آن تصمیم را کاهش دهند. یک روز پیش 
از انتشار این مقاله، باب وودوارد نویســنده و روزنامه نگار 
معروف آمریکایی که رسوایی واترگیت را فاش کرد در برنامه 
تلویزیونی که بهانه معرفی کتاب جدیدش برگزار شده بود، 
موردی را مطرح کرد و گفت مشاور اقتصادی وقت دونالد 
ترامپ،  برگــه ای را از میز رئیس جمهور برمــی دارد تا وی 
توافق تجــاری را که میان آمریــکا و کره جنوبی در جریان 

بوده را برهم نزند.
 این خبر حکایــت از آن دارد که گویــی درون دولت 
ترامــپ نوعــی مقاومت منفــی در حــال صورت گرفتن  و 
تاش ها در این جهت است که یا تصمیمات رئیس جمهور 
را مهندســی کنند یــا اینکه تبعــات اقداماتی کــه به زعم 
این گونه افراد، منافع آمریکا را به خطر می اندازد را کاهش 
دهند. البته دولت این قضیه را رد کــرده و بیش از 30 تن 
از مقامات ارشــد دولت ترامپ به صــورت جداگانه اعام 
کرده اند که نویسنده این مقاله نیســتند. برای پی بردن به 

اینکه این ادعای مطرح شدن در نیویورک تایمز توسط چه 
کسی مطرح شده، نیاز به گذشت زمان دارد. 

اما به هر حال اختافاتی داخل دولت آمریکا وجود 
دارد و قابل کتمان نیست. در حال حاضر زمزمه هایی مبنی 
بر تغییر جیمز متیس به گوش می رســد. پیش تر نیز وزیر 
خارجه، رئیس اف بی آی و مشــاور امنیت ملی عزل شدند 
و تعدادی دیگر از مقامات هم استعفا داده و از کاخ سفید 
خارج شدند. فعا فضا تاحدودی مبهم است و نمی توان 
فهمید که کدام یک از طرفین حقیقت را مطرح می کنند یا 

ادعای کدام یک از افراد واقعی است.
در این بین بعضا انگشت اتهام بیش از دیگر نزدیکان 
ترامپ به ســمت مایک پنس، معاون رئیس جمهور نشانه 
رفته بود. طبیعی است وقتی کسی جانشین رئیس جمهور 
می شــود در چنین مســائلی بیشــتر در مظان اتهــام قرار 
می گیرد ولی بعیــد به نظر می رســد توطئــه ای در چنین 
سطحی علیه پنس صورت بگیرد. در واقع حدس من این 
اســت که احتماال این فرد گمنام جــزء مقامات درجه اول 
دولت یعنی معاون رئیس جمهور و وزرا نیست اما می تواند 
در سطح کارکنان دستگاه های اجرایی یعنی روسای ستاد 

کارکنان کاخ سفید یا معاونان و مشاوران باشد. 
از دیگر ســو در این رابطه باید بــه رقابت های درون 
دولتی نیز توجه داشت؛ شاید گروهی در تاش برای حذف 
مایک پنس هستند و با گرفتن انگشت اتهام به سمت وی، 
می کوشند تا میان رئیس جمهور و معاون او شکاف ایجاد 
کنند. زیرا ترامپ نیز فردی اســت که لحظه ای و هیجانی 
تصمیم می گیرد و ممکن است به صورت ناگهانی پنس را 
نیز به دلیل این اتهامات واهی عزل کند. البته مایک پنس 
اعام آمادگی کرده برای اینکه اثبات کند نویســنده چنین 
مقاله ای نیست در مورد او از دســتگاه دروغ سنج استفاده 
شود. پنس شاید با هدف آنکه از چنین اتهامی رها شود این 
مساله را مطرح کرده است. البته فعا هیچ چیز مشخص 
نیست ولی چنین مسائلی در نیویورک تایمز منتشر شده که 
دولت ترامپ در ابتدا سعی کردند آن را انکار کنند اما ابعاد 
این افشاگری گســترده تر از آن است که بخواهند بگویند 

چنین شخصی وجود ندارد.
فضای داخلی آمریکا در شرایطی که کمتر از دو ماه 
تا برگزاری انتخابات میان دوره ای کنگره زمان باقی مانده و 
دونالد ترامپ نیز تقریبا نیمی از دوران ریاست جمهوری اش 
را سپری کرده، مغشوش و بی ثبات است. حداقل ترامپ 
با شــرایط باثباتی مواجه نیســت؛ او در چنــد جبهه تحت 
فشار قرار دارد؛ نخست مربوط به پرونده مربوط به دخالت 
روســیه در انتخابات  آمریکا است که توســط رابرت مولر 

دنبال می شود.
 این پرونده می تواند موجب صدور کیفرخواست علیه 
رئیس جمهور شــود و احتمال طرح اســتیضاح نیز مطرح 
است؛ به ویژه اگر در انتخابات میان دوره ای، دموکرات ها 
مجلس نمایندگان و سنا را به دســت بگیرند. بحث دیگر، 
تقابل برخی الیه های هیات حاکمه علیه ترامپ است که 
رئیس جمهور را فاقد صاحیت می دانند یا نسبت به برخی 
از تصمیمات او نقدهای جدی مطرح می کنند. لذا به نظر 
می رسد عده ای با افشــاگری هایی همچون انتشار مقاله 
بدون نام اخیر در نیویورک تایمز، یا انتشار کتاب »وحشت: 
ترامپ در کاخ سفید« توسط باب وودوارد  یا کتاب »آتش 
و خشم: کاخ سفید ترامپ« نوشــته مایکل ولف به دنبال 

تحت فشار قرار دادن ترامپ هستند.
 همچنین تمامی این صحبت ها و اتفاقات می تواند 
در ذهن کســانی کــه در دوره قبل به ترامــپ رای دادند،  
تاثیرگــذار باشــد. البته فعا خطــر جدی و فــوری ادامه 
ریاســت جمهوری دونالد ترامپ را تهدید نخواهد کرد اما 
بدون شــک رئیس جمهور را در عرصه افــکار عمومی در 

داخل به شدت آسیب پذیر خواهد کرد. 

امیرعلی ابوالفتح

کارشناس مسائل آمریکا
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کودتای اداری
ترامپ در حال دگرگون کردن حزب جمهوریخواه است

اخیرا مقاله ای در نشریه نیویورک تایمز از سوی یک 
مقام ارشد ناشناس در دولت آمریکا منتشر شده که مدعی 
محافظت از کشور در برابر بدترین تمایات رئیس جمهور 
شــده اســت. ترامپ ضمن انتقاد از نویســنده این مقاله و 
بی جربزه خوانــدن وی، خواســتار معرفی و فاش شــدن 
نام و هویت نویســنده  شده ســت. لذا هویت نگارنده مقاله 
نیویورک تایمز بــا ابهامات زیادی روبه رو  اســت. علی رغم 
ادعای این نشــریه که مقالــه از جانب یکــی از مخالفان 
نزدیک ترامپ در دولت وی مانند مایک پنس یا اشخاصی 
دیگر نگاشته شــده، این ظن وجود دارد که نیویورک تایمز 
و نویســنده این اقدام را عامدانه، برای تلقین همین دست 
شبهات در میان افکار عمومی انجام داده باشند. همچنین 
هم زمانی انتشــار این مقالــه با بخش هایــی از کتاب باب 
وودوارد که می گوید مقام های ارشــد دولت ترامپ دست 
به کار یک »کودتــای اداری« برای حفاظــت از مردم در 
برابر رئیس جمهور آمریکا شده اند، نشان می دهد که یک 
عملیات برنامه ریزی شــده در حال وقوع اســت. از سوی 
دیگر در آمریکا سنت بر این است زمانی که رئیس جمهوری 
از قدرت کنــار می رود، دیگر در مســائل سیاســی دخالت 
نکند و تنها کسی که در مسائل سیاسی اظهارنظر می کرد 
کارتر آن هم بعد از اتمام دوره ریاست جمهوری هشت ساله 
ریگان بود. اما امروز ما شــاهد سخنرانی باراک اوباما علیه 
ترامپ در محافل عمومی هســتیم. لــذا اظهارنظر اوباما 
در حالی که به انتخابات میان دوره ای نزدیک می شــویم و 
ترامپ نیز در نیمه دور اول ریاست جمهوری اش قرار دارد، 
امری غیر معمول و  به نوعی سنت شــکنی است. بنابراین 
می توان نتیجه گرفت که همه این اقدامات به نوعی بسیج 
عمومی برای شکســت ترامپ در انتخابــات دو ماه آینده 
است. همچنین نشان دهنده شــکاف عمیق هم در سطح 

حاکمیت و هم مردم در ایاالت متحده است، زیرا اتفاقاتی 
که در آمریکا در حال رخ دادن است غیرمعمول و بی سابقه 
است. از سوی دیگر طبق ادعای استیو بنن، استراتژیست 
ارشد ســابق کاخ ســفید و از طرفداران ترامپ، این اقدام 

نیویورک تایمز کودتا ست.
به هرجهت مخالفیــن ترامــپ در حاکمیت درصدد 
سرنگونی وی  هستند. در این راستا  به دنبال بهانه ای برای 
این امر بودند و در ابتدا ادعای دخالت روسیه در انتخابات 
را در جهت تضعیف وی مطرح کردند. اما برای اثبات این 
ادعا نتوانستند مستندات الزم را ارائه کنند، به همین خاطر 
به مســائل مالی متوسل شــدند و رئیس ســتاد انتخاباتی 
سابق و نیز وکیل پیشین ترامپ را محکوم کردند. به عبارت 
بهتر، مخالفین ترامپ هر راهی را کــه از آن طریق بتوانند 
رئیس جمهور را ســرنگون کننــد، می آزمایند تــا به نتیجه 
دلخواه دســت یابند، لذا همان گونه که گفته شــد در این 
مسیر  اول مســاله روسیه را پیش کشــیدند، سپس پرونده 
مســائل مالی و اکنون نیز عملیــات اخیر کــه در باال ذکر 
شــد را پیش کشــیدند. همه این اقدامات برای سرنگونی 
ترامپ هم از تفاوت در جهان بینی ها نشات می گیرد. البته 
الزم به ذکر است که ترامپ ایدئولوژی مشخصی را دنبال 
نمی کند و بیشتر فردی منفعت طلب اســت. به عقیده من 
ترامپ هر آنچه  انجــام می دهد در جهت پیشــبرد اهداف 
و منافع شخصی اش اســت  و اگر موردی خاف ادعاها و 
جهت گیری های ناسیونالیستی اش اما پر منفعت پیش آید، 
بدون شک به آن مبادرت می ورزد. اما در برهه کنونی رئیس 
کاخ سفید منافعش را در میان راست گرایان و نژادپرستان 

یافته است.
از ســوی دیگر، ترامپ در حال دگرگون کردن حزب 
جمهوریخواه است. مخالفان وی در این حزب دریافته اند 
که نمی تواننــد در مقابل ترامپ ایســتادگی کنند به همین 
خاطر از طریق بازنشستگی از قدرت کناره گیری می کنند. 
لذا رقبای ترامپ در حزب جمهوری خواه در حال حذف شدن 
هستند. همچنین حزب جمهوریخواه راستگراتر و سفید تر 
 و اقلیت ها منزوی تر  شده اند. از طرف دیگر ترامپ در حال 

ترویج ناسیونالیســم اقتصادی و مخالفت با لیبرال ها ست 
تا تعرفه ها افزایــش یافته، تولید به داخــل آمریکا بازگردد 
و رضایت قشر متوسط سفید پوســت را جلب کند. از این رو 
مخاطبیــن ترامــپ هــم در حــوزه فرهنگی هــم در حوزه 
اقتصادی ناسیونالیســت های نژاد پرست هستند. بنابراین 
در حال حاضر مهم تریــن پایگاه ترامپ سفیدپوســتان و 
صهیونیست های مسیحی رادیکال هستند. وی در تاش 
است تا از طریق این اقشــار و حتی به بهای قربانی کردن 
دیگر آمریکاییان، در انتخابات دور بعد پیروز شود که  این 
روش رئیس کاخ ســفید، باعث ایجاد شــکاف عمیقی در 
حاکمیت شده  است. اما موضوع قابل توجه این است که  
از یک سو طرفداران ترامپ به شدت از وی حمایت می کنند 
و از ســوی دیگر مخالفانش بــه همان میزان بــه مقابله با 
وی بر می خیزند. لذا اســتیضاح ترامپ که اخیرا از ســوی 
برخی مخالفین مطرح شــده، به نتیجــه انتخابات موکول 
می شــود. به عقیده من اگر ترامپ پیروز این رقابت باشد، 
استیضاح نمی شود؛ اما اگر شکست نسبتا سنگینی بخورد 
اســتیضاح صورت می گیرد. اما نکته مهم این اســت که 
برای موفقیت آمیز بودن این استیضاح و به عبارتی برکناری 
ترامپ، نیاز است که بخش قابل توجهی از جمهوریخواهان 
به حمایت از مخالفان ترامپ برآیند که به باور من این امر در 
شرابط فعلی خیلی محتمل نیست. زیرا طرفداران ترامپ 
به مقابله شــدید با مخالفــان رئیس جمهورشــان در حزب 
جمهوریخواه برخواهند خاست، ضمن اینکه برکناری ترامپ 
را به هر دلیلی، نخواهند پذیرفت. از این رو این مساله باعث 
ایجاد بی ثباتی در داخل آمریکا خواهد شد. درواقع وفاداری 
طرفداران ترامپ که از اقشــار سفیدپوســت بــه باور خود 
متضرر در دهه های اخیر هستند،  به وی بسیار باالست. این 
اقشار بر این باورند که کشورشان، آمریکا را از آنها دزدیده اند 
و در صدد بازپس گیری آن هستند. در همین راستا ترامپ را 
برای ریاست جمهوری برگزیدند و هر فردی که بخواهد وی 

را عزل کند خائن و برکناری را غیر مشروع می دانند.
 در نهایــت باید گفت کــه ایاالت متحــده آمریکا در 
شرایطی به سر می برد که امکان پیش بینی آینده به راحتی 
وجود نــدارد. برخی بــر این باورنــد که در ماه هــای آینده 
بحران بــزرگ اقتصادی آمریــکا را فرا می گیرد، از ســوی 
دیگر شکاف عمیقی که در جامعه وجود دارد موجب ایجاد 
نفرت و غلبه احساســات و بروز رفتارهای غیرعقانی شده 
اســت. لذا افزایش خصومت هــا در داخل آمریــکا و بروز 
رفتارهای غیرعقانی محاســبه را سخت تر و مخاطرات را 

بیشتر می کند.

سید محمد مرندی

استاد دانشگاه تهران
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رو است برنامه ای خواهد داشــت یا ترجیح می دهد که در 
نیمه دولت دوم کابینه را رها کنــد. زنگنه به خوبی می داند 
که الاقل تا ترامپ درکاخ سفید حضور دارد امکان مذاکره با 

آمریکا و از میان رفتن این تحریم نفتی صفر است. 

    سقوط فروش نفتی 
ماجرا از این قرار اســت که خریداران نفتی ایران در 
حالی که هنوز زمان اجرای تحریم ها فرانرســیده اســت، 
از خرید نفت ایران خودداری کرده اند. براســاس گزارشی 
که توسط ســایت S & P Global Platts منتشر شد، برخی 
کشــورهای آســیایی و اروپایی میزان واردات نفت خام و 
میعانات گازی از ایران را در مــاه جوالی 2018 مصادف با 
اواسط تیرماه تا اواسط مردادماه امسال به صفر رسانده اند. 
واردات نفت خام و میعانات گازی کره جنوبی و فرانســه از 

همین جاســت که بیژن زنگنه مورد توجه رســانه ها و 
سیاســیون قرار گرفته اســت. روحانی روزی می گفت که 
وزرای او برند هستند همان موقع هم بود که نام بیژن زنگنه 
را بر زبان آورد. می گفت وزنه نام وزرای او باعث می شــود 
کارها پیش برود. خبرها امــا چیز دیگری را روایت می کند. 
آمارهای میزان خرید با کاهش مواجه شده و هنوز نسخه ای 
شفابخش در این مورد از سوی زنگنه ارائه نشده است. حتی 
می گویند او در جلســات خصوصی برخی راهکارها که در 
زمان تحریم قبلی انجام شــده را نپذیرفته است. این خبر 
آنجا اهمیت می یابد که شــنیده های دیگــری هم در مورد 
عزم روحانی برای برکناری او نیز در محافل ســینه به سینه 

نقل می شود.
ایام سختی برای شیخ الوزرای کابینه سپری می شود؛ 
آیا او می تواند از مرحله سخت گذر کند ؟ او برای آنچه پیش 

بیژن زنگنه ایــن روزها مهم ترین وزیر کابینه اســت 
شــاید حتی مهم تر از محمدجواد طریف کــه برای نجات 
برجام آخریــن تالش هایش را می کنــد. ترامپ روی نفت 
دست گذاشــته اســت؛ رگ حیاتی درآمد ایران. قانونی را 
وضع کرده که مشتریان ســابق دیگر توان خریداری نفت 
ایران را نداشــته باشــند و حاال در حالی که زمان زیادی به 
اجرای تحریم های ایاالت متحده علیه ایران باقی نمانده 
است، خبرهایی در مورد کاهش صادارت نفت ایران نیز به 

گوش می رسد. 

محمد اکبری

روزنامه نگار

زنگنه، تحریم را دور می زند؟
در ماه  های آینده وزارت نفت باید سیاست های تازه ای برای فروش نفت 
در تحریم آغاز کند. آیا بیژن زنگنه مدیر چنین پروژه ای خواهد بود؟
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ایران در ماه جوالی به صورت کامل قطع شــده و به صفر 
رسیده است.  بلومبرگ هم با انتشــار گزارشی بر آمارهای 
اعالم شده توسط ســایت S & P Global Platts درباره قطع 
واردات مهر نفت خام و میعانات گازی کره جنوبی و فرانسه 
از ایران در ماه جوالی مهر تایید زد. واردات نفت خام ترکیه 
از ایران در ماه جوالی در مقایســه با ماه آوریل، 45 درصد 
کاهش یافته که قابل تامل اســت. همزمان با انتشار این 
گزارش ها، روزنامه ترکیه ای »دیلی صباح« هم با انتشــار 
گزارشی با استناد به آمارهای موجود در گزارش ماهانه مقام 
ناظر بر بازار انرژی ترکیه، اعالم کــرد که واردات نفت این 
کشور از ایران در ماه ژوئن نسبت به ماه قبل آن )می(، تقریبا 
71 درصد کاهش یافته اســت.آمارهای گمرک کشورمان 
هم حاکی از کاهش 26 درصدی میزان صادرات میعانات 
گازی در فصل بهار امســال در مقایســه با فصل بهار سال 
گذشته اســت. البته بخشــی از کاهش صادرات میعانات 
گازی ایران در ماه های اخیر، به خاطر راه  اندازی پاالیشگاه 

ستاره خلیج فارس بوده است.

    دو مشتری قدیمی چه خواهند کرد؟
در این میــان  چینی ها کــه بزرگترین مشــتری نفت 
ایران محسوب می شوند رســما اعالم کرده اند بعد از آغاز 
تحریم های نفتی حجم خرید نفت خود از ایران را افزایش 
نخواهند داد و در ســطح فعلی نگه می دارند. با این وجود 
آنها در مذاکراتی که با برخی از نمایندگان آمریکایی داشتند 
اعالم کرده اند بخشی از نفت مورد نیاز خود را از آمریکا وارد 
خواهند کرد. به عنوان مثال شرکت چینی Unipec پس از 
تعلیق دوماهه واردات نفت از آمریکا بــه دلیل اختالفات 
تجاری بین آمریــکا و چین  واردات نفت خــود را از آمریکا 
از ســر گرفــت، در صورتی که براســاس اعــالم برخی از 
موسسه های بین المللی این شرکت در طول مدت گذشته 
نفت مورد نیــاز خود را از ایــران وارد می کرد.رســانه های 
بین المللی نیز رســما اعالم کرده اند مسئوالن این شرکت 
گفته انــد در دوران تحریم نفتی ایــران تصمیم دارند نفت 
خود را از آمریکا وارد کنند اما اعالم نکرده اند که چه مقدار 
قرار اســت نفت از آمریکا وارد کنند. برخی از موسسه های 
بین المللی می گوینــد این تصمیم چینی هــا یک تصمیم 
استراتژیک است زیرا آنها می خواهند با این کار معافیت از 
تحریم های وضع شــده علیه ایران را دریافت کرده و مانند 

گذشته از ایران نفت وارد کنند.
در همین حال هندی ها رســما اعالم کرده بودند در 
دوران تحریم های نفتی علیه ایران واردات نفت خود را از 
ایران 50 درصد کاهش می دهند تا بتوانند شــامل معافیت 
تحریمی آمریکا شــوند تا بتوانند در طول دوران تحریم از 
ایران نفت وارد کنند. براســاس آمارهای بین المللی چین 
26 درصد و هند 20 درصــد از مجموع صادرات نفت ایران 
را به خــود اختصاص می دهنــد که در مجمــوع حدود 46 
درصد از صادرات نفت ایران به ســمت این دو کشور شرق 
آسیاســت. جالب اینکه چینی ها و هندی ها رســما اعالم 
کرده انــد در دوران تحریم نفتی علیه ایــران حاضرند نفت 
را با ارزهای یــوآن و روپیه خریداری کننــد که این موضوع 
می تواند به خــروج دالر از چرخه اقتصــادی ایران کمک 
کند. در همین حال اخیرا  وزیر نفت هند اعالم کرده است 
هند و چین موضوع ایجاد »کلوپ خریداران نفت« را برای 
چانه زنــی بهتر در خرید نفــت مورد گفت وگو قــرار دادند و 
قصد دارند بخشــی از نفت مورد نیاز خــود را از آمریکا وارد 
کنند. چیــن و هند موضــوع ایجاد یک کلــوپ خریداران 
نفتی که بــه چانه زنی بهتــر و پاییــن آوردن قیمت نفت در 
تعامل با فروشــندگان منجر می شــود را مورد بررســی قرار 
داده اند. این دو کشور همچنین می خواهند با واردات بیشتر 
نفت از آمریکا ســلطه اوپک بر بازار نفت را کاهش دهند. 
طی ماه های گذشــته چیــن و هند به طور متوســط روزانه 

1/2میلیون بشکه معادل 60 درصد صادرات نفت ایران را 
وارد کرده اند. بنابراین این دو کشور در موفقیت تحریم های 
آمریکا علیه ایران نقش بســیار مهمــی دارد. در دور قبلی 
تحریم های نفتی علیه ایران هند جزو معدود کشــورهایی 
بود که به خرید نفت از ایران ادامه داد. نکته این است که 
گزارش ها حاکی از آن اســت از زمانی که آمریکا از توافق 
هسته ای خارج شده است، ایران برای تشویق خریداران 
هندی به ادامه واردات نفت ایران، به این کشــور پیشنهاد 
حمل ونقل رایگان نفت و همچنین اعتبــار مهلت 60روزه 
پرداخت بهای نفت را ارائه داده اســت. تحول دیگر اینکه 
چند هفته پیش رویترز گزارش داد کــه وزارت نفت هند به 
پاالیشگاه های نفت این کشور دستور داده است تا خود را 
برای کاهش شدید یا قطع کامل واردات نفت از ایران آماده 
کنند. برخی بر این باورند که هند می تواند نفت موردنیاز خود 
را از آمریکا وارد کند و از این طریق با یک تیر چند نشــان را 
بزند؛ نخســت آنکه با واردات نفت از آمریکا یک جایگزین 
برای تأمین نفت خود داشته باشد و از سوی دیگر مازاد تراز 
تجاری هند با آمریکا را نیز کاهش دهد و همین امر اوضاع 

بین آمریکا و هند را بهبود خواهد بخشید.

    فرانسه و کره؛  تصمیم سرنوشت ساز
نکته دیگر اما این اســت که قطــع واردات نفت خام 
فرانســه از ایران در حالی صورت گرفته که بعــد از خروج 
آمریکا از برجام، مذاکرات ایران با اتحادیه اروپا با محوریت 
ســه کشــور اروپایی حاضر در برجام )آلمــان، انگلیس و 
فرانسه( برای حفظ این توافق بین المللی ادامه دارد و تداوم 
خرید نفت ایران توســط اتحادیه اروپا، یکی از مهم ترین 
درخواست های ایران و مهم ترین وعده های اتحادیه اروپا 
به کشورمان بوده است. قطع واردات نفت خام و میعانات 

گازی کره جنوبی از ایران در حالی صورت گرفته اســت که 
کره جنوبی بزرگترین خریدار میعانات گازی ایران در ســال 
گذشته بوده است، به گونه ای که براساس آمارهای گمرک، 
پارسال بیش از 55 درصد از این محصول کشورمان راهی 
این کشور آســیایی شــده بود. براســاس آمارهای رسمی 
وزارت نفــت، متوســط میزان صــادرات میعانــات گازی 
ایران در سال گذشته، 428 هزار بشکه در روز بوده است. 
اخیرا نشــریه بین المللی پالتس با انتشار گزارش دیگری، 
جزئیات بیشــتری درباره این اقدام کره جنوبی منتشر کرده 
است. هرچند با توجه به راه اندازی فاز دوم پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس در اوایل تیرماه امسال، به نظر می رسد نگرانی 
کمتری درباره سرنوشت میعانات گازی در صورت کاهش 
قابل توجه صادرات آنها در مقایســه با وضعیت اوایل دهه 
90 وجود دارد اما باید به این موضوع توجه داشت که قرار 
است تا پایان امسال، فازهای 13 و 22 تا 24 پارس جنوبی 
به بهره برداری برســند. به همین دلیــل، همچنان امکان 
دارد شرایطی مشابه وضعیت اوایل دهه 90 تکرار شود. به 
صورت خالصه به دلیل اینکه میعانــات گازی همراه با گاز 
تولید می شوند و در نتیجه، با توجه به اینکه گاز اصلی ترین 
منبع تامین انرژی کشور است، کاهش تولید آن به سادگی 
نفت نیســت. به همین دلیل، ایران در سال های ابتدایی 
دهه نود مجبور شــد حجم زیادی از میعانــات گازی یعنی 
عــددی نزدیک به بیــش از 60 میلیون بشــکه را روی آب 

ذخیره کند.
به نظر می رســد این روند همچنان ادامه پیدا خواهد 
کرد و اگــر اقدامی صورت نگیرد میــزان کاهش صادارت 
به مرحله بحرانی خواهد رسید. ســوال اساسی این روزها 
این اســت که آیا بیژن زنگنه راضی خواهد شــد تحریم ها 

را دور بزند؟ 

گزارش
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خداحافظیشیخالوزرا؟
ستارهزنگنهروبهافولاست

چالشنفتیآقایوزیر
آیازنگنهدرجنگنفتیایرانوآمریکاحضورخواهدداشت؟

بیژن زنگنه در دولت  جنگ 6 سال وزیر جهاد سازندگی 
بود، در دولت هاشمی رفســنجانی هشت ســال به عنوان 
وزیر نیرو فعالیت کرد و در دولت محمد خاتمی هشت سال 
عهده دار وزارت نفت بود. زنگنه به جهت ســابقه طوالنی 
در مدیریــت کالن اجرایــی و حضــور در وزارتخانه های 
دولت هــای مختلف ایران )24 ســال( به »شــیخ الوزرا« 
مشهور است. بیژن زنگنه در سال 1350 به رشته مهندسی 
عمران دانشگاه تهران راه  یافت و در سال 1356 با درجه 
کارشناسی ارشــد مهندســی عمران با کســب رتبه ممتاز 
فارغ التحصیل شد. زنگنه از سال 1356 به عضویت هیات 
علمی   دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی درآمد و 
به تدریس در این دانشــگاه پرداخت و در سال 1385 در 
جایگاه اســتاد تمام و عضو هیــات علمی   این دانشــگاه 
بازنشسته شد. بیژن زنگنه گرایش اصالح طلبی دارد و البته 
دارای سابقه عضویت در حزب کارگزاران سازندگی و بنیاد 
باران. او فعالیت سیاسی خود را از سال 1359 در جایگاه 
معاونت فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی آغاز کرد. 
زنگنه  عالوه بر پیشینه 24 سال وزارت )تا سال 1394( در 
دولت های چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم و یازدهم 
ایران، همچنین از ســال 1362 تا 1384 عضو شــورای 
اقتصاد بــود و در فاصله ســال های 1375 تا 1390 نیز 
به عنوان یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام 
فعالیت کــرد. حســن روحانــی در آذر 1381 و از جایگاه 
دبیر شــورای عالی امنیت ملی با ارســال نامه ای خطاب 

ترامپ پس از خارج کردن کشورش از برجام، دستور 
برگشت تحریم هایی را امضا کرد که با شکل گیری توافق 
هســته ای بین ایران و 6 کشــور امضاکننده برجام، تعلیق 
شده بود. این تحریم ها شامل تحریم های غیرنفتی بودند 
که پس از سه ماه اعمال شدند و تحریم های نفتی و بانکی 

نیز در نیمه آبان اعمال خواهد شد.
این وضعیت دو کشــور ایــران و آمریــکا را وارد یک 
رودررویی نفتی کرده است که از همان زمان خروج آمریکا 
از برجام شروع شده اســت. آمریکا با یک مدل اغراق آمیز 
اعالم کرد به دنبال به صفررساندن فروش نفت ایران است 
و با سفر مقامات آن به کشورهای مشــتری ایران در صدد 
قانع کردن آنها بــرای قطع خرید نفت ایــران بودند. اما در 
این سو هم ایران دست روی دست نگذاشت و دیپلماسی 
نفتی زنگنه وزیر نفت، فعال تر از گذشته به دنبال گسترش 
روابط با مشتری های قبلی و یافتن مشتری های جدید  شد.

اما در حــال حاضــر وضعیــت بــازار نفت ایــران و 
همین طور بــازار جهانی، بــه تقابل نفتی ایــران و آمریکا 

بسنده نمی  شود.
 در تمامی رســانه ها، 3 کشــور به عنوان کشورهای 

به خاتمی، رئیس جمهور وقت، به عملکــرد بیژن  زنگنه، 
وزیر نفت کابینه اصالحات اعتراض کــرد و اقدام وی در 
انعقاد قرارداد نفتی کرسنت با شــرکت کرسنت پترولیوم را 
غیرقانونی و از طریق واسطه دانسته و این قرارداد را دارای 
آثار منفی فراوان برای جمهوری اســالمی ایران دانسته 
بود. روحانی اما در جلســه رای اعتمــاد مجلس به وزرای 
دولت یازدهم ضمن دفاع از عملکرد زنگنه در وزارت نفت، 
به مخالفان اعالم کرد که مولف نامه مذکور شــخص وی 
است. در خالل جلسه بررسی رای اعتماد به زنگنه، احمد 
توکلی، نماینده تهران ضمن اعالم نظــر مخالف خود به 
وزارت زنگنه، انتخاب او را بــرای وزارت نفت ایران مفید 
دانســته و گفته بود: »در وزارت نفت بــه خاطر اینکه چند 
دوره صدارت غیرنفتی ها اتفــاق افتاد، یک نوع دلخوری 
و به نوعی ســرافکندگی به طــور کلی وجــود دارد و وقتی 
آقای زنگنه خواست وزیر بشود نشــاطی در کارکنان نفت 
ایجاد شد که ممکن بود کارایی را باال ببرد. حتی گروه های 
وطن دوست اســتقالل طلب نفتی جنوب هم اکثرشان از 
ایشان حمایت کردند.« روحانی هم در پایان دفاعیات خود 
از وزرای پیشنهادی، در دفاع از عملکرد زنگنه به نمایندگان 
مجلس یادآوری کرد که حتی یک هفته اداره وزارت نفت 
تحت نظر سرپرســت، هزینه های ســنگینی برای کشور 
خواهد داشــت و از نمایندگان خواست به وی رای اعتماد 
بدهند. در پایان جلســات بررســی رای اعتماد بــه کابینه 
پیشنهادی حســن روحانی بیژن نامدار زنگنه با 166 رای 

تأثیرگذار روی بازار نفت نام برده شده اند؛ اول ایران که در 
صورت اجرایی شدن تحریم نفتی و ممانعت از عرضه نفت 
این کشــور به بازار، احتمال مواجهه بازار با کمبود عرضه  
نفت بسیار زیاد است و همین مساله می تواند فشار زیادی 
روی قیمت ایجاد کند. البته سازمان اوپک با افزایش میزان 
تولید نفت خود در ماه اوت سال جاری تالش کرد تا نشان 
دهد توان تامین نیــاز بازار بدون حضور ایــران را دارد ولی 
تحلیلگران بــازار انرژی بر این باورند کــه اوپک نمی  تواند 
برای دوره طوالنی این سیاست را اجرا کند، به همین دلیل 
حذف نفت ایران از بازار بدون شک زمینه ساز افزایش قیمت 
نفت می شود. دوم کشور چین که دومین اقتصاد دنیاست و 
سیاست های اجراشده در این کشور بازار را متحول خواهد 
کرد و در نهایت آمریکا که با آغازکردن جنگ تجاری با کشور 
چین هم اقتصاد دنیا را در معرض خطر قرار داده است و هم 

روی بازار انرژی تاثیر منفی دارد.
از این رو چالش نفتی وزیر نفت ایران، می تواند نسبت 
به سال های قبل از برجام که سیستم فلج کننده ای برای آن 
رقم خورد راحت تر باشد. اول اینکه تحریم های سازمان ملل 
و همچنین تحریم های اتحادیه اروپــا نه تنها وجود ندارد، 
بلکه هم اتحادیه اروپا و هم سازمان ملل از ایران حمایت  و 
تالش می کنند صدمه ای به برنامه های اقتصادی ایران وارد 
نشود. از این رو انتظار می رود اروپا سهم جدیدی برای خرید 

بیشتر نفت ایران اختصاص دهد.
همچنین مشتری های عمده ایران یعنی چین، هند، 

موافق، 13 ممتنع و 104 مخالف، موفق به کســب رای 
اعتماد نماینــدگان مجلس نهم شــد و برای ســومین بار 
به عنوان وزیر نفت در دولت های ایران انتخاب شد. او در 
4 سال دوره وزارت خود با نقدها ی مهمی مواجه بود. هرچه 

بود او در دوره دوم هم در کابینه روحانی حصور یافت.
خیلی ها فکــر می کردند حــاال که برجام  بــه نتیجه 
رســیده دوره درخشش او هم فرا رســیده است. می گفتند 
فروش نفت باال خواهد رفت و او می تواند اقتصاد ایران را 

دستخوش تحوالتی مهم  کند.
زمانه امــا تغییرکرد. ترامپ برجام را پــاره کرد و حاال 
زنگنه مانده است و یک شرایط بســیار سخت نفتی. آیا او 
می تواند در کســان اداره وزارت نفت باقی بماند یا ســتاره 

اقبال او افول کرده است ؟

کره جنوبی و ژاپن یا به تحریم های آمریکا توجهی نمی  کنند 
یا تالش می کنند معافیت هایی از آمریکا بگیرند که خبرهای 

امیدوارکننده ای از این موضوع به گوش می رسد. 
از ســویی موضوع برگشــت پــول نفت کــه یکی از 
دغدغه های مرد اول نفت ایران را شکل می دهد، می تواند 
در مسیری غیر قابل تخریب پیش برود. یک مسیر این است 
که کشورهای مشتری نفت ایران، از سویی کشور شریک 
تجاری ایران محسوب می شوند و ایران عمده نیازهای خود 
را از آنها وارد می کند که از این مســیر نیازی به انتقال پول 
نیست. همچنین اروپایی ها در قالب بسته پیشنهادی خود 
به فکر تاســیس یک بانک اروپایی- ایرانی هستند که این 

مبادالت را می توانند از طریق آن انجام دهند.
مجموعه این شــرایط باعــث می شــود وزارت نفت 
و سیســتم بانکی ایران نیازی بــه دور زدن تحریم و ایجاد 
مسیرهای نگران کننده برای فروش نفت و برگشت پول آن 
نباشند. از سویی کارنامه وزیر نفت در 5 سال گذشته نشان 
داده است آقای زنگنه تمایل بسیاری به ایجاد شفافیت در 
سیاست ها و برنامه های کاری این وزارتخانه دارد و مخالف 
اصلی شکل دادن به وضعیتی اســت که جز رانت، فساد و 

متضرر شدن کشور سودی برای آن ندارد. 
هرچند نیمه آبــان زمان اعمــال تحریم های نفتی و 
بانکی از سوی آمریکا اعالم شده است اما باید یادآور شد که 
این تاریخ فقط زمانی صوری و غیرواقعی است. یعنی آنچه 
باید اتفاق می افتاد، رخ داده است و فشار اصلی روی   بازار 
ایران که می توانست به کاهش تولید و فروش نفت ایران 
منجر شود، اتفاق افتاده است. از این رو می توان گفت آنچه 
آمریکا تالش داشت انجام دهد با شکست مواجه شده است 
و ایران می تواند با تعامل بیشــتر بــا بازیگران مختلف این 
حوزه و همچنین در نظرگرفتن بــازار جهانی حوزه نفت، به 

ادامه روند عادی خود در فروش نفت امیدوار باشد.

محمد هشترودی 

روزنامه نگار

چهره
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اروپا؛راهنجات
نسخهوزارتنفتبرایتحریمنفتیچیست؟

بازار نفت  پس از خروج ترامپ از برجام و روند اعمال 
تحریم های نفتی، یکــی از بازارهایی اســت که می تواند 
برای ایران مخاطره آمیز باشد. ایران با برگشت تحریم های 
نفتی با دو موضوع فروش نفت و همچنین برگشت پول آن 
روبه رو ست. سوال این است که آیا وزارت نفت و آقای زنگنه 
و به صورت کلی دست اندرکاران این حوزه می توانند تدابیری 
شکل دهند که کاهش تولید و فروش نفت و برگشت پول آن 
را با کمترین هزینه مدیریت کنند و روش هایی به کار گیرند 

که فروش نفت ایران پایین نیاید؟
تالش وزارت نفت این است که تولید ما کاهش پیدا 
نکند، هر میزان که بتوانیم آن را بفروشیم و هر میزان هم 
که نتوانستیم، انبار کنیم و در جاهای مختلف بتوانیم نگه 
داریم و در زمان مناسب بفروشیم. از طرفی از همه کانال ها 
اقدامات الزم مبذول می شود که کانال فروش های فعلی 
حفظ شود و فروش فعلی آسیب نبیند. در بین مشتری های 
ایران اگرچــه امیدی به ژاپــن و کره جنوبی نیســت، ولی 
می توان به بخش دولتی پاالیشــگاه اروپا امیدوار بود که 
بتوان آن را حفظ کرد؛ همچنین هنــد،  چین و ترکیه خرید 
خود را قطع نکنند و به عنوان مشتری ایران حفظ شوند. با 
این شرایط قطعا فروش نفت به شکل جدی با مشکل مواجه 
نمی شود و در حالت خوشبینانه تنها در حد 700-600 هزار 
بشکه  کاهش تولید خواهیم داشت. ولی اگر نتوانیم این 
ساز و کار را داشته باشیم و با اروپا به نتیجه نرسیم، بازار ما در 
سایر کشورها دچار مشکل می شود و لذا خیلی مهم است که 
تا چهاردهم آبان اروپا بسته پیشنهادی  خود را ارائه دهد تا 
ببینیم اروپا در کانال های دریافت و پرداخت قرار است چه 
کارهایی انجام   دهد و همچنین در این رابطه خرید نفت را 
ادامه می دهد یا نه . همچنین در رابطه با برگشت تحریم ها 
در آبان این سوال مطرح هست که اگر مشتری هایی مانند 
چین و هند به خرید خود ادامه دهند، با وجود تحریم های 
بانکی، شــرایط برگشــت پول چگونه می شــود  و در مورد 
برگشت پول نفت با چه مشکالتی برخورد خواهیم کرد؟ باید 
گفت در این صورت وضعیت طوری خواهد بود که با شرایط 
آنها پیش برویم و  به نوعی مجبوریم با آنها کنار بیاییم، یعنی 
شرایط به ضررمان تمام می شود. ما مجبوریم پول نفتی را 
که در چین می فروشیم، صرف واردات از چین کنیم یا اگر 
بخواهیم از چین منتقل کنیم، هزینه های هفت، هشت، 
ده درصدی صرف کنیم. برای خرید و واردات هم مجبوریم 
از هند اســتفاده   کنیم، یعنی این بازارها بیشــتر می شود و 

مجبوریم به نوعی با آن تهاتر کنیم.
در این شــرایط ما عمــال مجبوریم نیازهایمــان را از 
آن کشــورها تامین کنیم. در دوره قبل هم به همین بود و 
پولی جابه جا نمی شــد. ما بعد از برداشته شــدن تحریم ها 
توانستیم طلبمان را از هند به وســیله فلزات  یا با انتقال به 
ترکیه دریافت کنیم. آن موقع هرچه نفت می فروختیم، در 
بانک های هندی پولمان باقی می ماند و می توانســتیم از 
هند کاال بخریم. این وضعیت یعنی رفتن به سمت دورزدن 
تحریم ها  ســت. به هر روی آمریکا نمی تواند جلوی حمل 
نفت خام در دنیــا را بگیرد، آنها بیشــتر می توانند در بحث 
نقل و انتقال پول کارشکنی کنند. ما باید کاری کنیم که این 

مشکل را برطرف کنیم، یعنی به صورت جدی نیازی به نقل 
و انتقاالت پولی و حواله پولی در سیستم بانکی پیدا نکنیم. 
آنجا جایی اســت که آنها قدرت دارند و می توانند ما را دچار 
مشکل کنند. اما آیا نسبت به دوره گذشته در شرایط بدتری 
هستیم یا وضعیت بهتر شده است؟ آن موقع شرایطی پیش 
آمد که کسانی مثل بابک زنجانی به وجود آمدند و مشکالت 
جدیدی شــکل گرفت و عمال فروش نفت هم کاهش پیدا 
کرد.  باید گفت از سه جهت وضعیت نسبت به گذشته بدتر 
شده است؛ یکی اینکه همه می دانند عاقبت این دورزدن ها 
چه می شود و چه مشکالتی پیدا می شود، لذا کمتر کسی 
حاضر اســت بیاید وارد ایــن موضوع شــود. دو؛ آن موقع 
که در ســال     92-91 بحث های بانکی در دنیا، پولشــویی 
و از این دســت بحث های جدی نبودند. اگر تحریم ها هم 
نباشند، ما امکان اســتفاده از نظام بانکی دنیا را نداریم. به 
قدری مشــکالت نقل و انتقال پول و ریشــه یابی منبع پول 
و... سخت شــده  که کارکردن را خیلی سخت کرده است. 
سومین مشکلی که پیش آمده  این اســت که ما در منطقه 
در گذشته به نسبت گذشــته تحت فشار کشورهای منطقه 

نبودیم و آن موقع به راحتی از امکانات استفاده می کردیم، 
عربستان این قدر با ما ضدیت نداشت و در منطقه وضعمان 
بهتر بود. این قدر تنشی که در منطقه، در یمن و سوریه و... 
داریم، آن موقع نداشتیم. این ســه مورد باعث شد که کار 
ســخت تر شــود، ولی فرقی که این دفعه داریم، دنیا علیه 
ما نیســت. باالخره برای اینکه ما در برجام ماندیم، فضای 
رسانه ای دنیا علیه ما نیســت، دنیا علیه ما نیست، تا جایی 
که بتوانند دلشــان می خواهد به ما کمک کنند. از این رو از 
بعضی جنبه ها در حال حاضر در وضعیت بهتری هســتیم. 
از بعضی جنبه ها کار  سخت تر شده اســت و برای دورزدن 

تحریم ها سختی هایی وجود دارد.
در حال حاضر حمایــت اروپایی ها و قــول آنها برای 
تشکیل بانک اروپایی ایرانی را برای نقل و انتقال مالی داریم 
که البته به نظر می رســد نباید انتظار کامل داشت کارهای 
جدی با اروپایی در این رابطه شکل گیرد، ولی همین روابط 
و حمایت که نمادین هم است، تاثیر بسیاری دارد. ما روابط 

با اروپا را باید حفظ کنیم و آن ســو کشورهای جنوب شرقی 
آسیا هم دچار هراس نشوند و پاسخ منفی به ایران ندهند. 
اروپایی ها سعی می کنند با ایران کار   کنند و ارتباطات بانکی 
را شکل دهند، این خودش خیلی به ما کمک می کند. اگر 
ما روابطمان را با اروپا به هم بزنیم یا از برجام خارج شویم، 
دوبــاره آن فضای تنش قبلــی هم بخواهد برگــردد، همه 
کارمان سخت می شود، یعنی حتی خرید مایحتاج معمولی 
زندگی مردم با مشــکل روبه رو می شود؛ دفعه قبل کاری به 
مواد غذایی نداشــتند، به دارو نداشتند، حتی ممکن است 
آنها هم دچار مشکل شــوند. لذا  بیشتر برایم بحث نمادین 
ارتباط بــا اروپا اهمیــت دارد و می تواند در ایــن فضا به ما 

کمک کند.
اینکه گفته می شود فشار آمریکا روی ایران می تواند 
به بحرانی شــدن بازار انرژی و باال رفتن قیمــت آن منجر 
شود، باید گفت در حال حاضر نیز عمال قیمت ها باال رفته 
اســت، نفت برنت حدود 77 دالر است. آمریکا دو تا هدف 
داشته است؛ یکی اینکه می خواست قیمت ها افزایش پیدا 
نکند، دوم اینکه صادرات ایران را به صفر برساند. االن به 
این جمع بندی رســیده که نه می تواند صادرات ایران را به 
صفر برساند و نه می تواند جلوی افزایش قیمت ها را بگیرد. 
هر دو اینها به نفع ما ست، یعنی به هیچ کدام از این اهداف 
دسترســی پیدا نمی کند. می توانیــم انتظار مــاه نوامبر را 
داشته باشیم، انتخابات آمریکا و همین طور شاید اتفاقات 
ژئوپلتیکــی در منطقه  ما، هر لحظــه می تواند به کمک ما 

بیاید. ممکن اســت تیرهای غیبی دوباره به نفتکش های 
عربستان برخورد کند، اتفاقات منطقه ای و همه می تواند 
شــرایط را عوض کند.  خیلی نباید ناامید باشــیم و بگوییم 
هیــچ کاری نمی توانیم از پیــش ببریم. قطعــا فرصت ها 
ایجاد خواهد شد که نخواهند توانســت  ما را در منگنه قرار 
دهند. همه تالششان را کردند  یکی از مسیرهایی که برای 
ما تنفس اســت، برای مثال عراق را دچار تغییر کنند. این 
فضاها را درســت کردند که در عراق جلوی ما را ببندند، اما 
وضعیت علنا  علیه آمریکا شد. جریان عراق و اتفاقات این 
روزهای بصره دقیقا دارد مثل صحبت قبلی آقای عبادی که 
گفت ما مجبوریم به تحریم های ایران پایبند باشیم  فضای 
بسیار مثبتی در ایران درست  و مجبور شد که بیاید و حرفش را 
پس بگیرد، در جریانات اخیر هم آمریکایی ها خیلی تالش 
کردند، ولی کال با شکست مواجه شدند و به نظر می آید که 
خود فضای عراق هم به بخشی از این شکسته شدن فضای 

تحریم ایران کمک می کند.

سیدمحمد حسینی

کارشناس اقتصادی

یادداشت
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مهندس محمود خاقانی

مدیرکل امور خزر و آسیای میانه وزارت نفت در دولت های 
هشتم و نهم و از کارشناسان برجسته حوزه نفت

وضعیتمنحصربهفرد
چالشبزرگدیپلماسینفتیچیست؟

به نظر می رسد وقتی ترامپ به قدرت رسید سیاست 
خارجی دولت ایشان بر اساس تســلط کامل بر بازار نفت 
و گاز و انرژی اســتوار بوده اســت. این هــم ماموریت   یا 
سیاســتی بود که به نظر من در رأس شرکت های مشهور 
در دوران ملی شــدن صنعت نفت به هفت خواهران و این 
روزها به غول های نفتی از آنها یاد می شود، رکس تیلرسون 
به عنوان یک شخص با تجربه که در حوزه نفت مسئولیت 
داشت وارد کابینه آقای ترامپ شــد و کسی به اسم آقای 
کوهن از نزدیکان ترامپ که این فرد چون بیزنس من بود و 
جزو مبتکران و کسانی بود که بازار نفت برنت دریای شمال 
را تاسیس کردند و بعد از اینکه ماموریت شان هم در دولت 
ترامپ انجام شــد، نیازی دیگــر به آنها ندیدنــد در کابینه 
بمانند و سر یک سری صحنه سازی ها از تیم ترامپ بیرون 
رفتند. سیاســت خارجی آقای ترامپ و شرکت های نفتی 
که معموال دولت هــای جمهوریخواه را ســر کار می آورند 
و حمایت می کنند و تاسیســات و کارخانجات تســهیالت 
نظامی هم در این راستا آنها را حمایت و پشتیبانی می کنند، 
این است که در این بازار برای دالر آمریکا که با مشکالت 
عدیده ای  دســت به گریبان اســت، از جملــه اینکه مثال 
خیلی از کشورها دارند ســعی می کنند که از این سلطه ای 
که دالر آمریکا بر اقتصادشــان دارد، خودشــان را خارج 
کنند، یک پشــتوانه نفتی با صادرات نفت آمریکا و ذخایر 
نفت عربستان بسازد. وقتی شــما به  چنین سیاستی توجه 
می کنید که رسما هم اعالم شده، می بینید که اتحاد مردم 
ایران، مردم عراق و مردم سوریه می تواند یک اتحاد بسیار 
بسیار خطرناکی از دید آنها محسوب شود. با توجه به اینکه 
ایران و عراق از نظر ذخایر نفت و گاز و سوریه به عنوان یک 
پل بین این دو و مدیترانه اســت؛ یعنی ایران را می توانیم 
بگوییم یک دروازه طالیی بین خزر، خیلج فارس و از طریق 
ســوریه تا مدیترانه یا اصطالحا از طریــق خلیج فارس به 
هفت دریاســت. این یک تحول و رویداد جدیدی در قرن 
بیست ویکم محسوب می شــود. برنامه هسته ای ایران از 
اولش هم یک بهانه بود، یــک موضوع جدی نبود و آقای 
ترامپ و تیمش و اسرائیل روی این موضوع برنامه داشتند، 
چون اسرائیل هم برایش مهم اســت که ایران از صحنه 
بازار انرژی دور بماند، چون اسرائیل هم منابع خیلی غنی 
گاز در عمق دو هزار متری دریای مدیترانه کشــف کرده و 
می خواهد آن از نظر تولید اقتصادی باشد، باید ایران را از 

بازار نفت و گاز حذف کنند. 
بنابراین وزارت نفت با چالش بزرگی در دیپلماسی نفت 
و گازی خودش در بیرون از ایران دســت به گریبان است. 
آقای زنگنه در درون هم با مافیاهایی دست به گریبان است 
که در جلســه ای در پنجم دی ماه 1392 وقتی آقای زنگنه 
تازه به وزارت نفت در دولت یازدهم برگشــت، یک ســری 
افراد کارشناس بازنشســته یا بازنشسته شده صنعت نفت را 
در دولت نهم و دهم گرد هــم آورد و آنجا با اینها تبادل نظر 
کرد و بدون رودربایستی گفت حاال که من به نفت برگشتم، 
با کمال تاسف و تاثر باید به شما اطالع بدهم که مافیایی 
که آنها می گفتند در نفت وجود دارد و پیدا نکردند و در زمان 
گذشته این مافیا وجود نداشــت، در زمان آنها این مافیا به 

وجود  آمده و با قدرت هم دارد فعالیت می کند و خیلی با اینها 
درگیرشدن سخت است؛ کمک خواســت . عده ای از این 
بازنشسته ها و خیلی ها رفتند و کمک کردند و ایشان توانست 
علی رغم کارشــکنی هایی که مجلس نهــم انجام می داد، 
وقتی که برجــام به ثمر رســید، تولید نفــت و گاز را در رقم 
چشمگیری افزایش دهد. همین موجب نگرانی اسرائیل و 
آمریکا و آل سعود بود که ایران توانسته بود علی رغم اینکه 
یک صنعت را در دولت دهم به بهانــه ادغام در وزارت نیرو 
منحلش کردند و شخم زدند و نیروهای متخصصش را بیرون 
کردند. وقتی که صنعت نفت را دولت نهم تحویل گرفت، 
حدود     80-70 تا پرسنل داشت، همه هم متخصص. وقتی 
دولت یازدهم صنعت نفت را تحویل گرفت، 230 هزار نفر 
پرسنل دارد که خیلی هایشــان در رشته های دیگری خیلی 
خوب هستند، به غیر از رشته نفت و گاز و جاهایی که ورود 
پیدا کردنــد، االن یک معضــل  و مشــکلی در هزینه های 
باالســری صنعت نفت هســتند. بنابراین آقای زنگنه االن 
با چالش های وســیعی دســت به گریبان اســت و از جمله 
این چالش های اخیر که اصحــاب زر و زور و تازه به دوران 
رســیده با این خصوصی ســازی ها یا خصولتی سازی های 
ارزان که بخش عمــده صنعت پایین دســتی صنعت نفت 
را صاحب شدند و پاســخگو هم نیســتند، آقای زنگنه باید 
به جای آنها دائما در مجلس برود و پاســخ دهد و ما با یک 
وضعیت بسیار بسیار اســتثنایی  روبه رو هستیم که بایستی 
واقعا از خــدا کمک بخواهیم کــه از این ماجــرا بتوانیم با 
موفقیت بیرون بیاییم، چون این دفعــه فقط از بیرون به ما 
حمله نشده، از داخل کشور عده معدودی که حدود 80-90 
درصد این نقدینگی سرگردان در دســت آنهاست و هر روز 
هر اراده ای کنند؛ در بازار هر کاری می کنند، یک روز با ارز 
بازی می کنند، یــک روز با ملک و امالک بــازی می کنند. 

این را چه کســی مدیریت می کند، این را چه کسانی دارند 
در اقتصاد در این زمینه ها یک روز با پوشــک، یک روز با 
برنج و غیره بازی می کنند و به نفع چه کسی دارند این کار را 
می کنند؟ اینجاست که باید احساس نگرانی کرد و تنها راه 
فرار و شکست آنها، شفاف ســازی وضعیت کنونی است. 
 توصیه ام به جنــاب آقای روحانــی که در هنگام تســلیم 
الیحه بودجه ســال 97 که اصال بودجه ســال 97 به هم 
ریخت، ایشان باید دومرتبه از مجلس بخواهد که در این 
بودجه بازنگری شــود و در آنجا گفــت 25 درصد نقدینگی 
کشور دســت 6 تعاونی مالی - اعتباری اســت که مبارزه با 
اینها چقدر سخت اســت. توصیه من به ایشان این است 
که اگر واقعا در مبارزه با فساد و اختالس صادق است، هم 
شخص ایشان و هم جناب آقای جهانگیری، معاون اول 
ایشــان، برای اینکــه اعتماد بــه دولت برگردد، ایشــان 
باید بروند و  آقای صــادق الریجانی، رئیــس قوه قضائیه 
بخواهند که شفاف سازی انجام شود و اقدامات سیاسی در 
این موضوع از بین برود وگرنه این بی اعتمادی در ســطح 
عمومی جامعه نســبت به تمام ارکان نظام پدید آمده، تنها 
اسلحه ای است در دست دشــمن که دارد از آن به خوبی 
استفاده می کند و من فکر می کنم ما باید خودمان را آماده 
کنیم  چون آنها موفق می شــوند تا حدود زیادی صادرات 
نفت ما را کاهــش دهند، در نتیجــه درآمدهای ما کاهش 
پیدا می کنــد و اگر مردم بــه کمک دولت و نظــام نیایند، 
یعنی همین طوری هجوم نیاورند به بازار تا یک چیزی کم 
می شــود مثل همین پراید؛ یکدفعه همه هجوم می آورند 
که آن را بخرند، فریــب نخورند، فریب این بازی ســازان 
یا بازیگران در بــازار اقتصــاد را نخورند، آن وقت اســت 
 که ما از این برهه ســربلند مثل جنگ هشت ســاله بیرون

 می آییم.
از این رو این وضعیت با اینکه با گذشته تفاوت هایی 
دارد امــا وضعیت منحصربه فــرد و خاصی اســت و به جز 
مدیریت تحریم هایی که از ســوی آمریکا اعمال می شود 
باید کارشکنی ها و ســوء مدیریت های داخلی هم کاهش 
پیدا کند تا بتوان به سمت پیشــبرد تدابیر الزم نه در حوزه 

نفت، بلکه در کل حوزه های اقتصادی حرکت کرد.

یادداشت
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استراتژیشکستخورده
تولیدنفتیایرانهیچوقتبهصفرنمیرسد

در رابطه بــا چالش هایی کــه در حــال حاضر برای 
وزارت نفــت در مورد تحریم هــای نفتی و بانکــی آمریکا 
مطرح است، باید به شــرایطی که در اوپک مطرح است 
اشاره کرد. اوپک  مصوباتی در یکی، دو سال اخیر داشت 
که قابل چشم پوشی نیســتند. این مصوبات به این شکل 
بود که 14 کشور عضو اوپک و 11 کشور غیرعضو اوپک 
با هــم توافق کردنــد که بــرای تولید نفت ســهمیه بندی 
داشته باشند و بر اساس این ســهمیه بندی سرجمع تولید 
نفت به 32 میلیون بشــکه برسد و کشــورها این سهمیه را 
رعایت کنند که در اجالس های قبلی و ســنوات گذشــته 
هم تعهدات شان را انجام دادند، یعنی تعهد صددرصدی 
نسبت به این مساله مهم داشــتند. االن که بحث تحریم 
نفت به وجود آمده، اخبار و شــایعات خیلی زیادی هم در 
صحنه  داخلی و هم خارجی منعکس شــده که کشورهای 
خریدار نفت ایران، نفت ایران را نخواهند خرید.  به نظرم 
می آید کــه یک فاجعه یا یک مشــکل بــزرگ عمومی در 
صحنه اقتصادی نفت در جهان وجود دارد و آن این است 
که اگر قرار باشــد که نفت ایران صادر نشود و کشورهای 
دیگــر بخواهند بیایند و ســهمیه نفــت ایــران را بگیرند و 
تولید کنند، یعنــی تصمیم اجالس هــای قبلی و اجالس 
174 را شکســته اند، این مســاله به این معنی اســت که 
بیاییم فروپاشــی اوپک را اعالم کنیم. چــرا؟ چون در هر 
صورت کشورها متعهد هســتند که آن سهمیه خودشان را 

رعایت کنند، هما ن طور که ایران سهمیه تولید خودش را 
در صحنه اوپک اعالم کرد. این است که اگر از این جنبه 
به آن نگاه کنیــم، این موضوع وجــود دارد که اوپک باید 
سر جای خودش بایستد و اگر قرار اســت که کشورهایی 
نفت ایران را نخرند، به تبع آن هیچ کشــوری نباید بیاید و 
جایگزین نفت ایران شود و بگذارند که قیمت نفت افزایش 
پیدا کند تا هر کشوری که  آمده و ایران را تحریم کرده، این 
ضربه افزایش قیمت آن را تحت الشعاع قرار دهد. از طرف 
دیگر ایران با توجه به توافقی که با کشورهای خریدار نفت 
ایران کرده، عمال چینی ها که بیش از 780 هزار بشکه در 
روز می گیرند، نفت را خواهند خرید، با هند توافقی صورت 
گرفته که ما 50 درصد پول را بــه روپیه بگیریم، 50درصد 
 پــول را کاال دریافــت کنیم که حــدود 450 هزار بشــکه 

در روز است.
 کره و ژاپن با آمریــکا مذاکره کرده انــد که معافیت 
 صدهزار بشکه ای نفت ایران را بگیرند که گویا ژاپن گرفته 
و کره هم در ُشــرف گرفتنش اســت، اتحادیــه اروپا هم 
گفته من نفــت ایران را می خــرم و محدودیتی هم ندارم، 
پولش را هم از طریــق صندوق ســرمایه گذاری اتحادیه 
اروپا تحت عنوان صنــدوق EIB پرداخت کنــد و چینی ها 
هم که گفته انــد از طریق گمرک معــادل یورویی یا احیانا 
به واحــد ارزی که یــوآن را تشــکیل می دهــد، پرداخت 
می کننــد و هندی ها را هم کــه گفتم و بقیه کشــورها هم 
همین طور. اروپا هــم اعالم کرده من تعهداتــم را انجام 
می دهم. لذا آن چیــزی را که مطبوعات در ایــران دارند 
بزرگ نمایی می کنند و آن چیزی که در صحنه توافقی بین 
نفت و سایر کشورها دارد انجام می شود، خیلی شتاب زده 
اســت.  تصورم این اســت که فعــال اتفــاق غیر معمولی 
نمی افتد؛ بر اســاس ایــن توافقاتی که  بین کشــورهای 

 رضا پدیدار 

رئیس کمیسیون انرژی و 
محیط زیست اتاق بازرگانی

 مختلف خریدار نفت ایران با شــرکای تجاری خودشــان 
صورت می گیرد.

برخی دائما در رسانه ها این مساله را بولد می کنند که 
استراتژی ترامپ و آمریکا این اســت که تولید نفت ایران 
را به صفر برســاند و جلوی افزایش قیمت نفــت را بگیرد. 
باید به ضرس قاطع گفت کــه تولید نفت ایران هیچ گاه به 
صفر نمی رســد، ما در تحریم های سازمان ملل با همه آن 
عظمتش، نفت در برابر غذا، یک میلیون بشکه را داشتیم 
و آن سر جای خودش است. از این رو در این وضعیت نیز 
نه تنها به صفر نمی رســد، بلکه باید از تکرار و بزرگ نمایی  

آن هم پرهیز کرد.
از این رو باید این استراتژی آمریکا را  شکست خورده 
بنامیم، برای اینکه اتحادیه اروپا اعالم کرده اســت 770 
هزار بشــکه نفت از ایران می خرد، پولش هم که از طریق 
EIB صندوق ســرمایه گذاری اروپا پرداخت می شود و این 
خود ساده ترین عاملی است که باعث خواهد شد وضعیت 

گذشته تکرار نشود. 
از این رو نگرانی از تحریم هایی کــه در آبان ماه قرار 
است اعمال شــود نوعی فشــار روانی را ایجاد می کند که 
بیشــتر از خود تحریم بزرگ  و به آن پرداخته شــده است. 
اینکه آیا آمریکا تا آن زمان چه خواهد کرد، شــاید جواب 
ساده ای دارد: نمی  دانیم. نه من سیاسی ام و نه اظهارنظر 
سیاســی می کنم و نه با آمریکا رابطه ای دارم که بخواهم 
بگویم کاری می خواهد بکند، نمی دانم. من دارم صورت 
وضعیت تخصصــی را اعــالم می کنم، هیچ کســی هم 
نمی تواند از طرف آمریکا اظهارنظر کند. برای اینکه برجام 
فقط یک ضلعــش از بین رفتــه، بقیه توافق ســر جایش 
است، این مبحثی است که همه مردم یادشان رفته است. 
یک طرفش از تعهداتش عدول کرده و قاعده را به هم زده 
و کنار رفته، بقیه هســتند و عدول نکرده انــد. ما وضعیت 
قراردادهای خودمان  و قراردادهای فروش نفت خام مان را 
با مشتری های سنتی و کشورهای اروپایی کماکان داریم 
و تا این لحظه لغو نشده است و این باعث می شود بگوییم 
روند غیرمعمولی اتفاق نیفتاده و روند فروش نفت آســیب 

جدی نخواهد دید. 

53 شماره 413   | مثلث  



حرکتچراغخاموشزنگنه
چهشرایطیبرایبرگشتپولنفتایرانوجودخواهدداشت؟

تشریح و پیش بینی وضعیت بازار نفت و اینکه آیا ایران 
می تواند با برگشــت تحریم ها، نفت خود را به روال سابق 
بفروشد، بسیار مشکل است و بستگی دارد به تعامالتی که 
دولت )در مورد تحریم ها( با اروپا دارد و خواهد داشت   و نیز 
هند، چین و دیگر مشــتری های خود خواهد داشت. این 
مذاکرات که به هر روی آقای زنگنه، وزیر نفت و مجموعه 
او در دســتور کار خود دارد یک روند دینامیک است، یعنی 
در حال پیشرفت است. این است که پیش بینی کردن این 
موضوع تا وقتی که تمام نشود و نتیجه آن مشخص نشود، 
مشکل است. ممکن است خیلی موفق باشد، ممکن است 
تولید و فروش 10 درصد کم شود  یا ممکن است 50 درصد 
کم شود. این است که پیش بینی آن سخت می نماید، ولی 
به طور کلی اگر ما با اروپا به توافقی برسیم که نفت ایران را 
شرکت های اروپایی بتوانند بخرند، وضعیت بهتری را شاهد 
خواهیم بود؛ البته با در نظر گرفتن  اینکه فقط هم مشکل 
برداشتن یا خرید نفت نیست، مشکل پرداخت آن هم وجود 
دارد. پرداخت وجوه حاصله از صادرات نفت هم خیلی مهم 
است. اگر از طریق بانک های مرکزی بشود این پرداخت ها 
را درست کرد، ما صادرات مان باالی یک میلیون بشکه در 
روز خواهد بود، شاید شرایط مان خیلی مساعد نباشد، ولی 

اگر نتوانیم با اروپا به یک نتیجه ای برســیم، ممکن است 
کمتر از  میلیون بشکه در روز باشد، ولی همان هم بستگی به 
این دارد که مذاکرات آتی آقای زنگنه و همین طور مذاکرات 
سیســتم وزارت خارجه به چه  صورتی اســت، با چه کسی 
صحبت می شود و چگونه می شــود  و همین طور در آمریکا 

چه اتفاقاتی می افتد. 
دنیــای نفت به خودی خــود در حال حاضــر در یک 
حالت تحول و تغییــرات بزرگی اســت و قیمــت دارد باال 
می رود. افکار عمومــی   کمی راجع به این مســائل نگران 
هستند، نه فقط ایران، کشورهای مختلفی که به نوعی به 
این موضوع مرتبط هستند. این است که اگر مثال قیمت ها 
باال برود، احتمــال تحریم ایران ضعیف تر می شــود، اگر 
قیمت ها پایین باشد، احتمال تحریم ایران بیشتر می شود، 
یعنی روی تحریم ها و اعمال آن بیشــتر می توانند فشــار 
بیاورند، ولی در حالتی که قیمت ها باال برود کشورها تحت 
فشار قرار می گیرند و تحت فشار این وضعیت، ممکن است 
یک سری از کشورها به آمریکا بگویند این کار درستی نیست 
و نمی توانید تحریم ها را اعمال کنید. به هر حال قیمت ها 
باال رفتــه  و همه دارند ضــرر می کنند. ولی اگــر قیمت ها 
تغییرات عمده ای نداشته باشــد، فشار تحریم ها می تواند 

بیشتر شود.
اما موضوع دیگر همان طور که گفتم این اســت که 
چه شرایطی برای برگشت پول نفت وجود خواهد داشت؟ 
آیا می توان به تاسیس بانک اروپایی- ایرانی امیدوار بود؟ 
اگر این موضوع شــکل بگیرد در وهلــه اول آن بانک باید 

پول نفتی را که بــه اروپایی ها می فروشــیم،   از این طریق 
انتقال دهد. ولی با مشــتری های دیگر از جمله با چینی ها 
و هندی ها باید مکانیزم دیگری وجود دا شــته باشــد که  از 
لحاظ بانک های مرکزی  آنها پیش برود. این بانک در رابطه 
با اروپایی ها، احتماال بتواند معامالت نفتی را با اروپا شکل و 
گسترش دهد. به هر حال اروپایی ها هم حجم قابل توجهی 
از نفت ایران را می خرند و پیدا کردن راهی برای انتقال پول 

آن مهم است.
هرچند معامله با هندی ها و چینی ها می تواند شرایط 
دیگری داشته باشد اما ممکن است آنها نیز برای خریدها 

یا انتقاالت از آن بانک بتوانند استفاده هایی هم بکنند.
اما در حال حاضر یک مســاله دیگر را باید یادآور شد 
که هر کسی هم هر کاری کند، این را نمی آید رسانه ای اش 
کند، زیرا  اگر شما روش خود را رسانه ای کنید آنها جلویش را 
می گیرند. آقای زنگنه و تیم او هر کاری    کنند، چراغ خاموش 

این کار را خواهند کرد.
از ســوی دیگر این مســاله به معنی در پیش گرفتن 
روش های خاص و همان رفتن به ســمت دورزدن تحریم 
است. اگر شما بخواهید تحریم را دور بزنید یا هر مکانیزمی 
که پیدا کردید، نمی آییــد این را در رســانه ها بگویید، زیرا  
این کار معقول نیســت. از این روست که ما در حال حاضر 
نمی  توانیم به شــکل دقیق در مورد روش کار آقای زنگنه و 
وزارت نفت صحبت کنیم. زیــرا  همه چیز در حالت پیچیده 
و مخفی خود است. اما می توان گفت مشتری های ایران 
مخصوصا چین، هند و روســیه در معامالت خود به دنبال 
عدم پرداخت مســتقیم و معاملــه کاال در مقابل پول نفت 
هســتند. آنها دنبــال آن کار هســتند، البته ایــران ترجیح 
می دهد که پول نقد بگیرد. حاال به چه نتیجه ای می رسند 

در مذاکرات، آن مساله بعدی است.
استراتژی آمریکا در این رابطه مشخص است، آنها 
فشــار می آورند که نفت ایــران را به حداقل برســانند و در 
ضمن پیشــنهاد مذاکره هم بدهند. این اســتراتژی خیلی 
واضحی است و کوتاه هم نمی آیند در آن مورد. ولی سعی 
هم می کننــد روش هایی پیش بگیرند کــه قیمت نفت هم 

کنترل شود.
در حال حاضر قیمت ها از کنترل خارج نشــده و اگر 
اتفاق دیگری نیفتد، احتمال کنتــرل آن وجود دارد، ولی 
اگر اتفاقــات جدیدی بیفتــد، مثال  مقــداری از صادرات 
عراق به خاطر این شــلوغی هایی که وجود دارد کم شود، 
می تواند خیلی تاثیر بگذارد و فضای دیگری شکل گیرد. 
اما اســتراتژی ایران در حال حاضر ســرمایه گذاری روی 
کم کردن هزینه این تحــوالت اســت و وزارت نفت به هر 
روی باید به دنبال پیدا کردن روش های جدیدی باشد که با 

روش های گذشته متفاوت باشد. 
در شــرایط تحریم هایی که قرار اســت اتفاق بیفتد 
نســبت به دوره گذشــته ســال 92-91 تفاوت هایی وجود 
دارد. آن دوره ســخت تر بود، برای اینکــه آن دوره ما هم 
تحریم های سازمان ملل را داشتیم، هم تحریم های اروپا را 
داشتیم و هم تحریم های آمریکا را. االن و در حال حاضر ما 
فقط تهدید به تحریم های آمریکا را داریم. اما این به معنای 
راحتــی دورزدن تحریم ها نیســت. دورزدن تحریم ها هم 
مشکالت خودش را دارد، برای اینکه راه های دورزدن را آنها 
کامال مطالعه و بررسی کرده اند و جلویش را گرفته اند و بحث 
دورزدن هم ســخت تر از آن وقت شده است. آنها راه های 
دورزدن را بســته اند. آنها  تیم های بزرگی  انتخاب کردند، 
مطالعه کردند، آن راه هایی را که قبال ایران تحریم ها را دور 
می زد،   بسته اند. ما اگر  مساله قانون پولشویی را اگر نتوانیم 
به تثبیت برســانیم، بدون شک فشار بســیار زیادی برای 
تعامالت نفتی خواهد بود. از این رو مجموعه ای از شرایط 
بانکی، منطقه ای و بین المللی در نهایت مشخص می کند 

که ما در آینده چه وضعیتی  خواهیم داشت.

نرسی قربان

متخصص حوزه اقتصاد انرژی

مثلث  |  شماره 54413



متغیرهایی در بازار نفت شــکل گرفته است که این 
سوال را به اذهان متبادر می کند که وضعیت نفت و فروش 
آن به چه شــکلی  و در ماه هــای آینده آقــای زنگنه با چه 
چالش هایی روبــه رو خواهد بود؟ حتما همــه می دانند که 
بعد از برجام یکی از دســتگاه های اجرایی که توانست از 
ظرفیت برجام استفاده کند، وزارت نفت و به طور مشخص 
این تدبیر آقای مهندس زنگنه بود که صادرات نفت که به 
زیر یک میلیون بشکه رســیده بود، در کوتاه ترین فاصله 
ممکن مجددا صادرات نفت به باالی 2/5 میلیون بشکه 
رســید و ظرفیت تولید ایران در پســابرجام هم احیا شــد. 
شرایط فعلی هم متفاوت تر از شرایط تحریم قبلی است و 
هم اینکه کار شاید از یک نگاه دیگر کمی سخت تر باشد. 
از این نظر که شــرایط متفاوت با تحریم های قبلی است، 
چون تحریم های قبلی الزام قطعنامه های شورای امنیت را 
داشت و کشورها مکلف بودند قطعنامه های شورای امنیت 
را اجرا کنند، اما تحریم های جدید این گونه نیست، یعنی 
اگر کشوری اجرا نکند، از منظر حقوق بین الملل و شورای 
امنیت سازمان ملل مجرم نیست. این بار صرفا بحث قلدری 
آمریکا مطرح اســت و آمریکا چون به تنهایی سهم بزرگی 
در اقتصاد جهان دارد، از ایــن موقعیت ممتاز خودش در 
اقتصاد جهان و شــرکت های بــزرگ در آمریــکا، دفتر یا 
کسب وکار دارند،  استفاده می کند و شرکت ها را تحت فشار 
می گذار د که با ایران مبادالت خود را کاهش دهند. نفت 
نخرند و کاالیی نفروشند. لذا این بار کار آقای زنگنه سخت 
اســت، از این منظر که عرض کردم. البته شــاید بشود به 
این نکته اشاره کرد که اگر ما در پسابرجام با مشتری های 

خود و به طور ویژه کشورهای آسیای جنوب شرقی که از ما 
نفت می خریدند، روابط خود را بیش از اروپایی ها گسترش 
می دادیم در حال حاضر وضعیت راحت تری داشتیم. بعد 
از برجام ما به دنبال مشتری های اروپایی رفتیم، شاید اگر 
آن قضیه  مقداری کمرنگ می شد، همین اتفاق که توتال 
از ایران رفت و شرکت چینی به پارس جنوبی آمد، شاید اگر 
در این باره تدبیر بهتری انجام می دادیم، امروز رجوع مجدد 
ما به هند و چین ساده تر و آسان تر می شد، ولی به هر حال 
امروز بخش انرژی ما، بخش وزارت نفــت یا وزیر نفت ما 
طبیعتا با این چالش فروش نفت مواجه اســت که البته در 
این یکی، دو ماه گذشــته که تحریم ها شــروع شده، ما با 
کاهش میزان فروش مواجه شدیم، هم با کاهش فروش 
نفت  هم با کاهش ســرمایه گذاری در بخــش نفت و گاز و 
پتروشیمی مواجه خواهند شــد و هم به نظر می رسد که در 
انتها نفت با توجه به این تحریم هایی که شناورهای ایرانی 
مشــمولش شــدند، در این بخش هم به نظر می رســد که 
وزارت نفت ما دچار مشکل خواهد شد. اینجا باالخره آقای 
زنگنه باید با تدبیر گذشــته و شــرایط تحریمی و پسابرجام 
از این تجارب ارزشــمند قبلی  اســتفاده کند که هم بتواند 
میزان فروش را افزایش دهد و هم میزان صادرات نفت و 
هم میزان جذب سرمایه در بخش نفت و گاز و پتروشیمی 

را پیش ببرد.
سوالی که پیش می آید این اســت که ما در رابطه با 
برگشت پول نفت، مجبوریم دوباره سمت دورزدن تحریم ها 
برویم یا وضعیت گذشــته حاکم نخواهد بود؟ ما در ارتباط 
با پول مشکلی نخواهیم داشت، به دلیل اینکه باالخره ما 
اگر ســالی 50-40 میلیارد دالر، حاال کمتر یا بیشتر با این 
نرخ های فعلی نفت می فروشــیم، بیش از ایــن کاال وارد 
می کنیم. این کاالها هم کاالهای واســطه ای است، هم 
کاالی مصرفی   هم کاالی ســرمایه ای است و بنابراین ما 
بخشــی از نیازهایمان به راحتی توسط همین هند و چین و 

هادی حق شناس

اقتصاددان

نقشبازیگرانایرانی
آیابایدتحریمهارادوربزنیم؟

کشورهای آسیای جنوب شرقی تامین است. ما زمانی نیاز 
به پول داریم که بخواهیم کاال را از ســایر کشورها تامین 
کنیم، ولی بر اســاس اطالعات و آمار موجود به خصوص 
در این یک دهه گذشته سهم کشــورهای آسیای جنوب 
شــرقی در تامیــن واردات و نیازهای وارداتی ایران ســیر 
ســعودی داشــته، لذا برای انتقال پول می شود آن بحث 
تهاتر کاال به کاال را مطرح کــرد. به نظر من این می تواند 
بخشــی از انتقال پول ایران را حل کنــد. در رابطه با اروپا 
نیز اروپایی ها به نظر می رســد که این بار اگــر پای برجام 
ماندند، صرفا به این دلیل نیســت که ایــران پایبند برجام 
بوده، گرچه این نکتــه مهمی در منطقه اســت و نزدیکی 
ایران در منطقه برای برخی از شرکای اروپایی ها در منطقه 
بسیار پراهمیت است، اما مسئله مهم تر از نکته ای که ذکر 
کردم، این است که اگر اروپایی ها از ایران حمایت نکنند، 
حیثیت آنها در مقابــل آمریکایی ها دچار مشــکل خواهد 
شــد. باالخره آلمان با توجه به برخوردی که آمریکا با خود 
اروپا  یا آلمان دارد انجام می دهد در مــورد تعرفه برخی از 
کاالها، می شود گفت ایران ســنگر اولی است در مقابل با 
آمریکا و لذا اروپایی ها بابت حفظ پرستیژ جهانی خودشان 
و همچنیــن حفظ منافع خودشــان، به نظر مــن مجبورند 
از برجام حمایت کنند که به لحاظ سیاســی تا حاال به نظر 
می رسد که بهترین موضع گیری ها را کرده اند. این ظرفیت 
سیاســی ای که وجود دارد، تبدیل آن به منافع اقتصادی 
دو طرف، هنری اســت که اروپایی ها باید به خرج دهند، 
ولی اگر اروپایی ها در قضیــه ایران در مقابل آمریکا کوتاه 
بیایند و همکاری نکنند، به نظر من آمریکایی ها کاری که 
با چین،  مکزیک،  کانادا و با خــود اروپایی ها دارند انجام 
می دهند، قطعا  جسورتر خواهد شد، یعنی من فکر می کنم 
آن تک قطبی جهان بیشــتر اینجا خودش را نشان خواهد 
داد؛ اگر اروپایی هــا نتوانند از منافع خودشــان در مقابل 

ایران حمایت کنند.
از این رو نقش بازیگرانی که ایران بــا آنها در ارتباط 
اســت هر کدام در جای خود مهم است و دیپلماسی نفتی 
ما می تواند با در نظر گرفتــن هر کدام از اینها، هزینه های 
ایران را برای مقابله با تحریم ها مدیریت کند و از روند ایجاد 

یک سیستم فلج کننده بکاهد.
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ورزش

قلعه نویی بهتر از مورینیو است؟

خارجی ستیزان فوتبال ایران تئوری جدید مطرح کردند
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مجید جاللی در شــب تولد 63 سالگی اش میهمان 
ورزش ســه بود. او در گفت وگو با این سایت حرف هایی را 
درباره فوتبال ایران به زبان آورد که باعث شد واکنش های 
متفاوتی شکل بگیرد. برخی رســانه ها از او انتقاد کردند و 
برخی دیگر نیز با او همراه شدند. اما اظهارنظری که باعث 
این واکنش ها شــد چه بود؟ جاللی در این مصاحبه قابل 
تامل، امیر قلعه نویی را بهتر از مورینیو دانسته و علی دایی 
را بهتر از دیدیه دشان. این صورت ماجرا ست. اما ماجرای 
این طرفداری ویژه جاللی از قلعه نویی و دایی چیســت؟ 
ریشــه این طرفداری به کجا برمی گــردد؟ او از چه زمانی 
خود را به یکی از قطب های مرزبندی مربی ایرانی و مربی 

خارجی تبدیل کرد؟ 

  پسر خلف آقای فلیکس
بهتر اســت برای بررســی حرف های مجید جاللی 
نگاهی به سرمربی شــدن خوزه مورینیو داشته باشیم. او 
چگونه و طی چه مســیری باالخره یک روز تصمیم گرفت 
روی نیمکت مربیگری یک تیم بنشــیند؟ پسر دروازه بان 
پرتغالی »ژوزه فلیکس مورینیو«، کارش را به عنوان یک 
فوتبالیســت آغاز کرد اما وقتی دید توانایی چندانی در آن 
ندارد، به مربیگری روی آورد. در اوایل دهه ۹۰ به عنوان 
دســتیار مربی و ســرمربی تیم های پایه، کار خود را آغاز 
کرد تا اینکه به عنوان مترجم بابی رابسون، مربی مشهور 
انگلیسی، انتخاب شد. ژوزه جوان، در آن زمان که مترجم 
رابسون در باشــگاه های پرتغالی اســپورتینگ لیسبون و 
پورتو بود، از مربی کهنه کار انگلیســی درس های زیادی 
گرفت تا اینکه به عنوان مترجم به همراه رابسون به لیگ 
اسپانیا و بارسلونا رفت و در بارسلونا مترجم بود. ژوزه دوران 
سرمربیگری خود را با دوره های کوتاه اما موفق در تیم های 
پرتغالی بنفیکا و لییرا آغاز کرد. ســپس در ســال ۲۰۰۲، 
مجددا به پورتو بازگشــت اما این بار به عنوان ســرمربی، 

راهی پورتو شد.
این شروع مورینیو است. مردی که می توانست برای 
همیشــه به یکی از بازیکنان معمولی فوتبال تبدیل شود، 
و بعد از مدتی از یادها برود و بازنشســته شود حاال یکی از 
بهترین مربیان تاریخ فوتبال اســت. چرا؟ به نظر می رسد 
مورینیو از هوش باالیی برخوردار است و از خیلی سال ها 
قبل شجاعانه و درست تصمیم گرفته و امروز از ثمره همان 

تصمیم بزرگ و سرنوشت ساز برخوردار شده است.
بهتر است در مورد دشان هم مختصری بدانیم. این 
مربی فرانسوی کارش را چگونه آغاز کرد و آخرین نتیجه او 
در دنیای فوتبال چه آدرســی به ما می دهد. دشان پس از 
سقوط یوونتوس به ِسری ب سکان هدایت پرافتخارترین 
تیم ایتالیــا را بر عهــده گرفت امــا پیــش از پایان فصل 
۲۰۰6–۲۰۰۷ ایــن تیم را تــرک کرد. پــس از پایان یورو 
۲۰۰۸ رســانه ها از او به عنوان گزینه اصلی مربیگری تیم 
ملی فرانســه یاد کردند و از سال ۲۰۱۲ به عنوان سرمربی 
تیم ملی فرانســه انتخاب شــد. او در جام جهانی ۲۰۱۸ 

روسیه توانست فرانسه را قهرمان کند.

  تناقض گویی های آقامعلم
»نمی دانم تا چه زمانی مربیان ایرانی باید این همه 
اهانــت، توهین، نامهربانی و شــرایط ســنگین را تحمل 
کنند. مگر ما که یک ملت بزرگ و اســتقالل خواه هستیم 
حق نداریم که به نیروهای خود اعتماد کنیم و چرا فضای 
ورزشی کشور را به سمتی برده اند که همه بگویند: ما چیزی 
نیســتیم ما مربی نداریم، ما امکانات نداریم، ما بازیکن و 
داور نداریم. آیا این یک سبک مدیریتی جدید است؟ چه 
کسانی از این القائات سود می برند؟ کشور و مردمی که با 
افتخار به شــهیدان و ایثارگران و جانبازان خود می نگرد، 
چرا باید افتخارات ورزشــی خود را در گرو کسانی ببیند که 

فقط ما را به چشــم مردمی نگاه می کنند که وابســته اند و 
پول دارند و چیزی هم بلد نیســتند و اســتعداد زیادی هم 
ندارند، این در حالی اســت که ما هســتیم که بــرای آنها 
موفقیت دســت و پا می کنیم و آنها را به افتخار می رسانیم 
و آنها هســتند که از تمامی ابزار، امکانات و استعدادهای 
ما بهره می برند و به وسیله  فضایی که خود برای آنها ایجاد 
می کنیم موفق می شــوند و در نهایت ضمن تحقیرشدن، 
ما و جهانیان باید شاهد باال رفتن پرچم کشورمان به دست 
آنها باشــیم. البته ایــن موفقیت را مدیــون رفتار و نگرش 
سیاست  گذارانی هستند که بر خالف اظهارات خود، افکار 
وابسته و ایده های غیرحرفه ای دارند و تنها دیدگاه حرفه ای 
را در خارج کردن بی  حساب پول های این مردم می دانند. 
چگونه است که ساالنه ثروت هنگفتی از سرمایه این ملت 
به بهانه آوردن مربیان خارجی از این کشور خارج می شود 
در حالی که حتی یک ریال هــم هزینه صرف تربیت مربی 

در این کشور نمی شود.
می گوینــد که مربــی نداریــم. هرچند بــا این حرف 
صد در صــد مخالفم ولی کاش طی این ســال ها با آوردن 
مدرســان خوب خارجی، همچنین اعزام مربیان متعهد به 
صورت ساالنه به دوره های پیشرفته خارجی یا حتی آوردن 
مربیان مجــرب خارجی به پیشــرفت علــوم مربیگری در 
کشور کمک کرده و از این طریق در تکمیل تامین نیروی 
انسانی متخصص برای مربیان کشور هم اقداماتی انجام 
می دادیم تا مجبور نباشــیم بعد از گذشت این همه سال و 
صرف هزینه های بسیار سنگین باز هم به شخصیت های 
درجه چندم خارجی وابسته باشــیم. حال، این ضعف چه 
کســی اســت؟ مگر نه اینکه مربــی در فوتبال هر کشــور 
یک رکن اساســی اســت، پس چرا بخش سیاست  گذاری 
فوتبال در کشور در این 3۰ سال رقم های نجومی را هزینه 
اســتخدام مربیان خارجی کرده اند ولی برای تربیت مربی 
در کشــور هزینه و زحمتی متحمل نشــده اند و تازه اگر بنا 
بر اســتعدادهای ذاتی این ملــت بزرگ کســانی هم پیدا 
می شــوند که در عمل می گویند که ما می توانیم، آنها را به 
شکل های مختلف بی کفایت جلوه داده و در همان زمان ها 
به سراغ خارجی هایی می روند که هیچ کس به خوب بودن 
و مفیدبودن آنها مطمئن نیست و فضای پیشرفت فوتبال 
کشور را برای کسانی مهیا می کنند که نه به استعدادهای 
این ملت معترفنــد و نه بــه آرمان های آنها وفــادار، ولی 
 معلوم نیســت کــه در ایــن راه منافــع چه کســانی تامین 

می شود.«
این عبارات از آن مجید جاللی اســت. او در نامه ای 
به محمود احمدی نــژاد که طــی دوران رئیس جمهوری 
خود بارها به طور مســتقیم در امور مربوط به ورزش و حتی 
انتخاب مربیان ملی دخالت می کرد، سعی کرده بود ریشه 
همه مشــکالت فوتبال ایران را حضــور مربیان خارجی و 
توجه مدیران به این مربیان برشــمرد. نامــه البته به طرز 
عجیبی هوشــمندانه تنظیم شــده بود. مجیــد جاللی که 
می دانست شعار دولت احمدی نژاد عدالت خواهی و مبارزه 
با اشرافیت است، ســعی کرده بود در جای جای نامه اش 
خود را به این گفتمان و فرهنگ نزدیک کند و دســت روی 
مســائلی بگذارد که حساســیت دولت وقت است. در آن 
نامه مجید جاللی ابدا جایی بــرای دفاع از مربیان خارجی 
باقی نگذاشته بود اما بعد از گذشت ســال ها از انتشار آن 
نامه امروز در سن 63 سالگی آن نامه را طور دیگری تفسیر 
می کند؛ طوری که بعید به نظر می رسد با واقعیت مطابقت 

داشته باشد.
جاللی می گوید: »من هنوز دیدگاهم همان است که 
در آن نامه نوشــتم هرچند به خاطر آن خیلی لطمه خوردم 
و اگر آن نامه را نمی  نوشتم، می توانســتم خیلی کارهای 
بهتری را در این مدت داشــته باشــم. این نامه مربوط به 
حدود ۱۲ سال پیش اســت و در آن منظور من این نیست 

که خارجی ها بد هســتند. ما در کل یــک مربی خوب و بد 
داریم و مربــی ایرانی و خارجی نداریــم. خیلی خارجی ها 
آمدند که خوب نبودند و خیلی ها هم خوب بودند. ایرانی ها 
همین طور. اما مشــکل اینجا ســت که شــیوه ارزشیابی 
عملکرد نداریم که بفهمیم این مربی خارجی خوب اســت 

یا نه؟ شیوه ارزشیابی ما فقط نتیجه است.«
ادامه دفاعیه جاللی اما قابل توجه اســت؛ »در این 
نامه من به این موضوع خیلی ریشه ای اشاره کردم و گفتم 
چرا این ســرمایه ها را صرف بهینه سازی نیروهای انسانی 
نمی  کنید.« این اظهارات در حالی است که مجید جاللی 
در چند مقطــع دیگر هم ضدیــت خود با فعالیــت مربیان 

خارجی را نشان داده است.
با این حال آنچه برای مربیانی همچون جاللی یک 
توجیه دم دستی است، نامی است که بارها از آن در چنین 

شرایطی استفاده کرده اند؛ رایکوف.
جاللی می گوید: »رایکــوف مربی بزرگی بود، حتی 
کی روش هم در هفت سال یک چیزهایی به تیم ملی داده 
اســت. اینکه بگوییم آن نامه من برای این است که بازار 
کار مربی ایرانی خراب شــده ســمت بدبینانه ماجراست و 
باعث می شود من مربی هم فکر کنم که روزنامه نگارها هم 
به خاطر منافع شــان از حضور مربی های خارجی حمایت 
می کنند. ما باید اینها را کنار بگذاریم. ما اگر منصفانه نگاه 
کنیم، می توانیم با هم صحبت کنیم. هیچ کس نمی  تواند 
منکر تاثیرگذاری مربیان خارجی شود اما مشکل اصلی این 
است کسانی که 3۰ســال کمیته آموزش دست شان بوده 
در تلویزیون می گویند ما مربی نداریم. آنهایی که سال ها 
فوتبال را مدیریت کردنــد، می گویند ما مربی نداریم. این 

اذیت کننده است.«
آیا ایــن اظهارات فرافکنی اســت؟ آیــا منظور همه 
مدیران یا مسئوالنی که در رســانه ها تاکید می کنند مربی 
نداریم، این اســت که نبایــد به مربی ایرانــی بها بدهیم؟ 
آیا مربیان ایرانــی باکیفیتــی در فوتبال ایــران داریم که 
همین امروز اگر سکان هدایت تیم ملی را به آنها بسپاریم 
خیال مان از بابــت عملکــرد آبرومندانــه و نتایج مطلوب 
راحت است؟ بد نیســت مجید جاللی به این سوال ها نیز 

پاسخ بدهد.
امــا مهم ترین بخش اظهــارات جاللی بــه آنجایی 
برمی گردد که در مقام مقایسه قلعه نویی و دایی با مورینیو 
و دشان بر آمده است؛ »من به همه کسانی که این جمالت 
را می شــنوند، بگویم که می خواهم  با تمــام وجود و تمام 
اعتقــادم چیزهایی را بگویم و شــاید به مــن بخندید اما با 
اعتقاد کامل می گویم که قلعه نویی از مورینیو بهتر است. 
علی دایی از دشــان بهتر اســت و فقط فرقش در محیط 
است. این مربیان  را محکوم نکنید.  یک نفر در نازی آباد 
و با فرهنگ آنجا بزرگ شده و دیگری در بارسلون کنار بابی 
رابسون رشد کرده است. من و امثال من را محکوم نکنید. 
من در حوزه رسانه کســانی را می شناسم که اگر در محیط 
دیگری بودند، می توانســتند برجســته ترین نویســنده ها 
باشند اما االن کنار شما هستند و  دارند برای  آب باریکه ای 

تالش می کنند.«
اما جاللی باز هم در ادامه خیلی ها را شــوکه می کند 
و می گوید: »ما همیشــه برای مربی های خودمان ابهام 
ایجاد کردیم. هرکدام یک جوری، یکی را گفتیم با بازیکن 
ســاخت و پاخت می کند و دیگری با داور... ببینید از نظر 
فوتبال من کی روش را اصال مقصــر نمی  دانم، کی روش 
کاری را انجام داد که ما می خواستیم. اگر ما می خواهیم 
در جام جهانی نتیجه بگیریم با اطمینان  بگویم غیر از این 
روشی که تیم ملی بازی کرد در  فوتبال هیچ روش دیگری 
وجود ندارد.  ســال ۲۰۰۰ در کالسی بودم که جام جهانی 
۹۸ را روی تیم های آســیایی بررســی می کردند. ایران در 
جام جهانی ۹۸ بیستم شده اما ژاپن 3۲ شده بود. این  اولین 
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با این مقایسه مخالفم
مورینیو را باید با کی روش مقایسه کرد 

اخیرا برخی از همکاران من که اتفاقا احترام خاصی 
برای آنها قائل هستم در گفت وگویی شرکت کرده اند. بهمن 
فروتن و مجید جاللی مربیان شناخته شــده ای هستند که 
بنده دوستی دیرینه ای با این عزیزان دارم. من گفت وگوی 
این دوستان را خواندم. اجازه بدهید از بخشی که به مقایسه 
برخی چهره های فوتبال کشورمان با یکی دو مربی خارجی 
شناخته شده در دنیای فوتبال بوده، عبور کنم و راجع به این 
مساله اظهارنظر مستقیمی نداشته باشم. البته باید بپذیریم 
که امکانات و ابزار نقش مهمی در پیشــرفت افراد دارد. به 
هر حال بودن امکانات و داشتن ابزار الزم برای رسیدن به 
موفقیت موضوعی نیست که به سادگی از کنار آن عبور کنیم 
اما یک سری از افراد هم هستند که حتی اگر همه امکانات 
و ابزارها هم در اختیارشان قرار بگیرد، باز هم از انجام کاری 
که به آنها محول شده است ناتوان هستند. این موضوع اما 

واقعیت دارد که دریافت های مــا از امکانات می تواند ما را 
بهتر پیش ببرد. با این حال باز هم تاکید دارم که هر فردی 
که می خواهد در مربیگری حرفی برای گفتن داشــته باشد 
خودش نیز بایــد خمیرمایه الزم را برای مربیگری داشــته 
باشــد تا تحت تاثیر این امکانات و ابزارهای الزم بتواند به 
خوبی رشد کند و توانمندی های خودش را بروز بدهد. اما اگر 
خمیرمایه الزم را نداشت به نظرم نمی  تواند توانمندی هایش 
را نشــان دهد  و در جامعه فوتبال کاربردی اساســی داشته 
باشــد. بنابراین باید بگویم که من هیچ وقت موافق نبودم 
که آدم ها را با یکدیگر مقایســه کنیم. بعضی ها می گویند 
مسی بهتر از رونالدو است یا بر عکس. من این مقایسه ها 
را نمی  پســندم. باید ببینیم خــود افراد با چه داشــته هایی 
خودشان را به جامعه معرفی می کنند  و خود افراد چه سهمی 
در موفقیت دارند. آیا تحصیالت عالیــه دارند؟ آیا به زبان 
انگلیسی مسلط هســتند؟ آیا مطالعه مستمر دارند؟ عالقه 
و اســتعداد کافی دارنــد؟ مهم تر از اینها عاشــق کاری که 
انجام می دهند هستند و کارشان را با عشق و عالقه انجام 
می دهند یا صرفا به خاطر منافع مالی است که در این عرصه 
مانده اند؟ آیا این افراد باهوش هستند؟ آیا خالقیت دارند؟ آیا 
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شجاعت تصمیم گیری دارند؟ آیا وقتی تیم های شان وارد 
بحران می شــوند می توانند گره گشای مشکالت تیم خود 
باشند؟ آیا جرات حذف باندهای درون تیم های خودشان را 
دارند؟ آیا با جریان داللی مبارزه می کنند؟ همه اینها اگر در 
فرد وجود داشته باشد آن وقت باید برویم و بررسی کنیم که 
با داشتن امکانات و ابزارها این فرد می تواند به چهره رویایی 
که مدنظرمان است تبدیل شــود؛ به یک مربی قابل اتکا، 
مربی بزرگی که می توانیم حتی به او در مقیاس های بزرگ و 

بین المللی اعتماد کنیم. 
مایلم در این بخش به نکته دیگری اشــاره کنم. بنده 
در جریان بازی های جام جهانی مربیان جوانی را دیدم که 
از عملکرد و درخشش آنها واقعا خوشحال و متحیر شدم. 
آنها مربیانی بســیار باهوش بودند. با انرژی فوق العاده ای 
تیم های شان را هدایت می کردند و دانش شان به روز بود. 
یک وجه این ماجرا هم همین است. یعنی باید بپذیریم که 
صدها هزار نفر در سراســر دنیا قصد دارند به مربیان بزرگی 
تبدیل شــوند که جام ها را فتح کنند اما از هر هزار نفر شاید 
یکی به قله برســد و اکثریت افراد در این حرفه نمی  توانند 

به قله برسند. 
من یک ســری از ویژگی هایی را که یــک فرد برای 
تبدیل شــدن به یک مربی بزرگ باید در خود داشــته باشد 
برشمردم. اما اگر فردی اینها را در خود نداشت آیا می تواند 
صرفا با کمک محیط اطرافش یا داشتن امکانات آن چنانی 
و ابزارهایی خاص به موفقیت برسد؟ آیا اگر تیم چنین مربی، 
دو بر صفر از حریف خود عقب بود، می تواند شجاعت را به 
بازیکنانش برگرداند؟ چقدر این روانشناسی را بلد است؟ آیا 
این فرد موفق می شــود؟ نه. این طور نیست. بنابراین باید 
توجه داشــته باشــیم که هر فرد خصوصیاتی ذاتی دارد و 
خصوصیاتی که اکتسابی است. در واقع مساله ای که این 
روزها مورد بحث برخی همکاران من اســت برمی گردد به 
یک مرزبندی قدیمی. این ذهنیــت درباره مربیان خارجی 
خواسته یا ناخواسته در فوتبال ما شکل گرفته که آنها تاج 
سر هســتند و مربیان ایرانی ابدا از شرایطی که نصیب این 
مربیان خارجی می شود برخوردار یا بهره مند نمی  شوند. در 
خیلی از موارد باید عرض کنم که بله. همین طور اســت. 
مدیران فوتبــال با این مربیــان خارجی از باب تســهیل و 
تسریع وارد می شوند. به این مربیان ســاده می گیرند و در 
انجام یا برآورده کردن خواسته هایشان سرعت قابل توجهی 
دارند. این دو خصلــت را خیلی کم درباره مربــی ایرانی به 
کار می گیرند اما من می خواهم عــرض کنم که اگر برخی 
مربیان ما همه این امکانات را هم داشتند می توانستند به 
مربیان طراز اول دنیا تبدیل شوند؟ به نظرم این طور نیست. 
اگر فرد خصلت هایی که تحت عنوان ســوال ها برشمردم 
نداشته باشــد حتی می تواند امکانات را حیف و میل کند و 
همه چیز را خراب کند. یک مربی وقتی می تواند به سطوح 
باالیی دست پیدا کند که خودش هم حرف هایی برای گفتن 

حضور ژاپن در جــام جهانی بود اما مدرس بــه ما گفت در 
آسیا آینده به ژاپن تعلق دارد و ایران همچنان با این فوتبال 
سرگرم خواهد بود. این را براســاس آیتم هایی که از نحوه 
بازی استخراج کرده بودند، می گفت. مربی های خارجی 
وقتی به ایــران می آیند در اولین اقــدام  پیش رایزن های 
فرهنگی سفارت هایشــان می روند و می گوینــد اینها چی 
می خواهنــد؟ آنها می گوینــد پول خوب بگیــر، روی آنها 

مسلط باش و برنده شو.«
آیا ایــن چند جمله آخــر به خودی خــود ایجاد ابهام 
و شــایعه درباره عملکرد مربیان خارجــی در فوتبال ایران 
نیســت؟ این اظهــارات آیا ســند قابل توجهی نیــز دارد؟ 
بخش دیگــری از آن نامه معــروف که مجیــد جاللی به 
احمدی نژاد نوشت اما این بود؛ »معلوم نیست خارجی ها 

چــه کاری را می توانند انجــام دهند کــه نیروهای داخلی 
نتوانســته اند، آیا ابزار، امکانات و بودجــه ای را که برای 
موفقیت خارجی ها مهیا می کنند تا به حال برای نیروهای 
خودی مهیــا کرده اند؟ آیــا حیطــه اختیاراتی کــه برای 
خارجی ها قائل هســتند برای مربیان ایرانی هم قائل اند؟ 
وقتی مربــی خارجی را می آورند حتی بایــد در برنامه ریزی 
هفتگی برای ساعات تفریح او نیز زمین تنیس اجاره کنند 
 و آب سرد و گرم خانه آنها تمام فکر مسئولین اجرایی ما را 

می گیرد. 
در حالــی که مربی ایرانــی را بعد از یــک باخت کنار 
خیابان به تنهایی رها می کنند و می روند. آن قدر به مربیان 
خارجی اختیــار می دهنــد که همــه و از جملــه بازیکنان 
فکر می کنند کــه او از کره مریخ آمــده، در حالی که مربی 

داخلــی را حتی از اختیــارات متعارف مربیگــری خود هم 
می خواهند محــروم کنند. رقم های نجومــی را به مربیان 
خارجی می دهنــد و با کلی اختیارات نامحــدود و خدمات 
رفاهی، خانه و ماشــین مجلل، مترجم گماشــته، راننده، 
پزشک خصوصی و… در صورتی که وقتی به ثمره  کار نگاه 
می کنی، هیچ چیز باالتری را نمی بینی، آنها چه چیزی به 
بازیکنان یاد می دهند؟ کدام بازیکن را برای ما ساخته اند، 
چه روش و ایده نوینی را به فوتبال ما تزریق کرده اند و چه 

چیزی به ما اضافه کرده اند؟«
جاللی درباره این نامه البته دو واکنش کامال متفاوت 
داشــته؛ در مقطعی گفته نوشــتن آن نامه مفید نبود و در 
مقطع دیگری گفته است اگر باز هم زمان به عقب برگردد 
باز هم آن نامه را می نویسم. حاال اما بعد از گذشت سال ها 
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استعداد ما
باید به مربی ایرانی اعتماد کنیم

صحبــت از مربی ایرانــی و مربی خارجی اســت. 
خیلی ها در این باره نظرات خودشان را مطرح کرده اند و 
البته بعضی از همکاران هم اصرار دارند که بگویند کدام 
دیدگاه برای فوتبال ایران بهتر است. برخی از واژه هایی 
اســتفاده می کنند که من چنــدان با آن موافق نیســتم 
مثل بیگانــگان یا اجنبی ها و برخی دیگر از دوســتان از 
طرف دیگر این بام افتاده اند و می گویند مقایســه مربی 
ایرانی با مربی خارجی مثل مقایســه موتــور گازی با بنز 
اســت. بنده 6 ســال رئیس کانون مربیان فوتبال ایران 
بودم و در حال حاضــر هم مربیگری می کنــم. بنابراین 
به خودم این اجــازه را می دهم که دربــاره این موضوع 
اظهارنظــر کنم اما ایــن را هــم بگویم که یــک قانون 
نانوشــته در همه جای دنیا وجود دارد که ما مربیان باید 
آن را خوب بدانیم و رعایت کنیم. ما مربیان حق نداریم 
همکاران خودمــان را تخریب  یا به آنهــا توهین کنیم. 
این یک اصل بین المللی است و مربیان ما هم باید این 
نکتــه را به خوبی بدانند. اما در عین حــال معتقدم که ما 
اجازه داریم دربــاره عملکردها صحبت کنیــم و بگوییم 
فالن مربی چه کارنامه ای از خود به جای گذاشته و چه 
عملکردی داشــته اســت و آیا رویه این مربی می تواند 

برای فوتبال ملی مفید باشد یا خیر. 
در واقع ما می توانیم در مــورد لبخندها و اخم یک 
مربی هم برداشت های خاص خودمان را داشته باشیم، 
اما باز هــم می گویم اجــازه نداریم بــه هیچ کس توهین 
کنیم یــا در مقام تخریــب یک مربــی برآییــم. باید نقد 
کنیم. حرفه ای و کارشناســانه هم نقــد کنیم. ارزش کار 
مربیگری در فوتبال دنیا امروز بیــش از هر زمان دیگری 
خود را نشان داده اســت. شــاید زمانی بود که فوتبال را 
ســتاره ها  می گرداندند و مربیان در ســایه نام ســتارگان 
قرار می گرفتند. ســتاره ها جام ها را باالی ســر می بردند 
و مربیــان از کنار زمین خوشــحال یــا غمگین بــه خانه 
برمی گشــتند تا برای تیم بعدی شــان برنامه ریزی کنند، 
اما این رویه تغییر کرد. امروز اگر 4 مربی بزرگ در دنیای 
فوتبال باعث شوند که فوتبال شــکل جذاب تری داشته 
باشد باید خدا را شکر کنیم و قدر کار این مربیان بزرگ را 
بدانیم. چون اینها هستند که باعث می شوند جذابیت ها 
و زیبایی ها و راز و رمزهای فوتبال بیش از گذشته آشکار 
شــود. اینها هســتند که بازیکنان را مهیای شکوفا شدن 
می کنند. امــا در مــورد مربیانی کــه در تیم ملــی ما کار 
کرده اند نقدهــای جدی وجــود دارد. ما هرگــز از گروه 
خودمان در رقابت های جام جهانــی صعود نکردیم. 4۰ 
سال است که تیم امید ما به المپیک نرفته است و ما این 
نتایج را با مربیان خارجی کســب کرده ایم. چرا؟ چون در 
عرصه تولید مربی هیچ بازدهی یا پویایی نداشــتیم و این 

عالمت کشورهای عقب افتاده است.
 شــما به آفریقا نگاه کنید. به طــور مرتب دنبال این 
هســتند که برای تیم ملی شــان مربی خارجــی بیاورند. 
در آســیا هم همین طور. امــا فراموش نکنیم که دشــان 
فرانسه را به قهرمانی جهان رساند و دالیچ از کرواسی که 
هیچ کس فکرش را نمی  کرد تا فینال برود نایب قهرمانی 

قابل احترام ســاخت. واقعا برای من عجیب است که ما 
چرا توانمندی های خودمان را باور نداریم. ۸ سال پیش 
کبدی ما با اختالف زیادی به کشورهای دیگر می باخت 
اما در ایــن دوره از بازی های آســیایی دیدید که چطور با 
شکســت دادن هند و سایر تیم ها موفق شــد به قهرمانی 
آسیا برســد و این افتخار بســیار بزرگی اســت. تیم ملی 
کبدی ما موفق شد هند را شکســت دهد؛ شکست دادن 
این تیم در رشته کبدی نشان داد که ما تا چه حد در درون 
کشورمان استعدادهای بزرگ ورزشــی داریم و فقط باید 
این اســتعدادها را کشــف کنیم. این اســتعدادها عامل 
بزرگی برای رســیدن به موفقیت هســتند. ما در والیبال، 
بسکتبال و کشــتی حرف های زیادی برای گفتن داریم. 
در واقع می خواهم بگویم بذری اگر کاشــته شــود شک 
نکنید کــه محصوالت خوبــی در کار خواهد بــود. اما در 
فوتبال ما این اتفاق نیفتاده اســت. آنچه  می بینیم، این 
اســت که در فوتبال پول وجود دارد و در اینجا ســت که 
باید واقعیت دشــمنی غرب بــا خودمــان را بیابیم. چون 
آنها اجــازه نمی  دهند که ما به این پول در فوتبال دســت 
پیدا کنیم. آنهــا اجازه نمی  دهند ما پیشــرفت کنیم. آنها 
اجازه توســعه را به دیگران نمی  دهند. کشور ما علی رغم 
همه داشــته هایش حاال شبیه  کشــورهایی شده که هیچ 

چیزی ندارند. 
مسئولین باید به خودشــان بیایند. من نمی  گویم ما 
باید فقط ادای لیگ های حرفه ای یا کشورهایی که فوتبال 
توســعه یافته دارند را دربیاوریم. اما باید درها را باز کنیم تا 
مربی ایرانی بتواند توانمندی های خودش را نشان بدهد. 
باید به مربی ایرانی اعتماد کنیم. من با گفته مجید جاللی 
موافقم که می گوید اگر قلعه نویی و دایی در کشــورهای 
توســعه یافته به دنیا می آمدند و در آ نجا رشــد می کردند، 
بهتر از مورینیو و دشان ظاهر می شدند. اینها سرمایه های 
فوتبال ما هســتند. زمانی که با ناصر ابراهیمی تیم ملی را 
تمرین می دادیم امیر قلعه نویی جوانی بود که بسیار فوتبال 
را می فهمید؛ یک استعداد عجیب. پر از هوش و تکنیک 
و درک باالیی از فوتبال داشت. اما چرا اینها نتوانستند در 
لیگ های خارجی مربی گری کنند چــون در داخل به این 

سرمایه ها بها ندادیم. 
چون هرگز شــرایط را برای آنها فراهم نکردیم که به 
یک مربی بین المللی تبدیل شوند. امروز ما باید این عزیزان 
را در فوتبــال روز دنیا می دیدیم. اما متاســفانه این اتفاق 
هرگز نیفتاد. ما باید امروز به کشــورهای بزرگ در فوتبال 
دنیا نگاه کنیم. آنها به مربیان خودشــان اعتماد می کنند. 
آنها همان طور که بازیکن می سازند مربی هم می سازند و 

این چرخه همچنان  ادامه دارد.
 بنابراین این قدر نگوییم که فــالن مربی نمی  تواند 
خوب حرف بزند یا فالن مربی سواد باالیی ندارد چون در 
همان کشورهای توسعه یافته فوتبال هم شما وقتی قشر 
فوتبالی شان را بررسی  و به گذشته بازیکنان یا مربیان شان 
نگاه می کنید متوجه می شوید که آنها از جامعه ای که در آن 
زندگی می کنند، عقب هستند. باید به مربی ایرانی اعتماد 
کنیم. باید بدانیم که هرگاه این اعتماد صورت  گرفته نتایج 
خوبی دیده ایم. من هرگز از کی روش درس اخالق و ادب 
نگرفته ام. باید دیــدگاه متفاوتــی را در فوتبال مان حاکم 
کنیم. باید بتوانیم که مربیان مان را به سطوح باال برسانیم 

و از فوتبال مان یک فوتبال بین المللی بسازیم.

بهمن فروتن 

مربی فوتبال

داشــته باشــد  و توانمندی های ذهنی و فنی بسیار باالیی 
داشته باشد. با این حال متاسفانه در جامعه ما تنگ نظری 
و بخل وجود دارد. در جامعه ما چنین وضعی به وجود  آمده 
است. برخی از مربیان ما در فوتبال ایران مزد زحمات شان 
را گرفته اند و من از این بابت خوشحالم. آنها هم پول خوبی 
دریافت کرده اند و هم به شــهرت الزم رسیده اند. اما آنچه 
 باعث می شود عده ای ضدیت با مربی خارجی را ترویج کنند 
این است که می گویند مربیان خارجی پول در اختیار دارند 
و ابزار الزم را دارنــد اما مربیان ایرانی خیر. اما ســوال من 
این است؛ اگر برخی از شــما مربیان ایرانی همه اینها را در 
اختیار داشتید آیا ضمانت کافی برای موفقیت تان بود؟ من 
معتقدم که بدون تجربه و دانش و شجاعت تصمیم گیری 
هر فردی نمی  تواند در عرصه مربیگری موفق شــود. مثل 
این است که بگوییم این ماشین سنگین و این جاده دور و 
دراز در اختیار شماست و شما بفرمایید این ماشین سنگین 
را هدایت کنید. نه، هر کسی نمی  تواند این ماشین سنگین 
را براند. یک مربی متوسط در فوتبال ما حداقل 5۰۰ میلیون 
تومان دریافت می کند. این طور نیست که اگر به این مربی 
متوســط ۲ میلیارد پول بدهیــم حتما به یــک مربی بزرگ 
تبدیل شود. نه، من چنین اعتقادی ندارم. شخصیت خود 
فرد بسیار مهم است. از بین همه آنهایی که امروز خواننده 
هستند و آواز می خوانند و البته من اعتقاد دارم که صداهای 
خیلی خوبی در کشــور ما برای خوانندگی وجود دارد، تنها 
یک نفر استاد شجریان می شود. معتقدم در همه حوزه ها 
همین است. دوستانی که عالقه مندند مقایسه هایی صورت 
بگیرد چرا کی روش را با مورینیو مقایسه نمی  کنند. وزن این 
دو مربی اصال قابل قیاس نیست. یکی در باالترین سطح 
مربیگری کار کرده و دیگری ایــن امتیاز را ندارد. اما هر دو 
مربی در بزرگترین تیم های دنیا هم کار کرده اند و هر دو هم 
در فوتبال پرتغال پرورش یافته اند. پس نمی  توان گفت اگر 
محیط و امکانات برای یک نفر فراهم شود قطعا می تواند 
به مربی بزرگی تبدیل شــود. در پایان بایــد عرض کنم که 
بنده همواره با مطلق نگری مخالف بوده ام. چون معتقدم 
خیلی از مسا ئل بستگی ها و وابســتگی هایی دارد که باید 
آنها را دریابیم. نباید بگوییم اگر این طور می شــد و چنین 
اتفاقاتی رخ می داد، قطعا نتیجــه اش این بود و اگر چنین 
نمی  شد نتیجه چیز دیگری بود. اتفاقات می توانند بازدارنده 
یا گره گشا باشــند. این یک واقعیت است و من باید باز هم 
تاکید کنم که افرادی که خصلت های اصلی و ویژگی های 
بارز یک مربی بزرگ را ندارند، هرگــز نمی  توانند به مربیان 
بزرگ تبدیل شوند. جوهر بزرگ شدن و موفق شدن باید در 
خود فرد وجود داشته باشــد و البته برخی از این امتیاز ها را 
هم در طول راه پر پیچ و خم مربیگری کسب کند. بنابراین 
بخش اعظمــی از موفق شــدن یا موفق نشــدن در درون 
 خود ما ســت و این گزاره هــا در درون ما و دنیــای درون ما 

شکل می گیرد.

به طور کلی این نامه را طور دیگری تفسیر می کند.
مجید جاللی که آن نامــه معــروف را این طور آغاز 
کرده بود؛ »چند روزی اســت که با خود خلــوت کرده ام، 
آن قدر حرف بــرای گفتن دارم که ماننــد کوهی روی دلم 
ســنگینی می کنــد. حرف هایی کــه مانند اســتخوان در 
گلوســت. با چه کســی درد دل خود را در میــان بگذارم؟ 
تا کی می توانم ایــن دردهــا را در خود نگــه دارم؟ بعد از 
ســاعت ها فکــر، از رئیس جمهور مردمی ایران کســی را 
بهتر ندیدم، او که دل ســوخته اســت و عاشق وطن، و او 
کسی اســت که بهتر از هر کســی می تواند به حرف های 
یک دل پــر درد گــوش دهد.« ایــن روزها وقــت زیادی 
 برای احساساتی شــدن ندارد، بنابراین باز هم هوشمندانه

 اظهارنظر می کند.
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بی معنایی جبر جغرافیایی 
در دنیای امروز

دایی و قلعه نویی بهتر از دشان و مورینیو هستند؟

»شاید به من بخندید اما با اعتقاد کامل می گویم که 
قلعه نویی از مورینیو بهتر اســت. علی دایی از دشان بهتر 
است و فقط فرقش در محیط است. این مربیان  را محکوم 
نکنید.  یک نفر در نازی آباد و با فرهنگ آنجا بزرگ شــده و 
دیگری در بارسلون کنار بابی رابسون رشد کرده است. من 

و امثال من را محکوم نکنید.«
این جمالتی اســت که مجید جاللی بــه زبان آورده 
است. ســرمربی کهنه کار فوتبال ایران که سال ها با لقب 
مجید کامپیوتر در لیگ برتر مربیگری کرده اســت و حاال 
با تجربیاتی که دارد، همکاران ایرانی خودش را با مربیان 
بزرگ دنیا مقایسه می کند. شاید این جمالت جاللی باعث 
تعجب و حتی خنده بسیاری شده باشــد  اما اشاره او به جبر 
جغرافیایی است که این بحث نیاز به تحلیل و بررسی دارد. 
اینکه جبــر جغرافیایی چقدر در موفقیت یــا عدم موفقیت 
افرادی تأثیرگذار اســت. به طــور مثال می تــوان در این 
خصوص به فرار مغزها نیز اشاره کرد که نخبگان ایرانی پس 
از ترک خاک ایران، در مؤسسات و سازمان های مهم دنیا به 
افرادی تأثیر گذار تبدیل می شوند. اینکه جبر جغرافیایی در 
فوتبال و ورزش تأثیرگذار است، قطعا قابل کتمان نیست. 
با این حال شــرایط این گونه هم نیست که بیاییم و مربیان 
بزرگی چون مورینیو و دشــان را با مربیانــی داخلی و حتی 
مربیان دیگری در دنیا مقایسه کنیم. ابتدای امر باید به این 
موضوع اشاره شــود که قیاس در هر مجموعه، رشته و در 
هر حالتی اشتباه اســت. مثال در فوتبال اینکه بیاییم چند 
بازیکن، چند مربی، چند تیم، چند باشگاه یا هرچندی را با 
چندی دیگر مقایسه کنیم، در نهایت به این نتیجه می رسیم 
که مقایسه اشتباه صورت گرفته اســت. قطعا نمی توانید 
لیونل مسی را هم با کریستاینو رونالدو مقایسه کنید، چون 
هر کدام از ایــن بازیکنان توانایی هایــی دارند که دیگری 
ندارد و هر دو جزو بهترین بازیکنان دنیا محسوب می شوند.

حاال اینکه فرهنگ مقایســه همه گیر شده و از روی 
ســکوها و فضای مجازی بین هواداران فوتبال به مربیان 
هم کشیده شــده اســت، کار را ســخت تر می کند. اینکه 
چه اتفاقاتی باعث می شــود تا کســی مانند مجید جاللی 
با زبان اعتــراض بگوید که او و همکارانــش نباید محکوم 
شــوند، بی ارتباط به فضای مجازی نیســت. بی ارتباط با 
مقایسه های سال های اخیر بین هواداران فوتبال نیست 
که چپ و راست، کی روش را با برانکو و سایر همکارانش در 
فوتبال ایران مقایسه می کنند. حاال جاللی  آمده و مقایسه 
را باالتر برده اســت و دایی را بهتر از دشــان و قلعه نویی را 
بهتر از مورینیو می دانــد. او می گوید اگر قلعه نویی و دایی 
در محیطی مانند محیط ایران بزرگ نشده بودند و مثال در 
بارسلون بودند، اکنون می توانستند روی نیمکت بزرگ ترین 
تیم های دنیا بنشینند. البته که پربیراه نیست جبر جغرافیایی 
تأثیر خود را روی فوتبال نیز گذاشــته است. به طور مثال 
در لژیونر شــدن بازیکنان ایرانی، مســائل مختلفی دخیل 
است. مسائلی از جمله پاســپورت اروپایی که باعث ایجاد 
محدودیــت بــرای لژیونر شــدن بازیکنان ایرانــی و حتی 

آسیایی است و حتی پشتیبانی اسپانسرهایی از شرق آسیا؛ 
اسپانسرهایی که با قدرت خود باعث می شوند اگر تیم های 
بزرگ اروپایی خواســتند بازیکنی از قاره آسیا جذب کنند، 

کمتر سراغ بازیکنان ایرانی را بگیرند.
اینکه چنین مسائلی را در مربیگری هم دخیل بدانیم 
یا نه، چیز دیگری اســت. مجید جاللی در مقایســه دایی 
و قلعه نویی با دشــان و مورینیو به موضوع اســتعداد ذاتی 
آنها در فوتبال اشاره کرده است. دایی و قلعه نویی در زمان 
بازیگری خود جزو بازیکنان خوب و ملی پوش بودند و حتی 
دایی عنوان آقــای گلی جهان را به دســت آورد. حاال آنها 
سال هاســت در عرصه مربیگری فعالیــت می کنند و جزو 
مربیان موفق ایرانی هــم بوده اند، اما آیــا درهای فوتبال 
دنیا بــرای حضور آنها به عنوان مربی بســته بوده اســت؟ 
مثاًل اگر قلعه نویــی و دایی ملیت دیگری داشــتند و مثال 
در اروپا فوتبال بازی می کردنــد و همان جا مربیگری خود 
را آغاز کرده بودند، اکنون روی نیمکت تیمی اروپایی )در 

هر سطحی( می نشستند؟ با این حال درهای فوتبال 
دنیا به روی آنها بســته نبوده اســت و شــاید مثال 

نقض ایــن اتفاق مهــدی مهدوی کیــا  و وحید 
هاشمیان باشــد. بازیکنانی که در فوتبال ایران 
رشــد کردند و ســپس به عنوان بازیکن لژیونر 
شــدند  اما برای مربی شــدن عجلــه نکردند و 
نیمکت تیم هــای ایرانی آنها را وسوســه نکرد. 

هاشــمیان و مهدوی کیــا راهــی را رفته اند که 

می تواند مثال نقض جبر جغرافیایی باشد و حاال می بینیم 
پس از یادگیری مربیگری در فوتبــال ایران، روی نیمکت 

تیم های پایه باشگاه هامبورگ هم نشسته اند.
جبر جغرافیایی در دنیای امــروز که دنیای ارتباطات 
است و رفت و آمدها نیز سهل شــده، بی معناست. دنیای 
امروز، دنیای بدون مرزی است که هر فردی برای آینده اش 
می توانــد راه خــود را انتخــاب کنــد و خــارج از مرزبندی 
توانایی های خود را به نمایش بگذارد. مسلما چنین اتفاقی 
برای فوتبالی ها سهل تر است و قطعًا این اتفاق برای کسی 
مانند علی دایی که عنوان آقای گلی جهان را با خود یدک 
می کشد، آسان تر نیز می شود. اینکه مربیان ما در فوتبال 
ایران بمانند و به نیمکت های چندصد میلیونی و میلیاردی 
راضی شوند، تفکری است که در برخی مربیان شکل گرفته 
و در برخی مربیان مانند هاشمیان و مهدوی کیا وجود ندارد. 
آنها راه پیشــرفت را درســت مانند دشــان ها، مورینیوها، 
گواردیوالها و کلوب ها طی می کنند تا شاید روزی فرصتی 
نصیب آنها نیز بشود که توانایی و استعداد ذاتی شان را به 

عرصه نمایش بگذارند.
اینکه آیا قلعه نویی می توانســت از مورینیو بهتر شود 
و دایی از دشان، شــاید به جبر جغرافیایی و شانس مربوط 
بشود  اما اینها قراردادی نیست. خواســت این افراد از هر 
چیزی باالتر است و شاید اگر علی دایی می خواست اکنون 
نه تنها می توانست مربی بزرگی در ســطح دنیا باشد، بلکه 
شــاید می توانســت به مدیری بزرگ در AFC یا فیفا 

تبدیل شود.

علیرضا محرمی

روزنامه نگار ورزشی
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درباره مقایسه های غلط
و باورنکردنی آقا معلم 

کاش مجید جاللی این حرف ها را به زبان نمی  آورد

معمــوال مجید جاللــی دربــاره حرف هایــی که در 
رســانه ها به زبان می آورد بــه اندازه کافی فکــر می کند. 
حرفش را مطرح می کند و بعد از ایــده خود به خوبی دفاع 
می کند. این بار هــم تاکید کرده که امیــر قلعه نویی بهتر 
از مورینیو اســت و علی دایــی بهتر از دشــان. بعد هم از 
مخاطبانش خواسته که به او نخندند. اتفاقا این اظهارنظر 
اصال خنده دار نیست. یک جور غمی در آن نهفته است که 
اگر مجید جاللی راوی آن باشد حتما تفسیر خاص خودش 
را دارد و بنــده نیــز همین طــور، این اظهارنظــر غمگینم 
می کند چون از مجید جاللی که همــواره یکی از مربیان 
علم گرای فوتبال ایران بوده اســت انتظار شــنیدن چنین 
حرفی را نداشتم. مجید جاللی را از زمانی دور می شناسم. 
حتی سال هایی که هنوز فرصت 
عرصــه  در  درخشــش 
مربیگری را پیدا نکرده 

بود. او یک کارشناس خاص بود. یک کارشناس که وقتی 
در قاب تلویزیون ظاهر می شد همه چیز آن برنامه ورزشی 
رنگ و بوی فنــی به خودش می گرفــت. بعدها در پاس به 
عنوان یک مربی اخالق مدار و البته علم گرا عملکرد بسیار 
خوبی از خود نشان داد. هرچند بعد از قهرمانی پاس برخی 
انتخاب های آقا مجید جای نقد داشــت و اگر خودش هم 
دوباره به آن سال ها برگردد شــاید هدایت برخی تیم ها را 
نمی  پذیرفت. با این حال مجید جاللی در همه این سال ها 
منشا خدمت به فوتبال بوده است. تیم هایی را آماده کرده 
که شاید مربیان بعد از او توانسته اند از آن بازیکنان جوان 
تا سال ها بهره برداری کنند و حتی به قهرمانی برسند. او در 
فوتبال ایران یک مربی زحمتکش است؛ مربی ای که زیاد 
فکر می کند و شــاید اگر برخی تیم های بزرگ و پرطرفدار 
مثل استقالل و پرسپولیس به او اعتماد می کردند سال ها 
پیش از این نشستن روی نیمکت ســرمربیگری تیم ملی 
را هــم در کارنامه اش ثبت می کــرد اما اینهــا مورد بحث 

من نیســت، چون من در این یادداشت منتقد 
آقا معلــم هســتم. اظهارنظر او و مقایســه 
عجیب او من را سخت دلسرد کرده است. 

امیر قلعه نویــی و علی دایــی مربیان 
با کیفیتــی هســتند. این مســاله ای 
نیســت که بخواهیم راجــع به آن 

بحثی داشــته باشــیم یا کیفیت 
این مربیان یا ضعیف بودن شان 

به محل نــزاع میــان موافقان و 
مخالفان تبدیل شود، اما مقایسه 
این دو مربی با مورینیو و دشان 

اصال منطقی نیســت. حتــی فرا تــر از اینها بنــده گمان 
می کنم مســاله ای که مجید جاللی خواسته یا ناخواسته 
قصد ورود به آن را داشــته، بحث ضدیــت مربیان ایرانی 
با مربیان خارجی اســت. در واقع در پس ایــن اظهارنظر 
که قلعه نویی را بهتــر از مورینیو می داند، ســعی ناتمامی 
صورت گرفته تا ضدیت با جنس خارجی مخفی بماند البته  
این اولین و آخرین سعی آقا مجید نیســت. او در مقطعی 
به محمود احمدی نژاد نامه نوشــت و برخی آســیب ها در 
فوتبال را برشــمرد که در آن نامه هم باز اثراتی از ضدیت 
با مربی خارجی وجود داشــت. آن نامه، نامه خوبی نبود. 
نه مقصد آن جایی بود برای نجات فوتبال ایران و نه زمان 
خوبی برای نــگارش آن نامه انتخاب شــده بود. آقا مجید 
جاللی بعد از جام جهانــی ۲۰۱4 هم بیانیه ای از ســوی 
کانون مربیان فوتبال ایران صادر کرد که باز هم به نظرم در 
زمان خوبی منتشر نشد. او با لفظ های سنگینی به استقبال 
کی روش رفته بود. نتیجه این شد که برخی رسانه ها مربی 
ایرانی را به موتور گازی تشــبیه کردند و مربی خارجی را به 
بنزی دســت نیافتنی. پرده بعدی اما قهر و ســکوت آقای 
جاللی بود. او تا مدت ها تصمیم گرفت با رسانه ها درباره 
تیم ملی و سرمربی اش سخن نگوید. اما مواضع آقا مجید 
روشــن بود و این بار او به همراه بهمــن فروتن که یکی از 
مربیان دوست داشــتنی فوتبال ایران به شــمار می آید در 
گفت وگویی شــرکت کرده اند که به طور تمام و کمال بوی 
ضدیت با فعالیت مربیان خارجی  می دهد؛ این اظهارنظر 
به تثبیت موقعیت یا تحکیم مربی ایرانی کمکی نمی  کند 
اما به عقیــده بنده حتمــا در جهت منفــی بازخوردهایی را 
متوجه ایــن نام ها خواهد کرد. من دربــاره امیر قلعه نویی 
نظری ندارم. چــون گمان می کنم جامعــه فوتبال و حتی 
مخاطبان عادی فوتبال به خوبی این مربی را می شناسند. 
بیشــتر از این هم عالقه ای ندارم درباره او توضیح بدهم 
اما درباره علی دایی معتقــدم نباید با چنیــن اظهارنظری 
او را کوچــک کنیــم. علی دایــی در همیــن جغرافیا؛ در 
ایران؛ تنهای تنها؛ تاکید می کنم؛ به تنهایی موفق شد با 
فاصله ای زیاد بهترین مهاجم تاریخ فوتبال ایران باشــد 
و البته آقــای گل جهان که هنوز رکوردش پابرجاســت. 
در مربیگری هم پیشرفت های خوبی داشته. جام هایی 
را فتح کــرده و راه دور و درازی در پیــش دارد. اما اینکه 
بخواهیم مخالف خوانی همیشگی خود با مربیان خارجی 
را ضمن مقایســه نام هایی مثل علی دایی با دشان به طور 
نامحسوس مطرح کنیم، به نظرم ظلم بزرگی است؛ ظلم 
است در حق خودمان و در حق علی دایی. هیچ وقت گمان 
نمی  کردم روزی از روزهایی که قرار است یادداشتی درباره 
مسائل مربوط به فوتبال بنویســم نوک پیکان انتقادهایم 
را به ســمت آقا مجید نشــانه بگیــرم اما این بار از ایشــان 
دلسرد شدم. سخت دلسرد شدم. مقایســه او اگر تعارف 
را کنار بگذارم مقایسه ای کامال غلط و باورنکردنی است. 
این بار جبر جغرافیایی را دلیلی کافــی برای اثبات ادعای 
آقا معلم نمی  دانم. کســی چه می داند. شــاید بهتر است 
ویژگی های مربیان بزرگ، تصمیمات شان در بزنگاه های 
مهم زندگی شان و البته عملکرد و کارنامه شان را بار دیگر 
مرور کنیم. اظهارنظرهای احساسی فوتبال ما را به جایی 
نمی  رساند. من اعتقاد دارم نباید به مربی ایرانی ظلم  شود. 
نباید مربی ایرانــی و توانمندی هایــش را نادیده بگیریم. 
نباید به مربیــان خارجی زمان و به مربیــان ایرانی چنگ و 
دندان نشان  دهیم که در اســرع وقت نتیجه مطلوب را با 
یک تیم به دست بیاورد اما در عین حال به نظرم کار خوبی 
نیســت که برای گفتن بهتر بودن قلعه نویــی از مورینیو تا 
این حد احساساتی و شــتابزده عمل کنیم. خوب نیست. 
کاش مجید جاللــی این حرف هــا را به زبــان نمی  آورد. 
کاش از مربیان خوب و با اخالق و علم گرای فوتبال ایران 

دلسرد نشویم.

مهدی ربوشه 

دبیر گروه ورزش 
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شنبه

دوشنبهیکشنبه 

پس از پیشنهاد هیات امنای جایزه ادبی جالل آل احمد، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
احکامی، هیات علمی یازدهمین دوره این جایزه را منصوب کرد. از هفتمین دوره برگزاری جایزه 
ادبی جالل، بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان برگزار کننده این رویداد ادبی شد. هدف از اهدای 
جایزه، »ارتقای زبان و ادبیات ملیـ  دینی« از رهگذر بزرگداشت پدید آورندگان آثار برجسته، بدیع 
و پیشرو است. سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در احکامی جداگانه ، ابوتراب 
خســروی، مرتضی ســرهنگی، مجید قیصری، حمیدرضا شــعیری، فریدون صدیقی، ابراهیم 
زاهدی مطلق، ملوک الســادات حسینی بهشــتی و محمد حمزه زاده را به عنــوان اعضای هیات 
علمی یازدهمین جایزه ادبی جالل آل احمد منصوب کرد. در هفته گذشته خبری منتشر شد مبنی 
بر اینکه   از 9 عضو شورای شهر بابل،  5 عضو به علت تخلفات اقتصادی دستگیر شدند که نخستین 
جلسه رسیدگی به موارد مطروحه اعضای شــورا همان روز در یکی از شعب دادگاه کیفری استان 
برگزار شد. به نوشته خبرگزاری تسنیم، دو عنوان اتهامی برای اعضای پنج نفره شورای شهر بابل 
وجود دارد. روز جمعه حجت االسالم مجتبی روحانی، امام جمعه بابل »فساد جنسی« را به عنوان 
اتهام اعضای بازداشت شده شورای شهر بابل اعالم کرد و گفت: »این افراد... در شورای شهر 
با همکاری برخی از افراد در بیرون، گردن کلفتی کردند، زنی را در این رابطه به فحشا کشاندند و 
دام پهن کردند، پول های کالنی برای حذف فیلم های غیراخالقی خود رشوه دادند... .«  عکس 
روز اختصاص دارد به اولین جلسه محاکمه وحید مظلومین، محمد اسماعیل قاسمی و تعدادی 
از مرتبطین اخالل در نظام اقتصادی کشور؛  اولین جلسه رسیدگی به اتهامات 19 نفر از عوامل 
دانه درشت در بازار سکه و ارز در شعبه دوم ویژه دادگاه انقالب اسالمی به ریاست قاضی زرگر برگزار 
شد. گفته می شود در شــبکه وحید مظلومین 1۷۰ هزار تراکنش مالی در قالب ۲19 فقره حساب 

انجام شده که رقم این تراکنش ها بالغ بر 1۴ هزار میلیارد تومان بوده است.

هفتم خردادماه امســال بود کــه یکی از ســایت های خبــری، از آزار و اذیــت تعدادی از 
دانش آموزان مدرسه ای در غرب تهران توسط ناظم مدرسه خبر داد؛ خبری که به  سرعت در فضای 
مجازی پیچید و به  دنبال آن فیلم هایی از ناظم مدرسه منتشر شد. به دنبال انتشار این خبر، رهبر 
انقالب در نامه ای به رئیس قوه قضائیه دستور دادند پس از محاکمه، در اسرع وقت حدود الهی 
در رابطه با متهمان اجرا شــود. حاال حکم این ناظم   آمده است، غالمحسین اسماعیلی، رئیس 
دادگستری استان تهران در این  رابطه گفت: »دادگاه تجدیدنظر با رسیدگی به تجدیدنظرخواهی 
متهم و وکیل مدافع وی ضمن رد تجدیدنظرخواهــی، رای دادگاه بدوی را عینا تایید کرد.« وی 
افزود: »مشــارالیه برابر رای صادره به تحمل 1۰ ســال حبس و ۷۴ ضربه شــالق محکوم شده 
است.« نوواک جوکوویچ با یک نمایش درخشان موفق شد در فینال رقابت های تنیس یو.اس.

اپن به پیروزی رســیده و چهاردهمین قهرمانی گرنداسلم خود را جشــن بگیرد. تنیسور 31ساله 
صرب در سه ســت پیاپی با نتایج 6-3 و ۷-6 و 6-3 بر دل  پوترو پیروز شد تا سومین قهرمانی خود 
در نیویورک را جشن گرفته و از نظر میزان جام های بزرگ فتح شده به رکورد پیت سمپراس بزرگ 
برسد. جوکوویچ که در ماه ژوئیه، در رقابت های ویمبلدون هم به قهرمانی رسیده بود، بعد از این دو 
قهرمانی پیاپی در دو گرنداسلم مهم، در رده بندی جهانی تنیسورها به رتبه سوم صعود کرد و جایگاه 
دل پوترو آرژانتینی را گرفت. پیش از این دل پوترو در رتبه سوم قرار داشت و جوکوویچ جایگاه ششم 
را به خود اختصاص داده بود. تنیسور صربستانی در نشست خبری پس از بازی گفت: »چند سال 
بود که به خاطر نبود رقابت راجر فدرر و رافائل نادال ناراحت بودم اما اکنون این رقابت دوباره از سر 
گرفته شده است. اگر آنها نبودند من نمی توانستم به چنین تنیسوری تبدیل شوم. آنها را تحسین 

می کنم. حضور ما باعث شده یک رقابت نزدیک وجود داشته باشد.«

ابراهیم حاتمی کیا، کارگردان فیلم سینمایی »به وقت شام« چندی پیش با حضور در کشور 
سوریه و عراق، همراه با گروه های مختلف مردم و رزمندگان مقاومت سوریه و عراق به تماشای این 
فیلم نشست. او همچنین با »ابومهدی مهندس«، فرمانده حشد الشعبی عراق دیدار و به تماشای 
فیلم سینمایی »به وقت شام« نشست. فرمانده حشد الشعبی عراق پس از تماشای تازه ترین ساخته 
حاتمی کیا، گفت: »فیلم سینمایی »به وقت شام« توانست تصویر درست و مستندی از وحشی گری ها 
و فتنه افکنی های داعش ارائه کند. امیدوارم ساخت فیلم های ضد داعش و با محوریت مقاومت در 
منطقه، ادامه داشته باشد.  « در پایان این دیدار فرمانده حشد الشعبی عراق، شهدای مقاومت عراق 
را به ابراهیم حاتمی کیا معرفی کرد. فیلم سینمایی »به وقت شام« به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا 
و به تهیه کنندگی محمد خزاعی که نوروز امسال در سینماها به فروش حدود 1۴ میلیاردی رسید. از 
هفته گذشته  در شبکه نمایش خانگی توزیع شد. این فیلم سینمایی در روزهای اخیر در کشورهای 
سوریه و عراق به نمایش درآمد. »به وقت شام« محصول فیلم و سریال سازمان هنری رسانه ای اوج 
است. هادی حجازی فر و بابک حمیدیان بازیگران اصلی این فیلم هستند و به همراه آنها، جمعی از 
بازیگران مطرح سوری و لبنانی نیز در فیلم ایفای نقش می کنند. تهمینه میالنی، کارگردان سینما که 
آخرین اثرش »ملی و راه های نرفته اش« هم در سینما با فروش خوبی روبه رو نشد، نمایشگاه نقاشی 
»فیلم هایی که نساختم« را در گالری ایوان برپا کرد که شروع نشده تمام شد. میالنی در این نمایشگاه 
نقاشی های خود را روی دیوار برد و در همان روزهای اول و با واکنش تند هنرمندان و منتقدان هنری 
تعطیل شد. برخی آثار را کپی کارهای هنرمندان شناخته شده خارجی معرفی کردند. برخی نقاشی های 
تهمینه میالنی را ضعیف و کپی شده برشمردند تا آنجا که عالوه بر تعطیلی نمایشگاه، خود تهمینه 

میالنی هم به نوعی به کپی بودن یکی از پست ها اعتراف کرد و از نقاش آن عذرخواهی کرد

روزانهها
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سه شنبه 

کاروان از راه رسید، محرم بود، ماه حرام اما وقتی قلب ها سیاه باشد، وقتی دل ها راه های نفوذ را بسته باشند، دیگر چه تفاوت 
می کند. کاروان خانه نور بود و سیاهی تاب نور را ندارد، پس دست به کار شدند. تباه ترین آدم ها را دور خود را جمع کردند تا به جنگ نور 
بروند، به جنگ کاروان نور. محرم بود ماه حرام اما وقتی قلب ها سیاه باشد، گوش نمی  شنود، همه آن خطبه ها را، همه آن کلمه های 
آسمانی را که راه نجات شــان بود در آن انتهای ظلمات، پس صدای هلهله را زیادتر کردند تا نشنوند. وقتی قلب سیاه باشد، چشم 
نمی  بیند و نمی  تواند تشخیص بدهد که در کاروان، در کاروان نور، شبیه ترین ها به پیامبر اسالم)ص(، فرزندان او هستند. چه تلخ 
است که سرنوشت آنهایی که نمی  بینند به روی چه کسانی شمشیر کشیده اند. محرم بود، ماه حرام اما آن محرم ماند و شد ماه عزا... 
نور می ماند، هیچ سیاهی نمی  تواند جلوی نور را بگیرد، نمی  تواند، تالش قلب های سیاه به آنجا ختم شد که نور پخش شد، نور ماند و 

این پیام را با خطی از جنس خورشید بر آسمان نوشت: »همه روزها عاشورا و همه زمین ها کربالست.«
همزمان با فرارسیدن ماه محرم الحرام، آیین تعویض پرچم گنبد حرم مطهر حضرت امام حسین)ع( در شب اول ماه محرم  و با 
حضور هزاران زائر در بین الحرمین و با سردادن شعار »لبیک یا حسین)ع(« برگزار شد. هرسال  در این شب، پرچم سرخ  گنبد و بارگاه 
حرم مطهر سید و ساالرشهیدان)ع( با پرچمی به رنگ سیاه تعویض می شود تا بیانگر آغاز موسم اندوه و ایام عزای امام عشق و اصحاب 

عاشورایی اش در سال 61 هجری قمری باشد. عکس روز مربوط به همین مراسم است.

چهارشنبه

امسال سال بدی برای دوبله ایران و صداهای ماندگار بود، صداهایی که بخشی از خاطره جمعی هستند و از میان ما پر می کشند. 
دوبله ایران  در این سال که به نیمه نرسیده، تاکنون بهرام زند و محمد عبادی را از دســت داده که یک خبر بد دیگر هم از راه رسید. 
حسین عرفانی، دوبلور پیشکسوت عرصه تلویزیون و ســینما در سن ۷6 سالگی، در بیمارســتان دار فانی را وداع گفت. او به علت 
سرطان ریه در بخش مراقبت های ویژه بســتری بود. عرفانی با نام کامل حسین عرفانی پارسایی، متولد 13۲1 تهران، از بزرگترین 
دوبلورها و گویندگان ایران بود. صداپیشــگی به جای همفری بوگارت از مهم ترین فعالیت های عرفانی در عرصه دوبله است و در 
فیلم هایی چون سراسر شب، داشتن و نداشتن، گذرگاه تاریک، دست چپ خدا، کی الرگو، گنج های سیرا مادره به جای این بازیگر 
مطرح هالیوود صحبت کرده است. حسین عرفانی به جای شان کانری در فیلم های  هایلندر، اژدهادل )قلب اژدها(، صخره، یافتن 
فارستر، گذرگاه مارسی و هرچه سخت تر باشی زمین می خوری هم صداپیشگی کرده است.او به عنوان دوبلور آرنولد شوارتزینگر هم 
شناخته می شود و در فیلم های انتقام منصفانه، روز ششم، داغ سرخ، ترمیناتور )نقشه فرار، سابوتاژ، آخرین ایستگاه، بی مصرف ها  
پاک کننده، غارتگر، تلفات جانبی، یادآوری مطلق، آخرین حرکت قهرمان  و کماندو به جای او صحبت کرده است. این هنرمند دوبله 
سابقه اجرا و بازیگری هم دارد. عرفانی در سریال »عالیجناب« که سال 1396 در شبکه نمایش خانگی منتشر شد، به ایفای نقش 
پرداخته  است. عرفانی در فیلم های دی دی که سال ها قبل از تلویزیون ایران پخش می شد، صداپیشه نقش اصلی بود. او همچنین 
در سریال لوک خوش شانس به جای جالی صداپیشگی کرده است. گویندگی به جای هامفری بوگارت در فیلم شاهین مالت و کازابالنکا 
و کالرگ گیبل در فیلم بربادرفته از نمونه کارهای شاخص و به یادماندنی وی هستند. حسین عرفانی همسر شهال ناظریان یکی دیگر 

از دوبلورهای نامی ایران بود.

پست اینستاگرام منسوب به رهبری در روز اول محرم

واکنش ضرغامی به مشکالت بازار

روز اول محرم از نگاه آقای پناهیان

آغاز محرم در اینستاگرام رسمی سردار سلیمانی

عذرخواهی آناهیتا همتی
بابت پست حمایتی از تروریست ها

آنالین
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روایت

پیش از پاییز 

 انتخاب سرپرست بیشتر نوعی برکناری باشد چرا که علی 
معلم ظاهرا اســتعفایی نداده اســت و در اصل با توجه به 
این حکم از فرهنگستان برکنار شده باشد شاید آنچه باعث 
خداحافظی زود هنگام با معلم شد، همان درگیری معروف 
بر سر تابلوهای شــرکت صبا بود که معلم صحبت از یک 
مافیا می کرد و آن صحبت ها بازتاب های فراوانی داشت.
علی معلم دامغانی سال پیش در گفت وگویی در مورد 
عملکردش در فرهنگستان هنر گفته بود: »در این سرزمین 
همیشه فضل و بزرگمردی در روزهای سختی خود را نشان 
می دهد. وقتی قرار باشد یک روز فهرست کنیم که در این 
ســال ها چه خدماتی در فرهنگســتان هنر صورت گرفته 
است، مشخص می شود که نسبت به گذشتگانی که اینجا 
بودند کارهای بی سابقه ای در این سال ها در فرهنگستان 
شده اســت. فردا روزی اگر بخواهند در این باره بحث کنند 
که در جمهوری اسالمی از جنس آبادانی چه کاری در حوزه 
فرهنگ و هنر صورت گرفته است، آن وقت ما اسنادمان را 
رو می کنیم. بحث چهار نفر خیانتکار این طرف و آن طرف 

آب نیست. جوجه را آخر پاییز می شمرند.«
محمدعلی معلــم دامغانــی )زاده 133۰ دامغان(، 
شاعر، ترانه ســرا و رئیس سابق فرهنگســتان هنر است. 
وی تحصیالت تکمیلی را در دانشــکده ادبیات و حقوق 
دانشــگاه تهران تمام کرد و همزمان به شــعر و ادبیات و 
پژوهش های ادبی در زمینه بیدل شناســی روی آورد. وی 
در ســال 13۸۰ در نخســتین همایش چهره های ماندگار 
به عنــوان چهره مانــدگار در عرصه شــعر و ادب فارســی 
برگزیده شد. از مســئولیت های وی می توان به مدیریت 
گروه ادبــی رادیو، معــاون فرهنگی حــوزه هنری، عضو 
شورای شعر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و رئیس مرکز 
موسیقی سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران 
و مشاور هنری ریاســت صداوسیما اشــاره کرد. معلم در 
شمار شاعران نســل اول انقالب ایران )135۷( است و 
بسیاری از شعرهای مطرح دوران انقالب و دفاع مقدس 
از سروده های اوست. از آثار علی معلم می توان به کتاب 
»رجعت سرخ ستاره« و سری کتاب های »گزیده ادبیات 
معاصر« که توسط نشر نیستان منتشر شده  است، اشاره 

کرد.  

رئیس جمهــوری و انقضای دوره مســئولیت آقای معلم، 
معاون امــور هنری او یعنی آقای اســماعیلی سرپرســت 
فرهنگستان اســت. بر اســاس گفته های مدیرکل روابط 
عمومی فرهنگســتان هنر، حکم ریاســت برای علیرضا 

اسماعیلی صادر نشده است.«
از ابتــدای دولــت اول حســن روحانــی همیشــه 
زمزمه هایی جهت برکنــاری وی در گوشــه و کنار فضای 
رسانه ای کشور دیده می شد. طبق روال معمول انتصابات 
او بعد از پایان حکم اول )5ســاله( دوباره به عنوان رئیس 
فرهنگســتان هنر ادامه فعالیت داد و قاعدتا تا پایان دوره 
پنج ساله دوم حکم وی بیش از یک سال باقی مانده است و 
باید پرسید این انقضای دوره که در سخنان روابط عمومی 
فرهنگستان مطرح شده چگونه بوده است؟ به نظر می رسد 

سال ۸۸ بود که خبر جانشــینی علی معلم دامغانی، 
شاعر نامدار، بسیار پرســروصدا شــد، او رفت تا ریاست 
فرهنگســتان هنر را برعهده بگیرد. حضوری که 9 ســال 
دوام داشــت که ۸ ســال آن آرام و بدون تنش بود اما در 
آخرین ســال بحث بر 5۰۰ تابلوی نقاشــی باعث شد که 
رفتن علی معلم دامغانی هم پرســروصدا باشد، رفتنی که 
ابتدا گفته شــد کناره  گیری بود اما خیلی زود معلوم شد که 
با حکم رئیس جمهور بوده، خانم زهرا مهاجری، مدیر کل 
روابط عمومی فرهنگســتان هنر با رد خبر استعفای علی 
معلم دامغانی از سمت خود که در شــبکه های اجتماعی 
منتشــر شــده اســت، کناره گیری رئیس فرهنگستان را 
ناشــی از نامه ریاســت جمهوری و معرفی سرپرست برای 
فرهنگستان دانســت: »در این نامه  آمده است که با اذن 

درون گفتمان 

»ایــن کار کامال در جهــت دفاع از ادبیــات انقالب 
اســالمی اســت و اتفاقا انقالبی کسی  اســت که نهراسد 
از اینکــه این جماعت تــکل دو پا برونــد روی قلم پاش!« 
همه حرف های مصاحبه رضــا امیرخانی یک طرف، همه 
جمله های یادداشت تندش یک طرف این یک جمله یک 
طرف، رضا امیرخانی چهره گمنامی نیست، چهره ای است 
که سبقه و عقبه مشخصی دارد، او در همه این سال ها دایره 
فکری و نوع نگاهش را معلوم کرده، او نویســنده ای است 
که دغدغه دارد، نویسنده ای است که در دایره نویسندگان 
متعهد  انقالبی جای می گیرد، هنوز هم هست، همین یک 
جمله که در ابتدا آوردیم نشان می دهد که او هنوز خودش 
را یک انقالبی می داند و حرف هایــش را در جهت دفاع از 

ادبیات انقالب اسالمی تعریف کرده است. 
حاال رضا امیرخانی نقدهایی دارد، حرف هایی می زند، 
سیاست گذاری های فرهنگی را اشتباه می داند، این بحثی 
درون  گفتمانی تعریف می شــود، راه برخــورد با این نقدها 

چیست؟ شــاید بهترین راه حل همان باشــد که این نقد را 
به دیالوگ تبدیل کرد و از این فرصت برای تعالی استفاده 
کرد. نقد ایــن روزهای امیرخانی به برخی از ســاختارهای 
فرهنگی حاکم بر کشور نیز از جنس آرمان خواهی انقالبی 
اوســت. اینکه آیا به این جشــنواره نیاز اســت یا نه، اینکه 
بدانیــم آن نهاد بایــد در کار فرهنگی شــرکت کنــد یا نه، 
بحثی نیســت که  نتوان در یک چارچوب مبتنی بر اصول 
واحد آن را حــل نکرد. می تــوان با او به حرف نشســت و 
قانعش کرد یا قانع شد، سرمایه سوزی این است که با یک 
کســی که دغدغه دارد و از پرچم دارهــای ادبیات متعهد 
 اســت با ادبیاتی قهرآلود و حتــی طعنه آلــود و تهدید آلود 

استفاده کرد.
رضا امیرخانــی از ســرمایه ادبیات انقالبــی و از آن  
باالتر ســرمایه های ادبیات ماســت، حرف هایش درست 
یا غلــط  نبایــد کار را بــه جایی برســاند که این ســرمایه را 
بســوزانیم. مخاطب نقدهــای رضا امیرخانی مشــخص 

درباره نقدهای رضا امیرخانی 

اســت، آنها به راحتی می تواننــد از عملکرد خــود و آورده 
خود بــرای هنر انقــالب دفــاع کنند بــه همیــن راحتی. 
یادمان باشــد کــه رضــا امیرخانــی خــودش را این گونه 
تعریــف کرده اســت در  انتهای همــان مقاله تنــد: »این 
متن جهــت دیگــری دارد. این متــن باید نشــان دهد که 
 نگرانی مثــل منی از ایــن جماعت عمیقا فرهنگی اســت

 و عمیقا مرتبط با انقالب اسالمی.«

علی معلم دامغانی از فرهنگستان هنر رفت 
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ویژه
ترس گیت  

کتاب تازه ای که کاخ سفید را دیوانه خانه خوانده است

برای اینکه باب وود وارد را بشناسیم باید خیلی به عقب 
برگردیم، به زمان ریاســت جمهوری نیکســون و ماجرای 
واترگیت. او یکی از دو خبرنگاری بود که نقش عمده ای در 
رسانه ای شدن آن رسوایی بزرگ داشت، از آن زمان تا  امروز 
این خبرنگار مطرح همواره با کتاب های جنجالی خود موی 
دماغ رئیس جمهور های آمریکا بوده است. وودوارد تاکنون 
درباره ۸ رئیس جمهوری دیگر آمریکا نیز کتاب نوشته است؛ 
کتاب هایی که خیلی از آنها به فارسی هم ترجمه شده است، 
کتاب هایــی مثل همه مــردان رئیس جمهور کــه در مورد 
همان واقعه واترگیت و نیکسون است یا طرح حمله که به 
دوران زمامداری بوش پســر می پردازد یا حتی جنگ های 
اوباما که نحوه حضور آمریکا در عراق و افغانستان را شرح 
می دهد، بنابراین وقتی قرار باشد در روز 11 سپتامبر، یک 
کتاب دیگــر از بــاب وود دوارد در آمریکا رونمایی شــود، 
کتابی به نام »ترس« و با ســوژه ای به نام »دونالد ترامپ« 
طبیعی اســت که جنجالی شــود.  عنوان کتاب بر اساس 
اظهارات خود ترامپ انتخاب شده  که وقتی نامزد انتخابات 
ریاست جمهوری بود در مصاحبه با وودوارد و رابرت کاستا، 
خبرنگار سیاســی واشنگتن پســت، در آوریل سال ۲۰16 
به زبان آورد. کاســتا هنگام مصاحبه از ترامپ پرسید: »آیا 
با سخنان باراک اوباما موافق  هســتید که گفته بود قدرت 
واقعی به این معناست که بدون توسل به خشونت بتوانید به 

آنچه می خواهید دست پیدا کنید؟«
ترامپ ابتدا ظاهرا به نشــانه موافقت با این سخنان 
گفته بود: » فکر می کنم واقعیتی در این حرف نهفته است، 
قدرت واقعی از طریق احترام به دست می آید.« ولی بعدا 
جمله ای به آن اضافه کرد و گفــت: »حتی نمی خواهم از 
این کلمه استفاده کنم ولی قدرت واقعی در این کلمه نهفته 

است: ترس.«

  در کاخ سفید
انتشار بخشــی از کتاب قبل از توزیع، نشان می داد 

که چرا این کتاب می تواند برای رئیس جمهور آمریکا یک 
خطر محســوب شــود. کتاب ۴۴۸ صفحــه ای وودوارد با 
عنوان »ترس؛ ترامپ در کاخ سفید« به داخل این کاخ در 
دوره زمامداری ترامپ نظر افکنده و اختالفات شدید میان 
کارکنان آن را فاش می کند. وودوارد در این کتاب مدیریت 
مغشوش ترامپ و حس انزجار میان دستیاران ارشد وی را 
شرح داده  و روایتگر نگرانی مقام های ارشد آمریکایی از این 
است که رفتارهای خودســرانه رئیس جمهور، امنیت ملی 
کشور را تهدید کند. در توضیح کتاب  آمده است که وودوارد 
این اطالعات را از صدها ساعت مصاحبه با مدیران اجرایی 
دولت آمریکا به دست آورده است. او چند بار هم  تالش کرد 
که با شخص ترامپ مصاحبه کند  اما موفق به این کار نشده 
است.  عالوه بر مصاحبه ها به اسناد دولتی، یادداشت های 
برداشته شده در جلسات  و خاطرات شخصی استناد کرده 
است.  یکی از ادعاهای اصلی کتاب این است که مشاوران 
فعلی و ســابق آقای ترامپ، اسناد حســاس را از او پنهان 
می کنند تا آنها را امضا نکند یا دســت بــه اقداماتی مغایر با 
آنچه آقای ترامپ خواســته می زنند، از جمله یک بار گری 
کوهن، مشاور اقتصادی پیشــین دونالد ترامپ نامه ای را 
که برای امضای نهایی روی میز کار او بوده »می دزدد« تا 
مانع از صدور دستوری نابجا بشود. این فرمان درباره خروج 
رسمی آمریکا از یک پیمان تجاری با کره جنوبی بود. گری 
کوهن بعد از این ماجرا به یکی از نزدیکان خود توضیح داده 
که این کار را به خاطر حفظ منافع ملی انجام داده و ترامپ 
هرگز متوجه گم شدن نامه نشد.  در بخش های دیگری از 
این کتاب به نقل از جان کلی، رئیس دفتر کاخ سفید آورده 
شده: »ما در دیوانه خانه هستیم، این بدترین شغلی است 
که تا کنون داشته ام«. این کتاب کاخ سفید را دارای جوی 
آشفته توصیف می کند که بیشــتر به دیوانه خانه  می ماند و 
کارکنان آن سعی می کنند از خرده گیری های رئیس جمهور 
فرار کنند. این کتاب همچنین ترامپ را فردی دمدمی مزاج 
و بی اطالع به تصویر می کشــد و از میل شدید وی به دروغ 

گفتن پرده بر می دارد. کتاب نشان می دهد رئیس جمهور 
آمریکا به اعضای کابینه اش توهین می کند؛ دادستان کل 
آمریکا را »عقب مانده ذهنی« می داند و رئیس دفتر سابق 
کاخ سفید را »موش کوچولو« خطاب کرده است. دستور به 
ترور بشار اسد، رئیس جمهور سوریه به جیمز ماتیس بخش 

دیگری از کتاب محسوب می شود.

  واکنش ترامپ 
انتشــار این کتاب موجب عصبانیت دونالد ترامپ و 
واکنش تند او شــد. ترامپ  دوشــنبه در توئیتی با انتقاد از 
وودوارد این کتاب را یک جوک توصیف کــرد و وعده داد 
کتاب واقعی را خودش به رشــته تحریر در می آورد. ترامپ 
نوشت: »کتاب وودوارد، جوک اســت. تهاجمی دیگر در 
رگبار حمالت علیه من که در آن از منابع ناشناس و بی نام و 
نشان )برای مستندکردن اتهامات( استفاده شده است.« 
ترامپ در ادامه این توئیت با اعالم اینکه بســیاری از نقل 
قول های منتسب به خود در این کتاب را توهم و ساختگی 
خوانده اند، گفت: »خیلی ها تاکنون گفته اند که سخنانی 
در این کتاب به نقل از آنها ساختگی است، درست مثل خود 
کتاب. دموکرات ها نمی توانند شکســت را بپذیرند. کتاب 
واقعی را خودم می نویسم.  این طور که از من نقل قول شده 
اســت، حرف نزده ام. اگر این کار را کرده بودم، به عنوان 
رئیس جمهوری آمریکا منتخب نمی شدم. این نقل قول ها 
»ساختگی« است. نویســنده در این کتاب از هر ترفندی 

برای تحقیر و خوارکردن استفاده می کند.«
کاخ سفید در روزهای اخیر تالش کرده  در مقابل کتاب 
وودوارد مقاومت نشان دهد. رئیس جمهور آمریکا، وودوارد 
را احمق خوانده و سارا هوکابی سندرز، سخنگوی کاخ سفید 
نیز این کتاب را پر از روایات ساختگی توصیف کرده است. 
سخنگوی کاخ سفید همچنین اقدام حقوقی علیه وودوارد را 
بعید ندانسته است. جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، جان 
کلی، رئیس دفتر کاخ سفید، راب پورتر، مسئول کارکنان 
کاخ ســفید و گری کوهن، مشــاور اقتصادی ارشد سابق 
ترامپ هم از جمله افرادی بودند که بیانیه هایی را در انتقاد 

از این کتاب منتشر کردند.
در مقابل بــاب وودوارد آمریکایی اعــالم کرد، یکی 
از مقامات کلیدی و ارشــد دولت کنونی واشــنگتن به طور 
خصوصی به وی گفته که جزئیاتی که در کتابش مطرح شده 
هزار درصد درست و واقعی هستند  اما مدتی بعد به صورت 
علنی وی را بدنام کرده است. وودوارد گفت: »پس از آنکه 
بخش هایی از کتاب من هفته گذشته منتشر شد مقامی که 
برای دولت ترامپ کار می کند بــا من تماس گرفت و دقت 
و صحت جزئیات مطرح شــده در کتاب مرا تحسین کرد. 
پس از آنکه اطالعات مطرح شده در کتاب جدیدم از هفته 
گذشته شروع به انتشار در رسانه های مختلف کرد، یکی از 
مقامات کلیدی و ارشد کاخ سفید با من تماس گرفت و گفت 
همه می دانند که آنچه تو در این کتاب گفته ای صحت دارد 
و درست است. جزئیات مطرح شده در این کتاب  هزار درصد 
درست است  اما سپس این مقام به صورت علنی مسائلی را 
مطرح کرد که با اظهارات اخیرش کامال مغایرت داشــت. 
از اظهاراتی که این فــرد به صورت علنی مطــرح کرده به 
هیچ وجه خوشحال نشدم  اما لبخند می زنم چرا که می دانم 
حقیقت در حال ظهور اســت. شاهدان و اســناد و مدارک 

بسیاری در این زمینه وجود دارد.«
وودوارد در مورد اینکه چرا از منابع ناشــناس استفاده 
کرده هم می گوید: »منابع ناشناس نیستند، من همه آنها را 

می شناسم، بهتر است بگوییم؛  منابع پشت پرده.«
این کتاب  سه شــنبه، همزمــان با ســالگرد یازدهم 
سپتامبر در کتابفروشــی های آمریکا عرضه شــد و در نظر 
گرفتن تیراژ یــک میلیونی برای انتشــار اولیه آن نشــان 

می دهد احتماال کتاب  فروش باالیی داشته باشد.
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فتح خون 
روایت شهید آوینی از کربال

خواندنی

کتاب »فتح خون« اثری از شهید سید مرتضی آوینی 
در قالب دو بخش هم روایتگر وقایع و رویدادهای کربالست 
و هم چرایی روی دادن آن را تحلیل می کند. »فتح خون« 
روایتی تحلیلی از واقعه کربال و چرایِی واقعه کربال است که 
گاهی از زبان »راوی« و گاهی به شیوه معمول مقتل ها را 
روایت می کند تا تفسیری موشکافانه از واقعه کربال داشته 
باشــد. در این کتاب مخاطبان عالوه بر ابراز شــیفتگی و 
بیان عظمت واقعه و مظلومیت سیدالشهدا )ع( و یارانش  
با نکات ریز اما مهم درخصوص عاشورا آشنا می شوند و به 
فلسفه روی دادن آن پی خواهند برد. این کتاب از دو بخش 
کلی تشکیل شده است ؛ در بخش اول به وقایع و توصیف 
ماجراهای پیش    آمده پرداخته شده که از رجب سال 6۰ تا 
محرم سال 61 هجری را در بر می گیرد و در بخش دوم که 
از زبان راوی  روایت می شــود، وقایــع و ماجراها تحلیل و 
رازگشایی می شود. در این بخش تحلیل هایی درباره چرایی 
وقوع حوادث کربال به زبان روان و جذابی مطرح شده که به 
اعتقاد برخی از مخاطبان این کتاب، شاید همین ویژگی این 

کتاب را به یکی از درخشان ترین کتاب های نگاشته شده در 
ارتباط با قیام عاشورا تبدیل کرده است. شیوه خاص روایت 
داستان که در آن نویسنده کوشیده تا عالوه بر بیان حقیقت 
ماجرای کربال و پرده برداشتن از راز بزرگ این واقعه عظیم، 
شیفتگی و ارادت خود را در قالب بهترین و زیباترین جمالت 
بیان کند، از نقاط قوت این کتاب به شــمار می رود  شهید 
سید مرتضی آوینی در این کتاب عاشورا و کربال را فرازمانی 
و فرامکانی می داند و به مخاطبان خود یادآور می شود که 
هر انسانی کربال و عاشورایی  دارد. وی در حقیقت عاشورا 
را یک حقیقت کلی معرفی می کند که می تواند در هر زمان 
و مکانی برای هر انسانی تکرار شود. یکی از مفاهیم مورد 
توجه نویســنده در این کتاب، فرازمانی و فرامکانی بودن 
عاشورا و کربالســت. آوینی از »اصحاب آخرالزمانی امام 
عشق » سخن می گوید و از اینکه هر انسانی کربالیی دارد 
و عاشورایی. او واقعة عاشورا را نه فقط به مثابه یک اتفاق 
تاریخی که به عنوان یک حقیقت کلی می بیند که می تواند 
برای هر انســان و در هر زمان و مکان تکرار شــود. شهید 

نامیرا 
رمانی درباره عاشورا

کتاب آه 
بازخوانی مقتل نفس المهموم

»نامیرا« عنوان کتابی با موضوع عاشوراســت که صادق کرمیار آن را با زبانی روان 
نگارش کرده است. »نامیرا« داستانی شخصیت محور درباره واقعه عاشوراست. داستان 
در رابطه با پیوستن عبدالله بن عمیر به سپاه امام حسین)ع( است و در آن دختر و پسر جوانی 
از اهالی کوفه به دلیــل رفتارهای متناقض بزرگان کوفه، بین حمایت از امام حســین)ع( 
و یزید تردید دارند و بــدون منفعت طلبی برای کشــف حقیقت تالش می کنند. داســتان 
به شکل رمان های کالســیک با بیانی امروزی و روان بیان می شــود. »نامیرا« داستانی 
شخصیت محور است؛ رمانی با خرده روایت هایی از تغییر روش، هدف، آرزو و عاقبت آدم ها. 
این روزگار است که آدم ها را در محک انتخاب شدن و انتخاب کردن می گذارد و نویسنده 
نامیرا فقط تصویرســاز صادق این رویدادهاست. نویســنده، کتاب را به سبک رمان های 
کالسیک با شروعی آرام آغاز می کند، تصویرسازی می کند، شخصیت ها را یک به یک وارد 
داستان می کند، آنها را معرفی می کند و با داســتان پیش می برد. »نامیرا« اسیر اختالف 

روایت های تاریخی نشده و البته از عقبه تحقیقی درستی بهره برده است.
نویسنده کتاب صادق کرمیار است که برای نوشتن این رمان پژوهش بسیاری داشته 
و آثار تحلیلی و کتاب های مقاتل درباره امام حسین )ع( را مطالعه کرده است جایزه جالل و 
جایزه کتاب سال نیز از جمله جوایزی است که »نامیرا« از آن خود کرده است. معنی لغوی 
»نامیرا« به معنی فناناپذیر و باقی و پایدار اســت و به جمله »کل یوم عاشــورا و کل ارض 

کربال« و این موضوع که عاشورا فراموش شدنی نیست، اشاره دارد.

»کتاب آه« همه تصویر و دیالوگ و نامه اســت: تصویرهــا و دیالوگ ها و نامه های 
ردوبدل شده میان شــخصیت های دخیل در حادثه کربالی ســال شصت ویک هجری. 
»کتاب آه« کتابی است که توسط »یاسین حجازی« ویراستاری و توسط نشر »جام طهور« 
منتشر شده و به قول خود ویراســتار، »بازخوانده« ای از کتاب نفس المهموم است؛ یعنی 
کتابی کامال متفاوت از نفس المهموم شیخ عباس قمی است و به زبان امروزی نزدیک شده 
است. حجازی در مقدمه کتاب می نویســد: »در بازخوانی، خط حادثه را پررنگ تر کردم و 
به ترتیب و توالی وقوع حادثه ها دقت کــردم... و رد نقل هایی را که با هم نمی خواندند در 
کتاب های دیگر گرفتم تا نقل معروف تر و مشــهور تر را بیاورم... و رجزهایی را که ترجمه 
نشــده بود یا ترجمه اش واضح نبود را دوباره ترجمه کردم و رســم الخط را یکدست کردم و 
نقطه گذاری کردم و اعراب گذاشــتم… و بعد تازه کار اصلی ام شروع شــد، پاراگراف ها 
را نگاتیوهایی فــرض کردم که با حفــظ ترتیــب و ضرباهنگ و تعلیق می بایســت به هم 
می چســباندم و همه فکر و ذهنم این بود که صفحات برای خواننده راحت و بی وفقه ورق 
بخورد و یک بار برای همیشه معلوم شود »اتفاق« چگونه افتاده است. ابایى ندارم بگویم 
ترجمه  فارســی نفس المهموم را من پاره  پاره کرده  ام تا در بازســاختنش کاری کنم قدمت 
متن خواننده را ســر ذوق بیاورد، نه آنکه مثل همیشه اسباب دست انداز و فاصله گرفتن او 
از کتاب  شود.« روایت های کوتاه کوتاه و زبان ساده و قابل فهم این کتاب، از مزیت های 

بزرگ آن است . 

عاشورا

عاشورا

عاشورا

آوینی بخش اعظم »فتح خون « را در محرم ســال 1366 
به رشــته تحریر درآورد و در ســال های بعد، آن را ویرایش 
و تکمیل کرد. اما فصل دهم کتــاب که باید به وقایع ظهر 
عاشورا می پرداخت، ناتمام مانده است. گویی آوینی این 
فصل را در عمل و با شهادت خویش به پایان رسانده است. 
فتح خون، در 1۰ فصل روایت می شود: آغاز هجرت عظیم، 
کوفه، مناظرة عقل و عشــق، قافلة عشــق در سفر تاریخ، 
کربال، ناشــئة اللیل، فصل تمییز خبیــث از طّیب )اتمام 

حجت (، غربال دهر، سیارة رنج و تماشاگه راز.
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