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اعظم طالقانی  
و تراژدی وداع فمنیستی!

 حدود 4 ماه به انتخابات اسفند 98 باقی 
اســـت و از مدت هـــا پیـــش گروه های 
سیاســـی بـــه دنبـــال ســـازماندهی و تعییـــن 
اســـتراتژی  های انتخاباتی برای خود هستند و یا 
دست کم ماهیت گروه ها و جناح های سیاسی حکم 
می کند که اینچنین باشـــند. خبرگزاری تسنیم 
درنظر دارد در این شماره و طی روزهای آینده نتیجه 
بررسی ها و واکاوی های خود از وضعیت سازماندهی 
سیاسی و استراتژی های انتخاباتی این گروه ها را 
منتشـــر کند.آنچه در ادامه می آید گزارشـــی از 
اصالح طلبان است و طی روزهای آینده درباره ی 
اصولگرایـــان و برخی دیگر از گروه ها و حلقه های 

سیاسی نیز صحبت خواهد شد.

اصالح طلبان و آشفتگی در سازمان
گروهی که خود را اصالح طلب می خواند، فارغ از اینکه 
این عنوان متناسب با ایده  های او و عنصرتمایزبخش 
درســـتی میان او و دیگر گروه های سیاسی است، به 
لحاظ »سازمان« در یک آشفتگی جدی به سر می برد. 
ساختار سیاسی اصالح طلبان از سالها پیش متشکل 
از ســـه بخش است. اول، شـــورای هماهنگی جبهه 
اصالحات که متشکل از »احزاب« اصالح طلب است و 
گردانندگان آن مدعی هستند که حدود 30 عضو در آن 
عضویت دارند. مجمع نیروهای خط امام)ره( به ریاست 
آقـــای هادی خامنه ای، حزب کارگزاران ســـازندگی، 
حـــزب اراده ملت ایران، حزب مردم ســـاالری، انجمن 
روزنامه نگاران زن مسلمان)رزا(، جمعیت زنان مسلمان 
نواندیش، مجمع دانش آموختگان ایران اسالمی و... 
از اعضای این شـــورا هستند که ریاست آن به صورت 
دوره ای انتخاب می شود. رئیس فعلی این شورا آقای 
عزت الله تقوائیان رئیس مجمع دانش آموختگان ایران 

اسالمی است.
اما در کنار آن، شبه تشکل یا جمع دیگری به نام »شورای 
مشـــورتی آقای خاتمی« قرار دارد که هرچند هیچگاه 

اسامی کامل آنها اعالم نشده اما افرادی مانند آقایان 
عبدالله ناصری، موسوی الری، علی صوفی، محمدرضا 

عارف، مرتضی مبلغ عضو آن هستند.
با این حال از سال 94 تشکلی به عنوان »شورای عالی 
سیاســـتگذاری اصالح طلبان« شکل گرفت که محور 
انتخاباتی اصالح طلبان شد. این شورا در واقع ترکیبی 
از اعضای حقیقی شـــورای مشـــورتی آقای خاتمی و 
اعضای حقوقی شـــورای هماهنگی جبهه اصالحات 
اســـت و هم اینک آقای محمدرضا عارف ریاست آن را 
برعهده دارد.  این شورا در انتخابات سال 94 محوریت 
اقدامات انتخاباتی اصالح طلبان را برعهده داشت و به 
نوعی فصل الخطاب محسوب می شد. هرچند آقایان 
خاتمی، روحانی و هاشـــمی به نوعی افراد باالدستی 
این شورا هم محسوب می شـــدند. با این حال در آن 
زمان اتفاق نظر نسبی میان اصالح طلبان درباره این 

شورا وجود داشت.
امـــا مهمترین مســـئله ی اصالح طلبـــان در دوره ی 
حاضر به لحاظ ســـازماندهی، اعتراضاتی اســـت که 
نســـبت به شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان 
وجود دارد. که البته این شـــورا اخیراً  به منظور قانونی 
شدن فعالیت های انتخاباتی اش تحت عنوان »جبهه 
ائتالف اصالح طلبان ایران اســـالمی« از وزارت کشور 
اخذ مجوز کرده است.گروه ها و احزابی مانند اعتماد 
ملی، مردمســـاالری، مجمع نیروهای خط امام)ره( 
عماًل شـــورای عالی سیاســـتگذاری اصالح طلبان را 
فاقد صالحیت الزم بـــرای محوریت اصالح طلبان در 
انتخابات می دانند و حتی پیشتر در بیانیه ای رسمی و 
علنی خواستار انحالل آن شده اند. افرادی مانند آقای 
مصطفی کواکبیان و بعضی اصالح طلبان نزدیک به او 
همچون حسین کمالی )حزب اسالمی کار( به دنبال 
ایده ی دیگری تحت عنوان »پارلمان اصالحات« بوده 
و هســـتند.  با این حال شـــورای عالی سیاستگذاری 
اصالح طلبان)شعسا( با توصیه محمد خاتمی و بی اعتنا 

به انتقادات به فعالیت خود ادامه می دهد. 
حزب کارگزاران سازندگی نیز رسماً اعالم کرده است که 
این شورا قابلیت کار انتخاباتی ندارد و سابقه موفقی 
هم نداشـــته اســـت. این حزب مهـــم و موثر در میان 
اصالح طلبان بر ضرورت »نوسازی جبهه اصالحات« 

و انتخاب یک رهبر یا شـــورای رهبری برای آن تاکید 
می کند و البته آنچنان که غالمحســـین کرباســـچی 
دبیرکلـــش گفته ، آقای خاتمی را هـــم صراحتاً فاقد 

ویژگی های الزم برای رهبری این جریان می داند.
چهره های شاخص دیگری از اصالحات مانند سعید 
حجاریان و عباس عبدی هم جزو منتقدان شـــورای 
عالی سیاستگذاری اصالح طلبان هستند و از ضرورت 
تغییر در آن سخن می گویند. پیشتر هم افرادی مانند 
رضا خاتمی و عبدالله ناصری اعالم کرده بودند که به 
دلیل اختالف با عارف رئیس این شورا از آن کناره گیری 
کرده اند. این اختالفات در داخل شعسا به حدی است 
که حتی موجب انشقاق های مهم و بزرگ در احزاب هم 
شده است. به نحوی که حزب اعتماد ملی بر اثر اختالف 
در این ماجرا به دو نیم شد و رسول منتجب نیا با اعالم 
خروج از اعتماد ملی، حزب »جمهوریت« را تشکیل داد. 
با این حال شعسا بدون توجه جدی به انتقادات کمیته 
مرکزی انتخابات را برای اسفند 98 تشکیل داده است. 

اصالح طلبان و شکاف بزرگ با بدنه ی اجتماعی
بنابراین اصالح طلبان به لحاظ سازمان سیاسی با یک 
آشفتگی تقریباً بی سابقه در میان خود مواجه هستند. 
هرچند احتمال اینکه اصالح طلبان حتی راحت تر از 
اصولگرایان در بخش سیاســـی خود به اجماع برسند 
شاید بیشتر باشد، اما آنها مشکل دیگری دارند که از 
این جهـــت آنها را حتی از اصولگرایان نیز در وضعیت 
بدتری قرار می دهد. اصالح طلبان سالهاست به دلیل 
پیگیری یک سیاست عملگرایانه حاد و قدرت طلبانه 
که آنها را از شـــعارهای سوپررادیکال در سالهای 78 و 
88 به ائتالف با حجت االســـالم روحانی، بدون حتی 
یک روز سابقه اصالح طلبی، کشاند در بدنه اجتماعی 
خود با چالش جدی مواجه هســـتند. همین مسئله 
موجب شکافی در میان تحلیل گران ارشد این جریان 
نیز شده است. محمدرضا تاجیک از چهره های شاخص 
تحلیلی این جناح عماًل بخش مهمی از اصالح طلبان را 
به قدرت طلبی و تلویحاً به فرصت طلبی متهم می کند 
و تاکید دارد که آنها باید به "هویت" اصالح طلبی بیش 

از این اهمیت می دادند.
بنابراین همراه سازی بدنه رأی ساز اصالح طلبی، یکی 

از محدودیت ها و معضالت جدی اصالح طلبان در این 
دوره خواهد بود و همین مسئله موجب می شد آنها به 

فکر استراتژی بخصوصی در انتخابات آینده باشند. 

اصالح طلبان و ریاکاری در استراتژی
اما وضعیت اصالح طلبان به لحاظ استراتژی پیچیده تر 
است. البته آنچنان که در گزارش های پیشین خبرگزاری 
تسنیم نیز به آنها اشاره شده، اصالح طلبان همچون 
بخشی از اصولگرایان به جهت سابقه عملکرد چندین 
ساله خود و بویژه از آنجهت که دولت و مجلس ناکارآمد 
فعلی عماًل محصول سیاست ورزی آنهاست، در یک 
انسداد سیاسی به سر می برند با این حال به نظر می رسد 
این گروه دست کم روی کاغذ درصدد است تا برای این 
انتخابات محدودیت هـــای خود را دور بزند و با ابتکار 

عملی وارد شود. 
اصالح طلبان می دانند که اگر کار به بررســـی کارنامه 
برســـد، حاصل کار آنان کـــه مجلس عجیب و غریب 
فعلی –که بســـیاری آن را ناکارآمدترین مجلس پس 
از انقـــالب می دانند- و دولت کنونی که حاال بر ســـر 
نخواستنش در میان اصالح طلبان دعواست، چیزی 
عایـــد جناح اصالح طلب نخواهد کـــرد.  ضمن آنکه 
نظرســـنجی ها نیز نشان می دهد که شخصیت های 
اصلی جناح اصالح طلب و افـــرادی که در ائتالف با 
آنها هستند از روحانی گرفته تا ظریف و خاتمی و... با 
افت محبوبیت بسیار جدی مواجه شده اند. اینچنین 
تحلیل هـــا و برآوردها از فضای اجتماعی تاآنجا پیش 
رفت که اصالح طلبان تا همین چندماه پیش برای عدم 
مواجه شدن با یک شکست آشکار در انتخابات تصمیم  
گرفتند اعالم کنند که احتماالً انتخابات آتی را تحریم و 

در آن شرکت نخواهند کرد!
اما این بحث بالفاصله به جدال و مسئله محوری میان 
اصالح طلبان تبدیل شد؛ هم خود اصالح طلبان و هم 
منتقدان آنها به صراحت تاکید کردند که اوالً انتخابات 
مجلس به لحاظ ماهیت خود قابل تحریم نیست، چه 
آنکه انتخابات مجلس نهم نیز که با تحریم حداکثری 
اصالح طلبان مواجه شـــد، باالی 50 درصد مشارکت 
مردمی را به خود دید. و ثانیاً تحریم انتخابات عماًل گام 
گذاشتن در یک مسیر انتحار و هم داستان و هم عاقبت 

پـــس از روی کار آمدن دولت اصالحـــات با رویکرد 
تســـاهل فرهنگی در نیمه دوم دهه 70، تفکر غربی 
که با پیروزی انقالب اسالمی برای سالیانی -دست کم 
از حیث سیاسی به محاق رفته بود، این بار با سرعت 
بیشتری در بدنه نخبگانی و دانشگاهی کشور نفوذ 
کـــرد و به تبع آن در یک بازه زمانـــی تقریبا کوتاه بر 
فرهنگ عامه نیز اثر گذاشت.در این میان فمینیسم 
-بـــه معنای مدرن آن- یکـــی از جریانهایی بود که با 
محوریت برخـــی مطالبات حوزه زنان  به زودی مورد 

اقبال جریانهای نواندیش قرار گرفت.
در ادامه، تجدید نظرطلبانی همچون مهرانگیز کار، 
شـــیرین عبادی و... با هدف تضعیف ماهیت دینی 
انقالب با سوار شـــدن بر موج مطالبات زنان به این 

جریان شبه فمینیستی رنگ و بوی سیاسی دادند.
اعظـــم طالقانی از جمله افـــرادی بود که از پیش از 
پیروزی انقالب در عرصه سیاسی و اجتماعی فعال بود 
و سالها حضور در زندان رژیم پهلوی را نیز تجربه کرد.
او پـــس از پیروزی انقالب به فعالیت های خود ادامه 
داد و بعـــد از تجربه یـــک دوره نمایندگی مجلس بر 
روی فعالیت در حوزه زنان متمرکز شـــد و به منظور 
ســـازماندهی فعالیتهایـــش، جامعه زنـــان انقالب 
اســـالمی را بـــا هدف آموزش زنان و حل مشـــکالت 
آنها تاســـیس کرد.در این میـــان، طالقانی بارها از 
جریانهای فمینیســـتی برائت جسته و خود را حامی 
حقوق مظلومان فارغ از جنســـیت آنها خواند: »در 
تمام این سال ها فمینیست نبوده ام،  کاری که برای 
حمایت از زنان می توانســـتم انجام دهم این بوده که 

به قوانین اسالمی درباره زنان بپردازم.«
دختر ارشـــد آیت الله طالقانی در همه این ســـالها 
تالش کرد تا وضعیت زنان جامعه را ارتقا ببخشـــد و 
آنهـــا را برای حضور در عرصه های اجتماعی آموزش 
دهد اما عمده شهرتش مربوط به فعالیت های نظری 
و عملی درباره مســـئله »رجل سیاسی« است.پس از 
درگذشت او نیز طی چند روز اخیر این موضوع تبدیل 
به مسئله اصلی برخی جریانهای فکری-سیاسی شده 
و دائما در ارگانهای رسانه ای خود او را با عنوان »زنی که 
رجل سیاسی مذهبی بود« و »تا نفس آخر رجل سیاسی 
بود« تصویر می کنند.او در سال 76 برای نخستین بار 
کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شد اما صالحیتش 
از طرف شورای نگهبان احراز نشد. این ماجرا در سال 
92 و 96 نیز تکرار شد و او از شرکت در انتخابات بازماند.
به اعتقاد او این عدم احراز صالحیت زیر سر تفسیر شورای 
نگهبان از عبارت »رجال سیاسی« است و این شورا نمی 
خواهد که یک زن رییس جمهور شود؛ درحالیکه نه در 
اصل 115 قانون اساسی و نه در تفسیر اعالمی شورای 
نگهبان از این اصل هیچ محدودیت جنســـیتی برای 

رییس جمهور ذکر نشده است.
از طرفی هیچ قرینه ای دال بر این موضوع وجود ندارد 
که اعظم طالقانی به خاطر زن بودن احراز صالحیت 
نشده باشـــد اّما این نحوه مواجهه برخی جریانهای 
سیاسی با کســـی که بخش قابل توجهی از عمرش 
را صرف ارتقای جایگاه زنان کرد و سعی داشت نگاه 
جنسیتی را از جامعه بزداید نشان می دهد که اصل 
موضـــوع نه بـــرای آنها قابل درک بوده و نه مســـئله 
آنهاست.ارائه یک تصویر مردانه از اعظم طالقانی نه در 
شان اوست و نه در شان زن ایرانی مسلمان که همین 
جریانهای فکری-سیاسی همواره داعیه احقاق حقوق 
آنان را دارند.اساســـاً یک پارادوکس جدی در این نگاه 
شبه فمینیسم به لحاظ فلسفی هست که قائلین به آن 
ظاهراً خود را مدافع حقوق زن می دانند اما الیه  عمیق تر 

مدعای آنها اهانت سنگین به زن است.
در این دیدگاه اساساً »مرد« پایه و مبنا تلقی می شود و 
زن به میزانی که به مرد تشّبه پیدا کند ارزشمند و دارای 
کرامت می شود؛ چنین پیش فرضی غیر از اینکه اهانت 
به زن است و او را صرفاً جستجوگری می داند که آمالش 
مرد بودن است چه معنای دیگری می تواند داشته باشد؟
این عملکرد البته محصول مشی کلی جریانهایی است 
که با هر پدیده ای سیاسی برخورد می کنند و تالششان 
این اســـت که آسمان را به ریســـمان ببافند. از این 
حیث استفاده ابزاری این جریانها حتی از مرگ اعظم 

طالقانی نیز طبیعی به نظر می رسد.

سر مشق

محمد حسین نظری 

خبرنگار  سیاسی

واکاوی سازمان و استراتژی گروه های سیاسی برای انتخابات اسفند)بخش اول(

اصالح طلبان 
چه نقشه ای در سر دارند؟

عبدالله عبداللهی

 سردبیر



محمدعلی وکیلی عضو اصالح طلب 
هیئت رئيسه مجلس شوراي اسالمي  
در گفت وگو بـــا خبرنگار پارلمانـــی خبرگزاری 
تسنیم ،با اشاره به انتخابات آتی مجلس شورای 
اســـالمی و فعالیت جریان هـــا در اين انتخابات 
گفت: 4 مـــاه مانده به انتخابات، اصالح طلبان 

همچنان فقر استراتژي دارند.
 وی با بیان اینکـــه همچنان در جریان اصالحات 
بحث های اولیه مطرح است، ادامه داد: در زمان 
فعلی باید اصالح طلبان مفروضات شان مشخص 
باشد. البته این را هم بگویم که در نهایت به جمع 
بنـــدی واحد خواهیم رســـید. چون یک مرجعیت 
واحدی به نام شـــورای عالی اصالح طلبان وجود 

دارد و می توانـــد وحدت  رویه را ایجاد کند.
 نماینده تهران در مجلس در پاسخ به سوالی مبنی 
بـــر اینکه فکر می کنید چنـــد درصد از نمایندگان 
فعلـــی موفق به حضـــور در مجلـــس یازدهم نیز 
خواهند شـــد؟ اظهار داشـــت: در شهرستانهاي 
کوچک برخی از این نمایندگان اگر تایید صالحیت 
شـــوند راي می آورند. چون برخی از آنها ســـابقه 

طوالنی در گرفتن رای از مردم دارند.
 عضو فراکســـیون امید مجلـــس تصریح کرد : به 
نظر بنده از مجلس دهم حدود 80 نفر در مجلس 
یازدهم حضور خواهند داشـــت و حدود 210 نفر 
رأی نخواهند آورد، در واقع گمان می کنم دو سوم 

ترکیب مجلس تغییر خواهد کرد.
عضو هیئت رئیســـه مجلس درباره ترکیب سیاسی 
مجلس یازدهـــم نیز گفت: پیش بینی می کنم که 
یک اقلیت 100 نفری از اصالح طلبان در مجلس 

یازدهم نیز حضور خواهند داشت.

وکيلی عنوان کرد: همچنین یک جریان جدیدی 
به مجلس ورود خواهد کرد که نه اصولگرا اســـت و 
نه اصالح طلب و مشرب جدیدی می آورد و ممکن 
اســـت اصالح طلب تر از اصالح طلبان باشـــد اما 
بیشترین شباهت را به احمدی نژاد خواهد داشت.
 نماینـــده تهران در مجلس اضافه کرد: این جریان 
جدید به لحاظ معرفتی وابستگی به پایداری دارد 
و به لحاظ عملیاتی نیز شبیه پایداری عمل خواهد 
کرد. در واقع  ممکن اســـت در مجلس آینده 100 

تا احمدی نژاد داشته باشیم.
 عضو فراکســـیون امید مجلس گفت: این جریان 
جدید شـــمایل و پوســـته ای اصولگرایی دارند اما 
اصولگـــرا نیســـتند و  پرچم اصـــالح طلبی را در 
دســـت خواهند گرفت. البته این که در عمل چه 
رویکردی داشـــته باشند را نمی توان از هم اکنون 
پیش بینـــی کرد و باید در مقام عمل ببینیم.  اين 

جريان همچنین منشور مشخصي ندارد. 
وکیلی اظهار داشت :این جریان، جریان اعتراضی 

است که نسبت به وضع موجود در جامعه به  وجود 
آمده و مانند احمدی نژاد که در انتخابات 84 سوار 
بر موج اعتراضات وضع موجود شد و رای آورد، این 
جریان نیز خود را نمـــاد نارضایتی جامعه معرفی 

کرده و در انتخابات پیروز خواهند شد.
 وی درباره لیـــدر این جریان گفت: این جریان به 
لحاظ اعمالی نزدیک به احمدی نژاد اســـت اما از 
نظر اعالمی خیـــر. همچنین این جریان از لحاظ 

سیاسی عمودی نیست و افقی است.

سوت زنی مقدم 
بر شفافیت

شـــفافیت و تئوری اتاق شیشه ای الزمه ی هر حکومت 
مردم ساالر است. وقتی این مردم ساالری به نوع دینی 
آن تکامل می یابد و مردم ساالری دینی شکل می گیرد 
لزوم وجود شـــفافیت دوچندان می شود. در واقع این 
شفافیت اســـت که موجب افزایش اعتماد عمومی به 
حاکمیت می شود. مطرح شدن این مقوله که شفافیت 
باعث تحت فشار قرار گرفتن مسئوالن از جمله نمایندگان 
مجلس می شود، خود اعتراف به برکات مسئله شفافیت 
است. زیرا تنها فشاری که شفافیت می تواند به مسئوالن 
وارد کند اصل پاسخگویی است. در واقع مسئولی که 
نتواند پاسخگوی تصمیماتش باشد مخالف شفافیت 
است اما خطر بزرگ تر برای این افراد به رسمیت شناختن 
نظارت مردمی و همگانی است که مقدم زمانی و مکمل 
شفافیت است.شاید عجیب به نظر برسد که چرا و چگونه 
به رسمیت شناختن نظارت همگانی و بدون مرز آسیب 
بیشتری به سوءاستفاده کنندگان از بیت المال خواهد 
زد اما باید توجه کرد که با تغییر ساختارها و مدرن شدن 
رویه های حکومتی توانایی مفسدان در دور زدن قوانین 
افزایش یافته و حتی در برخی موارد بدون انجام عمل 
مجرمانه ای فساد رخ می دهد. در چنین فضایی طبیعی 
است که هر چه بند و تبصره ها پیچیده تر شود دایره ی 
افراد متخصص در آن هم کمتر می شـــود تا جایی که 
ممکن است یک موضوع با آن که شفاف است به نفع 
یک عده و به ضرر منافع عمومی باشد. پر واضح است 
که یکی دیگر از محدودیت های شفافیت در جلوگیری از 
فساد، محدود بودن دامنه ی آن است، به طور مثال هیچ 
کشوری اجازه ی شفافیت در حوزه ی نظامی و امنیتی 
خود را نمی دهد که جمهوری اسالمی ایران هم طبق 
منطقی روشـــن از این مورد مستثنی نخواهد بود. اما 
چگونه به رسمیت شناختن نظارت همگانی و حمایت 
و تشویق گزارشگران فساد می تواند مقدم بر شفافیت 
باشد و محدودیت های آن را رفع نماید؟ بر اساس قانون 
سوت زنی که در کشورهای پیشرو در حال پیاد ه سازی 
اســـت، به وضوح به همه افراد )اعم از کارمندان و مردم 
عادی ( مصونیت داده می شود تا اگر تخلفی مشاهده 
کردند با خیال راحت به مراجع ذی صالح گزارش دهند 
و مراجع نظارتی متعهد می شـــوند که گزارشگران را در 
جریان روند پیگیری قرار دهند و رسانه ها نیز به عنوان 
آگاهی دهنده به مردم از چگونگی برخورد سازمان های 

نظارتی با مفسدان به جامعه امید تزریق می کنند.
همچنین بال تشویقی قانون سوت زنی باعث می شود 
که مفسدان، خود اولین اقدام کننده علیه اقدام مفسده 
آمیز و خالف قانون باشـــند و به تعبیری سرطان فساد 
حتی در  خانه ی امن خود نیز احســـاس ناامنی کند. 
از آنجا که قانون سوت زنی هیچ گونه محدودیتی ندارد 
و تمام کارمندان و معاونان یک مدیر می توانند ناظر او 
باشند، در نتیجه انجام فساد تبدیل به عملی به شدت  

ریسک پذیر خواهد شد.
ایاالت متحده آمریکا در سال 1778  تنها دو سال پس از 
استقالل خود، اولین قانون سوت زنی را تصویب و حدود 
200 ســـال بعد یعنی در ســـال 1978 نیز اولین قانون 
شفافیت که مبتنی بر اعالم اموال رئیس جمهور بود را تبدیل 
به قانونی الزم االجرا کرد که این فاصله ی 200 ساله میان 
تصویب قانون سوت زنی و شفافیت گویای تقدم  زمانی 
قانون حمایت از گزارش دهندگان فاســـد )سوت زنی(  بر 
شـــفافیت است. یکی از دالیل این موضوع این است که 
با بهانه های مختلفی می شود در برابر شفافیت مقاومت 
کرد و اجازه ی اجرایی شدن آن را نداد، همانگونه که امروز 
در کشور خودمان شاهد این مسئله هستیم که با وجود 
برخی قوانین شفافیت عمال دستگاه ها حاضر به اجرای 
این قوانین نیســـتند.در مقابل موج گزارشگری فساد و 
برخورد با متخلفان این نوید را می دهد که با ساختارمند 
کردن این گزارشـــگری ها و همچنین همراهی رسانه ها 
دیگر هیچ مسئولی نتواند جلوی آن بایستد، همانگونه که  
امروز در کشور آمریکا شاهد هستیم که ترامپ نتوانسته  
مانع اقدام افشـــاگرانه کارمند خود در کاخ سفید  شود و 
ماجرای تماس تلفنی وی با رئیس جمهور اوکراین تبدیل به 
یکی از بزرگترین چالش های پیش روی ترامپ در دوران 
ریاست جمهوری اش شود. شفافیت و سوت زنی در کنار 
یکدیگر و به عنوان مکمل می توانند تا حد بسیار باالیی از 
مفاسد اقتصادی و سیاسی جلوگیری کنند و زمینه ساز 
روش های نوینی در پیشگیری و مقابله  با فساد باشند.

تضارب  آرا

مهدی غیرتمند

کارشناس اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر
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محمدعلی وکیلی در گفت وگو با تسنیم

اصالح طلبان در مجلس آینده اقلیت خواهند بود

شـــدن با گروه ها و گروهک هایی نظیر مجاهدین خلق 
و نهضت آزادی به لحاظ کنار گذاشـــته شدن از ساخت 

رسمی سیاست در ایران است. 
از این روی به نظر می رسد اصالح طلبان تالش دارند 
حالت میانه ای را در پیش بگیرند به نوعی که بتوانند 
هم بیشترین بهره وری را کسب کنند و هم از لطمات 

جبران ناپذیر تحریم انتخابات حذر کنند.
 ســـعید حجاریان در میزگردی با مصطفی تاج زاده 
و علیرضـــا علوی تبـــار می گویـــد کـــه بهترین راه، 
ســـکوت فعاالنه است. به این معنا که اصالح طلبان 
نـــه انتخابـــات را تحریم کنند و نـــه در آن به صورت 
بالشرط شـــرکت کنند، بلکه مشارکت مشروط را در 
دســـتور کار قـــرار دهند، به این معنـــا که در فرآیند 
انتخابات حضور فعالی داشـــته باشـــند و شعارهای 
خود را –احتماال به صورت رادیکال -مطرح کنند اما 
از آنطرف نیز اگر دیدند اقبالی در میان مردم ندارند 
اعالم کنند که لیســـت نمی دهند و یا لیست محدود 
می دهند ولی تحریم هـــم نمی کنند!البته ادبیات 
آقای حجاریان به این صورت است که اصالح طلبان 
به مردم می گویند کاندیداهای اصلی ما نتوانستند 
در انتخابات کاندیدا شـــوند لذا فهرست نمی دهیم 
ولی تحریم هم نمی کنیم!دیگر چهره های این جریان 
مانند مصطفی تاج زاده نیز تقریباً  چنین شـــیوه ای 
را پیشـــنهاد می کند و می گوید ما باید از فضای رای 
گیری تـــا روز انتخابات اســـتفاده حداکثری کنیم 
اما در نهایـــت راجع به رای دادن/ندادن در برخی/

تمام حوزه هـــای انتخاباتی در آخرین روزها تصمیم 
گیری کنیم. 

آقـــای عبـــاس عبدی هم بـــه همین تز مشـــارکت 
مشروط قائل است و می گوید اگر تغییری در فضای 
سیاســـی رخ ندهد اصالح طلبان اصلی نمی توانند 
در انتخابـــات شـــرکت کنند و البته ایـــن به معنای 
تحریم نیست! محمدرضا تاجیک نیز در یادداشتی 
که چندی پیش در شـــرق منتشر کرده نوشته است 
که در افق رفتاری اصالح طلبان ســـه راه پیداست: 
یکم راه به ننگ آغشـــته اما رو به شهر و باغ و آبادی؛ 
کـــه مقصود آقای تاجیک شـــرکت اصالح طلبان در 
انتخابات بدون هیچ پیش شـــرط است  دوم: نیمش 
ننـــگ و نیمش نام و آن انتخاب انتخاب اســـت و نه 
انتخـــاب انتخابات؛ یعنی راهی به ســـوی پیروزی 
انتخاب و نه لزومًا پیروزی جریان اصالحات باز کنیم  
و راه سوم نیز راه بی برگشت و بی فرجام تحریم است.  

در واقع آقای تاجیک نیز می گوید که اصالح طلبان 
باید با یک رویکرد سیاســـی، مشارکت مشروط را در 

انتخابات در دستور کار قرار دهند. 
افرادی مانند آقای محمد خاتمی نیز همین استراتژی 
را در پیش گرفته اســـت و می گوید لزوم شـــرکت در 
انتخابات، غیر از لیست دادن است!با این حال افرادی 
مانند آقای غالمحسین کرباسچی معتقدند که اساسًا 
چنین رویکردی که ما قبل از هر انتخاباتی اعالم کنیم 
که به صورت مشروط شـــرکت می کنیم، راه به جایی 
نمی برد. او می گویـــد:  " جریان اصالحات باید قبول 
کند که انتخابات همواره به همین شـــکل برگزار شده 
و خواهد شد، عده ای رد صالحیت می شوند و عده ای 
تایید صالحیت شده اند. بنابراین باید یک تعیین تکلیف 

در خصوص انتخابات صورت بگیرد."
دیگر چهره های حزب کارگـــزاران مانند آقای محمد 
عطریانفر نیز موضع مشابهی دارد و معتقد است که " 
آنچه عدم موفقیت اصالح طلبان در نهادهای انتخاباتی 
و عدم کارآمدی آنها را موجب شـــده، به علت ضعف در 
مبانی شـــرکت در انتخابات)عملگرایی( نیست، بلکه 
ضعف در عملکردهاســـت."  لذا او دست کم در موضع 
رسمی، مشارکت مشروط در انتخابات را رد می کند. 

امـــا در رادیکال ترین موضع گیری، احمد زیدآبادی از 
چهره های جوان تر این جریان که روزنامه هایی مانند 
ســـازندگی مواضع طیف او را هم پوشـــش می دهند 
گفته اســـت که می توان از فشار خارجی موجود برای 
امتیازگیری از جمهوری اسالمی استفاده کرد!  هرچند 
او بعدها این گفته خود را تکذیب کرد اما برخی شواهد 
می گویند چنین اظهاراتی گفته شـــده است.  در واقع 
زیدآبادی نیز با همان مشارکت مشروط موافق است اما 
موضع او با یک فرصت طلبی ضدملی نیز همراه است 
چه آنکه او راه فشار به حاکمیت را از خارج باز می کند 

و به آن به نوعی مشروعیت می دهد!
با این حال در میان اصالح طلبان چهره های دیگری نیز 
هستند که رسماً تاکید می کنند بدون هیچ پیش شرطی 
در انتخابات شـــرکت می کنند، که محمود میرلوحی 
عضو شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان از آن 
جمله اســـت. اما محمدرضا عارف رئیس این شورا نیز 
تقریبًا  موضعی مشابه افرادی مانند حجاریان و عبدی، 

حداقل در گفتار دارد. 

تدبیری روی کاغذ برای دور زدن پاسخگویی!
بنابراین به نظر می رسد اصالح طلبان تصمیم گرفته اند 

از یک مسیر سیاسی و تحت عنوان مشارکت مشروط 
وارد انتخابات شـــوند. اصالح طلبان با محدودیت ها و 
در واقع انسداد بزرگی به دلیل عملکرد خود مواجهند 
که همین موارد احتماال آنها را به چنین اســـتراتژی ای 
رســـانده است. دست کم می توان 9 محدودیت بزرگ 
را در این زمینه برای اصالح طلبان برشـــمرد. نخست: 
دولت و مجلـــس فعلی به عنوان نمادهای ناکارآمدی 
در دوران پساانقالب عماًل ثمره ی کارنامه اصالح طلبان 
اســـت، دوم: اصالح طلبان عامل وضـــع موجودند و 
امکان ایجاد یک فاصلـــه ی موثر میان آنها و عملکرد 
دولت و مجلس وجود ندارد، سوم: نارضایتی از عملکرد 
اصالح طلبان در 6 سال گذشته )منبعث از ناکارآمدی 
دولت و مجلس( باالست، چهارم: کارنامه نامناسب و 
اســـتراتژی عملگرایانه و فرصت طلبانه اصالح طلبان 
انشـــقاق جدی را در میان نخبـــگان و بخصوص بدنه 
اجتماعی آنها پدید آورده است.)مســـئله ی هویت(، 
پنجم: عنوان »اصالح طلبی« به دلیل مصرف شـــدگی 
و اقتضائـــات زمانی، ظرفیت خود را برای ایجاد شـــور 
انتخاباتی از دســـت داده است، ششم: امکان تحریم 
انتخابات)هـــم به لحاظ نظری و چه به لحاظ تجربی( 

وجود ندارد.
 )ماهیت بخصوص انتخابات مجلس و سابقه انتخابات 
مجالس هفتم و نهم و همچنین شـــورای شهر دوم(، 
هفتـــم: اصالح طلبان در میان خود با یک انشـــقاق 
جدی روبرو هســـتند و اجماعی بـــرای تحریم ندارند. 
)مثاًل حجاریان می گوید که بعضی احزاب مثل همیشه 
در صحنه شـــرکت می کنند و بازی تحریم را به هم می 
زنند)میزگرد حجاریان، تاج زاده و علوی تبار، اســـفند 
97(. او حتی به ماجرای شرکت خاتمی در انتخابات 
90 هم اشـــاره کرده و می گوید ممکن اســـت عده ای 
حتی در مرکز اصالحات رای دهند و این به شکنندگی 
می انجامد!  تاج زاده هم می گوید که ما هر کاری کنیم 
حزب ندا و امثالهم لیست می دهند. آقایان عطریانفر 
و کرباســـچی و امثالهم نیز رســـما اعالم کرده اند که 
نمی توان در انتخابات شـــرکت نکرد(.   هشتم: تحریم 
انتخابات اصالح طلبان را عماًل به یک نیروی اپوزیسیون 
و خارج از حاکمیت تبدیل می کند)حجاریان می گوید 
تحریم انتخابات به معنای پایان پروژه اصالحات است 
و تـــاج زاده نیز در همان میزگـــرد می گوید که تحریم 
انتخابات یعنی سرنوشـــت مشـــترک بـــا حزب توده 
و چریک هـــای فدایی خلق و نهضـــت آزادی!( و نهم 
اینکه: عزیمت اصالح طلبـــان از صندوق های رای به 

کف خیابان برای آنها هزینه های ســـنگین امنیتی و 
سیاسی دارد.

بنابراین بخشی از اصالح طلبان تصمیم گرفته اند که 
از طریق یک تاکتیک سیاسی محدودیت های خود 
که مهمترین آن پاسخگویی نسبت به عملکرد دولت 
آقـــای روحانی و مجلس فعلی اســـت را دور بزنند. و 
در واقع به جای دفـــاع از وضع موجود به نقد وضع 
موجود بنشـــینند. آنها در این استراتژی امیدوارند 
کـــه بتوانند ناکارآمدی دولـــت و مجلس فعلی و در 
مجموع اوضاع نامناســـب اقتصـــادی را به »فرآیند 
دموکراسی« در ایران و نه »فرآورده« آن منتسب کنند 
و از ســـوی دیگر نارضایتی هایی که در پی عملکرد 
برخی حلقه ها مانند حلقـــه احمدی نژاد در جامعه 

تولید می شـــود را به سبد رای خود بریزند. 
به نظر می رســـد اصالح طلبان برای این اســـتراتژی 
خـــود تاکتیک هایـــی را نیـــز در برگرفته اند. تولید 
کلیدواژه هایـــی مانند »دولت پنهان« را بیش از آنکه 
ریشه در واقعیت داشته باشد باید به طرح انتخاباتی 
اصـــالح طلبان و بهره گیـــری از آن برای رقابت های 
سیاســـی باید منتسب کرد. آنها با طرح مسائلی که 
بارها به آن پاســـخ گفته شـــده و حتی دولتمردان و 
برخـــی تحلیلگران اصالح طلب مانند آقای ســـعید 
لیالز نیز آن را رد کرده انـــد )مانند گفته آقای بهزاد 
نبـــوی که 60 درصد ثروت ملی در اختیار نهادهای 
حاکمیتی است!( می خواهند عماًل بار پاسخگویی 
نســـبت به عملکرد دولـــت و مجلس را از دوش خود 
بردارنـــد.  کلیدواژه های دیگـــری مانند »حاکمیت 
غیرانتخابـــی« در برابر »دولت انتخابی« و »حاکمیت 
ایدئولوژیـــک« در برابـــر »منافع ملـــی« نیز از جمله 
کلیدواژه هایی اســـت که در کنـــار »دولت پنهان« 
چند صباحی است بیش از پیش به چشم می خورد.
ســـاختن دوقطبی های فرهنگـــی و اجتماعی، که 
بیـــش از هرچیـــز بحث هـــا را به جـــای کارآمدی و 
پیشـــرفت، در حوزه ی »آزادی« دوقطبی می کند، از 
جمله تاکتیک های اصالح طلبان اســـت و آنها تصور 
می کنند که با بازی کردن در زمین آزادی می توانند 

خود را از انسداد خارج کنند.
البته به نظر می رســـد اصالح طلبـــان در این زمینه 
بیش از آنکه به اســـتراتژی خود امیدوار باشـــند به 
خأل اســـتراتژی در جریان هـــای دیگر و یا همراهی 
اشتباهی آنان با دوقطبی سازی های خود و یا بازی 

حریف در پارادایم آنها امیدوارند!



بد فهمی ها در ایران از روند استیضاح
 ترامپ در آمریکا

افغانستان؛ تالش برای آبروداری پسارفراندوم

اعضای حزب دموکرات مجلس نمایندگان 
آمریکا در رأی گیری پنجشنبه یک گام دیگر 
به سوی استیضاح »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا 
برداشته و با 232 رأی موافق در برابر 196 رأی مخالف 
به پیشـــبرد تحقیقات اســـتیضاح علیه او رســـمیت 

بخشیدند.
این رأی گیری با آن که مرحله ای مهم و جدید در پیشبرد 
فرایند تحقیقات استیضاح علیه ترامپ محسوب می شود 
با کج فهمی هایی همراه شـــده، تـــا جایی که عده ای 
حتـــی آن را رأی نهاد قانونگذار آمریکا به اســـتیضاح 
رئیس جمهور این کشور تلقی کرده  و احتمال عزل او از 
قدرت قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 2020 
را هم پیش بینی کرده اند. در این گزارش، سعی خواهیم 
کرد با ارائه برخی توضیحات درباره مفاد قطعنامه ای که 
به تازگی به تصویب رسیده و انگیزه های قانونگذاران 
آمریکایی از تصویـــب آن وضعیتی که ترامپ در آن از 

لحاظ احتمال استیضاح قرار دارد را روشن کنیم.  
 مصوبه روز پنجشـــنبه در واقع، صرفـــاً قطعنامه ای 
اســـت که دموکرات ها در آن مراحل بعدی اقداماتی 
که قرار اســـت برای ادامه »تحقیقات« از ترامپ درباره 
گفت وگوی جنجالی او با رئیس جمهور اوکراین انجام 
دهند را تشریح کرده اند. تصویب قطعنامه تحقیقات 
استیضاح تنها نخستین گام در روند پیچیده و پرپیچ 
و خمی است که می تواند به استیضاح رئیس جمهور 
ختم شود. اگر به فرض، در پایان این تحقیقات، کمیته 
امور قضایی مجلس نمایندگان تصمیم به استیضاح 
ترامپ بگیرد، باید ایـــن موضوع را در صحن عمومی 
مجلس نماینـــدگان آمریکا به رأی بگذارد. در صورتی 
که مجلس نمایندگان به استیضاح رأی موافق بدهد در 
مرحله بعدی، استیضاح به مجلس سنا می رود و باید 
در آنجا هم بر ســـر آن رأی گیری شود. در این مجلس 
عزل رئیس جمهور منوط به موافقت دست کم دو سوم 

سناتورها )67 نفر( با استیضاح است. 
بر اساس رأی گیری پنجشنبه می توان پیش بینی کرد 
چنانچه دموکرات ها بنا به هر دلیلی تصمیم به استیضاح 

بگیرند، با وضعیت و شرایط فعلی، استیضاح در مجلس 
نمایندگان که اکثریت آن در اختیار دموکرات ها است به 
راحتی رأی می آورد، اما در مجلس سنا متوقف خواهد 
شد. چنین اتفاقی بیش از هر چیز یک هدیه انتخاباتی 

به ترامپ خواهد بود.  
از میان 232 نماینده ای که به قطعنامه رســـمی شدن 
تحقیقات اســـتیضاح ترامپ رأی دادند 231 نماینده 
دموکرات و یک نماینده دیگر مستقل بودند. در مقابل، 
از میـــان 196 نماینده مخالف بـــا قطعنامه 194 نفر 
جمهوری خواه و 2 نفر دموکرات بودند. این ارقام به معنی 
آن اســـت که هیچ نماینده جمهوری خواه با تحقیقات 

استیضاح ترامپ همراهی نکرده است. 
اکنون در سنا 53 کرسی در اختیار جمهوری خواهان، 
45 کرســـی در اختیار دموکرات ها و 2 کرسی در اختیار 
مستقل ها است. بنابراین، موفق شدن استیضاح ترامپ به 
معنی آن است که اگر فرضاً همه 45 دموکرات مجلس سنا 
هم به عزل ترامپ رأی بدهند 22 نماینده جمهوری خواه 
هم باید عصیان کرده و با آنها همراه شـــوند: اتفاقی که 

احتمال آن در شـــرایط فعلی نزدیک به صفر است، مگر 
آنکه ترامپ با رســـوایی دیگری بخواهد به عمر سیاسی 

خودش پایان دهد.   
در چنین شرایطی به نظر می رسد تصمیم نماینده های 
دموکرات برای برگزاری رأی گیری روز پنجشـــنبه نه به 
قصد آغاز واقعی استیضاح و عزل ترامپ، بلکه به قصد 
استفاده از بازی استیضاح به عنوان یک کارت انتخاباتی 
علیه ترامپ در آســـتانه انتخابات ریاســـت جمهوری 
2020  صورت گرفته باشـــد و البتـــه، در این میان از 
نقش نظرســـنجی ها در ســـوق دادن دموکرات ها به 
سمت این تصمیم نباید غافل ماند. در هفته های بعد 
از اوکراین گیت، نظرسنجی های متعددی در آمریکا از 
افزایش حمایت از استیضاح حکایت داشت و این برای 
نانســـی پلوسی به معنی آن بود که کلید زدن مراحل 
اولیه اســـتیضاح برای دموکرات ها هزینه ای از لحاظ 
انتخاباتی در بر نخواهد داشـــت. بنابراین، او روز سوم 
مهرماه اعالم کرد که سه کمیته مجلس نمایندگان قصد 
دارند »تحقیقات استیضاح« را از ترامپ درباره ماجرای 

»اوکراین گیت« آغاز کنند. 
برگزاری این تحقیقات به صورت غیرعلنی آماج حمالت 
جمهوری خواهـــان و ترامـــپ قرار گرفـــت. بنابراین، 
دموکرات ها در مرحله بعد در سایه این نگرانی که روند 
غیرعلنی تحقیقات ممکن است روند صعودی حمایت  
افکار عمومی از استیضاح را با تهدید مواجه کند تصمیم 
به برگزاری رأی در مجلس نمایندگان و علنی کردن روند 
تحقیقات گرفتند. آنها امیدوارند از طریق علنی کردن 
این تحقیقات و اتهاماتی که علیه ترامپ مطرح می کنند 
جمهوری خواهان را در وضعیت دشوار قرار داده و افکار 
عمومی را با خودشان همراه کنند. البته هیچ تضمینی 
وجود ندارد که دموکرات ها در همه ارزیابی هایشـــان 
درســـت عمل کرده باشند. پلوسی در مصاحبه ای به 
یکی از بزرگترین نگرانی های حزبش درباره تصمیمی که 
گرفته شده اشاره کرد. به زعم وی برگزاری تحقیقات به 
صورت علنی ممکن است این ریسک را به همراه داشته 
باشد که عموم جامعه را درگیر جزئیاتی ریز و نامفهوم 
کرده و به همین دلیل در نهایت به نفع ترامپ تمام شود.  
مسئله محوری قابل فهم برای عموم در حال حاضر این 
است که ترامپ با زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین تماس 
گرفته و به او گفته اگر اوکراین تداوم کمک امنیتی آمریکا 
را می خواهد باید با آغاز تحقیقات قضایی از کسب و کار 
خانوادگی »جو بایدن« در اوکراین به کارزار انتخاباتی او 
کمک کند. بمباران ذهن عموم جامعه با مسائل ریزتر 
و جزئی تر از این مسئله محوری، هم به جهت نامفهوم 
بودنشـــان و هم به جهت حساسیت زدایی تدریجی از 
ماجرا در ذهن آنها ممکن است به نتیجه ای کاماًل عکس 

آنچه دموکرات ها می خواهند ختم شود.  
واقعیت هایـــی از این دســـت، رأی گیـــری جدید 
نماینده  های دموکـــرات در مجلس نمایندگان را به 
قماری بزرگ تبدیل می کند که ممکن است به عزل 
ترامپ از قدرت در انتخابات 2020 منجر شـــود و یا 
برعکس، پیروزی او در آن انتخابات را تضمین کند. 
برای درک اینکه کدام نتیجه حاصل خواهد شد باید 

منتظر گذشت زمان ماند.

سید حسام رضوی 

در حالی که قرار بود سه هفته پس از برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری افغانســـتان، نتایج نهایی آن اعالم 
شـــود اما تاکنون و با گذشت بیش از یک ماه خبری از 

نتایج آن نیست.
آمریکا پس از حمالت 11 سپتامبر به برج های تجارت 
جهانی و برنامه ریزی برای حمله به افغانستان و سقوط 
حکومت طالبان، یکی از اصول اساســـی سیاســـت 
خارجی خود در این کشـــور را دولت - ملت سازی آن 
هم براساس ارزش های آمریکایی و لیبرال دموکراسی 

غربی قرار داد.
همیـــن اصل باعث شـــد تا از زمان حملـــه آمریکا به 
افغانستان هزینه هنگفتی برای تغییر ذائقه و فرهنگ 
مردم افغانستان صرف شود و ارزش های آمریکایی بتواند 
با رنگ و لعاب رفاه، تمدن، دموکراسی، آزادی و اقتصاد 
بازار آزاد جایگزین فرهنگ متمدن مردم افغانستان شود.

بـــرای تحقق آن هم آمریکا تمام امکانات خود را اعم از 
امکانات مالی، سیاسی، نظامی، اجتماعی، فرهنگی 
و از همه مهم تر رسانه ای را به میدان آورد و در حقیقت 

توانست به بخشی از خواسته خود نیز نزدیک شود.
براســـاس اصول لیبرال دموکراســـی غربی، برگزاری 
انتخابات مهم ترین برنامه آمریکایی ها برای اســـتقرار 
دولت-ملت سازی مورد نظرشان در افغانستان بود تا در 
سایه آن و با جانشینی یک حکومت فرومانده و صرفا 
وابسته به خود بتوانند سایر اهداف لیبرالی خود را در 

این کشور پیاده کنند.
افغاســـتان تا زمان حضور آمریکایی ها به طور جدی 
زیرســـاخت های برگزاری انتخابات را نداشت و تامین 
همین زیرساخت ها هم زمان بر بود و هم هزینه زیادی 
را بر دوش آمریکایی ها باز می کرد با این حال واشنگتن 
می دانست عدم برگزاری انتخابات و یا شکست آن به 
معنـــای پایان ارزش های لیبـــرال آن هم در زمان اوج 

حضور و قدرت آنها در افغانستان خواهد بود.
آمریکا تمام توان خود را به کار بست و با تجهیز و تکمیل 
زیرســـاخت های برگزاری انتخابات در افغانســـتان 
توانست بخشـــی از برنامه بلندمدت و اساسی خود 

را در افغاســـتان پیاده کند؛ انتخابات، حضور مردم 
در پای صندوق های رای برای مشروعیت بخشی به 
دولت و در نهایت گزینش شخص مورد نظر واشنگتن 

بدون توجه به خواست مردم.
در ســـه دوره گذشـــته انتخابات ریاست جمهوری 
افغانستان دقیقا همین ماجرا اتفاق افتاد و تکرار شد؛ 
آمریکا از ماه ها قبل با اســـتفاده از ظرفیت رسانه ای 
گســـترده ای که در افغانستان و ســـایر رسانه های 
فارسی زبان در دنیا به وجود آورده بودند، پروپاگاندای 
مورد نظرشان را آغاز و انتخابات با شیوه آمریکایی را 
تنها راه نجات مردم افغانســـتان معرفی کرده و تمام 
تالششـــان را برای حضور حداکثـــری مردم در پای 
صندوق های نمایشی رای به کار می بستند. پس از 
حضور مردم و مشروعیت بخشی به انتخابات آنچه رخ 
می داد چیز دیگری بود: فرد مورد نظر آمریکا بدون 
توجه به خواست و رای مردم و به صورت شبه انتصابی 
وارد ارگ ریاست جمهوری می شد و سکان رهبری این 
کشور را به عهده می گرفت.این تکرار تاریخ در رقابت 

کرزی-قانونی، کرزی-عبدالله، اشرف غنی-عبدالله 
برای مردم افغانســـتان مسجل شد و کم کم آن ها را 
نسبت به بازی آمریکایی در افغانستان هوشیار کرد.
اما در واقع این فرصت برای مردم به وجود نمی آمد تا 
اعتراض خود را نسبت به این موضوعات اعالم کنند 
و یا این قدر مشـــکالت زندگی و ناامنی برای شـــان 
دردسرســـاز شـــده بود که توان اعتراض مدنی را از 

آن ها گرفته بود.
بـــا این حـــال انتخابات ریاســـت جمهوری چهارم 
فرصتی مناســـب بـــرای نشـــان دادن اعتراض به 
سیاست های آمریکا بود. انتخابات در حالی برگزار 
شد که چیزی حدود یک میلیون و نزدیک به هشتصد 
هزار شـــرکت کننده در آن شرکت کردند.مشارکت 
پایین مردم در این انتخابات باعث شـــد رسانه های 
آمریکایی از همان ســـاعات ابتدایـــی اعالم کنند 
تهدیـــدات طالبان باعث حضـــور کمرنگ مردم در 
اتتخابات شده است اما با بیرون آمدن آمار صندوق ها 
مشـــخص شد در مناطقی که طالبان حضور ندارند 

مشارکت پایین تر هم بوده است. در واقع اتتخابات 
چهارم ریاست جمهوری نه تنها یک انتخابات که یک 
رفراندوم جدی برای نه گفتن به سیاســـت ها و بازی 

آمریکایی در افغانستان بود.
آمریکا با تمام وجود و با گوشـــت و پوست و استخوان 
معنای این عدم حضور و رفراندوم را درک کرد اما چاره ای 
جز ظاهرســـازی نداشت زیرا او با عبور از این رفراندوم 

بیشتر نگرانی اش متوجه پسارفراندوم بود.
واشـــنگتن به خوبی می داند هر نتیجه ای که از این 
انتخابات اعالم شود با مخالفت سرسختانه طرف مقابل 
روبرو خواهد شد و این می تواند تنش در افغانستان آن 
هم در زمانی که آمریکا آماده خروج می شود را به نقطه 
جوش برساند و شکست مفتضحانه دیگری در کارنامه 

سیاسی و نظامی آمریکا ثبت کند.
همانطور که پیش بینی می شد بالفاصله سفر مقامات 

آمریکایی به افغانستان پس از انتخابات آغاز شد.
از اسپر وزیر دفاع تا نانسی پلوسی و زلمی خلیل زاد راهی 
کابل شدند و اینگونه به خورد افکار عمومی دادند که 
این سفرها پیرامون موضوع صلح افغانستان است. اما 
با کمی بررسی مشخص می شود همه آنها آمده بودند 
تا معامله ای دیگر بر سر دولت آینده افغانستان میان 

غنی و عبدالله را به ثمر برسانند.
مقامات آمریکایی آمده بودند تا عبدالله و غنی را به یک 
فرمول مرضی الطرفین برسانند و از ادامه تنش پس از 
انتخابات و یک آبروریزی جدید برای واشنگتن جلوگیری 
کنند اما ادامه تاخیر در نتایج انتخابات نشان از آن دارد 

که این فرمول هنوز نهایی نشده است.
این روزها نیز جان بس ســـفیر آمریـــکا در کابل نیز 
به شـــدت فعال شـــده و به نمایندگی از کشورش به 
دنبال نهایی سازی فرمول آمریکایی برای جلوگیری 

از آبروریزی در پسارفراندوم است.
به نظر می رسد تا زمانی که این فرمول نهایی نشود و 
آمریکا نتواند طرف های جدی انتخابات افغانستان 
را به نحوی راضی کند شـــاهد تاخیر در اعالم نتایج 
انتخابات خواهیم بود واال شـــمارش یک میلیون و 

نزدیک به هشتصد هزار رای کاری یک روزه است.

مطالبات مردم عراق و 
حیثیت نظام پارلمانی

نحـــوه عملکرد احزاب سیاســـی عـــراق در پیگیری 
مطالبـــات مردمی و مبـــارزه با فســـاد و نقش آنها 
در ســـهم خواهی  کرســـی های پارلمانی و دولتی و 
شـــکل دهی به این فساد، ضربه ای کاری به حیثیت 
نظام پارلمانی موجود وارد کرده اما این سوال مطرح 
است که آیا به راحتی می توان نسخه  سیاسی دیگری 

برای این کشور پیچید.
آنچه آمریکا و متحـــدان منطقه ای و پادوهای داخلی 
اش در عراق طراحی کرده بودند ، اگر چه بسیار دقیق 
و پرهزینه و با شـــبکه وسیعی از 5000 سازمان مدنی، 
بعثیها، جریان های انحرافی شـــیعه در جنوب عراق، 
فرصت طلبی فراکسیون سائرون و برخی احزاب سنی 
در پارلمان و دولت و سیستم های اطالعاتی چند کشور 
پیرامونی و دالرهای نفتی عربســـتان، امارات و قطر تا 
حدودی کویت بود ولی نتوانست امید و اهداف آمریکایی 
را که در عراق در شـــرایط بحرانی به سر می برد، تحقق 

بخشد .
شعار اســـقاط )سرنگونی نظام) و بســـیاری از هدف 
های ُخرد و کالن برای جنگ و شکاف پر تنش در بین 
گروه های شیعه و هرج و مرج امنیتی برای شکل دادن 
به حکومت سکوالر و تکنوکرات و ... اکنون به نقطه ای 
رسیده اســـت که از آن به نتیجه ای برای اصالح نظام 
سیاسی و پارلمانی سخن گفته می شود. آمریکایی ها در 
این مرحله و در این شعار، امیدوار بودند که دولت عادل 
عبدالمهدی ساقط شده و حکومتی الئیک و اثرپذیر از 
هیمنه آمریکایی بر سرکار آید و حاصل انتخابات پارلمانی 
گذشته که گروههای جهادی در آن جایگاه مهمی کسب 
کردند را کنار زده و انتخابات جدیدی با فضاســـازی و 
هدایت رسانه ای و سیاسی بر سر کار آورند. امروز اغلب 
احزاب عراقی نسبت به این طرح ، دیدگاه منفی دارند 
و هشدار عادل عبدالمهدی برای برگزاری جلسه علنی 
و پخش تلویزیونی نشست پارلمان که حقایق و اقدامات 
مقتدا صدر را برمال کند، آنها را سراسیمه و نگران و مجبور 

به عقب نشینی کرده است.
نظام پارلمانی موجود که ویترین احزاب سیاسی هستند، 
منفعل ترین رفتار و بازیگری را در حوادث اخیر نشـــان 
دادند و عمال از یک سو خود را همراه با تظاهرات نشان 
دادند تا با فساد مبارزه شود و از یکسو ، خودشان را در 
خطر احساس کردند چرا که اساس رانت و ویژه خواری 
منتســـب به آنهاســـت. آنچه قطعی است این که این 
پارلمان، ضربه حیثیتی  خورده و قادر به تامین مطالبات 
واقعی مردم نیست و مهمتر از همه این که حاضر نیستند 
به عادل عبدالمهدی مجوز یک کابینه غیرسهمیه بندی 
حزبی را اعطا کنند. لذا بحث در عراق این  است که کدام 
سیستم سیاسی باید جایگزین سیستم فعلی شود تا قادر 
به کارآمدی و افزایش ضریب توفیق برای خدمت به مردم 

و کشور عراق باشد.
ایده جایگزین کردن نظام ریاســـتی بجای پارلمانی، 
اگرچه ایده  پخته شده ای نیست و دیدگاه های مخالف 
ُکردی نیز دارد، ولی بنظر می رسد در اولین گام، فرصت 
را به آمریکا و دالرهای آلوده مرتجعان عرب خواهد داد 
تا حاکمیت شـــیعه در نظام سیاسی عراق را به چالش 
بکشـــند. لذا این طرح باید از ابعاد مختلف مورد بحث 
قرار گرفته و بویژه  بر روی دیدگاه آمریکا که طرفدار ترویج 

این تفکر نیز می باشد ، تامل بیشتری صورت پذیرد.
آنچه به عنوان یک راهبرد و حتی یک ایده فوری برای 
حل مشـــکالت عراق که ناشی از فساد نهادینه شده 
آمریکا در ساختارها و نفوذ در دستگاه های گوناگون 
عراق اســـت، این است که به جای تکیه بر ایده های 
سست مانند کابینه تکنوکرات که باز هم تحت تاثیر 
جریان های فاسد حزبی و حتی خارجی خواهند بود، 
حال که یک جریان اصیل و جهادی بیشتری تعداد در 
پارلمان حضور دارند و از چهره های خدوم ، مستقل و 
جهادی که انگیزه خدمت به عراق و مردم را داشته و 
در کنار عادل عبدالمهدی شجاعت به حاشیه راندن 
و اخـــراج آمریکا و تمام مداخله گران در عراق را دارند 
، نیازهـــای فوری و مطالبات مردم ، در کنار اقدامات 
و تدابیر و سیاســـت های اســـتحکام بخشی به زیر 
ساخت های اقتصادی و زیربنایی و خدماتی در این 

کشور به اجرا آید.

سر مشق جهان

هادی محمدی

کارشناس مسائل غرب آسیا
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مصاحبه اختصاصی تسنیم با سفیر پیشین ایران در عراق

داناییی فر: تغیییر دولت راهکار حل فساد در عراق نیست
سفیر پیشـــین ایران در عراق اعتقاد 
دارد که ریشـــه اعتراضـــات عراق در 
مطالبات برحق انباشت شده و فساد موجود در 
دولت این کشور اســـت اما در عین حال تاکید 
می کند که تغییر دولت راهکار حل فساد در عراق 

نیست.

»حسن دانایی فر« با کوله باری از تجربه دیپلماتیک، 
تحوالت منطقه ای را به خوبی رصد و تحلیل می کند، 
وی در گفت وگو با تســـنیم به بررسی تحوالت اخیر 
عـــراق و تظاهراتی که طی هفته های اخیر در بغداد 

و برخی استان های عراق پرداخت.
به عنوان اولین ســـوال از شـــما می خواهیم که 
بـــه صورت خالصه به بررســـی ریشـــه های این 

اعتراضات بپردازید.
در این زمینه دو عامـــل وجود دارد، یکی مطالبات 
بر حقی اســـت که با انباشت مواجه شده و نیازهای 
رفاهـــی و اجتماعی مردم بخشـــی از این مطالبات 
است. مورد دوم فســـادی است که در دولت وجود 
داشـــته است. دولت کنونی یک ســـال و چند ماه 
است که تشکیل شده است. البته برخی کاستی ها 
در برخی مدیران عراقی وجود دارد، اما بخش دیگر 
فســـادی است که دامن گیر ســـاختار دولت است. 
من این فساد را هدیه و میراث نامیمون آمریکایی ها 
برای جامعه عراق می دانم. البته اینگونه نیست که 
در زمان صدام فســـاد نبوده باشد، اما به این صورت 
نبوده اســـت. آقای پل برمر فرماندار نظامی آمریکا 
در عراق هنوز پرونده فســـاد سه و نیم میلیارد دالری 
دارد و هنوز این پرونده مختومه نشده است خیلی از 
مدیران و مسئوالن آمریکایی در استان های مختلف 
عراق پرونده هایی دارند که برخی ها از باز کردن آن 

نگران هستند و می ترسند.
چرا دولت تالش جدی برای مبارزه با فساد انجام 
نداده است؟ مورد دوم ارتقاء خدمات دولتی است 
که تا کنون با وجود منابعی که دولت در اختیار دارد 

اقدامی در مسیر آن صورت نداده است؟
البته این موضوع بیشـــتر مربوط به عراق اســـت. 
وضعیت اقتصادی عراقی هـــا در حال حاضر قابل 
مقایسه با ایران نیست. آنها االن در حدود 4 میلیون 
بشکه در روز فروش نفت دارند و جمعیت آنها کمتر از 
ما است. احساس من این است که نباید این مشکل 
را فراموش کرد که تا دو ســـال قبل اولویت اصلی در 
عراق مبارزه با داعش بوده است. نباید فراموش کنیم 
که تا دو ســـال قبل اولویت در عراق زنده ماندن بود 

نه زندگی کردن.
ما زمانی یک جلسه مشاوره ای با معاون نخست وزیر 
در ســـال 1395 داشتیم. در آن زمان گفتم که اگر 
چشـــمتان را روی هم بگذارید، فضای کنونی عبور 
می کند و باید به فکر مسائل اقتصادی مردم باشید. 
اما باید بدانیم که آنها چنین وضعیتی را نیز شـــاهد 
بوده اند. البته این وضعیت برای ما قابل هضم نیست، 
چرا که ما نیز در دوران دفاع مقدس با چنین شرایطی 
مواجه بوده ایم و منابع ما در آن زمان بســـیار ناچیز 
و محدود بـــود، ولی ما تالش کردیم که اقتصادمان 

را دنبال کنیم.
یکـــی از بحث هایی که این روزهـــا در جامعه عراق 
مطرح اســـت، این اســـت که در نظر کارشناسان 
داخلی عراق ســـاختار حکومت تاثیر بســـزایی در 
این موضوعات فســـاد دارد. موضوع را از چند زاویه 
می توان بررســـی کرد. یکی این که بارها شنیده اید 
که با نظام ســـهمیه بندی در این کشـــور مخالفت 
می شـــود. در این صورت یک حزب رای می آورد. در 
کشورهایی که انتخابات و احزاب هستند، هر حزبی 
که بیشترین رای را داشت، وظیفه تشکیل دولت را بر 
عهده دارد. این بدان معنا است که افراد حزب خود 
را روی کار می آورند. در کشـــورهای دیگر نیز اوضاع 
به همین صورت است. در ساختار دموکراتیک این 
یک سخن اشـــتباه نیست و نمی توان آن را رد کرد. 
لذا نمی توان تشکیل دولت را به دست حزبی سپرد 
که از اکثریت رای مردمی برخوردار نیست و به حزبی 
داد که رای حداقلی به دســـت آورده است. اساس 
این ساختار درست است. همین االن همین اتفاق 
در ســـرزمین های اشغالی نیز افتاده است. اما نکته 
مهم در این جا اســـت که افراد مناسب بدون فساد و 
بدون خرید و فروش وزارتخانه ها روی کار بیایند. باید 
این اتفاق دنبال شـــود. آنجا است که اسم فساد بر 
آن تعلق می گیرد. منطقه کردستان عراق که حدود 

17 درصد از عراق را شامل می شود طبیعی است که 
آنها در پارلمان به فردی که خودشان می خواهند رای 
می دهند. لذا این یک اشکال ساختاری است که در 

سیستم سهمیه بندی وجود دارد.
البته این سهمیه بندی ها بیشتر جنبه قومیت 
گرایـــی و مذهبی پیـــدا می کنـــد و از موضوع 
ســـهمیه های سیاسی خارج می شود. نظر شما 

چیست؟
شما نمی توانید واقعیت های کنونی عراق را نادیده 
بگیرید، ممکن است در عراق روزی حزب هایی روی 
کار بیایند که متشـــکل از عرب های شیعه و سنی، 
کردها، و ترکمن ها باشند، این چیز خوبی است، اما 
شرایط کنونی به این صورت نیست. کردها وارد حزب 
شیعیان نشده اند و اهل تسنن در ائتالف های شیعه 
شرکت نکرده اند، شیعیان نیز در ائتالف های مربوط 
به اهل تسنن و کردها نیستند. ممکن است شخصی 
مانند ایاد عالوی بخواهد چنین ائتالف هایی برای 
خودش داشته باشد، اما چند درصد از جامعه عراق را 
شکل می دهد و چند درصد در رسیدن به هدف خود 
موفق بوده است. این واقعیت عراق است و نمی توان 

آن را نادیده گرفت.
در میـــان معترضان عراقی الیـــه های مختلفی 
وجود دارد، شما به صورت کلی مجموع اهداف 

معترضان را چگونه می بینید؟
من نمی دانم منظور شما از الیه های مختلف چیست، 
اما اگر منظور شما این است که رنگ های مختلفی در 
کنار هم قرار گرفته اند و صداهای واحدی با عناوین 
مختلف شنیده می شود، طبیعتًا هر کس به دنبال 
خواسته های خود است. اما من اعتقاد دارم مردمی 
که در اعتراضات شـــرکت می کنند، مردمی هستند 
که به دنبال مطالبات مشـــروع خود هستند، اما در 
کنار اینها کســـانی نیز هستند که عالقه مند به موج 
ســـواری هســـتند و تالش دارند مشکالت خود را از 
قبل ایـــن اعتراضات حل کنند و برخی امتدادهای 
خارجی نیز به شـــدت عالقه مندنـــد از این فضای 
موجود حداکثر ســـوء اســـتفاده را ببرند. به عنوان 
مثال سعودی ها آنقدر محکم وارد این کار شدند که 
دولت عراق مجبور شد الحدث و العربیه و تا حدودی 
الحره را مسدود کند، چون به نوعی از اعتراضات به 
نافرمانی مدنی تحریک می کنند و در شرایط کنونی 
نافرمانی مدنی به مصلحت عراق نیســـت. عراق در 
شرایط کنونی می تواند اعتراض داشته باشد دولت 
نیز باید این اعتراضات را به رسمیت بشناسد که این 
کار را نیز کرده است و مجموعه ای از اصالحات را ارائه 
کرده که به این معنا است که این صداها را شنیده و 

به دنبال نوعی اصالحات است.
البته فســـاد در عراق وجود دارد و با تغییر دولت ها 
نیز امکان حل آن نیســـت، بخشی از این فساد باید 
با تغییر ســـاختارها حل شود و بخشی دیگر باید با 

کارکرد اجتماعی حل و فصل شود.
به نظر شما بسته ای که آقای عادل عبدالمهدی 
برای ایجاد اصالحات در عراق ارائه است، تا چه 

حدی می تواند عملیاتی باشد؟
این سوالی است که معترضانی که االن در اعتراضات 

شـــرکت می کنند نیز آن را بـــه صورت جدی مطرح 
می کنند. چیزی که وجود دارد این اســـت که دولت 
به دنبال آن است که مطالبات و خواسته های مردم 
را محقـــق کند، اما در شـــرایط کنونی عراق به این 
راحتی ها امکان تحقق این مطالبات وجود نخواهد 

داشت.
در این صورت چه اتفاقی خواهد افتاد؟

ســـوال اینجاست که آیا دورنما و افق روشنی برای 
حادثـــه بعدی وجود دارد یا نه؟ آیا این فشـــارها و 
درگیری ها و خواسته ها وضع را بدتر نمی کند؟ آیا 
کسی می تواند بگوید که با رفتن آقای عبدالمهدی 
و روی کار آمـــدن فـــرد دیگر این مشـــکالت حل 
می شـــود؟ آیا جنگ داخلی و هرج و مرج در عراق 
شـــکل نمی گیرد؟  ایجاد سوال در شرایط کنونی 
ســـخت تر از پاسخ دادن است، وقتی شما سوالی 
را مطـــرح می کنید که باید پاســـخ مثبت یا منفی 
به آن داده شـــود، مستلزم آن این است که جنگ 
طوالنی مـــدت زمان درگیری در عـــراق به وجود 
خواهـــد آمد یا نه؟ در عراق در حـــال حاضر تنها 

یک صدا وجود ندارد.
در اعتراضات نیز برخی شعارهای هنجارشکنانه 

مطرح می شود.
همه صداها با شـــعارهای مختلف به معنای رویکرد 
تمام افـــکار عمومی عراق نیســـت. این صداهای 
ناهنجار و هنجار، همگی خواسته ملت عراق نیست. 
این شـــاید 20 درصد از یک جامعه است، حتما 40 
درصد جامعه فعال وجود دارد و بقیه هم خاکستری 
هستند، که اگر اینها بیشتر جلو آمدند، آنها نیز وارد 

عمل خواهد شدند.
همانطور که گفتم شـــرایط عراق به حدی پیچیده 
اســـت که مطرح کردن سوال ســـخت تر از پاسخ 
دادن به آن اســـت، اما مسئله اصلی این است که 
بعدا چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا ممکن اســـت در 
عراق جنگ داخلی شـــکل بگیرد؟ آیا قاطبه مردم 
عراق علیه این دولت هستند؟ نخیر اینطور نیست، 
بخش قابـــل توجهی از جامعه عـــراق با حکومت 
همـــراه هســـتند. البته این به معنـــای رضایت از 
دولت نیســـت، بلکه با این مدل فعالیت سیاسی 
مخالف هســـتند. آن ها معتقدند که باید به دولت 
فرصت داده شـــود و شرایط کنونی برای ناامنی و 
هرج و مرج مصلحت نیســـت. همانطور که درست 
بعد از جریان های اخیر حمالت مکرر اســـرائیل به 
مراکز حشد شـــعبی عراق انجام شد به طوری که 
آقای عادل عبدالمهدی احتیاط را کنار گذاشت و 
اعالم کرد که نتایج تحقیقات عراق نشان می دهد 
که اســـرائیلی ها در این حمالت نقش داشته اند. 
نخست وزیر عراق در همین رابطه به چین می رود 
و هیئـــت عالـــی رتبه ای را با خـــود همراه برده و 
قراردادهای بســـیار باالیی را با آنها اعالم می کند. 

روســـها نیز با هیئتی به عراق سفر کردند. 
طبعًا غربی ها از این مواضع و رویکرد مقامات عراق 
ناراحت هستند. آنها دو سال اصرار کردند که آقای 
عادل عبدالمهدی مرز بوکمال را باز نکند، اما نخست 
وزیر عراق این مرز را باز کرد. آنها قطعا از این تحوالت 

ناراضی هســـتند. عراق در اتحادیه عرب این بحث 
را مطرح کرده که سوریه به این اتحادیه باز گردد.

آنها در همین راستا تالش می کنند رویه ملونانه ای 
را ایجاد کنند کـــه در عراق و لبنان و اگر بتوانند در 
ســـوریه چنین پرونده هایی را درســـت کنند. مقام 
معظـــم رهبری فرمودند کـــه آنها این تالش ها را در 

ایران نیز دنبال کردند. 
شما نقش جریان صدر در این اعتراضات را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
از نظر من، این جریان مدت هاست هیچ چیز جدیدی 
از خود بروز نداده است. جریان صدر از سال 2008 
تاکنون این رفتار را دنبال کرده است آن ها وارد دولت 
و پارلمان می شوند و بعد از مدتی شروع به اعتراض 
می کنند. در حوادث اخیر وزیران آنها نقش دارند، آنها 
در موضوعات مختلف نیز مطالبات پولی دارند. آنها 
بعد از مدتی عقب نشینی می کنند. همین جریان بود 
که سه سال قبل وارد منطقه خضرا شده و پارلمان این 
کشور و دفتر نخست وزیری و خیلی از مراکز احزاب 

مختلف در سراسر عراق را به آتش کشید.
روزهای آینده سرنوشت ساز خواهد بود. اینکه آیا این 
اعتراضات در مسیر درست خود قرار می گیرد و توافق 
و انضباط خاصی بر اساس تفاهم بین گروه ها ایجاد 
می شود یا می تواند به سمت درگیری های طوالنی 

مدت پیش برود. 
البته تجربه من نشان می دهد که گروه های مختلف 
در عـــراق به نوعـــی تفاهم با یکدیگر دســـت پیدا 
می کننـــد. این تفاهم با قوه قهریـــه فرق می کند، 
به عنوان مثال اصالحـــات خاصی در مدت زمانی 
مشخص در نظر گرفته می شود که بر اساس گفتگو 
میان گروه های عراقی شـــکل می گیرد. در غیر این 

صورت درگیری ها طوالنی مدت خواهد شد.
گروه های موج سوار در عراق را در کدام گروه ها 

می دانید؟
آمریکایی ها طی چند سال گذشته مجموعه های 
مدنی متعددی را درســـت کرده انـــد که به دنبال 
موج ســـواری در این اعتراضات هســـتند. حزب 
کمونیســـت و بعثی ها نیز در این موضوع ســـهیم 
هســـتند. البته حزب کمونیست به دنبال تقویت 

ساختار و موقعیت خود در عراق است. 
عمـــده حضور آنها در ناصریه و دیوانیه اســـت که 
این روزها نیز اعتراضات این شـــهرها پررنگ تر از 
شـــهرهای دیگر دنبال می شـــود. این عده عالقه 
مند به اســـتفاده از این اعتراضات هســـتند. آنها 
در گذشـــته از این فضا اســـتفاده کرده و خود را 
به پارلمان رســـانده اند، اما االن با وجودی که در 
دولت و پارلمان هستند، اما نقش معارض را بازی 
می کنند.در بیرون عراق، واقعا اسرائیلی ها عالقه 
مند هستند که عراق آرامش نداشته باشد. آرامش 
عـــراق و همگرایی آن با جمهوری اســـالمی ایران 
برای اســـرائیلی ها یک خطر محســـوب می شود. 
مقام معظم رهبری هم به مردم عراق و هم به مردم 
لبنان تذکـــر دادند که یک عده بـــه دنبال تغییر 
ساختارهای ملی آنها هســـتند، لذا مردم این دو 

کشور باید مراقب باشند.

 آمریکا و باخت 
در نبرد آتی قدرت

آمریکا با راهبردهایی که از ســـوی پنتاگون پیشنهاد 
می شود، آماده رقابت بر سر قدرت نیست و با این روند 

بازنده میدان خواهد بود. 
در این گزارش به قلم »البریج کولبی« معاون پیشـــین 
دستیار وزیر دفاع آمریکا در امور راهبرد و توسعه قوا بوده 
و »دیویـــد اوکمانک« محقق حوزه بین الملل و دفاعی 
اندیشکده آمریکایی »رند« آمده است: راهبرد دفاع ملی 
آمریکا تدوین شده به ســـال 2018 نشان از این دارد 
که وزارت دفاع آمریکا بر تهدیدی که از ســـوی روسیه و 
بخصوص چین علیه منافع آمریکا و متحدان و شرکایی 

همچون تایوان وجود دارد، متمرکز است.
اما فعال به نظر می رســـد قوای آمریکا موضع ضعیفی 
برای برخورد با این چالش ها دارند و دلیل آن این است 
که روسیه و چین شبکه نیرومندی از موشک ها، رادارها، 
سامانه های جنگ الکترونیک و از این دست تجهیزات 
در اختیار دارند که می تواند توانایی عمل قوای آمریکا 
در منطقه غرب اقیانوس آرام و شرق اروپا را در راستای 
دفاع از متحدان و شرکا در این مناطق به شدت تضعیف 

کرده یا دست واشنگتن را در این راه بسته نگه دارد.
چین در حال توسعه توانمندی های موثر و فزاینده ای 
بـــرای توانمندتر کـــردن ارتش بخصـــوص از طریق 
سامانه هایی همچون ناوهای هواپیمابر، سامانه های 
دوربرد هوایی، زیردریایی های هســـته ای، است. این 
قوا با هم توازن نظامی در مکان هایی همچون تایوان و 
کشورهای بالتیک را در قبال برتری مطلقی که آمریکا 

تاکنون داشته به رقابت می کشاند.
در گزارش اندیشـــکده رند با طرح این ســـوال که باید 
دربرابر این تحوالت چه کار کرد، آمده است: اگر آمریکا 
چاره ای نیندیشد، روسیه و چین می توانند از این برتری 
برای اعمال زور یا فتح همپیمانان آمریکا و تایوان بهره 
گیرند. در این راستا برخی افراد ذینفوذ در دولت آمریکا 
از راهبردهایی مانند »گســـترش افقـــی درگیری« و یا 
»تحمیل هزینه« سخن به میان میاوردند. این راهبردها 
یعنی استفاده از رویکردهایی که دامنه میدان کارزار را 
به گونه ای بسط دهد که هزینه هایی بیشتری عالوه بر 

میدان اصلی نبرد بیفزاید.
منطق پشت این مباحث این است که مزیت های چین 
در غرب اقیانوس آرام و یا برتری روسیه در شرق اروپا به 
اندازه ای زیاد اســـت که نمی توان بطور مستقیم به آن 
واکنش نشان داد اما آمریکا می تواند با تکیه بر دسترسی 
جهانی خود به چین و روسیه هزینه های جدی وارد کند. 
به این معنی که اگر چین به تایوان حمله کرد، آمریکا می 
تواند تحریم های تجاری بر آن اعمال کرده یا به ســـراغ 
پایگاه چین در جیبوتی یا تاسیسات چینی در پاکستان، 
کامبوج و سریالنکا برود و اگر روسیه کشورهای بالتیک 
را اشغال کرد، آمریکا سراغ قوای روسیه در کریمه و سوریه 
خواهد رفت. پایه این ایده بر این امر اســـتوار است که 
توســـعه میدان کارزار و تهدید به نابودی از راه دور می 
تواند مانع از حمله دشمن شده یا به واسپاری اهداف 

اصلی منجر شود.
در حقیقت تکیه بیش از اندازه به این راهبرد گسترش 
افقی میدان کارزار و افزایش هزینه ها دقیقا بازی به نفع 
مزیت های روسیه و چین است. این به معنی زیر سوال 
بردن اثر این راهبردها نیســـت بلکه به معنی این است 
که توسعه جنگ به بهای نبرد منطقه ای بطور کلی به 
نفع چین و روسیه است تا آمریکا و متحدانش. تفاوت 
در این است که آمریکا در این مکان ها در اصل از شرکا و 
همپیمانان دفاع می کند و برای چین، تایوان یک بخشی 
از این کشـــور اســـت و برای روسیه کشورهای بالتیک 
همسایه سن پترزبورگ بوده و اهمیت مستقیم دارند حال 

آن که برای آمریکا پای منافع مستقیم در بین نیست.
گسترش افقی میدان کارزار نیز گزینه خوبی برای آمریکا 
نیست چرا که برعکس آمریکا، روسیه و چین از حضور 
فرامنطقه ای برخوردار نیستند و ممکن است بر همین 
اساس اهمیتی به اتقافات فرامرزی خود ندهند و برایشان 
پیروزی در جنگ تایوان یا کشـــورهای بالتیک مهم تر 
باشـــد. شاید سوریه برای روسیه مهم باشد یا جیبوتی 
برای چین اما اهمیت آنها در مقایسه با تایوان یا بالتیک 

رنگ می بازد. 
در انتهای این گزارش توصیه می کند راهبرد دفاع ملی 
باید در هماهنگی با همپیمانان و شرکا به دنبال ایجاد 
قوا و راهبردهای نظامی ای باشد که مانع از سلطه چین 

و روسیه بر مناطق اطراف خود باشد.

اندیشکده
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آیت هللا قاضی طباطبایییماجرای تراشیدن ریش و شیخ حسود

عملیات مهندسی

آنچه می خوانید برشی از کتاب »خون دلی که لعل شد« 
خاطرات آیت اللـــه خامنه ای از دوران کودکی، مبارزه و 
تبعید در دوران ستمشاهی است که هرروز بخش هایی 

از آن در تسنیم منتشر می شود:

یکی از خاطرات زندان ماجرای تراشـــیدن ریش اســـت. 
محاســـن، گذشته از این که یک سنت متبع است، بخش 
تفکیک ناپذیر از لباس علمی دینی روحانیون نیز به شمار 
می رود. تراشـــیدن ریش در نخستین زندان برای من یک 
فاجعه بود، که البته در زندان های بعدی تکرار نشـــد. در 
زندان های مشهد هم تراشیدن ریش معمول نبود، در این 
زندان دیدم محاسن یکی از علما تراشیده شده لذا دریافت 
محاسن من نیز چه سرنوشتی خواهد داشت. روز خاصی 
از هفته برای اصالح تعیین شـــده بود، آن روز فرا رســـید. 
من خارج شـــدن زندانیان را که یکی یکی به اتاق اصالح 
می رفتند، می شنیدم و کمی بعد هم نوبت من رسید. چه 
باید بکنم؟ تســـلیم شوم، یا مقاومت کنم؟ با دعا و تضرع 
از خدا خواســـتم فرجی برای من برساند، نوبت من رسید 
در سلول باز شد همین که نگاه رئیس زندان به من افتاد، 

گفت: نه، بمان و در بسته شد.
من انتظار این را نداشتم، خدا را شکر کردم این جریان هر 
هفته تکرار شد، برای تراشیدن ریش از من می گذشتند و 
من تنها کســـی بودم که از این امر معاف شدم. در اینجا 
رویـــداد عبرت انگیزی را نقل می کنم که نشـــان می دهد 
تنها ورود به زندان شخصیت انسان را پرورش نمی دهد...

در یکی از ســـلول های زندان دوستی روحانی بود که از 
من ســـن بیشتری داشت و به شدت گرفتار بیماری حسد 
بود که خداوند ما و شـــما را از شر این بیماری حفظ کند.

نوبت تراشـــیدن ریش او رسید، او مطلع شده بود که من 
از آن معاف شـــدم. در ســـلول او را باز کردند تا او را برای 
تراشـــیدن ریش ببرنـــد، من صدایش را می شـــنیدم که 
می گفت من حاضر نیســـتم صورتم را بتراشید، چرا ریش 
زندانی ســـلول 14 )یعنی من( را نمی تراشید. همچنان 
پی در پی نســـبت به تراشـــیدن ریشش اعتراض می کرد و 
دلیلـــش هم بـــرای اعتراض این بود کـــه من از آن معاف 
شـــدم. خیلی متاثر شـــدم و از چنین رفتاری که من را به 
خطر می انداخت تعجب کردم. او حق داشت اعتراض کند 
و حق داشـــت هر نوع دلیلی را برای اعتراضش بیاورد، اما 
چـــرا من را به خطر می انداخت. بار دیگر به نگهبان گفت 
برو به مســـئولین گفت زندانی سلول 14 برای تراشیدن 

ریش نمی آید پس من هم نمی آیم.
نگران شدم و به خدا توسل کردم، محاسنم را حفظ کند. 
اندکی بعد مســـئول زندان آمد در ســـلول آن شیخ را باز 
کرد و او را با ناســـزا و توهین برای تراشیدن صورتش برد. 
دیگر زندانیان را هـــم یکی پس از دیگری بیرون آوردند. 
من پیش بینی می کردم که این بار بعد از رفتار آن شـــیخ 
از من نگذرند اما این بار هم وقتی به ســـلول من رسیدند 
از آن گذشتند و به سراغ سلول بعدی رفتند. نفس راحتی 

کشیدم و خداوند متعال را سپاس گفتم.

پژوهش های تازه پیرامون سازمان مجاهدین خلق )منافقین( 
در ســـال های اخیر رشد قابل توجهی داشته، به ویژه بعد از 
آنکه عده ای از اعضای این سازمان تحت عنوان جدا شده به 
ایران بازگشـــتند و خاطرات خود را از آنچه در اردوگاه اشرف 
می گذشـــت بیان کردند.یکی از کتاب های منتشر شده در 
این حوزه »عملیات مهندسی بررسی کارنامه تروریستی بخش 
ویژه نظامی ســـازمان مجاهدین خلق« است. عنوان کتاب 
از دهشتناک ترین عملیات تروریستی این سازمان برگرفته 
شده که طی آن سه پاسدار کمیته )طالب طاهری، محسن 
میرجلیلی و شاهرخ طهماسبی( بعد از چند روز شکنجه به 

شهادت رسیدند. 
این کتاب ضمن تحلیل چرایی ورود سازمان مجاهدین خلق 
به فاز مسلحانه، عملیات های تروریستی این گروهک مانند 
حمله به مراکز نظامی و عملیات های کشتارجمعی را بررسی 
و به ضرباتی که توســـط ماموران کمیته و سپاه به خانه های 

تیمی وارد می شد، پرداخته است.
بخش هایـــی از این کتاب ناگفته های ماموران امنیتی دهه 
60 از ترورهای ســـازمان و همچنین اعترافات مســـئوالن 
واحد نظامی این گروهک تروریستی است.کتاب »عملیات 
مهندسی« نوشته محمدحسن روز ی طلب و محمد محبوبی 

توسط مرکز اسناد انقالب اسالمی منتشر شده است.

آیت الله ســـیدمحمد قاضی طباطبایـــی متولد 1292 در 
شهر تبریز اســـت. او دروس مقدماتی را در مدرسه طالبیه 
تبریز گذراند و ســـال 1317 وارد شـــهر قم شد و در محضر 
اســـاتیدی همچون آیات عظام بروجردی، مرعشی نجفی، 
حجـــت، صدرالدین صدر و گلپایگانی تلمذ کرد و یک دهه 

بعد راهی نجف شد. 
او از ابتـــدای نهضت اســـالمی در کنار امام خمینی)ره( به 
مبارزه با رژیم  پرداخت و به دلیل فعالیت های انقالبی سال 

47 به بافت کرمان و سپس زنجان تبعید شد.
او در قیـــام 29 بهمن مردم تبریز نقش محوری داشـــت و با 
پیـــروزی انقالب با حکم امام خمینی )ره( در ســـال 58 به 
عنـــوان امام جمعه و نماینده امام در تبریز منصوب شـــد و 
تالش کرد برای ایجاد امنیت در تبریز اقداماتی انجام دهد و 
در برابر احزابی همچون حزب خلق مسلمان مردم را تشویق 

به عضویت در حزب جمهوری اسالمی کند.
10 آبـــان 1358 هنگامـــی که امام جمعـــه تبریز بعد از 
اقامه نماز عشـــاء در راه منزل بود، یکی از اعضای فرقان 
در خیابـــان به او حمله کـــرد و آیت الله قاضی طباطبایی 

به شهادت رسید. 

تیرباران در حشمتیه

چرا »طیب« اعدام شد؟

سحرگاه 11 آبان 42 طیب حاج رضایی در پادگان حشمتیه تهران 
به اتهام کشتار مردم و آشوب آفرینی در واقعه 15 خرداد اعدام شد؛ 
اتهامی که هیچگاه اثبات نشد و او اعدام شد تا حشمت شاه حفظ 
و واقعه 15 خرداد غیرمردمی و با حضور اراذل و اوباش معرفی شود.

طیب حاج رضایی از میدان داران به نام تهران و کارش خرید و فروش میوه 
و تره بار بود؛ اما علت شهرت طیب نه به خاطر شغل او بلکه به دلیل لوطی 

بودن و داشتن نوچه های زیاد بود.

دلیل حضور طیب در کودتای 28 مرداد
طیب ابتدا از حامیان دربار و شاه بود. او اسفند سال 31 به دلیل نقشی 
که در حادثه 9 اســـفند )حمله به خانه مصدق( همان سال داشت، به 
دستور فرماندار نظامی تهران به همراه شعبان جعفری )شعبان بی مخ( 
بازداشت شد که طیب و هم بندی هایش در اعتراض به این بازداشت در 
نامه ای به فرماندار نظامی نوشتند: »اینجانبان را به جرم شاه دوستی و ابراز 
احساسات نسبت به شاهنشاه محبوب توقیف و بازداشت نموده اند.«طیب 
10 مرداد و چند روز پیش از کودتای 28 مرداد از زندان آزاد و در آن کودتا 
نقش آفرین شد. برخی نویسندگان و رسانه ها در سال های گذشته تالش 
داشته اند دلیل حضور طیب در کودتا را مادی عنوان کنند؛ اما او به دلیل 
اعتقادات مذهبی و برای مقابله با توده ای ها در کودتا حضور پیدا کرد. 
البته او به دلیل تفکرات سنتی، نگاه تقدسی به نهاد شاهنشاهی داشت 

و تمثال رضاشاه را بر روی بدن خود خالکوبی کرده بود.
طیب به دلیل ناآگاهی نسبت به اتفاقات سیاسی و برخورداری از نگاه سنتی، 
مورد بهره برداری از سوی دربار قرار گرفت. از این رو نمی توان گفت که دلیل 
حضور طیب در کودتا عامل مادی و پول بود؛ البته او پول دریافت کرد اما آن 
پول برای بسیج اوباش ها و به خیابان کشیدن آن ها بود. ضمن اینکه نمی توان 

منکر شد که طیب پس از کودتا امتیازاتی از دربار دریافت کرد.
به دالیل حضور طیب در کودتا، کینه شخصی او از دولت دکتر مصدق و تالش 
برای گرفتن انتقام نیز می توان اضافه کرد. طیب پس از ماجرای 9 اسفند به 
مدت 6 ماه در دوران نخست وزیری دولت مصدق زندانی شد. او به اسارت 

خود معترض بود و برای نشان دادن اعتراض دست به اعتصاب غذا هم زد. 

عالقه به روحانیت و جدایی طیب از دربار
طیب پس از کودتای 28 مرداد و بنا بر برخی اســـناد از سال 1336 به 
تدریج از دربار و شـــاه فاصله گرفـــت. برخی دلیل جدایی طیب از رژیم 
پهلوی را عامل مادی و کینه های شـــخصی از جمله درگیری با شعبان 
جعفری دانسته اند؛ اما آن چیزی که باعث شد طیب آرام آرام به چهره ای 
ضدرژیم تبدیل شود، اعتقادات مذهبی او و عالقه مندی به روحانیت بود. 
طیب سالی دو بار به دیدار آیت الله بروجردی می رفت و به دستور روحانیت 
نیـــز به مقابله با بهاییت پرداخت که در نتیجه بهایی ها کینه او را به دل 
گرفتند.همچنین یکی از بزرگترین و معروفترین دسته های عزاداری در 
تهران، دسته طیب بود. در سال های پایانی زندگی طیب، تکیه ای که او 
در آن مجلس روضه به پا می کرد به مرکز سیاسی ضد دربار و سخنرانی 
شـــیخ باقر نهاوندی از علمای ضد شاه تبدیل شده بود. علیرغم اینکه 
چندین بار از سوی دربار به طیب اخطار داده شد؛ اما او هیچگاه مانع از 
سخنرانی نهاوندی نشد.تغییر رفتارهای طیب به گونه ای بود که ساواک 
در سال 1337 در گزارشی نوشت: »طیب حاج رضایی تغییر لحن داده و 

با طرفداران آیت الله کاشانی طرح دوستی ریخته...«

آیا طیب در 15 خرداد 42 نقش داشت؟
طیب به دلیل عالقه مندی به روحانیت، آرام آرام از شاه دوســـتی فاصله 
گرفت و در عاشورای سال 42 بر روی تمام عالمت ها و پرچم ها تصاویری از 
امام خمینی )ره( نصب کرد. 15 خرداد 42 امام خمینی به دلیل اعتراض 
به شاه دستگیر شد. وقتی خبر دستگیری امام به طیب رسید، او دستور 

تعطیلی بازار را داد و به صف مخالفان رژیم پیوست. 
اسناد و گفته های مختلفی در خصوص نقش طیب در واقعه 15 خرداد 
مطرح شده است. برخی مطرح می کنند که طیب در اعتراضات حضور 
نداشته و صرفاً اقدام به تعطیل کردن بازار کرده است. برخی هم عنوان 
می کنند که طیب بـــه همراه اطرافیانش در واقعـــه 15 خرداد حضور 
داشته است.محمدرضا کائینی پژوهشگر تاریخ معاصر معتقد است که 
طیب حاج رضایی در وقایع 15 خرداد 42 نقشی نداشت یا اینکه نقش 
تعیین کننده ای نداشت؛ اما شاه تصمیم گرفته بود تا کاسه و کوزه های 

وقایع را بر سر او و حاج اسماعیل رضایی بشکند.
شـــاه و رژیم پهلوی برای اینکه واقعه 15 خرداد را غیرمردمی و عامالن 
آن را آشـــوبگر و اوباش معرفی کنند، تالش کردند با دستگیری طیب و 
حاج اسماعیل رضایی یک بازی دو سر ُبرد را طراحی و اجرا کنند. ابتدا 
به طیب فشار آوردند تا او بگوید که با دریافت پول از امام خمینی )ره( و 
عوامل خارجی وقایع 15 خرداد را به وجود آورده است؛ اما طیب هیچگاه 
زیر بار این حرف نرفت.عوامل رژیم وقتی که از اجرای طرح نخست خود، 
ناامید شدند، سیاهه ای از اتهامات از جمله کشتار مردم در روز 15 خرداد 
را به او نسبت دادند. اگرچه طیب این اتهامات را نپذیرفت؛ اما سرانجام 
آن اتهامات را به عنوان جرم های او ثبت کردند و در ســـحرگاه 11 آبان 

42 او را کشتند.
شاه با اعدام طیب خواست به مردم اعالم کند که عامل اصلی و میدانی 
واقعه 15 خرداد که منجر به کشته شدن بسیاری از مردم شد، فردی بود 

که شهره به اوباش گری بود.

نقش نصیری در اعدام طیب
اما چرا طیب برای طرحی که رژیم طراحی کرده بود، انتخاب شد؟ مهمترین 
دلیل این بود که طیب پس از کودتای 28 مرداد به تدریج از دربار و شاه 

فاصله گرفت و به حامیان امام خمینی )ره( تبدیل شد.
 اما در این بین کینه نعمت الله نصیری رئیس اداره ساواک از طیب را نباید 
نادیده گرفت. نصیری به دنبال فرصت مناسبی بود تا انتقام خود را بگیرد.
فرزند طیب آغـــاز اختالفات نصیری با پدرش را از ماجرای تولد ولیعهد 
)رضا پهلوی( و پذیرش انجام امور تولد ولیعهد توســـط طیب در جنوب 
شهر می داند. پس از تولد ولیعهد قرار بود شاه برای مالقات به بیمارستان 
برود. ماشین طیب در حیاط بیمارستان پارک بود. نصیری باوجود اینکه 
اطالع داشت ماشین متعلق به طیب است، شروع به پرخاشگری کرد و 

دستور داد اتومبیل از محدوده خارج شود.
 طیب ابتدا سعی کرد جوابی به او ندهد؛ اما سرانجام کارشان به درگیری 
کشید. از آنجا که یکی از شروط طیب برای پذیرش انجام امور عدم حضور 
نیروهای انتظامی در اطراف بیمارســـتان بود، رو به نصیری کرد و گفت 
اگر قرار باشـــد که این ماشین از اینجا برود تمام فرش ها، چراغانی ها و 

طاق نصرت ها هم باید جمع شود. 
مردم شـــروع به جمع کردن تمام زینت ها کردند اما به سرعت اسدالله 
علم در صحنه حاضر شد و با مداخله او پایان یافت. پس از ورود شاه به 
محوطه بیمارستان نیز، طیب برای تحقیر نصیری، در حضور شاه سینی 

اسفند را به او داد.

حاج اسماعیل رضایی
حاج اسماعیل رضایی همراه با طیب 11 آبان 42 به عنوان شریک جرم 
او اعدام شد. شخصیت حاج اسماعیل تحت الشعاع طیب قرار گرفته و 

کمتر درباره آن سخن گفته شده است.
اسماعیل از متدینین بازار بود که پس از رحلت آیت الله بروجردی از امام 
خمینی )ره( تقلید کرد و وجوه شـــرعیه خود را هم به امام می پرداخت. 
اعتقادات مذهبی حاج اسماعیل و ارادت او به امام، موجب شد تا ساواک 
پس از واقعه 15 خرداد اقدام به دستگیری او کند و تحت شکنجه قرار دهد.
نقل شده است که حاج اســـماعیل رضایی در روزهای آخر حیاتش در 
زندان رژیم پهلوی، گفته است: »گیرم که سی سال دیگر هم در این جهان 

زیستم، دیگر از کجا چنین مرگ پرافتخاری را پیدا کنم؟«
پس از تیرباران حاج اســـماعیل توســـط عوامل رژیم شاهنشاهی، تیر 

خالص هم به او زده شد.

محمد حسن جعفری 

خبرنگار


