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محمد هاشمیرفسنجانی در گفتوگو با »شرق«

ﻧﮕﺎه

شطرنج سیاسی خاورمیانه و ویژگیهای ایران
اﺣﻤﺪ ﻋﻈﯿﻤﻰﺑﻠﻮرﯾﺎن  .ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ

ﺣﺎﻣﺪ ﻃﺒﯿﺒﻰ
فضای سیاســی از سوی یک جریان خاص ،به ســمت تندشدن میرود .این در حالی
اســت که اصالحطلبان و دولت در چند سال اخیر تالش کردهاند اجازه ندهند شرایط
کشور و رقابتهای سیاســی به سمتی برود که جریان یادشــده میخواهد .با وجود
اینکه هنوز چهار سال از دوران محمود احمدینژاد و شرایطی که بر فرهنگ ،سیاست،
اقتصاد ،دیپلماســی و جامعه حاکم بود ،نمیگذرد ،جریان خاص امیدوار است بتواند
آن روزها را از حافظه مردم پاک کــرده و روحانی را رئیسجمهوری یکدورهای ایران
لقب بدهد .آنان بعضا به انتخابات ششــم ریاســتجمهوری اشاره میکنند که آرای
آیتاﷲ هاشمیرفسنجانی نســبت به انتخابات ریاستجمهوری پنجم در سال ،۶۸
کاهش یافت و امیدوارند اگر نمیتوانند روحانی را شکســت دهند ،دستکم آرای او
را کاهش دهند» .شــرق« این استراتژی را با محمد هاشمیرفسنجانی در میان گذاشته
اســت .رئیس ســازمان صداوســیما در دهه  ،۶۰از جمله فعاالن سیاسی است که به
میانهروی در مواضع مشــهور است .برادر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که تا
چند سال پیش ،دبیر سیاسی حزب کارگزاران سازندگی بود ،در گفتوگو با »شرق« ،به
احتماالت پیشروی اصالحطلبان و اعتدالیون تا انتخابات ریاستجمهوری میپردازد.

مجلس خبرگان رهبری و ...به اندازهای ســنگین است که نمیتوان از ردصالحیت
ایشــان سخن گفت .دکتر روحانی صالحیت اخالقی ،تخصصی ،رفتاری ،شرعی و...
را دارد؛ اما بههرحال موضوع ردصالحیت ،ابزاری است که پیشازاین هم استفاده
شــده است .متأســفانه یک جریان سیاسی در کشــور به جای آنکه بر ظرفیتهای
درونی خود و فهمیدن نیاز جامعه و دالیل اقبالنداشــتن به آنان کار و برنامهریزی
کند ،دل به ردصالحیت رقبای رأیآور خود بســته اســت .این حربهای است که در
اختیار آنان قرار دارد؛ همانطور که با آقای هاشــمی که از جایگاه بســیار باالیی در
نظام برخوردار هســتند ،چنین رفتاری کردند .آقای هاشمی رئیس مجمع تشخیص
مصلحت نظام و منصوب مقام معظم رهبری است .ایشان بهنوعی شناسنامه نظام
به شــمار میروند و هر مســئولیتی که داشتهاند به نحو احســن انجام داده و یاور
امام و رهبری بوده اســت؛ اما به شــکل عجیبی مسئله ِســنّی را برای ردصالحیت
ایشــان در انتخابات ریاســتجمهوری گذشــته عنوان کردند و این نوع مسائل در
انتخابات دیگری هم اتفاق افتاده اســت؛ بههرحال یک چهره سیاسی و یک تشکل
و جناح فراگیر ،باید هر احتمالی را در نظر بگیرد و دراینباره هم ممکن است رقیب
 معمول این است که رؤســایجمهوری در ایران دودورهای هستند .به نظر
از آخرین ابزار اســتفاده کند .من شــنیدهام برای ایــن کار در جبهه اصالحطلبان و
شما چرا حجم شایعات و حواشــی درباره نامزدی رئیسجمهوری در انتخابات
اعتدالیون ،پیشبینیها و تدابیری اندیشــیده شده است؛ مثال اینکه اشخاص واجد
ریاستجمهوری سال آینده ،تا این حد افزایش یافته است؟
شــرایط و شــاخصی همراه با آقای روحانی ثبتنام کنند کــه اگر حوادثی خارج از
فکر میکنم طرح این نوع مباحث ،بیشتر یک عملیات روانی است .جریان مقابل
شــرایط معمول اتفاق بیفتد ،طرف مقابــل نتواند به مقصود
آقای روحانی به دلیل دسترســیهایی که دارند ،از وضعیت
نهایی که بهدســتگرفتن قوه مجریه اســت ،برسد .میدانیم
جامعه و نظرسنجیها اطالع دارند .برای آنان روشن است که
فهم سیاسی مردم باالست و این
اصالحطلبان و اعتدالیون از ســال  ۹۲ائتالفی را شکل داده و
ایشــان در انتخابات آینده رأی میآورد و آنها در این انتخابات
را بارها در سالهای اخیر ثابت
تقویت میکنند کــه ضریب نفوذ اجتماعی درخورتوجهی در
نمیتوانند موفق شوند .بهایندلیل کار روانی میکنند که هم
کردهاند .آنان عملکرد دولت را در
جامعه دارد و امکان رأیآوری نامزدهای این جریان بهمراتب
روی جامعه اثر بگذارند و هم آقای رئیسجمهوری و حامیان
سهسالونیم گذشته با توجه به
بیش از رقباســت .میتــوان نتیجه گرفت که ایــن جریان در
دکتر روحانی را دلسرد کنند.
حدی
تنگناها و مسائلی که داشته تا
انتخابــات موفق خواهد شــد .رقیب هم ایــن را میداند؛ اما
 چه دلیلی بــرای پیشبینی پیروزی دکتــر روحانی در
میدانند .بههمیندلیل طرف مقابل
مشــکلی وجود دارد .ما در دوره مبــارزه و فرهنگ آن روزها،
انتخابات آینده دارید؟
تالش میکند پیش از انتخابات،
بارها میگفتیم که نباید مانند مارکسیستها ،هدف ،وسیله را
فهم سیاسی مردم باالست و این را بارها در سالهای اخیر
کار را تمام کند؛ چون در جریان
توجیه کند و بهشدت از این مسئله اجتناب میکردیم .حاال اگر
ثابت کردهاند .آنان عملکرد دولت را در سهسالونیم گذشته
انتخابات ،شانسی ندارد .کسانی
بعد از گذشت نزدیک به چهار دهه از پیروزی انقالب اسالمی،
دانند.
با توجه به تنگناها و مســائلی که داشــته تا حدی می
که در جریان رقیب مطرح هستند،
برخی افراد و جریانها بخواهند به چنین ابزارهایي متوســل
کار
انتخابات،
بههمیندلیل طرف مقابل تالش میکند پیش از
همتای آقای روحانی نیستند
شوند؛ یعنی حاضرند برای هدف ،به هر وسیلهای دست بزنند
را تمام کند؛ چون در جریان انتخابات ،شانســی ندارد .کسانی
و مشخص است که این ایده به کدام مکتب فکری تعلق دارد.
که در جریان رقیب مطرح هستند و بعضا از آنان در رسانهها
البته من احتمال نمیدهم موضوعی مانند ردصالحیت اساســا مطرح شود؛ چون
نام برده میشــود یا خودشان اظهارنظرهایی دارند ،همتای آقای روحانی نیستند و
اینها برای نظام هزینههای سنگینی دارد .ردصالحیت فردی در اندازه آقای روحانی
در برابر ایشــان رأی درخورتوجهی ندارند .مشکل اساسی رقیب این است که همه
کمتر به ذهن میرسد.
چهرههایی که دســتکم رأیی در جامعه دارند ،در گذشــته هم خود را در معرض
 یکی از موضوعاتی که احتمال آن داده میشــود این اســت که اصولگرایان
انتخاب مردم قرار داده و میدانند میزان رأیآوری آنها چقدر است.
بــا چند کاندیدا با هدف حمله همزمان به دکتــر روحانی ،وارد عرصه انتخابات
 موضوع ردصالحیت ازجمله موضوعاتی اســت که زیاد درباره آن شــنیده
شوند ،آن را به مرحله دوم بکشانند و در مرحله دوم با یک نفر ،مقابل ایشان قرار
میشــود .با توجه به اینکه پیشازاین هم ،غافلگیریهایی در جریان بررســی
بگیرند .هدف آنان حملههای تند در مناظرههای انتخاباتی است .به نظر شما با
صالحیتهــا در انتخابات مجلس و ریاســتجمهوری رخ داده اســت ،چقدر
چه روشی باید با این مسئله مواجه شد؟
احتمال میدهید این زمزمهها به واقعیت منجر شود؟
مگر در انتخابات ســال  ۹۲توانســتند با ایده چند کاندیدا به نتیجه برســند؟ آن
این آخرین تهدید و آخرین حربهای اســت که میتوان از آن اســتفاده کرد .برای
روزها آنها همگي به سیاســتهای نیروهــای اصالحطلب و معتدل حمله کردند.
ردصالحیت یک چهره ملی ،دالیل کافی و مقبول نیاز اســت .از نظر شــخصیتی و
اتفاقا مشــکل آنان ،نرســیدن به اجماع است وگرنه دوســت دارند به یک کاندیدا
عملکردی دلیلی بــرای ردصالحیت رئیسجمهوری وجود نــدارد .آقای روحانی
برســند .من به لحاظ شــخصی اصل این حرکت را مناســب نمیدانم .مناظرهها
همه صالحیتهای الزم را دارند .کارنامه ایشــان از پیش از انقالب و دوران مبارزه،
ممکن اســت برای افراد رأی درســت کند اما وقتی از حریمهــا عبور میکنند و به
در ادوار مجلس ،دبیری شــورایعالی امنیت ملی ،عضویت در مجمع تشخیص و

ﻧﻔﯿﺴﻪ زارعﮐﻬﻦ

در اردوی رقیب هنوز به جمعبندی برای داشتن
کاندیدای واحد نرسیدهاند ضمن اینکه به نظر میرسد
رقیبی که با روحانی و میزان شناختي که جامعه از وی
دارد ،رقابت کند در چنته آنان نیست.
مدتی است جناح مقابل ساز دیگری کوک کرده و با
طرح این مسئله که آرای روحانی ریزش کرده و همین
ریزش موجبات شکست وی را در انتخابات  ۹۶فراهم
خواهد کرد ،سعی در ایجاد تردید در حامیان دولت و
جامعه دارند
او قطعی نیست .نظرسنجیها نشان میدهد پایگاه مردمی
و محبوبیت رئیسجمهور ســیر نزولی داشــته است .البته
آرای منفیای که از گذشــته وجود داشــته ،میتواند مؤثر
واقع شــود .بنابراین این موضوع بزرگترین دغدغه جریان
اصالحطلب است«.
ناصــر ایمانی ،تحلیلگر سیاســی اصولگــرا ،هم دیگر
فردی اســت که ســخن از ریزش آرای روحانــی میزند و
مدعی میشــود» :با توجــه به ریزش رأی آقــای روحانی

تخریب و شکســتن حرمت افراد و کرامت انسانی میپردازند و گزارشات غیرواقعی
میدهنــد ،اصل بهره آن را دشــمن میبرد و علیه نظام جمهوری اســالمی از آن
اســتفاده میکنند .مناظره اگر برای تخطئه و تخریب باشد ،از نظر من حکم شرعی
ندارد چون در شرع هم به پرهیز از تهمت و افترا و دروغ تأکید شده و اینها از گناهان
کبیره است .مناظره به این سبک را به این دلیل شخصا مردود میدانم چراکه بیش
از آنکه به ضرر جریانی خاص باشد ،به ضرر نظام و مردم است .کمااینکه در مناظره
ســال  ۸۸احمدینژاد وقتی آن اتهامات بیاساس را به مقامات نظام زد ،بالفاصله
بنیصدر در پاریس از آن استقبال کرد و گفت ما سالها گفتیم اینها هستند اما االن

خودشان دارند میگویند .معموال از رفتارهای افراد تندرو ،منافقان ،سلطنتطلبان،
رســانههای خارجی و اسرائیل بیشترین بهره را میبرند .اتهاماتی که به ارکان نظام
زده میشــود ،از نظر روانــی روی مردم تأثیر میگذارد و اعتمــاد مردم کم و زمینه
پذیرش دشــمن فراهم میشود .وقتی این نوع رفتارهای تخریبی درون کشور انجام
میشــود ،آثار اولیه آن روی اذهان عمومی است .میگویند اینها همان حرفهای
منافقان است پس بقیه حرفهای آنان هم درست است .من شخصا چنین اتفاقی
را توصیه نمیکنم .اگر چنین اســتراتژی یا سیاســتی در جریان خاصی وجود دارد،
حتما باید آن را متوقف کنند.

 اما طرف مقابل بارها ثابت کرده برای این دغدغههای شــما ،ارزشــی قائل
نیست.
اگر قرار اســت این بار هم در رقابتهای انتخاباتی دســت به رفتارهای مشــابه
سال  ۸۸بزنند ،بزرگان کشور باید مانع شوند .مبنای حکومت ما اسالم است و پیامبر
ما برای مکارم اخالق مبعوث شــده و برای قدرت نیامده اســت .نباید اخالق به پای
مقام ،قربانی شــود .این بزرگترین خطاست .اگر رادیو ،تلویزیون و امکانات در اختیار
کســانی باشد که اخالق را برای رسیدن به قدرت یا مخالفت برای جناح مقابل خود
قربانــی میکنند ،از انقالب چیزی نمیماند .اصل این اســتراتژی را غلط میدانم .ما

ارتباط کاهش آرای آیتاﷲ هاشمی در ریاستجمهوری ششم با انتخابات سال ۹۶

ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮدﻣﺎن رﻗﯿﺐ درﺳﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ
احتمال زیادی وجود دارد که اصولگرایان از استراتژی چند
کاندیدایی استفاده کنند تا انتخابات را بهدور دوم بکشانند«.
تکرار آرزوها در آینه تاریخ
ایــن ماجــرا ،داســتانی تکراری اســت؛ داســتانی که
درســت  ۲۳ســال قبل هم اتفاق افتاد؛ همــان زمانی که
هاشمیرفسنجانی میرفت تا در انتخابات ریاستجمهوری
ششــم هم کاندیدا شود تا بتواند دولت سازندگی را در دور
دوم هم ادامه دهد؛ دولتی که در روزهای ســخت پس از
جنگ بر ســرکار آمده بود و کشوری را تحویل گرفته بود که
روزهای پیشبینیناپذیر و دشواری را از سر گذرانده بود و از
برنامههای توســعه وعده دادهشده در ایام پیروزی انقالب،
بهطور جدی عقب افتاده بود .اجرای اولین برنامه پنجساله
توســعه اقتصادی بعد از انقالب در این دولت انجام گرفته
بود و سیاســت باز اقتصادی و وضع قوانین ضدانحصار از
جمله اقداماتی بود که هاشمی در دولت نخستش آنها را
سرلوحه امور اجرائی قرار داده بود .براساس آنچه در کتاب
خاطرات آیتاﷲ هاشمی آمده و البته صاحبنظران حوزه
پیشروی
سیاست روایت میکنند ،از مهمترین دغدغههای ِ
این دولت بازســازی کشور بعد از جنگ هشتساله بود که
نیاز بود در اســرع وقت بازسازی شــوند .چنین هم بود که
میزان بودجه عمرانی در دولت پنجم بهطور چشــمگیری
نســبت به ســایر فعالیتهای دولت افزایش پیــدا کرد و
شــاید همین مسئله و البته شدت ویرانیهای پس از جنگ
موجــب بروز کســری بودجه قابــل توجــه در دولت اول
ســازندگی شد .گفته میشــود آیتاﷲ هاشمی سعی کرد
برای برقراری تعادل در کابینه طیفهای گوناگون را در کنار
هم قرار دهد و همین هم بود که البد ســیدمحمد خاتمی
وزیــر فرهنگ و ارشــاد شــد و علی اکبر والیتــی وزیر امور
خارجه .مصطفی معین وزیر فرهنگ و آموزش عالی شــد
و محمد ســعیدیکیا ،وزیر راه و ترابری .عبداﷲ نوری وزیر
کشور بود و علی فالحیان ،وزیر اطالعات .ولی اینها بهعالوه
تورم باالیی کــه در جامعه به دلیل اجرای سیاســتهای
تعدیل ،نرخ ارز و وامهایی که گرفته شــد و مسائلی از این
دست وجود داشت؛ همهوهمه دستاویزی بود تا مخالفان
توسعه اقتصادی هاشــمی و دولت تکنوکراتش سعی در
کاهش آرای آن در انتخابات ســال  ۷۲داشته باشند چون
باورشان نمیشــد چهره باسابقه سیاســی ایران را به این
راحتیها بتــوان از صحنه به در کرد .برهمیناســاس هم
بود که درســت در زمانی که هاشــمی میرفت تا در بهار
 ۷۲بار دیگر شــانس خود را برای انتخــاب بیازماید رقبا و
مخالفانش بر موج همین تورم باال سوار شدند و از کاهش
آرای وی سخن گفتند .رقبای آن روزهای هاشمی که البته

ﻋﮑﺲ :ﺗﺴﻨﯿﻢ

حکایت هرســاله اســت داســتان انتخابــات در ایران؛
داســتانی که تمامی ندارد و هر سال چندماهی و گاه تمام
سال سوژه روزمره مردم و البته سیاسیون میشود.
برایش برنامه میریزند و نقشه راه میکشند تا به نحوی
از انحا ،رقیب را به حاشــیه برانند و خــود گوی پیروزی را
برباینــد .آنان داعیه ارزشمــداری دارند امــا ابایی ندارند
دراینبین از مــدار حق و انصاف خارج شــوند و اخالق را
به حاشــیه برانند .آنها این بداخالقیهــا را معایب جزئی
میداننــد حتی اگر گاهــی منفعت ملی را هــم دراینبین
خدشــهدار کنند .ســال آینده هم از همان دست سالهای
انتخاباتی اســت که دســت بر قضا دو انتخاب مهم در آن
انجام خواهد شــد؛ نخســت انتخابات ریاســتجمهوری
و دیگری انتخابات شــوراهای شــهر و روســتا .اگرچه هر
دو اهمیــت بســزایی دارند ،اما به نظر میرســد انتخابات
ریاســتجمهوری دوازدهم اهمیت بیشــتری دارد تا آنجا
که واکنشهای عجیبوغریبــی از برخی رقیبان انتخاباتی
رئیسجمهور دیده میشود.
رقابت نامعلوم یا معلوم؟
اگر هنوز مشــخص نیســت هر شــهر و روســتایی چه
کاندیداهایی خواهد داشــت و کدام جریانات رقیب ،مقابل
هم قرار خواهند گرفت اما در انتخابات ریاســتجمهوری
آنچــه مشــخص و نهایی به نظر میرســد حضور حســن
روحانی بهعنــوان یکی از کاندیداهــای دوره دوازدهم آن
هــم بهعنوان گزینــه اجماعی اعتدالیــون و اصالحطلبان
است؛ مردی که اکنون ســکاندار دولت است و بناست تا
در چهارســال دوم بتواند برخی کارهــای نیمهتمامش را
تمام کند و به نتیجه برســاند .اما در اردوی رقیب اینگونه
نیســت و هنوز به جمعبندی برای داشتن کاندیدای واحد
نرسیدهاند ضمن اینکه به نظر میرسد رقیبی که با روحانی
و میزان شــناختي کــه جامعــه از وی دارد ،رقابت کند در
چنته آنان نیســت .اما بــا همه این اوصاف ،مدتی اســت
جناح مقابل ساز دیگری کوک کرده و با طرح این مسئله که
آرای روحانی ریزش کرده و همین ریزش موجبات شکست
وی را در انتخابات  ۹۶فراهم خواهد کرد ،ســعی در ایجاد
تردید در حامیــان دولت و جامعه دارند .مثال پایگاه خبری
»صراطنیوز« در گزارشی تحلیلی خبر از ترس رئیسجمهور
برای شــرکت دوباره در انتخابات ریاستجمهوری داده و
نوشــته اســت» :در میان اظهارنظرها آنچه بیش از همه
جلب توجه میکنــد ،هراس حامیان دولت از رأی نیاوردن
روحانی در ســال  ۹۶اســت .این ترس در حالی اســت که
بســیاری از این حامیان دولت چهره شاخصی را هم برای
رقابت با روحانی در نظر ندارند اما ظاهرا عملکرد روحانی

در همین سه ســال بهگونهای بوده که پیشبینی شکست
به ســراغ آنها آمــده؛ دراینبیــن درخواســتهای برخی
اصالحطلبــان از روحانی برای ترمیــم کابینه بهویژه تغییر
مسئوالن اقتصادی را هم میتوان در راستای همین هراس
از شکست ارزیابی کرد«.
پایگاه خبری »خیبرآنالین« هم که در مطالبش حمایت
از تیــم محمــود احمدینژاد و دولت گذشــته به چشــم
میخــورد در مطلبی به نقل از فردی که او را کارشــناس
مسائل سیاسی نامیده ،با اشاره به انتخابات مجلس و طرح
این مدعی که دولت و حامیانش در انتخابات مجلس دهم
شکســت خوردند ادعا کرده اســت» :پاســخ مردم در اکثر
شــهرها و اســتانها به انتخابات ،انتخاب افــرادی بود که
از معیشــت مردم صحبت کردنــد و اصولگرایانی انتخاب
شدند که معیشت مردم برای آنها دغدغه قلمداد میشد.
لذا دولــت اگر بخواهد با این روش گذشــته ادامه مســیر
خــود را دنبال کند ،بدون شــک و با توجه بــه مطالعاتی
که در این زمینه صورت گرفته اســت ،انتخابات ســال ۹۶
را خواهد باخــت و نمیتواند رأی مجــدد از مردم بگیرد؛
چراکه دغدغه غالب مردم چیزی نیست که دولت پیگیری
میکند« .محمد ناظمیاردکانی ،قائممقام دبیرکل جامعه
اسالمی مهندســین و وزیر کابینه محمود احمدینژاد ،نیز
ســخن از احتمال شکست روحانی داد و در نشست ماهانه
تشکل سیاســی متبوعش که اوایل دیماه در دفتر مرکزی
جام برگزار شــد ،گفت» :جریان اصالحطلب و اعتدالیون یا
تقرییا یا تحقیقا روی کاندیدای انتخابات ریاســتجمهوری
 ۹۶بــه اجمــاع رســیدند و کاندیدای آنها حجتاالســالم
روحانی خواهد بود اما آنها این دغدغه را دارند که پیروزی

درنرویم و نخواهیم شبیه او عمل کنیم .باید با مسئولیت اسالمی از بعضی خطاها
گذشــت و بهخاطر خدا هم گذشــت .بهخاطر هدفی که داریم نباید منفعل شد یا
مرعوب.
 گذشته از توکل و ثبات قدم ،وظیفه دولت و حامیان آن در زمینه اطالعرسانی
درباره کارهای صورتگرفته چیست؟
در زمینه اطالعرسانی به مردم ،دولت حتما باید اطالعات بیشتری درباره عملکرد
خود به جامعه ارائه کند .عملکرد و کارهای مثبت باید به مردم رسانده شوند .االن
نباید به این راه برویم همانطور که سال  ۸۸هم دو نامزد محترم ،حاضر نشدند مانند
اطالعات زیاد گفته میشود ،اما دولت باید برنامهای منسجم برای گفتوگو با اقشار
احمدینژاد عمل کنند .مناظره باید جنبه کارشناســی داشته باشد .از اتهام ،تخریب،
مختلف مردم از شهرها و روستاها داشته باشد .ستاد دولت ،استانداران ،فرمانداران،
دروغ و بزرگنمایی در آن پرهیز شود .یادمان نرود انقالب اسالمی برای اخالق صورت
بخشــداران و تیم رسانهای دولت ،عملکرد منســجمی ندارند .بر اساس تجربهای
گرفت .اسالم این حرفها را میزند و مکتب اهل بیت مبتنی بر اخالق است .قرار بود
که دارم ،میبینم صداوســیما به چه شــکلی تالش میکند دستاوردهای دولت به
فضائل اخالقی را رشد دهیم نه اینکه رذائل اخالقی را دامن بزنیم.
مردم منتقل نشــود یا مسائل فرعی ،جای مسائل اصلی را بگیرد .دولت میتواند با
 آیا این راهبرد که آنان به دنبال تکرار ماجرای آیتاﷲ هاشــمی هســتند تا
انسجام اطالعرسانی در همه ســطوح ،مردم را از برنامههای خود مطلع کند و به
آرای او در دور دوم ریاســتجمهوری کمتر باشد ،صحت دارد؟ اساسا میتوان
دشــواریهایی هم که کارها تا امروز داشته اشاره کند .البته بیان دشواریها به این
بین این دو مقطع تاریخی ،مشابهتی برقرار کرد؟
شــکل نیست که طرف مقابل تخریب شــود ،اما میتوان حقایق را گفت .اگر مردم
البتــه کاهش آرا عمال در انجــام وظایف رئیسجمهور تأثیــری ندارد .باید از
احساس کنند محرم دانسته میشوند این مسئله میتواند در خنثیکردن بسیاری از
طرف مقابل پرســید .معموال در ســنجش ارزش کارهایی کــه انجام میدهیم،
حربههای تخریبی رقیب ،مؤثر باشد.
آنچه میدهیم و آنچه میگیریم مهم اســت .حاال به چه قیمتی قرار است برخی
 آیتاﷲ هاشــمی از جمله بزرگان کشور هستند که بسیار جدی و تمامقد در
جریانــات سیاســی در انتخابات موفق شــوند؟ فرض کنیــم آرای رئیسجمهور
ماههای اخیر به دفاع از رئیسجمهور و دولت پرداختهاند .به نظر شما چه عاملی
ریزش کند؛ این به چه قیمتی باید تمام شــود؟ درعینحال من معتقدم نمیتوان
باعث شــده ایشــان این میزان نسبت به بازگشــت یک جریان خاص حساس
بین ایــن دو مقطع تاریخی مشــابهتی برقرار کرد .اوال اینکــه در آن مقطع آقای
باشند؟
هاشمی خودشــان تمایل داشــتند افراد دیگری هم وارد عرصه انتخابات شوند
آقای هاشــمی شخصیت اثرگذاری در جامعه است و سخنان و ایدههای ایشان
چون ایشــان بعد از امام ،رئیسجمهور شــده بودند و دومین شخصیت کشور به
در بین نســلهای مختلف شنیده میشود .جالب اســت جوانانی که بعضا دوران
شــمار میرفتند و نمیخواستند احساس شــود رقابتی در کار نیست .درعینحال
ریاستجمهوری و مســئولیتهای اجرائی ایشان را درک نکردهاند ،بیشتر به ایشان
امروز مردم با توجه به امکانات رســانهای و اطالعرســانی،
عالقه نشــان میدهند که البته بخشی هم به روحیات آقای
مثل ســال  ۷۲عمل نمیکنند .در آن مقطع اخبار محدود به
هاشــمی که بــا جوانان بســیار مأنوس هســتند برمیگردد.
امروز مردم با توجه
رادیو ،تلویزیون و چنــد روزنامه بود .االن مردم از روشهای
بههمیندلیل هجمهای که به آقای هاشمی میشود کمتر از
به امکانات رسانهای
مختلف کسب اطالع میکنند .اطالعات را از جاهای مختلف
دولت و دکتر روحانی نیســت .شخصیتهای بزرگ در تاریخ
و اطالعرسانی ،مثل سال ۷۲
میگیرند؛ از یک جا نمیگیرند کــه حرفهای گروه مخالف
و جامعهشناســی سیاسی همیشــه مخالف زیاد داشتهاند و
عمل نمیکنند .در آن مقطع
دولت را بپذیرند .مســائل گوناگونی از سوی تندروها مطرح
آقای هاشــمی هم اینها را تحمل کرده است .به نظرم ایشان
اخبار محدود به رادیو ،تلویزیون
میشــود اما آنان کارنامه اجرائــی دارند و مردم آن روزهای
استراتژیای برای خودشان دارند و آن دفاع از نظام جمهوری
و چند روزنامه بود .االن مردم از
تلــخ را فرامــوش نکردهاند که کشــور را به چه ســمت و
اســالمی اســت ،نه از شــخص رئیسجمهور ،نه یک دولت
روشهای مختلف کسب اطالع
ســویی میبردند .امروز دنیا با توجه به گســترش اطالعات
خاص .ایشان با معیار منفعت مردم و نظام ،عملکرد دولتها
میکنند .اطالعات را از جاهای
و ارتباطــات ،به یک دهکده تبدیل شــده اســت و نمیتوان
را بررســی میکنند ،نکات مثبت را مطــرح میکنند و این به
مختلف میگیرند؛ از یک جا
حقایــق را از مردم پنهان کرد .جوانان مــا بهراحتی از اخبار
معنی دفاع از شخص نیست .ایشان با بلندنظریای که دارند
نمیگیرند که حرفهای گروه مخالف
دنیا به زبان اصلی مطلع میشــوند و وضعیت اقتصادی و
میبینند برخی افراد در داخل همســو با دشمنان خارجی ،با
دولت را بپذیرند
فرهنگی و سیاســی کشورهای دیگر دنیا را میبینند و درباره
رنگهای مختلف و شــیوههای مختلف و نقابهای ارزشی،
آن میخواننــد .ضمن اینکه تأثیر رفتارهای تخریبی رقیب را
چگونه میخواهند ایران را به ورطههای خطرناک بکشــانند.
مثــل  ۷۲نمیدانم اما باز هم این ســؤال را مطرح میکنــم .فراموش نکنیم قرار
در برابــر اینهمه هجمه ،یک صــدای حمایتی باید از جایی بیــرون بیاید و به نظر
اســت الگوی نظام اســالمی را به دنیا نشــان دهیم .اگر الگو این است ،جامعه
میرسد ایشان تصمیم گرفتهاند این صدا باشند.
جهانی چطور از ما میپذیرد؟ هدف امام ،انقالب اســالمی و اســالم ،موضوعات
 و اینکه مردم و افکار عمومی ،براســاس چه معیارهایــی در انتخابات آینده
دیگری بوده است نه کســب قدرت .در اسالم هدف وسیله را توجیه نمیکند .ما
عمل خواهند کرد؟
مارکسیست و الئیک نیستیم .در جامعه ما خدا وجود دارد و بر اساس اعمال خود
ترکیــب جمعیتی و ضریب نفوذ جریانهای سیاســی در ایران کامال مشــخص
نزد خداوند مسئولیم .هر حرفی بزنیم ،مسئولیت داریم.
اســت .در این بیش از  ۳۰انتخاباتی که در کشــور انجام شده ،جناح اصولگرا با هر
 با توجه به فضای موجود که بهشــدت به سمت تندشــدن در حال حرکت
نامی حدود  ۲۰درصد آرای مردم را داشــته است .جناح اصالحطلب و میانهروها
اســت ،بهترین راه برای دولت و حامیان آن برای آرام نگهداشتن فضا و تداوم
نیز بیش از  ۶۰درصد آرا را در اختیار دارند و جمع آرای دو جریان میانه و اصالحات
فعالیتهای توسعهای تا روز انتخابات چیست؟
در ســال  ۹۲و ائتالف اصالحطلبــان و اعتدالیون بود که آرای  ۶۰درصدی کســب
در فرهنگ اســالمی بــر اصلی تعیینکننده بــه نام تــوکل ،معتقدیم .هرکس
کردنــد .االن هم این ائتالف وجــود دارد .بر مبنای این ائتالف ،همین نســبت آرا با
خالصانه به خداوند توکل کند ،حتما راه به او نشــان داده میشــود .من در این نوع
کمی تلورانس ،در انتخابات ســال  ۹۶هم وجود خواهد داشــت .البته جذب آرای
موارد به این جمله »استعینوا بالصبر و الصاله« توصیه میکنم .هم نماز که رابطه
خاکســتری یا همان  ۲۰درصد باقیمانده هم بســیار مهم و حیاتی است و به نظر
با خداســت و هم صبر ،گرهگشــا هســتند .اگر طرف مقابل حرفی زد ،فورا از کوره
میرسد میتوان آنها را نیز جذب کرد.

هزینه استفاده جریان رقیب از حربه ردصالحیت ،سنگین است

ﻋﮑﺲ :اﻣﯿﺮ ﺟﺪﯾﺪي ،ﺷﺮق

منطقــه خاورمیانه یــا بخش عمده آن که آســیای غربی اســت ،از
دوران باســتان تاکنون ،همواره صحنه رقابتهای شدید و جنگ و چپاول
مهاجمان داخلی و خارجی بوده اســت .مرزهای میان کشــورهای این
منطقه بهدلیل دوستی و همکاری تنظیمنشــده ،بلکه ناشی از رقابت و
جنگ و دشــمنی است .از جالبترین پدیدههای دیگر خاورمیانه ،ظهور و
ماندگاری ادیان در این منطقه است .از رقم  ۱۲۴هزار پیامبر که در روایات
مذهبی به آن اشــاره میشــود ،شــاید بدون اغراق ،به جز چند نفر آنها،
عمدتا از این منطقه برخاستهاند که طبق روایات اسالمی ،نخستین پیامبر
حضــرت آدم )ع( و آخرین آنها حضرت رســول اکرم)ص( بوده اســت.
آنچه ضروری است گفته شود ،این است که بیشتر ادیان در همین منطقه
خاورمیانه ،بهویژه در راســتای هالل حاصلخیز از شــمال خلیجفارس تا
دریای مدیترانه دربرگیرنده کشورهای کنونی ایران ،عراق ،عربستان ،یمن،
عمان ،سوریه ،اردن ،لبنان ،فلســطین اشغالی ،غرب ترکیه و شرق یونان
و مصر و احتماال قبرس شــکل گرفتهاند .در اینجا نیازی نیست از جایگاه
ادیان چین و هند و آســیای شــرقی در زمینه ظهور ادیان ســخنی گفته
شــود .ادیان مســیحی و یهودی از راه مهاجرت یا تبلیغ ،از شرق به اروپا
و قاره آمریکا صادر شــدند ،سپس مسیحیت غربی در جنگهای صلیبی
به زادگاه خــود اما با چهرهای متفاوت بازگشــت .مغوالن و تیموریان با
قبول اسالم ،از آن برای سلطه بر بیزانس و همه کشورهای عربی استفاده
کرده و با ایجاد امپراتوری عثمانی همه کشــورهای عرب را در یک دوره
۶۰۰ساله به صورت مســتعمره خود درآوردند .دین و مذهب در هرکجا
ظهور کرده ،با باورها و ســنتهای محلی ممزوج شده است .ایرانیان به
بزرگداشت از پیشوایان تاریخی خود مشهورند .این بزرگداشت در ساخت
بارگاه و مرقد پیشــوایان دینی در فرهنگ ایرانیان متجلی اســت .مثال اگر
روزی و روزگاری میان ایران و عربستان تفاهمی برای اداره اماکن مقدسه
اســالمی به مدیریت ایرانیان به دســت آید ،بدون تردیــد میتوان گفت
قبرســتان بقیع از حالت منجمد و خشک کنونی به صورت »په ردیسی«
از آرامگاههای )حرمهای( باشــکوه اسالمی مانند کربال ،نجف ،کاظمین،
مشــهد ،قم و شــیراز در خواهد آمد .بر عکس ،اگر خــدای نکرده اماکن
مقدسه اسالمی در عراق به دست محارباتن تکفیری که هماکنون در آن
منطقه علیه دولت عراق میجنگند بیفتد ،احتمال صدمهدیدن این اماکن
بسیار زیاد است .همین نفوذی که غربیها امروز در فرهنگ شیخنشینان
خلیجفارس و عربســتان دارند  -ازجمله برجها و آســمانخراشهایی
را که به صورت آزمایشــی در امارات و قطر میســازند -در گذشتههای
دوردست نیز داشــتهاند .اگر نقلقول ابنبطوطه را بپذیریم ،شرایط ساده
و بیآالیش عزیزترین مســجد جهان اســالم در مدینــه در دوره خالفت
ولیدبنعبدالملک با استفاده از فرهنگ معماری روم مدرنیزه شد .به این
ترتیب که ولیدبنعبدالملک به امپراتور مسیحی روم پیام فرستاد که »من
میخواهم مســجد پیامبر خودمان را تعمیر کنم و تو مرا در این کار یاری
کن« .قیصر روم گروهی مهندس و کارگر فنی با  ۸۰هزار مثقال طال برای
این منظور به مدینه فرستاد که با آن خانههای اطراف مسجد را خریدند و
بهاینترتیب موجبات توسعه مسجد را به شکلی که امروز هست ،فراهم
کردند .در همه دورههای هجــوم پرتغالیها و دیگر قدرتهای اروپایی
کــه نیروی دریایی خود را به قصد چپاول به خلیجفارس میفرســتادند،
شیخنشینهای خلیجفارس در خدمتشان بودند و نیازهای خدماتی آنها
را تأمین میکردند .امروز که شیخنشــینها به برکت فروش نفت و گاز به
ثروتهای هنگفت و نجومی دست یافتهاند ،نهتنها مشوق آمدن غربیها
و اقامتگزیدن و اشــتغال آنها در خلیجفارس شــدهاند ،بلکه به دستور
دولت انگلیس ،کنوانســیون امارات متحده عربی را در برابر ایران تشکیل
دادهاند که اکنون کنترل آن به دست آمریکا افتاده است اگرچه با نمایشی
که بهتازگي نخستوزیر انگلیس در مسافرت به امارات ترتیب داد و همه
بزرگان شیخنشــینها را در دو سوی خود به صف کشید ،هنوز سهمی از
قــدرت در این منطقه را مطالبــه میکند .بازی امارات بــا دالر و در بازار
مبادله دالر که موجب افزایش قیمت آن در ایران شــده اســت ،نیز شاید
واکنشی از سوی آنها نسبت به شکســت عربستان در حلب باشد .پیش
از تشکیل این کنوانسیون ،امیرنشینهای خلیجفارس بیشتر باهم دشمن
و رقیب بودند تا دوســت .این یک سوی قضیه است .سوی دیگر آن ورود
بچه پولدارهاي امارات به خدمات خوشگذرانی و عشرتکدهای است.
تسهیالت کاالهای عمده در قدیم میان اروپا و خاور دور عالوه بر جاده
ابریشم ،از مســیر مدیترانه و اروندرود و خلیجفارس صورت میگرفته و
ایــن تجارت موجد عالئــق اعراب به غربیها بوده اســت .امروز هم این
حالت و روحیه همکاری هیچ تفاوتی نکرده جز اینکه پول نفت و گاز به
عالقه غربیها نسبت به این منطقه افزوده است .دیدن تصاویر شهرهای
ویرانشده در این منطقه ،غربیها را به وجد میآورد .پیشبینی بازسازی
شهرها ،زیربناها ،صنایع و خدمات در این منطقه ویرانشده هوسبرانگیز
است .از دید سیاســی و قدرتنماییهای بینالمللی ،منطقه خاورمیانه
جوالنــگاه قدرتهــای غربی بوده و هســت .پیشبینی اینکــه در آینده
چه خواهد شــد ،آسان نیســت .این منطقه مانند یک پل بزرگ در اتصال
بازرگانی شرق و غرب عمل میکند .جنگهای ۷۰۰ساله میان ایران و روم
و تــالش مدام رومیها برای ماندن در جنــوب قفقاز به بهانه حمایت از
ارمنستان مســیحی هنوز از خاطرهها محو نشده است .حمایت رومیها
از مســیحیت در ارمنســتان فقط یک بهانه بود .خود آنها مسیحیت را از
منطقه خاورمیانه گرفته بودند .اما تا همین اواخر از میسیونرهای مذهبی
برای نفوذ در ایران و کشــورهای اطراف استفاده میکردند .اختالف میان
شیعه و سنی چیزی است که انگلیسها در صد سال گذشته به آن دامن
زده و از آن بهرهبرداری کردهاند .حضور غربیها و دخالت آنها در منطقه
خاورمیانه نهتنها در طول زمان کم نشده ،بلکه افزایش یافته است .امروز
همه ما شاهد هستیم ناتو )یعنی آمریکا و همه کشورهای عضو سازمان
پیمان آتالنتیک شــمالی( به صــورت نیروی جنگی از دره پنجشــیر در
دورترین نقطه افغانستان تا یمن حضور دارند .ترکیه ،همسایه ایران خود
عضوی از ناتو است و سالهایسال متقاضی ورود به اتحادیه اروپا بوده
است .غرب مسلما از گســترش اتحادیه اروپا استقبال میکند ،اما ترکیه
استثناست .ترکیه هم یک کشور مسلمان است و هم اگر به اتحادیه اروپا
بپیوندد ،جوانان گرسنه ترکیه یکشبه تا دورترین نقطه اروپا برای یافتن کار
خواهند رفت که این امر تعادل دستمزدهای اتحادیه را به هم خواهد زد.
پایگاه هوایی اینجرلیک ترکیه در اختیار آمریکاست .اسرائیل دوست متحد
آمریکاســت و به قول چامســکی  -که خود یک یهودی است -اسرائیل
اهرم نفوذ آمریکا در خاورمیانه است .متحدشدن امارات با عنوان »امارات
متحده عربی« در مقابله با نفوذ ایران صورت گرفته است که در باال به آن
اشــاره شد .عربستان که جای خود دارد .حضور آمریکا همراه با عربستان
در صحنه جنگ یمن یک واقعیت در برابر چشم ماست .پایگاههای نیروی
دریایی آمریکا و انگلیس در بحرین نمونه دیگری از حضور دائمی این دو
قدرت در خلیجفارس است .خبرگزاری الجزیره اسما متعلق به قطر است
اما کال بهوسیله آمریکا تأسیس و اداره میشود و به احتمال زیاد ،دونالد
ترامپ در سرمایهگذاری آن نقش دارد.
ادامه در صفحه ۱۱

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

بــا هم برای رقابــت با وی در انتخابات ریاســتجمهوری
ششــم به توافق نرســیده بودند با اســتراتژی کاهش رأی
هاشمی سعی داشتند تا حداقل از این طریق رئیس دولتی
کماقتدارتر را برای چهار ســال در کنار داشــته باشــند .اما
اینها همه در شــرایطی بود که در این دوره از انتخابات به
علت سپریشــدن عمر نخستین دولت پس از جنگ ،نظام
خود را در وضع تثبیتشــدهتری میدید و اوضاع عادیتر
از گذشــته بود ،بنابراین مردم جامعه بیشتر به فکر مسائل
روزمره زندگی افتاده بودند .براین اســاس ،فضای سیاسی
کشــور و توان جناحهــای نظام هم بهکلــی تغییر کرده و
نمــود این تغییرات در صفآرایــی نامزدهای انتخاباتی به
چشــم میخورد .اگرچه این استراتژی به باور خودشان به
گونهای پاسخ داد ولی آیتاﷲ نظر دیگری داشت که وقتی
صحنــه را از رقبــا خالی دید از رقیبانی دعوت به شــرکت

برای حضور در انتخابات کرد و همین مسئله را هم موجب
کاهش آرای خــود خواند .به این ترتیب بــود که در کتاب
خاطرات خود دراینباره نوشت» :جمعه  ۲۱خرداد .۱۳۷۲
امروز انتخابات ریاســتجمهوری داشتیم .برای دادن رأی
به حســینیه جماران رفتیم .خبرنگاران زیادی جمع بودند.
به چند ســؤال جواب دادم .ظهر بستگان مهمان ما بودند.
عفــت ولیمه حــج مهدی و فرشــته را مــیداد .مقداری
از وقت را به تماشــای برنامههــای تلویزیون برای گزارش
انتخابات گذراندم .مرتبا با ســتاد انتخابات کشــور و هیئت
اجرائی تماس داشتم .برخالف همه انتخابات گذشته ،این
بار برای گرمترشــدن انتخابات ،به دســت خودمان رقیب
درســت کرده بودیم .به نظر میرســد مقدار زیادی از آراء
من از دست میرود؛ گرچه محتمل است برای جو رقابت،
رأیدهنده بیشــتری داشته باشیم که همین جزو اهدافمان

بود .محســن پس از بازدید چند حوزه نظر داد که تقریبا ۱۵
تــا  ۲۰درصد از آراء را رقبــا و باطلهها دارند .چند بار وقت
انتخابات تمدید شــد ،برای اینکه مراجعه داشــتند .آقای
عبداﷲ نوری ،آخر شــب اولین گزارش قرائــت آراء را داد.
به نظر میرســد حدود ســیوپنج درصد آراء از من نیست
و رقبا بیــش از حد انتظارمــان رأی آوردهانــد .در مناطق
کردنشــین به آقای احمد توکلی رأی داده شــده و البد به
خاطر مخالفخوانیهای جدی اســت .از خاطرات جالب
امــروز ،اظهارات علی فرزند فاطی اســت کــه چون او را
از رفتن به لــب بام نهی کردم ،رنجیــد و به مادرش گفته
میخواهد به آقای جاســبی رأی دهد ،چون باباجون با او
دعوا کرده! از بچه سهساله اظهارات جالبی است« .اگرچه
پس از پایان رقابتهای انتخاباتی ،هاشمیرفسنجانی برای
بار دوم بر کرســی ریاستجمهوری نشست اما دو روز بعد

از روز جمعه انتخابات ،در خاطراتش نوشت» :یکشنبه ۲۳
خرداد  ۱۳۷۲ســاعت هشــتونیم صبح دفترم بودم .آمار
قطعی انتخابات اعالن شــد ۶۳٫۱ :درصد من و بقیه }آرا{،
سه نفر دیگر؛ به نظرم آرایم کم و تلخ است« .بهاینترتیب
آیتاﷲ هاشمیرفســنجانی که در دور اول یعنی در ســال
 ۶۸درحالیکــه از حمایت جامعه روحانیــت مبارز و اکثر
گروهها و جریانات سیاســی برخوردار بود و شعار سازندگی
را برگزیده بود ،با کســب  ۹۴درصــد آرا و رأی ۱۵میلیون و
۵۵۰هزار و  ۵۲۸نفری بر کرســی ریاست دولت جمهوری
اســالمی تکیه زده بود در انتخابات ریاستجمهوری ششم
نتوانست چنین آرایی را کسب کند ،گرچه طبق روایت تاریخ
و آمــار در این دوره ،هم مشــارکت مردمی کاهش یافت و
هم آرای هاشمیرفســنجانی و شاید کاهش حضور مردم،
از دالیل کاهش آرای رئیسجمهور مســتقر ارزیابی شــود.
چنین بود که در انتخابات ششــمین دوره ریاستجمهوری
کــه ســال  ۱۳۷۲برگــزار شــد ،درحالیکــه ۳۳میلیون و
۱۵۶هزار و  ۵۵نفر واجد شــرایط رأیدادن شــناخته شدند
تنها  ۵۱درصد آنها یعنی ۱۶میلیون و ۷۹۶هزار و  ۷۸۷نفر
پای صندوقهای رأی رفتند و هاشــمی با کسب ۱۰میلیون
و  ۵۶۶هــزار و  ۴۹۹رأی یعنی حــدود  ۶۳درصد آرا ،برای
دومین بار رئیسجمهور ایران شد.
مخالف ،مخالف است
حــاال مخالفــان روحانــی آرزو دارند بتواننــد جا پای
مخالفان هاشــمی بگذارند .اگرچه اکنون بیشتر از دو دهه
از آن روزها گذشــته و شرایط قابل قیاس با دهه  ۷۰نیست
اما آنچه در این روزها میگذرد شــبیه همانی اســت که بر
هاشمی رفت هرچند ممکن اســت در چند ماه آینده فضا
تغییر کند .اما درهرحال آنچه مشــخص است اینکه همان
داستان کاهش محبوبیت و کاهش رأی را مخالفان پرتعداد
و برخــوردار از امکانات ،برای حســن روحانی هم طراحی
کردهاند .طبق قاعدهای همیشگی و بدون استثنا اصوال هر
رئیــس دولتی در دور دوم انتخاب خــود دچار ریزش رأی
خواهد شد ،چراکه همیشه پای ناراضیانی در میان است و
اصوال تمام وعدههای انتخاباتی که داده میشــود صورت
اجرائی به خود نخواهد گرفت .این موضوع را نخســتینبار
صادق زیباکالم در یادداشتی که در روزنامه اعتماد نوشت،
مطرح کرد» :آقای روحانی از برخی جهات نتوانسته واقعا
حمایتــی را کــه  ۲٤خــرداد  ۹۲وجود داشــته ،نگه دارد.
برخی اقشــار امروز از نتیجهبخشبودن عملکرد دولت بر
زندگیشان ناامید شــدهاند .اگر در شرایط کنونی انتخابات
ریاستجمهوری برگزار شود تصور نمیکنم آقای روحانی
همان  ۱۸میلیون رأی ســال  ۹۲را بیاورد .ضمن اینکه بعید

است از االن تا اردیبهشت ســال آینده نیز تغییر و تحوالت
زیادی رخ دهد و این مقدار رأی افزایش یابد .بنابراین ســبد
رأی آقــای روحانی با چند میلیون کاهــش برای دور دوم
انتخابات مواجه خواهد شــد« .همیــن جمله کافی بود تا
مخالفان به اســتناد همین موضوع و همین جمله صادق
زیباکالم از دلسرد شــدن اصالحطلبان از روحانی بگویند و
تأکید کنند رأی وی کاهشی چشمگیر خواهد داشت .چنین
بود که رسانههاي آنها شروع به نقلقول از زیباکالم کردند
و درهمینراستا سایت رجانیوز -رسانه حامی سعید جلیلی
و محمود احمدینژاد -نوشــت» :در شرایطی که چند ماه
بیشــتر به پایان عمــر دولت یازدهم باقی نمانده اســت و
با نزدیکی به زمــان برگزاری انتخابات ریاســتجمهوری،
اصالحطلبان کــه در بهرهبرداری از بهظاهــر پیروزیها و
موفقیتها در صف اول قرار داشتهاند ،پروژه مشترک انتقاد
از روحانی را در دستور کار خود قرار داده و ترجیح دادهاند
کــه با انتقاداتی بهظاهر دلســوزانه جایگاه اجتماعی خود
را ترمیم کــرده و از کارنامه بهجایمانــده از روحانی خود
را مبرا کنند.«...
روحانی رئیسجمهور دولت دوازدهم با آرای باالتر
در برابــر این مدعــا اگرچه اصالحطلبان وارد شــدند و
بارهــا و بارها جواب جریان مقابل را دادند که روحانی تنها
کاندیدای اصالحطلبان اســت و ناامیــدی از دولت اعتدال
ادعایی بیش نیســت ،اما هنوز این آرزوی خاماندیشانه در
میان اصولگرایان دستبهدســت میشود و به شکلهای
مختلف از این رســانه به آن رســانه منتقل میشــود؛ چه
در برابــر اصولگرایان که این روزها به نظر میرســد رقیبی
جــدی دربرابر روحانی ندارند شــانتاژ خبــری و ایجاد جو
در انتخابات سال  ۷۲باورشان نمیشد چهره باسابقه
سیاسی ایران را به این راحتیها بتوان از صحنه به در
کرد .رقبا و مخالفان هاشمي بر موج همین تورم باال
سوار شدند و از کاهش آرای وی سخن گفتند .رقبای
آن روزهای هاشمی که البته با هم برای رقابت با وی
در انتخابات ریاستجمهوری ششم به توافق نرسیده
بودند با استراتژی کاهش رأی هاشمی سعی داشتند تا
حداقل از این طریق رئیس دولتی کماقتدارتر را برای
چهار سال در کنار داشته باشند
ناامیدی در میان جامعه برای بودن حســن روحانی با رأی
پایینتر در کسوت ریاستجمهوری خوشایندتر است .اینها
ولی یک بعد قضیه اســت و بعد دیگر آن دیده نمیشــود؛
بعــدی که صادق زیباکالم در همان یادداشــت در روزنامه
اعتماد به آن اشاره کرده بود و اصولگرایان تعمدا از دیدن
آن چشمپوشی کردند .همان جایی که زیباکالم در بند دوم
یادداشتش نوشــت» :لیکن با همان میزان رای نیز شانس
پیروزی آقای روحانی در انتخابات آتی بســیار باالتر است.

در مقابل هیچ شانســی بــرای اصولگرایــان در انتخابات
آتی وجــود ندارد .با وجود تمام حمــالت و تهاجماتی که
علیــه دولت آقای روحانی انجام میشــود ،این تخریبها
به پیروزی منجر نخواهد شــد .شانس گزینههایی که امروز
این جریان مطرح میکند از جمله آقایان قالیباف و جلیلی
نســبت به سال  ۹۲بیشتر نشده اســت .نه آقای جلیلی به
چهار میلیون رأیش اضافه خواهد شــد و نه آقای قالیباف.
در حالی که به نظر میرســد حتی از سبد رأی آنها کاسته
شده باشد و آنها شانس سال  ۹۲را نیز در انتخابات نداشته
باشــند« .انتخابات مجلس دهم نشــان داد جامعه ایران
تصمیــم گرفته در برابر محدودیتهایــی که مقابل جریان
اصالحات و اعتدال ایجاد شده است ،حتی از فهرستهای
چندم آنان حمایت کند و آنها را بر ژنرالهای رقیب ترجیح
دهــد .درباره انتخابات ریاســتجمهوری دوازدهم نیز این
باور در میان برخی اصالحطلبان مطرح شــده است که اگر
اتفاق خارج از عرف سیاسی رخ ندهد و روحانی در مرحله
اصلی انتخابــات حاضر باشــد ،روحانی بــا آرای باالتری
از ریاســتجمهوری یازدهم ،راهی پاســتور خواهد شــد.
عبداﷲ ناصری ،از فعاالن سیاســی اصالحطلب ،دراینباره
میگوید» :امروز میدان در دست روحانی است که میتواند
بــا عملکردش در ســال  ۹۶حتی بیشــتر از ســال  ۹۲هم
رأی بیــاورد .اصولگرایان حتی اگر چهره بســیار قویتری
داشته باشــند قطعا محبوبیت روحانی را نخواهد داشت.
آنها فقط با بیان برخی ســخنان میخواهند فضا را بر هم
بزنند و شــرایط را به نفع خودشان برگردانند« .این حتی از
سوی عبدالرضا داوری ،سخنگوی غیررسمی جریان حامی
محمود احمدینژاد ،هم تأیید شده است» :استفاده از اهرم
پیشرو نهتنها به
تمدید تحریمهای »ایســا« در رقابتهای ِ
ضرر حسن روحانی نیســت ،بلکه فضایی را برای او ایجاد
خواهد کرد که بتواند رقبا را در حوزه سیاســت خارجی به
بحرانزایی متهم کند و خود را منجی سیاســت خارجی و
تنشزدایی معرفی کند.
نوع جهتگیری افکارعمومی روشــن اســت .مردم در
چنین صحنــهای به کمک روحانی آمدهانــد و با توجه به
تمایل غالب در جامعه به پرهیز از تنش در سپهر دیپلماسی
و اقتصاد ،در صورت تندشــدن فضای دیپلماسی ،میدان و
فضای تحرک برای حســن روحانی بازتر و امکان نشــاندن
رقبا بــر صندلی تنشزایــی و تحریمخواهی و جنگطلبی
برایش میسر خواهد شد .راهی که امروز رقبای روحانی در
تندکردن فضای سیاست خارجی در پیش گرفتهاند ،جز به
انتخاب مجدد او با آرایی افزونتر از ســال  ۹۲نمیانجامد.
نظرسنجیها نشان میدهد روحانی در غیاب احمدینژاد،
 ۶۰تــا  ۶۵درصد رأی دارد کــه در  ۴۰میلیون واجدان رأی
در دوره بعد این تعداد چیــزی حدود ۲۴میلیون رأی برای
روحانی اســت« .آیــا روحانی ماننــد رئیسجمهور دوران
اصالحــات ،رکورد آرای دور اول ریاســتجمهوری خود را
خواهد شکست؟
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شطرنج سیاسی خاورمیانه و ویژگیهای ایران
همه مرزهای سیاسی جداکننده کشورهای خاورمیانه را غربیها برای
مردم خاورمیانه ترســیم کردهاند .مرزهای ایران را عمدتا دولت انگلیس
برای ما ترســیم کرده و مرزهای شــمالی ایــران در دوره فرمانروایی ایل
قاجار ازسوي روسیه با هماهنگی انگلیس بر ما تحمیل شدهاند .جدایی
ایــران از منطقه هرات در زمانی از ســوی انگلیس بر ایران تحمیل شــد
که هندوســتان مســتعمره انگلیس بود .حفاظــت از آن در برابر ایران و
جلوگیری از حمله روسیه به هند ،یک هدف استراتژیک برای دولتهای
وقت در انگلستان بود.
در چنین شرایط و صحنه پیچیدهای ،انتظار مقامات ایران برای توقف
قانون موســوم به ایســا )قانون تحریم ایران که در ســال  ۱۹۹۶در زمان
ریاستجمهوری کلینتون به تصویب رسید( ،شاید تحقق نیابد .اگرچه هم
در ایران و هم در میان ایرانیان مقیم آمریکا کســانی هســتند که پیروزی
جمهوریخواهــان را از دید منافع ملی ایران بــه فال نیک میگیرند ،اما
به توجه به تشــدید روحیه امپراتوریخواهی در میان جمهوریخواهان
و یکپارچگی بیبدیل کنگره و کاخ سفید ،شاید روحیه تهاجمی آمریکا با
ورود ترامپ به کاخ سفید تقویت شود .زمزمه رویداد جنگ جهانی سوم
نیز این روزها به گوش میرســد .چربترین لقمــه برای بازی قدرتها و
راهانداختن جنگ و تقســیم منافع حاصله از آن همین منطقه خاورمیانه
اســت .حاصل این جنگ باز هم غارت ثروت سرشار خاورمیانه و تقسیم
کشــورهای بزرگ آن به واحدهای کوچکتر اســت .بازی با کشــورهای
کوچکتر ،آســانتر از مبارزه با کشــورهای بزرگتر و قویتر است .این بار
هم مانند گذشــتههای دوردســت ،ایران شــاید تنها قدرت منطقهای و
مقاوم در برابر غرب اســت .عربســتان ،ترکیه ،مصر و پاکســتان با تفاوت
کمی متمایل به همکاری با غرب هستند و از اظهار همدلی با غرب ابایی
ندارند .نامزدی جیمز ماتیس به عنوان وزیر دفاع آمریکا کار را حساستر
کرده است .اگرچه طبق ســنت ایاالت متحده ،وزیر دفاع باید غیرنظامی
باشــد که بتواند مانع زیادهروی نیروهای مســلح آمریکا شود ،اما ترامپ
با روحیهای که دارد ،این ســنت پسندیده را کنار گذاشته و ترسی از کنگره
ندارد ،زیرا کنگره در ســلطه جمهوریخواهان است؛ مگر اینکه در زمان
رســمیتیافتن دولت جدید معجزهای رخ دهد .دشــمنی جیمز ماتیس
با دولت جمهوری اســالمی ایران ورد زبان همه خبرگزاریهاست .حتی
اگر آمریــکا در خاورمیانه یک جنگ علنی مانند جنگ جهانی دوم به راه
بیندازد ،به نظر میرســد تاکتیک بمباران هدفهای خود را در مقایسه با
بمباران هیروشیما تغییر دهد و از عوامل نیابتی در منطقه -که یکی بمب
اتم دارد و دیگری پول -استفاده کند.
پیشبینی رفتار ترامپ در بازی شطرنج خاورمیانه به چند دلیل آسان
نیست؛ نخست اینکه برخی از گفتههای ترامپ از پیش از انتخابات تا به
امروز  ۱۸۰درجه تغییر کردهاند .دوم اینکه اگر قرار باشد ما برای تشخیص
روحیــه ترامپ ،روحیه و باورهای معاصران و دوســتان او را مالک عمل
قرار دهیم )اگر میخواهی کسی را بشناسی به دوستان و اطرافیان او نگاه
کن( ،کســانی را که تاکنون برای کابینه یا پستهای دولتی خود برگزیده
اســت ،از دید مصالح جمهوری اسالمی ایران زیاد مطلوب نیستند .سوم
اینکه ترامپ در شمار قابلتوجهی از کشورهای منطقه خاورمیانه عالئق
شخصی دارد که پیش از این گفته شد.
درســت اســت نفوذ و قدرت غرب در خاورمیانه امروز بیش از هر
زمانی اســت ،اما نباید فراموش کنیم در ملیکردن صنعت نفت ،ایران
توانســت پشت انگلیس را که یک ابرقدرت جهانی بود به خاک بمالد.
اگر پس از ملیشــدن نفت ،مقدمات ســقوط دکتر مصدق فراهم شد،
بــه دلیل یکپارچهنبودن نظــام حکومتی ایران بود .وابســتگی خونی
دکتر مصدق به سلســله قاجــار و نفرت طبیعــی وی از پهلویهای
تازهبهدورانرســیده ،به ایــن دوگانگی در حکومت کمــک کرده بود.
هرکس به راه خــود میرفت؛ نه حکومت یکپارچه بــود و نه دولت.
رقابت بینالمللی میان ابرقدرتهای آن زمان هم که جای خود داشت.
حاصل این شــد که سهم عمدهای از عالئق مربوط به صنعت نفت به
دست آمریکا افتاد .کشمکشهای داخلی راه را برای مانور سیستمهای
امنیتی آمریکا و انگلیس هموار کند .درســت است ایران در آن دوران
زیان دیــد و از چالــه درنیامده به چــاه افتاد ،اما نبایــد فراموش کرد
پوست نازنین دولت فخیمه را یکپارچه کند .از آن زمان تاکنون ،قدرت
انگلستان در جهان تنزل یافته است .درعوض ،ایران برای خود سری در
میان سرهاست .اما ما نباید مغرورانه عمل کنیم .بسیاري چیزها هست
که میتواند به ما کمک کند .برخی از راه درسگرفتن از تجربه دیگران
به دست میآید .براي مثال ،آمریکا ،انگلیس و شوروی در جنگ جهانی
دوم در برابر آلمان نازی متحد شدند ،اما پس از جنگ با تشکیل سازمان
ســنتو شــوروی را محاصره کردند .اروپا ،روســیه و چین درحالحاضر
هنــوز دقیقا نمیدانند چگونه با ترامپ برخــورد کنند .اما بدون تردید
در اتاقهای دربســته فکری به رایزنی مشــغولند .ما به لحاظ برخورد
با جهان تا اندازهای کماحتیاط هســتیم .حرکت و نحوه عمل دشــمن
میتواند برای مســئوالن ایرانی آموزنده باشد .در همین ایاالت متحده،
همه کارمندان دولت حق دارند در انتخابات محلی ،استانی و ملی به
کاندیــدای مورد نظر خود رأی دهند و حتی بــه انتخابات کمک مالی
کنند .اما در موضع دولتی و در محیط اداری اجازه اظهارنظر در مسائل
سیاسی را ندارند .اگر کسی در دولت -از موضع کارمند تا مقامات باال-
حرف سیاسی بزند بالفاصله مورد توبیخ ،تذکر و اخراج قرار میگیرد .در
ایران هرکســی که صبح از خواب برمیخیزد ،به هر شکلی که بخواهد
اظهارنظــر میکند .این اظهارنظرها بالفاصله در شــبکههای ارتباطی
بازتاب مییابند .در انتخابات هشت ســال گذشته آمریکا ،انتخاب یک
سیاهپوست ،آنهم فرزند یک مسلمان ،از نوادر رویدادهای سیاسی در
تاریخ آمریکا و حاصل تالش ۵۰ساله سیاهپوستان و تحقق رؤیای مارتین
لوتــر کینگ بود و او تالش کرد نشــان دهد برخورد فیزیکی و جنگیدن
همیشــه بهترین راهحل نیست .اســتاد سخن ســعدی به زمامداران
نصیحت میکند با دشمن قویپنجه درنیفتند ،اما نمیگوید از حق خود
بگذرند .حتی در جنگیدن هم استفاده از تاکتیک به حصول نتیجه بهتر
کمک میکند .در رابطه با آمریکا و حل اختالفات باید به یک نکته مهم
که از افکار عمومی به دور مانده نیز توجه شود .قاره آمریکا در کل  -و
ایاالت متحده بهطور مشخص -یک سرزمین مهاجرپذیر است و زندگی
اقتصادی و غنای فرهنگی آن بر همین اصل مهاجرپذیری شکل گرفته
اســت .کشوری که مهاجرپذیر اســت برای مردم دنیا و هر کشور دیگر
دنیا یک حق نانوشته به وجود میآورد .یعنی هر کشور دیگر دنیا بسته
به میزان جمعیت خود حق مهاجرت به آمریکا و کار کســب در آن را
دارد .ایران از این قاعده مســتثنا نیســت .به عبارت دیگر ،ایرانیان حق
دارند از امکانات آمریکا برای کار و زندگی برخوردار شــوند .اختالفات
کوتاهمدت میان دولتها نباید به حقوق بلندمدت مردم آنها خدشــه
وارد کند .فراموش نکنیم ایران یک کشــور باستانی است و حق زیادی
در متمدنکردن دنیا دارد .باالترین ویژگی مردم این منطقه »معنویت«
اســت که درســت نقطه مقابل »مادیت« فرهنگ غربی است و دوم،
آشــنایی ما با اصول رقابت و مبارزه اســت .در بازی شــطرنج سیاسی
خاورمیانــه ویژگیهایی در برابر جمهوری اســالمی ایران قرار دارد که
میتواند به حل مشکالت ایران کمک کند.

