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اﻣﯿﺮﻋﻠﻰ اﺑﻮاﻟﻔﺘﺢ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺎﺋﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎ
براســاس شناختی نســبی که من از شــخصیت دونالد ترامپ و شیوه
مدیریتی او در شــش ماه عملکردش به دســت آوردم ،الگوی رفتاری
رئیسجمهــوری ایاالت متحده آمریکا اینگونه اســت که در مســائل
جهانی آنچنان ســطح بحران و تنش را باال میبرد تا به هدف کسب
امتیاز از طریق مذاکره دســت پیدا کند .او خطر ازدسترفتن یک توافق
یا معاهده را آنچنان باال میبرد تا احتمال خروج و ازدســترفتن آن
محتمل به نظــر آید .در این صورت طرف مقابــل به مذاکرات راضی
میشــود تا جنگ به وقــوع نپیوندد .اگر به عملکــرد او درباره توافق
آبوهوایی توجه کنیم ،میبینیم او ابتدا اعالم کرد از کنوانسیون خارج
میشود ،ولی بعد گفت شاید درباره برگشتش مذاکره کند و بعد اعالم
کرد تا سه ســال دیگر در این توافق باقی میماند .یا درباره کرهشمالی

زینب اســماعیلی :ترامپ در حال تکرار یک ســخن
اســت» :ایران به روح برجام پایبند نیســت«؛ او این
جمله را که چندی است به زبان میآورد ،در اشکال
و اماکن مختلف تکرار میکند .بامداد شنبه هم پس
از دیدار با رکس تیلرســون ،وزیــر امور خارجهاش و
نیکی هیلی ،نماینده آمریکا در سازمان ملل ،در جمع
خبرنگاران بار دیگر ادعای خود درباره پایبندی ایران
به برنامه جامع اقدام مشترک را تکرار کرد.
او روز پنجشــنبه نیز چنین ســخنی را گفته بود
که ایران به روج برجام پایبند نیســت .او سخن روز
گذشــتهاش را با یــک قید »قطعا« همــراه کرده و
گفته »ما نظرات کامال قاطعی داریم .من میگویم
ایران به روح توافق هســتهای پایبند نیست .درباره
پایبندی بــه روح این توافق ،آنها بههیچوجه پایبند
نیستند«.
ایــن ســخن را ایســنا به نقــل از شــبکه خبری
فاکسنیوز ،گزارش داده است .مواضع ترامپ درباره
برجام در ایران با واکنش قاطعی مواجه شــد .جواد
ظریــف در توییتر نوشــت» :رئیسجمهــور آمریکا
همیشــه میخواســته برجام را از بین ببرد؛ او برای
اجتنــاب از انــزوا ،تالش میکند ایــران را مقصر این
کار نشان دهد .ســوءنیت ،در رأس موارد نقض روح
و متن برجام از ســوی آمریکا قرار گرفته است« .وزیر
امور خارجه روســیه نیز به مواضــع ترامپ واکنش
نشــان داد و از اینکــه رئیسجمهور آمریــکا درباره
توافق موفقیتآمیز برجام شــک ایجاد میکند ،ابراز
تأســف کرد .همچنین عباس عراقچی در واکنش به
این سخنان گفته »پایبندنبودن به برجام بهیقین برای
طرفهــای ناقض آن هزینه جدی خواهد داشــت و
در صورت حادثشــدن چنین امــری ،ایران برای هر
احتمالی آمادگی دارد«.

نیز تهدید به جنگ کرده ،اما با رهبر چین مذاکره میکند و از کانالهای
دیگری پالس آمادگی برای مذاکره با کره شــمالی را میدهد .ترامپ
درباره برجام نیز تهدید کرده که از برجام خارج میشود ،اما در گام بعد
ایران را به نقض برجام متهم میکند .او این پیام را آنقدر تکرار میکند
تا ایران را نگران ازدســترفتن برجام کند تا به مذاکرات مجدد متقاعد
شــود .یا اینکه در موضوعات غیرهستهای و موشــکی یا خاورمیانه و
شــیوه رفتارش تجدیدنظر کند یا امتیازاتی به آمریکا بدهد .اما من این
تهدیدها و احتمال نقض برجام را خیلی جدی نمیدانم ،چون خروج
از برجام از سوی آمریکا به تعبیری نشاندادن چراغ سبز به ایران است
برای آنچه آنها دســتیابی به سالح اتمی میخوانند .اگرچه جمهوری
اســالمی ایران ،تأکید کرده که هیچگاه قصد دستیابی به سالح اتمی را
ندارد و رهبر جمهوری اســالمی ایران نیز آن را حرام شــرعی دانسته
اســت اما در نگاه ترامــپ و آمریکا ،آنها به دنبال این نیســتند که یک
کرهشمالی دیگر برای خودشان درست کنند.
پس برجــام را نقض نخواهند کرد .به اعتقاد مــن این تکرار مواضع،
یک نوع اســتراتژی برای مذاکره اســت و طرف مقابل را تا خطر جنگ

پیش میبرند تا اینکه از او امتیاز بگیرند .اگر دونالد ترامپ میخواست
از برجام خارج شــود در همین شــشماه ایــن کار را انجام میداد اما
دو بار پایبندی ایران به برجــام را تأیید کرده .اگر ایران مرتکب اقدامی
نشود که جامعه جهانی را به نقض برجام متقاعد کند ،طرف مقابل نیز
دست به این کار نمیزند .اینکه ترامپ گروهی را در کاخ سفید موظف
کــرده تا عدم پایبندی ایران به برجام را تأیید کنند ،یک مأموریت عادی
رئیسجمهوری به تیمش است .امید واشنگتن این است که ایران را به
درصدی از عصبانیت برســانند که ایران ناقض برجام شود اما اگر ایران
در این جنگ روانی بازنده نشود ،بهانهای وجود ندارد که ترامپ بتواند
جامعه جهانی را متقاعد کند که ایران برجام را نقض کرده است .چون
تعهدات ایران در برجام کامال با متر و معیار و وزن و کیلو قابل سنجش
است و متقاعدکردن جامعه جهانی به نقض برجام درحالیکه گزارش
آژانس آن را تأیید کند ،بسیار سخت خواهد بود .بهویژه اینکه با برجام
زمان گریز هســتهای ایران ،یک سال است اما بدون برجام ،این زمان به
یک هفته یا  ۱۰روز میرســد که این قطعا مطلــوب جامعه جهانی و
آمریکا نخواهد بود.
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جایگاه طبقه کارگر
ایران و مطالبات آن
فرایند تکامل بورژوازی در ایران بهگونهای اســت
که بهشــدت نیروهای واپسگرا را به ســود خودش
حذف میکنــد و این مرحله گذار اســت .مرحلهای
که این درگیری به این شــکل حاد است و بورژوازی
رانتجو درنهایت عقب نخواهد نشســت و میرایی
اینها را میتوان در افــق میانمدت دید .ولی آیا این
مســیر را باید بــه حال خودش گذاشــت؟ اتفاقا این
مسیر را نباید به حال خودش گذاشت؛
یعنی باید با بــورژوازی مولد ملی که میخواهد
آنهــا را اســتحاله کنــد ،بهصورت مشــروط ائتالف
طبقاتی بکنیم .مســئله بر سر این است که بورژوازی
قدرتمند رانتجو تمامقد ایســتاده کــه مانع ارتباط
اقتصاد ایران با جهان شود.
آفت نگاه انتزاعی به سرمایه
عنصر شــناختی که بهصورت انتزاعی ســرمایه
را میبیند ،این جناحبندیهــا را نمیبیند و اینکه ما
کجا باید با این جناحبندی یک ائتالف ناگفته یا گفته
داشته باشم؟ کجا باید فشار بیاوریم که در مقابل آن
حریف دیگر ســکندری نخورد .چون آن یکی حریف
فاشیست است و همه را نابود میکند.
چه از لحاظ اقتصــادی که طبقه کارگر را بیکار
و ضعیف میکند و جامعه بیثبات میشــود ،چه از
لحاظ سیاسی که حاضر نیست حداقلی از فضای باز
سیاســی را بهراحتی تحمل کند .مــا باید این بازی را
انجام دهیم و از نظر تئوری شــناخت هم باید آن را
تقویت کنیم ،بدون آنکه هراس داشــته باشیم .باید
رفت بر ســر موضع اقتصاد توسعه پایدار ایستاد .اگر
چپهای ما روی اقتصاد توســعه بایســتند ،امکان
نوشــتن برنامه حداقل را در حوزه تولید پیدا میکنند
و در حوزه رفاه هم همینگونه میشود.
توافق بر سر یک برنامه حداقلی
برای توسعه متوازن ایران ،یک برنامه حداقلی
الزم است ،برای اینکه از یک سو برنامه حداقل قابل
توافق با بورژوازی مولد اســت و از دیگر سو برنامه
حداقلی اســت و توزیع هم حداقلی است ،چون در
این مقطع با سیســتم رانتجو روبهرو هستیم ،کف
مواجههمان اقتصاد توســعه است .برنامه حداقلی
که از اقتصاد توسعه آغاز میشود ،طیف وسیعی را
در بر میگیرد؛ چون اقتصاد توسعه از روستو راست
هســت تا چپها ،وســطها مثل آمارتیاسن هستند.
مبانی اقتصاد توســعه یکی است و دیالوگی داریم
که در ســطح جامعه هم میتوان ارائه کرد و همه
آن را میفهمنــد ،اتاق بازرگانی هم میفهمد .پس
میتوانیم با این بورژوازی مولد یک ائتالف حداقلی
را سامان بدهم و به او بگوییم از اینجا آغاز میکنیم
و خیلی هــم صادقیم و اصــال نمیخواهیم کلک
بزنیم .این دســتور کار ،جامعه مــا را یک قدم جلو
میبرد .نمیتوان هژمونی فکری به سبک گرامشی
و به ســبک لنین را به دســت آورد .سبک گرامشی
این اســت که جنگ مواضع میکند ،نه جنگ رو در
رو .ســبک لنین این بود که زودتر برســیم به جنگ
رو در رو .در دنیــای امروز ،جنــگ رو در رو نداریم.
ایــن را هم دیوید هاروی میگوید؛ زمان جنگ رو در
رو تمام شده است ،چراکه خطر فاشیسم هر لحظه
تهدید میکند و همین بالیی بر سرمان میآید که در
منطقه آمده است .این راه ترقی و پیشرفت ایران را
پردرد و رنجتر میکند.
وقتی میخواهیم با دولت آقای روحانی گفتوگو
کنیم ،باید بگوییم برنامه ششم اقتصادی دولت شما
در چارچوب اقتصاد توســعه نیســت .در چارچوب
اقتصاد توســعه ،برای نهاد رقابتی باید ســندیکا به
وجود بیاید ،ولی دولت شــما برنامه حداقلی را برای
این کار تدوین نکرده اســت؛ برای اینکه در عملکرد
اقتصادی دولت نوسان بسیار زیاد است .این دیالوگ
باید با دولت وجود داشته باشد که اعالم شود اگر در
موضوع حوزه کار نهادها رقابتی نشود ،اگر سندیکاها
تشکیل نشود ،در اقتصاد نوآوری نخواهیم داشت.
در شــرایطی کــه امنیت پایدار باشــد ،ســرمایه
موجب رشــد نیروهای مولد و سرمایهگذاری در این
بســتر میشود ،اما با ارجاع صرف به امنیت و ندیدن
اینکه جامعه از کجا دچار ناامنی میشــود و ندیدن
نیازهــای زندگــی اقتصــادی ،اجتماعی و سیاســی
طبقات فرودســت جامعه ،امنیت پایــدار تبدیل به
امنیت نظامیگری میشود.
دولــت از اقتصــاد دانشپایــه حــرف میزند،
امــا نمیتواند آن را محاســبه کند .این همه ســال
گذشته اســت ،اما بلد نیست یک اقتصاد دانشپایه
را محاسبه کند .نیرویهای سیاسی و فعاالن حوزه
کار نباید بگویند فراکســیون بورژوازی ملی قدرتمند
نشــود ،بلکه باید گفت این دولت هنوز بلد نیســت
مدافع این فراکســیون بشــود! قرار نیســت نیروی
حوزه کار فقط نقش غریقنجــات را بازی کند ،بلد
نیســت اقتصاد دانشپایه را محاســبه کنند .در این
سمت ،وقتی فعاالن کارگری برای حداقل دستمزد
چانهزنی میکنند ،این چانهزنی نباید سبب هلدادن
طبقه کارگر به طرف ســرمایهدار و ســرمایهدار به
طرف طبقه کارگر شــود و این بورژوازی را تضعیف
کنــد .باید زبدهتر عمل کنند .یک مطالبه مهم طبقه
کارگر باید این باشد که در اقتصاد دانشپایه ،دولت
چه کاری بــرای کارگران میکند؟ یــک دلیل مهم
بیکاری کارگران این اســت که مهارت ندارند .چرا
دولت مدرســههایی را که در مناطــق جنوبی بود،
تعطیل کــرد؟ اگر کارگران با این مزد اندک موافقت
میکنند ،بهشــرط افزایش این مــدارس باید توافق
حاصل شود.

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  22ﻣﺮداد 1396

مجادله بر سر »روح برجام«
رئیسجمهوری آمریکا بار دیگر ایران را به نقض توافق هستهای متهم کرد
ترامپ؛ ناقض روح برجام
دونالد ترامپ در حالی این سخن را تکرار میکند
که ایران مدتهاســت درباره نقض برجام از ســوی
آمریکا هشــدار داده اســت .مذاکرهکنندگان ایرانی
بارها تأکید کردهانــد آمریکا بندهای  ۲۶تا  ۲۹برجام
را نقــض کرده اســت .بهویژه اینکه ایــاالت متحده
آمریکا در یک ماه گذشــته الیحه مجازاتهای جدید
تحریمی را علیه ایران در دو مجلس تصویب کرده و
ترامــپ نیز آن را امضا کرد .در همه این موارد ،ایران
گفته در نقض برجام پیشقدم نخواهد شــد و موارد

نقض از سوی آمریکا را در کمیسیون مشترک  ۵+۱نیز
مطرح کرده است .این در حالی است نهاد تأییدکننده
پایبندی ایــران به برجام ،آژانــس بینالمللی انرژی
اتمی اســت که تاکنون براســاس متــر و معیارهای
دقیق این نهاد ،پایبندی ایران به تعهداتش در برجام
را تأیید کرد .در همین روند ،دونالد ترامپ نیز تاکنون
در ســه موعد ســهماهه پایبندی ایران بــه برجام را
تأیید کرده و لغو تحریمهای هستهای ایران را تمدید
کرده اســت .بااینحال خبرها حاکی از این است که
در یک نوبت ترامپ در گزارش رکس تیلرسون ،وزیر

خارجهاش ،مبنی بر پایبندی ایران به برجام ،دســت
برده و مســائل منطقهای را به آن افزوده تا از میزان
مثبتبودن متن آمریکا کاســته شود .در ماه گذشته
البته اخباری از اختالف تیلرســون و ترامپ بر ســر
برخی مســائل سیاســت خارجی از جمله موضوع
برجام به گوش رســید که حتی منجر به این شد که
ترامــپ گروهی از افراد در کاخ ســفید را موظف به
این کند تا نشــانههای پایبندنبودن ایران به برجام را
رصد کنند .او پیشتر این مأموریت را به تیلرســون و
وزارت خارجــه واگذار کرده بــود و با این جابهجایی
به نظر میرســد تیلرسون نتوانسته از پس مأموریتی
که رئیسجمهور بــه او واگذار کرده ،برآید .همینها
موجــب گمانهزنیها درباره این شــده که در کابینه
پیشرو خواهد
پرقربانی ترامپ ،تیلرســون قربانــی ِ
بــود .بااینحال ،اکتبــر موعد بعدی تأییــد پایبندی
به برجام از ســوی ترامپ اســت ،درحالیکه برجام
توافقــی بین ایران و کشــورهای  ۵+۱اســت به نظر
میرســد با نقض احتمالی برجام از ســوی آمریکا،
موضــوع کامال پیچیده میشــود .ایــران گفته برای
هــر احتمالی آماده اســت و در صورت نقض برجام
اقدامات مشــخصی انجام خواهد داد .اگرچه هنوز
از جزئیات این اعالم آمادگی چیزی گفته نشــده ،اما
در مجلــس نیز طرحی برای مواجهه با این اقدامات
طراحی شده است .اعضای اروپایی برجام ،روسیه و
چین نیز تأکیــد میکنند که این توافق پابرجا بماند و
آمریکا را به انجام تعهداتش ترغیب میکنند.
بااینحال مشــخص نیســت آینده برجام چگونه
پیــش خواهد رفت و آیا همــه طرفها همچنان به
آن پایبنــد میمانند یا نه؟ آینده این توافق و عملکرد
دونالد ترامپ میتواند چهار ســال سیاست خارجی
دولت دوازدهم را نیز تحتالشعاع قرار بدهد.

جای میانه به ســمت راست
اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ6
تغییر کرده اســت .چپی که
االن با آن مواجه هســتیم ،چپ میانه جدید است و
با مارکسیسم هم فاصله گرفته؛ نه بهلحاظ تحلیلی،
مارکسیست اســت و نه بهلحاظ خطمشیهایی که
پیشــنهاد میکند؛ بلکه راهحلهای تازهای پیشنهاد
میدهــد؛ مثال برای خطمشــیگذاری در اقتصاد دو
نوع خطمشی داریم :خطمشیهای همسو با بازار و
خطمشی جایگزین بازار .فرض کنید شما میخواهید
سطح درآمد جامعه را افزایش دهید .یک خطمشی
جایگزین بازار این است که حداقل دستمزد را باال برده
و همه را موظف ميکنید که رعایت کنند ،اما همسو
این است که از کارفرما مقداری مالیات گرفته و سطح
مهارت و تخصص و بهــرهوری نیروی کار را افزایش
میدهید .در ســازوکار بازار به طور خودبهخودی در
بازه زمانی درآمد این افراد باال میرود .این سیاســت
همســو با بازار اســت .همهجا میتوان این بحث را
داشت .اوالف پالم ،نخستوزیر پیشین سوسیالیست
سوئد ،شعاری را میداد که برای ما قابلتوجه است.
میگفــت» :بخش خصوصی و بــازار در حد امکان،
بخش دولتی و سازوکار برنامهریزی در حد ضرورت«؛
یعنی هرجا شما میتوانید نابرابری را با سیاستهای
همســو با بازار حل کنید ،خب انجام دهید! هرجا که
نمیتوانید برای آن جایگزین پیدا کنید .تشخیص این
نتوانستن با عرف اهل نظر است و هیچ دستورالعمل
ازپیشنوشتهشــدهای نــدارد .گشــودگی در چپ از
اتفاقاتی اســت که بعد از فروپاشــی رخ داده است.
این چپ بازگشــت به گذشــته ندارد .ممکن اســت
آرمانهای آن مربوط به گذشته باشد ،اما یک آزمون
تاریخی را پشتسر گذاشته است.
 بــرای جامعهای که بین طبقــات مختلف آن
گسســت اجتماعی دیده میشــود ،اصالحطلبی
باید در شــرایط فعلی چه ویترینــی ارائه بدهد
تا بتوانــد همه طبقات را با خود همســو کند؟ آیا
باید از آن تعریف کلیشــه کــه مبنای آن آزادی و
دموکراسیخواهی است عبور کرد؟
در جامعــه ما چهار خواســته وجــود دارد که از
حمایت اجتماعی بهرهمند است :یکی خواست رشد
و رونــق اقتصادی به مفهوم افزایــش تولید و رونق
کسبوکار ،یکی مردمســاالری و مشارکت سیاسی و
دیگــری توزیع مجدد منابع و امکانــات و درآمدها و
در نهایت ،خواســته ســبک زندگی متفاوت از سبک

نزدیک  ۴۵درصد جمعیت ایــران )تقریبي البته( از
بازتوزیع ثروت حمایت ميکنند .شــما باید ببینید که
ميخواهید اصالحطلبي را بر کدام نیرو سوار کنید؟
اصالحطلبي بهعنــوان روش در همــه این طبقات
طرفــدار دارد ،اما به عنوان روش مســالمتجویانه
قدمبهقــدم عاري از خشــونت ،بــدون تقلیلگرایي
و متکــي بــه مــردم .در این میــان اگــر بخواهیم
اصالحطلبي را بر اســاس آرمــان تعریف کنیم ،باید
ببینیم چه اولویتي تعییــن ميکنیم .تاکنون اولویت
اول اصالحطلبي توسعه سیاسي یا دموکراتیزاسیون
بوده اســت و یــک بخشهایي را هم همــراه دارد.
اگــر ميخواهیم همین را تا آخــر ادامه بدهیم ،باید
بخشهــاي دیگر جامعــه را هم متوجــه کنیم که
خواســتههاي آنها از این طریق تأمین ميشود .یعني
باید حداقــل در کوتاهمدت ،بخشهایي که به دنبال
بازتوزیع ثروت هســتند را قانع کنیم که دموکراســي
بیشــتر به نفع آنان هم هســت .حتي آنهایي که به
دنبال ســبک زندگي متفاوت هســتند هم باید قانع
شــوند که دموکراتیزاســیون به نفع آنها نیز هست.
حتي به اقشــار بــاالي درآمدي هم بایــد گفت که
دموکراسي به شما امکان بهبود شرایط اقتصادي را
ميدهد .بعد از مدتي که دموکراســي صوري تحقق
پیــدا کرد ،آن وقــت ميتوان دربــاره محتواها دعوا
کرد .معتقدم در مقطع فعلي شــکاف اصلي شکاف
دموکراسي و غیر آن است و هیچ چیز نباید جاي آن
را بگیرد .اما باید بقیه را قانع کرد ،بهویژه قشــرهایي
که به دنبال بازتوزیع هستند.
مــا ميتوانیم در اصالحطلبي دو گرایش داشــته
باشــیم ،گرایش راســت مدرن و گرایش چپ مدرن؛
آنهایي که نســبت به رشد و رونق حساسیت بیشتري
دارنــد و آنهایي که نســبت به »بازتوزیع« حســاس
هستند .این دو گروه ميتوانند گفتوگوهاي انتقادي
ترتیب بدهنــد و راهحلهاي تازه ابداع کنند .بعد هم
مردم ميتواننــد رأي بدهند .یعنــي هرجا که مردم
خواستند گرایش خود را ابراز کنند .این دو گرایش در
جریان اصالحطلبي حضور دارند .اما چپ مردمساالر
در جریان اصالحطلب تریبونهاي خود را از دســت
داد و به دالیلي به محاق رفت .چراکه اینقدر اوضاع
بحراني شــد که دیگر مســئله توزیع ،مسئله اصلي
نبود ،مســئله اصلي یعني مســئله بقا اینقدر جدي
شــده بود که این گفتوگوها صــورت نميگرفت .با
عاديشدن شــرایط ميتوان این گفتوگوي انتقادي

نشان افتخار رئیسجمهوری
قزاقستان بر سینه صالحی
 ایرنا :نــور ســلطان نظربایــف ،رئیسجمهوری
قزاقستان به پاس اقدامات و تالشهای دیپلماتیک به
علیاکبر صالحی ،رئیس ســازمان انرژی اتمی ،نشان
افتخار اهدا کرد .مراســم اهدای این نشــان در محل
سفارت قزاقستان در تهران ،همزمان با برگزاری مراسم
بیستوپنجمین ســالگرد برقراری روابط دیپلماتیک
ایران و قزاقستان و با حضور آرسیانبیک محمد اولی،
وزیــر فرهنگ و ورزش این کشــور برگزار شــد .در این
مراسم رئیس ســازمان انرژی اتمی ضمن قدردانی از
اقدامات دوستانه کشور قزاقســتان در توسعه روابط
دیپلماتیک بهویــژه در میزبانی چندین دوره مذاکرات
هســتهای در آلماتی ،از رئیسجمهور قزاقســتان به
جهت اهدای نشان افتخار تشکر به عمل آورد.

توییت »انور قرقاش« درباره
سفر مقتدی صدر به عربستان
 ایســنا :وزیر مشــاور امارات متحده عربی در امور
خارجه مدعی شــد انتقاد رســانههای ایرانی از سفر
مقتدی صدر به عربســتان بر ضرورت تداوم سیاست
باز با عراق تأکیــد دارد .انور قرقاش ،در صفحه توییتر
خود مدعی شد :راه دشوار است اما شرایط کشورهای
عربی نیازمند این سیاســت اســت .ایجاد ارتباط میان
کشــورهای عربی ضروری اســت و نقــش ریاض در
مرحله پساداعش محوری است ،شرایط پیچیده است،
اما نمیتوانند جلوی همکاری مشترکی که هدف آن
ثبات و شــکوفایی عراق است را بگیرند .مقتدی صدر
رهبر جریان صدر عراق بهتازگی در سفری به عربستان،
با استقبال مقامات عالیرتبه سعودی مواجه و پس از
آن ،سفر خود به عربســتان را موفقیتآمیز دانست و
عربســتان را از کشــورهای مهم در مبارزه با تروریسم
خواند.

بیانیه سفیر سوریه
درباره شهادت محسن حججی
 تســنیم :سفیر ســوریه در تهران گفت :خونهای
مطهر شهید محســن حججی پیروزی را بر تروریسم
تکفیــری رقم میزند و در وجــدان ملتهای منطقه
زنده خواهد ماند .جنایت خونبار تشکیالت تروریستی
داعش در حق شهید محسن حججی ،در مرز سوریه
و عراق ،ادامه پرونده ســیاه جنایتها و کشــتارهای
وحشیانه تشکیالت تروریستی تکفیری در سوریه ،عراق
و منطقه اســت .عدنان محمود افزود :دستاوردهای
بــزرگ راهبردی جبهه مقاومــت و همپیمانان آن در
شکســت تشــکیالت تروریســتی تکفیری در سوریه،
عراق و عرسال در آینده تا ازبینبردن کامل تروریسم و
شکست نقشههای حامیان آنان در کل سرزمین سوریه
و منطقه با شدت تمام ،ادامه خواهد یافت.

گفتوگوی نماینده سازمان ملل
در امور یمن با ظریف

»ﭼﭗ« ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭼﭗ واﻗﻌﯽ ﮐﯿﺴﺖ؟
رســمی .این چهار خواســته طرفــدار دارد .حاال به
سراغ طبقات جامعه میرویم .از نظر اقتصادی چهار
طبقه داریم؛ یک :طبقه ســرمایهداری به این مفهوم
که دارایــی دارد ،کارگر اســتخدام میکند و خودش
کار نمیکند و تصمیمگیرنــده اصلی در حوزه کاری،
خودش اســت .این طبقه بر اساس آماري که داریم
هفتونیم درصد جامعه شــاغالن ایران را تشــکیل
ميدهد .دو :طبقه متوسط قدیم ،یعني طبقهاي که
ملکــي دارد ،اما خــودش کار ميکند ،معموال کارگر
کمي استخدام کرده یا کارگر فامیلي دارد .این طبقه
حدود  ۳۳٫۹درصد شاغالن را تشکیل ميدهد .سه:
طبقه متوســط جدید که از طریق تخصص و مدرک
تحصیلي زندگي ميکنند .این طبقه حدود  ۲۱درصد
شــاغالن را تشــکیل ميدهند .چهــار :طبقه نیروي
کار اســت که از طریق فروش نیــروي کار خود امرار
معاش ميکنــد و  ۳۲٫۳درصد جمعیت شــاغل را
تشــکیل ميدهد .هرکدام از ایــن طبقهها )در درون
خــود( به لحــاظ درآمدي داراي ســه ســطح باال،
متوسط و پایین هســتند .فرض را اگر بر توزیع نرمال
درآمدي بگیریم ،یعني درصد درآمد باالي هر طبقه
را  ۱۵درصد ،متوســط را حدود  ۶۵درصد و پایین را
 ۲۰درصد در نظر بگیریم .طبقه ســرمایهدار یا همان
 ۷٫۵درصد ،آرمان اولیهاش رشد و رونق است .قشر
باالي درآمدي طبقه متوســط قدیم یعني همان ۱۵
درصد با طبقه ســرمایهدار در ایــن زمینه همراهي
ميکند )یعنــي  ۷٫۵درصد به اضافــه  ۱۵درصد از
 ۳۹٫۵درصد( این عدد حامیان رشــد و رونق هستند.
مســئله اصلي قشــر میانه درآمدي طبقه متوســط
قدیم ،ســبک زندگي اســت .یعني خواســتار تفاوت
ســبک زندگي خود با ســبک زندگي رسمي هستند.
قشــر پایین این طبقه ممکن اســت با مشــارکت و
دموکراســي همدلي داشــته باشــد و دارند .مسئله
قشــر باالي درآمدي طبقه متوسط جدید هم سبک
زندگي متفاوت است .قشــر میانه این طبقه طرفدار
دموکراسي و مشارکت بیشتر است و قشر پاییني آن،
از بازتوزیــع امکانات دفاع ميکنــد .در طبقه کارگر
هم عمدتا بازتوزیع خواست اصلي است .خب حاال
جمع بزنیم .حدود  ۳۳درصد طبقه کارگر از بازتوزیع
حمایــت ميکند ،حــدود  ۲۵درصد طبقه متوســط
جدیــد هم حامي بازتوزیع اســت ،یعني در مجموع
یک جمعیت قابلمالحظهاي از جامعه ما از بازتوزیع
ثروت و درآمد دفاع ميکند .تصور من این اســت که
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در درون اصالحطلبــي را آغاز کــرد .چراکه همه در
کلیات اصالحطلبي برابر فکر ميکنند اما در خطوط
و جهتدهي اجتماعي تفاوت دارند.
 از دل این گفتوگــوي انتقادي ویترین جدید
براي اصالحطلبي اســتخراج ميشــود یا اینکه
دموکراتیزاسیون همان بسته اصلي خواهد بود؟
بلــه .اما باید تولید گفتماني صــورت بگیرد .باید
انسجام جبهه اصالحات حول محور تالش براي گذار
مسالمتجویانه متکي بر شهروندان به مردمساالري
حفظ شود .تا مقطعي که این آرمان تحقق حداقلي
پیدا نکرده ،تشدید درگیريها در صحنه عمل سیاسي
درســت نیســت .اما این به مفهوم تعطیلي گفتمان
نیست .بخش چپ مردمساالر اصالحطلب ميتواند
به تولیــد گفتمان خاص خود بپــردازد .حتي طرف
متحد جبههاي خود را هم مورد انتقاد قرار دهد .این
ضرري به ما نميرساند.
 ایــن تفاوتها تقریبا وجــود دارد .اما بهطور
رسمي کسي وارد چالش نشده است. ...
وارد گفتوگو نشدهاند ،یک نیرویي ميخواهد که
خطکشي کنند ،چارچوب ایجاد کنند و جهتگیريها
مشــخص شود .یعني مثال برابريطلببودن من چه
آثاري دارد و برابريطلبنبودن چه آثاري دارد.
 جهتگیري مردم به چه سمتي است؟ با توجه
به انتخاباتهایي که برگزار شــده و آرایي که به
صندوق ریخته شــده .به نظر ميرسد جهتگیري
کلي به سمت سیاستهاي رفاهي است.
من فکر ميکنم مردم به خطمشــي رفاهي رأي
ميدهند .این انتخابات نشــان داد مردم حواسشان
هست که بین خطمشيهاي رفاهي مبتني بر دانش
روز با خطمشيهاي رفاهي مادون علم تفاوتهایي
وجود دارد .خطمشــي مادون علــم همه جا وجود
دارد .مثــال در راه مبــارزه با فســاد در نهایت به این
ميرسند که مدیر ســالم انتخاب کنند! در واقع باید
تالش کنیــم خطمشــيهاي مبتني بــر نظریههاي
علمي با خطمشــيهاي مادون علم که پایه تحلیل
تئوریک ندارد و صرفا بر اساس قضاوتهاي عامیانه
درباره مسائل صورت ميگیرد ،فرق کند .مردم ما این
بار نشان دادند که متوجه ميشــوند .ایام انتخابات
یک راننده تاکســي به من گفت کــه پرداخت یارانه
۲۰۰هزارتومانــي امکان دارد ،امــا آن موقع من باید
تخممــرغ را ۱۰برابر بخرم! اینها نشــان ميدهد اگر
فضا باز باشد ،مردم ميتوانند تشخیص بدهند.

 ایســنا :نماینــده ســازمان ملــل در امــور یمن،
روز گذشــته با محمدجــواد ظریف ،وزیــر خارجه و
جابریانصــاری ،معــاون عربی و آفریقایــی وزارت
خارجه دیدار کرد .او پــس از دیدار با جابریانصاری
گفــت :راهحل مشــکالت یمن نظامی نیســت بلکه
مشکل یمن باید در چارچوب مسالمتآمیز حل شود،
راهحلی که تمام فرزندان یمن باید در آن مشارکت و
آینده یمن را مشــخص کنند و ایــن امر باعث تقویت
دولت یمن میشود .اسماعیل شیخولد ،با قدردانی از
حمایتهای ایران افزود :امروز یمن از مشکالت زیادی
از جمله انتشار ویروس وبا رنج میبرد و بحران بزرگی
یمن را فرا گرفته اســت و هرچقــدر جنگ طوالنیتر
شود ،مشــکالت مردم یمن بیشتر خواهد شد .من باز
هــم تکرار میکنــم که تنها راهحل این مشــکالت از
جمله وبا راهحل سریع سیاسی است.

کویت  ۱۲نفر را به اتهام جاسوسی
برای ایران و حزباﷲ دستگیر کرد
 ایلنــا :خبرگــزاری رویتــرز نوشــت ،وزارت امور
داخلــی کویــت اعالم کــرد :مقامات کویــت  ۱۲نفر
را به جرم جاسوســی بــرای ایران و حــزباﷲ لبنان
دســتگیر کردهاند .رویترز در این گزارش نوشت :کویت
 ۲۵شــهروند کویتی شــیعه و یک تبعه ایرانی را بعد
از کشــف ســالح و مواد منفجره که بنا بود به دست
شبکه عبدلی در سال  ۲۰۱۵برسد ،دستگیر و محکوم
کرده بود .همین مســئله تنشهای فرقهای را بیشتر
کرده است .بازپرســان کویتی مدعی شدهاند که افراد
دستگیرشــده قصد داشــتند اقدامات خصمانهای را
علیه کویت ترتیب دهند .رویترز نوشــت :دستکم ۱۴
نفر از این متهمان بهطور غیابی محکوم شــدهاند که
یکی از آنها ایرانی است .ایران هرگونه دخالت در این
مسئله را قویا رد کرده است.

اتمام ساخت دیوار مرزی
ایران و ترکیه تا زمستان ۲۰۱۷
 ایسنا :خبرگــزاری ترند به نقل از رسانههای ترکیه
گزارش داد ،ترکیه در حال ســاخت دیوار در مرزهای
خود با ایران در راستای تقویت امنیت از طریق توقف
نفوذ شبهنظامیان کرد و قاچاقچیان غیرقانونی است.
کار ساخت دیوار مرزی ترکیه و ایران که از سوی آنکارا
در حال انجام اســت تا زمستان ســال  ۲۰۱۷به پایان
خواهد رسید.

