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عراق است
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خرب اول
صفحه 3

شاید به جرات بتوان گفت که مفهوم ایران هیچوقت فارغ از قومیت های متکثر قابل فهم نیست .هویت ما ایرانیان در گرو تکثری تاریخی بوده که در نوع خود منحصر به فرد است.
بلوچ ،کرد ،ترک  ،عرب ،گیلک ،تاجیک و ترکمن همگی جزئی از هویت ما هستند .متاسفانه این تکثر بعد از استقرار دولت مدرن توسط رژیم پهلوی با چالشهای فراوان روبرو گردید
و همین مهم موجب شکل گیری برخی تحرکات جدایی طلبانه محدود در ادوار گذشته شد .اما نباید فراموش کرد که نه تنها اقوام مرز نشین ایران همواره مهمترین پاسداران این
سرزمین بودهاند بلکه برعکس تصور بسیاری از هم میهنان ،این اقوام همواره به دنبال فضای معتدل و سیاستورزی عاقالنه در تعامل با حکومت مرکزی بوده و هستند .انتخابات اخیر
ریاست جمهوری بهترین مصداق این اعتدال و میانه روی است .حسن روحانی که با شعار اعتدال توانست در دو دوره اخیر انتخابات ریاست جمهوری پیروز شود همواره در استانهای
مرزی علی الخصوص کردستان باالترین آراء را داشته است .مردم استان کردستان در انتخابات اخیر بیشترین رای را به حسن روحانی دادهاند .این نشان می دهد که هم میهنان ُکرد
ما نه تنها به دنبال ساخت ملیتی متمایز از ایران برای خود نیستند بلکه معتقدند تنها راه رفع اختالفات در گرو اتخاذ رویه میانهروی و اعتدال است .در همین انتخابات اخیر برخی اوقات
شنیده میشد که افراد قلیلی برای غیریت سازی خود از ایرانیان ،دائما به دنبال تحریک مردم برای رای به رقبای روحانی بودند .آنها استدالل می کردند که جدایی طلبی در گرو رفتار
خشونتطلبانه حکومت مرکزی است که موجب همراهی نیروهای بینالمللی با این گروهکهای منزوی و بی تاثیر خواهد شد .ادامه در همین صفحه

سرمقاله

اعتدال

جریان اصول گرایی و ضرورت بازسازی و تجدید حیات

ضامن همگرایی اقوام
ایرانی

محسن آرمین -فعال سیاسی اصالح طلب

مشهور این است که احمدینژاد مأموریت داشت کار اصالح طلبان را
یکسره و آنان را از عرصه سیاست کشور حذف کند .او همچنین مأمور بود
شخصیتهای ریشه دار کادر رهبری انقالب اما مزاحم را از سر راه بردارد.
نمیدانم ایــن تحلیل تا چه اندازه صحت دارد یا از جنس تحلیلهای پس
از واقعه اســت .هرچه باشد یک چیز مسلم است و آن این که او بیشترین
ضربه را نه به جریان اصالح طلبی بلکه به جریان اصولگرایی زد .وضعیت
اســفبار جریان اصول گرایی امروز شــاهد صحت این ادعاست .با ظهور
احمدینژاد در عرصه سیاست کشور رهبری سنتی جریان اصول گرایی به
محاق رفت .حامیان احمدی نژاد علن ًا میگفتند آقایانی که سن و سالی از
شــان گذشته بهتر است به خانه بروند و کار را به جوانترها بسپارند .امثال
مهدوی کنی تبدیل به زینت المجالس شدند .اصول گرایان گرفتار تفرقه
ش افراطی این جریان (یا بخش افراطی به نام این
و انشقاق شــدند .بخ 
جریان) ابتکار عمل را در دست گرفت و بخشی را به حاشیه راند و بخشی
دیگر را که بدنه اصلی اصول گرایی را تشکیل میداند خواسته یا ناخواسته
به دنبال خود کشــاند .انزوای امثال ناطق نوری که میتوانســتند نقشی
مؤثــر در رهبری این جریان ایفا کنند این روند را تســهیل کرد وصدای
تحلیلگران فهمیدهای نظیر امیر محبیان در درون این جریان شنیده نشد.
این چنین شــد که وقتی پس از  ۸سال اصول گرایان چشم بازکردند در
فالکت پدید آمده خود را برابر افکار عمومی شریک احمدی نژاد و مسئول
تمامی خرابیهای  ۸ســال گذشــته دیدند .امروز به رغم گذشت  ۴سال
جریان اصول گرایی هنــوز از بحرانی که با ظهور احمدی نژاد گرفتارش
شــد ،کمر راست نکرده است .اختالف و تشــتت در میان اصول گرایان
اکنون عمیقتر از هر زمان دیگری به وضوح قابل مشاهده است .حمایت
از احمدی نژاد برای جریان اصول گرایی یک خطای استراتژیک بود .آنان
دست کم پس از  ۴سال نخست ریاست جمهوری احمدی نژاد با این که
عملکرد فضاحتبار او را در اداره کشور دیده بودند اما به علت تعهدی که
به قدرت داشتند ،نتوانستند صف خود را به موقع از او و حامیانش جدا کنند.
به همین علت چهرههایی امثال هاشــمی رفسنجانی را که میتوانستند
نجات بخش اصولگرایی از این ســقوط و اضمحالل باشند ،به راحتی از
دست دادند و به سراغ کسانی نظیر موحدی کرمانی رفتند که فاقد ظرفیت
و توانایی الزم برای رهبری این جریان در شــرایط عادی بودند چه برسد
به شــرایط بحرانی .اولین ظهور اختالف و تفرقه اصول گرایان در سطح
سیاســی را میتوان در انتخابات ریاست جمهوری  ۹۲مشاهده کرد .تعدد
کاندیداهــای اصول گرا در آن انتخابات اولین بروز تشــتت و تفرقه این
جریان در ســطح سیاست رســمی بود .اما آن تجربه نیز موجب بیداری
اصولگرایان نشــد و تنبهی را بر نیانگیخت .تصور این بود که نتیجه آن
انتخابات یک استثناء است و همچون انتخابات سال  ۷۶میتوان با حفظ
همان مواضع دوباره سربرآورد و آب رفته را به جوی بازگرداند .درحالی که
موقعیت و جایگاه اصولگرایان در ساخت قدرت پس از احمدی نژاد دیگر
همان موقعیت در ســال  ۷۶نبود .آنان حاضــر نبودند بحرانی را که بدان
گرفتار شدهاند بپذیرند و باور کنند پس از احمدی نژاد دیگر جای سربازها
و ژنرالها عوض شده و در سطح سیاست رسمی نقش شریک درجه اول
را ندارند و در ســطح جامعه نیز با ادبارافکار عمومی مواجه شدهاند .ادامه
این اصرار و غفلت موجب شــد آنان روحانی را که از جنس خودشان بود
و شــعار اعتدال میداد از خود برانند و دست همکاری و کمک او را که به
سویشان دراز کرده بود پس بزنند .نتایج انتخابات مجلس  ۹۴و رأی آوردن
لیست کامل امید هم ظاهراً اصولگرایان را به صرافت بازنگری و بازسازی
نینداخت .تشــکیل جمنا و برآوردن رئیسی و تالش برای نشاندن وی بر

کرســی رهبری اصولگرایان در واقع آخرین تالش عقیم کسانی بود که
در بحران کنونی اصولگرایان متهم ردیف نخست بودند .این ابتکار عقیم
نیز در انتخابات اخیر ریاست جمهوری و شورای شهر راه به جایی نبرد.
مشکل کجاست؟ حقیقت این اســت که جریان اصول گرای امروز و
راســت ســنتی و یا محافظه کار دیروز جریانی ریشــه دار است و پایگاه
اجتماعی خاص خود را دارد .این جریان از ظرفیتهای فکری و اجتماعی
قابل توجه ،نیروی انســانی توانمند برای حضــور مؤثر در عرصه رقابت
سیاسی برخوردار است .اگر چه این جریان در گذشته دچار ضعف تئوریک
و مدافع طرحهای ناکارآمد و ناســازگار بــا مقتضیات جامعه امروز بود اما
ضعف تئوریک و ناکارآمدی طرح سیاسی در جریان عمل سیاسی و تجربه
اندوزی قابل بازنگری و جبران اســت .مشکل اصلی این جریان آن بوده
است که برخالف جریان رقیب به جای تجدید نظر و بازسازی دیدگاههای
خود بی توجه به تجارب به دســت آمده ،همواره کوشیده است ضعفها و
کاســتیهای خود را با دوپینگ رانت قدرت و برخوردار شدن از حمایت
نهادهای امنیتی و نظامی جبران کند و رفع آنها را به زمانی دیگر موکول
کند .همین ویژگی موجب خطای استراتژیک اتحاد با جریانهای افراطی
در مقابل اصالح طلبان و قرار گرفتن در کنار احمدی نژاد شــد .در ادامه
نیز اصولگرایان وقتی به ماهیت مخرب دیدگاهها و اقدامات احمدی نژاد
پی برند به ســبب همین ویژگی اجازه نیافتند حساب خود را به موقع از او
جدا کنند و مسیری مستقل بپیمایند .در این مسیر هشدارهای و انتقادهای
درونی چهرههای دلسوز و عاقل این جریان که خطر را درک کرده بودند نه
تنها سودی نبخشید بلکه موجب انزوا و سکوت بیشتر آنان در درون جبهه
اصولگرایان شد .امروز نتایج آن خطای استراتژیک در اعراض جامعه از
این جریان و شکســتهای مکرر که دیگر به یک روند تبدیل شــده ،به
روشنی قابل مشاهده است.
شکستهای پیدر پی مذکور به ویژه نتایج انتخابات اخیر اگر چه تلخ،
اما فضا و مجال مناســبی برای بخشهــای عاقل منتقد و منزوی درون
جریان اصولگرایی فراهم آورده اســت تا از خود تحرکی نشــان دهند و
ابتکار عمل را دردســت گرفته به بازســازی سیاسی این جریان بپردازند.
اصولگرایان معتدل امروز که تبارشان به راست سنتی دهه هفتاد میرسد
از ظرفیتها و ســرمایههای ارزشــمندی برای تجدید حیات و به دست
آوردن جایگاه از دست رفته خود برخوردارند .این تحول قطع ًا به سود نظام
خواهد بود زیرا موجب تقویت عقالنیت در عرصه رقابت سیاســی انزوای
افراط گرایی میشود و الگویی از رقابت جریانهای سیاسی مستقل را که
عمدت ًا متکی به پایگا ه اجتماعی خویش هستند نه باندها و نهادهای قدرت
به نمایش میگذارد و مســیر توسعه سیاسی کشور را هموارتر میکند .از
سویی دیگر این تحول به سود اصالح طلبان نیز هست زیرا اصالح طلبان
به یک رقیب قوی و عاقل و با پرنسیپ بیشتر نیازمندند تا یک رقیب بی
هویت که برای حفظ قدرت از هر وســیلهای استفاده میکند و ماندگاری
خود را عمدت ًا در ســوء استفاده از جهل و ناآگاهی بخشهای توسعه نایافته
جامعه جســتجو میکند .جریان اصالحات اگر از رقیب سیاسی قوی و با
پرنســیپی به رهبری امثال آقای ناطق نوری استقبال نکند باید همچنان
در مقابــل خودجریانی را مشــاهده کند که در رهبــری آن افرادی نظیر
آقای رئیســی و چهرههایی مانند قالیباف و حــاج بابایی و حداد عادل به
نوبــت ایفای نقش میکنند و جای خود را به یکدیگر میدهند .از این رو
معتقدم اســتعفای اخیر آقای ناطق نوری اگر به معنای عزم ایشان برای
تحرک سیاسی بیشتر باشد باید آن را به فال نیک گرفت و از آن حمایت
کرد.

ادامه خبر اول
این به معنای آن اســت که مردم کردســتان دقیقا خالف
خواســته این جدایی طلبان به دنبال تعامل با حکومت مرکزی
در بستری ایرانی و ملی هستند .متاسفانه از زمانی که ویدیوی
داعش به زبان کردی منتشــر شده شاهد موضع گیری برخی
در قبال کردها هســتیم .در چنین شرایطی ایجاب می کند که
با نگاهی معقوالنه و به دور از بغضهای جناحی موجبات تفرقه
و فاصله ما بین اقوام ایرانی را فراهم نکنیم .شــاید درآینده نه
چندان دور شــاهد همه پرســی جدایی طلبانه در کشور عراق
باشــیم .فراموش نکنیم که هویت ملی ایران با عراق به هیچ
عنوان قابل قیاس نیســت .عراق کشــوری است که در قرن
بیستم بنا به اقتضای تحوالت بین المللی و فروپاشی امپراتوری
عثمانی به وجود آمده و هیچگاه به دالیل مختلف نتوانســت
فرایند ملت ســازی را در طول این ســالها به خوبی طی کند.
در صورتــی که مفهوم ایران فرا تر از تاریخ تمام این تقســیم
بندیهای سیاسی است .بنابراین نباید اتفاقات کشور عراق را به
داخل مرزهای خود تعمیم دهیم و تفاوتهای بارز میان این دو را
در نظر داشــته باشیم .همانطور که شکل گیری کشور ترکیه و
یا آذربایجان هیچگاه نتوانست تاثیری بر حس وطن پرستی و
تعلق خاطر ایرانیان ترک زبان بگذارد ،مطمئنا تحوالت اخیر در
کشور عراق تاثیری بر هویت و اهتمام هم میهنان ُکرد نخواهد
گذاشت .لذا نه ویدیوی مذکور و نه وقایع پیش روی عراق ،نباید
بر روابط با این هم وطنان عزیز تاثیری بجا بگذارد.
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به کدامین گناه؟

روزنامه رایالیوم:

امکان حمله عربستان به قطر پیش از عید فطر وجود دارد
ســردبیر روزنامه رأی الیوم در تحلیل تحــوالت اخیر میان قطر و
کشورهای عربی حوزه خلیج فارس ،نوشت که احتمال حمله عربستان
و همپیمانانــش به قطــر تا پیش از پایان ماه مبــارک رمضان وجود
دارد.
به گــزارش ایلنا به نقل از رأی الیوم ،عبدالباری عطوان ســردبیر
روزنامه رأی الیوم ،در ســرمقاله خود در روزنامه رای الیوم به بررسی
تشــدید تنش میان قطر و کشــورهای عربی حاشیه خلیج فارس که
همسو با عربستان سعودی هستند ،پرداخت.
وی در ایــن مقاله تصریح کــرد :در روز دهم ماه رمضان از خواب
برمیخیزیم ،شــاهد تصمیمهای غیر منتظره قطع روابط دیپلماتیک و
بستن مرزها و توقف تمامی پروازها و اخراج شهروندان قطری از سوی
عربســتان و همپیمانانش بودهایم و تنها ایــن مانده که جنگندههای
ائتالف عربی قصر امیر قطر را بمباران کرده و تانکها به سوی اشغال
قطر حرکت کنند و با ســقوط امیر این کشــور ،امیر جدیدی را برای
امارت در قطر انتخاب کنند و چه بســا دونالد ترامپ رئیسجمهوری

آمریکا نیز در ســفر خود به ریاض و با گرفتن  ۴۶۰میلیارد دالر بهای
این اقدام را گرفته باشد.
گمان نمیرود که وضعیت فعلی ،مقطعی باشد .واکنش کشورهای
عربستان سعودی ،امارات متحده عربی ،مصر و بحرین در قطع رابطه
با قطر ،بســتن مرزها و بیرون کشاندن شــهروندان این چهار کشور
متوقف نمیشود.
در ســایه همدستی آمریکا و چشمپوشــی دیگر کشورها ،حمله و
اشــغال قطر بعید به نظر نمیرســد .این چهار کشــور تجربه مداخله
نظامــی برای بازگرداندن شــیخ خلیفــه بن حمد ،پدر بــزرگ امیر
کنونی به قدرت را داشــتند و نیروهای حمله کننده در ســال ۱۹۹۶
میــادی وارد اراضی قطر شــدند اما این مداخلــه را وتوی آمریکا و
پایــگاه العدید ناکام گذاشــت و از اینجاســت که میتــوان اهمیت
چراغ ســبز آمریکا را درک کرد .چه بســا ولیعهد ابوظبی و جانشین
ولیعهد عربســتان در سفر به واشنگتن این موضوع را هماهنگ کرده
باشند.

محمدآزاد جاللیزاده
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جامعه و اثرات مخرب
مواد مخدر
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