2

E-mail: mostagheldaily@gmail.com

سنا تحریمهای جدید
در حوزه نظامی و
موشکی علیه ایران و
روسیه را تصویب کرد
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در سوگ علی (ع)

حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

نابيوسان (در رثاي آن
بزرگ)

برجام توافقی بین المللی و الزامآور است

 بي از توروز مي سوزيم
كه مرگت سخت نابيوسان بود مرا و ما را
حتي خدا را!
تا تو به س ِر سخن باز مي شدي
آسمان نيز گوش به خاك مي نهاد
آ َوخ كه رفتنش را گام برداشت
بي از آن كه چون خود بر جاي گذاشت
َفقْدش را كه مي تواند دريافت؟
چه مي تواند دريافت؟
 ...آيا كه
روزگاري برآمد و
روزگارمردي ُچنو نيامد.
ْ
بيست ونُه خرداد ماه

مجلس سنای آمریکا طرح تحریمهای جدید علیه ایران و روسیه و تدوین و منسجم کردن تحریمهای کنونی علیه این دو کشور را تصویب کرد.به گزارش
انتخاب ،مجلس سنای آمریکا با اکثریت قاطع آرا ،قانون مقابله با اقدامات بیثباتکننده ایران را تصویب کرد.
این طرح تحریم ایران و روسیه بصورت همزمان بود و در نهایت با  98رأی موافق و تنها  2رأی مخالف به تصویب سنا در آمد.
این طرح برای تبدیل شــدن به قانون باید در مجلس نمایندگان هم تصویب شــود .تحریم های این طرح صرفا موارد موشکی و نظامی را در بر می گیرد و
اقتصادی نیست.

علی اصغرفیروز نیا
سخن روز

برجام آینهای مقابل ترامپ
محمد آقازاده -روزنامه نگار

برجام هیچ حســنی نداشــته باشد این امتیاز را دارد که نشــان می دهد هیات حاکمه
آمریکا نه در دپپلماسی و نه در پیمان نامهها و نه حتی در دشمنیها به هیچ قول و قراری
پایبند نیست ،تنها منطقی که میشناسد استفاده از اهرم هژمونی نظامی برای باج گیری
از همه کشورهای جهان اســت  ،نمونه مشخصاش را در همین چند روز میشود رصد
کرد ،ترامپ همین چند روز پیش قطر را همدســت تروریســم و منبع مالی آنها اعالم
کرد ولی به خاطر فروش دوازده میلیارد دالر جنگنده با این کشــور حامی تروریست وارد
مانور نظامی مشترک شد و نشان داد چقدر میتواند متناقض عمل کند و با کشور حامی
تروریست وارد معامله شود و اثبات کند مبارزه با ترور نقابی برای سود جویی است  ،آمریکا
بــی تردید نقش رهبری خــود در جهان را با این تناقضها از دســت خواهد داد .اگر ما
واکنشــی  ،احساســی و بی خردانه عمل نکنیم و به برجام وفــادار بمانیم و البته با این
رویکــرد که اگر جهان به تعهدش وفادار نماند و جلوی آمریکا نیایســتد آنرا میتوان لغو
کرد و رهبری این کشــور زودتر از دســت می رود  ،گاهی با نجگیدن میشود دشمن را
زمین گیر کرد ،تحریم همزمان روسیه و فشار بر چین همزمان میتواند اقدام علیه ایران
با اهرم حربه شورای امنیت را منتفی کند ،اتحادیه اروپا هم به زودی وارد جنگ اقتصادی
ناخواستهای با آمریکا خواهد شد و ناتو هم دوران افول خود را میگذراند.
خویشتنداری ایران می تواند حتی عربستان را هم گرفتار بحرانهای داخلی و خارجی
کند .ترکیه  ،پاکستان  ،عمان و تا حدودی کویت نه تنها وارد مجادله با قطر نشدند بلکه
نقش معکوس را ایفا کردند و جانب قطر را گرفتند  ،همراهی مصر در این مورد به مخالفت
ذاتی این کشــور با کشور کوچک حامی اخوان المسلمین بر میگردد و در چالش با یمن
و ایران به طور حتم همراهی مصر را عربستان نخواهد داشت .بزودی شکاف این کشور
با امارات متحده عربی این اتحاد را منتفی می کند  ،تعضیف دولت راســتگرای انگلیس
را نبایــد در ارزیابی معادالت کوچک شــمرد .دولت ایران با صبوری در مقابل تحریکات
تبلیغاتی غرب باید فرصت دهد جامعه مدنی مستقل و نیروهای اجتماعی به میدان مقابله
بیایند  ،تظاهرات مســتقل از نهادهای حکومتی علیه رفتارهــای مداخله جویان آمریکا
درمســایل ایران خیلی زود سیاستهای تازه آمریکا را رسوا میکند،چرا که همه میدانیم
سیاســت تغییر در ایران در حقیقت عدم تغییر را میطلبد تا با حربه خطر ایران میلیاردها
دالر اســحله به کشورهای بیخرد عربی بفروشد و تغییر طلبان واقعی نباید اجازه بدهند
آمریکا و شــرکایش با همدستی تندروهای داخلی وضع موجود را دست نخورده بگذارند
و حتی بدتر کنند.
نگاه روز

کیروش،مدیریت پیمان و صعود به جام جهانی

سخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس با تاکید بر این که برجام الزامآور اســت ،گفت:
بــا توجه به تصویب طرح جامــع تحریمهای ایران در
مجلس نمایندگان ســنای آمریکا دولت باید بر اساس
قانون اقدام متقابل و متناســب عمل کند البته که این
مصوبه سنا نقض آشکار برجام است.
به گزارش ایسنا ،سیدحسین نقوی حسینی در واکنش
به اظهارات یک نماینده ســنای آمریکا مبنی بر اینکه
برجام الزامآور نیســت ،گفت :آمریکاییها با روی کار
آمــدن دولت ترامپ از برجام عبور کردند به طوری که
برایشــان مهم نیست برجام اجرا شــود یا نشود .البته
کاخ سفید در موضع رسمی اعالم کرده بود که برجام را
سختگیرانه اجرا میکند و از موضع پاره کردن برجام
عبور کرد علت هم آن بود که با پاســخ دندانشــکن
جمهوری اسالمی ایران روبهرو شد.
وی یادآور شــد :ترامپ پیش از روی کار آمدن ادعا
میکرد که برجام را پاره میکند اما با موضع انقالبی و
قاطع مقام معظم رهبری مواجه شد و اظهاراتی از این

روزنامه سان:

 ۶۵نفر در آتشسوزی گرینفل لندن مفقود شدهاند

منابع خبــری بریتانیا اعالم کردهاند کــه در حادثه
آتشسوزی برج گرینفل دستکم  ۶۵نفر مفقود شدهاند.
به گزارش ایلنا به نقل از رزونامه ســان چاپ بریتانیا،
در حادثه آتش ســوزی برج  ۲۴طبقه گرینفل در غرب
لندن دست کم  ۶۵نفر ناپدید شدهاند.
این روزنامه در شــماره روز جمعه خود نوشت :عالوه
بر تایید مرگ  ۱۷نفر در حادثه آتشسوزی برج گرینفل

در لندن هنوز هیچ اطالعی از سرنوشــت  ۶۵نفر دیگر
در دست نیست.
استوارت کوندی فرمانده پلیس لندن نیز در پاسخ به
این پرسش که آیا امکان افزایش شمار قربانیان به بیش
از  ۱۰۰نفر متصور اســت ،با عدم نفی این قضیه ابراز
امیدواری کرد که چنین نباشد.
در حادثه آتشســوزی ،برج گرینفــل در غرب لندن

طعمه حریق شد.
برخــی از گزارشها علت آتشســوزی در این برج
مسکونی مسلماننشین و  ۲۴طبقه را اتصال برق اعالم
کردهاند.
بیش از  ۱۰۰افسر پلیس ۱۰۰ ،پزشک و  ۲۵۰مامور
آتشنشان برای تســریع روند عملیات امداد و نجات و
اطفاء حریق در محل حضور پیدا کردند.

محمدعلی موحدی کرمانی امام جمعه موقت تهران:

آنها که در فتنه  88بودند نباید راهی در حکومت داشته باشند

خطیب نماز جمعه تهران تأکید کرد :آنها که در فتنه
 88بودند نباید راهی در حکومت داشــته باشــند چون
امتحــان خود را پس دادهاند و معلوم اســت که چطور
عناصری هستند.
به گزارش انتخاب ،محمدعلــی موحدی کرمانی در
خطبههای نماز جمعه تهران ضمن تسلیت به مناسبت
شــهادت حضرت علی (ع) به ذکر مصیبت این حضرت
پرداخت و به توصیههای این حضرت اشاره کرد.
وی رســیدگی به محرومان و گرســنگان ،دوری از
خودبینی و خودپســندی ،انتخاب کارگزاران مناسب و
با مشورت و بدون در نظر گرفتن میل شخصی ،داشتن
مأمور سری برای مسئول و ...را از توصیههای حضرت
علی (ع) دانست.
خطیب نماز جمعه تهــران در ادامه اظهار کرد :طبق
توصیه حضرت باید انســانهای پاک و متدین را برای

جلسات خصوصی انتخاب کرد و در امور با آنها مشورت
شود و بنده اشاره میکنم به طور مثال آنها که در فتنه
 88بودند نباید راهی در حکومت داشــته باشــند چون
امتحــان خود را پس دادهاند و معلوم اســت که چطور
عناصری هستند.
موحدی کرمانی به توصیههــای دیگری از حضرت
امیرالمومنین اشــاره کرد و افزود :طبــق فرموده مقام
معظم رهبری ،آمریکا دشــمن ماست ،گول دشمن را
نخورید ،خوشبین نباشید و مبادا به آمریکا اعتماد کنید.
وی افــزود :مادامی کــه ما به جمهوری اســامی
متمســک هســتیم و حامی آن هســتیم و مادامی که
متمســک به قرآن و اهل بیت هســتیم انتظار نداشته
باشــید که آمریکا بیاید و به ما تبسمی نشان دهد ،اگر
هم نشان داد دروغ میگوید و میخواهد گول بزند.
خطیــب نماز جمعه تهران تأکید کــرد :امیدتان را از

آمریکا قطع کنید ،دل بــه مردمتان دهید ،از نیروهای
جوان اســتفاده کنید ،از امکانات استفاده کنید ،اقتصاد
را باال ببرید و اقتصاد مقاومتی شــود و با همین مقابل
دشمن بایستید .این اصل مطلب است .همان طور مقام
معظم رهبری فرمودند که منافع ما آن زمان منافع ملی
است که با هویت ملی ما تصادم نداشته باشد.

روایت پزشکیان از حمله تروریستی به مجلس:

ورود تروریست ها به ساختمان مجلس بیانگر کوتاهی است

ابوالفضل بانی

فوتبال ایران با کارلوس کیروش برای دومین دوره پیاپی به جام جهانی  ۲۰۱۸مسکو
مقتدرانــه وبی هیچ گل خورده ای صعود کرد .آنهم بی اضطراب وبی اما و اگر  .خاطره
دوره های پیشــین و دلشوره های دوســتداران این ورزش صنعت بزرگ و پرطرفدار از
خاطر تاریخ ورزش کشور پاک نمیشود ،خاطره شکستها و حذف ها .
اکنون یوزهای ایرانی می روند تا ســربلن د و چاالک با انگیزه ای بسیار پای در میدان
ی فوتبالی که به گفته کار بلدهای این رشته بی
جهانی مســکو بگذارند .با کالس باز 
شــک باالتر از فوتبال قاره کهن آسیاست .آخرین رده بندی فیفا نیز نشان می دهد که
کشــورمان با ۸۹۳امتیاز تیم بیست و سوم جهان است  .در حالیکه مدعیان فوتبال قاره
کهن با اختالف فاحشی در رده های بعدی قرار دارند.
بی تردید کارلوس کیروش در کسب این پیروزی و موفقیت سهم بسیاری دارد .بهره
گیری از دانش باالی فوتبال ،انتخاب بازیکنان تاکتیک پذیر و روش بازی متناســب با
آنها و از همه مهمتر شخصیت سازی تیمی و فردی بازیکنان از مهمترین زحماتی است
که این مرد پرتغالی برای ارتقاء و موفقیت فوتبال ایران کشیده است .او در واقع نه تنها
سر مربی تیم ملی ماست بلکه همچون مدیریت پیمان ساختار ذهنی و تاکتیکی تیم را
متحول نموده ،هرچند این ایجاد تحول با دشواریها و مخالفتهایی نیز روبرو شدو گاه
کیروش را تا مرز استعفاء پیش برد .اما اکنون او محبوبترین و قابل اتکاء ترین مربی
فوتبال ملی ایران است.
ســطح بازی خوب تیم ایران این توقع عمومی برای فوتبال دوســتان را ایجاد کرده
است که باید از دور مقدماتی جام جهانی به دور بعد صعود کنیم.این اتفاق ناممکن نیست
و در این صورت عالوه بر موفقیت بی نظیر کیروش و شاگردانش می توان شاهد تحول
در حضور فوتبالیستهای ایرانی در ســطح اول فوتبال در جهان باشیم .حرکتی که از
دودهه پیش و پس از دومین حضور ایران در جام جهانی سرعت گرفت.
حتما حضور ایران در جام جهانی  ۲۰۱۸روســیه سرآغاز تحول در فوتبال باشگاهی و
ملی کشورمان خواهد بود .تحولی که مربیان وطنی بپذیرند یا نه ،ناشی ازاختالف سطح
دانش فوتبالی کارلوس کیروش و نگاه دانش بنیان و متکی بر تکنولوژی فوتبال اوست.
کیروش با امکاناتی در دســترس .بدون داشتن حریفان تدارکاتی نه چندان مطرح و
از دل بازیهای دور مقدماتی جام جهانی در آســیا بازیکنان خود را محک زد به آنان
آموخت و نتیجه گرفت .این یعنی استفاده از منابع و امکانات موجود .البته در برخی موارد
ناچار به وارد کردن فشــار برفدراسیون فوتبال نیز بود ،چراکه عموما سازمانهای ما غیر
حرفه ای و باری به هر جهت هســتند و همیشه برای شکستها توجیه مناسب و عامه
پســندی دارند .اما کیروش یک مربی کامال حرفه ای اســت و معنای اعتبار و کسب
موفقیت را در سطح فوتبال و جام جهانی می داند.
تجربه مدیریت دانش بنیاد کیروش در فوتبال ایران نتیجه خوبی داده است .این یک
واقعیت اســت که چاره ای از بهره گیری از دانش و مدیریت جهانی در ســایر موارد در
کشــور نداریم .این خرید خدمات می توانــد در قالب پیمان مدیریت صورت پذیرد .در
اینصورت است که صرف هزینه های اولیه جواب خواهد داد و کشور خواهد توانست با
تکیه برمنابع و نیروی انســانی داخلی و ســود بردن از دانش جهانی و با جذب سرمایه
گذاری خارجی به پیشرفتهای قابل توجهی در محورهای مختلف توسعه دست یابد.

قبیل که اگر برجام را پاره کنید ما آن را آتش میزنیم.
آنها بعد از مواجه شــدن با موضع ایران تغییر تاکتیک
دادند به طوری که به جای کنار گذاشــتن برجام و وارد
کردن هزینههایی به خود برای اجرا نکردن برجام رفتار
دیگری نشان دهند.
سخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس افزود :آنچه شورای کمیته روابط خارجی سنا
در مجلس نمایندگان ســنا مطرح کرد تنها یک طرح
عــادی قانونی تحریمی علیه ایران نیســت ،بلکه یک
طرح مادر است که زمینهساز تحریمهای گستردهتری

علیه ایران خواهد شــد و نیاز بــه مصوبه قانونی ندارد
چون با دســتور اجرایی رئیسجمهور عملیاتی میشود.
طرح مادر اعمال تحریمها علیه ایران که در راســتای
تاکتیکهای قبلــی آمریکاییهاســت.وی با تاکید بر
اینکه برجام توافقی بینالمللی و الزامآور اســت ،گفت:
برجام تعهدی سیاسی است که اجرای آن الزامآور است
اگر طرفین به تعهدات عمل نکنند اقدامات متفاوت در
متن برجام قید شده است.وی با تاکید بر اینکه مصوبه
سنا نقض آشکار برجام اســت و با روح برجام مغایرت
دارد ،توضیح داد :از آنجا که توافق برجام گفتمان بین
جمهوری اســامی ایران و  5+1بــر مبنای دوری از
هرگونه تهدید و تحریم اســت اگر بنا باشد که تهدید و
تحریمهای جدیدی اعمال شــود دیگر مذاکره و توافق
معنایی ندارد و این با روح برجام در تضاد اســت.نقوی
حســینی گفت :مصوبه ســنا در تضاد کامل با مواد 26
تا  29برجام اســت .وی در پایــان گفت که دولت باید
طبق قانون اقدام متقابل و متناسب مصوب مجلس به
تکالیفش در برابر مصوبه سنا عمل کند.

مسعود پزشــکیان در گفت وگو با خانه ملت با اشاره
به حوادث تروریســتی روز چهارشــنبه  17خرداد ماه
مجلس شورای اسالمی عنوان کرد :هدف تروریستها
نماینــدگان مجلس بــود و اگر از بالکــن وارد صحن
میشــدند کار به دیگران نداشتند و از همان جایگاه با
تسلط کامل بر صحن فاجعهای برای کشور و نظام ایجاد
میکردند.
نماینده مردم تبریز ،اسکو و آذرشهر در مجلس شورای
اسالمی ادامه داد:البته تا این حد هم اتفاق مناسبی برای
کشــور نبود اما به لطف خدا مسئله تا حدودی مدیریت
شد تا ما متوجه شویم نباید اجازه دهیم چنین مسائلی به
سادگی در کشور رخ دهد.
وی در گفت وگو با خانه ملت تأکید کرد :قابل قبول
نیست که  3نفر و حتی  30نفر بتوانند به راحتی وارد این
سیستم شــوند ،حتی نباید به راحتی با خود اسلحه وارد
پارلمان میکردند و انتظار داشــتیم سیستم مقابل آنها
بایستد و برخورد کند و در این زمینه کوتاهی شده است.
ایــن نماینده مردم در مجلس دهــم با بیان اینکه از
شرایط ایجاد شــده برای کارمندان و مراجعه کنندگان
متأسف اســت ،گفت :اینکه عدهای جانشان را در این
حادثه از دســت دادند برای کشور بد شد و تمام کسانی
که مسئول هستیم باید از این حادثه درس عبرت بگیرم
تا درستتر تصمیمگیری کنیم.
پزشکیان توضیح داد :اولین کسی که خبر داد عدهای
وارد مجلس شدهاند آقای کریمپور بود که ظاهرا پس از
شهید شدن پاسدار تیموری اسلحه او را برداشته بود .این
نماینده با هراس در حالی که اسلحه به دست داشت وارد
صحن شد و اطالع داد داعشیها داخل مجلس هستند.
وی ادامه داد :از این جهت با مأمورین حفاظت صحبت

کردیم تا اقدامات الزم را برای تأمین امنیت در مجلس
ایجاد کند و در نهایت تصمیم گرفتم که جلســه علنی
مجلس شورای اســامی با وجود حضور تروریستها
ادامه پیدا کند.
نایب رئیس مجلس شــورای اســامی تأکید کرد:
حفاظت مجلس تأکید داشــت صحن علنی در ساعت
مشــخصی به دلیل اینکه نمیتوانند شــرایط را کنترل
کنند و یا هنوز برای آنها معلوم نشــده است چه کسانی
وارد مجلس شدهاند ،تعطیل شود .حفاظت میخواست تا
نمایندگان هر چه زودتر به نمازخانه منتقل شوند اما من
نپذیرفتم و جلسه را ادامه دادم ،برای من قابل قبول نبود
که تعدادی بخواهند نظم جلسه مجلس را به هم بزنند.
پزشــکیان در این زمینه به خانه ملت گفت :حتی در
جریان اداره مجلس حاجی دلیگانی در خصوص مباحث
معدن صحبت می کرد که شــعار مرگ بر آمریکا داد و
بنده برای آن که نظم جلسه به هم نخورد تأکید کردم
مرگ بر آمریکا ربطی به بحث معدن ندارد اما متأسفانه
برخی رسانهها شیطنت کردند.
وی تأکید کرد :حتم ٌا این شیطنت را پیگیری خواهیم
کرد چرا که دروغ گفتنــد و تهمت زدند و به اصطالح
حرفهایی را منتشر کردند که نقطه مقابل اقداماتی بود
که ما در صحن علنی انجام دادیم .نمایندگان در صحن
ماندند و برای هرگونه خطری آماده بودند ،شــخص ًا خم
بــه آبرو نیاوردم و حتی چهرهام تغییــر نکرد و با اقتدار
مجلس را اداره کردم.
این نماینده مجلس عنوان کرد :ما برای شهادت آماده
بودیم و هیچ باکی نداشــتیم چرا که تصور می کردیم
برای عزت و ســربلندی کشور شهید خواهیم شد  ،قرار
نبود بــا حضور  3نفر هول کنیم امــا در مقابل افرادی
که ادعای دفاع از انقالب و شــهدا دارند در ماه مبارک
رمضــان تهمت زدند و حرفی را طوری انتقال دادند که
واقعیت نداشت ،همین اتفاقات باعث شکاف و نفاق در
جامعه میشــوند و دقیقا این کار خواست آمریکایی ها
است.
پزشکیان تأکید کرد :کسی که به دنبال ایجاد وحدت
و آرامش در مملکت است آمریکایی نیست بلکه افرادی
که دنبال نفاق و شکاف و شایعه پراکنی هستند و تالش
دارند عدهای را خاص و عدهای را عام نشان دهند و در
ی حرکت کنند.
راستای خواست آمریکای 
وی اظهار داشــت :هیچ قدرتی نمیتواند ما را بشکند
جز نبود وحدت ،اگر متزلزل شــویم هر قدرتی میتواند

به راحتی ما را بشــکند که این هم خواسته آمریکاییها
است.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی تأکید کرد:
اتفاقی که روز چهارشنبه در مجلس شورای اسالمی رخ
داد اتفاق بزرگی نبود هــر چند که تأکید داریم نباید تا
این اندازه نیز پیش می رفت .با این حال ما صحنههای
خطرناکتر و سختتر را در زمان جنگ سپری کردهایم.
این نماینده گفت :حضور  3نفر با اســلحه در مجلس
نگرانکننــده نبــود چرا کــه اگر یک کلت داشــتیم
میتوانستیم به راحتی در مقابل آنها ایستادگی کنیم اما
چیــزی که مرا ناراحت و مضطــرب کرده بود وضعیت
کارمندان و مراجعهکنندگان در ساختمان اداری مجلس
بود .در حدی که از آقای مطهری خواســتم موضوع را
پیگیری کند و به نحوی با تروریســتها درگیر شوند تا
بتوانند مردم را از ساختمان خارج کنند.
وی ادامــه داد :در جریان اداره صحــن علنی دکتر
الریجانی به صحن آمدند اما برای مدیریت روند بحران
در ســاختمان اداری مجلس از صحن خارج شــدند تا
اینکه ایشان حدود ســاعت  12و  15دقیقه به صحن
علنی بازگشــتند و اداره جلســه را برعهده گرفتند .از
آنجایی که بنده صالح ندیده بودم جلســه تعطیل شود
دکتر الریجانی نیز جلســه را اداره کردند چرا که دیگر
میدانســتیم تروریســتها در طبقه چهارم محاصره
شدهاند و دیگر خطری وجود ندارد.
پزشکیان به جلســه روز پنجشنبه هیأت رئیسه اشاره
کرد و گفــت :روز بعد از حادثه اعضای هیأت رئیســه
برای بررســی ابعاد حادثه در مجلس نشستی داشتند و
پیگیری امور بین اعضای هیأت رئیســه تقسیم شد .به
هر حال باید وضعیت مجروحیــن و افرادی که در این
حادثه حضور داشــتند پیگیری میشد و از خانوادههای
آنها دلجویی می کردیم .این اقدامات همچنان ادامه دارد
چرا که بسیاری مشکالت روحی و روانی دارند.
وی تأکید کرد :در حقیقت این افراد قربانی نمایندگان
شدند .اگر تروریستها راه را اشتباه نمیرفتند کارمندان
و مردم عادی درگیر موضوع نمیشدند.
این نماینده مجلس شورای اســامی اظهار داشت:
لطف خدا بود که تروریستها نتوانستند ضربه محکمی
به نظــام بزنند ،البته اعتقاد داریم تا این اندازه هم نباید
اتفاقــی می افتاد و نباید اجازه مــی دادیم وارد پارلمان
شوند و در نهایت باید با این افراد برخورد جدی شود تا
اجازه تکرار چنین اتفاقاتی داده نشود.

سياسي

یادداشت روز

روحانی؛ سیاست ورزی بر مرز عادی سازی
عباس موسایی -دانش آموخته ی علم سیاست

هنوز و نزدیک به یک ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم ،فضای
سیاست در ایران رنگ و بوی انتخابات را با خود دارد .قطبی سازی ای که فضای
انتخابات آن را اقتضا و طلب می کرد ،همچنان بر سایه ی سیاست کشور طنین
افکنده اســت .دکتر حسن روحانی برای مقابله با هجمه های رادیکال رقیبان،
و غلبه بر پوپولیســم منفی و مردم فریبی که آنان در کمین شوراندنش نشسته
بودند ،پوپولیســم مثبت و مردم انگیز را غنی سازی کرده و به روحانی جدیدی
ارتقاء یافت .به عبارتی زمینه و زمانه ی سیاســت و امر سیاسی ،روحانی معتدل
و آرام را به ســمت بازی با کارت هایی که نبض سیاست را در اختیارش در می
آورد ،سوق داد .این جهش گرچه به بیدار کردن زیبایی های خفته و تعیین کننده
ای منجر گردید ،اما مختصات سیاست در ایران را با چنان اعوجاج و تنشی مواجه
کرده اســت ،که روز به روز نشانه هایی بیشــتر از بیداری زشتی های خفته و
رادیکالیزه شــدن فضای سیاست آفتابی می شــود .فضای رقابت در انتخابات
آنقدر رادیکال گردید که به مرز تنش و تخاصم نزدیک شــد .روحانی اجماعی
گسترده با محوریت عادی ســازی را به گونه ای استراتژیک ،آنچنان مدیریت
کرد که فرصت و یارای عبور از گلوگاه انتخابات دوازدهم ،برای اســتثناطلبان
ناممکن و دور از دسترس شد .رویارویی رادیکال عصر پسا انتخابات ،نتیجه ی
محتوم در نوردیدن رادیکال و فراتر از ظرفیت سیاســت معمول در دوران پیشا
انتخابات است.
ظرفیت سیاسی ایران قبل و بعد از انتخابات ،از ساختار سیاسی حاکم و ارجاع
دو گروه استثنا طلب و عادی ســاز ،به مبانی هویتی ،قدرت ساز و برسازندهی
خــود ،تبعیت میکند .اســتثناطلبان برای در اختیــار در آوردن قوهی مجریه،
همراهی بخشــی قدرتمند از ســاختار (ماکرو پلیتیک) در کنار پوپولیسم منفی
(میکرو پلیتیــک) را به عنوان راهکار خود انتخاب کردند ،حال آنکه روحانی در
اجماع سازی حداکثری عادی سازان از اصول گرای قانون گرا تا تحول خواهان
رادیکال و سایر عناصر واعضای تشکیل دهنده ی پوپولیسم مثبت ،موفق ظاهر
گردید و زنجیرهی هم ارزی(اجماع ســازی ) گستردهای را در عرصه ی میکرو
پلیتیــک رقم زد .جهش و تحول در گفتمان روحانی به عنوان کاندیدای عادی
سازان ،پدیدهای جدید و متفاوت را در کسوت ریاست جمهوری برساخت .شواهد
و قراینی اما ،حکایت از آن دارد که روحانی جدید ،برای استمرار پیوند در درون
بدن حاکمیت ،با موانع عدیدهای مواجه اســت .از ســویی بطن و متنی که به
برساختن روحانی کنونی مدد رسانیده ،از او انتظار گفتار و کنشی مقتدر و متناسب
با وضعیت جدید دارد و از طرفی ســاختار موجود ،در کنار آمدن با روحانی جدید
و پذیرش او ،دافعــهای رادیکال از خود بروز میدهد .به عبارتی روحانی جدید،
که بــا مدد رای ملت از میدان تخریبهای ائتالف قدرت و پوپولیســم منفی،
فیروزمندانه عبور کرده ،به آنچنان وزن ،فربگی گفتمانی ،مشروعیت و مقبولیتی
دست یازیده ،که در مختصات رئال پلیتیک جدید ایران ،برای استثناطلبان غیر
قابل هضم است.
اینکه حمالت گســتردهی اخیر ،روحانی را از این فربگی گفتمانی ،موقعیت
ارتقاء یافته،مشروعیت و مقبولیت تهی سازد ،به شدت محل تردید است .شرایط
سیاســی جدید ،روحانیای در همین قامت طلب میکند و روحانی منهای این
خصایص ،روحانی نیســت .گرچه ایشــان برای عبور از این شرایط رادیکال با
ترکیبی از اقتدار ،اعتدال ،تواضع ،احترام،واقع بینی ،درایت ،مســئولیت شناسی،
وزانت،مظلومیت و ظرافت ظاهر شده است ،اما رویکرد و مواجههی استثنا طلبان
با روحانی جدید ،به درجهای از فاصله و عدم پذیرش رسیده است ،که به چیزی
کمتر از یک روحانی ضعیف و فاقد مادهی موثرهی اقتدار ،راضی نیستند.
شــرایط کنونی ،درایتی عمیق و سیاستی ظریف از جناب دکتر روحانی طلب
میکند .ایشان برای ایستادن در آستانه و مرزی که همزمان منافع ملی و مصالح
کشــور را در کانون سیاست ورزیاش قرار میدهد ،و از سویی از فرو غلطیدن
به وادی رادیکالیزمی که عنان سیاســت را در موقعیــت توانمندیهای افراط
گرایان قرار میدهد ،ممانعت به عمل آورد ،نیازمند سیاســت ورزی هوشمندانه
و حرفهای میباشــد .حرفهای در معنایی که ماکس وبر ،مراد میکند؛ سیاست
یعنی عبوری سخت و کند از خالل موانعی درشت و دشوار؛ عبوری شورمندانه و
همزمان سنجیده (ترجمهی عبارت وبر را از متنی تلگرامی از استاد محمد مهدی
مجاهدی وام گرفته ام).
روحانی ،که اکنون از کســوت کاندیدای ریاست جمهوری به رئیس جمهور
مســتقر منتخب ،تبدیل شده اســت ،نیازمند فاصله گیری از فضای انتخابات،
امتناع از یادآوری شکست رقیب و سیاست ورزی ،کنشگری و گفتمان سازی
از پوزیشــن جدید است .این پوزیشن بایستی همزمان واقعیات برسازندهی امر
سیاسی و سیاست را مد نظر داشته باشد و از سویی کانتکست ایرانی -اسالمی
را به عنوان بستر خود انتخاب کند.
او بایــد از عرایضی هرچند خیر خواهانه که برای بخشــی از حاکمیت تولید
مالل میکند ،به نفع اجماع سازی ،کوتاه آمده و اقتدار مشروع خود را به نحوی
مؤثر به کار گیرد.
یافتــن راه حلی مرضــی الطرفین بین حاکمیت و ملــت و اتخاذ رویکردی
پراگماتیســتی معطوف به مطالبات اجتماعی ،هنــر روحانی در موقعیت کنونی
اســت .طیف وسیع کنشــگران سیاسی طرفدار عادی ســازی در این مسیر
میتوانند باید همچنان یاوران روحانی باشــند .یــادآوری مختصات و ظرفیت
سیاســی کشور و مخاطرات فروغلطاندن کشــور در دایره ی افراط ،در تعدیل
مطالبات و موفقیت پروژهی عادی ســازی ،اهمیتــی حیاتی دارد .حفظ فضای
نیم بند سیاســی و جلوگیری از هرگونه بن بست ،انســداد و فروبستگی های
محتمل ،نیازمند حرکت در حوزه ی ممکنات است .کنش های متوازن گفتاری
و کرداری روحانی نیز میتواند امتناع انســداد و خروج از وضعیت اســتثنایی را
تســریع بخشــد .اگر این گفته ی ارنســتوا الکالیو را که میگوید؛ همواره با
امتناع انسداد مواجهیم.همواره با عرصهی گشوده و بازفرجام مواجهیم .بپذیریم،
آنگاه میتوان مدعی شد که روحانی و دیگر عادی سازان ،ظرفیت های وافری
برای وسعت بخشیدن به نرمالیزاســیون در اختیار دارند .نقد عاری از خشونت
کالمی(زبانی) ،مقاومت و اجماع ســازی معطــوف به منافع ملی ،واقع بینی و
خالقیت معطوف به ظرفیتهای سیاسی،گشودگی و تفسیری نرمال از ساختار
حقوقی موجود و رهایی از تسخیر گفتمان متصلب استثنا طلب ،میتواند فضایی
مناسب تر برای تقویت عادی سازی به ارمغان آورد .روحانی میتواند به عنوان
منتخب ملت دیالوگی ســازنده با حاکمیت را در دستور کار قرار دهد .او منتخب
ملتی اســت که از هزار توی بن بستها ،پیچیدگیها و فروبستگیها ،روزنهای
برای گذار به وضعیت نرمال انتخاب کرده است .دیالوگ موثر روحانی میتواند
شکاف ملت -دولت را پر کرده و بازی برد  -برد را در این عرصه ترسیم نماید.
این گفتگو می تواند با محوریت منافع ملی در فضایی آرام و بدون تنش صورت
گیــرد .قبل از وصول به این مهم ،تنش زدایی در عرصه ی سیاســی کشــور
و عبور از جدال های لفظی الزم اســت .نرمالیزاســیون بدون رسیدن به درک
مشــترک از مختصات موجود و محور قرار دادن منافع ملی که از اراده ی ملت
در صندوق های رای تبلور یافته اســت ،امکان پذیر نیســت .استمرار وضعیت
حاکمیت دوگانه ،کشور را بیش از پیش در وضعیت استثنایی فرصت سوز ،توسعه
ســتیز و بحران زا قرار میدهد .وصول به حاکمیت یگانه و مبتنی بر منافع ملی
تنها راه عبور از مخاطرات اســت .در این راستا ،امحای نخ های نفرت و بافتن
طناب محبت ،مقدمهی عبور به وضعیت عادی است .اصالح طلبان ،به عنوان
حامیان اصولی روحانی ،با حفظ انسجام حداکثری ،حرکت در چارچوب راهبران
جریان اصالحات ،در تعدیل فضا ،کانالیزه کردن مطالبات و اســتمرار سیاست
ورزی بر مبنای مصالح کالن ملی و دوری از خواســته های جناحی و شخصی،
می توانند یاوران بزرگ روحانی در مسیر عادی سازی باشند.

