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سياسي

دبیرکل سازمان ملل
پیروزی حسن روحانی را
تبریک گفت

دبیرکل سازمان ملل پیروزی حسن روحانی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران را تبریک گفت.
به گزارش انتخاب ،اســتفان دوجاریک ،سخنگوی رسمی دبیرکل ســازمان ملل گفت :آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل انتخاب دوباره حسن روحانی به عنوان رئیس
جمهور ایران را تبریک گفت.
وی افزود :گوترش خواهان همکاری با حسن روحانی در بسیاری از مسائل مربوط به ایران و سازمان ملل است.

رئیس جمهوردر حرم امام خمینی(ره) :

دوم خرداد 76شاهد حضور تأثیر گذار مردم بودیم

رئیسجمهور کشــورمان تاکید کــرد :همه تالش دولت بر این اســت که به
وعدههایی که به مردم دادهایم ،عمل کنیم و در مقام عمل خواســتههای مردم را
تحقق بخشیم.
به گزارش ایســنا ،حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی روز سه شنبه پس
از تجدید میثاق با بنیانگدار جمهوری اســامی ایران طی سخنانی با گرامیداشت
فرارسیدن سوم خرداد خاطر نشان کرد :سالروز پیروزی ملت در برابر تجاوز دشمن

و آزادســازی خرمشهر با اراده حق توسط رزمندگان اسالم را به مردم و روح بلند
امام خمینی(ره) تبریک می گویم.
وی همچنین بااشــاره به فرارسیدن سالروز دوم خرداد گفت :بیست سال پیش
در چنین روزی شاهد حضور بسیار تاثیرگذار مردم پای صندوقهای رای بودیم.
روحانی با بیان اینکه در انتخابات گذشــته جــای امام عزیز ما خالی بود ،ادامه
داد :جای امام عزیز ما خالی بود که بعد از حدود  39سال از پیروزی انقالب شاهد
حضور شکوهمند و بینظیر مردم پای صندوقهای رای باشد.
روحانی با تاکید بر اینکه جمهوریت و اســامیت نظام ثمره راه امام خمینی(ره)
و انقالب و یادگار بزرگ ایشان است خاطر نشان کرد :امام خمینی (ره) به ما یاد
دادنــد که این انقالب با مردم حفظ می شــود و اگر این انتخاباتها ،صندوقهای
رای و حضور مردم پای این صندوقها نبود امروز نمیتوانستیم در برابر مشکالت،
نظام و انقالب را به خوبی حفظ کنیم.
وی با بیان اینکه در انقالب بزرگ اسالمی که امام خمینی (ره) به ثمر رساندند،
اقشار ،افکار ،چهرهها و سبکهای زندگی مختلف حضور داشتند خاطر نشان کرد:
چنانچه که به فیلمهای ابتدای انقالب بازگردیم حضور همگانی مردم را مشاهده

می کنیم ،اما برخی تالش کردهاند که گروهی را از قطار انقالب پیاده کنند.
روحانی با اشــاره به حضــور مردم پای صندوقهای رای ادامــه داد :امروز بار
دیگر مــردم تصمیم گرفتند که همه به قطار انقالب باز گردند و همه آنهایی که
پیاده شــدند به این قطار سوارشوند .رئیسجمهور با اشاره به حضور خود در کنار
هاشــمی رفسنجانی درهشت سال دفاع مقدس اظهار کرد :ما هشت سال با آیت
اهلل هاشمی رفسنجانی در جنگ تحمیلی در کنار یکدیگر بودیم و من میدیدم که
ایشــان برای امنیت کشور ،راحتی مردم و دفع تجاوز دشمنان چه کارهایی انجام
میدادند ،ایشان همواره می خواستند که همه ایران سرسبز شود.
رئیسجمهور کشــورمان اظهار کــرد :مردم همه ظلمهایی کــه به آیت اهلل
رفســنجانی کردنــد را فراموش نخواهند کرد و همواره یادشــان خواهد ماند که
ایشان به خاطر انقالب ایستادگی کردند و در برابر همه مشکالت مقاومت نمودند.
روحانــی در بخش دیگری از صحبتهای خود با تاکید براینکه امروز احســاس
میکنیم حضور ،مشارکت و فداکاری و نشاط مردم بار مسئولیت ما را صد چندان
کرده اســت خاطر نشان کرد :همه تالش ما بر این است که به وعدههایی که به
مردم دادهایم عمل کنیم و در مقام عمل خواست مردم را تحقق بخشیم.

شهیندخت موالوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان:

رکورد حضور زنان در شورای شهر تهران شکسته شد

به گزارش مهر ،شهیندخت موالوردی در یادداشتی که در
کانال اختصاصی خود منتشــر کرد ،با اشاره به نتایج شمارش
آرای انتخابات شــوراهای شهر و روستا تاکید کرد :این آمار
ورود شایان توجه زنان به پارلمانهای محلی در اقصی نقاط
کشــور را حکایت دارد .این اتفاق مبارک را نباید دســت کم
گرفت و راحت از کنار آن عبور کرد.
در ادامه این یادداشــت آماده اســت :در این دوره شــاهد
افزایش درصد کاندیداهــای زن از ۲/۴به  ۳/۶بودیم که هر
چند این نسبت فاصله معناداری با قابلیت های زنان و دختران
کشــورمان دارد ،امــا از تقویت و ارتقــای اعتماد به نفس و
خودباوری آنان پرده بر میدارد.
از سوی دیگر افزایش تعداد منتخبین زن در شوراهای شهر
و روســتا که نشــانه تقویت و ارتقای اعتماد عمومی و باور
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی:

جهان بیش از همیشه نیازمند دور
شدن از افراط گرایی است

علی شــمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی که روز سه
شنبه وارد مسکو شد ،در نشست امنیتی با حضور هیات های
بیش از  100کشــور در روسیه ،مواضع و راهبردهای ایران
در این عرصه به ویژه مبارزه با تروریسم را مطرح می کند.
به گزارش ایرنا ،براساس برنامه تنظیم شده ،شمخانی در
هشــتمین کنفرانس بین المللی مقامهای بلندپایه امنیتی و
همچنین کارشناسان ارشد این حوزه که یکی از موضوعات
آن مبارزه با تروریسم است ،شرکت و سخنرانی خواهد کرد.
محورهای این نشست ســه روزه که به میزبانی شورای
امنیت ملی فدراســیون روســیه برگزار می شــود ،امنیت
اطالعاتــی و ســایبری ،بررســی تهدیدها و چالشــهای
منطقــه ای و جهانی ،مقابله با پدیده های بحران ســاز در
این زمینه ها و شــکل گیری راهکارهــای مقابله با آنها از
جمله در قالب همگرایی کشــورها و اجرای سیاست های
مشترک است.
دبیر شــورای عالی امنیت ملی و رئیس هیات ایرانی قرار
است در این نشست ضمن تبیین شرایط امنیتی و تحوالت
سیاسی و اقتصادی منطقه ،راهبردها و تجربیات جمهوری
اســامی برای ایجاد زمینه های مقابله مشــترک با پدیده
تروریسم را ارائه کند.
همچنین با توجه به همکاری های تهران و مســکو در
زمینه های مختلف مرتبط با این حوزه ،شمخانی در جریان
حضور در روســیه با مقامهای این کشــور دیدار و مذاکره
خواهد کرد.شمخانی در فرودگاه مسکو به خبرنگاران گفت
که نشســت بین المللی امنیتی بــرای ارتقای امنیت بویژه
عرصه مبارزه با تروریسم سودمند است.
شــمخانی در ادامه با ضروری خواندن تــداوم رایزنی و
همکاری های نزدیکتر کشورهای مهم و صاحب نقش در
امنیت بین المللی بــا هدف کاهش مخاطرات و بحرانهای
امنیتی در چارچــوب راهبرد ایجاد صلــح و ثبات جهانی،
تاکید کرد که جهان بیش از همیشــه نیازمند دور شدن از
دیدگاهها و اقدام های خشونت بار وافراط گرایانه است ،اما
برخی کشورها با پیشینه بد حمایت از تروریسم و استفاده از
درآمدهای نفتی منطقه را به انبار سالح های غربی تبدیل
می کنند و ناامنی و خشونت را گسترش می دهند.
مقام عالی ایران در پایان گفت که امنیت ملتها و کشورها
بر افزایش مشارکت در تعیین نظامها و ساختارهای سیاسی
استوار است و از این رو از دیدگاه جمهوری اسالمی ،انباشت
جنگ افزاها هیچگاه امنیت آفرین نیست و سرنوشت صدام
نیز نمونه این وضعیت است.
شمخانی همچنین در جریان ســفر به مسکو با رئیسان
هیات های چند کشــور حاضر در نشست امنیتی بویژه هم
پیمانان جمهوری اسالمی ایران با محور پیشبرد ابتکارهای
مشترک سیاسی ،نظامی در اجالس مبارزه با تروریسم دیدار
و مذاکره می کند.

جامعه به توانمندی و شایستگی و صالحیت زنان برای اداره
امور اســت ،رابطه مســتقیمی با افزایش تعداد مدیران زن و
انتصاب زنان در پستهای کلیدی و جایگاههای تصمیمگیری
دارد و ارادهای که از پایین به باال شکل گرفته و در حال پیش
روی اســت ،می رود تا گوی ســبقت را از تصمیمگیرانی که
هنوز در واگذاری مسئولیتها به زنان و جوانان دست و دلشان
میلرزد ،برباید و با تمرین و ممارست زنان در این شوراها و با
تجربه اندوزی و کسب مهارت الزم ،راه را برای ایفای نقش
آنــان در عرصههای ملی و کالنتر همــوار نماید و اینگونه
است که سقفها و حصارهای شیشــهای به مرور شروع به
ترک برداشتن میکنند.
شکســتن رکورد حضور زنان در شــورای شــهر تهران و
تصاحب  ۳۰درصد از کرســی های آن ،کسب رتبه نفر اولی

در برخی حوزه های انتخابیه ،راهیابی  ۴۱۵زن به شــوراهای
استان سیستان و بلوچســتان ،انتخاب تمام اعضای شورای
یک روســتا از بین زنان در بخش مرکزی خاش و مجموعا
انتخاب ۷۰زن در شــوراهای روستاهای آن بخش ،نمونهای
از پدیدههای دهمین دوره انتخابات شــوراهای شهر و روستا
تــا این روز اســت و باید برای تحلیل و جمــع بندی نهایی
چنــد روزی منتظر بمانیم ،ضمن آنکــه ثبت نام صرفا زنان
از دو روســتای دورافتاده استانهای سیستان و بلوچستان و
هرمزگان نیز در این چارچوب قابل ارزیابی است.
این دستاوردهای ارزنده و چشمگیر را به منتخبین شوراهای
شــهر و روستا که مســئولیت حفظ این اعتماد بیش از همه
بر دوش آنها ســنگینی می کند و بر همــه زنان و دخترانی
که جانانه و با اعتماد به نفس ســتودنی پا به عرصه مبارزات

انتخاباتی گذاشــتند ،اما فرصت حضور در شــوراها را در این
دوره نیافتند و به مردم شــریف ایران که با اعتماد خود راه را
برای تحقق حق زنان بر شــهر و روستا هموار کردند ،تبریک
عرض می کنم.

هادی خانیکی استاد ارتباطات :

تعادل جامعه منوط به کار سیاسی همگانی است

رییس انجمــن ایرانی مطالعــات فرهنگ
و ارتباطــات گفت :اگر جامعه به شــرایطی
برســدکه شــهروندانش همانطور که زندگی
میکنند و میتواننــد فعالیتهای اقتصادی،
اجتماعی و علمی داشته باشند؛ همانطور هم
سیاست بورزند و سیاست جزو زندگی روزمره
آنها شود ،در اینصورت میتوان گفت چنین
جامعهای در وضعیت تعادلی قرار میگیرد.
به گزارش ایلنا هــادی خانیکی در ارزیابی
خود از حضور مردم در انتخابات  ۹۶گفت :در
هر جامعهای مشارکت در امر سیاسی بخشی
از زنده بودن آن جامعه اســت بــه این معنا
که بهبــود در هر حــوزهای از زندگی اعم از
زندگــی اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بدون
مداخله سیاست ناممکن است؛ از سوی دیگر،
توسعه وقتی شتاب و آهنگ مناسب میگیرد
که فعالیتهای سیاســی با ســایر فعالیتها
و شــهروندان ،گروههــا ،نهادهــای مدنی و
اجتماعی هموزن شــود و همگان حس کنند
و بدانند که در کار سیاســی امتیازی ویژه به
دست نمیآورند؛ به عبارتی دیگر کار سیاسی
کاری نیســت که صرف ًا بتوان بهرههای زیاد
گرفت .از ســوی دیگر هــم اطمینان حاصل
شــود که افراد بــا کار سیاســی هزینههای
زیادی متقبل نمیشوند و چیزهایی را از دست
نمیدهند.

او ادامه داد :اگر جامعه به شرایطی برسدکه
شــهروندانش همانطور که زندگی میکنند و
میتواننــد فعالیتهای اقتصــادی ،اجتماعی
و علمی داشته باشــند؛ همانطور هم سیاست
بورزند و سیاســت جزو زندگــی روزمره آنها
شــود ،در اینصورت میتــوان گفت چنین
جامعهای در وضعیت تعادلی قرار میگیرد.
خانیکی با بیان اینکه «معمو ًال در جامعهای
مثل ایران هزینه کار سیاســی باال اســت»
گفت :یک طرف واژه سیاست مدیریت جامعه
و طرف دیگرش مجازات شدن و یا مجازات
کردن اســت؛ از این نگاه معلوم میشود که
کار سیاســی گاهی به قولی به «سعی به زر
گرفتن» منجر میشــود و گاهی به «سر به
بــاد دادن»؛ به این معنــا معمو ًال نوعی گریز
از سیاســت در سطوح وسیعی از جامعه وجود
دارد و زمانــی که حضور در عرصه سیاســت
و یا مشــارکت سیاسی فراگیر شــود و آحاد
شهروندان احساس کنند که سیاست جزئی از
وظیفهشــان است نه چیزی را بر باد میدهند
و نه چیزی را یکدفعه به دســت میآورند و
آنگاه میشود گفت که شرایط مطلوبی برای
کار سیاسی آغاز شده است.
خانیکی ادامه داد :با تصویری که به گمان
مــن از اصالحات وجود دارد؛ باید ببینیم آنجا
کــه جامعه ایران به دنبــال بهبود وضعیت و

تحول خود اســت طبیعت ًا به دنبال اصالحات
نیز هســت و تحقیقات هم همین را نشــان
میدهد .بررسی تحقیقات اجتماعی در ایران
نشان میدهد که اکثریت باالی جامعه ایران،
یعنــی بیــش از  ۶۰درصد از جامعــه ایرانی
خواستار بهبود وضعیت خود از طریق تغییراتی
هســتند که در چارچوب ظرفیتهای قانونی
وجود دارد .اما اینکه میتــوان این کار را در
میان تشکلهای سیاسی اصالحطلبانه انجام
داد یا خیر ،ترجیح جامعه ایران در برابر ترجیح
کوچکتری در حدود  ۱۰تا  ۱۲درصد است که
از وضع موجود راضی هســتند .گرایشی هم
بین  ۲۴تا  ۲۵درصد خواستار تغییرات رادیکال
هستند؛ که عمدت ًا به معنای خواستار تغییرات
رادیکال سیاســی نیست بلکه کسانی هستند
که میخواهند یک دفعه کارشان درست شود
و به همین دلیل هم ناراضی هستند.
خانیکــی ادامــه داد :به نظر مــن؛ جریان
اصالحات را به عنوان یک جریان سیاســی
با بســترها و ریشههای گســترده اجتماعی،
فرهنگی و حتی اقتصادی باید شــناخت که
میخواهد از طریق پیمودن راه دموکراسی و
توانمند کردن شــهروندان با حضور خودشان
در انتخابات مسیری را دنبال کند و بر موانعی
هم که برای آن به وجــود میآید غلبه کند؛
کمــا اینکه در ســال  ۱۳۹۲دیدیم وقتی که

آقای هاشمی رفسنجانی بعد از رد صالحیت،
در فاصله نســبت ًا کوتاهی دو حرکت سنجیده
کــرد که اصالحات و نقــش آقای خاتمی در
تدبیر این کار خیلی تعیینکننده بود.خانیکی با
اشاره به این دو حرکت سنجیده گفت :از یک
طرف جلوی تشتت و پراکندگی آرا گرفته شد
و آقای عارف از کاندیداتوری کنار رفت و در
کنار آن از آقای روحانی که کاندیدای مطرح
باقی مانده بود ،حمایت شــد و دیدیم که این
انتخابات به ثمر رسید .برای انتخابات مجلس
هم از بین همان کاندیداهایی که باقی مانده
بودند و تاییــد صالحیت شــده بودند تا حد
امکان لیســتهایی مورد حمایت قرار گرفت
و این به آن معناست که ظرفیتهای جدیدی
به اصالحات اضافه میشــود.رئیس انجمن
ایرانی مطالعــات فرهنگی و ارتباطات با بیان
اینکه «اصالحات ،محدود به تعداد خاصی از
افراد اصالحطلب نیســت» گفت :اصالحات
یک جریان زاینده اســت و کســان دیگر و
گروههــای دیگری به آن میپیوندند و همین
اســت که جریان اصالحطلبی را در مجلس
زنده میکند و در سال  ۹۶میبینید که الگوی
جدیدی از فعالیتهای سیاسی خلق میشود
درحالیکه کاندیدای اصلی اصالحطلبان آقای
روحانی به میدان میآید و در کنار ایشان آقای
جهانگیری هم حضور دارد.

عبداهلل ناصری فعال سیاسی اصالح طلب:

روحانی نباید از شفافیت در مناظرات فاصله بگیرد

بــه گزارش ایلنا عبــداهلل ناصری  ،درباره
نتیجه انتخابات در  ۲۹اردیبهشت گفت :قطع ًا
رای مردم در  ۲۹اردیبهشــت  ۹۶تداوم دوم
خرداد  ۷۶اســت که در آن شخصیتی چون
سیدمحمد خاتمی سکان امور اجرایی کشور
را به دست میگیرد و امروز مشاهده میکنیم
که پیامش مردم را به پای صندوقهای رأی
میآورد.
عضو شــورای مشــورتی اصالحطلبان با
اشاره به اینکه باید مطالبات مردم را مشروع
دانست ،گفت :ما در حو زههایی چون اقتصاد،
سیاست و فرهنگ مشــکالتی داریم اما با
این حال مــردم فریب وعدهها را نخوردند و
خواهان قانونگرایی و عقالنیت در کشــور
شدند.

او در ادامه افــزود :در مناظرات بحثها و
رفتارهایی مطرح شد که اگرچه خوب نبود اما
از یک جهت مردم که صاحبان اصلی کشور
هســتند با یکسری واقعیتها آشنا شدند که
براساس آن توانستند  ۲۹اردیبهشت تصمیم
بگیرند.
ناصــری تاکید کرد :اصالحطلبان نباید به
 ۱۶میلیون رای رقیب بیتوجه باشــند .این
رای هم قابل توجه اســت و هــم از لحاظ
اجتماعی و جامعهشناســی میتواند بســتر
بسیاری از مخالفتها باشد.
او با اشــاره به رفتار ســید ابراهیم رئیسی
در طــول مناظرات گفــت :باید دید چه نوع
مختصاتی در گفتمان آقای رئیســی وجود
داشت که علیرغم اینکه برنامهای برای اداره
کشور نداشت،توانست رای بیاورد .هواداران
دولت ،اصالحطلبان ،اعتدالیون نباید غافل از
این رای شوند.
الحطلب گفت :یک
این فعال سیاسی اص 
اتفاق بزرگ در کشور افتاده وآن این است
که برای همیشــه در تاریخ ایــران جریان
عقالنیت و عقلگرایی به جریان عوامفریبی
نه گفت .به نظر من دیگر بازگشت پوپولیست
غیر قابل تصور است.
او در پاسخ به این سوال که کابینه دوازدهم
باید چه تغییری نســبت بــه کابینه یازدهم
داشته باشد ،گفت :انتقادات زیادی به کابینه

یازدهــم وجود دارد کــه در کابینه دوازدهم
بایــد برطرف شــود .یکــی از دغدغههای
اصالحطلبان شــکلگیری کابینه منسجم و
هماهنگ است.
ناصری در ادامه افزود :در  ۲۹اردیبهشــت
دیدیم که در وزارت کشــور چه اتفاقی افتاد.
بخشی از مردم در بسیاری از شهرهای بزرگ
موفق نشــدند که رای خــود را به صندوق
بیندازند و این اتفاق در طول  ۴۰ساله انقالب
بیســابقه بود .وزارت کشور مسئول توسعه
سیاسی و اجتماعی کشور است ،آن زمان هم
که آقای روحانی میخواســت وزیر کشور را
انتخاب کند با مخالفتهایی روبرو شد .امروز
دیگر تغییر وزیر کشور مطالبه نخبگان نیست
بلکه این یک مطالبه عمومی است.
او تاکید کرد :قطع ًا اگر روز رایگیری حسن
مدیریت اتفاق میافتــاد رای آقای روحانی
باالی  ۲۵میلیون بود که دیدیم با سوءتدبیر
و اجرای قانون چنین اتفاقی نیفتاد.
ناصری در ادامه افزود :حوزه معیشــتی و
رفاهی مردم یکی از دغدغههای دولت است
که باید تالش جــدی برای رفع آن صورت
بگیرد .رئیسجمهور باید در حوزههای نفتی،
بازرگانــی ،رفاهی ،سیاســتگذاری مالی و
برنامهریزیهــای کالن مشــکالت موجود
کشور را از میان بردارد.
او در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه

هنگام تبلیغات ادبیــات آقای روحانی تغییر
کرد و با مردم بیپرده ســخن گفت .آیا این
تغییر رفتــار باید ادامه پیدا کند یا خیر گفت:
در زمــان تبلیغات یکســری رفتارها تغییر
میکند امــا باید ایــن را در نظر گرفت که
زمینه اجتماعی جامعه آقای روحانی را وادار
کرد تا تغییر روش دهد .روحانی نباید از این
تغییــرات فاصله بگیرد .البته این بدان معنی
نیست که با ســاختارهای کالن نظام روبرو
شــود و یا بخواهد از خطوط قرمز عبور کند.
در واقع باید به صورت شفاف پیگیر مطالبات
مردم باشد.
ناصری یادآور شد :مث ً
ال مردم ما با موسیقی
مشــهوری که از رادیو و تلویزیون پخش و
شــنیده میشود مشکلی ندارند پس نباید در
یک شهر آن را خالف عرف و شرع دانست
او با اشــاره به انتخابات شــورای شهر و
انتخاب شــهردار گفت :تاکید بر این اســت
که شــورای  ۲۱نفره شهردار را انتخاب کند
که الزمه سه پیششــرط است .پاکدستی،
توانمندی و عقالنیت شروطی است که یک
شهردار باید داشته باشد.
ناصری تاکید کرد :هیــچ یک از اعضای
شــورای شــهر حق خروج از این شــورا را
ندارند .ما باید شهرداری را انتخاب کنیم که
درســت در نقطه مقابل آقای قالیباف باشد.
درطول  ۱۲سال دیدیم که ایشان چگونه با
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ایران در رسانه های خارجی

گاردین:

اقدامات ترامپ در خاورمیانه
اشتباهی بزرگ است

زیــر آفتاب خاورمیانه هیچ چیزی جدید نیســت؛ جایی کــه تقریبا هر چیزی
که با تمدن ارتباطی داشــته در گام اول در آن جا شــکل گرفته اســت :نوشتن،
شهرها ،کشاورزی ،ستارهشناسی و کتابخانهها .بنابراین برای هرکسی که از تاریخ
خاورمیانه خبر دارد ،خبرها درباره برنامه آمریکا برای ایجاد یک ناتوی عربی شبیه
دژاوو است.
به گزارش ایسنا ،روزنامه گاردین در گزارشی درباره تالش واشنگتن برای ایجاد
یک ائتالف نظامی میان کشــورهای عربی نوشته است :در دهه  ۱۹۵۰در دوران
اوج جنگ ســرد ،آمریکا با تالش برای ایجاد سازمان پیمان مرکزی درگیر ایجاد
ائتالفی مشابه بود اما این ائتالف جدای از اینکه قرار بود کشورهای منطقه را علیه
اتحاد جماهیر شوروی متحد کند تالشــی برای مقابله با مصر جمال عبدالناصر
نیز بود.
براســاس گزارشی ،ائتالفی که دونالد ترامپ ،رییسجمهور آمریکا از آن سخن
میگوید بیش از آن که اتحادی از کشورهای عربی باشد ،اتحاد کشورهای سنی
مذهب برای مقابله با ایران خواهد بود.
چنین برنامهای همواره در گوش پادشــاهان ســنی کشــورهای عرب حوزه
خلیجفارس نجوا شــده تــا تولیدکنندگان ســاح بتوانند صدهــا میلیارد دالر
سیستمهای پیشرفته تسلیحاتی به آنها بفروشند با وجود آنکه عدم توانایی آنها
در اســتفاده موثر از تسلیحاتی که هماکنون هم دارند ،بر همه روشن است .از آن
سو این نوا از سوی اسرائیل ،که بیش از هر چیزی به دنبال عدم توجه جهان عرب
و جهانیان به شناعتها و ظلمهایی است که علیه مردم فلسطین انجام میدهد،
تکرار میشود و هر روز تالش میشود تا به ترسها از ایران افزوده شود.
اگر تفاوتهای بســیار بزرگ میان قدرت و ســلطه اتحاد جماهیر شــوروی
درخاورمیانه در دوران جنگ سرد را با ایران امروزی کنار بگذاریم ،برنامه حیلهگرانه
آمریکا هنوز هم فاقد چندین عنصر مهم است.
یکــی از این عناصر این اســت که برخالف حاکمان مســتبد رژیمهای اکثر
کشــورهای عرب خلیجفارس بسیاری در شرق ،جهان عرب از جمله بسیاری در
عراق ،لبنان ،بحرین ،یمن ،سوریه ،کویت و حتی عربستان سعودی سنی نیستند.
ائتالف کشورهای متحد ســنی برای دهها میلیون مردمی که در این کشورها
سنی نیستند چه معنی خواهد داد؟ به همین اندازه حائز اهمیت است که در غرب
جهان عرب از مصر تا مراکش که جمعیت شیعه اندکی دارند ،ایران نگرانی دست
چندم محسوب میشود.
عالوه بر این ،چگونه حمایت آمریــکا از طرفی که اخیرا یک جنگ مذهبی و
نــژادی را به صورت جعلی به راه انداختــه ،در حوزه تامین منافع ملی آن تعریف
میشود؟ آمریکا از حمایت جنگ غیرقابل پیروزی عربستان و امارات علیه یمن به
عنوان فقیرترین کشــور جهان عرب چه چیزی کسب میکند؟ آیا آمریکا واقعا به
دنبال افزایش دشــمنان در خاورمیانه است؟ آیا واشنگتن باید از موضع عربستان
سعودی و اسرائیل مبنی بر اینکه دشمنی ایران با آمریکا رامنشدنی و پایانناپذیر
است ،پیروی کند؟
درســت است که ایران پیش از انقالب سال  ۱۹۷۹روابط فرهنگی و اجتماعی
قدرتمندی با کشورهای منطقه داشت اما شاه ایران نیز در آن دوران از کشورهایی
چون عمان در جریان شــورشهای دهه  ۱۹۶۰و  ۱۹۷۰و همچنین جنگ داخلی
یمن در همان دوران در شبهجزیره عربستان حمایت میکرد.
از ســال  ۱۹۷۹و انقالب ایران ،چنین درگیریهایی با گسترش نفوذ جمهوری
اسالمی و همچنین اقدامات متقابالنه به رهبری عربستان سعودی از جمله عدم
ســازگاری قومی و مذهبی که در نهایت احتماال به شکلگیری تروریسم افراطی
منجر شد ،تشدید شد.
در حالی که مســئله تروریسم افراطی مشــکل آمریکا و بسیاری از کشورهای
منطقه اســت ،در آمریکا مردم مخاطب سخنان بیپایانی درباره خطر فرقهگرایی
شیعی از سوی جمهوری اسالمی ایران هستند.
این در حالی اســت که سکوتی عجیب در قبال مخاطرات تعصب فرقهگرایانه
ی میدانند و معتقدند باید
سنیها وجود دارد که شیعیان را کفار ،مشرکین و رافض 
تا کشتن آنها با آنها بجنگند.

نیویورکتایمز:

ترامپ بهجای چاپلوسی برای
عربستان به پیام ایرانیان توجه کند
همزمان با پیروزی حسن روحانی رییس جمهوری ایران در انتخابات ریاست
جمهوری اخیر در ایران نشریات عمدتا چپ امریکایی و نزدیک به دموکراتها
به چرایی برد او در انتخابات پرداخته و نســبت به عدم دریافت پیام داده شده از
سوی رای دهندگان ایرانی ،توسط ترامپ ابراز ناامیدی و ناخرسندی کردهاند.
به گزارش آفتابنیوز ،روزنامه نیویورک تایمز اشاره می کند در حالی که ترامپ
اکنون در حال چاپلوســی عربستان ســعودی با نظام سلطنتی استبدادی است،
مردم ایران روز جمعه پوپولیسم و اقتدارگرایی را رد کردند و روحانی را به عنوان
رییس جمهوری با رای  ۵۷درصدی برگزیدند .این روزنامه می نویسد :پیروزی
روحانی پیروزی علیه افراط گرایی بود .او وعده تحقق حقوق بشر و آزادیهای
مدنی ،مدیریت عقالنی و تعامل با جهان را داده اســت .این اولین باری نبود که
ایرانیان عالقه خود را به این ارزشها نشــان داده بودند .آنان پیشتر ،بسیار این
کار را کرده بودند .این درســت است که رییس جمهوری قدرت محدودی دارد
اما دقیقا به همین دلیل اســت که رایدهی باالی ایرانیان شایسته توجه است.
این نشانهای از صبر و تداوم در فرهنگ مدنی ایرانیان است .روحانی یک رییس
جمهوری میانهرو عملگراســت که در سال  ۲۰۱۳میالدی به قدرت رسید او در
سال  ۲۰۱۵میالدی کاری کرد که توافق تاریخی هستهای با قدرتهای جهانی
حاصل شد .در حال حاضر او اولویت خود را حقوق و آزادی های مدنی قرار داده
است.نیویورک تایمز می نویسد :روحانی در حالی برنده انتخابات شد که رقیب او
رئیسی بود .او در کارزار انتخاباتی به فقرا ،اقشار مذهبی و روستاییان وعدههای
زیادی داد .در واقع باخت رئیســی نشانهای از باخت اقتدارگرایی و پوپولیسم در
جهان بود .یکی از دالیل اصلی باخت رئیسی آن بود که ایرانیان تجربه پوپولیسم
را داشتهاند.نیویورک تایمز مینویسد :ایرانیان پوپولیسم از نوع راست و چپ آن
را تجربه کردهاند به خصوص پوپولیســم احمدی نژادی که حافظه آن در ذهن
مردم ایران باقی مانده است .فرهنگ مدنی ایرانیان در حال تحول است .بیست
سال پیش خاتمی و جنبش اصالحات وعده توسعه دموکراتیک سیاسی را دادند.
محمد خاتمی و همراهان او در مدت هشــت سال موفق به تحقق تغییر زیادی
نشدند .در آن زمان رای گریزی گسترده و بدبینی و خشم رای دهندگان کمک
کرد احمدی نژاد رییس جمهور شــود .ایرانیان دیگر تجربه آن روز ها را تکرار
نکردند .آنان در انتخابات مجلس نیز نشــان دادند که در انتخابات شرکت می
کنند تا اهرمی برای نظارت داشــته باشند .این روزنامه در پایان می نویسد :رای
دهندگان ایرانی پیام مهمی را با انتخابات به گوش جهانیان رساندند به خصوص
درباره اولویت های شــان ،اما در واشنگتن گوش شنوایی برای دریافت این پیام
وجود ندارد چرا که یک رویکرد اســتبدادی و پوپولیســتی در کاخ سفید اکنون
برقرار است.

