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درنــگ
اخبــــار

احمــد توکلــی بــا انتشــار نامــهای از صاحــب امتیــازی «ســایت خبری -
تحلیلی الف» خداحافظی کرد .به گزارش ایرنا ،عضو مجمع تشــخیص
پیشــین مرکــز پژوهشهای مجلــس و نماینده
مصلحــت نظــام ،رئیس
ِ
ســابق مجلس شورای اسالمی در نامهای رسماً از پایان صاحب امتیازی
خــود در ســایت «الــف» خبــر داد و گفت کــه صاحبامتیازی الــف را به
دوست دیرین ه خود ،جناب آقای سجاد محمدی واگذار کردم.

داشــته 22 ،بار در سخنرانیهای خود بر اتحاد21 ،
بــار بر لزوم انســجام 17 ،بار بر همدلــی 16 ،بار بر
کمــک و نهایتــاً  7بار بر هماهنگی در درون کشــور
تأکید کرده است.
البتــه رئیــس جمهــوری از همــان روز اول
فروردیــن ماه  99تمرکز ویــژه خود بر این مفاهیم
«وحدتســاز» بــرای ســال جدیــد را در پیــام
نــوروزیاش کلیــد زد .جایــی کــه تأکیــد کــرد« :از
کرونای جسمی سریع خواهیم گذشت .با وحدت،
تــاش ،همکاری ،بــا تالش پزشــکان ،باید تالش
کنیــم از کرونــای روحی هــم عبور کنیــم .وحدت،
اتحــاد و اخالق اســت که میتواند آینــده خوبی را
برای ما بســازد ».همین خط و مســیر در ســخنان
رئیــس جمهــوری در اولین جلســه هیــأت دولت
ســال  99هم مورد تأکید قــرار گرفت؛ «در کنار این

حاکمیت یکپارچه

ســخنان اخیــر رئیــس
جمهوری در جلسه هیأت
دولــت و گالیــه ضمنــی
ایشــان از مشــکالتی کــه
ناصر ایمانی
تضادهــا و تعارضهــای
فعال سیاسی
میــان قــوا و نیــز شــایعات
اصولگرا
کــذب در مســیر تــاش
دولــت بــرای اداره بهتر کشــور ایجاد میکنــد؛ بهانهای
اســت بــرای مــرور نکاتــی چنــد دربــاره بایســتههای
حاکمیــت مطلــوب و رابطه میــان اجــزای آن .در همه
کشورهای جهان حاکمیت یک مفهوم یکپارچه است.
هم مردم یک کشــور و هم جامعه جهانی از یک نظام
سیاســی انتظــار حاکمیتی واحــد دارند و نــه حاکمیتی
چندگانــه .اگرچه مفهــوم حاکمیت در اغلب کشــورها
میان قوای ســهگانه یا چندگانه تقســیم شده است ،اما
دقیقاً همین قوا هســتند که بایــد تصویر یک حاکمیت
یکپارچــه را نشــان بدهند .در هر کشــوری اگــر رفتار هر
یک از این قوا به گونهای باشــد که تلقی عمومی مردم
یا جهان خارج این باشد که کشتی حاکمیت یک کشور
دو یا ســه ناخــدا دارد نتیجهای جز زیر ســؤال رفتن کل
مفهوم آن حاکمیت برایشان نخواهد داشت.
البتــه توجه داشــته باشــیم کــه دایره نقــادی و حتی
اختــاف نظر کامــاً از این موضوع خارج اســت .یعنی
بهطــور طبیعی قوای ســهگانه جمهوری اســامی ایران
یا هر کشــوری میتوانند درباره راه و روش مطلوب خود
برای اداره کشــور با یکدیگر اختالفنظر و دیدگاه داشته
باشــند .اما خط قرمز رفتار قوای ســهگانه آنجایی است
که خدای ناکــرده این اختالفنظرها به اندازهای باشــد
که مفهوم حاکمیت یکپارچه را در ذهن عامه مردم زیر
سؤال ببرد .بنابر این ،اینکه اختالف نظر و تفاوت سلیقه
چه حجمی دارد و به چه نحو بیان میشود در این میان
اهمیت پیدا میکند .اگــر فاصله نظرات از یکدیگر زیاد
باشــد و با لحــن تخاصمآمیزی بیان شــود بیشــک به
حاکمیــت یکپارچه لطمــه خواهد زد و بایــد خط قرمز
تلقی شــود .آنچه گفته شــد یک امر کلی و جهانشمول
اســت کــه در کشــور مــا با توجــه به شــرایط حاکم شــده
داخلــی و خارجــی و فشــارهای شــدید اقتصــادی و
اجتماعی که وجود دارد اهمیتی دوچندان پیدا میکند.
فرامــوش نکنیم که مــا خارج از مرزهای کشــورمان
مخالفان و دشــمنان بســیار جــدی و متعــددی داریم.
شــاید هیچ کشــوری روی کره زمین وجود نداشته باشد
که این میزان مخالف و دشــمن داشته باشد .همچنان
کــه تحریمهایــی که علیه کشــور مــا وضع و اجرا شــده
ســختترین تحریمهای بیسابقهای است که در طول
تاریخ روابط میان کشورها وجود نداشته است.
در شــرایطی کــه یــک کشــور بــا مشــکالت داخلی و
هجــوم خارجــی مواجه اســت ،عقل اقتضــا میکند که

یادداشت

خداحافظی احمد توکلی از سایت خبری «الف»

گروه سیاســی /حســن روحانــی در آخرین جلســه
هیأت دولت در روز  8مرداد گفت« :از توطئه جنگ
قوا عبور کردیم ».او این حرف را به دنبال گذشت
روزهایی بر زبان آورده که حتی دورخیزهایی برای
به جریان انداختن استیضاحش در مجلس را هم
تجربه کــرد .دورخیزهایــی که البته بــه تذکر رهبر
معظم انقــاب و حمایــت ایشــان از دولت برای
ادامــه فعالیت تا آخرین روز کارش رســید .اما جز
آن در ایــن دوره ســه ماهــه از کار مجلــس جدید،
کم نبود تالشهایی که برای به مجلس کشــاندن
او بــرای طرح ســؤال و یا بردن وزرایش به جلســه
استیضاح به جریان افتاد.
از همــان اولین ســاعاتی کــه نتایــج انتخابات
مجلــس یازدهم اعالم شــد قابــل پیشبینی بود
که احتماالً حســن روحانی باید جلسات سران قوا
در یــک ســال پایانی حضورش در پاســتور را میان
دو رقیــب انتخاباتــی ســال  96خــود تجربــه کند.
تجربهای که بــرای خیلیها نشــانه افزایش تنش
بین قوا به نظر میرســید .دولت و حسن روحانی
امــا از همــان ابتــدا میدانســتند که ایــن اتفاق در
میانــه میــدان درگیــری بــا تحریمهــای امریــکا و
فشــارهای خارجی چــه نتایج تلخــی میتواند در
پــی داشــته باشــد .ماجــرا اما بــه همیــن محدود
نماند؛ خیلی زود معلوم شــد بار همهگیری کرونا
بــر دوش اقتصاد کشــور مانند همه دنیــا ،باری به
مراتــب ســنگینتر از آن بــوده کــه از قبــل به نظر
میرســید .حاال با درگیری در دو میدان «تحریم»
از یکســو و «کرونــا» از ســوی دیگــر ،شــکاف در
صفوف خودی به هیــچ ترتیبی قابل توجیه نبود.
قبــل از روی کار آمدن مجلــس یازدهم اما بخش
مهمی از نگرانیها معطوف این ســؤال بود که آیا
مجلــس تازهنفس و البته بــا دیدگاهی متفاوت با

دولــت در این میدان چه خواهــد کرد؟ نگرانی که
البته یک ســال و اندی قبل از آن هم بابت شــروع
دوره جدید قوه قضائیه هم مطرح بود اما چندان
طولی نکشــید که مشــخص شــد محلی از اعراب
نــدارد .ذات متکثــر مجلس امــا در این خصوص
باعث تفاوت تحلیلها شده بود .روز هفتم خرداد
در افتتاحیــه مجلــس یازدهم پیامی کــه روحانی
از پاســتور بــا خود بــه بهارســتان آورده بــود ،پیام
همــکاری بــود؛ «هــم دوران دولت ،چهارســاله و
کوتــاه اســت و هم دوران مجلس؛ امــا با همکاری
م بــرای دههها و حتی
دولــت و مجلــس میتوانی 
قرنهــا بــرای مــردم یــادگار دائمــی و مانــدگاری
بهجــا بگذاریــم» و «ترجیح منافع ملــی بر منافع
بخشــی و جناحی اساس کار برای همکاری دولت
و مجلس خواهد بود».
این ســخنان روحانی در آن روز البته فقط یک
تعارف سیاســی نبود ،در تمام مدت ســپری شده
از ســال  ،99تأکیــد حســن روحانی بــر روی همین
مســأله بــوده و هســت؛ تأکیــد بــر یــک همــکاری
همدالنــه و ملــی بــرای گذر از شــرایط ویــژهای که
کشــور در آن قــرار دارد .او در حــدود  4مــاه و نیــم
اخیــر از اول فروردیــن مــاه تــا  5مــرداد مــاه در
مجمــوع  49بار در ســخنرانیهایش قوا ،نهادها و
طیفهای مختلف اجتماعی را دعوت به وحدت
کرده اســت .به عبارتی تقریباً هر  3روز یک بار .در
همین مدت هم در سخنان رئیس جمهوری 33
بــار موضوع دعوت به همــکاری و  37بار تأکید بر
همراهــی دیده میشــود .یعنی تقریباً هــر دو روز
یک بــار تأکید بر مســأله «همــکاری و همراهی».
این امــا تمام واژههای همدالنهای نبود که در این
مدت مورد تأکید حسن روحانی قرار گرفت؛ او در
 135روز گذشــته و  70ســخنرانی که در این مدت

اختالفنظرهایــی کــه بهطور طبیعی در همه کشــورها
وجود دارد متناســب با شــرایط کنترل و هدایت شــوند
تــا مبادا این ذهنیت در خارج شــکل بگیرد که فشــارها
سبب شده سیستم مرکزی تصمیمگیری نظام سیاسی
دچار بیقاعدگی و اختالل شده است.
بنابراینشرایطکشورمااقتضامیکندکهقوایمقننه،
مجریه و قضائیه اگر چه اختالف نظر حق طبیعیشــان
اســت اما کامالً به شرایط ویژه کشور توجه داشته باشند.
البته در این مســیر خوشــبختانه برخــی اقدامات مانند
تشکیل شورای اقتصادی سران سه قوه که با ابتکار مقام
معظــم رهبری تشــکیل شــد از جملــه اقداماتی اســت
که توانســته و میتوانــد در جهت ایجــاد همآوایی میان
قــوای ســهگانه مؤثــر باشــد و از حجــم اختالفنظرها و
عملکردهایمتعارضمیان آنها بکاهد.
بــا وجــود ایــن نکته مهمــی که نبایــد از نظــر دور
داشــته شــود این اســت که قوای ســهگانه باید تا حد
امکان تالش کنند تا اختالفات خودشان را در محافل
غیرعمومــی حــل کننــد و آن را بــه ســطح جامعــه
نکشــانند .این بــه معنای پنهــان کــردن اطالعات از
مردم نیســت ،بلکه به معنای آن اســت که بســیاری
توگو و همفکــری در درون جمع
از اختالفــات بــا گف 
مسئوالن قابل حل است و نباید با اهداف سیاسی به
سطح جامعه کشانده شود و موجب اضطراب بیشتر
برای مردم در شرایط کنونی شود.
در همین راســتا ما در جامعهمــان با عامل مخرب
دیگری نیز مواجه هســتیم که به نوعی در سخنان اخیر
رئیس جمهوری محترم نیز به آن اشــاره شــد .شــایعه
و زیــر ســؤال بردن تصمیمــات نهادهــای حاکمیتی بر
مبنای محتواهای رسانهای که ملغمه نگرانکنندهای از
اطالعات درست و نادرست هستند یکی از عوامل مضر
در رابطه مردم و حاکمیت اســت .البته ریشــه بسیاری
از شــایعاتی که در کشــور منتشــر میشــود بــه عملکرد
ناصحیــح مســئوالن نهادهــای مختلــف در ســطوح
مختلــف بازمیگــردد .اگر مســئوالن با دقت بیشــتری
عمــل و اظهــار نظر کنند ،اطالعرســانی بموقــع انجام
دهنــد و اینگونه نباشــد که بــا تأخیر در ارائــه توضیح،
جامعــه در مواجهــه بــا شــایعات احســاس کنــد که به
اخبار مگویی دست پیدا کرده است؛ میتوان از بهوجود
آمدن بهمن ویرانگر شایعات که تخریبکننده اعتماد
عمومی است ،جلوگیری کرد.
در کنار همه آنچه گفته شــد ذکــر این نکته ضروری
اســت که قــرار داشــتن دولت در ســال آخر مســئولیت
اهمیت همه این مالحظات را تشدید میکند ،زیرا سال
آخر عمر دولتها از جهت تعامل قوا با یکدیگر و ثبات
مدیریــت و نیــز نــگاه و حس مردم نســبت بــه کارنامه
عملکرد قــوه مجریه از حساســیت بیشــتری برخوردار
است و تا حدودی مراقبت بیشتری را میطلبد.

دستگیری سرکرده گروهک تروریستی «تندر»

ســرکرده گروهــک تروریســتی «تنــدر» توســط
وزارت اطالعات دســتگیر شد .به گزارش ایسنا،
اشــراف سربازان گمنام امام زمان(عج) بر یک
گــروه تروریســتی مســتقر در امریــکا ،منجــر بــه
دستگیری سرکرده این گروهک تروریستی شد.
جمشید شــارمهد ســرکرده گروهک تروریستی
«تنــدر» کــه از امریــکا عملیــات مســلحانه و
خرابکارانــه در ایــران را هدایــت میکــرد در پی
عملیاتــی پیچیــده ،اکنون در دســتان قدرتمند
ســربازان گمنــام امــام زمان(عــج) قــرار دارد.

همه ســختی یک انســجام درست شــد .نگذاریم
این انسجام از بین برود ،دلها به هم نزدیک شد،
مقدار زیادی کینههــا زدوده و دلها متوجه حق و
خداوند و کمک به همدیگر شــد .این آثاری که در
کنار این رنج (کرونا) به دســت آوردیم را نگذاریم
از بین برود ».وجه سیاســی همین مســأله هم در
جلســه روز  13فروردین هیأت دولت در ســخنان
رئیــس جمهــوری متبلــور شــد؛ «از جناحهــای
سیاســی تشــکر میکنم .درست اســت جناحهای
سیاســی اختالف ســلیقههای مختلفــی دارند اما
بجز یک عده بســیار معدود و کــم ،همه حمایت
میکنند و همزبان و همنوا هستند».
پیامهــای همدالنه رئیس جمهــوری از همان
آغاز ســال تا همیــن امروز به صورت مسلســلوار
در همه  70ســخنرانی او تکرار شده است .تکراری

کــه نشــان از یــک واقعیــت مهــم دارد و آن اینکه
رسیدن به یک تفاهم جمعی و همکاری همدالنه
برای دولت نه صرفاً یک شــعار فانتزی بلکه یک
سیاست عملیاتی ناظر به سال پایانی عمر دولت
اســت .ســالی که در کنار بــار جمع کــردن پروژهها
بــر روی دوش قــوه مجریه ،بار تحریــم و کرونا نیز
ســنگینی میکند .اهمیــت مدیریت این مســائل
از نظــر دولــت و رئیــس جمهــوری نه یــک بهانه
کار تبلیغاتی و سیاســی بلکه ضرورتی ملی است
که اگر درســت به ســرانجام نرســد ،همه کشــور را
متضرر میکند .با همین دیدگاه اســت که حســن
روحانی در جلســه هیأت دولت روز  3اردیبهشت
و در شــرایطی که بســیاری از ناظران سیاسی آغاز
بــه کار مجلــس جدیــد را چالشــی بــزرگ بــرای
دولــت میدانســتند ،اینگونــه موضعگیــری کرد:
«مــا باید یادمان باشــد که رقابتهــای انتخاباتی
ســال  96سه سال اســت که تمام شده 96 .رقابتی
انتخاباتی بود و االن در سال  99هستیم .سال بعد
از انتخابــات اســت .مجلس هم کــه انتخابات آن
برگزار شــد دیگر رقابت انتخاباتــی نداریم و همه
باید بــرای کشــورمان و ملتمــان کار کنیــم .حاال
انتخاباتی سال آینده هست ،باز سال آینده شروع
کنیم .امسال سال وحدت است ،باید دست هم را
بگیریم و در کنار هم باشیم».
بــا ایــن توصیــف به نظــر میرســد اعــام این
موضــوع توســط رئیــس جمهــوری کــه «از توطئه
اختــاف بین قوا عبور کردهایــم» ،اعالم پیروزی و
موفقیت نســبی در سیاستی باشــد که در  135روز
گذشــته مورد تأکید جــدی دولت برای ســال آخر
کارش بود .هر چند که هیچ چیز قطعی نیســت و
عدم شناخت موقعیت میتواند ورق «همکاری»
و «وحدت» را در کشور برگرداند.

تظاهرات مردمی ،نمود امر سیاسی در بستر تغییر نظم جهانی

شــارمهد در ســال  ،۱۳۸۷عملیــات انفجــار در
حســینیه سیدالشــهدای شــیراز را طراحــی و
هدایــت کــرد؛ در آن اقــدام تروریســتی ۱۴ ،نفر
شــهید و  ۲۱۵نفــر از عــزاداران حســینی زخمی
شــدند .گروهک تروریستی «تندر» در سالهای
اخیــر نیز قصد اجــرای چند عملیــات بزرگ را
داشــت .منفجر کردن سد سیوند شیراز ،انفجار
بمبهای سیانوری در نمایشگاه کتاب تهران و
منفجر کــردن حرم حضرت امــام خمینی(ره)
هنــگام برگزاری مراســم عمومــی از جمله این

یادداشت وارده

جمهوری اســامی ایران موفق شد جایگاه ریاست شورای اجرایی برنامه
اسکان بشر ملل متحد را برای دوره  2020-2021بدست آورد .به گزارش
ایســنا ،در بحبوحه تنشها و اختالفات موجود بین ایاالت متحده امریکا
و کشــورمان ،امریــکا با کارشــکنی در روند انتخاب شــورای اجرایی برنامه
اســکان بشــر ملل متحد ،با توســل به بهانههای سیاســی تــاش نمود تا
ضمن ابراز مخالفت نســبت به ریاست ایران ،اجماع موجود میان اعضا
را زیر ســؤال برده و مانع ریاســت ایران بر این شــورا شــود .ایاالت متحده
همچنیــن تهدیــد کرد که در صــورت انتخاب ایران ،با خــروج از این نهاد
ســازمان مللــی ،کمکهــای مالــی و همــکاری خــود را با این شــورا قطع
خواهد کرد .علیرغم بهرهبرداری این کشــور از همه مکانیسمهای مالی،
سیاســی و ســازمانی موجود از جمله فشــار بر دبیرخانه و ســایر کشــورها،
تالشهــای دیپلماتیــک کشــورمان در ســفارت جمهوری اســامی ایران
در کنیــا ،در بکارگیــری ابــزار دیپلماســی ،مذاکــرات متعدد با کشــورهای
مختلــف و همچنیــن ارائــه تفســیر حقوقــی مســتدل در رد نظــر و اقدام
امریکا ،نهایتاً این تحرکات منجر به اجماع کشورها در حمایت از ایران و
محکومیــت اقدام یکجانبه گرایانه ایاالت متحده شــد .با توجه به فضای
حاکــم بر اجــاس ،امریکا از مواضع خود عقبنشــینی کــرد و در نهایت
در نشســت آنالین و مجزای این شــورا ،جمهوری اسالمی ایران با اجماع
و بــدون هیــچ مخالفتی به عنــوان رئیس شــورای اجرایی برنامه اســکان
بشــر ملــل متحد بــرای مدت یــک ســال انتخاب گردیــد .برنامه اســکان
ملــل متحــد یکــی از بازوهــای اجرایی ســازمان ملــل متحد اســت که در
موضوعات مرتبط با چالشهای اســکان بشــر و همچنین توسعه شهری
پایدار فعالیت می کند.

از تأکید بر اتحاد و انسجام تا هماهنگی و همکاری
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مروری به کلیدواژههای مهم سخنرانیهای روحانی در  130روز گذشته

سیبل مخالفان؛ عملکرد یا گفتمان دولت

امروز ســالروز تنفیذ حکم ریاســت جمهوری حسن روحانی اســت 12 .مرداد
ســال  96و در پــی رأی دوبــاره مــردم بــه روحانــی ،رهبــر معظــم انقــاب طی
مراســمی در حســینیه امام خمینی(ره) با تنفیذ رأی ملت ایران در انتخابات،
حجتاالســام حســن روحانی را به عنوان ریاســت جمهوری اسالمی ایران
منصوب کردند .حاال درســت یکســال دیگــر از عمر این دولت باقی اســت.
حســن روحانی و رأیدهندگان بــه او برنامهها ،ایدهها و طرحهای بیشــتری به
نســبت دولت اول در سر داشتند .چنانکه روحانی در آخرین روزهای تبلیغات
انتخابات در پاســخ به همین درخواســتها و مطالبات ،اشــاره کــرد که برخی
کارها نیازمند رأی بیشتری است .مردم هم سنگتمام گذاشتند و  18میلیون و
 600هزار رأی انتخابات  92در سال  96به  23میلیون و  550هزار رأی رسید.
روحانی در میان خوشبینیها و امیدواریهای فزاینده کار دومین دولتش
را آغــاز کرد .اولین ســال دولــت دوازدهم به پایان نرســیده بود کــه کانونهای
مخالــف در داخــل ،نارضایتــی از رأی دوبــاره به روحانــی را آشــکار کردند .اگر
چــه ارزیابیهــای آنهــا در راهانداختــن غائله دی مــاه  96طبــق برنامهریزیها
و پیشبینیهایشــان پیــش نرفت ،اما نشــان داد کــه جبهه مخالفــان داخلی
رقابتهای انتخاباتی را پایان یافته نمیدانند .همزمان با مستقر شدن دونالد
ترامپ در کاخ ســفید و امضاهای پرتعداد او پای تحریمهای جدید ،سختی کار
پیــشروی روحانی و دولتش را عیانتر کرد .اســفند  98هــم میهمان ناخوانده
دیگری وارد ایران شــد که دشواری اجرایی شدن برنامههای دولت را دوچندان
کرد .حاال ویروس کرونا و تحریم شانه به شانه هم به مصاف دولت آمده بودند
تا همه چیز برای سرخوشــی جبهه منتقدان و مخالفان داخلی و خارجی مهیا
شود .خارجنشــینان بر طبل ناکارآمدی نظام در مواجهه با مشکالت میکوبند
و مخالفــان داخلی آن را تعبیر به ناکارآمــدی دولت میکنند .تریبون مجلس
تازه کار هم همچون توپخانه پشتیبانی ،درصدد برآمد با طرح استیضاح رئیس
جمهــوری تیر خالص را بر مغز دولت شــلیک کند که البته بــا نهی و تذکر رهبر
انقالب روبهرو شــد .تحمیل عوامل بیرونی تحریم و کرونا در حقیقت دولت را
مجبور به تغییر در اولویتبندیها کرد تا بخش زیادی از تمرکز مجموعه کابینه
صرف تأمین کاالهای اساســی و مایحتاج عمومی مردم و در حقیقت مقابله با
تحریم و کرونا شود .اســتراتژی حفظ «جان و نان» در حد مقدورات و امکانات
خود را بر دولت تحمیل کرد .پروژه پنجشنبههای افتتاح که هر هفته طرحهای
بزرگی با حضور رئیــس جمهوری به بهرهبرداری میرســد ،تالش دولت برای
رونــق اقتصادی و به رخ کشــیدن ظرفیتهــای داخلی برای مصــاف با اعمال
فشارهای خارجی است.
با همه اینها تبعات غیرقابلانکار تحریــم و کرونا ،پایگاه اجتماعی روحانی
را دستخوش تغییراتی کرده و زمینهساز موجسواری جبهه مخالفان شده تا در
فاصله کمتر از یکسال باقی مانده تا انتخابات  ،1400نه تنها عملکردها یا آنچه
خود ســوءمدیریتها میخوانند بلکه کلیت رویکردها و در حقیقت گفتمان
دولت روحانی را به چالش بکشــند .اینکه  12رئیس کمیسیونهای تخصصی
مجلس در نامهای به رئیس جمهوری بازگشــت از مســیر  7ســاله را پیشــنهاد
میکننــد یــا روزنامههایی همچون کیهــان و وطن امروز برنامههــای دولت نه
از ســال  97بلکه از همان سال  92را اشــتباه میخوانند ،تأیید این ادعاست که
جبهه مخالفان گفتمان اعتدال و مختصات آن را هدف گرفتهاند چه؛ میدانند
بــه هر حال دولت روحانی بیشــتر از یکســال دیگر ماندنی نیســت« .اعتدال
در داخل و تعامل ســازنده با جهان» بنیان این گفتمان اســت که تنشزدایی،
پاســخگویی ،شــفافیت ،آزادی نقــد و بیــان ،رعایــت حقــوق شــهروندی،
شایستهساالری ،پرهیز از تنش و حاشیهسازیها ،توزیع ثروت به جای توزیع فقر،
واگــذاری اختیارات از مرکز بــه پیرامون ،واگذاری امور بــه مردم ،ترجیح منافع
ملی بر منافع جناحی از عمده مؤلفههای آن است.
حال به نظر میرسد نقد مخالفان نه ناظر بر اینکه دولت چقدر این مؤلفهها
را عملیاتــی کرده بلکــه ناظر بر این اســت که اساســاً چرا چنیــن رویکردهایی
را اتخاذ کرده اســت .آنهــا وجود برخی مشــکالت را بهانه کردهانــد تا حکم به
بیفایدهبودنگفتماناعتدالیامیانهرویبدهندکههمینرویکردمایهنگرانی
برای آینده ایران است .فارغ از اینکه چه گروهی بر مسند کار و مسئولیت باشد،
میانهروی چه در داخل و چه خارج اقتضای شرایط و موقعیت ایران در منطقه
و نظام بینالملل است .برجام حاصل همین رویکرد نظام بود .در نهایت اگر
چه برخی عوامل بیرونی مانع ظهور و بروز کامل کارآمدیهای گفتمان اعتدال
شــده ،اما این به معنای آن نیســت که دولت روحانی مسیر اشتباهی انتخاب
کرده اســت .اعتدال در داخل و تعامل با جهان همچنان کمهزینهترین گزینه
برای مواجهه بــا موضوعات و چالشهای موجود و پیشروســت .فروریختن
بنیانهــای اعتدال بــه معنای افتادن در ورطه تندرویهای سیاســی اســت که
هیچ نســخه راهگشــایی برای برونرفت از بحرانها و مشکالت ندارد جز تکیه
بر برخی شــعارها و برنامههای عوامفریبانه تجربه شــده .یکسال باقی مانده،
آخرین فرصت دولت است تا با تشریح واقعیتهای کشور ،کیفیت مواجهه
با بحرانهای داخلی و خارجی ،موفقیتها در همین شــرایط دشــوار را بیشتر
رسانهای کند و در عمل نشان دهد که راه طی شده درست بوده است اگر چه راه
همواره نبوده است.
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شــورای هماهنگی تبلیغات اســامی
در رویکــردی فراجناحــی و در قامــت
یکــی از کهنتریــن نهادهــای انقالبی
و اســامی در تاریــخ جمهــوری
احمد نادری
اســامی همواره در تالش بوده است
استاد دانشگاه
تــا در فضــای ملتهــب منطقــهای و
تهران
فرامنطقــهای بــا تشــخیص ســره از
ناسره گام در راهی پرخطر نهاده و در مقابل شانتاژهای تبلیغاتی
و توطئههای اســتکباری در داخل و خارج ایســتاده و امور تبلیغی
جمهوری اســامی ایــران را مدیریت و راهبــری نماید .مهمترین
مأموریــت و اساســیترین چشــمانداز ایــن نهــا ِد کهــن و انقالبی
ایــن اســت کــه بــا بزرگداشــت مراســم و مناســبتهای انقــاب
اســامی همــواره در جهــت ترویج آرمانهــای انقالب ســال 57
حرکــت کرده و با تأســی از رهنمودهای رهبــر معظم انقالب (مد
ظلــه العالی) از کم رنگ شــدن این اهــداف و آرمانها جلوگیری
نمایــد .برای شــورای هماهنگــی تبلیغات اســامی حضور مردم
در صحنــه و برپایــی مراســم و مناســبتها بهصــورت مردمــی و
خودجــوش همــواره در اولویــت اول بــوده و از آن بهعنــوان یکــی
از شــاخصهای اساســی مقبولیــت عمومــی انقالب اســامی در
جامعه پاسداری کرده است ،چرا که حفظ مشروعیت و مقبولیت
سیاســی در جوامــع مدرن همــواره یکــی از دغدغههــای محوری
دولت  -ملتهای جدید بوده و نظامهای سیاسی از آن بهعنوان
پشتوانهای برای اعالم قدرت در فضای سیاسی استفاده کردهاند.
فرهنــگ سیاســی جمهوری اســامی ایــران نیز در چهــار دهه
گذشــته فارغ از تمام فراز و نشــیبهای موجود در قالب تظاهرات
و راهپیماییهــای مردمــی از حرکــت در مســیر دموکراســی غربی
خودداری کرده و شکل دیگری از مردم ساالری مبتنی بر خواست
و اراده مردم ارائه کرده اســت .جمهوری اســامی برخاسته از یک
خواســت مردمی اســت و این خواســت مردمی در یک فرآیند در
ابتــدا انقالبی و پس از آن دموکراتیک انتخابی تا به امروز بهعنوان
یکــی از نظامهــای زنده و پرتکاپو به حیات خود ادامه داده اســت.
از اینرو نقش و جایگاه مردم در این نظام بســیار مهم دیده شــده
اســت و همین مردم بودهاند که با وجود دشــمنیهای چهل ساله
نظام ســلطه ،با پشــتیبانی از جمهوری اسالمی تا به امروز نظام را
حفظ کرده و به آن استمرار بخشیدهاند.
نقــش آفرینی مردم در اســتمرار و اعطــای مقبولیت به نظام،
در صور و شــکلهای گوناگونی تحقق یافته اســت .از حوزه زندگی
روزمره و مشارکت در امور مختلف اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
کــه بگذریــم ،در حــوزه امــر سیاســی میتــوان مشــارکت مــردم را
در دو حــوزه جــدی مشــاهده کرد :حوزه مشــارکت سیاســی در امر
انتخابــات و دیگــری حــوزه تظاهــرات و راهپیماییهــا .از آنجــا که
تحلیل امر سیاســی در حوزه انتخابــات مجال دیگری را میطلبد،
لــذا از ایــن موضوع صرفنظــر میکنیــم .اما آنچــه موضوع بحث
کوتاه ما در اینجاست ،بحث نمود امر سیاسی در حوزه تظاهرات و
راهپیماییهاست .به نظر میرسد میتوان نمود امر سیاسی را در
تظاهرات و راهپیماییها بهصورت عریان مشاهده کرد.
از آنجــا کــه اســامیت یکــی از مؤلفههــای دوگانــه مهــم نظام

عملیــات بــود کــه ایــن عملیــات تروریســتی با
تســلط اطالعاتــی مأمــوران وزارت اطالعــات
نــاکام مانــد .جزئیــات بیشــتری از عملیــات
پیچیده و موفق فرزندان انقالبی ملت ایران در
بــهدام انداختن ســرکرده گروه تروریســتی تندر
متعاقبــاً بــه اطالع ملت شــریف ایــران خواهد
رسید.
ëëموســوی :امریکا بایــد پاســخگوی حمایت از
گروهکهای تروریستی علیه ایران باشد
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه کشــورمان

اســامی در کنــار جمهوریت اســت و اساســاً مردم ایران مســلمان
هستند ،کنشهای غیر رسمی مســلمانان در حوزه غیر رسمی نیز
بعضاً یا معنای سیاســی مییابد یا اینکه قابلیت تفســیر سیاســی
مییابنــد .نمونههــای ایــن گونه نمودهــای غیر رســمی را میتوان
در راهپیماییهایــی کــه در اعتراض به سیاســتهای نظام ســلطه
صورت میگیرد ،یا اخیــراً راهپیمایی اربعین یافت .اعتراضهایی
کــه بســیاری از آنــان بهصــورت خودجــوش صــورت میگیــرد و
بنمایههای مذهبی دارد ،صورتهای کنشــی غیر رســمی دارد که
اگرچه «کارکرد آشــکار» و مســتقیم آنان در حوزه سیاســت رسمی
تعریف نشــده اســت ،اما در حــوزه «کارکردهای پنهــان» ،کامالً در
حوزه سیاســی جمهوری اســامی جای داشــته و به نوعی بازتولید
قدرت نرم برای نظام محسوب میشوند .راهپیماییها و تظاهراتی
که در ایران برگزار میشود نیز یکی از نمودهای امر سیاسی است که
نظام سلطه سعی داشته است آن را نادیده بگیرد و تظاهراتها در
واقع نقش حافظه سیاســی جمعی مردم ایران را برعهده دارند و
نوعی سیستم بازتولید حافظهای تلقی میشوند و این سیستمهای
حافظــهای بــرای بازتولیــد جمهــوری اســامی بســیار ضــروری و
حیاتیانــد و لــذا بازتولیــد نظــام از خــال همیــن انتقال سیســتم
حافظهای انجام میگیرد که در این چهار دهه شاهد امتداد بیوقفه
و تسری یافتن به نسلهای سوم و چهارم بودهایم.
از ایــن رو ،نقــش ایــن تظاهــرات و راهپیماییهــا را نبایــد
دســت کــم گرفــت .تظاهــرات و راهپیماییهــا عالوهبــر نقــش
جامعهپذیــری سیاســی و بازتولید حافظهای سیســتم در حوزه
فضــای داخلــی ایران ،نقشــی جدی نیــز در فضــای بینالملل
و در سیاســت بینالمللــی دارد و آن ،بازنمــود نقــش مــردم در
پشــتیبانی از نظــام و در نتیجــه افزایــش قدرت و جایــگاه نظام
اســت .در واقع ،از ســویی کشــورهای قطب ســلطه بــا رصد این
تحــوالت ،ارزیابیهــای خــود را در بــرآورد قــدرت نــرم نظــام و
پشتیبانی مردمی آن ،بر مبنای واقعیت بنا میکنند و از سویی،
کشــورهایی کــه عضو این نظام نبــوده یا مقابل آن هســتند ،اوالً
جایــگاه ایران را در تقابل با نظام ســلطه جــدی میبینند و ثانیاً
این تقابل میتواند به الگوســازی منجر شــود و آنــان میتوانند
نظام اســامی ایران را بهعنوان الگویی مقاوم انتخاب کنند و از
آن الهام بگیرند .درمجموع ،آنچه جمهوری اسالمی را بهعنوان
نظامــی خاص در دنیا مطرح کرده و منجر به تقابلی تمام عیار
میــان نظــام ســلطه و ایــن موجودیت نســبتاً جدیــد در فضای
بینالملــل شــده اســت ،فضــای ایدئولوژیــک آن اســت .تقابل
ایدئولوژیک میان این دو قطب ،که به تعبیر هانتینگتون ناشــی
از اعتقاد به دو نظام ارزشی جهانشمول و رقیب است ،توانسته
است نوعی از فضای قدرت -مقاومت را در سیاست بینالملل
به وجود آورد که در کنار به پاخیزی قطبهای جدیدی همچون
چین و روســیه ،آینده نظم جهانی را رقم خواهد زد و این آینده
قطعــاً نوعــی نظــم چنــد قطبــی( )Multipolarخواهــد بــود و
جمهوری اسالمی ایران یکی از بازیگران جدی نظم چندقطبی
بینالملــل در آینده نزدیــک خواهد بود و در ایــن قدرتیابی و
ت و راهپیماییهــای مردمی
فرآینــد بازتولیــد قــدرت ،تظاهــرا 
نقش بسزا و چشمگیری دارند.

هــم از اقــدام مقتدرانــه ســربازان گمنــام امام
زمان(عــج) در دســتگیری ســرکرده یــک
گروهــک تروریســتی و خرابــکار قدردانــی کرد.
به گزارش ایســنا ،ســید عباس موســوی ضمن
قدردانــی از اقــدام مقتدرانــه ســربازان گمنــام
امــام زمان(عج) افــزود :رژیم امریــکا در حالی
خــود را در کنــار مــردم ایــران معرفــی میکنــد
کــه تروریســتهای شناســنامهدار و کســانی که
مســئولیت چندیــن عملیات تروریســتی داخل
ایــران را بــر عهــده گرفتــه و دستشــان بــه خون

مردم و شــهروندان بیگناه ایرانی آلوده اســت
را در خــاک خــود جــای داده و از آنهــا در ابعاد
و اشــکال مختلف حمایت و پشــتیبانی میکند.
موسوی ضمن اعتراض شدید به دولت امریکا
افزود :این رژیم باید پاســخگوی حمایت از این
گروهک تروریستی و دیگر گروهکها و جانیانی
که از داخل امریکا هدایت عملیات خرابکارانه،
مســلحانه و تروریســتی علیــه مــردم ایــران را
برعهــده دارند و خــون شــهروندان ایرانی را بر
زمین میریزند ،باشد.

