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نگاهی موشکافانه به وضعیت جریان اصالحات در عصر جدید

بیستو پنج سال بعد از «دوم خرداد»

ëëبحران سرمایه انسانی
یکــی از چالــش هــای جــدی اصالحات نداشــتن
نســل جدید نیروهای دیوانســاالر (بوروکرات) است.
نیروهایــی کــه تخصــص حکمرانی و تــوان مدیریت
کالن کشــوری داشته باشند .از یک سو احزاب جریان
اصالحــات به جای تربیت نیروی انســانی بوروکرات
بــرای کشــورداری و حکمرانی به عنــوان یک وظیفه
حزبــی ،همــه ســرمایه انســانی خــود را تبدیــل بــه

ëëبحران سرمایه اجتماعی
رهبــر جریــان اصالحــات همــواره در جلســات
خصوصــی و نامه نگاریهای محرمانه ادعای تقلب
گســترده در انتخابــات را رد کرده اســت .امــا برای از
دســت نرفتن سرمایه اجتماعی خود هیچگاه حاضر
نشــده بــه صــورت علنی موضع خــود را طــرح کند و
همــواره در ســاحت عمومــی به ادعای اثبات نشــده
تقلب گسترده وفادار مانده است.
او همــه آن ســرمایه اجتماعــی را در ســالهای
 1392و  1396بدون هیچ دستاوردی صرف حمایت
از حســن روحانــی کــرد و امــروز همــه آن ســرمایه
اجتماعی بر باد رفته اســت .آقای خاتمی با پذیرش
اشــتباهات  88بــا صــرف بخــش اندکــی از ســرمایه

ëëبحران هویت
در درون جریــان اصالحــات گرایشــها و گــروه
هایــی با تفــاوت هــای چشــمگیر دیده می شــود .در
یک ســوی این جریان سوسیالیســت ها بــا لیبرالهای
طرفــدار بــازار آزاد بــا هــم در کشــمکش هســتند .در
ســوی دیگر توســعه گرایان با دموکراسی خواهان در
رقابتند و گروه اول اولویت کشــور را توسعه می دانند
و گــروه دیگــر دموکراســی .آن طرفتــر عملگرایــان
منفعتطلــب بــا ایدهآلیســت هــا و آرمانخواهــان
تنــدرو در حال منازعه هســتند  .کمی دورتر نیروهای
در قانوناصالحطلــب بــا نیروهــای بــر قانــون ایــن
جریــان کــه دیگر نمی توان به ایشــان عنــوان اصالح
طلــب را اطالق کــرد با هم مجادلــه دارند .همه این
شــکاف ها مؤیــد وجود بحــران چیســتی و هویتی در
این جریان اســت .فرایند مجدد معنا بخشی به خود
و معنــا یابــی از خــود در جریان اصالحــات از جمله
دشواری های پیش روی این جریان است.
ëëبحران شکسته شدن انحصار انتقاد
شــاید مهم ترین مزیت نســبی جریان اصالحات
داشــتن انحصــار انتقــاد از نظــام و دولــت در میــان
همه گروه های سیاســی بوده اســت .اما امروز شاهد

آرشیو عکس روزنامه ایران

از دوم خرداد  1376بیش
از دو دهــه میگــذرد امــا
در همــه این ســالها این
خاتمی بــوده کــه رهبری
جعفر حسنخانی
جریــان دموکراســیخواه
سیاست پژوه
اصالحــات را بــر عهــده
داشــته ،او هیچگاه تالش
نکــرده روندهــای مردمســاالرانه را در انتخاب رهبری
جریــان اصالحــات فعــال کنــد و همــواره خــود را در
جایگاه رهبری این حزب تثبیت کرده است.
مردی با عبای شــکالتی؛ عنــوان برنامهای بود که
هفته نامه چلچراغ در تاریخ پنجشــنبه یکم دی ماه
 1384بــرای بدرقه رئیس جمهــور اصالحات برگزار
کــرد .از آن تاریــخ به این ســو بــا دوری رهبــر جریان
اصالحــات و جریــان حامــی او از قــدرت تکاپــو برای
بازگشــت به قدرت آغاز شــد اما راه پر فراز و نشــیبی
را طی کرد.
سیدمحمد خاتمی که دوم خرداد  1376توانسته
بــود با حمایت مخالفیــن رئیس جمهور وقت یعنی
آقای هاشمی رفســنجانی ،پیروز انتخابات شود حاال
در ســال  1384قــدرت را بــه مخالفیــن خــود واگذار
کــرده بود و از آن زمان تا بــه امروز جریان اصالحات
در تمنای بازگشــت خود بر مسند قدرت است .آنچه
از پــس ســالها ،امــروز در جریــان اصالحــات قابــل
مشــاهده اســت حاصــل زعامــت آقای ســید محمد
خاتمــی اســت کــه همــواره در ایــن ســالها رهبــری
جریــان اصالحــات را بــه عهــده داشــته اســت .او در
پس این ســالها در شــرایط حاضر ،روزهای ســختی
را پشــت ســر میگذارد و بــا بحرانهایی جــدی رو به
رو اســت که از جمله آنها مــی توان به موارد پیش رو
اشاره کرد؛

روزنامهنــگاران ایدهآلیســت و پیکارجــو نمــوده و از
انجــام ایــن وظیفــه مهم شــانه خالــی کردهانــد و از
دیگــر ســو وارد کردن همه نیروی انســانی اصالحات
در اقدامات قانون ســتیزانه ســال  88عمــاً جوانان
این جریان را از کســب مناصــب قانونی محروم کرد
و راهی جز روزنامــه نگاری نماند و این هزینه بزرگی
بود که رهبر جریان اصالحات در آن ســال به آن فکر
نکرده بود.
انتخابــات  1400و اعــام نامــزدی مصطفــی
تاجزاده برای انتخابات ریاست جمهوری را میتوان
ســمبل بحــران نیروی انســانی بوروکــرات در جریان
اصالحات دانست.
ëëادبیات «موقعیت حساس کنونی»
وبرساختهای رادیکال از عملکرد حاکمیت
این امکان را برای سید محمد خاتمی فراهم کرده
تا همواره این جایگاه را برای خود توجیه و تثبیت کند
و مانع تغییرات دموکراتیک در الیه رهبری این جریان
شود  .در کنار این مهم در این سالها با جایگزین شدن
رویکــرد جبههای به جــای فعالیت حزبــی در جریان
اصالحات ،عمالً استقالل عمل احزاب اصالح طلب
از ایشان سلب شده و به واقع نوعی اقتدارگرایی درون
تشکیالتی شــکل گرفته است .در این شرایط وقت آن
اســت که نســل جدیــد اصالح طلبــان این پرســش را
طــرح کنند که آیا با وجــود روندهــای اقتدارگرایانه در
تشــکیالت و جریان اصالحات ،می توان دموکراسی را
در جامعه بسط داد؟

اجتماعــی خــود میتوانســت راه بازگشــت خــود و
حامیانــش را به حاکمیت باز کنــد و در انتخابات 92
و  96بــدون کاندیــدای عاریتــی و اجــارهای به رقابت
در انتخابــات بپــردازد .با ایــن حال او ترجیــح داد با
حمایــت از روحانی راهبرد بازگشــت بــدون پذیرش
اشتباه را دنبال کند.
نتیجــه آن که دولت روحانی همــه تخم مرغهای
سرمایه اجتماعی اصالح طلبان را با ناکارآمدی خود
یکجا شکســت و مردم به حــق ،ناکارآمدی روحانی را
ناکارآمــدی اصــاح طلبان قلمــداد کردنــد .روحانی
در طــول دوران ریاســت جمهــوری در جهــت آشــتی
اصالحطلبــان با حاکمیت هم گام مؤثری برنداشــت
چراکه از این شرایط ذینفع بود چون علت وجودیاش
وجــود همین شــکاف بود و منتفی شــدن این شــکاف
معنــای وجــودی او را از بیــن می بــرد .احتماالً بخش
مؤثــری از علت حل نشــدن مســأله حصــر در دولت
اعتدال را باید در نتیجه همین مهم دانست.

آن هســتیم که این انحصار شکســته شده و بخشی از
نیروهای مدافع اســام سیاسی و مخالف اصالحات
نظیر عدالتخواهان ویا احمدی نژادی ها خود دارای
تریبونهــای بــزرگ انتقاد از روندهــای حکمرانی در
کشور شــدهاند .این وضعیت معنای مشخصی دارد
و آن اینکــه حمایت بدنه اجتماعــی منتقدین نظام
دیگــر به جریان اصالحات منحصر نمیشــود  .دیگر

همچــون گذشــته جریــان اصالحــات نمــی تواند به
حمایت همــه جانبــه منتقدین نظام امیدوار باشــد
دیگر اصالحطلبی تنهــا کانال گفت و گوی منتقدین
نظام با نظام نیست.
ëëفرجام سخن
در ابتــدای قرن جدید مردی با عبای شــکالتی در

میانه بحرانها در حال برداشت همه آن چیزی است
که در این ســال ها کاشــته اســت .او در بیشــتر مواقع
با گرفتن تصمیمات ســخت همه چیز را به تعلیق و
تعویق انداخته با امید به اینکه زمان خود مســائل را
حل خواهد کرد اما هر چه گذشته بر عمق مشکالت
و مســائل جریــان اصالحات افــزوده اســت( .منبع :
رسانه بهمن)

«ایران» از پشت پرده تحوالت اخیر سوریه گزارش میدهد
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راه دانایی
از کیوسکهای روزنامهفـروشی
تهیه نماییــد

یاسین شاهمرادی
پژوهشگر

تحوالت اخیر سوریه حاکی از آن است که با توجه به
غلبه دولت و ملت ســوریه بر تروریسم بینالملل و
بعد از ســفر بشــار اســد به تهران ،بار دیگر این کشور
به کانــون تحــوالت در منطقه غرب آســیا بازخواهد
گشــت .بســیاری از کشــورهای عربی در سال  2020و
بعد از آن ،موج عادیســازی روابط خود را با دولت
ســوریه آغــاز کردنــد؛ کشــورهایی کــه در ایــن بحران
در خــط مقدم جبهه تروریســم علیه دولت ســوریه
قــرار گرفتــه بودند .بعــد از روند عادیســازی روابط
کشــورهای مرتجع عربی با رژیم صهیونیستی ،یکی
از محورهــای اصلــی ایــن کشــورها ،وعده بازســازی
ســوریه در ازای ســردی روابــط تهــران  -دمشــق در
وهله اول و خارج کردن ســوریه از محور مقاومت در
مرحله دوم بود .بازگشــت ســوریه بــه اتحادیه عرب
در مقابــل ســردی روابــط با محــور مقاومــت هم از
گزینههای پیشنهادی بود.
در ماههــای اخیر هــم روزنامههای صهیونیســتی
در گزارشهای مختلفی از پیشــنهاد صهیونیســتها
به دولت بشــار اســد بهواســطه امارات مبنی بر اینکه
رژیم صهیونیســتی حاکمیت دولت سوریه بر جوالن
اشــغالی را خواهــد پذیرفــت و منطقــه جــوالن بــار
دیگــر در اختیــار دولــت ســوریه قــرار میگیــرد .البته
صهیونیســتها ایــن رونــد را بهطــور تدریجــی اعالم
کــرده بودنــد .در مقابــل دولت ســوریه هم خــود را از
محــور مقاومت خارج بســازد و حتــی صحبت از این
بــود کــه امریــکا بهصــورت تدریجی از شــمال شــرق
ســوریه خارج خواهد شــد .ایــن پیشــنهادات در دوره
نخســتوزیری «بنیامیــن نتانیاهو» به دولت ســوریه
عرضه شــده بود .پاســخ دولت ســوریه به هر کدام از
پیشــنهادات این بود که جوالن اشــغالی دیر یا زود به
خاک ســوریه باز خواهد گشــت و ما درمورد سرزمین
خود معامله نخواهیم کرد ،امریکاییها هم از شــرق
سوریه خارج خواهند شد.
بعــد از شکســت طرحهــای پیشــنهادی
صهیونیســتی ،عربی و امریکایــی و بخصوص بعد از
ســفر آقای بشــار اســد به تهران ،تحوالت در سوریه از
چند جهت قابل بررسی است؛
 1افزایــش حمــات رژیم صهیونیســتی به ســوریه:
بررســی تحــوالت اخیــر ســوریه بخصــوص در یــک
مــاه اخیــر نشــاندهنده افزایــش حمــات رژیــم
صهیونیســتی به ســوریه اســت ،به گونهای که در یک
هفتــه اخیــر دو حمله به ارتش ســوریه ،توســط رژیم
صهیونیســتی صورت گرفت که در آخرین حمله این
رژیم ،ســه نظامی سوری به شــهادت رسیدند .سؤال
اینجاســت که چرا رژیم صهیونیستی حمالت خود را
افزایش داده اســت؟ عوامــل متعددی برای افزایش
حمالت رژیم صهیونیســتی به سوریه را میتوان ذکر
کرد که مهمترینها آنها عبارتند از:

khamenei.ir
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دیداری که صهیونیستها را به وحشت انداخت

 -1دستاورد بیرونی برای پوشش شکستها در جبهه
داخلی
 -2بــاال نگــه داشــتن روحیــه تروریســتها در ادلــب
سوریه
 -3فضاســازی برای حفظ توازن قوا در ســوریه و پیام
به جمهوری اسالمی و حزب اهلل
 -4سوءاســتفاده از صبــر دولــت ســوریه در خصوص
هرگونه عدم پاسخ به تجاوزات رژیم صهیونیستی
 2چــراغ ســبز امریکاییهــا بــرای ســرمایهگذاری در
شــرق ســوریه (تحت کنترل کردها) :امریکاییها بعد
از ناامیــدی از دولــت ســوریه ،بهدنبــال حفــظ حضور
خود در شمال شرق ســوریه و ایجاد فضای امن برای
کردهــای جداییطلــب در این منطقه هســتند .از این
روی وزارت خزانــهداری امریــکا بــا ســرمایهگذاری در
توســاز و امــور
 ۱۲بخــش از جملــه کشــاورزی ،ساخ 
مالــی ســوریه موافقــت کــرده اســت .ایــاالت متحــده
از ســویی دیگــر ،یــک نشســت امنیتــی بــا ترکهــا در
منطقــه اشــغالی جرابلــس ســوریه که تحت اشــغال
تروریستهای تحت حمایت ترکیه قرار دارند ،برگزار
کــرد .ایــن نشســت امنیتــی بــرای تقســیم قــدرت در
منطقه شمال شرق سوریه بین کردهای جداییطلب
و تروریستهای مورد حمایت اردوغان است.
 3بازطراحــی داعــش در صحــرای دیــر الــزور
و بیابانهــا مشــترک ســوریه و عــراق :چــراغ ســبز
بازطراحــی داعــش توســط حامیــان آن در ســوریه و
عراق فعال شــده اســت .داعش در طــی مدت اخیر
چندیــن حملــه به گشــتیهای ارتش ســوریه داشــته
اســت کــه منجر به شــهادت نظامیان ســوریه شــده و
همچنیــن محــور تجــاری القائم-البوکمــال را ناامن
کرده بودند.
 4بازگردانــدن ســوریه بــه قبــل از ســال :2015

شکســتهای مکــرر تروریســتها و حامیــان آنهــا
بخصوص ترکیــه و ایاالت متحده در طول ســالهای
اخیــر باعث شــده اســت کــه بعــد از توقــف عملیات
علیــه تروریســتها در اســتان ادلــب از ســال ،2018
ترکیــه بهدنبال بازطراحــی تروریســتها و همچنین
بازگردانــدن شــبکه آنهــا در قالب آوارگان ســوری به
مناطق شــمال غرب ســوریه از جمله ،ادلب ،شــمال
غــرب حلــب و منطقــه عفریــن و جرابلــس اســت.
شــاکلهای جدیــد از تروریســتها چنــد ملیتــی که به
صورت مستقیم تحت حمایت رجب طیب اردوغان
میباشــند .ترکیــه بهدنبــال ایــن اســت کــه تحت هر
شــرایطی وضعیت توازن قوا در شــمال شــرق سوریه
حفظ و از تروریســتها استفاده ابزاری شود .امری که
در جنــگ اخیــر قرهباغ و جنگ دوم لیبــی ،گروههای
تروریستی در آنها نقشآفرینی کردند.
ëëسخن پایانی
جمعبنــدی تحــوالت اخیــر ســوریه ایــن را نشــان
میدهــد که ایاالت متحــده از یکســو و ترکیه و رژیم
صهیونیســتی بعــد عادیســازی مجــدد روابــط بــا
همدیگر ،فعالیتهای خود را در ســوریه آغاز کردند.
ایــن فعالیتهــا در پیونــد بــا تروریســم چندملیتــی
بهدنبــال بازگردانــدن ســوریه بــه قبــل از تحــوالت
ســال  2105اســت .جایی که ارتش ســوریه بــه همراه
متحدین خود توانســت از ســال  2015کفه ترازو را به
نفــع خــود باال ببــرد .از ســویی دیگر ترس و وحشــت
صهیونیســتها ،امریــکا و ترکیــه از ســفر بشــار اســد
بــه تهــران و ایفــای نقــش بیشــتر تهــران در ســوریه
بخصــوص بعد از بحران اوکراین ،بار دیگر ســوریه را
به کانون تحوالت باز گردانده اســت .به گونهای که به
نظر میرســد در روزها و ماههای آینده سوریه آبستن
تحوالت مهمی خواهد بود.

