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بیانات آیتالله خامنهای درباره تصمیم بنزینی
و نسبت آن با عدالت و آزادی
عبدالله عبداللهی
سردبیر

بیانـــات یکشـــنبه هفت ه گذشـــته آیتالله
خامنهای رهبر انقالب درباره حمایت کالن
ازموضوعتصمیمبنزینیسرانسهقوه،درعیناختصار،
بسیارپراهمیتاستوازهمینروستکهپسازگذشت
بیش از یک هفته تحلیلها و مباحثات فراوانی درباره آن
همچناندرجریاناست.بهیکبیانصریح،اینمواضع،
علیرغم آنکه در حقیقت دفاع از کلیّت یک تصمیم بود
و نه جزئیات و نحوهی اجرای آن ،امّا مستعد آن است که
از نقطهنظر گفتمانهای مختلف مورد انتقاد قرار بگیرد.
ی خود را صراحت ًا بیان
کما اینکه بعضی منتقدان نقدها 
کردند و برخی دیگر هم با تفسیر به رأی و جرح و تعدیل
و بعض ًا داستانگویی از آنچه در ادامهی این جلسه رخ
داده (در حالی که رخ نداده بود) ،سعی کردند ابتدا این
بیانات را به آنچه خود میپسندند تغییر داده و سپس آن
را از دیـــدگاه خود توجیه کنند .و در کنار اینها همچنان
کـــه انتظار میرفت عدهای هم عداوت خود را در قالب
نقد این بیانات تسکین دادند!
ازنقطهنظرگفتمانآزادیخواهی،اینبیاناتدرمعرض
آن است که مخالف آزادی و دموکراسی برداشت ،تفسیر
و یا معرفی شود .منتقدان از موضع این گفتمان اینطور
میگوینـــد که جمهوری اســـامی در واقع مجلس به
عنوان یک نهـــاد دموکراتیک را از تصمیمگیری حذف
کـــرده و پس از تصمیم نیز اجـــازهی اصالح کار را به او
نمیدهد .و در حوزهی اجتماعی نیز ادعا میکنند که
ال اعتراض به تصمیم را هم
رهبر انقالب با این بیانات عم ً
ســـلب کرد و آن جملهی ایشان که از مسئوالن ذیربط
میخواســـت وظایف امنیتی خود را ایفا کنند در واقع
به معنای ممانعت از اعتراض و ســـلب حق اعتراض ،به
عنوان یکی از مولفههای آزادی ،از مردم بود.منتقدان
در حوزهی گفتمان توســـعه نیز میگویند اساســـ ًا این
پروسه که دولت و باالتر از آن ،حاکمیت ،به این نحو در
قیمتگذاریدخالتوازآنحمایتکنندبهکلمخالف
توسعه است و چنین اموری نباید غیر از کانال بازار آزاد
تنظیم و تعدیل شود!
امّا مسئله در حوزهی گفتمان عدالتخواهی پیچیدهتر
و جدیتر است .از منظر گفتمان عدالتخواهی میتواند
این شبهه و تفسیر به وجود بیاید که بیانات رهبر انقالب
بـــه یک بیان صریح در واقع خالی کردن پشـــت مردم
مستضعف در مقابل یک تصمیم ،آنهم یک تصمیم به
پیشنهاد دولتی بود که تصمیمات و کارنامهاش تاکنون
بار بسیار سنگینی را به لحاظ اقتصادی و معیشتی به
دوش مردم گذاشته است.
اگر از دریچه گفتمان عدالتخواهی به ســـخنان رهبر
انقالب بنگریم ،شـــاید بتوان گفت که از برخی جهات
و به سبب بعضی پیچیدگیها این سخنان نه در تاریخ
انقالب اسالمی بلکه در تاریخ اسالم هم کم سابقه است.
البرخیمانندآقایعلیمطهریاینبیاناتوحمایت
مث ً
رهبر انقالب از تصمیم مســـئوالن را با قطعنامه  598و
بعضی دیگر نیـــز آن را با موافقت رهبر انقالب با اصرار
برخی مسئوالن به مذاکرات هستهای با آمریکا مقایسه
میکنند .در این تصمیمات مهم و تاریخی امام جامعه
ال «بدنهی ایدئولوژیک» دچار یک شـــوک میشد،
عم ً
چه آنکه در ماجرای قطعنامه  598انتظار داشت جنگ
تا «رفع کامل فتنه» تداوم یابد و در ماجرای گفتگوهای
هستهای نیز به دلیل آنکه این بدنه همچون رهبر انقالب
پیشبینی میکرد نهایت ًا تقریبـــ ًا هیچ عایدی مثبتی
نصیب ایران و ایرانی نخواهد شد نسبت به آن دلنگران
و منتقد بود ،اما یک تفاوت اساسی میان آن تصمیمات
و سخنرانی فعلی وجود دارد و آن اینکه در هر دوی آنها
بدنهی ایدئولوژیک میدانست که در واقع امام جامعه از
یک اعتقاد ایدئولوژیک برای مردم و مسئوالن به صورت
ال در سال  92به
تاکتیکی صرفنظر کرده اســـت .مث ً
این علت که بسیاری از مردم بر اثر تبلیغات سیاسیون
تصور میکردند از طریق مذاکره با آمریکا بخش مهمی
از مشکالت حل میشود ،رهبر انقالب اجازهی مذاکره
دادند تا یکبار دیگر یک «تجربه»ی ملی ماندگار بگیرد.
همچنیـــن در قطعنامه  598نیز این اســـتدالل وجود
داشـــت که هرچند خواســـت اصلی بدنهی حزبالله
جنگ تا رفع فتنهی کامل از عراق است ،امّا هم مسئوالن

متعـــددی معتقدند که جنگ دیگر به این صورت قابل
ال از جنگ
تداوم نیســـت و هم بخشـــی از مردم احتما ً
خست ه شدهاند و یا دســـتکم با ادامهی جنگ باز هم
بعضی از مردم در مضیقه قرار میگیرند ،لذا به یک تعبیر
(با تساهل) از ایدئولوژی به نفع مردم و مسئوالن ،یارانه
داده شـــد .و به عبارت بهتر میـــان «آرمان» و «واقعیت»
دیالکتیکی در جهت ایدئولوژی برقرار شد.
امّـــا در ماجـــرای بنزینی اخیـــر بخشـــی از بدنهی
ایدئولوژیـــک میتوانـــد اینگونه تصور کنـــد که هم
ایدئولوژی(عدالتخواهی به نفع مستضعفین) آسیب
خیل بزرگ مردم مظلوم معترض –که از
دیده و هـــم به ِ
گرانی بنزین میتوانند آســـیب ببینند -جفا شده و در
واقع همهی اینها صرف ًا بـــرای حمایت از تصمیمی به
پیشنهاد رئیسجمهوری که نه کارنامهی مناسبی دارد
و نه اعتماد مردم به او باالست صورت گرفته است .همین
مسئلهپیچیدگیسخنرانیاخیررهبرانقالبرانسبتبه
برهههای پیشین به مراتب بیشتر میکند.
بنابرایـــن این بیانات رهبر انقالب میتواند در نگاه اوّل
هم از موضع گفتمان «آزادی» و هم از نقطهنظر گفتمان
«توسعه»وبالخصوصازدیدگاهگفتمان«عدالتخواهی»
با شک و شبهه و تردیدهای قابل توجه مواجه شود .امّا
پرســـش اینجاست که آیا واقع ًا این سخنان تا بدین حد
آســـیبپذیر است؟ و یا میتوان بدون آنکه آن را جرح و
تعدیل و یا به سود خود تفسیر و یا با داستانگویی چیز
خوشایندی(از منظر خودمان) به آن بیفزایم ،پیچیدگی
آن را درک کرد؟

شاید بتوان «عقالنیت و امنیت» را دالمرکزی
بیانات رهبر انقالب در یکشنبه هفته گذشته
عنوان کـــرد و به همیـــن ترتیـــب میتوان با
قاطعیـــت بســـیاری مدعـــی بود دعـــوت به
ایـــن «عقالنیـــت و امنیـــت» نـــه در تعارض با
گفتمانهای آزادی ،پیشـــرفت و عدالت ،بلکه
پایه و اســـاس پیگیری تمامی آنهاست .بدون
عقالنیـــت و امنیت ،آزادی منجر به آنارشـــی،
ادعای پیشرفت ختم به خسارت و پسرفتهای
سنگین و دنبالگیری عدالت منتهی به توزیع
ناامنی و آنارشی خواهد شد.

پرســـش اوّلی که میتواند مطرح شـــود آن اســـت که
اساس ًا چرا باید یک ســـخنرانی اینقدر –به ادعای این
متن -پیچیده باشـــد که نیاز به رمزگشایی و یا تبیین و
توضیحداشتهباشد؟پاسخمشخصایناستکهاساس ًا
سیاست و حکمرانی محّ ل سیاســـتورزی و مدیریت
همین پیچیدگیهاست ،و سیاســـت  ،موقع و موضع
وال در
تصمیمگیری در «شرایط فقدان تصمیم» است؛ ّ
غیر اینصورت حکومتداری و سیاستورزی به چیزی

غیرازسیاستبازیواقداماتبسیطوبیاهمیتتقلیل
ال هرگونه جرح
پیدا نمیکرد.امّا دربارهی خود بیانات ،او ً
و تعدیل دلسوزانه! در این سخنان ،مشابه آنچه در نقل
قول منسوب(و البته تکذیب شده) به آقای چمران آمد،
به منطق آن ضربهای جـــدی میزند .برخی از موضع
دلسوزیدرتالشندبرخالفآنچهرهبرانقالببهصراحت
گفته اســـت تاکید کنند که ایشـــان با این تصمیم(به
صورت کالن) موافق نبودهاند بلکه آن را از سر ناچاری
پذیرفتهاند؛ و بعضی دیگر نیز سعی میکنند با ندیدن
یا نخواندن نقاط دیگری از متن آن را به سود آنچه بهتر
میپندارند تغییر میدهند.
بـــا این حال نگارنده بدون اغراق معتقد اســـت ذرهای
تغییر در بیانات آیتالله خامنهای در این ســـخنرانی
ال با یک انسداد سنگین مواجه
میتوانست کشور را عم ً
کند .در شرایطی که عدهای معتقدند اگر رهبر انقالب
بیشـــتر از آنچه گفته شد از نگرانیها و اعتراضات مردم
حمایت میکرد بهتر بود ،و یا اگر ایشان از این تصمیم
به این جدیت دفاع نمیکردند مناســـبتر بود و یا اگر
آیتالله خامنهای دســـت مجلس را برای تصویب طرح
سهفوریتی در لغو مصوبه سران سه قوه باز میگذاشت
زیباتـــر و مردمیتـــر بود ،امّا حاال شـــاید بهتر از پیش
مشـــخص شده است که در صورت وقوع هرکدام از این
احتماالت ،هیچ ســـنگی روی سنگ بند نمیشد ،و از
آن پس انسداد حاکم بر سیاست و جامعه در ایران ،که
در پـــی اعتراضات در خیابان و چالش و نزاع در حوزهی
سیاسی به وقوع میپیوســـت ،هرگونه سیاستی را در
کشور خیابانی میکرد.
امّاراجعبهآنچهدرنسبتاینبیاناتباگفتمانهایمهم
(آزادی،توسعه(وبهعبارتبهترپیشرفت)وعدالت)گفته
شد ،این اظهارات نه تنها در مخالفت با این گفتمانها
نیست ،بلکه بالعکس ،مختصاتی دارد که به ما میگوید
از هـــر دریچه گفتمانی که بخواهیـــم به این اظهارات
بنگریم ،باید به دقّت و تیزبینی بسیار جالب موجود در
آن اذعان کنیم.
پیگیـــری گفتمان «آزادی» و یـــا ادعای حمایت از این
گفتمان در شرایطی که یکشنبه هفته گذشته با آن روبرو
بودیم ،در هر بســـتر و شرایطی ،غیر از آنچه با سخنان
ال به معنای «بسط آنارشی»
رهبر انقالب فراهم شد ،عم ً
بود و نه هیچ چیز دیگر .همچنان که در یادداشت هفته
گذشته نیز به آن اشاره شد (این یادداشت را از این لینک
بخوانید) ،این اظهارات در واقع بیش از آنکه حمایت از
نحوهیاجراوجزئیاتتصمیمباشد،بهرسمیتشناختن
و دفـــاع از قواعد حکمرانی و قاعـــدهی اعتراض بود و
آنارشی در حکمرانی و اعتراض را طرد میکرد .اگر رهبر
انقالب غیر از آنچه انجام شد به نحو دیگری سخنرانی
ال به معنای برهم زدن سازوکارهای قانونی
میکردند عم ً
تصمیمگیری در نظم سیاســـی موجود در کشورمان
بود و در صورت برهـــم خوردن فوری یک تصمیم مهم
ال هیچ تصمیم دیگری در
با اعتراضات خیابانـــی ،عم ً
حکومت نمیشد اتخاذ کرد.نقد به این اظهارات و آن را
مساوینقضآزادیدانستن،درواقعمشابهایناستکه

فرضکنیماصلتشکیلیکنظمسیاسیوشکلگیری
قواعد حکمرانی ،برخالف آزادیهای انسان است! حال
آنکه امروز هرعقل سلیمی پذیرفته است که اگر نظامی
بر جامعه حکمفرما نباشـــد و هر گونه تصمیمگیری و
تصمیمســـازی صرف ًا بر اساس دلخواه یک یا گروهی از
نمایندگانویابرمبنایاعتراضاتخیابانیصورتبگیرد،
آنچه بیش از هرچیز دیگری در معرض ظلم و تجاوز قرار
میگیرد ،خودِ آزادی است! آنچنان که در متن پیشین
نیز اشاره شـــد ،مخالفت با این اظهارات رهبر انقالب،
آنهم در پوشـــش دفاع از حق اعتراض و یا استقالل قوا،
در واقع بیش از آنکه حمایت از دموکراسی باشد ،اعمال
پوپولیسم علیه ملت است.
امّابررسیاینبیاناتازنقطهنظرگفتمانتوسعهتاحدی
متفاوتووابستهبهایناستکهدقیق ًاتوسعهرابهچهنحو
تعریفکنیم؟چهآنکهبابرخیقرائتهاازتوسعهمیتوان
ال آن را به رسمیت نشناخت،
به وضوح مخالف بود و اص ً
چه رسد به اینکه بخواهیم بر انطباق این اظهارات با آن
ال آنجا کهپایتزهاینئولیبرالی
گفتمان اصرار کنیم!مث ً
مانند دفاع از آزادسازی کامل قیمتها و حاکمیت بازار
آزاد در میان است ،میتوان به نحو شفاف با آن مخالف
بودوتاکیدکردکهاگراینبیاناترهبرانقالبیعنیدفاع
از یک قیمتگذاری توسط سران سه قوه بر روی مسئله
بنزین مخالف با گفتمان نئولیبرال اســـت ،چه بهتر که
اینگونههست؛چراکهتاریخنئولیبرالیسمدرجهانبویژه
در شـــیلی و آرژانتیین و شوروری سابق و حتی برههای
در انگلســـتان نشان داده است که تا چه حد نسبت به

بـــا عنایت به اینکه همگان بـــر ضرورت اصالح
مصـــرف ســـوخت تاکید دارند اما در روشـــها و
نحوهی اجرای این طرح اختالفات جدی وجود
دارد ،مجلســـیها میتوانند در آینده و در یک
فضای منطقی(و نه فضایی مشابه هفته گذشته)
با هرنـــوع طرحی که میخواهنـــد و میتوانند
دولـــت را مجبور به انجام بهتر این مهم کنند ،و
کارشناســـان و رسانههای مختلف و خیل عظیم
منتقدان و مردم نیز میتوانند با انتقاد و اعتراض
و ارائه راهکارهای درست و اصولی ،قوه مجریه را
وادار به اجرای بهتر این طرح کنند.

عموم جامعه و بویژه مستضعفان بیرحم و خونریز است.
بااینحالاگرمرادازگفتمانتوسعه،پیشرفتبهمعنای
کلیومنطبقباکالنایدهیجمهوریاسالمیبهمعنای
اخص آن باشـــد ،پرواضح است که هرگونه آنارشی در
سیستم حکمرانی و سیاست خیابانی چگونه میتواند
هرگونه پیشـــرفتی را با خسارتهای سنگین جایگزین
کند .آمارها و ارقامی که از خسارتها به اموال عمومی و
حتیاموالشخصیمردمطیهفتهگذشتهمنتشرشد،

نشان میدهد که اگر آن سخنرانی جلوی نابسامانیها
در امر سیاسی و اعتراضات خیابانی گسترده در حوزه
اجتماعی را نمیگرفت تا چه حد کشـــور میتوانست
در معرض خسارتهای سنگین تر قرار بگیرد و هرگونه
پیشرفتی را به جای یک برنامه و ایده ،به آرزو تبدیل کند.
امّا از نظرگاه گفتمان عدالت ،مقدمت ًا به نظر میرســـد
برخی عامالن و حامالن آن در هفته گذشته دلسوزانهتر
و صادقانهتر از هرگفتمان دیگری با بیانات رهبر انقالب
مواجهشدندوبرایبعضیازآنهاچنینتردیدیپیشآمد
که این اظهارات در واقع خالی کردن پشت مستضعفین
و عدم حمایت کامل و کافی از آنها در برابر یک تصمیم
مهم ،و مهمتر از آن اجرای بســـیار نامناسب دولت بود.
بعضـــی از آنها میگویند آیا بهتر نبـــود به جای اینکه
بنزین گران شـــود و بار اصلی سختیهای آن به دوش
مستضعفینومردمآسیبپذیربیفتد،ازخانههایخالی
و یا عایدی بر سرمایه مالیات گرفته شود و یا بدهکاران
کالن بانکی مجبور به پرداخت بدهیهایشان شوند تا
هم مشکالت بودجهای دولت مرتفع شود و هم به مردم
عادیکمکشود؟بسیاریازآنهاازبابتاجرایبسیاربد
دولتوشوکیکهبهمردمواردشدوهمچنینعدمسامان
کافیاقداماتدولتدرپرداختیارانهمعیشتیبهشدت
ناراحت بودند و همین مسائل موجب میشد که از خود
بپرسند آیا بهتر نبود رهبر انقالب در مقابل این تصمیم
بایســـتد؟در پاراگرافهای فوق ،تا حدی به این مسئله
پاسخ داده شد ،اما شاید گزار ه اصلی را میتوان اینگونه
بیان کرد که پیگیری عدالت جز در بســـتری که رهبر
انقالب با بیانات خود در یکشنبه هفته گذشته فراهم و
به واسطهی آن از یک خطر بزرگ جلوگیری کردند امکان
پذیر نبود .به این معنا که پیگیری عدالت در یک فضای
ال نه به معنای واقعی عدالتخواهی(یعنی
ناامن ،عم ً
توزیعدرستوعادالنهیمواهب)بلکهدرحقیقت«توزیع
ناامنی و آنارشی» بود .شاید بتوان «عقالنیت و امنیت» را
دالمرکزیبیاناترهبرانقالبدریکشنبههفتهگذشته
عنوانکردوبههمینترتیبمیتوانباقاطعیتبسیاری
مدعیبوددعوتبهاین«عقالنیتوامنیت»نهدرتعارض
با همهی گفتمانها ،بلکه پایه و اساس پیگیری تمامی
آنهاست؛ لذا مدعی پیگیری هرگفتمانی بدون آنکه به
اولویت عقالنیت و امنیت تن دهد ،نمیتواند مناسبات
درستی ساماندهی کند و آنچنانکه که گفته شد ،بدون
عقالنیتوامنیت،آزادیمنجربهآنارشی،پیشرفتختم
به خســـارت و پسرفتهای سنگین و عدالت منتهی به
توزیع ناامنی و آنارشی خواهد شد.توضیح بیشتر آنکه،
بـــا عنایت به اینکه همگان بـــر ضرورت اصالح مصرف
ســـوخت تاکید دارند اما در روشها و نحوهی اجرای این
طرح اختالفات جدی وجود دارد ،مجلسیها میتوانند
درآیندهودریکفضایمنطقی(ونهفضاییمشابههفته
گذشـــته) با هرنوع طرحی که میخواهند و میتوانند
دولترامجبوربهانجامبهتراینمهمکنند،وکارشناسان
و رسانههای مختلف و خیل عظیم منتقدان و مردم نیز
میتوانند با انتقاد و اعتراض و ارائه راهکارهای درست و
اصولی ،قوه مجریه را وادار به اجرای بهتر این طرح کنند
تا نه تنها نیازمندان در میانهی چرخدندههای این طرح
خرد نشوند ،بلکه امتیازات مهمی نیز نصیب آنها شود.
آقایجهانگیریمعاوناولدولتآقایروحانینیزهفته
گذشته اعالم کرد که دولت حاضر است در صورتی که
در اجرای این طرح اشـــتباهی کرده آن را اصالح کند.
ال نقدهایی که در باال نیز به آنها اشـــاره شـــد ،مانند
مث ً
مالیات گرفتن از خانههای خالی و یا مالیات برعایدی
ال وارد
ســـرمایه و یا هر طرح از این قبیل ،نقدهایی کام ً
و اصولی به نظر میرســـد که میتواند به جد از دولت و
مجلس پیگیری شود.
ممکن اســـت عدهای نیز در این میان تاکید کنند که
مجلس مهمترین قوهای اســـت کـــه میتواند دولت را
سرخط و یا ریل آن را تنظیم کند؛ آیا واقع ًا به این مجلس
میتوان چنین امیدی داشت؟ مجلسی که خود طرح
مالیات بر خانههای خالی را مسکوت گذاشت؟ پاسخ
چنینسواالتینیزتاحدزیادیمشخصاست،انتخابات
مجلس ســـه ماه دیگر انجام میشـــود ،تمام منتقدان
و کارشناسان و رســـانهها میتوانند همهی قوای خود
را بـــه کار بگیرند تا در یـــک روند دموکراتیک و منطقی
مجلسی شکل بگیرد که مجلس ایدهها باشد و برای حل
مشکالت فراوان اقتصادی موجود سازوکارهای درست
و اصولی تعبیه کند!
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فرمانده نیروی دریایی ارتش از اعزام یک
ناوگروهایننیروبهسنتپترزبورگروسیه
در آینده نزدیک خبر داد.
گروهدفاعیخبرگزاریتسنیم-امیردریادارحسین
خانزادی فرمانده نیـــروی دریایی ارتش جمهوری
اسالمیایراندرگفتگوییتفصیلیباخبرنگارحوزه
دفاعی خبرگزاری تســـنیم ،به مناسبت هفتم آذر
(نیرویدریایی)،بهبیانبرخیموضوعاتپیشروی
نداجا پرداخت و برخی اخبار جدید از آینده این نیرو
را بیان کرد.

گفتوگوی اختصاصی با دریادار خانزادی به مناسبت روز نیروی دریایی

ناوگروه نداجا به سنت پترزبورگ میرود

برخـــی از مهمترین بخشهای ایـــن گفتگو را در ادامه
میخوانید:
زیردریایی «فاتح »4با تغییرات جدید میآید
دریادار خانزادی درخصوص برنامـــه این نیرو در حوزه
زیرسطحیها ،از در دست ساخت بودن زیردریاییهای
فاتح  2و  3خبر داد و گفت :این دو زیردریایی هم اکنون
در خط تولید قرار دارند و کار ســـاخت آنها نیز به سرعت
در حال انجام است.
ویهمچنینازساختزیردریاییفاتح 4خبردادوافزود:
نمونه چهارم از این کالس نســـبت به نمونه های قبلی
تغییرات زیادی خواهد داشـــت و از یک فناوری جدید و
بسیار پیشرفته بهره خواهد برد.
فرمانده نیروی دریایی ارتش درباره ســـاخت زیردریایی
بعثت (بـــه عنوان زیردریایی ســـنگین) نیز گفت :این
زیردیایی به عنوان پروژه بعدی در دســـتور کار است که
کار مفهومی آن انجام شده و روند ساخت آن نیز بزودی
آغاز خواهد شد.
جزئیات جدید از ناو دماوند
دریادارخانزادیدرخصوصناوشکندماوند 2دردریای
خزراظهارداشت:مادرساختشناورهایسطحیوبویژه
ناوشکنها ،یک روند رو به جلو را طی می کنیم چراکه بنا
بر دستور فرمانده معظم کل قوا ،هر ناوشکن میبایست
نسبتبهنمونههایقبلیخودازسطحباالتریبرخوردار
باشد و این تغییرات برای مثال در ناوشکن دماوند کامال
قابل رویت است.
خانـــزادی افزود :بعد از حادثه ای کـــه برای دماوند در

دریای خزر اتفاق افتاد ،ما بالفاصله از اواخر ســـال 96
کار احیای آن را شروع کردیم و سازه جدید را متناسب با
شرایط طوفانی دریای خزر ساختیم.
وی گفت :عالوه بر ســـازه ،سیستم رانش این شناور نیز
تغییرکردهبهطوریکهقبالاینناوداراییکموتورخانهبا
دو موتور بزرگ بود اما در نمونه جدید ،موتورخانه کوچک
وتبدیلبهدوموتورخانهباچهارموتورشدهکهیکقابلیت
مانور ویژهای را برای دماوند ایجاد میکند.
فرمانده نیروی دریایی ارتش خاطرنشان کرد :در حوزه
راداری نیز کارهای خوبی روی ناوشـــکن دماوند صورت
گرفتـــه ،به طوریکه با نصب رادارهـــای آرایه فازی چهار
وجهی استاتیک ،همه رادارهای قدیمی از روی شناور
جمع خواهند شد.
موشک های عمود پرتاب از نوع میان برد هستند
فرماندهنیرویدریاییارتشدربارهنصبسامانهموشکی
عمود پرتاب بر روی این ناوشکن نیز تصریح کرد :در این

نمونه ،همه موشـــکها از عرشـــه جمع شده و به شکل
عمود پرتاب در داخل عرشه قرار می گیرد و قطعا دماوند
را با موشـــک های عمودپرتاب خواهیم دید که توانایی
نصب تعداد بیشتری نسبت به قبل بر روی ناوشکن به ما
میدهد.ویگفت:اینموشکهادررنجمیانبردهستند
و عالوه بر زدن سکوی پرتاب کننده موشک مهاجم ،می
توانند موشک های کروز دشمن را هم مورد اصابت قرار
دهند.وی تصریح کرد :این موشک ها عالوه بر ناوشکن
دماوند،بررویناوشکندناکهدرجنوبدردستساخت
اسن نیز نصب خواهند شد.

افق) عمل می کند و اطالعات را در اختیار کاربر خود بر
روی ناو قرار میدهد.
فرمانده نیروی دریایی ارتش اضافه کرد :از آنجا که سطح
کره زمین به صورت منحنی است ،رادارهای ناو توان رصد
تا یک مسافتی را دارند و از آنجا به یعد باید یک ایستگاه
جدید نیز ایجاد شود .این پهپاد که به پرواز در می آید به
این کمک می کند که مسافت دورتر را ببیند و می تواند
اطالعاتهدفرامستقیممنتقکندوایناطالعاتروی
سیستمهایکنترلآتشرفتهوموشکمیتواندمسافت
دورتری را مورد اصابت قرار دهد.

بکارگیری اولین پهپاد عمود پرتاب در نداجا
دریادارخانزادیهمچنینازساختیکهواپیمایبدون
سرنشینعمودپرتابدرجهادخودکفایینداجاخبردادو
گفت :این پهپاد می تواند به صورت کامال خودکار از روی
ناو بلند شده و عملیات گشت زنی خود را انجام دهد.
وی افزود :این پهپاد به شـــکل یک واحد ( OTHماوراء

ناوشکن با وزن بیش از 5هزار تن در دستور کار
دریادار خانـــزادی در بخش دیگری از گفتگوی خود با
تسنیم ،درخصوص ساخت ناوشکن های با تُناژ باال نیز
گفت :ما هم اکنون ساخت ناو آموزشی خلیج فارس (از
پروژه لقمان) با حدود 3هزار تن وزن و بیش از  200متر
طولرادرحالانجامداریمکهباساختآن،کمکزیادی

ثبت رکورد جدید در دولت

 ۵استعفا و  ۲استیضاح در  ۲سال

ردیف
1
2
3
4
5
6
7

وزارتخانه

تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
راه و شهرسازی
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
صنعت ،معدن و تجارت
اقتصاد و امور دارایی
آموزش و پرورش
جهاد کشاورزی

کناررفتن حجتی از ســـمت وزیر جهاد
کشـــاورزی ،هفتمین تغییر و تحول در
ترکیب هیئـــت دولت دوازدهم بـــود .حاال دولت
دوازدهمتنهادوگامبرایافتادنازحدنصابفاصله
دارد.
خبرگزاریتسنیمــنمایندگانمجلسشورایاسالمیروز
سهشنبه هفته پیش 28آبان با 38امضا و طی 20محور
ازجملهعدمتواناییدرتأمینکاالهایاساسیمثلمرغ
و گوشت و قاچاق محصوالت دامی ،استیضاح محمود
حجتی ،وزیر جهاد کشاورزی را کلید زدند.
هر سه فراکسیون مهم مجلس ،امید ،والیی و مستقلین
موافقاستیضاحمحمودحجتیازوزارتجهادکشاورزی

وزیر سابق

علی ربیعی
عباس آخوندی
سیدحسن قاضیزاده هاشمی
محمد شریعتمداری
مسعود کرباسیان
سیدمحمد بطحایی
محمود حجتی

وزیر فعلی

محمد شریعتمداری
محمد اسالمی
سعید نمکی
رضا رحمانی
فرهاد دژپسند
حاجیمیرزایی
)عباس کشاورز (سرپرست

بودند و بهاحتمال خیلی زیاد اســـتیضاح حجتی رأی
باالیی نیز میآورد .اما حجتی پیشدســـتی کرد و قبل
از مطرحشـــدن اســـتیضاح در صحن مجلس ،استعفا
داد .اســـتعفای او روز سوم آذر توسط اسدالله عباسی،
سخنگویهیأترییسهمجلسشورایاسالمیرسانهای
شـــد .بنا بر گفته این نماینـــده ،رییسجمهوری با این
کنارهگیری مخالفت کرد .روز گذشته دوشنبه و فقط24
ساعتقبلازبرگزاریجلسهاستیضاححجتیدرصحن
مجلس ،بهیکباره حسن روحانی با استعفای حجتی
موافقتکرد.روحانیدرمتنپاسخبهاستعفایحجتی،با
«مدیرالیق»توصیفکردناوبرای«تأمینامنیتغذایی،
خودکفایی و رشـــد و توسعه کشور» ،وزیر پیشین جهاد
کشـــاورزی را به سمت «مشاور رییسجمهوری در امور

استعفا یا استیضاح؟
استیضاح
استعفا
استعفا
استعفا
استیضاح
استعفا
استعفا

کشاورزی و امنیت غذایی» منصوب کرد.
نکته مهم در روند کنار رفتن وزرای دولت ،تالش برای فرار
از استیضاح نمایندگان مجلس است .در مورد بطحایی،
وزیر پیشـــین آموزش و پرورش که خرداد امســـال ،میز
کار خود را ترک کرد ،این امر نیز رخ داد  ،یعنی اســـتعفا
بهجایاستیضاح!هرچنداعضایدولتومعاونپارلمانی
رئیسجمهور گفته بودند که استعفای بطحایی بهدلیل
حضورش در انتخابات مجلس است اما مجتبی ذوالنور،
شوپرورش
نمایندهمجلس،علتاصلیاستعفایوزیرآموز 
راعدمتحققوعدههایدولتدرحلمشکالتمعیشتی
فرهنگیان دانســـته و گفته بود« :علت اصلی استعفای
شوپرورش عدمتحقـــق وعدههای دولت در
وزیـــر آموز 
پرداختمعوقات،افزایشحقوقوحلمشکالتمعیشتی

فرهنگیان و همچنین عدمهمکاری و مساعدت دولت
دراینباره بوده است».
اما این تنها فرار دولتیها از پاســـخگویی به نمایندگان
مجلس نبوده  ،پیشتر اقدام عباس آخوندی در استعفا از
وزارتراهوشهرسازیدرمهرسالگذشتههمتالشیبرای
گریز از استیضاح نمایندگان بود .طرح استیضاح عباس
آخوندی اواخر شهریور و اوایل مهر سال 97با بیش از50
امضای نمایندگان مجلس شورای اسالمی تقدیم هیأت
رییسه پارلمان شد .پس از کشوقوسهای فراوان و پس
از تالشهای ناکام دولت در اقناع نمایندگان ،آخوندی
در نامهای انتقادی خطاب به رییسجمهوری ،از پست
خودکنارهگرفت.پیشازآخوندی،محمدشریعتمداری،
وزیر پیشـــین صنعت ،معدن و تجـــارت (صمت) نیز از
قاعده ترک پست پیش از استیضاح در مجلس بهره برد؛
هرچندخوددولتیهاکنارهگیریشریعتمداریراتصمیم
رییسجمهوری برای اعمال تغییرات جدید در ترکیب
هیأت وزیران عنوان کردند.
حسنقاضیزادههاشمینیزازاینقاعدهمستثنینشد،
او در دی ســـال ،97بهماننـــد عباس آخوندی و محمد
شـــریعتمداری برای فرار از تیغ استیضاح و پیش از گام
نهادن در صحن بهارســـتان ،عطای وزارت را به لقایش
بخشـــید .همان ایام درباره استعفای قاضیزاده ،علی
نوبخت،عضوفراکسیوناصالحطلبانمجلسگفتهبود:
«استیضاحقاضیزادههاشمیکلیدخوردهاستوحدود
یکهفتهپیش35نمایندهبرگهاستیضاحوزیربهداشترا
امضاکردهاند؛بهنظرمنفرارروبهجلویایشان(استعفا)
به همین منظور است».
حاال بهنظر میرسد دولت تکنیک جدیدی برای فرار از
پاسخگویی پیدا کرده است و وزرا ترجیح میدهند پیش
از آنکه در صحن علنی مجلس حاضر شوند و به سؤاالت
متعدد نمایندگان پاسخ دهند ،با یک استعفا خیال خود
راراحتمیکنند؛استعفاییکهبعض ًا باپذیرشوتمجید
رئیسجمهور نیز همراه میشود.
پس این اســـتعفاها این اســـت که
اما موضوع دیگر در ِ
دولت باید بهفکر تاکتیک جدید برای فرار از پاسخگویی
باشـــد  ،چرا که تنها  2یا  3وزیر میتوانند با این روش از
دولت خداحافظی کنند .در صورتی که دو وزیر دیگر از
قطار دولت به هر دلیلی پیاده شوند ،رئیسجمهور ناچار
استبرایکلکابینهازمجلسرأیاعتمادمجددبگیرد،
موضوعیکهبیشکرئیسجمهوربهآنعالقهمندنیست
و تالش خواهد کرد  2سال باقیمانده از عمر دولت را با
همین ترکیب ادامه دهد  ،مگر آنکه نمایندگان مجلس

به بحث آموزش خواهد شد.
ویافزود:پشتسرآن،کارساختناوشکنسنگینرادر
دست اقدام داریم که نام آن پروژه نگین است و شناور آن
بین 5هزار تا 7هزار تُن وزن خواهد داشت.
هاورکرفتهای جدید با موشک های جدید در حال
ساختهستند
فرمانـــده نیـــروی دریایی ارتش همچنین از ســـاخت
هاورکرافت های جدید برای نیروی دریایی تحت عنوان
پروژه پیروزان خبر داد و گفت :این هاورکرافتها از سطح
مقطع رادار پاینتری برخوردار هســـتند چراکه ارتفاع
آنها نسبت به نمونه های فعلی به یک سوم رسیده ولی
همان وزن و ظرفیت را دارد.وی افزود :سیستم رانش این
هاورکرافتهایجدیدنیزتغییرکردهوبجاییکملخیک
تُنی ،دارای دو ملخ خواهند بود.دریادار خانزادی اضافه
کرد :موشـــکهای نصب شده بر روی اینها نیز به شکل
جمع شونده هستند یعنی سکوی پرتاب موشک قابل
رویت نیست و در هنگام عملیات ،سکو بلند شده و بعد
از شلیک موشک مجددا جمع خواهد شد.
فرمانده نیروی دریایی ارتش تصریح کرد :عالوه بر اینها،
اینهاورکرافتهابهسیستمهایسوناریمجهزهستند
و قابلیت شلیک اژدر نیز به آنها اضافه شده است.
خانـــزادی گفت :کار ســـاخت بدنه دو فرونـــد از این
هاورکرافـــت ها انجام شـــده و هم اکنون در حال نصب
ت بر روی آنها هستیم.
تجهیزا 
ناوگره ارتش به سنت پترزبورگ میرود
فرماندهنیرویدریاییارتشدرخصوصبرنامهآیندهاعزام
ناوگروههای ارتش به ماموریت های دوردست و اقیانوس
اطلـــس نیز گفت :در آینده نزدیک یکی از ناوگروههای
ما به مناســـبت ســـالروز نیروی دریایی روسیه به سنت
پترزبورگ خواهد رفت.
خانزادی با بیان اینکه این مســـیر بیش از 12هزار مایل
خواهـــد بود گفت :ناوگروه ما باید از تنگه باب المندب،
کانال سوئز ،تنگه جبل الطارق و اقیانوس اطلس عبور
کرده و از تنگه دوبر وارد خلیج فنالند شـــود و از آنجا به
سمت مقصد خود حرکت کند که یک رکورد جدید برای
ما در دنیا خواهد بود.
مشروح خبر در تسنیم قابل دسترسی می باشد.
پیشقدم شوند و برخی از وزرایی را که عملکرد مناسبی
ندارند از دولت جدا کنند.با استعفای محمود حجتی،
تعداد وزرایی که از دولت دوازدهم جدا شدهاند به عدد
 7رســـیده است .از این تعداد  5وزیر (عباس آخوندی ــ
قاضیزادههاشمیــمحمدشریعتمداریــسیدمحمد
بطحاییومحمودحجتی)بااستعفاودووزیر(علیربیعی
و مسعود کرباسیان) با استیضاح نمایندگان مجلس از
مسئولیت خود کنار رفتهاند.
اصل  136چه میگوید؟
چنانچه طی دو سال باقیمانده از عمر دولت ،فقط دو یا
سهتغییردیگردرمجموعههیأتوزیرانرخبدهد،دولت
از حدنصاب افتاده و بار دیگر نیازمند رأی اعتماد مجدد
مجلس خواهد شد ،این قاعده قانون اساسی است؛ اما
قانون اساسی چه میگوید؟ اصل  136قانون اساسی،
ل
س جمهور میتواند وزرا را عز 
صراحت ًا بیان میدارد رئی 
ن جدید از
ی وزیر یا وزیرا 
ت باید بـــرا 
ن صور 
کنـــد و در ای 
ی اعتماد بگیـــرد و در صورتی که پس از ابراز
س رأ 
مجل 
اعتماد مجلس به دولت ،نیمی از هیأت وزیران (شامل
 19وزارتخانه) تغییر کنند ،دولت باید مجدداً از مجلس
شـــورای اسالمی برای هیأت وزیران خود ،تقاضای رأی
اعتماد کند.حاال باید دید در فاصله کمتر از دو ســـال
مانده به پایان عمر دولت دوازدهم ،ترکیب هیأت وزیران
از حد نصاب خواهد افتاد یا نه .با توجه به درپیشبودن
انتخابات اسفندماه مجلس شورای اسالمی و احتمال
ال
تغییرترکیب290نفرهنمایندگانمجلسآینده،احتما ً
دولت دوازدهم در دوره فعالیت مجلس یازدهم ،بیش از
پیش با خطر اســـتیضاح وزرای خود روبهرو خواهد بود؛
بهخصوص که پیشبینی میشود دولت دو متحد قوی
فراکسیونیخودیعنیفراکسیونامیدومستقالنوالیی
را در مجلس آینده از دست بدهد.
کابینه روحانی 19وزیر دارد ؛ طبق قانون اساسی (اصل
 )136اگـــر نیمـــی از این تعداد در طول دوره4ســـاله
دستخوش تغییر از جمله استعفا  ،استیضاح و یا برکناری
شود ،رئیسجمهور باید از مجلس برای کل هیئت وزیران
رأی اعتماد بگیرد .کابینه دوازدهم تاکنون  7وزیر خود را
از دست داده و در صورتی که 2یا 3وزیر دیگر بههردلیلی
از صندلـــی خود کنار بروند رئیسجمهور مطابق قانون
باید برای رأی اعتماد به مجلس برود .اولین باری که این
مســـئله طرح شد زمانی بود که محمود احمدینژاد در
دولتنهماقدامبهتغییرتعدادیازوزراکردهبود،ازجمله
وزارتخانههای نفت ،دادگستری ،اقتصاد ،راه و تعاون.
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سر مشق جهان

باور کنیم آمریکا در کنار
مردم ایران است؟
بیژن عباسوند

کارشناس مسائل بینالملل

با شروع اعتراضات بنزینی در ایران مقامات آمریکایی
در بیانیهای اعالم کردند که در کنار مردم ایران هستند؛
اما آیا واقع ًا دولت آمریکا در کنار مردم ایران بوده است؟
بـــا افزایش قیمت بنزین در ایران ،اعتراضاتی در نقاط
مختلف کشور برگزار شد که در برخی نقاط به خشونت
شـــدید کشیده شد .نحوه اجرای طرح افزایش قیمت
بنزین،نحوهاعالمشوکآورآن،عدماقناعافکارعمومی
وبرخیاظهاراتعجیبمقاماتدولتیباعثتحریکو
واکنش شدید افکار عمومی شد.
در این میانه برخی در داخل از شـــرایط ســـوء استفاده
کرده و تالش کردند مسیر اعتراضات بنزینی را به بیراهه
بکشـــانند .عدهای از بازیگران خارجی هم که غافلگیر
شده بودند ،سعی کردند از آب گل آلود در ایران ماهی
بگیرند .رسانههای عربی و غربی به بزرگنمایی تحوالت
در ایران پرداختند .شبکه ایران اینترنشنال ،وابسته به
عربستان سعودی ،بیبیسی فارسی ،وابسته به دولت
انگلیس به یکباره برنامههای خود را به پوشش تحوالت
ایران اختصاص دادند .اینکه این تحوالت پوشش داده
شود،یکبحثاست،اماپرداختاغراقآمیز،یکطرفهاین
رسانههامثلمعروففارسی«یککالغچهلکالغکردن»
را به ذهن متبادر میکرد.تعدادی از مقامات کشورهای
غربیهمازاینفرصتبرایفشاربیشتربرایراناستفاده
کردند .یکی از بیانیههایی که در ایام هفته گذشته در
ایران صادر شد ،توســـط وزارت خارجه آمریکا بود .این
بیانیه گفت که دولت آمریکا در کنار مردم ایران اســـت.
اما اینجا بحثی جدی مطرح می شود .اینکه مردم ایران
حقاعتراضدارندولیفریادشهروندایرانیبرسرمسئول
کشورش لزوما به مفهوم این نیست که آنها دل خوشی
از عملکرد کشورهای خارجی مانند آمریکا در قبال مردم
ایران دارند و برای مقامات کاخ ســـفید فرش قرمز پهن
میکنند .اقدامات ضد ایرانی آمریکا به حدی هست که
میتوانلیستبلندوباالییازآنتهیهکرد.ایناقدامات
بهحدیهمقدیمینیستندکهازحافظهمردمپاکشده
باشند،بلکهبالعکساقشارمختلف،هرکدامدرزمینهای
اثرات فشـــارها و تحریمهای آمریکا را حس کردهاند .از
کودکان مبتال به بیماری پروانهای که تعدادی از آنها در
مقابل چشمان والدین خود جانشان را از دست دادهاند
گرفته تا حتی امور عادی مانند محدودیت اپل ،گوگل،
کورسرا و ...برای شهروندان ایرانی در زمینه استفاده از
خدمات اینترنتی ،علمی و آموزشی .زمانی که اینترنت
در داخل برای کنترل شرایط و حفظ امنیت محدود شد،
عدهای در داخل بخاطر مختل شـــدن کارشان یا بنا به
هر دلیلی از این اقدام ناراحت شدند و انتقاد کردند .اما
الاقل آمریکا که سالهاست محدودیتهای زیادی را
برای شهروندان ایرانی در زمینهخدمات اینترنتی اعمال
کرده ،صالحیت الزم آن را ندارد تا ســـنگ مردم ایران را
بخاطر محدودیت چند روزه به ســـینه بزند .نکته دیگر
این که وزیـــر خارجه آمریکا که قبال در جایی گفته بود
که باید به قدری به مردم ایران گرسنگی داد تا در صدد
تغییر در ایران بیایند ،نباید خود را به عنوان وکیل مدافع
مردمایرانجابزند.البتهشایدازجهتیگزارهآمریکاییها
مبنی بر اینکه کنار مردم ایران هستند درست باشد؛ اما
با این توضیح که آمریکا همواره با تحریم ،فشار ،تهدید
و ایجاد محدودیت در کنار ایرانیان بوده است ،نه از باب
مساعدتوهمدردیباآنها.تاچندوقتپیشدرمحافل
آمریکاییصحبتازناکارآمدیفشارحداکثریآمریکادر
قبال ایران بود .با بروز اعتراضات در ایران مقامات دولت
آمریکا در واشنگتن ذوق زده شده و سعی کردند که این
تحوالت را به فشـــار حداکثری گره زده و این اتفاقات را
میوه آن سیاست بدانند.بحث افزایش قیمت سوخت
همیشه در هر کشوری بحثی جنجالی بوده و امروز در
فرانسهجنبشجلیقهزردهارایکسالهکردهاست.درایران
هم این موضوع جدیدی نیست و در حدود بیش از 40
سال گذشته  15بار قیمت بنزین از  10تا  400درصد
افزایش داشـــته است که گاها با اعتراضاتی کم و بیش
روبرو بوده است .اما شدت اعتراضات این بار بیش از آن
که نتیجه فشار حداکثری آمریکا باشد ،به نظر میرسد
درنتیجهعملکردنامطلوبمسئولیندرزمینهنحوهاجرا
و اعالم تصمیم اخیر است .حتی اگر تصمیم اخیر متاثر
از فشارها و تحریمهای آمریکا باشد ،مهمتر مفهوم آن
اســـت؛ اینکه ایران با وجود تحمل سختی هنوز تسلیم
نشده ،بلکه برای ایستادن مقابل تحریمها کمربند خود
را محکمتر بسته است.

گزارش تسنیم از ادامه آشفتگی سیاسی رژیم صهیونیستی

نتانیاهو هر روز یک گام به عقب

در شرایطی که بنیامین نتانیاهو طی یک
سالگذشتهتنهاشکسترادرکارنامهخود
تجربه کرده حاال باید به میدان محک سیاسی داخل
حزب خودش وارد شـــود ،عرصهای که به نظر میرسد
میتواند سرنوشـــت حضور او در عرصه سیاســـی را
مشخصکند.
روز یکشـــنبه نخســـتوزیر دولـــت موقـــت رژیم
صهیونیستی ،با درخواست برگزاری انتخابات درون
حزبی در حزب لیکود ،برای انتخاب رئیس این حزب
موافقت کرد .نتانیاهو در حال حاضر بیش از یک دهه
است که در رأس حزب لیکود قرار دارد .اما او در دو
انتخابات متوالی که طی  5ماه انجام شد نتوانست
برای تشکیل دولت جدید رژیم صهیونیستی ائتالف
ایجـــاد کند .حاال در این وضعیت با ضعیف شـــدن
شـــدن نتانیاهو رقبایی که طی یک دهه گذشته زیر
سایه نتانیاهو دیده نشده بودند به دنبال خودنمایی
هستند.
هر روز یک گام به عقب
نتانیاهو بیش از یک دهه است که در رأس حزب لیکود
قرار گرفته و به همین دلیل به شخصیتی شناخته شده
در سیاســـت رژیم صهیونیستی بدل شده که حضور
جایگزینیکهبتواندبااورقابتکندبسیارسختاست.
او از کمکهای خارجی و داخلی بهره میگیرد و این
توانمندی در کمتر شخصیتی در رژیم صهیونیستی
تجمیع شده است.
همچنین وی دارای شخصیتی تمامیتخواه است که
درتمامیدورانیکهبردولترژیمصهیونیستیوحزب
لیکود ریاست داشته ،تمامی کسانی که میتوانستند
رقیب او محسوب شـــوند را از عرصه سیاسی و قدرت
خارج کرده است .نمونه بارز این اقدام نتانیاهو ،موشه
یعلون وزیر جنگ دولت گذشته او است که به منظور
ائتالف با آویگدور لیبرمن و دادن پســـت وزارت جنگ
به او ،یعلون را کنار گذاشـــت و یعلون پس از آن به یک
اپوزیسیون جدی برای نتانیاهو بدل شد.

نتانیاهو در ضعیف ترین شرایط
عرصه انتخاباتی و اقداماتی عملی در عرصه سیاسی
نشـــان دهنده وضعیت قوت و ضعف هر شـــخصیت
سیاســـی محسوب می شـــود .نتانیاهو طی یکسال
گذشـــته هر روز یک قدم به عقب رفته است .دسامبر
 2018بـــا خروج آویگدور لیبرمـــن از دولتش ،دولت
قانونیخودراازدستدادوازآنتاریختاکنونبهعنوان
نخستوزیردولتموقتتازمانیکهکسیبتوانددولت
جدیدی را به وجود آورد در رأس کار قرار گرفته است .او
در انتخابات  9آوریل  2019با وجود آنکه با  34کرسی
توانستبیشترینکرسیرادرکنسترژیمصهیونیستی
بهدستآوردامانتوانستبرایتشکیلدولتائتالفبه
وجود آورد و کار به انتخاباتی دیگر کشید.
17سپتامبر2019وضعیتاوبدترازانتخاباتقبلشد
و حزب متبوعش با  32کرسی پس از ائتالف رقیبش،
آبی -سفید ،در جایگاه دوم قرار گرفت .اما هنگامی که
رقیبش ترتیبی اتخاذ کرد که نتانیاهو مسئول تشکیل
دولتشود،اودوبارهموفقبهایجادائتالفبرایتشکیل
دولت نشد و درخواست تشکیل دولت را به رئیس رژیم
صهیونیستی پس داد.

سناریوی عبور از نتانیاهو
حاال که بنی گانتس ،رقیب انتخاباتی او هم نتوانست
برای تشـــکیل دولت ،ائتالف به وجود آورد .این گزینه
مطرح شـــده که تنها با عدم حضور او در رأس لیکود،
امـــکان به وجود آمدن ائتالف وجـــود دارد .لذا یکی
از ســـناریوهای مطرح شـــده در عرصه سیاسی رژیم
صهیونیستی این است که با کنار رفتن نتانیاهو ،بین
ائتالف آبی -سفید و لیکود ائتالف جدیدی شکل گیرد
و دولـــت را این ائتالف جدیـــد به وجود آورد .به دنبال
ارائه این سناریو ،این زمزمه در حزب لیکود قوت گرفت
که نتانیاهو باید از ریاســـت لیکود کنار رود تا ائتالف و
دولت به وجود آید.
با جدی تر شدن پیشنهاد کنار رفتن نتانیاهو از ریاست
حزب لیکود ،او با قبول برگزاری انتخابات ریاست حزب
لیکود ،رقبایش را به میدان فرا خواند تا مشخص شود
چه کســـی از مقبولیت درون حزبی باالتری برخوردار
است .طی یک ماه گذشته با بیان چند باره پیشنهاد
کنار رفتن نتانیاهو از ریاست لیکود ،حزب لیکود -که
ریاست هیئت رئیسه آن را حییم کاتص برعهده دارد2-
مرتبه اعالم کرد از ریاست نتانیاهو حمایت می کند.

گزینه های ریاست لیکود
طی  4سال گذشـــته  3نفر برای ریاست لیکود اعالم
آمادگی کـــرده اند .گزینه اول ،گدعون ســـاعر ،وزیر
اســـبق آموزش رژیم صهیونیستی است که همواره به
عنوان رقیب نتانیاهو برای ریاست لیکود در انتخابات
داخلیلیکودشرکتکردهاست.ساعرازقدرتپایینی
برخوردار است و در هیچ یک از انتخابات های داخلی
نتوانستبهنتانیاهونزدیکشود.گزینهدوم،نیربرکات،
شهردار سابق شـــهر قدس اشغالی است .او نیز طی
یکسالگذشتهبهعنوانرقیبنتانیاهوواردمیدانشده
استاماشانسچندانیدرمقابلنتانیاهوندارد.گزینه
سوم،یسرائیلکاتص،وزیرخارجه،وزیرراهووزیرامنیت
رژیم صهیونیستی است .او به اطاعت تام از نتانیاهو
مشهور اســـت و گفته می شود به این دلیل به عنوان
وزیر خارجه از سوی نتانیاهو معرفی شد که دستورات
نتانیاهورادرآنجااجراکند.کاتصنزدیکترینگزینهبه
ریاستلیکودپسازنتانیاهواستچراکهازسویخود
او حمایت می شود.یکی از دالیل امیدواری نتانیاهو به
پیروزی در انتخابات درون حزبی این است که او طی
سال های گذشته تمامی مخالفانش را از لیکود بیرون
رانده است .آیلت شاکید ،نفتالی بنت و موشه یعلون
مشهورترین شخصیتهایی هستند که با مخالفت با
نتانیاهو از حزب لیکود بیرون رفته اند.
عرصهمحک نتانیاهو
انتخابـــات درون حزبی لیکود  ،عرصه محک نتانیاهو
اســـت .او از نتیجه ایـــن انتخابات می تواند به خوبی
بفهمدکهآیاهنوزدرعرصهسیاسیرژیمصهیونیستی
جایگاهی دارد یا اینکه اینگونه نیست و عمر سیاسی او
در لیکود و رژیم صهیونیستی پایان یافته است .خود
او بـــا قبول ورود به انتخابات درون حزبی نشـــان داد
امیدوار به پیروزی اســـت اما اگر اینگونه نشود و فشار
رقبایش خارج حزب به داخل حزب او هم رسیده باشد
و حمایت های هیئت رئیسه حزب به داد او نرسد باید
او را تمام شده دانست.

گزارش تسنیم از پیامدهای احتمالی اعالم با تأخیر
نتایج انتخابات افغانستان

نشانههای آشوب
احتمالی در افغانستان

با نزدیکتر شـــدن به زمـــان اعالم نتایج
انتخابات افغانستان ،نشانههایی از آغاز
احتمالی برخی ناآرامیها هویدا شده است.
یکی از دالیـــل اصلی تاخیـــر غیرمعمول در اعالم
نتایج انتخابات افغانستان مخالفت جدی تیمهای
مختلف انتخاباتی با نوع برگزاری این روند و احتمال
واکنـــش و اعتراض علنی علیه آن اســـت که دولت
کنونی افغانســـتان و حامی او یعنی آمریکا را بر آن
داشته تا با تامل بیشتری به سمت اعالم نتایج نهایی
انتخابات بروند.
پس از حضور آمریکا در افغانســـتان و تصمیم برای
برگزاری انتخابات در این کشـــور ،در زمان برگزاری
هر دور از این روند و اعالم نتایج آن ،این کشور شاهد
اعتراضات گسترده از سوی تیم بازنده انتخابات بوده
است که هر بار به نحوی پس از مدتی این اعتراضات
فروکش میکند.
در دور اول انتخابات ریاســـتجمهوری و در رقابت
میان کرزی و یونس قانونی ،زمانی که حامد کرزی به
عنوان پیروز انتخابات معرفی شد ،قانونی و حامیانش
دست به اعتراض زدند اما به دالیل نامعلومی یک باره
ت کنار
اعتراضات فرونشست و قانونی از روند اعتراضا 
رفـــت.در دور دوم انتخابات و در رقابت میان حامد
کرزی و عبدالله عبدالله ،زمانی که نتایج انتخابات
مشـــخص و کرزی به عنوان نفر پیروز معرفی شـــد،
گ و بوی جدیتری به خود گرفت زیرا
اعتراضات رن 
جمعیتیها به این نتیجه رسیده بودند که اگر خود
ســـهمی نگیرند و ساکت بنشـــینند در دولت آینده
نقشی نخواهند داشت و حذف خواهند شد.
اعتراضات خیابانـــی عبدالله و تیمش با پرچمهای
آبی رنگ چند هفتهای به طول انجامید اما به گفته

برخی نزدیـــکان وی در نهایت با گرفتن چند امتیاز
حداقلی راضی به ترک اعتراضات شدند.
دولت دوم کرزی و نقش کمرنگ عبدالله و حامیانش
که از گردونه قدرت کنار گذاشته شده بودند ،آنها
را بر آن داشت تا برای بار دیگر وارد کارزار شوند.
انتخابـــات ریاســـتجمهوری  2014محل رقابت
ف غنی شد .با اینکه
عبدالله عبدالله و محمد اشـــر 
عبدالله توانست در دور اول انتخابات پیروز میدان
باشـــد ولی در دور دوم و به طور غیرقابل باوری این
ف غنی بود که به عنوان فرد پیروز معرفی شد.
اشر 
عبدالله تصمیماش را گرفته بود تا از طریق اعتراض
و حمایت طرفدارانش حق خود و حامیانش را بگیرد.
اعتراضات 2014بهدلیلجدیبودنمعترضینبرای
رســـیدن به نتیجه مورد نظر و حامیان سرسختی که
عبدالله پشت سرش داشت از جمله عطا محمدنور،
اســـماعیلخان و برخی افراد دارای قدرت و نفوذ در
دولت کرزی باعث شـــد تا آمریکاییهـــا را وادار به
دخالت مستقیم در روند نهایی استقرار دولت جدید
کنند.اعتراضـــات عبداللـــه و حامیانش در نهایت
آمریکاییها را وادار کرد تا این بار او و حامیانش را در
قدرت شریک کنند و حکومت وحدت ملی با حضور
عبدالله عبدالله به عنوان رئیس اجرایی شکل گرفت.
ت جمهوری افغانستان در
انتخابات  2019ریاســـ 
فضایی ســـرد برگزار شد و در نهایت مشخص شد که
حدود  1میلیون  800هزار نفر در این روند شـــرکت
کردهاند اما به مانند همیشـــه برگزاری غیرشفاف و
همرا با تقلب و تخلف گســـترده باعث شده است تا
سرنوشـــت آن مانند سه دوره قبل در خارج از زمین
انتخابات تعیین شود.
شواهد حاکی از آن است که اشرف غنی خود را برای

اعالم پیروزی آماده کرده و در این راه حمایت آمریکا
را با خود دارد و با کنشهای اخیرش نشان داده که
نسبت به همراهی آمریکا مطمئن شده است.
آمریـــکا ،غنی و حامیان او بـــه خوبی میدانند اگر
نام او به عنوان پیروز نهایی انتخابات اعالم شـــود،
تیمهای مقابلش از جمله تیـــم انتخاباتی عبدالله
عبدالله ســـاکت نخواهند بود و بار دیگر اعتراضات
گسترده آنها شروع خواهد شد.
تیم اشرف غنی با اشـــراف بر این موضوع تحرکات
عملیات روانی خود را در آستانه اعالم احتمالی نتایج
انتخابات آغاز کرده است.
ف غنی دو بال امنیتی مهم را در کنار خود دارد:
اشر 
«اســـدالله خالد» و «امرالله صالح» که هر دو سابقه
ریاست امنیت ملی افغانســـتان را در کارنامه خود
دارند .غنی با اســـتفاده از همین دو بال میخواهد
کار خود را برای پیروزی پیش ببرد.
امرالله در نخســـتین حرکت با انتشار متن بخشی
از یک فایـــل صوتی اعالم کرده که این فایل صوتی
مربوط به حامیان عبدالله عبدالله است که میگویند
باید به خیابانها بریزند و حتی دســـت به عملیات
مســـلحانه بزنند تا حامیان داخلی و خارجی غنی را
وادار کنند که از تصمیم خود مبنی بر اعالم پیروزی
وی و نشاندنش بر کرسی قدرت عقبنشینی کنند.
از سوی دیگر اسدالله خالد که اکنون سکان وزارت

دفاع افغانســـتان را در دســـت دارد پس از گذشت
ت طوالنی از انتخابات ناگهان اعالم کرده است
مد 
کـــه با هرگونه اقدامی که زندگی مردم را مختل کند
مقابله خواهد کرد و نیروهای امنیتی افغانســـتان را
مامور مقابله با اعتراضات کرده است.
به نظر میرســـد اسدالله خالد و امرالله صالح با یک
عملیات روانی از قبل پیشبینی شـــده در روزهای
منتهی به اعالم احتمالی نتایج انتخابات افغانستان
وارد میدان شـــده و قصد دارند قبل از ایجاد هرگونه
اعتراض و در نهایت نافرمانی در قبال نتایج این روند
مقابله خود را با آن آغاز کنند.
در واقع صالح با انتشار متن فایل صوتی منتسب به
حامیان عبدالله عبدالله پروژه مقابله با اعتراض تیم
وی را آغاز کرده و به نوعی نقشه آنها را افشا کرده تا
بتواند قبل از اجرا ،آن را دچار انحراف کند.
همزمان اســـدالله خالد به میدان آمده و به عنوان
فـــردی که فرمان نیروهای امنیتی را در اختیار دارد
این هشدار جدی را به تیم رقیب غنی داده است که
اگر دســـت به اعتراض بزنند با برخورد جدی روبرو
خواهند شد.
در واقـــع صالح و خالد به دنبال ایجاد رعب در بدنه
اجتماعی حامیان عبدالله و سایر تیمهای انتخاباتی
هستند تا حضور اجتماعی در اعتراضات علیه غنی
را به حداقل برسانند.
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گزارش تسنیم از تبعات ورود بلومبرگ میلیاردر
به کارزار انتخاباتی آمریکا

اندیشکده

وقتی میلیاردرها

فارن پالیسی این فوکوس

«ان�پیتی» ابزار سلب قدرت دفاع
دربرابر آمریکا و اسرائیل

به میدان میآیند

ورودمایکلبلومبرگ،میلیاردرمعروف
آمریکا بـــه کارزار انتخاباتی با ترامپ
میلیاردر ،حاکمیت پول در رقابتهای ریاســـت
جمهوری این کشـــور را عریانتـــر از قبل کرده
است.

تا قبل از ســـال  2016میالدی و زمانی که ترامپ وارد
کارزاررقابتهایانتخاباتیآمریکاشود،مشکلونگرانی
اصلی در انتخاباتهای ریاســـت جمهوری این کشور
این بود که این انتخاباتها به محلی برای رقابتهای
میلیاردرهای آمریکایی شـــده بود .تـــا آن زمان هنوز
میلیاردرها خودشان به شخصه وارد کارزار انتخاباتی
نشدهبودندامادرپشتصحنهآنهابودندکهنامزدهای
انتخاباتی را با حمایتهای مالیشـــان به پیش برده
و چیدمـــان نامزدهای انتخاباتی در فضای انتخاباتی
واشنگتن را هدایتمیکردند.
رقابتهای انتخاباتی در سال  2016نیز از این قاعده
مستثنینبود.امایکتفاوتبارقابتهایپیشینداشت
وآنهماینبودکهدونالدترامپنامزدجمهوریخواهان
خودیکیازهمانمیلیاردهاییبودکهبایدعلیالقاعده
در پشـــتصحنه میماند و فضای سیاســـی آمریکا را
هدایـــت میکرد اما تصمیم گرفت به نمایندگی از این
قشر این بار به روی صحنه آمده و قدرت پول را بهصورت
علنیبهنمایشبگذارد.شلدونادلسونوبرادرانکهاز
میلیاردرهابودندکارحمایتازاورادرجناحمحافظهکار
بر عهده گرفتند .در جناح دموکرات نیز تام اســـتیر و
جورجسوروسوالبتهمایکلبلومبرگ،میلیاردرمعروف
نیویورکی ،هدایت مالی کمپینهای انتخاباتی نامزد
اعتراضـــات مردمی در عـــراق طی دو ماه
گذشتهرامیتوانبزرگتریناعتراضاتطی
15سالگذشتهخواندکهبامدیریتوهدایتمرجعیت
و تالشهای دولت تا حدود زیادی از حجم آن کاسته
شده است.
یکماه و  26روز از اعتراضات گسترده مردمی در عراق
میگذرد و طی این  50روز شـــاهد اتفاقات زیادی در
حوزه میدانی و سیاســـی عراق بودهایم که شـــرایط را
متفاوت از گذشته پیش برده است.
در این دوره بر خالف ســـالهای قبل ،مردم به صورت
گســـترده و در استانهای مختلف وارد میدان شدند و
خواستههایخودرامطرحکردندوپشتیبانیمرجعیت
از آنها و اذعان بخشـــی از گروههای سیاسی به وجود
فساد باعث شد تا به خواسته معترضان اهمیت داده
شده و دولت ،مجلس و قوه قضاییه برای برآورده کردن
خواســـتههای غالب ًا مشروع و به حق مردم تالش خود
را به کار گیرند.
نتیجه این امر ارائه 4بسته اصالحاتی از سوی دولت به
مردم برای کمک به وضعیت معیشتی ،ایجاد اشتغال
و کشاورزی و نیز ساخت مسکن کم هزینه بود .عالوه
بر این مجلس نیز موضوع تغییر قانون انتخابات را در
دســـتور کار قرار داد و قـــوه قضائیه نیز پیگرد مدیران
فاسد را دنبال کرد.
اعتراضات پراکنده و مهلت دولت
ایناقداماتتاحدودیآتشخشممعترضانرافروکش
کرده و بخش زیادی از مردم به خانههای خود برگشتند
البته باید گفت که بخشی از مردم در شهرهای بغداد،
کربال و ناصریه هنوز در خیابانها به ســـر میبرند که
ال در میدان تحریر بغداد بین 500تا هزار
تعداد آنها مث ً
نفر برآورد میشود.
ابتکار عملی که هفته گذشته از سوی رهبران سیاسی
بهمیزبانیجریانحکمتانجامگرفتهوطینشستیبه
دولت 45روز فرصت دادند تا اراده خود برای اصالحات
را نشان دهد نیز حکایت از جدیت احزاب در رسیدگی
به وضعیت مردم دارد.
کنار رفتن عبدالمهدی دیگر مطرح نیست
قوه قضائیه نیز دست به اقدام زده و برخی نمایندگان
مجلسازجملهصادقمدلول،نمایندهکنونیمجلس
و استاندار سابق بابل و وزیر اسبق بهداشت عراق و نیز
احمد الجبوری (ابومازن) ،نماینده مجلس و استاندار
ســـابق صالح الدین و وزیر اسبق امور استانداریها

دموکرات ،یعنی هیالری کلینتون را بر عهده گرفتند.
همهمیدانستندکهعرصهانتخاباتریاستجمهوری
عرصه پیشـــتازی و خودنمایی مولتـــی میلیاردرها و
انتخابات کنگره عرصه پیشتازی مولتی میلیونرهای
آمریکایی است که تمایل دارند در عرصه سیاست نیز
دستی بر آتش داشته باشند.
بااینحالکسیکهدراینمیاندرهردوعرصهواردعمل
شده و توانست تا حد زیادی بازی را به نفع دموکراتها
تغییردهد،مایکلبلومبرگشهردارنیویورکوصاحب
غول رســـانهای بلومبرگ بود که با هزینهای هنگفت
(حدود  80میلیون دالر که باعث شـــد این انتخابات
گرانترین انتخابات تاریخ آمریکا شود) برای نامزدهای
دموکراتدرانتخاباتکنگره،توانستمجلسنمایندگان
را به دست دموکراتها بسپارد.
حاال این بار پس از  3سال ریاست جمهوری یک تاجر
جمهوریخواهدوبارهعرصهبرایترکتازیمیلیاردرهای
هر دو حزب باز شـــده اســـت .این بار امـــا عدهای از
سرمایهداران به فکر افتادهاند حاال که قرار است بازیگر
اصلی در این عرصه باشند و نتایج انتخابات را در آمریکا
رقم بزنند ،چرا خودشان پا پیش نگذاشته و وارد عرصه
انتخاباتریاستجمهورینشوند؟مایکلبلومبرگ،که
شازایننیزباحفظمنصبشهردارینیویورکنشان
پی 
داده بود میتواند در عالم سیاست نیز بهخوبی ظاهر
شود ،به این نتیجه رسیده است که اگر ترامپ میتواند
با اتکا به منابع ثروت بهیکباره از تاجری ورشکسته به
ساکنکاخسفیدتبدیلشود،پساونیزحتم ًامیتواند
نتیجه خوبی را در انتخابات برای خود رقم بزند.
بلومبرگ اما از همان ابتدای شکلگیری کمپینهای

انتخاباتـــی نامزدهای دموکرات وارد عرصه نشـــده و
تابهحالدرهیچیکازمناظرههایانتخاباتینیزحضور
نداشته است .میتوان از هماینک مشاهده کرد که او
خود را فراتر از فضای سیاســـی و شرایطی میداند که
مجبور باشد یک سال و نیم مانده به انتخابات ریاست
جمهوری برای تبلیغات وارد میدان شود .او همینکه
در میانه راه هم وارد عرصه شـــود میتواند بسیاری از
نامزدهای انتخاباتی دموکرات را از سر راه بردارد.
درهرصورت او بهجای شهروند بودن ،سوپر شهروندی
استکهمیداندچگونههرچهمیخواهدرابخردوالبته
در فضای سیاسی فعلی واشنگتن و چنبره زدن ترامپ
در کاخ سفید ،بسیاری از بر این عقیدهاند که او رقیب
بهتری نسبت به بایدن و یا الیزابت وارن و برنی سندرز
برای رویارویی با ترامپ است.
البته به نظر نمیرسد بلومبرگ در این راه تنها باشد.
میلیاردرهای آمریکای با دوستانی که دارند به راحتی
میتوانند مســـیر خود به سمت کاخ سفید را هموار
سازند .از بین منابع مالی که صرف انتخابات ریاست
جمهوری سال  2016شد ،منابعی که شرکتهای
زیرمجموعه شرکت ترامپ هزینه کردند ،درصد بسیار
کمی از هزینههای انتخاباتی او را تشـــکیل میداد.
در واقع یک ســـرمایهدار بدون اینکه از سرمایه خود

برای انتخابات هزینه کند وارد انتخابات میشـــود و
با اعتباری که بین سایر سرمایهداران و میلیاردرها و
شـــرکتهای آمریکایی دارد ،با پول همانها به کاخ
سفید میرسد .در انتخابات پیش رو نیز باید در انتظار
همین مسئله بود.
در شـــرایطی که بلومبـــرگ دو روز پیش اعالم کرده
است که وارد رقابتهای انتخاباتی میشود ،خبری
که بســـیار قابلتأمل است ،کمکهای مالی بسیار
زیادی است که تام استیر ســـرمایهدار دموکرات به
کمپینهای تبلیغاتی برای استیضاح ترامپ پرداخت
کرده اســـت .این مسئله بهخوبی نشان میدهد در
فضای سیاســـی واشنگتن ،هیچ کاری بدون هزینه
مالی انجام نمیشود حتی استیضاح رئیسجمهور
که حـــق نمایندگان مردم در مجلـــس نمایندگان و
سنای این کشور است.اگر تابهحال مسئله نقش پول
درانتخاباتآمریکابهعنوانفرضیهایمطرحودرمحافل
آکادمیک در مورد مضرات این مسئله برای دموکراسی
بحثمیشد،حاالدیگرباحضوربلومبرگدررقابتهای
انتخاباتینقشپولوسرمایهداران بهبحثپررنگتری
درفضایافکارعمومیآمریکاتبدیلشدهواینشائبهرا
بهوجودآوردهاستکهآیاواقع ًامعنایاصلیدموکراسی
در سیستم سرمایهداری همین است؟

گزارش تسنیم از تازه ترین تحوالت اعتراضات دو ماهه عراق؛

آتش رو به خاموشی

را بازداشـــت کرده است.الجبوری از نزدیکان خمیس
خنجر تاجر و سیاســـتمدار ســـنی اســـت .این موج
دستگیریها از سوی قوه قضائیه و با چراغ سبز دولت
ادامهخواهدداشت.در حال حاضر بجز حیدرالعبادی
نخســـت وزیر سابق و یک دورهای عراق که هنوز هم
سودای نخســـتوزیری مجدد را در سر میپروراند،
جریان مهم دیگری به صورت علنی خواســـتار کنار
رفتن عبدالمهدی و انتخابات مجدد نیســـت بلکه
همـــگان بر این باورند که باید به دولت فرصتی داده
شود تا خواستههای معترضان را پاسخ دهد.
جریان صدر و فراکسیون سائرون نیز که مدتی پیش
به صورت رسمی میداندار کنار رفتن عبدالمهدی و
برگزاری انتخابات بود ،با احتیاط برخورد کرده و ضمن
اعالم انتقادات خود ،گزینه جایگزین عبدالمهدی را به
صورت جدی و مانند گذشته دنبال نمیکند .البته با
توجه به حضور معترضان و نگاهی به آینده ،گاهی بر
ایـــن آتش میدمد تا بتواند دو طرف ماجرا را همچنان
داشته باشد.بجز مردم عادی و جوانانی که هنوز هم در
میدان هستند و خواستههای مشروعی دارند ،برخی
گروهها و جریانات مانند صرخیها و شیرازیها نیز در
برخیشهرهامانندکربالهمچناندرخیابانهاحضور

دارند که البته خواستههایی فراتر اصالحات را در سر
میپرورانند و در شهرهای کربال ،ناصریه و حتی بغداد
میتوان رد پایی از آنها دید.در این بین نقش مرجعیت
نیز بسیار مهم و اساسی است .زیرا میدان داری و تدبیر
این نهاد عالی دینی باعث شـــد تا مردمی که در ابتدا
خشمگینانه بدنبال خواستههای خود بودند و احزابی
کهدرواقعبهخواستههایآنهاتوجهچندانینداشتند
هردوتصمیمبهتغییرروندگرفتهوخواستههاووظایف
خود را از نگاه مرجعیت دنبال کنند.
همین مهلت  45روزه در نظر گرفته شـــده از ســـوی
احزاب برای عبدالمهدی و دولت وی را نیز میتوان در
راستای خواسته مرجعیت از دولت دانست که مهلتی
را در نظر گرفته بود تا دولت عزم خود را برای اصالحات
نشان دهد.
حلوفصلبخشیازمسائلبغدادواربیلکهدرراستای
آن قرار شـــد تا اربیل از سال آینده میالدی روزانه250
هزاربشکهنفتبهبغدادتحویلدهدنیزموضوعمهمی
اســـت که میتواند تحوالت سیاسی در مرکز و جنوب
عراق را تحت تاثیر قرار دهد.
دراینبارهوزیرنفتعراقبااشارهبهتوافقدوطرفگفته
است که دولت فدرال اقدام به ارسال حقوق کارمندان

و ســـهم اقلیم از بودجه فدرال خواهد کرد و در مقابل
اربیل 250هزار بشکه نفت در روز تحویل بغداد خواهد
داد .توافق شد که از اوایل سال میالدی آتی در مقابل
ارسال اعتبارات مالی اقلیم کردستان مانند حقوق و
سهم اقلیم از بودجه فدرال سال  ،2020اربیل نیز از
یکم ژانویه سال 2020میالدی روزانه 250هزار بشکه
نفت برای فروش در اختیار شرکت بازاریابی نفت عراق
موسوم به سومو قرار خواهد داد.
این توافق نیز میتواند بخشی از انتقادات به دولت را
که در مقابل اربیل تنها به امتیاز دادن پرداخته است را
مرتفع کند.در مجموع میتوان گفت که بستههای
اصالحاتی دولت ،جمعبندی احزاب سیاســـی در
تداوم نخســـت وزیری عبدالمهدی ،نظارت دقیق
مرجعیت بـــر فعالیتهای دولت طی دوره مهلت 2
ماهه ،عزم پارلمان برای تغییر برخی قوانین از جمله
قانون انتخابات که راه را برای احزاب کوچکتر و افراد
مستقل بازتر میکند و همینطور اقدامات قوه قضائیه
در بازداشـــت مفسدان اقتصادی که در حال حاضر
نمایندگان پارلمان را نیز در بر میگیرد ،باعث شده
تا از آتش خشـــم مردم کاسته شده و بخش زیادی از
آنها به خانههای خود بازگردند.

یکاندیشکدهآمریکاییدرگزارشیپیمانمنعگسترش
تسلیحات هستهای «ان.پی.تی» را در کنار تحریمها،
ابزاری صرف ًا برای مهار قدرت دفاع از خویش کشـــورها
به ویژه در برابر رژیم صهیونیســـتی و حامی همیشگی
آن یعنی آمریکا تنظیم شده که هر دو نیز به تسلیحات
هستهایمجهزهستند.
اندیشـــکده «فارن پالیســـی این فوکوس» که یکی از
پروژههای «مؤسســـه مطالعات سیاســـتگذاری» در
واشنگتناست،بااشارهبهآزمایشهستهایکهاسرائیل
در دهه 1970میالدی در ســـایتی در آفریقای جنوبی
انجـــام داد و تمام متحدانش از آن زمان تاکنون تالش
کردند تا اطالعات مربوط به این آزمایش هســـتهای را
مخفی نگه دارند ،تأکید میکند که مقامات اســـرائیل
هنوزهمسعیدارندتابامطرحکردناتهاماتیبیاساس
درزمینهموضوعاتهستهایعلیهدیگرکشورهابهویژه
ایران ،اذهان را از افتضاحی که خود سالها پیش به بار
آورده بودند ،منحرف کنند.
زمانیکهنتانیاهواتهاماتیراعلیهایرانمطرحمیکندو
هر از چندگاهی به شیوهای جدید به این اتهامات دامن
میزند،درحقیقتدرحالمخفیکردنیکیازبزرگترین
پنهانکاریها در تاریخ هســـتهای جهان است؛ اتفاقی
که حدود  5دهه پیش این رژیم رقم زد و آمریکا در تمام
این سالها سعی کرده تا مانع از افشای حقیقت شود.
بر اســـاس این گزارش ،در ماه ســـپتامبر سال 1979
میالدییکیازماهوارههایآمریکاکهباهدفشناسایی
انفجارهای هستهای ،درست بعد از امضای پیمان منع
آزمایشتسلیحاتهستهایسال)PTBT(1963بهفضا
پرتابشدهبود،نشانههاییازانجامیکآزمایشهستهای
درجزایرپرنسادوارددرجنوباقیانوساطلسرابهثبت
میرساند .جای هیچ تردیدی وجود نداشت که عامل
اصلیاینآزمایشهستهایچهکسیبودهاست.دولت
وقتآفریقایجنوبیدرآنزماندرحالانجامتحقیقات
تسلیحاتهستهایبوداماهنوزموفقنشدهبودسالحی
تولیدکند.ازسویدیگر،روابطبسیارنزدیکشبااسرائیل
در آن سالها نیز بر هیچ کس پوشیده نبود ،رژیمی که
تسلیحاتهستهاینیزدراختیارداشتودوطرفروابط
بسیارنزدیکنظامیداشتند.
زمان افشای اخبار مربوط به این انفجار هستهای برای
آمریکا که متحد اصلی اســـرائیل بـــود و جیمی کارتر،
رئیسجمهـــور وقت آمریکا کـــه رقابتهای انتخابات
ریاستجمهوری را سپری میکرد و امید داشت تا دور
دوم نیز در کاخ ســـفید ابقا شود ،چندان مناسب نبود.
کارترتیمیحرفهایرامأمورکردتادرظاهرشواهدمربوط
بهاینانفجاررادنبالکنندامامأموریتاصلیآنهامخفی
کردن عوامل اصلی پشت این انفجار هستهای بود.
رژیماسرائیلدرآنزمانچندینبمبشکافتهستهای
درســـت از همان نوعی که در هیروشما منفجر شد ،در
اختیارداشت،امابهدنبالساختبمبهیدروژنیبودکه
برعکسبمبهایشکافتهستهاینیازمندآزمایشبود.
از زمان کارتر تا کنون تمام رؤسای جمهور آمریکا تالش
کردندتابرایناقداماسرائیلکهنقضپیمانمنعآزمایش
تسلیحاتهستهایسال1963وهمچنیننقضپیمان
منع گسترش تسلیحات هستهای سال)NPT( 1968
بوده،سرپوشبگذارندوهمینمسئلهبهنتانیاهوجرأت
دادهتابرایسرپوشگذاشتنبراقداماتضدبشریخود
و رژیم متبوعش  ،حاال ایران را به تالش برای دستیابی به
تسلیحاتهستهایمتهمکند.
اینمقالهدرادامهتأکیدمیکندکهنهتنهااسرائیل،بلکه
تمامقدرتهایهستهایجهانتعهداتخودذیلپیمان
«ان.پی.تی»رازیرپاگذاشتهاند.کشورهاییکهبهسالح
هستهایمجهزنیستندصرف ًااینپیمانراامضاکردهاند
تاخودرادریکسیستم«آپارتایدهستهای»زندانیکنند
کهضمنآنموافقتمیکنندهیچتالشیبرایدستیابی
بهاینتسلیحاتصورتندهنددرحالیکهچین،روسیه،
انگلیس ،فرانسه و آمریکا همچنان تسلیحات هستهای
خود را حفظ کرده و حتی برای ارتقاء و توســـعه آنها نیز
تالشمیکنند.
در این میان ،اوضاع آمریکا از این هم بدتر اســـت
چرا که پیمانهای تسلیحاتی دیگری را نیز با روسیه
به امضا رســـانده اما هیچ یـــک به اجرای آن پایبند
نیســـتند و از آن بدتر این که اسرائیل،کره شمالی،
پاکستان و هند هیچ یک حاضر به امضای ان.پی.
تی نشدهاند و آمریکا فقط کرهشمالی ،پاکستان و
هند را تحریم کرده است.
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امام خمینی چگونه از تجربه  28مرداد در تشکیل بسیج استفاده کرد؟

ایده نظامی یک فقیه

�پیر تبعیدیها
آنچـــه میخوانید برشــــــی از کتـــاب «خون دلی
که لعل شـــد» خاطرات آیـــت الله خامنه ای از ایام
کودکی ،مبارزه و تبعید در دوران ســـتم شـــاهی
است:
به یاد دارم یک کاســـب قمی چنـــد روز بعد از من به
جیرفت تبعید شـــد و او هم بـــه منزل آقای ربانی وارد
شـــد ،این خانه مقصد همه تبعیدیهـــا بود .ما ابتدا
آنجا جمع شـــدیم و سپس چند خانه اجاره کردیم و از
آنجا پراکنده شدیم .من هنوز لحظه ورود این کاسب را
که از تبعیدگاه قبلیاش در اطراف خراسان به جیرفت
آورده شد در خاطر دارم.
در خانـــه آقـــای ربانـــی خوابیده بودم کـــه از دم در
صداهایی شـــنیدم .برخواستم و در را باز کردم دیدم
این تبعیدی با دو مامور پلیس و با اتومبیلی پر از اساس
و وسائل از راه رســـیده و او همه اثاثیهاش را به همراه
خود به تبعیدگاه جدیدش آورده بود.
از همان لحظه اول فعالیت و همت و شجاعت و زرنگی
ال از
ایـــن مرد توجهم را جلب کـــرد( .زرنگی هم که ک ً
ویژگیهای مردم قم اســـت) .او از دو پلیس خواست
در فاصله نزدیک به هم بایســـتند ،سپس اثاثیه را یکی
یکی به دســـت اولی میداد و او هم به دومی تا جلوی
در منزل بگذارند.
این کار را با سرعت انجام میداد .هر بار هم که یکی از
وسایل را به مامور پلیس میداد به او میگفت بگو مرگ
بر شـــاه ،آن دو پلیس هم توجهی به حرفش نداشتند و
حتی میخندیدند و این نشـــان میداد که او توانسته
بود آنها را به شدت جذب خود کند.
بعداً فهمیدم که او از دو مامور همراه خود خواسته بود
تا در مســـیر خراســـان به جیرفت از قم عبور کنند و با
آنهـــا توافق کرده بود که چند روزی را نزد خانوادهاش
بگذراند و ســـپس به آنها بپیوندد تـــا با هم به جیرفت

بیاینـــد و البته همینگونه هم شـــده بود .در اینجا باید
یادآور شـــوم که مردم قـــم با زندهدلی ،با هوشـــی و
زرنگی خود خدمات بســـیاری به انقالب کردند ،حتی
روحانیونی که مدت مدیدی از عمر خود را در این شهر
مقیـــم بودند هر یک تا اندازهای این ویژگی قمیها را
کسب کردند.
وقتی تعدادمان تکمیل شد جلساتی در مسجد جامع
تشـــکیل دادیم پیر تبعیدیـــان در میان ما آقای ربانی
شیرازی بود .او را جلو میانداختیم و به دنبال او حرکت
میکردیم .گروه ما عبارت بود از  7روحانی و  2کاسب.
به مسجد رفتن ما به این شکل جمعی احساسات اهالی
را بر میانگیخت هر شـــب یکـــی از ما منبر میرفت و
ســـخنرانی میکرد و پس از آن شـــعارها بلند میشد.
نخستین فریاد شعاری که در مسجد برخواست از طرف
زنان بود که از پشت پرده شعار دادند.

محمدحسنجعفری
حدود یک ماه پس از تسخیر النه جاسوسی توسط دانشجویان انقالبی،
امام خمینی (ره) دســـتور تشکیل بسیج مستضعفین را صادر کرد .امام
آذرماه سال  58در سخنانی فرمودند کشوری که  20میلیون جوان دارد،
 20میلیون تفنگدار هم باید داشته باشد.
بسیج توانست در دهه اول انقالب نقش مهمی در مقابله با گروهکهای
ضدانقالب و دشـــمن بعثی ایفا کند .در دهههای بعد نیز بســـیج عالوه
بـــر حوزههای نظامی و امنیتـــی ،در حوزههای اجتماعی و فرهنگی هم
نقشآفرینشد.اگرچهدربرخیازکشورهایغربیوبهخصوصشرقیبرای
دفاع و جنگ ،ارتشهای مردمی شکل گرفته بود؛ اما ایده تشکیل بسیج از
چه زمانی در ذهن امام خمینی شکل گرفت و ایشان چه طرحهایی برای
اجراییساختنآنداشتوچهکارکردهاییبرایآنمتصوربود؟همچنین
امامخمینیپسازپایانجنگباچههدفیبهحیاتبسیجاستمراردادند؟
طرح ایده بسیج پس از قیام  15خرداد

بسیاری از شاگردان و همراهان امام خمینی معتقدند که پس از 15خرداد
 42ایده بسیج در اندیشه امام خمینی (ره) شکل گرفت .حجتاالسالم
محمدعلی رحمانی زمان دقیق طرح این ایده توسط امام را سالهای 51
و  52میداند.در آن سالها جمعی از شاگردان امام دور هم جمع شدند
و در خصوص اینکه اگر انقالب اسالمی به رهبری امام به پیروزی برسد ،چه
باید کرد و آیا باید نیروی مسلح جدیدی تشکیل داد ،به گفتگو پرداختند.
حجتاالســـام محمد منتظری ،نظرات جمعبندی شده آن جمع را به
اطالع امام رساند.به گفته حجتاالسالم رحمانی در گفتوگو با تسنیم،
امام در پاسخ نقل به این مضمون فرمودند« :من اشتباهی را که آقای دکتر
مصدق مرتکب شدند ،به هیچ نحوی مرتکب نخواهم شد .آنها به زاهدی
و دوســـتان ایشان ،به زاهدی تانکسوار اعتماد کردند و این خطا بود .به
حول و قوهی الهی برای حفظ نظام و سرزمین ملت شریف ایران بسیج را راه
خواهمانداخت».امامایدهخودرابرگرفتهازتاریخصدراسالممیدانستند.
ایشـــان میفرمایند که پیامبر اکرم (ص) برای مقابله با مشرکین و کفار از
نیروی مردمی استفاده کرد و آنان را بسیج کرد.
باپیروزیانقالباسالمی،امامخمینیهمچناندراندیشهتشکیلبسیج
بود .حجتاالسالم محالتی گفته است« :پس از ورود امام به ایران ،یکی از
روسای انجمن حجتیه خدمت امام رسید و گفت ما  15هزار جوان آماده
و خوب تربیت کردهایم که فرزندان امام زمان (عج) هستند و برای ادارهی
دولت آینده در اختیار شـــما قرار میدهیم .امام فرمودند که من نیازی به
آدمهای مارکدار نـــدارم .پس از آن امام به دکتر بروجردی (داماد خود)
گفتند :من در اندیشهی تشکیل بسیجم».
بسیج عالوه بر سپاه

پسازتسخیرالنهجاسوسیتهدیداتآمریکاعلیهانقالباسالمیآشکارتر
شد.ناوگانآمریکادرخلیجفارسآرایشجنگیبهخودگرفتوخطرحمله
آمریکا به ایران جدی شد.
امامخمینیآذرماهسال 58درسخنانیدرجمعاعضایسپاهخطرحمله
آمریکا را جدی دانست و دستور تشکیل بسیج مستضعفین را صادر کرد.
ارتش آن روزها وضعیت چندان مناســـبی نداشـــت و بخش عمدهای از
ارتشیها در غرب کشور درگیر غائله کردستان و مقابله با کومله و دموکرات
بودند.ســـپاه هم اگرچه 7ماه پیش از آن تشـــکیل شده بود ،اما این نهاد
بخش کوچکی از مردم را ســـازماندهی میکرد و وضعیت نیمه بروکراسی
بر آن حاکم بود ،از این رو امام دستور تشکیل بسیج را داد تا تمامی مردم
در آن نقش داشته باشند و خارج از ساختارهای اداری به فعالیت بپردازند.
ســـپاه هم اگرچه 7ماه پیش از آن تشـــکیل شده بود ،اما این نهاد بخش
کوچکی از مردم را ســـازماندهی میکرد و وضعیت نیمه بروکراسی بر آن
حاکم بود ،از این رو امام دســـتور تشـــکیل بسیج را داد تا تمامی مردم در
آن نقش داشته باشند و خارج از ساختارهای اداری به فعالیت بپردازند.
سنگرها و مساجد

امام عالوه بر ارائه ایده بسیج ،برای اجرایی کردن آن ایده هم راهکارهایی

مطرحساخت.مهمترینراهکارامام،جذبنیروهایمردمیبرایعضویت
در بســـیج از طریق مســـاجد بود .این طرح امام ،بسیاری از کارکردهای
مســـاجد را هم احیا کرد.امام اســـتفاده از مسجد برای تشکیل بسیج را
هم برگرفته از تاریخ صدراسالم دانستند .ایشان در خصوص صدر اسالم
فرمودند« :در خطبهی روز جمعه اینطور نبود که فقط یک سوره و دعایی
بخوانند و چند کلمهای بگویند .با خطبههای جمعه بسیج سپاه میشد
و از مسجد به میدان جنگ میرفتند .کسی که از مسجد به میدان جنگ
برود ،فقط از خدا میترسد و بس .و از کشتهشدن و فقر و آوارگی نمیترسد
و چنین سپاهی سپاه فاتح و پیروز است».این طرح امام ،کارکرد دو سویه
داشت .با این طرح ،مساجد به مراکز فعالیتهای سیاسی ،اجتماعی و
فرهنگی تبدیل شد و افراد رزمنده در این مراکز تجمع و تجهیز و برای اعزام
به جبههها آماده شدند .از این رو ایشان فرمودند« :مساجد سنگر هستند،
سنگرها را پُر کنید».
اگرچهآمریکابهایرانحملهنکرد،امانیروهایبسیجدرمقابلهباگروهکهای
ضدانقالب در مناطق مختلف کشور نقش داشتند.
 10ماهپسازتشکیلبسیج،حملهسراسریعراقبهایرانآغازشد.هرچند
امـــام خمینی فرمانده کل قوا بـــود ،اما اختیارات فرماندهی با بنیصدر
(رئیسجمهور)بود.امامبرایمقابلهباهجومدشمنبعثی،دفاعهمهجانبه
و استفاده از بسیج مردمی را مطرح کرد ،اما بنیصدر که ستاد بسیج ملی
زیر نظر او بود ،نه تنها معتقد به بسیج مردمی نبود ،مانع از ورود سپاه به
ال به ملت ایران
جنگ هم بود.امام در آغـــاز جنگ فرمودند« :اینجانب او ً
هشدار میدهم که خود را مهیا کنند و اسلحههای خود را آماده کنند و به
حال آمادهباش باشند که اگر خدای نخواسته محتاج بسیج عمومی شد
و امر به جهاد مقدس عمومی داده شد ،فوراً به میدان رفته و از دین خدا و
کشور اسالمی دفاع نمایند».
در دوران فرماندهـــی بنیصدر  4عملیات طراحی و اجرا شـــد که هر 4
عملیات با شکســـت مواجه شـــد .خرداد ماه سال ،60بنیصدر با حکم
امام از فرماندهی کل قوا برکنار شد و تغییراتی در کادر فرماندهی جنگ
به وجود آمد.از ابتدای سال دوم جنگ حضور نیروهای مردمی و بسیجی
در جنگ به طور چشمگیری افزایش یافت .از اواخر سال  62تا پایان سال
 65بسیجیان بسیاری از طریق کاروانهای طرح لبیک ،اعزام یکصد هزار
نفریسپاهیانحضرتمحمد(ص)واعزامبزرگسپاهیانحضرتمهدی
(عج) عازم جبهه شدند ،به طوری که برخی از لشکرهای مهم سپاه تا سه
برابر ظرفیت لشکر ،نیروی بسیجی در اختیار داشتند.
در سال 66که عملیات بزرگ و گستردهای در جبههها انجام نشد ،حضور
نیروهای بســـیجی در جبههها مانند گذشته رونق نداشت ،اما با حمله
منافقینبهایرانپسازقبولقطعنامهوصدورپیامامامخمینی،نیروهای
بسیجی مانند گذشته عازم جبههها شدند.
هرچند امام خمینـــی فرمانده کل قوا بود ،اما اختیـــارات فرماندهی با
بنیصدر (رئیسجمهور) بود .امام برای مقابله با هجوم دشـــمن بعثی،
دفاع همهجانبه و استفاده از بسیج مردمی را مطرح کرد ،اما بنیصدر که
ستاد بسیج ملی زیر نظر او بود ،نه تنها معتقد به بسیج مردمی نبود ،مانع
از ورود سپاه به جنگ هم بود.
حفظ حیات بسیج

پسازپایانجنگتحمیلیبرخیمطرحمیکردندکهدیگرنیازیبهبسیج
نیست،اماامامخمینیدرپیامیتاکیدکردندکهبسیجبایدمانندگذشته
و با قدرت و اطمینان خاطر به کار خود ادامه دهد.
ایشان همچنین در آن پیام دستور به تشکیل بسیج دانشجو و طلبه دادند
و رویکردهای جدیدی را برای بسیج متصور شدند.
اماموظیفهبسیجیاندرادامهانقالباسالمیهمرااینگونهتشریحکردند:
«باید بسیجیان جهان اسالم در فکر ایجاد حکومت بزرگ اسالمی باشند
و این شـــدنی است؛ چرا که بسیج تنها منحصر به ایران اسالمی نیست.
باید هستههای مقاومت را در تمامی جهان به وجود آورد و در مقابل شرق
و غرب ایســـتاد».امام خمینی از ابتدای شکلگیری بسیج تا پایان جنگ
نیز در موقعیتهای مختلف ،کارکردهای دیگری را هم برای بسیج تعریف
کردند که یکی از آنان سازندگی ایران است.

آیتهللا سید مهدی روحانی

ســـوم آذرماه  1379آیتالله سید مهدی روحانی دار فانی
را وداع گفـــت و در حرم حضرت معصومه(س) رخ در نقاب
خاک کشید.
وی در ســـال  1303بهدنیا آمد و پس از فراگیری مقدمات
دروس دینی ،در  19سالگي جهت ادامه تحصيل علوم ديني
راهي عتبات شد و پس از هشت سال کسب فیض از محضر
علمـــای نجف به قم آمده و در محضر آیات عظام بروجردي،
محقق داماد ،امام خمینی ،ســـيد محمدتقی خوانساری
و عالمه طباطبايي حضور يافت و مدارج علمي را پيمود.
آیتالله روحانی از صاحبنظران در علومی همچون تفسير،
حديث ،تاريخ و كالم بهشمار میرفت .وی از زمان آغاز نهضت
اسالمی بهرهبری امام خمینی بههمراه سایر شاگردان امام
راحل شـــالوده جامعه مدرسین را بنا نهاد و تا زمان ارتحال
عضو این تشـــکل ورحانی بهشـــمار میرفت .امضای سید
مهدی روحاني در تمام اعالميههای حوزه ضد رژيم پهلوی
از جمله اعالميه تاريخي خلع شاه از سلطنت ديده ميشود.
این فقیه بزرگوار پس از پیروزی انقالب در ســـهدوره مجلس
خبـــرگان بهعنوان نماينده مردم قـــم و اراك در این مجلس
حضور داشـــت .داشت و در جهت تقويت و حمايت از نظام،
از هيچ كوششي فروگذار نكرد.

خاطرات مرضیه حدیدچی

مرضیه حدیدچی معروف به خانم دباغ سه سال پیش و در سن
 77ســـالگی درگذشت.کتاب خاطرات او سالها قبل و به قلم
محسن کاظمی توسط انتشارات سوره مهر منتشر شد.
خانم دباغ زمانی که مادر  8فرزند بود ،وارد فعالیتهای سیاسی
شـــد .اولین بار در ســـال  52به همراه دخترش زندانی شد .در
زندان به حدی شـــکنجه شد که امیدی به زنده ماندنش نبود.
او سال  53و پس از اینکه دو بار زندانی شد ،از ایران خارج و به
کشورهای مختلفی مانند سوریه ،لبنان و عراق رفت و دورههای
آموزش نظامی و جنگهای چریکی را گذراند .دباغ پس از هجرت
امام خمینی به پاریس ،به فرانسه رفت و مسئولیت امور داخلی
بیت امام را عهدهدار شـــد.خانم دباغ پـــس از پیروزی انقالب
اســـامی به ایران بازگشت و برای مدتی فرمانده سپاه همدان و
سپس مسئول بسیج خواهران شد .او همچنین سه دوره نماینده
مجلس شورای اسالمی شد .او همچنین یکی از اعضای هیات
حامل پیام امام خمینی (ره) به گورباچف بود.

