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سال اول دوره جدید شماره 8 119صفحه 1000تومان

در سفر وزیر خارجه آمریکا به روسیه

تحلیل ابعاد مرموز ثبت نام رئیسجمهور سابق توسط زیباکالم در گفتوگوی اختصاصی با مستقل:

احمدینژاد ُعقده دیده شدن دارد

لغو دیدار تیلرسون با پوتین

میخواهد وانمود کند الزم باشد مقابل
مقام معظم رهبری هم میایستد

یادداشتهای امروز
همین صفحه

تحریمکنندگان
انتخابات؛ خائن یا
نادان!...

رحمتاهلل بیگدلی
همین صفحه

ایران ،روسیه و
آمریکا

میداند نه شانس تأیید صالحیت دارد
نه توانایی پیروزی بر روحانی

صفحه 6

در بیانیه پایانی دومین کنگره سراسری حزب اتحاد ملت ایران تصریح شد:

دولت روحانی را موفق میدانیم

فرضیه اینکه احمدینژاد جاده صاف کن
رد صالحیت روحانی باشد را قبول ندارم

حسن فتحی
همین صفحه

آزادی و عدالت زیر سایه
قدرت

با ورود به انتخابات ،در صدد کسب
بخشی از آرای سبد روحانی است
صفحه 3

امیرمقدور مشهود

سرمقاله

یادداشت روز

ایران ،روسیه و آمریکا

حسن فتحی -دبیر هیات تحریریه
اگرچه تفاوت چندانی میان دموکرات ها
و جمهوریخواهان امریکا وجود ندارد ولی
باید به این مساله توجه کرد که نگاه انها
به مسایل خاور میانه و خلیج فارس در
این سال ها تا حدودی با تغییر روسای
جمهور دموکرات و جمهوری خواه همراه
بوده که سبب گردیده هریک با شیوه
های مختلفی با مسایل این منطقه
برخورد کنند .بطور مثال در زمان جورج
بوش پسر ،سیاست حمله نظامی در سر
لوحه برنامه ها قرار داشت اما در زمان
اوباما سعی گردید تعامل و همراهی
جای حمله نظامی را بگیرد.
البته باید به این واقعیت اعتراف کرد که
تغییر روش و یا تغییر نگرش به منزله
نادیده گر فتن منافع ملی و یا چشم پوشی
از منافع سیاسی و اقتصادی نیست .این
روزها مسکو میزبان وزرای خارجه ایران
و آمریکاست که هر یک با اهداف خاصی
راهی مسکو شده اند هرچند ممکن است
در ظاهر عنوان شود که هدف اصلی
از این سفرها بررسی وضعیت سوریه و
جنگ داخلی ویران گر در این سرزمین
است اما این مساله نمی تواند تمامی ان
چیزی باشد که میان وزرای خارجه ایران
و آمریکا با طرف روسی انها مطرح می
شود .رکس تیلر سون وزیر خارجه امریکا
پس از حمالت موشکی کشورش به یک
پایگاه هوایی سوریه و نشست وزرای
خارجه گروه  7راهی مسکو شده است و
وزیرخارجه ایران نیز در رو ز های اینده
سفر خود را به مسکو اغاز خواهد کرد .اگر
نگاهی به موا ضع دولت جدید امریکا
در قبال ایران و منطقه خاورمیانه وخلیج
فارس بیندازیم مشخص خواهد شد که
اهدافی که کاخ سفید در این منطقه پی
می گیرد فراتر از سوریه و مسایل ان بوده
و تمامی کشورهای ان خصوصا ایران را
شامل می شود.
سفر تیلرسون به مسکو را نمی توان با
دیدار های مکرر نتانیاهو نخست وزیر
اسراییل از روسیه و یا جو سازی ها
ی محور سعودی اسراییل آمریکا علیه
ایران که این روزها هم شدت گرفته
بی ارتباط دانست .زیرا هدفی که این
محور پی می گیرد ایجاد شکاف میان
ایران با روسیه و در حقیقت تحت انزوا

سخن روز

قرار دادن تهران است تا از این طریق
بهتر بتوانند به خواسته های خود در قبال
ایران جامه عمل بپوشانند .سخنان تیلر
سون قبل از سفر به مسکو و یا مواضع
کنگره امریکا و اتحادیه ارو پا یی و اسر
اییل در کنار انچه خانم تره زا می نخست
وزیر بریتانیا در سفر اخیر منطقه ای خود
اعالم کرد گویای این واقعیت است که
این محور با هدف در تنگنا قرار دادن
تهران و منزوی کردن ایران  ،به روسیه
و مسکو روی آورده اند.در حالی که
ایران نیز که از بازیگران اصلی و تاثیر
گذار منطقه ای است تمایلی به انزوا و
تن دادن به خواسته های دیگران ندارد
به همین دلیل هم در تالش است از
مواضع خود دفاع کند و هم این که
طرح ها و نقشه های بیگانگان را بی اثر
کند .به همین دلیل ظریف هم پس از
تیلرسون راهی مسکو می شود .در زمان
ریاست جمهوری جورج بوش پدر  ،نظم
نوینی شکل گرفت که علیه ایران بود.
هم چنین در دوران جورج بوش پسر در
قالب خاورمیانه بزرگ که در سال 2004
نیز در اجالس سران گروه  8در جورجیا
به تایید همه رسید طرح خا ورمیانه
جدیدی اعالم شد که به بهار عربی
منجر شد  .دونالد ترامپ که پس از 8
سال حکومت دموکرات ها روی کار امده
نیزبه نظر می رسد طرح و یا نقشه راهی
برای این منطقه دارد که برای تحقق
ان نیاز به رایزنی و همراهی روسیه دارد.
البته به نظر نمی رسد که تجزیه کشورها
در مقطع کنونی مورد توجه قدرت های
جهانی بوده با شد اما مهار ایران و یا
تحت فشار قرار دادنش از اهدافی است
که ا ز سوی مثلث عربستان  -آمریکا -
اسراییل پی گرفته می شود .کاخ سفید
که در تالش است روسیه را از ایران جدا
کند تا کنون نتوانسته به خواسته خود
جامه عمل بپوشاند یکی از اهداف سفر
ظریف به مسکو نیز تحکیم روابط دو
کشور و بی اثر کردن تالش های مثلث
مزبور است  .لذا توسعه این روابط و یا
حفظ ان در این شرایط از مسایلی است
که نیاز به درایت و عقالنیت دارد که به
نظر می رسد دولت تدبیر و امید ا ز
چنین ویژگی هایی برخوردار است.

آزادی و عدالت زیر سایه قدرت

امیرمقدور مشهود  -دبیر سرویس سیاسی

از بنیاد باران خبر میرسد که روزانه دهها تن از فعاالن سیاسی به امید حضور در لیست
نهایی اصالح طلبان با رئیس دولت اصالحات مالقات میکنند .گویا این مالقات
محدود به فعاالن اصالح طلب نیست و بسیاری از چهرههای به ظاهر اصولگرا نیز
در میان آنها دیده میشوند .بسیاری از ناظران ،با مشاهدهی این وضعیت ،حجم
عمده فعاالن سیاسی را شیادانی میشمارند که فارغ از اهداف ،آرمانها و شعارهای
رایج صرف ًا به دنبال منافع خود هستند .به بیان دیگر گویا فقط قدرت ناشی از مناصب
سیاسی هدف عمده بخش عمدهی این افراد است.
اگرچه این پدیده در همه جای دنیا قابل مشاهده است اما اگر بخواهیم نیک بنگریم
بسیاری از مشکالت امروزی ناشی از عملکرد نامشخص و آشفتهی فعاالن شاخص
سیاسی در دوران حیات جمهوری اسالمی است .اواخر دهه  60حوادثی در عرصهی
سیاست ایران به وقوع پیوست که تأثیراتش تا به امروز دامن زندگی مردم را گرفته
است .انقالبیونی که تحت عنوان اسالم گرا توانستند مناصب سیاسی در تمامی سطوح
را به خود اختصاص دهند ،پس از جنگ و با درگذشت امام خمینی  ،تفاوتهای ما
بین خود را بیش از پیش نمایان ساختند .آن ایام به دوران «واگرایی قابل تحمل»
تعریف گردید .یعنی در عین کنش به واگرایی در بین نیروهای اسالم گرا تحمل درون
گروهی نیز در دستور کار این نیروها قرار داشت .اگر آن روز اسالم گراها سعی کردند
به دو جناح چپ و راست تقسیم شوند ولی نسبت به یکدیگر از تساهل و تحمل
باالیی برخوردار بودند .بدیهی است که این تساهل و تحمل اختصاص به خودشان
داشت و ما بقی نیروها که پیش از این از عرصهی سیاست ایران حذف شده بودند را
شامل نمیشد .آغاز دوران سازندگی این واگرایی را تشدید کرد .اگرچه جریان واگرایی
و همگرایی همواره در عرصهی سیاست کلیه کشورهای دنیا وجود دارد اما نکته قابل
تأمل در ایران تعویض مواضع و جهت گیری دو جریان سیاسی در سال  76بود.
جناحی که پیش از این خود را با عنوان «چپ» مزین میساخت در سالهای منتهی به
انتخابات  76رویکرد اقتصادی کام ً
ال لیبرال به خود گرفت و بر عکس نیروهای موسوم
به راست که تا پیش از این همواره به دنبال بازار آزاد ،رقابتهای اقتصادی و حمایت
از بخش خصوصی بود ،به یکباره منادی عدالت و توزیع منابع در عرصهی اجتماعی
شد .این تغییر مواضع جناحهای سیاسی موجب سرگردانی در ساحت اجتماعی گردید.
مردم نمیدانستند که برای دستیابی به مقاصد سیاسی خود باید به کدام جناح و جریان
سیاسی رجوع کنند .تغییر رویکرد جناح چپ از موضع عدالت جویانه به سمت لیبرالیسم
قابل درک بود .مقارن با فروپاشی دیوار برلین ،اضمحالل نظام دو قطبی و نشر
عقایدی تحت عنوان گذار از ایدئولوژی ،نیروهای پیشرو سعی کردند خود را با گفتمان
غالب بینالمللی منطبق کنند .اما رویکرد جناح مقابل هیچگاه قابل درک نبود .گویا
این نیروها صرف ًا برای مقابله با جناح مقابل به مواضع عدالت محور رجوع کرده است.
انتخابات دوم خرداد  76منجر گردید ،نیروهای مترقیتر که سعادت را درگرو روشها،
افکار نوین و انطباق با استانداردهای روز دنیا میدیدند کلیه اختالفات اقتصادی،
فرهنگی و سیاسی خود را فراموش کنند و تحت نام اصالح طلب پا به عرصه سیاست

کشور نهند .این وضعیت در جناح مقابل نیز قابل مشاهده بود .این آشفتگی و عدم خط
کشیهای شفاف سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی ،امکان ورود افراد فرصت طلب در هر
دو جناح سیاسی را فراهم کرد .اصالحطلبی یا اصولگرایی نشاندهنده رویکردهای
مشخص اقتصادی و فرهنگی نبود .هر کس سعی میکرد بسته به موقعیتهای زمانی،
خود را به یکی از جناحهای سیاسی ایران منتسب نماید .هر چه زمان میگذشت این
آشفتگی بیشتر میشد .این وضعیت علی الخصوص پس از سال  1388شدیدتر گردید.
وقایع آخرین شورای شهر تهران و همچنین تغییر مواضع بسیاری از نمایندگان مجلس
شورای اسالمی نشان داد که تا چه حدی آشفتگی و عدم شفافیت عرصهی سیاسی
کشور را فرا گرفته است .این آشفتگی منحصر به اصالحطلبان نیست .آخرین نمود
این وضعیت حضور مصطفی میر سلیم عضو شاخص حزب مؤتلفه اسالمی با لباس
کارگران ایران خودرو برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری بود .میر سلیم عضو
حزبی است که ریشه در بازار تهران داشته ودر تمامی ادوار به دنبال خصوصی سازی
اقتصادی بوده است .یعنی همان سیاستهایی که دغددغه اصلی آن سود آوری بیشتر
تحرکات اقتصادی است و نه تامین رفاه و معیشت کارگران.
به نظر نگارنده این وضعیت بیش از هر چیز شرایط را برای کاسبان و شیادانی
فراهم میکند که هدفشان صرف ًا انباشت منابع عمومی برای مقاصد خویش
است .این فرصت طلبان برای ورود به عرصهی قدرت بسته به جریان غالب
روزگار ،خود را منطبق با نحلهای نشان می دهند .این افراد نه آزادی اقتصادی
و نه عدالت اجتماعی برایشان مهم است .آنها فقط می خواهند صاحب پست و
مقام شوند .وضعیت به نحوی است که فیلتر افراد بر مبنای بررسی سوابق آنها
نمی تواند موجب سالم سازی فضای سیاسی کشور شود .در این شرایط مقتضی
است بیش از هر چیز ساختار سیاسی کشور با مولفه های شفافیت بخش مزین
شود .با این اوصاف از جناحهای سیاسی خواسته میشود برای یکبار هم که شده از
شعارهای عوام فریبانه دست برداشته و مواضع اقتصادی و فرهنگی خود را بهصورت
شفاف مشخص کنند .امروز در آستانه  40سالگی جمهوری اسالمی نیاز است که
نیروهای سیاسی اعم از روشنفکران ،دانشگاهیان و مجریان خود را بیش از پیش
بشناسند .در چنین شرایطی استفاده از تجربیات دیگران می تواند به حل مشکالت
کشور کمک کند .در کشورهایی با سابقه بیشتر در عرصه دموکراسی ،احزاب راست و
چپ از شفافیت و تبیین دقیق اهداف برخوردار هستند .احزاب سوسیالیسم و لیبرالیسم
به وضوح مقاصد خود را مشخص کردهاند و تکلیف مردم در قبال آنها مشخص
است .قطعا یکی از دالیلی که احزاب در ایران سعی دارند با بدیلهای غربی فاصله
داشته باشند وجود تابوها و خطوط قرمزی است که از دوران انقالب بجا مانده است.
اما بدون تعارف باید گفت قدرت طلبی و تزویر فعاالن سیاسی بیش از گذشته به
حیات سیاسی و اجتماعی ایرانیان آسیب زده است .امروز برای شفافیت در عملکرد
نیروهای سیاسی بیش شعارهای انقالبی به خط و مشی دقیق اقتصادی و فرهنگی نیاز
داریم.

حضرت حجت االسالم والمسلمین

برادر عزیزجناب آقای محمد سروش

جناب آقای علی اکبر ناطق نوری

ریاست محترم بازرسی دفتر مقام معظم رهبری
ضایعه درگذشت اخویزاده گرامی را به آن جناب وخانوادههای
عزادار تسلیت عرض میکنیم.
علو درجات آن مرحوم و سالمتی و طول عمرجنابعالی و کلیه
بازماندگان را از ایزد منان مسئلت داریم.
مدیر مسئول و سردبیر روزنامه مستقل

معاونت محترم فرهنگی اداره کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

باخبر شدیم درسوگ ابوی گرانقدر نشسته اید .این مصیبت
را به جنابعالی و خاندان محترم سروش و سایر بازماندگان
تسلیت میگوییم.آمرزش و غفران الهی برای آن عزیز از
دست رفته مسئلت داریم و شکیبایی داغداران آن بزرگوار
آرزومندیم.

مدیر مسئول و سردبیر روزنامه مستقل

تحریمکنندگان انتخابات؛ خائن یا نادان!...

رحمتاهلل بیگدلی -فعال سیاسی اصالحطلب
یکی از سؤالهای جدی در عرصه سیاست جهانی
این است که مردم جوامع مختلف در قبال برخی
محدودیتهای تحمیلی از طرف مراکز قدرت در انتخابات
از قبیل رد صالحیت کاندیداهای مورد قبول مردم و اعمال
ی دیگر چه واکنشی باید از خود نشان دهند؟ آیا
نفوذها 
حضور در انتخابات و استفاده از فضای محدود موجود برای
تجلی اراده ملی بهتر است و یا اینکه مردم انتخابات را
تحریم کنند؟
گزارش پژوهشی مؤسسه بروکینگز دربارهی تحریم
انتخابات و بررسی استراتژیک آن حاوی نکات بسیار
ارزشمندی است و با معیارهای عینی ثابت میکند که
راه توسعه و نیل بهدموکراسی ،استفاده مردم از تمامی
روزنههای موجود برای تجلی اراده ملی است و تحریم
ی فاحش برای جامعه و دموکراسی
انتخابات جز ضررها 
ی ندارد! در این تحقیقات ،بیش از  ۱۷۰انتخابات در
نتیجها 
کشورهای گوناگون در قارههای مختلف بررسی شده و در
ل بهدست آمده است:
نهایت نتایج ذی 
تحريم انتخابات تقريب ًا در همۀ موارد شکست
سياست
ِ
ِ
خورده و هیچ نفعی برای تحریمکنندگان بهدنبال نداشته
است! خالصهای از مقاله تحقیقی مؤسسه بروکینگز درباره
تحریم انتخابات و بررسی استراتژیک آن:
عراق
عراق يکی از مهمترين نمونههای تحريم انتخابات است.
تاکتيک گروههای س ّنی در انتخابات  ۲۰۰۵عراق مبنی بر
نامزدهای اهل س ّنت ،شيعيان
عدم مشارکت بود .در غياب
ِ
توانستند با کسب اکثريت مطلق در مجلس ،قانون اساسی
را تدوين و در نهايت تصويب کنند.
مصر
در انتخابات اکتبر  ۲۰۰۱مخالفان اخوانالمسلمين تصميم
بهبايکوت گرفتند و جلسات شورای د ّوم قانون اساسی
مصر را تحريم کردند .اسالمگراها بدون تو ّجه بهعدِم
حضور مخالفان و احتما ًال خوشحال از آن ،قانون اساسی را
تدوين کردند و بهتصويب رساندند ،و سرانجام بهرفراندوم
گذاشتند .در تمام اين مراحل ،مخالفان اخوانالمسلمين
تماشاگر بودند .جالب است که آنها حتی تالش نکردند
که نيروهای خود را در دادن رأی منفی بهقانون اساسی
تدوينشده بسيج کنند!
افغانستان
جمهوری افغانستان در سال  ۲۰۰۹نمونه
ت
رياس
انتخاباتِ
ِ
ديگری از شکست تحريم است .عبداهللعبداهلل بهعنوان
نامزد مخالفان بههمرا ِه حامد کرزی ب ه دور دوم انتخاباتِ
نادرست
افغانستان راه يافت ،ولی در اعتراض بهعملکرد
ِ
های انتخاباتی و نيز رفتاِر کميسي ِون انتخاباتی
دولت ،تقلب ِ
از حضور در دور دوم انصراف داد!
جمهوری آذربایجان
جمهوری
در
جمهور
س
رئي
ِن
يي
تع
در انتخابات  ۲۰۰۳برأی
ِ
آذربايجان مخالفان الهام علیاف در اعتراض به رفتار

دولت و بیقانونیهای موجود بهپای صندوقهای رأی
اکثريت مطلق برنده انتخابات
نرفتند .در نتيجه ،علیاف با
ِ
خيابانی پس
اعتراضات
ها
ه
هفت
شد .اما علیرغم تحريم و
ِ
از انتخابات ،اياالت متحده ،نتايج انتخابات را بهرسمیت
شناخت.
ونزوئال
مخالفان چاوز در سال  ۲۰۰۴در اعتراض بهبیقانونی
در برگزاری انتخابات برای انتخاب فرمانداریها ب ه پای
صندوقهای رأی نرفتند ،و حاصل آن در اختيار گرفتِن
 ۲۰فرمانداری از  ۲۲فرمانداری توسط هواداران چاوز
بود !...همان گروه دوباره يک سال بعد شرکت در انتخاباتِ
اکثريت
کسب
مجلس را تحريم کردند که سرانجام آن
ِ
ِ
مطلِق مجلس توسط چاوزیها بود .یعنی  ۱۱۴کرسی و
اين در حالی بود که مخالفان تا قبل از آن  ۴۱کرسی
مجلس را در اختيار داشتند! ثمرات تحريم برای مخالفان،
قدرتمندتر شدن چاوز و داشتن اکثريت مطلق حزب چاوز
در مجلس برای تصويب قوانين جديد و از جمله حذف
محدوديت دوران رياستجمهوری بود!...
ایران
هنوز فراموش نکردهایم که بعد از ماجرای رد صالحیت
 ۸۰نفر از نمایندگان مجلس ششم ،برخی از احزاب و
گروههای سیاسی اصالحطلب از حضور در انتخابات
مجلس هفتم خودداری کردند .همین گروهها با تزریق
روحیه یاس ب ه جامعه موجب شدند که مردم در انتخابات
شوراهای دوره دوم از صندوقهای رأی قهر کنند و
اصولگرایان با رأیی بسیار نازل بر شورای شهر تهران
مسلط شوند و استارت روی کار آمدن احمدینژاد را بزنند
و با روی کار آمدن احمدینژاد ،خسارات جبرانناپذیری
متوجه ملک و ملت شود! اینک در آستانه انتخابات مهم
ریاستجمهوری دوازدهم با اینکه احزاب تحریمی و اهل
سکوت آن زمان متوجه اشتباه بزرگ خود شده و دست از
آن کارهای نادرست برداشتهاند ،اما معدود افرادی هستند
که علیرغ م هتاکیها و تهمتزنیها و دروغپراکنیهای
آنان ب ه دولت و سران نظام ،کسی با آنان کاری ندارد و
آنان را رها کردهاند .به ضرس قاطع میتوان گفت که
اتخاذ این مواضع از سوی این هتاکان در شرایطی که
با روزنامهنگاران و اصحاب رسانه اصالحطلب و حتی
حامی دولت با بهانههای واهی برخورد میشود حاکی از
اجرای عملیات روانی برای مأیوس کردن مردم از شرکت
در انتخابات و برآمد ن اقتدارگرایان و محافل قدرتی است
که با روی کار آمدن دولت روحانی دست آنان از بیتالمال
ملت کوتاه شده است .بدون تردید ،با توجه بهتحقیقات
مؤسسهی بروکینگز و مشاهدات عینی جهانی ،و تجربهی
سالیان اخیر در کشور ما و شرایط حاکم بر کشور هرکس
که ندای تحریم انتخابات را سر دهد و یا کاری کند که
مشارکت مردم در انتخابات پایین بیاید ب ه حصر عقلی یا
ن است یا نادان و شق سومی برأی آن متصور نیست!
خائ 

