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سخن روز

یا سیوف خذینی!

نصرت اهلل تاجیک -دیپلمات سابق

قلم زدن حول و حوش مســائل داخلی و یا آن دسته از مسائل خارجی که به نوعی با حوزه امنیت
ملی کشور در ارتباط است به نوعی روی میدان مین رفتن است! مخصوصا اگر بخواهی هم منصف
باشــی و هم راهی بروی که با تفکر و دیدگاه و رویکرد مرســوم و غالب در تقابل است و بخواهی
با بر طرف کردن حساســیتها بین دو طرف عمال تغییــر در نگرشها ایجاد کنی .اما امیدوارم این
نوشته خوب قرائت شود و به آن جنبه تاکتیکی و عملیاتی داده نشده و وزنه استراتژیک آن بر سایر
جنبه ها بچربد.
قرار نبوده و نیســت که هر کشــوری خود همسایگانش را انتخاب کند! قرار نیست مسئولین یک
کشور همسایه لزوما مطابق نعل به نعل خواست ما باشند! قرار نیست ما .....و خیلی قرار نیست های
دیگر! برعکس اما قرار اســت ما نه تنها از فرصتها اســتفاده کنیم بلکه تهدیدات را نیز به فرصت
تبدیل کنیم .قرار است ما مدل توسعه کشور و خواست عمومی و مخصوصا نیاز جامعه به رفاه نسبی
بیشــتر و شــکوفائی اقتصادی را که الزمه اصلی اش ثبات و ارامش و پرهیز از جنگ است را در سر
لوحه سیاست خارجی خود قرار دهیم .قرار است ما ضمن فراهم کردن زمینه توسعه منطقه ائی برای
همه کشورها ،به یکی از ابعاد توسعه سیاسی ،یعنی گفتمان سازی و تقویت عنصر مصالحه و افزایش
ظرفیت سیاســی در میان مدیران و مسئولین سیاسی کشورهای منطقه و از جمله ایران و عربستان
کمک کنیم.
مشکل بین ایران و عربستان هم ناشی از تعریف وسیع حوزه تعلق خاطر و منافع ملی دو کشور و
هم همپوشانی بعضی از این منافع با یکدیگر است که باعث تصادم میشود .البته سعودیها به قول
مرحوم مدرس به رضا شاه گویا دمشان خیلی دراز است که هر کجا ما پا میگذاریم روی دم آنها فرو
می آید! اما همه اینها باعث نمیشــود که ما نتوانیم با فرآیند واقعیات سیاسی و اجتماعی این کشور
همسایه و ثروتمند که هم قدرت تخریبی اش در سیاست خارجی زیاد است و هم میتواند ادامه این
روند به درگیری دو کشور بیانجامد و هر دو ملت متضرر و دیگران خوشحال شوند ،کنار بیاییم .زیرا
روند موجود در روابط دو کشور بی تردید در آینده نه چندان دوری موجب انتقال جنگهای نیابتی به
درون حوزه امنیت ملی ایران و عربستان ،و رو در رویی دو کشور خواهد شد.
اما با هر نگرشی به روابط دو کشور در حداقل  5سال اخیر نمیتوان کتمان کرد که مدل رفتاری
ایران و عربســتان دیگر دو بال جهان اسالم و یا لجمی لحمک نبوده و می توان اذعان نمود روابط
دو کشــور به وخامت گرائیده است که نمی توان ادعا نمود که همه بار مسئولیت به دوش عربستان
است و کم کاریها و یا اقداماتی از سوی ایران که می تواند باعث حساسیت عربستان گردد را نادیده
ن است که قدرت مصالحه اش در قبال تحرکات ایران کم
گرفت .مشکل سیاست خارجی عربستان ای 
بوده و به اقدامات ایران جنبه امنیتی داده و دو کشور کمتر موفق میشوند گفتگوهای سازنده داشته و
یا به یکدیگر کمک کرده تا زمینه ایجاد گفتمان سیاسی را فراهم نمایند .به نظر میرسد تعدد مراکز
تصمیم گیری و نبود اشراف به روند تخریبی روابط دو کشور ،گسلهای نسلی ،اشکاالتی که در باال
مطرح شد ،هراس از ایران ،شیطنت نیروهای منطقهای و فرا منطقهای ،دامن زدن به ایران هراسی،
کوتاهی دســت اندرکاران سیاست خارجی دو کشــور در طراحی زمینه ها و الگوهای گفتگو و یا هر
ن سلمان و پدرش تغییر لحن
دلیل دیگری که قائل باشیم باعث شده ؛ عربستان در دوران محمد ب 
قابل توجهی نسبت به ایران داده ،به گونهای که این کشور که تا پیش از این به داشتن سیاستهای
محافظهکارانه بر اســاس حسن همجواری در قبال ایران شناخته میشد ،سیاست و لحن خود را در
قبال ایران به طور قابل توجهی تغییر داد و سیاستهای تهاجمی را در پیش بگیرد.
اگر چه در این زمینه هر گز نباید دچار خوشبینی شد و نباید به هم خوردن توازن ژئوپلیتیکی منطقه
را بعد از حذف صدام حسین که در جنگ با ایران مورد حمایت سعودیها بود را نادیده گرفت ،اما سه
پاراگراف اخیر نشان از سختی کار دست اندرکاران سیاست خارجی برای تامین منافع ملی حداکثری
و طراحی سیاست برد-برد دارد .هم در سیاست و هم در مدیریت تحوالت خارجی این گونه اقدامات
نشدنی نیست ، .اراده ملی می خواهد ،صبوری و وحدت نظر و عمل .عربستان هزینه مادی و معنوی
زیادی از سال  2003که امریکا به عراق حمله کرد ،متقبل نمود تا آمریکا را در اردوگاه خود نگهدارد.
این تالشها در زمان اوباما به اوج رسید تا از نزدیکی ایران و امریکا نیز جلوگیری کند که موفق نبود
و االن فرصت حضور یک فرد تاجر پیشه در کاخ سفید را مغتنم شمرده و سعی دارد هر انچه که در
این مدت نتوانسته است کسب کند را یکجا بدست آورد.
هم اکنون اســتراتژی دو ستونی نیکسون بعد از طی استراتژی بی ستونی اوباما به استراتژی تک
ستونی ترامپ ختم شــده اما نباید گذاشت زمین بازی تماما دست رقبا باشد .سلمان عالقمند است
این نقل و انتقال در یک محیط ارام صورت گیرد و محمد بن ســلمان عالقهمند اســت برنامههای
داخلیاش را با موفقیت جلو ببرد تا در موضع قدرت بر تخت ســلطنت بنشــیند .او نیز ملغمهای از
ویژگیهای خوب و بد اســت و ما باید با طراحی سیاســی و ارتباطات انسانی برای سیاست خارجی
فرصتی تهیه نموده و از آن بهره برداری کنیم .با این توضیحات من پیشنهاد میکنم این جوانگرایی
در عربستان با دید مثبت نگریسته شود و اگر این فرد در جهت کسب حداکثری منافع ملی سعودی
حتی به غلط افکار تند ضد ایرانی دارد از طریق ارتباطات انســانی و مذاکره و مصالحه به دنبال حل
مسئله بود و نه با شعار و دشمن تراشی بیشتر در منطقه .مناسب است نتایج پمپاژ اخبار منفی به رسانه
ها در این زمینه بررســی شده تا اگر مفید به حال سیاست خارجی نیست بیش از آنکه در زمین رقبا
بازی کنیم  ،خودمان به طراحی سیاست بپردازیم و دنبال کسب منافع ملی خود باشیم تا این بحران
در روابط با بازی برد -برد تمام شود.انشااهلل!

خبر

علیاکبر صالحی طی یادداشتی در روزنامه گاردین:

برای بقای توافق هستهای غرب باید مسیر خود را تغییر دهد
به گزارش ایسنا،علی اکبر صالحی ،رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در مقاله ای در روزنامه
گاردین نوشت :برای بقای توافق هستهای ایران ،غرب باید مسیر خود را تغییر دهد.
اهم موارد این مقاله به شرح ذیل است :
فعالیــت برای دســتیابی به توافقها با غــرب ،تجربه ای متفاوت برای ایران بوده اســت.
برخی کشــورهای غربی پس از تعاملهایی که به سختی به دست آمدهاند ،توجهشان به سبب
انگیزههای کوتهبینانه سیاســی یا وسوسههای پر ســود بازیگران منطقهای منحرف شده یا از
تعامل خارج و موجب میشوند وضع به حالت قبل باز گردد .تعدادی از این تغییرات ،به ویژه در
زمان تعامل با آمریکا ،برای ایران اتفاق افتاده اســت .تازهترین مورد از پیشرفتی که به سختی
به دست آمده است و من معتقدم هنوز هم میتوان آن را از شکست نجات داد ،توافق تاریخی
هســتهای مشهور به «برنامه جامع اقدام مشترک» است .این توافق ،سال  2015میان ایران و
اعضای دائم شــورای امنیت سازمان ملل به عالوه آلمان به دست آمد .اکنون پرسش مهم در
برهه فعلی این اســت :ما چطور میتوانیم این توافــق را نجات دهیم و آن را از این دور باطل
خارج کنیم؟ من معتقدم تمرکز بر ســه اصل ،این امکان را به همه بازیگران میدهد تا در این
مســیر باقی بمانند .این اصول عبارتند از :نخستین مانع اصلی بر سر راه تعامل ایران و غرب،
ریشــه در ســردرگمی امنیتی دارد .بازیگران باید برای خودشان و دیگران مشخص کنند آیا به
دنبال قدرت برای امنیت هستند یا صرفا قدرت را برای قدرت میخواهند.
منافع حاصل از تعامل ،به طور قطع با اصل اول ،به شــکل بهتری تامین میشــود .رفتن به
دنبال قدرت نظامی فراتر از آنچه نیازهای امنیتی واقعی ایجاب میکند ،موجب به وجود آمدن
ســوءظنهایی در میان دیگران میشود و خطر بیثباتی را به همراه دارد .اصل دوم ،به واقعیت
عینی در برابر آنچه این روزها «واقعیتهای جایگزین» نامیده میشــود ارتباط دارد .بررســی
جامع وضعیت تاسفبار جهان به ویژه منطقه خشونت بار و بحران زده ما ،به ما میگوید همگی
نیازمند ایجاد فرهنگی از پایبندی به تعهدات هســتیم .این اصل سوم است .در نبود اداره موثر
جهــان ،اتکاء به این نوع فرهنگ ،مبنایی کارآمد برای تعامــل واقعی به وجود میآورد .من از
طرف ایران ،هدایت بخش فنی برنامه جامع اقدام مشترک را با گروه  5+1به عهده داشتم .من
با اطمینان میتوانم بگویم در بررســی نهایی ،سرنوشت این توافق که به سختی به دست آمد،
به عزم غرب و پایبندی به اصولی که ذکر شــد بستگی دارد .بیتوجهی به نگرانیهای امنیتی
واقعی ایران از طریق تغییر عمدی توازن نظامی و امنیتی منطقه یا گســترش ایرانهراسی در
منطقه و فراتر از آن ،تعامل را به خطر میاندازد.
احترام نگذاشــتن به تعهدات مشخصی که برنامه جامع اقدام مشترک تعیین کرده است نیز
همین نتیجــه را دارد و همه ما به پله اول باز میگردیم .متاســفانه ،آنطور که اوضاع منطقه
اکنون پیش میرود ،رســیدن بــه وضعیت تازهای از توازن ممکن اســت در آینده نزدیک ،در
دســترس نباشــد .اگر شــرکای ما در این توافق هستهای به ســه اصلی که اشاره کردم تعهد
جدی داشــته باشــند ،ما به طور قطع شاهد گســترش ،تعمیق و نهادینه شدن تعاملی خواهیم
بود که به طور متقابل ،ســودمند خواهد بود .این وضع به پیشبرد آرمان برقراری صلح و امنیت
منطقهای و بینالمللی کمک میکند .نتیجه انتخابات اخیر ریاســت جمهوری در ایران ،بیانگر
خواســت و آرزوی آشــکار مردم ایران برای دستیابی به این هدف اســت .بنا بر این ،زمان آن
اســت که همه مخاطبان ما قدر این پیام را آنطور که منظور آن بوده اســت درک و بر همین
اســاس عمل کنند .تعامل ،یک خیابان یک طرفه نیســت و ما نمیتوانیم به تنهایی آن را طی
کنیم .ما تاکنون گامهای محکمی در جهت تعامل سازنده با هدف دستیابی به اهداف مشترک
برداشــتهایم .این گامها با اقدامات و اشارههای واقعی متقابل میتوانند تقویت شوند.آن زمان
مهم فرا رسیده است.

وحدت شکنی در روز قدس
همگامی با اشغالگران قدس است

معاون رئیس جمهور در امور بانوان نسبت به شعارهای هنجار شکن علیه رئیس جمهور مردم در راهپیمایی روز قدس واکنش
نشــان داد .موالوردی در صفحه توئیتر خود نوشت:وحدت شکنی در روز قدس همگامی با تالشهای بی وقفه اشغالگران قدس
برای انحراف جهان اسالم از مسئله فلسطین است.
عدهای در راهپیمایی روز قدس به طور هماهنگ در تهران و برخی از شهرها شعارهایی علیه حسن روحانی سردادند.
هماهنگی این اقدام در شهرهای مختلف نشان ازسازمان یافتگی این حرکت داشت.

محمد بن سلمان  ۵شاهزاده و شماری افسر را بازداشت خانگی کرد

برخی محافل ســعودی فاش کردند که ولیعهد جدید
سعودی پنج شاهزاده و شماری از افسران وزارت کشور

سعودی را تحت بازداشت خانگی قرار داده است.
به گزارش دیده بــان ایران ،صفحه «العهد الجدید»
در شبکه اجتماعی توییتر که محافل تصمیم گیری در
عربستان را از نزدیک رصد می کند ،نوشت :محمد بن
سلمان دستور بازداشــت خانگی  5شاهزاده و شماری
از افسران وزارت کشــور عربستان را صادر کرده است
زیرا آنهــا بعد از عزل محمد بن نایــف ولیعهد و وزیر
کشور سعودی ،همچنان با وی در تماس بودهاند .العهد
الجدید پیشتر خبر کودتای محمد بن سلمان و برکناری
محمد بن نایف را فاش کرده بود.

این صفحه فاش کرد کــه محمد بن نایف در قبال
پیشــنهاد دریافــت  100میلیارد دالر قبــول کرد تا از
ولیعهدی کنار برود.
العهد الجدید همچنین یک سری مطالب درخصوص
ویژگی ها و رفتارهای محمد بن سلمان را براساس دیده
ها و شــنیده ها منتشر کرد و نوشت :محمد بن سلمان
شخصیتی مســتبد دارد و تمایل دارد که اطرافیانش را
تحت سلطه خود برده و بر آنها تاثیر بگذارد .محمد بن
سلمان خودرای است که به کسی اجازه نمی دهد که از
او انتقاد یا به وی اعتراض کند.

ذوالفقاری:

باز بودن معابر کولبری در کردستان با مسئولیت و دستور وزیر کشور است
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور تاکید کرد :امروز
معابر کولبری در کردســتان باز هستند .این امر تنها با
مسئولیت و دستور وزیر کشور انجام شده است.
به گزارش دیده بان ایران ،ذوالفقاری در جلسه شورای
توســعه استان کردســتان گفت :فروش سوخت توسط
مرزنشــینان در کردستان انجام شــده است ،اگرچه در
این مورد وقفهای ایجاد شد اما بعد از پیگیریهای الزم
اکنون مانعی بر سر راه فروش سوخت توسط مرزنشینان
وجود ندارد.

او افزود :اعتبارات مرزی در سال گذشته تخصیص پیدا
نکرد اما امسال این امر مورد توجه عمده قرار گرفته و آن
را در سبد استان کردستان برای جبران عقبماندگیها
قراردادهایم که رقم آن در سال جاری  ۱۳میلیارد تومان
است.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشــور همچنین گفت:
وضعیت مرزهای کردستان با گذشته بسیار متفاوت شده
و اقدامات بســیار تاثیرگذار و خوبی در کنترل مرزها و
ترددهای غیرمجاز انجام شده است.

ذوالفقــاری افــزود :معتقدم امنیــت در مرزها تنها با
اقدامات سختافزاری تأمین نمیشود بلکه مجموعهای
از اقدامات فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی در ایجاد امنیت
پایدار اثرگذار است.
او در ادامه اظهار کرد :بازارچه مرزی سیرانبند از طرف
ما به عنوان مرز رســمی اعالم شده اما دولت مرکزی
عراق در این رابطــه نقطه نظراتی دارد و هنوز از جانب
آنها پذیرفته نشده است و تالش میکنیم از کانالهای
دیپلماتیک این مسأله را حل کنیم.

حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی:

 ۵نفر برای شهرداری تهران مطرح هستند

سخنگوی حزب کارگزاران گفت :آقایان
نجفی ،حجتی ،بیطرف و حتی خود بنده
برای شــهرداری تهران مطرح شدهایم و
آقای محســن هاشــمی هم در کنار این
اسامی مطرح است.
به گزارش بهارســتان انالین  ،حسین
مرعشی ســخنگوی حزب کارگزاران در
گفتوگویی درباره احتمال شهردار شدن
محسن هاشمی گفت :ایشان نیز مثل بقیه
منتخبین میثاق نامه را امضا کرده اســت.
خوشــبختانه در مورد شهرداری تهران ،با
همه دوســتان مان در جبهه اصالحات و
با منتخبان مردم در شــورای شهر ،توافق
داریم که این موضــوع باید یک موضوع
اجماعی باشــد و باید به توافق همگانی

امینی  ،هاشمی
و رسولی
نمایندگان شورای
شهر در نشستهای
 51نفره

برســیم .این هم بســتگی دارد به اینکه
ببینیم دوســتان ما چه کسانی را پیشنهاد
میکنند .دوستان در شورا هنوز به مرحله
مصداق نرسیدهاند و مشغول تدوین ساز و
کارها هستند.
مرعشــی با بیان اینکــه تاکنون هیچ
بحــث مصداقی برای شهردار در شورای
شهر مطرح نشــده و در خارج از شورای
شــهر در بین اصالحطلبان و گروههای
مختلــف رایزنی میکنند و افرادی مطرح
شــــدهاند ،گفــت :مثال افــرادی مثل
آقایان دکتر نجفــی ،حجتی ،بیطرف و
حتی خــود بنده مطرح شــدهایم و آقای
محسن هاشــمی هم در کنار این اسامی
مطرح است .این اسامی در برخی محافل
سیاســی مطرح شدند ولی هنوز اینها در
مرحله ابتدایی بحث است و وارد مطالعات
کامل نشدهاند.
سخنگوی حزب کارگزاران با بیان اینکه
فرض اولیه این اســت دوستانی خارج از
شــورا برای این کار کاندیدا شوند ،اظهار
داشت :گزینه محسن هاشمی در صورتی
جدی میشود که از دوستان خارج از شورا
و شخصیتهای شــناخته شده مطرح و
ملی ،کســــی قبول نکند شهردار شود و
یا در دولت مسئولیتهایی داشته باشند و

منتخبان شورای شهر به ترتیب ابراهیم
امینی  13رای ،محسن هاشمی  12رای
و حسن رســولی  11رای را به عنوان 3
نماینده انتخاب کردند و  3نماینده نیز از
سوی نمایندگان تهران معرفی میشوند
تا به بررسی اولویتهای موضوعات قابل
طرح در نشستهای  51نفره بپردازند.
به گزارش دیده بــان ایران؛ منتخبان
شــورای شــهر پنجم روز چهارشنبه 3

حاضر نشوند به شهرداری بروند .مثال اگر
دولت برنامهای برای آقای نجفی داشــته
باشد و بخواهد ایشان را به سازمان برنامه
بفرستد همه ما ترجیح میدهیم ایشان به
سازمان برنامه و بودجه بروند.
وی افزود :اگر رفتن ایشــان به سازمان
برنامه و بودجه منتفی شــود آقای نجفی
برای شهرداری آمادگی دارند .آقای حجتی
هم ترجیحشان این نیســت که الزام ًا در
دولت باشند یعنی اگر دولت ایشان را آزاد
کند ،این امکان وجود دارد که به شهرداری
بروند .آنچه برای ما مهم اســت این است
که حتم ًا شهرداری با کارآیی باال انتخاب
شود تا بتواند  ۴سال دیگر شهر را به خوبی
اداره کند .مسئله کارآمدی و داشتن برنامه
برای ما خیلی اهمیت دارد.
مرعشی در گفتوگو با مجله سازندگی
تصریح کرد :آقای هاشــمی اعالم کردند
که بــه هیچوجه خــارج از آن میثاقنامه
عمل نخواهنــد کرد اما اگر کســــانی
که میثاقنامــه را تهیه کردنــد و بر آن
تاکید داشــــتند و دارند ،خودشان به این
جمعبندی برسند که باید این اتفاق بیافتد
و از ایشان بخواهند که به شــــهرداری
بــرود در این صــورت وی هم میپذیرد
و مشــکلی هم وجود ندارد اما االن خود

عضو این شورا برای بررسی اولویتهای
مسائل و مشکالت قابل طرح در شورای
مشــترک با نمایندگان تهران درمجلس
شــورای اســامی و به عبارتی شورای
 51نفــره را انتخاب کردنــد .منتخبان
شورای شهر به ترتیب ابراهیم امینی 13
رای ،محسن هاشــمی  12رای و حسن
رســولی  11رای را به عنوان  3نماینده
انتخاب کردند و  3نماینده نیز از ســوی

ایشــان داوطلب ابتدایی بــرای این کار
نیســت .وی درباره کابینه دولت دوازدهم
و تغییــر در اعضای هیئت دولت روحانی،
گفت :در مورد وزرا فکر میکنم اگر آقای
روحانی افــرادی را قویتر از افراد موجود
پیدا کند نباید در تغییــر تردید کند چون
باالخره مــردم انتظاراتــی دارند که آن
انتظارات بایــد برآورده شــود .اگر آقای
روحانــی افرادی قویتــر از افراد موجود
را بتواند پیدا کند و یا به ایشــان پیشنهاد
شــود ،حتما تغییر را بر تثبیت باید ارجح
بداند .مرعشــی با بیان اینکه تأکید من بر
ستاد اقتصادی دولت اســت ،خاطرنشان
کــرد :من برای ســتاد اقتصــادی آقای
روحانی خیلی احترام قائل هســــتم .در
برنامهای که داشــتند ،آنها را خیلی موفق
ارزیابی میکنم چــون باالخره برنامه ۴
سال پیش ،این بود که آنها متناســــب
با شــرایط،تورم را کنتــرل کنند و موفق
هم شــدند ولی اولویت کشور امروز دیگر
کنترل تورم نیســت .اولویت کشور ایجاد
رونق اقتصادی اســت و من فکر میکنم
باید در سازمان برنامه ،در بانک مرکزی و
در وزارت اقتصاد ،افراد توسعهگرا ،افرادی
با مشــــی انبساطی که دنبال انبساط در
اقتصاد باشند و جسور به کار گرفته شوند.

نمایندگان تهران معرفی میشــوند تا به
بررســی اولویتهــای موضوعات قابل
طرح در نشســتهای  51نفره بپردازند.
گفتنی است نخستین جلسه مشترک 51
نفره که هدف آن بررســی و ارائه راهکار
برای حل مســائل پایتخت است ،هفته
پیش در مجلس شورای اسالمی برگزار
و طی آن تصمیم به تشــکیل شورای 6
نفره گرفته شد.

اسداهلل عباسی عضو کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان :

فکر نمیکردیم با این فساد گسترده روبهرو باشیم
عضو کمیته تحقیق و تفحص از صندوق
ذخیره فرهنگیان گفت :تمام تالش ما بر
این است که هم ساختار حفظ شده و هم
ســپرده ها و هم اعتبارات حفظ شــود و
لطمهای به آن وارد نشود ولی از آن طرف
هم اجازه ضایع شــدن حقوق مردم را به
احدی نخواهیم داد.
به گزارش بهارســتان انالین  ،اسداهلل
عباســی عضو کمیتــه تحقیق و تفحص
از صندوق ذخیره فرهنگیان در تشــریح
آخرین وضعیت پرونده تحقیق و تفحص
اظهــار داشــت ۴۷ :درصد ســهام بانک
صندوق متعلق به اعضای صندوق ذخیره
فرهنگیان می باشــد و ما در بررســی و
تحقیــق و تفحــص از این صنــدوق به

مشکالت موجود رسیدیم.
وی با بیان اینکه ما به مدارکی دســت
پیدا کردیم که تخلفات آشکاری به وقوع
پیوسته است ،افزود :این تخلفات در بحث
پرداخت تســهیالت ،دریافت وثیقههای
مشکوک الوصول و نمود پیدا کرده است.
عباسی با اشاره به اینکه پس از اعالم ما
به قوه قضاییه کسانی که در این خصوص
مسئولیتی داشتند ممنوع الخروج و تعدادی
نیز بازداشــت شدند ،بیان کرد :هم اکنون
نمیتوانیــم به صراحــت بگوییم که چه
کسی متهم است ولی وظیفه مسئولین امر
روشنگری و پاســخ دادن به این تخلفات
اســت.نماینده مردم رودســر و املش در
مجلس شورای اسالمی عنوان کرد :هیچ

جــای نگرانی برای ســپردهگذاران وجود
ندارد و با توکل به خدا حق هیچ کســی
ضایع نخواهد شد.
عضو کمیته تحقیق و تفحص از صندوق
ذخیره فرهنگیــان در ادامه تصریح کرد:
تمام تالش ما بر این است که هم ساختار
حفظ شده و هم سپرده ها و هم اعتبارات
حفظ شود و لطمه ای به آن وارد نشود ولی
از آن طرف هم اجازه ضایع شــدن حقوق
مردم را به احدی نخواهیم داد.
وی بــا بیان اینکه فعال امکان ندارد که
بگوییم افراد بازداشت شده از شرکتهای
وابســته چه کســانی و از کدام شرکتها
هستند ،گفت :روزی که شروع به بررسی
این موضوع کردیم فکــر نمیکردیم که

فساد به این گستردگی باشد.
عباسی با اشــاره به اینکه شهریور ماه
گــزارش تفحــص را در صحن مجلس
قرائــت خواهیم کرد ،خاطر نشــان کرد:
تالش ما بر این اســت که این موضوع به
خوبی به پایان رســیده و حق هیچ کسی
ضایع نگردد.

شبکه المنار:

توفان مردمی در ایران روز جهانی قدس را زنده نگه داشت
یک رسانه عربی نوشت :توفان مردمی
در تهران و بیش از  ۹۰۰شــهر دیگر در
ایران روز جهانی قدس را زنده نگه داشت.
به گزارش ایسنا ،شــبکه خبری المنار
در گزارشی نوشت :مراسم راهپیمایی روز
جهانــی قدس به منظور حمایت از قضیه

فلسطین با حضور باشکوه مردم در ایران
و  ۹۰۰شهر دیگر در ایران برگزار شد.
در این گزارش آمده است :مردم ایران
از همان ســاعات اولیه صبح به خیابانها
آمدند و با ســردادن شــعارهای مرگ بر
اسرائیل ،مرگ بر آمریکا ،مرگ بر استکبار

جهانی ،جنایتهای تروریستها و رژیم
صهیونیســتی را محکوم کردند و با این
ت امام خمینی
مشارکت گسترده به وصی 
(ره) که گفته بود مســأله فلسطین اولین
و مهمترین مســأله جهان اسالم است و
قدس باید آزاد شود ،لبیک گفتند.

همچنین ملت ایران با در دست گرفتن
پالکاردهایی مربوط به جنایتهای رژیم
صهیونیســتی و آمریکا ،اعالم کردند که
رژیم صهیونیستی خانه عنکبوت است و
سرنوشــت نهایی آنها سقوط و نابودی
است.

سياسي

یادداشت روز

خرد جمعی؛ با مناظره یا دیالوگ؟
جواد شقاقی  -روزنامه نگار

واژه خرد جمعی ،چند سالیســت که در ادبیات سیاســی ایران باب
شده اســت .این کلمه چهار سال پیش از سوی مخالفان احمدینژاد و
در مقابل تصمیمات لحظهای و خودمحورانه او مورد تاکید قرار گرفت.
احمدینژاد خودش به تنهایی میاندیشید و دستور اجرای تصمیماتش را
صادر میکرد؛ اگر وزیر و یا معاونی نسبت به درستی آنها شک میکرد،
کنار گذاشــته میشد و خود احمدینژاد مســتقیما وارد عمل میشد و
افــکارش را جامه عمل میپوشــاند .احمدینــژاد همین که خودش
میاندیشــید کافی بود؛ از نظر او آنچه جامعه ایران کم داشت ،مردان
عمل بودند؛ عمل به چه چیزی؟ معلوم نبود! شــاید بتوان نسبت به این
موضوع که اندیشــه و فکری در پس رفتارهای احمدینژاد بود ،شک
کرد .این مرد به عواقب و نتیجــه کارهایش هم فکر نمیکرد .همین
ویژگی جزو یکی از عوامل مهمی شد که در نهایت ،در پایان دوره دوم
ریاستجمهوری وی ،کشور ایران با بنبستی نسبتا کامل در عرصههای
سیاست خارجی ،سیاست داخلی ،اقتصاد و مسائل اجتماعی روبهرو شد.
دولت حســن روحانی که در واکنش و در مقابل سیاستهای دولت
احمدینژاد شکل گرفت ،خرد جمعی و لزوم توجه به آن را مورد تاکید
قرار داد .در آغاز کار ،این مفهوم برای جامعهای که تازه از دوره پرتنش
ریاســتجمهوری احمدینژاد بیرون آمده بود ،بسیار پرجاذبه مینمود.
اما چندی نپایید که توخالی بودن خود را نشــان داد .احســاس میشد
با توســل به خرد جمعی ،آنچه که از دایره سیاستهای رسمی بیرون
مانده ،مورد توجه قرار گیرد؛ آنان که حاشیه نشین شدهاند ،بتوانند راهی
به متن داشته باشند؛ و در کل امید میرفت که با خرد جمعی بتوانیم از
گسیختگی و متالشی شدن بیشتر جامعه جلوگیری کنیم .اما این کلمه
پوشش و دستاویزی شد تا هر دو جناح سیاسی مطرح ایران اصالحطلبان
و اصولگرایــان تصمیمات چند نفره و گروهی خود را با توســل به آن
پیش ببرند .دال خرد جمعی نزد این گروههای سیاسی هیچگونه تعریف
و مدلول مشــخصی ندارد .در هر دو جناح سیاسی شوراها و گروههای
کوچک چند نفره ،تحت عناوین مختلف تشکیل میشوند و تصمیمات
خود را به عنوان تصمیمات حاصل از خرد جمعی ،به سایر فعالین سیاسی
و مردم عادی تحمیل میکنند .مفهوم خرد جمعی و لزوم تمکین به آن،
چماقی شده است برای سرکوب هر نوع انتقادی از سوی دگر اندیشان.
در حالی که اگر خرد جمعی واقعا وجود داشته باشد ،اساسا انتقادی نسبت
به آن نمیتواند شکل بگیرد؛ چون خرد جمعی یا عقالنیت اجتماعی ،نه
متعلق به یک شخص یا گروهی اندک ،بلکه عقالنیتی متعلق به همه
توگو
جمع است و همه بر اساس آن میاندیشند .خرد جمعی حاصل گف 
توگویی که در مورد مسائل مشترک و فارغ
میان همه اعضاســت؛ گف 
از منافع خصوصیست.
جامعه ایران ،امروز با مشــکالت فراوانی روبهروســت؛ مشــکالت
زیســتمحیطی ،اقتصادی ،عدم انســجام اجتماعی ،افول اخالقیات،
مسائل امنیت ملی و منطقهای و بســیاری موارد دیگر .برای حل این
مســائل بحرانی و اضطراری ،مناســبترین راهکار ،دیالوگ در حوزه
عمومی اســت .اما ما راه اشــتباه مناظره را برگزیدهایم .مقابل هم قرار
دادن منطقها و ایدههای متناقض و متفاوت در فرایند مناظره ،و سعی
در برتری بر یکدیگر ،نه تنها به حل مسائل کمکی نمیکند ،بلکه باعث
از همگســیختگی بیشتر جامعه نیز میشود .در شرایط فعلی ،ما نیاز به
شکلگیری خرد جمعی از طریق فرایند دیالوگ ،و حضور همه اعضای
توگوی در حوزه عمومی بر ســر مسائل جمعی ،و
جامعه داریم .با گف 
فارغ از منافع خصوصی ،میتوان امیــدوار بود که عقالنیتی جمعی بر
فراز اذهان فردی شــکل بگیرد و رفتارهای سوژههای اجتماعی را به
ســمت حل مشکالت اجتماعی جهت دهد .با شکلگیری یک ذهنیت
اجتماعی و خرد جمعی به معنای واقعیســت که جامعه از گسیختگی
فعلی میتواند رهایییابد.

خبر

سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

هویت انقالب اسالمی در تقابل
با صهیونیسم جهانی است
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت :هویت انقالب اسالمی در تقابل
با صهیونیسم است ،جهان اسالم انقالب اسالمی را با مقابله با اسرائیل
میشناسد.
به گزارش ایســنا ،ســیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی با حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس ،بیان کرد :روز قدس
سه پیام روشن را برای ما در بر دارد ،اولین پیام اینکه روز قدس یک
پیام سیاسی به شمار میآید ،به این معنا که اسرائیل همانند یک غده
سرطانی است که به دنبال تفرقه در جهان اسالم است ،بنابراین برای
استحکام در دنیای اسالم باید در مقابل اسرائیل ایستادگی کرد.
وی ادامــه داد :حوزه عقیدتی ما پیام دوم روز جهانی قدس اســت،
قدس شــریف اولین قبله مسلمین بوده و در اصل متعلق به مسلمانان
اســت ،افراد ناپاک آن را اشغال کردند و ما باید تالش کنیم قدس را
به اهل آن بسپاریم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی یادآور شد :پیام سوم روز جهانی قدس
بحث هویتی اســت ،هویت انقالب اســامی در تقابل با صهیونیسم
جهانی اســت ،جهان اسالم انقالب اســامی را با مقابله با اسرائیل
میشناسد ،از این منظر ما از نظر هویتی همیشه باید در جهت مقابله با
اهداف صهیونیسم حرکت کنیم.
صالحی امیری تاکید کرد :وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی اعالم
کرده است که از تمام فیلمها ،کتاب ها ،آثار هنری و ....که در دفاع از
آرمانهای قدس شــریف است حمایت خواهد کرد و این موضوع را از
رسالتهای خود میداند.
او افزود :ما در دایره انقالب اســامی اندیشــه امام راحل را اندیشه
حاکم بر انقالب میدانیم ،انقالب اســامی ایران با شــعار مبارزه با
صهیونیســم آغاز شده اســت ،وعده امام راحل این بود که روزگاری
میرسد که اسرائیل از صفحه روزگار محو میشود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان اینکه مردم در مبارزه با اسرائیل
همیشه حضور دارند تصریح کرد :جمهوری اسالمی از دو ارزش هویتی
برخوردار است ،ابتدا ارزش باالی انسجام ،وحدت و سرمایه ملی است
و دیگری سرمایه بزرگ اقتدار است ،انسجام و اقتدار دو سرمایه بزرگ
اسالمی و انقالب است.
صالحی امیری در پایان گفت :ما انســجام را در ســرمایه اجتماعی
مردم ،وحدت مردم را زیر چتر مقام معظم رهبری تعریف میکنیم ،ما
این اقتدار را از مجرای نیروهای مقتدر ارتش ،سپاه و نیروهای امنیتی
داریم و هرگاه این دوبال مقتدر باشند میتوانیم حیات انقالب اسالمی
را تداوم ببخشیم.

