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تحلیل محمد هاشمی رفسنجانی از انتخابات :96

قالیباف ،رئیسی را به قربانگاه برد

صفحه 3

محمدرضا باهنر رئیس جبهه پیروان خط امام
و رهبری:

عملکرد دولت دهم روی سر
کاندیداهای اصولگرا آوار شد

صفحه 3

سرمقاله
زنانهشدگی سیاست و ناکامیهای نظامیان
جواد شقاقی-روزنامهنگار

این یادداشت به بررسی این مسأله میپردازد که چرا نظامیان در سیاست
موفق نمیشوند؟
نظامیگری اساسا امری مردانه محسوب میشود اما امروزه سیاست به
ســمت زنانه شدن دارد پیش میرود .زنانه شدن سیاست یعنی قلمروزدایی
دائم و باز قلمروگذاری؛ یعنی شــدن ،شدن و شدن؛ یعنی خلق شیوههای
تازه حیات؛ یعنی سبکســری .زنانهشدگی سیاست یعنی بازیگوشانه موانع
را دور زدن؛ یعنی داشــتن خالقیت جهت خلق روایتهای نو شونده برای
زندگی روزمره .زنانهشدگی سیاست یعنی منعطف بودن برای تغییرات پی در
پی؛ یعنی زیبا بودن چیزهای کوچک .زنانهشدگی سیاست یعنی کوچندگی
و بیریشــگی؛ یعنی همیشــه در غلیان و در بحران بودن؛ یعنی اتصال و
پیوندهای جدید و گسترش زندگی .تمام این ویژگیها در برابر خصلتهای
نظامیگری قرار دارند .وظیفه یک نظامی حراست از مرزهای قلمرو سرزمینی
و تأمین امنیت است .یک نظامی با سبک زندگی همیشه یکنواخت خود از
تغییر و شــدن واهمه دارد .یک نظامی همیشه جدی و منضبط است وتاب
تحمل سبکســری و بی قیدی را ندارد .یک نظامی فقط یک روایت برای
زندگیاش دارد و آن روایت کشوری است که از ازل بوده و تا ابد خواهد ماند.
یک نظامی توان فهم تغییراتی که در این کشــور رخ داده و رخ خواهد داد
را ندارد .یک نظامی در برابر موانع میایســتد؛ یا کشته میشود یا دشمن را
شکست میدهد .روابط نظامی روابطی خشک و بیروح است .نظامیگری
امری مربوط به زندگی روزمره نیســت ،بلکه در شرایط خاص و اضطراری
کاربرد دارد .منطق نظامیگری روابط رســمی ،امر بری از فرمان باالدست،
درســت انجام دادن کار محوله ،پذیرش قدرت جاری ،ســادگی و به دور از
پیچیدگی بودن روابط بین نظامیان و تبعیت کورکورانه از دستورات مافوق
اســت .اگر نظامیگری با نظم و انظباط ســفت و سخت تعریف میشود و
قدرت جاری بدون هیچگونه قید و شــرطی پذیرفته میشــود ،امر سیاسی
هرگونه نظم اجتماعی را برساختهای موقتی میداند که موجب تفوق گروهی
بر گروه دیگر شــده و از این روی همواره قدرت جاری به چالش کشــیده
میشود .سیاست ورزی با مجادله و انتقاد از وضعیت موجود معنا می یابد در
حالی که یک نظامی همیشه باید از اوامر باال دستی بی هیچ انتقادی تبعیتی
کورکورانه داشته باشد .یک نظامی وظیفه دارد کار محوله به خویش را به نحو
احسن و درست انجام دهد اما یک سیاستمدار با توجه به شرایط موجود کار
درست را انجام میدهد .به همین خاطر داشتن درکی درست از شرایط زمانی
و مکانی در ضمن توجه به سایر بازیگران جزو ویژگیهای الزم برای یک
سیاستمدار به شمار میرود .بر این اساس یک سیاستمدار میبایست از بین
راههای موجود برای پیش بردن کارها ،بهترین راه را برگزیند یا اینکه خودش
در بحرانها کورهراهی برای حل مشکالت پیدا کند و در بنبست نماند.
روابط پادگانی بر اســاس شرایط جنگی صورتبندی شدهاند اما سیاست
امری مربوط به زندگی روزمره است .شهروندان عادی نمیتوانند رابطهای
ملموس با نظامیان داشــته باشــند در حالی که در زندگی هر روزه شــان
روابطی متنوع با سیاست مداران دارند .عالم سیاست بسیار پیچیده و دارای
کارویژههای متکثر است؛ امروزه موضوعات اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و
اخالقی و همه شئون زندگی فردی و جمعی در روابط سیاسی حضور دارند
و بر آن تأثیر میگذارند و متقابال از سیاســت تأثیر میپذیرند .یک نظامی
با ذهنی ســاده که تنها فرمانبری از مافوق مســتقیم خود را یاد گرفته ،به
هیچ وجه نمیتواند با این پیچیدگی همراه شــود .تنها مسأله محوری برای
نیروهای نظامی موضوع امنیت است که قابل مقایسه با موضوعات متنوع
در سیاست نیست.

منتخب  29اردیبهشت در نخستین کنفرانس مطبوعاتی:

نهادهای فراملی
را فروملی نکنیم

 ،96سال آشتی برخیها
با موسیقی بود
درباره حصر با رؤسای سایر
قوا صحبت میکنم

روحانی :نه مردم به فریبکاران مهمترین بخش انتخابات بود
اگر می توانســتند رأی تمــام افرادی که در
صف بودند را اخذ کنند ،بیش از  45میلیون رأی
شمرده می شد« /نه» مردم به فریبکاران ،مهم
ترین بخش انتخابات بــود /کابینه آینده کمی
جوان تر خواهد بود.

گزیدهای از گفتوگــوی روحانی با خبرنگاران
رسانههای داخلی و خارجی را میخوانیم:
مردم بــا این انتخاب خواســتند بگویند که درکشور ماتکثر بوجود دارد و هیچ ایده و تفکری قابل
حذف نیست ،همه هستند و همه حضور دارند و باید
از همه برای ساختن ایران پر آوازه بهره بگیریم.
مردمی که در روستاها با مشکل زندگی میکنند،به وعده ی پول «نه» گفتند.
«نــه» مردم به فریبــکاران ،مهم ترین بخشانتخابات بود.
مردم ما گفتند هرکــس به جای خود ،هرکسبه کار خود .مردم ما به نیروهای مســلح عشق می
ورزند ،مردم ما به رسانه ها هم عالقه مند هستند.
اما نمی پذیرند یک نهاد ملی و گاهی فراملی تبدیل
شــود به فروملی؛ تبدیل شود به یک جناح .گفتند
اجازه نمی دهیم یک گروه اندک از یک نهادی که
متعلق به کل مردم است ،والیت فقیه که متعلق به
همه ایران است ،مردم پایین آوردن مقام رهبری را،
نه گفتند .پایین آوردن سپاه ،بسیج و تمام نیروهای
مســلح را نه گفتند .آنها خواستند اعالم کنند یک
ملت هستیم و صدای ما باید شنیده شود.
مردمی کــه به پول نــه گفتنــد ،مردمی کهمیدانند آب شــور ،بیشتر تشــنه می کند .مردمی
که به درآمــد  ۲.۵برابری نه گفتنــد ،نه مردم به
فریبــکاران ،مهمترین بخش آن بود ،تالش کردند
به مردم بگویند دین مردم در خطر اســت .تالش
کردند بگویند ســند  ۲۰۳۰که ریشه اش به ۱۹۹۰
میرسد ،علیه دین مردم است ،سندی است که نه
ما،هیچ کشــوری امضا نکرده است .توصیه است.
سندی که دولت یازدهم نوشته است آن بخشی که
با دین ما ،اخالق ما فرهنگ ما سازگار نیست ،اجرا
نمی شود .مردم ما متدین هستند ،اما این دروغ ها
کارگر نیفتاد.
مردم خواستند بگویند ،ای همه مسئولین ،مردمرا باور کنید ،مردم قدرت ملی هســتند ،مردم یعنی
حمیت ،مــردم یعنی دموکراســی ،زنانمان را باور
کنیم ،اقواممان را باور کنیم ،مرزنشــینانمان را باور
کنیم .رای مرزنشینان را ببینید ،رای حاشیه نشینها
را ببینید.
سوال شــبکه تلویزیونی «االن» امارات:
نشست ســران عرب و به طور مشخص
عربستان سعودی ایران را متهم کردند که

مرکز تروریسم است همواره تاکید شما بر
اعتدال بوده چه اقداماتی برای پاک کردن
این چهره ترسیم شده از ایران دارید؟
پاسخ :از ابتدای دولت یازدهم وقتی کار را شروع
کردیم ،در قدم اول به دنیا اعالم کردیم که جهانی
بدون خشــونت و افراطی گری می خواهیم و این،
مورد پذیرش جهانیان قرار گرفت و گفتیم که این
موضوع یکی از خطرات بزرگ برای منطقه و جهان
ما اســت .آنهایی که در عربستان جمع شده اند نیز
گویا به این نتیجه رســیده اند که باید مرکز اعتدال
ایجاد و با افراطی گری مبارزه کنند .عربستان قبال
هــم از این  ۱۰۰میلیارد دالرها خرید کرده بود؛ در
جنگ تحمیلی  ۹۷و خــرده ای میلیارد دالر خرید
و پول مردم عربســتان را به جیــب آمریکایی ها
ریخــت .اما نمی توانند از آنها اســتفاده کنند و باز
هم مجبورند از مستشاران آمریکایی استفاده کنند.
سوال شــبکه ســی بی اس آمریکا از
روحانی :با توجه بــه اینکه ترامپ اعالم
کــرده فروش چند ده میلیــون دالری به
عربستان خواهد داشت آیا شما میخواهید
تســلیحات جدید خریداری کنید و بنیه
دفاعی را تقویت کنید؟
پاســخ :مردم عربستان دوســت ما هستند و ما
همیشه آنان را دوســت داشتیم و داریم ،امیدواریم
دولت عربستان نیز راه درست را انتخاب کند.
راه قدرت خرید ســاح یا درســت کردن سالح
نیست ،بخشی از قدرت یک کشور  ،قدرت نظامی
است و ما حواسمان جمع است.
اســاس قدرت  ،قدرت ملی اســت ،و این قدرت
با انتخابات و حضــور ملت پای صندوق های رای
درست می شود.
ترامپ ،حضور  45میلیون نفری مردم ایران پای
صندوق انتخابات را دیدند.
ترامپ اما به کشوری رفت که معنی انتخابات را
نمی دانند و مردم کشورشان(عربستان) هیچ وقت
صندوق آرا را ندیدند.
ما امیدوارم یک روز عربســتان نیــز انتخابات
برگــزار کند و بگذارند حاکمان موروثی نباشــند و
آن روز قدرت عربســتان به مراتب بیشتر از امروز
خواهد بود.
ســوال خبرگــزاری صدا و ســیما از
روحانی :دو روز پیش وزیر خارجه آمریکا
شما را خطاب قرار داد درباره جمع آوری
تســلیحات موشــکی و نیز تروریسم...
واکنش شما چیست؟
پاسخ :مردم ایران برای دفاع از خودشان از کسی
نخواهد پرسید .سالح ما برای صلح است اگر ایران

سالح نداشته باشد یک عده دچار محاسبه خواهند
شــد و منطقه را به جنگ وآشــوب خواهند کشید.
بــرای آزمایش موشــکی منتظر اجــازه از آمریکا
نخواهیم بود.
سوال شــبکه خبر از روحانی :در فرآیند
انتخابات ابراز امیدواری کردید که دولت
دوازدهم بایــد کارآمدتر از دولت یازدهم
باشــد ...چه تغییــری در کابینه خواهید
داشت؟
در دولــت یازدهم با مشــکالت مختلفی روبرو
بودیم ،برخی از وزرایی که با من کار کردند ،چند بار
از آنان خواهش کردم بیایند ،خیلی از آنها می گفتند
ســن ما دیگر باال ســت اما من به تجربیات آنان
احتیاج داشــتم چرا که وضعیت کشور بحرانی بود.
ســن مدیریت ما باید کاهش پیدا کند ،به سازمان
اداری و اســتخدامی ،چند ماه پیش دستور دادم در
این زمینه کار کند تا سن مدیریت را  5سال کاهش
دهیم .کابینه آینده کمی جوانتر خواهد بود.
ســوال ایرنا از روحانــی :برخی اظهار
نظر می کنند که ســطح مطالبات از دولت
دوازدهــم را افزایش دهنــد و وعده ها
اجرایی شود .ارزیابی شما چیست؟
پاســخ :یک جملــه بگویم؛ البتــه از حرفی که
میزنم امیدوارم ســوء استفاده نشــود :از همه می
خواهم همانطور که در هفته آخر قبل از انتخابات با
مردم رفتار کردیم ،این چهار ســال هم مثل همین
هفتههــای انتخاباتی رفتار کنیم .برای چی با مردم
رفتار خوش کردیم؟! بــرای اینکه همه بیایند پای
صندوق اراء .وهلل باهلل نشــاط نه با انقالب مخالف
است نه با دین.
سوال خبرنگار روزنامه سیاست روز از
روحانی :با توجه به اینکه حقوقدان هستید
و حکم خسارت زدن به کشور را می دانید
چرا یک بار به طور شــفاف درباره حصر
صحبت نمیکنید؟
قــوای مختلــف مســئولیت هایی دارنــد ،ما
درچارچوب قانون اساســی حرکت می کنیم و من
نســبت به حقوق تــک تک شــهروندان ایرانی و
ایرانیان خارج از کشور مسئول هستم .اگر حق یک
ایرانــی در داخل و خارج نادیده گرفته شــده ،تمام
تالش خود را خواهم کرد .یکی از اهداف ما اجرای
حقوق شــهروندی است و همه باید دست به دست
هم دهیم که حقوق شــهروندی را به خوبی پیاده
کنیم و حق همه مردم برای ما اهمیت دارد.
سوال خبرگزاری پانا از روحانی :با توجه
به دغدغه های مقام معظم رهبری درباره
سند  2030چه برنامه ای برای رفع این

دغدغه ها و تقویت آمــوزش و پرورش
دارید؟
متاسفم برای کسانی که در انتخابات سوء استفاده
کردنــد هر چند که من از غیبت و گناه دیگران می
گذرم اما نســبت به  2030مــن نمی گذرم بخاطر
اینکه بــه معلمان ما ،آموزش و پــرورش توهین
کردند .رفتند در همه خانه ها در روستاهای کوچک
و بزرگ ،اعالمیه پخش کردند .بســیار متاسفم که
در انتخابات از ماجرای  2030ســو استفاده کردند،
من قبال هم گفتــه ام ،از همه تهمت ها به خودم
میگذرم ولی از ماجرای  2030نمی گذرم ،چون به
معلمان توهین کردند .من در حوزه زندگی کرده ام
و بزرگ شــده ام ،عده ای رفتند طلبهها را تحریک
کردند و بلندگو به دستشــان دادند و اینها رفتند در
روســتاها گفتند واسالم .وقتی برق آمده بود داخل
حرم امیرالمومنین(ع) ،کســی از منبر باال رفت و
گفت ،کجایید که ســیم دارند می کشند ،وااسالم،
عده ای هم االن آمده اند به جای ســیم 2030 ،را
می گویند .کار زشــتی کردند و خدا از گناه این ها
بگذرند ،ان شــاء اهلل معلمان از آنها بگذرند؛ اما من
به سهم خودم نمی گذرم.
ســوال روزنامه آرمان از روحانی :برخی
بداخالقی ها از سوی یک سری از نامزدها
صورت گرفــت .آیا قائل به پیگرد قضایی
آنها هســتید یا آشتی ملی را رویکرد خود
قرار دادید؟
در مناظرات انتخاباتی حرف هایی نسبت به من
عنوان شد که در مناظره ها نیز به مردم گفتم اینها
تهمت اســت و مردم قضاوت کنند که دیدیم چه
قضاوت خوبی در پای صندوق های رای کردند
بعــد از خــدا ،قاضــی اصلــی مردم هســتند
و قــوه قضاییــه بعــد از مــردم اســت  ،فعــا
قصدی نــدارم شــکایتی از آنان به قــوه قضاییه
ببرم.
ســوال روزنامه صبا از روحانی :درباره
سینما و موسیقی؛ با توجه به حمایت جانانه
اهالی سینما آیا قصد دارید با احترام کامل
به اقای صالحی امیری قصد دارید وزیری
از بدنه فرهنگ و هنر داشته باشید؟ درباره
موسیقی و کنسرت چه خواهید کرد؟
پاسخ :یکی از خوبی های انتخابات  96این بود که
همه با موسیقی صلح کردند؛ البته ما موسیقیهای
سطح پایین را نمی پذیریم اما بعضیها گفتند آنها
خوب است(خنده حضار).
من از همه ملت ایــران و اصحاب هنر که از ما
حمایت کردند تشکر می کنم.

یادداشتهای امروز
صفحه 3
شادباش به حامیان انتخابات
بزرگ  ۲۹اردیبهشت

علی محقر
صفحه 2
زمان خردورزی در سیاست
خارجی

یداهلل اسالمی
صفحه 3

ژنرالهای پشت جبهه
اصالحات در مشهد

حسین اصغری ثانی
همین صفحه

تنهایی و
با هم بودن

جواد شقاقی

