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گیشه تیتر

سرمقاله

سیاست خارجی کجاست؟
نصرت اهلل تاجیک-کارشناس امور بینالملل

به موازات سر و سامان گرفتن نسبی اوضاع سوریه و عراق سیاست خارجی ایران روزهای
سختتری را نه تنها در عراق و سوریه بلکه در منطقه و رودررویی با آمریکا در پیش خواهد
داشت .عالوه بر رژیم صهیونیستی که پروژه ایران هراسی دو را کلید زده است و اعراب متضرر
از شکســت داعش ،خود آمریکا نیز آتشبیار معرکه است که برای تامین اهداف کوتاهمدت و
بدون دید اســتراتژیک ظاهرا میخواهد فرماندهان نظامی و منطقهای خود را آتش به اختیار
کند! متاســفانه جایگاه ضعیف داخلی ،انفعال و بیعملی سیاست خارجی ایران یعنی منتظر
حوادث ماندن و به دنبال حوادث حرکت کردن نیز مزید بر علتشده و مشکالت را چند برابر
میکند تا سیاست خارجی نتواند برای رویارویی با این شرایط آمادگی کامل داشته باشد.
اگرچه در مورد آمریکا ،امروزه با گزارش هشــتم آژانس بعد از امضای برجام و با پایبندی
ایران به برجام ،هزینه اقدامات احتمالی ترامپ در زمینه برجام و یا ســایر مســائلی که پیش
خواهد کشــید ،افزایش یافته است ،اما نشــان دادن یک مدل رفتاری جدید در خاورمیانه و
تعامل با کشورهای موثر در این منطقه مثل روسیه ،چین و اروپا این فضا را برای ما بهوجود
میآورد که به تنهایی رودرروی واشــنگتن قرار نگیریــم بلکه از طریق تعامالت بینالمللی و
مخصوصا اقتصادی ،سیاســت خارجی ایران را با همه ظرفیتهای کشور در راس این مرحله
قرار دهیم.
الزمــه این کار طراحی سیاســت خارجی فعالی اســت کــه بتواند از تمــام ظرفیتها و
توانمندیهای کشــور اســتفاده نماید .یعنی ما باید ابتکار عمل داشته باشیم و یک سلسله
پیشــنهادهای اجرایی و عملیاتی برای همراه کردن امکانات داخلی کشــور در کنار تحرکات
سیاســی دیپلماتیک طراحی و اجرا کنیم تا باعث تحوالت جدید در منطقه و یا حتی سطح
فرامنطقه شــود .مهمترین هدف مرحلهای سیاست خارجی ایران باید باال بردن سطح تعامل
و مناســبات با روســیه ،چین و اروپا باشــد تا بدین طریق بتوانیم زهر اقدامات آمریکا را از
طریق بلوک ســازی و گســترش منافع تبادالت و ســرمایهگذاریهای اقتصادی بگیریم .در
این میان ترامپ ممکن اســت به صورت یکطرفه بخواهــد به قانون داخلی خود اکتفا کند،
یــا برجام را از طرف آمریکا نادیده بگیرد یا از آن خارج شــود ولی هزینه توجیه بینالمللی
آن بــه ویــژه بعد از گزارش اخیــر آژانس بینالمللــی انرژی اتمی برایش ســنگین خواهد
بود.
از قبل حدس زده میشد که ترامپ تالش کند از طریق فشار بر سایر موارد مانند آزمایش
موشــکی ،حقوق بشــر و مســائل خاورمیانه ،اهدافی را که از طریق برجام نتوانست بهدست
بیاورد از این طریق کسب کند .اما بیشتر تحلیلگران معتقدند ترامپ یکطرفه از برجام خارج
نخواهد شد بلکه در درجه اول در صدد کسب امتیاز از ایران در مسئله خاورمیانه است و در
درجه بعدی و چنانچه نتواند از ایران امتیازی بگیرد در آن صورت ســعی خواهد کرد اروپا را
یا از کنار ما حذف کند و یا هزینه همراهی با ما را برایش سنگین نماید.
در بخــش اول احتمــال هماهنگی اروپا با امریکا در زمینههایی که در توافق هســته ای
نیســت همچون مســایل منطقهای و موشــکی را کم نگیریم و از االن برنامه داشته باشیم و
با طرفهــای ذیربط کار کنیم .بعضی تحلیلگران معتقدند احتماال آمریکا به اروپا فشــار
خواهند آورد که اگر درصدد اســتفاده از منافع برجام است باید در زمینه خواستهایش که
اشــاره شد همراهی کند در غیر اینصورت آمریکا نیز از برجام خارج شده و حتی اگر نتواند
به راحتی از عملیات ماشــه مندرج در برجام اســتفاده کند ،حداقل با حرکات ایذایی اجازه
نمیدهد اروپا به راحتی در ایران ســرمایهگذاری کرده و از منافع اقتصادی آن منتفع شــود.
دو ســال پیش نوشــتهام که آمریکا نمیخواهد دماغ وندی شرمن و پای کری بشکند و اروپا
ســودش را ببرد! اما االن شرایط عوض شده و ترامپ با اوباما فرق میکند و سود اعراب را به
ســود حاصل از رابطه با ایران ترجیح داده است و دیگر مجالی برای تعامل با آمریکا نیست و
بیشتر باید از طریق اقدامات ابتکاری جلوی زهرش را بگیریم.

صفحه 5

مولوی عبدالحمید در جدیدترین سخنان خود گفته است؛ اگر دولت به مطالبات اهل سنت توجه نکند ،در انتخابات بعدی این دسته از ایرانیان
رای خود را به اردوگاه اصولگرایی اختصاص خواهد داد .داود سلیمانی در یادداشتی مولوی عبدالحمید را مخاطب قرار داده و وی را بهخاطر این
موضع نکوهش کرده است .پس از انتشار یادداشت داود سلیمانی بسیاری از هموطنان اهل سنت واکنش نشان دادهاند .یکی از این واکنشها از
سوی توفیق سرفراز فعال سیاسی کرد و اهل سنت منتشر شده است .با هم واکنش توفیق سرفراز را میخوانیم.
خبر اول
جناب آقای دکترسلیمانی عزیز مدتهاست در مناطقی همچون کردستان و بلوچستان این سوال پرسیده میشود که سهم ما از دولتهایی
با مشــی اصالحطلبی و اعتدالی چه بوده است؟ پاسخ به اعتماد مردم به اصالحطلبان با کیست؟ رای مردم کردستان و بلوچستان همواره به
تفکر اصالحطلبی بوده اســت .اگر مشارکت ما برای کسب قدرت عیب و عار و در ذهن امثال شما سوداگری است ما نگرانی بابت قضاوتهای
شما نداریم.کسب قدرت برای ما فراتر از چیزی است که شما تصور میکنید .ما قدرت را از آن جهت مشروع خود میدانیم که احساس برابری
نماییم .ما از تبعیض نگرانیم .ما نگرانیم که سهم اندکمان از قدرت همراه با هزاران منت و مملو از بخشش ملوکانه قلمداد میشود که مثال در
فالن جا یک نفر از شما را فرماندار کردهایم .غافل از اینکه این لطف نیست؛ حقی است که سالها است معطل مانده و تبعیضی تاریخی است .جامعه کردها و اهل سنت همواره
از مولویها و جاللیزادهها میپرسند که سهم این ملت در تقسیم قدرت و ثروت ملی برای پر کردن شکافهای بهوجود آمده در این مناطق چهچیزی و چقدر بوده است؟
ک نمایید .گناه ما که در این مناطق هستیم چیست؟ جناب دکتر فرق است میان اینکه
احساس تبعیض و شهروند درجه چندمی درد بدی است...این درد را شما نمیتوانید در 
مثال دولت نخواهد به دکتر سلیمانی سمتی بدهد با اینکه بگویند آقای سلیمانی بهدلیل مذهب و قومیت نباید در قدرت سهمی داشته باشد .سالها جریانی در کردستان و به
یقین در بلوچستان به دنبال رای اعتراضی به کاندیدای غیر اصالح طلب بوده که ما با سختی و مشقت با آن مقابله کردهایم .این را به حساب تغییر نگرش و رویکرد در این مناطق
نگذارید.کردستان در سال ۷۲رای به دکتر توکلی را در انتخابات ریاست جمهوری به دلیل اعتراض بهوضع موجود در صندوق انداخت ولی آیا این به دلیل عالقه به توکلی بود؟
بعدها که توکلی به کردستان آمد دید نهتنها خبری از آن رای در این منطقه نیست،بلکه حتی کسی بهیاد نمیآورد که چنین کسی زمانی کاندیدا ریاست جمهوری بوده است.
روا نیست بعد از چهل سال ما یک استاندار در این مملکت تجربه نداشته باشیم؛ روا نیست که مسئولین فرهنگی ما در این استان از میان ما انتخاب نشوند؛ جناب دکتر
روا نیست مدیرکلی کتابخانهها هم برای ما دست نیافتنی باشد؛ روا نیست مدیر کل ارشاد در استان فرهنگی کردستان از فرهنگی دیگر انتخاب شود و هزاران ناروای دیگر.....
آنچه مطلوب ماست تغییر نگاه به ماست .لذا دلخوش به تغییر افراد هستیم تا نگاه به ما تغییر یابد ...شما که دستتان به دیوان میرسد .بفرمایید که این پایین وضعیت بسیار
بد است و اگر چارهاندیشی نکنند موجودی حساب اعتباری مولویها و جاللی زادهها مدتها است که منفی شده است .اگر آنان خود به زبان نیاورند که در آینده چه اتفاقی
خواهد افتاد جامعه به آنها یاد خواهد داد که چه میخواهد.آن زمان دیگر دیر خواهد بود شــما با مولویها و جاللیزادههایی روبرو میشوید که دیگر در میان مردم و حتی
خانوادههای خود نیز جایگاهی ندارند .شما آنوقت متهم هستید که بزرگان ما را برای کسب مشروعیت این تفکر نابود کردید بدون اینکه دستاوردی برای ما و آنها داشته باشد.
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نقدی بر سخنان مولوی عبدالحمید؛

طرح یک خواسته یا عدول از اصالحطلبی به مشی سوداگری

داود سلیمانی -فعال سیاسی اصالحطلب

ما میتوانیم و گاه باید از برخی اصالحطلبها
بهعنوان افراد ،ناامید بشویم وآنها را کنار بگذاریم
ولی از اندیشه و مشــی اصالحطلبانه نباید دست
بکشیم .آدمها با تمام خوبیها و بدیهایی که دارند
میآیند و میروند ولی ما نباید از مشــی و روش و
منش و استراتژی اصالحات عدول کنیم .ما چاره
ای جز اصالح نداریم .و این از مشی انقالبیگری و
رادیکالیزم و اصولگرایی جدا است .ما به هر دلیلی
نباید اصولگرایی را در مقابل اصالحطلبی تقویت
کنیم .بهویــژه یک عنصر اصالحطلب نباید برای
رسیدن به خواستههایش گروکشی کند و از تهدید

کردن اصالح طلبان توسط اصولگرایان بهره ببرد.
این روش را من ســوداگرانه و کامال سکتاریستی
میدانم.
امــا نقد من بر مولــوی عبدالحمیــد با تمام
احترامی که برای او قائلم این اســت که این نوع
برخورد مولوی عبدالحمید -که از جمله روحانیون
خوشنام و باسابقه اهلسنت بوده و هست -بعید
مینمود اما متاســفانه اتفاق افتاد .این ســخنان
نشان داد که سیاست ورزی تا آنجاست که بتواند
منافــع یک قوم و قبیله و مذهب را تامین نماید و
شکلی کاسبکارانه و سوداگرانه بهخود میگیرد و
اصالحطلب بودن نه یک رویه و مشی ،بلکه نوعی
کسب منفعت ولو بهصورت گروکشی و استفاده از
شــکاف بین اصولگرا و اصالحات در جهت حل
مسائل اهلسنت اســت .معنای دیگر حرفهای
ایشــان این است که اگر اصالحطلب هستیم این
ریشــه در مشــی و تفکر ما ندارد ،بلکه ریشه در

در بخشــی از اســتیتمنت این
مجموعه آمد ه است؛
آنچــه ما آتلوفوبیــا مینامیم به
لحاظ ریشــهیابی لغوی از دو کلمه
یونانی آتلو به معنی -ناقص -و فوبیا
به معنی -ترس -تشکیل شده است.

مطالبات و سهم ما از قدرت بهدلیل مذهبی ،برای
تصدی پســتهای دولتی دارد ،که واقعا این نگاه
اصال زیبنده ایشــان و هیچ سیاستورزی نیست.
تحلیل شــرایط و قضاوت نیازمنــد درکی واقعی
و درســت از ظروفی اســت که در آن یک فعل
سیاســی انجام میگیرد وگرنه محکوم کردن ،بر
اساس صرفا برخی نتایج نامطلوب  ،کاری علمی و
منطقی نیست .وزن هر خطا میتواند بیانگر میزان
ضعف عملکردی باشد و این الزاما بهمعنای یکسره
نفــی کردن و یا عدول از مشــی اصالحطلبی به
اصولگرایی نیست و نباید باشد .اگر کسی به تفکر
اصالحطلبی و مشــی اصالحطلبانه اعتقاد داشته
باشد و برای اصالح امور و رفع کاستیها بخواهد
کار کنــد ،نباید در روابط خود بــا دولت و ملت از
روشهای سکتاریستی و فرقهگرایانه استفاده کند.
این حرف به نحو کلی درست است که باید از تمام
اقوام و مذاهب در اداره امور و مدیریتها اســتفاده

پرفورمنس آتلوفوبیا در گالری سایه

تــرس ابعاد گســتردهای دارد و
نمیشود این موضوع را کتمان کرد
که انسان از ابتداییترین روز خلقت
حس ترس را تجربه کرده و شــاید
وظیف ه خطیر او در طول زندگیاش
مواجهــه ،واکاوی و دربعضی موارد

کرد و همــه ،منجمله جناب مولــوی باید روی
این خواسته پافشاری کنند .ولی یک اصالحطلب
معتقد هیچگاه از مرامش عدول نمیکند .یعنی شما
بهعنوان اصالحطلــب اگر بهدالیلی ولو ناموجه و
حتی ظالمانه از چیزی یا حقی محروم شدید به این
دلیل  ،پشــت پا به مشی اصالح طلبی نمیزنید و
با رقیبت نمیبندید؛ یا تهدید نمیکنید که مثال اگر
شما منافع شخصی یا جمعی من را تامین نکنید من
با اصولگرایان متحد میشوم .این سخنان جناب
عبدالحمید اگر از موضع سیاســتورزانه و با تکیه
به مشی و روش اصالحطلبی مطرح میشد درست
بود .اما اینکه چون شما به ما قدرت نمیدهید پس
ما با اصولگراها میبندیم .نوعی مطالبه سوداگرانه
است .اگر ایده و یک تئوری حقانیت خود را نه از
افراد ،بلکه از منطق و عقالنیت بگیرد این مسائل
باعت عدول از مشی اصالحطلبی و در غلتیدن به
دامان اصولگرایی نخواهد شد.

رفع این ترسها باشد.
آدمهــای ایــن مجموعــه نیز
هنرمندان جوانی هستند که تصمیم
خود را بر ایــن رویارویی گرفتند و
باهم آنرا شــکل دادنــد .بازدید از
ن اســت راهی
کارهای آنها ممک 

باشد برای پذیرفتن و ایستادن برای
این ترسهای همیشگی و جاری.
افتتاحیه :جمعه ،بیست و چهارم
شــهریور مــاه ،از ســاعت  ۱۷الی
-۲۱نمایش این آثار تا بیست و نهم
همین ماه ادامه دارد.

جلیل امجدی
صفحه 2

آشنایی با طرح فرهنگی حذف
و ...

حسین عبیری گلپایگانی
صفحه 2
هویت سیاسی
چالش انتصابات مدیریت شهری
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