
باردیگرمســاله  استفاده از سالح شــیمیایی در جنگ ویران گر سوریه 
که جان عده ای از مردم غیر نظامی از جمله کودکان را گرفته مســاله ساز 
شــده و اتهاماتی را  متوجه طرف های درگیر در این جنگ از جمله گروه 
های تروریســتی و دولت های ســوریه و روسیه کرده است. اگرچه جامعه 
جهانی مثل همیشه علیه این مســاله موضع گیری کرده اما مساله اصلی 
این نیســت که کدام کشــور و یا گروه  برای مقابله با رقیب به استفاده از 
ســالح  شیمیایی روی آورده بلکه آنچه اهمیت دارد و باید مورد توجه قرار 

بگیرد قوانین مرتبط با این مساله است .
استفاده از ســال ح شیمیایی بر اساس قوانین بین المللی ممنوع بوده و 
هیچ کشــور و دولتی مجاز به استفاده از این سالح ها نیست ولی از زمانی  
کــه ا ین ممنوعیت تصویب و اجرا یی شــده نه تنهــا برخی دولت ها و 
حکومت ها  توجهی  به آن نکرده اند  بلکه هر از گاهی شاهد نقض آن از 
سوی کشورها و دولت ها هستیم که همین مساله  استمراراستفاده از چنین 

سالح های  مرگبار و کشتار جمعی را در پی داشته است. 
ســوریه در مدتی که از جنگ داخلی ویران گر در این کشور  می گذرد 
بارها شــاهد بمباران و یا  استفاده از سالح های شیمیایی بوده که بیش ا 
ز همه علیه غیر نظامیان به کار گرفته شــده و آسیب های جبران ناپذیری 
را متوجه آنها کرده اســت  به همین دلیل هرگاه که مســاله اســتفاد ه از 
ســالح شیمیایی  در این کشور مطرح می شود انگشت اتهام بیش از همه  
متوجه رژیم بعث ســوریه و بشار اسد می شود. اگرچه بارها دولت سوریه و 
حامیانش این مساله را انکا ر ونفی کرده ا ند اما شواهد امر حکایت از این 
واقعیت دارد که  هرگاه رژیم بعث ســوریه و بشار اسد در تنگنا قرا رگرفته  
به ســال ح  های غیر متعارف متوسل شــده وسعی کرده ا ند  از هر حربه 
ای برای پیشــبرد اهداف خود بهره بگیرند. حتی ا گر سوریه و  متحدانش 
نیز اســتفاده از سالح شیمیایی را نفی و محکوم کنند این محکومیت های 
لفظی و شعاری نمی تواند باری از روی دوش آنها برداشته   و  از مسئولیت 
آنها کم بکند زیرا  مســئولیت اصلی حمایت از ملت ها بر عهده دولت ها   
و حکومت هاســت لذا رژیم بعث ســوریه  ودولت بشار اسد نمی توانند  و 
نه باید اززیر بار  این مســاله شــانه خالی کرده و به قولی توپ را به زمین 

رقبا بیندازد. 
در سال هایی که از جنگ داخلی سور یه می گذرد ضمن این که بارها 
از ســالح های شــیمیایی علیه مردم بی دفاع و غیر نظامی استفاده شده  
رژیم این کشور هم  به دفعات به نقض حقوق بشر و دست زدن به جنایات 
جنگی متهم شــده اگرچه دمشق و دوستانش ســعی دارند این  مسایل را 
به نوعی جوســازی جامعه جهانی علیه خــود  عنوان کنند اما این واقعیت 
را نمی توان نادیده گر فت که تجربه نشــان داده که در این سال ها رژیم 
بعث سوریه برای تحکیم موقعیت خود به هر حربه ای متوسل شده است.

لذا در هر حال مســئولیت بیش از همه متوجه دولت بشا ر اسد است و  او  
باید حافظ جان مردمی باشــد که از جنگ ویران گر داخلی به تنگ امده و 

درصدد  یافتن راه حلی برای خروج از این بن بست مرگبار  هستند.  
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شکافهای اجتماعی واقعیت کتمان ناپذیر در تمامی جوامع بشری است. علی االصول مهمترین 
راهبرد دولتهای مرکزی در مواجهه با این شکافها، تلطیف و تسطیح آنها است. اثرگذارترین سیاست 
برای جلوگیری از گیســختگی اجتماعی ناشی، تضارب این شکافها با یکدیگر است. به طور مثال 
برای جلوگیری از انفکاک سرزمینی شکاف قومیتی با شکاف اقتصادی قطع می گردد تا از قطبی 
شدن و برخورد رادیکال دو سوی شکافها جلوگیری گردد. یعنی برای آنکه شکاف قومیتی موجب 
جدایی نگردد بســیاری از افراد وابسته به قومیتها با انتفاع و شــراکت اقتصادی به دولت مرکزی 
وابسته شده و در نهایت شکاف مذکور از شکل بالقوه به صورت بالفعل تبدیل نمیشود. بر همین مبنا 
چنانکه راهبردی سبب گردد تا دو شکاف اجتماعی بر هم منطبق شوند قطعا احتمال قطبی شدن و 
برخورد رادیکال دو طرف افزایش می یابد. به طور مثال اگر همان شکاف قومیتی با شکاف اقتصادی 
منطبق شده و اقلیت قومی از وضعیت اقتصادی نا مساعدی هم برخوردار گردد احتمال فعالیتهای 
جدایی طلبانه افزایش می یابد.جریانهای سیاسی که پس از انقالب اسالمی تشکیل شده، به شکل 
هوشمندانه ای موجب تقاطع  شکافهای اجتماعی و تلطیف و تسطیح آنها شده است. دو جریان عمده 
بنام اصول گرا و اصالح طلب عمال افراد مختلف از اقشار اجتماعی ، چه به لحاظ اقتصادی و چه به 
لحاظ فرهنگی را دربر می گیرد. به همین دلیل اختالف و رقابت این دو جریان سیاسی امکان انتقال 
قدرت بصورت مسالمت آمیز و دموکراتیک را فراهم می کرد. اما در انتخابات پیش رو امکان دارد که 
این توازن و تعادل سیاسی با بحران اساسی روبرو گردد.از شواهد و قرائن پیداست که احتمال به وجود 
آمدن شکاف عمیق اجتماعی ناشی از تحرکات جریان راست سیاسی ایران بسیار زیاد است. جناج 
اصول گرا که در دو انتخابات اخیر مغلوب حریف شده است، برای جبران، سعی دارد جامعه را به سمت 
دو قطبی هدایت کند. تا پیش از این اصول گرا و اصالح طلب عمدتا به لحاظ فرهنگی با یکدیگر 
تفاوت داشــتند. جناح راست یا اصول گرا منادی فرهنگ سنتی، دینی و گذشته محور بوده است در 
حالیکه اصالح طلبان میل به تجدد، تسهیل ورود فرهنگ بین المللی و تعامل با دیگر کشورهای دنیا 
را داشته اند. در هر دو جریان سیاسی، تمایالت اقتصادی متنوعی دیده میشد به نحوی که گروهی 
از احزاب اصالح طلب حامی سیاستهای اقتصادی لیبرالی و گروهی دیگر پیرو اقتصاد عدالت محور  
بوده اند. همین وضعیت در جریان مقابل یعنی اصول گرایان قابل مشــاهده است. اما در انتخابات 
پیش رو گویا جریان اصول گرا میل دارد که تنازع سیاسی را به تنازع اقتصادی تعمیم دهد. آنها مایل 
هستند که تقابل دو جناح سیاسی را تقابل فقیر و غنی نشان دهند. بدیهی است که چنین رویکردی 
ناشی از رکود اقتصادی چند سال اخیر است. اصولگرایان گمان می کنند اگر مشکالت معیشتی و 
رکود اقتصادی را ناشی از عملکرد اصالح طلبان نشان دهند می توانند ریاست دولت را به اردوی خود 
منتقل کنند. اگرچه همواره پیش بینی می گردید که مشکل معیشتی مردم مهمترین چالش حسن 
روحانی در انتخابات پیش رو باشــد اما تعمیم این موضوع به تقابل طبقات اجتماعی کار خطرناکی 
است. اگر اقتصاد ایران در سالهای اخیر دوران رکود را تجربه می کند، فشار ناشی از آن برای تمام 
طبقات اجتماعی است. بجز عده ای محدود که همواره از رانتهای دولتی و حکومتی سود جسته اند، 
مشــکالت اقتصادی دامن تمامی اقشــار جامعه را فرا گرفته است. بدیهی است هیچ یک از اقشار 
جامعه اعم از متمول و متوسط بانی این رکود اقتصادی نیستند. اما ترسیم رقابت انتخاباتی بر مبنای  
تقابل فقیر و غنی این شائبه را ایجاد می کند که عامل فشار معیشتی اقشار مختلف اجتماعی است.  
تقابل فقیر و غنی همواره اصلی ترین دلیل تحوالت رادیکال اجتماعی بخصوص انقالب بوده است. 
انقالب اسالمی نیز از این قاعده مستثنی نیست. رهبر فقید انقالب همواره تاکید داشت که انقالب 
اسالمی ، کنش کوخ نشینان در مقابل کاخ نشینان بوده است. بدیهی است که چنین تقابلی به هیچ 
عنوان مناسب یک انتخابات مسالمت آمیز نیست. همانطور که گفته شد هر یک از دو جریان مهم 
سیاسی کشور نماینده یک رویکرد فرهنگی خاص هستند حال اگر این شکاف فرهنگی با شکاف 
اقتصادی منطبق گردد مطمئنا رادیکالیزه شدن برخوردهای اجتماعی را در پی خواهد داشت. اگر تا 
بحال ادوار انتخاباتی ایران مسالمت آمیز بوده و همواره به ظن رهبران سیاسی کشور موجب تقویت 
ملی و افزایش امنیت عمومی شده ، در عدم تطبیق شکافهای اجتماعی بوده است. متاسفانه انتخابات 
پیش رو چندان موید روند پیشین نیست. بدون شک این بازی خطرناک نه تنها گریبان کلیه جریانات 

سیاسی را خواهد گرفت بلکه امنیت و تمامیت ملی و سرزمینی را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.

رئیسی نمی تواند رقیبی برای روحانی باشد
 رویارویی با رئیس جمهوری که 

برجام را درکارنامه خود دارد آسان نیست
 مخالف حضور نامزد سایه در انتخابات هستم

 عبداهلل ناصری عضو شورای مشورتی اصالح طلبان 
در گفت و گوی اختصاصی با مستقل

رادیکال گرایی احمدی نژاد علیه امنیت ملی

انتخابات سال 96 به دلیل اهمیت فوق العاده و 
تأثیر آن در ساختار قدرت به رقابتی ترین انتخابات 
کشور تبدیل خواهد شد چرا که سطح این رقابت 
فراتر از ریاست جمهوری اســت. به همین دلیل 
اســت که احمدی نژاد علی رغم نهی صریح مقام 
معظم رهبری، فعال تر و بی پروا تر از گذشته وارد 

صحنه انتخابات می شود.
بازی احمدی نژاد واکنشی و غیر منتظره نیست 
و به احتمال زیاد در جهت افزایش التهاب سیاسی 
کشــور و تهدید امنیت ملی کشــور پیش خواهد 
رفــت. بازیگری او نه برای تأیید صالحیت بقایی 
و نه برای ریاست مجمع بلکه برای سهم خواهی 
از آینده قدرت ایران است. احمدی نژاد می خواهد 
ســهمش را از بازی فرا  ریاست جمهوری دریافت 
کند. بازیگری جریان هــای مختلف اصول گرایی 
هــم که بیش از 10 کاندیدا در قالب "جمنا" دارند 
برای همین ســهم خواهی از قدرت است و گرنه 
همه آن هــا می دانند که در حد و انــدازه رقابت 
ریاســت جمهوری نیستند. هر یک آمده است که 

سهم آینده اش را بگیرد و کنار رود.
تفســیر رفتارهــای احمدی نژاد و ســخنان 
ساختارشکن او در راستای تأیید صالحیت بقایی، 
گمراه کردن افکار عمومی اســت. برای او مهم 

نیســت که بقایی تأیید شود یا نه! مهم این است 
که جریان سیاســی او در انتخابات حضور داشته 
باشد و قطب ســوم انتخابات را شکل دهد. این 
حضور نه برای پیروزی و راهیابی به پاستور بلکه 
برای تعیین جایگاه خود در بافتار و سلسله مراتب 
قدرت اســت. چرا که او نمی خواهد بازنده اصلی 

انتخابات 96 باشد.
بنابراین، احمدی نــژاد می خواهد برای رقیب 
روحانی، نقــش »پل پیروزی« را بازی کند. چرا 
که پیــروزی روحانی به معنای مرگ سیاســی 
احمدی نژاد و محاکمــه اش خواهد بود. او برای 
ایفــای نقش جدیــدش، به شــعارهای تازه و 
ساختارشــکن نیاز دارد. نکته مهم این است که 
اگــر احمدی نژاد با همان شــعارهای قبلی وارد 
میدان شــود، به قطــب دوم انتخابــات تبدیل 
خواهد شــد نه سوم و این موجب تحریک آرای 
خاکستری اصالح طلب به نفع روحانی و به ضرر 
اصول گراها خواهد شــد. برای همین اســت که 
او با طرح ســخنان ناهنجار، توهین به مقامات 
نظام، عبــور از خط قرمزها و زیر ســؤال بردن 
کلیت انقالب، ســعی دارد خود را به عنوان یک 
نوانقالبی، فراتر از کاندیدای ریاســت جمهوری 
نشــان دهد تا از یک طرف با ایجاد حس برائت 

از خود در میان آرای راست، موجب افزایش سبد 
رأی کاندیــدای اصلی اصول گراهــا و از طرف 
دیگر با جذب بخشی از آرای اصالح طلبی باعث 
کاهش ســبد رأی روحانی شــود. اما این تغییر 
رنگ خیلی آســان نیســت و نیاز به بستر سازی 

دارد.
در گام اول نیاز اســت کــه خط او در ظاهر از 
اصول گرایان جدا شــود. برای همین مشــایی به 
آقای خاتمی نامه می نویســد و بــا عوام فریبی، 
پیروزی احمدی نژاد را در سال های  84 و 88 یک 
انتخاب اصالح طلبانه تر می داند و تلویحاً کاندیدای 
مورد حمایت احمدی نژاد را برای اصالحات عمیق، 
شایســته تر می داند و برای اثبات این شایستگی، 
الزم است که قبل از انتخابات قدرت اجرایی کردن 
شعارهایشان را نشــان دهند. برای همین در گام 
دوم، احمدی نژاد نهــی رهبری را نادیده می گیرد 
و به خوزســتان می رود و بــر خالف امنیت ملی 
کشــور، شــعارهای ضد انقالب را تکرار می کند. 
رفتــار و گفتار او دقیقاً بر خالف امنیت کشــور و 
برای گسستن هم بستگی ملی و ایجاد نفاق است. 
اگــر او را محاکمه نکنند این بــازی خطرناک را 
ادامه خواهد داد. بازی که هیچ نفعی برای نظام و 

انقالب نخواهد داشت. 

حسین اصغری ثانی

سیاست در ٢٩ اردیبهشت به پایان نمی رسد

بزرگ ترین اشتباه اصول گرایان در سال 1٣84 
و پــس از آن، حمایــت از احمدی نــژاد با هدف 
شکســت دادن اصالح طلبان یا در مقطعی دیگر 

فشار به آقای هاشمی بود. 
شکســت دادن رقیب یک هــدف معقول و 
منطقی اســت ولی نه به قیمــت هر چیزی و نه 
آنکه همه این منابع را قربانی به قدرت رســیدن 

کسی کنند.
وقتی امــام زمان )عــج( را هم بــه خواب 

می آورنــد تا بلکه بر رقیب پیروز شــوند، نتیجه 
همین می شــود که می بینید. اکنون بزرگ ترین 
انشــعاب فرقه ای در جریان اصول گرایی شکل 

گرفته است.
از همــان زمان کــه حضور احمدی نــژاد با 
منع رهبری نظام مواجه شــد، بخشــی از جریان 
اصول گرا به جای اسم او، رسم او را پیشه کرده اند.

این بخش گمــان می کند با دامــن زدن به 
مشــکالت اقتصادی یا توزیــع خودروهای آرد و 

احیاناً وعده های ســرخرمن دادن و ٥ برابر کردن 
یارانه ها می توانند پیروز انتخابات شوند. 

اگر احمدی نژاد چنین وعده هایی می داد مبتنی 
بر درآمدهای بزرگ نفتی بود که ســاالنه سر به 
صد میلیارد دالر می زد، ولی االن همه این وعده ها 

پوچ و توخالی خواهد بود.
سیاست گذاران انتخاباتی، حداقل به سه ماه بعد 
از انتخابات هم فکر کنند. ٢9 اردیبهشت امسال 

خط پایان نیست، بلکه خط آغاز است.

عباس عبدی 
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حسن فتحی

امیرمقدور مشهود

همین صفحه

همین صفحه

همین صفحه

تکذیب اختالس در بانک سرمایه توسط قائم مقام سابق بانک سرمایه
یاسر ضیایی شیرکالیی در گفتگو با روزنامه مستقل اظهار داشت:  بانک سرمایه یک بانک خصوصی است و هیچ اختالسی در بانک سرمایه و همچنین صندوق ذخیره فرهنگیان رخ نداده است. و 
باید عرض کنم رقم 8000 میلیارد تومان، که در افکار عمومی مطرح است؛ حدود بدهی معوقه بدهکاران بانکی به بانک سرمایه است که با تدابیر دادستانی تهران و مدیریت فعلی بانک، بدهکاران 
ملزم به تســریع در بازگشــت بدهی ها به بانک هستند. وی همچنین پیرامون شایعه اخیر در فضای مجازی در مورد رابطه اش با رضا ضراب و بابک زنجانی؛ چنین اظهار داشت:  فعالیت تجاری 

شخصی پتروشیمی اینجانب با )رضا ضراب( و همسرش )ابرو گوندش( یک دروغ بزرگ است. این دروغ بزرگ را یک موج هدفدار تخریبی و ایجاد حواشی جدید علیه خویش می دانم.


