سال بیستوچهارم شماره 6905
یکشنبه 29مهر 1397

www.iran-newspaper.com

editorial@iran-newspaper.com

سرلشکر باقری در گفتوگوی تلفنی با فرمانده ارتش پاکستان:

دستگیریسریعربایندگانمرزبانانراخواستاریم

رئیــس ســتاد کل نیروهــای مســلح در
تماس تلفنی با فرمانده ارتش پاکستان،
اقــدام ســریع و قاطــع برای دســتگیری
عوامل تروریســتی رباینــدگان مرزبانان
جمهوری اسالمی ایران را خواستار شد.
به گزارش ایرنا ،ســردار سرلشکر پاسدار
محمــد باقری عصر جمعــه در تماس
تلفنــی بــا ارتشــبد قمــر جاویــد باجــوا

فرمانــده ارتــش پاکســتان بــه موضــوع
ربایش تعدادی از مرزبانان کشورمان در
مرز میرجاوه توسط گروهک تروریستی
و انتقــال بــه درون خــاک پاکســتان
اشــاره کــرد و اظهــار داشــت :بــر مبنای
ی مابیــن نیروهای مســلح
توافقــات فــ 
دو کشــور بــرای تأمین امنیــت مرزهای
مشــترک انتظــار داریــم کــه نیروهــای

مسلح پاکستان با اتخاذ تمهیدات الزم
نســبت به آزادســازی ســریعتر سربازان
و مرزبانــان ربــود ه شــده اهتمــام کنند.
در ایــن مذاکره تلفنــی ارتشــبد باجوا با
اظهــار تأســف از ایــن حادثــه و توضیح
اقدامــات ارتش پاکســتان برای تعقیب
و دستگیری تروریســتهای مذکور ابراز
امیــدواری کــرد کــه اقدامــات نیروهای

نظامی و امنیتی پاکســتان به دستگیری
هرچه سریعتر تروریستها و آزادسازی
مرزبانــان ربودهشــده منجر شــود .وزیر
کشــور هــم در گفتوگــوی تلفنــی بــا
همتای پاکستانی خود گفت :جمعآوری
اطالعات ،تعقیب و ســرکوب گروههای
تروریستی مورد انتظار است و نیروهای
نظامی و انتظامی ایــران آمادگی دارند

با همــکاری طرف پاکســتانی به اهداف
مشــترک درخصــوص تأمیــن امنیــت
مرزهــای دو کشــور برســند .عبدالرضــا
رحمانی فضلی در گفتوگوی تلفنی با
«شــهریار آفریدی» وزیر کشور پاکستان،
افــزود :انتظــار داریــم دولــت پاکســتان
براســاس اســناد همــکاری فیمابیــن
بیــش از پیــش در تعقیــب و ســرکوب

گروهــک هــای تروریســتی بــا نیروهای
نظامــی و انتظامــی جمهوری اســامی
ایــران همــکاری الزم را بــه عمــل آورد.
شــهریار آفریــدی وزیر کشــور پاکســتان
نیــز در این گفتوگو به رحمانی فضلی
اطمینان داد ،اقدامات الزم درخصوص
آزادسازی نیروهای ایرانی ربوده شده در
مرز از سوی پاکستان انجام شود.

خبر دیگر اینکه ،خلیل موحدی ،عامل ارســال پیامکهای تهدیدآمیز
به نمایندگان مجلس در ماجرای بررســی الیحه  CFTگفته که ارســال
پیامک را ادامه میدهیم .به گزارش رویداد  ،24این عضو شــورای شهر
ســابق مشهد با بیان اینکه پیامکهای ارســالی تهدیدآمیز نبوده ،گفته
اســت :پیامکهایــی کــه ارســال میکردیم جنبه فشــار نداشــت ،اینکه
میگوینــد مــا به مجلــس و نمایندگان فشــار آوردیم صحت نــدارد ،ما
شفافســازی کردیم و میخواستیم برایشان شفاف کنیم که چه اتفاقی
قــرار اســت بــا تصویب ایــن الیحه رخ دهــد .ارســال پیامک را تــا زمانی
کــه تشــخیص دهیم ادامــه میدهیم ،زیرا ایــن امر را یک نهــی از منکر
میدانیم .وی افزود :وظیفه ما امر به معروف اســت و از هر مســیری که
باشــد آن را ادامه میدهیم ،مســیرهای جز پیامــک دادن هم داریم که
طبیعتاًآنها را به شما نمیگوییم.

کلیک بهتر از کتک
مرتضی گل پور
خبرنگار حوزه دولت
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فیاض زاهد فعال سیاسی اصالحطلب
حضور «گروه فشــار» در فضای مجازی
را بــه فال نیک میگیرد و معتقد اســت
یکی از پیامهای این حضور ،به رسمیت
شــناختن فضای مجازی است .مشروح
توگوی «ایران عصر» با وی را در زیر
گف 
میخوانید...
ëëقبــل از شــروع بحــث ،شــما در فضای
مجازیحضوردارید؟
در تلگرام ،واتس اپ ،اینستاگرام و به
ندرت فیسبــوک حضور دارم .از توئیتر
هم گه گاه استفاده میکنم.
ëëبعــد از برخی تحرکات از جمله ارســال
پیامکهــای گســترده هتاکــی و تهدید به
نمایندگانمجلسوحتیاعضایشورای
نگهبان این گزاره مطرح شد که گروههای
فشــار از خیابان به شــبکههای اجتماعی
نقلمکانکردند؟
فکر میکنم این ارزیابی دقیقی است
که به آن اشاره کردید« .گروه فشار» یک
تعریــف دوگانــه دارد .در یــک تعریف،
منظــور از «گــروه فشــار» جریانهــای
قدرتمنــد ،متنفــذ ،صاحــب ســرمایه و
منافــع رانتی هســتند کــه هرگونه کنش
شــفاف و عمــل در محیــط شیشــهای را
برنمیتابند .این جریان ســعی میکند
ایــن محیــط شیشــهای را بشــکند و بــه
خانههای امن پناه ببرد.
شــکل دیگر گروههــای فشــار هم به
فعالیتهــای بــدوی و ابتدایــی اشــاره
دارد کــه بهصــورت حملــه و اســتفاده
از خشــونت ،ســرکوب و درگیریهــای
فیزیکی بروز میکند .این مسأله در کشور
مــا یا جهان ســابقه طوالنــی دارد .پیش
از جنــگ جهانــی دوم در آلمــان ،ایتالیا
و اســپانیا شــیوع پیدا کــرد .در آلمان در
قالب ســازمان «مطالبهگران اجتماعی
حــزب ناســیونال سوسیالیســت»
آلمــان بــروز یافــت .اینهــا معمــوالً
علیــه یهودیها و کمونیســتها بســیج
میشــدند و مخالفان سیاســی خود را با
این عناوین مورد هجمه قرار میدادند.
حتــی پیــش از جنــگ جهانــی دوم
مجلس رایشــتاک را آتش زدنــد و آن را
بــه گــردن کمونیســتها انداختنــد و به
این بهانه میخواســتند آنان را سرکوب
کننــد .در رومانــی و دیگــر کشــورهای
اروپــای شــرقی هــم گروههایــی ماننــد
«گارد آهنیــن» بودند که لباس مشــکی
میپوشــیدند و گرایشهای فاشیستی و
راست داشتند.
در ایران گویا سابقه چنین گروههایی
حتی به دوره مشروطه هم میرسد.
در دهــه  30مــا بــرادران رشــیدیان،
بــرادران هفت کچــان ،بــرادران احمد
یخی ،حتــی مرحــوم طیب که بــه آنان
چماقدار هم میگفتند را داشتیم .اتفاقاً
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کوچ «گروه فشار» به فضای مجازی
روزگاری که مسعود ده نمکی
بهعنــوان یکــی از ســمبلهای
گــزارش گروه فشار به کار روزنامهنگاری
و فیلمســازی روی آورد ،محمــد علــی ابطحــی
گفت« :خوشــحالم ده نمکی از آتش زدن ســینما
بــه فیلمســازی رســیده اســت» و «موفــق بودیم؛
چرا که چماقدار ســابق بــه کارگردان تبدیل شــده
و ایــن روند خوبی اســت ».کوچی کــه ده نمکی در
ســالهای دورتر انجــام داده بود ،هنــوز ادامه دارد
اما با مقصدی جدید؛ این بار شبکههای اجتماعی.
فضــای مجــازی اگــر تــا همین دو ســه ســال قبل
در تســخیر کامــل کاربرانــی بود که بــا جریانهای
تحولخــواه و اصالحطلــب احســاس نزدیکــی
میکردنــد ،حــاال شــاهد افزایش حضــور افرادی
اســت کــه مدافــع گروههای فشــار ســه دهــه قبل
هستند و حرفهایشان در ادامه حرفهای همان
هاســت .آیــا این کــوچ اتفاقــی مبارک اســت؟ آیا
تغییــر زمین بازی این دســت گروههــا به معنای
تغییر معادله و رویکرد آن هاست؟ آیا این اتفاق
توگــو را در فضای واقعــی جامعه در
تقویت گف 
پی دارد؟
به نظر میرســد این کوچ بــه فضای مجازی مثل
هــر پدیــده دیگر آثــار منفــی و مثبت خــودش را
فکــر میکنــم تعــداد زیــادی از ایــن
حســابها یــا اکانتها فیک و ناشــناس
هســتند.اما اگر آشنا هستند ،یا بر اساس
باورهــای سیاســی و ذهنــی خــود عمل
میکننــد یــا اینکــه بــرای اجــرای برخی
منویات مأموریت دارند.
بهعنوان مثــال در جریــان «برجام»
یــا  FATFمنافــع اقتصــادی برخــی بــه
خطــر میافتد و آنان شــروع میکنند به
هوچیگری ،هیاهو و جنجال.
ëëبرخــی از ایــن نیروهــا کــه بــر اســاس
باورهــای خــود عمــل میکننــد باوجــود
فیلتر بودن برخی شــبکهها کماکان از آن
استفادهمیکنند؛اینراچگونهمیبینید؟
استاد ما مرحوم رضوانی در دانشگاه
تهــران معتقــد بــود ایرانیهــا را در یک
جملــه میتوانیــم تعریــف کنیــم« :مــا
ملــت افراط و تفریط هســتیم» .همه ما

داشــته باشــد .مثالً وقتی بــه برخــی کامنتهای
رد و بدل شــده بین چهرههای دو طیف سیاســی
نــگاه میکنیــم و بحــث و اســتدالل بــر ســر یــک
توگو
موضوع را میبینیم ،میشود به تقویت گف 
در ایــن فضــا ایمــان آورد .یا آشــنایی نزدیک تر و
صمیمانــ ه تر بیــن افراد میتواند تصاویر ســیاه و
سفید آنها در چشــم رقبا و تفکرات مخالف شان
را قــدری تعدیــل کنــد .اما شــاید هر کاربــر عادی
هم بتواند تأیید کند که این نه کل ماجرا که شــاید
بخش کوچکی از ورود نسلهای بعدی گروههای
فشار به فضای مجازی باشد.
نکتــه قابــل تأمــل آنجاســت کــه در ایــن فضــا
توگوها و استداللهای
بیشــتر از آنچه شاهد گف 
منطقی باشــیم ،فضای فحاشــی ،تهمت ،افترا
و حتــی طرح مســائل کذب به چشــم میخورد.
بــه عبارتــی جبهــه بندیهــای کــف خیابــان در
ســالهای دهــه  70حــاال در فضــای مجــازی در
حــال بازتولیــد هســتند .فقــط کافــی اســت کــه
طــرح اتهــام بــزرگ و مؤثــری چــون «خیانت»
را در فضــای مجــازی چــون توئیتــر دنبــال کنید
تــا ببینید به چه اندازه از ســوی فعاالن سیاســی
حاضــر در فضــای مجــازی علیــه رقبــای آنهــا
مطرح شــده اســت .اگر تا  20ســال پیش نزاعها

از مــردم عادی تا فرهنگیهــا ،از تلگرام
اســتفاده میکننــد ،فقط این وســط یک
کاســبی بــرای فروشــندههای وی پی ان
ایجاد شــد .البته نهادهایی که یا متوجه
تحــوالت فرهنگی اجتماعی نیســتند یا
میخواهند بگویند ما هستیم ،همچنان
پارازیت تولید میکنند .علت دیگر شاید
ایــن اســت که واقعــاً بــه این حــوزه آگاه
نیســتند .چنانکه مدیرانی هستند که به
حوزه افکارعمومی و رســانهها یا فضای
مجازی اعتقاد ندارند و متوجه نیســتند
کــه در فضــای مجــازی چــه طوفانــی
میشود ایجاد کرد.
یا اینکه نسل جدید را نمیشناسند و
فکر میکنند با فیلترکــردن ماجرا تمام
میشــود .درحالی که امروز نمیتوان از
اهرم فیلتر استفاده کرد؛ کما اینکه پیش
از مشروطه هم دستگاه برق یا بلندگو با

کف خیابان و با سنگ و چماق شکل میگرفت،
حاال در فضای مجازی و با توئیتها ،پســتها و
کامنتها در حال بازتولید است.
قســمت دیگری از آســیبی که از عمــل گروههای
فشار در فضای حقیقی به فضای مجازی منتقل
شــده ،مسائلی چون پروند ه ســازیهای امنیتی و
قضایی است .چیزی که با استناد به فعالیتهای
کاربــران در همیــن شــبکههای مجــازی صــورت
میگیرد.
گویــی اسکرینشــاتها جــای مســتندنگاری
شــنودهای دو دهه قبــل را گرفتهاند .فــارغ از این
مســائل هــم در میانــه دعواهــای خشــن فضــای
توگــو و
مجــازی کمتــر میتــوان ردپایــی از گف 
استدالل یافت؛ اینجا هم مانند همان کف خیابان
 20ســال پیش تفاوت دیدگاههای سیاسی خیلی
زود افــراد را در معرض تکفیر قرار میدهد و مهر
اتهاماتــی نظیر «ضدانقالبــی» و «نفوذی» بودن
کامالً آماده است تا به پیشانی افراد بخورد.
با این توصیف کوچ نســلهای جدیدتر گروههای
فشــار دیروز به فضای مجازی تا اینجا فقط زمین
بــازی را عــوض کــرده ،بیآنکــه کمتــر بــر قاعده
توگو در برابر
بــازی تأثیر بگذارد و جا را بــرای گف 
خشونت باز کند.

مقاومتهایی رو به رو شد و با آن مبارزه
کردند اما به نتیجه نرسیدند ،این اتفاق
امروز هم خواهد افتاد.
ëëیعنــی معتقدیــد در نهایــت بــه نفــع
جامعــه مدنی اســت کــه ایــن گروهها به
فضایمجازینقلمکانکردند؟
اول باید به این ســؤال جــواب داد که
در دنیای امروز صدا و ســیما با آن روش
یکســویهنگر خــود طرفــداران بیشــتری
پیــدا کرده یا شــبکههای پیشــرفتهای که
در خــارج از کشــور فعالیــت میکند.مــا
هم بــه جای نظــارت عقالیــی کارهایی
کردیم کــه ناهنجاریهــای اجتماعی را
بیشــتر میکند.بــرای مثــال اســتفاده از
فیلترینــگ باعث شــده که جوانــان وارد
حوزههایی شــوند که ضررش از سودش
بیشتر است .اما اینکه اینها بپذیرند که
چنیــن دنیایی وجــود دارد ،یــک گام به

جلو اســت.در انتخابات مجلس دیدیم
کــه یک پیام ویدئویی چند دقیقهای کل
ماشــین سیاســی و روانی جناح راست را
فشــل کرد .حــاال آنها اهمیــت این فضا
را میداننــد و از همین ابــزار برای ایجاد
توقعات ،تزریق ناامیدی و یأس استفاده
میکنند .به رسمیت شناختن این حوزه
یک گام به جلو اســت .از طرفی افزایش
تکنیکهــا و تکنیکهــای قــوی باعــث
میشود ما هوشمندتر رفتار کنیم و وقتی
ما هوشــمندتر رفتار کنیم ،رقیب ما هم
هوشــمند رفتار کرده و این امر به ارتقای
فضا کمک میکند.
البته که غوغاسازی و جنگ روانی هم
صورت میگیرد .هر حوزهای محاســن و
معایبی دارد .اما به نظر من وجود گروه
فشار در فضای مجازی بهتر از استفاده از
درفش در فضای واقعی است.

موسوی الری :نارضایتیها به نقطه حساس رسیده است

الریجانیگزینهاصالحطلباننیست
وزیــر کشــور دولــت اصالحــات معتقد
اســت کــه نمیتــوان عوامل مشــکالت
فعلی کشــور را به دولت محــدود کرد.
او همزمــان به مخالفان دولت هشــدار
میدهد که از اتفاقاتی مثل اعتراضات
دی ماه باید درس عبرت بگیرند.
ســید عبدالواحــد موســوی الری در
بخشــی از گفتوگــوی خــود بــا ایرنــا،
درباره شــرایط ویژه کشــور گفت :وقتی
میگوییــم که ایران یا نظــام جمهوری
اسالمی در یک شرایط خاص قرار دارد
این به نسبت هم مسائل داخلی و هم
مســائل خارجــی یــک واقعیت اســت.
شــاید هیچوقــت در طــول ایــن چهــل
سال شــرایط اینچنینی نداشتهایم .ما
جنــگ هشتســاله تحمیلــی را پشــت
سر گذاشــتهایم ،اما تحریمها به شکل
امــروز نبود .در مباحــث داخلی هم ما
هشت سال دفاع مقدس را داشتهایم.

در این هشت سال جلوههای مختلفی
از همبســتگی ملــی شــکل گرفت ،ولی
آن چــه امــروز فرق کرده این اســت که
باالخره در داخل نارضایتیهای مردم
از دســتاندرکاران و مدیــران کشــور به
نقطه بســیار حساسی رســیده است که
ایــن وضعیــت در چهل ســال گذشــته
بــه ایــن شــکل نبــوده اســت .او درباره
اعتراضات دی ماه ســال گذشــته که از
مشهد شــروع شد ،افزود :شــروع کار از
مشهد بود و دســتاندرکاران باورشان
نمیشــد کــه اگــر شــروعکننده آنــان
باشــند ،پایانبخش آنان نیستند و یک
عــده میآیند ســوار آن موج میشــوند
و برخــاف خواســته آنــان حرکــت
میکننــد .ولــی یــک واقعیــت در آن
حــوادث وجود داشــت ،اینکــه حوادث
دیمــاه نشــان داد گالیهمنــدی مــردم
در ســطوح مختلف جدی شــده اســت

خبــر اول اینکه ،مقامات اطالعاتــی و امنیتی امریکا
بتازگــی نگرانی خود را از آنچه نقش روســیه ،چین و
دیـــگه
چه خبر
ایــران در انتخابات پیش روی ایــاالت متحد ه امریکا
خواندهاند ،اعالم و این کشورها را به دخالت در انتخابات این کشور متهم
کردند .به گزارش ایسنا به نقل از سیانبیسی ،در یک بیانی ه مشترک
دفتــر مدیریت امنیت ملــی ،وزارت امنیت داخلی ،وزارت دادگســتری
امریــکا و پلیس افبیآی ،اعالم شــده که در مورد «فعالیتهایی که با
هدف اثرگذاری بر آگاهی و تصمیمگیــری رأیدهندگان» در انتخابات
سالهای  2018و  2020انجام میشوند ،نگران هستند.

ارسال پیامک به نمایندگان ادامه مییابد

فیاض زاهد در گفتوگو با «ایران» ازحضور گروه فشار در فضای مجازی استقبال کرد
مقالــهای بــا عنــوان «لوطیــان در دوره
قاجــار» دارم و در آنجا توضیــح دادهام
که کارکرد سیاســی ،مذهبی و اجتماعی
این گروه به چه صورت بوده است.
لوطیان دو دســته بودند؛ یک دسته
طرفدار علما بــوده و تعصبات مذهبی
داشتند و تالش میکردند منویات آنان
را بــرآورده کنند.دســته دیگــر بــه دربــار
وابسته بوده و تالش میکردند مخالفان
را ســرکوب کنند .در کودتــای  28مرداد،
ســازمان ســیا با استفاده از شــبکه «کاله
مخملی»هــا برای ســرکوب طرفــداران
مصــدق اســتفاده کرد.همین گــروه 28
مــرداد خانه مصدق را غــارت و به دکتر
حســین فاطمی حملــه کردند .مشــابه
ایــن گروههــا در ســالهای  56و  57بــه
شــکلهای دیگری بروز کردنــد و پس از
انقالب هم متأسفانه بهصورت دیگری
خود را نشان داد.
مــن بهعنوان کســی کــه بارهــا مورد
مهربانــی گروههــای فشــار قــرار گرفتم،
ن چمــاق را
خوشــحالم کــه حداقــل آنا 
کنار گذاشــتند و برخی فیلمساز شدند و
برخی هم به فضای مجازی پناه آوردند.
ëëفکر میکنیــد این نقل مــکان برای چه
بود؟
بــرای اینکه فضای برخــورد فیزیکی
در جامعهای که هر روز از نظر فرهنگی و
اجتماعی بیشتر رشد می کند همچنین
بــا وجــود رســانههایی کــه ایــن کنشها
را بــه تصویــر میکشــد و به رؤیــت بقیه
میرســاند ،دشــوار اســت .قدیــم بــه
ســخنرانی ما حملــه میکردند و شــاید
مــردم یــک شــهر مطلــع میشــدند و
رســانهها در حدی منعکس میکردند؛
امــا حــاال «شــهروند خبرنــگاران» بــا
موبایلهــای خــود فیلم میگیرنــد و به
سراســر دنیا میفرســتند .بزرگان اینها
متوجــه شــدند کــه هزینههــای روانــی و
اجتماعی چنین اقداماتی بسیار سنگین
است .البته میدانیم که گروههای فشار
در شکلهای دیگری هم عمل میکنند؛
مانند حذف فیزیکی شبیه همین کاری
کــه بــن ســلمان انجــام داد.این نشــان
میدهد کــه در دنیــای امــروز نمیتوان
براحتی با روزنامه نــگاران یا چهرههای
سیاسی این طور برخورد کرد .ما در ایران
هــم نیروهــای «خودســر» داشــتیم .اما
امروز یک ســازمان فکری وجود دارد که
به جای اینکه به اینها پول و ســاندیس
بدهــد و عــدهای را بــه خیابان بکشــاند،
آنان را به فضای مجازی و حضور در این
شبکهها کشانده است.
ëëاینگامیبهجلواست؟
مــن ایــن را یــک حرکــت رو بــه جلو
میدانــم .وجــود چنیــن جریانهایی در
عرصههــای مجــازی خیلی بهتــر از این
است که در الهیجان برای من ایجاد شد.
ëëسازوکارشــان در فضــای مجــازی
چیست؟

دخالت در انتخابات امریکا
اتهام جدید واشنگتن به ایران

و مردم نســبت به سرنوشت ،کرامت و
معیشــت خود گالیهمندیهایی دارند
که وقتــی جرقهای میخــورد ،خیلیها
پشت سر این مســأله حاضر میشوند.
ممکــن اســت بگوییــم در حــوادث
دیمــاه یک عده شــاید از این بســتری
کــه در مشــهد پهن شــد ،سوءاســتفاده
کردنــد ولی یک عده هم در شــهرهای
کوچــک بــا اینهــا همراه شــدند مردم
عــادی بودنــد کــه حرفهایــی بــرای
گفتــن داشــتند .بایــد متولیــان امــر به
اینها گــوش میدادند ولی متأســفانه
ایــن مســائل درســت شــنیده نشــد .به
نظــرم میآیــد که باالخره همــه باید از
آنچــه اتفــاق افتــاد ،درس بگیرند ،چه
منتقــدان دولت که باید متوجه باشــند
اگــر آنها بــرای ابراز مخالفــت با دولت
روشهــای دیمــاه ســال گذشــته را در
پیــش بگیرند ،لزوماً آنــان پایانبخش

نیســتند و اگــر نتوانســتند جمــع کننــد،
مســئولیت متوجه آنان است ولو اینکه
قصد خیر داشته باشند.
موسوی الری درباره اینکه وضعیت
کشــور چقدر نتیجه بیتدبیریهاســت
و چقــدر نتیجــه کارشــکنی مخالفــان
دولــت اســت؟ گفــت :نمیتوانیم یک
بخشــی از حاکمیــت را جــدا کنیــم و
بگوییم کــه همه اعتراضات متوجه آن
اســت .باالخره یک بخشــی از مســائل
مردم برمیگردد بــه موضوعات حوزه
مدیریــت دولــت ،ولــی همــه مســائل
مــردم کــه اینها نیســت .یک بخشــی
بــه مجلــس شــورای اســامی و یــک
بخش به قوه قضائیه برمیگردد .خود
نمایندگان مجلس که بیشترین مسأله
را هــم دارنــد و خیلــی هم بعــد از این
حوادث ســعی میکنند وجــه انتقادی
کارشــان پررنگتــر باشــد ،خودشــان

در پیدایــش ایــن فضــا چقــدر نقــش
داشــتهاند؟ در قانونگــذاری ،در رفتــار
نظارتــی و رفتــار شــخصی خودشــان و
در دخالتهایــی کــه در امــور دولــت
میکننــد چــه قــدر در پیدایــش ایــن
وضعیــت نقــش داشــتند؟ وی ادامــه
داد :بنابرایــن نمیتوانیــم فقط دولت
را به معنای قوه مجریه مقصر قلمداد
کنیــم .حتمــاً دولــت هم نقش داشــته
اســت و حتماً بهدلیل دامنه اختیاراتی
که دولت در حوزه اجرا دارد ،ســهمش
بیشــتر اســت ،ولی به این معنا نیست
کــه دســتگاههای دیگر ســهمی ندارند
یا مبرا هســتند .حتماً دستگاه قضایی و
مجلس هم نقش دارد.
این چهره اصالحطلب درباره علی
الریجانی و امکان رقابت اصالحطلبان
بــا وی توضیــح داد :آقــای الریجانــی
همچون دیگر نیروهای باســابقه نظام

و کشــور ،قطعــاً در جاهایــی کارآمــدی
دارد .آقــای الریجانــی در برخــی از
جمعهــا مقبولنــد ،امــا ایــن جمعهــا
و محافــل اندکنــد .یــک بــار از مــن
پرســیدند«آقای الریجانــی میتوانــد
گزینــه اصالحطلبــان باشــد؟» بنــده
پاسخ دادم «خیر»؛ چراکه ما نیروهای
کارآمدتری نسبت به ایشان داریم .اما
اینکه ایشــان را رقیــب میدانیم یا نه؟
باید بگویم بله ،ایشــان فردی است که
فهــم سیاســتورزی به معنــای عام را
دارد .ایشــان فردی اســت کــه میتوان
توگو و مذاکــره کرد و میتواند
بــا او گف 
رقیــب خوبــی باشــد ،امــا از آنجایی که
جریان اصالحات با ایشــان زاویه دارد،
نمیتواند کاندیدای ما باشد .مجموعاً
ایشــان بــه اردوگاه اصولگرایــان تعلق
دارنــد و آنهــا بایــد دربــاره ایشــان نظر
دهند.

دســت آخر اینکه ،جواد کریمی قدوســی از نماینــدگان مخالف دولت
در مجلــس بــی توجــه بــه همــه هشــدارها و انتقادهایی که نســبت به
اتهام زنیهایش میشود ،همچنان از خبرسازی دست برنمیدارد.
بــه گــزارش «ایــران» ،او در توئیتــی ادعــا کــرده« :در روزهــای اخیــر
بعضی از اعضای کابینه دولت به قم ســفر کرده و در دیدار با برخی
از مراجــع تقلیــد ،ضمــن خالصــه کردن راه حل مشــکالت کشــور از
طریق رایزنیهای سیاســی ،از ایشان میخواهند در تماس تلفنی با
رهبــر انقــاب ،حضرت آقا را نســبت به صادر کــردن فرمان مذاکره
بــا امریــکای جنایتــکار ترغیب کننــد؛ ایــن اقــدام از مصادیق بزرگ
خیانت اســت ».اخیــراً معصومه ابتکار که بابــت اتهامهای نماینده
مشــهد علیه خود از وی شــکایت کــرده ،گفته بود که این شــکایت را
پیگیــری میکند اما امیــد چندانی به آن نــدارد .محمدعلی وکیلی،
عضو هیأت رئیســه مجلس هم گفته که شــکایت از کریمی قدوســی
بــه هیــأت نظارت بــر نماینــدگان هم تأثیــری در رفتار ایــن نماینده
مجلس نخواهد داشت.

یک بام و دوهوای امریکا
مقابل ایران و عربستان
بـــازتاب

اسماعیل هداسین
مترجم :فرزانه خوئینی

قطعاً جمال خاشــقجی روزنامه نگار منتقد ســعودی روز دوم اکتبر در محل
سفارت عربستان در استانبول کشته شده است .تاکنون منتقدان بینالمللی
درباره مفقود شدن این روزنامه نگار محتاط عمل کرد ه بودند اما حاال دونالد
ترامپ هم میداند این مرد  59ســاله از ســوی کشــور متحدش «عربستان»
به قتل رســیده اســت؛ کامالً روشــن اســت کــه ایاالت متحــده بــرای انتقاد از
اقدامات ضدحقوق بشــری عربستان ســعودی مشکل دارد و محافظهکارانه
عمــل میکنــد؛ این در حالی اســت کــه مقامات کاخ ســفید از ناســزاگویی به
سیاســتهای ایران دریــغ نمیکنند .حال این ســؤال پیش میآیــد که آیا در
زمینــه احتــرام به حقوق بشــر معیــار و اســتانداردهای دوگانه وجــود دارد؟
معیــاری متفــاوت بــرای متحدان دولــت امریکا و دشــمنان امریــکا؟ پی یر
پهلوی ،اســتاد دانشــکده نیروهای کانادایــی در تورنتو تأکیــد میکند« :واقعاً
سیاســت یــا اســتانداردی دوگانه وجــود دارد کــه انتقاد کاخ ســفید از جنایت
بشری عربستان را بسیار دشوار میکند ».از زمان وقوع انقالب ایران در سال
 1979میــادی آنچــه به ما اجازه داده یا باعث شــده تالش کنیــم اتفاقات و
موارد ضدحقوق بشــری عربســتان را مشاهده نکنیم ،فشــارها بر ایران بوده
اســت .بحرانیتــر از غائله خاشــقجی ،وضعیــت تأثربرانگیز یمــن با حمام

خونی اســت که عربســتان در آن به راه انداخته؛ ولی میبینیم که کاخ سفید
و رســانههای امریکایی اصالً به آن نمیپردازند و مقابل آن سکوت کردهاند.
این اســتاد دانشــگاه تأکید میکند« :دالیل متعددی بــرای رفتارهای متضاد
ایاالت متحده مقابل عربســتان و ایران وجود دارد .در واقع انقالب اســامی
ایــران نوعــی طالق کامل از امریکا به شــمار میآید .با ایــن حال روابط میان
واشــنگتن و تهــران قبالً بســیار ممتــاز بود؛ پــس از ظهور جمهوری اســامی
ایران دیگر هیچ گفتوگویی میان دو دولت برقرار نشد .ایرانیان همچنان از
همکاری با امریکا دوری میکنند و کوهی از ســوء ظن و نبود اعتماد میان دو
کشــور وجود دارد».بهگفته پی یر پهلوی ،قتــل روزنامه نگار منتقد جنبههای
ژئوپلیتیکــی روابــط میــان امریــکا و عربســتان را هویــدا میکنــد« .پهلــوی»
تأکیــد میکنــد که مرگ خاشــقجی رویدادی کــه محور تغییــرات روی روابط
عربســتان ســعودی و امریــکا قــرار بگیــرد ،نیســت .در این مرحلــه بازیگران
اصلــی میخواهند ابتدا آســیبهای حاصــل از این پرونــده را کاهش دهند؛
چرا که این پرونده از طریق رسانهها و جری کردن افکار عمومی ابعاد بسیار
گستردهای پیدا کرده است .با وجود گره خوردن منافع و روابط ایاالت متحده
با پادشــاهی عربستان ســعودی از سالهای  1930که ریشــه در مسائل مالی
و سیاســی بســیار گستردهای دارد ،روشن اســت که جنجالهای پرونده «قتل
خاشقجی» چندان ادامه دار نخواهد بود.
* «عکــس از کویــن المــارک ،رویتــرز» دو نفر از فعــاالن گروه «کــد پینگ» با
پوشــیدن لباس مبدل دونالد ترامپ و شــاهزاده سعودی محمد بن سلمان
در تظاهــرات  19اکتبــر  2018شــرکت کــرده و خواســتار تحریمهایــی علیــه
عربستان درخصوص مفقوداالثر شدن جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد
آل سعود شدند.

