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علی تاجرنیا  ،فعال سیاسی در گفتوگو با «ایران»:

برخی جمهوریت نظام را نشانه گرفتهاند

گپو گفت

رضوانه رضاییپور

«هرکســی هر نوعی تغییر میخواهد ،پای صندوق آراســت ».این سخنان حسن روحانی
در چهلمیــن ســالگرد پیروزی انقالب اســامی و تکرار آن در ســفر به هرمــزگان حکایت از
تحــرکات مخالفینی دارد که ایــن روزها کمر به طرح اســتیضاح و عدم کفایت سیاســی او
بســتهاند .اینکه مخاطبان روحانی دنبال چه میگردند و از چه راهی قصد پیمودن مســیر
دستیابی به هدف خود را دارند ،سؤالی است که علی تاجرنیا ،فعال سیاسی اصالحطلب
و نماینــده ادوار مجلــس شــورای اســامی در پاســخ بــه آن از جریانــی میگویــد کــه روح
جمهوریت نظام را نشانه گرفتهاند .مشروح این گفتوگو را در ادامه بخوانید:

 ëëرئیسجمهوری در دو ســخنرانی اخیر خود
از اهمیت صندوقهای رأی گفت و خواســتار
حمایتهمهگروههــاازدولتمنتخبمردم
شد.مخاطباینسخنانچهکسانیهستندو
چراچنینبحثیآنهمکمترازدوســالپساز
ت جمهوری و انتخاب دوباره
انتخابات ریاســ 
حسنروحانیمطرحمیشود؟
فکر میکنم که سخنان آقای رئیسجمهوری
نشان از یک دغدغه دارد .دغدغهای که حاکی

از ایــن اســت کــه جریانی بــه صــورت خزنده
ســعی میکند انتخابهای مــردم را به نوعی
اشــتباه جلــوه دهــد .این جریــان ســعی دارد
کــه راه رســیدن بــه پیشــرفت را در روشهای
غیردموکراتیک دیگری جســتوجو کند .این
روزها شــاهد هستیم که نوعی از حکمرانی در
حــال تئوریزه شــدن اســت که طبیعتاً بــا روح
جمهوریت نظام و نقش و خواســت مردم در
تعارض اســت .فکــر میکنم مخاطــب آقای

روحانی در این مسأله آن نگاه و طرز تفکری
استکهپیشرفترادرمسیریغیرازانتخاب
مردمجستوجومیکند.اینهمبهنظرمن
چالش بزرگی بوده است .به هرحال در کشور
هستند کسانی که نگاه شان عمدتاً مبتنی بر
جمهوریت اســت و اینکه در نظام اســامی
هرچیــزی بایــد بــا اراده مردم حرکــت کند و
انجام شــود اما در مقابل تفکری که مدتها
وجود داشــته مبنی بــر این بوده کــه ما برای
تحقــق اهــداف و آرمانهای نظام بایســتی
به ســمت روشهای غیردموکراتیک برویم
و ســعی هم میکنــد که آنهــا را موجه جلوه
دهــد .معموالً هم بــرای آنان مبانــیای را از
مشروعیتتعریفمیکند.
ëëاین تفکر برای چه در این دوران رشــد یافته
است؟

احســاس میکنم مشــکالتی که در کشور به
وجود آمــده و بعضــاً ناکارآمدیهایی که در
سیســتمهای مختلــف اجرایــی و مدیریتی
ایجاد شــده چه بســا کــه زمینه را برای رشــد
و ارائــه چنیــن تفکراتــی فراهم کرده اســت.
صاحبان این گونه تفکرات در شرایط فعلی
زمینــه را برای خود مســاعد میبیننــد و این
مسیررابازتولیدمیکنند.
ëëحال که این افــراد زمینه را برای رشــد خود
مســاعد میبیننــد ،میتواننــد کاری از پیش
ببرنــد؟توجهداریدکــهدرمجلسهمبحث
استیضاحآقایروحانیمطرحشدهوهرچند
درابتداازسوییکیدونفرازنمایندگاناعالم
شــد که این موضوع مســکوت مانده اســت
امابازهماعالمشــدکهاینطــرح 18امضای
نمایندگانراپایخوددارد.

سالهاســت چنــد
کشــور ایســتاده در
ذرهبین ســمت دشــمنی بــا
جمهوری اســامی ایــران بودجههای قابل
توجهی را برای حمایت از گروههای مخالف
نظــام و اصطالحــاً «برانــداز» اختصــاص
دادهاند .فارغ از اینکه دریافت ســهم بیشتر
از این بودجهها به رقابتی میان برخی از این
گروهها دامن زده است که حاصل آن چیزی
جــز موضعگیریهــای ضــد مردمیتــر و
خشونتمدارتر نیست؛ وجود گروههایی که
سابقه تروریستیشــان از آفتاب نیمروز هم
عیانتر اســت در صف این مواجب بگیری
آن را به طنزی تلخ تبدیل کرده است.
گروهــک تروریســتی منافقیــن موســوم به
مجاهدیــن خلق یکی از همین رقبا اســت.
گروهی که هنــوز داغ گلولههایی که بر قلب
مــردم این ســرزمین نشــانده تازه اســت و
ننگ هم پیالگی دیــروزش با رژیم متجاوز
بعث عراق در ســالهای جنگ تحمیلی از
اذهان پاک نشــده اما خبر همداستانیاش
با عربستان ســعودی و امریکا علیه ایران و
حضور چهرههای ایرانستیز این کشورها در
نشستهایسالیانهاشآنگذشتهننگینرا
تازهمیکند.
تابســتان ســال جــاری در حالیکــه ســعی
میشــد واقعیتهــای مشــمئز کننــده
نشســت ســالیانه این گروهک در پاریس با
صحنهآرایــی بــرای متهم کــردن ایــران به
تالش برای بمبگذاری در آن و شکل گیری
پروندههــای قضایــی علیه چنــد دیپلمات

کــه دور تــا دور آن حصــار کشــیده شــده ،به
هیچکس اجازه نمیدهند مقابل در ورودی
توقــف کننــد چه رســد بــه اینکه داخــل آن
شوند.نگهبانانبهگزارشگراشپیگلگفتهاند
که درخواست مصاحبه بفرستد تا زمانی را
برای مصاحبه هماهنگ کنند ،اما سپس به
درخواست اشپیگل پاسخ ندادهاند ».وکیل
ســازمان حتی از ارائه توضیــح درباره دختر
 38سالهای که به اجبار در این کمپ ساکن
اســت و پــدر  62ســالهاش در تــاش بــرای
دیــدار او اســت ،اجتنــاب میکنــد .حاصل
گفتوگــوی اشــپیگل بــا  ۱۵عضــو ســابق
سازمان که موفق شدهاند از کمپ بگریزند
تلخ و دهشتناک اســت .آنها از تمرینهای
هفتگــی برای بریدن گلو با چاقو ،شکســتن
دســت و درآوردن چشم با انگشت گفتهاند
که البد ســازمان آنها را برای روزی ضروری
میدانــد کــه خوابهــای برانــدازی تعبیــر
شوند.
رها شــدگان از کمــپ آلبانــی از زندگی «در
کپسول زمان» گفتهاند ،جایی که ساکنانش

اجــازه ندارنــد گوشــی همــراه ،ســاعت یــا
تقویــم داشــته باشــند و بایــد بــا شــکنجه و
اعترافهــای اجبــاری بــه رؤیاهای جنســی
خود در نشستهای عمومی دست و پنجه
نرمکنند.
این نخستین بار نیســت که حقایق مربوط
به ســازمان رجــوی و آنچــه در اردوگاههای
آن میگــذرد ،منتشــر شــده اســت .پیــش
از ایــن بارهــا بریــدگان از ســازمان حتــی از
باالتریــن رده بــا نوشــتن خاطــرات خــود
دســت به افشــاگری زدهاند .از کمپ اشرف
تــا کمپ آلبانی چیزی تغییر نکرده اســت.
اشــپیگل اما بــا اعتراف به اینکــه این کمپ
بیشــتر شــبیه یک زندان اســت ،پــرده از راز
ســازمانی برمیدارد کــه دالرهای امریکایی
حاصــل از فــروش طالهــای عربســتانی را
خــرج البی با متحدان پرنفوذی مانند جان
بولتــون ،مشــاور رئیسجمهــور امریــکا ،یا
رودی جولیانی ،وکیل ترامپ میکند و برای
درآوردن چشــم و بریدن گلوی مردم ایران
نقشهمیکشد.

سومین شکایت خبرساز
رئیــس دولت اصالحات
پـــرونده از اصولگرایــان طــی
ماههــای اخیــر هــم ســهم کریمــی قدوســی
شــد؛ شــکایتی بابــت ادعــای نماینده مشــهد
مبنــی بر مالقات ســیدمحمد خاتمی با ملک
عبــداهلل پادشــاه وقــت عربســتان .تا پیــش از
این رئیس جمهوری اســبق ایران دو شــکایت
دیگر هــم از چهرههــای مخالف خــود مطرح
کــرده بود؛ ســردار محمدرضا نقدی و حســین
شــریعتمداری .کریمــی قدوســی روز هفتــم
مهرمــاه در توئیتر خود ادعایی مطرح کرد که
حاال منجر به شکایت خاتمی از او شده است.
او نوشــت« :محمد خاتمی یکــی ازمهرههای
برجســته فتنــه  ،۸۸در آن ایــام جهت جلب
حمایت سعودی برای نامزدی میرحسین به
ک عبداهلل دیدار میکند.
ریاض میرود و با مل 
در آن جلســه عبــداهلل خطــاب بــه خاتمــی
میگویــد :چــرا ایــران در منطقه و کشــورهای
عربی فعال اســت ،میخواهید دستور بدهم
ایران را روی ســرتان خراب کنند؟ خاتمی در
پاســخ میگوید :اعلیحضرتا ،در صورت رأی
آوردن مــا ،از هرکجــا که امــر بفرمایید ،خارج
میشــویم .چنیــن مواضع بزدالنــهای باعث
جرأتبخشــی بــه گروهکهــای تروریســتی
شــده است ».پیشتر شــکایت رئیس دولت
اصالحــات از محمدرضا نقدی هــم درباره
ادعایــی مشــابه بــا موضــوع ارتبــاط او بــا
عربســتان بــود؛ ادعای نقــدی دربــاره اینکه
خاتمــی بابت کار سیاســی از عربســتان پول
گرفته اســت .او آذرماه سال  95در گفتوگو
با روزنامه شرق این ادعا را مطرح کرده بود و
وقتی خبرنگار شرق گفته بود که این موضوع
قبالً تکذیب شــده ،این گونه پاسخ داده بود:

است ».نواری که تاکنون ارائه نشده است.
امــا شــکایت ســیدمحمد خاتمی از حســین
شــریعتمداری بــه موضوعــی بــه مراتــب
قدیمیتــر برمیگــردد؛ دیدار رئیــس دولت
اصالحــات بــا جــورج ســورس .ماجرایــی که
سالهاست مدیرمسئول کیهان بر اصالت آن
تأکید دارد و میگوید که به رغم تکذیبهای
چند بــاره خاتمــی و اطرافیانش «اســنادش
هــم موجــود اســت ».آن طــور کــه تابســتان
امسال سیدمحمد انجام ،دیگر وکیل رئیس
جمهوری اسبق کشــورمان گفته بود شکایت
خاتمی از حســین شریعتمداری ســال  88و
پس از حضور مدیرمســئول کیهان در برنامه
«امــروز ،دیــروز ،فــردا» در دادســرا مطــرح و
پرونــده بــه شــعبه نهــم دادســرای کارکنــان
دولت ارجاع شده بود .به گفته وکیل خاتمی
«در آن زمــان آقــای شــریعتمداری احضــار
و در جلســه بازپرســی تفهیم اتهام نیز شــد.
آقای شریعتمداری در آن جلسه مدعی شد
که دیــدار رئیــس دولت اصالحات بــا جورج
ســورس مســأله واضحی اســت و مثل اینکه
اکنون که آفتاب در آسمان است بگوییم شب
اســت ».وی افزوده بود« :در آن زمان دادسرا
برای آقای شــریعتمداری قرار خفیفی صادر

روز  23دیماه گفتوگوی
حســین شــریعتمداری
چـــهره بــا خبرگــزاری تســنیم
جنجــال برانگیز شــد .این بار نــه به خاطر
ســخنانش بلکــه بــه خاطــر عکســی کــه از
ایــن گفتوگو منتشــر شــد .عکســی که یک
میهمــان امریکایــی گرانقیمــت را روی
میــز مدیرمســئول ضدامریکایــی کیهــان
بــه تصویــر میکشــید؛ یــک کامپیوتــر «آی
مــک» .همــان روزها این عکــس تبدیل به
یکــی از ســوژههای مهــم فضــای مجــازی
شــد و بهانــهای بــرای تاختــن بــه حســین
شــریعتمداری کــه چرا علیرغــم دم زدن
از اقتصاد مقاومتی و حفظ حداکثر فاصله
از امریــکا ،خود مصرفکننــده محصوالت
امریکایی اســت؟ حاال بعــد از بیش از یک
ماه او در این رابطه پاسخ داده ،پاسخهایی
که اتفاقاً ســؤاالت بیشــتری به ذهن متبادر
میکند.
حسین شریعتمداری در برنامه گفتوگو
محور « ۱۰:۱۰دقیقه» باشگاه خبرنگاران
جوان گفته اســت« :سیســتم کامپیوتری
کیهــان از  ۴۰و چند ســال قبل یعنی قبل
از انقــاب «آی بــیام» و «مکینتــاش»
بــوده اســت و هرچــه مــا افزودهایــم ،از
سیســتمهای دیگــر اســت ولــی تغییــر
سیستم اصلی که صفحهبندی و چاپ با
آن انجام میشــود ،مســتلزم هزینههای
فراوان اســت یعنی اگر ما میخواســتیم
آن را تغییــر بدهیــم ،حداقــل بایــد دو
ســه میلیــارد هزینــه کنیــم ،اینهــا از قبل

بــوده و آن دســتگاهی را هم کــه در آنجا
میبینیــد بــه خاطــر این اســت کــه با آن
میتوانــم صفحــات را ببینــم ،مطالــب
را تصحیــح یــا جابهجا کنم ،با اســتانها
ارتباط برقــرار کنم و موارد دیگری از این
دست را انجام بدهم چون اصالً سیستم
ایــن اســت و حــاال آن را چــه کار کنیــم؟
بایــد چند میلیــارد هزینــه کنیــم ،از کجا
این هزینــه را بیاوریم؟» در این گفتوگو
خبرنگار باشــگاه خبرنگاران جوان گفت:
«شــنیدهام که دو عدد هم بیشــتر در کل
مجموعــه کیهــان از آن دســتگاه وجــود
ندارد؟» و شریعتمداری ضمن تصدیق
نظر وی گفت« :بله ،دو دســتگاه اســت،
یکــی در اتــاق مــن اســت و یکی هــم در
اتاق تیتر اســت ،چون ایــن دو جا به این
دستگاه نیاز دارند».
امــا همیــن توضیــح ســؤاالت بیشــتری را
پیش میکشد؛ اول اینکه مکینتاش اولین
سیســتم کامپیوتــری خــود را ســال 1984
یعنــی  5ســال بعــد از انقــاب وارد بــازار
کرد .بنابراین چگونه کیهان قبل از انقالب
سیســتم مکینتاش داشته؟ ســؤال بعدی
این اســت که اساســاً قبــل از انقــاب و آن
طور که حسین شریعتمداری گفته «چهل
و چند ســال قبل» سیســتم کامپیوتری در
روزنامــه کیهان چه میکرده؟ رضا دهکی،
روزنامهنگار که پــدرش مدیر فنی روزنامه
کیهان در سالهای قبل بوده ،درباره همین
ادعایحسینشریعتمداریدرتوئیترخود
نوشــت« :پدر ،مدیر فنی روزنامه کیهان

بــوده .میگفــت ســال  ۵۴صفحهبنــدی
را از ســربی بــه لــیآوت تغییــر دادنــد و
بعــد از انقالب به دلیل برخی مشــکالت
بــاز هــم مدتی به ســربی برگشــت .هیچ
خبری هم از کامپیوتر نبوده ».مخصوصاً
اینکه اولین محموله انبــوه کامپیوتر ،آن
هــم بــرای اســتفاده ادارات و نهادهــای
دولتی در ســال  1370وارد کشــور شد و تا
قبــل از آن ورود کامپیوتــر بســیار محدود
و انگشتشــمار بــود .امــا مســأله بعدی
ایــن اســت کــه حســین شــریعتمداری
هزینــه تغییــر سیســتمهای امریکایی در
کیهــان را  2-3میلیارد بــرآورد کرده ،در
حالی که خــود میگوید تنها دو دســتگاه
از ایــن سیســتمها در این مؤسســه وجود
دارد .آن طور که در عکس منتشــر شــده
تســنیم قابــل تشــخیص اســت ،آقــای
شــریعتمداری از سیستم «آی مک »27
اســتفاده میکند که مجموعاً دو دستگاه
آن قیمتــی معــادل  54میلیــون تومــان
دارنــد .معلــوم نیســت تفــاوت فاحــش
بیــن ایــن قیمت بــا عــدد ادعایــی 2-3
میلیاردی از کجا ناشــی شده؟ در نهایت
هــم سیســتم مقابــل ایشــان مختــص
طراحــی و کارهــای حرفــهای گرافیکــی
اســت نه صرفاً دیــدن عــادی صفحات.
بودن این سیســتم روی میز ایشــان فقط
یــک توجیــه فنی میتواند داشــته باشــد
و آن اینکــه خــود شــخص مدیرمســئول
در مؤسســه کیهــان اقــدام بــه طراحی و
صفحهآرایی میکند.

نیمه پنهان اعتراف «دلواپسان»

شکایتهایسهگانهسیدمحمدخاتمی
«تکذیب شــده؟ از من شــکایت کننــد و مرا
محاکمه کنند ».این شــکایت در همان سال
انجام شد اما رضا باقری ،وکیل سیدمحمد
خاتمــی دربــاره سرنوشــت ایــن پرونــده به
«ایرنــا پالس» توضیح داد« :طرح شــکایت
علیه ســردار نقدی در سال  95انجام گرفت
و دقیقاً پرونده در تاریخ چهارم مرداد 1395
به شــعبه دوم بازپرســی دادســرای رسانه و
فرهنگ ارجاع شــد .در دیماه همان ســال
یعنــی در تاریــخ  22دی  1395ابالغیه برای
ســردار نقدی ارسال شــد ولی در این مدت،
یعنــی  21مــاه آقای نقــدی احضار نشــده و
تنها الیحهای به شــعبه ارســال کرده اســت
و نهتنهــا بــه نظــر مــا پاســخی بــه اتهامات
ندادهاند ،بلکه چندین تهمت ،افترا و اهانت
دیگر هم به موکل وارد کردهاند .البته شعبه
رسیدگی کننده ،پیگیریهای زیادی بهعمل
آورده ولــی بــه هــر دلیل و علت ،متأســفانه
پرونده هیچ پیشرفتی نداشته است ».نقدی
البتــه روز  17مهــر یعنــی  10روز بعد از طرح
ادعای کریمی قدوســی هم یک بار دیگر در
گفتوگویــی ویدئویی باز هــم ادعای خود را
تکــرار کــرده و گفته بود« :در انتخابات ســال
 ۱۳۸۸رابطه جدی با آل ســعود وجود دارد
که ایشــان [آقای خاتمی] در شورای مرکزی
تشــکیالت خودشــان درباره ارتباطش با آل
سعود صحبت میکند ،نمیتواند آن را انکار
کنــد ».نقــدی در آن گفتوگــو مدعی شــده
بود که سیدمحمد خاتمی در آن مقطع نزد
پادشاه عربستان رفته و «توضیح داد ه است
که مــا در انتخابات چــه کار داریم میکنیم،
چــرا موســوی میآیــد چــرا مــن نمیآیــم.
دالیلــش را میگویــد کــه وی را قانــع کنــد».
او گفتــه بــود که «نــوار این گفتوگــو موجود

اینکــه مســئول اجرایــی کشــور از دل پارلمان
بیــرون بیاید .در حالــی که پارلمان در کشــور
ما آن طور که باید و شــاید یک ســاختار کامالً
دموکراتیک ندارد و نهادهای ناظر کامالً روی
آن تســلط دارند .این افراد با این شیوه سعی
دارنــد که هــم سیســتم تقنینی و هــم نظام
اجرایی کشورراتحتکنترلبگیرند.
ëëبهتریــناقدامدولتدربرابــراینجنساز
مخالفتهاچیست؟
بهتریــن کار دولــت ،کارآمــدی اســت .اگــر
دولت بتواند هرچه بیشتر در مسیر کارآمدی
ساختار حرکت کند ،میتواند روند روبه رشد

این تفکرات را کند ســازد .دولت دســت خود
را در برابــر موانعــی که پیش روی خــود دارد
نبنــدد و با مــردم در مورد تنگناهــای موجود
بــه صــورت شــفاف صحبت کنــد .اگــر امروز
برجام به یکســری از مشــکالت خورده است
تقصیــر دولت نیســت .دولت باید اینهــا را با
مــردم بــه صــورت شــفاف در میان بگــذارد.
هرکســی متناســب با اختیاراتی که دارد باید
مسئولیتپذیری داشته باشــد .اگر دولت به
این مســائل بپردازد و سعی کند که کارآمدی
خــود را افزایش دهــد ،این حربه را از دســت
مخالفیندموکراسیوجمهوریتمیگیرد.

دردسرهای مدیرمسئول کیهان با سیستم امریکایی

کمپ آلبانی؛ زندگی در «کپسول زمان»
ایرانــی تحتالشــعاع قــرار گیــرد ،گــزارش
رســانهها آن واقعیــات را عریــان ســاخت.
اینکــه حاضــران فارســی زبــان و ایرانی در
قیاس با میهمانان خارجی انگشتشــمار
بودهاند و برای پر شــدن سالن افرادی اجیر
شده بودند که نه تنها ایرانی نبودند که حتی
نمیدانستندایرانکجاست.
همــان زمــان روزنامــه گاردیــن در گــزارش
خود درباره مدعوین اجیر شده آن نشست
نوشــت که «بیشتر آنها توریستهای جوان
یا خانوادههای کم درآمد مهاجری هستند
که با وعده ســفر دو روزه تفریحی به پاریس
آنهــم به قیمــت  ۲۵یورو و البته به شــرط
حضور یک روزه در نشســتی برای حمایت
از «حقوق بشر در ایران» راهی پاریس شده
بودند».
ایــن وضعیــت مضحک امــا یک ســؤال را
در ذهــن پررنــگ میکــرد .پــس اعضــای
این ســازمان مدعی مقاومــت و آزادی کجا
هســتند و چرا ســازمان نمیتواند آنها را در
چنین نشســتهایی حاضــر کند؟ بــا آنکه
پاسخ این پرســش برای بسیاری از ایرانیان
آشــنا به تاریخچه رویکردهای «فاشیستی»
ســازمان رجوی ناگفته پیدا بود ،اما گزارش
هفتــه گذشــته مجلــه اشــپیگل از پشــت
دیوارهای «کمپ آلبانی» این حقیقت را در
حد وسیعتری بازنشر داد.
تالش گزارشگر اشپیگل برای ورود به کمپی
کــه بــه گفتــه او مســاحتی حــدود  ۵۰زمین
فوتبــال دارد و حدود دو هزار نفر ســاکن آن
هســتند ،بیحاصل بــود؛ «نگهبانان کمپی

نــه؛ آنهــا نمیتواننــد ایــن راه را در کوتــاه مــدت
طــی کنند .آنها به دنبال این هســتند که دولت را
مشغول کنند و دولت از آن وظیفه اصلی خود که
مدیریت کالن اجرایی اســت باز بماند و خود این
مسأله دور باطلی شــود تا نهایتاً آنان به خواسته
خود برســند .بنابراین آقای روحانــی و دولت او را
با طرح مســائلی مثل استیضاح و یا عدم کفایت
سیاســی مشــغول میکننــد .وقتی هم کــه ذهن
دولتمعطوفبه اینمسائلشود ،ازموضوعات
اساسی غافل میماند .این تفکرات در نهایت این
دور را در تضعیــف هرچه بیشــتر انتخــاب مردم
دنبال میکنند و باعث آماده کردن بستر مناسب
برای تفکر جزماندیشی که رأی و خواست مردم را
برنمیتابد،میشوند.
ëëیعنــیمیتــوانگفــتکــهتمرکــزاینعــدهبر
انتخاباتریاستجمهوری1400است؟
تصور میکنم که فراتر از این بحث باشد .این تفکر
به دنبال این است که روح جمهوریت را از ساختار
قدرت و حاکمیت در کشــور بگیرد و سعی کند آن
راباروشهایمطمئنیکهخیلیتحتتأثیرافکار
عمومــی و رأی مردم نیســت ،ســوق بدهد .یعنی
هرچهبیشترازنقشنهادهایانتخابیکاستهشود.
ëëچگونه؟
آن نــگاه پارلمانتاریســتی کــه ایــن روزهــا مطرح
میشود عمدتاًبا همین رویکرد صورت میگیرد.

سـیـاسـی

کــرد ولی منتهــی به صــدور کیفرخواســت و
ارســال بــه دادگاه نشــد ».محمــد انجــام روز
سهشــنبه در توضیــح باقــی سرنوشــت ایــن
پرونــده هم به ایرنا پالس گفــت« :به جهت
مطالبــه پرونــده مذکــور توســط دادســتان
محتــرم تهران از آن تاریــخ تاکنون پرونده به
شعبه رسیدگیکننده بازنگشته و مراجعات و
مکاتبات اینجانبنیزبدونپاسخباقیمانده
اســت و کمــاکان در دفتــر دادســتان محتــرم
است و منتهی به کیفرخواست نشده است».
محســنی اژهای ،ســخنگوی دستگاه قضایی
هــم روز یکشــنبه در نشســت خبــری درباره
شــکایت خاتمــی از شــریعتمداری گفــت:
«این شــکایت به شعبه بازگشــته است و در
دســت دادســتان هــم نبوده اســت .از شــما
و همــه کســانی کــه برخــی از موضوعــات را
این گونه دنبال میکنید ،تشــکر میکنم .در
جابهجایــی پرونده اینکه عمدی و ســهوی و
غفلت صــورت گرفته اســت را نمیدانیم و
گفتیم پیگیری کنند .این پرونده بیش از حد
متعارف دنبال شــده و دادسرا پیگیر است و
االن دنبــال میشــود و مدیر مســئول کیهان
هم گفته که دفاعیاتم آماده است و هر زمان
که بگویید آماده دفاع هستم».

دو خبــر شکســت
نمایــش امریــکا در
کیــوسک «ورشــو» و متقابــاً
نشســت تأثیرگــذار مذاکرات موســوم به
روند «آستانه» از ســوی سه کشور ایران،
روســیه و ترکیــه طی روزهای گذشــته در
میان جریانهای سیاســی و رســانههای
مخالــف دولــت بازتابی قابــل مالحظه
یافــت .تیتــر یــک رســانههای مشــهور
منتقد دولــت که یکــی از توافق مهم در
«ســوچی» (وطــن امــروز) و دیگــری از
شکســت آشــکار امریکا در اجماع سازی
علیــه ایــران در ورشــو (کیهــان) حکایت
میکرد ،سرفصل اخباری بود که به نظر
میآمــد تنها بــه روایتی توصیفــی از این
رویدادها پرداخته و بازتاب این تحوالت
را فارغ از ریشــههای حقیقی شکلگیری
آنها منعکس کرده است.
پوشش خبری این تحوالت بدون توجه به
واقعیتهــای میدانی جامعه بینالملل
ذیــل دیپلماســی دولــت روحانــی در
بزنگاههایی چون آنچه در ناکامی امریکا
در ورشــو رخ داد ،ایــن پرســش را مطرح
میکنــد کــه دالیــل شکســتهایی چنین
بــزرگ چــه بوده اســت؟ یعنــی در حالی
که چند ســال پیش هر فراخوان امریکا به
بازیگران بینالمللی برای نشســت علیه
ایــران به صــدور یک قطعنامــه علیه آن
میانجامید تحت تأثیــر چه رویدادهایی
کشــورهای بزرگ و کوچــک اروپایی دیگر
بــه کوشــش امریــکا بــرای اجمــاع علیــه
ایــران وقعــی نمینهنــد؟ یا چــرا امریکا
در معــادالت منطقــهای به حاشــیه رفته
و در رونــد حــل و فصــل سیاســی یکــی از

مهمترین بحرانهای منطقه ،بازی را به
ایران ،روسیه و ترکیه واگذار کرده است؟
گرچــه اینهــا ســؤالهایی اســت کــه
رســانههای منتقــد در روایتهای مثبت
خود از تحوالت جاری سیاســت خارجی
بــه آنهــا پاســخ ندادهانــد امــا ناگفتــه
پیداســت کــه موضعگیــری کشــورهای
اروپا در حمایت از برجام نشان میدهد
امــروز زمیــن بــازی بینالملــل به ســود
ایران تغییر چشمگیری کرده است.
ایــن تحول اما پــس از آن رقم خورده که
دونالــد ترامــپ ،رئیــس جمهــور امریکا
کوشید با خروج یکجانبه از برجام ،ایران
را بــه واکنــش متقابــل و شــتابزده از این
توافــق ناچار کنــد .این همان نســخهای
اســت که منتقدان وطنی برجام هم آن
را بــه دولت تجویــز میکننــد و همزمان
در مســیر یافتــن راهکارهــای حفــظ آن
ســنگاندازی میکننــد .چنانکــه در
همین روزهایی که بحث تصویب لوایح
چهارگانه « »FATFدر نهادهای داخلی
ایــران داغ اســت ،مخالفــان میگوینــد
دولــت بایــد بــا رأی منفــی خود بــه این
لوایــح ،نقطــه پایانــی بــر ایــن موضــوع

بگــذارد و تکلیــف را مطابــق بــا آنچــه
خواســت آنهاســت ،مشــخص کند .این
در حالــی اســت کــه دیگــر روشــن شــده
اصلیتریــن پیامــد پیروی نکــردن ایران
از دســتورالعمل چهــل گانــه «»FATF
بــه عنــوان یــک نهــاد شفافســازی
بینالمللــی ،قــرار گرفتــن نامــش در
فهرســت کشــورهای غیرهمــکار و قفــل
شدن سیســتم بانکی کشور است .یعنی
همان اتفاقی که اگــر به وقوع بپیوندد از
یک سو برجام را حتی با وجود عملیاتی
شدن کانال ویژه مالی اروپا از حیز انتفاع
خــارج میکنــد و از ســوی دیگــر تــوان
نقشآفرینــی ایــران در عرصــه منطقــه
و بینالملــل را بــه پایینتریــن ســطح
ممکن میرساند.
حال در چنین شــرایطی که دیپلماســی
فعال ایــران رســانههای دلواپــس را نیز
بــه اعتــراف بــه دســتاوردهای تأثیرگذار
آن ناچار کرده است ،باید این سؤال را از
آنها پرســید که بر پایه چه منطقی حکم
به خــروج از توافق هســتهای میدهند و
برای حامیان الحــاق ایران به «»FATF
خط و نشان میکشند؟

