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وز جلسه علنی دارد مجلس امر
عضو هیئت  رئیس��ه مجلس از برگزاری جلسه علنی امروز 
پارلمان با محوریت بررسی پروسه بودجه ریزی کشور خبر داد.

ب��ه گزارش تس��نیم، غالمرضا کاتب با بیان اینکه بخش��ی 
از جلس��ه علنی امروز )دوش��نبه 22 آبان( قوه مقننه به بررسی 
پروس��ه بودجه ریزی کش��ور اختصاص دارد، گفت: این جلسه با 
توجه به ضرورت هماهنگ��ی الزم درخصوص نظام بودجه ریزی 

بین دستگاه های مختلف برگزار می شود. وی با بیان اینکه پیش 
از این جلساتی با حضور معاونان دستگاه های ذی ربط از سازمان 
برنامه و بودجه و دیوان محاسبات در محل هیئت رئیسه مجلس 
برگزار شده بود، ادامه داد: در جلسه امروز عادل آذر رئیس دیوان 

محاسبات کل کشور، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و 
بودجه، کاظم جاللی رئیس مرکز پژوهش ها، غالمرضا تاجگردون 
رئیس کمیسیون برنامه  و بودجه و محاسبات پارلمان و 4 تن از 

نمایندگان به قید قرعه به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.

اخبار

تکذیب یک خبر از محتوای جلسه سران قوا
معاون ارتباطات و اطالع رس��انی دفتر رئیس جمهور 
اظهارات یکی از نمایندگان مجلس درباره محتوای جلسه 

اخیر سران قوا را تکذیب کرد.
به گزارش تسنیم،  پرویز اسماعیلی با رد اظهارات یکی 
از نمایندگان مجلس مبنی بر "بررسی ایجاد تعییرات در 
ساختار دولت در جلسه اخیر سران قوا و توافق ضمنی بر 
روی آن" گفت: در جلسه اخیر سران محترم سه قوه هیچ 
بحثی درخصوص تغییرات در ساختار دولت مطرح نشده 

و ادعاهای بیان شده در این زمینه نیز صحت ندارد.
وی افزود: در جلس��ات روسای قوا مهمترین مسائل 
کش��ور و اولویت ه��ای کالن و مرتب��ط بین ق��وا، برای 
تصمیم گیری سریع تر و هماهنگی بیشتر در مسیر اجرای 

برنامه ها و خدمت به مردم مورد بحث قرار می گیرد.
معاون ارتباطات و اطالع رسانی دفتر رئیس جمهور افزود: 
پیگیری مربوط به ساختار و یا مسایل درونی هر یک از قوا 
روال و قاعده قانونی خود را دارد و طبعا موضوع جلسه سران 
قوا نبوده است. وی تاکید کرد: اعالم نادرست هرگونه مطالب 
و یا ادعا به عنوان جزئیات جلسه سه نفره سران قوا، آن هم 
بالفاصله بعد از جلسه و از سوی کسانی که حضور نداشته و 

مسئولیتی در این زمینه ندارند، موثق و پذیرفتنی نیست.
وی از رسانه ها خواست که در برابر گمانه ها و شایعات 
بویژه درخصوص جلسه سران قوا حساس باشند و اطالعات 

مربوطه را از مراجع رسمی و مسئول پیگیری کنند.

 تشکیل کمیته ای 
برای بررسی سفرهای استانی دولت 

رئیس دفتر رئیس جمهور از تشکیل کمیته ای برای 
بررسی نقاط قوت و ضعف سفرهای استانی دولت یازدهم 

خبر داد.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، محمود واعظی 
اظهار کرد: این کمیته بررس��ی های الزم را انجام داده و به 
پیشرفت خوبی هم رسیده، لذا قرار است جمع بندی حاصل 
ش��ده را به رئیس جمهور ارائه کن��د. وی همچنین درباره 
حذف معاونت اجرایی ریاست جمهوری، گفت: فعال بحثی 

برای انتصاب معاونت اجرایی دولت دوازدهم وجود ندارد.
واعظی خاطرنشان کرد: در جلسه هیئت دولت درباره 
برخی از وظایف معاونت اجرایی بحث و تبادل نظر کردیم، 
بر این اساس مقرر شد بخشی از این وظایف در وزارتخانه ها 

تقسیم شود تا آنها انجام این امور را برعهده گیرند.

راهپیمایی اربعین نمایش قدرت نرم انقالب بود
دبیرکل حزب موتلفه اس��المی با اش��اره به ش��رکت 
میلیون ها نفر از مس��لمانان جه��ان در راهپیمایی اربعین 
گفت: راهپیمایی اربعین نمایش قدرت نرم انقالب اسالمی 

در منطقه و جهان بود.
محمدنبی حبیبی در پایان نشست دبیران این حزب 
اظهار کرد: امروز عربس��تان بدنبال بی ثبات سازی لبنان و 
تش��ویق رژیم صهیونیس��تی به حمله به این کشور است. 
موضوع استعفای سعد حریری یک رسوایی سیاسی برای 
او و عربستان است. وی اظهار کرد: این دخالت غیرقانونی و 
غیرحقوقی عربستان سعودی در کشورهای منطقه است که 

استقالل کشورهای منطقه را تهدید می کند.
دبی��رکل حزب موتلفه اس��المی گفت: کش��ورهای 
منطقه باید جلوی این زیاده طلبی و دخالت های سعودی 
را بگیرند. وی افزود: عربستان سعودی جمهوری اسالمی 
را متهم به دخالت در امور کش��ورهای منطقه می کند در 
حالی که ریاض با فرستادن تروریست ها به عراق و سوریه 
و حمایت مالی و تس��لیحاتی از آنها و نیز برکناری سعد 
حریری و نیز محاصره مردم یمن در همه امور کشورهای 

منطقه دخالت می کند.

ننجون

تحلیل اخبار هفته
در خبره��ا آم��ده ک��ه یک��ی از خبرگزاری ها رفته 
س��راغ نمایندگان مجلس و قیمت مرغ و ماکیان و ایضا 
تخم این موجودات را س��وال ک��رده و جواب های چپ 
اندرقیچی هم گرفته و فردا هم مجبور ش��ده همه چیز 

را از بیخ و بن تکذیب کند.
ننج��ون این عمل ننگین را به ش��دت تقبیح کرده 
و اعتق��اد دارد همانط��ور ک��ه خبرنگاران ی��ک القبا از 
قیم��ت پنت هاوس های الهیه و بنز و پورش��ه و مازراتی 
خب��ر ندارن��د و نمی دانند ه��ر بط��ری آب معدنی در 
رس��توران های خیابان فرش��ته به چ��ه قیمتی فروخته 
می شود طبیعتا نمایندگان مجلس هم از قیمت گوشت 

و مرغ و تخم مرغ خبر ندارند.
اصال خودتان قضاوت کنی��د و انصاف بدهید. برادر 
الریجان��ی با آن هم کبکبه و دبدبه ب��رود مغازه اکبرآقا 
بقال و یک تخم مرغ بردارد و بگوید: اکبر آقا! این چند؟

عیب نیست؟ زشت نیس��ت؟ مگر خودتان خانواده 
ندارید؟ فردا یکی از شما بپرسد سه هزار میلیارد تومان 
چند تا صفر دارد از خودتان خجالت نمی کش��ید؟ مثل 
باب��ک زنجانی... آخ ببخش��ید... مثل بز نمی ایس��تید و 

نگاهش نمی کنید؟
اما در خبر دیگری آمده که برادر محس��ن رضایی 
گفته ان��د: مملک��ت به ی��ک رصدخانه ب��رای پیگیری 

وضعیت مسئوالن نیاز دارد.
بنده بالش��خصه با تاس��یس این رصدخانه مخالفم. 
این رصدخانه اولش فقط یک رصدخانه معمولی اس��ت 
ول��ی در عرض کمتر از ی��ک هفته از یک وزارتخانه هم 

عریض و طویل تر می شود.
اول دبیرخان��ه دائم��ی رصدخانه ش��کل می گیرد 
و ب��رادر رضایی می ش��ود دبیرکل و بع��د معاونت های 
مختل��ف و ادارات کل و بدن��ه کارشناس��ی و آبدارخانه 

و الباقی قضایا!
در همین راس��تا معاونت ه��ا و اداره کل های زیر را 

پیش بینی می کنم:
- معاونت امور رسیدگی به خالی بندی

- معاونت امور وعده های کشکی
- معاونت امور وعده های پشمکی

- معاونت امور ماست و خیار
- اداره کل بررسی حرف های مفت

- اداره کل پس چی شد خوش تیپ؟
- اداره کل برو بابا حال نداری

- اداره کل سه نقطه های شرم آور

بازگش��ت برخی ب��ه قدرت و 
دو گــزارش 

گروه سياست
نام آش��نای  م��ردان  ائت��الف 
سیاس��ت موضوعی است که 
این روزها از سوی محافل سیاسی و رسانه ها پیگیری 

می شود. 
اخیراً خبرها حکایت از آن دارد که ناطق نوری 
قصد بازگش��ت دوباره به صحنه سیاس��ت را دارد 
و قرار اس��ت که در پیوندی دوب��اره با الریجانی و 
روحانی تالش کند تا جای��گاه جدیدی در اردوگاه 
اصولگرایی کس��ب کرده و با تشکیل مثلث قدرت 
برای انتخابات ریاست جمهوری آینده آماده شوند.

محمدرض��ا باهن��ر در گفت وگوی��ی تلویحاً از 
بازگش��ت علی اکبر ناطق نوری به دنیای سیاس��ت 
خبر داده اس��ت و گفته می شود در شرایط کنونی 
نی��ز علی الریجان��ی تالش می کند ک��ه معتدلین 
اصولگرا را گرد خود جمع کند تا در آینده سیاسی 

ایران نقش تازه ای را ایفا کنند.
رئی��س مجلس پیش از این درباره اس��تفاده از 
ظرفیت ناطق  ن��وری در جریانات مقابل اصولگرایی 
گفته بود؛ ویژگی یک مرد سیاسی در نظام جمهوری 
اسالمی این است که با تقوا، پایبند به عهد و صاحب 
مس��لک بوده و مبانی اصولی برای حرکتش داشته 
باش��د. به گفته وی مس��ائل جمهوری اسالمی در 

شرایط فعلی معادله یک  مجهولی نیست.

نگاهی به رویکردها
بس��یاری از کنشگران سیاس��ی می گویند که 
برخ��ی از چهره های جری��ان اصولگرای��ي، مانند 
ناطق  نوري، روحان��ي یا حتي الریجاني، به مرور از 

جریان اصولگرایي فاصله گرفته اند.
برخ��ی نیز عقیده دارند که این افراد از جریان 
اصولگرای��ی فاصل��ه نگرفته اند بلک��ه معتقدند که 
بخش��ي از جریان اصولگرایي، تندرو ش��ده است و 

آنها تندروي را برنمي تابند.
به عقیده آنها اصولگرایان نباید میدان را دست 
تندروها بدهند و این امر باعث می ش��ود تا رغبت 

عمومی به اصولگرایان کاهش یابد.
علی اکب��ر ناطق نوری، علی الریجانی و حس��ن 
روحانی از عملکرد تندروها ناراضی بودند و به عملکرد 
محم��ود احمدی نژاد که تالش داش��ت تا خود را در 
میان اصولگرایان جای دهد انتقاد شدید داشتند، اما 
احمدی نژاد خود را اصولگرا نمی دانس��ت بلکه داری 

ایده هایی فراتر از اصولگرایی می پنداشت. 

آنه��ا می گفتند ک��ه گروه های تن��درو با کار 
کردن، متعادل نمی ش��وند و تنها موجبات اختالف 

افکنی را در میان اصولگرایان پدید می آورند. 
حاال به نظر می رس��د که همکاری تشکیالتی 
رؤسای دو قوه و ناطق نوری شکل گرفته است و هر 
سه می دانند ائتالف قوی تنها راه مهار افراطی گری 
اس��ت. اما این نکت��ه را نباید غافل ش��د که میان 
افراطی گری و انقالبی گری باید تفاوت قائل ش��د. 
اگر جریان��ی که الریجانی،  ناطق ن��وری و روحانی 
در حال ش��کل دهی به آن هس��تند، در چارچوب 

انقالبی گری عمل کند، موفق خواهد بود.

آیا ائتالف تازه ظرفیت دارد؟
به نظر می رس��د که این ائتالف جدید ظرفیت 
الزم را برای ورود دوباره به جریان سیاس��ی کشور 
نداش��ته باش��د تا بتواند دوباره ش��خصیت های از 

دست رفته را مطرح کند.
نگاهی به عملکرد ناطق نوری نش��ان می دهد 

ک��ه وی مدت ها از جریان سیاس��ت فاصله گرفته 
است و اگر چه اصولگرایان بارها خواستار بازگشت 
وی به این جریان ش��ده اند اما او به این درخواست 

پاسخ منفی داده است. 
همچنین با توجه به کهولت س��ن و اس��تعفا از 
دفتر بازرسی نهاد رهبری جایگاه چندان مطلوبی در 
میان اصولگرایان ندارد. وی آن زمان در گفت وگویی 
اعالم کرد که تمایلش برای تبلیغ و تش��ویق مردم 
برای حضور در انتخابات به نفع روحانی دلیل اصلی 

استعفایش بوده است.
در آن زم��ان اصالح طلبان ت��الش کردند که 
وانمود کنند ناطق نوری، روحانی، الریجانی و حتی 
مرحوم هاشمی رفس��نجانی اصالح طلب شده اند اما 
عملکرده��ای آنه��ا در برخی موارد نش��ان داد که 
همچنان با اصالح طلب��ی زاویه دارند و رقابت های 

اصولی آنها با اصالح طلبان ادامه دارد.
در این میان اگرچه رویکرد روحانی نشان داد 
که می خواهد فضای فعالیت سیاسی خود را پس از 

دوران ریاست جمهوری اش حفظ کند و همچنان 
بتوان��د درون نظ��ام تأثیرگذاری خ��ود در عرصه 
سیاست را داش��ته باش��د، اما ضعف او در مسائل 
اقتصادی نش��ان می دهد که وی نمی تواند جایگاه 

مؤثری در سپهر سیاسی کشور داشته باشد. 
در این میان الریجانی از یک سو با حمایت از 
روحانی و داشتن محبوبیت در قم و بیوت مراجع و 
از سوی دیگر با رفتار 10 ساله خود در حال حاضر 

می تواند جایگاهی برای خود کسب کند.
برخ��ی می گویند اگر محم��د رضا باهنر رئیس 
جبهه پیروان خط امام و رهبری به این ترکیب اضافه 

شود شاید بتوان برای آن آینده ای متصور بود.
برخی نیز عقیده دارند که این جریان س��ه گانه 
قرابت های��ی نیز با برخ��ی از کارگزارانی ه��ا دارد و 
آنه��ا متحد حس��ن روحانی یعنی عل��ی الریجانی 
را بدون در نظر گرفتن خاس��تگاه سیاس��ی اش، بر 
اس��حاق جهانگیری ترجیح می دهن��د و در صورت 
کاندیداتوری الریجانی در انتخابات 1400 به حمایت 
از او برمی خیزند. در هر حال ایجاد جریان تازه برای 
حضور در عرصه سیاسی کشور و خیز برداشتن برای 
انتخابات آینده نمی توان��د متضمن پیروزی جریان 
تازه متولد ش��ده شود. کش��ور نیازمند یک جریان 
قوی براس��اس روحیه و منش انقالبی است تا بتواند 

گردنه های دشوار را پشت سر بگذارد.

آیا انقالبی گری شاخصه اصلی جریان سیاسی نوپا است؟

سه گانه ناطق، روحانی و الریجانی

آیت اهلل کعبی:
وار حسینی بازی در پازل دشمن است حرف های بی ادبانه نسبت به ز

عض��و مجلس خبرگان رهبری گفت: برخی با حرف های بی ادبانه 
نس��بت به زوار امام حسین)ع( در پازل دشمن بازی می کنند اما دیـــــدگاه

این حرف های سخیف نور امام حسین)ع( را در دل مردم خاموش 
نمی کند.

به گزارش مهر، آیت اهلل عباس کعبی با اشاره به مراسم پیاده روی اربعین حسینی 
گفت: در مس��یر راهپیمای��ی اربعین از نجف به کربال دیدم که مس��ئوالن و مدیران 
مملکتی، شخصیت ها و تجار پا به پای مردم پیاده روی می کردند. وی افزود: راه کربال 
صراط مستقیم الهی است، محبت اهل بیت، عشق به امام حسین)ع(، عشق به خدا، 

عشق به ارزش های اسالمی، جهاد و فداکاری در راه خدا است. 
آیت اهلل کعبی اظهار داشت: طریق الحسین صراط مستقیم خدایی است. در این 
دریای مواج از ملیت های مختلف اعم از اروپایی، آفریقایی، اندونزیایی، ژاپنی، چینی، 
آمریکایی، اس��ترالیایی، فقیر و غنی، کوچک و بزرگ، سیاه و سفید و همه و همه در 

راه عشق حسین یک رنگ هستند.
 عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه هویت حسینی، هویت نجات 
بخش بشریت برای ساخت تمدن است، تصریح کرد: کسانی که به زوار امام حسین)ع( 
و این عظمت اهانت کرده و آن را به س��خره می گیرند باید به وجدان بیدار انس��ان ها 
توجه کنند و بدانند که زیارت اربعین، راه بیداری اسالمی و بسترسازی برای تحوالت 
عظیم جهانی اس��ت. وی با بیان اینکه برخی در داخل در پازل دش��من بازی کرده و 
همان مس��یری را که رسانه های غربی برای نادیده گرفتن تجمع بزرگ اربعین پیش 
گرفته اند را دنبال می کنند، افزود: راهپیمایان اربعین، رس��انه های متحرک هس��تند. 
حرف های بی ادبانه نمی تواند نور امام حسین )ع( را در دلهای مردم خاموش کند. عشق 

و محبت امام حسین )ع( در افراد خداجو همواره شعله ور است.
اخیرا برخی چهره های شناخته شده اصالح طلب، از جمله حمیدرضا جالیی پور، 
صادق زیباکالم و شهیندخت موالوردی دستیار رئیس جمهور با اظهارنظرهای عجیب 
و بعضا توهین آمیز در فضای مجازی نسبت به راهپیمایی عظیم اربعین حسینی، باعث 

انتقاد فعاالن مذهبی و سیاسی شده اند.

امیرپوردستان:
و هستیم  وبه ر وز با چهره ای جدید از تهدیدات ر امر

رئی��س مرکز مطالعات راهبرد ارت��ش گفت: ما امروز با چهره 
اسـالم جدیدی از تهدیدات روبه رو هستیم که به لحاظ شکل، نوع و ارتش 

اندازه متفاوت است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، امیراحمدرضا پوردستان با اشاره به تهدیداتی 
که امروز جمهوری اسالمی ایران با آن روبه رو است، اظهار کرد: دشمن امروز ظرفیت ها 
و قابلیت ه��ای خود را به گونه ای ایجاد ک��رده که می تواند آینده را مطابق میل خود 
طراحی کند؛ ما با چنین دش��منانی روبه رو هس��تیم، پس باید بتوانیم آینده را رصد 

کرده و آن را بشناسیم و مطابق خواست خود آن را طراحی نموده و بسازیم.
وی با بیان اینکه اگر ما غیر از آنچه که گفته ش��د عمل کنیم قطعا در نبردهای 
آ ینده قالب نخواهیم بود، تصریح کرد: یکی از وظایف مرکز مطالعات راهبردی ارتش 
این اس��ت ک��ه هم آینده نزدیک و هم آینده دور را رصد کن��د؛ تهدیدات و نیازها را 
شناسایی و متناسب با آنها ظرفیت های الزم را در همه حوزه ها برای نیروهای مسلح 

به خصوص ارتش جمهوری اسالمی ایران فراهم کند.
رئیس مرکز مطالعات راهبرد ارتش جمهوری اس��المی ایران درباره اینکه مرکز 
مطالع��ات راهبردی تا چه حد نیازهای ارتش را مرتفع نموده، گفت: تا امروز ش��ش 
س��ال از تأس��یس این مرکز می گ��ذرد و تالش های زیادی ص��ورت گرفته تا مرکز 
مطالعات به سطحی از آمادگی برسد که بتواند به تمامی یگان های ارتش جمهوری 

اسالمی ایران خدمت رسانی کند.
وی با بیان اینکه در زمان تشکیل مرکز مطالعات راهبردی ما با تهدید جنگ های 
نیابتی روبه رو بودیم، افزود: در آن دوران ما شناخت کافی از مدل جنگ های نیابتی 

که بازیگردان اصلی آن گروه های تروریستی تکفیری بودند، نداشتیم.
امیر پوردستان تصریح کرد: در این زمان یکی از مراکزی که توانست از نیروهای 
مس��لح به خصوص ارتش پشتیبانی فکری کند و راهگشا باشد و راهبردها، سالح ها 
و س��ازمان و ساختار گروه های تروریس��تی تکفیری را شناسایی و در اختیار نیروی 
زمین��ی قرار ده��د تا ما بتوانیم با علم و آگاهی بهتری ب��ا این مدل از جنگ مقابله 

کنیم، مرکز مطالعات راهبردی ارتش بود.

ذوالنور:
یر برد موشکی ایران است یکا و اسرائیل در منطقه ز ۳۶ پایگاه آمر

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسالمی گفت: آمریکا و اسرائیل ۳۶ پایگاه در منطقه دارند که پارلمــــان

نزدیک تری��ن آن ه��ا به ما در بحرین اس��ت که ن��اوگان پنجم 
آمریکا اس��ت و دورترین آن درجزیره دیه گو گارس��یای هند ق��رار دارد که تمام این 

پایگاه ها زیر برد موشکی ایران است.
ب��ه گزارش میزان، مجتبی ذوالنور با اش��اره به اجرای قانون کاتس��ا و هرگونه 
اص��الح بر روی قانون »مقابله ب��ا اقدامات ماجراجویانه آمری��کا در منطقه« گفت: 
قانون مقابله با اقدامات تروریستی و ماجرا جویانه آمریکا با قاطعیت آراء در مجلس 

تصویب شده است. این قانون در مقابل کاتسا طراحی شد و به تصویب رسید.
وی افزود: در این قانون مصادیق به خوبی ذکر ش��د؛ مثال ما گفتیم که دولت 
جمهوری اسالمی ایران در هر جایی به اموال و امالک آمریکایی ها دست پیدا کرد 

می تواند این اموال را توقیف و یا مصادره کند.
ذوالنور تأکید ک��رد: همچنین اگر آمریکایی ها بخواهند در منطقه ماجراجویی 
کنند نیرو های مس��لح ما موظف به مقابله و هر حرکت آمریکا را پاسخ دهند یعنی 
اگ��ر آمریکایی ه��ا در خلیج فارس و دریای عمان و یا اقیان��وس هند حرکتی علیه 
منافع ما داشته باشند ما دیگر مشکل تصویب قانون نداریم چراکه این قانون دست 
نیرو های مس��لح را باز گذاشته است. وی افزود: همچنین آمریکایی ها اگر بخواهند 
س��پاه پاسداران را به عنوان یک جریان تروریستی بدانند و بخواهند حرکتی انجام 

دهند سپاه به عنوان پنجه آهنین نظام می تواند توی دهن آمریکایی ها بزند.
ای��ن نماینده مجلس افزود: در حال حاض��ر عمده قوای آمریکایی ها در تیررس 
ما اس��ت لذا خوب است اشاره کنم آمریکا و اسرائیل ۳۶ پایگاه در منطقه دارند که 
نزدیک ترین آن ها به ما در بحرین اس��ت که ناوگان پنجم آمریکا اس��ت و دورترین 
آن در جزیره دیه گو گارس��یای هند قرار دارد که تمام این پایگاه ها زیر برد موشکی 
ایران است لذا اگر آن ها بخواهند تعرضی به ما داشته باشند این حق شرعی، عرفی 
و بین المللی ماس��ت که از خودمان دف��اع کنیم چراکه بحمداهلل توان دفاعی ما این 

قدرت را دارد که آن ها را نسبت به حرکت خود پشیمان کند.

لنا
 ای

روزه��ای نخس��ت آب��ان، تصاوی��ر حضور 
محّمدجواد ظریف در کش��ورهای آفریقایی پرسمــــان

و افتت��اح ی��ک بیمارس��تان در »اوگاندا« 
واکنش کاربران شبکه های اجتماعی را برانگیخت.

همان روزها، اس��حاق جهانگیری که برای شرکت در اجالس 
کشورهای دی 8 به ترکیه سفر کرده بود، در دیدار با رجب طیب 
اردوغان از ض��رورت به کارگرفتن پول ملّی در مبادالت دوجانبه 

سخن گفت.
 معاون اّول رئیس جمهور که چند ساعتی بیش از بازگشتش 
نگذشته بود، راهی سالن اجالس سران شد تا در مراسم روز ملّی 
صادرات سخنرانی کند. جهانگیری از تغییر ساختار وزارت خارجه 
خبر داد: »وزارت امور خارجه در حال تغییر ساختار خود است و 
می خواهد مرکز سیاست خارجه را دیپلماسی اقتصادی قرار دهد 

و معاونت اقتصادی، موضوع اصلی این وزارتخانه بشود.«
 چند روز بعد عبدالرضا رحمانی فضلی نامه ای به اسحاق جهانگیری 
نوش��ت و در آن از تش��کیل »قرارگاه مردمی اقتصاد مقاومتی« خبر 
داد. قرارگاهی که به گفته معاون اقتصادی وزیر کش��ور، قرار اس��ت 

زمینه های حضور اقشار مختلف مردم در اقتصاد را فراهم کند.
این ه��ا همه نش��انه  هایی از ی��ک واقعیت ب��ود. واقعیتی که 
نقطه عطف آن را چند روز بعد، ش��خص حس��ن روحانی رقم زد. 
رئیس جمهور که برای تکمیل کابینه به بهارستان رفته بود، رویه 
خ��ود مبنی بر محترمانه س��خن گفتن با آمری��کا را کنار نهاد و 
آش��کارا، کنایه زدن را در دس��تور کار قرار داد: »اگر آمریکا یک 
رژیم هم باش��د، این تعهد یک رژی��م در برابر یک نظام بزرگ به 

نام جمهوری اسالمی ایران است...«.
روحانی به این بس��نده نکرد و کلی��دواژه ای را به کار برد که 
فردای آن روز، بر تارک بس��یاری از روزنامه های صبح نشس��ت: 
»ام��روز آمریکایی ها به بعضی از کش��ورهای ش��رق آس��یا پیغام 

مذاکره می دهند؛ مگر دیوانه شدند که با شما مذاکره کنند«.
در حالی که مذاکره، دال مرکزی گفتمان روحانی در سراسر 
دولت یازدهم بود، حال باید بررسی کرد که کدام اتفاق یا اتفاقات 

باعث شده که او، مذاکره را دیوانگی بداند.
لح��ن و ادبیات این روزهای روحانی نس��بت ب��ه آمریکا، به 
گونه ای است که گویی او از راهی طوالنی و پرپیچ و خم بازگشته 
و اکنون، خس��ته و زخم خورده در انتهای مس��یری قرار دارد که 

قدم  نهادن در آن را برای دیگران، »دیوانگی« می خواند.
حس��ن روحانی از چه راهی برگشته؟ راز رویکردهای متفاوت 
دول��ت دوازدهم که به نش��انه هایی از آن اش��اره ش��د چیس��ت؟ 
رئیس جمهور، دیگران را از گام نهادن در کدام مسیر نهی می کند؟

باید قدری به عقب برگردیم، جایی که حسن روحانی تنور سرد 
انتخاب��ات 92 را با یک جمله داغ کرد: »س��انتریفیوژ باید بچرخد، 
چ��رخ اقتصاد و زندگی مردم هم بای��د بچرخد«. راهکار چرخیدن 
چرخ کارخانه ها را هم در این سخن روحانی به خوبی می توان دید: 
»بنده معتقدم مذاکره با آمریکا راحت تر از مذاکره با اروپاست چراکه 
اروپایی ها به دنب��ال "آقا اجازه" از آمریکا هس��تند. ... آمریکایی ها 

کدخدای ده هستند، با کدخدا بستن راحت تر است...«.
قرعه دولت یازدهم به نام حسن روحانی زده شد و او برای حل 

و فصل نهایی پرونده هسته ای ایران، خیزی بلند برداشت. روحانی 
ابتدا، موافقت رهبر انقالب برای ارجاع پرونده هسته ای از شورای 
عال��ی امنیت ملّی به وزارت خارجه را گرفت و محّمدجواد ظریف 
که از دیپلمات های مورد اعتماد خود و آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
بود را به مجلس معرفی کرد تا همه چیز مهیای آغاز دورانی جدید 

در روابط خارجی ایران و مذاکره با رویکردی تازه باشد.
مذاک��ره، نه صرفاً ابزاری برای حل و فصل یک پرونده خاص 
در حیطه سیاست خارجه، بلکه شاه کلیدی بود در دست روحانی 
تا به وس��یله آن، بس��یاری از قفل های داخلی نظیر رکود، تورم، 
اشتغال، مسکن و سایر معضالتی برای حل و فصل آن ها از مردم 
رأی ستانده بود را بگش��اید. شاید وعده 100 روزه مشکالت نیز 

مبتنی بر همین پیش فرض، فرا روی افکار عمومی نهاده شد.
با اینکه بس��یاری از کارشناس��ان با در نظ��ر گرفتن تجارب 
گذش��ته، نس��بت به چیدن همه تخم مرغ ها در سبد مذاکره به 
روحانی هش��دار دادند، اما پاسخ او به همه این نصایح، یک حرف 
بیش نبود: »تحریم های ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید. 
تا مس��ئله محیط زیست حل شود. تا اشتغال جوانان حل شود. تا 
صنعت جامعه حل ش��ود. تا آب خوردن مردم حل شود. تا منابع 

آبی زیاد شود. تا بانک های ما احیا شود ...«.
توافق ژنو در س��ه ماه نخس��ت دولت، هرچند توافقی اولیه به 
شمار می آمد اما برای روحانی که باید گزارش فعالیت های چندماهه 

خود را به مردم ارائه می کرد صید بزرگی به شمار می آمد.
در این میان، نخس��تین سفر روحانی به سازمان ملل، تبدیل 
به یک نقطه عطف ش��د. گفت وگوی تلفنی رؤسای جمهور ایران 
و آمریکا برای نخس��تین بار پس از انقالب، تبدیل به بمب خبری 
رسانه ها ش��د و موجی از اظهارنظرهای مخالف و موافق را به راه 
انداخ��ت. همان روزها بود که زمزمه های راه اندازی پرواز تهران - 
نیویورک نیز به گوش می رس��ید. این اظهار روحانی که »اوباما را 
فردی مؤدب و باهوش یافتم« نیز بیانگر این بود که دوران تازه ای 

در حال رقم خوردن است.
ب��ه موازات رف��ت و آمدهای پرحج��م دیپلماتیک، در داخل 
نیز طیف چشمگیری از رس��انه ها با فعال کردن روزشمار توافق، 
در حال آماده س��ازی افکار عمومی ب��رای توافقی تاریخی بودند، 
ب��ه گون��ه ای که دنیای ب��دون توافق ای��ران و 1+5 به هیچ وجه 
قاب��ل تصور نبود! کمی بعد که زمزمه های توافق قوت گرفت، این 
رسانه ها مشغول زمینه سازی برای یک دوران گذار شدند. دوران 
گذاری که قرار بود ایران را پس از س��ه دهه رویارویی با آمریکا، 

تبدیل به عضو جامعه جهانی کند!
در حالی که انقالب، دوران جدیدی از روابط خارجی را تجربه 
می ک��رد و خط��وط مختلفی حول سیاس��ت خارجه ی جمهوری 
اسالمی شکل گرفته بود، اما خط اصلی و حقیقی انقالب هیچ گاه 
گم نشد و فردی وجود داشت که با رصد دقیق شرایط و گام های 
دش��من، خط اصلی را برای افکار عمومی تفسیر می کرد و نسبت 
به حیله گری و بدعهدی طرف مقابل به دوس��تان هشدار می داد. 
صاح��ب جمله ماندگار »کلید حل مش��کالت در ژن��و و لوزان و 
نیویورک نیس��ت«، آنچه که امروز دیوانگی خوانده می شود را آن 
روزها در خشت خام می دید و در حالی که مهندسی افکار عمومی 

ب��ه گون��ه ای رقم خورده بود که همه چی��ز حکایت از یک توافق 
تاریخی و گش��ایش ماندگار داش��ت، در همان ابتدای مذاکرات، 
این پیش بینی تاریخ��ی را رقم زد: »مذاکره در موضوعات خاص 
اش��کالی ندارد؛ منتها گفتم من اعتماد ندارم، خوشبین نیستم به 
مذاکره، لکن می خواهن��د مذاکره کنند، بکنند؛ ما هم به اذن اهلل 
ضرری نمی کنیم. یک تجربه ای در اختیار ملّت ایران اس��ت که...

این تجربه ظرفّیت فکری ملّت ما را باال خواهد برد.«
قطار پر سر و صدای مذاکرات که از ایستگاه »ژنو« و »لوزان« 
عبور کرده بود س��رانجام به نقطه پایانی خود در »وین« رسید و 
پس از 11 س��ال کلنجار ایران و غرب، منجر به توافقی ش��د که 
باعث ترک خوردن دیوار تحریم ها شد؛ البته نه در واقعیت، بلکه 

صرفاً در اذهان جامعه!
ه��ر چه از »صب��ح بدون تحری��م« فاصله گرفتی��م، نه تنها 
خبری از گشایش و ورود به مسیر جدید نبود، بلکه گویی به یک 
»دوربرگردان« نزدیک می شدیم و توافق، چیزی جز از سر گیری 
دور تازه  ای از فشار علیه ایران نبود، اما این بار ذیل آنچه که خود 

پای آن را امضاء کرده بود؛ یعنی برجام!
حس��ن روحانی که فرستاده اش به س��ازمان ملل با دست رد 
دول��ت باراک اوباما مواجه ش��ده بود و دو میلی��ارد دالر از اموال 
کشورش را بلوکه شده می دید شاید خیلی زود دریافت که توافق، 
نه مشکل آب را حل خواهد کرد و نه مسکن و تورم را؛ لذا اظهارات 
برجامی اش، انتزاعی تر ش��د. اگر تا دیروز سخن از چرخیدن چرخ 
کارخانه و حل مش��کل آب آشامیدنی بود، امروز دفع سایه جنگ، 

اثبات دروغگویی آمریکا و مسائلی از این قبیل مطرح می شد. 
انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا نزدیک بود و ادامه حیات 
برجام برای دولت ایران، مس��تلزم اس��تمرار دولت��ی بود که پای 
توافق را امضاء کرده بود؛ از این رو، تصویر هیالری کلینتون، پای 
ثابت صفحه نخس��ت بسیاری از رس��انه های داخلی شد. اما روی 
کار آم��دن دونالد ترامپ همه محاس��بات را بهم زد. وضع پیاپی 
تحریم  علیه ایران و توهین های کم س��ابقه به ملت ایران از سوی 
رئیس جمهور جدید، روحانی را به نقطه ای رس��اند که از تریبون 

مجلس شورای اسالمی مذاکره با آمریکا را دیوانگی بنامد.
 ام��روز اما روحانی از یک »راه طی ش��ده« س��خن می گوید 
و اگر چه 4 س��ال عمر دولت او و ملّت ایران پای بدس��ت آمدن 
تجربه ای ذی قیمت و تاریخی برای او ریخته شد، اما به هر تقدیر 
تغییرجهت کنونی او را باید به فال نیک گرفت و از آن اس��تقبال 
ک��رد. آنچه به عنوان نش��انه های این تغییر مطرح ش��د، ش��اید 
نش��انه هایی چندان قوی و کافی به نظر نرسد و تا نقطه مطلوب 
فاصله داش��ته باشد، اما نباید فراموش کرد که این هنوز آغار راه 

است و باید به روحانی و تیمش فرصت داد.
حسن روحانی امروز در نقطه ای سرنوشت ساز ایستاده  و برای 
مسیر طوالنی  پیش رو، بیم ها و امیدهایی را پیش روی خود می بیند. 
عب��رت گرفتن هرچه بیش��تر از آنچه ام��روز دیوانگی می خواند و 
ادامه دادن مسیر این روزهای خود، امیدهای پیش روی اوست. در 
مقابل، یکی از بیم ها این است که او بخواهد اروپا یا همان شرکای 
اصلی آمریکا را جایگزین آمریکا کند. بیم دیگر آن است که او باز 
هم قصد چشیدن مزه مذاکره با آمریکا کند! چه اینکه نشانه های 
آن کم و بیش در سخنرانی مشهور اخیر او وجود دارد: »یک کسی 
عهدی می بندد و می گوید پای پیمان خودم تا آخر ایستاده ام و به 
آن عمل می کنم و جایزه من این اس��ت که راجع به موضوع دیگر 

گفت وگو کنیم. این حاال قابل بحث است...«.
معنای این س��خن اگر ارس��ال آخرین پالس ها برای آمریکا 
باشد، نشان دهنده ی آن است که روحانی هنوز از مذاکره با آمریکا 
قطع امید کامل نکرده و آن ها می توانند اهرم شرطی سازی ایران 
را همچنان در دست داشته باشند و در مقاطعی با کاهش فشارها 
و پوش��یدن دس��تکش معروف)مخملی(، روحانی را به این نقطه 

برسانند که باید به آنها جایزه بدهد!
ام��ا روحانی گرم و س��رد چش��یده ی روزگار اس��ت و خوب 
می داند که اکنون سال 92 نیست. اگر پرشدن قلب راکتور اراک، 
نابود شدن سانتریفیوژها و از بین بردن اورانیوم غنی شده ای که 
خون شهریاری ها و احمدی روشن ها پای آن ریخته شد، هزینه ی 
س��نجش »ایده ی مذاکره مجدد با آمریکا« شد، امروز دیگر روی 
آوردن ب��ه مذاک��ره با آمری��کا، همان خواهد بود ک��ه روحانی به 

کشورهای شرق آسیا گوشزد کرد!
از طرفی، این پیش بینی حکیمانه که »مذاکرات، ظرفیت فکری 
مردم را باال می برد« محقق شده و جامعه   متمایل به مذاکره با آمریکا 
در سال 92، امروز آمریکاستیزتر از هر زمان دیگر شده است. به نظر 
می رسد برای حسن روحانی که 4 سال فرصت طالیی برای پیشرفت 
ایران را پیش رو دارد و در سیاس��ت ورزی خود به نقاط جدیدی در 
ارتباط با روابط بین المللی دست یافته، وقت آن فرا رسیده است که 

عمیق تر به این بیان حکیمانه رهبر انقالب در نوروز 94 بیاندیشد:
»در نگاه کالن به اقتصاد کش��ورمان دو جور نگاه وجود دارد. 
یک نگاه می گوید که ما پیش��رفت اقتصاد را باید از ظرفّیت های 
درون کشور و درون مردم تأمین بکنیم. ظرفّیت های بسیار زیادی 
در کشور وجود دارد که از این ظرفّیت ها یا استفاده نشده است یا 
درست استفاده نشده است؛ از این ظرفّیت ها استفاده کنیم... نگاه 
دّوم به اقتصاد کشور نگاه به پیشرفت اقتصاد با استفاده از کمک 
بیرون از مرزها اس��ت؛ می گوید سیاس��ت خارجی م��ان را تغییر 
بدهیم تا اقتصاد ما درس��ت بشود، با فالن مستکبر کنار بیاییم تا 
اقتصاد رونق پیدا کند... امروز شرایط کشور به ما نشان داده است 
که ای��ن نگاه دّوم یک نگاه کاماًل غلط و عقیم و بی فایده اس��ت. 
همین تحریم هایی که امروز علیه ملّت ایران اعمال می شود، دلیل 
محکم و متقنی است بر غلط بودن این نگاه؛ یعنی شما وقتی که 
به امید قدرت های خارجی نشس��تید تا آنها بیایند اقتصاد شما را 
رونق بدهند و با زیر بار آنها رفتن، اقتصاد را رونق بدهید، آنها به 

حّد کم قانع نیستند...«)فارس(

رویکرد دولت »تدبیر« درباره آمریکا در مسیر »دوربرگردان«

»صبح بدون تحریم« 
چگونه به»دیوانگی« ختم شد؟


