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دایره دلواپسان!
عبداهلل کریمی

دو دیدگاه در تئوری های سیاسی در همه ی کشورهای
جهان در مقابل هم قرار دارند یکی تفکر محافظه کارانه و
دیگری لیبرال ،اما در کشور ما این تفاوت را با اصالح طلبی
واصولگراییمشخصمیکنند.مردمهمهبهپایصندوقهای
رای میروند و به فردی کــه نظر آنها را تامین کند رای
میدهند حال این فرد ممکن است نامزد پست ریاست جمهوری یا نماینده
پارلمان باشد .افراد با دیدگاههای خود در مسائلی مانند آزادی،نابرابری،
کم کردن فاصله طبقاتی ،توسعه ،تغییر وضعیت زندگی و ده ها مولفه دیگر ،
ایدئولــوژی منحصر به فردی برای خود ترســیم میکنند .حال ممکن
است هرکدام از این تفکرات دارای زیرشاخهها و زیرمجموعههایی باشند.
بدین منظور در یک گذر تاریخی در  12اردیبهشــت ماه سال  1392در
مقابل ســفارت سابق آمریکا در تهران همایشی برگزار شد که محور آن
مخالفت با توافق هســته ای ژنو بود .در این همایش عالوه بر اعتراض به
توافق احتمالی ژنو ،سیاست های خارجی دولت حسن روحانی نیز مورد
انتقــاد قرار گرفت.اکثر برگزارکنندگان همایش را حامیان دولت محمود
احمدینژادتشکیل میدادند.هدف غایی برگزارکنندگان همایش ،ایجاد
جریانی برای جلوگیری از توافق نهایی ایران با گروه پنج به عالوه یک بود.
با برگزاری این همایش ،واژه «دلواپس» به ســرعت وارد واژگان ادبیاتی،
فرهنگ سیاسی ایرانیان شد.حساسیت عمومی به واژه «دلواپس» افزایش
یافت و به آن معنای تازهای بخشــید ،چنانچــه در گفتار افراد مختلفی
(که بسیاری سیاسی هم نبودند) برای اشاره به منتقدانشان بهکار رفت.
پس از مدت کوتاهی این واژه توســط مخالفــان گروهی که خود را در
این همایش دلواپس خواندند ،پادگفتمانسازی شد و برای «ابراز نگرانی
در بــاب اولیهتریــن امکانات زندگی و هر امری که مــردم از آن محروم
گشــتهاند» بهکار رفت.همچنین از آن پس واژه دلواپســان برای اطالق
به گروه سیاســی خاصی استفادهشد .برخی معتقدند «گروه دلواپسان»
ریشــه در سالها پیش و دوران اصالحات داردو از آن روز شد که خود را
«دلواپس» نامیدند .همایشی که براستی هیچ نفعی جز به مكدر ساختن
فضای سیاسی کشور نداشت و همانطور که همه می دانیم جز ظهور نوعی
جبهه بندی سیاسی  -جدای از خطوط فکری مشخص و پذیرفته شده -
هیچ نفعی در پی نخواهد داشت.

«بشار» بماند یا نماند

ادامه از همین صفحه:
اما چرا به ظاهر مهم؟! چون این مســئله او ً
ال مربوط می شود
به کشور سوریه ،بنابراین امری است مداخله جویانه و ناقض
قوانین و حقوق بین الملل ،دوم اینکه آینده سیاسی سوریه از
مسیر برقراری ثبات و امنیت در آن کشور می گذرد ،بدان معنا
که تا زمانی که تروریســت ها در آن کشور حضور دارند و
حمایت های آشکار و نهان محور غربی عربی از آنها صورت
می گیرد ،سوریه رنگ آرامش را نخواهد دید و تا این شرایط
هســت صحبت کردن در خصوص آینده سیاسی آن کشور
به فــرض آنکه امری مداخله جویانه هم به حســاب نیاید،
بی نتیجه و غیر منطقی است .روسیه و ایران البته در این خصوص
موضع یکسانی دارند ،اسد باشد یا نباشد مسئله ای نیست که این
دو متحد قدرتمند دمشق روی آن تمرکز کنند،بلکه می گویند
هر چه صندوق رای بگوید همان است ،هر آن کسی که توانست
بیشترین رای مردم را داشته باشد همان فرد ریئس جمهور بعدی

لزوم نقشآفرینی
دانشگاه ها
در ایجاد تمدن
نوین اسالمی
3

با توجه به اظهــارات اخیر با هنر مبنی بــر اینکه همچنان
نتوانســته اند ناطق نــوری را برای حضــور در انتخابات
قانــع نماینــد ،آفتاب یزد ضمن بررســی دالیل دســت رد
شیخ نور بر ســینه اصولگرایان به این پرسش پاسخ داده
اســت که در چه صورتــی ناطق نوری مجاب می شــود تا
رسد

در پروسه ائتالف جناح راســت قرار گیرد.به نظر می
تا زمانی کــه تندروهــا در این جناح حاکــم و تصمیمگیر
هســتند رییس مجلس پنجــم از نزدیکی به آنــان ابا دارد

گزارش آفتاب یزد از اعالم

رهبر معظم انقالب:

15

رسانههای تحریم کننده
سرخورد ه شدند

3

سرمقاله

گزارش آفتاب یزد از حضور

محمد مهدی ملکی  -کارشناس خاورمیانه

پرشور چهر ه های شاخص

گذر زمــان می رود
تا بحران ســوریه را
از پنج ســال فراتر
برد .ناآرامی ،کشتار و
وحشتی که بر زندگی
ســوریها حکمفرما شده است نه
از طریق نوشــته و کلمات و نه از
طریق تصاویر قابل درک نیســت
و امیدواریم البته هیچ کس در این
کره خاکی چنین مــواردی را در
زندگی اش تجربه نکند.
در این مدت مدید کشاکش های
فراوانیرامیانبازیگرانتاثیرگذاردر
پرونده سوریه شاهد بودیم ،هر یک
بــه فراخور تحلیل خود از صحنه
موجود و با در نظر گرفتن منافع اشان
پای به میدان نفس گیر و تنش آفرین
سوریه گذاشته بودند و هم چنان هم
در این امر کوشا هستند.
در خصوص شرایط فعلی و آینده
ســوریه در ابعاد مختلف سیاسی،
اقتصادی ،نظامی و  ...بسیار سخن ها
گفته شده و زوایای آشکار و پنهان
زیادی مطرح شــده که از حوصله
بحث ما خارج اســت ،اما در این
مجال اندک می خواهم تنها به این
موضوع حساس اشاراتی داشته باشم
که چه کسانی آینده سیاسی سوریه
را رقم خواهند زد و اینکه اساســ ًا
نقش بازیگران خارجی در این زمینه
چیست؟
هر زمان آینده تحوالت سوریه را
از بعد سیاسی آن بررسی می نماییم
الجرم نام یک فرد پیش از هر کسی
و یا چیزی مطرح می شود و آن فرد
بشار اسد است .این موضوع یعنی
مطرحکردنویوارتباطمستقیمدادن
بحران ســوریه به آینده اسد امری
است به ظاهر مهم برای برخی.

دوجــناح   در  نـمایشــگاه
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از جرقه های اولیه ی ایجاد این گروه همان همایش اردیبهشت ماه 92
بود که اعضای شرکت کننده در این همایش افراد ذیل بودند:
حمید رسایی (نماینده مجلس)
روحاهلل حسینیان (نماینده مجلس)
الیاس نادران (نماینده مجلس)
علیرضا پناهیان (روحانی و خطیب)
سید محمدرضا آقامیری (استاد دانشگاه )
عباسعلی کدخدایی (سخنگوی سابق شورای نگهبان)
سعید زیباکالم (رئیس اسبق اداره سازمانهای بینالمللی وزارتخارجه)
غالمحسین الهام (سخنگوی سابق دولت و شورای نگهبان)
سید محمد حسینی (وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسالمی)
محمدصادق کوشکی( استاد دانشگاه)
محمدعلی رامین (دبیرکل بنیاد جهانی هولوکاست)
اسماعیل کوثری (نایبرئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس)
محمود نبویان (استاد حوزه و دانشگاه ،نماینده مجلس)
مهدی کوچکزاده (نماینده مجلس)
جواد کریمی قدوسی (نماینده مجلس)
علیاصغر زارعی (استاد دانشگاه ،نماینده مجلس)
مهرداد بذرپاش (نماینده مجلس)
زهره طبیبزاده نوری (نماینده مجلس)
محمد سلیمانی (نماینده مجلس)
در میان این لیســت بلند باال میتوان به یک دسته بندی فکری سه گانه
رســید.این دسته بندی شامل دلواپســان تندرو ،میانه رو و برگشت پذیر
میباشــد که هرکدام از این طیف ها براساس دستورات و وظیفه ای که به
آنها محول شــده در صدد مخالفت با دولت هستند.دلواپسان تندرو همان
نطق کنندگان پارلمان اند ،مخالفان اصلی توافق هســته ای هستند که از
همان ابتدا ســاز مخالفت با دولت را نواختند .طبیعی است که این گروه
خاص هرگونه پیروزی در عرصه دیپلماسی که به نام جریان سیاسی مخالف
خود سند زده شود را بر نمی تابد و آسمان و ریسمان را به هم می بافد بلکه
برای مخالفت خود دلیلی دست و پا کند.دلواپسان میانه رو بعد از توافقنامه
لوزان نمایان تر شدند .پس از مذاکرات  16ماهانه تیم هسته ای و نزدیک شدن
به توافق هســته ای تعداد دلواپســان گفتگوهای هســته ای ریزش قابل
مالحظه ای یافت در این گذر سیاسی شاهد عقب نشینی عده ای از این افراد
بودیم که تصمیم به سکوت در این موضوع و تصمیم به عوض کردن عینک
سیاسی خود گرفتند.کمتر کسی است که نداند بخشی از اعضای شناخته

سوریه است و تمام اینها بدان معناست که این موضوع را صرف ًا
امری داخلی می دانند و بارها بازیگران خارجی دیگر را از دخالت
در امور داخلی سوریه بر حذر داشته اند.
به اعتقاد مسکو و تهران ،تالش های دیپلماتیک در راستای حل
بحران سوریه هم چون نشست وین که  8آبان برگزار گردید
و شنبه هفته آینده نیز دور بعدی آن آغاز خواهد شد می تواند
تنها بدین صورت باشد که مسیر پیش روی را در پرونده بحران
سوریه هموار نماید ،بازیگران خارجی بایستی تمام تالش و
ظرفیت خود را صرف مبارزه با تروریسم در سوریه نموده و
در بازسازی زیر ساخت های آن کشور پس از عبور از بحران
مشارکت و یاری نمایند و این می تواند آن خروجی منطقی و
عملیاتی از کنفرانس های سیاسی وین ،ژنو و  ...باشد.
در یکی از یادداشــت های پیشین خود تحت عنوان « ثبات
امنیتی مهم ترین خواسته مسکو در سوریه» نیز به این موضوع
پرداخته بودم که ابتدا بایستی در سوریه آرامش و امنیت پایدار
برقرار گردد و سپس به فکر تعیین تکلیف اوضاع سیاسی آن
باشیم ،چرا که غیر از این نمی توان انتظار دیگری داشت.

«بشار» بماند یا نماند

شــده یک جریان سیاســی خاص در کشــور بدون احتیاج به ارائه برهان
و دلیل ،با هر اقدامی از ســوی دولت حســن روحانی و احتماال هر دولتی
غیر از دولت دوستان خود مخالفند و بسیار هم اصرار دارند که این مخالفت خود
را فریــاد بزنند .آنها اصال نیازی به پیدا کردن دلیل برای مخالفت خود نیز
احساس نمی کنند.این عده همان برگشت پذیران دلواپس هستند.فارغ از
این دســته بندی خاص ،واقعیت این است که وقتی استدالل این جماعت
دلواپس ســه گانه از البالی فریادها و وامصیبتا گفتنها آشــکار می شود
و حرفهای آنها را کنار شناســنامه و ســابقه سیاسی آنها قرار می دهیم
در مییابیــم که اوال آنها علی رغم فریادهــای بلند خود در اقلیت محض
قرار دارند و ثانیا مشکل اصلی آنها الزاما برابری یا نابرابری داده ها و ستانده ها در
جریان یک مذاکره و چانه زنی نیست ،بلکه آنها با چیزهایی از جنسی دیگر
مخالفند.این گروه همچنین شامل چارت سازمانی پشت پرده میباشد که
خط مشی آنها برگرفته از حمایت از دولت قبل و مخالفت با دولت روی کار
است .در دو سال گذشته با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید این گروه به
مانند شرکت های هرمی زیرشاخه ها و زیرمجموعه ای کوچکتر در قالب
عضو گیری به مجموعه خود اضافه کرده اند از نمایندگان مجلس گرفته تا
روزنامه ها و افراد در جناح های سیاسی...اما نقطه اوج گیری و تندروهاي
این گروه به موضوع برجام برمیگردد .زمانی که قرار شد توافق تاریخی وین
به تصویب مجلس برسد.در آن هنگام مجلس با ایجاد یک کمیسیون بعنوان
کمیسیون ویژه تصویب برجام تصمیم گرفت توافق هسته ای وین را ارزیابی
کند سروکله و بازار داغ این گروه آغاز شد .در همان ابتدا بوی مخالفت به مشام
میرسید نقطه عطف این مخالفت سازی اعضای این کمیسیون بود که همگی
آنها را اصولگرایان مخالف دولت تشــکیل میدادند .در این لیست  15نفره
اكثريت آن را اصولگرایان تشــکیل داده بودند.نکته قابل توجه اعضای این
کمیسیون که در مجلس و با رای مخفی نمایندگان انتخاب شدند ،ترکیبی از
نمایندگانی هستند که عالوه بر تنوع در نگاه سیاسی و عضویت در گروه های
سیاسی خاص دارای مدارک تحصیلی متفاوت و بعضا بی ارتباط با موضوع
برجام هستند .آنچه در نگاه اول به نظر می رسد این است که بررسی و نقد
و تحلیل موضوعی حقوقی با رویکرد هسته ای همچون برجام ،شاید نیاز به
تخصص و آشــنایی کامل با موضوعات حقوقی و هسته ای ضروری به نظر
برسد .همفکری جریان های مختلف سیاسی و ابراز نگرانی نسبت به یک
بحث بزرگ ملی در ابتدا شاید که تا حدودی توجیه پذیر باشد اما در نهایت
بر طبل تندروي کوبیدن و گسترش زاویه نقد از یک بحث مشخص به تمام
سیاست های اجرائی کشــور ،چگونه می تواند توجیه کننده دلواپسی در
زمینه منافع ملی باشد؟

سوریه و حل بحران آن شاه کلید حل بحران های منطقه ای
است ،اما بنا به گفته علی الریجانی ،تقلیل مسائل منطقه به یک
فرد (اسد) اشتباهی استراتژیک است.
کســانی که موضوع بودن یا نبودن اسد را در پرونده سوریه
مطرح می کنند از درک و تحلیل منطقی و درستی در منطقه
برخوردار نیستند و یا اینکه با علم به این موضوع می خواهند
به برخی نیات خود از قبل آن دست یابند ،نمی دانم ،هر چه
هست مسیری که طی می کنند بن بست است و ادامه آن مسیر
کما فی السابق نتیجه ای برایشان نخواهد داشت.
بهتراینهستکهاینعدهدرعوضمطرحکردنموضوعاتیاین
چنین که کام ً
ال مرتبط با مردم سوریه است و آنها خود می دانند
که چه کسی اصلح است و دلسوز مردم ،حمایت های خود
را از داعش و دیگر گروه های تروریستی قطع کنند و به واقع
نه تنهــا در گفتار و به قصد فریب افکار عمومی به مبارزه با
تروریسم در منطقه بپردازند .هنری کسینجر این سیاست مدار
کهنه کار هم معتقد است که ابتدا باید داعش را از میان برداشت
و سپس به دیگر مشکالت و پرونده های منطقه رسیدگی نمود.
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