دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

کاش از تیم مذاکره کننده عذرخواهی میکردند

نعمت احمدی ،حقوقدان و تحلیلگر مســائل سیاسی میگوید:
اگــر به تیترهای چند روزنامه مشــخص دقت کنید ،از فردای
امضای برجام تــا امروز میگفتند آمریکا و طرف مقابل ســر
ما کاله گذاشــته؛ حاال که موضع آمریکا هم مشــخص شده،
کاش اندکی اخالق داشتند و از تیم مذاکره کننده عذرخواهی
میکردند.
احمدی در گفت و گو با «انتخاب» ،در پاســخ به این ســوال
که خروج آمریکا از برجــام ،چه تاثیری بر انتخابات آتی ایران

از جملــه انتخابات  98مجلس و  1400ریاســت
جمهوری خواهد گذاشــت ،گفت :خروج آمریکا از
برجام فعال یک اتفاق و اتحــادی به نفع ایران در
سطح جهان به وجود آورده است.
این اســتاد دانشگاه افزود :اگر آقای روحانی بتواند
در مقابل نیروهایی که از ابتدای برجام کارشــکنی میکردند،
بایســتد و جلوی حرکت ایذایی مثــل حرکتی که در مجلس
انجام شــد و تعدادی از نمایندگانی که سابقه آنها روشن است،

aftab.yz@gmail.com

سیاسی

پرچم یک کشــوری را آتش زدنــد را بگیرد ،فکر
نمیکنم خروج آمریکا از برجام مشکلی ایجاد کند.
او در پاســخ به اینکه با توجه بــه عملکرد دولت
دوازدهم در سایر حوزهها ،اگر امروز انتخابات تکرار
شود ،آیا رای مردم تغییر خواهد کرد یا خیر ،گفت
بستگی به این دارد که طرف مقابل چه کسی باشد .اگر مجددا
همان افراد مقابل روحانی قرار بگیرند ،او پیروز خواهد شــد اما
اگر در مقابل روحانی فرد معتدلی باشد ،رای نمیآورد.
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رئیس مجلس به رای گذاشتن فیلترینگ را مصلحت ندانست
نماینده مردم تهران در مجلس گفت :ما از رئیس مجلس درخواست کردیم تا فیلتر شدن
تلگرام را در مجلس به رای بگذارند اما رئیس مجلس مصلحت ندانستند و رایگیری صورت
نگرفت .علیرضا رحیمی در گفتوگو با ایلنا افزود :به رای گذاشتن فیلتر تلگرام نیاز به موافقت
ریاست مجلس دارد چرا که جزو موارد استمزاجی است .آنچه که مهم است احترام به خواست
مردم است.

دیروز درحالی که هنوز دیدار ظریف و وزرای خارجه اروپا آغاز نشده بود ،یک سایت خبری دلواپس در ادعایی
محتوای بسته و نتیجه آن را از زبان خود مطرح و دولت را به عقب نشینی مجدد متهم کرد

فشار به دیپلماتهای ایرانی از قلب تهران!

آفتاب یزد -گروه سیاســی :مذاکرات برجامی
محمد جواد ظریف با طرف اروپایی درحالی انجام
میشود که از یکشنبه شب زمانی که ترزا میدر
یک تماس تلفنی با حسن روحانی گفت و گو کرد
موضوع بسته پیشنهادی اروپا به ایران برای حفظ
برجام مطرح شد .بســته ای که به نظر میرسد
مذاکــرات میــان دو طــرف را وارد فاز جدیدی
خواهــد کرد .پیشتــر عباس عراقچــی معاون
سیاســی وزیر خارجه اعالم کرد که اروپا دو ماه
فرصت دارد تا تکلیف برجام را روشــن کند .یک
هفته بعد از آنکه دونالد ترامپ به وعده خود عمل
کرد و ایاالت متحده را از توافق هســتهای خارج
کرد حاال دیگر طرفها سخت در تالش هستند
تا از این توافق که مهمترین دستاورد دیپلماتیک
جهان بعد از جنگ جهانی دوم نامگذاری شــده
بود محافظت کنند .هرچند دیروز جزئیات بسته
روشن نشده بود اما پایگاه خبری رجانیوز نزدیک
به جبهه پایداری و منتقدان سرسخت روحانی از
این بسته پیشنهادی خبر داد .این درحالی است
که خبر رجانیوز به نقل از هیچ رســانه خارجی
نبود .به طور مثــال از زمانی که دولت ترامپ به
قدرت رسیده اســت اخبار محرمانه کمی پیش
از انتشار رســمی به دســت خبرگزاری رویترز
میافتد .یا رسانههایی همچون آسوشیتدپرس نیز
در دســتیابی به اخبار محرمانه در اروپا و آمریکا
از البی باالیی برخوردار هستند .با این حال آنچه
دیروز در رجانیوز مطرح شد تنها حاصل تصورات
و تفکرات شــخص نویســنده خبر این ســایت
دلواپس بــود! هرچند میتــوان گمانهزنیهایی
درباره محتوای بســته اروپا داشــت اما آنچه در
تیتر این رســانه مطرح شده بود آگاهی کامل از
محتوای بسته قلمداد میشد آنهم در شرایطی که

از یکسو با بررسی همه سایتها
و خبرگزاریهای جهان خبری
از محتوای بسته نبود و از سوی
دیگر ،ایران اعالم کرده در مورد
مسائل موشکی مذاکره نمیکند.
رجانیــوز در تیتــر خبر خود
نوشته اســت« :جزئیات بسته
پیشــنهادی اروپا بــرای توافق
جدید بــا ایران/تداوم تحریمها،
پذیــرش محدودیتهای جدید
در غنیســازی و خودداری از
ســاخت و طراحی موشکهای
بالســتیک /تیم ایرانــی باز هم
عقبنشینی خواهد کرد؟!»
بسته اروپا به روایت دلواپسان!

بدیهی است که دولت به عنوان دستگاه اجرایی نقش مهمی در سیاست خارجی
دارد اما پرواضح تر است که نه تنها دیپلماتها بلکه خود روحانی نیز به تنهایی
تصمیم گیر هرگونه تصمیم درباره آینده حضور ایران در این توافق و یا پاسخ به
بسته پیشنهادی نیست

این ســایت در خبر خود یا به
عبارتی دقیق تــر ادعای خود
نوشــته اســت«:در جمعبندی
آنچه که خبرگزاریها تاکنون
منتشر کردهاند بسته پیشنهادی سهکشور اروپایی
چ سودی برای ایران ندارد بلکه باید آن
نهتنها هی 
را یک توهین آشکار به حقوق مردم ایران دانست
که درنتیجه ضعف تیم مذاکــره کننده ایرانی و
روحیه ســلطهمآبانه و اســتکباری کشــورهای
اروپایی ایجاد شده است .در همین راستا جزئیات
برخی از خواستههای محتمل سه کشور اروپایی
در بست ه پیشــنهادی خود به ایران به شرح زیر
اســت -1 :ایران از ساخت و طراحی موشکهای
بالستیک به ویژه قارهپیما خودداری نماید -2 .بعد
از سال  2025که محدودیتهای برجام به پایان
میرسد ،ایران باید تعهدات جدیدی در خصوص

محدودیتهای غنی ســازی را پذیرا باشد  -3در
بعد منطقهای ایران باید با تامین خواســتههای
ی محدودیتهای زیادی را پذیرا
کشورهای اروپای 
شــود (برکناری بشار اســد از ریاست جمهوری
ســوریه)  -4ایران باید از هرگونه کمک و انتقال
موشــک و فناوریهای دفاعی به سوریه ،یمن و
حزباهلل خودداری کنــد( تا از این طریق منافع
اســرائیل تامین شود)  -5اجازه بازرسی از مراکز
نظامــی خود را به آژانس بدهد .اما مضاف بر این
خواستههای ســلطهمآبانه نکته جالب آنجاست
که در بسته پیشنهادی سه کشور اروپایی خبری
از مقابله عملیاتی و تضمین شــده با تحریمهای

آمریکا و تامین منافع ایران در
حوزههای بسیار مهمی چون
نفت ،بانک ،گاز و پتروشیمی
نیســت! به زبان سادهتر یعنی
اینکــه سهکشــور اروپایــی
نهتنها قصدی بــرای مقابله با
آمریکا ندارند بلکه منظورشان
ازضرورت حفــظ برجام ،نیل
به خواســتههای اصلی دونالد
ترامپ اســت! با توجه به این
شــرایط باید منتظــر ماند و
دید که آیا تیم مذاکره کننده
هســتهای هماننــد مذاکرات
برجامی باز هم در تامین منافع
ملی نــاکام خواهد ماند و باید
هر روز شاهد عقبنشینیهای
جدیدی بود)!(.

موج رسانه ای علیه دیپلماسی

نکته جالب اینکه در روزهای
گذشته رســانههای دلواپس در کنار چهرههای
سیاسی این جریان بر این موضوع اصرار میورزند
کــه ایران نباید بــه دنبال برجام بــدون ایاالت
متحده باشــد و باید به ســرعت از برجام خارج
شود و احتماال توســعه برنامه هسته ای خود را
در پیش گیرد .روزنامه کیهان از جمله دیروز در
گزارشی برجام را تشبیه به جسدی کرد و از آداب
و رســوم کفن و دفن در غرب نوشت .در بخشی
از این یادداشت خطاب به دولت و حامیان برجام
آمده است« :راهبرد غلط "توافق به هر قیمتی"
در دوره مذاکرات ،اینک بــه راهبرد فاجعهآمیز
"حفظ توافق به هر قیمتی" تبدیل شــده است.

جســتوجویی کوتاه درباره افــرادی که مرگ
عزیــزان خود را باور نکرده و با جنازه آنها زندگی
کردهاند ،آشــنایی ماجراهــای عجیب و غریب و
تکاندهندهای را بــه دنبال دارد ».روزنامه جوان
نیز به بیانیه دولت درباره برجام واکنش نشــان
داده و در یادداشتی نوشته است«:گاهي احساس
ميكنم واجب شده است كه براي بيانيهنويسان
دولت ،شــله زرد يا حلوايي ،نذر "سالمت عقل"
كنيــم .واقعاً براي ايران بــا عظمت با اين تمدن
و با اين انبوه انديشــهورزان ،تأسفآور است كه
بيانيههاي دولتش در قرن  21در چنين ســطح
عوامپســند و مغلطهآميزي غوطهور باشد ».ذیل
این دیدگاه است که رجانیوز نیز به اصطالح بسته
اروپا را افشــاگری کرده و با بیــان اینکه دوباره
دولتمردان عقب نشــینی میکننــد ،در واقع به
دنبال افزایش فشار روانی بر دیپلماتها و دولت
است تا تصمیمات به سمت خروج از برجام برود.
البته باید خســته نباشید گفت به این ذهن پویا
که پیش از خود اروپا و رسانههای جهان محتوای
بسته را اعالم میکند اما باید گفت محتوا هرچه
باشد به تهران اعالم خواهد شد و اینجا در ایران
در مورد آن تصمیمگیری میشــود .بدیهی است
که دولت به عنوان دســتگاه اجرایی نقش مهمی
در سیاست خارجی دارد اما پرواضح تر است که نه
تنها دیپلماتها بلکه خود روحانی نیز به تنهایی
تصمیم گیر هرگونه تصمیم درباره آینده حضور
ایران در این توافق و یا پاسخ به بسته پیشنهادی
نیست و نیاز است در شورای عالی امنیت ملی و
دیگر سطوح باال مورد بررسی قرار گیرد .بنابراین
موج سواری برای تحت فشار قرار دادن دولت تنها
نشان از تسویه حسابهای شخصی و همچنین
کینه ای قدیمی از برجام است.

گفتوگوی تفصیلی آفتاب یزد با محمدعلی ابطحی
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جملــهای گفتیــد نزدیــک بــه ایــن
مضمون«:شورای شــهر قدرتی که نداشت را
خرج کرد» این به چه معنا است؟
یعنی قرار اســت در هر کجا نه تنها شورای شهر
در جاهای دیگر هم ممکن است اتفاق بیفتد وقتی
نمیتوانیم مجموعه را با خود همراه کنیم هزینه
تراشــی نکنیم .در دعواهای داخلی برخی گروهها
تاجایــی باید مردم هزینهاش را بدهند که حداقل
خو ِد مردم عــاوه بر پرداخــت هزینه چوبش را
نخورند! وقتی برخی جاها نمیشود باید با توجه به
واقعیتها برنامهریزی کرد یعنی انسان قدرتاش را
بسنجد و اگر نمیتواند بعضی از این کارها را انجام
دهد با همدلی و هماهنگی مسائل را مدیریت کند.
زمانــی که دعوای انتخاب شــهردار بود
تحرکاتی در بدنه اصالحــات ،کارگزاران و
ســطوح مختلف حزبی و دسته جات سیاسی
انجام میشد عمال بخشــی این بود که چنین
به نظر برسد کارگزاران خیلی تالش میکند
آقایهاشمی را به ســمت صندلی شهرداری
تهران ُهل بدهد که در این مقطع نه این طرف
و نه آن طرف هیچ کدام رغبتی نشان ندادند
و با گزینههایی که داشتند مهرعلیزاده راهی
اصفهان شد مرعشی کنار کشید و نجفی وارد
بازی شد! اخیرا ً اظهار نظری از شما آمده که
شما از شهردار شــدن آقایهاشمی استقبال
کردید و گالیهمندیهایی ایجاد کرده که از
حرف شما ســازندگیها و جریان کارگزاران
بهنفع خود اســتفاده کرده و گویا نظر این بود
که آقای ابطحی نباید این گونه حرف میزده
که یک بخش از اصالحات خیلی منتفع شود آیا
االن هم روی این حرف هستید؟
البته من فکر میکنم وقتی مصاحبه منتشر شود
پرونده شــهردار تمام شده و شهردار انتخاب شده
باشــد ولی االن هم من از حرفم دفاع میکنم! آن
صحبتها چند دلیل داشت؛ یکی خیلی به شدت
با این اســتدالل که در شورا نباید شخص دیگری
خارج از مجموعه به این ترکیب وارد شود مخالفم
چــه چمران و یا چهره دیگری ،به نظرم این رفتار
خیلی ضد اصالحطلبی است وقتی شعار زنده باد
مخالف من را میدهیم اینکه یک نفر در شورایی که
میخواهد مملکت را اداره کند یک مخالف نباشد!
چندان پسندیده نیست.
حتی به نظر من به طور طبیعی بهتر بود از برخی
از جناحهــای دیگر بهعنوان مشــاور هم دعوت
میشدند ،معتقدم آن حرکت اصالحطلبانهتر بود
تا اینکه بگوییم شخص دیگری نباید بیاید حتی اگر
توانایی بیشتری داشته باشد! من این استدالل را
نمیتوانم بپذیرم و بگویم اصالحطلبانه است چون
آنها هم نماینده بخشی از مردم هستند حتی اگر
تأکید داشته باشــیم که نتوانستند حائز اکثریت
شــوند .بگذریم از این موضوع که همیشه حضور
مخالف باعث رشد میشده و افتخار اصالحطلبی
این بود که در آن دوران مخالف را به جای حذف،
تحمــل میکردیم .من این تعبیــر را از بعضیها
شــنیدم و نتوانستم آن را هضم کنم چون معتقد
بــودم اصالحطلبی که هیچ وابســتگی به جایی
نیز نداشته باشــد باز هم با تأکید روی شعارهای
اصالحطلبی با آن ایده تقریبا حذفی مخالفم.

اصولگرایان از هم پاشیده هستند

دیگر اینکه ما در هیچ کجا در کشــورمان حزبی
رفتار نکردیم یعنی اگر حزبی قرار است رفتار کنیم
باید همه جا حزبی باشــیم نه فقط شورای شهر و
تنها در مقطع انتخاب شهردار! فرض کنید جریان
اصالحطلب وقتی از عارف خواست در انتخابات اول
به نفع روحانی کنار برود در رفتار حزبی درســت
این است که برویم با آن کسی که ائتالف میکنیم
حرف بزنیم و بــا مذاکره چند وزارتخانه را قطعی
کنیــم و نیروهایــی را بیاوریم اما ایــن کار انجام
نمیشــود و یک مرتبه بدون اینکه پیش شرطی
گذاشته شود عارف کنار کشیده میشود! عمال بعد
از اینکه رئیسجمهور وسط میآید خیل عظیمی
از افرادی که میخواســتند به عارف رأی بدهند
سرخورده میشوند.
در مرحلــه دوم هم همین طــور ،وقتی حمایت
یکپارچه«:تکرار میکنم »...تعیین کننده میشود،
این بار هم نیاز بود در آن فضا ،پیش شــرطهایی
برای روحانی گذاشته میشد .اگر چنین بود یعنی
کار حزبی در حال انجام بــود ،نه اینکه با کلی از
این وزرا بعد از انتخابات ،همه رهبران اصالحطلب
مخالف باشــند و آقای روحانی به تنهایی تصمیم
بگیرد و راه خودش را برود.
در این شرایطی که جلوههایی از آن ترسیم شد و
دیدیم که رفتار حزبی نداریم ،چطور میخواهیم در
شورای شهر به این دلیل که یک حزب اکثر آدمها
را آورده است در حالی که مردم هم به خاطر حزبی
بودن رأی نداده و به یک جریان رأی دادهاند ،رفتار
حزبی داشته باشیم.
به نظــرم ،یک نفر که ظرفیــت و آمادگی دارد و
بیشــترین رأی هم دارد ـ من به رأی مردم خیلی
احتــرام میگذارم ـ به این دلیل که جزو حزب ما
نیست نگذاریم شهردار شود یا وارد شورا شود خیلی
قابل قبول نیســت .من هم میگویم رفتار حزبی
خوب است اما وقتی همه رفتارهای ما حزبی باشد.
وقتی ما در دو اتفاق خیلــی بزرگتر نگاه حزبی
نداشــتیم در یک موضع خیلی خاص و به صورت
کامــا مقطعی یک مرتبه بگوئیــم به این دالیل
فالنی باشد یا نباشد .اظهار نظر من یک مخالفت
و موافقت شخصی بود نه به کارگزاران ربط میدهم
نه به دیگران .اآلن هم فکر میکنم آقایهاشــمی
بهتر میتواند شهر را اداره کند!

تأســف! یعنی در سطوح مختلف سیاست رعایت
اخالق نیست .شــاید طبیعت و خصلت سیاست
این است.

ابطحی یکی از بهترین آدمهایی است که
میتواند اظهار نظر کند درباره بحث بر زمین
مانده احزاب در ایران که چرا احزاب نتوانستند
در بازیهای قدرت و سیاست آن گونه که باید
و شــاید خود را تحمیل کنند و اثرگذار نشان
دهند! اصال با احتیاط میتوانیم بگوئیم که در
ایران حزب داریــم و بعضیها که به راحتی
میگویند حزب کجاست که در مورد آن بحث
میکنید .این را تحلیل سیاسی و جامعه شناسی
کنید با توجه به تجربیات شخصیتان و این که
خیلی تالش کردید برای کار حزبی و نهادینه
شــدن جایگزینی احزاب به جای اشــخاص،
موضوع را باز کنید.
کار حزبی چند مشکل دارد .من هم معتقد و مصر
نیستم که کار حزبی صورت گرفته ،من هم معتقدم
خیلی کارحزبی نشده .البته در این میان تالشهایی
شــده اما عملیاتی نشده است .چند اشکال پیش
روست که باید توجه داشت.
یکی از این علتها ،عدم باور مردم به احزاب است.
چون در جامعه تفکر حزبی نبوده و یا قبل از انقالب
احزاب تأثیرگذار نبودند و در بعضی از آنها ،نسل
اندر نسل برخی از احزاب آمدهاند و به مردم توجهی
نکردهاند .یکی هم خود افرادند که در بعد از انقالب؛
احزاب را راه انداختهاند نه برای رفتارهای حزبی که
اکثرا حزب راهاندازی نکردند چه در اصولگرایان و یا
اصالحطلبان بلکه یک عدهای با هر بهانهای حزبی
را ثبــت کردهاند برای حضــور در انتخابات یعنی
حزبی که نمیتواند نیرویی در حد پنج یا  10نفر در
انتخابات بیاورد و شناخته شده نیست طبیعتا وقتی
در تشــکل اصولگرا و یا اصالحطلب قرار میگیرد
به اندازه یک حزب ،فراگیرتر و گســترده تر حتی
احساس میشود حق رأی دارند در حالی که اینها
هیچ نشانه ی رفتارهای حزبی را در مردم تقویت
نمیکند که بگوییم ذهنیت حزبی را ایجاد و تقویت
کرده اند.
شــما با آن حلقه فکری چقدر به حزب
نزدیک شده و توانســتید موانع را پشت سر
بگذارید تا به یک حزب حداقلی برسید.
البته من رأسا و شــخصا هیچ وقت تالشی برای
تشکیل حزب ،نداشته ام! اما تالشهای زیادی شد
یک وقتهایی ،مثال تشکیل مجلس ششم بر اثر
تالش حزب مشارکت بود.

اگر نفر بیست و دوم یک اصالحطلب بود
بازهم نظرتان این بود که آقایهاشمی بیاید.
فرض کنیم نفر  22چمران نبود؟ یعنی بحث
گزینهای که در ذهن شماست.
این حرف کلی است و ربطی نداردهاشمی باشد یا
دیگری ،چمران باشد یا یک چهره اصولگرا ،حرفی
کلــی زدم .با هر ایدهای کــه جلوی ورود طبیعی
اشخاص با تفکرات سیاسی مخالف را بگیریم موافق
نیستم.

من نمیدانم این بحث اصالحات را حزب
بنامیم یا یک اندیشه سیاسی؟
من آن را یک «جریان تاریخی» میدانم

در این میان یک بیاخالقیهایی هم بود
حمالتی به آقای عارف میشد چرا این اتفاقات
میافتد؟
متاســفانه در رقابتهای سیاسی بیاخالقیهایی
دیده میشود که ناخوشایند است و شدیدا باعث

چرا؟
چــون فکر میکنم مــردم ایران به ویــژه بعد از
مشروطیت عالقه مند بودند در درون جامعه یک
اصالحاتی که به ســمت تحقق یک جامعه مدنی
برود اتفاق بیفتد و همواره دنبال آن بوده اند.

یعنی اصالحطلبی همــواره بهعنوان یک
تمایل درونی ،درون جامعــه ی ایرانی وجود
داشته است؟
بله! و تالشهایی هم میشــده اســت .در دوران
اصالحــات این خواســت صدای بلندتــری پیدا
کــرد و مقدار زیادی ،اتفاقاتی که میخواســت را
بهوجود آورد .به شــدت معتقدم آن اصالحطلبی
کــه اصالحطلبــان دنبــال آن بودنــد ـ اگر چه
اصالحطلبی گرفتار یک سری افراطهایی شد اما
بدنه اصالحطلبی ـ بیشترین موفقیت را به دست
آورد به این دلیل که حتی اگرچه ممکن است آن
افراد نباشند اما میتوانیم با نگاه عام تر ،یک سری
مســائل کلی تری را که اصالحطلبی برای جامعه
آورد و در جامعه ماند ،مشاهده کرد.
آیا برای به تعبیر خودتان«جریان تاریخی
اصالحطلبی» زمان آغازی ،مبدأ و مقصدی قائل
هستید؟
البتــه من این جریان را پایــان پذیر نمیدانم اما
مبدأ بله! شاید از زمان مشروطیت بوده و شدت و
ضعفهایی نیز داشته است البته همیشه به سمت
متعالی شدن پیش میرفته! البته در کل دنیا بوده
ولی در ایران نیز بهعنوان جزیی از اتفاقات دنیا به
ویژه در جریان اصالحات که شکل و شدت گرفت
بهعنوان یک چارچوب تفکر عقیدتی باقی ماند.

بیــن آن چه جریــان تاریخی اصالحات
به دســت آورد و در کنار آن هزینههایی که
پرداخت کــرد و نیروهایی که به نوعی آزرده
شــدند! دستاوردی که این جریان تاریخی به
دست آورد صرف میکرد؟
حتی اگر صرف نمیکرد نیز باید انجام میشد
در نگاهی کامال شخصی به نظر شما زیاد
هزینه نشد؟
هزینه زیادی پرداخت شــد که نیاز نبود ایجاد و
پرداخت شود.
ما براســاس همان اصطالح شما که قابل
احترام نیز هســت میگوییم«جریان تاریخی
اصالحات» یک ویژگیهایی داشته است که
هم خود را نگاه داشته ـ در هر شرایطی با همه
تنگ نظریها و فشارها ـ هم اینکه در جامعه
اثر خود را گذاشته است .بهعنوان یک چهرهای
که در این جریان تاریخی بودهاید و اگر تاریخ،
جریان تاریخی اصالحات را بنویسد از شما نیز
نام میبرد قائل به این هســتید که اصالحات
میتواند اصالحاتی در بدنه سیستم ایجاد کند،
اصالحاتی کــه کمک میکند به بهتر زندگی
کردن ،بهتر اندیشیدن و بهتر بازی سیاست را
دنبال کردن؟
تفکــرش میتواند اما اینکه در عمل میتواند یا نه
بستگی تام و تمام به نوع برخورد سیستم با آنها
دارد.
چرا عمل و تفکر را از هم جدا کنیم؟
چــون در مقام تفکــر ،ورودیها به ســمت افراد

در حاشیه

انتقال بنیاد سوروس به برلین

شــنیدیم که بنیاد جامعه باز متعلق به
جورج سوروس اعالم کرد که دفتر خود را
در بوداپست خواهد بست و آن را به برلین
منتقل میکند.
به گزارش ایســنا ،بنیــاد جامعه باز،
متعلق به جــورج ســوروس ،میلیارد
مشــهور آمریکایی -مجارستانی حامی
"انقالبهای مخملی" اعالم کرد ،در پی
فضای قضایی و سیاسی سرکوبگرانه در
مجارســتان ،دفتر خود را در بوداپست
تعطیل و این انتقال را انجام داده است.

انتقاد مشرف از بیانیه نواز شریف

با خبر شــدیم پرویز مشرف اظهار کرد،
بیانیه نواز شــریف در خصوص بمبئی
ناامیدکننده است.
پرویز مشــرف ،رئیس جمهور ســابق
پاکستان در پیامی ویدئویی اظهار کرد ،در
شهر کارگیل دو بار با نواز شریف ،نخست
وزیر سابق این کشور دیدار کرده و شریف
گفته است که "باید پرچم پاکستان را در
شهر سریناگار برافرازیم".
رئیس جمهور سابق پاکستان اظهار کرد:
دستور شریف برای خروج از کارگیل طرح
غلطی بود.

خط و نشان جدید بولتون

شــنیدیم که جان بولتون مشاور امنیت
ملــی کاخ ســفید در یــک مصاحبه
تلویزیونی گفت :اگر کره شــمالی واقعا
میخواهد به وعــده اش درباره متوقف
کردن آزمایشهای هسته ای عمل کند،
باید تسلیحات هســته ای این کشور به
طور کامل برچیده شده و این تسلیحات
به شرق ایالت تنسی منتقل شود ،جایی
که وزارت انرژی آمریکا یک آزمایشگاه
ملی و یک مجتمع تسلیحات هسته ای
در اختیار دارد.

نخست وزیری یکساله ماهاتیر محمد

اصالحطلبی بسته شده .اگر بسته نباشد میتواند
به این تفکــرات مراجعه شــود .آقــای روحانی
اصالحطلب نیست و خودش نیز ادعا نکرده است
علیرغم اینکه اصالحطلب نیست به دلیل اینکه بدنه
دولت با دوران احمدینژاد متفاوت شده بسیاری
از دیدگاههــای جریان اصالحطلبــی در بدنه این
سیستم رسوخ پیدا کرده است.
حداقل برای فیلتر کــردن تلگرام چانه
نمیزدند بلکه کلید فیلترینــگ را میزدند
قطعا اگر در دوره احمدینژاد بود کسی بحث
نمیکرد!
در آن سالها که به تازگی اینترنت سرعت گرفته
بود یادم هست یکی از رسانهها که سواالت فانتزی
از همه میپرســید از من سؤال کرد که شاذترین
جملهای که شــنیدهاید (مهم تریناش) چه بود؟
گفتم وزیر مخابرات آن ســال گزارش داد یکی از
موفقیتهایمان این بود که جلوی سرعت اینترنت
در ایران را گرفتیم! خب موارد زیاد اســت .بهطور
کلــی چارچوبها مختلف اســت نــه تنها خود
دولت ،من میگویــم حتی رقیب هم یک چنین
فردیتهایی و فردی نگریهایی دارد البته ممکن
است در آنها اثراتی گذاشته یا باقی مانده باشد.
حتی اصالحات توانسته در رفتارهای جناح
رقیب نیز اثر بگذارد یعنی مدنی تر شدند؟
بله این تاثیراتی بود که تفکرات اصالحی گذاشت.
بــرای  1400ایــن پیشبینیهایی که
میشــود میبینید و میخندید یــا نه ،تأمل
میکنید؟اینکه فالن ائتالف شکل میگیرد و یا
فالنی میآید؟چه حسی در شما بهعنوان یک
فعال سیاسی ایجاد میکند؟
نه! من نمیخندم .برداشــت من این اســت که
مجموعههای سیاسی یارگیری پنهانشان را برای
انتخابات شــروع کردهاند و تالش خــود را انجام
میدهند .البته زمان تعیین میکند کدام باال برود و
بیشتر زمینه حضور پیدا کند .جریان اصالحطلبی
نیز عالقه مند اســت البته اگر رد صالحیتها اوج
نگیرد یک فرد اصالحطلب کامل وارد ماجرا شود؛
مانند عارف ،جهانگیری و...
جریــان اصولگرا نیز همین تــاش را دارد ،هنوز
روی چهره نهاییشــان خیلی نمیتوان حرف زد
اصولگرایان خیلی از هم پاشیده شدهاند ،از زمانی
که احمدینژاد که ابتدا جزئی از اصولگرایی شد و
در نهایت ریشه آنها را زد تعجبی هم نداشت چون
اصولگرایی همه تخم مرغها را در ظرف احمدینژاد
گذاشت و به همین دلیل شاید دیگر بازسازی نشد
و لطمه دید .به همین دالیل میگوییم ممکن است
در آن جا بحران بیشتر باشد اما حس من این است
یارگیریهای سیاسی برای سال  1400آغاز شده
و هر کس تالش میکند ظرفیتهای خود را باال
ببرد.
وظیفه تحلیلگر سیاسی پیشبینی نیست
اما ...به نظر شــما برای انتخابات  1400آقای
ناطق میآید یا نه؟
نه! نســبت به آمدن آقــای ناطق بــرای 1400
خوشبیننیستم!

باخبر شدیم ماهاتیر محمد که به تازگی
به عنوان نخست وزیر مالزی انتخاب شده
اعالم کرد که ممکن اســت تنها یک یا
دو سال در پست نخست وزیری حضور
داشته باشد و پس از استعفا در پشتپرده
ایفای نقش خواهد کرد.

عمل جراحی مالنیا ترامپ

شــنیدیم که مالنیا ترامپ همسر رئیس
جمهور آمریکا به خاطــر آنچه که کاخ
سفید یک "مشــکل خوش خیم کلیه"
توصیف کرد تحت عمــل جراحی قرار
گرفته است.
به گــزارش فرارو؛ دفتــر خانم ترامپ
گفت که جراحان در بیمارستان نظامی
والتــر رید در مریلند بــه روی او عمل
آمبولیزاسیون (رگ بندی) انجام دادند.
ســخنگوی خانم ترامپ گفت که عمل
موفق بود و مشــکلی بــه وجود نیامد.
انتظار میرود او باقی هفته را در همین
مرکز پزشکی خارج از واشنگتن سپری
کند.آقای ترامپ در توییتی نوشــت که
در مسیر بیمارســتان برای عیادت از
همسرش است!

بزدلی افشاگران اطالعات کاخ سفید!

با خبر شدیم دونالد ترامپ ،رئیسجمهور
آمریکا کسانی را که اقدام به درز و افشای
اطالعــات کاخ ســفید میکنند ،خائن
خوانده و وعــده داده که آنها را تعقیب
خواهد کرد اما در عین حال این مسئله
را که این افشــاگریها برای کاخ سفید
مشکل درست میکند ،رد کرد.
دونالد ترامــپ ،رئیسجمهور آمریکا در
توئیتی نوشت :این به اصطالح اطالعات
درز کرده که از کاخ سفید افشا میشود
یک نوع مبالغه گزاف هستند که از سوی
رسانههای دروغپراکن انتشار مییابد تا به
بدترین شکل ممکن ما را جلوه دهند.
با این حال رئیسجمهور آمریکا تاکید کرد
که تحقیقاتی در جریان است تا مشخص
شود چه کســی در کاخ سفید اطالعات
را در اختیار مطبوعات قــرار میدهد.
او نوشت :به این ترتیب این عامالن درز
اطالعات خائن و بزدل بوده و ما خواهیم
فهمید که آنها چه کسانی هستند.

پنج نامه امیر کویت طی  ۲۴ساعت

شنیدیم «صباح األحمد الجابر الصباح»
امیر کویت در تالش برای حل بحران به
وجود آمده بین قطر با چهار کشور عربی،
پنجمین نامه خود طی  ۲۴ساعت گذشته
را به رئیس امارات ارسال کرد.
به گزارش فــارس« ،صباح الخالد الحمد
الصباح» وزیر خارجه کویت دیشــب در
ســفری به امارات با «محمد بن راشــد
آلمکتوم» معاون رئیــس امارات دیدار
و نامه امیر کویت به «خلیفه بن زاید آل
نهیان» رئیس امارات را تقدیم وی کرد.

