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  دولت بودجه ۳ ماهه دوم صداوسيما را صفر كرد 

سيداحسان قاضي زاده هاش��مي، نماينده مجلس 
شوراي اسالمي با انتشار توئيتي در صفحه شخصي 
خود از صفرشدن كل بودجه س��ازمان صداوسيما 
توسط دولت در س��ه ماهه دوم س��ال در پي پخش س��ريال گاندو 

خبر داد.
 گفتني است سريال تلويزيوني گاندو كه چند شبي مهمان خانه هاي 
مردم بود و از طريق ش��بكه 3 س��يما روي آنتن مي رف��ت، يكي از 
پرمخاطب ترين س��ريال هاي اخير سيما و ش��ايد حاشيه دارترين 
آنها به شمار مي رفت؛ س��ريالي كه به ماجراي نفوذ و به طور خاص 
نفوذ جيس��ون رضاييان )جاس��وس ايراني_امريكاي��ي( پرداخت. 
اين س��ريال به رغم اس��تقبال خوب از س��وي مردم، ب��ا انتقادات 
 تندي از جان��ب برخي اف��راد دولت از جمله حس��ام الدين آش��نا 

روبه رو شد. 
قاضي زاده هاشمي در توئيتر نوشت: امروز مطلع شدم دولت به دليل 
پخش س��ريال گاندو كل بودجه س��ه ماهه دوم صداوسيما را صفر 
كرده است. ضمن پيگيري جدي اين مسئله در شوراي نظارت، آيا 
رئيس جمهور هنوز هم مي تواند بگويد »پناه مي برم به خدا از بستن 

دهان منتقدين؟«
همچنين نماينده مردم فريمان در مجلس شوراي اسالمي از قطع 
بودجه صداوسيما توس��ط رئيس جمهور خبر داد و در توئيتر خود 
نوشت: امروز مطلع ش��دم دولت به دليل پخش س��ريال گاندو كل 
بودجه سه ماهه دوم صداوسيما را صفر كرده است. ضمن پيگيري 
جدي اين مس��ئله در ش��وراي نظارت، آيا رئيس جمهور هنوز هم 

مي تواند بگويد پناه مي برم به خدا از بستن دهان منتقدين؟
........................................................................................................................

  واكنش توئيتري ها به تجزيه ايران توسط موگريني
 به تازگي فدريكا موگريني مسئول سياست خارجه اتحاديه اروپا در 
اقدامي ضدايراني توهين بزرگي به تماميت ارضي كشورمان كرد و در 
هدر حساب كاربري توئيتر خود از تصوير نقشه جهاني استفاده كرد 
كه در آن كش��ور ايران تجزيه شده و بخش هايي همچون خوزستان، 

آذربايجان و بلوچستان از آن جدا شده است. 
انتشار اين تصوير توهين آميز در حس��اب توئيتري فدريكا موگريني 
با خشم كاربران توئيتر همراه شد و واكنش گسترده آنان را به همراه 
داش��ت. در ادامه واكنش هاي كاربران را كه با هشتگ موگريني و در 
اعتراض به توهين بزرگ فدريكا موگريني در توئيتر منتش��ر ش��ده 

است مي خوانيد. 
يكي از كاربران به نام حبيب خان نوش��ت: فدريكا موگريني تو هدر 
توئيترش عكس نقش��ه جهاني گذاش��ته كه توش، ايرانو بعد تجزيه 
شدن نشون ميده. دشمن در دشمني خود صادق است. اگر مسلماني 
فريب لبخندش را خورد نبايد محرم اسرار قرار بگيرد. اگر محرم شود 
دشمن بر مسلمين مسلط مي شود. »ال تتخذوا بطانه من دونكم« آل 

عمران/118. 
كاربر ديگري به نام پارانوئيد نيز نوش��ت: امام خامنه اي بارها تأكيد 
كردن كه دشمني غرب با ايران گزاره اي مبتني بر واقعيته و برخاسته 

از نظام استكباريست... 
كاربري به نام كفشنده هم نوشته است: در تصوير هدر توئيتر اكانت 
فدريكا موگريني قسمت هايي از ايران تجزيه شده است. حاال سخنم 
با اونايي هست كه دنبال مذاكره هس��تند و اتحاديه اروپا رو دوست 
خطاب مي كنند. اين تذهبون؟ هدف چند تيكه ش��دن ايران هست، 

هسته اي، موشكي و حقوق بشر بهانه است. 
........................................................................................................................

  چرا اروپا خباثت مي كند؟
محم��د ايماني تحليلگر مس��ائل سياس��ي و فعال 

رسانه اي در كانال تلگرامي خود نوشت:
رهب��ر انقالب به درس��تي، چن��د گ��زاره را مطرح 

كردند:
آفت بزرگ دولت هاي غربي، تكبر آنهاست. 

اگر دولِت مقابل آنها دولت ضعيفي باشد، اين تكبر كار خود را مي كند 
اما اگر كشوري باشد كه واقعيت آنها را ديد و شناخت و ايستاد، آنها 

زمين مي خورند. 
االن در قضاي��اي بين م��ا و اروپايي ها، علت اينكه مش��كالت باقي 

مي ماند، تكبر آنهاست. 
مي توان از اين گزاره هاي درس��ت، يك نتيجه گرفت؛ اينكه دولت 
ما از موضع اقت��دار برخورد نكرده وگرنه، مش��كالت باقي نمي ماند 
و اروپايي ها از ما نمي خواس��تند برج��ام را يك طرف��ه اجرا كنيم. 
چاره چيست؟ كنار گذاشتن انفعال و به كار گرفتن اقتدار بي بديل 

جمهوري اسالمي در منطقه:
»در بين اين توقعات بي مورد، انگليس خبيث دزدي دريايي مي كند و 
كشتي ما را مي دزدد، جنايت مي كنند و شكل قانوني به آن مي دهند. 
جمهوري اس��المي و عناصر مؤمن نظام، اين خباثت ها را بي جواب 

نمي گذارند.« 

رئيس كميسيون امنيت ملی:
 دزدي  انگلیسی ها را بی پاسخ نمی گذاریم 

رئي�س كميس�يون امني�ت مل�ي و 
سياس�ت خارجي مجلس گفت: دزدي 
درياي�ي انگلي�س در قب�ال نفتك�ش 
ايراني در راس�تاي نوكري اين كش�ور 
براي امري�كا بود و انگليس�ي ها بدانند 
ك�ه ب�ه ه�ر ح�ال كشتي هاي ش�ان 
باي�د از تنگ�ه هرم�ز عب�ور كنن�د 

مان�د.  نخواه�د  بي پاس�خ  آنه�ا  اق�دام  اي�ن  و 
به گزارش فارس، حجت االس��الم                                                                                                                                                                                       مجتبي ذوالنور نماينده مردم قم 
با اشاره به دزدي دريايي انگليس��ي ها در قبال نفتكش ايران گفت: 
انگليسي ها اگر در جبل الطارق نفتكش ما را به بهانه هاي غلط و دروغ 
توقيف كردند، بايد بدانند كه ما در پهنه درياها به ويژه اقيانوس هند، 

درياي عمان و خليج فارس حضور جدي داريم. 
وي افزود: كس��اني كه به خاط��ر نوكري امريكا به خودش��ان اجازه 
مي دهند دس��ت به اين دزدي دريايي بزنند، به ط��ور قطع تخلفات 

ديگري هم مرتكب خواهند شد. 
رئيس كميس��يون                                                                                                                                                                                                                                                         امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجلس                                                                  شوراي                                                                     

                                                                                                         اسالمي اظهار داش��ت: باالخره بايد نفتكش ها و كشتي هاي تجاري 
انگليسي ها از تنگه هرمز و خليج فارس عبور كنند و اين گونه نيست 

كه ما كار انگليسي ها را بخواهيم بي جواب بگذاريم. 
ذوالنور خاطرنشان                                                                                                                                            كرد: االن هم شناورهاي متعددي از انگليس در 
درياي عمان و اقيانوس هند سرگردان هستند و جرئت ورود به خليج 

فارس را ندارند. 
وي افزود: ما انسان هاي صلح طلبي هستيم. ما امنيت منطقه را تأمين 
مي كنيم. اگر جمهوري اس��المي نبود، منطقه نفت��ي خليج فارس 
آش��وب زده بود، اما قرار نيست انگليس��ي هاي بي حيثيت از نجابت 

جمهوري اسالمي سوءاستفاده كنند. 

   مهدی پورصفا
راهبرد مقاومت فعال كه از ارديبهشت ماه سال جاري به دستور 
كار اصلي سياست خارجي نظام جمهوري اسالمي تبديل شده 
تاكنون توانسته ضربات مهمي به دس�تگاه محاسباتي امريكا 
وارد و از بيش�تر ش�دن فش�ارها عليه تهران جلوگيري كند. 
سخنان روز سه شنبه رهبر معظم انقالب در مورد كاهش تعهدات 
برجامي ايران و ادامه يافتن آن نشان داد سياست مقاومت فعال كه از 
ارديبهشت ماه به تصويب شوراي عالي امنيت ملي كشورمان رسيده 
اس��ت، با قدرت ادامه خواهد يافت؛ سياستي كه مبتني بر خروج از 
انفعال يك ساله در مقابل اقدامات امريكا و پيگيري يك رويكرد فعال 

در مقابل اقدامات تهاجمي در هر حوزه اي است. 
واقعيت اين است كه نظام تحريمي اياالت متحده امريكا هيچ گاه 
در طول سال هاي اخير متوقف نشده است، حتي در دوران اجراي 
برجام توس��ط دولت اوباما در س��ال هاي 2015 ت��ا 2016 وزارت 
خزانه داري امريكا با قدرت و قاطعيت تخريب كانال هاي ارزي ايران 

را دنبال مي كرد. 
يكي ازمصاديق اين روند اعمال مجازات هاي گسترده عليه كانال هاي 
ارزي ايران در زمستان س��ال 95 بود كه در نهايت منجر به جهش 
قيمت دالر در بهار س��ال 97 ش��د. در مقابل ايران با صبوري تمام 
اقدامات امريكا را تحمل كرده و حتي با حس��ن نيت نزديك به يك 
سال براي اجراي كانال تبادل مالي بين ايران و اروپا يا اينستكس به 
انتظار نشست. با وجود اين اقدامات تهاجمي امريكا از جمله تالش 
براي صفر كردن صادرات نفت ايران در ارديبهش��ت ماه سال 98 و 
وارد كردن سپاه پاسداران انقالب اسالمي به ليست سياه گروه هاي 
تروريستي به تهران نشان داد تحمل بيشتر در مقابل دولت ترامپ 
جايز نيس��ت، از همين رو بود كه ايران به تدريج و طي يك اعالميه 
رسمي از كاهش تعهدات خود در مقابل برجام سخن گفت و اندكي 
بعد ني��ز آن را عملي كرد. نگاهي تحليلي به تبع��ات اين اقدامات و 
همچنين كيفيت آنها نشان مي دهد ايران در قدم اول توانسته به رغم 
برخي بدبيني ها نتايج مثبت فراواني را به دست بياورد كه مهم ترين 

آن بي اعتباري گزينه نظامي بود. 
  ايران چگونه گزينه نظامي را بي اعتبار كرد

واقعيت آن است كه از زمان آغاز پرونده هسته اي ايران تاكنون بحث 
حمله نظامي به تاسيسات هسته اي يكي از مهم ترين برگ هاي برنده 
براي فشار بركشورمان بوده است. اين تهديد در ابتدا از سوي دولت 
بوش به صورت مستقيم عليه ايران به كار گرفته مي شد و بعدها در 
زمان دولت اوباما نيز به صورت مرتب از س��وي رژيم صهيونيستي 

تكرار مي شد. 
به رغم اينكه محاسبات گوناگون نش��ان مي داد كه هزينه حمالت 

نظامي عليه ايران فراتر از ظرفيت هاي نظام��ي و اقتصادي غرب و 
امريكاست اما خبرسازي هاي گسترده و حتي مانورهاي واقعي فضا 
را به گونه اي مديريت مي كرد كه گويي حمله به ايران تنها منتظر 

فشردن يك دكمه يا صدور فرمان حمله از پشت تلفن است. 
با گذشت س��ال ها از آن دوره، انتشار اسناد گوناگون نشان مي دهد 
رژيم صهيونيس��تي و امريكا به هيچ عنوان حتي به مرحله آمادگي 
حمله عليه ايران نيز نرسيدند. عدم وجود عمق راهبردي و همچنين 
نبود تجهيزات الزم مهم ترين مانع براي حمله نظامي عليه ايران در 
آن سال ها مي شد كه نه امريكا و نه رژيم صهيونيستي نتوانستند بر آن 
فائق شوند. با اين وجود امريكا حداكثر توان خود را به كار گرفت تا از 
اين ابزار به عنوان يك برگ برنده براي گرفتن موافقت ساير كشورها 

جهت اعمال تحريم هاي همه جانبه عليه ايران استفاده كند. 
در دوره ترامپ نيز اين ب��ازي از زمان اعالم كاهش محدوديت هاي 
برجامي از سوي ايران آغاز شد؛ زماني كه جان بولتون مشاور امنيت 
ملي دولت ترامپ از اعزام ناو هواپيماب��ر آيزنهاور به خليج فارس و 
همچنين استقرار نزديك به هزارو500 نظامي جديد خبر داد. اعالم 
اخباري همچون استقرار هواپيماهاي بمب افكن ب- 52 در پايگاه 
هوايي العديد نيز بخشي از اين فضا سازي گسترده به شمار مي رفت، 
با اين حال ابتكار ايران در سرنگوني پهپاد متجاوز امريكا در درياي 
عمان و انصراف ترامپ از هر گونه تصميمي بر ضد ايران سبب شد تا 

اين هيمنه تا حد زيادي فرو بريزد. 
اين اتفاق به خوبي نشان داد كه اگر امريكا به داليل مختلف از جمله 

توان مسلط ايران در منطقه و قدرت واكنش باال به هر گونه تجاوز، 
حتي در شرايط اضطراري قدرت حمله نظامي محدود را نيز نخواهد 
داشت و بسياري اين اتفاق را با منصرف شدن باراك اوباما از حمله به 

سوريه در سال 2013 ميالدي مقايسه مي كنند. 
اين اتفاق با واكنش هاي فراواني در بين كشور هاي منطقه همراه بود 
كه يكي از آنها تالش امارات براي بهبود روابط خود با ايران از طريق 

مذاكره مستقيم بود كه البته با جواب منفي تهران روبه رو شد. 
  ضربات محدود و باكيفيت به دستگاه محاسباتي امريكا

در بعد توان هسته ای ايران تالش كرده با ضربات محدود اما با كيفيت 
باال سبب تجديد نظر واشنگتن در رفتار تهاجمي خود شود. 

يكي از اصول سياس��ت خارجي ترامپ عليه اي��ران و خروج امريكا 
از برجام بر اين مبنا اس��توار بود كه ايران در مقابل اقدامات مخرب 
دولت ترامپ هيچ واكنش��ي نش��ان نخواهد داد، كما اينكه مايك 
پمپئو وزير خارجه امريكا در سال 2018 و در جلسه استماع كميته 
روابط خارجي كنگره نيز بر اين نكته تصريح كرد، از همين رو ايران 
در قالب برنامه مقاومت فعال تالش كرده است اين محاسبه اشتباه 
امريكايي ها را به طور كامل تصحيح كن��د. نگاهي به اقدامات ايران 
نشان مي دهد هدف اصلي تهران از اين اقدامات اثبات قدرت بازسازي 
توان هسته اي از دست رفته در موقعيتي كوتاه و وجود اراده سياسي 

براي اجراي آن است. 
برنامه غني سازي ايران به رغم محدوديت هايي كه در برجام به آن 
تحميل ش��ده توانمندي هايي دارد كه مي تواند به سرعت توسط 

ايران براي تالفي اقدام امريكايي ها مورد استفاده قرار گيرد. عمده 
توانمندي غني سازي ايران در دو سايت فردو و نطنز قرار گرفته است. 
هم اكنون در سايت غني سازي فردو هزارو44 سانتريفيوژ نسل اول 
قرار گرفته كه همگي آماده تزريق گاز UF6 با غناي طبيعي هستند 
و هر دو آبشار مستقر نيز در دو سال گذشته به چرخش خود بدون 

تزريق گاز اورانيوم با آمادگي كامل ادامه داده اند. 
 B در سالن IR2M در كنار اين هم اكنون حدود هزار ماشين از نوع
نطنز انبار شده كه اين ماشين ها مراحل تست خود را نيز پيموده اند و 
مي توانند پس از نصب پنج برابر ماشين هاي فعلي غني سازي كنند، 
يعني با نصب هزار ماشين نسل دوم عمالً ظرفيت غني سازي ايران در 

نطنز دو برابر و بيشتر از ميزان قبل از برجام خواهد شد. 
همچنين يك زنجيره تس��ت شده از س��انتريفيوژهايIR4 وجود 
دارد كه بالفاصله آماده راه اندازي است، اين سانتريفيوژها پنج برابر 
ماشين نسل اول توان غني سازي دارند و نصب آنها مي تواند ايران را 
به حدود 11هزار سو ظرفيت غني سازي در نطنز برساند كه حدود 
2هزار سو بيش از بهار94 خواهد بود، يعني زماني كه توان غني سازي 

ايران پيش از برجام در اوج خود قرار داشت. 
با توجه به اينكه سايت غني سازي فردو در عمق زمين قرار گرفته و 
توان مقاومت در مقابل هر نوع حمله متعارفي را نيز دارد، مي توان در 
بال شرقي آن كه امروز طبق برجام خالي شده از ماشين هاي نسل 
جديد از جمله نسل 6 )10سو غني سازي( و حتي نسل 8 )20 سو 
غني سازي( بهره برد كه تمام مراحل آزمايشات سرد و گرم آنها نيز 

انجام شده است. 
  ايران در نهايت به دنبال چيست

به طور حتم ايران به دنبال اين نيست كه تمام توان فوق را در همان 
ابتداي امر فعال كند. هدف ايران اين است كه به امريكايي ها نشان 
دهد توان هسته اي اش مي تواند بالفاصله احيا شود و فعاًل از افزايش 
غني سازي به 5درصد آغاز كرده است. ثمره مستقيم اين اقدام شتاب 
گرفتن اقدامات اروپايي ها در راه اندازي اينستكس بود كه بدون اين 
تدبير هيچ گاه به مرحله اجرا نمي رس��يد و تنها در حد بيانيه باقي 
مي ماند، از سوی ديگر فرانسوي ها نيز به دنبال احيای روند مذاكرات 
با ارائه طرح تعليق در برابر تعليق افتاده اند. در اين ميان به طور حتم 
ضربات نرم ايران به دستگاه محاسباتي امريكايي ها همچنان ادامه 
خواهد يافت كه مهم ترين جزء آن در گام س��وم و طبق س��خنان 
مسئوالن ايراني افزايش غني سازي به ميزان 20درصد خواهد بود. 

ماه هاي آينده زماني سرنوشت ساز در پرونده هسته اي ايران است و 
تاريخ نشان داده هر گاه تهران با قاطعيت و با تكيه بر توان داخلي خود 
به سمت تقابل با امريكا حركت كرده اين طرف مقابل بوده كه عقب 

نشيني كرده و به خواسته هاي ايران تن داده است. 

نگاهي تحليلي به سياست جديد تهران در مقابل دولت ترامپ و فرجام آن 

مقاومت فعال، گزینه نظامی علیه ایران را بی اعتبار ساخت 

گزارش  2 \  مهدی پورصفا

اصالحات و چالش هاي پيش رو در انتخابات مجلس يازدهم

گل یا پوچ انتخابات برای اصالح طلبان
اصالح طلبان در م�ورد انتخابات مجلس ش�وراي 
اسالمي كه اسفند س�ال جاري برگزار مي شود، با 
مش�كالت متعددي روبه رو هس�تند كه هر كدام 
مي تواند س�طح موفقيت آن�ان را در اين انتخابات 
به چالش بكش�د. يك س�و عملكرد ضعيف دولت 
روحاني و فراكسيون اميد مقابل آنان است، سوي 
ديگر اختالفات دروني احزاب و گروه هاي مختلف 
اصالح طلب عيان شده و سويي ديگر برخي بزرگان 
اصالحات سخن از عدم شركت در انتخابات مي كنند. 
اين وضعيت نشان مي دهد حال و روز اين روزهاي 
اصالح طلبان خوب نيس�ت. اين گزارش نگاهي به 
چالش هاي اين هفته ها و اين ماه هاي اصالح طلبان 
دارد؛ جرياني كه در سال هاي گذشته دولت و مجلس 
و شوراهاي شهر و شهرداري ها را در اختيار داشته 
اما نتيجه عملكردش نارضايتي عميق مردم است. 

  
   چالش اول، عملكرد ضعيف دولت

اصالح طلبان نمي توانند نارضايتي ها از عملكرد دولت 
روحاني را بي ارتباط با خود بدانند. آنان در دو انتخابات 
رياست جمهوري سال هاي 92 و 96 تمام قد از حسن 
روحاني و سياست هايش دفاع كرده اند. مدافع و مصر 
بر مذاكره با غرب و قبول برجام بوده  اند و در اين شش 
س��الي كه دولت اعتدال و تدبير و اميد بر سركار بوده، 
تمام تالش خود را براي پيش��برد سياست هاي دولت 
انجام داده اند اما اوضاع كشور در بخش هايي كه مربوط 
به دولت مي شود، مناسب نيست. بزرگ ترين مشكل در 
اين سال ها وضعيت معيشتي مردم، قيمت هاي شناور 
كاالهاي اساسي، افسارگسيختگي قيمت خانه و خودرو 
و در كل به هم ريختگي بازار به لحاظ احتكار و تورم در 

مورد قريب به اتفاق اجناس است. 
از سويي دولت روحاني نتوانسته به وعده هاي انتخاباتي 
خود عمل كن��د و همين امر نارضايتي ه��ا را حتي در 
ميان توده هاي اصالح طلب باال برد. روحاني شعارهاي 
زيادي داده اس��ت، در مورد باال بردن اعتبار پاسپورت 
ايراني، اس��تفاده از زنان در كابينه، آزادي مطبوعات، 
تعامل با جهان و ه��زار و يك وع��ده و وعيد ديگر كه 
شب انتخابات در س��خنراني ش��يك با كف و هوراي 
مخاطبان مواجه مي ش��د. همه اين ش��عارها با تأييد 
اصالح طلبان و اصرارشان بر اينكه فقط همين دولت 
مي تواند اين وعده ها را عملي كند، روبه رو مي ش��د اما 
در عمل اكنون سياس��ت خارجي دولت با شكس��ت 
برجام به عنوان اصلي ترين گزاره ديپلماس��ي تدبير و 
اميد، شكست خورده است. پاسپورت ايراني هم حتي 
براي وزراي دولت اعتبار ندارد، روابط با همان غرب كه 
مذاكره با آنان از اصول ديپلماسي بود، شكست خورده 
و در بحث زنان هم كابينه حسن روحاني نه تنها امري 
فراتر از دولت هاي ديگر ندارد بلكه حتي از آنها عقب تر 

هم است. 
اصالح طلبان در چالش و برزخ حمايت و عدم حمايت 
از دولت روحاني مانده اند. اگر حمايت كنند، يعني بايد 

مقابل مردم بايستند و اگر حمايت نكنند، ناچار به اذعان 
به اشتباه خود در حمايت انتخاباتي از روحاني هستند. 
اصالح طلبان نمي توانند خود را جدا از دولت روحاني 
بدانند و مس��ئوليت عملكرد ضعيف او را نپذيرند. اين 

چالش را اصالح طلبان چگونه حل خواهند كرد؟
  چالش دوم، فراكسيون سكوت يا اميد؟

روزي كه نتايج انتخابات مجلس دهم در زمستان 94 
اعالم شد، اصالح طلبان جشن پيروزي گرفتند و گرچه 
در ليست هايشان كساني را داشتند كه صرف همراهي 
انتخاباتي كنند و بي آنكه اصالح طلب باشند، بر محور 
قدرت طلبي گرد هم جمع شده بودند، اما به هر روي 
خود را پيروز انتخابات قلمداد كردند و با كلي هياهو و 
فرياد، به استقبال تشكيل مجلس دهم رفتند. به رغم 
شلوغ كاري هاي اوليه، آنان در طول چهار سال هيچ گاه 
نتوانستند كرسي رياست مجلس را در اختيار بگيرند و 
حتي در آخرين انتخابات هيئت رئيسه مجلس كه ماه 
گذشته برگزار شد، كرس��ي نايب رئيس دوم را هم از 
دست دادند. در بسياري از رأي گيري ها براي طرح ها 
و لوايح مختلف ي��ا موضع گيري ه��اي علني، جريان 
اصالحات درون و بيرون مجلس از عارف و فراكسيون 
اميد ناراضي بودند و حتي كار به اعتراضات و انتقادات 
علني رسيد و آنها همواره به س��كوت عارف در مواقع 
حس��اس معترض بودند. انتظار اصالح طلبان آن بود 

كه فراكسيون اميد بتواند محوريتي جدي در اتفاقات 
مختلف در صحن علني داشته باشد، اما به نظر آنها اين 
فراكسيون محافظه كارانه پيش رفته و نقش مناسب را 

ايفا نكرده است. 
حال اگر قرار باشد همان ليس��ت را مجدداً به مجلس 
بفرستند، حتي اگر رأي بياورند، حس شكست خواهند 
داشت، چه آنكه آن ليست نتوانسته كاري از پيش ببرد و 
حواشي زيادي هم در مجلس داشته كه حواشي محمد 
باس��ط درازهي، نماينده س��راوان يا فاطمه حسيني 
نماينده تهران فقط بخش اندكي از اين حواشي است. 
به عنوان نمونه مي توان به اتفاقات نامناس��ب حضور 
موگريني در مجلس هم اشاره كرد كه همگي نشان داد 

فراكسيون اميد توانايي مديريت ندارد. 
در شوراها و ش��هرداري ها هم وضعيت رضايت مردم 
مناسب نيس��ت و حتي در پايتخت هم اصالح طلبان 
عملكرد مناسبي نداشته اند. تغيير مدام شهردار پايتخت 

يكي از گزاره هاي بروز اين عملكرد ضعيف است. 
  چالش سوم، اختالفات داخلي

پرونده قتل همس��ر محمدعلي نجفي به دست او يك 
جنايت خانوادگي و غيرسياسي است اما آتش اختالفات 
در اين جريان را ش��عله ور كرد و گلوله هايي بر اعتماد 
مردم زد. عيان شدن تباني ها و بي اخالقي ها در اصرار 
بر شهردار ش��دن نجفي به رغم اطالع از ارتباطش با 

ميترا استاد فقط بخش��ي از اين خدشه بر اعتماد بود. 
بي اخالقي هاي اصالح طلبان در دفاع از نجفي و هتك 
حرمت زن مقتول و دفاع از قاتل بخش ديگري بود كه 
دريچه هاي جديدي از اخالق مداري اصالح طلبان را 

پيش روي مردم باز كرد. 
بخش ديگر اختالفات ميان طيف كارگزاراني ها و اتحاد 
ملتي ها در ميان اصالح طلبان فقط در ماجراي نجفي 
بروز نكرد بلكه از آغاز دولت دعوا بر سر سهم خواهي ها 
عيان بود. مصطفي تاج زاده فعال سياسي اصالح طلب 
در نشست حزب اتحاد ملت، گفت: »در هيچ دوره اي به 
اندازه امسال ميان اصالح طلبان درباره انتخابات اختالف 
نظر وجود نداشته است. در اين زمينه دو ديدگاه وجود 
دارد؛ يكي اينكه كسي چيزي نگويد و ديگر آنكه پا به 
پاي جامعه پيش برويم به ش��كلي كه هركس نظرات 
خود را مطرح و از آن دفاع كند و ديگران هم آن را نقد 
كنند تا كم كم به اجماع رسيده و در مورد نامزدها هم به 
سازوكاري برسيم كه مردم در انتخاب نامزد نهايي نظر 

بدهند تا اصالحات با جامعه پيوند بخورد.«
اين اختالفات تا حدي جدي است كه از اساس برخي 
از آنان معتقدند مي ش��ود اصاًل در انتخابات ش��ركت 
نكنيم، البته ترس از عدم رأي آوري و عدم اعتماد مردم 
هم باعث كنار كش��يدن از انتخابات مي شود. تاج زاده 
بر همين موضع خ��ود تأكيد كرده و گفته اس��ت: »با 

استراتژي حضور بي قيد و شرط در قدرت تأثيرگذاري 
نخواهيم داشت و اصالحات را بي هويت و بي خاصيت و 

جامعه را منفعل مي كنيم.«
صادق خ��رازي دبي��ركل حزب ن��داي ايراني��ان در 
مصاحبه اي مي گوي��د: »از هم��ان روز اولي كه بحث 
نظ��ارت اس��تصوابي در قانون اساس��ي مطرح ش��د، 
عده اي اين سخنان را مطرح مي كنند و غزل مخالفت 
 مي خوانند. گاهي شرط مي گذارند، سپس از شرط خود 
كوتاه مي آيند و بعد مردم را تحريك مي كنند و وقتي 
كه اين حربه جواب نداد بار ديگر از ش��رط خود كوتاه 
مي آيند. به طور كلي به جاي اينكه مس��ائل را ايجابي 

ببينند نگاه مردم را سلبي مي كنند.«
بهزاد نبوي از اعضاي سازمان منحله مجاهدين انقالب 
نيز معتقد است: »در چنين ش��رايطي بايد فشارهاي 
داخلي را كم و شرايط را براي مردم قابل تحمل تر كرد. 
هرچه فشار بيشتري بر مردم وارد شود آنها مأيوس تر 
مي شوند. مسئله ما انتخابات نيست، مسئله اين است 
كه انتخابات كم رونق شرايط ما را بدتر مي كند و زمينه 

براي تكرار حوادث دي ماه 96 مهيا مي شود.«
  چالش چهارم، اعتماد سازي براي حاكميت

اصالح طلبان گرچه تالش مي كنند همواره چهره اي 
مصلح از خود نشان دهند اما خط  و مشي ها و اقدامات 
آنان همواره به گونه اي بوده كه با غوغا و هياهو و حتي 
آشوب و اغتش��اش، كش��ور را با چالش هاي امنيتي و 
سياس��ي مواجه كرده اند. زماني كه فتنه تقلب را برپا 
كردند، ش��ايد تصور )توهم( مي كردن��د پيروز معركه 
آنان خواهند بود و دغدغه  اين را ك��ه پس از اين بلوا و 
آشوب چگونه با آنها رفتار خواهد شد، نداشتند. پس 
از خوابيدن موج فتن��ه، آنها ديگر نه اعتم��اد مردم را 
داش��تند و نه اعتماد نظام را. تالش كردند اين اعتماد 
را جلب كنند و در انتخابات حاضر ش��وند و حتي اگر 
شده خاتمي، پنهاني و در روستايي كوچك در اولين 
انتخابات پس از فتنه شركت كند اما تحريم انتخابات را 
بشكنند و بيش از اين بي اعتمادي ملت و نظام به خود 
را عميق نكنند. پيش از فتن��ه 88 هم اصالح طلبان با 
وقايعي همچون كوي دانشگاه، تحصن مجلس ششم، 
ميدان دادن به نفوذي ها، تخطئه سياس��ت هاي كلي 
نظام و... باعث شده بودند تا نگاه حاكميت به آنان نگاه 

مثبتي نباشد. 
در برهه كنوني هم آنان با همين بحران مواجه هستند. 
چندين سال زمان و ظرفيت گذاشتند كه سياست هاي 
كالن خود در سياس��ت خارجي و پرونده هسته اي را 
پيش ببرند و در اين مس��ير با اصرار ملت و نظام را هم 
با خود همراه كردند اما اش��تباه بودن آن سياست ها، 
اصالح طلب��ان را در موض��ع انفعال قرار داده اس��ت و 
براي جلب مجدد اعتماد نظام با چالش جدي مواجه 

هستند. 
اصالح طلبان اوضاع خوب��ي ندارند؛ جناحي كه آنقدر 
خود را ضعيف مي بيند كه صحب��ت از عدم حضور در 

انتخابات كند، يعني خود را نزديك پايان مي بيند. 

كبري آسوپار
   گزارش  یک


