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   ديپلماسي گمشده امروز
مهدي خانعلي زاده يكي از كاربران توئيتر نوش��ت:  از 
»ديپلماسي ورزشي« كه حرف مي زنيم، از چه حرف 
مي زنيم: »يوفا« در جريان درگيري هاي سياس��ي و 
نظامي روسيه با اوكراين پذيرفت كه تيم هاي فوتبال باشگاهي دو كشور 

در رقابت هاي قهرماني اروپا با يكديگر بازي نكنند. 
........................................................................................................................

   ردپاي پررنگ سعودي در اعتراضات لبنان
آسيد يكي از كاربران ديگر توئيتر نيز نوشت: ردپاي سعودي در اعتراضات 
اقتصادي لبنان زيادي پررنگ اس��ت... حاال معلوم شده موج توئيتري 
كه بعد از سخنراني سيدحس��ن نصراهلل در حمايت از اعتراضات مردم، 
عليه نصراهلل راه افتاد، از سعودي كنترل و هدايت مي شود و ۹۰درصد 

مشاركت در هشتگ  نصراهلل واحد منن هم از مبدأ عربستان است!
 براساس آناليزها، سه كاربر سعودي و بحريني، فعال ترين و مؤثرترين 
اكانت هاي اين تگ بوده اند و سعي در تخريب وجهه سيد مقاومت در 

اذهان كاربران شبكه هاي اجتماعي لبناني داشته اند... 
........................................................................................................................

   دوگانه متعالي را دريابيم
اميرحسين ثابتي نوشت:  فوتبال عرصه تجلي منطق و عقالنيت نيست، 
عرصه شور و هيجان و حب و بغض و دوگانه هاي احساسي است، لذا ارزش 
كار  مهدي ترابي اينجا بيشتر معلوم مي شود كه يك گزاره »منطقي و 
حقيقي« را در چنين عرصه اي بيان كرد و به جاي دوگانه هاي جعلي مثل 

آبي و قرمز، دوگانه اي متعالي حول يك واقعيت عيني ساخت. 
........................................................................................................................

   احساس همسويي نابخردانه
احسان منصوري يكي از فعاالن فضاي مجازي نيز در صفحه شخصي 
خود نوشته است: حمله دموكرات ها و »ترقي خواهان« غربي به ترامپ 
بابت خروج از سوريه نشان مي دهد ايده اتحاد تحول خواهان ايراني با 
چپ غربي به غايت ساده لوحانه است، حتي چامسكي هم كلينتون را 
ترجيح مي داد چراكه اصول جهانشمولي كه ما را به چامسكي پيوند دهد 

كمرنگ تر از اصل ساده اي است به نام »منافع ملي.« 
 براي چامسكي كاهش آلودگي هواي بوس��تون مهم تر از چند ده هزار 
تن بمبي است كه بر حلب و دمشق و صنعا و احياناً تهران مي توانست 
فرود بيايد. منافع چامسكي و سندرز و اس��تاين و ديگران با منافع ما 
خاورميانه اي ه��ا تفاوت دارد، به همين جهت احس��اس همس��ويي و 

هم جبهه بودن با اين گروه نابخردانه است.
........................................................................................................................

   اليك پمپئو به پيشنهاد تعامل
محم��د ايمان��ي تحليلگر مس��ائل سياس��ي و فعال 
رسانه اي در كانال ش��خصي خود در تلگرام نوشت: 
وزير خارجه امريكا ديروز گفت: »ما از توافق با ايران 
خارج ش��ديم و ۱۲پيش ش��رط را - كه شامل توقف 
برنامه موشك هاي بالستيك و تأمين مالي تروريسم مي شد - تعيين 
كرديم. ايران، حامي تروريسم و متخاصم است نه قرباني.« البد، اين هم 

يك مدل اليك كردن پيشنهاد تعامل است!
مايك پمپئو، ارديبهش��ت امسال در دانش��گاه »اي اند ام« تگزاس گفته 
بود »زماني كه رئيس CIA ب��ودم، دروغ مي گفتيم و تقلب و دزدي هم 
مي كرديم. اين كارها يادآور افتخارات تجربه امريكايي اس��ت.« واقعاً با 
چنين رژيمي چگونه مي شود »تعامل« كرد و به مذاكره و معامله برد- برد 

دل خوش بود؟ به تصريح آقاي روحاني، مگر كشوري ديوانه باشد.

آيت اهلل جنتي:
 كنگره ميليوني اربعين 

فتنه عراق را به حاشيه برد
حض�ور ميليون ه�ا عاش�ق ام�ام حس�ين)ع( از سراس�ر 
جه�ان در راهپيماي�ي اربعي�ن فتن�ه ع�راق را ب�ه حاش�يه برد. 
به گزارش ف��ارس، آيت اهلل احم��د جنتي دبير ش��وراي نگهبان صبح 
ديروز در جلس��ه اين شورا با تس��ليت به مناس��بت ايام رحلت پيامبر 
مكرم اسالم)ص( و شهادت امام حسن مجتبي)ع( و امام رضا)ع( گفت: 
امس��ال نيز با عنايت خداوند متعال راهپيمايي ميليوني اربعين بسيار 
باشكوه برگزار شد و مردم از سراسر جهان به ويژه ايران اسالمي با عشق 
و عالقه در اين كنگره عظيم شركت كردند. وي با بيان اينكه همزمان با 
راهپيمايي اربعين، دشمن تالش كرد به بهانه برخي اعتراضات در عراق، 
فتنه اي ايجاد كند تا اين پديده را تحت تأثير قرار دهد، خاطرنشان كرد: 
حضور ميليون ها عاشق امام حسين)ع( از سراسر جهان در راهپيمايي 

اربعين اين فتنه را به حاشيه برد. 
جنتي افزود: دس��تگاه هاي تبليغاتي اس��تكبار هم تالش هايي براي 
سانسور كردن و ناديده گرفتن اين پديده انجام دادند، اما ناكام ماندند 
چراكه نور امام حس��ين)ع( هرگز خاموش ش��دني نيس��ت و تك تك 
ش��ركت كنندگان در اين راهپيمايي ميليوني، خود يك رس��انه براي 
انعكاس آن هس��تند البته رسانه ها بايد تالش بيش��تري براي بازتاب 
راهپيمايي اربعين داشته باشند. دبير ش��وراي نگهبان در خاتمه ابراز 
اميدواري كرد ان شاءاهلل بركات حضور شركت كنندگان در راهپيمايي 

اربعين شامل حال همه مردم شود.  
........................................................................................................................

مجريان انتخابات از هر گونه رفتار 
شائبه برانگيز خودداري كنند

به عنوان مجريان انتخابات وظيفه 
داريم با رعايت دو اصل قانونمندي 
و بي طرف�ي از هرگون�ه رفت�ار 
ش�ائبه برانگيز خودداري كنيم. 
به گزارش فارس، جمال عرف معاون 
سياسي وزير و رئيس ستاد انتخابات 
كش��ور كه در همايش مديران كل 
سياسي و انتخابات استانداري هاي 
سراس��ر كشور س��خن مي گفت، با 
اشاره به حضور پرشور مردم در راهپيمايي عظيم اربعين، تأكيد كرد: 
به پشتوانه همين حضور ارزشمند، مراقب باشيم كه در دام تحليل هاي 
خاص و جريان س��ازي هاي غرض ورزان��ه كه به قص��د تخريب اميد و 
ش��ور مردم مطرح مي ش��وند، نيفتيم. عرف همچنين ضمن اشاره به 
كليدواژه هاي آزادي، امنيت، آرامش و توسعه به عنوان چهار كليدواژه 
اصلي و محوري در برنامه دولت دوازدهم، اظهار داشت: الزم است در 
عرصه مديريت داخلي كشور، بين آزادي و امنيت تعادل ايجاد كنيم. 
ناآرامي هاي سال ۹۶ مشخصاً با هدف بي ثبات سازي نظام طراحي شده 
بود. رئيس ستاد انتخابات كش��ور با اشاره به مشاركت، امنيت، رقابت 
و س��المت به عنوان اركان چهارگانه انتخابات، به تعامالت مستقيم و 
كارساز وزارت كشور و ستاد انتخابات كشور در همه سطوح با شوراي 
محترم نگهبان پرداخت و اظهار داش��ت: اعتقاد داريم هيچ مسيري 
بهتر از اعتمادس��ازي و تعامل براي انجام امور كشور وجود ندارد و بر 
همين اساس به مديران سياسي كشور هم همواره توصيه مي كنيم كه 
اعتمادسازي و تعامل را در عين قانونمندي، اعتدال گرايي و اقتدار، در 
اولويت برنامه ها و اقدامات خود قرار دهند. وي افزود: به عنوان مجريان 
انتخابات وظيفه داريم با رعايت دو اصل قانونمندي و بي طرفي، از هر 

گونه رفتار شائبه برانگيز خودداري كنيم.

واعظي: ايران قصد عضويت در FATF ندارد رئي�س دفت�ر رئ�يس جمه�ور     خبر
ت�أكي��د ك��رد اي���ران در 
ح��ال ح�اض��ر قص��د عض�وي��ت در FATF ن��دارد. 
به گزارش مهر، محمود واعظي رئيس دفتر رئيس جمهور در حاشيه 
جلسه ديروز هيئت دولت درباره سفر حسن روحاني به باكو، گفت: 
رئيس جمهور ظهر امروز بنا به دعوت همت��اي آذربايجاني خود و 
براي شركت در نشست كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد به باكو 

سفر مي كند. 
واعظي درباره توافق ميان روسيه و تركيه در بحث سوريه نيز گفت: 
ايران دغدغه هاي امنيتي تركيه و بحث وجود گروه هاي شبه نظاميان 
در مرزهاي اين كشور با س��وريه را درك مي كند و معتقد هستيم 
نگراني هاي امنيتي آنكارا برطرف ش��ود. از سويي تماميت ارضي 

سوريه بايد حفظ شود و اتفاقات به سمتي پيش نرود كه اين كشور 
با اين حمالت و اقدامات تجزيه شود، توافق ديروز روسيه و تركيه به 

حفظ تماميت ارضي سوريه كمك مي كند. 
رئيس دفتر رئيس جمهور درباره موضع گيري اسحاق جهانگيري 
در مورد تصويب FATF تأكيد كرد: موض��ع دولت درباره اين 
لوايح روش��ن بوده اس��ت. ما در حال حاضر قص��د عضويت در 

FATF را نداريم. 
واعظي با بيان اينكه ما براي شفاف س��ازي اقتصادي، مبارزه با 
پولش��ويي و تالش براي رفع اتهاماتي كه در بحث حمايت مالي 

از تروريس��م به ما زده ش��ده احتياج به لوايح چهارگانه داريم، 
خاطرنشان كرد: اين لوايح در دولت و مجلس بررسي شده اند و 
مورد تصويب قرار گرفته اند. اين لوايح به تسهيل مسائل اقتصادي 
ما كمك مي كند و اميدواريم با توجه به بحث و بررسي هايي كه 
چه در دولت و چه در مجلس ش��ده و نظرات كارشناس��ي بارها 

اعالم شده، اين مسئله حل شود. 
رئيس دفتر رئيس جمهور با بيان اينكه اين لوايح اقتصادي و بانكي 
هستند و برخي آنها را سياسي و جناحي كرده اند، گفت:آنهايي كه 
با آن مخالف هستند بايد به صورت واضح مسئوليت آن را بپذيرند. 

در حال حاضر FATF چهار ماه به ما فرص��ت داده و اگر در اين 
زمينه نتوانيم كاري كنيم، بدون تشكيل جلسه وارد ليست سياه 

خواهيم شد و اين موضوع، يك خودتحريمي است. 
وي تأكيد كرد: FATF و CFT در جلس��ه س��ران قوا تصويب و 

گزارش آن خدمت مقام معظم رهبري ارسال شده است. 
رئيس دفتر رئيس جمهور همچنين با اش��اره به بحث گام چهارم 
كاهش تعهدات برجامي، اظهار داش��ت: هم اروپايي ها و هم ديگر 
كشورها مرتب به ما پيغام مي فرس��تند كه قبل از پايان مهلت دو 
ماهه به يك چارچوبي برسيم. رئيس جمهور كميته اي براي تعيين 
گام چهارم مشخص كرده اند كه در حال ارزيابي گزينه هاي موجود 
است، مذاكرات ما ادامه دارد ولي اگر تا پايان ضرب االجل به نتيجه اي 

نرسيم، ايران گام چهارم را برخواهد داشت.

در طول يك ماه اخير پس از آنكه ايران از برداشتن 
گام چهارم در خصوص كاهش تعهدات هسته اي 
خبر داد، كشورهاي اروپايي به رهبري فرانسه از 
بازگشت دوباره تحريم هاي هس�ته اي و خروج 
اتحاديه اروپا از برجام سخن گفتند؛ تصميمي كه 
بسياري معتقدند يك تهديد تو خالي است و عماًل 
هيچ گاه به نتيجه نخواهد رسيد چراكه موقعيت 
اتحاديه اروپا ب�راي اعمال چني�ن تحريم هايي 
بسيار كاهش يافته اما سؤال اين است در صورتی 
كه كش�ورهاي اروپايي بخواهند براي هياهوي 
تبليغاتي در مسير عملياتي شدن چنين تحريمي 
گام بردارن�د، باي�د چه مس�يري را ط�ي كنند. 
در طول سال هاي قبل از اعمال تحريم هاي يكجانبه 
هسته اي عليه ايران، روابط ايران و اروپا تحت تاثير 
چنين تالطماتي قرار نمي گرفت، اما از سال ۲۰۱۰ به 
بعد مسئله تحريم ها جدي تر شد به طوري كه پس از 
قطعنامه ۱۹۲۹ امريكا و متحدانش از جمله اتحاديه 
اروپ��ا تحريم هاي مس��تقل ديگري را علي��ه ايران 
اعمال كردند كه بخش نفت، انرژي و بخش مالي و 
بانكي ايران را هدف گرفت��ه بودند. اين تحريم ها در 
سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ تشديد و موارد جديدي به 
تحريم هاي قبلي اضافه شد اما در تحريم هاي بعد از 
۲۰۱۰ نكته مهم و اساسي حضور ساير كشورها در 
اعمال تحريم هاي شديد عليه ايران بود. از آنجايي 
كه روابط اقتصادي ايران و امريكا در گذشته و طي 
تحريم هاي قبلي به حداقل ممكن رس��يده بود، هر 
تحريم ديگري از طرف امري��كا بي معني و بدون اثر 
بود چون رابطه اقتصادي بين اين دو كش��ور وجود 
نداشت، به همين دليل ورود ساير كشورها به جمع 
تحريم كنندگان الزم و حياتي بود. نكته مهم ديگر 
تحريم ساير كشورها توسط امريكا بود كه در صورت 
نقض قوانين تحريمي، از طرف امريكا مورد مؤاخذه 
قرار مي گرفتند و جريمه مالي مي شدند، از همين رو 
ورود اتحاديه اروپا به جمع كشورهاي تحريم كننده 
ايران در سال ۲۰۱۱ مشكالت فراواني را به خصوص 
در حوزه نفت و گاز متوجه تهران كرد. پس از امضاي 
برجام با تصميم اتحاديه اروپا بسياري از تحريم هاي 
فوق يا لغو يا تعليق شدند اما همچنان سايه آنها مانند 
يك شمشير باالي سر ايران باقي ماند؛ شمشيري كه 
حاال فرانسوي ها مي خواهند از آن عليه ايران استفاده 
كنند اما روال تصويب تحريم ها كمي س��خت تر از 

امريكا عليه يك كشور است. 
   فرآين�د حقوقي اعم�ال تحريم ها چگونه 

است
م��اده ۲4۹ معاهده كارك��رد اتحادي��ه اروپا روال 
تصميم گي��ري در اتحاديه اروپا را ب��ه اين صورت 
شرح مي دهد. كميس��يون اروپا يك طرح قانوني را 

به پارلمان و شوراي اتحاديه اروپا پيشنهاد مي كند. 
پارلمان در اولين خوانش، موضع خودش را اعمال 
مي كند. در صورتي كه لحن و عبارت هاي پارلمان 
مورد تأييد شوراي اتحاديه اروپا باشد، قانون مورد 
نظر تصويب مي شود. در صورتي كه چنين نباشد، 
اين ش��ورا بايد موضع خودش را در طرح مورد نظر 
اعمال كند و آن را با توضيحات به پارلمان برگرداند. 
كميس��يون اروپا نيز موضعش درباره موضوع مورد 
نظر را به اطالع پارلمان مي رساند. در خوانش دوم، 
اگر متن ش��وراي اتحاديه اروپا مورد تأييد پارلمان 
باش��د قانون مورد نظر تصويب مي ش��ود. پارلمان 
ممكن اس��ت متن ش��وراي اتحاديه اروپا را تأييد 
نكند و بنابراين قانون مورد نظر شكس��ت بخورد يا 
ممكن اس��ت متن مورد نظر را اصالح ك��رده و بار 
ديگر آن را به ش��ورا برگرداند. كميسيون بار ديگر 
نظر مي دهد. در مواردي كه كميس��يون اصالحات 
صورت گرفته در نظراتش را رد مي كند، شورا بايد 
به جاي تصميم گيري بر اساس اكثريت يك تصميم 

به اتفاق آرا بگيرد. 
در صورتي كه شورا ظرف سه ماه بعد از دريافت متن 
جديد پارلمان آن را تأيي��د بكند اين طرح تصويب 

مي شود. اگر اين اتفاق نيفتد، رئيس شوراي اتحاديه 
اروپا با موافقت رئيس پارلمان كميته آش��تي را كه 
مركب از شورا و تعدادي برابر از نمايندگان پارلمان 
است تشكيل مي دهد. اين كميته متني مشترك را 
كه در آن مواضع دو طرف در نظر گرفته شده است 
تنظيم مي كند. در صورتي كه كميته مورد نظر ظرف 
شش ماه نتوانند با يك متن مشترك موافقت كنند، 
اين قانون شكست خورده است اما اگر به يك متن 
مشترك برسند، شورا و پارلمان بايد با يك رأي گيري 
با اكثريت آرا متن مورد نظر را به تصويب برس��انند. 
اگر هر كدام نتوانند به توافق برسند، قانون مورد نظر 

تصويب مي شود. 
     مكانيسم هاي وضع و رفع تحريم ها 

در اتحاديه اروپا
با آنكه تحريم ه��اي اقتصادي س��ابقه اي طوالني و 
بحث انگيز در سياست خارجي دارند، اتحاديه اروپا 
به طور رسمي اين ابزار را تنها در سال ۱۹۹3 با پيمان 
اتحاديه اروپا يا پيمان ماستريخت در اختيار گرفت. 
تحريم هاي قبلي بيش از آنكه بر موضع مش��ترك 
مورد توافق كشورها پس از جلس��اتي در بروكسل 
استوار باشد بر همكاري شكننده كشورهاي عضو اين 

اتحاديه در حوزه سياست خارجي مبتني بود. 
مبناي حقوقي اتحاديه اروپا ب��راي وضع تحريم ها 
)يا طبق اصطالح��ات خود اتحادي��ه اروپا اقدامات 
محدودكننده( تركيبي از بندهاي پيمان ماستريخت 
اس��ت كه رأي گيري توس��ط اكثريت ذي صالح را 
مجاز مي داند. به رغم اين، رسم نهادينه شده در اين 
اتحاديه اين است كه هر گونه تصميم براي وضع يا 

رفع تحريم ها به اتفاق آرا گرفته شود. 
تحريم هاي اتحادي��ه اروپا بايد در راس��تاي تحقق 
اهداف سياس��ت خارجي اين اتحاديه ك��ه در بند 
۱۱ پيمان ماستريخت به آنها اش��اره شده، باشند. 
اين اتحاديه در طول س��ال هاي گذشته ادعا كرده 
از تحريم ها براي حمايت از دموكراسي و حاكميت 
قانون در راستاي مقابله با تكثير سالح هاي كشتار 
جمعي، تروريسم و انتقال هاي دموكراتيك استفاده 

كرده است. 
هنگامي كه در شوراي اتحاديه اروپا تصميمي براي 
وضع يك تحريم خاص گرفته مي شود ممكن است 
به دخالت بيشتر كميس��يون اروپا يا ۲8 عضو اين 
اتحاديه نياز باشد. كميسيون اروپا، به عنوان هيئت 
اصلي مديريت��ي اتحاديه اروپا مس��ئوليت اجراي 

اقدامات اقتصادي يا مالي اي��ن اتحاديه را از طريق 
يك قانون مربوط به ش��وراي اتحاديه اروپا به عهده 
دارد. كشورهاي عضو، برعكس، بايد ممنوعيت هاي 
تسليحاتي و قوانين منع رواديد را اجرا كنند، چراكه 
اين تحريم ها در حوزه صالحيت آنهاس��ت. با آنكه 
اين اقدام رسماً شامل يك گام ديگر مي شود، هرگز 
موردي نبوده كه يك تصميم شوراي اتحاديه اروپا در 
كميسيون اين اتحاديه يا مكانيسم هاي كشورهاي 

عضو به اجرا درنيايد. 
عالوه بر اي��ن، تحريم ه��اي اتحاديه اروپ��ا تنها در 
حيطه قضايي كش��ورهاي عضو اي��ن اتحاديه قابل 
اجرا هس��تند. اين، برعكس امريكاس��ت، به عنوان 
مثال تحريم ه��اي مالي امريكا مانن��د تحريم هاي 
CISADA در س��ال ۲۰۱۰ تمامي بانك هايي كه 
با برخي موسسات مالي ايراني مبادله انجام مي داد 
را هدف تحريم قرار م��ي داد، صرف نظر از اينكه آن 

بانك ها در قلمرو قضايي امريكا باشند يا خير. 
به اين ترتيب، مي توان گفت كه در اروپا هم وضع 
تحريم ها و هم رفع آنها تنها به يك عامل نياز دارد؛ 
اراده سياس��ي اعضاي اتحاديه اروپ��ا. اين اتحاديه 
با يك تصمي��م به اتف��اق آرا در ش��وراي اتحاديه 
اروپا مي تواند تحريم ها را تعليق ي��ا تمامي آنها را 

معلق كند. 
     بازگشت تحريم هاي ايران توسط اروپا را 

جدي نگيريد
با در نظر گرفتن روند فوق مي توان گفت كه بازگشت 
تحريم ها بر ضد ايران نياز به اجماع تمام كشورهاي 
اروپايي دارد و اين مس��ئله يكي از چالش هاي مهم 
در اين مسير است. بس��ياري از كشورهاي اروپايي 
به خصوص كش��ورهاي جنوب اروپا با تحريم هاي 
يكجانب��ه امريكا علي��ه اي��ران موافق نيس��تند و 
تالش هاي فرانسه و آلمان را در اين باره استبدادي 

عنوان مي كنند. 
يك س��ال پيش هم زماني كه اتحادي��ه اروپا قصد 
اعمال برخي تحريم ه��اي موش��كي را عليه ايران 
داشت، كش��ورهاي ايتاليا و اس��پانيا با آن موافقت 
نكردند. به اين ترتيب حاال هم چالش مش��ابهي بر 
س��ر اعمال دوباره تحريم هاي برجام��ي عليه ايران 

وجود دارد. 
در كنار اين هر گونه اقدام اروپا بر ضد ايران مي تواند 
تبعات جدي براي اين كش��ورها داش��ته باش��د. با 
جمع بندي موارد فوق مي توان گفت كه دولت ايران 
مي تواند با برداش��تن س��ريع تر گام هاي مرتبط با 
كاهش تعهدات اتمي سريع تر اروپايي ها را به اعمال 
برخي تعهدات آنها وادار كند؛ نكته اي كه مي توان آن 
را در خصوص اعمال بازگشت تدابير تنبيهي مرتبط 

با FATF ديد.

بازگشت تحريم هاي اروپا را جدي نگيريد
مكانيسم تصميم گيری در اروپا مانع اجماع عليه ايران می شود

جماعت تجديدنظرطلب براي »سهيم نشدن در ناكارآمدي دولت 
دوازدهم و مجلس دهم« همچنان فرار را بر قرار ترجيح مي دهند 
و در چهار ماه مانده به انتخابات مجلس ش��وراي اسالمي تالش 
مي كنند به افكار عمومي اين مسئله را بقبوالنند كه اصالح طلبان 
در به  وجود آمدن مشكالت كنوني كشور مقصر نيستند چراكه 
آنها بيشتر در مقام تشاور بوده اند و در مناصب و سمت هاي اجرايي 

نقش و جايگاه آنچناني نداشته اند!
تحليل امروز رفتار وابس��تگان به جريان تجديدنظرطلب آنقدر 
دشوار و پيچيده نيس��ت؛ تندروي هاي صورت گرفته اين جريان 
در انتخابات سال 88 و هنجارهاي آنها كه با هدف فروپاشي نظام 
سياسي كشور پايه ريزي شده بود، منجر به رويگرداني جامعه از 
آنها و به هدر رفتن مشروعيت سياسي- اجتماعي آنها در انتخابات 
ش��ده بود چراكه افكار عمومي با مجموعه ادله و اسنادي كه در 
خالل فضاي تبليغاتي - سياس��ي و به وي��ژه در غائله آفريني آن 
مقطع رونمايي ش��د، پي بردند حمايت و هماهنگي هاي صورت 
گرفته در داخل و خارج از كش��ور براي بحران آفرين��ي و نهايتاً 
استحاله نظام اسالمي هدف غايي اين جريان بوده است و بر همين 
اساس شخصيت هاي مطرح سياسي اين طيف فاقد صالحيت الزم 

براي حضور در دولت و مجلس هستند. 
   اصالح طلبي، الگوي رفتاري دولت تدبير و اميد

از آن سال به بعد فعاالن اين جريان »بازگشت به حاكميت« را به 
عنوان اصلي ترين راهبرد خود انتخاب كردند و به همين دليل در 
انتخابات سال ۹۲ به يك باره حسن روحاني نامزد اختصاصي آنها 
در انتخابات انتخاب شد و با مسجل شدن پيروزي وي، تفكرات به 
اصطالح اصيل جريان اصالح طلبي در اولويت تمام اقدامات دولت 
از حوزه فرهنگي و سياسي گرفته تا در حوزه اقتصادي و اجتماعي 
قرار گرفت، كمااينكه از عادي س��ازي روابط ب��ا امريكا و عبور از 

مفاهيم انقالبي در عرصه سياس��ت خارجه گرفته تا گس��ترش 
ابتذال و بي بندوباري هاي مرسوم خياباني- مجازي در قالب طرح 
ضرورت »افزايش آزادي هاي فردي و اجتماعي« و ليبرالي عمل 
كردن در حوزه اقتصاد و چاق كردن قشر مرفه جامعه و بي توجهي 
به اقشار فرودست و مستضعف جامعه، همگي از بركات تفكرات 

مدعيان اصالح طلبي است. 
بعد از انتخابات رياست جمهوري س��ال ۱3۹۲ كه چشم انداز   
جماع��ت تجديدنظرطلب ب��راي تغيير ماهي��ت انقالب در دو 
حوزه داخل��ي و خارجي با »بي برنامگي دولت ب��راي اداره امور 
كشور« گل آلود شد و ايده اصلي آنها براي اداره كشور مبني بر 
»عادي سازي روابط با غرب تسهيل كننده مشكالت اقتصادي« 
با گراني هاي بي س��ابقه و رش��د خيره كننده كاالهاي اساسي 
و افزايش قيمت مس��كن و اتومبيل مخدوش ش��د، رهبران و 
تئوريس��ين هاي اين طيف كناره گيري اس��حاق جهانگيري را 

پيشنهاد دادند. 
از آن روز تاكنون بسياري از شخصيت هاي وابسته به اين جريان 
تالش كرده اند با توجيهات مختلف مي��ان اصالح طلبي و دولت 
فاصله گذاري كرده و ناكارآمدي هاي موجود را س��هم دولت و نه 
رهبران جريان اصالحات كه با تكرار ك��ردن يكي از عوامل مهم 
رأي آوري ليست اميد در مجلس و موفقيت حسن روحاني در دو 

انتخابات سال های ۹۲ و ۹۶ بوده اند، عنوان كنند. 
   آخرين نمايش براي جلوگيري از سقوط

آخرين فصل جماعت تجديدنظرطلب براي فرار از پاس��خگويي 
را مي توان در اظه��ارات عبدالواحد موس��وي الري نايب رئيس 
شوراي عالي سياستگذاري اصالح طلبان و وزير دولت اصالحات 
درباره نق��ش و جايگاه جري��ان متبوع خود در ب��ه  وجود آمدن 
مشكالت كنوني كشور مشاهده كرد: »اصالح طلبان يك كارنامه 

روشني از س��ال های 7۶ تا 84 دارند كه ما اگر بخواهيم در مورد 
اصالح طلبان داوري كنيم، بايد اي��ن مقطع را به داوري بگذاريم 
نه سال هاي ۹۲ تا ۹8 يا ۱4۰۰ را براي اينكه اين دولت هيچ وقت 
مدعي اصالح طلب��ي نبوده بلكه اصالح طلب��ان بنا بر مقتضياتي 
از اين دولت حمايت كرده اند و االن ه��م حمايت مي كنند. اين 
دولت نماد اصالح طلبي نيست، دولت اصالح طلبي دولت  7۶ تا 
84 است كه كارنامه روشن و قابل دفاعي دارد.« پيش از اين نيز 
سعيد حجاريان مدعي شده بود: » اصالح طلبان هيچ گاه با روحاني 
عقدي به معناي ائتالف نبس��ته بودند و حاال كه آقاي روحاني از 
خودش عبور كرده، طبيعي اس��ت كه برخ��ي اصالح طلبان با او 

زاويه پيدا كنند.«
در بحبوحه اي كه شمار زيادي از شخصيت ها و رسانه هاي منسوب 
به جريان تجديدنظرطلب تالش مي كردند صف خود را از دولت 
جدا و به »بازگش��ت به حاكميت به واس��طه موفقيت انتخاباتي 
حسن روحاني در سال ۹۲« بسنده كنند، محمد عطريانفر فعال 
مشهور اين جريان مي گويد: »حتماً بايد در هر شرايطي از دولت 
حمايت كرد زيرا ما عملكرد دولت، توفيقات و دستاوردهاي آن را 
در پارادايم اصالحات يك دستاورد قابل دفاع مي دانيم. هيچ دليلي 
وجود ندارد كه به خاطر عواملي كه خارج از اراده دولت بر كشور و 
ملت تحميل شده بخواهيم حساب خود را از دولت جدا كنيم. اين 

يك رسم ناجوانمردانه است و بايد از آن پرهيز كنيم.«
اما برخ��الف ادعاي اخالق مداران��ه عطريانفر آنچ��ه امروز براي 
جماعت تجديدنظرطلب موضوعيت و اهميت دارد فاصله گرفتن 
از دولت، انتقاد هوش��مندانه و گسترده از اقدامات دولت با هدف 

گسترش قدرت اجرايي خود در انتخابات پيش رو است. 
اسفندماه سال گذش��ته بود كه روزنامه آفتاب يزد نيز جداسازي 
ميان اصالحات و دولت را نادرس��ت خوانده و در انتقاد به چنين 

رويه ای نوشته بود: »آيا اصالح طلبان معامله گران خوبي هستند؟ 
من معتقدم خير. نسبت فعلي آنان با دولت روحاني را نيك بنگريد. 
رسماً جريان اصالح طلب با نيت ها ي مختلف دو شقه شده است؛ 
يك بخش اصرار دارد خرج خود را از پاستورنش��ينان جدا كند و 
بخش ديگر يا س��كوت كرده يا حاضر نيس��ت آنچنان به ميدان 
بيايد و از دو انتخابات ۹۲ و ۹۶ حمايت كند.« در بخش ديگري از 
اين مقاله آمده است: »اصالح طلبان چه  بخواهند و چه خير، در 
قبال دعوت مردم در سال هاي۹۲ و ۹۶ مسئولند و بايد در قبال 
آن پاسخگو باشند، حتي اگر عملكرد روحاني در پايان به  گونه اي 
باشد كه اصالح طلبان ناچار باش��ند از پيشگاه ملت عذرخواهي 

كنند بايد اين كار را انجام دهند.«
   نقطه تالقي اصالحات و ديگر غرب زده ها

عبور دادن كش��ور از مباني انقالبي و مذهبي به ويژه در عرصه 
سياس��ت خارجه و به اصطالح تغيير ماهيت انقالب اس��المي 
هدف مشترك جماعت مدعي اصالح طلبي و هر طيف غرب زده  
ديگري اس��ت كه امروز در قالب عناوين پرطمطراق در درون 
كش��ور فعاليت مي كنند و چنين هدفي همچن��ان مورد تأييد 
وحمايت غربي ها بوده اس��ت. انديش��كده امريكايي رند درباره 
ضرورت حمايت از يك تفكر و جريان خاص در ايران مي نويسد: 
»مقامات و كارشناس��ان حوزه ايران در واشنگتن بايد ماهيت 
واقعي سياس��تگذاري در تهران را درك كنند. بايد دو ديدگاه 
در ايران را مورد توجه قرار دهن��د؛ اردوگاه حاميان آرمان  هاي 
جمهوري اسالمي كه براي نيل به آن مبارزه مي كنند و اردوگاه 
حاميان روابط ايران با امريكا كه براي آينده اين روابط فعاليت 
مي كنند. بر اساس اين ادراك و توجه، واش��نگتن براي مقابله 
با ايران تنها ب��ه راه هايي براي تقويت موقعي��ت ميانه روها نياز 

خواهد داشت.«

فرار در هنگامه »قرار پاسخگويي«
جماعت تجديدنظرطلب همچنان سرگرم فاصله گذاري ميان خود و دولت برآمده از آنهاست
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