
زنگنه در سال 96: 
بابت هر حرف برجام حاضرم هزار دالر 

بدهم به ظریف و دست روحانی را ببوسم!
همزمان با اعالم حکم محکومیت ایران به پرداخت 2 میلیارد دالر در مناقشه 
گازی، کلیپی در ش��بکه های اجتماعی دست به دست می چرخد که نشان 
می دهد بیژن زنگنه، وزیر نفت، در نشست انتخاباتی اهالی فرهنگ وهنر با 
حضور محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در سال 96 می گوید: »من بارها 
به آقای ظریف گفته ام، به شوخی هم گفته ام که من به ازای هر حرفی که در 
این موافقت نامه )برجام( امضا بکنی هزار دالر به تو می  دهم. هر یک حرف، نه 
هر کلمه! هر چی می خواهد باشد، اضافه بنویس، کم بنویس، اصالً مهم نیست! 
]این توافق[ خیلی مهم است. من باورم نمی شد، واقعاً روزی که گفتند تمام 
شد گریه شدم از خوشحالی! به خاطر اینکه این نجات ما بود! بعضی ها قدر 
نمی دانند این زحمتی که آقایان کشیدند! این فداکاری ای بود که آقای روحانی 
کرد! فکر می کنید آقای روحانی به عنوان یک سیاستمدار نمی دانست دارد چه 
کار می کند؟ آقای ظریف نمی دانست دارد چه کار می کند؟ این ها فداکاری 
کردند برای ملت ایران. برای کشور. وظیفه شان هم بود اما کردند و نخواستند 
همین طور بمانند. من واقعاً به عنوان یک شهروند تشکر می کنم و دست شان 

را می بوسم.« به قول معروف »بدون شرح!«؛ قضاوت با خوانندگان!

آقای دولت مبارک باشد!
دانیال معمار با اشاره به نمودار فوق نوشت: »آقای دولت مبارک باشد! ایران 
رکورددار سریع ترین کاهش نرخ فرزندآوری در تاریخ جهان شد. حاال یارانه 
کودکان تازه متولد شده را قطع کنید، قانون 9ماه مرخصی زایمان را روی 
زمین بگذارید و هزینه بیمه ناباروری را خرج طرح شکست خورده تحول 

سالمت کنید. حال که هیچ، دارید آینده را هم نابود می کنید.«

بالیی که اینستاگرام سر ما آورد
سجاد توئیت کرد: »بالیی که اینستاگرام سر ما آورد این بود که سطح 
باالتر و مرفه تر زندگی دیگران رو بهمون نشون داد و باعث ایجاد حِس 
حسرت و سرخوردگی شد. از انتخاب همس��ر و مسائل جنسی بگیر تا 
سبک زندگی. اینستاگرام کاری کرد داشته هات رو با بقیه قیاس کنی.«

از امریکا حقوق می گیرید؟
علیرضا گرائی در توئیتر نوشت: »اگر با امریکا برجام امضا و توش تعهد 
داده بشه بتن تو قلب نیروگاه ریخته بشه و سرزده و سرنزده همه جای 
کشور بازرسی بش��ه ولی به جاش هیچی نصیب کش��ور نشه اسمش 
افتخاره! اگر با چین قرارداد امضا بشه و روابط تجاری معقول برقرار بشه 

اسمش فروش کشوره! جداً احمقید یا از امریکا حقوق می گیرید؟«

    سیدنظام الدین موسوی:
 پرون��ده کرس��نت در خوش��بینانه ترین 
حالت ب��ه اذعان مس��ئوالن همین دولت 
۱۴میلیارد دالر خس��ارت به ای��ران وارد 
کرد. حاال خبر آمده که در پرونده شکایت 
گازی ترکمنستان هم عملکرد آقای زنگنه 
2میلیارد دالر هزینه روی دس��ت کشور 
گذاشته است. پرونده قدیم و جدید با هم 

گشوده می شود.
    وحید حاجی پور:

پس از محکومیت 2 میلیارد دالری در برابر 
ترکیه، حکم 2 میلیارد دالری دیگری در 
برابر  ادعای گازی #ترکمنستان نصیبمان 
شد. داوری سوئیس این حکم را به تازگی 
صادر کرده تا بار دیگر ثابت ش��ود وزارت 
زنگنه، برای رقبای کشور یک موهبت بزرگ 
است و برای جمهوری اسالمی ایران، یک 

خسارت محض!
    محمد پاداش:

زنگنه در کرسنت جریمه ۱۴میلیارد دالری 
را به کشور تحمیل کرد؛ واگذاری اطالعات 
س��ری پارس جنوبی به توتال و صدور گاز 
مجانی به ترکیه خسارات دیگر وزارت زنگنه 
اس��ت؛ حاال هم که محکومیت 2 میلیارد 
دالری در برابر ادعای گازی ترکمنستان! 
مجل��س اصولگرا چ��را با ب.ز مماش��ات 

می کند؟!
    مالک شریعتی:

پس از کرس��نت و ترکیه، خسارت جدید 
2میلیارد دالری زنگنه به اقتصاد و آبروی 
ایران: با شکایت ترکمنس��تان در قرارداد 
صادرات گاز، دیوان داوری بین المللی، ایران 
را به پرداخت 2میلیارد دالر بدهی و خسارت 
محکوم کرد. وزیر نفت و رئیس سیال باید به 

مجلس توضیح دهند.
    جبار امرایی:

با شکایت ترکمنستان در قرارداد صادرات 
گاز، دیوان داوری بین الملل��ی، ایران را به 

پرداخت 2 میلیارد دالر بدهی و خسارت 
محکوم ک��رد. گروهبان  زنگنه ت��ا االن با 
کرسنت، استات اویل، توتال، حذف کارت 
سوخت، پرداخت خسارت به ترکیه و حاال 
ترکمنستان، حدود ۱00 میلیارد دالر به 

بیت المال مسلمین خسارت زده!
    سیدمنیرالدین عاصی:

ترکمنس��تان همیش��ه رابطه خوبی با ما 
داش��ته؛ حل نش��دن اختالف با مذاکره و 
شکایت و محکومیت ایران فقط می تونه از 
بی عرضگی و تنبلی زنگنه و ظریف باشه؛ از 
اون طرف هند و پاکستان به رغم قرارداد، 
گاز رو از ما نمی خرن و 2میلیارد دالر هزینه 
لوله کش��ی تا مرز رو هدر دادن؛ کسی هم 

ازشون شکایت نمی کنه!
    احسان حسینی:

با شنیدن خبر محکومیت ایران در نزاعگازی 
با ترکمنستان و جریمه 2میلیارد دالری که 
از پول گاز صادراتی به عراق پرداخت میشه، 

ناخودآگاه یاد جمله یکی از مدیران باسابقه 
نفت افتادم که بهم گفته بود: »زنگنه، ژنراِل 
شکست خورده جنگ های کوچک است« 

الحق که تعبیر دقیقی است!
    مطهره تیموری:

چرا واقعاً موجي تو توییتر براي استیضاح 
زنگنه و مجازاتش به ده ها دلیل در دادگاه 
راه نمي افتد؟ مگ��ه توییتري هاي انقالبي 
ادعاي جریان سازي ندارند؟ پس چرا کاري 

نمي کنیم در این مورد؟!
    مهرداد نوابی:

گروهبان زنگنه تا االن با کرسنت، استات 
اویل، توتال، حذف کارت سوخت، پرداخت 
خسارت به ترکیه و حاال ترکمنستان، حدود 
۱00 میلیارد دالر به بیت المال مسلمین 
خسارت زده! اخیراً هم ترکمنستان؛ تازه 
این ها خسارات پرونده هایی بود که آشکار 
ش��ده؛ آقای مجل��س تراز انق��الب، هنوز 

می خوای بشینی و نگاه کنی؟
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 رسیدن به خدا 
نماز هزار»قل هو اهلل« نمی خواهد!

آیت اهلل فاطمی نیا:
من خسته شدم بس که تکرار کردم که این دین، دین کیفیت است 
نه کمّیت! خدا و شما را شاهد می گیرم که مقصود من این نیست 
که ما مستحبات انجام ندهیم، نمازهای طوالنی نخوانیم، اینها به 
جای خودش هست اما بعد از همه اینها بدانید که رسیدن به خدا 
نماز هزار »قل هو اهلل« نمی خواهد! عمدتاً باید با باطن خود به خدا 
برس��ید! اگر هزار »قل هو اهلل« هم خواندی خودت می دانی، من 
فضولی نمی کنم! اما امامان ما فرمودند با باطن خود زودتر به خدا 
می رسید. هنوز باطن را اصالح نکرده نماز هزار قل هو اهلل می خواند، 
چه فایده ای دارد؟ باطن را اصالح نکرده مرتب دعای کمیل می رود! 
چه فایده ای دارد؟ باطن را اصالح نکرده و هنوز بلد نیست که در 
منزل با همسر و فرزندان خودش چطور رفتار کند اما هر سال به 
عمره می رود! دین ما مسخره که نیست! آقای بهجت ۱6 ساله بود 
که پدر ایشان پیغام داده بود که راضی نیستم هیچ مستحبی را به 
جای آوری! چرا گفته بود؟ چون می ترسید ایشان از دین زده شود. 
حتی نماز ایشان در آن سن نمازی عاری از مستحبات بود به خاطر 
امر پدر اما در همین ۱6 سالگی صاحب کرامت شد! به خاطر عمل 
به وظیفه، اطاعت امر خدا! امام صادق)ع( می فرماید عمل به وظیفه 

باعث حصول معرفت است. این دین، دین بزرگی است.
منبع: کانال تلگرامی »در محضر آیت اهلل فاطمی نیا«
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زنگنه، ژنرالِ شکست خورده جنگ های کوچک
اعتراض کاربران شبکه های اجتماعی به محکومیت 2میلیارد دالری ایران در مناقشه گازی

خبر صدور و ابالغ حکم داوری سوئیس در مناقشه گازی، به کشور های ترکمنستان 
و ای�ران و محکومی�ت وزارت نفت ایران ب�ه پرداخت نزدی�ک به 2 میلی�ارد دالر به 
ترکمنس�تان اعتراضات بس�یار زیادی را در ش�بکه های اجتماعی به همراه داشت. 
هرچن�د زنگن�ه و وزارت نفت، اع�الم کرده اند ای�ن حکم برن�ده و بازنده ن�دارد اما 
کارب�ران ش�بکه های اجتماعی از دس�ته گل هایی ک�ه وزارت نفت پ�ی در پی به آب 

می دهد شاکی و خواهان اس�تیضاح هر چه س�ریع تر بیژن زنگنه در مجلس یازدهم 
هس�تند. آنها ضمن مقصر دانس�تن زنگنه در ارجاع پرونده ایران ب�ه دادگاه، مدعی 
هس�تند که او تاکنون در قضایایی همچون کرس�نت، اس�تات اوی�ل، توتال، حذف 
کارت س�وخت، پرداخت خس�ارت به ترکیه و حاال ترکمنس�تان ده ها میلیارد دالر 
از پول بیت المال را به باد داده اس�ت. بخش�ی از این واکنش ه�ا را در ادامه بخوانید.

این صفحه پیام ه�ا،  متن ها، عکس نوش�ت ها و خبرهاي کوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر این 
اس�ت که دیدگاه ها و نظرات کاربران اندیش�مند ش�بکه های 

اجتماعی در عرصه مکتوب هم دیده شود.

   سبوي دوست

وب سایت »ترجمان« مصاحبه ای را از ماشا 
گسن، نویسنده و روزنامه نگار روسی تبار 
امریکایی، با ترجم�ه »محمد معماریان« 
منتشر کرده است. در این مصاحبه گسن 
به این سؤال پاسخ می دهد که چرا چهار 
س�ال اس�ت که ترامپ زیر ش�دیدترین 
حمالت روزنامه نگاران و رسانه هاست اما 
احساس خطر نمی کند و رفتارش را تغییر 
نمی دهد؟ او معتقد است: »دلیل آن شاید 
ناکارآمدی زباِن سیاسِی ما برای مواجهه 
با موقعیتی اس�ت که سیاستمداری مثل 
ترامپ ساخته است. ما عادت کرده ایم به 
اینکه حرف سیاستمداران را جدی بگیریم 
اما اگر سیاستمداری، هر روز حرف هایی 
بزند که هیچ معنایی نداش�ته باشد، چه 
کار می توانیم بکنیم؟« هر چند مصاحبه 
منتشر شده نکات خواندنی بسیاری دارد 
اما به دلیل کمبود جا چاره ای نیس�ت جز 
آنکه خالص�ه ای از آن را پیرامون ناتوانی 
زب�ان در براب�ر ترامپ تقدیم ت�ان کنیم. 
از زمان انتخابات، این فکر دس��ت از س��رم 
برنداش��ته که ما فاقد زبان مناس��ب جهت 
توصیف پدی��دۀ ترامپ هس��تیم... ماگیر 
می گوید که پس از فروپاش��ی بلوک شرق، 
روزنامه نگاران و دانشمندان علوم سیاسی 
از زبان لیبرال دموکراس��ی ب��رای توصیف 
ُرخدادهای آن زمان استفاده می کردند ولی 
به نظر ماگیر، چنین کاری مثل آن است که 
بپرسیم: »آیا فیل می تواند پرواز کند؟« البته 
که می توانید به این س��ؤال ها پاسخ دهید 
اما پاسخش��ان کمکی به توصیف ُرخدادها 
نمی کن��د. ماگی��ر می کوش��د چارچوبی 
برای فهم ش��رایط دولت پساکمونیس��تی 
پرورش دهد. او یک گذار س��ه مرحله ای را 
وصف می کند: چنگ اندازی اس��تبدادی، 
راه گشایی استبدادی، قوام یابی استبدادی. 

منش��أ واژۀ »چنگ اندازی« اینجاست. من 
این واژگان را از بلوک پساکمونیس��تی وام 
می گیرم و می گویم که بهتر از زبان لیبرال 
دموکراس��ی ب��ه درد تحلی��ل رخدادهای 
فعلی امریکا می خورد... ]البته[ بسیاری از 
شرایط سیاس��ی، فرهنگی و اقتصادی این 
دو با هم فرق دارند اما به نظرم نقطۀ شروع 
مناسبی اس��ت. به همین خاطر است که از 
تعبیر »چنگ اندازی استبدادی« استفاده 
می کنم. تمایز میان چنگ اندازی استبدادی 
و راه گش��ایی اس��تبدادی این است که در 
مرحلۀ چنگ اندازی اس��تبدادی کماکان 
می توان با ابزارهای انتخاباتی از شرِّ مستبد 
خالص شد. به نظر من، حداقل تا ماه نوامبر، 
و حداقل در تئوری، م��ا در نوعی وضعیت 
چنگ اندازی اس��تبدادی به سر می بریم... 
ش��رایط منجر به ظهور ترام��پ طی چند 
دهه خلق شدند. به نظر من، مهم ترینشان 
دگرگونی قدرت و هویت پس از ۱۱ سپتامبر 
بود، هم تمرکز یافتن قدرت در قوۀ مجریه 
و هم هزینه کردن از حقوق و آزادی ها برای 
»امنیت«. پیامد اینها چه بود؟ خلق هویتی 

از یک ملت که تحت محاصره اس��ت. بعد 
می رس��یم به یک دیدگاه قدیمی تر یعنی 
کن��ار آمدِن نس��بتاً راح��ِت امریکایی ها با 
وصلت سیاس��ت و پول و با سیاست ورزی 
تکنوکراتیِک ایدئولوژی زدایی شده. به نظرم 
خصوص��اً وادی دموکرات ه��ا در قلمروی 
سیاسی امریکا، ش��کاکیت عمیقی نسبت 
به زبانی پیدا کرده اند ک��ه از آرمان ها، رؤیا 
و آینده می گوید... با وام گرفتن از تعبیرات 
اریک فروم، روانکاو یهودی ای که از آلمان 
نازی گریخت، می شود گفت ترامپ جاذبۀ 
یک جور آدم عوام فریب را دارد که دست به 
دامن گذشته ای تخیلی می شود. ترامپ سر 
می رسد و سراغ اضطراب های عمیق مردمی 
می رود که حقیقتاً مضطربند چون بیش از 
یک نسلشان از ثبات اقتصادی و اجتماعی 
محروم بوده اند. او سراغ آن بی ثباتی می رود 
و می گوید: »ُخب، من شما را به یک گذشتۀ 
تخیلی برمی گردانم«. جبه��ۀ مقابل، چیز 
چندانی ندارد تا به مصاف این جاذبۀ هیجانی 
برود. نمی توانید با گفتِن اینکه »من رزومۀ 
خوبی دارم و اوضاع را درس��ت می کنم« به 

جنگ چنین وعده ای بروی��د... بدون زبان 
نمی توانیم سیاست ورزی کنیم. اگر نتوانیم 
با همدیگر حرف بزنیم، اگر نتوانیم چیزی 
بگوییم که دقیق��اً یا اساس��اً منظورمان را 
برس��اند، آنگاه نمی توانیم به توافق برسیم 
که چگونه کنار ه��م زندگی کنیم. چندین 
دهه به این مس��ئله فکر کرده ام که چطور 
زبان آن قدر مورد سوءاستفاده واقع می شود 
که دیگر به درد سیاس��ت ورزی نمی خورد. 
مثاًل رهبری ی��ا رژیمی مانند ش��وروی، از 
هر کلمه ای معن��ای متض��ادش را منظور 
می کرد. این پدیده ای اساساً تمامیت خواهانه 
است. این همان است که می گوید »جنگ 
یعنی صلح«. ترامپ هر کلمه ای اس��تفاده 
می کند منظورش متضاد آن است، خصوصاً 
در آن بخش های زبان ک��ه به روابط قدرت 
اش��اره دارند. مثاًل خود را قربانی »ش��کار 
جادوگران« جل��وه می دهد. قوی ترین مرد 
دنیا که نمی ش��ود قربانی عملیات ش��کار 
جادوگران باش��د. او مفهومی مانند »اخبار 
جعلی« را مصادره می کند و از آن علیه اخبار 
واقعی اس��تفاده می کند. همچنین گاهی 
زبان را به کار می گیرد ام��ا هیچ منظوری 
ندارد، مثل وقتی که می گف��ت مردم مواد 
ضدعفونی کننده بنوشند تا با ویروس کرونا 
مقابله کنند. گفته ه��ای ترامپ، پیامدها و 
عواقبی دارد. وقت��ی رئیس جمهور ایاالت 
متحده حرفی دربارۀ تزریق ضدعفونی کننده 
می زند، معنایی و اثری دارد. با  این  حال، فردا 
می تواند بگوید: »ش��وخی کردم. منظوری 
نداشتم«. چنین کاری حمله ای تمام عیار به 
واقعیت مشترک میان آدم هاست، چون ما 
را به جایی پرتاب می کند که هیچ می تواند 
هر معنایی داشته باشد. اگر هیچ هر معنایی 
داشته باش��د، دیگر نمی توانیم با هم حرف 

بزنیم. سیاست ورزی هم محال می شود.

ترامپ و مبارزه علیه استبداد

وقتیسیاستناممکنمیشود
گفت وگو با ماشا گسن دربارۀ اهمیت زبان و آرمان ها در سیاست ورزی

   گزارش

محمد فاضل��ی، عضو هیئت علمی دانش��گاه 
شهید بهشتی، در کانال تلگرامی خود نوشت: 
پویا ناظران، اقتصاددان، فایل صوتی منتش��ر 
کرد که بس��یار بازتاب داشت و در آن نسبت به 
ونزوئالیی ش��دن اقتصاد ایران- بروز اَبَرتورم- 
هشدار داد. من خودم این فایل صوتی را بازنشر 
کردم اما از هفته گذش��ته تا حاال اتفاقاتی واقع 
شد که بس��یار امیدوارانه می گویم »ونزوئالیی 
نمی شویم«. من اقتصاددان نیس��تم تا علل و 
فرایندهای اقتصادی ونزوئالیی نشدن را توضیح 
دهم اما می توانم تحلیل جامعه ش��ناختی ام از 

موضوع را به اشتراک بگذارم.
م��ا ونزوئالیی نمی ش��ویم چ��ون گفت وگوی 
اجتماعی و تخصصی ش��کل گرفته ناش��ی از 
انتشار فایل صوتی پویا ناظران نشان داد جامعه 
ایران به مدد ه��زاران تحصیلکرده متخصص و 
متعهد به میهن، سازمان بوروکراتیکی که هنوز 
ظرفیت های عقالنی در آن وجود دارد، توسعه 
ارتباطات اجتماعی و گس��ترش ظرفیت های 
گفت وگو، موجودی زنده است. مرکز مدیریت 
بدهی ها و دارایی های مالی عمومی- خزانه داری 
کل کشور به فایل صوتی پاسخ مکتوب داد. این 
یعنی تحلیلگران شنیده می ش��وند و دستگاه 
اداری بی تفاوت نیست و تحت تأثیر گفت وگوی 
اجتماعی قرار می گیرد. بسیاری از جمله مجید 
شاکری و علی سرزعیم استدالل های ناظران را 
نقد کردند. پادکست سکه خیلی سریع اپیزودی 
را به نقد و بررسی ایده های ناظران اختصاص داد 
که در آن تیمور رحمانی استاد اقتصاد دانشگاه 
تهران به سخنان ناظران پاسخ گفت و منتشر 
می ش��ود. گفت وگوی اجتماعی گس��ترده ای 
در فضای مجازی درگرف��ت. رئیس کل بانک 
مرکزی تلویحاً در پاسخ به آن فایل مطالبی را در 
اینستاگرام منتشر کرد. اما فشار بر پویا ناظران 
هم خیلی زیاد شد. من هرگز او را مالقات نکرده و 
گفت وگویی هم نداشته ایم. آشنایی مان از طریق 
فضای مجازی است اما فشار وارده بر او به واسطه 

نقده��ا را در آخرین فایل صوتی منتشرش��ده 
در کانال او می توانم درک کنم. ناظران در این 
فایل صوتی تالش می کند به س��ؤاالت متعدد 
مطرح ش��ده درباره گفته هایش پاسخ گوید و 
مهم تر از همه، تلویحاً تأیید می کند که انتقادهای 
بسیار زیادی از او شده که تلخی متن و باالخص 
توصیه او درخصوص ریال را به شدت زیر سؤال 
برده اند. فایل نشان می دهد که فضای مجازی 
کاماًل حول این موضوع به عرصه گفت وگویی 
انتقادی مبدل ش��ده ک��ه پای سیاس��تگذار، 
کارشناسان وزارت اقتصاد، اقتصاددانان و فعاالن 

اقتصادی را به میان کشیده است.
من از آن جهت به این واقعه عالقه مندم که نشان 
سرزندگی در این رویارویی گفت وگویی می بینم. 
ایده ای مطرح می شود که می تواند بوروکراسی و 
سیاست را تحت فشار قرار دهد تا پاسخگو شود، 
و جریانی اجتماعی شکل می گیرد که همگان 
را به بازنگری فرامی خوان��د. این همان نیرویی 
است که برای اصالح جامعه، اقتصاد و سیاست 
می توان به آن امید داشت. نیرویی که بر بستر 
ظرفیت های فنی )اینترنت(، انسانی )میلیون ها 
تحصیلکرده(، فرهنگی )میهن دوستی و هویت 
تمدنی(، اجتماعی )ظرفیت در حال گسترش 
گفت وگو و تحمل انتقادی(، و خودآگاهی جمعی 
بر مسئله های اقتصاد و جامعه ایران بنا می شود. 
ما تا وقتی گفت وگو می کنیم، به نیت های خیر 
یکدیگر اطمینان داریم، همدیگر را تحمل کرده و 
از عمق وجودمان برای بهبود حال ایرانیان و ایران 
فکر می کنیم، می نویسیم، تالش می کنیم و ذره 
ذره اثر می گذاریم، ونزوئالیی نمی شویم، اگرچه 
بسیار سختی خواهیم کشید. امید از دل همین 
گفت وگوی س��نگین و پرمسئولیت، از مجبور 
شدن و مجبور کردن به پاسخگویی، از دعوت 
کردن و مجبور ساختن به مسئولیت پذیری، و 
از پرسیدن برمی آید. آن لحظه ای گام در مسیر 
تلخی های بی پایان از جمله ونزوئالیی ش��دن 

خواهیم گذاشت که بی تفاوت بنشینیم.

هم زمان که ترامپ به مذاکره با ایران می اندیشید، ایرانی ها در حال پیشبرد یک کارزار 
مهم علیه منافع ملی ایاالت متح��ده در خاورمیانه بودند. ایرانیان گروه های یمنی و 
عراقی را با سالح های پیشرفته موشکی و هواپیماهای بدون سرنشین مسلح می کردند. 
سپاه قدس که خالق حزب اهلل لبنان است، یک پشتیبان قطعی برای رژیم اسد بود 
و بیروت و دمش��ق هر دو از توانایی های توس��عه یافته ایران بهره می بردند. ایرانی ها 
همچنین مساعدت هایش��ان به طالبان را افزایش داده بودند و این، بار دیگر نش��ان 
داد ایران از گروه های تروریس��تی تا زمانی که منافعش را پشتیبانی کنند، حمایت 
می کند و شیعه یا س��نی بودن آن اثری بر این حمایت ندارد. به عنوان یک واکنش 
نظامی پنتاگون حضورش در منطقه را با استقرار ناو ابراهیم لینکلن و قوای نظامی آن 
افزایش داد... افزایش فعالیت های نظامی ایران در منطقه تنها یک تصمیم از سوی 
فرماندهان میدانی سپاه قدس نبود بلکه در راس��تای تصمیم ایرانی ها به »حداکثر 
مقاومت« در برابر فشارهای امریکا بود. این تغییر استراتژی در ایران و تقویت مداوم 
گروه های تروریستی تأکید می کرد که هرگونه بروز ضعف از سوی امریکا در اعمال 
فشار موجب خواهد شد که تهران فکر کند دس��ت باال را دارد. رفتارهای ترامپ در 
چهار ماه بعد این خطر را ملموس کرد. در 9 می، حسن روحانی اعالم کرد در 60 روز 
آینده ایران آماده نقض چهار محور اصلی توافق هسته ای است. روحانی همچنین در 
نامه ای موازی به پوتین تهدید کرد که از پیمان منع گس��ترش سالح های هسته ای 
خارج خواهد شد. چهار محوری که روحانی تهدید به نقض آنها کرد، چهار محور اصلی 
در توافق هسته ای بود. در واقع اگر ماهیت برنامه هسته ای ایران یک برنامه غیرنظامی 
بود او نیاز به نقض هیچ کدام از این محدودیت ها نداشت. تنها توضیح منطقی برای 
این تهدید روحانی، تالش آنها برای کاهش زمان دستیابی به اورانیم غنی شده کافی، 
جهت آغاز تولید سالح بود. این تهدید  روحانی که مسیری منتهی به سالح هسته ای 
بود، توجه اروپایی ها را به خود جلب کرد؛ این لحظه می توانست واقعیت را مانند پتکی 
بر سر اروپایی ها وارد کند اما »لحن روحانی« باعث شد تهدید را جدی نگیرند، هر چند 
جوهر اظهارات روحانی مهم بود که آن را نادیده گرفتند! در پنتاگون، دانفورد گفت اگر 
بناست او اقدام علیه ایران را جدی دنبال کند، نیاز به تعیین واضح اهداف و دستورات 
روشن و صریح دارد. این گفته او مبتنی بر دیدگاه »ماتیس« بود که ایران بعد از چین، 
روسیه و کره جنوبی چهارمین عامل تهدید کننده امریکا به حساب می آورد؛ هر چند 
او معتقد بود ایران تهدیدی ردیف چهارمی است و نباید آن را زیاد مهم جلوه داد اما من 
فکر می کردم ایران در کنار سه کشور دیگر تهدید ردیف اول امریکاست، هر چند که 
در ردیف اول ممکن است چهارمین خطر باشد؛ این هم فقط به این خاطر که ما هنوز 
باور نداریم، ایرانی ها به سالح اتمی دست پیدا کرده اند. من در آن جلسه تأکید کردم: 
»اگر سیاست ما واقعاً جلوگیری از دستیابی ایران به سالح هسته ای است باید آماده 
استفاده از نیروی نظامی شویم. 25 سال ملت ما تمایلی نداشت که از آنچه که واقعاً 
کره جنوبی را از رسیدن به سالح اتمی وامی داشت استفاده کند و این عدم تمایل ما را 
به جایی رساند که اکنون کره جنوبی به وضوح سالح اتمی دارد.« من یادآور شدم که 
چطور وقتی بوش تأکید می کرد دستیابی ایران به سالح اتمی قابل قبول نیست، من 
فکر می کردم اگر رئیس جمهور امریکا بگوید »قابل قبول نیست« پس حتماً »قابل 
قبول نیست«؛ اما اشتباه می کردم و ما پذیرفتیم که کره جنوبی سالح اتمی داشته 
باشد! حاال هم می گویم اگر قرار است واقعاً مانع دستیابی ایران شویم باید فشارهای 

اقتصادی، سیاسی و نظامی را افزایش دهیم.

هرگز ونزوئالیی نمی شویم

 »لحن روحانی«  باعث شد اروپایی ها
 تهدید ایران را جدی نگیرند

 پاورقي »جوان«  
از» اتاق حوادث« جان  بولتون

بولتون در صفحه 337 کتاب »اتاق حوادث« از تهدی�د ایران به خروج 
از توافق هس�ته ای می گوی�د. او بیان می کن�د که چط�ور فعالیت ها و 
پیشروی های سپاه قدس در منطقه محاسبات دو کشور را تغییر می داد و 
موجب شده بود ایران دست باال را در برابر امریکا داشته باشد. این حرف ها 
نشان می دهد که چرا امریکایی ها تصمیم به ترور سردار سلیمانی گرفتند. 
نکته ناراحت کننده در این بخش از خاطرات بولتون آنجاست که او تهدید 
ایران به خروج از معاهده هسته ای را به نوعی مکمل اقدامات سپاه قدس 
می داند اما معتقد است »لحن روحانی« به هنگام اعالم این تهدید باعث شد 
اروپایی ها این تهدید را که می توانست حقیقت را بر سرشان فرود آورد، 
جدی نگرفتند! خالصه این بخش از خاطرات بولتون را در ادامه بخوانید.
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