6

گفتوگـو
گـــــزارش

«آرمان ملي» گزارش ميدهد

کنگرهگرماتحادوندادرهوایسرد

ادامـه از صفحه / 3حـزب ندای اندیشـه خفته در سـینه اسـت.
حزب نمـاد تفکراتی اسـت که بایـد مجال بیـان و سـخنش در جامعه
پدید آید .اگر چنین حزبی داشـتیم و باید داشـته باشیم هیچگاه نباید
از اقبـال و عـدم اقبال مـردم در حرمـان و نگرانی باشـیم .بایـد در ابتدا
تکلیف خـود را خودمان مشـخص کنیم کـه در کجای سیاسـت ایران
قرار داریم .اگر تشـخیص ما ،اگر شـناخت و معرفت ما بـا واقعیتهای
جامعـه آمیختـه بـود .آنـگاه روزگاری آمیخته با فلاح و رسـتگاری را
میتوان بـرای آینـده ایـن زمیـن رقـم زد در غیر ایـن صورت نـدا هم
حزبـی اسـت چـون دههـا حـزب دیگر کـه یـا بایـد ثناگـو باشـیم یا
مجیزگـو و یـا دسـتان خودمـان را بهسـوی آسـمان دراز کنیـم که از
سـوی خدای مهربـان معجـزهای شـود و تحولـی در این زمیـن ایجاد
شـود .اندیشـه و تحول توأم بـا هـم ،زاده اراده انسـان اسـت .نمیتوان
انتظـار تغییـر را داشـت بـدون آنکـه خروشـید .وی ادامـه داد :در این
 ۶سـال مردمی کـه بـه اصالحطلبـان اعتماد کردند ،پاسـخ مناسـبی
دریافت نکردند .چگونه اسـت که اکنـون مدعی مجلس و اداره کشـور
میشـویم؟ بهتریـن ،شایسـتهترین ،مخلصترین نیروهایـی که برای
به قدرت رسـیدن دولت تالش کردند ،خانهنشـین شـدند .افرادی که
از خود مایه گذاشـتند اما همیـن دولت به آنهـا بیتوجه بـود و افرادی
را در رأس قـدرت قـرار دادنـد کـه هیچ نسـبتی بـا اصالحـات ندارند.
خـرازی گفـت :اصالحات اگـر اصالحـات واقعـی باشـد و اصالحطلب
اگر اصالحطلب واقعی باشـد بـه دنبال قدرت نیسـت به دنبـال تحول
است .نباید تحول را توأم با مسـئولیت و دولتمردی خود بدانیم .برخی
دولتمردان به قواعـد اخالقی ،مـروت و جوانمردی وفادار نیسـتند .در
ی که شـخصیتی
همه قوانین و مقررات نانوشـته سیاسـت در دنیا وقت 
پیروز میدان رقابت میشـود از فردای پیروزی متواضع میشـود و سـر
تکریم به سـوی کسـانی که به آنها رأی ندادند فرود میآورد .وی ادامه
داد :هنوز هـم معتقدیـم که دیر نشـده هنوز هـم اصالحـات میتواند
نقشآفرینی کند .منتهـا باید شـانتاژ چپگرایی و چپ بـاوری را کنار
گذاریم .باید مسئولیت را بپذیریم و با مردم سـخنگوییم .باید در برابر
تحوالت جامعه نقشآفرینـی کنیم .آنقـدر نگوییم اغتشاشـات .چرا
شـرایطی را به وجود آوریم که چهار اغتشاشـگر مجال بـازی درصحنه
را پیـدا کننـد .خـرازی در انتها گفت :چـرا دولـت آنقدر سـادهاندیش
اسـت .مگر نه اینکه قانون بـه دولت اجـازه داده که سـالی  ۲۰درصد بر
حاملهـای انرژی افزوده شـود؟ چـرا اعمـال نکردند و یکبـاره بنزین
را بدون توجـه به مردم سـه برابـر کردنـد .بدانیم کـه این مـردم و این
کشـور غروب نخواهند کـرد .آفتاب بر شبسـتان این سـرزمین غروب
نخواهد کرد .آگاهی ،برنایی ،معرفت ،شـناخت ،حقیقتهای اندیشـه
و فکـر در ذات تفکـر ایرانـی اسـت همانطـور که ایرانیـان هـزاره دوم
میالدی را بـا ابنسـینا و فارابـی و تولید فکـر رقـم زدند ،طلـوع هزاره
سـوم با نقشآفرینـی ایرانیـان قهرمـان ،فرزنـدان تاریخیترین ملت
جهان خواهـد بود.
ایران گرفتار چالش داخلی و خارجی است
رئیس شـورای مرکزی حزب ندا هـم گفت :از یکسـو تحریمهای
ظالمانـه ،تالشهـای خبیثانـه ،برنامهریزیهـای خوشخیاالنه برای
تجزیه کشـور و ایجـاد خاورمیانـه بزرگ و فشـار حداکثری دشـمنان
ایـران ،علنی اسـت و از سـوی دیگـر بیتدبیریهای داخلـی نیز نمک
بـر زخـم مـردم نجیـب کشـور مـا میپاشـد .مجیـد فراهانـی اظهار
داشـت :امروز اگر مردم تشنه عدالت هسـتند و از فساد افسارگسیخته
مالی ،اقتصـادی و فرهنگی و سیاسـی دولتمـردان و نیروهای قدیمی
به تنـگ آمدند؛ مـا راهی جز نوسـازی بدنـه مدیریتی کشـور نداریم و
این نوسـازی اتفـاق نخواهـد افتاد مگـر با تشـکیالت قدرتمنـدی که
بتواند برای آینده کشـور برنامه داشـته باشـد .برنامهای مبتنی بر صلح
عزتمدارانه با خارج از کشور ،آشـتی ملی در داخل کشور و برنامهریزی
برای به فعلیت رسـاندن ظرفیتهـای ایـران در اولویت اهـداف حزب
اسـت .رئیس شـورای مرکزی حزب ندا خاطرنشـان کرد :حـزب ندای
ایرانیان حزبی است که توانسـته در کوران حوادث و تهمتها و فضایی
که بـرای نابودی حـزب برنامهریـزی کرده بودند ،سـربلند بیـرون آید
و جای پـای خود را در صحنه سیاسـی کشـور مسـتحکم کنـد .تداوم
انسجام اقدامات هوشـمندانه برای گسترش این تشـکیالت در تمامی
شـهرهای کشـور و حضور قدرتمند در انتخابات مجلـس آینده ضامن
تحقـق چنیـن هدفـی اسـت .حقیقتـا بایـد از تمامـی همراهانمـان
تشـکر کـرد زیـرا دوسـتانی کـه بایـد همراهمـان بودنـد بجز آسـیب
و تهمـت و کارشـکنی کار دیگـری نکردنـد .حزب نـدای ایرانیـان در
پایان پنجمین کنگره سـاالنه خود ضمن صـدور بیانیـهای اعالم کرد:
تعامل بیشازپیش مسـئوالن با مـردم ،مدارا در شـنیدن صـدای آنها
و تالش به منظورحل مسـائل آنها ،جزو مسـئولیت نخبگان سیاسـی
و دولتمـردان اسـت و برای حـل مشـکالت و عبـور از بحران کارگشـا
خواهـد بود.
برگزاری مجمع انجمن اسالمی پزشکان
بیست و هفتمین مجمع عمومی انجمن اسلامی جامعه پزشکی
ایران هـم دیـروز برگزار شـد .جـواد امـام ،فریـده اوالدقبـاد ،علیرضا
رحیمی ،شـهربانو امانی ،مصطفـی تاجـزاده و حمیدرضـا نعیمیپور
از حاضـران در این مجمـع عمومی بودنـد .در ابتدای این مراسـم پیام
رئیس دولت اصالحات قرائت شـد .مصطفی تـاج زاده در این مراسـم
با بیان اینکه «در وضعیت بسـیار دشـوار پیچیده و بیسـابقهای بسـر
میبریم کشـور و مردم شـدیدا ً از مشـکالت اقتصادی رنـج میبرند و
تحریمها نیز روز به روز فشـار بیشـتری وارد میکنند» بـه اعتراضات
آبان ماه امسال اشـاره کرد و خواستار تشـکیل کمیتهای حقیقتیاب
یا کمیسـیونی جهت تحقیـق و تفحـص درباره حـوادث آبـان ماه ۹۸
شـد .این فعـال سیاسـی اصالح طلـب بـا تاکید بـر اینکـه اصالحات
هنوز بـه بن بسـت نرسـیده اسـت ،خاطـر نشـان کـرد :عـدم تمایل
اکثریـت ملـت ایـران بـه تغییـرات خشـونتآمیز باعث میشـود که
اصالحات هنوز توان این را داشـته باشـد تا به شـرط انجـام اصالحات
الزم در خود ،مطرح باشـد .دلیل دیگر اینکه هنوز اصالحـات به پایان
نرسـیده اسـت ،که تجربه ما در طول سـالیان گذشـته به ویـژه بعد از
حوادث  ۸۸نشان داده که جمهوری اسلامی در شرایط سخت اگرچه
دیر و بـا هزینههـای غیر ضـروری ،امـا توانسـته تصمیمات درسـتی
اتخـاذ کند؛ بـا توجه بـه این تجربـه ،ایـن امید ایجاد میشـود کـه باز
هم تصمیم درسـتی اتخاذ شـود و راه بـرای اصالحات بنیادیـن برای
جامعه ما پیدا شـود .تـاجزاده با بیان اینکـه «ما هرگز انتخابـات را رها
نمیکنیـم» افـزود :تاکیـد میکنـم انتخابـات موقعـی در جمهوری
اسلامی معنا دارد که امـکان ایجاد تفـاوت معنادار بـا انتخابات وجود
داشـته باشـد اما اگر این امکان به هـر دلیل منتفی شـود ،هیچ دلیلی
بـرای شـرکت در انتخابـات وجـود نـدارد .دبیـر کل انجمن اسلامی
جامعـه پزشـکان نیز تأکیـد کرد :گسسـت بیـن جوانان و مسـئوالن
تاکنون بعـد از انقالب تـا به این حد نبوده اسـت ،امـروز تعامل کاهش
یافته اسـت و جوانان و حاکمان اساسـا حرف یکدیگـر را نمیفهمند.
امـروز بسـیاری از جوانان نابغه از کشـور خـارج میشـوند .محمدرضا
ظفرقنـدی ادامـه داد :بـرای بـرون رفـت از ایـن شـرایط راهـی جـز
اصالحـات اساسـی باقـی نمانـده اسـت .اصالحـات جزئی و مـوردی
شـاید خوب باشـد اما راه درمان دائمی نیسـت .ظفرقندی تاکید کرد:
امروز مجلـس باید نمـاد ایسـتادگی باشـد و فراگیری همـه تفکرات
ملـت باشـد امـا نظارتهـای سـلیقهای باعث شـده بجـز مـوارد نادر
چیزی از مجلـس ندیدیم .دبیر کل انجمن اسلامی جامعه پزشـکان
خاطر نشـان کرد :دخالـت در امـر قانونگـذاری باعث افـول و تهدید
شـأن مجلس شـده است.
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بحرانروسيه-اوكراين
كوتاهمدتحلنمیشود

مسکو موضع تهران درباره برجام را منطقی میداند
ایران و روسیه در حوزه انرژی تعارض منافع ندارند

آرمانملی-محمدحسینلطفالهی:روابطروسیهواروپااینروزهاواردفازجدیدیشدهوبهرغماصراراروپاییهابرایتحریموتنبیهمسکوبهدلیلالحاق
شبهجزیرهکریمهبهخاکخود،اکنونآنهاتالشدارندتامسالهخودباروسیهراازطریقدیپلماتیکحلوفصلکنند.بههمینمنظورهمنشستیباحضوررؤسای
جمهورروسیهواوکراینبرگزارشدتاگامیبهسویحلاینمناقشهباشد.ازسویدیگرامادرمسالهایرانسطحاختالفنظرهامیانمسکووبروکسلدرحالافزایش
استوروسهاترجیحدادهانددستکمتاامروزبهحمایتازایراندرپروندهبرجامبپردازند«.آرمانملی»درگفتوگوباشعیببهمن،کارشناسمسائلروسیهبه
بررسیرابطهروسیهواروپاوهمچنینآیندههمکاریهایتهرانومسکوپرداختهاست.اینگفتوگورادرادامهمیخوانید.
کشــورهای اروپایی تالش زیادی
دارند تا مسائل خود را با روسیه حل کنند
و در آخرین نمونه شاهد بودیم که نشستی
مشترک از سوی مکرون و مرکل برای دیدار
با روسای جمهور روسیه و اوکراین ترتیب
داده شد .بهنظر شما این نشستها میتواند
به حل مساله اوکراین منجر شود؟
برگزاری چنین نشستهایی باعث حل و فصل
شدن موضوعات میان روسیه و اوکراین ،دستکم
در کوتاهمدت و حتی در میانمدت نمیشــود.
نهایت انتظاری کــه میتوان از این نشســت یا
نشستهای مشابه داشت ،جلوگیری از افزایش
تنش یا در بهترین حالت کاهش تنشهاســت.
بیانیه پایانی نشســت هم ،این موضوع را تایید
میکند .در ایــن بیانیه صرفا بــر یک آتش بس
محدود و تبادل اسرا بین طرفین تاکید شده بود
و عمال هیچراهحل جامعی کــه بتواند وضعیت
اوکراین را بهبود بخشد یا به بحران در این کشور
خاتمه دهد ارائه نشد .مساله اصلی درباره اوکراین
در دو نکته خالصه میشود :یک بخش مربوط به
مناقشه بر سر شبه جزیره کریمه است که عمال
به بخشی از خاک روسیه تبدیل شده و بعید است
که مسکو بخواهد این شــبه جزیره را به اوکراین
بازگرداند؛ چراکه این موضوع برای روسها تمام
شده بهنظر میرسد .این در حالی است که اوکراین
به هیچوجه مالکیت روسیه بر شبه جزیره کریمه را
نمیپذیرد و آن را متعلق به خود میداند .نکته دوم
مساله حضور جداییطلبان در منطقه موسوم به
دنباس است که مناطق شرقی و جنوبی اوکراین
را شــامل میشــود .در آن محدوده هم از زمان
شروع بحران اوکراین در سال  2014تا به امروز،
جداییطلبان روستبار حکومتی خودمختار در
منطقه ایجاد کردهاند و عمال میتوان گفت دولت
چ تســلطی بــر آن محدوده
مرکزی اوکراین هی 
ندارد .در نتیجه از یکسو باید تاکید کرد در مقطع
زمانی کنونی ،موضوع مالکیت شبه جزیره کریمه
غیرقابل حل بهنظر میرســد و راهحلی هم که
برای موضوع منطقه دنباس بهنظر میرسد و اگر
اتفاق خاص جدیدی میان دو کشــور رخ ندهد
عملی خواهد شد ،اعطای یک نوع خودمختاری
گسترده از سوی دولت اوکراین به آن منطقه است
تا در نهایت اوکراین بتواند تمامیت ارضی خود را
حفظ کند ،البته به وجود آمدن هر بحران جدید
در اوکراین میتواند باعــث افزایش تنش در این
مناطق و حتی درخواســت آنها برای انضمام به
خاک روسیه نیز بشــود .بنابراین مساله اوکراین
و روســیه را باید پیچیدهتر از آن دانســت که با
برگزاری یک یا چند نشست ،آن هم به این شکلی
که برگزار شد ،قابل حل و فصل باشد.
پیشتر اروپا تالش کرده بود که مساله
اوکراین را با اعمال تحریم و تحت فشــار
گذاشتن روســیه به نتیجه برساند اما این
روزها گویا دیپلماسی نقش پررنگتری در
الگوی اروپا برای حل مسائل با روسیه دارد.
این تغییر رویه از کجا ناشی میشود؟
در آغاز بحران ،اروپاییها نسبت به توسعهطلبی
ارضی روسیه و اینکه احتمال داشت رفتار روسیه
در مناطق دیگر اروپا که مستعد چنین مسالهای
بودند ،نظیر منطقه بالــکان یا بخشهایی که در
شرق اروپا روس تبارها جمعیت اصلی آن را تشکیل
میدادند ،تکرار شود ،بیم داشتند .به همین دلیل
اروپاییها در ابتدا با اعمال تحریم اقتصادی شدید
علیه روســیه که با همگامی و پیشگامی آمریکا
صورت گرفت ،تالش داشــتند مسکو را محدود
کنند ،اما واقعیت آن اســت که دو مســاله مانع
از تحقق این هدف اروپا شــد .اول وابستگیها و
نیازهای متقابل اقتصادی میان روسیه و کشورهای
اروپایی از جمله در حوزه انرژی و خدمات که سبب
میشــد پس از اعمال تحریم ،هر دو طرف دچار
مشکل شوند؛ بهطوری که وقتی تحریمهای اروپا

از زمان شروع بحران اوکراین
در سال 2014تا به امروز،
جداییطلبانروستبارحکومتی
خودمختاردرمنطقهایجاد
کردهاند و عمال میتوان گفت
دولت مرکزی اوکراین هیچ
تسلطی بر آن محدوده ندارد

جدی یا سازش دارند .همین چنددستگی میان
کشورهای اروپایی و نبود دیدگاه مشترک میان
آنها در قبال روســیه باعث شده که به مرور زمان
از شدت تحریمها کاسته شــود و امروز تحریمها
کارکرد اصلی خود را از دســت داده است؛ یعنی
بازداشــتن روســیه از اهداف خود در اوکراین و
شرق اروپا.
شاهد هستیم که در موضوع برجام هم
روسیه در مقابل اروپا قرار گرفته و ترجیح
داده از مواضع ایران در پرونده هســتهای
حمایت کند .بهنظر شما این تنشها به کجا
خواهد رسید؟ آیا روســیه در کنار ایران
خواهد ایستاد یا مواضع کنونی این کشور
موقتی و با توجه به شرایط روز است؟
روسها در موضــوع برجــام موضعی کامال
منطقی اتخاد کردهاند و معتقدند آمریکاییها با
خروج غیرقانونی و یکجانبــه از برجام این توافق
نامه بینالمللی را نقض کردند و اروپاییها هم با
عدم پایبندی به مفاد برجام از جمله حفظ روابط
اقتصادی با ایران ،ناتوانی نشان دادند .در نتیجه
از نظر روسها اقدامات ایران در راستای کاهش
گام به گام تعهدات برجامی اقدامی منطقی بوده
و به همین دلیل اســت که آنهــا موضعی کامال
درست و صحیح را اتخاذ کردند و ضمن محکوم
کردن رفتارهای آمریکا موضع ایران را قابل قبول
دانستند .با توجه به شــرایط و روندی که برجام
طی میکند ،بهنظر میرسد که موضع روسها پا
برجا بماند هر چند که مسکو هیچگاه موافق رفتن
هیچکشوری به سوی تسلیحات هستهای نبوده.
در واقع باید تاکید کرد که رفتن به سوی ساخت
تسلیحات هستهای برای روسها خط قرمز است
و چه ترکیه چه عربستان و چه هر کشور دیگری
بخواهند به سوی ساخت تســلیحات هستهای
بروند ،روسیه در برابر آن خواهد ایستاد .در مورد
توافق برجام اما آنها موضع ایــران را کامال بحق
میدانند و معتقدند ایران به توافق پایبند بوده و
این سایر طرفها بودند که نتوانستند به تعهدات
خود پایبند بماند.
به روندی که برجام طی میکند اشاره
کردید .این امکان وجــود دارد که با ادامه
کاهش تعهدات ایران ،اروپا به سمت اعمال

مکانیسم حل اختالف برود .بهنظر شما در
آن زمان روسیه تالشــی برای وتو به نفع
ایران خواهد داشت؟
با توجه به رویکردی که روسها داشــتند و
موضع منطقــی و گام به گام ایــران در کاهش
تعهدات ،بهنظر میرســد کــه روسها چندان
طرف اروپا و آمریکا را نخواهند گرفت و در شرایط
فعلی ترجیح میدهند که از ایران و توافق برجام
حمایت کنند.
فکر میکنید چین هم ترجیح دهد که
از ایران حمایت کند؟
چین هم موضعی مشابه روسیه اتخاذ کرده و
آمریکا را بر هم زننده توافق میداند .بارها هم به
صراحت اعالم کردهاند که تحریمهای یکجانبه
را نمیپذیرند .طبعا کار اگر به اعمال مکانیســم
ماشه شورای امنیت کشیده شود آنها هم موضعی
منطقیتر اتخاذ خواهند کــرد و با اروپا و آمریکا
همراه نمیشوند.
در موضوع تحریمها گمانهزنیهایی
مطرح اســت که تحریم ایران در برخی
مســائل بهطور خاص به نفع روسیه است
و بهدلیل تعارض منافعــی که وجود دارد،
امکانش هست که روســیه بخواهد ایران
زیر فشار تحریمها باقی بماند .برای مثال در
موضوع تامین انرژی ترکیه ،روسیه و ایران
رقابت دارند و تحریم ایران میتواند سود
خوبی برای این مسکو داشته باشد .ارزیابی
شما از این مساله چیست؟
این مســائل بیشــتر از آنکه واقعیت داشته
باشــد و ما در عمل شاهد آن باشــیم ،ساخته و
پرداخته رســانههای غربی و عربی اســت و آنها
برای اختالفافکنی میان ایران و روسیه و بدبین
کردن افکار عمومی ایران به مسکو به این مسائل
دامن میزنند .اگر مقاصد صــادرات نفت ایران
و روســیه را مورد بررســی قرار دهیم ،متوجه

چنددستگیمیانکشورهای
اروپایی و نبود دیدگاه مشترک
میان آنها در قبال روسیه باعث
شده که به مرور زمان از شدت
تحریمها کاسته شود و امروز
تحریمها کارکرد اصلی خود را از
دست داده است؛ یعنی بازداشتن
روسیه از اهداف خود در اوکراین
و شرق اروپا

میشویم که مقاصد صادرات نفت دو کشور تا حد
زیادی متفاوت است .ایران عمدتا نفت خود را به
کشورهای آسیایی نظیر هند ،ژاپن و چین صادر
میکند ،در حالی که عمدهترین خریداران نفت
روسیه را کشــورهای اروپایی تشکیل میدهند.
هیچگاه نیز در طول تحریمهای غیرقانونی علیه
ایران این روســیه نبوده که جای ایران را در بازار
پر کرده باشد و اساسا روسیه به مقاصد صادراتی
ایران ،صادرات نفت چندانی نــدارد .اگر به دور
پیشین تحریمها علیه ایران نیز نگاهی تحلیلی
داشته باشــیم ،متوجه میشویم که کشورهایی
نظیر عربســتان ،امارات و کویت بودند که جای
خالی نفت ایران را در بازارهای جهانی پر کردند
و به این ترتیب نقشی انکارنشــدنی در افزایش
فشار تحریمها علیه کشــورمان داشتند .بعد از
برجام نیز این بحث در اوپک مطرح شــد که این
کشــورها باید تولید نفت خود را کاهش دهند تا
سطح تولید ایران به سطح تولید قبل از تحریمها
بازگردد .در حال حاضر نیز روسها سود چندانی
از صادرات نفت ایران نمیبرند .تنها ممکن است
که کاهش صادرات ایران به افزایش قیمتها در
بازارهای جهانی منجر شــود که آنهم تا حدی

احتمالایجاددولتپارلمانیازسویمجلسیازدهم
نماینده پیرانشهر با اشــاره به اینکه افرادی که از جناح
اصولگرایــی آمدند مدعی شــدند که دولتی را بر ســر کار
خواهند آورد ،گفت :در مجلس آینده دولت ســال آخرش
اســت و رأی مردم تعیین میکند چه کسی رئیسجمهور
باشــد که او کابینه را هم تشــکیل میدهد .رسول خضری
افــزود :گمانه دیگــری هم مطرح میشــود کــه مجلس
میخواهد مراحل دیگــری را طی و یک دولــت پارلمانی

تشکیل دهد .وی درباره دولت پارلمانی بیان کرد :ما قبال هم
بر اساس قانون اساســی دولت پارلمانی داشتیم که نخست
وزیر بعدها به رئیسجمهور تغییر کرد ،امروز هم اگر دولت
بخواهد به سمت پارلمانی بودن برود قطعا باید قانون اساسی
تغییر کند که نیاز به اذن رهبری دارد .خضری درباره اینکه
آیا در مجلس بــرای تغییر دولت به ســمت پارلمانی رفتن
بحثی شــده اســت ،یا خیر تصریح کرد :در مجلس بحثی

رایبهاصولگرایان
راهکارخردمندانه

کورش الماسی
روزنامهنگار

شعیب بهمن در گفتوگو با «آرمان ملی»:

علیه مسکو اجرائی شد هم بسیاری از شرکتهای
روسی و هم بسیاری از شرکتهای اروپایی متضرر
شــدند و به همین دلیل میتوان گفت وابستگی
متقابل طرفیــن تحریمها را تحت الشــعاع قرار
داده است .مساله دوم به اختالف نظر جدی میان
کشــورهای اروپایی در خصوص موضوع روسیه
بازمیگردد .در این کشورها دیدگاهی مشخص
و واحد در قبال برخورد و مواجهه با روسیه وجود
ندارد .برخی از کشــورها نظیر کشورهای حوزه
دریای بالتیک ،لهستان و انگلستان در اتحادیه اروپا
خواستار برخورد خیلی سخت با روسیه هستند،
برخی دیگر از کشورها نظیر یونان و ایتالیا تمایل
دارند که تحریمها بهطور کامل کنار گذاشته شده و
تعامالتی گرم با روسیه برقرار شود و برخی دیگر از
کشور مانند آلمان و فرانسه نیز تمایل دارند وجهه
اروپا در تقابل با روسیه حفظ شود و هم نیاز دارند
تا روابط اقتصادی با مسکو پابرجا بماند .بنابراین
نگاهی بینابینی در میان نگاه طرفداران برخورد

یـــادداشت

برای همه تولیدکنندگان نفــت میتواند مفید
باشد؛ زیرا میتواند تولیدکنندگانی مانند آمریکا
را به افزایش ســطح تولید وادارد و عمال برخی
بازارها از دست فروشــندگان سنتی نفت خارج
شود .بررسیها نشان میدهد که موارد محدودی
اشــتراک میان مقاصد صادراتی ایران و روسیه
وجود دارد کــه اصلیترین آنها چیــن و ترکیه
هستند ،اما عمدهترین خریداران نفت دو کشور
متفاوت هســتند و نمیتوان مسکو را متهم کرد
که دنبال تحریم ایران است و از این مساله منفعت
خاصی دارد .با توجه به این مسائل میتوان گفت
تحریم ایران سود چندانی برای روسیه ندارد اما
رسانههای غربی با بزرگنمایی این مسائل کوچک
تالش میکنند که معدود شرکای تجاری ایران را
نیز به نوعی حذف کنند ،تا فشارها علیه اقتصاد
کشورمان بیش از پیش افزایش یابد .نباید اسیر
اینگونه بازیهای رسانهای شد و باید تالش کرد
که نه تنها فرصتهای تجاری را از دست نداد بلکه
به گسترش و توسعه آنها اندیشید .حتی روسیه
پیشنهاد کرده که نفت ایران از طریق این کشور
فروخته شود.
آیا فکر میکنید فروش نفت ایران از
طریق کشوری ثالث نظیر روسیه عملیاتی
باشد؟
در مورد فروش نفت از سال  ،٢٠١٤مذاکرات
برای صادرات نفت ایران به روســیه آغاز شــد و
براســاس طرح اولیه ،قرار بود روســیه روزانه تا
٥٠٠هزار بشکه از نفت ایران را در ازای تجهیزات
و کاالهای روســی خریداری کنــد .این قرارداد
بزرگ نفتی که ارزش ماهانــه آن یکمیلیارد و
500میلیــون دالر و در مجموع بــه 20میلیارد
دالر در سال تخمین زده میشد ،با حصول توافق
هســتهای میان ایران و کشــورهای  5+1عمال
به دســت فراموشی سپرده شــد .با این حال در
حال حاضر با توجه به تــاش آمریکا در به صفر
رساندن فروش نفت ایران ،تهران میتواند از طریق
روسیه همچنان به صادرات نفت خود ادامه دهد.
بهخصوص که از گذشته طرحهایی بین ایران و
روسیه در زمینه تهاتر نفتی وجود داشته و فعال
شدن مجدد این طرحها میتواند باعث گشایش
در فروش نفت ایران تا حدود 500هزار بشکه در
روز شود .استفاده از این روش دارای ویژگیهای
قابل توجهی است که میتواند منافع درازمدت
ایران و روســیه را تامین کند .معامله نفتی میان
ایران و روســیه برخالف آنچ ه کــه به نام «طرح
تهاتر نفتی» یا «نفت در برابر غذا» مطرح شده،
به هیچوجه به معنای تهاتر نیســت؛ زیرا ایران
میتواند با پول خود به خریــد کاال و یا خدماتی
بپردازد که نیاز دارد .از سوی دیگر روسیه میتواند
از این طریق به فروش کاال و تجهیزات ســاخت
خود به ایران بپردازد که برای این کشــور دارای
سود اقتصادی اســت .قرارداد نفتی میان ایران و
روسیه ،روش مناســبی برای تنوع بخشیدن به
مشتریان نفت ایران اســت ،چراکه براساس این
قرارداد ،روسها نفت دریافت شده از ایران را به
هر کشوری که مدنظرشان باشد ،صادر خواهند
کرد .با توجه به اینکه نفت ایران از لحاظ کیفیت به
نفتی که از ناحیه اورال روسیه استخراج میشود،
نزدیک است ،این امر میتواند صادرات و فروش
نفت ایران توسط روسها را تسهیل کند .از سوی
دیگر روسیه به واسطه فروش نفت ایران میتواند
سهم بیشتری از بازارهای اروپا را بهدست آورد که
این امر یکی از استراتژیهای بلندمدت مسکو در
حوزه انرژی محسوب میشــود .اجرای قرارداد
نفتی میان ایران و روسیه سبب افزایش صادرات
نفت ایران میشود که این امر میتواند کمکی برای
اقتصاد ایران در دوران تحریم باشد .از سوی دیگر
این قرارداد نفتی برای روسیه نیز سودآور است؛
زیرا موجب دریافت حق انتقال و فروش نفت ایران
به سایر کشورها میشود.

برای پارلمانی شدن دولت مطرح نشــده است ،اما مجلس
آینده با شکلگیری که خواهد داشــت ،شاید این موضوع
را مطرح کند .وی تاکید کرد :پیشبینــی آنچه در آینده
اتفاق خواهد افتاد بسیار سخت اســت ،زیرا نمیدانیم چه
افرادی در مجلس حاضر خواهند بود ،اما با توجه به طیفی
که برای حضور در خانه ملت ثبت نام کردند ،مطرح کردن
دولت پارلمانی یکی از احتماالت است .وی در خاتمه عنوان
کرد :علم سیاســت محل احتماالت اســت و ممکن است
بســیاری از اتفاقها رخ دهد حال باید منتظر بود و دید چه
رخ خواهد داد.

پر بیراه نیست اگر گفته شــود ،آشفتگی و ابهام،
برجســتهترین ویژگیهای مدیریت کالن سیاسی
است .در فرایند انتخابات شــهروندان برخی افراد را
به منظور رتق و فتق امور گوناگون اجتماعی انتخاب
میکنند .انتخاب به معنی برگزینده نماینده و وکیل و
نه مالک و مدعی است .در فرایند و سازوکار انتخابات
کاندیدها و جناحها اهداف و برنامههای خود را معرفی
میکنند .آرای شــهروندان مهر تایید یا عدم تایید
به اهداف و برنامههای ارائه شده توسط کاندیداها و
جناحهایی است که خواستار تقبل مسئولیت در نظام
مدیریت کالن سیاسی هستند .نکتهای غیرکاربردی
در مدیریت کالن سیاسی این اســت که در فرایند
انتخابات ،آرای شهروندان همه کارگزاران و نهادهای
موثر مدیریت کالن سیاسی را تعیین نمیکند و شاید
همین نکته غیرکاربردی در مدیریت کالن اصلیترین
ریشــه عملکرد «کی بود کی بود ،مــن نبودم» در
مدیریت کالن اســت .بنابراین ،به منظور شفافیت
وظایف و مسئولیتها ،بســیار کاربردی و سودمند
خواهد بود که وطن دوستان و دلسوزان صادق تالش
کنند تا از طریق صندوقهای رای شکاف مدیریتی
که منشأ بیشــتر چالشهای اجتماعی و ملی است
را برطرف کنند .شکاف مدیریتی معطوف به بخش
انتخابی و غیرآشکار ســاختار مدیریت کالن است.
شاید خیلی دور از واقعیت نباشد ،اگر بخش غیرآشکار
مدیریت کالن سیاســی را با جاذبه مقایســه کنیم.
جاذبه دیده نمیشود ،اما اثرات آن در همه احساس
میشود .تقریبا هر دولتی یا مجلسی که از صندقهای
رای بیرون میآیــد ،بعد از مــدت کوتاهی آنچنان
مورد هجمه قرار میگیرد که بعــد از مدت کوتاهی
عمال خنثی و ناکارآمد میشــود و در چنین فضایی،
چالشها بیشتر و زیست روزمره شهروندان دشوارتر
میشود و هی چ کارگزار و جناحی مسئولیت ایجاد درد
و رنج بیپایان برای شهروندان را نمیپذیرد .در چنین
شرایط داستان همیشگی و تکراری کی بود کی بود
من نبودم ،شروع میشــود که خود این مساله بستر
سردرگمی بیشتر در جامعه میشود .به منظور رهایی
از ترفند همیشگی کی بود کی بود من نبودم ،بسیار
ضروری و کاربردی است تا وظایف و مسئولیتهای
مدیریت سیاسی در همه ســطوح مشخص شود .از
اینرو و با توجه به ســاختار منفک مدیریت سیاسی،
نه تنها الزم بلکه ضروری اســت تا مجلس ،ریاست
جمهوری و ...در اختیار یک جناح یا تفکر سیاســی
قرار بگیرد .به عبارتی ،یک جناح یا تفکر سیاســی
مسئول حل و فصل انواع چالشهای اجتماعی و ملی
که بیسابقهترین فشارها را بر شهروندان ایران زمین
تحمیل میکند ،بر عهده بگیرد .در چنین شرایطی
دیگــر اصولگرها نمیتوانند زمیــن و زمان را مقصر
انواع چالشهای مخرب ،معرفی کنند ،اصالحطلبان
نمیتوانند اصولگراها را منشأ چالشهای اجتماعی
و ملی معرفی کنند ،سیاســتورز یا صاحبمنصبی
نمیتواند انواع دشمنان واقعی ،تخیلی و خود ساخته
را ریشــه چالشها اجتماعی و درد و رنج شهروندان
معرفی کند .شــهروندان ،نخبگان ،سیاستورزان و
کارگزاران مدیریتی در همه سطوح که صادقانه هدفی
جز حل و فصل انواع چالشهای فلج کنند اجتماعی
و ملی ،امنیت ،آرامش ،سالمت و سربلندی ایران را
ندارند ،باید حتما در انتخابات شرکت کرده و به افراد
دلســوز و امتحان پس داده و پاکدست رای بدهند و
گول افراد تندرو را نخورند .دخالت احساسات در امور
سیاسی بجز هزینههای گزاف برای شهروندان پیامد
دیگری نخواهد داشت .خردمندانه و کمهزینهترین
راهکار مقابله با روش «کی بود کی بود من نبودم»،
شفاف کردن وظایف و مســئولیتهای کارگزاران و
عناصر مدیریت کالن سیاسی است .شفافیت برآیند
این امر اســت که بدانیم چه کسی چه تصمیمی و با
کدام هدف اتخاذ کرده است .در عرصه مدیریتی که
جناحها و عناصر متفاوت و متخاصم وجود داشــته
باشد ،انتظار شفافیت در وظایف و مسئولیتها تنها
یک توهم پرهزینه است.

نــــگاه

سیدمحمودمیرلوحی مطرحکرد

ثبتنامکمرنگاصالحطلبان
واصولگرایاندرانتخابات

یک فعال سیاسی بابیان اینکه دو جریان اصالحطلب
و اصولگرا حضــور کمرنگی در فرآینــد ثبتنامهای
مجلس داشــتند ،تصریح کرد :هرچه افراد معتبرتر و
دارای سرمایه اجتماعی بیشتری در مجلس حضور پیدا
کنند آن مجلس کارآمدتر خواهد بود .میرلوحی با بیان
اینکه «فضای انتخاباتی در دوران ثبتنامها مقداری
سرد بود» اظهار کرد :گرچه از حیث عدد ظاهرا تعداد
ش از
داوطلبین حضور در مجلس شــورای اسالمی بی 
دورههای پیش است؛ اما چهرههای شناخته شده دو
جناح سیاسی کشور ،هم اصولگرایان و هم اصالحطلبان
در این مرحله حضور کمرنگی داشتند .وی ادامه داد:
مجلس از جاهایی است که باید سهم جوانان و زنان را
در اولویت دانست ،از سوی دیگر همواره در همه جای
دنیا چهرههای شناخته شده سیاسی بر صندلیهای
مجلس مینشینند .بهنظر میرسد امسال این اولویتها
اصال در نظر گرفته نشده و نمیشــود .وی در ادامه به
اهمیت جایگاه مجلس و احاطه آن بر بستر سیاسی-
اجتماعی اشــاره کرد و گفت :هرچه افراد معتبرتر و
دارای سرمایه اجتماعی بیشتری حضور پیدا کنند آن
مجلس کارآمدتر خواهد بود .وی ادامه داد :جواز ورود
اصولگرایان از قبل برای انتخابات صادر شده و دغدغهای
ندارند ،اما اصالحطلبان دغدغه دارند که سه ماه مانده
به انتخابات موقعیتشان چگونه میشود .اصلالحطلبان
نمیدانند آیا جواز ورود به انتخابات را دارند یا رد شدند؟
وی در پایان گفت :اگر تالش شود که انتخابات رقابتی
برگزار شود و سعی کنند همه کسانی که در چارچوب
قانون اساسی هستند تایید صالحیت شوند میتوان به
آینده این انتخابات امید داشت.

