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حسن ارگي

همانگونه كه در خبرها نيز آمد صندوق بينالمللي
پول خبر از كند ش��دن رشد در بازارهاي نوظهور كه
ناش��ي از افت قيمت كاالها بوده اس��ت داد و اعالم
كرد :توليد ناخالص داخلي جهان در س��ال  2015از
 3/3به  3/1درصد ميرس��د .از اين رو ميتوان گفت
ايران نيز مستثنا از آن نبوده اما در ادامه رفع تحريمهاي
كش��ور همانگونه كه رئي��س دولت يازده��م اظهار
داشتند پيشبيني ميشود شاهد گشوده شدن گرههاي
مختلفي كه بر س��ر راه اقتصاد كش��ور است باشيم و
حضور هياتهاي سياسي و اقتصادي متعدد در طي
ماههاي اخير مبين همين موضوع است .دستور رئيس
جمهور آمري��كا در  18اكتبر ( 26مهرم��اه) به عنوان
روز تصوي��ب برجام درباره لغو ي��ا توقف تحريمها
منوط به انجام تعهدات اي��ران گرديده كه با توجه به
نقشه راه تعيين ش��ده از سوي رهبر فرزانه انقالب و
جهت گيري دولت يازدهم در اين راس��تا پيش بيني
ميشود اجراي برجام تا اواخر دسامبر يا اوايل ژانويه
عملياتي شود .در اين فاصله كشورهاي مختلف اعم
از اروپايي ،آسيايي ،آفريقايي و ...فرصت را از دست
ندادهاند تا ضمن سبقت از يكديگر با حضور فعاالنه
در اي��ران خود را آماده ش��رايط پس��ا تحريم در اين
كش��ور متمدن و تاثيرگذار كنند .در اين ميان عالوه بر
ش��ركتهايي كه با رفع شدن موانع تحريمي به دنبال
بازارهاي قبلي خود در ايران هس��تند اما در بسياري
موارد ميتوان روابط نوظهور را با پتانسيلهاي جديد
و چشم انداز گستردهتري مورد نظر قرار داد .يكي از
اين موارد آفريقاي جنوبي به عنوان بزرگترين اقتصاد
قاره آفريقاست .همانگونه كه شاهديم در هفته گذشته
شاهد حضور معاون رئيس جمهوري آفريقاي جنوبي
در راس هیاتی  160نفره متشكل از مقامات عاليرتبه
دولتي و بازرگانان در كش��ور هستيم كه در خالل اين
س��فر ضمن معرفي فرصتهاي همكاري اقتصادي
و تجاري بين ايران و افريقا يادداش��ت تفاهمهايي را
نيزبه امضا رساندند .از آنجا كه حجم فعاليت تجاري
 ۵۰ميليون دالري ايران و آفريقاي جنوبي مورد انتقاد
مقامات دو كش��ور اس��ت لذا هردو طرف س��عي بر
ارتقاي حجم فعاليت خود را در رابطه با مبادالت كاال
و خدمات دارند .آفريقاي جنوبي بزرگترين اقتصاد
قاره آفريقا از لحاظ توليد ناخالص داخلي محسوب
ميش��ود .بخشهاي اقتصادي مانند خودروس��ازي،
فناوريهاي اطالع��ات و ارتباطات ،معدن (آفريقاي
جنوبي بزرگترين توليدكننده طال ،الماس و زغال سنگ
در جهان به شمار ميرود) ،كشاورزي و نيز بانكداري
و موسس��ات پولي اين كش��ور ،در رديف كشورهاي
توسعه يافته جهان به شمار ميآيند .آفريقاي جنوبي
در دو دهه گذش��ته بهشدت از پديده فرار مغزها رنج
برده اس��ت و به همين دليل از نيروهاي متخصص و
تحصيلكرده خارجي در بخشهاي مختلف اقتصادي،
اس��تقبال فراوان ميكند .در صنعت توريسم نيز ،شهر
كيپ تاون جزو  ۱۰مقصد برتر دنياست .در سالهاي
 ۲۰۰۶تا  ۲۰۰۹طبق آمار ورلد توريس��م ،بود .با توجه
به تجربه قبلي مبادالت كاال و خدمات بين دو كش��ور
فضاي فعاليت در بخشهاي پتروشيمي ،نفت و گاز،
محصوالت شيميايي ،دارو ،زيرساخت ،خدمات مالي،
بانكي ،هتلداري و گردشگري و ...وجود دارد ،هرچند
وزير نفت كشورمان در ديدار اخير خود با معاون رئيس
جمهوري آفريقاي جنوبي صراحتا پيش شرط ساخت
پااليشگاه در اين كشور با مشاركت حداقلي را مشروط
به خريد نفت خام توس��ط اين كشور اعالم كرده اما
يقينا فضاي فعاليتها به مراتب گستردهتر از اين حدود
اس��ت« .راما فوزا» معاون رئيس جمهوري آفريقاي
جنوبي در اين سفر به صراحت اظهارداشته كشورش
هم��واره در فرصتهايي تحريمهاي يك جانبه عليه
ايران را محكوم كرده و از حق مسلم كشورمان حمايت
داشته است ،از اين رو طبيعتا توقع دارد تا در معادالت
اقتصادي دوران پسا تحريم بتواند نقش پررنگي را در
دايره كشورهاي طرف قرارداد با ايران داشته باشد .به
زعم بعضي از كارشناس��ان و صاحب نظران موضوع
شرايط حاكم بر كشور را در دوران پسا تحريم نبايستي
كوچك ديد چرا كه اين مهم امري چند بعدي و پيچيده
اس��ت و طبيعتا گس��ترش تعامالت و تبادالت ايران
خارج از محدوده كش��ورهاي اروپاي��ي و آمريكايي
خصوصا توسعه روابط با كشورهاي آفريقايي خالي از
منطق سياسي و اقتصادي نخواهد بود ،حتي گسترش
اين رواب��ط در حوزه بازگش��تپذيري تحريمها نيز
ميتواند عاملي بازدارند ه باشد .لذا ميطلبد تا در اين
دوران تاريخي و اثر گذار پس از تحريم كه كشورمان
موفق شده از بس��ياري از حقوق مسلم محروم شده
خود برخوردار ش��ود ،در فضايي كامال حساب شده
برنامههاي سياسي و اقتصادي خود را در اقصي نقاط
كره خاكي هدفگذاري نمايد.
* كارشناسارشدعلماطالعاتودانششناسي

خـبـــر

احتمال كانديداتوري خرازي از قم

ي��ك عض��و ح��زب كارگ��زاران از احتم��ال
كانديداتوري صادق خرازي از حوزه انتخابيه قم در
انتخابات مجلس و همچنين احتمال حضور س��يد
حسن خميني در انتخابات مجلس خبرگان خبر داد.
حس��ين مرعش��ي با بيان اين مطالب افزود :در حال
حاضر هيچ بحثي درباره ائتالف ميان اصالحطلبان و
اصولگرايان وجود ندارد .وي ادامه داد :اصالحطلبان
بر اس��اس رهنمودهايي كه رئيس دولت اصالحات
داشتند ،سازوكاري مشخص به عنوان شوراي عالي
سياستگذاري انتخابات اصالحطلبان تشكيل دادند
كه در اين شورا همه احزاب عضو شوراي هماهنگي
جبه��ه اصالحات به هم��راه احزابي جديد همچون
ن��دا و اتحاد ملت حض��ور دارند و به نحوي ائتالف
بين اصالحات ش��كل گرفت��ه و در حال حاضر فقط
درب��اره مصادي��ق كانديداها و سياس��تهاي اصلي
بحث ميش��ود كه اين موضوعات نيز به موقع اعالم
خواهد ش��د .اين عضو حزب كارگزاران با تاكيد بر
اينكه اصالحطلبان مشكل وحدت داخلي نخواهند
داشت ،تصريح كرد :ممكن است اصالحطلبان در قم
از آقاي الريجاني حمايت كنند و در عين حال ممكن
اس��ت در مقابل ايشان كانديدا نداشته باشيم يعني از
س��ه كرس��ي نمايندگي قم ،دو كانديدا معرفي كنيم و
كانديداي س��وم نداشته باشيم اما اين موضوع به اين
معنا نيست كه در قم ليستي ارائه نميدهيم و در حال
حاضر احتمال دارد آقاي خرازي در قم كانديدا شود
كه اگر اين اتفاق بيفتد جبهه اصالحات از ايشان در
قم حمايت ميكند.

جبهههابرايفعاليتسياسيوانتخاباتيبايدمجوزبگيرند

سخنگو و قائم مقام وزارت كشور گفت :هر نوع فعاليت حزبي مستلزم داشتن پروانه از كميسيون ماده  10احزاب
است .حسينعلي اميري درباره فعاليت انتخاباتي جبهه يكتا ،اظهار كرد :هر حزبي براي فعاليت سياسي بايد از
كميسيون ماده  10احزاب مجوز بگيرد .جبهه هم به معناي مجموعهاي از احزاب است ،بنابراين براي فعاليت
سياسي بايد از كميسيون ماده  10احزاب مجوز بگيرد .وي افزود :جبهه يكتا نيز كه چند ماه پيش تشكيل شده
است بايد براي فعاليت سياسي از كميسيون ماده  10احزاب مجوز بگيرد ،در غير اين صورت فعاليت اين جبهه

غيرقانوني است .اميري در ادامه درباره روند رسيدگي به درخواست مجوز مجمع ايثارگران گفت :پرونده اين تشكل
سياسي در نوبت رسيدگي است و ما منتظر دريافت استعالمات اين حزب هستيم ولي چون هنوز استعالمات به ما
نرسيده است نميتوانيم بگوييم چه زماني مجوز فعاليت اين حزب صادر ميشود .سخنگوي وزارت كشور در پايان
درباره جلسه اخير كميسيون ماده  10احزاب اظهار كرد :اين جلسه درباره درخواستهاي هيات صنفي تشكيل شد
و پرونده تشكلهاي سياسي مورد بررسي قرار نگرفت.

سيد احمد هاشمينژاد در گفتوگو با آرمان:

اصالحطلبان بد هوبستانانتخاباتي با دولت ندارند
نبايد مانع آمدن سيدحسنخمینی در انتخابات شويم

آرمان -احسان انصاري :حضور آيتا ...هاشمي و همچنين حضور احتمالي سيد حسن خميني اهميت انتخابات خبرگان رهبري را بيش از گذشته كرده است .اين
در حالي است كه واكنشها به مساله برجام نيز همچنان در فضاي كشور وجود دارد و برخي با استفاده از كليدواژه «نفوذ» تالش ميكنند اهميت برجام را تحتالشعاع
قرار دهند .به همين دليل با حجتاالسالم والمسلمين سيد احمد هاشمينژاد فعال سياسي اصالحطلب و عضو مجمع روحانيون مبارز گفتوگو كرديم .هاشمينژاد
معتقد است« :بايد جوانان عالم ،خوشفكر و دلسوز انقالب و نظام بتوانند در اين مجلس حضور پيدا كنند .به نظر من زمان آن فرارسيده كه تركيب مجلس خبرگان به
چند جريان فكري و سياسي سپرده شود»  .وي همچنين تصريح ميكند« :نبايد اجازه داد چیزی مانع از حضور سيد حسن خميني در انتخابات خبرگان شود .به نظر
ميرسد اگر سيد حسن خميني در انتخابات خبرگان حضور پيدا كند با رأي بسيار باال و كمنظيري در انتخابات پيروز خواهند شد» .در ادامه متن گفتوگوي «آرمان»
با حجتاالسالم سيد احمد هاشمينژاد را از نظر ميگذرانيد:
حضور آيتا ...هاش��مي و همچنين حضور
احتمالي سيدحسن خميني در انتخابات مجلس
خبرگان رهبري را چگونه ارزيابي ميكنيد؟
انتخابات مجلس خبرگان همواره از اهميت خاصي
برخودار بوده اس��ت .در ش��رايط كنوني نيز جريانهاي
سياسي و به ويژه اصالحطلبان در حال آمادهسازي خود
ب��راي انتخابات مجلس خب��رگان و و همچنين مجلس
ش��وراي اسالمي در اسفندماه هستند .جريان اصالحات
هم��واره و در مقاطع مختلف به دنبال برگزاري انتخابات
پرشور و باش��كوه در كشور بوده و در اسفندماه آينده نيز
ت�لاش ميكند زمين��ه را براي حضور گس��ترده مردم در
انتخابات مهيا كند .حضور مردم در صحنه تصميمگيري
كشور همواره نقشههاي دشمن را نقش برآب كرده و باعث
خنثي شدن توطئههاي آنان شده است .با اين وجود حضور
ميليوني مردم و انتخابات قاطع رئيس دولت اصالحات
سبب شد كه پس از مدتي همه تهديدهاي بينالمللي از
بين برود و آرامش و ثبات به منطقه خاورميانه بازگردد .مقام
معظم رهبري رأي مردم را به «حقالناس» و امانت الهي
تعبير كردند و مردم نيز با عنايت به سخنان ايشان در حال
آمادهسازي خود براي حضور در انتخابات هستند .با اين
وجود جريان اصالحات با لیدری رئيس دولت اصالحات
و حمايتهاي آيتا ...هاشمي و سيد حسن خميني عزم
خود را براي حضور در انتخابات جزم كرده و با وحدت
و انسجام تالش ميكند اكثريت مجلس آينده را به دست
بگيرد .اين در حالي اس��ت كه رقباي جريان اصالحات
در حال ايجاد تفرقه و چند دستگي در بين اصالحطلبان
هس��تند و در اين راه از حربههاي مختلفي نيز اس��تفاده
ميكنند .در روزهاي گذش��ته رئيس دولت اصالحات با
دع��وت از برخي افراد مانند آقاي ص��ادق خرازي كه در
گذش��ته با برخي از اصالحطلبان بر سر مسائلي اختالف
س��ليقه داشتند تالش كردند از تمام پتانسيلهاي موجود
در جريان اصالحات به بهترين وجه استفاده كنند .رئيس
دولت اصالحات در شرايط كنوني به وحدت و انسجام
جريان اصالحات ميانديشد و در اين راه تالش ميكند
اختالف سليقهها را از بين ببرد .مساله مهم در انتخابات
اس��فندماه همزماني انتخابات مجلس شوراي اسالمي با
خبرگان است .مجلس خبرگان در ساختار سياسي كشور
داراي جايگاه بسيار بااهميتي است و به همين دليل جريان
اصالح��ات تالش ميكند در انتخابات اين مجلس نيز با
تمام قدرت حضور پيدا كند .با اين وجود بنده معتقدم بايد
جوانان عالم ،خوشفكر و دلسوز انقالب و نظام بتوانند در
اين مجلس حضور پيدا كنند .به نظر من زمان آن فرارسيده
كه تركيب اين مجلس به چند جريان فكري و سياس��ي
س��پرده شود .مس��اله مهم ديگر اينكه در ماههاي گذشته
بزرگان قم و تهران تالش كردهاند س��يد حسن خميني را
نيز راضي كنند وارد عرصه انتخابات شود .اگر اين اتفاق
رخ بدهد و ايش��ان وارد رقابتهاي انتخاباتي شود بدون
شك ما با يك انتخابات بانشاط و پويا مواجه خواهيم شد.
حضور س��يد حسن خميني به عنوان يك مجتهد جوان،
آگاه و فقيه كه از بينش باالي سياسي برخوردارند و به سه
زبان زنده دنيا مسلط هستند سبب باال رفتن قوت و اعتبار
انتخابات مجلس خبرگان خواهد شد .اين در حالي است
كه آيتا ...هاشمي نيز در ماههاي گذشته به صورت رسمي
اعالم كردهاند كه وارد رقابتهاي انتخاباتي خواهند شد و
براي مجلس خبرگان كانديدا خواهند شد .حضور اين دو
شخصيت برجسته اتفاق مبارك و فرخندهاي است كه بايد
آن را به فال نيك گرفت .با اين وجود بنده اميدوارم چیزی
مانع از حضور سيد حسن خميني در انتخابات نشود .به
نظرمناگرسيدحسنخمينيدرانتخاباتخبرگانحضور
پيدا كنند با رأي بسيار باال و كمنظيري در انتخابات پيروز
خواهندشد.
سير تفكرات آيتا ...هاشمي از سال 57تا 94
چه مراحلي را طي كرده است؟ هاشمي سال94
چه تفاوتي با هاشمي سال 57دارد؟
بنده از س��الهاي انقالب با آيتا ...هاشمي در رابطه
ب��ودم و با بزرگان نظام مانن��د آيتا ...طالقان��ي ،آيتا...

خامنهاي ،آيتا ...بهشتي و آيتا ...منتظري رابطه داشتم و
در زندان با آنها بودم .به نظر من آيتا ...هاش��مي سال94
همان هاش��مي سال 57است و هيچ تغيير محسوسي در
انديشه اعتدالي ايشان به وجود نيامده است .در طول اين
سالها آيتا ...هاشمي همواره با دورانديشي و سعهصدر با
مسائل مختلف برخورد كرده و همواره تالش كرده اعتدال
را در مس��ائل مختلف رعايت كند .البته در گذشته برخي
از شخصيتها و جريانهاي سياسي با افراطيگري تالش
كردند عليه ايشانهجمهكنندوايشان رابه حاشيهبكشانند.
اين وضعيت در ش��رايط كنوني نيز وجود دارد و عدهاي
بدون در نظر گرفتن منافع ملي عليه ايشان هجمه ميكنند.
با اين وجود آيتا ...هاشمي همواره عنوان كرده كه بنده بر
مواضع اصولي خود استوار هستم و تحت تاثير هجمههاي
جريانهاي سياس��ي قرار نخواهم گرفت .اين طرز تفكر
نشاندهنده عمق بينش سياسي و دورانديشي ايشان است
كه در كمتر سياستمداري وجود دارد .نكته ديگر اينكه آقاي
هاشمي رابطه بسيار نزديكي با بزرگان كشور و جريانهاي
سياسي دارند .ايشان بيش از 50سال با رهبر معظم انقالب
رفاقت و دوستي داشتهاند و در شرايط كنوني نيز شخصيت
مورد اعتماد ايشان هستند .آيتا ...هاشمي همچنين رابطه
نزديكي با رئيس دولت اصالحات و سيد حسن خميني
دارند .اين در حالي است كه برخي همواره تالش كردهاند
با ايجاد توطئه ،رابطه مناس��ب و مثبت آيتا ...هاشمي با
بزرگان نظام را وارونه جلوه بدهند و آب به آسياب دشمن
بريزند .ايشان در زمان حيات حضرت امام (ره) مورد اعتماد
رهبر كبير انقالب بودند .با اين وجود پس از اعالم ايشان
برايحضوردرانتخاباتخبرگانهجمههاوشانتاژهاعليه
ايشان بيشتر شده است .به نظر ميرسد برخي از محبوبيت
آيتا ...هاشمي ميترسند و از اين مساله واهمه دارند كه
مردم آنها را كنار بگذارند.
دلي��ل اي��ن هجمهها ك��ه بعضا ب��ه صورت
سازمانيافته عليه آيتا ...هاشمي صورت ميگيرد
چيست؟
آيتا ...هاشمي شخصيتي محبوب ،متين و آرام هستند
و همواره يكي از ش��خصيتهاي اساس��ي و تاثيرگذار
انقالب بودهاند .مخالفان ايش��ان به دليل اينكه از نقش و
تاثيرگذاري ايش��ان در فضاي سياسي و اجتماعي كشور
مطلع هستند تالش ميكنند با هجمه عليه آيتا ...هاشمي
جايگاه وي را در سطح افكار عمومي جامعه تحت تاثير
قرار بدهند .اين در حالي است جايگاه ايشان به عنوان يكي
از استوانههاي نظام هيچگاه دچار خدشه و تزلزل نخواهد
شد .در انتخابات پيش رو نيز ايشان از حضور جريانهاي
سياسي و به ويژه جريان اصالحطلب حمايت خواهد كرد.
با اين وجود مخالفان ايش��ان از هر حربهاي براي هجمه
عليه ايشان اس��تفاده خواهند كرد كه در نهايت نيز موفق
نخواهندشد.هرچههجمهعليهآيتا...هاشميبيشترشود
محبوبيت ايشان در بين مردم بيشتر خواهد شد.
برخ��ي از اصالحطلبان معتقدند در ش��رايط
كنوني سرليستي يك شخصيت معتدل مانند ناطق
نوري بيشتر به مصلحت اصالحطلبان است .در

مقابل برخي معتقدند كه جريان اصالحات داراي
پتانسيلزيادياستوسرليستاصالحطلبانبايد
از دل جريان اصالحطلبي انتخاب ش��ود .شما با
كدامديدگاهموافقيد؟
بنده آقاي ناطق نوري را فرزند انقالب و ش��خصيتي
آگاه ،انديشمند و دورانديش ميدانم .رفتار ايشان پس از
انتخابات رياستجمهوري سال 76با رقيب سياسي خود
هنوز براي شخصيتهاي سياس��ي نوعي الگو به شمار
ميرود .ايشان پس از انتخابات رياستجمهوري سال76
نخستين فردي بودند كه به رأي مردم احترام گذاشتند و به
رئيس دولت اصالحات تبريك گفتند .در شرايط كنوني نيز
ايشان يكي از عقالي جريان اصولگرايي است كه داراي
مشي اعتدالي و منصفانه است .در نتيجه جريانهاي ديگر
سياسيماننداصالحطلباننيزبرايحضورايشاندرصحنه
انتخابات تمايل نشان ميدهند .آقاي ناطق نوري در جايي
به بنده گفتند« :بنده با همه جريانهاي سياسي در ارتباط
هستم و به خوبي از جزئيات برنامههاي انتخاباتي آنها آگاه
هس��تم .با اين وجود ترجيح ميدهم مسائل سياسي را از
راههاي ديگري دنبال كنم» .با توجه به شناختي نيز كه بنده
از ايشان دارم به نظر ميرسد كه آقاي ناطق نوري عالقهاي
براي حضور در انتخابات ندارند و در انتخابات اسفندماه
حضور نخواهند داشت .با اين وجود اگر ايشان در ماههاي
آينده براي حضور در انتخابات تمايل نش��ان بدهند همه
جريانهاي سياس��ي و از جمله اصالحطلبان از ايش��ان
حمايت خواهند كرد .در ش��رايط كنوني بحث سرليستي
آقاي عارف در انتخابات مطرح شده و جريان اصالحطلبي
نيز از حضور ايشان در انتخابات خشنود هستند و بهطور
قاطع از ايشان حمايت خواهند كرد.
در ش��رايط كنوني برخي با كليد واژه «نفوذ»
درصدد فشار به اصالحطلبان و حاميان دولت و
همچنين تاثيرگذاري بر فضاي انتخابات مجلس
هستند .به نظر شما استراتژي اين عده چيست و
به چه اهدافي ميانديشند؟
بنده از اين مساله متاسف هستم كه تريبونهاي مهم
براي برخي به پايگاهي براي نشر افكارشان تبديل شده
است .مقصود مقام معظم رهبري از بيان واژه نفوذ هشدار
به مس��ئوالن و مردم ب��راي جلوگيري از سياس��تهاي
مداخلهجويانه احتمالي كش��ورهاي غربي پس از برجام
بود .معظمله با هوشياري نسبت به اين مساله واكنش نشان
دادند .اين در حالي اس��ت كه ع��دهاي از واژه نفوذ براي
تسويه حساب سياسي استفاده ميكنند و تالش ميكنند با
استفاده از اين كليد واژه اهداف سياسي خود را پيش ببرند.
متاسفانه برخي اين نكته را فراموش كردهاند كه توافق به
وجود آمده تنها مختص به يك جريان خاص سياسي در
كشور نيست و مجموعه نظام به اين تصميم رسيدهاند .به
نظر ميرسد برخي از جريانهاي سياسي از توافق هستهاي
متضرر ش��دهاند كه چنين رفتاري از خود بروز ميدهند.
اين گروهها همواره در وضعيت تنش زندگي ميكنند ،در
وضعيت ثبات و آرامش كاركرد خود را از دست ميدهند
و دچار خسران و زيان ميشوند .با اين حال به دليل اينكه

مجموعه نظام سياسي به اين نتيجه رسيده كه در شرايط
كنوني توافق بهترين راهحل ممكن است اينگونه جريانها
در درازمدت چارهاي به جز سكوت نخواهند داشت .نكته
جالب اين اس��ت كه در شرايطي كه هم ايران و هم 5+1
و هم نظام بينالملل از توافق هس��تهاي رضايت دارند و
منتظر هستند تا با اجراي مفاد تعيين شده ،دنيا به دنيايي
آرامتر تبديل شود ،متاسفانه شاهد برخی تحركات هستيم
كه به نظر من با علم بر هزينهس��ازبودن تحركاتشان انواع
ندانمكاريها را انجام ميدهند تا برجام را زير سوال ببرند
بلك��ه از اين طريق منافع به خطر افت��اده خود را از خطر
نجات بدهند .آنها تعامل ايران با نظام بينالملل را حتما
اتفاقي مثب��ت ميدانند ،اما از آنجايي كه اعتبار و حيثيت
سياس��ي و مديريتي آنها در نزد افكار عمومي زير سئوال
رفته است ،به شكلي وانمود ميكنند كه مثال نگران تبعات
منفي توافق انجام شده هستند .اين عده چون نميخواستند
حل و فصل هستهاي به نام رقيب سياسي شان نوشته شود
با بهانههاي واهي هم نوع مذاكرات را تخريب ميكردند
و ه��م اينكه پس از توافق س��عي دارند اين ذهنيت را به
جامعه القا كنند .اين در حالي است كه مسئوالن و بزرگان
به كرات توافق انجام شده را اتفاقي موثر در راستاي كاهش
مشكالت كشور عنوان كردهاند و بارها از تيم مذاكرهكننده
هم تجليل به عمل آوردهاند .به نظر من اين عده به دنبال
بهانهجويي از دولت هستند و با استفاده از كلماتي مانند
«نف��وذ» تالش ميكنند برجام را در بين افكار عمومي به
صورت منفي و خالف واقع نشان دهند.
موفقيت دولت آقاي روحاني در مساله برجام
چه تاثيري بر فضاي انتخابات مجلس به س��ود
اصالحطلبانبهعنوانجريانحاميآقايروحاني
خواهدگذاشت؟
اصالحطلبان در انتخابات رياستجمهوري سال92
با تصميمي مسئوالنه و مدبرانه از آقاي روحاني حمايت
كردند .اين وضعيت در ش��رايط كنوني نيز وجود دارد و
اصالحطلبان تا زماني كه آقاي روحاني براي برطرف كردن
مشكالت داخلي و خارجي تالش كند از ايشان حمايت
خواهند كرد .اصالحطلبان و آقاي روحاني بايد با عملكرد
مثبت و دورانديشانه خود از بازگشت كشور به وضعيت
گذشته جلوگيري كنند .اصالحطلبان يك اتحاد و ائتالف
نانوش��ته با دولت تدبير و اميد براي حل مشكالت مردم
دارند و تا زماني كه اين هدف وجود داش��ته باش��د اين
اتح��اد و ائتالف باقي خواهد ماند .اصالحطلبان هيچگاه
از دول��ت آقاي روحاني س��همخواهي نكردن��د و براي
انتخابات مجلس نيز هيچ توقع اضافي از آقاي روحاني
نخواهند داشت .در نتيجه اصالحطلبان هيچ بده وبستان
انتخاباتي با دولت آقاي روحاني نخواهند داشت .به نظر
من پرونده سال92با انتخابات سال 94تكميل خواهد شد.
اگر اصالحطلبان عجله كنند و از آقاي روحاني مطالبات
غيرممكن داش��ته باشند آسيب زيادي به همه و از جمله
آينده جريان اصالحات خواهد رس��يد .در شرايط كنوني
اصالحطلبان به يك انسجام نهايي رسيدهاند كه اميدواريم
اين انسجام تا آخرين روز انتخابات باقي بماند .بدون شك
محور نگاه اصالحطلبان براي حضور در انتخابات مجلس
دهم همكاري ،گذشت ،فداكاري و در نظر گرفتن منافع ملي
است .در شرايط كنوني يك هدف و احساس مسئوليت
مشترك در ميان اصالحطلبان به وجود آمده است .امروز
دامنه برنامهريزي جريان اصالحات بسيار گسترده است.
انتخابات  92تجربه خوبي براي اصالحطلبان بود كه منافع
ملي بر منافع جناحي و منافع جناحي بر منافع فردي ترجيح
داده ش��د تا با رس��يدن به وحدت يك سخن مشترك در
ميان اصالحطلبان گفته شود .متاسفانه برخي جريانهاي
سياسي تالش ميكنند انسجام اصالحطلبان را با مشكل
مواجه كنند تا با اين روش خودشان پيروز قطعي انتخابات
باش��ند .پراكندگيای كه در ميان اصولگرايان وجود دارد
امكان انسجام آنها را به حداقل رسانده است به همين دليل
در تالشند تا براي رقباي خود چنين شرايطي را به وجود
بياورند .با اين وجود ارزيابي ما اين است كه انسجام دروني
اصالحطلبان در سالهاي اخير تقويت شده است.

گفتوگو با حسن بيادي:

ل شدهاست
براي برخي نمايندگيمجلس شغ 

يك فعال سياس��ي اصولگرا گفت :تا زماني كه قوانين ما با تفكر
حزبي نوشته نشود مطمئنا هميشه احزاب در انتخابات شركت ميكنند
اما كساني رأي ميآورند كه به باندهاي قدرت و ثروت نزديك هستند.
حسن بيادي در پاسخ به سوالي درباره پيش بيني اش از تركيب مجلس
آينده گفت :با توجه به اينكه سازمان مديريت اجرايي كشور ايرادات
فراواني دارد مجلس آتي با مجلس فعلي تفاوتي نخواهد داش��ت،
البته پيش بيني ميشود كه معتدلين و مستقلين در آن مجلس بيشتر
باشند .وي با انتقاد از تمركز بر ليست سي نفره تهران افزود :حدود
 240نماينده از شهرس��تانها در مجلس حض��ور دارند و گروههاي
سياس��ي بايد به اين موضوع توجه كنند؛ اما به دليل اينكه ما قوانين
و تفكر مديريتي مان جزيرهاي است باز هم مجلس موفقي نخواهيم
داشت .ما وقتي موفق خواهيم بود كه كليه پارلمانهاي شهري و ملي
و دولتها از طريق احزاب انتخاب ش��وند .جماران نوشت .وي در
ادامه گفت :ما بايد يا مديريت جزيرهاي را قبول كنيم يا اينكه بخش
اجرايي را به صورت حزبي و پارلماني اداره كنيم.
كساني که دو يا سه دوره نماينده بودهاند نيايند
اين فعال سياس��ي در پاس��خ به س��وال ديگري درباره وضعيت
احتمالي اصالحطلبان در انتخابات مجلس دهم گفت :آنها هم مانند
اصولگرايان باند هستند و باندي عمل ميكنند و به دليل اينكه سيستم
پارلماني حاكم نيس��ت ،همه ش��خصي عمل ميكنند و هيچ حزبي
پاسخگو نيس��ت .االن دولتها به مجلس هم پاسخگو نيستند ،چه

رس��د به احزابي كه براي پيروزي آنها تالش كردهاند .از سوي ديگر
خود مجلس هم حزبي نيست و هركس را ميبينيد ،همزمان در چند
حزب نفوذ دارد .وي همچنين افزود :كساني كه دو يا سه دوره نماينده
بودهاند اصال نبايد ديگر بيايند و شوراي نگهبان هم بايد در اين زمينه
فكري كند ،زيرا هر كاري كه ميخواستند تا االن كرده بودند و برخي
نمايندگي برايشان تبديل به شغل شده است .وي با بيان اينكه نظرم
نسبت به حضور حجتاالسالم والمسلمين سيد حسن خميني كامال
مثبت است ،تاكيد كرد :هركس طبق قانون و بر اساس شرايط ميتواند
در انتخابات ش��ركت كند و ربطي به لباس هم ندارد ،همانطور كه
دكتر اسماعيلي در امتحان مربوط به خبرگان قبول شد اما رأي نياورد.
قانون همچنين بين زن و مرد تفاوت نگذاشته است و اگر خانمهاي
فاضلهاي داشته باش��يم كه بتوانند در انتخابات شركت كنند مردم و
مسئوالن حتما استقبال ميكنند.
مسئوالن بايد اخالق را رعايت كنند
رابطه اخالق و سياس��ت ديگر س��والي بود كه جم��اران از اين
فعال سياس��ي اصولگرا پرسيد .وي با تاكيد بر اينكه اخالق با كتاب
و مصاحبه درس��ت شدني نيست ،گفت :مقصر اصلي همين كساني
هس��تند كه دم از اخالق ميزنند .اول خود مس��ئوالن بايد اخالق را
رعاي��ت كنند .بيادي تصريح ك��رد :وضعيت بياخالقي فعلي نتيجه
بيتوجهي به سخنان مقام معظم رهبري در سال  1370درباره تهاجم
فرهنگي است .وي تاكيد كرد :بعد از رقابت بايد رفاقت باشد؛ مانند

دو برادر كه هر دو كانديدا شده و يكي رأي ميآورد ،اما قرار نيست
آنها با هم دشمن شوند .بيادي يادآور شد :االن هركس برنده ميشود
باند خودش را ميآورد و نفر قبلي را دش��من ميپندارد .در مجلس
و دولت همينطور اس��ت و تاكنون اين رويه را ديده ايم؛ در كشور
ما هر كس رئيسجمهوري ميش��ود با «به به» ميآي��د و با «اه اه»
ميرود؛ چرا كه باندبازي در كش��ور وجود دارد .وي تاكيد كرد :يك
نفر بايد ايثار كند و باندبازي را از بين ببرد و شايستهساالري را حاكم
كند و سياس��ت دو  400متر امدادي را لحاظ كند .در آن صورت ما
اخالقي ش��دهايم .بيادي گفت :ما بايد اقدامات مثبت مديريت قبلي
را ادامه دهيم اما ميتوانيم آنها را اصالح كنيم .اين فعال سياسي در
ادامه ،در پاس��خ به س��والي درباره سخنان مقام معظم رهبري درباره
خطر «نفوذ» ،سوءاس��تفاده از اين سخنان را امري مذموم دانست و
تصريح كرد :اس��تكبار نميتواند بدون نفوذ باشد و آمريكا دست از
نفوذ بر نميدارد زيرا ما ابهت او را در دنيا فرو ريختهايم .البته ما با هم
جنگ نداريم اما در روابط ديپلماتيك ميتوانيم رابطه داشته باشیم،
ولي نبايد فكر كنيم رفيق ما و دلسوزمان هستند .بيادي با بيان اينكه
هدف آمريكاييها مديريت منابع است ،يادآور شذ 70 :درصد نفت
دنيا در دست عربستان ،ايران ،كويت ،امارات و عراق است كه همه
اينها يا دست آمريكاست يا انگليس .اما االن يك قدرت منطقهاي به
نام جمهوري اس�لامي ايران با تمام ايراداتش قدرت منطقه است و
آمريكاييها ميخواهند تنظيم امور آن را در دست گيرند.
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سـیــاسـت
گفت و شنـود

گفتوگو با مرضيه برومند:

مشكالت جوانان ،تقصير ماست

نامش با دوران كودكي بسياري از جوانان امروز جامعه ايراني
گره خورده اس��ت .او را با ش��هر موش��ها در ذهن سپرديم و سال
گذشته با اكران شهر موشها ( )2بارها و بارها خاطره بازي كرديم .او
با سادگي بسيار مفاهيم اجتماعي و اخالقي را از سالها پيش ارائه
داد و توانست با پرداختي مناسب اين مفاهيم را در ذهن كودكان
كم س��ن و سال زمزمه كند .اميد ايرانيان نوشت؛ حاال اما ميشود
گفت نه از س��ينماي كودك خبري هست و نه از آن بازخوردهاي
اجتماعي كه در كمال سادگي كاركردهاي غير قابل انكاري داشتند.
مرضيه برومند با ماست تا از اجتماعيات ،آسيب به محيط زيست،
خشونت و ديگر چيزها گفتوگو كند .گفتوگو با مرضيه برومند
را درادامه بخوانيد:
امروز كه به نس��ل جوان جامعه ايراني نگاه ميكنيد و
احتماال با بسياري از آنها در ارتباط هستيد به نظرتان چه
تفاوتي ميان نسل شما و اين نسل وجود دارد؟
در ابت��دا بايد بگويم از هيچ كدام از نظراتي كه ارائه ميدهم،
اطميناني ندارم چون هيچ چيزي مطلق نيس��ت .باالخره هر كسي
يك طوري فكر ميكند .شايد در خيلي از موارد من اشتباه ميكنم
اما نگاه من به دنيا اينگونه اس��ت .نميگويم نگاهم جور ديگري
است چون خيليها هم مثل من فكر ميكنند اما نسل من يك نسل
آرمانخواه بوده اس��ت .پاي آرمانش هم ايستاده و سعي كرده آن
را به كرسي بنشاند .مشكل بچههاي ما اين است كه آرمان ندارند
و نگاهش��ان به آينده ،گنگ است .آنها نميدانند چه ميخواهند و
تصوي��ري از جامعه آرماني خود ندارند .جامعه آرماني آنها فردي
اس��ت و جمعي نيست .البته اين مساله را درباره بچههاي فهيم و
فرهيخته اين نسل نميگويم .در ميان بچههاي اين نسل ،بچههاي
خوبي هم هستند كه درس��ت فكر ميكنند و آرمانگرا هستند اما
درصد كساني كه آرمان دارند ،خيلي پايين آمده است .اين موضوع
هم تقصير ماست.
چرا فكر ميكنيد وضعي كه امروز به وجود آمده تقصير
شما و هم نسالنتان است؟
خيلي از ش��عارها و حرفهايي كه مطرح كرديم پاسخ عكس
داده است .بايد ببينيم ارزشهاي ظاهري براي ما اولويت دارد يا
به ارزشهاي واقعي توجه ميكنيم .برای مثال بارها و بارها براي
م��ن پيش آم��ده كه يك آقا مقابل درب مح��ل كار من پارك كرده
است .من با آقاي صاحب مغازه بغلي كه هم لحن و هم ادبياتش
ناهنجار است ،درگيري لفظي پيدا كردم .با پليس تماس گرفتيم كه
بيايد .وقتي پليس آمده ،نگاه ميكند و ميگويد پس كجا پارك كند؟!
ميگويم قانون در اين باره چه ميگويد؟ ميگويد كوچه را نگاه كنيد،
جا نيست پارك كنم! ميگويم بهتر است كه ماشين نياورد .ميگويد
چرا ماشين نياورد؟! ميگويم براي اينكه من بتوانم ماشين بياورم.
جلوي درب محل كارم كه پاركينگش متعلق به من است ميخواهم
پارك كنم .اين كار كه درس��ت نيس��ت .اين چه نگاهي اس��ت كه
وجود دارد؟ با هر كسي كه حرف ميزنم و گاهي اعتراض ميكنم،
ميگويد براي ش��خصيت شما خوب نيست! ميگويم اتفاقا براي
شخصيت من خوب است كه بگويم مثال اين آشغال را اينجا نريز.
در واقع نميدانم براي شخصيت من چه چيزي خوب است؟!
اگر موافق باشيد ميخواهيم نگاهي به روابط انسانهاي
ش��هرهاي بزرگ بيندازيم .البته ميخواهيم اي��ن موضوع را به
خاطرات شما بسط بدهيم كه چگونه اين سلسله مراتب طي شد
و ش��ما به مرضيه برومند تبديل شديد .بخشي از جامعه ايراني
خاصه در كالنش��هري چون تهران امروز درگير خشم است و
عصبيت .به نظر شما دليل اين همه خشم در ميان مردم چيست؟
راستش خود من هم به تازگي خيلي خشمگين ميشوم .آب
نيست ،مردم فضاي سبز نميبينند ،شهر كسل ،غمزده و همهچيز در
حال تعليق است .كسي كه تاجر است نميداند در حال حاضر بايد
چه كار كند .خيلي جالب است كه مردم ما تا چيزي گران نشود ،آن
را نميخرند .برای مثال تا زماني كه س��كه گران نشود ،مردم براي
خريدش اقدام نميكنند .همهچيز به هم ريخته ش��ده و هيچ چيز
سر جاي خودش نيست .اگر عدهاي داوطلب بخواهند بدانند كه
براي حل اين معضالت از كجا ش��روع كنند ،من ميگويم ابتدا از
طبيعت شروع كنيد .ريشه همهچيز در طبيعت است .ظلم به طبيعت
بر اقتصاد ،س�لامت و اخالق تاثير ميگ��ذارد .ما اگر ميخواهيم
بدانيم يك جامعه چه وضعيتي دارد بايد به محيط زيست آن جامعه
نگاه كنيم .بايد ببينيم چه بر س��ر طبيعت آن جامعه ميآيد .ما تنها
به مس��ئوالن ميگوييم كه خش��م در جامعه وجود دارد .البته فقط
مس��ئوالن مقصر نيس��تند .بلكه مردم هم در انتخاب و برخورد با
مسئولين خود سهم دارند.
با اين وجود نميشود بين كل و جزو تفكيك معناداري
قائل ش��د .باالخره خود مردم را تا چه حد در اين مساله مقصر
ميدانيد؟
اين مس��اله به اين برميگردد كه ما چقدر بر فس��اد در محيط
پيرام��ون خودمان نظارت داريم .اگ��ر كار من در جايي گير كرد و
رشوه دادم ،يعني به فساد راه دادم .خودم هم اين كار را در واقعيت
انجام دادهام و البته مجبور شدم .بنابراين همه در ايجاد اين وضعيت
س��هم دارند .در روزهاي گل و بلبل و ش��رايط اقتصادي مناسب،
خوب بودن ش��اهكار نيست .اگر توانستي در وضعيت بحراني از
سهم خودت بيش��تر برنداري و حتي سهم خودت را به كسي كه
نيازمندتر اس��ت ،ببخشي آن موقع هنر كردي .ما دائما از خودمان
تعريف ميكنيم كه البته اين كار بسيار بد است .همه «ترين» ها ما
هستيم! با اين همه هندوانه در زير بغل ،در سختي چه ميكنيم؟ آيا
فداكاري و از خودگذشتگي نشان ميدهيم؟
يها ميگويند سعادت در اين است كه شب راحت
خيل 
بخوابي يا از گذشته خود راضي باشي...
كالهبرداران هم ش��بها راحت ميخوابند .بايد ببينيم كه
وجدانم��ان چه ميگويد .يك نفر دزدي ميكند و اصال متوجه
نميش��ود دزدي كرده است .زمان ساخت س��ريال «آرايشگاه
زيبا» ،من و خانم صديقه موسويزاده (تهيهكننده) خيلي دلخور
بوديم كه چرا بودجه ما اينقدر كم اس��ت و با سختي در حال
ساخت سريال هستيم .وقتي خانم موسويزاده به جلسه اصالح
برآورد رفت ،به نتيجهاي نرسيد و خيلي عصباني بود .ما به يك
عتيفهفروشي رفتيم تا براي صحنه ،آكسسوار اجاره كنيم .در مغازه
شيشههاي كوچك رنگي خالي وجود داشت .يكي را برداشتم
و پرس��يدم گفتم «قيمت اين چقدر است؟» س��ال  1369بود.
خواستم پول آن را بپردازم كه خانم موسويزاده گفت که نيازي
نيست و پول آن را به حساب اجاره وسايل ميگذارم .ماشين من
در خدمت كار بود كه اتفاقا دزد آن را برد .به استوديوي گلستان
رسيديم .وسايل شكستني زيادي هم اجاره كرده بوديم كه روي
صندلي جلويي ماش��ين من قرار داشت .خواستم پارك كنم كه
ماشينم داخل جوي آب افتاد .وقتي پياده شدم شيشه را به خانم
موسويزاده دادم و گفتم اين كارها به ما نميآيد .كسي كه به بدي
كار خود فكر نميكند ،اتفاقي هم برايش نميافتد ولي ما كه به
اين مس��ائل اهميت ميدهيم و اين كار را درست نميدانيم كه
حتي احتساب پول يك شيشه در وسايل اجارهاي سريال درست
است ،با حادثه روبهرو ميشويم.

