
زهــره حســنی ســعدی / چهــل ســالگی یــک رخــداد اجتامعــی شــاید آن قدرهــا 
هــم بــا چهــل ســالگی یــک انســان شــباهت نداشته باشــد.بعد از چهــل ســال، آدمی 
شــاید دیگــر آرزوهــای خــود را متــام شــده بدانــد. در فکــر آینــده و انجــام کار بــزرگ 
منــی افتــد و بــه آن چــه بــه دســت آورده تکیــه مــی کنــد. حســاب می کنــد چــه 
مقــدار از آرزوهــای دوران جوانــی اش تحقــق پیــدا کرده اســت. چهــل ســال را بــه 
عبارتــی می گیرنــد دوران پختگــی یــک انســان. امــا چهــل ســالگی یــک اتفــاق کــه 
ــل  ــد چه ــد مانن ــه می گوین ــردی ســت شــاید آن قدرهــا هــم ک ــر از حیطــه ف فرات
ســالگی یــک انســان نباشــد. یــک واقعــه اجتامعــی مثــل یــک پــازل هــزار تیکــه 
اســت. پازلــی کــه بــه انــدازه ی متــام انســان های عــرش و متــام حــوادث پیرامونــش 
قطعــه داشته باشــد. انقــاب، از آن دســته اتفاقاتــی اســت کــه حکایتش از یــک پازل 
هــم فراتــر اســت. انقــاب پدیــده ای اســت کــه در هرجــای جهــان بــه حــوادث بعد، 
قبــل و آینــده اش نــگاه می شــود تــا بتــوان تفســیر درســت و منصفانــه ای ارائــه داد. 
از ابعــاد و جنبه هــای مختلــف اجتامعــی اقتصــادی تــا سیاســی و فرهنگــی. انقاب 
اســامی ایــران ســال 1357 هــم از آن انقاب هایــی اســت کــه چهــل ســالگی خــود را 
دیــد و همــه در تاطــم حســاب و کتاب عملکردش هســتند. یکی بــا عینک بدبینی 
ــا عینــک خوش بینــی از  ــد. یکــی هــم ب و مشــکات، کارش را متــام شــده می خوان
صفــر تــا صــدش را نهایــت کــامل وصــف می کنــد. در حســاب و کتــاب و قضاوت ها 
نســبت بــه ایــن انقــاب متــام عملکــرد را بــه بنیان گــذران آن منی تــوان ربــط داد. 
انقــاب اســامی تافتــه جــدا بافتــه ی ایــران نیســت. ایرانــی کــه فکــر کنیــد چیــز 
دیگــری بــوده و انقــاب 57 بــه آن تحمیــل شــده اســت. همــه کســانی کــه بعــد 
از تاریــخ بهمــن 57 هــم چشــم بــه جهــان گشــودند جــزوی از ایــن انقــاب بــوده و 
هســتند. انقابــی کــه نــگاه خیلــی هــا را بــه ایــران دوخــت و کشــوری شــد در بطن 
حــوادث جهــان. از نگاه هــای امیدوارانــه مظلومیــن جهــان کــه در دنیــای دو قطبــی 
رشق و غــرب پناهــی منی یافتنــد تــا نگاه هــای خصامنــه و نفریــن برانگیــز ایــادی 
قدرتــی کــه تــاب اســتقال را نداشــتند. انقــاب اســامی تحمیــل شــده بــه خــوی و 
منــش ایرانــی نیســت کــه بخواهیــم با ژســت روشــن مابانــه آن را باد انتقــاد بگیریم 
و خــود را مــری و جــدا شــده از آن بدانیــم. انقــاب را عــده ای بینــان مــی نهــد و 
ــر از تاســیس و رشوع باشــد.  ــم ت ــی مه ــه شــاید خیل ــا ادام ــد. ام تاســیس می کنن
نســل اول انقــاب را در تلوزیــون یــا هرجــای دیگــر کــه می بیننــد همــه افســوس 
ــد. مســئوالنی  ــد و آرزوی چنیــن انســان هایی را در ارکان اجرایــی دارن مــی خوردن
کــه از مــردم بودنــد. از میــان مــردم عــادی برخاســته بودنــد و بــرای حــل مشــکات 
مــردم عــادی مســئولیت اجرایــی گرفتنــد. مســئولینی کــه از کامشــان و عملشــان 
اطاعــت از  والیــت محــو منی شــد. انقــاب اســامی چنیــن مســئولینی را می طلبــد 
و بــا وجــود چنیــن افــرادی اســت کــه  راه خــود را طــی می کنــد. انقــاب اســامی 
بــا وجــود مســئولینی کــه حتــی در کامشــان هــم جلــوه ای ازحامیت مردم نیســت، 
جلــو منــی رود. مســئولی کــه ادامــه مشــکات را بــه تحمل مــردم پیونــد می زنــد، در 
کاخ ســعدآباد تولــد برپــا می کنــد، هــدف انقــاب را دنبــال منی کنــد. هــدف ایــن 
دســته از مســئوالن تنهــا منفعــت شــخصی اســت. اهــداف انقاب بــا اهــداف مردم 
و کشــور پیونــد خــورده اســت. تفکیــک مصلحت کشــور و مــردم از اهــداف انقاب 
تنهــا از کســانی برمی آیــد کــه ســودای کســب قدرت و رســیدن به منفعت شــخصی 
را در رس می پروراننــد. در متــام ایــن چهــل ســال بــه تجربــه ثابــت شــده اســت هیــچ 
چیــز دل ســوزتر از ایــن انقــاب بــرای مــردم نیســت. ایــن انقــاب باتاقــی اســت 
بــرای کســانی کــه بخواهنــد بــه دنبــال منفعــت فــردی خــود باشــند. آن هایــی کــه 
ســعی دارنــد بــه اســم انقــاب مــردم را در مضیقــه قــرار دهنــد، نــزد مــردم شــناخته 
شــده اند. چهــل ســالگی انقــاب اســامی ماننــد چهــل ســالگی یــک انســان نیســت. 
ــه داران جــوان  ــا داعی ــن چهــل ســالگی آرمــان و آرزو منرده اســت. انقــاب ب در ای
خــود، هنــوز جوان تــر و امیدوارانه تــر از روزهــای اول بــه راه خــود ادامــه می دهــد.

سخن سر دبیر

ــاه  ــد م ــه چن ــی ک ــفیعی / در رشایط ــی ش عل
اســت موضــوع چهــل ســالگی انقــاب مــردم ایــران 

بــه یکــی از موضوعــات محــوری رســانه هــا و 

ــده  ــل ش ــی تبدی ــی و خارج ــای داخل ــزاری ه خرگ

اســت و گــزارش هــای متنــوع رســانه هــا در مــورد 

دســتاوردها و آســیب هــای انقــاب اســامی ایــران 

تــاش دارنــد تــا هریــک بــه نوعــی افــکار مخاطبیــن 

خــود را بــه ســمت تحســین یــا تقبیــح اقــدام مــردم 

ــد، طــرح موضــوع  ــران در ســال 57 هدایــت کنن ای

»انقــاب ســوم« را میتــوان از چنــد منظر بــه تصویر 

کشــید و بازخوردهــای متفاوتــی از آن گرفت. شــاید 

بتــوان آنــرا کلیــدواژه ای مطــرح شــده توســط 

ــردم  ــات م ــج احساس ــتای تهیی ــاب در راس ضدانق

ناراضــی از وضــع موجــود یــا تصــوری خوشــبینانه از 

ســلطنت طلبــان خــارج نشــین در راســتای ارضــای 

ــه دوران  ــت ب ــرای بازگش ــود ب ــدرت خ ــهوت ق ش

شاهنشــاهی دانســت، امــا آنچــه کــه مد نظر اســت 

نــه یــک برنامــه اغتشــاش طلــب ضدانقابــی و نــه 

تصــور ســلطنت طلبانــه ای خــوش بیــن، کــه ایــده 

ای برآمــده از دل آنهایــی اســت کــه اغلــب خاطــره 

ــد. ــن ندارن ــاب در ذه ــل از انق ــالهای قب ای از س

ــاری و  ــای آم ــق بــه گــزارش ه ــی دقی اگــر نگاه

توصیفــی صداوســیامی جمهــوری اســامی ایــران و 

ســخرنانی هــای عمــوم مســئوالن نســل اول انقابــی 

ــی نســبتا  ــم آمارهای ــاید بتوانی ــم ش کشــور بیندازی

امیــدوار کننــده از شــاخص هــای توســعه انســانی 

و پیرشفــت تکنولــوژی و ســامت و غیــره در دســت 

داشــته باشــیم کــه بیشــر آنهــا میتواننــد عــاوه بــر 

معرفــی بعنــوان دســتاوردهای انقــاب مــردم ایــران، 

بعنــوان دســتاوردهای پیرشفــت تکنولــوژی و علــم 

در جهــان نیــز معرفــی شــوند. امــا آنچــه کــه حلقــه 

ی مفقــوده ی صفحــات ایــن روزهــای رســانه هــای 

دولتــی و حکومتــی اســت را میتــوان دو دســته 

ــت  ــزان رضای ــده می ــان کنن ــای بی ــزارش ه ــم گ مه

مــردم از عملکــرد چهــل ســاله انقــاب و همچنیــن 

ــه آن  ــای اولی ــان ه ــه آرم ــردم ب ــدی م ــزان پایبن می

ــی  ــه مدت ــه ای ک ــامن دو مؤلف ــا ه ــت. دقیق دانس

اســت نســل زیــر چهــل ســاله هــای ایــن انقــاب را 

بــه ســمت ایــده »انقاب ســوم« ســوق داده اســت.

البتــه اینکــه ارائــه گزارشــی دقیــق از بررســی 

ســخت،  مراتــب  بــه  موضــوع،کاری  دو  ایــن 

ــت  ــدن اس ــاری ش ــل آم ــر قاب ــور و غی ــلیقه مح س

ــر  ــی اث ــا ب ــه آن ه ــن ب ــدم پرداخ ــن ع ــز در ای نی

نبــوده اســت امــا اگــر نگاهــی تحلیلــی بــه کنــش 

هــای مــردم در برهــه هــای مختلــف زمانــی و در 

ــم  ــر بیندازی ــد ســاله اخی ــات چن ــا اتفاق ــه ب مواجه

شــاید بتوانیــم نگاهــی کلــی ارائــه کنیــم کــه 

ــی  ــر کــردن خــا مدنظرمــان، چارچوب ــر پ عــاوه ب

تحلیلــی بــرای ترشیــح ایــده »انقــاب ســوم« باشــد.

ــا  ــی ب ــای داخل ــانه ه ــای رس ــزارش ه ــه گ درحالیک

موضــوع بررســی میــزان رضایــت مــردم از عملکــرد 

جمهــوری اســامی نشــان دهنــده رضایــت حــدود 

رســانه  از  بعضــی  اســت،  مــردم  درصــدی   75

ــن را  ــز اعــدادی دقیقــا عکــس ای هــای خارجــی نی

نشــان میدهنــد. امــا آنچــه کــه مدنظــر ماســت آن 

ــان  ــه درمی ــه چ ــت ک ــی اس ــی های ــته نارضایت دس

افــراد معتقــد بــه نظــام جمهــوری اســامی و چــه 

مخالفــان آن بــه چشــم میخــورد. نارضایتی از فســاد 

موجــود در دســتگاه هــای دولتــی و حکومتــی اعــم 

از فســاد مالــی و اداری و ژن ســاالری، نارضایتــی از 

پرداخــت گزینشــی بــه پرونــده هــای فســاد در قوه 

قضاییــه و اعــامل نفــوذ صاحبــان قــدرت در رونــد 

ــی از عملکــرد ضعیــف دســتگاه  دادرســی، نارضایت

هــای اجرایــی کشــور در مدیریــت اقتصــادی و در 

یــک کام نارضایتــی مــردم نســبت بــه دور افتــادن 

ــه آن  ــای اولی ــان ه ــاب از آرم ــی انق ــیر اجرای مس

نشــان دهنــده وجــود نارضایتــی هایــی اســت کــه 

ــرد. ــی ک ــم پوش ــا چش ــی از آنه ــه راحت ــوان ب منیت

بررســی میــزان مشــارکت مــردم در فعالیــت هــای 

ــی  ــا و راهپیامی ــات ه ــد انتخاب ــی ای مانن اجتامع

هــا نیــز شــاید بتوانــد تاحــدودی مــا را در تشــخیص 

میــزان پایبنــدی مــردم بــه آرمان هــای اولیــه انقاب 

ــی  ــه فعل ــه در بره ــه ک ــا آنچ ــد ام ــی کن راهنامی

نشــانگر پایبنــدی درصــد باالیــی از مــردم نســبت به 

ایــن آرمــان هاســت را میتــوان در انتظــارات آنــان از 

نظــام جمهــوری اســامی جســتجو کــرد. در حقیقت 

ــرد  ــردم از عملک ــای م ــی ه ــل نارضایت ــت العل عل

جمهــوری اســامی را میتــوان انتظــار برآورده نشــده 

آنــان در تحقــق آرمــان هــای اولیــه انقاب دانســت.

آنچــه کــه تحــت عنــوان »انقــاب ســوم« از آن 

ترکیــب  از  برخاســته  نیــز  مــی شــود  صحبــت 

نارضایتــی هــای موجــود از مدیریــت چهــل ســاله 

ی کشــور و انتظــارات بــرآورده نشــده مــردم در 

تحقــق آرمــان هــای اولیــه انقــاب اســامی بــا 

ــن کشــور  ــان همی ــی اســت کــه جوان ــی های توانای

بــرای اصــاح وضعیــت موجــود و حرکــت به ســمت 

ــی  ــاب در خــود م ــه انق ــان هــای اولی ــق آرم تحق

بیننــد. در حقیقــت انقــاب ســوم، انقــاب در روش 

هــای مدیریتــی کشــور از روش هــای امتحــان شــده 

در چهــل ســال اخیــر و جایگزیــن کــردن نســل 

جــوان، تــازه نفــس و ایــده پــرداز و ســپردن امــور به 

دســت آنــان اســت. انقابــی کــه بــا جایگزیــن کردن 

متولدیــن ســال هــای بعــد از انقــاب بــه جای نســل 

اول مدیریتــی آن، افــق هــای تــازه و روشــنی را در 

آســتانه چهــل ســالگی بــه روی آن خواهــد گشــود.

انقالب چهل ساله ها



 ایــن تصویــر منونــه ای کامــل از »ســفیدمنایی« 
اســت،یک ســفیدمنایی گســرده و حســاب شــده که 
میتوانــد کاه جامعــه ای را بــردارد، اگــر ســیاه منایی 
عمدتــا اشــاره بــه حالتــی دارد کــه نقــص هــای 
موجــود در یــک جامعــه یــا فضــا را بــه همــه اجــزا و 
رشایطــش تعمیــم دهیم و از دســت گچ گرفته شــده 
یــک نفــر نتیجــه بگیریــم کــه احتــامال مــرگ مغــزی 
هــم شــده در ســفیدمنایی بالعکــس اســت...احتامال 
میپرســید ربطــش چیســت،عرض خواهــم کــرد!

ــدد  ــت مج ــام و بازگش ــکا از برج ــروج آمری ــس از خ ــینی / پ ــان حس ــید احس س
تحریم هــای نفتــی، میــزان صــادرات نفــت کشــور رونــدی نزولــی بــه خــود گرفت کــه این 
موضــوع بــا توجــه به وابســتگی شــدید بودجــه دولت بــه درآمدهــای نفتــی، زنگ خطری 
جــدی را بــرای دولــت بــه صــدا درآورد. امــا در ایــن بیــن ســکوت وزارت نفــت بــه عنــوان 
متولــی اصلــی فــروش نفــت کشــور نگرانی هــا را دربــاره اثرگــذاری تحریم هــای نفتــی بــر 
معیشــت مردم بیش از گذشــته افزایش داد. بررســی مواضع و اظهارات مســئولین وزارت 
نفــت در دولــت یازدهــم و دوازدهــم نشــان میدهــد که تنهــا راهکار ایــن وزارتخانــه برای 
جلوگیــری از اثرگــذاری تحریم هــای نفتــی آمریــکا اســراتژی افزایــش خام فروشــی اســت. 

ــی ــای نفت ــا تحریم ه ــه ب ــرای مقابل ــه ب ــتراتژی زنگن ــت اس شکس
در واقــع مســئولین وزارت نفــت معتقدنــد کــه ایران باید به قــدری بازار فــروش نفت خام 
خــود را گســرش دهــد کــه حــذف ایــران از ایــن بــازار بــرای آمریــکا امکان پذیر نباشــد. در 
ایــن اســراتژی مــا بایــد انقــدر نفت خــام بفروشــیم که کشــور دیگــری نتواند جــای خالی 
مــا را در بــازار جهانــی پــر کنــد بدیــن صــورت کســی جرئت تحریــم  ایــران را پیــدا منیکند.

 بررســی عمکلــرد بیــژن زنگنــه حاکــی از ایــن واقعیــت اســت کــه متامــی تــاش وزارت 
نفــت در ایــن 6 ســال متمرکــز بــر افزایــش میــزان تولیــد و صــادرات نفــت خــام بــوده 
ــته  ــی نداش ــای نفت ــازی تحریم ه ــری در خنثی س ــا تاثی ــه تنه ــه ن ــردی ک ــت؛ راه اس
بلکــه نتیجــه معکــوس داده و اثرگــذاری تحریم هــا را بــر اقتصــاد کشــور افزایــش داده 
ــن دوره و دوره هــای  ــع پاالیشــی کشــور در ای ــوان عــدم توســعه صنای اســت. شــاید بت
قبلــی مســئولیت زنگنــه را نیــز ناشــی از خطــای راهــردی او در درک تحریم هــای 
نفتــی و نقــش صنعــت نفــت ایــران در پیرشفــت و توســعه کشــور دانســت. 
 بررســی رویکــرد کشــورهای توســعه یافتــه در صنعــت نفــت حاکــی از اهمیــت توســعه 
پاالیشــگاه ها و تولیدفرآورده هــای نفتــی بــوده کــه عــاوه بر ایجــاد ارزش افزوده؛ اشــتغال 
فراوانــی را نیــز بــه ارمغــان مــی آورد؛ عــاوه بــر ایــن بــه دلیــل تنــوع بــازار فرآورده هــا 
در ســمت خریــداران و عرضه کننــدگان و همچنیــن کوچــک بــودن حجــم محموله هــای 

مبادلــه شــده و عــدم شناســایی و تفکیک پذیــری فرآوده هــای تولیــد شــده از نفت هــای 
مختلــف، برخــاف نفــت خــام امــکان تحریم پذیــری فرآورده هــای نفتــی توســط ســایر 
کشــورها وجــود نــدارد. امــا متاســفانه رویکــرد وزارت نفــت در افزایش میزان خام فروشــی 
نــه تنهــا مانــع افزایــش بهره بــری از منابــع نفتــی کشــور شــده بلکه بــا افزایش وابســتگی 
فــروش نفــت ایــران بــه بازارجهانی، اثرگــذاری تحریم های نفتــی را نیز افزایش داده اســت.

 
ــت ــال وزارت نف ــایه انفع ــور در س ــت کش ــادرات نف ــزان ص ــدید می ــت ش اف

در ایــن بیــن اخبــار و آمــار منتــرش شــده توســط منابــع معتــر نشــان میدهــد کــه پــس 
از خــروج آمریــکا از برجــام تــا کنــون میــزان صــادرات نفــت ایــران بیــش از یــک میلیــون 
بشــکه در روز کاهــش  یافتــه اســت کــه ایــن موضــوع نتیجــه سیاســت نادرســت وزارت 
نفــت در ایــن چنــد ســال بــوده اســت. در ایــن راســتا رویــرز مدعــی  شــده اســت کــه 
صــادرات نفــت خــام ایــران در هفتــه اول اکتــر )مهرمــاه( تــا 1.1 میلیــون بشــکه در روز 
ســقوط کــرده اســت. در ایــن بیــن اظهــارات محمدباقــر نوبخــت، رئیــس ســازمان برنامــه 
ــه وزارت  ــرد منفعان ــرده از عملک ــوالن پ ــت معل ــه در روز 12 آذر در گرامیداش و بودج
نفــت در مواجهــه بــا تحریم هــای نفتــی برداشــت. اظهاراتــی کــه اندکــی پــس از انتشــار 
در فضــای رســانه ای بــه طــرز عجیبــی از خروجــی همــه رســانه ها پــاک شــد. نوبخــت 
ــته از  ــال گذش ــه س ــبت ب ــران نس ــت ای ــروش نف ــال ف ــت: »امس ــارات گف ــن اظه در ای
دو و نیــم میلیــون بشــکه در روز بــه یــک میلیــون بشــکه کاهــش پیــدا کــرده اســت. 
» اظهــارات نوبخــت در روز گرامیداشــت معلــوالن اعرافــی تلــخ از شکســت اســراتژی 
صنعــت نفــت کشــور در زمــان مســئولیت بیــژن زنگنــه بــوده چــرا کــه در طــول دوران 
مدیریــت زنگنــه عــدم توســعه صنایــع پاالیشــی و افزایش وابســتگی بــه بازارنفــت اکنون 
وضعیــت را بــه گونــه ای رقــم زده کــه کشــور بــا چالش های جــدی مواجه شــود. بــا خروج 
آمریــکا از برجــام و شکســت کامــل اســراتژی زنگنه حــال وزارت نفت در انفعــال کامل به 
رس میــرد و عــزم و اراده ای کافــی بــرای اجــرای هیــچ راهــکاری را نــدارد. در ایــن بین حتی 
تنهــا راهکار مطرح شــده توســط کارشناســان بــرای خنثی ســازی تحریم هــای نفتی)عرضه 

نفــت در بــورس( نیــز به خاطر عدم پیگیری وزارت نفت به درســتی اجرایی نشــده اســت.
 

عرضــه نفــت در بــورس و توســعه صنایــع پاالیشــی راهــکار مقابلــه بــا تحریم ها
ــه  ــت از جمل ــادرات نف ــی در ص ــش خصوص ــارکت بخ ــورس و مش ــت در ب ــه نف عرض
راهکارهــای موثــر بــرای دورزدن تحریم هــای نفتی به شــامرمی آید. کارشناســان معتقدند 
کــه دلیــل اثرگــذاری تحریم هــای نفتــی به مدل ســنتی فروش نفت کشــور بازمیگــردد. در 
ایــن مــدل فــروش نفــت کشــور توســط یــک عرضــه کننــده یعنــی امــور بین امللــل رشکت 
ملــی نفــت به تعــداد محدودی از پاالیشــگاه های شــناخته شــده و در قالب محموله های 
بــزرگ بــه فــروش میرســد کــه رهگیری و شناســایی ان برای امریکا بســیار آســان اســت. در 
نتیجــه راهــکار مقابلــه بــا تحریم هــای نفتــی تنوع ســازی در روش هــای فــروش و تعــداد 
عرضــه کننــدگان و خریــداران و کوچک ســازی حجــم محموله هــای فروختــه شــده اســت. 
 بدیــن صــورت در بلنــد مــدت کشــور بایــد بــه ســمت توســعه صنایــع پاالیشــی حرکــت 
کنــد و در میــان مــدت و کوتــاه مــدت نیــز میتوان بــا عرضه نفت در بــورس و اســتفاده از 
توامننــدی بخــش خصوصــی بخــش قابــل توجهــی از میزان افــت صــادرات نفت کشــور را 
جــران کــرد. همچنیــن عرضه نفــت در بورس خود زمینه رشــد و توســعه صنایع پاالیشــی 
را فراهــم کــرده و قــدم بــه قــدم از وابســتگی کشــور بــه بــازار جهانــی نفــت کــم میکنــد.

 همچنیــن در صــورت حامیــت از عرضــه نفــت در بــورس و توســعه آن و زمینــه 
ــران در آینــده  ــرژی، بــورس ای ــرای ورود ســایر کشــورهای منطقــه در بــورس ان ســازی ب
میتوانــد بــه مرجــع قیمت گــذاری نفــت تبدیــل شــده و ایــران بــه عنــوان اولیــن 
ــر  ــه ذک ــود. الزم ب ــل ش ــه تبدی ــرژی منطق ــاب ان ــه ه ــوی ب ــع هیدروکرب ــده مناب دارن
ــع  ــعه صنای ــی و توس ــش خصوص ــارکت بخ ــورس و مش ــت در ب ــه نف ــه عرض ــت ک اس
پاالیشــی از جملــه سیاســت های کلــی اقتصــادی مقاومتــی هســتند کــه تاکنــون عــزم 
ــا  ــه آی ــد ک ــد دی ــت. بای ــته اس ــود نداش ــا وج ــرای آنه ــرای اج ــت ب ــی در وزارت نف کاف

تکنوکرات هــای وزارت نفــت اقدامــی اساســی بــرای اجــرای و بــه مثررســانی آنهــا میکنند؟

بن بست تکنوکراسی 
در صنعت نفت

]خطر سفیدنمایی![

ــاال  ــه ح ــتگی ک ــامد و همبس ــه اعت ــابق روزنام ــگار س ــژاد خرن ــیح علین ــرزی / مس ــادق فرام ص
ــا  ــودار حرکــت هــای مبارزاتی)عمدت ــوان یــک فعــال سیاســی خــارج نشــین جل چندســالی اســت بعن
اجتامعی(علیــه حاکمیــت اســت در میانــه تحریــم هــا بــه دیــدار وزیرخارجــه ایــاالت متحــده میــرود و 
درخواســت تحریــم بیشــر ایــران را میکنــد...از چــپ تــا راســت، مذهبــی و ســکوالر، موافــق یــا مخالــف 
ــوم میکنند،هــم قطــاران ســابق وی در قطــار  ــد و اقدامــش را محک ــه او موضــع میگیرن ــه علی و...هم
اصاحــات نیــز بیــش از همــه ایــن رفتــار را نفــی میکننــد تــا جــدا بــودن مــرام سیاسی شــان از او را ثابــت 
کنند...احتــامال بــاز هــم میگوییــد کــه ایــن خیلــی خــوب اســت ایــرادش چیســت،عرض خواهــم کــرد!

ــه  ــفیدمنایی اســت، اینک ــرار س ــی و پرتک ــه قدیم ــک کل منون ــه ی ــرای ترئ ــز ب ــک ج ــردن ی ــوم ک محک
ــت فســاد  ــا کســی باب ــد ت ــت کنن ــاردی پاکدســتی خــود را ثاب ــک فســاد میلی ــت ی همــه در محکومی
ــف  ــک مخال ــدار ی ــرا دی ــم چ ــان بگویی ــه خودم ــز ب ــش از هرچی ــان را نگیرد...پی ــاردی یقه ش هزارمیلی
ــن  ــت!با ای ــپ اس ــه ترام ــر خارج ــت؟چون وزی ــد اس ــتم ب ــمن آن سیس ــه دش ــا وزیرخارج ــتم ب سیس
اوصــاف دیــدار یــک مخالــف سیاســی بــا وزیــر خارجــه اوبامــا صحیــح اســت؟)من میگویــم کــه از نظــر 
بخــش عمــده مخالفــان آری!(...حــاال بحــث را از شــخص خــارج کنیــم و بــر مبنــای اســتقال ملــی بــه 
ایــن کار نــگاه کنیــم و بگوییــم هــر اقدامــی حتــی در راســتای اصــاح سیاســی اگــر مــرشوط بــه دخالــت 
نیــروی خارجــی در امــور داخلــی شــود خــاف اصــول یــک مبــارزه سیاســی صحیــح و رشیــف اســت!

 مســیح علینــژاد کارش وطــن فروشــانه بــوده امــا تنهــا یک قطعــه پــازل وطن فروشــی اســت...هر اقدامی 
کــه تاثیرگــذاری بازیگــر خارجــی در تحــول داخلــی را افزایــش دهــد وطــن فروشــانه اســت و ایــن وطــن 
فروشــی هرچــه از ســوی یــک فــرد باالتــر باشــد خیانــت بزرگریست...مســیح علینژاد یک قطعه ســوخته 
پــازل غربگرایــان ایرانــی اســت،کارش غلــط اســت امــا نــه بــه انــدازه صحبــت ظریــف کــه بــه طــرف های 
غربــی گفتــه بــود در صــورت عــدم توافــق رقبــای مــا پیــروز میشــوند، نــه بــه انــدازه جنبــش ســبز کــه 
شــعار »اوبامــا اوبامــا یــا بــا اونــا یــا بــا مــا« را داده بــود و نــه بــه انــدازه دولــت مســتقر کــه بــرای پیــروزی 
ــژاد از ســمت  ــاال برده...محکومیــت علین ــد خارجــی را در متــام ســطوح ب ــه تهدی داخلــی حساســیت ب
هرکــس کــه باقــی مــوارد را محکــوم نکــرده یــک »ســفیدمنایی« بــرای ترئــه همقطــاران علینــژاد اســت!

ــی  ــه ی ســال ها سیاســت ورزی سیاســت مدارن ایران ــور / 1*بررســی تجرب ــا علیپ رض
بــه خوبــی اثبــات میکنــد، »سیاســت مدار خــوب« از نظــر جامعــه ی ایرانــی، کســی اســت کــه 
ســه ویژگــی خــاص را دارا باشــد. اول آنکــه دســتی کــم کار یــا الاقــل کم اثــر داشــته باشــد، دوم 
آنکــه زبــان نقــادی داشــته باشــد و بتوانــد فــارغ از محتــوا و رشایــط هــر مســئله، بــه خوبــی 
آن را نقــد منایــد و رشط ســوم کــه مهمریــن رشط نیــز هســت، ایــن اســت کــه بتوانــد چهــره 
ای مظلــوم از خــود در افکار عمومــی بســازد و تصویــر خــود را در بیــن عمــوم مــردم طــوری 
بازمنایــی کنــد کــه گویــی همــه ی کنشــگران عرصــه ی سیاســت، کمــر بــه حــذف او بســته اند و 
تنهــا علتــی کــه وی همچنــان در ســپهر سیاســی کشــور تنفــس میکنــد، حامیــت مردمی اســت.

سیاســتمداری کــه دســت پــرکاری داشــته باشــد و اثــر حضــور وی در انجام امور مختلــف پررنگ 
باشــد، ناخودآگاه جایگاه پاســخگویی پیدا خواهد کرد و ناگزیر اســت از عملکرد خود در دادگاه 
افــکار عمومــی دفــاع کند. چنین کنشــگری در عرصه ی سیاســت ناچار اســت تن خــود را به تیغ 
تیــز نقــد کــه توســط رقبایــش تیزتر هم میشــوند بســپارد. خاصیــت جایــگاه مدافع آن اســت که 
رســیدن به محبوبیت در آن صدها برابر ســخت تر از محبوب شــدن در جایگاه تهاجمی اســت.

»زبــان منتقــد« داشــن و بهره منــدی از توانایــی »نقــد هــر چیــز« عاملــی  اســت کــه میتوانــد 
اوال بــه خوبــی سیاســت مدار را کــه قاعدتــا بایــد در دادگاه افــکار عمومــی در جایــگاه 
متهــم بایســتد را ترئــه کنــد و افــراد دیگــری را جــای او بنشــاند و در ثانــی، یــک گام هــم از 
ــی  ــد. مدع ــا بزن ــوم ج ــی العم ــای مدع ــه ج ــی را ب ــم حقیق ــن مته ــرود و ای ــر ب ــن پیش ت ای
العمــوم هــم همیشــه محبــوب اســت چــون افکارعمومــی را »منایندگــی« میکنــد و مناینــده 
ــوب«.  ــه »محب ــد همیش ــد« و معتم ــه »معتم ــودی همیش ــت و خ ــودی« اس ــه »خ همیش
ــدام  ــر ک ــد، ه ــی باهــم دارن ــاط تنگاتنگ ــی هــم ارتب ــت عموم ــت« و جــذب حامی »مظلومی
ــم  ــه بخواهی ــارغ از اینک ــم ف ــوردن ببینی ــک خ ــال کت ــی را در ح ــان کس ــر در خیاب ــا اگ از م
ــر  ــی رخ داده کــه عــده ای مــروب را زی ــوده و چــه اتفاقات ــم کــه علــت چــه ب بررســی کنی
ــابهی  ــع مش ــم وض ــت ه ــتابیم؛ سیاس ــروب می ش ــاری م ــه ی ــد، ب ــد گرفته ان ــت و لگ مش
ــت  ــه حامی ــاز ب ــه نی ــی ک ــد درمقاطع ــعی میکن ــته س ــده و کارکش ــت مدار زب دارد و سیاس
عمومــی دارد خــود را »مظلــوم« و دور و حتــی در برابــر نهــاد »قــدرت« جلــوه دهــد و نقــش 
یــک »مبــارز« کــه زیــر رگبــار حمــات قدرمتنــدان و زورمــداران قرارگرفتــه را بــازی کنــد تــا از 
ــا  ــه ســد شــدن راه توســط »دشــمنان« فرضــی ی ــن طریــق هــم کاســتی های کار خــود را ب ای
ــا اســتفاده از احساســات مــردم کــه بــه  هــامن رقبــای واقعــی نســبت دهــد و هــم بتوانــد ب
طــور فطــری بــه حامیــت از مظلــوم میپردازنــد، بــه جلــب ایــن حامیــت هــا مبــادرت ورزد.

2*گــزاره هــای بــاال احتامال نقشــه راه اکرثیت سیاســتمداران ایرانی را تشــکیل میدهد.کنشــها 
ــوان در چهارچــوب گفته هــای  ــش هــای بســیاری از فعــاالن عرصــه ی سیاســت را میت و واکن
هــر چنــد ســاده ی بــاال تحلیــل و بررســی کــرد. اگــر بقایــی زنبیــل قرمــز دســت می گیــرد، اگــر 
رئیــس جمهــور کشــور، اپوزســیون می شــود، اگــر ظریــف فریــاد استکبارســتیزی رس میدهــد و 
ــد، اگــر محســن رفیق دوســت  ــر از جوهــر خــودکار میدان امضــای آمریکایی هــا را کــم ارزش ت
ســخن از رســیدگی بــه وضــع محرومیــن و کمــک بــه بســط عدالــت در کشــور میزنــد، اگــر 
ــر  ــد، اگ ــیاه درســت میکن ــژاد یکشــنبه ی س ــر احمدی ن ــد، اگ ــداری میزن خامتــی دم از قانون  م
ــه  ــزوم توجــه ب ــی از ل ــر والیت ــد، اگ ــب چــاپ میکن ــه فســاد مطل ــه ی کرباســچی علی روزنام
جوانــان ســخن بــه میــان مــی آورد، اگــر علی مطهــری در نکوهــش پدیــده ی »ژن خــوب« قلــم 
فرســایی میکنــد وصدهــا اگــر دیگــر، همــه و همــه را بایــد در چهارچــوِب ســاده ی بــاال دیــد.

3* اگر برای حاشیه های عزت الله رضغامی، از زمان تحویل مسئولیتش در رسانه  ملی تابعی 
تعریــف کنیــم، قطعــا اکیــدا صعــودی خواهــد بــود، از صبحانــه خوردنش بــا محمدعلی ابطحی 
و طــاب دستگیرشــده ی فیضیــه و محمدمعتمــدی و بــرادر عبــاد بگیریــد تا ماجــرای دفرش که 
گفــت، بــه خاطــر انجــام ماموریتــی از جانــب »رهرانقاب« این دفر به من تحویل شــده اســت.

اما آخرین حاشــیه ی رضغامی مهم ترین، چالشــی  ترین و بحث برانگیز ترین حاشــیه ی او بود، 
ماجرای جلســه ی شــورای عالی فضای مجازی و بحث و جدل او با حســن روحانی، رئیس جلسه.

اهمیــت ماجــرا آنجاســت کــه بعضــی را مــردد کــرده کــه آیــا جســارت رضغامــی در بــه چالــش 
ــا شکســن  کشــیدن روحانــی و مطالبــه از وی بابــت حرف هــای ناپختــه اش درســت بــوده، ی
شــان رئیــس جمهــور قانونــی کشــور محســوب میشــود و رودررو شــدنش بــا وی غلــط اســت؟

پاســخ بــه ایــن ســوال آنچنــان کــه به نظر میرســد، ســخت نیســت، بهرین تعبیر بــرای آنچــه در 
جلســه رخ داده اســت، جــدال »باطــل و باطــل« اســت و در ایــن جــدال بایــد بــه ســیری کــه دو 
طــرف ماجــرا طــی مــدت اخیــر پشــت رسگذاشــته انــد توجــه کــرد . اینطور بــه نظر می رســدکه، 
صحبــت هــای روحانــی پیــش از جلســه فــرار از پاســخگویی بــه عنــوان مســئول اجرایــی کشــور 
باســابقه ی 40 ســال سیاســتگذاری در عرصــه هــا و حــوزه هــای مختلــف جمهــوری اســامی و 
تــاش بــرای رســیدن بــه جایگاه مدعــی العموم بــوده و نهیب رضغامی در جلســه به وی، ســعی 
در بــازی کــردن نقــش یــک »مبــارز« کــه زیــر رگبــار حمــات قدرمتنــدان و زورمــداران قرارگرفته. 
لــذا مســئله را منیتــوان جدالــی از جنــس جــدال هــای معمــول دانســت کــه در آن هــا دســت 
کــم یــک طــرف دعــوا حــق اســت و دفــاع از حــق بــر گــردن دیگــراِن بیــرون از گــود وظیفــه.

جدال باطل با باطل
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