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سفیر ایران در پاکستان
با عمران خان دیدار کرد

تسنیم  -مهدی هنردوست سفیر کشورمان در اســام آباد با عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف که موفق شده اســت در انتخابات پیروز شود ،دیدار کرد و
پیروزی وی را تبریک گفت .در این دیدار عمران خان نیز ضمن تشکر و قدردانی از تالش تهران برای تحکیم روابط دو جانبه گفت« :برنامه ویژهای برای گسترش
روابطباایرانداریموهیچمانعینمیتواندباعثکمشدنروابطمابااینکشورشود».ازعمرانخانبهعنوانچهرهایضدسعودیومتمایلبهایرانیادمیشود.

خراسان تئوری مشاور امنیت ملی آمریکا برای خروج آمریکا از برجام و حمایت از اغتشاشات در ایران را بررسی کرد

روخوانیترامپ از«نسخه بولتون

»

جان بولتون یک سال قبل به ترامپ توصیه کرده بود بعداز خروج از برجام به ایران پیشنهاد مذاکره بدهد تا توپ از زمین آمریکا خارج شود
امیرحسین یزدان پناه  -اقدامات آمریکا علیه ایران به اوج خود رسیده است .جایی که دونالد ترامپ با خروج سه ماه پیش از توافق هسته ای فرایندهای جدیدی از مقابله با جمهوری
اسالمی را آغاز و با بیان وعده های مشخص برای بازگشت تحریم های اقتصادی علیه ایران ،عمال فرمان خروج برخی شرکت های اروپایی و غربی از بازار ایران را صادر و برخی خریداران
نفت ایران را نیز از زمره مشتریان کشورمان خارج کرد .با این حال او هفته گذشته در اقدامی ناگهانی مدعی شد که به دنبال مذاکره بدون پیش شرط با ایران است .مسئله ای که البته
ساعتی بعد از سوی وزیرخارجه و برخی مقامات این کشور نقض شد و آن ها شرط های قبلی برای مذاکره با ایران را مطرح کردند .اما سوال این جاست که این تحوالت چگونه و براساس
چه سناریو یا نسخه ای پیش می رود .به تازگی بی بی ســی گزارش داده بود ،آمریکاییها و به خصوص رئیسجمهور آمریکا با پیشنهاد مذاکره مستقیم با ایران پس از خروج از برجام،
درحال پیگیری تئوری جانبولتون هستند که گفته بود خروج از برجام و پیشنهاد مذاکره مجدد با ایران می تواند از فشارهای بینالمللی ناشی از خروج آمریکا از برجام بکاهد و توپ را
به زمین ایران بیندازد .این که تئوری جان بولتون دقیقا چیست و او چه نسخه ای علیه ایران پیچیده ،موضوعی است که در گزارش پیش رو به آن پرداخته ایم.
▪سناریوی بولتون

جــان بولتــون ســال گذشــته در  28آگوســت 5( 2017
شــهریور  )1396زمانــی که هنــوز هیچ ســمتی در دولت
ترامپ نداشت ،متنی را در نشنال ریویو با عنوان «چگونه از
توافق هسته ای با ایران خارج شویم؟» منتشر کرد که شامل
گام ها و اقدامات عملی برای مقابله با ایران و خروج آمریکا
از برجام بود .بولتون در مقدمه این متن نوشته ،در شرایطی
این متن را منتشر کرده که از این بابت که ترامپ تا آن زمان
(تابســتان  )96دو مرتبه برجام را تایید کرده ،منتقد دولت
ترامپ اســت .بنابراین در متن خود این نقــد را علیه دولت
آمریکا مطرح و سپس سناریوی  2300کلمه ای ضد ایرانی
خود را در چهار گام تشــریح کرده بــود .او در آن زمان هیچ
سمتی در دولت آمریکا نداشت اما همواره جزو کسانی بود
گفته می شد به ترامپ خط می دهند و ترامپ سیاست های
آن ها را جلو می برد.
▪جان بولتون کیست؟

اما پیش از پرداختن به جزئیات این ســناریو ،اشاره مختصر
به ســوابق جــان بولتــون جالــب توجــه خواهد بــود« .جان
رابرت بولتــون» که از اواســط فروردین  97مشــاور امنیت
ملی آمریکا شــد ،در دولت جورج بوش پسر تا سال 2006
ســفیر این کشــور در ســازمان ملــل متحد بــود .بولتــون از
جمله سیاستمداران تندرو در آمریکاست که «جنگطلب»

خوانده می شود .او از حامیان سرشناس گروهک تروریستی
منافقین است و بارها خواســتار بمباران ایران شده تاجایی
که یک بار در ســال  2015در مقالــه ای در نیویورک تایمز
گفته بود« :برای جلوگیری از ســاخت ســاح توسط ایران،
ایران را بمباران کنیــد» (To Stop Iran's Bomb, Bomb
 . )Iranاو از حامیــان جنــگ آمریــکا در عــراق هــم هســت
وهمچنان از این تصمیم اش دفاع میکند .بولتون همچنین
از اقدام نظامی و تغییر رژیم در سوریه و لیبی نیز همیشه دفاع
می کند .هفته گذشــته گزارشــی منتشر شــد که براساس
آن اسناد وزارت دادگســتری آمریکا نشــان می داد ،دو نفر
از نزدیکان «دونالــد ترامپ» ،رئیسجمهــور آمریکا از زمان
تحلیف وی دســتکم پنج بار با اعضای گروهک تروریستی
منافقین دیدار کردهاند.این دو نفر «جان بولتون» ،مشــاور
امنیت ملی کاخ ســفید و «رودی جولیانی» ،وکیل شخصی
«دونالد ترامپ» ،رئیسجمهور آمریکا بودند .براســاس این
اســناد جان بولتــون در تاریخهای  30آوریــل 10(2017
اردیبهشــت  )1396و  2آگوســت  11( 2017مــرداد
 )1396دیدارهایی با تروریستها داشته است.اظهارنامه
مالی که «دفتر امور اخالقی دولت ایاالت متحده آمریکا» آن
را ژانویه  2018برای «جان بولتون» تهیه کرده است نشان
میدهد ،وی برای شــرکت در نشســت گروهک تروریستی
ل در پاریس برگزار شد 40 ،هزار دالر به
منافقین که سال قب 
عنوان «کارمزد سخنرانی» دریافت کرده است.

حضور بولتون در نشست منافقین

...

گفت وگو

حسینی :جلسات هفتگی اصولگرایان تهران برای
همگرایی و بررسی مسائل اساسی کشوراست

انوار  -محمدرضا باهنر ،دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین ،هفته گذشته از نشست هفتگی
حجتاالسالم والمسلمین ســید ابراهیم رئیســی ،با چهره های برجســته اصو لگرا همچون
رضایی ،جلیلی ،قالیباف حدادعــادل ،حاجی بابایی و ...در تهران خبــر داد .در این باره یک
عضو شــورای مرکزی جبهه مردمی گفت:این جلســات برای همگرایی و نزدیک شــدن افکار
برای رسیدن به تحلیل واحد وراهکارهای اساسی در مسائل مهم ومبتالبه کشوراست .سید
محمد حســینی که با خراســان گفت و گو می کرد ،افزود :ظاهرا مباحثی که در این جلســات
مطرح شــده ،ضرورتی بر رسانه ای شــدن آن ها نبوده اســت و اگر ضرورت باشد ازسوی خود
آقایان اعالم می شود .این جلسات برای همگرایی و نزدیک شدن افکار برای رسیدن به تحلیل
واحد در مسائل اساسی کشور و دریافت موضع گیری های سنجیده وهماهنگ درباره مباحث
ورویدادها وتحوالت کشــور،منطقه وجهان اســت.وی افــزود :هم اکنون با توجــه به وضعیت
اقتصادی وچالش های فراروی کشــور ،بحــث انتخابات وتعیین نامزد و فهرســت اصالمطرح
نیست .موضوعات روزکشــور ازجمله التهاب دربازار ســکه وارز وگرانی ها که بخش عمده آن
ناشــی ازضعف دولت و ناکارآمدی برخــی مدیران اســت ،موردتوجه،تجزیــه وتحلیل عناصر
دلســوز وانقالبی درجلســات مختلف ازجمله هیئت رئیســه جمناســت و وظیفه همــه به ویژه
فعاالن وصاحب نظران سیاســی اســت که برای خروج کشــور از این معضالت چاره اندیشــی
کنند و راهکارهای برون رفت از مشکالت رافراروی مدیران قراردهند تا فشارهای آمریکاوهم
پیمانانش مثل آل سعود و رژیم صهیونیســتی در این برهه به کشور صدمه نزندو ضد انقالب از
موقعیت سوءاستفاده نکند.حســینی در این باره که چگونه نتایج این جلسات به اطالع دولت
و مجلس و نهادهای ذی ربط می رســد ،گفت :این بررســی ها وتحلیل ها و راهکارها به مراکز
مختلف منتقل می شــود .دوســتان با مراکز گوناگون از جمله مجلس  ،دولت،شخصیت های
سیاســی و نهادهای حاکمیتی در ارتباط هســتند و به آن ها دسترســی دارند و از کانال های
مختلف راهکارهاو نتایج این جلسات منتقل می شود و کم و بیش تاثیر خود را خواهد داشت.
همچنین برخــی از اقدامات به عنوان خدمت رســانی به مــردم به ویــژه محرومان،به نهادها و
مراکز یادآوری می شود و قطعا این پیگیری ها و اقدامات به کاهش مشکالت جامعه کمک می
کند.دبیرکل کانون دانشگاهیان ایران اسالمی در این خصوص که در این نشست ها آیا درباره
نامزدی حاضران نیز بحث میشود؟گفت :اکنون حتی مضر است که به این موضوعات پرداخته
شود اگر مسائل اصلی کشوراولویت بندی هم شود انتخابات ریاست جمهوری وحتی مجلس
فعالدر اولویت قرار ندارد چرا که در آخرسال آینده برگزار می شود اما درهمین باره هم خیلی
زود است که گفت وگو شود.با این تالطم بازار ونوسان لحظه ای قیمت ها فعال کسی گوشش
بدهکارانتخابات نیست .عضو شورای مرکزی جبهه مردمی افزود:نشست تشکل های اصولگرا
طبیعی اســت و این که این ها با شــخصیت های اصولگرا از جمله با آقایان رئیســی  ،قالیباف
وجلیلی تعامل داشته باشند ،منافاتی با هم ندارند .همه مسائل و مشکالت کشور را دنبال می
کنند تا درنهایت شــاهد هم افزایی باشــیم همان گونه که طیف ها وگروه های مختلف اصالح
طلب این گونه عمل می کنند .به طور طبیعی گاهی اوقات نظرات وبرداشت ها متفاوت است
اما در مسائل اساسی و محوری اختالفی بین اصولگرایان وجود ندارد .

▪سناریوی بولتون چه می گوید؟

همان طور که اشاره شــد ،جان بولتون سناریوی خود را در
آگوست ( 2017شــهریور  )1396در نشنال ریویو منتشر
کرده است .او در این نسخه پیشنهادی برای مقابله با ایران
و لغو توافق هســته ای درخصوص مقدمات خروج آمریکا از
برجام پیشــنهاد کرده بود که ابتدا باید «تهدید جدی را که
[توافق هسته ای] برای ایاالت متحده و متحدان ما ،به ویژه
اســرائیل [دارد] توضیح دهیم» و ســپس می تــوان با ارائه
«اطالعات جدیــد و محرمانه دربــاره رفتار غیــر قابل قبول
ایران در سراســر جهان پــروژه لغو برجــام را تقویت کنیم».
جالب توجه اســت که حدود یک هفته قبــل از آن که ترامپ
خروج آمریکا از توافق هسته ای را رسما اعالم کند ،بنیامین
نتانیاهو نخســت وزیر رژیم صهیونیستی بخشی از پازلی را
که بولتون ســال قبل چیده بود ،اجرا کرد .او با اجرای یک
نمایش تلویزیونی و نشــان دادن تعدادی زونکن و سی دی
مدعی شــد که این اســناد محرمانه نشــان می دهد برنامه
هسته ای ایران به سمت تولید ســاح سوق داشته و اکنون
نیز ایران برنامه مخفی تولید سالح اتمی را دنبال می کند.
ادعــای نتانیاهو البته از ســوی اکثرکشــورها و به خصوص
اتحادیــه اروپایی و آژانس انرژی اتمی رد شــد اما این اتفاق
نشــان می دهد که طــرح پیشــنهادی بولتون تا چــه اندازه
نقشه راه آمریکا بوده است .همچنین پیش از این نمایش نیز
مقامات آمریکا بارها تالش کرده بودند ایران را به عنوان یک
تهدید جدی برای آن چه آن را منافع ملی آمریکا و متحدانش
در منطقه می نامند به خصوص رژیم صهیونیستی ،معرفی
کنند .بولتــون همچنیــن در طرح پیشــنهادی خــود گفته
بود که آمریکا باید اعــام کند که «خــروج از برجام به دلیل
رفتارهای بین المللی غیرقابل قبول ایران و تهدید آن برای
منافع ملی ایاالت متحــده» اتفاق افتاده اســت .توصیه ای
که در نطق  19اردیبهشــت دونالد ترامپ که خروج آمریکا
از توافق هسته ای را رسما اعالم کرد ،به خوبی رعایت شد!
جان بولتون همچنین پیشــنهاد کرده بود که آمریکا قبل از
خروج از توافق هسته ای باید حضور ایران در سوریه ،عراق
و لبنــان و نیز نقش تهــران در حمایت از حــزب ا ...لبنان را
برجسته کند .مسئله ای که در  1.5سال اخیر به دفعات از
سوی آمریکایی ها رخ داد.

▪ 4گام پیشنهادی بولتون

طرح بولتون پس از همه این پیش زمینه ها دارای چهار قدم
اصلی بود -۱:رایزنی ســریع و بدون ســر و صدای آمریکا با
بازیگران عمده مانند فرانســه ،انگلیس ،آلمان ،اسرائیل و
عربستان سعودی .اطالع رسانی در خصوص عزم واشنگتن
مبنی بر لغو برجام به دلیل آن چه «تخطی های آشکار ایران
و دیگر رفتارهای غیر قابل قبول این کشــور» نامیده شــده
اســت -۲.تنظیــم و تدوین مدارکــی که تشــریح کننده آن
هســتند که توافق به نفع منافــع ملی آمریکا نیســت ،ایران
چگونه آن را نقض کــرده و چــرا از زمان توافق رفتــار ایران
در منطقه بدتر شــده اســت -۳.آغاز کمپینــی دیپلماتیک
به خصوص در اروپا و خاورمیانه با تأکید بر اولویت داشــتن
خطرهایی که از سوی ایران متوجه جهان است -۴.برنامه
ریزی یک کمپین بــرای جلب حمایــت و همراهی کنگره و
افکار عمومی در داخل و خــارج از آمریکا.بولتون همچنین
پیشــنهاد کرده بود که بخشــی از تمرکــز آمریــکا باید روی
اقدامات سپاه متمرکز و تشریح شود که اقدامات سپاه علیه
منافع آمریکا و متحدانش در منطقه است.
▪تالش همه جانبه برای فشار کامل بر ایران

جالب این جاســت که جان بولتون در ســناریوی خود تاکید
کرده بود که « »N.S.Cیا همان شــورای امنیــت ملی آمریکا
باید یک «طــرح تاکتیکی» برای اســتفاده از تمــام ابزارهای
دیپلماتیــک ایجاد کند .بولتــون که در آگوســت  2017این
ســناریو را منتشــر کرده بود حدود هشــت ماه بعد به ســمت
مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا منصوب شد و توانست
نســخه خود رابه جریان بیندازد .او سپس در ادامه سناریوی
خود خواســتار یک اتحاد بی نظیر برای مذاکره با کشورهای
مختلف علیه برجام شد و تاکید کرد که در این زمینه به «تالش
همه جانبه برای فشار کامل» به ایران از سوی سفارتخانه های

با تأکید بر این که مذاکره باعث حل مشکالت ساختاری اقتصادی ما نخواهد شد

قالیباف:مسئله اصلیکشور مذاکره نیست،
حل معضالت اقتصادی است
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام با اشــاره به این که مذاکره
باعــث حــل مشــکالت ســاختاری اقتصــادی مــا نخواهد شــد،
گفت :حل مشــکالت ،ســازوکار روشــنی دارد که بــا بهرهگیری
از ظرفیتهــای علمی متخصصــان ،اعتماد به مدیــران جوان در
رسیدن به یک برنامه مشخص اجرایی و کار و تالش بیامان برای
اجرای آن برنامه امکانپذیر اســت .محمدباقــر قالیباف در گفت
و گو با روزنامه رســالت درباره پیشــنهاد مذاکره ترامــپ به ایران
گفت :خیلی صریــح بگویم که مســئله اصلی و اولویــت کنونی ما
مذاکره با ترامپ نیســت .بلکــه حل معضالت اقتصادی کشــور و
در رأس آنها مســئله نقدینگی است .مشــخص است که مذاکره
باعث حل مشــکالت ســاختاری اقتصادی ما نخواهد شــد .حل
مشکالت ،سازوکار روشنی دارد که با بهرهگیری از ظرفیتهای
علمی متخصصــان ،اعتماد به مدیــران جوان در رســیدن به یک
برنامه مشــخص اجرایی و کار و تــاش بیامان بــرای اجرای آن
برنامه امکانپذیر است.
▪ترامپ می خواهد توپ را در زمین ایران بیندازد

وی در بخــش دیگــری از مصاحبه خود افــزود :هم اکنــون هدف
ترامــپ از این کار یعنی اعــام مذاکره بدون پیش شــرط با ایران،
این است که توپ را در زمین ایران بیندازد و فشار را بر ایران بیشتر
کند در شرایطی که حریف شــما بر این باور باشد که از شما قویتر
اســت ،مذاکره موضوعیتی ندارد؛ زیــرا نتیجــه آن از پیش معلوم
اســت بنابراین از یک منظر عقالنــی ،انجام مذاکره میــان ایران و
آمریکا در شرایط فعلی به نفع ایران نیســت .قالیباف افزود :یکی
دیگر از اهداف ترامپ از طرح مذاکره بدون پیش شــرط آن اســت
که بتواند در آســتانه انتخابات حســاس کنگره آمریکا در ماههای
پیش رو موقعیت خود را ارتقا بخشد .وی با اشــاره به دیدگاه خود
درباره اصل مذاکره تصریح کرد :ما از مذاکره هیچ هراسی نداریم.
مذاکره نکردن با آمریکاییها ،نه بر اثر ضعف یا ترس ،بلکه به علت
عزتمندی مردم ایران است.
▪دوستداران مذاکره با آمریکا کمی تاریخ بخوانند

قالیباف در توصیه ای به دوستداران مذاکره با آمریکا
گفت کمی تاریخ بخوانند تا متوجه بشــوند اساس
دولت آمریکا بر پایه استثمار شکل گرفته و افزود:
دولت آمریکا دولتی است که اگر پایش بیفتد هیچ
ابایی از هدف قرار دادن صدها ایرانی روی آبهای
خلیجفــارس نــدارد .دولــت آمریکا دولتی اســت
که در زمان جنــگ ایران با رژیم منحــوس بعثی ،با
هواپیماهای آواکس خود ،مستقیم ًا
در جنگ علیه مردم غیور ایران،
دخالت کرد.
▪برجام موفقیت بزرگی
بود

ایــن چهــره سیاســی
درخصوص تجربه برجام

گفت :هنوز هم معتقدم با توجه به شــرایط بینالمللی دو سه سال
پیــش ،در مجموع برجــام ،به دو دلیــل موفقیت بزرگــی بود؛ یکی
آن کــه در عرصه بینالمللــی باوجود تمــام تبلیغات غــرض ورزانه
نادرست ،ثابت کردیم که قابلاعتماد هســتیم و اگر توافقی انجام
بدهیم ،پایــش میایســتیم .دوم آنکه آن بخشــی از مــردم عزیز و
مسئوالنمحترمیکهگمانمیکردندریشهحلتماممشکالت،در
تعامل و توافق با آمریکاییهاست ،به این نتیجه رسیدند که آمریکا
بههیچوجه قابلاعتماد نیست.
▪منتظر سیب و گالبی غربی ها نباشیم

این نامــزد انتخابات ریاســت جمهــوری گذشــته با تأکیــد بر این
که مســائل کشــور قابل حل اســت ،گفــت :واقعیت این اســت که
تجربههای گذشته به ما نشــان میدهد تکیه کردن بر قدرتهای
خارجی و در رأس آنهــا آمریکا برای حل مشــکالت داخلی هیچ
گاه جــواب گو نبــوده و نخواهــد بود و خــروج ترامــپ از برجام هم
برای چندمین بار بر این تجربه بزرگ صحه گذاشــت و آن را تأیید
کرد و باید بدانیم و مطمئن باشیم و منتظر سیب و گالبی غربیها
نباشیم.
▪حمایت رهبر انقالب و نیروهای سیاسی از دولت معطوف به
حل مشکالت اساسی کشور است

قالیباف با اشاره به حمایت های رهبر انقالب از دولت گفت :دولت
در شرایط فعلی باید توجه کند که اگر حمایتی از جانب رهبر انقالب
و دیگــر نیروهــای سیاســی دریافت کرده اســت ،معطــوف به حل
مشکالت اساسی کشور است و درباره مذاکره با آمریکا در شرایط
فعلی این اتفاق نظــر وجود نــدارد و در صورت انجــام آن ،بار دیگر
اختالفات ،تشدید می شــود و انرژی حاصل از هم سویی سیاسی
یک ماه اخیر به هدر می رود.
▪سعی در ارتباط بیشتر با مردم در سراسر کشور و بررسی
چالش ها برای گذر از مشکالت دارم

وی در این گفت و گو همچنین درباره علت حضور کمترش
در رســانه ها نیز گفــت :اقتضائات شــهرداری تهران و
حضــور میدانی بنــده و همچنیــن افتتــاح پروژههای
مختلف شهری ایجاب میکرد با رسانهها گفت و گوی
بیشتری داشته باشم و مردم را از آخرین اقدامات تیم
مدیریت شــهری مطلع کنــم ،اما این روزهــا که نقش
مشورتی بنده به واســطه عضویت در مجمع تشخیص
پررنگتر شــده ،ســعی در ارتباط بیشــتر با مردم در
سراسر کشــور و دریافت آخرین وضعیت از توده
مردم و بررسی چالشهای پیش
رو و همچنیــن ارائــه طریق
و راهــکار بــرای گــذر از
مشــکالت دارم و احتماال
حضــور کمتــر بنــده در
رســانهها بــه ایــن دلیــل
است.

آمریکا در سراسر جهان و مقامات در واشنگتن نیاز است تا کار
جلو برود .در این باره او گفته بود که همه ســفارتخانه ها باید
با دولت های میزبان خود مذاکره کنند و حتی اگر الزم است
داده هایی درباره برجام به این کشورها ارائه کنند.
▪باید همیشه باب مذاکره را باز بگذاریم

بولتون در ادامه نســخه خود بــرای خروج از برجام ســپس
پیشنهاد کرده بود که آمریکا باید بالفاصله به دنبال ایجاد
یک ائتــاف جدید با متحــدان خود نظیــر اروپا ،اســرائیل
و کشــورهای خلیج فارس بــرای توافق جدید هســته ای با
ایران باشد .در این زمینه پیشنهاد کرده بود که تحریم های
شدیدتر علیه ایران باید وضع شود .او سپس پیشنهاد کرده
بود کــه باید به ایران پیشــنهاد مذاکره داده شــود .مســئله
ای که به تازگی از ســوی ترامپ مطرح شــد و واکنش های
متعــددی را برانگیخــت .بولتون در ســناریوی خــود گفته
بود که ایــران پس از لغــو برجام از ســوی آمریــکا تمایلی به
مذاکــره نخواهد داشــت اما «ما باید همیشــه بــاب مذاکره
را بــاز بگذاریم تــا بتوانیم قصــد اصلی ایران برای ســاخت
سالح هســته ای را نشــان دهیم که پیش از این به آن توجه
نشده بود ».شاید قابل باور نباشد اما به نظر می رسد تا این
جا آن چه بولتون نســخه پیچی کرده بود ،مو به مو از ســوی
دولت آمریکا در حال اجراســت .آخرین بخش این ســناریو
که اجرا می شود به پیشنهاد مذاکره مربوط است که دونالد
ترامپ به تازگی آن را مطرح کرد .پس از پیشــنهاد ترامپ،
رویترز در گزارشــی بــه نقل از مقامــات مســئول آمریکایی
افشــاکرد که پیشــتر «دســتگاه هــای اطالعاتــی آمریکا به
ترامپ گوشزد کرده اند که فشارها به ایران مردم این کشور
را علیه واشــنگتن متحدتر خواهد کرد ».از همین رو برخی
تحلیل گران ارزیابی می کنند که پیشنهاد اخیر ترامپ برای
مذاکره ،به این دلیل است که انسجام و اتحادی که در 18

ماه اخیر به ســبب رفتارهای او در ایران ایجاد شده ،از بین
برود و جامعه ایران دوقطبی شود.
▪پیشنهادهای بولتون برای حمایت از گروهک های
تجزیه طلب

البتــه پیشــنهادهای بولتون فقط بــه ایجاد ژســت مذاکره
منتهی نشــده بود .او حتــی پیشــنهادهایی از قبیل تجهیز
اسرائیل به جنگنده های بیشتر از نوع اف ،35-لغو روادید
ایرانیان از جمله دانشجویی ،ورزشی و ،...مخالفت با ایران
از چارچوب شــورای امنیت ســازمان ملل و  ...را نیز مطرح
کرده بود .با این حال قسمت جالب توجه تر این پیشنهادها
جایی است که جان بولتون در ســناریوی  2300کلمه ای
خود تاکید کــرده بود که همزمان با تالش بــرای لغو برجام
و پس از خروج رسمی آمریکا از توافق هسته ای ،واشنگتن
باید از «مخالفان ایران اعالم حمایت و به آن ها کمک کند».
بولتون ســپس تصریح کرده بود که این حمایت ها و کمک
ها باید شــامل گروه های فعال در بلوچســتان ،خوزستان،
مناطق کردنشین و نیز گروهک داخلی مخالف جمهوری
اسالمی باشد .وی حتی خواســتار حمایت از اتحادیه های
کارگری ،دانشجویی و تشــکل های زنان شده بود .بولتون
در بخش پایانی ســناریوی خود تصریح کــرده بود که اقدام
علیه ایران باید «باالترین اولویت دیپلماتیک دولت باشــد و
یک فرمانده تمام وقت داشــته باشد و نیاز است که به منابع
(مالی) آن نیز توجه شود.با توجه به جزئیات این سناریو که
به نظر می رســد تاحدود زیادی مو به مو از ســوی آمریکایی
ها اجرا می شــود ،به خوبی می توان به دســتاویزهای عوام
فریبانه آن برای نشان دادن ژست مذاکره و نیز اهداف پشت
پرده آن و نیز رمز و راز حمایت هــای گاه و بی گاه آمریکایی
ها از اغتشاشــات در داخل ایران که مسیرهای اعتراضات
مدنی را نیز مسدود می کند ،پی برد.

شکوری راد :اصالحات پاالیش می خواهد

آمریکا یک ساختمان نزدیک کاخ سفید را به منافقین اختصاص داده است

دبیــر کل حــزب اتحاد ملت ایــران در گفــت و گویــی تفصیلی
با اشــاره به ناامیدی بخشــی از پایــگاه رأی اصــاح طلبان ،بر
ضرورت بازنگری و اصالح جریان اصالحات تأکید کرد .علی
شــکوری راد که با روزنامه ایران مصاحبه می کرد ،با بیان این
که ما باید پاالیشی را در بین اصالح طلبان انجام دهیم ،افزود:
نیروهــای اصالحطلبی کــه عیــار الزم را ندارند بــرای این که
در زمره اصالحطلبان قــرار بگیرند ،باید شناســایی کنیم و به
حاشیه برانیم.
▪ 2دلیل عمل نکردن دولت به وعده هایش

وی در ایــن گفت و گو مدعی شــد کــه روی کار آمــدن ترامپ و
برهم خوردن برجام از یک سو و سنگ اندازی مخالفان جریان
اصالحات از سوی دیگر موجب شــده دولت روحانی نتواند به
وعده های خود عمل کند .شــکوری راد درباره تحلیل درست
اتفاقــات دی ماه گفــت :تحلیلهای مختلفی شــد اعــم از این
که مردم بــه طور خود به خــودی بنا بر اعتراضاتــی که به وضع
موجود داشتند آن تجمعات را انجام دادند یا تحریک طیفهای
ســرنگونیطلب مقدمه انجام آن بوده یا جنــاح اصولگرا آن را
آغاز کرده و بعد نتوانســته اســت آن را هدایت کند یا براندازها
که با اصل نظــام جمهوری اســامی از ابتدا ناســازگار بودند،
این اعتراضات را ســازمان دهی کردند یا ایــن که قدرتی مثل
اسرائیل و آمریکا پشت اش بودند و در نهایت این که اپوزیسیون
دست نشانده در آن نقش داشتند.
▪کارکرد انتخاباتی براندازان به روایت شکوری راد

این فعال سیاســی بــا اشــاره بــه مرزبندی جریــان برانــداز با
اصــاح طلبان گفــت :آنان فکــر میکردنــد که اگــر بخواهند
به ســمت هدف ســرنگونی جمهوری اســامی حرکت کنند،
باید اصالحطلبــان را منفعل کننــد تا آن ها از کنش سیاســی
خود دســت بردارند و در افکار عمومی به حاشیه رانده شوند.
چرا که آنان از ابتــدا اصالحطلبان را فتنهای میدانســتند که
موجب بقای نظام جمهوری اســامی میشــود .وی در پاسخ
به این که آیا طیف برانداز را رقیب خود مــی دانید ،ادامه داد:
بله .طیــف برانداز را رقیــب خودمان میدانیــم اما نه رقیب
انتخاباتی .آنان را رقیب مشارکتجویی در انتخابات
میدانیم .کاری که براندازها می کنند ،این اســت
که بدنه اجتماعی جامعه را از شرکت در انتخابات
منصرف میکنند .آن ها رقیب انتخاباتی نیستند
ولی به نفع رقیب ســنتی ما یعنی طیف راست کار
میکنند .مشارکت در انتخابات را پایین میآورند
و طیــف خاکســتری کــه همیشــه آرای خــود را به
صندوق اصالحطلبان میریختند ،از شرکت
در انتخابــات منصــرف میشــوند.
شــکوری راد بــا تأکیــد بــر این که
آمریکا در بین طیف براندازان،
تکیه خــود را بــر فرقــه رجوی
گذاشته است ،تصریح کرد:
البته ســازمان و تشکیالت
فرقه رجوی بیشتر از دیگر

طیف های برانداز اســت و به همین دلیل ســرویسهای مؤثر
و مفیدی بــه دســتگاههــای جاسوســی و تصمیمگیــر آمریکا
میدهند تا آن ها بتوانند روزنههای گریز از تحریم را برای ایران
ببندند .حتی شــنیدم که ســاختمانی نزدیک به کاخ سفید به
آن ها اختصاص داده شــده و نزدیک به  300نفر هم در آن جا
مشغول به کار هستند.
▪دیگر نمی تــوان فضای مجازی را مزیت نسبی اصالح
طلبان دانست

وی درباره این کــه کدام جریان در فضای مجازی دســت برتر
را دارد ،افزود :براندازان ســازمان یافته خیلی ســعی کردند
که فضای مجازی را به اشــغال و تســخیر خود دربیاورند .هم
طیف ســلطنتطلب و هم فرقه رجوی به شکل کام ً
ال سازمان
یافته در فضای مجــازی حضور دارند و ســعی کردند این فضا
را تحت تأثیر قــرار دهنــد .طیف افراطیــون اصولگــرا هم در
فضای مجازی به شکلی سازمان یافته حضور دارند .امکانات
بودجهای و نیروی انســانی حقوق بگیر هم دارنــد که بتوانند
این کار را انجام دهند .بنابراین این سه طیف بخش عمدهای
از فضای مجازی را اشغال کردند .آن ها موجب شدند فضای
مجازی که تا چندی پیش مزیت نســبی اصالحطلبان بوده از
دست آنان خارج شــود .االن دیگر نمیشود فضای مجازی را
مزیت نســبی اصالحطلبان دانســت.در ادامه این گفت و گو
موضوع به پایگاه رأی اصالح طلبان و ایــن که چرا این جریان
نمی توانــد در طبقــات ضعیف تــر برای خــود پایگاه درســت
کند ،کشــید .شــکوری راد در پاســخ گفــت :به ایــن دلیل که
اصالحطلبان چالش اصلی کشــور را سیاســی میدانستند،
حتی االن هــم که ما دچار بحــران اقتصادی هســتیم ،به نظر
میرســد که چالش اصلی و زمینهساز کشــور سیاسی است.
یعنی بحــران اقتصادی معلول چالش سیاســی اســت .چون
اصالحطلبان چالش سیاســی را بر سر اســتقرار دموکراسی
و حقوق شــهروندی داشــتهاند باعث شــده که بخشهایی از
جامعه که به این موضوعات توجه میکننــد ،به جریان حامی
آن تبدیــل شــوند .بخشهایــی از مردم کــه گرفتار معیشــت
خود هســتند و فرصت دنبال کردن مســائل سیاســی
را نمیکنند ،عم ً
ال باقــی ماندند تا جریان رقیب
به دنبــال آن ها برود و برای به دســت آوردن
رأی آنان برنامهریزی کند.شکوری راد در
انتها درباره سرنوشت نظام هم با تأکید بر
این که این نظام سقوط نمی کند ،افزود:
ممکن اســت کار به کوپن و جیــرهبندی
هم برســد .به مردم فشــار میآید اما منجر
به ســقوط نظام نمیشــود .ایــن نظام حتی
در سختترین شــرایط میتواند خود
را حفظ کنــد .یعنــی پایههای
نظامــی ،اقتصــادی و
رســانهای و تعــدادی
نیــروی جان فــدا دارد
که اجازه نمیدهند این
نظام سقوطکند.
CMYK

