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مقدمه
جریانهــای سیاســی بــرای اکــت در ســپهر سیاســی کشــور و حضــور
فعاالنــه و اثرگــذار در هــرم قــدرت ،همــواره تــاش مــی کننــد افکارعمومی
را بــا خــود همــراه ســازند و درصــدد متقاعــد ســازی جامعــه برآینــد .در
ایــن میــان بهــره گیــری از ابزارهــای تبلیغاتــی و رســانه ای در جهــت
پیشــبرد اهــداف سیاســی تــا زمانــی کــه حقایــق دچــار تحریــف نشــود و
تاکتیــک هــای رســانه ای پوششــی بــرای رفتارهــای متناقــض سیاســیون
تلقــی نگــردد ،محــل اشــکال نیســت .امــا مادامــی کــه تــاش شــود چشــم
جامعــه از حقایــق پنهــان بمانــد رفتــار سیاســیون تناســبی بــا ســاختارهای
اخالقــی نخواهــد داشــت.
در پروســه روی کارآمــدن دولــت دوازدهــم ایــن جریــان تجدیدنظرطلــب
بــود کــه تمــام قــد پشــت ســر دولــت روحانــی ایســتاد و نقــش تکیــه گاه را
بــرای دولــت بــازی کــرد و از ســوی دیگــر ،پایــگاه اجتماعــی و اعتبــار خــود
را بــرای رئیــس جمهــور هزینــه کــرد .در ایــن میــان رفتــار جریــان حامــی
دولــت و مســئولین اجرایــی بــه پیــش و پــس از خــروج آمریــکا از برجــام
تقســیم بنــدی مــی شــود.
پیــش از خــروج ترامــپ از برجــام و دوران پیــش از انتخابــات،96
پســاانتخابات و خــروج آمریــکا ازیــن معاهــده ،پیــش کشــیدن موضــوع

4

هواداران آمریکا؛ ریل گذار ورود کشور به مسیر موردنظر غرب

هواداران آمریکا؛ ریل گذار ورود کشور به مسیر موردنظر غرب

5

مذاکــره بــا آمریــکا در دوران حیــات نباتــی برجــام و بهــره گیــری از ابــزار

گفــت « :برجــام دســتاوردهای زیــادی داشــته زیــرا تاکنــون کشــور را از

لوایــح چهارگانــه کــه همگــی در راســتای ایجــاد تردیــد در افکارعمومــی

تحریمهــا نجــات داده اســت ».بــزک برجــام بــرای بهــره بــرداری سیاســی

و انحــراف اذهــان از واقعیــت تلــخ "گــره زدن حیــات و ممــات کشــور بــه

در انتخابــات  96نــه تنهــا بــه خــط خبــری – تحلیلــی چهــره هــای سیاســی

برجــام" توســط دولــت و شکســت در شــطرنج سیاســی بــا غــرب ،صــورت

مبــدل شــده بــود ،بلکــه معاونیــن وزرا نیــز بــرای تــداوم مســیر دولــت

پذیرفــت .ایــن شــرایط بــا هــدف مقصرتراشــی و تحــت فشــار قــراردادن

یازدهــم از برجــام بــه مثابــه جــادوی دولــت یــاد کردنــد .منــاف هاشــمی

حاکمیــت ،رهبــری و نهادهــای انتصابــی و انقالبــی صــورت پذیرفــت تــا

معــاون وزیــر ورزش و جوانــان گفــت « :بایــد اذعــان داشــت کــه برجــام

ازیــن رهگــذر فرافکنــی و تــداوم حیــات سیاســی محقــق شــود.

بیشــترین رهــاورد و دســتاورد را بــرای کشــور داشــته و ثمــرات آن بــه مــرور

 بهره گیری از کارت برجام در دوران پیش از
انتخابات

روشــن و آشــکارتر خواهــد شــد .اگــر منتقــدان کمــی مهربانانــه بــه شــرایط
رو بــه جلــو کشــور نــگاه کننــد در مــی یابنــد کــه برجــام ثمــرات زیــادی
داشــته و مــا تــازه داریــم از بحــران خــارج مــی شــویم».
امیــد بخشــی بــه جامعــه بــا القــای اینکــه برجــام ثمــر خــود را در دولــت

حمایــت جریــان تجدیدنظرطلــب از روحانــی در انتخابــات  96پــس از آن

بعــدی خواهــد داد بســتر را بــرای رای آوری روحانــی فراهــم کــرد .بــه

صــورت گرفــت کــه بخــش اعظمــی از وعــده هــای رئیــس جمهور بــه مردم

همیــن دلیــل پیــش از انتخابــات  96بــود کــه لیدراصالحــات در قالــب

بــر زمیــن مانــده بــود .ایــن جریــان سیاســی در حالــی پایــگاه اجتماعــی

فایــل ویدئویــی مــردم را بــه رای بــه روحانــی فراخوانــد« :مــی خواهــم

خــود را بــرای رای مجــدد بــه روحانــی بــه خــط کــرد کــه بــا منجــی

شــهادت بدهــم دولــت آقــای روحانــی دولــت موفقــی بــوده اســت .بــا همه

ســاختن از برجــام ان را در قامــت یــک معجــزه در ســاحت اقتصــادی و

محدودیــت هــا و مشــکالتی کــه داشــته اســت ،بــا امکانــات اندکــی کــه

معیشــتی جامعــه معرفــی کــرد .بهــرام قاســمی ســخنگوی وزارت خارجــه

داشــته و توقعــات فراوانــی کــه بــوده اســت ،توانســته خدمــات بســیاری

در ســال  95از برجــام بــه عنــوان توافقــی تاریخــی و بــزرگ یــاد کــرد و

را بــه انقــاب و مــردم و کشــور انجــام دهــد .بــا روحانــی راهــی را آغــاز
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کــرده ایــم و بــه نیمــه راه رســیده ایــم .ایــن بــار ایــن شــمایید کــه بایــد

الزم و ضــروری کشــور در برجــام را یــادآور شــد « :ناموفــق شــدن برجــام

تکــرار کنیــد ،تکــرار رای بــه روحانــی عزیــز ،بــرای تقویــت امیــد بــه آینــده

بــرای مــا خیلــی خطرنــاک اســت .گرچــه اگــر مجبــور باشــیم ایــن کار

ای بهتــر».

را میکنیــم ولــی ایــن امــر حتمــا انتخــاب نظــام نیســت .دلواپســان

 ایجاد تردید در افکارعمومی با کارت برجام

بداننــد شــرایط بــه دوران پیــش از برجــام کــه «در بعضــی مــوارد بانکــی،
تحریــم اروپــا بیــش از آمریــکا بــود» بازنخواهــد گشــت.آمریکا قــدرت اول
اقتصــادی دنیاســت کــه کمــر همــت بســته تــا ایــران را مجبــور بــه خــروج

پــس از خــروج ترامــپ از برجــام شــرایط بــرای نگــه داشــتن ایــران تحــت

از برجــام کنــد .امــروز اروپاییهــا میگوینــد کــه تضمیــن میکننــد نفــت

هــر شــرایطی در ایــن معاهــده در دســتور کار جریــان تجدیدنظرطلــب و

ایــران را خریــداری کننــد .آمریــکا مجــاری تنفســی مــا را شناســایی کــرده

برخــی از دولتــی هــا قــرار گرفــت .بــا مکانیزمــی کــه دولــت آمریــکا در

و اگــر هــم بــه انــدازه کافــی شناســایی نکــرده بــود ،بــا دســتگیری ضــراب

پیــش گرفتــه بــود تــن دادن بــه مذاکــره بــا آمریــکا بــه مثابــه حاضــر شــدن

و صــدر هاشــمی اینهــا را شناســایی کردنــد»

پــای میــز تســلیم بود.بــا ایــن وجــود از مذاکــره بــه عنــوان امــری حیاتــی

غیــر از لــزوم حفــظ برجــام بــه هــر قیمــت ،مقصرتراشــی از برهــم خــوردن

بــرای کشــور یــاد شــد تــا ایجــاد تردیــد در افکارعمومــی بــا تاکتیــک هــای

برنامــه جامــع اقــدام مشــترک نیــز بخشــی دیگــر از رفتــار سیاســی

مختلــف جــزو اهــداف اصلــی جریــان سیاســی تجدیدنظرطلــب لقــب

جریــان تجدیدنظرطلــب را شــکل مــی دهــد تــا ایــن دو وجــه بــه عنــون

گیــرد .کشــاندن پــای تحریــم و مذاکــره بــا آمریــکا در زندگــی مــردم بــرای

بــال هــای اصلــی تاکتیــک ایــن جریــان سیاســی ،ظهــور و بــروز رســانه

روبــرو ســاختن حاکمیــت و جامعــه بــه شــکل ملمــوس بخشــی از پــازل

ای پیــدا کنــد .علــی مطهــری نائــب رئیــس مجلــس شــورای اســامی در

تجدیدنظرطلبــان را بــه خــود اختصــاص داد.

اقدامــی تامــل برانگیــز مقصــر خــروج آمریــکا از برجــام را ســپاه پاســداران
و حاکمیــت معرفــی مــی کنــد« :در برجــام ،دو ،ســه روز بعــد از امضــای

محمــد جــواد ظریــف وزیــر خارجــه کشــورمان در تیــر امســال حضــور

برجــام ،موشــکی بــا نوشــتۀ «اســرائیل بایــد از بیــن بــرود» بــه هــوا پرتــاپ
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ً
ـک طــرف مقابــل بــود .قطعــا
شــد کــه ایــن کار در آن زمــان بــه نوعــی تحریـ ِ

ســاختار سیاســی مــا فعــال هســتند کــه ابتــکار عمــل را از دولــت گرفتهانــد

موشــک نیــاز اســت امــا هــر کاری بایــد در جــای خــود انجــام شــود .آنچــه

و نهتنهــا پاســخگوی عملکردشــان نیســتند بلکــه همــواره در مقــام منتقــد

مشــخص اســت اینکــه اگــر کشــور مــا در مســأله برجــام متحــد بــود و از

قــوه مجریــه ظاهــر میشــوند .روحانــی بــه چنیــن وضعیتــی واقــف اســت

ســمت اروپاییهــا بــه مقــداری در ایــران ســرمایهگذاری میشــد ،خــروج

و هــر از چنــدی در ســخنرانیهایش پالسهــای انتقــادی میفرســتد

ترامــپ از برجــام نیــز بــه راحتــی ممکــن نبــود .از همــان ابتــدای امضــای

و میگویــد دولــت در بعضــی تصمیمگیریهــا دخیــل نیســت و حتــی

برجــام ،بخشــی از نظــام مــا مخالــف اجــرای آن بــود و رفتــار و عملکــرد

بهصراحــت بــه مخاطــب خــاص اشــاره میکنــد .بــه اعتقــاد مــن ،ایــن

آنهــا چــه در مجلــس ،نیروهــای مســلح و ...نشــاندهنده چنیــن مطلبــی

ســنخ پیامهــا و کنایههــای روحانــی از مقطعــی بــه بعــد دیگــر تحمــل

بــود .اینکــه برخــی میگوینــد رهبــری برجــام را ندیدهانــد ،بــه هیــچ

نخواهــد شــد».

وجــه صحیــح نیســت ،بلکــه ایشــان متــن برجــام را خودشــان از نزدیــک
مشــاهده کردنــد و بــا اجــازه ایشــان ،برجــام امضــا شــد».
در همیــن راســتا حجاریــان تئورســین اصــاح طلــب نیــز در اردیبهشــت

 برجسته کردن شرایط سخت معیشتی مردم
در دوران تحریم

مــاه ،روحانــی و دولــت را تحــت فشــار اهرمهــای قــدرت دانســت و
سیاســت خارجــی را یکــی از عناصــر اصلــی تشــکیل دهنــده وضعیــت

مســیر رفــع مشــکالت تنهــا در رفــع تحریــم خالصــه مــی شــود و بــرای

وخیــم کشــور قلمــداد نمــود کــه آن را خــارج از یــد اختیــارات دولــت

رفــع تحریــم بایــد بــه مذاکــره بــا آمریــکا روی آورد .ایــن القائــات ترجیــع

معرفــی کــرد« :بغرنــج شــدن وضعیــت کشــور ناظــر بــر چنــد فاکتور شــامل

بنــد رفتــار و کنشــگری سیاســی چهــره هــای شــاخص تجدیدنظرطلــب

اقتصــاد ،سیاســت خارجــی و سیاســت داخلــی اســت .ببینیــد! در ســه

شــد .ســعید شــریعتی زندانــی ســابق سیاســی و فعــال اصــاح طلــب در

حــوزه مذکــور ،انتقــادات جــدی مطــرح اســت امــا همــه ایــن انتقــادات

گفــت و گــو بــا آرمــان تاکیــد کــرد « :ســال  ۹۸نیــز بــه همیــن ترتیــب ســال

متوجــه دولــت و رییسجمهــور نیســت .در واقــع ،اهرمهــای قدرتــی در

ســختتری بــرای ملــت ایــران باشــد .لــذا مســئوالن بایــد بتواننــد ایــن
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مســاله را بــا هماهنگــی کامــل و صادقانــه بــا مــردم در میــان بگذارنــد.

اســت ...مــن در حــال حاضــر خطــر فروپاشــی را نمیبینــم امــا اگــر راه

اینکــه بــه مــردم در بــاغ ســبز نشــان دهیــم و کشــور گل و بلبــل نشــان

حلیهایــی پیــدا نشــود ،کشــور میتوانــد بــه آن ســمت پیــش بــرود...

داده شــود واقعــی نیســت .کشــور دچــار مشــکالت اســت ،تحریمهــا،

اکنــون بحــران در تمــام جنبههــا بــه اوج رســیده اســت در حالیکــه نظــام

عــدم ارتبــاط بــا اقتصــاد جهانــی ،کاهــش فــروش نفــت ،کســادی بــازار،

وانمــود میکنــد همــه چیــز عــادی اســت».

کســادی صنعــت ،کاهــش درآمدهــای مالیاتــی ،تعطیلــی کس ـبوکارها،
افزایــش معوقــات حقــوق کارمنــدان و کارگــران مشــکالتی اســت کــه

در کنــار چهــره هــای سیاســی برخــی اقتصــاددان هــا نیــز در پــازل

نمیشــود از آن فــرار کــرد و بایــد بــا اجمــاع و حرکــت ملــی آن مشــکالت

طراحــی شــدن جریــان هــای سیاســی ایفــای نقــش کردنــد و چنــان

را ســامان داد» .

فضــا را ترســیم نمودنــد کــه گویــی بــدون مذاکــره بــا آمریــکا و رفــع

در ایــن میــان بحرانــی جلــوه دادن شــرایط جامعــه و لــزوم در نظــر گرفتــن

تحریــم ،شــرایط روز بــه روز بدتــر خواهــد شــد و کشــور بــه ورطــه ســقوط

وضعیــت مــردم بــرای تــن دادن بــه مذاکــره بــا آمریــکا نیــز بخشــی از

خواهــد رســید .حمیدرضــا آذرمنــد تحلیلگــر اقتصــادی در ایــن خصــوص

پروســه "تردیدانــگاری" تجدیدنظرطلبــان در بیــن افکارعمومــی بــود.

در نشــریه تجــارت فــردا نوشــت « :بــا وجــود نیــاز شــدید کشــور بــه

درایــن میــان فائــزه هاشــمی بــه روزنامــه فایننشــال تایمــز گفتــه اســت

ســرمایهگذاریهای خارجــی ،عواملــی ماننــد تحریمهــای خارجــی

«نبایــد منفعــل عمــل کــرد بلکــه بایــد بــا آمریــکا بــه زودی ،قبــل از آنکــه

و محدودیتهــا و موانــع داخلــی مانــع جــذب ســرمایههای خارجــی

شــرایط بدتــر شــود ،مذاکــره نمــود ...هیــچ گزینــه دیگــری نداریــم.

شــده اســت .جــدای از متغیــر ســرمایهگذاری ،موانــع متعــدد دیگــری

مذاکــرات دیرهنــگام میتوانــد بعــد از فشــار بیشــتر انجــام بگیــرد ».وی

از قبیــل بیثباتــی اقتصــاد کالن ،فضــای کس ـبوکار نامســاعد و ضعــف

همچنیــن گفــت« ،اینکــه از ابتــدا ،هیــچ ارتباطــی بــا آمریــکا نداشــتیم

بنگاهــداری خصوصــی نیــز مانــع رشــد اقتصــادی بــاال شــده اســت.

درســت نبــود ...جمهــوری اســامی بایــد مشــکالت خــود را بــا آمریــکا

بنابرایــن ،دولــت بــرای سیاســتگذاری مناســب بــه منظــور رســیدن بــه

حــل کنــد چــون ارتبــاط نداشــتن بــا ابرقــدرت بــرای مــا هزینهبــر بــوده

رشــد اقتصــادی بــاال ،بــا یــک مســاله ســاده مواجــه نیســت .فراهــم کــردن
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شــرایط رشــد اقتصــادی بــاال و خــروج اقتصــاد از تلــه رشــد ،نیازمنــد
ً
اصالحــات بســیار گســتردهای اســت کــه عمــا خــارج از تــوان دولــت
بــوده و تاکنــون نیــز دولــت موفــق بــه آن نشــده اســت».
از ســوی دیگــر ،علــی اکبــر صالحــی رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی در

13

و حکومــت اســت .تئــوری ای کــه اساســا در پــازل طراحــی شــده دشــمن
خودنمایــی مــی کنــد.

 القای گسترش ناامیدی در جامعه بدون
مذاکره با آمریکا

گفــت و گــو بــا «یورونیــوز» مدعــی شــد ،وضعیــت فعلــی اقتصــاد و رشــد
قیمــت ارز عمدتــا ناشــی از فشــارهای خارجــی اســت ،ایــن درحالیســت

منهــای مشــکالت معیشــتی و اقتصــادی ،تحریــم بــه عنــوان عامــل رشــد

بررســی ســوابق عملکــرد مســئوالن و اظهــارات کارشناســان خــاف ایــن

افســردگی ،یــاس و ناامیــدی در جامعــه نیــز معرفــی مــی شــود .تــا جایــی

ادعــا را ثابــت مــی کنــد صالحــی در ایــن گفــت و گــو تاکیــد کــرد تاکیــد

کــه پروانــه مافــی عضــو فراکســیون امیــد مجلــس در گفــت و گــو بــا روزنامــه

کــرد« :تــا یکســال قبــل براســاس دالر حقــوق  ۳۰۰۰دالری دریافــت مــی

ســازندگی در آبــان مــاه تاکیــد کــرد « :واقعیــت ایــن اســت کــه وضعیــت

کــرده کــه االن ایــن میــزان بــه  ۷۰۰دالر رســیده اســت .وی مدعی اســت:

زندگــی مــردم بعــد از تحریــم ســختتر خواهــد شــد!پنهان نیســت کــه بعــد

ملــت ایــران بــه قــدری هوشــیار و آگاه هســتند کــه بداننــد ایــن وضعیــت
ً
عمدتــا ناشــی از فشــارهای خارجــی اســت؛ البتــه او مــی گویــد :مــا هــم

از تحریــم احساســم محرومیــت نســبی مــردم بیشــتر میشــود؛ احســاس
شــادی کمتــر و وقــت کمتــری بــرای شــاد بــودن در کنــار خانــواده وجــود
دارد .ممکــن اســت حتــی احســاس رضایــت از زندگــی کاهــش پیــدا کنــد

بــه عنــوان مســئول ممکــن اســت قصــوری داشــته باشــیم امــا ملــت مــی
ً
دانــد کــه ایــن وضعیــت عمدتــا از فشــارهای خارجــی اســت».

و احســاس نگرانــی زیــادی در مــورد آینــده و وضعیــت شــغلی و مالــی

ایــن اظهــارات صالحــی در راســتای القــای اثرگــذاری تحریــم هــای آمریــکا

برخــی از مــردم بــه وجــود بیایــد.

بــر ایــران اســت .اظهاراتــی کــه در قالــب واقــع بینانــه ارســال ســیگنال

امــا نبایــد فرامــوش کنیــم کــه ایــن یــک دورهی گــذار اســت!» از نظــر علــم

هــای تهدیدآمیــز بــرای حاکمیــت بــا هــدف دوقطبــی ســازی بیــن ملــت

روانشناســی قاعــده تکـرار و القــا مــی توانــد یــک کشــور و یــا یــک جامعــه را در
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مســیر معجــزه پیــروزی و یــا شکســت قـرار دهــد .اینکــه مــدام بــه مــردم گفتــه

" "CFTهمــوراه یکــی از محورهــای عملیات روانی جریــان تجدیدنظرطلب

شــود ادامــه تحریــم هــا و عــدم مذاکره بــا آمریکا زندگی شــما را از بعد معیشــتی

بــوده و هســت .دادن آدرس غلــط بــه مــردم مبنــی براینکــه "رفع مشــکالت

و ازهمــه مهــم تــر روانــی تحــت الشــعاع قـرار خواهــد داد فرآینــد ناامیدســازی

اقتصــادی و معیشــتی از مســیر تصویــب لوایــح چهارگانــه مــی گــذرد" از

جامعــه و در ادامــه ایجــاد دلهــره و دلســرد کــردن مــردم از بهبــود وضعیــت را

زبــان کارشناســان سیاســی و اقتصــادی ایــن جریــان مطــرح شــد و از

پدیــد خواهــد آورد.

طریــق رســانه هــای زنجیــره ای در اختیــار افکارعمومــی قــرار گرفــت.

اســامی دبیــرکل نماینــدگان ادوار مجلــس نیــز مصداقــی دیگــر در ایــن

در ایــن خصــوص هاشــمی طبــا فعــال سیاســی اصــاح طلــب آبــان مــاه

خصــوص اســت .او تاکیــد کــرد مادامــی کــه کشــور در دوران تحریــم بــه ســر

در گفــت و گــو بــا آرمــان تاکیــد کــرد « :تبدیــل مصوبــات مجلــس دربــاره

ببــرد بحــران ناامیــدی جامعــه را فــرا خواهــد گرفــت« :هــم اکنــون بحــران

 FATFبــه قانــون دســت آقــای روحانــی نیســت .وقتــی شــورای نگهبــان

بــی اعتمــادی و ناامیــدی در کشــور در حــال شــکل گیــری اســت! پیشــنهاد

رونــدی را پیــش مــی گیــرد کــه ممکــن اســت آن مصوبــات قانــون نشــوند،

مــا ایــن اســت کــه اگــر دولــت آمریــکا و ایــران نمیتواننــد بــا هــم صحبــت

تبعاتــش ایــن خواهــد بــود کــه رابطــه پولــی و مالــی ایــران بــا همه کشــورها

کننــد امــا بدنــه اجتماعــی و نخبــگان آمادگــی ایــن گفتگــو را بــا نماینــدگان

بــه هــم بخورد.آقــای روحانــی چــه کار مــی توانــد انجــام دهــد .همــه

آمریــکا دارد و وزارت خارجــه بــا مدیریــت شــرایط میتوانــد زمینــه ایــن

کســانی کــه بــه دولــت انتقــاد مــی کننــد و مــی گوینــد ایــن کار بشــود

گفــت و گوهــا را فراهــم کنــد!»

و آن کار نشــود ،هیــچ کــدام راه حــل ندارنــد .ایــن افــراد دائــم انتقادهــا

 القایرفعمشکالتاقتصادیازمسیرمعاهدات
بینالمللی

و برخوردهــای تنــدی انجــام مــی دهنــد ،خــود اینهــا اگــر امــروز ســرکار
بیاینــد هیــچ کاری نمــی توانســتند انجــام دهنــد .منتقــدان دولــت بیشــتر
انتظــار دارنــد و مــی خواهنــد دولــت بــرای حــل مشــکالت کشــور همــه کار
کنــد ،مگــر آقــای روحانــی چــه کار مــی توانــد انجــام دهــد .بــه نظــر مــن

موضــوع لوایــح چهارگانــه و تــاش بــرای تصویــب " "FATFو همچنیــن

مســائل امــروز بــه جایــی رســیده کــه هیــچ رئیــس جمهــوری نمــی توانــد
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مشــکالت کشــور را حــل کنــد .مــردم بیچــاره زیــر بــار ســنگین اجــاره

هــر روز یــک عــدهای غنیتــر و یــک عــدهای فقیرتــر شــوند ،جلوگیــری

در حــال جــان دادن هســتند هــر کــس بخواهــد هــر جنســی را بــه هــر

میکنــد .درحــال حاضــر مــردم شــرایط واقعــا ســختی را ســپری میکننــد

قیمتــی بفروشــد ،کســی مانعــش نمیشــود .کارخانهجــات یکــی پــس

برخیهــا فقــط بــا یــک قــوت الیمــوت زندگــی میکننــد».

از دیگــری تعطیــل میشــود .نمیشــود از یــک طــرف در نمــاز جمعــه
عنــوان کننــد کــه اولیــن وظیفــه دولــت بهبــود معیشــت مــردم اســت و از

پروانــه مافــی دیگــر عضــو فراکســیون امیــد مجلــس نیــز بزرگنمایــی و

طرفــی دیگــر " "FATFتصویــب نشــود و تحریمهــا هم بماند؛ مشــخص اســت

تحریــف حقایــق بــا کارت "ســی اف تــی" را در قالــب توئیتــر در دســتور کار

کــه در چنیــن شــرایطی معیش ـتمان بــا مشــکل برخــورد خواهــد کــرد».

قــرار مــی دهــد « :لوایــح چهارگانــه در مجلــس در حــال تصویــب اســت

در زمینــه بهبــود اقتصــاد مــردم از رهگــذر "ســی اف تــی" اعضــای

کــه « »FATFیکــی از آنهاســت مــی توانــد تبــادالت مالــی بیــن المللــی

فراکســیون امیــد ســنگ تمــام گذاشــتند تــا بــا سیاســی کاری محــرز ،فضــا

مــا را تســهیل کنــد .دســتاورد ایــن اتفــاق مــی توانــد ثبــات را بــه بــازار ارز

را بــه ســود جریــان سیاســی متبــوع شــان رقــم بزننــد .در همیــن راســتا

برگردانــد و قیمــت ارز را حتــی تــا  ۵۰درصــد کاهــش دهــد».

پارســایی ســخنگوی فراکســیون امیــد مجلــس تاکیــد کــرد« :تبعیــض،

اینکــه مشــکالت مــردم از طریــق تصویــب ایــن لوایــح حــل خواهــد شــد،

رانــت و فســادهایی کــه وجــود دارد مــردم را بیــش از پیــش بیاعتمادتــر

بــه مــوازات القــای ایــن مهــم کــه برخــی گــروه هــا از قبــل عــدم تصویــب

و ناامیدتــر میکنــد .مبــارزه بــا رانــت ،فســاد و تبعیــض مولفــه دیگــری در

ایــن قوانیــن ســود مــی برنــد تاکتیــک جریــان تجدیدنظرطلــب بــرای ایجــاد

بازگردانــی امیــد بــه جامعــه اســت ،هنگامیکــه مــردم مشــاهده کننــد بــا

تردیــد در چرایــی مخالفــت بــا لوایــح ،بــه همــراه القــای حــس نفــرت از

فســاد بــه طــور جــدی مبــارزه میشــود و فقــط شــاخ و برگهــای آن زده

جریــان انقالبــی منتقــد بــه لوایــح اســتعمارگونه "ســی اف تــی" و "اف ای

نمیشــود ،قطعــا نظرشــان تغییــر خواهــد کــرد ».او تصویــب "ســی اف

تــی اف" در دوفــاز مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .وزیــر خارجــه کشــورمان در

تــی" را بــه مثابــه ایســتادن در برابــر فســاد ارزیابــی کــرد و گفــت« :معتقــدم

گفــت و گــوی تصویــری بــا خبرآنالیــن در مقــام اجرایــی فــاز دوم عملیاتــی

تصویــب « »CFTمیتوانــد از فســاد در کشــور جلوگیــری کنــد و از اینکــه

ایــن پــروژه ظاهــر گشــت و اظهاراتــی را بــر زبــان آورد کــه حاشــیه ســاز
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شــد « :پولشــویی یــک واقعیــت در کشــور ماســت و خیلیهــا از پولشــویی

«اقتصــاد مــواد مخــدر ،ســتون اصلــی پولشــویی اســت و ســاالنه حــدود

منفعــت میبرنــد .مــن نمیخواهــم ایــن پولشــویی را بــه جایــی نســبت
ً
دهــم ،امــا جاهایــی کــه هــزاران میلیــارد پولشــویی میکننــد حتمــا آنقــدر

80هــزار میلیــارد تومــان پولشــویی مــواد مخــدر در ایــران رخ مــی دهــد
کــه عــدد بســیار باالیــی اســت و شــاید بــه انــدازه بودجــه چنــد وزارتخانــه

تــوان مالــی دارنــد کــه دههــا و صدهــا میلیــارد هزینــه تبلیغــات و فضاســازی

باشــد.در ایــران ،طبــق جدیدتریــن اعــام ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر،

کننــد ».محمــد جــواد ظریــف افــزود« :بــا ایــن وضعیــت مــا نمیتوانیــم بــا

مــواد مخــدر ســاالنه نزدیــک بــه  200هــزار میلیــارد تومــان ،بــه اقتصــاد

فضاســازیها مقابلــه کنیــم .کســانی کــه یــک قلــم معاملهشــان ممکــن

کشــور ضــرر مــی زنــد ،البتــه ایــن هزینــه تحمیلــی بــه در ســال  81و

اســت  ۳۰هــزار میلیــارد باشــد فضاســازی کردهانــد .آنهــا میتواننــد بودجــه

 82حــدود  10هــزار میلیــارد تومــان در ســال بــود...از میــزان  200هــزار

وزارت خارجــه را هزینــه یــک قلــم فضاسازیشــان کننــد ».ظریــف افــزود:

میلیــارد تومــان هزینــه تحمیلــی مــواد مخــدر در ســال بــه اقتصــاد کشــور،

«مجمــوع بودجــه دالری و ریالــی وزارت امــور خارجــه  ١١٠٠میلیــارد تومان

حــدود  40درصــد ،معــادل  80هــزار میلیــارد تومــان توســط افــراد مصــرف

اســت یعنــی کمتــر از بودجــه برخــی دســتگاه هــای فرهنگــی کــه بــا ارگان

کننــده مــواد ،بــه قاچاقچیــان پرداخــت مــی شــود کــه ایــن رقــم نیز بســیار

هــای قدرتمنــد کشــور ارتبــاط دارنــد و مــا نمــی توانیــم بــا آن فضاســازی

بــزرگ اســت .راحــت تریــن کار ایــن اســت کــه آنهــا پــول هــای خــود را بــه

مقابلــه کنیــم ».ایــن اظهــارات همزمــان هزینــه انتقــاد از لوایــح چهارگانــه را

نــام اشــخاص مختلــف در بانــک قــرار مــی دهنــد یــا بــه صــورت نقــدی و

افزایــش داد تــا عمــا فضــای باورپذیــری اهمیــت "ســی اف تــی" و "اف ای تــی

چمدانــی در مبــادالت بــه کار مــی گیرنــد همچنیــن ایــن افــراد در حجــم

اف" در بیــن افکارعمومــی پررنــگ تــر و ملمــوس تــر شــود .روزنامــه دولتــی

بــاال وســایل مــی خرنــد یــا بــه ملــک تبدیــل میکننــد».

ایــران نیــز بــرای ضریــب دادن بــه اظهــارات ظریــف گزارشــی بــا هــدف
ارائــه ســند پولشــویی ارائــه کــرد درحالیکــه شــخص محمدجــواد ظریــف

 ایجاد تردید در ناکارآمدی و مشروعیت نظام

در پاســخ بــه نامــه قضایــی دادســتان کل کشــور تأکیــد کــرده اســت کــه
هیــچ ســند و حتــی دلیلــی بــرای اظهــارات خــود دربــاره پولشــویی نــدارد:

اساســا ســناریوهای جریــان تجدیدنظرطلــب بــا رفتارهــای ســلبی و
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هجمــه علیــه ماهیــت نظــام صــورت مــی گیــرد .ایــن مهــم طــی یکســال

تثبيــت مشــروعيت نظــام كنيــم».

اخیــر رشــد فزاینــده تــری بــه خــود گرفتــه کــه ریشــه در دالیــل مختلــف

هاشــمی عمــا موضوعــی کــه ریشــه در حــوزه اقتصــادی داشــت را

دارد .عــدم توفیــق در همــراه ســازی افکارعمومــی و نداشــتن راهبــرد

بــا مســائل سیاســی و مشــروعیت نظــام پیونــد زد ،اتفاقــی کــه در بیــن

مشــخص در قبــال مــردم ،دولــت و رهبــری عمــا تجدیدنظرطلبــان را در

تجدیدنظرطلبــان پــس از اغتشاشــات  96بــه یــک اصــل مبــدل شــد،

وادی "حیرانــی سیاســی" قــرار داده اســت ،ازیــن رو چنــان شــخصی کــه

سیاســی جلــوه دادن مشــکالت اقتصــادی .در همیــن حــال معــاون اول

در حالــت غــرق شــدن بــه هــر خــزه ای چنــگ مــی زنــد تــا خــود را برهانــد،

رئیــس جمهــور نیــز مشــکالت معیشــتی کــه ریشــه در معطــل نگــه داشــتن

تجدیدنظرطلبــان نیــز بــا رفتارهــای هیســتریک ،غیرمنســجم و جزیــره

اقتصــاد کشــور از ســوی دولــت را دارد را بــه موضوعــات سیاســی ارتبــاط

ای تــاش مــی کننــد جایــگاه خــود را در ســپهر سیاســت کشــور بازیابــی

مــی دهــد و در ایــن راســتا بــه القــا کاهــش ســرمایه اجتماعــی نظــام مــی

کننــد .در ایــن راســتا القــای ناکارآمــدی و مشــروعیت زدایــی از نظــام نیــز

پــردازد تــا ایــن تردیــد را در اذهــان جامعــه بــه وجــود آورد کــه حاکمیــت

بخشــی از کنشــگری سیاســیون تجدیدنظرطلــب را بــه خــود اختصــاص

و نظــام و همچنیــن ،سیاســت هــای اتخــاذ شــده از ســوی جمهــوری

مــی دهــد.

اســامی زمینــه تنگــی معیشــت شــان را بــه همــراه داشــته اســت.

محســن هاشــمی رئیــس شــورای شــهر پایتخــت در جلســه يكشــنبه

اســحاق جهانگیــری در مهرمــاه تاکیــد کــرد« :شــرایط امــروز کشــور

هفدهــم دي مــاه  96و در بحبوحــه ی اغتشاشــات ســال گذشــته ،تــاش

شــرایطی پیچیــده ،چنــد وجهــی و خطیــر اســت .داشــتن درك درســتي از

کــرد حاکمیــت را مقصــر اصلــی اعتراضــات مــردم قلمــداد کنــد« :در دو

شــرايط امــروز كشــور بــراي اتخــاذ راهكارهــاي مناســب بســيار ميتوانــد

مــاه اخيــر دو تــکان در تهــران و ايــران داشــتيم ،اولــي زلزلــه  ۵.۲ریشــتری

كارســاز باشــد دولــت در ايــن خصــوص نهايــت مســاعي خــود را بــراي

تهــران بــود كــه بخيــر گذشــت و دومــي ناآرامــی گســلهای اجتماعــی

اســتفاده از دانــش و تجربــه اســاتيد در حــوزه هــاي مختلــف نظيــر اقتصاد

كــه هــر دو تذکــري بــود کــه خــود را مقــاوم کنیــم و از طرفــی بــا توجــه بــه

بــهكار بســته اســت .وضعيــت موجــود صرفــا محصــول عوامــل اقتصــادي

شــرايط موجــود و بــا مــدد كارآمــدي و عدالــت فكــري بــه حــال جامعــه و

نيســت .چــون اگــر محصــول عوامــل اقتصــادي بــود ،مــي شــد بــه اعتبــار
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بعضــي سياســت هــاي شــناخته شــده اقتصــادي و پولــي شــرايط را بهبــود

مشــروعیت نظــام و حــاال ارائــه نســخه ای بــرای رفــع مشــکالت .او ادامــه

بخشــيد ...ايــن يــك واقعيــت اســت كــه وقتــي اعتمــاد اجتماعــي ضعيــف

مــی دهــد « :مــن معتقــدم ،راه مشــارکت همچنــان پاســخگو اســت و بــا

ميشــود حــرف باالتريــن مقامــات رســمي كشــور از يــك شــايعه در فضــاي

فشــار از پاییــن میتــوان کفــه را بــه نفــع اصالحــات ســنگین کــرد امــا

مجــازي اثرگذاريــش كمتــر ميشــود».

مشــکل آن اســت ،در پاییــن کاری صــورت نمیگیــرد و انتظــار مــیرود

ســعید حجاریــان نیــز در گفــت و گــوی آذرمــاه خــود بــا نشــریه «مشــق نــو»

بــاال خــود بــه خــود اصــاح شــود ».تئورســین اصالحــات در حقیقــت

تلویحــا نظــام را در مواجهــه بــا بحــران مشــروعیت و ناکارآمــدی مــی دانــد و

پــس از تبییــن ناکارآمــدی نظــام و ارائــه نســخه یــک خطــی و منــدرس

تاکیــد مــی کنــد « :خودکامگــی پرونــدهای بــا پوش ـههای متعــدد اســت.

"فشــار از پاییــن و چانــه زنــی از بــاال ".او تردیــد مخاطــب را در باورپذیــری

ولــی مــن مســأل ه مســألهها را «مشــروعیت» و «کارآمــدی» میدانــم.

صحبــت هایــش و یارگیــری از معترضیــن اجتماعــی را ایــن گونــه ســامان

نمیتــوان کارآمــد نبــود ولــی مشــروعیت را حفــظ کــرد .چنیــن وضعیتــی

مــی دهــد « :نافرمانــی مدنــی در خــاء شــکل نمیگیــرد .پیــش از آن،

شــاید مدتــی دوام بیــاورد امــا پایــدار نخواهــد مانــد زیــرا بهمرور مشــروعیت

ابتــدا بایــد تجمــع ســلولی داشــت و اقداماتــی ماننــد کتابخوانــی،

–ولــو از نــوع کاریزماتیــک و برآمــده از انقــاب -هــم از بیــن مــیرود

جزوهخوانــی و… صــورت داد و ســپس تجمعهــای موضوعــی و بعــد

همچنــان معتقــد بــه اصــاح هســتم و بــر اســاس دو مفهــوم مــورد اشــاره،

هــم تجمعهــای سراســری انجــام شــود .بعــد از اینهاســت کــه نوبــت

دو مســیر تعریــف میکنــم .در مســیر اول ،فراینــد اصالحــی میتوانــد

نافرمانــی فرامیرســد .در نافرمانــی مدنــی ،افــراد بــا علــم بــه جریمــه
ً
شــدن دســت بــه عمــل میزننــد .مثــا حکومــت رفتــن بــه یــک مجلــس

بــر مشــروعیت تمرکــز کنــد .مــن پیشتــر اشــاره کــردم ،مشــروعیت
ً
دوگانــه و نهایتــا بــه حاکمیــت دوگانــه منجــر میشــود .حاکمیــت دوگانــه
ً
را بایــد حفــظ کــرد تــا نهایتــا موازنــه برقــرار و بهمــرور کفــه بخــش انتخابــی

میرونــد بــه قیمــت آنکــه همگــی دو مــاه زنــدان برونــد و آزاد شــوند.

ســنگین شــود ».ریشــه و اهــداف ایــن اظهــارات حجاریــان را مــی تــوان در

اینهــا همچنــان در ظــرف پــروژه اصالحــات میگنجــد ولــی شــرط

ادامــه مصاحبــه او جســت و جــو کــرد .روبــرو کــردن افکارعمومــی بــا القای

آن ابتــکار ،ســازمانمندی و تحلیــل درســت از شــرایط اســت .دختــران

ختــم را منــع میکنــد ،ولــی همگــی بــه شــکل ســازمانمند بــه مجلــس
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خیابــان انقــاب نافرمانــی مدنــی میکننــد امــا چــون ســازمان ندارنــد

کنــد و تنهــا راه نجــات جامعــه از وضــع موجــود ،تغییــر رفتــار مســئولین

و سراســری نیســتند ،بــه نتیجــهای نمیرســند .اکنــون ،کــف هزینــه

کشــور و خالــی کــردن میــدان بــرای جــوالن آمریــکا در منطقــه ،کرنــش

سیاســی تغییــر کــرده اســت؛ پیشتــر تــرس از ســتارهدار شــدن وجــود

جمهــوری اســامی در برابــر رفتارهــای خصمانــه و در نهایــت تــن دادن بــه

داشــت و هنــوز هــم رگههایــی از آن وجــود دارد ولــی میتــوان بهکمــک

میــز تســلیم معرفــی شــود.

مجربتریــن و بــا کیفیتتریــن اســاتید ،کالس آنالیــن رایــگان برگــزار

بــه مــوازات سیاســت هــای آمریکایــی علیــه ایــران ،دو شــبکه در داخــل

کــرد و فار غالتحصیــان را بــرای ادامــه تحصیــل بــه دانشــگاههای معتبــر

کشــور نیــز تــاش مــی کنــد در نقــش کاتالیــزور ظاهــر شــده و کشــور را

خارجــی معرفــی کــرد».

بــه مختصــات مدنظــر یانکــی هــا و پیــاده ســازی شــاخصه هــای اندیشــه
آمریکایــی در تاروپــود سیاســت جمهــوری اســامی هدایــت کنــد .نخســت

 بهره سخن

جریانــی ســت کــه در «بســتر نفــوذ» تــاش مــی کنــد در قالــب تئــوری

پــس از روی کارآمــدن دولــت ترامــپ چهارشــبکه در داخــل و خــارج – دو

هــای عملیاتــی ،سیســتم اجرایــی و مکانیــزم رفتــاری مســئولین را در

شــبکه در داخــل و دوشــبکه در خــارج از کشــور  -در صــدد هجمــه علیــه

راســتای اهــداف و نیــات یانکــی هــا و در نهایــت هضــم جمهوری اســامی

حاکمیــت و نظــام جمــوری اســامی برامدنــد .ماهیــت سیاســت خارجــی

در نظــام بیــن الملــل تنظیــم کنــد ،رخــدادی کــه بــه مثابــه اســتحاله

آمریــکا بــا تاکیــد بــر تشــدید فشــار و تحریــم علیــه جمهــوری اســامی

نظــام و تهــی شــدن ایدئولــوژی جمهــوری اســامی از مباحثــی چــون

شــکل گرفــت و از ســوی دیگــر ،کمپانــی هــای رســانه ای وابســته بــه

اســتقالل و استکبارســتیزی خواهــد شــد .در ایــن راســتا اظهارنظــرات،

کارتــل هــای صهیونیســتی نیــز درصــدد القــای تنــش آفرینــی جمهــوری

تحلیــل هــا و ترســیم فضــای کشــور توســط برخــی چهــره هــای اثرگــذار

اســامی در عرصــه بیــن المللــی و ایجــاد فضاســازی علیــه کشــور برامدند.

و برجســته اجرایــی در مســیر ایجــاد تردیــد و تشــدید ناامیــدی در جامعــه

از ســوی دیگــر ،تــاش شــد گــزاره هــای برامــده از مــوج هــراس از آینــده با

نقــش آفرینــی مــی کنــد .گــره زدن توفیقــات کشــور و بهبــود اوضــاع بــه

ابــزار قــرار دادن افزایــش فشــارهای آمریــکا در ذهــن مــردم ایــران رســوب

امــا و اگرهایــی کــه هــدف نهایــی تئورســین هــای آمریکایــی را محقــق
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خواهــد کــرد ،بخــش دردنــاک ایــن موضــوع اســت .در ایــن شــرایط شــبکه
دوم داخلــی فعــال مــی شــود .شــبکه ای متشــکل از برخــی تئورســین
هــای برجســته و چهــره هــای شــاخص منتســب بــه برخــی جریــان هــای
سیاســی اســت .آن هــا تــاش مــی کننــد از مــوج تردیــد ایجــاد شــده
در جامعــه در مســیر ناامــن ســازی کشــور بهــره بــرداری نماینــد ،چراکــه
حیــات سیاســی جریــان متبــوع خــود را حــاال در سیاســت خیابانــی
جســت و جــو مــی کننــد .ایــن جریــان در حقیقــت پــازل نهایــی سیاســت
معاندیــن علیــه جمهــوری اســامی اســت کــه ایــن روزهــا بــه شــکل عیــان
تــر از روزهــای گذشــته درصــدد اقــدام علیــه امنیــت داخلــی و اردوکشــی
خیابانــی اســت.

