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 -1رئیس دول��ت اصالحات
نگاه
مطالبی را بیان کرده و آن را
به عنوان راهکاری برای برونرفت از اوضاع کنونی
کش��ور ارائه داده اس��ت .مواردی که بیش از آنکه
راهحل و راهکار باشد صرفا کلیات ابوالبقاست که
قبل از این در صفحات شخصی برخی چهرههای
تندرو جریان اصالحات به کرات بیان شده بود و
حتی مضحک آنکه بس��یاری از این موارد با هم
همپوشانی دارد و به نوعی تکرار یکدیگر است.
 -2ام��ا نکته قابل اهمیت در رابطه با مواردی که
رئیس دولت اصالحات نام آنها را راهکار گذاشته،
این است که این موارد همگی «سیاسی» آن هم
از نوع منافع جناحی است و این در حالی است که
مسأله کنونی کشور مشکالت اقتصادی و معیشتی
است و مردم این روزها با مشکالت معیشتی که
ماحصل ناکارآمدی دول��ت مورد حمایت جناب
خاتمی است ،مواجهند.
 -3ای��ن ن��وع ورود رئیس دول��ت اصالحات به
مس��ائل کنونی نشان میدهد وی تا چه میزان از
واقعیتهای جامعه و مش��کالتی که مردم با آن
دس��ت و پنجه نرم میکنند دور است .این همان
مس��الهای اس��ت که برخی چهرههای اصالحات
اذع��ان دارند که حت��ی در زمان حاکمیت دولت
اصالحات نیز به چشم میخورد.
به عن��وان مثال چندی قبل عبداهلل نوری که
وزیر کش��ور دولت اصالحات ب��ود ،در این ارتباط
گفت« :گاهی اوقات ما در اتاق دربسته مینشینیم
و فکر میکنیم آنچه بین ما جریان دارد ،در بیرون
از فض��ای ما و در عمق جامعه ه��م همان موارد
ی که ممکن اس��ت اینگونه
مطرح اس��ت؛ در حال 
نباشد .تکیهکالم همیشگی من این بوده که ارتباط
اصالحطلبان با اقشار مردم ضعیف است .اگر معنی
اصالحطلبی این باشد که فقط دنبال چند مقوله
خاص ،مانند آزادی بیان و مطبوعات و تجمعات
و اح��زاب باش��یم که البته در جای خود بس��یار
بااهمیت اس��ت و به مس��ائل حاد زندگی روزمره
مردم دقت الزم و کافی را نداشته باشیم ،این خود
ظلم به جریان اصالحطلبی است».
 -4تالش برای سوءاس��تفاده از مشکالت مردم و
گره زدن آن با اغراض سیاسی خود ،در واقع نتیجه
نگاه باال به پایین است .رئیس دولت اصالحات در
حال��ی در وضعیت کنونی کش��ور از ارائه راهکار
س��خن میگوید که نقش وی در روی کار آمدن
دولت روحانی بر کس��ی پوشیده نیست؛ تا جایی
که حامی��ان و اطرافیان خاتم��ی ،رئیسجمهور
شدن روحانی را ماحصل حمایتها و «تَکرار» وی

میدانند .از سوی دیگر حمایت خاتمی از روحانی
در انتخابات س��ال  96در شرایطی انجام شد که
روحانی در دولت یازدهم و به مدت  4سال امتحان
خود را پ��س داده بود و با توجه به آن کارنامه ،با
روی کار آم��دن دوباره وی ،وضعیت این روزهای
کشور قابل پیشبینی بود .در چنین شرایطی یقینا
افرادی چون رئیس دولت اصالحات خود بخشی
از عوامل اوضاع کنونی کشور هستند.
 -5خاتمی به گونهای از وضعیت کنونی کش��ور
س��خن میگوی��د و بهزع��م خودش ب��رای آن
راهکار تجویز میکند کأنه رقبای روحانی بودند
که در انتخابات س��الهای  92و  96بر کرس��ی
ریاس��ت جمهوری نشس��تند و آنها هستند که
در  5س��ال گذش��ته وضعیت کشور را به چنین
روزی دچار کردهان��د! مواردی که خاتمی تحت
عن��وان راهکار ارائه داده اس��ت نش��ان میدهد
استراتژی هیوالسازی از رقیب و متهم کردن او
به انحصارطلبی همچنان در دس��تور کار وی و
جریان متبوعش قرار دارد .این در حالی اس��ت
ک��ه روی کار آمدن دولت روحانی در س��ال 96
و اوضاعی که این روزها کش��ور به آن دچار شده
ماحصل همین تفکر و همین رویکرد بود.
ی البته مواضع اخیر رئیس دولت اصالحات
 -6برخ 
را بیش از آنکه ارائه راهکار عملی و کاربردی برای
برونرفت از وضعیت کنونی کشور بدانند ،تالشی
از س��وی وی میدانند که با هدف تفکیک مسیر
خود از دولت روحانی انجام ش��ده است .در واقع
خاتمی ب��ا این مواضع تالش ک��رده با ظرافت از
پاسخگویی در قبال عملکرد دولت روحانی فرار و
اینگونه القا کند که مسیر وی و اصالحات متفاوت
از مسیر حسن روحانی و دولتش است.
 -7نق��ش رئیس دولت اصالحات و همقطاران او
در ایجاد وضعیت کنونی کش��ور فقط در حمایت
تمامعی��ار آنه��ا از روحان��ی و تالش ب��رای روی
کار آوردن او خالص��ه نمیش��ود ،چ��را که نقش
رخداده��ای س��ال  88و خصومتهای��ی را که
دشمن بعد از فتنه نسبت به مردم ایران تحمیل
کرد نمیتوان براحتی از محاسبات پاک کرد .هر
چند موضعگیری اخیر خاتمی نشان میدهد وی
بر ضعف حافظه تاریخی جامعه حساب ویژهای باز
کرده است اما آیا گرایی را که عوامل فتنه در سال
 88به دشمنان برای تحریم مردم دادند براحتی
میتوان از یاد برد و آیا نقشی که ایجاد اغتشاش و
ناامنی در امیدوار کردن دشمن جهت ضربه زدن
به کشور در آن دوران داشت ،غیرقابل انکار است؟!
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یکم-آمریکااعمالتحریمهای
خود علی��ه ایران را رس��ما از
بامداد روز  16مرداد آغاز کرده
اس��ت .هدف اصلی ترامپ این
است که به ایران بگوید کامال
جدی اس��ت ام��ا آمریکاییها خ��وب میدانند
برنام��ه تحریمی آنها علیه ای��ران در بلندمدت
دچ��ار  2چالش عم��ده عدم اجم��اع جهانی و
سازگاریپذیری ایران با تحریمهاست ،بنابراین
احتماال تصمیم خواهند گرف��ت در کوتاهمدت
حداکثر مقدار فشار را به ایران وارد کنند .در واقع
در یک جمله ،کاری که آمریکا قصد دارد بکند
وارد کردن حداکثر مقدار فشار به ایران در حداقل
مقدار زمان است ،طوری که اگر ایران بتواند مقطع
چند ماهه فشار را پاس کند – که کار دشواری
نیس��ت -پروژهای که آمریکا ب��رای تغییر رفتار
موشکی و منطقهای ایران حساب جدی روی آن
کرده ،عمال منتفی خواهد شد.
دوم -در کوتاهم��دت ،مهمترین برنامه آمریکا
وارد کردن فش��ار روانی به ای��ران و به هم زدن
تعادل روانی جامعه اس��ت .همه گزینههایی که
اکنون به کار گرفته شده -یا از این به بعد به کار
گرفته خواهد شد -در واقع گزینههای عملیات
روانی اس��ت ولو اینکه ظاهر اقتصادی ،امنیتی،
سایبری ،سیاس��ی یا دیپلماتیک داشته باشد.
اساس��ا مدتهاست آمریکا هدف اصلی خود در
ایران را «کنترل اف��کار عمومی» قرار داده و به
جنبه روانی گزینههای خود اهمیت بیش��تری
میده��د تا جنبههای عین��ی و فیزیکی آن .به
عنوان نمونه تحریمها را در نظر بگیرید .هدف از
گزینه تحریم ایجاد یک چالش اقتصادی بسیار
ب��زرگ به گونهای که ایران قادر به مدیریت آن
نباشد نیست ،چرا که آمریکاییها میدانند – و
تجربه هم در گذشته نشان داده  -هیچ نوعی از
تحریم قادر به ایجاد آن مقدار از مش��کل برای
کش��وری مانند ایران نیس��ت که اساسا قادر به
کنترل آن نباشد .همین حاال آمریکاییها فشار
فراوانی روی خریداران نفت ایران وارد کردهاند تا
واردات خود از ایران را قطع کنند ولی البد خود
خوب میدانند که نفت ایران در هر حال فروخته
میش��ود ،بنابراین اث��ر فیزیک��ی روی اقتصاد
نمیتوان��د ه��دف اصلی تحریمها باش��د ،بلکه
هدف اصلی وارد کردن فش��ار روانی به جامعه و
خارج کردن رفتار اقتصادی آن از وضعیت نرمال
است که میتواند به بحرانهایی مانند گرانی ارز
و س��که و حتی پدیدهای مانند احتکار خانگی
کاال بینجامد .درباره س��ایر گزینهها هم همین
اصل صادق است .به عنوان یک مثال دیگر ،هم
آمریکا و هم اس��رائیل بخوبی میدانند حمالت
فیک و بیارزش به مکانهای سوخته و از قبل
تخلیه شده در سوریه برای تحقق ماموریتی که
آن را «اخراج ایران از س��وریه» مینامند ،فقط
یک ش��وخی بیمزه است ،با این حال میبینیم
عملیات روانی و رس��انهای روی این حمالت با
جدیت تعقیب میشود تا افکار عمومی در داخل
ایران تصور کند دس��تاوردهای میدانی ایران در
س��وریه به سرعت در حال از دست رفتن است!
از این جنبه ،کنترل فضای روانی جامعه ،سخن
گفت��ن مرتب و صادقانه با م��ردم ،جلوگیری از
شکلگیری شایعات و پاسخهای آنالین رسانهای
به برنامه روانی دشمن اصلیترین کاری است که
باید در ماههای آینده در دستور کار باشد.
س�وم -تیم فعلی در آمریکا بسیار عجول است
و با نگاهی س��اده به سیاس��ت تص��ور میکند
میتوان��د در زمانی کوتاه و با ابزارهایی س��اده،
دستاوردهایی بزرگ خلق کند .نمونه کرهشمالی
مصداق تام و تمام این سادهاندیشی است .از آن
بدتر ،مذاکرهای است که ترامپ با پوتین کرده و
سادهدالنه تصور میکند میتواند ایران و روسیه
را در منطقه روبهروی هم بگذارد .همین عجله،
خود به نقطه ضعف اصلی پروژه تحریمی آمریکا
علیه ایران تبدیل ش��ده اس��ت .آمریکا به دلیل
عجلهای که دارد عمال فش��ار روانی تحریم روی
جامعه ایرانی را پیشاپیش تخلیه کرده ،بنابراین
در موع��د اجرای تحریم قادر به وارد کردن هیچ
شوک روانی جدیدی به اقتصاد ایران نبوده است
(قیم��ت دالر در روز  16مرداد به جای افزایش
اف��ت کرد) .مردم ای��ران  -دقیقا بر خالف آنچه
آمری��کا میخواهد  -روز به روز بیش��تر در حال
پ��ی بردن به این موضوع هس��تند که مس��ائل
اقتصادی ایران ریشه در شیوه مدیریتی و کیفیت
تصمیمات مسؤوالن داخلی دارد و...
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