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گزارش سیاسی
گویــی عربســتان دســتبردار نیســت .پس از
شکســتهای نظامی نیروهای تحت حمایت این کشور در
سوریه و عراق ،حاال این کشور عزم فشار بر ایران دارد؛ این
بار در لبنان آن هم از ق َِبل استعفای حریری نه در بیروت که
در ریاض .حمله موشکی انصاراهلل یمن به فرودگاه ملک خالد
ریاض را هم پیش کشیده است تا بتواند پروژه جدیدش را به
پیش ببرد .اما نه در لبنان کسی استعفای حریری را باور کرد
و نه مسئوالن ایرانی در بازی عربستان رفتند و همه یکپارچه
انتقال موشکهای دوربرد ایرانی به یمن را تکذیب کردند.
حاال که آن تیرها به سنگ خورده است ،عربستان در حال
اجرای پرده دیگری است؛ تالش برای اجماعی علیه ایران.
سعودیها روز گذشــته خواستار تشکیل جلسه اضظراری
اتحادیه عــرب ،برای آن چیزی که «مداخلهها»ی ایران در
منطقه عنوان کردهاند ،شدند .آیا این تیر سعودیها ،آن هم
وقتی که پشت فرمان اداره این کشور جوانی به نام محمدبن
سلمان نشسته است ،به سنگ میخورد؟
اپیزود اول :متهم کردن ایران به انتقال موشکهای
دوربرد به یمن
شنبه  13آبان بود که انصاراهلل یمن ،فرودگاه ملک خالد
ریاض را هدف حمالت موشــکهای دوربرد خود قرار داد؛
حمالتی بیسابقه به لحاظ نوع موشکهای استفاده شده در
آن .متعاقب این حمله ،دونالد ترامپ نوک حمله را به سمت
ایران نشانه گرفت و گفت«:از نظر من حمله [به عربستان]
کار ایران بوده است ».واکنش فرماندهان نظامی ایران به این
اظهارات اما قابل تأمل بود .سردار عزیر جعفری ،فرمانده سپاه
پاسداران ،روز یکشنبه  14آبان از این گفت که ایران «امکان
انتقال موشــک به یمن» را ندارد .جعفری همچنین از این
گفت که موشکهای دوربرد شلیکشده از سوی یمن «برای
خودشان است که بازسازی و برد آن را زیاد کردهاند »...امیر
حاتمی ،وزیر دفاع ایران نیز در موضعی مشــابه گفت«:بنا
نیســت هر اتفاقی در منطقه رخ داد آمریکا ایران را متهم
کند» و «دشــمن از هر فرصتی برای اتهامزنی علیه ایران
استفاده میکند و قطعاً ما این مسئله را رد میکنیم ».چنین
مواضعی از سوی فرماندهان نظامی ایران در قیاس با اقدامی
چون رسانهای کردن آزمایش موشکهای دوربردی که روی
آنها نوشته بود «اسرائیل باید از صحنه روزگار محو شود»،
آن هم در گیر و دار مذاکرات برجام ،قابل تأمل است.
اپیزود دوم :استعفای اجباری حریری برای فشار
بر حزباهلل
قریب به یکسال پیش بود که لبنان پس از دوره طوالنی

عربستان خواستار جلسه اضطراری اتحادیه عرب برای بررسی موضوع ایران شده است؛

تیرهایی که به سنگ میخورد

بیثباتی ،با توافق ائتالف  14مارس به رهبری سعد حریری
و اتئالف  8مارس ،نزدیک به حزباهلل ،باالخره به یک دولت
ائتالفی رسید؛ دولتی به نخستوزیری حریری .آن هم در
زمانی که اوباما همچنان بر سر کار بود و تصور عمومی نزد
نیروهای نزدیک به عربستان در لبنان این بود که نمیشود
روی کمک اوبامایی حساب کرد که توافق برجام را با ایران
امضا کرده است .اما زمانه تغییر کرد و رئیسجمهوری در
آمریکا آمد که نهتنها میخواست برجام را برهم زند که حتی
میخواست فشار بیشتری بر ایران در حوزههای منطقهای
وارد کند و البد همین متغیر بوده اســت که سعودی را به
طمع انداخته تا کار حزباهلل را یکســره سازد و تا ترامپ
هســت ،ضربهای کاری به ایران وارد کنند .هفته گذشته

یادداشت
محمدمهدیمیرساالری
فعال سیاسی اصالحطلب

انتخابات متعدد در جوامع دموکراتیک در ســایه پوستاندازیهای
اجتماعی و دستبهدست شدن قدرت و کرسیهای حکومتی موجب
میشود که کنشگران سیاست و سیاستمداران به تفکر و ارائه راهحل
برای برونرفت از بحرانهای موجود در جوامع بپردازند .آنچه تاکنون
ت متعدد در کشــور انجام شده و خصوصاً تحوالت بعد
و بعد از انتخابا 
از سال  92به این سو ،میتواند نقطه اتکای تحلیل جامعهشناختی به
لحاظ سیاسی قرار گیرد .جریان اصالحطلبی با تغییر برخی چهرهها و
ترمیم گفتمانی ،از ســال  76با اندیشههای چپ اسالمی بروز و ظهور
پیدا کــرد و احزابی در این تحول اجتماعی شــکل گرفت که تا حد
زیادی تأثیرگذاری خود را بر اجتماع و نیروســازی سیاســی همراه
داشت ولی باید به خاطر داشت که اصالحطلبان متأسفانه در مقاطعی
نتوانســتند آنطور که باید ،از پایگاه اجتماعی خود محفاظت کنند و
خواستههای نیروهای حامی را محقق سازند.
هرچند که حدفاصل ســالهای تشــکیل مجلس ششم تا مجلس
دهم در واقع ســالهای اوج فشــار بر بدنه اصالحات بوده و فرصتی
دســت اصالحطلبان نبود که بتوانند به خواست پایگاه اجتماعی خود
توجه درخور داشــته باشند و همچنین تعارضات سیاسی و فاصلهای
را که به لحاظ گفتمان سیاســی با برخــی نیروهای اجتماعی طبقه

حریری به ریاض میرود و در آنجا اســتعفا میدهد؛ علیه
ایران و حــزباهلل هم بیانیه میخوانــد .اما هیچکس باور
نکرد که این اســتعفای حریری خودخواسته بود .در این
چند روزی که از اســتعفای حریری میگذرد ،گزارش پی
گزارش از نحوه اســتعفای اجباری حریری میآید .رابرت
فیســک در ایندیپندنت توضیح داد که وقتی حریری وارد
ریاض شده است ،چگونه پلیس او را احاطه کرده و موبایل
او و همکارانش را ضبط کرده اســت و پس از آن از سوی
سعودیها مجبور به استعفا شده است .حتی گزارش شد که
او در بازداشت است و نمیتواند از محل اقامت خود خارج
شود .خالصه اینکه همه فهمیدند استعفای حریری چیزی
بیش از یک بازی کودکانه ســعودیها نبوده است .میشل
عون از این گفت که حریری همچنان نخستوزیر قانونی
این کشور است و پس از بازگشت به لبنان ،استعفای او امضا
خواهد شد .حسن نصراهلل و دیگر مقامات دولتی نیز موضع
مشابهی گرفتند و انگشت اتهام را نه به سمت حریری که
به سوی عربستان نشانه گرفتند .مهرداد فرهمند ،خبرنگار
بیبیســی و ســاکن بیروت ،از این میگوید که عربستان
تصور میکرده با استعفای حریری ،هواداران حزب مستقبل،
حزب نزدیک به ســعودیها ،در حمایت از حریری و علیه
حزباهلل به خیابانها میریزند «اما نهتنها چنین موجی به
راه نیفتاد ،بلکه جریان سیاسی مستقبل که سعد حریری در
رأس آن قرار دارد و اکثریت اهل سنت لبنان را نمایندگی
میکند ،با جریانهای سیاســی مخالف عربستان سعودی
همصدا و خواهان بازگشــت آقای حریری به لبنان شد».
ســفیر آمریکا و برخی سفرای کشــورها اروپایی در لبنان
هــم بیانیه دادند و از این گفتند که از ثبات لبنان حمایت
میکنند .دو روز پیش اما ،ســعد حریری باز هم از ریاض،
مصاحبهای با شــبکه مستقبل داشت و از این گفت که در
عربســتان کام ً
ال «آزاد» است و «اگر فردا بخواهد ،میتواند
ســفر برود ».او در این مصاحبه باز هم به حزباهلل حمله
کرد« :من با حزباهلل بهعنوان یک حزب سیاسی مشکلی
ندارم اما با حزباللهی که کشــور را ویران میکند مشکل
دارم ».او همچنین مشــکل اصلی منطقه را «دخالت ایران
در امور کشورهای عربی» دانست .اما این حرفهای حریری
باز هم باور نشــد .به نقل از ایلنــا« ،عبدالباری عطوان»،

سردبیر روزنامه رایالیوم ،مینویسد«:سعد حریری در این
گفتوگــو در حالت عادی نبود و ســخنی را بر زبان آورد
که قانعکننده نبــود و به همین خاطر برای مردم لبنان و
بسیاری از اعراب که این گفتوگوی تلویزیونی محتاطانه را
دنبال کردند نیز قانعکننده نبود».؛ «زمانی که سعد حریری
با ســید حسن نصراهلل ،دبیرکل حزباهلل لبنان و متحدش
میشل عون ،رئیسجمهوری لبنان ،به توافق سیاسی رسید،
حزب اهلل به طور مســتقیم یا غیرمستقیم در یمن حضور
داشــت؛ همانطور که در سوریه نیز در حال جنگ بود .در
همین زمان بود که به ریاست هیئت وزرای لبنان رسید و
دولت جدید را تشکیل داد .اگر کلمه «خودداری» که سعد
حریری حداقل هفتبار در این مصاحبه به آن اشاره کرده
و توقف «دخالتهای حزباهلل» را مطالبه اصلی خود برای
ادامه حضورش در عرصه سیاسی اعالم کرد ،باور کنیم ،الزم
بود که وی هم «خودداری» میکرد و از طریق حزباهلل و
حزب آزاد ملی به ریاست میشل عون وارد عرصه سیاست
در لبنان نمیشد».
حتی مســئوالن لبنانی اجازه پخش مســتقیم اظهارات
حریری را ندارند «زیرا با توجه به شرایطی کهسعد حریری
دارد ،معلوم نیست آنچهکه وی میگوی د با حقیقتهمخوانی
داشته باشد .» حاال خیلیها از این میگویند که نمیشود در
قرن بیستویکم نخستوزیر کشوری را به گروگان گرفت و
انتظار داشت که کسی هم نفهمد این گروگانگیری بوده و
نه استعفا .تیر سعودیها این بار هم به سنگ خورد و اوضاع
لبنان بهم که نریخت هیچ ،حتی دوستان سعودیها در این
کشور را هم دلگیر کرد.
اپیزود سوم :حمله نظامی به حزباهلل
چه متهم کردن ایران به دست داشتن در حمله موشکی
انصــاراهلل به ریاض و چــه ماجرای بازداشــت حریری در
عربســتان ،همه برای هدفی بزرگتر بود؛ حمله اســرائیل
به حــزباهلل .مهرداد فرهمند در وبســایت بیبیســی
مینویســد«:از لحاظ نظامی و به دالیل واضح جغرافیایی،
عربستان نمیتواند خود مستقیماً دست به چنین حملهای
بزند ».و ادامه میدهد«:سید حسن نصراهلل ،دبیرکل حزباهلل
لبنان ،میگوید که از منابع موثقی اطالع دارد که عربستان
از اسرائیل خواسته به حزباهلل حمله نظامی کند و اطمینان

مطالبهگری ويژگی اصالحات است
متوسط به پایین شــکل گرفت رفع کنند و از طرفی روی کار آمدن
دولتهای نهم و دهم و حذف گســترده نیروهای اصالحطلب و حتی
به حاشــیه بردن برخی از نیروهای عقلگرای جریــان اصولگرا و در
دست داشــتن تمامی ارکان قدرت در حوزههای فرهنگی ،اجتماعی،
اقتصادی ،سیاسی و ضعف شدید عملکرد در خصوص مسائل داخلی
و خارجی کارنامهای را برجای گذاشــتند که هم در ســطح جامعه و
هم در الیههایی از حاکمیت با چالش شــدید مواجه شد؛ چالشی که
هزینههای سنگینی برای جریان اصولگرا داشت و این چالش در همه
ســطوح اجتماعی ،اقتصادی و خصوصاً در حوزه بینالملل و سیاست
خارجی و مسائل هســتهای ،آشکارتر از هر حوزه دیگری ،هزینههای
سنگینی نه تنها بر خود جریان راست حاکم بر دولت و مجلس و سایر
ارکان قدرت ،بلکه بر کلیت جامعه ایران تحمیل کرد و عم ً
ال کشور را
در آستانه بحران و تهدید نظامی قرار داد و لذا همه این موارد و سایر
مســائل داخلی که میرفت حاکمیت را بــا بحران جدی مواجه کند،
دست به دســت هم داد تا در سال  92جریانی معتدل از دل جریان
اصولگرا و با ســرمایه اجتماعی جریان اصالحطلب در ســایه حمایت
سیدمحمد خاتمی و آیتاهلل هاشمی رفسنجانی با رویکردی اعتدالی
پا به عرصه مناسبات سیاسی -اجتماعی ایران بگذارد و در سایه همین
حمایتهای معنوی و با پشــتوانه عقلی و رهنمودهای رهبری معظم
انقالب ،پرونده هســتهای را با درک درست از تهدیدها و فرصتهای

جهانی و منطقهای به ســرانجام مطلوب برساند .در فضای داخلی هم
آرایش نیروهای سیاســی بر مبنای عقالنیت با مشی اعتدالی توانست
در ســال  96نیز اقبال عمومی و اجماع عقالنی جامعه را پشــت سر
خود داشته باشــد .عقالنیتی که دیگر مثل دولتهای نهم و دهم به
دنبــال تغییر جهان و پیریزی الگویی برای مدیریت جهان نبود بلکه
در فضای بینالمللی ،به دنبال تحقق گفتمان همزیستی مسالمتآمیز
در ســایه میراث جهانی برجایمانده از فرهنگ و تمدن بشری دوره
خاتمــی و خواهان تعامــل با جهان و احترام به حقــوق ملتها و به
رســمیت شناختن همه ارزشهای بشری بود .این دیدگاه که باید در
گفتــار و عمل فاصله خود را با پوپولیســم معنادار کند و با توجه به
زمینه ظهور پوپولیســم در نوع جدیدتری ،همواره باید با نگاه بلند و
همراه با برنامه ،از این فرصت تاریخی که با ائتالف نیروهای عقلگرای
جامعه بهوجود آمده ،در آستانه سالهای ورود به  ،1400برای ضرورت
امروزه جامعه ایران و جراحی سنگین ساختار سیاسی-اقتصادی اقدام
کند .لذا اصالحات با توجه به اینکه سرمایه عظیم اجتماعی خود را در
اختیار روحانی قــرار داده ،اکنون نیز با رصد کردن مطالبات و پایش
درســت اقدامات و وعدههای دولت باید همواره تالش کند که بتواند
کماکان این سرمایه اجتماعی را حفظ کند و روابط خود با بدنه جامعه
را تحکیم بخشد .در همین راستا بایستی با توصیه به دولت و شخص
آقــای روحانی ،همــواره زمین ه کاهش مداخله دولــت در حوزههای

داده که حاضر است دهها میلیارد دالر هزینه چنین جنگی
را تا زمان نابودی کامل حزباهلل بپردازد».
ایــن اظهارات نصراهلل بیراه هم نبود .چه اینکه ســه روز
پیش گزارشی منتشر شد از ورود دو فرورند کشتی ارتش
اســرائیل در آبهای لبنان .اســپوتنیک به نقل از العالم
گزارش کرده اســت که روابط عمومــی فرماندهی ارتش
لبنان با صدور بیانیهای ورود یک کشــتی جنگی اسرائیل
به منطقه راسالناقوره در دریای مدیترانه در لبنان را تایید
کرده اســت .در گزارش دیگری ،ورود یک کشتی دیگر به
آبهای لبنان نیز تایید شــد .اما گویــا تب و تاب نظامی
اســرائیل برای حمله به حزباهلل هم فروکش کرده است.
چــه اینکه چنین حملهای با اوضــاع پیش آمده ،عالوه بر
اینکه زمینه پذیرش داخلی در لبنان ندارد ،تحت حمایت
کشورهای متحد اســرائیل هم نیست .آمریکا و اروپا همه
یکصدا از ثبات داخلی لبنان حمایت کردند .تیر سعودیها،
این بار هم به سنگ خورد.
اپیزود چهارم :تالش برای اجماع در جهان عرب
حاال سعودیها ساز دیگری کوک کردهاند .یکشنبه شب
بود که خبری به این مضمون منتشــر شد« :درخواست
عربســتان از اتحادیه عرب برای تشکیل جلسه اضطراری
برای بررسی موضوع ایران» العربیه گزارش داده است که
امارات ،بحرین و جیبوتی از این درخواست حمایت کردهاند.
اما به اعتقاد خیلیها بعید اســت اتحادیه عرب به موضع
واحدی درباره آنچه که عربســتان بــه آن «مداخلهها»ی
ایران در منطقه میگوید ،برسد .از موضع کشورهایی نظیر
لبنان و مصر که بگذریم ،حتی موضع عربســتان در میان
کشورهای حاشــیه خلیج فارس نیز کم خریدار دارد .به
گزارش ایسنا به نقل از اسپوتنیک عربی ،روز گذشته محمد
بن عبدالرحمن آل ثانی ،وزیر خارجه قطر ،در گفتوگو با
شبکه تی آر تی ترکیه گفت«:تنش میان ایران و عربستان
میتواند بحران جدیــدی را بهوجود آورد که منطقه توان
ن را ندارد ».او با اشــاره به اینکه ایران همســایه
تحمل آ 
ماست و با آن منافع مشترک داریم افزود«:بحران با ایران را
باید از طریق گفتوگو حل کرد ».آیا عربستان میتواند از
جلسه یکشنبه هفته آینده اتحادیه عرب که به درخواستش
تشکیل میشود ،طرفی ببندد؟

اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی را فراهم کند و در این خصوص هرکدام
از حوزههــا را ،مث ً
ال اقتصاد را بــه بخش خصوصی و فرهنگ و جامعه
را با تحکیم بنیانهای مدنی و گســترش سازوکارهای نهادهای مردم
نهاد و ...به مردم بســپارند و در حوزه سیاست نیز به دنبال اصالحات
تدریجی و آرام باشند و ضمن اینکه پروژه توسعه همهجانبه را بهعنوان
اولویتهای سیاســی روز دنبال میکنندو با اشراف بر این موضوع که
اصالحات بدون دموکراسیخواهی و توسعه سیاسی امکانپذیر نبوده
و اصالحات ماهیتاً در ادامه پروژه توســعه سیاسی و دموکراتیزاسیون
تعریف میشود ،اصالحات با بهبودیخواهی تفاوت ماهوی دارد ،زیرا
اصالحات گفتمانی است که دارای دال و مدلولهای خاص خود است
و دال مرکزی گفتمان اصالحات ،آزادی است و توسعه سیاسی صرفاً
برای رســیدن به دموکراســی و آزادی بیان انجام میشود و در سایه
همین توسعه سیاســی و توســعه اقتصادی نیز معنا پیدا کرده و به
دنبال آن ،اصالح ســاختار بروکراتیک نظام میســر میشود .بایستی
هشیار باشیم که پروســه اصالحات فلسفه وجودی خاص خودش را
دارد و کسی که در این حوزه گفتمانی تعریف میشود ،باید به اصول
دموکراسی و آزادی اعتقاد راسخ داشته باشد و همواره باید با مراقبت
و پایش مستمر ،مانع اســتحاله شدن اصالحات و نیروهای اصیل آن
باشیم؛ چراکه همواره خطر ظهور و رشد اصالحطلبان بدلی نیز وجود
دارد .هرچند ممکن اســت برخی افراد فرصتطلب فارغ از داشــتن
اندیشــه دموکراسی و صرفاً با ژســتهای اصالحطلبانه به داخل این
حوزه نفود کرده باشند و چند صباحی با سرمایه اجتماعی اصالحات
به نان و نوایی برسند.

