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آﯾﻨﻪ

خدابهبیانیهنویساندولتسالمتعقلدهد
 دولت در بیانیهای جدیــد در مدح برجام ،مطلب
یکــي از نهادهــاي حکومتي را بهانه قــرار داده و به
منتقدان توافق ناکام با آمریکا با عصبیت و مغلطههاي
آشکار تاخته و منتقدان را اینگونه معرفي کرده است:
»آنها در تعارضي آشــکار ،هم دلواپس حضور آمریکا
در برجام بودهاند و هم شاکي خروج آمریکا از برجام!«
گاهي احســاس ميکنم واجب شــده است که براي
بیانیهنویسان دولت ،شلهزرد یا حلوایي ،نذر »سالمت
عقل« کنیم .واقعا براي ایران با عظمت با این تمدن و
با این انبوه اندیشهورزان ،تأسفآور است که بیانیههاي
دولتــش در قــرن  ۲۱در چنین ســطح عوامپســند و
مغلطهآمیــزي غوطهور باشــد .چه کســي و در چه
زماني نگران حضور آمریکا در برجام یا خروج آمریکا
از برجام بوده است؟! غلطاندازبودن این سخن ،آشکار
و شفاف است زیرا از ابتدا بحثها بر سر شیوه مواجهه
و مذاکــره و دغدغههــا درباره خطاهــای راهبردی و
تاکتیکــی دولت در این مذاکرات بود ...ســادهلوحاني
که به سابقه گفتوگوي ظریف با جان کري در دوران
حضور او در نمایندگي ســازمان ملل یــا فامیلبودن
کــري با ایرانيها بــه خاطر داماد کرمانياش اشــاره
ميکردند ،حاال براي دولت بیانیههاي سادهلوحانهتري
مينویسند تا آن رســوایی خود را پنهان کنند .شرم بر
آن روشــنفکري که در شب خروج آمریکا از برجام در
توییتــي نام یکي از روزنامههاي کشــور را برد و عامل
اصلي خروج آمریکا از برجام را انتقادهاي هســتهاي
آن روزنامه دانســت .اینها با هیچ نذري سالمت عقل
پیدا نميکنند.

بهکجاچنینشتابان
 مســیح مهاجری :عاقالنهترین راه برای مقابله با
توطئههای دشمنان یک ملت این است که آحاد ملت
و مســئوالن دســت به دســت هم بدهند و یکصدا و
یکپارچه توطئهها را خنثی کنند .واقعه خروج آمریکا
از برجام ،یک توطئه برای قراردادن کشــور و ملت در
تنگناهای اقتصادی و سیاسی است .قطعا میتوانیم
این توطئــه را خنثی کنیم اگر یکصــدا و یکپارچه در
برابر دشمن بایســتیم و قطعا نمیتوانیم آن را خنثی
کنیم اگر به جای وحــدت بر طبل تفرقه بکوبیم و به
جای اعتراض به آمریکا بــه خودیها اعتراض کنیم.
متأســفانه در روزهای اخیر بعضی از نهادهای مهم
حوزوی و حکومتی همصدا با تعدادی از رســانههای
وابســته به یک جریان خاص ،به جای آنکه دشمن را
مورد اعتراض و عتاب قرار دهند ،دولت ،رئیسجمهور
و دســتگاه دیپلماسی خارجی کشــور را آماج تهاجم
قرار دادهاند ...از قدیم گفتهاند حرمت امامزاده را باید
متولی نگه دارد ...اینکه در بیانیه رسمی یک نهاد مهم
حکومتی از رئیسجمهور خواســته شود از مردم به
خاطر انعقاد برجام که یک پیمان مورد تأیید کل نظام
است ،عذرخواهی کند نه تنها انتقاد نیست بلکه بوی
انتقام میدهد . ...اگر شــما حضرات نمیدانید ،خوب
است بدانید که مردم این روزها سهم شما را در خروج
آمریکا از برجام کمتر از سهم ترامپ نمیدانند. ...
politics@sharghdaily.ir

گفتوگو با »حمیرا ریگی« ،اولین فرماندار زن در سیستانوبلوچستان

اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ اول

با مردها جنسیتی برخورد نکردم
خدمات نظام جمهوری اسالمی میدانند و هرچه
 شــما اولین فرماندار زن در دولت حســن
خدمت دولت بیشتر شود و ملموستر باشد ،توجه
روحانی هســتید ،اما ســابقه شــما به عقبتر
مردم به نظام هم بیشــتر میشــود .ما قبل از ۹۳
برمیگردد.
راهآهــن و گاز نداشــتیم و ظرفیــت ترانزیتی بندر
بله .من سال  ۸۰تا  ۸۵در دولت اصالحات هم
چابهار بهخوبی استفاده نمیشد؛ اما االن راهآهن
اولین بخشــدار اهل سنت و ســومین بخشدار زن
از جنوب به شمال استان بهشدت در حال ساخت
ایران بودم .پنج ســال بخشدار مرکزی چابهار بودم
اســت .اتفاق خیلی خوب دیگر توســعه سواحل
که یک ســالش در دولت نهم بود .دو سال هم در
مکران است که به دســتور مقام معظم رهبری و
دولت نهــم بهعنوان رئیس بهزیســتی بودم .بعد
تحت نظارت ایشان اتفاق میافتد .ما  ۳۰۰کیلومتر
مدتی اســتراحت داشتم تا اینکه بهعنوان فرماندار
مرز آبی با دریــای عمان داریم که با اقیانوس هند
شهرســتان »قصرقند« که ۶۰۰کیلومتــری با مرکز
مرتبط است .اگر اینها با شدت و حدت دنبال شود،
اســتان سیستانوبلوچســتان فاصله دارد ،انتخاب
مطمئن باشید استان سیستانوبلوچستان قدوقواره
شدم.
خودش را در سطح ملی پیدا خواهد کرد.
 انتخاب شما پیشنهاد چه کسی بود؟
 من در تعطیالت عید میخواستم به استان
اســتاندار سیستانوبلوچســتان به من پیشنهاد
شما ســفر کنم .خیلی از افراد به من میگفتند
داد .اســتاندار ایــن نــگاه را داشــت کــه زنان در
که حتما فالن شــهر یــا فالن جــای دیدنی را
حوزه مدیریت سیاســی وارد شــوند .بهعنوان یک
برو که نشــان میداد مردم بــه جاهای دیدنی
شــهروند بلوچ گفتم که در هر نقطهای از ایران هر
سیستانوبلوچســتان آشــنایی دارند؛ اما در
مسئولیتی که به من بدهند ،پذیرا هستم .البته قبال
مقابل عدهای هم میپرســیدند آنجا خطرناک
و در دهــه  ۸۰ما فرمانداری زنان را در شــمیرانات
نیست و امنیت دارد؟ جواب شما به این سؤال
تهران داشتیم اما انتخاب من اولین تجربه مدیریت
چیست؟
سیاسی در یک شهرستان مستقل بود.
ببینید ،وقتی در شهرســتانی که در باالترین رده
 دولت این اعتماد را به شــما داشت که بعد
امنیتی و سیاســی اســت ،یک زن فرماندار است،
از تجربه بخشــداری ،فرمانداری را هم به شما
این یعنی امنیت وجــود دارد .اگر هنوز مردم نگاه
واگذار کند .مردم چطور با شــما برخورد کردند؟
امنیتی به سیستانوبلوچســتان دارنــد ،به خاطر
از حضور شما استقبال شد؟
رسوب نگاههای گذشته است .متأسفانه در گذشته
ایــن انتصــاب در جایــگاه مدیریــت سیاســی
رســانههای ما با نمایش شــرارت و قاچاق در این
در یــک شهرســتان آن هــم در اســتانی مثــل
اســتان ،مردم را بدبین کرده بودند .خوشــبختانه
سیستانوبلوچستان که هم دور از مرکز است و هم
االن رســانهها هم تغییر رویه دادهاند .البته بهجز
استانی مرزی و سنتی و مذهبی است ،اتفاق افتاد،
فیلــم »بادیگارد« که مورد اعتراض مردم اســتان
بههرحال برای مردم کمی سخت بود .در دهه ۸۰
هــم قرار گرفــت .اعتراضشــان هم بهحــق بود؛
که من بهعنوان بخشــدار انتخاب شــدم ،با اینکه
چــون در زمانــی ابراهیم حاتمیکیا ایــن فیلم را
فرماندار محبوبیت مردمی بســیار باالیی داشت و
ســاخت که در آن معاون رئیسجمهور در استان
مردم رضایت خوبی از ایشــان داشتند ،اما مردم از
سیستانوبلوچســتان ترور میشود .کمکم داشت
او گلهمندی میکردند که چرا چنین انتخابی انجام
نگاه امنیتی از روی اســتان برداشته میشد و نگاه
داده اســت .اما همــان آدمهای معتــرض بعد از
گردشــگری شکل میگرفت؛ اما با پخش این فیلم
گذشــت حدود شش ماه ،پیش فرماندار آمدند و از
دوباره مقداری نگاه امنیتی ایجاد شد .من بهعنوان
او خواســتند که بخشهای دیگر را هم به خانمها
یک شــهروند سیستانوبلوچســتانی از رسانههای
واگــذار کنند .من در شهرســتان دیگــری فرماندار
ملــی و هنرمنــدان تقاضایی دارم؛ اگر ســفری به
شــدم اما اگر در همان شهرســتانی که بخشــدار
شــرق ،علی ایوبی» :حمیرا ریگی« اولین فرماندار زن در اســتان سیستانوبلوچســتان است .بلوچ و اهل
اســتان ما داشــته باشــند و معرفت و مظلومیت
بودم انتخاب میشدم ،مطمئنم هیچگونه اعتراض
ســنت اســت و بســیار مهربان .با لبخند میگوید در این چند روزی که در تهران بوده همزمان سه نقش را
اســتان را ببینند و شرایط سخت اقلیم را ببینند ،به
مردمی نداشــتیم چون مدیریت سیاسی یک زن را
ایفا کرده است؛ بهعنوان »فرماندار« در جلســات وزارت راه و وزارت بهداشت شرکت کرده ،در کنگره ملی
خودشان اجازه نمیدهند که این تصاویر را از مردم
تجربــه کرده بودند .اما وقتــی در »قصرقند« که از
فیزیوتراپی ایران بهعنوان »فیزیوتراپیســت« حضور داشــته و بهعنوان »همسر« در بیمارستان از شوهرش
ارائه دهند .در بحــث امنیت باید بگویم که خیلی
مذهبیترین و ســنتیترین شهرســتانهای استان
پرستاری میکند .متولد سال  ۵۴اســت و در ۲۵سالگی بهعنوان بخشدار مرکزی چابهار انتخاب شد و جزء
از مقامات کشــوری به شهرستان ما که کوهستانی
است و محرومیتهای زیرساختی فراوانی داشت،
بخشــدارهای نمونه کشوری بود .سه فرزند دارد .فرزند اولش در زمانی که بخشدار بود به دنیا آمده و فرزند
و صعبالعبور اســت ،آمدند؛ اما در امنیت کامل
بهعنوان فرماندار انتخاب شــدم ،دوباره اعتراضات
سومش ،دوســالونیم داشته که او بهعنوان فرماندار انتخاب شده اســت .میگوید خداوند این توانایی را
بودنــد و حتی ردههــای خاص امنیتــی را به کار
شروع شد و به اســتاندار و وزیر کشور نامه نوشتند
به زن داده است که همزمان نقش مادری ،همســری و نقش مدیریتی و اجتماعی خودش را داشته باشد.
نبردند و هیچ اتفاقی هم نیفتاد.
کــه ما این خانــم را نمیخواهیــم .فقط به صرف
میگوید اینگونه نیست که بهعنوان یک فرماندار سریع جلسات را تمام کنم تا به خانه بروم ،اما به بچههایم
 دیماه در کشور اعتراضاتی صورت گرفت.
زنبودن و نه شــخصیت فردی یک شخص .شرایط
رسیدگی میکنم ،آشپزی را خودم انجام میدهم و مهمانداریهای خود را هم دارم ،به همه فعالیتهای
در شهرســتان شــما هم اتفاق خاصی افتاد؟
بحرانی شــده بود و مردم فکر میکردند که با این
خود میرســم و از زمانم اســتفاده میکنم .ریگی هماکنون فرماندار شهرستان »قصرقند« در جنوب استان
چگونه مدیریت کردید؟
انتصاب دنیا به آخر میرسد و اینکه حاکم یک شهر
سیستانوبلوچستان اســت .او جمعهشب و قبل از آنکه برای همراهی همســرش به بیمارستان برود ،به
در شهرســتان ما هم یکســری اعتراضات در
یک زن میشــود ،مصیبتی اســت .اما خوشبختانه
»شرق« آمد .مصاحبه ما با »حمیرا ریگی« را در ادامه میخوانید:
حال شــکلگیری بود .وقتی فراخوان برای تجمع
حــاال بعــد از چهار ســال مدیریت یــک زن این را
داده شــد ،اولین اقدامی که مــن بهعنوان رئیس
وجــود دارد .مســافت ما از شهرســتان تا پایتخت
رحمــت الهی میدانند و همراه و همگام هســتند
که من بخشــدار بودم ،وقتی بــا دختران صحبت
شــورای تأمین داشــتم ،این بود که افــرادی را که
حــدود دو هــزار کیلومتر اســت و از طرفی زمانی
و علما خیلی همراهی و همکاری میکنند .من به
میکردیــم میگفتنــد میخواهیم معلم شــویم
فراخــوان زده بودند ،شناســایی کردیــم و آنها را
که صرف مســائل شهرستان میشود ،زیاد است به
این نتیجه رســیدم که ما بســتر اجتماعی را فراهم
و فقــط این شــغل را میگفتند چــون فقط معلم
قبل از شــکلگیری تجمع به دفتر خودمان دعوت
همین خاطــر ارتباطمان به صورت چهره به چهره
نکردیم تا مردم را امتحــان کنیم و درباره پذیرش
را دیــده بودند .اما امروز وقتــی خلبان ،فرماندار و
کردیــم .علما و معتمــدان را هم دعــوت کردیم
و حضوری در ســطح ملی خیلی کمتر بوده و این
مردم پیشداوری میکنیم.
معاون استاندار زن میبینند ،هدفهای خودشان را
و بــا هم گفتوگــو کردیم که
ضعــف باید رفع شــود .حتی
این انتخاب هم در اســتان
به تواناییهای خودشان شکل
چرا میخواهید اعتراض کنید
مــن ایــن را به معاونــت زنان
مورد پذیرش قرار گرفت و هم
میدهند و افق دیدشــان فراتر
در گذشته رسانههای ما با نمایش
من در شهرستان دیگری فرماندار
و دلیــل آن چیســت؟ اینجــا
رئیسجمهــور هم پیشــنهاد
در نظام جمهوری اســالمی به
رفته اســت .یکــی از کارهایی
شرارت و قاچاق در این استان ،مردم
شدم اما اگر در همان شهرستانی
نماینــده دولــت بهگونــهای
ملی
های
نشست
این
که
کردم
یــک زن بلوچ اهل ســنت این
که
بود
ایــن
کردم،
می
مــن
که
را بدبین کرده بودند .خوشبختانه
که بخشدار بودم انتخاب میشدم،
اســت که بین مردم و با مردم
برگزار
زنانی
تمــام
حضور
با
را
فرصت داده شــده است .اینها
به
را
خــاص
و
شــاخص
افراد
االن رسانهها هم تغییر رویه دادهاند.
مطمئنم هیچگونه اعتراض مردمی
اســت .درهای ادارات و دفتر
در
کشــور
ســطح
در
که
کنند
عالوه بر اینکه ســطح پذیرش
را
اینها
و
آوردم
می
شهرســتان
البته بهجز فیلم »بادیگارد« که مورد
نداشتیم چون مدیریت سیاسی یک
به مدارس میبردم .مثال خانم اعتراض مردم استان هم قرار گرفت .من شبانهروز به روی مردم باز
استانها و شــهرهای مختلف
مــردم مــا را تغییــر میدهد،
زن را تجربه کرده بودند .اما وقتی
اســت .گفتیم کــه در این فضا
مدیریــت و در صحنههــای
نگاههــای بیرونــی نســبت به
فهیمــه احمدیدســتجردی
اعتراضشان هم بهحق بود؛ چون در
در »قصرقند« بهعنوان فرماندار
چرا میخواهید اعتراض کنید
اجتماعــی حضور دارنــد .این
جمهوری اسالمی را هم تغییر
اولین خلبــان زن ایــران را به
زمانی ابراهیم حاتمیکیا این فیلم را
انتخاب شدم ،دوباره اعتراضات
شروع شد و به استاندار و وزیر
قصرقنــد آوردم و بــه تکتک ساخت که در آن معاون رئیسجمهور و هرگونــه نگرانی که دارید ،با
اتفاق اگر بیفتد زن آذربایجانی
میدهد.
در استان سیستانوبلوچستان ترور
کشور نامه نوشتند که ما این خانم را
ما مطرح کنید و ما موظفیم که
از زن سیستانوبلوچســتانی و
 مسئوالن استانی چطور؟
مــدارس بردیم .ایــن دیدنها
میشود
نمیخواهیم
پاسخگو باشیم و پیگیری کنیم.
زن سیستانوبلوچستانی از زن
آنها هم نسبت به شما گارد
و مشــاهدات عینــی خیلــی
با این گفتمان خیلی از افرادی
شــمالی و همه از هــم باخبر
داشتند؟
تأثیر بیشــتری میگــذارد و به
که نارضایتی داشــتند و به نظر من بخشــی از آن
میشــوند .خود به خود مردم را نسبت به جامعه
باالخره وقتی فرصتی برای خانمها پیش نیاید،
جرئت میگویم که نگاه دختــران قصرقند با دیگر
به دلیل نبود اطالعرســانی از خدمات است ،قانع
زنان امیدوار میکند.
نگاه مردســاالرانه بیشتر شــکل میگیرد .فرمانده
شهرستانها متفاوت اســت .البته از بخش مردها
شــدند و تجمعی هم صورت نگرفت .به نظر من
 دولت اعــالم میکند که ما از اهل ســنت و
انتظامــی ما که اهل شــمال کشــور بــود ،به من
هم غافل نبودیم و فکر نکنید که جنسیتی برخورد
اگر از درون مردم را داشــته باشــیم و دریابیم و در
زنان استفاده میکنیم و شما بهعنوان فرماندار،
میگفت وقتی انتصاب شما را شنیدم ،برای خودم
کردیم.
بین آنها باشیم ،هیچگونه نگرانی وجود ندارد و من
خیلی عجیــب و خیلی ســنگین بود امــا االن در
 بهعنــوان فرماندار و نه یک زن ،مشــکالت
هم اهل سنت هستید و هم خانم .اما متأسفانه
این تجربه را در شهرســتان قصرقند داشتم .گاهی
شــورای تأمین ،همکاری و هماهنگی خیلی خوبی
شــهرتان و اســتان سیستانوبلوچستان را چه
درست اطالعرسانی نمیشــود و مردم عادی
ما ظرفیتهایی در نظام جمهوری اســالمی داریم
با شــما داریم .منظورم این اســت کــه اگر به زنان
میدانید؟
متوجه این اتفاقات نمیشوند.
که از آن غافل میشویم .من بهعنوان یک فرماندار
ما در اســتان با دو کشور نابسامان افغانستان و
فرصت دهیم ،نهتنها خطری برای مردان نیســتند
ایــن واقعا ضعــف بزرگی اســت .چندیپیش
از تمام ظرفیتهای نظام برای توســعه عمران و
پاکســتان همجوار هستیم .استانی مرزی هستیم و
بلکه یار و یاور خوبی هستند .از طرفی زنان به دلیل
آقای سعید جلیلی ســفری به شهرستان قصرقند
آبادانــی شهرســتان خودم اســتفاده میکنم .این
مرز مشکالت امنیتی خودش را دارد که برای استان
خلقت خود که یک حــس مادرانه دارند وقتی در
داشتند .وقتی از سفر برگشتند ،در روزنامهها ،سایت
نکتهای اســت که آنهایی که باید بدانند ،انشاءاﷲ
ما در بدترین حالت است چون شما در خاورمیانه
این مسائل قرار میگیرند ،به جامعه و حوزه مردان
خودشان و دانشگاه تهران سخنرانی کردند و گفتند
جمله را بگیرند.
بیثباتتر از افغانستان و پاکستان از لحاظ سیاسی،
بیشتر اهمیت میدهند.
فــارغ از جناحبندیهای سیاســی وقتی کســی در
 شــما در ابتدای مصاحبه گفتید که برخی از
اجتماعی ،بهداشتی و اقتصادی نمیتوانید ببینید.
وقتی میبینم شــورایی یا معتمــدی یا مولوی
یک نقطه از کشــور خوب عمل میکنــد ،باید از او
دختران شهرســتان دوست دارند که بخشدار و
یک موضوع هــم دوری از مرکز اســت که باعث
ســعی میکند بــه دختر خودش بها دهــد یا او را
حمایت کنیم .جلیلی گفت من در سفرم به جنوب
فرماندار شوند .شــما اکنون الگوی آنها هستید.
شــده ما عقبافتادگیهایی داشــته باشیم .استان
در جامعه بیاورد و بــه او نقش بدهد ،خیلی لذت
بلوچســتان خانم فرماندار اهل ســنتی را دیدم که
این برای شما انگیزه نشده تا بخواهید استاندار
هم بســیار پهناور است .این عوامل عمدهای است
میبــرم .وقتی میبینــم دختران ما ادعــا دارند و
انقالبی کار میکــرد و متدین و متعهد بود و آنچه
یا حتی رئیسجمهور شوید؟
که باعث شــده براي سیستانوبلوچســتان آنچه
اگر بپرســید خیلیهایشــان میگویند میخواهیم
را ما در مباحث انتخابات میگوییم ،ایشــان به آن
امیدوارم روزی برسد که ورای جنسیت و قومیت
شایســته آن بود ،اتفاق نیفتد.البته توجهاتی که در
فرماندار و اســتاندار شویم و سطح نگاهشان تغییر
عمــل کرد .اینکه حتی طیف جناح سیاســی آقای
و مذهب ،شایستهساالری در کشور حاکم شود .اگر
این چندساله به استان شده و نگاههای مردم کشور
کرده است ،باعث دلگرمی میشود و من را تشویق
جلیلی هــم به خانمها اینطور نگاه میکند خیلی
میبینیم که یک آقا یا خانم در هر نقطه از کشــور
را هم تغییر داده و در ســال  ۹۶مقصد گردشگری
میکند که بیشــتر در این عرصه بــا نامالیمات کنار
خوب اســت .یعنــی وقتی جناحهای سیاســی در
توانمندیهایی دارد ،چرا از او استفاده نکنیم؟ این
ناشــناخته برای ایرانیان شد .شاید سالهای خیلی
بیایم.
قدرت هم عوض شود ،نگاه به زنان تغییر نمیکند.
آرزوی ما بوده و همیشــه میگفتم که چرا من که
پیشتــر وقتی بــه تهران ســفر میکردیــم ،ما را
 وقتی شما بهعنوان فرماندار انتخاب شدید،
 جالب است که ســعید جلیلی جزء منتقدان
در سیستانوبلوچســتان هســتم ،نتوانم در سطح
بهعنوان یک بیگانه مثال هندی یا پاکستانی حساب
ما این انتصاب را فقط در حد یک خبر شنیدیم.
دولت هم هست و این را میگوید.
ملی نقش داشــته باشم .این مشــارکت مردم در
میکردند؛ نه یک هموطن سیستانوبلوچســتانی؛
خیلی از زنان هســتند که دوست دارند با شما از
بله ،ولی گفت که دولــت آنجا عملکرد خوبی
نقاط مختلف کشــور باعث همگرایی میشود .این
اما االن مردم با سیستانوبلوچســتان آشنا هستند.
نزدیک آشنا شوند ،آیا این امکان هست؟
داشــته اســت .بازتاب خیلی خوبی هم داشت و
یک حالت برد-برد اســت که هم برای مردم و هم
همین اتفاقات سطح رضایتمندی مردم را باال برده
متأســفانه در بحث اطالعرســانی و ارتباطات
باالخره در ســطح ملــی یک نفر قصرقنــد را دید.
سیاستمردان و دولت میتواند مفید باشد.
اســت .در این مناطق مردم دولــت را نماد عینی
ضعف داریم که این مشــکل حتــی در دولت هم
امروز افق دید دختران ما تغییر کرده اســت .زمانی
ﻋﮑﺲ :ﺳﻬﻨﺪ ﺗﺎﮐﻰ

برخــی تحتتأثیــر غیرمســتقیم ســرویسهای
جاسوسیعملمیکنند
 عبدالرضا هاشمزایی] ...:سرویسهای جاسوسی
خارجــی[ توانســتند فضا را بــه نحــوی مدیریت و
ســازماندهی کنند که برخی افراد بهطور غیرمستقیم
و بدون اینکه متوجه باشند کارهایی را انجام دهند که
مدنظر آنها بوده است .البته نمیخواهم بگویم که هر
فرد تندرو عامل مستقیم این سرویسها بوده ،ولی این
سرویسها فضا را به نحوی آماده میکردند که در یک
فضای سیاسی تصمیمات اینچنینی گرفته شود .مثال
زمانی که عربستان یکســری شیعیان از جمله شیخ
نمر را قصد داشــت اعدام کند ،یکسری بلندگوهای
حامی حقوق بشــر علیه حاکمیت عربســتان در دنیا
فعال شــده بودند و در فضای مجازی و رسانهها فضا
به ضرر آل سعود بود .ولی با تندروی یک گروه که به
سفارت عربستان حمله کردند و ساختمان سفارتخانه
را به آتش کشیدند و در واقع به خاک این کشور تعدی
کردند ،فضا به نفع عربستان و ضرر جمهوری اسالمی
رقم خورد ...با این رفتار تندروهای داخلی ]آتشزدن
برجام و پرچم آمریکا در مجلس[ نگاهشان معطوف
به ما شــد و به طور جدی نسبت به این اقدامی که در
پارلمان ما اتفاق افتاد و از طریق صداوســیما نمایش
داده شد ،همه نگاهها را علیه ما برگرداند ...چیزی که
در دنیا وجود دارد و الزمه دموکراســی اســت؛ اینکه
اقلیت قبول میکند که اقلیت اســت در حالی که در
کشور ما صدای اقلیتی خاص همیشه بلندتر از اکثریت
بوده اســت ...من اعتقاد دارم که رئیس مجلس باید
جلوی این اقدام را میگرفت .حتی در ســایر مواردی
که این اقدامات را شاهد بودیم متأسفانه هیچ برخورد
قاطعــی با ایــن افراد صــورت نگرفته اســت .حتی
شــاهد محاکمه جدی و علنی افرادی که به سفارت
انگلیس و عربستان حمله کردهاند هم نبودیم .واقعا
نمیدانم این افراد سفارشــیکار ،به چه قدرتی وصل
هســتند که با وجود چنین کارهایــی هیچ برخوردی
با آنها نمیشــود ...به هیچ وجه این افراد را خودسر
نمیدانم ...تأکید دارم کــه این رفتارها نه خودجوش
است و نه خودســر بلکه رفتارهایی سازماندهیشده
اســت که هر چند وقت یک بار به شکل و طریقی در
جایی اتفاق میافتد.
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مردم آمریکا را نرنجانیم
اما ،پس از رویدادهاي سال  ۲۰۰۳و اشغال
عراق ،آمارها دچار دگرگوني قابلتوجهي شــد.
در نظرســنجي دیگري در بهار این ســال و پس
از یــورش آمریکا به عراق ،چهره جهاني آمریکا
منفيتر دیده شــد .درحاليکه در ســال ،۱۹۹۹
نتایج نظرســنجي وزارت خارجه آمریکا نشــان
مــيداد که  ۷۸درصــد آلمانيها دیــد مثبتي
بــه آمریکا دارند ،این رقم در ســال  ۲۰۰۲به ۶۱
درصــد و در بهار  ۲۰۰۳بــه  ۴۵درصد کاهش
یافت .وضعیت در فرانســه نیز کــم و بیش بر
همین منوال بود.
در ســالهاي  ۱۹۹۹و  ۲۰۰۰رقــم  ۶۲درصد
دیــدگاه مثبت مردم فرانســه در ســال ،۲۰۰۳
بــه رقــم  ۴۳درصــد کاهــش یافــت .پدیده
ضدآمریکاگرایي عالوه بر اروپاي غربي و جهان
اســالم ،در دیگر مناطــق جهان نیز گســترش
قابلتوجهي داشــته است :در سال  ۲۰۰۲میزان
محبوبیــت آمریکا در برزیل ۵۲ ،درصد بود ولي
در ســال  ۲۰۰۳به  ۳۴درصد رسید .این آمار در
روســیه نیز کاهــش ۲۵درصــدي را در فاصله
 ۲۰۰۲تا  ۲۰۰۳نشان ميدهد.
در اروپا مؤسســه نظرســنجي یورو بارومتر،
وابسته به کمیســیون اروپا در نظرسنجياي که
در اکتبر ســال  ۲۰۰۳در کشورهاي اتحادیه اروپا
انجام داد ،به این نتیجه رســید کــه اروپایيها
به همان میزان آمریــکا را تهدیدي علیه صلح
جهاني ميدانند کــه ایران را .حتي در انگلیس
بهعنوان متحــد مورد اعتماد آمریکا ،در ســال
 ۲۰۰۳نظرسنجي نشان داد که  ۵۵درصد مردم،
آمریکا را خطري بــراي صلح جهاني ميدانند.
جالبتــر اینکه در همین ســال ،چهار کشــور
اروپایي یونان ،اســپانیا ،فنالند و سوئد ،آمریکا را
بیش از کرهشمالي ،بزرگترین تهدید براي صلح
جهاني دانستند.
در خاورمیانه و کشــورهاي اسالمي ،دیدگاه
بخش زیادي از مردم نســبت به آمریکا ،بهویژه
پــس از ســال  ۲۰۰۳تغییــر یافتــه و از میزان
مقبولیت این کشور کاسته شده است .نظرسنجي
وزارت خارجه آمریکا نشــان ميدهد در ســال
 ۱۹۹۹فقــط  ۲۳درصد اردنيهــا دید مثبتي به
آمریکا داشــتهاند و در دوران پــس از مداخله
آمریکا در عراق ،نه تنها در اردن بلکه در بیشتر
کشــورهاي اســالمي خارج از خاورمیانه میزان
محبوبیت آمریکا بهشــدت پایین آمده اســت.
بهعنوان مثال در سال  ۶۱ ،۲۰۰۲درصد از مردم
اندونزي نگاهي مثبت به آمریکا داشتند ولي در
ســال  ،۲۰۰۳این رقم به  ۱۵درصد کاهش یافته
است .نظرسنجي مؤسسه پیو نشان ميدهد که
 ۷۱درصد از مــردم ترکیه و  ۵۸درصد لبنانيها
آمریکا را خطري براي کشورشــان دانســتهاند.
بخش بزرگي از افــکار عمومي )بیش از نیمي
از جمعیت این کشــورها( در دو کشــور برزیل
و کرهجنوبــي از اینکــه ارتش عــراق در مقابل
آمریکایيهــا در ســال  ۲۰۰۳مقاومت چنداني
نکرده است ،اظهار ناراحتي کردهاند!
نکته ظریف و درخورتوجه اینکه در بیشــتر
نظرســنجيها ،هیئــت حاکمه آمریــکا زیر تیغ
منتقدان بوده اســت نــه مردم آمریــکا .اگر با
تصمیم جــورج دبلیــو بوش در ســال ،۲۰۰۳
ارتــش آمریکا ،عراق را به بهانه واهي داشــتن
سالحهاي کشــتارجمعي اشغال و به ویرانهاي
تبدیــل کرد ،این رفتار خــارج از عرف بینالملل
دولــت آمریکا بــود که نمود جهانــي پیدا کرد
و کاري کــه رئیسجمهور کــرد ،آن را در منظر
جهانیان قرار داد.
پیش از بوش پدر و پســر دولتهاي آمریکا
سابقه حمله به کشــورهاي دیگر را در کارنامه
خود داشــتند که ویتنام ،پاناما ،کوبا ،جمهوري
دومینیکــن ،کامبوج ،الئــوس ،هاییتي و ...از آن
جمله است.
درحاليکه سیاســت یکجانبهگرایانه ترامپ
در یک ســال گذشــته در عرصــه جهاني حتي
متحــدان اروپایــياش را از آمریــکا دور کرده
اســت ،خروج این کشــور از توافق هستهاي که
همه اعضاي دائم شــوراي امنیت و آلمان )به
نمایندگي از ســایر کشــورهاي اروپایي( پاي آن
را امضــا کرده و مهر تأیید شــوراي امنیت نیز با
ابطال قطعنامههاي تحریــم بینالمللي ایران،
آن را بــه یک توافق محکــم و کمنظیر تاریخي
تبدیل کرده ،وجهه و پرستیژ آمریکا بهعنوان یک
قدرت جهاني را به مخاطره انداخته است.
اکنــون نوبــت بــازي ماســت تا بــا طرح
ادعانامــه علیه پیمانشــکني آمریــکا و مانور
بر آن در ســطحي وســیع ،ســایر کشــورهاي
مســتقل و در رأس آنها اتحادیه اروپا ،روســیه
و چیــن را که خود زخمخــورده از تکرويها و
انحصارطلبيهاي آمریکا هستند ،در یک جبهه
قرار دهیم .شــکي نیست که اگر از این نیز فراتر
رویــم و افکار عمومــي ملت آمریــکا را نیز به
سو و سود خود بســیج کنیم ،کاري خواهد شد
کارســتان .در این راستا ،رنجاندن ملت آمریکا با
بياحترامي به پرچم این کشور که نماد استقالل
این کشــور است و مردمان آن ســرزمین ،آن را
بسي مقدس ميپندارند ،تالشهاي بینالمللي
مــا را در محکومیت دولت آمریــکا تحت تأثیر
قرار خواهد داد.

