
حرفروز

چه وق��ت مب��ارزه ب��ا فس��اد موفق و 
تاثيرگذار خواهد بود؟ يكي از پاسخ ها اين 
است كه وقتي كه كسي احساس نكند اگر 
مرتكب فساد مالي ش��ود از سوي ديگران 
حمايت مي ش��ود و حريم امني ب��راي او 
ايجاد مي شود. در واقع مبارزه با فساد پيش 
از رخ دادن آن بايد باش��د و نه فقط پس از 
رخ دادنش. ولي افراد چه موقع احس��اس 
مي كنند كه در حريم امن قرار دارند؟ وقتي 
كه فكر مي كنند اگر متهم به فساد شوند، 
دوستان شان هم ضربه مي بينند ولذا اين 
دوستان براي جلوگيري از وارد شدن ضربه 
به خودش��ان ترجيح مي دهند كه فس��اد 
رفيق شان رو نشود و اين آغاز انحراف است. 

در خص��وص پرون��ده مال��ي آق��اي 
محمدرضا رحيمي هم��ه مي دانند كه تا 
روز آخر مورد حماي��ت صددرصد رييس 
دولت يعني آقاي احمدي ن��ژاد بود. جالب 
اينكه احمدي نژاد جاي قاضي نشس��ت و 
گفت يقين دارد كه او يك ريال هم تخلف 
نكرده و صريحا گفت كه اگر ثابت شود كه 
رحيمي فقط يك ريال اختالس كرده من 
به تلويزيون مي آي��م و ضمن عذرخواهي، 
اعالم مي كنم كه شايستگي اين سمت را 
ندارم. در واقع آق��اي احمدي نژاد به جاي 
آنكه بگويد به اتهام زده شده عليه رحيمي 
بايد رسيدگي ش��ود، خودش جاي قاضي 
مي نش��يند و ب��دون رس��يدگي قضايي 
حكم صادر مي كن��د و اين بهترين فرصت 
براي متهم اس��ت كه گم��ان مي كند در 
حصار امني ق��رار دارد و دور او خط قرمزي 
كشيده اند و دس��ت قانون به او نمي رسد و 
فارغ از نظارت است. هنگامي كه انساني به 
اين طرز فكر رسيد، با غلبه بر وجدان خود به 
راحتي تخلف مي كند. اين رفتار نه فقط از 

طرف دولت پيش ديده مي شد بلكه بخش 
قابل توجهي از اصولگرايان نيز از ترس اينكه 
خودشان متهم شوند ماله دست گرفتند و 
روي اش��تباهات و خطاه��اي دولت مورد 
حمايت شان كشيدند. ولي نكته بسيار مهم 
اين اس��ت كه حاال درصددند تا بگويند كه 
ما خودمان در نوك پيكان مبارزه با فس��اد 
در دولت گذش��ته بوده ايم. البت��ه در اين 
ترديدي نيس��ت كه برخي اصولگرايان در 
دوره دولت گذش��ته نسبت به اين فسادها 
حساس بودند ولي آنان هميشه در اقليت 
قرار داشتند. حتي در مقاطعي منزوي هم 
ش��دند و تا حد زيادي از سكوت و حمايت 
دوستان شان از فس��ادهاي دولت گذشته 
سرخورده و مايوس ش��دند. ولي اين دليل 
نمي شود كه اكثريت اين جناح خود را در 
خط مقدم مبارزه با فس��اد موج��ود در آن 
دولت معرفي كند. آنان به معناي دقيق از 
منظر سياسي شريك جرم فسادهاي رخ 
داده هستند. ولي امروز با بي پروايي هرچه 
تمام تر مي كوش��ند خود را از آن وضع مبرا 
كنن��د و جالب ت��ر اينك��ه معتقدند حتي 

احمدي نژاد هم اصولگرا نبوده!
نكته ديگري ك��ه رس��انه ها و فعاالن 
اصولگرا كه حداق��ل ۶ تا ۷ س��ال حامي 
احمدي نژاد و گ��روه او بوده اند مي گويند 
اين است كه اصالح طلبان در خط مبارزه 
با فس��اد دولت قبلي نبودند. در پاس��خ به 
اين ادعا بايد گفت مگر آنها مي توانس��تند 
كوچك ت��ر از گل به دولت م��ورد حمايت 
اصولگراه��ا بگوين��د؟ اگ��ر كوچك ترين 
ادعايي را عليه آن دولت مطرح مي كردند 
بس��اط روزنامه ش��ان برچيده مي ش��د و 
گوينده نيز بازخواست مي ش��د. بنابراين 
روش��ن اس��ت كه فقط بخش كوچكي از 

اصولگرايان كه به هر دليلي مخالف دولت 
پيش بودند توانس��تند از فضاي به نسبت 
امني براي طرح مس��ائل آن دوره استفاده 
كنند. اگر در دولت گذش��ته آزادي رسانه 
وجود داش��ت؛ به حدي كه اصالح طلبان 
هم مي توانستند دست عناصر فاسد را رو 
كنند؛ اصوال قضايا به اينجا ختم نمي شد. 
يكي از مهم ترين داليل رش��د فس��اد در 
زم��ان احمدي ن��ژاد همين بس��ته بودن 
فضاي رسانه اي بود كه شامل اصالح طلبان 
مي شد. به همين دليل هم حداكثر كاري 
كه مي توانس��تند انجام دهند حمايت از 
بخش اندكي از اصولگراياني بود كه مفاسد 
اقتصادي را افش��ا مي كردند. ت��ازه در اين 
حمايت ه��م احتياط مي كردن��د تا مبادا 
با مشكل حادي مواجه ش��وند. اين نحوه 
برخ��ورد جانبدارانه از دولت ك��ه از جانب 
جناح تندرو و غال��ب اصولگرايان در رابطه 
با فساد در دولت گذش��ته ديده مي شد، از 
عوامل اصلي شكل گيري فساد بوده است. 
اينكه بگويند آقاي رحيمي در زمان آقاي 
هاشمي اس��تاندار بوده رفع مسووليت از 
آنان نمي كن��د. وي در آن زم��ان حداكثر 
استاندار بوده و كساني كه او را نصب كردند 
خودشان بايد توضيح دهند، ولي استاندار 
كجا و معاونت اول رياست جمهوري كجا؟ 
و از همه مهم تر اينكه مساله فردي نيست. 
مساله مهم  اين اس��ت كه او نفر دوم دولت 
مورد حمايت اصولگرايان بوده و دس��تگاه 
قضايي و مجلس نيز مي توانس��ته بر كار او 
نظارت داشته باشد. اگر جزيي از كوششي 
را كه ص��رف كارهاي حاش��يه اي وجزيي 
كردند براي نظارت بر رفتارهاي نادرست 
آن دولت صرف مي كردند، به يقين شاهد 

اين تبعات منفي نبوديم. 

جمهوريخواه��ان پ��س از انتخاب��ات 
و  امري��كا  كنگ��ره  مي��ان دوره اي  
پيروزي ش��ان، هم در مجلس نمايندگان 
و هم در مجلس س��نا، عالقه مند هستند 
ت��ا در دو س��ال باقي مانده دول��ت باراك 
اوباما با تالش هاي ش��ان مانع از پيشرفت 
رييس جمه��ور دموكرات ش��ان ه��م در 
سياست داخلي و هم در سياست خارجي 
ش��وند. اين يك واقعيت روش��ن است. از 
سوي ديگر، دولت اوباما در كليه  عرصه هاي 
سياس��ت خارجي موفقيت چشمگيري 
نداشته است و تنها عرصه اي كه مي تواند 
به عنوان يك نقطه درخش��ان در كارنامه  
كاري  اي��ن دولت م��ورد بهره ب��رداري و 
اس��تفاده قرار گيرد و در آن ع��رض اندام 
كند، پرون��ده هس��ته اي ايران اس��ت. به 
همين دليل، جمهوريخواهان درصدد اين 
هستند چنانچه اگر دولت اوباما قادر باشد 
تا موضوع مذاكرات هس��ته اي را به سمت 
يك تواف��ق جامع نهايي رهنمون س��ازد، 
اين مسير را منحرف س��ازند. موفقيت در 
مذاكرات هس��ته اي براي اوبام��ا مي تواند 
يادآور موفقيت نيكس��ون، رييس جمهور 
اس��بق امريكا در س��ال 19۷0 ميالدي با 
چيني ها در قبال روابط امريكا باش��د و از 
اين جهت، دولت دموكرات اوباما مي تواند 
از اين موفقيت به عنوان ي��ك برگ برنده 
استفاده كرده و در حقيقت يك دستاورد 
و موفقيت سياس��ي ب��راي ب��اراك اوباما 
محسوب ش��ود. از اين جهت، اعتقاد دارم 
كه جمهوريخواهان از ه��ر فرصت و از هر 
ابزاري اس��تفاده خواهند ك��رد تا نگذارند 
سياست هاي دولت اوباما در اين باره موفق 
شود. همچنين بايد يادآور بشوم كه به نظر 
مي رس��د در كم��پ جمهوريخواهان نيز 

يك سردرگمي فاحش��ي درباره افزايش 
تحريم ها به وجود آمده است و آن، اين است 
كه مي دانند اقدام ش��ان در اعمال افزايش 
تحريم هاي جدي��د عليه اي��ران به منافع 
و مصالح بلندمدت امريكا ض��رر مي زند و 
به همين دليل نمي دانن��د كه چه كنند؟ 
از يك س��و به دنبال زمينگير كردن دولت 
اوباما هستند و از طرف ديگر، واهمه عواقب 
رفتارش��ان را دارند. آنها در صورت دست 
زدن به رفتاري كه منج��ر به از ميان رفتن 
طرح اقدام مشترك ش��ود، در آينده بايد 
پاسخگوي رفتارشان باشند. آنها بايد پاسخ 
دهند كه چرا منازعه اي كه مي توانس��ت 
از طريق مذاكره و رايزن��ي و در قالب يك 
توافقنامه و تفاهم بين المللي در بستر 5+1 
حل  شود، دس��ت به اقدامي زدند كه صلح 
جهاني و ثبات منطقه اي را با اين تصميمات 
به خطر انداخت و مانع از پيروزي مذاكرات 
شد؟ اين مساله موجب ش��ده تا در درون 
جمهوريخواهان نيز تع��ارض و تناقض و 
س��وال جدي به وجود بيايد و اين مس��اله 
ش��ايد موجب ترديدي ش��ود كه مانع از 
اقدام عملي شان ش��ود. همچنين باراك 
اوبام��ا تهديد ج��دي كرده اس��ت كه اگر 
جمهوريخواهان بخواهند اليحه جديدي 
ب��راي افزاي��ش تحريم ه��اي جديد عليه 
ايران بدهند، آن اليحه را وتو خواهد كرد. 
سناريوي ديگر هم امضا نكردن اليحه سنا 
از سوي اوباماست. بر اساس قانون اساسي 
امريكا، رييس جمهور اين كشور مي تواند و 
اختيار دارد قوانين را امضا نكند، يعني اوباما 
مي تواند حتي اليحه كنگره را وتو كند. در 
اين سناريو، قانون معلق باقي خواهد ماند 
و الزم االجرا نيست. البته نگراني ديگر نيز 
وجود دارد و آن، اين اس��ت كه تعدادي از 

نماين����دگان 
دموك��رات ب��ه 
اليح��ه  اي��ن 
بپيون�دن��د كه 
نش��ان دهنده 
و  اخت�الف��ات 
در  ش��كاف ها 
ح���زب  اي��ن 

است. كساني مانند سناتور باب منندز كه 
تا قبل از اينكه اكثريت كنگره را در اختيار 
قرار گيرند، رياست كميته سياست خارجي 
سنا را برعهده داش��ت از موافقان افزايش 
تحريم هاست. لذا اگر ۶۷ نفر از سناتورهاي 
امريكايي ب��ه اين اليح��ه راي بدهند اين 
اليحه از سنا عبور مي كند و بايد در مجلس 
نمايندگان نيز تصويب شود كه در اين باره 
دست آقاي اوباما كوتاه مي شود. پس اينكه 
برخي ها تصور كنند اين يك بازي اس��ت 
و يك تقس��يم وظايف براي امتيازگيري 
از ايران در مذاكرات اس��ت، اشتباه است. 
جمهوريخواهان مي دانند ك��ه اگر آنها به 
كنگره آمدند به اين دليل نبوده است كه با 
مذاكرات و پيش بردن ديپلماسي مخالفت 
كنند. آنه��ا مي دانند كه م��ردم از جنگ 
خسته ش��ده اند. آنها ديگر تمايل به ادامه 
جنگ ديگر در خاورميانه ندارند و خواستار 
اين هس��تند كه پرونده هس��ته اي ايران 
به شكل مس��المت آميز حل شود و پس از 
سخنراني 20 ژانويه باراك اوباما در كنگره 
ش��اهد بوديم كه وي ح��دود 50 درصد از 
محبوبيت را داراست و حداقل در اين باره 
كارت سبزي به جمهوريخواهان داده نشده 

است. 
 ٭ مديركل اسبق امريكاي
 وزارت امورخارجه

نگاه ديپلماسي

مهدي محتشمي٭

سوال تاريخ از جمهوريخواهان 

در پي برخورد پليس مصر با راهپيمايان سالگرد انقالب ژانويه

سنگفرش هاي قاهره سرخ شد

15

6

گفت وگو با سيد حسين موسوي تبريزي  
مي خواهند روحاني را  از مردم جدا كنند

واكنش محمد شريعتمداري  به شايعه تعطيلي  سازمان  فضايی
خود گويی وخود خندی

2

شرايط فروش سربازي غايبان

ســازمــان آگــهـي هــاي روزنــامه اعتــمــاد

تلفن:66124025

 نترسيد
  در ايران 

جنگ آب نمي شود

تشكيل هيات 9 نفره 
نظارت بر انتخابات 

شوراياري ها

 در ميزگردي با كارشناسان 
حوزه آب مطرح شد

4

10 11

17

 معافيت 
 مالياتي درآمد
  يك ميليون

 و ۱۵۰ هزار توماني

شكست 
ديپلماسي 

فوتبال

تيم ملي  به ايران باز مي گردد

2

17

دوشنبه6بهمن 1393 
5 ربيع الثاني 1436 

26  ژانويه 2015 
  سال دوازدهم 
  شماره 3165 

  20 صفحه   
 1000 تومان
 ETEMAD

 Mon 
26Jan  2015    

  vol.12 
 No. 3165

تـورهـاي  نوروز   94

88 47 10 20 رزآبـي

صفحه 19

 شماره هاي جديد تماس با  
روزنامه اعتماد

66۱24۰2۱
66۱24۰2۵ 66۱24۰24

نمابر

ريشه فساد كجاست؟

پيدا و پنهان 
طالبان

  گفت و گوي اختصاصي
  با مولوي متوكل

 وزير خارجه وقت طالبان
افغانسـتان  معصوم�ي/  س�ارا    
همچنان در حال پوسـت اندازي است؛ 
افغانسـتاني كـه امريـكا و متحـدان 
اروپايـي اش در سـال 2001 ميـادي 
پـس از حملـه تروريسـتي القاعده به 
خـاك امريكا بـه آن آمدند تـا آن را به 
جبهه مبارزه با تروريسم تبديل كنند، 
فـراز و نشـيب هاي بسـياري را چه از 
منظر سياسـي و چه امنيتي پشت سر 
گذاشـته اسـت. برگزاري انتخابات در 
اين كشـور با تمام حاشـيه هاي آن به 
يك تحول سياسي بدل شده و با وجود 
آنكه حمات تروريسـتي همچنان در 
بسـياري از مناطق قرباني مي گيرد اما 
ظاهر امر حاكي از آن اسـت كه دولتي 
در راس زمام امـور را در اختيار دارد. در 
اين فضا هنوز نام طالبان در تمام محافل 
سياسـي و حتي گپ و گفت هاي كوچه 
بازاري به گوش مي رسد. طالبان از بدنه 
سياسـي قدرت حـذف امـا در صحنه 
امنيتي افغانسـتان باقي مانده اسـت. 
بيش از يك دهه از فروپاشي حاكميت 
طالبان مي گـذرد اما هـم ائتاف غرب 
تحت رهبري امريكا در افغانستان و هم 
دولت مركزي اين حقيقـت را پذيرفته 
اسـت كه بـراي تاميـن امنيـت بايد با 
طالبـان وارد مذاكـره شـد؛ مذاكره اي 
كه به گفته مولوي وكيل احمد متوكل، 
وزير امور خارجـه دولت طالبـان بايد 
به شكل غيرمسـتقيم و با دخالت يك 
ميانجي صورت گيرد. متوكل در هيات 
رهبري طالبـان و از يك فاميل روحاني 
با نفوذ در قندهار است. وي در روزهاي 
حكومت طالبـان تنظيم كننـده اداره، 
مشاور سياسي و سـخنگوي ما عمر، 
رهبـر ايـن جريان شـمرده مي شـد. 
مولوي متوكل رهبـري هيات طالبان را 
در مذاكرات بـا مخالفان در سـال هاي 
1997 و 1999 برعهده داشت و در اكتبر 
1999 به عنـوان وزير خارجـه طالبان 
منصوب شد. وي در سـال 2001 پس از 
شكسـت طالبان، مانند اكثـر رهبران 
طالبان فراري شـد ولي در اوايل سـال 
2002 خـود را بـه مقامـات دولتـي در 
قندهار تسـليم كرد كه ازطرف آنها به 
امريكاييان تسـليم داده شـد. نام وي 
در سـال 2010 ميادي از فهرست سياه 
سازمان ملل متحد حذف شد. حركتي 
كه عمـا وي را به يكي از معـدود افراد 
نزديك بـه طالبان كـه امريـكا و اروپا 
مي توانند بـراي برقراري رابطـه با اين 
جريان با او در تماس باشند تبديل كرد. 
وي در گفت وگوي تفصيلي با »اعتماد« 
كـه در منـزل شـخصي اش در كابـل 
صورت گرفت هم از اشـتباهات طالبان 
در حكمراني در آن سـال ها گفت و هم 
به ريشه هاي داليل مبارزه اين گروه به 
سبك و سـياق امروز اشـاره كرد. متن 

اين گفت وگو را در صفحه 16 بخوانيد.

 احمدي نژاد ،پشت
 رحيمي را خالي كرد
نظرخواهي » اعتماد« درباره خاستگاه سياسي معاون اول دولت قبل

 30 سال به باال بايد 30 ميليون تومان بپردازند    تخفيف براي روستاييان و افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي

گـروه ورزش|ثاني��ه به ثاني��ه اخبار 
رص��د مي ش��د. ايراني ها ي��ك لحظه 
ه��م از اخبار غاف��ل نبودن��د. برخالف 
صداوس��يما كه گويي اصال برايش مهم 
هم نبود، فض��اي مجازي در تس��خير 
اخبار اس��تراليا بود. حت��ي توييت هاي 
خبرن��گاران خارجي در اس��تراليا هم 
دست به دست مي شد؛ اوضاعي عجيب 
و خاطره انگيز. هم��ه »اميدوار« بودند. 
اعتراض اي��ران درب��اره اي��ن موضوع 
در جلس��ه مس��ووالن كنفدراس��يون 
فوتبال آس��يا مورد بررسي قرار گرفت؛ 
جلس��ه اي كه چندين بار تمديد شد و 
س��اعت ها ادامه داش��ت، اما نتيجه اي 
كه حاصل ش��د چيزي غير از آنچه بود 
كه در گذش��ته اتفاق افت��اده بود. راي 
صادر شده كامال برخالف آراي گذشته 
بود و اي��ن موض��وع، دوگانگي AFC را 
نشان مي داد. براساس اعالم مسووالن 
فدراس��يون فوتب��ال تمام مس��تندات 
به س��ود ايران بود، اما از همان اواس��ط 
جلسه مشخص ش��د كه اين رسيدگي 
تنها جنب��ه »show« دارد و تغييري 
در ديدار اي��ران و عراق اتف��اق نخواهد 
افتاد چون مس��ووالن AFC در همان 
حي��ن برگ��زاري جلس��ه كنفران��س 
مطبوعات��ي پي��ش از ب��ازي ع��راق و 
كره جنوب��ي را برگ��زار ك��رده و نحوه 
بليت فروش��ي و جايگاه تماشاگران را 
هم مشخص كردند. حاال همه حسرت 
كرسي هاي ازدس��ت رفته فوتبال ايران 
را مي خورند. فوتبال ايران سال هاست 
هيچ كرس��ي مهمي در كنفدراس��يون 
فوتبال آس��يا ندارد؛ موضوع مهمي كه 
در چند سال گذش��ته بارها گفته شده 
 AFC و شايد اگر نماينده اي از ايران در
حضور داشت، امروز شاهد رايي غير از 

اين بوديم. 
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