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استان كرمان  - كتابخانه عمومي مفتح
اين كتابخانه در ســال 1345 با زيربناي 1450 مترمربع در كرمان تأسيس شد. كتابخانه مفتح به 
بخش های مخزن، مرجع، كودك،  نشريات، دفاع مقدس، كرمان شناسي و سالن های مطالعه مجزا 
مجهز است و با بيش از 24 هزار منبع همه روزه از ساعت 7:30 لغايت 18:30 به 900 عضو خدمات 

ارائه می دهد.
كتاب دوستان ساكن كرمان براي اســتفاده از اين مركز فرهنگي می توانند به نشاني چهارراه 

وليعصر، كوچه بيمارستان ارتش مراجعه كنند.

سي
شنا
خانه

كتاب

پيشنهادكتاب

اب
نكت

رتو
كا

طرح:پوياعبدلي،ايران

......................................... لحظه های انقالب نام كتاب
نويسنده....................................... محمود گالبدره يی
انتشارات......................................................... معارف
......................................... 45۶ صفحه تعداد صفحات

نیــم با هــدف ترویج ســبک زندگی  طرح با هــم بخوا
نــی، از ۱۲ بهمن مــاه در ۹۸ کتابخانه   یرا اســامیـ  ا
عمومی مســتقر در مناطق محروم کشــور در حال اجرا 
اســت. این طرح بر اســاس ســیر مطالعاتــی هدفمند 
و با محوریــت ۲۰ کتــاب بــا موضوع ســبک زندگی          
اســامیـ  ایرانی، به مدت ۱۲ هفته برگزار می شود. در 

لعاتی به ۵ ســاحت جهان بینی،  نتخاب این ســیر مطا ا
اخاق و هویت عالی انســانی، کارآمــدی و توانمندی، 
نقابی گری توجه شــده و طی  علم و فکر و آگاهــی و ا
یــن کتابخانه هــا در قالب  آن اعضای ۹ تا ۱۲ ســاله ا
گروه هــای ۱۲ نفــره، ضمن آشــنایي بــا مفاهیم این           

زند. ۵ حوزه، به تقویت قواي فکري خود می پردا

آغاز اجراي طرح »باهم 
بخوانيم« در 98 كتابخانه 

عمومي كشور

خبرويژه

براي مشاهده آخرين اخبار 
نهاد كتابخانه هاي عمومي 

كشور مي توانيد توسط گوشي 
تلفن همراه خود از رمزينه هاي 

روبه رو عكس بگيريد

www.iranpl.irtelegram.me/iranplirinstagram.com/ iranpl.irp.r@iranpl.iraparat.com/iranpl.ir

»لحظه های انقاب« گزارشــی دقیق و منطبق بر واقعیت 
از لحظه های ناب و سرنوشت ســاز مبــارزات مردم ایران 
برای پیروزی انقاب اســامی در واپســین روزهای رژیم 
شاهنشــاهی اســت و نقش قشــرهای مختلــف جامعه 
به خصوص دانشــجویان را در شــکل گیری انقاب نشان 
می دهد. قهرمان اصلی این کتاب، مــردم مؤمن و انقابی 
ایران هستند و انقاب اســامی حاصل انتخاب آگاهانه و 

نتیجه وحدت کلمه ایشان است.
محمود گابدره یی  با رعایــت امانت داری و نزدیک کردن 

متن به زبان گیرا و جّذاِب روایــی، ماجراهای این کتاب را 
در قالب داستانی اجتماعی از دوران پرشور و شعور انقاب 
اسامی بیان می کند؛ روایتی که با خواندن آن، مخاطبان 
حاضر در آن دوران، صداقت نویسنده و واقعی بودن وقایع را 
حس کرده و نسل سوم و چهارم انقاب، می توانند به راحتی 

با متن و رخدادهای آن مأنوس شوند.
اگر مایلید یک مســتندگونه داســتانی، جّذاب و موثّق از 
فجر ماندگار مردم ایران اســامی را مطالعه کنید، کتاب 

»لحظه های انقاب« را از دست ندهید.
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تأثیر نهضت سید الشهدا»ع«
سخنرانی در جمع روحانیون قم،

 تهران و آذربایجان

 
هفته نامه سیاسی، فرهنگی با رویکرد خبری، تحلیلی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مصطفی آجورلو
سردبیر: سعید آجورلو

مثلث؛ هفته نامه ای خبری، تحلیلی است که سعی دارد روایتی منصفانه و عادالنه 
از واقعیت ها ارائه دهد. نامش تمثیل و اشــاره ای است به سه ضلع استقالل، 
آزادی و جمهوری اسالمی. مرامش تقویت گفتمان انقالب اسالمی، چارچوبش 
اســالم، انقالب، امام و رهبری، آرمانش گسترش و سیادت اسالم  خواهی در 
سراسر جهان و عزت مسلمانان، توسعه و پیشرفت ایران اسالمی و رفاه مردم 
شریف ایران و رونق گرفتن عدالت. مرزش رواداری و تألیف قلوب اهالی انقالب 
و ایستادگی در برابر مقابالن گفتمانی و عملی نظام و سیاق و مشرب مان نجابت 
قلم و روزنامه نگاری مومنانه و تالش در جهت رونق گرفتن ســنت گفت وگو 
میان فرهیختگان و نخبگان کشور است. امیدواریم که در روایت مان صادق، 
بر مرام مان مســتمر و دائم، بر چارچوب مان مستقر، بر آرمان مان مومن، بر 

مرزهایمان مراقب و هوشیار و بر سیاق مان استوار بمانیم.

تحریریه:
دبیر تحریریه:  مصطفی صادقی

سیاست:  مصطفی صادقی )دبیر(-سیدمجتبیجاللزاده
بین الملل:  سعیده سادات فهری )دبیر(
سیاست خارجی:  حنیف غفاری )دبیر(
اقتصاد:  محمدمهدی صدرزاده )دبیر(

دیدار: افشین خماند)دبیر(
ورزش: مهدی ربوشه )دبیر( 

فرهنگ: امیر خوش صحبتان )دبیر(
بازار: محمد شکراللهی )دبیر(
مشاور هنری:  نیما ملک نیازی

خبرنامه
8

19

گفتارها

سیاست

خدا فدا کرد و این     اقتدا به بزرگمرد تاریخ، حضرت سیدالشــهداـ  
سالم الله علیهـ  است. 

حضرت سیدالشهداـ  ســالم الله علیهـ  به همه آموخت که 
در مقابل ظلم، در مقابل ســتم،     در مقابل حکومــت جائر چه باید 
کرد. با اینکه از اول می دانســت که در این راه که می رود،     راهی 
است که باید همۀ اصحاب خودش و خانوادۀ خودش را فدا کند و 
این عزیزان     اسالم را برای اسالم قربانی کند، لکن عاقبتش را هم 
می دانســت. اگر نبود این نهضت؛     نهضت حسینـ  علیه السالم 
ـ یزید و اتباع یزید اســالم را وارونه به مردم نشــان می دادند. و     از 
اول، اینها اعتقاد به اسالم نداشتند و نسبت به اولیای اسالم حقد 

و حسد داشتند. 
  سیدالشهدا با این فداکاری که کرد، عالوه بر اینکه آنها را به 
شکست رساند و اندکی که     گذشت، مردم متوجه شدند که چه غائله 

  من از علمای محتــرم آذربایجــان و اهل 
علم آنجا و علمای تهــران و برادران علمای اهل   
  سنت تشــکر می کنم و سالمت و ســعادت همه 
را از خداوند تعالی مســئلت می کنم. در     آســتانۀ 
شــهر محرم، مصیبتی بر همه ما وارد شــد و آن 
شــهادت این پیر هشتادســاله   ]  اســت  [     که عمر 
شریف خودش را در راه اسالم و در راه خدمت به 
مردم و راه تهذیب جامعه     صــرف فرمود. ملت ما 
از طفل شش ماهه تا پیرمرد هشتاد ساله را در راه 

افشاگری آقای عارف

تلگرام بازی پاستور

بهشت  برای یکی از این دو نفر

بهانه های ترامپ

استفاده ابزاری از برجام

اروپا از چه چیزی نگران است؟

اعتراض تهران

نگذاریم اروپا وقت کشی کند

زمان محک اروپا
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طراح جلد: مصطفی مرادی  گرافیک و صفحه آرایی: فاطمه قنائی - علی آجورلو 
 افشین جم و محمد محمودی

پردازش تصاویر: هومن سلیمیان 
عکس:  عدنان جعفری و محمد برنو

ویرایش: ژیال شاکری - امیر عزیزی، نرگس حاجیلو و فاطمه پورمهر
حروفچینی:  وجیهه قاسمی - علی حشمتی

مدیر مالی: محمدرضا پالیزدار 
سازمان آگهی ها: محمد شکراللهی  

بازرگانی و بازاریابی: محمدعلی آجورلو
امور اداری: علیرضا اسدالهی- علی اکبر پیمانی 

انفورماتیک: شهرام زحمتی  
ناظر چاپ: بابک اسکندرنیا

با تشکر از:  دکتر دارابی  - دکتر آیت اله ابراهیمی- دکتر عیسی رضایی 
  مهندس صدوقی حسین محمد پورزرندی - محمدابراهیم محمد پورزرندی 

حسین مجاهدی - حاج آقاتوکلی- علیرضا حسن زاده  - هادی انباردار 

سازمان آگهی ها:  تلفن: 0912-8505848  
چاپ: هنر سرزمین سبز  - پردازش تصویر رایان

توزیع: نشر گستر امروز 
 نشانی : تهران، خیابان شهید عباسپور)توانیر(، خیابان نظامی گنجوی، 

کوچه پناه، پالک 19
 تلفن : 88198207

شماره پیامک: 3000411711

بین الملل

اقتصاد

ورزش

ای و چه مصیبتی وارد شد. و همین مصیبت     موجب به هم خوردن 
اوضاع بنی امیه شد، عالوه بر این، در طول تاریخ آموخت به همه   
  که راه همین است. از قّلت عدد نترسید، عدد، کار پیش نمی برد، 
کیفیت اعداد، کیفیــت     جهاد، اعدای مقابل اعدا، آن اســت که 
کار را پیش می برد. افراد ممکن اســت خیلی زیاد     باشند، لکن در 
کیفیت ناقص باشــند یا پوچ. و افراد ممکن است کم باشند، لکن 

در کیفیت     توانا باشند و سرافراز. 

  شکستناپذیریانقالبدرپرتوعنایاتالهی
  تاریــخ، این نهضــت ایــران را و این انقــالب را فراموش 
نخواهد کرد، و ایــن فــداکاری ای     که در همۀ قشــرهای ملت 
اسالمی اســت در ایران، فراموش نخواهد کرد. و این وحدتی 
که     بین اقشار ملت از هر طبقه هســتند، بین برادران اهل سنت 

و برادران شــیعی مذهب، تحقق     پیدا کرده است و این 
اخوت اسالمی فراموش نخواهد شــد و این انقالب به 
خواســت     خدای تبارک و تعالی شکست نخواهد خورد. 
گو اینکه همۀ قدرتهای بزرگ دنیا و     آنهایی که در بلوک 
شــرق و غرب هســتند، با انقالب ما دشــمن باشند، گو 
اینکه همۀ     رســانه های گروهی دنیا بر ضد این نهضت 
قلمفرســایی کنند و دروغپردازی؛ آنچه حقیقت     اســت، 
روشــن خواهد بود و روشــن خواهد شــد. آن روزی هم 
که حضرت سیدالشهدا را     مظلوم شــهید کردند، بعضی 
از اشخاصی که بودند، او را به اســم خارجی و اینکه در   
  حکومت حق وقت، قیام کرده اســت، اینطــور معرفی 
کردند. لکن نور خدا می درخشــد و     خواهد درخشــید و 

عالم را خواهد از نور پر کرد.  
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تلگرام بازی پاستور
طعنه ها و کنایه های روحانی به ماجرای فیلترینگ تلگرام ادامه دارد

بهشت
 برای یکی از این دو نفر
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رهبر معظم انقالب در دیدار فرهنگیان:

اگر نتوانستید از اروپایی ها تضمین قطعی بگیرید 
دیگر نمی شود برجام را ادامه داد

حضرت آیت الله خامنه ای با اشــاره به برخی حرف ها 
درباره ادامه دادن برجام با سه کشور اروپایی تصریح کردند: 
»من به این سه کشــور هم اعتماد ندارم و می گویم به اینها 
هم اعتماد نکنید. اگر می خواهید قراردادی ببندید، تضمین 
واقعی و عملی بگیریــد واال فردا اینها هم همــان کار امروز 

آمریکا را به شیوه دیگری خواهند کرد.«
 حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی 
صبح چهارشنبه به مناسبت هفته معلم در دانشگاه فرهنگیان 
حضور یافتند و در دیدار هزاران نفر از دانشجویان و معلمان، 
منزلت و جایــگاه واالی معلمان را همچون معیشــت آنان 
بسیار مهم و نیازمند توجه کامل خواندند و اجرای زمان بندی 
شــده ســند متقن و جامع تحول آموزش وپرورش را بســیار 
الزم و زمینه ساز نوسازی این دستگاه عظیم و سرنوشت ساز 

برشمردند.
ایشان همچنین در ســخنان مهمی  درباره »آمریکا« 

و »برجام« با اشاره به اســتمرار عزت و عظمت ملت ایران و 
بی نتیجه ماندن توطئه های دشــمنان تاکید کردند: »بارها 
گفته بودیم »به آمریکا اعتماد نکنید«، این هم نتیجه اش. 
درباره مذاکره با ســه کشــور اروپایی هم می گوییــم به اینها 
هم نباید اعتماد کرد و بــرای هر قــرارداد باید تضمین های 
واقعی و عملی بگیرید وگرنه نمی شــود به این شکل حرکت 

را ادامه داد.«
رهبر انقالب اسالمی با اشــاره به حرف های سخیف 
و سبک دیشــب  ترامپ گفتند: »این شخص عالوه بر بیش 
از 10 دروغ آشــکار، ملت ایران و جمهوری اســالمی را هم 
تهدید کرد که بنــده از طرف ملت ایران به او می گویم شــما 

غلط می کنید.«
ایشان مســاله آمریکا را مســاله ای مهم، جدی و غیر 
احساساتی برشمردند و خاطرنشان کردند: »دشمنی مستمر، 
عمیق و براندازانه آمریکایی ها، دشــمنی با اینجانب یا دیگر 

مسئوالن کشــور نیســت، بلکه خصومت با مجموعه نظام 
اسالمی و ملتی اســت که این نظام را انتخاب کرده و در راه 

آن حرکت می کند.«
حضرت آیت اللــه خامنه ای در همیــن زمینه افزودند: 
»حتی در دولــت اوباما که نامــه می نوشــتند و حرف هایی 
می زدنــد، درصدد برانــدازی بودنــد اما بــه دروغ می گفتند 

هدف مان براندازی نظام اسالمی نیست.«
رهبر انقالب در بازخوانی کوتاه روند منتهی به قرارداد 
برجام افزودند: »وقتی مساله هسته ای و تحریم ها شروع شد، 
برخی چهره های شناخته شده به اینجانب می گفتند »چرا روی 
مساله هسته ای می ایستید؟«، این مساله را کنار بگذارید تا 

آمریکایی ها خباثت و دشمنی نکنند.«
ایشــان افزودند: »این حرف البته از چنــد زاویه غلط 
بود؛ یکی اینکه انرژی هســته ای نیاز واقعی کشــور است و 
تا چند ســال دیگر، ایران به 20 هزار مگاوات برق هسته ای 

تیتر یک
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نیاز دارد.«
رهبر انقالب اسالمی در همین زمینه خاطرنشان کردند: 
»می گویید برای تأمین نیاز خود به انرژی، »نفت« دارید اما 
مگر نفت، ابدی اســت؟ آیا وقتی نفت تمام شد تازه به دنبال 
امکانات هســته ای برویم؟ آیا نســل های آن روز ما را لعنت 

نمی کنند که چرا به موقع، سراغ انرژی هسته ای نرفتید؟«
حضرت آیت الله خامنه ای افزودنــد: »همان موقع به 
این مســئوالن می گفتم »انرژی هســته ای بهانه است اگر 
این را کوتاه بیایید آمریکایی ها بهانه دیگری می گیرند« آنها 
می گفتند »اینجوری نیست« اما حاال دیدید که همین جوری 

است و آنچه می گفتیم تحقق یافت.«
ایشــان افزودند: »مســاله هســته ای را به شکلی که 
مخالفان ایران می خواســتند قبول کردیم و زیر بار رفتیم اما 

دشمنی آمریکا و بهانه گیری آنها تمام نشد.«
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به بهانه های آمریکا 
درباره توان دفاعی و حضور منطقه ای ایران، تاکید کردند: 
»اگر فردا اعالم کنید که دیگر موشک تولید نمی کنیم یا برد 
آنها را محدود می کنیم این مســاله تمام می شــود، اما حتما 
یک بهانه و قضیه دیگــر را مطرح می کنند چــرا که دعوای 
آنها با ما بنیادی اســت و آمریکا با اصل جمهوری اســالمی 

مخالف است.«
ایشــان علت اصلی ایــن خصومت شــدید را پیروزی 
انقالب اسالمی و تشــکیل جمهوری اسالمی و کوتاه شدن 
دســت آمریکایی هــا از ایــران دانســتند و افزودنــد: »آنها 
می خواهند نظام را نابود و مجددا بر ایراِن دارای ذخایر مهم و 

موقعیت راهبردی حکم فرمایی کنند.«
رهبر انقالب اسالمی افزودند: »آمریکایی ها نوکرانی 
می خواهند که ماننــد برخی حکام کشــورهای منطقه فقط 
اطاعت کنند اما جمهوری اســالمی عزت خود و ملت ایران 
را به رخ آنها می کشــد و این عظمت و ســرافرازی برای آنها 

قابل تحمل نیست.«
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به نامه ای که  ترامپ 
چند روز قبل برای حکام کشــورهای خلیج فارس فرســتاده 
است، افزودند: »رئیس جمهور آمریکا در نامه به این کشورها 
دســتور می دهد که این کارها را بکنیــد و آن کارها را نکنید، 
آنها می خواهند با نظام اســالمی همین گونــه رفتار کنند اما 
نمی توانند چرا که جمهوری اسالمی ذلت ملت و کشور را در 
دوران قاجار و پهلوی به عزت و استقالل و ایستادگی تبدیل 

کرده و از منافع ملی خود کوتاه نمی آید.«
رهبر انقالب اسالمی در ادامه سخنان شان رفتار زشت 
و سخیف  ترامپ را قابل انتظار خواندند و با اشاره به استمرار 
خباثت همه مســئوالن مختلف آمریکایی در همه سال های 
پس از انقالب افزودند: »کسانی که آن خصومت ها را نسبت 
به ملت ایران انجام می دادند، اکنون استخوان های شان زیر 
خاک است اما جمهوری اسالمی ایستاده است، این آقا هم 
روزی بدنش زیر خاک می رود اما جمهوری اسالمی همچنان 

ایستاده و سرافراز خواهد بود.«
بخش مهم دیگــری از ســخنان امروز رهبــر انقالب 

اسالمی به »برجام« اختصاص داشت.
ایشــان با یــادآوری تذکرات مکــرر خود در جلســات 
خصوصی و عمومی به مســئوالن درباره پرهیز از اعتماد به 
آمریکا افزودند: »به مســئوالن گفتیم قبــل از هرقرارداد از 
طرف مقابــل تضمین های واقعــی بگیرید و بــه حرف آنها 

اعتماد نکنید.«
حضرت آیت الله خامنه ای با یادآوری شروط خود برای 
پذیرش برجام از طرف ایران گفتند: »یکی از این شــروط، 
تضمین کتبی و امضای رئیس جمهــور وقت آمریکا مبنی بر 
برداشته شــدن تحریم ها بود، البته مسئوالن محترم تالش 
کردند اما نتوانستند و نتیجه اش این شد که بعد از دو سال و نیم  
عمل کردن ایــران به همه تعهــدات، رئیس جمهور آمریکا 

ضمن خروج از برجام، ملت ایران را تهدید هم می کند.«

رهبر انقالب اســالمی در فراز بســیار مهم دیگری از 
سخنان شان به برخی حرف ها درباره ادامه دادن برجام با سه 
کشور اروپایی اشاره کردند و افزودند: »من به این سه کشور 
هم اعتماد ندارم و می گویم به اینها هــم اعتماد نکنید. اگر 
می خواهید قراردادی ببندید، تضمین واقعی و عملی بگیرید 
واال فردا این ها هم همان کار امروز آمریکا را به شیوه دیگری 

خواهند کرد.«
ایشان خاطرنشان کردند: اینها گاهی در حال لبخند، 
خنجر را در سینه طرف مقابل فرو می برند و با تعریف و تمجید 
ظاهری و اینکه ما می دانیم شــما قرارداد را به هم نمی زنید، 

اهداف خود را دنبال می کنند.«
رهبر انقالب اسالمی درباره کار با اروپایی ها افزودند: 
»این مساله بسیار حساس است، اگر توانستید تضمین قطعی 
و قابل اعتماد بگیرید که البته بسیار بعید است، اشکالی ندارد 
و حرکت را ادامه دهید وگرنه نمی شود به این شکل حرکت را 

ادامه داد.«
حضرت آیت الله خامنه ای، مسئوالن کشور را در معرض 
آزمونی بزرگ توصیف و تاکید کردند: »مسئوالن در معرض 
»آزمون بزرگ« قــرار دارند که آیا عزت و اقتــدار این ملت را 
حفظ خواهند کرد یا نه. باید عزت و منافع ملت به معنی واقعی 

کلمه تأمین شود.«
ایشان افزودند: »البته خوشبختانه مسئوالن هم همین 
مساله تأمین منافع را گفته اند اما برای تحقق این هدف باید 
با دقت، هوشــیاری و عاقالنه بــا اروپایی ها روبه رو شــد و به 
حرف مســئوالن اروپایی اعتماد نکرد، چرا که صرف حرف 
زدن اعتبار ندارد و آنها در عالم دیپلماســی کامال بی اخالق 

عمل می کنند.«
رهبر انقالب اسالمی در بخش دیگری از سخنانشان، 
این دیدار را به لحــاظ حضور در جمع جامعه عظیم الشــأن 
معلمان، یکی از شــیرین ترین دیدارها توصیــف کردند و با 
اشــاره به جمله معروف امام خمینی)ره( که معلمی  «شــغل 
انبیا«ســت، خاطرنشــان کردند: »متأســفانه هنوز جایگاه 
و منزلت معلم به صــورت واقعی در جامعه تبیین نشــده و در 
اذهان عمومی شکل نگرفته است که این کار فقط با صحبت 
امکان پذیر نیست بلکه نیازمند برنامه ریزی و کارهای هنری 

در ابعاد مختلف است.«
حضرت آیت الله خامنــه ای با تاکید بــر اینکه تعلیم و 
تربیت عمومی باید در جهت برخــورداری از عدالت و تربیت 
انســان هایی عدالت پرور، عدالت ســاز و عدالتخواه باشد، 
افزودند: »جهت گیری و اهداف آموزش وپرورش در دوران 
12 ساله تحصیل باید به گونه ای باشد که دانش آموز، جایگاه 
خود را در کاروان حرکت به سمت پیشرفت، بیابد و با احساس 
مسئولیت و با روحیه آزاداندیشی، راستگو، بلندهمت، شجاع، 

فداکار، پاکدامن و پرهیزکار، تربیت و تحویل جامعه شود.«
رهبر انقالب اســالمی، عرصه تربیــت جوانان واال و 
باانگیزه و با همت را عرصه یک جنگ بزرگ و واقعی دانستند 
و گفتند: »برخی می خواهند الالیی بخوانند تا ما خواب مان 
ببرد و متوجه این جنگ نشویم، درحالی که جریان مقابل نظام 
اسالمی به شدت تالش دارد از راه های مختلف مانع تربیت 

نسل جوان با چنین خصوصیاتی شود.«
ایشان با اشاره به وجود الگوهای برجسته و فراوان در 
جامعه خاطرنشان کردند: »ما برای تربیت نسل جوان منطبق 
بر اهداف و آرمان ها و جهت گیری های نظام اسالمی دچار 
فقر الگو نیستیم که سراغ فالن شــخصیت تاریخی بیگانه 
برویم، بلکه الگوهای بزرگی همچون شــهدای هسته ای، 
شهید چمران، شــهید آوینی و شــهید حججی داریم که با 
احساس مسئولیت و با قدرت و عزت و برای افتخار و سربلندی 

ملت، در مقابل دشمن ایستادند.«
رهبر انقالب اســالمی در ادامه با تاکید بر لزوم تعلیم 
»علــم نافــع« در آموزش وپــرورش گفتند: »نبایــد نگرش 
به آموزش وپــرورش همانند نگــرش به دیگر دســتگاه ها و 

ادارات باشــد زیرا این مجموعه، فرصت کم نظیر و 12ساله 
برای انتقــال صحیح و جامــع آرمان های انقالبــی و ملی و 
نهادینه کردن هویت ملی در کــودکان و نوجوانان در اختیار 

دارد.«
ایشــان افزودند: »آموزش وپرورش برای رســیدن به 
اهداف واالی خود نیازمند نوســازی اســت و این نوسازی با 

تحقق سند تحول آموزش وپرورش، امکان پذیر است.«
رهبــر انقــالب اســالمی، تحقق ســند تحــول را از 
واجب تریــن کارها برشــمردند و گفتند: »به رغــم اقدامات 
انجام گرفته اما گزارش ها نشان می دهد تاکنون فقط کمتر 
از 10 درصد از سند تحول آموزش وپرورش تحقق یافته است.
حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کردند: »مطالبه اصلی 
من از آموزش و پروش این است که برای تحقق سند تحول، 

زمانبندی دقیقی معین و این سند اجرا شود.«
ایشان یکی دیگر از کارهای ضروری برای تحقق سند 
تحول آموزش وپرورش را آشنایی بدنه آموزش وپرورش با این 
سند دانستند و در خصوص معاونت پرورشی نیز گفتند: »من 
بارها بر موضوع معاونت پرورشی تاکید کرده ام و انتظار این 
اســت وزیر محترم که فردی باانگیزه و بانشاط هستند، این 

موضوع را به طور جدی پیگیری کنند.«
یکی دیگر از نکاتی که رهبر انقالب اسالمی مورد تاکید 
قرار دادند، توجه همه جانبه و کامال حرفه ای و بدون تبعیض 

به موضوع تیزهوشان و مدارس سمپاد بود.
حضــرت آیت اللــه خامنــه ای در ادامــه در خصوص 
ســند 2030 نیز گفتند: »من ســال گذشته، رســما و علنا و 
بــا قاطعیت، اجرای این ســند انحرافــی را منع کــردم که با 
استقبال مسئوالن هم مواجه شد اما شنیده ام در بخش های 
مختلــف، برخی مفــاد ســند 2030 در حال اجرا اســت که 
 این به معنای قراردادن مهم ترین مســاله کشور، در اختیار

 بیگانگان است.«
ایشان افزودند: »معنی ندارد کشوری همچون ایران با 
این سابقه و فرهنگ و با این نظام مقتدر، برنامه های آموزشی 

و تربیتی خود را از دیگران بگیرد.«
رهبر انقالب اســالمی همچنین به موضوع دانشگاه 
فرهنگیان و دانشــگاه های تربیت معلم پرداختند و گفتند: 
»دانشگاه های تربیت معلم باید از نظر کیفی و کمی توسعه 
یابند، زیرا تا چند سال آینده تعداد زیادی از معلمان بازنشسته 

می شوند و کشور با بحران کمبود معلم مواجه خواهد شد.«
حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر اینکه »معلمی« 
یک حرفه هنری و تخصصی اســت و نیاز بــه آموزش دارد، 
خاطرنشان کردند: »متأسفانه در خصوص دانشگاه فرهنگیان 
و دانشــگاه های تربیــت معلم کوتاهی شــده اســت و این 
دانشــگاه ها از لحاظ اســتاد، بودجه و فضای آموزشی دچار 

کمبودهای جدی هستند.«
ایشان از وزارت علوم، سازمان مدیریت و سازمان امور 
استخدامی خواستند با همکاری وزارت آموزش وپرورش این 
مشــکالت را برطرف کنند و ســهمیه جذب اعضای هیأت 

علمی این دانشگاه ها را افزایش دهند.
حضرت آیت الله خامنه ای در خصوص جذب اســاتید 
برای دانشــگاه های فرهنگیان تاکید کردند: »اســاتید این 
دانشگاه ها باید از لحاظ خصوصیات فکری و از لحاظ علمی و 
تدیــن و روحیه انقالبی، جــزو شــاخص ترین ها و منطبق با 

معیارهای سند تحول باشند.«
ایشان با تاکید بر اینکه هسته های گزینش در رعایت 
این معیارها نباید هیچ گونه مسامحه ای انجام دهند، اساتید و 
دانشجویان دانشگاه های تربیت معلم را به انس با آثار شهید 

مطهری توصیه کردند.
رهبر انقالب در پایان سخنانشان، آینده کشور را روشن 
و متعلق به ملت به ویژه جوانان عزیز این سرزمین دانستند و 
تاکید کردند: »آینده ایران مــا، بدون تردید به مراتب بهتر از 

امروز خواهد بود.«
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انتقاد از روحانی

تجربه جدید

تقدیر از دولت

خداحافظی با سیف

عزت الله ضرغامی  از چهره های خبر ساز این هفته بوده است. او در یک مصاحبه مطالبی را گفته که با واکنش های زیادی مواجه شده است. در بخش قابل 
توجهی از این مصاحبه او گفته است: »صداوسیما نیز در چهار سال اول دولت احمدی نژاد به شدت دولت را نقد می کرد. این وضعیت برای آقای روحانی هم وجود 
داشت و هرچه ما به آقای روحانی خدمت می کردیم و شرایط بیشتری برای ایشان در نظر می گرفتیم، انتظارات ایشان افزایش پیدا می کرد. نکته جالب درباره آقای 
روحانی این است که هنگامی  که با ایشان صحبت می کنید و برای ایشان دو ساعت استدالل می کنید، هنگامی که جلسه تمام می شود انگار که با این بشقاب صحبت 
کرده اید و هیچ تغییری در رویکرد ایشان مشاهده نمی کنید. این وضعیت حتی در چهره ایشان نیز وجود ندارد و چهره ایشان به شکلی نیست که انسان عالقه به ادامه 

دادن داشته باشد. بنده به هیچ عنوان نمی گویم که همه عملکرد من در صداوسیما قابل قبول بوده است.«
این اظهارات در فضای مجازی نیز بازخوردهایی داشته است.در هفته گذشته همچنین ضرغامی در صفحه اینستاگرام خود طعنه ای به  جمنا زد و گفت که 

اعضای این تشکیل بایداز حزب الله لبنان یاد بگیرند.

جبهه مردمی نیروهای انقالب چه برنامه ای برای تداوم سیاســت ورزی خود دارد و از آن مهمتر اینکه برای ســازماندهی مجدد خود چه برنامه ای دارد؟ مهدی 
چمران در این مورد می گوید: »جمنا از ابتدای کار از طریق کمک های مردمی اداره می شد. دوستان حسابی برای جمع آوری کمک ها باز کرده و خودشان هم ارقامی 
 را گذاشتند. اکنون هم می توان از همین طریق منابع مالی الزم را تامین کرد اما برای اینکه یک روش مستمر داشته باشیم تصمیم گرفتیم که به جای کمک های مردم 
از حق عضویت  اعضا استفاده کنیم.« نایب رئیس جمنا ضمن ابراز رضایت از اینکه »االن مساله حق عضویت جا افتاده و اعضا این مبلغ را می پردازند«، می گوید: »باز 
هم اگر کم بیاید از کمک های مردمی  استفاده می کنیم.« او مبلغ مشخص شده به عنوان حق عضویت را اعالم نکرده و می گوید: »مبلغ  دیگر مهم نیست. یک کف 
مشخص شده و هر کس بخواهد بیشتر می پردازد. یک مسئول کمک ها را جمع می کند و گروه دیگر هم کارهای دیگر را می کند. اصال ارتباطی با هم ندارد. این طور 
نیست که بگوییم هر کس کاندیداســت مثال  دو میلیارد تومان بدهد.« او در پاســخ به اینکه آیا فردی که دو میلیارد به جمنا کمک مالی کرده باشد در فرآیند انتخاب 
کاندیدای نهایی صاحب نظرتر می شود یا خیر، می گوید: »به این دلیل تصمیم گرفتیم که کمک نگیریم.« این خود یک کار نو و خوب است که اعضا، خود مجموعه 

را اداره کنند، حتی اعضای ساده هم این حق عضویت را می پردازند.«

بهمن احمدی امویی از روزنامه نگاران اصالح طلب نزدیک به دولت در توئیتر خود از استعفای ولی الله سیف، رئیس بانک مرکزی خبر داده است. او 
نوشته است: »دولت استعفای سیف را پذیرفته و در حال رایزنی برای انتخاب جایگزین او است.« پیش تر در برخی شنیده ها از نهاوندیان به عنوان گزینه 
جایگزین سیف نام برده شده بود. در همین حال یک منبع آگاه، در خصوص برخی از اخبار منتشرشده در رسانه ها مبنی بر استعفای ولی الله سیف، رئیس کل 

بانک مرکزی اظهار کرد: »این خبر صحت ندارد.« وی افزوده است: »سیف تاکنون هیچ گونه استعفایی را اعالم نکرده است.«

پرویز فتاح هفته گذشته در مشهد ســخنانی مطرح کرد که مورد توجه رســانه ها قرار گرفت. او که در واقع از چهره های اصولگرا به شمار 
می آید در سخنانی از حسن روحانی تشکر کرد. او گفت: »دنبال فرصتی بودم که این حرف دلم را بزنم، ممکن است خوشایند برخی نباشد اما 
باید براساس اعتقادات خودمان حرف بزنیم. آقای روحانی شعار رفع فقر را دادند، می خواهم منصفانه در کنار مضجع رضوی اعالم کنم که به 
این شعارشان عمل کردند.« وی افزود:  »4000 میلیارد تومان برای نخستین بار در بودجه آمد و دولت این تبصره را صددرصدی عمل کردند و 
این بسیار مهم است. دریافتی مددجویان ما و سازمان بهزستی 3 تا 4/5 برابر شد و دعای آنها برای دولت و نظام و مقام معظم رهبری بسیار موثر 
است. دولت و مجلس در یک هماهنگی در تبصره 16، 2100 میلیارد تومان وام اشتغال قرار دادند.« رئیس کمیته امداد بیان کرد: »بانک ها 
90 درصد این وام را پرداخت کردند، 102 هزار فقره وام پرداخت کردیم، البته در خراســان رضوی 7750 مورد یعنی 95 درصد پرداخت شــده. 

عملکرد خراسان رضوی بهتر از متوسط کشوری بوده است، بودجه 95 ما صددرصد پرداخت شده است.«

چهره ها
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محمدرضا عارف که همچنان با موجی از انتقادها از 
ســوی طیف هایی از اصالح طلبان مواجه است، از برخی 
مسائل جدید مورد اختالف رونمایی کرده است. او برخالف 
رویه محافظه کارانه خود این بار صریح و روشن گفته است: 
»در اولین دور انتخابات هیات رئیسه مجلس دهم، کسانی  
که مقابل ما ایســتادند از اصولگرایان نبودند، بلکه برخی 
اعضای کابینه در هدایت انتخابات هیات رئیسه در مقابل 

ما بودند.«
 او با اشــاره به انتقادها از عملکرد فراکســیون امید 
با بیان اینکه اعضای فراکســیون امید نجیبانه و صبورانه 
انتقادها را به جان می خرند و شــخصا هم مسئولیت برخی 
کوتاهی ها را می پذیرم، گفته است: »نمی خواهم بگویم 
عملکرد فراکســیون امید بی نقص اســت، اما بسیاری از 
فعالیت های ما در فراکسیون امید، بعضا تحت الشعاع برخی 
مسائل حاشیه ای قرار می گیرد. در جریان انتخابات شوراها 
اگر اکثریت اعضای هیــات نظارت بر انتخابات شــوراها 
از فراکســیون امید نبودند، آیا اصالح طلبان می توانستند 
در کالنشهرها لیســت کامال اصالح طلبانه ارائه دهند و به 
پیروزی قاطعی دســت پیدا کنند؟ اگر اعضای فراکسیون 
امید در کمیســیون مــاده 10 احزاب حضور نداشــتند، آیا 
امکان صدور مجوز فعالیت چند حزب مطرح اصالح طلب 
فراهم بود؟ آیا حضــور نماینده فراکســیون امید در هیات 
نظارت بر مطبوعات مانع از تهدید مطبوعات نشــد؟« وی 
با اشــاره به کمیته رفع حصر در فراکسیون امید نیز گفت: 
»شخصا مسئولیت کمیته رفع حصر را بر عهده گرفتم اما 
برای آنکه این کمیته بتواند به نتیجه قابل قبولی دست پیدا 
کند، قرار شد فعالیت های این کمیته در فضای غیررسانه ای 
انجام شود، ولی متاسفانه با اظهارنظرهای صورت گرفته 
عمال نتایجی که در یک بازه زمانــی از عملکرد این کمیته 
متصور بودیم کمتر حاصل شد. هرچند همچنان امیدواریم 
گشــایش جدی در وضعیــت محصوران که از دلســوزان 
انقالب و کشــور هســتند صورت بگیرد.« عــارف با بیان 
اینکــه فراموش نکنیم کــه مجلس دهم در چه شــرایطی 
شکل گرفت و چه کسانی با لیست امید وارد مجلس شدند، 
برخی از آنها بعد از ورود به مجلس به ما پشت کردند گفت: 
»در جریــان اولیــن دور انتخابات هیات رئیســه مجلس 
دهم کسانی  که مقابل ما ایســتادند از اصولگرایان نبودند 
بلکه برخی از اعضــای کابینه عمــال در هدایت انتخابات 
هیات رئیســه در مقابل ما عمل کردند.« وی با بیان اینکه 
فراکسیون امید به طور عمدی نمی خواهد برخی طرح های 
مجلس را برای به سرانجام رساندن و تصویب آن به صورت 
انحصاری به نام خود تمام کند، گفت: »برای اینکه برخی 
طرح ها به خصوص طرح های سیاسی یا اجتماعی با رای 
حداکثری در مجلــس به تصویب برســد، تالش می کنیم 
این طرح ها صرفا به نام فراکســیون امید تمام نشود مانند 
طرح حذف اعدام در مــورد محکومان مــواد مخدر که با 
محوریت فراکســیون امید انجام شــده بود. تالش ما این 
است که درباره طرح های مهم حتی االمکان اجماع خوبی 
در مجلس به وجود آید.« رئیس شورای عالی سیاستگذاری 
اصالح طلبان بــا یــادآوری ماه های منتهی بــه انتخابات 
خرداد 92، اظهار کــرد: »در آن زمان عــده ای می گفتند 
آخرین میخ را بر تابوت اصالحات زده ایم و متاسفانه برخی 
اصالح طلبان هم ناامیدانه این گونه اظهارات رقیب را تایید 
می کردند و حتی زمانی که شخصا قصد ورود به انتخابات 
ریاست جمهوری را داشتم، نه تنها مشوق من نبودند بلکه 
تاکید می کردند امیدی به تغییر وضعیت کشور وجود ندارد. 

برای همین فعالیت در انتخابات و معرفی کاندیدا فایده ای 
ندارد اما بعدها به تحلیل اشــتباه خود اذعان کردند.« وی 
با بیان اینکــه هیچ گاه موافــق تحریم انتخابــات نبوده و 
نخواهم بود، تاکید کرد: »مــا )اصالح طلبان( خود را جزء 
اصلی نظام می دانیم و اجازه نمی دهیم سرنوشت کشور به 
خاطر برخی کج سلیقگی ها به مخاطره بیفتد. برای همین 
همیشه حضوری فعال در تمامی  عرصه ها خواهیم داشت 
و تا زمانی که مردم بخواهند برای پاسخگویی به مطالبات 

آنها در عرصه خواهیم ماند.«
ایــن اظهــارات محمدرضــا عــارف در حالــی بیان 

شــده اســت که همزمان محمود صادقی به انتقاد از او و 
فراکســیون امید پرداخته اســت. او گفته اســت: »فکر 
می کنم فراکسیون دچار یک بازی بوروکراتیک شده است؛ 
دوستان می خندند و می گویند برای هر کاری یک کارگروه 
یا یک کمیته تشکیل می دهیم و هرکس چیزی می گوید، 
او را به آن کارگروه حواله می دهیم... اما پس  از آن خروجی 
این کمیته هــا و کارگروه ها آن چنان ملموس و محســوس 
نیست. اکتیو نیست. می توان گفت که انقالبی هم نیست. 
خیلی تسلیم شرایط و دچار احتیاط شده ایم. یعنی به نظرم 
اســتراتژی آرامش را بد فهمیده ایم. آرامش هم می تواند 

وجود داشته باشد اما آرامش فعال نه منفعل.«
نایب رئیس فراکسیون امید مجلس در زمان انتخابات 
هیات رئیســه در توئیتی با بیان اینکه عهدشکنان فهرست 
امید با نمایندگان جبهه پایداری بر ســر لیســت مشــترک 
هیات رئیســه توافق کردند، ادعــا کرد که برخــی وزرای 
دولت هم در کنار عهدشــکنان قرار گرفته اند. در آن زمان 
»عبدالکریم حسین زاده«، نایب رئیس فراکسیون امید و 
»محمود صادقی« از اعضای فراکسیون امید به صراحت 
به این موضــوع اشــاره و از دخالــت برخــی وزرای دولت 
در انتخابات هیات رئیســه مجلس ســخن گفتــه بودند؛ 
مســاله ای که آنها حتی با نام بردن از برخــی نمایندگان و 
وزیر مربوطه ای که جلســه ای را در خصــوص انتخابات 
هیات رئیسه برگزار کرده اند، بدان اشــاره دارند.آنچه این 
اعضای فراکسیون امید مدعی آن بودند، از قرار معلوم به 

این خبر اشاره دارد: »بر اساس گزارش های رسیده، محمود 
واعظی، وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعــات در روزهای 
گذشــته رفت وآمدهایی به هیات رئیسه مجلس داشته و با 
برخی از افراد از جمله )کاظم( جاللــی، )بهروز( نعمتی و 

)رمضان علی( سبحانی فر نیز دیدارهایی داشته است.«
 البته دیری نپایید که محمود واعظی، وزیر ارتباطات 
در واکنش به برخی اخبار منتشرشده در خصوص انتخاب 
هیات رئیسه مجلس، در اینستاگرام خود نوشت: »متاسفانه 
اخبار نادرســتی مبنی بر دخالت برخی از اعضای دولت در 
انتخاب هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی مطرح شده 

که قویا تکذیب می شــود. انتخاب هیات رئیسه مجلس، 
حق نمایندگان است و دولت هیچ دخالتی در این امر ندارد، 
به نظر می رســد این گونه شــایعات برای ایجاد اختالف و 
برهم زدن رابطه خوب دولت و مجلس اســت و هدفی جز 

کاستن از شیرینی انتخابات ندارد.«
البته ایــن رایزنی هــا و دخالت مســئوالن دولتی در 
انتخابات هیات رئیســه تنها مربوط به این دوره نمی شــود 
و طبق اظهــارات »محمدرضا عارف« آنهــا در انتخابات 
هیات رئیســه ســال اول مجلس دهم نیز نقشــی پررنگ 
داشته اند. عارف بعد از پیروزی »علی الریجانی« به عنوان 
رئیس مجلس دهم در گفت وگو با روزنامه آفتاب یزد گفته 
بود: »تقریبا از هفته قبل از انتخابات بــا فعالیت هایی که 
انجام  شــد )آن هم فعالیت ها یی که بخشی از آن اخالقی 
نبــود( و اتفاقاتــی کــه در درون ائتالف مــا رخ داد، عدم 
رای آوری مــن قابــل پیش بینی بود.«رئیس فراکســیون 
امید با بیــان اینکه برخی از وزرای حزب اعتدال و توســعه 
علیه من تبلیغ کردند، گفته بود: »اجازه دهید اسم وزیر را 
نبریم. ولی در سطح کلی، برخی مسئوالنی که وظیفه شان 
بی طرفی بــود و نقش تشکیالتی شــان این بــود که نباید 
درباره انتخابات ریاست مجلس هیچ دخالتی کنند متاسفانه 
دخالت کردنــد. دخالت آنهــا کار بدی بــود! به خصوص 
اینکه این افراد بخشــی از ائتالف بودند ولــی اجازه دهید 
 موضوع را بیــش از این بــاز نکنــم، وگرنه اســامی  آنها را 

خیلی ها می دانند.«

افشاگری آقای عارف
رئیس فراکسیون امید علیه دولت
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تلگرام بازی پاستور
طعنه ها و کنایه های روحانی

به ماجرای فیلترینگ تلگرام ادامه دارد

در حالی که چند روزی از فیلترینگ تلگرام در کشــور 
می گذشت، خیلی ها منتظر بودند تا واکنش حسن روحانی را 
به این رخداد ببینند.  بعد از اطالعیه رسمی دولت در این مورد 
مقامات دولتی چندان در این مورد به اظهارنظر نپرداختند.  
چند روز بعد از این رخداد اما حسن روحانی نخستین واکنش 
خود را در صفحه خود در اینســتاگرام نشــان داد.  واکنشی 
عجیب که البته با بازخوردهای فراوان مواجه شد.  بعد از این 
واکنش ها اما حسن روحانی همچنان بر مواضع خود ماند و 

در سفر به مشهد نیز در  چند نوبت در این مورد سخن گفت. 

   اعتراض با اینستاگرام 
اما واکنش دولت به ماجــرای تلگرام از اعتراض  او به 
این ماجرا در اینســتاگزام آغاز شــد.  او در صفحه شخصی 
خود نوشت: »سیاســت دولت یازدهم و دوازدهم مبتنی بر 
ایجاد فضای امن مجازی بوده و نه امنیتی.  و تاکنون هیچ 
شبکه اجتماعی و یا پیام رسان »توسط این دولت« مسدود 
نشده و نخواهد شد.  فیلتر و مسدودسازی اخیر #تلگرام نیز 
نه توسط دولت اجرا شده و نه مورد تایید دولت است. برای 
مسدودســازی پیام رســان مذکور در تاریخ 97/10/2 حکم 
قضایی صادر و به همه اپراتورهای موبایل و ارائه دهندگان 
خدمات اینترنتی ابالغ کردند تا آنها رأســا اقدام به اختالل 
در ارتباط نمایند.  )مشــابه این اقدام نیز ســال گذشته و در 
دوران انتخابــات ریاســت جمهوری، برای امــکان تماس 
صوتی تلگرام انجام شده بود.  عدم طی مراحل قانونی امور 
اجرایی که با استفاده از ابزار قهریه و قضاییه صورت بگیرد، 
در تعارض با شــعار »اســتقالل آزادی جمهوری اسالمی« 
و در نقطه مقابل دموکراســی قرار دارد. اگــر در عالی ترین 

سطح نظام، تصمیمی  برای محدود کردن یا مسدودسازی 
ارتباطات مردم گرفته شــده است، باید صاحبان واقعی این 
کشور که مردم هستند در جریان امور قرار بگیرند. این متن از 
روحانی با هشتگ های #محرمانه_نداریم #حکم_سفارشی  
#جریان_آزاد_اطالعات #حق_انتخاب #پیام_رســان تگ 

شده است .«

   واکنش ها به اظهارنظر روحانی
اما انتشار این متن در اینستاگرام روحانی واکنش های 
زیادی به همراه داشــت و البته وزنه نقــد و اعتراض به این 
اقدام او ســنگین تر بود. در یکی از این واکنش ها، حســن 
خجســته در توئیتر خود نوشــت: »شــنیده ها حاکی از آن 
است، آقای رئیس جمهور در جلسات  2تا 3 هفته اخیر با فیلتر 
تلگرام موافقت دارند ولی زمان اجرا را مناســب نمی دانند، 
علی الظاهر شورای عالی اطالع رسانی و ادمین اینستاگرام 
)رئیس جمهــور( از ایــن موضــوع  بی اطالع بودنــد. »در 
واکنشی دیگر به این ماجرا، قائم مقام آیت الله مصباح یزدی 
در موسســه آموزشــی و پژوهشــی امام خمینی)ره( قم، با 
بیان اینکه بر اساس قانون، قوه قضائیه باید تلگرام را فیلتر 
می کرد، گفت: »رئیس جمهور حــق مخالفت با فیلترینگ 
تلگرام را نــدارد.« آیت اللــه محمود رجبی، عضــو جامعه 
مدرســین حوزه علمیه قم و قائم مقام آیت الله مصباح یزدی 
در موسســه آموزشــی و پژوهشــی امام خمینی)ره( گفت: 
»فیلترینگ فضای مجازی به صورت مطلق مطرح نیست، 
بلکه فیلتــر آن بخش از فضای مجازی مورد نظر اســت که 
مدیریتش در دســت دشــمنان مان قرار دارد؛ دشمنانی که 
طبق منافع خودشان و بر مبنای آسیب زدن به آرمان های نظام 

جمهوری اسالمی، عمل کرده و کارشان را مدیریت می کنند. 
برای مثال در اغتشاشات دی ماه سال 96، شاهد بودیم که 
در فضای همین تلگرام، آموزش ســاخت مواد منفجره و از 
این قبیل آموزش ها را می دادند؛ یعنی تا این حد پیش آمدند؛ 
حاال این غیر از مفاسد اخالقی و سوءاستفاده های سیاسی 
اســت که از طریق این بخش از فضای مجــازی از ایران و 
مردم ایران صورت می گیرد.  در چنین شرایطی، ما باید یک 
فضای مجازی سالم که مدیریت آن در اختیار کشور خودمان 
باشــد را ایجاد و راه اندازی کنیم و از سوی دیگر، از فعالیت 
بیشتر فضای مخرب )تلگرام( موجود، جلوگیری کنیم.«  در 
تحولی دیگر در این مورد، رحیم پور ازغدی با اشاره به اثرات 
مخربی تلگرام گفت: »در تلگرام بدترین چیزها آموزش داده 
می شود و شایسته مســئول نظام جمهوری اسالمی نیست 
که بگوید تلگرام جزء حقوق مردم است و نباید قطع شود. « 
حسن رحیم پور ازغدی، عضو شورای عالی انقالب فرهنگی، 
در برنامه ویژه اکران مستند خوره در دانشگاه شریف، ضمن 
انتقاد از اظهارات اخیــر رئیس جمهور گفت: »چند ســال 
است کشور در اختیار آقای رئیس جمهور است و نمی تواند 

مشکالت اقتصادی اخیر را بر گردن دیگران بیندازد.  « 

   می گویند استقالل آزادی، کشور تلگرامی!
نایب رئیس مجلس هــم البته به ایــن ماجرا واکنش 
نشان داد.  علی مطهری با بیان اینکه »بهتر بود فیلترینگ 
تلگرام از مســیر قانونی انجام می شد«، گفت که اگر حکم 
حکومتی برای فیلترینگ تلگرام وجود داشته با ذکر دالیل 
اعالم شود.   علی مطهری در نطق میان دستور خود در جلسه 
علنی مجلس، با اشاره به محدودیت های اخیر برای تلگرام 
گفت: »بهتر بود فیلتر تلگرام از مسیر قانونی انجام می شد.  
قانون، کارگروه تشخیص مصادیق مجرمانه را که دارای 13 
عضو از نهادهای مربوط است مسئول این کار قرار داده نه 
قوه قضائیه را.  اگر حکم حکومتی در کار بوده، الزم است با 
ذکر دالیل اعالم شود و البته مردم می پذیرند، زیرا مردم رهبر 
انقالب را گذشته از مقام والیت، انسانی حکیم می دانند که 
مصالح و ســعادت ملت را مبنا قرار می دهنــد.« به گزارش 
نامه نیــوز، نماینده مردم تهــران در مجلس با بیــان اینکه 
»رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی درباره 

گزارش ویژه
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مساله تلگرام می توانست به قوه قضا ئیه تذکر قانون اساسی 
بدهد«، افزود: »وی بایــد اقتــدار الزم را در اجرای اصل 
یکصد و سیزدهم قانون اساسی از خود نشان دهد.  دم زدن 
از تقیه و کنایه به این و آن، نشانه ضعف است.  مردم انتظار 
صراحت و در میان گذاشتن مسائل با خود را دارند.  «معاون 
فرهنگی قوه قضائیه هم درباره نظر برخی اعضای شورای 
عالی فضای مجازی نســبت به مصوبــه محدودیت تلگرام 
گفت: »همه موظف به اجرای مصوبه شورا هستند و حتی 
اگر یک نفر از اعضای آن شورا نیز مخالف باشد، همه باید 
نسبت به آن تمکین کنند.«  حجت االسالم  هادی صادقی، 
معاون فرهنگی قوه قضائیه در حاشــیه بازدید از نمایشگاه 
کتاب درباره شــبکه های مجازی و پیام رسان تلگرام اظهار 
کرد: »این شــبکه های مجازی، دنیای جدیدی هســتند و 
برخورد قانونی و الزم تاکنون با آنها صورت نگرفته اســت.  
به عبارت دیگر ســاماندهی الزم صورت نگرفته است.« به 
گزارش نامه نیوز وی گفت: »شورای عالی فضای مجازی 
تشکیل شده که رئیس آن، رئیس جمهوری است و اعضای 
خوبی هم دارد.  از سوی این شورا شرایط پنج گانه ای برای 
فعالیت پیام رسان های خارجی نهاده شد.« صادقی تصریح 
کرد: »این شرایط پنج گانه بســیار منطقی و معقول است.  
مثال یکی از آن شرایط این است که به قوانین ما تن دهند، 
شرط دیگر این است که اطالعات افراد به بیرون درز نکند 
و سرور های داخلی داشته  یا نمایندگانی جهت پاسخگویی 
داشته باشند یا مثال اگر دستگاه قضایی برای پیگیری یک 
جرم خواست اطالعاتی داشته باشــد در اختیار قرار دهند.  
به گفتــه وی، در حال حاضــر ما با چند پیام  رســان خارجی 
مواجه هســتیم که میــان آنها و دولت جمهوری اســالمی 
گاهی قرارهایی گذاشــته شده که یا برخی شــرایط یا همه 
آن شــرایط را بپذیرند، اما برخی از آنها همچون »تلگرام« 
بدعهدی مکرر کرده اند و هیچ گاه به شرایط ما تن نداده اند.  
طبیعتا امنیت و اطالعات مردم به خطر افتاده است.  حتی 
استقالل کشور نیز تحت تاثیر قرار دارد و گویا او یک کشور 
مستقل برای خود است.« این مقام مسئول در قوه قضائیه 
در مورد بدعهدی های پیام رسان تلگرام اظهار کرد: »آنها 
می گویند استقالل آزادی، کشور تلگرامی! این چه بحثی 
است؟ چرا که ما باید مراقبت کنیم در داخل کشورمان یک 
کشور تلگرامی  ایجاد نکنند.« حجت االسالم صادقی با بیان 
اینکه باید به استقالل کشورمان احترام بگذاریم، تصریح 
کرد: »باید استقالل کشــور را حفظ کنیم و الزمه حفظ این 
اســتقالل این اســت که اجازه ندهیم دیگــران بیایند و از 
اطالعات کشورمان اســتفاده کنند.  چراکه این اطالعات 
بســیار ذی قیمت اســت. )به جز مباحث امنیتی و مسائلی 

مربوط به مسائل اجتماعی و اخالقی(.« 

   کنایه های ضرغامی 
عضو شــورای عالی فضای  مجازی اظهار کرد: »اگر 
#محرمانه_نداریم، بهتر است متن توافقات دولت با تلگرام 
برای اطالع  عموم منتشــر شــود.« عزت اللــه ضرغامی  با 
اشاره به حوزه پیام رسان ها و شــبکه های اجتماعی اظهار 
داشت: »در شــرایط فعلی مهم ترین مساله حمایت جدی 
از پیام رســان های داخلی اســت؛ به دلیل ماهیت تعاملی 
پیام رســان ها، قاعدتا دولت باید اقدامات ایجابی و سلبی 
مناســبی برای مصالح ملی داشــته باشــد.«  عضو شورای 
عالی فضای مجازی ادامــه داد: »رئیس مرکز ملی فضای 
مجازی و وزیر ارتباطات که ارکان اصلی سیاســت گذاری و 
اجرا در این حوزه هستند هر دو منصوب رئیس جمهورند.« 
ضرغامی  با اشاره به مباحثی که در مورد فیلتر تلگرام مطرح 
شده اســت، اظهار کرد: »اینکه دو قوه باهم دعوا دارند  یا 
قوه مقننه باید قانون بگذارد؛ ُخب بروند با هم حل کنند.  چرا 

اختالفات را به میان مردم می کشند؟«
او ادامه داد: »جلسه ســران قوا »خاله بازی نیست« 

که از دفتر این بــه دفتر آن بروند و بــا لبخندهای مصنوعی 
عکس یادگاری بگیرند؛ بلکه برای حل این مسائل است.« 
عزت الله ضرغامی  گفت: »رئیس جمهور عالقه مند اســت 
که با صدای بلند بگوید دولت مزاحم هیچ پیام رسان خارجی 
نیســت.  قبول! ولی اگر آن جوان روســی به تعهدات خود 
در مقابــل جمهوری اســالمی ایــران عمل نکــرد و عمال 
مــردم را تحقیر کــرد و از دوپینگ فنی و سیاســی ما نهایت 
سوءاســتفاده را کرد رئیس جمهــور برای حفظ اســتقالل 
کشــور می تواند ســکوت کند؟« ضرغامی ادامه داد: »اگر 
#محرمانه_نداریم یا #سفارشــی_نداریم، بهتر اســت متن 
توافقــات دولت با پیام رســان تلگــرام برای اطــالع عموم 
منتشر شود.« گفتنی است؛ اخیرا بر اساس اظهارات مشاور 
محترم رئیس جمهور به دلیل شانه خالی کردن از تعهدات، 
ســرویس های اضافه ای که به تلگرام داده شده بود توسط 

دولت حذف و بسته شد. 

   واکنش قوه قضا ئیه به سخنان روحانی
امــا ایــن اظهــارات روحانــی در اواســط هفتــه بــا 
واکنــش آیت اللــه آملی الریجانــی هــم مواجــه شــد. 
آملی الریجانی در توضیحاتــی برای مسدودشــدن تلگرام 
گفت: »در این زمینه وارد بحث های سیاسی نمی شوم، زیرا 
طرح چنین مباحثی را مضر به وحدت کشور می دانم.  برخی 
در این ماجرا به قوه  قضائیه توهین کرده اند یا نســبت های 
خالف داده اند که فعال به این اظهارات پاســخ نمی دهم، 
زیرا معتقدم کــه امروز، روز وحــدت و همدلی اســت، اما 
چند نکته را از جهــت حقوقی بیان می کنــم.«  رئیس قوه 
 قضائیه ادامه داد:» حسب نص صریح قانون اساسی، قوه 
 قضا ئیه مرجع رسیدگی به شکایات، تعدیات و دعاوی مردم 
باالطالق اســت و در هیچ کجا عنوان نشــده که دســتگاه 
قضایی صرفا به جرم یا دعوایی خاص می تواند رســیدگی 
کند و بنابراین رسیدگی قضایی شامل همه جرا ئم و دعاوی 
است.  رویه قضایی نیز از ابتدا به همین شکل بوده و اینکه 
گفته می شود چرا دســتگاه قضایی به موضوع تلگرام ورود 
پیدا کرده استدالل نابجایی است.«  آملی الریجانی با بیان 
اینکه ورود به این موضوع از وظایف ذاتی قوه قضا ئیه بوده 
و استدالل های مربوط به آن نیز در دستور صادرشده اخیر 
به سمع و نظر همه رسیده است، افزود: »درخصوص تلگرام 
و برخی پیام رسان های دیگر  هزاران شکایت از ناحیه افراد 
مختلف که حقوقشان از طریق این بســتر مورد تعدی قرار 
گرفته بود مطرح شد و مشــاهده کردیم که این پیام رسان 
تبدیل به بستری امن برای مجرمین شــده است.« رئیس 
قوه  قضائیه ادامه داد: »از طریق دســتگاه های مســئول 
با مســئوالن تلگرام ارتباط برقرار شــد و از آنان خواســتند 
که در شناســایی و معرفی مجرمین کمک کننــد، اما هیچ 
همکاری ای در این زمینه نداشــتند.  اینکه یک پیام رسان 
تبدیل به بســتری امن برای اقدامات مجرمانه شود و افراد 
بتوانند با نقاب و بدون هراس از شناسایی شــدن دســت به 
هر اقــدام مجرمانه ای؛ از جرائم مالــی نظیر کالهبرداری 
گرفته تا جرائم علیه حیثیت اشخاص و اقدامات تروریستی 
بزنند به هیچ عنوان برای هیچ کشــوری قابل قبول نیست. 
آیا عقل و منطق می پذیــرد که یک نفر ضمــن ارائه برخی 
خدمات در یک فضای فیزیکی و واقعی، آن محل را بستری 
امن برای مجرمــان کند؟ فضای مجازی نیــز دقیقا همین 
وضعیت را دارد.« آملی الریجانی با اشاره به شکایات متعدد 
بابــت ارتکاب جرائــم از طریق تلگرام، گفــت: »عالوه بر 
شکایاتی که اعالم شده است، مطمئنا تعداد بسیار زیادی 
از افراد نیز با این گمان که اساســا شکایت فایده ای ندارد، 
زیرا نمی توان به مجرم دسترســی داشــت از طرح شکایت 
منصرف شــده اند، زیرا جرائم در این فضا با چهره نقاب دار 
ارتکاب می یابد.  همگان شــاهد بودند کــه چگونه از این 
طریق در دی  سال گذشته افراد به اقدام علیه امنیت کشور 

تحریک می شــدند.  در حمله داعش به مجلس نیز مراجع 
مختلف تایید کردند که از این بستر برای هماهنگی عملیات 
تروریستی استفاده شــده بود. با وجود این موارد باید دنبال 
چه دلیل دیگری باشیم تا بتوانیم دستور مسدود سازی چنین 
بســتری را صادر کنیم؟« رئیس قوه  قضائیه بــا بیان اینکه 
برخی می گویند قوه  قضائیه 40  میلیون نفــر را از حق خود 
محروم کرده است، به برخی اقدامات نظیر شکایت تعدادی 
از حقوق دانان از این دســتور قضایی اشــاره کرد و گفت: 
»انسان از نحوه برخی استدالل ها تعجب می کند.  دولت و 
مجلس محترم مقرراتی را تصویب می کنند که محدود کننده 
اســت؛ به عنوان مثال در موضوع ارز، دولت اعالم کرد که 
عرضه دالر در خارج از چارچوبــی که تعیین کرده اند قاچاق 
محسوب می شــود.  درحال حاضر برخی می توانند بگویند 
شــما چه حقی دارید که مردم را از خریدوفروش ارز محروم 
می کنید؟ مردم می خواهند بدون وســاطت دولت اقدام به 
خریدوفروش ارز کنند.«  آملی الریجانی ادامه داد: »ممکن 
است دولت تصمیم بگیرد که ورود برخی خودرو ها به کشور 
را ممنوع کند. در اینجا می توان این شبهه را مطرح کرد که 
چرا باید آزادی مردم در خریدوفروش خودرو محدود شود؟ 
مردم می خواهند با پول خودشان ماشــین خارجی بخرند.  
درخصــوص برخــی کاال های دیگــر نیز همیــن وضعیت 
وجود دارد و می توان مدعی شــد که دولت با اعمال برخی 
محدودیت ها حقوق مردم را تضییع می کند درحالی که پاسخ 
به این شبهات کامال روشن است و آن اینکه دولت به عنوان 
مجری قانون و مجلس در مقام تقنین باید مصالح عمومی 
کشــور را رعایت کند و این قبیل محدودیت ها در نهایت به 
نفع کشور است.«  آملی الریجانی در ادامه با اشاره به یکی 
دیگر از شبهات مطرح شــده در زمینه مسدود سازی تلگرام 
با دســتور قضایی گفت: »برخی معتقدند کــه امنیت ملی 
مربوط به شورای عالی امنیت ملی است و دستگاه قضایی 
حق ورود به این موضوع را ندارد.  این ســخن نیز نادرست 
است، زیرا هر دســتگاهی کار خود را انجام می دهد و مکرر 
بیان شده است که وظایف شورا های عالی ازجمله شورای 
عالی امنیت ملی، شــورای عالی فضای مجازی و...  نافی 

وظایف قوه  قضائیه نیست.«  
رئیس قوه  قضائیه افزود: »اگر شــورای عالی امنیت 
ملی دربــاره موضوعی مصوبه ای داشــت کــه این مصوبه 
مراحل قانونی خود ازجمله تاییــد مقام معظم رهبری را طی 
کرده بود، در صورت تعارض حکم قضایی با مصوبه این شورا 
قطعا تصمیم شــورای عالی امنیت ملی حاکمیت دارد، اما 
درخصوص مسدود سازی تلگرام به هیچ عنوان مصوبه ای 
نداریم که گفته باشــد پیام رســان ها را نبندید و مقام معظم 

رهبری هم آن مصوبه را تایید کرده باشند.«  
این اظهارات البته در واکنش به سخنان حسن روحانی 
بود که در مراسم بهره برداری از چند طرح اقتصادی و زیربنایی 
در استان خراسان رضوی نسبت به ماجرای تلگرام واکنش 
نشــان داده و گفته بود به خاطر آتش زدن یــک جا با بنزین، 
پمپ بنزین را نمی بندند و با بیان اینکه باید از فضای مجازی 
و فرصت های آن به درستی اســتفاده کنیم، ادامه داد: »ما 
در فضــای مجازی به دنبال ایجاد اشــتغال بــرای جوانان و 
بانوان هســتیم، کما اینکه امروز بسیاری از بانوان کشور، از 
طریق فضای مجازی، صنایع دستی خود را در داخل و خارج 
کشور به فروش می رسانند.«  روحانی افزود: »اینکه بیش از 
200 هزار شغل در طول یک ســال در فضای مجازی ایجاد 
می شود، نشان می دهد که باید در راستای استفاده صحیح 
از این فضا به مردم کمک کنیم و ســواد اســتفاده از فضای 
مجازی را به جوانان بیاموزیم.« رئیس جمهور با اشاره به اینکه 
پیام رسان های داخلی باید تقویت شوند، اما ایجاد انحصار، 
غلط و بی نتیجه اســت، گفت: »باید به گونه ای برنامه ریزی 
 و اقدام کنیــم تا مــردم بتواننــد انتخــاب و اختیار داشــته 

باشند.« 
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»اینکه فضای مشهد باید تلطیف شود و فضای پرنشاط باشد نمی دانم مقصود چیست. 
مشهد با شهرهای دیگر فرق ندارد. اینکه می گویند مشهد شــهر امام رضاست دقیق نیست، 
بلکه ایران کشور امام رضاست و استان خراســان رضوی هم افتخار می کنند تحت لوای امام 
رضا)ع( هســتند. اگر چیزی حالل اســت برای همه حالل و اگر چیزی حرام است برای همه 
حرام است. مشهد با دیگر شهرهای کشور متفاوت نیست و ما یک قانون داریم و باید در سراسر 
کشور یک قانون اجرا شود. همه باید تالش کنند اگر مشکالتی هست رفع شود.« این بخشی 
از سخنان حسن روحانی است که هفته گذشته در سفر به مشهد بیان کرده است؛ سفری که البته 
حاشیه های خاص خودش را داشته است. او یک سخنرانی در اولین روز از سفرش داشت که 
ضمن آن گفت همه باید متحد باشیم و مقابل آمریکا عقب نشینی نمی کنیم. در سخنرانی دوم 

اما سخنان تند و تیزی در مورد اتفاقات رخ داده در فضای مجازی مطرح کرد.
این سخنان او بازخوردهایی زیادی در رســانه ها داشت. رئیس جمهوری در پاسخ به این 
سوال که مشهد، پایگاه مهمی  برای منتقدان دولت است که به صراحت مخالفت و انتقادات 
خودشان را بیان می کنند، اما مسئوالن دولتی معموال در برابر این انتقادها روزه سکوت می گیرند، 
عنوان کرد: »دولت با انتقاد از ســوی هر فرد یا افرادی و در هر بخشی از کشور مشکلی ندارد 
و انتقاد را حق مردم می داند. آنچه از نظر ما خوب نیســت، تخریب است که آن را به نفع کشور 
نمی دانیم. باید واقعیت ها به مردم گفته و خدمات شفاف بیان شود و در کنار آن انتقاد هم مطرح 
شود، اما تخریب به هیچ وجه مفید نبوده و خالف شرع و قانون است و به ویژه با شرایط حساس 

کشور که نیاز به وحدت و انسجام را بیشتر می کند، تخریب به هیچ وجه درست نیست.«
او افزود: »البته اینکه مسئوالن دولتی در استان ها خدمات دولت را تبیین نکنند، نیز اگر 

صحیح باشد، محل اشکال است. 
مســئوالن اســتانی باید واقعیات را به شــکل صحیح به مردم منتقل کنند. گاهی نه تنها 
واقعیات درست منعکس نمی شود، بلکه معکوس بیان می شود که این کار در وهله اول ظلم به 

مردم و افکار عمومی و تخریب امید مردم به آینده است.
 امید به آینده بسیار مهم است و اگر مردم به آینده امید داشته باشند، از هر سختی و مشکلی 
عبور خواهند کرد. از مسئوالن دولتی در سطح کشور و استانی می خواهم که واقعیات را به شکل 

دقیق برای مردم توضیح دهند و در برابر تخریب ها سکوت نکنند.«
اما این تنها حاشیه این سفر نبود. نکته دیگر در این مورد این بود که در این سفر مالقاتی 
میان روحانی و علم الهدی و رئیسی انجام نشد. رئیسی همان زمان، در تهران و نمایشگاه کتاب 

رویت شد و در غرفه آستان قدس از 40 عنوان کتاب جدید انتشارات آن رونمایی کرد. 

حاال دیگر مشخص شده اســت که شــهردار تهران یک نفر از میان این دو نام خواهد بود: 
»سمیع الله حسینی مکارم و محمدعلی افشــانی.« آنچه رخ داده این است که مرحله نیمه نهایی 
انتخاب شهردار فعال تمام شده و شورا یکشنبه این هفته از بین دو گزینه انتخابی خود یعنی سمیع الله 
حسینی مکارم و محمدعلی افشانی یک نفر را به عنوان شــهردار جدید تهران و البته شهردار دوم 

پایتخت در دوره اصالح طلبان انتخاب می کند. 
از میان هفت گزینه انتخاب شهردار تهران تا صبح دیروز سه گزینه انصراف دادند. محمود 
حجتی، ابراهیم انصاری الری و حجت الله میرزایی کنار رفتند و رای گیری بین چهار نفر باقی مانده 
یعنی محمدعلی افشانی، پیروز حناچی، سمیع الله حسینی مکارم و محمود حسینی انجام شد و 
در این میان افشانی با 15رای و حسینی مکارم با 11 رای به دور نهایی رفتند و حناچی با 10 رای و 
حسینی با 6رای از صحنه رقابت خارج شدند. شورای شهر تهران روز گذشته چهره ای نسبتا آرام 
اما درونی ملتهب و به هم ریخته داشــت. شورای شهر تهران که متشــکل از چند حزب سیاسی 
اصالح طلب است و بعد از حدود 15ســال دوباره با رای بی سابقه مردم به عرصه مدیریت شهری 
برگشته، در حدود دو ماه بعد از استعفای محمدعلی نجفی، توافقات و مذاکرات زیادی را ابتدا و 
بیشتر در بیرون شورا برای انتخاب گزینه های خود داشتند. این مذاکرات و توافقات روی حدود 
28 نفر اعالم شد و در نهایت هفت نفر از بین این توافقات و البته رای اعضا بیرون آمدند. واقعیت 
این است که تبدیل شدن شورا به شورایی که هر بخش آن صحنه سهم خواهی یکی از این احزاب 
سیاسی است، در همین سال اول و آزمون های مهم و دشوار، اصالح طلبان را در معرض آزمونی 
جدی و حساس و البته تکرار یک اشتباه قدیمی قرار داده است. مصداق این روند را البته در همین 
انتخاب دو گزینه از میان هفت گزینه می توان دید. درحالی که از قبل میان چند جریان اصالح طلب 
برای رای دادن به گزینه های یکدیگر توافقاتی شده بود، یکباره یک جریان سیاسی و به  تبع آن 
اعضای تابع آن در شــورا رای خود را تغییر می دهند و به گزینه دیگری رای می دهند تا آن گزینه 
به شکلی ناپلئونی برای نیمه نهایی انتخاب شود. این اتفاق زمینه اختالفی نسبتا مشهود را بین 
نمایندگان شورا به راه انداخت؛ آنجا که افشین حبیب زاده، کنار جایگاه خبرنگاران آمد و با طعنه علت 
این رای خود و دوستانش را این طور گفت: »تا دوستان عبرت بگیرند« و دو عضو دیگر زن شورا هم 
رای خودشان را رسما اعالم کردند. زهرا صدراعظم نوری کلمه »ناباوری« و ناهید خداکرمی  کلمه 
»شگفتی« را کنار روند رای گیری امروز گذاشتند. محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران که 
بعد از رای گیری ریاست جلسه را به نایب رئیس خود سپرد و رفت، اعالم کرد که این دو کاندیدا برای 
ارائه برنامه های خود به کمیسیون های تخصصی شورا می روند و جلسه هم اندیشی با حضور این 
دو کاندیدا خواهیم داشت. او گفته است که از قبل مشخصات هر هفت گزینه اعالمی شورا برای 
تصدی پست شهرداری تهران به وزارت کشور ارائه شده و امیدوار است دو گزینه نهایی اعالم شده 
صد درصد تاییدیه نظام را بگیرند. او در پاسخ به سوالی درباره شگفتی اعضای شورا از انتخاب این 
دو گزینه گفت: بعید می دانم؛ شاید یکی از آنها دچار شگفتی شده باشد؛ اما آرای خودشان است. 
همچنین از او پرسیدند که افرادی امیدوارند شما شهردار شوید و او گفت: از آنها تشکر می کنم و 
می گویم که آرزو بر جوانان عیب نیست و امیدوارم به آرزویشان برسند. »شرق« روزنامه نزدیک به 
کارگزاران در این مورد نوشته است: »از دو گزینه انتخابی؛ محمدعلی افشانی، پیش از مسئولیت 
فعلی خود در معاونت عمرانی وزارت کشور و ریاست سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 
استاندار فارس بوده است و سمیع الله حسینی مکارم هم معاون مالی اقتصادی شهردار تهران بوده و 
در حال حاضر سرپرست شهرداری تهران است. »شنیده ها از بخت بیشتر محمدعلی افشانی نسبت 
به حسینی مکارم برای جلب آرای اعضای شورای شهر تهران حکایت دارد. گفتنی است حضور 

افشانی در وزارت کشور نیز احتماال راه را برای تایید صالحیت او هموارتر می کند.

بهشت
 برای یکی از این دو نفر

حاشیه های
 یک سفر

رویدادها
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حســن رحیم پور ازغدی هفته گذشــته نقد و اعتراض تندی به حســن روحانی داشته 
اســت. او گفته: »امروز دیدم ایشان اعالم کرده اســت که ما کال مخالف بودیم و هستیم 
و خواهیم بود و مقامات عالی... یعنی داری بــه رهبری طعنه می زنی؟... تو خودت رئیس 
شورای انقالب فرهنگی هستی، چرا هر جا یک جوری حرف می زنی؟ ایشان در مورد علوم 
انسانی چند تا جوک گفت و مســخره کرد. من از ایشان پرسیدم شــما اصال نظریات جدید 
علوم انســانی را خواندی، بلدی؟ علوم انسانی اصال شــرقی و غربی نیست و کامال امری 
اســت فرهنگی و بســتگی به فرهنگ جامعه دارد و هر پســوندی می پذیــرد... من حدس 
می زنم چهار پنج تا بچه دور و برش هســتند اینها را می نویســند و دســتش می دهند ایشان 
هم باید سخنرانی کند، وقت کم دارد و می گوید همین طور از این طرف و آن طرف مطلب 
برســانید... از کتاب ها از مقاالت چیز جمع کنیــد و بگویید من بگویــم. متوجه تناقضش 
هم نیست. من در شورا از ایشان پرسیدم شــما راجع به علوم انسانی این حرف ها را زدید با 
این نظریات جدید آشنا هستید اصال؟ ایشــان صادقانه گفت نه... یک کمی  شجاع باش، 
قوی باش، ایدئولوژی داشــته باش. مکتبی باش. می خواهی لیبرال باشــی لیبرال باش، 
می خواهی انقالبی باشــی انقالبی باش. نیمچه انقالبی نیمچه لیبرال که نمی شود. گاهی 
انقالبی دو آتشه و گاهی لیبرال سه آتشــه... به طرف فحش می دهید و می گویید منظورم 
این نبود... االن حرف هایی که گفتم منظورم روحانی نبود. آقای روحانی؛ رئیس جمهوری 
دوگانــه و متناقض با مردم حــرف نمی زنــد. رئیس جمهــوری اســالمی دروغ نمی گوید، 
رئیس جمهوری اسالمی وعده دروغ نمی دهد، رئیس جمهوری اسالمی در جلسه خصوصی 
یک چیز و در جلسه عمومی ضدش را نمی گوید... رئیس جمهوری اسالمی مخصوصا اگر 
آخوند معمم باشد در جلســه داخلی و خارجی ١٨٠ درجه متفاوت حرف نمی زند، مسئولیت  
حرف هایی که زده را بر عهده می گیرد... شــما در جلسه خصوصی راجع به فضای مجازی 
یک چیز می گویی و در فضای عمومی می  گویی اصال دولت کال مخالف اســت و مقامات 

عالی باید مسئولیت بپذیرند و به مردم جواب دهند.«
همزمان با این اظهارات شورای هماهنگی بسیج دانشــجویی دانشگاه های آزاد استان 
تهــران آمادگی خود را بــرای برگزاری مناظــره »رحیم پورازغــدی« و »روحانــی« در یکی از 
دانشگاه های آزاد استان تهران را اعالم کرده است و علیرضا تسلیمی ، دبیر شورای هماهنگی 
بسیج دانشــجویی دانشــگاه های اســتان تهران با اعالم این خبر گفت: »بسیج دانشجویی 
دانشگاه های آزاد استان تهران جهت فراهم سازی بستر این اتفاق و روشن شدن برخی مسائل 
مورد مناقشه طرفین آمادگی خود را برای برگزاری این مناظره در یکی از دانشگاه های آزاد استان 

تهران اعالم می کند.«
وی افزود: »امیدواریم جناب رئیس جمهور یک بار هم که شده دعوت به مناظره ای آزادانه 
و آن هم در محیطی کامال علمی  و به دور از هیاهوهای پوپولیستی را بپذیرد و با حضور خود در 
این مناظره شرایط را برای فهم هر چه بهتر و روشن شدن برخی مسائل مبتال به کشور که زمام 

اجرایی آن را بر عهده دارند روشن کند.«
تســلیمی تاکید کرد: »بی صبرانه منتظر پاســخ دفتر ریاســت جمهوری جهت تایید این 
 دعــوت و حضور در محیط دانشــگاهی و در جمع دانشــجویان دانشــگاه آزاد اســتان تهران 

هستیم.«

درصد مشــارکت در این انتخابات 49/2درصد بوده که نســبت بــه انتخابات قبلی 
حدود 5 درصد کاهش داشته است.

بنابر نتایج منتشــر شــده از انتخابات لبنان؛ حــزب الله لبنان و افــراد و گروه های 
نزدیک به این نهاد برنده انتخابات پارلمانی لبنان شــده اند. این گروه توانســته اســت 
67 کرســی، یعنی بیش از نیمی از کرســی های پارلمان لبنان را در اولین انتخابات پس 
از 9 ســال کســب کند. پارلمان لبنان مجموعا 128 عضو دارد و در صورت تایید نهایی 
نتیجه انتخابــات حزب اللــه و حامیان آن بــه اصلی ترین بلوک قدرت در ایــن پارلمان 

تبدیل می شوند.
 گروه حزب الله و حامیان آن شــامل جنبش امل، جریان مســیحی ملی گرای آزاد 
با بنیان گذاری میشــل عون و نیــز دیگر گروه ها و افرادی اســت که حامــی  حزب الله 

هستند. مسلح 
تعداد افراد واجد شــرایط رای دادن 3/7میلیون نفر بوده و سن رای گیری در این 
کشور 21سال اســت. به گزارش تســنیم این انتخابات برای اولین بار بر اساس قانون 
نسبیت برگزار می شــود که کشــور را به 15حوزه انتخاباتی تقســیم کرده تا از این میان 
128نماینده کــه نیمی از آنها مســلمان و نیم دیگر مســیحی هســتند، بــه پارلمان راه 
پیدا کنند. تعداد کرســی های مســلمانان 64 کرسی است که 27 کرســی به اهل تسنن 
و 27کرســی به شــیعیان اختصاص داده شــده و 8 کرســی نیز متعلق به دروزی ها و 2 
کرســی تحت اختیار علوی ها است. در ســهمیه مســیحی ها نیز 34کرسی به مارونی ها 
اختصاص دارد و 14کرســی در اختیار مســیحیان ارتودوکس اســت. 8 کرســی نیز به 
مســیحیان کاتولیک و 6کرســی به ارمنی ها و یک کرســی به انجیلی ها و یک کرســی 

دیگر به سایر اقلیت های مســیحی اختصاص داده شده است.
در حــال حاضــر و در نتیجــه انتخابات برگزارشــده در ســال 2009 فراکســیون 
المستقبل به رهبری ســعد حریری، 26 کرســی، فراکســیون جنبش آزاد ملی به رهبری 
جبران باســیل 19 کرســی، فراکســیون جنبــش امل به  رهبــری نبیه بری 13 کرســی، 
فراکســیون حزب الله لبنان 12 کرســی، فراکســیون حزب نیرو های لبنانی 8 کرســی و 

فراکسیون حزب سوسیالیســت  ترقی خواه لبنان نیز 7 کرسی را در اختیار دارند.
49 درصد بــوده که نســبت به   از طرفی درصــد مشــارکت در ایــن انتخابــات 2/
انتخابات قبلی حدود 5 درصد کاهش داشــته اســت. همچنین نتیجه انتخابات نشــان 
می دهد که سعد حریری، سیاســتمدار مورد حمایت غرب به عنوان رهبر بزرگترین بلوک 
سنی پارلمان پیروز شــده اســت. این نکته را نباید فراموش کرد که نخســت وزیر لبنان 
طبق سیســتم حکومتداری این کشور باید ســنی باشد. به نظر می رســد باتوجه به نتایج 
انتخابات، دولت آینده لبنان نیــز مانند این دولت برای انتخــاب اعضای کابینه دارای 

روندی کند و پر ســر و صدا در انتخاب اعضا خواهد بود.
یکــی دیگر از احزابی که در ایــن انتخابات نســبت به انتخابات قبل رشــدی قابل 

توجه داشته است حزب مسیحی اســت که اعضایش را از 8 نفر به 15 رسانده است.
البته حزب الله در حوزه بعلبک موفق نشــده اســت همه کرسی ها را از آن خود کند 

با این وجود اکثریــت را در آنجا نیز در اختیار خود دارد.

پیروزی حزب الله درانتخابات 
لبنان

 انتقادات
 تند 
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واکنش جهانگیری به 
خروج آمریکا از برجام

مسیر خطرناک

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا شــب گذشته  در 
سخنرانی  خود در کاخ سفید  به طور رسمی خروج آمریکا از 
برجام را اعالم کرد. او  همچنین عنوان کرد: فرمانی را امضا 
خواهد کرد که تحریم هــا را علیه ایران بــاز خواهد گرداند.  
اعالم خبر  خروج آمریکا از برجام، با واکنش بسیاری از سوی 

مسئوالن کشور مواجه شد.
در همین زمینه اســحاق جهانگیری در اینستاگرامش 
نوشت: هیچوقت مشکالت اقتصادی و اجتماعی نمی تواند 
ملتی مانند ملت ایران را متزلزل کند. آنچه به کشــور آسیب 
میزند، تخریب سرمایه های اجتماعی و امید مردم و نهادینه 

کردن نفرت در جامعه است.

  برنی سندرز سناتور مســتقل آمریکایی و یکی از کاندیداهای 
ریاســت جمهوری در انتخابات درون حزبی دموکرات ها در توییتر 
خود نوشــت: قدرت واقعی آمریکایی ها با توانایی آن ها در نابودی 
چیزها نشــان داده نمی شــود بلکه با توانایی آن ها در ایجاد اجماع 
بین المللی در مشکالت مشــترک نمایش داده می شود.  این کاری 
بود که توافق هسته ای انجام داد. امروز رییس جمهور ترامپ ما را 

در مسیری متفاوت و به مراتب خطرناک تر قرار داد.

فضای مجازی

مخالفان و موافقان مذاکرات بعد از خروج آمریکا از برجام چه کردند؟
 عبدالله گنجی طی متنی درباره مخالفان و موافقان مذاکرات هسته ای بعد از 

خروج آمریکا از برجام در توییتر خود در این باره نوشته است.

رونمایی از معجزه کلید روحانی
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا شب گذشته  در سخنرانی  خود در کاخ 
سفید  به طور رسمی خروج آمریکا از برجام را اعالم کرد. او  همچنین عنوان 
کرد: فرمانی را امضا خواهد کرد که تحریم ها را علیه ایران باز خواهد گرداند.  
اعالم خبر  خروج آمریکا از برجام، با واکنش بسیاری از سوی مسئوالن کشور 
مواجه شد. عزت الله ضرغامی به این ماجرا واکنش نشان داده است.
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حرف روز 

آمریــکا وســه کشــور اروپایــی توافــق مکمل 
واصالحیه برجام رو تهیه کردنــد و االن دارند به مرگ 
میگیرن تا بــه تب راضی بشــیم )یعنی ایــران وافکار 

عمومی دنیا(.
 ترامــپ برجــام رو رد کــرد . یعنی همــان کاری 
که وعــده اش را داده بــود. در واقع به نظر می رســد 
یک تقسیم کار میان آن ها شــکل گرفته است. حتی 
مشتاق تر از ترامپ هســتند. اروپا هم بیانیه  داده و در 
حال نقش بازی کردن است. می خواهد این کاراکتر را 
نشان دهد که می خواهد  برجام را حفظ کند ودر عوض 
این کارشان از ایران خواهند خواست که به وظایفش 
شامل پایبندی به برجامی  که آمریکا بی خاصیتش کرده 
و همچنین پذیرش توافق مکمل برجام اقدام کند. نباید 

به اروپا اعتماد مکنیم.

فعال مسئوالن سرگرم تلگرام و انتخاب شهردار 
هستند.یکی نیست به داد اوضاع نابسامان اقتصاد 

مملکت برسه.

فیلتر تلگرام کامال با موافقت دولت اســت. 
اگر واقعا نظر دولت مخالفــت با فیلترینگ تلگرام 
بود رئیس دولت اقدامی دیگــر انجام میداد. فقط 
روحانی داره اینجا نقــش آدم خوبه رو بازی میکنه، 

اینها چیزهایی نیست که مردم آن را نفهمند.

نفهمیدیم روحانی طرفدار فیلترینگ تلگرام 
هست یا نیست. کسی میدونه لطفا بگه.ممنون.

به نظــر می رســد پول ها از مســکن به طال 
تبدیل می شود و باید شاهد افت بسیار شدید قیمت 

مسکن باشیم.

کاش به جای این همه دنبال حاشــیه رفتن 
وظیفه اصلی شــان را انجام می دادند و ذره ای به 
فکر مشکالت اشتغال و مسکن و ازدواج جوون ها و 
رونق کارخونه ها و تولیدی ها بودند. واقعا نمی دونم 
هدفشان چیست و چرا به بهانه های مختلف انجام 

امور اصلی مملکت را به تاخیر می ا ندازند.

فعال که در سطح تقاضای عادی شهروندان 
افزایش قیمت آنچنانی نداشــته ایم و دولت فعال 
بازار را خوب مدیریت کرده. اونها که دوست دارن 
نان و طال بخورند یا اینکه نانشــان را بزنند در دالر 
7000 تومانــی و بخورند، اکثریت ملت نیســتند 
و عده کمی هســتند که مدام بازار را متالطم نگه 

می دارند.
تلگرام را هم که فیلتر کردین، دیگر بهانه تان 
 بــرای گرانی ها چیســت؟ ایــن دولــت واقعا گل 

کاشته است.

دشــمن، عهدشــکن تر و پیمان شــکن تر 
از گذشــته شــده اســت. َنَفس اروپا هم در دست 
آمریکاســت، باالخره بازار بزرگی در آمریکا وجود 

دارد و این حقیقت است.

آقایان دولتــی االن باید خودتــون رو برای 
برهم خوردن برجام آماده کنید یا زمانی که برجام رو 

داشتین امضا می کردین؟

یادتــون بود می گفتیــد امضای جــان کری 
زیر برجام اســت؟ پس این امضا چی شــد؟ دیدید 
آمریکایی ها ســرتون کاله گذاشــتند هدفشــون 
خارج کردن اورانیوم از ایــران بود حاال که اورانیوم 
 از ایــران خــارج شــده دیگــه چــرا باید بــه برجام

 پایبند باشن.

تنهــا فرقی که حرف هــای مقامــات اروپایی با 
حرفهای ترامپ داره این هســت کــه میگن به جای 
امروز 7 ســال دیگه یعنی در پایان زمــان تعلیق های 
هســته ای مثل شــروع دوباره غنی ســازی در ایران و 
امکان ایران برای نصب سانتریفیوژهای نسل دو و سه 
تا هشــت بزنیم زیرش... اصال مشخص نیست پس 
ایران برای چی عضو ان پی تی باید باشه، وقتی حتی 
ابتدایی ترین حق مثل غنی سازی رو هم بعد این همه 
باج و امتیاز و بازرسی فراتر از پروتکل الحاقی رو داده.

این افزایش ارز دولتی از 3700 به 4200 فقط به 
نفع دولت بود وگرنه جلوی افزایش نرخ ارز گرفته نشد. 
االن دالر در بازار آزاد با قیمتی نزدیک به 7000 تومان 
خرید و فروش میشه. پس مشخص نیست مسئوالن 

جلوی چه چیزی رو گرفتند؟

هر بار این آقای ســیف صحبت کرد یه التهابی 
به بــازار داد.نرخ ســود بانکی رو بیســت درصد کنید 
پول های سرگردان جمع بشه از بازار داللی هم کمتر 

میشه.

از ماست که بر ماست یعنی تمدنی هستیم که 
خودمان علیــه خودمان توطئه می کنیــم. چند نفر 
دالل دارند میخرند و میفروشند و پایه را باال میبرند و 
بقیه مردم عادی هم حرص میخورند و دولت هم بود 
و نبودش فرقی نمی کنه. پیشنهاد: خواهشا نرید دالر 
یا سکه یا خونه بخرید در این شرایط عرضه محدود 
هرچی تقاضا را با اســترس و هجوم به خرید بیشتر 
کنید قیمت ها بیشتر می شوند و این قضیه ته نخواهد 
داشت ولی حقوق شــما حد دارد بنابراین خودتان را 

کنترل کنید و فریب دالل را نخورید.

عجیبــی  اتفاقــات  اردیبهشــت  اول  از 
افتــاده اســت رشــد قیمــت ســکه و طــال واقعــا 
باال بوده اســت و برعکس مســکن کــه قیمت آن 
باال رفتــه بــود نه تنهــا پایین آمــد، بلکــه در حال 
 درجــازدن اســت و فروشــنده مســکن بیشــتر از 

خریدار شده است.

همه این گرونی هــا و دالل بازی ها مربوط به 
قشــر خاصی از مردم اســت که از  بی قانونی کشور 
جوالن می دهند، مردم متوســط و فقیر اصال کاری 

به اینها ندارند.

ما که قشر متوسط به پایین هستیم چیکار باید 
بکنیم با این همه گرونی؟ خونه، دالر، طال و... هر 

روز یه قیمتی می بینه.
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گفتارها

بهانه های ترامپ

چرا  ترامپ از برجام عقب نشینی کرد
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اعالم تصمیم  ترامــپ مبنی بر خــروج از توافق 
هسته ای با ایران، آن هم 4 روز زودتر از موعد مقرر)12 
می( مورد توجه بسیاری از رسانه های دنیا قرار گرفته 
اســت. با این حــال تمرکــز اصلــی اکثر رســانه های 
غربی روی موضوع آثار و تبعــات اقدام رئیس جمهور 
ایاالت متحــده آمریکا اســت. اگرچه  ترامــپ، جان 
بولتون، مایک پمپئــو و دیگر مشــاوران  ترامپ که از 
ابتدا نیز با توافق هســته ای مخالف بوده اند، ســعی 
در طبیعی جلــوه دادن اوضــاع دارند امــا تحلیل های 
موجود نشــان می دهد که واشــنگتن بابــت تصمیم 
اخیر خــود، بایــد هزینه هایــی را در نظــام بین الملل 
بپــردازد. تارنمــای آتالنتیــک، در گزارشــی کوتــاه 
به بررســی تبعات خــروج ایــاالت متحــده از توافق 
 هســته ای با ایران پرداخته اســت. متن این گزارش 

از نظرتان می گذرد:
رئیس جمهور ایــاالت متحده آمریکا روز سه شــنبه 
اعالم کرد که تحریم ها علیه ایــران را بازخواهد گرداند و 
به این ترتیب، به توافق هســته ای با ایــران که در دوران 
ریاســت جمهوری اوباما امضا شــده بود، پایــان داد. وی 
صراحتا اعالم کرد کــه ایاالت متحده آمریــکا از معاهده 
هسته ای با ایران عقب نشــینی کرده و از آن خارج خواهد 
شــد. در مقابــل، برخــی معتقدند کــه اقدامــات  ترامپ 
درخصوص خروج توافق هسته ای و نوع اعمال تحریم ها 

از سوی وی، غیرقابل انتظار بوده است. 
عده ای تصور داشــتند  ترامپ مهلت دیگری را برای 
اصالح توافق هســته ای از ســوی متحدان اروپایی خود 
در نظر بگیرد یا الاقل از اعمال سریع محدودیت ها بر سر 
فعالیت های نفتی ایران )خرید و فروش نفت توسط ایران( 
اجتناب کند. با این حال کاخ سفید در بیانیه ای اعالم کرده 
اســت که فرصت الزم را برای شــرکت های خارجی جهت 
توقف فعالیت و کســب وکار در ایران فراهــم خواهد کرد و 
در صورتی که شــرکت ها به فعالیت با ایران ادامه دهند، با 
قوانین اعمالی ازســوی آمریکا و تحریم های این کشــور 

مواجه می شوند. 
جان بولتون، مشــاور امنیــت ملی ایــاالت متحده 
آمریکا پس از اعــالم تصمیم  ترامــپ در خصوص خروج 
از توافق هســته ای و در جمع خبرنگاران اعالم کرد که ما 
)آمریکا( صراحتا اعالم کرده ایم کــه از این معامله خارج 
شــده ایم. همچنین بولتون این ادعا را که ایاالت متحده 
آمریکا نسبت به تعهدات خود در قبال متحدان بین المللی 
خود پایبند نبوده است، رد کرد. وی از قرار دادن دوره های 
زمانی مشخص برای پایان توافق هســته ای با ایران خبر 
داد. دوره هایی که بنا بر نوع کاالهای موجود از 90 تا 180 
روز تعریف شده است. تصمیم رئیس جمهور ایاالت متحده 
آمریکا در خصوص خروج از توافق هســته ای چندان دور 
از انتظار نبود. برخــی ماه ها در انتظار عملی شــدن چنین 
تصمیمــی  بودند. او ) ترامــپ( زمانی که نامــزد انتخابات 
ریاست جمهوری ســال 2016 ایاالت متحده آمریکا بود، 
از این توافــق به عنوان بدتریــن توافق تاریخ نــام برده و 
تعهد داده بود که آن را متوقف کند. اما اقدام اخیر  ترامپ 
احتماال پیامدهای عمیق و تاثیرگذاری بر منطقه خاورمیانه 

خواهد داشت. 
همچنین این اقدام )خروج آمریــکا از برجام(، روی 
روابط ایــاالت متحده آمریــکا و متحــدان اروپایی آن نیز 
تاثیرگذار خواهــد بود. توافق برجــام، تحت عنوان برنامه 
جامع مشترک، توافقی بود که به صورت رسمی به امضای 

ایران، ایاالت متحده آمریکا، چین، روسیه، آلمان، فرانسه 
و انگلیس و به تصویب اتحادیه اروپا رسیده است. در این 
میان، شرایط برای انگلیس و فرانســه )دو متحد آمریکا( 
دشوار است. آنها در ســازمان ملل متحد و شورای امنیت 
این سازمان با وضعیت دشواری روبه رو هستند. انگلیس و 
فرانسه، دو عضو دائمی  شورای امنیت سازمان ملل متحد 

)در کنار چین و روسیه( هستند. 
همچنین این دو عضو اروپایی شورای امنیت سازمان 
ملل متحد دارای حق وتو هستند. اگر ایران تصمیم بگیرد 
مطابق آنچه در برجام پیش بینی شده است، ایاالت متحده 
آمریکا را به علت نقض این پیمان به شورای امنیت سازمان 
ملل متحد ارجاع دهد، بدون شک از انزوای ایاالت متحده 
آمریکا در یــک مجمع بین المللــی لذت خواهــد برد. در 
این میان، صدور قطعنامــه ای که اقدام ایــاالت متحده 
آمریکا در نقض توافق هسته ای را محکوم کند )آن هم با 
امضای متحدان اروپایــی آمریکا( قابل بحث خواهد بود. 
هرچند ایاالت متحده آمریکا در این خصوص می تواند از 
اختیارات خود به عنوان یک عضو دائمی )حق وتو( استفاده 
کند، اما انزوای واشنگتن برای ایاالت متحده خجالت آور 
خواهد بود.  مقامات اروپایی این توافق )برجام( را با هدف 
ممانعت از گسترش سالح های هسته ای ایران حفظ کرده 
بودند. آنها از ابتدا نیز معتقد بودند که برجام تنها مربوط به 
فعالیت های هسته ای ایران بوده و دیگر فعالیت های ایران 
در منطقه را محدود نکرده اســت. از جمله این فعالیت ها 
)که توسط برجام محدود نشده است( می توان به آزمایش 
موشک های بالستیک توسط ایران، دخالت در جنگ یمن و 
سوریه و معادالت سیاسی عراق، ادامه حمایت از حزب الله 

لبنان و... اشاره کرد. 
دونالد  ترامپ در ســخنرانی اخیر خــود از این موارد 
به عنوان دالیلی برای ترک برجام نام برد. مقامات اروپایی 
یعنی امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، آنگال مرکل، 
صدراعظم آلمان و  ترزا می ، نخســت وزیر انگلیس در این 
خصوص البی های زیادی با دونالــد  ترامپ صورت دادند 
تا بتوانند معامله هســته ای با ایران و بقای ایاالت متحده 
آمریکا در آن را حفظ کنند. با این حــال البی های افرادی 
مانند ماکرون و حتی بوریس جانسون )که به عنوان آخرین 
دیپلمات اروپایی برای حفظ برجام به آمریکا سفر کرده بود ( 
کارساز نشد و در نهایت رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا 

تصمیم به خروج از توافق هسته ای با ایران گرفت.
 اروپاییان به طور کلی معتقد بودند که ایران می تواند 
در قالــب توافقنامه برجــام، به توافقات دیگــری، آن هم 
در یک توافق چهار ســتونی )که دغدغه هــای چهارگانه 
مقامات اروپایی و  ترامپ در خصوص مســائل موشــکی، 
سیاســت های منطقه ای، تمدید تحریم های هســته ای 
برای پس از سال 2025 و بازرســی از اماکن نظامی ایران 
را در نظر بگیرد( دست یابد. با این حال در نهایت مقامات 
 اروپایی نتوانســتند به این هــدف )در مذاکره بــا  ترامپ( 

دست پیدا کنند. 

حنیف غفاری

روزنامه نگار

عده ای تصور داشــتند  ترامپ مهلت دیگــری را برای 
اصالح توافق هسته ای از سوی متحدان اروپایی خود 
در نظر بگیرد یــا الاقل از اعمال ســریع محدودیت ها 
بر ســر فعالیت های نفتی ایران )خرید و فروش نفت 
توســط ایران( اجتناب کند. با این حال کاخ سفید در 
بیانیه ای اعالم کرده اســت که فرصــت الزم را برای 
شرکت های خارجی جهت توقف فعالیت و کسب وکار 

در ایران فراهم خواهد کرد

ترجمه
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استفاده ابزاری از برجام
طرح مشترک اروپا- آمریکا چیست؟ 

10 روز مانده به 12 می  تحوالت خاورمیانه مجددا شتاب 
گرفته است. از طرفی شاهد سفر ماکرون و مرکل به واشنگتن 
و آخرین تالش ها برای حفظ آمریکا در برجام از طریق یک 
»معامله بزرگ« هستیم. از طرف دیگر نتانیاهو تالش دارد 
تا با حمله به تاسیسات نظامی در سوریه و راه انداختن نمایش 
اسناد هســته ای قبل از 12 می  تیر خالص را به برجام زده و 
چشم انداز هر گونه توافقی با ایران را سال ها به تاخیر اندازد. 
آنچه روشن است این است که مسائل منطقه ای، موشکی و 
هسته ای در خاورمیانه با سیاست داخلی کشورها به خصوص 
آمریکا در هم تنیده و حل آنها را بسیار مشکل ساخته است. 
بیش از یک سال است که  ترامپ شمشیر داموکلس را باالی 
سر برجام نگه داشته است. محمد بن سلمان با پول و نتانیاهو 
بــا زور و تبلیغات وی را تشــویق می کنند که این شمشــیر را 
پایین آورد.   برای درک تحوالت پیش رو الزم اســت نگاهی 
به گذشته بیندازیم. قبل از شروع جدی مذاکرات هسته ای، 
تحوالت ســوریه شروع شــده بود و عربســتان و اسرائیل به 
همراهی برخی کشورهای اروپایی و آمریکا تالش کردند تا با 
تغییر نظام در سوریه، به قول خودشان دست ایران را از این 
منطقه کوتاه کرده و احتماال بساط حزب الله را نیز جمع کنند. 
در دوره مذاکرات برجام، عربستان و اسرائیل از هیچ تالشی 
برای به شکست کشاندن مذاکرات دریغ نکردند چرا که اساسا 
و به درســتی هر گونه مذاکره و گفت وگو با ایــران را از لحاظ 

استراتژیک به زیان خود ارزیابی می کردند. 
پس از تحوالت موسوم به بهار عربی )که البته به خزان 
تبدیل شد(، عربستان، امارات و اســرائیل تالش زیادی به 
عمل آوردند تا پای آمریکا را به ســوریه باز کــرده و به هزینه 
آمریکا منافع خود را علیه ایــران تامین نمایند. اوباما صریحا 
اعالم داشت که »دوست و دشمن« تالش کردند آمریکا را 
وارد درگیری سوریه نمایند و از این کار طفره رفت. کشورهای 
فوق به دولت بعد دل بســتند و از قضا  ترامپ پیروز انتخابات 
شــد که برجام را »بدترین توافق« نامیده بود. اما این نکته 
را نادیده گرفتند که  ترامپ بیش از اوباما منتقد اتالف هفت  

تریلیون دالر در عراق بدون هیچ دستاوردی بوده و برخالف 
اوباما اولویت بیشتری برای مقابله با تروریسم و داعش قائل 
بود. او از نظر هوش اقتصادی و حســاب هزینــه - فایده نیز 
دست کمی از اوباما ندارد. بنابراین آنچه عربستان و اسرائیل 
و حتی خود آمریکا و برخی کشورهای اروپایی نمی خواستند، 
شد. برنامه هسته ای ایران در نتیجه برجام و قطعنامه شورای 
امنیت مشروعیت یافت و ایران فرصت و توانمندی بیشتری 
برای تمرکز بر ســوریه و داعش پیدا کرد. نتیجه این شد که 
هم تحریم هــای ایران کاهــش یافت و هم نفــوذ و جایگاه 
منطقه ای جمهوری اســالمی با از بین رفتن داعش تقویت 
شــد اما این تحوالت ریشــه در تحــول مهم تــری دارد.  به 
دلیل اســتقالل انرژی آمریکا، کاهش اهمیت استراتژیک 
عربســتان و اســرائیل و تجربه عراق، آمریکا از زمان اوباما 
سیاست خاورمیانه ای خود را تغییر داده و حرف های  ترامپ 
علیه برجام هرچنــد به مذاق بن ســلمان و نتانیاهو و بن زاید 
خوش آمد اما سیاست آمریکا به طور اصولی درگیری مستقیم 
و پرداخت هزینه ســنگین در خاورمیانه نیســت. خاورمیانه 
دیگر برای آمریکا ارزش آن را ندارد که مجددا میلیاردها دالر 
برای آن هزینه کند. بنابراین »Leading from Behind«  در 
دوره  ترامپ نیز ادامه دارد.  ترامپ حمایت نظامی و سیاسی 
خود از کشورهای عربی و اسرائیل علیه ایران را افزایش داده 
اما حضور و درگیری مســتقیم آمریکا در منطقه تغییر زیادی 
نداشته است.  کشورهای عربی در زمان اوباما وعده مشارکت 
نظامی در سوریه را می دادند.  ترامپ در ابتدا امیدوار بود که 
این کشــورها را بســیج کرده و به جان ایران بیندازد و از آنها 
حمایت سیاســی، نظامی و تبلیغاتی به عمــل آورد. اما وی 
طی یک سال گذشــته ناتوانی کشــورهای عربی در یمن و 
اختالفات میان خودشــان را شــاهد بوده و به همین خاطر 
اســت که اکنون به صورت تحقیرآمیزی می گوید: »اگر ما 
نباشیم – کمی هم فرانسه- آنها یک هفته دوام نمی آورند.« 
 ترامپ می گوید از ســوریه خارج می شود و از آنها می خواهد 
که خودشان سرمایه و نیروی نظامی برای دفاع از خودشان 
اختصاص دهند. این یعنی ادامه سیاست اوباما در خاورمیانه. 
هدف اصلی طرح بحث خروج از ســوریه فشــار بیشــتر بر 
کشورهای منطقه در تامین هزینه نظامی آمریکا از هر دو بعد 
مالی و انسانی اســت.  ترامپ در کتاب هنر معامله می گوید 
اگر حاضر به خروج از یک توافق نباشــید، نمی توانید امتیاز 

بگیرید. ترامپ به توانمندی کشورهای عربی برای مقابله با 
ایران و به عقب راندن جمهوری اسالمی در خاورمیانه چندان 
امیدوار نیست و اســرائیل نیز به تنهایی نمی تواند جمهوری 
اســالمی را عقب براند. اروپــا نیز به نظر نمی رســد مایل به 
همراهی با رویکرد عربی-اسرائیلی باشد، چرا که به افزایش 
ناامنی در محیط امنیتی اروپا دامن می زند، ضمن اینکه ایران 
را بیش از پیش به سمت روسیه و چین سوق می دهد که این 
امر تامین کننده منافع استراتژیک و اقتصادی اروپا و آمریکا 

نخواهد بود. 
ترامپ برجام را نقطه آسیب پذیر ایران می داند و معتقد 
اســت که با فشــار آوردن بر برجام می توان ایران را مجبور 
به دادن امتیاز در حوزه مســائل منطقه ای و موشــکی کرد. 
حرف اصلی  ترامپ طی دو سال گذشــته این بوده که اوباما 
»امتیازات زیادی به ایران داده و امتیاز کمی گرفته است.« 
طرح جامع ماکرون و پیونددادن برجام به مسائل منطقه ای و 
موشکی نیز همین معنی را به ذهن می رساند، بنابراین نوعی 
تفاهم میان آمریکا و اروپا برای استفاده ابزاری از برجام جهت 
اعمال فشــار و گرفتن امتیاز در ســایر حوزه هــا دور از ذهن 
نیست.  مشکل اصلی آمریکا این است که در وجود برجام، 
ابزاری برای اعمال فشار بر ایران برای گرفتن امتیاز در سایر 
حوزه ها ندارد و این توافق نیز به نوعی نوشــته شــده که در 
صورت اجرا طی 10 سال آینده نیز ابزار اعمال فشار اقتصادی 
بر ایــران در حوزه های اصلــی بانکی، بیمــه و فروش نفت 
نخواهد داشت. از طرف دیگر، در صورت فروپاشی برجام نیز 
گرچه آمریکا ابزار اعمال فشار اقتصادی و سیاسی مجددا به 
دست می آورد اما اوال اقدام نظامی همچنان پرهزینه خواهد 
بود که به نظر نمی رسد  ترامپ مایل به پذیرش چنین ریسکی 
باشد، ثانیا ایران نیز در صورت خروج، محدودیتی در برنامه 
هسته ای خود حس نخواهد کرد و شفافیت برنامه هسته ای 
ایران کاهش خواهد یافت؛ چیزی که آمریکا برای دستیابی 

به آن تالش زیادی کرده است. 
همــه اینهــا در شــرایطی رخ می دهــد که بــرای هر 
رئیس جمهــوری در آمریــکا مهم ترین هــدف در دور اول، 
انتخاب مجدد اســت.  ترامپ با یک معضل مواجه اســت؛ 
متحدیــن منطقه ای آن یعنی عربســتان و اســرائیل از وی 
می خواهند تا شمشیر داموکلس را بر گردن برجام رها کرده و 
به مقابله مستقیم با ایران بپردازد و متحدین اروپایی )فرانسه، 
انگلیس و آلمان( از وی می خواهند که این شمشیر را پایین 
نیــاورده و درصدد حل اختالفــات از طریق مذاکره باشــد. 
پایین آوردن شمشــیر و دنباله روی از اسرائیل و عربستان به 
معنی شروع دوره ای از بحران است که می تواند به شکست 
انتخاباتی وی کمک کند و اگر چنین نیز نشــود، وی از خود 
یک بحــران به عنوان میــراث برجا می گــذارد. بحرانی که 
در بدترین شــرایط، هزینه آن می تواند بیش از جنگ عراق 
)هفت تریلیون دالر( باشد. ضمن اینکه می تواند به افزایش 
 بی ثباتــی در محیط امنیتی و شــاید هم گســترش بیشــتر 
تکنولوژی هسته ای در خاورمیانه انجامیده که تامین کننده 

منافع آمریکا و اروپا نیست.
بنابراین یک ســناریوی احتمالی منطقی این است که  
ترامپ شمشیر داموکلس »خروج از برجام« را نگه داشته اما 
راه را برای مذاکره در خصوص موضوعات مختلف و از جمله 
»توافق کالن« بازگذارد. احتمال تفاهم اروپا و آمریکا در این 
خصوص وجود دارد. اما از یک طــرف، آمادگی ایران برای 
ورود به گفت وگو در حوزه های دیگر در شرایط عدم پایبندی 
آمریکا به برجام، محل  تردید است. از طرف دیگر کشورهای 
عربی و اسرائیل خود را بازنده هر گونه گفت وگو و توافق جدید 
با ایران احســاس خواهند کرد و همچنان کــه نمایش اخیر 
نتانیاهو نشــان داد، عربستان، اســرائیل و امارات کماکان 
حداکثر تالش خود را بــرای تخریب هر گونــه گفت وگوی 
احتمالی به کار خواهند بســت. مناسب بودن شرایط داخلی 

ایران برای ورود به گفت وگوی جدید نیز محل  تردید است.

نبی سنبلی

تحلیل گر ارشد مسائل بین الملل

در دور اول، انتخــاب 
مجــدد اســت.  ترامــپ با 
یک معضل مواجه اســت؛ 
آن  منطقــه ای  متحدیــن 
یعنی عربستان و اسرائیل 
از وی می خواهند تا شمشیر 
داموکلــس را بــر گــردن 
برجام رها کــرده و به مقابله 

مستقیم با ایران بپردازد

یادداشت
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خروج ایاالت متحده آمریکا از توافق هســته ای 
با ایران، بازتاب گسترده ای در رسانه های دنیا داشته 
است. بسیاری از تحلیلگران مسائل بین المللی بر این 
باورند که رفتار اخیر  ترامپ، مولد بحران های زیادی 
برای ایاالت متحده آمریکا و کاخ ســفید خواهد بود. 
برخی دیگر نیز به انزوای بین المللی واشــنگتن اشاره 
کرده و عدم همراهی  تروئیکای اروپایی، چین و روسیه 
با کاخ ســفید را مترادف با تنهاماندن آمریکا در میان 
متحدان خود دانســته اند. در حال حاضر، بسیاری از 
رسانه های غربی درصدد ارزیابی تبعات رفتار  ترامپ بر 
نظام بین الملل و جامعه جهانی برآمده اند. نشریه تایم، 
در یادداشــتی ضمن اشــاره به موضوع خروج آمریکا 
از برجام، به صــورت مختصر تبعات ایــن اقدام را در 
ابعاد داخلی و بین المللی مورد بررسی قرار داده است. 
این نشریه معتقد است که خروج واشنگتن از توافق 
هسته ای با ایران، صرفا آثار و تبعاتی بین المللی ندارد و 

داخل این کشور را نیز تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. 
متن این یادداشت از نظرتان می گذرد:

سرانجام دونالد  ترامپ، رئیس جمهور ایاالت متحده 
آمریکا وعده خــود مبنی بر خــروج از توافق هســته ای با 
ایران را عملی کــرد. دونالد  ترامــپ در جریان رقابت های 
انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده آمریکا )در سال 
2016 میالدی( اعالم کرده بود که از توافق هســته ای با 
ایران عقب نشــینی خواهد کرد. وی بارها اعالم کرده بود 
که پایبندی به یک توافق بد، بدتر از نداشــتن یک توافق 
است. با این حال کشورهای چین، روسیه، فرانسه، آلمان 
و انگلیس )دیگر اعضای 1+5( اعالم کرده اند که خواستار 
حفظ این توافقنامه هســتند. ایده ای که به نظر می رســد 
ایران نیز از آن استقبال کرده است. نباید فراموش کرد که 
ما هم اکنون در جهانی زندگی می کنیم که آمریکا در آن یک 
بازیگر مشــارکت کننده )و نه نقش آفرین( است. به عبارت 
بهتر، این معامله )برجام( می تواند با حفظ دیگر کشورها در 
آن و بدون ایاالت متحده آمریکا نیز زنده بماند و حفظ شود.

دالیل زیادی وجود داشت که ایاالت متحده آمریکا 
می توانست با اســتناد به آنها در توافق هســته ای با ایران 
باقی بماند. البته ایاالت متحــده آمریکا معتقد بود که این 
توافقنامه برنامه موشــکی ایران را پوشــش نمی دهد و یا 

برای استمرار محدودیت های هسته ای علیه ایران )برای 
بعد از ســال 2025 میالدی( برنامه ای نــدارد. با همه این 
اوصاف، بهتر بود ایــاالت متحده در توافق هســته ای با 
ایران باقی می ماند. اقدام اخیــر دولت   ترامپ در خروج از 
توافق هسته ای با ایران منجر به تضعیف موقعیت جهانی 
آمریکا و در مقابل، تقویت موقعیــت بین المللی رقبای آن 
یعنی چین و روسیه خواهد شد. این دو کشور سال ها درصدد 
متقاعد کردن نظام بین الملل هستند که آنها جانشینان بهتر 

و پایدارتری نسبت به ایاالت متحده هستند. 
در این میــان، مســاله دیگری نیــز وجــود دارد که 
الزم اســت مدنظر قرار گیــرد. اینکه اگر ایــران نیز مانند 
ایاالت متحده آمریکا از برجام خارج شــود، در آن صورت 
فعالیت های هسته ای خود را از سر گرفته و بازرسان آژانس 
بین المللی انــرژی اتمی  را اخــراج خواهد کــرد. متعاقبا، 
ایران غنی ســازی اورانیوم را نیز آغاز خواهــد کرد. این در 
حالی است که اگر شــما قصد دارید بازرسی از داخل ایران 
را ادامه دهید، الزم اســت در توافق هســته ای بــا ایران 
باقی بمانیــد. موضوع دیگــری که در ایــن خصوص باید 
مورد توجــه قرار گیرد، بــه روابط ایاالت متحــده آمریکا و 
 تروئیکای اروپایی بازمی گردد. تصمیم اخیر صورت گرفته 
)خروج آمریکا از برجام( منجر به گسســت عمیق تر میان 
ایاالت متحده آمریکا و شــرکای اروپایی آن خواهد شــد. 
بیانیه منتشرشده از سوی سه کشــور اروپایی یعنی آلمان، 
انگلیس و فرانســه در خصوص باقی ماندن این کشــورها 
 در توافــق هســته ای، در همیــن راســتا قابــل تحلیل و 

ارزیابی است. 
این کشــورها در واکنش بــه تصمیم اتخاذشــده از 
ســوی رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا ابراز تاســف و 
نگرانی کردند. همچنین این کشــورها بــر انجام تعهدات 
خود وفق توافق هسته ای با ایران تاکید کردند.  تروئیکای 
اروپایــی این توافــق )برجــام( را برای حفــظ امنیت خود 
مهم دانسته اند. این در حالی اســت که اختالف نظرهای 
دیگری نیز در ایاالت متحده آمریکا بر ســر مسائلی مانند 
وضع تعرفه های گمرکی بر فــوالد و آلومینیوم وجود دارد. 
امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانســه ســعی دارد به هر 
نحو ممکن توافق هســته ای با ایران را حفــظ کند. او در 
واکنش به اظهــارات  ترامپ اعــالم کرده کــه قصد دارد 
بــر روی موضوعاتی مانند توان موشــکی ایــران، اعمال 
محدودیت هــای منطقــه ای و موضــوع سیاســت های 
منطقه ای ایــران )در چارچوب یک توافق وســیع تر( کار 
کند. با این حال بعید اســت که رئیس جمهور فرانســه در 
آینده نیز بتواند دونالد  ترامپ، رئیس جمهور ایاالت متحده 
آمریکات را )در خصوص بازگشــت به توافق هســته ای ( 
قانع کند. اما به نظر می رسد اینها تنها آثار و تبعات تصمیم  
ترامپ در خصــوص خروج از توافق هســته ای بــا ایران 
محسوب نمی شــود. خروج ایاالت متحده آمریکا و دولت 
این کشور از توافق هسته ای با ایران، روی مصرف کنندگان 
آمریکایی و زندگی اقتصادی آنها نیز تاثیرگذار خواهد بود. 
این اقدام  ترامپ به مصرف کنندگان آمریکایی نیز آســیب 
وارد خواهد کرد. هم اکنون قیمت نفت به باالترین میزان 
خود طی سه ســال اخیر رسیده اســت. بدون شک خروج 
ایاالت متحده آمریکا از برجــام و وضع دوباره تحریم های 
این کشــور علیه ایــران، روی قیمت نفت تاثیر بیشــتری 
خواهد گذاشت. در این صورت، تولید نفت ایران و عرضه 
آن در بازارهای جهانی با بحران مواجه خواهد شد. بدیهی 
اســت که در این صورت، قیمت نفت در بازارهای جهانی 
افزایش خواهد یافت و متعاقبا، قیمت بنزین در آمریکا سیر 
صعودی خواهد داشت. این موضوع می تواند روی زندگی 
شخصی شهروندان آمریکایی و البته در جریان رقابت های 
انتخابات میان دوره ای کنگره امســال نیــز روی آرای آنها 

تاثیرگذار باشد.

 سعید سبحانی

مترجم

خروج
روایت نشریه تایم از تصمیم برجامی  ترامپ

ترجمه
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 اروپا از چه چیزی نگران است؟ 
گزارش ایندیپندنت از مخالفت اروپا با اقدام   ترامپ

طی یک سال اخیر مقامات اروپایی رایزنی های زیادی 
با ایاالت متحده آمریکا و دولت   ترامپ بر سر توافق هسته ای 
با ایران صورت داده اند. در اکثــر این رایزنی ها،  تروئیکای 
اروپایی با ایده تغییر توافق هســته ای از ســوی واشــنگتن 
در حوزه هــای چهارگانــه موافقت کرده انــد. موضوعی که 
با مخالفت و هشــدار جمهوری اســالمی ایران مواجه شد. 
هم اکنون جمهوری اســالمی ایران اعالم کرده اســت که 
اســتمرار برجــام را در حضور  تروئیــکای اروپایــی، چین و 
روســیه مورد بررســی قرار خواهد داد و در صورتی که منافع 
ملت ایــران در این خصوص تامین شــود، در برجام خواهد 
ماند. با این حال به نظر می رســد کشورهای اروپایی عالوه 
بر اینکه خود نیز در ایجاد شــرایط فعلی ســهم داشــته اند، 
نســبت به تاثیر اعمال تحریم های ثانویه ایــاالت متحده 
آمریــکا روی فعالیت هــای اقتصادی بعدی خــود در ایران 
نگرانی هایی دارند. بر این اســاس، نه تنهــا ایاالت متحده 
آمریکا تحریم های ثانویه علیه ایران را وضع می کند، بلکه 
این تحریم ها را علیه کشورهای دیگر نیز اعمال می کند. به 
عبارت بهتر، این تحریم ها صرفا محصور به روابط دوجانبه 
ایران و آمریکا نمی شــود و واشنگتن دیگر کشورهایی که با 
ایران مراودات تجاری صورت می دهند را مشــمول تحریم 
و جریمــه و محدودیت هایی از این قبیــل می نماید. همین 
مساله نگرانی هایی را بین شــرکت های اروپایی برانگیخته 
است. نشریه ایندیپندنت در گزارش خود در خصوص بیانیه 
کشورهای اروپایی )سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه( در 
مخالفت با تصمیم برجامی   ترامپ، اشاره ای به این نگرانی ها 

کرده است:

پــس از اینکه دونالــد   ترامپ، رئیس جمهــور ایاالت 
متحده آمریکا تصمیم به خروج از توافق هسته ای با ایران 
گرفت، سه کشــور اروپایی یعنی انگلیس، آلمان و فرانسه 
بیانیه ای را در ایــن خصوص و در مقابله بــا تصمیم   ترامپ 
صادر کردند.  ترزا می،  نخست وزیر انگلیس، آنگال مرکل، 
صدراعظم آلمان و امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانســه 
در این بیانیه از تصمیــم  ترامپ در خصوص خروج از توافق 
هسته ای با ایران ابراز تاسف و نگرانی کردند. آنها این توافق 
را برای امنیت خود مهم قلمداد کــرده و در عین حال تاکید 

کردند که در توافق هسته ای با ایران باقی خواهند ماند. 
در بخشی از این بیانیه آمده است:

»ما یادآوری می کنیم که برجام به اتفاق آرا در شورای 
امنیت سازمان ملل متحد و با استناد به قطعنامه 2231 تایید 
شد. این قطعنامه، قانونی برای حل اختالف در مورد برنامه 
اتمی  ایران است. ما از همه طرف ها خواسته ایم تا به اجرای 
کامل برجام پایبند باشــند و در این خصوص مسئوالنه عمل 
کنند.« امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه نیز در اظهار 
نظری جداگانه در خصوص تصمیم  ترامپ مبنی بر خروج از 
توافق هســته ای با ایران اعالم کرد که رژیم منع گسترش 
ســالح های جمعی هم اکنون در معرض خطــر قرار گرفته 
است. ماکرون در دیدار اخیر خود تالش کرد تا نظر  ترامپ در 
خصوص توافق هسته ای با ایران را تغییر دهد اما در نهایت 
موفق به این اقدام نشد. وی )در پایان سفر به آمریکا( تاکید 
کرد که تصمیم  ترامپ در تقابل با توافق هسته ای و اقدام آن 
برای خروج از برجام نوعی تصمیم انتخاباتی بوده و بعید است 
رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا دیــدگاه خود را در این 
خصوص تغییر دهد. ماکرون در جمع خبرنگاران اعالم کرده 
بود که  ترامپ تمایلی برای حفظ و دفاع از این معامله ندارد 

و قصد دارد بنا بر دالیل داخلی از این توافقنامه خارج شود. 
فدریکا موگرینی، مسئول سیاســت خارجی اتحادیه 
اروپا )و مسئول کمیته مشــترک بررسی برجام( معتقد است 

که این معامله )برجام( موفقیت آمیز بوده و از دستیابی ایران 
به سالح های هسته ای جلوگیری می کند و پیش بینی می کند 
که بقیه جامعه جهانی )غیر از آمریکا( با این پیمان کنار بیایند. 

موگرینی در این خصوص معتقد است:
»اتحادیــه اروپا مصمم اســت کــه باتوجه بــه منافع 
امنیتی خود و حفظ ســرمایه گذاری های اقتصادی، در این 
خصوص عمل کند. توافق هسته ای با ایران نقطه اوج 12 
سال دیپلماسی اســت. این متعلق به کل نظام بین الملل و 

جامعه جهانی است.«
وی از ایران خواســته اســت تا اجــازه از بیــن بردن 
ایــن توافق را ندهــد اما به نظــر می رســد در این خصوص 
نگرانی هایی از سوی کشورهای اروپایی وجود دارد. رهبران 
اروپایی نگران هســتند که )در صورت حفظ برجام از سوی 
اروپا و بدون ایاالت متحده آمریکا( واشــنگتن از نفوذ خود 
در سیســتم مالی بین المللی اســتفاده کند تا از کسب وکار 
کشــورهای دیگر که مجبور به اعمــال تحریم های ثانویه 
آمریکا علیه ایران نیستند، جلوگیری کند. سفیر جدید ایاالت 
متحده آمریکا در آلمان نیز این موضوع را به صورت تلویحی 
تایید کرده است. این موضوع نشان می دهد که شرکت های 
آلمانی باید بالفاصله فعالیت های خــود در ایران را متوقف 

کنند.  ریچارد گرنل در این خصوص می گوید:
»تحریم هــای ایاالت متحــده آمریــکا بخش های 
بحرانی )حســاس( اقتصاد ایران را هدف قرار خواهد داد. 
شرکت های آلمانی که در ایران فعالیت می کنند باید فورا این 

اقدامات و فعالیت ها را متوقف کنند.«
در همین حال، یکی از رقبای منطقــه ای ایران یعنی 
رژیم اشغالگر قدس تصمیم ترامپ مبنی بر خروج از توافق 
هسته ای را جشن گرفته است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
اسرائیل لحظاتی پس از آنکه  ترامپ نطق خود را در خصوص 
برجام به پایان رساند و خروج رســمی ایاالت متحده از این 

توافق را اعالم کرد، اظهار کرد:
»معاهده کنونی با ایران )برجام( یک دســتور العمل 
فاجعه بار است، یک فاجعه برای منطقه ما، یک فاجعه برای 
صلح جهانی. اسرائیل از آغاز مذاکرات هسته ای با این روند 
مخالف بوده است. حذف تحریم ها در معاهده فعلی، نتایج 
فاجعه آمیزی را پیش بینی کرده است. این معامله جنگ را به 
عقب نراند، در واقع آن را نزدیک تر کرد. این معامله تجاوز 
ایران را کاهش نمی دهــد، بلکه آن را به طور چشــمگیری 

افزایش داد.«

 مسعود عظیم زاده

مترجم

ترجمه
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تجربه دموکراسی
اولین انتخابات عراق در فضای پساداعش برگزار می شود

22 اردیبهشــت ســوت آغاز رقابت هــای انتخابات 
پارلمانی عراق در سراسر این کشــور با حضور ائتالف ها، 
فهرست ها و احزاب مختلف برای کسب 328 کرسی این 
پارلمان زده خواهد شد. تعداد کاندیداها در این انتخابات 
۷36۷ نفر است که 201۴ نفر از آنها از میان بانوان هستند 
و می توانند بر اساس قانون عراق یک چهارم کرسی های 

پارلمان را به دست بگیرند. 
تعداد احزاب نیز به 1۴3 حزب سیاســی می رسد که 
در قالب 2۷ ائتالف انتخاباتی در این میــدان به رقابت با 
یکدیگر خواهند پرداخت. در جریــان این انتخابات 328 
نماینده پارلمان در 18 اســتان این کشور انتخاب خواهند 
شــد و از مجموع 38 میلیون و 85۴ هزار شهروند عراقی، 
2۴ میلیــون و 200 هزار تــن از آنها اجازه حضــور در این 
انتخابات را خواهند داشــت. از مهم تریــن ائتالف های 
شــرکت کننده در انتخابات پارلمانی می توان به »ائتالف 
نصر و اصالح« به ریاســت حیدر العبادی، نخســت وزیر 
کنونــی، »ائتالف الوطنیــه« به ریاســت ایــاد عالوی، 
»ائتالف فتح« به ریاســت  هــادی العامــری، »ائتالف 
القرار العراقی« به ریاست اسامه نجیفی و »ائتالف دولت 
 قانون« به ریاست نوری المالکی، معاون رئیس جمهوری 

اشاره کرد.
 باید توجه داشــت کــه تجربه دموکراســی در عراق 
یک تجربه نوپاست که با وجود اختالفات بر سر چگونگی 
تحقــق آن، گزینه آتی عراقی هایی محســوب می شــود 
که خواهان ایجاد شــفافیت بیشــتر در نحوه اداره کشور 
و عملکرد فعال تــر برای اتخاذ تصمیمات مهم کشــوری 
هســتند. تجربه های انتخاباتی گذشــته در عراق از سال 
2005 تاکنون شاهد تولد تعدادی از ائتالف های سیاسی 
و توافقات برای تشــکیل دولت بوده اســت. در این دوره 

از انتخابات به نظر می رســد برای نخســتین بار شــعارها 
و ســخنرانی هایی که رنــگ و بوی طایفه گــری می دهد، 
به شــدت کاهش یافته اســت؛ چراکه عراق چهــار دوره 
انتخاباتی را از ســر گذرانده و در تمام ایــن دوره ها، وعده 
وعیدهــای گروه های طایفه گرای سیاســی بیــش از هر 
چیز دیگــر رخ می نمود. اما شــاید در ایــن دوره عراق که 
یک مرحله بســیار مهم را تحت عنوان مبــارزه با داعش با 
موفقیت پشت ســر گذاشــته بیش از هر زمان دیگر خود 
را نیازمند اتحاد می بیند، زیرا این دســتاورد بســیار مهم با 
خون تمام فرزندان این کشور محقق شد. در دوره مبارزه با 
داعش عراق شاهد برخاستن ساکنان مناطق مختلف این 
کشور برای آزادکردن استان ها از لوث اشغالگری وحشیانه 
داعش بود. عالوه بر آن امروزه رای دهندگان عراقی نسبت 
به قبل بســیار آگاه تر و هوشیارتر هســتند و دریافته اند که 
بسیاری از نامزدهایی که شعارهای طایفه گرایی سر داده اند 
هیچ دستاوردی برای آنها محقق نکرده اند و تنها دستاورد 
این افراد ایجاد و گسترش  ترس و وحشت در میان فرزندان 

یک سرزمین واحد بوده است.
 گروه های سیاسی در جریان تجربه های انتخاباتی 
گذشته تالش می کردند تا رای دهندگان عراقی را متوجه 
تنها یک گزینه مدنظر آنها کنند و این مسأله باعث می شد 
تا گروه های سیاســی جدید متولد نشــوند اما در این دوره 
از انتخابات که همزمان شــد با تصویــب قانون مربوط به 
احــزاب، عراق شــاهد به وجودآمدن گروه های سیاســی 
جدید است که برای تشکیل ائتالف های انتخاباتی تالش 
می کنند تا گزینه های بیشتری را پیش روی رای دهندگان 
عراقی گذاشــته و تنها به یک گزینه اکتفا نکنند، بنابراین 
افزایــش گزینه های رای دهندگان باعث می شــود تا افق 
مشــارکت سیاسی در این کشــور که از نشــانه های بهبود 
زخم های برجای مانده از جنگ و شــعارهای طایفه گرایی 
محسوب می شود، گسترده تر شود. این بدان معنی است 
که رقابت میان گروه های سیاسی نیز شدت می گیرد و دیگر 
خبری از ائتالف های گذشته نیست چرا که عراق در برابر 
مرحله جدیدی است که پیروزی بر داعش و حضور فعال تر 

رای دهندگان عراقی از عوامل تعیین نقشه راه آن محسوب 
می شــود. افزایش تعداد نامزدهای انتخاباتی به بیش از 
۷ هزار تن، نشــان دهنده آن اســت که یک رقابت جدی 
برای رســیدن به پارلمان وجود دارد. به طــور مثال تعداد 
نامزدهای استان نینوا نسبت به سال 201۴ دو و نیم برابر 
افزایش داشته و در این انتخابات دست کم 90۷ شخصیت 
نامزدی خود را اعالم کرده اند. مشخص است که عرصه 
سیاسی عراق شاهد به وجود آمدن شخصیت های سیاسی 
جدید از جمله اساتید دانشگاهی و افراد فرهیخته خواهد 
بود که می توانند در ساختار سیاسی سنتی کشور تغییراتی 
ایجاد کنند. همچنین گروهی مانند نیروهای حشد الشعبی 
به عنوان یک گروه سیاســی جدید و تاثیرگــذار در عرصه 
سیاست به وجود آمده که تالش دارد تا پیروزی نظامی خود 
را با پیروزی سیاسی در انتخابات پارلمانی و به دست گرفتن 
تعدادی از کرســی ها تکمیل کند. تا امــروز میزان توزیع 
برگه های انتخاباتی نشــان می دهد که میزان مشــارکت 
مردمی  در ایــن انتخابات به احتمال زیــاد تا 80درصد نیز 
خواهد رســید. ناگفته نماند که در ایــن دوره از انتخابات 
پارلمانی مطالبات مردم عراق بیشــتر حول محور مبارزه با 
فساد در میان سیاسیون و افراد دارای منصب می چرخد؛ 
مطالباتی که آیت الله العظمی  سیدعلی سیستانی، مرجع 
عالی قدر شیعیان عراق نیز چند روز قبل با صدور بیانیه ای 
به آن اشــاره و اعالم کرد که »ناکامی هایی که با تجارب 
قبلی همراه بوده اســت اعــم از بهره بــرداری از قدرت از 
سوی بسیاری از انتخاب شدگان یا کسانی که پست های 
عالی در دولت گرفتند و در اشــاعه فســاد و از دست دادن 
بیت المال به شکل  بی سابقه نقش داشتند، برای خودشان 
حقوق و مزایای زیادی قائل شــدند و در انجام وظیفه در 
خدمت به ملت و ایجاد زندگی کریمانه بــرای مردم ناکام 
 ماندند، به علت عدم رعایت بســیاری از شروط الزم در آن 

انتخابات بود.«
 مرجعیت عراق بیش از هر چیــزی ابتدا بر ضرورت 
مشــارکت حداکثری مردم در انتخابات برای انتخاب فرد 
اصلح تاکید دارد و بعد از آن انتخاب آگاهانه برای ممانعت 
از حضور فاسدان در رأس امور اداری و سیاسی کشور. در 
هر صورت نتایج این دوره از انتخابات عراق بسیار تاثیرگذار 
و مهم خواهد بود چراکه این کشور به تازگی از یک جنگ 
نفســگیر علیه داعش پیروزمندانــه بیرون آمــده و بعد از 
پاک کردن خاکش از لوث اشغالگران و تروریست ها این 
بار باید در عرصه سیاست با انتخاب افراد شایسته به سمت 

ساختن عراق دموکرات حرکت کند.
منبع: شبکه النبا
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تقویت مقاومت 
حزب الله و متحدانش پیروز شدند

برگزاری انتخابات پارلمانی لبنان بعد از 9سال در یک 
شرایط خاص زمانی، نگاه ها را به سمت عروس خاورمیانه 
معطوف کرده است و پیروزی چشمگیر حزب الله و احزاب 
وابسته به آن در این انتخابات، پیام مهمی  برای کشورهای 
منطقه ارسال کرد. در این میان حضور نظامی حزب الله در 
جبهه سوریه با هدف نابودی گروه های تکفیری و داعشی 
عنصری بس سازنده و کارآمد در این رابطه به شمار می رود. 
زیرا محور عبری-عربی و حتی آمریــکا با تصور برهم زدن 
توازن قــوا به ضرر جبهه مقاومت درپی ســرنگونی بشــار 
اسد و تحکیم جریان های غربگرا در منطقه برآمده بودند. 
همچنین قبــل از برگــزاری انتخابات نیز آشــکارا هجمه 
ســنگینی علیه حزب الله در سطح رســانه های منطقه ای 
نزدیک به عربســتان و اســرائیل و حتی برخی کشورهای 

اروپایی راه انداخته بودند. 
زیرا حضــور حزب الله هــم در درون لبنــان و هم در 
منطقه بــه منزله تقویت محــور مقاومت بــه رهبری ایران 
محســوب می شــد. بنابراین اولین پیامد پیروزی جریان 
1۴ مارس در انتخابات اخیر، تقویت هرچه بیشــتر جریان 
مقاومت و به تبع آن بی اثرشدن هجمه ها و حمالت سنگین 

نظامی و رسانه ای علیه این نیروها خواهد بود. 
دوم اینکــه در داخــل لبنــان نیــز برخــالف تصور 
جریان هــای غربگرا وابســته به ســعد حریــری در قالب 
1۴ مارس و جریان المســتقبل، پیروزی جریان حزب الله 
به نوعی در ایجاد ثبات و پایداری لبنان و مقاومت در قبال 
توطئه های اسرائیل اثربخش خواهد بود. از دیگر سو باید 
اضافه کرد که جریان غربگرا به رهبری حریری نمی تواند 
خارج از قواعد بازی در داخل لبنان نسبت به تشکیل دولت 
جدید بــدون حضور قوی و ســازنده نیروهــای ائتالف به 

رهبری حزب الله اقدام اساسی انجام دهد. 
باید توجه داشــت از جمله دولت هایی که از پیروزی 

حزب اللــه و جریان هــای وابســته بــه آن در انتخابــات 
پارلمانی اخیر به شدت ناراحت شــدند، دولت های ریاض 
و تل آویو بودنــد. درواقع این پیــروزی تلخ ترین خبر برای 
 تل آویــو و برخی از کشــورهای عرب همفکر بــا این رژیم 

قلمداد می شود. 
با این تفاســیر باید منتظر گسترش حمالت سیاسی 
یا برخی اقدامات شــتابزده نظامی از جانب رژیم اسرائیل 
با مشــارکت عربســتان علیه حزب الله و محور مقاومت به 
دلیل این پیروزی های اخیر پارلمانی باشــیم. چرا که هم 
عربستان و هم اســرائیل به دنبال خلع ســالح حزب الله و 
تضعیف داخلی و منطقه ای آن هستند. در عین حال اولین 
واکنش مقامات اسرائیلی نسبت به این پیروزی این بود که 
هرگونه تهدید یا موشک پرانی از ســوی لبنان که از جانب 
حزب الله یا نیروهای امل باشــد به منزلــه حمله نظامی از 
طرف دولت لبنان تلقی خواهد شــد و رژیم صهیونیســتی 
این حق را برای خود با هدف حملــه همه جانبه علیه لبنان 
 و نیز تحریم هــای متعدد در حــوزه سیاســی و اقتصادی

 قائل خواهد بود. 
همزمــان تجربه تلــخ و تکــرار دخالت هــای قبلی 
عربستان در وادارکردن ســعد حریری، نخست وزیر لبنان 
به استعفا و ایجاد تزلزل در ارکان سیاسی این کشور نشان 
می دهد که ممکن است ریاض بار دیگر برای تحت فشار 
قرار دادن لبنان و به ویــژه طرفداران حزب الله ضمن قطع 
برخی همکاری ها در حوزه تجاری و سیاســی از مهره های 
نزدیک به خود برای ایجاد بی ثباتی و دوره آشوب سیاسی 

بار دیگر استفاده کند. 
به نظر می رسد که براســاس برخی تحلیل ها و اخبار 
منتشــره حزب الله همچنان خواهان آن باشــد که ســعد 
حریری ســمت نخســت وزیری را برعهده داشــته باشد. 
براساس نظام سیاســی لبنان پست نخســت وزیری از آن 
ســنی ها خواهد بود و ظاهرا حزب الله مایل به باقی ماندن 
حریری در این ســمت اســت. این نشــانگر آن است که 
حزب الله به دنبال ایجــاد ثبات و کاهــش تنش ها و حفظ 
ارتباطات بــا جریان های مختلف حتــی مخالفان داخلی 

خود است. 

دررابطه با کاهش کرسی های جریان 1۴مارس باید 
به این نکته توجه داشــت که دخالت های مکرر عربستان 
از یک ســو و نمایش تبلیغاتی ســعد حریری در استعفای 
خودســاخته، در داخل لبنان تبعات بســیار بــدی را حتی 
برای طرفداران جریــان حزب المســتقبل و 1۴مارس به 

همراه داشت. 
همچنیــن این کاهــش کرســی بــه توانمندی ها و 
اثرگذاری های حزب الله در سطح داخل و منطقه نیز مربوط 
می شود و بســیاری از مردم همچنان از سالح مقاومت در 
برابر رژیم اسرائیل دفاع می کنند و حاضر نیستند حزب الله 

خلع سالح شود. 
هم رئیس جمهور و هم رئیس پارلمان لبنان خواهان 
باقی ماندن ســالح در دســت حزب الله هســتند و حاضر 
نیســتند تســلیم شــانتاژهای خبری مبنی بر خلع ســالح 

حزب الله شوند. 
این در حالی است که یکی از اهداف اصلی که ریاض 
و تل آویو اخیرا دنبال کرد ه اند خلع ســالح حزب الله بوده و 
حتی از طریــق رایزنی های متعــدد و البی گری بحث خلع 
ســالح حزب الله را در سطح ســازمان ملل مطرح و تبدیل 
به قطعنامه کردنــد؛ ولی این انتخابات نشــان  دهنده خط 
بطالنی بر این قطعنامه و مشــروعیت و کارآمدی ســالح 

مقاومت در داخل و خارج لبنان است.
از دیگر سو ما شاهد بودیم که بعد از نمایش استعفای 
ســعد حریری، ســفر مجددی کــه او به ریاض داشــت و 
مذاکرات محرمانه ای که با حاکمان ســعودی انجام داد، 
وی تالش داشــت که با قدرت رسانه ای و حتی دادن پول 
در ســطح کالن به برخی از احزاب مستقل در داخل لبنان 
به نوعی مطالبات عربستان سعودی را در تضعیف موقعیت 

حزب الله لبنان و نیز ایران در منطقه عملی کند.
در صورتی کــه مشــاهده کردیم پیش تــر و در اوج 
فضاحت اســتعفای ســعد حریری، سید حســن نصرالله، 
دبیــرکل حزب اللــه همچنان بر وحــدت رویــه در لبنان و 
بازگشت به مکانیزم مذاکره میان احزاب لبنانی تاکید ورزید. 
از ســوی دیگر بعد از حضور پرتوان نیروهای حزب الله در 
سوریه و ســرکوب نیروهای تکفیری وابسته به عربستان و 
غرب شاهد افزایش هرچه بیشــتر توان نظامی حزب الله 
و تاثیرگذاری آن بر معادالت منطقه ای هســتیم، بنابراین 
در چنین شــرایطی عمده ترین دغدغه محور عربی-عبری 
در منطقه برهم زدن توازن قوا در لبنان و ایجاد اختالفات 
قومی  و مذهبی بوده است. در نتیجه رسانه های همسو با 
عربستان و رژیم  صهیونیستی با شانتاژهای مختلف خبری 
در تالش بوده و هستند که حزب الله را به عنوان یک نیروی 
مخل امنیت داخلی و آشــوبگر در منطقه معرفی کنند تا از 
وجهه سیاسی آن نزد مردم لبنان کاسته شود. هدف اصلی 
در این راستا همچنان پیگیری سیاست خصمانه علیه ایران 
در شکل دهی به هندسه قدرت جدید با استفاده از نیروهای 
همسو با عربستان و غرب در منطقه است چراکه حزب الله 
به عنوان بازوی نظامی ایران عامل مهمی  در جلوگیری از 
تجاوز رژیم  صهیونیســتی به لبنان و نیز سد نفوذ نیروهای 
تروریستی و تکفیری وابسته به عربستان در سوریه و حتی 

منطقه بوده است. 
این در حالی اســت که با برگزاری انتخابات در لبنان 
مشــاهده کردیم که تالش های محور عبری-عربی راه به 
جایی نبرد و نیروهای وابسته به حزب الله اکثریت را کسب 
کردند. نکته آخر و پایانی که می توان به آن اشاره کرد اینکه 
انتخابات اخیر نشان داد که حزب الله به عنوان یک متغیر 
مســتقل توان اثرگذاری داخلی و منطقــه ای خود را حفظ 
کرده و برعکس برخی از تصورات اشتباه تحلیلگران غربی، 
حزب الله نه در قالب یک نهاد نظامی صرف بلکه در قالب 
یک جریان اجتماعی-سیاســی از محبوبیت و مشروعیت 

کامل در داخل لبنان برخوردار است.

داود احمدزاده

کارشناس مسائل خاورمیانه

یادداشت
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کدخدای دیروز، مزاحم امروز

اصالح طلبان و دولت در حالی از  برجام بدون آمریکا می گویند که پیش از این توافق با آمریکا را یک دستاورد بزرگ می دانستند
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اعتراض تهران
خروج واشنگتن از برجام خشم ایران را به دنبال داشت

وقتی  ترامــپ در قــاب تلویزیون ظاهر شــد و گفت 
ایاالت متحده دیگر در برجام باقی نخواهد ماند، چشم ها 
به تهران دوخته شــد تا ببینند آیا خروج از برجام توسط این 

سوی ماجرا هم رخ خواهد داد؟
تهران اما ماننــد  ترامپ عمل نکــرد. رئیس جمهور 
ایران در قاب تلویزیون ظاهر شد و گفت که برای چند هفته 

اوضاع را بررسی خواهد کرد. 
فردای آن روز در مجلس برجام و پرچم آمریکا را آتش 

زدند و دیگران هر کدام موضع قابل توجهی نشان دادند.

روحانی:فعالمیمانیم
دقایقــی بعــد از تصمیــم آمریــکا حســن روحانی، 
رئیس جمهــوری در گفت وگــوی زنده تلویزیونــی با مردم 
برجام را توافقی بدون آمریکا توصیف کرد که ادامه خواهد 
یافت و از ایــن لحظه توافقی میان ایران و ٥ کشــور دیگر 

محسوب می شود. 
حســن روحانی که اندکی بعد از  ترامپ و موگرینی از 
دفترش در تهران سخن می گفت، با تاکید بر اینکه برجام 
توافق بین المللی ایران و آمریکا نبوده که آمریکا بخواهد 
از این توافق خارج می شــود، افــزود: »برجام یک توافق 
چندجانبه و بین المللی بوده؛ برجام توافقی اســت که مورد 
تایید شــورای امنیت ســازمان ملل و قطعنامه ۲۲۳۱ قرار 
گرفته است، بنابراین آمریکا رسما امشب اعالم کرد که به 
تعهدات بین المللی توجهی ندارد.« روحانی تاکید کرد: »از 
این لحظه توافق برجام میان ایران و پنج کشــور است؛ از 
این لحظه ۱+5، یک را از دست داده است و در این شرایط 
ما باید منتظر آن باشــیم که 6 کشور بزرگ جهانی نسبت به 

این توافق چگونه عمل خواهند کرد.«
رئیس جمهوری بــا بیان اینکه ما در چنــد هفته آینده 
ضمن مذاکــره با کشــورهای اروپایــی، روســیه و چین، 
رایزنی ها و هماهنگی های الزم را انجام می دهیم، گفت: 
»اگر در پایان این مدت کوتاه به این نتیجه برســیم که با 
همکاری پنج کشــور عضو برجام می توانیم به هر آنچه که 
منافع ملت ایران بوده برسیم، به رغم حرف های بی نزاکت 
امشــب  ترامپ، برجام پایدار خواهد ماند و ما می توانیم به 
ســمت ثبات در منطقه قدم های خــود را برداریم ولی اگر 
دیدیم که چنین نیست من در گفت وگویی با مردم کشورمان 

ایران موضع مان را به اطالع آنان خواهم رساند.«
رئیس جمهوری کشورمان با بیان اینکه با برجام بدون 
آمریکا هم مردم ما شــاهد خواهند بود که ارز کشور تأمین 
می شــود و کاالهای مورد نیاز نیز به دســت آنان می رسد، 
اضافه کرد: »مردم ما هیچ  نگرانی ای نداشته باشند. امشب 
ملت ما مصمم تر و متحدتر از گذشته است و کار  ترامپ نیز 
یک جنگ روانی و یک فشــار اقتصادی بود که نخواهیم 

گذاشت که او در این موضوع موفق شود.« 
روحانی با تاکید بر اینکه به سازمان انرژی اتمی  دستور 
داده اســت که در صورت نیاز غنی ســازی صنعتی را بدون 
محدودیت آغاز کند، گفت: »ما بــرای اجرایی کردن این 
تصمیم چند هفته صبــر می کنیم و با کشــورهایی که پای 
برجام را امضا کرده انــد و به آن وفــادار مانده اند، مذاکره 
می کنیم و در این مذاکــره همه چیز بر مبنــای منافع ملی 
ماست، اگر تضمین شود به ماندن در برجام ادامه خواهیم 
داد ولی اگر برجام تنها ســندی شــود که منافع ملی ایران 

در آن لحاظ نشــده باشــد، آن وقت راه و تصمیم ما روشن 
خواهد بود.«

روحانی در پایان گفت: »مردم ما مشکالتی در زندگی 
فردا، هفته بعد، امسال و سال های آینده به حول قوه الهی 
احساس نخواهند کرد و من امشب از یک سو ناراحت هستم 
که مردم آمریکا که مــردم بزرگی هســتند، گرفتار زعامت 
کسی شــده اند که حیثیت آنها را زیر ســوال برده است و از 
سویی خوشــحال هســتم که یک موجود مزاحم از برجام 

خارج شده است.«

ترامپراسرعقلمیآوریم 
امــا در ادامــه واکنش هــا بــه ســخنان ترامــپ، 
رئیس مجلس، ســخنان رئیس جمهور آمریــکا را »خام« 
و »ســخیف« خواند کــه نشــان می دهد او فاقــد کفایت 
عقالنی اســت و گفــت: »ایــران می تواند او را ســر عقل 
بیــاورد.« او ادامه داد: همگان ســخنان خام و ســخیف 
رئیس جمهور آمریکا را شنیدید. بیش از یک سال است که 
او شــو دیپلماتیک بازی می کند. او یک روز می گوید ملت 
کره شمالی را نابود  و رهبر آن را برکنار می کند ولی یک روز 
می گوید او فرد محترمی  است و با او مذاکره می کند! یک 
روز می گوید به زودی از ســوریه خارج می شــود اما دو روز 
بعد به سوریه حمله می کند. شب گذشته هم گفت که من 
حرفی را بزنم اجرا می کنم! اما او فکر می کند تاریخ کشورها 
همچون ذهن فراموشــکار او دچار نسیان می شوند! ملت 
آمریکا اسیر فردی خودشیفته شــده اند و حتی هم پیمانان 
او تالش می کنند کــه او را از اقدامات احمقانــه باز دارند.  
ترامپ ذوق زده اســت که از برخی کشــورهای کوته فکر 
منطقه اخاذی می کند. این شان افتخار آمیزی است که دزد 
سرگردنه بگیر برای رژیم غاصب صهیونیستی شده است؟ 
او با این اقدامات من جمله خــروج از برجام،  بی اعتمادی 
به آمریکا را به اوج خود رسانده است. اما ملت ایران نشان 
داد که حل مسائل را در مسیر گفت وگو دنبال می کند. کما 
اینکه ایران با ۱+5 وارد گفت وگو شد. امروز رئیس جمهور 
آمریکا می گوید نگران توانمندی ایران در سال  های آینده 
هستیم و ایران به سوی تولید بمب اتمی می رود. درحالی که 
خودشان ده ها هزار نوع از این بمب را دارند. امنیت جهانی 
با رفتار شــما و توهماتتان درباره ایران به خطر می افتد آن 
هم در موقعیتی که رهبر انقالب حضرت آیت الله خامنه ای 
فتوا دادند که ســالح های کشــتار جمعی و تولید آن حرام 
است. پس از اعالم موضع آمریکا فقط رژیم  صهیونیستی 

از او حمایت کرد و اروپا با آن مخالفت کرد. این واکنش ها 
ســطح  ترامپ را در عرصه بین الملل نشان می دهد. آقای 
رئیس جمهور اعالم کــرد که ایران چند هفتــه ای به اروپا 
فرصت می دهــد. این نشــان می دهد ایران دنبــال رفتار 
ماجراجویانه نیســت. هرچند چندان نمی توان به پایبندی 
اروپا امیدوار بود، اما برای اتمام حجت برای اینکه همگان 
بدانند ایران تمام راه حل های مســالمت آمیز را طی کرده 
اســت، ارزشــش را دارد که این فرصت را به اروپا بدهیم. 
به نظر می رسد  ترامپ از کفایت عقالنی برای حل و فصل 
مسائل برخوردار نیست و زبان زور برای او کارسازتر است تا 
نتیجه کار خود را دریافت کند. اگر روســیه و چین این خأل 
بین المللی را پر کنند، شاید راهی برای ادامه مسیر باشد در 
غیر این صورت ایران او را بر ســر عقل می آورد. در چنین 
شــرایطی ایران هیچ تعهدی ندارد که در جایگاه پیشــین 
هسته ای خود قرار بگیرد. ســازمان انرژی هسته ای آماده 
باشد تا طبق قانون »اقدام متقابل« وارد عمل شود. شاید 
برخی اختالفات جزئی و حاشیه سازی و برخی فضاسازی ها 
در رســانه ها، موجودات ســطحی را در آمریکا به وسوسه 
انداخته باشــد اما ملت ایران باید نشــان دهــد که یکصدا 
پشت سر نظام اســت. توقعات در این مقطع باید متناسب 
با شرایط تعدیل شود. در چهل سال گذشته در شرایط بدتر 
از این وضع قرار داشتیم ولی با وفاق ملی پاسخ قاطعی به 

صهیونیست ها و آمریکا خواهیم داد. 

آتشزدنبرجامدرپارلمان
اما در نخســتین واکنش به اقدام  ترامپ، در ابتدای 
جلسه علنی مجلس نمایندگان در واکنش به خروج آمریکا 
از برجام پرچم این کشور را آتش زدند. بعد از قرائت گزارش 
دســتور امروز مجلس و تالوت آیات ۱۹۰ تا ۱۹۳ سوره آل 
عمران و قبل از آغاز نطق رئیس مجلس شــورای اسالمی 
تعدادی از نمایندگان با حضور در جایگاه هیات رئیسه شعار 
مرگ بر آمریکا را فریاد زدند.در همین حین ذوالنور، عضو 
فراکســیون نمایندگان والیــی به همراه تعــدادی دیگر از 
نمایندگان با فریاد مرگ بر آمریکا پرچم این کشور و برجام 
را آتش زدند. آنها فریاد می زدند برجام را آتش زدید، ما هم 
پرچم شــما را آتش می زنیم و مجددا فریاد مرگ بر آمریکا 
را ســر دادند.بعد از آن الریجانی، رئیس مجلس شــورای 
اســالمی خطاب به کوهکن یکی از کســانی کــه در حال 
آتش زدن پرچــم آمریکا بود، گفت مراقب باشــید مجلس 

را آتش نزنید.
در واکنش به این اقدام علی مطهری، نماینده مردم 
تهران آتــش زدن پرچم آمریکا در صحــن علنی مجلس را 
رفتاری »بد« توصیف کرد و افزود:  »این اقدام کار درستی 
نبود. در گزارشــی که شــب گذشته منتشر شــد اعالم شد 
دو ســوم مردم آمریکا با این اقدام  ترامپ مخالف هستند. 
بعد ما با آتش زدن پرچم در مجلس در حقیقت مردم آمریکا 
را در برابر خودمان قرار می دهیم.« نایب رئیس مجلس ابراز 
تاسف کرد: »این اقدام ناگهانی برخی نمایندگان مجلس 
کار عاقالنه ای نبود و نمی شــد هیچ واکنشــی به این رفتار 
ناگهانی نشــان داد.« مطهری در ادامــه پاره کردن برجام 
را هم کار خوبی ندانســت و افزود:» هر چند کاغذی تحت 
عنوان برجام در مجلس پاره شد اما مهم تر از آن آتش زدن 

پرچم آمریکا بود که کار خوبی نبود.«

گفتوگویتلفنیروحانیوماکرون
اما در ادامــه تحــوالت در این مورد حســن روحانی 
عصــر چهارشــنبه در تماس تلفنــی »امانوئــل ماکرون« 
رئیس جمهور فرانسه گفت: »برجام در نتیجه تالش های 
طوالنی و مستمر از ســال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱5 حاصل شد و به 
واســطه تایید آن در شــورای امنیت ســازمان ملل متحد، 
توافقی بین المللی است.« روحانی با سخیف دانستن اقدام 

اما در نخستین واکنش به اقدام  ترامپ، در ابتدای جلسه 
علنی مجلس نمایندگان در واکنــش به خروج آمریکا از 
برجام پرچم این کشور را آتش زدند. بعد از قرائت گزارش 
دستور مجلس تعدادی از نمایندگان با حضور در جایگاه 
هیات رئیسه شعار مرگ بر آمریکا را فریاد زدند.در همین 
حین ذوالنور، عضو فراکسیون نمایندگان والیی به همراه 
تعدادی دیگر از نمایندگان با فریاد مرگ بر آمریکا پرچم 

این کشور و برجام را آتش زدند

گزارش
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رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اعالم خــروج از برجام تاکید 
کرد: »جمهوری اسالمی ایران ضمن پایبندی صددرصدی 
به تعهدات خود در برجام، دســتیابی به منافع ملی را دنبال 
کرده و خواهد کرد؛ اما متاســفانه طــرف مقابل در اجرای 
تعهدات، عملکرد رضایت بخشی نداشته است. برخالف 
خیاالت  ترامپ، غنی ســازی در ایران هرگز برای دستیابی 
به سالح هسته ای نبوده ، بلکه این تالش علمی  و فنی در 
راستای تقویت غرور ملی و نیازهای مردم ایران انجام شده 

و خواهد شد.«
وی با اشــاره بــه اینکــه وزرای خارجــه و گروه های 
کارشناسی ایران و کشــورهای اتحادیه اروپا باید در مدت 
کوتاه چند هفته ای با جلسات مکرر مسائل مربوط به حفظ 
برجام را بررسی و به تصمیمی  واضح و شفاف برسند، گفت: 
»باید منافع ایــران در موضوعات و مســائل مهم مرتبط با 
برجام مانند فروش نفت، روابط بانکی، ســرمایه گذاری ها 

و بیمه به طور روشن و صریح مشخص و تضمین شود.«
روحانــی با بیــان اینکــه »همچنیــن بایــد تصمیم 
شــرکت های خارجی طرف قرارداد و سرمایه گذار در ایران 
برای مواجهه بــا خروج آمریــکا از برجام صریح و شــفاف 
اعالم شــود«، گفت:» اگــر در مدتی محــدود و معین به 
تصمیم روشــنی درباره برجــام برســیم، می توانیم تعامل 
گســترده تری میان ایران و اروپا را شــاهد باشیم. رایزنی  و 
همکاری ایران و فرانسه در راســتای حفظ منافع مشترک 
و امنیت و ثبات منطقه ادامه خواهد داشــت.« روحانی با 
اشاره به اینکه »امروز یک مســئولیت تاریخی در راستای 
حفظ برجام بر عهده داریم و آینــده تاریخ ثابت می کند که  
ترامپ دچار اشتباه بزرگی شده اســت«، خاطرنشان کرد: 
»متاسفانه اروپا فرصت چهارماهه ای که می توانست از آن 
برای حفظ برجام استفاده کند را از دست داد و آن را صرف 
راضی کــردن دولت جدیــد آمریکا برای مانــدن در برجام 
کرد.« امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانســه نیز در این 
گفت وگوی تلفنی، با ابراز تاســف از تصمیــم  ترامپ مبنی 
بر خروج آمریکا از برجام، گفت: »کشــورهای اروپایی در 
عکس العملی جمعی اعتراض خود را نسبت به این تصمیم 
اعالم کردند.« رئیس جمهور فرانسه با بیان اینکه »تصمیم  
ترامپ حتی موجــب ایجاد تضــاد بزرگی در آمریکا شــده 
اســت«، بر ضرورت حفظ چارچوب برجام و پایبندی همه 
طرف ها به تعهدات شان تاکید کرد و افزود: »اروپا به طور 
منســجم برای پایداری و حفظ برجام تالش خواهد کرد. 
وی با تاکید بر اینکه »با گســترش همکاری ها می توانیم 
در زمینه چگونگی فعالیت های فراتر از برجام برنامه ریزی 
کنیم«، اظهار کرد: »همکاری گسترده ایران و اروپا برای 
تقویت صلح و امنیت منطقه ای بسیار حائز اهمیت است.«

پاسخفرماندهاننیروهاینظامیایرانبهآمریکا
فرماندهان کل ارتش، ســپاه و نیروهای کل مسلح، 
به تصمیم شب گذشته رئیس جمهور آمریکا مبنی بر خروج 
از برجام واکنش نشــان داده و یک صدا اعــالم کردند که 
اهمیتی برای این موضوع قائل نبوده و از ابتدا نیز به برجام 
امیدی نبسته بودند. فرمانده کل ارتش گفت که بزرگترین 
خسارت برجام مشروعیت بخشــیدن و نشستن پشت میز 
مذاکره با آمریکا بود. سرلشکر ســید عبدالرحیم موسوی، 
فرمانده کل ارتش در نخستین همایش ملی مهارت آموزی 
کارکنان وظیفه نیروهای مســلح با اشــاره به اعالم خروج 
آمریــکا از برجام اظهار کرد: »خدا را شــکر کــه آمریکا از 
برجام خارج شد، این طبیعت نظام سلطه است و براساس 
قرآن آنها تا آخــر به دنبال دوری ما از اصول مان هســتند. 
من از ابتدا معتقد بودم بزرگترین خسارت برجام مشروعیت 
بخشیدن و نشستن پشت میز مذاکره با آمریکاست، البته از 
این موضوع سایر کشورهای جهان هم متضرر شدند، اما 

29 شماره 396   | مثلث  



با این حال بزرگترین ســودی که برجام داشت اثبات عدم 
پایبندی آنها به برجام است؛ هر آدم  بی عقلی بعضا کارهای 
خوبی هم از او سر می زند که از این بابت از کاری که این فرد 
انجام داد، متشکریم.« سرلشکر موسوی با تاکید بر اینکه 
ما ملت بسیار بزرگی هستیم و اتفاق دیشب این درس را به 
ما داد افزود: »امیدواریم این کار آمریکا درس عبرتی برای 
سعودی ها که برای جلب رضایت آمریکایی ها خودشان را 
به آنها می چسبانند، باشد. ما به وعده های خداوند اعتماد 
داریم، اگر برسر مواضع اصولی خود بایستیم، پیروز نهایی 

میدان خواهیم بود.«
 

سردارجعفری:همهایرانمانندنیروهایمسلح 
متحدشویم

ســردار سرلشــکر محمدعلی جعفری، فرمانده کل 
سپاه پاســداران انقالب اسالمی طی ســخنانی در اولین 
همایش ملی مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح 
اظهار داشت: »بنده خروج شــرورانه آمریکا را از برجام که 
قبل از آن هم اعتباری نداشــت را تبریک می گویم. کامال 
مشــخص بود که آمریکایی  قابل اعتماد نیســت و دوباره 
ثابت شد که به هیچ وجه آمریکا در تعهداتش قابل اعتماد 
نیست.« وی گفت: »در آینده همه ایران همانند نیروهای 
مســلح یــک دل و هماهنــگ روی منابــع و ظرفیت های 
داخلی متمرکز می شویم.«ســردار جعفری افزود: »نیمه 
امیدی که به برجام بسته شــده و فرصت یکی دو هفته ای 
هم کــه رئیس جمهور دیشــب اعالم کرد روشــن اســت 
کــه اروپایی ها بین ایــران و آمریکا نمی توانند مســتقالنه 
 تصمیم بگیرند و وابســته به آمریکا هســتند و سرنوشــت 
برجام روشــن اســت. خروج آمریــکا از برجام نشــان داد 
موضوع غنی ســازی هســته ای بهانه بــود و موضوع آنها، 
اقتدار نظامی و موشــکی و تاثیرگذاری ایــران در منطقه و 
مقاومت منطقه است. ایستادگی ما در منطقه در حال از پا 
درآوردن استکبار  و باعث عظمت جمهوری اسالمی ایران 
شده است. باتوجه به اینکه موضوع دشمنان توان نظامی 
ماســت، نیروهای مســلح باید توجه عمیق تری نسبت به 
افزایش توان خود داشته باشند. رژیم ایران قبل از انقالب 
اگر قدرتی داشت وابستگی اش به استکبار و تجهیزاتی که 
از آنها می گرفت بود، پس از انقالب این موضوع دگرگون 
شده و روی مولفه های ملی و داخلی و نیروی انسانی تمرکز 
شــد. قدرت امروز ما قابل مقایســه با زمان جنگ تحمیلی 
نیست و به خاطر پیشرفت تجهیزاتی و  موشکی ما است.«

سرلشگرباقری:بانظامیمواجهیمکهحتی 
پایبندبهامضایخودنیستند

سرلشــکر محمد باقری، رئیس ســتاد کل نیروهای 
مســلح صبح چهارشنبه در نخســتین همایش ملی مهارت 

آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح ســرمایه انسانی را 
یکی از مهمترین ابعاد قدرت کشورها عنوان کرد و گفت: 
»در جمهوری اسالمی ایران براساس مبانی دین اسالم و 
رهنمودها و تدابیر امام خمینی و رهبری، ســرمایه انسانی 
جایگاه ارزشمندی دارد.« رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
ادامه داد: »اگر امروز در جمهوری اسالمی ایران امنیت و 
آرامش وجود دارد و این امنیت دارای ثبات و پایداری است 
و ما می توانیم با قاطعیت به دولتمــردان خود اعالم کنیم 
که بدون نگرانی از تجاوزات و تهدیــدات، به برنامه ریزی 
و توســعه ملی بپردازند، به دلیل وجود این قدرت دفاعی و 
بازدارندگی کشور است وگرنه در نیت، توان و قصد دشمنان 
برای تهاجم و تجاوز به این کشور و نظام هیچ تردیدی وجود 
ندارد. بارها مقامات فعلی کشــورهای ظالم جهان اعالم 
کرده اند که قصد تهاجم بــه ایران را داشــته اند اما جرات 
چنین کاری را پیدا نکرده اند. در همین مدت یک ســال و 
اندی که رئیس جمهور آمریکا روی کار آمده، وزیر دفاع آنها 
اذعان دارد که بارها برای آماده شدن برای تهاجم به ایران 
مورد فشار قرار گرفته، اما این ارتش آنها بوده که به آن رهبر 
 بی خرد اعالم کــرده که تهاجم به ایران به این ســادگی ها 
نیست و هزینه و تلفات  بی نهایت باالیی دارد و دستاوردی 

نخواهد داشت.«
وی همچنین با اشــاره به اظهارات ولیعهد عربستان 
سعودی درباره حمله نظامی به ایران گفت: »در سه ماه قبل 
این جوان بی خردی که در عربستان حاکم شده، به همراه 
آمریکایی ها هرکدام به گــردن دیگــری می اندازند که به 
ایران حمله کنند؛ عربستان به آمریکا می گوید که تو حمله 
کن و من حمایت می کنم و پــول آن را پرداخت می کنم.« 
وی با اشاره به خروج آمریکا از برجام خاطر نشان کرد:» با 
نظامی مواجهیم که حتی در امضــای خود در برجام پایدار 
نماند؛ برجام مطلوب ملت ایران و آن چیزی نبود که ما آن 
را بپســندیم اما برای اتمام حجت با جهان ایران با کرامت 
و بزرگواری برجام را پذیرفت. اما آن کشــور اســتکباری به 

امضای خود در برجــام نیز پایدار نماند. بــا این کار از یک 
سو همه جهانیان فهمیدند که حق کجاست و باطل کدام 
است و از سوی دیگر یک بار دیگر در داخل مشاهده کردیم 
که اگر می خواهیم سربلند باشــیم، پایدار بمانیم و در برابر 
توفان ها ایستادگی کنیم، باید روی پای خود بایستیم و به 
برجام و امثال آن اتکا نکنیم چراکه ملت و ســرزمین ایران 
آن قدر توانمندی دارد که بتواند به عنوان قدرت منطقه ای 
و بعدها به عنوان یکی از نامزدهای یک قدرت جهانی، سر 
بلند کند. « باقری با تاکید بر اینکه این شرایط منوط به تغییر 
نگاه داخل اســت اظهار کرد:» ابعاد اقتصاد مقاومتی که 
مقام معظم رهبری بارها بــر آن تاکید کرده اند باید در عمل 

مورد عنایت حاکمان ما قرار بگیرد.«

واکنشمراجعتقلیدبهترامپ 
سه تن از مراجع تقلید به اقدام آمریکا برای خروج از 
برجام و سخنان شب گذشــته دونالد  ترامپ واکنش نشان 
داده و آمریکا را غیرقابل اعتماد توصیف کردند. آیت الله 
مقتدایــی، نایب رئیس جامعه مدرســین نیز بــه مخالفان 
داخلی دولت هشــدار دادند که مثل نتانیاهو، خوشحالی 
نکنند. آیت الله جوادی آملی در جلســه تفسیر قرآن که در 
مسجد اعظم برگزار شد، اظهار داشــت: »نظام اسالمی 
در طول ۴۰سال حوادث زیادی داشــته است ولی به این 
دلیل که دیگران بیشــتر به ماهیت آمریکا پی  ببرند نکاتی 
عرض می شود. یکی از مهم ترین دســتورات بین المللی 
اســالم وفای به پیمان اســت، اســالم از رابطه حسنه با 
کفاری که کاری با شــما ندارند نهی نکرده است.« استاد 
برجســته حوزه با بیان اینکه در قرآن بیان شــده است که 
اگر تعهدی سپردید تا زمانی که آنان نقض عهد نکرده اند 
شــما هم نکنید، ادامه داد: »قرآن کریم فرموده است که 
اگر دشمنان در عهد خود خیانت کردند امضای شان را به 
سمت خودشان پرتاب کنید. نظام اسالمی ما مستقل است 
و معنای استقالل این است که زنده زندگی کنید و هیچ گاه 
زیر بار دشمن نروید.« آیت الله جوادی آملی با بیان اینکه 
آمریکا بــا نقض عهد در برجــام، خــودش را مفتضح کرد 
ادامه داد: »امام حسین)ع( در روز عاشورا فرمود اگر دین 
ندارید آزاده باشــید؛ معنای این حرف آن است که  ترامپ 
اگر کافری باش، ولی اگر انسانی به امضایت متعهد باش.  
ترامپ حتی به مســیحیت هم که مدعی آن اســت پایبند 
نیست. وفای به عهد جزو قوانین بین المللی انسان است 
و ربطی بــه دین و آئین نــدارد. آمریکا از روز اول دشــمن 
بود. مــن از همان ابتدا به دکتر ظریــف گفتم می خواهید 
رابطه برقرار کنید بکنید ولی هر وقت با آنان دســت دادید 
انگشــتان تان را بشــمارید؛ این حرف طنز و شوخی نبود 
و حقیقــت بود.«آیت الله جوادی آملی خطــاب به  ترامپ 
گفت:» اگر کافری کافر باش، البته شما نه مسیحی و نه 
کلیمی هســتی ولی انسان که هســتی؛  ترامپ اگر انسان 
هستی باید پای حرف خود بایستی؛ البته مشکل اساسی 
اینها این اســت که به هیچ قانونی از قوانین انســانی هم 
پایبند نیســتند که قــرآن این افــراد را بدتــر از چهارپایان 
می دانــد. هویت مومــن به وفای بــه عهد اســت. ایران 
پای امضای خود ایســتاد و این نشانه شــرف ایران است 
چون قبــال بیگانه برای ایران حســاب بــاز نمی کرد، ولی 
امروز آشنایان هم برای آمریکا حساب بازنمی کنند.« وی 
افزود:»به برکت خون شهدا و رهبری امام، ملت ما از زمین 
به آســمان رفته اند زیرا دشمنان در گذشــته داعیه اربابی 
داشــتند ولی امروز با صراحت می گوییم که به هیچ قانون 
عقلی و بین المللی پایبند نیستند.ما برای امضا و شخصیت 
آنان )آمریکا( هیچ حرمتی قائل نیستیم زیرا اینها کسانی 
هســتند که به هیچ عهدی وفادار نیستند، البته ظلم ظالم 
به خودشــان بر می گردد و عظمت و عــزت ایران بیش از 

پیش می شود.«

رئیس مجلس، سخنان رئیس جمهور آمریکا را »خام« و 
»سخیف« خواند که نشان می دهد او فاقد کفایت عقالنی 
است و گفت: »ایران می تواند او را ســر عقل بیاورد.« او 
ادامه داد: همگان ســخنان خام و سخیف رئیس جمهور 
آمریکا را شــنیدید. بیش از یک ســال اســت که او شــو 
دیپلماتیک بازی می کنــد. او یــک روز می گوید ملت کره 
شــمالی را نابود  و رهبــر آن را برکنار می کنــد ولی یک روز 

می گوید او فرد محترمی  است و با او مذاکره می کند!



آمریکاباخروجازبرجامدیگرهیچ 
اعتباریندارد

آیت الله مکارم شیرازی نیز در جلسه درس خارج فقه 
خود در مســجد اعظم قم، با اشــاره به نقل قول مسئوالن 
آمریکایی بــرای مذاکره مجدد با ایران بــه منظور افزودن 
بندهای جدید به برجام افــزود: »آمریکایی ها می گویند ما 
برجام را قبول نداریم و بیایید دوباره مذاکره کنیم و بندهایی 
به برجام اضافه کنیم، به فرض اینکه جمهوری اســالمی 
وارد مذاکره مجدد با شما شود، چه تضمینی وجود دارد که 
چند روز بعد اعالم نکنید که این توافــق جدید را هم قبول 
ندارید. نقض برجام توســط آمریکا ثابت کــرد که حرف و 

تعهد مسئوالن آمریکایی هیچ اعتباری ندارد.«
 

آمریکاهیچگاهقابلاعتمادنبودهاست 
آیت الله نوری همدانی پیش از ظهر چهارشنبه در درس 
خارج خود در مسجد اعظم با اشاره به خروج  ترامپ از برجام 
اضافه کرد: »آمریکا ۴۰ سال اســت که با دروغ و تحریم با 
ما رفتار کرده و حتی به طبــس حمله نظامی کردند.« وی با 
بیان اینکه آمریکا از ابتدا هم برای ما قابل اعتماد نبود اظهار 
داشت: »در چند ســال اخیر هم بارها از سوی رهبری گفته 
شــد که به آمریکا اعتماد نکنید ولی برخی از مسئوالن این 
کار آزموده شده را تجدید آزمون کردند و معلوم شد که حرف 
رهبری درست است. همه باید با شور و شعور علیه دشمنان 
بایستند. همه کسانی که به کشور و انقالب و نظام عالقه مند 
هستند باید در برابر آمریکا محکم باشــند.« آیت الله نوری 
همدانی با اشاره به خروج  ترامپ و مواضع برخی اروپایی ها 
اضافه کرد: »مســئوالن فریب ایــن اظهــارات را نخورند 
چون ممکن است نقشه جدیدی برای ایران داشته باشند. 
هدف اروپا این است که با باقی ماندن در برجام بگویند اگر 
می خواهید ما بمانیم باید مذاکره موشکی داشته باشید.«  
وی با تاکید بر اینکه ایران باید فعالیت صلح آمیز هسته ای 
خود را شروع کند، اضافه کرد: »همه مردم و مسئوالن باید 
بر محور دستورات رهبری و تحت والیت ایشان رفتار کنند و 
مطمئن باشند که روزی حکومت زمین به صالحان خواهد 
رسید.« ایشان با بیان اینکه دشــمنان اسالم با همه قوا به 
میدان آمده اند، رســالت حوزه را دوچندان دانست و افزود: 
»خدا از علما پیمــان گرفته کــه در برابر ظالمــان و فریاد 

مظلومان نباید  بی تفاوت باشند.«

منتظراقدامعملیهستیم 
رئیــس مجلس خبــرگان رهبــری هــم با اشــاره به 
پیش بینی عهدشــکنی آمریکا از سوی رهبر انقالب گفت: 
»این پیمان شــکنی آمریکا نشــان داد نظر ایشان از سایر 
نظرات دقیق تر بوده و از همه بهتر سیاست را می فهمند.« 
آیت الله احمد جنتی، رئیس مجلس خبرگان رهبری و دبیر 

شورای نگهبان در جلسه  این شورا با اشاره به خروج آمریکا 
از برجام گفت:  »ترامپ با خروج از برجام نشــان داد هیچ 
اعتقــادی به تعهــدات بین المللی ندارد و فقــط باتوجه به 
اغراض سیاسی و هوای نفس خود تصمیم می گیرد.«وی 
با بیان اینکه اقدام رئیس جمهور آمریکا به اعتراف احزاب 
و گروه های سیاســی داخل آمریــکا از روی بی توجهی به 
عواقب آن صورت گرفته اســت، افزود: »افراد برجســته 
سیاسی در دنیا به ویژه در آمریکا و اروپا عهدشکنی در برجام 
را موجب بی آبرویی و بی اعتباری آمریکایی ها می دانند.« 
آیت الله جنتی در ادامه بــه موضع گیری منفی علیه آمریکا 
در جهان به ویژه کشورهای اروپایی اشــاره و اضافه کرد: 
»موضع گیری منفی از ســوی اروپایی ها کفایت نمی کند و 
ما منتظر اقدام عملی آنها برای اجرای تعهدات خودشــان 
در این زمینه هســتیم.« رئیس مجلس خبــرگان رهبری با 
اشاره به هشدارها و موضع گیری بحق مقام معظم رهبری 
در طول مذاکرات مبنی بر عهدشــکنی آمریکا تاکید کرد: 
»اقدام نابخردانه  آمریکا نشان داد نظر مقام معظم رهبری 
از سایر نظرات دقیق تر است و عالوه بر آن ایشان از همه 
بهتر دشــمن را می شناســند و از همه بهتر مسائل سیاسی 
را درک می کننــد.«وی با تاکید بر موضع حــق و حکیمانه 
مقام معظم رهبری در مسائل مختلف گفت: »همه ملت، 
مسئوالن و دولت باید متحد در یک صف تسلیم مقام معظم 
رهبری باشیم و مطمئنا در این صورت ملت ما از این بحران 
نیز ســربلند بیرون خواهــد آمد و در غیر ایــن صورت دچار 

خسارت خواهیم شد.«

واکنشاعضایدولت 
فردای روزی که  ترامپ اعالم کرد از توافق هسته ای 
خارج خواهد شــد، اعضــای کابینه بــه جمــع خبرنگاران 
رفتند و به ســخنان رئیس جمهــور آمریکا واکنش نشــان 
دادند. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشــور در حاشــیه 
جلســه هیات دولت با بیان اینکه موضوع خــروج آمریکا از 
برجام ماه هاســت که در دولــت مورد بحث اســت، گفت: 
»کارگروه هایــی در حوزه های مختلفی ماننــد اقتصادی، 
تجاری، امنیتی، تشکیل شــده و همه تصمیم گیری های 
مختلف اتخاذ شــده اســت و صحبت های شــب گذشــته 
رئیس جمهور جمع بندی همه این تصمیم گیری ها بود. ما 
تعهدی نسبت به عهدمان داشــتیم که به آن متعهد بودیم 
و خواهیم بود، اما آمریکا ثابــت کرد که بدعهدی می کند و 
نمی شود به تعهدات او توجه داشــت. ما ملت مستحکمی 
 هســتیم و شــرایط و امکاناتی که داریم ما را برای هرگونه 
پاسخگویی آماده کرده اســت. امیدواریم با حفظ وحدت و 
انســجام و با دیپلماســی قوی تر بتوانیم از این مرحله عبور 
کنیم.« رحمانی فضلی در خصوص رفتار اروپا در قبال حفظ 
برجام نیز عنــوان کرد: »باید در مدت زمانی که مشــخص 
شــده اســت با اروپایی ها وارد مذاکره شــویم. اگــر ایران 

احســاس کند رفتار آنهــا در چارچــوب موضع گیری هایی 
اســت که انجام می دهند، ایران روابط خود را ادامه خواهد 
داد.« وزیر کشور در پایان تاکید کرد:» مسائل موشکی و 
منطقه ای جمهوری اسالمی ایران به هیچ وجه قابل مذاکره 
نیست.«در اظهارنظری دیگر معاون پارلمانی رئیس جمهور 
هم با اشاره به برنامه ریزی های دولت برای مقابله با اقدامات 
رئیس جمهور آمریــکا  گفت: »به ملت عــرض می کنم که 
جای هیچ نگرانی وجود ندارد.« حسینعلی امیری در حاشیه 
جلسه هیات دولت درباره اقدام رئیس جمهور آمریکا برای 
خروج از برجام، اظهار کــرد: »صحبت های رئیس جمهور 
کشورمان در واکنش به این اقدام  ترامپ یک صحبت بسیار 
متقــن، منطقی و بیان کننــده اراده ملت بــزرگ ایران بود. 
این موضع گیری  ترامپ مردم ما را منســجم تر،  متحدتر و 
یکپارچه کرد و ما قطعا امروز شاهد انسجام و وحدت بیشتر 
مردم خواهیم بود. تجربه ۴۰ ســال اخیر نشان داده هرگاه 
ما با خطر یــا تهدیدی مواجه بوده ایم، مــردم صرف نظر از 
هر گرایش سیاســی یا قومی، همه در کنار هم منســجم و 
یکپارچه بودند. جمهوری اســالمی ایران از مدت ها پیش 
برای هر کدام از موضع گیری هــای احتمالی  ترامپ درباره 
برجام، کارهای کارشناسی قابل توجه انجام داد و تدبیر الزم 
را اتخاذ کرد. دولت در این زمینه دارای برنامه است. یکی 
از پیش بینی های دولت این بود که  ترامــپ از برجام خارج 
شود و به همین دلیل در این زمینه برنامه ریزی های الزم در 

حوزه های اقتصادی و سایر حوزه ها انجام شد.«

بهفالنیکمیگیریم 
رئیس کمیســیون امنیت ملــی و سیاســت خارجی 
مجلس هم در واکنش به تحــوالت مربوط به برجام گفت: 
»مجلس به هــر میزانی کــه مصلحت اقتضا کنــد، آماده 
تصویب بودجه برای حمایت از سیاســت های موشــکی و 
برنامه های دفاعی کشــور اســت.« عالالدین بروجردی، 
رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس 
شورای اســالمی با اشــاره به اعالم ترک توافق هسته ای 
توسط آمریکا گفت: »خروج آمریکا از برجام را باید به فال 
نیک گرفت،  ترامپ با امضای ســند ترک توافق هسته ای 
یک بار دیگر نشــان داد کــه در جامعه جهانی بــه آمریکا 
اعتمادی نیســت و همه مقــررات بین المللی را به ســخره 
می گیرد.« رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی در ادامه این مطلب افزود: »اعالم 
موضع دیگــر اعضای برجام در جهــت مخالفت با تصمیم 
آمریــکا و تاکید بــر پایبندی بــر برجام قابل تقدیر اســت. 
جمهوری اســالمی ایران در مقطع فعلــی در یک ارزیابی 
جامع باید براســاس منافع ملی خــود تصمیم گیری کند و 
هیات مربوط به این موضــوع تصمیم گیری مهمی در این 

خصوص برعهده دارد.«

تجمعدانشجویانمقابلالنهجاسوسی 
در اعتراض به خروج برجام از سوی آمریکا ، شماری 
از دانشجویان دانشــگاه های تهران مقابل النه جاسوسی 
سفارت سابق این کشور تجمع کردند. دانشجویان در این 
تجمع که با حضور پرتعداد رسانه های خارجی برگزار شد با در 
دست داشتن نوشته هایی چون »برجام آمریکایی خسارت 
محض«، »دوبــاره تحریــم تجربه اعتماد« و ســر دادن 
شعارهایی چون »آمریکا، اروپا ننگ به نیرنگتان«، »مرگ 
بر آمریکا«، »مرگ بر اســرائیل« به رفتار آمریکا در برجام 
اعتراض کردند. دانشجویان قبل از شروع رسمی تجمع، 
پرچم آمریــکا را به آتش کشــیدند. شــعارهایی همچون 
»مطالبه یــک کالم، برجام والســالم« در ایــن تجمع به 
گوش می رسید. تجمع کنندگان به مسئوالن کشور هشدار 
دادند نتیجه مذاکره مجدد با اروپا همچون اعتماد به آمریکا 

محتوم به شکست است.
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کدخدای دیروز، مزاحم امروز
اصالح طلبان و دولت در حالی از برجام بدون آمریکا می گویند که پیش از 

این توافق با آمریکا را یک دستاورد بزرگ می دانستند

کدخدای دیروز مزاحم امروز شــده است. مدافعان 
برجام که از قبل مذاکرات تا آمدن  ترامپ می گفتند آمریکا 
رئیس دنیاســت و باید با او مذاکره کرد، حاال که ترامپ از 
توافق هسته ای خارج شده و حیات برجام را به خطر انداخته 
است می گویند که تنها یک مزاحم از توافق هسته ای خارج 
شده و اتفاق چندان مهمی  نیفتاده اســت. در واقع دونالد  
ترامپ رئیس جمهور آمریکا رسما خروج کشورش را از برجام 
اعالم کرد. در توافقی که بین ایران و ۱+5 منعقد شده بود، 
حاال عمال یکی از کشورهای مهم از آن خارج شده و درباره 
آینده این توافق ابهامات زیادی وجود دارد. آنچه رخ داده 
این است که اصالح طلبانی که در روز اجرایی شدن برجام، 
در صفحه نخست روزنامه های خود عباراتی همچون »صبح 
بدون تحریم، روز شکست حصر اقتصادی، تحریم ها به 
تاریخ پیوست و روز فروپاشــی تحریم ها« تیتر می کردند، 
امروز که آمریکا از برجام خارج شــده، همین روزنامه ها با 
بزک کردن خروج آمریکا از برجام این اتفاق را طبیعی جلوه 

داده  و به حرف های موگرینی دل خوش کرده اند.
تیتر روزنامه ها و رســانه های اصالح طلب در فردای 
روزی که  ترامپ اعالم کرد از برجام خارج شده است نکات 
قابل تاملی را به همراه خــود دارد. در همین رابطه روزنامه 
قانون در مطلبــی با عنــوان »اروپایی ها در کنــار ایران« 
نوشت: »ســران انگلیس، آلمان و فرانســه در واکنش به 
تصمیم سه شنبه شب دونالد  ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 
مبنی بر خروج این کشــور از برجام، با انتشار بیانیه ای، بر 
پایبندی خود به توافق هســته ای با ایران تاکید کردند... 
فدریکا موگرینی، مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا 
نیز بالفاصله پس از اعالم دونالد  ترامپ، رئیس جمهوری 
آمریکا مبنی بر خروج آمریکا از برجام تاکید کرد که اتحادیه 

اروپا به توافق هسته ای با ایران پایبند است«. 
روزنامه آرمان نیز در یادداشتی با عنوان »برجام بدون 
آمریکا« به قلم »علی خرم« نوشــت: »می توان گفت که 
خدا به یاری ایرانی ها آمد و اکنون بیــن آمریکا و اروپا یک 
شکاف جدی به وجود آمده اســت. شکافی که شاید از بعد 
از جنگ دوم جهانی تا به حال پیش نیامده بود... ترامپ با 
شکلی مزورانه می گوید که ما در کنار مردم ایران هستیم! 
درحالی که آنچه خانم موگرینی گفت که در کنار مردم ایران 
هستیم و با هم علیه خروج از برجام کار کنیم، حرفی است 
که به دل مردم می نشــیند و فکر می کنم ایران باید جدیت 
و همیت بیشتری به کار ببرد که در دیپلماسی با اروپایی ها 
موفق شود و اروپاییان را در کنار خودش نگه دارد«.روزنامه 
آفتاب یزد نیز در یادداشــتی با عنوان »تــالش اروپا برای 
ماندن ایران در برجام« نوشت: »درباره اظهارات موگرینی، 
عصبانیت وی از یک ســو و قوت قلبی که به مــردم ایران 
می داد نیز قابل توجه اســت. پیش تر هم رهبران اتحادیه 
اروپا به نوعی اشاره کرده بودند که حتی با خروج آمریکا از 
برجام، آنها زیر عهد نمی زنند. ابراز تأسف ماکرون از اقدام  
ترامپ بیانگر همین مطلب است«.همچنین روزنامه شرق 
در ســرمقاله امروز با عنوان »روز تنهایــی  ترامپ« به قلم 
»حسین مرعشی« نوشــت: »مردم ایران حتما می دانند 

علی گنجی

روزنامه نگار

تحریم های یکجانبه آمریکا جدید نیست... اصالح طلبان 
از تحریم استقبال نمی کنند؛ اما به دلیل بین المللی نبودن 
اقدام  ترامپ، اثرات آن محدود خواهد بود...هیچ یک از 
متحدان اروپایی با این شیوه او همراه نشدند. خانم موگرینی 
نیز بر حفظ برجام و مسئولیت اتحادیه اروپا برای حفاظت 
از این توافق بین المللــی تاکید کرد و بــا ادبیاتی خاص، 
از ماندن در کنار ملت ایران ســخن گفــت.« خوش بینی 
ســاده لوحانه به اروپا و تعریف و تمجید از مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا توسط اصالح طلبان، سلفی حقارت 
نمایندگان لیســت امیــد در مجلس با فدریــکا موگرینی را 
به ذهن متبادر می کنــد. این ســاده لوحی- البته در حالت 
خوش بینانه- از سوی رسانه های اصالح طلب در حالی است 
که همصدایی اروپا با آمریکا حتی توسط فعاالن این جریان 
نیز مورد تاکید قرار گرفته اســت. در همین رابطه روزنامه 
اعتماد در شماره امروز در یادداشتی به قلم »علی تاجرنیا« 
از حامیان برجام نوشت: »یکی از اصلی ترین طرف های 
معاهده برجام آمریکا بوده اســت. اروپایی ها در این مدت 
نشــان داده اند که در صورت عدم همراهی آمریکا حاضر 
به اتخاذ یک موضع مستقل نیستند و در عمل نشان دادند 
که با آمریکایی ها همراه هستند. بحث خروج از برجام باید 

به عنوان مساله جدی مورد توجه قرار بگیرد.« 
تاجرنیا در ادامه تاکید کرد: »حقیقت این اســت که 
نباید موضوع برجام را آنقدر حیثیتی کنیم که نتوانیم نسبت 
به آن تصمیــم عاقالنه ای مبتنی بر منافــع ملی بگیریم.« 
همچنین در روزهای گذشته »احمد زیدآبادی« از فعاالن 
اصالح طلــب در مصاحبــه بــا روزنامــه آرمان گفتــه بود: 
»شــکاف های موجود بین برخی از کشــورهای اروپایی با 
آمریکا بیشتر شکل رسانه ای دارد و در واقعیت هیچ شکافی 
وجود ندارد... اتفاقا صدای واحــدی از همه آنها به گوش 
می رسد. در شرایط کنونی کشورهای اروپایی به این نتیجه 
رسیده اند که برجام باید باقی بماند؛ با این وجود این توافق 
نیاز به تقویت و متمم دارد که باید هر چه سریع تر انجام شود. 
به نظر می رسد آمریکا و کشورهای اروپایی در مقابل ایران 
تقسیم کار انجام داده اند. آمریکا فشارهای خود را نسبت به 
ایران افزایش داده و در مقابل کشــورهای اروپایی تالش 
می کنند در شرایطی که ایران تحت فشار است با ایران وارد 
مذاکره شــوند تا نتیجه دلخواه هر دو گروه حاصل شــود. 
همه کشــورهای غربی نیز به دنبال این هستند که ایران از 
مواضع خود عقب نشینی کند تا شرایط برای شکل گیری یک 
»برجام ۲« یا اضافه کردن مکمل به برجام به وجود بیاید.« 
الزم به ذکر اســت که »امانوئل ماکــرون« رئیس جمهور 
فرانسه بعد از خروج آمریکا از برجام تاکید کرد: »ما به طور 
کلی روی یک چارچوب گسترده تر شامل فعالیت هسته ای، 
فعالیت های موشک های بالستیک و ثبات در خاورمیانه به 
ویژه ســوریه، یمن و عراق کار خواهیم کرد.روزنامه ایران 
در مطلبی با عنوان »ضرورت های پذیرش FATF  نوشــت: 
»در ابعاد اقتصــادی اگر بخواهیم به عنوان یک کنشــگر 
فعال و بازی ســاز در عرصه نظام بین الملل حضور داشــته 
باشیم، باید الزامات و قواعد این نظام را نیز بپذیریم، چراکه 
ما عمال نمی توانیم جدای از دیگر بازیگران و عناصر موثر 
در این حوزه فعالیت چندانی داشــته باشیم... حتی اگر ما 
به بهانه سخت شدن راه حمایت از جنبش های آزادیبخش 
به مخالفت با شــروط  FATF بپردازیم باز هم اشــتباه بزرگی 

کرده ایم، چراکه در آن صورت با منزوی شــدن و قفل شدن 
اقتصاد کشور، نه تنها در داخل آسیبی جدی خواهیم دید، 
بلکه دیگر امکان چندانی برای حمایــت مادی و معنوی از 
 FATF این حرکت ها نیز نخواهیم داشت... پس زدن شروط
و انزوای اقتصاد ما در نهایت فشارهایی چند برابر فشارهای 
موجود به اقشــار مختلف وارد خواهد کرد کــه بعید به نظر 
می رســد جامعه ما تاب تحمل آن را داشــته باشــد. اولین 
نتیجه چنین فشارهایی بروز مجدد آشوب های عمومی در 
سطوح وســیع خواهد بود؛ بنابراین به هیچ عنوان عاقالنه 
نیست که نتایج تاثیر این دســت عوامل را از معادالت خود 
برای پذیرش شروط FATF کنار بگذاریم.« ارگان رسانه ای 
دولت در تحلیلــی تامل برانگیــز، حمایت ایــران از محور 
مقاومت را به معیشت مردم گره زده و هشدار داده است که 
اگر FATF را اجرا نکنیم، آشوب های عمومی رخ خواهد داد. 
 FATF گفتنی است به رغم هشدارهای کارشناسان پیرامون
و خطراتی که برای استقالل و امنیت اطالعات اقتصادی 
کشور به همراه دارد، در کمال ناباوری با ۱۳۹ رای موافق، 
کلیات FATF در مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید، 
به عبارتی مجلس در تحریــم ارکان مختلف اقتدارآفرین از 
رئیس جمهور آمریکا ســبقت گرفت. کارشناسان معتقدند 
که همکاری با FATF موجب افزایــش همکاری بانک های 
خارجی نخواهد شــد. تجربه یکی، دو ســال گذشــته در 
همکاری با این نهــاد بین المللی نیز ایــن موضوع را اثبات 
می کند. در موضوع روابط ایران و بانک های خارجی آنچه 
که مهم است مساله تحریم های ثانویه بانکی آمریکاست. 
این تحریم ها از سال ۲۰۱۰ علیه ایران تشدید شده و تا االن 
نیز ادامه پیدا کرده و برجام نیز در آنهــا تغییر قابل توجهی 
ایجاد نکرده است. در حالی دولت روحانی به دنبال اجرای 
کامل برنامه اقــدام FATF با هــدف خروج ایــران از بیانیه 
عمومی این نهاد بین المللی است که بندهای ۲۱ و ۳۱ این 
برنامه با موضوع »شناسایی و به اشتراک گذاری اطالعات 
مربوط به ذی نفع واقعــی«، تهدیدکننده جدی امنیت ملی 
هســتند زیرا زمینه الزم برای موفقیــت تحریم های ثانویه 
بانکی را فراهم می کنند. بند ۲۱ برنامه اقدام عبارت اســت 
از: »تضمین اجرای تمامی  الزامات مربوط به شناسایی یا 
احراز هویت ذی نفع واقعــی در تمامی موارد از جمله زمانی 
که مشتریان اشخاص حقوقی باشــد« و بند ۳۱ این برنامه 
هم عبارت است از: »تضمین ارائه همکاری بین المللی در 
زمینه تبادل و به اشتراک گذاری اطالعات مربوط به ذی نفع 
واقعی.« با توجه به اینکه ۲۲۳ فرد، نهاد و موسسه ایرانی در 
لیست تحریم های ثانویه بانکی آمریکا قرار دارند و همچنین 
۸۷ فرد و نهاد ایرانی کماکان در لیســت تحریمی  قطعنامه 
۲۲۳۱ شــورای امنیت ســازمان ملل قرار دارند؛ در صورت 
شناســایی ذی نفع واقعی و به اشــتراک گذاری اطالعات 
آن، شاهد اعمال تحریم ها از ســوی بانک ها و موسسات 
اقتصادی ایرانی که در لیست تحریم قرار ندارند، علیه افراد و 
نهادهای ایرانی که در لیست تحریم قرار دارند، خواهیم بود.
متاسفانه اصالح طلبان در پی آن هستند که به افکارعمومی 
این انگاره دروغیــن را القــا کنند که تداوم سیاســت های 
امنیت بخش ایران در منطقه، موجب فالکت معیشــتی و 
اقتصادی برای مردم و کشــور می شود. این در حالی است 
که این جماعت در ســال ۹۴ نیز با القــای دوگانه دروغین 
»هسته ای- معیشت«، مدعی بودند که توانایی هسته ای 
ایران، معیشت مردم را دچار مشکل کرده و با امضای برجام 
همه مشکالت از جمله تورم و رکود و بیکاری و حتی مشکل 
آب خوردن مردم نیــز حل می شــود. مرتبط کردن حمایت 
ایران از محور مقاومت با مساله معیشت، از یک سو فرار به 
جلو در مقابل پاسخگویی به عدم نتیجه در برجام و کارنامه 
اقتصادی دولت است و از ســوی دیگر ناظر بر فریب جدید 
 برای برجامیزه کردن جامعه و تحمیل برجام های ۲ و ۳ و ۴ به 

کشور است.

گزارش؟؟؟؟
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3سال مشقت آور
در فاصله ای کوتاه روحانی، تلگرام و برجام را از دست رفته می بیند

»کاری که در دولت حسن روحانی در خصوص برجام 
شد، مهم تر از کاری بود که مرحوم مصدق برای ملی شدن 
صنعــت نفت کــرد؛ چراکه در ملی شــدن صنعــت نفت، 
نفت به دســت آمد ولی در برجام امنیــت.« این اظهارات 
سخنگوی حزب کارگزارن اســت در اندک زمان باقیمانده 
تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته. البته 
او تنها کســی نبود که حســن روحانی را به مصدق تشبیه 
کرده بود. خیلی هــای دیگر هم بودند کــه وقتی روحانی 
به برجام رســید، تصاویر و نــام او را در کنار نخســت وزیر 
دوران قبل از انقالب قرار دادند. حاال شرایط تغییر کرده، 
اما هنوز هستند کســانی که روحانی را تشــبیه می کنند به 
مصدق. با این تفاوت که حال و روز او را شباهت می دهند 
به روزگاری که مصدق دیگر در اوج نبود؛ وقتی که آمریکا 

به او پشت کرد.

روحانیجدید
شاید آن روز که حسن روحانی در دوران باراک اوباما 
با خوشــحالی تمام در قاب تلویزیون ظاهر شد و امضای 
برجام را یــک پیروزی تاریخــی اعالم کــرد، هرگز تصور 
نمی کرد به فاصله اندکی و با تغییر رئیس جمهور در آمریکا 
او دوباره باید در قاب تلویزیون ظاهر شده و تمام تالشش را 
بکند تا خروج آمریکا از برجام را تنها خارج شدن یک مزاحم 

برای مردم تفسیر کند.
اوضاع برای حســن روحانی حاال که ســه ســال تا 
پایان ریاست جمهوری اش فاصله دارد بسیار سخت شده 
است. او اکنون نه برجام دارد نه تلگرام و نه حمایت بخش 

قابل توجهی از حامیان سابقش را.

اشتباهاتمصدق
زمانی که برخــی حامیان دولت بر انجــام مذاکرات 
اصرار می کردنــد و می گفتند آمریکا قابل اعتماد اســت، 
بســیاری از دلســوزان باتجربه و دوراندیش بــا یادآوری 
خیانت های آمریکایی ها هشدار می دادند که این آمریکا 
قابل اعتماد نیســت. در این میان رهبر معظم انقالب نیز 
هشــدارهای فراوانی در ایــن مــورد داده بودند. حضرت 
آیت الله خامنه ای ســال گذشــته با انتقاد از کســانی که 
معتقدند »در مقابل آمریکا، قدری کوتاه بیاییم تا دشمنی 
آن کم شود« افزودند: »تجربیات تاریخی از جمله ماجرای 
دکتر مصدق نشــان می دهد آمریکایی ها حتی به کسانی 
که به آنها امیــد می بندند، رحــم نمی کنند.« ایشــان در 
همین زمینه افزودند: »مصدق برای مبارزه با انگلیسی ها 
سراغ مذاکره با آمریکا رفت و به آنها اعتماد کرد اما همین 
آمریکایی ها بودند که ضد او کودتا کردند.« رهبر انقالب 
در جمع بندی این بخــش از سخنان شــان تاکید کردند: 
»آمریکایی ها حتــی به امثــال دکتر مصــدق هم راضی 
نمی شوند، آنها نوکر، توسری خور و سرسپرده می خواهند 
تا مثل دوران محمدرضا پهلوی بر کشور مهم و پرمنفعت 

ایران حکومت کنند.«

محمد دین پرور

روزنامه نگار

جبههملیهمدرسنگرفت
حمید روحانی هــم در اظهارنظری در این مورد گفته 
بود: »برخی سیاستمداران از آمریکا صد بار گزیده شده اند 
اما همچنان تجربــه و عبرت نگرفته اند؛ اگر کســانی که 
امروز دنبال مذاکره با آمریــکا بودند از تاریخ انقالب درس 
گرفته بودند امروز شاهد برجامی  یکطرفه نبودیم.« روحانی 
با بیان اینکه تجربه برجام تجربه سنگینی برای کشور بود 
عنوان کرد: »قبل از دولت یازدهم افراد زیادی به آمریکا 
اعتماد کردنــد و از آنها ضربه خوردنــد؛ مصدق هم ضربه 
اصلی را از اعتماد بــه آمریکا خورد و در نهایت ســرنگون 
شــد؛ جبهه ملی هم در کودتــا درس نگرفــت و به آمریکا 
اعتماد کرد که در نهایت منجر به منزوی شــدن خودشان 
شد.« وی در ادامه افزود: »نهضت آزادی هم معتقد بود 
که باید با آمریکا تفاهم داشــت و بــدون آمریکا نمی توان 
در دنیای امروز دوام آورد که در نهایــت آنها هم از اعتماد 
به آمریکا ضربه اساســی خوردند و امروز هم می بینیم که 
لیبرالیســت هایی که به اســم اســالم و با لباس روحانیت 
اندیشه های لیبرالیستی را دنبال می کنند، ضربه سنگینی 
به کشــور زده و حیثیت ایران را زیر ســوال بردند.« وی با 
بیان اینکه از ابتدا برخی به دنبال برجام شــماره دو و ســه 
بودند عنوان کرد: »امروز برخــی از برجام عبرت نگرفته و 
اگر جو کشور با آنها همراه شود، منتظر هستند که در اولین 
فرصت سراغ مذاکره با آمریکا رفته و دست خود را به طرف 

آنها دراز کنند.«
روحانی عنوان کرد: »آنها در مذاکرات تنها به برجام 
یک بســنده نکرده و به آمریکا قول داده بودنــد که بعد از 
اجرای برجام یک، مراحل بعدی را در قالب برجام دو و سه 
پیش ببرند؛ امروز هم برخی به دنبال فرصت برای مذاکره 
مجدد با آمریکا هستند اما در شرایط فعلی که مردم از برجام 

خیری ندیده اند قدرت بیان نظرات خود را ندارند.«
وی افزود: »مذاکره کننــدگان نه تنها از تاریخ درس 
نگرفتند، بلکه از دستور رهبر انقالب هم سرپیچی کردند 
چراکه رهبــر انقالب بارها اعــالم کردند کــه اگرچه مانع 
مذاکرات نمی شوند، اما مذاکره  بی فایده است و به آمریکا 

اعتمادی نداشته و آدم عاقل کار بیهوده نمی کند.«

آیااصالحطلبان،روحانیراتنهامیگذارند؟
این سوال مهمی  است که شاید ذهن رئیس جمهور 
را هم به خود مشغول کرده اســت. بخش قابل توجهی از 

بدنه اجتماعی او متعلق به اصالح طلبان اســت و اگر آنها 
او را ترک کنند او برای تداوم کارش با مشکالت متعددی 

مواجه خواهد شد.
عباس عبدی در این مورد می گوید: »راهبرد اصلی 
جریان اصالحــات درصورت برهم خــوردن برجام همان 
مسیری است که باید در گذشــته در آن حرکت می کرد که 

برجام دچار این مشکل نشود.
 چرا برجام دچار مشــکل شــد؟ تنها مشکل برجام 
روی کار آمــدن  ترامپ نبــود که نمی خواهد مســاله آن 
است که ما باید روی وحدت سیاست داخلی خود دست 
بگذاریم. مــا اگــر در داخل وحدت نداشــته باشــیم، 
ممکن نیســت بتوانیم سیاســت خارجی موثری را پیش 
ببریم. زمانی که وحدت داخلی ما خدشــه دار شــد و به 
آن اهمیــت ندهیم، نتیجه این می شــود کــه  ترامپ به 
خــود اجازه می دهــد هــرکاری را انجام دهــد. بنابراین 
مســاله ما در سیاست داخلی رســیدن به وحدت است. 
چــه برجام باشــد، چه نباشــد راهبــرد ما باید بازســازی 
سیاســت داخلی باشد. کشــوری که سیاست داخلی آن 
به سیاســت خارجی گره خورده و تحت تاثیر آن اســت، 
اســتقالل خودرا از دســت داده. موضوع حائز اهمیت 
آن اســت چنانچه ما در مســیری حرکت کنیم که قدرت 
داخلی و سیاســی خــود را تقویــت کنیــم، دیگر تحت 
تاثیر ماندن یا نماندن برجام نخواهــد بود. برجام یا هر 
توافق دیگــری زمانی موثر اســت که بازتاب سیاســت 
داخلی باشــد. اگر جریان اصالح طلب خط مشــی خود 
را در این مســیر قرار دهد، بعید اســت با مشکل مواجه 
 شــود. اگر برجــام نبــود مشــکالت بســیار عمیق تر از 
امروز بــود. ظاهرا برخــی عالقه دارند نــگاه به خارج را 
تعمیم دهند. آن کســانی کــه از طریق نــگاه به خارج 
می خواســتند مســائل داخــل را حــل کنند امــروز باید 
پاسخگوی این موضوع باشــند. دیدگاه دیگری بود که 
نگاه متفاوتی به خارج داشت. این عده همیشه نگاه به 
خارج داشــته و متصور بودند که بازیچه بیگانه هستند، 
بنابراین هر دو دیدگاه باید از ایــن موضوع درس گرفته 

تا بازیچه سیاست خارجی دیگران نشوند.« 
غالمرضا ظریفیــان هم در این مــورد می گوید: » 
نباید فراموش کــرد که این مســائل رخ داده در برجام به 
صورت غیرمترقبه بــوده و جامعه هم این موضوع را درک 
خواهد کرد چراکه اصالح طلبان یا روحانی مدعی نشده 
 بودند پس از برجام تمام زمام امور بین الملل را به دســت 

خواهند گرفت.
 ایران در توافقنامه برجام یک ســوی ماجراســت و 
سوی دیگر ٦ قدرت بزرگ جهانی قرار دارد. این موضوعی 
است که مردم هم می دانند و هم درک می کنند گرچه به هر 
حال خروج از برجام پیامدهایــی دارد، البته نباید فراموش 
کرد که تصور تبعات خــروج از برجام بیشــتر از آن چیزی 
است که رخ خواهد داد. وقتی جامعه با واقعیت روبه رو شود 
نگرانی های ایجادشــده هم تعدیل خواهد شد. مسئوالن 
هم باید به مردم اطالعات درســت بدهنــد و اجازه ندهند 
روز به روز نگران تر شــوند. اما به طور کلی نمی توان گفت 
تاثیر برجام بر بدنه اجتماعی حامی  دولت یا اصالح طلبان 
چیست و آیا تاثیر مستقیمی  دارد یا خیر اما اصولگرایان هم 
نباید از آسیب رسیدن به موقعیت اصالح طلبان خوشحال 
باشند چرا که اگر مردم از اصالح طلبان ناامید شوند اقبالی 
به اصولگرایــان نخواهنــد داشــت و کل مجموعه ضرر 

می بیند.«
به هر حال هرچه هست به نظر می رسد اصالح طلبان 
تمایل چندانــی ندارند هزینه هــای از بین رفتــن برجام را 
در کنار روحانــی بدهند. آنها احتمــاال فاصله گذاری های 
بیشــتری را با روحانی آغاز خواهند کرد. روزهای ســخت 

روحانی در راه است.

شاید آن روز که حســن روحانی در دوران باراک 
اوباما با خوشحالی تمام در قاب تلویزیون ظاهر 
شد و امضای برجام را یک پیروزی تاریخی اعالم 
کرد، هرگز تصــور نمی کرد به فاصلــه اندکی و با 
تغییر رئیس جمهور در آمریــکا او دوباره باید در 
قاب تلویزیون ظاهر شده و تمام تالشش را بکند 
تا خروج آمریکا از برجام را تنها خارج شدن یک 

مزاحم برای مردم تفسیر کند
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طعنه های دلواپسان به برجامیان
خروج آمریکا از برجام چه تاثیری در سیاست داخلی ایران دارد؟

حاال که  ترامــپ از برجام خــارج شــده دقیقا همان 
حالتی رخ داده است که منتقدان دولت یا همان دلواپسان 
هشدارش را می دادند. در چنین شرایطی است که اکنون 
آنها دست باال را در مباحثات این روزها آن هم در مواجهه با 

مدافعان برجام دارند.
برخــی از آنهــا در ایــن چنــد روز همــه حرف های 

سابق شان را برای دولت و حامیانش بازخوانی کرده اند.
حاال ســوال اساســی این اســت که اصولگرایان از 
این پس چه نســبتی با دولت برقرار خواهند کــرد؟ آیا این 
وضعیت آرایش سیاسی کشور را بر هم زده و برتری را نسیب 

دلواپسان خواهد کرد؟

نقطهمشترکنداشتیم
امیر محبیان در این مورد گفته است: »اصولگرایان 
در قبال برجام دارای موضع واحدی نبودند؛ گروهی آن را 
با ترکمنچای مقایســه می کردند و گروهی دیگر آن را یک 
ضرورت ولو نامطلوب می شــمردند ولی همه در یک نکته 
مشــترک بودند و آن اینکه باید مذاکرات از موضع بدبینانه 
نســبت به آمریکا و در راســتای دریافت حداکثــر امتیاز از 
این مذاکرات به نفــع منافع ملی صورت گیــرد. خط کلی 
اصولگرایان این نیســت که برجام شکست بخورد تا از آن 
بهره برداری سیاسی کنند. اگر کسی یا جریانی چنین فکری 
داشته باشد فارغ از فرصت طلبی حتما نسبت به منافع ملی 
خیانتکار است. اما ما معتقدیم نباید سرنوشت مان را به بقای 
برجام گره بزنیم. اگر چنین کنیم و غرب از آن مطلع شود؛ 
عمال برجام به نقطه ضعف ما تبدیل شده و دائما بر آن فشار 
وارد می شود. شــخصا معتقدم باتوجه به شرایطی که بود 
ظریف و تیم مذاکره کننده کار خوبی انجام دادند و فرصتی را 

علیرضا مشهدی

روزنامه نگار

برای مانور سیاسی و دیپلماتیک برای نظام ایجاد کردند ولی 
شدیدا مخالف افزایش انتظار و توقع مردم از نتایج محتمل 
برجام بوده و هستیم؛ در حال حاضر هم نباید در مردم این 
حس پدید  آید که با خروج  ترامــپ از برجام و انحالل آن به 
پایان راه می رسیم. باید خود را برای ادامه راه بدون برجام 
آماده کنیــم. اگر خود را برای ســخت ترین وضعیت آماده 
کنیم اگر هم در برجــام ماندیم باید فرصت های نســیه را 
ســریعا نقد کنیم. باید به خودمان و بقیــه تفهیم کنیم که 
برجام یک واقعه در مســیر دیپلماســی این کشور است نه 

تمامی  دیپلماسی ما.«
اما اظهارنظر حســین شــریعتمداری که از مخالفان 
برجام بود هم در این مورد قابل توجه است. او نقدهایی را 
متوجه روحانی ساخته و گفته است: »یادآوری این ماجرا 
به یقین برای برخی از دوستان تلخ و ناگوار است. دوستانی 
که به رغم هشدار های پی در پی دلسوزان، به آمریکا اعتماد 
کرده و امتیازات فراوانی را بر سر این اعتماد بیجا، به دشمن 
تابلو دار مردم این مرز و بوم واگذار کرده بودند، اما یادآوری 
این نکته از آن جهت ضروری اســت که شاید- فقط شاید- 
برای این دوســتان عبرت انگیز و درس آموز باشد. روز دوم 
فروردین ۱۳۹۴، رهبر معظم انقالب در سخنان نوروزی خود 

در حرم رضوی علیه السالم هشدار دادند که:
»فریب لبخند طرف مقابل را نخوریــد، به وعده ای 
که می دهــد اعتمــاد نکنیــد، چــون وقتی خــرش از پل 
گذشت بر می گردد و به ریش شما می خندد. اینها این قدر 
وقیح اند.« دیشب  ترامپ برجام را پاره کرد! اما نه اینکه به 
نقطه قبل از برجام بازگردد، بلکــه آمریکا در حالی از برجام 
خارج می شــود که ده ها امتیاز نقد از ایران گرفته اســت، 
برنامه هسته ای کشــورمان را نابود کرده است و نه فقط به 
هیچ یک از تعهدات خود در برجام عمل نکرده و تحریم ها را 
که لغو آن موضوع مذاکرات بود لغو نکرده است، بلکه ده ها 
تحریم جدید هم به آن افزوده است  به وضوح می توان دید 
که هیچ یک از امتیازاتی که داده ایم قابل برگشت نیست یا 

اینکه بازگشت آنها با دشــواری و صرف هزینه های فراوان 
همراه است. به بیان دیگر، آمریکا شیره برجام را تا آخرین 

قطره مکیده است و حاال تفاله آن را دور می اندازد!
حاال جای این سوال است که آیا می توان انکار کرد، 
امروز که آمریکا خرش از پل گذشــته است، برگشته و دارد 

به ریش ما می خندد؟!
آقای روحانــی بعد از ســخنان  ترامــپ و در واکنش 
به خروج آمریــکا از برجام گفته اســت که برجــام را بدون 
حضور آمریکا ادامه می دهیم! و این پرســش را بی پاســخ 
گذاشته اند که مگر تحریم ها که موضوع اصلی برجام بوده 
 Secendaryو هست، برخاسته از تحریم های ثانویه آمریکا
Sanction  نیست و مگر نه اینکه کشورهای دیگر از  ترس 
جریمه و تحریم های آمریکا حاضر بــه روابط تجاری با ما 

نبوده و نیستند؟!
و باالخره، قــرار بود اگر  ترامــپ برجام را پــاره کرد، 
ما آن را آتش بزنیــم. باید تفاله برجــام را دور بیندازیم و به 
توانمندی ها و ظرفیت های خودمــان بازگردیم و مطمئن 

باشیم آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند.«
 محمدعلــی پورمختــار، نماینــده مجلــس هــم در 
اظهارنظری در این مورد گفته است: »مخالفت اصولگرایان 
از ابتــدا با برجام بــه دلیل آشــنایی این جریان سیاســی با 
بدعهدی های آمریکا بود. از همان ابتدا جریان اصولگرایی 
به آمریکا اطمینان نداشــت زیرا این کشــور در طول روابط 
خود با ایران صرفا منافــع خود را مورد توجه قــرار داده و از 
ابزار های بین المللی برای استعمار و تحمیل فشار به سایر 
کشــور ها اســتفاده می کند. آمریکا امروز بهتــر از هرکس 
دیگری می داند کــه ایران پایبندی کامل به برجام داشــته 
درحالی که هیچ کدام از طرفین دیگر به تعهدات خود عمل 
نکرده اند. ما اصال از برهم خوردن برجام نگران نیستیم زیرا 
این توافق آورده ای برای ما نداشت. ایاالت  متحده پس از 
برجام، دشــمنی ها، تحریم ها و تعارضات خود با جمهوری 
اســالمی ایران را افزایش داد، بنابراین برجام هیچ سودی 
نداشته است که حاال برهم خوردن آن بخواهد برای کشور 
مضر باشــد. مردم ما بدتر از برجــام را دیده اند که به عنوان 
نمونه می توان به حمایــت آمریکا از صدام اشــاره کرد. نه 
ماندن در برجام نفــع دارد و نه خــروج از آن ضرر، بلکه این 
یک بازی است که آمریکا برای فشار به سایر کشورها به راه 
انداخته اســت. اگر آمریکا در برجام به تعهدات خود عمل 
می کرد ایران نیز از این توافق ســود می بــرد اما وقتی این 
کشــور به صورت آشــکارا این توافق را نقض کرده است، 
ماندن در آن نفعی برای مردم و کشور نخواهد داشت.« در 
اظهارنظری دیگر سیدمحمد حسینی، سخنگوی جمنا هم 
گفته اســت: »جریان اصولگرایی از آغاز مذاکرات نسبت 
به نتیجه آن خوش بیــن نبود زیرا این جریــان به بد عهدی 
و غیر قابل اعتمادبودن طرف آمریکایی ایمان داشــت اما 
خوش بینی جریان اصالح طلب به طرف آمریکایی بیش از 
اندازه بود. اکنون پس از گذشت ســال ها از توافق برجام، 
پیش بینــی جریان اصولگرایــی درســت از آب درآمده و ما 
شــاهد هســتیم که طرف آمریکایی توافق به هیچ کدام از 
تعهدات خود پایبند نیست. امیدوارم این اتفاق سبب شود تا 
در موضع گیری علیه آمریکا، یکپارچگی و انسجام در کشور 
ایجاد شــود. با برهم خوردن برجام، اعتماد مردم به جریان 
اصولگرایی بیشتر جلب شده و افکار عمومی متوجه خواهد 
شد اگر انتقادی در گذشــته وجود داشته از باب دلسوزی و 
رعایت مسائل کشور بوده اســت، نه کینه توزی و دشمنی. 
پیش بینی من از شــرایط سیاســت داخلی ایران در دوران 
پسا برجام آن اســت که اعتماد مردم به جریان اصولگرایی 

بیش از پیش خواهد شد.«
به نظر می رســد اگر اصولگرایان شــرایط زمانه خود 
را به خوبی بشناســند می توانند بار دیگر به موقعیت ســابق 

خود بازگردند.
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نگذاریم اروپا وقت کشی کند
 گفت و گوی مثلث با منصوری آرانی

  امروز با خروج آمریــکا از برجام انتقادهــا به دولت 
شــدت گرفته اســت، چقدر این انتقادهــا به دولت 

وارد است؟
ما برای اینکه بتوانیم یک تحلیل جامع داشته باشیم، 
باید برگردیــم به زمانی که برجام تصویب شــده بــود و حتی به 
قبل تر از آن. شما یادتان می آید که آن زمان آمریکایی ها همه 
تالش خود را کردند تا ایران را ساقط کنند و در این راستا مسائل 
مختلفی مطرح شــد که در حوصله این گفت وگو نیســت؛ به 
هر صورت آن زمان با رســانه هایی که در دست داشتند جنگ 
روانی شدیدی علیه ما به راه انداختند و تقریبا آنها در این راستا 
موفق شدند و توانستند شــرایطی را فراهم کنند که پرونده ای 
در آژانس بین المللــی انرژی اتمی علیه ما باز کننــد و بعد از آن 
و به اســتناد آن پرونده را به شــورای امنیت سازمان ملل متحد 
بردند و تحریم های متعددی علیه ایران به تصویب رساندند که 
مهم ترین آن قطعنامه ۱5۲۹ بود؛ قطعنامه ای که حتی شرکای 
ما یعنی روسیه و چین حاضر نشــدند آن را به سود ما وتو کنند و 
به همین دلیل بود که موضوع مذاکرات مطرح شــد. در چنین 
شرایطی بود که ما وارد مذاکرات شدیم تا بتوانیم منافع ملی را 
عملیاتی کنیم. در همین زمان بود کــه مجلس هم به موازات 
دولت وارد عمل شد و طرح اقدامات متقابل را به تصویب رساند 
و با تائید رهبری یک مجموعه ۲۸بندی نهایی شــد تا دولت در 
راستای مذاکرات آن را عملی کند. نهایتا با این مذاکرات بود که 
آژانس انرژی اتمی بحث PMD را بست و گزارش آن را به سازمان 
ملل داد و در نهایت شورای امنیت نیز با تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ 
قطعنامه قبلی را ملغی کردند. اما آنچه اخیرا شــاهد آن بودیم 
یعنی خروج آمریکا از برجام قابل مقایسه با زمانی نیست که ما 
تصمیم گرفتیم مذاکرات را به ســرانجام برســانیم. در شرایط 
فعلی می بینیم آمریکایی از سوی بسیاری از کشورهای اروپایی 
که حتی در زمره متحدان او محسوب می شدند محکوم شد و این 
عمل را تقبیح کردند. بنابراین بستری که امروز در عرصه جهانی 
ایجاد شده بستری کامال به نفع ما است. فراموش نکنیم در هیچ 
کدام از چالش هایی که ما در گذشته داشتیم از جمله جنگ ایران 
و عراق هیچ گاه شرایط مانند امروز به سود ما نبوده است. البته 
باید یادمان باشد این فضای روانی همیشه دوام ندارد و ما نهایتا 
یک ماه بیشتر فرصت نداریم در این فضا بازی کنیم. بنابراین 

انتقاداتی که این روزها در عرصه داخلی از سوی منتقدان شنیده 
می شود  بی توجه به این شرایط است که مطرح می شود. 

  چطور قرار است از این فضا استفاده کرد؟
به هر صورت دیپلمات های ما باید هوشیار باشند و اجازه 
ندهند کشورهای اروپایی وارد وقت کشی شوند که در این صورت 
آمریکایی ها هم وارد عمل خواهند شد و ممکن است شرایط را 
به سود خود بازگردانند. بنابراین ما باید به طور جد مواظب باشیم 
وارد مذاکرات دیگری نشــویم. در همین راستا به طور جد همه 
مردم با هر جریان فکری باید انسجام خود را حفظ کنند. چرا که 
یادمان نرود دیپلمات های ما زمانی می توانند نقش خود را خوب 
بازی کنند تحت حمایت همگانی مردم و نیروهای داخلی باشند. 
در چنین شرایطی است که می توانیم از مشکالت و چالش ها 
 عبور کنیم. به هر صورت این موضوع خیلی پیچیده تر از مسائل 

قبلی نیست. 
  این نقد که منتقدان دولت مطرح می کنند که عدم 
خروج از برجام نشــان ضعف بود آیا چنین تلقی ای 

وجود دارد؟
آقای روحانی اگر از برجام خارج می شــد ممکن بود 
اروپایی ها مدعی شــوند که ما می توانستیم جای خالی آمریکا 
را پرکنیم و در این شرایط باز ایران وارد یک جنگ روانی می شد 

که آمریکایی ها انتظارش را می کشیدند. اما امروز می بینیم در 
این چند هفتــه ای که آقای روحانی اعالم ضــرب االجل کرده 
است باعث می شــود که آن فضا برای پرداختن به موضوعاتی 
علیه ایران از کشورهای دیگر گرفته شود. باید بگویم امروز این 
بازی ایران بوده اســت که موجب شــده ابتکار عمل در دستان 
ایران قرار بگیرد بنابراین به نظرم در پاســخ به برخی دوســتان 
که عنوان می کنند آقای روحانی باید از برجام خارج می شد باید 
بگویم در این صورت قطعا کشــور دچار هزینه می شد و ابتکار 
عمل به دست غرب می افتاد، در حالی که می توانیم قدرتمندانه 
در ایــن فرصت باقیمانــده به گونه ای عمل کنیــم تا همه چیز 
به سود ما تمام شــود و اســتفاده الزم را در این مدت ببریم. بر 
این اســاس باید بگویم باتوجــه به جمیع جهــات این بهترین 
 تصمیم در شــرایط کنونی اســت منوط به اینکه ما فرصت را از 

دست ندهیم. 
  سیاست داخلی چقدر نیازمند آن است که به کمک 

سیاست خارجی بیاید؟
موضوعــات راهبردی موضوعات کل نظام اســت و 
همانطور که در موضوعات نظامی همه آحــاد مردم به میدان 
آمدنــد و اگر آنهــا نبودند توفیقــات امروز را نداشــتیم، جنگ 
سیاســی هم همیــن رویکــرد را دارد و مادامی که همــه با هم 
همقدم نشــوند نمی توان انتظار موفقیت داشت. اگر ژاپنی ها 
توانســتند بعد از جنگ جهانی دوم کمر خود را راست کنند و از 
نظر اقتصادی حرف اول را بزنند این به فرهنگ عمومی مردم 
شان باز می گردد. آنها با وجود اختالف عقیده در کنار هم قرار 
گرفتند و اقتصادشــان را نجات دادند. در موضوع سیاسی هم 
همین اســت، ما می توانیم اختالف دیدگاه داشــته باشیم اما 
وقتی ما در یک شرایط ویژه قرار می گیریم نمی توانیم به دلیل 
اختالف عقیده با دولت مقابله کنیم. اینجا دیگر پای منافع ملی 
در میان است، بنابراین همه گروه ها باید بیایند پشت سر دولت 
تا آن بتواند در عرصه بین المللی موفق شود. سیاست مانند بازی 
فوتبال اســت یک زمانی ما هر کدام طرفدار یک تیم هستیم 
و چه بحث هایی بر ســر این تیم و آن تیم وجود دارد، اما زمانی 
که پای تیم ملی به میان میآید دیگر همه فقط از یک تیم و یک 

رنگ حمایت می کنیم. 
  برخی می گویند الزمه وحدت واقعی این اســت که 

دولت اشتباه خود را بپذیرد؟
ضمن احترام به همه افــراد باید بگویم تصمیمی که 
بــرای امضای برجــام گرفته شــد تصمیــم نظام بــود و مقام 
معظم رهبــری در صحبت های شــان زحمات دولــت را تایید 
کردند. توجه داشته باشــیم ما با کشــورهای کوچکی روبه رو 
نیستیم و هرکســی وارد مذاکرات می شــود با مسائل سخت و 
دشــواری روبه رو خواهد بود و من برخالف دوســتان شــرایط 
 امروز را شــرایط بــدی نمی دانــم، بنابرایــن باید همــه با هم 

متحد باشیم. 

منصوری آرانی یکی از اعضای کمیسیون 
برجام بــود و در مجلس نهم کــه غلبه با 
مخالفان برجــام بود، در دفــاع از برجام 
جدیت داشت. با او که از ریاست دانشگاه 
جنگ تا مقام هــای نظامــی را در کارنامه 
دارد، حاال در روزهای افول برجام به گفت 
وگو نشستیم. او می گوید برجام تصمیم 
نظام بود و همان گونه که آن روز همه باید 
پای دفاع از آن می ایســتادیم، امروز هم 
همه باید پــای هر تصمیمی کــه مصالح 

نظام ایجاب می کند بایستیم.
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زمان محک اروپا
ید طوالی آمریکا در عهدشکنی

پس از ماه ها کش وقوس و تهدید برجام، سرانجام ۴ روز 
زودتر از موعد اعالم شده یعنی ۱۸ اردیبهشت، دونالد  ترامپ، 
رئیس جمهور آمریــکا تصمیمش مبنی بر خــروج از توافق 
هسته ای را اعالم کرد.  ترامپ در سخنانی سرشار از توهین 
و تهدید علیه ملت ایران ضمن خروج از برجام اعالم کرد که 
تحریم ها علیه ایران را نیز دوباره اعمال می کند و تحریم های 
جدیدی نیز در راه اســت. در حقیقت  ترامپ با این تصمیم، 
عهدشکنی ها و نقض توافقات را که آمریکا از مدت ها پیش 
در قبال توافق هسته ای شــروع کرده بود، رسمیت بخشید. 
اعالم خروج آمریکا از برجام در شرایطی اتفاق افتاد که طی 
هفته های گذشته تقریبا تمامی  سران کشورها به خصوص 
کشورهای اروپایی و روسای عمده ترین نهادهای بین المللی 
در کنار گروهی از اعضای کنگره آمریکا که بعضا از مخالفان 
برجام نیز بودند، از ادامه توافق هســته ای حمایت کردند؛ 
با این حــال،  ترامپ همه درخواســت ها را نادیــده گرفت تا 
قدرت خود را به رخ دیگران بکشــد؛ به ویژه اینکه هم اینک 
با سخیف ترین و مبتذل ترین پرونده های سیاسی- اخالقی 

تاریخ آمریکا مواجه است.
همچنیــن تصمیم دونالــد  ترامــپ، رئیس جمهوری 
ایاالت متحده آمریکا برای خروج از برجام، گرچه یک رویداد 
کم سابقه در نادیده گرفتن توافقات جهانی بود اما از یک جنبه 
قابل انتظار بود؛ چرا که ایاالت متحده، دولت کنونی و جریان 
ملی گرای حاکم بر این کشور از سه منظر به برجام نگاه می کرد 

و تصمیمش را براساس این سه دلیل مطرح کرد.
یکی از این سه دلیل، تبدیل شــدن توافق هسته ای 
به موضوعی حیثیتی و شخصی برای دونالد  ترامپ بود و به 
همین دلیل وی دائم برجام را بدترین توافق آمریکا توصیف 
می کرد. بنابراین ناچار بود در قبال چنین موضوعی واکنش 
نشــان دهد و جز خروج از برجام نمی توانست برای حامیان 

خود تصویری از یک فرد مقتدر ارائه دهد.
دلیل دوم اینکــه از دید دولت کنونــی ایاالت متحده 

آمریکا، توافق برجام هم به دالیل درون متنی و هم به دالیل 
برون متنی دچار نقصان و کمبود است و از دید آمریکایی ها باید 
اصالح شود. درمورد دالیل درون متنی، اصلی ترین انتقاداتی 
که آمریکا یی ها مطرح می کردند یکی غروب برجام و دیگری 
جداول زمانــی محدودیت ها بر ایران اســت که اصلی ترین 
مورد آن محدودیت ۱۰ساله برای استفاده از سانتریفیوژهای 
جدید بود. آمریکایی ها اعالم کردند که این بخش حتما باید 

تغییر کند.
 ترامپ و تیم نزدیک به او یک سری ایرادات برون متنی 
نیز به توافق هســته ای وارد آورده  اند کــه از جمله می توان 
بــه دربرنگرفتن موضوع موشــکی ایــران و محدودنکردن 
فعالیت های منطقه ای جمهــوری اســالمی در این توافق 

اشاره کرد. 
ایاالت متحده آمریکا با اتکا به این سه دلیل از توافقی 
که توسط قطعنامه شــورای امنیت تضمین شده بود، خارج 
شــد، البته این نادیده گرفتن توافق جمعی، صرفا به برجام 
محدود نمی شود و حداقل در دولت  ترامپ، شاهد بودیم که 
آمریکا از پیمان آب و هوایی پاریس خارج شد و شهر قدس را 
به عنوان پایتخت شهر اسرائیل به رسمیت شناخت. درعین 
حال در دولت های پیشــین آمریکا نیــز پیمان های دیگری 
قربانی شده اند؛ از پیمان آب و هوایی کیوتو در دولت »بیل 
کلینتون« تا پیمان منع تولید موشــک های ضدموشک در 
دولت »جورج دبلیو بوش«، بنابراین پیش بینی می شود که 
پیمان های بین المللــی و توافق های دوجانبــه و چندجانبه 
دیگری از این دست نیز توسط دولت ایاالت متحده آمریکا 
و جریان ملی گرای ضدمشــارکت جویی بین المللی نقض و 

نادیده گرفته شود.
درباره سناریوهای پیش روی ایران و برجام با محوریت 
کشــورهای اروپایی باوجود اعالم آمادگی سران اروپا برای 
پیش بردن تعهدات شان در قبال برجام و ایران اما فعال زود 
است که اظهارنظر قطعی شــود، زیرا فعال جهان در شک و 

بهت تصمیم  ترامپ به سر می برد. 
باوجودی که اتحادیــه اروپا همزمان بــا اعالم خروج 
آمریکا از برجام گفت که به این توافق متعهد می ماند و منافع 
اقتصادی ایران را تضمین می کند، درباره این تصمیم اروپا 
تاحدودی باید با دیده  تردید نگریست. زیرا بر اساس سوابق 

و تجارب دور از انتظار اســت که اتحادیه اروپــا بین ایران و 
ایاالت متحده آمریکا، طــرف ایران را بگیــرد و احتماال در 
نهایت، به خواســت آمریکا تن خواهد داد. در عین حال در 
صحبت های دونالد  ترامپ او به این مســاله اشــاره کرد که 
ایاالت متحده آمریکا آمادگی انجــام مذاکرات جدید را دارد 
که از دید آمریکا شامل مذاکرات فراگیرتر می شود. از دیگر 
سو ایران نیز اعالم کرده که آماده مذاکرات در برخی حوزه ها 
و با شرایط خاص با اتحادیه اروپا است؛ البته باید زمان بگذرد 
و ببینیم که آیــا اروپایی ها می توانند تضمین هــای الزم را به 

ایران بدهند یا خیر.
اگر اروپا تضمین های الزم را ندهد، سناریوی دیگری 
از ســوی جمهوری اســالمی ایــران دنبال خواهد شــد که 
احتماال بازگشت به فعالیت های هسته ای خواهد بود، البته 
پیامدهای ایــن امر احتماال بــه لحاظ اقتصــادی و امنیتی 
پیامدهای نامطلوبی به دنبال خواهد داشــت اما شاید بتوان 
گفت جمهوری اســالمی ناخواســته در حال قرار گرفتن در 
موقعیتی است که شاید چاره ای جز این نداشته باشد. یعنی 
اگر قرار باشــد برجام هیچ منفعتی برای ایران نداشــته باشد 
دلیل ندارد که جمهوری اسالمی ایران به چیزی دل ببندد که 
از پایه و اساس نابود شده است. زیرا در برهه فعلی که ایاالت 
متحده آمریکا از برجام خارج شده، در آینده نیز ممکن است 
به دنبال فشارهای واشنگتن، اروپا دیگر نتواند در این توافق با 
ایران همراهی کند که این مساله به مفهوم پایان برجام است.

نباید فراموش کرد که ۱5ســال پیش رویکرد مشــابه 
واشنگتن در قبال توافق هسته ای ایران با سه کشور اروپایی 
در نهایت به توسعه کمی و کیفی برنامه های هسته ای ایران 
منجر شــد و زمانی آمریکایی ها پای میز مذاکره نشستند که 
تعداد سانتریفیوژهای ایران از چند صد عدد به ۲۰هزار عدد 
رسیده بود؛ تکرار این وضع در آینده، دور از انتظار نخواهد بود.

البته تردید هایی جدی وجــود دارد که آمریکا با وجود تمامی  
امکانات سیاســی- اقتصادی و حتی نظامی بتواند جهان را 
به تنهایی و با وجود مخالفت عمومی شــکل دهد. آمریکای 
قرن بیست ویکم ضعیف تر از آن است که بتواند بار دیگر بر 

سکوی تک ابرقدرتی جهان بنشیند.
 همچنین جدا از اینکه تصمیم  ترامپ در خروج از برجام 
چه تاثیری بر ایران خواهد داشت و ایران چه واکنشی نشان 
خواهد داد، آنچه اهمیت دارد این است که آمریکا بیش از هر 
زمان دیگری در تاریخ بیش از ۲۰۰ساله این کشور در جهان 
تنها مانده است و این تنهایی شاید نه در کوتاه مدت که مسلما 
در میان مدت و بلندمدت خسارات سنگینی به وجهه آمریکا 
وارد خواهد کرد. تاریخ نشان داده است قدرت ها زمانی رو به 
افول می گذارند که از کمک دیگران احساس بی نیازی کنند. 
آمریکای  ترامپ نــه رهبر جهان غرب کــه از این پس رقیب 

جهان غرب خواهد بود.

امیرعلی ابوالفتح

کارشناس مسائل آمریکا
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اول باید عذرخواهی کنند
گفت و گوی مثلث با بیژن نوباوه

مقابل صد در صد انجام نداد؛ برجام تنها امتیازی که برای 
ما داشت این بود که اجازه فروش نفت را به ما داد، آن هم 
بدون التزام آمریکا درباره بازگشت دالر بود و نه تنها خودش 
این امر را انجام نمی داد بلکه دیگر کشورها را از این اقدام 
منع می کرد. متاسفانه کسانی که یک آمریکاباوری داشتند 
دست به چنین اشتباهی زدند و نتیجه این اعتماد به آمریکا 
در دو سال گذشته مشخص شد. به نظر من خروج آمریکا از 
برجام سرآغاز فصل جدیدی از خودباوری ما در داخل کشور 
است و این می تواند به نفع ما باشــد، چراکه اگر آمریکا در 
برجام می ماند و رفع تحریم ها را دوبــاره تمدید نمی کرد ما 
دوباره از امتیازات برجام نمی توانســتیم استفاده کنیم، اما 
خروج از برجام آمریکا توانســت این امتیاز را به ما بدهد که 
ما می توانیم درمورد بسیاری از تعهداتی که مانند پروتکل 
 NPT الحاقی صددرصــد داوطلبانه بود یا بحث خــروج از
که بر اساس منافع کشــور این امکان را می دهد که در آن 

تجدیدنظر کند، تصمیماتی اتخاذ کنیم. 
به نظرم باید این خروج را به فال نیک گرفت چراکه در 
چنین مواقعی مردم کشور ما متحد می شوند و ما به شعاری 
که اول انقالب مطرح بــود بازمی گردیم. معتقدم آنچه در 

شب گذشته رخ داد، تفکر آمریکاباوری بود. 
  شــما از گذشــته گفتید. لطفا در مورد امروز هم 

راهکار بفرمایید.
صحبت های من ناظر به آینده هم بود؛ من گفتم 
ما امروز چیزی در دست نداریم و باید همه چیز را از ابتدا آغاز 
کنیم با این تفاوت که دیگر آن آمریکا باوری وجود ندارد و 
همه به این نتیجه رسیده اند که این تصور شکست  خورده 
اســت و در آینده نباید به افرادی که این باور را دارند اجازه 
عرض اندام بدهیم، به صورتی که ما را به سمت مذاکره ای 

دیگر بکشانند.
  یعنی شما می گویید برجام را باید کنار بگذاریم؟

اصال من چنین حرفــی نزدم، چراکــه می گویم 
برجامی وجود ندارد. این یک برنامه اقدام جامع مشــترک 

بود که با نقض آمریکا از بین رفته است. حاال این یک مدل 
جدیدی است که گفته می شود ما آن را با طرف های اروپایی 
ادامه می دهیم. ما نباید به خودمــان دروغ بگوییم چراکه 
همین طرف های اروپایی هــم قابل اعتماد نیســتند و در 
گذشته بدعهدی های شان به ما ثابت شده است. بنابراین 
امروز شرایط جور دیگری است و به نظرم ما باید خودمان را 

تجهیز کنیم برای یک پیروزی. 
  برای این تجهیزشدن و حرکت به سمت پیروزی 

چقدر الزم است به یک وحدت داخلی برسیم؟
صد در صد مــا نیاز به وحــدت داریم و تــا امروز 
آنچه ما را به پیروزی رســانده وحدت مردم بوده است. اما 
اینها شعار اســت تا زمانی که ما عوامل برهم زننده وحدت 
را شناســایی کنیم. همه می دانیم آب و غذا خوردن خوب 
است و الزمه زندگی است اما آب و غذای مسموم می تواند ما 
انسان ها را به کشتن دهد، بنابراین نباید ما وحدت دروغین را 
مطرح کنیم. همان زمان هم گفتند مذاکره، که رهبر معظم 
انقالب گفت مذاکره خوب است اما خواهید دید که آمریکا 
چه می کند. وقتی این موضوع به صراحت گفته شد و ما در 
زمان گروگانگیری هم دیدیم که آمریکایی ها دروغ می گفتند 
و همین موضوع بــود که ماجرای مــک فارلین پیش آمد. 
امروز صحبت از وحدت مطرح می کنند درحالی که این افراد 
اول باید بیایند عذرخواهی کنند و بگویند این اقدام )امضای 

برجام( اشتباه بود تا راه برای وحدت باز شود. 
  برخی می گویند االن از واژه »دیدید گفتیم« نباید 
زیاد استفاده کرد، بلکه باید به دولت برای عبور از 

شرایط کمک کرد.
در قرآن به صراحت گفته شده است آیا کسانی که 
می بینند با کسانی که نمی بینند برابرند؟ آیا ظلمت و تاریکی 
با نور و روشنایی با هم برابر است؟ کسی که دشمن شناسی 
را بهتر بلد اســت، آیا باید در ســایه قرار بگیرد و حرف شما 
درست است؟ این گفتیم گفتیم ها باید هزار بار دیگر ادامه 
پیدا کند تا جایی کــه بپذیریم کارمان اشــتباه بود. زمانی 
می توانیم وحدت پیدا کنیم که این تفکر حامی  آمریکا باور 
بگوید اشــتباه کردیم وگرنه وحدت دروغی اســت و پایدار 
نخواهد بود. تا زمانی که تفکر ما نمی توانیم محکوم نشود 
مطمئن باشید وحدتی شکل نخواهد گرفت. من می گویم 
باید وحدت واقعی باشد شما وقتی می توانید با من وحدت 
داشته باشید که دشمن من نباشید. کدام عقل سلیمی است 

که بگوید وحدت بد است. 

  امروز موضوع برجام صدر اخبار اســت. هرچند 
همه در این رابطه از سیاست خارجی صحبت به 
میان می آورند، اما به نظر می رســد باید سیاست 
داخلی در شرایط امروز از توجه ویژه ای برخوردار 

شود، امروز راهکار سیاست داخلی چیست؟ 
وقتی موضوع برجام مطرح می شود به نظر من باید 
مساله از اول بررسی شود چراکه اساسا برجام برنامه اقدام 
جامع مشترک بوده است. وقتی ما نگاه می کنیم می بینیم 
در مفاد اصلی برجام که شرایط غیرقابل چشم پوشی وجود 
داشت به این معنا که این امکان را به هر یک از اعضا می داد 
که بدون آنکه تضمینی برای مجاهدت های آنها در اجرای 
برجام وجود داشته باشد می توانستند از برجام خارج شوند یا 
به تعهداتشان عمل نکنند. در مورد آمریکا نیز که موضوع 
بازگشت دالر مطرح شده بود این امکان را به آنها می داد که 
نه  تنها به عنوان یک قــرارداد، بلکه به عنوان یک تعهد بند 
محسوب کنند و عمال شب گذشــته این موضوع با خروج 
آمریکا اثبات شــد و ما دیدیم هیچ اتفاقی برای این کشور 
رخ نمی دهد و آمریکا توانست در شرایطی که ایران به همه 
تعهداتش پایبند است، همه تعهداتش را نقض کند و این 
هزینه زیادی برای کشور داشت، به صورتی که همه فعالیت 
هســته ای کشــورمان تحت تاثیر این قرارداد قرار گرفت؛ 
بیش از ۱۰ تن مواد غنی شده که ظرفیت باالیی برای کشور 
ما بود را از دست ما گرفت و همچنین نیروگاه های مهم ما 
را تقریبا پلمب کرد و دیدیم کــه جامعه بین الملل هم هیچ 

مقابله ای با این موضوع نکرد. 
آنچه مخالفان برجام از جملــه من در مجلس نهم به 
این موضوع اعتراض داشــتیم نوع نگاه ایــن توافق بود. 
وقتی ما می گوییم برنامه اقدام جامع مشترک اوال جامعیتش 
زیر ســوال بود و همه جهات را در نظر نگرفته بود. بخش 
دوم این توافق اقدام مشترک بود به این معنا که هر طرفی 
باید بر اســاس نوع تعهدش از آن انتظار داشــته باشد، در 
حالی که ایــران همه تعهداتش را انجــام داده بود و طرف 

فریادهایــش در روز تصویــب برجــام هنــوز از یاد 
نرفته اســت. بیژن نوبــاوه که در مجلــس نهم از 
مخالفان برجام بود و برای به تصویب نرسیدن آن 
حتی تا پای آبستراکســیون هم پیش رفتند، امروز 
به یــاد آوری خاطــرات آن روزها می پــردازد. مثلث 
گفت وگویی با این نماینده ســابق مجلس داشت تا 
نظرش در رابطــه با راهکار ایران بــه ویژه در عرصه 
سیاســت داخلی را بداند؛ او کــه همچنان بر عقاید 
گذشــته اش ســخت پافشــاری می کند، می گوید 
وحدت در شرایطی محقق می شود که حامیان برجام 
از مردم عذرخواهی کنند. آنچه در ادامه می خوانید، 

مشروح این گفت وگو است.
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دست ایران بسته نیست
ترامپ می خواهد امتیاز بیشتری از ایران بگیرد

دونالــد  ترامــپ تیر آخــرش را نیــز به پیکــر توافق 
هســته ای با ایران وارد آورد و آخرین ســاعات سه شنبه، 
۱۸ اردیبهشــت به وقت تهران، اعالم کرد کــه آمریکا از 
برجام خارج می شود. او در صحبت های خود، از بازگشت 
تحریم هــا نیز ســخن گفت و حتــی احتمال مــی رود که 
تحریم های ثانویه نیز برگردد. بر اساس این نوع تحریم ها، 
کشورها بین برقراری روابط اقتصادی با آمریکا یا ایران باید 

یکی را انتخاب کنند. 
اکنون کشورهای اروپایی که متحد آمریکا محسوب 
می شوند در دوراهی قرار دارند؛ اگرچه به نظر می رسد که 
در صورت بازگشت تحریم های ثانویه، کشورهای اروپایی 
نیز با آمریکا همراه خواهند شــد. چرا که برای اروپایی ها 
روابط با آمریکا بیش از روابط بــا ایران  ترجیح دارد و حجم 
مبادالت شان با آمریکا با حجم مبادالت شان با ایران قابل 

مقایسه نیست. 
این در شرایطی است که بازگشت به گذشته سیاست 
شکســت خورده ای برای آمریکایی ها به حساب می آید؛ 
جان کری، وزیر خارجــه دولت باراک اوبامــا که از جمله 
مذاکره کنندگان در زمان مذاکرات هســته ای بود، پیشتر 
در ســخنانی به این موضوع اشــاره کرد که ایران در سال 
۲۰۰۳ فقــط ۱6۳ســانتریفیوژ داشــت؛ یعنــی زمانی که 
دولت بوش پســر با ایران درباره همین مســاله درگیر بود 
نمی پذیرفت ایران غنی سازی داشته باشد اما بعد از گذشت 
۱۰ ســال در ســال ۲۰۱۳ آمریکا بــا ایرانی مواجه اســت 
 که ۱۹هزار ســانتریفیوژ دارد و این یعنی در این سیاســت

 به نتیجه نرسیدیم.
 پیام جــان کــری در واقع این بــود کــه مخالفت با 
غنی سازی ایران بی نتیجه ماند؛ زیرا صنعت هسته ای در 
ایران در اثر تحریم ها نه تنها متوقف نشــد، بلکه گسترش 
روزافزون پیدا کرد و در نهایت موجب بومی شــدن صنعت 
هسته ای در این کشور شــد. بنابراین در آن مقطع به این 
نتیجه رســیدند که از طریق برجام با ایران به یک راهکار 

جامع دست پیدا کنند.
دررابطه بــا اهداف و دالیــل  ترامپ بــرای خروج از 
برجام باید توجه داشــت که او هدفش تنها فشار بر ایران 
اســت و می  خواهد با این طرق، تهران را بر ســر مســائل 
موشــکی و منطقه ای پای میز مذاکره بکشاند. همچنین  
ترامپ بــه دلیــل اینکه قبل از ســمت ریاســت جمهوری 
هیچ گونه ســابقه سیاســی نداشــته اســت و یک بازرگان 
بــوده کــه در تجــارت عــادت بــه بلــوف زدن، چانه زنی 
و تحت فشــار قــرار دادن طــرف مقابــل کرده تــا بتواند 
امتیاز بیشــتری کســب کند، در مــورد برجام نیــز همین 
بــازی  را بــه راه انداخته اســت. در واقع  ترامــپ بازی ای 
 را پیش گرفتــه تا ایران را تحت فشــار قرار دهــد و بتواند

 امتیاز بیشتری کسب کند.
از دیگر سو پس از ســخنان  ترامپ و اعالم خروج از 
برجام، حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران در سخنرانی 

خود تاکیــد کرد اگر طرف هــای اروپایی، روســیه و چین 
ظرف دو هفته آینده با ایران به توافق برســند ما می توانیم 
توافق برجــام را بدون آمریکا ادامه دهیــم. در این فرض 
اتحادیه اروپا باید نظام تحریم را به گونه ای ســازماندهی 
کند که شرکت های متوســط و کوچک با ایران رابطه شان 
را ادامه دهند و شرکت های بزرگ اروپایی همچنان با ایران 
رابطه نداشته باشــند. بر این جمع باید چین، هند، ژاپن، 
کره جنوبی و روســیه را هم افزود زیرا طرف اصلی تجاری 

با ایران هستند.
باوجودی کــه از ســخنرانی رئیس جمهــور  ترامــپ 
برمی آمد که او به دنبال احیــای رژیم تحریم ها علیه ایران 
است اما باید توجه داشت که  ترامپ این واقعیت را نادیده 
گرفته که رژیم تحریــم ایران که حاصــل هماهنگی ۱۲ 
ساله بین اتحادیه اروپا، آمریکا و حتی روسیه، چین، هند، 
ژاپن و کره جنوبی بود، بر اســاس برجام فروپاشیده است، 
یعنی صرفا با دســتور رئیس جمهوری آمریــکا نمی توان 
همان رژیم قبلی تحریم هــا را برقرار کــرد. از آنجا که آن 
تحریم ها براساس پرونده سازی هسته ای علیه ایران برقرار 
شــده بود، اینک که آژانس بین المللی انرژی هســته ای 
یازده  بار تایید کــرده ایران برجام را اجرا کرده اســت، دنیا 
با یک دســتور به راحتی بــا  ترامپ هماهنگ نمی شــود، 
بلکه این احتمــال وجــود دارد که دیگر کشــورها با همه 
امکانات خود ســعی کنند برای حفظ منافع اقتصادی خود 
 در ایــران تا آنجایی کــه می توانند تحریم هــای آمریکا را 

در قبال ایران دور بزنند. 
در شــرایط کنونی آمریکا نمی توانــد متحدان خود 
را بــرای خروج از برجــام قانع کند زیرا مســتندات حقوقی 
ساخته شده دیگر اعتباری ندارد؛ به همین دلیل  ترامپ با 
استفاد از زور و تهدید و پول عربستان می خواهد دیگران 
را به همراهی با خود  ترغیب کند. به نظر می رســد آمریکا 
در این مســیر با مشــکالت متعددی روبه رو خواهد شد. 
در ســال های ۱۳۸۱ تــا ۱۳۸۳ ایران از طریــق مذاکره با  
تروئیکای اروپایی یعنی ســه کشــور آلمــان، انگلیس و 
فرانسه تالش کرد پرونده سازی هســته ای را به سرانجام 
برســاند. اما چرا ســه بیانیه مهم )اول در ســعدآباد، دوم 
بیانیه بروکســل و ســوم بیانیه پاریس( به نتیجه نرســید و 
ناکام ماند؟ در تشــریح این مســاله، نکات زیــادی قابل 

ذکر اســت اما نکته مهــم که به عــدم حضــور آمریکا در 
ایــن مذاکــرات بازمی گردد این اســت کــه در مذاکرات 
ایران و گروه  تروئیکای اروپــا و اتحادیه اروپا چون آمریکا 
وارد بازی نشــده بــود و حضور مســتقیم نداشــت، دولت 
بوش پســر با همه امکانات خود تــالش می کرد از طریق 
ســنگ اندازی مانع از به نتیجه رســیدن مذاکرات شود. با 
درنظرگرفتن این تجربــه تلخ بود که ایــران موافقت کرد 
به جای ســه کشــور اروپایی، با آمریکا هــم مذاکره کند و 
به گمان توازن بخشــی به ایــن معادله روســیه و چین را 
هم وارد مذاکره کرد. به همین دلیل بــود که مذاکرات با 
 گروه ۱+5 حدود چهار ســال بعد در ژنو ۲۹ تیر سال ۱۳۸۷

 )نوزدهم جوالی ۲۰۰۸( آغاز شد.
در ایــن رابطه باید بــه نقــش آمریکا توجه داشــته 
باشــیم و این نکتــه را مدنظــر قرار دهیــم که اگــر قرار 
اســت بار دیگر بــا اتحادیــه اروپا، چیــن و روســیه وارد 
 مذاکــره شــویم ضــرورت دارد به ایــن تجربــه تاریخی

 توجه کنیم.
به نظر می رسد سیاست  ترامپ درباره خروج از برجام 
هم در داخل آمریکا با چالش جدی روبه رو است و هم بین 
متحدان آمریکا؛ اما این نباید ایران را از این واقعیت غافل 
کند که اتحادیه اروپا درباره سایر موضوعات از جمله حقوق 
بشر، مبارزه علیه تروریسم و آنچه بی ثبات سازی ایران در 
منطقه می خوانند، با آمریکا همســو است. بنابراین ایران 
ضمن آنکه باید در مذاکرات آتی با اتحادیه اروپا، روسیه و 
چین دست پرداشته باشد باید بتواند در موضوعات دیگری 
که به امور دفاعی مربوط نیست، از خود انعطاف و تمایل 

برای همکاری نشان دهد.
همان گونه کــه مقامــات جمهوری اســالمی بارها 
تاکید کرده اند ایران بر ســر مســائل دفاعــی اش با هیچ 
کشــوری وارد مذاکره نخواهد شــد و در خصوص مسائل 
منطقه ای نیــز بارها تهران اعالم داشــته کــه حضورش 
در کشــوری چون ســوریه به درخواســت دولــت قانونی 
آن صورت گرفته اســت، بنابراین دلیلی ندارد که بر ســر 
 این مســائل کوتاه بیاییــم و بار دیگر با کشــورهای غربی 

به مذاکره بنشینیم.
نکته بســیار مهم آن اســت کــه بــرای جلوگیری از 
متهم کردن ایران به ساخت ســالح هسته ای، ایران باید 
همکاری خــود را با آژانــس بین المللی انرژی هســته ای 
حفظ کند و فعالیت های خود را زیر نظر آژانس ادامه دهد؛ 
حتی اگر به عنــوان آخرین گزینه از ان پــی تی هم خارج 
شود. همانند اســرائیل، هند و پاکســتان که ان پی تی را 
نپذیرفتند اما عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی  هستند. 
جمهوری اســالمی ایران اصال دســتش بســته نیست و 
راهکارهای متعددی در پیــش دارد که می تواند هر کدام 
را که کم هزینه تر و تاثیرگذارتر بر تنظیم رفتار طرف مقابل 

است، پیش بگیرد.

حسن بهشتی پور

کارشناس مسائل هسته ای 

در شرایط کنونی 
آمریکا نمی تواند متحدان 
خود را برای خروج از برجام 
قانع کند زیرا مستندات 
حقوقی ساخته شده دیگر 
اعتباری ندارد؛ به همین 
دلیل  ترامپ با استفاد از زور 
و تهدید و پول عربستان 
می خواهد دیگران را به 
همراهی با خود  ترغیب 
کند. به نظر می رسد آمریکا 
در این مسیر با مشکالت 
متعددی روبه رو خواهد شد
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توطئه  مشترک

چه بازیگرانی از تصمیم برجامی  آمریکا استقبال کردند؟
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تصمیــم جنجالی  ترامــپ مبنی بــر خــروج از توافق 
هسته ای با ایران،  با انتقاد بازیگران بین المللی مواجه شد. 
اکثر بازیگران جهانی از اتحادیه اروپا گرفته تا بســیاری از 
کشورها نظیر چین،  روسیه، ترکیه و... این اقدام را محکوم 
کرده و نسبت به اتخاذ چنین تصمیمی از سوی رئیس جمهور 
ایاالت متحــده آمریکا ابراز تاســف کردنــد. در این میان، 
 تنها بازیگرانی که از اقدام  ترامپ در قبال توافق هســته ای 

استقبال کردند، رژیم اشغالگر قدس و ارتجاع عرب بودند. 
نخست وزیر رژیم صهیونیســتی دقایقی پس از اعالم 
خروج آمریکا از برجام توســط  ترامپ از وی بــه دلیل آنچه 
»رهبری شجاعانه برای مقابله با ایران« خواند قدردانی کرد. 
بنیامین نتانیاهو در نشســت خبری که پس از نشست خبری 
دونالد  ترامپ برگزار شد، در ادامه فرافکنی های خود در مورد 
ایران گفت: »رفع تحریم ها علیه ایــران نتایج فاجعه باری 
داشــته اســت. این توافق نه تنها تجاوزگری های ایران را 
کاهش بلکه آن را در عراق، لبنان، یمن و به خصوص سوریه 
که ایران قصد ساخت تاسیسات نظامی و حمله به اسرائیل را 

دارد، افزایش داده است.«
وی در ادامه ادعاهای بی اساس خود علیه کشورمان 
افزود: »رژیم ایران در حال توســعه موشک های بالستیک 
با توانایی حمل کالهک هســته ای اســت. ایران از زمان 
عملی شــدن برجام تالش های مخفی خود را بــرای تولید 
ســالح هســته ای تشــدید کرده اســت. بقای این توافق 
می توانــد امنیــت جهانــی را بــا مخاطــره روبــه رو کند.« 
نتانیاهو در پایــان از آنچه رهبــری شــجاعانه  ترامپ برای 
مقابله با ایران خوانــد حمایت کرد. این در حالی اســت که 
مقامات کشورمان هشــدار داده بودند که در صورت خروج 
آمریــکا از برجــام گزینه های متعــددی پیــش روی ایران 
 وجود دارد که از آنها در صورت لزوم اســتفاده خواهند کرد.

  دودستگی اعراب در مواجهه با  ترامپ 
غیر از کشورهای مرتجع عربی،  دیگر بازیگران موثر 
در اتحادیه عرب نسبت به تصمیم اتخاذشده از سوی  ترامپ 
واکنشی سلبی نشــان دادند. سه کشــور عربی عربستان، 
امــارات و بحرین، دقایقی پــس از اعالم خــروج آمریکا از 
برجام در شامگاه سه شنبه، در بیانیه هایی جداگانه از نقض 
عهد آمریکا در برجام اســتقبال و حمایت کردند و خواســتار 
تحریم ایران و توســعه دامنه توافق بــه موضوع توانمندی 
دفاعی موشکی ایران شــدند. دبیرکل اتحادیه عرب نیز در 
واکنش به لغو برجام از ســوی آمریکا مدعی شــد که توافق 
صرفا هسته ای با ایران کافی نیست بلکه باید بازنگری شود 
و همه سیاســت ها و برنامه های منطقه ای ایران هم در آن 
مد نظر قرار گیرد.»احمــد ابوالغیط« در جمع خبرنگاران در 
حاشیه افتتاحیه کنفرانس ســاالنه سازمان تربیت، فرهنگ 
و دانش عربی )آلکســو( در تونس گفت: »بایــد در توافق 
هسته ای ایران و کشــورهای 1+5 که در سال 2015 امضا 
شده است بازنگری شــود.« وی اضافه کرد: »توافق سال 
2015، تنهــا بــه برنامه های هســته ای ایــران اختصاص 
داشت، اما این تنها موضوعی نیست که باید درباره ایران و 
سیاست هایش پیگیری می شود. ایران بدون برنامه هسته ای 
نیز سیاســت های خود را در منطقه پیش می برد.« ابوالغیط 
گفت: »موضع اتحادیه عرب در لزوم اعمال فشارهای بیشتر 
بر ایران به قوت خود باقی است و در نشست اخیر اتحادیه در 
اردن و عربستان بر آن تاکید شد.« وی ادعا کرد: »ایران اگر 
بخواهد روابط مطلوبی با همسایگان عرب خود داشته باشد 

باید در روش و سیاست هایش بازنگری کند.«
با این حال،  »محمد المومنی« سخنگوی دولت اردن 
همکاری ایران با همه طرف ها به منظور عاری شدن منطقه 
سالح های کشــتار جمعی را مورد تاکید قرار داد. المومنی 
اظهار کرد: »موضع تاریخی و روشن اردن، حمایت از همه 
تالش ها و طرح های بین المللی از جمله تالش آمریکا برای 

پایان دادن به ســالح های اتمی  و سالح کشــتار جمعی در 
منطقه خاورمیانه و همه جهان است.«

طبق گزارش خبرگزاری اردن )پترا(، المومنی همچنین 
ضرورت پاسخ ایران به دعوت آمریکا برای مذاکره، استمرار 
گفت وگو و همکاری با همه طرف ها به منظور عاری شــدن 
منطقه از سالح کشــتار جمعی و دســتیابی به تفاهم هایی 
جهت ممانعت از خطر گسترش سالح های هسته ای و توقف 
رقابت تسلیحاتی را خواستار شد. وی اشاره کرد که برقراری 
امنیت و ثبات در منطقه و جهان از اهمیت زیادی برای همه 

طرف های منطقه ای و بین المللی برخوردار است.
وزارت خارجه عمــان، در کمتر از 24 ســاعت پس از 
خروج دولت آمریکا از توافق هســته ای با ایران، با انتشــار 
بیانیه ای به این مساله واکنش نشان داد.در این بیانیه آمده 
است که »ُعمان که روابطی دوستانه و همکاری با آمریکا و 
جمهوری اسالمی ایران دارد، پیگیری این تحوالت را ادامه 
می دهد و تالش های ممکن را برای حفــظ ثبات منطقه به 

کار می گیرد.«
وزارت خارجه عمان ضمــن تاکید بر اجتناب از تقابل، 
اعالم کرد که »معتقدیم که ایــران و آمریکا به تحقق صلح 
و ثبات در منطقه توجه دارند و گزینه رویارویی به ســود هیچ 

طرفی نیست.«
طبق این بیانیه »عمان از موضع پنج عضو دیگر توافق 
]هسته ای[ که در تحقق صلح و ثبات منطقه ای و بین المللی 

سهیم است، تقدیر و تشکر می کند«.
عمان از جمله کشورهای میانجیگر میان ایران و طرف 
غربی )آمریکایی( در خصوص مذاکراتی بود که سرانجام در 
تابستان 1394 به امضای توافق هسته ای منجر شد. وزارت 
امور خارجه قطر، بر خالف عربســتان، امارات و بحرین که 
واکنشی بسیار ســریع به خروج آمریکا از توافق هسته ای با 
ایران )برجام( داشتند و از آن استقبال کردند، پس از گذشت 
20 ساعت به آن واکنش نشان داد و خواستار تشدید تحریم 

ایران نشد.
بر اساس آنچه وبگاه رســمی وزارت امور خارجه قطر 
منتشر کرده است،  »دوحه تحوالت پرونده توافق هسته ای 
ایران را که در ســال 2015 میان ایران و کشــورهای  5+1  
امضا شد و شورای امنیت در قطعنامه شماره 2231 آن را تایید 

کرد، از نزدیک دنبال می کند«.
در حالی که عربستان و امارات در بیانیه خود از بازگشت 
تحریم های ایران اســتقبال کردند و خواســتار تشــدید آن 
شدند، دوحه اعالم کرد که »اولویت اصلی منطقه خاورمیانه، 
عاری ســازی از ســالح اتمــی و اجتنــاب از ورود نیروهای 
منطقه ای به رقابت تسلیحات اتمی است که عواقب خوبی 
ندارد« و افزود کــه »قطر نیز مانند دیگر کشــورهای خلیج 
)فارس( طرفی از اعضای توافق نبوده اما به حکم موقعیت 
جغرافیایی خود و روابط سیاسی و تاریخی با اعضای توافق، 
به شکل مســتقیم درگیر پیامدهای تصمیم هایی است که 

اعضای توافق، اتخاذ می کنند«. 
دوحه خواســتار تحرک جمعــی در چارچــوب جامعه 
بین الملل با هدف تضمین عدم آغاز رقابت اتمی احتمالی به 
دلیل فقدان اعتماد متقابل شد و توضیح داد که »هدف روند 
عاری سازی منطقه از سالح اتمی در وهله اول تحقق صلح و 
ثبات است... بنابراین همه بازیگران باید توجه داشته باشند 
که تاوان عاری سازی منطقه خاورمیانه از سالح اتمی، تشدید 
وضعیتی نباشد که ملت های منطقه که درگیر کشمکش ها 
هستند، تاب تحمل آن را ندارند. در پایان این بیانیه دوحه از 
تالش همه بازیگران بین المللی و منطقه ای و شرکای توافق 
که تالش می کنند فتیله هرگونه تشدید احتمالی وضعیت را 
پایین بکشند و کسانی که تالش می کنند راهکاری بیابند که 
عاری سازی منطقه از تسلیحات اتمی را تضمین کند، تقدیر 
می کند و حل اختالفــات از طریق گفت وگــو را به نفع همه 

طرف ها می داند.

گزارش
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مذاکره  بر سر »برجام پالس«  
دولت روحانی به دنبال مذاکره جدید با اروپا است

تالش خــاص  تروئیــکای اروپایی مبنی بــر انعقاد 
توافق ثانویه یا مکمل با جمهوری اسالمی ایران همچنان 
ادامــه دارد. علی رغم خروج ایــاالت متحــده آمریکا از 
برجام و اعالم حمایت  تروئیکای اروپایی و افرادی مانند 
فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
از برجــام،  همچنان خواســته های غیرمنطقــی مقامات 
اروپایی بر سر شــروط چهارگانه  ترامپ از جمله »تحدید 
توان موشــکی ایران«، »کنترل فعالیت های منطقه ای 
ایران«، »اعمــال بازرســی از اماکن نظامــی ایران« و 
»اعمال محدودیت های هســته ای برای پس از ســال 
2025 میالدی« به قوت خود باقی است. از این رو منظور 
مقامات اروپایــی از حفظ برجام،  حفظ توافق هســته ای 
به صورت موجود نیست. این محاســبه باید در معادالت 
سیاســت خارجی کشــورمان به صورتی جدی و به دور از 
هر گونه اشــتباه، مدنظر قرار داده شــود. از سوی دیگر، 
بــازی و مانور رســانه های غربی در ایــن خصوص کامال 

قابل تامل است. 
برخی رســانه های غربی معتقدند کــه برجام بدون 
حضور ایاالت متحده آمریکا دیگــر از اعتباری برخوردار 
نیســت زیرا با وضع دوباره تحریم های ثانویه واشــنگتن 
علیه تهران، عمال شاهد برهم خوردن توافق هسته ای و 
نقض غرض آن خواهیم بود. با این حال برخی رسانه های 
دیگــر معتقدند که کلیت ســند برجــام بر هرگونــه اقدام 

واشنگتن در تقابل با آن غلبه دارد.
رمزگشایی از مواضع اخیر مقامات غربی، می تواند 
نقش موثری در  ترسیم خواســته های  تروئیکای اروپایی 
در قبال »برجــام جدید« داشــته باشــد. مواضــع اخیر 
»بوریس جانســون« وزیر خارجه محافظــه کار انگلیس 
در جریان ســفر بــه ایــاالت متحــده آمریکا، بــار دیگر 
بازی مســتقیم لندن در زمین واشــنگتن را در مقابل دید 
همگان به تصویر کشــید. جانســون ابتدا در یادداشتی 
در روزنامــه »نیویورک تایمــز« نوشــت: »مــن معتقدم 
حفظ محدودیت های موجود در ایــن توافق علیه برنامه 
هســته ای ایران به مقابله با رفتارهــای تهاجمی  تهران 
در منطقــه هم کمــک خواهــد کرد. مــن از یــک چیز 
اطمینان دارم؛ تمام گزینه های جایگزین، بدتر هستند. 

عاقالنه ترین مســیر، ارتقای دستبندهاست نه باز کردن 
آنها.«

در ادامه نیــز وزیر خارجــه انگلیس پــرده از چهره 
ظاهری دیپلمات مآبانه خود برداشــت و به جای تاکید بر 
»مهار زیاده خواهی  های هســته ای  ترامپ« تاکید کرد: 
»ما باید در برابر ایران محکم تر بــوده و نواقص توافق را 
برطرف کنیم. این توافق می تواند مانع مسابقه تسلیحاتی 
هسته ای در منطقه شود.  ترامپ حق دارد خواستار توجه 
به موضوع محدودیت های زمانی اعمال شده علیه برنامه 
هسته ای ایران )بندهای موسوم به غروب آفتاب( شود.«

همان گونه که مشــاهده می شــود مقامات اروپایی 
درصدد هستند تا به قول خود افکار عمومی دنیا را نسبت 
به اعمال محدودیت های تازه در قبال توافق هســته ای 
توجیه کنند. در این میان، تحدید توان موشــکی ایران، 

اصلی ترین خواسته غرب را شامل می شود. 
تابستان سال گذشته و در جریان برگزاری نشست 
مجمع عمومــی ســازمان ملل متحــد در نیویــورک نیز 
مقامات ارشــد انگلیســی، فرانســوی و آلمانی در دیدار 
بــا ســران آمریــکا و رژیم صهیونیســتی بــه آنهــا تعهد 
دادند نهایت تالش خــود را در راســتای »تغییر توافق 
هســته ای« یا »همکاری بــرای ابطال برجــام« انجام 
دهند. به عبارت بهتر، مقامات اروپایی از ابتدا به  ترامپ 
و نتانیاهو تعهد داده  اند تابــع تصمیم نهایی آنها در قبال 
برجام هســتند          ، حتی اگر بنا به دالیلــی موافق خروج از 
برجام نباشــند. در حال حاضر نیز  تروئیکای اروپایی در 
صدد اســت فرمول »برجام بدون آمریکا« را با استناد به 
»تعهدپذیری بیشتر ایران« و »تعهدپذیری کمتر غرب« 

اعمال و اجرا نماید. 
مقامــات دولــت و کنگــره آمریــکا در ریل  گذاری 
استراتژیک ســال 2015 میالدی، »برجام« را به عنوان 
یک »پدیده مســتقل« در نظــر نگرفتــه و آن را به مثابه 
قطعه ای از پازل »تحدید و کنترل ایران قدرتمند« تعریف 
کردند. بر این اســاس، قرار بود برجــام صرفا حکم یک 
»پیش درآمد« یا »نماد« را برای مهــار قدرت همه جانبه 
ایران داشته باشد. در مذاکرات ایران و اعضای 1+5 در 
ماه نوامبر سال 2014 میالدی          ، جان کری تالش کرد این 

»پیش درآمد«، ماهیتی »هســته ای- موشــکی« داشته 
باشد و صرفا محدود به توان هسته ای ایران نشود. حتی 
کار تا آنجــا پیش رفت کــه طرف آمریکایــی حل وفصل 
پرونده هسته ای ایران را منوط به گنجاندن موضوع توان 
موشــکی کشــورمان در برجام کرد. با این حــال مواضع 
حکیمانه و قاطعانه رهبر معظم انقالب اسالمی سبب شد 
دولت اوباما در نهایت از این خواسته عقب نشینی کند. با 
این حال دموکرات های آمریــکا در همان زمان نیز تاکید 
داشتند بدون اعمال محدودیت علیه توان موشکی ایران، 
برجام پروژه ای ناقص محســوب می شــود .این فرمولی 

است که هم اکنون توسط اروپا نیز دنبال می شود. 
تروئیکای اروپایی )انگلیس، آلمان و فرانســه( در 
همان دوران برگزاری مذاکرات هسته ای نیز متفق القول 
بودند توان هســته ای و موشــکی ایران مکمل یکدیگر 
محسوب می شــود و مهار یکی از این دو بدون دیگری، 
خلل چندانــی در قدرت منطقه ای ایــران ایجاد نخواهد 
کرد. با این حال در ســال 2015 میــالدی،  تروئیکای 
اروپایی و دموکرات های کاخ سفید به این نتیجه رسیدند 
موضوع توان موشــکی ایران می تواند بــه اولویت دوم 
مذاکرات ایران و اعضای 1+5 تبدیل شود تا در آینده ای 
نزدیــک بتوانند آن را نیــز در همان زمینــه »مهار ایران 
قدرتمند« تعریــف کننــد. چنان که از ســخنان افرادی 
مانند بوریس جانســون، وزیر خارجه انگلیس، امانوئل 
ماکرون، رئیس جمهور فرانســه و زیگمــار گابریل وزیر 
خارجه آلمان برمی          آید،  تروئیکای اروپایی معتقد اســت 
حد یقف مواضع خود در قبال برجام را باید »تحدید توان 
موشکی ایران« اعالم کند. اعالم مکرر نگرانی مقامات 
فرانسوی، آلمانی و انگلیسی از توان موشکی کشورمان 
در همین راستا قابل ارزیابی اســت.  تروئیکای اروپایی 
قصد دارند بر سر »برد موشک ها«، »وزن کالهک ها« 
و »تعداد موشک های تحت مالکیت ایران« با کشورمان 
وارد مذاکره شوند .از این رو باید نسبت به بازی اتحادیه 
اروپا و خصوصا ســه کشــور آلمان، فرانســه و انگلیس 
در تقابــل بــا برنامه هســته ای و موشــکی ایــران رصد 
هوشمندانه ای داشــت. هم اکنون، در حالی که  ترامپ 
از برجام خارج شده است دیگر جایی برای طرح مسائلی 
مانند »توافق مکمل« و » ثانویــه« وجود ندارد. در این 
میان،  تروئیکای اروپایی باید تعهد دهند عالوه بر اجرای 
دقیق برجام )بدون اضافه کردن کمترین بند و کلمه ای 
به آن(،  نســبت به ارائه تضمین های الزم اقتصادی به 
ایران متعهد شــوند. بدیهی اســت که ملت ایران اجازه 
تحمیل »برجام 2« آن هم با اســتناد بــه تاکتیک لبخند 
مقامــات اروپایــی را نخواهد داد،موضوعی کــه باید از 
سوی دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان به 

طرف های اروپایی تفهیم شود. 

خبر ویژه
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محاصره نفت و بانک 
کدام تحریم های آمریکا باز می گردد؟

متعاقب عدم تمدید تعلیق تحریم های هسته ای ایران 
)وفق سند برجام(، دونالد  ترامپ، رئیس جمهور ایاالت متحده 
آمریکا از بازگشت تحریم ها علیه کشورمان در یک بازه زمانی 
نسبتا کوتاه خبر داده است. جان بولتون، مشاور امنیت ملی 
رئیس جمهوری آمریکا تصمیم  ترامپ بــرای خروج از برجام 
را »یک بیانیه مستحکم آمریکایی« برای ممانعت از توسعه 
تسلیحات هسته ای و قابلیت موشک های بالستیک از سوی 

ایران توصیف کرد.
بولتون در ادامه گفت:  »تصمیــم  ترامپ تحریم های 
ایاالت متحده را که پیش از توافق هسته ای علیه ایران اعمال 
شده بود ]و پس از توافق تعلیق شــده بود[ را بار دیگر برقرار 
می کند.« مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا می گوید 
شرکت هایی که هم اکنون در حال تجارت با ایران هستند، 6 

ماه وقت دارند توافقات ]حضور[ خود را کاهش دهند. 
همچنین مشاور امنیت ملی آمریکا ابراز امیدواری کرد 
همان گونه که واشنگتن تحریم های ضد ایرانی را بازگرداند، 
اتحادیه اروپا نیز تحریم هــای ضدایرانی خود را مجددا علیه 
تهران اعمال کنــد. جان بولتون در مصاحبــه با فاکس نیوز 
ادعا کرد: »ایران به شیوه های مختلفی نشان داده است که 
نمی تواند نســبت به محدودیت های اعمال شــده در توافق 
هسته ای بی توجه باشد. آنچه آنها می خواستند کسب منافع 
اقتصادی از این توافق بود که اوباما و جان کری این منافع را به 
آنها رساندند، البته آنها سعی دارند این منافع اقتصادی را حفظ 
کنند؛ اما من فکر می کنم عملکرد واقعی ایرانی ها، آنها را در 
جایگاهی قرار می دهد که دوستان اروپایی مان نیز همراه با ما 

تحریم های ضدایرانی را بازگردانند.«
وی در ادامه گزافه گویی هایش ادعا کرد برجام، برنامه 
هسته ای ایران را که هدفش دستیابی به تسلیحات هسته ای 

است، متوقف نکرده است.

   تحریم های ثانویه ایران بازمی گردد
اقدام  ترامــپ در بازگرداندن تحریم هــا علیه ایران، به 
معنای بازگشــت تحریم های ثانویه علیه کشــورمان است. 
اولین تحریــم ثانویه آمریکا علیــه ایران در ســال 2010 در 
قانونی به نام سیسادا )SISADA( تصویب شد که دربند 104 
آن به تشــریح مجازات موسســات مالی مرتبط با نهادهای 
تحریمی می پردازد. همچنین در قانونی دیگر به نام کاهش 
تهدید ایران )TRA( مصوب سال 2012 در بند 215 به اعمال 
تحریم ها علیه موسسات مالی و افرادی می پردازد که در جهت 
گسترش سالح های کشــتارجمعی در حال فعالیت هستند و 
ارائه خدمت می کنند. در قانون دیگری به نام قانون اختیارات 
دفاع ملی )NDAA( که در ســال 2012 در دستورکار آمریکا 
قرار گرفت در بند  1245 آن به بررسی تحریم های مربوط به 
بخش مالی ایران می پردازد و در آخر قانونی تحت عنوان ایفکا 
)ifca( که در ســال 2013 به تصویب کنگره آمریکا رسید، در 
بند 124۷ این گونه بیان می کند که در صــورت ارائه خدمت 
 SDN( موسسات خارجی به افراد ایرانی مقرر در لیست تحریم
LIST(، تحریم به آنها اعمال خواهد شد و از بازگشایی حساب 

کارگزاری منع می شوند.
یکــی از اهــداف  ترامــپ از لغــو برجــام،  بازگرداندن 

تحریم های مربــوط به حــوزه بانکداری،  بیمــه و نفت علیه 
کشورمان است. با این حال سوال اصلی اینجاست که چنین 

اقدامی  چگونه و بر اساس چه مکانیزمی  اعمال می شود؟

   مکانیزم اعمال تحریم های ثانویه آمریکا 
به طور کلــی،  در تحریم ثانویه، کشــور تحریم کننده، 
کشورهای دیگر را نیز مجبور به رعایت این قوانین تحریمی 
 می کند و در صورت عــدم رعایت، آنها را مــورد مجازات قرار 
می دهد. به عبارت بهتر، این تحریم ها و اعمال آنها صرفا به 
مناسبات دو طرفه ایران و ایاالت متحده آمریکا باز نمی گردد. 
در این خصوص ایاالت متحده آمریکا شرکت های تجاری، 
بانک ها و... در سرتاسر دنیا را نسبت به انجام هر گونه مراوده 
تجاری با ایران تهدید کرده و علیه آنها جرایم مالی ســختی 

اعمال می کند. 
تحریم های اقتصادی شامل تحریم بانکی و غیر بانکی 
می شــود. تحریم غیر بانکی این گونه تشــریح می شــود که 
ســرمایه گذاری و واردات و صادرات به کشــور تحریم شده 
ممنوع اســت اما در تحریم بانکی، هدف تحریم، موسسات 

مالی است.
با توجه به میزان اثرگذاری تحریم های ثانویه بانکی بر 
اقتصاد کشــور و همچنین اهمیتی که این موضوع می تواند 
در برقراری ارتباط با بانک های بین المللی داشــته باشد، این 
مســاله از اهمیت زیادی بر خوردار است. هدف تحریم های 
ثانویه بانکــی تحت الشــعاع فعالیت های موسســات مالی 
)اعم از داخلی و خارجی( است که مستقیم یا غیرمستقیم به 
نهادهای تحریمی خدمت ارائه می دهنــد. به عبارتی زمانی 
که این تحریم ها علیه نهادی صادر شوند، ذیل آن تحریم ها 
این موضوع بیان می شود که هیچ یک از موسسات مالی حق 
ارائه خدمت بــه نهادهای تحریم شــده را ندارند و در صورت 

خدمت رسانی به این نهادها، مجازات می شوند.
حال اگر موسسات مالی به نهادهای تحریمی  خدمات 
ارائه دهند در این صــورت، اگر این نهادها در داخل کشــور 
تحریم شده باشند در لیست تحریم قرار خواهند گرفت ولی اگر 
از خارج کشور تحریم شده، این اتفاق بیفتد، موسسه مالی ای 
که این تخلف را انجام داده است دیگر اجازه گشایش حساب 
کارگزاری در آمریکا ندارد. باتوجه به جایگاه اقتصادی آمریکا و 
همچنین نقش غیرقابل انکار دالر در تجارت جهانی، بانک ها و 
موسسات مالی بین المللی برای ادامه روند فعالیت خود مجبور 
هستند تا قوانین بانکی آمریکا را رعایت کنند و از ارائه خدمت به 
نهادهای تحریمی امتناع ورزند، چراکه برای تبادل معامالت 
خود نیازمند دالر آمریکا می باشند. بنابراین بانک ها در صورت 
تخلف از این تحریم ها از برقراری ارتباط با نظام بانکی آمریکا 
محروم می شوند. اما آنچه در عمل، آمریکا در دستورکار خود 
قرار می دهد، گرفتن جریمه سنگین و تعهد به عدم همکاری با 
نهادهای تحریم شده از این موسسات مالی است. برای مثال 
کردیت بانک سوئیس در سال ۸۸ مبلغ 536 میلیون دالر را به 
دلیل نادیده گرفتن تحریم های آمریکا علیه ایران جریمه شد 
یا موسسه مالی ان جی او هلند با همین اتهام مبلغ 619 میلیون 

دالر در خرداد 1391 به پرداخت جریمه متهم شد.

   مکانیزم معافیت از تحریم های ثانویه
مکانیزم معافیت استثنایی برخی کشورها یا شرکت ها از 
تحریم های ثانویه آمریکا،  موضوع دیگری است که باید در 
این خصوص مدنظر قرار گیرد. در این میان، ایاالت متحده 
آمریکا به عنوان وضع کننده تحریم های ثانویه علیه کشورمان، 
می تواند برخی شرکت های خصوصی و دولتی را نسبت به این 
تحریم ها مستثنی کرده و حتی با وجود ارتباط مالی و اعتباری 
و تجاری آنها بــا ایران، علیه آنها جریمه یــا تحریمی  را وضع 
نکند. به نظر می رسد کشورهای اروپایی و خصوصا  تروئیکای 
اروپایی قصد داشته باشند از این مکانیزم برای مستثنی کردن 

خود از تحریم های ثانویه آمریکا استفاده کنند. 

گزارش
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تنفس مصنوعی  
واکنش چین و روسیه به خروج آمریکا از برجام چگونه بود؟

خــروج دونالد ترامپ رئیس جمهــور ایاالت متحده 
آمریکا از توافق هســته ای با ایران از ابعاد مختلفی قابل 
تامل اســت. به طور کلی اقدامات یکجانبه واشــنگتن و 
 تروئیکای اروپایی در خصوص مذاکره مجدد بر سر برجام 
)طی یک سال گذشــته(،  مورد حمایت دو بازیگر شرقی 
یعنی پکن و مســکو نبوده است. از ســوی دیگر، روسیه 
و چین عالوه بر آنکــه دارای حق وتو در شــورای امنیت 
ســازمان ملل متحد بوده و دو عضو دائــم این مجموعه 
به شــمار می آیند،  دو عضو امضاکننده توافق هســته ای 
با ایران محســوب می شــوند. در اینجا به مرور مواضع و 
واکنش های دو کشور روسیه و چین متعاقب خروج ایاالت 

متحده از برجام می پردازیم.

   حمایت الوروف از ادامه برجام 
 وزیر امور خارجه روســیه یــک روز پــس از اعالم 
خروج واشنگتن از توافق هسته ای،  بر پایبندی کشورش 
به برجام تاکید کرد و گفت: »روســیه بــه طرح اقدامات 
مشترک و جامع درباره برنامه هسته ای ایران پایبند خواهد 
ماند.« سرگئی الوروف که با آغاز به کار دولت هفتم روسیه 
کفیل مقام وزیر امور خارجه روســیه محســوب می شود، 
روز چهارشــنبه هفته گذشــته در واکنش به پرسش های 
خبرنگاران در خصوص خروج آمریکا از برجام در سخنانی 

کوتاه به خبرنگاران این مطلب را بیان کرد.
تاس هم در خبری اعالم کرد که آلکساندر گروشکو 
که به تازگی معاون وزیر امور خارجه روسیه شده است، در 
این باره گفته روسیه با تمامی طرف های توافق هسته ای 
در تماس است و در نشست آتی رئیس جمهوری روسیه و 
صدراعظم آلمان این موضوع محور مذاکرات خواهد بود.
در بیانیه وزارت خارجه روســیه که سه شنبه شــب در 
پایگاه اینترنتی این وزارتخانه منتشــر شــد، آمده است: 

»ایران به تعهدات خود در چارچوب برجــام کامال پایبند 
بوده و این امــر به طور منظم از طرف آژانــس بین المللی 

انرژی اتمی تایید شده است.«
روســیه به طــور همه جانبه از ایــن رونــد حمایت و 
اســتقبال می کند و با ابراز تاســف شــدید، اعالم می کند 
که اقدامات واشــنگتن به اعتماد بین المللــی به آژانس 
بین المللی انرژی اتمی کــه در جریان اجرای برجام دائما 

مهارت عالی خود را به اثبات رساند، ضربه می زند.«
در بخش دیگری از بیانیه آمده اســت:» از تصمیم 
رئیس جمهــوری آمریــکا کــه بــه صــورت یکجانبــه از 
اجرای تعهدات خــود در برجام خودداری کــرده و دوباره 
تحریم های آمریکایی علیه ایران را احیا می کند، به شدت 
مایوس شدیم.« وزارت  خارجه روســیه خاطرنشان کرده 
اســت: »برجام توافق چندجانبه مهمی  است که در سال 
2015 با قطعنامه 2231 شورای امنیت تایید شده است، 
این توافق فقط به آمریکا تعلق ندارد، بلکه متعلق به کل 
جامعه جهانی است که بارها بر عالقه مندی برای حفظ آن 
و اجرای مســتمر و پایدار این توافق برای تحکیم امنیت 
و صلح بین المللی، منطقه ای و نظام منع اشــاعه ســالح 

هسته ای تاکید کرده است.«
بسیار نگرانیم که آمریکا بار دیگر برخالف خواست 
اکثریت کشــورها و صرفــا در جهــت منافــع کوته بینانه 
و ســودجویانه خــود اقدام می کنــد و معیارهــای قوانین 

بین المللی را نادیده می گیرد.« 
وزارت خارجه روسیه در بیانیه خود خاطرنشان کرده 
است: »هیچ دلیلی برای اختالل در برجام وجود ندارد و 
نمی تواند وجود داشــته باشــد؛ این توافق کارایی خود را 
به طور کامل اثبات کرد، برجــام به طور موثر از عهده حل 

تمام وظایف محوله برمی آید.«.
در بیانیه دســتگاه دیپلماسی روســیه تصریح شده 

اســت: »تصمیمی  که روز هشــتم ماه می )خروج آمریکا 
از برجام( اعالم شد، بار دیگر ناتوانی واشنگتن از اجرای 
توافق هایی را کــه در آن شــرکت می کند، اثبــات کرد. 
این اقــدام همچنین نشــان داد که ایرادهــای آمریکا به 
فعالیت های هسته ای کامال قانونی ایران صرفا بهانه ای 

برای تسویه حساب سیاسی با این کشور است.«
در این  بیانیه همچنین گفته شده است: »موضعی 
که آمریکا اعالم کرده نقض مفاد برجام اســت و اعضای 
کمیسیون برجام باید سریعا و به طور دقیق این وضعیت را 
در جریان مراحل پیش بینی شــده، بررسی و مورد ارزیابی 
قرار دهد.« در پایان خاطرنشــان شده اســت که روسیه 
برای ادامه همکاری با ســایر اعضای برجام آماده است و 
به توسعه همکاری های دوجانبه و گفت وگوهای )روابط( 

سیاسی با جمهوری اسالمی ایران ادامه می دهد.

   ریابکوف به تهران سفر می کند 
سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه 
و عضو ارشــد تیم مذاکره کننده هسته ای این کشور در 
سلســله مذاکرات برجامی با ایران نیز اقدام واشــنگتن 
در نقــض توافق هســته ای با ایــران را محکــوم کرد. 
ریابکوف حتی ســاعاتی قبل از اعالم نظر نهایی ترامپ 
در خصوص برجام و خروج رسمی ایاالت متحده آمریکا 
از توافق هســته ای با ایران تاکید کــرد: »دلیلی ندارد 
که فکر کنیم ایران درحال ســاخت بمب اتمی اســت. 
مسکو بر این باور اســت که نمی توان ایران را به امتیاز 
دادن های یکطرفه مجاب کرد. روسیه مخالف افزایش 
فشارها بر ایران است. روسیه به آمریکا توصیه می کند 
که توافق هسته ای با ایران را از بین نبرد. طرح فرانسه 
برای توافق الحاقی بر برجام باید بررســی شود. روسیه 
منتظر پیشــنهاد مدون گفت وگو دربــاره توافق الحاقی 

است.«
با این حال، هنوز مشــخص نیســت که آیا با وجود 
ابطال توافق هسته ای از ســوی  ترامپ و خروج یکجانبه 
واشــنگتن از برجام،  آیا روســیه همچنان از ایده فرانسه 
مبنی بر انعقاد توافق الحاقی اســتقبال می کند یا خیر. در 
این خصوص قرار است سرگئی ریابکوف در این هفته به 
تهران سفر کرده و با مقامات وزارت امور خارجه کشورمان 
در خصوص آخرین تحوالت برجام دیدار و گفت وگو کند. 

   ابراز تاسف پکن از اقدام یکجانبه  ترامپ
از ســوی دیگر، مقامات چینی نیــز ضمن محکوم 
کردن اقدام رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا، نسبت 
به این اقدام ابراز تاسف کردند. وزارت امور خارجه چین در 
واکنش به تصمیم شب گذشته رئیس جمهور آمریکا برای 
خروج از برنامه جامع اقدام مشــترک )برجــام( بیانیه ای 

منتشر کرد.
در این بیانیه آمده اســت: »چین از تصمیم آمریکا 
برای خروج از توافق هســته ای با ایران متاســف است و 
از همکاری کامل با این توافــق حمایت می کند. چین به 
همکاری تجاری و اقتصادی با ایران بدون نقض تعهدات 

بین المللی ادامه خواهد داد.«
لیــو شــیائومینگ، ســفیر چیــن در  همچنیــن 
انگلیس نیــز با اعالم حمایــت پکن از توافق هســته ای 
گفــت: »کره شــمالی بر تصمیــم رئیس جمهــور آمریکا 
دربــاره برجام نظــارت می کند. اگــر شــما از توافقی که 
دولت قبلــی کشــورتان امضا کــرده کناره گیــری کنید، 
یــک ســابقه بــد ایجــاد خواهیــد کــرد.« وی کــه در 
ســال های 2006 تــا 2009 به عنــوان ســفیر چیــن در 
کره شــمالی فعالیت کــرده اســت، در ادامــه تاکید کرد 
 کــه تضعیــف توافــق هســته ای یــک گام رو بــه عقب 

خواهد بود.

خبر ویژه
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که ایران درصدد دستیابی به بمب اتم است و حتی با وجود 
برجام نیز این اقدام را صورت می دهد. اما با گذشت زمان، 
مشــاهده واقعیت ها و انتشــار گزارش های رسمی آژانس 
بین المللی انرژی اتمی، این ذهنیت مردم آمریکا تغییر کرد. 
به گونه ای که هم اکنون اکثر آنها از توافق هسته ای با ایران 

حمایت می کنند. 
  اخیرا رهبر معظم انقاب اســامی در سخنانی 
قاطعانه تصریح کردند که نســبت بــه مذاکره با 
 تروئیکای اروپایی و تعهدپذیری آنها در قبال حفظ 
توافق هسته ای نیز خوشبین نیستند. نظر شما 

در خصوص سخنان ایشان چیست؟
   طی ســال گذشــته،  نظر دولت فعلی این بود که 
اروپا توان انعقاد توافقنامه ای ثابت و دائمی با ایران را ندارد 
و برای تعلیق تحریم ها، باید بــا ایاالت متحده آمریکا وارد 
مذاکره شــد. از این رو خود دولت مصر بود که مهره اصلی 
که زمام تحریم ها را در دست دارد ایاالت متحده آمریکاست 
و در این معادله، اروپا نقش تبعی و ثانویه دارد. االن هم با 
توجه به بازگشت تحریم ها، کشورها و دولت های اروپایی 
نمی توانند شــرکت ها و کمپانی های خصوصی را نسبت به 
همکاری با ایران  ترغیب نمایند. تحریم های اعمال شــده 
از سوی وزارت خزانه داری ایاالت متحده آمریکا به گونه ای 

  دونالد  ترامپ سرانجام به صورت همزمان افکار 
عمومی دنیا و حتی افکار عمومی کشــور خود را 
نادیده انگاشــت و خروج رســمی ایاالت متحده 
آمریکا از توافق هســته ای با ایران را اعام کرد. 
این اقدام چه عواقــب و تبعاتــی می تواند برای 

واشنگتن در پی داشته باشد؟
   آنچه مســلم اســت اینکه دونالد  ترامــپ در حال 
عمل کردن نسبت به وعده های انتخابات ریاست جمهوری 
ســال 2016 آمریکاســت. وعده هایــی که وی ســعی در 
عملی ساختن همه آنها طی یک سال اخیر داشته است. از 
سو ی دیگر،  ترامپ نسبت به میراث های به جا مانده از دولت 
قبلی آمریکا، یعنــی دولت اوباما دید منفــی و بازدارنده ای 
دارد و ســعی دارد هر نشــانی از دولت اوبامــا را در دوران 
ریاســت جموری خود از بین ببــرد. این قاعــده به صورت 
مشــخص در خصوص برجام نیــز صادق اســت. در این 
راســتا  ترامپ به همــان رویکــرد تاجرمآبانه خود اســتناد 
می کنــد. او از کشــورهای مرتجع عربی مانند عربســتان 
ســعودی پول دریافت می کند و از ســوی دیگــر، حمایت 
رژیم  صهیونیســتی و البی های وابســته به این رژیم را نیز 
کسب می کند. در یک جمله می توان اعالم کرد که آمریکا 
در دوران ریاســت جمهوری  ترامپ به مزدور کشــورهای 
عربی و رژیم  صهیونیستی تبدیل شده است. او از آنها پول 
 می گیرد و و در ازای آن، سیاســت های مــورد عالقه آنها 

را پیاده می کند. 
  افکار عمومی آمریکا در دوران ریاست جمهوری 
اوباما اکثرا مخالف انعقاد توافق هسته ای با ایران 
بودند اما هم اکنون شــاهد حمایت اکثــر آنها از 

برجام هستیم. دلیل این تغییر نگرش چیست؟
   در دوران ریاســت جمهوری اوبامــا بــه واســطه 
ایران هراسی صورت گرفته از ســوی مقامات آمریکایی،  
هنوز مشخص نبود که ایران به تعهدات خود عمل می کند. 
همچنین به افکار عمومی آمریکا این گونه القا کرده بودند 

 نکته دیگری نیــز وجود دارد که باید نســبت به آن توجه 
کنیم. اینکه سه تن از رهبران اروپایی یعنی آنگا مرکل،  
امانوئل ماکرون و  ترزا می،  نخست وزیر انگلیس با هدف 
آنچه حفظ برجام می خواندند،  به ایاالت متحده ســفر 
کرده و با  ترامپ دیدار و گفت وگو کردند اما در این خصوص 

نتوانستند به موفقیتی دست پیدا کنند

سرانجام دونالد  ترامپ، رئیس جمهور ایاالت متحده 
آمریکا از توافق هســته ای بــا ایران خارج شــد. این 
اقــدام در حالی صــورت گرفت کــه مطابــق آخرین 
 نظرســنجی های صــورت گرفتــه در آمریــکا، حدود 
دو سوم شهروندان این کشور مخالف خروج  ترامپ از 
برجام بودند. از سوی دیگر،  نوع واکنش های صورت 
گرفته نســبت به اقدام رئیس جمهور ایاالت متحده 
آمریکا نیز نشــان دهنده انزوای واشــنگتن در نظام 
بین الملل و عدم اســتقبال جامعه جهانــی از تصمیم 
کاخ ســفید اســت. در این خصــوص گفت وگویی با 
دکتر هادی آجیلی عضو هیات علمی دانشــکده روابط 
بین الملل دانشگاه عامه طباطبایی و کارشناس مسائل 

بین الملل صورت داده ایم که از نظرتان می گذرد.

اســت که بســیاری از شــرکتهای تجاری و اعتباری دیگر 
کشورها از جمله کشورهای اروپایی دیگر حاضر به همکاری 
با ایران نخواهند بود. این حقیقتی اســت که باید آن را در 
تحلیل وضعیت موجود مدنظر قرار داد. نباید فراموش کرد 
که کشــورهای اروپایی در طی 2 ســال اخیر نیز نتوانستند 
شرکت های خود را برای ســرمایه گذاری در ایران  ترغیب 
کننــد زیــرا فشــارهای وارده از ســوی وزارت خزانه داری 
آمریکا مانع از این روند می شــد. حال که ایاالت متحده به 
صورت رسمی از برجام خارج شده اســت این روند تشدید 
خواهد شد، بنابراین، حتی اگر اروپاییان بخواهند برجام را 
حفظ کنند و نخواهند نقش پلیس خوب و پلیس بد را مانند 
آنچه تاکنون صورت داده اند ایفا کننــد،  باز هم نمی توانند 
 از تاثیر اعمــال تحریم هــای ثانویه آمریکا بر شــرکتهای 

خود جلوگیری کنند. 
در اینجا نکته دیگری نیز وجود دارد که باید نسبت به 
آن توجه کنیم. اینکه سه تن از رهبران اروپایی یعنی آنگال 
مرکل، صدراعظم آلمان، امانوئل ماکرون، رئیس جمهور 
فرانســه و  ترزا می،  نخســت وزیر انگلیس بــا هدف آنچه 
حفظ برجــام می خواندند،  بــه ایاالت متحده ســفر کرده 
و با  ترامــپ دیدار و گفت وگــو کردند امــا در این خصوص 
نتوانســتند به موفقیتی دســت پیدا کنند.حتی آنها حاضر 
به پذیرش شــروط چهارگانه  ترامپ در خصوص گنجاندن 
موضوع توان موشــکی ایران در برجام،  بازرسی از اماکن 
نظامی ایران و... شــدند اما در نهایت  ترامپ وقعی نسبت 
به خواسته های این سه رهبر اروپایی ننهاد. در حال حاضر 
و با وجود اعمــال دوبــاره تحریمها، کشــورهای اروپایی 
ناچارند اگر خواســتار حفــظ واقعی برجام هســتند جریمه 
شرکت های اروپایی )که از ســوی آمریکا و برای تجارت با 
ایران وضع می شــود ( را بپردازند و یا به صورت مستقیم با 
ایاالت متحده آمریکا وارد مناقشــه شــوند. دو اقدامی که 
 هیچ یــک از آنهــا را  تروئیــکای اروپایی و اتحادیــه اروپا 

صورت نمی دهد. 
در نهایت باید این نکته را مدنظر قرار دهیم که وقتی 
اروپا از پایبندی به برجام ســخن می گوید، منظورش یکی 
تعهد پذیری ایران و ادامه عمل به تعهدات ایران وفق برجام 
است و دیگری، خریدهای ایران از اروپا در حوزه واردات و 
انتفاغ مالی اروپا در این خصوص حفظ شود. اگرنه در این 
میان دغدغه ای از سوی اتحادیه اروپا و خصوصا  تروئیکای 
اروپایی در خصوص عمل به تعهــدات خود مطابق توافق 

هسته ای با ایران وجود ندارد. 

اروپا قدرت مهار تحریم های ثانویه آمریکا را ندارد  

دکتر  هادی آجیلی در گفت وگو با مثلث

گفت و گو
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بینالملل

بنگاه تحریم

وزارت  خزانه داری آمریکاچگونه به تحریم اقتصادی ایران اقدام می کند؟
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وزارت خزانه داری آمریکا یکــی از بخش های اجرایی 
دولت فدرال ایاالت متحده آمریکا است و خزانه نیز به وسیله 
قانون کنگره در ســال ۱۷۸۹ اداره می شــود تــا درآمد دولت 
را مدیریــت کنــد. ایــن وزارت همچنین وظیفه چــاپ تمام 
اسکناس های رایج فدرال را از طریق اداره مالیات داخلی در 
اختیار دارد، اسناد بدهی داخلی را از طریق اداره مالیات داخلی 
اداره می کنــد و از طریق مجوزها و اختیــارات قانون گذاری 
و اجرایــی بر امور مربوط به سیاســت مالی نظــارت می کند. 
ریاست وزارت خزانه داری را وزیر خزانه داری برعهده دارد که 
عضوی از کابینه ریاست جمهوری است. الکساندر همیلتون، 
دولتمــرد آمریکایــی و از پــدران بنیان گذار ایــاالت متحده 
آمریکا، اولین کســی بود که صدارت خزانه داری این کشور 
را برعهده گرفت و در ۱۱ سپتامبر ۱۷۸۹ به عنوان رئیس این 
وزارت سوگند یاد کرد. جورج واشنگتن، رئیس جمهوری وقت 
ایاالت متحده، به توصیه رابرت موریس، همیلتون را به این 
سمت منصوب کرد. همیلتون به تنهایی اولین سیستم مالی 
این کشور را به راه انداخت و به مدت چندین سال در مدیریت 
دولت واشنگتن حضوری عمده داشت. پرتره او در اسکناس 
۱0 دالری حک شده است.  وزیر کنونی خزانه داری استیون 
منوچین اســت که در ۱۳ فوریه ۲0۱۷ توســط سنای آمریکا 
تایید شــد. جوویتا کارانزا، که در ۲۸ آوریــل ۲0۱۷ منصوب 
شــد، خزانه دار فعلی آمریکاســت. تاریخ وزارت خزانه داری 
در آشوب انقالب آمریکا آغاز شــد، زمانی که کنگره قاره ای 
در فیالدلفیا مســاله حیاتی تامین مالی جنگ استقالل علیه 
بریتانیای کبیر را بررسی کرد. کنگره هیچ قدرتی برای وصول 
مالیات نداشــت و هیچ پایه و اساس ملموســی برای تامین 
بودجه ســرمایه گذاران خارجی یا دولت ها در دسترس نبود، 
بنابراین نمایندگان تصمیم گرفتند به دلیل شــرایط انقالبی، 
پول کاغذی را به شــکل قبض های اعتباری صادر کنند. در 
۲۲ ژوئن ۱۷۷۵، تنها چنــد روز پس از نبرد بانکر هیل، کنگره 
۲ میلیــون دالر در الیحه به تصویب رســاند؛ در ۲۵ جوالی، 
۲۸ شــهروند فیالدلفیا توســط کنگره برای امضا و شمارش 
پول اســتخدام شــدند. در ۲۹ ژوئیــه ۱۷۷۵، دومین کنگره 
قاره ای مسئولیت اداره امور مالی حکومت را به عهده گرفت. 
کنگره تصریح کرد که هر یک از مستعمره ها به صندوق های 
سرمایه گذاری قاره ای کمک می کنند. برای تضمین کنترل 
صحیح و کارآمد بدهی ملی رو به رشــد در برابر روابط ضعیف 
اقتصادی و سیاســی بین مســتعمرات، کنگره، به تاریخ ۱۷ 
فوریه ۱۷۷۶، کمیتــه ای پنج نفره را برای نظــارت بر خزانه، 
تسویه حســاب و گزارش به طور دوره ای بــه کنگره منصوب 
کرد. در اول آوریل همان ســال، یک دفتــر خزانه داری که 
متشکل از بازرس کل و منشی بود، برای تسهیل رسیدگی به 
دعاوی و حفظ حساب های عمومی برای دولت مستعمرات 
متحده تاسیس شد. با امضای اعالمیه استقالل در ۴ ژوئن 
۱۷۷۶، جمهوری تازه متولدشده به عنوان یک ملت مستقل 
قادر به تامین وام از خارج بود. به رغم تزریق وام های خارجی 
و داخلی، مستعمرات آمریکایی قادر به تاسیس یک سازمان 
سازماندهی شده برای مدیریت مالی نبودند. مایکل هیلگاس 
در تاریخ ۱۴ مــه ۱۷۷۷ به عنــوان خزانــه دار ایاالت متحده 
شناخته شد. دفتر خزانه داری ســه بار بین ۱۷۷۸ تا ۱۷۸۱ از 
نو سازماندهی شده  بود. ارزش ۲۴۱/۵ میلیون دالر اسکناس 
در کشورهای این قاره به سرعت کاهش یافت. تا ماه مه سال 
۱۷۸۱، دالر با نرخ ۵00 تا ۱000 برابر نســبت به ارز ســخت 
سقوط کرد. اعتراضات علیه این پول بی ارزش، مستعمرات را 
پر کرد. بسیاری معتقد بودند که چنین ارزی »لیاقت آن را ندارد 
که پول واحد این قاره باشد.« رابرت موریس، تاجر ثروتمند که 

با استعمار بی حدوحصرش جیب های خود را پر کرده بود، در 
سال ۱۷۸۱ به عنوان سرپرست امور مالی منصوب شد و ثبات 
را به امور مالی کشــور بازگرداند. کارکنان او شامل خزانه دار، 
منشی و حسابرسان بودند. این کابینه سه نفره تا سال ۱۷۸۴ 
اداره امور مالی کشور را در دست گرفتند. در این زمان بود که 
موریس به خاطر بیماری از سمتش استعفا داد. هیات خزانه 
که متشکل از سه نماینده بود به اداره امور مالی کنفدراسیون 
مستعمرات سابق تا ســپتامبر ۱۷۸۹ ادامه داد. اولین کنگره 
ایاالت متحده در ۴ مارس ۱۷۸۹ در نیویورک تشکیل جلسه 
داد و شروع به کار دولت را تحت قانون اساسی اعالم کرد. در 
دوم سپتامبر ۱۷۸۹، کنگره یک موسسه دائمی  برای مدیریت 
امور مالی دولت ایجاد کرد. الکســاندر همیلتون مدتی بعد، 
در تاریخ ۱۱ سپتامبر ۱۷۸۹، به عنوان اولین وزیر خزانه داری 
ســوگند یاد کرد. همیلتون در زمان انقالب به عنوان دستیار 
جورج واشــنگتن خدمت کرده بــود و از اهمیــت زیادی در 
تصویب قانون اساســی برخوردار بود. همیلتون به دلیل نوع 
مدیریت اش، انتخابی منطقی برای حل مشکل بدهی های 
ســنگین دولت بود. اولین اقدام رســمی همیلتــون این بود 
که گزارشــی را به کنگره تقدیم کرد که در آن پایه و اســاس 
سالمت مالی دولت را پی افکند. در کمال تعجب بسیاری از 
قانونگذاران، وی بر تقبل کــردن بدهی های دولت فدرال و 
بازپرداخت بدهی ۷۵ میلیون دالر دولت به منظور احیای اعتبار 
عمومی اصرار داشــت. همیلتون پیش بینی کرد که آمریکا 
در سال های آتی رشد صنعتی و تجاری باالیی داشته باشد و 
اظهار کرد که درآمد دولت براساس عوارض گمرکی صورت 
خواهد گرفت. سیاست های مالی اثربخش او همچنین باعث 
سرمایه گذاری در بانک ایاالت متحده شد که به عنوان عامل 
مالی حکومت عمل کرد.  دفتر کنتــرل دارایی های خارجی 
در وزارت خزانــه داری ایــاالت متحده مدیریــت تعدادی از 
برنامه های مختلف تحریم ها را بر عهده دارد. با اســتفاده از 
مسدود کردن دارایی ها و محدودیت های تجاری برای رسیدن 
به اهداف سیاست خارجی و اهداف امنیت ملی، این تحریم ها 
می تواند جامع یا گزینشی باشد. برخی از تحریم های اعمالی 
از سوی اداره کنترل دارایی های خارجی در وزارت خزانه داری 

ایاالت متحده آمریکا به شرح زیر است: 
تحریم های مربوط به حوزه بالکان

تحریم های اعمال شده بر بالروس
قانون مقابله با دشــمنان آمریــکا از طریــق تحریم ها علیه 

روسیه، ایران و کره شمالی
تحریم های علیه جمهوری آفریقای مرکزی

تحریم های مبارزه با قاچاق مواد مخدر
تحریم های مبارزه با تروریسم

تحریم های علیه کوبا
تحریم های علیه جمهوری دموکراتیک کنگو

تحریم های سایبری
تحریم های علیه ایران

تحریم های مربوط به قانون ماگنیتسکی
تحریم های مرتبط با عراق
تحریم های مربوط به لیبی
تحریم های مربوط به لبنان

تحریم های منع اشــاعه تسلیحات هســته ای علیه ایران، 
سوریه و کره شمالی

تحریم های علیه کره شمالی
 تحریم های علیه سومالی

تحریم های علیه سودان جنوبی
تحریم های علیه سوریه

تحریم های علیه سازمان های جنایی فراملی
تحریم های مربوط به روابط اوکراین و روسیه

تحریم های مربوط به ونزوئال
تحریم های مربوط به یمن

و تحریم های مربوط به زیمباوه.

کامران برادران

روزنامه نگار

گزارش
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کنترل از راه دور 
کارگزاری وزارت خزانه داری در سیاست تحریم

وزارت خزانه داری آمریکا را می توان بخشــی از ساختار 
قدرت ایاالت متحده دانست که کنترل فضای مالی، بانکی و 
پولی تمامی کشــورهای جهان را به انجام می رساند. موضوع 
اصلی فعالیت های وزارت خزانه داری آمریکا را می توان کنترل 
تمامی بازیگرانی دانست که فعالیت های سیاسی، اقتصادی 
و راهبردی آنان در داخل یا خارج از کشــور می تواند بر امنیت و 
قدرت ایاالت متحده تأثیرگذار باشد. »دیوید کوهن« در دوران 
باراک اوباما، عهــده دار معاونت وزارت خزانــه داری آمریکا در 
امور تروریســم بود. کوهن در روند ایفای نقش ســازمانی خود 
برای کنترل معادله مالی بازیگران گریز از مرکز در سیاســت و 
اقتصاد جهانی موفق بوده اســت. در دوران دونالد ترامپ نیز 
»اســتیو منوچین« به عنوان وزیر خزانه داری ایاالت متحده و 
خانم سیگال ماندلکر معاون ضدتروریســم وزارت خزانه داری 
ایاالت متحده درصدد هســتند تا گام هــای فراگیرتری برای 
مهار قدرت اقتصادی کشورهای مختلف به ویژه ایران اعمال 
کنند.  از آنجایی که جمهوری اســالمی ایران از نوامبر ۱۹۷۹ 
در معرض تحریم های اقتصادی ایاالت متحده قرار داشــته، 
بنابراین تمامی وزرای خزانه داری آمریکا همواره تالش داشتند 
تا زمینه کاهش قدرت ایران را به وجود آورند. مساله اصلی اینکه 
سیاست امنیتی آمریکا از طریق سازوکارهای اقتصادی ارتباط 
 FATF مستقیم با الگوهای رفتاری وزارت خزانه داری دارد. برنامه
را می توان به عنوان بخشی از اقدامات اقتصادی و مالی وزارت 
خزانه داری آمریکا برای کنترل انتقال پولی و بانکی کشورهای 

مختلف به ویژه ایران دانست. 

   نقش وزارت خزانه داری آمریکا در کنترل مالی،
 بانکی و پولی ایران

بخش قابل توجهی از سیاســت تحریم اقتصادی ایران 
توسط وزارت خزانه داری تنظیم می شود. هم اکنون هر شرکت 
و کشوری که خواسته باشــد به فعالیت های اقتصادی با ایران 
به ویژه در حــوزه مالی، بانکــی و تجاری مبــادرت نماید، الزم 
اســت مجوز الزم را از وزارت خزانه داری آمریکا کسب کند. در 
سال های جنگ سرد میزان اثربخشی وزارت خزانه داری آمریکا 
برای کنترل اقتصادی کشــورهایی که در لیســت امنیتی قرار 
می گرفتند، محدود بود. در آن دوران تاریخی وزارت بازرگانی 
نقش محوری برای کنترل اقتصاد و سیاســت کشورهای مورد 
نظر ایفا می کرد.  شبکه ای شدن اقتصاد و سیاست جهانی، نقش 
وزارت خزانه داری را ارتقا داده است. محور اصلی شبکه ای شدن 
اقتصاد را باید کنترل نرم افزاری نهادهای مالی و بانکی از طریق 
شبکه هایی دانست که کنترل آن توسط وزارت خزانه داری آمریکا 
انجام می گیرد. همان گونه  که سرویس های اطالعاتی، امنیتی 
و قضایی در کشورهای مختلف از قابلیت الزم برای دسترسی به 
چگونگی انتقال منابع مالی کارگزاران مختلف برخوردارند، وزارت 
خزانه داری ایاالت متحده نیز دارای چنین نقش و جایگاهی در 
اقتصاد و سیاســت جهانی خواهد بود.  بخش قابل توجهی از 
محدودیت های اقتصادی ایران در دوران تحریم های چندجانبه 
و حتی در دوران بعد از تنظیم برنامه جامع اقدام مشترک توسط 
وزارت خزانه داری آمریکا انجام می گیرد. این نهاد مالی و پولی 

امنیتی درصدد است تا تمامی بازیگرانی که تحرک مالی آنان با 
سیاست راهبردی آمریکا مغایرت دارد را کنترل کند. هرگاه تحریم 
اقتصادی جدیدی علیه ایران توســط کنگره اعمال می شود، 
وزارت خزانه داری می بایســت از ســازوکارهای الزم برای  اجرا 
و تحقق چنین سیاستی برخوردار باشــد.  به همین دلیل است 
که نقش وزارت خزانه داری به گونه ای اســت که از یک سو باید 
دستورالعمل های اجرایی رؤسای جمهور ایاالت متحده برای 
تحریم کشــورهای مختلف را اجرا کند و از سوی دیگر تالش 
دارد تا زمینه های الزم برای اعطای اطالعات دقیق به نهادهای 
امنیتی آمریکا به ویــژه اف. بی. آی را در دســتور کار قرار دهد. 
نقش وزارت خزانه داری آمریکا از این جهت اهمیت یافته است 
که معادله قدرت و تهدیدات آمریــکا عمدتاً ماهیت مالی دارد. 
مقام های آمریکایی به این موضوع اشــاره دارند که اگر امکان 
کنترل قابلیت پولی و مالی کشــورهای هدف را در دســتور کار 
قرار دهند، در آن شرایط به مازاد بیشتری برای اهداف امنیتی و 

اقتصادی خود نائل می شوند. 

   رویکرد تیموتی گایتنر )وزیر خزانه داری اوباما( 
در راستای محدودسازی قدرت مالی و بانکی ایران

تیموتی گایتنــر، وزیر خزانه داری پیشــین آمریکا  دارای 
رویکرد معطوف به محدودسازی ایران بود. به طور کلی، وظایف 
مربوط به وزارت خزانه داری را باید کنترل سازوکارهای اقتصادی 
شــرکت ها، افراد و کشــورهای دانســت که در معرض انجام 
فعالیت هایی اقتصادی فراقانونی قرار دارند. رویکرد سازمانی و 
شخصیتی گایتنر مربوط به محدودسازی فعالیت اقتصادی ایران 
در سیاســت بین الملل بود. باید توجه داشت که کنترل تمامی 
فعالیت های اقتصادی ایران توســط وزارت خزانه داری آمریکا  
انجام می گیرد. این وزارتخانه تــالش دارد تا تحریم های یک 

جانبه و چندجانبه علیه ایران را کنترل و نظارت کند. 

   رویکردهای وزارت خزانه داری در اعمال
 تحریم های راهبردی علیه ایران

در ارتبــاط با چگونگــی اجــرا و مطلوبیــت تحریم های 
اعمال شده، دو رویکرد وجود دارد؛ رویکرد اول بر این امر تاکید 
دارد که وزارت خزانه داری آمریکا  توانسته است محدودیت های 
هســته ای علیه ایران را اعمال کند؛ رویکــرد دوم معطوف به 
شــرایطی اســت که انعکاس عدم کارآمــدی تحریم ها برای 
منصرف سازی ایران از فعالیت های هسته ای را نشان می دهد. 
بحــران اقتصادی کشــورهای جهــان غرب، آســیب پذیری 
واحدهای اروپایی بــرای قطع خرید نفت از ایران را با مشــکل 

روبه رو ساخته است. 
وزیر خزانه داری پیشین آمریکا در این رابطه گفته بود  که 
عالوه بر مناقشه غرب درباره برنامه انرژی هسته ای ایران که به 
قطع صادرات نفت ایران به اروپا منجر شد، بحران مالی در منطقه 

یورو نیز اقتصاد آمریکا  را به خطر انداخته است. 

   حاشیه سازی ایران در سیاست 
وزارت خزانه داری آمریکا

وزارت خزانه داری آمریکا تالش دارد تا محدودیت علیه 
ایران را براساس سازوکارهای اقتصادی، راهبردی و بین المللی 
تنظیم کند. به طــور کلــی وزارت خزانه داری از ســازوکارهایی 
بهــره می گیرد کــه زمینه الزم بــرای محدودســازی قدرت آن 
گروه از بازیگــران را فراهم ســازد که امکان ایجــاد چالش در 

برابر اهــداف و منافع راهبــردی آمریکا را دارا هســتند. در این 
ارتباط، تیموتی گایتنر اعالم کرده بود که ایاالت متحده علیه 
کشورهایی که با سیاســت های جدید جامعه جهانی ضد ایران 
هم گام نشــوند هم تحریم هایی اعمال خواهد کرد. گایتنر به 
گفته منابع خبری حامل پیام قاطع »شما یا با ما هستید، یا علیه 
ما« برای »غول های آســیایی« بوده و به ایــن ترتیب تالش 
می کرد ایران را در فضای اقتصاد شرق آسیا محدود سازد.  در 
آن مقطع وزیر خزانه داری وقت آمریــکا  اظهار امیدواری کرده 
بود که شاهد تالش های بیشــتری از سوی کشورهایی همانند 
هند، کره و چین خواهند بود. نامبرده تاکید داشت که از طریق 
گسترش همکاری های اقتصادی با کشــورهای حوزه جنوبی 
خلیج فارس، می توان منابع مناســب دیگری را جایگزین نفت 
ایران کرد. او گفت: »به اعتقاد ما این بخشــی از نقش هند در 
جامعه بین المللی است.« هند برای کاهش خرید نفت از ایران 
در بحبوحه تحریم های جهانی علیه این کشور تحت فشار قرار 
داشت.  پیوند موضوعات وزارت خزانه داری با مسائل امنیتی و 
راهبردی آمریکا و اسرائیل کوهن، معاون وزارت خزانه داری در 
امور  تروریسم و متخصص اطالعات مالی طی سخنانی گفت: 
»مردم ایران با هیجان و عدم اطمینان به دنبال خرید ارزهایی 
مانند دالر یا یورو هســتند، با این حال دسترســی به ارز مشکل 
اســت و زمانی که مردم تمکن مالی دارنــد، مجبور به پرداخت 
نرخ بازار غیررسمی هستند.« وزارت خزانه داری ایاالت متحده 
تالش همه جانبه ای برای گسترش محدودیت های اقتصادی 
و تکنولوژیک علیه ایران به انجام رســانده اســت. بسیاری از 
اقدامات وزارت خزانه داری آمریکا  براســاس مصوبات کنگره 
به انجام می رســد. هریک از این مصوبــات، محدودیت های 
اقتصادی قابل توجهــی را علیه ایران ایجــاد می کند.  بخش 
قابل توجهی از کارگزاران وزارت خزانه داری آمریکا را گروه های 
اسرائیل محور تشکیل می دهند. به طور مثال »سیگال ماندلکر« 
معاون وزارت خزانه داری آمریکا در امور تروریســم و اطالعات 
مالی دارای تبار اسرائیلی است. نامبرده درصدد است تا ریسک 
اقتصادی و امنیتی هرگونه معامله با ایران را افزایش دهد. خانم 
ماندلکر محور اصلی فعالیت های خود را براســاس »شفافیت 
مالی و پولی« قرار داده است. این گروه از کارگزاران راهبردی 
آمریکا درصــدد افزایش محدودیت هــای اقتصادی جدیدی 
علیه ایران هستند که امکان تحقق اهدافی همانند کم اثرسازی 
قدرت آمریکا در ایــران را امکان پذیر می ســازد. چنین فضا و 
وضعیتی را می توان به عنوان بخشــی از فرآیندهای راهبردی 
ایاالت متحده برای کنترل قدرت اقتصادی کشورهایی دانست 
که با ضعف مالی روبه رو بوده و در نتیجه تالش دارند تا از گردونه 

محدودیت های مربوط به تحریم اقتصادی خارج شوند. 

   نتیجه گیری
در سال های بعد از جنگ ســرد جایگاه و اهمیت وزارت 
خزانه داری آمریکا به گونه قابل توجهی افزایش یافته اســت.  
نقــش وزارت خزانه داری آمریــکا معطوف به کنتــرل قدرت و 
تحــرک اجرایی کشــورهایی همانند ایران بوده اســت. چنین 
فرآیندی به گونه اجتناب ناپذیری می تواند سیاســت امنیتی و 
راهبردی ایران را تحت تأثیر قــرار دهد. بخش قابل توجهی از 
کارگزاران وزارت خزانه داری آمریکا، به این موضوع اشاره دارند 
که مقابله با تروریســم و کشــورهای انقالبی در سال هایی که 
تحول تکنولوژیک حاصل گردیده صرفا از طریق سازوکارهای 
مالی و پولی امکان پذیر است.  کنترل اقتصاد و سیاست جهانی 
توســط وزارت خزانه داری آمریکا واقعیت های اقتصاد جهانی 
در چارچوب جامعه شبکه ای را منعکس می سازد. محور اصلی 
جامعه شبکه ای را اقتصاد اطالعاتی شکل داده است. وزارت 
خزانه داری آمریکا تالش دارد تا سازوکارهای فعالیت و نقش یابی 
خود را در چارچوب کنترل نرم افزاری جهان از طریق شبکه هایی 
به انجام رســاند که قابلیت پیوند نهادهــای مالی بین المللی را 
داشته و از این طریق امکان بررسی هرگونه انتقال مالی، پولی و 

بانکی را فراهم می سازد. 

ابراهیم متقی

 استاد دانشگاه تهران

یادداشت
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تحریم های فراسرزمینی
چگونه وزارت خزانه داری تحریم های جدیدی

علیه ایران اعمال خواهد کرد
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   دیباچه  
روز ۱۸ اردیبهشــت ۱۳۹۷ و پیش از پایان مهلت 
دونالد ترامپ برای آنچه او رفع معایب برجام می نامید، 
ایاالت متحده به صورت رسمی و یکجانبه از برجام خارج 
شد و ترامپ اعالم کرد که فرمان بازگشت تحریم های 
ایران را امضا می کند. به ایــن ترتیب انتظار می رود که 
در یــک دوره زمانی ۹0 تــا ۱۸0 روزه کــه مهلتی برای 
تنظیم پایان قــرارداد شــرکت های اروپایی و آســیای 
شــرقی با ایران به شــمار می رود، تحریم های پیشین 
ایاالت متحــده علیه ایــران دوباره اعمال شــوند. هر 
چند اتحادیه اروپا اعالم کرده بــه برجام پایبند می ماند 
اما اجرای قراردادهایی مانند فــروش ایرباس به ایران 
هنوز مورد ابهام است و این شــرکت اروپایی قصد دارد 
تا شرایط را بررسی کند. به طور حتم، محدودیت شدید 
برای فروش نفت، مبادالت بانکــی و ارزی بین المللی 
و از جمله سرفصل های کلیدی تحریم ایاالت متحده 
علیه ایران خواهد بود. در این میان، وزارت خزانه داری 
ایاالت متحده در تنظیم و اجرای تحریم های بازگشتی 
و تحریم های جدید، نقش مهمی دارد که محور توجه 

این نوشتار است.

   وزارت خزانه داری ایاالت متحده 
وزارت خزانه داری ایاالت متحده یا USDT، یک 
سازمان اجرایی است که نقش خزانه داری دولت فدرال 
ایاالت متحده را به عهده دارد. این وزارتخانه در ســال 
۱۷۸۹ و بر اساس قانون کنگره ایاالت متحده به منظور 
مدیریت درآمدهای دولت، تاسیس شــده است. ایده 

تاســیس این وزارتخانه به زمان ســتیز برای استقالل 
ایاالت متحده از بریتانیا و مساله تامین مالی آن مربوط 
می شــود. کنگره کنتیننتــال در آن دوران، برای وضع 
مالیات و گــردآوری آن، هیچ قدرتی نداشــت و از این 
روی چــاپ پول اعتباری آغاز شــد. گــردآوری مالیات 
و مدیریــت درآمدهای دولت، مهمتریــن نقش وزارت 
خزانه داری ایاالت متحده به شمار می رود اما ماموریت 
رســمی این وزارتخانه، به صورت تقویــت امنیت ملی 
آمریکا از طریق مدیریــت اثربخش مالیه دولت ایاالت 
متحده، ارتقای رشد اقتصادی، ثبات، سالمت و امنیت 
سیســتم مالی بین المللی و سیستم مالی آمریکا عنوان 
می شــود. وزارت خزانه داری مســئول چاپ اسکناس 
و ضرب سکه نیز هســت، البته وزارت خزانه داری تنها 
مسئول چاپ اسکناس است و فدرال رزرو سکان هدایت 
سیاســت پولی ایاالت متحده را به عهده دارد. در واقع 
فدرال رزرو به مثابه بانکدار دولت ایاالت متحده عمل 
می کند؛ پرداخت های الکترونیکی مالیات ها، پرداخت 
چک حقوق کارکنان دولت، انتشار اوراق بهادار خزانه 

ایاالت متحده به نمایندگی از ایــن وزارتخانه و تصفیه 
پرداخت های مالیاتی دیگر حساب های دریافتنی دولت 

را به عهده دارد.
از نظــر ســازمانی، وزارت خزانــه از دو بخــش 
اصلی تشکیل می شــود که عبارتند از دفاتر عملیاتی و 
ادارات که بخش ادارات، فرمول بندی سیاســت های 
مالی و مدیریت وزارتخانه را به انجام می رســاند. وزیر 
خزانه داری در راس وزارتخانه، معاون وزیر و خزانه دار 
پس از او قــرار دارنــد. وزیر خزانــه داری کــه یکی از 
اعضای کابینه دولت به شمار می رود، مدیریت وزارت 
خزانه داری را به عهده دارد و مشــاور ارشــد این وزیر، 
نقش خزانه دار ایاالت متحده را ایفا می کند. الکساندر 
همیلتون،  نخســتین وزیر خزانه داری بود که توســط 
جورج واشنگتن، منصوب و در ۱۱ سپتامبر سال ۱۷۸۹ 
سوگند یاد کرد. اســتیو منوچین که پیشتر یک بانکدار 
سرمایه گذاری بوده است، مقام وزارت خزانه داری دولت 
دونالد ترامپ را به عهده دارد.ده دوره قبل از منوچین، 
نیکالس اف. ِبِردی، وزیر خزانــه داری رونالد ریگان و 
جورج اچ. دبلیو. بوش برای دو دوره ۱۹۸۸ تا ۱۹۸۹ و 
۱۹۸۹ تا ۱۹۹۳ بود. پس از او، لوید ام. بنشتن، رابرت 
رابین و الرنــس ســامرز در ســه دوره ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۴، 
۱۹۹۵ تا ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ تا ۲00۱، وزیر خزانه داری بیل 
کلینتون بودند. اما در دوره های ۲00۱ تا ۲00۲، ۲00۳ 
تــا ۲00۶ و ۲00۶ تا ۲00۹، پال او. نیــل، جان دبلیو. 
اسنو و هنری ام. پالسون پسر، وزارت خزانه داری جرج 
دبلیو. بوش را اداره کردند. در دو دوره ۲00۹ تا ۲0۱۳ و 
۲0۱۳ تا ۲0۱۷ از ریاست جمهوری باراک اوباما نیز این 

مقام به تیموتی اف. گیثنر و جیکوب جی. لیو رسید.
در پــالن راهبــردی ۲0۱۸-۲0۲۲ منوچین برای 
وزارت خزانــه داری ایــاالت متحده، اهــداف تقویت 
رشــد اقتصادی و ارتقای امنیت ملی مــورد تاکید قرار 
گرفته اند. کمک به دستور کار »نخست آمریکا« دونالد 
ترامپ نیز از جمله اهداف این وزارتخانه برشمرده شده 
اســت. در ذیل هدف سوم، شناســایی، خنثی سازی و 
شکستن هر گونه تهدید استراتژیک نسبت به سیستم 
مالی بین المللی و سیســتم مالی ایــاالت متحده دیده 
می شــود که به ماموریت این وزارتخانه در زمینه امنیت 
ملی از جملــه قانون قدرت هــای فوریتــی بین المللی 
اقتصــادی )IEEPA(، قانون پاتریــوت ایاالت متحده 
و اداره تروریســم و هوش مالــی )TFI(  ارتبــاط دارد. 
بر اســاس این پالن، اعمــال تحریم، بخــش ۳۱۱ از 
قانون پاتریوت، همکاری شــرکای بین المللی آمریکا، 
تامین مالی و پشــتیبانی از بازپرسی از مجرمان و روابط 
دیپلماتیــک، یک گــروه از  ابزارهای فشــار TFI برای 
مقابله با ریسک های پیش روی ایاالت متحده هستند.
ماموریــت TFI به صــورت محافظت از سیســتم مالی 
ایاالت متحده و بین المللی برای مقابله با کشــورهای 
سرکش، تســهیلگران تروریســم، کاربران سالح های 
کشتار جمعی، پولشویی، مواد  مخدر و سایر تهدید های 

امنیت ملی ایاالت متحده عنوان شده است.
 FATF یکی از ســرفصل های اصلــی TFI قلمداد 
می شــود که بــرای مقابله با پولشــویی و تامیــن مالی 
تروریســم طراحی شــده اســت. برنامه ردیابی تامین 
مالی تروریســم یا TFTP نیز پس از حمالت تروریستی 
در تاریــخ ۱۱ ســپتامبر ۲00۱ بــرای شناســایی، 
پیگیــری و پیگیری تروریســت هایی ماننــد القاعده  و 
 TFTP ،شبکه های وابســته به آنها آغاز شد. از آن زمان
رهنمودهایــی ارائه کرده اســت کــه در پیشــگیری یا 
تحقق بســیاری از حمالت تروریســتی قابل مشاهده 
 و خشــونت آمیز و مقابلــه بــا حمــالت دهــه گذشــته 

کمک کرده است.

رضا مجیدزاده

 پژوهشگر اقتصاد سیاسی 
توسعه

وزارت خزانه داری ایاالت متحده یا USDT، یک سازمان 
اجرایی است که نقش خزانه داری دولت فدرال ایاالت 
متحده را به عهده دارد. این وزارتخانه در سال 1789 
و بر اســاس قانون کنگره ایــاالت متحده بــه منظور 
مدیریت درآمدهای دولت، تاسیس شده است. ایده 
تاســیس این وزارتخانه به زمان ستیز برای استقالل 
ایاالت متحده از بریتانیا و مساله تامین مالی آن مربوط 

می شود



یادداشت
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   خزانه داری آمریکا و تحریم های ایران 
اداره کنترل دارایی های خارجی یا OFAC در وزارت 
خزانــه داری ایاالت متحده، بر اســاس سیاســت خارجی 
ایاالت متحده و اهــداف امنیت ملی این کشــور، اعمال 
تحریم های اقتصادی و تجاری علیه کشــورهای خارجی 
و رژیم های هدف، تروریست ها، قاچاقچیان بین المللی 
مواد مخدر، فعالیت های مربوط به گســترش سالح های 
کشتار جمعی و دیگر تهدیدات امنیت ملی را مدیریت کرده 

و به اجرا در می آورد.
OFAC فهرســت افــراد،  گروه هــا و ســازمان های 
تروریســتی یــا شــرکت های تحــت کنتــرل یــا مدیریت 

کشورهای هدف را منتشر می کند.
به طــور کلــی، تحریم های آمریــکا علیه ایــران به 
تحریم هــای اقتصادی، تجــاری، علمــی و نظامی علیه 
ایران که از سوی دولت ایاالت متحده، یا به درخواست این 
کشور و از طریق شورای امنیت ســازمان ملل اعمال شده 
اشاره دارد. وزارت خزانه داری آمریکا، یکی از محورهای 
اصلی تعیین و اجرای این تحریم ها بوده اســت. در سال 
۲000 )۱۳۷۹( و ریاســت  جمهوری اصالحات در ایران و 
بیل کلینتون در ایاالت متحده، رویکرد  دیپلماسی- محور 
دولت اصالحات و طرح گفتگوی تمدن ها توسط او موجب 
شــد تا کلینتون برخی از تحریم های مربوط به تجهیزات 
پزشکی و دارو را بردارد اما در ســال ۲00۴ که سال پایانی 
دولت اصالحات )دور دوم( بود، وزارت خزانه داری آمریکا 
تحریم های علمی را وضع کرد که شامل ممنوعیت انتشار 
مقاالت علمی نوشته شده در ایران در مجالت بین المللی 
بود به طوری که موسســه مهندســی بــرق و الکترونیک 
)IEEE(، چــاپ مقــاالت پژوهشــگران ایرانــی را متوقف 
کرد. اما OFAC در آوریل ســال ۲00۴ به IEEE اعالم کرد 
که برای انتشــار مقاالت ایرانی، نیاز به اخذ مجوز نیست و 
کل فرایند انتشــار، از تحریم ها معاف است. با این وجود، 
نقش عمده OFAC در اعمال تحریم ها یا محدودیت های 
مالی بوده است. در سپتامبر ۲00۶، دولت ایاالت متحده 
بانک صادرات ایــران را تحریــم و آن را از انجام معامله با 
موسســات مالی آمریکایی ولــو به صورت غیرمســتقیم، 
منع کــرد. اســتوارت لوی، معــاون وزارت خزانــه داری، 
اعالم کرد کــه بانک صادرات بــه خاطر انتقــال وجوه به 
گروه های خاصی از جمله حزب الله لبنان، مشــمول این 
تحریم شده است. بر مبنای این ادعا، از سال ۲00۱ یک 
ســازمان تحت کنترل حزب اللــه، مبلــغ ۵0 میلیون دالر 
 آمریکا از طریق بانک صادرات، به طور مســتقیم از ایران 

دریافت کرده است.
تحریم هــای وزارت خزانه داری دو فهرســت اصلی 
SDN و تلفیقــی دارد. مهمترین ســرفصل های تحریمی 
این وزارتخانه در قالب این دو عنوان اســت؛ طبق دستور 
اجرایی ۱۳۶0۸ فهرست تلفیقی، انجام معامالت معین و 
ورود افراد مظنون از ایران و سوریه به ایاالت متحده ممنوع 
شده است. این افراد و موسسات، شامل موسسات و افراد 
ناقض تحریم هــای ایاالت متحده درباره ســوریه و ایران 
از جمله تحریم های ضدتروریســم یا اشــخاص درگیر در 
مبادالت مالی و اقتصادی خاص با سوریه و ایران هستند، 
البته دستور ۱۳۶0۸، بلوکه کردن اموال یا منابع اشخاص 
تحریمی را الزامی نکرده اســت اما احتمال دارد که اموال 
و منافع چنین اشخاصی، تحت دســتورات دیگر مقامات 

OFAC بلوکه شده باشند.
از جمله تحریم هــای مربوط به فهرســت های غیر 
از SDN و تلفیقــی می توان به تحریم حقوق بشــر اشــاره 
کرد؛ در تاریخ ۹ اکتبر ســال ۲0۱۲، بــاراک اوباما فرمان 
اجرایــیE.O.۱۳۶۲۸  را امضا کرد کــه در رابطه با نقض 
حقوق بشر در ایران و ســوریه، تحریم های خاصی را اجرا 
می کند. طبق بند ۱ این فرمان، وزیــر خزانه داری ایاالت 

متحده، تحت اختیارات بین المللی خود در امور اضطراری 
اقتصادی، به اعمال برخــی تحریم های مندرج در بخش 
۶  قانــون تحریم هــای ایــران )اصالحیه ســال ۱۹۹۶( 
اقدام خواهد کرد. وزیر امور خارجه و یــا وزیر خزانه داری 
این تحریم ها را بر اســاس مفــاد ISA  در رابطه با مجازات 
جامع، تحریــم، حسابرســی و تبعیض در ســال ۲0۱0 با 
اصالحیه یا معاهده تحریم اعمال می کنــد.در تاریخ ۱۲ 
ژانویه ۲0۱۸ نیز  OFAC، تعداد ۱۴ فــرد و نهاد را در رابطه 
با نقض جدی حقوق بشر و سانســور در ایران و سالح را به 
امضا رسانده اســت. منوچین درباره این تحریم ها اعالم 
کرده اســت که ما »برنامه های موشکی بالستیک ایران و 
فعالیت های بی ثبات ســازی مورد هدف قرار می گیرند اما 
 در عین حال، همچنان روی رفــاه اقتصادی مردم ایران،

 تاکید داریم.«
بــر اســاس اعــالم وزارت خزانــه داری ایــاالت 
 متحده، ایــن اقدامات بــه موجب دســتورالعمل اجرایی

بشــر  نقــض جــدی حقــوق  کــه   ۱۳۵۵۳  ).E.O(  
 توســط دولت ایــران را هدف گرفته اســت، انجام شــد؛

 E.O. ۱۳۶0۶ کــه نقض حقوق بشــر توســط دولت های 
ایران و ســوریه را از طریق فنــاوری اطالعات مورد هدف 
قرار می دهد؛ E.O. ۱۳۶۲۸ که هدف مقابله با سانســور یا 
دیگر فعالیتهای منجر به محدودیت یا مجازات اســتفاده 
از آزادی بیان یا تظاهرات شهروندان ایران یا محدودیت 
دسترسی به رســانه های چاپی یا پخش را دنبال می کند و 
E.O. ۱۳۳۸۲ که تکثیر سالح های کشتارجمعی و حامیان 

آنها را هدف قرار داده است.
اما مهمترین تحریم های خزانه داری ایاالت متحده 
در رابطه بــا برنامه هســته ای ایران و پیــش از برجام بوده 
اســت. ســوم آبان ۱۳۸۶ )بیســت و پنجم اکتبر ۲00۷( 
وزارت خزانــه داری آمریکا شــماری از بانک هــا، نهادها 
و شــرکت های ایرانــی را در فهرســت تحریم هــای خود 
گنجاند. همچنین بانــک جهانی نیز اعالم کــرد از دادن 
خدمات بــه این بانک ها و موسســه ها خــودداری خواهد 
کرد. وزارت خزانه داری ایاالت متحده در سال ۲00۷ نیز 
بانک های سپه، ملی، کارگشایی و آریان را از انتقال پول به 
ایاالت متحده تحریم کرد. این بانک ها در فهرست های 
 SDN قــرار گرفتــه بودند. فهرســت OFAC خاص ملــی
فهرستی از اشخاص و افرادی است که از دسترسی مالی 
به سیســتم مالی ایاالت متحده ممنوع شده اند و راه های 
خروج از فهرســت SDN نیز بسیار دشــوار است. در سال 
۲00۸، خزانه داری ایاالت متحده به سی تی گروپ دستور 
 داد تا مبلــغ ۲ میلیــارد دالر از پول ایران در حســاب های

 سی تی  گروپ را فریز کند.
 این محدودیت ها موجب شد تا فرصت فعالیت افراد 
و شــرکت های کوچک در یک بازار حواله و انتقال پول در 
یک سیســتم مبادله غیرقانونی و زیرزمینی بــه وجود آید. 
در جدیدترین فهرســت SDN، نام مرکز تحقیقاتی شهید 
اســالمی در رابطه با تحریم هــای ثانویه، صنایع شــهید 

خرازی در همیــن رابطه، صنایع شــهید مقــدم در همین 
رابطه، صنایع شهید صنیع خانی و صنایع شهید شوشتری 

به چشم می خورد.
وزارت خزانه داری آمریکا بیست وهفتم خرداد ۱۳۸۹ 
)۱۷ ژوئن ۲0۱0( اقدام های تحریمی علیه چند شــرکت 
کشــتیرانی ایران اتخاذ کرد و ســپس ۲۲ شــرکت نفتی، 
انرژی و بیمه دولت ایران آن را اداره می کرد هدف تحریم 
های کاخ ســفید قرار گرفت. همچنین ایــن وزارتخانه در 
سوم تیر )بیســت و چهارم ژوئن ۲0۱۱( به تحریم شرکت 
هواپیمایی »ایران ایر« و همچنین اتحادیه اروپا در تاریخ 
دهم آذر )اول دسامبر ۲0۱۱( به تحریم بیش از ۱۸0 شرکت 
و شــخصیت ایرانی اقدام کــرد. اقدام تحریمــی دوم آذر 
)سیزدهم دسامبر ۲0۱۱( وزارت خزانه داری آمریکا علیه 
۲ مقام نظامی ایران و در ســی ام آذر )بیست ویکم دسامبر 
۲0۱۱( علیه ۱0 شرکت کشتیرانی کشورمان از دیگر موارد 
بود. دوم دی )بیست وسوم دســامبر ۲0۱۱( نیز سوئیس 
دارایی های ۱۸0 شــخص حقیقی و حقوقی را مســدود و 
آمریکا یازدهم دی )اول ژانویه ۲0۱۲( بانک مرکزی ایران 
را تحریــم کرد. تحریم دیگــر وزارت خزانــه داری ایاالت 
متحده، افزودن نام چهار شــرکت و یک شهروند ایرانی به 
اتهام ارتباط با برنامه هســته ای و موشک بالستیک ایران 

در دی ماه ۱۳۹۱ بود.
امــا پــس از برجــام نیــز افزوده شــدن شــماری 
از شــخصیت ها و شــرکت های ایرانــی از ســوی وزارت 
خزانه داری آمریکا به فهرست تحریمی در بیست ویکم آذر 
۱۳۹۲ و تکرار این فرایند در هفدهم بهمن ۱۳۹۲، تحریم 
هشت شرکت چینی و ۲ شــرکت اماراتی به بهانه همکاری 
با ایــران در تاریخ نهــم اردیبهشــت ۱۳۹۳، گنجاندن نام 
هشت شــخصیت حقیقی به همراه ۲0 شــرکت و موسسه 
مالی از جمله ۶ نفتکش ایرانی در فهرست تحریمی وزارت 
خزانــه داری آمریکا به بهانه نقض تحریم های هســته ای 
و موشکی ایران در تاریخ هفتم شــهریور ۱۳۹۳، از جمله 
تحریم ها و محدودیت هایی بود که پس از برجام بر ایران 

تحمیل شد. 
اما جدیدترین تحریم های وزارت خزانه داری ایاالت 
متحده به فرمان خروج ترامپ از برجام باز می گردد. استیو 
منوچین در ۱۱ آوریل ســال جــاری میــالدی اعالم کرد 
در صورتی که رئیــس جمهوری آمریکا معافیــت ایران از 
تحریم های اتمی آمریکا را تأیید نکند، این موضوع به معنی 
خروج آمریکا از توافق اتمی وین نیســت. اما بدین معنی 
است که تحریم های اولیه و ثانویه آمریکا دوباره علیه ایران 
اعمال خواهد شد. این تحریم ها جنبه فراسرزمینی داشته 
و نه تنها دولت ایران، بلکه تمامی شرکت ها و نهادهایی  که 
با ایران وارد تعامل شوند را دربر خواهد گرفت. طبق اعالم 
منوچین یا دور جدیدی از تحریم ها علیه ایران آغاز خواهد 
 شــد، یا تحریم هایی که بعد از توافق اتمی تعلیق شــدند 

دوباره برقرار می شوند. 
درباره تصمیــم ترامپ روی برجام ســه اســتراتژی 
کلی خروج، اعتراض/فشــار برای تغییر یا تعریف متمم و 
وفاداری/ ماندن در برجام مورد انتظار بود . اما  سیگنالی که 
از ایاالت متحده صادر می شد این بود که وزارت خارجه و 
شورای امنیت ملی آمریکا طراحی یک راهبرد دیپلماتیک، 
اقتصادی و ارتباطات اســتراتژیک را برای خروج از برجام 
آغاز کرده اند که شامل اعمال مجدد تحریم ها و برخورد با 
واکنش های احتمالی از سوی اروپا، روسیه، چین و ایران 
است. تنها در صورت اتخاذ استراتژی سوم بود که در رابطه 
با تحریم های ایران، فهرست یا رویکرد جدیدی مشاهده 
نمی شد اما  در حال حاضر به دنبال فرمان ترامپ، فهرست 
تحریم ها و محدودیت های بین المللی وزارت خزانه داری 
ایاالت متحده به اندازه پیشابرجام یا بیشتر از آن علیه ایران 

احتماال دنبال خواهد شد. 

مهمتریــن تحریم های خزانــه داری ایــاالت متحده 
در رابطه بــا برنامه هســته ای ایران و پیــش از برجام 
بوده است. ســوم آبان 1386 )بیســت و پنجم اکتبر 
2007( وزارت خزانه داری آمریکا شــماری از بانک ها، 
نهادها و شرکت های ایرانی را در فهرست تحریم های 
خود گنجاند. همچنین بانــک جهانی نیز اعالم کرد از 
دادن خدمات به این بانک ها و موسســه ها خودداری 

خواهد کرد



مجری تحریم
وزارت خزانه داری در خط مقدم جنگ اقتصادی علیه ایران قرار دارد

بــا در نظرگرفتــن اظهارنظرها و اقدامــات مقامات 
ایاالت متحده علیه ایــران می توان گفت یکی از وظایف 
دولتمــردان آمریکا ادعــای تهدید علیه ایران اســت؛ از 
رئیس جمهور گرفته تا وزیر خارجه، وزیر دفاع، رئیس سیا 
و وزیر خزانه داری همواره در حال تهدید ایران هستند. در 
برهه فعلی نیز عده ای در جبهه مخالفان ماندِن آمریکا در 
توافق هستند و عده  دیگر در جبهه حامیان این مساله. در 
این بین استیون منوچین، وزیر خزانه داری ایاالت متحده 
آمریکا، که از جمله مخالفان توافق هسته  ای است اخیرا 
در کنگره این کشــور از امکان وضــع تحریم ها ی جدید 
علیه ایران ســخن گفته اســت. او همچنین مدعی شــد 
تحریم ها یی که در دستور کار اســت محاصره اقتصادی 
جمهوری اســالمی ایران را در پی دارد. این سیاستمدار 
ثروتمند به خبرنگاران گفت که »یا دور جدیدی از تحریم ها 
علیه ایران آغاز خواهد شد یا تحریم هایی که بعد از توافق 
اتمی تعلیق شــدند دوباره برقرار می شوند«. در خصوص 
عملکــرد وزارت خزانــه داری بایــد گفت در چهل ســال 
گذشــته نهادهای مختلفی تهدیدهایــی علیه جمهوری 
اسالمی ایران وضع کرده اند که یکی از این نهادها وزارت 
خزانه داری ایــاالت متحده آمریکا ســت؛ عــالوه بر آن 
وزارت خارجــه و وزارت انرژی ایاالت متحــده آمریکا هم 

تهدیدهایی وضع کرده اند. مضاف بــر اینکه فرمان های 
اجرایــی رئیس جمهور ایــاالت متحده آمریــکا هم وجود 
دارد. درواقع زمانی که قوانین تحریمی اعالم می شــود، 
نویسندگان این قوانین مشخص می کنند که کدام دستگاه 
دولتی وظیفه اجرای قوانین تحریمی علیه کشوری مانند 
ایــران را دارد. برخــی از ایــن تحریم ها  بر عهــده وزارت 
خزانه داری اســت. وزارت خزانه داری کــه متولی نظارت 
بر اجــرای قوانیــن تحریمی علیه ایران اســت، توســط 
ســازمان دیگری که زیرمجموعه وزارت خزانه داری است 
به نام دفتر کنترل ســرمایه ها ی خارجی)OFAC( فعالیت 
می کند. این دفتر بر تمام تحریم ها یی که توســط وزارت 
خزانــه داری ایاالت متحــده آمریکا علیه هر کشــوری در 
جهان انجام می گیرد نظارت می کند. اما در رابطه با ایران 
و نطقی که وزیر خزانه داری ایاالت متحــده آمریکا کرده 
و ایران را بر سر مســاله برجام تهدید به تحریم کرده، باید 
توجه داشــت تحریم ها ی غیر هســته ای و  تحریم ها یی 
که وزارت خزانــه داری بر آن نظــارت دارد، همچنان اجرا 
می شــود. اما در برجام ایاالت متحده آمریکا متعهد شده 
تحریم هــا ی هســته ای را به حالــت تعلیــق درآورد. این 
مورد هم توســط دفتر OFAC نظارت می شــود و کســانی 
که عالقه  مند به ســرمایه گذاری در ایران و همکاری ها ی 
اقتصادی هســتند مورد به مورد توســط این دفتر بررسی 
می شــوند. این دفتــر بعضی اوقــات دســتورالعمل ها ی 
جدیدی صادر کرده یا به روزرســانی ها یی انجام می دهد و 
مشــخص می کند که فعاالن اقتصادی در چه حوزه ها یی 
می توانند بــا ایران همکاری کنند و در چــه حوزه ها یی اگر 

 همکاری وجود داشــته باشــد، مشــمول جرایــم وزارت 
خزانه داری می شوند.

اصــوال وزارت خزانــه داری در خــط مقــدم برخورد 
اقتصادی ایاالت متحده با ایران اســت ، بــه این صورت 
که وزارت خارجه در صــف مقدم برخوردهای دیپلماتیک، 
وزارت دفــاع در صف مقدم برخوردهــای نظامی و امنیتی 
و وزارت خزانه داری در خط مقــدم برخوردهای اقتصادی 
)جنگ اقتصادی( علیه ایران  قرار دارد. اما شــخص وزیر 
قدرت تاثیرگــذاری باالیی ندارد. اســتیون منوچین، وزیر 
خزانه داری ایاالت متحــده آمریکا پیــش از این در بانک 
گلدمن ســاکس فعال بوده و به این دلیل که حمایت ها ی 
مالی زیــادی  از بانک انجــام داده به عنــوان وزیر معرفی 
شده است. درواقع این مرســوم است کسانی که بیشترین 
کمک مالی را به نامزد برنده ارائه می کنند، صراحتا توسط 
رئیس جمهور منتخــب یا به عنوان وزیر معرفی می شــوند 
یا تعدادی از ســفارتخانه ها  بــه این افراد داده  می شــود، 
بنابراین منوچین هم از همین مسیر وارد شده و پیش از این 
در مقوله سیاســت خیلی صاحب نظر نبود. امــا باید درنظر 
داشــت که وی هم یهودی تبار است  و هم در وال استریت 
فعالیت می کند. افرادی که در وال استریت در بخش مالی 
و بانکی فعالیت می کنند نگاه انتقادی نسبت به ایران دارند، 
لذا اگرچه منوچین فردی سیاسی نبود اما به دلیل اینکه در 
دولت ترامپ وزیر خزانه داری شــده، مجری سیاست ها ی 
رئیس جمهور در فضای به شدت برجامی و ایرانی در کابینه 
ترامپ شده است. به همین خاطر بخشی از اظهارنظرهای 
وی درمــورد ایران متاثر از پمپاژ ایران ســتیزی اســت که 
توســط دونالد ترامپ به وی اعمال می شــود. در غیر این 
صورت وزیر خزانه داری همان نقشــی را که در دولت ها ی 
پیشین داشته در این دولت هم دارد. البته در دولت باراک 
اوباما گشایش ها یی در بخش هســته ای صورت گرفت، 
اما قوانین تحریمی غیرهســته ای با همان شدت گذشته 
پیگیری می شــد. از این جهت منوچیــن کاراکتر موثری 
 ندارد، بلکــه در فضای روانی که علیه ایران شــکل گرفته 

موثر است.
در ادامــه بایــد گفــت وزارت خزانــه داری مجــری 
مصوباتی اســت کــه در ایــاالت متحده آمریــکا تصویب 
می شــود. این وزارت امکان دارد با مــواردی از مصوبات 
مخالفــت کند امــا درحقیقت وظیفــه عمل کننــده و ناظر 
 دارد. وزارت خزانــه داری ایــن وظایــف را در مــورد ایران 
به ادعای آمریکاییان کامل و درســت انجام داده اســت. 
اگرچه در دولت قبلی هــم وزارت خزانــه داری برای رصد 
فعالیت ها ی مالی و چرخش مالی ایران بیش از پیش فعال 
شــد؛ مدیران خزانه داری و مســئول دفترOFAC   مرتبا به 
کشــورهای مختلف ســفر می کردند و فعــاالن اقتصادی 
خصوصا بانکداران را تعقیــب و تهدید می کردند تا با ایران 
همکاری نداشــته باشــند. همچنین وزارت خزانه داری به 
کرات جرا یم ســنگینی را علیه بانک ها ی بــزرگ جهان و 
فعاالن اقتصادی اعمال کرده یا بانک ها  را به تامین مالی 
برنامه ها ی هســته ای و برنامه موشــکی ایران یا کمک به 
پولشــویی در ایران متهم می کردند. این دســتورالعمل ها  
به تدریج فضای رعب و وحشــت را بین فعاالن اقتصادی 
ایجاد کرد با ایــن هدف که تا حد امکان بــه ایران نزدیک 
نشوند یا حتی تسهیالتی به ایران ندهند. الزم به ذکر است 
این محدودیت ها در دولت کنونی آمریکا تشــدید شــده و 
رئیس جمهور ایاالت متحده آمریــکا صراحتا اعالم کرده 
که کشورها با ایران همکاری اقتصادی نکنند چراکه ممکن 
است متحمل جرایم اقتصادی سنگین  یا تنبیهاتی شوند؛ 
بنابرایــن وزارت خزانــه داری و دفتــر OFAC  نقش اصلی 
را در تحریم ها  علیه ایران داشــته و دارنــد و طبق ادعای 
 خودشان در تالش هستند ایران را در محاصره اقتصادی 

قرار دهند.

امیرعلی ابوالفتح

کارشناس مسائل آمریکا

51 شماره 396   | مثلث  



قمار اردوغان

اردوغان گام به گام به هدفش نزدیک تر می شود

بینالملل

مثلث  |  شماره 52396



رجب طیــب اردوغــان، رئیس جمهــوری ترکیه، 
چهارشنبه ۱۸ آوریل/۲۹ فروردین، در آنکارا اعالم کرد 
کــه انتخابات زودهنــگام پارلمانی و ریاســت جمهوری 
ترکیه که قــرار بود در نوامبر ۲0۱۹ برگزار شــود، حدود 
یک ســال ونیم زودتر، در تاریخ ۲۴ ژوئن ۲0۱۸ به طور 
همزمــان برگــزار خواهــد شــد. وی علــت تصمیمش 
بــرای انتخابــات زود هنــگام را، وضعیت کشــورهای 
همسایه )ســوریه و عراق( و نیز ضرورت تصمیم گیری 
دربــاره  مســائل اقتصــادی و سیاســی ذکــر کــرد. به 
گزارش اســپوتنیک، یکشــنبه، ۶ می)۱۶اردیبهشت( 
رئیس جمهوری ترکیه، در جمع هواداران حزب عدالت 
و توسعه ترکیه در استانبول، بدون اشــاره به آغاز بیش 
از سه ماهه تجاوز نظامی ارتش ترکیه به خاک سوریه و 
تداوم آن، طی اظهاراتی بر خــالف موازین بین المللی 
اعالم کــرد: »نظامیــان ترکیــه آمــاده مأموریت های 
جدید در ســوریه باشــند، تنگ کــردن حلقــه محاصره 
تروریست ها را کنار نمی گذاریم، عملیات های جدیدی 
را به »ســپر فرات« و »شــاخه زیتون« خواهیم افزود، 
بنابراین نظامیان ما آماده ماموریت های جدید باشــند. 
ما هرگــز از فرآینــد عضویــت در اتحادیه اروپا دســت 
برنخواهیــم داشــت. ترکیه در حــال تبدیل شــدن به 
قدرتی مهــم در جهان اســت. هدف ما این اســت که 
سیستم  های دفاعی زمینی، هوایی و دریایی ترکیه صد 
درصد بومی شــوند.«  البتــه تحلیلگران مســائل ترکیه 

معتقد هستند:
۱-اردوغان، در آستانه برگزاری انتخابات زودهنگام 
در ترکیه، در پی جلب توجه افکارعمومی به عملیات های 
نظامی ارتش ترکیه در خارج از مرزهای این کشور، با هدف 

کسب موقعیت ها و امتیازهای انتخاباتی است.
۲-  انتخابــات ریاســت جمهوری و پارلمانــی ترکیه 
می تواند سیستم ریاستی )پرزیدیال( مطلوب اردوغان و 
حزب حاکم در ترکیه را به طور گام به گام تحکیم بخشــد. 
انتخابات پارلمانی آتی در ترکیه به معنای آغاز تغییر نظام 
سیاسی در این کشــور اســت؛ پس از این انتخابات قرار 
است قانون اساسی جدید ترکیه در این کشور به اجرا درآید 
و حدود اختیارات و قدرت ریاست جمهوری بیشتر خواهد 
شد. به همین دلیل بســیاری این انتخابات را برای ترکیه 

رویدادی سرنوشت ساز می دانند. 
در انتخابــات آتــی، احــزاب و گروه های سیاســی 
می تواننــد ائتالف تشــکیل دهنــد و اگر ایــن ائتالف ها 
۱0 درصد از آرا را به دســت بیاورنــد، می توانند به پارلمان 
راه یابنــد. در صورتــی کــه در گذشــته بــرای ورود بــه 
پارلمان هر یک از احــزاب باید جداگانــه ۱0 درصد رای 
می آوردنــد. در انتخابات ریاســت جمهوری نیــز نامزدی 
که موفق به کســب حداقل )۵0درصد+ یــک رای( از آرا 
شــود، به عنوان رئیس جمهــوری ترکیه انتخــاب خواهد 
شــد. درغیر این صــورت دو نامــزدی که بیشــترین رای 
را آورده انــد، بــه دور دوم انتخابــات راه خواهنــد یافت. 
کمیســیون برگزارى انتخابات سراسری جمهوری ترکیه، 
۱0 حزبی که حق فعالیت و شــرکت در انتخابات پارلمانی 
 و ریاست جمهوری این کشــور دارند را این چنین معرفی و 

اعالم کرد:
  حزب عدالت و توسعه )AKP( )حزب حاکم(
   حزب جمهوریخواه خلق )CHP( مهم ترین

            حزب اپوزیسیون
)MHP(  حزب حرکت ملی گرا  

   حزب خوب )IYI( منشعب از حزب حرکت ملی گرا

 )HDP( حزب دموکراتیک خلق ها   
  )SAADET( حزب سعادت  

 )VATAN( حزب وطن  
 )BBP( حزب اتحاد بزرگ   

 )DP( حزب دموکرات   
 )BTP( حزب ترکیه مستقل   

   نامزدهای ریاست جمهوری
حزب حاکــم، یعنــی عدالت و توســعه، رجب طیب 
اردوغــان، رئیس جمهور فعلی را نامزد ریاســت جمهوری 
معرفی کــرده اســت. اردوغــان در انتخابــات مذکور، با 
احــزاب حرکت ملی گــرا و حــزب اتحاد بزرگ )منشــعب 
از حــزب حرکــت ملی گــرا( ائتــالف کرده اســت. حزب 
جمهوریخــواه خلــق ترکیــه، قوی ترین حــزب مخالف 
حکومــت نیــز در تاریــخ ۴ مــی ۲0۱۸ )۱۴ اردیبهشــت 
۱۳۹۷( محرم اینجه را به عنوان نامزد خود برای انتخابات 
ریاست جمهوری این کشور معرفی کرد. این حزب با احزاب 
 ســعادت، خوب و دموکرات، بــرای انتخابــات پارلمانی

 ائتالف کرده است. 
همچنین خانم مرال آکشــنر، رئیــس حزب خوب، 
آقای دوعو پرینچک، رئیس حــزب وطن،آقای تمل کارا 
مالاوعلو، رئیس حزب سعادت و آقای دمیرتاش، از حزب 
دموکراتیک خلق ها نیز آمادگی خود را برای احراز پســت 

ریاست جمهوری ترکیه اعالم کرده اند.
 البته مدتی است که حزب اسالمگرای »سعادت« 
)طرفداران مرحــوم نجم الدین اربــکان(، قصد دارد نظر 
موافــق عبداللــه گل، یازدهمین رئیس جمهــوری ترکیه 
را برای نامزدی پســت ریاســت جمهوری از ســوی حزب 
مذکور جلب کند. گفته می شــود اگر حزب سعادت موفق 
شود عبدالله گل )از افراد موسس حزب عدالت و توسعه( 
را به عنوان نامزد خــود راهی انتخابات کنــد، ضمن آنکه 
اعتبار و آرای حزب عدالت و توسعه زیر سوال رفته و تقلیل 
خواهد یافت، حزب سعادت نیز به جایگاه بهتری ارتقا پیدا 
می کند. البته اردوغان طی مصاحبه با رسانه های گروهی 
ترکیه به عبدالله گل پیام داد و از وی درخواست کرد »بهتر 

است، کاندیدا نشود.«

   نگاه ایران
ثبــات و اقتــدار حکومت هــای منتخــب مــردم در 
کشورهای همســایه، به ویژه جمهوری ترکیه، غایت آمال 
ملت و مســئوالن جمهوری اســالمی ایران است. به رغم 
رقابت منطقه ای تهران- آنکارا، به لحاظ رخدادهای داخلی 
و خارجی ترکیه و توجه به شــرایط جــاری ترکیه و منطقه، 
حزب عدالت و توسعه و مسئوالن آن، دارای موقعیت برتر 
و سیاســت های معتدل تری نسبت به ســایر احزاب و رقبا 

هستند و فعال گزینه ای واالتر مشاهده نمی شود. 

   حکومت های غرب گرا
جامعــه ترکیه طــی ســال های ۱۹۲۳ الــی ۲00۲ 
میالدی، تــک قطبی با دوره های متنــاوب تک حزبی )تا 

ســال ۱۹۴۶( و چند حزبی بــود؛ مشــخصات اجتماعی 
محصــول حکومت هــای غرب گرا)راســت و چــپ گرا- 
الئیک- نظامی ها ( در جمهوری ترکیه، عبارت هستند از: 

  تفکیک اساسی نحله فکری احزاب بر مبنای 
           اندیشه های تفسیری غرب گرا 

   حق وتوی ارتش و نهاد قضایی الئیک 
  سیاست غرب گرایی با محور نزدیکی بیشتر به آمریکا،

           تداوم عضویت موثر در ناتو، مطالبه عضویت در
             اتحادیه اروپا  

  حکومت های شکننده، احزاب و شخصیت های وابسته،
            نظامیان کودتاگر 

  عدم ثبات اقتصادی، شکست اصالحات نئولیبرالی 
            با چاشنی پوپولیسم اقتصادی 

 و امــا ســال ها پــس از اســتیالی مشــخصه های 
مذکور، اصالحات سیاســی- اقتصادی مرحوم پروفسور، 
دکتر تورگوت اوزال، موجبات گســترش حقوق و جایگاه 
اجتماعــی اســالمگرایان در ایــن کشــور را فراهم کرد. 
ســپس در ســال ۲00۲. حزب عدالت و توسعه )منشعب 
از دیدگاه های سیاســی مرحــوم اربکان(، بــا پیروزی در 
انتخابات، اصول سیاست داخلی و خارجی خود را احیای 
حقوق بشر، برقراری ثبات اقتصادی و عضویت در اتحادیه 
اروپا اعالم کرد. حزب مذکور با اتخاذ سیاست دموکراتیک 
اســالمی، حمایت گروه های بســیاری، حتی ارتش این 
کشــور را کســب کرد. اگرچه حزب عدالت و توســعه، از 
روش های لیبرالی در سیاست داخلی و خارجی استفاده کرد 
ولی الئیک های ترکیه )متفاوت با سکوالرها(، همچنان 
اعتقاد داشته و دارند که حزب مذکور، راهبردهای حمایت 
و خدمت به نظام شریعت اسالمی را براساس سیاست های 
نئوعثمانی گرایی پیگیری و اجرا می کند. در دوران اقتدار 
حزب عدالت و توســعه در ترکیه، ویژگی هــای اجتماعی 

به شرح ذیل حادث شد:
  چند قطبی شدن فضای سیاسی و اجتماعی در ترکیه 

)westernization( تغییر گفتمان غرب گرایی  
 ) Europeanization(به گفتمان اروپا گرایی              

  ثبات سیاسی نسبتا پایدار، گسترش عدالت اجتماعی 
  ثبات اقتصادی، رشد و توسعه پایدار

  ارتقای رفاه اجتماعی 

   نتیجه گیری 
در صــورت تــداوم پیروزی های پانزده ســاله حزب 
عدالت و توســعه در انتخابات آتی ترکیــه، ورژن ابداعی 
»دموکراســی اســالمی« اردوغان در ترکیه به طور کامل 
شــکل خواهد گرفت. غــرب نیز بــه رهبری آمریــکا، به 
اتفاق ناتــو و هم ســویی اتحادیه اروپا، خواهد توانســت 
ثبــات سیاســی الزم را در منطقه)خلیــج فــارس- عراق( 
و ســایر نقاط بحرانی غــرب آســیا ایجاد کنــد. غربی ها 
معتقدنــد به رغم اســالمگرایی حــزب عدالت و توســعه 
و رهبرانــش، می تواننــد از جمهــوری ترکیــه، به عنوان 
 پــل ارتباطــی بــرای نیــل بــه مقاصــد و منافع شــان، 

نهایت بهره برداری را داشته باشند.

 احمد مرجانی نژاد

مترجم و پژوهشگر مسائل 
بین الملل

یادداشت
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 مدتی است که حزب اسالمگرای »سعادت« )طرفداران مرحوم نجم الدین اربکان(، قصد دارد نظر موافق 
عبدالله گل، یازدهمین رئیس جمهوری ترکیه را برای نامزدی پســت ریاست جمهوری از سوی حزب مذکور جلب 
کند. گفته می شود اگر حزب سعادت موفق شود عبدالله گل )از افراد موسس حزب عدالت و توسعه( را به عنوان 
نامزد خود راهی انتخابات کند، ضمن آنکه اعتبار و آرای حزب عدالت و توسعه زیر سوال رفته و تقلیل خواهد یافت، 
حزب ســعادت نیز به جایگاه بهتری ارتقا پیدا می کند. البته اردوغان طی مصاحبه با رســانه های گروهی ترکیه به 

عبدالله گل پیام داد و از وی درخواست کرد »بهتر است، کاندیدا نشود



یادداشت

انتخابات زودهنــگام پارلمانی و ریاســت جمهوری 
ترکیه، ورود به شــرایط جدیدی برای این کشور محسوب 
می شــود. از آن جهت که اکنون دو جبهه مخالفان حزب 
عدالت و توســعه و جبهه قدرتمند حزب عدالت و توســعه 
بــه رویارویی سیاســی روی آورده اند و اقــدام رجب طیب 
اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در اعالم انتخابات زودهنگام 
در واقع یــک حرکت غافلگیرانه برای رقبایی اســت که به 
تدریج خود را برای برگزاری انتخابات در سال آینده آماده 
می کردند. در این بین جدای از حرکت و اقدامات مستمر 
حزب جمهوری خلق که پیش تر نیز توانسته بود اجتماعات 
میلیونی علیه سیاست های اردوغان به راه بیندازد، حزب 
جدیدی به نام حزب »خوب« به رهبری خانم مرال آکشنر 
با اقبال به فضای سیاســی ترکیه ورود پیــدا کرد و در یک 
ابتکار حســاب شــده از ســوی جمهوری خلق و شخص 
قلیچ دار اوغلو با اضافه شــدن ۱۵ پارلمانتار این حزب به 
حزب نوتاســیس، عمال جواز ورود به انتخابات پیدا کرد. 
این بدان معناســت که جریان های سیاسی در ترکیه وارد 
دوره فعالی شــده اند.تا آنجا که فردی چون خانم آکشــنر 
که پیشــینه سیاســی اش به حزب حرکت ملی بازمی گردد 
و یک ملی گراست، این بار شــاخه جدیدی تاسیس کرده 
که به دنبال جلب آرای بخش ملی گرایان ترکیه است. در 
این بین پرسش اصلی آن است که آیا شرایط برای پیروزی 
حزب عدالت و توسعه در انتخابات پیش رو مهیا است و یا 
از نظر عوامل جامعه شناختی چه عوامل و چالش هایی در 

مقابل رجب طیب اردوغان قرار دارد؟

باید توجه داشــت کــه اقــدام اردوغــان در اعالم 
انتخابات زودهنگام یــک دلیل بنیادیــن دارد و آن اینکه 
شرایط موجود را مناســب ترین زمان برای ورود به عرصه 
رقابت ها تلقی کرده است، چراکه سیاست خارجی تهاجمی 
ترکیه با بهره گیری از عناصر ملی گرایی در سوریه و عراق 
سبب توجه بخشــی از افکار عمومی به شخص اردوغان 
شده اســت. شــاید اردوغان چنین پیش بینی می کرد که 
ممکن اســت روند تحوالت یک سال آینده ترکیه در مسیر 
افزایــش انتقادهــا از سیاســت های دولت پیــش برود. 
یعنی اگر تحوالت در ســوریه سمت و ســوی دیگری پیدا 
کند کــه در نتیجــه آن ترکیه مجبــور به خــروج از عفرین 
شــود، دامنه نارضایتی ها افزایــش پیدا می کنــد که چرا 
ترکیه وارد این ماجراجویی ها شــده است. اما در وضعیت 
کنونی بخشــی از افکار عمومــی متمرکز بر اقتــدار ترکیه 
در مواجهه با تهدیدهای بیرونی اســت و این برگی اســت 
که می تواند بــرای اردوغان موثر واقع شــود. در کنار این 
مساله، تبلیغات حزب عدالت و توسعه مبتنی بر ایجاد جو 
نگرانی در شــرایط رای نیاوردن این حزب و رای نیاوردن 
اردوغان بر بخشی از فضای رسانه ای ترکیه که تاحدودی 
نیز تحت نفوذ دولت هستند مســتولی شده است. این نیز 
موضوعی اســت که می تواند مورد بهره برداری اردوغان 
قرار گیرد. بــه ویژه که در همیــن روزهای آغــاز تبلیغات 
انتخاباتی، شــخص اردوغان بر سه موضوع بیشتر تمرکز 
کرده است؛ یک: مسائل امنیتی؛ دو: موضوع اقتصادی؛ 
سه: پیشرفت و توسعه ترکیه. در مقابل مخالفان، فضای 
بسته سیاســی و اجتماعی ترکیه را به نقد کشیده و احزابی 
چون حزب جمهــوری خلق بــر دموکراســی و در کنار آن 
موضوعات جمع نگری تمرکز کرده  اســت. در این میان با 
آنکه احزاب مخالف تالش دارند به فعالیت های تبلیغاتی 
خود انســجام ببخشــند اما این انتقاد به صــورت جدی از 
مخالفان وجود دارد که چرا نتوانسته اند در رابطه با نامزدی 

پست ریاست جمهوری به اجماع برسند. 
چنانچه اکثــر گروه ها مانند جمهــوری خلق، حزب 
خوب، حزب ســعادت و دیگر گروه های کردی، هر یک 
نامزد مورد نظر خود را برای پست ریاست جمهوری معرفی 
کرده اند که این مســاله می تواند موازنه را به نفع اردوغان 
تغییر دهد. از دیگر سو اقدام چهار حزب جمهوری خلق، 
حزب خوب، حزب ســعادت و حزب دموکــرات در ایجاد 
ائتالف انتخاباتــی برای پارلمان توجــه محافل را به خود 
جلب کرده است. بعضی نیز معتقدند که ممکن است قلیچ 
دار اوغلو،  رهبر حزب جمهوری خلق رایزنی جدی با کردها 
انجام دهد، باهدف آنکه نظر آنها را جلــب کند تا در آینده 
اگر نامزد آنها در انتخابات ریاســت جمهوری رای مناسبی 
کسب کرد و انتخابات به دور بعد کشــیده شد از این نامزد 
حمایت کند. یک سناریوی دیگر نیز این است که گروه ها 
در فرصت باقی مانده پیش رو به انتخابات بتوانند به انحای 
مختلف قانونی بر ســر یک نفر به اجماع برســند. پیش تر 
بحث هایی بر سر عبدالله گل، چهره سیاسی مشهور ترکیه 

وجود داشت اما ظاهرا به اجماع نهایی نرسیدند. 
نکتــه قابل تامــل در انتخابــات پیــش روی ترکیه، 
توجه به اهمیت انتخابات ریاســت جمهوری در مقایسه با 
انتخابات پارلمانی است. به دلیل آنکه نظام سیاسی ترکیه 
در نتیجه همه پرسی سال گذشــته از پارلمانی به ریاستی 

تغییر پیدا کرده و نقش، نفوذ و اختیارات رئیس جمهوری 
کامال دگرگون شــده به همین دلیل اگرچــه تمام احزاب 
درصدد کســب کرســی های بیشــتر در پارلمان هستند، 
لیکن انتخابات ریاســت جمهوری انتخابات دست پایینی 
نخواهد بود. به همین دلیل اردوغان باتوجه به شگردهای 
پیشین و وجهه سیاســی اش تالش دارد افکار عمومی را 
به ســمت خود معطوف بدارد؛ یعنی جــوی ایجاد کند که 
در آن جامعه تصور کند که نبود اردوغان در مســند قدرت 
ممکن اســت منتهی به ایجاد کشــمکش و فرازوفرودها 
در عرصه اقتصادی و سیاســی شــود. اما احزاب مخالف 
تالش دارند این ذهنیت را از فضای افکار عمومی بزدایند. 
در ترکیه چندین گروه مهم وجود دارند که نحوه مشــارکت 
آنها در انتخابات بر سرنوشت انتخابات هم پارلمانی و هم 

ریاست جمهوری تاثیر مستقیم خواهد داشت.
یکی از آنها، حضور احزاب مخالف منتقد اســت که 
تالش کردند به بازســازی خــود بپردازند و سیاســت های 
دولت را به چالش بکشانند. دوم، گروه های قومی-مذهبی 
همچون علویــان و کردهــا کــه می توانند بر سرنوشــت 
انتخابات تاثیرگذار باشــند اما رهبران هــر یک از گروه ها 
و حتی اردوغان تالش شــان بر این مبنا اســتوار است که 
بخشی از جامعه را به ســمت خود جلب کنند. در کنار آن، 
احزاب سیاســی که از ابتکارات الزم اســتفاده کردند نیز 
وجود دارند. اکنون شرایط ترکیه یک شرایط نسبتا پیچیده 
شده و بدیهی اســت که این انتخابات بر بافت آینده کشور 
تاثیرگذار باشد. اما از نگاه جامعه شناختی بخشی از جامعه 
تحت الشــعاع نگرانی ناشــی از بروز بحران، در ســطوح 
اقتصادی، امنیتی و قومی در ترکیه هستند و این موضوع 
به خصوص از سوی حزب حاکم دامن زده می شود که نقطه 
آســایش و راه برون رفت از این وضعیت را تنها در انتخاب 
اردوغان متصور شوند.  ضمن آنکه ترکیه در عرصه بیرونی 
در ارتباط با ســوریه و تاحدودی عراق درگیرانه عمل کرده 
و ممکن است در زمان منتهی به انتخابات اردوغان از این 
ابتکارات در عرصه خاورمیانه در زمینه عملیات در سوریه و 
تبلیغات در این زمینه، ایجاد فضای تقابلی با اسرائیل درباره 
مسائل مختلف مانند مســاله فلسطین و همین طور تمرکز 
بر ضرورت نقش های منطقه ای ترکیه، از منظر سیاسی و 
امنیتی، برخی فشارهای روانی وارد آورد. در این ارتباط تیم 

اردوغان مهارت های الزم تبلیغاتی را دارد. 
نکته دوم، اینکه شرایط حاکم در فضای ترکیه بدان 
معنی نیســت که احزاب مخالف مجال حضــور جدی در 
عرصه انتخابات را نداشته باشند، بلکه تالش می کنند در 
همین محدودیت زمانی جامعه را در مسیری سوق دهند که 
اگر عدالت و توسعه و شخص اردوغان رای نیاورد، نه تنها 
نگرانی به وجود نخواهد آمد بلکه ترکیــه به دوره  جدیدی 
وارد خواهد شــد. در این رابطه احــزاب رقیب روی عنصر 
ملی بیشتر تاکید دارند. چنانچه نامزد حزب جمهوری خلق 
برای ریاست جمهوری گفته که او رئیس جمهور ۸0 میلیون 
مردم ترکیه از علوی تا کرد و ملی گرا و تمام جامعه خواهد 
شــد. یعنی او تالش دارد این اطمینان خاطر را در سطوح 
رســانه ای و افکار عمومی ایجاد کند که رفتن اردوغان به 

معنای ورود ترکیه به دوره بحرانی نخواهد بود. 
در نهایت باید به این نکته توجه داشت که اردوغان 
در اعــالم انتخابات زودهنــگام در واقع به دنبال پیشــبرد 
استراتژی ای است که شخص او و حزب متبوعش پیش تر 
در قالب اســتراتژی ۲0۲۳ )مصادف با یکصدمین ســال 
تاســیس جمهوری ترکیه( طراحی کرده اند و اردوغان در 
این آینه ســعی کرده که حضور دو دوره ای خود را  ترســیم 
کند. به همین دلیل اســت که اکنون نیز بــر نکاتی مانند 
امنیت، اقتصاد، رفاه و توســعه تمرکز دارد تــا بتواند نگاه 
افکار عمومی را به فضای ایجادشــده معطــوف دارد و از 

جنگ روانی بهره الزم را ببرد.

جنگ روانی اردوغان
مخالفان عدالت و توسعه بر ملی گرایی تاکید دارند

سیامک کاکایی

کارشناس مسائل ترکیه
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»نه« به غرب گرایی
ی به اسرائیل هستند مردم ترکیه به شدت مخالف نزدیک

جمهوری ترکیه وارث دولت عثمانی از پیچیدگی های 
سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زیادی برخوردار 
است. در این کشور اقوام مختلفی با عرف و عادات متنوع 
و گرایشــات سیاســی و فرهنگی مختلف زندگی می کنند. 
ترکیــه از لحاظ ســاختار پیچیــده سیاســی و اجتماعی و 
فرهنگی شبیه جامعه ایران است. در ترکیه اقوام و زبان های 
مشترک بین ایران و ترکیه نظیر ترک ها، ترکمنان، کردها، 
آذری ها، کولی ها )رومان( و عرب ها زندگی می کنند. اقوام 
دیگری نظیر الزها، ساکن شهرهای ساحلی دریای سیاه، 
آذری های شیعه مهاجر از ایران و قفقاز، اهل سنت حنفی و 
شافعی ترک و کرد و عرب و علویان ترک و کرد و عرب زبان 
نیز در ترکیه ساکن هستند. مهاجرت از روستا به شهرها از 
دهه ۲000 میالدی در این کشور با سرعت ادامه دارد؛ در 
ترکیه جمعیت شهرنشین ۷۴درصد و روستانشین ۲۶درصد 
اســت.   قانون اساســی ترکیه متکی بر اصــول مصطفی 
کمال آتاتورک است که یکی از این اصول ملی گرایی ترک 
است. دولت ترکیه در ۱00سال اخیر تالش کرد که جامعه 
یکدست تک زبانی، تک فرهنگی و الئیک غربی-اروپایی 
به وجود آورد اما چندان توفیق نداشت. ستون فقرات فکری 
اکثر جامعه ترکیه مبتنی بر سنتز »اسالم سنی  محور-ترک« 
اســت.  مردم ترکیه از لحاظ سیاســی و فکری گرایشــات 
مختلفی دارند؛ سال های طوالنی جناح راست »ملی گرای 
الئیک« و غربگرا بر ترکیه حکمرانی کرده اســت. احزاب 
راســت پایبند نظام لیبرال کاپیتالیســت و نظام بــازار آزاد 
هســتند. احــزاب راســت دارای طیف سیاســی و فکری 
مختلفی هستند؛ نظیر »پان ترکیست افراطی و الئیک«، 

ملی گرای مذهبی، لیبرال راست و اسالمگرای سنی. 
 احزاب چپ نیز دارای گرایشــات مختلفی هستند؛ 
نظیر سوســیال دموکرات های اروپاگرا، سوسیالیســت ها 
و مارکسیســت لنینیســت. اقلیت بســیار کمی هنوز پایبند 
اندیشه مارکسیست لنینست هستند. سوسیال دموکرات ها 
بزرگترین جمعیت جناح چپ هســتند. جامعه علوی ترکیه 
به طورعمده در جناح چپ سوسیال دموکرات و الئیک قرار 
دارند، زیرا قرن ها تحت فشار و ســرکوب دوران حاکمیت 
عثمانــی و دوران جمهوری ترکیه قرارداشــتند.  بزرگترین 
معضل دولت ترکیه، مساله کردی و سپس علویان است. 
جامعــه علوی ترکیــه هنوز از حقــوق فرهنگــی و مذهبی 
رســمی محروم هســتند. کردهــای ترکیه نیــز مانند اکثر 
جامعه ترکیه گرایشات سیاسی و فکری مختلفی دارند. اما 
پ ک ک و طیف های وابسته به آن با گرایش سوسیالیست 
پان کردیســت افراطی بین جامعه کردی نفوذ گسترده ای 
دارنــد. میان جامعــه کردی ترکیــه همچنین گرایشــات 
اســالمی ســنی یا ملی مذهبــی قدرتمندی وجــود دارد. 
ملی گرایی کردی و پان کردیســت به عنوان واکنشــی در 
مقابل گرایش و سیاســت اجرایی ملی گرایــی ترک و پان 
ترکیست ظهور کرده و تقویت شد. در نتیجه جنگ حداقل 
چهل ســاله بســیار مخرب و خونین و برادرکشــی بر مردم 
ترکیه تحمیل شد. اکنون طرفین به کشتار یکدیگر افتخار 

می کنند.  دولت ترکیه براساس اصل غربگرایی که یکی از 
اصول آتاتورک است، سیاست غربگرایی را دنبال می کند. 
همه حکومت های حاکم بر ترکیه بالاستثنا اعالم کرده اند 
که متحد استراتژیک آمریکا و ناتو هســتند. ترکیه از دهه 
پنجاه و شــصت میالدی تالش کرد کــه هماهنگ با اروپا 
عمل کند. حکومت حزب عدالت و توسعه نیز در سال ۲00۵ 
میالدی مذاکرات برای عضویت در اتحادیــه اروپا را آغاز 
کرد. براساس ۳۵ سرفصل مذاکرات برای عضویت باید از 
همه ابعاد سیاسی اقتصادی، اجتماعی، حقوق بشر، قوای 
سه گانه، رسانه ها، انرژی، کار و کارگری، سیاست داخلی و 

سیاست خارجی و غیره اصالحاتی انجام دهد. 
مردم ترکیه در چند سال اخیر برخالف سیاست های 
غربگــرای حکومت هــا، مخالــف شــدید سیاســت های 
غرب محور و به خصوص آمریکامحور دولت ترکیه هستند. 
اکثر مطلق مردم ترکیه ضدصهیونیســت و ضداســرائیل 
هســتند. بین مردم ترکیه گرایش دوری از اروپا، مخالفت 
با آمریکا و ناتو، وحدت بین ترکیه با کشــورهای همسایه و 
جهان اسالم و روسیه تقویت شده است. از این منظر مردم 
ترکیه خواهان ترک سیاست اقتصادی لیبرال کاپیتالیست 
و تبدیل ترکیــه به بــازار کاالهای غربی هســتند. ترکیه به 
علت امضای قرارداد اتحاد گمرکی بــا اتحادیه اروپا، بازار 
کشــور را برای ورود آزاد کاالهای اتحادیه اروپا و به تبع آن 
به کشورهای ثالث متحد اقتصادی اتحادیه اروپا از جمله 
اسرائیل نژادپرست گشوده اســت. رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهور ترکیه بحق اعالم کرده است که ترکیه حدود 
۱۵0 هزار میلیارد دالر صادرات داشــته است اما از واردات 
بیش از ۲۲0 میلیارد دالر واردات ســخن نمی گوید. دولت 
ترکیه همیشه با کســری  تراز پرداخت خارجی روبه رو بوده 
اســت، همچنین بیش از ۴۵0 میلیــارد دالر بدهی داخلی 
و خارجی بخش دولتی و خصوصــی دارد. جمعیت نیروی 
کار ترکیه ۳۱ میلیون نفر اســت. نرخ بیکاری رسمی ترکیه 
۳ میلیون و ۱۶0 هــزار نفر برابــر با ۱۱درصد اســت. نرخ 
بیکاری بین گروه ســنی ۱۵ تا ۲۴ ســال ۲۴ درصد است. 
»بیکاری« آسیب های اجتماعی، فرهنگی و خالف قانون 
و ارزش های اخالقی را به وجود آورده است. مردم اعتراض 
شدیدی نسبت به واگذاری تشکل های دولتی و عمومی به 
بخش خصوصی داخلی و خارجی دارند. طرح های کالن 
بخش ساختمانی و راه و پل سازی نظیر »پل سوم و کانال 

استانبول« به شرکت های خارجی واگذار شده است. 
صنایع دفاعی ترکیه نیز به طور عمده وابسته به آمریکا 
و کشورهای ناتو، به صورت تولید مشترک با حق لیسانس و 
پاتنت است.  دولت ترکیه با کشورهای آسیایی، آفریقایی، 
آمریــکای التین و کشــورهای منطقه اســت اما حکومت 
حزب عدالت و توســعه به رهبــری اردوغان در سیاســت 
منطقه ای به خصوص عراق، سوریه، یمن و لیبی سیاستی 
مخرب و وابســته به آمریکا و کشــورهای ناتو به خصوص 
اتحاد ســه گانه آمریکا، انگلیس، فرانســه و اســرائیل در 
منطقه داشــته و دارد. ترکیه از گســترش ناتو در بالکان و 
کشورهای شرقی، خلیج فارس و دریای سیاه حمایت کرده 
و می کند. ترکیه عامل سازماندهی و تسلیحاتی گروه های 
تروریســتی تکفیری در عراق و سوریه بود و تالش می کند 
که با بهره برداری از آنها، نفوذ و قــدرت چانه زنی خود را در 

این کشورها و به خصوص سوریه تقویت و گسترش دهد. 
حداقل نیمی  از مردم ترکیه مخالف سیاســت داخلی 
و خارجی حکومت رجب طیب اردوغان هســتند. اردوغان 
از سال ۲00۲ تا سال ۲0۱۲ متحد گروه فتح الله گولن بود 
و همه ارگان هــای دولت را در اختیار وی گــذارده بود. اما 
اکنون به بهانه مبارزه با گروه تروریســتی و کودتاگر گولن 
حالت فوق العاده در کشــور اعالم کرده است. ده ها هزار 
نفر را به عضویت در گروه گولن متهم  یا به صورت بی گناه 
بازداشــت کرده اســت. مردم ترکیه سیاســت اردوغان در 
سوریه و دشمنی با بشــار اســد را خائنانه و در جهت منافع 
صهیونیسم می دانند. زیرا اگر ترکیه از گروه های تکفیری 
 تروریستی حمایت نمی کرد، طرح مشترک با آمریکا تحت 
عنوان »آموزش و تجهیز مخالفین سوری« را اجرا نمی کرد، 
سوریه تخریب نمی شد و میلیون ها نفر از مردم سوریه آواره 
و قتل عام نمی شــدند. همچنین بنا به ادعــای اردوغان، 
دولت ترکیه به پناهندگان ســوری ۳۱ میلیــارد دالر هزینه 
نمی کرد. از دیگر ســو، امنیت ملی سوریه، عراق، ترکیه و 
ایران به نفع صهیونیسم به خطر نمی افتاد، حضور آمریکا 
در ســوریه، عراق و منطقه افزایش نمی یافت و یگان های 
مدافع خلق و حزب اتحاد دموکراتیک ســوری وابســته به 
پ ک ک تحت حمایت تســلیحاتی، نظامــی و اطالعاتی 
آمریکا در ســوریه ظهور نمی کرد. در نهایــت دولت ترکیه 
ناچار نمی شد که عملیات سپر فرات و شاخه زیتون را آغاز 
کند و جوانان کرد را که به پیاده نظام آمریکا در منطقه تبدیل 
شده اند به قتل برساند و در میتینگ های انتخاباتی به این 
مســاله افتخار کند. حداقل نیمی  از مــردم ترکیه مخالف 
نظام ریاســت جمهوری مورد نظر اردوغان هســتند و آن را 
دیکتاتوری فــردی می دانند. اتحادیه اروپــا نیز مخالفت 
صریح خود را با نظام ریاست جمهوری در ترکیه که تفکیک 
قوا را تا حدود زیــادی از بین می برد، اعالم کــرده و آن را 
مانع ادامه مذاکرات برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا 

دانسته است. 

 قانون اساسی 
ترکیه متکی بر اصول 
مصطفی کمال آتاتورک 
است که یکی از این اصول 
ملی گرایی است
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وزن کشی سیاسی
قد علم کردن احزاب سعادت و خوب در مقابل حزب حاکم

در ۷ آوریل ۲0۱۸ دولت باغچه لی، رهبر حزب حرکت 
ملی، با درخواســت انتخابات زودرس ریاست جمهوری، 
زنگ انتخابات در ترکیه را به صــدا درآورد. در ابتدا تصور 
می شد که این درخواست صرفا از جانب وی مطرح است 
و عدالت و توســعه تمایــل چندانی بــه انتخابات زودرس 
نــدارد، به ویژه اینکــه اردوغان و رهبران حــزب عدالت و 
توســعه هرگونه انتخابات زودهنگام و پیــش از ۲0۱۹ را 
انکار می کردند اما پذیرش ســریع این پیشــنهاد از سوی 
وی، بیانگر این بود که دو طرف در ایــن زمینه با یکدیگر 
هماهنگــی کامل دارنــد و از زمان رفرانــدوم تغییر قانون 
اساسی این موضوع در دستورکار دو رهبر حزبی بوده است 

اما دالیل این انتخابات زودرس چیست؟
عواملی چنــد را می توان بر این موضــوع ذکر کرد. 
اول اینکه در زمان برگزاری رفراندوم قانون اساسی بعد از 
کودتای ۱۵ جوالی ۲0۱۶ مشخص شد که حزب عدالت 
و توسعه برای کســب ۵0 درصد آراء نیازمند اتحاد با حزب 
حرکت ملی اســت و این حزب به عنوان متحــد راهبردی 
عدالت و توسعه در دوران پس از کودتا در عرصه سیاست 
داخلی ایفای نقش می کنــد. دوم اینکه انجــام عملیات 
عفرین، افکار عمومی را تا حدود بســیار زیــادی موافق 
اردوغان کرده و این عملیات حتی از جانب احزاب مخالف 
نیز به شکل جدی مورد انتقاد قرار نگرفته است؛ بنابراین 
کاتالیزور خوبــی برای بســیج مردمی  و اخــذ آرا از جانب 
عدالت و توسعه محسوب می شــود. عامل سوم، مربوط 
به وضعیت داخلی حزب عدالت و توســعه است که بعد از 
کودتای نافرجام جوالی ۲0۱۶ به رغم تصفیه های گسترده 
در ساختار اداری و بوروکراتیک و اخراج طرفداران گولن از 
آن، هیچ تعرضی به بدنه سیاسی حزب عدالت و توسعه و 
نمایندگان آن نشد هرچند تصفیه های زیادی قبل از کودتا 
و بعد از دوران نخست وزیری داوود اوغلو انجام شده بود 
اما مســلما این انتخابات نوعی غربال مهره های سیاسی 
در درون عدالت و توسعه محســوب می شود که دامنه آن 
نه تنها به طرفداران گولن محدود نمی شد، بلکه نیروهای 
هوادار عبدالله گل را نیز شــامل خواهد شــد. عامل مهم 
دیگری کــه در انتخابــات زودهنگام ریاســت جمهوری و 
مجلس ترکیه نقش دارد وضعیت بد اقتصادی این کشور 
است که در ســال های بعد از کودتا و با تیره ترشدن روابط 
این کشور با اتحادیه اروپا، آمریکا و عربستان این مساله 
حادتر شده است. به رغم رشد اقتصادی ۷/۴درصدی در 
اقتصاد ترکیه، این کشــور با مشــکالت مهمی  در بخش 
جذب سرمایه گذاری خارجی و تورم روبه رو بوده است. از 
زمان آغاز اعترافات رضا ضراب در آمریکا، ارزش پول ملی 
این کشور )لیره( روند کاهشــی بی سابقه ای را شاهد بوده 
است )تقریبا ۲۵ درصد( و این انتخابات تقریبا نوعی جلب 
اعتماد ســرمایه گذار خارجی اســت، همان طور که خود 
اردوغان نیز در زمان اعالن انتخابــات زودهنگام به این 

موضوع اشاره کرد. 
انتخابــات زودرس در ترکیه تاثیــرات مهمی  نیز بر 

احزاب مخالف عدالت و توســعه خواهد داشــت. اعالن 
برگــزاری انتخابــات زودرس در ۲۴ ژوئــن ۲0۱۸ امکان 
هرگونه سازماندهی این احزاب را از بین می برد، به طوری 
که در فاصله کمتر از ۵0 روز مانده به انتخابات )که یک ماه 
آن نیز در ماه مبارک رمضان خواهد بود( عمال کمپین های 
انتخاباتی و تبلیغاتــی کارایی چندانی نخواهند داشــت. 
استفاده این احزاب نیز از رسانه های جمعی چندان گسترده 
نیست، فرصت چندانی هم به احزاب داده نمی شود و این 
وضعیت فرصت مناســبی برای عدالت و توســعه با هدف 

پیروزی در انتخابات مهیا می کند.
حــزب  اتوماتیــک  حــذف  آن  تاثیــر  دومیــن 
جدید التاســیس خوب )ای پارتــی( از فرآینــد انتخابات 
اســت؛ چرا که با برگــزاری انتخابات در ایــن تاریخ، این 
حزب از نظر فاصله زمانی قادر به شرکت در این انتخابات 
نمی شــود. اما با انتقال ۱۵ نماینده مجلس به این حزب از 
سوی حزب جمهوریخواه خلق عمال این طرح  بی اثر شد. 
تاثیر چهــارم اینکه باتوجــه به کاهــش محبوبیت عدالت 
و توســعه در کالنشــهرها، برگزاری این انتخابات قبل از 
انتخابات شهرداری ها می تواند تا حدودی توازن را به نفع 
عدالت و توسعه برگرداند. کاهش کارایی شهرداران عدالت 
و توسعه در کالن شــهرها، تصفیه نیروهای شهرداران به 
اتهام طرفداری از گولن و احزاب کردی باعث شــده تا در 
ســال های اخیر انتقادات و نارضایتی جّدی بــه این نهاد 
شهری وارد شــود و پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری 
نیز می تواند تا حدودی قدرت سازماندهی و بازیابی خود در 

انتخابات شهرداری ها درآگوست ۲0۱۹ را افزایش دهد.
احزاب مخالف و انتخابات ریاست جمهوری:

با مروری بر انتخابات  گذشــته در ترکیه و ســبد آرای 
هریک از احزاب در آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

۱-  رفتــار انتخاباتی مردم ترکیــه غیرقابل پیش بینی 
نیســت، هریک از احــزاب دارای ســبد رای مشــخصی 

هستند.
۲-  اقتصــاد عامــل مهمــی  در تعییــن رفتارهــای 

انتخاباتی مردم محسوب می شود. 
۳- شکســت و پیروزی احزاب، تابعی از شخصیت و 
منش رهبران آن اســت. در بیست ســال اخیر مردم ترکیه 
از نظر امتزاجی محافظه کار و راســت گرا بوده اند. با بیان 
ویژگی هــای فوق می تــوان مرور مختصــری بر وضعیت 

احزاب مخالف در ترکیه داشت.
مهم تریــن حــزب مخالــف عدالت و توســعه حزب 
جمهوریخواه خلق اســت که بیشــتر رویکردی سوسیال 
 دموکرات دارد و میزان آرای آن نیــز در دهه اخیر بیش از 
۳0 درصد نبوده اســت. اختالفات داخلــی درون حزب، 
ضعف در کادرسازی، ســردرگمی  فکری و راضی بودن به 
جایگاه حزب مخالــف عدالت توســعه از مهم ترین نقاط 
ضعــف آن به شــمار می رود. ایــن حزب بــرای انتخابات 
آتی ابتدا به فکر ایجــاد بلوکی واحد علیــه اردوغان بود و 
مذاکرات چندی با حزب سعادت و حزب خوب )ای پارتی( 
برای حمایت از کاندیدای واحد داشــت و براســاس اخبار 
غیررسمی توافق ضمنی برای کاندیداتوری عبدالله گل نیز 
حاصل شده بود. اما اعتراضات در درون حزب درخصوص 
تاکید بر انتخاب کاندیدایی از درون حزب، قلیچ  داراوغلو، 

رهبر حزب را مجبور به عقب نشــینی کرد و درنهایت منجر 
به معرفی محرم اینجه شــد. وی در عرصه سیاست ترکیه 
معروف به سرسختی و پشــتکار اســت و از نظر کاریزما و 
لحن سخن نیز  بی شــباهت به اردوغان نیست. اما اینکه 
امکان پیروزی وی در انتخابات اســت یــا خیر، باتوجه به 
ســبد رای این حزب و تجربه های قبلی انتخابات در ترکیه 

این احتمال چندان قوی نیست.
دومیــن حــزب مخالــف عدالــت و توســعه، حزب 
تازه تاســیس خــوب )ای پارتی( بــه رهبری مرل آقشــنر 
است. از نظر خط مشی سیاســی و حامیان آن، این حزب 
آلترناتیو حزب حرکت ملی به رهبری دولت باغچه لی است 
و اعضای موسس آن نیز سابقا عضو حرکت ملی بوده اند و 
ملی گرایان و محافظه کاران طرفدار این حزب محســوب 
می شوند. مرل آقشنر از نیمه دوم ۲0۱۷ همواره بر احتمال 
وجود انتخابــات زودرس تاکید داشــته و از همان دوران 
نیز خود را نامزد ریاســت جمهوری اعالم کــرده بود. وی 
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به عنوان یک سیاســتمدار با تجربه و یک زن که ســابقه 
وزارت داخله )وزارت کشــور( ترکیه را نیز دارد، ســعی در 
جلب آرای ناراضیان بــه عدالت و توســعه و حزب حرکت 

ملی دارد و البته جلب رای دهند گان زن نیز از دیگر اهداف 
وی اســت. وی یکــی از مهم تریــن دالیل عــدم اجماع 
 ســه حزب روی عبدالله گل بود زیرا حاضــر به انصراف از 

کاندیداتوری نشد.
حزب ســعادت به رهبری تمل قاراموالاوغلو در واقع 
همان حزب رفاه اربکان است که بعد از فوت وی و کسب 
موفقیت عدالت و توسعه به محاق رفته بود اما با کادرسازی 
و حفظ استقالل خود از عدالت و توسعه توانسته در اذهان 
عمومی به ویژه در میان اسالمگراها جایگاهی را به دست 
آورد و رهبر این حزب نیز خــود را مهیای رقابت با اردوغان 

کرده است. 
حــزب دموکراتیــک خلق نیــز حزب مهــم دیگری 
اســت که به جهت زندانی شــدن رهبــران آن در زندان به 
جرم هواداری از پ ک ک قــادر به تاثیر گــذاری چندانی 
در انتخابــات نخواهد بود امــا طرفداران کــرد این حزب 
نیز درصــد آرای مهمــی  در انتخابات دارند کــه می تواند 

تعیین کننده نتیجه انتخابات باشد.
با مــروری مختصر به وضعیت احــزاب در انتخابات 
ترکیه می توان چنین استنتاج کرد که مهمترین احزابی که 
سرنوشــت انتخابات را رقم خواهند زد، عبارت خواهد بود 
از حزب سعادت و حزب خوب )ای پارتی( چرا که افزایش 
آرای آنان به معنی کاهش آرای عدالت و توســعه و حزب 
حرکت ملــی خواهد بود. براســاس شــواهد و فرآیندهای 
تبلیغاتــی راهبرد ســه حزب مخالــف عدالت و توســعه، 
وزن کشی سیاسی در مرحله اول انتخابات، عبور به مرحله 
دوم و حمایت ســه حزب از کاندیدای واحــد در آن زمان 
خواهد بود. اینکه رهبران احزاب موفق به اقناع هواداران 
خود به حمایت از کاندیدای مشــترک در دور دوم خواهند 
شــد، خود موضوعی پیچیده و در خور تامل است. در آن 
سو عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی با تمامی  امکانات 
و شیوه سعی خواهند کرد تا با بسیج حامیان خود، کار را در 

مرحله اول انتخابات تمام کنند.
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انتخابات زودرس در ترکیه تاثیــرات مهمی بر احزاب 
مخالف عدالت و توسعه خواهد داشت. اعالن برگزاری 
انتخابــات زودرس در 24 ژوئــن 2018 امکان هرگونه 
سازماندهی این احزاب را از بین می برد، به طوری که در 
فاصله کمتر از 50 روز مانده به انتخابات )که یک ماه آن 
نیز در ماه مبارک رمضان خواهد بود( عمال کمپین های 

انتخاباتی و تبلیغاتی کارایی چندانی نخواهند داشت



محرم اینجه مقابل اردوغان
رقیب جدید رئیس جمهور ترکیه کیست؟

داشته است، رفتند. آن گونه که از شنیده های غیررسمی پیدا 
بود گویی در ابتدا عبدالله گل نیز برای شــرکت در انتخابات 
بی میل نبــود؛ البته تنها شــرط او این بود کــه به تنهایی و به 
عبارتی تنهــا کاندیدای مشــترک احــزاب مخالــف در برابر 
اردوغان باشــد. برای همین منظور هم قلیچ دار اوغلو و هم 
کارامالاوغلــو دیدارها و گفت وگوهای زیــادی با خانم مرال 
آکشنر رهبر حزب تازه تاسیس »خوب«، دیگر پدیده نوظهور 
عرصه سیاســی ترکیه داشــتند تا بتوانند او را قانع به پذیرش 
کاندیدای مشترک حول محور عبدالله گل بکنند. خانم آکشنر 
از مدت ها پیش در حزب حرکــت ملی علم مخالفت با رهبری 
باغچه لی را برافراشت و ابتدا سعی داشــت که با زیرکشیدن 
باغچه لی از رهبری حزب و انجام کنگره سراسری، به عنوان 
دبیرکل حزب حرکت ملی انتخاب شــود که با واکنش شدید 
باغچه لی مواجه شــد و در نهایت به همراه تعــداد دیگری از 
مخالفان پس از اخراج از حرکت ملی، اقدام به تشکیل حزب 
»خوب« کردند. مرال آکشــنر از مدت ها قبل آمادگی خود را 
برای نامزدی در انتخابات ریاســت جمهوری اعالم کرده بود 
و در مقابل پیشنهاد نامزدی مشترک عبدالله گل کوتاه نیامد و 
به رغم اصرار دیگر رهبران مخالف بر کاندیداتوری خود اصرار 
ورزید. با این اوصاف پروژه کاندیداتوری عبدالله گل به ویژه 
پس از دیدار تهدید آمیز خلوصی آکار، رئیس ســتاد مشترک 
ارتش -که به گفته محرم اینجه با فرود هلی کوپتر حامل او در 
باغچه خانه عبدالله گل به دیدار او رفته بود-   با شکست مواجه 
شد و این اقدام احزاب مخالف برای ایجاد ائتالف در انتخابات 
ریاست جمهوری سرانجامی  نداشت. پس از آن تصمیم گرفته 
شد که در انتخابات ریاست جمهوری هر حزبی کاندیدای خود 

در بستر تحوالت سیاســی ترکیه، برگزاری »انتخابات 
زودرس« از چندی پیش قابل پیش بینی بــود تا اینکه نهایتا 
دولت باغچه لی پیشنهاد انجام انتخابات زودرس را در ژوئن 
امسال مطرح کرد. به نوعی می توان گفت که اغلب احزاب 
اپوزیسیون از این پیشنهاد حمایت کردند و جز مخالفت لفظی 
تمل کارامالاوغلی رهبر حزب ســعادت، صــدای مخالفتی 
شنیده نشد. جبهه اقتدار از مدت ها پیش با همکاری و ائتالف 
بین حزب حرکت ملی و حزب حاکم عدالت و توسعه به وجود 
آمده بود و اوج این ائتالف در رفراندوم تغییر قانون اساســی 
خــود را نشــان داد؛ این بار نیــز از مدت ها قبــل زمزمه های 
همکاری و ائتالف جدید به گوش می رسید. دولت باغچه لی 
حتی نــام این ائتــالف را نیز مشــخص کرده بــود؛ ائتالف 
»جمهور« نامی است که او برای همگامی  با حزب حاکم در 
انتخابات آتی در نظر گرفته اســت. بعضی از ناظران اعتقاد 
دارند که اگر حزب حرکــت ملی به تنهایــی در انتخابات آتی 
شرکت می کرد، نمی توانست از سد ۱0درصدی مجلس ملی 
عبور کند و به نوعی باغچه لی با مطرح کردن ائتالف جمهور   
حضور حداقلی حزب حرکت ملــی را در مجلس آتی تضمین 
کرد. تجربه رفراندوم گذشته نیز حزب حاکم عدالت و توسعه 
را به همکاری و ائتالف با حرکت ملی  ترغیب می کرد؛ کمااینکه 
با همــکاری یکدیگر توانســته بودنــد در رفرانــدوم پیروزی 
شــکننده ای کســب کنند. به هر حال پس از آنکه اردوغان و 
آک پارتی تاریخ ۲۴ ژوئن را برای برگزاری انتخابات همزمان 
ریاست جمهوری و مجلس ملی انتخاب کردند، ائتالف جمهور 
با پیوستن حزب دیگر جریان ملی گرا یعنی حزب بزرگ وحدت 

اعالم وجود کرد.
در مقابل احزاب مخالف که باتوجــه به نتایج رفراندوم 
سال گذشته این بار به شکســت دادن عدالت و توسعه بسیار 
امیدوار هســتند در ابتدا با میدان داری تمــل کارامالاوغلو، 
رهبر حزب اسالمگرای سعادت و کمال قلیچ داراوغلو، رهبر 
حزب جمهوری خلق، بســیار تالش کردند کــه بتوانند برای 
رقابت با اردوغان حول شــخصیت واحدی به توافق برسند. 
برای این منظور به ســراغ عبدالله گل، رئیس جمهور سابق و 
از بنیانگذاران حزب عدالت و توســعه که در سال های اخیر 
انتقاداتی به شــیوه حکمرانی اردوغان دوســت ســابق خود 

را داشته باشد.
بــرای شــرکت در انتخابــات ریاســت جمهوری دو راه 
وجــود دارد؛ یا باید شــخصی که قصــد کاندیداتــوری دارد 
حزب متبوعش در مجلس ملی فراکســیونی متشــکل از ۲0 
نماینده مجلس داشــته باشــد  یا موفق به جمع آوری یکصد 
هزار امضا از شهروندان ترکیه ای شــود. برای این منظور در 
اقدامی  غیرمنتظره ۱۵ نفر از نمایندگان حزب جمهوری خلق 
با دســتور قلیچ داراوغلو از حزب متبوع خود استعفا داده و به 
حزب خوب ملحق شدند تا مرال آکشــنر بتواند در انتخابات 
ریاســت جمهورری شــرکت کند. فــردای آن روز آکشــنر در 
دیداری کــه از مقر حزب حرکــت جمهوری خلــق به منظور 
قدردانی از پیوســتن ۱۵ نماینده به حزبش داشت اعالم کرد 
که به رغم این او با جمــع آوری یکصد هزار امضا در انتخابات 
شرکت خواهد کرد. این امر به منزله اعتماد به نفس زیاد خانم 
آکشــنر در مواجهه با اردوغان قلمداد شد. طبق شنیده ها در 
همان ســاعات اولیه جمع آوری امضاها نیز تعداد کسانی که 
به حمایت از او برای امضا مراجعت کرده بودند از مرز یکصد 

هزار عبور کرد. 
در حزب جمهوری خلق اما اوضاع به گونه ای دیگر بود. 
پس از به سرانجام نرسیدن پروژه کاندیدای مشترک، اسامی  
چند نفر برای نامزدی از طرف حزب مطرح شــد که در نهایت 
حول نام محرم اینجه از مخالفــان درون حزبی رهبری کمال 
قلیچ داراوغلو به توافق رسیدند. محرم اینجه تاکنون چندین بار 
در کنگره های حزبی برای رهبری حزب با قلیچ داراوغلو رقابت 
کرده اســت. با این وجود، قلیچ داراوغلــو او را برای رقابت با 
اردوغان برگزید. گمان می رود باتوجه به مشــی پوپولیستی 
و سخنوری محرم اینجه، تنور کمپین های انتخاباتی داغ تر 

از پیش باشد. 
در نهایــت باتوجه به اینکــه در ۹ می  مهلــت ثبت نام و 
جمع آوری امضا به اتمام خواهد رســید با حد نصاب رسیدن 
امضاهای مرال آکشــنر و تمــل کارامالاوغلــی، انتخابات 
ریاست جمهوری با رقابت، رجب طیب اردوغان، محرم اینجه، 
مرال آکشنر، تمل کارامال اوغلو و البته صالح الدین دمیرتاش 
رهبری مشترک سابق حزب دموکراتیک خلق ها که اکنون در 

بازداشت به سر می برد، برگزار خواهد شد.
اما در ســوی دیگر در انتخابات مجلس ملی مخالفان 
توانستند با تشکیل ائتالف »ملت« متشکل از حزب جمهوری 
خلق، حــزب اســالمگرای ســعادت، حزب خــوب و حزب 
دموکرات که گویی قرار اســت با حزب خوب لیست مشترکی 
ارائه دهند، اعالم وجود کنند. با این اوصاف احزاب مخالف که 
نتوانستند و یا به قولی نخواستند در انتخابات ریاست جمهوری 
حول محور کاندیدای مشــترک گردهم آینــد. در انتخابات 
مجلس ملی با ائتالف ملت در مقابــل ائتالف جمهور حزب 

حاکم و احزاب موتلف رقابت خواهند کرد. 
به نظر می رسد که هدف احزاب مخالف باتوجه به تعدد 
کاندیداها کشــیدن انتخابات ریاســت جمهوری به دور دوم 
باشــد. اگر انتخابات به دور دوم بکشد آنهامی توانند با بسیج 
مخالفان حول یک کاندیدا، اردوغان را با مشکل جدی مواجه 
کنند. از سوی دیگر اگر نتوانستند از پس اردوغان در انتخابات 
ریاست جمهوری برآیند با کسب پیروزی در مجلس ملی مانع از 

یکدست شدن دوباره حاکمیت شوند.
درنهایت دررابطــه با این موضــوع کــه از منظر منافع 
جمهوری اسالمی ایران کدام یک از کاندیداهای مورد نظر 
می تواند مورد  ترجیح باشد به نظر می رسد که باوجود تمامی 
 مشــکالتی که با سیاســت های منطقه ای اردوغــان وجود 
دارد و باتوجه به اوضاع سیاســی منطقــه، همچنان  ترجیح 
حزب عدالت و توســعه باشــد، البته باتوجه به سیاست های 
انزوا گرایانه حزب جمهوری خلق در امور خاورمیانه و نزدیکی 
با غرب و ناتو شــاید به قدرت رســیدن احــزاب مخالف حول 
 محور حــزب جمهــوری خلق نیــز دســت های ایــران را در 

منطقه بازتر کند.

حسین پاشایی

 کارشناس مسائل خاورمیانه

به نظر می رســد که هدف احــزاب مخالــف باتوجه به 
تعدد کاندیداها کشــیدن انتخابات ریاست جمهوری 
به دور دوم باشــد. اگــر انتخابات به دور دوم بکشــد 
آنها می توانند با بســیج مخالفان حول یــک کاندیدا، 
اردوغــان را با مشــکل جدی مواجــه کنند. از ســوی 
دیگر اگر نتوانســتند از پــس اردوغــان در انتخابات 
ریاست جمهوری برآیند با کسب پیروزی در مجلس ملی 

مانع از یکدست شدن دوباره حاکمیت شوند

یادداشت
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اقتصاد

شکست سیف
چرا نیما در کنترل نرخ ارز ناموفق بود؟



حدود یک ماه از اجرایی شــدن سیاست بانک مرکزی 
برای ســاماندهی بازار ارز گذشــته و با وجود شروع فعالیت 
سامانه ارزی )نیما(، بازیگران این بازار نتوانسته اند چندان 
جای خود را پیدا کنند. رئیس کل بانک مرکزی از بانک ها و 
صرافی ها خواسته تا در جایگاه خود قرار گیرند، اما در سویی 
دیگر صادرکنندگان و واردکنندگان در فــروش و تامین ارز با 

مسائلی مواجه هستند.
با اعالم سیاســت جدید ارزی و اجرایی شدن آن از ۲۱ 
فروردین، کانال های فــروش و دریافــت ارز تغییر کرد و در 
مجموع در قالب سامانه ارزی »نیما« گرد آمد. این سامانه، 
نظام یکپارچه مدیریــت ارزی بوده و قرار بر این اســت تا با 
فعالیت آن تمامی  منابع و مصارف ارزی در یک محل جمع و 
بر اساس  ترجیح متقاضی و اولویت¬ های سیاستگذار، عرضه 

و تقاضای ارز تعدیل شود.
در مجموع در سامانه نیما چهار گروه عمده حضور دارند؛ 
اول واردکنندگان کاال و خدمات به عنوان متقاضیان ارز، گروه 
دوم شامل صادرکنندگان کاال و خدمات به عنوان عرضه کننده 
ارز، گروه سومی  که واسطه¬ گران شامل بانک ها و صرافی  ها 
هســتند و منابع را از ســمت عرضه¬ کنندگان به متقاضیان 
هدایت می کنند. همچنین گروه چهارمــی  که نقش ناظر را 
دارد؛ یعنی سیاست گذار بر  اساس پیش بینی منابع و مصارف، 
نرخ، دامنه آزادی نرخ، اولویت ها و سقف مصارف را از طریق 
سامانه کنترل می کند. این ورود صادرکنندگان و واردکنندگان 
است که به چرخش ارز در نیما شکل می دهد و موجب انجام 
معامالت ارزی می شــود. در این بیــن بانک ها و صرافی ها 
نیز به عنوان واسطه بین دو گروه اول عامل انجام معامالت 
هستند. در سیاست جدید ارزی، ورود به بازار برای تامین یا 
فروش ارز و البته با هر نرخی غیر از ۴۲۰۰ تومان برای دالر یا 
نرخ های اعالم شده برای سایر ارزها، ممنوع و قاچاق است 
و باید از محل سامانه نیما انجام شود. این در حالی است که 
بعد از اعالم طرح دولت برای ساماندهی بازار ارز تا حدود دو 
هفته سامانه نیما فعالیت خاصی نداشت و تا رونمایی رسمی از 
آن زمان صرف شد. حتی بعد از آن نیز تاکنون به روال عادی 
بازنگشته و آن طور که رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش 
اعالم کرد ادعایی هم در مورد جامع بودن سیاست ارزی وجود 

ندارد و به تدریج کامل می شود.
ســیف، در تازه ترین جلســه خود با بازیگــران ارزی، 
نشستی با بانک ها و صرافان داشته و از آنها به عنوان بازیگران 
اصلی بازار ارز یاد کرده اســت و گفته که باید انگیزه کامل از 
جانب بانک ها و صرافی ها برای حضور و فعالیت در سامانه 
نیما داشته باشند. وی البته عملکرد بانک ها در مدت گذشته 
در نیما را تایید کرده و در مقابل انتظارش از صرافی ها این بوده 

که با تحرک بیشتری در این طرح به فعالیت بپردازند.
این در شرایطی است که در سویی دیگر صادرکنندگان 
و وارد کنندگان، دیگــر اعضای اصلی بازار ارز هســتند که 
نسبت به روال موجود رضایت چندانی نداشته و ظاهرا کمتر 
دیده شده اند. گفت وگو با برخی گروه های اصلی عرضه ارز 
یعنی پتروشیمی ها از این حکایت دارد که آنها برای فروش 
ارز ناشــی از صادرات با مشکالتی مواجه هستند؛ به طوری 
که نمی توانند به روالی معمول و آنطور که پیش بینی شده، 
ارز خود را به بانک ها و صرافی های تعیین شــده بفروشند و 
موفقیت چندانی برای فعالیت در ســامانه نیما نداشته اند. 
صادرکنندگان همچنین از افزایش هزینه خود برای فروش 
ارز گله داشــته و عنوان می کنند که تا پیــش از این ارز خود 
را از کانال صرافی فروخته و یک کارمــزد می پرداختند، اما 
اکنون باید برای فــروش به بانک ها یک انتقــال اضافه به 
بانک ها انجام دهند که کارمزد دیگری هم در بانک ها از آنها 
دریافت می شــود که باتوجه به باال بردن ارقام، هزینه های 
ســنگینی برای آنها به همــراه دارد. آنها می گوینــد رایزنی 
بسیاری برای رفع مسائل موجود و موانع عرضه ارز داشته اند 
و تاکنون شرایط به حالت عادی برنگشته است. در این شرایط 

واردکنندگان هم به طور طبیعی برای تامین ارز مورد نیاز خود 
در این سامانه با مشکل مواجه می شوند.

در سویی دیگر سامانه نیما همان طور که بانک مرکزی 
تایید می کند پاســخگوی تمامــی  نیازهای ارزی نیســت و 
تکمیل آن زمانبر خواهد بود. به هر حال هستند گروه هایی  
که تقاضای ارز آنها تعریف نشــده و باید بــرای تامین آن به 
بــازار آزاد و کانال های دیگــر ورود کننــد. رئیس کل بانک 
مرکزی وعده داده که در مورد آنها هم احتماال تصمیم گیری 
می شــود، ولی فعــال باید با شــرایط کنــار آمــده و تحمل 
 کنند. در عین حال کــه تعهدی برای افزایش ســهم ارزی 
وجود ندارد. به اعتقاد کارشناسان، اتفاقاتی که در حوزه ارز 
طی سه ماه گذشــته رخ داد و اینکه بعد از تعطیالت عید بی 
دلیل نرخ ارز به ۵۰۰۰ و ۶۰۰۰ تومان رسید، به نظر می آمد 
که وقت آن بود دولــت به این قضیه ورود کند و با سیاســت 
گذاری دقیق تری بتواند سرکشــی دالر را مهار کند. از سوی 
دیگر پس از نوســانات ارزی و تصمیم جدید دولت مبنی بر 
تعیین دالر ۴۲۰۰ تومانی به عنوان دالر تک نرخی، این ارز 
با قیمت اعالم شده صرفا به متقاضیان قانونی اعم از تجار 
تخصیص داده می شود که رئیس کل بانک مرکزی به تازگی 
اعالم کرد از ٢١ فروردین تاکنون حدود ٩٢١٠ فقره ارز ٤٢٠٠ 
تومانی معادل دو میلیارد و ٣٦٠ میلیون دالر تخصیص یافته و 
برخالف برخی اعالم ها، روند صادرات و واردات متوقف نشده 
و ارز اختصاص یافته است. همچنین سایر متقاضیان که به 

دنبال تهیه دالر هستند باید فعال صبر کنند.  
 به گفته فعاالن بازرگانی در شرایط فعلی برای استفاده 
از دالر ۴۲۰۰ تومانی میزان تقاضا برای ثبت سفارش به شدت 
باال رفته است و روند صادرات و واردات را با مشکل روبرو کرده 
است و سامانه نیما هنوز به طور کامل راه اندازی نشده است 
و ثبت سفارش برای خیلی از کاالها با مشکل روبرو است و اما 
کسانی که از سال گذشته ثبت سفارش داشته اند در بعضی  
موارد در کاالهای اساسی توانســته اند ثبت سفارش جدید 
انجام بدهند و در سال جدید موفق شــده اند تخصیص ارز 

داشته باشند.
بعد از راه اندازی سامانه نیما اعالم شد هر صادراتی که 
انجام می شود باید ارز آن از طریق سیستم بانکی مبادله شود. 
این مســئله صادرکنندگان به ویژه صادرکنندگان به عراق و 
افغانستان را با مشکل روبرو کرده است که اکنون بخشنامه ها 
و اصالحیه هایی ابالغ می شود که بتواند سامانه نیما را اصالح 

و ایرادات آن را برطرف کند.
در این رابطه جهانبخش سنجابی شیرازی - عضو اتاق 
بازرگانی مشترک ایران و عراق - به ایسنا گفت: در حال حاضر 
دولت الزام صادرکنندگان به حوزه عراق را برای بازگشت ارز از 

طریق سیستم بانکی معاف کرده است.
 به گفته وی، برای همین با این تصمیم این نوید داده 
می شود که در حوزه عراق و افغانستان دچار وقفه یا کاهش 
صادرات نشویم و امیدوار هستیم که با توجه به مزیت رقابتی 
که صادرات به عراق نسبت به سایر کشورها پیدا کرده است 
می توانیــم از طریق سیاســت های جدید شــاهد افزایش 

صادرات به عراق و افغانستان باشیم.
عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق معتقد است 
که اگر کل صادرات به دنیا را در نظــر بگیریم ثبات نرخ ارز 
تا زمانی که تفاوت نرخ در بازار رسمی و غیر رسمی پر نشود 
در کوتاه مــدت و بلند مدت تاثیر منفی بر صــادرات خواهد 
داشت. اما خوشبختانه معافیت برای صادرکنندگان به عراق 
و افغانستان لحاظ شده است و برای همین اثرات اقدامات 
جدید ارزی در حوزه عراق و افغانســتان تخریبی نیست و به 
دلیل اینکه مزیــت رقابتی برای صادرات به دیگر کشــورها 
کاهش پیدا کرده، تعداد بیشــتری از صادرکنندگان تمایل 
خواهند داشت که صادراتشان را به عراق و افغانستان انجام 
دهند تا از تسهیالتی که دولت برای صادرات به این دو کشور 

در نظر گرفته برخوردار شوند.
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فقدان »دالر اسحاق «
چرا اثری از دالر 4200 تومانی در بازار  دیده نمی شود؟

هنوز چند هفته از بســته سیاســتی دولت برای مهار 
نوســانات ارزی نمی گــذرد کــه باز هم ســایه نوســانات 
جدیدی بر بازار ارز و سکه کشور ســنگینی می کند. دیروز 
قیمت دالر در بازار آزاد کشــور به هفت هزار تومان رســید 
 و باالترین قیمت بــرای کل تاریخ چهار دهــه پیش را به 
ثبت رســاند. این روزها باز هــم اعالم قیمت هــا در بازار 
ارز و ســکه به مهم تریــن عناویــن خبری رســانه ها بدل 
شــده و آنچه بیشــتر از هرچیزی بر ســر زبان عامه مردم 
می چرخد، همیــن اعالم وضعیت قیمت هــا در بازار ارز و 
ســکه اســت. چندی پیش که اعالم کردند دالر به هفت 
هزار تومان رســیده دیگر چنــدان برای مــان تعجب آور 
نبود و گویی از قبل می دانســتیم که قرار اســت قیمت ها 
در بازار تا این میزان باال رود  اما آنچه نگران کننده اســت 
این اســت که با این شــرایط قرار اســت اقتصاد کشور به 
 کجا برود و چه کسی قرار اســت این نامالیمات را در بازار

  کنترل کند؟
از زمانی که اعالم ارز تک نرخی در اقتصاد باب شد، 
بازار را متهم کردند و گفتند هر دالری که با قیمت باالتر از 
۴۲۰۰ تومان معامله شود قاچاق است. حتی بعد از آن بود 
که گفتند صرافی ها هم حقی بــرای خرید و فروش ارز در 
بازار ندارند و این بار باید بانک ها معامالت بازار را پوشش 
دهند. هرچند از همان زمان هــم صرافی ها و هم دالالن 
به صورت غیرمســتقیم و از راه های مختلف فعالیت های 
دالالنه شــان را ادامه می دادند، اما بعد از گذشــت حدود 
یک ماه، بازار قاچاق دالر بیشــتر از همیشــه رونق گرفت 

و خرید و فروش های دالالنه در بــازار رنگ و بوی دیگری 
به خود گرفت. هرچند این روزها شاهد صف های طویل و 
حضور پر رنگ مردم در خیابان های فردوسی نیستیم، اما 
در کوچه پس کوچه های ایــن خیابان ها باز هم دالالن در 
حال انجام فعالیت های سفته بازانه هستند و معامالت شان 
در بازار غیررسمی را ادامه می دهند. در این بین فعاالن بازار 
ارز از رکود شدید در این بازار گله دارند و می گویند وضعیت 
حاکم بر بازار ارز به ســایر بازارهای اقتصادی هم رســیده 

و همین امر موجب شده تا رکود در اقتصاد حاکم شود.

  مقامات در خواب غفلت
امــا آنچه جــای تعجــب دارد این اســت کــه هربار 
مسئوالن جلسات هم اندیشی برگزار می کنند و فکر می کنند 
بــا گردهمایی هایشــان می تواننــد راهی برای بن بســت 
ارزی کشــور بیابند  اما دیگر باید خود مقامــات هم به این 
نتیجه رسیده باشند که این جلســات خروجی مثبتی ندارد 
و گردانندگان بــازار تاکنون نتوانســته اند راهی پیش پای 
فعاالن ارزی کشور بگذارند. از طرفی در حالی که قیمت ها 
هم روز به روز باال می رود و هــر روز باید منتظر قیمت های 
جدیدی در بازار باشــیم، رئیس کل بانک مرکزی با کمال 
خونسردی اعالم می کند نوسانات ارزی مهار شده است. 
معلوم نیست این مقام مســئول در خواب مانده یا خودش 
را به خواب زده و نمی دانــد که در بازار چه خبر اســت و از 
قیمت های اعالم شــده در بازار غیر رسمی خبر ندارد. این 
اولین بار نیست که در اوج هیجانات ارزی بازار رئیس کل 

بانک مرکزی سعی می کند با این تعبیرها بر التهابات بازار 
ســرپوش بگذارد و خــود را از آنچه در بــازار پیش می آید 

تبرئه کند.
به نظر می رســد این بار دیگــر وقت آن رســیده که 
یک دستی به تیم اقتصادی دولت بکشــند تا شاید بتوان 
فکری برای ایــن همه التهاب و نوســان کــرد؛ چه آنکه 
به نظر می رســد تیــم حاضــر در صحنه یا صحنــه را ترک 
می کنند و یا حضورشــان در صحنه نمی تواند التیام بخش 
هیچ یک از دردهای اقتصادی کشــور باشــد. نکته جالب 
این است که هر بار مقام مسئولی لب به سخن می گشاید، 
شرایط نه تنها بهتر نمی شــود که هر بار نوسانات جدیدی 
را موجب می شود و هر بار بازار را به لبه پرتگاه می کشاند. 
هفته گذشــته هم از آن روزهایی بود که همه بیدار بودیم 
و مقامات در خواب. گویی مقامات ماه هاســت در خواب 
رفته اند و خیال بیدار شدن ندارند که هر بار قیمت های بازار 
 اوج می گیرد و راهی برای خروج از بن بســت ارزی کشور

 پیدا نمی کنند.

  حال بازار طالی کشور خوب نیست
بازار طالی کشــور هم حال خوبی ندارد و قیمت ها 
سر به فلک کشــیده است. دیروز قیمت ســکه امامی  هم 
با قیمتی معامله شــد که برای همیشه در اذهان می ماند. 
قیمت سکه امامی  دیروز به دو میلیون و ۲۴۰ هزار تومان 
رســید. جالــب این اســت قیمت فروش ســکه از ســوی 
صرافی ها با قیمت خرید تفاوتی ۴۰ هزار تومانی داشــت 
و چنین معامله ای ســودهای کالنــی را برای صراف های 

کشور به ارمغان آورد.
اما ســیف بازار ســکه کشــور را هم از قلم نینداخت 
و اعــالم کرد کــه ســکه های پیش فروش شــده زودتر از 
موعد تحویــل متقاضیان داده می شــود. ایــن در حالی 
است که اعالم کرده این ســکه ها را به صورت کارت های 
الکترونیکی در اختیار متقاضیان قرار می دهد تا سکه ها در 
کارت ها باقی بمانند. گویا باز هم یادشــان رفته چه میزان 
 از ذخایر طالی کشــور به باد رفت اما هنــوز هم قیمت ها 

سر به فلک می کشند.

  برجام هم مزید بر علت شده است
هرچند می توان بــه تعبیری خود مقامــات را مقصر 
اصلی این هیجانات دانست و به بیانی آنها را بازی گردانان 
اصلی بــازار تعریف کرد، اما آینده سیاســی کشــور هم به 
نگرانی ها افزوده اســت و مزید بر علت شــده است. این 
روزها که همه جا حرف از آینده برجام اســت، همه مسائل 
به آن گــره خورده و همه نگران این هســتند کــه با خروج 
آمریکا از برجام چه بر سر آینده اقتصادی و سیاسی کشور 
خواهد آمد. واقعیت این است که حتی برجام هم نتوانست 
گره گشای بسیاری از تنگناهای اعتباری و ارتباطی کشور 
باشد، پس با این حساب خروج از برجام می تواند پیامدهای 
اقتصادی زیادی داشته باشــد و همین است که مردم در 
این شرایط به بازار ارز و ســکه پناه برده اند و سعی می کنند 
 با تبدیل ریال هایشــان بــه دالر حداقل مامنــی امن برای 

پس اندازهای شان بسازند.
مســائل آن قدر در هم گــره خورده کــه از هر طرف 
می خواهی گره ای را باز کنی باز هم مســائل بیشتر در هم 
گره می خورد و نمی توان راهی برای خروج از این همه تنگنا 
پیدا کرد. بنابراین آنچه به نظر می رســد این است که بازار 
ارز کشور به این زودی ها خیال رام شدن ندارد و تا زمانی که 
مقامات از خواب عمیقی که در آن فرو رفته اند بیدار نشوند 

نمی توان به کنترل نوسانات بازار امیدوار بود.

  تالطمات ارزی مهار شد
در همین حال، جلســه هم اندیشی رئیس کل بانک 
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مرکزی و مدیران عامــل بانک ها و موسســات اعتباری با 
حضور نماینــدگان صرافی ها با محوریت ســامانه نیما در 
بانک مرکزی برگزار شــد. در این جلســه رئیس کل بانک 
مرکزی از تحقق اشراف همه جانبه بر بازار ارز با راه اندازی 
سامانه نیما خبر داد. ولی الله ســیف با بیان اینکه سامانه 
نیمــا در ابتدای شــروع فعالیت، شــاهد اســتقبال خوبی 
از جانــب بازیگران بــازار ارز اســت، گفــت: »بانک ها و 
صرافی ها به عنوان بازیگــران اصلی این ســامانه باید به 
جایگاه خود اشــراف داشته باشــند و باتوجه به نقش موثر 
خود به ایفای فعالیت بپردازند و زمینه تقویت این سامانه را 

به عنوان ابزاری برای ثبات بازار ارز فراهم کنند.«
وی افــزود: »در چهار دهه گذشــته بــه دلیل عدم 
اشــراف کامل در بازار ارز شــاهد نوســانات و تالطماتی 
در بازار ارز بودیم که خوشــبختانه با فعالیت ســامانه نیما 
اشراف همه جانبه بر بازار ارز در حال وقوع است.« رئیس 
کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه باید احتماالت و نواقص 
این سامانه مورد نقد و بررسی قرار گیرد تا با قدرت بیشتری 
به فعالیــت بپردازد تصریح کــرد: »ســامانه نیما در طول 
زمان می تواند عملکرد خود را نشان دهد و بانک مرکزی از 
هرگونه نقد و پیشنهاد در این زمینه با هدف ارتقای عملکرد 
ســامانه نیما اســتقبال می کند.« ســیف با تاکید بر لزوم 
انگیزه کامل از جانب بانک هــا و صرافی ها برای حضور و 
فعالیت در سامانه نیما خاطرنشــان کرد: »خوشبختانه در 
این مدت بانک ها فعالیت مناسبی در سامانه نیما داشته اند 
و انتظار می رود همســو با آنهــا، صرافی ها نیــز با تحرک 
بیشتری در این طرح به فعالیت بپردازند.« رئیس شورای 
پول و اعتبار با تاکید بر اینکه ابهامات و انتقادات بانک ها 
و صرافی ها در کمیته های کارشناســی بانک مرکزی مورد 
بررسی قرار می گیرد گفت:» از بانک ها و صرافی ها انتظار 
می رود با طرح ســواالت و ابهامات در جهــت تقویت این 
ســامانه گام بر دارند و بانک مرکزی نیز ضمن استقبال از 
نظرات با تمام توان کارشناســی، به رفــع نواقص اهتمام 

می ورزد.«

  ماموریت جدید ارزی سه دستگاه
معاون اول رئیس جمهور نیز با اعالم اختصاص منابع 
ریالی خرید ارز حاصل از صادرات  افزود: »وزارتخانه های 
کشــاورزی، صنعت، معــدن و تجارت و بانــک مرکزی به 
صورت روزانه مردم را در جریان تحوالت ارزی قرار دهند.« 
اســحاق جهانگیری با اشــاره به حمایت همه دستگاه ها 
و ارکان نظام از اجرای سیاســت های جدیــد ارزی گفت: 
»این سیاســت ها موجب جلوگیری از خروج سرمایه های 
ملی، مقابله بــا قاچــاق، حمایــت از تولید داخلــی و نیز 
ایجاد اطمینــان در مردم و فعاالن اقتصــادی برای ثبات 
و پیش بینی پذیر کــردن اقتصاد کشــور می شــود و دولت 
کمترین  تردیــدی در خصوص موفقیت این سیاســت ها 
ندارد و با قدرت این سیاســت ها را اجرایی خواهد کرد.« 
معاون اول رئیس جمهور با اشــاره به انتشــار اخبار بدون 
مبنا و بی اســاس در خصوص خرید و فــروش ارز در بازار 
غیر رسمی گفت: »باتوجه به اینکه دولت نیازهای واقعی 
ارزی را تامین می کند و اگر کســی برای واردات کاال نیاز 
به ارز داشــته باشــد می تواند با مراجعه به نظــام یکپارچه 
معامالت ارزی )نیما( ارز بــه قیمت مصوب ۴۲۰۰ تومان 
دریافت کنــد، منطقی نیســت که کســی بــرای واردات 
کاال از بازار ســیاه ارز تهیه کند.« وی افزود: »متاســفانه 
این اخبار نادرســت که منبع آن مبهم و نامشــخص است 
توســط برخی رســانه ها تیتر می شــود اما وقتی پرســیده 
می شود این میزان ارز کجا و با چه منظوری خرید و فروش 
شــده اســت پاســخ می دهند که کســانی به آنها این طور 
 گفته اند کــه البته نباید به این اطالعــات غیر صحیح اتکا 

کرد.«

اختالفات داخلی دولت 
گفت و گوی مثلث با فاطمه مقیمی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی 

  گفته می شــود التهــاب دالر و ارز در حال حاضر 
به خاطر افراد سودجویی اســت که دنبال خرید و 

فروش غیرقانونی هستند؛ همه ماجرا این است؟
   در حال حاضر نمی توان به شــنیده ها و شــایعات 
اعتماد زیادی کــرد. باید به ریشــه اخبار و ســالمت بودن 
اطالعاتی که می خواهیم انتقال دهیم، حتما توجه داشته 
باشــیم، به خصوص اینکه وقتی شــما از طریق یک رسانه 
عرایض بنده را اعالم می کنیــد، اگر من بخواهم تایید یک 
مطلبی را داشته باشم، یعنی دارم صحه می گذارم بر شایعاتی 
که هست. یکسری اتفاقات دارد به وجود می آید، یک سری 
شایعات هست. اتفاقات، نرخ نابسامان ارز است که به رغم 
اینکه معاون اول رئیس جمهور فرمودند که نرخ ۴۲۰۰ تومان 
اســت و ما هم صددرصد قبول داریم که نــرخ حتما همین 
اســت، ولی قابلیت دسترســی به این نرخ برای آن چندین 
موردی که اعالم شــده، هنوز به صورت واضح و مشخص 
معلوم نیست که واقعا از چه راهکارهایی باید استفاده کرد، 
اما از اینکه به هر حال فضای آشفته ای را در بازار رقم زدند و 
شایعات مربوط به همین نوسانات نرخ ارز را اعالم می کند، 
این هم خودش مقوله دیگری است که متاسفانه هرچه جلوتر 
می رویم و طی این چند روز اخیر، می بینیم که این نوســان 
نرخ ارز بسیار بیشــتر از آن چیزی بوده که می توانستیم در 
نظر داشته باشیم. ما دو نرخی و سه نرخی بودن ارز را شاهد 
بودیم در چندین سال و همه ما به همین علت اعتقاد به این 
داشتیم که باید تک نرخی شــدن ارز را دولت قدم بگذارد و 
انجام دهد تا از نظر اقتصاد و شــرایط معامالت تجاری، به 
یک باور درست معامالت بتوان محاسبات را انجام داد. اما 
االن وقتی که نگاه می کنیم، می بینیم که نه تنها تک نرخی 
نشــد، بلکه فقط جهــش بی رویه نرخ ارز به صــورت کاذب 
شــکل گرفته اســت. من نه اینکه بگویم فقــط امیدوارم، 
اعتقاد هــم دارم که دولــت تفکر درســت را مدیریت و اجرا 
کنــد و حتما باید به ضرورتــی در اولین فرصــت این دهنه و 
افســار کنترل مدیریتی بحران ارز را با یک راهکار منطقی و 
حساب شده به دســت بگیرد، چون به هر حال هم وضعیت 
صادرات ما به شــرایط نامطلوبی رســیده، هم وارداتمان و 
هم بخش های خدماتی مربوط به تجارت مان از جمله کار 
حمل و نقل مان. به همین علت امیدوارم شرایطی ضروری 
را که دولت حتما به این مهم توجه ویژه دارد، در نظر بگیرد 
 و ضرب االجل زمانــی تصمیم گیری رســیدن به یک وضع

 غیربحرانی را رقم بزند.
 به نظرتان در خود دولت یک دوگانگی وجود دارد 
برای این مدیریت؛ یا بین خــود دولت و نظام این 
دوگانگی وجود دارد که درانتخابات می بینیم. یعنی 
هر دولت مثال یک تیمش یک چیز می خواهد و یک 
تیمش یک چیز دیگر یا مثال بین خود نظام و دولت 
فضایی وجود دارد که این مدیریت پیش نمی رود؟
   من تصور نمی کنم. این ها حرف هایی اســت که 
گفته می شود .خیلی وقت ها صحبت از این است که منتظر 
خروج یا ابقای دولت آمریکا در مجموعه برجام و تعهد به آن  
را جبران می کنند. به همین علت خیلی از خرید و فروش ها 
حتی در سطح صنایع تولید داخلی ما محدود شده، به خاطر 
اینکه می گویند ببینیم چه می شــود و ارز چقدر باال می رود. 
از یک طرف هم اختالفات داخلی دولت هســت. من فکر 
می کنم این خیلی نمی تواند سندیت داشــته باشد تا زمانی 

که خود یک مسئول دولتی اعالم کند. به هر حال ما رئیس 
دولت داریم، رئیس دولتی که انتخاب شده با آرای قابل توجه 
است. اگر این نابسامانی در مجموعه دولت هم باشد، صحت 
این قضیه توسط رییس یا سخنگوی دولت باید اعالم شود. 
به همین علت من تصور می کنم اظهارنظرهای شــخصی، 
حداقل در مورد خودم می گویم؛ غیر از اینکه آتشــی به این 
معرکه بیشتر اضافه می کند و تالطم و بازار شایعات را بیشتر 
می کند، سود دیگری ندارد. من همان چیزهایی را می بینم که 
حکومت، نظام و دولت اعالم می کنند. هر چیز غیررسمی یا 
شایعات شبکه های مجازی را نمی توانم به عنوان یک اصل 
صحه بگذارم و من هم آنها را تکرار کنم به عنوان کســی که 

مصاحبه می کنم.
  دوره ای کــه آقــای طیب نیــا بــود، ایــن فضا را 
نداشتیم. به نظرتان آن دوره، دوره خاصی بود که 
این فضا نبود یا نه، یک روش های مدیریتی خاصی 

نبود که این شکل نگیرد؟
   همــه این ها می تواند باشــد؛ هم مدیریــت افراد 
با هم در زمان ایشــان با االن متفاوت اســت، هم مدیریت 
روش اش برمی گردد به شــرایط موجودی کــه وجود دارد. 
در زمــان آقــای طیب نیــا، شــرایط و وضعیــت تحریم به 
این صورت نبــود. مثل اینکه اســت که شــما بگویید وزیر 
اقتصاد ســه دوره قبــل یــا اول انقــالب را االن بخواهیم 
تصمیم گیری هایــش را مقایســه کنیــم. یــک موقعی در 
زمان بحران جنگ بود، یا بحران مســائل دیگر اقتصادی 
و ارتباطی بود، االن یکــی از بزرگ ترین مشــکالتی که ما 
داریم در بحث مربوط به ارزمان، این اســت که خیلی خارج 
از ایران هم ممکن اســت موجودی های ارزی ایران وجود 
داشته باشد که حتما هم وجود دارد، ولی امکان جابه جایی 
و ورود این ارز بــه دایره و میدان بانک مرکزی متاســفانه  به 
مشــکل خورده، یعنی به هر حال ایــن تحریم ها دامنه اش 
آن قدر گســترده شــده که امیدوارم با یــک تصمیم گیری 
هوشــمندانه دوطرفــه بین دو طــرف این قضیــه، به یک 
توافق و آرامش برای کل این مجموعه اقتصادی فی مابین 
برســیم. به دلیل اینکه فقط هم خروج از برجــام یا تعهدی 
که آمریکا داشــته، منحصر به ضررهای ایران نخواهد بود 
و دامنگیر بســیاری از موارد دیگر و حتی خود کشــوری که 
 می خواست خروج از تعهدات اعالم شده داشته باشد، حتما 

در نظام بین المللی خواهد بود.
   االن این سیاست هایی که بعد از تک  نرخی شدن 
4200 تومان اعــالم کردند و یک ســری کارهای 
دســتوری و بگیر و ببند و اینها هم بود، به نظرتان 
همین روش باید پیش رود تا این فضا بخواهد آرام 
شود یا نه، مثال یک سری دســتورهای جدید هم 

باید اضافه شود؟
   حتمــا؛ بــا شــرایطی کــه االن بــه وجــود آمده، 
پیش بینی هایی که بوده و االن نظراتی که دارند به خصوص 
از فعاالن اقتصــادی یا بخش خصوصــی می گیرند، کاش 
این قبل از اعالم ۴۲۰۰ تومان اتفاق می افتاد. من مطمئن 
هستم با این شرایطی که امروز کســب اطالعات از بخش 
خصوصی و متولیان و متصدیان بخش خصوصی می شود، 
حتما تاثیرگذاری در یک تغییر رویه و روش خواهد داشت، 
ولی کاش قبل از اعالم و تصمیم گیری ها، این نشســت ها 

اتفاق می افتاد.
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گفت و گو 



طیب نیا رشد تورم را مهار کرد
گفت و گو با مجیدرضا حریری، عضو اتاق بازرگانی 

  آقــای حریــری در حــال حاضر دلیل نوســانات 
بــازار ارز را چگونــه می بینیــد؟ به رغــم اعــالم 
تک نرخی شــدن ارز امــا گفته می شــود دالر در 
بــازار آزاد قیمت بــاالی 7 هزار تومــان را تجربه 
می کند. ایــن یعنی سیاســت های تک نرخی ارز 

شکست خورده است؟
   بایــد بدانیم که آیا واقعا دالر بــه این قیمت خرید 
و فروش می شــود یا نه؟ چه کســانی هســتند که دالر را با 
این قیمت می خرند یا می فروشــند و چه کســانی روی این 
التهاب ســرمایه گذاری می کنند و هیجانی شــدن بازار را 
به نفع خود می دانند. عموما اگر کســی دالر هفت تومانی 
می خرد، یعنی  پول کثیفــش را از مملکت خارج می کند و 
فرار می کنــد،  یعنی دارنده پول های کثیف هســتند و فرار 
غیرقانونی سرمایه از کشور می کنند یا اینکه می خواهند با 
آن قاچاق بیاورند. اگر شــما شکل دیگری سراغ دارید، به 
من بگویید، چون واردکننده که نمی تواند برود از آن دالرها 
بخرد؛ جنســش را باید بیاورد در گمرک و اســناد و مدارک 
دالر ۴۲۰۰ تومانــی اش را نشــان دهد کــه از کجا خریده 
است. عمدتا به نظر من این شــرایط برای ایجاد جو روانی 
برای شکست این سیاست توســط کسانی است که از این 
سیاست و شفاف ســازی و برنامه تک نرخی شدن ارز لطمه 
می بینند. چه کسی از این سیاست لطمه می بیند؟ کسی که 
بیزینس سیاه دارد، کسی که کسب و کار سیاه دارد و کسی 
که نمی خواهد کار شفاف کند. هر کســی دنبال شفافیت 
باشــد، به نظر مــن از اینکه بســاط دالرفروشــی از داخل 
صرافی های بی دروپیکر به یک ســامانه ای که به هر حال 
قابل رصد اســت، برگردد، باید دفاع کند. من منتقد خیلی 
از رفتار اقتصادی دولت هستم، ولی این اتفاق که اتفاقی 
است در جهت شفاف شدن مبادالت پولی در مملکت، باید 

به آن احترام گذاشت.
  پس نظرتان این اســت که در حــال حاضر باید 
منتظر باشیم تا دولت و نظام تصمیمی  که در مورد 

ارز گرفتند، به نتیجه خاصی برسد؟
   هر سیاست اقتصادی را باید یک دوره زمانی برای 
آن تعیین کرد و باید گذاشــت تا ببینیم نتیجه اش چیست. 
حتما در اعالم این سیاســت ها نقاط ضعــف بزرگی وجود 
دارد، حتما این اســت که روی رقمش می شــود بحث کرد 
که ۴۲۰۰ درســت اســت یا 38۰۰ درست اســت یا ۴8۰۰ 
درست است. من مطلق نمی کنم؛ حتما می توان گفت که 
در جریان اجرا یک سری اشکال بسیار بزرگ هم می توان 
از آن درآورد، امــا اصلش را نبایــد زیر ســوال ببریم. اگر 
معتقد هســتیم که درد اقتصاد ما یعنی یکی از بزرگ ترین 
دردهایش عدم شفافیت است و اینکه در دنیا بیایند و بگویند 
ایران بهشت پولشویی است و به همین بهانه ما را در تمام 
بانک های دنیا قفل مان کنند -بــرای اینکه روابط پولی در 
ایران بی در و پیکر است- پس باید تصحیح شود. به هر حال 
این پول هایی که با آنها از خارج از کشور قاچاق می آید، از 
کجا تامین می شود؟ ارز آن را از یک جایی می خریدند که 

می رفتند قاچاق می آوردند. من با هر نوع محدودیت برای 
فعال اقتصادی مخالفم، با هر نوع کنکاش در زندگی مردم 
موافق نیســتم، اما اینکه مبادالت مالی مردم در دنیا چک 
می شود، به خاطر اینکه اگر چک نکنند، فسادهای بسیار 
بزرگ تری بــرای آن جامعه دارد، یک اصل پذیرفته شــده 
است، یعنی هر کسی در هر جای دنیا نمی تواند چه پول ملی 
و چه ارز خارجی را بی دروپیکر و بدون اینکه قابل رصد باشد، 
نقل و انتقال دهد. در کشور ما اینجوری بود؛ یعنی شما اگر 
می خواســتید بروید بانک، ۱۵ میلیون تومان شــما بشود 
۱۵ میلیون تومان و یک تومان، یک فرم شــبا می گذارند 
جلویت و می گویند پر کن. اما می توانستی بروی در خیابان 
فردوســی و میلیون ها دالر بخری و بفروشــی و هیچ کجا 
هم ثبت نشــود، هیچ کس هم نفهمد این پول صرف مواد 
مخدر می شود، صرف ورود کاالی قاچاق می شود، صرف 
گروهک تروریستی یا از این دست می شود یا هر چیز دیگر 

و هیچ چیز معلوم نباشد.
  بــه نظرتــان در حــال حاضــر موفقیــت رونــد 
سیاســت های داخلی مورد شک و شبهه است یا 
واقعا بحث هایی که اشاره می شــود که از خارج 
کنترل می شــود، تقصیــر تلگرام اســت و غیره 

موضوعیت دارد؟
   به هر حال دولــت به مشــکالت و ضعف ها آگاه 
است و باید در حل و فصل آن بکوشــد. شاید کسی بگوید 
تقصیر دولت نبوده اســت، یکی بگوید تلگرام مشکل ساز 
است، کسی مسائل دیگر را پیش بکشــد، اما حتما بدانید 
که در مبادالت ارزی در کشور ما، نه تنها در مبادالت ارزی، 
در کل اقتصاد ما به دلیل ضعف های سیســتمی  که در آن 
وجود دارد، دشمن از آن استفاده می کند. این دشمن چه 
دشمن خارجی، یعنی دشــمن که می گویم، من با آن واژه 
سیاســی اش کاری ندارم؛ یعنی هرکس که بــا ما اختالف 
نظر دارد، می داند نقطه ضعف ما کجاست، یعنی شما طی 
3۰-۲۰ سال گذشته هیچ وقت ندیدید که ایران مورد تهاجم 
بعد از قصه جنگ تحمیلی که در اول انقالب بوده، نباشد. 
ما االن با آمریکا سالیان سال اســت دعوا داریم و مطمئن 
باشید که سالیان سال دیگر هم که دعوا داشته باشیم، به 
ما مستقیما حمله نظامی نمی کنند، برای اینکه آنجا نقطه 
ضعف مان نیست، ولی همیشه هر کســی می خواهد ما را 
اذیت کند، روی اقتصادمان دســت می گذارد، برای اینکه 
نقطه ضعف مان است. قبال این بود که ما با خارجی ها که 
اختالف نظر داشتیم، روی نقطه ضعف مملکت مان دست 
می گذاشــتند و با آن بازی می کردند و اقتصادمان را به هم 
می ریختند. جدیدا در این چند ســال، اختالفات سیاسی 

داخلــی طرفین هم مزید بر علت اســت. مثــال گروهی از 
دولت که خوش شان نمی آید، این می رود، آن یکی می آید، 
این جناح مــی رود، دولت مورد حمایت آن یکی جناح ســر 
کار می آید. دعوای سیاســی را می آورنــد در زمین اقتصاد 
و از نظر اقتصادی مشــکالت عدیده ای شــکل می گیرد. 
برای اینکه این نقطه ضعف مملکت اســت؛ باید این نقطه 
ضعف برطرف شــود و عالجش هم این اســت که اقتصاد 
شــفاف، رقابتی و آزاد شــود. هر دولتی بخواهد هر قدمی 
 در راه شــفافیت بــردارد در اقتصاد ما، مطمئن باشــید آن 
کسانی که از اقتصاد زیرزمینی و غیرشــفاف بهره می برند 
و میلیاردها می خورند، جلوی آن می ایســتند و با آن مقابله 
می کنند؛ حاال با شــایعه یا با بــازار را به هــم ریختن. پول 
نقدینگی باالی ۱۵۰۰ میلیارد تومانی که در مملکت است، 
بخش هایی از آن دســت تعداد محدودی از آدم هاســت و 
اینها دارند کســب و کار ســیاه می کنند. هر موقع دل شان 
بخواهد، می توانند دولت را تحت تاثیر قــرار دهند و روی 
بازار فشار بیاورند و آن بازار را به هم بریزند. وقتی که دولت 
مجبور می شود برای حل مشــکل طلبکاران صندوق های 
قرض الحســنه پول چاپ کند و به آنها بدهد که بروند خانه 
بنشینند، آن بدهکار اصلی که پول ها هنوز دستش است، 
با همان ۲۱ هزار میلیارد تومان می تواند به ۱۰۰ جای بازار 
ایران فشار بیاورد و دولت را مســتأصل کند. وقتی قاچاق 
کاال از ۲۵میلیارد می آید به ۱3-۱۲ میلیارد می رســد، یعنی 
۱۲-۱۰ میلیارد دالر پول کثیف دســت یک عده ای اســت 
که می توانند دولت را به خاطر اینکه منفعت شــان را به هم 
ریخته، مورد آزار قرار دهند و به هر روشــی روی آن فشــار 
بیاورند. پــس اقتصاد را باید شــفاف، رقابتــی و آزاد کرد، 
دعوای سیاسی برود در زمین سیاســت، دعوای فرهنگی 
برود در زمین فرهنگ، اجازه دهند اقتصاد خودش به حیات 

خود ادامه دهد و پیش برود.

  بــه نظرتان تغییــرات از دولت یازدهــم تا دولت 
دوازدهم در تیــم اقتصادی این رونــد را به وجود 
آورد و سیاســت های اقتصادی و پولــی در حال 
تغییر باعث این التهاب شــد؟ اختالفاتی در این 

تیم وجود داشت؟
   باید پرســید که این تیم چه تغییر عمده ای کرده 
اســت؟ شــما به جز رفتن آقای طیب نیا، دیگر چه تغییری 
در این تیم اقتصادی می بینید؟ اگر شما نظرتان روی آقای 
نهاوندیان است که باید گفت همه شــان سر کار هستند و 
تغییر خاصی نمی بینیم. یعنــی وزرا و تیم اقتصادی دولت 
خیلی تغییر نکرده است، شــرایط تغییر کرده است. به هر 
حال انباشت یک سری سیاست های قبلی می توانسته یک 
روزی یک جایی ســر باز کند. من معتقد هستم ابزار آقای 
طیب نیا ابزار بســیار مثبت تری بود در حوزه اقتصادی و به 
هر حال یک دســتاورد برای دولت گذاشــت و آن این بود 
که سرعت رشد تورم را مهار کرد، ولی اینکه بگوییم نگرش 
اقتصــادی دولت با یک وزیــر تغییر می کنــد، این ها یک 

مقدار غلو است.
  چــه اتفاقی باعث شــده که در حــال حاضر این 
التهاب به وجود آمده اســت؛ فقط این است که 
دولت خواسته یک شفاف سازی به وجود بیاورد 
و افراد در خطر بــه خاطر منافع خــود این روند را 

به وجود آورده اند؟
   در دو سال گذشته دولت چند اقدام بزرگ انجام 
داده اســت. یکی این بوده اســت که تراکنش های مالی 
بــزرگ را از طریق ســازمان امــور مالیاتی پایــش کرده و 
از دارندگان  تراکنش هــای مالی ســنگین، مالیات طلب 
کــرده و آنها مجبور شــده اند بیاینــد و بگوینــد اصال این 
درآمد را از کجا آورده اند؛ حاال اولش مالیات طلب  کردن 
اســت، بعد باید منشــأ و مبدأ پولشــان معلوم شــود که از 

 اگر معتقد هســتیم که درد اقتصاد مــا یعنی یکی از 
بزرگ ترین دردهایش عدم شــفافیت است و اینکه 
در دنیــا بیاینــد و بگویند ایران بهشــت پولشــویی 
اســت و به همین بهانه ما را در تمام بانک های دنیا 
قفل مان کننــد -برای اینکــه روابط پولــی در ایران 

بی در و پیکر است

محمد اکبری 

خبرنگار 
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کجا آورده اند. این یک اقدام درســت بوده است. اقدام 
دوم، الکترونیک کــردن هرچنــد ناقــص، هرچنــد هنوز 
هم جای ایــراد دارد، اما حرکت به ســمت مکانیزه کردن 
و الکترونیزه کردن گمــرکات بوده که تاثیر بســیار خوبی 
روی محدودیت قاچاق از مبادی رســمی داشــته است. 
اقتصادی که در گمرک بوده، به هــر حال در حال حاضر 
آمار رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کاال اعالم کرده است که 
نصف شــده است. سوم؛ ســر و صورت دادن به قصه ای 
بوده به نام صندوق های قرض الحسنه که بیش از دو دهه 
اقتصاد ما را تحت فشار قرار داده است. به هر حال با تمام 
هزینه هایی که دولت داد، هم از نظــر اقتصادی و هم از 
نظر اجتماعی، توانست این صندوق ها را ببندد و بازارش 
را سر و سامان دهد. این اقدامات، اقداماتی است که در 
جهت شــفافیت و در جهت درســتی اقتصاد است. قطعا 
کسانی که داشتند از این محل ها اقتضای حرام، سیاسی 
و فسادآور می کردند، ساکت نمی نشــینند؛ قطعا با دولت 
مقابلــه می کنند. همزمانی این اتفاقــات با قصه روی کار 
آمدن دیوانه ای مثل  ترامپ و رفتاری که در آن طرف قصه 
برجام با ما داشته است، اینها همه می تواند دست به دست 
هم بدهد و ما در شــرایطی قرار گرفتیم که در این شرایط 
اگر هر کسی بخواهد گلیم خودش را از آب بکشد و برود 
بیرون، چیزی به نام زمین بازی، نمی ماند که بعد گلیم مان 
را بخواهیم از آب بیرون بکشــیم. یعنی هر کســی که به 
کشوری به نام ایران به نظامی به نام نظامی سیاسی ایران 
اعتقاد دارد،  بایســتی از این اتفاقاتی که به اســم شرایط 

شفافیت درون نظام است، حمایت بکند.
 چشم انداز این شرایط را چگونه می بینید؟ اعتقاد 
دارید که این فضا می تواند در مدت زمان کمی مهار 

شود و فضای روانی  آن بخوابد؟ به هر حال این جو 
روانی بسیار ناراحت کننده است و تاثیرات مخربی 

دارد که نمی توان از آن چشم پوشید.
   سیاســت دولت در جهت بهترشــدن و شــفاف تر 
شدن اوضاع اســت. حاال موفق شود یا شکســت بخورد، 
باید بنشینیم و نگاه کنیم و ببینیم چه می شود؛ زور آن سمت 
بیشــتر می چربد یا زور دولت. آنهایی که کســب و کارهای 
ســیاه داشــتند، می توانند دولت را زمین بزنند یــا نه. این را 
باید نشســت و نگاه کرد. به همین دلیل معتقدم اگر کســی 
اعتقاد به شــفافیت و ســالمت اقتصادی دارد، باید از این 
سیاســت دولت حمایت کند و نگذارد شکســت بخورد. در 
عین حــال دولت هم بایــد خیلی کارها بکند که سیاســتش 
شکســت نخورد. به هر حال نیازهــای ارزی ای در مملکت 
وجود دارد که واقعیت اســت، حقیقت اســت؛ بــه هر حال 
زمانی که مردم نیازهای ارزی دارند؛ حاال شاید من نپسندم، 
شما بپسندی، شما بپسندی و من نپسندم. مردم می خواهند 
بروند مسافرت، با هزار دالر نمی شود مسافرت خارج از کشور 

رفت. مردم آن طرف مریض دارند، اصال شــورای پزشکی 
هم تشــخیص می دهد در ایران هم می توانند معالجه اش 
کنند، ولی دلشــان می خواهد مریض شان را خارج از کشور 
ببرند. به هر حال آنها دنبال یک بازار ســیاه می روند یا اینکه 
مردم فرزندانی  دارند که خارج از کشور درس می خوانند؛ اگر 
دولت نتواند نیازشــان را تامین کند، می روند و از بازار سیاه 
تامین می کنند و هزاران چیز دیگری که االن من نمی توانم 
به تنهایی تبیین کنم و حتما باید یک تیمی همه جانبه بنشینند 
و نیازهای خرد مردم را تامین کنند و به شکلی تمام نیازهای 
ارزی پاسخ داده شود که بازاری کنار این بازار شکل نگیرد. 
این چیزی اســت که می تواند این سیاســت را به شکســت 
برساند، اگر اصرار کنیم بر اینکه نیازهای مردم واقعی نیست 
و به آن پاســخ ندهیم. اینکه ما بیاییم و بگوییم این اقالم را 
وارد کنیم، آن اقالم را وارد نکنیم؛ لوازم آرایش نمی گذاریم 
وارد شــود، عطر نمی گذاریم وارد شود، گندم را می گذاریم 
وارد شود، این با سلیقه مردم نیست. مردم نیازهای شان را از 
زیر سنگ هم شــده تامین می کنند. ما برای اینکه بازارهای 
موازی غیرقانونی تشکیل نشود، باید نیازهای واقعی مردم 
را تامین کنیم؛ حاال با یک نرخ، با دو نــرخ، من نمی دانم، 
راهکارهایــش متفاوت اســت. اینکــه در مقابــل واقعیات 
جامعه مقاومت کنیــم و نیازها را نادیــده بگیریم، می تواند 
بازار را شکســت دهد. دوم اینکه به هر حــال این جو روانی 
که علیه اقدامات دولت در بازار ایجاد می شود را، دولت باید 
با اعتمادســازی و تکیه بر اعتماد عمومی به مردم، این جو 
را بشــکند. راه آن این اســت که اقداماتش طوری باشد که 
آرامش به مردم بدهد. اینکه مــدام بیایند و بگویند همه چیز 
خوب اســت، مردم نگاه می کنند و می بینند همه چیز خوب 
نیست. باید به مردم حقایق را گفت، باید خاضعانه و خادمانه 
از مردم تقاضای همکاری و کمک کرد و تا حد ممکن فضا را 
به طرف اعتماد بین دولت، حکومت و مردم برد تا بتوانیم از 
پتانسیل این مردم استفاده کنیم. من یادآوری می کنم برای 
خودم و برای شما؛ ما طی دوران جنگ با عراق، درآمدهای 
ارزی مان به طور متوسط سالی حدود ۱۰ میلیارد دالر بوده، 
ولی با اینکه مردم احساس می کردند همه باید با هم دستشان 
را به همدیگر بدهند، توانستند آن شرایط را از سر بگذرانند. 
االن در بدترین شرایط ما نگاه کنیم، باالی ۱۰۰ میلیارد دالر 
عایدات ارزی داریم، یعنی ۱۰ برابر زمان جنگ عایدات ارزی 
داریم. چه شده که نمی توانیم مملکت را با آن اداره کنیم؟ 

این سوال مهمی است.
  به نظرتان در حــال حاضر چقــدر از این جو برای 

برجام و نگرانی ها روی رفتارهای ترامپ است؟ 
   همه جریان آن نیســت. باید بــه داخل هم توجه 
کرد. مردم در حــال حاضر بــه موضوع فســاد و اختالس 
توجه بســیاری دارند. مردم مــدام نگاه می کننــد که رکورد 
اختالس یک موقعی در این مملکــت ۱۲3 میلیارد تومان 
بود؛ اختالســی که فاضل خداداد و رفیق دوست که انجام 
دادند، ۱۲3 میلیارد تومان بود. دهه ۶۰ رکورد اختالس در 
مملکت ۱۲3 میلیــارد بود، االن که دهه 9۰ هســتیم، بعد 
از سی و چند ســال رکورد اختالس شده اســت برای مثال 
۱۲ هزار میلیارد تومان. صد برابر رکورد شــکاندیم. اینها را 
مردم نشکاندند. وقتی مردم می بینند آقای خاوری در کانادا 
می نشیند در کازینو، حتما اعتمادشان کمتر می شود و حتما 
به شایعات بیشــتر توجه می کنند. وقتی مردم می بینند که 
یک نفر می تواند با امضای چهار تا وزیر برود سه میلیارد دالر 
نفت را ببرد و بفروشد و پولش را برنگرداند، حتما اعتمادشان 
کاسته می شود. ما هنوز هم که هنوز است و تا سالیان آینده 
هم تاثیر رفتار دولت نهم و دهم را در اقتصاد و در فرهنگ و 
در جامعه و در حکومتداری خواهیم دید؛ بالی احمدی نژاد 
اثراتش در اقتصاد و مملکت ما تا سالیان آینده هم می ماند. 
هنوز بخشی از همین بحران دالر، بالیی است که محمود 

احمدی نژاد روی سر مملکت آورد.

 مردم نیازهای شــان را از زیر ســنگ هم شــده تامین 
می کنند. ما بــرای اینکه بازارهای مــوازی غیرقانونی 
تشکیل نشود، باید نیازهای واقعی مردم را تامین کنیم؛ 
حاال با یک نرخ، با دو نرخ، من نمی دانم، راهکارهایش 

متفاوت است
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فوتبــال صاحب یــک روح اســت. در واقــع این روح 
فوتبال اســت که به افکار عمومی جهت می دهد؛ البته این 
نکتــه را فراموش نکنیم کــه بعضی اوقات ســعی می کنیم 
شــرایطی را که روح فوتبال به ما دیکته می کند، دستخوش 
تغییرات و دستکاری کنیم. چرا می گویم فوتبال روح دارد؟ 
حرف عجیبی به نظر می رسد؟ نه. چون این فوتبال از لحاظ 
اجتماعی خوانش بســیار گســترده ای دارد. بنابراین برای 
این فوتبال تولید روح شده است. نیرویی که باعث انگیزه و 
حرکت در جامعه می شود یا بر عکس، مردم را ناامید و دلسرد 
و خسته می کند. بنابراین این فوتبال صاحب قدرتی است و 
صاحب یک نوع انرژی در ذات خود است که می تواند منشا 
اتفاقات شــیرین یا تلخ باشــد. روح فوتبال که عالقه مندم 
عمیقا درباره اش فکر کنیم در واقع یک جور نقشه راه است. 
نقشــه ای که آدرس های مختلفی بــه ما می دهــد؛ افکار 
عمومی را با مربیان خوب و بد آشنا می کند، آنها را با بازیکنان 
کم کار یا پرانگیزه آشنا می کند، آنهایی که خرافاتی هستند و 
می خواهند با  ترفندهای مسخره ای مثل جادو در فوتبال به 
فعالیت شان ادامه دهند را به ما معرفی می کند، تیم تاکتیکی 
را از تیم به هم ریخته مشــخص می کند و خالصه این روح 
فوتبال همه آدرس هایــی که نیاز داریــم را در اختیار ما قرار 
می دهد.در مورد کارلوس کــی روش دیدگاه های مختلفی 
وجود دارد. من می گویم بعد از هفت سال و چند ماه این روح 
فوتبال است که فضا را درباره کی روش روشن می کند، ماندن 
یا رفتن او را مشخص می کند. آخرین تصمیم البته قرار است 
بعد از جام جهانی گرفته شــود که آیا کــی روش در تیم ملی 
بماند یا خیر. اما روح فوتبال چگونه به ما درباره ماندن یا رفتن 
کی روش آدرس واقعی می دهد؟ منظــورم از آدرس واقعی 
این است که ما واقعیت نهان شده در میان افکار عمومی را 
متوجه خواهیم شد. متوجه می شویم که کی روش بهتر است 
برود یا بماند. اما این آدرس چگونه به دست ما خواهد رسید؟ 
پاسخ را باید در مرور چند جام جهانی جست وجو کنیم. ما طی 
دهه های اخیر چند بار به جام جهانی صعود کرده ایم. یک بار 
با آقای جالل طالبی موفق شدیم سه امتیاز بگیریم و آمریکا را 
شکست دهیم اما دو بازی دیگر را باختیم و به ایران برگشتیم. 
یک بار با برانکو به جام جهانی رفتیم که با یک امتیاز برگشتیم 
و بار دیگر با کی روش در جام جهانی حاضر شدیم که باز هم 
یک امتیاز کســب کردیم. ما در همه جام هــای جهانی که 
حاضر شدیم تنها موفق شدیم سه بازی انجام بدهیم. این سه 
بازی هرگز به عدد چهار نرسید. در جام جهانی قبلی ما مقابل 
آرژانتین و بوسنی بازی را واگذار کردیم و با یک تساوی برابر 
نیجریه به ایران برگشتیم اما بعد از جام جهانی هرگز نتوانستیم 
آن سه بازی و به طور کلی عملکرد تیم ملی مان و سرمربی اش 
را کارشناسانه بررسی کنیم. ابزارهایی در این بین وارد شرایط 
آن روز شدند تا کارشناسان اساسا چنین اجازه ای پیدا نکنند. 
مردم به خیابان ریختند. آنها خوشحال بودند چون تیم ملی با 
نتیجه یک بر صفر از آرژانتین باخته بود. این شادی در تاریخ 
شادی های مردمی در دنیا  بی نظیر بود. تا کنون چنین اتفاقی 
رخ نداده بود اما ما انجامش دادیم. چرا؟ چون فضا به شدت 
به نفع کی روش دستکاری شد. بعد از این یک امتیاز که در 
جام جهانی کسب کردیم به جام ملت های آسیا وارد شدیم. 
در آنجا هم حذف شــدیم. بازی را به عراق واگذار کردیم اما 
همان جریانی که در جام جهانی به کمک کی روش آمده بود 
این بار هم باخت به عراق را شســت تا مردم فوتبالدوست و 
البته احساساتی ما همچنان حامی  سرسخت کی روش باقی 
بمانند. اما چگونه این اتفاق رخ داد؟ وقتی تیم ملی ما به عراق 
باخت فضا به طور کامال ظریفی به نفع کی روش تغییر کرد به 
طوری که باز هم باخت خفیف مقابل آرژانتین به رخ مخالفان 

کشیده شد. حتی به خاطر دارم بازی برابر آرژانتین بازپخش 
شد و تعریف و تمجیدهایی صورت گرفت که شرایط آن روز 
فوتبال هم باز دســتخوش دســتکاری هایی بشود که به نفع 
فوتبال ملی ما نبود. با همه اینها فرصتی نداریم که افسوس 
گذشــته را بخوریم. امروز کی روش به خوبی می داند که به 
پایان این کوچه نزدیک می شــود و به نظر مــن روح فوتبال 
که همین مردم هســتند بعد از جام جهانــی درباره کی روش 
قضاوت خواهند کرد. معتقدم مردم دیگر به انجام سه بازی 
در رقابت هــای جام جهانی راضی نخواهند بــود. مردم ما از 
مربی که با این همه حاشیه همچنان مورد حمایت فدراسیون 
فوتبال قرار گرفته است انتظار ندارند که با یک امتیاز و انجام 
تنها ســه بازی برگردد. اگر تیم ملی با سه بازی از جام جهانی 
خداحافظی کند هیچ سیاست یا جریان تبلیغی نمی تواند مردم 
را راضی کند که باز هم این مربی را روی نیمکت سرمربیگری 
تیم ملی ببینند. از این بابت شــک ندارم. اگر برای تیم ما در 
جام جهانی روســیه اتفاقی نیفتد که معنایش پیشرفت باشد 
اطمینان داشته باشــید که کی روش در پایان جام جهانی به 
پایان راه خود با تیم ملی فوتبال کشــورمان خواهد رســید. 
روح فوتبال یا بهتر بگویم مردم مــا او را پس می زنند. من به 
شخصه فکر می کنم زمان تغییر فرا رســیده است. تغییر اما 
چگونه باید صورت بگیرد؟ به نظر من در صورتی که تیم ملی 
نتواند بیش از سه بازی در جام جهانی انجام دهد و کی روش 
رفتنی شود، راه حل مناسب برای ایجاد تغییر این است که ما 
باید به لیگ فوتبال مان و بازیکنان شاغل در لیگ مان نگاه و 
رویکرد جدی تری داشته باشیم. باید روح تازه ای در فوتبال 
داخلی ما دمیده شود و شرایط برای جوان گرایی حتی بیش از 
آنچه امروز می بینیم فراهم شود. اتفاقی که امروز پیش چشم 
ما رخ می دهد این است که ما نسبت به بازیکنانی که خارج از 
لیگ داخلی مان بازی می کنند رویکرد جدی داریم و بازیکنان 
شاغل در لیگ مان را زیاد جدی نمی گیریم. این نگرش باید 
تغییر کند. با همه اینها عالقه مندم بار دیگر تاکید کنم که روح 
فوتبال درباره کی روش و عملکرد این مربی حکم های تازه ای 
صادر خواهد کرد. حتما بارها شنیده اید که عالقه مندان به 
محیط زیســت درباره زمین با چه احترامی  سخن می گویند. 
آنها اعتقاد دارند زمین روحی دارد که هشــیار و بیدار است. 
فوتبال هم همین طور است. مربیانی را دیده اید که در طول 
یک فصل روی نیمکت سه تیم می نشینند و در پایان فصل 
در هیچ کدام از تیم های شــان نتیجــه نمی گیرند؟ این روح 
فوتبال اســت که از آنها انتقام می گیرد و آنها به نقطه پایان 
خود می رسند  بی آنکه اثری از خود در فوتبال به جا بگذارند اما 
همین روح فوتبال از فرگوسن مردی افسانه ای می سازد که 
نه تنها در تاریخ فوتبال منچستریونایتد، بلکه در تاریخ فوتبال 

جهان  بی نظیر و دست نیافتنی باقی می ماند.
ایــن روزها فدراســیون فوتبــال و مدیــران فوتبال در 
حال محــک زدن فضای عمومــی هســتند. می خواهند از 
روی واکنش ها به پاســخ این سوال برســند که آیا کی روش 
بعد از جام جهانــی باید بماند یا بــرود. البته من ایــن رویه را 
حرفــه ای نمی دانم اما تاکید می کنــم نتایجی که کی روش 

با تیم ملی مان در جام جهانی به دســت مــی آورد، آن چنان 
اهمیت دارد که تکلیف تمدیدکردن یا نکــردن قرارداد این 
مربی را تعیین خواهد کرد. نمی دانم چرا عده ای تا بحث تغییر 
پیش می آید به یک استدالل نه چندان عمیق پناه می برند و 
می گویند، چون فاصله بازی هــای جام جهانی تا بازی های 
جام ملت های آسیا کم اســت پس باید با مربی ادامه دهیم 
که در جام جهانی روی نیمکت ســرمربیگری تیم ما نشسته 
است. معتقدم در صورتی که به گزینه تغییر رسیدیم نباید با 
این بهانه ها خودمان را متوقف کنیم. چه اشکالی دارد که با 
تیم ملی امید ایران در بازی های جام ملت های آســیا حاضر 
شــویم؟ کاری که کره جنوبی انجامش داد و امروز فواید این 
سیاست گذاری درازمدت را می بیند. مگر ما با کی روش هم 
حذف نشدیم؟ یکی به من بگوید چه اتفاقی رخ داد؟ فاجعه 
بود؟ من هنوز هم معتقدم کی روش شــخصیت متفاوتی به 
تیم ملی ما بخشیده است اما اگر قرار باشد از این شخصیت 
تازه یا متفاوت نتیجه دلخواه عایدمان نشود چه اصراری به 

ادامه همکاری وجود دارد؟ 
من باز هــم می گویم که کــی روش را بایــد از دو جنبه 
دید. او یک شــخصیت فنی دارد که شامل تمرین های این 
مربی است. شــامل نظم، هوش آنالیز تیم حریف، انتخاب 
استراتژی برای بازی ها و دیسیپلین اوست و در واقع روش این 
مربی را مشخص می کند. اما وجه دیگر او را باید در رفتارهای 
این مربی جست وجو کنیم. جایی که تند و تیز است. در بیان 
نظراتش از الفاظ تندی استفاده می کند. اهل مالحظه کردن 
نیست. مدارای بسیار کمی دارد. پوشش او شاید با فرهنگ 
ما خیلی هماهنگ نباشد و مسائلی از این دست. همه اینها و 
مواردی که در توضیح شخصیت فنی کی روش گفتم اتفاقا 
در این مربی وجود دارد. بنابراین ما با دو وجه متفاوت روبه رو 
هستیم؛ بار فنی و شخصیت اجتماعی کی روش. شخصیت 
اجتماعی او مورد قبول خیلی ها نیست و البته مورد قبول من 
هم نیســت، یعنی اگر به من بگویند تمایل داری از دوستان 
کی روش باشی، بنده عالقه ای به این دوستی ندارم اما اگر 
به من بگویند عالقه داری دست نوشته های فنی اش را داشته 
باشی  بی عالقه نیستم که این نوشــته ها را داشته باشم. در 
بخش پایانی این یادداشت عالقه مندم به نکته دیگری هم 
اشــاره کنم. فرض کنیم که تیم ملی ما در جام جهانی با سه 
بازی به کار خــود پایان دهد اما از طرفــی بتواند خوب بازی 
کند و از ســویی دیگر بتواند بیش از یک امتیاز کســب کند. 
در این صورت ما با پیشرفتی روبه رو شده ایم؟ پاسخ من این 
است؛ وقتی ما از کسب امتیاز بیشتر صحبت می کنیم، یعنی 
به دنبال عدد هستیم، عدد و ارقام. چیزهایی که به درد تاریخ 
نگار ما می خورد اما وقتی از خوب بازی کردن حرف می زنیم 
درباره کیفیت به حساسیت هایی رسیده ایم. خوب بازی کردن 
هم تعریف های متفاوتی دارد. گاهــی ما خوب دفاع کردن 
را خوب بازی کــردن می دانیم و گاهی ارائــه بازی هجومی 
 را خوب بازی کردن برمی شــمریم. بنابراین بستگی دارد از 
چه زاویه ای می خواهیم تیم ملــی را تحلیل کنیم. اگر عدد 
یک را شکستیم و دو امتیازی یا سه امتیازی شدیم عملکرد 
کی روش خوب بوده؟ امــا در حالی که نــزد خودمان به این 
سوال پاسخ می دهیم نباید فراموش کنیم که شکسته شدن 
عدد یک تحت تاثیر انجام همان ســه بازی بوده است. سه 
بازی که در همه دوره های جام جهانی برای ما رخ داده است. 
در بحث کیفیت هم عرض کردم که چقدر تعریف ها متفاوت 
اســت. بنابراین از نظر من چه یک امتیاز، چه دو امتیاز چه 
بیشتر و چه بدون امتیاز؛ اگر بیش از سه بازی در جام جهانی 
انجام ندهیم کیفیتی نصیب تیم ملی مان نشده است. با این 
حال بنده امیدوارم شــرایط برای تیم ملی فوتبال کشورمان 
به گونــه ای پیش برود کــه همه مــا از نتایج به دســت آمده 
راضی باشــیم و بعد از گذشــت بیش از هفت ســال حضور 
 کی روش متوجه پیشــرفت هایی در بخــش کیفیت فوتبال

 ایران شویم.
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با کی روش ادامه دهیم
راه حل درست تمدید قراردادکی روش

تا پایان جام ملت های آسیا ست

فکر می کنم فاصله زمانی بین بازی های جام جهانی تا 
جام ملت های آسیا حدودا 6 ماه است و تا جایی که خبر دارم 
فدراسیون فوتبال عالقه مند اســت که مربی خارجی روی 
نیمکت سرمربیگری تیم ملی بنشیند. شرط عقل هم همین 
است، چرا؟ چون در صورت تغییرکادر فنی و انتخاب یک 
مربی خارجی دیگر به جای کــی روش، نمی توانیم انتظار 
داشته باشیم که سرمربی تیم ملی بتواند در جام ملت های 
آسیا نتیجه خوبی کسب کند. چون ســرمربی جدید زمان 
می خواهد تا با فوتبال ما  آشنا شــود. بنابراین فکر می کنم 
منطقی ترین راه این اســت که کی روش بــا تیم ملی ادامه 
دهد. مگر اینکه فدراسیون بخواهد نقشه راه خود را تغییر 
دهد و با مربی ایرانی تیم ملی را بعد از جام جهانی اداره کند. 
البته این را هم بگویم بعید نیســت که فدراسیون بخواهد 
ایــن راه را انتخاب کند چــون باتوجه به گران شــدن دالر 
بعید است که فوتبال ما بتواند پاســخگوی نیازهای مالی 
کی روش باشــد، به خصوص اینکه مربیان خارجی در این 
مورد به خصوص همیشه قراردادهای سفت و سخت با ما 

امضا کرده اند.
 بــا این حــال ما چنــد دهه اســت که قهرمــان جام 
ملت های آسیا نشده ایم. آخرین قهرمانی مان را به زحمت 
به خاطر می آوریــم. این اتفــاق خوبی نیســت و معتقدم 
تیم ملی باید در آســیا اول بودن خودش را بــا قهرمانی در 
جام ملت های آســیا ثابت کند. باتوجه بــه قرعه ای که در 
جــام ملت های آســیا داریم فکــر می کنم مشــکلی برای 
رسیدن به مراحل پایانی این جام نخواهیم داشت، بنابراین 
منطقی است که ســکان هدایت تیم ملی را به دست خود 
کی روش بســپاریم و به طورکلــی شــرایطی را ایجاد کنیم 

کــه او تمایل بــه ادامه همکاری پیــدا کند، البتــه ما همه 
ایــن حرف ها و نظــرات را مطــرح می کنیم امــا در نهایت 
این فدراســیون فوتبال و کی روش هســتند که در این باره 
تصمیم گیری خواهنــد کرد. به هر حال شــرایط حرفه ای 
فوتبال ایجا ب می کند کــه تمدید کردن قــرارداد یا تغییر 
کادر فنی تیم ملی باتوجــه به نظرات کارشناســانه صورت 
 بگیرد و من فکر می کنم فدراسیون فوتبال عجوالنه تصمیم 

نخواهد گرفت.
 از این گذشته اعتقاد دارم فدراســیون فوتبال مایل 
است که با کی روش ادامه دهد چون وقتی کی روش روی 
نیمکت ســرمربیگری تیم ملی اســت خود به خود خیلی از 
مســائل حل خواهد شــد. برخی از کارهایی کــه بر عهده 
فدراسیون فوتبال است هم به این صورت با برند کی روش 

انجام خواهد شد.
 مثال روشــن این حرفم بازی های تدارکاتی اســت. 
خیلی از مواقع ما با برندکی روش بازی دوستانه برگزار کردیم 
و فدراسیون هم این موضوع را به خوبی می داند. از طرفی 
باید به این موضوع توجه داشته باشــیم که کی روش چند 
سالی است که تیم ملی ما را در رنکینگ آسیا در مقام نخست 
نگه داشته است. شــخصیت خاصی به تیم ملی ما داده و 
همین امر می تواند در بازی های آسیایی آینده نیز به تیم ملی 
کمک کند تا شرایط بهتری را تجربه کند. این روزها برخی 
رسانه ها درباره خیلی موضوعات صحبت می کنند. شایعات 
مختلفی مطرح می شود. مثال اخیرا در روزنامه ها می خوانیم 
که برانکو قرار اســت بعد از جام جهانی جایگزین کی روش 
شود یا اینکه فالن مربی ایرانی هم خیز برداشته تا سرمربی 
تیم ملی شود و خیلی حاشیه ها و شایعات دیگر. نمی دانم تا 
چه حد باید این حرف ها را جدی گرفت اما فراموش نکنیم 
این خبرها یا بهتر بگویم شــایعات به تیم ملی ما در  آستانه 
شــروع بازی های جام جهانی کمکی نخواهد کرد و اتفاقا 

حواشی تازه ای را به وجود می آورد.
 از این گذشــته بعیــد می دانم در حــال حاضر افکار 

عمومی و رســانه ها طرفدار برکناری کی روش باشند. حتی 
اگر بپذیریم که دربــاره کنار رفتن کــی روش موضع منفی 
ندارند، در این مورد شک ندارم که شرایط برای حضور یک 
مربی ایرانی روی نیمکت سرمربیگری تیم ملی اصال هموار 
نیســت، چون هر مربی که روی نیمکت تیم ملی بنشــیند 
خواه ناخواه با کی روش مقایســه خواهد شــد. باید منتظر 
بمانیم و اتفاقات فوتبالی را دنبال کنیم. تنها در یک صورت 
مردم و خود فوتبالی ها طرفــدار قطع همکاری با کی روش 
خواهند شد، آن هم در صورتی که او در جام جهانی نتواند 
تیمی را راهی مسابقات کند که از شأن و اعتبار فوتبال ایران 
دفاع کند. اگر در جام جهانی نتایج خیلی بدی کسب کنیم 
ناخودآگاه فشار برای تغییر کادر فنی تیم ملی بیشتر خواهد 
شد و من نمی دانم فدراسیون در آن برهه چه واکنشی نشان 

خواهد داد.
 به طورکلی دیدگاه من درباره کی روش تا جایی که به 
مسائل فنی مربوط می شود مثبت است. عده ای می گویند 
او بــرای فوتبال ایــران کارهــای زیربنایی نکرده اســت. 
اصطالحا معماری نکرده. سوال من این است که معماری 
ما باید از طبقه دهم آغاز شــود یا از پایه باید شــروع کنیم؟ 
کی روش مســئولیت بازســازی طبقه دهم این ساختمان 
را بر عهــده دارد. زیرســاخت های فوتبال مــا باید از جای 
دیگری تقویت شــود. فوتبال پایه ما باید به شکل دیگری 
رشد و توسعه پیدا کند. در صورتی که تیم های پایه ما خوب 
و قدرتمند کار کردند می توانیم انتظار داشــته باشــیم که 
کی روش با سرعت بیشتری اطالعات و تجربه هایش را به 
تیم های ملی دیگر منتقل کند اما وقتی هنوز بستر کارکردن 
را برای این مربی بزرگ فراهم نکرده ایم چه انتظاری داریم 
که به طــور مرتب می گوییم او نتوانســت فوتبــال ایران را 

معماری کند ؟ 
اتفاقا به نظر من کــی روش تیم ملی بزرگســاالن ما 
را متحول کرد  و به این تیم شــخصیت تازه ای داد  و تیمی 
ســاخته که شکســتنش کار خیلی سختی اســت. من در 
حالی این حرف ها را مطرح می کنم که همیشــه آرزو دارم 
مربی ایرانی بــه مدارج باالیی دســت پیدا کنــد و بیش از 
گذشته افتخارآفرین باشد. چه کســی از اینکه یک مربی 
ایرانی با تیم ملی ایران به افتخارات بزرگی دست پیدا کند 
ناراحت می شود؟ اگر کســی چنین حسی نسبت به مربیان 
ایرانی دارد حتما انســان تنگ نظری اســت. اما حرف من 
این است که شــرایط الزم برای موفقیت مربی ایرانی باید 
فراهم باشــد. این شــرایط را البته خود مربیان ایرانی هم 
می سازند. باید منتظر بمانیم و ببینیم تیم ملی در جام جهانی 
 چه نتیجــه ای کســب خواهــد کرد. ســطح توقــع مردم

 از تیم ملی ما چقدر است؟
 اگر پاسخ این ســوال را پیدا کنیم می توانیم بهتر در 
این باره صحبت کنیم که بعد از جام جهانی باید با کی روش 
تمدید کنیــم یا خیر. آیا مــردم توقع دارند که ما اســپانیا را 
 شکســت بدهیم؟ پرتغال را چطور؟ مراکش را چطور؟ باید 
بدانیم جایــگاه فوتبال ما در آســیا کجاســت و در دنیا چه 
وضعیتی داریم. من خودم اعتقاد دارم که تیم ملی می تواند 
پرتغال را شکست دهد. شاید عده ای این حرف من را زیاد 
جدی نگیرند اما باتوجه به شــناختی که کــی روش از این 
تیم دارد مــن فکر می کنم اتفاق عجیــب و حیرت انگیزی 
در این بازی رقم خواهد خورد. در مورد اســپانیا ابدا چنین 
نظری ندارم. حتی در مورد مراکش هم بعید می دانم که ما 
برنده بازی باشــیم اما در مورد پرتغال حس می کنم نتیجه 
عجیبی رقم خواهد خورد و تیم ما می تواند این تیم را حتی با 

رونالدویش شکست دهد. 
با همه اینها امیدوارم تیم ملــی بتواند در جام جهانی 
موفــق شــود و از مرحله گروهی صعــود کند. ایــن اتفاق 
می تواند از لحاظ مالی به فوتبال ایران کمک ویژه ای کند و 

از سویی باعث غرور ملی مان شود.

بهتاشفریبا

مربیفوتبال

یادداشت
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در انتظار معجزه
آیا کی روش افتخار تاریخی برای ما به ارمغان می آورد؟

تابستان سرنوشت ســاز فوتبال ایران احتماال پس 
از پایان مســابقات جام جهانی آغاز خواهد شــد، جایی 
که خبر جدایــی یا ادامــه همکاری کارلــوس کی روش 
با تیم ملی به عنــوان مهم ترین خبر فوتبــال ملی ایران 
رسانه ها را به خود مشــغول می کند. اما به راستی کدام 
تصمیــم ضامن منافــع فوتبال ایــران اســت ؛ ماندن یا 

جدایی کی روش؟
نزاع بی پایــان حامیــان و مخالفان کــی روش در 
طول این سال ها هرگز به سرانجامی  نرسید،  چه آن روز 
کــه مخالفانش بعد از شکســت در جام ملت های آســیا 
یا در پی هــر مصاحبــه و موضع گیری جنجالــی یا حتی 
مرخصی های طوالنی کی روش علیه ســرمربی تیم ملی 
مواضــع تندی اتخــاذ کردند و بــه هر قیمتــی خواهان 
پایان دادن به این همکاری بی فرجام بودند، چه آن روز 
که بعد از بازی درخشــان مقابل آرژانتین در جام جهانی 
یا صعود بدون دردســر در مرحلــه مقدماتی جام 2018 
حامیان کــی روش موفقیت های مرد پرتغالــی را به رخ 
منتقدانــش کشــیدند. حکایت تمدید یــا پایان دادن به 
قرارداد همــکاری نیــز احتمــاال تحت تاثیر جــو روانی 
مشــابهی قرار خواهد گرفــت و البته اینکــه کدام گروه 
اصطالحا موضــع قدرتمندتــری در اختیــار می گیرند، 
وابسته به نتایج یا عملکرد و نمایش تیم ملی در مسابقات 
جام جهانی است. سرنوشت ایران در جام جهانی 2018 
شاید نسبت به ادوار گذشــته تا حدودی قابل پیش بینی 
به نظر می رسد. یکی از ســخت ترین قرعه های تاریخ 

فوتبال ملی ایران طبیعتا ســطح انتظارات را حداقل 
از جهــت نتیجه گیــری پایــان مــی آورد و عمــوم 

فوتبالدوســتان یا حتی کارشناســان فوتبال تنها 
در انتظار نمایشی آبرومندانه از تیم ملی فوتبال 

ایــران در جام جهانــی خواهند بــود.  در این 
شــرایط آینده کاری کــی روش در تیم ملی 

فوتبال ایــران چگونه رقــم می خورد یا به 
عبارت بهتر چگونه باید رقم بخورد؟

در فاصله چنــد ماه بعــد از اتمام 
جام جهانی 2018 تیم ملی ایران خود 
را برای حضور در جام ملت های آســیا 
آماده خواهد کرد. هرقدر نتیجه گیری 

در جام جهانــی دور از انتظــار و حتی تا 
حدودی با اهمیت جلوه کند، رســیدن به 

نتیجه مطلــوب در جام ملت های آســیا یک 
انتظار حقیقی و مطالبه عمومی فوتبال دوستان 

ایرانی به شــمار می رود. ســال ها از صدرنشــین 
بالمنازع فوتبــال ملی ایران در رده بنــدی تیم های 
آسیایی می گذرد اما اگر مصداق و معیار تعیین قدرت 

برتر در فوتبال قاره کهن را مسابقات جام ملت های 
آســیا بدانیــم،  ایران بیــش از 4 دهه در حســرت 
رســیدن به افتخار قهرمانی این رقابت هاســت. 
نســل طالیی فوتبال ملی ایران با افزایش تعداد 

لژیونرهای تاثیرگذار در اروپا و حتی کســب عنوان آقای 
گلی لیگ هلند با درخشش علیرضا جهانبخش حاال باید 
به دنبال افتخاری بزرگ تر از صعود مستقیم به جام جهانی 
باشــد. انتظار از کارلوس کی روش و مردانش این است 
که در مهم ترین رویداد فوتبال آسیا هم تاریخ ساز باشند 

و به این ناکامی  طوالنی مدت پایان بدهند.
با توجه به میزان اهمیت جام ملت های آســیا برای 
فوتبال ایران و کســب نتیجه مطلوب در ایــن رقابت ها 
موضوع حفظ کی روش یا جدایــی مربی پرتغالی اهمیت 
دوچندان پیدا می کند. کی روش پس از سال ها فعالیت 
در تیم ملی ایــران و موفقیت تقریبــی در تحقق اهداف 
خــود اگرچــه در جام جهانی فوتبــال احتمــاال نتواند به 
افتخــار بی ســابقه ای در رقابــت بــا تیم های اســپانیا، 
 پرتغال و مراکش دســت یابد اما در جام ملت های آســیا 
پس از ســال ها حضور تاثیرگــذار در تیم ملــی می تواند 
موجب کســب افتخاری درخشــان باشد. شــاید بخش 

قابل توجهی از مخالفان کارلوس 
کی روش هم بــه این حقیقت 

اعتراف داشــته باشــند که 
پــس از جام جهانــی و در 
فاصله کوتاه باقیمانده تا 
جام ملت ها زمان مناسبی 
چنیــن  ایجــاد  بــرای 
تغییر بزرگــی در فوتبال 
ایــران نیســت و جدایی 

کی روش در 

این زمــان نمی تواند تاثیــر مثبتی در روند آماده ســازی 
تیم ملی ایجاد کند. حداقل انتظار معقول از مســئوالن 
فدراسیون فوتبال در این بخش این است که باتوجه به 
سرمایه گذاری کالن صورت گرفته در جذب و همکاری 
با کی روش به دنبال تحقــق ثمره مطلوبی در رقابت های 

قاره ای باشند.
نشــانه های مثبتی از جانــب کی روش نســبت به 
اســتمرار همکاری با فوتبال ملی ایران دیده نمی شود، 
در حالی که مانــدن یا جدایی مربــی پرتغالی با اختالف 
چند ماه تفاوت چندانی برای او نخواهد داشت اما برای 
فوتبال ایران احتماال رسیدن به گزینه جایگزین مناسب 
در مهلت کوتاه باقیمانده همچنین آماده سازی تیم ملی 
با ســرمربی جدید و حضور موفقیت آمیــز در جام جهانی 

آسان به نظر نمی رسد.
باید پذیرفت درخشــش نســل جدید ســتاره های 
تیم ملــی کــه می توانــد آینــده فوتبــال ملی ایــران در 
ســال های آتی را تضمین کند، وابســته بــه تالش ها و 
فعالیت های کارلــوس کی روش و اعتمــاد این مربی به 
بازیکنان جوانی بــوده که فراتر از انتظار ظاهر شــدند و 
در فوتبال اروپا مسیر پیشرفت را به خوبی طی می کنند. 
این نســل که حاال به  هارمونی و هماهنگی بی سابقه ای 
در تیم ملی نزدیک شده می تواند در جام ملت های آسیا 
آرزوی دیرینه فوتبــال را محقق کند و کارلوس کی روش 
یا با ثبت خاطــره ای فراموش ناشــدنی از تیم ملی ایران 
خداحافظی کند یا با به دســت آوردن یک افتخار بزرگ 
و بی ســابقه در 4 دهه اخیــر موجب تغییــر معادالت در 
خصوص احتمــاال ادامه همــکاری دوجانبه باشــد. از 
سویی دیگر نگرانی اهالی فوتبال از معادله چندمجهولی 
انتخاب جانشــین کی روش هم قابل انکار نیست. اینکه 
چه گزینــه داخلی یــا خارجــی در این مقطــع می تواند 
شایستگی نشستن روی نیمکت تیم ملی ایران را داشته 
باشــد و روند پیشــرفت تیم ملی را منطبق با برنامه های 
ســال های اخیر دنبال کند ازجمله ســواالت بی جوابی 
است که در صورت جدایی کی روش باید به دنبال پاسخ 

روشنی برای آن باشیم.
تجربه نشان داده که رسیدن به گزینه ایده آل 
در چنین موقعیت هایی بســیار دشوار یا حتی 
غیرممکن اســت. بر همین اســاس حتی 
بســیاری از مخالفان کی روش هم او را 
نســبت به گزینه های نامعلوم و احتماال 

نامناسب پیش روی  ترجیح می دهند. 
همــکاری  آینــده  پیش بینــی 
کی روش و تیم ملی پس از جام جهانی 
با این وجود وابســته به روند مذاکرات 
دوجانبه  خصوصــا تغییر دیدگاه فعلی 
مربی پرتغالی اســت. بــا این وجود 
بــه نظــر می رســد اگــر اراده ای 
بــرای تمدید قــرارداد حداقل تا 
پایان جــام ملت های آســیا و 
بــه شــکل مشــروط وجــود 
احتمــاال  باشــد  داشــته 
امکان تمدیــد قرارداد نیز 
وجــود خواهد داشــت 
کــی روش  طبیعتــا  و 
هم  ترجیــح می دهد 
خاطــره  یــک  بــا 
درخشــان و یــک 
افتخــار تاریخــی 
به ایــن همکاری 
ت  نی مــد ال طو

پایان دهد.

محمدجوادپاینده

روزنامهنگار
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خوشحال می شوم کی روش برود
چرا عده ای برای کی روش دست می زنند؟

بعد از باخت پرسپولیس برابر الجزیره به این موضوع 
فکر می کردم که نبود ســید جالل حســینی چقدر در این 
شکست تاثیرگذار بود. به طور حتم اگر این بازیکن در این 
بازی حاضر بود، آن اشــتباهات کودکانه باعث شکســت 
پرسپولیس نمی شد. بعد بیشتر که فکر کردم به این نتیجه 
رسیدم که آدم ها چقدر می توانند در موفقیت ها و شکست ها 
نقش های مهمی  داشته باشــند. این موفقیت ها می تواند 
فردی، جمعی، اجتماعی، ملی و حتی بین المللی باشــد. 
شما تصور کنید فردی مثل فرگوســن یا گواردیوال آن قدر 
مراتب افتخار و موفقیت را یک به یک طی کرده اند که حاال 

موفقیت شان به جهان فوتبال سود رسانده است. 
وقتی کی روش وارد فوتبال ایران شد همه ما ذوق زده 
شدیم ، هیجان زده شدیم ، گفتیم یک مربی وارد فوتبال مان 
شده که در باشگاه های بزرگ جهان کار کرده است ، گفتیم 
مربی مان قبال روی نیمکت رئال مادرید نشســته اســت. 
باز گفتیم کــی روش روی نیمکت ســرمربیگری تیم ملی 
پرتغال نشســته اســت. بعد با خودمان رویاهــای زیادی 
بافتیم. گفتیم این مربی همان گمشــده فوتبال ما ســت 
که می توانــد این فوتبال را در مســیر درســتش قرار بدهد 
اما خیلی زود متوجه شــدیم که اشــتباه کردیم. مردی که 
می توانست با مطالعه مناســبات اجتماعی و فرهنگ ما به 
این فوتبــال مریض کمک های زیادی کنــد، هرگز چنین 
اولویت هایی برای خودش در نظر نگرفت، بنابراین همیشه 
در حال فرار به ســمت موفقیت ها و منافع فردی اش بود. 
حاال هم همین طور اســت و رویه او سال هاست که تغییر 
نکرده است. آدمی  که در کنار فرگوســن کار کرده بود باید 
با شــجاعت بیشــتری به همکارانش کمک می کرد که در 
فوتبال ایران صاحب تجربه های عمیق تر شوند. اما او این 
راه را انتخاب نکرد. همیشه  ترســید که شغلش را از دست 
بدهد. به خصوص طی یکی، دو سال اخیر وقتی یکی دو 
مربی خارجی دیگر در فوتبال ایران نتایج خوبی کسب کردند 

کی روش به سمت پرخاشگری پیش رفت. 
موضع باال به پایینی نسبت به فوتبال ایران اتخاذ کرد. 
با بیانیه هایش نه در مقام تحکیم دوســتی ها بلکه درصدد 
برآمد دشمنی ها را تشدید کند. همفکری ها را کنار زد و منافع 
فردی اش را در اولویت قرار داد. همه این رفتارها از سوی 
کی روش باعث شده تا من به عنوان یکی از اعضای جامعه 

فوتبال ابدا او را دوست نداشته باشم.
 از او انتظار داشتم وقت بیشتری برای فوتبال ایران 
بگذارد. لیگ فوتبال ایران را بهتر ببیند. خودش ببیند. برای 
پیشرفت و توسعه و تقویت فنی رده های پایه بیشتر باید وقت 
و انرژی می گذاشت ، مثل همه مربیان دلسوز و دردمندی 
که مدت زمان زیادی را وقف تیم های شان می کنند. کسی 
که ســال ها به عنوان دســتیار در کنار فرگوســن کار کرده 
چرا باید فقط ژســت های این مربی بزرگ را یادگار بردارد؟ 
در فوتبال ما کی روش همواره رفتار تندی داشــته اســت. 
هر وقت قرار بــوده موقعیتی پیش بیاید کــه  او از نیمکت 
تیم ملی دور شود او خیلی هوشمندانه به برخی سیاسیون 
لبخند زده و فضای تــازه ای برای فعالیت خــودش ایجاد 

کرده است. در جام جهانی قبلی کی روش 
همان قدر امتیاز کســب کرد که مربیان 

قبلی تیم ملی در جام جهانی کسب کرده 
بودند، بنابراین به نظر من او نه تنها در 
طول ســال های حضورش در فوتبال 

ایران به رشــد و توســعه فوتبال مان 
کمکی نکرده اســت، بلکه از لحاظ 
نتیجه هم دست کم در جام جهانی و 
جام ملت های آسیا نتایج متفاوتی 
نســبتا به مربیــان دوره های قبل 

کسب نکرده است. 
چنین مربی را چرا باید نگه 
داریم؟ نگه داریم تا پول بیشتری 
از جیب ملت ایــران نصیب وی 
شود؟ آن وقت باعث تاسف است 
که عده ای برای او دست می زنند 

و می گویند این مربی موفق شــده 
دو بار تیم ملی ما را به جام جهانی ببرد. 

دوبار پشت سر هم. صعود به جام جهانی در دوره 
مربیگری کی روش چطور بــوده؟ در دوره های 
قبل چه سختی هایی داشــته؟ این سوال ها را 
چرا کسی جواب نمی دهد. زمانی که مهاجرانی 
و طالبی و برانکو و بقیه تیم ملی را به جام جهانی 

بردند یا در جام ملت های آسیا درخشیدند فوتبال 
 آســیا خیلی قدرتمندتر بود. بازیکنان آن نسل را

 با حاال مقایسه کنید.
 از آســیا  پنج  تیم بــه جام جهانــی نمی رفت، 

بنابرایــن نمی دانم چــرا عــده ای بــرای کی روش 
دســت می زنند و خاضعانه از او می خواهند که بعد از 

جام جهانی باز هــم در تیم ملی بماند. بنده خوشــحال 
می شوم که کی روش از فوتبال ایران برود. او انتظارات 

عــده ای را بــرآورده می کند کــه به دنبال نمایــش دادن 
و تبلیغــات هســتند. او انتظــارات اهالی فوتبــال را هرگز 
برآورده نکرده اســت. ما فوتبالی ها می دانیــم که فوتبال 
ما به چه چیزهایی نیــاز دارد و از چه چیزهایــی باید دوری 
کند. کــی روش کاری با ما ندارد. برایش هم مهم نیســت 
که انتظار ما چیســت. به نظــرم ما باید بعــد از جام جهانی 
تغییرات جدی در تیم ملی ایجاد کنیم. باید مربی ای روی 
نیمکت داشته باشیم که اهل تعامل است نه اهل جنجال و 
بیانیه نویسی. فراموش نکنیم که او از هر فرصتی استفاده 
کرده تا مخالفــان یا منتقدانش را تخریــب کند. آن هم به 
بدترین شــکل  و با تند ترین ادبیات ممکــن. همه ما فکر 
می کردیم این مربــی تحصیلکرده می تواند شــرایطی در 
فوتبال ایران فراهم کند که رقابت  بین مربیان جایش را به 
همدلی و همفکری بدهد اما او خود آتش بیار معرکه ای شد 

که هرگز در تصور ما نمی گنجید. 
او همزمان با مربیگری تیم ملی به همه کارهایی که 
باید به عنوان یک مربی حرفه ای آنها را تا اطالع ثانوی کنار 
می گذاشت، توجه ویژه کرد. توجه بیش از حد او به مسائل 
مادی باعث شــد تا او نداند برای کمک بــه فوتبال ایران 
مربی ای نیاز داریم که به جای وقت گذرانی در اروپا بیاید و 
کنار فوتبال مان باشد ، استعدادهای مان را ببیند و در انتقال 

تجربه ها و دانش خود خسیس نباشد. 

بهمنفروتن

مربیفوتبال

یادداشت
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درحالی که کمتر از 40 روز به آغاز جام جهانی 2018 
روسیه باقی مانده است، شرایط در تیم ملی مطابق آنچه که 
کارلوس کی روش می خواهد نیست. سرمربی پرتغالی تیم 
ملی این روزها بیشــتر از هر زمان دیگــری نگران وضعیت 
آماده ســازی تیمش اســت. اردوی جدید تیم ملــی از روز 
یکشنبه آغاز شده و در اتفاقی کم سابقه در این اردو به واسطه 
غیبت بازیکنان سه تیم پرسپولیس، استقالل و ذوب آهن 
که همگی درگیر مرحله یک هشــتم نهایی لیگ قهرمانان 
آسیا هستند، فقط چهار بازیکن حضور دارند. چهار بازیکنی 
که یکی از آنها نیز مصدوم است و عماًل کادر فنی تیم ملی 

تنها با سه بازیکن تمرینات را پیش می برد. 
با توجه به همین اتفاق که موجب خشم سرمربی تیم 
ملی نیز شده است، کارلوس کی روش در آستانه جام جهانی 
رفتاری مشابه 4 سال قبل را در پیش گرفته و تلویحا اعالم 
کرده مجبور است بازیکنانی را که در اردوی تیم ملی نیستند 
حذف کند: »دقیقا مثل جام جهانی 2014 که نتوانســتیم 
روی یکسری از بازیکنان حساب کنیم و تعدادی از بهترین 
بازیکنان مان را از دســت دادیم دقیقا همــان اتفاق دوباره 
خواهد افتاد.« مخاطــب او بازیکنان ملی پوش ســه تیم 
حاضر در لیــگ قهرمانــان هســتند. از بیــن ذوب آهن و 
پرســپولیس و استقالل، اســتقالل و شــفر از در تعامل با 
کی روش و تیم ملی وارد شــده اند  و معلوم نیست کی روش 
چه تصمیمی درباره ملی پوشــان استقالل خواهد گرفت. 
اما برانکو و قلعه نویی در جبهه منتقدان سی کیو قرار دارند 
و باید دید آیا کی روش روی نام ملی پوشان این دو تیم خط 

قرمز می کشد یا نه.
البته این تمام ماجرای مشکالت فوتبال ایران پیش از 
جام جهانی روسیه نیست. بعد از اتمام مسابقات جام جهانی، 
فوتبال ایران یک تورنمنت بزرگ دیگر را پیش رو دارد. جام 
ملت های آسیا در زمستان در کشــور امارات برگزار خواهد 
شــد و ایران در آن مســابقات بخت اول قهرمانی اســت و 
امید زیادی وجود دارد که تیم ملی بعد از بیش از 40 ســال 
بتواند برای چهارمین مرتبه فاتح جام قهرمانی آســیا شود. 
با این حال در شــرایطی که کارلوس کی روش بعد از اتمام 
جام جهانی قراردادش با فدراسیون فوتبال به پایان می رسد، 
هنوز مشخص نیســت که آیا در جام ملت ها نیز او سرمربی 

تیم ملی خواهد بود یا خیر.
پیش از این فدراسیون فوتبال از قطعی بودن تمدید 

قرارداد این سرمربی باتجربه خبر داده بود، اما شواهد همه 
نشــان دهنده این موضوع اســت که کی روش بعد از پایان 
کار تیم ملی در جام جهانی، دیگر در ایران به فعالیت ادامه 
نخواهد داد. مســاله ای کــه خــود او در صحبت های روز 
یکشنبه در حاشیه اولین جلسه تمرین تیم ملی آشکارا به آن 
اشاره کرده و دلیل غیبتش در مراسم قرعه کشی جام ملت ها 
را سرمربی نبودنش در تیم ملی در این رقابت ها عنوان کرده 
اســت: »فکر نمی کنم که باید غیبت من در این مراسم به 
عنوان سورپرایز تلقی شود چون همان طور که می دانید این 
مراسم برای فدراسیون، تیم ها و سرمربیانی بود که در جام 
ملت ها این تیم ها را هدایت می کنند. برای بنده مناســب و 
محترمانه نبود که بدون اینکه سرمربی تیم ملی ایران در آن 

برهه باشم در این مراسم شرکت کنم.«
این صحبت های مرد پرتغالــی وضعیت حاد تیم ملی 
را بیش از گذشته نمایان می کند و نشان می دهد که فوتبال 
ایران در شــرایطی بحرانی قرار دارد، شــرایطی که اگر به 
درستی مدیریت نشود، قطعًا چیزی جز شکست عاید فوتبال 

ایران نخواهد کرد.
باتوجه به گروه ســخت تیم ملی در جام جهانی شاید 
کمتر کسی بیشتر از یک عملکرد آبرومندانه در این مسابقات 
از کی روش و شاگردانش انتظار داشته باشد اما میدان جام 
ملت های آسیا جایی اســت که توقعی غیر از کسب عنوان 
قهرمانی از تیم ملی وجود ندارد و همین خود دلیلی است بر 
اهمیت تمدید قرارداد کارلوس کی روش. او در هفت سال 
گذشــته به خوبی تیمش را هدایت کرده و بیشتر از هر فرد 
دیگری به پتانسیل موجود در نسل طالیی فعلی فوتبال ایران 
آشنایی دارد. به همین دلیل حضور کی روش روی نیمکت 
تیم ملی در جام ملت ها یکی از مواردی اســت که موفقیت 
ایران در این رقابت ها را تاحدود زیادی تضمین می کند. از 
طرفی دیگر تیم ملی در مدت زمانی هدایت کی روش بیشتر 
از هر زمان دیگری مقابل تیم های آســیایی مقتدرانه عمل 
کرده و آمار نیز به خوبی نشان دهنده همین موضوع است، 
زیرا کمتر کســی آخرین باخت تیم ملی مقابل یک حریف 
آسیایی را در یاد دارد. )آخرین شکست ایران مقابل یک تیم 
آسیایی چهار سال قبل در جام ملت های آسیا در استرالیا و 

در ضربات پنالتی رخ داد(.
موضوع دیگری که اهمیــت تمدید قرارداد کی روش 
برای جام ملت های آســیا را دوچندان می کند، جدا از قرعه 
خوبی که نصیب تیم ملی شــده و مســیر همواری که برای 
رسیدن به مرحله نیمه نهایی پیش رو داریم، نظم و هارمونی 
حاکم بر تیم ملی است که دلیل اصلی نتایج درخشان چند 
سال اخیر مخصوصًا در مسابقات انتخابی جام جهانی بوده 
است. ســرمربی ســابق رئال مادرید که به واسطه سال ها 

دستیاری ســر آلکس فرگوســن مدیریت درون تیمی را در 
باالترین سطوح فراگرفته است، در چند سال اخیر به خوبی 
با موضوع بازیکن ساالری در تیم ملی برخورد کرده و همین 
خود باعث ایجاد یک جو ایده آل و کمتر دیده شــده در تیم 
ملی شده است. در شرایطی که در حال حاضر بازیکنان تیم 
ملی همگی رابطه ای بســیار خوب با کــی روش دارند، این 
امکان وجود دارد که در صورت تغییر سرمربی تیم ملی پیش 
از میدان بسیار مهم جام ملت ها، شوک روانی منفی حاصل 
از این تغییر و مدت زمان کم پیش رو برای آشنایی بازیکنان 
با سرمربی جدید، موجب ازدست رفتن زمان و در نتیجه افت 

کیفیت فنی تیم ملی شود.
در شرایط فعلی شــایعاتی پیرامون نیمکت تیم ملی 
وجــود دارد و از نام هایی مانند برانکــو ایوانکوویچ و وینفرد 
شفر، دو سرمربی موفق پرســپولیس و استقالل به عنوان 
گزینه های احتمالی جانشینی کی روش در تیم ملی نام برده 
می شود. اگرچه در توانایی های فنی این دو مربی بین المللی 
و باتجربه شــکی نیســت و بــدون تردید هــر دو می توانند 
گزینه های خوبی برای هدایت تیم ملی باشــند اما انتخاب 
هر یک از این دو بنا به دالیلی در برهه فعلی انتخاب خوب و 
مناسبی برای فوتبال ایران نخواهد بود. برانکو و شفر هرچند 
هر دو صاحب سبک و فلسفه خاص خود در مربیگری هستند 
و در دو باشگاه بزرگ پرسپولیس و استقالل نیز نتایج خوبی 
کســب کرده اند، ولی به دلیل تفاوت زیــاد کار در رده ملی 
با ســطح باشــگاهی و محدودیت زمان موجود در برگزاری 
تمرینات تیم ملی، قطعًا جاافتادن ســبک و تفکرات کاری 
هر کدام از این دو نیاز به زمان زیادی خواهند داشت که این 
خود می تواند در رقابت های بسیار مهم جام ملت ها موجب 

کاهش نظم تاکتیکی فعلی تیم ملی شود.
همچنین نباید از ایــن نکته نیز غافل شــد که هر دو 
تیم بزرگ پایتخت بعد از مدت ها به واســطه عملکرد خوب 
سرمربیان کنونی خود دوباره به اوج برگشته و روزهای خوبی 
را ســپری می کنند و جدایی برانکو یا شفر از هر کدام از این 
دو تیم می توانــد موجب افت دوباره و بازگشــت رو به عقب 
پرســپولیس یا استقالل شــود که این موضوع نیز در جای 
خود اتفاقی نامناســب برای فوتبال ایران و در راس آن تیم 
ملی خواهد بود. برانکو و شفر در مدت زمان حضور خود در 
فوتبال باشگاهی ایران اثرات مثبت زیادی از خود به جای 
گذاشته و به صالح فوتبال باشگاهی کشورمان است که این 
دو مربی صاحب سبک و کارنامه در راس کادرفنی دو قطب 

اصلی فوتبال ایران باقی بمانند.
در پایان باید گفت اگرچــه رقابت های جام جهانی به 
خودی خود اهمیت بسیار باالیی برای فوتبال ایران دارد و 
حضور تیم ملی با شرایطی خوب و ایده آل در این رقابت ها 
موضوعی است بسیار مهم، اما بعد از پایان تورنمنت روسیه 
2018، فوتبــال ایران رقابت های مهم دیگــری را پیش رو 
دارد که از حیث نتیجه گیری شــاید بتوان گفت که حتی به 
مراتب بااهمیت تر از جام جهانی نیز هســت. کســب نتایج 
درخور نام فوتبال ایران و ارائه بازی های خوب در جام جهانی 
و مقابل دو غول فوتبال دنیا یعنی اســپانیا و پرتغال اتفاقی 
مهم و موثر برای فوتبال ایران است اما نباید فراموش کنیم 
که قهرمانی در قاره کهن و اثبات ایــن موضوع که فوتبال 
ایران تنها در رنکینگ فیفا تیم اول آسیا نیست، موضوعی 
به مراتب بااهمیت تر برای فوتبال ملی ما اســت و به همین 
دلیل نیاز است مدیران بلندپایه ورزش و فدراسیون فوتبال، 
هرچه ســریع تر بــرای تمدید قــرارداد کارلــوس کی روش 
اقدام کنند تا تیم ملی فوتبال کشورمان با تمام قوا و قدرت 
در میــدان مهم جــام ملت های آســیا حضور پیــدا کند تا 
بلکه بتوانــد آرزوی 40 ســاله فوتبال ایران را برای کســب 
چهارمین جام قهرمانی فوتبال آســیا جامه عمل بپوشاند؛ 
 جامی که بیش از هر زمان دیگری به فتح دوباره آن نزدیک

 هستیم.

علیرضاکردی

روزنامهنگار

آرزوی چهل ساله
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روزانه؟؟؟؟
شنبه

دوشنبهیکشنبه 

دالر دوباره شروع کرد، یک کاری کنید دیگر، نمی شود که اول هفته را با خبرهایی شروع 
کنیم که معنایش می شــود... معنای خوبی ندارد؛ درحالی که تقاضا برای خرید هر اسکناس 
دالر، به اوج خود رســید. در بازار غیررســمی ارز کمتر کسی فروشــنده بود و فعاالن این بازار 
 ترجیح می دادند هر دالر را به قیمت ٦ هزار و ٥٠٠ تومان خریداری کنند. در بازار انواع ســکه 
و طال هم با رشد قابل توجهی همراه شــد و رکوردهای قیمتی جدیدی به ثبت رسید. هر قطعه 
ســکه تمام بهار طرح جدید با جهش 115 هزار تومانی به دو میلیون و 75 هزار تومان رسید. 
نگاهی به روند قیمتی این سکه از ابتدای سال جاری تاکنون نشان می دهد که سکه تمام بیش 
از 460 هزار تومان گران شــده است.مقصران فاجعه آتش در کشــتی سانچی اعالم شد؛ 5 
کشور ذی نفع در سانحه سانچی، خطای انســانی و قصور دیدبانی در استفاده از ابزارهای در 
اختیار را از علت های اصلی تصادف دو کشــتی ایرانی و چینی می دانند اما سه کشور ایران، 
پاناما و بنگالدش تاکید دارند که اشــتباه محاسباتی افسر کشتی کریســتال و تغییر مسیر به 
سمت راست که 15 دقیقه قبل از سانحه آغاز شده بود باعث تصادف با نفتکش سانچی بوده 
است. یک خبر مهم هم در ورزش رخ داد. تیم ملی پینگ پنگ توانست باالخره خود را به جمع 
تیم های برتر جهان برساند. پینگ پنگ بازان ایرانی در حالی تاکنون در رقابت های قهرمانی 
جهان به میدان رفته اند که تا االن همیشه در دسته سه و دو این مسابقات بازی می کردند؛ اما 
در این دوره ملی پوشان باتجربه ای روانه این رویداد بزرگ شدند که موفق شدند سد صعود به 
دسته یک مسابقات جهانی را بشکنند.  مراسم اختتامیه جشــن کانون کارگردانان خانه تئاتر 
هم با تقدیر و تجلیل از 6 چهره برجســته عرصه تئاتر در ســالن شــهناز خانه هنرمندان ایران 
 برگزار شــد و از ژاله علو، جمشــید جهانزاده، ناصر آقایی، هرمز هدایت، محمدباقر کریم پور 

و پرویز پورحسینی تجلیل شد.

بدون شــک علیرضا جهانبخش بهترین روزهای فوتبالی خــود را می گذراند؛ روزهایی 
که درنهایــت به آقای گلــی او در لیگ فوتبال هلند انجامید. لژیونر ٢٤ســاله ایرانی از  ســال 
٩٢ و درحالی که کمتر از ٢٠ سال داشت، به لیگ هلند  ترانســفر شد و حاال در پنجمین فصل 
حضورش در ســرزمین الله های نارنجی به افتخاری تاریخی دســت یافت. لژیونر ایرانی که 
در هفته های اخیر برای نخســتین بار در لیگ هلنــد موفق به هت تریک شــده بود، در هفته 
پایانی توانست یک بار دیگر شایســتگی های خود را ثابت کند تا با ٢١ گل به عنوان آقای گل 
این فصل فوتبال هلند شناخته شود. یانسن از دن هاخ و استیون برگویس از فاینورد که رقبای 
جهانبخش برای آقای گلی محسوب می شــدند،  دیروز ٢ گل به ثمر رساندند اما بازهم به گرد 
پای وینگر ایرانی آلکمار نرســیدند که با اختــالف ٣گل باالتر از رقبای خــود در صدر جدول 
گلزنان قرار گرفــت. علیرضا جهانبخش نه تنها به عنوان نخســتین بازیکــن ایرانی به عنوان 
آقای گلی یک لیگ معتبر اروپایی رســید بلکه او تا به حال تنها بازیکن آســیایی تاریخ است 
که توانســته در یک لیگ اروپایی به چنین عنوانی دســت پیدا کند. ضمن اینکه جهانبخش 
در بخش پاسورها هم آمار فوق العاده ای از خودش ثبت کرد. جایی این آقای گل ارزشمندتر 
 جلوه می کنــد که متوجه می شــویم، لژیونــر ایرانی حتی به عنــوان مهاجم نــوک در تیمش

 به میدان نمی رود.  حاال زمان آن اســت که علیرضــا جهانبخش به تیمــی بزرگتر فکر کند و 
لیگی بزرگ تر. گفته می شــود که تیم ناپولی مقصد بعدی این ســتاره  بی نظیر فوتبال است؛ 
بازیکنی که از نظــر اخالقی هم یکی از باشــخصیت ترین بازیکنان فوتبال ایران محســوب 
 می شــود و در تمــام مدتی که به عنــوان ســتاره در فوتبــال ما می درخشــد کمتر دیــده ایم

 که خطا داشته باشد. 

»شناســایی کودکان کار و خیابانی سخت اســت و با این حال، برآورد می شود 70 هزار 
کودک خیابانی وجود داشته باشند. بیشــتر کودکان کار از خانواده ای با درآمد پایین هستند، 
بنابراین باید کاری کرد تا خانواده های فقیر، زنان بدسرپرست و دارای فرزند معلول، کودک خود 
را برای تامین معیشت به بیرون نفرستند و بتوانیم این خانواده ها را حمایت کنیم.« این جمالت 
را از حبیب الله مسعودی فرید، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور بخوانید و در جوابش 

بگویید، ما هم می دانیم باید کاری کرد، خب کاری بکنید.
از زمانی که نرخ دالر روند صعودی پیدا کرده همه کاالها یکی پس از دیگری قیمت شان 
افزایش می یابد اما در این میان باید توجه داشت برخی کاالها مانند خودروهای زیر 45 میلیون 
تومان، نان، برنج، مرغ و... توسط دولت قیمت گذاری می شود و هرگونه رشد قیمت به معنای 
تخلف است اما واقعیت بازار این اســت که پراید به 23میلیون تومان رســیده و خودروهایی 
نظیر 207 که در طول یک سال گذشته سهم بازار باالیی را به خود اختصاص داد با رشد قیمت 

6 میلیون تومانی روبه رو شده و با قیمت 49 میلیون تومان به دست مصرف کننده می رسد.
معلوم نیست که منشأ انفجار شبانه در »سمنا دشت« چه بود اما هرچه بود، اهالی هنوز 
درباره یک شهاب سنگ حرف می زنند؛ شهاب ســنگی که حفره ای به عمق ٤٠سانتی متر در 
وسعت سه مترمربع در آسفالت محل انفجار ایجاد کرد و یک نفر از شدت انفجارش مصدوم شد.

خبر بد فوتبالی باخت شاگردان برانکو ایوانکوویچ بود. پرسپولیس که به خاطر عملکرد 
خوب خط دفاعش در لیگ قهرمانان پیش آمده بود ، بار دیگر در یک بازی خارج از خانه سه گل 
خورد و خط دفاعی این تیم با تغییرات اعمال شده نمره منفی گرفته، البته پرسپولیس در این 

بازی دو گل هم زد و این فرصت را دارد که در بازی برگشت جبران کند و صعود.
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آنالین

سه شنبه 

قسمت ششم سریال محبوب پاییتخت با حضور روح بابا پنجعلی ساخته می شود. سیروس مقدم، کارگردان این مجموعه گفته است: 
 »قطعا فصل جدید با تغییراتی همراه خواهد بود. به عنوان مثال بهتاش به عنوان نماینده قشر جوان جایش در کار خالی بود و شخصیت 
بابا پنجعلی هم به دلیل کهولت سن و اینکه نمی توانست خیلی دیالوگ بگوید، دیگر خیلی حضور چشمگیری در کار نداشت و در سری جدید 
ما از روح بابا پنجعلی بهره خواهیم برد که جای کار بیشتری برای نوشتن قصه و دیالوگ خواهد داشت.« همزمان با روز جهانی تاالسمی 
 و در آستانه ٤١ سالگی این بیماری در ایران، مدیرعامل انجمن تاالســمی  می گوید که ٢٣ هزار بیمار در ایران زندگی می کنند که روزگار 
پررنجی را می گذرانند؛ رنجی که فقط ناشی از درد بیماری نیست، بلکه ناکافی بودن پوشش های بیمه ای، ناآشنایی جامعه پزشکی با بیماری 
تاالسمی، فقدان دستورالعمل واحد برای درمان بیماران، انگ اجتماعی و طرد از مشارکت های مدنی، تبعیض در فرصت های شغلی با 
استناد به قانون طب کار، عوارض دارویی و کمبود تجهیزات پزشکی و داروهای باکیفیت برای درمان این بیماری مهم ترین مشکالت 
امروز بیماران تاالسمی  ایران است. نگار ١٦ ساله هفته گذشته توسط پدرش به طرز دلخراشی شکنجه شد و فیلم ها و تصاویر تکان دهنده 
آن که توسط پدر سنگدل تهیه شده بود، در شبکه های اجتماعی دست به دست شد تا ماجرای تلخ این دختر کرجی حسابی خبرساز شود. 
این دختر معلول حرکتی است و اختالل میکروســفالی هم دارد و بارها مورد اذیت وآزار پدرش قرار گرفته اســت. با این حال او یکی از 
شاگردهای ممتاز و درسخوان مدرسه است. نبرد خانگی استقالل و ذوب آهن در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا یک فینال 
زودرس ایرانی بود که ذوب آهن در آخرین دقایق یا حتی ثانیه ها برنده آن شد اما تلخ ترین حادثه بازی مصدومیت داریوش شجاعیان بود.

چهارشنبه

پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( از لزوم آنالیز فقر در ایران سخن گفت: »درآمد هر یتیم به طور متوسط در کشور 
145 هزار تومان است. مددجویان ما غیر از مددجویان تک نفره، نیازمند 100 هزار واحد مسکونی هستند؛ با تحلیل این آمار درمی یابیم 
که آنالیز فقر ضروری است و دلیل این پدیده مشخص شود و مطمئنا نظام اسالمی می تواند بر فقر غلبه کند. تعامل خوب بین دولت، 
مجلس و بانک ها در اختصاص 70هزار میلیارد ریال برای مددجویان این نهاد گامی  در جهت کاهش فقر اســت ولی این به معنای 
ریشه کنی  و برطرف کردن فقر در کشور نیست.« »همچنان اولویت من ساخت فیلم در ایران است و امیدوارم فیلم جدیدم در ایران 
نیز اکران شود.« اصغر فرهادی که به همراه »پنه لوپه کروز«، »خاویر باردم«، »ریکاردو دارین« و تهیه کننده این فیلم »الکساندر 
ماله گای« و »آلوارو لونگاریو« در نشست خبری فیلم »همه می دانند« در جشنواره کن حضور یافته بود درباره ابعاد مختلف این فیلم 
صحبت کرد. جدیدترین فیلم سینمایی اصغر فرهادی که در اسپانیا ساخته شده است، در افتتاحیه جشنواره کن فرانسه به نمایش 
در آمد. آخرین ساخته فرهادی با مختصات سینمای اروپا ساخته شده و احتماال امکان نمایش در ایران را نداشته باشد. او درباره ایده 
ساخت فیلمش به لوموند گفته است: »13 سال پیش سفری به جنوب اسپانیا داشتم. روی دیوارهای شهر جایی که ما ایستاده بودیم، 
پوسترهایی از یک بچه بود که ناپدید شده بود. این موضوع دخترم »سارینا« را که در آن زمان سنش کم بود، خیلی نگران کرد و ایده 
ساخت فیلمی  در این باره آن موقع شکل گرفت.« سخنگوی ستاد مبارز با مواد مخدر گفت: »در طول سال گذشته حدود 800 هزار نفر 
از افرادی که گرفتار مواد مخدر شده اند به مراکز درمانی مراجعه کرده اند که حدود 90 درصد خدمات ارائه شده توسط بخش خصوصی 
و 10 درصد دیگر توسط بخش دولتی بوده است. با کمک نهادهای دولتی و مجمع بهبودیافتگان اجتماعی و NGOها توانستیم 7400 

نفر از معتادان بهبودیافته را تحت پوشش اشتغال پایدار قرار دهیم.«

پیام تسلیت والیتی برای درگذشت آیت الله ایمانی

واکنش محسن رضایی به پیروزی حزب الله 

پست مسعود ده نمکی درباره خروج ترامپ از برجام

پست محمدحسین مهدویان
درباره خروج ترامپ از برجام
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چهرهها

 چندی پیش حجت االســام والمسلمین قرائتی 
از رهبر انقاب اسامی درخواســت می کند که در یکی 
از جلسات درس خارج فقه ایشان حضور یابد تا درباره 
ضرورت توجه به تفســیر قرآن در حوزه هــای علمیه و 
مهجوریت قرآن در جامعه و کشورمان برای طاب حاضر 
در درس معظم له ســخنرانی کند. این پیشــنهاد مورد 
استقبال رهبر انقاب قرار می گیرد و موجب می شود که 
حجت االسام قرائتی در ابتدای جلسه درس خارج فقه 

حضرت آیت الله خامنه ای به سخنرانی بپردازد.
حجت االسام قرائتی در سخنان خود به جایگاه 
قرآن در جامعه اســامی اشــاره کردند: »ماه رمضان 
وقت قرآن اســت. ماشــینی که موتورش هوا گرفته و 
خاموش شده، در سرازیری هلش می دهند؛ سرازیری 
قــرآن، مــاه رمضان اســت. پیغمبــر در ُاحــد فرمود: 

کدام یک از این شــهدا بیشــتر قرآن بلدنــد؟ من اّول 
می خواهم به جنازه او نماز بخوانم؛ این یعنی چه؟ چرا 
در قیامت به ما می گویند براساس قرآن درجه بگیرید، 
اقرأ و ارقع. اصا قرآن را باید بکشــیم وســط؛ تاریخ 
می خواهیم بگوییم از قرآن بگوییــم، بعد از حدیث ها 
بگوییــم، نمی خواهم فقط قــرآن هم باشــد، قرآن و 
اهل بیت، از هم جدا نیســت. بنده چهل ســال اســت 
تقریبا در تلویزیونم، یک شــِب جمعه تعطیل نشــده، 
این از الطاف اســتثنایی خدا بود. واللــه، بالله، اگر به 
هر کتابی تکیــه می کردم ســال اّول و دّوم حرف هایم 
تمام شــده بود. صبح نگاه به قــرآن می کنی یک چیز 
می فهمی، عصر چیز دیگری می فهمی. اصا اگر حرف 
تازه نباشد خدا نمی گوید تدّبر کن؛ اینکه صاحبخانه به 
همه میهمان ها می گوید شاخه را بتکانید، پیداست هر 

که بتکاند، یک میوه ای گیرش می آید؛ وگرنه می گویم: 
»خدایا چرا مدام به مــن می گویی تدّبر کن! مّاصدرا، 
فیض کاشــانی، امام، بــزرگان، تکاندند، میوه هایش 
را بردند، دیگر چیزی بــرای من نمانــده«. اینکه خدا 
به هرکســی می گوید تدّبر کن، یعنی هر کس شاخه را 
تکان بدهــد، میوه  گیرش می آید. امامــان ما چیزی از 
قرآن می فهمند که ما نمی فهمیم، این حق است؛ فقیه 
از آیات االحکام چیزی در می آورد که ما نمی فهمیم، این 
حق است؛ اّما معنایش این نیست که تدّبر نکنیم. بنده 
حدود پنج هزار ســاعت در تلویزیون صحبت کرده ام، 
االن هم اگر اینجا ســکته کنــم، پنج هزار ســخنرانی 
ذخیره دارم. االن قرآن در بین ما، روی کیف عروس و 
باالی سر مســافر و بک یا الله و استخاره و نمی دانم از 
این برخوردهای این طوری بوده؛ کاشــی کاری هایش 
هم که دِم پشت بام کاشــی کاری می کنند با خّط کوفی 
اســت که ما نمی فهمیم. یک مقدار باید قرآن بیشــتر 
بخوانیــم؛ به خصــوص آنهایی که قرائت شــان خوب 
اســت، صوت خــوب دارنــد. قــرآن جاذبــه دارد آقا، 
 قرآن جاذبه دارد؛ هــر چه می خواهیــم بگوییم، قرآن 

در آن زمینه جاذبه دارد.«
مقام معظم رهبری پس از سخنرانی آقای قرائتی 
گفتند: »بیانات جناب آقای قرائتی کاما متین و بجا و 
ُپرمغز و برای همه ما الزم بود. آنچه ایشــان در اهّمیت 
درس قرآن و تدّبر در قرآن بیان کردند، جزو حرف های 
الزم و ضروری امروِز جامعه ماســت. این البّته یک درد 
قدیمی  است؛ زمان طلبگی ماها –سال ها پیش- همین را 
کم وبیش انسان احساس می کرد؛ البته آن وقت یک آدم 
باهّمتی مثل آقای قرائتی نداشــتیم... خب، بحمدالله 
امروز تا حدودی درس های قرآن وجود دارد؛ ایشان هم 
انصافا با جّدیت دنبال این قضیه هســتند؛ مثل مســاله 
نماز یا مثل مساله زکات که ایشان دنبال کردند و موّفق 
شدند؛ ان شــاءالله در قضیه تفسیر قرآن هم با تاشی 
که ایشان دارند، با جّدوجهدی که دارند، با ابتکاری که 
در ایشان هســت و با موهبت هایی که خدای متعال به 
آقای قرائتی داده -که بعضی از اینها جزو مواهب خاص 

است- موّفق باشند.«

سومین برنامه جنبش مردمی  پاسداشت چهل سال 
انقــالب کبیر اســالمی با عنــوان شــنبه های انقالب، با 
موضوع دستاوردهای انقالب اسالمی در حوزه نشر و کتاب 
 در محل سی و یکمین نمایشــگاه بین المللی کتاب تهران 

برگزار شد.
در این نشســت دکتر محمدحســین صفارهرندی، 
عضو مجمع تشــخیص مصلحــت نظام، دکتر شــهریار 
زرشــناس پژوهشــگر و عضو هیــات علمی  پژوهشــگاه 
فرهنگ و اندیشه اســالمی، دکتر مجتبی رحمان دوست 
نویســنده، دکتر اللهیــاری معاون توســعه کتابخانه ها و 
کتابخوانــی نهــاد کتابخانه های عمومی کشــور، خانم 
مریم جدلــی دبیر انجمن ناشــران زن مســلمان و آقای 
میثم نیلی حضور داشتند. محمدحسین صفارهرندی وزیر 
اسبق فرهنگ و ارشاد اســالمی و عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در این نشســت آمارهای قابل اعتنایی را 
در مورد کتــاب و کتابخوانی و قیاس آنهــا در قبل و پس 
از انقالب ارائه کرد: »مقایســه میان جمهوری اسالمی 
با دوران پهلوی مقایســه ناجوانمردانه ای است؛ زیرا در 

حوزه کتاب امروز در آخرین آماری که منتشر شده میزان 
نشــر کتاب به بیش از 100 هزار عنوان کتاب رسیده اما 
در ســال های پهلوی این میزان در حد یک هزار عنوان 
کتاب بوده است و از این رو این مقایسه ها خنده دار است. 
تعداد عنوان کتاب ثبت شــده در کتابخانه ملی از 1316 
تا 1357 در کل 11 هزار عنوان با میانگین ســاالنه 275 
عنوان کتاب بــود که این آمار بعــد از انقالب از 1358 تا 
1396 به میانگین ساالنه 32049 عنوان کتاب و در کل 
1281996 عنوان کتاب رســیده اســت. حتی در سرانه 
مطالعه هم رتبه ما امروز در میان 20 کشور اول دنیاست 
هرچند رقم قابل قبولی نیســت. این میــزان از 12 تا 13 

دقیقه به 20 دقیقه رسیده است.«
او با اشــاره بــه برنامه هایــی که از ســوی نهادهای 
مختلف برای  ترویــج کتابخوانی برگزار می شــود، گفت: 
»یکــی از اقداماتــی که بــرای همگانی کــردن رجوع به 
کتاب صورت گرفت که حتی تشــکل های غیردولتی هم 
در آن سهم داشــتند و به لطف خدا بود اینکه شاهد انتشار 
گسترده برخی کتب در طرح های تشویقی بودیم. بخشی 

 از کتاب هــا کــه در زمینه شــمارگان نظیر ندارنــد مربوط
 به حوزه دفاع مقدس است.«

صفارهرندی در ادامه به مســاله سانســور پرداخت: 
»مــا متهــم بــه دیکتاتــوری و سانســور هســتیم اما از 
مدعیان این حرف ها باید پرســید چرا کتبی کــه در زمینه 
نقد غرب وجــود دارد نباید به دســت مردم برســد تا جایی 
که باید عده ای خودشــان آســتین باال بزننــد و آن آثار را 
به دســت مردم برســانند. به نظرم مدعیان روشــنفکری 
اجازه دهنــد غرب آن طــور که هســت به داخــل معرفی 
شــود و آن طور که غرب خودش را معرفــی می کند مردم 
با آن آشنا شــوند و روشــنفکران آن را سانســور نکنند. در 
روزگار مــا شــمارگان کتاب هــا رو به کاهش اســت و این 
یک غصه اســت که برای برطرف کــردن آن باید فکری 
کرد کــه بخشــی از آن در اختیــار دولت و بخشــی دیگر 
در اختیــار نهادهــای فعــال در حــوزه کتاب اســت. چرا 
در خطبه هــای نمــاز جمعه، خطیــب جمعه مــروج یک 
 کتاب نیست و الزم اســت تا این موضوع مورد توجه ویژه

 قرار گیرد.«

جاذبه قرآن  
سخنرانی حاج آقای قرائتی در درس خارج فقه مقام معظم رهبری

قیاس خنده دار    
صفارهرندی از آمار مطالعه در ایران نسبت به دوران پهلوی گفت  
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فرگی تایم 

همه چیز در عرض چندثانیه رخ داد؛ فرگی به یک باره 
وضعیت وخیمــی  پیدا کرد و خیلی ســریع آمبوالنســی در 
خانه اش در »چیدل« حاضر شد. اسطوره بی چون وچرای 
منچستریونایتد به سرعت به بیمارستان کوچک مکسفیلد در 
حوالی همان خانه برده شد. بااین حال شدت عارضه ای که 
گریبان سر الکس بزرگ را گرفته بود وخیم تر از چیزی بود 
که تصور می شد. فرگوسن خون ریزی مغزی کرده بود. در 
آن بیمارستان کوچک نمی شد کار زیادی برای بزرگ ترین 
مربی ســه دهه اخیر کرد. او با اسکورت ویژه نیروی پلیس 
راهی بیمارســتان مجهز »ســلفورد رویال« منچســتر شد 
و پزشــکان هم خیلی سریع دست به کار شــدند؛ »فرگی« 
نیاز داشت خیلی ســریع و اورژانســی عمل جراحی شود. 
خبرهای اولیه ای که درباره وضعیت ســالمتی این مرد 76 
ساله به گوش می رسید چندان خوشایند نبود. این تب وتاب 
چندساعتی ادامه داشت تا اینکه باشگاه منچستریونایتد با 
صدور بیانیه ای، به صورت موقت، عالقه مندان به فرگی را 
از ناراحتی رهاند: »سرالکس فرگوسن به دلیل خون ریزی 

مغزی به صورت اورژانسی جراحی شد.«

به ایران حوزه فعالیت هایش را به ســاخت موســیقی فیلم 
متمرکز کرد و چندین و چند موسیقی ماندگار برای فیلم های 
سینمایی آفرید. »تاراج«،  »هامون«، »قصه های مجید«، 
»می خواهم زنده بمانم«، »سارای«، »دختران انتظار«، 
»قارچ سمی« و »خواهران غریب« از جمله مهم ترین آثار 
سینمایی است که او برای آنها موســیقی ساخت؛ اتفاقی 
که در نهایت منجر شــد تا او در دو دوره دوازدهم و بیستم 
جشنواره فیلم فجر موفق به کسب سیمرغ بلورین بهترین 
موسیقی متن این جشنواره شــود، البته او دو بار هم برای 
فیلم هــای »هامــون« و »خواهران غریــب« کاندیدای 
دریافت این جایزه شــد. چشــم آذر اوایل دهه 70 یکی از 
مهم ترین آثار زندگی اش یعنی »باران عشــق« را ساخت. 
اثری کــه تقریبا برای همــه ایرانیان آشناســت. این آلبوم 
با تم مالیم و رمانتیک در 8 قطعه تنظیم شــده و ســاختار 
آن پیوســته اســت؛ آلبومی  که شــاید موفق ترین اثر این 

آهنگساز باشد. 

کنند، همه ســر و صدای فراوانی روی این موضوع می کنند 
ولی اگر 40 کارگر با این غربت در آن معدن دفن شوند شاید 
یک دهم آن مــورد توجه نخبــگان و فضــای عمومی قرار 
نگیرد. دیدید که در مســتند زمســتان یورت خبرنگار گفت: 
»تقصیر خود من بود، زیرا خبرهای دیگر برای من جذاب تر 
بود.« زمانی که نظام ارزشــی و منظومه فکــری ما مقداری 
دستکاری می شود زندگی آن سلبریتی از حقوق کارگران برای 
ما ارزشمندتر می شود. اگر همه در میدان حاضر باشیم آن 
وقت است که اجزای دیگر پازل هم مجبور می شوند درست 
کار کنند. ما یاد گرفته ایم برای فرار از میدان و برای توجیه 
کم کاری و بی مسئولیتی های خودمان چگونه این تنبلی ها 

را تئوریزه کنیم.«

برخی ها جوری قصه را طرح می کنند که انگار انقالب آمده 
که نظامی تشــکیل بدهد که همه مســئولیت را روی دوش 
مسئوالن بگذارد و مردم را بازنشســته کند، این مردم شامل 
توده ها و نخبگان می شوند. آنهایی که در مصادر امور رسمی 
نیستند، بازنشســته اند و انگار هیچ مســئولیتی متوجه آنها 
نیست. نکته ظریفی که باید به آن توجه کرد این است که آن 
کارگران معدن یورت خودشــان راه می افتند که بروند و حق 
خود را بگیرند. حتما هر انسانی حق دارد وقتی حقش ضایع 
می شود برای احقاق حق خودش تالش کند. اما این چیزی 
نیست که ما در اسالم به آن اقامه قسط می گوییم. خداوند 
در قرآن می فرمایــد اگر پیامبران را فرســتادیم و قرآن، این 
کتاب آســمانی را نازل کردیم هدف مان ایجاد یک خیزش 
فراگیر برای اقامه قسط در اجتماعات بشریت است. خداوند 
قسط را این گونه تعریف کرده که قسط، دفاع از حق دیگران 
است.« مدیر دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقالب اسالمی 
در ادامه موضوع جالب توجهی را در ارتباط با نسبت رسانه ها 
با جامعه مطرح کرد: »مشکل عمده ما این است که فضای 
رســانه ای، نســبت خود را تا حد زیادی با واقعیت جامعه از 
دســت داده اســت. قصه حقوق کارگران که یک نمونه آن 
ماجرای کارگران معدن یورت است، چقدر در سطح جامعه 
ضریب می گیرد؟ اگر دو خانم روسری های خود را سر چوب 

ناصر چشــم آذر بر اثر ســکته قلبی چشــم از جهان 
فروبست. چشم آذر آموزش موســیقی را از دوران نوجوانی 
و با حمایت پدرش که از فعاالن عرصه موســیقی بود، آغاز 
کرد. او تنها زمانی که 12 سال داشت وارد ارکستر موسیقی 
آذربایجان شد و در 17 سالگی هم به رهبری ارکستر رسید. 
اجرای او و ارکســترش در ســفارت ایران در عــراق، آغاز 
فعالیت های جدی او در حوزه موســیقی بود؛ او اما به رغم 
استعداد ذاتی، آموزش آکادمیک موسیقی را رها نکرد و طی 
دو دوره سفر به آمریکا در حوزه موسیقی جاز و الکترونیک 

به تحصیل پرداخت. 
این هنرمند باســابقه موسیقی کشــور در سال 63 به 
ایران بازگشت و در ادامه فعالیت های هنری خود در ایران 
پیگیر ایــده ورود و رواج ســازهای الکترونیکی در کشــور 
شــد که نتیجــه آن تلفیقی درخشــان و هنرمندانــه از این 
ســازها با موســیقی ایرانی و ارائه تصویری متمایز از او به 
عالقه مندان هنر موسیقی شد. چشــم آذر پس از بازگشت 

به مناســبت روز کارگر، مســتند »زمســتان یورت« به 
کارگردانی میالد میرزاباقری در دانشــکده معدن دانشــگاه 
تهران اکران شد. پس از اکران این مســتند، وحید جلیلی 
ســخنرانی کرد. جلیلی با اشاره به خطبه ســوم نهج البالغه 
گفت: »امیرالمومنین می فرمایند که خداونــد از عالمان و 
نخبگان پیمان گرفته است که در حوزه تخصصی خودشان 
غرق نشــوند و نســبت به پرخوری ظالم و کم خوری مظلوم 
حســاس باشــند. یعنی بیقرار عدم توازن هایی باشند که در 
جامعه می بیننــد. یکی از مشــکالت عمــده و نواقصی که 
داریم این است که در فضای نخبگانی، رصد و پایش جدی 
نسبت به فضاهای اجتماعی انجام نمی شود. اگر فضاهای 
نخبگانی حســاس تر باشــند و مسئولیت شناســی خود را در 
حوادث مختلف نشان بدهند، حتما گام بلندی به سوی آینده 
بهتر برخواهیم داشت. اگرچه معمول است در حوادثی چون 
»معدن یورت« یقه مســئوالن را بگیریم و به آنها اعتراض 
 کنیم، اما از زاویه دیگر به نظر می رسد که امروز با یک جریان 
جدی برای تئوریزه کردن بی مسئولیتی مواجه هستیم. حتما 
و حتما انقالب اسالمی اتفاق افتاده که حکومت، دولتمردان 
و مدیران را در رده های گوناگون از صدر تا ذیل مسئول کند 
تا به مسئولیت های قانونی، شرعی و انقالبی خود عمل کنند 
و پاســخگو باشــند. اما یک نکته ظریفی اینجا وجود دارد. 

نسبت با واقعیت جامعه 
وجید جلیلی در اکران مستند زمستان یورت

آخرین قطرات باران عشق  
ناصر چشم آذر درگذشت 
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اکران
علیه ابرهه 

درباره فیلشاه انیمیشن موفق ایرانی 

یک انیمیشــن تاریخی و مذهبی دیگــر با محوریت 
داستان مشــهور دینی و اســالمی حمله فیلم های ابرهه 
به شــهر مکه.  هادی محمدیــان، کارگــردان خوش فکر 
این انیمیشــن قوی و جذاب ســینمایی در سینمایی کردن 
داستان ابرهه افزون بر توجه به تصویرسازی های سینمایی 
از داستان ســازی و قصه پردازی های اصولــی و جذاب و 
پردازش مناســب کاراکترهای فیلم غافل نبوده و توانسته 
با خلق داســتانی خوب که حادثه ابرهه در مرکزیت آن قرار 
دارد، مخاطبان کوچک و بزرگ خود را سرگرم و راضی کند. 
درواقع انیمیشــن تاریخی_مذهبی و کودکانه »فیلشــاه« 

می تواند مخاطبانی از همه طیف های سنی داشته باشد. 
کم کم انیمیشن دارد در ایران به یک هنر قابل اعتنا 
تبدیل می شود و جای خودش را باز می کند و این یک اتفاق 
بسیار مهم است، کودکان ما با هجوم انیمیشن هایی روبه رو 
هســتند که ســبک زندگی موجود در آنها با ســبک زندگی 
خانوادگی آنها بسیار تفاوت دارد، انیمیشن هایی که هر کدام 
و در هر سویی که باشند، می تواند شکاف ذهنی عجیبی را 
ایجاد کند. برخی از انیمیشن های غربی به ابرقهرمان هایی 
اختصاص دارد که گاهی مصداق بارز  ترویج خشونت هستند 
و برخی دیگر هم با وجود آنکه در آنها پیام شاید درستی نهفته 
اســت، راهی که این پیام را منتقل می کنند، راهی نیست 
که با فرهنگ بومی  ما همخوانی داشــته باشد، اینجاست 
که انیمیشنی مثل »فیلشــاه« یا قبل از آن »شاهزاده رم« 
می تواند راهگشا باشد؛ انیمیشن هایی که با حفظ کیفیت 
و جنبه های سرگرمی  یک کار انیمیشــن، ریشه های خود 
را از روایت قرآنی و خط داســتانی خــود منطبق بر فرهنگ 
اسالمی گذاشته باشد.  انیمیشن فیلشــاه فیلم دوم از تیِم 

هنر پویاست؛ تیمی که انیمیشن موفق و پرفروش شاهزاده 
رم را در کارنامه خود به ثبت رســانیده است، این انیمیشن 
داســتان مرســومی  دارد؛ داســتانی که به تحــول مرتبط 
است. »شادفیل« مانند بســیاری از کاراکترهای مشابه در 
انیمیشن های  هالیوودی این ژانر، پســر دست وپا چلفتی 
و خرابکار رئیس قبیله اســت که برای تصاحب جایگاه پدر 
راه درازی را بایــد بپیماید. او در رقابت بــا همتایان خود در 
همه زمینه ها عقب تر است جز اینکه قلب رئوف و مهربانی 
دارد. شادفیل در ســفری ســخت درگیر حوادثی می شود 
که شخصیت او را دست خوش تغییر می کند و درنهایت به 
نقطه ای می رسد که باید انتخابی سرنوشت ساز انجام دهد. 
او اسیر پادشاهی است که با تشکیل سپاهی از سربازان به 
همراهی فیل ها قصد حمله به سرزمین صبا و گرفتن کعبه 
به عنوان بزرگ ترین و زیباترین عبادتــگاه را می کند که در 
نیمه راه زمانی که »شادفیل« از نقشه حاکم برای نابودی 
شهر آگاه می شود، از ادامه مسیر سر باز می زند و از سرزمین 
صبا فاصله می گیرد و درست زمانی که سپاه پیاده به سمت 
ســرزمین صبا می رفتند، پرســتوهایی با دراختیارداشــتن 
ســنگ هایی به آنها حمله و هالکشــان می کنند. داستان 
»فیلشاه« از زمان تولد »شادفیل« آغاز شده و تا ماجراهای 
ریز و درشــت زندگــی آن و دیگــر فیلم ها و قصــه ابرهه با 
موفقیت به پیش می رود از همین نظر تماشاگر به خوبی با 
کاراکترهای »فیلشاه« همراه می شود و مجذوبانه تا انتهای 
فیلم آن را دنبال می کند. دیالوگ های خوب، دوبله نســبتا 
حرفه ای و تنوع پالن های تماشــایی، صحنه سازی های 
چشم نواز، ماجراهای فرعی جالب و کارگردانی متفکرانه از 

»فیلشاه« یک اثر دیدنی ساخته است.

نگاه کارگردان

  مــا از لحــاظ ســاخت انیمیشــن از 
بســیاری از کشــورهای جهان جلوتر هستیم. 
این پیشــرفت عــاوه بــر مباحــث تکنیکی از 
لحاظ قیمتــی نیز قابل طرح اســت. ما یکی از 
کشــورهای ارزان در زمینه ســاخت انیمیشن 
هستیم. انیمیشن ایران در حال حاضر یکی از 

بهترین های دنیاست. 

 هر مقدار کودکان ما از انیمیشن های 
خارجی لذت ببرند، باز هم الزم است آثار ایرانی 
را ببینند و با موضوعات بومی  کشورشــان آشنا 
شوند زیرا دیالوگ انیمیشن های خارجی کاما 
متفاوت است و نمی توان با آن دیالوگ ها ارتباط 

برقرار کرد. 

 کــودکان و نوجوانــان، مخاطبــان 
سختگیرتری نسبت به مخاطبان آثار رئال بوده 
و بسیار  بی رحم هستند و با کسی تعارف ندارند، 
به همین دلیل فیلمسازان باید بتوانند آنها را ۹۰ 
دقیقه به طور کامل روی صندلی میخکوب کنند 
چون در غیر این صورت آنهــا از روند کلی فیلم 
خارج می شوند و دیگر بازگرداندن آنها به فیلم 
کار ســختی اســت، بنابراین اگر این موضوع 
تامین شــود بزرگ ترها هم از آن لذت می برند. 
بر همین اساس تمام تاشمان را کردیم تا این 

اتفاق برای این رنج سنی رخ دهد. 

 »فیلشاه« ماحصل تاش شبانه روزی 
26۰ نفر اســت که هم در بخش فنــی و هم در 
بخش هنری از بهترین انیمیشن سازان ایران 
هستند. باید به صراحت بگویم که کسی نبوده 
به لحاظ کیفیت کارش در درجه باال باشد و ما از 

او دعوت به کار نکرده باشیم. 

 ما تیمی داریم که بازار را رصد می کنند 
و به ما می گویند که در این برهه چنین سوژه ای 
مناسب است. ما قصه ای را کار می کنیم که نیاز 
جامعه اســت و محتوا برایمــان دارای اهمیت 
است. سعی می کنیم که عمق این شخصیت ها 
در زندگی بچه هــا تاثیر بگذارد. ایــن روند تازه 
شروع شده و در کارهای بعدی این موضوع ها را 

گسترش خواهیم داد. 

بازتاب ها 

    حامد جعفری، تهیه کننده: »فیلشاه« را می توان پدیده اکران نوروزی امسال دانست؛ انیمیشنی که به 
دلیل مشغله های خانواده ها و کودکان در روزهای پایانی ســال با فروش کمی شروع کرد اما به مرور از انتهای 
جدول اکران نوروزی خود را به رتبه های باال رساند و حتی در گیشه فروش هفته جاری، باالتر از ۵ فیلم دیگر 
نوروزی در جایگاه سوم ایستاد. اینکه یک فیلم کودک انیمیشن توانست با آثاری که پیش بینی می شد گیشه 
موفقی در نوروز داشته باشند، به خوبی رقابت کند و سینمارفتن در نوروز را به فرصتی تازه برای فراغت جمعی 

کودکان و خانواده ها تبدیل کند، اتفاق مبارک و تجربه خوبی برای سینمای ایران و گروه »هنرپویا« بود. 
    سعید شیخ زاده، سرپرست گویندگان: کار دوبله انیمیشن ایرانی چندین برابر یک کار خارجی سخت تر 
است و حساسیت بیشتری دارد، حتی نوع اجرای گوینده ها مسلما خیلی قوی تر از دوبله کارهای خارجی است. 

اگر در هر کاری از بهترین و مناسب ترین صداها استفاده شود، نتیجه خوبی به دست خواهد آمد. 
    ستار اورکی آهنگساز: بیش از ۹۰ درصد این انیمیشن دارای موسیقی است که باتوجه به مخاطبان کودک 
و نوجوان نوشته و اجرا شده است. برای من خیلی مهم بود که موسیقی »فیلشاه« رنگ وبوی موسیقی شرقی 
را داشته و درعین حال جهان شمول هم باشد و مردم در اقصی نقاط جهان بتوانند این موسیقی را درک کنند. 
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مهمان

نوبلیست در تهران 
اورهان پاموک، نویسنده ترکیه ای، ایران را خانه خود خواند 

اورهــان پاموک نویســنده اهــل ترکیه و برنــده جایزه 
نوبل ادبیات اســت. اکثر آثار او در ایران به فارســی  ترجمه 
شده است. »قلعه سفید«، »زندگی نو«، »نام من سرخ«، 
»کتاب سیاه« و »استانبول؛ خاطرات و شهر« از جمله آثار 
وی هســتند. عمده مفاهیم آثار پاموک تاریخ و تقابل شرق 
و غرب و خاطرات خود پاموک هســتند. پاموک در هفته ای 
که گذشــت به تهران آمد. این نویسنده اهل کشور ترکیه در 
بخشی از سفر خود در یک نشســت خبری از عالیق خود به 
کشور ایران گفت: »تاریخ و فرهنگ ایران و ترکیه درآمیخته 
است. کتاب هایم به ٦٠ زبان دنیا  ترجمه شده است اما وقتی 
به ایران می آیم انگار وطــن خودم اســت. در تهران بودن 
برای من لذت بخش است و این دومین بار است که به ایران 
آمده ام. کتاب هایم نیز از ٢٥ سال پیش به فارسی ترجمه شده 

است. زمانی که به ایران می آیم، گویی به استانبول آمده  ام. 
ایران برای من جایگاه متفاوتی از سایر کشورها دارد. برخی 
دوســتان ایرانی من رمان »نام من ســرخ« را بیش از اینکه 
رمانی ترک بدانند یک رمــان ایرانی می دانند، حق هم دارند 
چرا که در آن رمان درباره مینیاتورها و هنرهای ایرانی بسیار 
نوشته شده است. این موجب خوشحالی من است که آثارم در 
ایران نیز خوانندگان بسیاری دارد؛ هر بار که به ایران می آیم 

این شادی مضاعف در من ایجاد می شود.«
پاموک در بخــش دیگــری از صحبت هایــش درباره  
عالقه مندی به کشور ایران گفت: »عالقه من جنبه  کتابی 
دارد و آثاری که از ایران خوانده ام دلیل اول این اتفاق است. 
دلیل دیگر نیــز پذیرفتن فرهنگ ایران اســت، زیــرا تاثیر 
پذیرفتن فرهنگ از غرب چیز بدی نیست فقط نباید موقعیت 

خودمان را از دست بدهیم و این دوراهی که به وجود می آید 
کار مشکلی اســت. برای هویت ایران احترام قائلم زیرا این 
کشــور هویت خودش را حفظ کرده اســت و تداوم فرهنگ 
در این کشور دیده می شــود. در هر جای دنیا که با ایرانی ها 
مواجه می شــوید در انتهای صحبت هایشــان دو بیت شعر 
می خوانند. کاش مــا نیز حداقل می توانســتیم این دو بیت 
شــعر را بخوانیم. از نظر من تداوم فرهنــگ و احترام قائل 
شــدن برای فرهنگ قدیم به هیچ وجه با مدرنیسم در تضاد 
نیست. تهران از جهتی شبیه استانبول است و من معماری 
قدیم آن را دوست دارم. اما متاسفانه نه در ترکیه و نه در ایران 
نتوانســتند معماری قدیم را با معماری جدید تطبیق دهند و 
من از این اتفاق ناراحتم.« پاموک درخصوص اینکه گرفتن 
نوبل چه اندازه موجب دشوار نوشتن آثار بعدی و حساسیتش 
روی نوشتن شد نیز گفت: »من بعد از نوبل گرفتن کار نوشتن 
برایم سخت نشد. مشغول نوشتن موزه معصومیت بودم که 
به من اطالع دادند که نوبل گرفتم. بعد از خبر دریافت نوبل 
نیز جمله بعدی را نوشتم.بعد از جایزه نوبل به 50 کشور رفتم، 
همه دوست داشتند درباره نوبل سخن منفی بگویم اما به نظر 
من نوبل خیلی خوب است، توصیه می کنم آن را بگیرند چون 

برای سالمتی خیلی خوب است!«

حاللمان کنید 
واکنش ابراهیم حاتمی کیا به تبلیغ عجیب فیلمش

»بچه های گروه تبلیغاتی فیلم به وقت شام، من شاهد 
زحمات مومنانه و شبانه روزی شما در این چند ماه بودم ولی 
این نمایش کورش در شأن به وقت شام نبود. خستگی دو 
ماه سفر به شــهرهای ایران بر تنم ماند. من تصورم آن بود 
که قرار است کسی به شــکل ریش قرمز در فضای بیرونی 
کورش بایســتد و مردم با او عکس بیندازند. نه اســبی و نه 
جمعی و نه فریادی، آن هم داخل مجتمع در مخیله ام نبود 
و من بی خبر بودم. عزیزاِن آزرده خاطر در مجتمع کورش، 
اعم از مردم و کســبه محترم، اگر دلی لرزید، اگر وحشتی 
ایجاد شد، بر ما ببخشید و حالل مان کنید.« این واکنش 
ابراهیم حاتمی کیا بــه اتفاقی بود که برخی ها را  ترســاند، 
برخی ها را عصبانی کرد و واکنش فراوانی در فضای مجازی 
داشت. ماجرا از این قرار بود که رونمایی از آلبوم موسیقی 
»به وقت شام« و حضور »جوزف ســالمه« بازیگر لبنانی 
این فیلم که دیالوگ »چطوری ایرانی« از او بین مخاطبان 

این فیلم معروف شده است، بهانه ای بود تا بار دیگر اکران 
مردمی  این فیلم با حضور عوامــل فیلم در پردیس کورش 
برگزار شود. به نظر می رسید گروه تبلیغاتی »به وقت شام« 
به مناسبت حضور بازیگر »چطوری ایرانی« ایده ای جدید را 
در پردیس کورش عملیاتی کنند. این ایده به حضور میدانی 
افرادی با لباس داعش در پردیس بازمی گشــت. عده ای 
با لباس داعشــی، ســوار بر اســب و تفنگ به دست، وارد 
پردیس کورش می شوند، به غذاهای رستوران ها دستبرد 
می زنند و مقابل مردم فریاد می کشــند. برخــی از مردم در 
حال فیلمبرداری و لبخندند و برخی از زنــان و کودکان نیز 
 ترسیده  اند، شــاید ایده این بود که داعش می توانست به 
تهران برسد اما این ماجرا منتقدان فراوانی داشت اما شاید 
در میان آن همــه اعتراض جمله خــود حاتمی کیا از همه 
معتبرتر بود، حاتمی کیا چنین نمایشــی را در »شأن« کار 
فاخری همچون به وقت شام نمی دانست. از یک نگاه این 

یک واقعیت محض اســت، فیلمی  که توانسته مخاطبان 
بی شماری را به سالن سینما بکشاند، نیاز ندارد که این گونه 
به شیوه دوربین مخفی های نه چندان دارای ارزش هنری به 
جلب مخاطب بپردازد. هرچند هستند کسانی که بر درستی 
این کار تاکید دارند، یکی از آنها علی سرتیپی است. مدیر 
پردیس کورش در گفت وگو با یکی از خبرگزاری ها با اشاره 
به طبیعی بودن این نوع نمایش ها در سراسر جهان گفت: 
»در زمینه ایجاد وحشــت بین مردم نیز باید بگویم معموال 
در دنیا دوربین  مخفی  های  ترسناک اجرا می شود که باعث 
 ترس و شوکه شدن مردم می شود ولی در نهایت بدون هیچ 
مشکلی از ســوی مخاطب مورد اســتقبال قرار می گیرد. 
حضور بازیگران با چهره  های داعشی در پردیس سینمایی 
کورش یک برنامه تبلیغاتی بود تا بتواند فیلم »به وقت شام« 
را دوباره بر سر زبان ها بیاورد و جالب اســت بدانید این اثر 
سینمایی آن شب نسبت به شب  های دیگر بیش از دو برابر 
فروش داشت.« هرچند مدیر کوروش نمی گوید در شبی که 
کارگردان در مجموعه حاضر است و عوامل آمده اند به طور 
طبیعی فروش بیشتر می شد. با این حال گفته می شود تیم 
تبلیغاتی »به وقت شام« از نمونه محیطی سریال پرطرفدار 

»گیم آف  ترونز« بهره برده اند.
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خواندنی
اردوگاه اطفال   

اندیشه پیشرفت   
روایتی تاریخی از تحول معنای توسعه 

هزارتوی سعودی  
نسخه ای برای شاهزاده آمریکایی  

کنــاب »تاملی بــر اندیشــه پیشــرفت؛ تاریخ ســاخت معنــای توســعه در غرب« 
جدیدترین تالیف عبدالرســول دیوســاالر اســت. این کتاب در حیطه مطالعات توســعه 
قرار دارد، بــا این وجود که در نــوع خود کتابی متفــاوت از دیگر آثار موجود اســت زیرا به 
 یکــی از جدی ترین نقــاط ضعف تاریخــی مطالعات ایرانی توســعه یعنی مســاله معنای 

توسعه می پردازد.
 )Development( و توسعه )Progress( تبیین رابطه تاریخی میان مفاهیم پیشرفت
با هدف بیــان روایتی تاریخــی از تحول معنای توســعه موضوع اصلی کتاب را تشــکیل 
می دهد. دغدغه اصلی نویســنده در این اثر، عمیق کردن فهم ایرانی از توســعه با ارجاع 
به تاریخ ساخت معنای توسعه اســت. نویسنده معتقد است که اندیشــه پیشرفت که تبار 
تاریخی نظریات و الگوهای امروزین توســعه هســتند در ایران کمتر مورد بررسی و توجه 
قرار گرفته اند. عبدالرســول دیوســاالر معتقد است که بررسی رابطه توســعه و پیشرفت و 
رقابت های میان این مفاهیــم می تواند ما را در فهم دقیق تر و درســت تر معنای توســعه 
 یاری دهد. به نظر می رســد چنین مطالعاتی اهمیت فراوانی برای بهبــود فهم امروزین ما

 از معنای توسعه دارد.
 پژوهشــی اینچنینی با تمرکز بر تاریخ ایده پیشرفت و معانی مســتتر در آن در ایران 
چندان مسبوق به سابقه نیست و غیر از  ترجمه چند اثر از سیدنی پوالرد و ارنست کاسیرر در 
سال های دور، اثر شاخص دیگری دیده نمی شــود. از این منظر کتاب »تاملی بر اندیشه 
پیشــرفت« اثر جدی و پراهمیتی برای آشنایی بهتر پژوهشــگران ایرانی توسعه با معنای 

پیشرفت و تبارهای تاریخی معنای توسعه است.

انتشارات اســم، کتاب »هزارتوی سعودی« نوشــته  کارن الیوت هاوس را با  ترجمه 
نگار باغبانی و ابراهیم موسوی منتشر کرده است. نویسنده این کتاب، کارن الیوت هاوس، 
ســردبیر ســابق وال  اســتریت ژورنال و برندۀ جایزه پولیتزر اســت که نزدیک به 35 سال، 
عربستان ســعودی را موضوع پژوهش  های خود قرار داده و بارهای بسیار به آن سرزمین 
سفر کرده است.  هاوس برای تألیف این کتاب، عالوه بر سفرهای متعددش به این کشور، 
با بسیاری از شاهزادگان، روحانیان، تجار و حتی زنان عربستانی مصاحبه کرده و روزهای 
بسیاری را در کنار خانواده  های متفاوت سعودی زیسته اســت. او تالش کرده است تا در 
کتاب خود به الیه های زیرین مردم، دین، حکومت، خاندان سلطنتی و گذشته و پیش بینی 

درمورد آینده عربستان سعودی بپردازد.
این کتاب در سال 2012، یعنی اواخر ســلطنت ملک  عبدالله نوشته شده است و به 
بحران  های موجود در جامعه سعودی اشاره دارد؛ بحران هایی که تا همین اواخر و حتی تا 
هم اکنون نیز ادامه دارد. اما  هاوس برای هرکدام از این بحران ها راهکارها و پیشنهاد هایی را 
مطرح می کند و اتفاقا بسیار جالب است که می بینیم امروزه در دوران والیت عهدی محمد بن  
سلمان، همان ها النعل بالنعل عمل می شود. این در حالی است که به اعتراف خود نویسنده، 
عادل الجبیر، شاهزاده و سفیر وقت عربستان در ایاالت متحده از مشوقان و حامیان سفرها 

و پژوهش  های او به این کشور و تألیف این کتاب بوده است. 
هنری کسینجر، خواندن این کتاب را به همه کسانی که به دنبال دیدگاه تازه  ای نسبت 
به یکی از مهم  ترین جوامع جهانند، توصیه کرده و برژینسکی آن را کتابی خوانده که رهبران 

آینده سعودی باید آن را به دقت بخوانند.

بخش دوم کتاب »آن بیست و سه نفر« در نمایشگاه 
کتاب تهران رونمایی شــد. این کتاب با عنــوان »اردوگاه 
اطفال« ادامه اتفاقات دوران اســارت 400 اسیر نوجوان 
ایرانی را روایت می کند که در زندان القفسین اتفاق افتاده 
است. این کتاب روایتگر دو سال از خاطرات اسارت 8 ساله 
احمد یوسف زاده نویسنده کتاب اســت که در کتاب »آن 

بیست وسه نفر« تنها 8 ماه از آن روایت شده است. 
یوســف زاده درباره این کتاب می گوید: »این کتاب 
دقیقا در نقطه ای آغاز می شــود که کتاب »آن بیست و سه 
نفر« به پایان رسید و روایتگر سال های 62 و 63 در اردوگاه 
بین القفسین است که بعدها به دلیل جمع آوری حدود 400 
نوجــوان در آن با عنــوان اردوگاه اطفال معروف شــد. در 
ابتدای این کتاب ما 23 نفر را از استخبارات بغداد به همراه 
تعداد زیادی از اســرای نوجوان 17 تا 19 سال به اردوگاه 
اطفال منتقل کردند. در این کتاب به تقابل اسرای جوان با 
اسرای جاسوس و خائنی که به دالیل مختلف با رژیم بعث 
همکاری می کردند پرداخته ام. البته نام اسرایی که زیر بار 

شکنجه های رژیم بعث عراق طاقت نیاورده و به کشور خود 
پشت کردند و گاه در عراق ماندگار شــدند در این کتاب به 

اختصار یا اسم جعلی بیان شده است.«
مرتضی ســرهنگی در مراســم رونمایی از این کتاب 
گفت: »اردوگاه اطفــال چهارمین اثر یوســف زاده درباره 
هشت سال اسارت خود در جنگ تحمیلی است، کوشش 
او برای ثبت خاطراتش از جنگ شایســته تقدیر است. در 
جنگ های دفاعی همه ســرباز هســتند و همه به نوعی با 
جنگ مواجه می شوند، از این رو دیگر کسی جوان و پیر یا 
زن و مرد نیست، مردم ناگهان همه سرباز می شوند تا دفاع 
کنند. در هشــت سال دفاع مقدس دشــمن تالش زیادی 
کرد تا جلوی این روند گرفته شــود. تبلیغات زیادی کردند 
که بگویند ایرانی ها اطفال و نوجوان هایشــان را به جنگ 
می فرستند، اما موج انســانی ایرانی ها در جنگ کاری کرد 
که مردم تصویری تازه از خود به دنیا نشــان دهند. اســیر 
و رزمنده 17ســاله نمادی از دنیای اراده و عشق است که 
به صحنه نبرد آمده اســت. رزمنده 17ساله نه یک نوجوان 

که یک انسان کامل اســت. »اردوگاه اطفال« مانند دیگر 
آثار نوشته شــده در این حوزه، پر از احساس است و همین 
احساس، خاطرات را به همدیگر متصل می کند. متاسفم 
که تا به حال حتی یک ورق از نوع رفتار خودمان با اسرای 
عراقی ثبت نکرده ایم. نگفته ایم چرا از 20 هزار اسیر عراقی 
در کشور ما 12 هزار نفر دیگر به عراق برنگشتند و در ایران به 

زندگی ادامه دادند.«

روایت 4۰۰ اسیر نوجوان در زندان عراق 
مقاومت

بین المللاندیشه
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نیوزویک 

تایم لیبراسیون 

فرانس فوتبالویک 

پیشخوان

هفته نامه آمریکایی نیوزویک روی جلد خود عکسی از 
مگان مرکل، آخرین عروس خاندان سلطنتی انگلستان را 
روی جلد برده است، برای این هفته نامه این سوال مطرح 
اســت که آیا مگان که دختــری دورگه اســت و از خانواده 
اشراف نیست می تواند به قرن نژادپرستی و طبقه بندی های 

متداول در کاخ سلطنتی انگلستان پایان دهد؟ 

روزنامه لیبراسیون با این جلد به استقبال یک سال ریاست جمهوری ماکرون رفت. 
این روزنامه در این تیتر اصلی خود این عبارت را انتخاب کرد: »جناح راست باالخره صاحب 
رئیس جمهور شد« و در زیر تیتر اصلی نوشت: »ماکرون که به عنوان یک میانه رو انتخاب 
شد، حاال سیاست هایی را پیگیری می کند که جناح راست مدت ها رویایش را داشت...«

هفته نامه تایم به بحرانی اشاره دارد که FBI  با آن دست و پنجه نرم می کند؛ بحرانی 
حاد و طوالنی که از قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شروع شد و با درگیری کومی، 
 رئیس ســابق آن با دونالد ترامپ ادامه پیدا کرد. دخالــت در انتخابات و تیراندازی های 

گسترده همه و همه باعث می شود که بحران در این سازمان جدی باشد.

هفته نامه ویک از برنامه دموکرات ها برای انتخابات 
آینده پرده برداشته است. این مجله که سناتور برنی سندرز 
را به عنوان رقیب دموکرات دونالد  ترامــپ روی جلد برده، 
عبارت »کار برای همه« را به عنوان تیتر اصلی خود انتخاب 
کرده است. آنها در زیر تیتر این عنوان هم از یک تضمین 

پرداخت به هر آمریکایی گفته اند. 

ونگــر 22 ســال هدایــت آرســنال را برعهده داشــت و 
موفقیت های بســیاری با این تیم کســب کرد. بــا این حال در 
سال های اخیر هواداران از عملکرد او ناراضی بودند. در نهایت 
او تصمیم گرفت در پایان این فصل جمع توپچی ها را ترک کند، 
مجله معتبر فرانس فوتبال جلد خود را به این ماجرا اختصاص 

داده است.

آمریکا 

آمریکا فرانسه 

فرانسهآمریکا 
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سرباز کوچک امام 
آیین معرفی کتابی درباره یک آزاده سیزده ساله 

»سرگذشت این نوجوان شــجاع و باهوش و صبور در 
اردوگاه های اسارت، یکی از شگفتی های دفاع مقدس است؛ 
ماجراهای پسربچه سیزده چهارده ساله ای که نخست میدان 
جنگ و ســپس میدان مقاومت در برابر ماموران درنده خوی 
بعثی را با رفتار و روحیه ای اعجاب انگیــز، آزموده و از هر دو 
سربلند بیرون آمده است. دل بر مظلومیت او می سوزد ولی 
از قدرت و تحمل و صبر او پر می کشــد؛ این نیز بخشــی از 
معجزه بزرگ انقالب اسالمی است. در این کتاب، نشانه های 
خباثت و لئامت ماموران بعثی آشکارتر از کتاب های مشابهی 
است که خوانده ام. به هرحال این یک سند باارزش از دفاع 
مقدس و انقالب اســت؛ باید قدر دانسته شود. خوب است 
سســت پیمان های مغلوب دنیا شــده، نگاهی به امثال این 
نوشــته صادقانه و معصومانــه بیندازند، شــاید رحمت خدا 
شامل آنان شود.« این متن تقریظ مقام معظم رهبری است، 
تقریظ کتابی کــه در مورد یک آزاده خاص نوشــته شــده، 
کتاب درباره یک نوجوان سیزده ساله است. کتابی باعنوان 
»سرباز کوچک امام«. این کتاب حجیم و 760 صفحه ای 
خاطــرات خواندنی اســیر کوچک امــا پــرآوازه و فهیمی  را 
دربرمی گیرد که در روزهای جنگ و اسارت خود را نماینده ای 
از ایران و انقالب نوپای اسالمی می داند. نوجوان 13 ساله 
و دانش آموز اول راهنمایــی مهم ترین تصمیم زندگی اش را 
در همان ســن کم می گیرد و راهی جبهه های نبرد می شود 
و بــرای اولین بار در عملیــات فتح المبین شــرکت می کند و 
در مرحله ســوم عملیات بیت المقدس به اسارت درمی آید. 
نقطه اوج اتفاق های اســارت به ماجــرای امتناع طحانیان 
از مصاحبه با »نصیرا شــارما« خبرنگار هندی بدون حجاب 
برمی گردد. جایی که طحانیان درخواســت خبرنگار هندی 
را به خاطر نداشــتن حجاب رد می کنــد. چنین تصمیمی  در 
شرایط وحشتناک و خفقان آور اسارت که جسارت  بی مثالی 
می طلبید، توسط نوجوانی گرفته می شــود که خود را سرباز 
و مطیع اوامر رهبــرش می داند.  ماجرا از این قرار اســت که 
خبرنگار اسم مهدی را از او می پرسد، پس از سکوتی طوالنی 
به او می گوید که چون شما حجاب نداری، من باهات حرفی 
ندارم. خبرنگار در جواب پاســخ می دهد که مــن خواهر تو 
هستم و طحانیان هم بالفاصله می گوید: »اگه خواهر منی، 

پس چرا بی حجابــی؟« خبرنگار دوباره بیــان می کند: »اگر 
حجابم را رعایت کنم تو با من صحبت می کنی؟ «که با پاسخ 
مثبت طحانیان روبه رو می شود اما مهدی سنش را به اشتباه 
16 ســال می گوید. حرف های خبرنگار مبنی بر بشردوستی 
صدام خون مهدی را به جوش می آورد و جواب دندان شکنی 
به خبرنگار می دهد. خبرنگار زن هندی می گوید که من این 
فیلم را به ایران می رســانم و به آقای خمینــی می گویم چه 
بسیجی های شجاعی دارد. این زندگی اسارتی و ابتکارات ریز 
و درشتش، روابط و علقه های به وجود آمده میان او و رفقای 
دربندش، حوادث متفاوتی که حین اسارت بر اردوگاه ها سایه 
انداخته، تنها بخشی از فصول کتاب »سرباز کوچک امام« 
است. »سرباز کوچک امام« ماحصل 163 جلسه مصاحبه 
خانم دوستکامی  با آقای طحانیان است که نشانی از دقت، 
وسواس و حساسیت راوی و نویسنده برای خروجی بهتر اثر 
اســت. نگارش کتاب چهار ســال به طول انجامید و به قول 
نویسنده کتاب، حساسیت ها و دغدغه های آقای طحانیان 

ذره ذره به جان اثر ریخته می شد.

   دستاورد مقاومت 
آیین رونمایی از کتاب ســرباز کوچــک امام خاطرات 
مهــدی طحانیان بــه قلــم فاطمه دوســتکامی  بــا حضور 
حجت االســالم سیدمحمدحســن ابوترابی فرد، امام جمعه 
موقت تهران و غالمعلی حدادعادل، رئیس فرهنگستان زبان 
و ادب فارسی و جمعی از نویسندگان حوزه دفاع مقدس برگزار 
شد. حجت االسالم والمسلمین ابوترابی فرد در این مراسم با 
اشاره به اینکه مردان آراسته به ایمان در سخت ترین میدان ها 
بهترین آزمون ها را به نمایش گذاشته اند و به معنای واقعی 
کلمه برای ملت اســالم نقش معلمی  صالح را ایفا می کنند، 
گفت: »بدون کمترین  تردید جبهه مقاومت که امروز شرق 
و غرب اســالم را در نوردیده است، دســتاورد مقاومت شما 
آزادگان اســت. شــما آزادگان عزیز در سخت ترین شرایط، 
بهترین وفاداری را به اســالم، قرآن و انقالب اســالمی به 
نمایش گذاشتید. کار بزرگ و ارزشمندی که آقای طحانیان 
در دوران اسارت خلق کرد، به معنای واقعی کلمه برای امت 
اســالم امیدبخش و افتخار آفریــن بود. آنچــه از این آزاده 

گران قدر به مردم ایران تقدیم شــده اســت، قطعا در آینده 
ایران اسالمی و تبیین ارزش های دوران دفاع مقدس نقش 
ایفا خواهــد کرد. تالش عالــم و ادیب خانم دوســتکامی  و 
تحریر خاطرات زیبای اسارت همه و همه جای تقدیر دارد. 
در شرایطی که ما در ایران سخت نگران اسرای خود بودیم، 
نمایش فیلم مربوط به برخورد آقای طحانیان با خبرنگار هندی 

روحیه ای مجدد و قوت قلبی فراوان به ما تزریق کرد.«

   سرمایه انقالب 
در ادامــه این مراســم غالمعلی حدادعــادل، رئیس 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی با اشاره به اینکه همه هم سن 
و ســال های بنده تاثیر پخش مصاحبه ای کــه از طحانیان 
در زندان و اســارتگاه ها پخش شــد را از یادمــان نبرده ایم، 
گفت: »شــاید خیلی از شــما که در آن زمان اســیر بودید، 
نتوانید احســاس ما را درک کنید. هیچ کس نمی دانست در 
آن بازداشتگاه ها چه می گذرد. یک دفعه فیلمی  پخش شد 
که هم روی اصل مســاله جنگ و هم روی احکام اســالمی 
موضع گیری شجاعانه ای کرد. ما ملتی هستیم که نوجوان 
16 ســاله مان در برابر فشــار دژخیمان این اندازه صراحت و 
شجاعت دارد که حرف خود را می زند. من از این خوشحال 
شدم که آقای طحانیان موفق شــدند خاطرات خود را بازگو 
کنند. خیلی خوشــحال شــدم این خاطرات به قلم نویسنده 
توانایی مثل خانم فاطمه دوستکامی  نوشته و یک مجموعه 
به مجموعه به خاطرات دفاع مقدس افزوده شد. ما از جنگ 
و جبهه جدا نبودیم، اگرچه مانند شما آزادگان لیاقت نداشتیم 
در جبهه شرکت کنیم، ولی برای ما هم یک درس است و باید 
ما را بیدار کند. با خواندن این کتاب ها در حال و هوای ارزشی 
دفاع مقدس قرار می گیریــم.« حدادعادل ضمن تجلیل از 
کتاب »سرباز کوچک امام« گفت: »تاکنون کتب متعددی 
در مضامین دفاع مقدس و خاطرات اسرا مطالعه کرده ام، اما 
احســاس می کنم این کتاب از امتیازات ویژه تری برخوردار 
است و خوشــحالم این کتاب به قلم نویســنده توانایی مثل 
خانم فاطمه دوســتکامی  به صورت پاکیزه و روشمند درآمده 
است. ترویج این گونه کتاب ها و الگوها وظیفه متولیان امر 
است. اکنون نســل جدید را باید با قهرمانانی مثل طحانی، 
حججی و... آشنا و در این زمینه الگوسازی کنیم. این الگوها 
باالترین سرمایه های انقالب اسالمی هستند.« حدادعادل 
با ذکر خاطره ای از دیدار خود با آن خبرنگار هندی که در کمپ 
اسرا از مهدی طحانیان مصاحبه گرفته بود، گفت: »در یک 
همایشی که در کشــور هند برگزار شــد، از آن خانم خبرنگار 
درخواست کردم داســتان مصاحبه خود با آقای طحانیان را 
تعریف کند. بر اساس آنچه از گفتار ایشان شاهد بودیم، به نظر 
می رسد بسیار تحت تاثیر آن مصاحبه قرار گرفته بود و از اینکه 
توانســته بود این افتخار را برای ایرانیان ثبت کند، احساس 

سرافرازی می کرد.«
 در این مراســم طحانیــان، آزاده دوران دفاع مقدس 
و راوی کتاب ســرباز کوچک امام هم گفــت: »اگر خاطره 
می گوییم دغدغه اصلی ما این اســت که این خاطرات را به 
ملت عزیزمان انتقال دهیم. امروز هرچه داریم مایه سربلندی 
ماست. هرچه با تک تک ســلول های مان حس کردیم، از 
بزرگی اســالم عزیز و مکتب ماســت. اگر از اســالم فاصله 
می گرفتیم، نمی توانستیم یک دقیقه اسارت را تحمل کنیم. 
ما اســالم عزیزمان را با تمام قوا و قدرتــش می بینیم.« در 
ادامه این برنامه، آیین رونمایــی از کتاب با اهدای هدیه ای 
از سوی موسسه فرهنگی پیام آزادگان به راوی اثر و نویسنده 
کتاب ادامه یافت. پخش کلیپی از اســارت اسرای نوجوان 
و نیز مصاحبه مهدی طحانیان در دوران اســارت با خبرنگار 
هندی خانم »نصیرا شارما« و دیدار مجدد او پس از سال ها 
با مهدی طحانیان و دیگر اســرا در ایران که پس از گذشت 
سال ها گرد سپید پیری بر موها و محاسن آنان نشسته بود، 

از دیگر بخش ها بود.
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جدال با زمان 
آیا آنها تا جام جهانی آماده می شوند؟

دقیقه 12 بازی آرســنال و آتلتیکو مادرید، پای لورن 
کوشلینی، مدافع فرانسوی آرسنال چنان پیچید که آرسن 
ونگر مجبور شــد که او را از زمیــن بیرون بکشــد، درد در 
صورت این بازیکن داشت خودش را نشان می داد اما این 
درد با یک حســرت همراه شد، حســرتی به اندازه از دست 
دادن جام جهانی، بله! پزشکان تایید کردند که کوشلینی 
به جام جهانی نخواهد رسید و این یک بدشانسی بزرگ بود، 
بازیکنان بسیاری بودند که این بدشانسی را تجربه کردند، 
بازیکنانی مثــل چمبرلین،  هافبک تیم ملی انگلســتان یا 
کوکورین بازیکن تیم ملی روسیه یا فیلیپه لوییز بازیکن تیم 
آتلتیکو مادرید آن قدر زمان نداشتند که پس از مصدومیت 
به یک بازگشــت فکر کنند و بــرای بازگشــت بجنگند. اما 
بازیکنان دیگری هستند که تا این اندازه بدشانس نیستند، 
آنها یک جنگ بزرگ را شروع کرده اند، یک جنگ بزرگ با 
ســاعت ها و ثانیه ها، آنها دارند با زمان می جنگند تا شــاید 
تا جام جهانی به بهترین فرم خود برســند. ایــن بازیکنان 
همه، ســتاره های تیم ملی خودشان بودند، عصای دست 
سرمربیان اما آنها تازه عصا را کنار گذاشته اند و تمرین های 
جدی را برای رسیدن به جام جهانی روسیه شروع کرده اند، 
بازیکنانی که برخی از آنها جانشین ندارند و نبودن شان برای 
تیم شان یک فاجعه محسوب می شود. برای همین است 
که حتی رســیدن کافی نیســت، آنها باید با آمادگی کامل 
برگردند، آیــا می توانند؟ زمان برای آنهــا یک رقیب جدی 

محسوب می شود.
 

   نیمار 
تیاگو ســیلوا وقتی وارد اتاق وزنه باشــگاه پاری سن 
ژرمن شــد و نیمار را دید که پشت دســتگاه نشسته و دارد 
عضالت پایــش را قــوی می کنــد، آن قــدر ذوق کرد که 
نتوانست این شادی را تنهایی داشــته باشد، گوشی خود 
را در آورد و با استوری در اینســتاگرامش به همه برزیلی ها 
این مژده را داد که نیمــار دارد تمرین جدی می کند، نیمار 
در بازی مقابل مارســی از ناحیه زانو مصدوم شــد و سپس 
مورد جراحی قرار گرفت. پزشــکان یک دوره ســه ماهه را 
برای بهبودی وی در نظر گرفتند و او در تمام این مدت در 
سائوپائولو زیر نظر فیزیوتراپ های معتمد خود قرار داشت. 
نیمار حتی برای حضور در جشن قهرمانی پی اس جی نیز به 
پاریس برنگشت، نیمار در این فصل دیگر برای پی اس جی 
به میدان نخواهد رفت و بــا ادامه رونــد درمانش، خود را 
مهیای حضوری پرقدرت در جام جهانی می کند. نیمار قصه 
جام جهانی قبلی را برای برزیل بد نوشــت اما حاال امیدوار 
اســت جبران کند: »مصدوم شــدن همیشــه اتفاق بدی 
اســت اما بعد مثبتش این است که خوب استراحت کردم. 
اما نگران نباشید؛ زمان کافی را برای رسیدن به فرم خوب 
در جام جهانی دارم. جام جهانی روسیه یک رویای در حال 
تحقق است که چهار سال برایش صبر کردم. نزدیکیم و در 

فرم خوبی به روسیه می رسم.«

   مانوئل نویر 
او کی خواهد رســید؟ هر وقت که اولرایش گلر دوم 
تیم بایرن مونیخ یکــی از آن گل های مفــت را می خورد، 
این سوال مطرح می شد که باالخره چه زمان مانوئل نویر 
برمی گردد و دروازه بایرن را تبدیل به یک دژ غیرقابل تسخیر 

می کند؟ شهریور ســال قبل بود که خبر رسید، مانوئل نویر 
دروازه بــان باتجربه بایرن مونیخ که قبــال دو عمل جراحی 
روی زانوی پایش داشت، از همان ناحیه دچار مصدومیت 
شــد تا اتفاق بدی برای بایرنی ها رخ دهــد. این تیم دیگر 
این دروازه بــان درجه یــک را در اختیار نخواهد داشــت. 
نویر مدتی اســت که در تمرینات تیمی شرکت می کند اما 
هنوز کادرفنی نمی خواهنــد روی او هیچ ریســکی انجام 
دهند. بنا بر گفته های  هاینکس، نویر به طور حتم در بازی 
با اشــتوتگات در هفته پایانی حاضر خواهد بود و در پایان 
دیدار هم در جشن قهرمانی باواریایی ها شرکت خواهد کرد 
و جام را به عنوان کاپیتان باالی سر خواهد برد. او سپس به 
اردوی تیم ملی آلمان برای آماده سازی جام جهانی می رود. 
یواخیم لو اذعان داشته که با نویر در تماس است و امیدوار 
است کاپیتان تیمش را در جام جهانی به همراه داشته باشد. 
خودش در این زمینه می گوید: »فکر می کنم در تابســتان 
امســال می توانم در جام جهانی بازی کنم و هدفم همین 

است. این همان چیزی است که می خواهم.«

   جروم بوآتنگ 
»زندگی پر از شکست اســت. زندگی کن، احساس 
کن، عشق بورز، بخند، گریه کن، بازی کن، ببر، بباز، بلغز، 
زمین بخور اما دوباره و دوباره بلند شــو. اکنون زمان مبارزه 
برای بودن در روســیه اســت. من تمام تالشــم را خواهم 
کرد.« ایــن جمالت جروم بوآتنگ مدافــع تیم ملی آلمان 
پس از مصدومیت وحشتناک در بازی با رئال مادرید بود که 
در شبکه های اجتماعی خود منتشر کرد. او که سعی داشت 
برای رابرت لواندوفســکی ایجاد موقعیت کنــد، از ناحیه 
ران چپ دچار مصدومیت شــد و زمین را ترک کرد. پس از 
تست های به عمل آمده، مشخص شد که بواتنگ از ناحیه 
ران پای چپ دچار آسیب دیدگی شده و بین 4 تا 6 هفته از 
میادین دور خواهد بود. بواتنگ بارها از این ناحیه مصدوم 
شده و بازی های زیادی را از دست داده است. بدین ترتیب، 
فصل برای بواتنگ به پایان رســید. برای مشخص شدن 
رسیدن او به جام جهانی باید منتظر ماند. این رفیق نزدیک 

اشــکان دژآگه باید آن قدر آماده شــود که در لیست نهایی 
یوآخیم  لو جایی برای خود اختصاص دهد وگرنه جام جهانی 

را از تلویزیون خواهد دید.

   گیلفی سیگردسون
سیگوردسون ممکن است فوق ســتاره ای در سطح 
مســی، رونالدو و نیمار نباشــد اما اهمیت او برای تیم ملی 
کشورش بسیار باالست. هافبک تافی ها نیروی پیشبرنده 
تیم ملی ایســلند در پیروزی غیرمنتظره  آنها در یک هشتم 
نهایی یورو2016 مقابل انگلستان ورسیدن به یک چهارم 
بود. اگر هیمیر هلی گریمسون قصد تکرار شاهکار تابستان 
دو ســال قبل را دارد، ممکن اســت مجبور بــه انجام این 
کار بدون ستاره اش باشــد. گلفی در اوایل مارس متحمل 
مصدومیت بدی از ناحیه زانو شد که اعالم شد مصدومیت 
او از ناحیه رباط بــوده و باید 8 هفته دور از میادین باشــد. 
زمان بندی ریکاوری او بدین معنی اســت کــه او می تواند 
مسافر روسیه باشد سیگوردسون در تابستان با رقم سنگین 
45 میلیون پوند از ســوانزی به اورتون آمد و تاکنون در 30 
بازی برای این تیم، 6 گل به ثمر رســانده است. او آن قدر 

برای ایسلند مهم است که حتی برایش ریسک کنند.

   اشکان دژآگه 
تنها چند روز از سر و صدای به پا شده از انتقال اشکان 
به ناتینگهام فارســت نگذشــته بود کــه بازی بــا فوالم در 
هفته سی ام چمپیونشیپ فرا رســید. یک بازی دراماتیک 
برای دژاگه، حضور در ورزشــگاه کریــون کاتج و مالقات 
با هــواداران فوالم کــه چند فصــل قبل اشــکان بازیکن 
محبوب شان بود. دژاگه روی نیمکت نشست و البته مترصد 
فرصتی بود تا وارد زمین شود. فرصتی 14 دقیقه ای که آیتور 
کارانکا در اختیار کاپیتان تیم ملی ایران قرار داد تا خودی 
نشان بدهد. اشکان جانشین گوئدیورا شد اما نتوانست مانع 
شکست 2 بر صفر ناتینگهام فارست شود. چند روز بعد از این 
حضور کوتاه، خبری از انگلیس مخابره شد با این مضمون 
که دژآگه آســیب دیده و 8هفته دور از فوتبال خواهد بود. 
غیبتی که کارلوس کی روش را بیشتر از همه نگران کرد تا 
او تمرینات ویژه ای برای دژاگه در نظر بگیرد. اشــکان به 
تمرینات گروهی بازگشت و حاال مطمئن از یک تاریخ سازی 
در جام جهانــی صحبت می کند: »می خواهیم تاریخ ســاز 
شویم و اولین تیم تاریخ فوتبال ایران شویم که به دور دوم 
جام جهانی راه پیدا می کند. این فقط یک شعار نیست، ما 
همگی به این اتفاق باور داریم، چرا که ظرفیت و پتانسیل  

این کار را در خودمان می بینیم.«

ویژه
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تجلیل از همراه اول به عنوان حامی  اول کسب وکارهای نوپا

بازار

از شــرکت ارتباطات ســیار ایران به عنوان شرکت برتر 
حامی  فعالیت های دانشگاه صنعتی اصفهان تجلیل شد.

 تجلیل از همراه اول به عنوان حامی اول
کسب و کارهای نوپا

به گزارش اداره کل ارتباطات شــرکت ارتباطات سیار 
ایران، در راســتای ارج نهــادن به اقدامات همــراه اول در 
خصوص مشارکت با دانشگاه در زمینه شتاب  دهی و حمایت 
از تیم  های کســب وکار جوان و نخبه، در مراســمی که روز 
سه شنبه 18 اردیبهشت ماه و به مناســبت چهلمین سالگرد 
تاســیس دانشــگاه صنعتی اصفهان برگزار  شــد، از همراه 
اول به عنوان یکی از کارفرمایان کلیدی دانشــگاه صنعتی 
اصفهان تقدیر شــد و دکتــر نیکوفر قائم مقــام مدیرعامل 
همراه اول تندیس و لوح تقدیر را دریافت کرد. این مراســم 
با حضور منصور غالمی،  وزیر علــوم، تحقیقات و فناوری، 
محسن مهرعلیزاده اســتاندار اصفهان، قدرت الله نوروزی 

شــهردار اصفهان، حمیدرضا نیکوفر، قائم مقام مدیرعامل 
همراه اول، محمود مدرس هاشمی رئیس دانشگاه صنعتی 
اصفهان و جمعی از اساتید دانشگاه و دانشجویان، عصر روز 

سه شنبه، 18اردیبهشت در این دانشگاه برگزار شد.
براســاس این گزارش شرکت ارتباطات ســیار ایران در 
راســتای تکمیل جریان تبدیل شــدن به یک واحد دیجیتال 
)Digital Unit( و هم راستا با تکمیل زنجیره ایده تا محصول 
و در جهت تقویت هر چه بیشــتر تعامــالت و همکاری های 
علمی، پژوهشــی و آموزشــی و اقتصادی با دانشــگاه های 
کشور و در جهت شکل  گیری واحدهای فناور فعال در زمینه 
فناوری های نوین اطالعات و ارتباطات، اقدام به عقد قرارداد 
و موافقت نامه  با دانشگاه  های »شهید بهشتی«، »شیراز« و 

»صنعتی اصفهان« کرده است. 
این شــرکت  ها که با نام  هــای تجاری »هوشــمند اول 
بهشتی«، »هوشــمند اول برتر شــیراز« و »هوشــمند اول 
برنای اصفهان« و به ترتیب با نام های اختصاری هاب،  هاب 

شیراز و هاب اصفهان تأسیس شده  اند، عالوه بر پرداختن به 
فعالیت  های شتاب دهی ایده  ها و حمایت از استارت آپ  ها به 
 Value( فعالیت در حوزه تجمیع  کنندگی خدمات ارزش افزوده

Added Services( نیز می  پردازند.
هاب های دانشــگاهی به عنوان بازوی اجرایی همراه 
اول در ارائه خدمات شتابدهی به اســتارت آپ  ها و ایده های 
نوین، به ارائه خدمات مختلف ارزش افزوده مانند تولید محتوا، 
نرم افزار، بازی رایانه  ای، فیلم و انیمیشــن، صنایع فرهنگی 
خالق، اســباب بازی، فیلم و موســیقی، تبلیغــات خالق، 
محصوالت و خدمات مرتبــط با امنیت اطالعات و شــبکه، 
محصوالت و خدمات حوزه توریســم، محصوالت مربوط به 
حوزه ورزش و مانند آنها با تمرکز بر خدمات ارزش افزوده موبایل 
می پردازند و می کوشند که در حوزه خدمات قابل ارائه با تلفن 
همراه و در راســتای توانمندســازی بازیگران بالقوه و بالفعل 
بازار ICT و نیز ســرمایه  گذاری و ایجاد بسترهای الزم جهت 

بومی سازی فناوری های نوین در این عرصه فعالیت کنند.
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