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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.
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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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جلد دوم

اروپا؛ تعهد به جای تضمین

تور برجامی ظریف چه حاصلی داشت





خون شهیدان ما امتداد خون پاک
 شهیدان کربالست

 
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
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گفتارها

سیاست

استبداد و استعمار به حرکت درآورد. امسال اربعین امام امت 
در خالل اربعین های پیروان و شــیعیان آن بزرگمرد اسالم 
واقع شــده، و گویی خون شــهیدان ما امتــداد خون پاک 
شهیدان کربالست، و اربعین اخیر برادران ما بازتاب اربعین 
آن دالوران می باشد؛ خون طاهر آنان به حکومت طاغوتی 
یزید خاتمه داد، و خون پاک اینان سلطنت طاغوتی را به هم 
پیچید. اربعین امسال استثنایی و نمونه است؛ راهپیمایی و 

تظاهرات پرشور در این اربعین وظیفۀ شرعی و ملی است.
ملت بزرگ در سراســر ایران با راهپیمایــی و تظاهرات 
خود این نظام را دفن می کند، و مخالفت خود را با »شورای 
ســلطنت« غیرقانونی اعالم می نماید، و پشــتیبانی خود را 

اربعین سید مظلومان و سرور شهیدانـ  
صلواة الّله  و سالمه علیهـ  رسید. بر ملت رشید 
و آگاه ما »اربعین«های سودمندی گذشت. 
ما در این ســالها بــه دنبــال بیــش از پنجاه 
سال سلطنت غاصبانۀ سلســلۀ پهلوی با چه 
مصیبت هایی و بی فرهنگی های خانمانسوزی 
مواجه بوده ایم. ســالهایی بس تلخ و رنج آور 
در این پنجاه ســال و تلخ تر و رنج آورتر در این 
یکی دو ســال اخیر که ملت شجاع ما را علیه 

یک وجب اختالف به طول یک کیلومتر

زیر ذره بین

نسخه پیچی برای الریجانی

حفظ توازن

بدون استثنا

رویای  ترامپ

بیانیه جنجالی

با استفاده جناحی از برجام مخالفم

جریان  اصالح طلب آسیب جد ی دید
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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

سیاست خارجی

بین الملل

ورزش

برای چندمیــن بار از »جمهوری اســالمی« اعالم می کند. 
الزم است توجه ملت دلیر ایران را به مطالبی چند جلب نمایم:

1ـ  از قرار اطالع، مأمورین دولت شــبها گندم انبارها و 
سیلوها را با کامیون می برند و

می خواهند قحطــی مصنوعی به وجــود آورند. وظیفۀ 
حتمی مردم تهران و شهرستانهاست که از این عمل شدیدًا 
جلوگیری کنند، و عده ای از معتمدین را به نظارت بگمارند که 
این عمل غیرانســانی دولت را خنثی کنند. غفلت از این امر 

مسئولیت شرعی دارد.
2ـ  از قرار اطالع، دولت آمریکا درصدد است که اسلحه 
و مهماتی را که در ایران است و در مقابل نفت به مردم ایران 

تحمیل کرده است، یا به ســرقت ببرد )اگر تاکنون 
نبرده باشــد، چنانچه بعضــی از خبرگزاری ها افشــا 
کرده اند( و یا منفجر کند. بر افســران و درجه داران 
ارتش و ســایر نیروهای ســه گانه اســت کــه از آن 
جلوگیری کنند، و بر ملت است که با ارتش در این امر 
همکاری کنند، و نگذارند بیش از این مال ملت را نابود 
و یا چپاول کنند. افسران محترم بدانند که مسامحه 

در این امر خیانت به کشور و اسالم است.
از خداوند تعالی خواستارم که با مرحمت واسعۀ 
خود، ملت ما را از شر اشــرار داخلی و خارجی نجات 

دهد. والسالم علیکم و رحمة الّله  و برکاته.
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یک وجب اختالف به طول یک کیلومتر
ی از درون اختالف اتحاد-کارگزاران چگونه افشان

 شهردار تهران شد

شهردار تهران انتخاب شــد؛  انتخابی که عالوه بر 
فرستادن افشانی به بهشت معانی دیگری نیز دارد. شورا یا 
بهتر بگوییم احزاب اصالح طلب آزمون بزرگی را پشت سر 
گذاشــته و همان طور که گفته بودند در روز 23اردیبهشت 
و طی همان فرآینــد اعالمی  تکلیف شــهرداری تهران را 
مشخص کردند. این درحالی اســت که ماجرای انتخاب 
جایگزین برای نجفی با حرف و حدیث های بسیاری همراه 
بود و اختالف نظر میان احزاب اصالح طب را نیز به دنبال 
داشت. اکنون که رای ســفید دادن و بازگرداندن بازی به 
زمین محسن هاشمی در حد شایعه باقی مانده و گزینه مورد 
حمایت اعتماد ملی شهردار شد وقت خوبی است تا نگاهی 
به توازن احزاب در شورای شــهر تهران انداخته و جوانب 

سیاسی این رکن مدیریت شهرداری را بررسی کنیم. 

  سهم احزاب از شورا
تمام کرســی های شــورا از آن اصالح طلبان شــد و 
پارلمان پایتخت صحنه رقابت های درون جریانی اســت. 
حزب اتحاد ملت بــا 4 عضــو در اکثریت اســت و احزاب 
کارگزاران سازندگی و اعتماد ملی نیز هر کدام 3 کرسی در 
اختیار دارند. بنیاد امید ایرانیان 2 و ندای ایرانیان،  مجمع 
زنان اصالح طلب،  حزب اســالمی کار،  سازمان عدالت و 
آزادی و انجمن اسالمی معلمان نیز هر کدام یک نماینده 
در شــورا دارند و ترکیب 21 نفر با حضور سه عضو مستقل 
تکمیل می شود. همین ترکیب شورای شهر باعث شد که 
انتخاب شهردار با حواشی و البی  گری های بسیاری همراه 
باشد. کارگزاران خواهان شهردار شدن محسن هاشمی بود 
و غالمحسین کرباسچی، دبیرکل این حزب چندین بار تاکید 
کرد که میثاق نامه وحی منزل نیست. کارگزارانی ها حمایت 
اصولگرایان را نیز به دســت آورده بودند و شاهد بودیم که 
رسانه ها و کارشناسان سیاسی این جریان همچون عباس 
سلیمی نمین سرسختانه از فرزند آیت الله حمایت کرده و او را 
بهترین گزینه برای شهرداری تهران می دانند. با وجود این 
حمایت ها و داشتن بیشترین تعداد عضو در شورا اما به کار 

نیامد، چون رقبای کارگزاران بهتر البی کردند. 

  البی اعتماد ملی جواب داد
محمدعلی افشــانی گزینه مورد حمایت اعتماد ملی 
اســت و بدون شک شــهردار نمی شــد اگر اتحاد ملتی ها 
نمی خواســتند. در واقــع این اعتمــاد ملی بود کــه بابروز 
اختالف میان اتحاد ملت و کارگزاران بیشترین بهره برداری 
را کرد. اختالف این دو حزب یکی از اصلی ترین مناقشات 
حــول محور انتخاب شــهردار بــود و به ظــن تحلیلگران 
سیاســی در صورت عدم حل وفصــل ایــن اختالفات در 
بزنگاه های انتخاباتی آتی برای اصالح طلبان دردسرســاز 
خواهد شد. اختالفات کارگزاران و اتحاد ملت از استعفای 
نجفی شروع شــد و در تشــریح جز ئیات آن همین بس که 
علی شــکوری راد گفت:  »کارگزاران می خواستند بگویند 
که بیماری پررنگ ترین مشــکل اســت و دائما هم این را 
می گفتند؛  اما حزب اتحــاد می گفت اگرچه بیماری وجود 
دارد ،  ولی عامل اصلی چیز دیگری اســت و بیماری بهانه 
شده است. این شد منشأ اختالف اتحاد و کارگزاران. اتحاد 
از استعفا ابراز نگرانی می کرد،  کارگزاران از استعفا استقبال 

می کرد.   در این فاصله آقای عبدالله نوری نگران شده بود 
که این اختالف به جاهای باریک نکشــد. بــا بنده تماس 

گرفتند که خدمتشان برسم.«

  افشانی  چرا و چگونه؟
 اعضای شــورای شــهر تهران که تا مرحلــه قبل از 
مرحله نهایی،  اختالفی آشکار و دامنه دار درباره گزینه های 
اعالمی بیــن خودشــان داشــتند و حتــی گاهــی درباره 
مناســب بودن برخی گزینه ها برای مســئولیت شهرداری 
تهران تشــکیک می آوردند،  بــه اجماعــی قابل قبول در 

انتخاب شهردار جدید رسیدند. 
در مرحله نیمه نهایی و در میانه بازی های نسبتا معمول 
میان احزاب سیاسی،  گزینه های مورد نظر حزب اتحاد ملت 
حذف شدند و گمانه زنی های زیادی درباره اینکه اعضای 
نزدیک به ایــن حزب در انتخاب شــهردار ســنگ اندازی 
خواهند داشت مطرح شــد. در ادامه یعنی در روز انتخاب 
شــهردار جدید تهران،  همراهی در انتخــاب محمدعلی 
افشانی به عنوان کاندیدایی از حزب اعتماد ملی با اکثریت 
آرا نشان از توافقاتی داد که فرای تحزب طلبی بوده؛  البته با 
قبول حسن ظن. در این میان اگر اعضای شورا با وجود عدم 
رضایت نسبی از گزینه های روی میز یا عدم تعلق آن گزینه 
به حزب سیاسی شان روی یک گزینه به اتفاق نظر رسیده 
باشند،  فارغ از نتیجه کار در ماه های آینده،  در این برهه از 
زمان بهترین تصمیم را گرفته اند. اعضای شورای پنجم در 
حالی این مدیر وزارت کشــوری را به عنوان شهردار تهران 
انتخاب کردند که از همان جلسات معرفی گزینه ها و ارائه 
برنامه های شان بیشترین ســوال و چالش را با محمدعلی 
افشانی داشــتند. به گفته حجت نظری،  یکی از اعضای 
رأی دهنده به افشانی که رأی خود را به رسانه ها هم نشان 
داد،  در توضیحی دفاعی در توییتر خود نوشــت:  »خوب 
اســت مایی که مدعی اصالحات و روشــنفکری هستیم،  
عالمانه و به دور از فضاسازی و خبرسازی ها اظهارنظر کنیم. 
آقای افشانی در دوره #اصالحات معاون استاندار و معاون 
وزیر بود و ضمن ارتباط بسیار خوب با جناب آقای #خاتمی 
یک اصالح طلب شناســنامه دار و عضو حزب اعتماد ملی 
به دبیر کلی #مهدی_کروبی اســت.« این دفاعی اســت 
که این عضو شورا از گزینه شهردارشــده تهران دارد و باید 
پرسید که چقدر به چنین گزینه ای به عنوان شهردار تهران 
نگاه شده است؟ از میان اعضای شورای شهر تهران به جز 
محمدجواد حق شــناس و حجت نظری دو عضو شــورای 
پنجم از حــزب اعتماد ملــی،  تنها اعضایــی بودند که در 
فضای مجازی و توییتر خــود به این انتخــاب پرداختند و 
باقی اعضا سکوت کردند. در جلسه انتخاب شهردار دیروز 
هم به قول محسن هاشمی،  رئیس شــورا،  همه حرف ها 
را حسن رســولی به عنوان تمام کننده زد و تاکید کرد فرآیند 
تعیین شهردار بدون هیچ گونه مخفی کاری انجام شد و من 
گواهی می دهم که هیچ کدام از اشخاص و شخصیت های 
اصالح طلب به دنبال دیکته کردن نظراتشان به ما نبودند و 

شورا با استقالل کامل به شهردار رأی داد. 
نایب رئیس کمیســیون برنامه وبودجه شــورای شهر 
افزود:  »زمزمه هایی از بیرون شــورا مطرح می شــد که از 
ما می خواستند انتخاب شهردار را عقب بیندازیم. شورای 

شهر تصمیم گرفت این فرصت خدمت را غنیمت بشمارد. 
امیدواریم تا پایان دوره انتخاب شــهردار تکرار ناشــدنی 
باشــد و به فراموشی سپرده شــود و تمام رقابت های درون 
جریان اصالحات به رفاقت تبدیل شود تا دستاورد بیشتری 
داشته باشــیم.« در بیرون از شــورا هم علی شکوری راد،  
دبیر کل حــزب اتحاد ملــت   در توییتر خود نوشــت:  »در 
این مدت که فرصتی فراهم شد از نزدیک با آقای افشانی 
آشنا شوم،  مطمئن هســتم انتخاب شورا درست و شهردار 
منتخب تهران کامال شایســته این مسئولیت است.« این 
اظهارنظرهــا در پایان ایــن رقابت دو ماهه نشــان دهنده 
تالش برای حفظ وحدت حتی در ظاهر امر است که فعال 
اصالح طلبان به آن نیاز دارند.  شهردار دهدشتی و 58ساله 
پایتخت،  کارشناسی مهندسی شهرسازی از دانشگاه شیراز 
و کارشناسی ارشد MBA از دانشگاه شــریف دارد و آخرین 
مسئولیت او معاون عمرانی وزیر کشــور و رئیس سازمان 
شــهرداری ها و دهیاری های کشور بوده اســت. او عضو 
شورای مرکزی حزب اعتماد ملی است و در دولت یازدهم 
اســتاندار فارس بوده است. افشــانی که حاال هفدهمین 
شــهردار تهران بعد از انقالب است،  در سال های گذشته 
همچنین معاون وزیــر آموزش وپرورش و رئیس ســازمان 

نوسازی،  توسعه و تجهیز مدارس کشور هم بوده است. 
او در برنامه های اعالمی خود به شورای شهر تهران 
و گفت وگوهایی کــه در این مدت داشــته،  اولویت هایی 
را برای مدیریت تهران مطرح کرده اســت که رسیدگی به 
مســائل حمل ونقلی و ترافیکی تهران یکــی از مهم ترین 
آنهاست. او همچنین بر کاهش و کنترل هزینه های جاری 
در شهرداری و کاهش تعداد کارکنان شــهرداری و به  ویژه 
آنهایی که بازنشسته هســتند،  تاکید کرده است. افشانی 
در گفت وگویــی تاکید کرده بود که تــالش می کند تهران 
برای او و اصالح طلبان باتالق نباشــد ؛  »چون اگر بود در 
تصمیم گیری ام تجدیدنظر می کردم.« او درعین حال گفته 

است:  »تهران شهر سوخته ای نیست.« 

  روایت یک اختالف
با گذشت قریب 16 سال از اتفاقات تلخ شورای اول،  
دوباره تهران به ریاست تامه اصالح طلبان اداره می شود و 
احتمال می رود که تجربه های گذشته در حال تکرار است. 
گویا در نبــود اصغــرزاده و حکیمی پور،  این بــار دو متحد 
قدیمی  شورا یعنی مشارکتی های جدید)حزب اتحاد ملت( 

و کارگزارانی ها با هم به جدال می پردازند. 
روزنامه کارگزاران ارگان رســمی حزب کارگزاران که 
توسط محمد قوچانی اداره می شــود،  این روزها حمالت 
مستقیمی  به سمت اتحاد ملت داشــته است. قوچانی در 
سرمقاله )23 اردیبهشت( در کارگزاران با انتقاد از عملکرد 
اتحاد ملتی ها نوشــت: »در درون شــورای شــهر تهران 
گونه ای از فراکسیونیسم شکل گرفته است که در نهایت 
به ضرر جبهه اصالحات منجر خواهد شــد... سران حزب 
دوست و برادر حزب اتحاد ملت در حذف نامزدهای رقیب 
و قرار دادن ســه نامزد از یک حزب در فهرست یک چهارم 
نهایی  که طوری عمل کردند به شدت ضد جبهه ای بود که 
در نهایت نتیجه منطقی این چپ روی و تک روی حذف هر 

سه نامزد شد که در میان آنان افراد مناسبی هم بودند . «
محمدجواد روح از دبیران روزنامه کارگزاران در شماره 
)دوشنبه 25 اردیبهشت( با انتقاد از رفتارهای یکجانبه گرانه 
برخی احــزاب اصالح طلب نوشــت: »در جریان انتخاب 
شــهردار تهران،  دو حزب اعتمــاد ملی و اتحــاد ملت به 
همراه چند چهره غیرحزبی شورای شهر با یکدیگر ائتالف 
کردند تا نه تنها محسن هاشمی به مرحله بعد راه نیابد بلکه 
هر 7 گزینه نهایی،  نامزدهای مــورد حمایت این دو حزب 

باشند....«
وی در ادامه نوشته است: »حزب اتحاد ملت گرچه 

گزارش ویژه
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در مرحلــه اول انتخــاب کاندیداهــای شــهرداری برنده 
قاطع این مرحله بود،  اما با کنــار زدن یکجانبه کارگزاران 
و خودداری از مذاکره و مصالحه،  بســتر شکست خود در 
مرحله بعد و شکل گیری ائتالف رقبا را فراهم کرد. اینچنین 
بود کــه دو حزب بــزرگ اصالحات،  هر دو بــا راهبردهایی 
یکجانبه گرایانه قدم به مرحله بعد گذاشتند،  گرچه یکی در 
قامت پیروز و آن دیگری در چهره بازنده.« محمد نعیمی پور 
از موسســان حزب اتحاد ملت بود که پــس از اختالفات 
اخیر بر سر انتخاب شــهردار تهران از عضویت این حزب 

استعفا داد.
البته اختالف اصالح طلبان بر سر کرسی پایتخت تنها 
منحصر به شکاف کارگزاران _ اتحاد ملت نمی شود، بلکه 
در درون اتحاد ملت هم این روزها اختالفاتی وجود دارد که 
حتی منجر به خروج محمد نعیمی پور چهره قدیمی جریان 
اصالحات از این حزب شد.  شماره  روز چهارشنبه کارگزاران 
نیز باز از موضوع شــهرداری غفلت نکرده و در یادداشــتی 
آورده اســت: »اصالح طلبان جوالدوزی هم به خودشان 
بزنند و متوجه باشــند چطور دارند زمینه بهره برداری رقیب 
و نارضایتی مردمــی را فراهم می کنند. بایــد قبول کرد که 
شورای پنجم که با جریان های سیاسی تلفیق شده،  بسیار 
بیشتر از دوره های قبلی شورا جهت گیری سیاسی پیدا کرده 

و باید متوجه این آفت باشد.«
با انتخاب محمدعلی افشانی، عضو شورای مرکزی 
حزب اعتماد ملی،  ایــن حزب توانســته در جدال احزاب 
اصالح طلبی که در شورا عضوی دارند )اتحاد ملت،  ندای 
ایرانیان،  کارگزاران،  اعتماد ملی و. . .( پیروز باشد اما باید 
دید تا چه زمانــی وی می تواند مانع بــروز دوباره اختالفات 
درون جناحی اصالح طلبان شــود و آیا باز همانند شــورای 
پنجم شاهد شکل گیری دو جناح در شورای پنجم خواهیم 
بود. شورای شــهری که   آش آن به قدری  شور شد که آشپز 

حکم به انحالل شورا داد. 

  افشانی کیست؟
محمدعلی افشــانی برای تصدی پســت شهرداری 
تهران در سال گذشته نیز مطرح بود. وی در رقابت با هفت 
گزینه شهرداری تهران در مرداد سال 1396 توانست با 14 
رای اعضای شورای شهر پس از نجفی،  مرعشی و کوالیی 
در رتبه چهارم قرار گیرد ولی با استعفای محمدعلی نجفی 
در 23اسفند سال گذشــته بار دیگر بخت با افشانی همراه 
شد و در نهایت او توانست در رقابت با گزینه های غیرمطرح 

شهردار تهران شود. 
فرآیند حــذف و اضافه و انصراف هــای دقیقه آخری 
انتخاب شــهردار تهران در یک ماه گذشته حکایت جالبی 
دارد و به نظر می رسد در بازی شــطرنج احزاب و گروه های 
سیاســی اصالح طلب راه برای حضور یــک گزینه قوی و 
کارآمد باز نشــد تا رقابت بیــن نیروهای درجه دوم و ســوم 

جریان پیدا کند. 
محمدعلی افشــانی، عضو شــورای مرکــزی حزب 
اعتماد ملی است که در سال 1387 به عضویت شورای 55 
نفره این حزب درآمد. چهره ای که در حاشیه دنیای سیاست 
قرار داشت و تنها زمانی که سودای استانداری استان فارس 
را در ســر داشــت،  به ناگهان در صدر اخبار سیاسی کشور 
قرار گرفت. وزارت کشور دولت یازدهم افشانی را به عنوان 
اســتاندار فارس معرفی کرد که این اقدام بــا واکنش 18 
نماینده این استان مواجه شد. تهدید به استیضاح رحمانی 
فضلی،  وزیر کشور و استعفا از نمایندگی حربه هایی بودند 
که این نمایندگان برای جلوگیری از معرفی افشانی به کار 

بستند ولی افاقه نکرد. 
شهردار جدید تهران،  در سابقه مدیریتی خود معاونت 
استانداری های خوزستان،  سمنان و کهگیلویه و بویراحمد،  
معاونت وزیر آموزش و پرورش و همچنین ریاســت ســتاد 

نوســازی مدارس کشــور را در کارنامه خود داراست. ولی 
این همه سابقه فعالیت سیاسی و مدیریتی افشانی نیست؛  
دوران پرالتهــاب دوم خــرداد و به ویژه ســال تلــخ پایانی 
مجلس ششــم و تحصن نماینــدگان اصالح طلب،  برگ 
دیگری را در سابقه سیاســی گزینه دولت برای استانداری 
فارس   رقم زده است.  در دی سال 82 تعدادی از نمایندگان 
مجلس ششم در اعتراض به آنچه »ردصالحیت گسترده 
کاندیداهــای اصالح  طلب در انتخابــات مجلس هفتم از 
سوی شورای نگهبان« می خواندند،  در راهروهای مجلس 
اقدام به تحصن کرده و فضای سیاســی کشــور را متشنج 
کردند. چند روز پــس از آغاز تحصن نماینــدگان مجلس 
ششم نامه ای از سوی تحصن کنندگان افشا شد که ظاهرا 
از سوی معاونان و مدیران وزارتخانه های دولتی خطاب به 

رئیس جمهور نگاشته شده بود. 
مدیران دولتی در حمایت از تحصن کنندگان مجلس 
ششــم تهدید کرده بودند که اگر خواســته های این افراد 
درباره ردصالحیت ها برآورده نشــود،  از سمت خود استعفا 
خواهند داد. انتشــار خبر این نامه اســتعفا بــا تیتر » 100 
معاون وزیر اســتعفا دادند« فضاســازی قابــل توجهی را 
در راســتای اهداف تحصن کنندگان ایجاد کــرد. روزنامه 
اصالح طلب شــرق ماجــرای اســتعفای معاونــان وزرا را 
به نقل از خبرنــگار پارلمانی خود اینگونــه روایت می کند:  
»در یازدهمین روز از تحصن نماینــدگان که هنوز به دلیل 
عدم دســتیابی به پاسخی مثبت از ســوی شورای نگهبان 
ادامــه دارد،  یکصد تن از معاونان وزرا تصمیم به اســتعفا 
گرفتند. در متن استعفانامه  معاونان وزرا که توسط یکی از 
امضاکنندگان آن در اختیار خبرنگار ما گذاشــته شد،  آمده 
اســت:  در رابطه با فضــای موجود کشــور و رد صالحیت 
گســترده کاندیداهای انتخابات مجلس هفتم و اینکه در 
چنین شــرایطی امکان تحقق وعده های داده شده توسط 
دولت خاتمی به مردم ممکن نیست و طبیعتا در این فضا،  
ادامه کار برای مدیران ارشد کشور با اشکال  اصلی رو به رو 
شده است،   بنابراین مجموعه ای از مدیران ارشد کشور که 
این نامه را امضا کرده اند،   می خواهند پست های مدیریتی 
را به کسانی واگذار کنند که عالقه مند به کار کردن در این 

شرایط هستند.«
این خبر روزنامه شرق ســاعتی بعد در  تریبون رسمی 
مجلس علنی شد. البته در زمان قرائت متن نامه استعفای 
معاونین وزرای دولت خاتمی،  مشخص شد که تعداد این 
افراد 100 نفر نیست بلکه تعداد امضا کنندگان به حدود 70 
نفر می رسید. در بخشی از نامه اســتعفای معاونان وزرای 
دولت وقت در حمایــت از متحصنین که خطاب به خاتمی 
رئیس جمهور وقت نوشته شد،  آمده بود:  »برخورد خارج از 
ضوابط و معیارهای قانونی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات 
شورای نگهبان در رد صالحیت کثیری از داوطلبان شرکت 
در انتخابــات مجلس شــورای اســالمی،  بدیهی ترین و 
ابتدایی تریــن اصول در برقــراری نظام مردم ســاالر یعنی 
» آزادی انتخابات« را برای مردم و »حق انتخاب شدن« را 

برای نامزدها،  نقض کرده است.«
در ادامــه این نامه اســتعفا آمــده بــود:  »در چنین 
شــرایطی و با چنین روندی،  موکدا از جنابعالی درخواست 
می کنیم از حداکثر تالش و ظرفیت ممکن برای توقف این 
روند بهره گرفته و در صــورت عدم امکان بازگرداندن امور 
بر منهج مردم ســاالری،  این عذر را از ما بپذیرید که ادامه  
خدمت را هم جهت با منافع ملت و نظام جمهوری اسالمی 
نیابیــم و دولت را به کســانی بســپاریم کــه آن را آن گونه 
می خواهند.« تعداد حدود 70 نفر از معاونین وزرای دولت 
وقت این نامه را امضــا کرده بودند؛  نامه ای که از ســوی 
سید محمد علی افشانی که در آن زمان جزو مدیران ارشد 
وزارت آموزش و پرورش محسوب می شد،  نیز امضا شد. 
در واقع گزینه پیشنهادی وزارت کشــور برای استانداری 

فارس در سال 94 و شــهردار منتخب شورای پنجم همان 
فردی بــود کــه در دوران پرالتهاب تحصن و اســتعفای 
تندروها در دوران دوم خرداد ضمن اســتعفا از سمت خود 
در حمایت از تندروها،  نظام اســالمی و شورای نگهبان را 

متهم به »نقض آزادی« از جامعه کرده بود. 
حضور افشــانی در اســتانداری فارس بــا اعتراض 
گســترده مردم همراه بود و در یکی از موارد سخنرانی وی 
پیش از خطبه های نماز جمعه توسط نمازگزاران نیمه تمام  
ماند. در این رویداد درحالی که سید محمدعلی افشانی در 
حال ارائه گزارشــی از عملکرد دولت در یک ساله گذشته 
بود،  جمعی از نمازگزاران شــیرازی به وی اعتراض کرده 
و صحبت های وی را ناتمام گذاشــتند. افشــانی در پاسخ 
به یکی از معترضــان که خطاب بــه وی می گفت نباید به 
شهدا پشــت کرد،  اظهار کرد:  »من از همه شما به شهدا 
نزدیک ترم.« در ادامه چندین بار صحبت های اســتاندار 
فارس توسط معترضان قطع و جو حاکم بر نمازجمعه برای 
دقایقی ملتهب شــد. افشــانی در این هنگام خاطرنشان 
کرد:  »باید به عملکردها نگاه کرد تا بدانیم چه کسانی به 
شهدا نزدیک تر بوده اند.« وی که سخنانش بارها از سوی 
نمازگزاران قطع می شــد،  اظهار داشــت:  »از مسئوالن 
ستاد نمازجمعه انتظار داشتم زمانی که ما را برای سخنرانی 
دعوت می کنند،  فکری هم به حــال پامنبری ها بکنند!« 
عملکرد افشــانی در اســتانداری فارس در دو ســالی که 
تصدی این پست را برعهده داشــت نیز با نقدهایی همراه 
بــود. همزمان بــا انتخابات ریاســت جمهوری ســال 96 
گزارش هایی از تخلفات مدیران دولتی اســتان فارس به 
نفع یک نامزد خاص مطرح شد. در همین مورد رئیس کل 
دادگســتری اســتان فارس گفته بود:  »31 نفر از مدیران 
از جمله تعــدادی از فرمانداران پرونــده تخلف انتخاباتی 
دارند.« علی القاصی در نشســتی خبری افزوده اســت:  
»برای اســتاندار فارس گزارشــی در رابطه با تبلیغ به نفع 
کاندیدای خاص دریافت کردیم که چون رســیدگی به آن 
در صالحیت استان نیست به تهران ارسال شد. « حضور 
کمتر از دوسال افشانی در استانداری فارس همواره با نقد 
رســانه های اســتانی فارس همراه بود و برخی از اعضای 
شورای شهر شیراز نیز بارها نسبت به عدم تعامل وی با شورا 
ابراز عدم رضایت کردند. افشــانی در 15 شهریور 1396 
در کنگره بین المللــی انجمن رمز ایران زبــان به گالیه از 
رسانه ها گشود و آنها را با راهزنان قدیم مقایسه کرده بود: 
» دســتاوردهای انقالب صنعتی یک امر تحمیلی است و 
راه گریزی از آن وجود ندارد. از اصلی ترین دستاوردهای 
انقالب صنعتی اینترنت و فضای مجازی اســت که وجوه 
مختلف زندگی جامعــه و عرصه های علمــی،  فرهنگی و 
سیاسی کشور و جهان را در نوردیده است. عده ای خاص 
منافع عمومــی جامعه را درک نکرده و با احساســات مردم 
تجارت می کننــد. زیرا وقتی فــردی به اداره یا ســازمانی 
مراجعه و پاســخی دریافت نمی کنــد در کمترین زمان در 
فضای مجازی بازتاب داده می شــود تا عملکرد آن ارگان 
تحت سوال قرار بگیرد و بدین وســیله با احساسات مردم 
بازی می کنند. متاسفانه مردم هم بدون تحقیق این اخبار 

را باور می کنند.«

حضورکمترازدوسالافشــانیدراستانداریفارس
هموارهبانقدرســانههایاســتانیفارسهمراهبودو
برخیازاعضایشورایشهرشیرازنیزبارهانسبتبه

عدمتعاملویباشوراابرازعدمرضایتکردند
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همزمان با هفته اول خردادماه، به موعد برگزاری انتخابات هیات رئیسه مجلس شورای 
اسالمی نزدیک می شــویم ؛ زمانی که جریانات سیاســی در قالب فراکسیون های مختلف در 
درون مجلس و احزاب سیاســی در خارج از مجلس، مهم ترین دستورکار جلساتشان معطوف 
به انتخابات هیات رئیســه، به خصوص انتخاب رئیس مجلس می شــود. بر همین اساس در 
روزهای اخیر نیز فراکســیون های مجلس با موضوع بررســی انتخابات هیات رئیسه تشکیل 
جلسه داده و به بررسی گزینه های خود برای ارائه لیست می پردازند. اگرچه تاکنون فراکسیون 
امید و مســتقالن نظرات خود در مورد انتخابات هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی را اعالم 
نکرده اند، ولی روز گذشــته اعضای فراکســیون نمایندگان والیی پس از جلسه شــان به این 
 جمع بندی رسیدند که لیست متفاوتی را برای هیات رئیسه مجلس ارائه داده و به دنبال تغییرات 

جدی باشند. 
عالوه بر این، احزاب و چهره های سیاسی نیز بنای جلســات خود را برای تصمیم گیری 
درباره انتخابات هیات رئیســه مجلس تشــکیل دادند. براین اســاس اخیرا در جلسه برخی از 
چهره های موثر جریان اصالحات حرف و حدیث هایی پیرامون ریاست علی الریجانی در مجلس 
مطرح شده است. یکی از سران فتنه در این جلسه از اصالح طلبان می خواهد تا برای ریاست 

مجلس از الریجانی حمایت کنند و در ازای این حمایت نیز شرط و شروطی را برای او بگذارند. 
وی می گوید که علی الریجانی دیگر مــورد اعتماد و اقبال طیف اصولگرایان نیســت و 
آنها از وی حمایت نخواهند کرد، بنابراین جریان اصالحات می تواند با طرح پیشــنهاد حمایت 
اصالح طلبــان مجلس، از الریجانــی بخواهند در قبــال این حمایت کاری کند که »ریاســت 

کمیسیون های مجلس به اصالح طلبان« واگذار شود. 
برخی از موثرین جریان اصالحات در این جلســه معتقدند این اقدام می تواند سنجشی 
برای سطح اعتمادپذیری به الریجانی باشد و اگر الریجانی در مدل کوچک تری مثل ریاست 
مجلس امتحان خود را خوب پس داد و ریاست کمیســیون ها را به اصالح طلبان واگذار کرد، 
جریان اصالحات می تواند برای انتخابات ریاست جمهوری 1400 روی او سرمایه گذاری کند 
تا در صورتی که راهی پاستور شــد، الریجانی وزارتخانه ها و سازمان های مهم را به چهره های 

جریان اصالحات واگذار کند. 
اعضای جلسه معتقدند باتوجه به تجربه ناموفق ریاســت جمهوری روحانی، ضعف وی 
در اداره امور کشور و استفاده نکردن و بهره نگرفتن روحانی از مهره های رادیکال تر و جدی تر 
اصالح طلب در مناصب و جایگاه های مدیریتی کالن و نیز عدم پیگیری وعده های انتخاباتی، 
باید در انتخاب و حمایــت از کاندیداهای بعدی که نمایندگی جریــان اصالح طلب را برعهده 

خواهند داشت، دقت نظر بیشتری به خرج داد. 
در این جلســه  همچنین مطرح شــده که باتوجه به اینکه خط قرمز نظام فتنه 88 است و 
همچنان زمینه پذیــرش مهره اصالح طلبی که ایــن جریان را در انتخابات ریاســت جمهوری 
نمایندگی کند، فراهم نیســت، اصالحات باید به دنبال چهره ای مورد اعتماد، توانمند و مقبول 

باشد که بتواند با حمایت از او، سهمی  در جریان مدیریتی کشور داشته باشد. 
بر همین اساس، روزهای آینده و برگزاری انتخابات هیات رئیسه مجلس و سپس انتخاب 
ریاست کمیسیون های خانه ملت، تا حدی نشــان خواهد داد که اصالح طلبان گام اول برای 

تحقق سناریوی خود را چگونه برداشته اند. 

حمیدرضا موسوی، از مسئوالن ســتادهای انتخاباتی احمدی نژاد است که چندی پیش از 
احمدی نژاد اعالم برائت کرد. او به تازگی با خبرگزاری فارس و ایسنا هم گفت وگو کرده است. موسوی 
نکته مهمی  که به  آن اشاره کرده، این است که پشت صحنه کارگردانی مناظره های سال 88 اسفندیار 
رحیم مشایی بوده است. او گفته است: »من سال های 84 و 88 در ستاد امتداد مهر، مسئول ستاد 
بودم. ستاد امتداد مهر مربوط به پســر آقای احمدی نژاد بود؛ مهدی. من مسئول کل ستادهای 
امتداد مهر بودم. انتشار این اسناد  آن زمان به صالح کشور و نظام نبود.  آن زمان اگر امثال ما از آقای 
احمدی نژاد حمایت می کردیم، به دلیل این بود که خط احمدی نژاد با خط حضرت آقا یکی بود؛ اما 
االن به انحراف کشیده شده است. بیشتر مباحث اجرا یی تیم رسانه ای آقای احمدی نژاد را پیش 
می برد؛ به ویژه در سال 88. با آقای افراشته و آقای خورشیدی کار می کردیم. هدف ما بیشتر کارهای 
رسانه ای بود. نکته ای که می خواستم همین جا اشاره کنم، این است که زمان مناظره  احمدی نژاد و 
کروبی طراح سوال ها خود آقای مشایی بود.  در اتاق فکری که داشتیم، می دانستیم که نقطه ضعف 
طرف مقابل، آقای هاشمی است؛ چون گفته می شد که منابع مالی طیف مقابل را آقای هاشمی 
تأمین می کند. این یک استراتژی  بود که آقای مشایی و آقای جوانفکر به همراه آقای شریف زاده و 
آقای داوری که االن زندان هستند، بیشتر بر  آن تاکید می کردند؛ یعنی همه اینها پایه گذار این شیوه 
مناظره بودند که به آقای موسوی و کروبی سرکوفت بزنند؛ چون آتوهایی داشتند. به ستادها هم القا 
شد که در مناظرات دانشگاهی و خیابانی هم سمت وسو را به سمت مثال خانم رهنورد یا بنیاد شهید و 
ماجرای تحصن مجلس ششم دوران آقای کروبی و. . . ببرند.  طراح همه سواالت خود شخص آقای 
مهندس مشایی بود. پشت همه اینها تیم آقای مشایی بود. آقای احمدی نژاد خودش اگر اطرافیانش 
بگذارند مشکلی ندارد. بقایی بیشتر با مشایی هماهنگ و همسو بود.  من در جلساتشان بودم. قبل از 
سال 88 ساختمانی در خیابان وصال، کوچه ماهان بود که مدیریتش با مهندس مشایی بود. عملیات 
این ساختمان محرمانه بود و کارش بولتن سازی علیه قوه قضائیه و برخی مقامات بود. 87 تا 89. 
مدیران و وزرای دولت ها به این ساختمان می آمدند و تا نیمه های شب جلسه داشتند. یکی از کارهایی 
که از   آن ساختمان بیرون آمد، یک سی دی  بود که علیه جاسبی منتشر کردند یا مجله دولت معیار، یا 
وقتی آقای احمدی نژاد سفر استانی می رفت، ما یک سری سی دی از سفرهای استانی ایشان تهیه 
می کردیم؛ با این هدف که آقای مشایی و آقای احمدی نژاد را به یک شکل دیگر جلوه دهیم.   ما در 
یک تیم رسانه ای با مردم مصاحبه می کردیم و بازخورد سفرهایش را می گرفتیم. ما از  آن استفاده 
می کردیم. سی دی ها را در جامعه منتشر می کردیم. نه، واقعیات را هرچه بود، منتشر می کردیم. مثال 
در یکی از سی دی ها خانمی  علیه آقای احمدی نژاد صحبت می کند. ما  آن را هم انتشار می دادیم یا 
یک دفترچه منتشر کردیم با عنوان »فرزند ملت« که همه نکات مثبت آقای احمدی نژاد و بحث های 
ساده زیستی ایشان را در آ ن منعکس کرده بودیم.« او افزوده است:  همه این فعالیت ها نه تنها با 
هدف حمایت از احمدی نژاد بلکه با هدف مطرح کردن مشایی صورت می گرفت. مثال وقتی آقای 
احمدی نژاد رفت سازمان ملل، یک کتاب با عنوان »انقالب اسالمی ضرورت ها و دستاوردهای 
اطالع رسانی« منتشر شد که مجموعه سخنرانی های مشایی بود. این کتاب به همراه یک کارت 
ویزیت در سازمان ملل توزیع شد. کتاب و کارت ویزیت به زبان انگلیسی بود. هدف این بود که به نفع 
آقای مشایی در جامعه ذهنیت سازی شود. به این شکل که گزینه بعدی ریاست جمهوری برای سال 
92 آقای مشایی است. یک سری کارت هدیه در برخی جلسات توزیع می شد تحت عنوان حق قدم. 
یک سری کارت هدیه 500هزارتومانی بود که شعار آقای مهندس مشایی روی  آن نوشته شده بود.  در 
یک برهه از زمان آقای مشایی با جامعه وعاظ والیی به مشکل برخورد. جامعه وعاظ والیی متعلق به 
آقای شجونی بود. اما یک جامعه وعاظ والیی دیگر هم با محوریت آقای مهندس مشایی درست شد. 
در این جلسات آقای رئیس جمهور دعوت می شد و به حاضران کارت هدیه می دادند. از 150 هزار 
تومان تا 500 هزار تومان. در تاریخ 20 دی 89 به هریک از اعضا کارت هدیه 500هزارتومانی داده 
شد. مناسبتش هم حضور آقای بقایی در  آن جلسه بود. سی دی  آن جلسه هم که به صورت محرمانه 
بود، من دارم. مهندس مشایی یک شعری داشت که می گفت با افتخار همه بگویید. شعر این بود: 
»ما اهل جنون و بی قراری هستیم؛ اهل دل و مهر و عشق و یاری هستیم؛ دلبسته نام مکتب ایرانیم؛ 

صدشکر خدا را که انحرافی هستیم«. 

کارگردانمناظرهها

نسخهپیچیبرایالریجانی

رویداد
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کره  شــمالی در واکنش به رزمایش ســئول با آمریکا، ضمن لغو نشســت فــردای خود با 
کره جنوبی، از احتمال عدم مالقات با  ترامپ خبر داد. به گزارش فارس، کره شمالی روز سه شنبه 
از لغو گفت  وگوهای خود با مقام های عالی رتبه کره جنوبی که قرار بود روز چهارشنبه برگزار شود، 
خبر داد. کره شــمالی دلیل خود در اتخاذ ایــن تصمیم را برگزاری رزمایش »مکســتاندر« بین 
کره جنوبی و آمریکا اعالم کرده و افزوده اســت که شــاید دیدار آتی رهبر این کشور با »دونالد  
ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا نیز لغو شود. ســران دو کره قرار بود روز شانزدهم می  )فردا( با 
یکدیگر دیدار و گفت وگو کنند. وزارت خارجه کره شــمالی پیش از این اعالم کرده بود ســایت 
آزمایش اتمی»پونگــی ری« را بین روزهای 23 تــا 25 ماه می  با حضور رســانه های خارجی، 
تخریب می کند. سران کره شــمالی و آمریکا توافق کرده اند روز دوازدهم ماه ژوئن در سنگاپور 

مالقات کنند. 
به دنبال تهدید روز سه شنبه پیونگ یانگ به تعلیق گفت وگوها با سئول در اعتراض به مانور 
نظامی مشــترک ایاالت متحده و کره جنوبی، وزارت دفاع آمریکا گفت آمریکا و کره جنوبى به 
اجراى مانور نظامى پایبند هســتند و طبق برنامه ســابقه مانور تا 25 مى ادامه خواهد داشــت. 
به گزارش »انتخــاب«؛ خبرگــزاری کره جنوبی »یونهــاپ« پیش تر از اعتراض کره شــمالی 
به مانور مشترک آمریکا و کره جنوبی خبر داده بود و نوشت پیونگ یانگ  مذاکرات سطح باالی 
دیپلماتیک با سئول را – که قرار است روز چهارشنبه برگزار شود – به حالت تعلیق در آورده است. 
سرهنگ راب منینگ از سخنگویان وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، در واکنش به این خبر گفت که 
رزمایش »َمکستاندر 2018« به منظور تقویت توانایی های آمریکا و کره جنوبی برای همکاری 

با یکدیگر طراحی شده است.
 به گفته او، این تمرین نظامی از روز دوشــنبه آغاز شده و قرار اســت طبق برنامه از پیش 
تعیین شــده تا 25 مه )چهارم خرداد ماه( ادامه یابد و ماهیت دفاعــی این تمرین های نظامی 
مشترک برای دهه هاست که روشن و واضح بوده و در  آن تغییری ایجاد نشده است. وزارت خارجه 
ایاالت متحده نیز پیش تر در واکنش به خبر تعلیق مذاکرات دو کره، که ممکن است دیدار آتی 
رئیس جمهوری آمریکا و رهبر کره شمالی را به خطر بیندازد، گفت طبق برنامه تعیین شده برای 
دیدار مستقیم سران دو کشور به پیش خواهد رفت. هدر نائورت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
با بیان اینکه واشنگتن به طور مستقیم از پیونگ یانگ یا سئول درباره تغییر برنامه نشنیده است، 
خاطر نشان کرد که کیم جونگ اون قبال گفته ضرورت و اهداف ادامه همکاری  نظامی آمریکا 

با کره جنوبی را درک می کند. 
در تحولی دیگر چین از کره شمالی خواســت تا برنامه نشست تاریخی میان کیم جونگ 
اون، رهبــر این کشــور و دونالد  ترامــپ، رئیس جمهور آمریــکا را متوقف نکنــد. در حالی که 
گزارش هایی درخصوص تهدید کره شمالی به لغو برگزاری نشست میان  ترامپ و کیم جونگ اون 
به دنبال افزایش فشارهای آمریکا بر پیونگ یانگ منتشر شده وزارت خارجه چین  روز  چهارشنبه  
گفت: دو کشور باید تضمین کنند که این نشســت طبق برنامه ریزی ها انجام شده و »نتایجی 

اساسی« به بار بیاورد. 
لو کانگ، ســخنگوی وزارت خارجه چین در یک نشســت خبری گفت: »تنها از این راه 
 اســت که ما می توانیم این روند فروکش کردن تنش را تثبیت و صلح و ثبات در منطقه را حفظ 

کنیم.« 

ماجرای آتش زدن پرچم آمریکا و برجام در مجلس هفته گذشته با بازتاب های متعددی 
مواجه شد. 

همه چیز از نطق محسن کوهکن، نماینده مردم لنجان شروع شد؛ پشت تریبون آمد تا به 
خروج از برجام آمریکا انتقاد کند اما انتقادش به فندک کشیدن برای آتش زدن پرچم آمریکا ختم 
شد. کوهکن سوال خبرنگاری که پرسید پاسخ تان به واکنش مردم چیست را اول با جواب دادن 
به علیرضا رحیمی آغاز کرد و گفت: »اوال ما در انتقادی که انجام می دهیم باید مراقب لحن خود 
باشیم که توهین آمیز نباشد.« او ادامه داد: آنهایی که می گویند منظور از آتش زدن پرچم ملت 
است و نه دولت، بگویند استنادشان چیست؟ ما اســتنادمان این است که در عرف بین الملل 
گاهی این اتفاقات در دنیا رخ می دهد و برداشتی که افکار عمومی از آتش زدن پرچم دارند این 
است که این رفتار نشان دادن اوج نفرت نسبت به حاکمیت  آن کشور است. البته این را هم باید 
گفت در کشورهایی که رئیس جمهور توســط مردم انتخاب می شود، مردم هم باید به گونه ای 
پاسخگو باشند؛ البته االن بحث ما این نیست. کاری که ما انجام دادیم مشابه  آن است که بارها 
در دنیا صورت گرفته و تا به حال هیچ کسی نگفته است این پرچم آتش زدن توهین به ملت است؛ 
شما ببینید در ایران وقتی رژیم تغییر کرد پرچم هم عوض شد؛ اگر پرچم ربطی به حاکمیت ندارد، 

برای چه ما پرچم قبلی را تغییر دادیم؟ بنابراین این مغلطه است.« 
کوهکن بار دیگر انگشت انتقادش را به سمت منتقدان داخلی این رفتار گرفت و گفت: 
»دوستان چرا سوراخ دعا رو گم کرده اند؟  ترامپ این همه به ما توهین کرد، برخالف تعهداتش 
عمل کرد به جای  آنکه به طرف مقابل معترض شویم باید یقه خودی ها را بگیریم؟ این کجا فهم 
سیاسی است؟« انتقادات کوهکن به هنرپیشه ها و سلبریتی ها هم رسید و در این رابطه گفت: 
»اینکه من پرچمی را آتش بزنم و هنرپیشه ای بگوید »کودک مغزی« است، خب بگویند، حرف 
زیاد می زنند اما یک طرف دیگر هم هســت و  آن اینکه مخالفان  ترامپ که روز اول مقابل کاخ 
سفید جمع شدند و جایی را هم آتش نزدند و کســی را هم نکشتند اما بیش از 200 نفر بازداشت 
شدند و برخی به 60 سال زندان محکوم شــدند به صرف اینکه گفتند ما  ترامپ را قبول نداریم. 
بنابراین  آنچه ما انجــام دادیم اعتراض به دولــت آمریکا بود.« او گفت: »مــن وظیفه خودم 
می دانســتم بعد از صحبت های توهین آمیز آمریکا اقدامی انجام دهم که اوج نفرت خود را از 
حاکمیت آمریکا نشان دهم. بنابراین ما آتش زدن پرچم را که خودم به تنهایی این کار را انجام 
دادم و از  آن هم دفاع می کنم و تا زمانی که در مجلس هستم باز هم آتش می زنم  آن را نشانه اوج 

نفرت خودم از آمریکا می دانم.« 
جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت از جمله نماینده هایی بود که در زمان آتش زدن پرچم 
آمریکا با مشت های گره کرده باالی سکوی سخنرانی در کنار کوهکن و حاجی دلیگانی و ... بود. 
او شاید در  آن لحظه فکرش را هم نمی کرد این اقدام با چنین واکنش هایی رو به رو شود. حاال 
وقتی از او درباره واکنش ها و پاسخش به انتقادات می پرسیدندهمه مسئولیت آتش زدن پرچم را 
به گردن کوهکن انداخت و گفت: »بعد از اینکه آمریکا از برجام بیرون امد دولت باید سریع برجام 
را تعلیق می کرد که این کار را هم انجام نداد  آن روز هم ما به قصد آتش زدن برجام  آنجا نرفتیم. 
حاال یکی از همکاران به صورت خود جوش دست به این کار زده است و باید خودش پاسخگو 
باشد که این آتش زدن  آن نیت اصلی را تحت تاثیر قرار داد و اگر این کار را انجام نمی داد شاید 
بهتر بــود.« او گفت: »ما به آمریکایی ها می خواســتیم اعالم کنیم که اگر شــما برجام را دور 

می ریزید ما هم  آن را آتش می زنیم.« 
کوچکی نژاد از نطق رحیمی  هم دل پری داشت و در پاسخ به او گفت: »امروز کسانی که 
کرنشی نسبت به آمریکا دارند حاشیه این موضوع را بیشتر می کنند و حتی روز یکشنبه در نطق 
برخی دوستان مشاهده شــد در حالی که اصل موضوع روی برجام بود و نه پرچم آمریکا، به هر 
حال اینکه فردی دست به چنین کاری می زند)آتش زدن( خودش باید پاسخ دهد، اما معتقدم 
رفتار مجلس رفتار خوبی بوده اســت. به نظــرم افرادی که روی صندلی های خود می نشــینند 
و حاضر نمی شــوند یک شــعار »مرگ بر آمریکا« را با مردم ما سهیم شــوند، آنها باید از مردم 

عذرخواهی کنند.« 

روایتروزجنجالی

پایانمذاکره؟
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دردسربرایآقایوزیر

روایتجعلی

اصالحطلباندرمحاق

جاسوسبود

همزمان با اعالم خبر مسدودسازی فیلترشکن ها توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، انتقاداتی از سوی برخی فعاالن مجازی 
علیه محمدجواد آذری جهرمی، مسئول این وزارتخانه شکل گرفته است. 

در همین حال، بر اساس  آنچه صفحه اینستاگرام خبرگزاری فارس گزارش داده، آذری جهرمی درباره انسداد فیلترشکن ها تاکید 
کرده است که این کار بر اساس مصوبات شورای عالی فضالی مجازی و دستور شخص رئیس جمهور روحانی صورت می گیرد. پیش از 
این، »رضا تقی پور«، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی نیز به فارس خبر داده بود که رئیس جمهور روحانی در یک نامه، به آذری 
جهرمی  درباره برخورد جدی با سایت ها و کانال های خالف عفت عمومی، ساماندهی vpnها، برخورد موثر با فیلترشکن ها، رفع انحصار 

از پیام رسان های خارجی و حمایت و تقویت پیام رسان های داخلی تاکید کرده است. 

درپیانتشارخبریبهنقلازجیسونآزبودن،مشاورســابقترامپمبنیبرمالقاتدکترکمالخرازیبا
جانکریدرپاریس،دفتررئیسشورایراهبردیروابطخارجیضمنبیاساسبودنخبرمزبوراعالمکردکه
آقایدکترخرازیامروزبرایشرکتدراجالسرهبرانبرایصلحکهبهابتکارآقایرافارن،نخستوزیرسابق
فرانسهبرایبررسیبحرانهایبینالمللیتشکیلشدهعازمپاریسشدهوتنهاباآقایرافارنمالقاتداشته
است.گفتنیاستکمالخرازیکههفتهگذشتهبرایشرکتدرهمایش»رهبرانبرایصلح«بهفرانسهسفر
کردهبود،بههمراهجمعیازشخصیتهایسیاسیجهاندرنشستپرسشوپاسخدانشجویانانستیتوی

علومسیاسیفرانسهدرمحلکاخوزارتخارجهاینکشورشرکتکرد.

ماجرایدریاصفهانیهمچنانمحلبحثبینوزارتاطالعاتوقوهقضاییهاست.درتازهترینتحولدراینمورد
محسنیاژهایدرخصوصاظهارنظریکیازنمایندگانمجلسمبنیبراینکهوزیراطالعاتونمایندگانشانعنوانکردند
کهادعایجاسوسیدریاصفهانیکذباستوویازنظرماجاسوسنیستوقوهقضاییههمتحتفشارهایخارجی
مجبورشدهحکمحداقلی5ســالحبسبدهد،گفت:»منازنقلقولهااطالعیندارم.اگرچنانچهمنظورایناستکه
اتهاماینفردجاسوسینیستحتماغلطاست،اگرهمفردیکهاتهامجاسوسبراوهستوزارتاطالعاتبگویدهست
یانیستغلطاست.وزارتاطالعاتمیتواندبگویدبراساساسنادومدارکازنظرمنفالنیمتهمبهجاسوسیاست
یانیستاماوزارتنمیتواندبگویدازنظرمنجاسوساســتچونزمانیمیتوانداینرابگویدکهثابتشدهباشد.در
مورددریاصفهانیدادگاهاینفردرامحکومکردهوتجدیدنظرهمحکمراتاییدکردهوباحضوروکیلهمرسیدگیشدهو
بنابراینایشانازنظردادگاهجرمشثابتوحکمشقطعیاست.مرجعاصلیدراینخصوصقوهقضاییهاستواینکه

میگویندحکمحداقلیبودهاست،بیخودمیگویند.«

ابراهیم اصغرزاده هفته گذشته مصاحبه ای مهم داشته اســت. او درباره وقایع دی ماه گفته است: 
»به این دلیل نام این اعتراضات را جنبش می گذارم که ابتدا این حرکت را به رسمیت بشناسیم و دوم اینکه 
به نظرم جنبش دی ماه بی شک ضدنخبگان و اصالح طلبی از باال بود. این اعتراضات یک نوع بن بست در 
اصالح طلبی را نشان می داد و اشاره به این موضوع می کرد که ما انتظار داشتیم در کشور اتفاقاتی بیفتد 
اما این اتفاقات رخ نداد، پس در اصالحات به بن بست رسیدیم. فرق این اعتراضات با اعتراضات دیگر 
این بود که از بطن جامعه و از پایین به باال رخ داد. اما در اعتراضات دیگر به نظر می رسد آنها از باال شکل 
می گیرد، یعنی این اعتراضات یک رهبر، یک ایده و یک برنامه را با خــود به همراه دارد و به همین دلیل 
گاهی اعتراضات اصالح طلبانه را غیردموکراتیک می دانند. یعنی می گویند وقتی اصالحات از دید طبقه 

نخبه یا افراد در قدرت ترسیم می شود، مردم  مانند رعیت در این اعتراضات شرکت می کنند.«

چهره ها
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»من او را در یک برنامه دیدم و بعد از سه دقیقه تماشا 
گفتم امکان نــدارد کری بتواند از پــس مذاکره با این مرد 
برآید. بعدها دیدم همین طور هم شد.« این سخنان دونالد   
ترامپ دربــاره محمدجواد ظریف اســت. او در این هفته 
مهم ترین چهره بوده است. ســفرهای بااهمیتی داشته و 
اکنون همه منتظرند تا ببینند رهاورد سفر او چیست؟ آیا او و 

وزرای اروپایی می توانند برجام را نجات دهند؟
او البته در هفته ای که گذشت همچنان با موجی از 
اعتراضات منتقدان برجام روبه رو بوده است. آنها با مراجعه 
به آرشیو خود سخنان گذشته ظریف را یادآوری کرده و او را 

همچنان زیر ذره بین قرار دادند. 
همزمان اما محمدجواد ظریف در ســفرهای شرقی 

و غربی حضور داشت تا تکلیف برجام را مشخص کند. 

  دنبال خیالبافی نیستیم
ما دنبال خیالبافی نیســتیم که اروپــا رابطه اش را با 
آمریکا به هم بزند. نه چنین چیزی امکان پذیر اســت و نه 
اروپایی ها خودشان چنین حرفی می زنند، بلکه دنبال این 
هســتیم که اروپا از منافع خودش دفاع کند. این جمالت 
محمدجواد ظریف است پیش از آن  که او به بروکسل  سفر 
کند. او گفته:  دیدار ما »دیداری سه  جانبه بود؛  البته وزرا با 

خودشان جلسه ای پیش از ما داشتند. 
ظریف در ارتباط با تحریم رئیس بانک مرکزی گفت: 
»به نظر می رســد  دلیل این تحریم عصبانیــت آمریکا از 
شرایطی اســت که پیش آمده، ما باید توقع داشته باشیم 
که آمریکایی ها از این نوع حرکت هایی مبتنی بر عصبانیت 
بیشتر انجام دهند. خالف قانون بودن اقدامات آنان َبین 
است و در عرف روابط بین الملل کاری زننده و نشان دهنده 
توانمندی نیست، بلکه نشان دهنده ضعف منطق ایاالت 
متحده است و از ســوی دیگر ایاالت متحده کامال حس 
کرده اســت که غیر از چهار تا از اصحابــش در منطقه ما 
هیچ کس از سیاست آمریکا حمایت نکرده است و این یک 

عصبانیتی را از سوی آنها نشان داده است. 
 در جلســه دیــروز در مــورد اقدامات آمریــکا برای 
بی اثرکردن مذاکرات ایران بــا اروپا صحبت کردیم. البته 
ما در چارچوب واقعیــات صحبت می کنیــم. اروپا متحد 
آمریکایی ها  اســت  و اروپا قرار نیست روابطش را با آمریکا 
کنار بگذارد، اما در شرایط کنونی با سیاست هایی که ایاالت 
متحده مخصوصا شخص آقای   ترامپ اتخاذ کرده ، االن 
برای اروپا زمان این است که ببیند چگونه منافع خودش را 
دنبال کند. ما دنبال خیالبافی نیستیم که اروپا رابطه اش را 

با آمریکا به هم بزند.
 نه چنیــن چیزی امکان پذیر اســت و نــه اروپایی ها 
خودشــان چنین حرفی می زنند،بلکه دنبال این هســتیم 
که اروپــا از منافع خــودش دفاع کنــد. اروپــا و آمریکا در 
موضوعاتی  اشتراک و در موضوعاتی اختالف دارند؛  فعال 
موضوع ایران موضوعی است که مورد اختالف آنهاست 
معنی اش این نیســت که آمریکا و اروپا فــردا با هم درگیر 
می شوند کما اینکه سال ها در مورد موضوعات دیگر با هم 
اختالف داشتند، اما اروپایی ها خط خود را  و آمریکایی ها 
خط خودشان را دنبال کردند. ظریف در بخش دیگری از 
این گفت وگو خاطرنشــان کرد که تا چند هفته آینده منافع 

ایران از برجام مشخص می شود. 
فعال فهرســتی از کارهایی که باید انجام شود تهیه 
شده است و همه آنها نیاز اســت که عملیاتی و جزئی شود 
تا بر اساس آن بتوانیم تصمیم بگیریم که برجام چه مقدار 

می تواند منافع ایران را تضمین کند. مشــخص شــد که 
برجام یک مجموعه مستقل است و ارتباطی به موضوعات 
دیگر ندارد. تعهدات کشــورها در برجام مســتقل از سایر 
موضوعات اســت و باید این تعهدات انجــام بگیرد. فکر 
می کنم برای شــروع اقدام مناســبی بود و پیام سیاســی 
مهمی را ارســال کرد اما ایــن پایان کار نیســت. تصمیم 
گرفته ایم از ابتدای هفته آینده برنامه های مان را جدی تر 
پیش ببریم. یکی از موضوعات اجالس سران اروپایی ها، 
برجام خواهد بود و در این زمینه تصمیم گیری می کنند. از 
هفته آینده جلسات فشرده کارشناسی هم داخل آنها و هم 

در زمان ضرورت با مشورت ما صورت خواهد گرفت. جمعه 
اجالس مشترک هر پنج کشــور و ایران است؛ یعنی 4+1 
یا 2+3، بســتگی دارد که از چه منظــری بخواهیم به این 
گروه بندی نگاه کنیم. آمریکایی ها از برجام خارج شده اند 
و قطعا در این نشســت ها نخواهند بود. جلسه کمیسیون 
مشــترک بدون آمریکایی ها برگزار خواهد شــد و مکانیزم 

کمیسیون مشترک از آن مسیر به جریان می افتد. 

  نامه های مهم 
او البته دو نامه مهم هم نوشته است ؛ یکی خطاب به 

گوترش و دیگری به موگرینی. 
در نامه به دبیرکل سازمان ملل آمده است: »ایاالت 
متحده تقریبا از همان ابتدا مدام مفاد توافق را نقض کرده 
و حتی دیگر اعضای برجام را از اجرای کامل تعهدات شان 
باز داشته است. این نقض ها شامل تخطی های نظام مند، 
اجرای صوری، غیرموثر، ســطحی، معیوب و دیرهنگام، 
تاخیرهــای غیرموجــه، تحریم هــای جدیــد، اظهارات 
مقامــات عالی رتبه به ویژه شــخص رئیس جمهــور علیه 
برجام، خودداری از صدور هر گونه مجوز اوفک در 16 ماه 

گذشــته، و تالش های هماهنگ نهادها و عوامل دولتی 
آمریکا برای بازداشــتن فعاالنه جامعه تجاری از همکاری 

با ایران بوده است. 
اقدام غیرقانونی آمریکا در خروج غیرموجه از برجام، 
این دولت را برای فاحش تریــن نقض تعهداتش ذیل این 
توافق، مســئول می کند. ایاالت متحده قطعنامه 2231 
شورای امنیت که این کشــور خود از جمله بانیان آن بود و 
با اتفاق آرا در شورا تصویب شد را نیز وقیحانه نقض کرده 
است. بنا بر این، ایاالت متحده باید در برابر عواقب عمل 
زیانبار و خطرناکش که در چالش آشکار با منشور ملل متحد 

و حقوق بین الملل است مسئول شناخته شود. 
نقض هــای فاحــش متعــدد و طوالنــی ایــاالت 
متحده طی سه ســال گذشــته به ویژه در 16 ماه گذشته، 
مانع تراشی های فعاالنه در مســیر اجرای تعهدات دیگر 
اعضای برجام، اجرای صوری همراه با ســوء نیت، توقف 
غیرموجه و غیرقانونی اجرای تعهداتش ذیل برجام و وضع 
مجدد رسمی تحریم های غیرقانونی باعث زیان غیرقابل 
جبرانی به ایران و روابط تجاری بین المللی اش شده است. 
ایاالت متحده باید برای این خسارت ها مسئول شناخته و 

خسارت ملت ایران جبران شود. 
برجام یک توافق چندجانبه براســاس عمل متقابل 
است. دامنه، مقررات و زمان بندی آن مبتنی بر یک توازن 
ظریف، مذاکره شــده و مــورد توافق چندجانبه اســت که 
نمی تواند گسترده تر شود، تغییر یابد یا مورد مذاکره مجدد 
قرار گیرد. منافع آن برای مردم ایران نمی تواند مشروط به 
هیچ شرط دیگری جز اقدامات داوطلبانه هسته ای مندرج 
در برجــام و ضمایم آن شــود. برخــی از مهم ترین منافع 
اقتصادی ایران از برجام ناشــی از تعهدات رفع تحریمی  
ایاالت متحده است. چنانچه برجام بخواهد به حیات خود 
ادامه دهد، مابقی اعضای برجام و جامعه بین المللی باید 
کامال اطمینان دهند که منافع ایران بدون هیچ شرطی از 
طریق اقدامات مناســب ملی، منطقه ای و جهانی جبران 

می  شود. 
جمهوری اسالمی ایران به تعهدات خود ذیل برجام 
به صورت کامل پایبند بوده است. این امر، همان طور که 
در گزارش های مدیرکل به شورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی  و شورای امنیت سازمان ملل از »روز اجرا« در 
ژانویه 2016 تاکنون منعکس شده، به صورت مکرر توسط 

آژانس راستی آزمایی شده است. 
در راســتای تعهد ایران به قانونمندی و حل وفصل 
مســالمت آمیز اختالفات بین المللی، جمهوری اسالمی 
ایران تصمیم گرفته است برای یافتن راهکارهای جبران 
موارد متعدد نقض فاحش برجام از ســوی ایاالت متحده 
و خــروج غیرقانونی اش و نیــز تعیین امــکان و چگونگی 
تضمیــن منافع کامــل و حقوق حقــه مردم ایــران از این 
دســتاورد دیپلماتیک جهانی توسط مابقی اعضای برجام 
و دیگر شرکای اقتصادی، با حســن نیت به سازوکارهای 

برجام توسل جوید. 
چنانچه پس از طی راهکارهای موجود برای جبران 
خســارت، حقوق و منافع مردم ما به صــورت کامل تامین 
نشود، این حق غیرقابل تردید ایران -که در چارچوب برجام 
و قطعنامه 2231 شورای امنیت هم شناسایی شده- است 
تا نســبت به اتخاذ اقدامات مناســب در پاســخ به اعمال 
غیرقانونی فراوان و مداوم ایاالت متحده به ویژه خروج و 
تحمیل مجدد همه تحریم ها مبــادرت ورزد. من مصرانه 
از سازمان ملل می خواهم که ایاالت متحده را برای رفتار 
غیرمسئوالنه و یکجانبه اش که تاثیر مخربی بر حاکمیت 
قانون، چندجانبه گرایی و بنیان های دیپلماســی داشــته 
است، مسئول بداند. موجب امتنان خواهد بود چنانچه این 
نامه به عنوان سند مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان 

ملل متحد توزیع شود.«

زیر ذره بین 
محمدجواد ظریف خبرسازترین چهره هفته بود
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جنایتآشکار

کوررنگیروزنامههایاصالحطلب
درروزخون

مشاوربینالمللرهبرمعظمانقالبدراینستاگرامنوشت:
انتقالســفارتآمریکابــهیکــیازمقدستریناماکــنمذهبی
مســلمانانرونداضمحاللرژیمصهیونیســتیراتسریعخواهد

بخشید.
انتقالسفارتآمریکاازتلآویوبهقدسغربی)دوشنبه24
اردیبهشت97(مقارنباتظاهراتسراسریاعتراضیدرسالروز

اشغالفلسطین)یومالنکبه(انجامشد.
بههمینمنظورعلیاکبروالیتیمشاورمقاممعظمرهبریدر
اموربینالمللباانتشارتصویریدرصفحهاینستاگرامخودنسبت

بهایناقدامواکنشنشانداد.

یکفعالرســانهایتصاویریازروزنامههایاصالحطلبرا
کهبهروزخونینفلســطینیهابیتفاوتبودند،درتوییترخودبه

اشتراکگذاشت.

فضای مجازی

فرجام
قراردادایرانو
ایرباس

الکس 
ماکراس کارشناس و 
تحلیلگر هواپیمایی 
در توییتر خود نوشت: 
ایرباس قصد دارد تا 
پیش از مهلت ٩٠ تا 
١٨٠ روزه ترامپ برای 
تحریم ها علیه ایران، 
هواپیماهای بیشتری 
را تا جایی که امکان 
دارد به ایران تحویل 
دهد.

توییتبعیدینژاددربارهتحریمسیف

حمید بعیدی نژاد عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته ای در توییتر 
خود به تحریم رئیس بانک مرکزی از سوی آمریکا واکنش نشان داد.
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حرف روز 

پیش   می رفتن  مدام  اروپایی ها  کنید  دقت  اگر 
ترامپ برای برجام، حتی ماکرون هم که  ترامپ 
مداوم نازش می کنه، این نقشه ها از قبل کشیده 
خوب  و  می مونه  ایران  ا  ب ا  اروپ االن  است،  شده 
راحت  خیالش  تا  6ماه،  فقط  ولی  می مونه  هم 
ایران  بعد  اجرایی شدن،  تحریم ها  هم  بشه 
مجبور میشه بره بیرون. اون وقته که تحریم ها 
اید  ب حاال  همین  ایران  می کنن،  اثر  درست 
رو  همه  می خواهید  شما  چی  برای  بیرون  بره 
آزمایش کنید؟ اول آمریکا بعد اروپا؟ دست آخر 

اره زور می گن.  هم دوب

ند  می کن فکر  ترسو  صهیونیست های   این 
راه  در  شهادت  ما  داره،  مرگ ترسی  از  له  حزب ال

ابودی اسرائیل رو آرزوی خودمون می دونیم. ن

زمان  6ماه  تا  وقت کشی  می خواد  اروپا 
تموم  تحریم ها  کامل  شروع  تا  اقیمانده  ب
اید از حاال اون  ار، ایران ب بشه، بعد بکشه کن
ی بتون ریزی شده رو بازسازی کنه  قلب اتم
ا به محض خروج اروپا شروع به غنی سازی  ت

کنه وگرنه 6ماه دیگه خیلی دیره. 

نرخ هر کاالیی تابع رابطه عرضه و تقاضاست 
و  رفتید  صرافی  به  ازامروز  اگر  ارز.  جمله  از 
توانستید بدون محدودیت هرچقدر خواستید 
دالر به نرخ 4200تومان بخرید، پس می شود 
نتیجه گرفت که قیمت ارز ثابت و تک نرخی 
ا به هر نفر فقط  شده اما اگر گفتند نداریم ی
فالن مقدار می فروشیم پس  آش همان آش 
و کاسه همان کاسه است، تجربه ثابت کرده 
اگرجواب  ی دهد  نم جواب  دستوری  اقتصاد 
به  درصد  از10  مجددا  انکی  ب سود  میدادنرخ 

ی کرد. 20 درصد افزایش پیدا نم

وضعیت  روزها  این  مساله  ترین  مهم 
ضعیف  قشر  برای   . است  مردم  معیشت 
مشکل  روزها  این  اقتصادی  شرایط  جامعه 
اید اولین دستور  است.به نظر می رسد که ب
این  در  مشکالت  حل  مربوطه  مسوالن  کار 
یازمند توجه بیش از  حوزه باشد .قشر کارگر ن

پیش مسوالن است.

حقیقِت تلِخ امروِز افزایش شدید و ناگهانى نرخ 
ارزش پول ملی، تشکیل خط فقر  ارز و سقوط 
شدید و جدیدی با جمعیت بسیار باالیی از مردم 
خواهد بود که کل نظام را ناکارآمد خواهند دید. 
ناشی  اجتماعی  و  سیاسی  عواقب  موج  مسلما 
ناراضی و مستاصل به هیچ وجه  از این جمعیت 
مسئوالن  بنابراین  بود،  نخواهد  جزئی  و  اندک 
این  حل  فکِر  به  توان  همه  با  همگی  عزیز 
باشند چرا که  در اسرع وقت  اقتصادی  مشکل 

گاهی خیلی زود دیر می شود.

مجانی  برجام  از  خروج  بفهمه  آمریکا  اید  ب
به  نیست  بد  بده،  پس  تاوان  اید  ب و  نیست 
بشه  داده  هشدار  آمریکا  پایگاه های  تمام 
برخواهد  آرامش  صورتی  در  و  منطقه...  در 
درصد  صد  برگرده  برجام  به  آمریکا  که  گشت 
جای  به  و  کنه  عمل  بالفاصله  تعهداتش  به 
ار رفته بیرون شروط جدیدی  حماقتی که یک ب

از ایران رودهم بپذیره

باالرادارند.  دست  نان  ب ول درعراق  مقاومت  خط 
بیشتر  صدر  مقتدی  اخیر  مواضع  بته  ال
حوزه  هم  هنوز  که  کسی  واال  ست.  تاکتیکی 
دلبستگی  قطعا  می خونه،  درس  قم  علمیه 

بیشتری به ایران داره. 

5 سال رئیس جمهور و وزرا و سفرا و استانداران و 
فرمانداران و بخشداران و دهداران و روزنامه داران 
طرفدار برجام یکسره به تمسخر منتقدین پرداختند 
و دلواپسان و کاسبان تحریم شان نامیدند و بی سواد 
طرفداران  انشای  زنگ  اون موقع  بی شناسنامه.  و 

برجام بی فرجام بود و حاال زنگ حساب شان.

مذاکره  مخالفان  به  روحانی  کنایه  هیچ وقت 
با  که  اونوقت  نمی کنم.  فراموش  را  آمریکا  با 
نیستید  بلد  شما  را  غربی ها  زبان  می گفت:  غرور 
اعتماد  قابل  اینها  اول گفت  ما همون  ولی رهبر 
هروقت  بگیریم.  عبرت  باید  کی  ما  نیستند. 
هشدارهای دلسوزانه رهبر رو ندید گرفتیم و دل 
حاالها  حاال  دیدیم.  ضرر  بستیم،  اون  و  این  به 
ضرر می بینیم. جالب اینه که روحانی گفته برجام 
را با اروپا ادامه میدیم. اروپایی که پول هواپیما ها 

را از ما گرفته ولی تحویل نمی ده.

این افزایش ها، نتیجه توئیت های احساسی 
و غیرمنطقی استاد سیف بود که مدام وعده 
کاهش و ارزانی را می داد و افرادی را که دالر 
دیگر  حال  می کرد.  سرزنش  بودند،  خریده 
اهمیتی  کل  رئیس  آقای  حرف های  به  مردم 
ی دهند. اعتماد رئیس کل در بین مردم از  نم

دست رفته است. 

نداره  اتی  ثب هیچ  عراق  جدید  دولت  ظاهرا 
ا قاطعیت پیروز بشن و دولت  چون نتونستن ب
معلومه.  آینده ش  االن  همین  از  ائتالفی 
هیچ وقت  مردمش  که  عراق  مثل  جایی  اونم 
اینجا  داشتن.  تفرقه  و  نبودن  متحد  هم  ا  ب
مشخصه.  عربستان  پول های  ردپای  فقط 
روابط  و  باشه  خطرناک  میتونه  ایران  برای 
اقتصادی و سیاسی رو تحت الشعاع قرار بده. 

17 شماره 397   | مثلث  



گفتارها

حفظ توازن
خروج آمریکا از برجام چه تاثیری بر نفوذ ایران در عراق دارد؟
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با اعالم خــروج یکطرفه ایــاالت متحــده از توافق 
هسته ای ایران با گروه 1+5، تحلیلگران با نگارش مقاالت، 
یادداشت ها و گزارش های  بیشماری به تاثیر و پیامدهای 
این اقدام پرداختند اما آنچه نوشــته شد کمتر می توانست 
بازگو  کنند واقعیت امری باشد که در حال روی دادن است. 
بزرگترین ایراد وارد به این ســری مطالــب، ارائه تصویری 
ناقص از واقعیت یا به اصطالح، »دیدن یک نیمه  لیوان« 
بود بدون اینکــه ابعاد مختلف موضوع را مــورد توجه قرار 
دهند. با این مقدمه، این یادداشــت به تاثیرات منطقه ای 
خروج آمریکا از برجام اختصاص دارد اما برای اینکه اهمیت 
موضوع برای مخاطب روشــن شــود و با لحاظ کردن این 
نکته که عراق انتخابات پارلمانی خــود را برگزار کرده، در 
این یادداشت، اوضاع سیاسی عراق و تاثیر خروج  ترامپ 
از توافق هســته ای بر عراق هدف بررســی و مطالعه قرار 
خواهد گرفت.  در ابتدای امر باید توضیح داد که در ارتباط 
با این موضوع، دو دیدگاه اصلی وجود دارد که اولی به طور 
گسترده مورد توجه تحلیلگران بوده اما از دیدگاه دوم غفلت 
شده است. در این یادداشت، هر دو دیدگاه به تفصیل مورد 

بررسی قرار می گیرند.

  دیدگاه اول: تاثیر مستقیم خروج آمریکا
 از برجام بر عرصه سیاسی عراق

این دیــدگاه قائل به این اســت که خــروج آمریکا از 
توافق هسته ای، ایران را به ســمت تمرکز بیشتر بر محور 
مقاومت از جمله عراق، ســوریه و لبنان سوق خواهد داد. 
 ترجمــه عملی این دیدگاه این اســت که ایران به ســمتی 
گرایش پیــدا خواهد کرد که از تشــکیل دولتــی در عراق 
حمایت کند که در این مرحله، نقشی تاثیرگذار و تعیین کننده 
در موضوع حضور آمریکا در عراق داشته باشد و این یعنی 
اینکــه، باید دولتی غیــر از دولت حیدر العبــادی روی کار 
بیاید؛ دولتی که سیاست های کنونی عبادی در زمینه ایجاد 
توازن میان تمام نیروهای داخلی و خارجی فعال در عراق را 
کنار گذاشته و رویکردی همسو با جمهوری اسالمی ایران 
در حمایت از محور مقاومت و ایدئولوژی سلطه ســتیز آن 
اتخاذ کند. از این نظر، عرصه سیاســی عراق باید اهرمی 
 برای فشــار بر طرف های منطقه ای و بین المللی باشــد تا 
مواضع شــان را در قبال جمهوری اســالمی ایران تعدیل 
کنند. به خصوص که ایران، کارت های فشــار بی شماری 
دارد که تعقل را به سیاست خارجی آمریکا بازگرداند یا حتی 
اتحادیه اروپا را به ســویی هدایت کند که از قدرت و توان 
خود در جهت محافظت از توافق هســته ای حمایت  کند. 
در این راســتا، ایران مهلتی چند هفته ای بــرای اتحادیه 
اروپا تعریف کرده  تا به روشــنی، راه ها و ضمانت های الزم 
را در این خصوص اعالم دارد. اتحادیه اروپا باید ثابت کند 
بدون عضو دیگر توافق یعنی ایاالت متحده، توان و قدرت 
حفظ توافق هسته ای بدون اینکه به منافع ایران و تعهدات 

چندجانبه خللی وارد آید را دارد.
از این زاویه دید، عرصه عراق و نقشــی که به عنوان 
حلقه ای از زنجیره محــور مقاومت باید ایفا کنــد، در این 
خالصه می شــود که دولت آتی بغداد اوال بایــد به جایگاه 
اصلی خود در این محور بازگشته و نقش خود را در چارچوب 
سیاستی که به ســمت رویارویی، تشــدید تنش و آمادگی 
برای مقابله می رود، بازتعریف کند. همگی این سیاست ها 
در اصل، متاثر از خروج دولت آمریکا از توافق هســته ای 
و بازتابی از اقدام  ترامپ در نقض تعهدات خود در ســطح 

منطقه ای است. 

  دیدگاه دوم: تاثیر غیرمستقیم بر
 عرصه سیاسی عراق

این دیدگاه ناظر بر تاثیرگذاری غیرمستقیم خروج ایاالت 
متحده از توافق بر عرصه داخلی عراق و در تشکیل دولت آتی 
آن بوده و در نقطه مقابل دیدگاه اول قرار دارد. قائالن به این 
دیدگاه ضمن مخالفت کامل با طرفداران  نظــر اول، بر این 
باور هستند که ممکن است عکس آنچه  گفته شد، روی دهد ، 
به این معنی که در نتیجه فشار  بی امان، بازگشت تحریم ها و 
تشکیل محور مقابله با ایران در سطح منطقه، تهران ناچار شود 
برای جلوگیری از وخامت اوضاع بــه بازتعریف اولویت های 
سیاست منطقه ای و خارجی خود بپردازد. بازتاب این بازتعریف 
اولویت ها بر عرصه سیاســی عراق این اســت که جمهوری 
اســالمی ایران همچنان  ترجیح دهد دولتی در بغداد کنترل 
امور را در دست داشته باشد که از طریق تعامل، حفظ توازن و 
روابط با همه طرف های منطقه ای و بین المللی از شدت فشار 
بر ایران بکاهد. بازتعریف سیاســت منطقــه ای یعنی اینکه، 
کشورها به عنوان مخاطب سیاست منطقه ای ایران رتبه بندی 
شده و صاحب اولویت اول، دوم، سوم و... شوند و بر اساس 
این رتبه بندی است که سیاست تهران در قبال این کشورهای 
هدف تعریف شــود. نتیجه منطقی اولویت بنــدی جدید در 
محاسبات سیاسی این است که با شروع بحرانی که هر لحظه 
ممکن است بر ابعاد آن افزوده شده یا در نتیجه برخورد و تنشی 
ناچیز منجر به شعله ورشدن درگیری در منطقه شود و دامنه و 
گستره آن افزایش یابد، جمهوری اسالمی ایران ناچار است 
در تعامل با عرصه سیاســی عراق محتاطانه تر عمل کند؛ از 
اقدامات گروه های منتســب که ممکن است تحریک کننده 
باشد، جلوگیری به عمل آورد و بر حفظ توازن سیاسی و وضع 
موجود در عراق بیش از هر زمان دیگر تاکید ورزد چراکه بحران 
در عراق می تواند تمرکز ایران را از دیگر اولویت های سیاست 
خارجی به خصوص بحران سوریه و مسائل پیچیده سیاسی 
در لبنان باز دارد و این گزینه مطلوبی برای جمهوری اسالمی 

ایران به شمار نمی آید. 
در ســوی دیگر این معادله، ایاالت متحده قرار دارد. 
ایاالت متحده متضرر مســتقیم هرگونه به هم خوردن توازن 
در عراق نیســت و این موضوع پیش از آنکه آسیب یا چالشی 
برای منافع آمریکا باشد، تهدیدکننده منافع کشو رهای اروپایی 
در عراق است. تهدید منافع غربی ها نیز ممکن است موجب 
تاثیر بر مواضع کنونی آنها در قبال ایران و توافق هســته ای 
شده و آنها را از رویکرد کنونی همراهی با ایران بازداشته و اروپا 
را به سمت اجماع و توافق نظر با دولت تندروی جمهوریخواه 
آمریکا سوق دهد. در آن صورت، فشار محور آمریکا-اروپا بر 
ایران به اوج خود خواهد رسید. افزون بر آن، بحران زدگی و 
ناآرامی  عرصه سیاســی داخلی می تواند بر منطقه بحران زده 
تاثیر منفی برجای گذاشته و عراق را به نقطه صفر بازگرداند. 
تجربه ثابت کرده  کــه بحران در عــراق می تواند پیامدهای 
پیش بینی ناپذیری به همراه داشــته باشد. با اســتناد به این 
دیدگاه، به نظر می رسد که جمهوری اسالمی ایران به سمتی 
گرایش پیدا خواهد کرد که براساس منطق سود-زیان عمل 
کرده و سیاســت حفظ توازن را بر دیگر سیاســت های بدیل 
موجود برای عراق رجحان دهد. به خصوص که این سیاست 
هیچ آسیب و ضرری دربر نداشته و می تواند منافع همه طرف ها 
را تحقق بخشد. آرام نگه داشتن عرصه سیاسی عراق می تواند 
به جمهوری اسالمی کمک کند تا با خاطری آسوده به تعامل با 
موضوع پرونده هسته ای و پیامدهای اقتصادی آن و چگونگی 
تاثیرگذاری بر روابط اتحادیه اروپا و آمریکا و حفظ دستاوردها 
در میدان های نبرد در سوریه و در عرصه سیاسی لبنان متمرکز 
شــود.  نتیجه این رویکرد یا روایت از عرصه سیاسی عراق، 
اجماع در زمینه روی کارآمدن مجدد حیدر العبادی خواهد بود، 
چراکه عبادی فردی است که سیاســت توازن را در سیاست 

داخلی عراق معرفی و برای یک دوره به اجرا گذاشت. 
منبع: پایگاه المدار للسیاسه

ترجمه
نویسنده: باسم الواعدی 

مترجم: سید عبدالعظیم موسوی
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دونالد  ترامپ، رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا، 

به رغم تامین تمامی  خواسته های خود توسط تروییکای 

اروپایی و همراهی مطلق افرادی مانند امانوئل ماکرون و 

 ترزا می  در این خصوص، خروج رسمی کشورش از توافق 

هسته ای با ایران را اعالم کرده است. متعاقب این اقدام، 

مذاکرات دیپلماتیک ایران و دیگــر اعضای 1+5، یعنی 

روســیه، چین، آلمان، انگلیس و فرانسه بابت چگونگی 

مواجهه با شرایط جدید آغاز شده است. در عین حال، به 

نظر می رسد ایاالت متحده آمریکا قصد دارد با اعمال فشار 

بر شرکت های اروپایی، مانع از شکل گیری توافقی عینی 

)با استناد به تضمین های درخواستی ایران( شود. از سوی 

دیگر، مذاکرات دیپلماتیک محمدجواد ظریف، وزیر امور 

خارجه کشورمان با دیگر بازیگران و امضاکنندگان برجام، 

مورد توجه بســیاری از تحلیلگران مسائل بین الملل قرار 

گرفته است. مذاکراتی که نتایج آن باید به صورتی سریع 

و در یک بازه زمانی محدود مشخص شود. در این خصوص 

روزنامه گاردین گزارشی را منتشر کرده است که متن آن از 

نظرتان می گذرد.

دولت دونالد  ترامپ آماده اســت تــا تحریم هایی را 
علیه شــرکت های اروپایی )در صورت ادامــه همکاری با 
ایــران( وضع کند. ایــن تصمیم، متعاقب خــروج ایاالت 
متحده آمریکا از توافق هسته ای با ایران اتخاذ شده است. 

مقامات ارشــد دولت  ترامپ نیز اعالم کرده اند که ایاالت 
متحده آمریــکا نهایت تالش خود را برای اعمال فشــار بر 
شرکای اروپایی خود جهت پیروی از تصمیم واشنگتن )در 
خصوص برجام( به کار خواهد گرفت. جان بولتون، مشاور 
امنیت ملی ایاالت متحده آمریــکا در این خصوص اظهار 
کرده است: »اروپایی ها متوجه خواهند شد که منافع آنها در 
همراهی با ما )آمریکا( است.« بر اساس اظهارات بولتون، 
اروپاییان باید همراهی با آمریکا را بر ســرمایه گذاری چند 
میلیارد دالری خود در ایران )پس از سال 2015 میالدی(  

ترجیح دهند.
جان بولتون ادامه داده است که امکان این موضوع، 
یعنی وضع تحریم شــرکت های اروپایی در ایران از سوی 
ایاالت متحده آمریکا وجــود دارد و این بســتگی به رفتار 
سایر دولت ها دارد. خروج دونالد  ترامپ از توافق هسته ای 
با ایــران نه تنها مانــع از همکاری اقتصادی شــرکت های 
اقتصادی آمریکایی و حضور آنها در ایران می شــود، بلکه 
همکاری دیگر شرکت های خارجی با ایران را که از طریق 
دسترسی به سیستم مالی و بانکی ایاالت متحده در ایران 
فعالیت می کردند را نیز مخدوش و ممنوع می سازد. »مایک 
پمپئو« وزیر امور خارجه آمریکا، اخیرا مدعی شده است که 
ایران تحت تاثیر ثروتی که در دوران پســابرجام به دست 
آورده است، در منطقه )غرب آسیا( دست به بدرفتاری زده 

اســت. همچنین او امکان عدم وضع تحریم های آمریکا 
علیه شرکت های اروپایی را رد کرده است. 

پمپئو در گفت وگو با شــبکه فاکس نیــوز تاکید کرده 
اســت که وضع رژیم تحریم ها علیه ایــران، همان چیزی 

است که هم اکنون مورد نیاز است. 
این اظهارات در حالی صــورت می گیرد که تصمیم 
دونالد  ترامپ مبنی بر خروج از توافق هســته ای با ایران، 
به شــدت از ســوی رهبران اروپایی مورد انتقاد قرار گرفته 
است. رهبران اروپایی متعهد به حمایت از برجام شده اند. 
عواقب و تبعات این مســاله )خروج آمریکا از برجام( برای 
کشوری مانند فرانسه بسیار زیاد است. کشوری که در سال 
گذشــته، معامله ای 5 میلیارد دالری را برای استخراج گاز 
طبیعی در ایران انجام داده است. شــرکت ایرباس نیز در 
حال حاضر قراردادی چند میلیارد دالری را با ایران بر ســر 
فروش هواپیما منعقد ساخته اســت. در آلمان نیز شرکت 
»فولکس واگن«، اتومبیل های صادراتی خود را به ایران 
بازگردانده اســت. ریچارد گرانل، ســفیر ایــاالت متحده 
آمریکا در آلمان به شرکت های این کشور هشدار داده است 
که باید فورا فعالیت هــای تجاری خود را بــا ایران کاهش 
دهند. در این میان برخی مقامات اروپایی خواســتار انجام 
اقدامات بازدارنده برای مقابله با اعمال دوباره تحریم های 
آمریکا علیه ایران )و شــرکت های اروپایی که با ایران کار 
می کنند( شده اند. »برونو لی مایر« وزیر دارایی فرانسه در 
این خصوص تاکید کرده اســت:»ما )اروپا( باید در میان 
خودمان و برای دفاع از حاکمیــت و قدرت اقتصادی خود 
تالش کنیــم.« مقامات اتحادیه اروپا اعــالم کرده اند که 
ممکن است اقدامات مشابه دهه 1990 را در این خصوص 
صورت دهند. این اقدامات در دوران ریاست جمهوری بیل 
کلینتون و برای مصون نگه داشتن شرکت های اروپایی در 
قبال وضع تحریم های آمریکا علیه کوبا صورت گرفت. در 
آن زمان، کشورهای اروپایی با استناد به این اقدامات، سعی 
در عدم تاثیرپذیری شرکت های اروپایی از مراوده اقتصادی 
با کوبا )علی رغم وضع تحریم های ثانویه آمریکا( داشتند. 
با این حــال دولــت دونالــد  ترامپ ضمــن تاکید بر 
خروج آمریکا از برجام، مطابق وعــده ای که در انتخابات 
ریاست جمهوری ســال 2016 داده شده است، تاکید دارد 
که هیچ وعده ای به شرکت های اروپایی برای مستثنی شدن 
از این تحریم ها داده نشده است.  ترامپ اعالم کرده است 
که تحریم های اقتصادی )تحریم های ثانویه( علیه ایران 
را در باالترین سطح ممکن اعمال می کند و هر کشوری که 
در این مسیر به دســتیابی ایران به سالح هسته ای کمک 
کند به شدت از سوی ایاالت متحده آمریکا تحریم می شود.
  ترامپ مدعی شــده اســت کــه توافق هســته ای، 
توافقی بد و فاسد بوده اســت. این در حالی است که ایران 
تحت تاثیر این توافق برنامه هســته ای خــود را لغو کرده و 
اجازه بازرســی های بین المللی را در ایــن خصوص صادر 
کرد. جان بولتون در سخنانی مدعی شد: »چرا سهامداران 
و افرادی که مشغول تجارت هســتند، قصد دارند با بانک 

مرکزی تروریسم بین المللی کار کنند؟«
ایاالت متحده گفته اســت که بســته به نوع و حوزه 
فعالیت اقتصادی شرکت ها، قراردادهای موجود در ایران 
را از بین خواهد بــرد، به طوری که این پروســه 90 تا 180 
روز طول خواهد کشــید. در این میان، انعقاد قراردادهای 
تجاری جدید بالفاصله )پس از امضای  ترامپ( مشــمول 

ممنوعیت و محدودیت شده اند. 
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، سفر به 
دیگر کشورهای امضاکننده برجام را آغاز کرده است. حسن 
روحانی نیز اعالم کرده اســت: »اگر 5 کشور باقیمانده در 
توافق هسته ای با ایران، در خصوص ادامه برجام به توافق 
دست پیدا کنند، ایران با وجود اراده ایاالت متحده آمریکا 

در این معامله باقی خواهد ماند.«

بدون استثنا
فشار ترامپ به شرکت های اروپایی آغاز می شود

ترجمه
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شکست معامله هسته ای 
واشنگتن و اروپا 

نفس های آخر برجام؟

دونالد  ترامپ، رئیس جمهور ایــاالت متحده آمریکا 
رسما از توافق هسته ای با ایران خارج شده است. از سوی 
دیگــر، مذاکرات جمهوری اســالمی ایــران و  تروئیکای 
اروپایی بر سر نحوه مواجهه بر سر »برجام بدون آمریکا« 
آغاز شده اســت. مذاکرات فشــرده ای که به نظر می رسد 
مدت زمان اندکی در جریان باشد. بسیاری از کارشناسان و 
تحلیلگران مسائل بین المللی در قبال توانایی اروپا مبنی بر 
حفظ توافق هسته ای )بدون آمریکا( ابراز  تردید کرده اند. 
در چنین شرایطی احتمال خروج ایران از توافق هسته ای 
نیز متصور خواهد بود. در این خصوص، روزنامه گاردین در 
مطلبی آخرین تحوالت مربوط به توافق هسته ای با ایران 

را مورد بررسی قرار داده است:
دونالــد  ترامپ رســما اعالم کرده اســت کــه تعلیق 
تحریم های جدید علیه ایــران را تمدیــد نمی کند. بیانیه 
 ترامپ، به معنای خروج رســمی ایاالت متحــده آمریکا از 
توافق هســته ای با ایران اســت. از این رو، شــاهد وقوع 
بحران جدیدی در منطقه خاورمیانــه خواهیم بود.  ترامپ 
از معامله ای خارج شــد که در ســال 2015 میالدی میان 
ایران و اعضای 1+5 امضا شــده بود. او ) ترامپ( ســپس 
دستورالعملی را امضا کرد که مطابق آن، هر شرکت خارجی 
که با ایران وارد معامله شــود، مشــمول تحریم و مجازات 
شــود. وی همچنین یک بازه زمانــی 90 روزه تا 180 روزه 
را برای خروج شــرکت های تجاری خارجی از ایران تعیین 
کرده است. رهبران سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس در 
مواجهه با اعالم خروج نهایی آمریکا از توافق هسته ای، در 
این خصوص ابراز تاسف کرده و نسبت به تعهدات خود در 
قبال استمرار برجام تاکید کردند. آنها معتقدند که رژیم منع 
گسترش سالح های هسته ای، متعاقب اقدام  ترامپ مبنی 

بر خروج از برجام به خطر افتاده است. 
از ســوی دیگر، حســن روحانی رئیس جمهور ایران 
معتقد است که در صورت توافق با دیگر شرکای برجام )غیر 

از آمریکا(، توافق هسته ای ادامه خواهد یافت. با این حال 
روحانی هشدار داده اســت که اگر برجام به صورت کامل 
سقوط کند، به سازمان انرژی اتمی  ایران دستور داده است 
که خود را برای غنی سازی دوباره اورانیوم در سطح صنعتی 
آماده کند. همچنین قانونگذاران )نمایندگان مجلس( در 
ایران پرچم ایاالت متحــده آمریــکا را در پارلمان به آتش 
کشــیدند و فریاد مرگ بر آمریکا ســر دادند. علی الیجانی 
رئیس پارلمان ایــران تاکید کرد که  ترامــپ فقط زبان زور 
می فهمد و هدف وی از کنارگذاشــتن قرارداد هســته ای، 
یک نمایش سیاسی اســت.  در بیانیه کاخ سفید،  ترامپ، 
توافقنامه ایران را »یک توافق یکجانبه وحشتناک« خوانده 
است. او گفت: »این توافق هرگز صلح را به ارمغان نیاورده 
و نخواهد آورد« رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا هنگام 
وضع دوباره تحریم ها علیه ایران، به ادعای بنیامین نتانیاهو 
نخست وزیر اسرائیل )شوی نمایشی نتانیاهو در خصوص 
تالش ایران برای دستیابی به سالح هسته ای( اشاره کرد. 
نتانیاهو از تصمیم  ترامپ مبنی بر خروج از توافق هسته ای 
استقبال کرده و اعالم کرد که از این اقدام حمایت می کند. 
هر دو سیاســتمدار )ترامپ و نتانیاهو(، تحت فشــارهای 
داخلی قابل توجهی هســتند.  ترامپ در معرض اتهامات 
مربوط به دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 
2016 میالدی قرار دارد. از سوی دیگر، پرونده اخالقی وی 
در خصوص ارتباط با یک بازیگر فیلم های مستهجن مفتوح 
اســت. نتانیاهو نیز بابت چندین پرونده فساد، با اتهامات 

پلیس اسرائیل مواجه شده است. 
اخیــرا وزارت خزانــه داری آمریــکا در خصــوص 
بازگرداندن تحریم های گســترده علیه شرکت هایی که به 
تجارت با ایــران می پردازند، بیانیه ای صــادر کرده و جان 
بولتون، مشــاور امنیت ملی دولت  ترامــپ نیز اعالم کرده 
که ایاالت متحده آمریکا همزمان با خروج از برجام، دیگر 
خود را نسبت به اجرایی شدن قطعنامه 2231 شورای امنیت 

ســازمان ملل متحد نیز متعهد نمی بیند. بولتون این گونه 
اســتدالل می کند که واشــنگتن دیگر از توافق هسته ای 

خارج شده و موضوع قطعنامه 2231 نیز برجام است.
باراک اوبامــا رئیس جمهور ســابق ایــاالت متحده 
آمریکا، خروج  ترامپ از توافق هسته ای با ایران را خطایی 
بزرگ توصیف کرد که می تواند مولد بحران جدید و تازه ای 
در منطقــه خاورمیانه باشــد. پیــش از این، شــاهد وقوع 
درگیری در کشورهایی مانند عراق، یمن و سوریه بوده ایم. 
هم اکنون واکنش های زیــادی در تهــران در قبال اقدام 
 ترامپ صورت گرفته اســت. بســیای از مخالفان توافق 
هســته ای معتقدند ایران باید احیای کامــل فعالیت های 
هسته ای را در دستور کار قرار دهد و همکاری های خود با 
بازرسان آژانس را نیز متوقف کند. عده ای نیز اعالم کرده اند 
که سعی در ادامه این معامله دارند اما هنوز مشخص نیست 
که بتوانند در این خصوص با کشورهای اروپایی به توافقی 
موثر دســت یابند.   ترامــپ در اعالم تصمیــم نهایی خود 
در خصوص برجام، البی کشــورهای اروپایی ) تروئیکای 
اروپایی( را نادیده انگاشت و توجهی نسبت به خواسته های 
امانوئل ماکــرون رئیس جمهور فرانســه و آنــگال مرکل، 
صدراعظم آلمان نکرد. در مقابل، وی در اتخاذ این تصمیم 
استراتژیک، خواسته های اسرائیل، عربستان سعودی و 

امارات متحده عربی را در نظر گرفت. 
»پیتر  هــارل« یکی از مقامات ارشــد ســابق دولت 
ایاالت متحده در این خصوص می گوید: »اکنون در مورد 
چگونگی اقدامات اروپا که قصد زنده نگه داشــتن معامله 
هسته ای با ایران را دارد، ابهاماتی وجود دارد. بدون تالش 
فعال اتحادیه اروپا برای حفظ شرکت های اروپایی در ایران 
و مقاومت در برابر فشار ایاالت متحده، شرکت های بزرگ 

ایران را ترک خواهند کرد.«
در هر حال، تصمیم دونالد  ترامپ در خصوص خروج 
از توافق هســته ای با ایران در حالی اتخاذ شده که برجام 
منجر به کاهش شدید سریع سطح فعالیت های هسته ای 
ایران شــد. ذخایــر اورانیوم ایــران پس از انعقــاد توافق 
هسته ای در ســال 2015 میالدی به حدود 300 کیلوگرم 
کاهش یافت. ایــران همچنین 13000 ســانتریفیوژ خود 
را از کار انداختــه و تنها 5000 ســانتریفیوژ قدیمی  خود را 
مورد استفاده قرار داده اســت. همچنین ایران غنی سازی 
اورانیوم را در تاسیسات زیرزمینی خود در فردو متوقف کرد. 
از سوی دیگر، سایر مراکز هسته ای ایران، مورد شدیدترین 
نظارت های آژانــس بین المللی انرژی اتمــی  قرار گرفت. 
آژانس بین المللی انرژی اتمی  نیز بارها پایبندی ایران نسبت 

به توافق هسته ای را مورد تایید قرار داده است. 
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ترامپ چگونه نظم جهانی را بر هم زد؟
روایت نشریه »هیل« از عواقب تصمیم برجامی  کاخ سفید 

تصمیم دونالد  ترامپ، رئیس جمهور ایاالت متحده 
آمریکا مبنی بر خروج از توافق هســته ای بــا ایران، مولد 
بحران های تــازه ای در نظام بین الملل بوده اســت. این 
بحران ها روز به روز تحت تاثیر آنچــه »یکجانبه گرایی« 
ایاالت متحده خوانده می شود، تشدید شده و حتی بر رابطه 
واشــنگتن و شــرکای اروپایی آن نیز تاثیرگذار است. طی 
روزهای اخیر بســیاری از تحلیلگران غربی ضمن هشدار 
نسبت به عواقب تصمیم رئیس جمهور آمریکا، به بررسی 
آثار و تبعات این اقدام بر نظام بین الملل پرداخته اند. نکته 
بسیار جالب، مخالفت ســناتورهایی مانند باب منندز و بن 
کاردین با تصمیم اخیر  ترامپ در خصوص برجام اســت؛ 
معدود ســناتورهای دموکراتی که در سال 2015 میالدی 
و همزمان با تصویب برجــام در دوران اوباما، با این توافق 
مخالفت کرده بودند. آنها معتقدند که تصمیم  ترامپ روی 
مناسبات ایاالت متحده آمریکا و شرکای اروپایی واشنگتن 
تاثیرگــذار خواهد بود. در این خصــوص پایگاه آمریکایی 
»هیل« که وابســته به کنگره آمریکاست، تحلیلی را ارائه 

داده است که از نظرتان می گذرد:
تصمیم اخیر پرزیدنــت  ترامپ مبنی بر خروج ایاالت 
متحده آمریکا از توافق هســته ای با ایــران، منجر به بروز 
اختالفات عمده ای میان واشــنگتن و شرکای اروپایی آن 
شده است. همچنین این اقدام، منجر به افزایش تنش ها 
در منطقه خاورمیانه شــده است. آشــفتگی های اخیر در 
ســوریه و منازعه ای که میان ایران و رژیم صهیونیســتی 
در این خصــوص رخ داده، متاثر از تصمیــم اخیر  ترامپ 
بوده اســت. هدف قرارگرفتن نیروهای صهیونیســتی در 
بلندی های جوالن در همین راســتا قابل تحلیل و ارزیابی 

است. 
از سوی دیگر، آنگال مرکل، صدراعظم آلمان اعالم 

کرده که اتحادیــه اروپا دیگر نمی تواند بــه ایاالت متحده 
آمریکا وابسته باشــد. اظهاراتی که توســط رئیس جمهور 
فرانسه نیز مورد تایید قرار گرفته است. هر دو رهبر اروپایی 
)ماکــرون و مرکل( در ســفرهایی کــه به ایــاالت متحده 
آمریــکا )قبل از اعــالم تصمیــم  ترامپ( صــورت دادند، 
تالش کردند رئیس جمهور آمریــکا را وادار به باقی ماندن 
در توافق هسته ای کنند. ســناتور باب منندز، عضو کمیته 
روابط خارجی مجلس سنای ایاالت متحده آمریکا در این 
خصوص می گوید: »این یکی دیگر از ضربه هایی است که 
به اتحاد درون آتالنتیکی ما وارد شــده است. این در حالی 
اســت که میان ما و اروپایی ها روابط قــوی و متحدی )در 
درون ناتو( وجود داشته است. ما به اروپاییان نیاز داریم. ما 
به آنها برای دستیابی به بسیاری از اهداف مان، چه در قبال 

ایران و چه در موضوعات دیگر نیاز داریم.«
اخیرا  ترامپ اعالم کرده است که از توافق هسته ای 
سال 2015 میالدی عقب نشینی می کند؛ توافقی که بین 
ایران، ایاالت متحده آمریکا، فرانســه، انگلیس، آلمان، 
روسیه و چین منعقد شده اســت. توافقنامه ای که در ازای 
اعمال محدودیت های هسته ای علیه ایران، تحریم های 
این کشور را کاهش می داد. در این راستا  ترامپ قول داده 
است که باالترین سطح تحریم ها را علیه ایران باز خواهد 
گرداند و هر کشوری را که به تالش برای دستیابی ایران به 

سالح هسته ای کمک کند مجازات خواهد کرد. 
ســخنان  ترامــپ بیانگــر ایــن موضــوع اســت که 
شرکت های اروپایی در صورت همکاری اقتصادی با ایران، 
توســط ایاالت متحده آمریکا مجازات می شوند. رهبران 
اروپایــی همچنان از تعهــدات خود در قبال برجام ســخن 
می گویند. دیپلمات های ارشــد اتحادیه اروپا و  تروئیکای 
اروپایــی )انگلیس، آلمان، فرانســه( در ایــن خصوص با 
محمدجواد ظریف رایزنی خواهند کرد تا درباره آینده پیمان 

هسته ای به نتیجه برسند. 
مقامات دولتــی آمریکا معتقدند که خــروج  ترامپ از 
این معامله، مذاکرات ایران و اروپــا را در مورد معاهده ای 
جدید برای حل وفصل موضوع هسته ای ایران و بلکه سایر 

فعالیت های ایران از جمله برنامه موشــکی این کشــور و 
فعالیت های نظامی  در خاورمیانه را متوقف نمی کند. جیمز 
متیس، وزیر دفاع ایاالت متحده آمریکا در این خصوص 
و در مجلس ســنا اعالم کرده اســت:  »ما با متحدان خود 
همــکاری خواهیم کرد تــا ایــران را وادار به اتخــاذ رفتار 

مسئوالنه تری در این خصوص کنیم.«
اما تصمیم  ترامپ در مورد ایران، تازه ترین ضربه ای 
است که واشنگتن به متحدان اروپایی خود وارد کرده است. 
قبال در موضوعاتی از جمله توافــق آب و هوایی پاریس و 
اعمال تعرفه های گمرکی بر فوالد و آلومینیوم نیز شــاهد 

تقابل واشنگتن و اروپا بوده ایم. 
باربارا اسالوین، یکی از مدیران »شورای آتالنتیک« 
اعالم کرده که رهبران اروپایــی انگیزه کمی برای مذاکره 
با ایاالت متحــده در مورد ایران دارند تــا اطمینان حاصل 
شود شرکت های شان برای انجام تجارت با کشور مجازات 
نمی شــوند. او روابط فعلی ایاالت متحده آمریکا و اروپا را 
ضعیف تصور کرده و معتقد اســت که چنیــن وضعی را از 
آغاز جنگ عراق )جایی که میان آمریکا و فرانســه و آلمان 

اختالفات عمده به وجود آمد( مشاهده نکرده است. 
وی معتقد اســت که  ترامپ با اقدامات اخیر خود در 
خصوص توافق هسته ای با ایران، عمال سران انگلیس، 
آلمان و فرانســه را تحقیر کرد. او از ابتدا نیز قصد نداشت 
توافق هســته ای با ایران را حفظ کند و با آنها بازی موش و 

گربه را انجام داد. 
 سناتور بن کاردین معتقد است که در میان متحدان 
اروپایــی ما بــاور قــوی و صریحی وجــود دارد که نشــان 
می دهد آنچــه رئیس جمهور آمریــکا انجام داد، اشــتباه 
است. بنابراین، چنین مســاله ای بر روابط )آمریکا و اروپا( 

تاثیرگذار خواهد بود. 
اما کســانی که از حرکــت  ترامپ حمایــت می کنند، 
نگرانی های اروپایی را رد می کنند. سناتو تد کروز از ایالت 
تگزاس معتقد است که دلیل ناضاریتی کشورهای اروپایی، 
فعالیت برخی شرکت های بزرگ و تمایل برخی از آنها برای 
معامله تجاری با ایران است. ازاین رو بسیاری از کشورهای 

اروپایی از برجام دفاع می کنند. 
در همین حــال، کارشناســان و تحلیلگران نســبت 
به ایجــاد تنش های جــدی در منطقه خاورمیانه هشــدار 
می دهند؛ تنش هایی که ممکن است در آینده تشدید شود. 
منازعه اخیر در جوالن یکی از این موارد محسوب می شود 
و نشــان از بروز بحران های احتمالی در آینــده دارد. طی 
روزهای اخیر، بحث های زیادی در خصوص منازعات جدید 
در منطقه و تاثیــر تصمیم  ترامپ مبنی بر خــروج از توافق 

هسته ای بر این موضوع به وجود آمده است. 

محمدمهدی صادقی نژاد 

مترجم

ترجمه
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رویای  ترامپ
توافق مدنظر آمریکا برای ایران بسیار بد خواهد بود

تصمیم رئیس جمهور آمریکا برای خــروج از توافق 
هســته ای چندجانبه ایران که در ســال 2015 منعقد شد، 

ابهاماتی را در جهان بعد از برجام ایجاد کرده است. 
خروج یکجانبه دونالــد  ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
از توافق هسته ای ایران باعث انزوای هرچه بیشتر آمریکا 
از متحدان اروپایی اش و افزایش تنش های منطقه ای در 
خاورمیانه می شود.  آرون دیوید میلر، یک تحلیلگر حوزه 
خاورمیانه در مرکز ویلسون در واشنگتن در گفت وگو با شبکه 
الجزیره اعالم کرد: »دالیل این اقدام چندان به سیاست 
خارجی مرتبط نیســت، رئیس جمهور آمریــکا یک توافق 
ناقص اما هنوز عملیاتی را بدون اینکه جایگزینی برای آن 
داشته باشد، کنار گذاشــت.«  وی ادامه داد: »بیایید این 
مساله را درک کنید، باید آماده دوران پسا برجام در جهان با 
همه ابهامات شویم.«  درواشنگتن  حامیان رئیس جمهور 
جمهوریخــواه در کنگره حمایت خــود را از خروج از برجام 
که آن را توافق »بســیار بد« می دانســتند، اعالم کردند. 
در مقابل دموکرات ها در کنگره اعالم کردند اقدام  ترامپ 
میان آمریــکا و متحدانــش در عرصــه بین المللی فاصله 
می اندازد و برای پروسه ای که تاکنون با ایران تحت توافق 
2015 طی شده اســت، خطراتی به همراه خواهد داشت.  
در همین راستا ســناتور چاک شــومر، دموکرات ارشد در 
ســنای آمریکا به خبرنگاران گفت: »ما بایــد این توافق را 
حفظ کنیم. تحریم های یکجانبه نمی توانند به خوبی عمل 
کنند و من فکر نمی دانم متحدانمان پس از این اتفاق کجا 

خواهند ایستاد.

 اتفاق بعدی چیست؟ 
کارشناسان عدم اشاعه هسته ای دو سناریو را درباره 
این مساله پیش بینی کرده اند؛ اولین سناریو این است که 
اروپا، چین و روســیه با ایران ضمن حفظ روابط اقتصادی 
در برابر فشــارهای تحریم های آمریــکا توافق را نیز حفظ 
می کنند اما در مقابل برخی کارشناســان کنترل تسلیحات 
اعالم می کنند که ایران قادر نیست که در توافق بماند و به 

تجدید برنامه هسته ای اش روی خواهد آورد.
تام زد کولینا، رئیس سیاسی بنیاد پالگشیر، یک گروه 
مدافع عدم اشاعه هسته ای، به خبرگزاری الجزیره اعالم 
کرد: »در حال حاضر زمان در حال گذر اســت. مشخص 
نیست که تا چه حد میانه روها در ایران بتوانند توافق را حفظ 
کنند. درنهایت آنها نخواهند توانست در توافق باقی بمانند، 

در این صورت وضعیت وخیمی  به وجود خواهد آمد.« 
داریــل کیمبــال، رئیــس اجرایــی انجمــن کنترل 
تســلیحات، اعالم کرد: »دونالد  ترامــپ، رئیس جمهور 
آمریکا به رویایی معتقد است که وی به همراه جان بولتون،  
مشاور امنیت ملی اش و مایک  پمپئو وزیر امور خارجه جدید 
تالش می کند کــه تحریم هایی اعمال کرده و براســاس 
آن به همراه اروپایی ها وارد مذاکرات جدید خواهند شــد ؛ 
مذاکراتــی که برای ما آمریکایی ها بســیار خوب اســت و 
برای ایرانیان بسیار بد، اما این تنها یک تفکر رویاپردازانه 

است.« 

»اشتباه جدی«
فدریــکا موگرینــی، نماینــده سیاســت خارجــی 
اتحادیه اروپا در بروکســل پس از اظهارات دونالد  ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا مبنــی بر خروج از توافق هســته ای 
اعالم کرد: »اروپا با دیگــر طرف ها برای حفظ این توافق 

تالش خواهد کرد.«
موگرینــی در بیانیه ای اعالم کــرد: »همان طور که 
همواره اعالم کردیم، توافق هسته ای یک توافق دوجانبه 
نیســت و این توافق تنها در دســتان یک کشور نیست که 

بتواند آن را به طور یکجانبه به پایان برساند.«
وی افزود: »تــا زمانی که ایران به اجــرای تعهدات 
خود در این توافق بپردازد اتحادیه اروپا نیز متعهد به اجرای 

کامل و موثر این توافق هسته ای است .«
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران نیز اعالم 
کــرد: »آمریکا بــا تالش بــرای اعمال تحریم هــا توافق 

هسته ای را نقض کرده است.«
ظریف در پیامی  در توئیتر گفت: »برای این ماموریت 
یک تالش دیپلماتیک را انجام خواهیم داد. برای ارزیابی 
اینکه آیا سایر امضا کنندگان برجام می توانند منافع کامل آن 
را برای ایران تضمین کنند .  نتیجه این ماموریت، واکنش 
ما را مشخص می کند.« باراک اوباما، رئیس جمهور پیشین 
آمریکا پس از اعالن عمومی ترامپ در بیانیه ای خروج از 

این توافق هسته ای را »یک اشتباه جدی« اعالم کرد. 
بیانیــه اوباما یکــی از معدودترین اقدامات توســط 
رئیس جمهور پیشین است که به طور مستقیم در انتقاد از 

اقدامات جانشینش )ترامپ( انجام گرفته است.
در مقابل  ترامپ به خود می بالد که وعده های کمپین 
انتخاباتــی اش را در جهت زیر ســوال بردن مشــروعیت 
اوبامــا اجــرا می کنــد.  او در کمپیــن انتخاباتــی اش در 
ریاست جمهوری 2016 قول داده بود که توافق هسته ای 
را یک روز پاره خواهد کرد اما این کار را پس از خروج رکس 
تیلرســون، وزیر امور خارجه آمریکا و مک مســتر، مشاور 
امنیت ملی اش انجام داد. اکنون  ترامپ با انتخاب مایک 
پمپئو به عنوان وزیر امور خارجه جدید و جان بولتون،  مشاور 
امنیت ملی جدید خود کسانی را در اطرافش دارد که از او به 

خاطر این اقدام حمایت می کنند.  جیمز ماتیس، وزیر دفاع 
آمریکا در نشســت خود با کنگره اعالم کرد که این توافق 

در راستای منافع آمریکاست و ایران از آن پیروی می کند. 
کولینا ادامه داد: »بهترین و صمیمی ترین دوستان 
و متحدان واشنگتن به طور شــخصی برای مذاکره و البی 
با  ترامپ به آمریــکا آمدند تا  ترامــپ را از خــروج از برجام 
منصرف کنند امــا وی هیچ کاری انجام نــداد و تنها متحد 
بین المللی که از  ترامپ حمایت کرد و او را تشــویق به این 
کار کــرد بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر اســرائیل بود.« 
ســناتور باب کورکــر، رئیس جمهوریخواه کمیتــه روابط 
خارجی سنا در بیانیه ای اعالم کرد: »بسیار مایوس کننده 
 است که دولت آمریکا قادر نیســت به توافق با متحدانش

 دست یابد.« 
وی ادامه داد: »براســاس گفت وگوهایی که من در 
روزهای اخیر داشــتم نظرم این اســت که دولت  ترامپ به 
سرعت باید برای یک توافق بهتر حرکت کند اما  ترامپ در 
کاخ سفید و دولت آمریکا ممکن است دیگر چندان قدرت 
نفوذ سیاسی و اقتصادی در میان متحدان اروپایی و چین 
و روسیه ندا شته باشد. در گذشته تحریم های یکجانبه- در 
دوران باراک اوباما- که از سال 2010 تا 2015 اعمال شد 
تاثیر بســیاری داشــت اما اکنون این تاثیر را ندارد.«  کیم 
واالس، رئیس مدیریتی گروه اوراســیا و یک مقام پیشین 
وزارت خزانه داری اوباما اعالم کرد: »در این میان وزارت 
خزانــه داری آمریکا بــا اعمــال تحریم هــای یکجانبه به 
شــرکت های خارجی اعالم خواهد کرد که شما می توانید 
تنها یا با سیستم بانکی آمریکا یا با ایران تجارت کنید اما با 
هر دو طرف به طور هم زمان نمی توانید.«  وی ادامه داد: 
»اروپایی ها، آسیایی ها و بسیاری از مردم در حال حاضر از 
سیاست های تحریمی  آمریکا خسته شدند. در طول هفت، 
هشت سال گذشته تحریم های بســیاری از سوی آمریکا 
اعالم شــد.« واالس افزود: »رهبران انگلیس، فرانسه و 
آلمان به کاخ سفید سفر کردند تا شــخصا به  ترامپ درباره 
خروج از توافــق بگوینــد و اروپایی ها نیز کمتــر تمایل به 
همکاری با آمریکا دارند اما آنها احســاس کردند که هرگز 
در یک مســیر یکســان حرکت نمی کنند و گوش شنوایی 

وجود ندارد.« 
او بــا اشــاره بــه ســفر مفصــل امانوئل ماکــرون، 
رئیس جمهور فرانسه به همراه همسرش و سفر بسیار کوتاه 
آنگال مرکل، صدراعظم آلمان به آمریکا و گفت وگو با  ترامپ 
گفت: »ماکرون زمان خود را هدر داد، درحالی که مرکل این 
مساله را پس از گذشت دو دقیقه از سفرش به این کشور به 

خوبی دریافت کرد.«
منبع: شبکه الجزیره

ساناز رضایی

مترجم
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سیاست

بیانیه جنجالی

وضعیت جدید برجام محل بحث گروه ها و شخصیت های سیاسی شده است

مثلث  |  شماره 24397



با استفاده جناحی از برجام مخالفم
گفت وگو با عباس سلیمی نمین

جریان اصالح طلب  آسیب جد ی دید
گفت وگو با ناصر ایمانی
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تضعیفمیانهروها
بدعهدیآمریکا،موجبضعفاعتدالگرایاندرسیاستداخلیخواهدشد؟

حاال که  ترامپ اعالم کرده است آمریکا از برجام خارج 
 شده است، مهم ترین سوال برای کسانی که مسائل سیاست 
داخلی ایران را تحلیل می کنند، این اســت که این مســاله 
چه تاثیری بر آرایش سیاسی کشــور دارد. به یک معنا این 
مساله آنجا اهمیتی بیشتری یافته است که حسن روحانی در 
انتخابات سال های 92 و 96 بیشترین رای خود را بر اساس 

تکیه بر مذاکرات و به دست آوردن توافق  حاصل کرد. 
حاال که برجام نیست و آمریکا در دوران  ترامپ به سر 
می برد این شــکل جدید از سیاســت خارجی چه تاثیری بر 
آینده سیاســی روحانی، انتخابات ریاست جمهوری آینده و 
انتخابات مجلس بعدی دارد. مهم تــر اینکه آیا جناحی که 
خود را اعتدال گرا می نامد آیا اکنــون بدنه اجتماعی خود را 

از دست داده  است؟
مهم ترین حرف را در این مورد صــادق زیبا کال م زده 
است. او گفته کار تمام شده و از این پس این اصولگرایان 

هستند که دست باال را خواهند داشت. 
صادق زیبــاکالم درباره تأثیر خروج آمریــکا از برجام 
بر آرایش سیاســی داخل کشور گفته اســت: »ظرف چند 
ماه آینده برجام به کل منتفی می شــود چون حجم تجارت 
کشــورهای اروپایی بــا آمریکا بســیار زیاد اســت بنابراین 
نمی توانند از منافع اقتصادی همراهی با آمریکا صرف نظر 
کنند، بنابراین گرچه به طور ظاهــری در برجام می مانند اما 
عمال این ماندن اثری ندارد.« وی با بیان اینکه چین همانند 
اروپایی ها خــود را هزینه برجــام نمی کند، افــزود: »چین 
نزدیک به 600   میلیارد دالر صادراتش بــه آمریکا را فدای 
سر ایران نمی کند. بود و نبود روسیه هم در برجام مساله ای 
را تغییر نمی دهد، پس در کل ایران می ماند و حوضش.« 
این تحلیلگر مسائل سیاسی با بیان اینکه پایان یافتن برجام 
به نفع جریــان منتقد دولت در ایران تمام می شــود، اظهار 
کرد: »تندروها از همین االن علیه دولت تبلیغات می کنند 
و می گویند »دیدید به آمریکا لبخند زدید و به کدخدا نزدیک 
شدید هیچ فایده ای نداشت، از اول هم می گفتیم نباید به 
آمریکا اعتماد کرد.  « معتقدم دلواپسان در انتخابات 98 و 
1400 دست باال را خواهند داشت مگر اینکه آقای روحانی 
بتواند وضعیت اقتصادی کشــور را تا حدود زیادی مطلوب 
کند که این کار هم غیر ممکن است. از 6 ماه دیگر تحریم ها 
به طور جدی خواهند آمد بنابراین عمال اصولگرایان دست 
بــاال را در انتخابات مجلــس یازدهــم و ریاســت جمهوری 
ســیزدهم خواهند داشــت و آنها پیروز میدان  می شــوند. 
از همین االن احســاس پشیمانی گســترده ای در بین آن 

24میلیونی که به روحانی رأی دادند به وجود آمده است.«
این استاد دانشگاه تهران در واکنش به تحلیل برخی 
اصالح طلبان کــه می گویند مردم تجربــه رأی به »دولت 
احمدی نژاد را تکرار نمی کنند، گفت: »دولت احمدی نژاد 
تکرار نمی شود اما کسر قابل توجهی از 24 میلیونی که به 
روحانی رأی دادند، در انتخابات ریاست جمهوری 1400 
شــرکت نخواهند کرد، در عــوض آن 16میلیــون نفری 
که به آقای رئیســی رأی دادند به حســب تکلیف شــرعی 
همچنان در انتخابات شرکت می کنند و حتی 4-3 میلیون 
از آرای روحانــی نیز به آن ســبد اضافه می شــود بنابراین 
در ســال 1400 نامزد جریان اصولگرا بــا 20 میلیون رأی 
پیروز انتخابات خواهد شــد. فراکسیون امید نیز در ایجاد 
سرخوردگی و ناامیدی بین مردم کم از روحانی نگذاشت، 
بنابراین خیلی از کسانی که سال 94 در انتخابات مجلس 

شــرکت کردند و به تکــرار می کنــم آقای خاتمــی لبیک 
گفتند، دیگر پای صندوق رأی انتخابات ســال 98 حاضر 
نمی شــوند. دو بار که سهل اســت حتی اگر آقای خاتمی 
20 مرتبه هم بگوید تکرار می کنــم آن اتفاق 94 نخواهد 
افتاد چون میزان ســرخوردگی از فراکسیون امید مجلس 
اگر بیشتر از آقای روحانی نباشد کمتر نیست.« زیباکالم 
در پاســخ به این سوال که شورای شــهر و شهردار تهران 
نمی توانند با عملکرد خود ورق را به نفع جریان اصالحات 
بگردانند؟ اظهار کرد: »خیر، اوضاع اقتصادی کشور رو به 
بدتر شــدن خواهد بود بنابراین فکر نمی کنم هیچ شانسی 

برای اصالح طلبان وجود داشته باشد.« 
امــا در واکنشــی دیگر بــه ایــن ماجــرا محمدرضا 
میرتاج الدینی درباره تأثیر خروج آمریــکا از برجام بر آرایش 
عرصه سیاسی کشــور گفت: »گروه های سیاسی نباید رد 
یا اثبات مســائل مهمی  همچون برجام را به کارهای خود 
گره بزنند. مســائل کالن کشــور را همواره باید براســاس 
مصالح نظام پیش برد.« وی با بیان اینکه نمی پسندم کسی 
بخواهد از مسائل مهم کشور نمدی برای کاله خود بردارد، 
افزود: »در این شــرایط و اوضاع باید دید چــه کار کرد تا به 
نفع کشور باشــد.  این اتفاق را که عده ای به عنوان موافق 
یا مخالف برجام بخواهند اختالف در داخل کشــور ایجاد 
کنند کار درستی نمی دانم چون بیگانگان و مخالفان دنبال 
دودسته کردن جامعه ایران هستند. تحریم های گذشته و 
آینده آمریکا زمانی جواب می دهند که بتوانند خوب اختالف 
داخلی در ایران ایجاد کنند. در مســائل کالن کشــور باید 
وحدت خود را حفظ کنیم و نگذاریم اختالف ایجاد شــود، 
محور وحدت هم نیز اشارات و ر هنمودهای رهبری است و 
همه گروه های سیاسی اعم از حامیان دولت و اصولگراها 

باید به این ر هنمودها پایبند باشند.«
وی دربــاره ایــن تحلیل صــادق زیبــاکالم که گفته 
اصولگراها در انتخابات مجلس سال 98 و ریاست جمهوری 
1400 دســت باال را دارند، بیــان کرد: »زیبــاکالم از این 
حرف ها زیاد می زند و نمی شــود به صحبت های او استناد 
کرد اما فارغ از دیدگاه های افراد، معتقدم انتظارات مردم از 
دولت تدبیر و امید و اصالح طلبان عملی نشد و معموال هم 
بعد از دو دوره یعنی 8 ســال یک چرخش سیاسی در ذائقه 

مردم پیش می آید. 
 ایــن احتمال کــه در انتخابــات مجلس ســال 98 و 
ریاست جمهوری 1400 تغییر ذائقه سیاسی در جامعه اتفاق 

بیفتد و اقبال به سمت اصولگراها باشد بیشتر است.« 
وی با بیــان اینکــه نمی خواهم به نتیجــه انتخابات 
سال 98 و ریاســت جمهوری  1400خوشبینانه نگاه کنم در 
توصیه ای به اصولگرایان اضافه کرد: »جبهه جریان انقالبی 
اصولگرا نیز نباید خوشبینانه نگاه کنند اشکاالت را برطرف و 

آسیب شناسی کنند.« 
میرتاج الدینی در پاســخ به این ســوال کــه زیباکالم 
میــزان آرای نامــزد واحــد اصولگرایــان در انتخابــات 
ریاست جمهوری 1400 را 20 میلیون رأی پیش بینی کرد، 
ارزیابی شما چیست؟ گفت: »االن صحبت درباره انتخابات 
ریاست جمهوری و انتخابات مجلس زود است، اگر تحلیلی 
هم باشد درباره انتخابات مجلس 98 باید صحبت شود اما اگر 
روند همین طور ادامه یابد و اصولگرایان روی کاندیدای واحد 
قوی اجرایی اجماع کنند میزان آرا بیش از این هم می تواند 

باشد و این مساله قابل پیش بینی است.« 

ســعید شــریعتی، فعــال سیاســی اصالح طلب هم 
 مخاطب دیگر ســواالت ما بود که خروج  ترامپ از برجام را 
موجب انســجام جریانات داخلی عنوان کرد و افزود: »ما 
مشــکالت داخلی داریم اما این فضا باید کمک کند که با 
اســتحکام در داخل و تقویت پیوندهای ملی و آشتی ملی 

انسجام را تقویت کنیم.« 
شریعتی با این دیدگاه مخالف است که اصالح طلبان 
دچار ریزش شــده اند و این مســاله را به آرای خاکســتری 
نســبت می دهد: »به نظر من بخش هایی از این الیه ها در 
اعتراضات اخیر حضور داشتند؛  12 میلیونی که موضع شان 
تحریم بود و در انتخابات 96 هم مشــارکت نداشتند. دقت 
کنید ترکیب آرا  در سال 96، 2۵ میلیون آرای آقای روحانی 
بــود و 16 میلیون آقای رئیســی، می شــود 41 میلیون و تا 
۵4 میلیونی که واجد شــرایط بودند ما 1۵ میلیون تحریمی 
 داشتیم. از این تعداد چند میلیون هیچ گاه شرکت نمی کنند و 
مابقی هم عبورکنندگان از صندوق رای و مشروعیت نظامند 
که بخشی از ملتند. حاال باید بپرسیم که آنها چقدر توانستند 
از این ریزش آرای خاکستری نیرو بگیرند. البته خطر اصلی 
همین است. جریان اصولگرا هم باید هوشیار باشد چراکه 
16میلیون هوادار تشــکیالتی ندارد و ریزش رای در هر دو 

طرف بوده است.« 
او درباره بخشی از چه بایدکردهای امروز اظهار کرد: 
»بهتر است جریانات اصلی نظام و انقالب به یک تفاهمی 
 برســند که انتخابات آزاد برگزار کنند. ما بایــد بتوانیم یک 
پارلمانی تشــکیل بدهیم که تمام جریانــات درون انقالب 
نماینده داشته باشند و صدایشان شنیده شود. حتی به سمتی 
برویم که صدای قشــر تحریمی  هم شــنیده و به جای کف 
خیابان خواست هایشان در مجلس دنبال شود. در همه جای 
دنیا اعتراضات رادیکال وجود دارد و یک نظام دموکراتیک 
ســالم به جای انحالل و ســرکوب به حل مشــکالت آنان 
می پردازد و اعتراض را در داخل و از طریق ظرفیت های نظام 
حل می کند.« سیدرضا اکرمی ، عضو جامعه روحانیت مبارز 
که سال ها نماینده مجلس بود، نیز هشدار می دهد که اگر 
امروز به فکر فردای نظام نباشیم تحریمی ها عرصه را برای 

کشور تنگ می کنند. 
اکرمی  در همین بــاره به طرح موضــوع می پردازد و 
فریاد بر می آورد که اکنون زمان تسویه حساب های سیاسی 
نیست: »در داخل کشور من وجدانا می گویم این سیاسیون 
را در یک اتاق جمع کنیم، هر کســی برای خود حرف نزند، 
از جانب مردم هم حرف نزند. مدیران مســئول مطبوعات، 
فعالین، سیاسیون،  تریبون دارها یکجا جمع شوند و صورت 
مساله را برای همدیگر روشن کنند. بگویند اگر می خواهیم 
از برجام بیرون بیاییم یعنی برگردیم به قبل از آن و قطعنامه 
2232 و تحریم بین المللی را بپذیریم یا اینکه برگردیم به قبل 
از تحریم و غنی سازی اورانیوم را دنبال کنیم و هرچه باداباد 
یا اینکه نه، ببینیم جامعه جهانی چه می گویند؟ ما در جامعه 
بین المللی زندگی می کنیم. حتی المقدور باید بکوشــیم از 
تنش و جنگ بکاهیم. اگر هر کس بخواهد به خواسته خود 
عمل کند جز هرج و مرج نتیجه ای ندارد چه بسا می رسد به 

تصمیمات خطرناک.« 
اکرمی  در پاســخ به کلیــات اکتفا و تاکیــد می کند: 
»متاسفانه تا مادامی که تحزب و تشــکل درست و جامع و 
مانع نداریم، نمی توانیم نتیجه بگیریم و پیش بینی درستی 
از مسائل داشــته باشــیم چون بیشــتر احزاب ما فصلی و 
موجی اند. باید همه جناح ها و گروه ها به آنچه  صالح ملت 
و انقالب اســت عمل کنند. اصوال هرگونه تندروی خالف 
عقل و عرف و قانون و مصلحت کشور قطعا پایان مناسبی 
ندارد. این تعاریــف اصالح طلب و اصولگرا بیشــتر فردند 
تا جریان و ما مشاهده می کنیم بیشــتر مردم مشغول کار و 
زندگی خودشــانند و برخی هم در این میان به دنبال عرض  
اندام  هستند که درست نیست. باید با عقالنیت عمل کنیم؛  

گزارش
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نه احساسی، نه انفعالی و نه وابستگی.« این فعال سیاسی 
اصولگرا در پاســخ به این ســوال که مردم تحمل ندارند و 
دولت و اصالحات را نشانه رفته اند چطور باید با این مساله 
برخورد کرد، می گوید: »تشنج، یاس و ناامیدی از ناحیه هر 
فرد و جناحی شکل بگیرد قطعا خالف اخالق و قانون و نظر 
رهبری اســت. دولت که دارد به وظیفه خود عمل می کند. 
روحانی نمی خواهد مردم اضطراب و التهاب داشته باشند و یا 
کرامت و  عزت شان زیر سوال برود. مقام معظم رهبری هم در 
سخنرانی خود فرمودند که دولتمردان ما زحمت کشیدند ولی 
طرف مقابل عمل نکرد. ترامپ نه اخالق و انصاف سرش 
می شود و نه قانون. دولتمردان چه کار بکنند؟ هرگونه یأس 
و ناامیدی اشتباه است. باید همه دست به دست هم دهیم 
طبق فرمایش رهبری عمل کنیم تا تضمین بگیریم و انسجام 
و وحدت داشته باشیم. اگر نشد، این کشور رهبر و شورای 
امنیت ملی و دولت و مجلس و نخبــه و فرهیخته دارد، آن 

وقت طبق نظر آنها عمل می کنیم.« 

   تاثیر نخواهد داشت
اما عباس ســلیمی نمین هم می گوید: »این مساله 
در آرایش سیاسی کشــور اثری نخواهد داشــت اما روی 
عوامل تأثیرگذار بر برخــی جریانات تأثیر می گذارد. یعنی 
عواملی که به جریان های سیاسی جهت می دهند تا سالیق 
خودشان را اعمال می کنند. جریانی در کشور وجود دارد که 
اعتقاد چندانی به استفاده از الگوی بومی و ملی برای اداره 
جامعه ندارد. از ابتدای انقالب نیز تاکید داشــت که باید 
شرایط بهتر را در ذیل الگوگیری از بلوک غرب تجربه کرد، 
بنابراین آنچه امروز هیأت حاکمــه آمریکا انجام داد، این 
جریان را قدری منفعل می کند چون این جریان منسجم، 
تبلیغاتی و تشــکیالتی عمل می کند بنابراین تأثیرگذاری 
مشخصی بر سالیق مختلف سیاسی و دولت آقای روحانی 
دارد، البته دیدگاهش بر دولت احمدی نژاد تأثیر گذاشت. 
کســانی که در گــوش اصالح طلبــان زمزمــه می کنند و 
برخی اصولگرایــان نیز از دیدگاه هایــش تأثیر می گیرند. 
احمدی نژاد نیز از این نیروهای ارادتمند به غرب همچون 
مشــایی تأثیر گرفت. الزاما کارگزاران نیست، البته شاید 
در قضیه کارگزاران پررنگ تر باشد. عمدتا نهضت آزادی 
است یعنی ارادت ویژه ای که نهضت آزادی به غرب داشت 
بعدها دیگران جای نهضت آزادی را گرفتند، البته نه اینکه 
پرچمدار شدند اما نزدیک شــدند. امروز این تفکر محدود 
به نهضت آزادی نیســت. با خروج  ترامــپ از برجام، زبان 
این جریان که مبلغ الگوی حکومتداری غربی است کوتاه 
و میزان تأثیرگذاری اش کم شــد. این اتفاق خود موهبت 
اســت که این جریان غربگرا نتواند خیلی مدعی باشــد. 
این جریان معتقد بود اگر ضعفی در کشــور  هست در ذیل 
الگوگیری از غرب منتفی می شود. مثال زیباکالم در مطلبی 
گفته بود این حرکت آقای  ترامپ اصالح طلبان را تضعیف 
می کند اما من این اعتقاد را ندارم. در واقع آقای زیباکالم 
یکی از افراد این جریان است که از نهضت آزادی در تبلیغ 
غرب فراتر رفته اســت چون نهضت آزادی برخی کارهای 
غرب را تخطئــه می کند اما زیباکالم همــه کارهای غرب 
را تطهیر می کنــد. اصال نباید از تصمیم  ترامپ اســتفاده 
تبلیغاتی برای انتخابات آتی مجلس و ریاســت جمهوری 
کرد، چون به تأثیرگذاری بیشتر اقدام آمریکایی ها کمک 
می کند. پس اصــال این بحث نباید مطرح شــود. اگرچه 
برخی اصولگرایان که خیلی دقت نظر الزم را ندارند و تالش 
می کنند از این قضیه استفاده کنند و بگویند »حاال که این 
اتفاق افتاد و آمریکا از برجام خارج شد، رئیس جمهور نباید 
سر بلند کند«، در حالی که این حرف غلط است. امروز نیاز 
داریم رئیس جمهور گردنی افراشته در مقابل غرب داشته 
باشد، بنابراین نباید دعواهای سیاســی خودمان را به این 

موضوع گره بزنیم.«
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بیانیهجنجالی
وضعیتجدیدبرجاممحلبحثگروههاوشخصیتهایسیاسیشدهاست

در میانه بروز و بیان واکنش هــای مختلف به خروج 
آمریکا از برجام هفته گذشــته ســایت مجلــس خبرگان، 
بیانیه ای را در محکومیت خروج آمریکا از برجام منتشر کرد؛ 
بیانیه ای که نام آیت الله احمد جنتی، رئیس مجلس خبرگان  
هم پای آن دیده می شــد. در بخشی از این بیانیه از حسن 
روحانی خواسته شده بود تا به خاطر آنچه »عدم رعایت خط 
قرمزهای مقام معظم رهبری در جریان مذاکرات« نامیده 
شــده، از مردم عذرخواهی کند. در بخشی از بیانیه ای که 
در سایت خبرگان منتشر شــده، آمده بود: »... در شرایط 
کنونی هم به نظر می رســد اختالف ظاهری آمریکا و ســه 
کشــور اروپایی درواقع، نوعی تقســیم کار بین آنان است 
و بر همین اســاس در ادامــه مذاکرات با آنان الزم اســت 
در اســرع وقت و ضمن جلوگیری از اتالف فرصت توسط 
دشــمن، تضمین های جدی و محکمی بــرای  ماندن در 
توافق اخذ شــود. در غیر ایــن صورت، خــروج از برجام، 
تکلیف شــرعی و قانونی دستگاه دیپلماســی خواهد بود. 
از نمایندگان محترم مجلس شــورای اســالمی خواســته 
می شــود هرچه ســریع تر درخصوص نقض عهد آمریکا، 
تصمیمات الزم را اتخــاذ کرده درخصــوص قانون اقدام 
متناسب و متقابل دولت جمهوری اسالمی در اجرای برجام، 
پیگیری جدی را معمول دارند. از دولت محترم می خواهیم 

درخصوص شکایت از دولت ایاالت متحده آمریکا به خاطر 
خسارت هایی که در طول سالیان گذشته بر کشور وارد شده 
است، اقدامات الزم را انجام داده، پیگیری حقوقی مناسبی 

را در مجامع حقوقی جهان آغاز نمایند.«  
ایــن بیانیــه در آخــر از رئیس جمهــوری خواســته 
»صادقانه و با صراحت، نسبت به خســارت های وارده در 
برجام که به خاطر عدم رعایت خطوط قرمز  ترسیمی  توسط 
رهبر معظم انقالب از جمله اخذ تضمین های الزم از 1+۵ و 
نیز عدم رعایت اقدام متناظر و گام به گام، پدید آمد؛ از مردم 
عزیز ایران عذرخواهی کرده، تجربه توافق برجام را چراغ 

راه آینده قرار دهند.«  
انتشــار این بیانیه و قــرار گرفتــن آن روی خروجی 
خبرگزاری ها و ســایت ها موجــی از واکنش هــا را به دنبال 
داشت.  هاشــم  هاشم زاده هریســی، از اعضای خبرگان، 
امــا در گفت وگو بــا جمــاران اعالم کــرده کــه تقاضای 
عذرخواهی کردن رئیس جمهور بابت برجام، نظر مجلس 
خبرگان نیست. او در این گفت وگو به انواع بیانیه هایی که 
از سوی مجلس خبرگان می تواند صادر شود، اشاره کرد و 
گفت: »مجلس خبرگان می تواند سه نوع بیانیه صادر کند 
که بعضی ها رسمی هســتند و بعضی دیگر رسمی نیستند. 
بیانیه رسمی خبرگان که به نام مجلس خبرگان تلقی می شود 

و رسمیت هم دارد این است که مطلب یا مطالبی را بنویسند 
و در صحن اجالس مطرح کنند و آنجا بررســی شــود و به 
تصویب اکثریت برسد؛ هروقت به تصویب اکثریت رسید، 
بیانیه رسمی مجلس خبرگان رهبری محسوب می شود.« 
 هاشــم زاده درعین حال اعالم کرده که او در جریان صدور 
چنین بیانیه ای نبوده است. او همچنین گفته است: »یک 
نوع بیانیه هم این اســت که عده ای از خبرگان، اکثریت یا 
اقلیت، می توانند در رابطه با بعضی از مسائل چیزی بنویسند 
و امضا کنند و به رسانه ها بدهند. این رسمی نیست و به نام 
مجلس خبرگان هم نیست، بلکه بیانیه نمایندگان مجلس 
خبرگان است، چون عده ای از نمایندگان آن را داده اند، اما 
به عنوان نظر خبرگان و مجلس خبرگان نمی تواند )منتشر 
شــود( و باید اســم تعداد افرادی که آن را امضــا کرده  اند 
مشخص باشد. حتی به صورت کلی نمی توانند بگویند که 

چند نفر از خبرگان این طور می خواهند.« 

  بیانیه خبرگان نبود
موج واکنش ها به این بیانیه البته با سخنان سید احمد 
خاتمی هم مواجه شــد. او با اشــاره به بیانیــه اخیر رئیس 
مجلس خبرگان رهبری گفت: »این بیانیه مربوط به مجلس 
خبرگان رهبری نبود و حتی به هیات رئیسه مجلس خبرگان 
رهبری هم ارتباطی ندارد و این بیانیه ای است که آیت الله 
جنتی از جایگاه ریاســت مجلس خبرگان با سربرگ رئیس 
مجلس خبرگان صادر کرده است، ولی در رسانه ها منعکس 
شد که این بیانیه مربوط به مجلس خبرگان رهبری است که 
این انعکاس درستی نبود.« امام جمعه تهران تصریح کرد: 
»تعجیلی در ابتدا صورت گرفت که سایت خبرگان بیانیه را 
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به نام خبرگان رهبری در این سایت درج کرد، ولی بالفاصله 
اصالح شد که این بیانیه مربوط به رئیس مجلس خبرگان 
رهبری اســت. مجلس خبرگان زمانی کــه بیانیه ای صادر 
می کند بر بند بند آن نســبت به موضع خود تصریح می کند 
ولی در بیانیه اخیر کلمه ای از مجلس خبرگان نیامده و تنها 
ریاســت مجلس خبرگان به عنوان یک صاحب نظر بیانیه 
صادر کرده اند. انتظار بر این بود کســانی که می خواستند 
اظهارنظر کنند اصالحــات را هم در نظــر می گرفتند ولی 
برخی افــراد به دنبال تخریــب خبرگان بودند تــا بیانیه ای 
که از سوی این نهاد نیســت به نام آن تمام کنند و سرمایه 
نظام را بکوبند. طبق قانون اساســی در کشــور همه افراد 
در مسائل جزئی و کلی کشور حق اظهارنظر دارند و رئیس 
مجلس خبرگان رهبــری هم اظهارنظــر دارد و اینکه گفته 
می شود مجلس خبرگان دخالت در دیپلماسی کرده سخن 
شایسته ای نیست، زیرا این بیانیه تنها بیانیه رئیس مجلس 
خبرگان بوده و ایشــان نظرشــان را بیان کردنــد و دخالت 
زمانی صورت می گیرد که نهاد یا شخصی با اعمال قدرت 
بخواهد مسیری را تغییر دهد و باید گفت که فرهیختگان در 
اظهارنظر آزاد هستند و توصیه را نمی توان عنوان دخالت 
نام گذاشــت. اعضای خبرگان در جایــگاه حقیقی خود بر 
همه زمینه ها حق اظهارنظر دارند و در جایگاه حقوقی شان 
نیز هر جایی که صالح باشــد اظهارنظر می کنند. آیت الله 
جنتی حرفی زد و بقیه هم اظهارنظر کردند و ایشان از عنوان 
ریاست خبرگان اســتفاده کردند و نه موافقت و نه مخالفت 
هیچ کدام در صحنه نیامده و مطرح نشده که رویکرد ایشان 
نشان داده شود و اگر کمی به این بیانیه دقت کنیم متوجه 
خواهیم شد برخی از مفاد آن را همه قبول دارند. در یکی از 
مفاد این بیانیه آمده است که آمریکا عهدشکنی کرده و به 
اروپایی ها نمی شــود اعتماد کرد و این نکات را همه قبول 
دارند ولی با این وجود رهبــری فرصتی به اتحادیه اروپایی 
داده اند  که موارد الزم را قبول کنند و بعد از آن مورد بررسی 
قرار بگیرد و ســخن آیت الله جنتی نیز مبنی بر این بود که 
چرا تعهد و تضمین حقوقی در برجام در نظر گرفته نشد که 
ریاست جمهوری آمریکا به راحتی بتواند آن را زیر پا بگذارد. 
رئیس مجلس خبرگان در پیامی  از زحمات طاقت فرســای 
مذاکره کنندگان تجلیل و تقدیر کرده و عنوان کردند زحمات 
مذاکره کنندگان جای انکار ندارد و رهبری در سخنان شان 
مذاکره کنندگان را امین دانســتند و این یــک معنا دارد که 
مذاکره کنندگان می خواستند چنین تعهدی را بگیرند ولی 
نتوانستند. نخواســتن در کار نبوده بلکه نتوانستند. انتظار 
می رود طرفین در سخنان خود از رهبری خرج نکنند زیرا که 
سخنان رهبری مشخص اســت و ایشان در این ارتباط هم 
تایید هم تذکر و هم گله داشتند و نباید گزینشی با فرمایشات 
رهبری روبه رو شــد و در مســائل سیاســی باید حرف های 
خودمان را بزنیم و از رهبری خرج نکنیم. در چند روز اخیر دو 
طرف به صورت صریح حرف هایشان را زدند و آیت الله جنتی 
نیز از جایگاه خودشــان به صراحت موضع گرفتند و برخی 
نقدها هم مطرح شد که برخی از  آنها توهین آمیز و اهانت بار 
بود که این گونه نقدها در شان فرهیختگان نبود که جایگاه 

مجلس خبرگان و آیت الله جنتی را با استدالل های غلط زیر 
سوال ببرند و با اســتدالل های ناشایست دست به توهین 
بزنند.« خاتمی از رسانه ها خواســت که عدالت رسانه ای 

را در نظر بگیرند و نقدها را منصفانه و مودبانه بیان کنند. 
اما این بیانیه با واکنش های مخالفان آیت الله جنتی 

هم مواجه شد. 
آیت الله علی اکبر مســعودی خمینی، عضو بلند پایه 
جامعه مدرســین حوزه علمیه قــم، از آیت الله احمد جنتی 
خواســته که مراقب کلماتی کــه به کار می برد باشــد. بعد 
از اینکه مشــخص شــد بیانیه جنجالی منتسب به مجلس 
خبرگان خطاب به دولت صرفا به سفارش احمد جنتی تهیه 
شده است، دیروز یک عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 
هم خطاب به او گفت: »آقای جنتی، در کلمات تان مواظب 
باشــید و فکر کنید که چه می گویید. اگر رهبــری با برجام 
و مذاکرات مخالــف بودند، یک کلمــه می فرمودند آقای 
روحانی! مذاکره نکن و به کارهای دیگرت رسیدگی کن. در 
این صورت، مگر آقای روحانی می توانست بگوید نه؟ باید 
به آقای جنتی گفت که شما در کلمات تان مواظب باشید  و 
فکر کنید که چه دارید حرف می زنید و چه می گویید و اال اگر 
مواظب نباشید، سوءاســتفاده هایی که دارد از سخن های 

این چنینی می شود کامال مشخص است.« 
دولت هم با صدور بیانیه ای نوشت: »متأسفانه آنان 
که باید عذرخواه مواضع نادرســت خود در گذشته باشند، 
طلبکارانه به دســتاوردهای ملی می تازند و حاضر نیستند 
به این سوال پاسخ دهند که خسارت های تحریم ظالمانه 
بر ملت ایران چه میزان بوده و برای پیش گیری به موقع از 
آن خســارت ها چه کرده اند؟ آنها هیچ گاه حاضر نیستند از 
ناتوانی خود در ارائه راه های جایگزین برجام سخن بگویند 
و صادقانه بابت رویکرد غلط و کارشکنی های خود در روند 
پیشرفت کشور، از ملت عذرخواهی کنند. آنها در تعارضی 
آشــکار، هم دلواپس حضور آمریکا در برجام بوده اند و هم 
شــاکی خروج آمریکا از برجام. مدیریت مسئوالنه کشور، 
عرصه تناقض گوئی نیســت؛ بلکه نیازمنــد تصمیم قاطع 
و عمل شجاعانه اســت. دولت ضمن اســتقبال از تمامی 
 اظهارنظرهــا و توصیه های خیرخواهانــه، اعالم می کند 
که تمامی مراحل مذاکرات و توافــق، در چارچوب قانون 
اساســی، اختیــارات و مســئولیت های رئیس جمهــور و 
مصوبات شــورای عالی امنیت ملی بوده است. در شرایط 
جدید نیز برای مقابله موثر با اقــدام تحریک آمیز آمریکا  و 
تضمین  انتفاع ایران از برجام، تدابیر الزم اتخاذ شده و در 

حال اجرا است.« 

  باید همان مسیر 5 سال پیش را ادامه دهیم
اما در دیگر واکنش ها در مورد خروج آمریکا از برجام 
سرلشکر محمدعلی جعفری در ســخنانی گفت: »توافق 
برجام به جــای آنکه مانعی بــرای رفع تحریم ها باشــد، به 
نهادینه سازی تحریم ها در کشــور منجر شده که آن  هم به 
دلیل قابل  اعتمادنبودن آمریکا بوده و امــروز  به همه دنیا 
نیز دارد ثابت می شــود که نباید به آمریــکا اعتماد کرد.« 

ســردارجعفری ادامه داد: »خروج آمریــکا از برجام نیز که 
امــروز رخ داده، در راســتای همــان شــیطنت های قبلی 
دشمنان است و چیز جدیدی نیست؛ اما نگاه ما باید به درون 
باشد و اقتصاد مقاومتی که تنها راه عالج مقابله با دشمنان 
اســت؛ اما متأســفانه آن هم به خاطر تفاوت نگاه مبنایی 
مسئوالن در اقتصاد کشور، باعث اجرایی نشدن دقیق آن 
شده است.« او گفت: »اخیرا اروپایی ها زمزمه هایی مبنی 
بر تکیه نکردن به خود را از سوی ما طرح کرده  اند و سخنان 
اخیر خانم مرکل، صدراعظم آلمان  نیز به روشنی به همین 
نکته اشــاره دارد. به هرحال فرصتی از ســوی مقام معظم 
رهبری برای مذاکره و البته تضمین صددرصدی از ســوی 
آنان داده شده است که اگر به جایی نرسد، باید همان مسیر 

پنج سال پیش را ادامه دهیم.«
سعید جلیلی که حاال عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظــام اســت و در دولــت دوم احمدی نــژاد مســئول تیم 
مذاکره کننده هسته ای کشــور با قدرت های جهانی بود  نیز 
موضوع صحبت خــود را خــروج آمریکا از برجــام انتخاب 
کرد و گفت: »ســه کشــور اروپایی باید بدانند بــا علنی تر و 
رسمی ترشــدن مزاحمت های آمریکا، هر مزاحمت او برای 
پیشرفت و منافع ملی ما، میخی بر تابوت برجام خواهد بود و 
اگر اروپا توانی دارد، باید مانع مزاحمت های آمریکا شود.« 
او در بخش دیگری از ســخنانش با اشــاره به بیانیه اروپا در 
واکنش به خروج آمریکا از برجام گفت: »گام اول سه کشور 
اروپایی که در بیانیه ســران این کشورها منتشر شد، منطق 
»عدم اعتماد به اروپا« را هم روشن  تر کرد و به دور از تمدن 
گفت وگو بود. اروپایی ها در حالی که امروز اذعان دارند آمریکا 
عهدشــکنی کرده است، در بیانیه رســمی خود »بایدها« و 
»نبایدها« را برای ایران مشخص می کنند. در کدام توافق 
اگر یک طرف عهدشکنی کرد، طرف دیگر باید بر سر پیمان 
خود باقی بمانــد؟ آیا این غیر از منطق دیکتاتورهاســت که 
از حلقوم مدعیان آزادی در بیانیه ســران سه کشور اروپایی 
بیرون آمده اســت؟« جلیلی در بخش دیگری از سخنانش 
گفت: »آمریکا امروز دلخوش اســت که فروش نفت ایران 
را کاهش دهد؛ اما آیا آمریکایی هــا فراموش کرده اند وقتی 
به گمان خودشان چند سال قبل فروش نفت ایران را به 600 
هزار بشکه کاهش دادند، ما توانستیم این روند را برگردانیم؛ 
به گونه ای که در تیر 92 در اوج فشارهای تحریم ها، ایران 
توانســت فروش روزانه نفت خود را بــه یک میلیون  و ۵80 
هزار بشکه آن هم به قیمت باالی صد دالر برساند. امروز با 
فرآورده های نفتی پاالیشگاه ستاره خلیج فارس که متوسط 
سنی مسئوالن آن 32 سال است، نه تنها نمی توان نفت ایران 
را تحریم کرد، بلکه این دشمنان هستند که نه برای نفت که 
برای خرید فرآورده های نفتی ایران باید صف بکشند. آمریکا 
فراموش کرده که در اوج تحریم های نفتی، 17 سکوی نفتی 
ایران در سال 91 مشغول کار بود؟ ما می دانیم سراسیمگی 
آمریکا به این خاطر اســت که می داند از پس چنین قدرتی 

برنمی آید و این هنوز از نتایج سحر است.« 

در دیگر واکنش هــا در مورد خــروج آمریکا 
از برجام سرلشــکر محمدعلــی جعفری در 
ســخنانی گفت: »توافــق برجــام به جای 
آنکه مانعی بــرای رفع تحریم ها باشــد، به 
نهادینه ســازی تحریم هــا در کشــور منجر 
شــده که آن  هم به دلیل قابل  اعتمادنبودن 
آمریکا بوده و امروز  به همه دنیا نیز دارد ثابت 

می شود که نباید به آمریکا اعتماد کرد

موج واکنش ها به این بیانیه البته با سخنان ســید احمد خاتمی هم مواجه شد. او با اشاره به 
بیانیه اخیر رئیس مجلس خبرگان رهبری گفت: »این بیانیه مربوط به مجلس خبرگان رهبری نبود 
و حتی به هیات رئیســه مجلس خبرگان رهبری هم ارتباطی ندارد و این بیانیه ای است که آیت الله 
جنتی از جایگاه ریاست مجلس خبرگان با ســربرگ رئیس مجلس خبرگان صادر کرده است، ولی 
در رســانه ها منعکس شــد که این بیانیه مربوط به مجلس خبرگان رهبری اســت که این انعکاس 

درستی نبود
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تسویهحسابنکنیم
گفتوگویمثلثباعلیرضارحیمی

 با خروج آمریکا از برجام جنجالی به پا شد و امروز 
موافقین و مخالفین اظهــارات مختلفی در این 
رابطه دارند، به نظر شــما تصمیماتــی که درباره 
برجام گرفته می شــود چقــدر در ظــرف زمان و 

شرایط تعریف می شود؟
   قبل از هرچیزی بایــد این نکته را بگویم که ایران 
هنوز تصمیم قاطعــی درباره برجــام نگرفته اســت و قرار 
شــد این موضوع هم در شــورای عالی نظارت بر برجام و 
هم در شــورای عالی امنیت ملی بررســی شــود؛ بنابراین 
در همین راستا شــاهد بودیم که رئیس جمهور هم اعالم 
کردند بعد از تصمیم  ترامپ دو هفتــه ای را هم مترادف با 
موضع گیری های شرکای آمریکا و هم به لحاظ حقوقی هیچ 

اقدامی  در رابطه با برجام انجام نمی دهند.
در راستای سوالی که مطرح کردید باید بگویم قطعا 
تصمیمات سیاســی را بایــد باتوجه به شــرایط و موقعیت 
همان زمان مورد ارزیابی قرار داد؛ در همین راستا تصمیم 
آن زمان برای امضای برجام بهترین تصمیم بود و تدبیری 

هم که دولت اخیــرا در برای خروج از برجــام آمریکا اتخاذ 
کرد، تصمیمی  عاقالنه بوده است. آنچه امروز از هرچیزی 
مهمتر به نظر می رسد این است که هیچ وضعیت حقوقی، 
سیاسی و بین المللی نباید دستمایه ای در دست گروه های 
منتقد برای تسویه حســاب های سیاسی شــود؛ فراموش 
نکنیم گاهی ممکن است احساسات بر عقالنیت غلبه کند و 
تحلیل ها تابع احساسات شود یا در برخی موارد گروه هایی 
که دست شان از خیلی پست ها کوتاه است یا ناکامی هایی 
را در رقابت های سیاســی داخلی داشــته اند فرصتی برای 
انتقام به دست بیاورند. به هر صورت عقالنیت حکم می کند 
از احساســات فاصله بگیریــم و وارد فضــای رقابت های 

سیاسی نشویم. 
در شرایط امروز به نظر شما چقدر سیاست داخلی 

و حفظ انسجام داخلی اهمیت پیدا می کند؟
   سیاست داخلی ما به صورت فردی تصمیم گیری 
نمی شــود و در مجامع مختلف نظرات کارشناســی مطرح 
می شــود. مجلس شــورای اســالمی، مجمع تشخیص 

مصلحت نظام، وزارت امورخارجه، شــورای عالی امنیت 
ملی و هیات عالی نظارت بر برجام، همه از مجامعی هستند 
که هم به لحــاظ فکری و هم بــه لحــاظ تصمیم گیری و 
تصمیم سازی موثر هســتند و قاعدتا این تصمیم سازی ها 
تا وقتی بــر پایه خــرد جمعی و بر مبنای مشــورت اســت 
 می توانــد منافــع تصمیمــات را به ســمت حداقــل ضرر 

پیش ببرد. 
منظور من این اســت که چقدر الزم اســت ما در 
عرصه سیاســت داخلی یک صدای واحد داشته 

باشیم و شاهد چند صدایی نباشیم؟
   به هرحال آنجایی که صحبت از منافع ملی می شود 
و پای منافع ملی به میان می آید حتما باید یکصدایی وجود 
داشته باشــد و قاعدتا اختالف ســلیقه ها و اختالف نظرها 
نباید این ضرورت کشــور را در حوزه امنیت و منافع ملی به 
مخاطره بیندازد. در برخی موارد که نیاز به وحدت ملی بوده 
و صداهای مخالف در این مقطع پررنگ شــده مشــاهده 
کردیم که خسارت به همه کشور رســیده است. در نهایت 

علیرضا رحیمی  کــه یکی از اعضای کمیســیون 
امنیت ملی مجلس دهم است در گفت وگو با مثلث 
از برجام و ضرورت تصویبش می گوید. صحبت ما 
با او به اختالفات داخلی بر سر این توافق می رسد 
و او معتقد است این یک تصمیم فردی یا تصمیمی 
 که تنها منتســب به دولت باشــد، نیست. وقتی 
پای صحبت به وحدت می رســد رحیمی  آن را یک 
ضرورت می داند و می گوید بهتر اســت دســت از 
رجزخوانی های سیاســی برداریم. آنچه در ادامه 

می خوانید، مشروح این مصاحبه است.

گفتوگو
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وقتی تصمیم کلی نظام به سمت یک موضوع خاص است 
تا قبل از تصمیم گیری باید نظرخواهی شــود و همه اعالم 
نظر کنند و بعد از تصمیم همه باید در یک جهت برای اقتدار 

کشور حرکت کنیم. 
امروز منتقدان برجــام دائمــا از اخطارهای خود 
می گوینــد و مدعی هســتند کــه مــا پیش بینی 
می کردیم و این موضوع را به پتکی برای نقدکردن 
دولت تبدیــل کرده اند، به نظر شــما این رفتارها 

چقدر می تواند مانع از اتحاد شود؟
   به هر صورت خــروج آمریکا زمینه قــوی را برای 
برخــی گروه ها بــاز کرده اســت تــا تسویه حســاب هایی 
هم با دولت و هم با تیم دیپلماســی داشــته باشــند.  این 
تسویه حساب ها محدود به روزهای اخیر نیست و پیش از 
این ما در قالب ســخنرانی ها و مصاحبه ها به کرات شــاهد 
آن بودیم و از هــر فرصتی بــرای رجزخوانی ها اســتفاده 
کردند. اینکه چه علتی باعث بروز چنین رفتارهایی می شود 
جای بحث دارد و شاید یک ســر آن را بتوان به رقابت های 
انتخاباتی ربط داد اما در شرایط کنونی که کل کشور تحت 
تاثیر مقابله با خروج آمریکا از برجام قرار گرفته اســت این 
مخالفت ها و رجزخوانی های سیاسی نه تنها به ضرر منافع 
ملی اســت، بلکه امنیت ملی را هم از برخی زوایا می تواند 
تحت الشعاع قرار دهد و به نوعی این رویکردها قادر خواهد 

بود طمع دشمنان را بیشتر کند. 
می گویند باید دولت از برجام خارج می شــد، آیا 
باتوجه به شرایط داخلی امروز این اقدام صحیح 

بود؟
   من همان طور که قبال هم اشاره کردم تصمیماتی 
که درباره برجام گرفته می شــود محدود به دولت نیست و 
این تصمیمات حاکمیت اســت. بنابرایــن آنچه در حیطه 
برجام تصمیم گیری می شود صرفا نه به آقای روحانی و نه 
به آقای ظریف منتسب نمی شود. آنچه حائز اهمیت است 
اینکه سطوح مختلف نظام در تصمیم گیری مشارکت دارند 
و نهایتا تصمیمــات کالن با نظر رهبری انجام می شــود و 
حتی مذاکرات هم با نظر رهبری انجام شده است، بنابراین 
اینکه تصمیمات را تنها منتســب کنند بــه دولت این یک 
آدرس دادن غلط و یک نگاه ناقص به منافع ملی و کشــور 

است. 
 چقــدر وحــدت را الزمــه شــرایط امروز کشــور 

می دانید؟
   با توجــه به اینکه تالش های آمریکا در راســتای 
ایران هراسی و همراهی سعودی ها و اسرائیلی ها همواره 
در جریان بوده است همدلی مســئوالن و وحدت آنها یک 
ضرورت غیرقابل انکار است. ما در شرایط حساسی هستیم 
و در این شــرایط اســت که ضرورت وحدت بــا تمام وجود 
احساس می شــود و حتی این موضوع را می توان در بدنه 
جامعه بــه خوبی ببینیم کــه آنها نیز خواســتار یک وحدت 
جمعی هســتند و برخــی مخالفــان معتقدند بــرای ایجاد 
وحدت در قدم اول باید دولت از مردم بابت امضای برجام 

عذرخواهی کند.
 این پیش شــرط ها نمی تواند مانع رسیدن ما به 

هدف مان شود؟ 
   به هر حال این دیالوگ ها از همان رجزخوانی هایی 
است که پیشــتر به آن اشــاره کردم. بنابراین ما باید از این 
اختالفات و این تسویه حساب ها دست برداریم و به سمت 
یک انســجام ملی پیش برویم و همان طور که رهبر معظم 
بارها تاکید کرده اند الزم است قدم در مسیر ایجاد انسجام 
ملی برداریم و ضمن احتــرام به عقاید و محترم شــمردن 
اختالف نظر دست از کینه و دشمنی برداریم و اجازه ندهیم 
اختالف نظرها به عقده گشــایی ها تبدیل شــود. اگر افراد 
ادعای والیت پذیری دارند این ادعا فقط در حرف و شعار و 

چفیه نیست، بلکه در عمل و رفتار است.

پیشبهسویسیاستمقاومتی
ایرانچگونهخواهدتوانستپیامدهایخروجازبرجامرا

درحوزهسیاستداخلیمدیریتکند؟

   اول( 
بیایید واقع گرا باشــیم و بپذیریم که سه شنبه شب، با 
سخنرانی رئیس جمهور آمریکا اتفاق مهمی  در کشورمان 
رخ داد. به طور مشــخص می تــوان گفت کــه این اتفاق 

شامل سه رکن بود: 
1- ابهام در آینده حل وفصل صلح آمیز مناقشه بر سر 

برنامه  هسته ای کشورمان 
2- احتمال محرومیت ایران از همه یا بخشی از منافع 

اقتصادی هرچند اندک برجام 
3- شکســت ایده مذاکره با آمریکا برای  حل و فصل 

مسائل کشور 
حاال سوال این اســت که چگونه باید پیامدهای این 

موضوع را در عرصه بین المللی در کنترل نظام درآورد. 

  دوم( 
برای شروع بیایید به چند زمینه اشاره کنیم که باعث 
شد  ترامپ جسارت چنین کاری یعنی خروج از یک توافق 
بین المللی را پیدا کنــد. غیــر از بهانه جویی های معمول 
آمریکا به نظر می رســد که دســت کم پنج عامل زمینه ای 
باعث شــد که  ترامپ تصور کند انجام چنین کاری با منافع 

ایاالت متحده آمریکا همخوان است:
1- موفقیت آمیزبودن پروژه تحریم برای تحت فشار 

گذاشتن کشور
2- تصور کاهش مقبولیت حاکمیت در داخل کشور

3- عدم انســجام الزم در میان جامعه و نیز مسئوالن 
کشور بر سر چگونگی برخورد با موضوعات
4- شرایط نامطلوب اقتصادی کشور 

۵- آمادگی برخی کشورهای منطقه برای رویارویی با 
ایران من جمله عربستان و امارات. 

  سوم( 
در این شــرایط و با توجه بــه اینکه به نظر می رســد  
حل و فصل مســاله ای مثل نکتــه پنجم در اختیــار ایران 
نیست و حل مسائل اقتصادی به ابزار و زمان الزم نیاز دارد و 
نیز با توجه به اینکه ساختار اقتصادی ایران در برابر تحریم 
آسیب پذیر نشــان داده، به نظر می رسد که راه حل صحیح 
برخورد با پیامدهــای برجام در داخل کشــور تکیه بر مورد 

دوم و سوم است. 

  چهارم(
 در مــورد تصور کاهش مقبولیــت حاکمیت در داخل 
کشــور به نظر باید به این نکته اشــاره کرد که اصلی ترین 
عوامل نارضایتی مردم در یک مربع معیشت، عدالت، آزادی 
و سالمت اداری قابل فهم است و البته نارضایتی اساسا یک 
مساله روانی است و می توان با سیاســت درست رسانه ای 

مصطفی آرانی

روزنامه نگار

یادداشت
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این شــاخص را کم و زیاد کرد. حال همان طور که گفتیم؛ 
در شرایطی که ایجاد وضعیت بهتر معیشــتی نیاز به ابزار و 
زمان الزم دارد؛ می توان روی سه محور دیگر و نیز سیاست 
رســانه ای تالش کرد. در بعد عدالت باید به دو عامل مهم 
کارکرد مطلــوب در قوه قضاییه و نیز تــالش برای افزایش 
عدالت اقتصادی و حتی عدالت در زمینه های جنســیتی یا 
عدالت بین اقوام و مذاهب مختلف اشاره کرد. در بعد آزادی 
باید به خصوص به اصل نهم قانون اساســی اشاره کرد که 
می گوید هیچ مقامی  حق ندارد حتی با وضع قوانین و مقررات 
آزادی های مشروع را سلب کند و البته در این زمینه شناسایی 
ســبک زندگی های متفــاوت در جامعه ایرانی و تســاهل و 
تسامح در حوزه های اجتماعی و فرهنگی نیز ضروری است. 
در زمینه سالمت اداری هم  تردیدی نیست که وجود فساد 
اداری و اقتصــادی در بافت اداری کشــور، باعث کاهش 
مقبولیت نزد مردم شده و برخورد همه جانبه و سیستماتیک 
با آن در بستر زمان می تواند تصورات را در این زمینه اصالح 
کند. در این شرایط است که آزادی بیشتر فعاالن رسانه ای 
داخل کشــور به خصوص در صداوســیما با مصرف باالی 
فرهنگی آن باعث خواهد شــد که توجهات در این زمینه به 
داخل کشور معطوف شــود و آنگاه افزایش سواد رسانه ای 
برای کاربران باعث شود که سره را از ناسره تشخیص دهند 

و امید خود به نظام را با هر خبر و تحلیلی از دست ندهند. 

  پنجم( 
در حــوزه دوم هــم باید بــه کم کردن شــکاف میان 
مردم و مســئوالن اشــاره کرد. شــکاف میان مردم که از 
طریق قطبی ســازی جامعه بر سر مســائلی مثل مذهب و 
سیاست به وجود آمده با به رسمیت شناختن تفاوت ها و نیز 
گفت وگوی بیشتر اجتماعی ممکن اســت که البته در این 
زمینه نقش نهادهای جامعه مدنی از احزاب تا سازمان های 
غیردولتی و نیز مطبوعات بســیار پررنگ اســت. در حوزه 

مسئوالن نیز به نظر می رسد اجرای بی تنازل قانون اساسی 
و نیز سیاست های کلی نظام و به طور کلی حاکمیت قانون 
راهکار اصلی است و در این شرایط ابزارهای اجماع ساز از 
هیات حل اختالف بین قوای سه گانه تا مجمع تشخیص 
مصلحت نظــام و حتی مجلس شــورای اســالمی به کار 

خواهد آمد. 
از این روست که به نظر می رسد نسخه آینده سیاسی 
کشورمان در این شــرایط به دست مفهومی  به نام سیاست 
مقاومتی باشد. مفهومی  که نام خود را از اقتصاد مقاومتی 
به معنای اقتصاد معطوف به داخل کشور برداشته و در آن 
تالش می شود با افزایش سرمایه اجتماعی کشور در داخل 
و نیز  حل و فصل قانــون اختالفات یک صــدای واحد در 
برابر دشــمن بیرونی و در حوزه منافع ملی از حلقوم ایران و 

ایرانی خارج شود. 

  ششم( 
طبیعی است که تغییر شیفت این چنینی نباید ناگهانی 
باشد و حتی با فرض تدریجی بودن آن می توان تصور این 
را داشت که با موضوعات و مســائل امنیتی روبه رو باشیم 
ولی در این شــرایط دســت کم دو زمینه از پنج زمینه های 
ممکن برای موفقیت پــروژه خروج از برجــام را از زیر پای   

ترامپ کشیده ایم. 

  هفتم( 
باید در خاطر داشــت کــه هرگونه مســیر جایگزین 
به خصوص اگر از راه انســداد فضای سیاسی و اجتماعی 
باشد با توجه به دسترسی فیزیکی و مجازی مردم به خارج از 
کشور در حال حاضر، کشور را در مسیری قرار خواهد داد که 
در آن هر روز ورزشگاه محل بازی فینال ایران در مقابل یک 
دشمن چغر مثل آمریکا خالی و خالی تر شود. پس مرده باد 

انسداد، پیش به سوی سیاست مقاومتی. 

جریان
اصالحطلب

آسیبجدیدید
گفتوگوباناصرایمانی

 با خروج آمریکا از برجام زمزمه های ازدست رفتن 
برجام به گوش می رسد. ارزیابی شما از وضعیت 

اصالح طلبان در شرایط کنونی چیست؟
   یکی از فاکتورهــای مهم بــرای اصالح طلبان، 
مســاله تحریم های بین المللی علیه ایران به دلیل پرونده 
هسته ای در دولت سابق و مانور روی آن موضوع بوده است. 
همچنین به  زعم آنها مساله نجات اقتصاد و کشور از وضعیت 
گذشته با مذاکرات برجام و اجرای آن بود. این مانور بزرگ 
سیاسی اصالح طلبان از ســال 1392 به بعد شروع شد که 
تأثیر بسیار مهمی  هم در انتخابات های ریاست جمهوری، 
مجلس شورای اسالمی و شورای شــهر داشته است. آنها 
توانســتند با بزرگ ترین حربه خود یعنی معرفی جناح مقابل 
خود به عنوان یک جریان جنگ طلب و موافق با تحریم های 
بین المللی علیه ایران، موفقیت های سیاسی داخلی کسب 
کنند. این ماجرا ادامه داشــت تا مســاله امضای برجام؛  تا 
پیش از آن وعده ها و امیدواری های زیادی توســط دولت 
و شــخص آقای رئیس جمهور به جامعه تزریق شــد و نوید 
رخ دادن اتفاق های شگرف در اقتصاد کشور و معیشت مردم 
پس از امضای برجام را می دادند. پــس از امضای برجام، 
این اتفاق های شگرف به وجود نیامد. به عقیده من بخش 
کوچکی از عدم موفقیت، مربوط بود به عدم اجرای برجام 
توسط غربی ها و بخش عمده آن ناشی از مسائل دیگری در 
داخل بود. درست است که غربی ها برجام را به اندازه زیادی 
اجرا نکردند اما آثار داخلی آن در صحنه اقتصادی کشــور 
بیشــتر متوجه مدیریت داخلی بود تا آن عــدم اجرا. دولت 
نتوانست اقتصاد کشور را آن طور که وعده داد مدیریت کند 
تا پس از برجام شــگفتی های اقتصادی رقــم بزند. نتیجه 
این شد که اال ن با خروج آمریکا آسیب به مساله برجام وارد 
شد چرا که دولت برجام را ساختمانی استوار تلقی کرده بود 
که هیچ آسیبی به آن وارد نمی شــود؛ معتقد بود مذاکرات 
انجام شده و توافق به دست آمده آن قدر قوی است که کسی 
نمی تواند به آن آســیب بزند ،  اما این اتفاق نیفتاد. در حال 
حاضر با کشورهای اروپایی روبه رو هستیم که تا حد زیادی 
اقتصادشان به آمریکا وابسته است و بعید به نظر می رسد که 

بتوانند به تنهایی بار برجام را به دوش بکشند. 
 دولت وعده های اقتصادی فراوانی را داد و برجام 
را تنها راه برون رفت از مشکالت معرفی کرد. اما 
در حال حاضر که با خروج آمریکا، ضربه سنگینی 
به برجام خورده است، به نظر شما اگر این آسیب 
تعمیق پیدا کند و منجر به از دســت رفتن برجام 
شــود، بدنه اجتماعی اصالح طلبان و اعتدالیون 
دچار ضربه شدید خواهد شد؟ سبد رأی این طیف 

سیاسی دچار چه تغییراتی خواهد شد؟
   مسلما آســیب جدی به جریان های حامی  دولت 
وارد خواهد شد. این آسیب ناشی از چند مولفه است. دولت 
و جریان طرفدار آن بزرگ نمایی بسیار شدیدی در خصوص 
برجام و کارآمدی آن کردند؛ البته چاره ای هم نداشتند چون 
در پی ایجاد یک فضــای دیو و دلبر در برابــر جریان مقابل 
بودند درحالی که خودشان هم می دانســتند که این  برجام 
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نگاه شــان به توانمندی ها و کارآمدی هاســت. به هر حال 
جریان اصالح طلب در مساله برجام دچار آسیب جدی شد، 
البته مساله جریان اصالح طلب و آسیبی که متحمل شده 
اســت صرفا از جانب برجام نیســت؛  دالیل متعدد دیگری 
دارد که این جریان در افکار عمومی تنزل جایگاه پیدا کرده 
 ا ست. به عنوان مثال وقتی به شوراهای شهر نگاه می کنیم، 
شورای شهری که مردم انتخاب کرده اند، طی این دو سال 
عملکردش را نمی دانند و این مساله ربطی به برجام ندارد. 
به عبارت دیگر مردم تصویر روشنی از عملکرد اصالح طلبان 
ندارند. از سوی دیگر اصالح طلبان هم به لحاظ ایدئولوژیک 
و هم به لحاظ تشــکیالتی در یک ناتوانی ســاختاری قرار 
گرفته اند. نســل جدید اصالح طلبان با نســل قدیم شــان 
بیگانه اند؛  نسل قدیم کامال بی انگیزه است. بخشی از آنها 
به لحاظ ایدئولوژیک دگراندیش شــده اند. بخشی دیگر از 
انقالب و مبانی آن فاصله گرفته اند. بخشــی دیگر حتی از 
گذشته خود پشــیمانند. منظورم این است که صرفا مساله 
برجام نیست و این مسائل هم دامنگیر اصالح طلبان شده 

است. 
شما به این موضوع اشاره کردید که مردم لزوما در 

چارچوب جناح بندی های سیاسی گام بر نمی دارند 
و عوامــل متعــددی نظیــر شــعارها و توانمندی 
کاندیداها هم تأثیرگذار اســت. بر این اســاس و 
با درنظر گرفتــن تجربه برجام، ارزیابی شــما در 
فضای کنونی در خصوص الگوی رأی دهی مردم 
در انتخابات آینده چیست؟ آیا مردم  سراغ فردی 
خواهند رفت که باز با غرب مصالحه کند یا به دنبال 

کسی خواهند رفت که مصالحه نکند؟
   نمی خواهم تقسیم بندی ای را از مردم ارائه دهم 
که آنها طرفدار کسی هســتند که با غرب سر آشتی دارند. 
این ســخن عمیق و درســت نیســت. مردم طرفدار تنش 
نیستند؛ طرفدار ماجراجویی های سیاسی نیستند؛ طرفدار 
درگیری های بی دلیل بین المللی نیســتند. در عین حال در 
مقابل زورگویی هم حساسند. مردم دید بسیار بدی نسبت به 
ایاالت متحده آمریکا پیدا کرده اند. درواقع آمریکا با خروج 
خود از برجام به شدت ذهنیت مردم ایران را نسبت به خود، 
منفی کرده است. به نظرم در انتخابات، عمدتا نگاه شان به 
رفاه، ایجاد اشتغال، معیشــت خود و اقتصاد کشور است. 
مردم اگر به این نتیجه برســند که ایــن دولت  می تواند این 
موارد را  که حتی هیچ ارتباطی با غــرب ندارد، برآورده کند، 
مشکلی ندارند. اگرچه خواهان جنگ و تنش هم نیستند. 
اینکه در انتخابات آینده دو نفر کاندیدا باشند، یکی طرفدار 
مماشات با غرب و طرف دیگر طرفدار مقابله با غرب باشد و 
مردم حتما بروند و به شخصی رأی دهند که طرفدار مماشات 
با غرب اســت؛ خیر چنین فرمولی نیســت. ممکن اســت 
مردم به کســی رأی دهند که چندان اهل مماشات با غرب 
نیست ، ولی پی ببرند که فرد کارآمدی است و دنبال درگیری 
و تنش هم نیست، ممکن است به او رأی بدهند. با نگاه به 
رأی 16میلیونی آقای رئیســی، به رغم همه کارهایی که در 
انتخابات سال 96 انجام شد و چهره ای که ]رقیب[ از آقای 
رئیسی ساخته بود، رأی بسیار باالیی بود. چهره ستیزه جو با 
غرب از او ساخته بودند و در عین حال شاهد بودیم که رأی 
بسیار باالیی کسب کرد. پس تقسیم بندی مردم الزاما نوع 

رابطه با غرب نیست. 

چنین معجزاتی ندارد اما به دلیل مقابلــه با رقیب و اهداف 
سیاسی، اقدام به بزرگ نمایی برجام و آثار آن کردند؛  بدون 
اینکه این دقت را داشته باشند که برجام به هر دلیلی اجرایی 
نشود یا خوب اجرا نشــود، ممکن اســت چه اتفاقی برای 
آنها بیفتد. به عبارت دیگر آینده نگری دقیق نســبت به این 
موضوع که ســرمایه گذاری خود را در زمیــن زلزله خیزی به 
نام برجام انجام می دهند، نکردند. نکته بعدی این اســت 
که جدای از برجام، دولت یک دولت کارآمد، با انگیزه، پویا 
و پرتالش نیســت تا بتواند از امکانات اقتصادی موجود در 
کشور در فضای پیش و پس از برجام استفاده کند. طی این 
دو ســال گذشــته، بر خالف آنچه  دولت تمایلی برای بیان 
ندارد، درآمدهای ارزی بسیار خوبی داشته ایم و حتی نسبت 
به دولت قبل که نفت را بشکه ای 100 دالر می فروخت رشد 
داشته اســت. درآمدهای داخلی هم به لحاظ اخذ مالیات 
بسیار خوب بوده است اما در مجموع، دولت در اداره کشور 
مشــکالت  زیادی دارد. در مجموع یک حالت دل زدگی و 
افسردگی در میان حامیان دولت به وجود آمده است ؛ چه به 

لحاظ مساله برجام و چه به لحاظ اداره کشور. 
 با درنظرگرفتن آنچه  در مورد برجام و سوءمدیریت 
اقتصادی کشور که منجر به دلزدگی و افسردگی 
در میان حامیــان دولت شــده اســت  گفتید ، به 
نظر شــما چه میزان این ریزش بدنــه اجتماعی 
اطالح طلبان و اعتدالیون و کاسته شدن از سبد 
رأی آنهــا به ســمت اصولگرایان حرکــت خواهد 
کرد؟ به بیان دیگــر جدایی مردم از اصالح طلبان 
چه میزان موجــب گرویدن آنها بــه اصولگرایان 

می شود؟
   مردم در این خصوص تقسیم بندی های متفاوتی 
دارند. اینکه فکر کنیم در انتخابات ســال گذشته تمام 2 4 
میلیون نفری که به آقای روحانی رأی دادند، اصالح طلب 
بودند یــا آن 16 میلیون نفری هم که به آقای رئیســی رأی 
داده اند، اصولگرا بوده اند، اشتباه کرده ایم. در میان مردم 
اقشاری را داریم که گرایش های سیاســی دارند اما بخش 
قابل توجه مردم بحث شان اصولگرا و اصالح طلب نیست؛  

ناصر ایمانی از جمله اصول گرایانی است 
کــه از ابتــدا نگاهی متفــاوت بــه برجام 
داشــت. او از مخالفــان مذاکــره نبود اما 
نکات خــاص خودش را هــم در این مورد 
داشــت. حاال او می گوید اصالح طلبان از 
تصمیم ترامپ متضرر خواهند شد. بحث 
با او در این مصاحبه بر سر این مصاحبه بر 
سر این بود که خروج آمریکا از برجام چه 
تاثیری بر آرایش سیاســی ایران خواهد 

گذاشت.

نمی خواهم تقسیم بندی ای را از مردم ارائه دهم 
که آنها طرفدار کسی هستند که با غرب سر آشتی 
دارند. این ســخن عمیق و درست نیست. مردم 
طرفدار تنش نیستند؛ طرفدار ماجراجویی های 
سیاسی نیســتند؛ طرفدار درگیری های بی دلیل 
بین المللی نیستند. در عین حال در مقابل زورگویی 
هم حساســند. مردم دید بســیار بدی نسبت به 

ایاالت متحده آمریکا پیدا کرده اند

گفتوگو
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بااستفادهجناحیازبرجاممخالفم
گفتوگویمثلثباعباسسلیمینمین

 اگر با خروج آمریکا از برجام آن را از دســت رفته 
بدانیم ، باید شــاهد چــه تاثیراتی بــر طیف های 
سیاســی در داخل باشــیم؟ گروه هایــی که طی 
سال های اخیر، بر اســاس موافقت یا مخالفت با 

برجام شناخته می شدند.
   هنوز مشــخص نیســت که چه نتیجــه ای برای 
برجام رقم خواهد خورد؛ بگذارید این پرســش را زمانی که 
اروپایی ها را آزمودیم و نتیجه مشــخصی گرفتیم، پاســخ 
دهم. ظاهرا مسئوالن کشور مبنای شان این است که اگر 
اروپا در چارچوب برجام همراهی کرد و پذیرفت آنچه را که از 
برجام عاید ایران می شود ، برجام را با اروپاییان ادامه دهند. 

در این فضا باید منتظر ماند و نتیجه را دید.
پیش از خروج آمریــکا از برجــام و زمانی که این 
کشور خود را پایبند به برجام می دانست ، مسئوالن 
کشــور بارها اذعان کرده بودند که عواید چندانی 
از ِقبل برجام عاید کشور نشده است و نتوانسته 
انتظــارات را مرتفع  کنــد. به نظر شــما این عدم 
بهره مندی متناسب از برجام تا چه میزان می تواند 

بر رای مردم در انتخابات آینــده و تصمیم مردم 
تاثیر داشــته باشــد؟ آیا مردم به ســمت کسانی 

خواهند رفت که برجام را ادامه ندهند؟
   اال ن زمان این بحث نیســت. مطرح کردن بحث 
رقابت و اینکه  به دنبال آن باشیم که استفاده جناحی ببریم و 
صحبت هایی مطرح شود که داللت بر این کند که بخواهیم 
از شرایط پیش آمده برای تحکیم مصالح گروهی استفاده 
کنیم، کار غلطی است. این موضوع و بحث بر سر آن، برای 

اال ن نیست.
 در حال حاضــر آمریکایی ها خیز بلنــدی برای ایجاد 
شــرایطی که بتواند ملت ایران را تحت فشــار قــرار دهد، 
برداشــته اند پس باید بحث های جناحــی و گروهی را کنار 
گذاشــت و بر این موضوع تمرکز کرد که چگونه می توانیم 
همراه و هم صدا در برابر آمریکایی ها بایستیم، چرا که فقط 
این هم صدایــی می تواند آمریکا را منفعــل کند. در نتیجه 
مطرح کردن این بحث که شــرایط پیش آمــده به نفع یک 
جریان سیاســی هســت یا نه را نمی پســندم و نباید به این 

مباحث دامن زد.

شما به این موضوع اشاره کردید که بایستی منتظر 
ماند تا آینده، تکلیف برجام را مشخص کند. بارها 
مقام معظم رهبــری در فرمایشــات خود صراحتا 
بیان کرده بودند که نمی توان بــه آمریکا اعتماد 
کرد. اکنون با این پرســش روبه رو هستیم که آیا 
اروپا می تواند قابل اعتماد باشد؟ اساسا دولت چه 
راهبردی را برای حفظ برجام باید در پیش بگیرد؟

   برجــام قطعــا در آمریــکا خالصه نمی شــود و در 
اروپایی ها هــم خالصه نمی شــود. در برجام کشــورهای 
دیگری هم مشارکت داشــته اند نظیر چین و روسیه که باید 
نقش آنها هم در نظر گرفته شود. قطعا نسبت به آمریکا بدبین 
هستیم؛ نسبت به کشورهای اروپایی قدری بدبین هستیم، 

با خروج زودهنگام و البتــه نه چندان دور از انتظار 
آمریکا از برجام، به خوبی دغدغه و هشــدارهایی 
که مقام معظم رهبری و به دنبال آن جریان انقالبی 
کشور در خصوص عدم اعتماد به آمریکا بیان کرده 
 و دولت را هوشیاری بخشیده بودند، روشن شده 
و جامه عمل به تن کرد اما اکنون صحنه سیاست 
داخلی در مواجهه با این بدعهدی آمریکا و اعتماد 
دولت چیست؟ عباس سلیمی نمین، استاد تاریخ و 
تحلیلگر سیاسی اصولگرا معتقد است که نبایستی 
این رخداد، باعث نزاع داخلی شود؛ بلکه باید از آن 
برای اتحــاد در داخل کشــور و آگاهی بخشــی به 
جوانان در خصوص ماهیت و چهره واقعی غرب، 

بهره جست.

گفتوگو
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البته که نسبت به انگلیســی ها خیلی خیلی بدبین هستیم و 
مانند آمریکا غیرقابل اعتماد هستند. باتوجه به این موضوع 
که آلمان و فرانسه سابقه استعماری در ایران نداشته اند، نگاه 
کمی متفاوت است. در عین حال می خواهیم اروپایی ها را 
به ویژه آلمان و فرانسه را بیازماییم و ببینیم که آیا بر عهد خود 
پایدار خواهند ماند یا خیر. احتمال ضعیفی وجود دارد که این 
کشورها در مقابل آمریکا و صهیونیست ها بایستند؛ در عین 
حال این احتمال ضعیف هم باید آزموده شود. اینکه رهبری 
اجازه گفت وگو با اروپایی ها را می دهند تا آنها را در این زمینه 
محک بزنیم، به این معنی اســت که اگــر اروپایی ها پایبند 

بمانند، برجام برای ما منافع دارد. 
این گونه نیســت که برجــام را پدیــده ای صددرصد 
منفی بدانیم . برجام می توانست بهتر و قوی تر از این باشد؛ 
به گونه ای شفاف باشــد که هزینه بدعهدی آمریکا را بسیار 
بیشتر از اینها بسازد. قبال نسبت به آمریکا  بی اعتماد بودیم؛ 
آن قدر دقت می کردیــم که در صورت خــروج یا بدعهدی 
آمریکایی ها، هزینه برایشان به شدت افزایش پیدا کند. اما 
اینها به این معنی نیست که برجام در آمریکا یا حتی در اروپای 

طرفدار صهیونیسم خالصه شود. 
بنابراین بر حسب درایتی که در مدیریت کالن کشور 
وجود دارد، راه های دیگــر را می آزماییــم؛ یعنی حتی اگر 
اروپایی ها هم نقض عهد بکنند باز ما توانسته ایم وحدت و 
اتفاق در شورای امنیت را بشکنیم و من بعد دو عضو موثر و 
دائم شورای امنیت، ]چین و روسیه[ با تصمیمات ضدایرانی 
غرب همراهی نخواهند کــرد. بنابراین به نظرم دلیل اینکه 
این فرصت داده شده تا تالش شود با اعضای مختلف برجام 
مذاکره کنیم به این معناســت که برجام برای ما یک سری 

منافعی دارد ولو اینکه بدعهدی هایی صورت گیرد.
شــما به نواقص برجــام اشــاره کردیــد و اینکه 
می توانست در مجموع، توافق بهتر و کم نقصی 
شکل بگیرد تا هزینه بدعهدی آمریکایی ها را باال 
ببرد. از طرف دیگر اکنون صحبت هایی از سوی 
مخالفان برجام به گوش می رسد که دولت بایستی 
عذرخواهی کنــد. در طرف مقابل دولــت قائل به 
عذرخواهی نیست و معتقد است توافق خوبی را 

امضا کرده است. نظر شما چیست؟
   در ایــن زمینه بحث هــای زیادی صــورت گرفته 
است؛ کارشناســان متعددی به ارزیابی برجام پرداخته اند 
و ضعف های آن را مشــخص کرده اند و صحبت های تیم 
مذاکره کننده را هــم فراموش نکرده ایم که خودشــان هم 
اذعان کرده اند که برجام ضعف هایی دارد. اما تاکید می کنم 
که در فضای فعلی مطرح کردن این موضوع که دولت باید 
عذرخواهی کند ، درست نیســت. مباحث را به جای اینکه 
در یک صحنه بیرونی، سوق دهد، به صحنه داخلی سوق 

خواهد داد. 
باید مســائلی که مطرح می شــود، متوجه بدعهدی 
آمریکا و اینکه آنها در هیچ موضوعی قابل اعتماد نیســتند 
تبیین شود و نبایستی دعواهای داخلی را دامن بزنیم؛ نباید 
جلوی شناخت جوانان را گرفت. در شرایط کنونی باید متحد 
در کنار یکدیگر حرکت کنیم تا از یک سو بتوانیم فشارهای 
آمریکایی هــا را خنثی کنیم و از ســوی دیگر اجــازه بدهیم 
به افکار عمومی در داخــل که بیرون را ببینــد، نه اینکه در 
دعواهای داخلی و یک منازعه سیاسی  بیجا، متوقف  شویم.
 اال ن باید در خصوص این موضوع بحث کنیم که چه 
مکانیزمی  بر جهان حاکم اســت که غربی ها به راحتی، هر 
کاری که دل شــان می خواهد انجام می دهند. هر بازی ای 
که می خواهند بر سر ملت ها درمی آورند. بگذاریم جوانان 
چهره واقعی غرب را ببینند. در چنین شرایطی است که چهره 
واقعی غرب را که هیچ ارزشی برای بشر قائل نیستند و برای 
منافع نامشــروع خود حاضرند همه اصول انســانی را زیرپا 

بگذارند ، می بینند.



سیاست خارجی

اروپا؛ تعهد به جای تضمین

تور برجامی ظریف چه حاصلی داشت
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آن صورت هم هنوز اروپایی ها تصمیم نگرفته اند که تا چه 
در تقابل و دشمنی با ترامپ پیش خواهند رفت.«

  از دیدارهای سازنده تا اخبار نگران کننده 
منابع خبری در اروپا از دیدارهای سازنده مقامات قاره 
سبز با وزیر امور خارجه کشورمان خبر می دهند. »سابرینا 
بلوسی«، سخنگوی »فدریکا موگرینی«، مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپــا گفت وگوی  »موگرینی« با »محمد 
جواد ظریف«، وزیر خارجه ایران در بروکســل را »بســیار 
سازنده« توصیف کرد.»بلوسی« با انتشار عکسی از دیدار 
»موگرینی« و »ظریف« در توئیترش نوشــت: »نشستی 
بسیار سازنده با وزیر خارجه ایران، محمد جواد ظریف. ما با 
همکاری فرانسه، آلمان، انگلیس و اعضای اتحادیه اروپا 
در تالش برای یافتن راه هایی جهت محافظت از توافق و 
ســرمایه گذاری های اتحادیه اروپا هستیم. نشست اخیر  

را برای اولین گفت وگو درباره تدابیر الزم برگزار کردیم.«
بــا این حــال، همچنــان دغدغــه های زیــادی در 
خصوص "تصمیم نهایی اروپا" و " اقدام عملی قاره سبز" 
در مواجهه با تحریم دوباره شــرکتهای اروپایی از ســوی 
آمریکا  وجود دارد. بسیاری از کارشناسان اروپایی معتقدند 
که حتی استناد اروپا به قانون توصیب شده در پارلمان اروپا 
در قبال تحریمهای کوبا ) در سال 1996( در عمل  کارساز 
نخواهد بود. اکثر تحلیلگران مســائل اقتصادی معتقدند 
که با توجــه به وزن شــرکتهای خصوصــی در اروپا و غلبه 
آنها بر شــرکتهای دولتی ، عمال تروییکای اروپایی قدرت 
تاثیر گذاری و امر و نهی به شرکتهای خود جهت تجارت با 
ایران را ندارند. نکته جالب توجه اینکه طی دو ســال اخیر 
و در جریان اجرایی شدن توافق هســته ای نیز شاهد این 

موضوع بودیم. 

  رمزگشایی از بیانیه بروکسل ؛
تعهد به جای تضمین 

نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور امنیتی و سیاست 
خارجی و وزرای امــور خارجه جمهوری اســالمی ایران، 
فرانسه، آلمان و انگلیسی در تاریخ ۲۵ اردیبهشت 1۳9۷ 

در بروکسل دیدار کردند. شرکت کنندگان در این نشست:
تعهد خود در اجرای کامل و موثر برجام را که به اتفاق 
آراء توسط قطعنامه ۲۲۳1 شورای امنیت به عنوان عنصری 
کلیدی در ســاختار نظام عدم اشاعه هســته ای جهانی و 
یک دستاورد دیپلماتیک قابل توجه مورد تاکید قرار گرفته 

است، یادآوری کردند؛
-با اظهار تاسف از خروج آمریکا از برجام، بر اینکه رفع 
تحریم های مرتبط هسته ای و عادی سازی تجارت و روابط 
اقتصادی با ایران بخش های اساســی توافق ]برجام[ را 
تشکیل می دهد، صحه گذاردند. آنها ]همچنین[ بر تعهد 
خود به ایجاد اطمینان نسبت به ادامه تحقق اهداف تاکید 
کرده و موافقت کردند که گفتگوهای خود را در راستای این 

هدف تعمیق بخشند،
-به طــور ویژه متعهد شــدند که مباحث کارشناســی 
فشــرده ای را با ایران در خصوص مســائل زیر، با هدف 
رســیدن به راه حل های عملــی ]ظرف مــدت چند هفته 

آینده[ آغاز نمایند:
حفظ و تعمیق روابط اقتصادی با ایران،تداوم فروش 
نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده های نفتی و پتروشیمی 
ایران و تعامــالت مالی مربوطه،تعامــالت موثر بانکی با 
ایران،ادامــه روابط حمل و نقــل موثر دریایــی، زمینی و 
هوایی و خط آهن با ایران،تامین بیشتر اعتبارات صادراتی 
اتحادیه اروپا و ایجاد مسیرهای ویژه در حوزه های مالی، 
بانکی، بیمه ای و تجاری با هدف تسهیل همکاری های 
اقتصادی و مالی شامل ارائه حمایت های عملی از تجارت 
و سرمایه گذاری،تکمیل و اجرای بیشتر یادداشت تفاهم 
و قراردادهای منعقده بین شرکت های اروپایی و طرف های 
ایرانی،سرمایه گذاری بیشتر در ایران،حمایت از فعاالن 
اقتصادی اتحادیه اروپا و تامیــن فضای اطمینان بخش 
حقوقی،ایجــاد هر چه بیشــتر فضای شــفاف و قانونمند 

اقتصادی.
یک بار دیگر عزم و اراده خــود را برای اجرای برجام 
در تمامی بخش های آن همراه با حسن نیت و در فضایی 
سازنده مورد تاکید قرار داده و موافقت کردند به مشورتهای 
فشــرده خود در تمامی ســطوح و با ســایر اعضای برجام 

ادامه دهند.
بدون شک، اینها تعهداتی هستند که اتحادیه اروپا 
مطابق سند توافق هســته ای از ابتدا باید نســبت به آنها 
پایبند می مانده است. با این حال طی دو سال اخیر شاهد 
این موضوع ) پایبندی کامل اعضای غربی 1+۵ به برجام( 
نبوده اســت. نکته مهم تر اینکه "بیانیه بروکسل"، صرفا 
یاد آوری تعهدات برجام محســوب شــده و یک نقشه راه 
را ترسیم کرده اســت. به عبارت بهتر، نمی توان از بیانیه 
بروکسل به عنوان یک "تضمین " یاد کرد، بلکه این بیانیه 
صرفا تکرار تعهدات طرف اروپایی در برجام است. بدون 
شک طرف اروپایی تا دادن تضمینهای عینی، ملموس و 
قابل سنجش در خصوص حفظ برجام فاصله زیادی دارد.

آنگال مرکل صــدر اعظم آلمــان  نیــز در  اظهاراتی 
به خروج یکجانبــه آمریــکا از برجام واکنش نشــان داد.
صدر اعظم آلمان در این باره گفت: کشــورهای اروپائی 
در روابط خــود با آمریــکا در ارتباط با خروج این کشــور از 
برجام اختــالف نظرهائی شــده اند.وی در ســخنانی در 
مجمع اتحادیــه تجاری آلمــان )DGB( در این خصوص 
گفت: ایــن موضوعی مهم بــرای برلین تلقی می شــود.
ایــن در حالیســت کــه وی پیشــتر در ســخنانی توافــق 
هسته ای ســال ۲۰1۵ میان کشــورهای 1+۵ با ایران را 
برای برلین حائــز اهمیت دانســته و از تالش کشــورش 
 برای پیدا کردن راهــی در حل و فصــل موضوعات اخیر 

در این باره خبر داده بود.

گزارش

حفظ و تعمیق روابــط اقتصادی با ایران،تــداوم فروش نفــت، گاز، میعانات گازی و فــرآورده های نفتی و 
پتروشیمی ایران و تعامالت مالی مربوطه،تعامالت موثر بانکی با ایران،ادامه روابط حمل و نقل موثر دریایی، زمینی 
و هوایی و خط آهن با ایران،تامین بیشــتر اعتبارات صادراتی اتحادیه اروپا و ایجاد مسیرهای ویژه در حوزه های 
مالی، بانکی، بیمه ای و تجاری با هدف تســهیل همکاری های اقتصادی و مالی شامل ارائه حمایت های عملی از 
تجارت و سرمایه گذاری،تکمیل و اجرای بیشتر یادداشت تفاهم و قراردادهای منعقده بین شرکت های اروپایی و 
طرف های ایرانی،سرمایه گذاری بیشتر در ایران،حمایت از فعاالن اقتصادی اتحادیه اروپا و تامین فضای اطمینان 

بخش حقوقی،ایجاد هر چه بیشتر فضای شفاف و قانونمند اقتصادی

سعید سبحانی 

روزنامه نگار

اشــاره: طی یک هفته اخیر، دیدارهای فشرده ای میان 
مقامات وزارت امور خارجه کشورمان و اعضای 1+۵) به 
غیر از آمریکا( در خصوص نحوه و چگونگی حفظ توافق 
هسته ای صورت گرفته است. در این معادله، سواالت، 
نکات و سیگنالهایی وجود دارد که نمی توان به سادگی از 

کنار آنها گذشت :

  دغدغه ای به نام معافیت تحریمی ایران 
تروییکای اروپایی رســما اعالم کرده اند که یکی از 
اصلی ترین دغدغه های آنها، تمرکز بر چگونگی مواجهه 
با تحریمهــای ثانویه ایــاالت متحده آمریکا و اســتفاده 
شــرکتهای اروپایی از معافیت تحریمی می باشد."سوال 
" اصلی اینجاست که آیا ایاالت متحده آمریکا با معافیت 
تحریمــی شــرکتهای اروپایی در این خصــوص موافقت 
خواهد کرد ؟ تا کنون مقامات دولت آمریکا صراحتا اعالم 
کرده اند که هر شرکتی ) اعم از اروپایی و غیر اروپایی( که 
دست به معامله اقتصادی با ایران زده و در صدد دور زدن 
تحریمهای ثانویه وضع شده از ســوی واشنگتن باشد، از 
سوی وزارت خزانه داری آمریکا به شدت جریمه و تحریم 
خواهد شد. مایک پمپئو و جان بولتون نیز اعالم کرده اند 
که ترامپ این مسیر را تا انتها) اعمال تحریمهای سخت 
علیه شرکتهایی که با ایران قصد تجارت دارند ( ادامه می 
دهد. روزنامه »واشــنگتن پست« در گزارشــی با عنوان 
»متحدان)اروپایی( درباره خــروج ترامپ از توافق ایران 
عصبانی هســتند، امــا گزینه های معدودی برای پاســخ 
دادن دارند«، نوشته اســت اروپایی ها با وجود حمایت از 
توافق هســته ای، ابزارهای زیادی بــرای حمایت از این 
توافق ندارند.طبق گزارش این رسانه آمریکایی، با توجه به 
اینکه واشنگتن به اروپایی ها گفته، هیچ معافیتی در قبال 
تحریم های ایران در کار نخواهد بود، گزینه های معدودی 
برای اروپا به منظور پاســخ دادن به خروج دونالد ترامپ از 

برجام وجود دارد.
این روزنامه نوشته است: »بریتانیا، فرانسه و آلمان، 
سه تن از نزدیکترین دوســتان آمریکا از شدت عصبانیت 
در آستانه انفجار هستند. رهبران این سه کشور طی هفته 
گذشته و در دیدارها و تماس های تلفنی پر سراسیمه بین 
خودشان، تالش کرده اند که مشخص کنند، درباره خروج 
رئیس جمهور "دونالد ترامپ" از توافق هسته ای با ایران و 
طرح هایش برای اعمال تحریم ها علیه شرکت هایی که با 
ایران به تعامل ادامه می دهند، چه کاری می توانند بکنند. 
جواب این اســت که آنها نگرانند که نتواننــد کار چندانی 

انجام دهند.«
واشنگتن پست با بیان اینکه ممکن است اروپایی ها 
نهایتا با وجود دلخوری از مواضع خود عقب نشینی کنند، 
نوشــته اســت: »آن ها شــاید خواهان معافیــت  در قبال 
تحریم هایی شــوند که دولت )ترامپ( می گوید علیه هر 
شرکت اروپایی که هم با ایران و هم با آمریکا تعامل دارد، 
اعمال خواهد کرد، اما به آنها با شــفافیت متواضعانه  ای 
گفته شــده که هیچ معافیــت و اســتثنایی در کار نخواهد 

بود.«
این گزارش می افزاید: »آن ها )تروئیکای اروپایی( 
می توانند دنبال روش هــای دیگری از قبیل گســترش و 
تمدید تضمین های تامین مالی و دیگر تضمین ها درباره 
ســرمایه گذاری اروپایی در ایران برای حفظ کردن توافق 
باشند، اما این مکانیسم ها حتی اگر موثر باشند، که البته 
دلیل کمی وجود دارد که معتقد باشیم چنین خواهد شد، در 
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معمای شرق
چرا تور برجامی  ظریف از شرق شروع شد؟

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشــورمان تور 
برجامی  خود )برای مذاکره در خصوص سرنوشــت توافق 
هســته ای( را از پکن آغاز کرد. وی ســپس راهی مسکو و 
متعاقبا راهی بروکسل شد. بســیاری از تحلیلگران مسائل 
بین الملل، آغاز مذاکرات هسته ای مجدد ایران و اعضای 
باقیمانــده در برجــام را از کشــور چیــن دارای پیامی  مهم 
ارزیابی کــرده و آن را نشــانه ای دال بر اهمیــت نوع بازی 
دو کشــور چین و روسیه در شــرایط فعلی قلمداد می کنند. 
ظریــف در دیدار با وانگ ایــی، وزیر امــور خارجه چین در 
پکن و سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه در مسکو، 
به رایزنی در خصوص نحوه مواجهه بــا تحوالت جاری در 
خصــوص برجام و سرنوشــت توافق هســته ای پرداخت. 
مذاکراتی که در مجموع از دید مقامات وزارت امورخارجه 

کشورمان امیدوارکننده و مفید بوده است. 

  تاکید پکن بر حراست از منافع برجامی  ایران 
وزیر خارجه چین گسترش روابط دو کشور و حراست 
از منافع راهبردی ایران را مهم دانســته است. وانگ ایی، 
وزیر خارجه چین که بــا همتای ایرانــی اش در پکن دیدار 
کــرد، گفت: »ایــران یک شــریک راهبردی بــرای چین 
اســت.« وزیر خارجه چین تاکید کرده اســت که کشورش 
شــرایط ایــران و تصمیماتی را کــه تهران گرفته اســت، 
کامــال درک می کنــد. چنانچه رســانه های چینــی اعالم 
کرده اند، او در اظهاراتی کم ســابقه به دنبــال نقض برجام 
از ســوی  ترامــپ رئیس جمهــور آمریکا گفت کــه چین از 
منافع ملی ایران حراســت و از صلح و ثبــات منطقه به طور 
جدی و فعاالنه حفاظت می کند.  رسانه های گروهی چین 
از جملــه تلویزیون مرکــزی، روزنامه ارگانــی گلوبال تایمز 
و خبرگــزاری شــینهوا این بخش از ســخنان وزیــر خارجه 
چین را بســیار مهــم دانســته اند. گزارش ها حاکی اســت 
که این ســخنان نشان می دهد که چین به شــدت از اقدام  
ترامپ رویگردان اســت و وزیــر خارجه این کشــور نیز بار 
دیگر بر حراســت از برجام بــا این اظهــارات تاکید ورزیده 
اســت. دیپلمات ارشــد چین می گوید که چین از توافقات 
و اســناد بین المللی که برجام یکی از آنهاست و اثر مهمی 
 در جلوگیری از تنش و پیشــبرد صلح و ثبــات در خاورمیانه 
دارد، حفاظت و حمایت می کند.  وزیر خارجه چین تصریح 
کرده که کشورش برای حصول توافق سال ۲۰1۵ میالدی 
تالش بسیار زیادی کرده است و به آن متعهد خواهد بود. 
تارنمای انگلیش نیوز چین نوشــته که نقض برجام از سوی 
آمریکا بازتاب بســیار منفی در چین، روسیه و اروپا داشته و 
 طرف های دیگر این توافق را به شدت خشمگین و نگران 

کرده است.
 

  روایت ظریف از دیدار با طرف چینی 
وزیر امــور خارجه ایران پیش از تــرک پکن به مقصد 
مسکو با اشاره به نشست سه ساعته خود با وزیر امور خارجه 
چین اظهار کرد: »مذاکرات با طرف چینی بسیار دوستانه، 
مثبت و ســازنده بود.« محمدجواد ظریف در فرودگاه پکن 
و در جمع خبرنگاران ایرانی افــزود: »با طرف چینی توافق 
کردیم در روزها و هفته های آینــده همکاری های نزدیکی 
برای رســیدن به روش های عینی تضمین منافــع ایران و 

چین به عنوان کشورهای عضو گروه 1+۵ منهای 1 داشته 
باشیم.«  او با اشــاره به اینکه این مذاکرات می تواند نقش 
موثری در تقویــت اجماع جهانی برای حفظ برجام داشــته 
باشــد گفت: »دو طرف ایران و چین به عنوان دو شــریک 
باسابقه، اصرار دارند که روابط گسترده تر شود.«  وزیر امور 
خارجه ایران در ادامه مصاحبه خود با خبرنگاران ایرانی در 
پکن افزود: »ایــران و چین درباره برجام موضع مشــترکی 
دارند و آن حفــظ برجام با رعایت منافع ایران اســت.« وی 
درباره کاهــش خرید نفــت از ایران نیز گفــت: »معتقدیم 
کشورهای عضو برجام اجازه نمی دهند آمریکا در امورشان 

دخالت کند.« 

  اسپوتنیک از نقش چین در حفظ برجام می گوید 
خبرگزاری اســپوتنیک، پیرو ســفر وزیر امــور خارجه 
کشورمان به پکن، گزارش قابل تاملی را در خصوص نقش 
چین در حفظ برجام منتشــر کرده اســت.  ایرینا فیودوروا، 
یک کارشناس مســائل ایران در موسســه مطالعات شرق 
در مســکو گفت: »تصمیم واشــنگتن به خروج از توافق با 
ایران، قدرت چین در ایران را تقویت کرده است و به صورت 
همزمان وابستگی تهران به سرمایه گذاری و فناوری چین 
را افزایش داده اســت.« وی افزود: »چین همیشــه راهی 
برای دورزدن اکثر تحریم هــای تضعیف کننده غرب علیه 
ایران یافته اســت و درحالی کــه باقی کشــورها از تجارت 
با این کشور ســربازمی زنند و در برابر فشــار آمریکا سر خم 
می کننــد، تجربیات خوبــی در ایجاد روابط با کشــورها در 
اروپا، آمریکای التین و شمالی دارد. این بدان معناست که 
چین شرکت هایی ایجاد می کند که در داخل ایران فعالیت 
و با ایرانی ها کار خواهند کــرد و در برابر تحریم های آمریکا 
مصون خواهند بود.« وی اضافه کرد: »حتی اگر ایرانی ها 
احتماال از وابســتگی بیش از حد به چین خوشحال نباشند 
اما مبادالت تجاری دوجانبه دو کشــور اکنــون در نزدیکی 
6۰ میلیارد دالر است و آنها انتخاب دیگری ندارند.« برخی 
تحلیلگــران معتقدند که اگر چین و اتحادیــه اروپا در مورد 
تحریم های آمریکا علیــه ایران گفت وگو کننــد و راه های 
قانونی و اقتصادی برای مقاومت کــردن بیابند، می توانند 
یک پیام روشن سیاسی به واشنگتن بفرستند. تاتی اراستو، 
محقق خلع ســالح و عدم اشــاعه هســته ای در موسســه 

بین المللی تحقیقات صلح استکهلم گفت: »حتی ممکن 
اســت چین با ارائه کانال های مالی جایگزین برای تجارت 
با ایران، به اتحادیه اروپا برای دورزدن تحریم های آمریکا 

کمک کند.« 

  حمایت از برجام منهای آمریکا 
وزیر امور خارجه کشورمان پس از پکن، راهی مسکو 
شد تا دیدار فشرده ای را با سرگئی الوروف، همتای روسی 
خود در خصوص برجام و سرنوشت توافق هسته ای داشته 
باشــد. محمدجواد ظریف در دیدار با همتای روس خود با 
تاکید بر اینکه منافع ایران باید در توافق هسته ای )برجام( 
تامین شــود، مواضع روســیه را در مورد برجــام امیدبخش 
خوانــد و ابراز امیــدواری کرد کــه درباره جزئیــات و نحوه 
همکاری 4+1 گفت وگو کنــد. ظریف در دیدار با ســرگئی 
الوروف در مســکو با بیان ایــن مطلب افزود: »مشــاهده 
می کنیم کــه مخالفت با مقــررات بین المللی و توافق های 

جهانی به یک عادت برای آمریکا تبدیل شده است.«
وزیر امور خارجه ایران با اشــاره به اینکه بعد از خروج 
رســمی آمریــکا از برجام، تصمیــم گرفته شــد فرصتی به 
دیپلماسی داده شــود، ادامه داد: »برجام بر اساس موازنه 
منافع طرف هــای ایرانی، اروپایی و آمریکا اســتوار شــده 
است و در شرایط جدید باید دید چگونه می توان منافع مردم 
ایران را تامین کــرد.«  وی افزود: »هــدف از این دیدارها 
این اســت که اطمینان یابیــم منافع ملت ایــران در برجام 

تامین می شود.« 

  الوروف از تالش برای حفظ برجام می گوید 
الوروف نیز در این دیدار تصریح کرد که خودداری از 
هرگونه تهدید علیه نظام عدم اشــاعه تسلیحات هسته ای 
حائز اهمیت است. وزیر خارجه روســیه در ابتدای نشست 
خطاب بــه ظریف گفت:  »مــا می دانیم که قصــد دارید با 

امضاکنندگان برجام به جز آمریکا وارد گفت وگو شوید.«
وی ادامه داد: »متأســفانه بار دیگر ما شاهدیم که 
واشنگتن به دنبال بازنگری در توافقات کلیدی بین المللی 
اســت. بنابراین امروز انتظار می رود تا بررسی کنیم چطور 
چین، روسیه، ایران و اتحادیه اروپا می توانند از ابزارهای 
کنونی برای جلوگیری از این ســند مهم و بی ثباتی اوضاع 
در منطقه استفاده کنند.«  وی شرایط حول محور برجام را 
بحرانی توصیف کرد و گفت: »ما امکان نشست در مسکو 
و تبادل نظر درباره موضوعات برجام را تحســین می کنیم 
و صادقانــه می گویــم که اوضــاع موجــود )در خصوص 
برجام( یک بحران است. ایران قصد دارد درباره گام های 
مشــترک برای حفظ برجــام گفت وگو کنــد. می خواهیم 
بررسی کنیم که چطور با یکدیگر و به همراه اتحادیه اروپا 
و چیــن می توانیم از خارج شــدن برجام از مســیر اصلی، 
اوضاع منطقه و نظام عدم اشاعه )تســلیحات هسته ای( 

جلوگیری کنیم.«
وی ادامه داد که روسیه و شماری از کشورهای دیگر، 
منافع قانونی و مشــروع در برجام دارند و بایــد از این منافع 
مشــترک دفاع شــود. الوروف این گونه توضیــح داد: »ما 
تماس های برنامه ریزی شــده ای با تمامــی  طرفین توافق 
جز آمریکا که خــروج از توافق )هســته ای( را اعالم کرد، 
داشــته ایم.« وی ادامه داد: »تا جایی کــه اطالع داریم،  
تروئیکای اروپایی، چین، ایران و روســیه، طرح های خود 
برای پایبندی به برجام را اعالم کرده انــد و ما تمایل داریم 
به طور مفصل درباره طرح های شــما )ایــران( و گام های 
مشترک مان بحث کنیم.« الوروف ادامه داد: »من کامال 
درک می کنم که ایران به حفظ منافع قانونی خود تمایل دارد. 
تمایل دارم تصریح کنم که روســیه و دیگر طرفین توافق، 
منافع قانونی خود را در این توافق دارند و به همین دلیل باید 

برای حفظ منافع قانونی خود همکاری کنیم.« 

گزارش
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وعده پردردسر
دالیل پشت پرده تصمیم  ترامپ برای خروج از برجام

دونالد  ترامپ، رئیس جمهور آمریــکا همواره از آغاز 
کمپین انتخاباتی اش در ســال ۲۰16 اعالم کرده بود که 
از توافق هســته ای ایران خارج می شود و این مساله یک 
مســاله بزرگ برای رای دهندگان نبود؛ اما چــرا وی از این 
توافق اکنون و در چنین شرایطی خارج شد ؟ این اقدام در 
طول ماه های گذشته بارها در اخبار و در گوشه و کنار شنیده 
شده بود. در همین راستا متحدان آمریکا و حامیان داخلی 
تمام تالش خود را انجام دادند تا وضعیت موجود در توافق 
هســته ای را حفظ کنند اما رئیس جمهور آمریکا قانع نشد.  
ترامپ پس از خروج از این توافق در سخنرانی  خود اعالم 

کرد که او مذاکرات جدیدی را آغاز می کند. 
وی با اشــاره به مذاکرات ســال ۲۰1۵ میان ایران و 
گروه 1+۵ اعالم کرد توافق ســازنده در آن زمان به راحتی 

قابل دستیابی بود اما این کار انجام نشد. 
اکنون رئیس جمهور آمریکا این فرصــت را دارد که 
نشان دهد چگونه می تواند اقدام بهتری انجام دهد؛ اما چرا 

اکنون از توافق هسته ای ایران خارج شد؟
در حالی وی خــروج خود از این توافــق را اعالم کرد 
که نظرســنجی های اخیر در آمریکا نشان می دادند بیشتر 
آمریکایی ها موافق ماندن در توافق هسته ای ایران بودند 
اما  ترامپ با خروج از ایــن توافق، یکی دیگر از وعده های 

انتخاباتی خود را عملی کرد. 
 در اینجا سه دلیل مطرح شــده  که چرا وی از توافق 

هسته ای نفرت داشته و از آن خارج شده است؟

  نابودی میراث اوباما
 ترامپ در برخی موارد، مخالفت خود را با توافق ایران 
در قالب بسیار شــخصی قرار داد. در همین راستا او جان 
کری، وزیر امور خارجه پیشــین آمریکا را به عنوان یکی از 
معماران توافق هسته ای ایران به سخره گرفت که در همین 
 باره می توان به اظهارات  ترامپ هنگام شکستن پای کری 

در دوچرخه سواری در دوران مذاکرات هسته ای اشاره کرد.
ایــن در حالی اســت کــه برخی اخبــار منتشــره در 
هفته های گذشــته از تالش های جان کــری برای حفظ 

توافق هسته ای خبر می دادند.
رئیس جمهور آمریکا در پیامی  اعالم کرد که جان کری 
نمی خواهد این واقعیت را قبول کند که او فرصتی داشت و 
اکنون آن را از دست داده اســت.  ترامپ گفته بود: »جان 
از مذاکرات فاصله بگیر. تو به کشــورت ضربه می زنی.« 
بنابراین  ترامپ از زمان حضور در کاخ سفید هدفی برای از 
بین بردن دستاوردهای امضا شده توسط جانشینش اتخاذ 
کرده اســت. بعد از گذشــت یک هفته از مراســم تحلیف 
دونالد  ترامپ و حضورش در کاخ ســفید، آمریکا از پیمان 
تجاری  ترانس پاسیفیک بیرون آمد. در ماه ژوئن او اعالم 
کرد که قصــد دارد از توافق تغییرات اقلیمــی  پاریس نیز 
خارج شود. همچنین او حمایت های انجام شده در دوران 
اوباما از برخی مهاجران را کنار گذاشت. از سوی دیگر او و 
جمهوریخواهان در کنگره خدمات درمانی اوباماکر را کنار 
گذاشتند و در ادامه  ترامپ بار دیگر تحریم ها و محدودیت ها 

را علیه کوبا اعمال کرد. 
شان دیویس در یک وب سایت محافظه کار به نام »د 
فدرالیست« نوشت: »پس از مرگ توافق پاریس، توافق 
هسته ای ایران دچار کما شد. اوباماکر از بین رفت. در حال 
حاضر تنها میــراث واقعی باراک اوباما ریاســت جمهوری 
دونالد  ترامپ است و به نظر می رسد این همان چیزی است 

که دونالد  ترامپ می خواهد.«

  چرخش به سمت نتانیاهو 
زمانی که  ترامپ در روزهای ابتدایی کمپین انتخاباتی 
برای حضور در ریاست جمهوری قرار داشت، وی مانند امروز 
و تا بدین حد منتقد توافق هســته ای نبــود. او در حالی که 
تصور می کرد این توافق اشــتباه بوده و مذاکرات به خوبی 
پیش نرفته است اما  پیشنهاد داد ممکن است وی تعهدات 
آمریکا را حفظ کند. این در حالی است که تغییر رویکرد او 
به ســمت دیدگاه های کامال ضدتوافق هسته ای ایران به 
دلیل حمایت های بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل 

از  ترامپ بود. 

 ترامپ در یک کمپین انتخاباتی در فوریه سال ۲۰16 
گفت: »این مســاله کمکی نمی کند اگر من شروع کنم و 
بگویم که بسیار طرفدار اســرائیل هستم.« این اظهارات 

بسیار مورد انتقاد تد کروز و باب کورکر قرار گرفت.
اما پس از گذشــت چند روز  ترامپ به مخاطبانش در 
کنفرانس ساالنه کمیته امور اسرائیل اعالم کرد: »اولین 
اولویت، منحل کــردن توافق فاجعه آمیز ایران اســت.«  
ترامپ در ادامه این ادعاها افزود که دلیل ناکامی  این توافق 
این است که کشور بی ثبات کننده در منطقه را مهار نکرده و 
همچنان این کشور برنامه موشکی بالستیک خود را توسعه 
می دهد.  از زمانی که  ترامپ رئیس جمهور شــده است، او 
روند انتقال ســفارت آمریکا به قدس، اعمال تحریم های 
جدید علیه فلســطینیان، محکومیت دولت ایران و اکنون 
خروج از توافق هســته ای را انجام داد که همگی خواسته 

و مطلوب بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل است. 
در همین راســتا بنیامین نتانیاهو در مراسم گشایش 
ســفارت واشــنگتن در قدس با بیان اینکه دونالد  ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا با این اقدامش تاریخ می آفریند، گفت: 
»من از رئیس جمهور  ترامپ بــرای تصمیمش در مقابله با 

ایران تشکر و قدردانی می کنم.«
نتانیاهو از معدود افرادی در جهان بود که از این اقدام 

رئیس جهمور آمریکا استقبال و ابراز خرسندی کرد.
نتانیاهو با متهم کردن ایران به حمایت از تروریســم 
ادعا می کند که خروج آمریکا از توافق هسته ای به این معنی 
است که بزرگ ترین حامی تروریســم در جهان دیگر قادر 

نخواهد بود به تسلیحات هسته ای دست یابد.
دیگر طرف های توافق هســته ای یعنــی انگلیس، 
فرانسه، آلمان، روسیه و چین به رغم خروج آمریکا بر ادامه 

پایبندی خود به توافق هسته ای تاکید کرده اند.

  چهره های جدید در اتاق
 ترامپ چندبار تاکنون خواســته اســت که از توافق 
هســته ای ایران خارج شــود. وی بارها از سوی مشاوران 
ارشــد خود در دولتش از جمله رکس تیلرســون،  وزیر امور 
خارجه پیشــین، مک مستر،  مشاور پیشــین امنیت ملی و 
جیمز ماتیس،  وزیر دفاع کنونی از تصمیمش منصرف شده 
بود. ماتیس اکنون تنها حامی  باقی ماندن آمریکا در برجام 
اســت که در دولت  ترامپ باقی مانده و حضــور وی نیز در 
سطح هشدار قرار گرفته است.  در حال حاضر مایک پمپئو، 
جای تیلرســون و جان بولتون جای مک مستر را گرفته اند 
که هر دوی آنها ایران را به عنوان دشمن می نگرند و عامل 
بی ثبات کننده در منطقه می داننــد. درواقع در حال حاضر  
ترامپ تیم سیاست خارجی خود را به شکلی چیده است که 

همگی در یک صف قرار دارند.

علی محمدی

روزنامه نگار
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ماکرون چگونه فریب خورد 
متهم ردیف دوم لغو برجام کجاست؟

بدون شــک باید از امانوئل ماکــرون، رئیس جمهور 
فرانســه به عنوان متهم ردیف دوم نقض توافق هسته ای 

یاد کرد. 
اگرچه امــروز بســیاری از تحلیلگران حــوزه روابط 
بین الملل،  ترامپ را بابت خروج از توافق هسته ای با ایران 
مورد شــماتت قرار می دهند، اما در این میــان، نارضایتی 
رئیس جمهور فرانسه از کاخ سفید جنس دیگری دارد. در 
این خصوص نکاتی وجود دارد که نمی توان به سادگی از 

کنار آنها گذشت:
1- امانوئل ماکرون، نخســتین سیاستمدار اروپایی 
بود که به صورت رسمی به دونالد  ترامپ و بنیامین نتانیاهو 
در خصوص »تغییر برجام« از طریــق گنجاندن موضوع 
موشــکی ایــران و نامحدودکــردن تعهــدات هســته ای 
کشورمان تضمین داد. رئیس جمهور فرانسه تعهد داد که 
در این مسیر، نقش پیشگام را در میان  تروئیکای اروپایی 
ایفا کند. اگرچه مقامات انگلیســی بر اساس روابط سنتی 
خود با آمریکا، ابایی از بازی مســتقیم در زمین کاخ سفید 
نداشــتند، اما آنها نیز پذیرفتند که ماکرون، حلقه اتصال 
کاخ سفید و  تروئیکای اروپایی در مذاکرات »تغییر برجام« با 
آمریکا باشد. در گام بعدی، ماکرون در دیدارهای مخفیانه 
و مکرری که خود و وزیــر امور خارجــه اش »لودریان« با 
مقامات آلمانی داشتند، توانستند نظر مساعد آنگال مرکل، 
صدراعظم آلمــان را نیز جهت »تغییر توافق هســته ای« 
جلب کنند. به طور کلی، هیچ گاه مقامات اروپایی در جایگاه 
یک »کنشــگر« در قبال توافــق هســته ای ایفای نقش 
نکرده اند. آنها همواره در مقام یک »پاســخگو« صرفا بر 
لزوم »حفظ توافق هسته ای« تاکید می کردند. از ابتدای 
ســال ۲۰1۷ میالدی تاکنون، این قاعده در کاخ الیزه نیز 
در جریان بوده اســت. ماکرون از یک ســو بر حفظ توافق 

هســته ای با ایران تاکید می کرد و از ســوی دیگر، موافق 
گنجانده شدن هر چهار شرط پیشــنهادی  ترامپ در قالب 
توافق الحاقی یا ثانویه بود. در جریان دیدارهای نتانیاهو با 
مرکل و ماکرون در حاشیه اجالس داووس نیز این موضوع 
کامال به چشم خورد. نخست وزیر رژیم صهیونیستی در این 
دیدارها در کســوت یک »کنشگر« و »بازخواست  کننده« 
و  تروئیکای اروپایی در ایــن معادله مانند بازیگرانی منفعل 
و پاســخگو برخورد کردند. به عبارت بهتر، ماکرون نه تنها 
به  ترامپ، بلکه به نتانیاهو نیز تضمین بود که نگرانی های 
تل آویو و واشنگتن در قبال برجام را حل وفصل کند، حتی 
اگر این موضوع به قیمت »اعمال فشار مضاعف به ایران« 

تمام شود.
۲- صورت مساله در قبال ماکرون و بازی وقیحانه وی 
در قبال برجام کامال محرز و مشــخص است. در آگوست 
ســال ۲۰1۷ میالدی، رئیس جمهور فرانســه در سخنانی 
جنجالــی ادعا کرد که می تــوان بر ســر موضوعاتی مانند 
توان موشــکی ایران و اعمال محدودیت هــای زمانی در 
برجام با ایران وارد مذاکره دوباره شــد. ایــن اظهارات در 
حالی صورت گرفت که ماکرون خود نیز به خوبی نسبت به 
غیرمنطقی بودن درخواســت خود واقف بود. با این حال، 
همان گونه که اشــاره شــد اظهارات ماکرون اساســا نظر 
شــخصی وی نبود، بلکه این اظهارات محصــول معامله 
روسای جمهور ایاالت متحده و فرانسه بود که بر اساس آن، 
او به دونالد  ترامپ تعهد داده بود که نهایت تالش خود را در 
سال ۲۰1۷ میالدی بر ســر تحدید موشکی ایران صورت 
دهد. اگرچه دو کشور آلمان و انگلیس نیز در این خصوص 
آمادگی کامل خــود را به مقامات آمریکایــی اعالم کردند 
اما نمی توان نقش پررنگ تر ماکــرون را در این خصوص 

نادیده انگاشت. 
۳- رئیس جمهور فرانســه بــه  ترامپ تعهــد داده بود 
که تمامی  اقدامات الزم را برای اتخــاذ رویکرد هماهنگ 
 تروئیکای اروپایی و دیگر اعضای اتحادیه اروپا در مواجهه 
برجامی  جدید بــا ایران انجام دهــد. اگرچه رئیس جمهور 
فرانسه بارها در ظاهر بر لزوم حفظ توافق هسته ای تاکید 

می کرد اما بازی عملی وی به گونــه ای بود که قدرت مانور 
 ترامپ را در مواجهه با برجام افزایش می داد. تکمیل پازل 
بازی  ترامپ توسط کاخ الیزه، موضوعی بود که بسیاری از 
مخاطبان رفتارهای ماکرون نسبت به آن اذعان داشتند. 
هم اکنون ماکرون نتیجه بازی برجامی  خود در زمین آمریکا 
را به بدترین شکل ممکن مشــاهده می کند و بدون شک 
رئیس جمهور فرانسه پس از  ترامپ متهم ردیف دوم نقض 
توافق هسته ای محسوب می شود. نکته قابل تامل اینکه؛ 
ماکرون نه تنها به واسطه اصرار بر حق جمهوری اسالمی 
ایران مبنی بر معامله و مذاکره ناپذیر بودن توان موشکی و 
برنامه های منطقه ای کشورمان نتوانست به هدف از پیش 
تعیین شده خود دست یابد، که حتی در اقناع دیگر اعضای 
اتحادیه اروپــا مانند ایتالیا، اســپانیا و اتریــش در تقابل با 

تهران ناکام ماند.
4- ماکرون هم اکنون از دونالد  ترامپ، رئیس جمهور 
ایاالت متحده آمریکا به شدت ناراحت است. رئیس جمهور 
فرانســه به رغم عمل به همه تعهدات خــود در قبال برجام 
)تعهداتی کــه به  ترامــپ داده بود( پــس از مدتی متوجه 
شــد که رئیس جمهــور آمریکا فــارغ از آن چیــزی که در 
معامــالت دیپلمات هــا و کارشناســان غربــی می گذرد، 
تصمیم خــود را بــرای خروج ایــاالت متحــده از از برجام 
گرفته بود. هم اکنون ماکرون نه تنها از بازی مستقیم خود 
در زمین ایاالت متحده آمریکا ســودی به دســت نیاورده، 
بلکه شــاهد ازبین رفتن اعتبار کاخ الیزه در نظام بین الملل 
اســت. انتصاب افرادی مانند مایک پمپئو و جان بولتون، 
نشان داد که رئیس جمهور آمریکا حتی برای بازی برجامی 
 فرانســوی ها در زمین خود نیز ارزشــی قائل نبوده اســت. 
این موضوع، فشــار روانی و سیاســی زیادی را به ماکرون 
آورده اســت. در آخرین گام، رئیس جمهور فرانسه با سفر 
به ایاالت متحده آمریــکا و دیدار با دونالد  ترامپ، ســعی 
کرد وی را از تصمیمی  که بابت خــروج از برجام گرفته بود 
منصرف کند و حتــی او بار دیگــر به  ترامپ تعهــد داد که 
نهایت فشــارهای غیرقانونــی را به ایران جهــت پذیرش 
خواســته های چهارگانه آمریکا وارد خواهد ساخت. با این 
حال،  ترامپ از مدت ها قبل تصمیم خود را در قبال توافق 
هسته ای اتخاذ کرده بود و در این میان، صرفا به ماکرون 
و دیگر سیاستمداران اروپایی نگاهی ابزارگرایانه در مسیر 
رسیدن به اهداف خود داشته است. در هر حال، ناراحتی 
ماکرون از  ترامپ کمترین ارزشــی نزد ملــت ایران ندارد. 
وی باید بابت بازی در زمین آمریکا و فراتر از آن، به عنوان 
 متهم ردیف دوم نقض برجام به نظام بین الملل پاســخگو

 باشد. 

محمد قادری

سردبیر روزنامه تهران تایمز 

یادداشت
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دوراهی سرنوشت ساز
اروپا براساس منافعش تصمیم می گیرد

دونالــد  ترامپ، رئیس جمهــوری آمریکا  مشــاوره و 
نصیحت مشاوران و مقامات ارشــد خود در شورای امنیت 
ملی را نپذیرفت و به دنبال البی صهیونیست ها و سعودی ها 
از برجام خارج شــد. باید توجه داشــت که برجام، توافقی 
میان جمهوری اســالمی و ایاالت متحده نیســت، بلکه 
توافقی میان آمریکا، ایــران و پنج کشــور دیگر )آلمان، 
فرانسه، انگلیس، روســیه و چین( بود که با خروج  ترامپ 
از آن، موجبات تنش میان آمریکا و متحدان اروپایی اش 
را به وجــود آورد، البته باید گفت یکی از شــعارهای اصلی 
دونالد  ترامپ در مبارزات انتخابی در مورد برنامه جامع اقدام 
مشترک یا همان برجام بود . به عقیده او، برجام به چند دلیل 
یکی از بدترین توافقنامه هایی بوده که ایاالت متحده امضا 
کرده اســت. اولین دلیل بند غروب یا همــان محدودیت 
زمانی است که ایران دارد و می تواند بعد از آن زمان دوباره 
فعالیت های هسته ای خود را بدون محدودیت از سرگیرد. 
از نظر رئیس کاخ سفید این محدودیت باید طوالنی مدت 
باشد تا به زعم خود مانع دسترسی ایران به سالح هسته ای 
شوند. دلیل دیگر مساله موشــکی ایران است که در مورد 
آن مذاکره ای صورت نگرفته اســت. نکته سوم هم بحث 
بازرسی از تاسیسات نظامی ایران است که در این توافق در 
مورد آن دسته از تاسیسات نظامی ایران که اجازه دسترسی 
و بازرسی از آنها داده نشده، صحبتی نشده است. تصور بر 
آن بود که  ترامپ فشــارهایی برای اصالح این موارد وارد 
آورد  یا محدودیت های دیگری ایجاد کند تا ضمن ماندن 
در برجام از موضع خود کوتاه نیاید. این در حالی است که 
بعد از به قدرت رسیدن  ترامپ، البی اسرائیلی-سعودی به 
خوبی توانستند از نفوذشان استفاده کرده و  ترامپ را مجبور 
به بیرون آمدن از توافــق کنند. الزم به ذکر اســت  ترامپ 
هرآنچه میراث دولت اوباما بود را به طریقی کنار گذاشت . 
برجام نیز توافقی است که در زمان ریاست جمهوری سلف 
 ترامپ، باراک اوباما به امضا رسید. از موارد دیگر می توان 
به رابطه با کوبــا، مکزیک و معاهــده آب وهوایی پاریس 
اشــاره کرد که آنها هم توســط رئیس جمهور فعلی ایاالت 
متحده ملغی گشت. به عقیده من اگر توافق برجام با همین 
چارچوب در دولت  ترامپ نوشته می شد او نه تنها آن را امضا 
می کرد بلکه از توافق حاصله رضایت هم داشــت. زیرا در 
پایان سخنرانی اش برای اعالم کنار رفتن آمریکا از معاهده 
هسته ای به این موضوع اشاره کرد که ایاالت متحده تمایل 
به مذاکره با ایــران دارد. همچنین روز بعــد در توئیتی در 
مصاحبه با خبرنگار سی بی سی بیان کرد که خواهان مذاکره 
با ایران است. بنابراین هدف کاخ ســفید وارد کردن فشار 
بر ایران برای مذاکره مجدد با آمریکاســت. اما این اقدام 
آنها تبعاتی را به همراه خواهد داشــت. زیرا ایاالت متحده 
آمریــکا خصوصا با رویکــردی که  ترامپ دنبــال می کند، 
درصدد تثبیــت رهبری دنیا بــدون توجه بــه دیدگاه های 
اروپاییان و متحدان شان و همچنین بدون در نظر داشتن 
چند جانبه گرایی است که باراک اوباما در پیش گرفته بود   به 

نظر می رســد   اگر ترامپ برای دور بعدی ریاست جمهوری 
آمریکا هم انتخاب شود ، در همین راســتا حرکت کند چرا 
که شاید او بتواند جایگاه متزلزل آمریکا را به عنوان یکی از 
قدرت های برتر جهانی تثبیت کند. بعد از کنارکشیدن آمریکا 
از معاهده آب و هوایی پاریس، تنش ها باال گرفت . فرانسه 
و دیگر متحدان اعالم کردند که با این کار اعتبار آمریکا از 
بین خواهد رفت  اما دیدیم که در جریان حمله به ســوریه، 
انگلیس و فرانسه، آمریکا را همراهی کردند و برخالف گفته 
خودشان، ایاالت متحده همچنان از اعتبار کافی نزد آنها 
برخوردار بود، بنابراین اگرچه  ترامپ بسیاری از معاهده ها 
را زیر پا گذاشــت و قراردادها را نقض کرد، امــا درواقع او 
در راستای اهداف ریاســت جمهوری اش گام بر می دارد و 
وعده های کمپین انتخاباتی اش را به نوبت عملی می کند 
که آخرین آنها هــم انتقــال پایتخت رژیم صهیونیســتی 
به قدس بود که اتفــاق افتاد. از طرف دیگــر بعد از جنگ 
ســرد، فاصله ای عمیق میان ایاالت متحده آمریکا و اروپا 
ایجاد شده است اما کشورها در نهایت بر اساس منافع ملی 
خود تصمیم می گیرنــد، بنابراین اگرچه اتحادیــه اروپا با 

سیاست های واشنگتن در قبال ایران و برجام مخالف است 
اما نهایتا به منافع ملی خودشان می اندیشند و بر آن اساس 
تصمیم گیری می کنند. پس وقتی آمریــکا موکدا با برجام 
مخالفت می کنــد، اگر اروپا را بر ســر دوراهی جانبداری از 
ایران یا آمریکا قرار دهد، انتخاب اروپاییان مشخص است.
در این بین ایران باید بر اســاس بندهــای موجود در 
برجام عمل کند؛ به این معنا که باید به کمیسیون مشترک 
شکایت کند، جلساتی برگزار شود تا به طریقی حقانیت خود 
را اثبات کند که اگر معاهده نقض شــد یا بــه خطر افتاد به 
دلیل عملکرد ایران نیست، بنابراین به لحاظ حقوقی بسیار 
مهم است که این روند را طی کنیم تا حقانیت خود را ثابت 
کرده و مقصر به جهانیان شناســانده شــود. از سوی دیگر 
ایران باید همچنان به مذاکرات خود با اروپاییان ادامه دهد  
اما باید جانب احتیاط را بگیریم چون ممکن است اروپا هم 
تسلیم خواست آمریکا شــود. درواقع همان طور که پیش 
از این گفتم هر کشــوری به دنبال منافع ملی خود اســت. 
همچنان که روسیه نیز اخیرا بیان داشــته می توان برجام 
را بدون واشــنگتن ادامه داد اما تهران هــم باید امتیازاتی 
دهد. فرانســه نیز همین نظر را دارد که برجام را در صورتی 
می توان داد که در حوزه منطقه و موشکی مذاکراتی صورت 
گیرد، بنابراین بــه عقیده من در سیاســت بین الملل برای 
حفظ منافع ملی نباید درهای مذاکره را  روی خود بست یا با 
موانعی مواجه شد که منافع کشور را به خطر اندازد. از سوی 
دیگر باید بحث های حقوقی برجام را به دقت پیگیری کنیم 
تا اعتبار و حقانیت ایران را حفظ کنیم و آن را به همگان نیز 
نشان دهیم. نکته دیگر اینکه در شرایط جدید و باتوجه به 
مشکالت اقتصادی که در کشــور وجود دارد، مردم تحت 
فشــار قرار خواهند گرفت، پس باید برای اصالح ساختار 
اقتصــادی قدم برداریــم. از ســوی دیگر به دلیــل اینکه 
مردم تحت فشار اقتصادی قرار دارند باید فشار را در دیگر 
حوزه ها از روی آنها برداشــت و نگرانی های مردم را اندکی 
کاهش داد. درواقع از لحاظ روانی باید جامعه را تغذیه کرد 
و آزادی های فردی و اجتماعی را اندکی بیشتر کرد. زیرا در 
شرایط پیش رو ما به شدت نیازمند انســجام و وحدت ملی 
هستیم. این در شرایطی است که ملت ایران در برهه های 
زمانی مختلف حمایت خود را از نظام و کشور نشان داده اند، 
بنابراین برای حفظ این رویه و دســتیابی بــه اهداف ملی 
کشــور، باید موجبات رضایت مردم را بیش از  پیش فراهم 

آورد تا سرمایه اجتماعی کشور تقویت شود.

سعید شکوهی

کارشناس مسائل آمریکا

در سیاســت بین الملل بــرای حفظ منافع ملــی نباید 
درهای مذاکره را  روی خود بست یا با موانعی مواجه شد 
که منافع کشــور را به خطر اندازد. از ســوی دیگر باید 
بحث های حقوقی برجام را به دقــت پیگیری کنیم تا 
اعتبار و حقانیت ایران را حفظ کنیم و آن را به همگان 

نیز نشان دهیم
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مذاکره با آمریکا اشتباه است
رفتن پای میز مذاکره در شرایط فعلی موجب از بین رفتن منافع کشور می شود

دونالد  ترامپ که از دوران رقابت های انتخاباتی اش 
فریاد بیرون آمدن ایــاالت متحده آمریکا را از برجام ســر 
داده بــود، بعد از چند ســری تهدید ایران و دســت نیافتن 
به خواســته اش، بار دیگر پیمان شــکنی کــرد و از توافق 
برجام هــم بیرون آمــد. اگرچه رئیس جمهور پوپولیســت 
ایاالت متحده بــه وعده انتخاباتی  اش عمــل کرد اما این 
اقدام ایاالت متحده موجب  بی اعتمــادی جامعه جهانی 
به آنها شــد. درحقیقت  ترامپ با زیر پا گذاشــتن تعهدات 
پیشــین از پیمان آب و هوایی پاریس گرفتــه تا برجام، به 
عدم اطمینان و  تردید کشــورهای دنیا به آمریکا دامن زد. 
اگرچه رئیس جمهور آمریکا تندترین دیپلماسی را در قبال 
ایران داشــت اما او در زمینه تجارت بــا متحدین اروپایی 
خود و چین هم از اهرم فشــار استفاده کرد، حتی تعهدات 
و توافقات قبلی آمریکا را به عنوان مثــال با کره جنوبی زیر 
پا گذاشــت. همچنین با وجودی که آمریــکا از ابتدا یک 
امپراتوری داشت، عضو دائم شورای امنیت بود و حق وتو 
نیز داشت اما شــخص  ترامپ فراتر از این محدوده رفته و 
رفتار او بیشتر شبیه پدرخوانده شده است تا رئیس جمهور 
یک کشور. به همین خاطر من بر این باورم که او با خروج 
از برجام به دنبال دستیابی به توافقی جدید با ایران است تا 
به تصور خودش با اســتفاده از اهرم فشار خصوصا از جنبه 
اقتصادی، ملت و کشــور را به زانــو درآورد و از این طریق 
به اهداف و منافع خود دســت یابد. به همیــن خاطر باید 
انســجام و وحدت داخلی و ملی بیشــتر از گذشــته باشد، 
مردم و مسئوالن از ایجاد هر گونه تنش و تشنجی در داخل 

کشــور بپرهیزند تا این خیال باطل را کــه مردم از وضعیت 
داخلی کشور ناراضی هســتند و به دنبال یک منجی خارج 
از مرزهای کشورهای هستند را از بین ببرند. زیرا به عقیده 
من آمریکا از یک ســو بعد از انتخابات 88 نهایت استفاده 
را از آشوب هایی که در داخل کشور ایجاد شده بود، کرد و 
تحریم های بسیار شدیدی را به بهانه های واهی علیه ایران 
وضع کرد. از سوی دیگر فشارهای برخی افراد و جریانات 
در دوران مذاکرات هســته ای برای امتیاز دادن به آمریکا 
و رسیدن سریع به توافق موجب تضعیف مذاکره کنندگان 
ایرانی با طرف آمریکایی شــد. بر اســاس همیــن رویکرد 
رهبران کاخ سفید امروز بر این باورند که ایران متزلزل است 
و آنها می توانند با اعمال فشار و به خیال خودشان نابودی 
اقتصاد، ملت و نظام ایران را به زانو درآورند. در این شرایط 
جمهوری اسالمی  باید سرسختانه در مقابل آمریکا مقاومت 
کند، زیرا تجربه ثابت کرده که هرگاه ایران یا کشور دیگری 
در برابر آمریکا عقب نشینی کرده و تن به خواسته های آنها 
داده، موجب طمع ورزی بیشــتر آمریکاییان شــده است، 
بنابراین امروز مذاکره با ایاالت متحده تحت هر شــرایطی 
اشتباه است زیرا آنها پای میز مذاکره نه تنها کوتاه نمی آیند 
بلکــه منافع ایــران را هم ضایــع می کنند. از ایــن رو نباید 
کوچک ترین شائبه را ایجاد کرد که  ترامپ موفق شده است 
و به عقیده من هرکس که موجب شکل گیری و تقویت این 
ایده شود، خائن به کشور، دین و مردم جمهوری اسالمی 
ایران اســت.  ترامپ باید متوجه شــود که به هیچ طریقی 

نمی تواند اراده مردم ایران را درهم شکند.
از سوی دیگر تصمیم ایران مبتنی بر دادن مهلت به 
اروپاییان برای تغییر رویه و ایستادگی در برابر آمریکا، به دو 
دلیل امری عاقالنه و سنجیده است. اوال باید افکار عمومی 
جهان را به گونه ای هدایت کنیم که جهانیان متوجه حقیقت 
شوند و اینکه مقصر اصلی ایاالت متحده است. به نظرم با 

این اقدام ایران، این حقیقت پررنگ تر و عیان می شــود. 
دوما باید بــه اروپاییان فرصت داد گرچــه اصال نمی توان 
به این موضوع خوش بین بــود، زیرا اروپــا در برابر آمریکا 
بسیار ذلیل و ضعیف است. در سفرهای صدراعظم آلمان 
و رئیس جمهور فرانسه به آمریکا شاهد این مساله بودیم، 
خصوصا رفتار تحقیر آمیز  ترامپ بــا امانوئل ماکرون مهر 
تاییدی بر این موضوع است. به همین خاطر ایران نباید از 

اروپا انتظار و امید داشته باشد. 
در نهایت اگر با طــی همه این مراحل ایــران دریابد 
که به اهداف و منافعش دست نمی یابد باید از برجام خارج 
شود و برنامه هسته ای را با سرعتی بیش از گذشته به پیش 
برانیم، بنابرایــن در موقعیت پیــش رو ایرانیان باید اتکای 
بیشــتری به اقتصاد داخلی داشته باشــند و سیاست های 
عدالــت اجتماعــی و دوری از تجمالت را دنبــال کنند. از 
طرف دیگر با کشورهای مســتقل که در معرض تهدیدات 
و تحریم های آمریکا قــرار دارند مانند چین و روســیه وارد 

مذاکرات جدی و متفاوتی شویم. 
در خصوص رویکرد روســیه و چین هــم باید اذعان 
داشــت که آنها هم قطعا به دنبال منافع خودشان هستند و 
نمی توان بیش از انتظار از آنها توقع داشت. اما در حالی که 
ایاالت متحده آمریکا سالیان سال در تالش بود که ایران را 
تسلیم خواسته ها و اهداف خود کند، برخی در داخل و شاید 
در راستای اهداف دولت  ترامپ، درصددند چین هراسی و 
روسیه هراسی را ایجاد کنند. به هر جهت نمی توان از این 
واقعیت چشم پوشــی کرد که امروز منافع مشــترک چین و 
روسیه با ایران بسیار بیشتر از غرب است. به همین خاطر 
ایران باید وارد تعامالت بیشتر و جدی تری با چین و روسیه 
شود و این مساله را به آنها تفهیم کنیم که اگر آمریکا االن 
اهرم فشــارش روی ایران اســت، بعد از این قطعا به سراغ 
چین و روســیه خواهد رفت. درنهایت باید گفت که ســال 
پرتنشــی در پیش خواهیم داشــت اما باتوجه به تحوالت 
منطقه، ارتقای جایگاه ایران در کل منطقه، دگرگونی هایی 
که در سطح جهان در حال وقوع است و مشکالت داخلی 
ایاالت متحده؛ اگر در ایران انسجام داخلی وجود داشته 
باشد، در مقابل هر نوع جریان نفاق ایستادگی کنیم و تبعیت 
از مقام معظم رهبــری خصوصا در ماه هــای آینده بیش از 

پیش باشد، قطعا تحریم ها را از سر می گذرانیم.

سید محمد مرندی

استاد دانشگاه تهران
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بینالملل

هم غزه، هم لبنان
وحشیگری رژیم صهیونیستی و حمایت آمریکا از آدم کشی نتانیاهو نشان داد که 
حمایت ایران از محور مقاومت مدبرانه، آزادی خواهانه و عدالت طلبانه است
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شــهادت و زخمی شــدن هزاران فلســطینی در روز 
نکبت، دل هر انســان آزاده ای را در جهان به درد آورده و 
در عین حال، نقش موثری در مخابره »گفتمان مقاومت« 
به سر اســر دنیا داشــته اســت. در حالی که جنایات چند 
دهه اخیر صهیونیســت ها در ســرزمین های اشغالی، در 
سایه تیغ سانسور و سکوت رســانه های وابسته به جریان 
سلطه به فراموشی سپرده شده بود، امروز شاهد ظهور نام 
»فلســطین« ، »مقاومت« و »انتفاضه« در دنیا هستیم. 
به عبارت بهتر، سانســور مقاومت اســامی فلســطین و 
گفتمان برخاسته از آن از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی 
نیز نتوانست جلوی مخابره پیام قاطع فلسطینیان به دیگر 

ملت های دنیا را بگیرد. 
امروز دنیا یکپارچه در کنار ملت فلســطین ایســتاده 
و آتش خشــم خود را متوجه ایاالت متحده آمریکا، رژیم 
اشــغالگر قدس و معدود متحدان مرتجع عربی وابسته به 

واشنگتن و تل آویو ساخته است. 
گفتمان مقاومت، امروز پویا تر و قوی تر از هر زمان 
دیگری بــه حیات مقدس خــود ادامه می دهــد. پیروزی 
غرورآفریــن جبهــه مقاومــت در لبنــان، آن هــم به رغم 
پول پاشــی و تبلیغات منفی آل ســعود و حامیــان غربی و 
صهیونیســتی آن، بار دیگــر پویایی گفتمــان مقاومت و 
اقبــال عمومی ملت های منطقه نســبت به ایــن گفتمان 
اصیــل را بــه اثبات رســاند. بــدون شــک آثــار و تبعات 
این پیــروزی، صرفــا در درون مرزهای لبنــان  نمود پیدا 
 نکرده و دیگــر ملت های منطقــه را نیز تحــت تاثیر خود 

قرار خواهد داد. 
روســای جمهور آمریکا و مخصوصا دونالد   ترامپ، 
رئیس جمهور فعلی این کشــور، اقدامات وقیحانه زیادی 
در تقابل با گفتمان مقاومت صــورت دادند. هدف آنها در 
این تقابل، گذار ملت های منطقــه از گفتمان مقاومت و 
روی آوردن آنهــا به غرب و رژیم صهیونیســتی بود. با این 
حال پیروزی جبهه مقاومت در انتخابات لبنان، سخت ترین 
ضربه ممکن را به واشــنگتن، تل آویو و ریاض وارد آورده 

است.
 از سوی دیگر، تحوالت اخیر در فلسطین و شهادت 
صدها انســان بی گناه به جرم حمایــت از آزادی خواهی و 
بازگشت به سرزمین مادری خود، گفتمان مقاومت را بیش 

از پیش در دل ملت های دنیا عزیز ساخته است. 
 هم اکنون جبهه مقاومت با تمامی  توان و قدرت خود، 
هم در میدان نبرد نظامی با دشــمنان ملت های مسلمان 
منطقه و هم در میدان نبرد فرهنگی با طرفداران ســازش 
با رژیم صهیونیستی عرض اندام کرده است. در حالی که 
علقه میان طرفداران مقاومت روز به روز در منطقه بیشــتر 
می شود، شاهد ایجاد گسســت و شکاف میان طرفداران 

گفتمان سازش هستیم.
 از آنجایــی که قدرت هــای بزرگ طــی 6 دهه اخیر 
اصلی تریــن حامیــان جنایــات رژیم صهیونیســتی علیه 
ملت فلســطین بوده اند، وقوع تضادهای پایدار میان آنها 
 به طور مســتقیم ســبب تقویت آنارشیســم صهیونیستی

 خواهد شد. 
  این هرج و مرج گرایــی که به طور بالقــوه در میان 
صهیونیست ها وجود دارد، در صورت بروز اختاف میان 
حامیان تل آویو به شدت تقویت خواهد شد. نباید فراموش 
کنیم کــه رژیم صهیونیســتی در جریان جنــگ 33 روزه و 
با وجود آنکه از حمایت مســتقیم و کامــل اعضای غربی 
شورای امنیت سازمان ملل متحد برخوردار بود، شکست 
سختی را در برابر مقاومت اسامی لبنان تجربه کرد. حال 
تکلیف رژیمی  که حامیان آن در جنگ سرد با یکدیگر باشند 

کاما مشخص است. 
گفتمان مقاومت، گفتمانی دامنه دار در جهان اسام 
است که خدشه ناپذیر محسوب می شــود. بر این اساس 

حتی اگــر گروهی پرچم مقاومــت را زمین گذاشــته یا به 
هر میزانی بخواهند از گفتمــان مقاومت عبور کنند، دیگر 
گروه ها این بیرق را در دســت گرفته و به مبارزه با دشــمن 
صهیونیســتی خواهند پرداخت. آنچه امروز در فلسطین، 
یمن، سوریه، عراق، بحرین و لبنان می گذرد، نشان دهنده 
تبلور روح گفتمان مقاومت در کالبد منطقه اســت. بدون 
شــک این روند تا پیروزی نهایی بر دشمن صهیونیستی و 

آمریکایی ادامه خواهد داشت. 
امروز فلسطین و لبنان مرکز و نماد مقاومت محسوب 
می شوند و دشمن صهیونیســتی، روزبه روز بیشتر خود را 
در برابر قدرت مقاومت مســتاصل می بیند. نباید فراموش 
کرد که ســردمداران کاخ ســفید ســرمایه گذاری زیادی 
روی انتخابــات لبنان و شکســت جبهه مقاومــت در این 
انتخابات کرده بودند اما اقبال عمومی شــهروندان لبنانی 
 نســبت به حزب اللــه و گفتمــان مقاومت ایــن معادله را 

تغییر داد. 
آنچه رژیــم منفور صهیونیســتی و حامیــان غربی و 
مهره های عربی آن از جمله آل ســعود را در ابتدای هزاره 
ســوم در برابر مقاومت لبنان و فلســطین و یمن و سوریه 
و عــراق و بحرین بــه زانو در آورده اســت دقیقا ناشــی از 
عدم درک تضادهای بنیادین میان »مقاومت« و »سازش« 

از سوی تل آویو و حامیان آن است است. 
این در حالی است که جبهه مقاومت روزبه روز پویاتر 
از دیروز در منطقه بــه حیات مبارک خــود ادامه می دهد. 
بدون شک در آینده ای نزدیک، شاهد شکست های بیشتر 
سیاسی و نظامی غرب و رژیم اشغالگر قدس در برابر جبهه 

مقاومت خواهیم بود. 
در ایــن میــان، آمریــکا و متحدانش چــاره ای جز 
به رسمیت شناختن جبهه مقاومت و اقرار به شکست خود 
در برابر این جبهه ندارند؛ موضوعی که هر اندازه واشنگتن 
و متحدانش در قبال آن تعلل کنند، هزینه های شکســت 

آنها بیشتر می شود. 
آری! امروز دنیا در کنار مقاومت اســت و در مقابل، 
افرادی ماننــد دونالد  ترامپ، رئیس جمهــور قاتل ایاالت 
متحده آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر ســفاک 
رژیم صهیونیســتی به چهره هایی منفور نزد افکار عمومی 
جهــان تبدیــل شــده اند. بدون شــک ملت فلســطین و 
جنبش های مقاومــت در آینده ای بســیار نزدیک پاســخ 
بســیار ســختی را به دونالد   ترامپ، نتانیاهــو و محمدبن 
 ســلمان )به عنوان مهره آمریــکا و رژیم صهیونیســتی( 

خواهند داد.
 در آینــده ای نزدیک، جنبش مقاومــت انتقام خون 
فرزندان خود را از صهیونیســت ها خواهــد گرفت، با این 
تفاوت که این بــار حماس و جهاد اســامی و به طور کلی 
جبهه مقاومت، دست یاری و حمایت همه ملت های دنیا 

را پشت سر خود دارند.
 جنایات رژیم اشغالگر قدس در غزه و کرانه باختری، 
جای هیــچ گونه فــراری را بــرای تل آویو و واشــنگتن از 
مجــازات گروه هــای مقاومــت  باقی نگذاشــته اســت ؛ 
مجازاتــی کــه مخصوصــا بــرای رئیس جمهــور ایاالت 
متحده و نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی بسیار دردناک 
و ســخت خواهد بود. بدون شــک  »مقاومت« به زودی 
بــه پاشــنه آشــیل قــدرت سیاســتمداران آمریکایــی و 
 صهیونیستی تبدیل خواهد شــد. زمان زیادی تا آن موعد

 باقی نمانده است.   
اتفاقات جدید در غزه نشان داد که گفتمان مقاومت 
همچنان نیاز اصلی مسلمانان است و در مقابل اسرائیل، 
جز  مقاومت راهی نیست. این اصلی است که اکثر جریان 
های نخبه ایرانی هم به آن پی برده اند. گویا برای همیشه 
 »هم غزه، هــم لبنان« جــای شــعار »نه غزه نه لبنان« را 

گرفته است.

صلح ُمرد
حمایت علنی ترامپ از اسرائیل، 
پروژه دو دولت را منتفی می کند

در  شهرک ســازی  سیاســت های  تشــدید 
ســرزمین های اشــغالی به ویــژه بخش های شــرقی 
بیت المقدس و نــوار غزه که در راســتای تالش برای 
تغییر بافت جمعیتــی این منطقه تعبیر می شــود، در 
سایه چراغ سبز  ترامپ امکان پذیر شد. انتقال سفارت 
به قدس، مناقشات گســترده ای را میان فلسطینی ها 
و رژیــم  صهیونیســتی ایجاد خواهــد کــرد. روزنامه 
نیو یورک تایمز در سرمقاله  دوشــنبه خود در این مورد 

نوشت:
 آمریکا کــه چندین دهه در ظاهــر بیطرفی خود را در 
قضیه تعیین سرنوشــت بیت المقدس حفظ کــرده بود؛ با 

انتقال سفارتش به بیت المقدس؛ باخت.
چرا که دنیا فکر می کرد در این روز؛ یک نبرد  بی انتها 
پایان می پذیرد، یک  تراژدی خونبار که هر دو طرف سهم 
مساوی از آن می خواستند. هم اسرائیل، بیت المقدس را 

پایتخت خود می دانست و هم فلسطینیان. 
 اما در این کشــمکش، نســل های متمادی بود که 
آمریکا به ظاهر میانجی برقــراری صلح میان طرفین بود و 
همواره سعی می کرد که مدعای هیچ کدام از طرفین را به 
رسمیت نشناسد و حل این دعوا را بر عهده پیمانی بگذارد 
که معتقد به سازش میان طرفین برای حل تمام اختافات 

گزارش
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فی مابین بود. اما  دوشــنبه رئیس جمهور » ترامپ« انتقال 
ســفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقــدس را هدیه ای به 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل معرفی کرد؛ بدون 
آنکه در ازای آن هیچ قید و شرطی گذاشته شود یا در ازای 
آن امتیازی اخذ شــود. هدف فقط این بــود که یک ضربه 
محکم به فلسطینیان زده شــود. اما  دوشنبه جهان؛ مطلقا 
طلوع صلح و امنیت را برای هیچ  یــک از طرفین این دعوا 
نظاره گر نبود، بلکه برعکس ، جهان  دوشنبه شاهد به خاک و 
خون کشیده شدن جمع زیادی از تظاهرکنندگان فلسطینی 
و مجروح شدن هزاران تن آنان به دست سربازان اسرائیلی 

در طول مرزهای اسرائیل با نوار غزه بود.
یکجانبه گرایــی و نــه مذاکــره و تفاهــم و ســازش 
طرفین؛ فقط بــه نفع راســتگرایان دولت اســرائیل تمام 
شــده اســت. این راســتگرایان علی الدوام شهرک سازی 
را در کرانه باختری توســعه داده اند، یعنــی در همان جایی 
 کــه فلســطینیان انتظــار داشــتند روزی، جز ئــی از یک

 دولت فلسطینی باشد.
اسرائیل حتی در سال 2005 هم که کار شهرک سازی 
را در غزه ریشــه کن کرد، این کار را  بی هیــچ توافقنامه ای 
انجــام داد. اگــر چنیــن توافقنامــه ای منعقــد می شــد، 
می توانســت مایه تقویت یک دولت میانه روی فلسطینی 
باشد. اما اسرائیل این کار را کرد فقط برای آنکه ولو موقت 
هم که باشد امنیت خودش را تامین کند. این اقدام اسرائیل 
فقط بر غم و اندوه فلسطینیان افزود و عامل قدرت گرفتن 

گروه هایی همچون حماس شد.
سال هاست که اسرائیل می گوید که در طرف مقابل 
هیچ شــریکی برای صلح نمی بیند و طــوری رفتار می کند 
که ایــن واقعیت برای ابد ثبت شــده بماند. صلــح به مرور 

ثابت کــرد. مراســم روز افتتاحیه ، مصادف  بــا هفتادمین 
سالگرد اعام استقال )تاسیس( اسرائیل در سال 1948 
بود که فلســطینیان آن را روز »نکبــت« می نامند و مراتب 
خشم و اعتراض خود را به آن ابراز می کنند. این روز یادآور 
اخراج اجداد فلسطینیان از ســرزمینی بود که دیگر در آن 
یک دولت یهودی تشکیل شده بود، البته بدیهی است که 
 اسرائیل حق دفاع از مرزهایش را دارد؛ از جمله مرزهایش 

با غزه را. 
اما این ابدا قابل قبول نیســت کــه کار دفاع از مرزها 
حتمــا باید بــا مهمات زنــده و ســاح های مرگبــار انجام 
بگیرد. بــا پرتــاب گاز اشــک آور و توپ های آب فشــان 
و ســایر ســاح های غیرمرگبار هــم می شــود از مرزهای 
 اســرائیل در صورتی که مورد هجوم واقع شوند، حفاظت

 و حراست کرد. 
منبع:نیویورک تایمز

زمان مرده اســت. دیگر نمی توان تصور کرد که اسرائیل 
یک کاراکتر )شــخصیت( دموکراتیک دارد. اشــغالگری 
طوالنی مدت میلیون ها فلســطینی که یک حاکمیت ملی 
برای خودشان می خواهند؛ دیگر تصویری دموکراتیک از 

اسرائیل بر جای نمی گذارد.
 ترامپ بارها وعده یک طرح بزرگ صلــح را داده اما 
هنوز که هنوز اســت آن را معرفــی نکرده اســت. او حاال 
تمام وزن خود را روی اســتراتژی زیاده خواهانه اســرائیل 
انداخته اســت. دهه های متمادی اســت کــه آمریکا به 
 خود افتخار می کرد که میانجی اســرائیل و فلســطینیان 
اســت.  تمام دولت هایی کــه در عرض این چنــد دهه در 
آمریــکا روی کار بوده انــد همگــی یــک فرمــول صلــح 
نوشــته اند که مبتنی بــود بر مذاکــره میــان طرفین برای 
حــل اختافات محوری شــان، تعییــن مرزهــا میــان دو 
دولت، تضمین امنیت اســرائیل، حل مساله آوارگان و نیز 
تصمیم گیری در مورد آینده بیت المقدس. انتظار بر این بود 
که بیت المقدس تقسیم بندی شود و پایتخت هم اسرائیل و 

هم فلسطینیان باشد.
آوارگان فلســطینی بعد از تشکیل اســرائیل در سال 

1948 یا خود فرار کردند یا به زور اخراج شدند.
تصمیم گیــری  ترامــپ در بــه رسمیت شــناختن 
بیت المقدس به عنوان پایتخت اســرائیل و انتقال سفارت 
آمریکا از تل آویو به این شــهر؛ سیاست 70 ساله آمریکا در 

این دعوا را به یکباره باطل کرد.
مطمئنا مراســم جشــن افتتاحیه گشــایش سفارت 
آمریکا در بیت المقدس هرگز نتوانســته اســت  بی تاثیر از 
غم و ناراحتی فلسطینیان باشــد. آمریکا با این اقدامش ، 
 میــل و گرایشــش به یک طــرف ایــن دعــوا را به وضوح 

یکجانبه گرایی و نه مذاکره و تفاهم و سازش طرفین؛ 
فقط به نفع راســتگرایان دولت اســرائیل تمام شده 
اســت. این راســتگرایان علی الدوام شهرک سازی را 
در کرانه باختری توسعه داده اند، یعنی در همان جایی 
 که فلســطینیان انتظار داشــتند روزی، جز ئی از یک

 دولت فلسطینی باشد

ترجمه
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 ترامپ با خارج کردن آمریکا از برجام و انتقال سفارت 
کشــورش به قدس و بدون توجه به پیامدهای آن، دست 
به قمار بزرگی زد که یا همه چیز را به دست آورد یا همه چیز 
را از دســت دهــد. دونالد  ترامــپ، رئیس جمهــور آمریکا 
طی یک هفته گذشــته در خاورمیانه )غرب آســیا( دست 
به اقدامــات بزرگی زده اســت کــه یکی از ایــن اقدامات 
خروج از برجام بــود و پنــج روز بعد هم تصمیم بــه انتقال 
ســفارت آمریکا در تل آویو به قــدس را اجرایی کــرد  و روز 
دوشنبه 24 اردیبهشت در میان خشم و تظاهرات گسترده 
 فلسطینی های ســاکن نوار غزه و کرانه باختری، مقدمات

 این اقدام انجام شد. 
 ترامپ در هر دوی این اقدامــات قوانین بین المللی 
و قطعنامه های شــورای امنیت را زیر پا گذاشــت و نشان 
داد که نظر جامعــه بین الملل برای او ارزشــی ندارد. او در 
هر دوی این اقدامات هیــچ توجهی به پیامدهای رفتارش 
نکرد و همانند قماربازی با همه دارایی های خود وارد بازی 
شــد که یا به یک برنده بزرگ یــا یک بازنده بــزرگ تبدیل 
شود. به نظر می رســد دو عامل در چنین قمار بزرگ  ترامپ 
نقش داشــته اســت یکی؛ شــخصیت فردی او و به نظر 
می رســد ســن باالی او را هم باید به این ویژگی ها اضافه 
کرد که بــرای او این حوصله را نگذاشــته اســت که چون 
روســای جمهور قبلی آمریکا با سیاست کارها را پیش ببرد. 
دومین دلیل را می توان در خیانت و سرسپردگی رژیم هایی 
چون سعودی دانست که این تصور را در او احتماال به وجود 
آوردند که جهان اسام در سایه سکوت و خیانت عربستان 
 باالخره اســتیای اسرائیل بر قدس و مســجداالقصی را

 خواهد پذیرفت.
در مــورد انتقــال ســفارت آمریــکا بــه قــدس او 
هیچ حقی بــرای فلســطینی ها قائل نشــد و عما قدس 
را بــه پایتختــی اســرائیل به رســمیت شــناخت؛ آن هم 
درحالی کــه بر اســاس قطعنامه هــای شــورای امنیــت 
سازمان ملل حداقل حقوق فلســطینی ها مبنی بر تشکیل 
 کشــور فلســطین به پایتختی قدس شــرقی به رســمیت 

شناخته شده است. 
 ترامپ در مورد برجام هم به طــور یک طرفه و بدون 
در نظرگرفتن حق ایران، خواســتار نامحدودشدن غروب 
هسته ای و در اصل از بین رفتن کامل برنامه هسته ای ایران 
شد، آن هم درحالی که بر اســاس قطعنامه 2231 شورای 
امنیت حق غنی ســازی اورانیــوم در ایران بــرای مصارف 
صلح آمیز به رسمیت شــناخته شــده بود و پس از 10 سال 
ایران می توانست در مقیاس صنعتی به غنی سازی بپردازد. 
اما  ترامپ با قمار بزرگ خود خواســتار نابودی کامل برجام 
شد بدون اینکه توجه  کند عواقب چنین درخواستی ممکن 

است به کجا ختم شود.
 ترامــپ با توهمــات خود دســت به ریســک بزرگی 
در خاورمیانــه )غرب آســیا( زد با ایــن خیال کــه او بازی 
را برنــده خواهد شــد و خواهد توانســت جهان اســام را 
متقاعد کنــد اســرائیل را بپذیرند و برنامه هســته ای ایران 
را نیــز نابود کند، امــا رفتــار قمارگونه یــک روی دیگر نیز 
دارد و آن باخت اســت و اگــر خواب  ترامپ تعبیر نشــود، 
باید گفت ایــن احتمال وجــود دارد که اقدامــات   ترامپ 
از یک ســو به تســریع در روند نابودی رژیم  صهیونیســتی 
و از ســوی دیگر به بازشــدن فضا برای ازســرگیری برنامه 
هســته ای ایران شــود. در هفته های آینده روشن خواهد 
 شــد که  ترامپ در این قمار همه یا هیچ برنده خواهد شــد 

یا یک بازنده بزرگ. 

رضا محمدمراد

کارشناس مسائل بین الملل قمار ترامپ
برنده یا بازنده بزرگ؟

یادداشت
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خودکشی علنی صهیونیست ها 
عواقب کشتار ملت فلسطین در روز نکبت چه خواهد بود؟

امــروز فریــاد نفــرت و انزجــار بشــریت علیــه 
رژیم صهیونیســتی در پنج قاره جهان بلند اســت. امروز، 
سیاه ترین روزها برای رژیم اشغالگر قدس و حامی  آمریکایی 
و مهره هــای عربی وابســته به ایــن رژیم در حال ســپری 
شدن است. غریو ملت های مســلمان و دیگر انسان های 
آزادیخــواه دنیــا در حمایــت از مقاومــت و آزادی قدس 
شریف، لرزه بر اندام نتانیاهو و حامیان غربی و مهره های 
عربی وابســته به تل آویو انداخت. نهالی که خمینی کبیر، 
 کاشته بود امروز ثمر داده است. امروز دنیا به صورتی زنده 
شاهد جنایات رژیم صهیونیســتی علیه فلسطینیان است 
و در مقابل، در انتظار پاســخ مقاومت به صهیونیســت ها 

لحظه شماری می کند. 
 ثمــره فریادهای پیوســته دیروز ملت هــای دنیا در 
حمایت از ملت مظلوم و ستمدیده فلسطین و زنان و کودکان 
بی دفاع و بی پناه غزه و کرانه باختــری، تقویت مقاومت و 
تضعیف بنیان بی ریشه صهیونیست ها بود. امروز هر یک 
از مســلمانان روزه دار به یک موشــک قســام تبدیل شده 
و بر قلب تل آویــو و حیفا فرود می آیند تــا دیگر جایی برای 
عرض اندام وارثان متوحش موشــه دایان و مناخم بگین 
باقی نماند. حماسه آفرینی ملت های آگاه دنیا و مسلمانان 
در قبال جنایات مشــترک اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی 
در روز نکبت، نشــان داد که توهم »از نیل تا فرات« را در 
آینده باید فقط در مغز متاشی شده ســربازان اسرائیلی و 
دست نوشته های دوران افسردگی سران رژیم صهیونیستی 

مورد کندوکاو قرار داد. 
ملت فلسطین امروز همبستگی جهانیان را با خود را 
به گونه ای ملموس درک می کند. ملت فلسطین در جریان 
نبرد اخیر دوســتان و دشــمنان واقعی خود را شــناختند .  
دوستان ملت فلسطین  که بیشــتر جمعیت دنیا را تشکیل 
می دهند، آگاه  هستند که نمی توانند خشم خود را از جنایات  
ترامــپ و نتانیاهو پنهان کنند. دشــمنان ملت فلســطین 
نیز  مانند همیشــه، واشــنگتن و تل آویو و ریاض و معدود 
بازیگران مرتجع عربی هستند. اگرچه غزه و کرانه باختری 

روزهای سخت و وحشتناکی را سپری کرده اند  اما به حول 
و قوه الهی و نصر و پیروزی وعده داده شــده به مظلومین 
جهان، از این آزمون ســخت و خونین با ســربلندی بیرون 
خواهند آمد. غــزه و کرانه باختــری امــروز پایتخت همه 
کشورهای مسلمان محسوب می شوند و ساکنان داغدیده 
آنها نیز دســت یاری برادران و خواهران مســلمان و دیگر 
ملت های دنیا  را همچنان در کنــار خود خواهند دید و آن را 
خواهند ستاند. امروز دیگر مجال و زمانی برای سخن گفتن 
ملی گرایان فلسطین از »مذاکرات صلح با اسرائیل« باقی 
نمانده است. امروز ملت فلسطین مدیون گفتمان مقاومت 
هستند؛ گفتمانی که اساسا ظلم و اشغالگری را نمی پذیرد 
و بــر احقاق حقــوق حقه ملت فلســطین در برابــر جانیان 
صهیونیســت تاکید دارد. آنچه نتانیاهو و همراهانش را در 
نبرد با حماس مقهور و مغلوب می سازد، صرفا تاکتیک های 
جنگــی ماهرانه رزمندگان مقاومت اســامی فلســطین و 
ابتکار عمل گردان های قسام نیست، بلکه تاثیرپذیری این 
گروه های مبارز از گفتمان مقاومت و اعتقاد آنان نسبت به 
تسلیم ناپذیری در برابر ظلم و ستم چنین حماسه هایی را رقم 
می زند. تشکیات خودگردان فلسطین و گروه فتح از اکنون 
باید به صورت قاطعانه هرگونه مذاکره با صهیونیست ها بر 
سر طرح دو دولت یا طرح های مشابه را فراموش کرده و در 
عوض، به فکر مسلح کردن کرانه باختری رود اردن و تقویت 
توان خود در برابر دشــمن صهیونیستی باشــند. هر قطره 
خون صدها کودک شهید فلســطینی خود نماد و نشانه ای 
آشکار دال بر ماهیت واقعی و جنایتکارانه تل آویو و حامیان 
غربی آن است. در چنین شــرایطی صرفا باید از »گفتمان 
مقاومت« سخن گفت. بدیهی اســت که ایجاد و استمرار 
هرگونه وحدت ملی در داخل فلسطین نیز باید بر پایه همین 
گفتمان پویا صورت گیرد. به عبارت بهتر، وحدت ملی در 
داخل فلسطین باید در راســتای تقویت گفتمان مقاومت 

تعریف شود. 
از  پــس  رژیم صهیونیســتی  اینکــه  نهایــت  در 
حماسه آفرینی ملت های دنیا در حمایت از ملت فلسطین، 

روزهای ســیاهی را پیش روی خود خواهــد دید. روزهایی 
که در آن »سقوط« و »تباهی« و »شکست« ظهور و بروز 
ویژه ای خواهد داشت. بدیهی اســت که نخستین قربانی 
این روند نتانیاهــو و دولت ائتافی رو بــه اضمحال وی 
خواهد بــود. نتانیاهو پــس از مدت زمانی کوتــاه، باید در 
خصوص هزینه های هنگفت مالی، روانی، جانی و نظامی 
تحمیل شــده بر پیکره رژیم صهیونیســتی پاسخگو باشد. 
پاسخی که مسلما حتی نزدیک ترین افراد به وی را نیز قانع 
نخواهد کرد. نخست وزیر رژیم صهیونیستی و رئیس جمهور 
ایاالت متحده آمریکا چاره ای جز اعام شکســت رسمی 
خود در مقابل جبهه مقاومت را نخواهند داشــت. انتفاضه 
جدید ملــت فلســطین به مثابه خیزشــی عظیــم به زودی 
سرتاسر سرزمین های اشغالی را در بر خواهد گرفت و منتج 
به بازگشت فلسطینیان به سرزمین مادری خود خواهد شد. 
 رژیم اشــغالگر قدس و ایــاالت متحــده آمریکا زیر 
چکش افکار عمومی دنیا راهی جز عقب نشــینی از قدس 
شر یف ندارند. در شــرایطی که حتی سیاستمداران غربی 
حامی  جنایات اســرائیل نیز به دلیل  ترس از افکار عمومی 
اروپا کمتر به صورت صریح دم از حمایت از صهیونیست ها 
می زنند، دونالد  ترامپ با انتقال سفارت کشورش از تل آویو 
به بیت المقدس، زمان مرگ رژیم صهیونیستی را سال ها به 
جلو انداخت. اقدام اخیر نظامیان صهیونیستی در کشتار 
ملت فلســطین و انتقال ســفارت آمریکا به بیت المقدس، 
مصداق علنی خودکشــی نتانیاهــو و  ترامــپ در منطقه و 
نظام بین الملل محســوب می شــود. البته رئیس جمهور 
آمریکا و نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی زمانــی متوجه 
 عواقب و تبعــات این موضوع خواهند شــد کــه کار از کار 

گذشته است .
امروز رژیم اشغالگر قدس به نماد اصلی نقض حقوق 
بشــر در نظام بین الملل تبدیل شده اســت. بدیهی است 
که باتوجه بــه احراز و اثبــات قطعی جنایات اســرائیل در 
روز نکبت و حمایت بی ســابقه افکار عمومــی دنیا از ملت 
فلسطین و بازماندگان شهدای این حادثه، ملت های دنیا 
با تکیه بر خروش و همبســتگی  خود باید محاکمه ســران 
رژیم صهیونیستی را خواستار و پیگیر شوند. بدون شک، با 
جنایاتی که اخیرا از سوی تل آویو و واشنگتن رخ داده است، 
روزهای بسیار سخت و تیره ای در انتظار مقامات آمریکایی 

و صهیونیستی قرار خواهد داشت.  
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از ســال 1957 که مالزی از زیر یوغ استعمار بریتانیا 
خارج شد، ائتافی یکسان بر این کشور حکم رانده است. 
گرچه محبوبیت این حزب در سال های اخیر رو به کاهش 
گذاشته بود  اما بسیاری باور داشــتند که »نجیب زراق«، 
نخست وزیر این کشور، بار دیگر بر کرسی صدارت خواهد 

نشست. 
امــا بــا انتخابــات اخیــر، ورق برگشــت و ائتاف 
اپوزیســیون به رهبــری »ماهاتیر محمــد« در انتخابات 
پارلمانی مالزی پیروز شد. شمارش آرای انتخابات حاکی از 
آن بود که حزب رزاق نتوانست کرسی های الزم در پارلمان 
این کشور را به دســت آورد، امری که بسیاری را در جهان 

شگفت زده کرد. 
دلیل شکست حزب باریسان ناسیونال، مثل بیشتر 
موارد، اقتصاد است. هزینه زندگی در مالزی در سال های 
گذشــته افزایش یافته و دولت مالیات هایی را بر کاالها و 
خدمات وضع کرده اســت؛ اقدامی  که البته چندان تاثیر 

مثبتی بر محبوبیت حزب حاکم نداشت. 
 اما بزرگ ترین معضل مالزی در ســال های گذشته 
فســاد بود. نجیب رزاق بودجه ویژه ای را برای تشویق به 
ســرمایه گذاری های خارجی اختصاص داد اما بسیاری از 
کسانی که در این پروژه ها شرکت دارند، متهم شده اند که 

سود شخصی خود را در اولویت قرار داده اند. 
حتی خود نخســت وزیر هم بــه 700 میلیــون دالر 
اختاس متهم شــده بود. نکته مهم اینجاســت که خود 
نجیب رزاق همواره این اتهام ها را رد کرده و از تمام جرایم 
تبرئه شده است، اما بسیاری از کشــورها هنوز در رابطه با 
این اختاس تحقیقاتی را شروع کرده اند؛ امری که البته 
کمک چندانی به آبرو و اعتبار این کشور در جامعه جهانی 

نکرده است. 
در چنین اوضاع بلبشویی بود که »ماهاتیر محمد«، 
رهبر پیشین باریسان ناســیونال، پا به میدان گذاشت. او 
که از 1981 تا 2003 بر صندلی نخست وزیری نشسته بود، 

نقش مرید را برای نجیب رزاق ایفا کرده است. 
ماهاتیر محمد دو ســال پیش ناگهان اعام کرد که 
از اتهام های فساد و اختاس »شرمنده« است و به همین 
دلیل حزب مطلوب خود را ترک می کند و به حزب مخالف، 

»اتحاد امید « خواهد پیوست. 
در ماه ژانویه، محمد به طور مســتقیم مرید پیشــین 
خود را در انتخابات به چالش کشــید. رئیس پیشین حزب 
باریســان ناســیونال گفت  تردیدی ندارد که در انتخابات 
 پیــروز خواهــد شــد، مگــر آنکــه »نجیــب رزاق تقلب 

کند.«
البته طــی انتخابــات اتهام هایی هم دربــاره تقلب 
مطرح شد؛ برخی می گفتند که برگه رای به آنها داده نشده 
و برخی گزارش ها هم حاکی از آن بود که دولت تغییراتی 
را در برخی حوزه های انتخاباتــی ایجاد کرد تا بتواند نتایج 

را دستکاری کند. 
دولت همچنین شــایعاتی را دربــاره »اخبار کذب« 
منتشــر کرد و قانونی را برای مجازات کســانی وضع کرد 
که این شایعات را منتشر می کنند. برخی معتقدند که این 
قانون راهی اســت برای بایکوت نظرات منتقدان. جالب 
اینجاست که به ماهاتیر محمد هم در این زمینه اتهاماتی 

وارد شده است. 
پس از اعام نتایج انتخابات نجیب رزاق اعام کرد 
که نتایج را می پذیرد. حزب آقــای رزاق در این انتخابات 
 33/80 درصد از آرا را به خود اختصاص داد و 79 کرسی را 

در اختیار گرفت که نســبت به انتخابات پیشین 54 کرسی 
کاهش داشته است. 

در عین حــال، حزب اپوزیســیون »اتحــاد امید«، 
 52/25 درصد از آرا را به خود اختصاص داد، این یعنی 113 
کرسی پارلمان که نســبت به انتخابات گذشته 45 کرسی 

افزایش داشته است. 
ســوگند  گذشــته  چهارشــنبه  محمــد  ماهاتیــر 
نخست وزیری یاد کرد. با این وجود مشخص نیست که تا 
چه زمانی در این مقام باقی می ماند. او در کارزار انتخاباتی 
خود گفته بود که چنانچه به قدرت برســد پس از دو ســال 
کناره گیری خواهد کرد. دلیل  چرا که او 92 سال سن دار د.
ایــن کناره گیری وضعیــت را از قبل هــم پیچیده تر 
خواهــد کــرد، چراکه ممکــن اســت گزینه بعــدی برای 
نخســت وزیری »انــور ابراهیم« باشــد. داتو ســری انور 
ابراهیــم کــه در اوت 1947 زاده شــد، از 1993 تا 1998 

معاون نخست وزیر بود. 
او در آغاز کارش تحت حمایت نخســت وزیر وقت، 
ماهاتیر محمد قرار داشــت، اما پس از آن، انور به عنوان 
سرشــناس ترین منتقد سیاست های وی شــناخته شد. در 
سال 1999، ابراهیم در یک محاکمه بحث برانگیز، به جرم 
فساد مالی، به 6 سال حبس در زندان محکوم شد و در سال 
2000 به اتهام داشتن  فساد اخاقی به 9 سال حبس دیگر 
محکوم شد. با این وجود، در ســال 2004، دادگاه فدرال 
مالزی، دومین حکم را نقض کرد و او پس از تحمل 6 سال 

حبس از زندان آزاد شد. 
در ژوئیه 2008، او به اتهام  فســاد اخاقی  بازداشت 
شــد. ابراهیم همــواره گفته کــه اتهام های مطرح شــده 
علیه او سیاســی بود و هدف از آنها تحکیم قدرت ماهاتیر 

محمد است. 
ماهاتیر محمد برای آنکه نظر اعضای حزب »اتحاد 
امید« را به خود جلب کند وعده داد که انور ابراهیم را عفو 
کند تا او بتواند دوباره برای نخست وزیری کشور نامزد شود. 
این تنها اظهارنظر جالب ما هاتیر محمد نبود. او پس 
از پیروزی در انتخابات در سخنانی گفت: »از همه کسانی 
که بــا کمک های مالــی از ائتاف ما در جریــان تبلیغات 

انتخاباتی حمایت کردند سپاسگزارم.« 
مسن ترین رئیس حکومت در جهان در ادامه افزود: 
»اما اکنون وقت کمک مالی به پایان رسیده است و از همه 
کسانی که می خواهند از دولت جدید با ارائه هدیه حمایت 
کنند می خواهم که فقط به وزرا و کارمندان جدید گل و غذا 
هدیه دهند. ما می خواهیم از ابتدا اطمینان پیدا کنیم که در 

دولت جدید هیچ گونه فسادی وجود ندارد.«
وضعیت بازار سهام هم پس از اعام نتایج انتخابات 
پارلمانی دگرگون شد. سرمایه گذاران مالزی در اولین روز 
از بازگشایی بازارها پس از شوک انتخابات بازنده و برنده را از 
یکدیگر تفکیک کردند و سهام شرکت ها و پروژه های حامی  

نجیب رزاق و دولتش را به قیمت پایین فروختند. 

با واکنش بازارهای مالزی بــه انتخابات، پس از دو 
روز تعطیلی، یکی از بزرگ ترین بازندگان در بازار، شرکت 
هوایی »ایرآسیا« است که »تونی فرناندز«، رئیس آن، از 
نجیب رزاق در کارزار انتخاباتی اش حمایت کرد. شــرکت 
ایرآسیا در چندین کشور آسیایی پرواز دارد، اما بازار اصلی 
آن در مالزی اســت و منبع اصلی درآمد این شــرکت تلقی 

می شود.
 شرکت دولتی مالزی ایرالین رقیب اصلی ایرآسیاست 
و این شــرکت برای گســترش پروازهایش به تایید دولت 

نیاز دارد. 
دو روز پیش از انتخابات  چهارشنبه، فرناندز ویدئویی 
را منتشر کرد که در آن به ستایش از نجیب رزاق پرداخت و 
حمایت او را از این شرکت هوایی ستود. کمی بعد، نجیب 
رزاق عکسی از خودش و فرناندز را منتشر کرد که در برابر 
یک هواپیمای شرکت ایرآسیا که شعار حزب مطلوب رزاق 

رویش نوشته شده ایستاده اند. 
فرناندز در ویدئویی که  یکشــنبه منتشــر کرد گفت: 
»به خاطــر اتفاقی کــه پیش آمده اســت، متاســفم. در 
لحظــه ای مهم در تاریخ کشــورمان عقب نشســتم. این 
کار درســت نبود و برای همیشــه نســبت به آن احســاس 
تاسف می کنم.« سهام ایرآســیا  دوشنبه 10 درصد سقوط 
کرد اما کمی بعد، در مقایســه با ســقوط 0/9 درصدی در 
شــاخص مالزی، دوباره قدری باال کشــید. ارزش سهام 
شــرکت گروه سرمایه گذاری ســی آی ام بی هم که »نظیر 
 رزاق«، بــرادر نجیب رزاق ریاســت آن را برعهــده دارد، 

سقوط کرد. 
یکی از بزرگ ترین برندگان در بــازار گروه پی پی بی 
-به ریاست »رابرت کوک«، تاجر چینی- مالزیایی- بود که 
بیش از 4درصد افزایش یافت. این افزایش ارزش پس از 
آن صورت گرفت که کوک به عنوان مشــاور دولت جدید 

انتخاب شد. 
پس از آنکــه ماهاتیر محمــد خواســتار بازبینی در 
پروژه هــای زیرســاختی بزرگ کشــور شــد کــه در زمان 
نخســت وزیری رزاق مــورد حمایــت دولت قــرار گرفته 
بودنــد، ارزش ســهام شــرکت های ســاختمانی ســقوط 
کــرد. در ایــن میــان  شــرکت هایی کــه توســعه دهنده 
 منافع اقتصادی چیــن در مالزی بودند بیشــترین ضرر را 

متحمل شدند. 
ارزش ســهام شــرکت وای تی ال، گروهی تولیدی 
که بخشــی از قــرارداد ســاخت خط آهــن کواالالمپور-
ســنگاپور را برعهده دارد، بیش از هشــت درصد ســقوط 
کرد. همچنین سهام شرکت اوپکام که در زمینه فیبرهای 
نوری فعالیت می کند و »موخریز ماهاتیر«، پســر ماهاتیر 
محمد، ریاســت آن را برعهــده دارد 49/6 درصد افزایش 
 پیدا کــرد و قیمت هر ســهم آن بــه 905 هــزارم رینگیت 

)واحد پول مالزی(رسید. 
 منبع: بی بی سی، گاردین، رویترز

ترجمه
کامران برادران

مترجم

 بزرگ ترین معضل مالزی در ســال های گذشــته فســاد بود. نجیب رزاق بودجه ویژه ای را برای تشــویق به 
سرمایه گذاری های خارجی اختصاص داد اما بسیاری از کسانی که در این پروژه ها شرکت دارند، متهم شده اند که 
سود شخصی خود را در اولویت قرار داده اند. حتی خود نخست وزیر هم به ۷۰۰ میلیون دالر اختالس متهم شده 
بود. نکته مهم اینجاست که خود نجیب رزاق همواره این اتهام ها را رد کرده و از تمام جرایم تبرئه شده است، اما 
بسیاری از کشورها هنوز در رابطه با این اختالس تحقیقاتی را شروع کرده اند؛ امری که البته کمک چندانی به آبرو 

و اعتبار این کشور در جامعه جهانی نکرده است
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اعتماد تاریخی
آقای خاص توسعه به میدان سیاست مالزی بازگشت

شــاید کمتــر کســی در مالزی تصــور می کــرد که 
»ماهاتیر محمد« که به تدریج و با گذشــت زمان در حال 
تبدیل شدن به اسطوره رهبری و قهرمان ملی در این کشور 

است، بار دیگر به عرصه قدرت سیاسی بازگردد.
بر اساس رویه معمول در عرصه قدرت که نسل های 
پیشــین رهبری در هر کشــور را تنهــا بایــد از راه مطالعه 
شناخت، قرار بود نسل جدید در مالزی هم طبق این اسلوب 
متداول، »ماهاتیر« را که در متون درسی این کشور معمار 
اقتصاد نوین لقب گرفتــه، تنها در قالب متون بشناســند 
 و بــا آرا، عقاید و اقدامــات بی نظیرش بدین طریق آشــنا 

شوند.
اما ظاهــرا این قاعده مرســوم، اســتثنا  هــم دارد و 
»ماهاتیر« محبوب در مالزی، بار دیگــر همچنان که در 
چند دهه گذشــته با معجزه ای بزرگ این کشــور متکی به 
اقتصاد سنتی )کشــاورزی( را به اقتصادی صنعتی تبدیل 
کرد، با حضور در صحنه رقابت انتخابات پارلمانی شگفتی 
آفرید و با مهیاکردن بستر بازگشت به سمت نخست وزیری، 
نسل جدید مالزی وی را نه در متن بلکه در بطن تصمیمات 
توســعه ای و اقدامات تحســین برانگیز اجرایــی خواهند 

شناخت.

مردم مالــزی با رای خــود به ائتاف تحــت رهبری 
 »ماهاتیر« در انتخابات اخیر پارلمانی این کشــور، نشان 
دادند بر مبنــای اعتمــادی تاریخی بــه وی، می خواهند 
بازگشــت به دوره شــکوفایی مالــزی را تنها با ایــن نابغه 

متدهای توسعه یافتگی تجربه کنند.
 »ماهاتیــر« کــه در 15 ســال گذشــته و پــس از 
خداحافظی از قدرت، تنها در جایگاه »پدر توسعه« مالزی 
نقش آفرینی داشــت و فرصت ها و چالش های پیشــرفت 
این کشــور را به دولت های حاکم گوشزد می کرد، تمایلی 
برای بازگشت به صحنه سیاسی و مدیریت اجرایی نداشت؛ 
به خصوص آنکه وی در ســن 92ســالگی بایــد آرامش را 
برگزیند  اما درخواســت های گســترده در مالزی از ســوی 
مردم، نهادهای غیردولتی و محافل رسانه ای موجب شد 
تا »ماهاتیر« بار دیگر برای حفظ دســتاوردهای گذشته و 
بازگرداندن این کشور به مسیر واقعی توسعه، پا به میدان 

رقابت بگذارد.
برخــاف تصــوری فراگیــر کــه دوره »کهولت«، 
برای هر انسانی مســاوی با رخوت و سستی است  اما این 
سیاستمدار کهنه کار نشان داد که فراتر از تصورات معمول 
عمل می کند و با انرژی و نشاط سال های دور جوانی خود 
با تاســیس حزبی جدید پا به عرصه رقابت های انتخابات 

پارلمانی گذاشت.
»آقای خاص توســعه« در مالزی در این انتخابات 
مجددا اثبات کرد که توانایــی خارق العاده ای در چیدمان 
قطعات پازل بازگشت به صحنه سیاست در این کشور دارد.

»ماهاتیــر« کــه حدود بیســت ودو ســال ســمت 
نخســت وزیری مالزی را عهده دار بود، با بــه راه انداختن 
»ائتاف امید« با حضور احزاب »اقــدام دموکراتیک«، 
»اعتماد ملی«، »بومیــان متحد مالــزی« و »عدالت« 
توانست در انتخابات پارلمانی مالزی »ائتاف جبهه ملی« 
به رهبری »نجیب تون رزاق« نخســت وزیر این کشور را 

شکست دهد.
در ایــن انتخابــات »ائتــاف امیــد« بــه رهبــری 
 »ماهاتیر« توانست 113 کرســی از مجموع 222 کرسی 
پارلمان را کسب کند و حزب حاکم مالزی )آمنو( تنها موفق 

شد 79 کرسی را در سبد انتخاباتی خود قرار دهد.
ماهاتیر که در ســال های اخیر نگرانی های بسیاری 
از برنامه های دولت مالزی و فســاد حزب حاکم داشــت، 
با فراهم کــردن زمینه برای همگرایی احــزاب مخالف در 
چارچوب »ائتــاف امید«  جهت شکســت »نجیب تون 
رزاق« که از وی به عنوان شاگرد »ماهاتیر« یاد می شود، 
گام های بلندی برای ایجاد تغییر در مالزی برداشت و نهایتا 
توانست به ســیطره حزب حاکم بر صحنه سیاست در این 

کشور پایان دهد.
کاهــش شــدید ارزش پول ملــی مالــزی، افزایش 
نــرخ بیــکاری، تشــدید شــکاف های قومــی  و مذهبی، 
نارضایتی های عمومی از تصمیمــات اقتصادی دولت از 
جمله درباره افزایش مالیات ها در کنار افشای پرونده های 
فساد مالی نخست وزیر و برخی اعضای کابینه، موجب شد 

تا موقعیت حزب حاکم این کشور به شدت متزلزل شود.
»ماهاتیــر« کــه مشــکات دوران حاکمیت خود 
را پذیرفته بــرای نجــات مالــزی از چالش های فــرارو و 
بازگردانــدن این کشــور بــه دوره اوج شــکوفایی و رونق 

اقتصادی وارد میدان کار شده است.
اگرچه منتقدان ماهاتیر وی را به دیکتاتوری در دوره 
تصدی قدرت در مالزی متهم می کنند  اما وی درصدد است 
با چهره ای متفاوت تر از گذشــته ســکان قدرت را در این 

کشور در دست بگیرد.
مالزی که بخش  عمده ای از رونــق مثال زدنی خود 
را مرهون تاش های دوران حضور »ماهاتیر« در سمت 
نخســت وزیری برای جذب ســرمایه گذاری می داند، در 
ســال های اخیر به دالیــل مختلف از جملــه کاهش رتبه 
اعتباری ناشی از فساد در ســاختار دولت با کاهش شدید 

سرمایه گذاری خارجی مواجه شده است.
انتظار می رود در دوره ای تازه از مدیریت سیاسی در 
مالزی و با حضور »ماهاتیر« زمینه برای جلب اعتماد بیشتر 
ســرمایه گذاران خارجی در این کشــور مهیا شود و عاوه 
بر آن، وی بتوانــد به رغم تنوع قومــی  و مذهبی در مالزی 

موجبات تقویت اتحاد ملی را فراهم کند. 
تقویت جایگاه و نقش مالزی در اتحادیه کشورهای 
جنوب شرق آسیا )آسه آن( هم از دیگر مواردی است که 
می توان در دوره نخســت وزیری »ماهاتیر« انتظار آن را 

داشت.
»ماهاتیر« کــه معمار اقتصاد نویــن در مالزی لقب 
گرفته، در داخل ایران هم هوادارانی دارد که وی را الگویی 

برای مدیریت کان سیاسی می دانند.
در نهایت اینکه در دوران ریاســت جمهوری مرحوم 
حضرت آیت الله هاشمی رفســنجانی )13 76-13 68( که 
ایشان »سردار ســازندگی« دوران پساجنگ لقب گرفت، 
بســیاری اقدامات و نقش مرحوم هاشــمی رفسنجانی در 
روند توسعه کشور را به نمونه »ماهاتیر«  در مالزی تشبیه 
کردنــد. به خصــوص آنکه بازگشــت »ماهاتیــر محمد« 
92ساله به قدرت پس از 15 سال حاشیه نشینی سیاسی، 
برای مردم ایران یادآورحضور مرحوم هاشمی رفسنجانی 
در ســال های 1384 و 1392 خورشــیدی در انتخابــات 

ریاست جمهوری ایران است.

محمدرضا عسگری مورودی

کارشناس ارشد مسائل آسیا
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توسعه کوتاه مدت 
چرا الگوی توسعه ماهاتیر به ثمر نشست اما هاشمی موفق نبود؟

انتخابات پارلمانی اخیر مالزی یک شگفتی تاریخی 
در دوران معاصر بوده است. پیروزی حزب ائتاف امید به 
رهبری ماهاتیر محمد با کسب 121 کرسی از مجموع 222 
کرسی پارلمان، شرایط نخست وزیری ماهاتیر محمد 92 
ســاله را مهیا کرد که این امر با اســتقبال گروه ها و احزاب 

مختلفی روبه رو شده است.
ماهاتیر محمد از ســال 1981 تا 2003 نخست وزیر 
مالزی بــوده  و طبق نظر مــردم و کارشناســان بین المللی 
دوران زمامداری ا و  دوران شــکوفایی مالزی بوده اســت. 
 وی با انجام یک سری اصاحات بنیادین در نظام اداری و 
قانونی،  مالزی را از یک کشور تک محصولی کشاورزی به 
یکی از قطب های صنعتی و گردشگری در جهان تبدیل کرد 
و رفاه، آسایش و امنیت سرمایه گذاری را برای مردم مالزی 
به ارمغان آورد. در واقــع دوران زمامداری ایشــان دوران 
طایی مالزی بود  و به همین جهت در انتخابات اخیر خیلی 
از مردم و احزاب به یاد دوران گذشته با حمایت از ماهاتیر 
به پاخاســتند و به ائتاف امید رای دادند. ماهاتیر محمد 
درواقع مسن ترین رهبر منتخب مردم به عنوان نخست وزیر 

در جهان لقب گرفته است.
باوجودی که ایشان در سال 2003 با رای و خواست 
خود با هدف واگذاری اداره امور کشــور بــه افراد جوان تر 
اقدام کرد و با تثبیت موقعیت سیاسی و اقتصادی مالزی، 
خود را از امور سیاسی بازنشسته کرد اما تحوالت بعدی در 
15 سال گذشته به خاطر فساد اداری و سیاست های غلط، 
موجب شــد اقتصاد مالزی دچار صدمات شــدیدی شود و 
فساد اداری در ارگان های مختلف از جمله نجیب الرزاق، 

نخست وزیر فعلی توسعه یابد.
ائتاف جبهه ملــی به رهبری عبدالرزاق شــامل 14 
حزب سیاسی اســت و در طول بیش از شش دهه در راس 
قدرت بوده اســت  امــا ائتاف »امیــد« به عنــوان جناح 
اپوزیسیون به  رهبری ماهاتیر محمد شامل چهار حزب است 

که توانستند پیروز انتخابات شوند.
وزارت دادگستری آمریکا گفته است، رسوایی مالی 
مرتبط با وابســتگان نجیب رزاق از صندوق مالی تاسیس 
شده توسط وی در بازه زمانی 2009 تا 2014، 4/5 میلیارد 
دالر است که 700 میلیون دالر آن در یکی از حساب های 

بانکی نجیب رزاق محفوظ است.
این در حالی اســت کــه نخســت وزیر کنونی مالزی 
اتهامات وارده را رد می کند. همچنیــن افزایش مالیات بر 
خدمات و کاالها که توسط رزاق و در سال 2015  اعمال شد 

بر عدم محبوبیت وی افزود.
 ماهاتیر محمد در مصاحبه ای بــا روزنامه بریتانیایی 
گاردین قبل از شروع انتخابات گفته است: »چرا می خواهم 
او )نجیب عبدالرزاق( کنار زده شود؟ این آدم پول می دزدد. 
نه چند صد دالر، نــه چند هــزار دالر، بلکــه میلیاردها. او 
میلیاردها دالر دزدیده و این در تحقیقــات مالزی و آمریکا 

ثابت شده است.«
این شــروع یک جنــگ قضایی در مالزی اســت که 
آقای محمد علیه هم حزبی های ســابق خود  شــروع کرده 
است . در واقع ایشــان با انتخاب مجددش با شعار مبارزه 

با فســاد نهادینه شــده وارد عرصه سیاسی شــده و به نظر 
می رســد به دنبال شــروع   تحقیقات وســیعی در خصوص 
اختاس و فساد در ارگان های مهم دولتی باشد. ماهاتیر 
محمد می گوید مایل به بازگشت به قدرت نبوده  اما به علت 
درخواست های فراوان ناچار شده حزبی تاسیس کند و خود 
را برای نخســت وزیری مجدد نامزد کند تا بتواند با اتکا به 
تجربیات گذشته و حمایت مردمی  ریشه فساد را در کشور 
خشــک کند و از دســتاوردهای چند دهه خود برای مالزی 

حفاظت کند.
با توجه به بحران های موجود در جنوب شــرق آسیا و 
بحران اقتصادی در منطقه، مالزی به دنبال ثبات و توسعه 
اســت و وجود فســاد اداری و مالی موجب ضربه شدید به 
اقتصاد آن کشور می شود. بنابراین ممکن است مالزی در 
ماراتن رقابت اقتصادی عقب بماند، به همین جهت آمریکا 
با حمایت نســبی از ماهاتیر محمد برای حضور ایشــان در 
راس دولت تاش کرد. رقابت آمریــکا و چین در منطقه و 
نیاز آمریکا به هم پیمانان قدرتمند شرط موفقیت در رقابت 

با چین است.
بســیاری از محافــل سیاســی و اقتصــادی، دوران 
شــکوفایی مالزی را مدیون سیاســت های آقای ماهاتیر 
محمد از ســال 1981 تا 2003 می دانند و ایشان را معمار 

توسعه و پیشرفت مالزی نام می برند. 
در ایــن میــان برخــی نیــز دوران هشت ســاله 
ریاســت جمهوری مرحوم هاشمی رفســنجانی را با دوران 
ماهاتیر محمد مقایسه می کنند و پیشرفت ایران را مرهون 
توسعه ســاختارهای اقتصادی و ســرمایه گذاری مرحوم 
هاشمی رفســنجانی معرفی می کنند که این موضوع هنوز 
در برخی محافل مطرح است. جهت روشن شدن موضوع 
الزم اســت برخی موضوعات بیان شــود؛ اوال دوران اول 
نخست وزیری ماهاتیر محمد 22 سال بود و ایشان توانست 
مالزی را از یک کشور کشاورزی به یک کشور کشاورزی، 
صنعتــی و توریســتی تبدیــل کند و بــه مقام کشــورهای 
توســعه یافته نائل گرداند. این مساله، یک موفقیت بزرگ 
بود و تمام طرح ها و زیرســاخت های توسعه براساس یک 
الگوی علمی  تبیین شــده بود. اما در دوران آقای هاشمی 
توسعه کشــور براســاس یک الگوی نیاز امروز تبیین شده 
بود و نمی توانســت بلند مــدت هدف گذاری شــود. آقای 
هاشمی بعد از جنگ جهت بازسازی و رونق اقتصادی بیشتر 
براساس نتایج زودبازده سیاست گذاری کان کرده بود که 
این اقدامات بعدها صدمات زیادی به بخش سرمایه گذاری 
کشور وارد کرد.  ثانیا در مالزی، دولت پروژه ها را بلندمدت 
و براساس مطالعات اقتصادی و شــرایط منطقه ای انجام 
داده اســت و دولت های بعدی ادامه دهنده توسعه بودند. 
درواقع این مســیر درســت و هدفمندی بوده اســت اما در 
دوران سازندگی آقای هاشمی به جهت عدم رعایت اصول 
ســرمایه گذاری و عدم انجام مطالعات و تحقیقات علمی 
 قبل از انجام پروژه ها، بعد از گذشت چند سال، پروژه های 
انجام گرفته خود به عنوان معضــل جدید برای دولت های 
بعدی شــد. برای نمونه توسعه سدســازی ها که در دوران 
آقای هاشمی شروع شد نه تنها موجب پیشرفت کشاورزی 
نشد، بلکه موجب خشک شــدن تاالب ها و دریاچه ها شد 
که خود بحران جدیدی ایجاد کرده اســت؛ خشک شدن 
دریاچه ارومیه که به علت احداث سدهای متعدد و احداث 
جاده از وسط دریاچه بدون مطالعات محیط زیستی انجام 
گرفته در حال حاضر به یک بحران منطقه ای تبدیل شده 

است چراکه در بدو سیاست گذاری های کان در آن مقطع 
زمانی از علم به روز و کارشناسان نخبه استفاده نشده بود و 
این آسیب هایی که امروز مردم با آن گرفتار هستند، بیشتر 

نتیجه سیاست های غلط گذشته بوده و  هست.
امــا در مالزی توســعه و ســرمایه گذاری بر اســاس 
الگوهای علمی  و پیشرفته بوده است و در بلندمدت  مالزی 
بدون داشــتن منابع غنــی همچون ایران، به یک کشــور 
پیشرفته تبدیل شده است. به امید روزی که مسئوالن کشور 
به جای کســب تجربه از اقدامات خود در آزمون و خطای 
سیاست های  شان با یک تیم کارشناسی و خبره بدون نگاه 
سیاسی و براساس منافع ملی کشور اقدام به مدیریت کان 

اقتصادی، کشاورزی و صنعتی کنند.

میرقاسم مومنی

 مدیرعامل موسسه مطالعات 
بین المللی چشم انداز ابرار نوین

یادداشت

53 شماره 397   | مثلث  



سونامی  ماهاتیر
آیا معمار مالزی این بار هم موفق خواهد بود؟

ماهاتیــر محمــد در تاریــخ 10 مــی  ســال 2018 
به عنوان نخســت وزیر مالزی انتخاب شد و 15سال پس 
از بازنشستگی به سیاســت بازگشته است. شوک بزرگ در 
انتخابات مالزی قدرت 61ســاله ائتاف حاکم را به پایان 
رسانده است. در نتیجه این انتخابات، ماهاتیر 92ساله، 
عنوان مسن ترین رهبر منتخب جهان را به خود اختصاص 
داده اســت. در مقابل، حزب ســابق ماهاتیر، باریســان 
ناسیونال )BN(، به رهبری نجیب عبدالرزاق، نخست وزیر 
ســابق، دســت کم 79 کرســی را با وجــود کنتــرل آن بر 
رســانه های محلی، نظارت بر انتخابــات و تاش هایش 
برای جلوگیری از مبارزات انتخاباتی مخالفان، به دســت 
آورد. این در حالی است که ائتاف ماهاتیر، 121 کرسی 

از 222 کرسی را کسب کرد.
 در واقــع، پیــروزی ماهاتیــر، بــا حمایــت معاون 
ســابق خود انور ابراهیم، به افزایش هزینه های زندگی و 
رســوایی مالی چند میلیارد دالری نجیب در مورد صندوق 
سرمایه گذاری دولتی)MDB( مربوط می شود. از آنجایی 
که بازارهای مالــی مالزی در این هفته بســته شــده اند، 
ســرمایه گذاران خارج از کشــور به نگرانی خــود در مورد 
نتایج شــگفت انگیز عکس العمل نشان دادند. معامات 
دریایی مالزی به میزان 4درصد کاهــش یافت. تا قبل از 
این انتخابات، بدهی کشور بیش از یک  تریلیون رینگیت 
)250 میلیارد دالر( بود و ائتــاف تحت رهبری BN وعده 
داده بود که 3 میلیون شــغل جدید ایجاد کند و دســتمزد 
را افزایش دهد. مرد پیر مالزی پیش تر از ســال 1981 تا 
سال 2003 به عنوان چهارمین نخست وزیر مالزی فعالیت 
کرد کــه طوالنی تریــن دوره تصدی این پســت اســت. 
فعالیت سیاسی ماهاتیر از بیش از 70سال پیش که او در 
  )UMNO(سال 1946 به ســازمان ملی متحد ماالیی ها
پیوست، شروع شــد و در ســال 2016 حزب خود را با نام 

حزب بومی  متحد مالزی تاسیس کرد.
 UMNO او پس از ورود به پارلمان در سال 1964 در 
فعال شــد و یک دوره نماینده بود تا اینکه کرسی خود را از 
دست داد و با نخست وزیر، تونکو عبدالرحمان درگیر و از 
UMNO اخراج شد. با اســتعفای عبدالرحمان، ماهاتیر 
مجددا وارد UMNO و پارلمان شــد و به کابینه رســید. تا 
سال 1976 او به مقام  قائم مقامی  نخست وزیر رسیده بود 
 و پس از استعفای سلفش - حسین اون - به نخست وزیری 

رسید.
 از آنجایــی کــه ماهاتیر بــا اندیشــه توســعه گرا و 
اصاحات در ساختار فاســد مالزی که نجیب را مسبب آن 
می دانســت، وارد عرصه انتخابات شده، برخی از محافل 
سیاسی داخل ایران از مقایسه سیاست اقتصادی ماهاتیر 
بــا مرحوم آیت اللــه هاشمی رفســنجانی ســخن به میان 
آورده اند، بنابراین در این متن ســعی بر این اســت به طور 
اختصار بــه مهم ترین ســواالت از قبیل دالیل بازگشــت 
ماهاتیر محمد بــه قدرت، وضعیت اقتصادی و سیاســی 
مالــزی در گذشــته و حال و بررســی الگوهای سیاســت 
توســعه گرایانه ماهاتیر و هاشمی رفســنجانی پاسخ داده 

شود.

  مالزی در زمان ماهاتیر و دالیل بازگشت 
ماهاتیر را یکی از موفق ترین رهبران جهان اســام 
می دانند؛ در کشــوری کوچــک و کم جمعیــت که مردم 
به طور عمده کشــاورز یا صیاد ماهی بودند و درآمد سرانه 
کمتــر از 100 دالر داشــتند. برخی مناقشــات مذهبی و 
نژادی نیز در آن مقطع در مالزی رواج یافته بود که در این 
شــرایط حضور ماهاتیر محمد موجب دگرگونی این کشور 
شــد به گونه ای که مالزی چهره دیگری بــه خود گرفت. 
بر اســاس گزارش توسعه انســانی ســال 2015، مالزی 
برخوردار از توســعه انســانی باال و در زمینه شاخص های 
توسعه انســانی حائز رتبه 62  بین 188 کشور جهان، امید 
به زندگی 74/7 ســال، درآمد ســرانه ناخالص ملی سرانه 
22762 دالر در ســال، کل جمعیــت 30/2 میلیون نفر و 
رشد جمعیت 1/6 درصد است. در سیاست های ماهاتیر، 
ضمن انتقاد از روش های غربی توسعه برای جهان سوم، 
راه حل آســیایی برای کشــورهای در حال توسعه توصیه 
می شــود. او اســام گرایی را بــا نوگرایی توأم ســاخت. 
سرانجام، ماهاتیر با سه دهه تاش، نه تنها مالزی و آینده 
آن را دگرگون ساخت، بلکه درســتی بینش و اندیشه های 
خود را به ثبات رســاند. کناره گیــری داوطلبانه او از قدرت 
در ســال 2003 )1382(، مهم تریــن و درس آموزتریــن 
اقدام او برای رهبران و سیاســتمداران کشورهای جهان 
سوم و ممالک اســامی بود. وی همچنین با عنوان های 
مختلفی همچون »ناجــی قوم ماالیــا« و »معمار مالزی 
مدرن« شــناخته می شــود. آنچــه در حال حاضــر باعث 
شده اســت ماهاتیر بار دیگر پا به عرصه سیاست بگذارد، 
فســاد اقتصــادی و مشــکات داخلــی بــود. برخــی از 
 اقداماتی که او طی ســال های حکومتــداری انجام داده 

به شرح زیر است:
- ماهاتیــر محمــد در ســال های 1981 تــا 2003 
به عنوان نخســت وزیر مالزی به مدت 22 سال بر یکی از 

اقتصادهای پیشرو آسیا نظارت داشت.
-  ماهاتیر کشــور را از طریق بحران آســیایی ســال 
1998 هدایت کرد و آن را به یک ببر اقتصادی تبدیل کرد.
- به عنوان نخست وزیر، او از اکثریت مسلمان ماالیی 
کشور حمایت کرد و به عنوان »پدر مالیای مدرن« معروف 
شــد و از سیاســت هایی که به شــکوفایی اقتصاد کمک 

می کرد حمایت کرد. 
-  این دیــدگاه ماهاتیر بــود که الهام بخش توســعه 

برج های دوقلو پتروناس کواالالمپور بود.
- به عنوان نخست وزیر، او همچنین خود را به عنوان 
سخنگوی دنیای مسلمان پس از حمات 11 سپتامبر در 

ایاالت متحده معرفی کرد.
در ارتباط با دالیل بازگشت ماهاتیر به عرصه سیاست، 
بیش از آنکه آن را به خواســت مردم مرتبــط بداند، وی از 
فســاد عبدالرزاق و کاهش رشــد اقتصادی مالزی نسبت 
به ســال های تصدی خود صحبت به میان آورده اســت. 
وزارت دادگستری آمریکا گفته است، رسوایی مالی مرتبط 
با وابســتگان نجیب رزاق از صندوق مالی تاسیس شــده 
توسط وی در بازه زمانی 2009 تا 2014، 4.5 میلیارد دالر 
است که 700 میلیون دالر آن در یکی از حساب های بانکی 
نجیب رزاق محفوظ است. اما نجیب گفت که این کمک 
مالی از خانواده سلطنتی عربســتان سعودی بوده و بیشتر 
آن بازگشته اســت. آقای محمد در مصاحبه ای با روزنامه 

بریتانیایی گاردین گفته اســت: »چــرا می خواهم او کنار 
زده شــود؟ این آدم پول می دزدد. نه چند صد دالر، نه چند 
هزار دالر، بلکه میلیاردها. او میلیاردها دالر دزدیده و این 
در تحقیقات مالزی و آمریکا ثابت شــده است.« ماهاتیر 
در رابطه با سوء مدیریت اقتصادی و رسوایی مالی نجیب 
گفــت: »بزرگترین اشــتباهی که من در زندگــی ام انجام 
دادم انتخاب نجیب اســت. من می خواهم این اشتباه را 

تصحیح کنم.« 
در همین راســتا، ماهاتیر می گوید مایل به بازگشت 
به قدرت نبوده، اما به علت درخواســت های فراوان ناچار 
شــده حزبی تاســیس کند و خود را برای نخســت وزیری 
مجــدد نامزد کنــد. ماهاتیر محمــد، معمار مالــزی نوین 
اســت و در ســال های پایانی دهه 1990 توانست بدون 
کمک صنــدوق بین المللی پــول، کشــورش را از بحران 
منطقه جنوب شــرق آســیا ســالم خــارج کند. امــا برخی 
شــرایط نســبت به دو دهه پیش تغییر کرده اســت. برای 
مثال در ســال های اخیر چیــن با هدف افزایــش نفوذ در 
منطقه شرق آســیا و جهان اقدامات مختلفی انجام داده 
و ســرمایه گذاری های عظیم در کشــورهای دیگر کرده 
اســت. مالزی یکی از کشورهایی اســت که در سال های 
اخیــر پذیــرای میزان بــاالی ســرمایه گذاری مســتقیم 
خارجــی چین بوده اســت. ماهاتیــر محمد بــا نفوذ چین 
بر مالزی نیــز مخالف اســت و اعام کــرد در پروژه هایی 
که بــا ســرمایه گذاری چین انجــام می شــود تجدیدنظر 
خواهد کرد. باتوجه به دیدگاه هــای ماهاتیر محمد درباره 
مسائل سیاسی و اقتصادی، برخی تحلیلگران انتخابات 
صورت گرفته در مالزی را نوعی سونامی  توصیف کرده اند. 
برای اظهارنظر درباره اقدامات نخســت وزیر جدید و تاثیر 
این اقدامات بر اقتصــاد مالزی هنوز زود اســت اما حتی 
طرفداران نخست وزیر قبلی معتقدند در بلندمدت حضور 
 ماهاتیر محمد در صحنه سیاسی - مالی برای کشور مفید 

خواهد بود.
در همین راســتا ماهاتیر وعده هایی همچون از بین 
بردن 6درصد مالیات کاال و خدمات ظرف 100 روز کاری، 
مالیاتی که در سال 2015 اعمال شد و شهروندان به دلیل 
افزایش هزینه های زندگی خود به طور گسترده تحت فشار 
قرار گرفتند؛ دوم، مجددا یارانه های سوخت را که ممکن 
است تبدیل به یک پاداش برای مصرف شوند،  به ارمغان 
بیــاورد؛ ســوم، افزایش حق امتیــاز نفتی به کشــورهای 
تولید کننده نفت و افزایش حداقل دســتمزد به میزان 5/2 

درصد، وعده داد.

  نگاه ماهاتیر و هاشمی به توسعه 
)اندیشه توسعه گرا(

طی انتخابات اخیر پارلمانی در مالزی که مشــخص 
شد آقای ماهاتیر به صحنه سیاست بازمی گردد، بسیاری 
از محافل سیاسی و رســانه ای داخل ایران، آمدن دوباره 
او را بــا حضور دوبــاره آیت الله هاشــمی بــرای انتخابات 
ریاست جمهوری طی ســال های پایانی زندگی اش تشبیه 
کردند. به دور از فضا ســازی های سیاسی و حزبی بلکه به 
صورت علمی  آنچه می توان در این مورد توضیح داد، این 
اســت که هر دو در برهه زمانی خاص، اندیشه توسعه گرا 
داشــتند و با وجود کشــورهای جهان ســومی  و مسلمان 
به دنبال توســعه اقتصــادی بودند که به غرب وابســتگی 
نداشته باشد، الگوهای سازندگی برای پیشرفت کشور به 
صورت یکسان صورت گرفت و از یک کشور فقیر و کمتر 
توسعه یافته به سمت کشورهای در حال توسعه و همسو با 
دیگر کشورها سوق داده شــدند. در همین راستا، روزنامه 
مالزیایی نیو استریت تایمز در مطلبی به قلم روئنا عبدالرزاق 
از دانشــگاه آکسفورد نوشــت: »هاشمی رفســنجانی در 
دوره فعالیــت خود، نقش هــای زیادی از جملــه هدایت 

عارف بیژن

پژوهشگر مسائل بین الملل

یادداشت
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مذهبی، فرماندهــی نظامی و وظایف سیاســی متعددی 
بر عهده داشــت. وی به عنــوان وزیر، رئیــس مجلس و 
رئیس جمهوری اســامی ایــران خدمت کرده بــود. او با 
میانه روها هــم ارتباط داشــت و از دولت حســن روحانی 
حمایــت می کرد. از یک ســو، پس از انقاب اســامی، 
تاش بــرای منزوی کردن ایــران آغاز شــد و یک جنگ 
خونین با عــراق رخ داد. در واقع بازســازی کشــور بعد از 
جنگ، آیت الله هاشمی رفســنجانی را به عنوان فرد کوشا 
در پیشرفت کشــور معرفی کرد و همین اقدام او در ذهن 
مردم ماندگار اســت. از این رو، ایران به اهمیت ارتباط با 
کشورهای آسیایی و اسامی پی برد. آیت الله رفسنجانی 
نیز روابط دیپلماتیک را با مالزی توسعه داد. از سوی دیگر، 
بعد از ســال های متمادی و به اقتضای نیاز کشور به یک 
تحول اساســی در شــرایط اقتصادی و رفاهی، بازگشت 
دوباره هاشمی به صحنه سیاست با استقبال بسیاری مواجه 
شــد، ولی به دلیل کهولت سن ایشــان، موفق به ورود به 
صحنه نشد، برعکس مالزی که به ماهاتیر 92ساله اجازه 

حضور در پست نخست وزیری را داد. 
آیت الله هاشمی رفســنجانی برای پیشــبرد اهداف 
کان اقتصــادی کشــور، توســعه روابــط با شــرق را در 
دســتورکار خود قــرار داد و به راه اندازی ســفارتخانه های 
خود در جنوب شرق آسیا از جمله مالزی، اندونزی و تایلند 

روی آورد.
1981 به عنــوان  هاشمی رفســنجانی در ســال 
رئیس مجلس به کواالالمپور ســفر و بــا ماهاتیر محمد، 
نخســت وزیر وقــت دیــدار و گفت وگــو کرد. یک ســال 
 پــس از آن ســفارت ایــران در مالــزی فعالیــت خــود را

 آغاز کرد.
این رابطــه در ابتدا بر تجارت متمرکــز بود. در اکتبر 
ســال 1994، آیت الله رفســنجانی به منظور دیدار رسمی 
به مالزی سفر کرد که این بار وی در منصب رئیس جمهور  
وارد این کشور شــد و این در حالی بود که چند ماه پیش از 
آن ماهاتیر محمد، نخســت وزیر مالزی نیز از ایران دیدن 
کرده بود. به عنوان کشــوری که در انزوا و پــس از آن نیز 
تحت تحریم های غرب قرار گرفته بود، ایران آموخته بود 
که باید خودکفا باشد و پیمان های اقتصادی مستحکمی  با 
کشورهای غیرغربی ایجاد کند. دکتر ماهاتیر محمد نیز از 
شهرت بین المللی هاشمی رفسنجانی و موضع اقتصادی 

وی حمایت می کرد. 
پــس از دیــدار آیت اللــه هاشمی رفســنجانی از 
مالــزی، دیگر روســای جمهور ایران نیــز از مالزی دیدن 
کردند. رئیس دولت اصاحات در ســال 2002، محمود 
احمدی نــژاد در ســال 2006 و 2008 و حســن روحانــی 
نیز در اکتبر ســال 2016 به مالزی ســفر کردند. با ایجاد 
روابط دیپلماتیک با مالزی، هاشمی رفســنجانی توانست 
ایــران را از انزوا دور کنــد و جای پای مســتحکمی  برای 
خود در منطقــه بیابــد، بنابراین بــه دور از ســوگیری و به 
لحــاظ بهره گیری از اندیشــه ســازندگی برای دو کشــور 
کمتــر توســعه یافته و رهایی از بنــد وابســتگی به غرب، 
ایــن دو را می تــوان بــا هم مقایســه کــرد که هــر کدام 

 ســهم به ســزایی را در ارتقای ســطح اقتصادی و رفاهی
 جامعه داشتند.«

  پیامدهای دور از دسترس
شــاید زمان کنونی که مالزی در آن قرار دارد با زمان 
نخســت وزیری ماهاتیر متفاوت باشــد، بنابراین پیروزی 
ماهاتیر »عواقب بسیار وسیعی برای اقتصاد« داشته که 

هم منفی و هم مثبت خواهد بود. 
اقتصاد مالزی در حال حاضر از رشــد قوی برخوردار 
اســت و رشــد اقتصادی در ســال گذشــته به 5/9 درصد 
رسیده و از سوی بانک مرکزی پیش بینی می شود در سال 

2018 به 5/5 تا 6 درصد برســد. اما با تشدید تنش های 
تجاری در سال جاری و صادرات به دو سوم تولید 

ناخالص داخلی، خطراتی برای چشــم انداز 
مالــزی وجــود دارد. وضعیت تورم نســبتا 
خوشایند بوده و در ماه مارس به 1/3 درصد 

 باتوجه بــه دیدگاه های ماهاتیر محمد درباره مســائل 
سیاســی و اقتصادی، برخــی تحلیلگــران انتخابات 
صورت گرفتــه در مالــزی را نوعی ســونامی  توصیف 
کرده اند. برای اظهارنظر درباره اقدامات نخست وزیر 
جدید و تاثیر این اقدامات بــر اقتصاد مالزی هنوز زود 
است اما حتی طرفداران نخســت وزیر قبلی معتقدند 
در بلندمدت حضور ماهاتیر محمد در صحنه سیاسی 

- مالی برای کشور مفید خواهد بود

ماهاتیــر محمد، معمار مالزی نوین اســت و در ســال های پایانی دهه ۱99۰ 
توانســت بدون کمک صنــدوق بین المللی پول، کشــورش را از بحــران منطقه 
جنوب شرق آسیا سالم خارج کند. اما برخی شرایط نسبت به دو دهه پیش تغییر 
کرده اســت. برای مثال در ســال های اخیر چین با هدف افزایش نفوذ در منطقه 
شرق آسیا و جهان اقدامات مختلفی انجام داده و سرمایه گذاری های عظیم در 
کشورهای دیگر کرده است. مالزی یکی از کشورهایی است که در سال های اخیر 

پذیرای میزان باالی سرمایه گذاری مستقیم خارجی چین بوده است
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کاهش یافته و از ســال گذشــته به میــزان قابل توجهی 
کمک کرده اســت تا فشــارهای قیمــت را کاهش دهد. 
 دولت تورم متوسط 2/5 درصد را برای این سال پیش بینی 

کرده بود.
الکس هولمز اقتصاددان ارشد آسیا بیان داشت که 
»در کوتاه مــدت، ماهاتیر پیش بینی می کنــد که مالیات 
بر کاالها و خدمات کشــور را از بین ببرد. او این امکان را 
فراهم می کند که مالزی در نهایت شروع به مقابله با برخی 
از مسائل ســازمانی که مانع چشــم انداز بلندمدت کشور 
می شــود، کند. همچنین با هزینه هایی که در سال جاری 
به شــدت افزایش می یابد، افزایش بزرگی که در کســری 
بودجه به نظــر می رســد اجتناب ناپذیر اســت. باتوجه به 
اینکه مالــزی دارای یکی از باالترین میــزان بدهی های 
عمومی در منطقه اســت، در 54درصــد از تولید ناخالص 
داخلی، دیر یا زود، دولت به احتمال زیاد از بازارهای مالی 
تحت فشار قرار می گیرد تا اعتبار مالی را در مسیر خود قرار 
دهد. از ســوی دیگر، پیروزی ماهاتیر همچنین می تواند 
پروژه های سرمایه گذاری تحت حمایت چینی را، از جمله 
گســترش امکانات بنــدر مالزی و خطــوط ارتباطی جدید 
شرق ساحل  که منجر به کاهش رشد سرمایه گذاری شده 

است، تهدید کند.
مالزی در ســال 2017،  شــصت ودومین »شاخص 
ادراک فســاد 2017« را به خود اختصاص داده اســت، 
همان گونــه که با رســوایی صندوق ســرمایه گذاری ملی 
مشــخص شــده اســت. همچنین رتبه 145 در فهرست 
2018 شــاخص آزادی مطبوعات جهان قــرار دارد. رتبه 
24 را در نظرســنجی »سهولت انجام کســب وکار« بانک 
جهانی در نظر گرفته اســت، و آن را به خوبی زیر سنگاپور 
همســایه )دوم( قرار می دهد  که با امتیاز 111 در سهولت 
شروع کســب وکار مشخص شده اســت. در کوتاه مدت، 
ســرمایه گذاران می توانند انتظار یک »سواری خشن« را 
پیش بگیرند، کریســتی تان به بانک ملی استرالیا  هشدار 
داد  که:»در حالی که این نتیجه توســط مالزیایی ها مورد 
تشویق قرار می گیرد، این به معنی عدم اطمینان بیشتری 
برای ســرمایه گذاران بین المللی است.« ماهاتیر مطمئنا 
می داند که اهرم های قدرت به چه صورت اســت و تحقق 
اهــداف اصاحات چالش بعــدی برای او اســت و اینکه 
می تواند ثابت کند یکی از طوالنی ترین دولت های آســیا 
را تحت رهبری دارد. از بعد سیاســی نیز باید بیان داشت، 
حضور مجــدد ماهاتیــر پیامی بــرای کشــورهای منطقه 
دارد مبنی بر اینکه در هر زمانــی امکان تغییر و اصاحات 
برای کشــورها وجود دارد. اگرچه به مانند دوره های قبل 
نمی تواند پیش برود اما نتایج مثبــت و منفی این انتخاب 
مجدد به پای ماهاتیر نوشــته نخواهد شــد و مردم مالزی 
نقش بسیار اساسی در این امر دارند، با اینکه او نیز به خاطر 
نقض حقوق بشــر، تضعیف قوه قضاییــه، محاربه کردن 
مخالفان سیاســی و تحقق سیاســت هایی که اختافات 
نژادی را در کشور چند قومی  تشــدید می کرد، مورد انتقاد 
قرار گرفت. از ســوی دیگر دوســتی دوباره با انور ابراهیم 
شــرایط را متفاوت کرده اســت ؛ شــخصی کــه در زندان 
است و با عفو پادشــاهی دوباره به دنیای سیاست خواهد 
برگشــت و ماهاتیر محمد پیش از انتخابات گفته بود اگر 
در انتخابات پیروز شود و انور ابراهیم هم عفو شود، سمت 

نخست وزیری را به او تحویل خواهد داد.
در نهایت با حضور محمد پیش بینی می شود اگر خود 
بر امور نظارت داشته باشد، شــرایط اقتصادی و سیاسی 
مالزی رو به بهبود بــرود و به دلیل روابط خــوب با ایران و 
همچنین تقابل با سیاســت های آمریکا در یــک جبهه با 
ایران قــرار بگیرد و ایــن بهترین فرصت  بــرای جمهوری 
 اســامی ایران اســت تا از این انتخاب بهره وری الزم را 

داشته باشد. 

 چرا ماهاتیر محمد که از او به عنوان یکی از مهم ترین 
و موفق رهبران جهان اســالم و پیشــرو در ارائه یک 
مدل توســعه گرایی یاد می شــود، امروز بــار دیگر به 
 عرصه سیاست بازگشته اســت و چه اهدافی را دنبال 

می کند؟
   یــک دلیل بازگشــت ماهاتیر محمد بــه قدرت، 
بحث فســاد مالــی نجیب رزاق بــود چراکــه نجیب رزاق 
700 میلیون دالر را از شــرکت توســعه مالزی به حســاب 
خود منتقل کرده بود. پشــت پرده این قضیه نیز عربستان 
سعودی قرار داشت و پولی بود که در قالب همکاری های 
اقتصادی عربســتان بــه مالزی مــی داد. امــا در عوض 
آنکه آن پول را صرف توســعه آن شــرکت بکنند در اختیار 
نخســت وزیر قرار داده بودند. بحث دیگر این بود که کا 
آمریکایی ها آمدند و اســنادی را منتشــر کردند که برخی 
بانک ها و شرکت های آمریکایی در پولشویی  مالزی دست 
داشتند و حاکمیت مالزی حدود 3/2 میلیارد دالر از بودجه 
عمومی را مورد سوء استفاده قرار داده بود. این مساله نیز 
 از عواملی بود که ماهاتیر محمد را به شرکت در انتخابات

 تشویق کرد.
اما بحث جدی تری که در ارتباط با بازگشت ماهاتیر 
محمد مطرح اســت، نگرانــی  وی از تشــتت در جامعه و 
برهم خوردن توازن قومی  و مذهبی در کشور بود. نگرانی 
شــدیدی ایجاد شــده بود مبنی بــر اینکه سیاســت های 

نخســت وزیر قبلــی )نجیــب رزاق( همبســتگی ملــی را 
خدشــه دار خواهد کرد. این مســائل ناخشــنودی شدید 
ماهاتیر محمد را در پی داشــت و  وی  را به ســمتی ســوق 
داد کــه ائتاف »اتحــاد امیــد« را تشــکیل داد. وی در 
این ائتاف از تمام جریانات سیاســی، قومــی  و مذهبی 
نیروهایی را جــذب کرد و آنهــا را در این ائتاف شــرکت 
داد. از جملــه بخشــی از چینی تبارهــا و هندی تبارها که 
از این وضعیــت ناراضی بودنــد، بنابرایــن او یک جریان 
 مخالف دولت شکل داد و در انتخابات نیز شرکت کردند و

 پیروز شدند. 
بنابراین خدشــه ای که در ارتباط با همبستگی ملی و 
نگرانی درباره توازن قومی  و مذهبی در مالزی مطرح بود نیز 

بر تصمیم گیری ماهاتیر محمد تاثیر داشت. 
مهم ترین برنامه ها و اهــداف مدنظر این رهبر ماالیی 

چیست؟
   بــه نظــر وی اولویــت مالزی مســائل توســعه 
اقتصادی و سیاســی اســت و نباید کشــور درگیر مسائل 
اختاف برانگیز قومی، مذهبی  یا سیاســی شــود. از این 
زاویه بود که مردم به دیدگاه هــای ماهاتیر محمد که یک 
اعتبار ملی نیز داشــت توجــه کردند. همچنیــن ماهاتیر 
محمد بعد از پیروزی در انتخابات اعام کرد قانون مالیاتی 
که دولت پیشــین روی کاال و خدمات ایجــاد کرده بود را 
لغو خواهد کرد. زیرا در زمان خود این مســاله نارضایتی و 

بازگشت برای مبارزه با فساد
پیرمحمد مالزهی در گفت وگو با مثلث

گفتوگو
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 اختافات زیادی را در پی داشــت و به اعتراضات مردمی  
منجر شد. 

ماهاتیــر محمد شــخصی اســت کــه اندیشــه های 
توسعه گرایی را سرلوحه کار و سیاست های خود قرار 
داده بود. کمی راجع به پیشینه و موفقیت های وی در 

عرصه سیاست و اقتصاد  مالزی بگویید.
   ماهاتیــر محمــد ســابقه خوبی به عنــوان یک 
اقتصاددان مســلمان از خود برجای گذاشــت. نه تنها او 
در داخل کشــور اعتبار خــود را باال برده، بلکه در ســطح 
دنیای اسام نیز این مساله مطرح است که اگر کشورهای 
اسامی می خواهند پیشرفت کنند، باید به لحاظ اقتصادی 
و صنعتی الگویی را انتخــاب کنند کــه ماهاتیر محمد در 
مالزی به تجربه گذاشت و موفق شد. او توانست مالزی را از 
یک کشور فقیر و کم توان اقتصادی به کشور پیشرفته ای 

تبدیل کنــد که هم از لحــاظ صنعتی، هم جذب ســرمایه  
خارجی و هم رساندن جامعه به یک انسجام و وحدت درونی 
موفق بوده است. در ضمن از نظر مالی نیز ماهاتیر محمد، 
شخص ســالمی  بود. واقعیت این است بحث هایی که در 
حال حاضر درباره نجیب رزاق، نخست وزیر پیشین مطرح 
است، در مورد وی مطرح نبود، بنابراین ماهاتیر محمد یک 
اعتبار ملی قابل قبولی هم در مالزی و هم در سطح دنیای 
اسام دارد، البته رزاق شــاگرد ماهاتیر محمد بوده اما به 
دلیل اینکه وی متهم به فساد شد، ماهاتیر محمد از او جدا 
شد و تشکیات خاص خود را به عنوان یک نیروی مستقل 
ایجاد کرد، به گونه ای که هم بتواند حمایت قومی  ماالها 
را داشته باشد و هم حمایت هندوها و مسیحیان چینی تبار. 
به نظر می رســد که امروز این اتفاق افتاده و نگاه ماهاتیر 
محمد مبنی بر اینکه با همه قومیت ها و مذاهب یکســان 
برخورد شد منجر به آن شــد که اغلب مذاهب و قومیت ها 
به ســمت وی گرایش پیدا کنند و پیــروزی قاطعی را برای 

نخست وزیر پیشین مالزی رقم زدند. 
آیا وی موفق می شود در شــرایط فعلی، یک بار دیگر 

مشکالت مالزی را حل و فصل کند؟ 
   در این رابطه باید توجه داشت که ماهاتیر محمد 
نوعی هوشــیاری از خود نشــان داده و بعــد از پیروزی در 
انتخابات صحبت از این کرده که از پادشــاه مالزی برای 
انــور ابراهیم، معاون ســابق خود عفو بگیــرد و پس از دو 
ســال او را در ســمت نخســت وزیری منصوب کنــد. این 
یک حرکت هوشــیارانه اســت زیرا حزب انــور ابراهیم در 
میان قومیــت ماالیی یک حزب بســیار قدرتمند اســت و 
اعتبار و پایگاه اجتماعی باالیی دارد. از دیگر سو ماهاتیر 
محمد در کارش یک فرد بســیار جدی است اما چون سن 
باالیی دارد پیش بینی کرده که احتماال نتواند همچنان به 
حکومت داری ادامه دهد و به همین دلیل نیز پیشنهاد کرده 
تا انور ابراهیم از پادشــاه عفو بگیرد و نخســت وزیر شود. 
در این صورت تشکیات حزبی انور ابراهیم و تشکیات 
مســتقل ماهاتیر محمد ادغام شده و می توانند طرح های 

خود را در کشور  پیش ببرند.
همچنین ماهاتیر محمد بعد از پیروزی در انتخابات 
اعام کرد که عفو انور ابراهیم که در حال حاضر در زندان 
به سر می برد را از پادشــاه مالزی گرفته و  همســر او را نیز 
به عنوان معاون نخست وزیر تعیین کرد. یک عفو عمومی 
نیز مدنظر او قــرار دارد تا تمام کســانی را کــه در جریان 
مخالف حاکمیت بودند را نیز ببخشند و یک آشتی ملی در 

کشور رخ دهد. 
کمی  هم راجع به جریانات سیاسی در مالزی توضیح 

دهید .
   مالزی به لحاظ سیاســی تحت تاثیر منافع ســه 
جریان قومی  مهم این منطقه قرار دارد؛ یکی جریان قومی 
 ماالیی است که ماهاتیر محمد نیز وابســته به آن جریان 
است. دوم جریان مســیحی مذهبان چینی تبار هستند که 
احزاب و تشکیات خاص خود را دارند. دیگری جریانات 
قومی  و مذهبی هندی هســتند که در میان آنها مسلمان، 

هندی و بودایی وجود دارد. 
آنچه  اکنون در مالزی تعیین کننده است اینکه قومیت 
ماالیی که خود را صاحب اصلی کشور می داند دچار تفرقه 
سیاســی شــده اما جناح های قومی چینی و هندی تبار به 
دالیل مختلف توانسته اند انسجام درونی خود را حفظ کنند 
چراکه آنها تاجرمسلک و فعال در امور اقتصادی هستند و 
خیلی با سیاست کاری ندارند، بنابراین چالشی که ماهاتیر 
محمد با آن روبه رو خواهد بود با همین ماالیی ها خواهد بود 

که اختاف نظر سیاسی میان آنها زیاد است. 
آیا در برهه فعلی شــاهد تغییر و تحوالتــی در عرصه 

سیاست خارجی مالزی خواهیم بود؟
   درباره سیاست خارجی مالزی باید توجه داشت که 

دیپلماسی این کشور در چارچوب مناسباتش با کشورهای 
جنوب شرق آسیا است، یعنی سیاست کلی که در اتحادیه 
آ. ســه . آن مدنظر است بیشتر با کشــورهای جنوب شرق 
آسیا و به ویژه اندونزی به عنوان بزرگ ترین کشور اسامی 

هماهنگ است.
 در ســطح بین الملل نیز نشــان داده اند همزمان با 
حفظ نگاه مثبت شــان به دنیــای غرب، بــه قدرت هایی 
مانند ژاپن و روســیه نیــز نگاه منفــی ندارنــد، یعنی کم و 
بیش نوعی اســتقال ملی مدنظر ماهاتیر محمد است و 
بر اســاس همین نگاه بود که توانست مســیر توسعه را باز 
کرده و در یک جامعــه چند قومی  هماهنگــی ایجاد کند، 
بنابراین به نظر نمی رسد که در برهه فعلی، تحول جدی در 
دیدگاه های دولت جدید ماهاتیر محمد نسبت به مناسباتش 
در سطح منطقه ای و جهانی رخ دهد. اما او اعام کرد که 
در سیاست های چین به عنوان یک کشور سرمایه گذار در 
قبال مالزی نیز تجدیدنظر خواهد کرد. علت این تصمیم 
این بود که وقتی چینی ها در مالزی سرمایه گذاری کردند، 
مالزی در شرایط مساوی با چین قرار نداشت و شرکت های 
چینی به گونه ای قراردادها را تنظیــم کردند که منافع آنها 
بیش از منافع خود مردم مالزی تامین می شد. اما ماهاتیر 
محمد اعام کرده که روی قراردادهایی که چین بســته، 
تجدیدنظر خواهد کرد. بدین مفهوم که آن قراردادها که 
بیشتر به نفع چین و کمتر به نفع مردم مالزی است را یا لغو 
می کند یا مجددا با چین مذاکره خواهد کرد تا حقوق مردم 

مالزی تامین و حفظ شود. 
آخرین سوال نیز به شــباهت ها و تفاوت های مرحوم 
هاشــمی و ماهاتیر محمد مربوط می شــود. بسیاری 
اندیشــه توســعه  طلبانه این دو سیاســتمدار را با هم 

مقایسه می کنند. نظر شما در این رابطه چیست؟
   دیدگاه هــای مرحوم هاشمی رفســنجانی خیلی 
نزدیک بــه ماهاتیر محمد بــود اما تفاوت اینجاســت که 
ماهاتیر محمد در به ثمر نشاندن دیدگاه هایش موفق شد 
اما آقای هاشــمی توفیقی نداشــت. علت این امر آن بود 
که در حقیقت نگاهی که ماهاتیر محمد نســبت به مساله 
توسعه و پیشــرفت داشــت نگاه یک فرد تکنوکرات بود و 
نه نگاه یک شخص ایدئولوژیک گرا. در حالی که مرحوم 
هاشــمی محصول یک ایدئولــوژی بود و نمی توانســت 
در بســیاری موارد برنامه ها را  پیــش ببرد.ماهاتیر محمد 
توانست وحدت ملی را تقویت کند و  یک نگاه توسعه گرایانه 
داشت؛ بنابراین فضا برای تکنوکرات های تحصیلکرده و 

متخصص فراهم شد تا در راس امور قرار بگیرند. 
شــخص ماهاتیر محمد نیــز در این امــور به عنوان 
برنامه ریز عمل می کرد اما مرحوم هاشمی در این موقعیت 
قرار نداشــت و موانع زیادی پیش روی او  وجود داشــت. 
به طور کلی ماهاتیر محمد از دو جهت موفق شد که آقای 
هاشمی موفق نشد؛ نخست اینکه الگوی مناسبی را برای 
کشورهای اسامی ارائه داد که اگر می خواهند توسعه پیدا 
کنند باید راه مالزی را  پیش بگیرنــد. اتفاقا حزب عدالت و 
توســعه ترکیه نیز از همین خط مشــی مالزی الگوبرداری 

کرد و موفق هم شدند. 
از دیگر سو ماهاتیر محمد برای پیش بردن طرح های 
عمرانی، توسعه ای، جذب سرمایه  و به کار گرفتن نیروهای 
تکنوکرات و متخصص،  الئیک و مســلمان را در کنار هم 
قرار داد. در نهایت اینکه رهبر مالزی در ارتباط با فساد مالی 
و هدررفت امکانات بسیار سختگیر بود ولی مرحوم هاشمی 
در این زمینه ضعف داشــت و در زمان ریاســت جمهوری 
ایشان، فساد مالی و اداری خیلی رواج پیدا کرد. بنابراین 
باوجودی کــه ماهاتیر محمد و آقای هاشمی رفســنجانی 
در دیدگاه ها و مواضع شــباهت هایی با هم داشتند اما در 
عملکرد به دلیل شــرایط متفاوتی که در آن قرار داشتند، 

مانند هم عمل نکردند. 

مالــزی به عنــوان یکــی از توســعه یافته ترین 
کشورهای مسلمان شرق آســیا در کمتر از   چهار 
دهــه از کشــوری فقیــر و کم درآمد به کشــوری 
توسعه یافته و با درآمد باال تبدیل شد. رهبر جریان 
توســعه گرایی در مالزی کســی نبود جز ماهاتیر 
محمــد. وی از ســال ۱9۸۱ تــا 2۰۰۳ به عنــوان 
چهارمیــن نخســت وزیر مالــزی فعالیــت کــرد 
که توانســت با اندیشــه ای منســجم و مبتنی بر 
آزادی های اقتصــادی به شــخصیتی ماندگار در 
تاریــخ مالــزی تبدیل شــود. اکنون نیــز ماهاتیر 
محمد در ســال 2۰۱۸ بار دیگر در سن 92 سالگی 
به عنوان هفتمین نخست وزیر مالزی انتخاب شده 
است. پیرمحمد مالزهی، کارشناس مسائل آسیا 
در گفت وگویی به واکاوی دالیل بازگشت ماهاتیر 
محمد  به عرصه سیاست و شرایط پیش روی وی 

پرداخته است. 
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بینالملل

احتما ال  العبادی  می ماند

مقتدی صدر، هادی العامری و حیدر العبادی سه فهرست اول انتخابات عراق شدند
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العبادی احتماال  می ماند
 کاهش مشارکت باعث باال آمدن صدر شد

نتایج انتخابــات پارلمان عراق حاکــی از این بود که 
فهرست ســائرون به ریاست ســید مقتدی صدر، روحانی 
پرنفوذ شــیعه عراقی از رقبــای خود پیشــی گرفت و روی 
ســکوی نخســت ایســتاد. در جریان این رقابت سیاسی 
که با مشــارکت 44 درصدی مردم عراق همراه بود، شــاید 
انتظار می رفت که فهرست النصر به ریاست حیدر العبادی، 
نخست وزیر کنونی عراق بیشترین کرسی های عراق را به 
خود اختصاص دهد و جریان صدر نتایجــی مانند جریان 
حکیم و جریان حکمت ملی به دســت بیاورد اما ناظران بر 
این باورند که شــعارهای مبارزه با فساد و تاکید بر پیشرفت 
عراق با اســتفاده از نیروهای تکنوکــرات غیرحزبی عامل 
موفقیت سائرون بود. بنابراین، مقتدی صدر امروز قدرتی 

بیش از قبل در سپهر سیاسی عراق دارد. 

  رقابت فهرست ها
انتخابــات اخیر عــراق دارای اهمیــت باالیی بود. 
تا جایی که عمــار الحکیم، رئیس ســابق مجلس اعای 
اســامی عراق اهمیت آن را همســنگ با انتخابات سال 
2005 عراق، یعنی دو سال بعد از سقوط صدام می دانست. 
فهرست های مختلفی با سرگروهی چهره های متنفذ عراقی 
مثل  هادی العامری، دبیرکل ســازمان بــدر، ایاد عاوی 
نخست وزیر پیشین و رئیس اســبق دولت انتقالی، جریان 
حکیم، نوری المالکی، معاون رئیس جمهور، مقتدی صدر، 
بارزانی ها با حزب دموکرات کردستان، اتحاد میهنی متعلق 
به خانواده جال طالبانی و احزاب و افراد  کم نفوذتر در این 

انتخابات با هم رقابت کردند. 
نتایج نشان می دهد که لیست الفتح به ریاست  هادی 
العامری جایگاه دوم را به خــود اختصاص داده اما تا زمان 
تنظیم این گزارش،  جریان پیروز در انتخابات به ائتاف با 

العامری تمایلی نشان نداده است. 

  مقتدی صدر، اصالحات و آشوب
یکی از رســانه ها بعد از صدرنشینی فهرست سائرون 
نوشــت که عراق به اصاحات روی آورد. اوضاع سیاسی 
و اقتصــادی عــراق واقعا بــه تغییر نیــاز دارد. سیســتم 
سهم خواهی طایفه ای طی سال های بعد از اشغال باعث 
شده است که افرادی تحت قدرت طایفه خود در شاخه های 

مختلــف حکومت رشــد کنند و بــاال بیایند.  حیــف و میل 
بیت المال در عراق در مناصب دولتی و پارلمان آن کشــور 
باالســت و مدل فعلی قدرت نتوانســت راه پیشرفت عراق 
را هموار کند. بــا اینکه عراق جزو کشــور هایی با باالترین 
ذخایر نفت اســت امــا دولت های بعد از ســقوط صدام در 
پیشــبرد عدالت اجتماعی و اقتصادی در کشورشان خیلی 

موفق نبودند. 
شاید این مساله دالیل مختلفی داشته باشد اما وجود 
سیاســتمدارانی با مشــخصات طایفه ای و حزبی یکی از 
دالیلی اســت که برای این موضوع ذکر می شــود و تاکید 
مقتدی صدر بر این موضوع که تکنوکرات های متخصص 
فارغ از وابســتگی های حزبی و فراکســیونی باید ســکان 
هدایت امور را در دســت بگیرند در پیروزی او تاثیر زیادی 

داشت. 
 اما تحلیــل رفتارهای سیاســی صدر در ســال های 
گذشته نشــان می دهد که او اگر چه یک شخصیت با نفوذ 
سیاسی در عراق است اما خیلی سیاستمدار خوبی نیست. 
درگیری مســلحانه صدر با نیروهای دولت عــراق در زمان 
اشغال یا تصمیم آنها برای تسلیم کردن نجف به  نیروهای 
آمریکایی در جریان جنــگ را می توانیــم در دوران بعد از 
صدام ببینیم. یکی دیگر از نشــانه های  نبود بینش عمیق 
سیاســی در جریان صــدر، برپایی تظاهــرات در عراق در 
دل روزهای پر آشــوب جنگ بود که فقــط در یکی از آنها، 
معترضان حصارهای منطقه ســبز بغداد را شکستند و وارد 

مجلس عراق شدند.
 این اتفاق اگــر در روزهــای عادی و امــن در عراق 
می افتاد جای دفاع داشت اما نمی شود منطقی برای ایجاد 
یک آشوب جدید در آن روزها پیدا کرد که تمام تمرکز دولت 
عراق روی جلوگیری از پیشــروی های داعش و آزادسازی 
مناطق اشغالی بود. باید این نکته را در نظر بگیریم که تجربه 
نشــان داده در عــراق بحران های بزرگ تــر از اتفاق های 
کوچک به وجود می آید ، مانند اعتصاب های شمال عراق 
در دولت المالکی که با برخورد خشن ارتش و پلیس عراق 
در کوتاه ترین زمان ممکن تبدیل شد به داعش و عراق را تا 

مرز سقوط دولت مرکزی برد. 

  ایران، سعودی و انتخابات عراق
پوشش خبری بســیاری از رســانه های جهان درباره 
انتخابات عراق به خصوص برخی رسانه های فارسی زبان 
مثل رادیو فــردا، صدای آمریکا، دویچه ولــه و امثال آنان 
روی این موضوع متمرکــز بود که پیروزی ســائرون یعنی 
شکست ایران در عراق. آنان به طور گسترده ای طی هفته 

گذشته به این موضوع پرداختند و ساعت ها برنامه تلویزیونی 
به خصــوص در صــدای آمریکا در این باره ســاخته شــد. 
تحلیلگران ضدایرانی در این برنامه ها به کار گرفته شــدند 
و نویسندگان از شکست ایران نوشــتند. حال اینکه معلوم 
نیست این شکست یعنی چه؟ آیا ایران اشغالگر عراق بوده 
و پیروزی یک جریان در انتخابات یعنی اخراج اشغالگران؟ 
نقطه تمرکز رسانه ها برای پرداختن به موضوع ایران 
در انتخابات عــراق، قرارگرفتــن جریان فتــح در جایگاه 
دوم بود. جریانی که توســط مجاهد قدیمی  عراقی  هادی 
العامــری مدیریت شــد. نتیجه گیری آنان این اســت که 
چون گروه های حشدالشعبی در قالب یک ائتاف سیاسی 
خارج از بســیج مردمی  در انتخابات حاضر شدند، بنابراین 
ایران دســت به اعمال نفوذ در انتخابات زده اســت؛ البته 
آنان برای اثبات ادعــای خود یک نمونــه از دخالت های 
ایران در عراق را که مدعی هســتند همیشه بوده و هست 
را هم مثال نمی زننــد ، بلکه به جای آن به تخریب بســیج 
مردمــی  می پردازند و با نســبت دادن حرف هایــی ناروا به 
شخصیت هایی مثل ابومهدی المهندس و العامری دنبال 
پوشاندن ایستادن الفتح در جایگاه دوم انتخابات هستند. 

به دنبال پیروزی جریــان صدر، فیلمــی  در اینترنت 
به طور گســترده منتشر شــد. فیلمی  در مورد شــعار دادن 
طرفداران صدر علیه ایران که به خصوص در کشــور ما تا 
حدی در شــبکه های اجتماعی بازتاب داشت. این ویدئو 
مورد استقبال ســاکنان جنوب خلیج فارس هم قرار گرفت 
و به دستاویزی تبدیل شد برای بسط دادن این احساسات 
به تمام مردم عراق. این فیلم به همراه توئیت مقتدی صدر 
درباره تشــکیل دولت تکنوکرات و دموکراتیک با همراهی 
جریان حکیم، العبادی و عاوی مورد استقبال عربستان 
قرار گرفت و ثامر السهبان، سفیر اخراجی سعودی از عراق 

از آن استقبال کرد. 

 دولت آینده عراق
هر چند  سائرون بیشــترین رای را به خود اختصاص 
داد اما تشــکیل دولت مربــوط به ائتاف بــزرگ پارلمانی 
است که بعد از مذاکرات سیاســی انجام می شود. جریان 
صــدر باالتریــن رای را آورد اما نتوانســت اکثریت مطلق 
ترکیب پارلمان را به دست بیاورد، بنابراین به هم  پیمانی با 
جریان های دیگر نیاز دارد و احــزاب کوچک در این میان 
می تواننــد تعیین کننده باشــند. همچنیــن دو حزب بزرگ 
کردســتان یعنی اتحاد میهنی جــال طالبانی و دموکرات 
بارزانی و جریان های ســنی مذهب، در تشــکیل ائتاف 

وزنه هایی تاثیرگذار هستند. 
شبکه اسکای نیوز عربی در گزارشــی اعام کرد که 
مقتدی صــدر عاقه ای به ائتــاف با  هــادی العامری یا 
نوری المالکی برای تشــکیل دولت ندارد. تحلیل توئیت 
ســید مقتدی هم نشــان می دهد که جریان های حکیم، 
عاوی و العبادی برای تشــکیل اکثریــت پارلمان مدنظر 
سائرون هستند. اما عاوی شخصیتی بود که هفته گذشته 
خواستار ابطال انتخابات عراق و برگزاری مجدد آن شده بود 

و مشخص نیست که به این ائتاف تن دهد. 
در گزارش اسکای نیوز آمده است که ائتاف الفتح با 
همراهی نوری المالکی، اهل سنت و جریان حکمت ملی 
می تواند اکثریت را به دست بگیرد و دولت آینده را تشکیل 
دهد. البته ممکن است که در راس دولت آتی عراق تغییری 
به وجود نیایــد، زیرا گزارش های دیگر حاکی از آن اســت 
که سید مقتدی شــخص خاصی را برای نخست وزیری در 
دست ندارد و بعد از تماس تلفنی سه شــنبه هفته قبل بین 
العبادی و صــدر گمانه زنی ها به این ســو رفت که احتماال 
به شــرط تشــکیل دولت تکنوکرات غیرحزبــی و ائتاف 
 بین النصر و ســائرون، العبادی باز هم نخست وزیر عراق 

خواهد بود. 

محسن صالحی خواه

روزنامه نگار

تحلیل رفتارهای سیاسی صدر در سال های گذشته نشان می دهد که او اگر چه یک شخصیت با نفوذ سیاسی 
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بازی پیچیده 
شوک سیاسی ائتالف السائرون به عراق 

هفته گذشــته چهارمیــن دوره انتخابــات پارلمانی 
عراق برگزار شــد؛ انتخاباتــی که از هر حیــث متفاوت از 
انتخابات گذشــته بــود. چنانچــه دالیل حساســیت این 
انتخابات را که زیاد درباره آن صحبت شده  کنار بگذاریم، 
برگزاری الکترونیکی انتخابات که برای نخستین بار عراق 
آن را تجربه می کرد و اتفاقا با انتقــادات و اعتراض هایی 
مواجه شد، پایین ترین نرخ مشــارکت مردمی و همچنین 
نتایــج غافلگیرکننــده، از جمله نکات قابــل توجه و حتی 

شگفت انگیز این انتخابات بود.
درباره چرایی پایین بودن مشــارکت عراقی ها سخن 
فراوان است؛ حتی برخی ها از جمله شیخ قیس خزعلی، 
رهبر عصائب اهل حق و دیگــران، آمریکایی ها را در این 
موضوع مقصر می دانند چرا که آنها ساعاتی پیش از آغاز 
انتخابات، از احتمال هدف قــرار گرفتن مراکز انتخاباتی 
توسط داعش خبر داده و این موضوع را بی دلیل رسانه ای 

کرده بودند.
اما در هر صــورت چندین عامــل را در کنار یکدیگر 
می توان به عنوان دالیل مشــارکت پایین مردم برشمرد؛ 
فساد گســترده و باال در عراق و ناامیدی مردم از حل آن، 
ضعف خدمات عمومی به مردم، حضور چهره های تکراری 
که 15 ســال در فرآیند سیاســی عراق پســاصدام حضور 
داشتند، تبلیغات برخی رسانه ها و شــبکه های اجتماعی 
برای تحریم انتخابات و پافشــاری بر مقولــه »المجرب 
الیجرب« )آزموده را آزمودن خطاست( که در دوره سابق 
انتخابات توسط نماینده مرجعیت نجف بیان شده و تسری 
دادن آن به این دوره توسط برخی افراد و انتشار همه جانبه 

آن، از دالیل عمده سطح پایین مشارکت بوده است.
این نکته را نیــز نباید از نظر دور داشــت کــه بیانیه 
مرجعیت عالــی نجف که یــک هفته پیــش از انتخابات 
صادر شد و تاش داشــت تا شــبهه ها درباره انتخابات و 
مقولــه     »المجرب الیجــرب« را تبیین کند نیز نتوانســت 
کمک چندانی به افزایش مشــارکت مردمی کند. چرا که 
آیت الله  سیستانی که تا پیش از این مشارکت در انتخابات 
را تکلیفی شرعی برای شهروندان قلمداد می کرد، این بار 
با اسقاط تکلیف شــرعی آن را حقی از حقوق شهروندی و 
امری اختیاری دانستند؛ موضوعی که نشان دهنده عمق 
نارضایتی آیت الله از سیاستمداران عراقی و فرآیند سیاسی 
کشور است. شگفتی نخست انتخابات که مشارکت پایین 
مردم بود، عما زمینه ســاز بروز شگفتی دوم شد. ائتاف 
ســائرون وابســته به مقتدی صدر و کمونیست ها و برخی 
جریان های سکوالر و مدنی که هیچ کس پیش بینی کسب 
نتایج قابل توجه توسط آنان را نمی کرد در یک غافلگیری، 
پیشرو نتایج انتخابات شــدند و شوک سیاسی بزرگی را چه 
در میان سیاستمداران این کشور و چه در میان بازیگران 

منطقه ای و بین المللی صحنه عراق به وجود آوردند.
واقعیت آن است که نتایج ســائرون را نباید به مثابه 
اقبال مردمی به جریــان صدر قلمداد کرد، بــه ویژه آنکه 
تفکیک و بررســی نتایج آرای صدری هــا و متحدان آنها 
نشان می دهد که آرای نامزدهای جریان صدر )االستقامه( 
در این دوره نســبت به دوره قبل کاهش داشــته اســت. 

همان گونه که اشاره شــد کاهش مشارکت مردمی در بدنه 
شــیعی که برخاف صدری ها، غالبا پیــروان حوزه نجف 
هستند تأثیر مهمی بر کاهش آرای دیگر گروه های سیاسی 
داشــته اســت. در حالی که صدری ها پایــگاه اجتماعی و 

جغرافیایی تقریبا ثابتی دارند که تابع نجف نیست.
از این رو شاهد کاهش چشمگیر آرای دیگر نامزدها 
و احــزاب انتخاباتی بودیــم. به گونه ای کــه العبادی که 
از ائتاف او بــه عنوان برنــده انتخابات یاد می شــد، در 
جایگاهی پس از صدر قــرار گرفت و مالکی نیــز با اینکه 
پیش بینی می شــد دچــار کاهش رأی شــود امــا کاهش 

چشــمگیر آرای ائتاف وی تا این اندازه قابل پیش بینی 
نبود، به گونه ای که می توان تــا این لحظه ائتاف دولت 
قانــون را بزرگ ترین بازنــده انتخابات در میان شــیعیان 

قلمداد کرد.
آرای بــاالی ائتاف فتــح که بخشــی از گروه های 
منسوب به حشــد الشــعبی در آن حضور دارند نیز به دلیل 
حضور شخصیت های نسبتا جدید و تقارن نام این ائتاف 
با پرونده داعش و نتایج درخشــان در مبــارزه با آن حاصل 

شده است.
 وضعیت دیگر احزاب و ائتاف های ســنی و کردی 
نیز به هیچ وجه بهتر از شیعیان نیست. اهل سنت در این 
دوره نیز نتوانســتند از وجود چهره هــای جدید و گفتمانی 
نو برای دوران پســاداعش و شــهروندان ســنی خسته از 
سیاستمداران تکراری و ســنتی بهره ببرند و مانند شیعیان 
شاهد تقسیم شدن آرای آنان میان ائتاف های کوچک تر 
بودیم. در ســوی شــمالی عراق یعنی کردســتان نیز که 
پیش بینی می شــد احزاب معارض و جدید، نتایج مطلوبی 
به دســت بیاورند، چنین نشــد تا همچنان احزاب ســنتی 

یعنی حزب دموکرات و اتحادیه میهنی بیشترین کرسی ها 
را از آن خود کنند. در این میــان وضعیت حزب دموکرات 
تاحدودی برتر از دیگر جریان ها و گروه های عراقی است 
زیرا تعداد کرسی های آن نسبت به دوره قبل تفاوت چندانی 

نداشته است.
در هر صورت نباید فرامــوش کرد در انتخابات عراق 
و فرآیند سیاســی حاصل از آن همیشــه ســه ضلع حضور 
دارند؛ مردم که وظیفه حضور در پای صندوق ها را دارند، 
توافقات رهبران احزاب سیاســی و تمایات بازیگردانان 
منطقه ای و بین المللی. طبیعی است که به دلیل اهمیت 
جایگاه راهبردی عراق در منطقه و تبدیل شــدن عراق به 
صحنه رقابت های بین المللی به خصــوص میان ایران و 
آمریکا و اخیرا تمایل ســعودی ها بــه نقش آفرینی در این 
کشــور، از هم اکنون تاش این کشورها برای ایجاد یک 
ائتاف جدید که تعیین کننده نخست وزیر آینده این کشور 

باشد آغاز شده است.

سازوکار تعیین نخست وزیر در عراق در اختیار حزب 
برنده نیســت و براســاس قوانین، ائتافی که بیشــترین 
تعداد اعضا را در نخستین جلسه پارلمان داشته باشد، حق 
معرفی نخست وزیر را دارد ؛ رخدادی که در انتخابات 2010 
انجام شد و ائتاف ایاد عاوی با اینکه برنده انتخابات شده 
بود اما عرصه را به دولت قانون که توانست پس از اعان 
نتایج، احــزاب دیگری را همراه خود کنــد واگذار کرد. در 
این دوره البته نزدیکی آرای ائتاف ها باعث خواهد شــد 
تا بــه دلیل آنکه هیچ یک از احزاب دســت برتــر مطلق را 
ندارند، تشکیل ائتاف ها و تعیین نخست وزیر پیچیده تر 

و مشکل تر باشد.
از این رو ســناریوهای متعددی برای ترکیب ائتاف 
جدید قابــل تصور اســت که تا ایــن لحظه هیــچ یک از 
آنها قطعی نیســت و تابــع توافقــات و امتیاز خواهی ها و 
تأثیر گذاری بازیگران خارجی است. اینکه در نهایت ایران 
خواهد توانست اکثریت شیعیان را به دور هم جمع کند یا 
آمریکایی ها ائتــاف مورد نظر را از احــزاب مطلوب خود 

شکل دهد نیاز به زمان دارد.

سید رضا قزوینی غرابی

تحلیلگر عراقی
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چالش پارلمان
گفت وگوی مثلث با جعفر قنادباشی

 انتخابات عراق در فضای فعلی یعنی پس از شکست 
داعش در این کشور از چه منظری قابل اهمیت است؟

    انتخابــات در عــراق به خــودی خود و بــه دور از 
در نظرگرفتن شرایط موجود، دارای اهمیت بسیاری است، 
زیرا مــردم زمانی که در انتخابات پارلمانی شــرکت می کنند 
در واقع زمینه هــای انتخابات رئیس جمهــور و عالی ترین 
مقامات قوه مجریه را نیز فراهم می کنند. اما در این دوره از 
انتخابات باتوجه به اینکه داعش در عراق شکست  خورده و 
اولین انتخابات دوران پساداعش بود این انتخابات اهمیت 
مضاعفی پیدا کرد. از چنــد منظر دیگر نیز ایــن انتخابات 
بسیار اهمیت داشت؛ نخست اینکه این انتخابات نشان داد 
تهدیدات و خطراتی که از جانب داعش برای تجزیه عراق و 
انشقاق در این کشور وجود داشته از بین رفته و متوجه شدیم 
که داعش هیچ توفیقی در این زمینه نداشــته است. دیگر 
اینکه انتخابات اخیر، محل آزمونی برای احزاب و جریانات 
سیاسی در عراق بود. باتوجه به ترکیب جدید احزاب و باتوجه 
به اینکه اغلب جریانات و احزابی که در این انتخابات شرکت 
داشــتند، اگرچه از ســوابقی در دوره هــای انتخابات قبلی 
برخوردار بودند، ولی احزاب تازه تاسیسی محسوب می شدند، 
این انتخابات به آزمونی برای ســنجش میزان محبوبیت و 
نقش آفرینی آنها در آینده عراق تبدیل شــد. به عبارت دیگر 
این انتخابات به نوعی نظرســنجی نســبتا دقیقــی بود که 
 توانست شرایط کنونی عراق را که شــرایط بسیار حساسی 
است برای دولتمردان عراقی و کسانی که خواهان شناخت 
این کشور هستند،  ترســیم کند و آمار دقیقی را از گرایشات 
و عاقه مندی های سیاســی و میزان طرفداری از احزاب و 

چند  وچون جایگاه این احزاب ارائه دهد. 
اما شاید مهم ترین مســاله این انتخابات، چگونگی 
برخــورد اهالی اقلیم کردســتان عــراق با انتخابــات بود؛ 
درواقع با حضور کردها و احزاب کردی در انتخابات، میزان 
عاقه مندی آنها برای آنکه همچنان بخشی از عراق باشند 
و همچنین میزان عاقه مندی  شان به تمامیت ارضی عراق 

مشخص شد. 
در یک جمع بندی کلی فضای انتخابات پارلمانی اخیر 
عراق، برخاف تصوراتی مبنی بر تهدیدات داعش،  فضایی 
آرام و تحسین برانگیز بود و این نشان می دهد که تدابیر خوبی 
در عراق برای برقراری امنیت در شهرهای شمالی و جنوبی 
فراهم شده اســت. همچنین قدرت های خارجی همچون 
عربســتان ســعودی و ایاالت متحده آمریکا که خواســتار 
برهم زدن رونــد انتخابــات و ایجاد هرج و مرج شــده بودند 
چون اهرم های الزم را در اختیار نداشتند، در این زمینه هیچ 

دستاوردی کسب نکردند. 
مهم ترین دغدغه ها و مسائل داخلی در عراق پس از این 

انتخابات چیست؟
    نمایندگی هایــی که وارد پارلمان عراق می شــوند 
با مســائل زیاد و جدیدی روبه رو خواهند شــد؛ از جمله این 
مسائل تشکیل کمیســیون های داخلی مجلس است. در 
صورتی که روند تشکیل این کمیســیون ها صحیح    باشد، 
می تواند پارلمان عراق را به یک پارلمان توانمند تبدیل کند، 
بنابراین اولین مساله ایجاد ترتیبات و کمیسیون هایی است 

که قوه مقننه را به یک نهاد قدرتمند تبدیل کند. 
موضــوع انتخــاب رئیس جمهــور، نخســت وزیر 
و رای اعتماد بــه کابینه جدیــد نیز از جمله مســائل مهم و 
مسئولیت های سنگینی است که برعهده پارلمان قرار دارد. 
طبیعتا در این مســیر به دلیل ترکیب جدید احزاب و شرایط 
جدیدی که از نظر مناســبات حزبی در عراق به وجود  آمده، 

پارلمان باید مسیر پرافت وخیز و پرسنگاخی را طی کند. 
مساله دیگر به نیاز عراق به نوسازی و بازسازی مربوط 
می شــود؛ می توان گفت عراق بعد از صدام حسین نه تنها 
هیچ گاه فرصت بازســازی پیدا نکرده، بلکه همواره شــاهد 
تخریب زیرساخت های اقتصادی و نابهنجاری های اجتماعی 
بوده و دولت  های گذشته به دلیل مشغولیت  جنگ با داعش، 
عواقب حضور نیروهای خارجی به ویژه آمریکایی ها در عراق 
و مســائل مربوط به بقایای رژیم بعثی که هر یک بخشی از 

توان مردم و حاکمیــت عراق را به خود مشــغول کرده بود، 
نتوانســتند زمینه های آغاز طرح های توســعه ای را در این 

کشور فراهم کنند. 
چنان که بنا به گفته ناظران کاهش تعداد رای دهندگان 
در این انتخابات نیز از جمله نشانه های روشن کاستی هایی 
است که در عرصه نوسازی و بازســازی در عراق وجود دارد و 
به نارضایتی های زیادی در عراق انجامیده اســت. بنابراین 
پارلمان جدیــد بعد از ایجــاد ترتیبات الزم تقنینــی، باید به 
اقداماتی مبــادرت ورزد که به مطالبات گســترده و پردامنه 
مردم پاسخ دهد. به عبارت دیگر به تصویب قوانینی بپردازد 
که مشکات مردم عراق در عرصه های مختلف، در مسیر 
حل وفصل قرار بگیرد. عراق کشــوری اســت که از لحاظ 
نیروی انسانی دارای توانمندی های قابل ماحظه ای است 
و از نظر ثروت نیز از جمله کشورهای غنی و ثروتمند نفت خیز 
محســوب می شــود و بنابراین چنانچه پارلمــان برنامه ها و 
قوانین الزم را به تصویب برســاند و بر اجــرای این برنامه ها 
 و قوانین نظارت کند، قاعدتا بســیاری از مشــکات کنونی

 از میان خواهد رفت. 
اولویت های سیاست خارجی کشور عراق در برهه کنونی 

چه مسائلی است؟
    عراق طی دو دهه گذشــته هیچ گاه نتوانسته یک 
سیاست راهبردی متناسب با منافع ملی این کشور را تدوین 
کند، زیرا حضور مســتمر واحدهایی از نظامیان آمریکایی 
در این کشور، همچنین مداخات ارتجاع منطقه از طریق 
هزینه  کردن دالرهای نفتی و عــاوه بر همه اینها تحرکات 
نظامی ترکیه در مناطق شمالی این کشــور، همواره مانع از 
تدوین اصول سیاست خارجی متناسب با شرایط روز در عراق 
شده اســت. عاوه بر این مشــکات، وجود نابسامانی ها 
در دستگاه تقنینی و اجرایی این کشــور، مانع دیگری در راه 

هفته گذشــته انتخابات پارلمانی عــراق در تاریخ 
۱2 مــی 2۰۱۸ برگزار شــد تــا تکلیــف ۳29 عضو 
پارلمان عراق مشخص  و در پی آن، رئیس جمهور 
و نخســت وزیر آینده عراق تعیین شود. انتخابات 
2۰۱۸، دومین انتخابات پارلمانی این کشــور بعد 
از خــروج کامــل نیروهــای آمریکایی از عــراق در 
ســال 2۰۱۱، چهارمیــن انتخابات بعد از ســقوط 
صدام حســین، و نخســتین انتخابات سراسری 
پس از شکست کامل داعش به شمار می رود. این 
انتخابات در یک فضای نســبتا آرام برگزار شــد و 
احزاب کردی و مردم اقلیم کردستان عراق نیز از آن 
استقبال خوبی کردند. جعفر قنادباشی، کارشناس 
مسائل خاورمیانه در گفت وگویی به بررسی انتخابات 

پارلمانی اخیر پرداخت که در زیر می آید. 

گفتوگو
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فتح، چکش تعادل در پارلمان
 عربستان به دنبال ایجاد شکاف شیعه عربی -شیعه ایرانی است

انتخابات پارلمانی عراق اگرچه با اقبال عمومی کمی 
مواجه شده اما از اهمیت بسیار باالیی در دوره پسا داعش 
برخوردار است. از میان مردمی  که واجد حضور در انتخابات 
عراق هستند، 44 درصد حضورشان نسبت به گذشته کمتر 
شده و این نشان می دهد که مردم عراق در چندسال اخیر 
به دلیل ناامنی ها ، کاهش خدمات و رفــاه عمومی و... با 

ناامیدی پای صندوق های رای آمده اند. 
در چندسال گذشته عراق درگیر پاک سازی این کشور 
از وجود داعش بود و حیدر العبادی هم نتوانست خدمات 
رفاهی مورد نیاز برای مــردم عراق را تامین کند. شــرایط 
کنونی عراق نسبت به گذشــته بسیار پیچیده تر شده است 
و ر غبت زیادی برای شکل دهی دولت آینده عراق در مردم 

دیده نمی شود.
در این انتخابات، ائتاف و جریان السائرون وابسته 
به مقتدی صدر تقریبا باالترین آرا را به دست آورده است. 
در تجزیه و تحلیــل چرایی پیروزی جریــان مقتدی صدر 
چند نکته حائز اهمیت اســت؛ نخست اینکه مقتدی صدر 
ماموریت دارد که در میان شــیعیان عراق شــکاف ایجاد 
کند؛ سفرهای متعدد مقتدی صدر به عربستان و ماقات 
وی با محمد بن ســلمان، ولیعهد عربستان نشان می دهد 
که رژیم آل سعود درصدد ایجاد شــکاف میان طیف های 
سیاســی عراق برآمده اســت. به ویژه این رژیم سعی دارد 
 شیعیان عراق را به دو قطب شیعیان عرب و شیعیان ایرانی 
تقسیم بندی کند. به همین دلیل گفته می شود که عربستان 
سعودی طی دو ســال اخیر ده ها میلیون دالر هزینه برای 
ساختن بیمارســتان، باشــگاه و مراکز فرهنگی در مناطق 
شیعه نشین جنوب عراق انجام داده است. این خدمات نوعا 
زیرنظر شخص مقتدی صدر برای گسترش پایگاه مردمی  
خود صورت گرفته اســت، به همین دلیل پیروزی جریان 
الســائرون، آغازی برای به وجودآمدن یک فتنه جدید در 
میان شیعیان عراق تلقی می شــود. تظاهرات 48 ساعت 
اخیر هواداران مقتدی صدر علیه جمهوری اسامی و برخی 
از فرماندهان ایرانی که در سرکوب داعش در عراق نقش 
داشتند، آغازی برای این فتنه به شــمار می رود. متاسفانه 
مقتدی صدر که یک روحانی شیعه اســت به ابزاری برای 
اجرایی کردن سیاست های عربستان تبدیل شده و احتماال 

در آینده موجب بروز درگیری خونین میان شــیعیان عراق 
خواهد شــد، البته درست اســت که عربســتان توانسته با 
حمایت هایی که انجام می دهد، جریان صدر را در انتخابات 
باال بیاورد، اما در خصوص ســایر جریان های لیبرال مثل 
طیف ایاد عاوی، نتوانست کرسی های زیادی را به دست 
بیاورد. به نظر می رسد عربستان به رغم هزینه های سنگینی 
که انجام داده، نتوانســته موثر واقع شــود. اما به هرحال 
بخشــی از طیف های اهل ســنت در حاکمیت آینده عراق 
نقش خواهند داشت و عربستان نیز کماکان سعی می کند 

که نفوذ خود در این کشور را حفظ کند.
در رابطه با تاش های عربســتان برای کاهش نفوذ 
ایران در عراق باید توجه داشت که نفوذ ایران در عراق بسیار 
باالست. شیعیان این کشــور نگاه ویژه ای به ایران دارند و 
می دانند که بدون ایران امــکان ندارد که بتوانند حاکمیت 
را در اختیار داشته باشند. به همین دلیل عربستان سعودی 
و برخــی از کشــورهای حــوزه خلیج فارس تــاش کردند 
طیف های دیگر را وارد پارلمان کنند، اما موفق به این کار 
نشدند. نفوذ ایران در عراق یک نفوذ معنوی است؛ اما امروز 
جریان مقتدی صدر که اکنون ارتباط تنگاتنگی با عربستان 
دارد، بیشــترین کرســی را به دســت آورده اســت که این 

موضوع در آینده می تواند چالش بزرگی برای ایران باشد. 
از دیگر سو، بر اســاس قوانین عراق پس از تشکیل 
مجلــس و مشخص شــدن جریان هــای سیاســی پیروز 
انتخابات، طی ســه  ماه آینده دولت تشکیل خواهد شد اما 
از آنجایی که تشکیل دولت بدون ائتاف فراکسیون های 
پیروز ممکن نخواهــد بود، بنابراین جریــان مقتدی صدر 
به تنهایی نخواهد توانســت دولت آینده عراق را تشــکیل 
دهد. در این بین مقتدی صدر قرار اســت بــا جریان های 
غیرهمسو با ایران همچون جریان ایاد عاوی، جریان های 
اهل سنت و کردهای مخالف جمهوری اسامی ایران یک 
ائتاف تشــکیل دهد تا وزارتخانه های کلیدی را در دست 
بگیرد. بر اساس برخی اخبار منتشرشده ممکن است جریان 

حکیم نیز وارد ائتاف شود.
در خصوص پست نخســت وزیری به نظر می آید که 
شخص حیدر العبادی شانس باالیی برای به دست گرفتن 

این پست داشته باشد. 
در عین حال ائتــاف فتح به رهبری  هــادی عامری 
به عنوان یک چکش تعادل در پارلمــان آینده عراق عمل 
خواهد کرد. این جریان که وابســته به حشــد الشعبی  و به 
تفکرات شــیعه اصولگرا نزدیک است، ســعی خواهد کرد 

 نقش تخریبی مقتدی صدر را کاهش دهد. 

تدوین برنامه و اصول راهبردی در سیاســت خارجی بوده و 
از تحقق یک توازن موثر  در روابط عراق با همســایگانش، 

جلوگیری کرده است. 
این در شرایطی اســت که ماجرای جنگ های داخلی 
برخاسته از تحرکات مســلحانه داعش، مرزهای این کشور 
با سوریه را طی 6سال گذشته همچنان ملتهب نگه داشته 
و این التهابــات به دلیل انــواع مداخات آشــکار و پنهان 
کشــورهای غربی و رژیم صهیونیســتی، مقامات دستگاه 
دیپلماسی در عراق را از انجام وظایف شان بازداشته است. 
از این رو از پارلمان جدید انتظار می رود که باتوجه به شکست 
داعش و همچنین تضعیف موقعیت کشــورهای غربی در 
منطقه و پیدایش شــرایط جدید منطقه، بــه تدوین اصول 
سیاســت خارجی جدید مبادرت کند و بر اساس دیدگاه های 
احزاب مختلفی که در صحنه سیاســی عراق حضور دارند، 
سیاســت های مورد تایید همه گروه ها را کــه منافع عراق را 

نمایندگی می کند، تدوین و تنظیم نماید. 
جمهوری اســالمی ایران از جمله  کشورهایی است که 
طی سال های اخیر و تجاوز داعش به عراق همواره در 
کنار مردم و حکومت این کشــور قرار داشته است. به 
نظر شما روابط تهران-بغداد در دوره جدید به چه سمتی 

پیش خواهد رفت؟
    عــراق و ایــران باتوجه بــه شــرایط جغرافیایی، 
اجتماعی و سوابق تاریخی دارای روابطی هستند که تغییر 
دولت ها، پارلمان ها و ترکیب احزاب نمی تواند در چارچوب 
کلی آن تاثیری بگذارد و آن را تغییر دهد. یکی از این اصول 
مسائل مربوط به اشتراکات مذهبی، تاریخی و شباهت ها و 
پیوندهای اجتماعی است که مناسباتی فراتر از روابط سیاست 
خارجی است و همواره در همه شرایط، یک پارامتر تغییرناپذیر 
به شمار می آید. با این حال طبیعی است که ترکیب ائتافی 
که موفق شــود قوه مجریه را در عراق به دست گیرد، عامل 
تاثیرگذاری در روابط دوجانبه تهــران و بغداد در کوتاه مدت 
خواهد بود و نقش مهمی  در گســترش روابط دو کشــور ایفا 

خواهد کرد. 
البته تبلیغات زیادی در صحنه سیاسی عراق علیه ایران 
صورت گرفته و کوشش های زیادی برای ایجاد سردی در 
روابط دو کشور در حال انجام است، بنابراین ترکیب کابینه و 
دیدگاه های نخست وزیر آینده عراق می تواند در این عرصه 
به عنوان یک عامل مهم ایفای نقش کرده و سیاست  خارجی 
را تنظیــم کند. طبیعتا این سیاســت خارجی بــدون در نظر 
گرفتن زمینه های اشتراکات دو کشور در حوزه های فرهنگی، 

عقیدتی و تاریخی نمی تواند ایفای نقش کند. 
به نظر شما دلیل گرایش مردم به جریان مقتدی صدر و 
همچنین حزب مربوط به نیروهای حشد الشعبی چه بود؟

     در ایــن خصوص باید بــه عوامــل و پارامترهای 
مختلفی کــه روی آرای مردم عراق تاثیر گذاشــته اشــاره 
کنیم؛ عوامل و پارامترهایی کــه برخی از آنها مربوط به یک 
ناحیه یا یک اســتان و برخــی دیگر ابعاد کلی و سراســری 
دارند و بــر سمت وســوی گرایش های حزبــی و انتخاباتی 
تاثیر گذاشــته اند، البته درباره جریان مقتدی صدر، باید به 
نقشی که او طی سال های گذشته به عنوان اپوزیسیون ایفا 
کرد و مطالبــات عمده ای کــه وی در خصوص حل وفصل 
مشکات مردم عراق داشت اشاره کنیم؛ به ویژه اینکه وی 
از حضــور گرایش های غربی در دســتگاه حکومتی عراق، 
شدیدا گایه مند بود و مماشات برخی از دولتمردان عراقی با 
آمریکا را مورد انتقاد شدید قرار می داد. عاوه بر این، حضور 
جّدی و عملی در نبرد بــا داعش عامل مهم دیگری در جلب 
آرای مردمی  در عراق بود. چنان کــه جریان فتح که جریان 
تازه تأسیسی بود، و در واقع نیروهای حشدالشعبی را نمایندگی 
می کرد، به علت نقش آفرینی موفق و تحسین برانگیز در قلع 
و قمع داعش، توانســت از بســیاری از احزاب و گروه های 

سیاسی پیشی گیرد.   

حسن  هانی زاده 

کارشناس مسائل خاورمیانه

یادداشت
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تیــم ملی فوتســال بانــوان ایــران با یــک نمایش 
حساب شــده موفق شــد ژاپــن را در هــم بکوبد تــا برای 
دومین بار متوالی به عنوان قهرمانی رقابت های آسیا دست 
پیدا کنند. تیم ملی ایران در نیمه اول با نمایش فوق العاده 
فرزانه توســلی درون دروازه به هدف خود رسید و توانست 
با تساوی به رختکن برود. در نیمه دوم نیز شیربیگی ستاره 
درخشان تیم ملی بود که توانست با ثبت سه گل زده، نقش 
پر رنگی در پیروزی تیم ملی ایفا کند تا به این ترتیب هر دو 

بازیکن در کنار یکدیگر بهترین های ایران باشند.
وزیر ورزش و جوانان خیلی زود دست به کار شد و در 

بیانیه ای این موفقیت بزرگ را تبریک گفت. 
در بخشــی از این بیانیــه آمد: »قهرمانــی تیم ملی 
فوتســال ایران که با افتخار بــزرگ راهیابی بــه المپیک 
جوانان 2018 نیز همراه شــد، نشــانی از بالندگی جامعه 
ایرانی و بانوان و زنان ایران اســامی است که در فضای 
همراه با امنیت و آرامش؛ آزادانه در فعالیت های اجتماعی 
مشــارکت دارند و فرصت ابراز توانمندی هــای خود را در 
عرصه بین المللی ورزشی نیز می یابند و این مهم، سندی 
تاریخی از بزرگی کشــوری اســت که جوانان و بانوان آن 
به عنوان ســرمایه اجتماعی همواره در میدان عمل پاسخ 
قاطعانه ای به یاوه گویی های دشمنان و بدعهدان داده اند. 
این قهرمانی مقتدرانه همراه با بازتاب اجتماعی و فرهنگی 
مثبت در دنیا باعث خشــنودی ملت شــریف ایران شــد و 

شایسته تقدیر و تشویق است.«
کســب برد در بازی پایانــی برابر تیــم قدرتمند ژاپن 
و ســپس رســیدن به جام قهرمانــی آ  ن قدر بــرای جامعه 
شیرین و خاص بود که در طول کمتر از 24 ساعت به سوژه 
اصلی محافل خبری تبدیل شد. جالب اینکه این سوژه به 
صفحه اول اغلب روزنامه های غیرورزشــی نیز رسوخ کرد 
تا بدین ترتیــب رنگ تازه ای روی دکه روزنامه فروشــی ها 
ببینیم؛ جایی که در روزهای اخیر تنهــا اخباری از اوضاع 
سیاســی ایران و جهان و وقایعی همچون تغییرات ممتد 
قیمت ارز و مساله برجام و مواردی از این دست، وضعیتی 
کاما تکراری برای جامعه به وجود آورده بود. برد شیرین 
بانوان باعث شد تا مردم رنگ ســپید پیراهن ملی را روی 
دکه روزنامه فروشی ها پهن شــده ببینند و لبخند و شادی و 
جام قهرمانی را بیشــتر از هر خبر و تصویری به چشم خود 
ببینند. قهرمانی بانوان ایران در رقابت های قهرمانی آسیا 
باعث شــد تا عاوه بر محافل خبری، مسئوالن سیاسی و 
اجتماعی و ورزشــی و حتی سوپراستارهای عرصه ورزش 
و هنر نیز دســت به کار شوند و با انتشــار پیام های تبریک 
در صفحات اجتماعی خود رنــگ و لعابی دیگر به فضای 
مجازی دهند؛ اتفاقــی که نقطه مشــترک اغلب کاربران 

اینترنتی بود.
شهرزاد مظفر سرمربی تیم ملی فوتسال زنان ایران 
پس از کسب قهرمانی در دومین دوره رقابت های قهرمانی 
آسیا می گوید: »واقعا خوشحالم. در واقع سال ها بود که 
انتظار این لحظه را می کشــیدم و ایــن قهرمانی بهترین 

لحظات زندگی من را رقم زد.«
مظفر در مورد عملکرد شــاگردانش که به خصوص 
در دیدار فینــال خیره کننده بــود، تاکیــد می کند: »فکر 
می کنم تیم مــا بهترین عملکرد خود را نشــان داد. فینال 
همیشه مسابقه منحصربه فردی اســت، چراکه بازیکنان 
تحت فشــار و اســترس قرار می گیرند و باید آنها را کنترل 
 کرد و همین جــا از تمامی  اعضای کادر فنی و دســتیارانم 

تشکر می کنم.«
سرمربی تیم فوتســال زنان ایران در مورد بازی های 
آســیایی ســال گذشــته که با کســب رتبه ســومی برای 
شــاگردانش خاتمه یافت و هــم تجربه رویارویــی با ژاپن 
این گونه ســخن می گوید: »ســال گذشــته مــا چندین 
مسابقه با تیم ملی ژاپن داشتیم ولی آنها در هر تورنمنت، 

ورزش

دستبرد سیاسی 

آیا از قهرمانی تیم فوتسال بانوان سوءاستفاده می شود؟
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خوبی انجام داد. تیم ملی ژاپن هم یک رقیب سرســخت 
برای ایــران بود و بــازی فوق العاده ای از خــود به نمایش 
گذاشــت. من به نوبه خودم به دو تیم ژاپن و ایران تبریک 
می گویم که می توانند در المپیک تابستانی آرژانتین شرکت 

کنند و قطعا این دو تیم افتخار قاره آسیا هستند.«
تیم ملی فوتســال مــردان ایران تاکنــون 15 بار در 
مســابقات قهرمانی جام ملت های فوتســال آسیا شرکت 
داشته و طی این مدت موفق به کسب 12 قهرمانی، یک 
نایب قهرمانی و دو مقام سومی شــده اســت؛ آماری که به 
وضوح نشان دهنده برتری مطلق فوتسال مردان ایران در 
آسیا است و طی این مدت فوتســال ژاپن را می توان تنها 

حریف جدی مردان ایران قلمداد کرد.
در بخش زنان نیز به نظر می رســد این داســتان در 
حال تکرار اســت؛ فوتســال زنان اگرچه بــه دلیل برخی 
محدودیت ها سابقه زیادی در آسیا ندارد، اما از سال 2015 
که اولین دوره رقابت های قهرمانی آسیا به میزبانی مالزی 
برگزار شــد، دختران ایرانی موفق شــدند با ســرمربیگری 
فروزان سلیمانی و درخشش بازیکنانی نظیر فهیمه زارعی، 
فرشته کریمی، فرزانه توسلی، سارا شیربیگی و برخی دیگر 
از چهره ها به اولین قهرمانی آســیا دســت یابند؛ جایی که 
مقابل ژاپن با یک گل پیروزی شــدند و به نظر می رسد این 
شروع راهی پر پیچ و خم و البته هیجان انگیز برای فوتسال 

زنان ایران باشد.
شــاگردان مظفر در شــرایطی برابر ژاپن صف آرایی 
کردند که به دنبال تکرار عنوان قهرمانی بودند و در نهایت 
نیز با کســب پیروزی 5 بر 2 موفق به انجام این مهم شدند 
تا تیم فوتسال زنان نیز مانند تیم فوتسال مردان که همین 
چند ماه پیش موفق به شکســت 4 بر صفــر ژاپن در فینال 
آسیا شده بود، این موفقیت را در رده بانوان هم تکرار کند.

برخی ها معتقدند مــردان ایرانی پس از اثبات قدرت 
خود در آسیا به دنبال رسیدن به ســکوهای جهانی هستند 
و پس از کســب دو مقام چهارمی، در سال 2016 تیم ملی 
فوتسال ایران موفق به کســب عنوان سومی جهان شد؛ 
حاال به نظر می رسد سقف آسیا برای زنان ایرانی هم کوتاه 
شــده و آنها رســیدن به ســکوهای جهانی را به رغم تمام 
محدودیت ها در رویاهای خود جســت وجو می کنند اما به 
نظر می رسد برخی جناح های سیاســی چندان عاقه مند 
 نیســتند که به موضــوع مهم حجــاب اســامی این تیم

 بپرازند.
 تیمی که نشــان داد بــا حجاب اســامی می توان 
قهرمان شــد و بر قله افتخارات آســیا ایســتاد. پیام های 
تبریک نسبت به آنچه تیم فوتسال بانوان ایران ارائه کرد، 
ناچیز بود اما در همین پیام های تبریک هم می شد ردی از 
جهت گیری های سیاسی را مشــاهده کرد. آنجا که برخی 
از اعضــای نزدیک به جناح اصاح طلب ســعی داشــتند 
بیش از پرداختن به تاش جمعی تیم فوتســال بانوان به 
موضوع محدودیت بانوان ایرانی و پوشــش اعضای این 
تیم بپردازند. احتماال موج سواری عده ای در این خصوص 
آن قدر ادامــه دار خواهد بــود که بار دیگــر پرونده حضور 

بانوان در استادیوم های ورزشی را باز کند. با این حال جناح 
مخالف نیز واکنش های صریحی درباره پوشــش بانوان 
ایرانی نشان داده تا شرایط برای پرداختن به موضوعاتی 
تکراری از جمله ورود زنان به ورزشگاه ها مهیا نشود. شاید 
به همیــن دلیل علــی الریجانی، رئیس مجلس شــورای 
اسامی در پیام تبریک خود نوشت: »این شایستگی نشان 
داد دختران جمهوری اسامی با »حفظ حجاب« می توانند 
به قله های قهرمانی دست یافته و توانمندی خویش را در 

عرصه های بین المللی به اثبات برسانند.«
با این حال برخی رسانه های سیاسی و سازمان های 
ورزشی در صدد آن هستند تا با پرداختی متفاوت نسبت به 
موضوع قهرمانی تیم فوتسال بانوان ایران مساله حضور 
زنان در استادیوم های ورزشی به خصوص فوتبال را عادی 
جلوه دهند و بار دیگر ضرورت حضور بانوان در استادیوم ها 
را مطــرح کنند. موضوعی کــه بی تردید مناقشــه خاصی 
میان دو طیف اصلی سیاســی در کشــور را باعث خواهد 
شــد. وزارت ورزش به عنــوان اصلی تریــن مرجع ورزش 
کشور همواره سعی داشته خواسته ها و سیاست های جناح 
اصاح طلب را در دســتورکار قرار دهــد. در وزارت ورزش 
بارها جلســاتی با حضــور برخی نماینــدگان اصاح طلب 
شــکل گرفته تا موضوع حضور زنان در ورزشــگاه ها حل 
شــود تا از این طریق امتیاز اجتماعی خاصی نصیب این 

جناح سیاسی شود.
 با ایــن حال خیلی هــا اعتقــاد دارنــد قهرمانی تیم 
فوتســال بانوان را باید فراتر از بهره برداری های سیاســی 
قضاوت کرد. این همان تیمی است که برای تشکیل اردو و 
انجام بازی های تدارکاتی و گرفتن حداقل امکانات همواره 
با مشکاتی جدی روبه رو بوده اما حاال که عنوان قهرمانی 
در رقابت های فوتسال آسیا را به دست آورده است، مدیران 
ورزش و البته برخی مدیران سیاســی کشور سعی دارند از 
این قهرمانی در جهت پیشبرد برخی اهداف سیاسی بهره 
ببرند. در واقع اصاح طلبان در حالی قصد دارند از قهرمانی 
بانوان ایرانی و پیش کشــیدن موضوع حضــور بانوان در 
ورزشــگاه ها به نفع اهداف سیاسی شــان بهــره ببرند که 
جناح مخالف نشان داده برابر حق مشروع بانوان ایرانی در 
عرصه ورزش هرگز نقش بازدارنده ایفا نکرده است. بارها 
در مسابقات ملی در رشــته های والیبال و بسکتبال بانوان 
ایرانی در ورزشــگاه ها حضــور یافته انــد و تیم ملی ایران 
را تشــویق کرده اند. با این حال آســیب های جدی که در 
بخش های اقتصادی باعث شده اصاح طلبان بین افکار 
عمومی با وضعیت نامناسبی روبه رو شوند آنها را به صرافت 
انداخته تا از طریق پررنگ کــردن موضوعات دیگری که 
چندان مورد رجوع مردم نیست نســبت به بازسازی شرایط 

خود اقدام کنند.
 بایــد دید جامعــه و به خصــوص زنان چه واکنشــی 
نسبت به پیشدســتی اصاح طلبان نشــان خواهند داد. 
آنجا که اتفاقا اصولگرایان اصراری ندارند تا از موفقیت و 
افتخارآفرینی تیم فوتســال بانوان به نفع مقاصد سیاسی 

خود بهره ببرند.

گزارش

شاگردان مظفر در شــرایطی برابر ژاپن صف آرایی کردند که به دنبال تکرار عنوان قهرمانی بودند 
و در نهایت نیز با کسب پیروزی 5 بر 2 موفق به انجام این مهم شدند تا تیم فوتسال زنان نیز مانند تیم 
فوتسال مردان که همین چند ماه پیش موفق به شکســت 4 بر صفر ژاپن در فینال آسیا شده بود، این 
موفقیت را در رده بانوان هم تکرار کند. برخی ها معتقدند مردان ایرانی پس از اثبات قدرت خود در آسیا 
به دنبال رسیدن به سکوهای جهانی هستند و پس از کســب دو مقام چهارمی، در سال 2016 تیم ملی 

فوتسال ایران موفق به کسب عنوان سومی جهان شد

تیم متفاوتی دارند. ژاپن کاما تیم متفاوتی با تیم ســال 
2015 و همین طور تیم سال 2017 در ترکمنستان بود. ما 
هم بازیکنان و هم کادر فنی جدیــدی در این تیم دیدیم. 
می دانستیم که با تیم جدیدی روبه رو هستیم که تغییرات 

زیادی داشته است.«
مظفر ادامه می دهــد: »فکر می کنــم عملکرد آنها 
در نیمه نهایی مقابل تایلند عالی بود. ما روی دو مســابقه 
آنها برابر چین و تایلند تمرکز کردیم و آنها در این مســابقه 
از مجموعه ای از تاکتیک ها اســتفاده کردند، اما ما برای 
این برنامه ها آماده بودیم و همین طور برای برنامه پاورپلی 

)بازی با 5 بازیکن( هم خودمان را آماده کرده بودیم.«
سرمربی تیم زنان فوتسال ایران با اشاره به عملکرد 
خوب شــاگردانش در خط دفاعی تاکیــد می کند: »فکر 
می کنم عملکرد فوق العاده ای در خط دفاعی از بازیکنانم 
دیدیم. در واقع ما توانستیم 5 گل بزنیم، چون در نیمه اول 

به خوبی از دروازه خودمان دفاع کردیم.«
مظفر در ادامــه ضمن تبریک به فرشــته کریمی  به 
دلیل کســب عنوان ارزشــمندترین بازیکن مســابقات و 
همین طور سارا شــیربیگی و فاطمه اعتدادی که با 9 گل 
عنوان خانم گلی مسابقات را مشــترکا به دست آوردند، به 
تمجید از عملکرد فرزانه توســلی گلر تیم خود می پردازد: 
»فکر می کنم فرزانه بهترین گلر فوتســال آسیاســت. در 
ســال 2015 و همین طور این تورنمنت او درخشان بود و 
برای این عملکرد، توسلی شایسته کسب عنوان بهترین 

دروازه بان آسیاست.«
اما دبل قهرمانی تمام آن چیزی نبود که شــاگردان 
مظفر به مردم ایران هدیه دادند. عملکردشان به قدری از 
هر لحاظ خوب بود که کنفدراســیون فوتبال آسیا عناوین 

مهم را به آنها بدهد.
فرشــته کریمی،  بانوی شــماره 7 فوتســال ایران، 
همچون دوره قبل عنوان بهترین بازیکن را با شایســتگی 
به دســت آورد تا بار دیگر بــه تنهایی در قله فوتبال آســیا 
بایســتد. این عنوان در حالی تکرار شد که بازیکنان بسیار 
خوبــی در تیم ملی ایــران کاندیدای آن بودنــد و در دیگر 
تیم هــا نیــز بهترین های آســیا و جهان حضور داشــتند. 
عنوان خانــم گلی نیز به طور مشــترک بــه 2 ایرانی و یک 
ژاپنی رســید. فاطمه اعتدادی پیش از بازی 9 گله بود اما 
هت تریک ســارا شــیربیگی و تک گل آنا آشــیمیرو سبب 
شد تا سه نفر مشــترکا خانم گل مسابقات شــوند؛ آن هم 
 در شــرایطی که تیم ملی ایران یک بازی کمتر از ژاپنی ها 

انجام داد.
کاپ اخــاق نیز در پایان مســابقات بــه کاپیتان و 
در واقع به تیم ملی ایران تقدیم شــد تا جشــن قهرمانی با 

شیرینی هرچه بیشتر به دست بیاید.
بانوان ایرانی با وجود تمام محدودیت ها قهرمانی در 
آسیا را تکرار کردند و همراه شدن این عنوان، با جایزه های 
مهم مسابقات سبب خوشحالی بیشتر مردم و البته باالرفتن 
انتظارات آنها شــده اســت. حــاال ایرانی هــا از دختران 
فوتسالیست انتظار کسب عناوین جهانی را دارند و باتوجه 
به شایســتگی بانوان، این امــر دور از انتظار و غیرممکن 

نیست.
ساعتی بعد از قهرمانی تیم فوتسال بانوان در آسیا، 
ســایت رســمی کنفدراســیون فوتبال آســیا به تمجید از 
تیم ایران پرداخت و نوشــت: »امروز در ســالن ورزشگاه 
هیومــارک فینالی جــذاب و خیره کننده برگزار شــد و زنان 

قهرمان آسیا را مشخص  کرد.«
 شــیخ ســلمان، رئیس کنفدراســیون فوتبال آسیا 
هم پس از اتمام مســابقه به ســایت AFC گفت: »من به 
تیم ملی ایران بابت پیروزی قابل توجهی که به دست آورد 
و همچنین کســب عنوان قهرمانی برای بــار دوم تبریک 
می گویم. فدراســیون فوتبال ایران این کار ســخت را به 
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نگرانی سوپرمن های پرسپولیس
مسدودشدن پنجره نقل و انتقاالت برانکو را متوقف می کند؟

کســب دو جام قهرمانی لیگ برتر و صعود به مرحله 
یک چهــارم نهایی لیــگ قهرمانان آســیا حــاال از برانکو 
ایوانکوویچ چهره ای محبوب نزد هواداران پرســپولیس 
ســاخته. یک مربی باهوش کــه به خوبــی می داند با هر 
یک از مشکات تیمش چگونه و در چه زمانی باید روبه رو 
شــود. از روزهای پایانی سال گذشــته اما موضوع تمدید 
قرارداد بــا این مربی کروات به ســوژه اصلی رســانه های 
ورزشــی تبدیل شــده بود. باالخره پس از کشمکش های 
فراوان هفته گذشــته برانکو قراردادش را با پرســپولیس 
تمدید کرد. مدت زمــان این قرارداد  دو ســاله خواهد بود 
و ســرمربی ســرخ ها با این امضای قرارداد، رسما  دوسال 
دیگر سرمربی پرسپولیس خواهد بود، البته اوایل زمستان 
اعام شد برانکو قرارداد  دوساله خود را با پرسپولیس امضا 
کرده اما بعدا مشخص شد کاغذهایی که امضا شد تنها یک 
توافق نامه بوده است اما هفته گذشــته این مربی قرارداد 
خود را با پرســپولیس به صورت رســمی به امضا رســاند. 
همچنین دستیاران برانکو هم  ازجمله زالتکو، مارکو و ایگور 

قراردادهای خود را تمدید کردند.
اما هفته گذشته برای این مربی کروات هفته سختی 
بود. او مورد انتقاد قرار گرفته بود که  تیمش در بازی رفت 
نتوانســته برتری اش برابــر الجزیره را حفظ کنــد و تن به 
شکست داده است. نتیجه دیدار رفت البته نتیجه غیرقابل 
جبرانی نبود. او در خانــه حریــف دو گل زده بود و همین 
گل هــای زده در خانه الجزیره کار پرســپولیس را در بازی 

برگشت ساده تر می کرد. 
اما سرمربی پرسپولیس نســبت به انتقادها واکنش 
نشان داد. او که نســبت به انتقادات شــکل گرفته بعد از 
شکســت برابر الجزیره عصبانی شــده بــود، گفت: »من 
انتقــادات را درک نمی کنم. بازیکنان مــن تاش زیادی 
کردند، درست اســت که باختیم اما شایسته این شکست 
نبودیم. به هر حال فوتبال همین اســت. آیــا برخی فکر 
می کنند مــا در مهدکودک بــازی می کنیــم؟ اینجا لیگ 

قهرمانان آسیا است.«
برانکــو طــی مــدت حضــورش در پرســپولیس 
موفقیت های بزرگی را کســب کرده و به شــکلی مطلوب 
آنها را از روزهــای ناکامی  خــارج کرده؛ دســتیابی به دو 
عنوان قهرمانی در فصول شانزدهم و هفدهم لیگ برتر، 
رســیدن به عنوان نایب قهرمانی فصــل پانزدهم، عنوان 
قهرمانی سوپرکاپ و حضور در نیمه نهایی لیگ قهرمانان 
آسیا و حاال در تازه ترین دستاوردش صعود به جمع هشت 
تیم برتر آســیا، کاما فضــای ناامید کننده گذشــته را از 
هواداران پرسپولیس دور کرده اســت؛ اتفاقی که باعث 
شــده تا هواداران بــا اطمینان کامل نســبت بــه این مرد 
کروات و تصمیمات با او همراهی الزم را داشــته باشــند 
 و حتی نســبت به تصمیمات بعضا عجیــب او نیز برایش

 احترام خاصی قائل باشند. 
بازی برگشــت تیــم برانکو بــا الجزیره اما به شــدت 
حساس شــد. این دیدار تحت تاثیر گفت وگوی جنجالی 
سرمربی الجزیره که نســبت به غیبت سیدجال حسینی 
واکنش تمســخرآمیزی نشــان داده بود، انجام شــد. او 
گفته بود مگر حسینی سوپرمن اســت که این گونه درباره 
غیبتش در بازی رفت صحبت می شــود؟ پرسپولیس باید 

پاســخ این مربی را می داد، بنابراین در واپســین لحظات 
بازی این سیدجال حسینی بود که با یک شوت مطمئن 
نشــان داد ســوپرمن سرخ ها ســت. برانکــو ایوانکوویچ 
پس از این پیروزی و صعود تیمش بــه مرحله بعدی لیگ 
قهرمانان آسیا گفت: »هنوز در هیجان بازی هستیم. بازی 
شگفت انگیزی داشتیم. در طول 90دقیقه خوب بودیم. به 
بازیکنانم افتخار می کنم که عملکرد بسیار خوبی داشتند. 
از نگاه هواداران که بسیار خوشحال بودند شاد هستم و به 

این افتخار می کنم که در پرسپولیس کار می کنم.«
وی در واکنش به اظهارنظری که ســرمربی الجزیره 
در مورد سیدجال داشــت گفت: »ســیدجال بازیکن 
بســیار خوبی برای ماســت. قطعا سوپرمن اســت اما 10  
بازیکن دیگر هم در کنــار او تاش کردند تا این پیروزی را 

کسب کنند.« 
سرمربی پرســپولیس ادامه داد: »خوشحالم که در 
طول بازی توانســتیم تمرکزمان را حفظ کنیم و به یک برد 

خوب دست پیدا کنیم.« 
او ادامــه داد: »مــا در امــارات هم نمایــش خوبی 
داشتیم و می توانستیم برنده باشیم. وقت تلف کردن هدف 
ما نیست. هدف ما این است که فوتبال بازی کنیم و بازی ها 

را به سود خودمان تمام کنیم.«
سرمربی سرخپوشان ادامه داد: »مهم این است که 
ما توانستیم الجزیره را شکست دهیم و به مرحله بعد صعود 
کنیم. خوشحالی بیشتر من این است که ایران در مرحله 
یک چهــارم نهایی دو نماینــده دارد و ایــن می تواند برای 

فوتبال ایران خوب باشد.« 
برانکو خاطرنشــان کرد: »مــن قــراردادم را تمدید 
کردم تا به بازیکنانم ثابت کنم چطور به آنها اطمینان دارم. 
اصا نگران نیستم که پنجره نقل و انتقاالت باز شود یا نه. 
مطمئن هستم از چیزی که این فصل بودیم بهتر خواهیم 
بود. امروز پایان فصل بود اما بازیکنان ما با انگیزه باالیی 

بازی کردند.«
برانکو در مورد بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی 
نیز گفت: »متاسفانه فقط چهار بازیکن از تیم ما به اردوی 
تیم ملی دعوت شده است. فکر می کنم بازیکنان دیگری 

هم داشتیم که شایستگی حضور در تیم ملی را داشتند اما 
این تصمیم سرمربی تیم ملی اســت و من بهترین آرزوها 
را برایشــان دارم. امیدوارم بازیکنان پرســپولیس بهترین 

نمایش را در تیم ملی داشته باشند.«
اما سیدجال حسینی ســتاره  بی چون و چرای بازی 
برگشــت نیز در مصاحبه ای گفت: »متاســفانه مشکات 
همچنان پابرجاست، مدیریت قبلی عملکرد ضعیفی داشت 
و نتوانست کار مثبتی برای پرســپولیس انجام دهد، البته 
نمی خواهم فقط بگویم گرشاسبی کار کرده اما او زحمات 
زیادی کشیده و با اینکه پنجره نقل و انتقاالت برای ما بسته 
شده است ولی تمام تاش خود را به کار بسته تا بتواند این 

مشکل را برطرف کند.«
حسینی تاکید کرد: »متاسفانه مشکات پرسپولیس 
یکی دو تا نیست؛ مســائل مالی، پنجره نقل و انتقاالت و 
اتفاقات دیگــر برای این تیم خطرناک اســت و اگر فصل 
آینده هم به همیــن روال بگذرد ما مشــکات بیشــتری 

خواهیم داشت.«
وی در پاســخ به این پرســش که آیا بازیکنان برای 
فصل آینده با پرســپولیس قرارداد خواهند بســت یا خیر، 
گفت: »تمام بازیکنان پرســپولیس قلبا این تیم را دوست 
دارند ولی باید در نظر داشــته باشیم که آنها هم مشکات 
خاص خودشان را دارند ولی با درایت مدیریت باشگاه فکر 

می کنم تمام بازیکنان قرارداد خود را امضا کنند.«
حسینی در ادامه خاطرنشان کرد: »دور بعد بازی ها 
ســخت تر خواهد شــد، تیم هایــی مثل الدحیــل، العین 
و حتــی اســتقال و ذوب آهــن بازیکنان خوبــی دارند. 
اگر پنجره نقــل و انتقاالت باز نشــود مشــکات زیادی 
خواهیم داشــت اما امیــدوارم همــه تاش کننــد تا این 
مشــکل برطرف شــده تا بتوانیم فصل آینده چه در لیگ 
 قهرمانــان  و چــه در جام حذفــی و لیگ داخلــی با قدرت

 به میدان برویم.«
به نظر می رسد بازنشدن پنجره نقل و انتقاالت برای 
پرسپولیس می تواند مشــکات فراوانی را در فصل آینده 
به وجود بیاورد ، به خصوص اینکه جدایی برخی بازیکنان 
این تیم از جمله صادق محرمی  نیز قطعی شده است. باید 
دید واکنش باشــگاه به این نگرانی ها چیست . دور شدن 
پرسپولیس از روزهای اوج می تواند نوک پیکان انتقادات 
را متوجه باشــگاه و مهم تــر از آن وزارت ورزش کند؛ آنجا 
که هواداران این تیم انتظار دارند با رایزنی های مناســب 
مشکل مسدودشــدن پنجره نقل و انتقاالت این تیم حل 
شود تا بتواند در سال آینده نیز شرایط ایده آل خود را حفظ 
کند، در غیر این صورت بعید به نظر می رســد که برانکو با 
همین داشــته ها بتواند موفقیت های خود را تکرار کند یا 

این موفقیت ها را توسعه ببخشد.

گزارش
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برانکوی دوم
شخصیت ویژه برانکو باعث شده تا کمبودهای فنی پرسپولیس دیده نشود

بــازی  کــه  روزی  در  پرســپولیس  خوشــبختانه 
دلگرم کننــده ای از خود نشــان داد، موفق شــد به مرحله 
یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آســیا صعود کند. وقتی 
نتیجه تساوی نشان از حذف پرســپولیس داشت همه ما 
نگران بودیم، چه هواداران این تیم و چه هواداران فوتبال 
ملی. همه ما نگران بودیم که مبادا حــذف تلخی از لیگ 
قهرمانان آسیا نصیب مان شود. اگر این اتفاق رخ می داد 
ما در یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا تنها یک نماینده 
ایرانی داشــتیم اما خوشبختانه پرســپولیس طوری بازی 
کرد که این اتفاق تلخ صورت نگیــرد. برانکو در دو مقطع 
در فوتبال ایران فعالیت کرده اســت. یک بار سرمربیگری 
تیم ملــی فوتبال کشــورمان را بر عهده داشــته و بار دیگر 
با وقفــه ای چندســاله روی نیمکت ســرمربیگری یکی از 
تیم های باشگاهی پرطرفدار در فوتبال ایران نشسته است.
 به نظرم این مربی نســبت به زمانی کــه در تیم ملی 
کار می کرد تغییر کرده اســت. دانش او پیشــرفت کرده و 
البته او در تمام این ســال ها شــخصیت قابل توجه خود را 
حفظ کرده است. در واقع من شــخصیت برانکو را مثبت و 
مناسب می بینم. چه زمانی که در تیم ملی کار می کرد و البته 
ایرادهایی از لحاظ فنی بــه او وارد بود و چه حاال که باز هم 

به طور حتم ایرادهایی از لحاظ فنی به او و عملکردش وارد 
است اما شخصیت قابل توجه او باعث شده تا کمبودهای 
فنــی اش چندان به چشــم نیایــد. واقعیت این اســت که 
پرســپولیس در نیم فصــل دوم دچار افت شــد. آنها بعد از 
شکســت در دربی روزهای خوبی را پشت ســر نگذاشتند و 
نتوانســتند عملکرد نیم فصل اول خود را ادامه دهند. سه 
شکست، یک تساوی و یک برد؛ این عملکرد پرسپولیس 
بعد از دربی بود. روشن است که عملکرد قابل دفاعی نیست 
اما آنها در آســیا اعاده حیثیت کردنــد. در لیگ قهرمانان 
آسیا خوب بازی کردند و به خصوص در بازی اخیر بازگشت 
خوبی به بازی داشتند. معتقدم این شخصیت برانکو است 
که پرسپولیس را تحت تاثیر قرار داده است. شخصیت او 
نسبت به سال های گذشته قوی تر و محکم تر شده. درست 
به همین دلیل است که وقتی در بازی رفت مقابل الجزیره 
بازی را واگــذار می کنند، برانکو تیمش را مــورد انتقاد قرار 
نمی دهد چون تجربه به او آموخته که در چنین مواقعی باید 
حامی  بازیکنانش باشــد. در نتیجــه حرف هایش در پایان 
بازی رفت بوی ناامیدی نمی داد. او امیدوارانه سخن گفت 
و تاکید کرد که به بازیکنانش اعتماد دارد و اطمینان داد که 

در بازی برگشت پرسپولیس شکست را جبران خواهد کرد.
 همه ما دیدیم که نتیجه این اظهارات درســت و بجا 
این بود که هــواداران چگونه به اســتادیوم آزادی رفتند و 
تیم شان را تشــویق کردند. اینها مســائل مهمی  است که 
نباید از کنار آن به سادگی بگذریم. پرسپولیس سرمایه بزرگی 
دارد. هوادارانی دارد که به خوبی از تیم شان حمایت کردند. 

هر چند این تیم به عنــوان نماینده فوتبال ایــران در لیگ 
قهرمانان آســیا مورد حمایت همه مردم بود. نکته دیگری 
که درباره برانکو می توانم عرض کنم این است که او از پیله 
محافظه کاری بیرون آمده است. من برانکو را در دو مقطع 

می توانم ارزیابی کنم.
 برانکویــی کــه در تیم ملــی به طــور حتــم بایــد 
مصلحت هایی را در نظر می گرفت چون سرمربی تیم ملی 
یک کشور بود و شاید گاهی الزم بود محافظه کارانه پیش 
برود و برانکویی که در پرسپولیس می بینم. او با بازیکنی که 
نظم و انضباط و اخاق تیمش را زیر ســوال می برد مدارا 
نمی کند، بنابرایــن از پیله محافظه کاری بیــرون می آید و 
نسبت به اصول خودش عقب نشــینی نمی کند. این باعث 
می شود که ما ارزیابی مثبتی نسبت به شخصیت او داشته 
باشــیم. در واقع برانکــو آن قدر از لحاظ شــخصیتی قابل 
احترام اســت که کمتر کســی به کمبودهای فنی او توجه 
می کند. هر چند من اعتقاد دارم که پرســپولیس باید کمی 
تغییر رویه بدهد. این شیوه بازی برای خیلی از حریفان قابل 
پیش بینی شده و باید تغییراتی در شیوه بازی این تیم صورت 
بگیرد تا بتوانــد در بازی های آینده لیگ قهرمانان آســیا با 
حاشیه امنیت بیشــتری حرکت کند. با همه اینها فراموش 
نکنیم که تیم برانکو برابر الجزیره حرفه ای و درســت بازی 
کرد. نوع بازی پرسپولیس برابر این تیم در استادیوم آزادی 
باعث دلگرمی  من شد و امیدوارم این روند ادامه پیدا کند. 
نکته دیگری که مایلم درباره اش صحبت کنم بزرگی بازیکنی 
اســت که به نظرم بازی برگشــت تحت تاثیــر او بود. من 
سید جال حسینی را سال ها ست که می شناسم. دو سال 
در سپاهان با او کار کرده ام و به طور کلی شیفته اخاق او 
هستم. بازیکنی سختکوش،  بی حاشــیه و با اخاق که به 
نظرم یک ستاره نیست اما شــاخصه هایی دارد که از او در 
درون هر تیمی یک مدیر می ســازد. هر چند همه ما قبول 
داریم که فوتبال به ســتاره ها هم نیاز دارد اما ســید جال 
حســینی بیش از آنکه یک ســتاره باشــد یک مدیر است. 
او با گل بســیار ارزشــمندی که به ثمر رســاند باعث شــد 
تا تلخی شکســت نصیب ما نشــود. بی تردیــد او یکی از 
حساس ترین گل های دوران بازیگری خود را به ثمر رساند. 
با اخاق بودن این بازیکن امری ثابت شده است، به همین 
دلیل است که در پایان بازی وقتی از لفظ سوپرمن برایش 
استفاده می شود، تاکید می کند که عاقه ای به این القاب 
ندارد چــون برای امثال حســینی موفقیت یــک تیم مهم 
است. او شــخصیت آرامی  دارد و با باال رفتن سن آن قدر 
با تجربه شــده که می تواند در مقطعی حســاس به تیمش 
این گونه کمک کند. چنین روحیه ای باعث شــده تا دیگر 
بازیکنان تیم هم به شــدت به او احترام بگذارند و به خاطر 
حمایت از او و در تقبیح اظهارات ســرمربی الجزیره که به 
طعنه درباره حســینی صحبت کرده بود، با جان و دل بازی 
کنند. امیدوارم بازیکنــان جوان از حســینی بیاموزند. یاد 

بگیرند که چطور باید به تیم شان خدمت کنند.
 نکته پایانی که قصــد دارم راجع بــه آن خیلی کوتاه 
صحبت کنــم این اســت کــه در دل بــازی هیجان انگیز 
پرسپولیس برابر الجزیره یک نگرانی ویژه به سراغ من آمد. 
من بابت درون دروازه تیم ملی نگرانم. بیرانوند می توانست 
واکنش بهتری نسبت به آن توپ که به گل الجزیره تبدیل 
شد، نشان دهد اما به نظرم او گل ساده ای خورد و در بازی 
رفت هم می توانســت عملکرد بهتری از خود نشان دهد. 
حال آنکه ما کمتــر از یک ماه دیگر بایــد مقابل تیم هایی 
بازی کنیم که مهاجمان وحشتناکی دارند و این دروازه من 
را بیش از پیــش برای تیم ملی نگران کرده اســت. با همه 
اینها امیدوارم هم پرسپولیس در مرحله بعدی رقابت های 
آســیایی و هم تیم ملی در جام جهانی روســیه نتایج خوبی 
کسب کنند تا همه ما از به دســت آمدن موفقیت های ملی 

خوشحال باشیم.

امیر حاج رضایی

کارشناس فوتبال

یادداشت
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تراژدی پایان
بازنده نزاع قلعه نویی – کی روش چه کسی بود؟

هفته گذشــته جنگ لفظی میان امیــر قلعه نویی و 
کارلوس کی روش بار دیگر شــدت گرفــت. این دو مربی 
ســابقه درگیری لفظــی در رســانه ها را پیــش از این هم 
داشته اند اما این بار شرایط به گونه ای پیش رفت که امیر 
قلعه نویی بعــد از قرار گرفتن در متن ایــن دعوا حضور در 
مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آســیا را از دست 
داد. او که سه شنبه شــب روی نیمکت ذوب آهن نشسته 
بود، در ورزشــگاه آزادی برابر تیم ســابق خــودش یعنی 
اســتقال شکســت ســنگینی خورد تا با لیگ قهرمانان 
آســیا وداع تلخی داشــته باشــد. اما ماجرا از انتقادهای 
خود قلعه نویی شروع شد. او هفته گذشته در مصاحبه ای 
به انتقاد از زمان اعام اســامی  بازیکنــان تیم ملی برای 
حضور در جام جهانی روسیه پرداخت و این اقدام کارلوس 
کی روش و فدراسیون فوتبال را معنادار برشمرد. او تصور 
می کرد لیست بازیکنان تیم ملی برای حضور در جام جهانی 
تنها به این دلیل قبل از بازی برگشت استقال _ ذوب آهن 
منتشــر شــده که روحیه بازیکنانــش به هم بریــزد. او در 
مصاحبه ای به انتقاد از کی روش و وزارت ورزش پرداخت و 
تاکید کرد که لیست بازیکنان تیم ملی باتوجه به کم بودن 
ســهمیه ذوب آهن می توانســت بعد از بازی اســتقال – 
ذوب آهن اعام شــود اما کارلوس کــی روش طبق روال 
معمول قبل از تمرین تیم ملی بــه خبرنگاران حرف هایی 
زد که به طور مســتقیم متوجه قلعه نویی می شد؛  براساس 
قوانین بین المللی و فدراسیون جهانی باید لیست را آماده 
و به فیفا اعام می کردیم. برای این فهرست بازیکنانی را 

که در شش ماه گذشته زیر نظر داشتیم به تیم ملی دعوت 
کردیم.

او در مورد انتخاب نفرات تیم ملی خصوصا بازیکنانی 
مثل بیت آشــور و انتقاداتی که در این زمینه مطرح شــده 
است، گفت: »ما فهرســت ۳5 نفره را به این خاطر اعام 
کردیم که اگر در طــول دوره آماده ســازی بازیکنی دچار 
اتفاق ناخواسته ای شد بتوانیم بازیکن دیگری را جایگزین 

کنیم.«
کی روش ادامه داد: »هدف ما این بود که بعد از بازی 
با ازبکســتان لیســت تیم ملی را اعام کنیم اما از آنجا که 
برنامه اصلی جام جهانی به برنامه مرحله یک هشتم نهایی 
لیگ قهرمانان تغییر کرد و این موضوع از طرف فدراسیون 
رخ داد،  مــا هم نمی توانســتیم بعد از بازی با ازبکســتان 

لیست را اعام کنیم.« 
ادامــه  در  ایــران  فوتبــال  تیم ملــی  ســرمربی 
صحبت هایش به اظهارات امیــر قلعه نویی پیرامون زمان 
اعام لیســت تیم ملــی و لطمه ای کــه از نظــر روحی به 
بازیکنانش وارد شده است، اشــاره کرد و گفت: »واقعا او 
این حرف را زده است؟ واقعا خنده دار است. همان طور که 
گفتم اینکه لیست را چه زمانی اعام کنیم،  فیفا مشخص 
کــرده. قلعه نویی یک شــهروند ایرانی اســت،  شــهروند 
کشوری که بیش از 2500 سال قدمت تاریخی دارد. ایران 
کشور بزرگ و فوق العاده ای اســت،  من هم یک پرتغالی 
هستم که دارم کارم را انجام می دهم،  آیا فقط به این دلیل 
که او ایرانی است می تواند صداقت،  وجاهت،  حرفه ای 

بودن و اخاق مداری در کار من را از بین ببرد؟«
کارلــوس کــی روش در ادامه اظهاراتــش پیرامون 
نظرات قلعه نویی گفت: »این عامت سوال گذاشته شده 
که به عنوان یک پرتغالی در ایران کار می کنم و کریمی  و 
قلعه نویی این توهین ها را به من می کنند. فدراسیون هم 
مقابل این مســائل چشــمانش را می بندد. قبا هم گفتم 
اگر بنده بخواهم صحبتی انجام دهم همه از آن برداشت  
توهین می کنند و می گوینــد فرهنگ ایران را زیر ســوال 
برده ام که به هیچ وجه این طور نیســت .  من یاد گرفته ام 
وقتی این صحبت ها انجام می شود تشــکر کنم و فقط به 

کارم ادامه دهم.«
کــی روش در ادامه تاکید کــرد: »پاســخی به این 
اظهارات نمی دهم چرا که اگر پاســخ بدهم کمتر از یک 
دقیقه دیگر از فدراسیون تماس هشــدار دهنده ای با من 
خواهند گرفت و می گویند که باید ساکت باشم. اگر پاسخ 
بدهم جریمه می شــوم به همین خاطر از قلعه نویی تشکر 

می کنم و از او می خواهم به کارش ادامه دهد.«
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران خاطرنشان کرد: »از 
صحبت های قلعه نویی ســورپرایز و شــگفت زده شدم. او 
مدعی شده بازیکنانش تحت تأثیر لیست تیم ملی با مساله 
روحی و روانی مواجه شــدند چون او بــود که اجازه حضور 
بازیکنانش در تیم ملی را در طول فصل نمی داد و این مربی 

بود که به روند آماده سازی تیم ملی لطمه زد.« 
کارلوس کی روش که از اظهارات سرمربی ذوب آهن 
ناراحت بود اما نمی خواست این ناراحتی را بروز دهد، بدون 

گزارش
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بعد از شکست ســنگین 3 بر یک امیر قلعه نویی ناگهان نوک پیکان انتقادهایش را متوجه فدراسیون 
فوتبال، کی روش و وزارت ورزش کرد. او گفت: »به این فوتبال نباید تبریک گفت. به سلطانی فر و تاج باید 
تبریک گفت. از آقای سلطانی فر و تاج ممنون هستیم که ســرخابی ها را خوب حمایت می کنند. ما در زمین 
نباختیم و یک فوتبال بحرینی دیدیم امــا به آنها تبریک گفتم. بازی 7 دقیقه وقت اضافه داشــت،  2 اخراج 

حریف دیده نشد و یک پنالتی ما گرفته نشد و این فوتبال تبریک ندارد و باید به حال فوتبال گریه کرد.« 

اینکه نامی  از امیر قلعه نویی ببرد ادامه داد: »این آقایان در 
یک ماه آینده جای من را می گیرند. بنابراین بهتر است که 

دیگر صحبتی انجام ندهم.« 
اما واکنش های قلعه نویی قبل و بعد از بازی متفاوت 
بود. ســرمربی ذوب آهن که در بازی رفت با نتیجه یک بر 
صفر استقال را در اصفهان شکست داده بود، امیدوار بود 
در تهران نتیجه ای رقم بخورد که تیمش بتواند به مرحله 
یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آســیا صعــود کند. بهتر 
است حرف های قلعه نویی را قبل و بعد از بازی با استقال 
مرور کنیم: »بازی از نگاه من سخت است. برای من این 
دیدار یک نگاه عاشــقی و یک نگاه وظیفه است. حضور 
مقابل تیمی که من قهرمانی آســیا و حضور در دسته سوم 
را با آن تجربه کردم،  کار ســختی اســت. بحث دوم هم 
مسئولیت من در ذوب آهن است که باید برویم بازی مان  و 

تکلیف خودمان را انجام دهیم.« 
وی ادامــه داد: »در مورد بحث فنی هــم این بازی   
دو نیمه دارد،  یــک نیمــه در اصفهان بــازی کردیم و به 
هدف مان که گل نخوردن و زدن گل بود رسیدیم. حاال در 
تهران ما به دنبال این هستیم که به گل برسیم و به همین 
دلیل ترکیب مــان را کمی هجومی  چیده ایــم. همه اینها 
تجزیه و تحلیل های بیرون زمین است اما واقعیت فوتبال 

زمانی رقم می خورد که داور سوت را بزند.«
ســرمربی تیــم ذوب آهــن اصفهــان در مــورد 
صحبت هــای کارلــوس کــی روش و ابــراز تعجــب از 
صحبت هــای قلعه نویــی گفت: »از کــی روش خواهش 
می کنم اگر می خواهد صحبتی انجام دهد همه چیز را در 
نظر بگیرد. ما زمان بندی را می دانیم،  ولی او می توانست 
لیست را به فیفا ارسال کند    اما بعد از بازی ما و استقال این 
لیست را منتشر کند. فکر می کنم چون کی روش به مسائل 
ریز نگاه نمی کند،  مصاحبه من را هم کامل ندیده اســت. 
من دیروز هم گفتم که او می توانست لیست را ارسال کند 
و بعدا اســامی  را منتشــر کند. در این صورت هیچ اتفاقی 

هم نمی افتاد.« 
قلعه نویی در واکنش به این پرســش که آیا به نظر او 
اعام لیست زودهنگام تیم ملی در روحیه بازیکنان او تأثیر 
خواهد گذاشت،   گفت: »در هر صورت برخی از بازیکنان 
در تیم ما بودند که امسال فصل خوبی داشتند. کی روش 
هم حقش است که هر بازیکنی که خودش دوست دارد را 
انتخاب کند و ما نمی توانیم در کار او دخالت کنیم   اما برخی 
از بازیکنان در تیم ها هستند که شــاید برای خود شانسی 
قائل باشند و امید داشته باشند که شاید نیم نگاهی هم به 
لیگ و تیم ذوب آهن باشد که الحمدلله این نگاه نبود و ما 
فقط یک نماینده در تیم ملی داریــم. من گفتم چون این 
بازی برای ما حساس است لیست را بعد از بازی اعام کنند. 
برخی از بازیکنان استقال که به تیم ملی دعوت شده اند، 
به لحاظ روحی باال می رونــد و برخی از بازیکنان ما هم که 
برای خود شــانس قائل بودند اما دعوت نشــده اند از نظر 

روحی و روانی افت می کنند.« 
قلعه نویی در خصوص اتفاقــات و صحبت هایی که 
پس از دیدار رفت ذوب آهن و استقال انجام شد، گفت: 
»اجازه بدهید من یک شعر را بگویم. »گر مرید راه عشقی،  

فکر بدنامی  مکن« اینجا منظور از عشق خداوند است. شما 
اگر کار و راهت برای خداوند باشد دیگر مهم نیست دیگران 
چه می گویند. ما جایی که کار می کنیم و نان درمی آوریم 
ناموس ورزشی ما می شود و باید با جان و دل آنجا کار کنیم. 
متأسفانه چند نفری هســتند که در فضای مجازی چیزی 
که در شأن و شخصیت خودشان هست به دیگران نسبت 
می دهند. آنها خانواده ندارند و اگر داشــته باشــند معلوم 
نیست پدرشان کیســت. فوتبال بازی درگیرانه ای است و 
به گفته کارشناسان خطاهای بازیکنان استقال شدیدتر 

از تیم ما بود.« 
وی ادامــه داد: »بــه قــول یــک بزرگی دعــا کنیم 
دشمن مان نادان باشــد که خدا را شکر دشــمن ما نادان 
اســت. فرهنگ باشگاه اســتقال این نیســت، فرهنگ 
اســتقال همانی اســت که تماشــاگران، ما را ایســتاده 
تشویق می کردند. من آن روز هم به شفر بابت قهرمانی و 
زحماتی که می کشد تبریک گفتم. فوتبال این است،  اما 
آنها دنبال منافع خودشان هستند و بارها خیانت خودشان 
را به استقال نشان داده اند. همان ها منصوریان را نابود 
کردند. من از همین جا به هر تیمی که امشب از این مرحله 

صعود کرد تبریک می گویم.« 
اما بعد از شکست ســنگین ۳ بر یک امیر قلعه نویی 
ناگهان نــوک پیــکان انتقادهایش را متوجه فدراســیون 

فوتبال، کی روش و وزارت ورزش کرد. 
او گفت: »بــه این فوتبــال نباید تبریــک گفت. به 
ســلطانی فر و تاج باید تبریک گفت. از آقای سلطانی فر و 
تاج ممنون هستیم که سرخابی ها را خوب حمایت می کنند. 
ما در زمین نباختیم و یک فوتبال بحرینی دیدیم اما به آنها 
تبریک گفتم. بازی 7 دقیقه وقت اضافه داشت،  2 اخراج 
حریف دیده نشــد و یک پنالتی ما گرفته نشد و این فوتبال 

تبریک ندارد و باید به حال فوتبال گریه کرد.« 
او ادامه داد: »اگر یک داور از شرق آسیا بود،  عیار 
تیم ها مشخص می شد. فرشــید باقری و تیام نباید اخراج 
می شــدند؟ پنالتی ما را نگرفتند. این فوتبال تبریک ندارد 
اما به استقال تبریک می گویم. من از این برد و باخت ها 
دیدم. تیم ما مظلوم و شهرستانی است و یک هفته به ما و 
هواداران فحاشی کردند. مبارک تاج و سلطانی فر باشد اما 
آن باال یک خدایی است. دیر یا زود دارد اما سوخت و سوز 
ندارد. سر ما را بریدند اما آه ما ســوز دارد. االن قلعه نویی 
خوب اســت و ما خطا نمی کنیم. برنده شدید اما به فوتبال 

تبریک نمی گویم.« 
سرمربی ذوب آهن در واکنش به حرف های کی روش 
تصریح کرد: »بــه آقای کی روش نیــز تبریک می گویم. 
بازیکنان ما نیز مردانه بازی کردند و جنگیدند و صحبت های 
آنها تاثیر نداشت. زور ما به داور و تیام نرسید و نتوانستیم 
آنها را بگیریم. باید به تیام برای فوتبال سطح باالیی که به 
ایران آورده،  تبریک بگوییم. همچنین به داور و دو عزیزی 

که قبا گفتم. «
قلعه نویی در حالی دیگر اعضای فوتبال را در شکست 
تیمش متهم دانست که ابدا اشتباه های خودش را یادآور 
نشــد. او قبل از بازی گفته بود می خواهیم هجومی  بازی 
کنیم. شــاید یکی از دالیــل باخت ســنگین تیمش اتفاقا 

همین اســتراتژی بود. جایی که شــاید برای اتخاذ چنین 
شــیوه ای چندان مناســب نبود. ورزشــگاه آزادی مملو از 
هوادارانی بود که برای تشویق استقال آمده بودند و تیم 
شفر سراســر حمله بود. شاید بهترین شــیوه،  اداره بازی 
و اســتفاده از ضدحمات بود اما قلعه نویــی که به ندرت 
تیمش را بــرای ارائه چنین بازی به مســابقه می فرســتد، 
این بار زمانی را بــرای ارائه فوتبال هجومــی  انتخاب کرد 
که به نظر نمی رســید گزینه مناسبی باشد. حاال او در یکی 
از مهم تریــن بازی هــای دوران مربیگــری اش از رقیب 
آلمانی که روی نیمکت اســتقال نشسته شکست خورده 
است. او سه شنبه شب به این دلیل به همه مدیران فوتبال 
ایران تبریک گفت که همزمان تاب تحمل سه شکست را 
نداشت؛ شکست از اســتقال،  شکست از مربی خارجی 
اســتقال و شکســت از کارلــوس کــی روش. همه این 
شکست ها و دیگر فشــارهایی که قلعه نویی نمی توانست 
آنها را تحمل کند به کابوس این مربی تبدیل شــد تا روی 
ســکوها هم انــدک اعتباری کــه طی ســال ها حضور در 
استقال برای خود به دســت آورده بود دچار آسیب جدی 
شود؛  جایی که هواداران اســتقال علیه او شعار دادند و 
این شاید نقطه پایانی است برای امیر قلعه نویی. مربی ای 
که بر خاف همه ناکامی هایش هنوز مشــتریانی از لیگ 
برتر دارد ، شاید کمی آن طرف تر. آیا او در سپاهان دوران 
بازســازی خودش را با موفقیت پشت ســر می گذارد یا در 
فصــل آینده  تــراژدی پایان برایــش جدی تــر از قبل رقم 

خواهد خورد؟ 
اما در دل ایــن ناکامی  بزرگ خبر دیگــری هم مورد 
توجه رسانه ها قرار گرفته است؛  کی روش بعد از بازی های 
جام جهانــی از تیم ملی جدا خواهد شــد. این بخشــی از 
مصاحبه خود کی روش اســت که اتفاقا سایت فدراسیون 
فوتبال دقایقی بعد از انجام آن بدون کوچک ترین تعارفی 
آن را روی خروجی سایت خود قرار داد تا شایعه خداحافظی 
این مربی پرتغالی از تیم ملی قوت بیشتری به خود بگیرد. 

قلعه نویی در مصاحبه مطبوعاتی اش برای مثال 
آوردن از تعهد به ذوب آهن یک بیت شعر خواند؛ گر 

مرید راه عشقی فکر بدنامی نکن
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روزانه
شنبه

دوشنبهیکشنبه 

شنبه شب رویایی  زنانه ایران در آسیا، پر از افتخار و مدال های طال شد. درست در روزی که 
دختران کاراته کای ایران موفق شدند در هفدهمین دوره رقابت های کاراته قهرمانی آسیا که به 
میزبانی ژاپن برگزار شده بود، با کسب دو نشان طال، یک نقره و یک برنز به قهرمانی آسیا برسند، 
دختران فوتسالیست ایرانی نیز با درهم کوبیدن تیم فوتسال ژاپن در رقابت نهایی جام ملت های 
آسیا 2018، برای دومین بار پیاپی بر بام آسیا تکیه زدند. خبر خوب این است که باالخره کتاب 
رکورد زد و سی ویکمین دوره نمایشگاه کتاب در حالی تمام شد که اعداد و ارقام نشان می دهد 
که فروش ریالی کتاب در این دوره به باالترین سطح خود رسید. بنا به اعالم همایون امیرزاده، 
سخنگوی نمایشگاه کتاب آمار فروش نمایشــگاه تا ظهر شنبه، 22اردیبهشت  نشان می دهد 
8۹ میلیارد تومان فروش درون شبکه بانک شهر صورت گرفته و اگر فروش خارج شبکه را نیز 
به این رقم بیفزاییم، این نمایشــگاه، حدود 1۳0 میلیارد تومان فروش داشته است. البته اگر 
بخواهیم کمی منفی هم صحبت کنیم باید بگوییم که بخشی از این افزایش فروش می تواند 
به افزایش قیمت هم مربوط باشــد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته اســت که ساالنه 
بیش از ۴۴ هزار میلیارد یارانه در کشور پرداخت می شود اما به دلیل فقدان سیاست گذاری های 
اجتماعی درســت پرداخت این میزان یارانه نه به کاهش فقر و نه به افزایش اشــتغال و بهبود 
عدالت کمک کرده اســت. ربیعی در ادامه گفته اســت: »بر اســاس تجربه می توانم بگویم 
فقدان سیاست گذاری مشخص باعث از بین رفتن منابع کشورهای در حال توسعه شده است. 
برای مثال به عنوان وزیر رفاه اعالم می کنم ساالنه بیش از 200 هزار میلیارد در حوزه اجتماعی 
هزینه می کنیم اما آثار زیادی از این سرمایه گذاری نمی بینیم. این نکته نشان می دهد که باید 
در سیاست گذاری های مان تجدیدنظر کنیم و با برنامه های مشخص تری متناسب با کشورهای 

مشابه خودمان عمل کنیم.«

با این خبر شروع کنیم؛ ویالی غیرمجاز یکی از وزرا در روستای فشند ساوجبالغ به دستور 
دادستانی ساوجبالغ تخریب شد. تالش استاندار البرز و فرماندار ساوجبالغ برای جلوگیری از 
تخریب ویالی غیرمجاز بی نتیجه ماند. جالب اینکه صاحب این ویال، خود یکی از متولیان مقابله 
با ساخت وسازهای غیرمجاز است. حمیده زرآبادی، نماینده مجلس، در گفت وگویی اعالم کرد 
طرحی در مجلس در دست بررســی است که بر اساس آن ســه گروه از دختران به شرط داشتن 
کارشناسی ارشد، پنج سال سابقه کار با بیمه و همچنین حداقل 28 سال سن می توانند بدون اجازه 
پدر و مجوز دادگاه ازدواج کنند. خب طبیعی است که چنین خبری بازتاب گسترده ای در فضای 
مجازی داشته باشد.  سخنگوی سازمان ثبت احوال هم ضمن اشاره به آخرین آمار وقایع حیاتی 
چهارگانه در سال گذشــته گفت: »میانگین ســن مردان در طالق های ثبت شده ۳6/5 سال و 
میانگین سن زنان در طالق های ثبت شده ۳1/6سال بوده است. در سال گذشته یک میلیون  
و  ۴8۷ هزار  و  ۹08 والدت به ثبت رسیده که از این تعداد ۷66 هزار  و  1۳۹ مورد پسر و ۷21 هزار  و 
 ۷6۹ مورد دختر به ثبت رسیده است. سال گذشته ۳۷6 هزار  و  808 مورد وفات به ثبت رسیده که 
20۹ هزار و  ۴8۹ مورد مرد و 16۴ هزار  و  ۹66 مورد زن بوده است. نسبت فوت مردان به زنان 12۷ به 
100 است که ۷۳/8 درصد فوت ها در شهرها و 26/2 درصد در روستاها رخ داده است.« عکس روز 
هم می تواند به تیم فوتبالی در الجزایر اختصاص پیدا کند، طرفداران این تیم در اقدامی  جالب و به 
نشانه حمایت از فلسطینیان، پس از توقف بازی و خاموش شدن چراغ ها، با نور تلفن های همراه 
خود عبارت »غزه« را تشکیل دادند.  کارلوس کی روش لیســتی ۳5 نفره اعالم کرد تا به لیست 
نهایی مسافران روسیه نزدیک شویم، از نکات جالب این لیست می توان به عدم دعوت از علی 

علیپور و حضور استیون بیت آشور پس از ۴ سال دوری از تیم ملی اشاره کرد. 

هفتادمین سالگرد ایجاد رژیم  صهیونیستی، سفارتخانه آمریکا در فلسطین اشغالی در 
حالی با مراسمی  نمادین و تحت تدابیر شدید امنیتی، از تل آویو به قدس اشغالی منتقل شد که 
در اعتراض به این تصمیم  ترامپ، هزاران فلسطینی دست به تظاهرات گسترده مردمی  زدند 
که در نتیجه بیش از 50 تن شهید و بیش از دو هزار تن دیگر مجروح شدند. دل همه مسلمانان 
از این مساله بســیار خون بود و اعتراض های مجازی بخش کوچکی از خشمی بود که در دل 
مردم ایران وجود داشت، هشتگ هایی چون #فلسطین_عاصمة_القدس_االبدیه و #بسازید_
خرابش_می کنیم و شعرهایی از محمود درویش و نزار قبانی نشان از یک حمایت همگانی از 
مردم مظلوم فلسطین داشت. عکسی که از این تظاهرات نمی توان از یاد برد عکس ابوصالح 
جوانی که 10 سال پیش پایش را در حمالت هوایی رژیم اشــغالگر قدس از دست داده بود، 
روی ویلچر سنگ را مقابل گلوله گذاشت، او هم در میان شهدا جای گرفت و به آسمان رفت.

انتشار مصاحبه ای از رئیس دیوان محاسبات کشور درباره به کارگیری بازنشسته ها موضوع 
مهمی  است که نشــان می دهد هنوز هم با وجود قانون صریح دراین باره تخلف صورت گرفته 
در برخی از ســازمان ها و وزارتخانه ها قابل توجه است. به کارگیری بازنشسته ها در پست های 
کلیدی و مهمی  که نیاز به توانایی ذهنی و جســمی  دارد، می تواند مشــکالت زیادی را برای 

سیستم مدیریت کشور ایجاد کند.
 در دور برگشت پرسپولیس، یکی از سه نماینده ایران در این رقابت ها، با پیروزی 2 بر یک 
مقابل الجزیره امارات از مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان صعود کرد. سیدجالل حسینی 
در دقیقه ۹0 گل صعود پرسپولیس را به ثمر رســاند. مربی حریف پیش از بازی گفته بود مگر 

جالل حسینی »سوپرمن« است؟ او  نشان داد بازی در نقش سوپرمن را بلد است. 
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سه شنبه 

نخستین کارخانه تولید انبوه فرآورده های سلولی در کشــور با حضور معاون اول رئیس جمهوری، وزیر بهداشت و جمعی 
دیگر از مسئوالن افتتاح شد. این کارخانه با سرمایه گذاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( و دانش فنی پژوهشکده رویان 
وابسته به جهاد دانشگاهی فعالیت خود را آغاز کرد. کارخانه تولید داروی سل تک فارمد، زیرمجموعه گروه دارویی برکت است 
که در حوزه سلول های بنیادی و طب ترمیم فعالیت دارد. این شرکت سی ام بهمن ماه سال 1۳۹2 برای تامین نیاز کشور به سلول 
درمانی تاسیس شد. پشتوانه فعالیت ها و پروژه های این شرکت، تحقیقات گسترده در حوزه سلول های بنیادی، بیوتکنولوژی 
زیست فناوری(، نانوتکنولوژی )فناوری نانو( و حیطه های دارویی اعالم شده است. خط تولید محصوالتی مانند منیوسل برای 
درمان حمله قلبی، ریکالرسل برای درمان ویتیلیگو، رنیودرم سل به منظور درمان پیری پوست، اسکار و آکنه، لیپوس سل برای 
درمان پیری پوست، مزستروسل با هدف درمان آرتروز و دستروسل برای درمان GVHD در این شرکت وجود دارد.  محمدجواد 
آذری، وزیر ارتباطات هم با اشاره به اختالالت ایجادشده در خدمات اینترنتی به دلیل استفاده از فیلترشکن گفت: »درست است 
که بسیاری از فیلترشکن ها خدمات ظاهری خوبی به کاربر ارائه می دهند و به همین دلیل کاربران به استفاده از آنها عالقه مندند 
اما بنا به گزارش هایی که مراکز معتبر منتشر می کنند، این نوع نرم افزارها استفاده ضدامنیتی دارند و نوعی باج افزار هستند که 
به جمع آوری اطالعات مشترکین اقدام می کنند و فراگیری و استفاده از فیلترشکن ها تبعات بسیار زیادی دارد. اما بنا نیست به 
این موضوع بپردازیم که با دستور فیلترینگی که آمده و با مخالفت بسیاری از مردم مواجه شده است، می توانیم به باج افزارها و 
فیلترشکن ها اجازه دهیم که در کشور توسعه پیدا کنند.« استقالل هم توانست با درخشش ستاره سیاه پوست خود مامه تیام از 

پس ذوب آهن برآید و به مرحله بعدی لیگ قهرمانان آسیا صعود کند، احتمال دارد که دربی داشته باشیم در مرحله بعدی...

چهارشنبه

»مانال عیسی« بازیگر لبنانی_فرانسوی با باال بردن یک دست نوشته روی فرش قرمز جشنواره فیلم کن که روی آن نوشته 
شده بود: »حمله به غزه را متوقف کنید«، حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین نشان داد. این مساله وقتی قابل تامل است که 
نگاهی به آمارها داشته باشیم؛  صندوق حمایت از کودکان ملل متحد اعالم کرد از آغاز تظاهرات روز بازگشت تا روز نکبت در غزه بیش 
از 1000 کودک زخمی شده اند. یونیسف همچنین در بیانیه ای اعالم کرد: »حمالت وحشیانه اخیر علیه مردم غزه )  در کنار نظام 
بهداشتی ضعیف در این منطقه( و نبود تجهیزات پزشکی، به افزایش ناگهانی شمار کودکان زخمی در غزه طی دو روز گذشته دامن 
زده است.«  قرار بود  افزایش قیمت دالر هیچ مشکلی برای زندگی  روزمره مردم عادی ایجاد نکند اما انگار این مساله حتی مردمی که 
با بیماری دست و پنجه نرم می کنند را هم با مشکالت عدیده مواجه کرده است، این موضوع به تایید وزارت بهداشت هم رسیده، 
سخنگوی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه برخی واردکنندگان دارو در بخش خصوصی در تامین نیاز دارویی کشور پایین تر از حد انتظار 
ظاهر شده اند، تاکید کرد که بازگشت تهیه و تامین یکسری داروها به دولت و بخش دولتی به طور جدی در دستورکار سازمان غذا و 
دارو و وزارت بهداشت قرار گرفته است.  وزیر ارشاد از مجلس کارت زرد گرفت؛  خانه ملت سوال از عباس صالحی، وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی را در دستور کار خود داشت، دستوری که فرمان آن را مطهری داد و البته خودش هم در قامت یک نماینده سوال کرد. 
مطهری که دستش پر از کلمات بیگانه ای چون بی بی شاپ، استار برگرهات و آف و آن بود، سهل انگاری وزیر را در اجرای قانون 

ممنوعیت استفاده از کلمات بیگانه وارد ندانست، در ادامه این مساله مجلس را قانع نکرد و صالحی یک اخطار گرفت. 

روز فردوسی از نگاه اینستاگرام منسوب به رهبری

هشدار غزه از نگاه محسن رضایی

واکنش نوید محمدزاده به معترض خاص

واکنش فرهاد مجیدی به درگذشت ساموئل

آنالین
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یار مهربان 
مقام معظم رهبری در نمایشگاه کتاب حاضر شدند 

»من در مقوله های ســینمایی و هنرهای تجسمی  و 
تصویری و امثال اینها ورود ندارم. یعنی یک مستمع عامی 
 هستم اما در مورد شعر و رمان نه، آدم عامی  نیستم. از این 
آثاری که وجود دارد، زیاد خوانده ام.« فقط کافی است که 
همان چند دقیقه فیلمی  که از حضور مقام معظم رهبری در 
نمایشگاه کتاب منتشر شــد را نگاه کنید تا متوجه شوید که 
این جمله چند سال پیش ایشــان تا چه اندازه درست است 
و ما نه تنها با یک مســتمع عامی  طرف نیســتیم که با یک 

کتابخوان کامال حرفه ای مواجه هستیم.
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر انقالب اســالمی از 
روزگار نوجوانی اهل کتاب و کتابخوانــی بودند و در دوران 
ریاست جمهوری و رهبری نیز هیچ گاه از کتاب جدا نشده اند؛ 
خودشــان دراین باره گفته اند: »با اینکه گرفتاری کاری ام 
زیاد است اما بحمدالله از کتاب منفک نشده ام و در حقیقت 
نمی توانم هم منفک بشــوم. در خالل کارهــای فراوان و 
سنگینی که بر دوش ما هســت دائما با کتاب سروکار دارم. 
احساس می کنم که اگر انســان بخواهد در زمینه معنوی و 
فرهنگی  تروتازه بماند، جز رابطه با کتــاب که مثل رابطه با 
جویبار دائمی  و در جریان است و مرتب تازه هایی را در اختیار 

انسان می گذارد چاره ای ندارد. «
همین الفت با کتاب اســت که در سه سال گذشته، 
جای خالی ایشــان و التفات ویژه شــان بــه مقوله کتاب 
به شدت محسوس بود. بعد از سه سال دوباره رهبر انقالب 
از نمایشــگاه کتاب در مصــالی امام خمینــی )ره( بازدید 
کردند. یک ســال بعد از وزارت آقای سیدعباس صالحی 
که پیش تر معاون فرهنگی ارشاد بود. آخرین بازدید رهبر 
از نمایشــگاه کتاب زمانی بود که آقای علــی جنتی، وزیر 
ارشاد بود و غیبت سه ســاله رهبری بعد از آن به نارضایتی 
ایشــان از سیاســت های فرهنگی دولت تعبیر می شد اما 
امســال انتظار نمایشــگاه کتاب باالخره به پایان رسید و 
رهبر انقــالب روز جمعه از ســاعت ۹:۳0 صبــح به مدت 
یک ساعت ونیم از نمایشگاه کتاب سی ویکم بازدید کردند 
و در بیش از 50 غرفه توقف داشتند و با عوامل آنها صحبت 
کردنــد و در جریــان تازه های نشــر قرار گرفتنــد. در این 
بازدید رهبر انقالب اســالمی با حضور در غرفه انتشاراتی 

همچون »هــزاره ققنــوس«، »نگاه«، »نوید شــیراز«، 
»نقد فرهنگ«، »نون«، »نورگیتی«، »مهر جالینوس«، 
»نورالزهرا« و »نیلوفر« و... کتاب هــای این غرفه ها را 
از نزدیک دیدند. آنهایی که با حوزه کتاب آشــنا هستند و 
خودشــان اهل تورق؛ دغدغه های خــود را در این بازدید 
به طور کامل دیدند و با تمام وجود از اینکه رهبر انقالب تا 

این اندازه با درد آنها آشنا هستند خوشحال شدند.
یکــی از دغدغه های اهل کتاب بدون شــک گرانی 
کتاب است، نکته ای که حضرت آیت الله خامنه ای با ظرافت 
به آن اشاره کردند. رهبری در یکی از غرفه ها به کاغذ کتابی 
اشــاره می کنند و کیفیت پایین آن که باعث سنگین شدن 
کتاب و البته باالرفتن قیمت کتاب می شــود البته از کتابی 
که کاغذ خــوب و باکیفیتی داشــت تمجید کردنــد. البته 
خطاب به وزیر ارشاد هم گفتند که باالخره وضعیت کاغذ را 
درست کنند. ایشان در نشر »مرکز« یک کتاب برمی دارند و 
سبک ســنگین می کنند و می گویند: »چنین کاغذی خوب 
است، سبک و راحت« و بعد پشت جلدش را بلند می خوانند: 
»سی وهشــت هزار و نهصد تومان! بی مقدمه رو به ناشــر 
می کنند و می گویند: چرا این قدر گران قیمت می گذارید؟ 
حتما می گویید می خرند دیگر.« ناشــر توضیحاتی درباره 
مشکالت نشر می دهد که نگاه رهبری به کتابی از »مارسل 
پروست«، نویسنده مشــهور فرانســوی می افتد. کتاب را 
برانداز می کننــد و می گویند: »کتاب های پروســت را هم 
می خرند؟« ناشــر پاســخ مثبت می دهــد و رهبــری ادامه 
می دهند: »می فهمند و می خوانند؟ همه به خنده می افتند؛ 

بیش از همه ناشر.«
کیفیت کاغذ و نشر هم یکی از مواردی است که یک 
کتابخوان حرفه ای برایش از اولویت ها محسوب می شود، 
این همان مساله ای اســت که رهبری به آن تاکید فراوان 
داشــتند. »مســاله کاغذ را حل کنید آقای صالحی.« این 
مهم ترین جمله دســتوری رهبــری در حوزه نشــر و کتاب 
در بازدید امسال از نمایشگاه اســت. این البته اولین باری 
نیست که رهبر انقالب حساسیت ویژه شــان درباره مساله 
کاغذ را به صورت رسمی اعالم می کنند. اینجا اما به کتابی 
با کاغذهای گالســه برخورد می کنند و از ناشــر پرسیدند: 

»چرا با ایــن کاغذها چاپ کرده اید، هم گران اســت و هم 
خواندنش سخت است.« و بعد بالفاصله رو کردند به وزیر 
ارشاد و گفتند: »این مساله کاغذ مساله بسیار مهمی  است و 

رسیدگی می خواهد.«
تســلط به حوزه کتاب یکــی از نــکات غافلگیرکننده 
همیشــگی حضور رهبر معظم انقالب در نمایشگاه کتاب 
اســت، در غرفه »نقد فرهنگ«، بیژن عبدالکریمی،  یکی 
از اســاتید بنام فلسفه حاضر اســت. رهبر معظم نگاهی به 
عکس رضا داوری اردکانی در غرفه  انداختند و گفتند از این 
عکس معلوم اســت که شــما هم دنبال  هایدگر هستید... 
عبدالکریمی خندید. آنهایی که اهل فلســفه هستند خوب 
می دانند وقتی رهبری در غرفه ای دربرابر کتاب پرفروشــی 
چون »دنیای سوفی«، نام کتاب »لذات فلسفه« را آوردند 

تا چه اندازه بر این حوزه تسلط دارند.
همــه کتابخوان های حرفــه ای خاطــرات خوبی از 
کتاب های خوب دارنــد، این خاطره خــوب را می توان در 
بازدید حضرت آیت الله خامنه ای از غرفه نیلوفر یافت. کتابی 
نظرشان را جلب کرد و پرسیدند این همان چهارجلدی قدیمی 
 است؟ و جواب گرفتند بله. پرسیدند مترجمش چه کسی بود؟ 
گفتند ابوالحسن نجفی. آقا گفت: »آها ابوالحسن نجفی... 
بگذارید یک ماجرایی را تعریف کنم. سال ها قبل ابوالحسن 
نجفی با آقای مرحوم حبیبی و چند نفر دیگر از بزرگان ادبیات 
آمدند پیش ما. من پرسیدم »شــما مترجم »خانواده تیبو« 
هستید؟« آقای نجفی از اینکه من اســم این رمان را بلدم 
تعجب کردند. بعد که نشســتیم من از رمــان تعریف کردم 
و نقدی هم به ترجمه ایشــان گفتم. آقای نجفی با تعجب 
بیشــتر پرســید: »شــما واقعا هر چهار جلد را خوانده اید؟ 
 من اصــال فکــرش را نمی کــردم شــما حتی اســمش را

 شنیده باشید.«
آقا بــا خنده ادامــه داد: »گفتــم حاال خوانــده بودم 
دیگر... خــدا آقای ابوالحســن نجفی را بیامــرزد. کتاب 
خانواده تیبو رمان خیلی خوبی بود که متاسفانه در حد قدرش 
معروف نشد.« به روزبودن و عقب نماندن از حوزه کتاب هم 
برای همــه کتابخوان ها یک دغدغه بزرگ اســت. همین 
روایت از حضور رهبری در غرفه نشــر نــی خودش؛ حرف 
دل بســیاری از کتابخوان ها بود. آقا وارد نشــر نی شدند. 
قبلش سرشان را بلند کردند و اسم ناشر را باالی غرفه دیدند 
و آرام زیر لب گفتند: »بشــنو از نی...« غرفه دارها ســالم 
کردند. آقا جواب دادند و پرســیدند: »چی دارید؟« درست 
مثل مشــتری های دســت به نقد. منتظر جــواب غرفه دار 
نماندند و خودشان بین کتاب ها مشــغول به یافتن جواب 
شدند. وزیر کتاب ورق زدن آقا را تماشــا می کرد. آقا سری 
تکان دادند و گفتند: »عقب مانــدم من از کتاب! چیزهای 
 تازه ای هســت که ندیدم.« صالحی گفت: »کسی از شما 

جلوتر نیست.«
اهالی کتــاب، بایــد از کتاب خوششــان بیاید، ذوق 
دوست داشتن یک کتاب یک مســاله کامال درونی است، 
نکته ای که رهبری آن را با صراحت گفتند وقتی در غرفه ای 
جوان پشت غرفه انتشارات درخواست می کند، رهبری یکی 
از کتاب هایش را بخوانند و درباره آن چیزی بنویسند. رهبری 
اما صریح  و بی تعارف؛ می گویند: »من باید کتاب را بخوانم 
و احساسی در من به وجود بیاید تا بنویسم. دستوری چیزی 

از آب درنمی آید.«
توصیه به کتاب هم یکی از ویژگی های کتابخوان های 
حرفه ای اســت. رهبر انقالب اســالمی پس از بازدید، در 
سخنان کوتاهی، کتاب و کتابخوانی را یکی از ضرورت های 
زندگی آحاد مردم به ویژه جوانان دانستند و افزودند: »نقش 
کتاب یک نقش بی بدیل اســت، البتــه بهترین کتاب ها، 
کتابی است که انسان را به سمت خداوند و ارزش های واال 
و انقالبی هدایت کند و امیدواریم کتاب جایگاه حقیقی خود 

را در جامعه بیابد.«

ویژه
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برخی از منتقدان »خانواده تیبو« را بزرگ ترین رمان 
قرن بیســتم می دانند؛ رمانی هشــت جلدی که به همت 
»ابوالحسن نجفی«  ترجمه شده و در اختیار فارسی زبانان 
نیز قرار گرفته است. نویســنده این رماِن بلند »روژه مارتن 
دوگار« فرانسوی  است. این رمان، روایِت اروپا در آغازین  
سال های قرن بیستم است. در کنار این روایت، نویسنده 
سال های جنگ اول جهانی را نیز تشریح می کند و در دل 
آن به زندگی خانواده ای ثروتمنــد و فرهیخته نظر دارد که 
نامش »تیبو«ســت. فرزند کوچک این خانــواده، »ژاک 
تیبو«، بی قرار اســت و روحی ناآرام دارد و در جست وجوی 
یافتن سرنوشت خویش خانواده را ترک می کند. »خانواده 
تیبو« نوبِل ادبیاِت سال 1۹۳۷ را برای نویسنده اش به ارمغان 

آورد و همین سبب شهرت دوچندان »مارتین دو گار« شد. تحلیل دقیق وقایع فرانسه پیش از 
جنگ جهانی که در جلدهای سوم و چهارم رمان ارائه شده، به »خانواده تیبو«، عالوه بر ارزش 
ادبی، ارزش تحقیقاتی نیز بخشیده اســت و برخی از مورخان آن را سندی دسته اول در منابع 
تاریخی می دانند. جالب اینجاست که اکثر اشخاصی که نامشان در جلد هفتم رمان آمده است، 
اشخاصی حقیقی هستند. او در مراسم دریافت جایزه نوبل می گوید: »رمان نویس واقعی کسی 
است که می خواهد همواره در شناخت انسان پیش تر برود و در هریک از شخصیت هایی که 
می آفریند زندگی فردی را آشکار کند، یعنی نشان دهد که هر موجود انسانی نمونه ای  است که 
هرگز تکرار نخواهد شد. اگر اثر رمان نویس بخت جاودانگی داشته باشد به یمن کمیت و کیفیت 
زندگی های منحصربه فردی است که توانسته  است به صحنه بیاورد، ولی این به تنهایی کافی 
نیست. رمان نویس باید زندگی کلی را نیز حس کند، باید اثرش نشان دهنده جهان بینی خاص 
او باشد. هر یک از آفریده های رمان نویس واقعی همواره بیش وکم در اندیشه هستی و ماورای 
هستی است و شرح زندگانی هریک از این موجودات، بیش از آنکه تحقیقی درباره انسان باشد، 
پرسش اضطراب آمیزی درباره معنای زندگی است.« »روژه مارتین دو گار«، این نویسنده بزرگ 
فرانسوی را ادامه دهنده راه »تولستوی« در رمان نویسی می دانند و رمانش را با »جنگ و صلح« 

مقایسه می کنند که به هیچ وجه بیراه نیست.

خانواده تیبو 

چشم هایش، مشــهور ترین اثر بزرگ علوی است 
که برای بسیاری نیاز به معرفی ندارد. نگارش این کتاب 
باتوجه به تاریخی که خود بزرگ علوی در انتهای کتاب 
درج کرده، حدود شــش ماه به طول انجامیده  است. در 
این کتاب بزرگ علوی سعی دارد از همان ابتدا مخاطب 
را با فضای سیاسی اثر آشنا کند. اما این اثر را نمی توان 
فقط یک اثر سیاســی-اجتماعی دانســت، بلکه فضای 
رمانتیک، تا پایان اثر ادامه پیدا می کند. چشــم هایش 
قصه یک نقاشی یا یک نقاش است؛ استاد ماکان، نقاش 
بزرگ که یک مبارز سیاسی علیه دیکتاتوری رضاشاه است 
در تبعید درمی گذرد. یکی از آثار باقیمانده از او، پرده ای 

است به نام »چشم هایش«، چشم های زنی که گویا رازی را در خود پنهان کرده  است. راوی 
داستان که ناظم مدرســه است، سخت کنجکاو است راز این چشــم ها را دریابد، بنابراین 
سعی می کند زن در تصویر را بیابد و از ارتباط او با استاد ماکان بپرسد. در ادامه با پیداشدن 
فرنگیس پرده از راز مرگ ماکان برداشــته می شــود. برخی معتقدند این رمان و شخصت 
استاد ماکان، با الهام از زندگانی کمال الملک نگاشته شده  است. این رمان همچون سندی 

از تاریخ معاصر ایران و دوره دیکتاتوری رضاخان در تاریخ ادبیات ایران ثبت شده است.

چشم هایش 

کتــاب »در هــــرگــــز و همـــــیشه انســــان« 
نوشــته دکتــر محمدرضــا شــفیعی کدکنی بــه بحــث 
 دربــاره میــراث عرفانــی خواجه عبداللــه انصــاری

 می پردازد. 
پیش از این نیز از دکتر کدکنی دفتر روشــنایی، در 
شرح سخنان و افکار بایزید بسطامی، نوشته و دریافت، 
در بیان میراث عرفانی ابوالحســن خرقانی و چشــیدن 
 طعم وقت در شــرح عرفــان و افکار ابوســعید ابوالخیر 

منتشر شده بود. 
شــفیعی کدکنی در مقدمــه ایــن کتــاب دربــارۀ 
خواجه عبدالله انصــاری و جایــگاه او در عرفان ایرانی 
و در نثر هنری صوفیانه و بحثی در نادرســتی انتســاب 

حدود 20 رســاله فارســی به او و ســخنی دربارۀ تفسیر کشــف االســرار میبدی و ارتباط 
آن با خواجه عبدالله و پژوهشــی درباره روابط تفســیر کشف االســرار و تفسیرالکشــف 
و البیــان ثعلبــی مطالبی را مطــرح کرده اســت: »نگارنــده در آغاز، قصــدش این بوده 
که در بخــش میراث عرفانــی خواجه عبدالله انصــاری مناقب شیخ االســالم را تصحیح 
و شــرح کند و بــا چند مناجــات کــه ســرژ دوبرکــوی از نســخه های طبقــات الصوفیه 
اســتخراج و تصحیح کرده اســت همــراه کند و بــه خواننــدگان عرضه دارد، ســعادتی 
بزرگ نصیب نگارنده شــد که به نســخه ای بســیار کهن از آثــار فارســی خواجه عبدالله 
انصاری دســت یافت که هم به لحــاظ معنی و هم به لحاظ صورت و ســاخت و مســائل 
 نحــوی و صرفی و واژگانــی، بی گمان، با آنچه تاکنون دیده شــده اســت، فرســنگ ها

 فاصله دارد.
 این نسخه گرانبها و منحصر به فرد که در کتابخانه مدرسه نمازی شهر خوی نگهداری 
می شــد و تاریخ کتابت آن ۷0۹ هجری است، از قدیمی ترین نســخه های شناخته شده 
رسائل فارسی خواجه عبدالله، حدود دو قرن کهن تر است و ترتیب مطالب و زبان ویژه آن 

نیز به کلی متفاوت بوده.«

در هرگز و همیشه انسان 

رهبر معظم انقالب اسالمی در یکی از عکس های 
مشــهوری که پس از بازدیدشــان از نمایشگاه کتاب، 
بازتابــی جهانی داشــت، کتــاب »آتش و خشــم « را 
دردست داشــتند، کتابی که این روزها در جهان بسیار 
مشهور و پرفروش اســت، کتابی درباره دونالد  ترامپ، 

رئیس جمهور آمریکا.
کتاب »آتش و خشــم« نوشــته مایکل وولف با 
 ترجمه محمدرضا اربابی به زودی توسط نشر سده منتشر 
می شود. کتاب مایکل ولف که  ترامپ و تمام عوامل کاخ 
سفید را بمباران کرده بود، توانست رکورد پرفروش ترین 
کتاب ماه ژانویه را برای ســایت »آمــازون« و »بارنز اند 
نوبل« به ارمغــان آورد. حرف اصلی ایــن کتاب با ذکر 

تمام جزئیات حاکی از بی کفایتی درون کاخ سفید است؛ لیکن شدیدا توسط آقای  ترامپ و 
کارکنانش در کاخ سفید رد می شود.

ولف نویسنده آثار پرفروش داستانی است و در کتاب »آتش و خشم« داستان هایی 
درباره قدرت سیاســی انفجاری را به نگارش درآورده اســت. نظر واقعی کارمندان در مورد 
 ترامپ، چه چیزی باعث شد  ترامپ ادعا کند که اوباما استراق سمع کرده است؟، چرا جیمز 
کومی،  رئیس اف  بی آی اخراج شد؟، چرا استیو بانون رئیس راهبردی و جرد کوشنر داماد 
 ترامپ نمی توانند حضور یکدیگر در یک اتاق را تحمل کنند؟ و... از جمله سواالتی هستند 

که در این کتاب به آنها پاسخ داده می شود.
مخاطب کتاب از خالل صفحات آن، به این جمالت می رسد که  ترامپ در کاخ سفید 
مثل یک بچه رفتار می کند و در عمل توانایی رهبری یک کشــور را ندارد. »ولف« در این 
کتاب همکاری بین »محمد بن سلمان«، ولیعهد عربستان و دونالد  ترامپ و خانواده او را 
نوعی همکاری مبتنی بر آگاهی های اندک از تصمیم گیری ها توصیف کرده اســت. یک 
دوست »جرد کوشــنر«، داماد  ترامپ در این کتاب گفته است: »وقتی محمد بن سلمان 
خودش را به عنوان آدم کوشنر در پادشاهی عربستان به او معرفی کرد، مثل این بود که آدم 

در اولین روز مدرسه، دوستی را مالقات کرده باشد.«

آتش و خشم 

در دیدار مقام معظم رهبری از نمایشگاه کتاب از چند کتاب یاد شد یا ایشان 
برخی کتاب ها را در دست گرفتند، برخی از کتاب ها بهانه ای بود تا به یک موضوع 
کلی اشاره شود، به عنوان مثال ایشان به طور مشخص به روایت ساده تر از شاهنامه 
و مثنوی اشاره کردند که خود مقدمه ای است برای رسیدن به این گنج های بزرگ، 
یا به بهانه هایی از مارسل پروست و  هایدگر یاد کردند که نشانه تسلط ایشان است 
اما چند کتاب هم بودند که به طور مشخص این شانس را داشتند تا مطرح شوند، 

به عنوان نمونه چند کتاب از این مجموعه را معرفی می کنیم. 
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چهرهها
به وقت مردم 

ماموریت مانچو نذر روی صحنه 
نمایشی از سید جواد  هاشمی

فیلم به وقت شام یک کار خوب را پیش گرفته و 
اکران های مردمی  با حضور کارگردان را در دســتورکار 
گذاشــته اســت. این اکران ها در مشــهد شروع شد 
و به قم رســید. ابراهیم حاتمی کیا  در اکــران مردمی 
 فیلم سینمایی به وقت شام در سینما تربیت از تجربه 
خوب این اتفــاق گفت:  »فیلم دیــدن در کنار مردم را 
شاید برای اولین بار با فیلم به وقت شام تجربه کردم. 
خوشــحالم که این اکر ان های مردمی  از مشــهد آغاز 
شد و در شهر قم به ایستگاه پایانی خود رسید. در این 
2 ماه من از مردم عزیز انرژی زیادی گرفتم و حتی در 
برخی مواقع دست و پایم می لرزید و این وظیفه من را 
به عنوان یک فیلمساز سنگین تر می کند و من نگران 
آن بودم کــه چگونه بتوانم پاســخگوی محبت مردم 

باشم.« 
حاتمی کیــا در یــک رویــداد ویــژه خبــر داد: 
»خوشحالم که می بینم پای روحانیون نیز به سینماها 
باز شده اســت. یادم اســت که در زمان جنگ فیلمی  
ساخته شد با عنوان پرواز در شب به کارگردانی مرحوم 
مالقلی پــور که در آن زمان شــاهد حضــور روحانیون 
در ســینماها بودیم و آن زمان آرزو کــردم که این فضا 
برای فیلم های خودم به وجود بیاید و االن می بینم که 
نه تنها در شهر قم که شهر مذهبی است، بلکه در تمام 

شــهرهای ایران روحانیون در کنار مردم به تماشــای 
فیلم می نشــینند. بنده در یکــی از ســفرها گفتم که 
خوشحالم  متدینین به سینماها آمدند، برخی رسانه ها 
از این جمله سوء برداشت کردند درحالی که منظور من 
کامال مشخص بود که در حال حاضر می بینم بخشی از 

مردم مذهبی که طی سال های اخیر کمتر به سینماها 
می آمدند با فیلم به وقت شام به نوعی با سینماها آشتی 
کردند. واکنش هایی که از ســوی مــردم از طیف های 
مختلف و مخصوصا خانواده شهدا در این 2 ماه دیدم 
من را مصمم تر به ادامه این راه کرد. خرمشهر شهری 
که 30 ســال قبل در آن جنگ بود، هنوز هم آثار جنگ 
در آن مشهود است و متاسفانه مدیریت کشور نشان 
داد که چگونه می شــود که کار نکرد و شهر را مثل یک 
موزه نگه داشــت. ولی باز هم شــاهد بودم که در این 
شــهر که هزار مشــکل دارد و صدها بهانه که قهر کند 
با نظام، پای نظام می ایســتند و از همان شــهر عازم 
می شوند و در قامت مدافع حرم به شهادت می رسند. 
من اجازه می خواهم از مردم شــهر قم که از شهدای 
زینبیون بگویم، کسانی که زبانم قاصر می شد زمانی 
که در اطراف حلــب با آنها روبه رو می شــدم و خجالت 
می کشــیدم که می دیدم برای حضــور در منطقه چه 
سختی هایی می کشند و خدا این فرصت را به من بدهد 
که باز هم از این بچه ها حرف بزنم و از شما می خواهم 
که از حضرت معصومه)س( عاقبت به خیری برای من 

بخواهید تا بتوانم باز هم از شهدا حرف بزنم.«
در ادامه این مراســم مادر شــهید زین الدین به 
روی سن آمد و ضمن تقدیر از ابراهیم حاتمی کیا فیلم 
ســینمایی به وقت شــام را اثری فاخر در شان شهدا 
نامید و گفت:  »من بعد از فیلم ده فرمان که به ســینما 
برای دیدن فیلم رفتم نزدیک به 50 سال است که دیگر 
هیچ فیلمی را در سالن سینما ندیدم با وجودی  که برای 
خیلی از آثار دعوتم کردند، ولی زمانی که برای فیلم به 

وقت شام دعوت شدم، با پای جان به سینما آمدم.«

 برنامه ســالن های تئاتر حــوزه هنری ویــژه ایام ماه 
مبارک رمضــان اعالم شــد. بر این اســاس، در ایــام ماه 
رمضان نمایش »توبه نمی کنم« به نویسندگی و کارگردانی 
سید جواد هاشمی در تاالر اندیشه حوزه هنری اجرا می شود. 
او در این باره مــی گوید: »این نمایش از ســاعت 18:۳0 
چهارشــنبه 2 خردادماه آغاز و تا 20 خرداد نیز ادامه دارد. 
»توبه نمی کنم« داســتان شــخصی به نام حارث یکی از 

دشــمنان حضرت علی)ع( را روایت می کند که می خواهد 
از آن حضرت انتقام بگیرد ولی دختری به نام مونس سر راه 
او قرار می گیرد ، این نمایش به حاشــیه ای از دوره طالیی 
حکومت حضرت علــی)ع( می پردازد، البتــه این نمایش 
ارتباط مستقیمی با حکومت داری حضرت امیر ندارد، بلکه 
در این کار سعی شــده تا وجود نازنین ایشان، مهربانی ها و 
نحوه برخورد او با دیگران معرفی شود، چرا که به اعتقاد من 
حضرت امیر تبلوری از حضور خدا روی زمین اســت. این 
کار 5۳ بازیگر دارد و سال گذشــته در تاالروحدت به روی 
صحنه رفت. در این نمایش علی سلیمانی، سبا سلیمانی، 
عارف برهمن، ســعید بحرالعلومی، محمدعلــی کیانی، 
مجید اکبری، حســین میرزاییان، سید علی رضا موسوی، 
یوســف طاهریان، امیر رونقی و ســید جواد هاشــمی ایفا 
نقش می کنند.« سید جواد هاشمی پیش از این نیز درباره 
این کار گفته بود: »در مناســبت های مختلف بســیاری از 
مردم نذرهای مختلف می کنند. ما هم بــا این کار نذری را 
ادا می کنیم. از قدیم گفته اند آنچه از دل برآید الجرم بر دل 
نشیند و از آنجایی که هر نذری به صورت دلی ادا می شود، 
امیدواریم بتوانیم بیشــترین تاثیــر را روی مخاطبان خود 
داشته باشــیم. خوشــبختانه تا به حال کارهایی که برای 
امیرالمومنین)ع( اجرا کردیم با همراهی خوب تماشاگران 
روبه رو بوده است. »توبه نمی کنم« را دوست دارم و به نوعی 
برکت زندگی من شــده چون همه کسانی که درگیر این کار 
هستند، بی دستمزد روی صحنه می آیند و از همه جان مایه 
می گذارند. کسی برای اجرا، حقوقی دریافت نمی کند و از 

طرف دیگر تمام بلیت ها هم رایگان است.«

ســرانجام روزهای بالتکلیفی قهرمــان چهار دوره 
جام جهانی به ســر آمــد. همان طــور کــه از مدتی پیش 
رســانه  های ایتالیایــی پیش بینی کرده  بودنــد، در نهایت 
روبرتو مانچینی به عنوان ســرمربی جدیــد تیم ملی ایتالیا 
معرفی شــد تا جانشــین قطعــی جامپیرو ونتورا، کســی 
که حســرت رســیدن به جام جهانی را بــر دل ایتالیایی ها 
 گذاشت، نام بگیرد و مأموریت خود را برای احیای آتزوری

 آغاز کند. 
از 6مــاه پیش کــه ناکامــی  ایتالیا برای رســیدن به 
جام جهانی با قبول شکست برابر ســوئد در پلی آف منجر 
به اخراج ونتورا شــد، مانچینــی که در آن زمــان هدایت 
تیم زنیت ســن پترزبورگ را برعهده داشــت، بــرای قبول 
هدایــت آتــزوری تمایــل نشــان داد و بارها علنــا اعالم 
 کرد دوســت دارد مربیگــری تیم ملی کشــورش را تجربه 

کند.
 با این حال ایتالیایی ها در ابتــدا  ترجیح دادند که به 
کارلو آنچلوتی باتجربه تر پیشــنهاد دهند اما او که تمایلی 
بــه مربیگــری در رده ملی نــدارد حاضر به قبــول هدایت 
 تیم ملی کشــورش نشــد تا ایــن مســئولیت در نهایت به  

مانچو برسد. 
مانچینی یک روز پس از فســخ قراردادش با زنیت، 
به ایتالیا برگشــت تا با انجــام مابقی مذاکراتــش که البته 
در جلســات قبلــی اش بــا مقامــات فدراســیون فوتبال 
ایتالیا پیشــرفت قابل توجهی داشــت، پای برگه قرارداد 
دوســاله اش را امضا کند و مأمور رســاندن آتزوری به یورو 

2020 شود. 

دعای ابراهیم حاتمی کیا در اکران به وقت شام
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تقدم انسان سازی 

حوزهودانشگاه

تخلف و اختالف
هشدار آیت الله جوادی آملی

سخنرانی دکتر محمد هادی گرامی ریشه های سیاست اخالقی امام خمینی )ره( 

چالش های اثبات گرایی 

خود را دور نگه داریم تا به آن تجربه تاریخی تلخ دچار نشویم 
که امیدواریم به برکت وجود سرمایه های فراوانی همچون 
خون پاک شهدا و تالش علما این نظام اسالمی از هر گزندی 

محفوظ باشد و به دست صاحب اصلی اش برسد.«

تشکیل می دادند و در زمان حیات رســول گرامی  اسالم به 
هر کارشکنی و توطئه ای از جمله ترور و دیگر مسائل دست 
زدند، اما یک بیان نورانی حضــرت امیر)ع( در نهج البالغه 
دارند که می فرماینــد بعد از رحلت پیامبــر)ص( دیگر هیچ 
اثری از این نفاق و منافقین نبود، از طرفی امکان نداشــت 
همه آنها دفعتا مرده باشــند یا دســت از نفاق خود برداشته 
باشــند، در نتیجه همه آنها با ســقیفه کنار آمــده بودند. چرا 
مردم در زمــان رضاخــان در مقابل آن همه دشــمنی که او 
با دین و روحانیت کرد ســکوت کردند؟! دلیــل آن این بود 
که مــردم در آن مقطع تاریخی گــذار از قاجاریه به پهلوی، 
»تخلف« و »اختالف« دیدند و این دو غــده بدخیم مردم 
 را از دین جدا کرده بود. اگــر مردم با رهبر نباشــند رهبر ولو
علی بن ابی طالب)ع( باشد شکســت قطعی است، بنابراین 
باید با هوشیاری از این دو غده بدخیم »تخلف« و »اختالف« 

نشســت علمی » درآمــدی بر فلســفه مطالعــات اســالمی؛ چالش هــای اثبات گرایی 
)پوزیتیویسم( در مطالعات اسالمی ایران« با سخنرانی دکتر محمدهادی گرامی، عضو گروه 
فرهنگ و تمدن دانشــگاه امام صادق)ع( و هیات  علمی  پژوهشــگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی، در این پژوهشــگاه برگزار شــد. گرامی  در این بحث ســعی می کند یک خودآگاهی 
نسبت به پارادایم های مطالعات اسالمی ایجاد کند تا از این طریق راهی فراروی آنچه او »غلبه 
پوزیتیویسم« می نامد، باز شود: »شروع علم جدید در غرب از دوره بعد از رنسانس حاصل شد و 
علوم تجربی و طبیعی طرح شد و علم بر اساس ملموسات بنیان گذاری شد. پوزیتیویسم شکل 
گرفت که به معنای تبیین پیامدهای اجتماعی بر اساس قوانین علوم تجربی بود. در قرن نوزدهم 
با این اثبات گرایی تقابل شد و نگاه اصلی، نگاه تفسیری در برابر نگاه تبیینی بود. نگاه تفسیری 
می گوید افعال انسانی واجد معنا هستند. موضوع پژوهش علوم اجتماعی افعال معنادار است، 
نه تبیین علی و معلولی. رویکرد میانه ای نیز شــکل گرفت که از نظر معرفت شناسی پایگاهش 
همین نگاه تفسیری و قاره ای است و می گوید رشد علوم، مستقل از منابع سیاسی و اقتصادی 
نیست و امکان دستیابی به بی طرفی ارزشی وجود ندارد و علم عملی اجتماعی مانند دیگر اعمال 
اجتماعی است و برتری بر دیگر اعمال ندارد. او سپس شرایط کنونی مطالعات اسالمی و فلسفه 
علوم انسانی در ایران را این گونه توضیح داد: »ما نه تنها »فلسفه مطالعات اسالمی« نداریم، بلکه 
از لحاظ پارادایمی  در پارادایم اثبات گرایی گرفتار هستیم و این رویه در پژوهش ها عمدتا رویکرد 
غالب است. در مطالعات اسالمی ما که بر اساس آن پارادایم است، نیز ممکن است افرادی که 
این طور کار می کنند، خودآگاه نباشــند اما واقعیت این است که بسیاری از دانش های اسالمی 
مانند علم اصول، متکی بر اثبات گرایی اســت که یک گفتمان و مدل فکرکردن است و بروز و 
ظهور آن در کاربست روش های علوم تجربی و طبیعی است. چون دپارتمان های دانشگاهی ما 
بر اساس نگاه حوزوی شکل گرفت، بنابراین شاهد هستیم که پارادایم اثبات گرایی غالب است. 
برخی چالش های غلبه اثبات گرایی در مطالعات اسالمی را این گونه می توان بیان کرد. ضعف 
منظرگرایی، جبراندیشی،  ترجیح دگما یا عقاید سخت بر فکت تاریخی، مرگ خالقیت، فروکاهش 

مطالعه دین به سمت اصالت و نص گرایی به جای هرمنوتیک، از جمله این چالش ها هستند.«

نشست علمی »امام خمینی )ره( و سیاست اخالقی«، از سلسله نشست های تخصصی 
همایش انقالب اسالمی در منظومه فکری امام خمینی )ره(؛ از نظریه تا عمل، هفته گذشته 
با ســخنرانی دکتر نجمه کیخا، عضو هیات علمی  دانشــگاه شهید بهشــتی در پژوهشکده 
امام خمینی )ره( برگزار شد. دکتر کیخا از ریشه های اخالقی سیاست نزد امام خمینی)ره( را 
سیاست الهی دانست و بر این نکته تاکید کرد امام بر فرد و انسان سازی تاکید ویژه داشتند: 
»امام از این اصطالح استفاده نمی کند، بلکه سیاســت الهی و عادالنه را به کار می برد. این 
یک بحث است که آیا ذیل سیاست الهی آن را به کار می برد و اگر چنین است، به چه شکلی و 
اینکه این سیاست اخالقی چه شاخص هایی دارد. سیاست اخالقی در اندیشه امام)ره( کمتر 
کار شده است، از طرف دیگر این بحث نه تنها در اندیشه امام)ره(، بلکه در علوم سیاسی نیز 
سیاست اخالقی کم کار شده است، اخالق سیاسی زیاد است اما سیاست اخالقی در اندیشه 
غرب نیز پررنگ نیست و در نتیجه می تواند مطلب بحث برانگیزی محسوب شود. می توان 
هگل را بزرگ ترین فیلسوف غربی دانســت که در این زمینه اندیشیده است. بعد از او کسی 
را نداریم که به این مسائل پرداخته باشد. بحث سیاست اخالقی را که هگل می گوید در آن 
یک نوع هماهنگی را مطرح می کند و می گوید وقتی بین زندگی فردی و جمعی انســان ها، 
گسستی نباشد و آرمان های شخصی آنها همان باشد که در نهادهای سیاسی است، آن زمان 
می توان گفت این سیاست اخالقی است. فرد در زندگی شــخصی خود، متفاوت از زندگی 
اجتماعی زیست نمی کند و قوانین حاکم بر زندگی فرد همان است که بر جامعه حاکم است 
و نهادهای اجتماعی معلول اراده های ماســت، در این هنگام است که سیاست اخالقی در 
اندیشه هگل شکل می گیرد. در اندیشــه امام  خمینی )ره( نیز دقیقا این یگانگی وجود دارد 
اما از نقطه ای سیاست اخالقی را شروع می کند که فرد است و معتقد است وقتی فرد ساخته 
شود، سیاست هم ساخته می شود و تاکید بر فرد برای این است که نهادهای جامعه نیز باید با 
چیزی که فرد ساخته است یگانه باشد و سیاست اخالقی نیز بیشترین همبستگی را در زندگی 
ما ایجاد می کند. در اندیشه امام)ره(، سیاست اخالقی از دل سیاست فردی برمی آید، بنابراین 

انسان سازی در اولویت است.«

 حضرت آیت اللــه جوادی آملــی در دیــدار جمعی از 
نمایندگان طالب، برخــی از اعضای مجمــع عالی جامعه 
مدرســین و تنی چند از اعضای بســیج اســاتید و نخبگان 
حوزه علمیه قم، با اشــاره به آیــات نورانی قــرآن کریم، از 
ضرورت حفــظ نظام اســالمی صحبــت کردنــد: »وقتی 
قرآن کریم موضوع حفظ نظام اســالمی را مورد اشاره قرار 
می دهد، می فرماید مراقب باشید دشــمنان شما و در راس 
آنها صهیونیســم هر روز دشــمنی و خصومت شــان با شما 
بیشتر می شود، اینها هر روز در حال نقشه کشیدن هستند؛ 
ِلــُع َعلى  خاِئَنٍة ِمْنُهْم«، اینها تنها با شــخص  »َو ال َتزاُل َتَطّ
پیامبر)ص( دشــمنی نداشتند، بلکه دشــمنی اینها با اصل 
اســالم بود و اکنون نیز با اصل دین مخالفند. این نکته باید 
برای ما اصل باشد. در بیشتر ســور مدنی از »نفاق« ذکری 
به میان آمده اســت؛ منافقان تقریبا یک سوم مردم مدینه را 
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اکران
پس از باران 

نگاهی به آخرین ساخته مجید مجیدی 

فیلم ســینمایی »آن ســوی ابرها« ســاخته »مجید 
مجیــدی« کارگردان صاحب ســبک و رکورددار ســیمرغ 
بلوریــن جشــنواره فیلــم فجر ایــن روزهــا اکــران خود 
در ســینماهای ایران را پشــت ســر می گــذارد. این فیلم 
نخستین بار در سی وششمین جشــنواره جهانی فیلم فجر 
تهران اکران افتتاحیه داشت و توانست نظرات مثبت را از 
سوی منتقدان و خبرنگاران از آن خود کند. آن سوی ابرها 
به دلیل قصه گویی در بستری انسانی و شاعرانه، به نوعی 
بازگشت به ســینمای همیشگی و مســیر قبلی فیلمسازی 
مجید مجیدی است، همان سینمایی که این فیلمساز خوب 

سینمای ایران با آن جهانی شد. 
»آن ســوی ابرهــا« نخســتین فیلم هنــدی مجید 
مجیدی اســت. این فیلم درباره عشــق، زندگــی و روابط 
انسانی یک برادر و خواهر در شهر بمبئی است.» آن سوی 
ابرها« داستان برادر )ایشان خاطر( و خواهری )ماالویکا 
موهانــان( را روایت می کند که در منطقه زاغه نشــین هند 
بزرگ شده اند. زمانی که تارا به اتهام قتل دستگیر می شود، 

رابطه  او با برادرش امیر به بوته آزمایش گذاشته می شود. 
فیلم قصه خالفکار خرده پــا و جوانی به نــام امیر را 
روایــت می کند کــه در مناطق فقیرنشــین بمبئــی روزگار 
می گذراند. در یکی از تعقیب و گریزها او به خواهر بزرگش 
تارا برخورد می کند که مشغول کار است. آنها مدت هاست 
که از هم بی خبرنــد و رفت و آمدی ندارند، نقطه مشــترک 
آنها سرنوشــتی تلخ و غمبار و فقر و فالکت است. اتفاقی 
غیرمنتظره در ادامه، زندگی این برادر و خواهر را دوباره به 
هم پیوند می زند. رســتگاری و رهایی از دل فقر و ناامیدی 
و گنــاه و تابیده شــدن نور معجزه بــه زندگی آنهــا، همان 
نشانه های همیشگی سینمای مجیدی است. روایت فیلم 
بیش از هر چیز بر سفر درونی به سوی کمال انسانی  تکیه 
دارد. این ســفر درونــی در ارتباط کامل با جهــان و کامال 
الهام گرفته از طبیعت اســت. امری کــه همواره می توان 
آن را در آثار مجیدی جســت وجو کرد. قهرمانان مجیدی 
در سخت ترین شرایط کمک به هم نوعان خود را فراموش 
نمی کنند. درســت زمانی که تــارا و امیر فکــر می کنند در 

قعر بدبختی ســقوط کرده اند، »چوتو«ی کوچک سر راه 
تارا و خانواده آکشی در مســیر زندگی امیر قرار می گیرند. 
اینجاســت که آنها در پس حوادث گوناگون نگاه خود را از 

دستان زمینیان برمی دارند و به آسمان چشم می دوزند. 
نشریه سینمایی اســکرین دیلی در مطلبی درباره این 
فیلم نوشــته: »برادری خالفکار و خواهری که حین دفاع 
از خود در برابر تجاوز دفــاع کرده و به این جــرم در زندان 
به ســر می برد. از آنجا که این فیلم صدای افراد بی صدا و 
کسانی اســت که به ســبب فقر درگیر بی عدالتی در جامعه 
هند هستند، شاید بتوان از این موضوع چشم پوشی کرد که 
فیلم در برخی مواقع نکات مورد نظر خود را بیش از حد تند 
و شدید بیان می کند. گرچه در برخی مواقع لحن فیلم کمی 
عصبی و در زمان های دیگر بسیار احساسی است اما فیلم در 
محکوم کردن جامعه ای که فقرای خود را مجازات می کند پا 
پس نمی کشد. این فیلم همچنین یک تجربه بصری جذاب 
است که استفاده زیادی از سایه ها و همچنین تصاویری از 
دســته های پراکنده پرندگان کرده است.«  ای.آر رحمان 
موســیقی این فیلم را ساخته اســت. این دو با هم در فیلم 

»محمد رسول الله« نیز همکاری کرده بودند. 

نگاه کارگردان

   این اولیــن فیلم بلندی اســت که در 
خارج از کشورم ایران ساخته ام؛ تجربه ای که 
سال ها در انتظار رخ دادن آن بودم. »آن سوی 
ابرها« دنباله اعتقادات سینمایی من است که 
ریشه در ارزش های انســانی، عشق، دوستی 
و روابــط خانوادگــی دارد. این فیلــم در ادامه 
فیلم هایی است که من تا به حال ساخته ام. هر 
کدام از فیلم های من جزئــی از یک کل بزرگتر 
هستند و در یک مســیر واحد قرار دارند. مانند 
یک درخت کــه یک تنــه اصلــی دارد و فیلم ها 

شاخه های آن هستند. 
    این فیلم همچون »بچه های آسمان« 
داستان یک برادر و خواهر است با این تفاوت 
که آنهــا بــزرگ شــده اند و با کشــمکش های 
بزرگتری در شهر شلوغ بمبئی روبه رو هستند. 
امیدوارم این فیلم بتواند برای سینمای ایران 
ظرفیت سازی کند و بتوانیم اندیشه و نگاه مان را 
به آن سوی مرزها ببریم و زمینه ساخت، نمایش 
و اکران گسترده فیلم های ایرانی را از این طریق 

فراهم کنیم. 
    از دغدغه هــای اصلــی من همیشــه 
این بوده اســت که بتوانیم فیلم های سینمای 
ایــران را اکــران جهانــی کــرده و فراتــر از 
جشنواره ها حرکت کنیم زیرا سینمای ایران در 
جشــنواره های جهانی توفیقات زیادی داشته 
و امروز فرصتی اســت که ســینمای ایــران از 
جشــنواره های جهانی عبور و به ســمت اکران 
جهانی حرکت کند تا آورده فرهنگی و اقتصادی 

خوبی داشته باشد.
مجید مجیدی

ماالویکا موهاناننگاه بازیگر 

     کل ماجــرا در یــک هفتــه رخ داد. مــن در آخریــن لحظــات ممکن بــه این پــروژه اضافه شــدم برای 
همین خیلــی فرصت نداشــتم که خــودم را برای نقــش آماده کنــم. برای همین احســاس کــردم باید در 
 شــخصیت غرق شــوم، از خانواده جدا شــدم و با هیچ کــس صحبت نمی کــردم تا بتوانم شــخصیت تارا

 را بسازم. 
من همیشه دوســت داشــتم نقش کســی را بازی کنم که در زندگی واقعی از من دور اســت. شخصیت تارا 
جنبه هایی داشــت که من می توانســتم با آن ارتبــاط بگیرم اما جنبه هایی داشــت که خیلی از مــن دور بود، 
به عنوان مثال من از یک خانواده طبقه متوســطی می آیم و با جایگاه اجتماعی تــارا فاصله ای طوالنی دارم، 
 تارا زن مستقلی اســت ولی من هنوز با خانواده ام زندگی می کنم. بنابراین در پروسه فکری به شخصیت تارا

 نزدیک شدم. 
فیلم آن ســوی ابرها، فیلمی  با تحقیقات فراوان اســت؛ مردم نمی دانند که مجید مجیدی تا چه اندازه برای 
شناختن بمبئی و سایر نقاط هند وقت صرف کرد تا به یک شناخت درست از این شهر برسد. شاید جالب باشد 

بدانید که من بخش هایی از بمبئی را با این فیلم و از طریق او شناختم. 
کارکردن بــا آقای مجیــدی فوق العــاده بود، یعنــی بهتر از این نمی شــود. مــن با ابــزاری فراتــر از زبان با 
مجید مجیــدی به عنــوان کارگــردان ارتبــاط می گرفتــم. مجیدی هنــدی بلد نبــود و انگلیســی اش هم 
خیلی خــوب نبود و یــک مترجــم هندی زبان واســطه ما بــود، اما در یــک کار هنــری خیلی چیزها بیشــتر 
 از زبــان می توانــد کمــک کند تــا بفهمیم کــه چــه می خواهیــم، درک متقابــل احساســات، از هــر چیزی

 مهم تر است.  
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رفتگان
صدای روزهای حماسه 

قاسم افشار گوینده خبر درگذشت

آن روزها که تمام سهم ما از تلویزیون تنها دو شبکه 
بود، آن روزها که خبر خواندن خیلــی ابزارهای امروزی را 
نداشت. گویندگان خبر هم ستاره بودند، آنهایی که مشروح 
خبر می گفتند و بی وقفه باید پیــش می رفتند، یکی از این 
ستاره ها قاسم افشار بود ؛ صدایی که در خاطره خیلی از ما 
با روزهای دفاع و حماسه همزاد است. صدایی که ماند اما 

دیگر صاحب صدا بین ما نیست. 
قاسم افشار که از ســال های اول انقالب، گویندگی 
در بخش های خبری رادیو و تلویزیون را بر عهده داشت و 
در بحبوحه سال های دفاع مقدس با صدایی حماسی بارها 
اخبار مربوط به پیروزی های رزمندگان اســالم را به اطالع 
هموطنان رسانده بود، بر اثر ایســت قلبی دار فانی را وداع 
گفت. افشار از استادان گویندگی و فن بیان بود و صدای 
ماندگار او هرگز از ذهن مخاطبان رادیو و تلویزیون حذف 

نخواهد شد. 
او 1۳ آبان ســال 1۳۳0 در تهران به دنیــا آمد و دوره 
ابتدایی و متوســطه را در تهــران و قصرشــیرین گذراند و 
ســپس به مدرســه عالی پارس رفت و در رشته روانشناسی 
ادامه تحصیــل داد. او در همان دوران کودکی و مدرســه 
نیز به اجرای برنامه عالقه داشــت و همین عالقه ســبب 

شده تا او در دوران دبیرستان به سوی گویندگی سوق پیدا 
کند. در مقطع انقالب فرهنگی تحصیالت دانشگاهی او 
نیمه تمام ماند. ولی بعد از بازگشایی دانشگاه ها کارشناسی 
روانشناسی را از دانشگاه عالمه طباطبایی دریافت کرد. او 
سپس کارشناسی ارشد خود را در همین رشته از دانشگاه آزاد 

اسالمی اخذ کرد. 
عبدالعلی علی عسکری، رئیس سازمان صداوسیما 
در پیام تســلیتی درباره درگذشــت قاســم افشــار نوشت: 
»درگذشت گوینده پیشکســوت و متعهد خبر، جناب آقای 
قاســم افشــار را که همواره چهره و صدایش تداعی کننده 
خاطره انگیزتریــن روزها برای مردم عزیز ایران اســت، به 
خانواده ایشــان، اصحاب رســانه و خانواده بــزرگ صدا و 
ســیما تســلیت عرض می کنم و از خداوند تعالی برای آن 
مرحوم رحمــت و مغفرت و بــرای بازماندگان صبــر و اجر 

مسالت دارم.«
فواد بابــان، گوینده خبر درباره افشــار گفته اســت: 
»تاثیر خبری که مثال از زبان قاسم افشار شنیده می شود با 
آنچه جوانی تازه فارغ التحصیل می خواند، خیلی متفاوت 
است... آقای افشــار از یکه تازان عرصه خبر بودند که به 
مدت ۳0 سال تنها در یک بخش خبری ماندند و خبر مشروح 

شــبکه یک را خواندنــد. در حالی که من، آقــای حیاتی، 
سلطانی و… عالوه بر گویندگی بخش های مختلف خبری 
رادیو و تلویزیون در سایر برنامه های مختلف زنده و تولیدی 
دیگر هم فعالیت می کردیم، اما ایشان حتی خبر نیمروز را 
هم با اینکه متعلق به شبکه اول بود، نپذیرفتند. آقای قاسم 
افشــار در مدت خدمت شــان حتی یــک روز غیبت یا یک 
دقیقه تأخیر نداشتند. یک گاف یا تپق در خبرخوانی او دیده 
نمی شد؛  حال آنکه ما در این مدت با صد ها اشتباه، ایراد و 

مشکل مواجه بودیم. «

ستاره خاموش 

خداحافظ مربی 

»ساعت ۷:55 صبح تصادفی در جاده روور گزارش شــد که در بررسی ها مشخص شد برخورد شدیدی 
میان رنج روور و یک دستگاه ون مسافرتی رخ داده است که در این سانحه راننده رنج روور در دم جان باخت اما 
راننده 5۷ ساله ون باتوجه به جراحات شدید راهی بیمارستان شد که وضعیت او نیز وخیم گزارش شده است.« 
این گزارش پلیس چشیر برای فوتبال ایران هم یک خبر تلخ بود؛  چرا که راننده ون مسافرتی جی لوید ساموئل 

بازیکن سابق تیم های استقالل و پیکان بود. 
ساموئل صبح سه شنبه را با آماده کردن سه فرزندش، جاوارن، الکایل و آمارا و رساندن آنها به مدرسه آغاز 
کرد. جی لوید بعد از رساندن بچه ها به مدرسه، قصد داشت به محل تمرین اگرتون برود . ساعت ۷:۴0 دقیقه 
بود و جاده »های لی« چندان شلوغ نبود اما در یک پیچ خطرناک، ناگهان یک »ون« سر راه ماشین رنج روور 
او سبز شد .  15 دقیقه بعد وقتی نیروهای امداد به محل حادثه رسیده بودند، ستاره سابق استون ویال از دنیا رفته 
بود؛  مردی که اشلی یانگ،  هافبک فعلی منچستریونایتد، در موردش نوشت: »فراموش نمی کنم که چگونه 

من را زیر بال و پر گرفتی و کمک کردی تا در تیم جا بیفتم.«
جی لوید ساموئل که متولد  ترینیداد و توباگو بود، در جنوب شرقی لندن رشد کرد و استعدادهای او توسط 
مدرسه فوتبال چارلتون کشف شد اما باشگاه آستون ویال خیلی زود متوجه استعداد جی لوید ساموئل شده و بدین 
ترتیب این  هافبک تنومند راهی باشگاه میدلندز شده و دوران حرفه ای خود را آغاز کرد. این بازیکن در تیم های 
مطرح دیگری  مانند کاردیف و آستون ویال به میدان رفته بود و حاال فقط ۳8 سال داشت. جی لوید ساموئل که 
در تیم ملی زیر 21 سال انگلیس نیز به میدان رفته بود و سابقه سال ها بازی در لیگ برتر را در کارنامه داشت، 
در دوران حضور پرویز مظلومی  به استقالل پیوست و تا آغاز لیگ چهاردهم در جمع آبی پوشان حضور داشت 

و سپس به پیکان پیوست و در پایان لیگ چهاردهم از فوتبال ایران رفت.

مراســم وداع با پیکر مطهر شــهید مدافع حرم از لشــکر فاطمیون، 
سید ناصر حسینی در معراج شــهدای تهران برگزار شد. در این مراسم که با 
حضور اعضای خانواده، دوســتان و همرزمان شهید برپا شد، همراهان او 
برای آخرین بــار با پیکر مطهرش وداع کردند. مراســم وداع با پیکر مطهر 
این شهید فاطمیون با ذکر مصیبت اهل بیت عصمت و طهارت)ع( توسط 
سید مســافر، مداح افغانستانی همراه بود. شهید ســید ناصر حسینی یکی 
از رزمندگان باسابقه افغانستانی در ســپاه محمد)ص( و از تخریب چی ها و 
مربیان زبده آموزشی فاطمیون در ســوریه بود که بعد از سال ها مجاهدت 
توسط تله انفجاری در تدمر به شهادت رســید. او از همان ابتدای تشکیل 
فاطمیون بــه رویه حضــور در ســوریه لبیــک داده و بــرای دفــاع از حرم 
اهل بیت)ع( راهی شــد. شهید سیدناصر حسینی از ســال 1۳۹1 مدام در 
منطقه حضور داشــت و در طول ســال تنها چند روز به خانه برمی گشــت و 
می گفت:  »می روم سوریه و تا آنجا را فتح نکنم به کشور برنمی گردم، باید 
برای حضرت زینب)س( بروم و شــهید بشوم.« این اســتاد رزم و فرمانده 
تخریب ۴8ساله بود که چند روز پیش حین پاک سازی به  شهادت رسید و حاال 
دو پسر و دو دختر از او به یادگار مانده است. این شهید واال مقام به همراه برادر 
شهیدش سید غالم حسینی سابقه حضور در هشت سال دفاع مقدس را دارد. 

جی لوید ساموئل، بازیکن سابق استقالل درگذشت 

وداع با پیکر شهید سید ناصر حسینی
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خواندنی
خاورمیانه بعد از قیام ها

سالم بر ابراهیم
کتابی که از مرز یک میلیون گذشت 

زمان دست دوم 
رمانی از خانم برنده نوبل ادبیات  

ســالم بر ابراهیم کتابی اســت کــه در قالــب زندگینامــه ای مختصر همــراه با 6۹ 
خاطره درباره شــهید بزرگــوار و مفقوداالثر »ابراهیم  هادی« منتشــر شــده اســت. این 
نوشــتار حاصل بیــش از 50 مصاحبه از خانواده، یاران و دوســتان آن شــهید اســت که 
همگی نگارنــده را در گردآوری این مجموعه ارزشــمند یاری رســاندند. شــهید  هادی در 
یکم اردیبهشــت ســال ۳6 دیده به جهان گشــود و پس از بیســت و هفت ســال زندگی 
پرفرازونشــیب، در عملیــات والفجر مقدّماتی در منطقه فکه، بیســت ودوم بهمن ســال 
 61 به درجه رفیع شــهادت نائل آمد و همان طور که از خداوند می خواســت، پیکر پاکش

 در کربالی فکه گمنام ماند. 
این کتاب که یکی از پرفروش ترین کتاب های دفاع مقدس به شمار می رود، توانسته 
به شمارگان یک میلیون نسخه دست یابد که در نوع خود رقمی  بی سابقه به شمار می رود. 
رهبر معظم انقالب در جمعی از فرماندهان به این کتاب این طور اشاره کرده بودند: »»کتابی 
درباره شهید ابراهیم  هادی خوانده ام که کتاب جالبی است. خیلی جذاب است. کتاب را تا 
مدتی بعد از اینکه خوانده بودم، دلم نمی آمد از روی میز بردارم و داخل کتابخانه بگذارم. به 
قدری شخصیتی که در کتاب معرفی شده جاذبه دارد که مانند مغناطیس آدم را به خودش 
جذب می کند. بگردید این شخصیت ها را پیدا کنید، شخصیت هایی که سردار هم نیستند، 

حتی فرمانده گردان هم نیستند ولی حکایت ها دارند، ماجراها دارند.«

انتشارات کتاب نیستان اثری از سویتالنا آلکسیویچ، نویسنده مشهور اهل اوکراین 
و برگزیده جایزه ادبی نوبل را با عنوان »زمان دســت دوم« منتشر کرد. »زمان دست دوم« 
داستان فروپاشی چند نسل از مردم است؛ مردمی  که در نظام زیستی سوسیالیستی باورهای 
خود را بر باد رفته دیدند و پــس از آن در نظام دموکراتیک جمهوری فدراتیو شــاهد حلول 
دیگرگونه نمادها و متفکران و مدیران شکل دهنده به ساختار زیستی سوسیالیستی در قامتی 
دیگر بودند.  آلکسیویچ برای نوشتن این کتاب هشت سال دست به سفر زد. او به شهرهای 
مختلف روسیه ســفر کرد و مردم را دید و پای صحبت آنها نشست تا سرانجام در قالب این 
کتاب به روایتی رنج نامه گونه از زندگی و زیست آنها دست پیدا کرد.  نگاه انسانی حاکم بر 
این اثر چنان تاثیرگذار است که آن را در زمره آثاری از این نویسنده قرار داده که به زبان های 
مختلفی از جمله انگلیسی، فرانسه و آلمانی  ترجمه شده است و جوایز ادبی بسیاری را نیز 
برای وی به ارمغان آورده اســت. دریافت جایزه نوبل ادبیات در سال 2015 این فرصت را 
برای این نویسنده و آثارش فراهم آورد تا بار دیگر روایتی تازه از دردها و رنج های انسان در 
چارچوب بسترهای دست ســاز خودش برای حکومت باشــد؛ روایت اضمحالل انسان با 
دست های خود. آلکسیویچ درباره این کتاب گفته بود: »مردم روسیه عالقه زیادی به زندگی 
با عقاید و کلمات مختلف دارند؛ آنان معتقدند کتاب ها برای آموزش انسان خلق می شوند و 

برای شما آرمان هایی برمی گزینند تا بهانه  و انگیزه ای برای زندگی داشته باشید.«

کتاب روابــط بین المللــی خاورمیانه به ویراســتاری 
لوئیس فاوست، استاد کالج ســنت کاترین آکسفورد یکی 
از آثار در خور توجه و مقبول در حــوزه مطالعات خاورمیانه 
است. تاکنون چهار ویرایش از کتاب در برهه های مختلف 
انتشار یافته که آخرین ویرایش آن در مه 2016 منتشر شده 
و با استقبال  بی سابقه ای در محیط های علمی  و دانشگاهی 

مواجه شده است. 
رویکرد مطالعاتی حاکم در کتاب و تاثیر پذیری کامل 
آن از نظریــه جامعه شناســی تاریخی در فهــم خاورمیانه 
می تواند در معرفی کتاب مفید باشد. این رویکرد در مطالعه 
خاورمیانه بر ســاختار جهانــی قدرت، روابط کشــورهای 
منطقه، الگــوی حاکم رابطــه میان کشــورهای منطقه، 
علل جنگ و همکاری میان کشورها، تاثیر عوامل داخلی 
بر سیاســت خارجی کشــورها، نقش نیروهــای فراملی و 
غیردولتی بر روابط بین المللی و جایگاه ایدئولوژی و عقاید 
در روابط بین المللی کشورها و جوامع تاکید دارد و برخالف 
رویکرد کلی گــرا و غیرتاریخی آمریکایــی به منطقه کتاب 
ســعی در فهم تحوالت منطقه با رویکــردی واقع گرایانه و 
درونی دارد. همان طور که فاوست در مقدمه خود نیز بدان 
اشاره می کند اکثر مولفین نیز همراه با این رویکرد می باشند. 

با فراگیر شدن نظریه انتقادی در مطالعات روابط بین الملل 
توجه به رویکردهای غیرغربی، انتقــاد از غرب محوری و 
دولت محوری مطالعات خاورمیانه، این اثر نیز در ویراست 
جدید بدان توجه کافی داشته است و از اصطالح »روابط 
بین المللی جهانی« برای فهم روابط بین المللی خاورمیانه 
استفاده می کند و در مقاالت مربوط به سیاست آمریکا و اروپا 
به خاورمیانه صریحا رویکرد آنها را به منطقه مورد انتقاد قرار 
می دهد و آن را ناشی از ذهنیت استثمار گرایانه و ابرقدرتی 
بدون مسئولیت می داند.  کتاب از سه فصل و هفده بخش 
)مقاله( تشــکیل شــده اســت. فصل اول مروری نظری، 
تاریخی و مفهومــی  به روابط بین المللــی خاورمیانه دارد. 
در این بخش تالش شده تا تاریخچه کاملی از نظریه های 
مختلف روابط بین الملل و رویکرد آنها به منطقه ارائه شود. 
فصل دوم کتاب موضوعات مهم معاصر روابط بین المللی 
خاورمیانــه را پوشــش می دهد که شــامل مفاهیمی  مانند 
اقتصاد سیاسی، نقش ایده ها و هویت ها )به ویژه عربیسم 
و اسالم(، دموکراسی سازی و اصالحات سیاسی، مدیریت 
روابط منطقه  ای و الگوهای جنگ و امنیت است. در فصل 
ســوم با بهره گیری از چشــم اندازهای نظری و تاریخی به 
مطالعه موردی منطقه خاورمیانه پرداخته شده است. در این 

بخش مناقشات و حوادث منحصر به منطقه و نقش عوامل 
داخلی و خارجی در شکل گیری روابط بین الملل خاورمیانه 
مورد مطالعه قرار گرفته است. سه فصل مذکور همپوشانی 
چندانی با هم ندارند اما تا حد زیادی به هم مرتبطند و بینشی 
گسسته اما وابســته به هم را ارائه می کنند. کتاب با چنین 
تنوع موضوعی همان طور که فاوست بدان اشاره می کند، 
مقدمه خوبی برای دانشجویان کارشناسی به منظور آشنایی 
با منطقه اســت و حاوی منابــع اصلی و نــکات مهم برای 
 فهم روابط بین المللی خاورمیانه برای دانشــجویان ارشد 

و دکترا  است. 

ترجمه کتابی از لوئیس فاوست 
در حوزه بین الملل

بین الملل

رمانمقاومت
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 تایم

صبح نو نیویورکر 

اکونومیست لیبراسیون 

پیشخوان

مجله تایــم جلــد بین المللی خــود را به داســتان 
یکــی از بزرگ ترین قاچاقچیان مــواد مخدر اختصاص 

داده است. 
ال چاپو سردسته یکی از بزرگ ترین کارتل های مواد 
مخدر جهان حساب می شود؛ تبهکاری مثل پابلو اسکوبار، 
رئیس بزرگ ترین کارتل مواد مخدر کلمبیا و به همان اندازه 

 بی رحم و جنایتکار.

مجله نیویورکر آخرین شــماره خــود را به دونالــد  ترامپ رئیس جمهــور آمریکا 
اختصاص داده است؛ در این جلد  ترامپ در یک باتالق  در بین مارها و تمساح مختلف 
احاطه شده است و در فضایی تهدیدآمیز قرار دارد و به بازی گلف می پردازد. این اشاره 

به مشکالت متعددی است که رئیس جمهور آمریکا پیش رو دارد.

روزنامه صبح نو برای قهرمانی تیم فوتسال ایران در آسیا تیتر »دختران انقالب« را 
انتخاب کرد و نوشت: »تیم ملی فوتســال دختران ایران که با پوشش کامل اسالمی در 
این رقابت ها حاضر شد، نشان داد این پوشش نه تنها محدودیتی ایجاد نمی کند، بلکه به 

آنان انگیزه و توان بیشتری برای دفاع از نام ایران و دختران این سرزمین خواهد داد.«

روزنامه لیبراسیون چاپ فرانسه یکی از روزنامه هایی 
بود کــه واکنش تنــدی به افتتاح ســفارت آمریــکا و رفتار 
وحشیانه رژیم  صهیونیستی داشت، این روزنامه تیتر »یک 
سفارت، یک قتل عام« را برای جلد خود انتخاب کرد، این 
روزنامه نوشت که یک جشن پرزرق و برق یک طرف و ده ها 
کشته در طرف دیگر؛ این همان جشــنی است که  ترامپ 

بزرگ می خواند.

نشریه اکونومیســت طرح روی جلد خود را به معرفی 
یک ســرمایه گذار جدید در  حــوزه تکنولــوژی اختصاص 
داد کــه پیش بینی می شــود ســرمایه گذاری وی انقالبی 
را در دو حوزه صنایع و تامین ســرمایه ایجــاد خواهد کرد. 
این سرمایه گذار ماسایوشی ســان نام دارد. اکونومیست 
مقاله ای با این عنوان هم دارد؛ خروج واشنگتن از برجام به 

سود هیچ کس نیست.

آمریکا

ایران آمریکا

انگلستانفرانسه 
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می شناسند و اعتقاد به توسعه، حمایت از تولید داخلی  و ارائه سرویس با کیفیت و ارزان دارند، 
تقدیر و تشکر می کنم.«

وزیر ارتباطات با اشــاره به اقدامی  کــه برای راه انــدازی مرکز عملیات شــبکه و پایش 
شــاخص های شــبکه همراه اول انجام شــد، گفت:  »آنچه امروز در مجموعه همراه اول به 
بهره برداری رسید، به لحاظ کیفی موقعیت این اپراتور را نشان می دهد. همراه اول هرچند به 
لحاظ کمیت، رشد بسیار قابل توجهی داشته است، اما طبیعتا به لحاظ پارامترهای کیفی شبکه 
نیز باید تالش بسیار زیادی انجام دهد. همان میزان که برای توسعه کمی حرکت و تالش شد، 

امروز برای توسعه کیفی الزم است.«
جهرمی  در خصوص پروژه ارتقای شــبکه  همراه اول گفت: » این اقدام که در راســتای 
به روزرسانی و جایگزینی سیستم مشترکین انجام شد، زیرساخت بزرگی در کشور ایجاد کرد که 
فعالیت همه شرکت های ایرانی را برای توسعه پلتفرم و نرم افزار و خدمات بومی  آماده می کند. 

این اقدام بسیار مهم است که می تواند خدمات بسیار ارزشمندی را به مشترکین ارائه دهد.« 
وزیر ارتباطات ادامــه داد: »ما همواره مورد هجمه های ســایبری قرار داریم. حمالتی 
صورت می گیرد  و سرقت اطالعاتی انجام می شود که اختالالتی در فرآیندهای خدمات دهی 
به مشترکین ایجاد می کند. ما وظیفه داریم امنیت ایجاد کنیم. امروز با استفاده از توانمندی 
داخلی، ظرفیت و این امکان در مجموعه همــراه اول به وجود آمده که در مدت کوتاهی پس 
از تصویب سند هماهنگی اقدام مشترک در حوزه امنیت در شورای عالی فضای مجازی، مرکز 
عملیات امنیت همراه اول با استفاده از توانمندی بومی  راه اندازی و وارد حوزه خدمت می شود 
که بسیار باارزش است و امیدواریم باتوجه به اینکه زندگی مردم ما در حال قرار گرفتن در عرصه 
فضای مجازی اســت، این امکانات و خدمات امنیتی بتواند فعالیت های اقتصادی کشور را 
تضمین کند و باعث ارتقای کیفیت سرویس های فضای مجازی که در خدمت اقتصاد کشور 

هستند، شود.« 

  ثبت رکورد سرعت اینترنت همراه در کشور
جهرمی  با بیان اینکــه مأموریت جدی بر عهده همراه اول می گذارم که ســرآغاز تحول 
بزرگ اســت، گفت: »همراه اول همه عزم خود را جزم کند تا در راستای ماده ۶۹ برنامه ششم 
توسعه کشــور که بحث هوشمندســازی مدارس کشــور را برعهده وزارت ارتباطات و وزارت 
آموزش و پرورش گذاشته است، ظرف یک سال همه ۱۰۸ هزار مدرسه کشور را به شبکه ملی 
اطالعات متصل کند تا در سال آینده یکی از برنامه ها اعالم اتصال این مدارس به شبکه ملی 

اطالعات باشد.«
در این مراسم برای اولین بار در کشور در بستر فناوری )MIMO(، رکورد سرعت اینترنت 
همراه شکسته شد. در حضور وزیر ارتباطات سرعت یک گیگابیت بر ثانیه در شبکه همراه اول 

به ثبت رسید که بیشترین سرعت ارائه شده در نسل  4/5 تلفن همراه کشور است.

  همراه اول؛ حامی  تولید داخلی

با حضور وزیر ارتباطات، رکورد اینترنت همراه با ســرعت یک گیگابیت بر ثانیه در شبکه 
همراه اول ثبت شد.

  رکورد سرعت اینترنت همراه در کشور شکست
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات ســیار ایران، در مراسم افتتاح و رونمایی 
از پروژه های جدید همراه اول که عالوه بر محمدجواد آذری جهرمی،  وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات، حمید فرهنگ مدیرعامل و اعضای هیات مدیره همراه اول، حسین فالح جوشقانی، 
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، رئیس ســازمان فناوری اطالعات ایران، 
مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت مخابرات ایران و جمعی از مدیران و مسئوالن صنعت 
ارتباطات کشور حضور داشــتند، پروژه های بزرگ همراه اول با سرمایه گذاری ۲۳۲5 میلیارد 

تومان، توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات به بهره برداری رسید.
در این مراسم »سامانه جامع خدمات مشــتریان« به عنوان بزرگ ترین طرح در صنعت 
فناوری اطالعات کشور، »مرکز کنترل و مدیریت همراه اول برای پایش کیفی شبکه به عنوان 
پیشرفته ترین مرکز مدیریت شــبکه کشــور و بزرگ ترین مرکز مانیتورینگ و مدیریت کیفیت 
سرویس در خاورمیانه به لحاظ تعداد مشترک )Service Quality Management(«، »مرکز 
MCI-( مرکز بومی  مدیریت و پاســخگویی به رخداد« ،»)MCI-SOC( بومی  عملیات امنیت

CERT(« و همچنین »مرکز داده شــهید بابایی«  با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
افتتاح شد.

همچنین سرویس های »همراه یار«، »پارس رایت«  برای جلوگیری از نشت اطالعات 
سازمانی، »هوشمندسازی شبکه انرژی«، »خدمات دولت همراه«، »پلتفرم خدمات رسانی 
دیجیتال به کسب و کارها«  و »زیست بوم بومی سازی شده امن گوشی های هوشمند«  توسط 

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات به بهره برداری رسید. 
  همراه اول، پرچمدار ارتباطات کشور

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در این مراسم با بیان اینکه ما امروز شاهد اتفاقات خوبی 
در همراه اول هستیم و این موضوع نوید یک حرکت جدید را به جامعه ارتباطاتی کشور می دهد، 
گفت:  »همراه اول پرچمدار ارتباطات کشــور ماســت؛ اپراتوری که در خاورمیانه و تعامالت 
بین المللی رتبه اول را دارد. پرچمداری که به لحاظ کیفیت، امنیت، تعامل با مشترکین و ارائه 
سرویس مشخصات و شئون حمل پرچم را دارد. توسعه کمی سنگینی در مجموعه همراه اول 

در سالیان اخیر آغاز شده که این توسعه ها در دنیا رکورددار شده است.« 
جهرمی  با اشاره به اینکه در ۶ ماه گذشته توسعه بسیار سریعی در همراه اول صورت گرفته 
است، گفت:  »با این توسعه همه شهرهای کشور تحت پوشش خدمات نسل ۳ و 4 قرار گرفتند . 
این اقدامات، بسیار ارزشــمند و نتیجه کار پرتالشــی بود که جا دارد از همه دست اندرکاران و 
مدیران ســابق همراه اول که تالش زیادی برای ارتقای همراه اول کردند، تشــکر کنیم. از 
رویکردی که تیم جدید پیش رو گرفتند و جوانگرایی شده  که تیم خوب و چابکی هم هستند، 
چه در مجموعه هیات مدیره و چــه مدیرعامل محترم که همگی خوب مفاهیــم حوزه ICT را 

بازار

رکورد سرعت اینترنت همراه در کشور شکست

در حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
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در ادامه مراسم حمید فرهنگ، مدیرعامل همراه اول با ارائه گزارشی کوتاه از فعالیت های 
اپراتور اول، ضمن بیان اینکه سال ۱۳۹۷ ســال »حمایت از کاالی ایرانی« نامگذاری شده 
است، اظهار کرد: »همراه اول در راستای حمایت از تولید داخل بیش از ۷5درصد از مصارف 
هزینه ای خود را از منابع داخلی تأمین می کند. همچنین کسب رتبه اول در استفاده حداکثری از 
منابع و مهارت های ایرانی در ارزیابی عملکرد اپراتورها توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 

رادیویی در دو دوره پیاپی، نشان از اهمیت همراه اول به این موضوع دارد.«
وی افزود: »در جشــنواره ملی ارتباطات و فناوری اطالعات، امســال نیــز همراه اول 
همچون چهار دوره گذشته موفق به کسب باالترین سطح امتیاز  بین اپراتورهای تلفن همراه 

شد.«

  منافع حاصل از پروژه CRM-CBS برای مشترکین
فرهنگ با عنوان اینکه پروژه CRM-CBS که اول اردیبهشت امسال با حضور ۷۰۰نفر از 
همکاران داخلی و خارجی کلید خورد، بزرگ ترین طرح در صنعت فناوری اطالعات کشــور از 
منظرهای محدوده، ارزش پروژه و سازمان اســت، گفت: »منافع حاصل از اجرای این پروژه 
توانمندسازی کسب وکار همراه اول، قابلیت دســتیابی به عملیات یکپارچه، استانداردسازی 
وcreative rich offerings اســت. با اجرای این پروژه مشــترکین دائمی  و اعتباری همزمان 
 و به صــورت یکپارچــه ســرویس و خدمــات دریافــت می کننــد و در هزینه ها بهینه ســازی

 می شود.«
مدیرعامل همراه اول با بیان اینکه یکی از کارکردهای بسیار مهم این پروژه حفظ امنیت 
اطالعات مشترکین است، گفت: »با راه اندازی این پروژه و یکپارچه سازی، کنترل مکانیزه و 
نظارتی که بر دفاتر و مراکز خدمات رسانی داریم، برخی از مشکالتی که پیش از این در شبکه 
مشاهده می شد، از بین می رود. همچنین امکان ارائه سرویس های بهتر به مشترکین فراهم 
شده است. از مشــترکینی که در مدت اجرای این پروژه اختاللی در ســرویس های ارائه شده 
داشتند، عذرخواهی می کنیم. مشــترکین خروجی این پروژه را یک ماه دیگر با سرویس هایی 

که همراه اول ارائه خواهد داد، مشاهده می کنند.
فرهنگ با اشــاره به اینکه اســتانداردی که همراه اول در پروژه CRM راه اندازی کرد به 
کســب و کارهای نوپا کمک می کند، گفت: »همــراه اول در آینده فقط ســرویس دیتا، پیام 
کوتاه و مکالمه ارائه نمی دهد؛ بلکه تحول دیجیتالی را در کشور پیاده سازی می کند. بسیاری 
از سرویس های پایه مبتنی بر شــارژینگ و CRM را می تواند از طریق این سرویس به بنگاه ها 

ارائه دهد.« 
وی ادامه داد: »نگاه همراه اول این اســت که یکی از رهبران منطقه در ارائه خدمات و 
راهکارهای هوشمند برای توانمندسازی اکوسیستم دیجیتال با ارائه سرویس های دیجیتال 
و تمرکز بر آن باشد و در کنار توسعه شبکه، در این بخش هم ســرمایه گذاری انجام می شود. 
همراه اول قصد دارد، همزمان با تحوالت دیجیتال، عالوه بر به روزرسانی سازمان و فعالیت در 

کسب وکار اصلی خود، در حوزه های دیگر نیز فعالیت کند.«

رضا ســهم دینی، رئیس هیات مدیره بانک دی، به همراه جمعی از مدیران در بازدید از 
شعب قزوین، رشت، زنجان و اردبیل بر اهمیت رعایت بهداشت اعتباری، وصول مطالبات و 

جذب منابع ارزان قیمت در سال جاری تاکید کرد.
به گزارش اداره روابط عمومی و تبلیغات بانک دی، رضا سهم دینی، رئیس هیات مدیره، 
به همراه شــعبانعلی داورپناه، معــاون اعتبارات، ناصر شــریعتی، مدیــرکل بازاریابی و امور 
شــعب و احمد حشــمی پور مدیرکل حــوزه مدیریــت بانــک دی در دور جدیــد بازدیدهای 
اســتانی خود، ضمــن دیــدار و گفت وگو بــا همکاران و مشــتریان شــعب قزوین، رشــت، 
زنجان و اردبیل خط مشــی اعتباری ســال جاری را مهم ترین دســتورالعمل اجرایی شــعب 
 بــرای تحقق رعایــت بهداشــت اعتباری، وصــول مطالبــات و جــذب منابــع ارزان قیمت

 دانست.
رضا ســهم دینی با تاکیــد بر اینکــه برنامه هــای بانک دی در ســال جــاری در جهت 
جــذب ســپرده های ارزان قیمــت اســت، گفت: »روســای شــعب باید بــا مطالعــه دقیق 
خط مشی اعتباری ســال ۱۳۹۷ و تشــریح اهداف تعیین شــده برای تمامی  همکاران خود، 
 به اصالح نســبِت مصارف و منابــع بانک و  ترمیــم ترکیب منابع بــه نفع منابــع ارزان قیمت 

حرکت کنند.«
رئیس هیات مدیره بانک دی ضمن تاکید بر رعایت بهداشــت اعتباری گفت: »عالوه 
بر استفاده از شــیوه های وصول مطالبات که در همه بانک ها مرسوم است، دقت در رعایت 
مقررات و قوانین در زمان پرداخت تسهیالت، احراز اعتبار مشتریان قبل از پرداخت تسهیالت 
و همچنین برخورد مناســب با مدیون تاثیر بســیار زیادی بر وصول مطالبــات دارد و برخورد 
محترمانه و در شأن با مدیون می تواند آن را به پرداخت تسهیالت از طریق تحریک وجدان 

مجاب نماید.«
سهم دینی همچنین با اشــاره به حساســــیت موضوع مطالبــــات معوق و تاثیر آن بر 
عملکرد صحیح بانک و اقتصاد کشور گفت: »افزایش میزان بدهی های معوق شبکه بانکی 
یکی از مهم ترین موضوعات مورد دقت مسئوالن اقتصادی کشور طی سال های اخیر بوده 
است، به گونه ای که بازتاب آن موجب شده تا مقوله بدهی بانک ها فارغ از جنبه های مالی و 

اقتصادی ، ابعاد رسانه ای نیز پیدا کند.«
رئیس هیات مدیــره بانــک دی همچنین با اشــاره به آینــده پیــِش روی بانک گفت: 
»هیات مدیره با بررســی وضعیت موجــود بانک، برنامه هــای کوتاه مدت خــود را بر فروش 
دارایی هــای غیرمولد، وصــول مطالبــات غیرجــاری و افزایش ســرمایه بانک قــرار داده 
 و از ایــن طریق موفــق بــه احیــا و بازپس گیــری بســیاری از مطالبــات غیرجــاری بانک

 شده است.«
سهم دینی در بازدید از شعبه اردبیل ضمن تقدیر از همکاران این شعبه به دلیل سوددهی 
پایدار، کسب رتبه دوم در جذب منابع در سال ۱۳۹۶ و وصول مطالبات گفت: »شعبه اردبیل 
یک الگوی موفق در ترکیب تجربه مدیریتی با توانایی و انگیزه جوانی همکاران است و این 
بهترین گزینه الگوبرداری برای سایر شعب و همچنین بزرگ ترین منبع قدرت و مزیت رقابتی 

برای این شعبه در تحقق اهداف خواهد بود.«

رئیس هیات مدیره بانک دی در بازدید از شعب بانک دی:

رعایت بهداشت اعتباری،
 وصول مطالبات و جذب منابع ارزان قیمت 
اولویت شعب در سال جاری است
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تفاهم نامه همکاری بین بانک دی 
و گروه انتخاب منعقد شد

در راستای حمایت از کاالی ایرانی 

در مراســم انعقــاد تفاهم نامه همــکاری بین بانک 
دی و گروه توســعه ســرمایه گذاری انتخاب از دی کارت 
اعتباری خرید کاالی ایرانی ویژه گروه اسنوا در بانک دی 

رونمایی شد.
به گزارش اداره تبلیغات و روابط عمومی بانک دی؛ 
طی مراســمی  با حضور محمد رضا قربانــی، مدیرعامل 
بانــک دی، عبــاس دیانی، رئیــس هیات مدیــره گروه 
توســعه ســرمایه گذاری انتخاب و جمعــی از معاونین، 
مدیران و کارشناسان بانک دی و گروه انتخاب از کارت 
اعتباری خرید کاالی ایرانی بانک دی ویژه گروه اســنوا 

رونمایی شد.
بر اســاس ایــن گــزارش؛ در ابتدای این مراســم، 
محمدرضا قربانی ضمن تبریک به مناســبت فرارســیدن 
ماه مبارک رمضــان، رونمایی از دی کارت کاالی اســنوا 
را در راســتای حمایــت از کاالی ایرانــی و تولید کنندگان 
ایرانی نقطه عطفی برای توســعه همکاری هــا بین بانک 
و تولیدکنندگان بانک دی دانســت و گفــت: »باتوجه به 
شعار سال جاری که حمایت از کاالی ایرانی است، هدف 
بانک دی نیز از مشــارکت با گروه انتخــاب تحقق واقعی 
 و عملی شــعار حمایــت از کاالی ایرانی و اقــدام و عمل 

است.«
وی افزود: »بانک دی در نظر دارد تــا از منابع خود 
به بهتریــن نحو ممکــن در جهــت کمک بــه واحدهای 
تولیدی اســتفاده کند و رســالت ما در بانک ارزش آفرین 
دی این اســت که در زمینه تولید، اشــتغال و به کارگیری 
جوانــان باتوجه بــه حمایــت از کاالی ایرانــی بتوانیم با 
تولیدکنندگان ایرانی مشــارکت دوجانبه داشــته و انگیزه 

 خریــد کاالی داخلــی را  بیــن آحــاد جامعــه افزایــش 
دهیم.«

قربانی در ادامه خاطرنشان کرد: »اعطای تسهیالت 
خرد در کنار تســهیالت کالن موجــب بهره مندی طیف 
گســترده تر جامعه از تسهیالت می شــود و با ساز و کاری 
که طراحــی شــده  در نهایت این تســهیالت به حســاب 
تولیدکننــدگان واریز و ســرمایه در گردش آنهــا را تامین 

می کند.«
در ادامه مراســم؛ عباس دیانی، رئیس هیات مدیره 
گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب ضمن تقدیر و تشکر 
از حمایت بانــک دی از تولید داخلی گفــت: »دی کارت 
خریــد کاالی ایرانی اســنوا یــک ارتباط ســه جانبه بین 
مصرف کننده، تولیدکننده و بانک اســت که ضمن تامین 
منافع خریداران کاال موجب حمایت از تولیدکننده داخلی 

می شود.«
وی ضمــن اشــاره بــه کیفیــت کاالهــای تولیدی 
شــرکت اســنوا، اســتانداردهای تولیــد لوازم خانگی در 
این شــرکت را در ســطح شــرکت های خارجــی صاحبنام 
در ایــن صنعت دانســت و گفــت: »این شــرکت همواره 
کوشــیده اســت بــا ارتقــای ســطح کیفــی محصوالت 
تولیــدی خــود میــزان تقاضــای مصرف کننــدگان را 
افزایش دهد و ارائــه کارت اعتباری خریــد کاالی ایرانی 
 اقدامی  موثــر در راســتای افزایــش قدرت خریــد مردم 

به شمار می آید.«
دیانی در ادامه با تاکید بر کیفیت محصوالت شرکت 
اســنوا و با اشــاره به عمر مفیــد مصرفی محصــوالت در 
درازمدت گفت: »این شرکت از مدرن ترین و مجهزترین 

آزمایشــگاه های روز دنیا برخوردار اســت که در بســیاری 
از موارد تکنولوژی های این شــرکت در سطح کشورهای 

پیشرفته جهان است.«
رئیــس هیات مدیــره گــروه انتخــاب، دی کارت 
اعتبــاری خریــد کاالی ایرانی ویــژه محصوالت اســنوا 
را عامل ایجــاد رشــد رقابتی بیــن محصــوالت ایرانی و 
خارجی در بازار فروش دانســت و گفت: »امید اســت که 
بتوانیم با ارائه محصوالت باکیفیت به آحاد جامعه به ویژه 
خانواده معزز شــهدا و ایثارگران شــاهد روابــط بلند مدت 
 و متقابــل بــا بانــک دی و مشــتریان در ســال های آتی

 باشیم.«
در ادامــه مراســم شــعبانعلی داورپنــاه، معــاون 
اعتبــارات بانــک دی نیــز از ایجــاد دی کارت اســنوا با 
هــدف حمایــت از کاالی ایرانی ابــراز خرســندی کرد و 
گفــت: »دی کارت خریــد کاالی ایرانی اســنوا با هدف 
حمایت از کاالی ایرانی و تحریــک تقاضای محصوالت 
داخلــی و تامین ســرمایه در گردش مورد نیــاز واحدهای 
تولیدی طراحی شــده  و هــر مشــتری حقیقــی ایرانی با 
مراجعه به فروشــگاه، نمایندگی و ســایت گــروه انتخاب 
می توانــد کاالی مــورد نظــر خــود را انتخاب نمایــد و با 
 مراجعه به شــعبه بانک دی، دی کارت اســنوا را دریافت 

کند.«
وی افــزود:   » تســهیالت دی کارت اســنوا در 
قالــب مبالــغ ۲۰، 5۰ و ۱۰۰ میلیــون ریالی اســت و نرخ 
 تســهیالت بــرای مشــتریان ۱5 درصــد در نظــر گرفته

 شده است.«
 داورپناه در پایان با اعالم اینکه تا کنون ۲۶۰ دستگاه 
پوز در نمایندگی و فروشگاه های اسنوا نصب شده است، 
گفت: »مشتریان با در دست داشــتن دی کارت اعتباری 
اســنوا می توانند محصوالت مــورد نیاز خــود را خریداری 

کنند.«
گفتنــی اســت بانــک دی در راســتای حمایــت از 
تولیدکنندگان، رونق کســب و کار در بــازار و ارائه خدمت 
به آحاد مــردم در نظر دارد دی کارت خریــد کاالی ایرانی 
را در قالــب همکاری با شــرکت های تولید کننــده داخلی 

توسعه بخشد.

بازار
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