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شهادتبیمهکنندهپیروزیاسالم
نفر نمی شود مقابله با یک همچو ظالمی     دارای همه چیز کرد، در 
صورت های مادی، لکن می دانست که همین شهادت پیروز کرد   
  اسام را و اســام را تجدید کرد. همین شهادت این پیرمردهای 
محراب از مدنی،      ـ رحمه اللهـ   گرفته تا این شهید اخیر ما، همین 
شهادتها پیروزی را بیمه می کند. همین     شهادتهاست که دشمن 
 شــما را رســوا می کند در دنیا، هر چند که همۀ دنیا با آنها موافق

     باشد. 
همین ســازمان عفو بین المللی که آن همــه دروغپردازی 
کرده اســت، ســند صحیح هم     دارد، ســند صحیحش این است 
که منافقین اینطور می گویند، مســتند این اســت که در     نوشــته 
هــای منافقین این امور هســت؛ آنهایی که دشــمن اســامند، 
آنهایی که دشــمن ملت     هســتند، دشــمن مســلمانان هستند، 

         شما آقایان روحانیون و همه روحانیونی که 
در کشور هستند، همه مکلفند به اینکه این     نعمت 
خدا را، این عطیه الهی را حفظ کنند و شــکر این 
نعمت را برآورند و شکر به این     است که تبلیغ کنند. 
آنچه که سیدالشهدا عمل کرد و آن ایده ای که او 
داشت و آن راهی که     او رفت و آن پیروزی که بعد از 
شهادت برای او حاصل شد و برای اسام حاصل 
شــد، به     مردم روشــن کنند و بفهمانند به همه که 
مسئله مجاهده در راه اسام آن است که او کرد.      

می دانست که با یک عده قلیل کمتر از صد 
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آنهایــی که دیوانه شــدند بــرای اینکه نرســیدند بــه آن     اهدافی 
 که داشــتند و او ســلطۀ بدتر از ســلطۀ محمدرضا بر این کشــور 

بود.  
       شــما باید تبلیغ کنید آقا! محرم اســت. این محرم را زنده 
نگه دارید. ما هر چه داریم از     این محرم اســت و از این مجالس. 
مجالس تبلیغ ما هم از محرم اســت، از این قتل     سیدالشهداست 

و شهادت اوست. 
ما باید به عمق این شــهادت و تأثیر این شــهادت در عالم   
  برسیم و توجه کنیم که تأثیر او امروز هم هست. اگر این مجالس 
وعظ و خطابه و عزاداری     و اجتماعات ســوگواری نبود، کشــور ما 
پیروز نمی شد. همه در تحت بیرق امام حســین ـ     سام الله علیه 
ـ قیام کردند. اآلن هــم می بینید که در جبهه ها وقتی که نشــان 

می دهند آنها را،      همه با عشق امام حسین است که دارند 
جبهه ها را گرم نگه می دارند. لکن در این     اجتماعاتی که 
در محرم و صفر می شود و در سایر اوقات، مبلغین عزیز و 
علمای اعام و   خطبای معظم باید مسائل روز را، مسائل 
سیاسی را، مسائل اجتماعی را و تکلیف مردم     ]  را  [   در یک 
همچو زمانی که گرفتار اینهمه دشمن ما هستیم، معّین 
کنند؛ به مردم و به     کشور بفهمانند که ما در بین راه هستیم 

و باید تا آخر راه ان شاءالله، برویم. 
ما با این ترتیبی     که تاکنون بوده است و کشور ما و 
افراد کشور ما بحمدالله، حاضر بودند، با این ترتیب اگر   
  پیش برویم، آخر کارمان به پیروزی مطلق می رسد. لکن 

نباید سست بشویم.  



شایعهردصالحیت

برخینمایندگانازاتفاقهایسال96میگویند

ضلع اول

مثلث  |  شماره 6404



کودتا یا دموکراسی؟
رسول منتجب نیا قدرت را به الیاس حضرتی واگذار نمی کند

جنجال تابعیت
آیا اوباما امتیاز ویژه ای به ایرانی ها داده بود؟
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شایعهردصالحیت
برخینمایندگانازاتفاقهایسال96میگویند

حسن روحانی همچنان نامش با شایعات بسیار مهم 
گره خورده است. یک روز می گویند او استعفا داده روز دیگر 
می گویند او از کابینه اش ناراضی است اما استعفای وزرا را 
نمی پذیرد و حاال هم در تازه ترین شــایعه گفته شده است 
که او در انتخابات رد صالحیت شده بوده. ادعایی که البته 
بازخوردهای فراوانی داشــته اســت. کامران غضنفری، 
نویســنده کتاب جنجالی »حســن روحانی در یک نگاه«، 
مدعــی ردصالحیت رئیس جمهوری در ســال 96 شــده؛ 
اگرچه ســخنگوی شــورای نگهبان این ادعــا را تکذیب 

کرده است. 
»غضنفری« به نقل از جواد کریمی قدوسی، نماینده 
مشهد در مجلس شــورای اســالمی و از مخالفان دولت 
روحانی، گفته اســت: »آقای روحانی را شــورای نگهبان 
ردصالحیت کرد، برای همین انتخابات سال 96؛ اما ایشان 
برمی گردد و شورای نگهبان را تهدید می کند که اگر من را 
تأیید نکنید، من انتخابات را برگــزار نخواهم کرد. معنای 
تلویحی ایــن انتخابــات را برگزار نخواهم کرد، می شــود 
به آشوب کشاندن کشور. شورای نگهبان چرا زیر بار چنین 
چیزی رفتــه و با چــه مصلحت اندیشــی ای در رأی گیری 
مجدد ایشان را تأیید صالحیت می کند، باید از خود اعضای 
محترم شورای نگهبان سوال کرد؛ ولی این خبری است که 
آقای کریمی قدوسی مطرح کرد که در ابتدا شورای نگهبان 

ایشان را ردصالحیت کرده بود. «
او درباره دلیل ردصالحیت روحانی گفته: »به دلیل 
تخلفات بسیار ایشان. من قبل از انتخابات اسفند 9۵ مقاله 
مختصر و فشرده ای، همین مقاله ای که منتشر کردیم را 
خیلی خالصه تر، آماده و پیگیری چندروزه یا چند هفته ای 
کردم و مقاله مختصری تهیه کردم کــه آن را فروردین 96 
هفته نامه 9دی چاپ کرد؛ منتها قبل از چاپ از سوی یکی 
از دوستان فرســتادیم که برای شــورای نگهبان ببرد، آن 
دوســتی که برده بود و به یکی از اعضای شورای نگهبان 
داده بــود، نقل کرده بــود وقتی آن عضو محترم شــورای 
نگهبان این مقاله را خوانده و نگاه کرده بود، گفته بود پرونده 
فالنی در اینجا خیلی بیشــتر از این حرف هاســت. خیلی 
سنگین تر و بیشتر از این حرف هاست؛ یعنی مستنداتی که 
شورای نگهبان داشته، خیلی بیشتر از این حرف هاست. 
به همین دلیل هــم در مرحله اول ایشــان را ردصالحیت 
می کند. بعد در مرحله دوم به چه مصلحت اندیشی ایشان 

را تأیید می کند، خب از شورای نگهبان باید سؤال کرد«. 
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در 
واکنش به این ســخنان نویســنده کتاب »حسن روحانی 
در یک نگاه«، به ســایت جماران گفته اســت: »من از 

صحبت هایی که ایشان می گوید، اطالعی ندارم و فکر 
نمی کنم مطالبی که ایشــان می گوید قرین به صحت 

باشد. هر صحبت و اظهارنظری باید مستند به قرائن 
دقیق و محکمه پسند باشد؛ واال اینکه هرکسی از ظن 
خود یار قافله می شود، خیلی مهم نیست. شورای 
نگهبان اگر مطلبی داشته باشد از طریق سخنگو و 

روابط عمومی اعالم می کند. «

  روایت استعفاهای پذیرفته نشده
اما در ادعایی جالب تر، قدرت الله علیخانی 
گفته است: »وزرایی را ســراغ دارم که چندین بار 
اســتعفا داده اند، اما رئیس جمهــور نمی پذیرد. 

چه اشــکالی دارد که اگر نمی خواهد بمانــد، برود و کس 
دیگری بیاید. 

چنــدى پیــش در مراســم بزرگداشــت بــرادر آقای 
ناطق نوری مســئولی به یکی از دوســتان گفتــه چهار بار 
استعفا داده ام و آقای روحانی قبول نمی کند. وقتی کسی 
اســتعفا می دهد اگر اختالف در فکر یا نوع کار است، باید 
راه حل پیدا کنید، اگر نمی شــود، باید اســتعفا را بپذیرید، 

وقتی نمی پذیرید مشکالت مضاعف می شود. 
با این حال معتقــدم هنوز دیر نشــده و اول کار آقای 
روحانی اســت، چرا که فقط یک سال گذشته است و نباید 
طوری عمل کند که انگار سال آخر دولت است. به ایشان 
می گویم »قوی کار کن و شجاعانه به میدان بیا«در محافل 
مختلف حرف ها و تحلیل های متفاوتی مطرح می شود. اگر 

اصالح طلبان یا حامیان آقــای روحانی نقد و حرف 
دارند، برای خودشان نیست. می گویند فضای 

جامعه با عملکرد بعضــی از وزرا و همچنین 
برخى مدیران ارشد در سطح استان ها منفعل 
شــده اســت. مدیرانی که باید همراه مردم 

باشند، نیستند. بعضی از استان ها نیز فضای 
خوبی ندارند. مثال در استان ما ]قزوین[ با این 

شــرایط، تازه وضع خوبی دارد! امــا در خیلی از 
اســتان ها، حامیان دولت و اصالح طلبان 

می گوینــد ایــن مســئولی که 
گذاشــته اند اصــال با 

دولت نیســت یا 
نوکــر  بعضــا 

نماینده هاســت! یا تحرکی در کار ندارند. خب این مسائل 
اســت که حامیان را منتقد و مردم را ناراضی می کند. ضرر 
این رویکرد برای خود دولت اســت که کار های خوبی هم 
که می کند تحت الشــعاع برخی ضعف ها قــرار می گیرد. 
مثال یک نمونــه عملکرد خوب دولت در بحث گازرســانی 
اســت. در هیچ دولتی به اندازه دولت روحانی به روستا ها 
گازرسانی نشــده و اگر قرار بر قیاس باشــد، عملکرد همه 
دولت های قبل یک طرف، دولت روحانی یک طرف. یعنی 
هر روســتایی که جمعیت قابل توجهی داشته یا گازرسانی 
شده یا در حال گازرسانی هستند. برخی کار هایی که االن 
در حال انجام است، انصافا در دولت گذشته این سرعت و 

حجم را نداشت. «
مصطفی کواکبیان، نماینــده اصالح طلب مجلس 
هم با اشــاره به ضــرورت تغییر برخی از اعضای خســته و 
ناکارآمــد و بی انگیزه دولــت گفته اســت: »نمی دانم چرا 
آقای روحانی اصــرار دارد که حتمًا مجلس دســت به کار 
شود و خودش اقدامی نمی کند؟« وی با اشاره به ضرورت 
استفاده کابینه از مشــورت اقتصاددانان برجسته کشور و 
کارشناسان علمی گفت: »تشکیل شورای عالی اقتصادی 
سه قوه شــاید برای همین چند ماه 
شرایط اضطراری باشد واال 
نمی تواند این شورا دائمی 
باشــد. زیرا وجــود چنین 
شــورای باالدستی عمال 
وظایــف وزارتخانه هــا و 
مجلس و دستگاه قضایی را 

بی خاصیت می کند. «

گزارش ویژه
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کودتایادموکراسی؟
رسولمنتجبنیاقدرترابهالیاسحضرتیواگذارنمیکند

 پس از مدت ها کشمکش و دودستگی در حزب اعتماد 
ملی، »محمدجواد حق شناس« عضو شورای شهر تهران 
و از اعضای ارشد حزب اعتماد ملی خبر از تغییراتی در این 
حزب داد و اعالم کــرد، با تصمیم شــورای مرکزی اعتماد 
ملی، پس از این دیگر حجت االسالم »رسول منتجب نیا« 
قائم مقام این حزب نخواهد بود. او عنوان کرده که »الیاس 
حضرتی« نماینده تهران در مجلس شــورای اســالمی به 
عنوان قائم مقــام و »اســماعیل گرامی مقــدم« به عنوان 
ســخنگوی حزب اعتماد ملی انتخاب شــده اند. دلیل این 
انتخاب ها از سوی شورای مرکزی حزب اعتماد ملی توسط 
حق شناس این گونه بیان شده اســت: با توجه به اینکه در 
نامه اخیــر، دبیرکل حزب اعتماد ملی نیــز اختیارات خود را 
به شورای مرکزی واگذار کرده بود، بنابراین جلسه ای برای 
انتخاب قائم مقام، سخنگو و رؤسای دفاتر حزب برگزار شد و 
از میان ۳۱ رأی اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، 
»الیاس حضرتی« با ۳۰ رأی به عنوان قائم مقام و »اسماعیل 
گرامی مقدم« با ۲6 رأی به عنوان سخنگوی حزب انتخاب 
شــدند. »حزب اعتماد ملی« یکی از احزاب اصالح طلب 
اســت که »مهدی کروبی« پس از شکســت در انتخابات 
ریاست جمهوری ایران ســال ۱۳۸۴ و پس از کناره گیری از 
دبیرکلی مجمــع روحانیون مبارز، آن را تأســیس نهاد. این 
حزب چهره های اصالح طلب زیــادی را جذب خود کرد و با 
تأسیس روزنامه »اعتماد ملی« کار خود را ادامه داد. اما پس 
از برگزاری انتخابات سال ۸۸ حوادث و اتفاقات به نحوی رقم 
خورد که ارگان حزب مزبور تعطیل شد و با حصر کروبی کار 
حزب اعتماد ملی با شدت قبل ادامه پیدا نکرد. با آغاز به کار 
دولت حجت االسالم »حسن روحانی« و تالشی که از سوی 
وزارت کشور برای فعالیت بیشتر احزاب در صحنه سیاسی 
کشور داشت، زمزمه هایی از آغاز فعالیت حزب اعتماد ملی 
شنیده شد، تا این که در 9 دی ۱۳9۲ منتجب نیا، قائم مقام 
حزب اعتماد ملی اعالم کرد که »عبدالرضا رحمانی فضلی« 
وزیر کشور از این حزب برای شرکت در نشست وزارت کشور 
دعوت کرده  اســت. این ســرآغازی بود بر حضور پررنگ و 
دوباره این حزب در سپهر سیاست کشور. البته این بار شیوه 
کار ایــن گونه بود که پــس از حصر کروبــی، منتجب نیا به 
عنوان قائم مقام او، مسئولیت اداره حزب را بر عهده داشت. 
این حزب توانست پس از ســال 9۲ در عرصه های مختلف 
اعضای خــود را راهی و روانه مســئولیت هایــی در دولت، 
مجلس، شورای شهر و حتی شهرداری تهران کند. »مسعود 
سلطانی فر« وزیر ورزش و جوانان )و قبل از آن رئیس سازمان 
میراث فرهنگی( و »سید کامل تقوی نژاد« رئیس سازمان 
امور مالیاتی کشور و »رضا نوروززاده« در جایگاه مدیرعاملی 

سابق شستا و در جایگاه معاون وزیر نفت و مدیرعاملی شرکت 
ملی پتروشــیمی، »محمدرضا خباز« در جایگاه استانداری 
سابق ســمنان و معاونت معاون پارلمانی ریاست جمهوری 
از شــاخص ترین اعضای این حزب در دولــت تدبیر و امید 
بوده و هستند. این حزب همچنین موفق شد که چهره هایی 
نظیر »الیاس حضرتی و احمدمازنی« را در قالب لیست امید 
راهی مجلس کند و سه کرسی شورای شهر پایتخت را برای 
»سیدمحمدجواد حق شناس، سید ابراهیم امینی و حجت 
نظری« رزرو کند. اوج این اتفاق هم نشــاندن »سیدمحمد 
علی افشانی« از اعضای ارشد اعتماد ملی بر کرسی مدیریت 
عالی شهر تهران و به عنوان شهردار پایتخت بود. با همه این 
توفیقات، نبود حجت االســالم »مهدی کروبی« به عنوان 
دبیرکل حزب اعتماد ملی و واگذاری مسئولیت ها و امورات 
به قائم مقام این حزب، باعث بروز برخی اختالفات داخلی در 
این حزب شد که در نهایت این مسأله باعث شد کروبی دی ماه 
سال گذشته با نگارش نامه ای خطاب به »الیاس حضرتی« 
از او بخواهد، با همراهی ۱۱ تن از اعضای شــورای مرکزی 
مشکالت موجود در حزب را مرتفع کنند. برگزاری کنگره حزب 
اعتماد ملی طی ماه های اخیر عرصه برای علنی تر شــدن 
اختالفات اعضای حزب و پی بردن به عمق آن بود تا جایی 
که باعث شــد این اختالفات به درگیری در کنگره بینجامد. 
پس از آن بود که حجت االسالم »مهدی کروبی« خرداد ماه 
سال جاری در نامه ای خطاب به اعضای شورای مرکزی حزب 
اعتماد ملی، برای دومین بار از آنها خواست با درخواست او 
مبنی بر استعفا از سمت دبیرکلی حزب موافقت کنند. دبیرکل 
اعتماد ملی در حالی درخواست استعفا کرده که جمعه قبل از 
تاریخ نگارش نامه اش، دومین کنگره سراسری حزب اعتماد 
ملی، با وجود برخی اختالفات داخلی در این حزب برگزار شد 

و البته شاهد تنش هایی نیز بود. 

  جدال در حزب
اما بعد از تغییرات جدید حزب، دفتر رسول منتجب نیا، 
قائم مقام حزب اعتماد ملی در بیانیــه ای به انتخابات اخیر 
شورای مرکزی این حزب که در آن الیاس حضرتی به عنوان 
قائم مقام جدید انتخاب شد، واکنش نشان داد. او نوشت: 
»در جلسه شورای مرکزی مورخ 97/۴/۱۵ همه اعضا به جز 
یک نفر به قائم مقامی جنابعالی رأی دادند و تعداد مخالفان 
آن رأی در حــزب، از 7 یــا ۸ نفر تجاوز نمی کنــد که آن هم 

طبیعی است. «
جلسه مزبور از تعداد 6۱ نفر اعضای اصلی و علی البدل 
شــورای مرکزی زمان رأی گیری فقط تعداد ۲۵ نفر صاحب 
رأی حضور داشتند که جلسه رسمی نبوده و مصوب آن فاقد 

اعتبار است، ضمن آنکه به دالیل متعدد آن جلسه غیر قانونی 
و کودتاگونه بوده و نمی توان آن را جلسه حزبی نام گذاشت 
و لذا ۳6 نفر از اعضا اکثرًا تعمدا شــرکت نکردند چون آن را 

غیرقانونی می دانستند. 
»منشــِأ اختالفات در حزب اعتمــاد مّلی عضویت در 
شورای عالی سیاســت گذاری بود. «، این سخن نیز دروغ 
محض است چون در شورای مرکزی مصوب شد با آن شورا 
و شورای هماهنگی اصالحات تعامل شود اما با حفظ هوّیت 
حزبی، متأسفانه به رغم حضور قائم مقام محترم حزب و دو تن 
دیگر در آن شورای عالی به دلیل خودباختگی و مقهور شدن 
تعداد ۵ ــ ۴ نفر عضو شــورای مرکزی در برابر شخصیت ها و 
احزاب دیگر و تأکید اکثریت شورا بر حفظ استقالل حزب، 

این اختالف شدت گرفت. 
البته آغاز اختالفات در حزب اعتماد ملی، بازگشت یکی 
از اعضا از خارج کشور و آزادی دو تن از اعضای شورا از زندان 

بود که بسیار جای تأمل و تأسف است. 
»استعفای دبیرکل به دلیل مخالفت آقایان… بود«؛ 
حتمًا فراموش کرده اید که اســتعفای دبیرکل پس از کشف 
مرحله اول کودتای آن چند نفر علیه دبیرکل و قائم مقام او بود 

نه اختالفات دیگر!
در اظهار نظری دیگر یک عضو شورای مرکزی حزب 
اعتماد ملی گفت: »حضرتی حق نداشــت جلســه شورای 
مرکزی را بدون اجازه دبیــرکل و قائم مقام حزب اعتماد ملی 
برگزار کند. « اسماعیل دوستی، عضو شورای مرکزی حزب 
اعتماد ملی در گفت وگــو با خبرنگار احزاب و تشــکل های 
گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به حواشی 
اخیر انتخاب الیاس حضرتی به عنوان قائم مقام این حزب 
و حمایت از واکنش رســول منتجب نیا اظهــار کرد: »آقای 
حضرتی حق نداشــت جلسه شــورای مرکزی را بدون اجازه 
دبیرکل و قائم مقام حزب اعتماد ملی برگزار کند. « وی افزود: 
»بدیهی اســت که قائم مقام باید توسط شــخص دبیرکل 
مشخص شود و آقای کروبی نیز صراحتا رسول منتجب نیا را 
به عنوان قائم مقام حزب اعتماد ملی برگزیده و قبول دارند. « 
دوستی تصریح کرد: »منتجب نیا منتسب و مورد قبول کروبی 
بوده و با وجود ۴ بار اســتعفای وی، دبیرکل حزب همچنان 
بر اینکه منتجب نیا در کسوت قائم مقامی اعتماد ملی باقی 
بماند، اصرار دارند، لذا مجددا تأکید می کنم که جلسه آقای 
حضرتی با شــورای مرکزی غیرقانونی بوده و بنده نیز در آن 
حضور نیافتم. « عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در 
پایان خاطرنشــان کرد: »بنده چندی پیش بــا آقای کروبی 
دبیرکل حزب اعتماد ملی دیداری داشــتم و به همین سبب 
می دانم که وی همچنان منتجب نیــا را به عنوان قائم مقام 
حزب قبول دارد. «  هر چه هست در آخرین تحول در این مورد 
دبیرکل حزب اعتمادملی در احکام جداگانه ای و براساس رای 
اعضای شورای مرکزی، روسای دفتر و قائم مقام حزب اعتماد 
ملی را منصوب کرد. کروبی در نامه ای با اشــاره به امضای 
۳۰ عضو شــورای مرکزی اعتماد ملی الیاس حضرتی را به 
مدت دو سال به عنوان قائم مقام این حزب تایید و از زحمات 

منتجب نیا تقدیر کرد. 
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هشت عامل داعش در حمله به مجلس شورای اســالمی و حرم مطهر امام خمینی )ره( 
اعدام شدند. 

 این هشت نفر با عوامل اصلی به شهادت رساندن و مجروح نمودن تعدادی از هموطنان 
بی گناه در حمله به ساختمان مجلس شورای اسالمی همکاری مستقیم داشته و با علم و آگاهی 
از هدف و قصد عوامل گروهک تروریستی، آنان را پشتیبانی، تأمین مالی و تسلیحاتی کرده اند. 
متهم اول این پرونده  سلیمان مظفری فرزند رحمان با نام مســتعار ابوانصار – امین حسینی از 
سال ۱۳9۴ از کشور خارج شده و به داعش می پیوندد. در سال ۱۳96 به همراه تیم تروریستی 
به صورت غیر مجاز در حالی که ســالح و مهمات جنگی به همراه داشته و کمربند انفجاری به 
خود بسته، به کشور وارد می شود و با شناسنامه مجعول به نام امین حسینی به نمایندگی از سوی 
تیم موفق به اجاره مکانی در شهرک کرناچی جهت اقامت تیم تروریستی در کرمانشاه می شود. 
علت عدم همراهی ایشان با تیم عملیاتی اعزامی به تهران، طراحی و تدارک عملیات های 

بعدی بوده است. 
محکومــان، بالفاصلــه پــس از حملــه تروریســتی مــورخ ۱7 خــرداد ۱۳96، بــا 
انجام اقدامــات گســترده اطالعاتی و قضایی دســتگیر شــدند و پــس از انجــام تحقیقات 
قضایی، به موجب کیفرخواســت مــورخ اول بهمــن ۱۳96 صــادره از ناحیه ۳۳ دادســرای 
عمومی و انقــالب تهران )شــهید مقدس(، بــرای آنان حســب اقدامات مجرمانــه ارتکابی 
بــه اتهامــات از طریــق عضویــت در گروهــک تکفیــری ترویســتی داعــش، معاونــت در 
 افســاد فــی االرض، قاچــاق ســالح و مهمــات )حیــن ورود بــه کشــور( و. . . تقاضــای

 مجازات گردید. 
جلسات محاکمه در شعبه ۱۵ دادگاه انقالب اســالمی با عنایت موازین قانونی و حضور 
وکالی مدافــع به صورت علنــی برگزار گردیــده و دادگاه طــی دادنامه مورخ ۲۳ اردیبهشــت 
۱۳97، با توجه به اقاریر صریح و ضمنی متهمین در جلسات علنی، پخش فیلم های عملیات 
تروریســتی تیم ترور در دادگاه که غالبا توســط مهاجمیــن از جنایت فیلم برداری شــده و قبل 
از معدوم شــدن از طریق فضای مجازی تلگرام بــه مرکزیت داعش ارســال و از آن طریق به 
سراسر دنیا مخابره شده اســت، استماع شکایت شــکات و خانواده معظم شــهدا و شاهدان 
عینی، بازدید هیات قضایی دادگاه در معیت رئیس دادگاه های انقالب اســالمی و نمایندگان 
دادســتان از محل مجلس شــورای اســالمی و دریافت گزارش ها و جمع آوری مستندات در 
خصوص نحوه ورود و اقدامات تروریســت ها در به شــهادت رســاندن ۱۸ نفر و زخمی نمودن 
۴۰ نفر، با احراز علم و آگاهی متهمان از اهداف گروهک و وحدت قصد آنان نســبت به انجام 
عملیات تروریســتی در مرقد مطهر حضرت امام)ره( و مجلس شــورای اســالمی، اتهامات 
مندرج در کیفرخواســت را محرز دانســته و عمل آنــان را مصــداق بغی و معاونت در افســاد 
فی االرض تشخیص داده و مستندا به مواد ۲۸6 و ۲۸7 قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳9۲ 
متهمان به اســامی فوق الذکر را به اعدام محکوم نموده اســت. پــس از اعتراض محکومان 
و وکالی مدافع آن ها، شــعبه ســی و نهم دیوان عالی طــی دادنامه مورخ ۲۰خــرداد ۱۳97، 
دادنامه صادره از دادگاه نخســتین را تأیید کــرده و با قطعیت یافتن دادنامــه، مجازات اعدام 
 با رعایت موازین شــرعی و قانونی اجرا شــد. پرونده در خصوص ســایر متهمــان و مرتبطان 

مفتوح است. 

محمدحسین فرح بخش، برای اولین بار در روز پنجشنبه ۱۴ تیر، ویدئویی را در شبکه های 
اجتماعی منتشر کرد که در آن ســیدعلی احمدی، مدیر عامل موسسه تصویر شهر را به خاطر 
نمایش ندادن آثارش در سینماهای وابسته به شهرداری تهران مورد انتقاد قرار داد. او در این 
مصاحبه مدعی شد سید علی احمدی که تهیه کننده »خندوانه« نیز هست، در پشت پرده این 
برنامه مشغول رانت خواری است و به رامبد جوان درباره این تهیه کننده هشدار داد. رامبد جوان 
مجری برنامه پربیننده »خندوانه« هم با انتشار ویدئویی در صفحه شخصی اش در اینستاگرام 
در ۱7 تیر به صحبت های محمد حســین فرح بخــش درباره علی احمــدی، تهیه کننده برنامه 
»خندوانه« واکنش نشان داد که همین واکنش باعث انتشار ویدئویی تندتر از فرح بخش درباره 

رامبد جوان شد. 
رامبد جوان نوشت: »درباره »خندوانه« برخی اوقات، بعضی ها صحبت هایی می کنند و 
ما را به جاهایی نسبت می دهند که اصال جای حرف زدن و جواب دادن من را ندارد، اما چند وقت 
پیش عزیزی در سینما حسین آقا حرفی راجع به من و از زبان من بیان کرد که تا حدی غلط و دروغ 
و نامردی بود، که نتوانستم جواب ندهم. حسین آقا!  ای بزرگ من در سینما! سید علی احمدی 
یک تهیه کننده کار درست و برادر و عزیز دوســت من در »خندوانه« است و ۲۴ سال است که 
کار رسانه و تهیه کنندگی می کند و کارش را عالی انجام می دهد، در تمام این دو سال به کمک 
گروهش باهم »خندوانه« را جلو بردیم، باید برای چیزهایی که گفتی در یک جا عذرخواهی کنی. 
گفته بودی پشت صحنه »خندوانه« زد و بند است و با رانت پیش می رود. اگر سند داری نشان 
دهید و اگر ندارید حرفی نزدید. باید بگویم تمام هزینه های »خندوانه« از اسپانسر برنامه تأمین 
می شود و ریالی از تلویزیون گرفته نمی شــود که به عنوان بودجه تلویزیون و بیت المال باشد. 
اسپانسر هزینه های »خندوانه« را نیز به تلویزیون می دهد و تلویزیون پول ما را می دهد، ما هیچ 
دخالتی در امور مالی و اسپانسر نداریم. خواهش می کنم از این به بعد با سند حرف بزنید و دیگران 
هم با سند گوش کنند و حرف بزنند، باور کنند »خندوانه« برای شادی مردم ساخته می شود و اگر 
می خواستیم پول در بیاوریم، سکه خرید و فروش می کردیم و برج و ساختمان می ساختیم، ما 

برای سینما و حرفه خودمان کار می کنیم. «
 محمد حســین فرح بخش در ویدئویی که در فضای مجازی منتشر کرد، گفت: »یارب! 
مباد که گدا معتبر شود. . . یادت رفته که پانزدهم بهمن 96 مقابل ناجی هنر گفتی جواد فرحانی 

تهیه کننده خندوانه است و علی احمدی فقط کارهای تدارکات را انجام می دهد؟!
رامبد جان! تا سه سال قبل اگر ماشینت را می دزدیدند نمی توانستی جایگزین کنی و حاال. 
. . ؟ بیخودی برای مردم گرســنه نقش بازی نکن! اگر روراست هستی بیا و عقبه اسپانسرهای 
برنامه ات را افشا کن. آیا این اسپانســرها متصل به بیت المال نیستند؟ پول اسپانسرهایی که 
وارد برنامه ات شدند برای مردم پابرهنه نیســت که در آبادان و خرمشهر آب هم ندارند؟ من بعد 
از سال ها کار در سینما نمی توانم همزمان سه فیلم تهیه کنم شما از کجا سرمایه تولید متوالی 
چند فیلم را فراهم کرده ای؟ زمانی که من به شما نقش دادم کسی در سینما به شما نقش یک 
نمی داد. خنده دار است که می گویی احمدی سابقه ۲۴ سال تهیه کنندگی دارد. این سابقه در 
کجا بوده؟ این بنده خدا تازه به  واسطه اعتراضات ما به خاطر عملکرد غلطش در تصویرشهر و 

توقیف فیلم های مجوز دار از گمنامی درآمد. «

حمله فرحبخش به رامبد

اعدام ۸ عامل داعش در ایران

رویداد
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خبر بازداشت مائده هژبری یکی از اینفلوئنسر های مطرح اینستاگرام از اخبار هفته گذشته 
بود که واکنش های مثبت و منفی زیادی به دنبال داشت. مائده هژبری متولد ۱۳۸۰ در تهران و 
ورزشکار رشته پارکور و ژیمناستیک است که چند سالی می شد در اینستاگرام به فعالیت مشغول 
شده بود و به عنوان مربی رقص عکس ها و کلیپ های رقص خودش را در پیج شخصی منتشر 
می کرد و از همین راه به صدها هزار دنبال کننده دســت پیدا کرده بود. مائده به همراه افرادی 
چون الناز قاسمی و شاداب شــکیب و دیگر افراد در پیج هایشان رقص ها و کلیپ های خود در 
حال رقص را منتشــر می کنند و فالوور های زیادی از این راه جذب کــرده و درآمد میلیونی را به 

جیب می زنند. 
نامبرده در برنامه اى که صداوسیما پخش کرد، علت این کار خود را سرگرمی عنوان کرده و 
گفت: »با گروه و یا کسان دیگری همکاری نکرده و قصدم فریب یا ترویج بی بند و باری نبوده است 
و فقط افرادی از من خوششان آمده بود و من هم با آهنگ های مختلف می رقصیدم. این کار را 
ابتدا برای سرگرمی چهار سال پیش انجام دادم اما بعد از مدتی متوجه شدم آمار فالوورهایم باال 
می رود. « مائده به همراه چند تن از کسانی چون الناز قاسمی که در اینستاگرام فعالیت داشتند 

توسط پلیس فتا دستگیر شدند و به قید وثیقه آزاد شدند. 
محمدحســین رنجبران که قبال خبرنگار صداوســیما بود و هم اکنون به عنوان مدیرکل 
روابط عمومی این سازمان فعالیت می کند از پخش این اعترافات دفاع کرده است. وی گفته 
است: »صدا وسیما باید در حوزه آسیب شناسی معضالت فرهنگی فعال عمل کند و این خواسته 
بسیاری از مخاطبان است. مردم و به ویژه خانواده ها در تماس با واحد ۱6۲ خواهان برنامه های 
آگاهی بخش در حوزه آسیب های فضای مجازی هستند و بر مبنای این درخواست ها و وظیفه 
ذاتی رسانه برنامه ها و مستند های فراوانی در این زمینه در آینده روی آنتن خواهد رفت. « مدیر 
کل روابط عمومی صداوسیما ادامه داد: »این وظیفه ذاتی رســانه ملی و خواست مردم بویژه 
خانواده هاست که اطالعات بیشتری درخصوص آســیب های فضای مجازی داشته باشند و 
نمی شود وقتی مسئوالن مربوطه در حوزه فضای مجازی به وظایف خود در ساماندهی فضای 
مجازی عمل نمی کنند ما هم بنشینیم و دست روی دست بگذاریم و برنامه های آگاهی بخش 

به خانواده ها ارائه نکنیم. «
او گفت: »ریشــه اصلی این معضل در بی قاعــده و قانون بودن فضای مجازی کشــور 
اســت. بارها بر این مســاله تاکید شــده که نباید فضای مجازی افسارگســیخته باشــد و مثل 
همه جای دنیا باید قواعد و قانون مشخصی داشته باشد و منتشر کنندگان محتواهای نامناسب 
در این فضا بدانند که چه هزینه هایی در انتظارشــان اســت امــا گویــی اراده ای در این زمینه 
بین مســئوالن مربوطه وجود ندارد و این جای تاســف اســت. « رنجبران گفت: »این برنامه 
محصول معاونت اجتماعی نیروی انتظامی بود. یکی از مهم ترین مســئولیت های مشترک ما 
و ناجا حرکت در مسیر پیشگیری اســت و همان طور که گفتم بسیاری از خانواده ها با ما تماس 
می گیرند و مطالبه جــدی در زمینه برنامه هــای آگاهی بخش در حوزه فضــای مجازی دارند. 
« وی افزود: »برخی خانواده ها با ما تمــاس می گیرند و به صراحت می گوینــد ما خانواده ای 
مذهبی نیســتیم اما به خانواده و حفظ حیا و حرمت خانواده اعتقاد داریم و همکاران ما را قسم 
 می دهند که برنامه هایی بســازید تا جلوی این عرصه افسارگســیخته فضای مجازی را بگیرد 

و به خانواده ها آگاهی دهد. «

در حالی کــه ایران در حال مذاکرات هســته ای بــرای تعیین تکلیف برجام اســت گویا 
مذاکرات مهمی با چین در جریان است. 

خبرنگار مثلث مطلع شــده اســت که در آخرین دور از از مذاکرات دو کشور مباحث قابل 
توجهی به میان آمده است. بر اساس این گزارش چین چند خواسته از ایران داشته است. 

گویا یکی از این خواســته ها پذیرش یوآن در ایران اســت. همچنین این کشور از ایران 
خواسته است که در ایران بانک داشته باشد. این گزارش حاکی است تعیین تکلیف جاده ابریشم 

از دیگر نکات مورد توجه چینی ها بوده است. 
چینی ها البته نگاهی قابل توجه به نفت هم دارند. خبرنگار مثلث گزارش کرده اســت که 
چینی ها در این مذاکرات خواسته اند که قرار دادهای بلند مدت خرید نفت از ایران داشته باشند. 

از قرار معلوم آنها از همین حاال برای پایان دوران تحریم ایران روزشماری می کنند. 
گفتنی است اردیبهشت ماه سال جاری »محمد جواد ظریف«، وزیر امور خارجه جمهوری 
اســالمی ایران، در صدر هیات بلند پایه سیاســی و اقتصادی به چین ســفر کرد و با وانگ یی 
همتای چینی خود دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار در خصوص طیف گسترده ای از موضوعات 
دوجانبه، مســائل منطقه ای و بین المللی بویژه برجام گفتگو و تبادل نظر شدوزیر امور خارجه 
کشورمان اظهار کرد: برای من مهم بود دیدار با اعضای برجام منهای آمریکا را از چین شروع 
کنم. چین و ایران دو کشور دوست و شریک راهبردی هســتند که همواره در کنار هم هستند. 
ایران و چین در همه زمینه ها همکاری گسترده دارند و چین بزرگترین شریک تجاری ایران است. 
وزیر امور خارجه با تشریح شــرایط برجام قبل و بعد از خروج آمریکا از آن اظهار کرد: از موضع 
دولت چین در قبال برجام و اقدام رئیس جمهور آمریکا قدردانی می کنیم. آمریکا با خروج خود 
از این توافق چند جانبه توازن آن را خدشه دار کرد و صریحا قطعنامه ۲۲۳۱ را نقض کرد.  ما هم 
می خواهیم مطمئن شویم ملت ایران در صورت ادامه حضور در برجام که شما و دیگر طرف ها 

توصیه به ماندن کردید، از منافع آن بهره مند می شود. 
در ادامه این دیدار وانگ یی ایران را کشوری بسیار مهم و متنفذ خواند و گفت: چین مایل 
است روابط راهبردی دو کشــور ادامه یابد و ادامه هم خواهد یافت. همکاری با ایران در زمینه 
های اقتصادی رو به پیشرفت است و در سایر زمینه های سیاسی، امنیتی و. . . هم بخوبی پیش 
می رود. وانگ وایی برجام را یک توافق چند جانبه بین المللی خواند که همه طرف ها موظف 

به اجرای آن هستند. 
گفتنی اســت در ماه اردیبهشــت همچنین بهروز کمالوندی، ســخنگوی سازمان انرژی 
اتمی در مورد آخرین نتایج از مذاکرات ایران با چین درباره ســاخت راکتــور اراک، گفته بود: 
اکنون منتظــر نتیجه طراحی تفصیلی هســتیم تا بعد وارد مرحله ســاخت تجهیزات شــویم. 
 راجع به این موضــوع مذاکره شــده، فکر می کنم ظــرف هفته های آینده هــم مذاکرات مان 

ادامه خواهد داشت. 
سخنگوی سازمان انرژی اتمی خاطرنشان کرد:  ما طراحی مان را ارائه کردیم، توافقات ما 
با چینی ها پیچیدگی هایی دارد، اینطور نیست که همه کارها را به چینی ها سپرده باشیم، خودمان 
طراحی می کنیم و آنها تایید می کنند. این کار را در دو مرحله قبل انجام دادیم، االن منتظر نتیجه 
تفصیلی هستیم، بعد وارد مرحله ساخت تجهیزات می شویم که راجع به این هم مذاکرات شده، 

فکر می کنم ظرف هفته های آینده هم مذاکرات مان ادامه دارد. 

خواسته های چین از ایران چیست؟

اعتراف جنجالی
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وضعیت جسمانی آیت الله

پاکستانی دوم

چالش حجاریان

تمدید سپنتا

انتشار تصاویری از آیت الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی در جلسه مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، بار دیگر موضوع بیماری و وخامت حال رئیس مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام را در افکار عمومی به جریان انداخت. یکی از شاگردان آیت الله در قم گفت: »کالس 
آیت الله هاشمی شاهرودی از دی ماه سال گذشته به دلیل بیماری ایشان تعطیل شده و تا امروز 
هیچ جلسه ای تشکیل نشده است. « موضوع بیماری رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام 
از همان زمان که زمزمه جایگزینی او بر صندلی مرحوم آیت الله هاشمی رفســنجانی مطرح 

می شد، به میان آمد. 

شورای حقوق بشر ســازمان ملل متحد، یک حقوقدان پاکستانیـ  انگلیســی را به عنوان گزارشگر ویژه 
این سازمان در امور حقوق بشر ایران معرفی کرد. »جاوید رحمان« ۵۱ ساله، متولد شهر »فیصل آباد« از توابع 
ایالت پنجاب پاکستان است و تابعیت کشور انگلیس را دارد. رحمان در سی وهشتمین نشست شورای حقوق 
بشر در ژنو به عنوان گزارشگر ویژه ایران تعیین شد. جاوید رحمان جایگزین عاصمه جهانگیر خواهد شد که 
سال گذشته به علت ایست قلبی درگذشت. وی از بین ۱4 نامزد که برای تصدی پست گزارشگر حقوق بشر ایران 
بودند انتخاب شده است. این خبر در حالی منتشر می شود که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مأموریت 

گزارشگر ویژه این سازمان در امور حقوق بشر ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد. 

بعد از آنکه شــایعاتی در مورد آخرین وضعیت ســپنتا نیکنام مطرح شــد، دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام گفت: »برای حل پرونده سپنتا نیکنام مهلت رسیدگی به این پرونده را تمدید کردیم. در فروردین ماه مهلت 
سه ماهه رسیدگی به پرونده ســپنتا نیکنام تمام شده بود، اگر رســیدگی به  آن را  تمدید نمی کردیم نظر شورای 
نگهبان  قطعی و از دســتورکار مجمع خارج می شــد. با پیشــنهاد اینجانب و موافقت آیت الله شاهرودی تمدید 
رسیدگی که طبق آیین نامه حداکثر یک سال می تواند باشد، انجام شــد. حل این نوع اختالفات به رای دو سوم 
مجمع تشخیص مصلحت نظام نیاز دارد به همین دلیل دو هفته پیش بین دو کمیسیون حقوقی و سیاسی مجمع 
جلسه ای مشترک گذاشتیم تا نظرات آنها به هم نزدیک تر شود. « رضایی افزود: »این همه فضای شایعه پراکنی 
و غوغا ساالری که فرصت طلبان سیاسی در می آوردند باعث نگرانی هایی است. این افراد با دروغ پردازی، محیط 
عقالنی تصمیم گیری را هدف قرار داده اند، برخی از آنها نه به ایران، نه به مردم و نه به اقلیت ها رحم نمی کنند و با 

سیاسی کاری فقط به دنبال منافع خود هستند. «

پس از آنکه ســعید حجاریــان در قالــب یک گفت و گــو مســایلی را در مــورد انتخابات، 
اصالح طلبان و شــورای نگهبان مطرح کرد حمید رضا ترقی گفته اســت: »از این به بعد هرچه 
تجمع اعتراضی داشته باشیم به پای آقای حجاریان نوشــته می شود چون کار مشترکی است و 
از قبل زمینه ایجاد اغتشــاش را در جامعه فراهم کردند. « حاال درواکنش به بازتاب های سخنان 
حجاریان و طرح اظهاراتی مانند ســخنان ترقی، یکی از رســانه های اصالح طلب در مطلبی که 
به نظر می رسد از سوی یکی از نزدیکان حجاریان تنظیم شــده نوشته است: »ایده  حجاریان نه 
دربرگیرنده تظاهرات کور و اقدامات وندالیستی و ساختارشکن است، نه از باج گیری های سیاسی 
حمایت می کند او هیچ گاه در پروژه فکری- مطالعاتی خود تحت تاثیر شرایط قرار نگرفته و متحد 

و همپیمان کوتاه مدت نشده است«

چهره ها



چند روز پیش حجت االســالم »مجتبــی ذوالنور« 
نماینده قــم در مجلس شــورای اســالمی در گفت و گو با 
روزنامه اعتمــاد گفته بود: »وقتی آقــای اوباما در جریان 
بحث برجام تصمیم گرفت، به آقایان حال بدهد، به ٢۵٠٠ 
نفر از ایرانیان تابعیت اعطا کرد و برخی آقایان و مسئوالن 
با یکدیگر مســابقه گذاشــتند که فرزندان شــان جزو این 
٢۵٠٠ نفر باشند. امروز اگر این افراد از آمریکا اخراج شوند، 
مشخص می شود چه کسانی زد و بند دارند و منافع ملی را به 
آب نبات آمریکا می فروشند. « این سخنان او بازخوردهای 

فراوانی داشت. 
ذوالنور با بیــان اینکه ممکن اســت از هــر جریانی 
در میان این مســئوالن حضور داشته باشــند، خاطرنشان 
کرد: »باید دقیقا اعالم شــود که فرزندان کدام مســئول 
در آمریکا زندگی می کننــد و تابعیت و اقامــت گرفته اند. 
آن هم در شــرایطی که حدود ٣٠ تا ۴٠ نفرشــان مشغول 
تحصیل هستند و باقی این جمعیت با پول مردم حال شان 
را می کنند و با هزینه منافع ملی، از رانت استفاده می کنند. 
اینها باید روشن شود. نمی توان مردم را با کله معلق بازی و 
پشتک زدن قانع کرد. کسی که دل در گروی خارج دارد، 
نمی تواند منافع ملــی را تأمین کند. « البته این ســخنان 
نماینده قم در مجلس شورای اســالمی که در کمیسیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس هم عضویت دارد، 
با واکنش سخنگوی وزارت خارجه دولت اوباما روبه رو شد 
و از طرفی دو تن دیگر از مقامات دولت ســابق آمریکا نیز 
این موضوع را بالفاصله تکذیب کردند، اما به هر حال این 
تکذیب ها نیز مانع واکنش »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
آمریکا از این مسأله نشــد. ماجرای این تکذیب ها به این 
شکل بود که »جان کربی« سخنگوی وزارت امور خارجه 
دولت پیشــین آمریکا نوشــت: »حقیقت ندارد. نمی دانم 
کدام یک نگران کننده تر اســت؛ اینکه رئیس جمهوری، 
عامدانــه قصد اعتبار بخشــیدن بــه روایت یــک نماینده 
تندروایرانی را دارد یا اینکه او حتی به خــود اجازه نداده تا 
صحت آن را با نزدیکانش بررسی کند؛ هزینه اش فقط یک 
تماس تلفنی بــود. « در همین رابطه، »جف پرســکات« 
عضو شورای امنیت ملی آمریکا در دولت اوباما هم به شبکه 
تلویزیونی سی . بی.  اس گفت: »این ادعاها واهی و کامال 
نادرست اســت. باید توجه داشــت که این هم یک تقلید 
طوطی وار دیگر ترامپ از گزارش های فاکس نیوز اســت 
که به ادعاهای یک نماینده تندروایرانی پرداخته اســت. 
« اظهارات ذوالنــور را که عضو جبهه پایــداری و نماینده 
قم در مجلس شورای اسالمی اســت، نخستین بار شبکه 
تلویزیون فاکس نیوز بازتاب داده بود. فاکس نیوز نوشته 
بود که گرچه این نماینده مجلس ایران به اسم فرد خاصی 
اشــاره ای نکرده، اما گفته اســت که چند تــن از فرزندان 

مقام های فعلی و قبلی ایران در آمریکا زندگی می کنند. 
»دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا، دولت قبلی 
کشورش را به اعطای ۲۵۰۰ شهروندی آمریکا به مقامات 
ایرانی متهم کرد و در توئیتی مدعی شــد: »تازه مشخص 
شــده که دولت باراک اوباما در جریان توافق وحشتناک 
هسته ای ایران، به ۲۵۰۰ ایرانی - از جمله مقام های دولتی 
)ایران(- شهروندی آمریکا را داده است. این مساله چقدر 

مهم )و بد( است؟«
در ایــن فاصلــه، رئیس کمیســیون امنیــت ملی و 
سیاست خارجی مجلس عالوه بر تکذیب سخنان »مجتبی 
ذوالنور«، محتــوای توئیت ترامپ دربــاره اعطای ۲هزار 
و ۵۰۰ گریــن کارت به مقامــات ایرانی و فرزندانشــان را 

تکذیب کرد. 
»حشمت الله فالحت پیشــه« در واکنش به توئیت 
»دونالد ترامپ« مبنی بر اعطای دوهزار و ۵۰۰ گرین کارت 
و حق شــهروندی آمریکا به مقامات ایرانی و فرزندانشان 
در جریــان مذاکــرات ۱+۵ گفــت: »ترامــپ براســاس 
دروغ سازی ها سعی می  کند سیاست ضد ایرانی را پیش ببرد 

و متأسفانه برخی دروغ ها داخل ایران منتشر می شود. «
نماینده مردم اســالم آباد غرب در مجلس شــورای 
اسالمی تصریح کرد: »تحقیق و تفحص از دو تابعیتی ها 
تنها کاری بود که در مورد دوتابعیتی ها در مجلس صورت 

گرفته و حدود ۱۰۰ نفر را شــامل می شــود و از این میان، 
حداکثر ۱۰ نفر از آنها تابعیت مضاعف آمریکایی داشــتند 
که رقم ناچیزی در بین مدیران کشور است. « وی با بیان 
اینکــه ۱۰ نفــر دارای تابعیت مضاعــف آمریکایی قبل از 
برجام این تابعیت مضاعف را دریافت کردند، گفت: »آمار 
اعطای دوهــزار و ۵۰۰ گرین کارت و حق شــهروندی به 
مقامات ایرانــی در جریان مذاکــرات برجام کذب محض 
است و از طرح چنین مباحثی در شرایط کنونی متأسفیم. « 
فالحت پیشه تأکید کرد: »ما به پاک دستی دیپلمات های 
ایرانی ایمان داریم و معتقدیم این افراد امانتداران سیاست 
خارجی کشور بوده و در برجام هم زحمات بسیاری کشیدند. 
کمااینکه مقــام معظم رهبــری هم از سیاســت خارجی و 
دیپلمات هــای ایرانی در جریــان مذاکرات برجــام بارها 
قدردانی کردند. کارشکنی آمریکا در برجام سبب رسوایی 
ایاالت متحده در جامعه جهانی شــده، لذا آمریکا با طرح 
ادعاهــای دروغین هماننــد آنچه در توئیــت ترامپ آمد، 
ســعی می کنند تا برجام را از ناحیه ایران زیر سوال ببرند و 
جمهوری اسالمی را طرف ناصالح نشان دهند. حال آنکه 
ایران صالح  ترین طرف برجام است و بازیگری که باالترین 
تعهد را نسبت به برنامه جامع اقدام مشترک داشته است. « 

اما در ادامه این واکنش ها »محمدجواد ابطحی«، نماینده 
خمینی شــهر گفت: » اگر آقای ذوالنور آن مطلب را بیان 
نمی کرد، ترامپ در نهایت می گفت و در این شکی نیست. 
اینکه ما اطالع داشته باشیم که آنها چه کاری خواهند کرد، 
خوب است. « او عنوان کرده که »واکنش توییتری ترامپ 
بعد از اظهارات آقای ذوالنور، نشان از هم صدایی این دو 
ندارد و باید ناراحت هم شــد و این موضوع باید نقد شــود. 
اگر همان زمــان که آقای ذوالنور گفتنــد که ۲۵۰۰ نفر در 
زمان مذاکرات، تابعیت آمریکا گرفتند مســئولین واکنش 
نشان می دادند، ترامپ این حرف را نمی زد. دوتابعیتی ها 
و وابستگان شــان کــه در خارج از کشــور هســتند، مانع 
تصمیم گیری برخــی از مقامات دولتی ما شــده اند. « اما 

صادق زیبا کالم هم به این ماجرا واکنش نشان داد. 
او در توییتر خود نوشــت:»جناب حجت االســالم 
ذوالنور و آقای دونالد ترامپ می گوینــد در جریان توافق 

هســته ای ۲۵۰۰ ایرانی گرین کارت گرفته اند. اما آقای 
دکترظریف و اوباما این خبر را تکذیب می کنند. گذشــته 
سیاســی این چهار نفــر به مــن می گوید که بــه صداقت 
مجموعه »ظریف+اوباما« خیلی بیشتر می توان اطمینان 

داشت تا »ذوالنور+ترامپ. «
امــا در مهم ترین واکنــش به این خبــر محمدجواد 
ظریف، وزیر امور خارجه کشــورمان در گفت وگو با الف با 
تکذیب این خبر گفت: »بنده کــه مذاکرات را انجام دادم 
این خبر را تکذیب می کنــم. از پایه دروغ اســت. « وزیر 
خارجه کشــورمان ادامه داد: »هیچ گاه این گونه مباحث 
)حتی درخواســت مشــروعی مثل لغو محدودیت تحرک 
دیپلمات های ایرانی در سازمان ملل متحد( در مذاکرات 
یا حواشــی آن یا به هر نحو دیگری مطرح نشده است. « 
ظریف تاکید کرد: »اگر دوســتان آقایــان دلواپس بدون 
اطالع مذاکره کنندگان چنین امتیاز عجیب و غیرمعمولی 
را از آمریکا گرفته اند )که به گفته ســخنگوی وزارت امور 
خارجه ترامپ حتی مسئولیتش با وزارت خارجه که طرف 
مذاکره ما بود نبوده و نیست( که این قدر با اطمینان از آن 
سخن می گویند بحث دیگری اســت. خوب است اسامی 

این افراد را منتشر کنند. «

جنجالتابعیت
آیااوباماامتیازویژهایبهایرانیهادادهبود؟
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محمدباقر قالیباف در صفحه اینســتاگرام خود با انتشار تصویری، 
چند خطی درباره حرکت جهادی یک طلبه و همســر معلمش نوشــت. به 
گزارش مشرق، محمدباقر قالیباف در صفحه اینستاگرامش نوشت : در 
سفری، اتفاقی بر می خورند به مشــکالت و مصائب مردمی که در بخشی 
از شهرســتان رودبار روزگار می گذرانند. شــوهر خانواده که طلبه است، 
با همراهی همســرش، که معلم اســت، تصمیم به هجرت و کمک به این 
مردم می گیرنــد. خانم که کارمند رســمی آموزش و پــرورش در مرکز یک 
اســتان برخوردار بوده، کارش را به صورت دائمی منتقل کند به روستایی 
در شهرستان رودبار. آقا هم بین دوســتان طرح موضوع می کند و پانزده 
خانواده طلبه و دانشــجوی دیگر را می آورد پای ایــن #هجرت_جهادی. 
حاال دو سال است که آن خانم از ابتدایی تا دبیرستان را در روستا تدریس 
می کند. همه در خانه هایــی گلی و محقر زندگی می کنند، اما خدماتشــان 
به 44 پارچه آبادی می رسد. بین شــان فارغ التحصیل کشاورزی هست، 
متخصص طب سنتی هســت و. . . . در روستاها پخش شــده اند و دارند 
تالش می کنند تا کیفیت زندگی مردم بیشتر شــود. اینها هجرت به اروپا 
نکرده اند، مثال نرفته اند به فالن دفتر در لنــدن. رفته اند جایی که به رغم 
بودن در منطقه پر بارش کشور، آب خوردن ندارد و باید با دبه بروند و برای 
خودشــان آب بیاورند. با تالشی که کرده اند برداشــت گندم را به دو برابر 
افزایش داده اند و امیدوارند که این را به چهار برابر برسانند. درد اینجاست 
که در این منطقه شــش هزار هکتار زمین را که تحت کشــت دیم است، 
روســتاییان دارند با همان شیوه سنتی چهل ســال قبل کاشت و داشت و 
برداشت را انجام می دهند. رفتم به دیدارشان برای کمک و گفتن خداقوت. 

#اقتصاد_مقاومتی با این ها معنی پیدا می کند. 

در شبکه های اجتماعی توضیحاتی منتسب به محسن هاشمی رییس شورای شهر 
تهران درباره در رابطه با یک عکس توضیحاتی منتشر شده است. به گزارش مشرق، 
در پی انتشار تصویری از تبلت مورد استفاده رییس شورای شهر تهران در رسانه ها با 
برچسب اموال دانشگاه آزاد اسالمی، توضیحی در شبکه های اجتماعی به نقل از  توییتر 
محسن هاشمی منتشر شده اســت. وی در این مورد ضمن تشــکر از حساسیت افکار 
عمومی و اصحاب رسانه نسبت به حفظ بیت المال توضیح کوتاهی داده است: "ضمن 
تشکر از حساسیت اصحاب رسانه به حفظ بیت المال، به اطالع می رساند تبلت مذکور 
در زمان 4 سال مسئولیت معاونت عمرانی دانشگاه آزاداسالمی توسط بنده جهت کارتابل 
الکترونیک استفاده می شده و پس از اســتعفا، بدلیل وجود اطالعات شخصی در آن، 
بعنوان یک وسیله مستعمل در اختیار بنده باقی مانده و ارزش وقت آن از حساب شخصی 
من در دانشگاه جهت تسویه محاسبه شده است"این توضیحات البته در حساب کاربری 

که به نام محسن هاشمی فعالیت می کند درج نشده و منبع آن مشخص نیست. 

فضای مجازی

توییت نوبخت درباره جهانگیری

توئیت مهدی محمدی درباره اظهارات ترامپ

یک فعال رسانه ای در توییتر به نقل از حبیب الله دهمرده 
نماینده مردم زابل، زهک، هیرمند و هامون در مجلس در باره 

خشکسالی استان سیستان و بلوچستان نوشت

راهکار وزیر ارتباطات درباره چالش قطع برق کشور
علی الریجانی، در جدیدترین پســت اینستاگرامی خود 
تصویری از نشســت شــورای عالی هماهنگــی اقتصادی به 

اشتراک گذاشت. 
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حرف روز 

متاسفانه خیلی ها در ایران در خواب قبل از انقالب 
سیر می کنن استراتژی آمریکا در برخورد با ایران نسبت به 
قبل انقالب تحت تاثیر البی اسرائیل و بخصوص اعراب 
تغییر کرده. آمریکا دنبال مهار ایران و کوچک ســازی 
اقتصادی-نظامی با یک ارتش کوچک مینیاتوری هم 
دیگه نیستن آمریکا به عالوه ناتو دنبال بازگشت نظامی به 
ایران و همسایه شدن دوباره با روسیه هست، کاری که با 
دیگر همسایه روسیه یعنی اوکراین هم اخیرا کرد در زمان 
اوبامای مودب. . . اونهــا دیگه مثل قبل انقالب دنبال 

با کشورهایی قرارداد برجام رو امضا کردیم که 
دولت هاشون واقعا هیچ کاره اند و با یک تشر کدخدا 

می ترسند. 

مشکل کشور هم حیا و عفت عمومی است و 
هم مفاسد اقتصادی است و هر دو باید با قاطعیت 

حل بشوند و برخورد شود. 
عدم برخورد قاطع با یکی از اینها باعث ایجاد 
سوال و شــبهات و تناقضات در ذهن مردم ایران 
می شود. ما از همه مســئولین درخواست داریم با 

هر دو به صورت قاطع بر خورد کنند. 
از برخورد اخیر با برخی مفاسد در شبکه های 
اجتماعــی کمــال تشــکر را داریــم، مــا نیازمند 
جامعه ای ســالم از لحــاظ فرهنگــی و اجتماعی 
هستیم. نکته اما این اســت که مردم انتظار دارند 
هم زمان به مفاسد اقتصادی هم با شدت رسیدگی 
شود، امری که البته در چند وقت اخیر خوشبختانه 

دنبال می شود. 

هرچند که در تبلیغات رسانه ای گفته شد جلوی 
گرانی هــا گرفته شــده امــا نگاهی به لیســت قیمت 
مغازه داران نشــان می دهد که موج گرانی پابرجاست 
و مردم با این مشکل دست و پنجه نرم می کنند. باید با 
این نگاه که مردم متوجه عدم تغییر شده اند به مسائل 

رسیدگی کرد. 

تکیه ایران به اروپای غربی که عمال بخشی 
از ایالت های آمریکا هســتند واقعا عجیب است. 
ایران اگر به سمت آمریکای جنوبی، آفریقا، آسیا 
و حتی اروپای شــرقی می رفت بهتر بــود تا امثال 
آلمان، انگلیس و فرانسه که دست کمی از آمریکا 

ندارن در ایران ستیزی. 

 بهتره دولت ایران صریحا اعالم کنه اروپاییها 
کاره ای نیســتند و کوچکترین کمکی نتوانســته 
و نمی توانند برای حفظ برجام بکننــد و ما دیگر با 
آنها مذاکره هم نمی کنیــم. بگذار ببینیم بقیه دنیا 
چه می کنند. اگر آنها توانســتند منافع ما را تامین 
کنند که خوب وگرنــه دیگر برجام اصــال برای ما 

توجیهی ندارد. 

سارقان اعتقادات دینی و عفاف عمومی گاهی 
از مفسدان مالی خطرناک ترند. 

افزایش قیمت هم اثرات روانی دارد و هم اثرات 
اقتصــادی و تورمی. نــان غذای آدم هــای کم درآمد 
اســت. این یک قلم را گران نکنید. دولت به نانوایان 
سوبسید بدهد. هرچند اینکار بازگشت به گذشته است 
لیکن مگــر تعهدات دیگــر دولت هــای احمدی نژاد 
و روحانی انجام شــد که بخواهید قوت اســتراتژیک 
طبقه ضعیف و متوســط )به لسان متوســط است!( را 
هم تحت الشــعاع قرار بدهید. قرارنیست همه فشارها 
روی طبقه ضعیف وارد شود. سیستم کمک یارانه ای 
مستقیم به قشر محروم جواب نداد و عملی هم نیست 
و تحت اعوجاج ناشی از عدم ثبات در اقتصاد و مراکز 
تصمیم گیری و تعویض آنهاست. برای طبقه متنعم هم 
فرقی نمی کند و اصال برایش مطرح نیســت که چقدر 
بخرد یا نخرد. در این یک مورد باید اجازه داد همه یارانه 
نان را بگیرنــد. بازهم تاکید می کنم اثــرات تورمی آن 
باالست و در صورت گران شدن چه بخواهید و نخواهید 
برروی سرمایه ثروتمند کشیده خواهد شد و او عمال حتی 
بیش از سوبسید نان پرداختی فعلی به آنها ارزش افزوده 
خواهد داشت. نانوا را هم که نباید هالک کنید. یک کم 
از جاهای دیگر مایه بگذارید. به حساب افراد سرکشی 
نمی کنید، درروهای مالیاتی زیاد هســتند، سیســتم 
فشل بانکی و تلف کردن منابع با هدایت منابع نقدینگی 
به سمت کارهای غیرمولد، قاچاق و. . . .  را اصالح کنید 

مشکل سوبسید نان حل خواهد شد. 

دولت باید نرخ ارز را برای همــه مصارف آزاد 
و یک نرخی کند، قیمت گــذاری همه کاالها را هم 
متوقف کند، ســازمان های تعزیراتی را منحل و هر 
نوع یارانه ای را حذف کند، چاپ پول بدون پشتوانه 
را هم متوقف کند. در مقابل از منابع کالن به دست 
آمده ۲۵ درصد را صرف پرداخت بن غذا و کمک به 
بیمه درمان طبقات ضعیف و کارگران کند و 7۵ درصد 

را هم به تولید اختصاص دهد. 

تبدیل کشور هدف ایران به ژاندارم منطقه نیستن چون یه 
اشتباه رو دوبار تکرار نمی کنن، بلکه مثل افغانستان دیگر 
همسایه ایران که پایگاهی شدن برای محاصره چین در 
کنار ژاپن و کره جنوبی در ۱۵ ســال گذشته دنبال ایجاد 
پایگاهی برای تکمیل محاصره روسیه در ایران هستن. 
. . ایران هم عاملی هســت برای محاصره روسیه و هم 
چین هم از نظر ابعاد امنیتی هم اقتصادی هم انرژی!. 
. هم مسیر ترانزیت. . . شــرق به غرب. این خواب آنها 

تعبیر نمی شود. 
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گفتارها

مخالفت با »خروج نرم«

چرا بوریس جانسون استعفا داد؟
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روزنامــه انگلیســی »فایننشــال تایمز« در مطلبی 
نوشــته اســت که هر چقدر تیم ملی فوتبــال انگلیس در 
جام جهانــی 2018 روســیه توانســته وحــدت و همدلی 
بیشــتری در درون ایــن کشــور ایجــاد کنــد امــا دولت 
متزلــزل »تــرزا مــی« نتوانســته اســت کابینــه را برای 
مقابلــه با اتحادیــه اروپا یکدســت کند و به نظر می رســد 
 خانم می در سیاســت خارجی اش با ضعف هایــی روبه رو

 شده است. 
اما چه اتفاقی افتاده است؟ ماجرا از استعفای دیوید 
دیویس، وزیر برگزیت آغاز شد و درست مثل آن روزی که 
نتایج همه پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا معروف 
به »برگزیت« اعالم شد، خبر اســتعفای دیوید دیویس، 
عضو کابینه خانــم ترزا می  که وظیفــه هدایت مذاکرات 
برای خــروج از اتحادیــه اروپــا را به عهده داشــت، نیز 
انگلیسی ها را شوکه کرد. چند ساعت بعد، خبر استعفای 
بوریس جانسون، وزیر خارجه هم منتشر شد. استعفایی 

که قطعا زلزله بزرگ بود. 
جانســون کــه همچون دیویــس طرفــدار »خروج 
ســخت« انگلیس از اتحادیه اروپا بود، با اتخاذ سیاست 
»خروج نرم« ترزا می، برای جدایی از کابینه او تحت فشار 

قرار داشت لذا تصمیم به استعفا گرفت. 
بحران هنگامی شروع شد که نخســت وزیر اخیرا با 
احضار وزرا تصمیم خروج رســمی لندن از اتحادیه اروپا و 
طرح خود را در این زمینه معرفی کرد . ترزا می  در حالی این 
طرح را مسئولیت پذیر و معتبر خواند که کامال با ایده قبلی 
وی برای برگزیت متفاوت بود . طرح جدید متضمن خروج 
کامل انگلیس از اتحادیه اروپا نیست . گفته می شود این 
طرح متضمن آن اســت که بریتانیا بــا اتحادیه اروپا یک 
توافق تجارت آزاد منعقد می کند کــه قوانین و مقرراتش 
برای اقالم صنعتی و فرآورده های کشــاورزی تابع کتاب 
قوانین و مقررات مشترک فی مابین است . لندن همچنین 
به صورت جزیی صالحیت قضایی دیوان دادگستری اروپا 
را می پذیرد . بر این اساس هم »دیوید دیویس«، وزیر امور 
»برگزیت« و معاون او، »استیو بیکر« در اعتراض به طرح 
ِمی برای ادامه ارتباط لندن با اروپا استعفا کردند. طرحی 
که کابینه نخســت وزیر ترزا می چندی پیش بر ســر آن با 
وزرایش به توافق رســیده بود مورد انتقاد برخی از حامیان 
سرسخت »برگزیت« در دولت انگلیس قرار گرفت که قطع 
تمامی پیوندهای لندن با نهادهای اروپایی و بازتعریف را 

می خواهند. 
این در حالی اســت که ترزا می گفته بود طرح مورد 
توافق، ایجاد منطقه آزاد تجاری با اتحادیه اروپا را شامل 
می شود و این به معنای ماندن انگلیس در اتحادیه گمرکی 
اروپا بــا تعریفی جدید اســت؛ در این صــورت، کاالهای 
اروپایی برای ورود به انگلیس، نیــازی به پرداخت حقوق 
گمرکی نخواهند داشت و کاالهایی که قصد ورود به دیگر 
کشــورهای اتحادیه اروپا را دارنــد، می توانند از انگلیس 
وارد این قلمرو گمرکی 28 کشوری شوند. اگر این توافق 
تجارت آزاد میان انگلیــس و اتحادیه اروپا منعقد شــود، 
فقط مسئله عبور و مرور اتباع اتحادیه به انگلیس است که 
باید بررسی شــود؛ البته این مسئله هم اختالف چندانی با 
روزهای قبل از برگزیت نخواهد داشت زیرا در حال حاضر 
هم انگلیس عضو پیمان »شــنگن« نیست و هم اعضای 
برجسته اتحادیه، توافق دوجانبه لغو روادید با لندن دارند. 
همه این موارد به اعتراض موافقان خروج واقعی انگلیس 
از اتحادیه با طرح ترزا می منجر شــده است. نخست وزیر 

انگلیس اما برای اجرایی کــردن طرح خود مصمم به نظر 
می رسد و شاید یکی از نشــانه هایش این باشد که دقایقی 
پس از انتشار خبر استعفای جانســون، وی با این استعفا 

موافقت کرد. 
مطالعات نشــان می  دهــد که انگلیس طی 2 ســال 
گذشــته دائما با طرف های اروپایی بر سر شرایط خروج از 
اتحادیه اروپا به بن بست خورده است. این در حالی است 
که طبق قانون این سازمان، عضوی که تصمیم به خروج 
می گیرد 3 ســال فرصت دارد که تکلیفش را با مطالبات، 
بدهی ها و هرآنچه در زمینه منافعش اهمیت دارد مشخص 
کند. انگلیــس بهار آینده بایــد روند خــروج را کامل کند و 
عمال از سازوکار اقتصادی و سیاســی اتحادیه جدا شود. 
اتحادیه اروپا از ابتدا خواهان پرداخــت 100میلیارد یورو 
از ســوی لندن برای هزینه خــروج بــود؛ موضوعی که به 
یکی از مــوارد جدی اختــالف میان دوطرف تبدل شــد. 
تعیین تکلیف وضعیت ادامه کار و زندگی اتباع کشورهای 
عضو اتحادیه اروپا در انگلیــس، وضعیت مرز میان ایرلند 
شــمالی و جمهوری ایرلنــد و چگونگی ارتبــاط میان این 
کشــور و دیوان دادگســتری اروپا که بخشــی از اتحادیه 
 اروپاست، بخشی از دیگر موارد اختالفی به شمار می رود. 
اشکال کار آنجا بزرگ تر شد که مردم انگلیس در شرایطی 
به پایان حضور 44ســاله انگلیس در اتحادیــه اروپا رأی 
مثبت دادند که حزب حاکم یعنی حزب محافظه کار مخالف 

آن بود. 
با این حال،  این حزب اعالم کرد بنا به خواسته مردم 
این روند را دنبــال خواهد کرد. اما موضــوع آن قدرها هم 
راحت نبود. انگلیس ســاالنه 650میلیــارد دالر صادرات 
دارد که نیمی از آن به بازار مشترک اروپاست. چشم پوشی 
دولت از این حجم مبادالت تجاری آن قدرها راحت نبود. 
بنابراین از همان ابتدا حــزب دولت ترزا می  تالش می  کرد 
ضمن خروج از اتحادیه اروپا، مذاکرات را به گونه ای پیش 
ببرد که همچنان از مزایای اقتصادی بازار مشــترک اروپا 

بهره مند شود. 
با این حــال، دولت انگلیس که همچنــان به دنبال 
یافتن راه چاره ای برای اتصال به شریان های اقتصادی 
اروپا اســت، تصمیم گرفت رویکردش را از شرایط خروج 
ســخت به خروج نــرم تغییر دهــد؛ یعنی با شــرایطی که 
اتحادیه اروپــا تعیین کــرده همراهی بیشــتری کند. اما 
دیوید دیویس که جزو معدود صداهای مخالف در نشست 
اخیر بود، تصمیم به اســتعفا گرفــت. او در گفت وگویی 
گفت که دیگر فرد مناسب برای پیشبرد مذاکرات نیست؛ 
چرا که اساســا اعتقادی به طرح جدید دولت ندارد. این 

اما همه ماجرا نیســت. طرح جدید مورد نظر ترزا می  باید 
از تصویب پارلمان بگــذرد؛ پارلمانی که حزب حاکم تنها 
با احتســاب 10رأی حزب اتحادیــه دموکراتیک ایرلند، 
دست باال را در آن دارد. هر لحظه احتمال ترک برداشتن 
این اکثریت شــکننده به خاطر اختالف های تازه بر ســر 
برگزیت وجود دارد. اظهارنظر برخی نمایندگان هم حزبی 
ترزا می  علیه طرح او نگرانی کابینه را در پی داشته است. 
اکنون بحران دوباره به دولت ترزا می بازگشت. درحالی که 
اخیرا خبر رســید که نخســت وزیر بریتانیا توانسته است 
بحران دودســتگی دربــاره برگزیــت را در داخل دولتش 
حل وفصل کند با اســتعفای وزیر برگزیــت و وزیر خارجه 
این کشــور بحران دوباره در دولت ترزا می النه کرد. ترزا 
می گفته بود که دولت خود را در برابر این بحران بســیج 

کرده اما نتیجه آن تاکنون عکس بوده است. 
اســتعفای دیویــس و جانســون، دولت تــرزا می، 
نخســت وزیر بریتانیا را کــه هم اکنون هــم در بحران به 
ســر می برد، تضعیف می کنــد. دیویس یکــی از حامیان 
جدی برگزیت در کابینه ای بود که میــان حامیان جدایی 
صریــح از اتحادیه اروپا و کســانی کــه خواســتار روابط 
 نزدیک با بزرگ ترین شریک تجاری بریتانیا بودند، تقسیم

 شده بود. 
در پی استعفای بوریس جانســون، وزیر وقت امور 
خارجه بریتانیا پیرو اختالفاتش با ترزا می، طبیعی بود که 
خانم می در انتخاب وزیر کابینه با لحاظ وســواس بیشتر 
کســی را جایگزین وی کند که دســت کــم در خصوص 
سیاست های می و همچنین در خصوص ماجرای برگزیت 
با وی هم ســو باشــد. بنابرایــن جرمی  هانت بــه عنوان 
جانشــین او به این مقام منصوب شــد . هانت در گذشته 
از جمله موافقان باقــی ماندن بریتانیــا در اتحادیه اروپا 
بود . هانت 51 ساله به مدت پنج سال و شش ماه در مقام 
وزیر بهداشــت در کابینه مشــغول فعالیت بوده است . او 
طوالنی ترین مدت وزارت در این وزارتخانه پس از جنگ 
جهانی دوم را داشته است . هانت همانند ترزا می موافق 
باقی مانــدن بریتانیــا در اتحادیــه اروپا بود امــا پس از 
برگزاری همه پرســی تاریخی که به خروج این کشــور از 
اتحادیه اروپا منجر شد، به اجبار نظر خود را تغییر داد. با 
وضعیت جدید دور از انتظار نیست دومینوی کناره گیری 
در کابینه خانم رخ دهد، دولت ســقوط کنــد و انتخابات 
جدیــد برگزار شــود . اگــر انتخابــات برگزار شــود، بعید 
می نماید حزب محافظه کار که ترزا می  عضو آن اســت، 
بتواند 48 رای الزم برای به دست آوردن اعتماد به دولت 
را کسب کند  و جانسون نامزد احتمالی رهبری خواهد بود . 

یادداشت
احمد معنوی

کارشناس مسائل بین الملل

 در روزهای بحران سیاست در انگلیس، 
تیم ملی این کشور سنت شکنی کرده است

ترزا می گفته بود طرح مورد توافق، ایجاد منطقه آزاد 
تجاری با اتحادیه اروپا را شامل می شود
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مجادله در لندن
اختالفات میان طرفداران خروج سخت و نرم

 از اتحادیه اروپا  ادامه دارد

تالش های ناامیدکننده نخســت وزیر انگلیس برای 
حفظ موازنه میان دو جناح اروپاگرا و حامیان خروج سخت 
از اتحادیه اروپا در نهایت راه بــه جایی نبرد و با کناره گیری 
افرادی از دسته دسته دوم و در راس آنها بوریس جانسون، 

این شکاف بیش از پیش جدی شد. 
تــرزا می زمانی کــه در جــوالی 2016 
وارد ســاختمان شــماره 10 خیابان داونینگ 
شد، می دانســت وظیفه بسیار دشوار هدایت 
کشورش برای بیرون رفتن از اتحادیه اروپا را 
برعهده دارد. خانم می همچنین از اختالفات 
داخلی در حزب تحت رهبری اش درباره نحوه 
خروج از اتحادیه نیز آگاهی داشــت اما شاید 
تصور نمی کرد این ماموریت ناخوشــایند تا به 

این حد بغرنج و دشوار باشد. 
مذاکره با اتحادیه اروپا درباره شرایط پس 
از خروج انگلیس از همان ابتدا با چالش های 
جدی روبه رو بود. مســائلی مانند تعیین وضع 
مرزی بین ایرلند شــمالی و جمهوری ایرلند و 
وضع مبهــم روابط آینده تجــاری و اقتصادی 
انگلیــس و اتحادیــه اروپا با توجــه به ماندن 
یا نمــادن لنــدن در اتحادیه گمرکــی اروپا از 
مهم ترین موارد اختالف دو طرف بوده است. 
راهبرد اصلی انگلیسی ها در برگزیت پذیرش 
دوره انتقال و مذاکره در خصوص مدلی است 
که براساس آن از اتحادیه گمرکی و بازار واحد 

خارج شوند. 
لنــدن امیدوار بوده اســت ایــن راهبرد 
ترکیبی از یک توافقنامه تجارت آزاد بر اساس 

منطق منطقه اقتصادی اروپا در چارچوب مقررات انگلیس 
و توافق های ویژه در زمینه هایی چون امنیت، حمل ونقل 

هوایی و همکاری های پلیسی و مهاجرتی را ممکن کند. 
با توجه به اینکه نیمی از اقتصاد انگلیس با همسایگان 
اروپایی اش گره خورده اســت، به بازار مشترک و اتحادیه 
گمرکی اروپا به شــدت نیــاز دارد و چنانچــه دوره انتقالی 
پسابرگزیت به هر دلیلی به اجرا گذاشته نشود آسیب جدی 

به اقتصاد انگلیس وارد می شود. 
هم اکنــون نیز بــا پدیدارشــدن آثار منفــی برگزیت 
نگرانی ها درباره آن به شدت افزایش یافته است. به گفته 
رئیس بانک مرکزی انگلیس، رأی مردم به خروج از اتحادیه 
اروپا، 40 میلیارد پوند به اقتصاد انگلیس خسارت زده است. 
جدیدترین گزارش صندوق بین المللی پول نیز پیش  بینی 
کرده است که عملکرد اقتصادی انگلیس به دلیل خروج از 
اتحادیه اروپا، طی 2 سال آینده نسبت به سایر کشورهای 

عمده اروپایی ضعیف تر خواهد بود. 
در ایــن میــان اتحادیــه اروپــا نیــز لنــدن را برای 
روشن شــدن تکلیف مذاکرات خروج تحت فشار گذاشته 

و از پیشرفت اندک این مذاکرات به شدت ناراضی است. 
این اما همه آنچه نیست که ساکن ساختمان شماره 

10 خیابان داونینگ با آن روبه رو اســت، بلکه اصلی ترین 
مشکل وی نه در بیرون بلکه درون خانه است و در این مدت 
بخش مهم تالش های خانم می معطــوف به حفظ موازنه 
قوای ظریف موجود بین اروپاگرایان و طرفداران برگزیت 

سخت شده است. 
تصمیم برای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا اگرچه 
از درون صندوق های رای بیرون آمد اما به عقیده بسیاری 
از ناظران، دودســتگی میــان اروپاســتیزان و طرفداران 
اتحادیه درون حزب حاکــم محافظه کار هیزم این آتش را 

فراهم کرد. 
برگزاری این همه پرســی ســایه ســنگینی بــر آینده 
انگلیس و روابط با همسایگان اروپایی و حتی آینده اتحادیه 
اروپا انداخت اما نتوانســت به اختالف عمیق میان این دو 

جناح در حزب محافظه کار پایان دهد. 
این بار اختالف میان این دو جناح در قالب طرفداران 

خروج سخت و نرم از اتحادیه اروپا خود را نشان داد. 
یک جناح از اعضای حزب محافظه کار شامل افرادی 
مانند بوریس جانســون و دیویــد دیویس خواســتار حفظ 
استقالل سیاســی و قضایی و کنترل باال بر قوانین داخلی 
انگلیس هستند حتی اگر این استقالل در عمل به معنای 
دسترســی پایین یا حتی عدم دسترســی به بازار مشــترک 
اتحادیه اروپا تمام شــود. در مقابل جناح دیگر خواســتار 
دسترســی باال به بازار مشــترک اســت حتی اگر با خروج 
از اتحادیه اروپا، امــکان تاثیرگذاری اندکی بــر قوانین و 

رویکردهای این اتحادیه داشته باشد. 
ترزا می ابتدا بــرای پایان دادن بــه اختالفات دورن 
حزبی، به محکمه صندوق های رای رفت  اما نتوانست از 
این قمار پیروز بیرون بیاید و این بار نه تنها دودســتگی در 
حزب محافظه کار پایان نیافت، بلکه تعدادی کرسی های 

آن در مجلس عوام کاهش یافت و موقعیت سیاســی ترزا 
مــی در داخل و در ســطح اتحادیه اروپا نیز تضعیف شــد. 
ترمیم کابینه هم نتوانست به داد خانم نخست وزیر برسد و 
در نهایت با استعفای چهره های شاخص اروپاستیز بحران 

در کابینه انگلیس جدی تر شد. 
اکنون با کناره گیری طرفداران خروج سخت به نظر 
می رسد کفه ترازو به نفع حامیان برگزیت نرم سنگین تر شده 
باشد و ترزا می، کابینه یکدســت تری برای هدایت جریان 
مذاکرات با بروکســل داشته باشــد. با این حال این پایان 

داستان مشکالت وی نخواهد بود. 
بوریس جانسون اگرچه پس از استعفا سکوت کرده 
است اما خروج وی از کابینه به معنای این نیست که حامیان 

برگزیت سخت قرار است سکوت پیشه کنند. 
افرادی ماننــد بوریس جانســون می داننــد که تراز 
می قادر نیست جناح اروپاســتیز و در عین حال قدرتمندی 
را نادیده بگیرد که پایگاه اجتماعــی قابل توجهی در میان 
رای دهندگان دارد. در عین حال جانســون و دوســتانش 
می داننــد که ایــن رویکرد کــج دار و مریز در 
برابر همسایگان اروپایی، بیش از این ممکن 
نیست، نه بروکســل حاضر است بیش از این 
در برابر سیاســت ابهام لندن تاب بیاورد و نه 
بازارهای مالی و سرمایه گذاران بیش از این 

صبوری خواهند کرد. 
از سوی دیگر به نظر می رسد در شرایط 
کنونی هیچ گزینه جدی برای جانشــینی ترزا 
می نیســت حتی با وجود آن کــه بخش قابل 
توجهی از هم حزبی هایش دل خوشی از وی 
نداشته باشند و گاه زمزمه های برکناری وی به 
گوش برسد؛ چرا کسی باید در چنین موقعیتی 
سکان کشتی را در دست گیرد که هم در میان 
موج های سهمگین برگزیت گیر افتاده است 
و هم گروهی از ملوانانش در عرشــه شورش 

کرده اند. 
شــاید بهترین تصمیم برای جانسون و 
همفکرانش در برابر چنین موقعیتی خروج از 
کابینه ای باشد که قرار است مسئولیت مذاکره 
برای خروج نرم و در عین حال اجتناب ناپذیر 
انگلیس از اتحادیــه اروپا را برعهــده گیرد. 
این گونــه جانســون می تواند ضمــن حفظ 
چهره خود به عنوان مدافع سرسخت برگزیت  
سخت، هم ترزا می را تحت فشار قرار دهد و 
هم نیم نگاهی به ملی گرایان اروپاستیز داشته باشد تا شاید 
بتواند در لباس رهبری پوپولیســت ظاهر شود. صرف نظر 
از اینکه آیا جانسون برای نجات برگزیت کابینه انگلیس را 
ترک کرده است یا برای نجات خود، خانم می برای نجات 
خود، حزبش و یا شاید کشورش همچنان باید با موانع زیادی 
دست وپنجه نرم کند با این تفاوت که این بار هم حزبی های 

ناهمراه خود را  نه در کنار بلکه در برابر خود دارد. 

یــک جنــاح از اعضــای حــزب محافظــه کار شــامل 
افــرادی مانند بوریــس جانســون و دیویــد دیویس 
خواســتار حفظ استقالل سیاســی و قضایی و کنترل 
باال بر قوانیــن داخلی انگلیس هســتند حتی اگر این 
اســتقالل در عمل به معنای دسترســی پایین یا حتی 
عدم دسترســی به بازار مشــترک اتحادیــه اروپا تمام 
 شــود. در مقابل جناح دیگر خواســتار دسترسی باال

به بازار مشترک است

آزاده طاهری

کارشناس مسائل اروپا

یادداشت
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 تغییر سیاست کاخ سفید در قبال ایران 
راه حل منازعه ترامپ با اوپک چیست؟

بسیاری از کارشناســان و تحلیلگران روابط 
خارجی، در خصوص رویکرد ترامپ در قبال ایران 
و تاثیر آن بر اقتصاد بین الملل هشــدار داده اند. 
این افراد معتقدند که تقابل کاخ سفید با تهران و 
اعمال دوباره تحریم های ثانویه نفتی واشنگتن 
علیه ایــران، بازار نفت را ناامن ســاخته و آن را از 
کنترل خارج خواهد ســاخت. حتی در این میان، 
ســرمایه گذاری ترامپ روی همراهی عربســتان 
با واشــنگتن نیــز ســودی بــرای رئیس جمهور  
آمریکا نخواهد داشــت. تحلیــل »بلومبرگ« در 
 خصوص سیاست های نفتی ترامپ در قبال ایران

 از نظرتان می گذرد. 

رئیس جمهور ایاالت متحده بار دیگر در پیام توییتری 
خود، با انتقــادات کوبنده خود اعضای اوپــک را به دلیل 
قیمت های بــاالی نفت مورد خطــاب قــرار داد. به نظر 
می رسد که اوپک به جایگاهی تبدیل شده تا هرکسی بتواند 
آن را به دلیل قیمت باالی نفت مورد انتقاد و سرزنش قرار 
دهد و همه تقصیرها را متوجه آن کند.  اما چنین رویکردی 
نمی تواند در بلندمدت پاسخگو باشد. اگر ترامپ به واقع در 
پی حل این مشکل است، باید سیاست خود نسبت به ایران 
را تغییر دهد. متاسفانه بسیار بعید است که رئیس جمهور 
ایاالت متحده زیر بار چنین کاری برود. لذا باید منتظر بود تا 
قیمت نفت همچنان سیر صعودی داشته باشد. قیمت نفت 
و گاز طی تنها یک سال، بیش از 50 درصد  افزایش داشته 
و در هفته گذشته تقریبا به 80 دالر در هر بشکه رسید. در 
این بین کارشناســان بر این باورند که ظرفیت تولید شناور 
دیگر کشــورهای عضو اوپک به طور جدی کاهش  یابد. 
اما به نظر می رسد که ترامپ نمی خواهد یا نمی تواند این 

نکته را درک کنــد: هنگامی که تحریم هــای ایران در ماه 
نوامبر عملی شود، تولید کنندگان نفت ظرفیت جبران چنین 
ضرری را نخواهند داشت. اگر ترامپ موفق شود جلوی کل 
صادرات نفت ایران را بگیرد، دیگر کشورها می باید روزی 
دو میلیون و 700 هزار بشکه نفت بیشــتر صادر کنند تا به 
نحوی این ضرر را جبران کنند. این چاله بسیار بزرگی است 
که باید پر شود و اگر دیگر کشورهای عضو اوپک موفق به 
انجام چنین کاری نشوند، قیمت نفت همچنان باال خواهد 
رفت. طبــق اعالم بانــک مریل لینچ  آمریــکا، در صورت 
توقف صادرات نفت ایران و عدم توانایی عربستان سعودی 
در جبران آن، قیمت نفت به 120 دالر در هر بشکه خواهد 
رســید. این در حالی اســت کــه طبق تصــورات ترامپ، 
قیمت نفت می بایســت اکنون روند نزولی بــه خود گرفته 
باشد. عربستان ســعودی روز چهارشنبه اعالم کرد که ماه 
گذشــته روزانه حدود 10 میلیون و 500 هزار بشــکه نفت 
خام استخراج کرده است. این رقم حدود 500 هزار بشکه 
بیش از میزان استخراج شــده در ماه می است و بزرگترین 
پرش ماه به ماه عربستان سعودی از ژوئیه 2004 محسوب 
می شود. این پرش قاعدتا باید در میزان تولید نفت ماهانه 
اوپک خود را نمایان می ساخت،  اما چنین نبود. در حقیقت 
این افزایش تولید از سوی عربســتان سعودی، با کاهش 
تولید دیگر اعضا همــراه بود که در نتیجه تفاوتی نســبت 
به ماه  های قبل ایجاد نشــد. بر اثر انفجار در پاالیشــگاه 
فورت مک مــوری در کانادا کــه روزانه  350 هزار بشــکه 
نفت اســتخراج می نمود، نهایتا میــزان اضافه صادرات 
نفت عربســتان نتوانســت در میانگین ماهانه نفت اوپک 

افزایشی ایجاد کند. 
واقعیت این اســت که ظرفیت تولید شناور اعضای 
اوپک به اندازه ای نیست که بتواند جایگزین صادرات نفت 
ایران شود. عربستان سعودی می تواند بالفاصله ظرفیت 
تولید نفت خود را به 11 میلیون و 500 هزار بشــکه و پس 
از گذشــت  9 ماه به 12 میلیون و 500 هزار بشــکه در روز 
افزایش دهد. این چیزی است که محمد بن سلمان ولیعهد 
عربستان سعودی در سال 2016 به بلومبرگ اعالم کرده 
است. از آن زمان تا کنون نیز وی صحبت دیگری در این 

جولین لی

مترجم: علی عالمی

خصوص ننموده که نشان  دهد این میزان افزایش خواهد 
داشت. در همین حال دیگران حتی نسبت به صحت این 

گفته نیز خوشبین نیستند. 
بر اساس  آمار رسمی سازمان اوپک، بیشترین میزانی 
که عربستان ســعودی در ماه نوامبر ســال 2016 به طور 
میانگین اســتخراج می کند  10. 72 میلیون بشکه در روز 
اســت و به چیزی فراتر از آن نمی توان اطمینان داشت. 
البته این بدان معنا نیســت کــه چنیــن کاری  غیرممکن 
است، بلکه تنها نامشخص است. تمام آنچه  می توان  در 
حال حاضــر درخصوص آن مطمئن بود این اســت که در 
صورت وقف صادرات نفت ایران در برهه کنونی، عربستان 
می تواند بالفاصله حدود 200 هزار بشــکه در روز ظرفیت 
تولید خود را افزایش دهد. این در خصوص عربستان بود. 
دیگر کشورهای عضو اوپک مانند  امارات، کویت و روسیه 
نیز در مجموع خواهند توانست به کمک عربستان میزان 
تولید اضافه خود را به یک میلیون و 500 هزار بشکه در روز 
برسانند  اما حتی این میزان نیز برای جبران توقف صادرات 
نفت ایران کافی نیست.  استفاده از ذخایر نفت استراتژیک 
ایاالت متحده ممکن اســت راه حل کوتاه مدتــی را ارائه 
دهد،  اما چنین راه حلی در درازمدت پاسخگو نخواهد بود. 
پاالیشــگاه های  آمریکایی در حال حاضر تقریبا مســدود 
شده اند.   ترامپ در صفحه توییتر خود می نویسد: اعضای 
اوپک باید به خاطر داشته باشند که قیمت نفت باالست و 
آنها کاری برای حل این مساله نمی کنند. در صورت وقوع 
هر اتفاقی آنهــا قیمت ها را بیشــتر می کننــد، در حالیکه 
ایاالت متحده از بســیاری از آنان در برابر مبلغ کمی دفاع 
می کند.  این باید یک خیابان دو طرفه باشــد. همین حاال 
قیمت ها را کاهش دهید. از این پیام کامال پیداســت که 
»یا مشاوران ترامپ این واقعیت مسلم را درک نمی کنند، 
یا اینکه وی به ســخنان آنها گوش نمی دهــد. « یک راه 
وجود دارد کــه ترامپ می تواند به ســرعت به قیمت های 
پایین دست یابد.  او می تواند مجددا تحریم ها علیه ایران 
را به نحوی بســیار تدریجی  اعمال نماید، به جای این که 
همه در یک نوبت و در 4 نوامبر باشد. مطمئنا، این فرآیند 
را طوالنی تر خواهد کرد،  اما متأسفانه به نظر نمی رسد که 

ترامپ فردی باشد که به چنین استدالالتی وقعی نهد. 
ممکن است به نظر برســد که پمپاژ نفت خام بیشتر 
در بازار باید ترس از کمبود عرضه را در زمان آغاز تحریم ها 
علیه ایران کاهــش دهد.  اما چنین تســکینی کوتاه مدت 
خواهد بود، و در آینده قیمــت نفت این حقیقت را به خوبی 

نشان خواهد داد. 

ترجمه
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سعید سبحانی

مترجم

تشدید تنش ها در درون آتالنتیک 
شدت گرفتن نگرانی اعضای ناتو

از هم پیمانی آمریکا و روسیه

نگرانی های اعضای ناتو در خصوص نزدیکی 
روابط ایاالت متحده و روسیه افزایش یافته است. 
اگرچه این نگرانی ها به صورت مســتقیم از سوی 
مقامات اروپایی بیان نمی شــود، اما در بسیاری از 
رسانه های غربی این مسئله مورد توجه قرار گرفته 
است. تحلیل »تلگراف« از مناسبات آمریکا، ناتو و 

روسیه از نظرتان می گذرد. 

ناتو اکنون نگران این مسئله است که ممکن است در 
صورت عدم افزایش هزینه دفاعی توسط کشورهای عضو 
این مجموعه، دونالد ترامپ  نیروهای خود را از اروپا بیرون 
ببرد. ترامپ پیش از این بارها ناتو را یک ســازمان »کهنه و 

منسوخ« خوانده بود. 
بــه گــزارش برخــی منابــع خبــری، دونالــد ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا نامه شدیداللحنی را به رهبران برخی 
کشورهای عضو ســازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( 
ارسال کرده  است. در این نامه ها که در آستانه نشست ناتو 
در بروکســل، برای رهبران کانادا، اســپانیا، هلند و آلمان 
ارسال شــده ، ترامپ تهدید کرده که اگر کشورهای عضو 
این ســازمان متعهد نشــوند که هزینه های دفاعی خود را 
افزایش دهند، وی نیروهای آمریکایــی را از اوکراین خارج 
می کند و از شرکت در تمرینات مشترک ناتو اجتناب خواهد 
ورزید. این همان چیزی است که اعضای ناتو به شدت از آن 
واهمه دارند. مقامات ارشد درگیر در آماده سازی نشست این 
هفته ناتو نگران هستند که اگر رهبران کشورهای اروپایی با 
خواسته ترامپ مخالفت کنند، رئیس جمهور ایاالت متحده 
با والدیمیر پوتین درباره »بازترســیم چشم انداز امنیت« در 

سراسر اروپا وارد گفت وگو خواهد شد. 
چهره های نظامی و دیپلماتیک کشورهای اروپایی در 
گفت وگو با تلگراف، از ترس خود در قبال پیشنهاد احتمالی  

ترامپ به پوتین پرده برداشته اند. قرار است روسای جمهور 
ایاالت متحده و روسیه، در یک نشست برنامه ریزی شده بین 
دو رهبر در هلسینکی در 16 ژوئیه، یعنی تنها چهار روز پس از 

نشست پنجشنبه در بروکسل، گفت وگو کنند. 
توبیاس الوود، وزیر دفاع انگلیــس، به طور جداگانه 
به تلگراف گفت: »با توجه به ردپای ایاالت متحده در اروپا 
و اقدامات خصمانه اخیر پوتین کــه ثبات قاره را از بین برده 
است، مسائل زیادی  به نتیجه دو نشست آینده میان مقامات 
)اروپایی، روس و امریکایی( بستگی دارد و بریتانیا به عنوان 
بزرگترین و توانمند ترین نیــروی نظامی اروپا، نقش مهمی 
در تفکر ایاالت متحده ایفا می کند. « این سخنان در حالی 
ابراز شد که سفیر بریتانیا در آمریکا به تازگی از روابط انگلیس 
و ایاالت متحده و دونالد ترامپ دفاع و اصرار کرد که روابط 
نظامی با وجود برخی اختالفات سیاسی همچنان »قوی تر 
از همیشــه« باقی بماند.  کیم دارچ پیش از سفر ترامپ به 
انگلیس اذعان کرد که هر دو کشــور بایــد »صادقانه« در 
مورد مسائل مربوط به تعرفه های فوالد و آلومینیوم و قرارداد 
هســته ای ایران صحبت کنند. با این حال او می افزاید که 
این تنها به دلیل آن اســت کــه بریتانیا و آمریــکا رابطه ای 
»بســیار نزدیک و گشــوده« با یکدیگر دارند که می توانند 
شکایات خود را با صداقت با هم مطرح کنند.  در حال حاضر 
ایاالت متحده حضور نظامی گســترده زمینــی و هوایی در 
کشورهای متعدد اروپایی مانند اوکراین، لهستان، آلمان، 
لیتوانی، لتونی و اســتونی دارد. ایاالت متحده پیش تر در 
حال کاهش نیروهای خود در خــاک اروپا بود، و این روند تا 
سال 2014، یعنی هنگام باالگرفتن تنش ها میان روسیه و 
کریمه، در زمان رئیس جمهوری باراک اوباما ادامه داشت. 
در سال 2014 و مقارن با درگیریهای اوکراین، ایاالت متحده 
نیروهای خود را برای پشــتیبانی و آموزش نیروهای مسلح  
ناتو در مرزهای روسیه مســتقر کرد.  یک منبع دیپلماتیک 
گفت که مقامات می ترســند ترامپ از فرص پیش آمده در  
اجالس این هفته، برای از میان برداشــتن حمایت نظامی 
آمریــکا از ردیف هزینه ها اســتفاده کند. ایــن منبع گفت: 
»اوکراین واقعــا در معرض خطر اســت. « یکی از مقامات 
رسمی فعال در آماده ســازی مقدمات این نشست گفت که 

ممکن است انگلیس و دیگر کشورهای عضو ناتو به زودی 
در شرایطی دشوار قرار بگیرند. شرایطی که  میان ترامپ و 
پوتین، معامله ای بزرگ صورت گیرد که به نفع هر دو کشور 
)ایاالت متحده و روسیه( باشد و  آنها سعی مخواهند کرد که 
این معامله به عنوان یک پیروزی سیاسی در هر دو کشور به 
تصویر کشیده شود. در نتیجه اروپا در چنین زمان بحرانی و 
درحالی که قاره سبز چنین بی ثبات است، در معرض آسیب 
بســیار بزرگی قرار خواهد گرفت.  در حــال حاضر تنها پنج 
کشــور 2 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را برای دفاع 
هزینه می کنند که انگلیس یکی از آنهاســت. بنا بر تصمیم 
اعضای ناتو در سپتامبر 2014 میالدی، کشورهای عضو 
متعهد شــده اند تا بودجه دفاعی خود را طی 10 ســال، به 
تدریج تا  2 درصــد از تولید ناخالص داخلی شــان افزایش 
دهند. اما تاکنون تنها کشورهای ایسلند، بریتانیا، لهستان 
و یونان به این تعهد عمل کرده اند. در این میان اسپانیا 0/9 
درصد و آلمان 1/2 درصد از تولید ناخالــص داخلی خود را 

صرف هزینه های دفاعی می کنند. 
به گزارش نیویورک تایمز، ترامپ در نامه ای خطاب به 
»آنگال مرکل«، صدراعظم آلمان نوشته است: »درحالی که 
آلمان از رونق اقتصادی خوبی برخوردار اســت، این قابل 
تحمل نیست که ایاالت متحده هزینه دفاع از آن را بپردازد. 
توبیاس الوود در این خصوص بیان کرد: »همان طور 
که انگلیس هزینه های دفاعی را می پــردازد، متحدان ما 
در ناتو نیز بایــد چنین کنند. جهان در حال تبدیل شــدن به 
مکانی خطرناک تر اســت، تهدیدات پیچیده تر می شــوند 
و از جهات گوناگون افزایش می یابنــد، لذا ایاالت متحده 
از دیگر کشــورهای عضو ناتو می خواهد تــا وظیفه خود را 
در قبال پرداخــت 2 درصد از درآمد تولیــد ناخالص داخلی 
برای هزینه هــای دفاعی به انجام رســانند. رئیس جمهور 
ایاالت متحده از »ترزا می« نخست وزیر انگلیس خواسته 
تا هزینه های نظامی خــود را  باز هم افزایــش دهد. جیمز 
متیس، وزیــر آمریکا در نامه ای به همتای انگلیســی خود 
اعالم کرده که ایاالت متحده نگران این موضوع است که 
قدرت نظامی بریتانیا و نفــوذ دیپلماتیک »در معرض خطر 
فرســایش« قرار دارند. طی هفته گذشته، ترامپ  مشغول 
بررســی شــرایط برای بیرون بردن نیروهای نظامی خود از 
آلمان بوده است. در حال حاضر ایاالت متحده 35 هزار تن 
از نیروهای نظامی خود را در آلمان مستقر کرده است. برای 
دهه ها، حضور نظامی آمریکا در خاک آلمان به مثابه مانعی 
برای حمله احتمالی روسیه به اروپا محسوب شده است که 
این موضوع در پی مناقشــات اخیر در معرض تغییر جدی 

قرار گرفته است. 
منبع :تلگراف 

ترجمه
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سیاست

معاوِن منتقد

جهانگیری در دولت ماندگار شده است
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نهاوندیان از دولت برود
گفت وگو با عباس سلیمی نمین

جهانگیری تاثیری در سیاست های اقتصادی نداشت
گفت وگوی مثلث با علی تاجرنیا
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چرا جهانگیری ماند؟
مجادله میان »اعتدال و توسعه« و »کارگزاران« 

اولین بــار نیســت که شــایعه اســتعفای اســحاق 
جهانگیری از دولت مطرح شده؛ این بار اما گویا این ماجرا 
از همیشه جدی تر بوده است. او مثل ماه  های اول تشکیل 
کابینه معترض اســت. کســانی که خبر اســتعفا را منتشر 
کرده انــد می گویند یک دعوا شــکل گرفته میــان دو بال 
حســن روحانی. از رویارویی اعتدال و توسعه و کارگزاران 
سخن می گویند. در حال حاضر محمدباقر نوبخت و محمود 
واعظی، دبیرکل و معاون سیاسی این  حزب، به عنوان دو 
تن از اثرگذارتریــن افراد در سیاســت های دولت روحانی 
شناخته می شوند.  از جمله، سیاست های اقتصادی دولت 
روحانی به طور کامل در اختیار این حــزب قرار دارد که در 
روزهای اخیــر با اوج گیــری  فضای نامســاعد اقتصادی 
کشور، انتقادها از این تیم، به ویژه از سوی اصالح طلبان 
از جمله اعضای حزب کارگزاران به اوج خود  رسیده است. 
 در این میان، رسانه نزدیک به محمدباقر نوبخت در گزارشی 
بی سابقه )که حاکی از درگیری علنی این دو طیف است( و 
شدیداللحن علیه حزب کارگزاران نوشته است: »اعضای 
این حزب که بعضا در مســئولیت های ارشد اجرایی دولت 
نیز حضور دارند مدتی است تالش  دارند تا با فاصله گرفتن 
از مرکزیت دولت و شخص رئیس جمهوری خود را مطالبه گر 
نشــان داده و با ادبیــات نقادانه رفته رفته خــود  را مهیای 
انتخابات بعدی مجلس و سپس ریاست جمهوری نمایند  .  « 
این رسانه برنامه کارگزاران را تخریب دولت بدون ارائه 
برنامه جایگزین اقتصادی دانست و حتی اشاره کرد که آنها 
  با نام بــردن از گزینه ای مانند وزیر پیشــین اقتصاد – علی 
طیب نیا – استفاده ابزاری می کنند. این رسانه، هدف حزب 
کارگزاران  را از دو حالت خارج ندانسته است؛ یا پیاده شدن 
از قطار دولت یا سهم خواهی بیشــتر از رئیس جمهور.   در 
نقطه مقابل این گزارش، سایت انتخاب هم در گزارشی با 
اشاره به ماجرای استعفای جهانگیری نوشت: »یکی دیگر 
از رسانه های وابسته به نوبخت، در گزارشی با ابراز خشم از 
گزارش ارگان متعلق به حزب  کارگزاران، که در آن موضوع 
کنار رفتن یــا ماندن نوبخت در ســازمان برنامــه و بودجه 
بررسی شــده، بار دیگر هدف کارگزاران را  سهم خواهی از 
حسن روحانی دانسته و نوشته اســت: »پرسش و ابهامی 
که همچنان باقی می ماند این اســت که چــرا این روزنامه 
در  روزهایی که توسط برخی سخن از تغییر و ترمیم کابینه 
دولت دوازدهم اســت، اقدام به تخریب دکتــر نوبخت و 
انتقاد محض از ایشــان  کرده و دیگر وزرا و مدیران دولت 
را در حاشــیه ای امن قرار داده اســت؟ چرا انتقــاد از تیم 
اقتصادی دولت به انتقاد از نوبخت  منحصر شــده است؟ 
ارگان کارگزاران سازندگی چه غرض و هدفی را از تخریب 
یا مخالفت با حضور دکتر نوبخــت در کابینه  دولت اعتدال 
در سر دارد؟ آیا در پس پرده طرحی برای تعرفه جایگزینی 
برای نوبخت یا سهم خواهی از دولت یا آغاز پروژه ای  برای 
مخالف خوانی علیه دولت اعتدال صورت گرفته که با حمله 

مستقیم به دکتر نوبخت کلید خورده است؟  « 
این در حالی اســت کــه خود نوبخت چنــد روز پیش 
هرگونه کنــاره گیــری اش از ســازمان برنامــه و بودجه را 
گمانه زنی دانســته و رد  کرده بــود. با این وجــود، همین 
رسانه نزدیک به نوبخت، در گزارش دیگری دست خود را 
صریحا رو کرده و از کناررفتن احتمالی  اسحاق جهانگیری 
از معاون اولــی رئیس جمهور خبر داده اســت.   در گزارش 

مذکور، با اشاره به اینکه »خبرهایی از درون دولت و برخی 
از محافل سیاسی به گوش می رسد که اسحاق جهانگیری 
 از سمت معاونت اولی رئیس جمهوری کنار خواهد رفت«، 
  آمده است: »گفته می شود این تغییر در راستای ترمیم تیم 
اقتصادی دولت  انجام خواهد گرفــت. جهانگیری رئیس 
ســتاد اقتصاد مقاومتی بوده و یکی از اعضای اصلی تیم 
اقتصادی دولت است. پیش از این  اسامی دیگری از درون 
دولت جهت ترمیم کابینه شــنیده شده بود  .  «  نکته عجیب 
اینکه این رسانه هم به شــایعه عجیبی که چندی پیش در 
خصوص معاون اولی قالیباف منتشر شده بود، اشاره کرده 
و  اظهارات نوبخــت درباره آن را طوری بازتــاب داده که در 
آن خبری از تکذیب صریح این شــایعه نیســت. به نوشته 
این سایت، »قابل  ذکر اســت چندی پیش از سوی برخی 
رسانه ها خبری مبنی بر معاون اولی قالیباف مطرح شده بود 
که سخنگوی دولت پس از  آخرین نشست هیات دولت به 
خبرنگار پرسش کننده گفت: اینها اخباری است که همکاران 
شما خبر می کنند و قرار نیست به همه  شایعه ها پاسخ داده 
شــود. «  به بیان ســاده تر دعوا تا جایی باال گرفته که تیم 
نوبخت حاضر شده برای کنار گذاشتن اسحاق جهانگیری 
حتی به شــایعه ای درباره قالیباف هم متوسل شود. این در 
حالی است که همین رسانه از نظرخواهی نشریه متعلق به 

سخنان معاون اول گذر کرده اســت. با این حال، با وجود 
تمایل واعظی و نوبخت و حتــی روحانی برای خداحافظی 
جهانگیری از دولت، هنوز برخی مصلحت ها مانع پذیرش 
استعفای جهانگیری شده اســت. نزدیکان رئیس جمهور 
معتقدند در صورت خروج جهانگیــری از دولت، اختیارات 
معاون اولی با قراردادن یکــی از نیروهای »خودی« احیا 

خواهد شد. 

  جهانگیری قهر کرده؟
اما همزمــان روزنامــه اعتماد روایت دیگــری از این 
ماجرا داشت. اعتماد نوشت: حسن روحانی، رئیس جمهور 
تصمیم گرفته تیم اقتصادی خود را ترمیم کند. گمانه زنی ها 
درباره گزینه هایی که قرار است جابه جا شوند زیاد است اما 
ظاهرا یک تغییر بسیار مهم منجر به قهر جهانگیری از دولت 
شده است تا جایی که او روز یکشنبه عالوه بر آنکه استعفای 
خود را تقدیم ریاست جمهوری کرده، وسایل خود را نیز جمع 
کرده است. تغییری که جهانگیری را خشمگین کرده، رفتن 
نهاوندیان به بانک مرکزی است. تغییر رئیس بانک مرکزی 
یکی از مهم ترین تغییــرات تیم اقتصادی دولت اســت. 
ماموریت ولی الله سیف در بانک مرکزی طی روز های آینده 
به پایان می رسد به همین دلیل رئیس جمهور به دنبال یک 
جایگزین مناســب برای او اســت. ابتدا از علی طیب نیا به 
عنوان جایگزین ســیف نام برده شد. پس از طیب نیا نوبت 
به پورمحمدی، معاون اقتصادی ســازمان برنامه رســید و 
اکنون قرعه به نام نهاوندیان در آمده است. شنیده می شود 
پس از مطرح شدن نهاوندیان به عنوان گزینه ریاست بانک 
مرکزی، جهانگیری تصمیم به قطع همکاری با دولت گرفته 
اســت. زمزمه های دلخوری جهانگیــری از اعضای دفتر 
حســن روحانی از همان روزهای آغازیــن دولت دوازدهم 
به گوش رســید. برخی معتقــد بودند تعــدادی از اعضای 
دفتــر رئیس جمهــور به دلیل حضــور پرشــور جهانگیری 
در رقابت های انتخاباتی ســعی در کمرنــگ کردن نقش 
جهانگیری در اداره دولت دارند. هرچند این گمانه زنی بارها 
توسط محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور تکذیب 
شد  اما اسحاق جهانگیری در گفت وگویی با سالنامه روزنامه 
شــرق تلویحا این موضوع را تایید کرد. جهانگیری گفت: 
»دفتر رئیس جمهور جایی سیاسی است که رئیس جمهور 
را در کارهایی که باید انجام دهد، پشتیبانی و نیازهای این 
 امور را برطرف کند. انصافا آقای واعظی حضور فعال تری 
دارد و  فــردی اجرایی اســت. این اتفاق مثبتی اســت که 
رئیس جمهور درباره خیلی از مسائل تصمیم گیری می کند. 
شاید یک مورد نسبت به دولت یازدهم تفاوت کرده باشد و 
آن اینکه در دفتر رییس جمهوری دربــاره انتصابات بعد از 
کابینه تمرکزی شــکل گرفته که من تقریبــا در جریان آنها 
نیســتم. « در جریان نبودن جهانگیری از برخی امور دلیل 
ناراحتی ابتدایی او از رئیس جمهور بوده اســت  اما او  امروز 
تالش دارد حضوری فعال تر در دولت داشته باشد تا جایی 
که با شــنیدن جانشــینی نهاوندیان به جای سیف تصمیم 
گرفته با دولت دوازدهم قطع همکاری کند. این نخستین 
 بار نیست که خبر استعفای اسحاق جهانگیری به بیرون از 
در های پاستور درز پیدا می کند. پیش از این یک بار در مهر 
٩6 و یک بار در فروردین ٩٧ خبر اســتعفای جهانگیری به 
دلیل اختالف با محمود واعظی، محمدباقر نوبخت و برخی 
اعضای تیم اقتصادی دولت شنیده شد؛ خبری که هیچ گاه 
از سوی مقامات رسمی  تایید نشد  اما محمد  علی ابطحی، 
رئیس دفتر رئیس دولت اصالحات اســتعفای جهانگیری 
را دروغ ســیزده نامید. قهر روز یکشنبه جهانگیری به دلیل 
جایگزینی نهاوندیان به جای ســیف نشــان می دهد خبر 
اختالف معاون اول با واعظی و نهاوندیان از پایه کذب نبوده 
است. حال باید منتظر ماند و به نظاره نشست که تغییرات 
تیم اقتصادی دولت منجر به جدایی بازوی کمکی حســن 

اعتماد نوشــت: حســن روحانی، رئیس جمهور 
تصمیم گرفته تیم اقتصادی خود را ترمیم کند. 
گمانه زنی هــا دربــاره گزینه هایی که قرار اســت 
جابه جا شوند زیاد است اما ظاهرا یک تغییر بسیار 
مهم منجر به قهر جهانگیری از دولت شده است 
تا جایی که او روز یکشنبه عالوه بر آنکه استعفای 
خود را تقدیم ریاست جمهوری کرده، وسایل خود 

را نیز جمع کرده است

کارگزاران با یک اصولگرا - یحیی آل  اسحاق – ابراز شگفتی 
کرده و جلوی نام و وابســتگی جریانــی او عالمت تعجب 

گذاشته بود.  
همزمان رســانه ها خبر دادند که اسحاق جهانگیری 
مدت هاســت از عملکرد تیم اقتصادی دولــت که عمدتا 
تحت سیطره حزب  اعتدال و توسعه است، رضایتی ندارد 
و خواستار تغییراتی در این تیم شده است. مخالفت حسن 
روحانی با این درخواست تحت تاثیر  مشاوران خود که همان 
نزدیکان نوبخت و اعتدال و توسعه هستند، باعث شده حتی 
جهانگیری چند باری دست به قلم ببرد و  استعفای خود را نیز 
تقدیم رئیس جمهور کند؛ موضوعی که رســانه ای نشده و 

کسی هم درباره آن سخنی نگفته است.  
این رسانه ها گزارش کردند که جهانگیری که معتقد 
است هیچ کاره است و عموم اختیارات در دستان واعظی 
رئیــس دفتر رئیس جمهور اســت، در جلســه ای با حضور 
روحانــی و برخــی مقامات دولتــی، مجــددا آمادگی خود 
را برای اســتعفا قبول کــرده؛  اما این بار برخــالف دفعات 
پیشین، رئیس جمهور مخالفی نکرده و با سکوت خود، از 

گزارش
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روحانی در کارزار انتخاباتی ٩6 خواهد شــد یا این استعفا 
مانند دو استعفای قبلی در حد یک شایعه باقی خواهد ماند. 

  تکذیبیه دولت
دبیرخانه شــورای اطالع رســانی دولت بــا تکذیب 
انتخاب نهاوندیان به عنوان رئیس بانک مرکزی اعالم کرد 
که روابط جهانگیری و نهاوندیان، همیشه بر پایه همکاری 
نزدیک و صمیمانه بوده اســت. در پی انتشــار مطلبی در 
روزنامه اعتماد به تاریخ ۱۹ تیرماه تحت عنوان »پشت پرده 
انتشار شایعه کناره گیری جهانگیری از دولت؛ آیا نهاوندیان 
جایگزین سیف می شــود؟« توضیحات ذیل جهت تنویر 
افکار عمومی ارائه می شود:۱- اصل خبر پیشنهاد ریاست 
بانک مرکزی به  دکتر نهاوندیان صحت ندارد. ۲-آقای دکتر 
نهاوندیان در چند نوبت، شخصا شایعه استعفای دکتر سیف 
و قبول مســئولیت خود را تکذیب کرده اند. ۳-روابط آقای 
دکتر جهانگیری و دکتر نهاوندیان، همیشه بر پایه همکاری 
نزدیک و صمیمانه بوده اســت. -4 جایگاه و کیفیت رابطه 
آقای جهانگیری با رئیس جمهور نیز هرگز به گونه ای نبوده 
است که ایشان نیاز داشته باشد با تهدید به استعفا، نظر خود 
را به کرسی بنشاند. ۵- الزم است همه رسانه ها و جناح های 
سیاسی در شرایط تهدید خارجی، هم و غم خود را در مسیر 
تحقق  وحدت و  انسجام ملی و حمایت از دولت قرار دهند. 

  روایت یک استعفا
در حالی که اخبار استعفای جهانگیری توسط رسانه ها 
هر کدام به شــکلی متفاوت می چرخیــد خبرگزاری دولتی 
ایسنا به نقل از یک منبع آگاه جزییات دیگری از این ماجرا 
منتشر کرد. ایسنا تالش کرد داستان استعفا را تکذیب کند. 
این خبرگزاری نوشــت:» در پی انتشــار برخی شایعات در 
بعضی رسانه ها مبنی بر رقابت میان برخی اعضای کابینه و 
استعفای معاون اول رئیس جمهوری، یک منبع آگاه ضمن 
رد این شایعات تاکید کرد هدف خبرسازی های دروغین و 
غیرواقعی و موهوم اخیر  امید ایجاد فضــا برای انتخابات 
آینده، ناامیدکردن مردم و حرکت در مسیر خواسته بیگانگان 

و آب به آسیاب دشمن ریختن است. «
به گفتــه ایــن منبــع آگاه بر خــالف آنچــه در متن 
گزارش های ادعایی منتشــر شــده، نقش آفرینی افراد در 

عزل و نصب ها در دولت کذب است. 
این منبــع آگاه تاکید کــرد: »درباره انتخــاب وزرا و 
هرگونه تغییرات در کابینه، همان طوری که قبال هم توضیح 

داده شده رئیس جمهوری شخصا تصمیم می گیرد. « وی 
ادامه داد: »اعضــای دولت با صمیمیت و منســجم تر از 
هر زمان با مدیریت و تدبیر رئیس جمهوری در حال انجام 
وظایف محوله در جهت حل مشــکالت مردم در شــرایط 
تحریمی و تحمیلی فعلی به ویژه در مواجهه فعال و هوشیار 

با بدخواهی های دشمنان هستند. «
این منبع آگاه ادامه داد: »تصویرسازی های غیرواقعی 
از رقابت هــای خیالــی درون دولــت به نحوی کــه گویی 
جریانات مختلفی در دولت مشغول مبارزه مستمر با یکدیگر 
هستند یا کابینه به مثابه یک شرکت سهامی است، آن هم 
در شــرایطی که کشــور درگیر جنگ اقتصادی تحمیلی از 
سوی بدخواهان جهانی و منطقه ای است و دولت متمرکز 
به حل مشکالت مردم است اقدامی ناپسند و خالف مصالح 

ملی است. «
به گفته این منبع آگاه حفظ وحدت ملی و یکپارچگی 
برای حل مشکالت مردم و ایستادگی در برابر توطئه های 
دشمنان اصلی ترین راهبرد دولت است و تک تک اعضای 
کابینه در شــرایط فعلی به چیزی جز حل مشــکالت مردم 
نمی اندیشند. وحدت و انســجام مهم ترین مولفه پیروزی 
راهبردی دولت و ملت بزرگ ایران است که همواره از سوی 

رئیس جمهوری مورد تاکید قرار گرفته است. 
بــه گفتــه ایــن منبــع آگاه و در صــورت اســتمرار 
شــایعه پراکنی، پیگیری هــای حقوقــی و قضایــی علیه 
منتشرکنندگان شایعات اخیر از سوی مراجع ذی ربط دنبال 

خواهد شد. 

  واکنش نوبخت به خبر استعفای جهانگیری
در ادامه این تحوالت ســخنگوی دولــت هم به خبر 
استعفای معاون اول رئیس جمهور واکنش نشان داد. متن 
یادداشــت توئیتی محمدباقر نوبخت به این شــرح است: 

»حضور دکتر جهانگیری در کابینه، نقطه قوت دولت دکتر 
روحانی است. همواره شاهد مواضع منطقی و  امیدآفرین 

ایشان بوده ام. «

  پست جدید برای جهانگیری
اما آخرین خبر این است که حسن روحانی با استعفای 
اســحاق جهانگیری مخالفت کرده است. سایت انتخاب 
در خبری در ایــن مورد از اســتعفای شــفاهی جهانگیری 
معاون اول رئیس جمهور در روزهای گذشته خبر داده و از 
تالش برخی نزدیکان دفتر برای اقناع رئیس جمهور در این 
مورد نوشت یک منبع مطلع در گفت و گو با »انتخاب«، از 
مقاومت رئیس جمهور در این مورد، تدبیری نو و ماموریتی 
جدید به جهانگیری خبر داد. پس از حمالت رســانه های 
متعلق به ســخنگوی دولت به جهانگیری بــرای اصرار بر 
استعفا و حتی خروج از کابینه بدون رضایت رئیس جمهور، 
اخبار رســیده به »انتخاب« حکایت از آن دارد که روحانی 
برای ازبین بردن اختالفات و تزریق نیرو و روحیه ای جدید 
به جهانگیری، با ماموریت ویژه به معاون اول خود موافقت 
کرده اســت. این ماموریت، انتصاب ویــژه جهانگیری به 
ریاســت ســتاد ویژه اقتصادی با اختیارات ویژه و منحصر 
به فردی اســت که در برابــر جنگ اقتصــادی غرب علیه 
کشــورمان ایجاد خواهد شــد. طبق اطالعات رســیده، 
اعضای دیگر این ستاد، وزرای اقتصادی و دیگر دستگاه ها 
و سازمان های حاکمیتی هســتند. با این انتصاب، به نظر 
می رســد تالش برخی افراد برای حذف یا به حاشیه راندن 

جهانگیری به سنگ خورده است. 
با وجود برخــی اختالف ها در ســطوح عالی دولت، 
شــرایط اقتصادی کشــور و به ویژه نقــش جهانگیری در 
هماهنگی قــرارگاه اقتصــادی موجب شــده او همچنان 

معاون اول بماند. 

آخرین خبر این است که حسن روحانی با استعفای اسحاق جهانگیری مخالفت کرده است. سایت انتخاب 
در خبری در این مورد از استعفای شــفاهی جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در روزهای گذشته خبر داده و از 
تالش برخی نزدیکان دفتر برای اقناع رئیس جمهور در این مورد نوشت یک منبع مطلع در گفت و گو با »انتخاب«، 

از مقاومت رئیس جمهور در این مورد، تدبیری نو و ماموریتی جدید به جهانگیری خبر داد

گفته شد که علت استعفای جهانگیری مخالفت با 
انتصاب نهاوندیان برای بانک مرکزی بوده است

نوبخت نیز به ماجرای رفتن جهانگیری از کابینه 
واکنش نشان داده است

واعظی مورد توجه رسانه ها قرار گرفته و گفته می شود 
او اختالف نظرهایی با جهانگیری دارد که این مساله 

توسط هر دو نفر تکذیب شده است
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استعفای دوم
پشت پرده نامه های خداحافظی

اسحاق جهانگیری دوباره خبرساز شده؛ تبدیل شده 
به چهره هفته. دوباره ســاز رفتن کوک کــرده مثل ابتدای 
تشــکیل دولت دوم. می گوینــد فعال همه چیــز به حالت 
قبل بازگشته و او ماندگار اســت. اما هر چه باشد او فعال در 
چشم اســت. خاصه آنکه نام گزینه های دیگری هم برای 

معاون اولی به میان آمده است. 

  ستاره مناظره
»مردم یادتان هست. . . «؛ این جمله ای آشناست 
که در زمــان مناظره هــای انتخاباتی بارهــا و بارها از زبان 
اسحاق جهانگیری شنیده شد. او آمده بود تا هر طور شده 
کمک کند که حسن روحانی پیروز انتخابات باشد. او برای 
اینکه این هدفش محقق شود برای حسن روحانی همه کار 
کرد. خیلی ها معتقدند او برگ برنــده روحانی در مناظره ها 
بود تا به وقت نیاز گاه در خط حمله باشد و گاه در خط دفاع. 
تک به تک هــای او با محمد باقر قالیبــاف و ابراهیم 
رئیسی گاهی آن قدر داغ و جنجالی می شد که دیگر نوبت 

به حسن روحانی نمی رسید. 
روحانی که پیروز شد خبرهایی آمد از اینکه او استعفا 
داده است. ماجرا از این قرار بود که گویا در زمان رایزنی ها 
برای کابینه اسحاق جهانگیری ناراحتی خود را از تصمیم 
روحانی از برخی انتصاب ها در ایــن بخش اعالم کرده اما 

روحانی نظرات او را نپذیرفته است. 
سایت انصاف نیوز که رســانه ای اصالح طلب است 
برای اولین بار ماجرای این انصراف را تایید کرد و نوشت: 
»شــنیده های موثق از استعفای »اســحاق جهانگیری« 
از معاونــت اولی دولت حکایــت دارد. با اســتعفای آقای 
جهانگیری، احتمال بررســی نام او در میــان گزینه های 
شــهرداری تهران باال مــی رود. خبر اســتعفای رســمی 
جهانگیری تا این لحظه منتشر نشده ولی احتمال می رود 
که این کار به جلســه فردای منتخبان شورای شهر تهران 
برای انتخاب گزینه های اصلی شــهرداری مرتبط باشــد. 
پیش تر شنیده شده بود که شــرط جهانگیری برای ماندن 
در دولت، داشــتن اختیار برای چیدن تیــم هماهنگی در 
حوزه اقتصاد دولت دوازدهم اســت. به نظر می رســد که 
با اســتعفای جهانگیری، تیم اقتصــادی دولت دوازدهم 
به جریان »محمــد نهاوندیــان« و »محمدباقر نوبخت« 
نزدیک تر شــده است. اختالف بر ســر گزینه های مطرح 
برای شهرداری تهران در مدت اخیر باال گرفته و بسیاری 
از آن رسانه ای شده اســت. برخی تحلیلگران معتقدند که 
کاندیداتوری اسحاق جهانگیری می تواند بیشترین رای را 

میان گزینه ها به همراه داشته باشد. «
در ادامه این خبرها ســایت تابناک هم که به محسن 
رضایی نزدیک است با تایید شــایعات مربوط به استعفای 
جهانگیری ماجرای آغاز این گمانه زنی ها را مربوط به تیم 
اقتصادی کابینه جدید دانســته بود. تابنــاک در این مورد 
نوشــته بود: »پس از پیروزی »حســن روحانی« مباحث 
زیادی پیرامون جهانگیری مطرح شد؛ از بحث شهرداری 
او در پایتخت تا ارائه لیست وزیران و تیم اقتصادی دولت 
دوازدهم توســط او به رئیس جمهور؛ مســائلی 
که در بحث اول یعنی شــهرداری 
تهــران با 

مخالفت آقای معاون اول مواجه شد اما موضوع دوم یعنی 
پیشــنهاد دادن تیم اقتصادی دولت به رئیس جمهور مورد 

اقبال و استقبال او و همفکران سیاسی اش واقع شد. 
به همین دلیل مباحث زیادی پیرامون ایجاد تغییرات 
جدی در تیم اقتصــادی دولت بــرای کابینــه دوازدهم و 
ادامه راه دولت تدبیر و امید مطرح شــد؛ تا جایی که خبرها 
از ایجاد تغییرات جدی در اکثریت کرسی های اقتصادی 
کابینه دوازدهم نســبت به دولت یازدهم حکایت می کرد. 
خبری در ارتباط با قهر »اســحاق جهانگیری« معاون اول 
رئیس جمهور در شبکه های اجتماعی پیچید، موضوعی که 
به نظر می رسد برآمده از همین بحث چینش تیم اقتصادی 
کابینه دوازدهم باشــد. البتــه همان طور هــم که پیش تر 
اعالم شده بود، مقرر شده که جهانگیری فهرست وزیران 
اقتصادی مورد نظر خود را به رئیس جمهور تنها پیشــنهاد 
دهد و »حســن روحانــی« در نهایت از بین آنها دســت به 
انتخاب بزند یا نزند. هرچه به زمــان معرفی اعضای دولت 
یازدهم به مجلــس نزدیک و نزدیک تر می شــویم، برخی 
خبرها در خصوص تغییرات تیم اقتصــادی کابینه در حال 
تغییر نسبت به آن چیزی است که در گذشته شنیده و مطرح 
شده بود و گویا همین موضوع یکی از دالیل اصلی دلخوری 

معاون اول رئیس جمهور است. «
اما در ایــن میان برخی چهره هــای اصالح طلب هم 
در مورد ایــن ماجرا بــه اظهارنظر پرداختــه  بودند. جمیله 
کدیور در توئیتی در این مورد نوشــته بود: »شــنیده های 
غیررســمی حاکی از انتخاب فردی از جریان غیراعتدالی 
و غیراصالح طلب به جای اســحااق جهانگیری در سمت 
معاون اولی است. بر اساس همین شنیده ها، این تغییر به 
دلیل اختالف نظر در انتخاب تیــم اقتصادی دولت جدید 
است. اگر این تغییر و انتخاب فرد جدید به جای جهانگیری 
جدی باشد، این یعنی دهن کجی به رای ۲4میلیون نفر. «

 در واکنشی دیگر به این مساله »حجت نظری«، عضو 
منتخب شورای شهر تهران که از اعضای حزب اتحاد ملت 
است نیز در توئیتی نوشته بود: »گویا اسحاق جهانگیری 
از معاون اولی رئیس جمهور اســتعفا داده است. امیدوارم 
یا صحت نداشته باشد یا در صورت صحت، صدای جریان 

اصالحات شنیده شود. « 

  معاون اولی پر ماجرا 
نکته جالب توجه این اســت که ماجرای معاون اولی 
دولت حســن روحانی در همــان زمان بــه موضوعی مورد 
بحث تبدیل شده بود تا آنجا که حتی نام ناطق نوری هم به 
میان آمده بود. ناطق نوری پس از اســتعفایش از بازرســی 
در افطاری با حسن روحانی با حضور محمد خاتمی حضور 

یافت. این حضور کافی بود تا یک شــایعه جدید ایجاد 

شود. خبرگزاری ها و سایت ها شــایع کردند که ناطق نوری 
به عنوان یک گزینه جدی برای معاون اولی مطرح است. 
در این خبر آمده بود که »با تقویت احتمال رفتن اســحاق 
جهانگیری به شــهرداری تهــران در دوره جدید، احتمال 
معاونت اولی حجت االسالم ناطق نوری در دولت دوازدهم 
نیز قــوت گرفته اســت، امــا به رغم حمایت جــدی آقای 
ناطق نوری از حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری و 
نزدیکی بیش از پیش وی به رئیس جمهور منتخب، تاکنون 
حســن روحانی برای حضــور وی در معاون اولی موافقت 
قطعی نداشــته اســت. « این خبر البته با هیچ واکنشی از 

سمت دولت یا ناطق نوری مواجه نشد. 
بعد از آن در خبری دیگر اعالم شد که حسن روحانی 
ممکن است محمد شــریعتمداری را به عنوان معاون اول 
خود انتخاب کند و جهانگیری را به یک وزارتخانه بفرستد. 
همزمان برخی نیز شــایع کردند که اسحاق جهانگیری به 

شهرداری تهران نظر دارد. 
این مباحث ادامه داشــت تا اینکه محسن کوهکن 
اعالم کرد که خبرهایی در مــورد احتمال انتصاب باهنر به 
سمت معاون اولی وجود دارد. خود باهنر اما در واکنش به 
این خبر گفت: »دوستانی حسن ظن دارند به من و تشکر 
می کنم. صریح می گویم که اگر من جــای روحانی بودم 
باهنر را معاون اول نمی کــردم، هر چند من برخی کارهای 
دولت را تاییــد می کنم و آرزوی پیروزی دولــت را دارم، اما 
اختالف نظرهــای جدی سیاســی و فرهنگی بــا روحانی 

دارم. «

  جنجال های جهانگیری
اما این روزهــا دوباره نــام اســحاق جهانگیری ورد 
زبان ها شده اســت. می گویند اســتعفا داده است آن هم 

در شرایطی که بحث تغییرات کابینه به میان آمده است. 
این وسط او پس از تکذیب خبرهای مربوط به استعفا 
به ســفر رفته و قول افشــاگری هم داده اســت. او گفته: 
»در خصوص فســاد به طور کامل و جدی تر در مردادماه 
صحبت خواهم کرد البته یک عده افــراد کوته فکر وجود 
دارند که مردم را در شرایط سختی قرار دادند و دولتمردان 
را دچار چالش کرده اند، این عده به دنبال زدن جیب مردم 
و غارت اموال ملی هســتند در حالیکه پیــش از این نیز با 
آنها برخورد می شــد امروز با این افراد به صورت شدیدتری 

برخورد می شــود چرا که کشور امروز 
نیازمند افزایش سرمایه اجتماعی 

و اعتماد مردم است. «
می رســد  نظــر  بــه 
جهانگیری دوباره دلگرم شده 

است. 

گزارش
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دولت نبوده است؟
   چرا، برعکس نقطــه بوده و به همیــن دلیل هم 
برخی نخواســتند آقــای جهانگیری، رئیس جمهــور را در 
حاشــیه قرار دهد. در رقابت های انتخاباتــی هم، ظهور و 
بروز شخصیت آقای جهانگیری به نوعی بود که تلقی جامعه 
یک نوع در ســایه قراردادن رئیس جمهور بود. این خیلی 

نمی توانست مطلوب باشد برای اطرافیان آقای روحانی. 
نظرتان در رابطه با انتخابات ریاســت جمهوری 
1400 چیســت؟ به نظرتــان آقــای جهانگیری 
می آید و این موضــوع مورد قبول آقــای روحانی 

هست یا خیر؟
   االن نمی شود قضاوت کرد. اگر آقای جهانگیری 
در این شرایط بتواند منشــأ تاثیر باشد، ذهنیت جامعه از او 
مثبت خواهد بود، اگــر االن فرصت طلبی کند و توانمندی 
خوبــی از خــودش عرضه نکند، خیــر؛ خیلی بــه نظر من 
شانســی نخواهد داشــت. در مجموع در شــرایط کنونی 
ایشــان هم ســهیم اســت، به همین دلیل هــم برخی از 
کسانی که پیشنهادات فرصت طلبانه به ایشان می دهند، 
بر اســاس این تلقی است که ایشــان در صورت ماندن در 
دولت، همــه کارت های برنده خودش را از دســت خواهد 
داد، یعنــی کارنامه دولــت را به گونــه ای ارزیابی می کنند 
که آقای جهانگیری هم در آن ســهیم اســت و جاذبه ای 
برای تصمیمات آینده مردم برای شــکل دهی قوه مجریه 

نخواهد داشت. 

عباس سلیمی نمین می گوید: »برخی نخواستند 
آقای جهانگیری، رئیس جمهور را در حاشیه قرار 
دهد. در رقابت های انتخاباتی هــم، ظهور و بروز 
شخصیت آقای جهانگیری به نوعی بود که تلقی 
جامعه یک نوع در ســایه قراردادن رئیس جمهور 
بود. این خیلی نمی توانســت مطلوب باشد برای 
اطرافیان آقای روحانی. « او البته معتقد اســت: 
»من فکر می کنم افرادی مثل آقای نهاوندیان باید 
از دولت حذف شــوند، چرا که یک مسیر درستی 
را از ابتــدا در حوزه اقتصاد دنبــال نمی کردند. « با 
او دربــاره ماجرای اســتعفای جهانگیری از دولت 

گفت وگو کرده ایم. 

دولت، این بحث که کادر را با مصلحت جویی های فرضی 
ضعیف  تر کنند، تیم خودشان را ضعیف تر کنند، به هیچ وجه 

قابل قبول نیست. 
گفته می شــود طیف مقابل آقــای جهانگیری در 
دولت، آقای نوبخت و آقای واعظی هســتند که 
یکسری اختالفاتی بینشان دارند. به نظرتان آقای 
روحانی، آقای جهانگیری را به آنها ترجیح می دهد 
و سعی می کند آقای جهانگیری را در دولت داشته 

باشد و او به کارش ادامه دهد؟
   اخبــار متعــددی در این زمینه به گوش می رســد 
و این تلقی هم وجود داشــت کــه بعد از انتخابــات آقای 
جهانگیری زمینه زیادی برایش فراهم نباشد که همچنان 
به نوعی رئیس جمهور در ســایه قرار بگیرد. این بحثی بود 
که در دوران انتخابات مطرح شد، چون آقای جهانگیری 
در دوران انتخابات در برخی از مناظره ها قوی تر ظاهر شد. 
برخی صاحبنظران معتقد بودند تــداوم این روند در ترکیب 
آینده دولــت ممکن نخواهد بــود و منجر به حــذف آقای 
جهانگیری خواهد شد. خب حاال این اتفاق نیفتاده است؛ 
به هر دلیل آقای روحانی همچنــان آقای جهانگیری را در 
جایگاه معاون اولی حفظ کرده و ایشان مقام دوم کابینه به 
حساب می آید. یا باید ایشان دالیل مشخصی را به جامعه 
اقامه کنــد، یا با قدرت عمــل کند و به دنبال پاســخگویی 
فرصت طلبی های برخی از دوســتان خودش نباشــد. من 
فکر می کنم راه حل دوم برای آقای جهانگیری زمینه های 
الزم را دارد و می تواند ایشــان قوی تر عمل کند،  اما برخی 
مسائلی که که ایشــان مسئولیت مســتقیمش را به عهده 
دارد، در ارزیابی ها ایشان را خیلی قوی نمی توانیم بیابیم، 
به خصوص ستادی که ایشــان به عهده داشت در ارتباط با 
اقتصاد مقاومتی، خیلی نتایجی برایش مترتب نمی بینیم، 
نتایج پررنگی را در این زمینه شــاهد نیستیم. این به شکل 
دقیق  به اختالفات برنمی گردد، هرچند آن چیزی که شما 
اشاره کردید، تا حدی درست است. من فکر می کنم افرادی 
مثل آقای نهاوندیان باید از دولت حذف شوند، چرا که یک 
مسیر درستی را از ابتدا در حوزه اقتصاد دنبال نمی کردند؛ 
چه در اتاق بازرگانی و چه در جایگاه دیگری که داشتند. حاال 
این بســتگی به آقای رئیس جمهور دارد و خیلی به نظرات 
ما ارتباطی نخواهد داشــت یا نظرات ما در این زمینه تاثیر 
نخواهد داشت،  اما فکر می کنم به این ضرورت رسیده اند 
که در تیم اقتصادی تغییراتــی ایجاد کنند. قطعا تغییراتی 
که حاصل خواهد شــد، جایگاه آقای جهانگیری را تقویت 
خواهد کرد، یعنی حذف برخــی افراد چه در بانک مرکزی، 
چــه در وزارت تجارت و معــادن، وزارت اقتصــاد، این ها 
می تواند یک مقداری جایگاه آقــای جهانگیری را تقویت 
کنــد. منتها این  تغییــرات چه صورت بگیــرد و چه نگیرد، 
هیچ توجیهــی برای رویکرد فرصت طلبانه سیاســی وجود 
نخواهد داشت. با هر شرایطی علی القاعده باید ما تالش 
خودمان را برای تقویت کشــور در برابر هجم نژادپرستانه 
سیاســتمداران آمریکایی داشــته باشــیم و تالش مان را 

تقویت کنیم. 
یعنی بــا ایــن تفاســیر می فرمایید کــه وقتی به 
کارنامه آقای روحانــی به صورت کلــی و کارنامه 
آقای جهانگیری در دولت نــگاه می کنیم، آقای 
جهانگیری بــه آن صورت یک نقطــه قوت برای 

آقای سلیمی نمین! موضوع استعفای معاون اول 
رئیس جمهور در گذشته هم یکبار تکرار شده بود 
و این بار هم با حادشدن مشکالت اقتصادی این 
موضوع دوباره مطرح شده است. تحلیل شما از 
چرایی این موضوع چیســت؟ چه اختالفاتی در 

دولت وجود دارد؟
   این مساله یک نوع فرصت طلبی سیاسی از جانب 
یک جریانی اســت که تصور می کند اگر در شرایط کنونی 
مســیر خودش را از آقــای روحانی جدا کند، قــادر خواهد 
بود در آینده از شــانس بهتری برای کسب جایگاه ریاست 
قوه مجریه برخوردار باشــد، در حالی کــه موقعیت کنونی 
هرگز این اجازه را به ما نمی دهد که بــه فکر منافع گروهی 
و فردی باشیم. آمریکا با آشکارکردن چهره واقعی خودش 
یک نوع زورگویی و قلدری نژادپرســتانه ای از خودش بروز 
داده که در صــورت عدم توجه بــه ضرورت زمــان، قطعا 
این می تواند لطمه جدی به کشــور بزنــد. البته در صورت 
اتحاد و یکپارچگی هرگــز آن نوع عداوت هــا راه به جایی 
نمی برد چنانچه در گذشته راه به جایی نبرده است.  اما اگر 
گروه های سیاســی این گونه عمل کنند که این عملکرد را 
فرصت طلبی سیاســی تلقی می کنم، قطعا شــرایط کشور 
خیلی برای ما مناســب نخواهد بود. البته همان طوری که 
شما اشاره کردید، این بحث یک بار مطرح شد، برخی افراد 
مطرح کننده دیدند که خیلی به نفع شــان تمام نمی شود و 
تلقی جامعه خیلی مثبت نخواهد بود، حرف شــان را تغییر 
دادند. فکر می کنم این بار هم همین حالت به وجود بیاید، 
چون اصال جامعه نمی پسندد که هر کسی در این شرایط راه 

و منافع خودش را در پیش بگیرد. 
به نظرتان عمده مشــکالت آقای جهانگیری در 
دولت چیست؟ او احساس می کند نمی تواند در 
شــرایط حاضر راهکارها و پیشــنهادهای خود را 
پیش ببرد؟ یعنی فردی اســت که بــه او بها داده 

نمی شود و این بحث ها پیش می آید؟
   من این را خیلی گزاره دقیقــی نمی بینم که آقای 
جهانگیری فرصت بروز و ظهور توانمندی هایش را نداشته 
باشد. گرچه بین تیم اقتصادی اختالفاتی وجود دارد و این 
اختالفات قطعا می بایســت به نوعی حل وفصل شود،  اما 
این بدان معنی نیســت که آقای جهانگیری شــرایط الزم 
جهت پیشبرد اقتصاد مقاومتی یا حل مشکالت را به هیچ 
وجه نداشته باشد. طبعا بدون مشکل نیست؛ من هم قبول 
دارم مشــکالتی در سر راه دســت اندرکاران وجود دارد که 
خود آقای جهانگیری به کرات به ایــن  امر معترض بودند 
که هیچ کدام از مشکالت در کشــور بدون راه حل داخلی 
نیست، یعنی هیچ مشکلی وجود ندارد که ما راه حل داخلی 
برایش نداشته باشیم. اگر این سخن ایشان مبتنی بر یک 
باور است، طبعا باید تالش الزم در این وادی صورت بگیرد 
که خب مشــکالت موجود با راه حل های داخلی پیگیری 
شود،  اما همزمان با شنیدن این نوع اظهارات می بینیم که 
برخی از مسائل با راه حل بیرونی پی گرفته می شود؛ مبتنی 
بر واردات یا راه های غیراصولی دیگری که ریشــه در خود 
دولت دارد. این را آقای جهانگیری قطعا می تواند مدیریت 
کند، ولی اگر مدیریتی برای این قضیه صورت نمی گیرد، 
ما به ازای آنرا می توانیم در جاهای دیگر دنبال کنیم.  اما با 
وجود همه ضعف ها و کم توانی ها یا کم انگیزگی ها در هیات 

نهاوندیان از دولت برود
گفت وگو با عباس سلیمی نمین

گفتوگو
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روزهای بحران
تنگنای سیاست ورزی اسحاق جهانگیری

اســحاق جهانگیری یــار هاشمی رفســنجانی 
و یــاور روحانــی؛ او هماننــد یــاران وفــادار مرحوم 
هاشمی رفسنجانی دارای خاستگاه حزبی کارگزارانی 
اســت و بــا این حــزب کنشــگری جــدی خــود را در 
مختصات سپهر سیاست کشور آغاز کرده است. او 
رئیس حلقه کرمانی های حزب کارگزاران ســازندگی 
محسوب می شود و برخی از تحلیلگران حزبی نقش 
او را اجرای راهبردهای سیاسی پدر معنوی حزب تلقی 

می کردند. محافظه کاری را  از تکنوکرات ها به ارث برده 
است به همین خاطر در منازعات رادیکال رخدادهای 
انتخابــات ریاســت جمهوری دهــم آســیب ندیــد؛ 
هرچند برخی از اعظــای حزب  کارگزاران ســازندگی 
در دادگاه محکوم شــدند و فعالیت تشــکیالتی آنان 
چهارســال در اغما قــرار گرفــت. با پیروزی حســن 
روحانــی در انتخابــات ریاســت جمهوری یازدهــم، 
اســحاق جهانگیری مجری راهبردهــای پدرمعنوی 
دولت شد اما اوج سیاســت ورزی حرفه ای او در برهه 
فقدان هاشمی رفسنجانی رخ داد. پدیده »کاندیدای 
پوششــی« ایده انتخابات پدرمعنــوی دولت یازدهم 

برای کاهش فشارهای رقیبان حسن روحانی بود. 
جهانگیــری با حمــالت دقیــق بر نقــاط ضعف 

محمدباقر قالیباف، اصلی ترین رقیب حسن روحانی 
را در کارزار رقابــت زمینگیر کرد، این پایــان کارویژه 
جهانگیری نبــود؛ او با اســتراتژی عدم بازگشــت به 
عقــب، هشــدارهای جدی بــه جامعــه ایرانــی داد و 
گزاره هایی مانند »مــردم عزیز یادتــان می آید وضع 
اقتصادی مــردم چطــور بــود؟ دارو پیدا نمی شــد و 
بیمــاران ســرطانی و خــاص چــه عذابی کشــیدند، 
ضمن اینکه کره و شــیر خشــک نیز پیدا نمی شــد و 
ســیلوهای گندم ما نیز  خالی  شــده بودند« استفاده 
کرد. سیاســت ورزی حرفه ای اســحاق جهانگیری، 
او را به مناســب ترین گزینه جریــان اصالحات برای 
انتخابات ریاســت جمهوری ســیزدهم بدل ساخت. 
عبدالله ناصری در همین راستا اظهار داشت: »برای 

ســال 1400 نامزد اصالح طلبان احتماال جهانگیری و 
نامزد اصولگرایان احتماال الریجانــی خواهد بود این 
در حالی اســت که من معتقــدم جوانگرایــی و دادن 
عرصه به نیروهای جدیــد را باید از همیــن انتخابات 
ریاســت جمهوری در پیش گرفــت زیرا ادامــه روند 
حضور مدیران 40 ســاله در عرصه هــای مدیریتی را 
یکی از پاشنه های آشیل کشور می دانم و بر این باورم 
اگر نگاه نوگرایانه ای به حوزه مدیریت داشــته باشیم 
حتی قدرت دفاعی و امنیتی بسیار باالیی برای کشور 

ایجاد می شود. «

  خروج از وضعیت فرسایش سرمایه اجتماعی 
»دالر جهانگیــری« کلیــدواژه طنزآمیز جامعه 

ایرانی به عــدم مدیریت بــازار ارز از ســوی دولت 
دوازدهــم اســت. جامعــه، مدیریــت ارزی را فاقد 
اثرگذاری مناســب در قبال افزایش نرخ ارز می داند 
و به همیــن خاطــر هرگونه تکاپــو را گفتــار درمانی 
تلقی می کند. اقدام اســحاق جهانگیری هرچند از 
جنس مســئولیت دولتی بود ولی در هنگامه فقدان 
گریز مســئولیت پذیری در وضعیت بحران به مثابه 
فــداکاری اســت. فــداکاری اســحاق جهانگیری 
بــرای او چــه تبعاتــی دارد؟ فرســایش ســرمایه 
اجتماعی مطلوب اصلی ترین تبعات اقدام اسحاق 
جهانگیری است. او که درصدد حضور در انتخابات 
ریاست جمهوری سیزدهم اســت، این وضعیت را 
خطرناک می داند و با هوش سیاسی خواهان تغییر 
وضعیت اســت. اســحاق جهانگیری دو راه اصلی 

پیش  رو دارد؛
1-خــروج از دولــت دوازدهــم؛ هرچند شــایعه 
استعفای اســحاق جهانگیری تکذیب شــد ولی این 
راه حل می تواند یکــی از اقدامات پیشــنهادی یاران 
نزدیک بــه معاون اول باشــد. این راه حــل هرچند در 
مقطع کوتاه مــدت امــکان تاثیرگــذاری مثبت برای 
اســحاق جهانگیری را داراســت ولی خروج از دولت 
دوازدهم در چند محور برای کنشــگری آینده ایشان 
نامناسب است؛ الف( در فضای تصمیم سازی پنهان، 
حامیان دولت دوازدهم با این اقدام به مخالفان جدی 
جهانگیری بدل خواهند شد و در برهه زمانی انتخابات 
با تســلط بر عملیات روانــی منجر به کاهــش رای او 
خواهند شــد. ب( در فضــای عمومی جامعــه ایرانی 
بر  ســاخت تصویر جهانگیری به فردی شبیه خواهد 
شد که در دوران نعمت همســو با جریان حاکم است 
و در عصر عســرت کنج عزلت را انتخاب می کند. ج( 
عاملیت وی برای حضور حســن روحانی در پاســتور 
موجب شــده اســت، هرگونه اقدام انتقادآمیز وی به 
ساخت قوه مجریه با موج سهمگین منتقدان سیاسی 

او همراه بشود. 
2. ظهور در قامت منجی؛ اســحاق جهانگیری 
بازیگر سیاسی ایده آل است؛ او نقش نامزد پوششی 
را حتی در وضعیت فقدان کارگــردان اصلی به خوبی 
ایفا کرد. در شــرایط فعلی او توانایــی آن را دارد که با 
اقدامات شفافیت آمیز در راســتای مبارزه با باندهای 
فســاد رقیب جدی در برابر سلســله اقدامــات آذری 
جهرمی بشــود و از ســوی دیگر پیشــتیبانی جریان 
اصالحات فرسایش سرمایه اجتماعی پیشین را جبران 
کند و بازســازی تصویری خود در راه مبارزه با فساد را 
آغاز کند. این اقــدام نیازمند فاصله گیــری از ادبیات 
محافظه کارانــه به دلیــل پرونده اقتصــادی برادرش 
است و باید برای حفظ جایگاهش برخی خطوط قرمز 

خانوادگی را رد کند. 

مسعود پورسیدی

روزنامه نگار

جهانگیــری با حمــالت دقیــق بر نقــاط ضعف 
محمدباقر قالیبــاف، اصلی ترین رقیب حســن 
روحانی را در کارزار رقابت زمینگیر کرد، این پایان 
کارویژه جهانگیــری نبود؛ او با اســتراتژی عدم 
بازگشــت به عقب، هشــدارهای جدی به جامعه 

ایرانی داد
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جهانگیری نبود، روحانی رای نمی آورد
گفت وگوی مثلث با جالل جاللی زاده

طی روزهای گذشته شــایعاتی مبنی بر استعفا و 
کناره گیری آقای جهانگیــری از دولت دوازدهم 
منتشر شد؛  ارزیابی شــما از مطرح شدن چنین 

موضوعی در شرایط کنونی چیست؟
   در خصوص این موضــوع باید چند نکته را مدنظر 
قرار داد. مهم ترین آن این است که حمایت آقای جهانگیری 
از آقــای روحانی با توجــه به صداقــت در گفتــار و رفتار و 
اعتمادی که نزد افکار عمومی نســبت به آقای جهانگیری 
وجود دارد در امر پیروزی آقای روحانی بسیار حائز اهمیت و 
تأثیرگذار بوده است. اگر آقای جهانگیری حمایت نمی کردند 
و در مناظره ها و سفرهای استانی شرکت نمی کردند؛  آقای 
روحانی رأی نمــی آورد. روحانــی پیروزی خــود را مدیون 
جهانگیری است. بســیاری از اصالح طلبان از جمله خود 
من به واســطه حمایت آقای جهانگیری از آقای روحانی به 
ایشان رأی دادیم و در انتخابات ریاست جمهوری از ایشان 
حمایت کردیم. نکته بعدی آن است که تحت تأثیر حضور 
آقای نوبخت و آقای واعظی در کابینه دولت، قدرت آقای 
جهانگیری کم شــده است و ایشــان نفوذ زیادی در کابینه 
ندارند. ایــن موضوع در کنار کم صــدای آقای جهانگیری 
متأسفانه در خارج از دولت با واکنش های مختلفی روبه رو 
بوده است. اصالح طلبان نســبت به کم توجهی روحانی به 
جهانگیری نگران هســتند. این در حالی اســت که با نفوذ 
بیشتر رئیس دفتر رئیس جمهور و ســخنگوی دولت باعث 
می شــود که معاون اول عمال  کنار بکشــد و این در صحنه 
عمل، به ضرر رئیس جمهور است. روحانی چهره کاریزمایی 
ندارد. اگر افرادی مثــل آقای جهانگیری در کنار ایشــان 
نباشند، رئیس جمهور نفوذ خود را در افکار عمومی از دست 

خواهد داد. 
کمرنگ شــدن و حاشیه ای شــدن نقــش آقای 
جهانگیــری در دولت چه تأثیــری را روی جریان 
اصالح طلب خواهد گذاشــت؟ به عبــارت دیگر 
این موضوع، اطالح طلبان را در چه موضعی قرار 

می دهد؟

   تــا اینجا هــم عملکــرد آقــای روحانی بــه ضرر 
اصالح طلبان تمام شده اســت،  خصوصا اصالح طلبانی 
که در شهرســتان ها هســتند را با یأس و ناامیدی مواجهه 
کرده است. آنها خودشــان را برای آقای روحانی و پیروزی 
ایشــان در انتخابات هزینه کرده اند تا ایشــان شــعارهای 
اصالح طلبانــه خــود را عملی کنــد؛ چــون رئیس جمهور 
تنهاست و افرادی که در کابینه ایشــان حضور دارند برای 
موفقیت و تحقق وعده ها و شعارهای آقای روحانی ناتوانند. 
افرادی هم مثل آقای جهانگیری که هم در حاکمیت و هم 
در بین توده های مردم نفوذ و اعتبار دارند، می توانند خالء 
کم اقبالی روحانی را پر کنند؛ کنــار  رفتن جهانگیری منجر 
به بی اعتبارشدن و واردشدن خدشــه به دولت می شود که 
نتیجه آن را در پایین آمدن مشارکت مردم در انتخابات آینده 

خواهیم دید. 
به عبــارت دیگر معتقد هســتید کــه ناکارآمدی 

دولت، پای اصالح طلبان نوشته خواهد شد؟
   عــده ای از وزرا خــود را اصالح طلــب نمی دانند 
اما برخی شــهامت دارند و خــود را اصالح طلب می دانند. 
ولی در مجمــوع چون اصالح طلبان خــود را حامی اصلی 
رئیس جمهور می دانند،  این امر موجــب ضرر آنها خواهد 

شد. 
آقای جهانگیری در نقش معاون اولی چه میزان 
در دولت دوازدهم کارآمد هســتند؟ نظر شــما در 
خصوص ماندن یــا کناررفتن آقای جهانگیری از 

دولت چیست؟
   باتوجــه به وضعیــت فعلی آنچه تکلیف انســان 
را ســنگین می کند انجام تعهداتی اســت که بر دوش وی 
است. در شــرایطی که روحانی بدون حمایت جهانگیری 
پیروز نمی شد، ایشــان آمدند و شرایط به نفع آقای روحانی 
تغییر کرد که منجر به پیروزی ایشــان در انتخابات شد. از 
نظر اخالقی نمی توان وقتی از فردی در انتخابات حمایت 
می کنند پس از پیروزی او را رها کنند. اگرچه روحانی قصد 
ندارد بار دیگر به ســمت ریاســت جمهوری برسد، اما عدم 

حمایت از او منجر به عدم اعتماد مردم و سلب اعتماد افکار 
عمومی خواهد شــد. وقتی مردم ببینند کســی به خواسته 
آنها توجه نمی کند،  موجب می شــود که دید فرصت طلبی 
و منفعت گرایانه ای در بین مردم شــکل بگیــرد و راه برای 

فرصت طلبان باز شود. 
ماندن یا رفتن آقــای جهانگیــری، دو دیدگاهی 
اســت که در درون اصالح طلبان حامیان خود را 
دارد. آیا این موضوع موجب شکل گیری اختالف 

درونی بین این طیف سیاسی شده است؟
   ماندن در قدرت با هــر هزینه و به هــر قیمتی به 
مصلحت نیست. وقتی فرد، هیچ کارآیی و نفوذی ندارد و 
نمی تواند کار خاصی انجام دهد، چرا باید بماند؟ اگر آقای 
جهانگیری هم در نقش معاون اول نمی تواند کارآیی داشته 
باشد چه اصراری اســت که برای حفظ مصلحت یا توجیه 
دیگران در کابینه بماند. اگر ایشان بماند و دولت همچنان 
ناکارآمد بماند، بسیاری از این هزینه ها پای اصالح طلبان 

نوشته می شود. 

اسحاق جهانگیری یار کمکی حســن روحانی در 
انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم بود؛ شخصی 
که بیش از هر یک از کاندیداهــای دیگر،  هویتی 
اصالح طلبانه داشت اما کاندیدای اصالح طلبان 
نبود! بر خالف نقــش پررنگ و جســورانه وی در 
مناظره های تلویزیونی و سنگ تمام گذاشــتن او 
برای حمایت از حسن روحانی، اما با تشکیل کابینه 
دوازدهم و کمرنگ شــدن حضــور اصالح طلبان، 
همه نگاه ها متوجه جهانگیــری بود. واکنش او به 
این بی توجهی چه خواهد بود؟ تا آنجا که اختالفات 
درونی و رقابت درونی برای کســب کرســی های 
وزارت در دولت دوازدهم ســر باز کرد و این بار بر 
خالف زمان رقابت های انتخاباتی جهانگیری نقش 
چندانی نداشت، به حاشــیه رفته بود و انتصابات 
جدید تحت تأثیر محمود واعظی انجام می شــد. 
رفته رفته و با عمیق شدن اعتراضات اصالح طلبان 
به عملکرد روحانی و کمرنگ شــدن نقش آنها در 
دولت جدید، شایعه استعفای جهانگیری مطرح 
شد. شایعه ای که در حد همان شایعه باقی ماند و 
هیچ گاه رنگ واقعیت به خود نگرفت اما حکایتی 
جدید از عمق اختالفات میان دولت و اطالح طلبان 
را روایت می کرد. بار دیگر این شــایعه در محافل 
خبری با رنگ و لعاب بیشتری مطرح شد. تا آنجا که 
دولت بیانیه داد و  تالش کرد تا ماجرا را خاتمه دهد. 
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قبل از جهانگیری خیلی های دیگر
باید از دولت استعفا کنند

گفت وگوی مثلث با حسین الله کرم

جهانگیری تاثیری در سیاست های اقتصادی نداشت
گفت وگوی مثلث با علی تاجرنیا

 شــایعه وجــود دوقطبی بیــن محمــود واعظی 
مسئول دفتر رئیس جمهور و اسحاق جهانگیری 
معاون اول گمانه زنی های زیادی را در پی داشته 
اســت تا جایی که چندروز پیش خبر اســتعفای 
جهانگیری به رسانه ها کشیده شــد   اما با وجود 
تکذیب خبــر تحلیل هــا پایــان نیافــت و ادامه 
پیدا کرد، برخی این اتفــاق را واقعی می  دانند و 
معتقدند درون دولت دودســتگی ایجادشده  اما 
برخی نیز طرح چنیــن موضوعاتــی را از ناحیه 
مخالفــان دولــت می بیننــد و می گوینــد آنها با 
حاشیه ســازی می خواهند توان دولت را کاهش 

دهند نظر شما چیست؟
   ایــن اختالف واقعی نیســت و مســاله انحرافی 
بــرای تغییــر موضــوع اصلــی جامعــه شــامل جنــگ 
اقتصادی، فشــار به مردم و مشــکالت معیشــتی است. 
به عبــارت دیگــر بــرای اینکه این مســائل را پوشــش و 

در شــرایط کنونی و باتوجه بــه موقعیت دولت، 
چقدر باقی ماندن آقای جهانگیری در کابینه را به 

نفع اصالح طلبان می دانید؟
   وضعیت کشــور به لحاظ وجــود بحران های 
متعدد داخلی و خارجی به گونه ای اســت که هرچقدر 
بتوانیم ظرفیت های بیشــتری را در نهادهای مختلف 
حاکمیت بپذیریم و در کنار همدیگر بتوانند کار کنند، 
قطعًا به نفع کشور اســت. آقای روحانی مولود جریان 
اصالحات است. اگر حمایت های شخصیت ها و احزاب 
اصالح طلب نبود، احتمال بسیار ضعیفی وجود داشت 
که آقای روحانی رأی بیاورند. علی رغم برخی از اختالف 
نظرها و مشــکالتی که وجود دارد،  ادامه همکاری را به 
نفع هم جریان سیاســی )اصالح طلب( و هم کشــور 
می دانــم. معتقدم بایســتی همه زمینه های مناســب 
فراهم شود تا این همکاری و حضور )آقای جهانگیری 

در کابینه( ادامه پیدا کند. 
شــما به ادامه همــکاری میان دولــت دوازدهم و 
اصالح طلبان معتقد هســتید. آقای جهانگیری 
هم به عنوان یک مهره اقتصــادی در این دولت 
به حســاب می آیند و عهده دار مناســب کلیدی 
اقتصادی هستند. از طرف دیگر در شرایط کنونی، 
مردم نســبت به وضعیت اقتصادی و معیشــت 
خود معترض هستند. آیا اصالح طلبان نبایستی 
نگران این موضوع باشــند کــه ناکارآمدی دولت 
پای اصالح طلبان نوشــته شــود و هزینــه آن را 

اصالح طلبان بپردازند؟
   به هیچ وجه! این ارزیابی درســتی نیســت. 
همه می دانند آقای جهانگیری نسبت به معاونین اول 

 ناتوانی های دولــت را ذیل آن قرار دهند، چنین مســائلی
 مطرح می شود. 

شــما معتقدیــد اســتعفای آقــای جهانگیــری 
موضوعی نمایشــی اســت تــا توجــه جامعه به 
موضوعات فرعی منحرف شود، آیا اتخاذ چنین 
تاکتیکــی از جانــب دولت جواب هــم می دهد و 

اثری هم دارد؟
   اثرش پیگیری های رســانه ای است چون با این 
اتفاق به موضوع دامن زده می شــود و جای مسائل اصلی 

کشور می نشیند. 
ایــن دیــدگاه وجــود دارد کــه اگــر روزی آقای 
جهانگیــری از دولــت بــرود، دولت دچــار افت 

کارآمدی می شود، نظر شما چیست؟
   به نظــر من اکثــر نیروهــای اقتصــادی دولت 
عملکرد مناسبی نداشتند ولی قبل از آنکه آقای جهانگیری 
بخواهد برود خیلی افراد دیگر همچون سیاست گذارهای 

)دولت های( گذشته کمترین تأثیر را در سیاست های 
اقتصادی دولت ندارد. بنابراین اینکه بخواهیم شکست 
یا ناکامی تیم اقتصادی دولــت را به آقای جهانگیری و 
اصالح طلبان نســبت دهیم،  درســت نیست. به هیچ 
وجه چهره هایی که در بانک مرکزی و سایر پست های 
مهم اقتصادی حضــور دارند، از چهره های برجســته 
جریان اصالح نیستند. از ســوی دیگر مشکل کشور 
بدون نگاه سیاسی و جناحی،  ریشه در مسائل فرهنگی 
و بین المللی دارد. اگرچه تیم اقتصادی دولت را دارای 
تقصیر و ناکارآمــد می دانم اما نمی توان همه انتظارات 
را معطوف به دولت کــرد و صرفاً  از آن انتظار داشــت. 
معتقدم این موضوع برای مردم هم روشن و قابل درک 
اســت. همچنان در فضای مجازی و واقعی نسبت به 
بســیاری از چهره های اصالح طلب نظیر آقای خاتمی 
یک نوع ســمپاتی قوی وجود دارد و بخش عمده ای از 
مردم قائل به تفکیک بین دولت و اصالح طلبان هستند. 
بنابراین شرایط فعلی این ارزیابی را در ذهن مردم ایجاد 
نخواهد کرد که اصالح طلبان به لحاظ تیم اقتصادی و 
مدیریتی دچار مشکالتی هســتند. به هر حال افرادی 
در بین اصالح طلبان وجود دارند که اگر از ظرفیت آنها 
استفاده شود، بخشی از مشــکالت و ناکامی هایی که 
در حوزه مدیریتی مطرح اســت،  برطرف خواهد شد. 
اگرچه حمایت اصالح طلبان از آقای روحانی برای این 
جناح سیاسی هزینه دارد  اما مردم هم تمام مشکالت را 

از سوی اطالح طلبان نمی دانند. 
در ایام انتخابات ریاســت جمهوری 1396، این 
گمانه مطرح می شد که یکی از گزینه های اصلی 
کاندیداتوری اصالح طلبان برای انتخابات ریاست 

جمهوری 1400، آقای جهانگیری می تواند باشد. 
با مفروض قــرار دادن این گمانه زنــی، حضور یا 
خروج ایشــان از کابینه چه تأثیر و پیامدی برای 

کاندیداتوری ایشان در آینده خواهد داشت؟
   اوال تــا انتخابــات 1400 راه بســیاری باقی 

حاشیه های روابط اصالح طلبان و دولت دوازدهم  
تمامی ندارد. گالیه هایی که هربار به شکلی علنی 
می شوند و آنچنان باورپذیر هستند که به سرعت 
جای خود را میان اخبار سیاسی،  پیدا می کنند. این 
بار هم شایعه کناره گیری چهره اصالح طلب کابینه 
که به عنوان کاندیدای پوششی در ایام انتخابات 
96 به کمک حســن روحانی  آمده بود، مطرح شد. 
شــایعه ای که به دلیل نقش کمرنگ این روزهای 
جهانگیــری و اعتراضــات جنــاح اصالح طلب به 
دولت، حکایت از عمق شــکاف و نارضایتی میان 
دولت و بخشی از حامیان خود را دارد.  اما همچنان 
هســتند اصالح طلبانی که بر حفظ جهانگیری در 
کابینه اصرار دارند و حاضر نیستند سهم حداقلی 
خود از کابینه دوازدهم را از دست بدهند. تاجرنیا در 
این زمینه معتقد است: »در مجموع منفعت حضور 
ایشان برای دولت،  مردم و اصالح طلبان بیشتر از 

عدم حضورشان است. «

یک سال از روی کارآمدن دولت روحانی می گذرد 
 اما بحث ماندن یــا نماندن جهانگیــری در کابینه 
همچنان مطرح است. هر بار هم که این موضوع 
پیش می آیــد نام واعظــی به عنوان پشــت پرده 
ماجرا بیان می شود. حسین الله کرم معتقد است: 
»خبرهای اختالفات درون دولت واقعی نیســت 
و ایــن اخبار با هــدف انحــراف افــکار عمومی از 

موضوعات اصلی کشور رسانه ای می شوند. «
مشروح این گفت وگو را در ادامه بخوانید. 
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معاون منتقد
جهانگیری بر سر دوراهی تعیین کننده قرار گرفته است

به نظر می رسد معاون اول رئیس جمهور راهی به جز 
باقی ماندن در دولت و اعالم غیررســمی اعتراض خود به 

سیاست های دولت ندارد. 
پیش نیاز تحلیل نحوه کنش اسحاق جهانگیری در 
دولت دوازدهم، بررسی جایگاه او در دولت یازدهم است. 
جهانگیری در دولت یازدهم یک مدیر ارشد بود که احتماال 
ســه چیز باعث شــده بود که به عنوان معاون اول روحانی 
منصوب شود: نخســت تجربه اداری باال به خصوص که 
از ابتدای دهه 70 )به جز 8 سال ریاست جمهوری محمود 
احمدی نژاد( در سطح استاندار و وزارت بود. دوم، ارتباط 
وثیق با هاشمی رفســنجانی بــه خصوص از بســتر حزب 
کارگزاران ســازندگی و ســوم ارتباط خوب با رئیس دولت 
اصالحات که جهانگیری، هشت سال وزیرش بوده است. 
با این حال جهانگیری برای همه کاره شــدن در دولت یک 

چیز کم داشت: او در حلقه اول حسن روحانی نبود. 
حسن روحانی نشــان داده که معتمدانش را از میان 
همکارانش انتخاب می کند. فرقی نمی کند این افراد مثل 
علی جنتی در شــورای سرپرســتی ســازمان صداوسیما و 
قرارگاه خاتم االنبیا در دهه شصت با او باشند یا مثل نوبخت 
از مجلس چهارم به او پیوســته باشــند. مهم این است که 
حلقه اول حسن روحانی، باید سابقه همکاری با او را داشته 
باشــند و خب جهانگیری هیچ وقت در این سال ها، به جز 
ســال ها هم مجلســی بودن در مجلس دوم و سوم رابطه 
مستقیم کاری با روحانی نداشته است. در همان مجالس 
هم ظاهرا جهانگیری هم گعده روحانی نبوده و مثال خبری 
از عضویــت او در مجمع عقال که برای مدیریت سیاســی 
جنگ تحمیلی به ریاست روحانی به راه افتاده بود، نیست. 
با این حال نقش جهانگیری در آستانه انتخابات سال 
۱۳۹6 به سرعت تغییر می کند. او از یک مدیر ارشد اجرایی 
به یک فعال سیاسی تبدیل می شود و از یک تکنوکرات آرام 
به یک مرد خروشان تبدیل می شود که قرار است خط آتش 
حســن روحانی در مناظره ها باشــد. به جز این هــا او باید 
فداکاری سیاسی خود را با یک کناره گیری هم کامل کند. 
جهانگیری پروژه را به خوبی به پایان می رســاند ولی بعد از 

انتخابات با دو بحران مهم روبه رو می شود. 
نخســت اینکه حاکمیت، دیگر اعتماد ســابق را به 
او نــدارد و از این رو پرونــده برادرش را بــا جدیت پیگیری 
می کند، در مقابل اظهارات او در خصوص مســکن مهر، 
واکنش تندی نشان داده می شود و خودش در یک مصاحبه 
می گویند که ماه هاست نتوانسته به دیدار رهبر انقالب برود. 
این در حالی است که او پیش از این و در قامت همان مدیر 
اجرایی، یکی از معدود مدیران دولت روحانی بود که مورد 

تعریف و تمجید رهبری قرار گرفت. 
مطلــب دوم هــم این بــود کــه روحانــی، در دولت 
دوازدهم، هر روز بیشتر از دیروز، در حلقه یاران وفادار خود 
قرار گرفت. محوریت ماجرا ظاهــرا با محمود واعظی بود 
ولی به هر حال، افراد دیگری چــون نهاوندیان و نوبخت 
هم هستند که ظاهرا رابطه بهتری با جهانگیری دارند. اما 
سوال مهم این اســت که روحانی چرا چنین کنشی انجام 
داد؟ به نظر می رسد که مســاله حسن روحانی، بیش از هر 

چیز اوضاع و احوال بعد از ریاســت جمهوری است. شاید 
روحانی خواســته مقداری از وزن جهانگیــری بکاهد تا او 
نتواند از سرمایه بهار ۹6 برای انتخابات بعدی استفاده کند 
یا شــاید هم خواســته حلقه یاران خود را برای پساریاست 
جمهوری آماده کند اما این حلقه چنان بســته و تنگ است 
که جهانگیری به صورت طبیعی، خارج از آن دیده می شود. 
با این وجود کســی هنوز هم نمی توانــد تردیدی در 
موقعیت اجرایی و اداری جهانگیری داشته باشد. روزی که 
قرار است ارز تک نرخی شود، او به مقابل دوربین می آید، 
روزی که قرار اســت از ادغام ســه وزارتخانه دفاع شود او 
به مجلس فرســتاده می شــود و هنوز هم اوست که رئیس 
مهم ترین شــوراهای اقتصادی کشــور اســت اما همین 
مساله هم نشان از این دارد که اراده ای در دولت می خواهد 
جهانگیری را در همان محدوده مدیریت اداری و اجرایی، 

ولو در سطح کالن کنترل کند. 
حاال ســوال این اســت که جهانگیری کدام یک را 
انتخاب خواهد کرد؟ آیــا او تالش خواهد کرد که موقعیت 
کنونی را حفظ کند و کارگزار ارشــد دولت باشــد یا اینکه از 
دولت بیرون بیاید و به یک نیروی منتقــد اما همراه تبدیل 
شــود؟ هر یک از این انتخاب ها می توانــد تاثیراتی روی 
برند سیاســی او داشــته باشــد. حضور کم رنگ در دولت 
می تواند برند او را ضعیف تر کند و مخصوصا همراهی اش 
با سیاســت های اصولگرایانــه دولت در حوزه سیاســی و 
فرهنگی، حتی او را از چشــم اصالح طلبــان هم بیندازد و 
اســتعفا از دولت در این شــرایط، ممکن اســت حتی بدنه 

همدل با جهانگیری را هم به منتقد او تبدیل کند. 
اینگونه است که جهانگیری باید به فاز دوم فداکاری 
خود بیندیشــد. فداکاری بــرای ماندن در دولــت. با این 
حال ظاهرا تیم رســانه ای او بازی را خوب بلدنــد و از این 
رو، جهانگیری امروز با وجود اینکــه در دولت باقی مانده و 
ارشدترین مدیر آن است؛ اما به چشم یک نیروی معترض 
هم نگریسته می شود. در این شرایط است که شاید او بتواند 
برند خود را برای انتخابات آینده بازسازی کند البته به شرط 
اینکه دولت روحانی بتواند از بحران اقتصادی این روزها به 

سالمت خارج شود. 

مصطفی آرانی

روزنامه نگار

اقتصادی دولت و کســانی که رانت  های ارزی و سکه ای 
ایجاد کردند، بایــد بروند. سیاســت گذارهای اقتصادی 
دولت نتوانستند سیاست های مالی و پولی کشور را تنظیم 
کنند و  امروز میزان نقدینگی به ۲هزار میلیارد تومان رسیده 
اســت. از طرفی مســئوالن اجرایی اقتصادی با پرداخت 
۱8 میلیــارد دالر ارز 4۲00 تومان، رانــت 7۲ هزار میلیارد 
تومانی ایجاد کردند و موجب سرگشــتگی کشــور شدند، 
 اینها باید قبل جهانگیری از مسئولیت هایشــان در دولت

 استعفا دهند. 
موضوع دیگر پخــش اعترافات مائــده هژبری 
از صداوسیماســت که اعتراضات زیــادی را به 
دنبال داشــت و خیلی از فعاالن حوزه اجتماعی 
و اصالح طلبان خواهان شــکایت از صداوسیما 

شدند، شما چه دیدگاهی دارید؟
   اگرچــه ممکن اســت این اعتراضات درســت و 
صحیح باشد  اما طرح این نوع مسائل انحراف از موضوع 
اصلی کشور اســت. اینها عمدتا حامیان دولت هستند که 
برای انحراف افکار عمومی از موضوعات معیشتی دست 

به چنین مسائلی می زنند. 
چــرا صداوســیما بــا پخــش چنیــن برنامه ای 

دستاویزی به حامیان دولت می دهد؟
   یک بنگاه خبری، به مسائل مختلف از جمله این 
موضوع می تواند بپردازد  اما بهتر بود که بیشــتر به مسائل 
معیشــتی و اقتصــادی و برخــورد با مفســدان اقتصادی 

می پرداخت. 

اســت؛  فراز و فرودهای بسیاری را شــاهد خواهیم 
بود. خود آقــای جهانگیری هــم در وضعیت کنونی 
محبوبیت و جایگاه شــان نســبت به زمان انتخابات 
96، تغییــر کرده اســت. شــرایط بســیار متفاوتی 
است. بیشتر از اینکه افراد چه کســانی باشند،  این 
جریان های سیاسی هســتند که بر فضای انتخابات 
تأثیــر دارند. اینکــه کدام جریــان سیاســی بتواند 
گفتمانــی را عرضــه کند که مــردم آن را جلــب کند، 
تأثیرگذار اســت. با شــرایطی که در آن قرار داریم، 
متأسفانه نمی توان انتظار داشت که مشارکت مردم 
باال باشــد و پای صندوق های رأی بیایند تا در چنین 
شــرایطی بتوان پیش بینی کرد که پیروز انتخابات، 
 اصالح طلبان خواهند بود. در مورد آقای جهانگیری 
هم چنین شرایطی حاکم است. باید در ایام نزدیک به 
انتخابات آینده، مجموعه اصالح طلبان برای انتخاب 
ایشان، بررسی هایی را انجام دهند؛  اما معتقدم اگر 
در دولت دوم آقای روحانی،  آقای جهانگیری حضور 
نداشتند، حضور ایشان برای انتخابات آینده توجیه 
داشت  اما اکنون که مشکالت و فشارهای اقتصادی 
وجود دارد و بــا توجه به اینکه  ممکن اســت برخی از 
این مشکالت پای آقای جهانگیری نوشته شود؛ در 
نزد افکار عمومی شــرایط  اندکی علیه ایشــان شده 
باشد. باید شرایط ایشان تغییر کند و جایگاه بهتری 
را در دولت داشته باشــند. در مجموع منفعت حضور 
ایشــان برای دولت،  مردم و اصالح طلبان بیشتر از 

عدم حضورشان است. 

آقای جهانگیری هم در وضعیت کنونی محبوبیت 
و جایگاه شان نسبت به زمان انتخابات 96، تغییر 

کرده است. شرایط بسیار متفاوتی است

یادداشت
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محتوای توافق وین چه بود؟

فرانسه و روسیه نقش مهمی در برجام بدون آمریکا بازی می کنند
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متعاقب برگزاری مذاکرات ایران و اعضای 1+4 در 
وین، شــاهد تاکید طرف های مذاکره کننده بر اســتمرار 
مذاکرات تا رسیدن به راهکارهای اجرایی برای حفظ برجام 
هستیم. با این حال، به نظر می رســد یکی از اصلی ترین 
اهداف مقامــات اروپایی، »خرید زمان« تا مــاه نوامبر با 
هدف مشخص شــدن نتایج انتخابات میاندوره ای کنگره  
آمریکا باشد. ارائه بسته پیشنهادی ضعیف و مایوس کننده 
اخیر اروپاییان، نشان داد که تروئیکای اروپایی قصد اطاله 

مذاکرات را دارند. 

   قرائت بیانیه پایانی نشست وین 
فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپــا در پایان نشســت ویــن تاکید کرد کــه طرف های 
مذاکره کننده ) ایران و اعضای 1+4( بر استمرار مذاکرات 
در سطح کارشناســی و در صورت لزوم در سطح وزرا تاکید 
دارند. همچنین کمیسیون مشترک برجام در بیانیه پایانی 

خود اعالم کرد:
تمــام طرف های برجام بــر لزوم ادامــه اجرای این 
توافق و پایبندی به تعهدات شان تاکید و توافق کردند که 
صادرات نفت و گاز و تولیدات پتروشیمی ایران باید ادامه 
یابد و به عالوه نشست های کمیسیون مشترک، ازجمله در 

سطح وزیران ادامه داشته باشد. 
شرکت کنندگان توافق کردند تا به پیشرفت ها )برای 
حفظ برجام( تحت بازبینی دقیق ادامه دهند و کمیسیون 
مشترک، ازجمله در سطح وزیران کماکان تشکیل جلسه 

دهد تا تالش های مشترک به پیش رانده شود. 
در این بیانیه همچنین    آمده اســت کــه طرف های 
توافق بر لــزوم ادامــه صــادرات نفــت و گاز و تولیدات 
پتروشــیمی ایــران تاکیــد کــرده  و خواســتار ترغیب به 

سرمایه گذاری در ایران شده اند. 

   اصرار فرانسوی ها بر اطاله مذاکرات 
وزیر   امور خارجه فرانسه با بیان اینکه بعید است بسته 
اقتصادی اروپا برای حفظ برجام تا پیــش از نوامبر  آماده 
شود، از ایران خواست از تهدید به زیر پاگذاشتن تعهدات 
برجامی اش دست بردارد. لودریان  به تهران هشدار داد که 
تهدیدات خود برای بازگشت به برنامه هسته ای اش را در 
شرایطی که دیگر طرف های برجام برای حفظ آن تالش 
می کنند، متوقف کند. خروج دونالد ترامپ، رئیس  جمهور  
آمریکا از توافق هســته ای بــا ایران و تصمیــم وی برای 
بازگرداندن تحریم ها علیه تهران موجب بروز مشــکالتی 
برای دیگر اعضای توافق در مسیر اجرای آن شده است. 

پاریس همچنین اعالم کرد که بعید است قدرت های 
اروپایــی بتوانند بســته اقتصادی پیشــنهادی برای حفظ 
توافق هسته ای را تا پیش از ماه نوامبر  آماده کنند. ژان ایو 
لودریان؛ وزیر  امور خارجه فرانسه پیش از سفر به وین برای 
شرکت در نشست کمیسیون مشــترک برجام در گفت وگو 
با یک شبکه رادیویی فرانســوی اظهار داشت: »آنها باید 
دست از تهدیدات خود بردارند، در این صورت ما می توانیم 
راه حل هایی را بیابیم تا تهران بتواند از  امتیازات اقتصادی 
الزم برخوردار شــود. « لودریان همچنین گفت که نه تنها 
قدرت های اروپایی، بلکه روســیه و چین در حال کار روی 
یک سازوکار اقتصادی برای کاهش تاثیرات تحریم های 

سخت  آمریکا هستند. 
وی افزود: »ما تالش می کنیم کــه این کار را پیش 
از وضع مجدد تحریم ها در ابتدای ماه اوت و تحریم های 
دیگر در مــاه نوامبر انجام دهیم. تا آغــاز ماه اوت فرصت 
کمی داریم  اما تالش مان این اســت که تا پیش از نوامبر 

به نتیجه برسیم. «

   مرکل: شرکت های اروپایی باید خود
 تصمیم بگیرند!

آنــگال مــرکل، صدر اعظم آلمــان پس از دیــدار با 
نخست وزیر چین اعالم کرد که برلین به توافق هسته ای 
ایران پایبند خواهد ماند. وی گفت: »ما به توافق هسته ای 
پایبنــد می مانیم. به نظر مــا )این توافق( بــه خوبی مورد 

مذاکره واقع شده است. «
مرکل گفت »موارد بیشتری« نیز هســتند که باید با 
ایران بر ســر آنها مذاکره کرد، ولی افزود بهتر این اســت 
که طرف ها در توافق باقی بمانند. با این حال، صدراعظم 
آلمان افزود شرکت هایی که می خواهند خطر مواجه شدن 
با اقدامات تنبیهی  آمریکا را به جــان خریده و به همکاری 
تجاری با ایران ادامه دهند، خودشان باید تصمیم بگیرند 

که آیا حاضر به ریسک کردن هستند یا نه!

   عدم ارائه تضمین های نفتی اروپا به ایران 
در حوزه بانکــی، اروپایی ها  به دنبال ایجــاد کانالی 
هســتند که از طریق آن    امکان ارتباط بانکی فراهم شــود 
و با توجه به تحریم های  آمریکا، کانال طراحی شــده باید 
به نحوی باشــد که از طرف این تحریم ها مورد تهدید قرار 
نگیرد. بــه همین دلیل، اروپــا در پی ایجاد یک حســاب 
مخصوص اســت کــه بــر مبنــای آن بتوانــد درآمد های 
ایــران را به صــورت متمرکــز در آن نگهداری کنــد. این 
خبر را، ســرگئی الوروف، وزیر خارجه روســیه به شــکلی 

 متفاوت تایید و از توافق اروپا بــا کار با ایران برای تجارت
 بدون دالر خبر داد. 

در حوزه نفتی  اما دیدگاه های دو طرف فاصله دارد. 
درحالی کــه ایران به دنبــال دریافت ضمانــت کّمی برای 
فروش نفت اســت، اروپا در بســته پیشــنهادی به کمیت 
خرید نفت اشاره ای نداشته اســت. به عبارت دیگر ایران 
به طور مشخص خواســتار روشن شدن سطح فروش نفت 
و ضمانت آن و همچنین تضمین دسترسی به پول حاصل 
از فروش آن است.  مذاکرات در این زمینه همچنان ادامه 
دارد. اروپا حدود ۵۰۰ هزار بشکه خرید نفت از ایران دارد 
که با عقب نشینی توتال فرانسه و شرکت انی ایتالیا این رقم 

در ماه  های آتی کمتر خواهد شد. 
برخــی از صاحب نظــران نفتــی خریــد ۳۰۰ هــزار 
بشــکه ای نفت ایران به اروپا را نوعی پیروزی برای دولت  
آمریکا قلمــداد می کنند. براســاس اولتیماتــوم ترامپ، 
کشورهای عمده خریدار نفت ایران باید تا ماه نوامبر میزان 
واردات نفت از ایران را به صفر برسانند. ترامپ همچنین به 
عربستان فشار آورده تا با افزایش تولید نفت به 1۲ میلیون 
بشکه در روز، کســری موجود در بازار را برای جلوگیری از 
رشــد قیمت جهانی نفت جبران کنــد. در چنین فضایی، 

طرف ایرانی سه خواسته مشخص از اروپا دارد:
خواســته اول، روشن  شــدن ســطح خرید کنونی و 
ضمانت آن، خواسته دوم؛ تضمین دسترسی ایران به پول 
حاصل از فروش نفت به سایر کشورها همچون چین، هند، 
ژاپن و کره جنوبی و خواسته سوم؛ دسترسی به یکسری از 

پول های نفتی به صورت اسکناس است. 

   ایران: نشست وین گامی به جلو بود 
بهــرام قاســمی، ســخنگوی وزارت  امــور خارجــه 
کشورمان با اشــاره به برگزاری نشست کمیسیون مشترک 
برجام در سطح وزرا تصریح کرد »این نشست بسیار خوب 
بود و در پایان آن بیانیه سیاســی صادر شــد کــه به لحاظ 

محتوایی بی نظیر است. « 
وی ادامــه داد: در ایــن بیانیــه سیاســی، اراده و 
خواســت کشــورهای اتحادیــه اروپا در اعــالم مخالفت 
صریــح بــا خــروج  آمریــکا از برجــام و اســتمرار حضور 
 ایران در ایــن معاهــده بین المللی مشــاهده می شــود. 
قاســمی با اشــاره به مذاکرات  اخیــر  و یک مــاه پیش از 
آن در ســطوح مختلف گفت:  «این مذاکــرات به منظور 
دســتیابی به چگونگی مکانیزم هــای الزم برای همکاری 
بین ایــران و اتحادیــه اروپــا و حتــی 1+4 در زمینه های 
اقتصــادی و بازرگانی انجام شــد تا بتوانند خال ناشــی از 

پس از خروج ایاالت متحــده از برجام، رئیس 
جمهــور ایران بــه وزارت خارجــه ماموریت داد 
تا به مذاکــره با اعضــای باقی مانــده در برجام 
بپردازد و در صورت حفظ منافع ملی آن و گرفتن 

تضمینهای الزم ایران در برجام بماند. 
ایران دو مســیر موازی با هم را آغــاز کرد تا این 
روند تحقــق یابد. ابتدا اینکــه مذاکره با 4+1 را 
شــروع کرد و نظر ایــران در رابطه بــا برجام به 
5 کشــور باقی مانــده در برجام ابالغ شــد و از 
این رو چند روز پس از خــروج امریکا از برجام، 
محمد جواد ظریف سفر دوره ای خود را از چین 
و روســیه آغاز کــرد و در بروکســل با ســه وزیر 

تروئیکای اروپایــی دیدار کرد. آنهــا مواضع مثبتی 
نســبت به برجــام گرفتنــد و ضمن ابــراز نگرانی از 
خروج امریکا، قول ایجاد شــرایط الزم برای منتفع 

شدن ایران از مزایای اقتصادی برجام را دادند. 
همچنیــن در کنــار آن ایران، شــکایت خــود را به 
کمیســیون مشــترک برجام ابالغ کرد که روز جمعه 
جلســه این کمیســیون برگزار شــد. در ضمن آن، 
موضوع ارائه بســته ی پیشــنهادی اروپایــی ها به 
ایران خبری شــد. اما این بســته اما و اگرهایی دارد 

که باعث شکل گیری مواضع متفاوت شده است. 
خبرنگار مثلث در این موضوع به اخباری اختصاصی 

دست یافته است. 

بر اســاس گزارش خبرنگار مثلث در این دور 
از مذاکرات توافق کلی شکل گرفته است. 

گویا قرار شــده اســت نفت ایــران از طریق 
روسیه به فروش برسد و از این طریق مساله 
نفتی ایران حل شــود. این گزارش می افزاید 
یکی از توافقات در این جلسه این بوده است 
که بانک مرکزی فرانسه تعهد می کند مبادالت 
اقتصــادی با ایــران را انجام دهــد. همزمان 
این پیشــنهاد مطرح شــده اســت کــه بانک 
جدیدی میان ایران و اروپا تاســیس شــود. 
گفته می شــود در ایــن دور از مذاکرات چین 
موانعی را بر سر راه ایران ایجاد کرده است. 

خبر اختصاصی مثلث

گزارش
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 خروج  آمریــکا از برجــام را تا حــد زیادی ترمیــم کنند. « 
وی با اشــاره به طــرح دیدگاه هــای طرف هــای ایرانی و 
اروپایی در مذاکرات مســتمر کمیســیون برجــام یادآور 
شــد:  »در نهایت خروجی ایــن مذاکــرات در قالب یک 
بســته کلی در نشســت روز جمعه کمیســیون مشــترک 
 مــورد بحــث و بررســی وزرای عضــو قــرار گرفــت. « 
قاسمی اجالس مشترک ایران و  وزرای 1+4 را گامی رو به 
جلو در عرصه سیاسی و اقتصادی دانست و تصریح کرد: 
 اما این پایان کار نبود چرا کــه ما به چانه زنی ها و مذاکرات 
بیشــتری به ویژه در حوزه کارشناســی برای دســتیابی به 
راهکارهایی که رضایتمندی ایران را در قبال ضمانت های 
طرف اروپایی دربر داشــته باشــد نیاز داریــم.  در صورت 
نیاز طی هفته ها و ماه  های آینده نیز جلســات کمیســیون 
مشــترک برجام در ســطوح معاونان و کارشناســان ادامه 
 خواهد داشــت که احتمــاال پــس از آن اجــالس وزرا را

 به دنبال دارد. 

   روایت الوروف از نشست وین 
ســرگئی الوروف، وزیر  امــور خارجه روســیه اعالم 
کرد که ســه قدرت اروپایــی )آلمان انگلیس و فرانســه( 
برای ادامــه تجارت خود بــا ایران بدون اســتفاده از دالر 
موافقت کردند. به گفته الوروف، ایــن تصمیم تاثیر زیاد 
و مثبتی بــر کمپانی هــای کوچک و متوســطی که قصد 
همکاری تجاری با ایران دارند، خواهد داشت. او همچنین 
اعالم کرد کــه اعضــای برجام بــه توافقی رســیده اند تا 
اقداماتی برای جلوگیــری از اعمــال تحریم های  آمریکا 
 علیه شــرکت هایی که با ایران به تجــارت ادامه می دهند
 به کار بگیرند. باربارا اســالوین ، تحلیلگر برجسته در این 
خصوص و   در »axios« نوشت: »برای نخستین بار پس 
از خروج  آمریــکا از برجام؛ وزرای امور خارجه کشــورهای 
باقی مانده در توافق هسته ای بار دیگر متعهد به اقدامات 
 جدیــد بــرای حمایــت از ایــران در مقابــل تحریم های

  آمریکا شدند. 
بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین در وین تحت 
حمایت اتحادیه اروپا با ایران دیدار کردنــد و در نهایت با 
انتشار بیانیه ای بر »تعهد به اجرای کامل و موثر توافق« 
تاکید کردند. آنها فهرست رسمی از اهداف که شامل حفظ 
روابط اقتصادی با ایران، حفــظ کانال های مالی، تداوم 
خرید نفت از ایــران و حفاظت از  شــرکت ها تحریم های 
فراسرزمینی اروپا را مطرح کردند.  اما هیچ یک از وزرا ابزار 

دستیابی به این اهداف را اعالم نکرده است. 
در این راســتا در مورد اینکه آیا بانک سرمایه گذاری 
اروپا زمینه گســترش اعتبــار به ایران را فراهــم  می کند یا 
خیر؛ تردید هایی وجود دارد. اتحادیه اروپا همچنین برای 
مقابله با تحریم های  آمریکا علیه شرکت های اروپایی که 
در ایران تجارت می کنند خواهان ارائه به روزسانی قانون 
مسدودسازی است. اما بریان اوتول، مشاور ارشد رئیس 
اداره کنتــرل وزارت خزانه داری  آمریــکا گفت که به دلیل 
وابستگی شدید اقتصاد  آمریکا و اروپا؛ این قانون از کارایی 
مناسب برخوردار نیســت. با این حال او پیش بینی کرد که 
چین، ترکیه، روســیه و هند تحریم های  آمریــکا را نادیده 
می گیرند و استراتژی »حداکثرسازی فشار« دولت ترامپ 
تنها به 8۵ درصــد از کمپین تحریم علیه ایــران در دولت 

اوباما دست خواهد یافت. 
این کمپیــن در ســال ۲۰1۲ و ۲۰1۳ به عنوان یک 
مولفه کلیدی و دســتورکار مشــخص بــرای مذاکرات به 
هدف محدودکردن برنامه هسته ای ایران در ازای رهایی از 
تحریم ها به اوج خود رسید. در حالی که دولت ترامپ هیچ 
دســتور کاری ندارد و فقط یک فهرســتی از خواسته های 
غیرمعقول دارد که در آن فهرست بر رهایی چرخه سوخت 
هسته ای و تغییر سیاســت های منطقه بلندمدت ایران در 

خاورمیانه تاکید می کنند. 

   ماجرای انتقال پول از آلمان به ایران 
رســانه ها گــزاش داده اند کــه ایران تصمیــم دارد 
۳۰۰ میلیون یــورو از دارایی های خــود را از بانک تجاری 
ایــران و اروپا به صورت نقــد و با هواپیما به داخل کشــور 
منتقل کند. دولت آلمان باید با درخواســت ایران موافقت 

کند. محافل دولتی آلمان در گفت وگو بــا روزنامه پرتیراژ 
»بیلد« درخواســت ایران برای انتقــال ۳۰۰ میلیون یورو 

پول نقد از این کشور به مقصد تهران را تایید کرده اند. 
ایران خواســتار برداشــت این پول از حســاب های 
دولتی خــود در بانک »تجارتــی ایران و اروپا« در شــهر 
 هامبورگ آلمان اســت. از قرار به دلیل تحریم های مالی 
یک جانبه  آمریکا، دولت ایران خواستار برداشت این مبلغ 
و انتقال آن به صورت نقد و با هواپیما به داخل کشور است. 
ایران گفته اســت که این مبلغ را برای تامین ارز سفرهای 
خارجی شهروندان ایرانی نیاز دارد که به دلیل تحریم های  
آمریکا نمی تواننــد از کارت های اعتباری خــود در خارج 
از کشور اســتفاده کنند. حســاب بانک »تجارتی ایران و 
اروپا« توسط بانک مرکزی آلمان اداره می شود. برداشت 
۳۰۰ میلیون یورو از حســاب های ایران در این بانک باید 
توسط سازمان نظارت بر فعالیت های مالی آلمان تصویب 
شود. نوع درخواست ارائه شده از سوی دولت آلمان برای 
بررسی درخواست ایران در سازمان نظارت بر فعالیت های 
مالی، به درخواست »بررسی انگیزه« منوط است. به گفته 
سخنگوی مطبوعاتی این سازمان این نوع درخواست برای 
دریافت »اطالعات کافی و روشن در مورد روند انجام یک 

معامله« مطرح می شود. 
گفتــه می شــود در مذاکــرات فنــی قرار شــده این 
مسائل بحث و بررسی شــود. هرچند که طرف اروپایی در 
مذاکرات شفاهی وعده های زیادی داده،  اما اذعان کرده 
به واســطه برخی مصلحت ها و مالحظات سیاسی  امکان 

مکتوب شدن آنها وجود ندارد. 

   عقب نشینی نفتی پمپئو در مقابل ایران 
از ســوی دیگر، مایک پمپئو، وزیر خارجه  آمریکا در 
بخشــی از مصاحبه  اخیر  خود با اسکای نیوز عربی اعالم 
کرده است درخواست برخی کشور ها برای دریافت معافیت 

از تحریم های نفتی ایران  مورد بررسی قرار می گیرد. 
بر اساس متن مصاحبه پمپئو با اسکای نیوز عربی که 
وزارت خارجه  آمریکا آن را منتشر کرده، پمپئو گفته است 
کشورهای معدودی خواهند بود که به سراغ ایاالت متحده 
  آمده و درخواست معافیت از آن ]تحریم ها[ را خواهند کرد. 
ما آن را در نظر می گیریم. پمپئو به نام کشوری در این باره 
اشــاره ای نکرده اســت.   آمریکا 4 نوامبر )1۳ آبان ماه( را 
به عنوان مهلت توقــف خرید نفت از ایــران و همراهی با 

تحریم های ضدایرانی تعیین کرده است. 

الوروف مواضع تعیین کننده ای در مذاکرات 
داشته است

آلمان تالش می کند جانب میانه را داشته باشد برخی شواهد از عقب نشینی پمپئو حکایت دارد

 مایک پمپئو، وزیر خارجه  آمریکا در بخشی از مصاحبه  
اخیر  خود بــا اســکای نیوز عربی اعالم کرده اســت 
درخواســت برخی کشــور ها برای دریافت معافیت از 

تحریم های نفتی ایران  مورد بررسی قرار می گیرد. 
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پاشنه آشیل اروپا
 دولت های غربی نمی توانند برای شرکت های خصوصی

 و چندملیتی تعیین تکلیف کنند

بعد از خروج ایاالت متحد  آمریکا از برجام، کشورهای 
اروپایی درصدد جلب رضایت ایران بــرای باقی ماندن در 
این معاهده برآمدند و قرار بر آن شد که تضمین های الزم 
را با هدف منتفع شدن ایران از ادامه توافق هسته ای بدون 

حضور آمریکا ارائه دهند. 
 در این بین مشکل عمده کشــورهای اروپایی وجود 
شــرکت های خصوصی و چندملیتی با اختیارات گسترده 
است. درواقع شــرکت های چندملیتی در هر جای جهان 
دارای استقالل رای هستند و تصمیمات و سیاست هایشان 
مبتنی بر خط مشی هیات مدیره و اعضای مجمع عمومی 
اســت. در نتیجه این شــرکت ها در ابتدا تابع تصمیمات و 

نظرات هیات مدیره و سهامداران شان هستند تا دولت ها 
و کشورشان. ضمن اینکه به طور قانونی اتباع کشورهای 
غیر اروپایی نیز می توانند در شــرکت های اروپایی ســهم 
داشته باشند؛ به همین خاطر ترکیب سهامداران شرکت ها 
چندملیتی است و جمع جبری ملیت ها و سهامداران هستند 
که تصمیم می گیرند سیاســت شــرکت مــورد نظر چگونه 
باشــد. بنابراین هیچ دولت غربی قادر نیست به شرکت ها 
دستور دهد، مگر در دو مورد ؛ اول اینکه منافع سهامداران 
ایجاب کند که سیاستی خاص را اتخاذ کنند یا اینکه به طور 
مثال همچنان که در میان رهبران اروپایی یا آسیایی یک 
نوع ضدیت با دولت  آمریکا به وجود  آمده، ممکن است در 
شــرکت ها هم انگیزه مقابله یا مقاومت در برابر تصمیمات 
ترامپ به وجود آید. لذا قبــل از اینکه دولت ها بخواهند به 
ایران ضمانت دهند بایــد به دو انگیزه مذکور شــرکت ها، 
کارخانجات و بانک ها توجه کنند؛ زیرا این اهرمی است در 

دست دولت های غربی. 
از سوی دیگر کشورهای اروپایی می توانند با مشوق ها 
و حمایت های شان از شرکت ها به نوعی نظر خود را به آنها 
انتقال دهند. پس اهــرم دوم آنها چتر حمایتی اســت که 
دولت های اروپایی می توانند برای شرکت ها داشته باشند و 
شرکت ها علی رغم استقالل، برخی اوقات نیازمند حمایت 
دولت شان هســتند. در این راســتا اقدامی که دولت های 

غربی می توانند انجام دهند تدوین قوانین و مقرراتی است 
که اجازه دهد شرکت هایی که با نظرات دولت های اروپایی 
همراهی می کنند از  امکانات و  امتیازات بیشتری برخوردار 
باشــند. به عنوان مثال قانونی که در اروپا در ســال 199۰ 
برای مقابله با تحریم های  آمریکا تدوین شــد و ادامه دارد 
به این صورت است که شــرکت ها عالوه بر اینکه موظف 
نیستند از تحریم های  آمریکا پیروی کنند باید آن را نادیده 
هم بگیرند  اما مشکلی که وجود دارد تضادی است که برای 
شرکت های بزرگ به وجود می آید؛ زیرا ممکن است منافع 
این شرکت ها با آن قوانین تصویب شــده در اروپا در تضاد 
باشد. در این صورت شرکت ها باید تصمیم بگیرند و انتخاب 
کنند و معموال از آنجایی که سهامداران شرکت های بزرگ یا 
وارد کننده برخی قطعات، آمریکایی هستند از قانون مدون 
و مصوب اروپا نمی توانند پیروی کنند.  اما در این خصوص 
شرکت های متوســط و کوچک راحت تر می توانند قوانین 

مربوطه را مورد توجه قرار دهند و لذا نظرات دولت های خود 
را بهتر به کار می بندند. نکته دیگری که در این بین مطرح 
می شود این است که آیا شــرکت ها و بانک های اروپایی با 
ایاالت متحده آمریکا مراوده دارند یا خیر؟ به عنوان مثال 
شــرکت توتال، نفت شــیل  آمریکا را اســتخراج می کند، 
بنابراین شریک اقتصادی واشنگتن تلقی می شود و طبیعتا 
منافعش در ادامه همکاری با  آمریکاست نه ایران. به همین 
خاطر شــرکت توتال فرانســوی نمی تواند از قانون اروپا و 
توصیه های  امانوئل ماکرون پیروی کند؛  اما شــرکت های 
کوچکی که در سوئیس، اتریش یا آلمان هستند و مراوده ای 
با ایاالت متحده ندارند مصون از خطر تحریم های  آمریکا 
هســتند. همچنان که پیش از این اروپایی هــا و چینی ها 
تالش هایی بــرای ادامه رابطــه با ایران انجــام دادند؛ به 
عنوان مثال چینی ها بانک هایی را مختص رابطه با ایران 
تاسیس کردند و این بانک ها به این دلیل که هیچ رابطه ای 
با بانک هــای  آمریکایی نداشــتند درحالی کــه مصون از 
تحریم های واشنگتن بودند، توانستند تعامل شان با ایران 

را نیز حفظ کنند. 
 بنابراین اروپایی ها برای اینکــه تضمینی به ایران با 
هدف تامین منافع برجــام بدون  آمریکا بدهنــد باید بانک 
ســرمایه گذاری خاص جمهوری اســالمی ایران تاسیس 
کنند و تمام کشورهای اروپایی در این زمینه همکاری الزم 

را داشته باشند تا از این طریق بتوانند مراودات شان با ایران 
را حفظ کرده و منافع جمهوری اسالمی را هم تامین کنند. 
بدین صــورت رضایت ایران طبق ادعــای اروپاییان جلب 
می شود و این شــرکت ها از تعرض ایاالت متحده محفوظ 

می مانند. 
اما اگــر اروپایی ها به تعهدات شــان عمــل نکنند و 
رضایت ایران را جلب نکنند، ایــران همان گونه که اعالم 
کرده از برجام خارج خواهد شــد که این اقدام پیامدهایی 
به دنبال خواهد داشت. برخالف تحریم های سال 9۰ که 
 آمریکا توانسته بود یک اجماع بین المللی علیه ایران شکل 
دهد و بسیاری از کشورهای اروپایی، سازمان ملل و شورای 
 امنیت را نیز علیه ایران بســیج کند، امــروز ایاالت متحده 
 آمریکا تنهاست و کشورهای اروپایی خصوصا کشورهای 
عضو برجام مخالف اقدامات ترامپ هســتند؛  اما با خروج 
ایران از برجام، جبهه  آمریکا قدرتمند شــده و کشــورهای 
اروپایی نیز در کنار آنها قرار می گیرند و لذا آرزو و خواســته 
قلبی ترامپ، بولتون و پمپئو به حقیقت می پیوندد. از سوی 
دیگر چین و روسیه هم وضعیتی نامشخص تر از اروپا نسبت 
به ایران دارند؛ در این میان حتی روسیه یک گام فراتر نهاده 
و در نظر دارد برای بیرون راندن ایران از بازار صادرات نفت با 
همکاری عربستان سعودی کمبود نفت جمهوری اسالمی 
ایران را جبران کنــد. بنابراین اولین پیامد خــروج ایران از 
برجام قرار دادن اعضای 1+4 در کنار ایاالت متحده است. 
از طرف دیگر در تحریم های ســال 9۰ ایران با کشورهای 
محدودی چون چین، ترکیه و هند تعامل تجاری داشــت  
 اما  امروز عالوه بر آنها، کشــورهای اروپایی هم می توانند 
با ایران مراوده اقتصادی داشته باشند. لذا اگر کشورهای 
اروپایی طبق ادعای خودشــان یک میلیون بشکه نفت از 
ایران بخرند، از لحاظ اقتصــادی به نفع ایران خواهد بود؛ 
ضمن اینکه جمهوری اســالمی در کنــار آن می تواند چند 
صد هزار بشکه به چین، هند و بازارهای آزاد صادر کند. این 
درحالی است که در زمان تحریم های سال 9۰ که وضعیت 
اقتصاد مملکت و معیشت مردم بسیار نامساعد بود صادرات 
نفت ایران 8۰۰ هزار بشکه بود؛ لذا دومین پیامد خروج از 
برجام ازدست دادن صادرات یک میلیون بشکه نفت ایران 
به اروپا و چیــن خواهد بود که در این صــورت فروش نفت 
ایران  نزدیک به صفر خواهد رسید و می توان تصور کرد که 
نسبت به سال 9۰ وضعیت اقتصادی به مراتب بدتر خواهد 
شد. همچنین بعد از خروج ایران از برجام، کشور به دالیل 
گوناگونی چون شــروع فعالیت های هســته ای، خروج از 
ان پی تی یا هر اقدام دیگری احتماال ایران به سمت درگیری 
پیش خواهد رفت. نکته مهم این است که این قبیل مسائل 
به مشکالت ایران می افزاید، ضمن اینکه باید توجه داشت 
که  آمریکا، اسرائیل و عربستان به دنبال ایجاد تنش و تشنج 
در ایران هستند. بنابراین در شرایط کنونی برجام برای ایران 
یک تکیه گاه است که چهار قدرت شورای  امنیت به اضافه 
آلمان و اتحادیه اروپــا را از نظر قانونــی و حقوقی وادار به 

حمایت از ایران می کند. 

 اروپایی ها برای اینکه به ایران تضمین بدهند باید 
صجمهوری اسالمی ایران تاسیس کنند و تمام 
کشورهای اروپایی در این زمینه همکاری الزم را 
داشته باشند تا از این طریق بتوانند مراودات شان 
با ایران را حفظ کرده و منافع جمهوری اسالمی را 
هم تامین کنند. بدین صورت رضایت ایران طبق 
ادعای اروپاییان جلب می شود و این شرکت ها از 

تعرض ایاالت متحده محفوظ می مانند

علی خرم

 سفیر پیشین ایران در مقر 
اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو

یادداشت
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ماموریت در برلین 
روایت »پولیتیکو« از اقدامات ضدایرانی »ریچارد گرانل«

تالش های ســفیر ایاالت متحده آمریــکا در آلمان 
علیه ایران همچنان ادامه دارد. »ریچارد گرانل« نســبت 
به دیگر سفرای آمریکایی حاضر در کشــورهای اروپایی، 
فعالیت هــای پررنگ تــری را در تقابل با روابــط تجاری با 
ایران در پیش گرفته است. اصلی ترین هدف گرانل از این 
اقدامات، جلوگیری از حضور شرکت های کوچک و متوسط 
اروپایی در ایران اســت. زمانی که دونالد  ترامپ از توافق 
هسته ای با ایران خارج شد، گرانل در اظهارنظری جنجالی 
از شرکت های آلمانی خواست تا به فعالیت های تجاری خود 
با ایران خاتمه دهند. این اظهارات، با نارضایتی و خشــم 
رسانه ها و برخی سیاســتمداران آلمانی مواجه شد. با این 
حال هم اکنون ریچارد گرانل سعی دارد با اتخاذ رویکردی 
نرم تر، گزینه های دیگری را به شرکت های آلمانی )به جای 
تجارت با ایران( ارائه کند. اقدامــات اخیر ریچارد گرانل، 
مورد توجه بسیاری از تحلیلگران رسانه ای در آلمان و دیگر 
کشورهای اروپایی قرار گرفته است. اقداماتی که برخی از 
آنها به صورت آشکار و برخی دیگر به صورت پنهان صورت 
گرفته است.  نشریه »پولیتیکو« در گزارشی به قلم »متیو 
کارنیتشیگ« به بررسی اقدامات ضدایرانی سفیر آمریکا در 

برلین پرداخته است:
ریچارد گرانل )سفیر آمریکا در آلمان( مشغول رایزنی 
با شرکت های آلمانی است تا به آنها در خصوص استفاده از 
ظرفیت های تجاری ایاالت متحده آمریکا مشاوره دهد. بر 
اساس شنیده ها، ریچارد گرانل به صورت خاص در تالش 
است تا با مدیران شرکت های کوچک و متوسط آلمانی در 
راستای استفاده از بازار ایاالت متحده آمریکا و ایجاد ارتباط 
تجاری با این کشــور، گفت و گو کند. او در این خصوص 
پیشنهاداتی را به شــرکت های آلمانی ارائه داده است. او 
اخیرا با اعضای اتاق بازرگانی و صنایع آلمان دیدار کرده و 
درباره ده ها شرکتی که می توانند با آمریکا همکاری بیشتری 
داشته باشــند با آنها گفت و گو کرده است. به نظر می رسد 
ریچارد گرانل ســعی دارد در برهه فعلی با رویکردی نرم تر 
این پروسه را هدایت کند. در ماه مه، زمانی که دونالد ترامپ 
از توافق هســته ای با ایران خارج شــد، گرانل در توئیتی 
جنجال برانگیز از شرکت های آلمانی خواست تا بالفاصله 
تجارت با ایران را متوقف کنند. با این حال به نظر می رسد 

گرانــل خود نیز نســبت به خطــای خــود درا ین خصوص 
پی برده است. 

اقدامات گرانل بخشــی از یک اســتراتژی وسیع تر 
محســوب می شــود. مطابق ایــن اســتراتژی، مقامات 
آمریکایی سعی دارند اقداماتی صورت دهند تا شرکت های 
اروپایی به صــورت داوطلبانه از تجارت با ایــران اجتناب 
کنند. این در حالی اســت که  کشــورهای عضــو اتحادیه 
اروپا به شــدت از تصمیــم  ترامپ مبنی بر خــروج از برجام 
انتقاد کرده اند. ایران کشــوری جوان با حدود 8۰ میلیون 
جمعیت اســت که بــازار جذابی برای کشــورهای اروپایی 
دارد. شــرکت های آلمانی قبل از سال ۲۰1۲، یعنی زمانی 
که قدرت های بین المللی تحریم هــای چندجانبه را علیه 
ایران اعمال کنند، حضور فعالی در ایران داشــتند. پس از 
اینکه در سال ۲۰1۵ میالدی، میان ایران و اعضای ۵+1 
توافق صورت گرفت، مقامات آلمانی به ایران سفر کردند 
و با رئیس جمهور این کشور برای نحوه برقراری ارتباطات 

مالی و تجاری رایزنی کردند. 
در آن زمان، فدراسیون صنایع آلمان پیش بینی کرد 

که صادرات به ایران در مدت کوتاهی از 4/۲ میلیارد یورو 
در ســال ۲۰14 میالدی به 1۰ میلیارد یورو در سال ۲۰17 
افزایش یابد. با این حال، به دلیل اعمال فشارهای ایاالت 
متحــده آمریکا این پیــش بینی محقق نشــد. هم اکنون 
اصلی ترین خواسته  ترامپ این است که آلمان را به صورت 
کامل، به جمع کشورهای ضد ایران ملحق کند. نزدیکی 
فاصله آلمان به ایران )که مدت پرواز بین این دو ۵ ساعت 
اســت( و عدم وجود رقابت عمده اقتصادی، فاکتورهای 
جذابی برای شرکت های کوچک و متوســط آلمانی برای 
تجارت با ایران محسوب می شــود. با این وجود، تصمیم 
اخیر ایاالت متحده آمریکا مبنی بر خروج از برجام، معادله 
را می تواند تغییر دهد. مطابق این تحریم ها، شرکت های 
اروپایی که با ایران تجارت می کنند مشــمول جریمه های 
ایاالت متحــده آمریکا می شــوند. در حالی کــه اتحادیه 
اروپا قول داده اســت برای محافظت شرکت های اروپایی 
)از تحریم های ثانویه آمریــکا علیه ایران( تالش کند، اما 
ممکن است بسیاری از خطرها در آینده نیز علیه شرکت های 
اروپایی حاضر در ایران باقی بماند. آمریکا به شرکت های 
اروپایی هشدار داده است که ظرف شش ماه فعالیت های 
تجاری خود را در ایــران متوقف کنند یا بــا پیامدهای این 

موضوع مواجه شوند. 
در چنیــن شــرایطی ریچــارد گرانــل ســعی دارد به 
شرکت های آلمانی گزینه هایی جایگزین )به جای تجارت 
با ایــران( را ارائه دهد. همچنین ایــاالت متحده آمریکا، 
به گزینه ای به نام ســرمایه گــذاری شــرکت های آلمانی 
در عربستان ســعودی نیز اشــاره می کند. به عبارت بهتر، 
گرانل از شــرکت های آلمانی می خواهد تــا به جای ایران 
در عربســتان ســعودی ســرمایه گذاری کننــد. او در این 
خصوص به ارتباطات بهبود یافته واشنگتن و ریاض اشاره 
می کند. این در حالی اســت که روابط دو کشــور آلمان و 
عربســتان پس از تصمیم برلین مبنی بــر توقف صادرات 
ســالح به همه کشــورهای درگیر در جنگ یمن، از جمله 
عربســتان ســعودی وضعیتی عادی ندارد. همچنین در 
ماه نوامبر، آلمان صراحتا از دخالت عربستان سعودی در 
سیاست داخلی لبنان انتقاد کرد. در هر حال، شرکت های 
آلمانی در عربستان سعودی احساس می کنند که با نوعی 
تحریم غیررسمی و غیراعالمی در قبال فعالیتهای 
تجاری خود مواجه هستند. در مقابل، ایاالت 
متحده آمریکا سعی دارد شرکت های تجاری و 
بازرگانی در آلمان را به سوی سرمایه گذاری 
در عربســتان  ترغیــب کند. واشــنگتن 
معتقد است که نزدیک شدن آلمان به 
عربستان ســعودی، برلین را از تهران 
دور خواهد کــرد. در نهایــت اینکه 
دونالد  ترامپ در صدد است تا آلمان 
را به صــورت مطلــق و کامل، به 
کشــوری ضدایرانی تبدیل کرده 
و مراودات تجاری این کشــور 
اروپایی با ایــران را به کمترین 
حد ممکــن برســاند. بــا این 
حال روابطی که در دوســوی 
آتالنتیک شــکل گرفته است 
و تنش هایــی که میــان آلمان 
و ایاالت متحــده آمریکا )طی 
دو ســال اخیر و پــس از حضور 
 ترامــپ درکاخ ســفید( به وجود 
آمده، احتمــال ایــن موفقیت 
رئیس جمهور ایــاالت متحده 
آمریــکا در ایــن ماموریــت را 

سخت کرده است. 

 ریچارد گرانل به صورت خاص در تالش است تا با مدیران 
شرکت های کوچک و متوسط آلمانی در راستای استفاده 
از بازار ایاالت متحده آمریکا و ایجاد ارتباط تجاری با این 
کشور، گفت و گو کند. او در این خصوص پیشنهاداتی را 
به شرکت های آلمانی ارائه داده است. او اخیرا با اعضای 
اتاق بازرگانی و صنایــع آلمان دیدار کــرده و درباره ده ها 
شرکتی که می توانند با آمریکا همکاری بیشتری داشته 

باشند با آنها گفت و گو کرده است

شادی حسینی فرد

مترجم

ترجمه
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بازی پارادوکسیکال
اروپا چگونه با ایران برخورد خواهد کرد

اگرچه برخــی تحلیلگــران از »مواجهــه برجامی« 
آمریکا و اروپا خبــر داده و آن را به مثابه تقابلی تمام عیار در 
دو ســوی آتالنتیک مورد تحلیل و بررســی قرار می دهند، 
اما تعلــل تروئیــکای اروپایی در ارائه بســته پیشــنهادی 
نهایی به ایران و تالش آنها برای اطاله مذاکرات برجامی 
با کشــورمان، حکایت از اســتمرار بازی پارادوکسیکال و 
دوگانه قاره سبز در مسیر حفظ توافق هســته ای دارد. در 
این خصوص نکاتی وجود دارد که نمی توان به سادگی از 

کنار آنها گذشت:
نخستین موضوعی که باید در این خصوص مدنظر 
قرار داد، به مذاکرات مــوازی تروئیکای اروپایی و ایاالت 
متحده آمریکا در خصوص برجام مربوط می شود. مذاکراتی 
که تاثیر و انعکاس آن در نحوه ارائه بســته پیشنهادی به 
ایران کامال مشخص است. تروئیکای اروپایی همچنان 
به رایزنی های پشت پرده خود با »مایک پمپئو« وزیر امور 
خارجه آمریکا و دیگر اعضای دولت ترامپ ادامه می دهند. 
اظهارات اخیر »ژان ایو لودریان« وزیر امور خارجه فرانسه 
مبنی بر عدم ارائه بسته پیشنهادی اروپا تا ماه نوامبر موید 
همین حقیقت اســت. شواهد و مســتندات موجود نشان 
می دهد که اروپای واحد به رغم ادعای قبلی خود، همچنان 
رویکردی مستقل و موثر را در قبال توافق هسته ای و حفظ 
آن در پیش نگرفته است. خروجی مذاکرات اخیر در وین 
نیز صرفا  »ادامه مذاکرات« بود، موضوعی که با توجه به 
رویکرد خاص اروپاییان نســبت به برجــام، ایران و آمریکا 

کامال قابل پیش بینی بود. 
 از سوی دیگر، با ارائه بسته پیشنهادی اروپا مشخص 
شد که قاره سبز در رویکردی  عامدانه،  هنوز از فاز »تعهد« 
وارد فاز »تضمین« بر ســر برجام نشده اســت. به عبارت 
بهتر، حتی مقامــات اروپایی در جایی که قــدرت و ابتکار 
عمل کافی را بــرای حفظ برخــی خواســته های برجامی 
ایران داشــته اند، ترجیح داده اند صرفا چراغ ســبزهایی را 
به کشورمان بر ســر حفظ توافق هســته ای نشان دهند! 
چند روز پس از خــروج ایــاالت متحده آمریــکا از توافق 
هسته ای، مقامات اروپایی در »بیانیه بروکسل« بر کلیت 
انتفاع ایران از توافق هســته ای تاکید کــرده بودند. پس 
از آن قــرار بــود تروئیکای اروپایــی راهکارهایــی را برای 
عملیاتی کردن توافق بروکســل به ایران پیشنهاد دهند و 
این بسته پیشــنهادی را به عنوان مبنای عمل خود در این 
خصوص تهیه و تنظیم کنند. بــا این حال اروپا با ارائه یک 
 بسته پیشــنهادی کلی و خام، بار دیگر در صدد خرید زمان 

برآمده است. 
نکتــه دوم، بــه بازی خــاص اروپــا در قبــال برجام 
باز می گــردد. این »بــازی خــاص« مختصــات و قواعد 
مخصوص بــه خــود را دارد. واقعیــت امر این اســت که 
تروئیکای اروپایی با پیشــگامی فرانسه از یک سو درصدد 
»ارائه حداقــل تضمین های ممکن به ایران« و از ســوی 
دیگــر، درصــدد »خریــد زمــان« برای مشخص شــدن 
تکلیف ترامــپ و همراهانــش در انتخابــات میاندوره ای 

کنگره هســتند. نباید فراموش کرد که  فرانســه و امانوئل 
ماکرون، رئیس جمهور این کشــور از ابتدای سال ۲۰17 
میالدی،  پررنگ ترین نقش را در میان ســایر کشورهای 
اروپایــی )در تخریب برجــام ( ایفا کرده انــد. نقش منفی 
فرانسوی ها در تقابل با برجام، موضوعی نیست که بتوان 
آن را تحــت تاثیر برخی اظهــارات ایجابــی مقامات کاخ 
الیزه در خصوص توافق هســته ای کتمان کرد. همکاری 
رسمی  کاخ ســفید و کاخ الیزه بر ســر تغییر برجام، در ماه 
سپتامبر سال گذشته و همزمان با برگزاری مجمع عمومی 
ســازمان ملل متحد در نیویورک به نقطه اوج خود رســید. 
ماکرون در دو دیــدار جداگانه با دونالد ترامــپ و بنیامین 
نتانیاهو،  نخســت وزیر رژیم اشــغالگر قدس به آنها تعهد 
داد که تمامی تالش خود را برای گنجاندن موضوع توان 
موشکی ایران در برجام یا تحدید همزمان توان موشکی و 

هسته ای ایران به کار خواهد گرفت. 
همچنین ماکــرون به ایاالت متحــده آمریکا و رژیم 
صهیونیســتی در خصــوص اعمال فشــار بر ایــران بابت 
موضوع بازرسی از اماکن نظامی کشورمان تضمین هایی 
داد. به عبارت بهتر، ماکرون از ســوی ترامــپ و نتانیاهو 
مامور شــد تا ضمــن متقاعد کــردن آلمــان ) دیگر عضو 
1+۵( بــرای تغییــر برجــام، ایــران را بابت تــن دادن به 
 مذاکره بر ســر توان موشکی خود تحت فشــار قرار دهد. 
پس از دیدار ماکرون و ترامپ در ماه سپتامبر )شهریور ماه( 
سال گذشته در نیویورک، تالش های فزاینده رئیس جمهور 
فرانســه برای همراه ســازی آلمان بــا فرانســه و انگلیس 
بر ســر تغییــر برجــام آغاز شــد.  مقامــات آلمــان معتقد 
بودند کــه تنظیم، تصویــب و امضای یک توافــق ثانویه  
 که قطعــا در مغایــرت با متــن اصلــی برجــام خواهد بود

 به لحاظ حقوقی آسان نیست. 
همچنیــن مقامــات آلمــان در خصــوص افزودن 
الحاقیه ای به برجام که متضمن رفع نگرانی های ترامپ در 
خصوص بندهای غروب آفتاب)Sunset(   اعمال بازرسی 
از اماکن نظامی ایران و تحدید توان موشــکی ایران باشد 
مالحظاتی داشــتند. ماکــرون در مدتی کوتاه، توانســت 
مقامات آلمــان را نیز با خود در راســتای اعمــال تغییر در 
توافق هسته ای همراه سازد.  با این حال مقامات فرانسوی 
و آلمانی اصرار داشتند که از به کار بردن واژه »تغییر برجام« 

اجتناب کرده و واژه »اصالح برجام« را جایگزین آن نمایند 
تا به این وسیله، قدرت مانور سیاسی بیشتری در مواجهه با 

افکار عمومی و مخاطبان برجام داشته باشند. 
نکته سوم به کارنامه غیرقابل دفاع اروپا در قبال برجام 
مربوط می شــود. از مهر ماه ســال گذشــته تا زمان اعالم 
رســمی خروج آمریکا از برجام، مذاکرات نمایندگان ســه 
کشــور اروپایی و ایاالت متحده آمریکا در خصوص تغییر 
توافق هســته ای در جریان بود. این مذاکرات در سطوح 
کارشناســی و با حضــور نمایندگان کشــورهای فرانســه، 
انگلیس، آلمان و آمریکا صورت گرفت  و بسیاری از آنها به 
صورت مخفیانه و غیر علنی برگزار شد. تروئیکای اروپایی 
اصلی تریــن ماموریــت خود در قبــال برجــام، یعنی مهار 
ایاالت متحده آمریکا را عمال فرامــوش کرده و »معامله با 
آمریکا« را به عنوان یک راهکار مهــم برای تقویت اتحاد 
درون آتالنتیکــی خود با واشــنگتن انتخــاب کردند. آنها 
حتی به همه خواسته های غیرقانونی ترامپ مبنی بر تغییر 

برجام تن دادند. 
در حال حاضــر و پس از اعالم خروج رســمی ترامپ 
از توافق هســته ای نیز کشــورهای اروپایی هنــوز توافق 
هسته ای با ایران را به مثابه یک »متغیر وابسته سیاسی« 
مدنظر قرار می دهنــد، نه یک »متغیر مســتقل حقوقی« 
بســیاری از رســانه های غربی تاکید کرده اند که بازیگران 
اروپایی نسبت به اینکه برجام را به عنوان وجه المصالحه ای 
برای معامله با آمریکا و تنظیم رفتار ترامپ در قبال اروپای 
واحد فدا کنند، ابایی ندارند. اخیرا  ترزا می، نخســت وزیر 
انگلیس صراحتا از دیگر بازیگران اروپایی درخواست کرده 
اســت که به جای مواجهه با ایاالت متحده آمریکا )بر سر 
مســائلی مانند برجام و وضع تعرفه های گمرکی و. . . (  رو 
به مصالحه و گفت و گــوی موثر با دولت ترامــپ بیاورند و 
حتــی از مقابله به مثل بــا واشــنگتن در حوزه های تجاری 
پرهیز کنند. بدون شک، تا زمانی که اتحادیه اروپا وارد فاز 
»تقابل راهبردی« با دولت ترامپ نشود، خبری از اصالح 
رویکرد اروپا در قبال برجام نیز نخواهد بود. این موضوعی 
است که باید از سوی دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی 

کشورمان درک شود. 
در اینجا تاکید می شود که اصلی ترین خطای اتحادیه 
اروپا، معامله اولیــه آنها  با آمریکا بر ســر تغییر برجام بود، 
معامله ای که امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، ترزا 
می  نخست وزیر انگلیس، آنگال مرکل صدر اعظم آلمان  در 
یک سو و دونالد ترامپ در سوی دیگر آن قرار داشتند. ورود 
اروپا به این معامله، حیثیت و استقالل این مجموعه را در 
نظام بین الملل زیر ســوال برد. هم اکنــون اروپای واحد 
فرصت اندکی جهت »اصالح بنیادین« رویکرد و بازی خود 
در قبال توافق هســته ای دارد. در غیر این صورت، هزینه 
شکست اروپای واحد به مراتب نسبت به آن چه مقامات قاره 

سبز تصور می کنند بیشتر خواهد بود. 

مقامات اروپایی در 
جایی که قدرت و ابتکار 
عمل کافی را برای حفظ 
برخی خواسته های 
برجامی ایران داشته اند، 
ترجیح داده اند صرفا چراغ 
سبزهایی را به کشورمان بر 
سر حفظ توافق هسته ای 
نشان دهند! 

حنیف غفاری

روزنامه نگار

یادداشت
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اروپا نیم نگاهی به انتخابات کنگره دارد
گفت وگوی مثلث با مدیرمسئول مجله ایرانی روابط بین الملل

با توجه به مذاکرات اخیر انجام شده و همچنین 
بسته پیشنهادی اروپا به نظر شما در مقطع فعلی، 

سیاست اروپا در قبال برجام چیست؟
   ســران کشــور های عضو اتحادیه اروپا شامگاه 
چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت/ 1۶ مه در اجالس صوفیه توافق 
کردند که با وجود خروج آمریــکا از برجام، به تعهدات خود 
در توافق هسته ای با ایران عمل کنند.  اکنون بحث بر سر 
اقدامات عملی بــرای حفاظت از شــرکت های اروپایی در 
برابر تحریم های آمریکاســت. مقامات اروپایی می گویند 
راه ساد ه ای برای حفاظت از شــرکت های اروپایی در برابر 
تحریم هایی که دونالد ترامپ دوباره به اجرا گذاشته وجود 
ندارد و برخی از شرکت  های بزرگ اروپایی مثل »توتال« از 
هم اکنون خروج از ایران را آغاز کرده اند و شرکت  های بزرگ  
کشتیرانی مثل »مرسک« اعالم کرده اند فعالیت خود در 
ایران را تعطیل خواهد کرد. شرکت ایتالیایی »فوالدسازی 
دانیلی« نیــز اقدامات برای یافتن پشــتوانه مالی با هدف 
قرارداد های یک میلیارد و پانصــد میلیون یورویی خود در 
ایران را متوقف کرده اســت. شــرکت فنالندی »فناوری 
معادن به نــام اوتوتک« هم اعالم کــرده که تحریم  های 
آمریکا مناسبات آن شــرکت با ایران و فعالیت در آن کشور 
را پیچیده و کند خواهد کرد. مقــررات اتحادیه اروپا برای 
ممنوع کردن تبعیت شــرکت  های اروپایی از تحریم های 
آمریکا تاکنون هیچ گاه مورد استفاده قرار نگرفته و عالوه 
بر مهم بودن، اجرای آن نیز بســیار دشوار است. همزمان 
با آمادگی بسیاری از شرکت  های اروپایی برای خروج از ایران 
به دلیل هراس از تحریم های آمریــکا،  امانوئل ماکرون، 
رئیس جمهوری فرانسه، جنگ تجاری بین اروپا و آمریکا  را 
به خاطر تصمیم واشنگتن برای خروج از توافق هسته  ای با 
ایران منتفی دانست. در مقطع کنونی اتحادیه اروپا به دنبال 
خریدن زمان برای کاهش فشار های ایاالت متحده است. 
اتحادیه اروپا هنوز بسته نهایی خود را پیشنهاد نداده و تنها 
به مواردی کلی اشاره کرده است و بنا بر سخنان وزیر خارجه 
فرانســه این اتحادیه نیاز به زمان بیشــتری برای ارزیابی 
اقدامات خود و نیز عکس العمل ایــاالت متحده در رابطه 

با حفظ برجام دارد. 
اظهارات اخیر رئیس جمهور ایران درباره بستن 
تنگه هرمز و به طور کلی این سیاســت که ایران 
در هرگونه مذاکراتی با طرف غربی دســت باال را 
بگیرد، چه تاثیری در رویکرد طرف مقابل در قبال 

ایران دارد؟
   باید توجه داشــت تنگه هرمز آبراهی بین المللی 
است و بستن آن ناقض قوانین بین المللی و نیز  منافع ملی 
کشور اســت. البته باید اذعان کرد که رئیس جمهور ایران 
نیز به صراحت از بستن تنگه هرمز صحبتی نکرده است. در 
دوران باراک اوباما نیز این موضوع مطرح شد که اوباما آن 
را جزء خطوط قرمز  آمریکا دانست. در دوران دونالد ترامپ 
همچنان این خط قرمز وجود دارد و به طور کلی آبراه  های 
بین المللی و عبور و مرور آزاد  کشتی ها در این آبراه ها برای 
ایاالت متحده به منزله منافع حیاتی تعریف شــده اســت. 
همچنین هرگونه اقدامی در جهت بستن تنگه هرمز، ایران 
را مجددا تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل قرار خواهد 
داد، جنگ با آمریکا و متحدانش را اجتناب نا پذیر کرده و نیز 

باعث وحدت مجدد اروپا و آمریکا علیه ایران خواهد شد. 
با توجه به سیاســت های واشــنگتن و فشارها و 

تحریم هایی که قرار است اعمال کند، اروپا تا کجا 
می تواند فشار های آمریکا را تحمل کند؟

   اروپا تــا زمانی کــه از یک طرف بــه خوداتکایی 
ژئوپولیتیکــی و  امنیتی نرســیده و از این منظــر به ایاالت 
متحده وابستگی دارد و از طرف دیگر به دلیل حجم باالی 
مبادالت تجاری و اقتصادی با آمریکا و نیز مشارکت در نظم 
بین الملل و نهاد های وابسته به آن مثل شورای امنیت و نیز  
شراکت با آمریکا در پیمان ناتو، قادر به رویارویی همه جانبه 
با آمریکا نیست و در صورتی که روابط این اتحادیه با آمریکا 
به آستانه رویارویی برسد این اتحادیه اروپاست که در مقابل 
آمریکا کوتاه خواهد  آمد. تهدید ترامپ بــه خروج از ناتو و 
عدم تامین امنیت اروپا می تواند اهرم فشار سترگ و غیر قابل 

تحملی برای اروپا باشد. 
به نظر شــما اروپا به چه دالیلــی در مقابل  آمریکا 
ایســتاده و برای حفظ برجام تــالش می کند؟ آیا 
منافع اقتصادی دارد یا بیشتر به مسائلی سیاسی 

و امنیتی مربوط می شود؟
برجام احتمــاال اولین معاهده بین المللی اســت که 
اتحادیه اروپایی نقشــی تعیین کننده در شــکل گیری آن 
داشته است. برجام توانســت ظرفیت  های دیپلماتیک و 
هماهنگ کنندگی اروپا را عملیاتی کند. نقش اتحادیه اروپا 
در این مذاکرات مبتنی بر هنجار های اتحادیه اروپایی بود 
و توانست آمریکا را نیز به تبعیت از این نقش وادارد. برجام 
برای اروپا از منظر خوداتکایی امنیتی و دفاعی، حفظ فاصله 
انتقادی اروپا از آمریکا و کسب پرستیژ برای اروپا در عرصه 
بین المللی تاثیرگذار بود. اتحادیه اروپایی در مقابل تالش 
ترامپ در جهت تضعیف و فروپاشــی ایــن توافق تاکنون 
مقاومت کرده است. مالحظات هویتی، حیثیتی و هنجاری 
اتحادیه اروپا  احتماال می تواند بر پایداری این اتحادیه در 
جهت حفظ برجام  کارسازتر باشد و بر مالحظات اقتصادی 

پیشی گیرد. 
بعــد از مذاکرات اخیر وزرای خارجه کشــور های 
4+1 و ایران در وین، برخی این گونه تحلیل کردند 
که اروپا در حال زمان خریدن است و این مذاکرات 
نیز احتماال سرانجامی نخواهد داشت، بلکه اروپا 
فقط زمان می خرد تا بلکه بــا تغییراتی در کنگره 
آمریکا تحولی ایجاد شــود؛ شــما این سناریو را 

چقدر صحیح می دانید؟
   بعید نیســت اروپا نیم نگاهی به انتخابات کنگره 
آمریکا داشته باشــد؛ همان گونه که ایران نیز با حساسیت 
نظاره گر این انتخابات خواهد بود.  اما به نظر می رســد که 
اتحادیه اروپایی بیشتر به دنبال حفظ موقعیت و پرستیژ خود 
در عرصه جهانی است و از این منظر سناریو های متفاوتی را 

میتوان مطرح کرد. 
استراتژی صحیح از سوی ایران در این شرایط 
چه باید باشــد تا بتوانیم ضرر های خروج آمریکا 
از برجام را کمتر کنیم و همچنین اجازه ندهیم که 

اروپا ایران را بازی دهد؟
   بهترین راهبرد برای ایران مذاکــرات با اتحادیه 
اروپا و دادن فرصت به ایــن اتحادیه در جهت حفظ برجام 
اســت. بنا براین تهدیدات علیه اروپا و یا خروج از برجام و  
NPT و یا بستن تنگه هرمز می تواند اروپا را در مقابل آمریکا 
خلع سالح کرده و مقدمات اتحاد مجدد این دو قدرت علیه 
ایران را فراهم نماید. به نظر می رســد ایران و اروپا وظایف 

مشــترکی در حمایت از یکدیگر در مقابل خروج آمریکا از 
برجام دارند. ایران می تواند با مذاکرات فراگیرتر و بر اساس 
منافع ملی در مورد مسائل مورد اختالف، اروپا را تشویق به 
ماندن در برجام و حمایت بیشتر این اتحادیه از ایران کند. 

در رابطه با روابط تجاری اروپا با ایران بخشــی از 
شــرکت های دولتی و بخش زیــادی خصوصی 
و چند ملیتی هســتند که تســلط دولت ها از این 
شرکت ها خیلی پایین است و در واقع نمی توانند 
آنهــا را مجبور به تجــارت با ایران کننــد. در این 
صورت چطور اروپــا با این حجم از شــرکت های 
خصوصی و چندملیتی می تواند به ایران تضمین 

الزم را بدهد و آیا برایش صرفه اقتصادی دارد؟ 
   به دلیل ماهیــت اقتصــادی اروپا کــه مبتنی بر 
اقتصاد خصوصی و لیبرالیستی اســت، اروپا نمی تواند در 
تصمیم گیری  های شــرکت های خصوصــی و چندملیتی 
مداخله کنــد و این شــرکت ها بــه صورت مســتقل عمل 
می کنند. بــه عنوان مثــال مشــاهده کردیم که شــرکت 
چند ملیتی توتال فرانسه تصمیم به توقف فعالیت  های خود 
در ایران گرفت و دولت فرانســه در ایــن تصمیم تاثیرگذار 
نبــود. در این رابطــه  امانوئل ماکــرون اعالم کــرد که او 
رئیس جمهور فرانســه اســت و نه مدیرعامل شرکت هایی 
مثل توتال. توتال و بسیاری از شرکت  های خصوصی و چند 
ملیتی به دلیل حجم باالی تبــادالت اقتصادی با آمریکا و 
برای جلوگیری از تحریم  های این کشــور،  رفتن از ایران 
را به ماندن ترجیح می دهند. همزمان با  آمادگی بسیاری از 
شرکت  های اروپایی برای خروج از ایران به دلیل هراس از 
تحریم های  آمریکا، رئیس جمهوری فرانسه جنگ تجاری 
بین اروپا و آمریکا به خاطر تصمیم واشنگتن برای خروج از 

توافق هسته ای با ایران را منتفی دانست. 
سناریوهای پیش روی ایران و برجام، در صورت 

به نتیجه نرسیدن مذاکرات با اروپا چیست؟
   خروج یا عدم خروج اروپا از برجام با ســناریو های 
متفاوتی قابل تبیین و تحلیل است.  یکی از این سناریوها، 
همراســتایی راهبردی اروپا و آمریکا در مهار ایران و خروج 
اروپا از برجام اســت. در صورت به حقیقت پیوستن چنین 
ســناریویی، ایران نیز دیگر دلیلی  برای مانــدن در برجام 
ندارد. این در حالی است که چین و روسیه برای حفظ برجام 

به دنبال مذاکرات اخیر وزرای خارجه کشــور های 
1+4 و ایــران در وین  اکنون مذاکرات هســته ای 
بدون حضور آمریکا وارد فاز جدیدی شده است. 
این در حالی است که وزیر خارجه فرانسه گفته که 
بعید است بسته پیشنهادی اقتصادی به ایران تا 
پیش از نوامبر  آماده شــود. اکنون این پرسش ها 
مطرح اســت که اروپا تا کجا در برابر فشــار های 
آمریکا مقاومت می کند و در صورت لغو برجام، چه 
سناریوهایی پیش روی ایران قرار خواهد داشت ؟ 
دکتر امیر هوشنگ میرکوشش، عضو هیات علمی 
دانشــگاه آزاد و مدیرمســئول مجله ایرانی روابط 
بین الملل در گفت وگویی به تحلیــل این موضوع 

پرداخته است. 

گفت وگو
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بدون اروپا انگیــزه و توان الزم را ندارنــد. بنابراین ایران تا 
زمان حضور اروپا در برجام باید به حضور در آن وفادار بماند. 
به نظر می رسد دولت ترامپ به دنبال فرآیند اهریمن سازی 
)naming&shaming( ایران اســت. در صــورت عملی 
شدن این فرآیند، ایران به عنوان تهدید امنیت بین المللی 
شــناخته خواهد شــد و در آن صورت مرحله بعــدی یعنی 
هدف قراردادن ایــران )shooting(  اتفاق خواهد افتاد. 
ایاالت متحده برای رسیدن به این مرحله نیازمند همراهی 
اروپا، چین و روسیه و بردن پرونده ایران تحت فصل هفتم 
منشور سازمان ملل اســت، لذا یکی از مهم ترین  وظایف 
سیاســت گذاران و تصمیم گیرندگان در ایــران، مقابله با 
این پروژه آمریکا است. ایران باید برای جلوگیری از اجماع 
بین المللی و مطرح شدن به عنوان تهدیدی وجودی، تعهد 
خود به موافقت نامه ها  و قوانین بین المللی را در عمل نشان 
 ،NPT دهد. در این راستا هرگونه تصمیمی مبنی بر خروج از

غیرعقالئی و در جهت پروژه فوق خواهد بود. 
 در صورت خروج اروپا از برجام، سناریوی ممکن برای 
ایران بازگشت به غنی ســازی اورانیوم است که این اقدام 
می تواند بدون بزرگنمایی و تبلیغات تهاجمی و غیرکارســاز 
و کامال تحت قوانین و پروتکل  هــای NPT صورت گیرد. 
هر گونــه بزرگنمایی و  برجســته کردن جنبه  هــای نظامی 
غنی سازی اتمی می تواند باعث مطرح شدن ایران به عنوان 
تهدیدی بین المللی و اجماع مجدد قدرت  های بزرگ علیه 
ایران و در نتیجه ورود به مسیری بدون بازگشت و غیر قابل 

پیش بینی شود. 
سناریوی بدیل و قابل طرح دیگر برای ایران در صورت 
فروپاشی کامل برجام، مذاکرات فراگیر و بدون پیش شرط 
با تمامی طرف های برجام، در بستری بین المللی و در مورد 
تمامی مــوارد مورد اختالف تحت پوشــش ســازمان ملل 
اســت. اروپا می تواند پیش زمینه این مذاکرات در تمامی 
مسائل مورد اختالف مثل حضور منطقه ای ایران، قابلیت 
موشکی و حقوق بشر  را فراهم کند. الزمه این مذاکرات و 
رســیدن به نتایج مطلوب و در جهت منافع ملی انسجام و 
وحدت داخلی میان مردم و حکومــت و نیز میان نخبگان 

سیاسی است. 
همان طور که اشاره کردید ایران و اروپا دررابطه با 
مسائلی همچون حضور منطقه ای ایران، قابلیت 
موشکی و حقوق بشر اختالف نظر دارند. در چنین 
شرایطی اروپا چطور می تواند گفت وگوها بر سر 
مسئله هسته ای با ایران و ارائه تضمین  های الزم 

را به درستی پیش ببرد؟
   در حال حاضر تمرکز اروپا به علت فشار های آمریکا 
در مورد مسائل تجاری فی مابین از جمله افزایش تعرفه  های 
تجاری، بــر حفظ برجام معطوف اســت. به نظر می رســد 
از نقطه نظر اقتصــادی، اروپا برای حفظ برجــام و مقابله 
اقتصادی با آمریکا انگیز ه ای ندارد و از هم اکنون با خروج 
شــرکت  های اروپایی روند خروج اروپا از برجام آغاز شده و 
پس از 18۰ روز با شروع تحریم های هوشمند و فلج کننده 
ایاالت متحده این روند تکمیل می شود. در شرایط کنونی 
اتحادیه اروپایی برای حفظ پرســتیژ بین المللی و نیز تعهد 
به هنجار های بین المللی و هنجار هــای اتحادیه اروپایی 
توانســته در مقابل آمریکا مقاومت کند. اتحادیه اروپایی 
بر اساس همان هنجارها به مسائلی مثل حقوق بشر و نظم 
منطقه ای و بین المللی اهمیت می دهد و این موارد همیشه 
در برنامه  هــای کالن این اتحادیه وجود داشــته و خواهد 
داشت؛ زیرا مشروعیت این اتحادیه بر اساس این هنجارها 
شــکل گرفته اســت. در این میان ایران می تواند با ورود 
داوطلبانه در مذاکرات حقوق بشری و نیز مسائل منطقه ای 
در متوازن نمودن این اختالفــات و حفظ برجام با اتحادیه 

اروپایی همراهی و همکاری کند. 
اروپــا در منطقــه خاورمیانه عــالوه بر ایــران با 

عربســتان و حتی رژیم صهیونیستی نیز روابط 
مطلوبی دارد. با این اوصاف، کشور های اروپایی 
چطــور می توانند تــوازن را در این روابــط برقرار 

کنند؟
قدرت اتحادیه اروپایی عالوه بر اتکا بر هنجار های 
این اتحادیه، مبتنی بر منافع ملی اســت. اروپا بر اســاس 
منافع ملی خود با همه کشورها، ارتباط سیاسی و اقتصادی 
دارد و ســعودی ها و اســرائیلی ها نیز خارج از این موضوع 
نیستند. روابط روسیه با عربستان و اســرائیل نیز مبتنی بر 
منافع ملی است  و اخیرا مواضع روسیه در مورد خروج ایران 
از جنوب ســوریه و نیز  امتیاز دادن ایران برای حفظ برجام 
نیز شــاهدی بر اهمیت منافع ملی در سیاست خارجی این 
کشور است. نکته مهم  این که در سیاست خارجی، دوست 
و دشمن دائمی وجود ندارد و ایران نیز باید از این قاعده بر 

اساس منافع ملی کشور تبعیت نماید. 
به طــور کلی در حــال حاضر وضعیــت مذاکرات 
ایــران و اروپــا و تالش  هــای آمریــکا بــرای 
ســنگ اندازی در مســیر تضمیــن اروپایی ها به 

ایران به چه صورت است؟
   موافقت نامه برجام )برنامه جامعه اقدام مشترک( 
در سال  های اخیر به عنوان یکی از مهم ترین موضوعات 
در مباحث بین المللی مطرح بوده است. پیامد های حاصل 
از پدیــده تحریم  های هوشــمند قبل از برجــام باعث آغاز 
مذاکرات هســته ای با کشــور های 1+۵  گردیــد. برجام 
توانست با لغو تحریم  های هسته ای شامل تحریم مالی، 
بانکی، بیمه ای و تحریم نفتی وضعیت نابسامان اقتصادی 
ایران را تا حدی سامان بخشد. دولت جدید آمریکا قبل از 
روی کار آمدن وعده پاره کردن برجام را داد. دونالد ترامپ 
در تاریخ 8 ماه مــه ۲۰18 طی امضای بیانیه ای  قصد خود 
را برای خروج از توافق هسته ای برجام با  ایران اعالم و به  

وعده انتخاباتی خود عمل کرد. 
اختالفــات فراآتالنتیــک بر ســر موضــوع پرونده 
هســته ای ایران )موافقت نامــه برجام( با خــروج ایاالت 
متحــده آمریــکا از این توافق نامــه وارد مرحلــه جدیدی 
شــده اســت. این اختالفات خطــر رویارویــی اقتصادی 
میان واشنگتن و کشــور های اروپایی را افزایش می دهد. 

رویکرد واشــنگتن و اروپا در مــورد تهدید های 
ایران متفاوت اســت. بازیگران اروپایی 

بــه طور کلــی ایــران را بــه عنوان 
منبــع اصلی بــی ثباتــی منطقه 

در خاورمیانــه نمی بیننــد و 
بــر اهمیت مشــارکت برای 

تکمیل اقدامات قهرآمیز 
تأکیــد دارنــد. ســران 
کشور های عضو اتحادیه 
اروپا شــامگاه چهارشنبه 
۲۶ اردیبهشت/ 1۶ می در 

اجالس صوفیه توافق 
کردنــد که بــا وجود 
از  آمریــکا  خــروج  
برجام، بــه تعهدات 

توافــق  در  خــود 
هسته ای با ایران عمل 

کننــد.  اکنــون بحث بر 
ســر اقدامات عملی برای 

شــرکت  های  از  حفاظــت 
اروپایــی  در برابــر تحریم های 

آمریکاســت. در ایــن زمینه 
گزینه هــای چندانی وجود 

ندارد. 

یکی از سناریو های محتمل در برجام خروج اتحادیه 
اروپا از برجام و فروپاشــی این موافقت نامه است. اتحادیه 
اروپایی در صــورت خــروج از برجام یا عــدم توانمندی در 
حفــظ آن در کنار ایاالت متحــده قرار خواهــد گرفت و در 
راستای خواســته های این کشــور گام بر خواهد داشت. 
تغییر رفتار مورد نظر آمریــکا چیزی  به غیــر از تغییر رژیم 
نیست که در بیانیه 1۲ ماد ه ای وزیر خارجه آمریکا نیز بر آن 
تاکید و تصریح شده اســت. در این میان باید توجه داشت 
که افزایش فشــار های محیطــی و نارضایتی های داخلی 
و تحریم هــای اقتصادی در جهت فروپاشــی اقتصادی و 
سیاسی کشور طراحی شده اســت. باید توجه نمود که در 
ادامه این روند و نیز رویداد های قابل پیش بینی آینده هدف 
تمامیت ارضی و استقالل کشور است و خروج آمریکا و اروپا 
از برجام و حفظ یا فروپاشی این معاهده فرع بر موضوع مورد 

اشاره فوق است.  
برای خروج از این بحران و دفع خطرات از کشور 

چه اقداماتی باید انجام داد؟
   تغییر سیاســت های مبتنی بر ارزش ها و منافع  و 
اهداف ملی کشــورها معمــوال  کاری دشــوار و کمتر قابل 
دست یافتن است،  اما تغییر اولویت ها در سیاست داخلی و 
خارجی کامال امکان پذیر و در دسترس است و کشور های 
زیادی در مقاطع حســاس تاریخی به این تغییر اولویت ها 
اقدام کرده اند. در شرایط حساس کنونی، مهم ترین اولویت 
کشــور رفاه اقتصادی مردم اســت. این اولویت و نگاه به 
درون می توانــد تاثیــرات مثبتی بر روند سیاســت خارجی 
داشــته باشــد. درواقع لزوم توجه به معیشــت مردم و رشد 
اقتصادی، تولید در جهت افزایش انسجام داخلی و وحدت 
میان اقشار مختلف جامعه و بازســازی رابطه میان مردم و 
حکومت بر اســاس حکمرانی خوب اولویت سیاست های 
کشور است. در شرایط کنونی می توان با جراحی اقتصادی 
و خصوصی ســازی واقعی و نیز مبارزه قاطــع و قانونمند با 
فساد اقتصادی و اداری در جهت جلوگیری از دست یافتن 
آمریکا و برخی متحدان آن به اهداف شان تالش مضاعفی 
کرد. مذاکره مســتقیم با رقبای منطقه ای و نیز قدرت های 
بین المللی نیز می تواند اولویت دوم کشــور باشد و این امر 
زمانی در راستای منافع ملی کشور است که با شروع 
و انجام فوری اولویت اول، انسجام و 
وحدت داخلی نسبی در کشور به 

وجود آید. 
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اخیرا فرســتاده ویژه رئیس جمهور  به مســکو رفت و 
پیام مقام معظم رهبــری و رئیس جمهــوری را به والدیمیر 
پوتین تقدیم کرد. علی اکبر والیتی در ســفر به مســکو   با 
رئیس جمهور روسیه و دیگر مقامات این کشور دیدار کرد. 
این دیدار، درســت ۵ روز قبــل از دیدار والدیمیــر پوتین و 
دونالد ترامپ در هلســینکی صورت گرفــت. در خصوص 
سفر دکتر والیتی به مسکو نکاتی وجود دارد که الزم است 

مورد توجه قرار گیرد:
به نظر می رسد موضوع »توافق هسته ای با ایران«، 
»سیاست های نفتی روســیه« و »موضوع سوریه« از مهم 
ترین مــواردی بوده انــد که در ســفر علی اکبــر والیتی به 
روســیه مورد رایزنی و گفت و گو قرار گرفته اســت. روسیه 
یکی از اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و 
همچنین یکی از موثرترین بازیگران اجالس همکاری های 

شانگهای محسوب می شود. 
 از این رو مسکو می تواند ضمن استفاده از توانایی ها 
و ظرفیت های خود در شورای امنیت )به سود ایران(، مسیر 
عضویت سریع تر  ایران در سازمان همکاری های شانگهای 

را نیز هموار سازد.  
موضــوع سیاســت های نفتــی روســیه و برخــی 
همکاری های مشــترک این کشــور و عربســتان، مســاله 
دیگری است که نمی توان به ســادگی از کنار آن گذشت. 
روسیه خواهان آن اســت تا بزرگ ترین تولیدکنندگان نفت 
جهان عمده کاهش تولیدی که کمک کرد بازار تثبیت شده 

و قیمت ها تقویت شوند را پایان دهند. 
 وزیر انرژی روسیه در این خصوص می گوید: »مسکو 
خواهان آن اســت کــه اوپــک و متحدانش اجــازه دهند 
1/۵ میلیون بشــکه در روز به بازار بازگردد. قیمت ها به حد 
کافی متعادل شده اند تا چنین افزایش شدید تولید را جذب 

کنند. «
موضوع دیگری کــه هم اکنون بــه محل بحث در 
مناسبات ایران و روسیه تبدیل شــده، »سوریه« است. 
چنانچه کارشناسان و تحلیلگران روسی اعالم کرده اند، 
ســوریه موضوع اصلی گفت وگــوی والدیمیــر پوتین و 
دونالد ترامپ در نشســت 1۶ ژوئیه در هلســینکی است. 
حتی  سوریه یکی از مهم ترین دســتورکارهای گفتگویی 
اســت که می تواند منجر بــه توافق واقعی بیــن پوتین و 

ترامپ باشد. 
به عنوان مثال، »المانتور«  مدعی شــده اســت که 
هر گونه توافق بین آمریکا و روسیه بر سر سوریه در راستای 
خروج کامل نیروهای آمریکا از این کشور و دست کشیدن از 

خواسته سرنگونی بشار اسد از قدرت در ازای محدودکردن 
نفوذ ایران در سوریه توسط روسیه است. 

  مختصات نگاه به شرق در سیاست خارجی ایران
دیدار علی اکبــر والیتی و پوتین، بــار دیگر توجهات 
را به سوی استراتژی »نگاه به شــرق« رهنمون می سازند. 
تقابل ایــاالت متحده آمریــکا و جمهوری اســالمی ایران 
به نقطــه اوج خود رســیده اســت. دونالد ترامپ رســما از 
توافق هســته ای خارج شــده و با وضع دوباره تحریم های 
ثانویــه علیه کشــورمان، در صدد اعمــال محدودیت های 
اقتصادی علیه نظام و ملت ایران اســت. از ســوی دیگر، 
برگزاری اجالس اخیر گــروه 7 در کانادا نیــز حاکی از بروز 
 اختالفات عمده میــان ایاالت متحده و شــرکای غربی آن

 بوده است. 
سوال اصلی اینجاســت که در چنین شرایطی نگاه ما 
به دیگر بازیگران فعال در نظام بین الملل، خصوصا چین و 
روسیه باید چگونه باشد؟ چگونه می توان از ظرفیت پکن و 
مسکو در راستای مقابله با تحریم های ایاالت متحده آمریکا 
و حتی شرکای اروپایی آن استفاده کرد؟ به راستی آنچه امروز 
 در نظام بین الملل در قبال ایران می گذرد چگونه قابل درک 

است؟
مفهــوم »نــگاه بــه شــرق« الزم اســت بــه صورت 
واقع گرایانه در سیاســت خارجی کشــورمان تبیین شــود. 
مفهوم نگاه دســتگاه دیپلماســی ما به شــرق، بــه معنای 
تبدیل شــدن ایران بــه متغیری وابســته به پکن و مســکو 
نیســت، بلکه به معنــای همیــاری و همــکاری موثر میان 
ایران و کشورهای شرقی در راستای مقابله با سیاست های 
چندگانه و خصمانه کشورهای غربی است. همان گونه که 
تاکید شد، در این خصوص الزم اســت نگاه واقع بینانه ای 
نســبت به بازی غرب در نظــام بین الملل داشــت. یکی از 
موانعی که مانع از ترســیم مناســبات راهبــردی و عمیق ما 
)در حد مطلوب و موثر( با روســیه و چین شــده است، نگاه 
 خــاص و ایجابی  برخــی دولتمــردان به بازیگــران غربی

است. 
همگرایی و همــکاری در نظــام بین الملل یک اصل 
تئوری و عملی محسوب می شود . در باب نظریات همگرایی 
و همکاری تاکنون هزاران رساله و مطلب نوشته شده و تزها 
و آنتی تزهای گوناگونی در این خصوص بیان شــده است. 
بدیهی اســت که ما در همگرایی با روس ها، چینی ها و هر 
بازیگر دیگری در نظام بین الملل باید اصل احتیاط را رعایت 
کنیم. همگرایی با روســیه و چین به هیــچ عنوان معنای » 
هضم ما در بازی روس ها و چینی ها« نیســت، بلکه اصلی 
منطقی با هدف بهره گیــری از ظرفیت های این همکاری و 

همگرایی است. 
 همکاری و همگرایی ایران و روســیه کامالمحاســبه 

شــده توام با چاشــنی احتیاطی و با آینده پژوهــی و در نظر 
گرفتــن احتماالت ممکــن در قبــال این تعامــل دوطرفه 
خواهد بود. با چینش گزاره های منطقی و عقالنی و تحلیل 
آنها در بســتر نظام منطقه ای و بین الملل امروز در می یابیم 
که عدم پاسخدهی به تقاضای روسها برای برقراری روابط 
استراتژیک با ایران مبنایی عقالنی و منطقی ندارد. باید از 
روابط با کشورهای روســیه، چین، هند و. . . جهت حفظ و 
افزایش قدرت مانور بین المللی خود استفاده بهینه را نموده 
و اهمیت باالی اســتراتژیک این روابط را فدای مناسبات 
تاکتیکی خــود با غــرب نکنیــم. یکــی از خطرناک ترین 
بازی های آمریکا در قبال مخالفان و دشــمنانش، هدایت 
 بــازی اســتراتژیک آنهــا در زمین بــازی تاکتیکــی غرب

 است. 
 واشنگتن استعداد زیادی دارد که استراتژی کشورها 
را به پای تاکتیک های خود ذبح کند، بنابراین باید در رصد 
این بــازی غرب و خنثی ســازی آن هوشــیار بــود. یکی از 
راهکارهای مهم در قبال این مساله، همگرایی با بازیگرانی 
است که غرب نســبت به آنها نیز نگاهی تهدید محور دارد. 
هم اکنون که واشــنگتن و ناتو در تقابل با قدرت مســکو به 
سرمی برند، بهترین زمان برای تعریف یک همگرایی موثر 

و مفید با روس هاست. 

  نگاه به شرق بر اساس منافع ملی ایران 
»نگاه به شــرق« در حوزه سیاست خارجی کشورمان 
باید به عنــوان یک راهبــرد موثــر در راســتای مواجهه با 
سیاســت ها و اقدامات ایاالت متحده آمریکا مورد استناد و 
توجه قرار گیرد. بر این اســاس، جمهوری اسالمی ایران 
باید بر اســاس منافع ملی خود و با چاشــنی احتیاط، روابط  
اســتراتژیک  و تاکتیکی موثری را با کشورهایی مانند چین 
و روسیه تعریف کند. عضویت جمهوری اسالمی ایران در 
ســازمان همکای های شــانگهای در این خصوص بسیار 
مفید می باشد. از ســوی دیگر، باید در عین توجه نسبت به 
اختالفات و شــکافهایی که میان بازیگــران غربی)آمریکا 
و اروپــا( و خصوصــا در دوران ریاســت جمهوری دونالــد 
ترامپ ایجاد شده اســت، متوجه این نکته اساسی بود که 
تفکیک بازی اروپا از آمریکا یــا در نظر گرفتن اروپای واحد 
به عنوان بازیگری مســتقل از واشنگتن، خطایی راهبردی 
در حوزه سیاسست خارجی کشــورمان محسوب می شود. 
هم اکنون دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان 
باید ضمــن درنظرگرفتــن ظرفیت هــای بالقــوه و بالفعل 
اقتصــادی، راهبردی، سیاســی و بین المللی کشــورهای 
شــرقی، مخصوصا دو کشــور چین و روســیه، مناســبات 
قوی تری را با آنها ترسیم کنند. مناسباتی که مسلما تعریف 
 صحیح آن، قــدرت مانور ما در نظــام بین الملل را افزایش 

خواهد داد. 

ســفر علی اکبر والیتی به  روســیه و دیدارش با 
والدیمیر پوتین با تحلیل هــای متعددی همراه 

شده است. 
این تحلیل ها البته بر پایه اخبــار ضد و نقیضی 
اســت که از دیدار و محتوای پیــام های همراه 
والیتی شکل گرفته اســت. در این اما خبرنگار 
مثلــث بــه اخبــاری اختصاصــی از محتــوای 

مذاکرات والیتی در روسیه دست یافته است. 
بر اساس این گزارش سفر والیتی با دو موضوع 
برجام و منطقــه انجام شــده اســت. خبرنگار 

مثلث گزارش کرده است که والیتی در بخش برجام 
در مورد مســایل بانکی از پوتین خواســته است که 
به ایــران در گرفتن امتیــاز از غــرب در این بخش 

کمک کند. 
گفتنی اســت یکی از مســایل اساســی مورد بحث 
ایــران و اتحادیه اروپــا در مذاکــرات اخیر موضوع 
تحریم بانکی بوده اســت.  در ســطح برجام مساله 
دیگر مورد بحث توســط والیتی این بوده اســت که 
روسیه هم در اوپک و هم در بحث صادرات نفت به 

ایران کمک کند. 

اما موضوع دیگــر مورد بحث والیتی مســایل 
منطقه ای بوده اســت. گویا ایران از روســیه 
خواسته اســت که همکاری با جبهه مقاومت 

را عمیق تر کند. 
هم راستا با این مساله، البته ایران برای سفر 
والیتــی یــک دســتور کار مهمتر هم داشــته 
اســت. گویا والیتی ماموریتــش این بوده که 
قبل از دیــدار ترامپ و پوتین در هلســینکی، 
بکوشــد دیدگاه های ایران را به اطالع  پوتین 

برساند. 

خبر اختصاصی مثلث

سعید صابری

روزنامه نگار
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دیپلماسی فعال
ارائه نقشه راه ایران به پوتین 

علی اکبر والیتی، مشاور مقام معظم رهبری در امور 
بین الملل اواخر هفته گذشته در رأس هیاتی  
وارد مسکو شد تا پیام مهم مقام معظم رهبری 
و حســن روحانی، رئیس جمهور ایران را به 
رئیس جمهور روســیه ابالغ کند؛ پیامی که 
با توجه بــه مقطع کنونی و شــرایط حاکم بر 

منطقه پیامی خاصی و ویژه تلقی می شود. 
ارســال این پیام در قالب یــک نامه به 
رئیس جمهور روسیه درســت پیش از دیدار 
پوتیــن با نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی 
و همچنیــن دیــدارش بــا دونالــد ترامپ، 

رئیس جمهور آمریکا انجام شد. 
شاید به همین دلیل بود که گمانه زنی ها 
و فرضیه های مختلفی راجــع به این پیام در 
رســانه های مختلف مطرح شد. پیش از آن 
در مورد موضوع مذاکــرات پوتین و نتانیاهو 
یا روســای جمهور آمریکا و روسیه فرضیاتی 
مطرح شده بود و با ارسال پیام ایران به پوتین 
معادالت تــازه ای در خصوص دیپلماســی 
چندجانبه شکل گرفته در مسکو مطرح است. 
آنچه مسلم است پیام ایران را می توان 
در چند ســطح دوجانبه، منطقه ای و جهانی 
مورد تحلیــل و واکاوی قرار داد. در ســطح 
دوجانبــه، در مقطــع کنونــی بــا توجــه به 
نزدیک ترشــدن زمان اعمال تحریم ها و به 
خصوص بعد از مذاکرات وزرای خارجه 4+1 
در وین قاعدتا این پیام دربردارنده مطالباتی 
اســت که ایران از روســیه به عنوان یکی از 

کشورهای باقی مانده در برجام دارد. 
مطالبات دیگر ایران در روابط فیمابین ایران و مسکو 
مربوط به تحریم های نفتی و نقشی است که انتظار می رود 
روســیه در این شــرایط ایفا کند و در دیپلماسی نفتی اش 
همســو با آمریکا حرکت نکند. جــدای از آن تعیین میزان 
روابطی که در عرصه اقتصــادی علیرغم اعمال تحریم ها 
روسیه خواهد توانست با ایران داشــته باشد حائز اهمیت 
است. یعنی مســکو باید تعیین کند که در شرایط تحریمی 
آمریکا، به چه میزانی و در چه عرصه هایی خواهد توانست 

با ایران مبادالت اقتصادی داشته باشد. 
ولیکن در سطوح منطقه ای گمانه زنی ها و فرضیات 
بیشــتری درباره محتویات پیام ایران در فضای رسانه ای 
انتشار یافته اســت زیرا همان گونه که اشــاره شد موضوع 
معادالت منطقــه ای اصلی ترین موضوع مطــرح در پیام 
ایران بوده است. این در حالی است که همه تالش نتانیاهو 
و ترامپ آن است تا در مذاکرات خود با پوتین نه تنها او را به 
مخالفت با حضور ایران در سوریه ترغیب کنند بلکه خواستار 
آن هستند تا از دولت روســیه به عنوان یک میانجی فعال 
برای پیشبرد سیاســت های مشترک واشــنگتن و تل آویو 
در ســوریه بهره برداری کنند. از این رو در این صحنه پیام 
ایران اشــاره به برگ  برنده ای اســت که در حال حاضر به 
لحاظ حضور ایران در سوریه در اختیار پوتین قرار گرفته و 

به اصلی ترین مسئله راهبردی در منطقه غرب آسیا تبدیل 
شده است. طبیعی است که در این شــرایط پوتین نیازمند 
یک سلسله مشورت ها و رایزنی هایی است که برای مذاکره 
با طرف آمریکا و طرف اسرائیلی توانمندی های الزم را در 
اختیار او قرار دهد. لذا اصلی ترین گمانه زنی  ها بر این مبنا 
استوار اســت که پیام ایران درواقع ارائه نقشه راهی برای 

پیشــبرد مذاکرات پوتین با طرف های مقابــل و قراردادن 
اطالعات دقیق تری از موضع ایران به رئیس جمهور روسیه 

تلقی می شود. 
البته در سطوح راهبردهای کالن، موضوعات مهم تر 
و پیچیده تــری نیز قابل فــرض اســت و آن موضوعاتی را 
شامل می شود که به دیپلماسی پنهان ترامپ در خصوص 
اعمال تحریم ها علیه ایران و شروط مربوط به برچیده شدن 
این تحریم ها مربوط می شود. چرا که این احتمال مطرح 
است که ترامپ درصدد آن برآمده باشد تا با بهره برداری از 
فرصت دیدار با رئیس جمهور روسیه از او بخواهد تا شروط 
مربوط به کاهش تحریم ها یا برداشتن تحریم ها را در قبال 

کاهش حضور ایران در سوریه به اطالع ایران برساند. این 
بدان معناست که پوتین در حال حاضر به طور ناخواسته به 
اصلی ترین بازیگر در پیچیده ترین مسائل راهبردی کالن 
منطقه به خصوص موضوع سوریه تبدیل شده است و از این 
لحاظ مسکو را به محلی برای تجلی سیاست های متضاد 
ایران و آمریکا و همچنین رقابت های فشرده میان مسکو و 

واشنگتن تبدیل کرده است. 
آنچه مســلم اســت پیام ایران در این شــرایط بغرنج 
این قابلیت را دارد تا پوتیــن را در موقعیت بهتری قرار دهد 
و نکاتی را که ممکن اســت او در خصوص مسائل منطقه 
از آنها غافل بــوده را به او یادآور شــود. پوتیــن باید بداند 
که حضور ایران در ســوریه و از آن فراتــر مجموع حضور 
منطقه ای ایران در چارچوب مذاکرات دوجانبه 
و نه چندجانبــه تحقق پیدا کرده اســت و این 
حضور از جمله ارکان قدرت ایران در برقراری 
امنیت منطقه ای تلقی می شود؛ حضوری که 
به آســانی تحقق پیدا نکرده و از جانب تهران 
و مسکو از جمله اساســی ترین اصول مربوط 
به کنش ها و واکنش های منطقه ای اســت. 
همچنین این بــدان مفهوم اســت که رئیس  
کرملین باید به این نکته توجه کند که روسیه 
در شرایط حاضر در عرصه سوریه یک قدرت 
تام االختیار به ویژه در حوزه روابط خارجی آن 
کشور نیست، لذا در مذاکرات خود با نتانیاهو 
و ترامپ قاعدتا باید در محدوده  موضوعاتی به 
مذاکره بپردازد که موافقت ایران را پیش از آن 

جلب کرده باشد. 
 به هر ترتیب آقای والیتی حامل پیامی 
مهم آن هم در شــرایط بسیار حساسی بود که 
این پیام به چند موضوع مهم ایران و سوریه، 
آینــده برجــام و همچنین مناســبات دوجانبه 
ایران و روسیه می پرداخت. پیامی که با توجه 
به دیدارهای مهم پوتین می تواند ســرفصل 
تازه ای برای مجموعه تحوالت آتی سیاسی و 
نظامی در سوریه و سرآغازی برای تعیین روابط 
اقتصادی تهران و مســکو در شرایط تحریم 

کنونی قلمداد شود. 
آنچه که ســبب شــده تــا این گونــه از 
دیپلماسی در شرایط حاضر به کار گرفته شود 
همین موضوعات و شــرایط خاص و حساســی اســت که 
در منطقه پدید آمده که دســتگاه دیپلماســی آمریکا را به 
تصمیم گیری های جدی درباره مســئله ســوریه واداشته 
اســت. این بدان معنا اســت که دولت واشــنگتن در حال 
حاضر به این نتیجه رســیده اســت که نه تنهــا اهرم های 
الزم برای تاثیرگذاری بر رونــد معادالت منطقه را در اختیار 
ندارد، بلکه ایــران و هم پیمانانش در ســوریه ابتکار عمل 
را به دســت گرفته اند. بنابرایــن ایران نیز بــه ناگزیر برای 
به کارگیری بهتر این اهرم و نتیجه گیــری و بهره برداری از 
 این موقعیت بسیار حســاس باید از یک دیپلماسی فعالی 

بهره برداری کند. 

جعفر قنادباشی

کارشناس مسائل خاورمیانه

 پوتین باید بداند که حضور ایران در سوریه و از آن فراتر مجموع حضور منطقه ای ایران در چارچوب مذاکرات 
دوجانبه و نه چندجانبه تحقق پیدا کرده است و این حضور از جمله ارکان قدرت ایران در برقراری امنیت منطقه ای 
تلقی می شود؛ حضوری که به آسانی تحقق پیدا نکرده و از جانب تهران و مسکو از جمله اساسی ترین اصول مربوط 

به کنش ها و واکنش های منطقه ای است. 
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رایزنی های خاص در برلین 
خرازی از فرصت ایران به اروپا می گوید 

سفر کمال خرازی، رئیس شــورای راهبردی روابط 
خارجی به آلمان و دیدار وی با مقامات این کشور، آن هم 
در برهه ای که رایزنی های فشــرده مقامــات آمریکایی با 
شرکت های آلمانی جهت توقف مراودات تجاری با ایران 
ادامه دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. خرازی در 
دیدار وزیر مشاور امور خارجی وزارت خارجه آلمان به نکات 

قابل تاملی اشاره کرده است:
»موضوع مهم در مقطع کنونی، تبدیل اراده سیاسی 
اروپا در حمایت از برجــام به اقدامات عملی در راســتای 
اجرای برجام اســت؛ به طــوری که منافع ایــران از برجام 
تأمین شود. ما بر اســاس متن برجام این حق را داریم که 
در برابر نقض عهد دیگران، به خصوص اینک که آمریکا 
از این توافق هسته ای خارج شــده است، به طور کامل یا 
بخشی از اجرای تعهدات خود را متوقف کنیم، ولی به اروپا 
این فرصت را داده ایم تا ببینیم اروپا چگونه می خواهد اراده 

خود را به عمل ترجمه کند. «
عالوه بر آن،  خرازی در سفر خود به آلمان با یوشکار 
فیشــر،  وزیر امور خارجه اســبق این کشــور نیــز دیدار و 
گفت وگو کرد. وی در این دیدار عنوان کرد که تعهد ایران 
به برجام به راهبرد اروپا برای مقابله با تحریم های آمریکا 
بستگی دارد. در خصوص اظهارات وزیر امور خارجه اسبق 
کشورمان در آلمان و کلیت حضور وی در این کشور نکاتی 

وجود دارد که الزم است مورد توجه قرار گیرد:
نخست اینکه رایزنی های دیپلماتیک  رئیس شورای 
راهبردی روابــط خارجی کشــورمان در اروپا، مصداقی از 
فعالیت همه جانبه دستگاه دیپلماســی و سیاست خارجی 
کشورمان در قبال برجام محســوب می شود. در برهه ای 
که دشمنان جمهوری اسالمی ایران البی های گسترده ای 
را در مواجهه اقتصادی و سیاسی با ایران در اروپا صورت 
داده انــد، چنین رایزنی هــا و دیدارهایی ضــروری به نظر 

می رسد. 
نکته دوم، به نقــش آلمان و جایگاه این کشــور در 
حفظ برجام باز می گردد. آلمان کشــوری است که نسبت 
به دو کشور انگلیس و فرانسه، رویکرد سخت تری در برابر 

اقدامات ضدبرجامی ایاالت متحده آمریکا داشته است. 
از ســوی دیگر، آلمان در دوران پســابرجام فعالیت های 
اقتصادی نسبتا گسترده ای را در کشورمان داشته است. 
از این رو نقــش برلین در حفــظ توافق هســته ای و ارائه 
تضمین های الزم به ایــران می تواند موثر و مفید باشــد. 
فراتر از آن، هم اکنون شــاهد بروز اختالفاتی میان برلین 
و واشنگتن بر سر موضوعاتی مانند خروج از برجام و وضع 
تعرفه های گمرکــی )بر فوالد و آلومینیــوم وارداتی اروپا( 
هســتیم. همین اختالف سبب شده اســت تا صدراعظم 
آلمان و رئیس جمهور ایاالت متحــده آمریکا در مواجهه 
بــا یکدیگر قــرار گیرند. در چنیــن شــرایطی رایزنی های 
دیپلماتیک ایــران در برلیــن می تواند نقش بســزایی در 
مواجهه با اقدامات ایاالت متحده و دولت ترامپ در تقابل 

با برجام داشته باشد. 
نکته ســوم، بــه فعالیتهای خــاص ســفیر ایاالت 
متحده آمریکا در آلمان )علیه ایــران( بازمی گردد. یکی 
از اصلی ترین اهداف ترامــپ از انتصاب ریچارد گرانل به 
عنوان ســفیر ایاالت متحده آمریکا در آلمــان، هدایت و 
مدیریت فضای پس از خروج از برجام در میان کشورهای 
اروپایی بوده اســت. این انتصاب، حدود یک ســال قبل 
صورت گرفت اما بررسی صالحیت گرانل در سنا مدت ها 
به تعویق افتاد. یک ســال  قبل و در تیرماه سال گذشته، 
سی ان ان مدعی شد که انگیزه ترامپ از انتخاب گرانل، 
کاهش ســطح روابط تجاری ایــران و برلین بوده اســت. 
ســرانجام صالحیت گرانل به عنوان ســفیر پیشــنهادی 
ترامپ در آلمــان، در ۲۶ آوریل امســال مورد تایید ســنا 
قرار گرفت و ســناتورهای آمریکایی، با ۵۶ رای موافق در 
مقابل 4۲ رای مخالف، رای به تصدی گری پست سفارت 
آمریکا توسط وی دادند. نکته جالب توجه اینکه تا قبل از 
نهایی شدن انتصاب گرانل، سفارت آمریکا در آلمان برای 

مدت بیش از یک سال بدون سفیر اداره می شد. 
گرانل دقیقا زمانی به عنوان ســفیر وارد آلمان شــد 
که ترامپ تصمیــم نهایی خود را مبنی بــر خروج از توافق 
هســته ای اتخاذ کرده بود. از این رو چشــم انداز و هدف 

گرانل نیز از »کاهش سطح روابط تجاری ایران و آلمان« 
به »توقــف کامل مراودات تجــاری ایران-اروپــا« تغییر 
یافت. ماموریت ریچارد گرانل هم اکنــون صرفا در برلین 
خالصه نمی شــود. او از ســوی ترامپ ماموریــت دارد تا 
پیام های تهدید آمیز تجاری و اقتصادی واشــنگتن علیه 
شرکت های اروپایی و کشورهای عضو اتحادیه اروپا را به 

آنها مخابره کند. 
گرانــل هم اکنون در جلســاتی که با اعضــای اتاق 
بازرگانی آلمان داشــته است، از آنها خواســته است تا به 
جای ســرمایه گذاری در ایران، در ایاالت متحده آمریکا 
و عربستان ســعودی! ســرمایه گذاری کنند. در هر حال، 
آلمان به یکی از کشــورهای هــدف آمریکا در راســتای 
اعمال فشــارهای تجاری و اقتصــادی به ایــران تبدیل 
شــده اســت. بدون شــک در آینده، فشــارهای ایاالت 
متحده آمریکا بــر دولت آلمان و شــرکت هــای بازرگانی 
در این کشــور افزایش خواهد یافت. بدیهی اســت که در 
اینجا الزم اســت در کنار رایزنی هــای وزارت امور خارجه 
کشــورمان با مقامات اروپایــی، از تــوان و ظرفیت دیگر 
 سیاستمداران فعال و صاحب نظر در حوزه سیاست خارجی

 بهره مند شد. 
نکته پایانی اینکه کمال خــرازی در دیدار با مقامات 
آلمانــی روی حق ایران مبنــی بر توقف اجــرای تعهدات 
کشورمان در برجام تاکید کرده است. واقعیت امر این است 
که هم اکنون ایاالت متحده به صورت یکجانبه از توافق 
هسته ای خارج شده و جمهوری اسالمی ایران نیز می تواند 
در اقدامی متقابل، کل یا بخشی از تعهدات خود در برجام 

را متوقف کرده و به آنها عمل نکند. 
 با این حال ایــران، فرصتــی را در خصوص »حفظ 
توافــق هســته ای« از طریــق »ارائــه تضمین هــای 
اقتصادی« در اختیار اتحادیه اروپا و خصوصا تروئیکای 
اروپایی قرار داده است. مسلما اگر اروپا نخواهد یا نتواند 
از این فرصت اســتفاده کند،  در آینده ای نزدیک شــاهد 
اقدامــات جدی تری از ســوی جمهوری اســالمی ایران 
خواهیم بود؛ موضوعی که در ســفر اخیر رئیس شــورای 
راهبردی روابط خارجی کشــورمان به آلمان نیز از ســوی 
وی مورد توجه و تاکید قرار گرفته اســت. انتقال این پیام 
صریح از سوی جمهوری اســالمی ایران، می تواند تاثیر 
مســتقیمی در تعجیل طرف اروپایــی در اتخاذ تصمیمی 
 سرنوشت ســاز در خصوص توافق هسته ای و حفظ برجام

 داشته باشد. 

گزارش
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بازی دوگانه روس ها
ناصر ایمانی در گفت وگو با مثلث

هفته گذشــته مشــاور مقــام معظــم رهبری در 
 امور بین الملل سفری به مســکو داشتند که این 
 ســفر با حضور بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر

 رژیم صهیونیســتی همزمان شــده بود؛ به نظر 
شــما در مقطع فعلی مهم تریــن  ماموریت دکتر 

والیتی در سفر به مسکو چیست؟
   من گمان می کنم همزمانی ســفر دکتر والیتی و 
نخست وزیر رژیم صهیونیســتی به مسکو کامال تصادفی 
بود و هیــچ برنامه ریــزی برای تالقــی این دو دیــدار در 
روسیه وجود نداشت. از ســوی دیگر در ارتباط با اهداف 
سفر علی اکبر والیتی به روســیه و پس از آن به چین باید 
گفت کــه درواقع نقش روســیه و چیــن در مســائل  امور 
بین الملل و تعامــالت خارجی ایران در حــال پررنگ تر و 
پراهمیت ترشــدن اســت. به عبارت دیگر با توجه به نوع 
برخورد اروپاییان نســبت به مســئله برجام بعــد از خروج 
ایاالت متحده  آمریکا از آن و ارسال پیام هایی با محتوای 
ناخوشایند به ایران از سوی اعضای اتحادیه اروپا، رایزنی 
با روســیه، چین و هند اهمیت بیشــتری پیدا کرده است 
تا به صورت دقیق تری به بررســی نقش این کشــورها در 
ارتباطات خارجی و مســائل اقتصادی جمهوری اسالمی 
پرداخته شود. اهمیت دیگر این سفر به دلیل ارسال پیام 
شــخص رهبری به کرملین اســت. درواقــع دکتر والیتی 
اخیرا پیام های رئیس جمهور و دولت را در سفری به روسیه 
و چین بیان کرده انــد،  اما از آنجایی کــه والدیمیر پوتین 
حســاب ویژه ای روی تصمیمــات و نظرات مقــام معظم 
رهبری خصوصــا در رابطه با مســائل و تحــوالت منطقه 
دارند، چنان که در ســفر به ایــران هم اولین دیدارشــان 
را با رهبــری برگزار کرده بودنــد، این بار دکتــر والیتی که 
مشــاور مقام معظــم رهبری در  امــور بین الملل هســتند 
پیام هایی را از جانب شخص رهبری و رئیس جمهور برای 
ایشان ارســال کردند. بنابراین می توان نتیجه گرفت این 
 قســم ســفرها در این مقطع از اهمیت ویژه ای برخوردار 

است. 

چــرا در برهــه فعلــی ســفرهایی از این دســت 
همچــون ســفرهای دکتــر والیتــی به عــراق و 
روســیه یا ســفرهای آقای خرازی به کشورهای 
اروپایی افزایش یافته است و  با چه هدفی انجام 

می گیرد؟ 
   به عقیده مــن محتوای این ســفرها در ارتباط با 
مواضع ایران بــرای ادامه برجام و تصمیمات مســئوالن 
جمهوری اسالمی ایران با توجه به خروج  آمریکا از برجام 
و رفتار اروپا بعد از آن است. از دیگر موضوعاتی که در این 
سفرها مطرح می شود مســائل مربوط به جنوب سوریه و 
نقش مستشاری ایران در سوریه است. مسئله دیگری که 
باید به آن اشاره کنم اهمیت پررنگ شدن نقش کشورهای 
آسیایی از جمله چین، روسیه و هندوستان نسبت به گذشته 
نزد ایران است. زیرا به دلیل برخی گرایش های خاصی که 
در ایران وجود دارد تمایل و اعتماد به کشورهای اروپایی 
و غربی بیشتر از کشورهای آسیایی است و ارتباط قوی تر 
جمهوری اسالمی با روسیه و چین در عرصه های سیاسی 
و اقتصادی با تعلل روبه رو بوده اســت. این در حالی است 
که در سال های اخیر بی اعتمادی های بیشتری از غربی ها 
دیدیم تا چین و روسیه. البته طبیعی است که هر کشوری 
در ابتدا بر اساس منافع کشور خود تصمیم گیری می کند  اما 
در عین حال اگر ایران بخواهد پایه های سیاست خارجی و 
اقتصادش را  بسازد، در مقطعی که واکنش مناسبی از جانب 
غربی ها دریافت نمی کند باید تاکید بیشــتری در رابطه با 
روس ها و چینی ها و همچنین آسیای شرقی داشته باشد تا 
شــاید بتوان از این مقطع با وجود مشکالت پیش  آمده در 

خصوص برجام به سالمت عبور کرد.  
با توجه به همراهی روســیه با عربستان در حوزه 
جایگزینی صادرات نفت ایران و فشارهای  آمریکا 
و اسرائیل برای خروج ایران از سوریه به نظر شما 
آیا این سفر می تواند حاوی پیام هشداری برای 

مسکو باشد که علیه منافع ایران اقدامی  نکند؟
   قطعا یکی از اهداف این سفر می تواند این مسئله 

باشــد اما باید به این موضــوع نیز توجه کرد کــه زمانی ما 
می توانیم به روسیه یا هر کشــور دیگری در زمینه مسائل 
انرژی یا حضور نظامی ایران و غیره هشدار دهیم که بستر 
مناســبی از روابط را در سیاســت خارجی و دیپلماســی آن 
کشور داشته باشــیم. ضمن اینکه اگر همراهی روسیه در 
مسائل مربوط به ســوریه نبود، ایران به لحاظ  امنیت ملی 
دچار مشکالت فراوانی می شد اما نمی توان انتظار داشت 
که روس ها در مســئله ســوریه کامال هماهنگ با ایران و 
مطابق نظرات ما عمل کنند. زیرا روسیه یا کشورهای دیگر 
تا جایی که منافع ملی خودشــان تامین شود یا منافعش با 

منافع ما همپوشانی داشته باشد همکاری می کنند. 
در نهایت به نظر شــما هدف نتانیاهــو و ترامپ 
در مقطع فعلــی از دیدار با پوتین چیســت و چه 
خواســته هایی از رئیس جمهور روسیه خواهند 

داشت؟
   درواقع از گذشــته رژیم صهیونیســتی با روسیه 
رابطه خوبی داشــته  اســت؛ اکنون هم جمعیت زیادی از 
روس ها در داخل ســرزمین های اشــغالی هستند. اگرچه 
روسیه بسیاری از سیاســت های رژیم صهیونیستی را طی 
سال های گذشته قبول نداشته اســت، اما صرفا به دلیل 
منافع مشــترک با ایران، با اســرائیل قطع رابطه نخواهند 
کرد. اکنون روســیه بــا توجه بــه درخواســت های رژیم 
صهیونیســتی از آنها برای عدم حضور ایران در ســوریه و 
همچنین  با وجود نقشــی که ایران در سوریه دارد در حال 
بررسی وزن هر یک از این مواضع و یافتن راهی برای حفظ 

منافع و رابطه با هر کدام از این کشورها است. 

رئیس جمهــوری روســیه ایــن روزهــا بیــش از 
پیش در کانون توجــه برخی مقامــات منطقه ای 
و فرامنطقه ای قــرار گرفته اســت. در این رابطه 
عالوه بر ســفر هفته گذشته نخســت وزیر رژیم 
صهیونیستی به مســکو، علی اکبر والیتی مشاور 
 امور بین الملل مقام معظــم رهبری نیز برای ابالغ 
پیامی از جانب رهبری و رئیس جمهور به والدیمیر 
پوتین، به روسیه سفر کرد. همچنین دیدار دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور   آمریکا با همتای روس خود 
در هلسینکی نیز از جمله اخبار مهم این روزهاست. 
درواقع این سفر به دلیل پررنگ شدن نقش روسیه 
در تعامالت خارجی ایران بعــد از خروج  آمریکا از 
برجام و همچنین نقش موازنه گر مسکو در مسائل 
منطقه ای به ویژه مســئله ســوریه حائــز اهمیت 
اســت. در این رابطه گفت وگویی با ناصر ایمانی، 

کارشناس مسائل سیاسی داشتیم. 

گفت وگو
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پیغام به شرق
سفر والیتی به مسکو  چه معنایی دارد؟

در واقع ارسال پیام در این سطح به معنای این است 
که قرار است تهران و مســکو، باب مراوده ای تازه و فراتر 
از گذشته را باز کنند. قطعا مادامی که محتوای پیام هایی 
که گفته می شود قرار است همراه با مشاور امور بین الملل 
رهبری به رییس جمهور روســیه تقدیم شــود، مشــخص 
نشودنمی توان در مورد متن و جزییات آن اظهارنظر کرد. 
اما چند چیز را می توان از فرم و شــکل این اقدام برداشت 
کرد. اول از همه اینکه بر اســاس آنچه از شــرایط کنونی 
بر می آید نه قرار اســت و نه لزومی دارد ایــران گام تازه ای 

بردارد و اقدام تازه ای انجام دهد، چرا که مسئولیت ها و 
تعهدات خود را بر مبنای توافق های بین المللی به انجام 
رسانده است. نکته دوم این است که ارسال چنین پیامی 

بیش از هر چیز اهمیت مسائل و تحوالت اخیر در روابط 
دوجانبه را برای روس ها تبیین خواهد کرد. در واقع چنین 
پیامی نشان می دهد که تحوالت جاری، آن قدر مهم است 

که لزوم برقراری تماس در چنین سطحی پیش می آید. 
علی اکبر والیتــی مشــاور رهبری در 

از  نیــز  بین الملــل  امــور 
افــرادی بوده انــد که به 

عنوان فرســتاده ویژه، 
ســفرهای متعددی به 
کشورهای منطقه و از 
جمله روســیه داشته 
اســت. والیتی که از 

حامیــان نزدیکــی 
ایران به روســیه 
بــوده، تــالش 

اســت  کــرده 
روند همکاری 
کشــور  دو 
مســائل  در 

مختلف ادامه 
داشــته باشــد و 

خللــی در ادامــه 
همکاری هــا شــکل 

نگیرد.  
روســیه در حــال حاضر 
تعییــن  نقــش  می توانــد 
کننــده ای در دو موضوعــی 
داشــته باشــد که ایــران با 
دو بازیگــر منطقــه ای و 
بین المللــی دچــار تنــش 
اســت. اولــی موضــوع 
ســوریه اســت که نقش 
روســیه در آن بــی بدیل 
است و دو کشــور همراه 
هم نتایج و دستاورهای 
مهمی را به دست آورده 
اند. اما رژیم اســرائیل 
با ســفرهای متعددی 
که نتانیاهو به مســکو 
داشــته تــالش کرده 

اســت این روند را دچار 
خدشه کند و به روابط و همکاری 

روس ها با ایرانی ها لطمه وارد کند. روسیه می تواند نقشی 
متوازن در سوریه داشته باشــد تا تنش اسرائیل با ایران به 

بحران منطقه ای تبدیل نشود. 
موضوع بعدی برجام منهای آمریکاســت که روسها 
می توانند در کنار ایران بمانند و هزینه خروج آمریکا از برجام 
را با تعمیق روابط خود کاهش دهند. آمریکایی ها همچنین 
گفت و گو روی فعالیتهای منطقه ای ایران را هم با پوتین در 
دستور کار دارند. دیدار ترامپ و پوتین در روزهای آینده از 

این حیث برای ایران مهم است. 
ایــران در حال حاضر در مرحله حساســی اســت. 
کارشناسان مختلف از ویژه بودن شــرایط حاضر سخن 
می گوینــد و فضــای آینــده را آبســتن تحوالتــی جدید 
می دانند. خــروج آمریــکا از برجام، تنش هــای متعدد 
منطقــه ای، روزگار پســاداعش خاورمیانه، شــکنندگی 
پیمان ها و اتحادهای گذشته و روند موجود در مناسبات 
کشــورها و بازیگران منطقه ای و بین المللی باعث شده 
مقامات ایرانی این تحوالت را با دقت مورد نظر داشــته 
باشــند و در راســتای هدایت وضعیت موجود به فضای 
آرام و بــدون تنش تحرکاتی را شــکل دهنــد. اما به جز 
ســفرهای مقامات مختلف وزارت خارجه، سفر افرادی 
چون علی اکبر والیتی مشــاور رهبر انقالب در امور بین 
الملل و کمال خرازی، رئیس شــورای روابط خارجی از 

این جمله است. 
ســفر افرادی غیر از وزارت خارجه اما با سابقه وزارت 
خارجه و آشــنا با امور سیاســت خارجی کــه در برهه هایی 
در برنامه سیاســت خارجه مغفول مانــده می تواند تاثیرات 
بســیاری روی تامین منافع ملی و تعامل با کشورهای مورد 

نظر داشته باشد. 
 در این باره با توجه به ویژه بودن وضعیت برجام و توجه 
همه جانبه به آن، رئیس شــورای راهبردی روابط خارجی و 
وزیر خارجه پیشین کشورمان در ادامه سفرهایی که داشته 
در آلمان با یوشکا فیشر، رئیس پیشین حزب سبزها و وزیر 

خارجه اسبق آلمان دیدار کرد. 
در این مالقات، مسائل منطقه، موضوع خروج آمریکا 
از برجام و نقــش اروپا در حفظ این توافق هســته ای و نیز 
مشکالتی که سیاســت های دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا برای اروپا به وجود آورده است، بحث و بررسی شد. 

خرازی در این مالقات اظهار کــرد: »تعهد ایران به 
برجام بــه راهبرد اروپا بــرای مقابله بــا تحریم های آمریکا 
بستگی دارد و در صورتی که خروج آمریکا باعث شود ایران 
از این موافقت نامه نفعی نبرد، طبیعتا باقی ماندن جمهوری 

اسالمی ایران در برجام بی فایده خواهد بود. «
دیدار وزرای سابق وزارت خارجه و گفت وگوی صریح 
و به دور از پروتکل های تشریفاتی می تواند در برهه کنونی 
در ایجاد اعتماد دوطرفه و کاهش سوء تفاهمات و رسیدن 

به مسیری برای تعامل بسیار حیاتی باشد. 

  سفر ویژه والیتی
اما سفر علی اکبر والیتی به مسکو برای رساندن پیام 
رهبر انقالب و رئیس جمهور به شکل ویژه ای مورد توجه قرار 
گرفته است. ســخنگوی وزارت خارجه سفر روز چهارشنبه 
۲۰ تیرماه دکتر والیتی به مسکو را سفری بسیار مهم خواند 
و گفت: »آقــای والیتی حامل پیام رهبــر معظم انقالب و 

رئیس جمهور برای رئیس جمهور روسیه است. « 
بهرام قاسمی با اشاره به تشــریح دیدگاه ها و مواضع 
جمهوری اسالمی ایران برای سایر کشورها پس از خروج 
آمریکا از برجام تصریــح کرد: »پس از خطــای راهبردی 
آقای ترامپ و خروج از معاهده چندجانبه بین المللی برجام، 
جمهوری اسالمی ایران تصمیم گرفت با اعزام تعدادی از 
فرستادگان ویژه که حامل پیام مقامات عالیرتبه جمهوری 
اسالمی ایران هســتند دیدگاه ها و مواضع کشورمان را در 
قبال این رفتار خودخواهانه و خــالف موازین بین المللی 

آمریکا برای سایر کشورها تشریح کند. «

یادداشت
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جنگ نیمه سرد بین  آمریکا و چین  
منظور ترامپ از این جمله که

»نمی خواهم مرسدس بنز در آمریکا ببینم« چیست؟

مکزیک وارد کرد که متقابال این کشورها هم این عمل 
را بی جواب نگذاشتند و به تالفی تعرفه های جدیدی 
در مسیر کاال های آمریکایی قرار دادند. واردات ساالنه  
آمریــکا از اتحادیه اروپــا 8/12  میلیارد دالر اســت که 
اتحادیه اروپا هم در برابر عمل  آمریکا، تعرفه سنگینی 

برای واردات کاال های آمریکایی قرار داد. 
در این تحلیل  این ســواالت مطرح و پاسخ داده 

 می شود  :
چرا رئیس جمهور جمهوریخــواه ایاالت متحده  
آمریــکا این ســبک سیاســت را در مــورد پیمان  های 

بین المللی  پیش گرفته است ؟
آیــا ایــن اســتراتژی ویژه ترامپ اســت یــا این 
اســتراتژی مربوط به تصمیم گیــران جمعی نخبگان   
آمریکا  و در راســتای مقابله به مثل با کشورهایی مثل 

چین است که در حال حاضر رشد حداکثری دارند؟
آیا اتحادیه اروپا که از متحدیــن تاریخی  آمریکا 
اســت قربانی اســتراتژی  آمریکا در قبال چین شــده 

است؟
آیا اتحادیه اروپا یکی از بازیگران صحنه بین الملل 

است که نقش بسزایی در تحوالت تجاری دنیا دارد؟ 
آیا ترامپ در پس این جملــه »دیگر نمی خواهم 
مرسدس بنز در خیابان های آمریکا ببینم«،  می خواهد 
بین کشــور های عضو اتحادیه اروپا شکاف ایجاد کند 
و با عنوان کردن کاال هــای به خصوص و ایجاد تعرفه 
جدید در عملکرد یکپارچه اتحادیه اروپا خلل ایجاد کند؟

و سوال مهم که در الیه درونی تر مطرح  می شود و 
در روانشناختی ترامپ نهفته است مبنی بر اینکه سبک 
مدیریتی ترامپ اعم از همکاری و رقابت کمپانی محور 
است و این ســبکی است که شــرکت های بزرگ برای 
»اول شــدن« در رقابت انجــام  می دهند و دســتاورد 
مطلق را بر دستاورد نسبی ترجیح  می دهند. حال آیا این 
تصمیمات ترامپ در  خــروج از پیمان های بین المللی 

نیز در این راستا قرار دارد؟
 آمریکا با روند خروج از پیمان های بین المللی، چه 

اهداف آشکار و پنهانی دارد؟ 

سیده مسعوده  میرمسعودی

 تحلیلگر مسائل بین الملل و سردبیر 
مجله ایرانی روابط بین الملل

بــا ورود دونالد ترامــپ به کاخ ســفید هر چند ماه 
یک بار، جهان شــاهد تحقق یکی از شعار های عنوان 
شده توسط ترامپ در کمپین تبلیغاتی او است؛ محور 
اصلی شــعار های اقتصادمحــور ترامــپ در انتخابات 
ریاســت جمهوری نیز رسیدن به شــعار »اول  آمریکا« 
بود.   طی این دو سال پس از ورود ترامپ به کاخ سفید، 
جهان بارها شــاهد تک رایــی و یکجانبه گرایی  آمریکا 
در خروج از پیمان های بین المللی بوده است. از جمله 
 می توان به تهدیدات ترامپ برای خروج از توافق نفتا 
اشــاره کرد. این توافق تجارت بین سه کشور  آمریکا، 
کانادا و مکزیک به ارزش یک تریلیــون و 300  میلیارد 
دالر را شامل  می شود که بخش اصلی تجارت  آمریکا و 
کانادا و بخش کوچکتر تجارت مکزیک و  آمریکا را تحت 
پوشش قرار  می داد. توافق نفتا جزو توافق هایی است که 
ترامپ از همان کمپین تبلیغاتی برای ریاست جمهوری 
به دنبال خروج از آن بود. خروج از نفتا مرگ یک  میلیون 
و 800 هزار شــغل در صنایع  آمریــکا را به دنبال خواهد 
داشت. پیمان ترانس پاســیفیک، پیمان آب وهوایی 
پاریس و پیمــان برجام از جمله توافق هایی اســت که 
رئیس جمهور  آمریکا تاکنون از آنها خارج شده است. 
پیمان ترانس پاسیفیک، توافق تجاری  میان  آمریکا و 

12 کشور حاشیه اقیانوس آرام بود. 
در ادامه این خروج هــا از پیمان های بین المللی، 
ترامپ در جوالی 2018 با  ایجاد تعرفه 25 درصدی بر 
35  میلیارد دالر کاال های وارداتی از چین، وارد یک تنش 
تجاری با چین شــد و متقابال چین نیز بــا ایجاد تعرفه 
جدید بر 100 نــوع کاالی ورودی از  آمریــکا به چین، 
تالفی همپایه این حرکت را به جهانیــان نمایش داد. 
همچنین  آمریکا در این راستا، تعرفه 25 و 10 درصدی 
بر واردات فوالد و آلو مینیــوم از اتحادیه اروپا، کانادا و 

آیا این اهداف از دگردیسی نظام بین المللی نشات 
 می گیرد که به سمت مدل جدیدی از چیدمان قدرت ها 

پیش می رود؟ 
آیا جهان به ســوی نظام تک قطبی  آمریکا و چند 
مرکزی شامل اتحادیه اروپا ترجیحا انگلستان، فرانسه، 
آلمان، روسیه، چین و ژاپن در حال پیش رفتن است یا 
تک قطبی چین و تک مرکزی  آمریکا و چند مرکز پایین تر 

شامل اتحادیه اروپا، ژاپن، روسیه، برزیل و هند؟
به هرحــال در عصــر جهانی شــدن و تکنولوژی 
فناوری و اطالعات، نظام بین الملل در حال دگردیسی 
اســت و چینی ها این موضوع را دریافته و با همکاری 
همه جانبه سعی در هماهنگی و همکاری با کشور های 

آسیای شرقی با محوریت پکن دارند. 
نظریه هــای   »غاز هــای در حــال پرواز« نشــان 
از بلندپروازی هــای چیــن و رســیدن بــه تک قطبــی 
جهان شدن است که طبق این نظریه رهبری این گروه 

غاز های در حال پرواز را چین بر عهده دارد. 
 آمریــکا از ایــن موضوع کامــال آگاهــی دارد و با 
اتهام ســرقت مالکیت معنــوی کاالهــا، نوآوری های 
تکنولوژیکی و رقابت غیرمنصفانه، هم  می خواهد جلوی 
بلندپروازی  های چین را بگیرد و هم پرستیژ پکن را به 

عنوان یک قدرت رقیب زیر سوال ببرد. 
براســاس تعرفه جدید 25 درصدی  آمریکا  روی 
کاال هــای وارداتی از چین کــه  حــدود 25  میلیارد دالر 
است، طبق نظر اتاق بازرگانی  آمریکا 2  میلیون و 600 
هزار نفــر موقعیت شغلی شــان به خطــر  می افتد؛ در 
حالی که  ترامپ این ایجــاد تعرفه را حمایت از مالکیت 

معنوی دانش روز و رقابت منصفانه  می داند. 
در تحلیل الیه بــه الیه این مســاله  می تــوان از 
روانشناسی شــخصیت ترامپ بحث را شــروع کرد. 
ترامپ یــک فــرد اقتصادمحــور و در پوســته داخلی 
ســودمحور اســت و  قوانین و پیمان های بین المللی 
در صورتــی برایش اعتبــار دارد کــه منافــع  آمریکا را 
تا مین کند. او به همه پیما ن ها بــه عنوان پیمان های 
آمریکا محور نگاه  می کند و اگر این مهم بر آورده نشود 
و شــعار »اول  آمریــکا« را تا مین نکنــد، ترامپ دلیلی 
برای ماندن در آن پیمان هــا نمی بینید. در الیه بعدی 
مخاطبین  آمریکایی که بیشترین رای دهندگانی هستند 
که به ترامپ رای دادند نیز به ســود بیشــتر و رسیدن 
به رفاه کامل  می اندیشند و به این تصمیم های ترامپ 
اعتراضــی ندارند. پــس ترامپ در داخل کشــور یا به 
بیان دیگر در داخل کمپانی خود مزاحم چندانی ندارد و 
شهروندان  آمریکایی نیز  امروزه که تنش های سیاسی 

و اقتصادی بیداد  می کند،  در آرامش نسبی هستند. 
در الیه دوم در این تحلیل ارتباطات  آمریکا  را باید 

در سه محور مطالعه کنیم: 
1- محور ارتباط با چین 
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قوی تر  می شود و از طرف دیگر از نگرانی  آمریکا نسبت به 
چندجانبه  گرایی چین و درگیرکردن اتحادیه اروپا و کانادا با 
مواضع خود ) آمریکا( مربوط  می شود. آمریکا به شدت از 
سیاست همراهی اتحادیه اروپا با چین خشمگین است 
و ســعی دارد پرواز بلند خود را حفظ کند و چیــن را به زانو 
دربیاورد. البته  می توان گفت این  موضوع بیشتر »تنش 
تجاری« است  و هنوز به  جنگ تجاری  بین  آمریکا و چین  

تبدیل نشده است. 
در تعریف آکاد میک از جنــگ تجاری  می توان به 

سه موضوع اشاره کرد :
  )WTO(کشور های عضو سازمان تجارت جهانی
متعهد هستند تا با ترویج تجارت آزاد مانع  شکل گیری 
تجارت غیرمنصفانه شوند. تجارت غیرمنصفانه زمانی 
شکل  می گیرد که کشوری با اعطای یارانه های دولتی 
به یک محصول موجب ارزان ترشدن آن نسبت به تولید 
سایر اعضا و یا یک عضو رقیب شــود. در این صورت 
کشور متضرر از این اقدام سه گزینه پیش رو دارد؛ اول 
اینکه شکایتی به سازمان تجارت جهانی تقدیم کند. 
سازمان تجارت جهانی یا کشور خاطی را متقاعد  می کند 
که اعطای یارانه دولتی را متوقف کند  یا به کشور متضرر 
اجازه  می دهد تا به نســبت یارانه اعطایی، تعرفه ای بر 

واردات این محصول وضع کند. 
گزینه دوم، مذاکره دو جانبه یا چندجانبه کشورها 
با یکدیگر اســت تا با حصول تفاهمی اختالف تجاری 
 میان آنها حل شود. ممکن است گاهی برای کشاندن 
طرف خاطی به پــای  میز مذاکــره، کشــورها ناچار به 
اعمال تعرفــه وارداتی موقت علیه کاال های مشــمول 
یارانه دولتی شوند اما گزینه ســوم زمانی رخ  می دهد 
که مســاله از اختالف تجاری فراتر  مــی رود و به تعبیر 
کارشناســان حوزه تجارت بین الملــل، جنگ تجاری 
آغاز  می شــود. در جنگ تجاری، دو طرف با پافشاری 
بر مواضع و خواسته  های خود راه را بر دستیابی به هر 
توافقی  می بندند و تنش سیاســی  میان آنها افزایش 
 می یابد. در این صورت دو طــرف به اعمال تعرفه  های 
ســنگین علیه کاال های مورد تجارت  بیــن خود اقدام 
 می کنند. همچنین موانــع تجــاری غیرتعرفه ای نیز 
 میان دو طرف تشــدید  می شــود. این اقــدام به دلیل 
تسری زیان تجاری از دامنه یک یا چند کاالی خاص به 
محدوده تعداد بیشتری از کاالها موجب افزایش هزینه 
ســربار تجاری دو کشــور در عرصه تجارت بین الملل 
 می شــود و نیز هزینه مبادله در بعد اقتصاد و بازار های 
داخلی دو کشــور را افزایش  می دهد. در ســطح نظام 
بین الملل، تالش ها برای رســیدن بــه قطب هژمون 
است؛ در دو دهه اخیر نظام تک قطبی  آمریکا بر نظام 
بین الملل حاکم بوده و با این تنش تجاری که در سطح 
برتر رخ داده، صددرصد پس لرزه های این تنش تمام 
کشــور های دنیا را در بر می گیرد و اگــر به جنگ تبدیل 
شــود،  می تواند صدمات جبران ناپذیری بــه اقتصاد 

جهان وارد کند. حال پرسش این است که در این جنگ 
تجاری، کدام کشور پیروز  می شود؟  آمریکا یا چین؟

 این مسئله به اســتراتژی بعدی در ایجاد تعرفه 
جدید مربوط  می شــود و ایــن که کدام کشــور از این 

موضع عقب نشینی کند. 
به نظر نویســنده چین با مواضعی که در بیشــتر 
مقاطع تاریــخ معاصــر از خود نشــان داده همیشــه 
سیاست »یک قدم عقب نشینی و ده قدم پیشروی در 

آینده« را در پیش  می گیرد. 
در تنش تجاری اخیر نیز  می توان گفت که  آمریکا 
سیاســت چک و باالنس را در پیش گرفته اســت و با 
جواب چین به سیاست ایجاد تعرفه جدید، پیش بینی 
 می شــود  آمریکا در این موضوع کمــی موضع اعتدال 
را  پیش گیرد و از مســیر یا راهبرد دیگــری احتماال در 
بازار های مصرف چین ورود کرده و در آنها اختالل ایجاد 
کند. به هرحال چین چون از ســرعت باالیی در ارتقای 
اقتصادی برخوردار  اســت، بالفاصلــه تغییر موضع 
داده و بیشــترین تالش را هم در درگیر کردن  آمریکا 
با کشور های غیر از 15 کشور  آســیایی جنوب شرقی 

انجام خواهد داد. 
اتحادیه اروپا نیز در این تنش تجاری کامال سردرگم 
اســت و مســاله برگزیت و گرفتاری های خاص خروج 
انگلســتان نیز این روزها دامنگیر اتحادیه اروپاســت. 
به نظر  می رســد اروپا هم در این تنش تجاری  آمریکا و 
سیاست  های جاری بر اتحادیه و هم موضوع پیمان های 
دیگر از جمله برجام تصمیم محکمی نمی تواند بگیرد و 
تقریبا به اجبار در برابر سیاســت تحکمی و همراهی با  
آمریکا سر فرود  می آورد . در ارتباط با کانادا و مکزیک به 
عنوان همسایگان  آمریکا با اینکه این کشورها از تصمیم  
ترامپ در ایجاد تعرفه جدید بر صادرات به  آمریکا آسیب 
 می بینید ولی به نظر نویســنده  آمریکا بیشــتر متضرر 
 می شود؛ چون کانادا و مکزیک حکم »خارج نزدیک« 
برای  آمریکا را دارند و روســیه در کمیــن پنجر های به 
این منطقه است. آمریکا با این تنش تجاری راه را برای 
رقبای خود در این مناطق که از نظر اســتراتژیک برای  
آمریکا کلیدی اســت باز  می کند و اعتماد این کشورها 
به کشور های فرصت طلب رقیب  آمریکا با این حربه  در 
آینده، منافع  آمریکا را در این مناطق به خطر  می اندازد. 
به هرحــال نظام بین الملل در حال دگردیســی اســت و 
سیاست های اعال می و اعمالی قدرت های بزرگ، مسیر 
دگردیسی را یا به سمت از پیله درآمدن پروانه ای زیبا  یا 
عدم خروج از پیله و به سوی آشوب جهانی تئوری جمیز 
روزانا  می برد. نظام بین الملل توسط مورتون کاپالن در 
5 مدل طراحی شده است که اگر این مدل ها را بخواهیم 
با عصر جدید انطباق بدهیم مدل تک قطبی با محوریت 
چین یا  آمریکا بیشتر منطبق با شرایط روز است. البته 
بیشــتر تحلیلگران، نظام حاکم را چنــد مرکزی بدون 
قطب  می دانند که در بررسی بیشتر این موضوع آشکار 
 می شود که نظام بین الملل همیشه دارای قطب غالب بر 
مراکز بوده ولی عمال در تطبیق سیاست های اقتصادی 
حاضر  می تواند یک قطب هژمــون با عملکرد بازیگران 
کلیدی جهان وجود داشته باشــد. اگر واقع گرایانه به 
موضوع نگاه کنیم این تنش را  می توان شبیه تنش های 
جنگ ســرد با بازیگران متفــاوت دید و عنــوان جنگ 
نیمه سرد بین  آمریکا و چین را برای آن برگزید؛ تنش یا 
جنگ نیمه سردی که نمی تواند ادامه داشته باشد چون 
دورشدن از قرارداد های بین المللی یک بازی برد-باخت یا 
در حالت بدتر باخت-باخت را به دنبال دارد؛ قدرت ها نیز 
باید این را بپذیرند که زمان همیشه پایدار و به نفع یک 
قدرت نخواهد ماند و برای رسیدن به فرصت های باالتر 

باید چیزهایی را از دست داد. 

2-محور ارتباط با اتحادیه اروپا 
3-محور ارتباط با کانادا و مکزیک 

  باوجودی که  آمریــکا در حال حاضر در هر ســه 
محور، یک استراتژی یعنی »تعرفه جدید واردات کاال 
به  آمریکا« را به کار برده، ولی برای هرکدام هدف خاص 

و نیت جداگا نه ای دارد. 
 به نظر نویسنده، نیت اصلی  آمریکا ایجاد اختالل 
در بلندپروازی های چین اســت و ایجــاد تعرفه  جدید 
 روی واردات کاال از چین ترمزی کوتاه بر نقش گسترده 
چین در بازار جهــان و ایجاد اختالل در آن اســت. به 
چند دلیل؛ اول اینکه چین رقیب قدری برای  آمریکا در 
ز مینه تجارت و اقتصاد جهانی است و ایاالت متحده 
از حضــور پررنگ چین در اقتصاد سیاســی بین الملل 
نگران است. مساله دوم به ســرعت باالی پیشروی 
چین در اقتصاد جهان مربوط  می شود که  آمریکا را بر 
آن داشته تا این سرعت را  کم کند و سو مین موضوع 
نیــز تاثیر اقتصــاد بــر تصمیم گیری های سیاســت 
خارجی دولت هاســت که بیشــتر به چندجانبه گرایی 
چین اعتماد دارند و یکجانبه گرایی  آمریکا مورد پسند 
بیشتر کشــورها نیســت. این موضع چین، موضوع 
نگران کنند ه ای برای  آمریکا در سیاست های اجرایی  

آمریکا در جهان است . 
ایجاد تعرفه بر کاال های وارداتی دو محور بعدی 
یعنی محور اتحادیه اروپا و محور کانادا و مکزیک تقریبا 
پوششــی بر نیت ارتباط محور اول یعنی چین است و 
هدف اصلی ایجــاد تعرفه جدید بــر کاال های وارداتی 
از اتحادیــه اروپا، سیاســت همراهی این کشــورها با 

سیاست های عملیاتی  آمریکا در جهان است. 
سیاســت bandwagoning برای اتحادیه اروپا در 
راستای سیاســت  های اجرایی  آمریکا مدنظر ترامپ 
است  و  می توان گفت اتحادیه اروپا هم از نیت اصلی  
آمریکا باخبر اســت و بــرای این سیاســت همراهی، 

خواستار هزینه بیشتری  از   آمریکا ست. 
تعرفــه جدیــد 25 و12 درصــدی واردات فــوالد و 
آلو مینیوم در راستای همان تنبیه اتحادیه اروپا در برابر 
تمرد از خواست  آمریکا برای این همراهی است که خشم 
تصمیم گیران کلیدی اتحادیه اروپا را برانگیخته است؛ تا 
جایی که ژان کلود یونکر بعد از اعالم تعرفه جدید  آمریکا 
 WTO در قبال واردات کاال از اروپا، اقــدام  آمریکا را علیه
دانسته و خواستار تجدیدنظر  آمریکا در این اقدام و رعایت 
تجارت جهانی و قوانین وابسته به آن شد. متقابال اتحادیه 
اروپا هم یک تعرفه سنگین روی 8/12  میلیارد دالر کاال های 
وارداتی از  آمریکا به اتحادیه اروپا گذاشت تا اعتراض خود 
را به طور علنی بیان کند. همان طوری که در باال اشاره شد، 
هدف اصلی و محور اصلی این خروج هــا از پیمان های 
بین المللی در پوسته داخلی از یک طرف کم قوت کردن 
چین و رام کردن این اژد های شــرقی است که روز به روز 

ترامپ یک فرد اقتصادمحور و در پوسته داخلی 
سودمحور است و  قوانین و پیمان های بین المللی 
در صورتــی برایش اعتبار دارد کــه منافع  آمریکا 
را تا میــن کند. او بــه همــه پیما ن ها بــه عنوان 
پیمان های آمریکا محور نــگاه  می کند و اگر این 
مهم بر آورده نشود و شعار »اول  آمریکا« را تا مین 
نکند، ترامپ دلیلی برای مانــدن در آن پیمان ها 

نمی بینید
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جنگ تجاری آمریکا با چین، اتحادیــه اروپا و مکزیک 
شدیدتر شــده اســت؛ تاکنون، ایاالت متحده برای واردات 
کاالهای 29 کشور اتحادیه اروپا، چین، کانادا، ژاپن و مکزیک، 
نزدیک به یک تریلیون دالر تعرفه وضع کرده است و این کشورها 
نیز به سازمان جهانی تجارت شکایت برده اند، اما به نظر می رسد 
که ایاالت متحده همانند رویه خود در قبــال پیمان پاریس و 
بیانیه G7، قصد خروج از سازمان جهانی تجارت را نیز دارد. از 
این رو، انتظار می رود که این جنگ تجاری ابعاد گسترده تری 
پیدا کند و تحلیل سناریوهای احتمالی آتی آن، نه فقط برای 
کشورهای درگیر، بلکه برای تمامی کشورهای جهان، اهمیت 
باالیــی دارد.   موانع تجــاری، مهم ترین ابــزار جنگ تجاری 
است که شامل مالیات های غیرمستقیم بر واردات یا تعرفه، 
سهمیه بندی واردات، موانع غیرتعرفه ای و محدودیت اختیاری 
صادرات می شود.  در طراحی مالیات های غیرمستقیم، معموال 
تعرفه درآمدی برای کاالیی به کار مــی رود که در داخل تولید 
نمی شــود اما تعرفه حمایتی بدین منظور طراحی می شود که 
از تولیدکنندگان داخلی در مقابل رقابت خارجی حمایت کنند. 
اگرچه تعرفه های حمایتی معموال به اندازه کافی برای توقف 
واردات کاالهای خارجی ســنگین نیســتند اما تولیدکنندگان 
خارجی را از نظر فروش در بازارهای داخلی در وضع نامناسب 
رقابتی قرار می دهند. ســهمیه بندی واردات، حداکثر میزان 
کاالیی را مشخص می کند که می تواند در هر دوره زمانی وارد 
شود.  مانع غیرتعرفه ای یا NTB به معنای الزام اخذ پروانه واردات 
است که به منظور تحدید واردات، استانداردهای غیرمعقول ناظر 
بر کیفیت و ایمنی کاال یا موانع اداری غیرضروری را مشخص 
می کند.  ژاپن و کشورهای اروپایی مکررا درخواست می کنند که 
واردکنندگان داخلی کاالهای خارجی شان مجوز دریافت کنند.  
محدودیت اختیاری صادرات یا VER یک مانع تجاری اســت 
که از طریق آن بنگاه های خارجی به صورت داوطلبانه مقدار 
صادرات خود را به کشــورهای خاصی محدود می کند.  مانع 
VER  که اثر سهمیه بندی واردات را دارد از طرف صادرکنندگان 
 و به امیــد جلوگیــری از موانع شــدیدتر تجاری مــورد توافق 

قرار می گیرد. 

  جنگ تجاری ترامپ 
اصول سیاست  مالی در ایاالت متحده به این صورت 
اســت که در کنگره اتخاذ می شــود در حالی که کاخ سفید 
در اعمال سیاســت های تجاری اختیار عمــل باالیی دارد. 
بنابرایــن ترامپ می توانــد موافقت نامه های تجــارت آزاد 
مانند نفتــا را لغو کنــد یا بدون خــروج از WTO، به ســمت 
اعمال محدودیت های تجاری دیگری گام بردارد تا کسری 
حســاب های جاری را جبران کند یا به مقابله با تهدیدهای 
امنیت ملی آمریکا یا فوریت های ملی بپردازد. ماده 122 از 
قانون تجارت ســال 1974 ایاالت متحده، اجازه افزایش 
تعرفه ها تا 15 درصد و اعمال دیگر محدودیت های تجاری 
به صورت مقدار کاال و تا سقف 150 روز را به رئیس جمهور 
آمریکا می دهد. البته تمدید ایــن محدودیت ها برای دوره  
زمانی فراتر از 150 روز به تصویب کنگره نیاز دارد. شکایت 
و پیگیری از طریق سازوکار ســازمان جهانی تجارت نیز در 
حدود 18 مــاه زمان می برد که به راحتی قابل چشم پوشــی 

است.   در حال حاضر، ایاالت متحده دارای کسری تجاری 
بزرگی اســت؛ یعنی ارزش کاالی واردشده به آمریکا بسیار 
باالتر از ارزش صادرات آنهاست. در نتیجه، فرمول ترامپ 
این است که تعرفه های اعمال شــده در واردات، واردات 
از کشــورهای دیگــر را کاهش می دهد و کســری تجارت 
آمریکا را بهبود می بخشــد تا بستر اشــتغال زایی را فراهم 
کند. از یک منظر کامــا اقتصادی، اثر ایــن تعرفه ها در 
اقتصاد کان به شــیوه تبدیل عواید تعرفه بــرای دولت و 
زیان آن برای مصرف کنندگان بســتگی دارد. اگر برندگان 
سیاســت یعنی صنایع داخلی منتفع آمریــکا، عواید خود را 
به کندی وارد اقتصاد این کشور کنند اما بازندگان تقاضای 
خود را در واکنشــی فوری بکاهند، آنــگاه احتمال کاهش 
آهنگ رشد اقتصادی در داخل ایاالت متحده وجود خواهد 

داشــت. البته مانده تجاری 
ایاالت متحده بهبود می یابد و 
نرخ واقعی دالر را باال می برد 
اما اثر ایــن افزایش ارزش، 
از اثر تعرفــه روی اقتصاد 
آمریکا بیشتر خواهد بود و 
در بلندمــدت می تواند به 
کاهش میزان محصول 

و اشــتغال بینجامد. بر 
اســاس برآوردهــای 
صنــدوق بین المللی 
پــول، هــر 20 درصد 
تعرفــه آمریــکا روی 

کاالهای وارداتی شرق 
آسیا، در صورت عدم مقابله به مثل 

این کشورها، ارزش دالر را تا 5 درصد 
باال می برد و موجب کاهش 0. 6 درصدی 

تولید در ایاالت متحده در یک افق 5ساله )شاید زمانی 
بعد از دور بازی ترامپ و عدم پاسخگویی او( می شود.    

اکنون دو مجموعه  از تعرفه ها توسط ترامپ اعمال 
می شود که اولی برای فوالد و آلومینیوم در ذیل ماده 232 
از قانون تجارت سال 1962 اســت که حمایت از صنعت 
ایاالت متحده را بخشــی از امنیت ملی در نظر می گیرد و 
اتحادیه اروپا از این ناحیه دچار مانع تجاری شــده اســت 
و دومی ناظر بر صادرات چینی در ذیــل ماده 301 قانون 
تجارت ســال 1974 کــه اقدامــی یکجانبــه در تجارت 
بین الملل به شــمار می رود. ترامپ در روز 15 ژوئن اعام 
کرد که دولت او بــرای کاالهای چینــی، تعرفه های 50 
میلیارد دالری وضع می کند و در آینده نیز ســطح تعرفه ها 
را به مبلغ 400 میلیارد دالر خواهد رساند. چین در واکنش 
به این اقدام تهدید کرد که برخی از محصوالت کشاورزی 
صادراتی ایاالت متحــده را هدف قــرار می دهد. صنایع 
کشاورزی محلی آمریکا نیز نگران هستند که از تعرفه های 
مقابلــه با کاالهــای آمریکایی دچار خســران شــوند. اما 
اعمال تعرفــه روی واردات آلومینیوم و فــوالد از اتحادیه 
اروپا و تهدید به وضع تعرفه بــرای خودروهای صادراتی 
این قاره نیز واکنش اتحادیه اروپــا در قالب اعمال تعرفه 
روی محصــوالت آمریکایــی مانند موتورســیکلت هارلی 
دیویدســون تا کره بادام زمینی را به دنبال داشــته است. 
کانادا هم به دنبال اعمال مالیات گمرکی 25 ســنتی روی 
13 میلیارد دالر کاالهای وارداتی آمریکایی از قبیل فوالد، 
ماست و نوشیدنی و مکزیک نیز در پی اعمال تعرفه روی 

13 میلیارد دالر از کاالهای آمریکایی مانند فوالد، گوشت، 
میوه و پنیر است.  

  ترامپ و رویای بازگشت کالنتر
فرید زکریا در کتاب بازی بزرگان یا جهان پساآمریکایی 
از دوران مختلف نظم بین المللی ســخن بــه میان آورده و 
دوران پس از شــوروی ســابق را دوران ســیطره سیاسی و 
تک قدرتی آمریکا می نامد که به تدریج به سمت دوران پس 
از آمریکای ابرقدرت حرکت می کند. اما ترامپ به دنبال این 
است تا این روند را دوباره به سمت هژمونی آمریکا برگرداند. 
در جهان امروزین یک نظم حالت طبیعی حکمفرماست به 
طوری که چند کشور در آن نقش فرادســتان دارای قدرت 
اثرگذاری باال بر دیگر کشــورها را ایفا می کنند و از توانایی 
کنترل خشــونت برخوردارند. مهم تریــن خصوصیات این 

نظم حالت طبیعی فقدان کنترل زور از یک طرف 
و عدم حاکمیــت قانون از طــرف دیگر 

در میان فرادســتان است. ایاالت 
متحده از زمان جنگ جهانی 

دوم رســما به رهبر ائتاف 

غالب این نظم طبیعی تبدیل شد و کنترل 
منابع رانت یا اســتفاده از آنها برای کنترل خشونت 

فرادستان را به دســت گرفت. طرح مارشال برای بازسازی 
اروپا و نظام برتــون وودز از جمله ایــن کنترل های منابع و 
فضای جریان بودند که موجب شــدند در بستر جنگ سرد 
بین ایاالت متحده و شوروی ســابق برای ایجاد دو اردوگاه 
نظم طبیعی سوسیالیستی و کاپیتالیستی یک رقابت شدید 
شکل بگیرد. این رقابت به حدی بود که شوروی تا 90 مایلی 
مرزهای ایاالت متحده )کوبا( پیش رفــت و آمریکا نیز در 
قلب میدان دید شوروی سابق کشورهایی مانند کره جنوبی 
و ژاپــن را به اردوگاه ســرمایه داری ملحق کرد. فروپاشــی 
شــوروی ســابق بر اثر تضادها و تناقض های درونی اش، 
پایانی بر این رقابت بود که فرصت گسترش مولفه های نظم 
طبیعی سرمایه داری به سراســر جهان را در اختیار ایاالت 
متحده قرار داد. با این وجود، مجموعه ائتاف غالب این 
نظم طبیعی در فاصله ورود ایاالت متحده تا امروز ثابت باقی 
نمانده اســت. برای نمونه، چین به عنوان یکی از اعضای 
ائتاف غالب در هزاره سوم مطرح شده که بدهی هنگفت 
کشورهای اتحادیه اروپا به آن یا تامین مالی کاالیی آن برای 
کشورهای آفریقایی یا آمریکای التین موجب شده تا به یکی 
از رقبای جدی ایاالت متحــده از نظر قدرت کنترل جریان 
منابع در آینده نزدیک تبدیل شود. در واقع از میان کشورهای 
بریکس، تنها چین است که نوع تعاملش با ایاالت متحده 

مبارزه ترامپ با تک قطبی جدید
جنگ اقتصادی آمریکا با چین، جهان را به چه سمتی می برد؟

رضا مجیدزاده

پژوهشگر اقتصاد سیاسی 
توسعه

یادداشت
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در نوع توزیع قدرت جهانی کارگر خواهــد افتاد. در نتیجه 
این نوع تعامل، جهان به سمت دوقطبی جدید، چندقطبی 
با قدرت های متوســط یا تک قطبی پیش خواهد رفت اما 
ترامپ، در کنــار هدف اقتصادی از جنــگ تجاری، هدف 

سیاسی جلوگیری از این روند را نیز دنبال می کند. 
گروه ارزیابی استراتژیک SAG در جدیدترین ارزیابی 
خود از منابع قــدرت که تولید ناخالــص داخلی، جمعیت، 
مخارج دفاعی و نوآوری فناورانه از شاخص های آن هستند، 
ایاالت متحده را با کمترین فاصله از کشــورهای دیگر در 
مقام اول قرار داده است. ایاالت متحده در حدود 20 درصد 
از کل قدرت جهانی را در اختیار دارد و سهم اتحادیه اروپا و 
چین هر کدام 14 درصد است. نتایج برخی از پیمایش ها نیز 
نشان از افت نسبی قدرت ملی ایاالت متحده دارد؛ در میان 
جوانان ایاالت متحده، تنها 15 درصد از اعضای گروه های 
ســنی 18 تا 29 ســال بر این باورند کــه آمریکا 
بزرگ ترین قــدرت دنیاســت در حالی 
که این آمار در ســال 2011 برابر 
27 درصد بوده است. البته 
در حال حاضــر ایاالت 

متحــده از نظر قــدرت ملی 
هنوز باالتر از کشورهای دنیاست اما 

این وضعیت پایدار نیست و این کشور برای جلوگیری از 
سبقت رقبایش به راهبردهای فعال سیاست خارجی و جنگ 
تجاری برای افزایش دسترسی به منابع و قدرت نتایج روی 

آورده است.     
در واقع، دونالد ترامپ بر این باور است که با شخصیت 
کاری خود می تواند موفقیت بین المللی و پشتیبانی داخلی به 
دست آورد یعنی سخت کوشی و کسب نتیجه. اما اداره یک 
بنگاه تجاری با بازی در عرصه بین المللی با پیچیدگی های 
رقابتی و منافع متقابل درهم تنیده با قدرت سیاسی و امنیت، 
اموری همســان نیســتند. ترامپ بــه دنبال توقــف برنامه 
»ساخت چین 2025« چین است که قصد دارد پیشتاز تولید 
و فناوری باشد و چین را به یک کارخانه بزرگ در جهان تبدیل 
کند. چین ایــن برنامه را با ســرمایه گذاری و یارانه هنگفت 
روی محصوالت های تک مانند روبوتیــک یا خودروهای 
کم مصرف دنبال می کند. هدف ترامپ نیز مســدودکردن 
دسترســی چین به فناوری های کلیدی آمریکایی اســت. 
کمیته سرمایه گذاری خارجی در ایاالت متحده، که به نام 
CFIUS شناخته می شود، ســرمایه گذاری های کشورهای 
خارجی را بررسی می کند تا اطمینان حاصل کند که با استفاده 
از فناوری هایی که برای نیروی نظامی ایاالت متحده حیاتی 
اســت، تهدیدی برای امنیت ملی ایجاد نمی شود. از این 

روی، ایاالت متحده مشــغول تنظیم سیاست هایی است 
که نه تنها فناوری های کلیدی بــرای تامین امنیت ایاالت 
متحده، بلکــه برتری نظامــی این کشــور در مقابل رقبای 
آن و برتــری اقتصادی آن در ســطح جهــان را حفظ کند. 
بنابراین مساله پیشدستی ترامپ در جنگ تجاری فقط روی 
اشتغال زایی در آمریکا متمرکز نیست، بلکه ترامپ دکترین 
بازگشــت به نقش آمریکا به عنوان بازیگر بــزرگ یا کانتر 
جهان و احیای هژمونی آن را در دستور کار قرار داده است 
اما استراتژی های خود را طوری تنظیم می کند که چند هدف 
را همزمان محقق کند. به همین علت، وزارت خزانه داری 
ایاالت متحده در جست وجوی مقرراتی است که بنگاه هایی 
با حداقل 25 درصد مالکیت چینی را از ســرمایه گذاری در 
شرکت های آمریکایی دارای فناوری های مهم صنعتی، منع 
کند. همچنین دولت ترامپ به دنبال تنظیم قوانینی است که 
جلوی تحویل فناوری با ارزش به چین از جانب شرکت های 
آمریکایی را بگیرد تا اطمینان حاصل شود که چین نمی تواند 
با ایاالت متحده رقابت کند.  به این ترتیب، می توان محور 
جنگ تجاری ترامپ با کشــورهای اروپایی، چین، کانادا، 
مکزیک و ژاپن را مهار رقبای اقتصادی، حمایت از صنایع 
آمریکایی و اشتغال زایی برای شهروندان آمریکا، مهار 
رشــد فناوری در چین، بازگشــت به دوران 
هژمونی آمریکا و جبران کسری 
تجاری این کشور عنوان کرد. 

  آینده جنگ تجاری 
نمی توان در جریان یک 
جنگ تجاری انتظار داشت که 
یک طرف راهبردهــای خود را 
دنبال کند و رقبــا بدون واکنش، 
رفتار او را مشاهده کرده و منفعل 
باشــند. اگر ترامپ می تواند روی 
واردات فــوالد و آلومینیــوم تعرفه 
وضع کنــد، کشــورهای مقابل نیز 
می توانند روی واردات محصوالتی 
مانند خودرو یا هواپیمای آمریکایی 
تعرفه یا محدودیت در نظر بگیرند. پس 
از آنکه ایاالت متحده بــرای واردات کاالهای 
چینی، تعرفه هایی در حدود 60 میلیارد دالر اعمال 
کرد، گزارش شــد که چین با وضع تعرفــه  روی کاالهای 3 
میلیارد دالر کاالی وارداتی از ایاالت متحده، پاسخ خواهد 
داد. می توان این حالــت را از طریق نظریه بازی ها تحلیل 
کرد. اگر به طور ساده، فقط چین و آمریکا را در نظر بگیریم، 
در مقابل اعمال تعرفه آمریکا، چیــن دو گزینه دارد؛ ادامه 
روند یا مقابلــه و واکنش. آمریکا نیز دو گزینــه تجارت آزاد 
و جنگ تجاری داشــته که دومی را برگزیده است. اکنون 
چین با کاهش تقاضا برای محصوالتش در ایاالت متحده 
روبه رو شده است و اگر گزینه واکنش متقابل را انتخاب کند، 
می تواند نرخ برابری یوان در برابر دالر را در نرخی پایین تر از 
نرخ کنونی، میخکوب کند و با تضعیف ارزش یوآن، باعث 
کاهش قیمت نســبی محصوالتش نســبت به محصوالت 
آمریکایی شود یا در ذیل همین گزینه واکنش متقابل، روی 
کاالهای آمریکایی تعرفه وضع کنــد. نوع تعادل احتمالی 
برای این بازی به میزان منفعت انتظــاری و منفعت واقعی 
هر یک از دو کشــور در جریان جنگ تجاری بستگی دارد. 
یعنی در هر دوره، آنها تفاوت بین منفعت انتظاری و منفعت 
تحقق یافته را ارزیابی کرده و بر اســاس آن راهبرد دوره ای 
خود را انتخاب می کنند. بنابراین نمی توان تعادل مشخصی 
برای این بازی در نظر گرفت؛ از یک سو می تواند به تکرار 
تعرفه  در هر دور بینجامد یا اینکه بــا وجود یک ناظم مانند 
ســازمان جهانی تجارت، هســته ای برای همکاری شکل 
بگیرد یا اینکه یکی از کشورها برای جلوگیری از زیان بیشتر، 

برای توافق تجاری پیشدســتی کند. با توجــه به چیدمان 
کنونی از رقابت نزدیک چین و آمریکا از یک طرف و افزایش 
مســتمر قدرت اقتصادی چین، انتظار می رود که احتمال 
کنارگذاردن جنگ تجاری از سوی هر دو کشور، کمتر باشد. 
اهمیت خلع ساح کره شــمالی برای آمریکا، نفت شیل و 
اهمیت قیمت نفت برای چین، متغیرهایی هستند که این 
بازی دو نفــری را پیچیده تر می کنند. یک ســناریوی دیگر 
نیز می تواند نگاه به این فرایند از منظر اثر اودیپوس تاش 
ترامپ برای عدم تحقق پیشگویی های مبنی بر تبدیل شدن 
چین به قدرت برتر جهان در آینده باشــد کــه می تواند این 

پیشگویی را در مسیری متفاوت در نهایت محقق کند. 
اما چنانچه در یک مدل تضاد، شامل ایاالت متحده، 
چیــن، مکزیــک، کانــادا و اتحادیــه اروپــا، راهبردهای 
کلی آمریکا را در قالــب ادامه جنگ تجاری و بازگشــت به 
تجــارت آزاد و راهبردهای چهار بازیگر دیگــر را به صورت 
مقابله به مثل )اعمال تعرفه( یا شــکایت به WTO  در نظر 
بگیریم، آنگاه حالت اســتمرار جنگ تجاری توسط ایاالت 
متحده و مقابله به مثل دیگر بازیگران، یکی از تعادل های 
محتمل بازی اســت که در قالب آن، ایاالت متحده نسبت 
به کشــورهای دیگر، دســتاورد بیشتری کســب می کند و 
در صورت ثبات شــرایط بین المللی، ادامه جنگ تجاری، 
برای این کشور سودمند است. اما در صورت اتخاذ راهبرد 
مقابله به مثل یا تافی توسط کشورهای مقابل و ادامه راهبرد 
جنگ تجاری توسط ترامپ، بدون تغییر معنادار در شرایط 
بین المللی کنونی، بازگشت ایاالت متحده به سمت تجارت 
آزاد با این کشــورها، تعادل محتملی نیست. شکایت این 
کشــورها بهWTO  نیز راهبرد موثری برای بازگشت ایاالت 
متحده به ســمت تجارت آزاد به این کشــورها نیســت و به 
نظر می رسد در صورت عدم استفاده از اهرم های سیاستی 
دیگری غیر از جنگ تجاری یا توســل به ســازمان جهانی 
تجارت، یعنی ابزارهایی از قبیل تحریک کره شمالی توسط 
چین، یا ورود بازیگران دیگر به ایــن بازی، یا بروز اتفاقاتی 
مانند بروز بحران مالی در ایاالت متحده، امکان بازگرداندن 
ایاالت متحده )دست کم در دوران ریاست جمهوری ترامپ( 
 به سادگی میســر نباشــد. هرچند در حال حاضر، اطمینان 
مصرف کنندگان به اقتصاد آمریکا باالست و ارقام اشتغال 
نیز باعث می شود تا شاید مواردی مانند یک جنگ ناخواسته 
یا حوادثی از این دســت به بحران مالی منجر شوند. رفتار 
ترامپ در پایان اجاس G7 نیز این نتایج را تا حد زیادی تایید 
می کند. اما نتیجه این جنگ تجاری هر چه باشد چند آموزه 
مهم غیرتجاری دارد؛ اول، هنوز هــم مرزهای جغرافیایی 
اهمیت دارند و جهانی شدن که به ایدئولوژی بسیاری از افراد 
تبدیل شده بود یک اقتضای مربوط به شیوه تولید تویوتایی 
بود. فناوری اطاعات و ارتباطات جهــان را کوچک کرده 
است اما به همان تعبیری که فردریک لیست، بیش از 200 
سال پیش گفته اســت، بدون یک سازمان مقتدر جهانی، 
تجارت آزاد جهانی، نتایج موعود را به دنبال نخواهد داشت. 
جهان در واقع یک نظم اجتماعی دسترســی محدود است 
که گروهی از فرادســتان برای کنترل منابع و دسترســی به 
فرصت های کســب منابع و منافع، رقابت دارند و تعهدات 
مقطعی آنها برای تجارت آزاد یا موارد دیگر، معتبر نیست. 
دوم، تجارت آزاد برای آمریکای شــمالی بیشترین منفعت 
را داشته اســت چون ســرمایه مالی و انســانی کشورهای 
جهان ســومی را با هزینه ای بســیار ناچیز جذب خود کرد و 
صنایع آالینده را در اختیار کشــورهای توسعه خواه قرار داد 
اما اکنون زمان تغییــر نظم بین المللی بــرای جلوگیری از 
قدرتمندترشدن رقبای جدید و نوپاست. سوم، هیچ مقطعی 
از تاریخ، پایان تاریخ نیســت و مســاله انطباق و یادگیری 
منجر به بروز نظم های نوینی در جهان می شود که حتی در 
صورت شباهت به نظم های گذشــته، کارکردی یکسان با 

آن نظم ها ندارند. 
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هجومی مثل کی روش 

آیا سیستم تهاجمی کی روش در بیرون زمین منجر به ابقای او می شود؟
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گزارش
این روزها ماندن یا رفتن کی روش از فوتبال ایران 
به سوژه داغ رســانه ها تبدیل شده اســت. این در حالی 
است که با آغاز مجادالت شدید میان سرمربی تیم ملی و 
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس و تاثیر این درگیری لفظی 
در فضای کلی فوتبال ایران شایعاتی مبنی بر ترک پست 
از سوی کی روش به گوش می رسد. نزدیکان کی روش با 
اشاره به نارضایتی ســرمربی تیم ملی از روند آماده سازی 
پیش از جام جهانــی احتمال تکرار این مســاله را عامل 
اصلی خداحافظی کارلوس کی روش از ســوی تیم ملی 
برمی شمارند. این در شرایطی اســت که فعال کی روش 
مطالبات خود را در دو جبهه پیش می برد؛ ابتدا پاسخ به 
برانکو ایوانکوویچ، سرمربی پرسپولیس که حضورش در 
ایران و ادامه اعتراضاتش برنامه های کی روش را تحت 
تاثیر خود قرار خواهد داد و در مرحله بعد جلب مشارکت 
هواداران فوتبــال برای بهبــود وضعیت قــراردادش با 
فدراســیون فوتبــال ایــران کــه بــه وی همــکاری ای 
 6 ماهــه و تــا پایــان جــام ملت هــای آســیا پیشــنهاد 

داده است. 
شاید کی روش از این قرارداد 6ماهه چندان راضی 
نباشــد اما باتوجه به امیدی که به قهرمانــی تیم در جام 
ملت های آســیا دارد این احتمال زیاد است که مشکلی 
برای این قرارداد وجود نداشته باشــد. بررسی ها درباره 
شــایعه جدایی کی روش به اینجا رســیده که او پیش از 
ترک ایران به مقصــد پرتغال در یک رســتوران ژاپنی در 
شمال تهران با دســتیارانش جلســه ای برگزار کرده که 
در آن درباره آینده حضور کادرفنی در ایران بحث کرده. 

سایت ورزش سه درباره جزییات این جلسه نوشته است: 
در این جلســه که مارکار آقاجانیان، میک مک درموت، 
اوســیانو کروز، لوپز و ســایر همکاران فنی کی روش در 
آن حضور داشتند دو بحث مطرح شده؛ موضوع اول کار 
در ایران و سپس موضوع مطالبه کادرفنی از فدراسیون 
فوتبال و گمانه  زمانی درباره دریافت دستمزدی که هنوز 
به طور کامل دریافت نشده اســت. جالب اینکه یکی از 
اعضای کادر در گفت وگو با شــهروندی که از وی درباره 
آینده کی روش ســوال کرده بود این طور جواب داده که 
سرمربی تیم ملی تمایلی به ادامه کار در ایران ندارد، مگر 
آنکه فدراسیون این تضمین را بدهد که برنامه او را برای 
جام ملت ها به صورت تمام و کمال اجرا خواهد کرد و هیچ 

مانعی در این راه به وجود نخواهد آمد. 
 همچنیــن کــی روش از اتفاقــات پیش آمــده و 
صحبت های برانکو ایوانکوویچ به شدت عصبانی است. 
با همه اینها این انتظار از فدراسیون فوتبال می رود که به 
سرعت در این باره اعالم نظررسمی کند. اتفاقی که تا به 
حال رخ نداده اما مهدی تاج، رئیس فدراســیون فوتبال 
بارها به طور ضمنی تاکید کرده که قــرارداد با کی روش 
منعقد خواهد شــد. تاج قبال اعالم کرده بود با کی روش 
به توافق دســت  یافته تا با او تا پایان جام ملت های آسیا 

ادامه دهد. 

او همچنین به لــزوم فضــای آرام در فوتبال ایران 
و عدم تخریــب ذهنیت مناســب مردم تاکید کــرده و به 
نظر می رســد هر دو مربی ملی و باشگاهی پرسپولیس با 

اخطاری جدی در این زمینه مواجه شوند. 
در این مدت صحبت های ضــد و نقیضی در رابطه 
با تمدید قرارداد یا جدایــی کارلوس کی روش از تیم ملی 
وجود دارد. مسئوالن فدراسیون فوتبال از جمله مهدی 
تاج در گفت وگوهای ایــن روزهای خود از توافق هایی با 
مرد پرتغالی خبر می دهند اما از ســوی دیگر برخی منابع 
معتبر خبــری از جمله رویتــرز به نقل از افــراد نزدیک به 
کارلوس کی روش صحبــت از عدم توافق ایــن مربی با 

طرف ایرانی را مطرح می کنند. 
فدراســیون فوتبال ایــران قبــل از اعــزام تیم به 
مسابقات جام جهانی مذاکرات خود برای تمدید قرارداد 
را با کارلوس کی روش آغاز کرده بود. جایی که مهدی تاج 
در خالل برگزاری اردوی آماده ســازی تیم ملی ایران در 
کشور ترکیه، در گفت وگو با رسانه های داخلی خبر توافق 
با کی روش را اعالم کرد. درســت یــک روز بعد از اعالم 
این خبر از ســوی رئیس فدراسیون، ســرمربی پرتغالی 
تیم ملی با قرارگرفتــن در مقابل خبرنگاران از پیشــنهاد 
ایران قبل از شــروع جام جهانی تشــکر  و تصمیم گیری 
 در ایــن رابطــه را بــه بعــد از مســابقات جام جهانــی

 موکول کرد. 
بعد از حذف ایران از جام جهانی از درون فدراسیون 
فوتبــال خبر می رســد کــه بین مهــدی تــاج و کارلوس 
کی روش توافقــات کلــی از جملــه در مباحــث مالی و 
همچنین مدت زمان قــرارداد صورت گرفتــه اما برخی 
جزئیات مانع امضای قرارداد ما بین دو طرف می شــود. 
ظاهرا این قــرارداد از نظر مالــی نزدیک بــه 20 درصد 
افزایش می یابد که با توجه به توفیق نسبی کی روش در 

جام جهانی چندان هم غیرطبیعی نیست. 
اما طبق اخبــار به دســت آمده مــرد پرتغالی برای 
مســئوالن فدراســیون فوتبال شرط گذاشــته است که 
در صورت راهیابی تیم ملی ایران بــه مرحله نیمه نهایی 
جام ملت های آســیا قــراردادش به صورت خــودکار تا 
پایان جام جهانی 2022 قطر تمدید می شــود. اما رئیس 
فدراســیون به دنبال این اســت این شــرط را در صورت 
راهیابی تیم ملی ایران به فینال مسابقات عملی و اجرایی 
کند. شــرطی که تا به االن مورد موافقــت دو طرف قرار 
نگرفته تا فعــال قرارداد کی روش تمدید نشــده باشــد. 
قرارداد کی روش با فدراســیون فوتبال تــا پایان جوالی 
)مردادمــاه( اعتبــار دارد و فرصت برای تنظیــم قرارداد 
جدید موجود اســت. با این حال آنچه که باعث تعجیل 
فدراســیون می شــود در پیش بودن جام ملت ها و لزوم 
برنامه ریزی خاص برای تیم ملی اســت. در روزهایی که 
کی روش مشغول مذاکره با فدراسیون است درست مثل 
گذشته خبرهایی در رابطه با پیشنهادات تیم های خارجی 
به وی مطرح می شــود که معلوم نیســت تا چه اندازه به 

واقعیت نزدیک باشد. 
این در حالی است که کی روش در آخرین اظهارنظر 
خود پیرامون ماندن یا رفتنــش از فوتبال ایران به نوعی 
چراغ سبز نشان داده و تاکید کرده است: »در هشت سال 
گذشته همیشه نســبت به اهداف و برنامه های تیم ملی 
متعهد بوده ایم. همیشه از خودگذشتگی های خودمان 
را پیشاپیش بدون هیچ توجیه، توضیح یا گالیه ای انجام 
داده ایم و فدراســیون فوتبال و مخصوصا رئیس محترم 
فدراسیون فوتبال جناب آقای تاج همیشه تالش کرده اند 
که پاسخ خواسته های ما را پیدا کنند و راهکارها را بیابند 
اما در حال حاضر توقعات برای جام ملت ها بسیار باالست 
و تنها دلیل، قصد و نیتی که بنده برای ادامه دادن کار در 
جام ملت ها دارم، این خواهد بود که به موفقیت برســیم 

بعد از حذف ایران از جام جهانی از درون فدراســیون 
فوتبال خبر می رســد که بیــن مهدی تــاج و کارلوس 
کی روش توافقــات کلی از جملــه در مباحــث مالی و 
همچنین مدت زمان قرارداد صــورت گرفته اما برخی 
جزئیات مانع امضای قرارداد ما بین دو طرف می شود. 
ظاهرا ایــن قرارداد از نظــر مالی نزدیک بــه 20 درصد 
افزایش می یابد که با توجه به توفیق نسبی کی روش 

در جام جهانی چندان هم غیرطبیعی نیست
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کیروش
بایدبرود

دربارهمربیتندخویی

کهپاسخگونیست

 مهدی ربوشه

 دبیر گروه ورزش
و تنها دلیل مان این موفقیت است. از بعد حرفه ای تنها 
دلیل بنده برای به چالش  کشــیدن این رویــا، موفقیت 
است اما در هشت سال گذشــته همواره ما زحمات، کار 
و نتایج مان را پیشاپیش ارائه کردیم و مسئوالن ورزشی 
وعده ها و قول ها را دادند که بعضی از این وعده ها هیچ 
موقع به تحقق نپیوست و بعضی ها دیر اتفاق افتادند. بعد 
از هشت سال االن زمانی اســت که بر عکس این کار را 
انجام دهیم و این شرایط را برگردانیم. به خاطر مصلحت 
و آینده فوتبال ایران االن زمان این اســت که مسئوالن 
ورزشــی ابتدا راهکارها و راه حل ها را روی میز بگذارند و 
از طرف مقابــل، ما به قول هایمان متعهــد خواهیم بود 
که بهترین مان را به نمایــش بگذاریم و پیراهن مقدس 
تیم ملــی را در جایــگاه باالتر و بهتری قــرار دهیم. اگر 
آن شرایط و امکانات پیشــاپیش محقق نشوند بنده فکر 
نمی کنم که بنده شــخص مربی و شخص مناسبی برای 
هدایت تیم باشــم که بخواهم تیم ملی را به یک جایگاه 

باالتر برسانم. «
در همیــن حــال نایب رئیــس فدراســیون فوتبال 
درباره مانــدن کــی روش در تیم ملی با قطعیت ســخن 
می گوید. علی کفاشیان که حاال 2 سالی است از ریاست 
فدراسیون فوتبال کنار رفته، می گوید: »طبق مصوبه ای 
که هیات رئیسه فدراسیون فوتبال داشــت، قرار بر این 
شــد تا پایان جام ملت های آســیا قرارداد کــی روش را 
تمدید کنیم. ما ایــن موضوع را با او مطــرح کردیم و در 
واقع قراردادش را تمدیــد کردیم. ان شــاءالله تا پایان 
جام ملت ها کی روش ســرمربی تیم ملی هست و بعد از 
آن ببینیم که چه می شــود. بنابراین اخبار و شایعاتی که 
پیرامون جدایی کی روش و پیوستنش به تیم های دیگر 
مطرح می شــود، درست نیســت و به آن توجه نکنید. او 
برنامه ریــزی کرده و حتــی تمامی برنامه هــای خود را تا 
جام ملت ها ارائه کرده است. ان شاءالله طبق آن برنامه 
 فدراســیون بتواند تدارکاتش را انجام دهــد تا تیم ملی 

خوب جلو برود. «
همچنیــن مصاحبــه آخــر کارلــوس کــی روش با 
ســایت ای اف سی نشــانگر تغییراتی اساســی در نحوه 
دیالوگ های سرمربی تیم ملی است. او در این مصاحبه 
دیگر از جدایــی حرف نــزده و از برنامه هایش برای جام 
ملت ها می گوید. او البته مثل همیشــه معتقد است که 
تیم ملی ایران برای موفقیت در رقابت های جام ملت های 
آسیا، نیازمند برنامه آماده سازی بهتری است. او در این 
مصاحبه می گوید: »مــا باید مقابل عربســتان، امارات 
و قطــر و همچنین قدرت هــای بزرگ آســیا یعنی ژاپن، 
کره جنوبی و اســترالیا بازی کنیم. بعضــی از مردم فکر 
می کنند بعد از حضور ما در جام جهانی، جام ملتها آسان 
اســت در حالی که این طور نیســت. ما با حریفانی بازی 
می کنیم که از ۳0 ســال پیش، پیشــرفت را شروع کرده 
اند. اگر واقعا می خواهیم موفق باشــیم به امکانات نیاز 
داریم. اجازه بدهیــد راجع به ژاپن صحبت کنیم. شــما 

شانس خوبی برای شکســت دادن کشوری که ۴0 سال 
پیش پیشرفتش را شروع کرد ندارید آنهم با ۱۵ روز تمرین 

قبل از شروع مسابقات. «
البته که ســرمربی تیم ملی بازهم نســبت به برنامه 
آمــاده تیم ملی ابــراز نگرانی کــرده و قهرمانــی در این 
رقابت ها کار دشــواری می داند. او هرچند نسبت به قبل 
آرام تر صحبت می کند اما باز هم گالیه هایش را از خللی 
که از نظر او قرار است در برنامه های آماده سازی به وجود 
بیاید پنهان نمی کند. او معتقد است که با ۱۵ روز تمرین 
قبل از رقابت های جام ملت ها نمی ءتوان به مصاف ژاپنی 
رفت که در رقابت هــای جام جهانی توانســت تا مرحله 
یک هشــتم باال بیایــد. البته که گالیه هــای کی روش 
موضوعی اســت که بســیاری از مربیــان تیم های ملی 
جهان با آن دست و پنجه  نرم می کنند چرا که باشگاه ها 
حاضر نیســتند بعد از یک جام جهانی سنگین و فصولی 
که تحت تاثیر مســابقات مقدماتی بــوده، اجازه بدهند 
بازیکنان شــان وقت زیادی را دور از تمرینات باشگاهی 
و در کنار تیم های ملی باشند. اما از آنجایی که کی روش 
معتقد است سطح آمادگی بازیکنان لیگ برتر ایران باال 
نیست او اردوهای بلند مدت را برای آماده سازی مدنظر 
دارد. موضوعی که ظرف دو سال اخیر تبدیل به چالشی 
بزرگ میان او و برخی از چهره های مطرح فوتبال ایران 

شده است. 
با همه اینها خبری که هفته گذشــته منتشــر شــد 
حامیــان کــی روش را نگران کــرد. ســایتی الجزایری 
به نــام لوبوتــور در مقاله مفصلــی با عنــوان »کارلوس 
کی روش بســیار محتمل« از مذاکرات مدیربرنامه های 
این مربی پرتغالــی با فدراســیون فوتبــال الجزایر خبر 
داد. به نوشته این سایت، بعد از اینکه وحید حلیلهوزیچ 
گزینــه اول ســرمربی گری ایــن کشــور اعــالم کــرد: 
»صادقانــه بگویــم هنوز تصمیــم خــودم را نگرفته ام. 
منتظرم چون پیشــنهادهای زیادی دارم و باید انتخاب 
درســتی بکنــم. قبــل از اینکه تصمیــم بگیــرم و آن را 
اعالم کنم بایدبیشــتر فکــر کنــم. « خیرالدین زتچی، 
رئیس فدراســیون الجزایر بــه دنبال نقشــه B رفته و به 
 چند دلیل می توان حضور کی روش در الجزایر را بســیار 

محتمل دانست. 
اول اینکه کــی روش در حــال حاضر یــک مربی 
آزاد و بدون قرارداد محســوب می شود چون قراردادش 
با ایران تا انتهــای جام جهانی اعتبار داشــت و به گفته 
لوبوتــور خیرالدیــن زتچــی از طریق مدیــر برنامه های 
 وی پیشــنهاد قــراردادی چهارســاله بــه کــی روش

داده است. 
کورکف هم کــه از وی به عنوان یکــی از گزینه ها 
یاد می شد با باشگاه الغرافه به توافق رسیده و »کارلوس 
کی روش که هم اکنون از کامرون نیز پیشــنهاد دریافت 
کرده می تواند به دلیل فاصله کوتاه و پرواز یک ساعته تا 

لیسبون، کار در الجزایر را ترجیح دهد. «
این ســایت با یــادآوری اینکه فدراســیون فوتبال 
الجزایر در گذشــته ای نه چندان دور به عقــد قرارداد با 
این مربی پرتغالی نزدیک بوده نوشــته اســت: »زتچی 
شــانس آخر خود را با حلیلهودزیچ امتحــان خواهد کرد 
ولی بیش از ایــن منتظر پیدا کردن جانشــین برای رباح 
ماجرکه 9 ماه اســت مســئولیت این تیم را به عهده دارد 
 نخواهــد ماند چــون دیدار مهــم با عقرب هــای گامبیا

 در راه است. «
بایــد دیــد کارلوس کــی روش کــه ایــن روزها به 
دلیل اختالف شــدید با برانکــو ایوانکوویچ بخشــی از 
هواداران خود در فوتبال ایران را از دســت داده اســت 
 قراردادش با فدراسیون فوتبال ایران را تمدید خواهد کرد 

یا خیر؟

وقتی پپ گواردیوال از بارسلونا جدا شد خیلی ها تصور 
می کردند کاتاالن ها هرگز موفق به فتح سه گانه نمی شوند 
و سال ها باید بگذرد تا گواردیوال جانشینی بیابد که موفق به 
انجام این کار شود. در مادرید نیز تصورات عمومی درباره 
احتمال موفقیت رئالی ها بعد از عصر مورینیو همین اندازه 
رنگ باخته بود. هواداران این مربی خاص تاکید می کردند 
تیمی که با مورینیو به ناکامی رســیده حتما خیلی بیشتر از 
اینها باید صبور باشــد تا از کهکشانی ها دوباره یک مدعی 
بزرگ بسازد. این تصورات معموال در همه جای دنیا وجود 
دارد. به خصوص درباره مربیانی که موفق شده اند به شکلی 
متفاوت کار کننــد و اثری از خود بر جــای بگذارند. وقتی 
به دوران مربیــان قبل از کارلوس کــی روش برمی گردیم 
متوجه می شــویم اکثر مربیان تیم ملی فوتبال کشورمان 
سعی کرده اند نتایج  قابل قبولی کسب کنند تا در سایه نتایج 

قابل قبول نیمکت مربیگری خود را حفظ کنند. 
 معدود مربیانی هم بوده اند که بدون توجه صرف به 
موضوع نتیجه در صدد جوانگرایــی برآمده اند؛ مثل علی 
دایی. مثل محمد مایلی کهن. با این حال عمر مربیگری 
هیچ یک از اینها به اندازه کی روش نبوده است. البته این 
موضوع غیرطبیعی نیست. چه این فوتبال ایران است که 
به شاگرد خلف الکس فرگوســن نیاز دارد؛ مربی که حتی 
مخالفانش او را از لحاظ فنی نفی نمی کنند. اما با این حال 

انتقادهایی جدی را به او وارد می دانند. 
بهتر اســت نظرم را همین جــا در همیــن بخش از 
یادداشت درباره ماندن یا رفتن کی روش اعالم کنم. چون 
فوتبال درســت مثل یک زنجیره است. همه حلقه ها خواه 
درست و بجا و گاهی نیز نابجا به هم وصل اند. بنابراین بیم 
دارم که پراکنده گویی ام از صراحتم درباره موضوع اصلی 
کم کند. من اعتقــاد دارم کی روش بایــد از فوتبال ایران 
برود. اما این بدان معنا نیســت که این مربی برای فوتبال 
ایران کاری انجام نداده یا اینکه ســعی اش برای ساختن 
تیمی جدید بیهوده بوده. ابدا این طور نیســت. کی روش 
در تمام این سال ها تیمی ســاخته که به شدت شبیه خود 

اوست؛ جنگنده. 
ســختکوش و البته به وقتش زهردار. این تیمی که 
امروز می بینیم امضای کارلوس کی روشی را با خود دارد که 
بسیاری از تیم های ملی در دنیای فوتبال رویای همکاری با 

او را در سر می پرورانند. 
باید بدانیم که واقعیت چیســت؟ واقعیت این است 
که خیلی ها خواهان همکاری با کی روش هستند و اتفاقا 
این پیشنهادها صرفا مانور رسانه  ای یا بازار گرمی نیست؛ 
درست برخالف برخی مربیان ایرانی که وقتی از باشگاهی 
شال و کاله هدیه می گیرند بالفاصله در رسانه های نزدیک 
به خود می گوینــد در حال فکــر کردن به پیشــنهاد های 

گالیه های کی روش موضوعی اســت که بســیاری از 
مربیان تیم های ملی جهان با آن دســت و پنجه  نرم 
می کنند چرا که باشــگاه ها حاضر نیســتند بعد از یک 
جام جهانی سنگین و فصولی که تحت تاثیر مسابقات 
مقدماتی بــوده، اجازه بدهنــد بازیکنان شــان وقت 
زیادی را دور از تمرینات باشگاهی و در کنار تیم های 

ملی باشند
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مربیگری در خــارج از لیگ فوتبال ایران هســتند. از این 
گذشته کی روش قابلیت های دیگری هم دارد. یعنی این 
مربی به جز اینکه یک مربی استاندارد است مدیر خوبی هم 

هست. اما مسأله اصلی همینجاست. 
 ما امروز کی روشی را در فوتبال مان می بینیم که وجه 
مدیریتش از مربیگری اش ســبقت گرفتــه. در مربیگری 
اگر چه انتقاد به تصمیمات فنی یا اســتراتژی هایش امر 
بسیار دشواری است اما آنچه همین امتیاز ویژه این مربی 
را به تهدیدی علیه کی روش تبدیل نوع برخورد ســرمربی 
تیم ملی است با داشــته های فنی اش. آنجا که مربیان یا 
کارشناسان یا حتی برخی هواداران فوتبال در ایران موضع 
باال به پایین آقــای کارلوس را نمی پســندند و معتقدند او 
بدون تحقیر و تمسخر فوتبال ایران نیز می تواند تجربه ها 

و دانش فنی اش  را منتقل کند. 
در واقع ما چیز زیادی از کــی روش نمی خواهیم هر 
چند این خواسته ها به مذاق این مربی خوش نمی آید. ما 
می خواهیم سرمربی تیم ملی فوتبال ایران کاغذ و قلمش 
مهیای ثبت نکته های فنی برای پیشبرد  فوتبال ایران باشد 
نه اسلحه  ای برای تخریب منتقدان؛ آن هم به تندترین و 

زننده ترین شکل ممکن. 
 یکبــار منتقدانش را مــار بخواند و بار دیگــر روباه و 
شــغال. این روش خوبی نیســت. البته این توصیه ها به 
طور طبیعی نباید از سوی رسانه ها مطرح شود. فدراسیون 
فوتبال باید مربی تحت استخدام خود را در چنین مواردی 
کنترل کند. اما فدراسیون مقابل کی روش ضعیف است. 
این مربی پرتغالی از مدیران کنونی فوتبــال ایران بزرگتر 
اســت بنابراین نمی توانیم توقع داشــته باشــیم که تاج و 
همراهانش کارلوس کــی روش را وادار کنند طبق ادب و 
منش مشخصی رفتار کند و چون فدراسیون این شهامت را 
از خود نشان نداده الجرم این مرد پرتغالی تندخو همچنان 
می  تازد. کاغذ و قلم ایشــان مهیاســت تا کوچکترین نقد 

ممکن را به مساله  ای داغ برای رسانه ها تبدیل کند. 
فراموش نکنیم ما در برهه  ای وقتی محمد مایلی کهن 
در مســیر بیانیه نویســی قرار گرفت تا برخی واقعیت های 
فوتبال ایران را با زبــان تند خود بازگو کنــد بالفاصله او را 
برکنار کردیم. در آن برهه ما به یــک مربی ایرانی حتی به 
اندازه دو هفته فرصت ندادیم که خودش رســانه خودش 
باشــد اما حاال سال هاســت که کارلوس کــی روش علیه 
منتقــدان و اخیرا علیــه رقیبانــش بیانیه می نویســد و ما 
همچنان مجذوب چینش کلمات کارلوس در بیانیه هایش 
هســتیم. وقتی دایره لغاتش برای ما جمله های تند قصار 
می سازد حظ وافری به ما دست می دهد. کی روش نه تنها 
یک مربی بــا دانش اســت، بلکه مربی اســت کــه برای 
رســانه ها به شدت جذاب اســت. یک مربی کاریزماتیک 
که به خوبی می داند کدام جمله هــا با چه ضرباهنگی قرار 
است او را در موضع غالب قرار دهد و به تیتر یک رسانه ها 
تبدیل کند. اما آیا همه آنچه از کی روش و جذب این مربی 
در ذهن داشــتیم همین ها بود؟ یک مربی دانشــمند که 
خیلی او را در فوتبال مان کمرنگ می بینیم با درصد بسیار 
باالیی از جنجال و حاشــیه؟ این همه انتظــارات ما بود؟ 
همه آنچه داریم یا نداریم باید صرف به ســرانجام رسیدن 

تیمی که درست مثل دفعات قبلی حضورش در جام جهانی 
ســه بازی انجام دهد و حذف شود؟ کی روش نه تنها بیش 
از پرداختن به متن در فوتبال ما اســیر حواشــی شده و از 
جنجال ها استقبال می کند بلکه امروز حامیان قدرتمند او 
فضایی ایجاد کرده اند تا آقای کارلوس اساسا خود را مقابل 
فوتبال ایران و افکار عمومی پاسخگو نمی بیند. البته این 
عدم پاســخگویی موضوعی نیســت که صرفا کی روش را 
درباره اش ســرزنش کنیم. رفتار مرســوم در فوتبال ایران 
تا بــوده چنین بــوده. امــروز حامیان کــی روش معتقدند 
چون دوران پس از جدایی او از تیم ملی دورانی ســخت و 
پرتنش خواهد بود بنابراین راه بهتر حفظ این مربی است. 
هر چند فوتبال ایران با رئال مادرید و بارســلونا قابل قیاس 
نیست اما فراموش نکنیم تصوراتی که درباره دوران بعد از 
پپ و دوران بعد از مورینیو در فوتبال اسپانیا وجود داشت 
بیشتر نوعی جنگ روانی برای منتقدان این مربیان بود تا 
بیان واقعیت. چون واقعیت این بود؛ بارســلونا با انریکه و 
رئال مادرید با زیدان موفق به فتح سه گانه شدند. هر چند 
هیچ کس هنوز اثرات پپ در بارسا را انکار نمی کند. آیا در 
صورت رفتن کــی روش از تیم ملی اثــری از این مربی در 

فوتبال ما باقی خواهد ماند؟

فراموش نکنیم ما در برهه  ای وقتی محمد مایلی کهن در مسیر بیانیه نویسی قرار گرفت تا برخی واقعیت های 
فوتبال ایران را با زبان تند خود بازگو کند بالفاصله او را برکنار کردیم. در آن برهه ما به یک مربی ایرانی حتی به اندازه 
دو هفته فرصت ندادیم که خودش رسانه خودش باشد اما حاال سال هاست که کارلوس کی روش علیه منتقدان و 
اخیرا علیه رقیبانش بیانیه می نویسد و ما همچنان مجذوب چینش کلمات کارلوس در بیانیه هایش هستیم. وقتی 
دایره لغاتش برای ما جمله های تند قصار می ســازد حظ وافری به ما دســت می دهد. کی روش نه تنها یک مربی با 

دانش است، بلکه مربی است که برای رسانه ها به شدت جذاب است. 
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کیروشبایدبماند
مشکلفوتبالایرانسرمربینیست

فوتبال ما حرفه ای نیست. سال هاست که می گوییم 
فوتبال ما آماتوری اســت. توانمندی ها و بضاعت فوتبال 
ما همین اندازه اســت که می بینیم. البته ایــن بدان معنا 
نیســت که بگوییم بازیکنان ما ضعیف هستند؛ نه. اصال 
این طور نیســت. ما در فوتبال  مان بازیکنان بسیار خوبی 
داریم.  بخصوص در مورد بازیکنــان تیم ملی باید عرض 
کنم که در جام جهانی خیلی تالش کردند و همه ما قدردان 
زحمات شان هستیم. اما یکسری می گویند تیم ملی باید 
در جام جهانی بــازی هجومی به نمایش می گذاشــت. از 
کی روش انتقاد می کنند و می گویند ایران ترسو بازی کرد و 
اگر ترس از نام رقبا را کنار می گذاشت شرایط بهتری پیش 
می آمد و شاید حتی می توانستیم به دور بعدی صعود کنیم. 
نه؛ این حرف ها را قبول ندارم. ایــن انتقادها از کی روش 
منطقی نیست. ما اگر شــیوه بازی مان نفوذی و هجومی 
بود شــک نکنید که شکست های ســنگینی می خوردیم. 
اما بهتر است مثالی بزنم تا منظورم را روشن تر کنم؛ ژاپن 
را دیدید. آنها هم از نظر تکنیکی از مــا ضعیف ترند و هم 
از نظر فیزیکی. با ایــن حال همین ژاپن در روســیه همه 
را غافلگیر کــرد. چیزی نمانــده بود که بلژیــک را با همه 
ســتاره هایش حذف کند. یک بــازی فوق العــاده از آنها 

شــاهد بودیم. اگر مربی شــان کمی درایت داشت شک 
نکنید ژاپن به یک چهارم نهایی می رســید. ما نمی توانیم 
مثل ژاپن بازی کنیم. این توانایــی را نداریم. دلیلش هم 
روشن اســت. بازیکنان ما تازه از ســن 20 سالگی یا حتی 
بیشــتر شــروع می کنند در حالی کــه بازیکن باید از ســن 
پایین آموزش هــای الزم را ببینــد تا بتواند در مســیر یک 
فوتبالیست حرفه ای قرار بگیرد. ما این فضا و این امکان را 
در فوتبال مان نداریم اما نمی دانم چرا کنفدراسیون فوتبال 
آسیا ما را به عنوان فدراســیون برتر انتخاب می کند. من 
فکر می کنم ای اف سی ما را ســرکار گذاشته است. چون 
ما هنوز چهار تا استادیوم استاندارد نداریم آن وقت چطور 
است که فدراسیون برتر آسیا هم می شــویم. فوتبالی که 
سال هاست از جیب مردم هزینه می کند به جایی نمی رسد. 
اگر نتیجه ای می گیریم صرفا به دلیل خالقیت های فردی 
بازیکنان است. در چنین شرایطی تصور کنید عده ای سعی 
دارند، بگویند همه مشــکالت فوتبال ایــران از کی روش 
اســت چون این مربی پرخاشــگر اســت. من نمی گویم 
ایشان ایرادی ندارد اما شــک نکنید که فوتبال ما از ریشه 
خراب اســت. فوتبال ما هیچ پایه و مبنایی ندارد. در هیچ 
کجای دنیا همه موفقیت را به نام مربی نمی زنند و خالف 
این موضوع هم همین طور. همه شکســت یا ناکامی هم 
به گردن مربی نیســت. ژاپن و کشورهایی مثل ژاپن واقعا 
فوتبال بازی کردند. آن قدر بازیکنان شان از لحاظ حرفه ای 
آمادگی داشتند که به راحتی بازی هجومی را بدون ترس از 
نام حریف در دستور کار قرار می دادند اما ایران چطور. ما 

مجبور بودیم دفاع کنیم و چشم به ضدحمله ها داشتیم. 
نمی توانم بگویم عده ای که می گویند کاش تیم ملی 
تا این حد دفاعی و بســته بازی نمی کرد حق اظهار نظر هم 
ندارند. به هر حال هر کســی عقیده ای دارد. هیچ کســی 
از دیدن بازی دفاعی خوشــحال نمی شود. همه هواداران 
و دوســتداران فوتبال عالقه مندند تیم های محبوب شان 
هجومی بازی کنند اما یادمان نرود که حمله کردن ســخت 
است. کار دشواری اســت. وقتی تیم شــما حمله می کند 
باید برنامه دقیق تری داشــته باشــد تا بتواند بازی را کنترل 
کند در صورتی که دفاع صرف خیلی هم ســخت نیســت. 
اما می خواهم عــرض کنم ایراد ما فقط به شــیوه بازی تیم 
ملی مــان برنمی گردد. ایراد مــا فقط این نیســت که بازی 
دفاعی و بســته ای ارائه می کنیم. ما در ســطح باشگاهی 
هم نتوانسته ایم خوب کار کنیم. شــما ببینید باشگاه های 
ما چندین سال اســت که نتایج خوبی در سطح آسیا کسب 
نمی کنند. با همــه اینها موضوع ماندن یــا رفتن کی روش 
را بســیار مهم می دانم و اعتقــاد دارم افــرادی باید در این 
زمینــه اظهارنظر کنند کــه تجربه باالیی دارند. نمی شــود 
تصمیم گیری در مورد موضوعی به این مهمی را به دســت 
افرادی بسپاریم که احساسی به مسائل نگاه می کنند و نگاه 
کارشناسانه ای ندارند. اما اگر نظر من را بخواهید باید عرض 
کنم فوتبال ما دهه هاســت که نتیجه نمی گیرد. با خیلی از 
مربیان ایرانی و خارجی نتیجه نگرفتیم. پس مشکل ما مربی 
نیست، بلکه مشکل اصلی ما طرز تفکری است که بر فوتبال 

ایران حاکم شده است. 
مشــکل ما در فوتبال ایران مربی نیســت. مشــکل 
ما سخت افزاری اســت. مشــکل ما مدیریت است. هنوز 
پرطرفدارتریــن تیم هــای فوتبــال ما یعنی پرســپولیس و 
استقالل یک زمین اختصاصی برای تمرین و بازی هایشان 
ندارند آن وقت می نشــینیم درباره ماندن یا رفتن کی روش 
صحبت می کنیم. هیچ کدام مان هم نمی خواهیم بپذیریم 
این مربی در فوتبالــی کار می کند که هنوز باشــگاه هایش 
حق ندارنــد از حق پخــش تلویزیونی و حق بلیت فروشــی 
منتفع شــوند. ما مدیرانی در این فوتبــال داریم که به  طور 
مرتب بازیکن و مربی خارجی می آورند تا در صورت ناکامی 
خودشــان را تبرئه کننــد. من به شــما قول می دهــم  اگر 
مدیرانمان بهتر بودند وضع مان خیلی عوض می شد. اما ما 
همیشه توپ را به زمین مربی می اندازیم. در صورتی که ما به 
عنوان مدیر باید پاسخگو باشیم که آیا همه امکانات را برای 
تیم ملی فراهم کرده ایم؟ آیا تیم ملی زمین تمرین مناسب 
داشته است؟ آیا بازی های تدارکاتی خوبی داشته ایم؟ این 
مسئولیت ها متوجه چه کسانی است؟ در این مورد هم مربی 
را باید مقصر بدانیم؟ فوتبال ما مدت هاســت که نمی تواند 
حق پخش تلویزیونی اش را بگیرد. چرا؟ برای شــما مثال 
می زنم. مدیریت قبلی پرســپولیس این باشــگاه را بیچاره 
کرد. محرومیت و  جریمه و بدهی های میلیاردی روی دست 
باشگاه گذاشتند و رفتند. چرا پاسخگو نیستند؟ اصال خبری 
از آقایان نیســت. احساس مســئولیت نمی کنند که درباره 
بحرانی که با بی تدبیری برای پرسپولیس رقم زدند توضیحی 
بدهند یا حتی اشتباه خودشان را بپذیرند. هیچ کس در نهایت 
متوجه نشــد که آقایان طارمی و طاهری چه کردند که حاال 
چوب کارهای این آقایان را باید رده های پایه پرســپولیس 
بخورد. چون رده های پایه باشــگاه هم متاســفانه محروم 
از نقل و انتقاالت اســت. بنابر این معتقدم کی روش باید در 
فوتبال ما بماند. باید به او اعتماد کنیــم و از او بخواهیم تا 
پایان جام ملت های آســیا روی نیمکت مربیگری تیم ملی 
بنشــیند. باید فضا را برای موفقیت او و شاگردانش فراهم 
کنیم. اگر چنین اقداماتی انجــام دادیم، آن وقت ما هم در 
موفقیت فوتبال ملی مان ســهم داریم و اگر چنین رویه ای 
را در پیش نگرفته ایم شــک نکنیــد که ما هــم در ناکامی 

فوتبال مان مقصر هستیم. 

محمد پنجعلی

 بازیکن اسبق تیم ملی

یادداشت
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وقتــی کــی روش وارد فوتبــال ایــران شــد همــه 
ما خوشــحال شــدیم. با خودمان گفتیم مربــی بزرگی به 
فوتبال مان    آمده تا خیلی چیزها را تغییر بدهد. خود من به 
شخصه گمان می کردم که رایکوفی دیگر قرار است وارد 
فوتبال ما شود. مربی که قرار است هم تیم بزرگساالن ما 
را اداره کند و هم بر عملکرد تیم هــای ملی پایه ما نظارت 
داشــته باشــد. در واقع خیلی ها مثل من فکر می کردند. 
انــگار رایکوف یا  اوفــارل    آمــده بودند تا شــرایط فوتبال 
ملی مــا تغییر جدی بــه خود ببینــد.  اما کــی روش خیلی 
زود متوجه شــد که فوتبال ایران بهترین جایی اســت که 
می تواند  امتیاز های جدی بگیــرد و در عوض آن طور که 
از او انتظار می رود کاری انجام ندهد. ما دو بار با کی روش 
به جام جهانی رفتیم. قبل  از ایشــان هم ســه بار دیگر به 
جام جهانی رفته بودیم. پس ما با مربیان ایرانی هم تجربه 
حضور در جام جهانی را داشته ایم. می خواهم بگویم اگر 
سقف خواسته های فوتبال ایران از کی روش این بوده که 
ایران را به جام جهانی ببرد، خب ایــن کار را انجام داده و 
به بهترین شــکل ممکن هم انجام داده اســت. با اقتدار 
هم به جام جهانــی رفته ایم  اما اگر هدف گــذاری ما چیز 
دیگری بود باید بنشــینیم دربــاره اش قضــاوت کنیم که 
کی روش چقدر موفق بوده است. به طور مثال اگر برنامه 
و هدف گذاری ما این بود که از گروه خودمان صعود کنیم 
و در جام جهانی روسیه بیش از سه بازی انجام دهیم، باید 
بپذیریم که این مربی پرتغالی شکست خورده  و انتظارات ما 
را برآورده نکرده است. ضمن اینکه ما دیدیم نه اسپانیا تیم 
بود و نه پرتغال. این دو تیم به نام ستاره هایش بند شده بود 
که این تابو هم شکسته شــد. چون این جام نشان داد که 
در فوتبال تیم بودن مهم تر از ستاره داشتن است. حداقل 
۴ تیمی که به یک چهارم نهایی رســیدند این ادعا را تایید 
می کنند. یکی از ایراد هایی که به نظــرم کی روش دارد و 
اتفاقا اصرار دارد که این شیوه را ادامه دهد این است که او 
بیش از حد به لژیونرها توجه دارد. اشکال ندارد. لژیونرها 
هم بچه های زحمتکش ایرانی هســتند  اما شما دیدید که 
در همین سه بازی هم بازیکنان شــاغل در لیگ خودمان 
چقدر به کار تیم ملی  آمدند و چه عملکــرد فوق العاده ای 
داشــتند.  اما کی روش همیشــه فوتبال ایران را دست کم 
گرفته است. در بیانیه هایش تاکید کرده که فوتبال ایران 
ضعیف است. لیگ ایران ضعیف است و نمی توان با این 
وضعیت کارهای بزرگی انجام داد  اما این دیدگاه اشــتباه 
است. حداقل عملکرد بازیکنان نشــان داد که کی روش 

اشتباه می کند. 
کــی روش هیچ وقت خودش را پاســخگو نمی بیند. 
همیشه ســعی دارد فوتبال ایران را در موضعی قرار بدهد 
که پاســخگوی او و نیازهایش باشیم. این درست نیست. 
مثال او هیچ وقت توضیح نمی دهد که چرا قوچان نژاد را به 
روسیه برد  اما به او بازی نداد و در عوض در هر سه بازی به 
سردار آزمونی بازی داد که اتفاقا تحت فشار افکار عمومی 
و رســانه ها قرار گرفته بود. او هیچ وقت توضیح نمی دهد 
که چرا اشــکان دژاگه مصدوم را با تیم ملی به روسیه برد 
یا تصمیمات دیگری که بــه نظرم هر مربــی دیگری بود 

درباره اش شفاف سازی می کرد  اما کی روش اصال ضرورتی 
نمی بیند که درباره این سوال ها و ابهامات توضیح بدهد. 
از این گذشته این مربی هیچ کاری برای آینده فوتبال ایران 
نکرده. کدام مربی ایرانی را در کنار خود پذیرفت تا دل مان 
خوش باشد اگر روزی کی روش از فوتبال مان رفت مربیانی 
هســتند که می توانند به خوبی از عهــده هدایت تیم ملی 
برآیند. نه ، هیچ دستیار ایرانی را نپذیرفت و اگر هم کسی را 
قبول کرد خیلی زود مشکل پیدا کرد. بنابراین او طوری در 
فوتبال ما کارکرده که اگــر روزی برود ما مجبوریم دوباره از 
صفر شروع کنیم. با همه اینها فدراسیون به طور جدی به 
دنبال تمدید قرارداد با کی روش است. هیچ کس هم نیست 
به ما بگوید چگونه است که ما در حالی برای کی روش دست 
می زنیم و هورا می کشــیم  بین تیم های آسیایی حاضر در 
جام جهانی روســیه ضعیف ترین عملکرد را داشته ایم. تا 
اعتراض هم می کنیم می گویند اگر دیگر تیم های آسیایی 
هم در گروه مرگ قرار می گرفتند، همین نتیجه را کســب 
می کردند. چه گروه مرگی؟ اسپانیا و پرتغال ضعیف ترین 
عملکرد های چند ســال اخیر خودشــان را داشــتند  اما ما 

نتوانستیم از این فرصت طالیی استفاده کنیم. 
البته من مقصر اصلی را فدراسیون فوتبال می دانم. 
آنها باید از این مربی بخواهند. مگر نه اینکه فدراســیون 
ادعا کرد قرارداد محکمی با کی روش بســته اســت ؟ بعد 
در توضیح قرارداد هم گفتند کــی روش وظیفه دارد طبق 
این قرارداد به تیم های پایه ما هم نظارت کند. چه اتفاقی 
افتاد؟ چرا داستان چیز دیگری شــد؟مگر نه اینکه گفتند 
ما تاکید کرده ایم که دســتیار ایرانی در کنار کی روش قرار 
بگیرد ؟  چرا چنین نشــد؟  خود کی روش نشــان داده که با 
مربی ایرانی کنار نمی آید. دلیلــش را نمی دانم. قضاوتی 
هم نمی کنم  اما خروجی این واکنش ها به اینجا رسیده که 
چیزی عاید فوتبال ما نشده است. اساسا کی روش بیشتر 
از اینکه به مســا ئل فوتبال و  امور فنی بپردازد به مســا ئل 
دیگری توجه دارد که شــاید صالح نیست به زبان بیاورم. 
با این حال معتقدم باید یقه فدراسیون فوتبال را بگیریم نه 
کی روش. در جام های جهانی بعدی هــم احتماال آقایان 
می خواهند تبلیغات رسانه ای راه بیندازند که ما توانستیم به 
جام جهانی صعود کنیم. جام جهانی 2026 که ۴۸ تیم به 
جام جهانی می رود هم احتماال خوشحالیم از اینکه در جام 
جهانی هستیم. چرا ما فراموش کرده ایم که قهرمان آسیا 
بوده ایم ؟ ما تیم بســیار خوبی بودیم. هجومی و منسجم. 

چرا تا این حد خودمان را باور نداریم که همیشــه به دفاع 
محض فکر می کنیم ؟ چرا تا این حد سطح لیگ خودمان 
را پایین می دانیم که اصال نمی خواهیم آن را ببینیم ؟ این 
طرز فکر خروجی اش این شــده که ما تیــم ملی مان را به 
لژیونرها متکــی کرده ایم و انگیزه و  امیــد را  بین بازیکنان 
جوان داخلی از بیــن برده ایم. کی روش  اما این مســا ئل 
برایش اهمیت ندارد. اوفارل ســالی دو ماه در ایران نبود 
و فرق کی روش با اوفارل ها در این است که این مربی در 
ســال فقط دو ماه در ایران حضور دارد و بقیه سال نیست. 
بازیکنان ایرانی در بازی با اســپانیا و پرتغال زندانی بودند. 
زندانی دفاع محض. در صورتی که تجربه نشان داده هر 
وقت بازیکنان ایرانی رو به جلو و هجومی بازی کرده اند نبوغ 
خودشان را نشان داده اند. هر وقت به این بازیکنان اعتماد 
کرده ایم و به آنها آزادی عمل داده ایم آنها به بهترین شکل 

ممکن جواب اعتماد ما را داده اند. 
اما مــا نه تنها شــاهد ایــن اعتمــاد نبودیــم، بلکه 
بارها از ســوی کی روش تحقیر شــدیم. با بیانیه هایش با 
مصاحبه های تنــدش و با رفتــارش همیشــه تاکید کرده 
کــه بازیکنان ایرانــی و به خصــوص آنهایی کــه در لیگ 
داخلی زیر نظر مربیان ایرانی هستند، در حد و  اندازه های 
بازی های جهانی نیســتند  اما جام جهانی بــه ما ثابت کرد 
که همین بازیکنــان حاضر در لیگ مان خیلــی هم  آماده 
و استاندارد هســتند. حکایت فوتبال ما با کی روش شبیه 
آن داســتان اســت که می گویند روزی یک نفر مشــغول 
بریدن قفل مغازه ای بود. از او پرسیدند چه می کنی جواب 
داد ســاز می زنم. پرســیدند پس چرا  ســازت صدا ندارد، 
پاســخ داد صدایش بعــدا درمی آید. داســتان کی روش 
و فوتبــال ایــران هم همیــن اســت. وقتــی او از فوتبال 
 ما برود تازه معلوم می  شــود که چه مســا ئلی پشــت پرده

 بوده است. 
این مربی  امروز در فوتبال ما به حامیان خودش هم 
رحــم نمی کند. کمیته فنی فدراســیون فوتبــال می گوید 
کی روش یکی از بهترین هاست  اما او در واکنش به کمیته 
فنی همواره تاکید کرده که من اصال ایــن کمیته را قبول 
ندارم. شــما از همین جا تا آخر داستان را بخوانید که ما تا 
چه حد به این مربی  امتیاز داده ایم.  امتیاز هایی که گاهی 
اصال حق او نبوده و در حیطه اختیارات او نبوده  اما ما این 
اختیارات را به او داده ایم و حاال هــم زبان مان مقابل این 
مربی کوتاه است. تا حدی که فدراسیون به خودش جرات 
نمی دهد از کی روش گزارش فنی بخواهد ، از او سوال کند 
و راجع به برخی ابهامات شفاف ســازی کنند. با همه اینها 
معتقدم این مربی حتما باید تا پایان جام ملت ها در تیم ملی 
بماند تا به خیلی ها ثابت شود او گمشده فوتبال ایران نیست 
چون مطمئن  باشید ما در جام ملت های آسیا هم قهرمان 

نخواهیم شد. 

این مربی  امروز 
در فوتبال ما به حامیان 
خودش هم رحم نمی کند. 
کمیته فنی فدراسیون 
فوتبال می گوید کی روش 
یکی از بهترین هاست  اما 
او در واکنش به کمیته فنی 
همواره تاکید کرده که من 
اصال این کمیته را قبول 
ندارم. 

حسن روشن

بازیکن اسبق تیم ملی 

فاجعه،پسازکیروش
بازیکنانتیمملیدرجامجهانیزندانیبودند
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دوشنبهیکشنبه 

کاروان ورزش ایران در مراسم افتتاحیه بازی های آسیایی ۲۰۱۸  اندونزی با پرچم داری کیمیا 
علیزاده رژه خواهد رفت . اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در حالی برای انتخاب پرچم دار 
تشکیل جلسه دادند که بار دیگر به این نتیجه رسیدند یک بانوی ورزشکار را به عنوان پرچم دار 
انتخاب کنند. علیزاده در شرایطی عهده دار این مسئولیت شده که در بازی های المپیک ۲۰۱6 
ریو با کسب مدال برنز در رشته تکواندو، ورزش زنان ایران را برای نخستین بار در تاریخ حضورش 
در این بازی ها صاحب مدال کرد. به جز کیمیا علیزاده، الهه احمدی، قهرمان تیراندازی جهان 
و احسان حدادی، نایب قهرمان پرتاب دیسک المپیک ۲۰۱۲ لندن نیز کاندیدای پرچم داری 
بودند. انتخاب علیزاده به عنوان پرچم دار کاروان بازی های آسیایی ۲۰۱۸ در حالی انجام شده 
که در سه رویداد بازی های المپیک ۲۰۱6 ریو، بازی های ۲۰۱۷ کشورهای اسالمی و بازی های 
۲۰۱۷ داخل ســالن نیز زن ها پرچم داران کاروان ایران بودند. زهرا نعمتی در تیروکمان، مه لقا 
جام بزرگ در تیراندازی و سارا خادم الشریعه در شــطرنج، زنان ورزشکاری بودند که به ترتیب در 
این رویدادها پرچم دار بودند   اما این برای دومین بار است که مسئولیت پرچم داری کاروان ایران 
در بازی های آسیایی که بزرگ ترین میدان ورزشــی قاره آسیاست، به یک ورزشکار خانم سپرده 
می شود. اولین پرچم داری بانوان ایران در بازی های آسیایی به مسابقات سال ۱99۸ بانکوک 
برمی گردد. جایی که بعد از انقالب، زهرا محروقی در رشــته تیراندازی به عنــوان پرچم دار در 
مراسم افتتاحیه حاضر شد. ایران تاکنون در ۱4 دوره بازی های آسیایی حضور داشته که در بین 
ورزشکارانی که بوده اند، کشتی با هفت پرچم دار بیشترین سهم را داشته است. رضا سوخته سرایی 
با سه بار پرچم داری در صدر قرار دارد.  بین رشته هایی که بیشــترین پرچم دار را داشتند، بعد از 
کشتی، وزنه برداری قرار دارد.  هجدهمین دوره بازی های آسیایی روزهای ۲۷ مرداد تا ۱۱ شهریور 
در جاکارتا و پالمبانگ برگزار می شود. کاروان ایران با حضور 3۸3 ورزشکار در این بازی ها شرکت 

می کند. احتمال افزایش تعداد نفرات نیز وجود دارد. 

در هفتاد و چهارمین جلسه شورای شهر تهران، اعضای شــورا مهمان ویژه ای داشتند 
که به بهانه بررسی وضعیت آســیب های اجتماعی در پایتخت و راهکارهای تعامل بیشتر در 
این زمینه به صحن   آمده بود. »پرویز فتاح« ر ئیس کمیته امداد در این جلســه هم از شــورا و 
دیدگاه های خود در مورد اعضا و عملکرد آن گفت و هم گزارشی خالصه از وضعیت آسیب های 
اجتماعی در کالنشهر تهران داد: »در مسائل اجتماعی می خواهیم همراه شما باشیم؛ قطعا 
نمی توانیم در معضالت اجتماعی خود را کنار بکشیم. در مساله تکدی گری ما در کنار اعضای 
شورا هستیم و اگر هزینه و مسئولیتی وجود دارد بخشــی از آن را بر عهده می گیریم تا با یک 
هم افزایی میان استانداری، بهزیســتی و مجموعه مدیریت شهری این مشکل را حل کنیم. 
بی تردید مســاله کودکان کار نیز باید مورد توجه قرار گیرد و با یک ریشه یابی مناسب نسبت به 
حل آن گام  برداریم. « یوسف کرمی، دارنده مدال برنز المپیک ٢٠٠4 آتن که یکی از چهره های 
ماندگار تکواندو به حساب می آید، به خاطر انتشار یک عکس حسابی مورد تمجید قرار گرفت. 
ماجرا از این قرار بود که این قهرمان سابق تکواندو با همراهی چندتن از دوستانش به کمک 
مردم سیستان وبلوچستان در بحران کم آبی رفته بودند و یوسف کرمی هم تصمیم گرفت یک 
روز تمام را به بنایی و در دســت گرفتن فرغون کنار آنها بگذراند.  اما داســتان عکس هایی که 
کرمی در آنها با لباسی خاکی رنگ و شلوار نظامی در حال ساخت وساز است، چیست؟ کرمی 
تعریف می کند: »برای روز اول، ما قــرار بود که فقط در منطقه حاضر شــویم و با گرفتن چند 
تا عکس و رســاندنش به مســئوالن، برای فراهم کردن  امکانات در این منطقه فکری کنیم، 
اما وقتی که دیدم آنها در منطقه در آن شرایط ســخت کار می کنند و با کمترین  امکانات خانه 
می سازند، نتوانستم از کنار این موضوع بگذرم. گفتم که باید خودم هم دست  به کار شوم و با 

آنها کار کنم. «

خبر اول اینکه جایزه »بوکر طالیی« که قرار بود  امســال به مناســبت پنجاهمین ســال 
برگزاری جایزه »بوکر« به بهترین برنده این رویداد ادبی در طــول تمام دوره های برگزاری آن 
اعطا شود، در نهایت به رمان پرفروش بیمار انگلیسی نوشته مایکل اونداتیه رسید. ۲6 سال 
پیش در ســال ۱99۲ اعضای هیات داوران جایزه بوکر درباره انتخاب برنده نهایی این جایزه 
ادبی تردید داشــتند و در نهایت رمان بیمار انگلیســی از مایکل اونداتیه را به صورت مشترک 
با رمان »گرسنگی مقدس« نوشته »بری آنس ورث« به عنوان برنده انتخاب کردند  اما رمان 
نوشته »اونداتیه« در رای گیری مردمی که برای انتخاب برنده برندگان جایزه بوکر برگزار شد با 

اختالف در صدر ایستاد و جایزه ویژه »بوکر طالیی« را به خانه برد. 
خبر بعدی اینکه نشر نارگل کتابی تازه از یوسف علی میرشکاک را با عنوان »خرد و خرد 
برتر« به زیر چاپ برده است. این کتاب با عنوان دوم تاملی در آیین پهلوانی و آ یین شهریاری 
از سوی این نویسنده تألیف شده و در دست انتشار قرار گرفته است.  میرشکاک در این اثر تازه 
سعی کرده تا  اندیشه منتهی به مسأله والیتمداری را از دل  اندیشه جاری در اسطوره های کهن 

پارسی خارج کرده و  در معرض قرائن و قضاوت مخاطبان خود قرار دهد. 
این را هم بدانیم که ســردار حســین رحیمی، فرمانده انتظامــی پایتخت در خصوص 
دستگیری سلطان سکه و حواشی ایجاد شــده در خصوص اینکه ۲ تن سکه، چه شده است، 
گفت: »سلطان سکه  هنگام دستگیری هیچ ســکه ای به همراه نداشته است. چرخش مالی 
این فرد و نفرات همراهش در طول ســال بالغ بر ۲ تن سکه بوده؛ سلطان سکه و نوچه هایش 
از سطح بازار ســکه ها را خریداری می کردند و هر موقع که دل شان می خواست در بازار توزیع 
می کردند. « عکس روز اختصاص دارد به  همایش عاشــقان  امام جعفر صادق)ع( که در  روز 

شهادت آن حضرت در میدان صادقیه منطقه 5 تهران گرد هم  آمده و به عزاداری پرداختند. 

روزانهها
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سه شنبه 

در روزهای اخیر اخبار زیادی در مورد نهایی شدن انتقال رونالدو به تورین منتشر شده بود و باالخره باشگاه رئال مادرید نیز 
این انتقال را تایید کرد. ستاره پرتغالی 9 سال قبل راهی برنابئو شده بود و بعد از به ثمر رساندن 45۱ گل و به دست آوردن ۱6 عنوان 
با لباس کهکشانی ها، رسما با مبلغ ۱۰5 میلیون یورو راهی یوونتوس شد. رونالدو قرار است ساالنه 3۰ میلیون یورو دستمزد از 
بیانکونری دریافت کند و حاال تبدیل به گرانقیمت ترین بازیکن تاریخ سری آ نیز شده است. رونالدو در بیانیه ای در این رابطه گفت: 
»9 سال شگفت انگیز را در رئال مادرید سپری کردم که بی شک بهترین لحظات عمر من بود. باید از باشگاه رئال مادرید، این شهر 
و هواداران به خاطر لذت، عشق، محبت و شادی بی حدی که به من اعطا کردند، تشکر کنم. به هر حال من حس می کنم زمان 
برای آغازشدن مرحله ای جدید در زندگی من فرا رسیده بود و به همین دلیل من از باشگاه درخواست کردم شرایط انتقال من را 
فراهم سازد. من از همگان خصوصا هواداران می خواهم شرایط من را درک کنند. من دیگر لباس رئال مادرید را نمی پوشم اما این 
پیراهن، نشان و سانتیاگو برنابئو هرجا که باشم با من خواهد بود. از همه ممنونم و مانند 9 سال پیش که برای اولین بار در برنابئو 
فریاد زدم؛ زنده باد مادرید. « ماسیمیلیانو الگری، سرمربی یوونتوس معتقد است که هدف رونالدو همانند همیشه گلزنی برای 
تیم خواهد بود: »او یک بازیکن حرفه ای فوق العاده است و برای تیمی که کارهای مهمی انجام داده است، مهره ای ارزشمند 
محسوب خواهد شد. امسال سال مهمی را پیش رو داریم که باید به اهداف مان دست یابیم. فتح لیگ قهرمانان همیشه جزو 

اهداف تیم بوده و قطعا خرید رونالدو برای کسب این جام به ما قدرت می دهد. «

چهارشنبه

یک تانکر حامل مواد سوختی در سنندج با یک اتوبوس حامل مسافر تصادف کرد که این حادثه منجر به نشت مواد سوختی 
و انفجار تانکر و آتش سوزی وسیع در محل حادثه شــد. در این حادثه، اتوبوس آتش گرفته و بر اثر آتش سوزی اتوبوس و به دلیل 
حضور تعدادی از مسافران در آن، جمعا طبق اعالم رسمی مقامات استانی، ۱۱ نفر کشته شده و تعدادی نیز مجروح شدند. با وقوع 
آتش سوزی و پخش شدن مواد سوختی و اشتعال زای تانکر، احتمال وقوع آتش سوزی وسیع در منطقه به وجود می آید اما با حضور 
به موقع نیروهای امدادی به منطقه، سریعا روی مواد پخش شــده، خاک ریخته شده و مسیر با خاک مسدود می شود تا در صورت 
مشتعل شدن مواد سوختی، آتش سوزی قابل کنترل باشد. از سوی دیگر  نیروهای امدادی به موقع در محل حضور یافته و مجروحان 
را نجات داده و اجساد را که به دلیل شدت سوختگی، بعضا قابل شناسایی هم نبودند از منطقه دور می کنند. در این حادثه عالوه بر 
تانکر و اتوبوس، چند خودروی پارک شده در محل نیز دچار آتش سوزی و آسیب شده اند. سردار محمدحسین حمیدی، رئیس پلیس 
راهور ناجا درباره علت این حادثه  گفت: »حوالی ساعت 3۰ دقیقه بامداد چهارشنبه یک دستگاه اتوبوس مسافربری در حاشیه پایانه 
شهر سنندج در حال مسافرگیری بود که ناگهان یک دستگاه تانکر حامل موادخطرناک از پشت سر با اتوبوس برخورد کرده است. 
طبق قانون، رانندگی بیش از 9 ساعت توسط رانندگان وسایل نقلیه عمومی ممنوع است و تانکرهای حامل مواد خطرناک نیز اگر 
سامانه نظارتی آنالین نداشته باشند اجازه تردد شبانه ندارند. « استاندار کردستان با اعالم سه روز عزای عمومی در استان درباره این 
حادثه و شایعه که گفته می شود تانکر عراقی بوده هم گفت: »تانکر حامل سوخت ایرانی بوده و متعلق به یکی از استان های همجوار 
است.  تانکر حامل سوخت به دلیل اینکه راه عبوری نداشته است با اتوبوس برخورد کرده و موجب این حادثه دلخراش شده است. «

روایت محسن رضایی از احمد متوسلیان 

قالیباف از یک زوج جهادی می گوید

تولیت آستان قدس بر مزار پدر مقام معظم رهبری 

پیشنهاد علی مطهری به فیفا 

آنالین
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ویژه
شب زرین قلم  

از خانم راضیه  تجار تقدیر  شد

آ یین اختتامیه شانزدهمین دوره جایزه »قلم زرین« 
و تجلیل از راضیه تجار، نویسنده پیشکسوت حوزه ادبیات 
داستانی انقالب اسالمی، با حضور غالمعلی حداد عادل، 
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، علیرضا مختارپور، 
دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی  کشــور، اســتاد یاور 
همدانی، محمدرضا سرشــار، رئیس انجمــن قلم ایران، 
محســن پرویز، ســخنگوی انجمن قلم  و جمعی دیگر از 
اهالی قلم و مســئوالن و فعاالن حوزه کتــاب، در انجمن 
قلم ایران برگزار شــد. در ابتدای این مراسم، محمدرضا 
سرشار، رئیس انجمن قلم گفت: »تداوم چنین جایزه ای 
در  ۱6 سال گذشــته باعث افتخار اســت. با این همه این 
جایزه  امســال برای ما 9۰ میلیون تومان هزینه برداشت. 
شــاید این رقم برای اختالس کنندگان و آنهایی که دست 
در بیت المــال دارند، عددی نباشــد؛  اما شــاید برای آنها 
قابل توجه باشــد که بــرای انجمن ما که تنهــا درآمدش 
حق عضویت اعضایش اســت و آن هم تنهــا کفاف یک 
ماه از  اموراتش را می دهد، رقم باالیی اســت. جایزه قلم 
با ســابقه ترین جایزه ادبی غیر دولتی در ایران اســت. در 
حدیثی از پیامبر اکرم نقل شــده اگــر کار کوچکی ادامه 
داشته باشد، بهتر از کار بزرگی است که ادامه پیدا نکند. ما 
به این حدیث تأســی می جوییم هرچند  برگزاری این جایزه 

کار کوچکی نیست. «

  بانوی داستان نویس آفرین
در بخش دیگری از این مراســم بزرگداشــتی برای  
راضیه تجــار، نویســنده و دبیر انجمــن قلم برگزار شــد. 
حدادعادل در این آیین دقایقی درباره ویژگی های فردی و 
سال ها فعالیت موثر راضیه تجار در حوزه ادبیات داستانی 
انقالب اسالمی  به ســخنرانی پرداخت و از انجمن قلم به 
خاطر حسن انتخاب شان در تکریم راضیه تجار تشکر کرد: 
»انقالب اسالمی  ایران در عرصه های مختلف باید تجلی 
کند. هر انقالب اصیل و بزرگی یــک ادبیات پویا و اصیل 
را در کنار خود به وجــود می آورد. اگــر تاریخ انقالب های 
جهان را بخوانیم، می بینیــم در بطن هر انقالبی، ادبیاتی 
از شــعر و داســتان ظهور می کنــد. از منظــر دیگری هر 
انقالبی محتاج یک حرکت عظیم در عرصه تعلیم و تربیت 

اســت. اگر انقالب در کشــور صورت گیــرد و آن انقالب 
در  آموزش و پــرورش و تعلیم و تربیت قهرمانانی نداشــته 
باشد، آن انقالب عقیم اســت.  امروز با  شخصیتی روبه رو 
 هســتیم که عمر خود را در عرصه ادبیات و تعلیم و تربیت 

صرف کرده است. «
رئیس فرهنگســتان زبان و ادب فارســی در ادامه از 
سابقه خانم راضیه  تجار گفت: »از ابتدای انقالب چشم به 
راه بانوانی بودیم که در شعر و داستان و ادبیات چهره شوند. 
در سال های اول انقالب خواهر خوبی به نام سپیده کاشانی 
داشــتیم که تکیه گاه شــاعران زن جوان تــر از خود بود. 
خاطرات بســیار خوبی از بزرگواری، نجابت، ذوق و ایمان 
آن بانو داشتیم،  اما حیف که زود از میان ما رفت و سال ها 
این عرصه کمتر با نام بانویی همراه بوده اســت.  اما بیش 
از ۲۰ سال اســت وقتی در ذهنم این عرصه را جست و جو 
می کنم، نام راضیه تجار می درخشد. زن ها پس از پیروزی 
انقالب هم رضایت دادند تا مردان و پسران شان راهی جبهه 
شوند و شهادت آنها را تحمل کردند. کتاب هایی که درباره 
نقش زنان در آزادی خرمشهر و پشــت جبهه نوشته شده، 
گواه این موضوع اســت. زنان در انقالب ما داستان ساز و 
نقش آفریــن بودند،  اما این عرصه زن داســتان نویس هم 
می خواست. خانم تجار هم خودش در انقالب نقش آفرین و 
داستان ساز بوده و هم داستان نویس و داستان نویس آفرین 

بوده است. «
راضیه تجار در ادامه به طور اجمالی به معرفی کوتاهی 
از زندگینامه خود پرداخت و از عشــق به نوشتن و خواندن 
و ســیطره آن بــر جانــش از همــان دوران کودکی گفت: 
»3۰سال در  آموزش و پرورش در سمت معلم، دبیر، معاون 
و مدیر خدمت  و 3۲ ســال در وادی ادبیــات و حول محور 
قلم زندگی کردم. انقالب اسالمی  ظرف روحم را پر کرد و 
دامن شهدا را گرفتم تا دستم را رها نکنند و حاصل سال ها 
عشق و عالقه در این حوزه، ده ها کتاب است. انجمن قلم 
مانند حوزه هنری خانه دوم من است و ۱9 سال است تالش 
می کنم با کمک دوستانم گام های بلندتری بردارم. من این 
شانس را داشتم که با عشق زندگی کنم، معنایش را بشناسم. 
عشــق به خانواده، به همســر، فرزندان، وطن، ادبیات و 
دوستانم و عشق به ذات پروردگار. خدا را شکر که پیوسته 

توانستم خودم را در محضرش حفظ کنم و او مرا از دروغ دور 
کرد و ظرف روحم را از انقالب اسالمی  پر. «

  فضیلت  امانت 
علیرضا مختارپور، دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی  
کشور نیز به عنوان یکی از سخنرانان این آ یین با طرح این 
ســوال که کدام عوامل در موفقیت یک اثــر ادبی موثرتر 
اســت، گفت: »برخی گفته اند شــمارگان آن اثر و برخی 
گفته اند میزان جوایز ادبی کسب شــده توسط آن و برخی 
هم نظر منتقدان را درباره آن اثر مالک موفقیت دانسته اند. 
البتــه موضوع معرفی و رســانه ها و اثرگذاری آن در ســایر 
آثار منتشر شده را برشــمرده اند. من به عامل دیگری اشاره 
می کنم و آن این است که مالک موفقیت یک اثر می تواند 
میزان مراجعه بــه آن در کتابخانه های کشــور باشــد. ما 
براساس بررسی هایی که بر میزان  امانت گرفته شدن کتاب 
از کتابخانه های عمومی  کشــور طی سال 93 به بعد انجام 
داده ایم، به این نتیجه رســیده ایم کــه فضای اجتماعی و 
التهابات سیاســی تأثیری در به امانت رفتــن یک کتاب از 
کتابخانه ها نداشــت. متأســفانه جوایز ادبی هــم در این 
شاخص تأثیری نداشته و همچنین فضای رسانه ای کشور؛ 
در عین حال به آثاری دســت پیدا کرده ایم که متناســب با 
شرایط کشور و گفتمان جاری در آن مورد اقبال قرار گرفته 
اســت. با این همه می خواهم بگویم در تمام ســال های 
گذشــته یکی از ۱۰ کتاب پر امانت رفته در کتابخانه های 
عمومی  کتاب »قصه های خوب بــرای بچه های خوب« 
است که تنها در ســال 95 هر جلد از آن ۱۲ هزار بار  امانت 

گرفته شده است. «

  برندگان قلم زرین 
در انتهــای این مراســم، برگزیــدگان ایــن دوره از 
جشنواره قلم زرین معرفی شدند و از آنها تقدیر به عمل   آمد. 
در بخش نقد ادبی، کتاب »پژوهشــی در ادبیات و اندیشه 
علمی - تخیلی« اثر محمد قصاع و کتاب »درس گفتارهای 
نقد ادبی« اثر احمد خاتمی  به عنوان آثار تقدیری مشخص 
شــدند. در بخش شــعر کودک، مجموعه شــعر »آبان در 
ترافیک« ســروده داوود لطف الله به عنــوان اثر برگزیده 
معرفی شد. در بخش شعر بزرگسال، کتاب »سیاه مست، 
سایه تاک« اثر مرتضی  امیری اسفندقه به عنوان اثر برگزیده 
انتخاب شد. این کتاب شــعر شامل ۱۰۰ قصیده از  امیری 
اسفندقه اســت که همگی آنها به شخصیت های فرهنگی 
کشور تقدیم شده است. از جمله شخصیت های فرهنگی 
که در این کتــاب قصیده ای به آنها تقدیم شــده اســت، 
می توان به دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، زنده یاد خسرو 
شــکیبایی، دکتر محمود مهدوی دامغانی، دکتر سیدعلی 
موسوی گرمارودی، دکتر بهاءالدین خرمشاهی، استاد علی 

انسانی و استاد مفتون  امینی اشاره کرد. 
 در بخش داســتان کوتاه، کتاب »روایتی ســاده از 
ماجرایی پیچیده« نوشته ابراهیم حسن بیگی و باغ خرمالو 
اثر  هادی حکیمیان به عنوان اثر برگزیده معرفی شــد. در 
بخش داســتان بزرگســال نیز اثر »گیلداد« نوشته حسن 
قلی پور به عنــوان اثر برگزیده معرفی شــد. ایــن رمان  به 
ماجرای قیام »میــرزا کوچک خان جنگلــی« می پردازد. 
داســتانی کــه در دل روســتای گیلــده و در دوران قیــام 
جنگلیان بــه وقوع می پیونــدد؛ گویی بالیی آســمانی ده 
را در برگرفته اســت و اتفاقــات ناگوار پی در پــی به وقوع 
می پیونــدد. زورگویی های خــان و خان زاده ها و ســتمی  
که بــر رعیــت روا می دارند عرصــه را بر مــردم تنگ کرده 
اســت؛ نگرانی و ناامیدی فضای روستا را در برگرفته است 
و بهار روی خــود را به اهالی نشــان نمی دهــد. گیلداد به 
 مرگ ناگهانی پدرش و حبــس او در آخرین روزهای پیش

 از مرگش می اندیشد
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حوزهودانشگاه
که همگان بفهمند. «

ایشان در بخشــی دیگر از این پیام به معرفی انسان 
اهل امید پرداختند: »کســی اهل امید اســت که حقیقت 
خود را بشناسد و حقیقت جهان را بشناسد، مدیریت خود را 
بفهمد، مدیریت جهان را بفهمد. خــود و مدیریت خویش 
را در قلمرو مدیریت جهان آفرین و انسان آفرین به نام خدا 
بداند. کسی که درباره انسان شناسی قد فکر و اندیشه او این 
است که انسان مثل یک میوه ای است که بعد از یک مدت 
می پوســد و در بین خاک دفن می شود، چنین شخصی نه 
امیدی دارد و نه آرزویی. کسی که می گوید مرگ پایان راه 
است و انسان با ُمردن می پوسد و بعد از مرگ خبری نیست، 
او هر چه بیندیشد آروزست نه امید. کسی که به فکر برزخ و 
قیامت نیست، کسی که نمی داند اسالم به او گفته است، 
انسان مرگ را می میراند، نه بمیرد، چنین شخصی بین امید 

و آرزو فرق نمی گذارد. «
آیت الله جوادی آملــی عقل را معیــار تفاوت گذاری 
بین آرزو و امید دانســتند: »می توانیم بین امید و آرزو فرق 
بگذاریم که عاقالنه بیندیشــیم و عاقالنــه عمل کنیم؛ و 
اسالم به هر دو بخش برنامه وســیعی ارائه کرده است؛ دو 
و رهبــران الهی مربیان خوبــی بودند برای ما؛ ســه و به ما 
فرمودند اگر بخواهید به مقصد واال بار یابید، راه باطل هرگز 
انسان را به مقصد صحیح نمی رســاند، هرگز هدف وسیله 
را توجیه نمی کند. این از بیانات نورانی ســاالر شــهیدان 
حسین بن علی بن ابی طالب)ع( است که اگر کسی بخواهد 
به مقصدی برسد از راه باطل، هرگز راه باطل او را به مقصد 
صحیح نمی رســاند. کســی که بخواهد به هدف صحیح 
از راه باطل برســد، زودتر از دیگران به دام می افتد. هرگز 
هدف وســیله را توجیــه نمی کنــد. هرگز راه بــد به مقصد 
صحیح نمی رسد. هرگز راه ستم، راه تبعیض، راه اجحاف، 
راه تعــدی، راه بدحجابی و بی حجابــی، راه بی عفتی، راه 
گزاف گویی و گزاف خوری، راه اختالس و نجومی و مانند 
آن، سالک را به مقصد نمی رساند. با عمِل طالح رسیدن به 

مقصِد صالح، هیچ ممکن نیست. «

بذرافشــانی کند، نهــال کاری کند، همه لوازم کشــاورزی 
را انجام دهد، چنین شــخصی امیدوار اســت که حوادث 
غیر پیش بینی شــده ای از راه نرســد و او بــه محصول این 
باغ و مزرعه  خود برســد. آرزو آن است کسی کاری نکرده، 
ِکشتی نکرده، نهالی نکاشته، آبیاری نکرده، شیار نکرده، 
منتظر رسیدن میوه مناســب و محصول گواراست. کسی 
بدون رنج منتظر گنج باشــد، آرزوی خام اســت. کســی با 
تالش و کوشــش منتظــر نتیجه باشــد، امیــد ثمربخش 
است. بین رجاء و تمّنی، بین امید و آرزو بسیار فرق است. 
 این فرق لغــوی و مطلب کوتــاه و غیرعلمــی و غیردقیق 

آیت اللــه جوادی آملی در پیام خود بــه چهاردهمین 
کنگره بین المللی مسلمانان آمریکا، با هدف هویت بخشی 
به جامعه شیعی و مسلمان آمریکا با موضوع »اسالم دین 
امیــد«، در تبیین معنای امید در اســالم نوشــتند: »امید 
یک فضیلت اخالقــی انســانی اســت، آرزو در برابر امید 
رذیلتی بیش نیســت. جامعه ما باید بین امیــد و آرزو فرق 
بگذارد. با یک َمثل ساده، زمینه این فرق روشن می شود، 
تحلیل نهایی این فرق در اثنای گفتگو واضح خواهد شد. 
امید مثل آن اســت که یک کشــاورز زمین و زمینه را آماده 
کند، برای بــاروری مزرعه یا بوســتان خود، آبیــاری کند، 

گمشدگی و گمگشتگی

نشست »نیهیلیسم فعال و چشم انداز صلح« در هفته 
جاری با حضور اندیشــمندان و اساتید دانشــگاه و به همت 
مجمع فالسفه ایران برگزار شد. یکی از سخنرانان این نشست 
دکتر قاســم پورحســن، عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه 
طباطبایی بود که درباره امکان های فلسفه برای بسط صلح و 
مقابله با نیهیلیسم و خشونت به ارائه دیدگاه هایش پرداخت. 
قاسم پورحســن، عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه 
طباطبایی و یکی از سخنرانان این نشست گفت: »به عنوان 
مقدمه در مورد نیهیلیســم باید به جمله معروف الکساندر 
پوشــکین اشــاره کنم که می گوید: »هرچه می جوییم راه 
پیدا نیســت. « در واقع او ما را گمشدگان معرفی می کند. 
همچنین باید توجه داشت که داستان نیهیلیسم، مناقشه 
بین نیچه و شوپنهاور است. در واقع مناقشه به »نه گویی« 
شوپنهاور و »آری گویی« نیچه است. بنابراین نیهیلیسم در 
معنای عام خود به معنای گمشدگی و گمگشتگی است اما 
در معنای خاص به معنای این است که احساس درد و رنج و 
مرارت نداریم. در اینجا باید جمله معروف نیچه را مطرح کنم 
که می گوید »نیهیلیسم دم در ماست که ایستاده است«. 
او معتقد اســت که آینده ما نیهیلیسم اســت. همچنین در 
مورد معانی نیهیلیسم گفته اند که به انفعالی و فعال تقسیم 

می شود که درست است اما به حصر عقلی نیست و می توان 
شق دیگری در نظر گرفت. شاید تصویری که ارنست بوخ 

ترسیم می کند راه سومی در این زمینه باشد. 
پورحســن برای روشن ترشــدن معنای نیهیلیسم به 
مفهوم »سوبژکتیویســم« اشــاره کرد و گفــت: »به قول 
»ایزوتسو« عالم در حال غربی شــدن است. البته تفاوتی 
ندارد که مــا به این قضیه ملتفت باشــیم یا نباشــیم؛ بلکه 
این وضعیت محصول سوبژکتیویســم است که گسترش 
پیدا کرده اســت. فقط مراد بنده از سوبژکتیویسم در اینجا 
معنای دکارتی و فلســفی کلمه نیست. اگر بخواهم واضح 
بگویم مراد من اروپامحوری است. مرحوم شریعتی در مورد 
اعالمیه حقوق بشــر بحثی دارد که می گوید این اعالمیه 
واقعی نیســت، بلکه این اعالمیه سفیدپوســتان است نه 
همه بشر. یکی از مبانی سوبژکتیوســم فلسفی است، اما 
مبنای مهم آن اجتماعی اســت که به همان اروپامحوری 

برمی گردد. «
پورحسن در ادامه با تکیه بر سه مفهوم ابهام، اتوپیا 
و صلح، نیهیلیســم را عامل گسترش خشــونت دانست و 
این طور توضیح داد:»در اینجا می خواهم از ارنست بلوخ 
کمک بگیرم که وضع کنونی ما یا همان نیهیلیسم چیست. 

سخنرانی قاسم   پور حسن در نشست »نیهیلیسم فعال و چشم انداز صلح«

بلوخ در مورد وضع کنونی و آینده بحثی دارد و جمله او این 
اســت که می گوید: »وضعیت کنونی مــا مبهم، تاریک و 
بحرانی است. ما به جای دیگر، به زندگی دیگر و به حیات 
و موقف دیگــر چرخش می کنیم« و ایــن می تواند دیدگاه 
اتوپیایی را تشکیل دهد که خطرناک است، لذا راه درمان 
این است که وضعیت کنونی و آینده را بشناسیم. نباید صلح 
بر مبنای اتوپیا باشد، چراکه در این صورت خشونت آفرین 
خواهد بود و به غیر از فلسفه نمی توان به صلح اندیشید. «

فرق امید و آرزو   
بخشی از پیام آیت الله جوادی آملی به کنگره مسلمانان آمریکا
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دیدنی

برای خنده، محض فروش  
درباره فیلم هزارپا، آخرین ساخته ابوالحسن داوودی 

»هزارپا« جدیدترین ســاخته  ســینمایى ابوالحسن 
داودى بعــد از فیلــم موفــق »رخ دیوانه« اســت که مثل 
کارهاى قبلى این کارگردان، از حضــور بازیگران مطرحی 
استفاده می کند. »هزارپا« بعد از نان ، عشق و موتور ١٠٠٠ 
تجربه   تــازه ابوالحســن داودى در ژانر کمدى محســوب 
مى شود. این فیلم  در حالی که به روزهای پایانی جام جهانی 
نزدیک می شــویم رکورد فــروش افتتاحیه را در ســینمای 
ایــران جابه جا کــرد. بیش از ۱5 ســال از ســاخت آخرین 
کمدی که ابوالحســن داودی کارگردانی کرده، می گذرد 
و این کارگــردان صاحب نام در طول این ســال ها ژانرهای 

مختلفی را تجربه کرده و فیلم هایی ســاخته که بیشترشان 
به مذاق مردم خوش    آمده و از آنها استقبال شده است. این 
فیلم با فروش یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان در سه روز، 
توانست رکورد فروش افتتاحیه در سینمای ایران را بشکند. 
 این رکورد پیــش از ایــن در اختیار فیلم »نهنــگ عنبر ۲«

 ساخته سامان مقدم بود. 
فیلم هزارپا در شوخی های خود، در داستان خود و در 
انتخاب بازیکن خود فیلمی  است که برای خندیدن و فروش 
ساخته شده اســت. رضا عطاران و جواد عزتی زوج کمدی 
فیلم هزارپا را تشــکیل دادند و از آنجایی کــه هر دوی این 

چهره ها در سال های اخیر فروش خوبی را برای فیلم هایی 
که در آنها بازی کرده اند به همراه داشتند، برای همین فروش 
این فیلم خیلی هم دور از ذهن نیست. قصه فیلم هزارپا از 
آن قصه های قدیمی  است که هر بار به شکلی در سینمای 
ایران به عنوان کمدی ارائه می شود؛ دختری نذری دارد و 
می خواهد به آرزویی برسد، پسری از این راز مطلع می شود و 
می خواهد از آن سوءاستفاده کند . این نوع قصه که با چاشنی 
نوستالژی هم همراه است، می تواند همان چیزی باشد که 
در سینمای ایران می تواند یک نسخه همیشه جواب دهنده 
دانست ؛ به ویژه اینکه سازنده های این فیلم این را موبه مو از 
الگوهای موفق استخراج کرده اند، یعنی اگر فیلم هزارپا را 
ببینیم ناخودآگاه در ذهن وقت زمان هایی که نوبت بازی رضا 
عطاران اســت، یاد فیلم نهنگ عنبر می افتیم و بازی جواد 
عزتی حتی در تکیه کالم ها هیچ تفاوتی با فیلم اکســیدان 
ندارد. داســتان فیلم هم به تبعیت از فیلــم موفق » نهنگ 
عنبر « در دهه 6۰ روایت می شود تا فروش اثر تضمین شود 
چراکه این فرمول پیش از این در دو قسمت »نهنگ عنبر« 

به خوبی جواب داده است. 
هرچند ابوالحسن داوودی این مقایسه را قبول ندارد و 
در مصاحبه ای گفته است: »هزارپا« یک کمدی متفاوت 
اســت و لحن و قصه فیلم برای مخاطب تــازه خواهد بود. 
این فیلم از کارهای قبلی من گرم  تر و جذاب تر است، البته 
باید فیلــم نمایش داده شــود و مورد قضاوت قــرار بگیرد. 
ســوژه فیلم درباره اتفاقات دهه 6۰ و شــرایط جنگ است، 
 اما جنــس آن در مقایســه با فیلمــی  مثل »نهنــگ عنبر« 
متفاوت است. سعی کردم به ویژگی های دیگری که در آن 
دوران رخ داده توجه کنم. چیــزی که در »هزارپا« اهمیت 
دارد شــیوه پرداخت و گرمی روایت اســت. معتقدم در بین 
 کارهایی که کرده ام این اثر ویژگی ها و تفاوت های بسیاری

 با بقیه دارد. «

نمایش »زاغ« به نویســندگی آرش منصوری و کارگردانی حســن همتی از دوازدهم تیرماه در تماشاخانه استاد 
مشایخی به صحنه رفته است. در فصل داغ تابستان و کمرنگی حضور آثار دفاع مقدسی روی صحنه نمایش، اجرای 
»زاغ« یک اتفاق خوشایندی است که باید قدر دانست. داستان درباره دختر و پسری فامیل است که عاشق هم می شوند 
و ناخواسته به خانه ای می روند که در اثر بمباران تخریب شــده و اتفاقاتی می افتد و بعد از 3۰ سال که می خواهند آن 
منطقه را پاکسازی کنند روح این دو نفر با هم صحبت کرده و داستان هایی را رقم می زند. »زاغ« داستان دلدادگی رعنا 
و بشیر، پسر عمو و دختر عموی کرمانشاهی است. آنها سی ســال پیش از این زیر آوار ناشی از بمباران عراق مدفون 
شده اند و حاال تکه های استخوان رعنا به بهانه ســاخت پارک از زیر خاک بیرون آورده می شود و جنازه بشیر همچنان 
زیر خاک باقی می ماند. در طول نمایش متوجه می شویم آنها به خاطر اختالفات پدران شان نتوانسته اند به هم برسند 
و جناره های آنها نیز به دلیل زیبا سازی شهر از هم جدا می شــود. مهندس زیباسازی فردی است به نام غالم ابرو یعنی 
همان خواستگار ســمج و پول  دار رعنا. داستان »زاغ« داستان جنگ زدگانی اســت که کسی سراغ آنها نمی رود مگر 
آنکه بیل های مکانیکی جسد یکی از آنها را از زیر خاک بیرون بیاورد. داستان جنگ تحمیلی فقط داستان رزمندگان و 
حماسه ها و باز روایی عملیات ها نیست. مردم عادی که ناگهان سیل بمب بر سرشان آوار شده نیز بخشی از تاریخ دفاع 

مقدس است؛ بخشی که مغفول مانده و باید گفته شود. نمایش »زاغ« گامی مثبت در این جهت است. 

در حالی که عملیات نجات نوجوانانــی که در غاری 
زیرزمینی در تایلنــد گیر افتاده بودند به ســالمت به انجام 
رسید، اکنون اعالم شده فیلمی بر مبنای این رویداد ساخته 
می شــود. پیور فلیکس انترتینمت در تالش است حقوق 
ســاخت فیلم از ماموریت نجــات جان پســرهایی را که با 
مربی شان در هزارتوی غاری در تایلند گرفتار شده بودند به 
دست آورد. مدیر این کمپانی گفته از احتمال ساخته شدن 
این فیلم بســیار هیجان زده و این موضــوع برایش خیلی 
بااهمیت است. وی با تمجید از شجاعتی که این گروه در 
غار نشان دادند و تالشی که ماموران برای بیرون کشیدن 
آنها به خرج دادند، این ماجرا را بسیار با ارزش خواند. تالشی 
ســه هفته ای متشــکل از نیروهای بین المللــی در نهایت 
توانست این دانش آموزان را که برای گردش با مربی شان 
به غار رفته بودند و بر اثر باالآمدن آب آنجا محبوس شــده 
بودنــد، از دل زمین بیرون بکشــد. ۱۲ پســر دانش آموز و 
مربی شان سرانجام سه شنبه به سالمت از غار بیرون آورده 
شدند. این تیم به دلیل بارندگی شــدید و باال آمدن آب در 

غار، امکان بیرون آمدن نداشتند. 

عاشقانه ای در دل جنگ زاغ 

عملیات نجات 
ماجرای کودکان تایلندی فیلم می شود
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میدان
دیدار با فرشته 

علیرضا جهانبخش، متین را پیدا کرد

ماجراجویی بعد از 40 سالگی
بوفون به پاریس رفت 

»کجا بودی، دنبالت می گشتم  «
ایــن اولین جملــه ای بود کــه علیرضــا جهانبخش 
به متین گفت . راســت می گفت علیرضــا، او دنبال متین 
می گشــت، در کــوران جام جهانــی بــود که عکســی در 
فضای مجازی منتشر شــد که در آن کودکی در منطقه ای 
فقیرنشــین، پشــت لباس خود، نام علیرضا جهانبخش را 
حک کرده بود. او تنها نبود، عکس چند کودک خردســال 
را در حال بازی فوتبال در یک زمین خاکی نشان می داد که 

همه کسانی که فوتبال بازی می کنند در چهل سالگی، 
چند ســالی می شــود که از فوتبال خداحافظی کرده اند یا 
دارند مربیگری می کنند یا آنکه در کنار خانواده از روزهای 
بازنشستگی لذت می برند اما در فوتبال استثنایی هایی هم 
وجود دارد، یکی هم می شود جیان لو ئیجی بوفون که تازه 
در چهل ســالگی یاد یک ماجراجویی بزرگ می کند. بله! 
با اعالم رسمی باشگاه پاری ســن ژرمن، بوفون، قهرمان 
9 دوره ســری آ، 5 دوره کوپا ایتالیا و جام جهانی فوتبال، با 
قراردادی یک ساله که امکان یک سال تمدید را هم دارد، 

به باشگاه فرانسوی پیوست. 
بعد از معارفه به عنوان بازیکن جدید پاری سن ژرمن، 
جیان    لو ئیجی بوفون در مصاحبــه ای در کنفرانس خبری 
گفت که هدفــش از انتقال به پاری ســن ژرمــن، نه لیگ 
قهرمانان، بلکه تجربه یک ماجراجویی در خارج از کشور 
بوده: »من ۱۰ سال با پارما و ۱۷ سال در یوونتوس زندگی 
کرده و شرایط بســیار راحتی در تورین داشتم اما به دنبال 
رقابت طلبی بودم و این یک چالش جدید برای من است. 
امروز برای اولین بار بــا زبان جدید تمرین کردم و شــروع 
خوبی بود. بعد از یک ماه، وضعیــت بهتر هم خواهد بود. 
این زندگی است. شما باید افق های زندگی خود را گسترش 

یکی شان روی تیشــرت زردرنگش یک زیرپیراهنی رکابی 
پوشیده و پشِت آن، نام دست نویس علیرضا جهانبخش، 
مهاجم تیم فوتبال را چسبانده بود. هر یک از دوستان او هم 
نام یکی دیگر از بازیکن های تیم ملی را پشت پیراهن شان 
چســبانده بودند. این عکس خیلی زود دست به دست شد 
و ستاره تیم ملی از آن باخبر شــد و به دنبال پیداکردن این 
پسر افتاد. او حتی در صفحات مجازی خود خواست که هر 
کس این فرشته را می شناسد به او خبر بدهد. بررسی های 

دهید  . « گروهی اعتقاد دارند که انتقال بوفون یک شوی 
تبلیغاتــی دیگر از ســوی مدیران متمول پاری ســن ژرمن 
است، نمایشی که آنها هر ســال برای دیده شدن بیشتر به 
راه می اندازند اما بوفون چنین نظری ندارد: »من در فوتبال 
عناوین زیادی را فتح کرده ام و حاال 4۰ ســال سن دارم اما 
از نظر ذهنی و جســمی در ســالمت کامل به سر می برم. 
من تمام تالش خود  را در پاریس بــه کار خواهم گرفت تا 
هم تیمی هایم در زمیــن در بهترین موقعیــت ممکن قرار 
بگیرند. می خواهم ثابت کنم که هنوز یک دروازه بان بزرگ 

هستم و مطمئن هستم که این کار را انجام خواهم داد. «
بوفون تا چه زمانی می توانــد در پاریس بازی کند، او 
برای چند وقــت می خواهد در این تیم باشــد او در این باره 
می گوید: » اینکه من تا 4۰ ســالگی حتی هنــوز برای تیم 
ملی ایتالیا نیز بازی می کردم نشــان می دهد من می توانم 
هنوز هم در باالترین ســطح رقابت کنم. هرگز از خودم در 
مورد زمان خداحافظی ســوال نمی کنم زیــرا این موضوع 
باعث رشد احساســات منفی در من می شود. هر گاه حس 
کنم دیگر  بیــن بهترین ها جایی نــدارم می فهمم که زمان 

خداحافظی فرارسیده است. «
ناصــر الخلیفی، رئیس باشــگاه پاری ســن ژرمن در 

بعدی نشان داد که پسرک، متین 6ساله از قاسم آباد است؛ 
محله ای محــروم در نزدیکی خاورشــهر در ۱۰ کیلومتری 
اتوبان امام رضا در جنوب شــرق تهــران. . . جایی که تنها 
یک زمین فوتبال دارد و به دلیل وضعیت نامناسبش غیرقابل 
استفاده اســت. برای کودکی که تنها دلگرمی اش فوتبال 
اســت و توپ خود را در زمین های نامسطح کنار کوره های 
آجرپزی شوت می کند، شاید داشتن زمین فوتبالی مناسب 
یک آرزوی بزرگ باشد. متین از وقتی شنید جهانبخش به 
دنبال او می گردد، از مادرش می پرسید که جهانبخش کی 
به دیدار او می آید . علیرضا آقای گل لیــگ هلند به دیدار 
متین رفت و فرشته اش را پیدا کرد. جهانبخش با کلی توپ و 
پیراهن به میان کوره های آجرپزی رفت تا متین و دوستانش 
دقایقی چند فارغ از زمین ناســازگار محــل زندگی خود در 
آسمان باشند . وقتی جهانبخش با آنها همبازی شد، وقتی با 
آنها فوتبال بازی کرد و در باره فوتبال ، درباره مسی و رونالدو 
حرف زد، آنها دنیای شــیرین تری را تجربــه کردند اما این 
دنیا انگار برای جهانبخش هم زیباتر بود، وقتی در صفحه 
اینستاگرامش خواندیم: »زمین خاکی، دمپایی پاره و لباس 
خاکی متین، بدجور من رو یاد بچگی خودم انداخت، با این 
تفاوت که من تونستم سقف آرزوهام رو بزرگتر ترسیم کنم 
و آرزوی من این هســتش که این بچه ها هم بتونن سقف 
آرزوهای بزرگتری داشته باشند . امیدوارم که بتونیم تو این 
مســیر به متین و متین هایی که تو کشورمون کم نیستن، 
یاری بیشــتری بدیم. متین و متین هایی که چنین شرایط 
زندگی دارند )با تمام احترام( مثل همه بچه های این کشور 
حق انتخاب و امیــدواری به آینده ای روشــن دارند و نباید 
دنیای این عزیزان به کارگاه آجرپزی اطراف تهران محدود 
باشه . باید بتونن تحصیل کنن، آرزوهای بزرگ داشته باشند 

و حداقل امکاناتی برابر با همه  ما داشته باشند. «
راســتی متین حــاال یــک پیراهن بــا نــام علیرضا 
جهانبخش دارد، یعنی همان پیراهنی را دارد که جهانبخش 
 آن را با شماره ۱۸ در جام جهانی پوشیده بود . فوتبال تا وقتی 

می تواند این قدر شاد کند چقدر دوست داشتنی است. 

خصوص این انتقال بزرگ می گوید: »در 4۰ سالگی، شور 
و اشــتیاق او برای فوتبال دســت نخورده باقی مانده است 
و جیجی پروژه ما را برای دســتیابی بــه باالترین اهداف و 
دستاورد ها مناسب دید. او با انتقال تجربیات ارزشمند خود، 
نه تنها به سایر دروازه بان های تیم، بلکه به تمام بازیکنان، 

در این راه به ما کمک خواهد کرد. «
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فلسفه تحلیلی چیست؟
ابعاد و ویژگی های متمایزکننده آن 

خواندنی

»فلسفه تحلیلی چیست؟« نوشته  هانس یوهان گلوک 
با ترجمه یاسر خوشنویس برای دومین بار در بهار 9۷ به همت 
انتشارات ترجمان علوم انسانی منتشر شد. در کتاب »فلسفه 
تحلیلی چیست؟«، گلوک، تالش کرده  ابعاد و ویژگی های 
متمایزکننده فلسفه تحلیلی را مشخص کند. او رویکردهای 
مختلفی در پاسخ به پرسش »فلســفه تحلیلی چیست« را 
بررسی کرده و معتقد است هیچ کدام شان معیاری جامع و مانع 
به ما نمی دهند. در نهایت  گلوک تالش می کند با ایده تشابه 
خانوادگی ویتگنشتاین و تلقی تکوینی نیچه، فلسفه تحلیلی را 
متمایز کند. در بخشی از یادداشت مترجم این اثر   آمده است: 
»فلسفه تحلیلی تاریخی بیش از صد سال را پشت سر گذاشته 
است. اگرچه این عنوان چندین دهه است که به نحو گسترده 
به کار می رود، نویسندگان، مجالت و دانشکده های متعددی 
خود را متمایل به آن می دانند و تقابل آن با فلسفه قاره ای به 
یکی از دوگانه های مشهور در فلسفه معاصر تبدیل شده است  
 اما هنوز تــالش کافی برای روشــن کردن ابعاد این گرایش 
فلسفی و خصوصیات متمایزکننده آن صورت نگرفته است. 
کتاب »فلسفه تحلیلی چیست؟« یکی از سازمان یافته ترین 

تالش ها در این خصوص به شمار می رود. 

نویسنده این کتاب، هانس یوهان گلوک، متولد آلمان و 
دانش  آموخته ریاضیات و فلسفه در این کشور و همین طور در 
انگلستان است. گلوک، ابتدا به دلیل مطالعات شارحانه اش 
درباره ویتگنشــتاین شــناخته شــد. یکی از آثار وی در این 
خصوص با عنوان فرهنگ اصطالحات ویتگنشتاین )۱99۰( 
در سال ۱3۸9 به فارسی ترجمه و منتشر شده است. گلوک 
همچنین آثاری را درباره کواین، دیویدســون و استراوسون 
منتشــر کرده اســت. با این حــال وی از میانــه دهه ۱99۰ 
مطالعاتی را درباره تاریخ فلسفه تحلیلی آغاز کرد. او ویراستار 
مجموعه مقاله طلوع فلسفه تحلیلی)۱99۷( بود که اخیرا به 
فارسی ترجمه شــده  و مقاالت دیگری را درباره شکل گیری 
فلســفه تحلیلی، ارتباط میان این فلســفه و ویتگنشتاین، 
پیش داوری های متقابل فلسفه انگلیسی زبان و آلمانی زبان 
و وضعیت فلسفه معاصر در دهه های پایانی قرن بیستم در 
اواخر دهه ۱99۰ و نیمه اول دهه ۲۰۰۰ منتشر کرد. »فلسفه 
تحلیلی چیست؟« حاصل تالش های گلوک طی دوره مذکور 

است که در سال ۲۰۰۸ انتشار یافت. 
فلسفه تحلیلی در نیم قرن اخیر به سرعت بسط یافته 
است و همچنان که گفته شد، حوزه هایی جدید در آن شکل 

در خواب هایم 
رمانی اجتماعی توام با معناگرایی 

راز یک عبور 
زندگینامه شهید جعفر محمدی

کتاب داســتانی »در خواب هایم« اثر مریم راهی از ســوی انتشارات کتاب نیستان 
منتشر شد. تغییرات وسیع و پردامنه در زیست اجتماعی ایران معاصر و جابه جایی پرشتاب 
میان ارزش های اجتماعی و به تبع آن رنگ و لعاب پیدا کردن برخی از ارزش های غیربومی 
و در کنار آن در غبار و حاشیه ماندن برخی از اصول و باورهای سنتی و اصیل زیست شرقی 
و ایرانی، یکی از مهم ترین دغدغه های فرهنگی نویســندگان ایرانی در ســال های اخیر 
بوده که به شکل های مختلفی در آثار داســتانی آنها ظهور و بروز پیدا کرده است. از بیان 
داستان های اجتماعی رئالیستی درباره اثرات این تحول تا نگاهی توام با تأثر و حسرت به 
باورهای از دست رفته. در این میان برخی نویسندگان سعی کرده اند با رهیافتی تازه و خلق 
زاویه دیدی بدیع و جذاب، نگاهی تازه به این موضوعات  انداخته و آنها را از منظر باورهای 
مختلف نهادینه شــده در مخاطب خود در قالب داستان بیان کنند. مریم راهی نیز با چنین 
رویکردی تازه ترین اثر داســتانی خود را در قالب رمانی با عنوان »در خواب هایم« منتشر 
کرده اســت. اثری که می توان از آن به عنوان رهیافتی تازه در رمان اجتماعی اعتقادی با 
درون مایه معناگرا یاد کرد؛ درون مایه ای که نه الزاما تاریخی و دینی که نشأت گرفته از باور 
عمیق به نیروها و اراده های ماورای طبیعی و ازلی و صدالبته آورده شده در متون تاریخی 
مذهبی است. راهی که در دو اثر قبلی خود با عنوان »یوما« و »فردا مسافرم« نشان داده 
بود که توانایی باالیی در پرداخت داستانی سوژه هایی دارد که اطالعات تاریخی چندانی 
پیرامون آنها نیست. در این مجموعه نیز بر مبنای چنین رویکردی، به خلق موقعیت های 

بکر و کمتر دیده شده ای بر مبنای برخی باورهای دینی در رمان دست زده است. 

کتاب »راز یک عبور« مشــتمل بر زندگینامه شهید »جعفر محمدی« به قلم »مریم 
بذرافشان« توسط انتشارات ســوره مهر به چاپ و انتشار رسیده اســت. »راز یک عبور« 
در بیست و شش فصل تدوین شده  که داســتان از روزهای تحصیل  شهید جعفر محمدی 
شروع می شود و با شهادت آن شهید بزرگوار پایان می یابد. شهید »جعفر محمدی« در نیمه 
دوم ۱359 مسئول  آموزش نظامی بســیج بود و در اردیبهشت ۱36۰ به شهر گیالنغرب در 
کرمانشاه اعزام شد. در عملیات والفجر مقدماتی، فرماندهی گردان یاسر از تیپ سلمان 
فارسی لشکر ۲۷ محمدرسول الله )ص( را بر عهده داشت. در این عملیات نیز از ناحیه شکم 
به سختی مجروح شد. در عملیات ها چند بار به درجه رفیع جانبازی نا ئل شد، با این حال هرگز 
جبهه را ترک نکرد و سرانجام حین عملیات کربالی ۸ در حال وضو گرفتن بود که با فرود چند 

گلوله توپ، ترکشی به سرش اصابت کرد. 
در بخشــی از خالصه این کتاب که در پشت جلد نوشته شــده  آمده است: »آستین 
لباسش را باال زد و احمد هم کنار شیر آب نشست. چند گلوله توپ کنار قرارگاه به زمین خورد. 
جعفر مشتی آب به صورتش پاشید. صدای زوزه توپ  آمد. از آرنج تا نوک انگشتان دستش 
را هم شست. دستش باال رفت تا مســح سر را بکشــد، گلوله کنار منبع آب فرود آمد. هنوز 
انگشتانش به رستنگاه موهایش نرسیده بود که ترکش بزرگی به سرش اصابت کرد. به زمین 
افتاد. فرصت نداشت تا ببیند احمد با یک پای قطع شده چطور باالی سرش ایستاد، نشست 
و بعد خم شد. دست به سر جعفر کشــید. فرصت نداشت تا فریاد یا حسین احمد را بشنود. 

صدای برخورد ترکش گلوله ای که از گرد راه رسید، به تن احمد فرو رفت. . . «

مقاومت

زندگینامه

اندیشه

گرفته اند و مباحثی که زمانی ملک مطلق فلسفه قاره ای تلقی 
می شد  امروزه با شدت و حدت در دانشکده های تحلیلی پی 
گرفته می شوند و آثار قابل توجهی به سبک و سیاق تحلیلی 
درباره فیلســوفان قاره ای نوشته می شــود. این  امر در کنار 
بی توجهی طوالنی مدت ما به تحوالت فلسفه تحلیلی پس 
از جنگ جهانی دوم اهمیت خواندن آثاری همچون »فلسفه 
تحلیلی چیست؟« را بیشتر نشان می دهد. امید  است انتشار 
کتاب بتواند به شــکل گیری فهم بهتری از فلسفه تحلیلی 
و مســیر طوالنی ای که در این صد و  اندی ســال پشت سر 

گذاشته است، کمک کند. 
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نیوزویک

اکونومیستملیت 

فرانکفورتر آلگمانیه لوپوئن

 نیوزویک ســعی کرده در این شــماره خــود نگاهی 
متفاوت  به دیدارهای ترامپ، رئیس جمهور  آمریکا و اون، 
رهبر کره شمالی بیندازد و این سوال را مطرح کند که نقش 
کره جنوبی در این میان چیست؟ این هفته نامه با بازی با نام 
رئیس جمهور کره جنوبی یعنی مون و تشابه این نام با ماه، 

به پایان یک جنگ پرداخته است. 

»رجب طیب اردوغان«  هفته گذشــته به عنوان اولین رئیس نظام ریاستی ترکیه، 
در جمع نمایندگان پارلمان این کشور، ســوگند یاد کرد . مراسم تحلیف ریاست جمهوری 
»رجب طیب اردوغان« در حضور 6 هزار مهمان خارجی برگزار شد. این مراسم که بسیار 
باشکوه برگزار شد، به طور طبیعی تیتر صفحه اول همه روزنامه های ترکیه بود، جلد روزنامه 

ملیت را پس از این مراسم می بینید.  

 نشریه انگلیسی اکونومیست در این جلد فوق العاده خود به شکاف روزافزون بین 
 آمریکا و اروپا پرداخته است. این هفته نامه نوشته است: »اتحاد بین  آمریکا و اروپا، پیروز 
جنگ سرد شد و سپس یک دموکراسی را در اروپای شرقی تازه آزادشده بنیان نهاد. تنش ها  
اما بر سر مشارکت ها، اولویت ها و ارزش های ناتو و این اواخر تقاضاهای ترامپ ، درحال 

ازهم گسستن این اتحاد است. «

 هفته نامه لوپوئن در آخرین شماره خود با تیتر ماکرون 
چگونه به جنگ می رود ، به ستاد فرماندهی رئیس جمهور 
فرانسه پرداخته اســت ، این هفته نامه در این گزارش خود 
قصد دارد نشان دهد که ماکرون چگونه تصمیمات مخفیانه 
خود را می گیرد و مشاورانش در گرفتن این تصمیمات چه 

کسانی هستند و ضریب نفوذ هر کدام چقدر است ؟

بعد از هفته ها اختالف نظر میــان صدراعظم آلمان 
با وزیر کشور خود بر سر موضوع مهاجران که تا استعفای 
هورست زیهوفر پیش رفت، ســرانجام این دو مقام آلمانی 
در این زمینه به توافق دست یافتند. همه این موضوع سوژه 
بخش هفتگی فرانکفورتر آلگمانیه شده است تا این چهره 

سیاسی را در یک دعوای کودکانه نشان دهد. 

آمریکا 

انگلستانترکیه 

آلمان فرانسه

پیشخوان
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