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ضرورت حفظ وحدت و اجتناب از اختالف

 
هفته نامه سیاسی، فرهنگی با رویکرد خبری، تحلیلی

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

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

مرزهایمان مراقب و هوشیار و بر سیاق مان استوار بمانیم.

تحریریه:
دبیر تحریریه:  مصطفی صادقی

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

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

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

خبرنامه
6

15

گفتارها

سیاست

کند؛ یک قطرۀ باران به قدر اینکه یک برگی را تر بکند، نیست. اگر 
هم     فرض کنید که میلیونها قطره باشــد، این قطره ها از هم جدا، 
هیچ با هم اتصالی نداشــته     باشــند، اگر چنانچه میلیاردها قطره 
وجود داشته باشد و اینها قطره قطره باشند، باز کاری از     آنها برنمی 
آید. هر قطره ای تا اجتماعی نباشد، کاری از آن نمی آید. حاال اگر 
اتصال با هم     پیدا کردند، یکوقت اتصالشان یک مقداری است، 
مثاًل در یک جایی که قطرات     آمده اند، یک مقداری از این قطرات 
با هم اتصال پیدا کرده اند ولیکن به مقدار دیگری یا     اتصال ندارند 
یا اتصال پیدا کرده اند، لکن آنها دیگر به ایــن قطراتی که با هم 
متصل     شده اند اتصال نداشته باشند؛ آن یک جویی را، یک نهری 
را تشکیل می دهد، آن هم     یک نهری را تشکیل می دهد، یا اگر 
به هم اتصال پیدا نکرده باشــند به همان قطره باقی     می مانند. از 
این نهر یک کاری برمی آید؛ اما کار اساسی نیست. از این اتصالی 

 ایــن گروههایی که هســتند، ایــن گروهها یک 
اختالفات ســلیقه ای و مســلکی بینشان     موجود 
است. من خودم هم که در اینجا آمدم این معنی را 
یک قدری احساس کردم که     اختالفاتی هست. 
یک جامعه ای که یک مقصدی دارد و می خواهد 
که آن مقصد را تا     آخر ببــرد و مقدماتش را فراهم 
کند و به نتیجه برسد، این جامعه را می شود تشبیه 
کرد     ـ افراد جامعــه و خود جامعــه راـ  به قطرات و 
نهرها و سیل و دریا. قطره های باران      یکی یکی، 
وقتی کــه مالحظه بکنید، هر قطــره ای وقتی از 
قطره های دیگر جدا باشد یک     برگ را هم تر نمی 
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بین الملل

اقتصاد

ورزش

که بین این     قطرات پیدا شده است و یک نهری از آن درست شده 
اســت می شــود، که یک زمینی را    مثاًل آبیاری کنند و به او ِکشتی 
بکنند لکن محدود است انتفاع از آن. آن نهر هم همین     طور، یا آن 
قطراتی که اگر   ]  به صورت قطره  [   باشد که هیچی؛ اما اگر چنانچه 
این نهرها به     هم متصل شد و یک سیلی، رودخانه ای راه انداخت 
قدرتش زیاد می شــود. قطره بــود آن     وقت، قبل از اینکه ســیل 
بشود، آن وقت که قطره بود قدرتش یک قدرِت قطره ای بود که   
  یک برگ را نمی توانست تر بکند یا حرکت بدهد، حاال که اتصال 
پیدا کرد و یک نهری     از آن، وجود پیدا کرد؛ این حاال به واســطۀ 
این اتصال قدرت پیدا کرد؛ یعنی قدرتهای     کوچک جمع شــدند، 
ضعیف  ]  ها  [   جمع شدند، وقتی که با هم شــدند یک قدرت واحد   
  پیدا شد که این قدرت واحد نســبت به آن قطره به اندازه ای است 
که عدد آن قطرات     چقدر است. اینها با هم که مجتمع شدند، این 
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ضریب آن قطرات است؛ و شاید گاهی هم     قدرت بیشتر 
بشود لکن باز یک قدرت محدودی است، به همین اندازه 
ای که یک زمینی     را مــی تواند  ]  آبیاری کند  [  ، یا اینکه اگر 
راه بیفتد می تواند یک جوی کوچکی راه بیندازد،     خاشاکی 
را حرکت بدهد. اگر این جویهایی کــه، این نهرهایی که 
پیدا شــده اســت از این     قطرات، با هم اتصال پیدا بکنند 
و یک سیلی تشــکیل بدهند قدرت زیاد می شود که حاال   
  این سیل خروشنده می شود و ممکن است که بَکند یک 
درختهایی را، یک بناهایی را     خراب کند با خروش خودش؛ 
و اگر اینها همه به هم اتصال پیدا بکنند و این رودخانه ها   
  همه با هم اتصال پیدا کنند   ]  و  [   به شکل یک دریا درآید، 
 قدرت بسیار زیاد خواهد شــد که     یک موجش کشتیها را 

می شکند. 



آرام  و خونسرد

مصاحبه تلویزیونی حسن روحانی مالیم و بدون جنجال تمام شد

ضلع اول

مثلث  |  شماره 6408



قرار نبود معاون اول شوم

انتخاب ترامپ ؛  ریاض یا اوتاوا؟

7 شماره 408   | مثلث  



شرایط جدید
نمایندگان روحانی را به مجلس فراخوانده اند

داســتان رابطه مجلس و دولت به صــورت عجیبی 
پیچیده شــده اســت. یک رخ نمایی غیرمنتطره رخ داده؛ 
حســن روحانی به بهارســتان فراخوانده شــده اســت؛ اما 
 این بار در قالب طرح ســوال از رئیس جمهــور. اتفاقی که 
رئیس جمهــور را رنجانده تــا آنجا که صــدای اعترا ف بلند 

شده است. 

  داستان یک نامه
 چنــد روز بعــد از آنکه ســو ال نماینــدگان مجلس از 
رئیس جمهــوری، اعالم وصول شــد، حســن روحانی در 
نامه ای خطاب به رئیس مجلس نوشته که به مجلس خواهد 
آمد و برخی حقایق را برای مــردم بازگو خواهد کرد. در نامه 

رئیس جمهوری به علی الریجانی  آمده است:
»احتراما؛ درست در سالروز تحلیف رئیس جمهوری 
دوره دوازدهــم، ســؤال تعــدادی از نماینــدگان محتــرم 
مجلس شورای اســالمی واصل گردید. بی تردید سؤال از 
رئیس جمهور کشــور با مراعات حداقــل دو نکته می تواند 
مبارک باشد؛ اوال در چارچوب قانون اساسی باشد، ثانیا در 
زمان و شرایط مناسب کشور اقدام شده باشد، که متأسفانه 
هیچ کدام از این دو حاصل نشده است. اما برای جلوگیری 
از هر نوع اختــالف بین قــوا و احترام به مجلس شــورای 
اسالمی ان شاءالله در فرصت مقرر به مجلس خواهم آمد و 
به سؤاالت پاسخ خواهم داد. البته این امر می تواند فرصت 
خوبی باشد تا برخی از حقایق را برای مردم عزیز کشورم بازگو 
نمایم که آنها صاحب واقعی کشورند و مشروعیت من و شما 

نیز از آرای آنها است    .«

  حامیان سابق
همه بحث بر سر این است که چرا علی الریجانی طرح 
سوال از رئیس جمهور را پذیرفته و دیگر مانند سابق در این 
مورد مقاومتی نکرده است. نگاهی به اظهارات اطرافیان 
الریجانی اندکی از این معما را رو شــن می کند. سخنگوی 
هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه سوال یک فرصت طالیی 
برای روحانی است، گفته : »با توجه به اصرار برخی دوستان 

این شــبهه ایجاد شد که شاید این ســوال برخاسته از نیت 
سیاسی باشد حال باید متقاضیان سوال با رفتارشان اثبات 

کنند که این سوال سیاسی نبوده و دلسوزانه است.« 
بهــروز نعمتــی، نماینده مــردم تهران و ســخنگوی 
هیات ریســه مجلس درباره اما و   اگرهای پیرامون سوال از 
رئیس جمهور  گفت: »از آنجایی که موضوعات با هم خلط 
شده است در ابتدا بگویم سوال و استیضاح حق نمایندگان 
است و باید به این حق احترام گذاشت. فارغ از مسائلی که 
پیرامون سوال مطرح می شــود به نظرم این موضوع یک 
فرصت خــوب برای رئیس جمهور اســت و آقــای روحانی 
می تواند در مجلس خیلی از مســائل را روشن کند.« او در 
پاسخ به این سوال که این سوال تا چه حدی می تواند حالل 
مشــکالت موجود باشــد، گفت: »اینکه چقدر این سوال 
می تواند در جهت رفع مشــکالت موثر باشد، نمی توان به 
طور دقیق گفت اما با توجه به شــرایط و جوی که در کشور 
وجود دارد این فضا یک پتانســیل بســیار خوبی است که 
آقای روحانی باید از این فضا اســتفاده کنــد.« نعمتی در 
پاسخ به این سوال که در کشور همه مسئولیت ها بر گردن 
قوه مجریه نیست و چقدر مجلس می تواند دایره نظارتش 
را به ارگان های دیگر هم گسترش دهد و از آنها هم سوال 
بپرسد، گفت:  »بر اســاس اصل 110 قانون اساسی برخی 
نهادها زیر نظر مقام معظم رهبری هستند که بحث نظارت بر 
آنها هم بحثی جدا است و در این راستا نظارت مجلس فقط 
متوجه قوه مجریه می شود و قاعدتا باید پاسخگو باشند، لذا 
به نظرم رئیس جمهور از این زمان و فرصتی که در اختیار او 
گذاشته شده اســت، می تواند به بهترین نحو استفاده کند 
و تمام نقط ضعف و قوت را در هر نهادی که هســت مطرح 
کند.« سخنگوی هیات رئیسه درباره سخن دولت مبنی بر 
خالف قانون بــودن انصراف از انصــراف امضاکنندگان و 
احتمال لغو این سوال گفت: »براساس ماده 212 آیین نامه 
اگر امضای نمایندگان تطبیق داده شــود که مســئول این 
موضوع هم آقای امیرآبادی هستند که ایشان هم حتما بین 
خودش و خدای خودش این حجت را قائل شــده است که 
این سواالت و امضاها تطبیق داده شده است وقتی از سوی 

رئیس مجلس به رئیس جمهور ارجاع داده شود و ظرف 48 
ساعت برای نمایندگان چاپ شود، دیگر برگشتی برای آن 
وجود ندارد. البته همان طور که روز گذشته هم آقای روحانی 

گفت ایشان در مجلس حاضر می شود. 
اما این سخنان نمی تواند به خوبی از آنچه رخ می دهد 
تحلیل ارائه دهد. چهارشنبه هفته گذشته، رئیس مجلس 
بعد از اعالم وصول ســؤال 80 نماینده از حســن روحانی، 
گفــت: »قبــال ۹2 نفــر از نماینــدگان تقاضای ســؤال از 
رئیس جمهور را به هیات رئیسه ارائه کردند که به کمیسیون 
اقتصادی ارجاع داده شد. کمیســیون اقتصادی با حضور 
نمایندگان رئیس جمهوری این موضوع را بررســی کرد که 
در نهایت 80 نفر از نمایندگان مجلس شــورای اســالمی 
برای این ســؤال باقی مانده اند؛ یعنی بیــش از یک چهارم 

از نمایندگان تقاضای سؤال از رئیس جمهوری را دارند .« 
علــی الریجانــی در مــورد محورهای ســؤاالت هم 
این گونه توضیح داده بود: »پنج محور ســؤاالت شــامل، 
عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کاال و ارز، اســتمرار 
تحریم های بانکی، عدم اقدام شایسته دولت درباره کاهش 
نرخ بیــکاری، رکود اقتصادی شــدید چندســاله و افزایش 
شــتابان نرخ ارز خارجــی و کاهش شــدید ارزش پول ملی 
است   .« مطابق ماده 213 آیین نامه مجلس، رئیس جمهور 
یک ماه فرصت دارد تا برای پاسخ گویی به بهارستان بیاید. 
بر همین اســاس، محمدعلی وکیلی، عضو هیات رئیســه 
مجلس، در گفت وگو با »ایلنا« اعالم کرد که روحانی بعد از 
تعطیالت مجلس در صحن حضور خواهد یافت. مجلس 
هفته آینده )از 20 تا 26 مرداد( تعطیل اســت، پس با این 
حســاب رئیس جمهوری حداقــل 13 روز دیگر به مجلس 

خواهد رفت. 
می توان از نگاه دیگری ماجرا را بررسی کرد. الریجانی 
در چند هفته اخیر نقدهایی به کابینه داشــته، از لزوم تغییر 
حرف زده و مهم تر از آن چندان مقاومتی مقابل طرح سوال 
از رئیس جمهور و استیضاح ربیعی نداشته است. این شیفت 
سیاسی متحد سابق، دولتی ها را شگفت زده کرده است. چرا 

علی الریجانی چنین می کند؟
1- هم چســبی بیــش از حــد بــا دولتی که به ســبب 
چالش های اقتصادی دچار ریزش سرمایه اجتماعی شده، 

در محاسبه سیاسی او هزینه زا است.
 2- نتیجه انتخابات هیات رئیســه به او  نشان داد که 
دوری و نزدیکی اش بــه اصولگرایان تا چه حد در زیســت 

سیاسی اش تاثیر گذار است. 
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رفع ابهام و آگاهی بخشی باشد، با هدف تقابل عمل می کند. 
بهتر است بگوییم که اکنون هیچ پرسشی طرح نمی شود، 

بلکه همه پرسش ها شلیک می شوند. 

  سوال با چه هدفی ؟
امــا ســوال از روحانی چقــدر می تواند موثر باشــد؟ 
حسینعلی حاجی دلیگانی می گوید سوال کردن هیچ تاثیری 
در شرایط امروز کشور ندارد اما باعث می شود رئیس جمهور 
خود را در برابر ملت پاسخگو ببیند و این موضوع درس عبرتی 
برای مسئوالن دیگر شود. وقتی از او پرسیدیم آیا مجلس با 
این طرح سوال به دنبال کسب وجهه است، گفت: »قطعا 
این موضوع می تواند برای مجلس وجهه داشته باشد چراکه 

به مردم نشان می دهد در مقابل دولت سکوت نمی کند.« 
محمد قمی، نماینده پاکدشت نیز درباره کارساز بودن 
این سوال گفت اگر بگویند این ســوال مشکل اقتصادی 
یا سیاسی را حل می کند باید بگویم این گونه نیست و هیچ 
مشــکلی را حل نمی کند و تنها تاثیری که دارد این اســت 
که برخی نمایندگان می توانند در حــوزه انتخابیه بگویند ما 
به خاطر شما از رئیس جمهور سوال کردیم و از این طریق 
وجهه ای کســب کنند. البتــه این را هم بگویم که ســوال 
و استیضاح حق مجلس اســت و کســی نمی تواند به آنها 
معترض شود چرا از این ابزار نظارتی خود استفاده کردید. 
قاسم میرزایی نیکو هم از دیگر نمایندگانی بود که معتقد بود 
جلسه سوال از روحانی یک فرصت خوب برای رئیس جمهور 
است که می تواند بیاید و حرف هایش را بی پرده مطرح کند. 
اما مصطفی کواکبیان، عضو فراکسیون امید مجلس 
معتقد است اگر روحانی با نمایندگان گفت و گو می کرد کار به 
سوال از رئیس جمهوری نمی کشید و تاکید کرد  بعید است 
روحانی دوسوم آرای الزم را کسب کند. مصطفی کواکبیان، 
عضو فراکســیون امید مجلس با اشــاره به طرح سوال از 
رئیس جمهور از سوی نمایندگان گفت: »آقای رئیس جمهور 
به صحن مجلس خواهد آمد اما دو  ســوم رای می خواهد تا 
نتیجه بگیرد که بعید می دانم.« وی درباره اظهارات اخیر 
حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور که طرح ۵ 
سوال از رئیس جمهور در روزهای اخیر از سوی نمایندگان 
را سوال برانگیز توصیف کرد، گفت: »سوال، استیضاح و 
تحقیق و تفحص حق مجلس اســت و مجلس باید از حق 
خود استفاده کند.« کواکبیان تاکید کرد: »اینکه سوال از 
رئیس جمهور، در وضعیت تهدید و تحریم های اقتصادی، 
جا داشت یا خیر، بحث جدایی اســت اما به نظر من، خود 
آقای حســن روحانــی هم در ایجــاد این شــرایط، تقصیر 
دارد.« وی تصریــح کرد: »مــا بارها برای آقــای روحانی 
پیغام فرســتادیم که بیایید و در جلســات غیرعلنی مجلس 
با نماینــدگان گفت وگو کنیــد اما کمتر توجه شــد.« عضو 
فراکسیون امید بیان کرد: »بسیار دوست داشتم کار به چنین 
شرایطی )طرح سوال از رئیس جمهور( نمی کشید اما االن 
معتقدم اگر ســوال نمایندگان جنبه حل مشکالت مردم را 

داشته باشد، به نفع کشور خواهد بود.« 

3- الریجانی در ماجرای FATF نظری مخالف جامعه 
مدرســین داشــت. بیانیه اخیر جامعه مدرسین موضع این 
تشکل روحانی را در مورد دولت روشن کرده است. الریجانی 
تقابل با جامعه مدرسین را بیش از این به مصلحت نمی داند. 
4- الریجانی متوجه فاصله گــذاری اصالح طلبان با 
خودش شده است. او انتخابات مهمی در پیش دارد. باید 
جایگاه دیگری برای تداوم سیاســت ورزی خود پیدا کند. 

میانه ایستادن  فعال امکان پذیر نیست. 

  روحانی تهدید کرد؟
اما واکنش هــا به این اقــدام الریجانی و مجلس هم 
مهم بوده اســت. احمد توکلــی در ســخنان مهمی گفته 
اســت: »من هم مثل آقای روحانی معتقدم که ســوال از 
رئیس جمهور در وقت مناسبی مطرح نشده اما وقتی آقای 
روحانی این کار را نادرست می دانند نباید خودشان با تهدید 
مجلس، کار نامناســبی انجام دهند.« توکلی با بیان اینکه 
حرف آقای روحانی، حــرف زیبنده ای نبــود و این رفتار در 
شــأن رئیس جمهور نیســت، گفت: »برای گفتن حقایق، 
قانون اساسی چند راه حل گذاشته است و اگر تاکنون وقت 
گفتن حقیقت بوده و ایشــان نگفته انــد و کتمان کرده  اند، 
خب این کار بدی است زیرا مردم را نامحرم دانسته اند. اگر 
وقت گفتن حقایق نیســت و ایشــان به خاطر مطرح شدن 
ســوال از ایشــان می خواهند بگویند باز هم بد است؛ این 
یک رفتار غیر عقالنی  اســت که چیزی را کــه وقت گفتن 
آن نیست، می خواهند مطرح کنند. این هم در شأن آقای 
روحانی نیست. روحانی برای صحبت کردن ابزارهای خوبی 
دارند؛ طبق نص قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس، 
رئیس جمهــور هر وقــت بخواهند، می تواننــد در مجلس 
ســخنرانی کنند. بنابراین برای گفتن حقایق نیاز نیست که 
وقتی نمایندگان از آقای روحانی ســوال دارند، ایشــان به 
گفتن حقایق بپردازند. این موضوع که آقای روحانی خیلی 
راحت و آسوده سوال نمایندگان را امری طبیعی بدانند و از 
طرفی تالش برای اینکه ســوالی که توســط هیئت رئیسه 
مجلس تایید شده ملغی شود، کار نامناسبی است. نماینده 
مجلس حق دارد از خدمتگزار ملت در قوه مجریه سوال کند؛ 
قانون اساسی این حق را داده و حق بسیار خوبی هم است  
زیرا قوه مجریه طبق منطق باید ناظر داشــته باشد. قانون 
اساسی مترقی ما، مانند قوانین اساسی خیلی از کشورهای 
آزاد دنیا، حق سئوال و استیضاح برای نماینده ها قائل شده  
است و این چیز عجیب و غریبی نیست. ممکن است در یک 
دوره حتی چند بار نمایندگان بخواهند از رئیس جمهور سوال 
کنند؛ نباید آن را تابو کنیم تا بعد از آن بترسیم. در ادبیات ما 
هم لفظ مسئول زیباســت زیرا به کسی اطالق می شود که 
مورد ســوال قرار می گیرد و او باید پاسخ دهد. این در ذات 
تفکرات دینی هم وجود دارد که به صاحبان قدرت می گویند 
مسئول و آقای روحانی هم باید درباره آنچه در اختیارش قرار 

گرفت ، پاسخگو باشد.«  

  کار احمدی نژادی هاست ؟
اما در واکنشی دیگر روزنامه دولتی ایران نوشته است: 
برخی از نمایندگان یک طیف خــاص در اقدامی که پیش 
از این مسبوق به ســابقه نبوده، قصد دارند تا با تکیه زدن بر 
برخی از مطالبات عمومی و با اســتفاده از ُبرقِع خیرخواهی 
عمومی، در قالب طرح ســؤال از رئیس جمهور یک گام به 
پیش بردارند و دوباره دوران نامیمون اقتصادی و سیاســی 

سال های 1384 تا 13۹2 را بازسازی کنند. 
طرح این پرســش ها از آقای رئیس جمهــوری از دو 
حال خارج نیســت یا آنکه هدف آن به چالش کشیدن قوه 
مجریه و رئیس آن اســت یا در پی روشنگری درباره مسائل 
و مشکالت جاری کشور اســت، به نحوی که مردم نیز در 
جریان امور قرار گیرند. باید گفت که در هر دو صورت نتیجه 

منفی خواهد شد.  به این علت روشن که در شرایط کنونی هر 
سخنی که از سوی هر دو طرف مطرح گردد که به التهاب 
فضای سیاسی منجر شود، به طور قطع به نفع کشور و حتی 
نظام و انقالب نیست. این سؤال اگر در زمانی طرح می شد 
که رادیو و تلویزیون تنها رسانه انحصاری کشور بود، شاید 
می توانست مانع از اثرات تخریبی ادعاهای راست و دروغ 
شود، ولی اکنون که این رسانه در حضیض خود قرار دارد، 
چگونه می توان انتظار داشــت که ســخنان و اظهارات دو 

طرف، چنانچه سازنده باشد بازتاب پیدا کند؟
از سوی دیگر آقای رئیس جمهوری ناچار است که در 
مواجهه با ادعاها و اتهامات به مســائلی استناد کند که در 
شرایط معمول و بدون مورد پرسش واقع شدن و به درستی از 
ذکر آنها اجتناب می کند ولی بعید است که در جریان سؤال 
از رئیس جمهوری وی در پاسخ تن به سکوت دهد. هر نوع 
ســکوتی به منزله پذیرش اتهامات و ناتوانی ها ست و این 
قطعًا به نفع مدیریت اجرایی و کل کشــور نیست و اگر هم 
ســخن بگوید، باز هم چاره ای جز آنکه شکاف جدیدی در 
میان اجزای مدیریت کشور ایجاد شود، نیست که این نیز 
به نفع کشور نخواهد بود. بنابراین روشن است که طراحان 
سؤال نیز به وضوح این را می دانند و به تبعات چنین پرسش 
و پاسخی آگاه هستند. پس چرا نعل وارونه می زنند و خود را 
خدمتگزار مردم و صدای مطالبــات آنان معرفی می کنند؟ 
یک پاسخ برای رفتار این جماعت وجود دارد و آن این است 
که گمان می کنند فرصت مناسبی پیدا کرده اند تا دوباره به 
متن جامعه بازگردند. آنان که به دلیــل حمایت از دولت در 
دوره احمدی نژاد، به شدت به حاشیه رانده شدند و احتمال 
کمی برای بازگشت به صحنه آنها داده می شد، اکنون و به 
صورت اقتضایی و شــاید غریزی گمــان کرده اند که زمان 
مناسب برای بازگشت به صحنه و پوشاندن و محو خطاهای 
گذشته فراهم شده اســت. ولی این تحلیل و برداشت، به 
طور قطع نادرست است  زیرا بخشی از کسانی که معترض 
وضع موجود هســتند و آماده شــنیدن و بازتاب دادن نقاط 
ضعف و نارسایی های درست و نادرست هستند، اسب خود 
را برای سواری دادن به این نمایندگان زین نمی کنند. آنان 
سال هاســت که از این جماعت عبور کرده اند و اگر هم به 
آنان سواری دهند، به طور قطع نعل خود را وارونه نمی زنند، 
آنان خیلی خــوب می دانند که کجا می روند و دوســت هم 
دارند دیگران بدانند که در حال رفتن به کجا هستند؟ نکته 
دیگری که در سؤال از رئیس جمهوری مستتر است، نتیجه 
عملی آن است. همه می دانیم که در پرسش و پاسخ های 
این چنینی حدی از اغراق و اتهام های متقابل وجود دارد که 
به طور قطع منجر به تفاهم و اقناع نمی شود. نه تنها طرفین 
اقناع نمی شوند، بلکه کدورت و نفرت بیشتری ایجاد و این 
کدورت به متن جامعه نیز منتقل می  شو د، بدون اینکه هیچ 
مسأله ای حل شــود. در واقع همان طور که آقای روحانی 
نیز در نامه خود به رئیس مجلس نوشته ، این  گونه پرسش و 
پاسخ ها باید در فضای آرام و نه ملتهب و پرتنش طرح شود. 
در فضای کنونی، هر نوع پرسشی بیش از آنکه معطوف به 

برخی می گویند علی الریجانی این بار مقاومتی 
برای احضار روحانی نداشته است

احمد توکلی از نامه روحانی انتقاد کرده است
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سوال محمود صادقی از وزیر اقتصاد و دارایی در مجلس جنجالی به پا کرد که برای دقایقی 
مسعود پزشکیان در اداره مجلس با مشکل مواجه شد. صادقی در نهایت خطاب به وزیر گفت از 
آنجایی که وزیر یا اختیار ندارد  یا نمی تواند به سوال پاسخ دهد، من ســوال را به رای نمی گذارم 
اما درخواســت تحقیق و تفحص از این موضوع را دارم.  همه چیز آرام پیش می رفت و کسی نه 
اعتراضی داشت و نه انتقادی؛ حتی وقتی خدیجه ربیعی، نماینده مردم بروجن درباره طرح جامع 
مالیاتی، سوال از وزیر اقتصاد را مطرح کرد و کرباسیان، وزیر اقتصاد به دلیل این سوال کارت زرد 
از مجلس گرفت، باز کسی ناراحت نشد اما همین که نوبت محمود صادقی شد تا سوال خود را از 
وزیر اقتصاد بپرسد همه چیز تغییر کرد. بیش از یک سال است که محمود صادقی، نماینده مردم 
تهران و رئیس فراکسیون شفافیت موضوع حساب های سپرده قوه قضائیه را که به گفته او به نام 
شخص رئیس قوه باز شده است را پیگیری می کند و برای همین منظور طرح سوال از وزیر اقتصاد 
را یک سال پیش به هیات رئیسه مجلس داد اما تا  آن روز این سوال به تعویق افتاد و حتی امروز هم 
تا ساعاتی قبل از مطرح شدنش صادقی در توئیتی اعالم کرد از دستور کار خارج شده است اما در 
نهایت تصمیم هیات رئیسه عوض شد و چون وزیر به صحن  آمده بود قرار شد این سوال هم مطرح 
شود. صادقی ســوالش را این گونه آغاز کرد: »مبنای قانونی و شرعی افتتاح حساب های سپرده 
توسط قوه قضائیه چیست؟ تعداد این حساب ها، صاحبان حساب ها، مبالغ واریز شده و سود حاصله 
و موارد مصرف آن از چه قرار است؟« وی گفت:  »با گذشت سه ماه از درخواست از وزارت اقتصاد 
برای اعالم گزارشی از حساب های قوه قضائیه به مجلس هنوز این گزارش ارائه نشده است. وارد 
چهارمین دهه انقالب اسالمی شده ایم و به رغم دستاوردهای نظام، شکاف بین حاکمیت و جامعه 
به باالترین حد خود رسیده است. یکی از دالیل این اتفاق، شکاف بین دستگاه های اداری و مردم 
و اجرانشدن قوانین مهم کشور در حوزه شفافیت است. عدم شفافیت باعث شد بی اعتمادی رشد 
کند. در این بستر، فضا برای دشمنان و بیگانگان برای رشد به وجود آمد.« عضو فراکسیون امید 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه وزیر معتقد است این موضوع مصوبه شورای پول و اعتبار 
دارد، خاطرنشان کرد:    »تمامی مصوبات شوراها حکم قانون نبوده و خیلی از اقدامات غیرقانونی 
نیز به خاطر خط و خطوط همین شوراهاست که نباید به آنها استناد کرد.« همین که صحبت به 
اینجا رسید فریاد خدری، نماینده مردم بوشهر بلند شد و در همین زمان نصرالله پژمانفر در اعتراض 
به صحبت های صادقی مقابل هیات رئیسه ایستاد و خطاب به هیات رئیسه نسبت به صحبت های 
نماینده تهران شکایت می کرد. از آنجایی که اعتراض  خدری از همه تند تر بود دیگر به درخواست 
برای تذکر اکتفا نکرد و خود را به صندلی  صادقی رساند تا رو در رو اعتراضش را بگوید. جنجال آن قدر 
باال گرفت که عبدالکریم حسین زاده، الیاس حضرتی و تعداد دیگری از نمایندگان تالش کردند 
خدری را دور کنند اما همین که نماینده بوشهر دور شد محمدعلی پورمختار خود را به صادقی رساند 
و با صدای بلند به صحبت های او اعتراض کرد. در این زمان پزشــکیان که ریاست مجلس را به 
عهده داشت از نمایندگان خواست تا آرامش خود را حفظ  کنند و سپس خطاب به محمود صادقی 
گفت:  »سوال پرسیدن اشکالی ندارد اما طرح سوال نباید به گونه ای باشد که کل یک سیستم  زیر 
سوال برود اینکه شما همه قضات را خطاب قرار می دهید کار درستی نیست.« محمود صادقی در 
نوبت دوم صحبت هایش از اینکه برخی ناراحت شدند عذرخواهی کرد و گفت منظورم همه قضات 
نیست و من خود را از این خانواده می دانم اما از آنجایی که  وزیر یا اختیار ندارد  یا نمی تواند به سوال 

پاسخ دهد من سوال را به رای نمی گذارم اما درخواست تحقیق و تفحص از این موضوع را دارم.

ایران و روسیه بارها و مخصوصا در طول دو سال گذشــته که قراردادهای جدید نفتی از 
سوی وزارت نفت معرفی شــد در دو طرف میز مذاکره تعامالت نفتی نشســته اند. روس ها از 
خواستگاران پر و پا قرص توسعه میادین نفتی ایران بودند و شرکت های لوک اویل، روس نفت، 
زاروبژنفت، تات نفت، گازپروم و گازپروم نفت با شــرکت ملی نفت ایــران تفاهم نامه هم امضا 
کردند. میدان های منصوری، آب تیمور، کیش، یاران، مارون، الیه نفتی پارس  جنوبی، کوپال، 
آبان، اسفندیار، پایدار غربی، دهلران، پارس شــمالی، آذر، چنگوله و چشمه خوش، از جمله 

میدان هایی هستند که درباره آنها با شرکت های روس مذاکره شده است.
یکی از مذاکرات مذکور هم به نتیجه رســید در روزهای پایانی سال 13۹6 شاهد امضای 
قرارداد بهبود بازیافت، افزایش تولید و بهره برداری میادین نفتی آبان و پایدار غرب بین شرکت 

ملی نفت ایران و شرکت های زاروبژنفت روسیه و دانا انرژی ایران بودیم.
خرید نفت ایران توسط روسیه روی دیگر سکه تعامالت نفتی دو کشور بود  و در دیداری که 
بین بیژن زنگنه، وزیر نفت کشورمان و الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه در اواخر سال 13۹۵ 
صورت گرفت قرار شد نفت ایران به یک شرکت روسی و برای مقاصد خارج از روسیه فروخته  شود 
و ۵0 درصد پول فروش نفت به روسیه به صورت نقدی تحویل ایران داده و ۵0 درصد دیگر صرف 

خرید کاال و خدمات از روسیه شود که این موضوع نیز در مرحله اجرا قرار گرفت.
تمایل روس ها برای حضور در صنعــت نفت ایران غیرقابل انکار بــود به طوری که یوری 
اوشاکوف، دستیار رئیس جمهوری روسیه اعالم کرد شرکت های نفت و گاز این کشور می توانند 

بیش از ۵0 میلیارد دالر در توسعه میدان های نفت و گاز ایران سرمایه گذاری داشته باشند.
روس ها از ســوی دیگر به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده غیر اوپــک پا به پای اوپک برای 
اجرای تعهد کاهش تولید با هدف تنظیم بازار قدم برداشتند به طوری که حاضر شدند تولید خود 
را 300 هزار بشکه در روز کاهش دهند. تعهدی که دو سال با موفقیت راه خود را طی کرد و حاال 

ترامپ قصد دارد با هدف فشار به ایران، اتحاد این سازمان 60 ساله را برهم بزند.
ترامپ برای دســتیابی به این هدف از دو ابزار عربســتان و روسیه اســتفاده کرد و از این 
کشورها خواســت تولید خود را افزایش دهند تا کمبودهای احتمالی بازار جبران شود. در واقع 
نقشه اصلی ترامپ منع صادرات نفت ایران بود و از آنجایی که با این هدف بازار با کمبود مواجه 
می شود و این اتفاق برای سرنوشت آمریکا هم تبعات منفی به همراه دارد، تصمیم گرفت کمبود  

احتمالی را با نفت عربستان و روسیه جبران کند.
به نظر می رسد روسیه به درخواست آمریکا سیگنال مثبت نشــان داده است. آمار وزارت 
انرژی روسیه نشان داد که تولید نفت این کشور 1۵0 هزار بشــکه در روز در ژوئیه نسبت به ماه 
پیش از آن افزایش یافتــه و از میزانی که مســکو گفته بود پس از توافق کشــورهای اوپک و 
غیراوپک در ژوئن به تولیدش اضافه خواهد کرد، فراتر رفته است. الکساندر نواک، وزیر انرژی 
روسیه نیز در یک کنفرانس تلفنی مربوط به کمیته فنی مشترک وزارتی نظارت بر توافق کاهش 
عرضه نفت اوپک و غیراوپک، اعالم کرده اســت که مسکو قصد دارد تولید روزانه نفت خود را 

1۷0 هزار بشکه افزایش دهد.
به گفته حســین کاظم پور اردبیلی، نماینده ایــران در هیات عامل اوپک روســیه توافق 
جهانی کاهش تولید نفــت را نقض و بــه تالش های آمریکا بــرای وضع تحریــم ضدایران، 
کمک می کننــد و افزایش تولید این کشــور، اتحاد بلندمــدت میان تولیدکننــدگان نفت را به 
خطر می اندازد. روســیه، عربســتان و دیگران تولید نفت خــود را یک میلیون بشــکه در روز 
افزایش می دهند تــا صادرات نفت ایــران را تحت تأثیر قــرار دهند؛ آنها دســت حمایت خود 
را به ســوی دونالد ترامــپ دراز می کنند و این رویکردی بســیار خصمانه در برابر ماســت. این 
 درحالی اســت که روســیه اختیار فرا رفتن از تعهد تولید خود را ندارد و عربستان نیز اجازه ندارد 

این افزایش را تجویز کند.

تصمیم تعیین کننده مسکو

جنجال در پارلمان

رویداد
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با بروز تنش میان عربستان ســعودی و کانادا، نگاه ها به سمت ایاالت متحده دوخته شده 
است و این پرسش مطرح می شود که موضع واشــنگتن در قبال این تنش چه خواهد بود. دولت 
کنونی آمریکا به ریاست جمهوری »دونالد ترامپ« می  تواند به عنوان نیرویی برای ایجاد مصالحه 
میان طرفین ســعودی و کانادایی باشــد از این جهت که ایاالت متحده هم پیمانی ســنتی برای 
عربستان سعودی و کانادا محسوب می شود کما اینکه می تواند به جانبداری از یک طرف خاص 
اقدام کند. روابط بین ایاالت متحده با عربســتان سعودی و کانادا، اســتراتژیک است و این دو 
کشور را شــرکای تجاری خود که در عین  حال مواضع سیاسی مشابهی دارند، تلقی می کند. ولی 
طی هفته ها و ماه های اخیر تنش ملموسی میان این دو هم پیمان به دنبال تصمیم دولت آمریکا به 
وضع تعرفه های مالیاتی بر واردات فوالد و آلومینیوم از کانادا، ایجاد شده است و مقام های این دو 
کشور اظهارات تندی رد و بدل می کنند. همزمان، کاخ سفید از زمان ریاست جمهوری ترامپ روابط 
سیاسی اش با عربستان سعودی به ویژه »محمد بن ســلمان«، ولیعهد این کشور را تقویت کرده 
است و عربستان سعودی در حال حاضر بزرگ ترین هم پیمان آمریکا در منطقه خاورمیانه )در کنار 
اسرائیل( به شمار می رود به ویژه اینکه طرفین دشمنی واحد به نام »ایران« دارند و در تالش برای 
مقابله با نفوذ فزاینده آن در منطقه هستند و در همین چارچوب، ریاض میلیاردها دالر را برای خرید 
تسلیحات آمریکایی هزینه کرده است. در عین حال، ایاالت متحده از نقض گسترده حقوق بشر در 
عربستان سعودی انتقاد کرده و از مقام های این کشور خواسته است فعاالن مدنی بازداشت شده را 
آزاد کند. تنش میان اوتاوا و ریاض در حالی شکل گرفته است که در میان ۹ کشور عربی عربستان 
بزرگ ترین شریک تجاری کانادا محسوب می شود که از ســال 2002 تا 200۵ تجارت میان دو 
کشور بیش از دو برابر رشد داشته است. از ســوی دیگر کانادا یکی از تامین کنندگان سالح برای 
سعودی است و به نظر می رسد با تنش هایی که پیش آمده است طرفین دوره ای از افول در روابط را 
تجربه خواهند کرد. حجم مبادالت تجاری میان عربستان سعودی و کانادا ساالنه بالغ بر 4 میلیارد 
دالر است و تعلیق این همکاری ها چه بسا عربستان سعودی را بزرگ ترین بازنده کند مگر اینکه این 
مبلغ را با رفتن به بازارهای کشورهای دیگر جبران کند؛ چرا که عربستان سعودی به دوستانی نیاز 
دارند و در سایه شرایطی  که این کشور وارد جنگ در یمن شده و در سوریه شکست خورده است و در 
دروازه های سومین کشور یعنی ایران ایستاده است، نباید دشمنان زیادی برای خود خلق کند. ولی 
خسارت کانادا همواره بسیار ناچیز خواهد بود اگر به این امر توجه داشته باشیم که تولید ناخالص 
این کشور ساالنه بیش از 163۵ میلیارد دالر اســت و در رتبه دهم کشورهای قدرتمند اقتصادی 
در جهان قرار دارد. بســیاری بر این باورند که این حساسیت شدید از سوی مسئوالن در عربستان 
سعودی در قبال مساله مداخله در امور داخلی این کشور، به نظر بیش از حد زیاد است و به نفع این 
کشور نیست که آن را تحریک و ادامه دار کند به ویژه اینکه این کشور در سوریه، یمن و لیبی و چه بسا 
به زودی در ایران برای تغییر نظام ها در این کشورها مداخله می کند. عربستان سعودی، آلمان را 
که از قدرتمندترین کشورها در جهان غرب است، به دلیل انتقادهای مشابه آن از مداخله ریاض 
در یمن از دست داد و آلمان نیز فروش سالح به این کشور را متوقف کرد. حاال سعودی ها کانادا را 
نیز از دست می دهند و خدا می داند که سومین یا چهارمین یا پنجمین کشور کدام خواهد بود. برای 
اینکه انتقادهای کشورهای غربی از نقض حقوق بشر در عربستان سعودی، توسط سازمان های 
بزرگ جهانی متخصص در دفاع از حقوق بشر مستندسازی شده است و ما بر این باور نیستیم که این 

انتقادها به دلیل چنین واکنش خشونت آمیز علیه کانادا، متوقف خواهد شد.

حســن روحانی باالخره از طریق رســانه ملی با مردم ســخن گفــت. او در حالی در این 
گفت و گوی زنده  حضور یافت که  یک بار قبل از آن انجام مصاحبه را لغو کرده بود.

 او چند محور مهم برای ســخن گفتن انتخاب کرده بود؛ از تحوالت بازر طال و ارز گرفته 
تا بسته اقتصادی دولت. برای اولین بار رسما پاســخ دونالد ترامپ برای مذاکره را دادد و البته 
خبرهای دیگری هم برای مردم داشــت. امــا این مصاحبه بازخوردهای زیادی هم داشــت. 

خصوصا آنجا که او از برگزاری رفراندوم سخن گفت.
 مجیــد انصاری معاون ســابق حقوقــی رئیس جمهوری در واکنشــی بــه صحبت های 
رئیس جمهوری درباره رفراندوم، گفته اســت: »می توانیم از راهکار همه پرسی که در قانون 
اساسی پیش بینی شده، در مواردی که منجر به اختالف نظر جدی سیاسی یا اقتصادی است، 
بهره بگیریم. وقتی ایــن راهکار وجود دارد و می تواند به مشــاجرات پایان دهــد، چرا از این 

ظرفیت استفاده نکنیم.«
 مجید انصاری افزود: »نمی دانم آقای روحانی دقیقا چه موضوعی را به عنوان همه پرسی 
یا رجوع به آرای عمومی مدنظر دارند، چون نه در 22 بهمن و نه دوشنبه شب برای آن مصداق 
تعیین نکردند، اما خواستند بر این نکته تأکید کنند که ما برای برون رفت از مشکالت و بحران ها 
و ایجاد انسجام در قانون اساســی راهکار داریم و هیچ بن بستی وجود ندارد و اگر موضوعات 

منشأ اختالفات جدی باشند، الینحل نیستند.«
 انصاری عنوان کرد: »آقای روحانی خواســتند در صحبت های خود بگویند این راهکار 
در قانون اساســی وجود دارد، اما وقتی صحبت از رفراندوم به میــان می آید، برخی جریانات 
سیاسی یا اشخاص از روی آگاهی یا ناآگاهی این مسئله را مساوی با نوعی تجدیدنظرخواهی 
در برخی خطوط نظام یا ساختار نظام تلقی می کنند و به همین دلیل علیه آن موضع می گیرند. 
درحالی که تغییر ساختار اساســی نظام راهکار دیگری دارد و آن به بازنگری در قانون اساسی 
مربوط می شــود.« محمود صادقی، عضو فراکســیون امید مجلس نیز گفته است: »آقای 
روحانی مسئله همه پرسی را ذیل تقویت دموکراسی و مردم ساالری مطرح کردند و گفتند یکی 
از راه های رسیدن به آن، مراجعه مســتقیم به آرای مردم است، اما ایشان درباره مصداق این 

موضوع صحبتی نکردند.«
 او افزود: »ایشــان در بحث رابطه با اروپا، برجام، روابط با آســیا، مســائل اقتصادی، 
التهابــات ارزی و برنامه های دولت برای کاهش این التهابــات امیدوارکننده صحبت کردند و 
با روحیه خوب، اقتدار و تسلط دولت به اوضاع را نشــان دادند.« صادقی در واکنش به اینکه 
رئیس جمهوری اظهار کرده که چرخشی در سیاست داخلی خود نداشته است، گفت: »با توجه 
به اینکه این تصور وجود دارد که آقای روحانی در سیاست داخلی خود نسبت به سال ۹6 و زمان 
انتخابات چرخش داشتند، پاسخ شفافی نداشتند. هرچند این موضوع کامال حس می شود که 
مواضع ایشان نسبت به زمان انتخابات متفاوت شده است، اما ایشان این موضوع را نپذیرفتند 

و گفتند در سیاست داخلی و خارجی چرخشی نداشته اند.«
اما در واکنشــی متفاوت حسام الدین آشنا، مشــاور رئیس جمهوری، در توئیتی نوشت: 
»سخن گفتن از مردم ســخت تر از ســخن گفتن با مردم نیســت.« دبیرکل حزب کارگزاران 
ســازندگی هم درباره تأکید رئیس جمهوری بر اجرای همه پرسی برای اعمال تغییرات مد نظر 
مردم گفته است: »همه پرســی می تواند مقابل جوسازی های رسانه ای و مجازی برای کشور 

مثبت باشد.« 
غالمحسین کرباسچی درباره اینکه آیا روحانی در مقایسه با سال گذشته و ایام انتخابات، 
چرخشی داشته است یا خیر؟ عنوان کرد: »کســی در اینکه آقای روحانی همان فرد هستند، 
شکی ندارد. ایشان تغییری نکرده اند، همان آقای روحانی معروف هستند. هرچند ایشان در 
پاســخ به این پرســش گفتند که در بیان، کالم و عملکرد تغییری نکرده اند؛ اما تصور من این 
است که جامعه به شکل صددرصد با آن موافق نیســت. به نظر من آقای روحانی می تواند به 
گونه ای عمل کند که مردم و کســانی که به ایشــان رأی دادند، حس کنند با جدیت بیشتر بر 

وعده های خود و مطالبات مردم ایستاده است.«
 او درباره ســؤال مجلس از رئیس جمهوری گفت: »روحانی اثبات کرده است می تواند 
ســخنران اثرگذاری برای افزایش همفکری در جامعه باشــد. صحبت های ایشــان می تواند 
در جذب نمایندگان اثرگذار باشــد. عالوه بر ایــن تأکید کردند هرگاه نماینــدگان بخواهند، با 
آنها گفت وگو خواهند کــرد. البته یکــی از اصلی ترین گالیه های اعضای فراکســیون امید 
که در دیدار اخیر با ایشــان مطرح کردند، تأخیر در پاســخ به این درخواســت بوده اســت که 
می توان آن را به پای مشغله های رئیس جمهوری گذاشت. هرچه ایشان بیشتر با نمایندگان 
 و ســایر مســئوالن در ارتباط باشــند و مســائل را با جدیت بیشــتری پیگیری کنند، اثرگذارتر 

خواهند بود.«
 رســول منتجب نیا، فعــال سیاســی اصالح طلب، هم گفــت: »رئیس جمهــوری باید 
شــفاف تر با مردم ســخن بگوید؛  چرا همه هزینه ها را رئیس جمهوری و دولــت باید پرداخت 
 کند؟ چرا بخشی از هزینه ها را برعهده کسانی که خودشــان بر مردم هزینه تحمیل می کنند، 

نمی گذارید.«

آرام  و خونسرد

انتخاب ترامپ ؛  ریاض یا اوتاوا؟
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بازداشت معاون ارزی

به اروپا گفته ایم اقدام بعد از تحریم ارزشی ندارد

معمای عجیب آشنا

مذاکره با آمریکا هرگز تابو نبوده

سخنگوی قوه قضائیه اعالم کرد که معاون ارزی بانک مرکزی بازداشت شده است. محسنی اژه ای گفته است: »در ادامه رسیدگی 
به پرونده اخاللگران در نظام پولی و بانکی کشور، پرونده سه نفر از کسانی که تکمیل شده بود با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و 
ان شاء الله به زودی دادگاه آنها شروع خواهد شد.« محسنی اژه ای گفت: » در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی، معاون ارزی بانک مرکزی 
که ظاهرا برکنار هم شده بود، بازداشت و به زندان منتقل شده است.« وی افزوده است که چندین نفر دیگر از جمله یکی از کارمندان و 

یکی از معاونان رئیس جمهور نیز بازداشت شده اند.
سخنگوی قوه قضائیه در حالی این سخنان را بیان کرده است که اخبار تایید نشده ای هم در مورد رئیس کل بانک مرکزی در رسانه ها 

به گوش می رسد.

مجید تخت روانچــی، از اعضای اصلی تیــم مذاکره کننده توافق هســته ای بود که اکنون »معاون سیاســی دفتر 
رئیس جمهوری« است. او گفته است: » از همان موقع با اروپایی ها در سطوح مختلف در تماس بودیم که همه آنها رسانه ای 
نشده است؛ برای مثال همین چند روز پیش جلسات کارشناسی در اروپا داشتیم که اصال اطالع رسانی نشد. وقتی یک ماه 
پیش با آقای ظریف به بروکسل رفتیم، کارشناس های ما آنجا بودند، بنابراین بحث های کارشناسی ما ادامه دارد و اینکه چرا 
اعالم نمی شود به این دلیل است که باید به جایی برسد و سپس درباره آن اطالع رسانی شود. بسته ای که چند وقت پیش به 
ما ارائه دادند، یک قدم رو به جلو بود  اما هنوز از دید ما کفایت نمی کرد. حاال امیدوارم زمانی برسد که بتوانیم جزئیات بسته 
را مورد بحث قرار دهیم و فکر می کنم در انتهای کار همه چیز روشن می شود. اروپایی ها به ما گفتند اطمینان می دهیم که 
بدانید ما روی این موضوع کار می کنیم و می خواهیم این کار جلو برود و از دید ما برجام باید بماند و اذعان هم داشــتند که 
باید جزئیات را به ما بگویند. این طور نبود که بگویند همین و بس .  استنباط ما این است که قبل از بازگشت تحریم ها باید 

یک سری اتفاقات بیفتد و یک سری مطالب برای ما روشن شود و بدانیم در کجا هستیم.«

 حســین امیرعبداللهیان، معاون عربی ســابق وزیر امور خارجه از چهره های هفته قبل 
بوده است. او که اکنون دستیار رئیس مجلس در امور بین الملل است، در توئیتر خود همراه با 
عکسی از مذاکره خود با تیم آمریکایی تو ئیت کرده است: »مذاکره با آمریکا هرگز تابو نبوده، 
ده ها مالقــات وزرای خارجه دو کشــور در برجام و ســه دور مذاکره در بغداد کــه من هم در آن 
حضور داشتم از آن جمله است. مشکل، مذاکره نیست، بلکه رفتار قلدرمآبانه، جنایات بزرگ و 
بدعهدی های مکرر آمریکاست. موقع شناسی و اقتدار، دو رکن هر مذاکره دیپلماتیک است.«
این سخنان او مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است. او جزو تیم مذاکره کننده ایران در زمان 

مذاکرات ایران و آمریکا در بغداد بوده است.

در طول دو هفته اخیر اخبار متعددی رسیده است که حسام  الدین آشنا، مشاور رئیس   جمهور دلخور 
است  یا اینکه از سمت خود استعفا داده است. اولین نکته در مورد او این بود که تمامی سمت های خود در 
دولت را از صفحه شخصی حذف کرده است. برخی گفتند  اختالفی میان و او رئیس جمهور بروز کرده است 
و حاال اما در جدیدترین تحول ساعاتی بعد از مصاحبه رئیس جمهور در تلویزیون او مطلبی کنایه آمیز درج 
کرده است. او در واقع در توئیتر خود به گفت وگوی تلویزیونی رئیس   جمهور واکنش نشان داد. حسام  الدین 
آشنا در واکنش به گفت وگوی تلویزیونی شب گذشته حسن روحانی در توئیتر نوشت: »سخن گفتن از مردم 

سخت تر از سخن گفتن با مردم نیست.«

چهره ها



محمدباقــر قالیباف  در هفتــه گذشــته دو مصاحبه 
و ا ظهارنظر مهــم داشــته و از مهم تریــن چهره های این 
روزها ست. شهردار سابق تهران با تاکید بر نواصولگرایی 
به عنوان راه حل جریان اصولگرایی گفته است: »موضوع 
اصولگرایان رها نشــده و دنبال می شــود و بنده نمی توانم 
نواصولگرایی را به دوســتان دیکته کنم و تنها می توانم به 

عنوان یک نفر نظر خود را بگویم.« 
او گفته اســت:  »اگر از من بپرســید که آیا موضوع 
اقتصاد قابل حل اســت یا خیر، با جدیت زمــان انتخابات 
می گویم که حتی در شرایط فعلی نیز می توان کشور را اداره 

کرد، به گونه ای که هرسال مردم احساس کنند که 
به سمت یک ثبات در زمینه اقتصاد پیش می روند. 
در دولت های یازدهم و دوازدهم اعداد و ارقام اثبات 
می کند که نقدینگی ســه برابر افزایــش پیدا کرده 
اســت لذا ابتدا باید به فکر مهــار نقدینگی بود .در 
زمان انتخابات گفتم، برخی اقشار جامعه که بیش 
از حد دچار مشکالت اقتصادی هستند و جمعیتی 
حدود 1۵ تــا 20 میلیون نفر را تشــکیل می دهند، 
تحت پوشــش قرار داده و یارانه  آنهــا را نیز حدود 
3 برابر خواهم کرد و آن زمان همــه گفتند که این 
نقدینگی را از کجا خواهی آورد؟ اما بعد از انتخابات 
دیدید که این کار را کردند. علی رغم تصویب قانون 
در مجلس یارانه دهک های باال را حذف نمی کنند 
و متاسفانه از جیب بیت المال حامی پروری می کنند. 
شفاف سازی ها باعث شده تا اعداد و ارقام مشخص 
کنند که تا قبل از انتخابات ریاســت جمهوری ۹6 
چگونه سعی شد تا نرخ ارز مصنوعی تثبیت شود و 
بعد از انتخابات قیمت ارز به ســرعت باال رفت، در 
حالی که تحریم ها هنوز شروع نشده بود .با اطمینان 
می گویم که کنترل رشد نقدینگی در کشور قابل اجرا 
بوده و می توان آن را مدیریت و هدایت کرد، اما من 
چنین اراده ای نمی بینم! قیمت گذاری دســتوری 
برای نرخ ارز در منطق اقتصاد اشــتباه است. نباید 
نا امید شــد.  در موضوع اداره اقتصاد کشــور نباید 
موضوع رقابت سیاسی و جناحی وجود داشته باشد، 
چرا که به مردم، نظام و حفظ منافع ملی ارتباط دارد 
و همه ما باید به سهم خود دولت را همراهی کنیم 
تا بتواند بر مشکالت کنونی فائق بیاید. البته دولت 
باید بخواهد و گام بردارد و به طور حتم همه ما چه در 
زمینه پیشنهاد راهکار و برنامه کمک خواهیم کرد تا 

کشور در مسیر درستی حرکت کند.«
او در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه اخیرا 
مطرح شده بود که قرار اســت جنابعالی به عنوان 
معــاون اول رئیس جمهــور در کابینــه دولت قرار 
بگیرید چنین پاسخ داده است: »چنین مسئله ای 

نبوده اســت . او در پاسخ به این ســوال که دلتنگ بهشت 
نشده  اید، گفته اســت: نه! چرا دلتنگ بهشت شوم، فکر 
می کنید 12 سال کفایت نمی کند؟ زیادی هم بوده است. 
شهرداری یک نهاد اجتماعی بوده و محل خدمت است، لذا 
کوچک ترین کار سیاسی و سیاسی کاری در مدیریت شهری 
نه در ایران و بلکه در همه دنیا درست نیست، در کشورهایی 
که مهد تمدن و دموکراسی هستند، شهرداری ها به دور از 
سیاسی کاری عمل می کنند. هرکسی وارد شهرداری شده 
و جهت گیری سیاســی پیدا کند، نمی تواند موفق باشــد؛ 
چرا که جنس کار در این نهاد خدمت به مردم است. زمانی 

در شهرداری کار سیاســی انجام می دهند و سیاسی کاری 
می کنند و زمانی در همین نهــاد کار می کنند. نباید این دو 
مســئله را با یکدیگر اشــتباه گرفت. فعالیت سیاســی که 
عین انقالبی بودن و دینداری اســت اما سیاســت زدگی و 
سوء استفاده از پست و سمت و جایگاه دولتی خالف است. 
اصال فرض کنیــم که من با نیت سیاســی در شــهرداری 
کار می کــردم . اما سیاســی کاری که انجام نــدادم، بلکه 
فعالیت می کردم و مــردم هم می دیدند، به نظر شــما اگر 
فردی خود را بــا کار به مردم معرفی کند حالل تر اســت یا 
با وعده های دروغ؟ شــما ببینید که در شــهرداری چقدر از 

اردوگاه اصالح طلب در دوران مدیریــت بنده در رده های 
معاون شهردار تا شــهردار مناطق حضور داشــتند. بعد از 
دوران بنده چــه اتفاقی افتــاد و حتی رفتند و با دوســتان 
خودشان که با من کار می کردند، برخورد کردند که شما به 

ما خیانت کرده اید که با قالیباف کار می کردید. «
قالیباف در پاسخ به این ســوال که مشاوران به شما 
آدرس غلط می دهند؟ گفته اســت: »فکر می کنم که این 
تحلیل اشــتباه است و ممکن اســت درباره سال 84 در آن 
زمان چنین تحلیلی صورت گرفته باشد، اما امروز بعد از 8 
سال اســتقرار آن دولت و وعده هایی که داده بود عملیاتی 

شد؟ آیا حرف هایی که در ســال های 84، ۹2 و ۹6 زدم که 
متن سخنرانی های آن در رسانه ملی و دیگر رسانه ها وجود 
دارد، با یکدیگر مغایرتی دارند؟ در دایره قدرت در سطح باال 
در حوزه قــوه مجریه و مقننه که عمدتــا انتخاباتی و با رأی 
مردم انتخاب می شود حاکم شده و همه نمی توانند در این 
دایره وارد شــوند، به این معنا که وقتی می خواهند به این 
دایره ورود پیدا کنند، ابتدا باید حاضری خود را یک جایی زده 
باشند و بعد به این وادی ورود پیدا کنند .  ا گر حاضری خودت 
را جایی نزدی و به دایره ورود پیدا کردی اولین اتفاق نظر به 
وجود می آید که آن جریانات حرف بزننــد. به عنوان مثال 
حرفی که در سال ۹2 زده شــد، اگر روحانی می دانست که 
می خواهم آن کار را انجام دهم، مگر دبیر شــورای عالی 
امنیت ملی نبود و مســئولیت امنیت کشور را نداشت؟ پس 
چرا عکس العملی نشان نداد؟ به هرحال امنیتی تر از آقای 
روحانی که نداشتیم، چرا که وی 18 سال مسئول شورای 
عالی امنیت ملی بوده و همه حوزه هــای هماهنگی با نظر 
ایشان انجام می شد. من به عنوان یکی از بچه های 
انقالب چنین مبانی ای را اساسا برای کسب قدرت 
قبول ندارم و هیچ گاه وعده دروغ و خالفی نمی دهم 

که نتوانم آن را انجام دهم.
چرا آدم باید به هــر قیمتی روی قدرت بیاید؟ 
بنده در هر پســتی قرار گرفته ام روزی 18 ســاعت 
به جــز دوران جنــگ کــه 24 ســاعته بــه خدمت 
پرداخته ام، پای کار بــوده ام. اگر فردی روزی 18 
ســاعت کار کرده و زحمت بکشــد، الزم است که 
با دروغ رأی بیاورد ؟ خیر، امــا وقتی می خواهی با 
دروغ قدرت را به دســت آوری و کار دیگری انجام 
 دهی تا دوران بگذرد، همان داستان حامی پروری

 است.«
او همچنین در قسمت دیگری از این مصاحبه 
گفته است: »جمنا از نظر شــکلی مورد پسند بنده 
اســت، اردوگاهی که توانســت از همه شــهرها و 
شهرســتان ها افراد اصولگرا را کنــار یکدیگر قرار 
دهد، پس حتما کار پسندیده ای است. اما اشکالی 
که به آن وارد است این است که افرادی که انتخاب 
شدند، مســیر درســتی را طی نکردند. به این معنا 
که از بطن مردم و یک جریان سیاســی نیامده اند. 
شکل کار جمنا صحیح است، اما روش آن اشکال 
دارد وگرنه اگر همه مســیر طی شــده اصالح شود 
و اتفاقی بیفتــد، به آن نواصولگرایــی می گویند و 
معتقدم که بایــد هدف گذاری ها و کارهــا را به  روز 
کنیم. معتقدم که باید حتما پوست اندازی در اردوگاه 
اصولگرایان صورت بگیرد و به سهم خودم این کار 
را شــروع کرده ام .موضوع اصولگرایان رها نشده 
و دنبال می شــود و بنده نمی توانم نواصولگرایی را 
به دوســتان دیکته کنم و تنهــا می توانم به عنوان 
یک نفر نظر خود را بگویم. اما جوان ها باید بگویند 
که این چیســت و آن را تعریف و توصیف کنند و به 
تشــکیل تشــکل بپردازند. خبری که -از برگزاری 
جلسه با سیدابراهیم رئیســی- بیرون آمده صحت 
ندارد و جلســات به آن شــکلی کــه بحثی صورت 
بگیرد، برگزار نمی شــود. گفتم که وحدت الزم اســت اما 
کافی نیست و با این اقدامم نشــان دادم که تنها با وحدت 
مشــکالت حل نمی شــود، البته جمع دوســتان و بزرگان 
اصولگرا وقتی می گفتند که یکی باید کنار برود به من نگاه 
می کردند. اگر کسی الفبای سیاســت و بازیگری را بداند، 
می داند که نباید چنین کاری انجام شود و بنده کنار کشیدم 
تا اگر عــدم توفیقی پیش آمــد، نگویند به خاطــر فقدان 
وحدت بوده است. اما چرا باز ناموفقیم؟ پس نواصولگرایی 
یک ضرورت است و باید رویکردها و روش هایمان را تغییر 

دهیم.

قرار نبود معاون اول شوم
محمدباقر قالیباف از شرایط سیاسی این روزها سخن گفته است
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فضای مجازی

توییت ترامپ درباره آغاز تحریم های ایران
رئیس جمهموری آمریکا با انتشــار پیامی توییتری ضمن تمجید از اقدام خود 
مبنی بر اعمال مجدد تحریم علیه ایران، دیگر کشــورها را از تجارت با تهران برحذر 
داشــت. دونالد ترامپ رئیس جمهموری آمریکا در نخستین توییت امروز سه شنبه 
خود نوشت: تحریم های ایران رسمًا آغاز شد. این سنگین ترین تحریمی  است که 
تاکنون )علیه ایران( اعمال شده اســت و در ماه میالدی نوامبر )آبان ماه( نیز شاهد 
افرایش مرحله ای آن خواهیم بــود. هرکه با ایران وارد معامله شــود، دیگر با آمریکا 
معامله ای نخواهد داشت. من خواهان صلح جهانم و به کمتر از آن راضی نمی شوم!
گفتنی اســت اتحادیه اروپا به اجرای مجدد تحریم های ایــران واکنش تندی 
نشان داده است.در همین راستا، کمیسیون اروپا در پیامی توییتری اعالم کرد: از 
امروز ۷ آگوست، قوانین مسدود ساز به روز شــده اروپا به اجرا گذاشته شد تا تاثیر 
تحریم های آمریکا بر منافع شــرکت های اروپایی که در حال انجام معامالت قانونی 
با ایران هستند کاهش یابد. این بخشی از حمایت ما برای ادامه اجرای کامل برجام 

است.

جهان از اوامر توئیتری ترامپ تبعیت نمی کند

وزیر امور خارجه کشــورمان با اشــاره به پیام توئیتــری ترامپ درباره 
تحریم ایــران برای تحقــق صلح جهانــی، تصریح می کند کــه این اولین 
باری نیســت که یک جنگ طلب ادعا می کند که برای »صلح جهانی«  جنگ 
راه می انــدازد. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشــورمان با تشــبیه 
لفاظی های ترامپ به خشم بچه گانه و فریادهای توئیتری، تصریح کرد که 
جهان از دست یکجانبه گرایی آمریکا خســته و درمانده شده است. ظریف 
تأکید کرد که جهان از اوامر توئیتری ترامپ پیروی نمی کند. وزیر امور خارجه 
کشورمان در ادامه با اشاره به پیام توئیتری ترامپ درباره تحریم ایران برای 
تحقق صلح جهانی، تصریح کرد که این اولین باری نیست که یک جنگ طلب 

ادعا می کند که برای »صلح جهانی«  جنگ راه می اندازد.

محمدسعید احدیان 
مدیر مسئول روزنامه خراسان 
در توییتر طی پیامی خطاب به 
رئیس جمهور درباره قیمت ارز 
و مذاکره با ترامپ نوشت

سید حسین نقوی 
نماینده مردم ورامین در 
مجلس شورای اسالمی 
در صفحه شخصی خود در 
توییتر درباره اعمال تحریم 
های جدید آمریکا علیه ایران 
نوشت.

علیرضا زاکانی رئیس 
کمیسیون ویژه برجام در 
مجلس نهم درتوییتر درباره 
جلسه امروز مجلس و برکناری 
علی ربیعی از سمتش، 
نوشت.

عبدالله گنجی، مدیرمسئول روزنامه جوان در صفحه شخصی 
خود در توییتی درباره استیضاح وزیر کار در مجلس نوشت.

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در 
صفحه شخصی خود در توییر درباره سخنان هفته گذشته 

روحانی در تلویزیون نوشت

محمد رضا عارف نماینده مجلس شورای اسالمی در توییتی 
درباره سوال از رئیس جمهور در صحن مجلس نوشت.
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حرف روز 

بعد از حمله آمریکا به خاورمیانه و ایجاد شــرایط 
خصومت آمیز، خصومت عربســتان با ایــران علنی تر 
شد. گرچه حمله به سفارت عربســتان در تهران عملی 
احساسی، اشــتباه و خارج از عرف بود. اما تصور اینکه 
این اتفاق در تغییر یا تشــدید سیاســت های خصمانه 
عربستان به سمت ایران نقشــی داشته است، نشان از 
توهم و تاثیر جنگ روانی بر سیاســیون ایران است. در 
زمان آقای خاتمی بود که عربستان درخواست قطع کردن 
ســر مار را داشــت. حال با در نظرگرفتــن واقعیت های 
تاریخی، تفاوت های فرهنگی، مسا ئل ژئواستراتژیک 
و شرایط فعلی تالش برای تلطیف روابط با عربستان از 
دید طرف های متخاصم به عنــوان ناآگاهی و ناتوانی 
سیاسی و اطالعاتی کشور تا حدی به درستی تعبیر شده 
و شمشیرها  را علیه ایران تیزتر می کند. تا زمانی که شرایط 

مطلوب حاصل نشده باشد.

رئیس جمهور محترم در سخنرانی فرمودن 
مردم دالرهاشــونو بــه بانک ها بیــارن و به دولت 
اعتماد کنن چون بانک مرکزی پاســخگو هست. 
حاال ســوال من اینجاس که ما که دالری نداریم 
برگردونیم تو بانک، دالرها و ارزهایی که اختالس 
شــده کی برمی گرده تو بانک ها؟ لطفــا به مردم 

جواب بدین.

مردم ایران این را بدانید که در این شــرایط 
آمریکا جرأت حمله بــه ایران را نــدارد، در اولین 
روز جنگ از باب المندب عربســتان را می زنیم، از 
بلندی های جوالن اســرائیل را می زنیم، ناوهای 
آمریــکا در خلیج فــارس و نیروهــای نظامــی در 
افغانستان و... هدف قرار خواهند گرفت و ما در 
آمریکا حدود یک هزار نیروی آماده عملیات داریم 

که جنگ را به داخل خاک آمریکا بکشیم.

پمپئو که سابقه ریاست سیا را دارد تالش کرد 
با اظهار یکسری اطالعات اشتباه و دادن کدهای 
غیرصحیح ناشــیانه، نارضایتی های اجتماعی را 
نشــانه برود. او اطالعات صحیح را به علت شغل 
قبلی خود در دست دارد، اما تعمدا تالش می کند 
فضای ایران را متالطم نشــان دهد و بین مردم و 
دولت شــکاف ایجاد کند و آمریــکا را حامی مردم 

نشان دهد. 

گفت وگو؟ با آمریکا؟ مشــکل مــا ترامپه یا 
مدیران ناالیق؟ مگه دو سه سال کشور رو معطل 
گفت وگو و برجام نکردن؟ مگه رهبری نگفتن که 
اینها بدعهدن؟ مگــه بعد اینکه به خواستشــون 
رســیدن نزدن زیر همه چــی؟ حاال بــاز حرف از 

گفت وگو می زنند و دادن امتیاز به دشمن؟

آقــای رئیس جمهور! قــدرت خرید پــول ملی 
به یک ســوم کاهش یافتــه. قدرت خریــد کارگران، 
کارمندان، کشــاورزان و خرده فروشــان آسیب دیده 
و تنهــا عده ای افــراد که بــه اطالعات و رانــت ویژه 

دسترسی داشتند ثروت شان   سه برابر شده است.

شرایط فعلی کشور، گرانی های اخیر بازار ارز 
و... ناشی از کارشــکنی ها و دسیسه های آمریکا و 

اروپاست.

هیچ کس خواهان رابطه با آمریکا نیست فقط 
وطن فروشان دنبال رابطه با اروپا و آمریکا هستند.

گفته بودند که مدیران ناکارآمد و مسبب اوضاع 
فعلی را برکنــار خواهند کــرد پس چــرا هیچ خبری 

نیست؟

زمانی باید وارد مذاکره شــد که قدرت دو طرف 
یکسان هست. ورود به مذاکره از موضع ضعف هیچ 
دستاوردی نخواهد داشت. با توجه به اینکه آمریکا از 
برجام خارج شده است فعال باید به فکر ادامه  برجام با 
اروپایی ها بود. اگر این اتفاق عملی باشد ما در مذاکره 
با آمریکا دســت پر را خواهیم داشت وگرنه مذاکره با 
آمریکا جز خسارت بیشتر عایدی نخواهد داشت. در 
صورت شکســت برجام با اروپایی ها و چین ابتدا باید 
اوضاع اقتصادی را سامان داد و سپس وارد مذاکرات 
شد، ورود به مذاکره در شرایط نابسامانی اقتصادی هم 
زیانبار است.  کاش مردم ما هم در زمان تحریم آمریکا 
مانند مردم ترکیه عمل می کردند تا به جای هجوم به 
دالر، دالرهای آمریکایی خود را آتش می زدند. در این 

صورت ارزش پول ملی کم نمی شد.

گرانی لبنیات و تخم مرغ که از نیازهای اولیه 
هر سفره ای است باعث شده که خانواده ها در این 
مورد به مشکل بربخورند . لطفا در این مورد صدای 

ما را به مسئوالن برسانید. 

سوال بزرگ برای ملت ایران این هست که چرا 
نمایندگان تهران )لیست امید( برای طرح سوال از 

روحانی رای ندادند؟
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گفتارها

آنکارا در دوراهی 

بازیگری »اقتصاد« در سیاست خارجی ترکیه

حسین پاشایی

کارشناس مسائل خاورمیانه

بین المللی تماما در اختیار آمریکا قرار دارد و شــرکت های 
بین المللی در این سیستم پیچیده تجارت بین الملل منافع 
زیادی دارند کــه نمی توانند آن را به خطــر بیندازند. پس 
درواقع این شــرکت ها انتخاب دیگری جز خروج از ایران 
نخواهند داشت همان طور که زیمنس و توتال خارج شدند 
و بسیاری دیگر از شرکت های اروپایی و حتی شرکت های 

روسی و چینی ناچار به آن خواهند شد. 
 در نتیجه بــا توجه به وضعیت ایــن روزهای اقتصاد 
ترکیه و از دست دادن مقدار زیاد ارزش لیر در برابر دالر که 
هر لحظه رکورد جدیدی زده می شــود و لحظه به لحظه از 
ارزش لیر کاسته می شــود باید  دید که اقتصاد ترکیه تا چه 
اندازه توان تحمل این شــرایط را خواهد داشت. اقتصاد 
ترکیه شدیدا وابســته به ســرمایه گذاری خارجی و در هم 
تنیده با اقتصاد جهانی است و  آستانه تحمل آن در مقابله 

با تنش های سیاسی بسیار پایین است.
 به نظر می رســد کــه در رابطه با تحریم هــای ایران 
تحلیل مقامات ترکیه ای این است که هدف هیات حاکمه 
آمریکا این اســت که در کوتاه مدت با مقامــات ایرانی به 
نتیجه ای خواهند رسید. یعنی از نظر آنها شدت تحریم ها 
به اندازه ای اســت که مقامــات ایرانی را در مدت بســیار 
کوتاهی مجاب خواهد کــرد که به میز مذاکــره بازگردند 
که در غیر این صورت ترکیه نیــز ضررهای جبران ناپذیری 
از قبل ایــن تحریم ها خواهد  کرد. با توجــه به اینکه هنوز 
دادگاه رضا ضراب، بــازرگان ایرانی ترکیه ای و همین طور 
هاکان آتیال، معاون سابق حالک بانک ترکیه در نیویورک 
در رابطه با دورزدن تحریم های اعمالی آمریکا علیه ایران 
در جریان است، اگر این تحریم های جدید  که در مقایسه با 
تحریم های قبلی از لحاظ جدیت در اعمال آن و همین طور 
وســعت دربرگیرندگــی آن اصال قابل مقایســه نیســت، 
ادامه دار باشد، خواه ناخواه ترکیه را نیز با مشکالتی مواجه 

خواهد ساخت.
 یعنی این کشــور یا باید واردات نفــت از ایران را به 
صفر برســاند که بــا توجه بــه تفاصیل ذکر شــده حداقل 
در کوتاه مدت امکان پذیر نیســت یا با ادامــه این وضع، 
روابط شــکننده و زیگزالی این روزهای ترکیــه و آمریکا با 
مشــکل جدید دیگری مواجه خواهد شد که این می تواند 
 ترکیه را از لحاظ اقتصادی و سیاســی با مشــکالت جدی

 روبه رو سازد.   

که کشــیش آمریکایی از زندان آزاد شود ولی در خانه اش 
تحت حبس خانگی قرار گیــرد. در همین رابطه آمریکا دو 
وزیر کشور و دادگستری ترکیه را تحریم کرد و طبق دستور 
رئیس جمهور آمریــکا تمام دارایی های دو وزیر یادشــده 
در ایاالت متحده مصادره شــد. آمریــکا خواهان آزادی 
بدون قید و شــرط راهب برانسون اســت. به عالوه این، 
عوامل دیگــری از قبیل خرید موشــک های اس 400 از 
روسیه، تصمیم آمریکا در مورد کنار گذاشتن ترکیه از پروژه 
جنگنده های اف 35 و اختالفات این دو کشور در رابطه با 
ســوریه و نگاه متفاوت آنها در برخورد با یگان های مدافع 
خلق کرد از مهم ترین اختالفاتی اســت که رابطه ترکیه با 

آمریکا را تحت شعاع قرار داده است.
با تفاصیل ذکر شــده و با توجه به قاطعیت آمریکا در 
برخورد با نقض کنندگان تحریم ها ترکیه کار بسیار دشواری 
خواهد داشت. با توجه به در پیش بودن فصل سرما و نیاز 
مبرم ترکیه به انرژی به نظر می رســد که آنــکارا نمی تواند  
یکباره انرژی وارداتی از ایران را به صفر برساند. علی رغم 
آنکه در ســال های اخیر ترکیه کوشــیده اســت که منابع 
جایگزینی برای نفت و گاز ایران پیدا کند و در این راســتا 
درصدد اســتفاده از تمامی ظرفیت های اقلیم کردستان 
عراق بوده است؛ کوشش هایی نیز در رابطه با استفاده از 
منابع نفتی دولت مرکزی عــراق و همین طور قطر و کویت 
انجام داده است ولی به نظر می رسد که در کوتاه مدت نیاز 
مبرم ترکیه به منابع نفتی و گازی ایران حفظ خواهد شــد. 
 غیر از مسائل اقتصادی، از بعد سیاسی و حیثیتی نیز این 
موضوع برای ترکیه مساله ســاز شده است. همان طور که 
در ســخنانی چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه نیز اشــاره 
کرد ترکیــه تحریم های آمریکا علیه ایــران را نمی پذیرد و 
این با حســن همکاری و احترام رابطه دو طرفه ناســازگار 
است که آمریکا تصمیمی بگیرد و از دیگران هم بخواهد 
که از تصمیــم او تبعیت کننــد. اما همان طــور که هاکی 
اویغور، معاون مرکز مطالعاتی ایران در آنکارا در مصاحبه 
با اسپوتنیک اشاره می کند حمایت های سیاسی نمی تواند 
شــرکت های خصوصی را در رابطه با ارتباط بــا ایران قانع 
سازد. به گفته این کارشناس شــرکت ها به این امر واقف 
هستند که کشور شــما می تواند از لحاظ سیاسی از ایران 
حمایت کند ولی همیشــه نمی تواند از شما حفاظت کند. 
در دنیای امــروز تجــارت بین الملل و سیســتم فاینانس 

»درمورد اینکه شــرکت های ترکیه ای چه باید بکنند 
چیزی دیکته نمی کنیم ولی آنها باید در مورد سرمایه گذاری 
در ایــران آگاهانه رفتــار کنند. ایــن را باید بداننــد اگر به 
همکاری با ایران ادامــه بدهند نمی تواننــد جایی در بازار 
آمریکا و تجارت با این کشور داشته باشند.« این سخنان 
بخشی از صحبت های مارشال بیلینگزلی، مسئول مبارزه 
با منابع مالی تروریسم و معاون خزانه داری آمریکاست که 
ماه گذشته در راس هیات آمریکایی در آنکارا در خصوص 
فرمان رئیس جمهور آمریکا در مورد بازگشت تحریم های 
ایران با مقامــات ترکیه ای دیــدار کرده اســت. مقامات 
ترکیه ای در این دیدار بسیار مشــتاق بودند که مانند دوره 
باراک اوباما، هیات آمریکایی را در خصوص معافیت های 
موردی و استثنا قائل شدن ترکیه در مبادله و تجارت با ایران 
قانع ســازند که با مخالفت طرف آمریکایی روبه رو شدند. 
اکنون ترکیه در وضعیت پیچیده ای گرفتار شده است. از 
طرفی مبادالت گسترده ای با همســایه شرقی خود دارد و 
بیش از نیمی از نفت وارداتی ترکیه از ایران است. اما طبق 
خواسته آمریکا ترکیه باید از مرداد ماه نفت وارداتی از ایران 
را به صفر برساند که این امر با توجه به این حجم عظیم از 
واردات غیرممکن می نماید. در طرف دیگر ایاالت متحده 
آمریکا قرار دارد که متحد اســتراتژیک ترکیه در ناتو است 
و همین طور مبادالت گســترده تجــاری و امنیتی با ترکیه 
دارد. روابط ترکیه با ایاالت متحده پس از کودتای نافرجام 
جوالی 2016 از یک حالت زیگزالی برخوردار بوده است. 
ترکیه خواهان اســترداد فتح الله گولــن، روحانی مخالف 
و رهبر جماعت گولن از آمریکا ســت. گولــن که متهم به 
برنامه ریزی و اجرای کودتای نافرجام تابســتان دو ســال 
گذشته اســت، در تبعیدی خود خواســته سال هاست که 
در آمریکا زندگی می کند. در ارتباط بــا همین ماجرا ترکیه 
کشیش آمریکایی، اندرو برونسون  را که سال ها در ترکیه 
زندگی می کرد بــه اتهام همکاری در کودتــا و همین طور 
همکاری با پ.ک.ک دستگیر کرد که این موضوع روابط 
آنکارا-واشــنگتن را با چالش هــای زیادی روبــه رو کرده 
است. اخیرا دادگاه مبارزه با جرایم امنیتی ازمیر دستور داد 
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یادداشت
تهران-آنکارا علیه واشنگتن

تاثیر تنش  میان ترکیه و آمریکا در سیاست خارجی اردوغان چیست؟

احمد معنوی

کارشناس مسائل بین الملل

بازداشت »اندرو کرگ برانسون«، کشیش آمریکایی 
محبوس در ترکیه، چندی است که روابط واشنگتن و آنکارا 
را با بحران بی سابقه ای مواجه کرده است. برانسون در پی 
کودتای نافرجام ســال 2016 به اتهام جاسوسی و ارتباط با 
شبکه فتح الله گولن و گروه های شورشی ُکرد بازداشت شده 
بود و اخیرا نیز با درخواست فرجام  خواهی اش برای آزادی از 

بازداشت خانگی مخالفت شد. 
در راستای واکنش به این رفتار دادگاه ترکیه، واشنگتن 
نیز اعالم کرد وزیران دادگستری و کشور ترکیه به دلیل نقش 
داشتن در دستگیری این کشــیش، مورد تحریم این کشور 
قرار می گیرند و به دنبال آن سخنگوی کاخ سفید، داد  و  ستد 
و روابط تجــاری با این دو مقام ترک را ممنــوع اعالم کرده و 
گفت تمام دارایی های آنها در آمریکا مصادره خواهد شــد. 
این کنش آمریکا نیز بدون واکنش نماند و ترکیه نیز در عملی 
تالفی جویانه به تحریم دو وزیر آمریکا اقدام کرد.  در حالی که 
مقامات آمریکایی انتظار آزادی وی را داشتند، ترامپ و مایک 
پنس و معاون وی واکنش نشــان داده و ترکیــه را به اعمال 

تحریم های اقتصادی تهدید کردند.
 اکنون با توجه به مشکالت ایجاد شده  بین دو کشور 
این مساله مطرح می شود که تحریم های آمریکا چه تاثیری بر 
روابط و آینده سیاسی واشنگتن-آنکارا و رفتار منطقه ای ترکیه 

در خاورمیانه خواهد داشت ؟ 

  سناریوی اول؛ حل دیپلماتیک مشکالت دوجانبه
در نگاه اول آنچه  واضح به نظر می آید این است که قطعًا 
تنش به وجود آمده  بین دو کشــور که دارای روابط دیرینه و 
استراتژیکی هستند، به خاطر یک کشیش چندان طوالنی 
و تاثیرگذار نخواهد بــود و در آینده نه چندان دور شــاهد آن 
خواهیم بود که هر دو با انعطاف پذیری بیشــتری نسبت به 
مســاله نگاه کنند. در راستای این فرضیه اســت که مولود 
چاوش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه دیدار با مایک پمپئو در 
سنگاپور را سازنده خوانده و گفته است که دو طرف موافقت 
کرده اند بــرای حل اختالفــات از نزدیک همــکاری کنند. 
همچنین یک رسانه  ترکیه ای نیز  از احتمال توافق دو کشور 

بر سر طرح تبادل زندانیان خبر داد.

  سناریوی دوم، اقدام پیشگیرانه توسط آمریکا
آنچه در این دیدگاه گفتنی است اینکه تا پیش از روی 
کار آمدن رجب طیــب اردوغان در ترکیه، این کشــور یکی 
از اصلی ترین متحدان آمریکا در منطقه محســوب می شد 
و ترکیه از نظر سیاسی وابســتگی باالیی به آمریکا داشت. 
اما اردوغان پس از روی کار آمــدن و گرفتن قدرت در ترکیه 
سعی کرد رویکرد سیاست خارجی مســتقلی  را پیش گیرد؛ 
لذا برخی معتقد هستند در تاریخ جمهوری ترکیه، این برای 
اولین بار اســت که آمریــکا دو وزیر دولت ترکیــه را تحریم 
می کند که بی تردید این اقدام آنها هیچ شباهتی به رفتار یک 
کشور متحد  ندارد و محکومیت کشیش برانسون نمی تواند 
دلیــل قانع کننده ای برای تحریــم دو وزیر کابینه از ســوی 
آمریکا باشــد، بلکه موضوعات دیگری علــت این واکنش 
مقامات کاخ سفید است و آن هم مقابله با رویکردهای ترکیه 

کنونی با داعیــه عثمانی گرایی اردوغــان و رفتارهایش در 
منطقه خاورمیانه اســت تا از بروز تنش های احتمالی آینده 
جلوگیری شده و ترکیه مشغول بازسازی برنامه های اقتصادی 
و بحران های مالی باشد.  شاید این نظریه مهم باشد؛ زیرا در 
شرایطی روابط سیاسی بین آمریکا و ترکیه بحرانی شده است 
که اقتصاد این کشور خاورمیانه ای در شرایط مطلوبی به سر 
نمی برد و اظهارات مقامات این کشور مبنی بر مقابله به مثل 
با اقدامات آمریکا نیز موجب شده تا بازارهای ترکیه واکنشی 
نسبتًا منفی به این خبرها نشــان دهد. تحریم دو وزیر ترک 
باعث سقوط لیر و تشــدید کاهش تمایل سرمایه گذاران به 
خرید این ارز بیش از پیش شده است. اکنون ارزش هر دالر 
آمریکا به 5/11 لیر رســیده که در تاریخ این کشور بی سابقه 
است. ضمن اینکه افزایش تنش می تواند به افزایش خروج 
سرمایه از این کشور هم منتج شــود.  در این فرضیه آمریکا 
برای به زانو در آوردن ترکیه در سیاست خارجی رویایی اش، 
جنگ اقتصادی جدیــدی را از طریق افزایش نــرخ ارز و در 
ادامه ایجاد هرج و مرج در بازار  پیش گرفته  و افت ارزش لیر 
در برابر دالر از یک سو باعث سنگین تر شدن فشار بدهی های 
خارجی ترکیه می شود و از سوی دیگر بازار بورس رونق خود 

را از دســت می دهد. تداوم افزایش قیمــت دالر، بی تردید 
شــرکت های تجاری را با ورشکســتگی و در ادامه بازار را با 
مشــکالت عدیده ای مواجه خواهد کرد و قطعًا تا زمانی که 
اختالفات بین آنکارا و واشنگتن پابرجا باشد، تهدید سیاسی 

علیه اقتصاد ترکیه ادامه خواهد داشت.

  سناریوی سوم، گرایش به سمت شرق و ایران
یکی ملموس ترین تاثیرات تنش مذکور میان آنکارا-

واشنگتن، چرخش ترکیه از غربگرایی و به خصوص آمریکا 
به سمت شرق گرایی و ایجاد روابط حسنه هرچه بهتر با ایران و 
روسیه خواهد بود. در این شرایط احتماال شاهد گرایش ترکیه 
به سوی ایران به عنوان کشوری که با ترکیه دشمن مشترکی 
به نام  آمریکا دارد، خواهیم بود.  اکنون ایران در نوک پیکان 
تحریم های آمریکا قرار گرفته و به دنبال فضایی برای کاهش 
فشارها و برون رفت از مشــکالت اقتصادی داخلی از طرق 
مختلف است؛ بنابراین تعامالت ترکیه و ایران در این راستا 

برای هر دو کشور کارگشا خواهد بود. 
برای ورود به این فرضیه باید به نوع نگاه مسئوالن دو 
کشور توجه کرد. محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران  در 

واکنش به اقدام دولت آمریکا در اعمال تحریم علیه دو وزیر 
دولت ترکیه در توئیتر خود، این اقدام واشــنگتن را اقدامی 
غیرقانونی خواند. در ســوی دیگر نیز چاووش اوغلو با بیان 
اینکه ترکیه به طور معمول مخالف تحریم ایران است، گفته 
است: »اقدام یک جانبه ایاالت متحده مبنی بر تحریم ایران 
و الزام کشورهای دیگر در تبعیت از تصمیم آمریکا، موضعی 
نادرست اســت.« این موضع گیری ترکیه نســبت به ایران 
باعث شــد تا آمریکا نماینده ای برای راضی کردن مقامات 
ترکیه جهت همراهی در تحریم علیه ایــران به آنکارا اعزام 
 کند؛ اما این مذاکره در حالی انجام شد که طرف ترک اعالم 
کرده بود که در اعمال تحریم علیه ایران، آمریکا را همراهی 
نخواهد کرد. ترکیه معتقد است ایران هم از نظر اقتصادی و 
تجاری و هم از نظر تامین نیازهای انرژی، کشوری مهم در 
همسایگی اش به شمار می رود و هرچند دولت ترامپ تالش 
دارد تا خرید نفت ترکیه از ایران را به حداقل برساند، اما از نظر 
ترکیه ایران کشور همســایه و از مهم ترین شرکای تجاری-
بازرگانی ترکیه به شــمار می رود؛ قراردادهای مهم دوجانبه 
اقتصادی زیادی از جمله در زمینه نفت و گاز میان دو کشور 
منعقد شده است و به همین دالیل آنکارا نمی تواند وارد تعاملی 

شود که این توافقات را به خطر اندازد.
ترکیه تاکنون تالش داشته یک نقش میانجی گرایانه 
را در خصوص ایران ایفا کند. چون می داند با توجه به حجم 
روابط تجاری و اقتصادی که با ایران داشته و دارند، هرگونه 
تحریم بین المللی علیه ایران مستقیما به ضرر اقتصاد ترکیه 
بوده و برنامه های بلندمدت آنــکارا را زمین گیر خواهد کرد. 

بنابراین ترکیــه راه منطقی را دنبال می  کند و آگاه اســت که 
هرگونه تحریم فراگیر علیه ایران و ضعــف اقتصاد داخلی 
ایران به طور مستقیم حجم تجارت خارجی آنها را تحت تاثیر 
قرار خواهد داد. لذا با شرایط به وجود آمده بین آمریکا و ترکیه 
انتظار می رود که با تالش دو کشور، صادرات نفت ایران به 
ترکیه افزایش یافته و باهدف پرکردن خالءهای اقتصادی 
ایجادشده برای طرفین قدم های موثری برداشته شود. اگر 
تراز تجاری میان ترکیه و ایران را در نظر بگیریم، می بینیم که 
بهترین گزینه این است که ترکیه از ایران خرید داشته باشد 
که هم برتری تجاری خود را حفظ کنــد و هم اینکه به دلیل 
نزدیکی مسافت، هزینه تمام شده تولید فرآورده های نفتی را 
پایین نگه دارد تا دچار تورم نشود. تجربه نشان داده است که 
دو کشور در این حوزه تجارب خوبی را پشت سر گذاشته اند. 
ترکیه تجربه خوبی از تجارت با ایــران در زمان تحریم ها در 
گذشته داشته است؛ لذا اکنون نیز فرصت مناسبی برای ترکیه 
و ایران خواهد بود تا با اتحاد منطقه ای در برابر تحریم آمریکا 
نسبت به برقراری گسترده مبادالت تجاری مشترک اقدام کنند 
تا شاید این سناریو مصداق ضرب المثل »عدو شود سبب خیر 

اگر خدا خواهد« برای ایران باشد.
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توجیه روانشناختی 
پدیده ترامپ 

روایت لس آنجلس تایمز از 
شخصیت رئیس جمهور آمریکا 

»ترامپیسم« کماکان به واژه ای مبهم و ناملموس 
در حوزه سیاست داخلی و خارجی ایاالت متحده آمریکا 
تبدیل شــده اســت. به راســتی این پدیده چیست و 
چگونه قابل توجیه است ؟ آیا ترامپیسم مانند کارتریسم 
یا ریگانیســم، متاثــر از اندیشــه های رئیس جمهور 
آمریکاســت ؟ آیا اساســا ذهن تئوریک و مشی عملی 
ترامپ به اندازه ای قوام دارد کــه بتوان آن را مولد یک 
مکتب فکری یا سیاســی در ایاالت متحده دانســت؟ 
واقعیت امر این است که طی ماه های  اخیر، بسیاری از 
تئوریسین های غربی مشغول توجیه حضور پدیده ای 
به نام دونالد ترامپ در کاخ ســفید هستند. پدیده ای 
که ظهور آن نه تنها منتج به بــروز نارضایتی در بخش 
عمده ای از جامعه آمریکا شده اســت، بلکه مناسبات 
ســنتی ایاالت متحده با متحــدان آن را نیــز در نظام 
بین الملل خدشه دار کرده اســت. همین مساله سبب 
شده  تا بحث های مفصلی بر سر »ترامپیسم« و حدود 
و ثغور آن در آمریکا دربگیرد. لس آنجلس تایمز در این 

خصوص به نکات جالب توجهی اشاره کرده است.
ترامپیســم )ترامپ گرایــی(، بیــش از آنکه یک 
جنبش سیاســی یــا ایدئولوژیک باشــد، یــک پدیده 
روانشناختی است. این موضوع زمانی میان چپگرایان 
و راستگرایان، موضوع جنجالی برای بحث و گفت وگو 
بود. »اســتفن بنن«، استراتژیســت ارشــد و مشاور 
سابق دونالد ترامپ در کاخ سفید که در آگوست 2017 
توسط وی از پست خود برکنار شد، منابع قابل توجهی 
را به تبلیغ برای کاندیداهای ترامپ  گرا اختصاص داد 
که گفته می شد همان دیدگاه های ترامپ را دارا هستند 
و از همان لفاظی های رئیس جمهــور بهره می جویند، 
از جمله عقاید ضدگلوبالیســم، ملی گرایی اقتصادی و 
توهین و فحاشی به سیاستمداران سنتی. البته اکثر 
این طرح هــا و برنامه ها بی نتیجه بــود. »تالش برای 
ایجاد  یا ترویج یک ایدئولــوژی یکپارچه و هماهنگ بر 
مبنای افکار ترامپ« نیز نتیجه بهتری در بر نداشت. 
حدود یک سال پیش، جولیوس کلین نشریه ای را به نام 
»American Affair«  راه اندازی کرد و در آن سعی کرد با 
نگارش مقاالت متعدد، صبغه ای عقالنی به ترامپیسم 
ببخشد.  چالش این نشریه در این بود که یا می بایست 
خود را با ترامپ هماهنــگ می کرد و از رفتار ناهماهنگ 
وی دفاع می کرد  یا اینکه باید رابطه خود را با ترامپ به هم 
می زد تا از یکپارچگی نشریه دفاع کند. حدود شش ماه 
بعد و پس از پاسخ جنجال برانگیز ترامپ به تظاهرات 
نئو نازی ها در شارلوتویل، این نشــریه حمایت خود را 
از رئیس جمهور انکار کرد.  از ســوی دیگر، چپگرایان 
فعال در ایاالت متحده، ســرمایه گذاری های هنگفتی 
نموده اند تا این ایــده را ترویج کنند که ترامپیســم در 

واقع یک گسست از اندیشه محافظه کارانه محسوب 
نمی شــود، بلکه در واقــع شــیوه اغراق گرایانه ای از 
آن اســت. می توان گفت  چنین ادعایی قابــل دفاع  یا 
دســت کم قابل درک اســت، در صورتی که این نکته را 
قبول داشته باشــید که محافظه کاری مجموعه ای از 
عقاید پوچ خشــونت نژادی و فرهنگی است. ولی اگر 
مساله این باشــد، چنان که »نوا روثمن« در مقاله خود 
می نگارد، قاعدتا نباید شاهد این باشیم که بسیاری از 
محافظه کاران مخالف با عقاید و افکار ترامپ باشــند. 
روشنفکران و روزنامه نگاران ایدئولوژیک از هر دو حزب 
چپ و راســت، تمایل طبیعی دارند و البته به نفع شان 
 است که در تحلیل مســائل، به منشا آن عقاید بنگرند. 
حال ترامپ چالشی غیر قابل تحمل برای افرادی است 
که چنین رویکردی دارند، چرا که به اعتراف خود وی، 
ترامپ هیــچ مجموعه ایده جــدی و یکپارچه ای برای 
مبنا قرار دادن در تصمیم گیری هایش ندارد. او در این 

خصوص به غرایض خود اتکا می کند. 
در نهایت اینکه اکثر تحلیلگران و تئوریسین های 
آمریکایی، ترامپ را مولد یک ایدئولوژی خاص در کاخ 
سفید نمی  دانند و صرفا از بعد روانشناختی شخصیت 

وی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند.« 

  تحلیلی بر گزارش لس آنجلس تایمز
واقعیت امر این است که ترامپیسم نه یک مکتب 
فکری، بلکه نوعی پدیده روانشناختی است که دارای 
حدود و ثغور معینی است. ترامپ مصداق عینی فردی 
است که ســعی دارد خود را غیر قابل محاسبه و مقتدر  

نشان دهد. بدون شک، کســی در آینده ای نزدیک از 
ترامپ به عنوان صاحب  یک تفکر و مکتب سیاسی یاد 
می کند. نکته مهم تر اینکه درک پدیده ترامپ با توجه به 
آنچه طی حدود دو ســال اخیر از وی مشاهده کرده ایم 
چندان دشوار به نظر نمی رسد. نشــریه آتالنتیک در 
یکی از شماره های خود و در توصیف این پدیده  معتقد 
اســت  تغییرات بزرگی که ترامپ از آن سخن می گوید 
به راســتی عظیمند؛ از سیاســت های وی در رابطه با 
کره شمالی تا استقرار گارد ملی در مرز مکزیک، تهدید به 
خروج ایاالت متحده از قرارداد نفتا، نقض برجام با ایران 
و حمله به ســوریه. البته تمامی اینها می تواند در واقع 
شروع یک فصل جدید باشد.   سال ها پیش روزولت در 
تعریف سیاست خارجی خود گفت: »به نرمی حرف زدن 
و یک چماق بزرگ در دست داشتن.« اما اکنون ترامپ 
این سیاســت را تغییر داده  و دروغ و ناسزا را جایگزین 
آن نموده اســت، در حالی که روســای جمهور پیشین 
ایاالت متحده با احتیاط در خصــوص احتمال جنگ با 
کره شمالی ســخن می گفتند، ترامپ به راحتی »کیم 
جونگ اون« را تهدید به حمله نظامی و اتمی کرده است. 
همچنین رئیس جمهور جنجالی ایاالت متحده برخالف 
روند معمول میان همتایان اســبق خود، به راحتی اروپا 
را برای پرداخت هزینه های نظامی بیشتر تحت فشار 
قرار می دهد. البته ممکن است که چنین تهدیداتی در 
برخی موارد کارگر شود  و برای مثال، مقامات کره شمالی 
را وادار سازد تا پای میز مذاکره بنشــینند. اما واقعیت 
امر این است که ترامپ تاکنون، نخواسته  یا به عبارت 
بهتر، نتوانسته بسیاری از تهدیدات خود را عملی کند .

حسین یاری

مترجم

ترجمه
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ترامپ در میان منگنه
آمریکا سودی از تحریم ایران نمی برد

وضع تحریم هــای یکجانبه و ثانویــه ایاالت متحده 
آمریکا علیــه ایــران، بازتاب گســترده ای در رســانه های 
بین المللی داشته است. در این میان، بسیاری از تحلیلگران 
غربی معتقدند که عدم همراهی نظام بین الملل با تحریم های 
واشنگتن علیه تهران، از شــدت تاثیرگذاری این تحریم ها 
علیه کشورمان می کاهد. از ســوی دیگر، اصرار یکجانبه 
ایاالت متحده آمریکا مبنی بر بازگشت تحریم ها علیه ایران، 
حکایت از تنهــا ماندن دونالد ترامــپ در مصاف اقتصادی 
با ایران دارد. اخیرا منابع خبــری صراحتا اعالم کرده اند که 
علی رغم اعمال تحریم های آمریکا و تهدیداتی که واشنگتن 
در این خصوص صورت داده است، واردات نفت دو کشور 
هند و چین از ایران افزایش یافته است. همچنین کشورهایی 
مانند ترکیه و حتی برخی بازیگران اروپایی نیز اعالم کرده اند از 

تحریم های ترامپ علیه ایران تبعیت نخواهند کرد. 
به عبارت بهتــر، ترامپ یکــی از مهم تریــن عناصر 
بازدارنده اقتصادی علیه ایران، یعنی »اجماع حول تحریم 

ایران« را از دست داده است. از سوی دیگر  ترامپ هم اکنون 
به صورت همزمان مشــغول رهبــری منازعــه اقتصادی با 
کشورهایی مانند چین و کانادا و حتی اتحادیه اروپاست. در 
چنین شراطی رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا به طور کلی 
قدرت کنترل اوضاع را از دست داده است. یکی از اصلی ترین 
عوامل اصرار ترامپ مبنی بر گفت وگوی مســتقیم و بدون 

پیش شرط با ایران نیز همین مساله است. 
مــروری بــر برخــی تحلیل هــای صــورت گرفته در 
رســانه های بین المللی و خصوصا غربــی می تواند تصویر 
واضح تری از مخمصه ای که ترامپ در آن گرفتار شده است 
را نشان دهد. به عنوان مثال، نشریه »اکسیوس« به نکات 
قابل تاملی در خصوص ناکامی ایــاالت متحده در تحریم 
ایران اشاره کرده است. بر اساس اعالم این نشریه، نخستین 
بخش تحریم های آمریکا که طبق مفاد توافق هســته ای 
2015م. لغو شــده بودند، با خروج آمریکا از برجام بار دیگر 
علیه ایران تحمیل شدند. ذی نفع اصلی این اقدامات آمریکا، 
چین است که بیش از یک دهه به شریک اصلی تجاری ایران 
تبدیل شده اســت. پکن قبل از آن به دولت ترامپ گفته که 
پس از بازگشت تحریم های نفتی در 4 نوامبر واردات نفت از 
ایران را کاهش نخواهد داد. موضوع اعالم شده در نشریه 

اکسیوس از ابعاد مختلفی قابل تامل است. 

واقعیت امر این اســت که یکی از اصلی ترین اهداف 
ترامپ مبنی بر تقابل اقتصادی با ایران، اعمال فشــارهای 
مزمن اقتصادی بر ایران اســالمی بوده اســت. با این حال 
به نظر می رســد ترامپ در ایــن میان دچــار نوعی خطای 
محاسباتی سخت شده است. نباید فراموش کرد که جمهوری 
اســالمی ایران می تواند با مدیریت بحران و رایزنی موثر با 
دیگر بازیگران بین المللی، مانع از تاثیرگذاری گسترده این 
تحریم ها بر اقتصاد خود شود. اتفاقا این نکته ای است که 
در گزارش اکســیوس نیز به صورتی دقیق به آن اشاره شده 
است. بر این اساس دولت ترامپ به این امید است که اعمال 
تحریم ها فعالیت های » زیانبار« ایران در منطقه را محدود 
خواهد کرد. اما پس از پیروزی اســد در ســوریه و گرفتاری 
عربستان، رقیب منطقه ای ایران در باتالق یمن، احتمال 
رخداد چنین مساله ای کمتر اســت. واقعیت امر این است 
که ایران توانســته  معادالت و پازل های چیده شده از سوی 
ایاالت متحده آمریکا در منطقه غرب آســیا را بــر هم زده و 
تصویر جدیــدی را در منطقه به وجود آورد. شکســت های 
ایاالت متحــده آمریکا و مهره هــای مرتجع عربــی آن در 
انتخابات لبنان، عراق و دیگر کشورها جملگی نشان دهنده 
بحرانی است که واشنگتن و متحدانش با آن مواجه هستند. 
در این میان، مقامات دولت آمریکا مدعی هستند   که به دلیل 
تحریم ها، میزان »بیکاری در ایران در حال افزایش است و 
اعتراضاتی در مورد مسائل اجتماعی و ناآرامی های کارگری 
وجود دارد.«  یک مقام دولت ترامپ همچنین ادعا کرد که 
آمریکا یــک »ائتالف« علیه جمهوری اســالمی را رهبری 
می کند، هرچند این اقدام از ســوی متحدان اروپایی تقبیح 
شده است و علی رغم اقدامات خرابکارانه آمریکا، بارها متعهد 
به حفظ توافق هسته ای شــده اند. همان گونه که قبال نیز 
اشاره شد، در این معادله ما شاهد وجود حلقه های مفقوده 
 زیادی هستیم. ترامپ هم اکنون از یک سو درصدد ادامه 
بازی از پیش تعیین شــده خود در تقابل با ایران است و از 
سوی دیگر، در صحنه عمل قدرت هدایت و مدیریت این 
بازی را از دست داده اســت. همین مساله منجر به تشدید 
استیصال ترامپ در برابر جمهوی اسالمی ایران شده است. 
بی دلیل نیســت که رئیس جمهور ایاالت متحده، خود در 
خصوص مذاکره با ایران پیش قدم شده است. واقعیت امر 
این است که نه تنها تحلیلگران اکسیوس، بلکه بسیاری از 
تحلیلگران بین المللی نیز به ترامپ و کاخ سفید در خصوص 
آثار و عواقــب تقابل با جمهوری اســالمی ایران هشــدار 
داده اند. این تحلیلگران معتقدند که تقابل ترامپ با ایران 
هزینه های زیادی را در منطقه و نظــام بین الملل بر پیکره 
آمریکا وارد خواهد آورد و بحران های واشنگتن را دوچندان 
خواهد ساخت. در این میان، تالش ترامپ برای مذاکره با 
ایران نیز به جایی نخواهد رسید زیرا هم اکنون توپ به طور 
کامل در زمین رئیس جمهور آمریکاست. اکسیوس نیز در 
این خصوص تاکید کرده  که ترامپ با ارائه پیشنهاد مالقات 
با رهبران ایران، فکر می کند که می تواند به  توافق بهتری 
نسبت به برجام دســت پیدا کند که برای ســال ها، صدها 
دیپلمات و دانشــمندان ایرانی و شش کشــور دیگر برای 
دستیابی به آن تالش کرده بودند. بنابراین، این غیرمحتمل 
است که ایران حاضر به پذیرش خواسته های آمریکا باشد 
و آنها هیچ عالقه ای به برگزاری نشســت با آمریکا ندارند و 
ترامپ حتی نمی تواند یک عکس دیپلماتیک با ایرانی ها 
بگیرد. نکته ای که مقامات کشــورمان نیــز بارها روی آن 
تاکید کرده اند. در نهایت اینکه ترامپ بازنده مطلق میدان 
تقابل با ایران خواهد بود؛ تقابلی که دیگر روســای جمهور 
پیشین آمریکا اعم از جیمی کارتر، رونالد ریگان، بوش پدر، 
بیل کلینتون و باراک اوباما نیز آن را تجربه کرده و نتیجه ای 
جز ناکامی و شکســت نگرفته اند. این اتفاق به زودی برای 
دونالد ترامپ و همراهانش مانند جان بولتون و مایک پمپئو 

نیز خواهد افتاد...
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آقای مطهری! ایران برجام را نقض کرد؟
نقدی برگفته های جدید علی مطهری

علی مطهری گفته است: »مسئول وضعیت جاری 
کشور آنهایی هستند که با هواکردن موشک تالش کردند 

برجام اجرا نشود که البته به هدف شان رسیدند.«
این البتــه اولین بار نیســت که ســخنان عجیبی از 
علی مطهری شنیده می شود لکن این بار از زاویه ای وارد 
ماجرایی مهم شده که پاسخ ندادن به او هزینه های گزافی 
خواهد داشت. طرفه آنکه به نظر می رسد سخنان مطهری 
نه بر اساس یک سهو، بلکه بر اساس  یک طرز تفکر بیان 
شده است. به یک معنا سخنان او مستظهر به یک عقیده 
است که نه فقط در او بلکه در برخی سیاستمداران دیگر هم 
دیده شده است. هرچه هست گزاره ای که او مطرح کرده 

از چند جهت قابل بررسی است:
نکته اول این است که حتی دونالد ترامپ هم چنین 
ادعایــی نکرده و بــا صراحت گفته اســت ایــران به همه 
تعهداتش در برجام عمل کرده است. آژانس انرژی اتمی 
در گزارش های فصلی خود   11 بار اجرای کامل و بی عیب 
و نقص برجام از ســوی ایران را تایید کــرد. گزارش های 
آژانس ناظر بر اجرای پیش دســتانه و زودتر از موعد همه 
تعهدات دولت ایران در برجام بوده است که سرعت انجام 
این تعهــدات و فراتر رفتــن از تعهدات به شــکلی بود که 
حتی غربی ها را نیز به تعجب واداشت. حتی دولت آمریکا 
نیز در خروج از برجام مدعی نشــده است که به دلیل عدم 
اجرای برجام از ســوی ایران از این توافق خارج می شود. 
ترامپ به صراحت اعالم کرد کــه چند دلیل برای خروج از 
برجام دارد که یکی از اصلی ترین آنها دائمی نبودن توافق 
بود و همچنان خواهان آن اســت که بند غروب از توافق 

حذف شود.
به یــک معنــا حتــی تندروتریــن نشــریات غربی و 
آمریکایی نیز هرگز این ادعا را نکرده اند که مقامات ایرانی 
یا عملکرد دولت ایران در زمینه برجام موجب شــده است 
که طرف مقابل تصور نقص برجام را از داشته باشد. حاال 
ســوال این اســت که چگونه آقای مطهــری یک تنه و به 

یکباره به جای دیدن مجرم اصلی ماجرا، تهران را مسبب 
بر هم خوردن برجام می دانــد. در این میــان حتی همین 
رســانه های غربی و آمریکایی به تقبیح اقــدام ترامپ هم 
پرداخته اند. برای مثال روزنامه انگلیسی گاردین در شماره 
روز چهارشنبه خود نوشــته است: »تحریم هایی که دولت 
ترامپ بعد از خروج از برجام وعــده اعمال آن را داده بود، 
در راستای منافع آمریکا هستند و برای بهبود زندگی مردم 

عادی در ایران نیست.«
در انتهای یادداشت  آمده است : »تاثیر تحریم های 
آمریکا، ســختی زیاد برای مردم و بحران اقتصادی است 
که همین مردم بایــد آن را تحمل کنند. ایجــاد خرابی به 
ندرت جهان را جای بهتری کرده اســت. تحریم ها نوعی 
از خشونت هســتند و کشــورهایی که عامل این تحریم ها 
می شــوند قبل از هــر اقدامی باید بــه کارایــی عملی آن 
بیندیشــند و باید این اطمینان را داشــته باشــند که هزینه 
مدنی این تحریم ها از لحاظ اخالقی قابل توجیه است.«

سوال دیگر این است که آیا جناب مطهری فراموش 
کرده است که چگونه نامزدهای انتخابات ریاست جمهور ی 
در آمریکا بر سر پاره کردن برجام مسابقه گذاشته بودند؟ و 
آیا ایشان ندید که چگونه ترامپ از همان روز که آمد برای 

بر هم زدن برجام هرچه داشت رو کرد؟
آقای مطهری! حاال که بســیاری از داشــته هایمان 
را در صنعت هســته ای در برجام از دســت داده ایم چشم 
دشــمنان به موشــک ها دوخته شده اســت. آنها برای از 
دست دادن این توان دفاعی هم برنامه ای در ذهن دارند. 
آیا غیر از این اســت که همین موشــک ها که جزو حقوق 
حیاتــی این مردم اســت تا کنــون به عنوان نیــروی مهم 
بازدارنده از خباثت های آمریکایی و منطقه ای علیه ایران 

جلوگیری کرده است.
آقای مطهری! مــردم دقیقا می فهمند که دشــمنان 
این مملکت دقیقا چه می خواهند. لطفا شــما هم با مداقه 
در اظهاراتتان به مردم بپیوندید. بازگشــتی به خانه مرحوم 
پدرتان داشته باشید و بعد از ذکر فاتحه ای برای روح بزرگوار 
این شــهید عالیقدر از رفتار و منش استکبار ستیز او پیروی 
کنید. مردم همچنان مرتضی مطهری را عاشــقانه دوست 
دارند. شــما هم خیلی اوقات چنین مواضعی داشــته اید از 

همین رو اکنون این گفته های شما برای ما عجیب است.

فرصت برای روحانی
چرا اصالح طلبان شاخص سئوال 

از روحانی را امضاء نکردند؟

ســوال از رئیس جمهور در مجلــس در برهه کنونی 
نمی تواند فضایی برای پیشبرد مسائل جامعه باشد. جریانی 
که این موضوع را پیش می برد وابســته بــه جریان رقیب 
آقای روحانی است و به هر حال اصولگراها آ ن  را مدیریت 
می کنند. حتی بعضی از کسانی که به عنوان حامی دولت 
و معتدل تلقی می شــدند هم دیده می شوند. بنابراین این 
جریان، جریانی است که فراکسیون امید و اصالح طلبان 
از همراهی با آن امتناع کرده ا ند. بنابراین کامال مشخص 
است که این در راستای ناکارآمد نشــان دادن دولت و در 
واقع زیر سوال بردن است، نه توضیح خواستن برای مردم 
در رابطه با مشکالت موجود و اینکه یک راه حلی باشد برای 
خروج از بن بست، به هر حال برای آقای رئیس جمهور هم 
 فرصتی است که بیایند توضیح دهند و احتماال چیزهایی 
را که در برنامه تلویزیونــی نمی توانند توضیــح دهند، در 
مجلس چون از ایشــان سوال می شــود، مجبورند جواب 
دهند و توضیح دهنــد. این می تواند  فرصتی باشــد برای 

آقای رئیس جمهور.
اما در این شــرایط و به این شــکل ســوال از ایشان 
می تواند شائبه یک اقدام سیاسی را ایجاد کند، در شرایطی 
که همه می گویند باید یکدســتگی ایجاد شــود تا از این 
بحران عبور شــود. من برداشــتم این اســت که این یک 
اقدام سیاســی است و در راســتای هماهنگی و همدلی و 
همبســتگی که مورد نیاز جامعه اســت، در شرایط کنونی 
اصال نیازی به طرح این ســواالت نبود و می شــد از طرح 
این سواالت امتناع  می شد،  به هر حال این روند فرصتی 
برای مخالفان آقای روحانی بود که بتوانند  چنین اجماعی 

به وجود بیاورند.
اینکه چرا اصالح طلبان سرشــناس در مجلس این 
سوال را امضا نکردند، همین موضوع می تواند باشد. این 
اقدام یک موضوع سیاسی تلقی می شود و اصالح طلبان 

نخواستند با این جریان همراهی کنند.
در روزهای اخیر به نظر می رسید  تغییراتی در گفتار و 
رفتار آقای روحانی ایجاد شده و ایشان خیلی به حاکمیت 
نزدیک تر شدند و حرف هایی گفتند که چهره های نظامی 
هم از او حمایت کردند. ســوال این اســت که چرا با این 
وضعیت باز هم این ســوال مطرح می شــود؟  به هر حال 
آقای روحانی مواضعی را در مقابله بــا آمریکا و تهدیدات 
مکرر رئیس جمهــور آمریکا و وزیــر امور خارجــه آمریکا 
بیان کرد که بین آنها و مســئوالن کشــور ما از جمله آقای 
رئیس جمهور ایجاد شــد، البته  یک پاســخ تنــدی هم به 
صحبت های آقای ترامپ بوده است  که ترامپ هم باز این 
پاسخ را به نوعی توئیت کرد و جواب داد. در این فضا این 
اشتراک نظر محسوس بود و ابراز هم شد و حمایت هایی 
هم از آقای رئیس جمهور که قبال نمی شد، صورت گرفت  
اما این با آن سیاســت عده ای که دنبال ایــن بودند که از 
جریان وابســته به تندروها، رئیس جمهور را ساقط کنند، 
مغایرتی نداشت و برای آنها تفاوتی نمی کند. به هر حال آن 
یک مواضع خاصی بود و این هم یک جریانی که از ابتدای 
پیروزی آقای روحانی در انتخابات سعی بر این داشت که 
آقای روحانی را بزند. ایــن جریان از قبل دنبال این بود که 

علی صوفی

فعال اصالح طلب

علی گنجی

روزنامه نگار
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نظام نیســت، بلکه بیشــتر نگاهش به منافع گروهی و آن 
مصلحت های سیاسی خودشان هستند. یعنی دیده نشده 
تا االن که مثال در یک جایی اینها متوقف شــوند و بگویند 
ما االن چیزی نمی گوییم، به خاطر اینکه شرایط این گونه 
اســت، بلکه برعکس؛ از شــرایطی که پیــش می آید و از 
فشــارهایی که بــه مجموعه نظام وارد می شــود، ســعی 
می کنند استفاده کنند و در همان فضا به طرف مقابل  ضربه 
بزنند. یعنی می گویند خیلی مهم نیست ما در شرایط تحریم 
هستیم، در شرایط بغرنجی هستیم. ما برای این که بتوانیم 
طرف مقابل را تحت فشار قرار دهیم،  باید  به مردم  بگوییم 

 بروید در خیابان ها و اعتراض کنید. 
این باعث می شود با شــرایطی که وجود دارد، آقای 
روحانی و دولت شان آن انرژی و انگیزه الزم را برای ادامه 
کار نداشته باشــند. طبعا می شــود گفت آن روحیه ای که 
قبال در آقای روحانی و دولت دیده می شد، ضعیف شده، 
اما به هر حال در آن حدی نیست که آقای روحانی بخواهد 
میدان را خالی کند.  موضوع مهم این است که چه تغییراتی 
الزم است آقای روحانی ایجاد کند تا آن فضای بهتر دوباره 
برگردد؟ اصل مطلب ارتباط با مردم اســت که من همیشه 
گفته ام که به نظر من آقــای روحانی باید رویکرد مردمی و 
ارتباط با آن پایگاه رأی خــو د را تقویت کند و اعتماد آنها را 
جلب کند و با ارتباط صمیمانه و صادقانه با مردم، بتواند در 
مردم ایجــاد امید کند. مردم اگر ببینند پشــت پرده چیزی 
نیست یا زد و بندی نیست، بلکه در راستای انجام تعهداتی 
که برعهده رئیس جمهور است، به ویژه آن تعهداتی که در 
جریان انتخابات ایجاد شــده و مردم به خاطر آن به آقای 
روحانی رو آوردند و به ایشــان رأی دادند، مــردم امیدوار 
می شوند و احساس می کنند اوال  دولت عزمش جزم است 
برای تغییر اوضاع نابسامان و مبارزه با فسادهای گسترده 
و حامیان این کانون های فساد.  دوم اینکه دولت خودش 

به آینده امیدوار اســت و راه حل هایی بــرای آن دارد؛ ولو 
اینکه همه این راه حل ها تابع متغیرهای قابل کنترل دولت 
نباشــند، بلکه یک ســری متغیرهای غیر قابل کنترل هم 
باشد که وابسته به کل حاکمیت است. اگر آقای روحانی 
بتواند این رویکرد را داشته باشد و با مردم صحبت کند، بعد 
آن تغییراتی هم که الزم اســت در کابینه خودش به وجود 
بیاورد، یعنی هر جا که احساس می کند بی انگیزگی است، 
هر جا که احساس می کند روحیه مسئولیت پذیری و روحیه 
مبارزه در راه انجام مسئولیت وجود ندارد، بخواهد تغییری 
ایجاد شود، در واقع برود ســراغ نیروهایی  که انگیزه دارند 
در هر شــرایطی بدون طمع مادی، بدون حتــی توجه به 
خطراتی که ممکن است پیش پایشان باشد؛  انسان های 
شجاع، وارسته و امین و پاک دســت را انتخاب کند و وارد 
میدان کند، چون هنوز فرصت باقی است. آقای روحانی 
هنوز سال اول دور دوم ریاست جمهوری اش تمام نشده و 
کار دولتش هنوز در شهریورماه گذشته آغاز شده و امسال 

شهریورماه به یک سال می رسد.
 آقای روحانی سه سال دیگر هم وقت دارد و می تواند 
اوضاع را کنترل کند. اوضاع بین المللی و فشــارهایی هم 
که وجود دارد و تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
که زیر نظر آقای رئیس جمهور اســت و مورد حمایت مقام 
معظم رهبری است و متشــکل از تمام قوا ست و می تواند 
تصمیم گیری هــای الزم بــرای عبــور از موانــع موجود و 
بحران های موجــود، تصمیم گیری هــای خیلی عاجل و 
ســریع انجام دهد و با هماهنگی قوا  آنها را به اجرا درآورد. 
اینها فرصت هایی اســت که در اختیار آقای رئیس جمهور 
است و آقای رئیس جمهور می تواند از اینها استفاده کند. 
به نظر من اگر آقای رئیس جمهور در طول این سه محوری 
که خدمت شما عرض کردم،  حرکت کنند، می توانند به طور 

نسبی موفق باشند.

یادداشت
در دولت قبلی، آقای روحانی به نوعی رد صالحیت شــود 
یا اجازه پیدا نکند در انتخابات شــرکت کنــد و بعد هم آن 
رقابت فشرده را در جریان انتخابات با ایشان داشتند و بعد 
از آن هم تخریب آقای روحانی را قطع نکردند و همچنان 
ادامه داشــت. این هم در همان راســتا ارزیابی می شود. 
از این رو این یک فرصت اســت برای آقای روحانی که به 
این ســواالت جواب دهد. اصوال آقای روحانی در مقاطع 
مختلف ســعی کردند که  موانعی که بر سر راه شان وجود 
دارد یا مشکالتی که پیش پای دولت است را مطرح  کرده 
و تبیین کنند؛ مثل فرصتی که برای ارائه بودجه پیش آمد 
و ایشــان بودجه قابل توجهی که 60 درصــد آن در اختیار 
ایشان نبوده، آنها را مطرح کرده و گفته که 60 درصد از این 
بودجه در اختیار من نیست، فقط 40 درصد در اختیار من 
اســت. او بودجه نهادهای فرهنگی و جاهایی را که اصال 
به دولت پاسخگو نیستند،  مطرح کرد  و در بندهای مختلف 
اشــاراتی داشــت  به ناهنجاری هایی کــه در عرصه های  
مختلف مخصوصا عرصه اقتصادی کشــور وجود دارد یا 
فسادهایی که از قبل شکل گرفت، یا کانون های فسادی 
که وجود دارند. اینهــا را آقای رئیس جمهــور قبال هم به 
انحای مختلف اشــاره داشتند؛ اما ایشــان تالش کردند 
جامعه را از این فضا  دور کنند و سعی کردند اینها را مطرح 
نکنند. حاال سوالی که در مجلس می شود، فرصتی است 
که آقای رئیس جمهــور در راســتای تاکیدهایی که برای 
شفاف ســازی وجود دارد، اینها را  در حــال حاضر مجالی 
پیدا می کند تا در مجلس مطرح کند، همان مسائلی که به 
هر حال در رابطه با جریان وابسته به آن کانون های فساد 
و قدرت مطرح کرده بودند. یعنی آنها باعث شــوند که این 
محدودیت ها از پیش پای رئیس جمهور برداشــته شود و 

راحت تر بتوانند صحبت کنند.
متاســفانه ایــن جریان خیلــی تابــع مصلحت های 
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گزارش
بهارستان هفته گذشــته یک جلسه جنجالی داشت. 
جلســه ای که ماحصل آن برکناری علی ربیعی بود. با وجود 
اینکه خیلی ها پیش بینی می کردند جلســه استیضاح علی 
ربیعی بدون دردســر برگــزار شــود و در کمتر از یک ســال 
ســومین رای اعتماد را از مجلس دهم بگیرد امــا وزیر کار 
پراسترس ترین روز کاری خود را گذراند و در نهایت برکنار شد، 
این مســاله که چگونه چرا این اتفاق افتاده اســت، 
می تواند برای تحلیلگران مسائل سیاسی بسیار پر اهمیت 
باشــد. از مدت ها قبــل گفته می شــد که حســن روحانی 
چندان دل خوشی از علی ربیعی ندارد. او در ماجرای ترمیم 
کابینه فرصتی برای حذف علی ربیعی یافته بود اما روحیه 
محافطه کارانه اش اجازه نداد که شــخصا وارد این ماجرا 
شود. به نظر می رســد ورود او به کانال مجلس بهترین راه 
ممکن برای رسیدن به این خواسته اش بوده باشد.در این 
میان حتی برخی می گویند آنچه در جلســه روز چهارشــنبه 
مجلــس رخ داده حاصــل توافق علی الریجانی و حســن 
روحانی بوده حال آنکه در همان روز چهارشنبه این خبر هم 
در رسانه ها پیچید که ممکن است کاظم جاللی برای این 

وزارتخانه معرفی شود.
نگاهی به اعداد آرا در روز چهارشــنبه دقیقا راهنمایی 
می کند که فراکسیون علی الریجانی در ائتالفی با فراکسیون 
والیی ها آن هم در شــرایطی که فراکســیون امید مخالف 
استیضاح ربیعی بود چگونه معادالت را تغییر دادند.نگاهی 
به آنچه در جلسه استیضاح رخ داده، می تواند تصویر درستی 

از ماجرا را ارائه دهد.

  مخالفان ربیعی چه گفتند؟
مخالفان ربیعی در جلسه دیروز عملکرد ضعیف وی در 
مدیریت وزارت رفاه، تخلــف مدیران زیرمجموعه، واردات 
شبهه ناک، عملکرد ســیاه پتروشــیمی های زیرمجموعه 
وزارت رفاه و ندادن ارز به بازار و ایجاد التهاب را از عمده ترین 
دالیل استیضاح برشمردند. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس 
 کمیســیون اقتصادی در موافقت با اســتیضاح وزیر کار در 
نشست علنی  هفته گذشته مجلس گفت: »ایشان زمین و 
زمان را به تنگ آورده که در وزارت بماند. تمام عوامل داخلی 
و بیرونــی و جریان های مختلف دیروز در ســالن غذاخوری 
با نمایندگان صحبت می کردند. این چه وضعی است، چرا 
نمی گذاریــد مجلس آزادانــه و دور از این فشــارها تصمیم 

بگیرد؟
پورابراهیمی خاطرنشــان کرد: »مگر مــا می توانیم 
این شرایط را تحمل کنیم. شــرایطی را به وجود آوردند که 
استیضاح مطرح و بیان نشود.  ای کاش آقای رئیس جمهور، 
آقای ربیعی را به عنوان وزیر امور خارجــه به کار می گرفت 
که با توجه به توان البی گری ای که دارد حتما برجام را حل 

می کرد.«
نماینده مردم کرمان در مجلس خاطرنشان کرد: »امروز 
شاکله تصمیمات اقتصادی کشور در مجموعه وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی به اسم بیمه، تعاون و کار پوششی فراهم 
شــده و در ذیل آن محتوای اصلی بنگاهــداری و کارهای 
کالن در اقتصاد کشــور اســت.« وی افزود: »کمیسیون 
اقتصادی هفته قبل جلســه ای برای موضوع عدم ارائه ارز 
شرکت های پتروشیمی برگزار کرد. شرکت های پتروشیمی 
متعلق به وزارت تعاون،  کار و رفــاه اجتماعی به دلیل عدم 
ارائه کامل ارز شان عامل اخالل در نظام اقتصادی شدند. 
ما گریبان چه کســی را در مجلس بگیریم؟« پورابراهیمی 
خاطرنشان کرد:  »بعضی ها فکر می کنند وزارت تعاون روابط 
کارگری و سازمان تامین اجتماعی است اما این گونه نیست 
و 327 شرکت زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی هستند؛ 
187 شرکت زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشور و ده ها 
شرکت زیرمجموعه صندوق بیمه عشایر و روستایی هستند.« 
نماینده مــردم کرمان در مجلس اظهار کــرد: »بزرگ ترین 

تولیدکنندگان دارویی کشور که بیش از 50 درصد سهم دارو 
را دارند متعلق بــه مجموعه وزارت رفــاه و تامین اجتماعی 
اســت. بزرگ ترین شــرکت های حمل ونقلی در حوزه های 
مختلف متعلق به این مجموعه هستند. حاال ایراد می گیرند 
که در تایپ مربوط به اســتیضاح واژه فالن در کشتی فالن 
مطرح شــده. آقای ربیعی این توهین به نمایندگان است. 
شما نباید این گونه با نمایندگان صحبت کنید.« پورابراهیمی 
خاطرنشان کرد:  »در بخش پتروشیمی ها 66 درصد از شرکت 
پتروشیمی جم، 78 درصد از پتروشیمی امیرکبیر، 49 درصد 
از پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، 95 درصد از نفت پاسارگاد 
و بیش از 30 شرکت مهم دیگر در این حوزه متعلق به وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســت.« وی افزود: »اقتصاد 
کشور کجاست؟ مردم چرا به کف خیابان می آیند؟ اشتغال، 

ماموریت کیست؟«

  موافقان چه گفتند؟
موافقان ربیعی وارد ندانستن تهمت ها و قصور وی در 
التهاب ارزی و مناسب ندانستن زمان آن را از دالیل مخالفت 
خود با اســتیضاح عنوان کردند.مسعود پزشکیان، نماینده 
مردم تبریز و نایب رئیس مجلس شورای اسالمی در مخالفت 
با اســتیضاح علی ربیعی، وزیر کار در صحن مجلس اظهار 
داشــت: »من قرار نبود صحبت کنم و تصمیم هم نداشتم 
حرف بزنم اما از صبح که جو را دیدم و شاهد بحث هایی بودم 
که برخی مطرح کردند، احساس کردم باید از تمامیت مجلس 
و نمایندگان دفاع کنم.« وی افزود: »اینکه ما بیاییم بگوییم 
نمایندگان رفته اند، البی کرده اند و پول گرفته اند که این کار 
را بکنند، به چه کسی بی احترامی می کنیم و چه کسی را زیر 
سؤال می بریم؟ کدام نماینده؟ یعنی اگر بنده به آقای ربیعی 
رأی بدهم، پول گرفته ام؟« پزشکیان افزود: »می گویند اگر 
رأی ندهیم حیثیت مجلس از بین می رود اما حیثیت مجلس 
زمانی از بین می رود که با جو و فشار رأی بدهد؛ چه مثبت و چه 
منفی. ما باید به حق رأی بدهیم نه با انگ زدن، تهمت زدن و 
جوسازی.« نایب رئیس مجلس گفت: »کدام نماینده پول 
گرفته است؟ آنهایی که این موضوع را می گویند اگر این را 
ثابت کنند آن نماینده باید از مجلس اخراج شود. این حرف ها 
را از تریبون مجلس گفتن و خوراک رسانه ها را درست کردن 
انصاف نیست. کسی پول و باج نگرفته که به کسی رأی بدهد 
یا ندهد.« پزشکیان تصریح کرد: »من به آقای ربیعی رأی 
می دهم نه به خاطر اینکه عیب و مشــکل ندارد، بلکه یک 
شاخص دارم و دنبال دنیا، پول و قدرت هم نبوده ، نیستم و 

نخواهم بود. این حرف ها را به هم نچسبانیم.«

  ربیعی چه گفت؟
علی ربیعی با انتقاد از صحبت  برخی نمایندگان مبنی 
بر ایجاد اغتشــاش در مجلس با هدف به هم خوردن جلسه 
استیضاح افزود: »منظم ترین وزیر برای حضور در جلسات 
کمیســیون ها بنده بوده ام و احترام زیادی برای نمایندگان 
قائلم. استیضاح کنندگان در 10 بند مواردی را مطرح کردند 
اما متاسفانه برخی اظهارات نمایندگان خارج از این موارد بود 
به طوری که بنده را متهم به دروغگویی کرده و گفتند در بیشتر 
مسائل گریه می کنم، چرا چنین مواردی را استیضاح کنندگان 
مطرح می کنند؟« وی تأکید کرد: »وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی وزارتخانه بزرگی است که مردم قبل از تولد تا مرگ 
نیز با آن سر و کار دارند،  ای کاش همان طور که دارایی های 
نامشروع را می توان اندازه گیری کرد، معیاری وجود داشت 
تا نشــان دهد در 4 ســال گذشــته چه اقداماتی به صورت 
خاموش همچون سرباز گمنام و صادقانه در این وزارتخانه 
انجام دادیم، ضمن اینکه شما به این نکته اشاره کردید که 
بازنشستگان در مقابل مجلس تجمع می کنند اما مشخص 
نکردید منظور آنها چیست و اینکه کدام گروه های اجتماعی 
در این دوره ســاکت هســتند یا به این نکته اشــاره نکردید 

کارگران فوالد که مقابل مجلس تجمع کردند در شرایط کنونی 
از وضعیت بهتری نسبت به قبل برخوردار شده اند اما همچنان 
باید برای ارتقای وضعیت آنها تالش کــرد.« وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی با اشــاره به اینکه وضعیت بازنشستگان 
از دغدغه های مهم وی بوده، یادآور شد: »آیا منابعی برای 
همسان سازی در اختیار داشته ام یا جز 3 هزار و 200 میلیارد 
تومان، بودجه ای برای تحقق این مهم در اختیار داشته ام 
یا این مبلغ را به خوبی اختصاص نداده ام؟ آیا روش پلکانی، 
روش ابداعی من نبود؟ آیا فاصله 400 تا 500 هزار تومان با 
فاصله ای که امروز حداقل یــک میلیون و 300 هزار تومان 

است حاصل تالش این دوران نبود؟«

  بررسی ادعای ربیعی  در هیأت نظارت  بر نمایندگان
 علی الریجانــی، رئیس مجلس شــورای اســالمی 
پس از ارائــه توضیحات وزیــر کار و همچنیــن نمایندگان 
اســتیضاح کننده علی ربیعی در نشست علنی روز چهارشنبه 
پارلمان در سخنانی اظهار داشــت: »طرح استیضاح آقای 
ربیعی بررســی و مطالب مختلفی هم از ســوی نمایندگان 
مجلس و نماینــدگان دولت در صحن علنی مطرح شــد.« 
وی افزود: »همکاران می توانستند برخی مطالب را نگویند، 
چون برخی مطالب درست هم نیست؛ نامه ای را آقای ربیعی 
به بنده دادنــد و اعالم کردند »آقــای پورابراهیمی فردی را 
برای ریاست بر شــرکت ملی مس به وی معرفی کرده بود« 
در حالی که این طور نیست و برای بهزیستی راور بوده است، 
آقای پورابراهیمی رایزنی می کنند که فالن فرد رئیس اداره 
بهزیستی راور شود، البته اسم بردن از افراد به نظر خیلی غلط 
بود.« رئیس مجلس تصریح کرد: »آقای ربیعی گفتند فردی 
 آمده و گفته پولی را به حساب فردی واریز کنید؛ آقای ربیعی! 
اسم این فرد را به ما بدهید و بنده از هیأت نظارت بر نمایندگان 
می خواهم در اسرع وقت به این موضوع رسیدگی و گزارش 
آن را اعالم کند.« وی ادامــه داد: »آقای ربیعی! چرا حرف 
مبهم می زنید؟! در این مدتی که بنده با آقایان نمایندگان کار 
می کردم، این نمایندگان ممکن است برای موضوعی رایزنی 
داشته باشند و بگویند فالن فرد را فالن جا بگذارید که این 
هم متعارف است، ممکن است بگویند بهزیستی فالن جا 
فقیر  اســت و 300 یا 400 میلیون پول به آنها بدهید اما این 
نمایندگان پول را برای خودشان که نمی خواهند.« الریجانی 
تصریح کرد: »آقای ربیعی! حرفی می زنید که فضای کشور 
را ملتهب می کنید، البته آقایان نمایندگان هم صحبت هایی 
کردند که نباید در صحبت هایشــان فضا را تیره و تار نشــان 
دهند؛ بنده چه از نمایندگان مجلس و چه از نمایندگان دولت 
که ادعاهایی را مطرح کردند، خواهش می کنم اسامی را به 
بنده بدهند تا در اســرع وقت به هیأت نظارت بر نمایندگان 
بدهم و این هیأت باید این موضوع را ظرف 2 هفته بررسی و 
نتیجه را اعالم کند تا تکلیف مشخص شود. »وی در پایان 
خاطرنشــان کرد: »این حرف ها خوب نبود امــا به هر حال 

جلسه استیضاح می توانست بهتر از این برگزار شود.«

  وزیر کار رفت
وکالی ملت پس از اســتماع توضیحــات نمایندگان 
استیضاح کننده و همچنین پاسخ های وزیر کار، با 129 رأی 
موافق و 111 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 243 رأی 
مأخوذه، اعتمادشــان را از وزیر کار برداشتند و بدین ترتیب 
طرح استیضاح وزیر کار رأی آورد و ربیعی از این سمت برکنار 
شــد. وزارت رفاه یکی از بزرگ ترین وزارتخانه های دولتی 
محسوب می شود. گویا مجلس به جای دولت ترمیم کابینه 
را آغاز کرده و اولین وزیر اقتصادی را برکنار کرد و شــاید این 
روند ادامه دار باشد اما با توجه به اهمیت وزارت رفاه، روحانی 
باید یک فرد توانا و خالق را به عنوان وزیر رفاه معرفی کند تا 
در روزهای سخت اقتصادی، رفاه یک فرمانده مقتدر و مدبر 

داشته باشد.
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فرد پشت پرده
علی ربیعی کیست؟

او را بیشتر با نام مستعار »عباد« می شناسند. نامی 
که به روایــت روزنامه اعتماد »خــودش هم ناراحت 
نمی شــود وقتی دوســتانش با این اســم از او یاد 
می کنند. چرا که ســال های ســال با همین اسم 
در وزارت اطالعات و شــورای عالی امنیت ملی 
فعالیت کرده اســت.« او که زاده جنوب تهران 
اســت پیش از انقالب تکنســین کارخانه هایی 
چون ارج بود و پس از انقالب اســالمی تا 1360 
مســئول شــاخه کارگری حزب جمهوری اسالمی 
شد. ربیعی عضو سپاه پاســداران شد و از فرماندهان 
آن بود. از آغاز انقالب وی عضو مؤسس و عضو شورای 
مرکزی خانه کارگر بوده است. او از 1366 تا 1372 در 
دوره وزارت محمد ری شهری و علی فالحیان، معاون 
حقوقی و پارلمانی وزارت اطالعــات و از 1372 تا 
1384 مسئول اجرایی و مســئول کمیته تبلیغات 
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بوده است. از 
1376 تا 1384 مشاور اجتماعی رئیس جمهور 
ســید محمد خاتمی بود. ربیعــی در جریان 
تبلیغــات انتخابات ریاســت جمهوری 
)1388( از اعضــای اصلی ســتاد 

موسوی بود.

کار و کارگر. در عیــن حال در وزارت اطالعــات هم بود. 
ما بهش گفتیم دیگر نمی شــود کــه در اطالعات بمانی. 
چون رفتــی در یک گروه سیاســی. یــا آن را انتخاب کن 
و یــا وزارت را. او هم خیلی با من بد شــد... علی ای حال 
وقتی کنارش گذاشــتیم آقای حســن روحانی او را برد به 
دبیرخانه شورای امنیت ... بعد از انتخابات آقای خاتمی 
می خواســت او را وزیر کار بگذارد و خیلی روی این مساله 
اصــرار داشــت... و درهرحــال ربیعی وزیر کار نشــد... 
یکهو گفتند بشود دبیر شــورای امنیت... باالخره با البی 
بازی های پشــت پرده قرار شد که حاال رســمًا دبیر همین 
آقای روحانی باشد ولی مسئول اجرایی شورای امنیت عباد 
 شــود. البته این پست عباد بســیار کلیدی است در امنیت 

کشور...«

  ربیعی و قتل های زنجیره ای
در ماجرای قتل های زنجیره ای نیز گهگاه نام ربیعی 
به میان آمد. پرونده قتل های زنجیــره ای زیر نظر کمیته 
تحقیق سه نفره رئیس جمهور، علی یونسی )رئیس وقت 
ســازمان قضایی نیرو های مســلح(، عباد )علی ربیعی( و 
سرمدی به مشاورت سعید حجاریان و خسرو تهرانی آغاز 
به کار  کرد و از همان ابتدا نقش گســترده عبــاد در آن به 

چشم می آمد. 
 گروه اول بازجویی زیر نظر سازمان قضایی نیروهای 
مســلح آغاز به کار کرد که به واســطه گزارش های وی در 
مرداد 1378 منحل و تشــکیل گروه دوم )موسوم به گروه 

باز خوانی ( موافقت شد.
 با تدابیر عباد، مســیر پرونده به طور کامل تغییر کرد 
و برخی می گوینــد در نتیجه تیم جدید ســوی اتهامات را 
به ســمت فالحیان بردند ؛ فردی که موجب اخراج عباد از 
وزارت اطالعات شــده بود. نام عباد بار دیگــر نیز در ترور 

حجاریان به مطبوعات کشیده شد. 
علی ربیعی، به عنوان فرد ارشد دبیرخانه شورای عالی 
امنیت ملی بالفاصله در بیمارســتان محل بســتری شدن 
سعید حجاریان حضور یافت و ضمن اعالم تشکیل جلسه 
اضطراری شورای امنیت، از تشکیل کمیته ای به ریاست 
سید عبدالواحد موسوی الری وزیر کشور و با حضور نماینده 

وزارت اطالعات خبر داد. 
ربیعی کــه مشــاور رئیس جمهــور نیز بــود در یک 
اظهار نظر رســمی از بحرانی شــدن فضا خبر داد و اعالم 
کــرد: »کســانی کــه حجاریــان را بــرای تــرور انتخاب 
کردند، می دانســتند که با این اقدام، کشــور را به بحران 

می کشانند.« 
هر چند بعد از افشــای نوار مکالمــه ترور کنندگان با 
یکی از اعضای شورای شــهر اول و درز برخی اطالعات 
در مورد اهداف این ترور به رســانه ها هیچگاه مشــخص 
 نشــد چه کســانی ســعید حجاریان را برای ترور انتخاب 

کرده بودند. 
علی ربیعی بــه عنوان مدیــر مســئول روزنامه کار و 
کارگر در ســال 79 به اتهام نشــر اکاذیب، افتــرا و تهمت 
به قصد تشــویش اذهان عمومــی بــه دادگاه فرا خوانده 
شــد، اما در ســال های بعد به جهــت اینکــه اتهاماتش 
 مشمول مرور زمان شده بود ، برایش قرار موقوفی تعقیب 

صادر شد.
علی ربیعــی، وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
در پاســخ به این ســؤال که به عنوان کســی کــه فعالیت 
امنیتی داشته به آقای روحانی مشورت امنیتی می دهید، 
اظهار داشــت: »من هنوز بــه روایتــی و از زاویه دیگری 
هــم کار امنیتی می کنــم. همین جــا که نشســته ام باید 
بــا بحــران کار و بحــران اجتماعــی مقابلــه کنــم. فکر 
 می کنیــد جلوگیــری از ایــن بحران هــا کار ســاده ای

 است؟«

گزارش

او استاد دانشــگاه تهران و پژوهشگر 
حــوزه جامعه شناســی سیاســی و اقتصادی 
است. و همچنین عضو هیات علمی و دانشیار 
دانشــگاه پیــام نــور، محقــق و نویســنده در حوزه 
جامعه شناسی سیاسی و مدیریت و مشاور اجتماعی 
رئیس جمهور ایران )ســید محمد خاتمی( طی 

سال های 1376 تا 1384 است.
 اوج فعالیت علی ربیعــی، وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی در دوران حجت االسالم 
هاشمی رفسنجانی و دولت اصالحات بود.
حجت االسالم فالحیان نیز در مصاحبه ای 
با روزنامه جام جــم از تدریس علی ربیعی در 
دانشــگاه امام باقر )علیه الســالم( که زیر 
نظر وزارت اطالعات است به عنوان استاد 

عملیات روانی یاد می کند.
فالحیــان در مصاحبــه ای نیــز از 
چگونگی خروج وی از وزارت و رفتن به 
شورای امنیت ملی اینگونه می گوید: 
»علی ربیعی از بچه های خانه کارگر 
و از بچه هــای چــپ بــود... یک 
مقطعی شد مدیرمسئول روزنامه 
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استیضاح ربیعی سیاسی نبود
گفت وگوی مثلث با حمیدرضا فوالدگر

 جلســه اســتیضاح وزیــر تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعی برگزار شد، چه ارزیابی از فضای جلسه 

دارید چون با حواشی بسیاری همراه بود؟
   استیضاح تازگی ندارد. استیضاح جزو اختیارات 
نظارتی نمایندگان مجلس شــورای اســالمی اســت. در 
جریان اســتیضاح ها معمــوال بحث های چالشــی مطرح 
می شــود. طرح مباحث تخطئه آمیز، نقد و نقادی و طرح 
دیدگاه های مخالف به طور معمول در جلسات استیضاح 
وزرا اتفاق می افتد و به همین دلیل گاهی فضای مجلس به 
حاشیه می رود. ثالثا نمایندگان موافق و مخالف استیضاح 
باید رعایــت اخــالق و انصــاف را در بیــان دیدگاه های 
خود انجــام دهند چون وقتی اخالق و انصــاف و تقوا زیر 
پا گذاشــته شــود، از دو طرف تصویر مناســبی به جامعه 

منعکس نخواهد شد. 
به نظر شما چرا برخی نمایندگان روی آقای ربیعی 
حساس بودند و به جد استیضاحش را پیگیری 

می کردند؟
   آقای ربیعــی در شــهریور 96 از مجلــس برای 

حضور در کابینه دولــت دوازدهم رأی اعتمــاد گرفت اما 
در اسفند 96 و مرداد 97 استیضاح شد، به عبارت دیگر در 
طول یک سال موارد عملکردی آقای ربیعی 3 مرتبه مورد 
بحث و نظر در مجلس قرار گرفــت که از این جهت اتفاق 
تازه ای بود. در دولت دهم براســاس قانــون برنامه پنجم 
توسعه »وزارت رفاه و تأمین اجتماعی«، »وزارت کار« و 
»وزارت تعاون« در وزارت »کار، تعاون و رفاه اجتماعی« 
با هم ادغام شــدند بنابراین این وزارتخانــه حوزه وظایف 
گسترده ای پیدا کرد که در بعضی بخش ها تضاد منافع هم 
در آن رخ داد چون یک جا بحــث کار، اجرای قانون کار و 
اعمال نقش حاکمیتی مطرح است و در جای دیگر بحث 
رفاه و تأمیــن اجتماعی و صندوق های بازنشســتگی باید 
دنبال شــود، بنابراین وجود هر دوی ایــن نقش ها در یک 
مجموعه می تواند تعــارض منافع را هم به همراه داشــته 
باشد. اما در هر صورت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
وزارتخانه ای بزرگ اســت. فقط در مجموعه رفاه و تأمین 
اجتماعی صدها شرکت در مجموعه شستا و صدها شرکت 
در صندوق بازنشستگی هستند. آقای ربیعی در حوزه کار و 
کارگری و بازنشستگی فعالیت ها و تالش های زیادی انجام 
داد اما بزرگی این وزارتخانه را نیــز نباید از یاد برد. با وجود 
شــرکت های بزرگ اقتصادی همچون شرکت های نفتی، 
پتروشیمی، هواپیمایی، کشــتیرانی، فوالدی و معدنی، 
به نوعی وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی به وزارتخانه 

اقتصادی تبدیل شده اســت. در مجموع این ویژگی های 
خاص و بعضا متضاد عامل طرح انتقاداتی هم شده بود. 

علت حاشیه های جلســه استیضاح آقای ربیعی 
چه بود؟

   عده ای از نمایندگان از روزهای قبل معتقد بودند 
که در اعالم استیضاح آقای ربیعی رعایت آیین نامه داخلی 
نشــد چون آیین نامه می گوید باید موضوع اســتیضاح در 
جلســه کمیســیون مربوط مورد بررســی قــرار می گرفت 
اما هیأت رئیســه مجلس معتقد بود که ســیر آیین نامه ای 
طی شــده اســت. آیین نامه می گوید حداکثــر یک هفته 
کمیسیون موضوع اســتیضاح را مورد بررســی قرار دهد، 
هیأت رئیسه نیز از کمیسیون خواسته بود که این موضوع 
را در دســتور بگذارد امــا آیین نامه الزامی نــدارد که حتما 
کمیســیون باید گــزارش کتبی دهــد تا طرح اســتیضاح 
اعالم وصول شود. در واقع بعد از یک هفته، هیأت رئیسه 
می تواند مهلت بررسی اســتیضاح را تمدید کند، بنابراین 
این استدالل وجود داشت که خالف آیین نامه عمل نشده 
اســت. نمایندگانی که معتقد بودند آیین نامه رعایت نشده 
وقتی این توضیح را هیأت رئیســه داد، گفتند: »چرا برای 
استیضاح های دیگر این فرصت یک هفته تمدید می شد 
تا مدت بیشتری اســتیضاح کنندگان و وزیر با هم مذاکره 
کنند؟« هیأت رئیســه می گفت: »اســتیضاح کنندگان از 
مدت ها قبل برای اعالم وصول طرح فشــار می آوردند اما 

بعد از حاشیه های فراوان وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استیضاح شد و از کابینه دولت دوازدهم 
کنار رفت اما شائبه ها و سوال های بی جوابی باقی 
ماند که بر همین اســاس با حمیدرضــا فوالدگر، 
از نماینــدگان عضو فراکســیون والیی مجلس به 
گفت وگو نشســتیم. او می گوید: »ربیعی سابقه 
استیضاح داشت و دفعه قبل رأی لبه مرزی آورد و 
وزیر ماند. در واقع خیلــی اقتدار کامل برای ادامه 
کار نداشت. اگر امروز دوباره این اتفاق می افتاد، 
همچنان او وزیــر مقتدری برای ادامــه کار نبود و 
شاید این نتیجه ای که اتفاق افتاد در مجموع برای 

وزارتخانه خیر باشد.«

امید کرمانی ها

خبرنگار
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وقتی الیحه تفکیک وزارتخانه ها آمد، دست نگه داشتند، 
بعد که درباره ایــن الیحه رأی گیری شــد و رأی نیاورد، با 
سماجت بیشتر خواســتار اعالم وصول اســتیضاح آقای 
ربیعی بودند چون ابتدا امید داشتند با تفکیک وزارتخانه ها 
و کوچک شــدن حــوزه اختیارات آقــای ربیعی مســائل 
فی مابین آنها بــا وزراتخانه نیز منتفی شــود اما وقتی این 
اتفاق نیفتاد، به استیضاح وزیر مصر شدند.« از آن طرف 
دوستان مخالف اســیتضاح نامه ای نوشــتند، مذاکراتی 
کردند و در جلسه استیضاح نیز پشت هم تذکر آیین نامه ای 
دادند، بعد جلوی تریبون صحن تجمع کردند، با این هدف 
که به نحوی بر فضای جلســه اثر بگذارند. بــر اثر همین 
اقدام وقتی نام نمایندگان موافق استیضاح اعالم شد کسی 
نیامد تا پشت تریبون صحبت کند، این مساله شائبه ای را 
به وجود آورد که شــاید طراحان اســتیضاح منصرف شده 
باشند؛ هیأت رئیسه وقتی فضای مجلس را دید برای آنکه 
هم جلسه نظم خود را بازیابد و تکلیف استیضاح هم روشن 
شــود، اعالم تنفس کرد. تنفس نیم ســاعتی طول کشید 
بحث های داخلی مطرح شــد و نهایتا جمع بندی به عمل 
آمد که اســتیضاح به خاطر دفاع از حیثیت مجلس مطرح 
شود تا شــائبه ای پیش نیاید که مثال اســتیضاح کنندگان 

معامله ای کردند. 
این شــائبه وجود دارد که آقای روحانی رضایت 
داشته آقای ربیعی از کابینه کنار برود، آیا این طور 

بود؟
   به این نحــو که آقــای روحانی راضی بــود یا نه 
نمی توانم چیزی بگویم چون از باطن آقای روحانی باخبر 
نیستم و نمی توانم قضاوتی کنم. آنچه شنیدم این بود که 
آقای ربیعی جزو وزرایی بود که نامش در فهرســت ترمیم 
کابینه وجود داشــت. در واقع دولت می خواست از طریق 
اصالح ســاختار این کار انجام شــود. بحث تفکیک سه 
وزراتخانه »صنعت و معدن و تجارت«، »راه و شهرسازی« 
و »تعاون، کار و رفاه اجتماعی« بحث ترمیم کابینه در هر 
سه حوزه بود. اخباری که داشــتیم ترمیم کابینه در وزرای 
سه حوزه بود. یعنی با تفکیک آن وزیر فعلی می ماند یا در 
یک وزارتخانه می رفت. بنابراین در این حد موفق است که 
دولت به دنبال اصالح و ترمیم کابینه بود حوزه آقای ربیعی 
هم جزو حوزه هایی بود که اصالح می شــد اما اول دولت 

می خواست تکلیف آن تفکیک و روشن شود.
آقای الریجانی با آقای روحانی در کنار گذاشتن 
آقــای ربیعــی از کابینه همــکاری کــرد؟ بعضی 
می گویند همکاری پشــت پرده ای بیــن این دو 

نفر انجام شد؟
   خبر موثقی ندارم، بنابراین نسبتی نمی توانم بدهم 
که چنین همکاری پشت پرده بوده است. برخی همکاران 
می گفتند »آقای الریجانی در برخی موارد بیشــتر تالش 
کرد که اســتیضاح زود اعالم وصول نشود اما درباره آقای 
ربیعی اعالم وصول زود انجام شد«. در واقع این را قرینه 
می گرفتند که خود آقای الریجانی هم موافق اســتیضاح 

بوده است.
آیا می توان گفت فراکســیون نمایندگان والیی 

خیلی دنبال استیضاح بودند؟
   اســتیضاح آقــای ربیعــی اصال سیاســی نبود. 
امضای استیضاح کنندگان و طراحان استیضاح از هر سه 
فراکســیون بودند. آنهایی که امروز صحبت کردند، از هر 
سه فراکسیون بودند. البته کسانی که روز استیضاح معتقد 
بودند اســتیضاح باید عقــب بیفتد یا تذکــر و آیین نامه ای 
می دادند، بیشــتر اعضا ی فراکســیون امید بودند یا آنها 
که معتقد بودند حاال که طرح استیضاح اعالم وصول شد 

باید انجام شود، بیشتر اعضای فراکسیون والیی بودند. 
در جریان اســتیضاح موضوع باج گیری مطرح 
شــد، می گفتنــد اســتیضاح کنندگان دنبــال 
باج گیری بودند واال عملکرد ربیعی آن طور نبود 
که ظرف یک سال سه مرتبه مجلس صالحیتش 

را مورد بررسی قرار دهد، نظر شما چیست؟
   من نمی توانم نظر کلی دهم، در جلسه استیضاح 
تذکــر آیین نامــه ای دادم و گفتــم: »اگــر فــرض کنیم 
نماینده ای خدای نکرده درخواســت غیرقانونی داشته یا 
رویه ای اتفاق افتاده که این تعبیر به باج خواهی می شود، 
شــفاف وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی بــا دالیل و 
مســتندات بیان کند تا نزد افکار عمومی، کل نمایندگان 
مجلس یا کل استیضاح کنندگان زیر سوال نروند.« از آن 
طرف کسانی که اســتیضاح کردند، شفاف بگویند اگر در 
دســتگاه دولتی یا در یک وزارتخانه مواردی بود که چنین 
بحث هایی مطرح شد آنها هم مستندات خود را ارائه دهند 

که کل دولت زیر سوال نرود. 
بحث رشوه دادن را می گویید؟

   بله، این شــفافیتی کــه اگر با اخــالق و انصاف 
همراه باشــد بهتر از آن اســت که همدیگر را متهم کنند. 
ممکن اســت برخی عزیــزان  اختالفــات و بحث هایی در 
حوزه انتخابیه  داشتند یا خواسته هایی مطرح بوده از سوی 
شخص نماینده ای که ممکن اســت برای کارها و  مسائل 
حوزه انتخابیه در انتصابات و کمک های حمایتی به مردم 

یا مواردی از این قبیل کمک می خواسته . تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی وزارتخانه ای است که خیلی سر و کار با نهادهای 
حمایتی دارد روی بحث های بازنشستگی و کارگران. منکر 
نمی شوم که شاید مواردی باشد که اختالف از اینجا شروع 
شده باشــد اما نمی شود کل اســتیضاح و حرکت مجلس را 
بگوییم به خاطر باج خواهی باشــد. این قضاوت درســتی 

 نیست.
آقای ربیعی از وزارت برکنار شد. برخی نمایندگان 
می گفتند در ایــن وضعیتی که کشــور قرار دارد 
باید کاری کنیم که پاســخگوی انتظارات افکار 
عمومی باشــیم، به نظر شــما اســتیضاح آقای 
ربیعی، یک نکته مثبــت در کارنامه مجلس دهم 

بود یا نکته منفی؟
   البته در هر صورت بر اساس انتقاد به وضع موجود 
و روی یک ســری مســائل اقتصادی و مســائل مدیریتی 
انتقادهای جدی به عملکرد دولت وارد است و طبعا مجلس 
می خواهد از ابزارهای نظارتی خود  بیشــتر استفاده کند. 
ســوال از رئیس جمهور به همین دلیل مطرح می شــود و 
تقاضای اســتیضاح از چند وزیر  و چنــد تحقیق و تفحص 
به همین دلیل اســت. حاال برخی موارد خاص مربوط به 
یک حوزه انتخابیه می شود اما اکثر موارد این طور نیست. 
نکته دیگر آنکه آقای ربیعی ســابقه اســتیضاح داشــت و 
دفعه قبل رأی لبــه مرزی آورد و وزیر مانــد. در واقع خیلی 
اقتدار کامل برای ادامه کار نداشت. اگر امروز دوباره این 
اتفاق می افتاد، همچنان او وزیر مقتدری برای ادامه کار 
نبود و شاید این نتیجه ای که اتفاق افتاد در مجموع برای 

وزارتخانه خیر باشد.
چه توصیه ای به آقای روحانی دارید؟

   در هر صــورت امیدواریــم رئیس جمهور فردی 
را معرفی کنــد که هم مدیریتــش از آقــای ربیعی قوی تر 
باشــد و هم ویژگی های مثبــت آقای ربیعی را نیز داشــته 
باشــد. آقای ربیعی از بدنه کارگری و از درون انقالب بود، 
در محیط های کارگری و بازنشســتگی نفوذ داشــت  چون 
تعاملش با قشــر های کارگری و بازنشستگی خوب بود و با 
آنها نشســت و برخاست داشــت. البته در کنار این ویژگی 
خــوب انتقادهایی هم نســبت بــه منصوبــان و مدیرانش 
مطرح می شد. دولت باید فردی را انتخاب کند که از لحاظ 
مدیریتی قوی تر از آقای ربیعی باشد، در عین حال همان 
روحیه مردمی تعامل با تشکل های کارگری و بازنشستگی 

را هم دنبال کند.
تــا  شــد  قربانــی  ربیعــی  آقــای  می گوینــد 
اســتیضاح های دیگــر وزرا به ویژه اســتیضاح 
وزیــر اقتصاد منتفی شــود. یکــی از نمایندگان 
نقل قول کرده که آقای امیری گفته »استیضاح 
کرباسیان منتفی شــود اما آقای ربیعی را به خدا 

می سپاریم«؟
   من نشنیدم، ولی از این تحلیل ها همیشه هست. 
وقتی سه، چهار استیضاح مطرح می شود، آن وزیری که 
اول، استیضاحش در دســتورکار قرار می گیرد، درباره اش 
می گویند او قربانی دیگر وزرا شد. چون در آینده نزدیک، 
شاید اســتیضاح دیگری در دســتورکار قرار نگیرد. از این 
صحبت ها اواخر اســفند 96 هــم بود، برخــی نمایندگان 
موافق اســتیضاح می گفتند: »نباید سه اســتیضاح با هم 
مطرح می شــد چون در فضای روزهای آخر ســال اســت 
زمان درســتی نبود، به همین دلیل هر سه استیضاح رأی 
نیاورد و وزرا ماندگار شدند.« حاال هم چون استیضاح های 
پشــت ســر هم مطرح نشــود اولی کــه مطرح می شــود 
احتمــال اینکه بعدی هــا کم رنگ شــود وجــود دارد. اما 
اینکه مدیریت شــده و کسی خواســته ربیعی قربانی وزیر 
 دیگری شــود، ادعایی اســت که نمی تــوان آن را موثق 

دانست.   

مسعود پزشکیان در جلسه استیضاح
با اتهاماتی از سوی مخالفان ربیعی مواجه شد
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سیاست

عبور از دولت، فاصله گذاری با نظام

پیام سید محمد خاتمی به جامعه و حکومت چه بود؟
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رئیس جمهور اســبق پس از مدت ها سکوت در برابر 
مشــکالت ایجاد شــده توســط دولت مورد حمایت خود و 
بی عملی نمایندگان طیف اصالحات در مجلس، سرانجام 
در دیدار با تعدادی از نمایندگان ادوار مجلس، لب به سخن 
گشود اما نه برای پذیرش مسئولیتی که در معرفی و حمایت 
از کاندیداهای انتخاباتی داشت، بلکه برای عوض کردن 
زمین بازی از »پیگیری مطالبات اقتصــادی از دولت« به 
»سیاسی بازی«.  ســید محمد خاتمی در این دیدار تالش 
کرده تا بــا جدا کردن خط »اصالحــات« از »براندازان«، 
برانــدازان را مخالف اصالحات جلــوه داده و اصالحات را 

سدی در برابر معاندان نظام اسالمی معرفی کند.
 محمد خاتمی در این دیدار به جای مطالبه از دولت 
برای دست کشــیدن از رویــه موجود و کمر همت بســتن 
برای حل مشــکالت، توپ را به زمین ایرادات ســاختاری 
انداخته و مدعی شده است: »مشکالت اقتصادی کشور 
ریشه های تاریخی دارد ولی اشکاالت ساختاری هم به آن 
افزوده است.«این ادعای وی در حالی است که در دوران 
انتخابات، با وجود ارائه وعده های عجیب و غریب از سوی 
کاندیدای مورد حمایــت اصالح طلبان، اعــم از »تحول 
اقتصادی در صد روز« و... هیچ اعتراضی از سوی خاتمی 
شــنیده نشــد و آن چیزی که از ســوی وی اعالم شد تنها 

»تکرار رأی به روحانی« بود.
فارس در مطلبی در این مورد نوشته  است که اگر وی 
معتقد بوده و هســت که مشــکالت اقتصادی در کشور به 
دلیل وجود ایرادات ساختاری است، چرا در دوره تبلیغات 
انتخاباتی در برابر وعده های واهی که از سوی کاندیدای 
مورد حمایت وی سر داده می شد و مردم را به بهشتی برین 
و عاری از مشــکالت اقتصادی وعده می دادند، ســکوت 
کرده بود؟ آیا وی در آن زمان از ایرادات ســاختاری مطلع 
نبود یا اکنون برای فرار از پاسخگویی در برابر افکار عمومی 
به دلیل حمایــت از روی کار آمدن یک دولت فاقد عملکرد 

درست در حوزه اقتصاد، این بهانه را تراشیده است؟
محمد خاتمی همچنین در این دیدار خواستار »ایجاد 
فضای همبســتگی و نزدیکی تمام جریان ها به هم،  تغییر 
فضای حذف و نفی و دفع یکدیگر با بدبینی و تنگ نظری« 
شــده اســت اما مرور مواجهــه وی و طیــف اصالحات با 
منتقدان خود، به ویژه در دوره دوم خرداد، پرده از این ادعا 

برمی دارد.
چه کســی هســت که به خاطر نیاورد در دوران دوم 
خرداد، ســیل انبوه روزنامه های موســوم به »زنجیره ای« 
راه افتــاد تــا هرگونــه انتقــاد از شــخص رئیس جمهور و 
سیاســت های دولت را در حد کفر بــاال برده و بــا بدترین 
وجه ممکن، زمینــه از میدان به در کــردن منتقدان و ترور 
شــخصیتی آنان را فراهم کننــد؟  ماجرا از آن قــرار بود که 
در مراســم روز دانشجو در دانشــکده فنی دانشگاه تهران 
در ســال 83 و در میان صحبت های ســیدمحمد خاتمی، 
عده ای از طرفداران دولت اصالحات نســبت به او انتقاد 
داشــتند و همین انتقاد موجب شــد تا خاتمــی برافروخته 
شــده و بگوید: »این خالف دموکراســی اســت، این چه 
وضعی است که ایجاد کرده اید، مگر شما چند نفر هستید 
که هو می کنید؟ کاری نکنید که بگویم بیرونتان کنند، آدم 
باشــید، گوش بدهید و تحمل کنید.« آیا محمد خاتمی، 
نوع مواجهه اصالح طلبان با مرحوم هاشمی رفســنجانی 
را از خاطر برده اســت که انبوهــی از اهانت هــا به وی در 
قالب مقاالت و یادداشــت ها و کتب، با مجــوز دولت وی 
منتشــر می شــد تا رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت 
نظام را مورد ترور شــخصیتی قــرار داده و زمینه حذف وی 
از مجلس شورای اسالمی و حتی ســپهر سیاسی کشور را 
فراهم کنند؟ آیا از خاطر برده اســت که کتاب »عالیجناب 
سرخپوش« با مجوز دولت وی توســط اکبر گنجی منتشر 
شــد تا اتهام قتل مرحوم حجت االسالم سید احمد خمینی 

را به مرحوم هاشمی رفسنجانی منتســب کند؟ آیا از خاطر 
برده است که کاریکاتور یک عالم دینی ]اتفاقی که پس از 
وقایع ملی شدن صنعت نفت در ایران سابقه نداشته است[ 
را تنها به جرم انتقاد از ولنــگاری فرهنگی و ترویج بی دینی 
در جامعه، توســط اصالحات و حامیان آنهــا در روزنامه ها 
منتشــر کردند؟ این موارد تنها گوشه ای از 8 سال سرکوب 
و ترور شخصیت منتقدان در دولتی است که جناب خاتمی 
ســکاندار آن بوده و اکنون ژست تحمل منتقدین را به خود 

گرفته است.
رئیس دولــت اصالحــات در ایــن دیدار، بــه جای 
ارائه راهکار برای حــل معضالت اقتصــادی، مانند تمام 
دوران ریاســت جمهوری خود کــه »سیاســی بازی« را بر 
حل معضالت اقتصادی ترجیح داده بود، خواستار آزادی 
»زندانیان سیاسی و عقیدتی«  شده است. فارغ از اینکه آیا 
وی در جایگاهی قرار دارد که چنین حکمی صادر کند، نکته 
اینجاست که ادعای وی مبنی بر وجود »زندانیان سیاسی 
و عقیدتی« بارها نه از ســوی مقامات دســتگاه قضائی یا 
امنیتی  که از سوی حســن روحانی و محمدجواد ظریف رد 
شده است. به عنوان نمونه، وزیر امور خارجه کشورمان در 
مصاحبه با چارلی رز، مجری تلویزیــون پی بی اس آمریکا 
در اردیبشهت 94، با رد ادعای نهادهای بین المللی تحت 
سیطره آمریکا مبنی بر وجود زندانی عقیدتی در ایران، گفته 
بود: »ما در ایران هیچ کسی را به خاطر عقیده اش زندانی 
نمی کنیم. افرادی که جرائمی مرتکب می شوند یا قوانین 
کشور را نقض می کنند، نمی توانند پشت اینکه روزنامه نگار 
یا فعال سیاسی هستند، پنهان شوند.«)1( محمد خاتمی 
در این دیــدار، راهکارهایــی برای خروج از شــرایط فعلی 
کشــور ارائه کرده که ارتباطی با حل مشکالت مردم ندارد 
و در نهایت هم جهت مطالبات خود را به سوی رهبر معظم 
انقالب نشــانه  گرفته اســت: »بــا همه وجــود از رهبری 
درخواست می کنم که با فرمان و دستورات خود، مسائل و 
مشکالتی که امروز کشور را دچار چالش کرده حل کنند.« 
اما نکتــه قابل تأمل در ایــن میان، همان رفتــار متناقض 
خاتمی در مواجهه با اختیارات رهبری اســت که از ابتدای 
حضور وی در انتخابات خرداد 76 تا به امروز ادامه داشــته 
است. وی هرگاه به دنبال گرفتن ژست متفاوت و بازکردن 
جا برای خود در میان اپوزیسیون بوده، رهبری را محدود در 
چارچوب قانون اساسی معرفی می کرد، اما به دفعات این 
ادعای خود را نقض کرده و برای حل مشــکالت خواستار 
اســتفاده رهبر انقالب از اختیــارات فراقانونی خود شــده 
است. برای تشــریح دقیق این مساله تنها کافی است این 
بخش از دیدار حســاس رهبــر معظم انقالب اســالمی با 
نمایندگان کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری 1388 
در روزهای آغازین فتنه 88 برای بررسی ادعای تقلب و... 
را مرور کنیم که در بخشی از آن، مقام معظم رهبری به دوره 
خاتمی اشاره ای داشتند: »جناب آقای خاتمی وقتی سال 
76 می خواستند کاندیدای ریاست جمهوری شوند، آمدند 
پیش بنــده و گفتند که بنده عقیده ام این اســت که رهبری 
بایست در چارچوب قانون اساسی عمل کند. بنده به ایشان 
گفتم بسیار مطلب خوبی است ولی شما جناب آقای خاتمی، 
کســی خواهی بود که در آینده بیشــترین تقاضاها را برای 
اســتفاده از اختیارات فراتر از قانون اساسی رهبری جهت 
حل مشکالت کشور خواهید داشــت. در طول سال های 
ریاست جمهوری، ایشان بارها نامه می زدند که فالن مطلب 
را تنها شما می توانید حل نمایید و بنده می نوشتم که با توجه 
به اینکه درخواست شما در چارچوب قانون اساسی نیست، 
مکتوب بنویســید که موضوع از طریق اختیــارات فراتر از 
قانون اساسی رهبری حل شود و ایشان بارها و بارها چنین 

مطلبی را مکتوب نمود.

  سه پیشنهاد اخالتی به رئیس دولت اصالحات

اما این سخنان خاتمی بازخوردهایی هم داشته است.
محســن مهدیان، فعال رســانه ای طی یادداشــتی 
درباره اظهارات  رئیس دولت اصالحات در کانال تلگرامی 

خود  نوشت:

پیشنهاد اول: در اعتراضات خیابانی شرکت کنید
به آقای خاتمــی پیشــنهاد می کنــم در اعتراضات 
خیابانی کنار مردم باشــند تا از نزدیک شــعارها را بشنوند. 
برای او و جریان متبوع وی خوب نیســت که پیشنهادشان 
برای خروج از وضع موجود تا این میزان متفاوت از خواست 
مردم باشد. واقعا تصور کردید مردم برای تغییر نگاه رسانه 
ملی، عفو عمومی، رفع حصر و یا برگزاری هیات منصفه به 

خیابان آمدند؟

پیشنهاد دوم: به دولت خیانت نکنید
پیشــنهاد می کنیم که مرد باشــید و جاخالی ندهید. 
کســی که امروز باید پاســخگو باشد شــما یید. مشکالت 
پیچیده اقتصادی بر گرده دولتی است که با پروژه »تکرار 
می کنم« شما به قدرت رسیده اســت. ناکارآمدی مجلس 
نیز؛ خواب غفلت آلود شورای شــهر هم. امروز، روز تبری 

شما از دولت نیست. بایستید و پاسخو باشید.

پیشنهاد سوم: صادق باشید
هرچند ژســت انتقاد شما از دولت پســندیده نیست، 
ولی حداقل در همین انتقاد ساده هم صادق باشید. چطور 
ممکن است به دولت انتقاد کنید ولی راهکارتان برای عبور 
از وضع موجود، رفع حصر و عفو عمومی و غیره باشد. چطور 
ممکن است از دولت انتقاد کنید اما اصالح طلبان مجلس 

حاضر نباشند سوال از رئیس جمهور را امضا کنند؟

  مردم از ما عبور کردند
امــا جالیی پور هــم در تحلیلــی در این مــورد گفته 
اســت : »گفته می شــود مــردم دیگــر از اصالحــات و 
خاتمی عبور کرده اند. این ســخن تا حدی درست است و 
اصالح طلبان در جامعه ریزش رأی داشــته اند، ولی به سه 
دلیل اصالح طلبان همچنان نیروی جــدی تغییر و همراه 
در ایران هستند. دلیل اول اینکه بر اساس نظرسنجی ها، 
60 در صد مردم جامعه دنبال تغییــرات کم هزینه اند. این 
همان پایگاه اجتماعی اصالحات اســت. دلیل دوم اینکه 
نظرســنجی ها خصوصا مقایســه آنها بــرای تحلیل وضع 
اصالح طلبان مفید است ولی تنها منبع برای ارزیابی نیست. 
شواهد دیگری هم در جامعه برای ارزیابی هست. مثاًل به 
وضع  »نیروهای تغییر« در شرایط امروز ایران نگاه کنید و 
با هم مقایسه کنید و ببینید کدام شان درعمل اعتماد زاترند. 
درست است وضع افکار عمومی اصالح طلبان خوب نیست 
ولی در میان نیروهای تغییری که ذکر شــد »خاتمیان« یا 
اصالح جویان از همه قابل اعتمادترند. تازه توجه داشــته 
باشــید هنوز نــه حاکمیت، نه دولــت و نــه اصالح طلبان 
اقدامات خود را برای پاسخ به مطالبات مردم معترض انجام 
نداده اند. دلیل سوم اینکه اگر ترامپ تهدیداتش را بیشتر 
کند، »ملی گرایی مثبت اما خفته ایرانی« را بیدار  و مشارکت 
را در امور عمومی بیشــتر می کند )لذا من در افق دو سال 
آینده سال سختی برای حاکمیت و جامعه ایران می بینم اما 
شکست سیاست ترامپ را بیشتر از شکست ایران محتمل 

می دانم(.«
اما ســایت مشــرق هم در مطلبی در این مورد نوشته 

است:
خاتمــی اگر هــم دلســوزی ای نســبت به شــرایط 
کشــور دارد بایســتی در روزهایی که برادرش می گفت ما 
اصالح طلبان تضمین روحانی هســتیم  رسول منتجب نیا 
تأکید می کرد اصالح طلبان »فدائیان روحانی« هســتند 

گزارش
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و... جلوی این رفتارهای سفیهانه را می گرفت تا مشکالت 
فعلی بروز نکند. اما او خود به جمع اینان پیوست و عاشقانه 

برای ادامه راه رئیس جمهور روحانی َتکرار کرد.
اکنــون نیز نبایــد برای بــدن بیمــاری که بــا دارو و 
خوددرمانی بهبــود می یابــد، »جراحــی« را تجویز کرد. 
البته اینکــه آقایان در ســتاد جریان خــاص نمی خواهند 
نوشــداروی وضع موجــود را به دســت روحانی برســانند، 
مساله دیگریست... گفتنی است، برخی محافل تحلیلی 
مدت هاست تأکید دارند که جریان سیاسی خاص به دنبال 
ایجاد »فتنه اقتصادی« و شکل دادن به اعتراض ظالمانه 

در کشور است.
طرحی با عملگری لیدرهای فتنه 88 که قرار اســت 
در آن ضمن ایجاد مشــکالت تعّمدی در اقتصاد کشــور، 
کاستن از سرعت پیشرفت کشــور و همزمان دادن آدرس 
خیابان به مردم؛ مقصر اصلی وضع موجــود نیز جریانات 
اصیل انقالبــی، رأس نظام و نهادهای امین کشــور جلوه 

داده شــوند.در بیان اماره هایی برای این تحلیل می توان 
به تأکید رسانه های دولت بر ناامیدی و سرخوردگی مردم، 
صحبت کسانی از جریان خاص درباره »فردای براندازی«، 
اصرار اصالح طلبان بــر اینکه اغتشاشــات دی ماه 96 با 
شدت بیشــتری تکرار خواهد شــد و حتی میلیونی خواهد 
بودو تأکید بر اینکــه نظام جمهوری اســالمی ایران دچار 
»بحران مشروعیت« شده است، اشاره کرد.بدیهی است 
که در فضای القایی اشاره شده، نبایســتی اجازه داد جای 
شهید و جالد عوض شود و کسانی که وضع موجود را ایجاد 
کرده اند، نمی توانند و نباید با فرافکنی، انگشت اتهام را به 

سمت دیگران دراز کنند .

  پاسخگو باشید!
امــا ر وزنامه کیهان هم نوشــته اســت : چنانچه ذکر 
آن رفت اصالح طلبان در روزهای گذشــته سفره خود را از 
دولت جدا کرده و خود را در موقعیت حل کننده مشــکالت 

با ارائه راهکارهایی کــه در بیانیه هــا و مصاحبه های آنان 
ذکر شده است قرار داده اند. سخن اینجاست که مدعیان 
اصالحات بایســتی به ســخنان و مواضع یک سال پیش 
خود مروری مجدد کرده و به جای فرار به جلو ضمن پوزش 
و عذرخواهی از ملت که با تخریــب رقیب و همچنین ارائه 
تصویری غیرواقعی از آینده زمینه ساز رای به نامزد مطلوب 
خود شده اند در پیشگاه ملت پاسخگو باشند. اصالح طلبان 
می گویند دولت روحانی دولت ما نیست ولی بررسی ها نشان 
می دهد کــه اکثریت مدیران میانی و ســطح باال در دولت 
کنونی از جریان اصالحات انتخاب شده اند و در نتیجه این 

جریان نقش اصلی در وضعیت کنونی داشته و دارد.
از این روی می تــوان گفت که مدعیــان اصالحات 
بایســتی به جای فرار به جلو پاســخگوی نقش خود در به 
وجود آمدن وضعیت کنونی باشــند؛ وضعیتی که به گفته 
رئیس دولت اصالحات بی اعتمادی بی سابقه ای را به دولت 

به وجود آورده است.

سخنان خاتمی سیاست گذاری جدید بود
تحلیل سعید آجورلو  درباره نسبت جدید اصالح طلبان و دولت

ســعید آجورلو، کارشــناس سیاســی و سردبیر 
هفته نامه مثلث در گفت وگو با روزنامه »فرهیختگان« 
به تحلیل فضای سیاســی کشور و شــرایط حاکم بر 
روابط دولــت با جریان اصالح طلب پرداخت. ســعید 
آجورلو کارشناس سیاسی و سردبیر هفته نامه مثلث با 
تحلیل فضای سیاسی کشور و شرایط حاکم بر روابط 
دولت با جریــان اصالح طلب گفــت: »اصالح طلبان 
امروز سه چالش جدی و مهم دارند. یکی از مهم ترین 
این چالش ها این است که امروز اعضای این جریان 
بین دوراهی اپوزیســیون بودن و پوزیســیون بودن 
نظام گیر کرده اند و نمی دانند که باید با فاصله از نظام 
بایســتند یا اینکه متحد آن باشــند. چالش دیگر این 
است که آنها نمی دانند امروز باید منتقد دولت باشند 
یا متحد دولت. چالش سوم آنها بین خودشان جاری 
است و چالشــی بین لیبرالیسم یا سوسیالیسم است 
که آنها فعال درگیر این هســتند کــه کدام یک از اینها 
را باید بــرای آینده گفتمانی خود انتخــاب کنند. بنده 
گمان می کنم بعد از اعتراضات دی ماه 1396 این سه 
چالش به صورت ویژه با این جریان همراه بوده است. 
از یک طرف در جریان چالش سوم اصالح طلبان باید 
بین سه طبقه اجتماعی پایین، متوسط و باال انتخاب 
می کردند؛ یعنی اگر می خواستند به سمت طبقه های 
پایین حرکــت کنند باید شــعار عدالــت می دادند و به 
ســمت گرایش های سوسیالیســتی می رفتند و اگر 
برعکس این انتخاب را می کردند که به ســمت طبقه 
متوسط و متوسط رو به باال حرکت کنند، باید ایده های 

لیبرالیستی را انتخاب می کردند.
وی افــزود: »بعد از دی مــاه درواقع بــرای این 
مساله تصمیم گیری مهم تر شــد؛ اینکه چگونه باید 
تصمیم بگیرند و به چه شــکلی باید چالش های پیش 
روی خود را حل کنند. اینکه بعد از اعتراضات مردمی و 
به خیابان آمدن آنها در دی ماه و شعارهایی که به نوعی 
عبور از اصالح طلبی و اصولگرایی بود، اصالح طلبان 
متوجه شــدند برخالف اعتراضات ســال 78 و ســال 
88، اعتراضاتــی شــکل گرفته که آنها نقشــی در آن 
نداشته اند و در سال 96 خودشان هم متضرر شدند. 
از این رو بود که آنها به فــاز تصمیم گیری برای تغییر 

سیاســت های خود رفتند و گفتند که مــا چگونه باید 
سیاست های خود را تغییر دهیم تا به مقتضیات زمان 

و همراه کردن مردم نزدیک شویم.«
این پژوهشــگر مســائل سیاســی با اشــاره به 
انتقادات سیدمحمد خاتمی از دولت دوازدهم اظهار 
کرد: »صحبت های آقای خاتمی از دیدگاه من یک نوع 
سیاستگذاری جدید بود، به این معنا که اصالح طلبان 
می خواهند تا حدودی فاصله خود را از دولت زیاد کرده 
و تبدیل به منتقد دولت شوند و در عین حال می خواهند 
یک فاصله ای هم با نظام داشــته باشند و شرایطی را 
ایجاد کنند که بتوانند هم با نظام گفت وگو کرده و هم 
بدنه اجتماعی خــود را حفظ کنند. ایــن جریان البته 
امیدوار بودند که بتوانند با نظام گفت وگو کنند تا دوباره 
آقای خاتمی را به میدان بیاورند کــه البته توفیقی در 
این زمینه نداشــتند، لذا امروز تالش می کنند به این 
ســمت حرکت کنند تا بتوانند لیــدر اعتراضات جدید 
باشند و با شعار اینکه اصالح طلبی جایگزین براندازی 
است، خود را به نظام بفروشند. این هم به این مفهوم 
است که آنها می خواهند به نظام این پیغام را بفرستند 
که اگر می خواهیــد جریانات برانداز در کشــور قوت 
نگیرند، شــما باید قدرت را در اختیــار اصالح طلبان 

قرار دهید.«
آجورلــو ادامــه داد: »مــن مجموعــه اقدامــات 
اصالح طلبان را ذیل این شــکاف ها و چالش ها تحلیل 
می کنم و اظهارات روز گذشــته ســعید حجاریان در 
روزنامه شــرق را هم ادامه همین ها می دانــم. ما باید 
منتظر باشــیم که اینها هرچه بیشــتر از دولت فاصله 
بگیرند و تحلیل شــان این است که دولت به حاکمیت 
نزدیک شــده، اختالفات خود را با نظام کنار گذاشته 
)چه تاکتیکــی و چــه اســتراتژیک( و نزدیکی دولت 
و حاکمیت در واقع شــکاف ها را بســته و در این فضا 
اصالح طلبان نمی توانند فعالیت ویژه داشــته باشند 
و سیاست ورزی کنند. از این رو هم می خواهند منتقد 
دولت باشــند، هم منتقد نظام هم بمانند و هم لیدری 
اعتراضات را به نوعی به خود منتسب کرده و درنهایت 
هم همان ایده اصالح طلبی به جای براندازی را دنبال 

کنند.«

وی بــا تحلیــل رفتار حســن روحانــی در دوران 
ریاســت جمهوری گفت: »بنده حیات سیاسی آقای 
روحانی در دوران ریاســت جمهوری را بــه دو بخش 
عمده تقسیم می کنم؛ قبل از به قدرت رسیدن ترامپ 
در آمریکا و خروج او از برجام و بعد از امضای دســتور 
رئیس جمهور آمریکا و خروج این کشور از برجام. قبل 
از خروج آمریکا از برجام آقای روحانی در شکافی که 
از ســال 92 به وجود  آمده و در یــک طرف به اصطالح 
برجامیــان قــرار دارند و در طــرف دیگر دلواپســان، 
توانسته هم از جناح راست مانند افراد نزدیک به آقای 
الریجانی یارگیری کند هم یک بخش از اصالح طلبان 
که اخص کارگزارانی ها هستند را کنار خود قرار دهد و 
در این شرایط با غیریت ســازی مخالفان خود را طرد 
می کند و به آنها تنــدی می کنــد و در مقابل هم تندی 
می شنود و یک صحنه سیاسی جدید ظاهر می شود.«
ســردبیر هفته نامــه مثلــث درخصــوص حیات 
سیاسی حســن روحانی در دوران پســابرجام گفت: 
»بعد از بیــرون آمدن آمریکا از برجــام، آقای روحانی 
قدرت خود را به عنوان یک بازیگر سیاسی جدی و یک 
شکل دهنده فضای سیاسی از دست می دهد و به طور 
کلی ابتکار عمل در این فضا از وی گرفته می شود. این 
روحانی جدید، روحانی پســابرجام اســت و احساس 
می کند برای اینکه بتواند حیات سیاسی خود را ادامه 
دهد، به شــدت نیازمند حاکمیت است و در مذاکراتی 
که با آن داشــته، طبیعتا فاصلــه ای از اصالح طلبان 
گرفته و قدری هم بدنه اجتماعی قبلی از وی جدا شده 
است، لذا آقای روحانی امروز بیش از آنکه دغدغه های 
سیاسی داشــته باشــد، دغدغه های معیشتی مردم 
را دارد و در این فضا قاعدتا بــا تالش هایی که صورت 
می گیرد، بخــش عمومی دولــت و بخــش خدماتی 
 دولــت پررنگ شــده و بخــش سیاســی آن کمرنگ 

خواهد شد.«
وی در پایان تاکید کرد: »از این رو گمان می کنم 
آقای روحانی امروز نگرانی جدی از دســت دادن بدنه 
خود را دارد و تا به امروز ابتــکار عملی برای جلوگیری 
از فروریختــن این بدنــه اجتماعی نداشــته و ندارد، 
مخصوصا اینکــه آقای خاتمی و دیگــر اصالح طلبان 
این گونــه تــالش کرده اند کــه راه خــود را از روحانی 
جدا کننــد و لذا باید نشســت و دید که آقــای روحانی 
چــه خالقیتی بــرای حفظ جایــگاه و بدنــه اجتماعی 
خود خواهد داشــت و آیــا می تواند صحنه سیاســی 
 و اجتماعــی کشــور را بــه نفــع خــود بازســازی کند 

یا خیر.«

29 شماره 408   | مثلث  



روزهای سخت اصالحات
تکاپوی هسته سخت اصالحات برای فرار از بحران

یخ سکوت اصالحات آب شد. سیدمحمد خاتمی در 
دیدار نماینــدگان ادوار مجلس پس از مدت ها ســردرگمی 
راهبــرد اصالحات در قبال وضعیت کشــور ســخن گفت. 
او مشــکالت اقتصادی را ریشــه دار و به خاطر اشــکاالت 
ساختاری و عملکردی دانست و برای برون رفت از مشکالت 
جامعه خواستار رفع حصر شد و در همین راستا اظهار کرد: 
»حصر استخوانی الی زخم است و بخش زیادی از جامعه را 
دلخور و ناامید کرده و هیچ فایده ای هم نداشته است. وقتی 
رهبری، حل مسأله را به شورای امنیت ارجاع می دهند، باید به 
سرعت این معضل حل شده، حصر شکسته و محدودیت ها 
برداشته شود.«  سپس خواهان پاسخگویی دولت در قبال 
ناکارآمدی اقتصادی شــد. پس از رهبر اصالحات نوبت به 
ســعید حجاریان رســید؛ او از حامیان جدی دولت حسین 
روحانی در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و دوازدهم بود. 
ســعید حجاریان وضعیت دولت روحانــی را »تعلیق 
در تعلیــق« می داند و در راســتای توصیــف این وضعیت 
اظهار کرد: »در شــرایط تعلیق عمل ارادی از کنترل خارج 
و بخشــی از واقعیت محقق شده است. شــما توجه کنید، 
امروز ترامپ می گوید بیایید و مذاکره کنید، پمپئو هم شروط 
دوازده گانه اش را مطرح می کند. چنان که می بینیم گزینه  
مطلوب ما در میان گزینه ها وجود ندارد. این در حالی است 
که زمان اوباما چند گزینه داشتیم و می توانستیم مساله را حل 
کنیم. این امکان وجود داشت که قراردادها سریع تر امضا 
شود و سرمایه و هواپیما و... در یک فرآیند برگشت ناپذیر به 
زمین ایران بیاید.« سعید حجاریان اصلی ترین مولفه دولت 
تعلیق در تعلیق را ناتوانی در تصمیم گیری توصیف می کند 
و در همین راســتا اظهار کرد: »دولت جر أت تصمیم گیری 
ندارد، به همین دلیل همیشه می خواهد زمان بخرد. در واقع 
به دنبال قضا و قدر است تا دری به تخته بخورد و شرایط طرف 
مقابل عوض شود.« و در مرحله آخر خواهان مرزبندی میان 
اصالحات و دولت می شود زیرا »دولت کرخت و گیج است و 
در زمین اصالحات بازی نمی کند  «  و در راستای عبور از دولت 
حسن روحانی اظهار کرد: »معتقدم می شود اصالح طلبان 
بگویند دولت روحانی، دولت ما نیســت؛ مشــروط بر اینکه 
ذکر کنند دولت، متعلق به چه جریانی است. »هسته سخت 
اصالحات« قــدرت در تقدیر اســت؛ یعنی دولــت پنهان 
اصالح طلبان است. اگر این هسته شکل بگیرد، می توان 
مرزها را مشخص کرد و صراحتا عنوان کرد که دولت در چه 
زمینی بازی می کند.« پس از مشارکتی ها نوبت به مجاهدین 
انقالب می رســد؛ حــاال آنان باید ســخنان رئیــس دولت 
اصالحات را رساتر بیان کنند. همان تیم قدیمی با مرکزیت 
سیدمصطفی تاج زاده، بهزاد نبوی  و محمد سالمتی روایتگر 
جریان تصمیم ســاز اصالحات هســتند. آنان معتقدند که 
»رفتارهایی نظیر ایجاد تضییقات علیه دراویش، دستگیری 
فعاالن محیط زیست به اتهامات بی پایه ای نظیر جاسوسی  و 
طرد و حذف نیروهای متخصص و خبره به اتهام های واهی 
از جمله داشتن تابعیت دوگانه و وابستگی به بیگانه« سودی 
برای کشــور ندارد، بلکه »موجب فرسایش ظرفیت و توان 
ملی در مقابله با مشکالت و تهدیدها می شود.« بنابراین باید 
برای ایجاد حس همبستگی ملی » اعالم عفو عمومی و رفع 

حبس و حصر منتقدان سیاسی« صورت بگیرد. مهم ترین بند 
بیانیه اعضای سازمان مجاهدین انقالب راهکار برون رفت از 
مشکالت در بعد داخلی است؛ آنان مقصر مشکالت فعلی را 
افرادی معرفی می کنند که حامی »قرائت های انحصارگرایانه 
از نظام اسالمی« هستند و باید شرایط به نفع »برداشت های 

مردم ساالرانه و سازگار با مقتضیات جهان« تغییر پیدا کند.

  سه گانه تحلیلی اصالحات
برآینــد ســخنان رئیــس دولــت اصالحات و ســعید 
حجاریان و بیانیه مجاهدین انقالب را در سه سطح می توان 

صورت بندی کرد:
1- عبور از دولت با شیب مالیم 

اصالحات قربانی دولت اعتدال خواهد شد. این هشدار 
هسته اصلی اصالحات به ســید محمد خاتمی است. آنان 
معتقدند که شرایط حاکم در جامعه موجب فرسایش سرمایه 
اجتماعی دولت دوازدهم شــده است و برخالف وعده های 
انتخاباتی، روند حرکــت دولت مورد اقبال جامعه نیســت. 
برآیند تحلیلــی درونی اصالحات عبور از دولــت دوازدهم با 
شیب مالیم است. سخنان رهبر اصالحات و سعید حجاریان 
اســتمرار همان برآیند تحلیلــی درونی بــا کاهش ضریب 
حساسیت است. به نظر می رســد که تصمیم سازان جریان 
اصالحات خواهان عدم پذیرش مسئولیت سیاسی حضور 
دولت دوازدهم با راهبرد »تکــرار« رئیس دولت اصالحات 
هســتند و این اقدام راهبردی نیازمنــد تکاپوهای مرزبندی 
شــفاف اســت. این اقدامات حرکتی بازدارنده در قبال عدم 
حمایت جامعه ایرانی از جریان اصالحات در انتخابات مجلس 

شورای اسالمی و ریاست جمهوری آینده است.
2- ممانعت از فرسایش سرمایه اجتماعی

فرســایش ســرمایه اجتماعی اصالحات از انتخابات 
ریاست جمهوری یازدهم آغاز شــد. اصالح طلبان خواهان 
ســیطره قــدرت در قوه مجریه بودنــد ولی حســن روحانی 
نرمالیزاسیون را مدنظر داشت و از سوی دیگر باید سهم قدرت 
اصولگرایان حامی دولت را اعطا می کرد. استمرار فرسایش 
ســرمایه اجتماعی اصالحات با کلیدواژه ناکارآمدی دولت 
همسو است. بدنه غیرتشکیالتی ولی حامی اصالحات پس 
از ناکامی های متوالی دولت در حل معضل های اقتصادی 
سرخوردگی شدیدی پیدا کردند؛ هرچند حامیان تشکیالتی 
نوک پیکان انتقادات را به ســمت محمدرضا عارف نشــانه 
گرفتند. مقطع شــتاب بخش فرسایش ســرمایه اجتماعی 
اصالحات در دی ماه 1396 رخ داد. اصالح طلبان در قبال 
آشوب های خیابانی واکنشی هم سطح با اصولگرایان نشان 
دادند و این به منزلــه الزامات حضــور در حاکمیت با وجود 
شعار جامعه گرایی از سوی برخی از حامیان تندرو  اصالحات 
پنداشته شــد و برخی از این افراد تندرو را به سمت بی عملی 

سیاسی و یا قرابت با جریان برانداز سوق داد.
3- ناکارآمد پنداری حاکمیت  

اصالحات از بدو پیدایش نســبت بــه حاکمیت تعلق 
خاطر جدی نداشــت. همراهی با فتنه 1378 و 1388 موید 
تایید این گزاره است. از سوی دیگر موج شدید عملیات روانی 
دشمن با برجسته سازی فشارهای اقتصادی، نادیده گیری 
پیشرفت های جمهوری اسالمی و تصورســازی مناسب از 
رژیم پهلوی، حاکمیت را آماج حمله قرار داده است. جریان 
اصالحات برای حفظ ســرمایه اجتماعــی اش، ناکارآمدی 
دولت حامی را به فراموشی می سپارد و نوک پیکان انتقادات 
را به سمت حاکمیت هدایت می کند تا از این طریق بر تصویر 
ناکارآمدی حاکمیت و تکاپو برای جایگزینی افزوده شــود. 
ســویه های چنین رویکردی در بیانیه ســازمان مجاهدین 

انقالب به شکل جدی وجود دارد.

سجاد پورسیدی

روزنامه نگار

یادداشت
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مصطفی آرانی

روزنامه نگار

3 حاشیه بر 15 نکته خاتمی
مرز اصالح طلبی با براندازی کجاست؟

14 مــرداد ســید محمد خاتمــی،  ســخنان روز 
رئیس جمهور  دوران اصالحــات، بازتاب زیادی در داخل 
و خارج کشور داشته است. این یادداشت تفسیر و تعبیری 
اســت که نگارنده بــه عنوان یــک اصالح طلــب از این 
 ســخنان دارد و ممکن اســت لزوما مواضع نشــریه مثلث 

نباشد. 
به طور مشــخص باید گفت که سه بخش از سخنان 
ســید محمد خاتمی مورد توجــه قرار گرفته اســت. یکی 
آن بخش کــه در آن می گوید: »عــده ای با اســتفاده از 
شــبکه های اجتماعی و فضــای مجازی بــا ایجاد جنگ 
روانی، ســعی دارند به ایرانیان، به ویژه نسل جوان ایرانی 
القا کنند که کار تمام است و شاهدیم که بیشترین تالش 
آنها هم تخریب اصالح طلبان اســت، چرا که می دانند تا 
اصالحات زنده اســت جایی برای براندازی نیست.« این 
بخش از ســخنان به ویژه توســط ارتش ســایبری که این 
روزها بــا کمک آمریکا، اســرائیل و عربســتان در فضای 
مجازی و به طور مشخص در توئیتر فعال است مورد انتقاد 

قرار گرفته است. 
بــه طــور کلــی یکــی از سیاســت های برانــدازان 
ناامیدکردن مردم از همه جریانات سیاســی کشــور است 

و از این روســت که به گفته یکی از مقامات امنیتی کشور 
در جلسه ای با خبرنگاران، شعار »اصالح طلب، اصولگرا 
دیگه تمومه ماجرا« برای نخستین بار در اکانت توئیتری 
مریم رجوی، سرکرده فعلی گروه تروریستی منافقین نقش 

بسته است. 
با این حــال مالحظــه ای در این خصــوص واجب 
اســت و آن مالحظــه، مســاله تعریف دقیــق اصالحات 
اســت. اصالح طلبان این روزها بیش از هر وقت دیگری 
سواالت هویتی جدی از خود دارند و در میان این سواالت 
هویتی، پرداختن بــه این موضوع نیز ضروری اســت که 
واقعا خط مــرز میــان اصالح طلبی و براندازی چیســت؟ 
حقیقت این اســت که حاکمیت در حال حاضر بخشی از 
رفتارهــای اصالح طلبان به خصــوص در دوران مجلس 
ششــم را مســاوی با براندازی می داند و از این روست که 
 دیــواری از بی اعتمادی میان حاکمیــت و اصالح طلبان

 وجود دارد. 
بخــش دیگــری از ســخنان خاتمــی راهکارهایی 
اســت که او بــرای برون رفــت از وضعیت کنونــی ارائه 
کرده اســت. عنوان 15 راهکاری که به نظر او باید برای 
بهبود شــرایط مــورد توجه قرار گیــرد، عبارت اســت از  
ایجاد و تقویت فضای همبســتگی ملــی، وحدت ملی، 
تغییر نگاه رســانه های ملــی، ایجاد فضای بــاز و امن و 
آزاد سیاســی، محدود کردن دایره غیرخودی، برداشتن 
حصــر، آزادی تمام زندانیان سیاســی و عقیدتی، اعالم 
عفو عمومــی، رفــع محدودیت های بیجــا، پایان دادن 

به افــراط و تندروی، کارآمدی بیشــتر قوای ســه گانه و 
نهادهای حاکمیتی، شنیدن اعتراض مردم، پاسخگویی 
دولت، زنده نگه داشتن اعتماد مردم به مجلس و تشکیل 
دادگاه ها بــا هیأت منصفه مردمی. این راهکارها نشــان 
می دهد کــه از نظــر رئیس جمهور اســبق، گــره اصلی 
مشــکالت کشــور در حوزه حاکمیت و مربوط به مسائل 
سیاسی است اما جای این سوال وجود دارد که نسبت این 
تفکر با واقعیت چگونه اســت؟ آیا حقیقتا، تصور عمومی 
یا نگاه کارشناســی به وضعیت کشــور هم همین دیدگاه 
رئیس جمهور اسبق را تایید می کند و بر این باور است که 
اصل مشکالت کشور، در حوزه مســائل سیاسی است؟ 
حال اگر بپذیریم که مشکالت سیاسی نیز در کشور وجود 
دارد، آیا باید همــه راهکارها را به این حــوزه اختصاص 
داد به طوری که در میان 15 راهــکار، حتی یک راه حل 

اقتصادی نیز وجود نداشته باشد؟
امــا می تــوان گفــت کــه پربازخوردتریــن بخش 
این صحبت ها، بخشــی بــود که در آن خاتمــی از مردم 
عذرخواهی کــرده اســت. او در این بخــش گفته: »به 
عنــوان یــک شــهروند دوســتدار ایــران و اســالم، به 
خاطر نقص هــا و کمبودهــای موجود، با همــه وجود از 
مــردم عذرخواهی می کنــم. مــا می توانســتیم بهتر از 
این به ایــران و ایرانی خدمــت کنیم  و امیدوارم شــاهد 
از بیــن رفتن کاســتی ها باشــیم.« منتقــدان می گویند 
که اوال ســید محمد خاتمی یک شــهروند عادی نیســت 
و هشــت ســال در کشــور رئیس جمهــور بــوده و از این 
رو در وضعیــت کنونــی ســهم دارد و از ســوی دیگــر 
مهم ترین حا می دولت حســن روحانی بــوده که به طور 
مســتقیم، مســئول وضعیــت کنونــی به خصــوص در 
حوزه اقتصادی اســت و از ایــن رو نمی توانــد از زیر بار 
مســئولیت آن شــانه خالی کند و حاال با چندیــن راهکار 
 سیاسی، مشکالت کشور را مربوط به بخش های دیگری

 بداند. 
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سیاست

چرا آشوب؟

کدام طبقات اجتماعی در ناآرامی ها حضور داشتند؟

در چند روز اخیر کشور دوباره با چند تجمع اعترا ضی 
مواجه بوده اســت؛ تجمعاتی کــه البته به پــای اتفاقات 
دی ماه نمی رســد اما به هر حال در نوع خود قابل بررسی و 

مداقه است. 
سواالت مهمی به لحاظ جامعه شناختی و سیاسی در 

این مورد مطرح است.
اول باید به این پرداخت که ریشه های جامعه شناختی 

آشوب های اخیر چیست؟
اصالح طلبان و اصولگرایان چه موضعی در مورد این 

آشوب ها اتخاذ کرده اند؟
آیا با وجود آشــوب ها و عدم مذاکره بــا آمریکا دولت 

روحانی کارکردش را از دست نمی دهد ؟
نظام چگونه باید با این ماجرا برخورد کند؟

باید به دقت به این مسا ئل پرداخت.
چرا آشوب؟

نکته اساســی این اســت که کدام طبقه از جامعه از 
 موجود ناراحت اســت و بــرای ابزار ناراحتی بــه خیابان ها 

می آید.
نگاهی به جمعیت حا ضر در کف خیابان این نمایه را به 
ما  می دهد که طبقه متوسط چندان خود را درگیر این ماجرا 
نکرده و ترجیح داده همچنان با رویکرد محافظه کارانه خود 

به سیستم و دولت برای حل مسائل اعتماد داشته باشد.
این گونه اما نیســت که بگوییم تمام افــرادی که در 
ناآرامی ها حضور داشته اند از طبقه فقیر بوده اند. چه اینکه 
در موج اخیــر و موج قبلی بــه خوبی می شــد رد پای طبقه 
خرده بورژوا یعنی صاحبان وســایل تولیــد کوچک را دید. 
آنها در ماجرای شــلوغی بازار به خوبــی در میان جمعیت 
دیده شــدند. دلیلش هم این اســت که آنها کاسبی خود را 

در خطر دیده اند.
هرچه هست این دو طیف فعال فکر کرده اند که با بیان 
اعتراض خود در کف خیابان می توانند مسؤالن را مجاب به 

تالش برای حل مشکل کنند.
این نکته هم البته قابل ذکر است که تمام طبقه کارگر 
خود را درگیر این پدیده نکرده است و تنها در نواحی خاصی 

از کشور می توان آنها را به این شیوه یافت.

  سیاسیون چه گفته اند؟
اصالح طلبان در دور قبل آشــوب ها چه در ماجرای 
بازار و چه در ماجرای دی ماه تالش کردند نشــان دهند با 
این پدیده مخالف هســتند. این بار اما شــرایط فرق کرده 
است. آنها چندان تمایلی نداشتند خود را مقابل این داستان 
بدانند. اعالم عقیده ای که همراه بود با ارائه هشدار نکته 
مهم این ماجرا بود. بعضی هم اصال بدشــان نیم آمد خود 

را لیدر بدانند.
در این میان طیف اکثریت اصولگرایان موضع قابل 
قبولی داشــتند. برخی نیز که از جریان رادیــکال بودند در 
مواضعی اشتباه خواستار تداوم این شکل از اعتراض بودند. 
برآیند کلی اما این بود که اصولگرایان اگر چه  رقیب دولت 

هستند اما از این شیوه ناراحت و ناخرسندند.

  آشوب با دولت چه می کند؟
وجه دیگر این ماجرا چگونگی تاثیرگذاری آشوب ها 
بر عملکرد دولت است. سوال این است که حسن روحانی  
چگونه با این پدیده مواجه خواهد شــد. او در گفت وگوی 
خود گفت که این ماجــرا به لحاظ جمعیتــی چندان قابل 
توجه نبوده اســت. اما به هر حال دونالد ترامپ و دشمنان 

ایران دل بسته تداوم این اعتراضات هستند. طبیعی است 
که او  به هیچ وجه تمایل به تداوم این پدیده نداشته باشد و 
حتما در دستور کار نحوه درن مواجهه به این ماجرا را دارد. از 
سوی دیگر به نظر می رسد که نظام برخورد معقوالنه و همراه 

با صبر  با این ماجرا داشته است. 

  کدام مناطق شلوغ شد؟
تجمعات روز پنجشنبه در برخی شهرها از جمله اراک، 
مشهد، شــیراز، اصفهان و کرج با بازتاب خبرگزاری های 
مختلف روبه رو شــد. خبرگزاری »ایسنا« پنجشنبه شب در 
گزارشی نوشت که تجمعاتی در اعتراض به آنچه مشکالت 
معیشــتی و اقتصادی می خواندند، شکل گرفت که کمی 

پس از حضور مأموران امنیتی پایان یافت. 
ایسنا ادامه داد: »ظهر پنجشنبه 11 مرداد، شماری 
در شــیراز با حضور در خیابان های توحید، چهــارراه  زند و 
خیابان لطفعلی خان  زند، تجمعــی اعتراضی را برپا کردند 
که با حضور نیروهای پلیس خاتمه یافت. تجمع کنندگان 
که شــمار آنان بیش از 200 نفر نبود با سردادن شعارهایی 
نظیر »بازاری، حمایت حمایت!« خواستار پیوستن کسبه و 
بازاریان به جمع خود  و در ادامه هم حمایت نیروهای پلیس 
را خواستار شدند. در این میان برخی شعارها ساختارشکنانه 
بود. مأموران پلیس از کسبه خواســتند مغازه ها و پاساژها 
را تعطیل کنند. حوالی ساعت 12 ظهر پلیس با پرتاب گاز 
اشک آور کوشــید تا تجمع کنندگان را که شمار آنان بیشتر 
شــده بود، پراکنده کند. در اعتراضات شــیراز ناظران این 
تجمعات در عین حال که این شکل از اعتراضات را محکوم 
می کردند، از سیاســت های اقتصــادی انتقاد داشــتند و 
تداوم وضعیت کنونی و مشــکالت معیشــتی و اقتصادی 
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گزارش
را مشکل آفرین دانســتند. این تجمع در ســاعت 13:30 
ظهر پنجشنبه پایان یافت. شــعارهای معترضان که ابتدا 
اعتراض به وضعیت معیشت و اقتصاد بود، خیلی سریع به 
سمت شعارهای تند سیاسی کشیده شــد.« نماینده مردم 
شیراز هم  با اعالم خبری مبنی بر پایان اعتراضات مردمی در 
شیراز  گفت: »تا جایی که مطلع هستم تعدادی از مردم روز 
پنجشنبه در شیراز جمع شدند و شعارهایی هم دادند اما من 
نشنیدم کسی را دستگیر کرده یا کتک زده باشند یا برخورد 
امنیتی صورت گرفته باشد و فقط رفتارها جنبه کنترلی داشته 
است. همان پنجشنبه هم اعتراضات تمام شد و فراخوان 
جدیدی هم صادر نشده است.« مسعود رضایی درخصوص 
اعتراضات اخیر مردم در شهر شیراز و استان فارس افزود: 
»خواســته های مردم را دقیق نمی دانیم اما آنچه مســلم 
است نارضایتی عموم مردم از وضع اقتصادی و مشکالت 
معیشتی است. البته شاید در میان مردم عده ای هم اهداف 
سیاسی داشته باشند اما عمده آنها مسائل اقتصادی را دنبال 
می کنند. درواقع عرصه بر مردم روزبه روز تنگ تر و سفره آنها 
روزبه روز کوچک تر می شــود. هیچ امیدی هم برای بهبود 
ندارند. مسئوالن هم از نماینده مجلس تا هیات دولت و وزرا 

همه سعی بر حرف درمانی و راهکارهای شعاری دارند.« 
او با بیان اینکه مسئوالن ســعی دارند با وعده و  وعید 
اعتراضات را خامــوش کنند، گفــت: »دوره وعده و وعید 
گذشــته اســت، مســئوالن باید کاری کنند که برای مردم 
ملموس باشد و مردم شاهد اوضاع بهتری باشند تا شرایط 
بهتر شــود. پول در جیب مردم روز بــه روز و دقیقه به دقیقه 
کم ارزش تر می شود. بر همین اساس نارضایتی ها افزایش 
یافتــه و عمده اعتراضات هم بر همین اســاس اســت اما 
اهداف دیگری هم در کنار آن دنبال می شود.« ایسنا ادامه 
داده است: »ظهر پنجشنبه هفته گذشته در میدان شهدای 
مشهد نیز تجمع اعتراضی به علت مشــکالت معیشتی و 
اقتصادی برگزار شــد. تجمع کنندگان که حــدود 200 نفر 
بودند بعضا شعارهای انتقادی سر می دادند.« بر اساس این 
گزارش، »حیدر خوش نیت«، سرپرست فرمانداری مشهد 
اعالم کرد که تجمع در میدان شهدای مشهد مجوز ندارد. 
او ادامه داد: »به  علت سوءاستفاده  دشمنان مردم ایران به 
هیچ تجمعی مجوز داده نشده و نمی شود و همه تجمعات 
غیرقانونی است.« سرپرست فرمانداری مشهد در رابطه با 
برخورد با تجمع کنندگان، در ادامه گفت: »نیروی انتظامی 
فرمانده میدان بوده است. تجمع جزئی بوده و شمار اندکی 
حضور داشــتند که شــعارهای مختلفی ســر می دادند.« 
خوش نیت درخصوص صحبت فرمانده سپاه امام رضا)ع( 
با تجمع کنندگان گفت که کار به صحبت نرســید و تجمع 

جمع شد. 
معــاون سیاســی، امنیتــی، اجتماعی اســتانداری 
خراســان رضوی نیز روز پنجشــنبه در گفت وگو با »مهر« 
گفت: »هیچ تجمعی در شهرهای خراسان رضوی برگزار 
نشد و در شهرهای مختلف خراسان رضوی به ویژه مشهد 
فضا آرام بوده و مشــکل جدی وجود ندارد.« محمدرحیم 
نوروزیان افــزود: »در عین حال چند نفر که مشــکوک به 
تالش برای انجام اقدامات غیرقانونی در این راستا بودند 
در مشهد توسط نیروی انتظامی بازداشت شدند تا موضوع 
مورد بررســی قرار گیرد.« تجمعات پراکنــده  اصفهان روز 
پنجشــنبه در اعتراض به وضعیت اقتصادی ادامه یافت و 
عالوه بر اصفهان، در شاهین شهر و نجف آباد هم تجمعاتی 
شکل گرفت. پنجشنبه، در منطقه شــاپور جدید اصفهان 
تجمع اعتراضی با سردادن شعارهایی با موضوع مشکالت 
اقتصادی و بیکاری انجام شد. در این میان برخی شعارها 
ساختارشــکنانه بود. نیروهای امنیتی بــرای متفرق کردن 
تجمع کنندگان وارد شدند که به درگیری های پراکنده منجر 
شــد. روز پنجشــنبه، در نجف آباد هم تجمع اعتراضی رخ 
داد و تجمع کنندگان با شعار نســبت به وضعیت اقتصادی 

کشــور اعتراض کردند. برخی بازاریان نجف آباد با بستن 
مغازه ها نســبت به وضعیت اقتصادی اعتراض کردند که 
در نهایت بازار نجف آباد تعطیل شــد. در شاهین شهر هم 
تجمع اعتراضی و با شعارهای بیشتر اقتصادی انجام شد. 
تجمع کنندگان شاهین شهری که اغلب آنان را زنان تشکیل 

می دادند، از بازاریان خواستند که به آنها بپیوندند.« 
تجمع های اعتراضی در اصفهان از روز سه شنبه، 9 
مرداد، در منطقه شاپور جدید آغاز شــد و معاون سیاسی و 
امنیتی استانداری اصفهان در گفت وگو با ایسنا گفته بود که 
»این تظاهرات صنفی است و در اعتراض به گرانی قطعات 
یدکی انجام می شود، اما شــماری قصد دارند در این فضا 
موج سواری کنند.« طباطبایی افزوده بود که »اعتراضات 
صنفی بایــد از طریق مراجــع قانونی ماننــد وزارت صنعت 
پیگیری شود نه از راه تجمع و تظاهرات.« برهمین اساس، 
امام جمعه اصفهان هم  در خطبه هــای نماز جمعه گفت: 
»گرانی وجود دارد و برخی نســبت بــه مالیات ها اعتراض 
دارند؛ مــردم در این موضوع حق دارند، امــا راه افتادن در 
خیابان مبنایی ندارد. صدای خود را به چه کسی می خواهند 
برسانند؟ به مسئوالن؟ مسئوالن که خود این موضوعات را 
می دانند.« آیت الله طباطبایی نژاد افزود: »بدون شک این 
راه افتادن در خیابان ها عاقالنه نیســت؛ همــواره به اداره 
مالیات می گویم که بر مردم سخت نگیرند. کرامت انسانی 
می گوید کــه اداره مالیــات باید حرف مــردم را قبول کند. 
راه افتادن در خیابان ها درست نیست؛ مردم، بچه هایتان را 

نگذارید در خیابان ها راه بیفتند و اعتراض کنند.«
»تجمعات پراکنده اعتراضی در کرج که از چهارشنبه، 
نهم مرداد، آغاز شده بود، روز پنجشنبه نیز با حضور جمعی 
از معترضان ادامه داشــت. بر اســاس این گــزارش، روز 
چهارشنبه، 10 مرداد، در پی انتشار اطالعیه ای در فضای 
مجازی که حاکی از اخذ مجوز برای تجمع و اعتراض نسبت 
به وضعیت اقتصادی اخیر بود، فرمانداری کرج با انتشــار 
اطالعیه ای، این موضوع را یک شایعه عنوان و صدور هر 
مجوزی برای تجمع در کرج را تکذیب کرد. باوجود این ظهر 
پنجشنبه شمار اندکی که وضعیت اقتصادی، به خصوص 
گرانی را علت حضور خود عنــوان می کردند، در فلکه اول 
رجایی شهر )گوهردشت( دست به تجمع زدند. این تجمع 
خیلی زود با حضور عوامــل انتظامی و دعــوت به آرامش 
پایان یافت. در نخســتین تجمع که حوالی ساعت هشت 
شب سه شــنبه، نهم مرداد، در گوهردشت صورت گرفت، 
جمعیتی بیــن 200 تا 700 نفر حضور داشــتند. معترضان 
در این تجمع با سردادن شعارهایی، به وضعیت اقتصادی 
و مدیریتی کشــور اعتراض داشــتند. معترضــان پس از 
چندســاعت حضور توســط نیروی انتظامی متفرق شدند. 
شب چهارشنبه، دهم مرداد، نیز وضعیتی مشابه شب اول 
به وجود آمد که به گفته برخی شاهدان عینی، یک دستگاه 
موتورسیکلت و یک دستگاه خودرو  نیروی انتظامی توسط 
شماری معترض به آتش کشیده شد که البته این موضوع را 

هیچ مقامی در استان تأیید نکرده است.« 
تجمعات اعتراضی پراکنده ای هم در اراک برگزار شد. 
به گزارش ایسنا، »ظهر پنجشــنبه میدان شهدا و ابتدای 
خیابان شهید رجایی شهر اراک شاهد اعتراضات پراکنده 
شماری از تجمع کنندگان بود. این تجمع که با حضور حدود 
250 نفر که به تدریج در این مکان تجمع کرده بودند ایجاد 
شــده بود، با حضور نیروهای انتظامی پایان یافت. در این 
تجمع شــعارهایی در اعتراض به شرایط اقتصادی موجود 
سر داده شد.« اما خبرگزاری فارس، در گزارشی تجمعات 
صورت گرفته در برخی اســتان ها را این گونه روایت کرده 
است: »قرار بود به سبک اغتشاشات دی ماه سال قبل که 
استارتش از مشــهد زده شــد، این بار همه چیز از اصفهان 
آغاز شــود. اعتراضات چند ماه پیش کشــاورزان، کمبود 
آب و گالیه های مردم از نابســامانی اقتصــادی و گرانی، 

به زعم ضدانقالب بهانه های خوبی بود تا جرقه سراســری 
اغتشاشات از نصف جهان زده و آتش آن به سایر استان ها 

کشیده شود؛ اما در عمل اتفاقات دیگری افتاد.«
فــارس در ادامه آورده که »سه شــنبه، 9 مــرداد بود 
که صنــف تعمیــرکاران خودروهــای ســنگین و صاحبان 
کارگاه هــای کوچک تولیــد قطعات خودرو بــه دلیل رکود 
ســفارش ها، قطعی برق، بیمه، مالیات و گرانی مواد اولیه 
در شــهرک صنعتــی امیرکبیر تجمــع کردند. تعدادشــان 
حدود 300 تا  400 نفر و مطالبه شان صنفی بود. در همان 
آغاز تجمع، جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان به 
میان معترضان رفت و پای درددل شــان نشست. پس از 
آن ســایر مســئوالن، نمایندگان مجلس، رؤسای اصناف 
مربوطه، مسئوالن صنعت و شرکت توزیع برق هم به میان 
تجمع کنندگان رفتند و همگی مطالبات این قشــر را بحق 

دانسته و بر لزوم پیگیری آنها تأکید کردند.« 
فــارس، اتفاقات  چهارشــنبه را هــم این گونه روایت 
کرده است: »هم زمان با برگزاری جلسه مسئوالن استانی با 
کارگران و صاحبان واحدهای تولیدی، گروهی حدودا 200 
نفره با اقداماتی فراقانونی در شهرک صنعتی امیرکبیر تجمع 
کرده و ضمن ایجاد اخالل در فرآیند فعالیت کسبه منطقه 
باعث اختالل در تردد خودروهای خیابان امام خمینی)ره( 
شدند که با کنترل نیروی انتظامی این تجمع پس از ساعتی 
به پایان رسید.« فارس همچنین نوشت: »در تجمعی که 
 پنجشنبه در میدان شهدا )مشــهد( صورت گرفت، سردار 
نظری، فرمانده ســپاه امام رضا)ع(، بدون تشریفات  بین 
معترضان حضور یافت که مردم گالیه های خود را با او در 
میان گذاشتند. فشارهای اقتصادی و مشکالت معیشتی 
مهم ترین مسائلی بود که در گفت وگوی فرمانده سپاه امام 
رضا)ع( با معترضان مطرح شد و معترضان با شعار »مفسد 
اقتصادی اعدام باید گردد«، خواستار برخورد با مفسدان 
اقتصادی شدند.« این خبرگزاری در ادامه گزارش خود به 
تجمع جمعی از مردم شــیراز در ظهر پنجشنبه در اعتراض 
به گرانی و افزایش سرســام آور قیمت هــا در چهارراه زند و 
خیابان توحید )داریوش( خبر داد که تعدادی اندک سعی 
داشتند با سردادن شعارهای سیاسی، مطالبات مردم را به 

انحراف بکشانند. 
خبرنگار فــارس در شــیراز که بــه میــان معترضان 
رفته بود، صحنــه را این طور روایت می کنــد: »در پیاده رو 
خیابــان داریوش، ُکنــج یک دیــوار به همــراه چند خانم 
مســن ایســتاده بودم، همان طور که جمعیت معترض را 
نگاه می کردم، حرف های خانم ها را می شــنیدم که یکی 
بطری آب معدنی اش را باال گرفته بــود و می گفت: »مگر 
این آب تولید داخل نیســت؟ پس چرا قیمــت آن از 500 
تومن به 1500 تومان رســیده؟« آن یکی می گفت: »من 
از ســلطان آباد به اینجا می آیــم که کار کنم، پســر جوان 
28ســاله ای دارم که بیکار اســت...« در میــان جمعیت 
معترض خبــری از شکســتن و خراب کــردن و آتش زدن 
نبود، اما کم کم شــعارها با هدایت برخی افراد، رنگ و بوی 
دیگری به خود گرفت و سیاسی شــد؛ شعارهای »مرگ بر 
دیکتاتور«، »نه غزه، نه لبنان جانم فدای ایران« در میان 

صدای دست و سوت عده ای به گوش می رسید.«
این خبرگزاری همچنین نوشــت: »در حاشیه تجمع 
صنعتگران منطقه امیرکبیر اصفهان، چند لیدر سازمان یافته 
با مأموریت ایجــاد انحراف و تنــش در اعتراضات مردمی 
بازداشت شدند.« فارس با انتشــار عکس چند نفر که دور 
عینک و مارک لباس آنها خط قرمز کشیده بود، نوشت: »بر 
اساس مستندات موجود، این دستگیرشدگان با لباس های 
برند و مارک دار خود کمترین شــباهتی به قشر کم درآمد و 
کارگران کارگاه های صنعتی نداشته، اما با تالش زیاد سعی 
در به  انحراف کشــاندن شــیوه طرح مطالبــات اقتصادی 

تجمعات داشتند.«
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به نظرتان ریشــه جامعه شــناختی اعتراضات و 
آشوب های اخیر در شهرهای مختلف چیست؟

   از یک جنبه نمی شــود به این داستان نگاه کرد، 
یعنی بگوییم اینها یــک علل های اجتماعــی دارند و بعد 
علل دیگری ندارند یا علل اجتماعی، وابسته به علل دیگر 
نیستند. مجموعه ای از عوامل دســت به دست هم داده 
اســت. البته می توانیم وجوه جامعه شــناختی اش را جدا 
کنیم. این عوامل، عوامل اقتصادی هســتند، سیاســی 
هستند، اجتماعی  و حتی  فرهنگی هستند. عوامل متعددی 
دست به دســت همدیگر داده که یک وضعیت را به وجود 
آورده که جامعــه یک وضعیت بحرانی بــه خودش گرفته 
اســت. این بحران در واقع تقاطع بحران هایی اســت که 
ایجاد شده است. بخشی از این بحران ها اجتماعی است، 
بخشــی اقتصادی است، بخشی سیاســی و بخش دیگر 
فرهنگی است. به طور خاص بگویم  در پی این حداقل 15 
سال اخیر روزانه کشور با یک معضالتی مواجه بوده که این 
معضالت روی هم انباشته شده اند. ناکارآمدی اقتصادی، 
ناکارآمدی در بخش های اجتماعی  و ناکارآمدی سیاسی، 
منجر به یک سری بحران ها شده که این بحران ها بیکاری 
اســت، مســاله فقر اســت، حاشیه نشینی اســت، مساله 
قومیت هاســت  و مساله شــکاف بین روســتایی و شهری 
است، ده ها شکاف مختلف این چنینی، روی هم انباشت 
شده و  بحرانی را به وجود آورده که به نظر من  بن بستی در 
حل مســائل اقتصادی و اجتماعی ایجاد کرده است. اگر 
بخواهیم نمونه بــارز این یا وجوه اجتماعی اش را نشــان 
دهیم، در همین عواملی اســت که عــرض کردم خدمت 
شما؛ فقر، بیکاری، حاشیه نشینی، آسیب های اجتماعی 
که می توانیم انواعی از آسیب های اجتماعی را اسم ببریم 
 مانند اعتیاد و طالق و خودکشی و بیماری و انواع مواردی 
که می توانیم به آنها اشاره کنیم. بنابراین نمی توانیم فقط 
بگوییم  به طور خاص وجه اجتماعــی آن را باید جدا کرد؛ 

اینها به هم وصل هستند.
آقای دکتر! گاهی گفته می شود احساس ترس 
از خود ترس بدتر و خطرناک تر است و وضعیت 
به آن شــکل بحرانی نرســیده اســت. ولی این 
احســاس ترس تاثیرات روانی بدتــری دارد. به 

نظرتان چه وضعیتی وجود دارد؟
   اگــر از این زاویه شــما به آن نــگاه کنید، جامعه 

آقای ســاالر کســرایی، مدرس دانشــگاه و 
جامعه شناس سیاسی

بحران اعتماد عمومی

گفت وگوی مثلث  با ساالر کسرایی

گفتوگو
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مدرن بر مبنا و پایه ســرمایه ایجاد شــده اســت. همه جا 
گفتند سرمایه چیست؟ این سرمایه ها چه هستند؟ سرمایه 
اقتصادی است، سرمایه اجتماعی است، سرمایه فرهنگی 
است، ســرمایه انســانی اســت. آن وجهی که شما به آن 
اشاره می کنید، سرمایه اجتماعی است. سرمایه اجتماعی 
چیست؟ محور اساسی ســرمایه اجتماعی، اعتماد است. 
این اعتماد هم وجوه مختلفی دارد که از اعتماد بین فردی، 
 دیگران،  ســازمان ها تا اعتماد به نهادها و... اما عوامل 
متعددی دست به دســت هم دادند و موجب زوال اعتماد 
مردم شــدند؛ یا به عبارتــی دیگر اعتمــاد اجتماعی دچار 
خدشه و زوال شــدیدی شــده اســت. به این خاطر شما 
می بینید سیاســتمداران می گویند هرچه دست اندرکاران 
توصیه می کنند، جامعه به سمت دیگری می رود. اگر شما 
به این اعتماد توجه کنید، در قضیه زلزله کرمانشــاه خیلی 
خودش را نشان داد، در حالی که نهادهای مختلف دولتی 
و نیمه دولتی برای کمک به مــردم آماده بودند، ولی مردم 
کمک های خودشــان را به آنها ندادند. بــه افراد دیگری 
دادند که حتی نمی دانستند که اینها این پول را برای آنجا 
خرج می کنند یا نمی کنند، ولی به آنها اعتماد کردند  اما به 
نهادهای دولتی اعتماد نکردند. چرا به هالل احمر اعتماد 
نکردند؟ چرا به نهادهای دیگر اعتمــاد نکردند؟ مبنایش 
این اســت که اعتماد اجتماعی دچار خدشــه شده است. 
مردم به نهادهایی که در واقع اداره امور جامعه را در دست 
دارند، اعتقادی ندارند. بنابراین این قضیه چه چیزی را به 
وجود می آورد؟ وحشت. هرگاه مسئوالن صحبت می کنند، 
آنها فکر می کنند احتماال یک اتفاق دیگری دارد می افتد. 
شــما وقتی تلنگری می خورید، رفتارهای هیجانی شروع 
می شود. این رفتارهای هیجانی در مساله ارز،  خرید سکه  
 و طال  و در انواع چیزهای دیگر خودش را نشان می دهد. 
این ترسی که شما گفتید، ریشه اش در از بین رفتن اعتماد 

اجتماعی و سرمایه اجتماعی جامعه است.
به نظرتان نظام باید چه روشی را به کار ببرد؟ به 
نظر شما مردم احساس می کنند به آن چیزی که 
اتفاق می افتــد، هیچ توجهی نمی شــود؟ نظام 
باید چگونه صحبت کند در این برهه تا آن اعتماد 

را برگرداند؟
   در حقیقت االن با حرف نمی شود کاری کرد، در 
عمل مســئوالن یک چیزی گفتند، اتفــاق دیگری افتاده 
است. بنابراین این به کرات تکرار شده؛ وقتی تکرار شده، 
موجب سلب اعتماد شــده اســت. اگر ما االن بخواهیم 
این اعتماد اجتماعی را بازســازی  و ترمیم کنیم، نیاز است 
که مســئوالن صحبــت و عمل شــان با همدیگــر تطابق 
داشــته باشــد. آقای رئیس جمهور می آیند در تلویزیون و 
خیلی خوب صحبت می کنند، خیلــی خندان هم صحبت 
می کنند، ولی  کاش مثال آقای رئیس جمهور در صحبتی 
که در تلویزیون داشت، یک مقداری نشان می داد که مردم 
هم مشــکالتی دارند و مردم واقعا دچار یک بیم هستند و 
چه کار کنیم کــه این بیم از بین برود. چــرا در ترکیه اتفاق 
دیگری می افتد؟ مگــر آمریکایی ها ترکیــه را هم تحریم 
نکرده اند؟ اردوغان اعالم کرد که بیایید دالرهایتان را در 
بازار بفروشید و مردم این کار را کردند، ولی در ایران مردم 
این کار را نمی کنند. علتش چیســت؟ نداشــتن اعتماد. 
دولت می گوید پول هایتان را بیاورید و بگذارید در بانک، 
ولی مردم ایــن کار را انجــام نمی دهند. حجــم نقدینگی 
هزاران میلیارد تومان اســت. بنابراین این باعث می شود 
که همچنان این ســطح بی اعتمادی بدبختانه گســترده 
و گسترده تر شــود و شکاف بین مردم و مســئوالن زیادتر 
شود. اگر بخواهیم واقعا این شکاف  مقداری ترمیم شود، 
 نیاز است که مسئوالن صحبت شان با عمل شان مطابقت

 داشته باشد.
به نظرتان دلیل ســکوت آقای روحانی چیست ؟ 

احســاس می کند که این یک چیــز حباب گونه  
اســت که نباید به آن پرداخت یا پرداختن به آن 

باعث می شود که موضوع جدی تر شود؟
   من احساســم این است که ایشــان می خواهد 
جامعه بیش از این دچار ترس و ناامیدی نشــود  ولی عین 
این است که شما صحبت هایتان را با خانواده تان در میان 
نگذارید و پدر خانواده هیچ صحبت مشترکی با خانواده اش 
نداشته باشد و از دردهای همدیگر صحبت نکنیم.  فاصله 
می افتد بین پدر خانواده و بقیه اعضای خانواده. این روش 

درستی برای اداره خانواده نیست.
به نظرتان با این شرایط، دولت روحانی کارکردش 
را از دست نمی دهد؟ از یک طرف این اعتراضات 
و نارضایتی ها وجود دارد و از طرف دیگر هم مردم 
به این فکــر می کردند که اگر یــک مذاکره ای با 
آمریکا شکل بگیرد، می تواند یک فضای تنفسی 
ایجاد شود. اگر این مذاکره هم شکل نگیرد، از 
آن طرف هم ایــن اعتراض شــکل بگیرد، یعنی 
دولت آقــای روحانی بــه نوعی کارکــردش را از 

دست می دهد؟
   بله؛ حقیقتش ما بعد از دی ماه 96، نشست های 
متعددی برگزار کردیم. در ســایت ها مطالبش اســت. از 
کارشناسان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دعوت کردیم 
و خیلی مطالب خوبی آماده شــد. یک ســری گزارش هم 
آماده شــد که ما این گزارش ها را فرســتادیم برای وزارت 
علوم و حتی مستقیما کســانی بودند که از مرکز تحقیقات 
استراتژیک ریاســت جمهوری آنجا بودند که آنها مستقیم 
همین گزارش ها را به خود مشــاور آقــای رئیس جمهور و 
احتماال به خود آقای رئیس جمهور رســاندند، ولی کسی 
گوش نکرد. بارها این جمله تکرار شــد که مسئوالن نباید 
دی ماه 96 را نادیــده بگیرند.  آن جرقه ای بود که نشــان 
می داد چقدر شــکاف های اقتصادی و اجتماعی گسترده 
شــد ه که آن تحوالت عجیب و غریب ظرف دو، ســه روز 
اتفاق افتاد. بعد از آن، این روند همین طور ادامه پیدا کرده 
و دولت چون تا االن اقدام اساسی برای ترمیم این وضعیت 
به طور جدی انجام نداده، بنابراین احســاس عمومی این 
اســت که واقعا دولت خیلی نمی تواند کاری انجام دهد. 
انواع روش هــای اقتصادی کــه از فروردیــن 97 تا تغییر 
رئیس بانک مرکزی انجام شد، هیچ کدام شان کارگر نبود. 
روی اینها باید خیلی دقت شــود. یعنی چیزی نیســت که 
دالر 3500-3400 تومانی بشود 11000-10000 تومان 
و سیستم روی آن حساسیت نشــان دهد؛ عین این است 
که ســرمایه های  جامعه یک شــبه یک چهارم می شــوند. 
نباید مردم احســاس ترس کنند؟ یک اســتاد دانشگاهی 
که فرض کنید شش میلیون تومان، هفت میلیون تومان 
حقوق می گیرد، کمتر از هزار دالر دارد حقوق می گیرد. تا 
برسد به طبقات پایین تر. آن کسی که یک میلیون تومان، 
دو میلیون تومان، ســه میلیون تومان حقــوق می گیرد، 
این حقوق با توجه به مســائل تورم و مســائل دیگر چقدر 
می شــود ؟ بنابراین به نظــرم دولت خیلی بایــد به صورت 
کارآمدتر و ضربتی یک سری مسائل اقتصادی و اجتماعی 
را حل و فصل کند یا نشــان دهد که در این زمینه دارد کار 
می کند تــا اعتماد عمومی را به خــودش جلب کند و مردم 
همکاری کنند. االن پول زیاد دســت مردم است و همین 
باعث بســیاری از مشکالت شــده اســت. اگر اینها بیاید 
در بحث های تولیدی، ســرمایه گذاری و نــرود در رانت و 
معامالت  و دالر و چیزهای دیگر، جامعه می تواند تحرک 
خیلی خوبی به خود  بگیرد، ولی متاسفانه تا االن که چنین 

نبوده است.
نــگاه گروه هــای سیاســی را چگونــه ارزیابــی 
می کنیــد، مثــال االن اصالح طلبان هــم به نظر 
می رســد که نســبت بــه قبــل از مــردم فاصله 

گرفته انــد، یعنی قبال که آقــای خاتمی صحبت 
می کرد، ســرمایه اجتماعی خیلی فوق العاده ای 
داشــت که تاثیرگذار بــود، به نظرتان شــرایط 
به حــدی بغرنج شــده که ســخنان کســی مثل 
آقای خاتمی  یا اصالح طلبــان در این مورد، هیچ 

فایده ای ندارد؟
   دو تــا اتفاق افتاده اســت؛ یکی اینکــه در دوره 
آقای احمدی نژاد آن ســرمایه اجتماعی اصولگراها دچار 
 مقداری زوال شد. سیاســت هایی که در دوره دولت های 
نهم و دهم بود، در واقع آن پشتوانه اجتماعی و فرهنگی و 
سیاسی اصولگراها را  مقداری به تحلیل برد. این دوره هم 
اصالح طلبان هرچه داشتند، گذاشتند پشت آقای روحانی 
و وضعیت االن این طوری شده است. بنابراین یک طوری 
دو تا گروه از این جهت دچار صدمه و آسیب شدیدی شدند 
که از دولت هایی که حمایت کردنــد، این دولت ها خیلی 
کارآمدی آن چنانی نداشتند  یا با بحران هایی مواجه شدند 
که نتوانســتند این بحران ها را حل و فصل کنند؛ از جمله 
مساله تحریم ها و برخی مســائل دیگر. نکته دوم هم این 
است که من فکر می کنم االن همه می خواهند یک طوری 
خودشــان را تبرئه کنند و بگویند ما وارث یا  مسئولیتی در 
قبال این وضعیت کنونی نداریم و این بخش دوم بســیار 
بدتر اســت که همه یک طوری ســعی کنند که بگویند ما 
مقصر نیستیم و احتماال مقصر  کسی دیگر است، بنابراین 
یا سکوت کنند یا اعالم برائت کنند از وضعیتی که به وجود 

  آمده است.
اصــل  بــه  می خواهنــد  اصولگراهــا  اینکــه 
اعتراض مشــروعیت دهند، ولی از شــعارهای 
ساختارشــکنانه برائت می  کننــد چگونه تحلیل 

می شود؟
   بــه نظر مــن ایــن یــک اشــتباه بــه اصطالح 
استراتژیک است که اتفاق می افتد که از طرفی اعتراضات 
در جامعــه وجود داشــته باشــد و بعد هم این از دســت ما 
در خواهــد رفت. اگر کســانی ایــن کار را می کنند، عمق 
بحران های جامعه ایران را نمی شناسند.  عمق بحران های 
جامعه ایران که از بحث های محیط زیستی گرفته تا بحث 
فقر و حاشیه نشــینی و بیکاری و تورم و مسائل این چنینی 
است اگر کسی به اینها توجه کند، هیچ موقع از اعتراضات 
اجتماعــی حمایــت نمی کنــد و این بــه اعتقــاد من یک 
اشتباه اســتراتژیک اســت. دیدید هر بار که آنها حمایت 
کردند؛ چه در آن قضیه 96 که در مشــهد شروع شد و چه 
در قضایایی که امروز اتفاق می افتد، متاســفانه شاهد آن 
هستیم که می بینید کل ســاختار زیر سوال می رود. اصال 
این طوری نیســت که  جناحــی در ایــن اعتراض ها مورد 
حمله قرار بگیرد، بلکه کل ســاختار سیاســی مورد حمله 
قرار می گیرد. این یک اشــتباه اســتراتژیک است و این  
 نوع نگاه  هم باعث می شود که مردم بیشتر اعتمادشان را

 از دست بدهند.

به نظر من این یک اشتباه به اصطالح استراتژیک 
است که اتفاق می افتد که از طرفی اعتراضات در 
جامعه وجود داشته باشد و بعد هم این از دست ما 
در خواهد رفت. اگر کســانی این کار را می کنند، 

عمق بحران های جامعه ایران را نمی شناسند.  
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نقشه نه چندان پیچیده
چگونه می خواهند با ناآرامی های اجتماعی ایران را به هم بریزند؟

هم منتقدان، هم مخالفان
چه کسانی در اعتراض ها بودند؟

دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایــاالت متحده آمریکا 
و مایک پمپئــو، وزیر امــور خارجه ایــن کشــور،  بارها از 
آشــوب های خیابانی در ایــران حمایت کرده و خواســتار 
استمرار آن شده اند.  این در حالی است که هشیاری ملت 
ایران، تحرکات معدود عوامل بیگانگان و فریب خوردگان 
را در این زمینه ناکام گذاشته است. سوال اصلی اینجاست 
کــه هــدف ترامــپ و همراهانــش از اعمال فشــارهای 
اقتصادی بر ایران چیســت؟ این موضوع، چــه ارتباطی 
با تحریک افــکار عمومــی در ایــران دارد؟ در راســتای 
پاســخ دهی به این سوال الزم اســت نکاتی را مدنظر قرار 

دهیم:
ترامپ و به طور کلی مقامات آمریکایی در برهه زمانی 
فعلی و در مواجهه با جمهوری اســالمی ایران  بیش از هر 
زمان دیگری احساس ناکامی می کنند. از یک سو افرادی 
مانند جان بولتــون و رودی جولیانی و دیگــر اعضای تیم 
سیاسی ترامپ درصدد روحیه بخشی به مهره های نفاق و 
دیگر گروه های ضدانقالب برای مواجهه با ایران هستند 
و از سوی دیگر، واقعیات جاری در منطقه و نظام بین الملل 
و تبلور قدرت ایران اسالمی مقامات آمریکایی را به شدت 
سردرگم ســاخته اســت. در حالی که مقامات کاخ سفید با 
خروج از توافق هســته ای،  خصومت خود بــا ملت و نظام 
ایران را به نمایش گذاشته و حداکثر توان خود را در تقابل با 
ایران اسالمی به کار گرفته اند،  هم اکنون سخن از گفت وگو 
با ایران به میان می آورند. واقعیت امر این است که دونالد 
ترامپ درصدد آن است تا با اعمال فشارهای اقتصادی بر 
ملت ایران،  آنها را ناراضی ســاخته  و سپس افکار عمومی 
ناراضی را وارد فاز تقابل مستقیم با نظام جمهوری اسالمی 
ســازد. ترامپ به طور کلی فراموش کرده است که فرمول 

موج جدید اعتراضات را چگونه باید تحلیل کرد؟ 
پاســخ به این پرســش از این جهت اهمیــت دارد که 
در حال حاضر دو تحلیل در ســطح رســانه ها با عنوان 
جریان های غالب تحلیلی وجود دارد. تحلیل نخست 
تحلیل برخی دوســتداران نظام به خصوص در میان 
اصولگرایان اســت که یا در قالب توطئه بر این باورند 
که در این اعتراضات دســت خارجی مشــهود اســت 
یا در قالــب تقلیل گرایانه می گویند ایــن اعتراضات، 
اعتراض به سیاســت های دولت حسن روحانی است  

تقابل با نظام و ملت ایران طی 40 سال اخیر پاسخگو نبوده 
و صرفا منجر به استحکام انقالب و ایمن شدن آن در برابر 

توطئه های غرب شده است. 
نکته دیگر اینکه بســیاری از تحلیلگران حوزه روابط 
بین الملل معتقدند که نه تنها جمهوری اســالمی ایران در 
برابر اقدامات آمریکا و دولــت ترامپ در خصوص »ایجاد 
نارضایتــی مزمن اقتصــادی« در ایران ســکوت نکرده و 
منفعل نخواهد ماند،  بلکه هزینه های بازی آمریکا در نظام 
بین الملل را به صورت تصاعدی افزایش خواهد داد. همین 
مســاله منجر به نگرانی شــدید ترامپ و همراهانش شده 
است. اخیرا نیویورک تایمز در گزارشی در خصوص تمایل 
ترامپ مبنی بر گفت وگوی مســتقیم و بدون پیش شرط با 
ایران عنوان کرده اســت: »رئیس جمهور ایاالت متحده 
آمریکا کــه اخیرا از توافق هســته ای با ایران خارج شــده 
اســت،  اخیرا اعالم کرده اســت که در صــورت موافقت 
مقامات ایرانی، با »حســن روحانی« رئیس جمهور ایران 
بدون هیچ پیش شــرطی مالقات خواهد کرد. اما ساعاتی 
قبل از اینکه ترامپ چنین مواضعی را در خصوص مالقات 
با مقامات ایرانی اتخاذ کند، جمهوری اسالمی ایران اعالم 
کرد که به دلیل سیاست های خصومت آمیز ترامپ،  مذاکره 
با ایاالت متحده آمریکا ناممکن بوده و فرصتی برای چنین 

گفت وگویی وجود ندارد.«
نباید فراموش کرد که اتخــاذ رویکرد دوگانه مقامات 
آمریکایی در خصــوص مذاکره بــا ایران، مرهــون بازی 
هدفمند مقامات این کشــور نیســت، بلکه ناشی از نوعی 
ســردرگمی اســتراتژیک و راهبردی مقامات کاخ ســفید 
در قبال کشــورمان اســت. بدون شــک تا زمانی که این 
ســردرگمی اســتراتژیک وجود دارد )و قطعــا در آینده نیز 
وجود خواهد داشت( اساســا ایاالت متحده آمریکا قدرت 
هدایت و مدیریت معادالت داخلی ایران را ندارد. فراتر از 
این موضوع،  ملت ایران با »واکنش هوشمندانه« و »رفتار 
آگاهانه«  ای کــه در طول 4 دهه اخیر داشــته اند، همواره 
توطئه های آمریکا را خنثی ســاخته اند. بدیهی اســت که  

و تحلیل دوم توسط جریان های برانداز تبلیغ می شود 
و محتوای آن این اســت که مردم در حال اعتراض به 

ناکارآمدی اصل نظام هستند. 
اما به نظر می رســد کــه چنین تحلیلــی در مورد 
پدیده هــای اجتماعی پیچیــده ای مثــل اعتراضات 
مردمــی صحیح نیســت چــرا کــه در واقــع در چنین 
اعتراضاتی نه یک دســته خاص از مردم که طیفی از 
آنها به خیابان می آیند و بنابراین باید گفت که در واقع 
در این اعتراضات هر ســه دســته افراد حضور دارند؛ 
هم منتقدان دولت، هم منتقدان نظام و هم دشمنان. 
اما متناسب با تفاوت در ماهیت شرکت کنندگان 

این اعتراضات باید نحوه با آنها نیز تغییر کند. 
راهکار مناسب برای برخورد با منتقدان دولت این 
اســت که اوال آنها بتوانند رســانه خاص خود را داشته 

این روند در آینده نیز ادامه خواهد داشــت.  بدون شــک، 
در تفســیر و ارزیابی رفتــار مقامات آمریکایــی باید ارتباط 
معناداری میان قدرت داخلی نظام ایران و تحوالت جاری 
در منطقه و نظام بین الملل ایجاد کرد. آنچه مســلم است 
اینکه تحوالت منطقه به سود ایاالت متحده آمریکا و منافع 
این کشور پیش نمی رود. دموکرات ها و جمهوریخواهان 
کاخ سفید از ابتدای هزاره سوم تاکنون از هیچ گونه تالشی 
در جهت نابودی منطقه و جهان اســالم دریــغ نورزیده اند 
اما روز به روز بیشــتر در نیل به اهداف خود ناکام مانده اند. 
مناســبات ایران و ایاالت متحده آمریکا در برهه فعلی، در 
چنین فضایی قابل تحلیل اســت. به عبارت بهتر، هر گونه 
تحلیلی در این خصوص بدون در نظر گرفتن آنچه در منطقه 
و نظام بین الملــل می گذرد ابتر و ناقــص خواهد بود. هم 
اکنون واشنگتن با ایران قدرتمندی مواجه است که نه تنها با 
درایت خود شرایط منطقه را به ضرر اهداف کاخ سفید تغییر 
داده، بلکه در حوزه سیاست داخلی خود نیز دارای مقبولیت 
عمومی و مردمی است.از این رو اســتیصال واشنگتن در 

مقابل ایران قدرتمند روز به روز عینیت بیشتری می یابد.
در نهایــت اینکه فرمــول کهنه و دفرمه شــده دونالد 
ترامپ و همراهانش مانند جان بولتــون و مایک پمپئو در 
تقابل مطلق با نظام و ملت ایران محکوم به شکســت و فنا 
خواهد بود. در شرایطی که منطقه به واسطه مداخله جویی 
مســتقیم غرب و بــازی آل ســعود و متحدانــش در زمین 
ایاالت متحــده آمریکا و رژیم صهیونیســتی ناامن و مملو 
از بحران های امنیتی و سیاسی اســت، ملت ایران جانانه 
از نظام دفاع کرده  و ضمن تجدید میثــاق دوباره با نظام و 
رهبری، قدرت و صالبت و اقتدار کشور را به رخ بدخواهان 
ایران اســالمی خواهند کشــید. بدون شــک،  ترامپ به 
زودی شکست بســیار سنگین و ســختی را در مقابل ملت 
ایران تجربــه خواهد کرد.  بی دلیل نیســت که بســیاری 
از کارشناســان و تحلیلگران مســائل منطقه از جمهوری 
اسالمی ایران به عنوان جزیره ثبات در دل منطقه نام برده 
و از دیگر کشورها خواســته اند تا الگوی »ایران مقتدر« را 
در محاسبات و معادالت خود به صورتی جدی مدنظر قرار 
دهند.هر اندازه ترامپ در شناسایی »ایران مقتدر« تاخیر 
کرده و دامنه تقابل خود را با ملت ایران گســترده تر سازد، 
 بدون شک هزینه های شکست وی نیز به صورت تصاعدی 
افزایش خواهد یافت؛ موضوعی که ترامپ می تواند نمود 
آن را در دوران ریاست جمهوری اسالف خود مشاهده کند.

باشند، ثانیا در رسانه های رسمی حاکمیتی به خصوص 
صدا و ســیما، حرف آنها بازتاب پیدا کند و ثالثا دولت 

در برخورد با آنها اوال مدارا کند و ثانیا پاسخگو باشد. 
راهکار مناســب برای منتقدان نظام یا براندازان 
اندیشه ای، اقناع اســت. این افراد تا زمانی که اقدام 
مجرمانه ای انجام ندادند و صرفا بر این باورند که نظام 
کارآمد نیست، باید مورد مماشات قرار گیرند و از طریق 
گفت وگو به آنها گفته شود که چرا بر این باورند که نظام 
کارآمد نیست. البته بخشــی از این افراد نیز مخالفان 
ایدئولوژیــک نظام هســتند. یعنی با هویت اســالمی 
به طور مثال با حجاب مشــکل دارند یا سیاســت نظام 
در حمایت از محور مقاومت یا مقابلــه با آمریکا و رژیم 
صهیونیســتی را نقد می کنند. بهتریــن راه برای این 
افراد نیز گفت وگو و تبلیغ صحیح مواضع نظام است. 

تکلیفمان با دســته سوم روشن اســت. برخورد 
امنیتی و قضایی در چارچوب قانون، شایســته ترین 
برخورد با دشمنانی اســت که هدفشان اخالل در نظم 
و اقدام علیه نظام اســت اما باید توجه داشــت که در 
تشخیص این افراد، دقت الزم صورت گیرد و افرادی 

از دودسته دیگر در آنها داخل نشوند.

سعید سبحانی

روزنامه نگار

علی عمرانی

روزنامه نگار
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بینالملل

»خروج یکجانبه از برجام، بازگشت مرحله اول تحریم ها 
و پیشــنهاد مذاکره به تهران«، ســه اصلی است که 
دولت دونالد ترامپ طی ماه های اخیــر علیه ایران در 
پیش گرفته اســت. با توجه به این اصول، اکنون این 
پرسش مطرح است که سیاست ترامپ در مقابل ایران 
چیســت و آیا در فضای تحریمی، امکان مذاکره بین 
تهران-واشنگتن وجود دارد؟ سید حسین موسویان، 
دیپلمات و مذاکره کننده  ارشد هسته ای سابق ایران در 
گفت وگویی با هفته نامه »مثلث« می گوید ترامپ مانند 
اشخاصی چون جان بولتون خیلی به دنبال تغییر نظام 
در ایران نیست، بلکه در پی یک معامله با ایران است 
که بتواند بگوید من کاری کردم که هیچ رئیس جمهور 
دیگری نتوانست بکند. درواقع ترامپ به دنبال توافقی 
است که »برند ترامپ« را در جهان پرآوازه کند و او را مرد 

تاریخ ساز معرفی کند.
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ترامپ به دنبال معامله با ایران است
گفت وگوی مثلث با سید حسین موسویان



بــا توجــه بــه رفتارهــای اخیــر آمریــکا یعنــی 
عملیاتی کردن تحریم ها علیه ایران از یک سو و 
پیشنهاد مذاکره با ایران از سوی دیگر البته با در 
نظر گرفتن شــروط 12 گانه مایک پمپئو، به نظر 
شما سیاست اصلی ترامپ در مورد ایران چیست؟ 
   بعد از انقالب، سیاست سنتی نهادهای حاکمیتی 
آمریکا در مورد ایران مبتنی بر تغییر رژیم بوده و هســت. به 
اعتقاد من، باراک اوباما یک استثنا در تاریخ روسای جمهور 
آمریکا بعد از انقالب بود که به دنبال حل و فصل مســائل با 
ایران بود.  در دوره اول ریاست جمهوری اوباما که با دور دوم 
ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد همزمان بود، از آنجایی 
که ایران قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل در مورد 
برنامه هســته ای را نادیده گرفت، آمریکا توانســت اجماع 
بین المللی برای اعمال سخت ترین تحریم ها را به دست آورد 
و در این مسیر روسیه، چین و اروپا هم با آمریکا متحد شدند  
منتها در همان دوره هم او تنها رئیس جمهور آمریکا بود که 
نامه ای رســمی و مستقیم به شــخص مقام معظم رهبری 
نوشت؛ نامه ای که هم بســیار محترمانه بود و هم پیشنهاد 
بهبود روابط در آن مطرح شده بود و معظم له نیز پاسخ دادند.
این روند میان ایران و آمریــکا خوب پیش می رفت، 
لیکن حوادث بعد از انتخابــات 88 وقفه ای ایجاد کرد. اما 
بعد از مدتی گفت وگوهای رســمی محرمانه دو کشــور در 
عمان آغاز شد. این مسیر با انتخاب آقای روحانی به عنوان 
رئیس جمهور ادامه پیدا کرد. دو، ســه ماه بعد هم اوباما در 
سخنرانی خود در سازمان ملل رسما اعالم کرد که سیاست 
تغییر رژیم را دنبال نمی کند و دنبال روابطی براساس احترام 
متقابل است. با گذشت چند ماه نیز بر سر اصول برجام توافق 
شد که با نهایی شدن آن، یک تحول تاریخی در روابط ایران 
و آمریکا به وجود آمد. چون آمریکا غنی سازی و آب سنگین 
ایران را پذیرفت؛ مسئله ای که اکثر سیاستمداران ایران و 

آمریکا و دنیا باور نمی کردند. 
می توان گفت که در دولت فعلی واشــنگتن نگاه 
یکدستی نســبت به مسائل سیاســت خارجی از 

جمله ایران وجود ندارد؟
   کامال همین طور اســت و ما در دوره ترامپ با سه 
آمریکا مواجه هستیم؛ یکی آمریکای ترامپ، دوم آمریکای 
نئوکان ها همچون جان بولتون مشــاور امنیت ملی و سوم 
آمریکای اوباما. در این میان شــانس موفقیت در مذاکره با 
آمریکای جان بولتون تقریبا صفر است چون این گروه دنبال 
تغییر رژیم و جنگ علیه ایران هســتند. شانس موفقیت در 
مذاکره با آمریکای اوبامایی، 50-50 است چون در مذاکره 
هم باید امتیاز گرفت و هم امتیاز داد. اما شانس موفقیت با 
آمریکای شــخص ترامپ کامال غیرقابل پیش بینی است. 
 معتقد هســتم که برای ترامپ به شــخصه تغییر رژیم اصل 
نیســت، بلکه او دنبال یک معامله با ایران اســت که بتواند 
بگوید من کاری کردم که هیچ رئیس جمهور دیگری نتوانست 
بکند. حتی خودش هم محتوای چنین معامله ای را نمی داند. 
در گفت وگوی وی با رهبر کره شمالی شاهد بودیم که ترامپ 
با ظاهر مذاکره، مانور تبلیغاتی زیادی کــرد و متقابال رهبر 
کره شمالی در محتوا و باطن مذاکره، امتیاز اصلی را گرفت. 

شما فکر می کنید در این برهه چرا ترامپ به ایران 
پیشنهاد مذاکره داده است و آیا ترامپ به دنبال یک 
دیدار نمادین با ایران است؟ از نظر شما سیاست 
ایران در مقابل پیشنهاد ترامپ چگونه خواهد بود 
و آیا ممکن است ایران به پیشنهاد ترامپ پاسخ 

مثبت بدهد؟

   جان بولتون در طرح »مقابله با ایران«  که یک سال 
پیش به کاخ سفید ارائه کرد چنین گفته بود: »بعد از خروج 
ایران از برجام، دولت آمریکا باید شــعار مذاکــره با ایران را 
طرح کند زیرا ایرانی ها دیگر با آمریکا مذاکره نخواهند کرد و 
لذا این امکان به آمریکا داده خواهد شد که از این سناریو به 
عنوان دلیل سوء نیت ایران برای دنبال کردن برنامه ساخت 

بمب اتم استفاده کند.«
بنابراین آمریکای ترامپ و آمریکای نئوکان ها با نفس 
پیشنهاد مذاکره بدون پیش شرط از سوی ترامپ هم جهت 
هســتند چون افکار عمومی جهان را به نفــع آمریکا جهت 
می دهد. در این بین اگر ایران در پاســخ بــه ادعای ترامپ 
درمورد گفت وگوی بدون پیش شــرط، به او پیشــنهاد سفر 
به تهران می داد، آنگاه اختــالف دو آمریکای مذکور علنی 
می شد و دولت ترامپ در استراتژی مقابله با ایران با بحران 
داخلی مواجه می شد  زیرا البی اسرائیل، عربستان، اعراب 
تکفیری، منافقین و نئوکان ها با سفر او مخالفت می کردند 
و لذا ترامپ برای عمل کردن به پیشنهادش در دام دعوای 

داخلی در آمریکا گرفتار می شد.
پیش شرط ایران برای مذاکره احتمالی با ترامپ 

چه خواهد بود؟
   من اساسا انجام شدن مذاکره سران را خیلی مشکل 
می دانم چون هم در داخل ایران اختالف بسیار زیاد است و 
هم آمریکای نئوکان ها و متحدین آمریکا در منطقه به ویژه 
اسرائیل و عربســتان آن را تحمل نمی کنند  منتها به فرض 
اینکه چنین دیداری امکان پذیر باشــد، ایران همیشه بر دو 
اصل در روابط با آمریکا تاکید کرده اســت؛ شــامل اصول 
»احترام متقابل« و »عدم مداخله در امور داخلی ایران.« 
این دو اصل طبق منشور سازمان ملل است و از مشروعیت و 

مقبولیت جهانی نیز برخوردار است.
از نظر شما ترامپ به دنبال چه امتیازاتی از ایران 

است؟
   ترامپ به دنبال توافقی است که »برند ترامپ« را در 
جهان پرآوازه  و او را مرد تاریخ ساز معرفی کند. واقعا آن قدر 
که شــکل و ظاهر توافق برای رئیس جمهــور آمریکا مهم 
است، محتوای آن اهمیت ندارد. لذا باید ظاهر قضیه برای 
او در عرصه تبلیغات قابل توجه باشد؛ به عنوان مثال بگوید در 
مذاکره با ایران توافق کردیم که ایران هیچ گاه دنبال ساخت 
بمب اتم نخواهد رفت، یا اینکه توافــق کردیم که ایران و 
آمریکا هر دو به قطعنامه های ســازمان ملل در مورد منطقه 
احترام بگذارند یا اینکه من اطمینان یافتم که ایران به دنبال 

حمله نظامی و محو اسرائیل نیست و قس علیهذا.
اگر دو کشــور وارد مذاکره شــوند در مورد مسائل 
منطقه ای نیز گفت وگوهایی انجام خواهد گرفت. 
خط قرمز ایران و آمریــکا در منطقه چه مواردی را 

شامل می شود؟
   خط قرمز جمهوری اســالمی  ایــران، منافع ملی 
کشور، پذیرفتن نقش و جایگاه مشــروع و طبیعی ایران در 
منطقه، درک تهدیدات واقعی منطقه ای علیه ایران و عدم 
مشــارکت و دخالت آمریکا در این نوع تهدیدات علیه ایران 
است. گمان می کنم خط قرمز آمریکایی ها هم این خواهد 
بود که ایران نیز متقابــال منافع آمریــکا و متحدین آمریکا 
درمنطقه را تهدید نکند. درواقع یک »آتش بس تهدیدات 
متقابــل در منطقه« مهم تریــن موضوع مدنظــر دو طرف 

خواهد بود.
نقش اســرائیل و ســعودی ها در سیاســت های 
ترامپ تا چه حدی اســت و آیا ممکن اســت مانع 

مذاکره احتمالی میان تهران- واشنگتن شوند؟
   رژیــم اســرائیل و عربســتان، نقش محــوری در 
سیاســت های ضد ایرانی واشــنگتن ایفا می کنند. هرنوع 
گفت وگوی مســتقیمی بین ایــران و ترامپ، خــواب را از 
چشــمان ریاض و تل آویو خواهد گرفت. لذا معتقد هستم 

آنها با استفاده از تمام ابزارها، امکانات و ظرفیت خود، مانع 
چنین دیداری خواهند شــد. درعین حال ترامپ حتی برای 
ریاض و تل آویو هــم غیر قابل پیش بینی اســت و آنها هم 

نگران تصمیمات غیرمنتظره ترامپ در مورد ایران هستند.
آیا در صورت تصمیم به مذاکره با آمریکا، حاکمیت 
اجازه خواهد داد که دولــت روحانی این مذاکره را 

انجام دهد؟
   اختیار مذاکره با آمریکا با مقام معظم رهبری است. 
در این مورد هم باید منصفانه قضاوت کرد. ایشان در دوره 
ریاست جمهوری مرحوم آقای هاشــمی مانع کمک ایران 
به آزادی گروگان های غربی و آمریکایی در لبنان نشــدند و 
حتی با قــرارداد یک میلیاردی وزارت نفت ایران با شــرکت 
آمریکایی »کونوکو« هم مخالفت نکردند. در دوره اصالحات 
نیز مقام معظم رهبری، مانع همکاری ایران و آمریکا برای 
مقابله با طالبان در افغانســتان نشــدند. همچنین در دوره 
ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد شاهد بودیم که ایشان 
اجازه مذاکرات مستقیم بین ایران و آمریکا در عمان را دادند. 
در دوره ریاست جمهوری آقای روحانی هم اجازه مذاکرات 
مستقیم وزرای خارجه ایران و آمریکا در موضوع هسته ای از 
سوی رهبری صادر شد. مقام معظم رهبری حتی رسما اعالم 
کردند که اگر توافقی صورت گیرد و آمریکا به تعهدش عمل 
کند، ایشان مانع گفت وگو راجع به سایر مسائل نخواهند شد. 
برجام هم بدون موافقت ایشان امکان پذیر نبود. لذا برداشت 
من این اســت که مقام معظــم رهبری با اصــل گفت وگو 
مشکلی ندارند، مشکل ایشان با بدعهدی ها، سوء نیت ها و 
خصومت های آمریکا علیه ایران به ویژه سیاست تغییر رژیم 

است که واشنگتن همواره دنبال کرده است . 
اگر حاکمیت در نهایت با مذاکــره مخالفت کند، 
دولت روحانی چه سیاســتی را اتخاذ می کند؟ در 
صورت ادامــه اعتراض های خیابانــی در ایران و 
انجام نشــدن مذاکــره، وضعیت دولــت چگونه 

خواهد شد؟
   به هرحال اگــر رهبری صالح نداننــد، دولت باید 
مطیع باشد منتها در آن شرایط همه جناح های سیاسی کشور 
باید متحد باشــند زیرا مقاومت در مقابل آمریکا در شــرایط 

اختالف و شکاف و دعوای داخلی واقعا سم مهلک است.
به نظر شما مذاکره با جمهوری خواهان سخت تر 

است یا دموکرات ها؟
در بیــن جمهوریخواهــان و دموکرات هــا     
شخصیت های مختلف با ایده های بسیار متفاوت در مورد 
ایران وجود دارند. به عنوان مثال در بین جمهوریخواهان 
هم جان بولتون هست و هم چاک هاگل که در مورد ایران 
نظراتشان کامال متفاوت است. چاک هاگل مثل اوبامای 
دموکرات فکر می کند. در دموکرات ها نیــز هم امثال بابی 
سندرز و اوباما وجود دارند و هم باب منندز که در حد افراطی 
ضدایران است. لذا مهم است که چه کسی از هر دو حزب در 

پست ریاست جمهوری آمریکا قرار می گیرد.
پس از خــروج آمریکا از برجام همــکاری ایران با 
روسیه و چین به  چه  شکل بود؟ به هرحال روسیه 
به عنوان یک متحد برای ایران مطرح اســت اما 
برخی رسانه های خارجی این گونه مطرح می کنند 
که بعد از خروج آمریکا از برجام، بیشتر تالش و 
توجه دولت معطوف به اروپا بوده و از چین و روسیه 

غافل شده است.
   توجه داشــته باشــید که بعد از برجام بیشــترین 
توافقات عملیاتی شده با چین، روســیه و هند بوده است. 
گفت وگوها و تفاهمات با اروپا از این جهت وقت گیر و سخت 
اما مهم هســتند که در صورت تحقق آن، ضرب اقدامات 
آمریکا علیه ایران گرفته می شود. همچنین تز اروپای منهای 
آمریکای ایران موفق می شــود و ایــران می تواند تا حدی 

روابط باالنس با بلوک شرق و غرب را حفظ کند.

گفتوگو
سعیده سادات فهری 

دبیر گروه بین الملل
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مذاکره بخشی از سیاست 
فشار به ایران است
گفت وگوی مثلث با ابراهیم متقی

شــرایط، ایران باید بداند که چه هدفــی را دنبال می کند. 
هرگونه کنش سیاسی و سیاست خارجی ایران را باید واکنشی 
نســبت به الگوی رفتاری ایاالت متحده دانســت. واکنش 
می تواند ماهیت همکاری جویانه داشته باشد، یعنی اینکه 
مبتنی بر سازش و تسلیم باشد، یا اینکه بر اساس نشانه هایی 
از اقدام متقابل و مقاومت ســازماندهی شود. برجام نشانه 
انعطاف پذیری و ســازش ایران در حوزه سیاســت خارجی 
اســت.  تمامی کارگزاران دولت که حامی برجــام بودند، با 
این واقعیت روبه رو شــدند که ســازش نمی تواند مطلوبیت 
نهایی را برای کشورها ایجاد کند. سیاست سازش عمومًا به 
چالش های پایان ناپذیر منجر می شود. بنابراین کشوری که 
از سازوکارهای انعطاف پذیری فراگیر استفاده نماید، طبیعی 
است که در نهایت با چالش های جدیدی روبه رو خواهد شد. 
آمریکا دیپلماسی اجبار را در ارتباط با کشورهای مختلفی به 
کار گرفته است. هدف آمریکا آن است که الگوی رفتاری 

ایران را در جهت سازش و انعطاف پذیری تنظیم کند. 
ایران در چنین شرایطی ناچار است تا اواًل برنامه جامع 
اقدام مشــترک را ادامه دهد. متن برجام به گونه ای تنظیم 
شــده که هرگونه اســتنکاف ایران، چالش هــای امنیتی، 
اقتصادی و راهبردی برای آن ایجاد می کند. ثانیاً باید بر این 
امر واقف باشد که بسته اروپایی فاقد »تضمین های عملی« 
خواهد بود. ثالثــًا همکاری با اروپا به عنــوان گزینه ممکن 
و مطلوب تلقی می شــود، هرچند  مطلوبیــت چندانی برای 
ایران ایجاد نخواهد کرد. رابعا چالش های دیپلماتیک را از 
طریق مزیت نسبی خود پیگیری کند. مزیت نسبی جمهوری 
اســالمی ایران در حوزه مقاومت و از طریق ســازوکارهای 
مربوط به قدرت سازی منطقه ای است. نادیده گرفتن مزیت 
نسبی چالش هایی را برای جمهوری اسالمی در آینده ایجاد 

خواهد کرد. 
اگر وارد مذاکره شــویم چه فوایــد و چه مضراتی 

برای کشور به دنبال خواهد داشت؟
   مذاکره بخشــی از ســازوکارهای مربــوط به حل 
مسالمت آمیز اختالفات است. مذاکره در ادبیات راهبردی 
می تواند ماهیت خنثی داشته باشد. نتایج حاصل از مذاکره 
را می توان اصلی ترین دســتاورد دولت  یا تیم دیپلماتیک 
دانست. تجربه تیم دیپلماتیک دولت روحانی برای جامعه 
ایرانی مطلــوب نبوده اســت. هیچ  یــک از وعده هایی که 
کارگزاران سیاست خارجی دولت روحانی درباره پایان دادن 

تحریم ها بیان داشته اند، حاصل نشده است. 
هم اکنون شــکل جدیدی از تحریم های اقتصادی 
علیه ایران شــروع شــده که چالش های آن را می توان در 
حوزه راهبردی نیز مشــاهده کرد. وقتی که شــرایط ایران 
در ســال 2013 و 2018 با یکدیگر مقایسه می شود، از هر 
نظر با چالش های فزاینده بیشــتری همراه شــده است. در 
چنین شرایطی الزم است تا دیپلماسی بر اساس دستور کار 
مشخص و اهداف پیش بینی شده تنظیم گردد. حوزه منافع 
ملی را نمی توان با شعارهای دیپلماسی اعالمی وزارت امور 

خارجه هماهنگ کرد.
به این ترتیب، مذاکره و هر فرآیند ارتباطی بر اســاس 
نتایج و پیامد آن مورد سنجش قرار می گیرد. نتایج حاصل 
از دیپلماسی جدید می بایســت معطوف به پایان بخشیدن 

دور جدید تحریم های آمریکا علیه ایران در حالی 
از هفته گذشــته آغاز شــد که ترامــپ چندین بار 
پیشنهاد مذاکره با تهران را مطرح کرده است. به 
نظر شما مدل سیاستی که رئیس جمهور آمریکا 
علیه ایران  پیش گرفته، چیست و  چه هدفی دارد؟ 
   دور جدیــد تحریم هــای اقتصــادی آمریکا علیه 
ایران در 15 مرداد 1397 شروع شده است. چنین فرآیندی 
نشان می دهد که روند دیپلماسی اجبار ایاالت متحده علیه 
ایران به گونه مرحله ای تصاعد پیدا کرده اســت. عده ای 
احساس می کنند که پیشــنهاد مذاکره بدون شرط از سوی 
دونالد ترامپ به معنای پایان خصومت هــای آمریکا علیه 
ایران محسوب می شود. در این فرآیند بخشی از اپوزیسیون 
و شــخصیت های سیاســی ایران با تنظیم نامه ای به این 
موضوع اشاره داشتند که ایران می تواند از الگوی کره شمالی 

برای گذار از بحران اقدام کند.
واقعیت های موجود نشان می دهد که دونالد ترامپ 
سیاســت تحریم، مهار و محدودســازی ایــران را با هدف 
افزایش فشارهای ساختاری به کار گرفته است. هدف دونالد 
ترامپ آن است که زمینه برای شکل گیری تغییرات جدید 
در ساختار داخلی ایران فراهم شود. چنین رویکردی را باید 
بخشی از سازوکارهای مهندسی سیاسی و راهبردی ایران 
توسط کارگزاران سیاست خارجی و راهبردی آمریکا دانست. 
دونالد ترامپ تالش دارد تا الگویی جدید از روابط سیاسی، 

اقتصادی و راهبردی را با ایران تجربه کند. 
محور اصلی سیاست دونالد ترامپ را باید در دیپلماسی 
برای فشــار سیاســی دانســت. به همان گونه ای که فشار 
سیاســی برای تداوم دیپلماسی مورد اســتفاده قرار گرفته 
است. در چنین شرایطی، به هر میزان که فشارهای راهبردی 
آمریــکا علیه ایــران افزایش پیــدا کند، طبیعی اســت که 
زمامداران آمریکایی انتظار بیشــتری برای انعطاف پذیری 
ایران خواهند داشت. آمریکایی ها بر این اعتقادند که ساخت 
سیاسی و اقتصادی ایران به گونه ای آسیب پذیر است که 
تحت تأثیر تحریم های فزاینده، دچار فروپاشی خواهد شد. 
به همین دلیل است که دونالد ترامپ، جان بولتون و 
مایکل پمپئو از سازوکارهای افزایش فشار برای تهدیدات 
راهبردی بیشتر در برخورد با ایران استفاده می کنند. چنین 
الگویی را بایــد به عنوان بخشــی از فرآیندی دانســت که 
زیرساخت های الزم برای تداوم تحریم را فراهم می سازد. 
هرگونه تحریم و سیاســت های مرتبط با آن،  با هدف تغییر 
در الگوی رفتار سیاسی و سیاست خارجی ایران انجام شده 
است. دونالد ترامپ از سیاست ادامه فشار برای گیج شدن 
و محدودســازی کارگــزاران سیاســت خارجــی جمهوری 
اسالمی بهره گرفته. چنین رویکردی براساس مذاکره تغییر 
پیدا نمی کند. مذاکره برای تحقــق اهداف خاصی تنظیم 
می شود. هدف مذاکره و دستور کار گروه مذاکره کننده را باید 
محور اصلی فرآیندهای سیاست خارجی آمریکا در برخورد 

با ایران دانست.
در چنین شرایطی ایران باید چه سیاستی را دنبال 

کند، آیا باید با آمریکا وارد مذاکره شویم؟
   وقتی که ایاالت متحده از سازوکارهای دیپلماسی 
اجبار و فشــار فزاینده بهره می گیرد، طبیعی است که در آن 

به تحریم های آمریکا علیه ایران شود. دونالد ترامپ تالش 
دارد تا از سازوکارهای فشار گسترده برای وادارسازی ایران 
به انعطاف بیشــتر اســتفاده کند. طبعًا مذاکره بر اســاس 
اهداف دولــت آمریکا مطلوبیت چندانی نــدارد. ادبیات به  
کار گرفته شده توسط کارگزاران سیاســت خارجی بیش از 
آنکه ماهیت راهبردی و دیپلماتیک داشته باشد، مبتنی بر 
شعارهای تکراری بوده که ارزش چندانی در عرصه سیاسی 
و سیاست خارجی ندارد.  به همین دلیل است که مطلوبیت 
هرگونه مذاکره براساس دستور کار دیپلماتیک، سناریوهای 
هر طرف از بازیگران و دستاوردهایی است که ایران نیازمند 
آن خواهد بود. جهان غرب باید بر این امر واقف باشــد که 
نادیده گرفتن نیازهای اقتصادی ایران، چالش هایی را برای 
اقتصاد جهانی ایجاد خواهد کــرد. جهان غرب نمی تواند 
انتظار داشــته باشــد که ایران در برابر سیاســت تهاجمی 
ترامپ و الگوهای رفتاری گروه محافظه کاران در وضعیت 
انعطاف پذیر قرار داشــته باشــد. مذاکره زمانی مطلوبیت 
دارد که ایران بتواند در فضای حداقلــی به تأمین نیازهای 

اقتصادی و راهبردی خود نا ئل شود. 
ایاالت متحده نشان داد که انعطاف پذیری ایران را با 
سازوکارهای پرجدال شکل داده است. چنین فرآیندی طبعًا 
تأثیر خود را در روند دیپلماسی پیش رو به جا خواهد گذاشت. 
دیپلماسی جدید طبعا سخت تر و پیچیده تر از فرآیند دوران 
باراک اوباما خواهد بود. بدون دستور کار دیپلماتیک، هیچ 
دســتاوردی برای مذاکره کننده ایرانی ایجاد نخواهد شد. 
به همین دلیل اســت که مذاکره به تنهایــی ماهیت خنثی 
دارد. نتایج حاصل از مذاکره می تواند مطلوبیت یا مخاطره 

راهبردی را برای کشورهایی همانند ایران ایجاد کند.
اگر مذاکــره نکنیم از ســوی آمریکا پــس از این 
 شــاهد چه ســناریویی علیه ایران خواهیم بود؟

 هرگاه کشــورها درگیر وضعیت جنگی شوند، به 
گونــه ای اجتناب ناپذیر چنیــن فرآیندی به صلح 
منجر می شود. هر جنگ می تواند شکل جدیدی 
از موازنه قــدرت را منعکس کند. دیپلماســی نیز 
چنین وضعیتی را دارد. هرگاه بین کشورها اختالف 
ایجاد شود، طبیعی است که چنین اختالفی باید در 
فضای دیپلماتیک قرار گیرد. سازوکارهایی همانند 
میانجیگــری،  حســن نیــت و داوری را می توان 
در زمره روندهــای حل مســالمت آمیز اختالفات 

ایران این روزها شــاهد مدل جدیدی از سیاســت 
آمریــکای ترامپ در قبــال تهران اســت؛ درواقع 
سیاست  »چماق و هویج« رئیس جمهوری آمریکا 
علیه ایران بسیار پررنگ تر از گذشته دنبال می شود. 
در شرایطی که مرحله اول تحریم های آمریکا علیه 
ایران که براساس توافق برجام در سال ۹۴ به تعلیق 
در آمده بود، در پی فرمان اجرایی دونالد ترامپ هفته 
گذشته وارد فاز اجرایی شد، رئیس جمهوری آمریکا 
به تالش هایش برای مذاکره با ایران شدت بخشیده 
است.  دکتر ابراهیم متقی، استاد دانشگاه تهران و 
کارشناس مسائل آمریکا در گفت وگویی تفصیلی با 
هفته نامه »مثلث« سیاســت ترامپ در قبال ایران 
را سیاســت تحریم، مهار و محدودسازی ایران با 
هدف افزایش فشارهای ساختاری توصیف کرد و 
گفت هدف دونالد ترامپ آن اســت که زمینه برای 
شکل گیری تغییرات جدید در ساختار داخلی ایران 
فراهم شود. دکتر متقی همچنین معتقد است در 
چنین شرایطی ایران باید چالش های دیپلماتیک 
را از طریق مزیت نسبی خود پیگیری کند که مزیت 
نسبی جمهوری اســالمی ایران در حوزه مقاومت 
و از طریــق ســازوکارهای مربوط به قدرت ســازی 

منطقه ای است.  
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فرآیندی هرگونه مذاکره ایران با آمریکا به عنوان بخشــی 
از سازوکارهای ارتباطی خواهد بود. بخش دیگر مربوط به 
ابزارهایی است که ایران می تواند به عنوان اقدام متقابل در 
برابر سیاست تهاجمی و فراقانونی ایاالت متحده به انجام 
رساند. متنوع شــدن الگوهای رفتاری ایران در حوزه های 
دفاعی، امنیتی، منطقــه ای و بین المللــی را باید به عنوان 
پشتوانه سیاست خارجی برای تأمین حداقل های راهبردی 

ایران دانست.
نگاه برخــی قدرت هــا و کشــورهای منطقه ا ی و 
فرامنطقه ای همچون عربستان،  روسیه، اسرائیل 

و اروپا به مذاکره ایران و آمریکا چیست؟  
   عربســتان و اســرائیل را باید در زمــره بازیگرانی 
دانست که نسبت به موجودیت، ســاختار سیاسی و سیکل 
قدرت در ایران واکنش نشان می دهند. کشورهای یادشده 
تمایل دارند تا ایاالت متحده، محدودیت های بیشــتری را 
علیه جمهوری اســالمی ایران اعمال کند. چنین فرآیندی 
طبعــًا معادله قدرت و امنیــت در منطقه را تحــت تأثیر قرار 
خواهد داد، بنابراین الگوی رفتاری عربســتان و اسرائیل را 
باید حمایت از سیاست های سختگیرانه و الگوی اجبارآمیز 
ترامپ علیه ایران دانست.الزم به توضیح است که مایکل 
پمپئو نقشــه راه دیپلماتیک آمریــکا علیه ایــران را در 12 
ماده تنظیم نمود. الگوی رفتــاری وزیر امور خارجه ایاالت 
متحده معطوف به افزایش فشــارهای سیاسی و راهبردی 
علیه ایران است. طبیعی است که اســرائیل و عربستان از 
دیپلماسی اجبار نیز حمایت به عمل آورند. چنین رویکردی 
در جهت کاهش موقعیت، موجودیت و موازنه قدرت ایران 
محسوب می شود. درحالی که کشورهای اروپایی و روسیه از 

سازوکارهای همکاری جویانه دیپلماتیک برای ارتقای صلح 
و ثبات منطقه ای حمایت به عمل می آورند. چنین حمایتی 
را می توان به معنای سازوکارهای کنش همکاری جویانه در 
شرایط تهدید و مخاطره امنیتی دانست. افزایش تضادهای 
ایــران و آمریکا، محیط امنیتی آســیای جنــوب غربی را با 

تهدیدات بیشتری روبه رو خواهد کرد.
آیا ترامپ به دنبال آن اســت که مدل کره شمالی 
را در مورد ایران نیــز دنبال کند؟ چــه تفاوت ها و 
شــباهت هایی میان مدل تهــران و پیونگ یانگ 

وجود دارد؟
   توافــق آمریــکا بــا کره شــمالی بــرای کســب 
دســتاوردهایی بــود کــه جمهوری اســالمی فاقــد چنین 
قابلیت هایی در سطح تاکتیکی و راهبردی است. کره شمالی 
از قدرت الزم برای هدف قراردادن بخش هایی از سرزمین 
آمریکا برخوردار است. از ســوی دیگر، موضوعات منطقه 
شرق آســیا، ماهیت راهبردی داشــته و بخشی از سیاست 
بین الملل محسوب می شــود. رهبران کره شمالی الگوی 
رفتاری خود را بر اساس توصیه های راهبردی چین و روسیه 
پیگیری خواهنــد کرد. چنیــن رویکردی طبعــًا نمی تواند 
مطلوبیت های الزم را برای ایران داشته باشد. واقعیت آن 
اســت که ایران و کره شــمالی به عنوان دو موضوع کاماًل 
متفاوت  نزد دیپلمات های آمریکایی تلقی می شوند. ایران 
از قابلیت الزم برای اثرگذاری در محیط منطقه ای برخوردار 
است، درحالی که کره شــمالی در آسیای شــرقی صرفا به 
عنوان تهدید تلقی می شود. به همین دلیل است که امکان 
شکل گیری دیپلماســی قله ای بین رهبران آمریکا و ایران 
دور از انتظار است. اگرچه این خبر منتشر گردیده که ترامپ 
و حسن روحانی در حاشیه اجالسیه ساالنه مجمع عمومی 
ســازمان ملل با یکدیگر دیــدار خواهند داشــت  اما تحقق 
این امر نیازمند فرآیندی اســت که زمینــه کنترل تهدیدات 

اقتصادی آمریکا در ماه های آینده را فراهم سازد.
احتمال موفقیت مذاکرات را با توجه به شخصیت 
ترامپ چقدر می دانید و در صورتی که مذاکره کنیم 
شرایط به چه سمتی خواهد رفت، چه داخل ایران 

و چه در منطقه؟
   مذاکره در شــرایط تعارض نیازمند ســازوکارهای 
اعتمادساز اســت. تا زمانی که دونالد ترامپ و تیم سیاست 
خارجی آمریــکا از چنین ســازوکارهایی در ارتبــاط با ایران 
اســتفاده نکنند، طبعًا نتایج چندانی برای حوزه دیپلماتیک 
آمریکا حاصل نخواهد شــد. دونالد ترامپ نیازمند مذاکره 
و حل اختالفــات آمریکا و ایران از طریق سیاســت جمعی 
خواهد بود. طبیعی اســت کــه چنین نشــانه هایی نیازمند 
بهره گیری کشــورها از سازوکارهایی اســت که زمینه های 

اعتمادسازی متقابل را به وجود آورد. 
اگر دونالد ترامپ درصدد براندازی سیاســی در ایران 
باشــد، طبیعی اســت که مذاکره احتمالــی نتیجه چندانی 
نخواهد داشــت. اگر دونالد ترامپ درصدد کاهش قدرت 
منطقه ای ایران باشد،  تحقق این امر بر اساس دیپلماسی 
اجبار و سیاســت تهدید حاصل نمی شــود. بنابراین هدف 
ترامپ از ســازوکارهای دیپلماتیک باید مشــخص شــود؛ 
فرآیندی که بتواند زمینه های الزم بــرای حل اختالفات را 
ایجاد کند، از طریق تهدید و فشار فزاینده شکل نمی گیرد. 

هر کشوری باید بتواند زیرساخت های قدرت خود را بر 
اســاس انجام اقدام متقابل در برابر تهدیدات شکل دهد. 
سیاســت مقاومت به معنای اقدام متقابل خواهد بود. اگر 
آمریکا از سازوکارهای ســازنده و همکاری جویانه استفاده 
کند، اقدام متقابل به معنای تالش برای حل اختالفات از 
طریق سازوکارهای همکاری جویانه محسوب می شود. اگر 
دونالد ترامپ درصدد باشد تا زمینه اعمال فشارهای جدید 
علیه ایران را فراهم سازد،  ضرورت های سیاست  مقاومت به 

معنای بهره گیری از سازوکارهای کنش متقابل خواهد بود.

دانست. واقعیت آن اســت که ایران و آمریکا در 
شرایط موجود نیازمند بهره گیری از سازوکارهای 
مســالمت آمیز برای گــذار از چالش های موجود 
خواهند بود. در شــرایط موجود، ایران به دیوان 
دادگســتری بین المللی در ارتباط با خروج دونالد 
ترامــپ از برنامه جامع اقدام مشــترک شــکایت 

کرده است. 
   چنین شکایتی بر اســاس پیمان دوستی و مودت 
ایران و آمریکا در سال 1955 انجام گرفته است. در شرایطی 
که آمریکا به هواپیمای مسافربری ایران شلیک کرد و 280 
ایرانی را کشــت، وزارت امور خارجه به دیوان دادگســتری 
بین المللی بر اســاس پیمان 1955 شــکایت کرده است. 
دیوان موضوع را بررســی کرد و به این صــورت رأی داد که 
شرایط الگویی در روابط ایران و آمریکا بین سال های 1955 
و 1988 کامال متفاوت است. بنابراین فضای حاکم بر روابط 
ایران و آمریکا در دو دوران مختلف را نمی توان به گونه ای 
یکسان مقایسه کرد. در نتیجه ایران به دستاوردی از طریق 
شکایت به دیوان دادگستری بین المللی نا ئل نشد. من فکر 
می کنم که چنین وضعیتی در ارتباط با شکایت جدید ایران 

به دیوان حاصل خواهد شد.
اگــر بخواهیــم وارد مذاکــره شــویم ایــران چه 
کارت هایــی دارد کــه بتوانــد در برابــر آمریکا در 

مذاکرات از آنها استفاده کند؟
   مذاکره ایران و ایاالت متحده ماهیت اجتناب ناپذیر 
خواهد داشــت. همان گونه که گفته شــد هرگونه تعارضی 
در روند کنش دیپلماتیک و سازوکارهای حل مسالمت آمیز 
اختالفات قرار خواهــد گرفت. بنابراین دیپلماســی یکی 
از ابزارهای سیاســت خارجــی ایران بــرای تحقق اهداف 
راهبردی است. در این شرایط ایران دارای مزیت نسبی در 
حوزه منطقه ای است. اگرچه دونالد ترامپ اعتقاد دارد که 
میزان وابستگی ایاالت متحده به نفت خلیج فارس کاهش 
پیدا کرده  اما محدودســازی نقش و قدرت ایران در محیط 
منطقه ای به گونه اجتناب ناپذیر با واکنش روبه رو خواهد شد. 
سیاست خارجی ایران از این جهت اهمیت دارد که می تواند 
زیرساخت های الزم برای پیگیری سازوکارهای دیپلماتیک 
به مــوازات الگوهای کنش رقابتــی در محیط منطقه ای را 
فراهم ســازد.  به طور کلی نمی توان واقعیت های قدرت، 
رقابت و امنیت را به گونه یک عدد جست و جو کرد. در چنین 

دونالد ترامپ از سیاســت ادامه فشار برای گیج شدن 
و محدودســازی کارگزاران سیاست خارجی جمهوری 
اسالمی بهره گرفته. چنین رویکردی براساس مذاکره 
تغییر پیدا نمی کند. مذاکره برای تحقق اهداف خاصی 
تنظیم می شــود. هــدف مذاکــره و دســتور کار گروه 
مذاکره کننده را باید محور اصلی فرآیندهای سیاست 

خارجی آمریکا در برخورد با ایران دانست
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طهمورث غالمی

پژوهشگر و دانش آموخته 
دکترای روابط بین الملل

ترامپ به دنبال »پیروزی فوری« است
چرا ترامپ خواهان مالقات با مقامات ایران است؟

دونالد ترامپ، رئیس جمهــور آمریکا که از حوزه غیر 
از سیاســت وارد دنیای سیاست شــد، از زمان کارزارهای 
انتخاباتــی خــود تمامی توافق هــای بین المللــی آمریکا 
با کشــورهای دیگر را زیر ســوال برده و معتقد اســت که 
روســای جمهور پیشــین توافق های ضعیــف دوجانبه و 
چندجانبه زیادی را منعقد کرده اند که منافع ملی آمریکا در 
آن لحاظ نشده است. به این خاطر او وعده داد که تمامی 
توافق های چندجانبــه و دوجانبه را دوباره مــورد بازنگری 
قرار داده و آنها را به گونه ای اصــالح کند که منافع آمریکا 
تامین شــود. با این تفاســیر، ترامپ چون اصالح توافق 
محیط زیســتی پاریس را امکان پذیر ندانست از آن خارج 
شــد و فشــارهای خود را برای اصالح توافق های تجاری 
با کشــورهای آسیای شــرقی به ویژه چین و نیز کشورهای 
اروپایی آغاز کرد. او حتی به اعضای ناتو فشار آورد که باید 
تعهدات خود به ناتــو را افزایش دهنــد در غیر این صورت 

آمریکا عابر بانک ناتو نخواهد بود.
 سیاســت انتقاد به تمامی توافق نامه های پیشین و 
تالش برای اصالح دوباره آنهــا در مواردی مانند تجارت با 
ژاپن و کشورهای اقیانوسیه جواب داد و در مواردی مانند 
نفتا نیز تاکنون نتیجه ای نداشته است. بر این مبنا یکی از 
توافق هایی که ترامپ به شدت مورد انتقاد قرار داد، توافق 
هسته ای بود که برای مدت یک سال و نیم ترامپ خواهان 
اصالح آن به گونه ای بود که به قول او منافع آمریکا تامین 
شــود. ترامپ که از دنیای امالک وارد سیاست شد، همه 
چیز را با این منطق مورد محاسبه قرار می دهد که آیا به لحاظ 
مادی به ســود آمریکا ســت یا خیر. او به ابعاد دیگر توافق 
مانند کمک توافق ها به حفظ نظم بین الملل چندان توجه 
نمی کند. بر این مبنا او درست می گفت که توافق برجام سود 
مادی و تجاری برای آمریکا نداشته است و صرفا کشورهای 
دیگر از مزایای برجام منتفع شده اند. اینکه توافق هسته ای 
سبب تقویت اصل عدم اشاعه شده که اصلی مورد حمایت 

آمریکا در حقوق بین الملل است اصال اهمیتی نداشت.

 بر این مبنــا ترامــپ در 8 می 2018 مصــادف با 18 
اردیبهشــت بعد از تالش هــای فراوان بــرای اقناع کردن 
ایران به پذیرش بازنگری در برجام و شکست در این مسیر از 
برجام خارج شد. او وعده انعقاد یک توافق جدید و جامع را 
داد که همه موضوعات بین ایران و آمریکا را در بر  می گیرد. 
او بعد از خروج بیان  کرد که مقامات ایرانی در نهایت تسلیم 
خواهند شــد و میز مذاکره را انتخاب خواهنــد کرد و از این 
طریق او توافقی بهتر با ایران منعقد خواهد کرد. با گذشت 
سه ماه از خروج آمریکا از برجام تاکنون وعده دونالد ترامپ 
محقق نشــده و مقامات ایرانی بــرای انعقاد یــک توافق 
جدید و جامع اعالم آمادگی نکرده انــد. ترامپ حتی برای 
نشا ن دادن جدی بودن فشارهای خود علیه ایران، در پاسخ 
به تهدیــد رئیس جمهور ایران پیام تهدیدآمیزی را منتشــر 
کرد. اما یک هفته بعد از انتشــار این توئیت، ترامپ اعالم 
کرد که بدون پیش شــرط حاضر به انجام »مالقات« و نه 
»مذاکره« با ایران است. او در موضع گیری دیگری اعالم 
کرد که حس می کند ایرانی ها به زودی گفت وگو را خواهند 
پذیرفت. همچنیــن او در آخرین موضع گیری با اشــاره به 
وضعیت اقتصادی ایران اعالم کرد کــه تصمیم به انجام 
دیدار بر عهــده مقامات ایرانی اســت. از این تغییر موضع 
ترامپ این گونه بر می آید که او خواهان دیدار یا گفت وگوی 

فوری با ایران است. 
در پاسخ به چرایی اصرار برای مالقات یا گفت وگوی 
فوری می توان به چند دلیل زیر توجه کرد؛ اول اینکه ترامپ 
برخالف تیم کابینه اش در مذاکرات و گفت وگوهای سیاسی 
دنبال پیروزی فوری اســت تا از آن به عنوان یک ســرمایه 
سیاســی در داخل آمریکا اســتفاده کند. وجــود انتقادات 
زیاد علیــه عملکرد ترامــپ به ویژه پرونده مداخله روســیه 
در انتخابات ریاســت جمهوری 2016 آمریــکا و نیز دیدار 
پرحاشیه او با رئیس جمهور روسیه در هلسینکی، موقعیت 
سیاسی ترامپ در داخل آمریکا را در معرض چالش قرار داده 
و هرگونه اعالم آمادگی ایران بــرای گفت وگو و مذاکره به 

مثابه نیرویی برای تقویت جایگاه سیاسی او ست.
دوم اینکــه  دونالد ترامــپ انتخابات میــان دوره ای 
کنگره را پیش رو دارد. در این انتخابات در صورت پیروزی 
حزب رقیب یعنی حــزب دموکرات، ترامــپ با چالش های 

زیادی مواجه خواهد شد که یکی از آنها می تواند استیضاح 
رئیس جمهور باشد. انتشــار بخش هایی از گزارش رابرت 
مولــر، بازرس ویــژه پرونده مداخلــه روســیه در انتخابات 
آمریکا مبنی بر دیدار فرزنــد ترامپ با وکیل روس و پذیرش 
آن توســط ترامپ و نیز آمادگی وکیل ســابق ترامپ برای 
همکاری با رابرت مولر، موقعیت سیاسی ترامپ در انتخابات 
میان دوره ای کنگره را بــه چالش انداخته اســت. هرچند 
ترامپ عملکرد موفقی در عرصه اقتصادی داشته و اقتصاد، 
عاملی اساسی در رای دهی شــهروندان آمریکا به حساب 
می آید، اما مردم آمریکا نسبت به تبانی با دشمن یا خیانت به 
وطن نیز حساسیت دارند. به این خاطر به منظور اطمینان 
از پیروزی در انتخابات پیش رو، هرگونه مذاکره احتمالی با 
ایران با توجه به مذاکرات جاری آمریکا و کره شــمالی یک 

دستاورد بزرگ برای ترامپ به حساب می آید.
ســوم اینکه  ترامپ نگــران هزینه های تحت فشــار 
قــرار دادن ایران بــرای پذیرش یک توافق جدید اســت. 
ترامپ به خوبــی می داند که الزمــه اثرگــذاری تحریم ها 
علیه ایران این است که با حمایت کشورهای دیگر به ویژه 
کشــورهای اروپایی همراه باشــد. اگر کشــورهای متحد 
آمریکا به ویژه کشــورهای اروپایــی از تحریم های آمریکا 
حمایت نکنند، آمریکا مجبور اســت به کشــورهای متحد 
خود فشار بیاورد. اعمال فشــار بر متحدین اروپایی نه تنها 
به دلیل آســیب دیدن روابط آمریکا با متحدیــن اروپایی با 
مخالفت های داخلــی آمریــکا مواجه خواهد شــد، بلکه 
ممکن است پیامدهای اقتصادی منفی برای داخل آمریکا 

نیز داشته باشد. 
در واقع ترامپ به خوبی می داند به هــر میزان ایران 
در برابــر تحریم ها مقاومت کنــد به همان میــزان آمریکا 
باید به متحدین اروپایی و حتی روســیه و چین فشار بیاورد 
و کشــورهایی که با ایران همکاری می کنند را تحریم کند. 
تحریم کشــورهای همکاری کننده با ایران بــرای آمریکا 
اگرچه امکان پذیر است، اما بدون شک بدون پیامدهای 

سیاسی و اقتصادی برای ترامپ نخواهد بود.
چهارم اینکه  ترامپ نگران شکست وعده خود مبنی بر 
وادارکردن ایران به انعقاد یک توافق جدید از طریق ابزار 
تحریم است. شکست در این مسیر ســبب خواهد شد که 
ترامپ به نداشتن بینش سیاسی متهم شود. این شکست 
ممکن اســت ترامپ را مجبور کند برای تحقق وعده خود 
به سوی گزینه های دیگری مانند گزینه نظامی حرکت کند 
که بسیار پرهزینه  و با محدودیت های جدی داخلی مواجه 
اســت؛ لذا رئیس جمهور آمریکا نگران شکست در تحقق 
وعده خود و احتمال چرخش به سوی گزینه هایی است که 

نه مطلوب اوست و نه مطلوب جامعه آمریکا.

یادداشت
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چندصدایی در واشنگتن
آیا آمریکا واقعا به دنبال مذاکره است؟

دولت آمریکا با بازگرداندن تحریم های هسته ای علیه 
ایران از  سه شــنبه 7 اوت 2018، نه فقط رسما توافق هفت 
کشور و نماینده اتحادیه اروپا در برجام را زیرپا گذاشت، بلکه 
قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل مورخ 20 ژوئیه 
2015 را نیز نقض کرد. در حالی که مســتند به 12 گزارش 
فصلی آژانس بین المللی انــرژی اتمی به عنوان عالی ترین 
مرجع نظارت بر فعالیت هسته ای کشورهای جهان، ایران 
به طور کامل به تمامی تعهدات خود ذیل توافق برجام عمل 
کرده است، لذا آیندگان چنین قضاوت خواهند کرد که آمریکا 
ناقض قوانین بین المللی و ایران پایبند به قوانین بین المللی 
بود؛ فارغ از اینکه ســرانجام جنگ اراده ها میــان تهران و 
واشنگتن چه خواهد شد. البته در این میان هدف آمریکا از 
بازگشت این تحریم ها نیز جای بررسی دارد که در تبیین آن به 

صورت خالصه می توان به موارد زیر اشاره کرد.

  در مورد ایران
- تحت فشار قراردادن تهران با هدف گفت وگوی مجدد 

و این بار فراگیرتر از موضوع هسته ای.
- اگر ایران به گفت وگوی مجدد تن نداد، واداشــتن 
تهران به تغییرات مدنظر واشنگتن در داخل و خارج از ایران.

-   اگر ایران به تغییــرات مدنظر آمریکا تن نداد، پیش 
بردن ایران تا ســرحد بروز شــورش و تالش برای فروپاشی 

از درون
-  اگر ایران تا سر حد فروپاشــی از درون پیش نرفت، 

اقدام به سرنگونی نظام.

  در مورد جهان
-  اثبات نقش رهبری سیاســی – اقتصادی آمریکا در 

جهان. 
- واداشــتن متحدان و رقبا به تمکیــن از تصمیمات 

سیاسی – اقتصادی در آمریکا. 
- محــروم کــردن متحــدان و رقبــا از ظرفیت هــای 

اقتصادی ناشی از همکاری با ایران .
- از دور خارج کردن ایران به عنوان عضو موثر اوپک از 

بازار جهانی نفت و ایجاد فرصت برای نفت شیل.
 -  نظم بخشیدن به مناسبات سیاسی – امنیتی در منطقه 

خاورمیانه.
با توجه بــه اهــداف ترسیم شــده بــرای بازگرداندن 
تحریم های هســته ای آمریکا علیــه ایــران، دور از انتظار 
خواهد بود بدون تحقــق حداقل بخشــی هایی از اهداف 
فوق، ملی گرایان ضدچند جانبه گرایی در ایاالت متحده به 
نمایندگی دونالد ترامپ تحریم ها علیه ایران را کاهش دهند.

مگر اینکه ایران در نظم آمریکایی منطقه حل شود و 
جهان، سروری ایاالت متحده بر نظامات سیاسی – امنیتی 
– مالی بین المللی را بپذیرد که اصــال قابل انتظار و پذیرش 
نیست.  در این میان شاهد هستیم که ترامپ باوجود پیش 
بردن سیاست های سفت و سخت تحریم و فشار علیه ایران  
اما صحبت از مذاکره  می کند.  هدف اصلی دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا از مطرح کردن پیشــنهاد مذاکره با 
تهران رســیدن به یک توافق بزرگ با ایــران و حل برخی از 
مشکالت 40 ساله در روابط دوجانبه و منطقه ای است. اما 

حتی اگر این  اتفاق هم نیفتد و این توافقات حاصل نشــود 
برای ترامپ یک مذاکره نمایشی نیز کفایت می کند  چرا که در 
ایاالت متحده آمریکا انتخابات میان دوره ای کنگره نزدیک 
اســت و مذاکره با کره شــمالی آن گونه که انتظار می رفت 
تغییر رفتار پیونگ یانگ را به همراه نداشت که بتواند از آن 
به عنوان یک دستاورد بزرگ استفاده کند.  بنابراین در همین 
حد که دیداری میان مقامات ارشــد ایــاالت متحده آمریکا 
و ایران شــکل بگیرد تا ترامپ بتواند به زعم خود اعالم کند 
که ایران کوتاه آمده و به خواسته های آمریکا تن داده برای 
او کافی است.  اما اگر این سناریو نیز شکل نگیرد، مقامات 
ضدایرانی در آمریکا امیدوار هستند که مشکالت اقتصادی 
به قدری در ایران گسترش پیدا کند که به آشوب های خیابانی 
و شورش تهیدستان منجر شــود و نظام بر سر یک دوراهی 
تن دادن به مذاکره با آمریکا یا فروپاشی از درون قرار بگیرد.  
ارزیابی آمریکا این است که در این سناریو، در نهایت ایران 
راه نجات را  پیش می گیرد و به مذاکرات تن خواهد داد. حال 
بنابر ادعای آنها شاید چنین ســناریویی به سرعت رخ ندهد 
اما آنها معتقد هســتند که در نهایت مذاکره شکل می گیرد. 
در چنین شــرایطی گزینه مطلوب برای جمهوری اسالمی 
آن است که اگر واقعا می خواهد با آمریکا مذاکره کند پیش 
از آنکه مشکالت اقتصادی بر اثر تحریم ها عمیق تر شود، 
پای میز مذاکرات حاضر شــود تا ترامپ و تیــم ضدایرانی 
او نتوانند مدعی شــوند که ایران تحت فشــار به مذاکرات 
تن داده است. از دیگر ســو با در نظر گرفتن سیاست های 
واشنگتن در قبال تهران می توان گفت که دو اتفاق به شکل 
موازی در حال رخ دادن است. از یک سو دولت هایی چون 
روســیه، چین، هند، ترکیه و کشــورهای اروپایی در سطح 
سیاسی قویا مخالفت خود را با تحریم های یکجانبه و فاقد 
مشــروعیت آمریکا اعالم کرده اند و خود را ملزم به تبعیت از 
این تحریم ها نمی دانند ولی از سوی دیگر به موازات همین 
عزم جدی سیاسی در عالی ترین سطوح نهادهای حاکمیتی 
در سطح جهان، به نظر می رسد شرکت های خصوصی تاب 
ایستادگی در برابر تحریم های آمریکا را ندارند. اخباری که 
منتشر می شود موید آن است که شــرکت های بزرگ طرف 
تجاری با ایران در بخش های سرمایه گذاری صنعتی، بیمه، 
کشتی رانی، حمل ونقل و حتی در بحث خرید نفت، یکی پس 
از دیگری در حال قطع همکاری با کشــور ما هستند. از این 
جهت  می  توان گفت متاســفانه جهان یا شرکت های بزرگ 
نمی توانند وزن اقتصادی ایــاالت متحده آمریکا و اهمیت 
دالر را نادیده بگیرند. موارد مربوط به تحریم هایی که از هفته 
گذشته اجرایی  شد، مشخص است اما تا به حال از سوی هیچ 

شرکت بزرگی مشاهده نشده است که اعالم کند تحریم های 
آمریکا را نادیده خواهد گرفت.  اما در مورد مسئله فروش نفت 
به نظر             می   رسد رایزنی ها ادامه خواهد داشت و تا روزی که 
تحریم ها اعمال شود، مقاومت هایی صورت خواهد گرفت. 
البته من به شــخصه خیلی در این رابطه خوش بین نیستم. 
بسته پیشنهادی ارائه شده توسط اروپا که هنوز خیلی جزئیات 
آن مشــخص نشــده نیز حکایت از آن دارد کــه جمهوری 
اسالمی ایران از پیشــنهادات اروپا خیلی راضی نیست. لذا 
حتی این بسته پیشنهادی که بزرگ ترین اقدام عملی در برابر 
تحریم های آمریکاســت فعال نمی تواند مشکالت تجاری 
ایجاد شــده را رفع کند. منابع غیررســمی اعالم کرده اند که 
روســیه و چین تاکید داشــته اند که بدون پوشش حمایتی 
اتحادیه اروپا قادر به ادامه مسیر نیستند .  باید توجه داشت 
اگر دولت هــا اعالم کرده انــد که از تحریم هــای یکجانبه 
آمریکا پیروی نخواهند کرد به این دلیل است که  آن را نقض 
حاکمیت خود می داننــد و دلیلی ندارد کــه فرامین اجرایی 
رئیس جمهور یک کشوری برای کشــوری دیگر الزم االجرا 
باشد.  درواقع جامعه جهانی همواره از مذاکره و گفت وگو میان 
دولت ها و حل مشکالت از راه دیپلماتیک استقبال می کنند. 
این اســتقبال در تمام ســطوح مذاکره حتــی در مذاکرات 
دشواری چون آینده سوریه، بحران یمن یا آینده کره شمالی 
هم دیده می شود. اما در باره پیشنهاد مذاکره رئیس جمهوری 
آمریکا باید نکاتــی را مدنظر قرار داد. طی ســاعات پس از 
سخنرانی ترامپ، نوعی چندصدایی و تناقض و حتی با نگاهی 
بدبینانه نوعی تقسیم کار را میان مســؤ الن ایاالت متحده 
آمریکا مشــاهده کردیم. رئیس جمهوری آمریکا مقابل لنز 
دوربین ها صراحتا اعالم می کند که مایل است با ایران بدون 
هرگونه پیش شرط مذاکره کند، دو ساعت بعد وزیر امور خارجه 
آمریکا به عنوان مسئول دیپلماسی این کشور در مصاحبه ای 
12 شرط پیشــین خود را در قالب سه شــرط اعالم می کند. 
درباره این تناقــض می توان دو دیدگاه را مورد بررســی قرار 
داد؛ دیدگاه نخست این است که ما با یک اختالف دیدگاه 
مواجه هستیم یعنی میان رئیس جمهوری و وزارت امورخارجه 
تناقض نظر وجود دارد و آقای ترامــپ موضوع مذاکره را به 
صورت فی البداهه و بدون نظر کارشناسی مطرح کرده باشد. 
در چنین صورتی بدنه دستگاه دیپلماسی از او پیروی نخواهند 
کرد و این ســردرگمی را برای ایران در پی خواهد داشت که 
طرف مذاکره با ایران، آمریکای با ترامپ یا بدون ترامپ و یا 
آمریکای مایک پمپئو است. از منظر دیگر می توان گفت که 
مقامات آمریکایی در تالش هستند همزمان به عدم همراهی 
اروپا، نقش پلیس خوب و بد را میان خود تقسیم کنند. با چنین 
تقســیم بندی تکلیف جمهوری اسالمی مشخص نخواهد 
بود که با پلیس خوب مواجه است یا پلیس بد و باالخره حرف 
 چه  کسی مورد قبول است؟ این وضیعت متزلزل و متناقض 
در سطح جهانی و حتی برای خود رسانه های آمریکایی هم 

عالمت سوال است. 

 اگر ترامپ موضوع 
مذاکره را به صورت 
فی البداهه مطرح کرده 
 باشد، ممکن است 
 با وزارت امور خارجه 
 به رهبری مایک پمپئو 
به مشکل بخورد

امیرعلی ابوالفتح

کارشناس مسائل آمریکا
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سیاست چانه زنی
ترامپ از بازی کردن با حریف لذت می برد

اگــر قــرار باشــد توضیحــی دربــاره سیاســت ها و 
رفتارهای اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به ویژه 
سیاســت های چند هفته اخیر وی مبنی بر خروج از توافق 
برجام، بازگشــت تحریم ها  یا اصرار وی بر مذاکره با  ایران 
ارائه شود، باید به روحیه و سابقه تاجرمسلکی او توجه کرد. 
رئیس جمهور آمریکا با ســابقه اقتصادی خود سعی 
دارد همیشه محور رفتاری خود را در عملکردهای سیاسی 
بر مبنای قانون بازار، یعنی محوریت سود -زیان تنظیم کند 
و  این مبنا را  بعد از روی کار آمدن، در بسیاری از موضوعات 
روابط بین الملل دنبال کرده است. لذا او نقش مدیریت یک 
فرد اقتصاد محــور را حتی در موضوعــات کالن ایفا کرده 
است  .معموال افراد اقتصاد محور در هر نقشی قرار بگیرند، 
محور اصلی عملکردشان سود بیشتر با هزینه کمتر است و 
در اکثر موارد »سیاست چانه زنی« پیشه می کنند. اهداف 
سیاست چانه  زنی در اقتصاد، در راســتای منفعت بیشتر با 
هزینه کمتر و استفاده بهینه از فرصت ها است و ترامپ نیز 
در اکثر سیاســت های منطقه ای و روابط بین الملل خود با 
همان سیاست چانه زنی وارد شده است. بحث چانه زنی در 
حوزه سیاست نیز وجود دارد ولی بیشتر به مفهوم استفاده 
از فرصت ها برای به دســت آوردن یک دســتاورد سیاسی 
است. البته در بیشــتر موضوعات از جمله موضوع برجام 
به سیاســت چانه زنی ترامپ، یک سیاست دیپلماتیک نیز 
اضافه شــده و آن تلفیق دیپلماســی مذاکره است. به نظر 
نویســنده این تلفیق را جان بولتون به این سیاست افزوده 
اســت. جان بولتون که یکــی از منتقدان برجام به شــمار 
می  رود، در تحلیلی که در مورد برجام نوشته بود، طرح خروج 
از برجام و سپس پیشنهاد مذاکره به ایران را از سوی ترامپ 
مطرح کرده بود. البته از نظر بولتون، ترامپ باید مذاکره را 

به صورت یک طرح سیاسی دنبال می کرد. 

این روزها شــاهد هســتیم که دولت ترامــپ از یک 
مذاکره 12 شرطی به یک مذاکره بدون پیش شرط رسیده 
اســت. در آخرین اظهارنظرها در این خصوص نیز مایک 
پمپئو، وزیــر خارجه آمریکا گفتــه که مذاکره بــا ایران در 

صورتی ارزش دارد که ایران به تغییر رفتار متعهد باشد.
البته من معتقد هســتم سخنان ارائه شــده از طرف 
آمریکا، حال چه از سوی ترامپ و پمپئو گرفته چه از سوی 
بولتون همه دارای معنای دوگانــه و در جهت ایجاد تصور 
یک رابطه اصولی و دیپلماتیک در ذهن جهانیان است. از 
منظر داخلی نیز مقامات واشنگتن برای پیگیری منافع در 

داخل چنین مسائلی را مطرح می کنند.
اکنون این سوال مطرح اســت که سیاست چانه زنی 

ترامپ در مورد ایران چقدر کارساز خواهد بود؟ 
پاســخ به این سوال کمی پیچیده اســت؛ چون اوال 
ترامپ دو موضــوع منافع ملــی و منفعت اقتصــادی را در 
یک کاسه قرار می دهد که خیلی از مواقع نمی تواند با هم 
همپوشانی داشــته باشــد؛ در ثانی ترامپ اهل دیپلماسی 
پنهان نیست و در همه موارد مسیر شفاف و آشکار را  پیش 
می گیرد، سوم اینکه ترامپ بعضی اوقات بازیگران تقریبا 
هم وزن خــود در نظام بین الملل را کــه در نتیجه بازی اش 
دخیل هســتند در نظر نمی گیرد. در آخر بــا در نظر گرفتن 
روانشــناختی ترامپ، می توان گفت او از بازی کردن لذت 
می برد؛ پس با حریف خود با قصد برد بــازی می کند و اگر 
احساس کند نمی تواند حریفش را شکست دهد بازی را به 
سمت خسته کردن حریف می برد و البته  این یکی از فنون 
چانه زنی نیز محســوب می شــود. باید توجه داشت که در 
طرف مقابل ترامپ در این بحث، کشــور ایــران قرار دارد 
که از نظر اقتصادی در وضعیت مناسبی قرار ندارد و همین 
موضوع باعث ناآرامی های معیشتی شده است. همچنین 
ایران درگیر بحران های مختلف از بحران  ارز و گرانی کاالها 
گرفته تا بحران های محیط زیستی است. تصمیم گیری ها 
نیز در ســطوح باال کمی ناهمگن و نامشــخص است و با 
سخنان اخیر آقای روحانی نیز مشخص شد که هنوز رایزنی 

در سطح باال وجود دارد.

ایران ســعی دارد با درگیر کردن و پیوند دادن مسائل 
دیگر مثل بستن تنگه هرمز  یا متحد کردن اروپاییان، چین 
یا روسیه، آمریکا را وادار به عقب نشینی در مواضع خود کند. 
درباره بحث مذاکره با آمریکا نیز تمایل برای مذاکره 
هم وجود دارد و هم وجود ندارد. البته همان گونه که آقای 
ظریف چند روز پیــش اعالم کرد آمریکا ایــن اعتماد را در 
ایران ایجاد نکرده که ایران با اعتماد سر میز مذاکره بنشیند 
و به نوعی این موضوع قابل تایید است.به هرحال دو طرف 
درگیری با این خصوصیات وجود دارند و بازی سیاسی میان 
تهران-واشنگتن در جریان است. در این رابطه سناریوهای 
متفاوتی برای آینده پژوهــی می توان متصور بــود؛ مانند 
اینکه ترامپ تاجرمآب در این بازی به دنبال پرستیژ خاص و 
مناسب برای حل موضوعاتی از این جنس است و سعی دارد 
کارنامه خوبی از  ریاست جمهوری خود با حل بدون هزینه و 

خاص موضوعات کره شمالی و ایران ارائه دهد.
ولی ترامپ فرامــوش کرده  حــل موضوع ایــران با 
این رویه که  پیش گرفته، شــدنی نیســت. زیــرا ایران به 
این آســانی دســتاوردهای منطقه ای خود را کنار نخواهد 
گذاشــت و جایگاه منطقه ای خود را از دست نخواهد داد. 
از طرف دیگر ایران نیــز این موضوع را باید به یاد داشــته 
باشد که ملت ایران خواســتار حقوق اولیه و معیشتی خود 
هستند و باید این حقوق را برایشان برآورده کند؛ ایران ملتی 
وفادار به ارزش های ملی و ایرانی دارد پس باید این اصل 
ســرلوحه سیاســت های عملکردی دولت باشد و قدر ملت 
خود را دانســته و این فرآیند را طوری مدیریت کند که ملت 
و کشور آســیب نبیند. درواقع تصمیم گیران ایران در این 
زمان حساس برای کشور  وظیفه سنگینی دارند و اندیشه و 
تصمیم عقالنی در این برهه از زمان مهم و تاریخ ساز است.
همچنیــن تصمیم گیــران کلیــدی کشــور نباید در 
چانه زنی با آمریکا سیاست یک بام و دو هوا داشته باشند و 
اگر در پی حفظ دستاوردهای منطقه ای خود هستند، باید 
یک ائتالف منطقه ای از کشورهای منطقه تشکیل دهند. 
همچنین در داخل باید ساختارهای اقتصادی فاسد را از بین 
ببرند، شفافیت اقتصادی ایجاد کنند و اجازه ندهند بین ملت 
و حکومت شکاف ایجاد شود و هر عملی را در راستای منافع 
ملی و حفظ حقوق ملت قرار دهند. در این مسیر از یک سو 
همراه کــردن کشــورهای اروپایی با سیاســت های ایران 
می تواند بسیار کمک کند و از دیگر سو همراهی قدرت های 
بزرگ مثل چین نیز می تواند به صورت راهبردی در تصحیح 

اقتصاد و مذاکرات اصولی یاریگر باشد.

سیده مسعوده میرمسعودی

سردبیر مجله ایرانی روابط بین الملل

یادداشت
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تابوی مذاکره
نگاه های متفاوت در ایران نسبت به گفت وگو با ترامپ

دونالد ترامپ، ســاکن ۷1 ســاله کاخ سفید ، در 
عمل به شــعار انتخاباتی اش، ۸ مــی 2۰1۷ یعنی 1۸ 
اردیبهشــت ۹۷، خروج کشــورش از توافق برجام را 
اعالم کرد  اما ۳1 جوالی )۹ مرداد( ترامپ در نشســت 
خبری اش با نخســت وزیر ایتالیــا، از مذاکره »بدون 
پیش شــرط« با ایران ســخن گفت. البتــه ترامپ در 
سخنرانی مربوط به خروج از برجام نیز از معامله بزرگ 
با ایران ســخن گفته بود.  تکرار درخواست مذاکره از 
سوی آمریکا، به بسیاری از اصالح طلبان، نمایندگان 
مجلس و سیاسیون، این جرات را داد که با صدای بلند 
و از تریبون های مختلف، از مذاکره بــا آمریکا و مزایا، 

معایب و شرایط آن سخن بگویند.
این در حالی اســت که پیشــتر مذاکره با آمریکا 
همچون تابویی به شمار می رفت و حتی نامه 1۰۰ نفر 
از فعالین سیاسی کشور )داخلی و مقیم خارج( ۴۰  روز 
بعد از خروج آمریکا از برجــام، برای مذاکره بدون قید 
و شرط با ترامپ، ) البته با موضع قدرت و لحاظ منافع 
ملی( انتقاد رسانه های داخلی را به دنبال داشت. درواقع 
برخی از تحلیلگران و سیاســیون، بــا توجه به صبغه 
تجاری، بازاری و روحیه معامله گری ترامپ، او را برای 

توافق و مذاکره، حتی بهتر از اوباما ارزیابی کرده اند. 
حال به نظر می رسد، تا حدی ُقبح تابوی مذاکره با 
شیطان بزرگ، ریخته شده است. شاید همین شرایط 
فضا را برای رئیس جمهور ایران مهیا کرد، تا در مصاحبه 
تلویزیونــی با مــردم، همانند برخی از سیاســیون، از 
آمادگی ایران برای »مذاکره مشروط با آمریکا« سخن 
بگوید. اما اکنون این پرسش مطرح است که به راستی 
هدف ترامپ از اعالم مذاکره بدون شــرط چیســت؟ 
آیا فقط جنبه نمایشــی دارد یا اینکه دســتاورد دیگری 

را دنبال می کند؟ ورود ایران بــه مذاکره منفعت محور، 
امکان پذیر است  یا خیر ؟  در پاســخ به این پرسش ها 
باید توجه داشت اول اینکه  ترامپ با اعالم مذاکره بدون 
پیش شرط سعی دارد  آمریکا را از مظان اتهام دور کند. 
خروج از توافقی که قطعنامه الزام آور شــورای امنیت 
را پشــتوانه خود دارد و دیگر اعضای برجــام و آژانس 
بین المللی انــرژی اتمی، بر اجرای بی کم و کاســت آن 
از ســوی تهران اذعان دارند، برای واشــنگتن بدون 
هزینه نیســت. حداقل تعهد حقوقی آمریکا به حقوق 
بین الملل و مذاکرات چندجانبه را زیر سوال برده است. 
لذا ترامپ بــا این تصور که جمهوری اســالمی به هیچ 
عنوان مذاکره با واشــنگتن را نمی پذیرد، این موضوع 
را چند روز قبل از شروع تحریم ها، مطرح کرد. در این 
بین، اعالم آمادگی ایران برای مذاکره با آمریکا از سوی 
رئیس جمهور ایران، نقشه دولت واشنگتن را با بن بست 

مواجه می کند.
دوم اینکــه  هرچنــد ترامــپ از واژه »بــدون 
پیش شــرط« برای مذاکره با ایران، استفاده می کند، 
اما تیم سیاســت خارجی او همانند مایک پمپئو، وزیر 
امور خارجه و جان بولتون، مشاور امنیت ملی، مذاکره 
را به شرایطی مشروط کرده اند که باید آن را ذیل مقوله  

»تغییر رژیم« تفسیر کرد.
مایک پمپئو، پیشتر گفته بود که »این تحریم ها 
بخشــی از یک راهبرِد جدید علیه ایران است که هدف 
از آن، تغییر رژیم نیســت، بلکه منظور از آن استفاده 
از فشــار اقتصادی و دیپلماتیک به منظور تغییر رفتار 
داخلی و خارجی ایران و اقناع رهبران آن کشور در مورد 

ضرورت دستیابی به توافق اتمی جدید است.«
امــا همان طــور کــه گفتــه شــد و طبق شــروط 
دوازده گانــه، منظــور وی توافــق جامعــی اســت که 
سیاســت های منطقــه ای، فعالیت هــای موشــکی و 
موضوعات داخلی و حقوق بشری را هم شامل می شود. 
لذا اگر پیشتر فقط خلع سالح هسته ای توسط اوباما 

پیگیری می شد، امروز خلع سالح متعارف و نامتقارن که 
شامل موشکی و سایبری هست و با حفظ چارچوب های 

قبلی، توسط تیم ترامپ پیگیری می شود.
از دیگر سو همه این تغییرات به منزله تغییر رفتار 
نیست، بلکه به مفهوم تغییر رژیم است. چرا که تغییر 

رفتار، به تغییر هویت منجر می شود.
نبایــد از نظر دور داشــت کــه تئوری اســتحاله 
جمهوری اسالمی ایران و به معنای بهتر »تغییر رژیم« 

بارها از سوی جان بولتون تاکید شده است .
همچنین ســخنرانی مایک پمپئو برای ایرانیان 
مقیم آمریکا که گفته شــد فقط 2۰ درصــد آنها ایرانی 
بودند، پیگیری اعتراضات داخلی در برخی استان ها، 
نام بردن از فساد اقتصادی و سیاسی برخی مسئولین و 
اشاعه اتهامات علیه دولتمردان و سیاست های تهران، 
نشان داد که واشنگتن از فشار و تحریم فلج کننده بر 
ایران برای ایجاد نابسامانی در داخل ، به امید فروپاشی 
از درون، اســتفاده می کند. در واقع، تمامی رفتارها و 
سیاســت های آمریکا در قبال ایران، همچون قطعات 
پازلی است که اگر تکمیل شده و نتیجه دهد، به تغییر 
رژیم می انجامد. همان طور که بارها اشاره شده، راهبرد 

نرم  تر این استراتژی از سوی اروپا پیگیری می شود.
از همین رو در کنار تحریم هــای یکجانبه آمریکا 
که از 1۵ مرداد شروع شــده و موج دوم آن از نیمه آبان 
اجرا می شود، اروپا تصویب قانونFATF  یا قانون مبارزه 
با تامین مالی تروریســم یا مبارزه با پولشــویی توسط 

مجلس ایران را پیگیری می کند.
باید تاکید کرد که FATF مکمل و ضلع دیگر قانون 
کاتساست که ســپاه پاســداران را متهم به تروریسم 
کرده و منابع مالی آن را هم پولشویی می داند. همچنین 
الیحه ایسا)ISA( یا همان قانون 21 ساله  داماتو، که چند 
ماه پس از توافق برجام و در نوامبر 2۰1۶، با ۴1۹ رأی 
موافق و تنها با یــک رأی مخالف در مجلس نمایندگان 
آمریکا و ۹۹ رأی موافق از ۹۹ فرد حاضر در سنای آمریکا 
به مدت  1۰ سال دیگر تمدید شد، ایران را خطرناکترین 
حامی تروریســم در جهــان معرفی می کنــد. بنابراین 
همه این لوایح و قوانین یکجانبه آمریکا، اضالع دیگر 
سیاست محدودســازی رژیم جمهوری اسالمی ایران 
 یا همان برجاِم جامع هســتند. کنگــره آمریکا قوانین 
شدیدی با هدف جلوگیری از رسیدن حمایت لجستیکی 
و مالی به حزب الله لبنان، تصویب کرده است. از طرفی 
با توجه به اینکه  حزب الله لبنان و گروه های مقاومت و 
حشدالشــعبی عراق )جنبش النجبا ، حزب الله عراق   و 
عصائب اهل حق( به عنوان بازوهای منطقه ای ایران، 
از سوی آمریکا متهم  به  تروریسم می شوند، همه اینها 
به این معنی اســت که ورود به مذاکره بــا آمریکا و حل 
این مسائل بسیار دشــوار است. بی شــک در مذاکره 
احتمالی، موارد فوق از سوی واشنگتن، پیگیری خواهد 
شد. لذا ورود ایران به گفت وگو و مذاکره با آمریکا باید 
با هوشیاری کامل و بعد از تغییر مثبت در بازار داخلی، 
کاهش تالطمات ارزی و اقتصادی و همچنین کاهش 
نارضایتی های اجتماعی صورت گیرد. تحوالت مثبت 
در داخــل و افزایش مقبولیت دولت و نظام سیاســی، 
می تواند ضمن ایجاد پشــتوانه برای نظام سیاســی، 
کشــور را در موضع باالتری نســبت به این روزها قرار 
دهد. نکته دیگــر اینکه باید بپذیریــم تعهد مکتوب و 
حقوقی، به مراتب ســخت تر اســت. الجرم در توافق 
نیز  آمریکا دســت باالتــر را خواهد داشــت. آمریکا به 
راحتی می تواند  بــدون هزینه، تعهدشــکنی کند. اما 
طرف دیگر تعهد یعنی ایران، ضمــن اینکه باید به بند 
 بند توافق متعهد باشد، هزینه گزافی برای عدم  اجرای

 تعهدات می پردازد.

محمدعلی هژبری

کارشناس روابط بین الملل
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میرداماد به داد فردوسی رسید

قیمت ارز پس از بسته جدید ارزی کاهش شدیدی داشت

مثلث  |  شماره 46408

اقتصاد



باالخره بعد از بحــران و چالش عجیبی کــه در بازار 
به وجود  آمده بود، بســته اقتصادی دولت رونمایی شــد. 
بســته ای که باز نشــده تاثیر خودش  را در بازار گذاشت و 

موجب سقوط آزاد قیمت ها شد. 
آنچه رخ داد این بود که بعد از رفتن ســیف از بانک 
مرکزی و آمدن همتی قراربر این شد که دولت بسته جدید 

را برای تغییرات در بازار اعالم کند. 
این تصمیم البته همزمان شــد بــا افزایش عجیب 
و غریب قیمت هــا در بــازار. هرچه بود باالخــره همتی با 
حضور در رسانه ملی اعالم کرد که قرار است چه تغییراتی 

رخ دهد. 
رئیس کل بانک مرکزی اجرای بســته جدید ارزی را 
نوید بخش ثبات در بازار ارز دانسته و گفته است: »ما یک 
بازار خواهیم داشــت؛ دغدغه مهم مقام رهبری و رئیس 
جمهور این است که کاالهای اساسی و دارو با قیمت ثابت 
و بدون افزایش نرخ به دســت مردم برســد. این دغدغه 
رئیس جمهور بود و در تمام جلسات به این موضوع تاکید 

می کرد.«
لیســت های مربــوط به کاالهــای ضــروری که از 
کاالهای اساسی نیز جلوتر است، دارو و هر آنچه در گروه 
ضروری مردم قرار دارد باید با ارز 4200 تومانی تامین شود. 
تا فروردین 98 هم نرخ این ارز نباید تغییر کند. این دستور 
رئیس جمهور اســت.« همتی درباره اینکــه چه تضمینی 
وجود دارد که تخلفی در این زمینه وجود نخواهد داشت؟ 
تصریح کرد: »این اتمام حجت رئیس جمهور با مسئو ال ن 
مربوطه است و آنها قول داده اند که نظارت داشته باشند تا 
تخلفی در زمینه تخصیص ارز دولتی به کاالهای اساسی 
مردم رخ ندهد.« رئیس کل بانک مرکــزی در واکنش به 
اینکه قبال  در بــازار ثانویه و بــازار اول تخلفاتــی در حوزه 
تخصیص ارز دولتــی رخ داده بود، اظهــار کرد: »چون 
حجم کاال زیاد بود کنترل هم ســخت بود ولی برای اینکه 
کنترل کارآمد باشد ارز دولتی محدود به کاالهای اساسی و 
ضروری مردم، شد.« این عضو کابینه دوازدهم، در تشریح 
سیاســت دولت در بازار ثانویه ارز گفت: »بازار دوم عمق 
خیلی زیادی خواهد داشــت و مثل قبل نیست. قبال قرار 

بود 20 درصد ارز صادراتی ها به این بازار برود ولی نشد.«
همتی در پاسخ به این ســوال که چه کسانی باید ارز 
خود را به بازار ثانویه بیاورنــد؟ تصریح کرد: »یک بخش 
واردکننده ها هستند که غیر از کاالهای اساسی و ضروری 

باید ارز خود را به بازار ثانویه بیاورند.«
به گفته وی، عرضه  ارز پتروشیمی ها، فوالدی ها، فلزات 
رنگی، گاز، فرآورده های نفتی در بــازار ثانویه خواهد بود که 

براساس عرضه و تقاضا رخ خواهد داد.

  نرخ ارز بازار ثانویه چند است؟
همتی درباره نــرخ ارز در بازار ثانویــه گفت: »ما در 
نرخ دخالــت نخواهیم کرد فقط در مواردی که احســاس 
کردیم ضرورت است وارد می شــویم.« رئیس کل بانک 
مرکزی در پاسخ به این ســوال که چه تضمینی وجود دارد 
صادرکننده ها ارز خود را وارد بازار کنند؟ تصریح کرد: »دوره 
اول صادرکننده ها این کار را نکردند و اشتباه هم کردند.« 
در این دوره مابه التفاوت را از آنها می گیریم  و حتما باید به 
خزانه برگردانند. تمهیداتی را رئیس جمهوری اتخاذ کرده 
و صادراتی ها در این بازار حضور جدی خواهند داشت.او 
در پاسخ به این سوال که چطور واردکننده ها مطمئن شوند 
که گران نخریده اند؟ افزود: »خیلی بد  است من بخواهم 
درباره نرخ حرف بزنم؛ نرخ را باید بــازار تعیین کند. نرخی 
که در این بازار شــکل خواهد گرفت به خاطر وزن زیادی 
که دارد، تحــت تاثیر قرار می گیــرد.« همتی تاکید کرد: 
»امیدواریم نیازی به دخالت در بازار نداشته باشیم و بانک 
مرکزی ذخایر خود را اضافه کند؛ سیاست من اضافه کردن 

ذخایر بانک مرکزی است  و ان شاءالله بهتر از این شود.« 
وی در پاســخ به این ســوال که چه کاالهایی در این بازار 
می توانند ارز مطالبه کنند؟ گفــت:  »آنهایی که در وزارت 
صمت ثبت سفارش می شوند در این بازار می توانند تامین 
اعتبار کنند.« رئیس کل بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد 
که ارز 4200 تومان اصال دســت تولید کننده نمی رســید؛ 
هرچه نرخ دستوری باشد، در آن رانت و فساد خواهد بود. 
خیلی ها گفتند که درست  است این نرخ 4200 تومان است 

ولی ما 1500 تومان باالتر می گیریم و می دهیم. «

  نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی تغییر نمی کند
بعد از همتــی نوبت روحانــی بود که از بســته جدید 
اقتصادی بگویــد.او در گفت وگوی زنده تلویزیونی گفت: 
»در جلســه دولت به وزرا گفتم که ارز 4200 تومانی برای 
کاالهای اساســی حداقل تــا فروردیــن 98 ادامه خواهد 

داشت.«
وی ادامه داد: »تعریف کاالهای اساسی در فهرست 
جدید قدری بازتر از قبل شــده و حبوبات و شــوینده ها نیز 
اضافه شده اســت: ارزی که پرداخت می شود باید به طور 
شفاف به مردم گفته شــود که به چه کسانی و به چه میزان 
پرداخت می شود و قرار اســت چه کاالهایی وارد کنند و تا 
رسیدن آن کاال به دست مصرف کننده همه اعم از دولت و 

تعزیرات باید نظارت کنند.«
روحانی با بیان اینکه مردم باید اعتماد داشــته باشند 
که نوســانات ارز تأثیری روی قیمت آن فهرست نخواهد 
داشــت، تصریح کرد: »با یک اعتماد و اطمینانی نسبت 
به آینده می توان نگاه کرد و در جلســه هیأت دولت به وزرا 
گفتم که ارزی که برای کاالی اساسی 4200 تومان است 
و از فردا اجرا خواهد شد، این ادامه خواهد داشت؛ حداقل 
مردم باید بدانند تا پایان فروردین سال آینده این نرخ برای 
کاالهای اساســی دســت نخواهد خورد. کاالی اساسی 
یک مقــدار بازتر از آن کاالهای اساســی معروف در ذهن 

مردم است.« 
وی ادامه داد: »گوشت، برنج، ماست، پنیر و. .. از 
قبل کاالی اساســی بود و ما حبوبات را هم اضافه کردیم. 
شوینده ها را هم اضافه کردیم و یک مقدار کاالهای اساسی 
را بازتر کردیم که فهرســت آن به بانک مرکزی اعالم شده 
و »صمت« ما باید به مردم اعالم کند تا مردم کامال  بدانند 
و ارزی کــه داده می شــود، باید به صورت کامــل به مردم 

گفته شود.«
رئیس جمهور با بیان اینکه باید به مردم گفت که مبلغ 
4200 تومان به چه کســانی ارز داده شده است؟ تصریح 
کرد: »شرکت دولتی و شرکت خصوصی بوده و بناست چه 
کاالیی بیاورند و قــرار ما با وزرا این بوده اســت که این ارز 
4200 تومانی که یارانه ای نیز اســت تا رســیدن به دست 

مصرف کننده، همه نظارت کنند.«
روحانی گفت: »هم دستگاه های نظارتی دولت، هم 

تعزیرات، هم قوه قضائیه، هم بازرسی و همه اینها در کنار 
هم باید با هم همکاری کنند تا این قیمت به دســت مردم 
برسد تا مردم خیال شان نسبت به ضروریات زندگی راحت 
شــود.« وی در ادامه در خصوص آینده کنترل ارز دولتی 
گفت: »در گذشته چند هزار قلم کاال بود و کنترل آن بسیار 
ســخت بود. ما هم می خواســتیم کنترل کنیم و خیلی از 
پرونده ها هم آماده شده است. اقالم االن محدود است و 
وزارت جهاد کشاورزی ما می گوید من برای کنترل مشکلی 
ندارم و تمام چیزهایی که برای پروتئین است، مانند ذرت، 
جو، کنجاله و اینهایی که برای دامپروری های داخلی باید 

وارد شود، مشکلی نیست و با همین ارز خواهد بود.«
روحانی افزود: »ارز در این شــرایط بــه مواد غذایی 
مردم و بخش پروتئین تعلق می گیــرد. کنترل این خیلی 
آسان تر اســت. این بخش بین 15 تا 20 میلیارد تومان در 
ســال بودجه نیاز دارد و دولت به آن متعهد اســت. بانک 
مرکزی این پول را با این قیمــت ثابت پرداخت می کند. تا 
پایان فروردین سال آینده با همین 4200 تومان خواهد بود 

و تغییر نخواهد کرد.«
وی با بیان اینکه باقی ارز به داخل یک بازاری می آید 
و این قیمت را بازار تعیین می کند، گفت: »در اواخر بسته 
قبلی این طرح آمد و تحت عنوان »بــازار دوم« بود  منتها  
اشــکال آن این بود کــه ارز همه صادرکننــدگان نمی آمد 
و برخی از صادرکنندگان ما ارزشــان به ایــن بازار می آمد. 
برنامه ریزی این اســت که تمام ارز صــادرات غیرنفتی ما 
داخل این بازار بیاید. هرچه صــادرات غیرنفتی داریم که 
حاال در ســال حدود 40 یا 50 میلیارد است، به داخل این 
بازار می آید.  تصمیم گرفتیم حتی فرآورده های نفتی نیز به 

داخل این بازار بیاید.«
رئیس جمهور با بیان اینکه بازار بزرگی ایجاد خواهد 
شد، افزود: »یک رقم بزرگ ارزی وارد می شود. حاال چه 
کسانی می توانند از این اســتفاده کنند؛ چارچوب آن هم 
تعیین شــده که وزارت صمت باید ببیند چــه چیزی برای 

کشور الزم است.«
وی با اشــاره به اعــالم لیســتی به عنــوان اقالم 
ممنوعــه گفــت: »آن لیســت َســِر جای خود اســت و 
االن برداشــته نمی شــود تا ببینیم در آینده شــرایط چه 
می شــود.« روحانی با تأکید بــر اینکه یکســری اقالم 
ممنوع اســت، تصریح کرد: »آن اقالمی که آزاد است 
بر اساس ثبت ســفارش خواهد بود. بر مبنای چارچوبی 
که برای وزارت صمت مشــخص شده، به بانک مرکزی 
اعالم خواهد شد و بانک مرکزی آن ارز را در اختیار آنها 
قرار خواهــد داد. بنابراین ارز به ایــن صورت درخواهد 
آمــد.  بخشــی از آن، ارز 4200 تومانی اســت که باقی 
می مانــد و ما بــه آن متعهدیم و بخش دیگــری در بازار 
آزاد عرضه می شود. بازار آزاد در روزهای آینده قیمت را 

مشخص می کند.«
رئیس جمهــور با اعــالم اینکه طــرح از فــردا اجرا 
می شــود، گفت: »بخش هایی نیز وجود دارد که ممکن 
اســت اجرای آن تا دو، ســه روز به طول بینجامــد. بازار 
خودش را پیدا خواهد کرد. ارز در بازار آزاد نرخ پیدا خواهد 

کرد.«
وی با بیان اینکه دولت وارد نرخ بازار آزاد نمی شود، 
اظهار کرد: »به این دلیل که ما همه ارز صادراتی را در این 
بازار می آوریم، با عرضه و تقاضا کنترل می شود.« روحانی 
تصریح کرد: »چون فعالیت صرافی ها و ورود اســکناس 
و طال از  از این هفته آزاد می شــود و حتــی بدون گمرک و 
مالیات بر ارزش افزوده است، یک مقدار تسهیل می شود. 
صرافی ها می توانند در چارچوبــی که بانک مرکزی به آنها 
اعالم می کند، ارز را در اختیار متقاضیان قرار دهند. بانک 
مرکزی باید موارد را مشخص کند. ۳۶ مورد نیازمندی هایی 
اســت که مردم نیاز دارند و از قبل مشخص شده است.« 

روحانی با بیان اینکه مردم باید اعتماد داشته باشند که 
نوسانات ارز تأثیری روی قیمت آن فهرست نخواهد 
داشت، تصریح کرد: »با یک اعتماد و اطمینانی نسبت 
به آینده می توان نگاه کرد و در جلسه هیأت دولت به 
وزرا گفتم که ارزی که برای کاالی اساسی ۴۲۰۰ تومان 
است و از فردا اجرا خواهد شد، این ادامه خواهد داشت؛ 
حداقل مردم باید بدانند تا پایان فروردین سال آینده این 

نرخ برای کاالهای اساسی دست نخواهد خورد
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این سیاست درست است
آیا بازار به ثبات می رسد؟

در واقع طبق حدســی که زده می شــد به دالیل و 
واقعیت های اقتصادی به خوبی عمل شد، شروع خوبی 
داشت و بازار عکس العمل مناســبی نشان داد. به این 
ترتیب که کاالهای اساسی و مورد نیاز مردم که حدود 
۲5 قلم کاالست با ارز ۴۲۰۰ تومانی اعالم شد و نهایتا 
با وعده هــای رئیس جمهور این نرخ بــه همین مقدار 
تا فروردین 98 ثابت اســت و وزرا مســئول شدند که تا 
آخرین حلقه ای که به دست مردم می رسد، مورد نظارت 
و پیگیری قرار گیرد. این روند که از زبان رئیس جمهور 
آن هم با این قاطعیت مطرح شد، آرامشی به بازار تزریق 
کرد. همان طور که در عمل دیدیم به مجرد اینکه دو تا 
از پتروشیمی ها آمدند و مقداری از ارزها وارد بازار شد، 
قیمت ارز به حدود هشــت هزار و 7۰۰ تومان رســید و 
االن شاید خریداری هم نباشد. اگر این روند ادامه یابد، 
به جایی می رسد که باید باشــد و خیلی پایین تر از نرخ 
کنونی است. آن هم دقیقا در روزی که انتظارات روانی 
از اعمال تحریم های آمریکا می رفــت و به رغم اعمال 
تحریم ها نتیجه برعکس و عملیاتی شــد . این نشان 
می دهد که سیاست اعمال شده، درســت است و آثار 
خودش را در همه حوزه ها دارد. مثــال قیمت بعضی از 
خودروهای داخلی بین 5 تا 7 میلیون تومان پایین آمد و 
به همین ترتیب در بقیه نیازها. مهم تر از نرخ، فضای 
روانی است که در جامعه ایجاد می شود. باالخره باید به 
مردم حق داد که وقتی نگران می شوند، عکس العمل 
احتیاط از خود نشــان می دهند. خانم خانــه داری که 
از جهت تامین آتیــه نزدیک خود نگــران برنج، روغن 
و شــوینده می شــود، نگرانی خود را با تقاضای بیشتر 
جبران می کند امــا می بینیم که کم کــم آرامش حاکم 
می شود و جلوی سوءاستفاده هم گرفته می شود. در 
مجموع آنچه ظرف این چند روز با سیاست های جدیدی 
که هم رئیس جمهور و هم رئیــس جدید بانک مرکزی 
اعالم کردند، اتفــاق می افتد چنانچه ادامــه یابد، آثار 
مثبت خود را خواهد داشت. فراموش نکنیم همان طور 
که این به نفع اکثریت جامعه سامان می گیرد عده ای 
هم ضرر می کنند. یعنــی آنها که انتظار داشــتند دالر 
باالتر برود و حتــی تا۲۰ هزار تومان هم برســد، ناکام 
ماندند. در نهایت اگر این سیاســت اعالمی و اعمالی 

ادامه پیدا کند و روزبه روز روان تر شود، قطعا شروعی 
اســت که آتیه خیلی بهتری خواهد داشت. مگر اینکه 
نیروهای ذی نفــع بازدارنده آثار نفوذی خــود را چه در 
سیســتم واحدهای اقتصادی دولتــی و چه در فضای 
عمومی به گونه ای دوباره بازی کنند که سیستم را به هم 
بزنند. به عنوان مثال اگر در پتروشــیمی ها یا فوالدها 
ذی نفوذ باشند که یک قسمت آن خصوصی و قسمتی 
هم دولتی اســت، اعمال قدرت کنند و عرضه نکنند یا 
به گونه ای وارد شوند که فضای روانی جامعه را ملتهب 
کنند، چون فضا روانی اســت، اثر منفی خواهد داشت 
ولی امیدوارم با این فضای عمومی ایجاد شده و مراقبت 
دولت تا جایی که بازار روی ریــل بیفتد و واقعا عرضه و 
تقاضا نقش خود را داشته باشد، واقعیت های اقتصادی 
ما همین طور که دولت محترم اعالم کرد نشان می دهد 
که از نظر تامین ارز نگرانی نداریم. یعنی اگر واقعیات 
ارزی کشور را در نظر بگیریم که از نظر صادرات درآمد 
ارزی مان غیر از نفت، بین ۴۰ تا 5۰ میلیارد دالر اســت 
و درآمدهای نفتی را هم به رغم همــه تحریم ها درنظر 
بگیریم در کمترین حالت 5۰ میلیارد دالر درآمد خواهیم 
داشت. از آن طرف موجودی مان در حساب های خارجی 
اعم از چین، هند ،کــره و... طبق اعالم خود نهادهای 
بین المللی حدود 1۲۰ میلیارد دالر است هرچند قدرت 
مانــور و امکان اســتفاده کمتــری داریم امــا مجموعا 
حدود ۲۰۰ میلیارد دالر تا پایان ســال 97 امکان عرضه 
درآمد ارزی داریم و از آن طرف تقاضای ارزی مان برای 
کاالهای اساســی ضروری ۲5 قلم طبق روند 1۰ ساله، 
حدود 1۲ تا 15 میلیارد دالر بیشــتر نیست. حتی اگر 5 
میلیارد دالر هم بقیه نیازهای ارزی اعم از دانشــجویی 
و بیماران در نظر بگیریم، حدود ۲۰ میلیارد دالر بیشتر 
احتیاج به این نوع ارز نداریم. درواقع حداکثر 5۰، 6۰ 
میلیارد دالر هزینه ماست که در مقابل ۲۰۰ میلیارد دالر، 
عرضه و تقاضایی را رقم می زند که قطعا قیمت را پایین 
آورده و ایــن فضای ملتهــب را به دالیــل واقعیت های 
اقتصادی آرام می کند، مگر اینکه در این میان، فضای 
غیراقتصادی بر جریانات حاکم و سوءاســتفاده هایی 
شود و تقاضاهای متعدد دیگری در بازار وارد شود و جو 
روانی  ویژه ای حاکم شود و خدای ناکرده در عزم خوب 
دولت نفوذ کنند و نگذارند که تصمیم بگیرد. درواقع اگر 
عوامل اقتصادی نقش بازی کند، دالر و سکه به مراتب 
پایین تر آمده و به تبع آن کاالهای دیگر تاثیر می پذیرند 
و از التهاب کاســته می شود و شــرایط عادی را شاهد 

خواهیم بود.

یحیی آل اسحاق 

رئیس سابق اتاق بازرگانی 
تهران 

رئیس جمهور ادامه داد: »ما حالتی که قبال  داشتیم و ارزها 
ممنوع بود، وجود نخواهد داشت. از طرف دیگر قبال  اگر 
مردم دالر خــود را در داخل بانک می آوردنــد، قاچاق بود 
اما از فردا دیگر قاچاق نیســت. قبال  چون بانک این پول 
را می گرفت، وقتی مشــتری می خواست پولش را بگیرد، 
می گفت من به ریال حســاب می کنم اما در بسته جدید، 
بانک مرکزی متعهد است هر کســی که اسکناس خود را 
به عنوان ســپرده در بانک می گذارد، ایــن بانک مرکزی 
اســت که به عهده می گیرد کــه همان ارز را با ســود به او 

پرداخت کند.«

  تاثیر در بازار چگونه بود؟
اما  چهارشــنبه در بازار دوم بعضی پتروشــیمی ها که 
عمده ترین عرضه کنندگان در این بــازار بودند، ارز خود را 
به قیمت 80۷4 تومان فروختند. حجم معامالت امروز در 
بازار دوم افزایش یافت و میزان عرضه و تقاضا به طور قابل 

توجهی افزایش یافت.
در ایــن روز بعضــی پتروشــیمی ها کــه عمده ترین 
عرضه کننــدگان ارز در این بازار بودنــد، درهم را به قیمت 
2200 تومان عرضه کردند. البته تقاضا برای بهایی باالتر 

از 2200 تومان هم وجود داشت.
با توجه به اینکه نســبت برابری درهــم به دالر ۳/۶۷ 
است، بنابراین ارزش بهای دالر امروز در بازار دوم در اولین 
روز پس از ورود صادرکنندگان غیرنفتی معادل 8 هزار و ۷4 

تومان بوده است.
روند معامالت در بــازار دوم ادامه دارد امــا با توجه 
به معامالت انجام شــده و ســهم باالی این بــازار از کل 
معامالت، به نظر می رسد قیمت ارز در صرافی ها به تبع ارز 

در این بازار، کاهش یابد.
همچنین بر اساس گزارش ایلنا و طبق دستور جدید 
بانــک مرکــزی صرافی ها پــس از چند مــاه ممنوعیت به 
خریدوفروش ارز خواهند پرداخت. بر همین اساس از صبح 
 سه شــنبه، تعدادی از صرافان از همان اوایل روز اقدام به 

آماده کردن محل کسب خود کرده اند.
یکــی از صرافــان بــا اســتقبال از امــکان مجــدد 
خریدوفــروش ارز گفت: »خریــد و فــروش ارز از طریق 
صرافان عــالوه بر برطرف کردن نیاز مشــتریان می تواند 
در شفاف ســازی بازار کمک کند و از معاملــه خیابانی آن 
جلوگیری کند. باید پذیرفت صرافان نیاز جامعه هستند که 
در پوشش تقاضای مسافران، دانشجویان و بیماران بهتر 

از قاچاقچیان عمل می کنند.«
وی ادامه داد: »در روز هــای اخیر هم صحبت های 
رئیس جمهور و رئیــس جدید بانک مرکزی در بــازار تاثیر 
مثبت داشته و قرار اســت در چند روز آینده کانون صرافان 

جلسه ای را در مورد فعالیت این صنف برگزار کند.«
نکته قابل تامل بازار امروز، حضور تعدادی از دالالن 
از همان اوایل صبح در خیابان فردوسی بود. به طوری که 
نرخ هر دالر آمریکا با کاهش در بازار در محدوده 8 هزار و 
800 خرید  شد اما بین 9100 تا 9250 به فروش می رسید.

در بازار آزاد ســکه تمام بهــار آزادی طــرح جدید با 
کاهش قیمت نســبت بــه روز قبل ۳ میلیــون و ۳28 هزار 
تومان و ســکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۳ میلیون و 51 

هزار تومان معامله شد.
هر قطعه نیم بهار آزادی شــاهد کاهــش قیمت بود 
به نحوی که در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی یک 
میلیون و ۶10 هزار تومان، ربع سکه 840 هزار تومان و هر 

قطعه سکه گرمی 480 هزار تومان فروخته می شد.
هر گرم طالی 18عیار نیز 2۶۶هــزار و 500تومان 
ارزش گــذاری شــده بــود، ضمن آنکــه هــر اونس طال 
 در بازارهــای جهانــی بــا قیمــت 121۳.4دالر معاملــه 

می شود. 
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فعال؛ سوبسید
دولت چگونه باید اقتصاد را هدایت کند؟

شرایط پیش رو را نمی شود به شــکل دقیق تحلیل 
کرد. برخی مســائل باید اتفــاق بیفتد تا بتــوان در مورد 
آن تجربه بیشــتر ســخن گفت. اما در مورد حضور آقای 
همتی، رئیس جدید بانــک مرکــزی و برنامه های جدید 
ارزی می تــوان مســائلی را بیــان کــرد. اول اینکــه ما 
پذیرفته ایم که در گذشته اشتباهاتی  داشته ایم. پذیرش 
اشتباه جزو مسائل خوبی است که قبال نبود و در مورد آن 
سخن گفته نمی شد، یعنی سابقه اش را نداریم. همین که 
اشتباه گذشته پذیرفته شده  یک نمره مثبت است که باید 
به او بدهیم  ولی به نظر می آید بهتر اســت که کسانی که 
آن موقع در مورد ارز 4200 هزار تومانی یا ارزی که به ارز 
جهانگیری معروف شــد صحبت کردند، یعنی خود آقای 
رئیس جمهور یا آقای جهانگیری این اشــتباه را بپذیرند و 
آن را مورد ارزیابی قرار دهند و از ملت به خاطر اشــتباهی 

که شده  عذرخواهی کنند. 
تصمیم به باقی مانــدن دالر دولتی 4200 تومانی تا 
پایان فروردین 98 برای کاال های اساسی اگر یک ساختار 
 منسجمی وجود داشته باشد – که البته معتقدم فعال وجود 
ندارد – می توان آن را مناســب دانســت. یکــی اینکه آیا 
کنترل آن عملی  است؟ آقای همتی گفتند وزرای مربوطه 
مانند بهداشت، صنعت و جهاد کشاورزی قول داده اند آن 

را عملی کنند. بعید می دانم با قول  عملی شــود؛ نظارت و 
کنترل آن واقعا سخت اســت. منطقی تر این است که ما 
همان کاال های اساســی و ضروری را هم بــا ارز آزاد  وارد 
کنیم و این سوبسید را به واردکنندگان ندهیم  اما رقم آن را  
به طور مستقیم به مردم بدهیم به خصوص به هفت دهک 

 ضعیف تر جامعه.  
به نظر من اگر دولت قرار اســت که یک سوبســید 
یا رفتار حمایتی داشــته باشــد، این حمایت باید به مردم 
برسد. با یک  محاسبه سرانگشــتی، با پرداخت سوبسید 
مستقیم به جای سوبســید دولتی در مبدا واردات، یارانه 
فعلی را می توان به ســه تا  پنج  برابر  رساند. اتفاق خوشی 
که پس از ایــن موضوع می تواند رخ دهد این اســت که 
مردم این پول را به بازار آورده و کاال می خرند. به هر  حال 
ما باید پیه یک تورم 25 درصد را به تــن خود بمالیم؛ چه 
بهتر که با این کار، زهر رکود را کم کنیم. این موضوع به 
یک  عزمی احتیاج دارد. چون ســابقه پرداخت سوبسید 
به طور مثــال درمورد مرغ یا نــان، ســابقه خرابی بوده، 
سیاســتگذار و مجری هم  بــرای این کار دســت و دلش 
می لرزد.  بــه هر حال می تــوان از همین تجربــه پرایراد 

سوبسید های نقدی هم استفاده کرد.  
هر کســی که طرفدار اقتصاد منطقی اســت، منطقا 
سوبسید را تشــویق نمی کند  اما االن در شــرایط اضطرار 
هستیم.  طبقات ضعیف جامعه به شدت آسیب می بینند و 

این آسیب پذیری، تولید و اشتغال ما را زیر سوال می برد.  
اینکــه مقوله ای به نام بــازار را برای ارز به رســمیت 
شــناخته اند، ایــن   نکته مثبتی اســت، ولی نــکات منفی 
را هم در حــال حاضر می شــود ارزیابی کــرد؛ یکی رانتی 

برای پتروشــیمی ها وجود دارد که تکلیفش معلوم نیست 
و نمی دانــم می خواهنــد با پتروشــیمی ها چــه کار کنند. 
ممکن است پتروشیمی ها و ســایر بنگاه های خصولتی، 
یعنی به خصوص پتروشــیمی ها، چون تامین کننده مبلغ 
بزرگی از ارز در کشــور هســتند،اینها دارند خوراک شــان 
را بــا دالر ۳800 تومانــی با دولــت تســویه می کنند، بعد 
 دالرشان را ببرند در بازار آزاد و بفروشند، این خیلی منطقی 
به نظر نمی آید. در این باره حداقل کار  صحیح این اســت 
که یا از آنها تضمیــن بگیرند که قیمت خوراک را تســویه 
ریالی نکنند؛  یا اینکه تســویه اش بر اســاس قیمتی باشد 
که ارزشــان را در بازار می فروشــند، یعنی قیمتــی که در 
بازار آزاد اعالم می شــود. یــک خطر بزرگ تــری هم که 
وجود دارد که باعث شکســت سیاســت قبلی دولت شد، 
امتنــاع پتروشــیمی ها از عرضــه روان و مســتمر دالر در 
بازار بــود. ما وقتــی می گوییم قیمــت ارز را بــازار تعیین 
می کند، آن وقت بازار یک مشخصاتی دارد. شما اگر یک 
ترم اقتصادی یا یــک کتاب اولیه پایــه اقتصاد بخوانید، 
می گویند عرضه و تقاضا، یعنی این دو تا، پایه اصلی بازار 
را تشــکیل می دهد. ما هر جا می گوییم بــازار یا قیمت را 
به بازار می دهیم، داریم راجع بــه عرضه و تقاضا صحبت 
 می کنیــم. در کنار این چیــزی وجود دارد به نــام انحصار

 و شکست بازار. 
وقتی که شــما بیش از 80 درصــد ارزهایتان را که 
بخواهید در بــازار دوم ارائه کنید، دســت شــرکت هایی 
است که یا دولتی هســتند یا خصولتی، یعنی به هر حال 
مدیران دولتی باال، باالی سر آن هستند، یعنی 80 درصد 
این بازی را چند ده شــرکت دارند اداره اش می کنند و 20 
درصدش را چند هزار شــرکت. زعفران، صنایع دســتی، 
پوســت و روده، پســته و خشــکبار، اینها همه روی هم 
رفته می شــوند هفت، هشــت، ده میلیــارد دالر و تا رقم 
45 میلیارد دالر، الباقی اش صادرات غیرنفتی ما دســت 
خصولتی ها ســت. حاال اگر ایــن خصولتی ها انحصای 
ارزی که به بــازار عرضــه می کننــد را کم یا زیــاد کنند، 
می توانند قیمتی که خروجی آن بازار است را تغییر دهند، 
باال ببرند یــا پایین بیاورند. اینها چیزهایی اســت که باید 
هم هشــدارش را داد و هم ایســتاد که ببینیم به هر حال 

سیاست گذار راجع به آن فکر کرده است یا نه.
اما اینکه آیا این روند، روند امیدوارکننده ای اســت، 
بله نسبت به ســه ماهه گذشــته، روند مثبتی است. اینکه 
دالر دیگــر قاچــاق نباشــد موضــوع مهمی اســت. دالر 
قاچاق نباشــد، با اینکه نظارت نباشــد،  دو موضوع است. 
ما نمی توانیم بگوییــم خرید و فــروش ارز خارجی قاچاق 
اســت؛ این حرف درســتی نیســت، کما اینکه در سه ماه 
گذشــته به آن عمل هم نشــد. اما نمی توانیم بگوییم که 
مساله غیر شفافی باشــد؛ یعنی در هیچ  جای دنیا مبادالت 
 مالی غیرشــفاف حق ندارد انجام شــود، باید قابل پایش 

و قابل نظارت باشد.
همچنین باید به روند شــکل گیری و مسائلی که در 
بازار دوم وجود دارد باید توجه شــود. معنــی این بازار دوم 
چیســت؟ ما از این به بعد دو بازار داریم. یک؛ بازاری که 
دولت ارز حاصــل از نفتش را به کاالهای اساســی، یعنی 
کاالهای ضروری تخصیص می دهــد و دو؛ بقیه که باید 
برونــد در بازار آزاد کــه بــازار دوم نام گرفته اســت. حاال 
مکانیزم های نظارتی بر این بازار دوم خیلی مهم اســت، 
یعنی  باید هر نوع سیاست گذاری ارز منجر به خروج سرمایه 
از کشور نشود، یعنی هر کسی که درآمد ارزی دارد، موظف 
باشــد درآمد ارزی اش را داخل کشور برگرداند و دوم اینکه 
خرج قاچاق کاال نشــود، یعنــی ارز حاصــل از صادرات، 
تامین کننــده ارز برای قاچاقچیان نشــود. اینها چیزهایی 
اســت که باید مکانیزم هایش تعریف بشود و چون تعریف 

نشده، االن نمی توانیم راجع به آن نظر دهیم.

مجیدرضا حریری

 نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین
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کی روش بهتر است یا دالیچ؟

برانکو ایوانکوویچ از پیشنهاد فدراسیون ایران به دالیچ خبر داد
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در حالی کــه قــرارداد کارلوس کــی روش علی رغم 
ادعای مدیران فوتبال هنوز به طور رســمی امضا نشــده و 
همه چیز در حد توافقات ضمنی باقی مانده، مقایسه دالیچ 
و کی روش اخیرا به سوژه داغ برخی رســانه ها تبدیل شده 
اســت. آنجا که حامیان و مخالفان کــی روش را این بار در 
خصوص یک موضوع ویــژه روبه روی یکدیگــر قرار داده 
اســت؛ کی روش برود یــا بماند؟ ایــن ســوال در حالی به 
صف بندی تازه میان اهالی فوتبال دامن می زند که عده ای 
از ضرورت جذب دالیچ و عده ای بر حفظ کارلوس کی روش 

روی نیمکت تیم ملی فوتبال کشورمان تاکید می کنند.

  جنگ روانی برانکو؛ آغاز ماجرا
ماجرا از جنگ روانــی برانکو ایوانکوویچ آغاز شــد. 
سرمربی کروات پرسپولیس نیز که چندی پیش از درگیری 
شدید لفظی با کی روش در رسانه ها استقبال می کرد و ابدا 
به پایــان دادن این درگیری عالقه ای نداشــت در یکی از 
مصاحبه هایش جنگ روانی سختی را علیه کی روش کلید زد 
و تاکید کرد که سرمربی پرتغالی تیم ملی ایران از احتمال از 

دست دادن جایگاه خود در تیم ملی هراس دارد.
بعــد از پایان یافتــن بازی هــای تیم ملی ایــران در 
جام جهانی، درگیری های لفظی شدید کارلوس کی روش 
و برانکــو افزایــش یافت. امــا برانکو در گفت وگــو با یک 
نشریه کروات به یکباره جنگ روانی سختی را استارت زد. 
برانکو گفت: »بازیکنان من هــر موقع که  تیم ملی دعوت 
می شــدند، در اردوی این تیم حاضر می شدند. کی روش 

اما زالتکو دالیچ کیست؟ او متولد ۲۶ اکتبر ۱۹۶۶ در 
یوگسالوی است و به عنوان بازیکن در تیم های هایدوک 
اسپلیت، وارتکس  و دینامو وینکوویچی بازی کرده  است. 
دالیچ که با پیراهن وارتکس کرواسی از فوتبال خداحافظی 
کرده بود، با همین تیم پا به عرصه مربیگری گذاشــت. او 
پنج ســال پس از آویختن کفش هایش، هدایت وارتکس 
را به مدت دو ســال برعهده گرفت و پس از آن ســر از تیم 
ملی جوانان کرواسی درآورد. البته او در تیم جوانان کشور 
دستیار بود و به عنوان نفر دوم روی نیمکت می نشست. او 
پس از چهار ســال فعالیت در تیم ملی جوانان کرواسی به 
ریکا کرواسی رفت و بار دیگر سرمربی شــد. دینامو آلبانی 
و اسالون کرواسی، ســایر تیم های دالیچ در فوتبال اروپا 
بودند. این مربی در ابتدای ســال ۲0۱0 سر از فوتبال آسیا 
درآورد و هدایت الفیصلی عربســتان را برعهده گرفت. او 
پس از مدتی سرمربی تیم دوم الهالل شد و سپس هدایت 
تیم اصلی این باشــگاه را قبول کرد. البته دالیچ خیلی زود 
از ســرمربیگری الهالل کنار رفت تا به امــارات کوچ کند و 
هدایت العین امارات را برعهده بگیرد. دالیچ به مدت ســه 
فصل سرمربی العین بود اما در نهایت به دالیلی نامشخص 

از سرمربیگری این تیم کنار گذاشته شد.
اولین افتخار دوران مربیگری دالیچ در ســال ۲008 
به دســت آمد، زمانی که او هدایت دینامو آلبانی را برعهده 
داشــت و با این تیم قهرمان سوپرکاپ شــد. او پس از این 
افتخارات زیادی با العین به دســت آورد و پس از قهرمانی 
در لیــگ و جام حذفی این کشــور، جواز حضــور در فینال 
لیــگ قهرمانان فصــل پیش را هــم به دســت آورد. البته 
العین در گام پایانی با دالیچ بــه نماینده کره جنوبی باخت و 
به جام قهرمانی نرسید. او پیش از شروع فصل جاری لیگ 
قهرمانان آسیا از سرمربیگری العین اخراج شد و نتوانست 
در فصل جدید تیمی برای خودش پیــدا کند. در واقع این 
مربی با تیم ملی کرواســی عملکرد بســیار خوبی داشت و 
توانست نایب قهرمانی جام جهانی را به دست آورد. او حاال از 
تیم های ملی مثل مصر و ژاپن و همچنین لیگ برتر انگلیس 
پیشنهادهایی در اختیار دارد و انتظار دارد حقوقش در تیم 
ملی کرواسی افزایش یابد. اما به این پیشنهادها باید شایعه 
حضور دالیــچ در فوتبال ایران را هــم اضافه کنیم. هرچند 
مدیران فوتبال ایران بعد از انتشار شــایعه جانشینی دالیچ 
به جای کــی روش تاکید کرده اند کــی روش قطعا تا پایان 
جام ملت های آسیا ســرمربی تیم ایران خواهد بود اما  گره 
خوردن ماجرای قرارداد کی روش با فدراسیون فوتبال باعث 
شــده تا این گمانه همچنان مورد توجه برخی رسانه ها قرار 
بگیرد.  دالیچ درباره عملکرد خودش می گوید: »من دومین 
مربی برتر جهان هستم، چه این موضوع را دوست داشته 
باشــید و چه نه. از همین رو، حقوق ۵ میلیون دالری برای 
دومین مربی برتر جهان حقوق خوبی نیست! پول برای همه 
مهم است ولی برای من انگیزه اصلی نیست. من دو سال 
دیگر قرارداد دارم  و می توانم با تیــم بمانم ولی پس از تور 
آمریکا اعالم کردم که قصد جدایی دارم. نمی توانم منتظر 
شوم افرادی که در عمرشان دو بار به توپ ضربه زدند برایم 
تصمیم بگیرند. من مستقل هستم و نمی توانم اجازه دهم 

کسی با من بازی کند و من را پس از دو ماه اخراج کند.«
دالیچ حاال بــا مدیران فوتبال کرواســی به مشــکل 
برخورده است. ماجرای رســیدن دالیچ به تیم ملی همان 
اندازه ناگهانی و غیرمنتظره بــود که احتماال جدایی اش از 
این تیم. کروات ها با هدایت آنته چاچیچ در مرحله مقدماتی 
جام جهانی بعد از تیم ملی ایسلند در رده دوم قرار گرفتند و 
با راهیابی به مرحله پلی آف رو در روی یونان قرار گرفتند. در 
همین راستا سران فدراسیون فوتبال کرواسی بعد از باخت 
تحقیرآمیز به ایسلند چاچیچ را برکنار کردند و زالتکو دالیچ 
را بر مسند مربیگری تیم ملی کشورشان نشاندند.  می توان 
گفت که این مربی جوان از ابتدا ماموریت بسیار خطرناکی 

را بر عهده داشت و آن چیزی نبود جز صعود به جام جهانی 
۲0۱8. کرواسی با هدایت دالیچ مقابل یونان قرار گرفت و 
توانست در بازی رفت و برگشت با نتیجه قاطع 4-یک دیگر 
تیم اروپایی را شکســت دهد و خود را به روسیه برساند.  با 
شروع جام جهانی کمتر کســی کرواسی را یکی از مدعیان 
جام جهانی می دانست. حتی برخی معتقد بودند آنها توانایی 
صعود از گروه خود را ندارند. اما کروات ها در دیدار اول برابر 
نیجریه قرار گرفتنــد و با ارائه یک نمایش برتر اولین ســه 
امتیاز را دشــت کردند. اما اوج کار آنها مسابقه با آرژانتین 
بود. این تیم با اتکا به تاکتیک برتر خود مسی و یارانش را 
در هم کوبید و حضور در مرحله حذفی جام جهانی را تجربه 
کرد. زالتکو دالیچ با بهره گیری از نبوغ ذاتی خود عالوه بر 
اینکه توانســت یک انعطاف تاکتیکی در کرواسی ایجاد 
کند، یک همدلی و حس جنگجویی را در آنها به وجود آورد، 
به طوری که کروات ها در دو بازی مرحله حذفی بازی باخته 
را با برد عوض کردند و به فینال جام جهانی صعود کردند و 
حاال تیم دوم جهان به حساب می آیند. حاال همگان برای 
کرواسی که حاصل دسترنج دالیچ است احترام قائل هستند 
و از همین حاال آنها را یکی از مدعیان یورو ۲0۲0 می دانند.
اما در ســوی مقابل کارلوس کــی روش حضور دارد. 
آن سوی میدان مبارزه تبلیغاتی؛ جایی که عده ای دالیچ را 
بهتر می دانند و عده ای کی روش را مربی برتر برمی شمرند 
و تاکید دارند این مربی پرتغالی باید در فوتبال ایران حفظ 
شود. شاید در مقام مقایسه حق با حامیان کی روش باشد. 
آنجا که وقتی کارنامه مربیگری کی روش را نگاه می کنیم، 
دو دوره دســتیاری آلکس فرگوسن در منچســتر یونایتد  و 
دو دوره سرمربیگری تیم ملی پرتغال بوده است  همچنین 
مربیگــری وی در رئال مادریــد در فصــل ۲004–۲003 
موضوعی نیســت که بتوان به راحتی از کنار آن عبور کرد.

هرچند او ســابقه  مربیگری در جی لیگ )ژاپن( و ام ال اس 
)ایاالت متحده آمریکا( را نیز دارد. مربی که به شدت مورد 
حمایت مدیران فوتبال ایران قــرار دارد. تا جایی که وقتی 
بازار شایعات درباره جانشینی دالیچ به جای کی روش داغ 
شد، مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران به صراحت 
گفت: »جلسه با کی روش موفقیت آمیز بود و توافق کردیم 
او تا پایان جام ملت های آسیا سرمربی ایران باشد. کارلوس 
کی روش اذعان کرد برای موفقیت در ایران می ماند و برای 
رسیدن به این موفقیت، باید مو لفه ها و ابزار مورد نیاز فراهم 
شــود. به اعتقاد من هم این امر درست اســت و با جشن و 
شادی نمی توان قهرمان جام ملت های ۲0۱۹ آسیا شد.« 
تاج درباره دعوای رســانه ای کارلوس کــی روش با برانکو 
ایوانکوویچ و شایعه انتخاب زالتکو دالیچ به جای کی روش 
خیلی شفاف گفت: »به کی روش گفتم دیگر مصاحبه نکند 
و هیچ ســرمربی دیگری هم نباید در این مورد حرف بزند. 
صحبت من درباره مسائل فنی نیست و نمی خواهیم جای 
کی روش، کسی را بیاوریم. دالیچ و غیردالیچ هم نداریم و 
باید این بحث ها تمام شود.« کی روش در تیم ملی می ماند 
یا از فوتبال ایران جدا می شــود؟ حضــور دالیچ در فوتبال 
ایران چقدر جدی است؟ کی روش بهتر است یا دالیچ؟ به 
نظر می رســد عملکرد این دو مربی در جام جهانی تا حدی 
آدرس جواب هــای منطقی را در اختیار ما قــرار می دهد  با 
این حال فراموش نکنیم که دالیچ با چه ابزارها و امکانات 
و بازی های تدارکاتی به نایب قهرمانی جهان رسید و ایران 
چگونه و با چه کیفیتی خود را به روســیه رســاند. مقایســه 
این دو مربی در حالی به یک کار دشــوار تبدیل شــده که 
خیلی ها معتقدنــد مدیران فوتبال ایــران ابتدا باید تکلیف 
روش حاکم بر تیم ملــی در آینده را انتخــاب کنند و بعد بر 
اساس آن شــیوه انتخابی مربی خود را برگزینند؛ حاال این 
مربی کی روش است یا دالیچ اگر چه فرق هایی با هم دارد 
اما مهم تر از آن پیمودن راه با توجه به نقشه ای کارشناسانه 

و حرفه ای است.

گزارش

اولیــن افتخــار دوران مربیگری دالیچ در ســال 
2008 به دســت آمد، زمانی که او هدایت دینامو 
آلبانــی را برعهده داشــت و با این تیــم قهرمان 
سوپرکاپ شد. او پس از این افتخارات زیادی با 
العین به دســت آورد و پس از قهرمانی در لیگ و 
جام حذفی این کشور، جواز حضور در فینال لیگ 

قهرمانان فصل پیش را هم به دست آورد

این موضوع را مطرح کرده اســت تا توجهات را از ناکامی 
تیم ملــی دور کند. تیم ملــی ایران در جام جهانی نشــان 
داد که بازیکنان بزرگی دارد، اما متأســفانه مربی برنده ای 
همچون زالتکو دالیچ نداشت، کسی که بتواند از کیفیت 
بازیکنانش بهره الزم را ببرد. این برای من داستانی در مورد 
از دست دادن زمان است. ســیدجالل حسینی، کاپیتان 
ما نیز باید به تیم ملی دعوت می شــد، کسی که در بازی با 
الجزیره گل برتری ما را به ثمر رساند و به صعود پرسپولیس 
به مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا کمک کرد. 
اگرچه کی روش در نهایت ســیدجالل را به تیم ملی برای 
حضور در جام جهانی ۲0۱8 دعوت نکرد، چون او از دیدن 

موفقیت های باشگاه های ایرانی خوشحال نبود.«
این اظهارات آن چنان آتش خشم کی روش را شعله ور 
کرد که او به طور مداوم در چند بیانیه و پســت شخصی به 
انتقاد از برانکو پرداخت. با این حال فراتر از دعوای دو مربی 
بزرگ شــاغل در فوتبال ایران موضوعی ویژه مطرح شده 
بود؛ جذب دالیچ. برانکو اما اظهارات شوکه کننده دیگری 
را هم به زبان آورد؛ »در ایران همه انتظار دارند که با رفتن 
کی روش، دالیچ جانشین او شود، به همین خاطر کی روش 
از خود بیخود شده و ترســیده اســت. برای ما کروات ها، 
بزرگ ترین مشــکل مان پاسپورت هاســت. وقتی پرتغال 
بدون رونالدو را با تیم کرواســی که با ایسلند بازی می کند، 
مقایسه کنید، متوجه می شوید که ما بهتر از آنها هستیم.«
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کی روش یا دالیچ فرقی نمی کند، مهم فوتبال ایران است؟
مربی ایرانی چه زمانی به درد می خورد؟

دالیچ یا کی روش؟ مساله این نیست
شیوه مدیریت فوتبال ایران باید مورد بازنگری جدی قرار بگیرد

این روزها بعضی هــا درباره ماندن یــا رفتن کی روش 
اظهاراتــی را مطرح می کننــد. من عقیــده دارم هر یک از 
عزیزانی که در فوتبال ایران فعالیــت می کنند، نظر خاص 
خودشــان را دارند و باید نظرشــان را راحــت بگویند. برخی 
می گویند کی روش باید برود، بعضی هــم می گویند او باید 
بماند. حتی بحــث از این هــم فراتر رفته و عــده ای درباره 
جانشــین احتمالی کــی روش در آینده صحبــت می کنند. 
اســم دالیچ را چند باری در برخی رسانه ها دیده ام. نقدهای 
مثبت و منفی هم در این باره وجــود دارد   اما به نظر من قبل 
از اینکه دربــاره این موضوع صحبت کنیــم که دالیچ مربی 
بهتری اســت یا کی روش، باید درباره ایــن موضوع به طور 
دقیق بررســی هایی صورت بگیرد که کدام یــک از این دو 
مربی به درد فوتبال ایــران می خورد؟ کــدام یک می تواند 
موفقیت و توسعه فوتبال ملی ما را تضمین کند؟ ما کاری به 
اسم ها نداریم. شــاید در مقطع کنونی هیچ کدام از این دو 
مربی به درد ما نخورند و ما باید به گزینه ســوم فکر کنیم.  با 
این حال نظر من درباره دالیچ روشــن است، همین طور که 
درباره کی روش بارها موضع خودم را به طور شــفاف اعالم 
کرده ام. دالیچ مربی بسیار خوبی اســت. توانمند است و با 
هوش باالیی تیمــش را هدایت می کند. من ایــن مربی را 
می پسندم. آرامش خاصی داشــت و این آرامش را در طول 
بازی های جام جهانی دیدیم. این آرامش به خوبی از نیمکت 
به درون زمین منتقل می شد و بازیکنان هم با آرامش و تمرکز 
خاصی مقابل حریفان خود بازی می کردند. این امتیاز بزرگی 

وقتی کارلــوس کی روش به فوتبال ایــران آمد خیلی ها 
تصور می کردند قرار است همه مشکالت فوتبال ایران حل شود 
اما این انتظار بیهوده ای بود. اگرچه قرار نبود این مربی پرتغالی 
همه دردهای فوتبال ایران را درمان کند اما  بین اهالی فوتبال 
عده ای نیز دست روی  بر جایی گذاشته بودند و این خواسته را 
طی همه این ســال ها تکرار کرده اند؛ کی روش باید دانش و 

تجربه خود را به تیم های ملی ما منتقل کند.
اینکه چقدر خواســته درســت و منطقی برخی از اهالی 
فوتبال محقق شد موضوعی اســت که نمی توان فعال به آن 
پرداخت. شاید بهتر اســت در این باره خود کی روش توضیح 
بدهد. شاید هم بهتر باشــد مدیران فوتبال ایران در این مورد 
توضیح بدهند که چرا در تمام این سال ها فوتبال ایران نتوانست 
آن طور که انتظار می رفت از کارلوس کی روش استفاده کند؛ 

اســت که دالیچ دارد و نباید ویژگی های این مربی را نادیده 
بگیریم. اما باز هــم می گویم بحث من این اســت که باید 
دنبال مربی ای باشــیم که فوتبال ایران بتواند از حضور این 
گزینه اســتفاده و بهره الزم را ببرد. من واقعا نمی دانم درباره 
کی روش و قراردادش با فدراســیون فوتبــال چه اتفاقی در 
حال وقوع اســت. نمی دانیم او می ماند یا مــی رود. اما اگر 
قرار است کی روش در تیم ملی ما نباشد، باید این موضوع را 
بدانیم که مربی خارجی هیچ شناختی از تیم ملی ما نخواهد 
داشــت و در مقطع کنونی هیچ مربی خارجــی نمی تواند به 
تیم ملی مــا کمک کند.  به همین دلیل اســت که می گویم 
حضور کی روش تــا پایــان بازی های جام ملت های آســیا 
ضروری است و ماندن کی روش همه چیز را روشن می کند. 
اندازه های کی روش را به ما نشــان می دهد و البته خودمان 
هم متوجه خواهیم شد که در کجای فوتبال قرار داریم. اما 
اگر کی روش به هر دلیلی تصمیم گرفت از فوتبال ایران برود 
به نظرم بهترین گزینه مربی ایرانی است. باید مربی ایرانی 
روی نیمکت تیم ملی بنشــیند چون مربــی ایرانی از فوتبال 
ما شــناخت کافی دارد. مربی ایرانی احساسات بازیکنان را 
به خوبی می شناسد و به طور کلی به شــرایط داخلی فوتبال 
ایران اشراف دارد. بنابراین بهتر از هر گزینه دیگری می تواند 
تیمش را جمع و جور و هدایت کند. اما باز هم تاکید می کنم 
که مربی ایرانی زمانی باید روی نیمکت تیم ملی بنشیند که ما 
نتوانسته ایم کی روش را حفظ کنیم. اگر قبل از جام ملت های 
آسیا کی روش از تیم ملی برود ما چاره ای نداریم جز اینکه به 
مربی ایرانی اعتماد کنیم. اما اگر قرار است مربی خارجی را 
جایگزین کی روش کنیم باید بدانیم که به هیچ وجه نباید به 
موفقیت در جام ملت های آسیا دل خوش کنیم. من معتقدم 
اگر قرار است فوتبال ما در عرصه ملی دستخوش تغییراتی 
شود بهترین زمان آن بعد از جام ملت های آسیاست. در آن 

مردی که اگر فقط دوره مربیگری اش در منچستریونایتد را همه 
کارنامه اش بدانیم کفایت می کند که حسرتی بزرگ نصیب مان 
شود. کی روش؛ همان دستیاری که فرگوسن تاکید کرده بود 
بعد از عصر خودش مسؤالن باشــگاه باید به این مربی اعتماد 
کنند. هرچند کــی روش راه دیگری  پیش گرفــت و آن اعتماد 
نیز هرگز حاصل نشد. با همه اینها امروز وقتی به دوران حضور 
کــی روش در فوتبال ایران نــگاه می کنیم بیــش از هر چیزی 
ضعف مدیریت و برنامه ریزی باعث افسوس مان می شود. اگر 
مدیریت داشــتیم کی روش امروز به مربی تبدیل نمی شــد که 
خارج از حیطه اختیاراتش عمل کند یا در کارهایی دخالت بکند 
که به هیچ وجه شایسته نیست. اگر مدیران کفایت الزم برای 
اداره فوتبال ایران را داشــتند امروز کی روش به مردی همیشه 
معترض تبدیل نمی شد که مرتب در حال بیانیه نویسی است؛ 
مربی که کمتر انتقاد می پذیرد و کمتر از آن با دیگر مربیان وارد 
همفکری می شود. نه، او ســخت معترض است. با همکاران 
خود در فوتبال ایران وارد نزاع رسانه ای می شود. کمتر در ایران 
حضور دارد و بیش از همه اینها به منتقدانش ســخت می تازد. 
چرا؟ دلیل این اتفاق روشن است. مدیران فوتبال ایران هرگز 

بهتاش فریبا 

مربی فوتبال

مهدی ربوشه 

دبیر گروه ورزش

یادداشت
مقطع می توانیم با خیال راحت و با حوصله و کار کارشناسی 
شده یک مربی خوب خارجی را استخدام کنیم. چون در این 
صورت مربی خارجی که به تیم ملی آورده ایم می تواند تیمش 
را با خیال آســوده تری مهیای انتخابی جــام جهانی ۲0۲۲ 
کند و رفته رفته شــناخت خودش از فوتبال ایران را وســعت  
ببخشد. عده ای می گویند اگر دالیچ را قبل از جام ملت های 
آسیا اســتخدام کنیم نمی توانیم به رویای قهرمانی در جام 
ملت های آسیا فکر کنیم و رویای مان از دست خواهد رفت 
اما من می گویم ما با کی روش هم نمی توانیم اطمینان داشته 
باشیم که قهرمان جام ملت های آسیا خواهیم شد. امروز در 
فوتبال دنیا مربی ای که قول قهرمانی می دهد مربی ای است 
که اصال نباید او را حرفه ای بدانیم. تکلیف فوتبال در درون 
زمین مشخص می شود و نمی توانیم از همین حاال پیش بینی 
کنیم. چه دالیچ سرمربی تیم ملی باشد، چه کی روش، چه 
مربی ایرانی. نبایــد فکر کنیم که قهرمانــی جام ملت های 
آسیا امری اســت که حتما محقق خواهد شد. هیچ چیز در 
فوتبال  قابل پیش بینی نیست. با همه اینها یادمان نرود که 
با کی روش امیدواری های ما برای رســیدن به موفقیت در 
جام ملت های آسیا بیشتر اســت و دلیلش هم روشن است 
چون کی روش بهتر از هر مربی دیگری بازیکنان و تیم ملی 
ایران را می شناسد و با حریفان آسیایی اش بارها و بارها روبه رو 
شده است. نکته ای که مایلم در پایان بگویم این است که 
کی روش به عنوان ســرمربی تیم ملــی در مقاطع مختلف 
تصمیمات مختلفی اتخاذ کرده است. درباره این تصمیمات 
عده ای واکنش های منفی و عده ای هم واکنش مثبت نشان 
داده اند اما گذشت زمان نشــان داده که کی روش از لحاظ 
فنی تصمیمات درســتی در تیم ملی اتخاذ کرده اســت. به 
هر حال او یک مربی است که در فوتبال ایران از محبوبیت 
باالیی بر خوردار اســت و بازیکنان تیم ملی هم او را دوست 
دارند و به او وابسته هســتند. این ارتباط عمیق کی روش با 
فوتبال ایران باعث شده تا حذف این مربی پرتغالی علی رغم 
اینکه عده ای می گویند بداخالقی هایی هم دارد امری بسیار 
ســخت و پیچیده شــود. دالیچ یا کی روش فرقی نمی کند، 
 باید بدانیــم موفقیت تیم ملــی در جام ملت های آســیا در 

درجه اول اهمیت دارد.

نتوانستند بزرگ تر از کی روش باشند. کی روش همه آنها را در 
خود هضم کرد. نه کفاشــیان و نه تاج و نه هیچ یک از آنهایی 
که قرار بود به مدیری باالدســتی برای کی روش تبدیل شوند 
نتوانستند این ماموریت را به سرانجام برسانند. حاال کار به جایی 
رسیده که اگر قرار است کی روش مدیری باالدستی داشته باشد 
انتخابش به طور حتم ماندن نیســت. خواهد رفت. همچنان 
که طی هفته های اخیر مهدی تاج ســعی کــرده کی روش را 
متوجه این موضوع کند که چه کســی رئیس اســت. به خاطر 
دارم در جلســه ای که آقای تاج در همان اوایل دوره ریاســت 
خود در فدراسیون فوتبال برگزار کرده بود خطاب به نمایندگان 
رســانه های مختلف از دلیل اصلی حضورش در راس فوتبال 
این گونه پرده برداشت؛ »می خواهم همه بدانند که کت بر تن 
کیست. می خواهم شأن ریاست فدراســیون را به این جایگاه 
برگردانم.« شعار خاصی بود؛ با یک ضرباهنگ نسبتا قوی. اما 
این ادعا به نظرم هرگز محقق نشد. ما زمانی در فوتبال مدیری 
مقتدر خواهیم بود که بتوانیم از همه ظرفیت های مربی در حد 
و اندازه کی روش استفاده کنیم، حال آنکه به نظر من مدیران 
فوتبال ایران از کی روش در حداقلی ترین شکل ممکن هم بهره 
نبرده اند و با ضعف شدید در سیستم برنامه ریزی فدراسیون این 
مربی را به ســمت حواشی ســوق داده اند که ابدا خروجی اش 
توسعه فوتبال ملی نیست. با همه اینها امروز رئیس فدراسیون 
فوتبال از ضــرورت تعیین تکلیــف فوری برای تیــم ملی خبر 
داده و گفته این طور نیســت که به دوره بعــد از کی روش فکر 

نکرده باشیم
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من اعتقــاد دارم پرســپولیس همیشــه یک خصلت 
دارد که باعث می شود در ســخت ترین شرایط هم بتواند از 
بحران بیرون بیاید و این ویژگی به نظر من پرطرفدار بودن 
است. شما در طول سال های گذشته بارها پرسپولیس را در 
وضعیت بحرانی دیده اید. از نظر مالی همیشه با مشکالتی 
روبه رو بوده. این فصل با محرومیت هایی روبه رو شــد و به 
طور کلــی در مقاطع مختلف در شــرایطی قــرار گرفت که 
کمتر کســی فکر می کرد بتوانــد از بحران خارج شــود اما 
پرسپولیس به دلیل داشتن هواداران بسیار زیادی که انگیزه 
و روحیه این تیم را تشــکیل می دهند، همیشه موفق شده 
 از خطرها عبور کند. در واقع هواداران روح این باشــگاه را 

تشکیل می دهند.
من اعتقاد دارم که برانکــو ایوانکوویچ به خوبی این 
نکته را درک کرده و در تمام این سال هایی که روی نیمکت 
سرمربیگری پرســپولیس نشسته ســعی کرده تصمیمات 
درســتی برای تیمش اتخاذ کند. او ســعی کرده که کمتر 
اشتباه کند و به نظرم این رمز موفقیت برانکو است. بنابراین 
هواداران هم بــه خوبی از ایــن مربی حمایــت می کنند و 
در شرایط ســخت هم دســت از حمایت تیم محبوب شان 
برنمی دارند. با همه اینها بهتر اســت درباره لیگی که هنوز 
سه هفته از آن می گذرد خیلی شتابزده قضاوت نکنیم. باید 
صبر کنیم و ببینیم این تیم در ادامه فصل چه نتایجی کسب 
خواهد کرد و چگونه از عنوان قهرمانی اش دفاع می کند اما 
ضمنا فراموش نکنیم که یکی از دالیلی که پرســپولیس با 
وجود محرومیت ها باز هم توانسته نتایج خوبی کسب کند 
این است که آنها شاکله اصلی خودشان را حفظ کرده اند. 

درست است که یکی دو بازیکن خیلی خوب از این تیم جدا 
شدند اما همین بازیکنانی که برانکو از آنها استفاده می کند 
چند سالی هست که در پرســپولیس حضور دارند و حاال در 
غیاب بعضی نفرات دیگر که فصل گذشته یار ثابت تیم بودند 
این فرصت را یافته اند که به عنوان بازیکن اصلی به میدان 
بروند و توانمندی های خودشان را نشان دهند. بنابراین در 
پرسپولیس ما تغییرات زیادی نمی بینیم و با وجود محرومیت 
هم برانکو ســعی کرده  بازیکنان فصل گذشته اش را حفظ 
کند. از این گذشته من معتقدم یکی از دالیلی که پرسپولیس 
خیلی خوب نتیجه می گیرد این است که بازیکنان به خوبی 
از عهده وظایفی که برانکو بر عهده شان گذاشته برمی آیند. 
آنها در هر بازی دقیقا طبق شرح وظایف شان کار می کنند و 
این بهترین تضمین برای موفقیت یک تیم است. تیمی که 
سال هاست کنار هم بازی می کند و البته کامال به دستورات 
مربی تیم گوش می کند و نکته های فنی در زمین مســابقه 
مو به مو اجرا می شــود. نکته دیگری که مایلم به آن اشاره 
کنم این است که ما االن بخش کوچکی از توانمندی های 
تیم برانکو را می بینیــم. اطمینان دارم که پرســپولیس در 
نیم فصل دوم زهردار هم خواهد شــد و اگر رقبای این تیم 
نتوانند پرســپولیس را متوقف کننــد در نیم فصل دوم برای 
پایین کشیدن این تیم از صدر جدول کار بسیار سخت تری 
خواهند داشــت چون پرســپولیس در نیم فصــل می تواند 
بازیکنان جدیدی را جذب کند و شرایط را برای دیگر مدعیان 
کسب عنوان قهرمانی بسیار ســخت خواهد کرد. نکته ای 
که درباره پرســپولیس می تواند جالب توجه باشد این است 
که آنها در لیست تیم هایی قرار می گیرند که کمترین تغییر را 
داشته اند. این مساله باعث تفاوت پرسپولیس نسبت به سایر 
تیم ها شده و امتیاز مثبتی است که نمی توانیم آن را نادیده 
بگیریم. شک نداشته باشید که برانکو هفته به هفته این تیم 
را بهتر هدایت خواهد کرد. فکر می کنم اگر پرســپولیس با 
همین دســت فرمان پیش برود در هفته دهم شرایط کامال 

متفاوتی را در باالی جدول شاهد باشیم. البته برانکو برای 
حفظ این وضعیت کار ســختی پیش رو دارد. درست است 
که در شرایط کنونی تیمش را به خوبی هدایت کرده و موفق 
شده پرسپولیس را صدرنشین کند اما اگر نتواند امتیازها یا 
بهتر بگویم نقطه قوت های تیمش را بیشتر کند، استقالل 
تیمی نیســت که به راحتی دســت از رقابت با پرســپولیس 
بردارد. به نظرم اســتقالل تیم خیلی خوبی است و با وجود 
اینکه مهره های زیادی از دست داده می تواند به زودی در 
باالی جدول یک رقیب جدی برای پرسپولیس باشد. اما یک 
نکته دیگر؛ خیلی ها گمان می کردند با رفتن بازیکنانی مثل 
محسن مسلمان شرایط پرسپولیس به هم می ریزد. اگر چه 
از دست دادن برخی بازیکنان برای پرسپولیس خسارت هایی 
را به دنبال داشــته اما من فکر می کنم تیــم برانکو آن قدر 
یکدست و منسجم است که نبود بازیکنانی مثل مسلمان، 
امیری یا حتی بیرانوند نمی توانــد تاثیر منفی روی عملکرد 

این تیم بگذارد. 
امیدوارم تیم برانکو شرایط خوب خودش را حفظ کند 
و بتواند در پایان فصل هم درســت مثــل همین هفته های 
ابتدایی با صالبــت و مقتدرانه کار کنــد. در درون این تیم 
همه بازیکنان زحمت می کشــند. بارها از من پرسیده اند در 
پرسپولیس جدید قرار است چه کسی مهندس باشد یا اینکه 
پرسیده اند کدام بازیکن در پرسپولیس این فصل نظر من را 
بیشتر جلب کرده اما پاسخ من روشن است؛ همه بازیکنان. 
پرســپولیس بازیکنان خیلی خوبی دارد و برانکو سعی کرده 
همه بازیکنان را مهیای ماراتون لیگ برتر کند. امیدوارم روند 
رو به جلویی که تیم برانکو در پیش گرفته ادامه پیدا کند و آنها 
بتوانند ادامه بازی های لیگ برتر هم موفق شــوند. هرچند 
انتظارات از این تیم باالتر رفته و هواداران حاال نیم نگاهی 
هم به موفقیت پرسپولیس در آسیا دارند. با این حال کسب 
سومین قهرمانی متوالی برای پرسپولیس چیزی نیست که 

برانکو و شاگردانش به سادگی آن را از دست بدهند.

حمید درخشان

سرمربی اسبق پرسپولیس

پرطرفدار بودن پرسپولیس  به برانکو کمک کرده

ایوانکوویچ به راحتی سومین قهرمانی لیگ برتر را  از دست نخواهد داد
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برانکو در کشف ژن های متفاوت تبحر دارد
چرا شیوه ایوانکوویچ مدرن است؟

من در چند نوبــت درباره برانکــو ایوانکوویچ صحبت 
کرده ام. چه زمانی که به پرسپولیس آمد و در بدترین شرایط 
تیمش را در هفته آخر لیگ برتر به جایی رســاند که شانس 
قهرمانی داشــت اما با تفاضل گل کمتر نسبت به استقالل 
خوزستان دستش به جام نرســید و چه فصلی که با اختالف 
امتیاز نســبتا باال مقتدرانه تیمش را قهرمان لیگ برتر کرد. 
من موضع خودم را درباره این مربی و شــیوه اش گفته ام. با 
این حال بد نیست با هم مروری داشته باشیم و بررسی کنیم 
که چرا این مربی تا این حد در پرسپولیس موفق بوده است. 
البته در همین فصل هم تیم برانکو بازی ها را خوب شــروع 
کرده و صدرنشین اســت. اختالف امتیازش با سایر تیم ها 
هم به نظرم نشانه مشخصی از کیفیت این تیم را به ما نشان 
می دهد. این شروع خوب به ما می گوید پرسپولیس اگر مهار 
نشود باز هم برای قهرمانی خیز بلندی برمی دارد و نمی توان 

به راحتی این تیم را نگه داشت. اما برانکو چه ویژگی ای دارد؟ 
او مشخصه هایی دارد که محصول دو دوره از حضورش در 
فوتبال ایران است. قسمت اول به دوره  ای برمی گردد که او 
دستیار بالژویچ بود و نسبت به زیرساخت های فوتبال ایران 
شناخت پیدا کرد و از لحاظ ژنتیکی هم توانست این فوتبال 
را به خو بی بشناســد و دوره بعدی زمانی بود که خودش روی 
نیمکت سرمربیگری تیم ملی نشست و موفق شد تیم ملی 
فوتبال ایران را به جام جهانی ببرد. در آنجا نتیجه  ای کسب 
کرد که هنــوز بعد از چنــد دوره  ای که تیم ملی مــان به جام 
جهانی رفته هیچ مربی نتوانسته از لحاظ کیفی آن نتیجه را 
بهبود ببخشد. تیم برانکو در آن دوره ســه بازی انجام داد و 
از جام جهانی ۲00۶ آلمان حذف شد و تیم کی روش هم در 
دو دوره اخیر با همین تعداد بازی از جام جهانی خداحافظی 
کرد. بنابرایــن در امر نتیجه گیری و مســاله  ای که ما به آن 
کیفیت می گوییم شما تغییری در تیم ملی برانکو و کی روش 
نمی بینید. امــا برانکو وقتی ســرمربی تیم ملی ایران شــد 
ژنتیک ذاتی این فوتبال را هم شــناخت. این همان بخشی 
است که اصرار دارم به خوبی درک شود.  برخی مربیان هرگز 

نمی توانند ژنتیک فوتبال یک کشــور را درک کنند چون در 
آن کشور فقط مربی باشگاهی بوده اند. اما به محض اینکه 
این مربیــان در عرصه ملی مربیگری کنند بــه خیلی چیزها 
دسترســی پیدا می کنند و خیلی موارد را به خوبی می توانند 
درک کنند. مثال متوجه می شــوند که آن کشور از لحاظ آب 
و هوا چگونه است. مثال متوجه می شوند که در فالن شهر 
یا شهرستان چه شــرایطی در تیم های فوتبال حاکم است و 
کیفیت سراسر شهرها را می توانند متوجه شوند. این مربیان 
می توانند هم  ضعف ها را ببینند و هم  قوت ها را. مثال متوجه 
خواهند شد که در شهرهای شمالی چه استایلی برتر است و 
به طور کلی به آرشیو فوتبال یک کشور دسترسی پیدا خواهند 
کرد. اجازه بدهید بحث را کمی گســترده تر کنم تا بتوانم به 
درستی به بحث موفقیت برانکو برگردم. امروز در مورد فوتبال 
روز دنیا یک تحلیل تازه مطرح اســت؛ آنهایی که با ذره بین 
فوتبال روز دنیا را بررسی می کنند تاکید می کنند که فوتبال از 
آیتم های بسیار زیادی تشکیل شده که یک تیم برای رسیدن 
به قهرمانی باید همه این آیتم ها را در خود داشته باشد. فرض 
کنید ۵0 آیتم الزم است تا تیم شما قهرمان جام جهانی فوتبال 

شــود. آیا همه این آیتم ها یا بهتر بگویــم ویژگی ها در یک 
تیم وجود دارد؟ مثال بزنیم؛ انگلیــس؛ آیا این تیم که اکثر 
بازیکنانش سفیدپوست هستند و چشم هایشان آبی است با 
فیزیک هایی که ما را گاهی یاد گاسکوئین می اندازد، برای 
رسیدن به قهرمانی جام جهانی همه آیتم ها را دارد؟ یعنی همه 
ویژگی های فوتبال روز دنیا بر نژاد این تیم سوار است یا خیر؟ 
پاسخ منفی است. همه آیتم ها روی این تیم سوار نمی شود. 
شــما به فرانســه دقت کنید. اگر قرار بود همه بازیکنان این 
تیم مثل دیدیه دشان باشند و فرانسه رنگین پوستی در خود 
نداشته باشد شــما تصور می کنید آنها می توانستند فوتبال 
روز دنیا را ارائه بدهند؟ بنابراین آنها بهتر از هر تیم دیگری در 
دنیای فوتبال متوجه این واقعیت شدند که برای رسیدن به 
قهرمانی در جام جهانی باید روی نژادهای دیگر هم کار کنند 
و از بازیکنانی با ژن های دیگری هم بهره ببرند. زمانی که شما 
تیم ملی فوتبال اسپانیا را می بینید در واقع ژنتیک آن فوتبال 
را نگاه می کنید. باید متوجه یک نکته باشــید که باشگاه ها 
می توانند ژن های معیوب فوتبال یک کشور را ترمیم کنند اما 
تیم ملی یک کشور نمی تواند این کار را انجام دهد. درست به 

همین دلیل است که فدراسیون های فوتبال در سراسر دنیا 
از تمایل برخی بازیکنان برای تغییر ملیــت و بازی کردن در 
تیم ملی خودشان به شدت استقبال می کنند چون به خو بی 
می دانند در تیم ملی شان باید از ژن های مختلف و متفاوتی 
بهره ببرند. بهتر اســت به بحث برگردیم. برانکو چه ویژگی 
دارد که او را به یک مربی شاخص در فوتبال ما تبدیل کرده 
اســت؟ باید بپذیریم که او یک مربی است با شناخت بسیار 
زیاد از فوتبال ایران. چون ژنتیــک فوتبال ایران را به خوبی 
می شناسد، بنابراین همواره سعی می کند تیمش را بر اساس 
نیازهایش جمع کند. او تیم را بر اســاس ستاره ها نمی بندد. 
با اســم ها کاری ندارد بلکه بازیکنانی را جذب می کند که بر 
اساس توانمندی های آن بازیکنان بتواند ژن فوتبال ایران 
را روی تیمش ســوار کند. به همین دلیل است که او مربی 
است که سخت نظرش را عوض می کند. به ترکیب تیمش 
خیلی دیر به دیر دســت می زند و وقتی به نتیجه  ای می رسد 
سخت است که بتوانید تصمیمش را عوض کنید. او از یک 
جنس بازیکن دو تا نمی خواهد، بلکه همیشــه تیمش را با 
صرفه جویی می بندد و نیازی به هیاهو و ستاره بازی ندارد. حاال 
شما بهتر از قبل می دانید که وقتی وحید امیری از پرسپولیس 
می رود او به امید عالیشاه چراغ سبز نشان می دهد. او وقتی  
امیری را در اختیار داشت نیازی نمی دید که عالیشاه را جذب 
کند. اگر چه کالس بازی امیری یک پله باالتر از عالیشــاه 
است اما هر دو می توانند یک کارایی را در تیم برانکو داشته 
باشــند. می توانند هافبک فورواردهایی باشند که فیزیکی، 
جنگنده و داینامیک ظاهر شوند. حاال متوجه می شوید که 
چرا محسن مسلمان را نمی خواهد اما خیالش راحت است که 
در نیم فصل بازیکنی مثل سروش رفیعی را خواهد داشت. با 
این نگرش حاال خیلی سوال های دیگر جواب های روشنی 
دارد. در جام جهانی روسیه آفریقایی ها، آسیایی ها و تیم هایی 
از آمریکای جنوبی حذف شــدند اما از اروپا و اروپای شرقی 
تیم هایی به مرحله نهایی رسیدند. آیا این مساله اتفاقی بود؟ 
شانسی بود؟ نه. تیم های ملی و کارشناسان فنی در کشورهای 
صاحب فوتبال حاال بهتر از هر شخصی دیگری می دانند که 
باید ژنتیک فوتبال شــان را تغییر دهند و از ژن های مختلف 
در تیم ملی شــان بهره ببرند. آنها می دانند که با یک نوع ژن 
نمی توانند به قهرمانی جهان دست پیدا کنند. حاال یواخیم 
لوو بهتر از هر کســی می داند که چرا رسانه ها و کارشناسان 
آلمانی به خاطر نبردن سانه بر سرش داد می کشیدند چون 
او با تصور دیگری به جام جهانی روســیه رفــت؛ این تصور 
که با یکی دو ژن متفاوت هــم تیمش می تواند بازی فوتبال 
را ببرد. اما فرانســه چنین سیاستی پیش نگرفت همان طور 
که بلژیک چنین نکرد. شــما ادن هــازارد را می دیدید و در 
همین تیم لوکاکو هم حضور داشت. در کرواسی مودریچ و 
مانژوکیچ و در فرانسه امباپه و گریزمان و پوگبا. حاال متوجه 
خواهید شد که جمع ژن های مختلف در یک تیم و استفاده 
از این تفاوت ها در ســاختن تیم قهرمان جام جهانی چقدر 
نقش داشــت. بنابراین تمام مولفه های موجــود در فوتبال 
منطبق بر یک نژاد نیست. به همین دلیل است که برانکو را 
پروفســور می نامیم. او ایدئولوژی علمی دارد و می داند که 
چه بازیکنانی می خواهد. سانتر فوروارد پیکان را می خواهد 
یا فالن بازیکن از تیم دســته یک را. خیلی دقیق و روشــن 
می داند که چه می خواهد. امیر قلعه نویی هم البته همین طور 
است. شاید این توانمندی را نداشته باشد که از لحاظ علمی 
دیدگاه های خود را تبیین کند اما به طور تجربی این هوش را 
دارد که بازیکنانی را جذب کند که به درد تیمش می خورند. من 
معتقدم شیوه  ای که برانکو در مربیگری دارد می تواند به یک 
الگو در فوتبال ایران تبدیل شود. ما می توانیم در شهر های 
مختلف کشورمان آکادمی های مختلفی راه اندازی کنیم و 
بازیکنانی با ژن های مختلف را به تیم ملی دعوت کنیم. در 
 این صورت تردید ندارم که اتفاقــات بزرگی در فوتبال ایران

 رخ خواهد داد.

جالل چراغپور

کارشناس فوتبال

یادداشت
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تکه های ذخیره یک پازل
چرا پرسپولیس با وجود محرومیت همچنان مدعی است؟

اواسط خرداد ماه بود که برخی رسانه ها آب پاکی را 
روی دست پرسپولیسی ها ریختند. تابناک نوشت: »با 
وجود تالش مدیران باشگاه پرسپولیس برای شکستن 
رای محرومیت از پنجره دوم نقــل و انتقاالت و گرفتن 
وکیل سوئیســی برای حل این موضوع و متقاعد کردن 
فیفا برای عدم تخلف در پرونده جذب مهدی طارمی از 
باشگاه ریزه اسپور ترکیه  اما رای دادگاه تجدید نظر فیفا 
تغییری نداشته و بر ادامه محرومیت پرسپولیس خواهد 
بود.« خیلی زود رمز گشایی از این ماجرا صورت گرفت؛ 
اشتباه وکیل سوئیسی پرسپولیسی ها در روند دادرسی، 
عامل شکست آنها شد و او در راه باز کردن پنجره دوم نقل 
و انتقاالتی سرخ پوشان اقدامی داشت که در نهایت به 

ضرر باشگاه ایرانی تمام شد.
این در حالی بود که مدیران باشــگاه پرسپولیس 
طی کمتــر از دو ماه بارها به ســو ئیس ســفر کردند و با 
استخدام یک وکیل سوئیســی، به دنبال بخشش این 
باشگاه در رای محرومیت از نقل و انتقاالت توسط فیفا 
بودند  اما در نهایت دادگاه عالــی ورزش )CAS( رای را به 
ســود آنها تغییر نداد. اما چرا پرسپولیس محروم باقی 
ماند؟ ماجرا از این قرار بود که وکیل سوئیسی که مدیران 
پرســپولیس امید زیادی به موفقیتش بسته بودند، به 
جای طرح دادخواست علیه فیفا که مرجع صادرکننده 
حکم محرومیت بود، نام باشگاه ریزه اسپور را به عنوان 
طرف دعوا معرفی کرده بود که همین موضوع رسیدگی 

به پرونده را به کانال دیگری کشانده بود.
پرسپولیسی ها با وســاطت رجب طیب اردوغان 
در سفر به تهران موفق شده بودند رضایت شاکی ترک 
را جلب کنند و از اســاس دیگر اختالفی در مورد جریمه 
مالی وجود نداشــت و حکم دو پنجــره محرومیت هم 
متعلق به فدراســیون جهانی فوتبال می شد که قضات 
دادگاه CAS هم متوجه این اشتباه شدند. به این ترتیب 
حکم محرومیت پرســپولیس از جذب بازیکن جدید تا 
زمســتان ادامه یافت و تنها یک راه برای این باشگاه که 
به مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان راه یافته باقی 
می ماند؛ اینکه همه بازیکنان فصل گذشته اش را به هر 
قیمتی که شده، حفظ کند. با این حال مشخص بود که 
آنها نمی توانند همه بازیکنان شان را نگه دارند. خیلی ها 
با رفتن وحید امیری، صادق محرمی، فرشاد احمدزاده و 
محسن مسلمان تصور می کردند پرسپولیس آسیب های 
جدی خواهد دید اما وقتی فصل جدید لیگ برتر آغاز شد 
این برانکو و تیمش بود که همه را غافلگیر کرد. آنها در 
هفته نخست تیم پدیده را و در هفته دوم نیز فوالد را با 
نتیجه ای سنگین شکست دادند تا صدرنشین شوند. 
اما رمز موفقیت پرسپولیس و برانکو علیرغم محرومیت 
از نقل و انتقاالت چیســت؟ هفته دوم رقابت های لیگ 
هجدهم هم با پیروزی و البته صدرنشینی پرسپولیس به 
پایان رسید تا شاگردان برانکو ایوانکوویچ در فصلی که 
با محرومیت از نقل و انتقاالت با انتظارات کمتری نسبت 
به گذشته مواجه بودند، به روند موفقیت های خودشان 
در ۳ فصل گذشته استمرار بخشــند.  مربی کروات در 
۳ فصل گذشته به 2 قهرمانی و یک نایب قهرمانی لیگ 
برتر رســیده و با ثبات بی  ســابقه ای که در پرسپولیس 
ایجاد نموده در آغاز لیگ هجدهــم نیز یکی از مدعیان 
جدی عنوان قهرمانی به شمار می رود اما حداقل با توجه 
به شرایط ویژه پرسپولیس و عدم امکان جذب بازیکن 

جدید همچنین جدایی  چهار بازیکن اصلی و تاثیرگذار 
پیش بینی می شد از قدرت تیم برانکو در این فصل کاسته 
شود و در خوشــبینانه ترین حالت پرسپولیس تا پایان 
نیم فصل اول تنها به دنبال حضور در پله های باالیی جدول 
باشــد و احتماال در نیم فصل دوم برای جبران امتیازات 
از دســت رفته تالش کند. با این وجود سرخپوشان در 
دو مســابقه ابتدایی لیگ نشــانی از تضعیف نسبت به 
فصل گذشته نداشته اند. دو پیروزی، دو بازی روان، دو 
کلین شیت همراه با ساختن موقعیت های متعدد گلزنی 
روی دروازه حریفان و در مقابل ندادن فرصت به مهاجمان 
حریف نشان از این واقعیت دارد که محرومیت نتوانسته 
آسیب جدی به شاکله تیم همیشه مدعی برانکو وارد کند.

نمی توان به سادگی از کنار نام هایی مثل محسن 
مســلمان، وحیــد امیــری، صــادق محرمی و فرشــاد 
احمدزاده گذشــت. بازیکنانــی که خصوصــا در نیمه 
هجومی پرســپولیس برانکو نقش سرنوشت ســازی 
بازی می کردند و گمان می رفت غیبت چنین ستاره هایی 
سرخپوشان را با دردسر جدی مواجه سازد اما رمز موفقیت 

پروفسور کروات پرسپولیس چیست که فراز و فرودهای 
این چنینی در عملکردش تاثیری ندارد؟خبرگزاری مهر در 
این باره نوشت: »پرسپولیس در فصل های اخیر یک تیم 
پرستاره اما بدون ستاره است و ستاره اصلی چنین تیمی 
روی نیمکت نشسته؛ مردی که با ایجاد ساختاری منضبط 
و نظم تیمی بی سابقه تیمش را بی نیاز به ستاره ها ساخته 
اما از ســوی دیگر هر بازیکنی را در این ساختار با انجام 
وظایف خودش به یک ستاره تاثیرگذار مبدل می سازد. 
در دو بازی ابتدایی فصل همچون ســال های گذشــته 
آمادگی جســمی قابل توجه سرخپوشــان ابزاری است 
برای پرسینگ شدید و پر کردن تمامی فضاهای ممکن 
برای شــکل گرفتن بازی حریف. در واقع پرســپولیس 
برانکو به حریف اجــازه نفس کشــیدن نمی  دهد. این 
فشار پرسینگ البته با نظم و مسئولیت پذیری مثال زدنی 
سرخ پوشان اجرایی می شود، به طوری که هیچ بازیکنی 
از محدوده فعالیت و وظایف خودش غافل نمی شــود. 
شاکله و ساختار تاکتیکی تیم به هم نمی ریزد، در عین 
حال فضایی برای اجرای برنامه های تاکتیکی حریف به 

وجود نمی آید.« از قدرت هجومی فوالد خوزستان در این 
فصل نباید غافل شد؛ تیمی که در هفته های آینده توان 
واقعی خود  در خط حمله را با آمادگی بیت سعید و شیمبا به 
خوبی نشان می دهد. اما در بازی با پرسپولیس نه از نبوغ 
سروش رفیعی خبری بود، نه از فرارها و ضربات خطرناک 
شیمبا  و نه از توان دریبلینگ و فضاسازی بیت سعید. در 
طرف مقابل طراحی حمالت پرسپولیس مطابق معمول 
مدافعان حریف را بارها و بارها به دردسر انداخت. یکی از 
ویژگی های جالب توجه برانکو این است که حمله از مرکز 
خط دفاع آغاز می شود. جایی که سید جالل، خلیل زاده 
حتی انصاری و ماهینی اجازه دفع بی هدف توپ را ندارند. 
بازیسازی از همان نقطه آغاز می شود، با پاس های سالم 
و دقیق. عملیات انتقال به درستی و با شکل منطقی ادامه 
پیدا می کند و نیمه هجومی پرسپولیس با آرامش و تمرکز 
در یک سوم دفاعی حریف جوالن می دهد. این روشی 
است که کمتر در فوتبال ایران شکل اجرایی پیدا کرده و 
موجب باال رفتن کیفیت بازی ها می شود. دقیقا به همین 
دلیل آمار پاس های سالم در بازی های پرسپولیس باالتر 
از میانگین لیگ است، همچنین سرخپوشان به راحتی 

خلق موقعیت می کنند و به راحتی به گل می رسند.
در واقع تنظیمات سخت و منظم پیش فصل تیم 
برانکــو را در هر فصل بــه چنین نبوغ تاکتیکــی و البته 
آمادگی جســمانی مثال زدنی می رســاند و با گذشت هر 
هفته ریتم بازی پرسپولیس بهتر و بهتر می شود. این 

رمز موفقیت تیمی است که مسلمان و رامین رضاییان 
و طارمی و وحید امیری و فرشاد احمدزاده را هم از دست 
می دهد امــا همچنان گلــزن،  خطرســاز و البته مدعی 
اســت. تکه های جایگزین پازل مثل سیامک نعمتی و 
منشا و رسن از راه می رســند و جای تکه  های قبلی را پر 
می کنند اما نقشــه راه تغییری نمی کند تا پرســپولیس 
 برانکو همان تیم با ثبــات، جــذاب و مدعی فصل های 
گذشته باشد. شاید در این فصل و در ادامه بازی های لیگ 
خصوصا در شهریور سخت و سرنوشت ساز پرسپولیس 
کار شاگردان برانکو سخت تر از این شود و امتیازاتی هم 
از دست برود اما باز هم چیزی از ارزش کار این تیم منضبط 
و منظم کم نخواهد شد که با وجود تمامی محدودیت ها 
همچنان به فلسفه فوتبال خودش وفادار است. فراموش 
نکنیم که پرسپولیس برانکو لیگ را جذاب تر کرده است.
هرچند شروع خوب همیشه ضمانت محکمی برای پایان 
خوب نیست  جمع آوری امتیازها در نیم فصل اول و فرار 
از دست دیگر مدعیان می تواند تیم برانکو را در حاشیه 

امن قرار دهد.
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شنبه

دوشنبهیکشنبه 

مردم جنوب همواره میزبان  میهمان هایی  هستند که زندگی آنها را مختل می کند. یکی 
از این میهمان ها این روزها از عراق می آید. دود ناشی از وقوع آتش سوزی در بخش عراقی 
»هورالعظیم« که به خوزستان رسیده،  باعث تعطیلی ادارات و بانک های هویزه شد و تعدادی 

از مردم این شهرستان را روانه بیمارستان کرد.
این در حالی اســت که با وجود اینکه برای دومین بار شامگاه شــنبه این هفته به کمک 
بالگردها و هواپیمای آبپاش ایرانی این آتش سوزی مهار شد، اما به دلیل گرمای بیش از حد 
منطقه و دیگر عوامل، بار دیگر برای سومین بار آتش شعله ور شده است. دود غلیظی که از 
شامگاه شنبه گذشــته اهواز و مناطق پیرامون تاالب هورالعظیم را فراگرفته، تنفس را برای 
مردم این شهر سخت کرده، به طوری که به محیط های سرپوشیده اهواز هم نفوذ کرده و مردم 

را به سرفه های شدید انداخته است. 
ســوزش چشــم و تنگی تنفس از مشــهودترین آثار این دود در اهواز است. نیکالس 
مادورو، رئیس جمهوری ونزوئال، در هشتادویکمین سالگرد تأسیس گارد ملی این کشور،   در 
حال سخنرانی بود که هدف ترور نافرجام پهپادی قرار گرفت اما جان سالم به در برد. تلویزیون 
دولتی ونزوئال که در حال پوشش زنده این مراسم بود، دو انفجار پی در پی، تشویش مادورو، 
همســرش و دیگر حاضران در صحنه ســخنرانی، به هم ریختن صفوف رژه نظامیان و تمام 

جزئیات این ترور نافرجام را به تصویر کشید. 
 بدتریــن خبر می تواند این باشــد که کیمیا علیــزاده، ملی پوش اعزامــی به بازی های 
آســیایی 2018 که به عنوان پرچمدار کاروان ایران نیز انتخاب شده بود، در تمرین تیم ملی 
دچار آسیب دیدگی شــد. پس از بررسی MRI  مشخص شــد که ACL زانوی چپ کیمیا دچار 
آسیب جدی شده و او قادر به همراهی تیم ملی تکواندو بانوان در بازی های آسیایی نخواهد 
 بود. با تصمیم کادر فنی تیم ملی، ملیکا میرحســینی جایگزین علیزاده در وزن 67- کیلوگرم 

می شود.

مراسم بزرگداشت داریوش اســدزاده، ابوالحســن تهامی نژاد و داریوش مهرجویی در 
بیستمین جشن بزرگ سینمای ایران برگزار می شود و جایزه سیف الله داد نیز به پاس یک عمر 
خدمت به فرهنگ و هنر ایران به سید مهدی شــجاعی اهدا خواهد شد. این مراسم با حضور 
سینماگران، مسئوالن و دست اندرکاران فرهنگی و هنری کشــورمان ساعت 20 یکشنبه 28 
مردادماه در باغ کتاب تهران برگزار می شود. نامزدهای این دوره به ریاست علی نصیریان  هم 
در بخش های مختلف معرفی شدند. در این بین فیلم های »خوک« به کارگردانی مانی حقیقی 
و »بدون تاریخ بدون امضا « که اولی در جشنواره فیلم فجر هم حضور نداشت، رقابت تنگاتنگی 
با هم دارند و در 10 رشته نامزد دریافت جایزه شده اند. در رده بعدی رکوردداران نامزدی جشن 
خانه ســینما، فیلم های »به وقت شــام« ابراهیم حاتمی کیا و »خفه گی« فریدون جیرانی با 
7 نامزدی قرار دارند. در مراســم یادبود غالمرضا شکوهی، شــاعر آیینی اهل خراسان که در 
حوزه هنری برگزار شد، از آخرین مجموعه غزل مرحوم غالمرضا شکوهی با عنوان »پنجه بر 
پیشانی«  رونمایی شد. شکوهی از جمله شاعران پیشکسوت خراسانی بود که سالیان دراز به 
فعالیت های فرهنگی و هنری پرداخته و شاگردان زیادی را نیز تربیت کرده بود. این مراسم با 
حضور شاعران  هنرمندانی   از جمله سیدعلی موسوی گرمارودی، محمدعلی مجاهدی، علی 
انسانی، یوســف علی میرشــکاک، علی رضا قزوه، مصطفی محدثی خراسانی، ناصر فیض، 
مرتضی امیری اسفندقه و سعید بیابانکی برگزار شد. عکس روز اختصاص دارد به جلسه شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی که با حضور ســران قوا در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد. درکنار 
خبرها  در مورد برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی در همه زمینه ها، عکس هایی که از این جلسه 
بیرون آمد پر بود از صورت خندان روسای سه قوه . امیدواریم تصمیم آتی که از این جلسه هم 

بیرون می آید منجر به تسری این خنده ها به جامعه و مردم شود.

جمعی از سینماگران و جانبازان ایرانی امسال هم به ژاپن سفر کردند تا در سالگرد بمباران 
اتمی »هیروشیما« شرکت کنند. در هفتاد و چهارمین ســالگرد بمباران اتمی شهر هیروشیما 6  
آگوســت )15 مرداد ماه( در ژاپن، تعدادی از هنرمندان و جانبــازان ایرانی به دعوت گروه های 
مردمی صلح طلب این شهر، ضمن شرکت در مراسم   رسمی مربوطه، ششمین دوره جشنواره فیلم 
صلح و دوستی ایران و هیروشیما را نیز افتتاح کردند. در این سفر پنج روزه، هنرمندانی همچون 
خانم ها و آقایان پرویز پرستویی )به عنوان دبیر جشــنواره و بازیگر( با فیلم »مارمولک«، منیره 
قیدی )کارگردان( و ثریا قاسمی ) بازیگر( با فیلم »ویالیی ها«، سید حامد حسینی )تهیه کننده( 
با فیلم »ســرو زیرآب«،  حمید زرگرنژاد ) کارگردان( با فیلم »ماهورا« و نیز حسین محب جلیلی 
) فیلمبردار(، عادل معمار نیا ) مستندساز(، حجت االسالم دکتر محمد مهدی بهداروند ) نویسنده 
جانباز (، شهره گلپریان و نیز حبیب احمدزاده شرکت داشتند .  مشمول شدن ورزشکاران شاخص 
یکی از مسائل اصلی ورزش ایران در این چند سال بوده است. این مشمول شدن باعث شده بود 
برخی فوتبالیست ها نتوانند در باشگاه هایی که عالقه داشــتند، به ورزش خود ادامه دهند. این 
مشمول بودن مانعی بر سر لژیونر شدن ورزشکاران شاخص ایران هم بود. بهترین اتفاق ممکن 
حاال برای ورزشکاران مشمول رخ داده و آنها دیگر دغدغه سربازی نخواهند داشت. رئیس اداره 
انسانی ستاد کل نیروهای مسلح از شرایط جدید برای ورزشکاران شاخص سه رشته ورزشی خبر 
داد. بنا بر اعالم سردار موسی کمالی اعالم خدمت وظیفه ورزشکاران حرفه ای و قهرمانان ملی 
در سه رشته فوتبال، والیبال و بسکتبال در سطح ملی حداکثر تا سن ۳0سالگی و در سطح لیگ 
برتر حداکثر تا 28سالگی به تعویق افتاد.  عکس روز اختصاص دارد به مراسم بزرگداشت شهدای 
مریوان که  با حضور سرلشکر جعفری، فرماندهی سپاه پاسداران در ستاد فرماندهی نیروی زمینی 
سپاه برگزار شد. در درگیری نیروهای پایگاه بسیج »روستای دری« مریوان با گروهک های معاند 
نظام جمهوری اســالمی 11 نفر از نیروهای بسیجی و رسمی ســپاه این شهرستان به شهادت 

رسیده بودند.

روزانهها
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سه شنبه 

»رابرت ردفورد«، بازیگر و کارگردان کهنه کار آمریکایی اعالم کرد پس از 60 سال از دنیای بازیگری خداحافظی می کند. 
این بازیگر 81ساله گفت که پس از پایان بازی در فیلم »پیرمرد و اسلحه« از دنیای بازیگری کناره گیری می کند اما فعالیت خود را 
در عرصه کارگردانی همچنان ادامه می دهد. وی درباره تصمیمش این گونه توضیح داد: »به این نتیجه رسیدم که باید از بازیگری 
کناره گیری کنم چون از سن 21 سالگی مشغول ایفای نقش هستم و فکر می کنم دیگر کافی باشد.« این سینماگر کهنه کار از 
سال 1۹60 در عرصه بازیگری فعال است. وی در دومین همکاری خود با »نیومن« در سال 1۹7۳ در فیلم »نیش« بازی کرد که 
موفق ترین فیلم او در گیشه نام گرفت و برای این فیلم تنها نامزدی اسکار بازیگری خود را به دست آورد. »ردفورد« نخستین فیلم 
خود را نیز به نام »مردم عادی« در سال 1۹80 کارگردانی کرد و برای این اثر اسکار کارگردانی گرفت. از برخی دیگر از مهم ترین 
فیلم ها با بازی »رابرت ردفورد« می توان به »گتسبی بزرگ«، »تعقیب«، »جاسوس بازی«، »بروبیکر« و... اشاره کرد. ستاد 
عالی بازی های آســیایی 2018 جاکارتا، برای دومین بار باز هم یک زن را به عنوان پرچم دار کاروان ورزش ایران در بزرگ ترین 
رویداد ورزشی قاره معرفی کرد. پیش از این کیمیا علیزاده، تنها بانوی مدال آور کشور در بازی های المپیک، پرچم دار کاروان 
معرفی شده بود که متأسفانه آسیب دیدگی ناگهانی او شرایط را تغییر داد. براساس این جلسه فوق العاده ستاد عالی بازی ها، روز 
گذشته تشکیل شد و اعضای حاضر همگی به پرچم داری الهه احمدی، قهرمان تیراندازی جهان در بازی های آسیایی 2018 رأی 
دادند. او پیش از این در دو دوره اخیر بازی های آسیایی هم حاضر بوده و موفق شده تا به حال سه مدال نقره و یک برنز به دست 

بیاورد. عکس روز  به جشن  صد و دوازدهمین سالگرد صدور فرمان مشروطیت اختصاص دارد که در خانه مشروطه برگزار شد.

چهارشنبه

فیلم سینمایی »تنگه ابوقریب« تازه ترین ساخته بهرام توکلی که سال گذشته سیمرغ بلورین بهترین فیلم سی وششمین 
جشنواره ملی فیلم فجر دریافت کرده بود، اکران خود را آغاز کرد. بهرام توکلی نهمین فیلم بلند سینمایی اش را با داستانی دفاع 
مقدسی تولید کرده اســت. اثری که »تنگه ابوقریب« نام دارد و تهیه کنندگی آن را سعید ملکان عهده دارد شده است. »تنگه 
ابوقریب«، تنگه ای بسیار استراتژیک بود. اتفاقی که درباره آن فیلم ساخته شده،  واقعه ای است در سال 67 در محدوده ای که 
عراق پیشروی می کرد و مناطق را از رزمندگان ایرانی پس می گرفت، آن اتفاق افتاد، در شرایطی که ایران به هیچ عنوان آمادگی 
دفاع نداشت. نیروهای ایرانی در آن بازه زمانی همه درگیر بودند؛ یکسری در شــمال غرب  و یکسری دیگر در شلمچه و جزیره 
مجنون درگیر بودند. بچه های گردان عمار تازه از خط پدافندی برگشته بودند، به آنها مرخصی داده بودند تا برگردند تهران، چون 
بیشترشان بچه تهران بودند. این بچه ها حمام رفتند و آماده شدند و بلیت قطارشان را دریافت کردند. قطارهای اندیمشک معموال 
بعد از ظهر به راه می افتد. ساعت 11-10 صبح اعالم کردند که عراق به تنگه ابوقریب حمله کرده است و هیچ کسی را نداریم که 
برود جلوی آنها بایستد، می گویند که گردان عمار را بفرستید، اطالع می دهند که گردان عمار آماده شده اند که مرخصی بروند. 
دســتور می دهند که گردان عمار را به تنگه ابوقریب برگردانید. بچه های گردان عمار را  به پادگان دوکوهه برمی گردانند سریع 
تجهیزات می دهند و با کامیون آنها را به خط می فرستند. از وقایع مهم آن روز می توان به شهادت غالمرضا صالحی، قائم مقام 
لشکر 27 محمد رسول الله)ص( اشاره کرد که در تنگه ابوقریب روز 22 تیر شهید شد. »تنگه ابوقریب« اسم داستان رشادت ها 
و ایستادگی های بچه های گردان عمار اســت.جواد عزتی، مهدی پاکدل، امیر جدیدی، حمیدرضا آذرنگ، علی سلیمانی و 

مهدی قربانی از جمله بازیگران فیلم سینمایی »تنگه ابوقریب« هستند.

پست اینستاگرام منسوب به مقام معظم رهبری در 
سالروز بمباران اتمی هیروشیما

یاد شهید حسن باقری در اینستاگرام محسن رضایی 

توضیحات مدیر شبکه ۳ درباره ماجرای
 خواهران منصوریان

پست کیمیا علیزاده پس از مصدومیت در آستانه 
بازی های آسیایی 

پست کنایه آمیز مسعود ده نمکی 

آنالین
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حوزهودانشگاه

عمال می بینیم ایــن روش ها در این قلمرو ها کلی ســخن 
برای گفتن دارد و این روش وحیانی در کنار روش نظری و 
تجربی می تواند عرصه های جدید را باز کند و هیچ ادعایی 
هم نداریم که با این روش می شــود به همه سؤال ها پاسخ 
داد. اندیشه قدسی و دینی غیر از دخالت در مبانی و مبادی 
و دخالت در متولوژی، در گزاره های علمی  و در ســاختار و 
پیکره مسائل علم نیز دخالت می کند. این علوم انسانی از 
منظر اسالمی قابل نقد و بررسی است و جالب اینکه  بسیاری 
از استنتاج هایی که در علم می آید اگر در منظومه بزرگ تری 
قرار بگیرد رنگ می بازد. همه علوم می تواند اسالمی باشد 
و علم انسانی به طور ویژه می تواند اسالمی باشد و این سبقه 

اسالمی در چند تئوری ذاتی است«

وی با اشاره به اینکه تمدن ســازی اسالم منحصر در 
عصر و مجموعه ای از مؤلفه ها نیســت، بلکه ســامانمند، 
هدایتگــر و فراگیــر اســت و از انعطاف برخوردار اســت، 
گفت : » در گفتمان انقالب، معتقدیم که اسالم امروز هم 
می تواند هدایتگر تمدن بشــری باشــد. اندیشه اسالمی 
هم می تواند به دستاورد های بشــر حاشیه بزند و اصالح و 
 پاالیش ایجاد کند و هم می تواند در عمق بیشــتر به تمام 
آنها روح و معنا دهد و تحوالتی در کاروان علم و معرفت بشر 
ایجاد کند. علم بشری می تواند در پرتو روح قرآنی و ایمانی 
قرار بگیرد و سبقه، روح و جان مایه دینی و قدسی پیدا کند 
آنگاه که سخن از علم انسانی اســالمی به میان می آوریم 
اولین ترسیم و تئوری دخالت اندیشــه دینی در مبانی علم 
است و بر اساس تحلیلی که از ساختار علم داریم، معتقدیم 
که علوم چه انسانی، چه غیر انسانی بر پابه مبانی فکری و 
عقلی استوار است؛ مبادی و مبانی ای که می تواند در پیکره 

علم و قلمرو علم اثر گذار باشد.«
آیت الله اعرافی در ادامه بــه عرصه تازه ای که روش 
وحیانی باز می کند، پرداخت:  »واقعیت این است که برای 
کشف ابعاد وجودی بشــر و جهان به یک عصا نمی توانیم 
تکیه کنیــم و دســتگیره ها  و دوربین های دیگــری وجود 
دارد که باید مورد استفاده قرار بگیرد. اگر روش وحیانی را 
پذیرفتیم و قلمرو وحی را هم با مبانی علمی استنباط کردیم، 

چهارمیــن دوره طرح ملــی گفتمان نخبــگان علوم 
انسانی با حضور  آیت الله اعرافی، رئیس حوزه های علمیه 
سراسر کشور، حجت االسالم حمید پارسانیا، عضو شورای 
عالی انقــالب فرهنگی و حجت االســالم مریجی، رئیس 
دانشگاه باقرالعلوم  و جمعی از اندیشمندان و دانشجویان 
از سراســر کشــور در مرکز همایش های غدیر اســتان قم 

افتتاح شد. 
آیت الله اعرافی ســخنران اول این مراسم بود. او با 
بیان اینکه اسالم از بن مایه های تمدنی و فکری برخوردار 
است و توانســته ابعاد مختلف زندگی بشــر را شکل دهد، 
به تشــریح شــاخصه های این تمدن پرداخت: » اگر این 
تمدن بر ریل درست قرار می گرفت، حتما نمودهای تمدن 
اسالمی به شکل دیگری رقم می خورد و از دامنه وسیع تر و 
عمق ژرف تری برخوردار می شد که این اتفاق نیفتاد، اما به 
شکل نسبی اندیشه اسالمی، آیات وحی و دستاورد هایی 
که در کتاب و ســنت متجلی شــد در کنار هم قرار گرفت و 
اندیشه ای را در جهان اسالم ایجاد کرد و دنیا را تحت تاثیر 
قرار داد. تمدن در اسالم چگونه شکل گرفته و ویژگی های 
آن چیست،  از مسائل ارزشمندی است  که باید مطرح شود. 
ما بنابر مفروضــات، معتقدیم در بنیان دینــی و قرآنی یک 
تمدن وجود دارد که می تواند استمرار  داشته و با تحوالت 

بشری همگام شود و هدایتگر باشد.«

حســین کچویان در جمــع دانشــجویان چهارمین 
دوره طرح ملی گفتمــان نخبگان علوم انســانی با عنوان 
»بســترهای تاریخــی- اجتماعــی شــکل گیری علــوم 
انسانی«  ســخنرانی  کرد. کچویــان در ابتدای ســخنان 
خود با اشــاره به اهمیت و جایگاه جامعه شناسی در تمدن 
مــدرن گفت: »نتیجــه و خروجــی اصلــی جهــان مدرن 
شکل گیری جامعه شناسی بود و امروزه منطق جهان مدرن 
در حوزه اجتماعیات همان منطق جامعه شناســی اســت. 
جامعه شناسی شان اساســی برای دیگر علوم دارد زیرا این 
علم  نظریه ها و روش های اساســی ســایر علوم را  تعیین 
می کند. احســاس نیاز به علم جدید در غرب از قرون 15 و 
16 همراه با تحوالت اجتماعی، سیاســی و اقتصادی آغاز 
شد و در ظرف ســه قرن علمی تحت عنوان جامعه شناسی 
شــکل گرفت. در برهه ای از تاریخ مدرن، فلسفه معمول 
که در جهان سنت وظیفه اش توضیح عالم بود، طرد شد و 
فلسفه در قالب جدیدی به نام فلسفه اجتماعی با هگل ظهور 
کرد. در جهان مدرن فلســفه اجتماعی جای الهیات را در 
معناکردن جهان می گیرد. امروز جامعه شناسی منطق اصلی 
جهان مدرن است و متفکرین بزرگ غرب در دوره های اخیر 
عمدتا متفکرین اجتماعی بودند و اصلی ترین ابزارشان نیز 

جامعه شناسی بود.«
اســتاد دانشــگاه تهران با اشــاره به وضعیت علوم 
اجتماعی در جهان ســنت بحث خود را ادامــه داد: »تنها 
علمــی کــه در جهــان ســنت امکان کنــکاش پیرامون 

اجتماعیات و حوزه اجتماعی را مهیا کرد، فلســفه سیاسی 
بــود. کارویــژه اصلی فلســفه سیاســی در واقــع، تعیین 
»بایدها« ی جهان انســانی بود. در نگاه ارسطو، شناخت 
حیطه جهــان واقعی یعنــی آنچه  اتفــاق می افتد، ممکن 
نبود زیــرا آنچه  اتفــاق می افتد جزئی اســت و آنچه جزئی 
باشد قابل شناسایی نیســت.« وی افزود: «نیاز و خواست 
علم جدید نخســتین بار از ســوی هابــز و ماکیاولی مطرح 
شد. به نظر آنان علم های جهان ســنت، ریشه در واقعیت 
نداشتند و نمی توانســتند مســائل موجود را تحلیل کنند. 
جهان مدرن در قرن 15 و 16  در عصر رنسانس خود را ظاهر 
کرد. رنســانس حادثه ای همگانی نبود و فقط بخش هایی 
از جامعه  به خصوص فرهیختگان را درگیــر کرد. در واقع 

رنســانس زنده کردن فرهنگ کالســیک  غرب در مقابل 
فرهنگ مســیحی و وجه مهم آن ایجاد علقه های جدید و 
جوانه زدن شوق های دنیایی در کنار علقه های دینی بود. 
این تحول اساسی با تحولی که در علوم اجتماعی  آغاز شده 

کامال هماهنگ و هم راستا بود.«
عضــو شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی بــا بیان 
راه حل هــای موجود بــرای ایجــاد نظم در فضــای بعد از 
انقالب فرانسه گفت:»سه راه حل مطرح شد و ایدئولوژی 
جامعه شناسی در نهایت مورد پذیرش قرار گرفت. عده ای 
راه حل را در بازگشت اقتدار سیاسی و عده دیگری »دین« را 
راه حلی برای پایان دادن به وضعیت موجود می دانستند. 
در ایــن میان بعضی نیز جامعه شناســی را مطــرح کردند. 
جامعه شناســی یعنی اصل قراردادن جامعه. باید به جامعه 
نگاه کنیــم و ببینیم جامعــه چطور خودش را نظم و نســق 
می دهد، به تعبیــر دیگری باید قانونمندی هــای جامعه را 
درک کرد زیرا منطق اداره جهــان محقق در درون خودش 
است. جامعه شناســی به دلیــل چاره جویی هایش، مبنای 

طبیعت گرایانه اش و توجه به جهان موجود پایدار ماند.«

ریل تمدن اسالمی 
سخنرانی آیت الله اعرافی در افتتاحیه طرح ملی گفتمان نخبگان علوم انسانی 

منطق جهان مدرن 
ریشه های علم جامعه شناسی از نگاه کچویان 
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روایت

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

به خاک وطن که رسیدند، ســجده زدند و بوسه ای که 
بر ســرزمینی که ســال ها و روزها را برای بازگشــت، در 
ذهن شان شماره می کردند، روزی مثل همین روزها بود، 
مرداد ماهی؛  دقیقش را بخواهید می شود 26 مرداد ماه 
ســال 6۹، مرزهای جنوبی میزبــان عزیزترین صاحب 
خانه ها بودند، بله آن روز همه ایران خوشــحال بودند، 
همه ایران و اشک شــان را بدرقه بازگشت فرزندان این 
خاک و بوم کرده بودند، آزادگان به خانه رســیدند، آنها 
داســتان هایی از آن اردوگاه های بعثی با خود آوردند ، 
این داستان ها بازتاب هایی در هنر ما داشته، در کتاب 
و مکتوب بیشتر و در ســینما و هنرهای نمایشی کمتر، 
به همین بهانه ساده نگاهی به چند اثر شاخص در این 
زمینه داریم اما خب نباید یادمان بــرود که هنوز در دل 
آن کتاب هــا  فیلم های جــذاب زیادی وجــود دارد که 

کارگردان ها می توانند آن را دریابند .

  بوی پیراهن یوسف 
آن صحنه های بازگشت، 
ماندگارتریــن  شــاید 
تصویری باشد که سینمای 
ایران از بازگشت آزادگان 
ترسیم کرده، در میان همه 
اقــوام و قوم هــای ایران 
امیــد دیدن عزیزشــان را 
ابراهیم حاتمی کیا جاودانه 
کــرد، فیلم بــوی پیراهن 
یوســف یک اثر ماندگار اســت، داســتان دایی غفور و 
امیدش را هیچ کس نمی تواند فراموش کند. دایی غفور 
راننده تاکســی فرودگاه، با وجود همه مدارکی که ثابت 
می کند پسرش یوسف در جنگ شهید شده، هنوز فکر 
می کند که او زنده است و حتی حرف دامادش اصغر را 
که همرزم یوسف بوده قبول نمی کند. او با اینکه پالک 
یوســف را هم در شــکم یک کوســه یافته اند، همیشه 
منتظر است پسرش بازگردد. فقط دایی غفور بود که باور  
داشت و در آخرین سکانس گمشده اش را، یوسفش را 
پیدا کرد... بوی پیراهن یوســف اثری بود که نشــان 
می داد که اگر از آزادگان صحبت می کنیم، بی انصافی 
اســت از خانواده آنها نگوییــم. بوی پیراهن یوســف 
داســتان انتظار اســت که می تواند ما را یــاد انتظاری 
بزرگ تر بیندازد. خود ابراهیم حاتمی کیا در مصاحبه ای 
درباره ایــن فیلم گفته: »از من پرســیدند: چــرا درباره 
امام زمان)عج( فیلم نمی ســازی و گفتم که ساخته ام؛ 
همین »بوی پیراهن یوسف«. حتما که نباید مستقیما 
سراغ یک موضوع بروم. این فیلمی بود که تصور مرا از 

مفهوم انتظار مشخص می کرد.«

  سرباز کوچک امام
او با خبرنگار تــا وقتی که 
حجابــش را رعایت نکرد، 
مصاحبه نکرد و پس از آن 
هم حرف هایی کــه زد  به 
ماندگارتریــن  از  یکــی 
مصاحبه های دفاع مقدس 
تبدیل شد. سرباز کوچک 
امام؛  روایتــی از خاطرات 

آزاده »مهدی طحانیان« از کودکی تا امروز و ماحصل 
بیش از ۳50 ساعت مصاحبه مؤلف با راوی است. این 
کتاب بــه بیــان اتفاقات ریز و درشــت زندگــی مهدی 
طحانیان پرداخته و خواننده را به همراهی با اتفاق های 
خواندنــی و جذابــی کــه در بســترهای متفاوتی روی 
می دهــد، دعوت می کنــد. نقطــه اوج ایــن اتفاق ها 
ماجرای امتناع او از مصاحبه با »نصیراشارما«، یک زن 
خبرنگار هندی بی حجاب اســت. چنیــن تصمیمی در 
شــرایط وحشــتناک و خفقان آور اســارت که جسارت 
بی مثالی می طلبید، توسط نوجوانی گرفته می شود که 
خود را ســرباز و مطیــع اوامر رهبــرش می داند. زندگی 
اسارتی و ابتکارات ریز و درشتش، روابط و علقه های به 
وجود  آمده میان او و رفقای دربندش و حوادث متفاوتی 
که حین اسارت بر اردوگاه ها سایه انداخته، تنها بخشی 

از فصول این کتاب است.

  مردی شبیه باران 
ابوالفضــل پورعرب برای 
بازی در این فیلم، سیمرغ 
بلورین بهترین بازیگر مرد 
در پانزدهمیــن جشــنواره 
بین المللــی فیلــم فجر را 
دریافت کرد. همه فیلم ها 
بــه احترام »مردی شــبیه 
باران« در آن ســال با چند 
 دقیقــه ســکوت اکــران 
شدند. داستان فیلم از این قرار است که منصور قاسمی 
یکی از فرماندهــان برون مرزی ســپاه در جریان حمله 
نیروهای دشمن موجی و دســتگیر می شود. عراقی ها 
برای شناسایی فرمانده اسرا )منصور قاسمی( فردی را به 
جاسوســی در میان آنها اجیر می کنند. جاسوس که به 
طور اتفاقی در جریان مکالمه منصور و همســرش او را 
شناســایی کرده بود توســط منصور کشــته می شــود - 
عراقی ها با کشته شــدن نیروی نفوذی خود و همچنین 
بی نتیجه ماندن شناســایی فرمانده - شــکنجه اســرا را 

تشدید کرده و سهمیه آب اردوگاه را قطع می کنند.
 ابوالفضــل پورعرب، حســین انصــاری، فاطمه 
صامتــی، حمید طالقانــی، مجیــد عبدالعظیمی، رضا 
ســعیدی، حســن چودن، محمــود ثابت نیــا و محمد 
 تقی نــژاد از جملــه بازیگران »مــردی شــبیه باران«

 هستند.

  پایی که جا ماند 
»پایــی کــه جــا مانــد«، 
یادداشــت های روزانــه 
سید ناصر حســینی پور از 
زندان هــای مخفی عراق 
است که انتشــارات سوره 
مهر منتشــر کرده اســت. 
سیدناصر حسینی پور این 
کتــاب را بــه گروهبــان 
عراقــی، ولیــد فرحــان، 
سرنگهبان اردوگاه 16 تکریت، که در زمان اسارت، او را 
بسیار شکنجه و آزار داده، تقدیم کرده است. حسینی پور 
در شهریور سال 1۳6۹، در بیمارســتان 17 تموز، این 

یادداشت ها را در دفتر کوچک 20 برگی می نویسد و در 
میان بانداژ پای مجروحش به ایران می آورد. 

او به روایــت اتفاقاتی که در جبهه و دوره اســارت 
گذرانــده، پرداختــه اســت؛ همچنیــن بــه شــهادت 
همرزمانــش، رفتار خشــونت آمیز عراقی ها با اســرای 
ایرانی و حتی اســیران مجروح از جمله خــود او )مثل 
شــلیک دو گلوله به پاهای مجروحش(، عدم رسیدگی 
به مجروحیت شــدید پایش تا جایی کــه پایش عفونت 
می کند و کرم ها روی همه بدنش به حرکت درمی آیند و 
نهایتا عراقی ها پایش را قطع می کنند و جلوی پیشرفت 

عفونت گرفته می شود.

  کیمیا 
کیمیا  ســاخته  احمدرضا 
درویش در سال 1۳7۴ از 
جملــه آثاری اســت که به 
تبعات اســارت رزمندگان 
ایرانــی و اتفاقاتــی که در 
زندگی آنهــا پیش می آید، 
می پــردازد. در آغاز جنگ 
تحمیلی همســر رضا )که 
یک معلم در آبادان است( 
باردار اســت و باید مورد عمل جراحی قرار گیرد. رضا با 
بازی خسرو شکیبایی او را به بیمارستان می رساند و خود 
به اسارت قوای دشمن درمی آید. همسر رضا حین عمل 
جراحی می میرد و یک جراح با بازی بیتا فرهی فرزند رضا 
را نجات می دهد. بعد از گذشــت ۹ ســال وقتی رضا از 
اســارت آزاد می شــود، پی می بــرد که همــه  اعضای 
خانــواده اش را از دســت داده اســت. حــال او در 

جست وجوی تنها بازمانده   خود، فرزندش است.
 کیمیا، فرزند رضا، نزد شــکوه در مشــهد زندگی 
می کند. مشــکل اینجاســت که شــکوه به طور کامل 
بــه کیمیا وابســته اســت. زنده یاد خســرو شــکیبایی 
بــرای نقش آفرینــی در این فیلم ســینمایی، ســیمرغ 
 بلورین بهترین بازیگر را از ســیزدهمین جشنواره فیلم

 فجر گرفت. 

  من زنده ام 
»مــن زنــده ام« روایــت 
دختری 17 ســاله است از 
دیار آبادان که در خانواده  
پر جمعیت »آبــاد« به دنیا 
آمــد و نامش را بــه خاطر 
نذری کــه مادربزرگش در 
هنگام تولدش کرده بود، 
»معصومــه« گذاشــتند. 
معصومه آباد، راوی کتاب 
من زنده ام یکی از نیروهای جوان هالل احمر بوده که 
بعد از وقوع انقالب اسالمی به عنوان نماینده فرماندار 
در هالل احمر در یکی از یتیم خانه های شهرش مشغول 
به کار می شود و در زمان آغاز حمالت هوایی رژیم بعث 
به شهر آبادان مجبور به انتقال کودکان به شیراز شده و 
در راه برگشــت و در همــان روزهای ابتدایــی جنگ به 
اســارت درمی آید. او که به همراه سه زن دیگر بیش از 
  ۴0ماه در اســارتگاه رژیم بعث محبوس بوده اند، بعد از 
آزادی و بازگشــت به وطن در تشــرفش به حج تصمیم 
می گیرد که برای حفظ میراث گرانبهای هشــت ســال 
دفاع مقدس دست به قلم شود و نتیجه کار او کتابی 550 
صفحه ای است که در هشت فصل خود روایت روزهای 
زندگی اش از کودکــی تا زمان آزادی اش از اســارت را 

جای داده است. 

سیمای آزادگان 
نگاهی به چند اثر شاخص در زمینه اسرای ایرانی در اردوگاه های عراقی 
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دیدنی

تضمین فروش  
رضا عطاران با یک فیلم دیگر هم رکوردشکن شد

»هزارپا« رکورد پرفروش ترین فیلم تاریخ ســینمای 
ایران را شکست. این فیلم به کارگردانی ابوالحسن داوودی 
فروش خود را به مبلغ 21 میلیارد و 75 میلیون تومان رساند. 
پیش از این  فیلم سینمایی »نهنگ عنبر2: سلکشن رویا« 
ســاخته ســامان مقدم  بعد از پایان اکران خــود با فروش 
20میلیارد و ۹۴5 میلیون تومان، پرفروش ترین فیلم تاریخ 
سینمای ایران بود که فیلم هزارپا توانست از این رکورد عبور 
کند، نکته جالب این است که در هر دو فیلم رضا عطاران به 
عنوان بازیگر اصلی حضور داشته  است. خیلی ها فروش 
هزارپا را به حساب شوخی هایی می گذارند که گاهی حتی 

به سطح قابل توجهی از ابتذال می رسد  اما همین خیلی ها 
هــم نمی تواننــد از نقش رضا عطــاران در فــروش همین 
فیلم هم بــه راحتی عبور کننــد... واقعیت این اســت که 
مدت هاست رضا عطاران تضمین فروش در سینمای ایران 
اســت و اکثر فیلم هایی که این بازیگر در آن حضور دارد، 
به فروش میلیاردی و ســود باال می رسند . فقط کافی است 
که رقم ها را با هم مرور کنیم؛ دراکوال بیش از ســه میلیارد 
تومان، نهنگ عنبر 7 میلیارد تومان، طبقه حساس 5 میلیارد 
تومان، گینس ۳ میلیارد تومان، من ســالوادور نیستم 15 
میلیارد تومان، مصادره 16 میلیارد تومان و... همین اعداد 
اســت که نشــان می دهد رضا عطاران چقدر برای صنعت 

همان نسخه قدیمی 

»خاله قورباغه«  فیلمی به کارگردانی افشین هاشمی 
بعد از گذشــت پنج هفته از اکــران به فروش بیــش از یک 
میلیارد تومان رســیده اســت. همین بهانه خوبی است تا به 
این فیلم بپردازیم اما قبل از آن باید این نکته را به یاد بیاوریم 
که سینمای کودک در همه این سال ها، یکی از نقاط ضعف 
سینمای ایران محسوب می شود. هر از  گاهی تک فیلم های 
شاخص می آیند و فروش می کنند اما این مساله هیچ گاه تبدیل 
به یک نیاز در بدنه سینمای ما نشده است، هر چند تولیدات 
انیمیشــنی این روزها دارند کم کم جای خود را در ســینمای 
ایران باز می کنند اما باز هم تا امیدواری راهی طوالنی پیش 
رو داریم . »خاله قورباغه« به کارگردانی افشین هاشمی یک 
کمدی عروسکی است که مرضیه برومند، شبنم مقدمی، غزل 
شاکری، احسان کرمی، شایســته ایرانی، آناهیتا خسروی، 
شهراد بانکی، علیرضا ناصحی، نگار اردالن و افشین هاشمی 
در آن صداپیشــگی کرده اند. ایده این فیلم احتماال از یک 
عروسک آمده است که در زمان خودش بسیار محبوب شد، 
در فیلم موفق »گلنار«، عروســکی بود به نــام خاله قورباغه 
که همدم گلنار بود. همین عروسک حاال سوژه فیلم تازه ای 
شــده اســت . فیلمی که در خالصه آن آمده اســت: »خاله 
قورباغه مهربان و معاشــرتی که بزرگترین مشکلش تنهایی 
و دورافتادگی از ۹8 بچه اش اســت، در کنار شخصیت های 
جدیدی چون خواهر دوقلویش با نام آبجی باجی، پزشــک 
جنگل با نام حکیمه باجی، همسایه طماع و خالفکارش با نام 

سمسارباشی، یاور افســانه ای اش با نام نخودی و نوه هایی 
که هرکدام از شهری یا کشوری به ســراغش می آیند، برای 
بچه ها و بزرگترهــا، از مفاهیمی چــون عواطف خانوادگی، 
دوستی، نشاط، همکاری، هوشــمندی، میراث فرهنگی، 
مدیریت بحــران و...  قصــه می گوید.« واقعیــت امر این 
اســت که خاله قورباغه بــه هیچ وجه نمی تواند و نتوانســته 
به قله های اوج فیلم هایی از این دســت برســد. این فیلم با 
قصه ســاده و قابل حدســش که همراه با ارجاعات سطحی 
به سینمای ایران و جهان است ، نه برای مخاطب خردسال 

درباره کمدی عروسکی خاله قورباغه 

که گلنار را نمی شناســد، جذاب اســت و نه بــرای مخاطب 
بزرگسال، فیلمی است که  توان خود را صرف حرکت بر مدار 
و ســاختار و بهره گیری از عناصر تکــراری فیلم های موفق 
سینمای کودک  گذشته کرده است و مخاطب این روزهای 
خود را نمی شناسد. هرچند افشین هاشــمی، کارگردان آن 
معتقد است : »پس از چند ســال دوری نیاز به کمک داشتم 
و خوشــبختانه عروســک گردانان فیلــم »خالــه قورباغه« 
خیلی خوب کمک کردند تا ایده هــای بصری تخیالت من 
شــکل بگیرد. به طور کلی معتقدم آنچه فیلم کودک را برای 
مدت زمانی طوالنی نگه می دارد خیال انگیزی آن است، نه 
تکنولوژی. همان طور که فیلم هایی مثل »مدرسه   موش ها«، 
»گلنار« یا »گربه آوازه خوان« برای بچه های امروز هم جالب 
هستند و از دیدن آن لذت می برند. هر آنچه بتواند خیال ایجاد 

کند در برقراری ارتباط کودکانه موثر است.«

سینمای ایران بازیگر مهمی اســت. چرا عطاران تضمین 
فروش است؟ این سوال مهمی است که پاسخ دادن به آن 

چندان آسان نیست...
بــرای اینکه بــه این ســوال پاســخ بدهیم  کــه چرا 
فیلم های عطاران خوب می فروشد، بهتر است که به این 
اتفاق نظر برســیم که عطاران بازیگر بســیار خوبی است. 
او که فرسنگ ها با تعریف کلیشــه ای از سوپراستار فاصله 
دارد، با هنــر بازیگری توانســته از همه چشــم رنگی ها و 
خوش قیافه ها عبور کند و بازیگر محبوب مردمی باشد که 
پای گیشــه می روند. عطاران حتی در جدی ترین نقش ها 
مثل دهلیز و آب نبات چوبی هم یک بازیگر کامال توانمند 
نشــان داده که می توانــد از عهده نقش هــای جدی هم 
به خوبی نقش های کمــدی برآید... امــا عطارانی که در 
حوزه طنــز کار می کند، به طور طبیعی پرفروش تر اســت، 
چرا؟ شــاید یکی از مهم ترین دالیل آن تا  امروز این است 
که او نگذاشــته که شــوخی هایش خیلی تکراری شــود. 
یادمان باشــد که عطاران وقتی داشــت راه ستاره شدن را 
در برنامه ســاعت خوش طی می کرد، هم بازیگر بود و هم 
نویســنده. این بخش نویســنده بودن باعث می شــود که 
 شوخی های عطاران همیشه به روز بماند و کهنه  و تکراری 

نشود.
نکته دیگری کــه در مــورد عطاران می شــود گفت 
این اســت که در قالب نقش ها خیلی شــبیه مــردم عادی 
است و همذات پنداری با نقشــی که او بازی می کند خیلی 
سخت نیست. در اکثر نقش ها به شــکل مشخصی میان 
خرده خطاها و بزرگ بخشــش ها می گردد؛ نه فرشته است 
و نه شیطان... عطاران خیلی خوب حال و هوای فیلمنامه 
را می شناسند و شوخی ها و اجرایش در همان حد می ماند و 
خیلی بیرون نمی زند...عالقه  به کمدی و خندیدن هم در 
حالت کلی به رضا عطاران کمک کرده تا سینمای ایران از 

داشتن رضا عطاران خوشحال باشد.
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میدان
پادشاه و دلقک  

همسر ترامپ به دفاع از
 لبرون جیمز پرداخت

یکی از برترین  های تاریخ است؛ آن قدر بزرگ است 
که به او لقب کینگ داده اند؛ پادشاه جیمز. او را می توان 
با حرکت  های ویران کننــده اش در زمین بســکتبال به یاد 
آورد با جهش  های بلنــد و حرکت  های هوشــمندانه اش. 
او را می تــوان بــا نقل و انتقــاالت خبرســازش شــناخت 
بــا گرافیتی  هــای زیبایی که در ســطح شــهرها از او روی 
دیوارها کشیده شد یا اینکه او را به صحنه سیاست آورد و با 
مجادله هایش با دونالد ترامپ... مجادله هایی که تمامی 
ندارد. »لبرون جیمز«  که به موضع گیری و صراحت لهجه 
در مسا ئل سیاســی و اجتماعی به خصوص در مخالفت با 
گرایش های نژادپرســتانه در ایاالت متحده شهرت دارد، 
از هر فرصتی برای انتقاد از ترامپ استفاده می کند. جیمز 
و ترامپ ســابقه مشــاجرات زیادی دارند. در ماه سپتامبر 
سال گذشــته، جیمز از ترامپ به خاطر پس گرفتن دعوت 
گلدن اســتیت، قهرمان NBA به کاخ ســفید انتقاد کرد و 
نوشــت: »رفتن به کاخ ســفید افتخار بزرگی بود، تا وقتی 

که تو آمدی!«.
در مــاه ژوئن  وقتی کــه جیمز هنوز بازیکــن کلیولند 
کاوالیــرز بــود، مدعی شــد فــارغ از اینکــه کاوالیــرز یا 
گلدن استیت قهرمان شــوند، هیچ تیمی دوست ندارد به 
کاخ سفید دعوت شود. در سال 2017، وقتی ترامپ گفت 
که بازیکنان لیگ فوتبال آمریکایــی )NFL( باید به خاطر 
بی احترامی به سرود ملی اخراج شــوند، جیمز گفت: »او 

متوجه جایگاهش به عنوان فرد اول این کشور نیست.«
آخریــن مورد بــه همین چنــد روز قبــل برمی گردد. 
جیمز که چهــار بار تاکنــون پرارزش ترین بسکتبالیســت 
NBA انتخاب شــده اســت، در مصاحبه بــا CNN اعالم 
کرد که مشــکالت نژادپرســتی در ورزش آمریکا با حضور 
ترامپ افزایش یافته اســت: »ما در حال  حاضر در آمریکا 
در موقعیتی قــرار داریم که مشــکل نژادپرســتی در حال  
وخیم شدن است. معتقدم که رئیس جمهور ما سعی می کند 
ما را جدا کند. در چند ماه اخیر این مساله را متوجه شدم که 
او از ورزش بــرای جدا کردن ما اســتفاده می کند. من این 

مساله را درک نمی کنم.«
لبرون جیمز در ادامه  صحبت های خود گفت : »ورزش 
باعث شد که  با سفیدپوستان برای اولین بار از نزدیک ارتباط 
بر قرار کنم.  فرصت پیدا کردم که بیشتر درباره آنها بدانم و 
آنها هم این فرصت را پیدا کردند که بیشتر من را بشناسند. 
ما دوستان خوبی شــدیم. من به خودم گفتم که همه اینها 
به خاطر ورزش اســت. ورزش چیزی نیســت که انسان ها 

را از هم جدا کند، بلکه انسان ها را به هم پیوند می دهد.«
این صحبت ها بازتاب زیادی در رســانه ها داشــت؛ 
آن قدر زیاد که دونالد ترامپ را مجبور کرد به این مصاحبه 
واکنش نشان دهد. البته واکنش ترامپ مثل همیشه منفی و 
همراه با توهین بود. او در صفحه توئیترش نوشت: »لبرون 
جیمز بــا احمق تریــن آدم تلویزیون، دن لمــون )مجری 
ســی ان ان( گفت وگو کرد. این مجری ســعی کرد در این 
گفت وگو لبرون جیمز را آدم باهوشی نشان دهد؛ در حالی که 
همه می دانند که کار ساده ای نیست، من مایک را دوست 
دارم.« منظور ترامــپ از مایک، مایکل جــردن، یکی از 
بهترین بازیکن تاریخ بسکتبال است تا این به این دوقطبی 

دامن بزند که مایکل جردن بهتر است یا لبرون جیمز ؟

اگرچه لبرون جیمز نســبت به این توهین واکنشــی 
نشان نداد، ولی خیلی زود شخصیت های برجسته سیاسی، 
رســانه ای و ورزشــی به حمایت از جیمــز پرداختند. یکی 
از آنها مایکل جردن بــود. جردن از طریــق یک نماینده، 
پیامش را خیلی ســریع بیان کرد. او گفت: »من از لبرون 
 جیمــز حمایــت می کنــم. او کار بزرگــی برای ایــن گروه

 انجام داده است.«
عجیب ترین حمایتی کــه از لبرون جیمز شــد اما به 
همسر رئیس جمهور آمریکا، یعنی مالنیا ترامپ برمی گردد. 
او از طریق استفانی گریشام، سخنگویش، پیغامی مخابره 
کرد: »به نظر من لبرون جیمز بسکتبالیستی است که برای 
نسل آینده تالش و زحمت زیادی کشیده است . خانم مالنیا 
همه را دعوت به دیالوگ می کند تا درباره مشکالت حرف 
بزنند. مشکالتی که این روزها بیشتر درباره بچه هاست.« 

خانم گریشــام در ادامه به این موضوع اشاره کرد که 
مالنیا ترامپ عالقه زیادی دارد تا از مدرســه جدید لبرون 
جیمز دیدن کنــد. انجمن خیریه لبرون جیمــز به تازگی به 
ساخت مدرسه ای  به نام »من قول می دهم« برای جوانانی 

که در محیط پرخطر زندگی می کنند، کمک کرده است.

سرقت دوم 

در حالی که در روزهای اخیر اخبار جدی درباره تالش 
اینتر برای جذب هافبک تیم ملی شــیلی منتشر شده بود، 
یک بار دیگر بارســلونا می تواند میانبر زده و این بازیکن را 
جذب کند. برخی منابع خبر داده اند فرناندو فلیسویچ، مدیر 
برنامه های ویدال، او را به بارســلونا پیشــنهاد داده است. 
در حالی که اینتر و میالن هــم به جذب این بازیکن عالقه 
داشتند، بارســلونا اولویت پیدا کرده و با فلیسویچ به توافق 
دست یافته است. این اتفاق بسیار شبیه به ماجرای خرید 
مالکوم، بازیکن برزیلی فصل گذشته بوردو است که  با وجود 
آنکه ابتدا برای رفتن به رم موافقت کــرده بود و در آخرین 
لحظه سر از نوکمپ درآورد، ســرقت دوم بسیار مشهور تر 

است البته او آرتورو ویدال است.

خریــد یــک بازیکــن ۳1 ســاله  شــیلیایی کــه 
مصدومیت  هــای بســیاری را تجربه کرده اســت، اتفاقی 
هیجان انگیز در تابســتان ســال 2018 برای بارسلونا نبود 
اما بی شــک ویدال از معــدود بازیکنانی اســت که چه در 
بخش هجوم و چه در دفــاع تقریبا از یک ســطح توانایی 
برخوردار اســت؛ بازیکنی که کمتر در این روزها در فوتبال 
یافت می شود و به همین دلیل می تواند در تمام سیستم ها 
عصای دست ارنستو والورده باشد. با جدایی آندرس اینیستا 
و پائولینیو، بارسا ناگزیر به جذب هافبک برای پر کردن جای 
این 2 بازیکن بود و اگرچه شاید طرفداران بارسلونا در انتظار 
نام  های جذاب تری از جمله پل پوگبا یا میرالیم پیانیچ بودند، 
اما آرتورو ویدال شاید قطعه گمشده بازی این تیم باشد. این 

بارسلونا ویدال را خرید 

انتقال برای بارسا 20 میلیون هزینه داشت و حاال ویدال از 
اینکه در کنار مسی بازی خواهد کرد، ابراز خوشحالی کرد: 
»این یک رویا اســت و امیدوارم به این هدف دســت پیدا 
کنم. من اینجا هســتم تا تمام جام ها را کسب کنم و تمام 
تالشم را خواهم کرد که به این اهداف برسم. جنگیدن  های 
فراوان، شور و انگیزه فراوان، کمک به تیم و اینکه کاری 
کنیم که همیشه برنده باشــیم، چیزی است که به دنبالش 
به اینجا  آمــده ام. امیدوارم در طول ســه ســال قراردادم، 
جام های زیادی ببرم، امیدوارم در این امر موفق باشم. از 
اینکه در کنار سوارز، مسی و سرخیو بوسکتس بازی خواهم 
کرد، هیجان زده هســتم.« والورده، سرمربی بارسلونا هم 
به تمجید از ستاره شــیلیایی پرداخت و از انتظاراتش از او 
صحبت کرد: » او بازیکنی اســت که امیدوارم انرژی را به 
تیم ما منتقل کند. او تجربه بسیاری دارد و بازی های زیادی 
برابر ما انجام داده است. او به بازی کردن در بازی  های بزرگ 
عادت دارد. در زمین حضور چشم گیری دارد و فکر می کنم 

برای ما خیلی خوب باشد. او یک مبارز است.«
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مسیر توسعه 
بررسی تطبیقی الگوهای توسعه برون زا و پیشرفت درون زا 

خواندنی

کتاب »توسعه از کدام مسیر« از مجموعه کتاب های 
اندیشنامه پیشرفت و حاصل تالش جمعی از پژوهشگران 
اندیشکده برهان منتشر شد. همزمان با نقض عهد ایاالت 
متحده آمریکا در توافق هســته ای و در حاشــیه نشســت 
تخصصی »پیشرفت منهای برجام«، از کتاب »توسعه از 
کدام مسیر« با موضوع بررســی تطبیقی الگوهای توسعه 
بــرون زا و پیشــرفت درون زا رونمایی شــد. ایــن کتاب  از 
مجموعه کتاب های اندیشــنامه پیشرفت و حاصل تالش 
جمعی از پژوهشگران اندیشکده برهان  در 270 صفحه و 
در 6 فصل، از سوی انتشارات دیدمان به زیور طبع آراسته 
گردیده اســت. »چالش هــای توســعه گرایی در تضارب 
نظریات غربــی«، »تجربــه و نتایج الگوهای توســعه در 
جهان«، »تجربه تاریخی توســعه گرایی در عصر قاجار و 
پهلوی«، »پیشــرفت در منظومه فکــری امامین انقالب 
اسالمی«، »اجزا و ابعاد پیشرفت درونزا« و »چالش های 
تحقق الگوی پیشــرفت بومی درونزا در ایــران« عناوین 
فصل های 6 گانه این کتاب هســتند. در بخشی از مقدمه 
این کتاب می خوانیم: »پیشرفت در اندیشه و نظام معنایی 

اسالم معنای خاص دارد و در چالش با توسعه غربی است. 
واژه توســعه  که در جهان سیاســت به کاربرده می شــود، 
برگرفته شده از فرهنگ غرب اســت و با نگاه تک بعدی به 
رشد جامعه، فقط رشد مادی آن را مد نظر قرار می دهد. در 
جهان معاصر، هویت و شخصیت حقیقی جوامع اسالمی 
در پرتو فرهنگ و ایدئولوژی آسمانی شــان رقم می خورد. 
بدین معنا که اگــر جهان غرب با ابتنا بر انســان محوری با 
فرهنگ مادی و فّناوری پیشــرفته اش شــناخته می شود؛ 
جهان اســالم با ابتنا بر خدامحوری با معنویت، انسانیت و 
اخالق و با فلســفه، حکمت و ایدئولوژی متافیزیکی اش 
هویت می یابد. اندیشه اسالمی، پیشرفت و تکامل را یکی 
از ابعاد وجودی انسان تلقی می نماید و هر روِز انسان را بهتر 
از روز قبل می خواهــد؛ البته این پیشــرفت و ترّقی باید در 
چارچوب اصول، احکام و ارزش های دینی خود تحقق یابد، 
چرا که اساسًا سعادت حقیقی این جهانی انسان، عالوه بر 
سعادت اخروی، از همین راه حاصل شدنی است . پیشرفت 
در نظام معرفتی اسالم، عبارت است از حرکت تصاعدی و 
رو به کمال انســان که تمام ابعاد وجودی او را در بر دارد و 

امپراتوری دروغ 
روایت پروفسور آمریکایی از بمباران اتمی

هنر اهل بیت )ع( 
کتاب مورد عالقه شهید حججی 

کتاب »امپراطوری جنگ« نوشته پروفسور پال لوئیس آتوود، مدرس ارشد دانشگاه 
ماساچوست که به تازگی توسط موسسه پژوهشی و آموزشــی امام خمینی)ره( و با ترجمه 
علی فتحعلی آشــتیانی در 280 صفحه منتشر شده اســت. این کتاب  پژوهشی در قلمرو 
سیاست های آمریکا است، هدف اصلی کتاب، نمایش توســعه طلبی های امپریالیستی 
رهبران آمریکا به منظور افزایش قدرت و نفوذشان در همة کشورهای دنیاست. پال لوئیس 
َاتوود در این کتاب می کوشــد به مردم آمریکا نشــان دهد که تاریخ کشورشــان آکنده از 
جنگ های تجاوزگرانه و توسعه طلبی های امپریالیستی بوده است که با بی اعتنایی به ارزش 
جان سربازان آمریکایی و غیر نظامیان دشمن که بر اثر سیاســت های آنان جان خود را از 
دست داده یا رنج کشیده اند، همواره نبردهای شان را خود انتخاب کرده اند تا از این رهگذر 
قدرت و نفوذشان را بیفزایند. در بخشی از این کتاب که به بررسی علل اصلی اولین و آخرین 
حمالت اتمی تاریخ  البته تا امروز پرداخته است که آمریکایی ها هدف از آن را تسلیم کردن 
ژاپن و پایان جنگ جهانی دوم عنوان کردند، می خوانیم: » اصل ایدئولوژی آمریکایی درباره 
جنگ جهانی دوم بر این محور است که بمباران اتمی ژاپن برای نجات جان آمریکاییان و 
پایان دادن به جنگ و پرهیز از تهاجم به جزایر سرزمینی ژاپن الزم بوده است. هیچ سند و 
مدرک مستندی که ادعاهای آنان درباره نجات جان آمریکاییان را تائید کند، وجود ندارد. به 
اکثر سربازان و شهروندان آمریکایی چنین القا کرده بودند که مانند تهاجم به اروپا، باید هر 
آن منتظر پیاده شدن نیروهای آمریکایی در ژاپن باشند. در حالی که برای حمله به ژاپن در 
نوامبر 1۹۴5 و احتماال بعد از آن نیز در مارس 1۹۴6 طرح  های احتیاطی از قبل آماده شده 

بود. ژاپنی ها در تابستان 1۹۴5 خود را تسلیم می کردند.

چاپ چهارم کتاب »هنر اهل بیت )ع(« توسط نشر شــهید کاظمی منتشر شد. این 
کتاب  کتابی اســت که به باورها و اعتقادات رزمندگان در جنگ هشت سال دفاع مقدس 
می پردازد و نگاهی دارد به آنانی که پس از جنگ می خواهند با ســیره و اندیشــه و انگیزه 
آسمانی مردان بی ادعا آشنا شوند. هنر اهل بیت)ع( کتابی است که به گفته همسر و دوستان 
نزدیک شهید محســن حججی، کتاب مورد عالقه این شهید مدافع حرم بوده است و این 
کتاب همیشه همراهش بوده و هرجا و هر زمان که وقت آزاد پیدا می کرده است به مطالعه 
آن می پرداخته. ایــن کتاب در بخش هــا و عناوین مختلف با بیان خاطراتی از شــهدا،از 
اعتقادات عمیق آنان و سیره شــان سخن می گوید و روشنگر ســتم ها و آماج  های ناروایی 
است که به جنگ و رزمندگان نسبت داده می شود. در قسمتی از کتاب می خوانیم : »وقتی 
در حلقه محاصره دشمن گرفتار شده بودیم و از اطراف مورد تیراندازی قرار گرفتیم  تعدادی 
از بچه ها زخمی و شهید شــدند و روی رمل ها افتادند. تالش ما برای نجات آنها بی فایده 
بود. از این رو مجبور به بازگشت شدیم. وقتی از تیررس بعثی ها خارج شدیم، حسین خرازی 
ایستاد. خم شد و دســت روی زانوهایش گذاشت و بلندبلند شــروع به گریه کرد. در چنین 
شرایطی حسین احساس می کرد تمام گناهان دنیا به گردن اوست. شرایط روحی او عالی 
بود. گفت: »بچه ها می دانید  وقتی در آخرین لحظات منطقــه درگیری را ترک می کردم و 
نمی توانستم به مجروحین مانده در منطقه کمک کنم یاد مصیبت امام حسین علیه السالم 
افتادم که به حضرت قاسم فرمود:… هم باید شهید شویم تا فردا بماند و هم باید بمانیم تا 
فردا شهید نشود. عجب دردی! چه می شد بارالها امروز شهید می شدیم و فردا زنده می شدیم 

تا دوباره شهید شویم.«

ترجمه

اندیشه

مقاومت

به طور متوازن و متناسب انجام می گیرد. با همین رویکرد 
در نگاه اجتماعی و کالن نیز می توان پیشرفت یک کشور 
و جامعه را تبیین کرد. پیشــرفت جامعه اسالمی، تعالی و 
تکامل معنوی و مادی در نهایت حاکم شــدن حیات طیبه 
اسالمی در آن است.  نکته قابل تأمل آن است که رویکرد و 
جهت گیری های کالن انقالب اسالمی در مسیری مغایر با 
منافع قدرت های حاکم بر نظام بین الملل تعریف شده است 
و اصواًل نظام اسالمی یکی از کارویژه های خود را برهم زدن 
نظام ابر سرمایه ساالری سلطه گر می داند. طبیعی است  در 
چنین شرایطی نیروهای قدرت های خارجی به عنوان نیروی 
تضعیف کننده و معارض مسیر پیشــرفت طلبی ملت ایران 

تلقی می گردند...«
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اشپیگل 

ویکتجارت فردا 

اکونومیستنیوزویک
هفته نامه آلمانی اشپیگل هم به مساله تغییرات اقلیمی  
پرداخته است و با تیتر تابستان بی پایان، گرمای کره زمین را 
مورد بررسی قرار داده اســت. اشپیگل این هفته در گزارش 
خود به این موضوع پرداخته که در تابســتان بسیاری لذت 
می برند اما واقعیت این است گه گرما دارد به سمتی می رود که 

روی زندگی انسان ها تغییر جدی ایجاد می کند. 

تجارت فردا قایق کاغذی بانک مرکزی را در دریایی توفان  زده ترســیم کرده و این 
پرسش را مطرح کرده  که »آیا سکانـدار جدید بانک مـرکزی می تواند اقتصـاد ایـران را به 
سـاحل نجـات برسـاند؟« همچنین »دوره گردی پول در اقتصاد ایران نشانه چیست؟«،  
»آیا رکود دیگری در راه است؟« و »اقتصاد ایران با چند شوک مواجه می شود؟« سه سوال  

روی جلد این هفته نامه است. 

 هفته نامــه ویک هــم به مســاله گرمایــش زمیــن پرداخته اســت، موضوعی 
که این هفتــه در جهان ســر و صدای زیــادی کرده بــود و مجله  های زیــادی به آن 
پرداختــه بودند. ویــک در طراحی صفحــه اول خود زمیــن را با زیرکــی روی اجاقی 
 نشــان می دهد که با ســوخت فســیلی و ذغال ســنگ گــرم شــده و تیتــر زده زمین 

در حال سوختن.

 نیوزویک به این مســاله پرداخته اســت کــه دونالد 
ترامپ دارد حــزب جمهوریخواهی به آن شــکل  مطلوب 
خودش می سازد و خیلی از جمهوریخواهان از این مساله 
رضایت ندارند چرا که هزینه رفتاری او و مدل او را این حزب 
می دهد. ترامــپ می داند بســیاری از هم حزبی هایش در 

انتخابات 2020 سد راهش خواهند بود.

 در خط آتش؛  این تیتر اصلی هفته نامه اکونومیست 
اســت. این هفته نامه به یک بحران جدی در زمینه محیط 
زیســتی پرداخته اســت. ایــن روزها دوبــاره اســتفاده از 
ســوخت های فســیلی افزایش پیدا کرده و این به آن معنا 
است که جهان در مسیری اشــتباه قرار گرفته و بشر بازنده 

جنگ با تغییرات جوی خواهد بود.

آلمان

آمریکاایران 

انگلستان آمریکا 

پیشخوان
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بازار

یادداشت دکتر ابراهیمی مدیرعامل بانک انصار 

به مناسبت روز خبرنگار

درود خدا بر وقایع  نگارانی که 
حرمت قلم و آگاهی را پاس می دارند 

خبرنگاران سنگربانان عزت و شرافت انسانی اند که 
ساختن جهانی آگاه، مردمی بالنده و جامعه ای تکامل یافته 
را با روایتگری خود از رویدادها پی می گیرند و زنگار جهل از 
ذهن تاریخ و جامعه می زدایند و مردم را به اندیشــه و عمل 
الهی، اجتماعی و انسانی فرامی خوانند. حرفه و مسئولیت 
خبرنگاری در پرتو شجاعت و تعهد اجتماعی، شغلی شریف 
و خوشــنام در عصر ارتباطات اســت و نگارندگان جسور و 
خستگی ناپذیِر خبر و درعین حال، مسلح به سالح تدبیر، 
منطق و عقالنیت و آگاه به زمان و مکان، همچون شــمع 
می سوزند تا روشنی بخش محافل بشری و حرکت تکاملی و 

حق محور انسان باشند. 
قرآن کریم، سرچشــمه نور و هدایــت و الهام بخش 
رســتگاران عالــم، پیامبــران الهــی را نبــی بــه معنــای 
»خبردهنده« می نامــد و انبیا ی  مکرم که برجســته ترین 
و محبوب ترین مخلوقات نزد پروردگار به شــمار می آیند، 
رسالت شان رســاندن پیام حق و اخبار بیداری و هدایت به 
مردم و خلق خداســت. همچنین  خدای منــان آنجا که به 
قلم و به آنچه می نویســد قســم می خورد، حجت را برای 
اصحاب قلم و نویسندگان دلسوز جامعه تمام می کند. چه 
زیبا سروده است جالل الدین بلخی شاعر بلندآوازه ایرانی 
در وصف خبر و خبرنگاری: جان نباشــد جز خبر در آزمون/ 

هرکه را افزون خبر جانش فزون. با چنین وجاهتی معنوی 
و جایگاهی چنین واال، رســالت خبرنگاری وخبرنگاران  به 
درستی بسیار ســنگین و خبرنگار راســتین کسی است که 
وفای به عهد را نصب العیــن خود قرار دهد و در راســتای 
رســتگاری جامعه و مردم قلم بر دســت  گیرد و جامعه را به 
ســوی ســربلندی و افتخار و حمایت از جبهــه حق طلبان 
و مقابله با جبهه ســتمگران فراخواند. ســالم و درود خدا 
بر تمامی وقایع  نگارانی کــه حرمت قلــم و آگاهی را پاس 
می دارند  و خامه خویش را جز در مسیر حق و عدالت به کار 
نمی گیرند. ســالم و صلوات الهی بر تمامی خون نگاران 
شــهید که قلم را سالح رســتگاری و رسانه را ســنگر دفاع 
از اســتقالل و آزادی، پژواک حقانیــت و مظلومیت ایران 
اسالمی و ابزار مقابله با قدرت های سلطه گر قراردادند و در 

این راه پرافتخار به لقا ی محبوب خویش رسیدند.
افتخار بــر خبرنگارانی باد که می داننــد  آگاه تر بودن 
لزوما مسئول تر بودن است. مسئولیت در قبال خدا، ملت 
و کشور و مسئول در قبال همه باورها و اعتقادات ناب مردم 
در ســرزمینی که بر پیشــانی آن مکتب اســالم و فرهنگ 
اهل بیت عصمت و طهارت )علیهم السالم( و تمدن ایرانی 
حک شده اســت، خبرنگارانی که همچون حصنی حصین 
در برابر اندیشه های بیگانه و ضدبشری  به دفاع از مرزهای 

فکری و عقیدتی می پردازند و راه رســیدن بــه کمال را در 
این حرفه پرمســئولیت یافته اند و جــز رضایت حق تعالی، 
پیشــرفت ملت ســرافراز و رفع دغدغه های مقــام معظم 
 رهبری، ســکاندار انقالب و میهن اسالمی به چیز دیگری 

نمی اندیشند.
اینجانب با گرامیداشت روزخبرنگار و سالروز شهادت 
خبرنگار متعهد و جان نثار شهید محمود صارمی، خبرنگار 
تاریخ ساز خبرگزاری جمهوری اسالمی، یادآور می شوم که 
خبرنگاران عزیز کشــورمان در این برهه حساس تاریخی 
نقشی ســخت پراهمیت به عهده دارند تا در عرصه جنگ 
نرم و نبرد اقتصادی اســتکبارجهانی به سرکردگی آمریکا و 
ر ئیس جمهور ماجراجوی آن ترامپ که  علیه حقانیت نظام 
و ملت عظیم الشأن طراحی و عملیاتی شده است، رسالت 
خود را درک و در راســتای آشکارســازی حق و حقیقت در 
مهلکه انحراف و تزویر، سرافرازی نظام مقدس جمهوری 
اســالمی ایران را ســرلوحه همــت و مجاهدت های خود 
قرار دهند و صراط مســتقیم دفاع از دین و حریم والیت را 
 فراروی آحاد جامعه به ویژه نســل فهیم و آینده ســاز جوان 

قرار دهند.«
مدیرعامل بانک انصار
آیت الله ابراهیمی
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پیام تبریک 
مدیرعامل بانک دی به مناسبت 

روز خبرنگار
محمدرضا قربانی، مدیرعامل بانک دی طی پیامی به مناسبت  17 مرداد ماه، روز خبرنگار  را به فعاالن این عرصه تبریک 

گفت. متن این پیام بدین شرح است:
به نام خالق قلم

چه زیباست اندیشه ای که در مقابل قلم زانو زند و واژه هایی که در خدمت بیان حق برآید و کسی که قلم به دست دارد به 
مثابه ققنوسی است که می سوزد و دوباره در راه رسالتش مجاهدت می کند تا چراغ آگاهی برافروزد.

هفدهم مرداد، روز پاسداشــت صاحبان قلم های پاکی است که رسالت شان اطالع رســانی دقیق، متعهدانه و همراه 
با عدالت اســت. این تاریخ  یادآور تالش و سختکوشــی مجاهدانی اســت که عاشــقانه و بی پروا در عرصه وسیع و پرخطر 
اطالع رســانی جان خویش را در طبقی از اخالص نهاده و با عشــقی غیرقابل وصف به رســالت و حرفه خود  در آسمان وسیع 
شــهادت و جانبازی پروازی بی پایان در اوج مظلومیت را دنبال می کنند و ســالروز شــهادت مجاهد اهل قلم، شهید محمود 
صارمی، به درستی روز خبرنگار نامگذاری شده است. شهید صارمی با ایفای رســالت خود در عرصه خبرنگاری برگی زرین در 

تاریخ تقویم جمهوری اسالمی به ثبت رساند و به افتخار این شهید واالمقام این روز برای همیشه در تاریخ به یادگار ماند.
در عصـــر دسترسی آزاد به اطالعـات، نقش بی بدیل و مؤثـــر خبرنگـــاران سرزمین مان در تحلیل، معرفی و انعکاس 
رویدادهای کشور غیر قابل تردید اســت، به ویژه در شرایط کنونی که کشور از جانب اســتکبار جهانی درگیر جنگ نرم است، 

خبرنگاران، سربازان خط مقدم این جنگ هستند که با نفوذ کالم خود، رهبری افکار عمومی را بر عهده دارند.
بی شک، عبور کشور از این برهه دشوار تاریخی با توجه به  شرایط خطیر اقتصادی ناشی از تحریم های ناجوانمردانه، 
مرهون تالش های ایــن عزیزان خواهد بود و امید اســت که با اندیشــه تاثیرگذار و  قلم امیدبخش اصحاب رســانه شــاهد 

اعتمادآفرینی در جامعه و بازگشت پویایی به نظام بانکی و اقتصادی کشور باشیم.
این روز بزرگ را به خبرنگاران ساعی و پرتالش و به ویژه خبرنگاران فعال در نظام اقتصادی کشور تبریک عرض می نمایم  
و امیدوارم تمامی تالشگران عرصه رسانه  با استعانت و توکل به خداوند متعال در انجام رسالت آگاهی بخشی و شفاف سازی 

موفق و پیروز باشند.
محمدرضا قربانی
مدیرعامل بانک دی
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تلفن همراه در ایران ۲4 ساله شد
 جمعه ۱۹مرداد ماه ۱۳۹۷، سیم کارت در کشور ۲۴ساله می شود.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، ۱۹ مرداد ۱۳۷۳، با واگذاری ۴ سیم کارت به کارکنان نهاد ریاست جمهوری، عرضه سیم کارت تلفن 
همراه در ایران رسمًا آغاز شد.

بهره برداری از اولین فاز شبکه تلفن همراه کشور، در مرداد ماه سال ۱۳۷۳ در شهر تهران با ۲۴ سایت BTS و با ظرفیت ۹۲۰۰ شماره آغاز شد. به دنبال استقبال 
غیرمنتظره و بی نظیر مردم از این پدیده، شرکت مخابرات ایران درصدد گسترش پوشش آن از تهران به کل کشور بر آمد. بنابراین با توجه به نیاز و تقاضای مردم به 

این پدیده، فعالیت هایی متناسب با جهت گیری جهانی برای توسعه شبکه تلفن همراه در اهداف عالی مجموعه مخابرات کشور صورت گرفت.
در ادامه این برنامه هیأت وزیران بنا بــه پیشنهــاد وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، اساسنامه شرکت ارتباطات سیار را با سرمایه ۲۰۰۰میلیارد ریال تصویب 

کرد و کلیه وظایف امور ارتباطات سیار شرکت مخابرات ایران به شرکت ارتباطات سیا ر ایران واگذار شد.
با جدی شدن خصوصی سازی صنعت مخابرات کشور و اهمیت حضور در بازار رقابت تجاری، این شرکت از سال ۱۳۸۶، دارای نام » )همراه اول(«، نشان » )دو 

حلقه(«، رنگ » )فیروزه ای و نارنجی(« و  شعار )هیچ کس تنها نیست(« تجاری وی ژه خود شد.
همچنین در سال ۱۳۸۹ پس از خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران، این شرکت از ســهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد. شرکت ارتباطات سیار ایران 
در ۲۸ آذر ۱۳۸۹، پنج درصد سهام )معادل ۱۰۳ میلیون سهم( خود را در فرابورس عرضه کرد. روز ۲۹ مرداد ۱۳۹۲ نماد همراه اول در بازار بورس بازگشایی شد و این 

شرکت از آن سال در بازار بورس حضور دارد.
شرکت ارتباطات سیار ایران که برای دومین بار پیاپی موفق شده رتبه اول در استفاده حداکثری از منابع و مهارت های ایرانی در ارزیابی عملکرد اپراتورها توسط 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را کسب کند، با بیش از  ۱۰۰ میلیون سیم کارت واگذار شده در ۱۲۴۶ شهر )صددرصد شهرها( و بیش از ۴۳ هزار روستا 
)حدود ۹۰ درصد روستاها( و بیش از ۷۰ هزار کیلومتر از جاده های کشور، بیش از ۹۷ درصد پوشش جمعیتی کشور را تحت پوشش دارد. ضریب نفوذ اپراتور اول 
 ۹۰/۳ درصد و ارتباط رومینگ بین الملل آن با ۲۷۰ اپراتور در ۱۱۲ کشور جهان برقرار است. همراه اول، عالوه بر اینکه پیشتاز عرضه سیم کارت در کشور بوده است، 

با نوسازی مداوم شبکه خود، به روزترین تجهیزات شبکه تلفن همراه کشور را نیز داراست.
همــراه اول به عنــوان بزرگتریــن اپراتور تلفــن همراه کشــور در هر دو حــوزه مکالمــه و دیتا، مجــوز ارتقــای پروانــه ارائه خدمــات تلفن همراه به نســل ۳ 
و نســل های باالتــر را در تاریــخ ۴ شــهریورماه۱۳۹۳، دریافــت کــرد و اکنون با گذشــت کمتر از ۴ ســال، ۱۹۳۳۰ ســایت نســل ســه و ۱۷۴۰۰ ســایت نســل 
 چهار و چهــار و نیم در شــبکه ایــن اپراتور فعال اســت و بر این اســاس همراه اول تنها اپراتور کشــور اســت که در تمامی شــهرها پوشــش اینترنت پرســرعت 

دارد. 
عالوه بر این، اپراتور اول در پنج سال گذشته، در ارزیابی رسمی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی )رگوالتوری( که بر اساس استاندارد EFQM صورت 

می گیرد، برترین جایگاه اپراتورهای تلفن همراه کشور را برای خود حفظ کرده است. 
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