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البرز  -  كتابخانه عمومي اميركبير كرج 

كتابخانه عمومي اميركبير كرج در ســال 1352 در زميني به مساحت 1500 متر مربع و زیربنای 
1472 متر مربع به بهره برداري رسيده است. این كتابخانه با بيش از 21 هزار جلد كتاب و بخش هاي 
ویژه  كودك و نوجوان، بخــش نابينایان و كم بينایان، بخش نوســوادان، بخش استان شناســي، 
ســالن هاي مجزاي  مطالعه ویژه آقایان و خانم ها و برگزاري برنامه هاي متنوع فرهنگي، همه روزه 

پذیراي عالقه مندان كتاب و كتابخواني در تمامي گروه هاي سني است. سي
شنا
خانه

كتاب

پيشنهادكتاب

اب
نكت

رتو
كا

امينفاميلباغستاني،ايران
دومين دوساالنه بين المللي كارتون كتاب

������������������������������������������������ اسمش چيه؟  نام كتاب
سروده ��������������������� جعفر ابراهيمی و جمعی از شاعران
انتشارات������������������������������������������������������������� افق

�������������������������������������������۱۱۲ صفحه  تعداد صفحات

همزمان با هفته دولت كتابخانه های عمومی روستاهای بيدك، 
چناران شهر، قلعه ِجق، خرق، غالمان و كتابخانه مشاركتی 
روستایی كالته ابریشم در بخش جرگالن و كتابخانه مركزي 
مركزی آیت اهلل مهمان نواز بجنورد در استان خراسان شمالی؛ 
كتابخانه هاي عمومی فرهنگ روستای بيدگنه بخش مركزی 
مالرد و شهيد آوینی صفادشت در استان تهران؛ دومين كتابخانه 
عمومی سيار مشهد، كتابخانه عمومي ابن سينا در شهر انابد 

شهرستان بردسکن، كتابخانه عمومی فرهنگ جوین، كتابخانه 
عمومی آیت اهلل عطاردی قوچان، كتابخانه عمومی هشت بهشت 
شهر جدید گلبهار در استان خراسان رضوي؛ كتابخانه هاي عمومی 
روستای خنجشت شهرستان اقليد و ساختمان جدید كتابخانه 
عمومی امام جعفر صادق)ع( المرد در استان فارس و كتابخانه 
عمومی خيام در روستای حاضرميل شهرستان دهلران در استان 

ایالم توسط نهاد كتابخانه های عمومی كشور افتتاح می شوند.

افتتاح ۱۷ کتابخانه عمومی در 
نقاط مختلف کشور

خبرويژه

براي مشاهده آخرين اخبار 
نهاد كتابخانه هاي عمومي 

كشور مي توانيد توسط گوشي 
تلفن همراه خود از رمزينه هاي 

روبه رو عكس بگيريد

www.iranpl.irinstagram.com/ iranpl.irp.r@iranpl.iraparat.com/iranpl.ir

هيچانه نوعی از شعر اســت كه در آن، معنا و مفهوم مدنظر 
شاعر نيســت و تنها خوش آوایی و دل نشــينی كالم، هدف 
شاعر از سرایش آن است، برخی معتقدند كه برای كودكان 
خردســال هيچانه ها مفيدترین قالب شــعری هستند و در 

پرورش تخيل ایشان بسيار مؤثر خواهند بود.
اشعار كتاب »اسمش چيه؟« از ميان اشــعار ۶ شاعر بنام و 
توانای معاصر انتخاب شده  اســت؛ هيچانه هایی هستند كه 
در آن شــاعر به انتقال محتوا و پيام نيز توجه داشــته است 
و همان لطيفی و خيال انگيــزی هيچانه را برای كودكان به 

ارمغان می آورند.

مصطفی رحماندوست، از شاعران مجموعه در مقدمه كتاب 
گفته است: برای سرودن شعرهای این مجموعه ده ها جلسه 
چندســاعته وقت گذاشــته ایم؛ ســروده های خویش را به 
داوری و نقد بی تعارف یکدیگر سپرده و سروده های بسياری 
را كنار گذاشته ایم و ســرانجام به این 25 قطعه شعر در این 

كتاب رسيده ایم.
این كتاب عالوه بر معرفی شــخصيت ها، اشــيا و جانداران 
مختلف به كودكان، با لحن موزون و جذاب خود، نشاط آور 
اســت و با نگاهی منحصربه فرد دنيای اطــراف بچه ها را در 

قالب شعر برایشان ترسيم می كند.
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راز سخنان  آیت الله جنتی

آیا افزایش قیمت دالر با سفر نیویورک مرتبط است؟

ضلع اول

مثلث  |  شماره 6412



مرگ بازوی نظامی
جالل الدین حقانی که بود؟

همه  مسئولیت اقتصاد با روحانی است
انتقاد سنگین سعید لیالز از روحانی و دولتش

7 شماره 412   | مثلث  



راز سخنان  آیت الله جنتی
آیا افزایش قیمت دالر با سفر نیویورک مرتبط است؟

هفته گذشته یک جنجال سیاسی در مورد سفر روحانی 
به آمریــکا رخ داد. ماجرا از این قرار بــود که آیت الله جنتی 
در اجالس خبرگان گفت: »  هرچنــد اروپا اعالم کرده که از 
برجام خارج نمی  شــود اما االن در مورد مسائلی مثل قدرت 
موشــکی ما، همان راهی را می رود که آمریکا رفته اســت 
و در این زمینه پیگیر همان خواسته هاســت، پس اعتماد 
به شیطان بزرگ اشــتباه اســت. ضعف مذاکره کنندگان و 
عدم رعایت خطوط قرمز رهبری توســط آنان از یک ســو و 
تالش عده ای برای مرتبط کردن مشکالت این مذاکرات 
به رهبری از مسائلی است که با آن روبه رو هستیم و ترامپ 
هم به دنبال شــیطنت هایی اســت که در حاشــیه اجالس 
سازمان ملل با آقای روحانی دیدار کند، در حالی که رهبری 
هم مکررا گفته اند که هیچ مقامی حق ندارد با دولت آمریکا 

مذاکره کند.«
این اظهارات با واکنش تند رئیس دفتر روحانی مواجه 
شــد: »روحانی هفته اول مهر به نیویورک می رود. در حال 
برنامه ریزی برای سفر روحانی به آمریکا و شرکت در اجالس 
سازمان ملل هســتیم. در این ســفر مالقات هایی با سران 
کشــورهای مختلف صورت می گیرد. این سفر ارزان ترین 
و سریع ترین راه برای دیدار با سران کشورهای دیگر، بیان 
مسائل دوجانبه و بین المللی و تبادل نظر است. اینکه رئیس 
مجلس خبرگان رهبری مطرح کــرد که »برخی به نیویورک 
می روند که با ترامپ مالقات کنند« برایم عجیب بود. ممکن 

اســت برخی در کوچه و بازار این حرف هــا را بزنند اما اینکه 
رئیس مجلس خبرگان صحبتی کند که پایه و اساسی ندارد 
و هیچ وقت مطرح نبوده؛ برایم جای تعجب داشت. از همه 
بزرگان می خواهم وقتی می خواهند مطلبی را بیان کنند؛ آن 
را بیشتر بررسی کنند یا اینکه سوال کنند تا براساس مطالبی 

که می گویند مردم باور کنند.«
سایت های فارس، تســنیم و رجا نیوز در مطالبی این 

اظهارات را نادرست خواندند.
در عین حــال برخی ایــن ادعا را مطــرح می کنند که 
ممکن اســت افزایش قیمت دالر تمهیدی اســت از سوی 
دولتی ها برای اینکه ســاختارهای تصمیم گیری در داخل 
کشور راضی به گفت وگو با آمریکا شــوند. گفت وگویی که 
شــاید آغاز آن از نیویورک باشــد. این اظهارات البته ریشه 
در ســخنان نیکی هیلی داشــت.  ماجرا از این قرار اســت 
که نماینده ایاالت متحده در ســازمان ملل متحد  سه شنبه 
از قصد ترامپ برای برگزاری نشســت ســران کشــورهای 
عضو شــورای امنیــت در ماه جــاری میالدی، بــه منظور 
گفت وگو دربــاره ایران خبــر داد. نیکی هیلی در نشســت 
خبری که بــرای تشــریح برنامه هــای کاری ماه ســپتامبر 
شورای امنیت برگزار شــد، گفت: »رئیس جمهوری آمریکا 
جهت رســیدگی به موارد نقض قوانین بین المللی توســط 
ایــران و اقدامــات بی ثبات کننــده تهــران در خاورمیانه، 
 خواســتار برگــزاری نشســت ســطح باالی شــورا شــده

 اســت. وی در این نشســت خبری که در مقر سازمان ملل 
متحد در شهر نیویورک برگزار شد، به تاریخ دقیق برگزاری این 
نشست ویژه اشاره نکرد  اما همزمان با نشست ساالنه مجمع 
عمومی سازمان ملل و در حاشیه نشست دوروزه سران مجمع 
- که از ۲۵ سپتامبر )سوم مهر( آغاز می شود - برگزار خواهد 
شــد.« نشســت خبری هیات نمایندگی آمریکا در سازمان 
ملل متحد یک روز پس از آن برگزار شــد که ایاالت متحده 
ریاست دوره ای شــورای امنیت را به مدت یک ماه بر عهده 
گرفته است. ریاست مهم ترین نهاد سازمان ملل متحد هر 
ماه به یکی از 1۵ عضو دائم و غیردائم آن واگذار می شود. 
هیلی در پاســخ به یکی از خبرنگاران حاضر که پرســید آیا 
رئیس جمهوری ایران نیز در این نشست شرکت خواهد کرد 
گفت، طبق قوانین و اصول ســازمان ملل متحد و شورای 
امنیت، ایران حق این را دارد که حضور داشته باشد و شرکت 
رئیس جمهوری آن کشور بســتگی به تصمیم تهران دارد. 
نماینده آمریکا در سازمان ملل در پاسخ به این پرسش که آیا 
ایاالت متحده با شرکت رئیس جمهوری ایران در این نشست 
موافقت خواهد کرد یا خیر، گفت موافق هستیم. هیلی در 
پاسخ به این پرسش که آیا دولت آمریکا استراتژی مشخصی 
در برابر ایران دارد گفت: »استراتژی کاخ سفید ساده است 
و آن اینکه اقدامات نادرســت ایران و نقض قطعنامه های 

شورای امنیت توسط آن کشور را برجسته کنیم.«
رضا نصری، کارشناس مســائل بین الملل در حساب 
توئیتری خود نوشت: »سه هفته دیگر  جلسه ای با موضوع 
»ایران« به مدیریت ترامپ در شورای امنیت برگزار می شود. 
با یک متن دقیق و یک ارائه قوی نماینده ایران در آن جلسه 
می تواند حاصل میلیاردها دالر فضاسازِی بنگاه های روابط 
عمومی علیه ایران را یکجا نقش بــر آب کند. بهترین فرد 

برای این کار هم شخص دکتر ظریف است.«

گزارش ویژه
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چهره
مرگ بازوی نظامی طالبان

جالل الدین حقانی که بود؟

جالل الدین حقانی، بنیان گذار شبکه حقانی، مبتکر 
تاکتیک بمب گذاری های انتحاری در افغانستان و دومین 
شــخصیت مهم گروه تروریســتی طالبان پس از مالعمر 
)بنیان گذار طالبان( درگذشــت. خبر مــرگ او را ذبیح الله 
مجاهد، سخنگوی طالبان افغانســتان با صدور بیانیه ای 
اعالم و علت مرگ را نیــز بیماری مزمن چندین ســاله قید 
کرد، اما در این بیانیه هیچ اشاره ای به تاریخ مرگ او نشد؛ 
آن هم در شــرایطی که بسیاری از رســانه ها و برخی منابع 
نزدیک به شبکه حقانی از سال ۲01۵ میالدی به این سو، 
هر از گاهی از مــرگ جالل الدین حقانی خبــر می دادند. 
به گزارش »ایران« به نقل از سایت شبکه خبری الجزیره، 
دوشنبه شب و برای نخستین بار ذبیح الله مجاهد، سخنگوی 
گروه طالبان بیانیه ای را در اختیار رسانه ها قرار داد که در آن 
خبر مرگ جالل الدین حقانی، مؤسس شبکه حقانی تأیید 
می شــد و آمده بود: اگرچه حقانی از نظر فیزیکی از بین ما 
رفته اما ایدئولوژی و اصول و شیوه او ادامه دارد. به موجب 
این بیانیه حقانی پس از تحمل یک دوره طوالنی بیماری و 
به مرگ طبیعی از دنیا رفته و در افغانستان به خاک سپرده 

شده است.
شــبکه خبری ســی ان ان آمریــکا مانند بســیاری از 
رســانه های جهان خبر مــرگ حقانی را پوشــش داد اما با 
نگارش این جمله که موفق نشده با اعضای خانواده حقانی 
ارتباط بگیرد و اطالعات دقیق تری درباره مرگ او منتشــر 
کند، به صورت تلویحی بــر امکان مرگ او در ســال های 
۲014 تا ۲01۵ و مســکوت ماندن آن تا به امروز خبر داد. 
خبری که هرگز از سوی شــبکه حقانی و طالبان یا مقامات 

افغانستان، پاکستان و آمریکا تأیید نشد.
جالل الدیــن حقانی در چند ســال گذشــته به علت 
بیمــاری مســئولیت اداره شــبکه حقانــی را به پســر خود 
ســراج الدین واگذار کرده بــود و در این ســال ها نیز هیچ 
حضوری در انظار عمومی که نشــان دهد  زنــده اما بیمار 

اســت، نداشــت. از این رو، طواب غورزنگ، یک مقام 
ارشــد در دفتر شــورای امنیت ملی افغانستان در یک 

پیام توئیتری از وجود اهداف پشــت پــرده احتمالی 
اعالم رســمی خبر مرگ حقانی از سوی طالبان خبر 
داد و نوشــت: باید به دقت عملکرد طالبان را رصد 
کرد و به برنامه پشــت پــرده صدور ایــن بیانیه پی 
برد. مســلما این بخشــی از تاکتیک جنگ روانی 
آنهاست. در حال حاضر ســراج الدین حقانی پسر 
جالل الدین مرد شماره دو طالبان به شمار می رود 

و معاون رهبر طالبان است. طالبان در چند ماه اخیر 
و شاید هم بتوان گفت در یک سال اخیر در افغانستان 

برتری میدانی دارد. شــبکه حقانی که مقــرش در منطقه 
قبیله ای وزیرستان پاکستان است همچنین با القاعده هم 
ارتباط دارد و به همین دلیل یکی از گروه های شبه نظامی 
مهم اســت که قدرت عملیاتی به مراتب بیشــتری نسبت 
به گــروه تروریســتی داعش در افغانســتان دارد. شــبکه 
حقانی به خاطر حمالت پیچیده و سازمان دهی شده علیه 
ارتش های آمریکا و افغانستان و ربودن چهره های شاخص 
معروف است. در سال های اخیر نیز این شبکه در بسیاری 
از حمالت تروریســتی علیه نیروهای ناتو و افغانســتان با 

طالبان همکاری کرده اســت. حقانی همچنین مسئول 
برخــی از مرگبارترین حمالت در افغانســتان از 

جملــه انفجار انتحاری یــک کامیون 
در کابل در ســال ۲017 

که بیش از 1۵0 کشته برجا گذاشت، بوده است. آمریکا و 
افغانستان می گویند  شبکه حقانی با حمایت سرویس های 
اطالعاتی پاکســتان دســت به عملیات می زنــد؛ اتهامی 
که پاکستان همواره رد می کند و در پاســخ به آن به سابقه 
تاریخی و نحوه شکل گیری شبکه حقانی که با حمایت های 
سازمان اطالعات مرکزی آمریکا )سیا( در دهه 1970 بوده، 

اشاره می کند.
جالل الدین حقانی ابتدا در دهه 1970 شبکه حقانی 
را برای مبارزه با اشــغالگری شوروی ســابق در افغانستان 
تأسیس کرد و در آن زمان از سوی سازمان اطالعات مرکزی 
آمریکا )سیا( مورد حمایت مالی قرار گرفت. عالوه بر این 
حمایت مالی، در آمریکا کسانی بودند که به او بسیار توجه 
می کردند. پس از خروج شوروی از افغانستان و شکل گیری 
دولت طالبان در ســال 1996 حقانی به عنــوان وزیر امور 
قبیله ای وارد کابینه طالبان شــد اما در ســال ۲001 و پس 
از سرنگونی دولت طالبان به دســت آمریکا، حقانی دوباره 
ســالح به دســت گرفت و این بار علیه نیروهای خارجی و 
به طور ویــژه آمریکا و ارتش افغانســتان وارد جنگ شــد. 
در ســال ۲01۲ آمریکا شــبکه حقانی را به عنوان سازمان 
تروریســتی معرفی کرد.روزنامه ایران در این مورد نوشته 
اســت: اخیرا نیز دونالــد ترامپ، رئیس جمهــوری آمریکا 
به بهانه حمایت پاکســتان از شــبکه حقانی و جدی نبودن 
دولت اســالم آباد در مبارزه با تروریسم کمک نظامی 300 

میلیون دالری به این کشور را قطع کرد.
در چنین شرایطی طالبان با صدور یک بیانیه کم سابقه 

از مرگ جالل الدین حقانی خبر داده و هنوز معلوم نیســت  
اعالم رســمی خبر این مرگ چه تأثیر مستقیمی می تواند 
بر شبکه حقانی داشته باشــد. اگرچه االن سال هاست که 
جالل الدین حقانی مسئولیت های خود را به پسرش واگذار 
کرده بود و دیگر مانند گذشــته بازیگر کلیدی به حســاب 
نمی آمد و نقش اســتراتژیک یا عملیاتی نداشت. البته او 
همچنان نقش مشاوره ای خود را حفظ کرده بود و از این رو 
ممکن است مرگ او یک فقدان روحی عظیم برای شبکه 
حقانی باشد و این شبکه را دچار شــکاف و چندپارگی کند؛ 
اتفاقی که پس از اعالم رســمی مرگ مالعمر، بنیان گذار 
طالبان رخ داد و هنوز هــم در الیه های زیریــن این گروه 

نشانه هایی از اختالف به چشم می خورد.

   درگیری توئیتری طالبان و ناتو
خبر دیگــر اینکه با تغییــر فرماندهــی نیروهای ناتو 
در افغانســتان، درگیری توئیتری میان ذبیح الله مجاهد، 
سخنگوی گروه طالبان و ژنرال اسکات میلر، فرمانده جدید 
نیروهای ناتو در این کشــور رخ  داد. سخنگوی طالبان در 
توئیتر نوشت: »فرمانده جدید اشغالگران ]ناتو[ هم مثل 
فرمانــده دیگر آنها بــا ناکامی مواجه خواهد شــد.« دفتر 
مطبوعاتی نیروهای ناتو نیز در پاسخ نوشت: »منتظر حرکت 
رو به جلو است که از دشنام جلوگیری کرده و گفت وگوهای 
ســازنده و جامعی را به ارمغان آورد.« مجاهد در پاسخ این 
توئیت نوشت: استقالل ما  و احترام متقابل را بپذیرید. ما 

شما را به مذاکرات سازنده دعوت کرده ایم.
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در جریان سوال جواد کریمی قدوسی، نماینده نزدیک به جبهه پایداری از وزیر امور خارجه، 
مستند جنجالی توسط او در مجلس پخش شد. کریمی قدوسی گفت: »اصل مستند را امروز به 
رسانه ها می دهم و دو مستند دیگر که توسط اطالعات سپاه تهیه شده  را هم به رسانه ها می دهم.« 
به دنبال پخش این مستند، مسعود پزشــکیان، نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده 
داشت، گفت: »وزارت اطالعات کلیپ پخش شده توسط کریمی قدوسی را قبول ندارد.« او گفت: 
»افرادی که اسم برده شد حق دارند از خود در مجلس دفاع کنند.«  نماینده مردم مشهد در مجلس 
گفت: »مقام معظم رهبری در دیدار با هیات دولت فرمودند »مذاکره با آمریکا در حاشیه اجالس 
سازمان بین الملل در نیویورک به طور قطع، منتفی است. رئیس جمهور که هیچ، وزیر امور خارجه 
هم نمی تواند.   « وی ادامه داد: »با همان تماس تلفنی که رئیس جمهور و اوباما با هم داشــتند، 
آمریکایی ها در نیویورک جشــن گرفتند که ایران به آنها زنگ زده است. بارها اطالعات دقیقم را 
در معرض افکار عمومی قرار دادم اما با هجمه ظریف روبه رو شدم. منطق برجام، لغو تحریم های 
هسته ای بود حال مدام بگوییم آبروی دشمن را بردیم، اختالف بین آمریکا و اروپا ایجاد کردیم، 
پی ام دی را بستیم، با دنیا آشتی کردیم، مجموعه اینها حاشیه است.« این عضو کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: »معتقدم با منطق نرم، نمی توان مذاکره کرد. پس از 
اشتباهات در دوران مذاکره که ظریف مرتکب آن شــد، نتیجه آن، اجرای همه تعهدات ایران و 
باقی ماندن همه تحریم ها شد. امروز نیز سه سوال می پرسم. توافق برجام توسط آمریکای خبیث 
پاره شده و امروز نظام اجرایی کشور با مشکالتی  روبه روست. چرا؟ این مساله به جاسوسی و خیانت 
عده ای برمی گردد. به ملت می گویم دالیل گرانی ها و تالطم های بازارهای مختلف چیست؟« 
کریمی قدوسی ادامه داد: »سوال اول درباره سفر به فرانسه مربوط به سال گذشته است. با حضور 
شما در فرانسه اراذل و اوباش بین المللی صهیونیستی، سعودی و ضدانقالب را آنجا جمع کرده 
بودند. سوالم از شما این اســت که مقامات ایران در فرانسه باید ارزیابی می کردند تا حضور شما 
در فرانسه مصادف با آنان نشود. همزمانی این مساله جای ســوال دارد. وزیر خارجه فرانسه در 
مصاحبه ای گفت که ایران بدون مذاکرات منطقه ای و موشکی نمی تواند با ما توافق داشته باشد 
که البته سخنگوی وزرات خارجه و جنابعالی پاسخ دادید که تشکر می کنم.« نماینده مردم مشهد 
در مجلس ادامه داد: »مجلس برای تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی مصوبه داشــت. از 
کمیته مربوط در این زمینه نام 100 نفر از مســئوالن و مقامات جمهوری اسالمی در اختیار بنده 
است که کمیته تحقیق آنها را به دست آورده است. در صفحه اول نام عبدالرسول دری با تابعیت 
کانادا به عنوان مسئول کمیته مذاکره کننده پولی و بانکی و هسته ای  آمده است. آیا این جایگاه کم 
جایی است؟ محمدعلی شعبانی نیز عضو هیات مذاکره کننده بودند. برخی از آنان فارغ التحصیل 
دانشگاه های انگلیس هستند که متخصص در امور جاسوسی هستند. سیروس ناصری و مشکان 
مشــکور هم عضو هیات مذاکره کننده بودند.« وی ادامه داد: »نگاهی که معتقد اســت بدون 
غرب و اروپا نمی توان زندگی کرد، درست نیست اما متاسفانه دولت روحانی به این مساله اعتقاد 
دارد. امیدی به حل برجام و مسائل اقتصادی توسط اروپایی ها نیست.« سخنگوی وزارت امور 
خارجه همچنین در پاسخ به سوالی در مورد پخش فیلمی از تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان 
در نشست مجلس اظهار کرد: »جامعه ما جامعه ای روشن است، مردم مسائل را به خوبی دنبال 
می کنند. شناخت نسبتا خوبی از روند تحوالت و رفتار مسئوالن، نهادها و ارگان ها دارند.«  وی با 
بیان اینکه متاسفانه برخی بر اساس عداوت های شخصی و مسائل شخصی اقدام به فرافکنی و 
زدن اتهام نسبت به برخی مقامات وزارت خارجه می کنند، تصریح کرد: »این مسائل را نباید جدی 

گرفت. مساله جدیدی نیست و قطعا نیز آخرین نخواهد بود.« 

حرف و حدیث ها درباره حزب اعتمادملی زیاد اســت. حزبی پرحاشــیه که می خواســت 
سراسری باشد اما در مرکز با چالش های بزرگی دست و پنجه نرم می کند و امروز بحران مشروعیت 
دارد. برای حل این مساله قرار است ششم مهرماه کنگره این حزب برگزار و اعضای جدید شورای 
مرکزی انتخاب شوند. هفته گذشته بهرام سرمست، مدیرکل سیاسی وزارت کشور در نشستی 
خبری از تایید اساسنامه و مرامنامه حزب اعتمادملی از سوی وزارت کشور خبر داد و با اشاره به 
بررسی گزارش مجمع عمومی حزب اعتماد ملی در جلسه کمیسیون ماده 10 احزاب گفت: »از 
نظر کمیسیون انطباق اساسنامه و مرامنامه حزب اعتمادملی با قانون جدید مورد  تایید است اما 

انتخابات اعضای شورای مرکزی و بازرسان این حزب باید مجددا برگزار شود.« 
تاکید وزارت کشــور بر تایید کنگره اخیر اعتمادملی منهای انتخابات شــورای مرکزی و 
بازرسان این حزب، درحالی از سوی برخی از افراد مغرض به عدم قائم مقامی الیاس حضرتی در 
حزب اعتمادملی تفسیر شد که در همان نشست، مدیرکل سیاسی وزارت کشور تاکید کرده بود 
که »براســاس نامه آقای کروبی دبیر کل این حزب، آقای حضرتی به عنوان قائم مقام معرفی 
شده است و در این شرایط کمیسیون ماده 10 احزاب نفیا و اثباتا وارد موضوع تعیین ارکان حزب 
نمی شود. « پس از این سخنان بود که وزارت کشور در نامه ای به مهدی کروبی، دبیرکل حزب 
اعتمادملی موارد مطرح شــده را کتبا به اطالع او رسانده و خواســتار برگزاری دوباره انتخابات 
شورای مرکزی و بازرسان این حزب شد؛ موضوعی که البته از سوی مهدی کروبی نیز بی پاسخ 
نماند و او علی رغم محدودیت های موجود، در نامه ای خواستار تعیین تکلیف انتخابات اعضای 
شورای مرکزی و بازرسی حزب اعتمادملی شد. کروبی در واکنش به نامه وزارت کشور، بار دیگر 
الیاس حضرتی را مخاطب نامه خود قرار داد و از او در کسوت قائم مقام خود در حزب اعتمادملی 
خواست تا با مشارکت ارکان و اعضای حزب، هرچه سریع تر نسبت به برگزاری انتخابات شورای 
مرکزی و بازرسان حزب اعتمادملی اقدام کند. حکم صادره از سوی مهدی کروبی در تاریخ دهم 
شهریورماه توسط نماینده حزب در وزارت کشــور، طی نامه ای رسمی، تقدیم دبیر کمیسیون 

ماده 10 احزاب شد. 
به نظر می رســد نامه مهدی کروبی به الیاس حضرتی که آشــکارا بــر قائم مقامی الیاس 
حضرتی در حزب اعتمادملی تاکید دارد، منجر به پایان مناقشات اقلیت داخل حزب نیز بشود. 
چرا که بر اساس مستندات موجود از جلســات برگزار شــده در ماه های اخیر، الیاس حضرتی 
چندین جلسه شــورای مرکزی حزب اعتمادملی را با حضور قریب به 40 نفر از ۵۵ عضو شورای 
مرکزی برگزار کرده و عالوه بر آن از سوی اعضای همان شورای مرکزی که وزارت کشور نیز بر 
ابقای شان تا برگزاری دوباره انتخابات شورای مرکزی و بازرسی تاکید کرده، انتخاب شده است. 
در همین راستا نیز تمامی انتصابات الیاس حضرتی، در کسوت قائم مقام منصوب دبیرکل حزب 
اعتمادملی جزو وظایف و اختیارات قانونی او بوده و تا زمان برگزاری انتخابات شــورای مرکزی 
و بازرسان حزب اعتمادملی، تمامی انتصابات از سوی حضرتی دارای وجاهت قانونی خواهد 
بود. چه آنکه در دوران قائم مقامی منتجب نیا نیز، او با پشــتوانه حکم مهدی کروبی اقدام به 
تعیین روســای برخی از شــاخه ها و کمیته های حزب اعتمادملی کرده بود. الیاس حضرتی از 
برگزاری انتخابات شورای مرکزی طی برگزاری کنگره این حزب در روز 6 مهر ماه خبر داد و گفت: 
»کمیسیون ماده 10 احزاب بعد از چند ماه قرار داشتن پرونده حزب اعتماد ملی در نوبت نهایتا 
اصل برگزاری کنگره، تغییرات اساســنامه و مرامنامه را تایید و به ما اعالم کرد که باید در اولین 
کنگره طی یک ماه آینده انتخابات شــورای مرکزی را برگزار کنیم.« وی افزود: »براین اساس 
کمیسیون ماده 10 احزاب طی نامه ای به دبیر کل حزب اعتماد ملی این تصمیم را اعالم کرد و 
آقای کروبی هم در نامه ای از بنده به عنوان قائم مقام حزب خواست تا در اسرع وقت نسبت به 
برگزاری این کنگره اقدام کنیم.« قائم مقام حزب اعتماد ملی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
پس موضوع شکایت از شما و غیرقانونی بودن انتخابات موقت شورای مرکزی چه بوده است، 
گفت: »موضوع غیرقانونی بودن انتخابات از سوی یکی از سایت ها به اشتباه زده شد، در صورتی 
که کمیسیون ماده 10 احزاب تنها اعالم کرده بود انتخابات شورای مرکزی که به صورت موقت 

برگزار شده را در اولین کنگره برگزار کنیم. 
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با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در پاکســتان، »عارف علوی«، عضو ارشد حزب 
تحریک انصاف توانســت به عنوان پیروز این انتخابات پست مهم ریاســت جمهوری را از آن 

خود کند. 
»عارف الرحمان علوی«، عضو ارشد حزب تحریک انصاف  با کسب  ۲1۲ رأی به عنوان 
رئیس جمهور کشور پاکستان انتخاب شد. وی که در ســال 1949 در شهر کراچی به دنیا  آمده 
است اینک 69 سال  دارد و از ســال ۲013 به عنوان نماینده حزب تحریک انصاف در پارلمان 
پاکستان حضور داشته اســت. عارف علوی تحصیالت ابتدایی خود را در شهر الهور به اتمام 
رساند سپس در دانشگاه میشیگان آمریکا در رشته دندانپزشــکی ادامه تحصیل داد و در سال 
1984 پس از فارغ التحصیل شدن به پاکستان بازگشت. وی مدتی را به عنوان رئیس انجمن 

دندانپزشکان پاکستان نیز فعالیت کرده و از لحاظ شغلی یک پزشک به حساب می آید. 
عمر سیاسی رئیس جمهور جدید پاکســتان با حضور در یک مرکز اخذ رأی به عنوان ناظر 
آغاز شد و سپس عضو یک گروه مذهبی شد. طبق اعالم عارف علوی، وی در ایام دانشجویی 
نیز به عنوان رئیس یک گروه فعال دانشــجویی فعالیت داشته اســت. اولین حضور او در یک 
انتخابات رسمی در ســال 1979 رقم خورد و عارف علوی تالش کرد به عنوان نماینده پارلمان 
ایالت سند انتخاب شود و در این راه از سهمیه حزب جماعت اسالمی پاکستان استفاده کرد ولی 
نتوانست موفقیتی به دست آورد و شکست را پذیرا شد. وی در سال 1996 به حزب تازه تأسیس 
تحریک انصاف پیوست و به این ترتیب به یکی از بنیانگذاران حزبی تبدیل شد که اینک قدرت را 
در پاکستان به دست دارد. در سال 1997 رئیس حزب تحریک انصاف در کراچی شد و این نقطه 
آغاز یارگیری های او برای کاپیتان عمران خان بود. این سیاستمدار پرتجربه در سال 1997 نیز در 
انتخابات شرکت کرد ولی باز هم نتوانست توفیقی به دست آورد. در سال ۲001 به عنوان معاون 
حزب تحریک انصاف فعالیت های خود را آغاز کرد و در سال ۲00۲ باز هم در انتخابات شکست 
خورد. او بین سال های ۲006 تا ۲013 دبیرکل حزب تحریک انصاف بود و اولین بار توانست در 
سال ۲013 به عنوان نماینده تحریک انصاف از منطقه ۲۵0 شهر کراچی وارد پارلمان پاکستان 
شود. در سال ۲013 او تنها نماینده حزب تحریک انصاف از ایالت سند در پارلمان ملی پاکستان 
بود و بقیه اعضای این حزب در انتخابات شکست خوردند. وی در سال ۲018 نیز از منطقه ۲47 
شهر کراچی به نمایندگی از تحریک انصاف در انتخابات شرکت کرد و باز هم توانست پیروز شود. 
انتخاب او به عنوان رئیس جمهور پاکستان نقطه عطفی در زندگی عارف علوی خواهد بود و اینک 

او فرصت دارد ناکامی سال های اول عمر سیاسی خود را جبران کند. 

بانوی ایتالیایی سیاستمدار، او که شهره بود به مبارزه با نژادپرستی و آپارتاید، وقتی جاپای 
کاترین اشتون گذاشت، ورق برگشت. قدمش خوش یمن بود. او که آمد دولت روحانی دلش 
نرمش خواست و راه برای مذاکره باز شد. از آن سوی اوباما و جان کری هم مسیری متفاوت را 
برای سرنوشــت مذاکرات هسته ای ترســیم کردند. فدریکا موگرینی جوان با آن استایل های 
خاص و لبخندهای امیدوارکننده، باب جدیدی از مذاکرات هسته ای را گشود که بعد از دو سال 

سرانجامش شد برجام.
اما صدافســوس که همه چیز به این خوبی ها تــداوم نیافت، ترامپ کاســه کوزه توافق 
هسته ای را به هم ریخت و از برجام خارج شد. شب خروج ترامپ اما اولین کسی که حتی قبل 
از حسن روحانی آمد و علیه رئیس جمهور تازه کار آمریکا ســخن گفت و از حفظ برجام کالم به 
میان آورد، او بود. فدریکای ایتالیا همین االن هم بیش از هر رهبر کشور اروپایی، سنگ توافق 
هسته ای را به ســینه می زند. جالب اینکه به نظر می آمد ایران هم برجام بدون آمریکا را به امید 
رایزنی های موگرینی با روسای جمهور کشــورهای اروپایی دنبال می کند. اما اظهارات بانوی 

اروپایی، خیلی ها را شوکه و نگران  کرد.
رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعالم کرد پس از پایان دوره تصدی اش در سال آینده 
دیگر برای انتصاب مجدد در این سمت نامزد نخواهد شــد.  وقتی این جمالت را به زبان آورد 
همه فهمیدند خداحافظی او با اتحادیه اروپا جدی است. جمالتی مثل: »نهایت تالشم را در 
مدت زمان باقیمانده می کنم تا این سمت را به طور آماده در اختیار جانشینم بگذارم، ما کارهای 
بسیاری داریم که باید امسال انجام دهیم. اول از همه باید آن چیزهایی را که تاکنون به دست 
آورده ایم حفظ کنیم. ما کارهای بســیاری برای تکمیل اقدامات باقیمانده باید انجام دهیم تا 
خانه را به صورت آمــاده در اختیار نفر بعد که ایــن افتخار را دارد تا در این ســمت فعالیت کند، 
قرار دهیم.« او اکتبر سال بعد مقارن با شهریور و مهر 98 خواهد رفت و رسما اعالم  کرده دیگر 
کاندیدای ریاست نخواهد شد. اکنون بسیاری می پرسند با رفتن فدریکا موگرینی، برجام به کجا 
خواهد انجامید. آیا اساسا او به عنوان یک فرد در اتحادیه اروپا آن قدر مهم بود که رفتنش برای 
ایران گران تمام شود؟ یا وی صرفا مجری سیاست های اتحادیه اروپا بود و هرکس دیگری هم به 
جای او بر سر کار آید، می تواند به آن سیاست ها  ادامه دهد. از همه مهم تر اینکه چه شد موگرینی 
به تداوم حکمرانی اش بر سیاست خارجه اروپا پشت کرد و ترجیح داد دیگر نباشد. آیا این را باید 

ناشی از دلسردی او در بقای برجام و توافق هسته ای دانست؟
علی خرم، استاد حقوق بین الملل با تاکید بر اینکه رفتن موگرینی قطعا هم برای برجام و هم 
برای ایران  ضایعه ای بزرگ است، به آفتاب یزد می گوید: »موگرینی شخصی بود که در پخت وپز 
این توافق دخیل بوده و زحمات زیادی برای آن کشیده است. او مثل  باغبانی می ماند که نهالی 
کاشته است و اکنون در جایی که باید این نهال رشد پیدا کند ناگهان شرایط خشک شدن این 
نهال با رفتن او فراهم می شود.« وی تاکید کرد: »قطعا هر کس دیگری به جای موگرینی بیاید 
در راه برجام مثل او نخواهد شد.« مطهرنیا هم در این مورد تاکید می کند: »مطمئنا نفر  بعدی 
که به جای موگرینی بر سر کار می آید به حد و اندازه او بر موضوع برجام مسلط نیست و مشخص 

هم نیست که مانند او برای بقای برجام تالش کند.«

خداحافطی با موگرینی

تغییرات سرنوشت ساز در پاکستان
رئیس جمهور جدید کیست؟
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روحانی علیه روحانی

داستان جهانگیری

اتهامات مشایی

غیبت پرماجرا

سیدحمید روحانی یکی از چهره های خبر ساز هفته گذشته بود. او سخنانی علیه حسن روحانی بیان کرد. این 
چهره گفته است: »ارزنده ترین شــعار تجمع طالب »ای آنکه مذاکره شعارت، اســتخر فرح در انتظارت« بود.« 
ســیدحمید روحانی، رئیس بنیاد تاریخ پژوهی انقالب اسالمی این سخنان را در نشســتی خبری مطرح کرد.  او در 
این جلسه به ماجرای فیضیه و سکوالر شدن حوزه پرداخت و صراحتا از اقدام طلبه هایی که حسن روحانی را به ترور 
تهدید کرده  بودند، حمایت کرده است. او با اشاره به تجمع طالب در قم مستقیما از تالش   آمریکا و انگلیس برای 
به تاریکی کشاندن آینده تشــیع و مرجعیت با تکیه بر آدم های دنیاطلب و خودخواه در حوزه ها سخن گفت و سپس 
از تجمع ٢۵ مرداد طلبه ها در قم قاطعانه حمایت کرد و در بخشی از سخنانش گفت این طلبه ها خواب کسانی که به 
دنبال سازش با   آمریکا و سردمداران برجام هستند را آشفته کردند. او همچنین در نشست خبری تاکید کرد که آمریکا 
از »فیضیه ناآرام« که »موج هایی را برانگیزد، وحشــت دارد.« او گفت آمریکا »فیضیه ای خاموش« می خواهد و 

طالبی که تحت کنترلش باشند.

حسین مرعشی ســخنان قابل تاملی در مورد حســن روحانی گفته است. او گفته 
اســت: »از دیدگاه من حتی اگر آیت الله هاشــمی در حال حاضر حضور داشتند، باز هم 
حریف برخی سیاست های روحانی نمی شدند و نمی توانستند او را در عدم عقب نشینی 
در بعضی مسائل مجاب کنند چراکه او در دوره اول دولت خود هم به توصیه های آیت الله 
هاشمی جدی عمل نمی کرد.« او همچنین گفت: »انتخابات ۹۶ از جهت کاندیداتوری 
جهانگیری ضربــه بزرگی به اصالحات بــود. به هرحال حضور جهانگیــری در انتخابات 
ضررهایی را متوجه خــود جهانگیری و جریان اصالحات کــرد. کاندیداتوری او تصمیم 
روحانی بود و همگان شاهد بودیم که به نفع او هم تمام شد اما برداشت من این است که 
تیم حلقه یک روحانی از کاندیدا شدن جهانگیری در انتخابات رنجیدند و در دوره دوم در 

شکل گیری دولت، جهانگیری کامال به کنار رانده شد.«

حسن روحانی از حضور در اجالس خبرگان خودداری کرد. این عدم حضور بازخوردهای فراوانی 
داشت. البته از سوی دولت اعالم شد که روحانی به جهت حضور در سفر استانی به اجالس خبرگان 
نرفته اســت حتی واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور نیز اعالم آمادگی کرد که اعضای خبرگان برای 
شام به حضور رئیس جمهور بروند. در اجالس خبرگان اما از سوی اعضا نقدهایی در مورد عدم حضور 

روحانی مطرح شد.

هفته گذشته دومین جلسه دادگاه اسفندیار رحیم مشایی به ریاست حجت االسالم غضنفرآبادی برگزار شد؛ دادگاهی پر 
از حاشیه. در جلسه نخست رسیدگی به اتهامات رحیم مشایی، تصاویری از جلسه منتشر شد که حاکی از تالش متهم برای 
برهم زدن نظم جلسه بود. هرچند در تصاویر منتشر شده از جلسه نخست، صدای مشایی قطع می شود، با این وجود عصبانیت 
او در تصویر به وضوح مشخص است. حاشیه های جلسه دوم دادگاه از همان لحظه ورود آغاز شد. متهم در اقدامی عجیب 
در ابتدا صندلی خود را به سمت حاضرین برگرداند و پشــت به رئیس دادگاه نشست. غضنفرآبادی رئیس دادگاه سواالتی 
را از رحیم مشایی مطرح کرد که اسفندیار پاسخی برای آنها نداشــت. قاضی غضنفرآبادی به متهم گفت: »آقای مشایی 
چرا می خواستید جیسون رضاییان را ببینید؟ پانته آ فیوزی و آزیتا شفازند چه کسانی هستند؟ چرا چهارشنبه کیفرخواست را 

نگرفتید؟ ارتباط خود با جاسوسان انگلیس و اسراییل را توضیح دهید، لیال زند چه ارتباطی با انگلیس داشت؟« 

چهره ها



ســعید لیالز، عضو شــورای مرکزی حزب کارگزاران 
یکی از نزدیک ترین احزاب اصالح طلب به حسن روحانی، 
انتقادات تندی علیه عملکرد اقتصادی حســن روحانی و 

دولتش مطرح کرد. 
ایــن تحلیلگــر شناخته شــده اقتصــادی جریــان 
اصالح طلب و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران، یکی 
از نزدیک ترین احزاب اصالح طلب به حســن روحانی در 
گفت وگو با یورونیوز سخنان  غیرمنتظره ای را علیه عملکرد 

اقتصادی حسن روحانی و دولتش مطرح کرد. 
وی با اشاره به تحوالت اقتصادی ایران، گفته است: 
»ورود اسکناس )دالر( از دی ماه سال گذشته به بازار ایران 
از ســوی آمریکایی ها ممنوع شــد و دولت روحانی هم در 
این زمینه بسیار بی کفایت و بســیار بد عمل ]کرد[ و دقیقا 
پا جای پای احمدی نژاد گذاشت و نتیجه شد وضعیتی که 

شاهد هستیم.« 
وی افــزود: »وقتی بــازار ملتهب می شــود از حالت 
نرمال و طبیعی خود خارج می شود، مردم دارایی های خود 
را  به طال و دالر تبدیل می کنند و این بر التهابات بازار دامن 
می زند. اما عامل دیگر ســوءمدیریت دولت آقای روحانی 
است که به ناشیانه ترین شکل ممکن با این پدیده برخورد 
کرد. به نظر من آقای روحانی هیچ تصویر و برآورد روشنی 
در روز اول از موج تحریم هایی که به ســمت اقتصاد ایران 
سرازیر می شد، نداشت. تصمیم هایی گرفت و تدبیرهایی 
اتخاذ کرد که به التهابات بازار دامن زد. مثال به جای اینکه 
جلوی مصرف ارزی را بگیرند شــروع کردند به یک سلسله 
اقدامات مشــوق مصرف ارز از جمله اعطای ۵00 یا هزار 
یورو برای ســفر خارجی که منجر به افزایش تقاضای سفر 

خارجی شد در حالی که ما باید جلوی آن را می گرفتیم.« 
عضــو شــورای مرکــزی حــزب کارگــزاران تصریح 
کرد: »در این وضعیت فســاد موجود در کشــور هم سوار 
بــر کار شــده و از کوچک تریــن روزنه ها دارد بــرای غارت 

سازمان یافته منابع ملت ایران اســتفاده می کند. این را در 
قالب ال سی های دروغین و واردات تقلبی می توانید ببینید. 
فســاد در گمرک ها، وزارت صنایع، تخصیــص ارز، عدم 
انطباق وارداتی با ثبت سفارش می توانید ببینید. پول گرفتند 
جنس وارد نکردند و کســی نبود که بپرســد چــه می کنید؟ 
به گونه ای آقای روحانی و آقای جهانگیری با این مســاله 
رفتار کردند که گویی بار اول است ما با این مسائل روبه رو 
هستیم و بی کفایتی و فســادی که دستگاه دولت را گرفته 

عامل تشدید وخامت اوضاع ارز است.« 
لیالز با تاکیــد بر اینکه تمــام تدابیر دولــت تاکنون 
ناکافی و بسیار متناقض بوده و باعث سردرگمی شده است، 
اظهار کــرد: »مثال ده ها میلیون تــن کاال در گمرک های 
کشــور مانده و مردم امکان ترخیص این کاالها را ندارند. 
اگر ترخیــص می کردند قیمت ها پایین می آمد. از ســوی 
دیگــر واقعیت دیگر این اســت که صــادرات نفت ما یک 
میلیون بشــکه در روز کاهش پیدا کرده؛ معادل 70 تا 7۵ 
میلیون دالر درآمد در روز. یعنــی در حدود ۲0 تا ۲۵ میلیارد 
دالر از درآمد ســاالنه نفتی ایران کم می کنــد. این هم اثر 

خود را می گذارد.« 
وی ادامه داد: »آتش منازعات داخلی که تجلی اش 
در بین مجلس و دولت بیرون زده و در خود دولت هم است، 
چیــز محرمانه ای نیســت، رفتارهایی که در روز ســوال از 
آقای روحانی یا روز استیضاح وزرا می شود مردم وقتی این 
صحنه هــا را می بینند آینده خود را تیره تر می بینند و ســعی 

می کنند دارایی خود را به دالر تبدیل کنند. 
در حالی که اگــر می توانســتیم انســجام در داخل 
حکومت ایجاد کنیم و از همه ظرفیت های ضدتحریم مان 
با تدبیر درست استفاده کنیم و به سیاست گذاری مان ثبات 
بدهیم ، من مطمئن هســتم نه تنها قادر بــه کنترل اوضاع 
بودیم که قیمت دالر هــم پایین می آمد. اما بــا روند فعلی 
 فکر می کنم دالر به 1۵ و 16 تومان هم می رسد چون دولت 

روحانی عمال هیچ کاری نمی کند و دارد تماشا می کند.« 
این اقتصاددان جریان اصالح طلب  بیان  کرد: » من 
پشت پرده را نمی  دانم ولی اختیاراتی که آقای خامنه ای به 
روحانی و سران ســه قوه داده اگر به چوب داده بود تا االن 
یک کاری کرده بودند. اما ناشایست ترین مردانی که ممکن 
بود در ۲۵0 سال گذشته در آمریکا سر کار بیایند، االن روی 
کار  آمده اند و دارند اقتصاد و مسئوالن و دولتمردان را روی 
انگشت می چرخانند و ما را مسخره می کنند. مسئولیت این 
را من اساسا متوجه آقای روحانی می دانم چون ما از 8 یا 9 
ماه قبل مکرر به آقای روحانی هشدار دادیم که بحران در 
پیش اســت و دالر را بحران خواهد گرفت.« گفتنی است 
سعید لیالزمهرآبادی، استاد مدعو دانشگاه شهید بهشتی، 

روزنامه نگار و تحلیلگر اقتصادی است.
 وی اســتاد گروه تاریخ دانشــگاه شــهید بهشــتی و 
سردبیر روزنامه توقیف شده ســرمایه است. وی همچنین 
مدیرعامل ســبالن خودرو مایــوان که در زمینه بازســازی 
اتوبوس و مینی بوس فعال است، می باشــد. وی در سال 
1366 و در ۲4سالگی به روزنامه اطالعات رفت و مشغول 
به روزنامه نگاری شــد؛ هرچند  پیش از آن، مقاالتی برای 
این روزنامه فرســتاده بود. همچنین پدر او در ســال های 
پیش از ۲8 مرداد 133۲ روزنامه نگار بود و در رســانه هایی 
همچون »روزنامه آتش« کار می کرده و دیدگاه های چپ 

داشته است. 
پــس از انتخابــات ریاســت جمهوری 9۲ و به دنبال 
پیروزی حسن روحانی، ســعید لیالز با انتشــار یادداشتی 
تحــت عنــوان فرصــت بی نظیر تاریخــی، اعــالم کرد: 
»پیــروزی آقــای حســن روحانــی در یازدهمیــن دوره 
انتخابات ریاست جمهوری می تواند به خوبی نشان دهنده 
این واقعیت باشــد که پــس از تجربه هشت ســاله دولت 
منتهی الیــه جنــاح چــپ و بعــد از آن تجربه هشت ســاله 
منتهی الیه جناح راست، شاهد به وجودآمدن نوعی گرایش 
 و تمایــل در ملت ایــران بــه مرکزگرایــی و اعتدال گرایی 

هستیم.«
در روزهای امضای توافق برجــام میان ایران و ۵+1 
در وین، ســعید لیالز در مصاحبه با رسانه ها اعالم می کند 
اقتصاد هم مانند سیاســت خارجی نیازمنــد مردانی مانند 

محمد جواد ظریف است.

انتقاد سنگین سعید لیالز از روحانی و دولتش: 

همه  مسئولیت اقتصاد با روحانی است
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فضای مجازی

اقدام جالب شیعیان مقیم شیکاگو
 در ترویج فرهنگ حسینی

فواد ایزدی کارشناس روابط بین الملل در توییتر با 
انتشار فیلمی از اقدام جالب شیعیان مقیم شیکاگو در 

ترویج فرهنگ امام حسین)ع( نوشت

واکنش ها به نطق نماینده اصالح طلب

توییت سلیمی نمین درباره 
مشکالت اقتصادی کشور

 عباس سلیمی نمین مدیر دفتر 
مطالعات و تدوین تاریخ ایران در 
توییتر درباره مشکالت اقتصادی 
کشور نوشت

رضا رشیدپور مجری معروف 
تلویزیون در صفحه شخصی 
خود در توییتر درباره پیش فروش 
خودروهای سایپا نوشت

طعنه مجری سیما
به پیش فروش خودرو

ماچنین مردمی بودیم یا هستیم؟ 
عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامه جوان با انتشار تصویری در اینستاگرام خود نوشت: از آب 

خوردن اسیر دشمن چه لذتی در چهره شان نمایان است.

کدخدایی: نظارت استصوابی 
یعنی اجرای قانون

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان 
با انتشار پستی در صفحه توییتر خود به عنوان 
شدن موضوع  نظارت استصوابی توسط برخی 
از نمایندگان مجلس شورای اسالمی واکنش 

نشان داد و تأکید کرد که نظارت استصوابی 
یعنی اجرای قانون و نباید از اجرای قانون 

هراس داشته باشیم.
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حرف روز 

یک عده یه شــرکت صوری ثبت کــردن و میان 
دالر8000 تومانی از این سامانه می خرن بعد میرن تو 
بازار آزاد 1۲000 می فروشن؛ یعنی سود هنگفت بدون 
کمترین زحمــت. خب، آقایون عاقــل بانک مرکزی!  
می زاشــتید مردم عادی هم بیــان تو همین ســامانه 
خریدهای خردشــون رو با کارت ملی شون انجام بدن 
و بعد هم با ارائه کارت ملی و حضور شــخصی تحویل 
بگیرن. آخه این چه بساط مسخره ایه که درآوردید؟ کی 

می خواد این وضع سامان پیدا کنه؟
بــه نظــر می رســد ارائــه نســخه های پی درپی 
اقتصادی که هرکدامشــان دارای عیــب و ایرادهای 
فراوان هســتند نمی تواند راهکاری برای برون رفت از 
وضع فعلی باشد. خواهشا کارشناســان دانشگاهی را 

به کار بگیرید.

خواهش می کنیــم به درد ما بازنشســته ها هم 
برسید. آنچه می گیریم کفاف زندگی مان را نمی دهد 

و روزگار به سختی می گذرانیم.

واردات خودرو باید آزاد بشه قیمت خودر وهای 
داخلی را هم بازار تعیین کنه.

سوال از رئیس جمهور انجام شد ولی خیلی 
دیر. نمایندگان نشــان دادند اگه بخوان می تونن 
به نفــع مردم و کشــور کار کننــد.  ای کاش خیلی 
زودتر از اینها از خــواب بیدار می شــدند تا کار به 

اینجا نمی رسید.

من موندم چرا تو شهرستانا این جوری نیست. 
فقط تو تهران مردم هجوم می برن. واال 7۵ میلیون 
ایرانی دارن فدای این تهرانیا میشن. بابا این همه 
می گن نخرید، باز حمله می کنید. واسه دالر گیرم 
دالرم خریدی، فردا چی پس فردا چی بعدش چی. 
چرا مردم ما آن قدر کوته بین هستن دست بردارید 
هر بالیی سر مردم میآد از این تهران شروع میشه 
همه بازارهارو قرق کردن هر اتفاقی می افته حمله 
می کنن، بعد ادعای فرهنگ و روشنفکری شــونم 

می شه.

باعــث افزایــش قیمــت ارز خــود دولــت 
نه تنها به بهبود وضعیت کمــک نمی کنه، بلکه با 
مصاحبه های هــر از چندگاه آتش ایــن گرانی رو 
شعله ور تر می کنه نمونه اش صحبت های ۲ رئیس 
بانک مرکزیه که ببینید چه بالیی سر قیمت ها آورد. 
تا اوضاع کمی آروم می شه حتما یکی مصاحبه ای 

در جهت تحریک بازار انجام میده.

پول خرج کردن مردم ایــران هم از عجایب 
است. وقتی شــرایط خوب و عادی است و قیمت 
مناسبه، پراید را اشــغال می دانند و نمی خرند ولی 
وقتی دوالپهنا گران می شود، همان گاری پراید را 

با ولع به هر قیمتی می خرند.

ناشناس13:۵7 دوشنبه 1۲ شهریور 1397چرا 
مسئوالن خودشان را به ندیدن زده اند؟ اکثر اقالم داره 
ساعتی میره باال با نرخ آزاد، اما مسئوالن مدام در مورد 

بازار ثانویه مانور می دهند.

نماینده اصالح طلبی که در مجلس نطق می کند 
و به جای توجه به مســائل اصلی مردم یعنی گرانی و 
تورم حرف های سیاسی بی ربط می زند هیچ صالحیتی 

برای حضور در مجلس ندارد. 

به عنوان کسی که کارشناســی ارشد اقتصاد 
داره می گم که مردم این وسط هیچ تقصیری ندار د. 
الکی مردم رو شماتت نکنید. هرجای دیگه دنیا هم 
باشــه وقتی ببینند که تمام سرمایه ها و دارایی شون 
داره جلو چشمشون از بین میره همین کارو می کنند. 
اونایی که مردم رو مالمــت می کنند باید اول به این 
سوال جواب بدن که رو چه حسابی دالر ظرف چند 
ماه از 4000 تومان رسیده به 13000 تومان؟ رو چه 
حسابی از مردم انتظار دارید دست رو دست بزارند و 

هیچ کاری نکنند و ضرر کنند؟

افزایش بی رویه اجاره بها کمر مســتاجران را 
شکسته اســت. چرا هیچکس برایش مهم نیست. 
معلوم است کســانی که ثروت های میلیاردی دارند 
اصال درد طبقه ضعیــف را نمی فهمنــد و حتی اگر 
بفهمند هم برایشان مهم نیست. مسئوالن مربوطه 
در این بخش باید کسانی باشند که سطح اقتصادی 

این قشر از مردم را در نظر بگیرند.

می گویند قــول می دهیــم اقالم اساســی با 
کاهش و کمبود مواجه نشود. اما سوال این است که 
مگر مشکل مردم کمبود و کاهش این اقالم است؟ 

مساله ما گرانی است.

مردم همون هایی هستند که پارسال به یارانه 3 
برابری نه گفتند و با ۲4 میلیون رای به روحانی اعتماد 
کردند. ولی افسوس که همه مسئولین قدر این مردم 
را  نمی دانند. اوال که به قول بعضی دوســتان اینها 
دالل هســتند. دوما مردم چه کار کنند وقتی هر روز 
که از خواب پا می شن می بینند با اظهارات بی خردانه 
مســئولین دالر و به تبع اون ســایر اقــالم ضروری 
زندگی شــون چندین درصد افزایش قیمت  داشته؟ 
پس نمی شه مردم را به بی فرهنگی متهم کرد. وقتی 
اقتصاد مملکت شکوفا شد هم مسائل فرهنگی، هم 

اجتماعی اصالح خواهد شد.
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گفتارها

رقابت شیعی-شیعی

نقش سرنوشت ساز کردها در آینده سیاسی عراق چگونه است؟
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حمله آمریکا به عراق  در ســال 2003 و فروپاشی رژیم 
صدام حسین، سرآغاز  بحران های سیاسی، امنیتی، قومی و 
اقتصادی در عراق تلقی می شود. حضور نظامیان آمریکا در 
عراق و تشکیل گروه های مقاومت و برخی گروه های وابسته 
به القاعده، جنگ داخلی عراق را بین اقوام و مذاهب عراقی 
شعله ور ساخت که در نهایت با تسلط گروه تکفیری داعش 
بر بیش از نیمی از سرزمین عراق، زنگ خطر تشکیل دولت 
اسالمی داعش در عراق و سوریه همچون حکومت طالبان در 
افغانستان به صدا درآمد. این امر، جنایات و وحشی گری های 
این گروه در پایمال کردن جان و مال مردم عراق را که در تاریخ 

آن کشور بی سابقه بود رقم زد .
در چنین شرایطی کشورهای منطقه و فرامنطقه ای با 
حمایت سازمان ملل جهت نابودی داعش بسیج شدند که در 
نهایت باتوجه به تالش ها و کمک های جمهوری اســالمی 
ایران به دولــت و مردم عراق توانســتند داعش را در ســال 
2016  در این کشور شکســت دهند تا تمام خاک آن کشور 
آزاد شود. به همین جهت در دوران پساداعش شاهد هستیم 
که گروه های سیاســی که هر کدام نقشــی در بیرون کردن 
داعش داشــتند، خواهان سهم بیشــتری در آینده سیاسی 
عراق هستند.  انتخابات پارلمانی  12 می  2018 در عراق نقطه 
عطفی در تاریخ سیاسی آن کشور محسوب می شود؛  چرا که 
دولت و مردم عراق در یک موقعیت نســبتا آرام جهت تعیین 
آینده سیاسی و مدیریتی آن کشور به پای صندوق های رای 
رفتند و نتایج حاصل  ضمن آنکه از یک سو وضعیت سیاسی 
احزاب را نشان می دهد، از ســوی دیگر خواسته های مردم 
عراق را در بر می گیرد . در نظام پارلمانی عراق، ائتالفی که 
بتواند بیش از نصف 32۹ کرســی پارلمان را به دست گیرد، 
می تواند نخســت وزیر تعیین کند و چون یــک حزب واحد 
نمی تواند به آرای الزم دســت یابد، دولت آینــده عراق یک 
دولت ائتالفی خواهد بود و بــه همین جهت احزاب بزرگ به 
دنبال جذب احزاب کوچک  یا احزاب قومی هستند که در این 
میان یک رقابت پنهان و آشکار در صحنه های سیاسی عراق 

در جریان است .
بر اســاس نتایج نهایی، صدر ۵۴ کرســی، عامری ۴8 
کرسی، عبادی ۴2 کرسی و مالکی 2۵ کرســی پارلمان را از 
آن خود کرده اند و جهت تشکیل دولت نیازمند ائتالف با سایر 
احزاب هستند. چون حزب سائرون به رهبری مقتدی صدر 
۵۴ کرســی را به دســت آورده، از نظر قانون اساسی عراق، 
اولویت تشکیل دولت را در صورت کسب نصف به عالوه یک 
اعضای پارلمان دارا است. با  توجه به اینکه ائتالف عبادی و 
صدر 18۷ کرسی دارد، آنها فعال در تشکیل دولت دست باال 
را دارند. ائتالف به رهبری نخست وزیر کنونی، شامل رهبرانی 
همچون ایاد عالوی، معــاون رئیس جمهور، عمار حکیم، 
رهبر جریان حکمت ملی، نمایندگان عرب سنی و نمایندگانی 
از اقلیت های ترکمانی، ایزدی، صابئین مندایی و مسیحی 
می شــود. در مقابل رهبــران احزاب رقیب شــامل مالکی و 
عامری، تاســیس ائتالف البناء )ســازندگی( با حضور 1۵۴ 
نماینده را اعالم کردند که در جلسه روز دوشنبه پارلمان اعالم 
و بدون نتیجه گیری خاصی پایان یافت. انتخابات این دوره 
عراق نسبت به دوره های گذشته یک تفاوت اساسی دارد و آن 
رقابت درون احزاب شیعه است که بسیار نقش آفرین است. 
برخالف دوره های گذشته که رقابت اصلی بین احزاب شیعه 
و سنی و وابســتگان آنها بود در دوره اخیر رقابت بین احزاب 
شیعه هستند و احزاب مسیحی و سنی نقش آفرینی در هدایت 
سیاســی یکی از این دو ائتالف را برعهده دارد. این موضوع 
موجب شده که علمای شیعه ابراز نگرانی کنند چون اختالف 

بین احزاب شیعه قدرت یافتن بقایای حزب بعث و نفوذ عوامل 
رژیم صهیونیستی و آمریکا را در مسائل داخلی عراق پررنگ تر 
می کند . بــه همین جهت ایجاد وحدت  بین احزاب شــیعه، 
اولویت سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران درعراق بوده 
و است . از سوی دیگر رقابت های منطقه ای ایران و عربستان 
و اختالفات ایران و آمریکا، دو موضوع تاثیرگذار بر رقابت های 
انتخاباتی عراق است. چون هزینه های مالی و جانی که ایران 
در مسیر آزادســازی عراق از دســت داعش پرداخت کرده، 
مطالبات مردم و دولت ایران نسبت به آینده سیاسی آن کشور 
را طلب می کند و به همین جهت در صحنه فعلی رقابت های 
احزاب عراقی در صحنه بین المللی، رقابت ایران با آمریکا و 
عربستان سعودی بسیار ملموس اســت.  با توجه به ائتالف 
شکننده دو ائتالف موجود به ریاست آقای عبادی نخست وزیر 
و آقای هادی عامری از رهبران حشدالشــعبی  و ســپاه بدر و 
قهرمان جنگ علیه داعــش، در این میان نقش اساســی و 
تعیین کننده را احزاب کردی دارند.  در انتخابات پارلمانی 12 
ماه می  عراق، احزاب کردی مجموعا ۴3 کرســی پارلمان را 
کسب کردند که نقش سرنوشت ســازی دارد . از زمان حمله 
آمریکا به عراق در ســال 2003، سیستم حکمرانی عراق بر 
پایه تقسیم قدرت میان سه گروه بزرگ قومی-مذهبی تقسیم 
شده است. معموال نخست وزیر شیعه، رئیس پارلمان سنی و 
رئیس جمهور ُکرد است که از سیستم تقسیم قدرت در لبنان 
الگوبرداری شده است . دو حزب حاکم بر اقلیم کردستان عراق 
یعنی دموکرات کردســتان و اتحادیه میهنی، گفت وگو های 
فشرده ای با جریانات سیاسی شیعه و ســنی عراق به منظور 
تشکیل دولت انجام می دهند. پس از همه پرسی کردستان، 
روابط اربیل با بغداد وارد مرحله جدیدی شــد. کنترل منطقه 
نفت خیز کرکوک از دســت نیرو های پیشــمرگه خارج شده و 
درآمد های نفتی دولت اربیل کمتر شده است. مضاف بر این 
چالش ها، جبهه داخلی کردستان نیز دارای انسجام نیست. 
چهار حزب معارض کردی )جنبش تغییر، ائتالف دموکراسی 
و عدالت و دو حزب اســالمگرای جماعت و اتحاد( که جمعا 
11 کرسی در پارلمان عراق دارند، با دو حزب اصلی حاکم بر 
کردســتان اختالف نظر دارند. دو حزب دموکرات کردستان 
و اتحادیه میهنی تالش می کنند که چهار حزب معارض را به 
ادغام برنامه هایشــان در برنامه های دو حزب حاکم متقاعد 
کنند تا همه احزاب کردی بتوانند در یک جبهه واحد با سایر 
گروه های عراقی گفت وگو کنند. با این حال، هنوز اجماعی بین 
این احزاب صورت نگرفته است.  احزاب کردی در نظر دارند در 
ازای پیوستن به ائتالف های شیعی، مطالباتی را مطرح کنند. 
یکی از این مطالبات، بازگشت نیرو های پیشمرگه به کرکوک 
اســت. عالوه بر این، احزاب کردی به دنبال این هستند که 
سهم شان را از بودجه عمومی عراق بیشتر کنند و به تفاهماتی 
با بغداد برسند که به موجب آن بتوانند مستقل از بغداد، نفت 
صادر کنند. احزاب کردی شرط گذاشته اند که قبل از هرگونه 
حمایت از گروه های شیعی باید تضمین های موثق در راستای 
اجرای مطالبات مزبور به آنها داده شود و این موضوع پیچیدگی 
و ظرافت های خاصی را در بر می گیرد و ممکن اســت قبول 
خواسته های احزاب کردی درگیری  های قومی جدیدی را به 
دنبال داشته باشد. اما واقعیت این است که در جریان تشکیل 
دولت آتی عراق نقش عوامل خارجی بسیار تعیین کننده است 
و کسی می تواند تشکیل دولت دهد که بتواند احزاب کردی را 
نیز وارد ائتالف خود نماید؛ لذا باید منتظر شد که چه کسی این 
شرایط کردها را قبول خواهد کرد و اگر قبول کرد آیا می تواند به 
تعهدات خود عمل کند؟ هرچند ائتالف سائرون تالش زیادی 
جهت جلب نظر احزاب کردی کرد اما ائتالف به رهبری هادی 
عامری نیز بیکار ننشسته است و تالش می کند با اتکا به پایگاه 
مردمی خود که نقش ناجی مردم عراق را در سابقه خود دارد، در 
تشکیل دولت وحدت ملی موفق باشد . چرا که تشکیل دولت 
آتی عراق و نگاه نخست  وزیر و کابینه دولت در تنظیم روابط 
عراق با ایران، عربستان و آمریکا نقش مهمی ایفا خواهد کرد.

میرقاسم مومنی

 مدیرعامل موسسه مطالعات 
بین المللی چشم انداز ابرار نوین
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نقش مرجعیت
کشمکش بر سر تشکیل فراکسیون اکثریت در عراق ادامه دارد

پارلمان عراق در حالی روز یکشــنبه گذشته کار خود را 
آغاز کرد که دعوا بر سر تشکیل فراکسیون اکثریت، وضعیت 
پارلمان را به کما فرو برده است. دو جریان اصلی شیعی هر 
دو ادعای تشکیل فراکسیون اکثریت را داشتند و اتفاقا هر 
دو فراکسیون هم متشکل از گروه های شیعه و سنی بودند؛ 
یکی را ائتالف سائرون و نصر به رهبری مقتدی صدر و حیدر 
العبادی که اولی بیشترین کرســی های پارلمان را به دست 
آورده و دومی ۴2 کرســی به دســت آورده و سومین ائتالف 
پیروز انتخابات محسوب می شود و همچنین جریان حکمت 
به رهبری سید عمار حکیم با 20 کرسی که اولین حزب پیروز 
انتخابات محسوب می شــود، رهبری می کنند. فراکسیون 
دوم را نیز نوری مالکی با 30 کرســی و هــادی عامری با ۴۷ 
کرســی به عنوان دومین ائتــالف پیروز انتخابــات رهبری 
می کنند. اولی نام ائتــالف خود را »اصالح و ســازندگی« 
نام گذاری کرده و دومی نام »سازندگی« را برای خود برگزیده 
است. در هر دو فهرســت امضای گروه های کوچک اهل 
تسنن مشاهده می شــود. اما اشــکال کار در این است که 
بعضی از نمایندگان مجلس در هر دو فهرست امضای خود را 
گذاشته اند؛ مساله ای که شائبه ایجاد کرده و کار را به دادگاه 
فدرال قانون اساسی عراق کشانده است. در عین حال هر 
دو طرف تعریفی متفاوت از چگونگی تشــکیل فراکسیون 
اکثریت ارائه می دهند؛ ائتالف اصالح و سازندگی می گوید 
که امضای رهبران ائتالف یا نمایندگان آنها کافی است در 
حالی که ائتــالف اصالح می گوید از تک تــک افرادی که 
حاضر به ائتالف با آن شده اند، امضا گرفته است و این مساله 
جای هیچ اما و اگری را باقی نمی گذارد. حال باید دادگاه عالی 

فدرال تصمیم بگیرد که حق با کیست.

گزینههاینخستوزیری
تا کنون به استثنای حیدر العبادی، هیچ کس به طور 
روشن و صریح برای سمت نخســت وزیری اعالم نامزدی 
نکرده اســت. نامزدی حیدر العبادی هم در حالی صورت 
می گیرد که اعالم نامزدی او می تواند با فروپاشی ائتالف 
تحت نظارتــش مواجه شــود. چرا که بر اســاس تعریفی 
نانوشــته در درون ائتالف هــا برای تشــکیل دولت هزینه 
نخســت وزیری ۴0 کرسی پارلمان اســت و در صورتی که 
عبادی بخواهد خود را نامزد کند، دیگر گروه های متحد با 
او ســهمی برای وزارتخانه ها نخواهند داشت. این مساله 
می تواند آنها را به سمت ائتالف رقیب سوق دهد  کما اینکه 
شاهد بودیم ســاعاتی بعد از اعالم نامزدی حیدر العبادی 
برای نخست وزیری، دســت کم 1۷ نفر از کسانی که با او 
ائتالف کرده بودند، در صدد جدایی از او برآمدند و خواستند 
که به جریان رقیب بپیوندند، در این صورت شانس عبادی 

به طور کلی از بین خواهد رفت. 
در کنار عبادی نام افرادی همچــون فالح الفیاض، 
مشاور امنیت ملی که با پیوســتنش به ائتالف سازندگی به 
دستور مستقیم عبادی از سمتش برکنار شد، هادی عامری، 
رهبر ائتــالف فتح، نــوری مالکی، رئیــس ائتالف دولت 
قانون و طارق نجــم عبدالله، یار نزدیــک مالکی و معاون 
او در حزب الدعوه اســالمی به میان  آمده است. اما منابع 
مختلف می گویند که مرجعیت عراق به صراحت به اطالع 
فراکسیون های سیاســی رسانده اســت که به هیچ وجه با 
نامزدی هیچ کدام از این چهره ها موافق نیست. مرجعیت 
حتــی حیدر العبــادی را نیــز فــردی ناکارآمد دانســته که 
شایســتگی ادامه نخســت وزیری را ندارد. مرجعیت البته 
نه شرایط خاصی را برای نخســت وزیری مطرح کرده و نه 
اعالم کرده اســت تمایل دارد کدام فرد یا جریانی ســمت 
نخســت وزیری را به دســت بگیرد، اما روشــن کرده که با 
نخســت وزیری این پنج نفر مخالف اســت. بعضی ها نام 

عادل عبدالمهدی، معاون اسبق ریاست جمهوری و وزیر 
ســابق نفت را نیز مطرح کرده بودند که گفته شــده است 
مرجعیت با نخســت وزیری او نیز مخالفــت کرده و اطالع 
داده است فرد ۷6 ســاله نمی تواند تحرک و پویایی الزم را 
برای نخست وزیری داشته باشد. در این میان قدرت های 
خارجی تالش دارند که نامزد مورد اعتماد خود را به سمت 
نخســت وزیری برســانند. آمریکایی ها گمان می کنند در 
میــان گزینه های فعلــی، حیــدر العبادی بهتریــن گزینه 
برای آنهاســت. این مســاله را در دیدارشــان با مقام های 
عراقی نیز به طور مســتقیم و غیرمســتقیم بیان کرده اند. 
حیدر العبــادی نیز که از جانب جریان رقیب ناامید شــده و 
به قطعیت رســیده اســت که در ائتالفی که مالکی حضور 
دارد شانس هیچ مقامی  ندارد، تالش دارد با حفظ جایگاه 
خود در ائتالف ســازندگی و اصالح خود را به آمریکایی ها 
بیش از پیــش نزدیک کنــد با ایــن امید که بتواند ســمت 
نخست وزیری را برای خود حفظ کند. امضای دستور افتتاح 
دانشگاه آمریکایی ها در بغداد و اختصاص یکی از کاخ های 
صدام حسین به این دانشــگاه، یکی از اقداماتی است که 
عبادی برای جلب حمایت واشــنگتن انجام داده است. او 
حتی با اتخاذ مواضع اخیرش در برابر ایران به نوعی فاصله 
خود را از تهران نشان داده است تا به این ترتیب به آمریکا 

نشان دهد فرد مورد حمایت تهران نیست. 
با تمــام این مســائل هنوز مشــخص نیســت آینده 
نخســت وزیری به کدام سمت وســو خواهــد رفت. برخی 
منابع می گویند در لحظه آخر فردی معرفی خواهد شد که 
مرضی الطرفین باشد و از حمایت مرجعیت که شرط اصلی 

هر مشروعیت سیاسی در عراق است نیز برخوردار باشد. 
بی شک در این میان کردها نقش بسزایی دارند؛ این 
در حالی اســت که آنها هنوز اعالم نکرده اند که قصد دارند 
با کدام فراکســیون ائتالف کنند. آنها از سوی طرف های 
خارجی به خصوص آمریکایی ها به شدت تحت فشار هستند 
و این مســاله انتخاب را برای آنها ســخت کرده است، اما 
هرچه باشــد تصمیم آنها می تواند تعیین کننده باشد. این 
نکته را هم فراموش نکنیم بر خالف دوره های پیشین این بار 
هر کدام از این دو ائتالف در موضع اپوزیسیون قرار بگیرد، 
اپوزیســیونی قدرتمند خواهد بود که می تواند برای دولت 

آینده عراق دردسرهای بسیاری ایجاد کند.  

علی موسوی خلخالی

پژوهشگر مسائل خاورمیانه

طلب کاری به جای پاسخ گویی
سخنرانی پروانه سلحشوری و غالمرضا حیدری فرار رو به جلو بود

درســت در شــرایطی که مــردم روزهای ســخت و 
نگران کننــده ای را می گذراننــد، در بهارســتان اتفاقات 
عجیب و غریبی رخ داده اســت.مردمی کــه در ماه های 
اخیــر تــورم لجام گســیخته و افزایش لحظه بــه لحظه 
قیمت ها را تجربه کرده اند در حالی که چشمان خود را به 
منتخبان خود در دولت و مجلــس دوخته اند حرف هایی 
می شنوند که بر ســنگینی بار تورم و گرانی افزوده است. 
حرف هایی کــه اصالح طلبــان پارلمانتاریســت بر زبان 
می آورند تلخ و ناراحت کننده است. به این سخنان توجه 
کنید:»بــرای حل مشــکالت فعلــی نهادهــای نظامی 
به پادگان ها برگشــته و بــه وظایف ذاتی خــود بپردازند 
تا اقتصــاد و فرهنگ ســامان بگیرد، ارائــه راهکارهای 

حمایتــی بــرای طبقات فرودســت تا برخــورداری کامل 
آنها از شــغل، مســکن، درآمد و زندگــی آبرومند، آزادی 
محصوران موســوی، کروبــی و زهــرا رهنــورد، آزادی 
زندانیان سیاســی و عفو آنها و اعالم عفــو عمومی برای 
بازگشت هموطنان، صدا وسیمای پاسخگو و دادن مجوز 
قانونی به بخش خصوصی تا اینکه انحصار صداوســیما 
شکســته شــود و مردم کمتر به رســانه های بیگانه روی 
آورند، مســئولیت پذیری تمامی ارکان نظام، حل مشکل 
جدی نظارت اســتصوابی شــورای نگهبان، تحقیر زنان 
به عنــوان نیمی از جامعــه پایان یافته و حضــور زنان در 
عرصه هــای اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگــی حمایت 
شــده و بدین منظور قوانین مربوط به حــوزه زنان نیازمند 
بازنگری و تغییر جدی با توجه به شــرایط روز دارد، مبارزه 
جدی با فساد، رانت و احتکار، آزادی مطبوعات و رسانه ها 
در فضای حقیقی و مجازی، به رسمیت شــناختن حقوق 
شهروندی، تدوین قانون شــفاف انتخابات به طوری که 
اعتماد ملت را به یک رقابــت آزاد و منصفانــه قانع کند، 

روابط دوستانه و مبنی بر احترام متقابل دولت ها و ملت ها 
و گریز از خصومت با دیگر کشــورها بر اساس سه اصل 

عزت، حکمت و مصلحت.«
نماینــده  سلحشــوری،  پروانــه  ســخنان  ایــن 
اصالح طلب مجلس اســت که به جای مطرح کردن درد 
و مشکل واقعی مردم در مورد تورم و گرانی کمرشکن به 
مطرح کردن خواســت های سیاســی پرداخته که مسلما 
مردم برای چنین منظوری به آنهــا رای نداده اند. او البته 

در این راه تنها نیست.
یک روز بعــد از این نطق، غالمرضــا حیدری دیگر 
نماینــده اصالح طلب چنین گفت: »در شــأن کشــور ما 
نیست که نتوانیم موضوع حصر آقایان موسوی و کروبی 
و خانم زهرا رهنورد و ممنوع التصویــری خاتمی و آزادی 

زندانیان سیاسی را حل کنیم.« 
در این باره بهتر است چند نکته را مطرح کنیم:

به نظر این حضــرات اصالح طلب اکنون مشــکل 
اصلی کشــور چیســت؟ ممنوع التصویری رئیس جمهور 

اسبق یا اوضاع نابسامان اقتصادی؟ 
چرا هیچ کدام از آقایــان اصالح طلب نطقی درباره 

گرانی ها و وضعیت اقتصادی انجام نمی  دهد؟
چرا این این حضرات نمی  خواهند هزینه های دولتی 
که تا همین دیروز مورد حمایت شــان بود را بپردازند؟آیا 

علی گنجی

روزنامه نگار
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پایان کار بازوی نظامی طالبان 
درگذشت پایه گذار شبکه حقانی تایید شد

گروه طالبان هفته گذشــته خبر مــرگ جالل الدین 
حقانی، بنیانگذار ۷۹ ساله شبکه حقانی را تایید کرد. البته 

وی سال ها بیمار بود و پسرش امور را هدایت می کرد. 
از زمانی که اتحاد جماهیر شــوروی، افغانســتان را 
اشغال کرد و گروه های جهادی شکل گرفتند، جالل الدین 
از جمله افرادی بود که به آمریکا ســفر کــرده و با رهبران 
این کشور دیدار کرد. باید توجه داشت که این گروه های 
جهادی، مورد حمایت کشورهای اسالمی و دنیای غرب 
به خصوص آمریکایی ها قرار گرفتــه بودند. همچنین در 
آن مقطع، توافقاتی با جالل الدین و آمریکایی ها با هدف 

آموزش نیروهای جهادی صورت گرفت.
یعنی وی یکــی از افراد موثــری بود که توانســت 
کمک های سازمان ســیا را برای مجاهدین افغان جلب 
کند. منتها از آنجایی که در زمان جهــاد، گروه هایی که 
شکل گرفتند، شکل گیری شان بر اساس قومیت گرایی 
بود و پایگاه حقانی نیز در مناطق قبایلی و میانی و شــرق 
افغانســتان بود، وی با گروه های دیگر در مسائلی دچار 
اختالف نظر شــده بــود. حقانی بــه دلیل فعالیــت علیه 
ارتش شــوروی در زمان اشغال افغانســتان از محبوبیت 
در والیت های جنوب شــرقی افغانستان همانند خوست، 
پکتیــا و پکتیــکا برخوردار بــود و نفوذ ســنتی او تاکنون 
همچنــان در این مناطق باقی  اســت و به شــبکه حقانی 
امکان می دهد تا برای سربازگیری، بیشتر بر این مناطق 

تمرکز کند.
به هر حال بعد از آنکه جهاد در افغانستان پیروز شد، 
جالل الدیــن حقانی یکــی از طرف هایی بــود که تالش 

کرد  در اجالس پیشاور توافقی میان 8 گروه ایجاد شود تا 
بتوانند حکومت و جمهوری اســالمی خود را راه بیندازند. 
لذا وی در ســازش میان گروه ها نقش مهم و مثبتی ایجاد 
کرد. این نقش مثبت از این زاویه قابل بررســی اســت که 
خود جالل الدین از جمله اشخاصی بود که ادعای رهبری 
داشت اما از این مســاله کوتاه آمد و اجازه داد  فرمولی که 
بن الدن و ســازمان القاعده داشــتند تا هر دو ماه یکی از 
گروه ها، رهبری را بر عهده بگیرد، انجام شــود. براساس 
این فرمول، صبغت الله مجــددی به عنوان رئیس جمهور 
افغانستان تعیین شد. مجددی، سیاستمدار، جنگ ساالر 
و فقیه اهل افغانستان اســت. وی از سال 200۵ تاکنون 
رئیس مجلس ســنای افغانستان اســت و در سال 2003 
رئیس لویه جرگه تصویب کننده قانون اساسی افغانستان 

بود.
مجددی در جریان جنگ شــوروی در افغانستان از 
رهبران مجاهدین افغان بود و در ســال 13۵۷ جبهه ملی 
نجات را برای مبارزه با حکومت کمونیســتی افغانســتان 
بنیان گذاشــت. مجددی پــس از پیــروزی مجاهدین و 
سقوط حکومت کمونیستی افغانســتان در بهار 13۷1 به 
عنــوان اولین رئیس جمهور دولت اســالمی افغانســتان 

منصوب شد. 
مجددی بعــد از دو مــاه  کناره گیــری کــرد و آقای 
جالل الدین ربانــی اداره امور را به دســت گرفت، این در 
حالی اســت که ربانی دیگر حاضر نشــد به توافق وفادار 
بماند. به دنبال این اقدام ربانی، مشکالتی در افغانستان 
و میان جهادی ها پیش آمد و شــاهد شــکل گرفتن جنگ 
داخلی در این کشــور بودیم. در جنــگ داخلی، حکمتیار 
در یک طرف و احمدشــاه مســعود و ربانی در طرف دیگر 

قرار گرفتند. 
از آن زمان شــبکه حقانــی به رهبــری جالل الدین 
خود را کنار کشــیدند و دیگر خیلی در این مباحث شــرکت 
نکردند. اما زمانی کــه طالبان به رهبــری مالعمر قدرت 
گرفتنــد و این ادعا مطرح شــد کــه مجاهدین کشــور را 
تخریب کرده اند، ایشــان به طالبان پیوست. در ادامه در 
زمان حکومت مالعمــر که طالبان حکومــت را در اختیار 
گرفت، حقانی یکی از مقامات برجسته دولت طالبان بود 
و بعد از آنکه آمریکایی ها در افغانستان دخالت و طالبان را 
سرنگون کردند، همچنان شبکه حقانی با طالبان همکاری 
داشت.  در آن دوره معاون مالعمر، شخص جالل الدین 
ربانی بــود. جــالل الدیــن ربانــی در زمانی کــه فعالیت 
می کرد یک شــخص نظامی سفت و ســخت بود، اما در 
 دوره های بعدی بعضا سیاست های هماهنگی را با طالبان 

دنبال نمی کرد.   
اکنون کــه جالل الدین حقانــی به دنبــال بیماری 
درگذشته است، این پرسش مطرح است که آیا در کارکرد 
گروه حقانی خلل ایجاد خواهد شــد یا چون سال هاســت 
وی از قدرت به نوعی کناره گرفته و پسرش عهده دار امور 
است، مرگ وی تاثیری در فعالیت های گروه باقی نخواهد 
گذاشت.  در این رابطه باید توجه داشت که شبکه حقانی 
یک شبکه منسجم است؛ به خصوص وقتی قبایل افغان 
را در نظر بگیریم این گونه قبایل خاص بســیار منســجم 
هستند؛ یعنی اگر رهبری به هر شکلی تصمیم گیری کند، 
باقی گروه تبعیــت  می کنند.  از زمانی کــه جالل الدین در 
بستر بیماری قرار گرفت و پســر وی به عنوان رهبر تعیین 
شــد، گروه حقانی وی را پذیرفتند. چرا کــه جالل الدین 

توصیه کرده بود که پســرش جانشین وی و عهده دار امور 
شود. حتی ممکن اســت جالل الدین پیش تر فوت کرده 
باشد، اما امروز این خبر اعالم شده باشد. یعنی تایید مرگ 
وی به این مفهوم نیســت که شــبکه حقانی دچار مشکل 
خواهد شــد و رهبری همچنان در اختیــار خانواده حقانی 
خواهد بــود و آنها نیــز با قــدرت می توانند ایــن جریان را 

هدایت کنند. 
در خصوص گروه حقانی این نکته را نیز باید در نظر 
داشت که این جریان به لحاظ ایدئولوژیک یک گروه بسیار 
خطرناک و خشنی است و اغلب عملیات های انتحاری که 
در مراکز حســاس علیه آمریکایی ها یا دولت کابل انجام 
می شود، توسط این گروه حقانی انجام می گیرد. همچنین 
نفوذ گروه حقانی در دستگاه های دولتی بسیار باالست. در 
این میان شایعاتی نیز مطرح است که شبکه حقانی عامل 
اصلی عملیات هایی اســت که آی اس آی در پاکســتان 
برنامه ریزی می کند. اما یکسری واقعیات دیگری نیز وجود 

دارد و نمی توان روی این اطالعات قضاوت کرد.
در واقع در این مساله که هر گروهی که در افغانستان 
بخواهد بجنگد باید حمایت خارجی داشته باشد یا در این 
مســاله که آی اس آی روی این گروه ها نفــوذ دارد، هیچ 
تردیدی وجود ندارد. ولی در مقاطعی مشاهده کرده ایم که 
شبکه حقانی علیه پاکستانی ها نیز وارد عمل شده است. 
به عنوان مثــال زمانی کــه درگیری ها  در ســوات رخ داد 
شاهد این مساله بودیم. سوات، منطقه ای است که شیخ 
فضل الله در آنجا حکومت اســالمی اعالم کرد و با ارتش 
پاکستان درگیر شد. در آن درگیری شبکه حقانی از حکومت 
اسالمی تشکیل شده در سوات حمایت کرد، لذا سرانجام 
ارتش پاکستان ناچار شد در آن منطقه نیرو پیاده کند و شیخ 
فضل الله و گروهش به ایالت خوست پناهنده شدند.   یعنی 
در حقیقت بسیار دشوار است بگوییم که حقانی ها به عنوان 
عامل ســازمان اطالعات نظامی پاکســتان)آی اس آی( 
عمل می کنند، بلکه آنها بر اســاس منافع خــود هر جا که 
تشــخیص دهند همکاری می کنند و در غیــر این صورت 
همکاری نخواهند کــرد. در نهایت باید توجه داشــت که 
حقانی ها درگیری های گسترده ای با آمریکایی ها داشتند و 
خونبارترین عملیات ها علیه این نیروها توسط شبکه حقانی 

انجام گرفته است.
 در عین حال شــبکه حقانــی عامــل خونین ترین و 
پیچیده ترین حمالت انتحاری و انفجاری در افغانســتان 
شــناخته می شــود و نهادهای امنیتی افغانستان معتقدند 
که بیشتر حمالت خونین سال های اخیر کابل توسط این 
شبکه سازماندهی شده است. بر اساس اخبار منتشر شده 
حمله به هتــل اینترکنتیننتال کابل، در مــاه ژوئن 2011، 
حمله به ســفارت آمریکا در کابل در ماه ســپتامبر 2011 و 
همچنین حمله همزمان به چند هدف مهم در شــهر کابل 
در سال 2012 از اقداماتی است که گروه حقانی مسئولیت 

آنها را به عهده گرفت.

پیرمحمد مالزهی

کارشناس مسائل شبه قاره

مجــددی در جریان جنگ شــوروی در افغانســتان از 
رهبران مجاهدین افغان بود و در سال ۱۳۵۷ جبهه ملی 
نجات را برای مبارزه با حکومت کمونیستی افغانستان 
بنیان گذاشــت. مجددی پس از پیــروزی مجاهدین 
و ســقوط حکومت کمونیســتی افغانســتان در بهار 
۱۳۷۱ به عنوان اولین رئیس جمهور دولت اســالمی 

افغانستان منصوب شد

این افراد فکر می کنند مردم یادشان رفته است که وقتی 
حســن روحانی برای دور دوم انتخابات آماده می شد در 

حمایت از او چه وعده هایی به مردم می دادند؟ 
آیا این افراد فکــر می کنند مردم یادشــان رفته که 
هنگام انتخابات مجلس چگونه به مردم وعده بهبود وضع 

اقتصادی را می دا د؟
نکتــه مهم ایــن اســت کــه در زمــان رقابت های 
انتخاباتی مجلس دهم، اصالح طلبان در تهران با ایجاد 
این موج که برجام ناجی اقتصاد ایــران خواهد بود موج 
ســنگینی از جدال برجامیان و نا برجامیان به راه انداخته 
بودند و این مســاله را پررنگ می کردند که اگر مخالفان 

برجام رای بیاورند اقتصاد ایران فروخواهد پاشید.
حاال که زمان حساب کشــی فرارســیده اســت این 
افراد با مطرح کردن بحث های دیگــری که هیچ ارتباط 
بــا چالش های ایــن روزها نــدارد، می کوشــند از زیر بار 

مسئولیت شانه خالی کنند. 
ایــن دولــت، دولــت اصالح طلبــان اســت و این 
نمایندگان نمی  توانند مردم را فریب دهند. اصالح طلبان 
پارلمانتاریســت بهتر است هم مســئولیت دالر 1۴ هزار 
تومانی را بپذیرند و هم مهم تر از آن اگر می توانند )که در 
این توانایی شک و شــبهه فراوانی پدید آمده است( باید 

چاره ای بیندیشند. مردم نباید بیش از این ناامید شوند.
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بازی خطرناک بازماندگان دوگل
هدف مشترک پاریس و واشنگتن علیه ایران چیست؟

اظهارات ضد ایرانی اخیر وزیر امور خارجه فرانســه 
و اصرار دوباره وی در خصوص انجام مذاکرات موشــکی 
و منطقه ای با ایران، توجه بســیاری از تحلیلگران مسائل 
بین الملل را نسبت به خود جلب کرده است. صورت بندی 
این اظهارات نشــان می دهــد که بــازی هماهنگی میان 
فرانسه و ایاالت متحده آمریکا بر سر تقابل با ایران شکل 
گرفته اســت. این در حالی بود که در سال 201۷ میالدی 
نیز ماکــرون و ترامپ این بازی هماهنگ را بر ســر »تغییر 

برجام« کلید زده بودند. 
در هر حال به نظر می رســد که رئیس جمهور فرانسه 
و وزیر امور خارجه وی همچنان »بازی در زمین آمریکا« را 
به هر گونه انتخاب و گزینه ای از جمله استقالل فرانسه در 
نظام بین الملل ترجیح می دهند. وزیر امور خارجه فرانسه 
اخیرا اظهارات سخیف و وقیحانه ای را در قبال جمهوری 
اسالمی ایران بر زبان رانده است. »ژان ایو لودریان« اخیرا  
پیش از ورود به اجالس وزیــران امور خارجه اتحادیه اروپا 
در وین اظهار کرد: »ایران بایــد به اصول بنیادین معاهده 
هسته ای احترام بگذارد و من فکر می کنم این کار را انجام 
می دهد،  بــا این حال ایــران نمی تواند از بحــث  و مذاکره 
در مورد ســه موضوع بزرگ دیگر که مایه نگرانی ماســت، 
اجتناب کند. آینده تعهدات هســته ای ایران پس از سال 
202۵، برنامه ساخت و گسترش موشک های دوربرد ایران  
و نقشی که ایران قرار اســت برای برقراری ثبات در منطقه 
خاورمیانه ایفا کند، از جمله این موارد هستند. ما باید درباره 
این موضوع ها مذاکره کنیم  و ایران بایــد بداند این پیامی 

است که من از وین برای این کشور می فرستم.«
آنالیز سخنان لودریان چندان سخت و دشوار به نظر 
نمی  رسد. وزیر امور خارجه فرانسه در اظهارات خود، دو بار 
از لفظ »باید« استفاده کرده است، این در حالی است که 
اساسا وی و باالتر از او، امانوئل ماکرون، رئیس کاخ الیزه 

در حد و اندازه   تعیین تکلیف برای جمهوری اسالمی ایران 
نیستند. در حالی که فرانسه متهم ردیف دوم خروج ایاالت 
متحده از برجام محسوب می شــود و همراهی مطلق کاخ 
الیزه با کاخ سفید در تغییر برجام )در ســال گذشته( از یاد 
ملت ایران نرفته اســت، هم اکنون بار دیگر شــاهد طرح 
موضوع نخ نمای مذاکره با ایران بر ســر توان موشــکی و 
دفاعی کشورمان هستیم. نکته مضحکانه تر اینکه لودریان 
»قبل« از برگزاری نشست وزرای امور خارجه اروپا در وین 
اعالم کرده اســت که وی این ســخنان را به نمایندگی از 
»جمع« بیان می کند. موضوعی که نشان می دهد توهمات 
ناپلئون بناپارتی، به مثابه یک اختالل پارانوئیدی و ذهنی، 

مغز سیاستمداران این کشور را تسخیر کرده است. 
چندی پیــش نیــز لودریــان در اظهاراتی کــه پرده 
از اســتمرار بــازی فرانســوی ها در زمیــن دولــت ترامپ 
برمی داشــت، اعالم کرد که مقامات اروپایی تا ماه نوامبر 
)آبان( قصــد ندارند بســته پیشــنهادی خود بــرای حفظ 
برجام را به کشورمان ارائه دهند. اظهارات اخیر وزیر امور 
خارجه فرانســه نیز محصول رایزنی های مشــترک پشت 
پرده و مســتمر مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا با وی بوده 
است. بدیهی اســت که در آینده ای نزدیک اخبار کامل تر 
و دقیق تری از این مذاکرات و از سوی منابع رسانه ای آگاه 
در غرب منتشر خواهد شــد. متعاقب خروج دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور ایــاالت متحده آمریــکا از برجام، مذاکرات 
مایک پمپئــو، وزیر خارجه آمریــکا با وزرای امــور خارجه 
تروئیکای اروپایی بر ســر برجام ادامه پیدا کرده است. در 
این میان، فرانســوی ها  مانند رفتاری که در ســال 201۷ 
میالدی صورت دادند، همچنان به مهره ایاالت متحده در 
تقابل با ایران تبدیل شده اند.الزم به ذکر است که لودریان 
چندی پیش و قبل از اعمال دور نخست تحریم های ثانویه 
آمریکا علیه ایران نیز ســخنان قابل تاملی را در خصوص 

»برجام اروپایی« بیان کرده بود:
»ایران باید به تهدید های خود برای »نقض تعهدات 
برجامی اش« پایان دهد تا ما بتوانیم راه حل هایی را بیابیم 
که ایران بتواند امتیازات ]جبرانی[ اقتصادی الزم را به دست 

آورد. ما تالش داریم این کار را پیــش از اعمال تحریم ها 
در ابتدای ماه آگوســت و یک ســری تحریم های دیگر در 
ماه نوامبر انجام دهیم. برای آغاز کار در آگوســت، به نظر 
می رسد فرصت کوتاه است اما تالش می کنیم این کار را تا 

نوامبر انجام دهیم.«
ســخنان »لودریان« در نگاه اول صریح و ســاده به 
نظر می رسد. حتی ممکن است برخی تحلیلگران خوشبین  
نیز به وزیر خارجه فرانســه درباره »زمانبربودن اعالم بسته 
پیشــنهادی اروپا« حق دهند اما لودریــان در حال مخابره 
سیگنال ها و نشــانه های ورود به یک بازی پیچیده و البته 
خطرناک اســت. بدون شــک اگر تروئیــکای اروپایی و 
دیگر اعضای اتحادیه اروپایی می خواستند )در حدی که 
می توانند( ظرفیت های اقتصادی خود را برای حفظ برجام 
احصا کنند، این اقدام باید  دومــاه پیش- بالفاصله پس از 
خروج ترامپ از توافق هسته ای- انجام می شد. با این حال 
مقامات اروپایی امروز پس از حدود سه ماه  از اعالم خروج 
رســمی کاخ ســفید از برجام، کماکان از »تعهدات« و نه 
تضمین های خود در این باره سخن می گویند. حتی مقامات 
اروپایی به صورتی کامال عامدانه، از ترسیم مکانیزم های 
ابتدایی و حداقلی برای اجرایی شدن تعهدات برجامی خود 
اجتناب کرده اند. واقعیت امر این اســت که اروپای واحد 
در برهه فعلی اساســا قصد و انگیزه ای برای اعالم بســته 

پیشنهادی کامل و جزئی خود در قبال برجام ندارد.
اظهارات اخیر لودریان در قبال ایــران نیز در همین 
راستا قابل تحلیل و بررسی اســت. این اظهارات در حالی 
صورت می گیرد که متعاقب حضور سیاســتمدارانی ناشی 
و ضدایرانــی در کاخ الیزه )خصوصا پــس از پایان دوران 
ریاست جمهوری ژاک شیراک(، نفرت ایرانیان از فرانسه رو 
به افزایش بوده است. این روند در دوران ریاست جمهوری 
ماکرون و به ســبب وابســتگی وی و وزیر امور خارجه اش 
به ایاالت متحده تشــدید شده اســت. بدون شک زمانی 
فرانســوی ها متوجه »نفرت نهادینه شــده« ملت ایران از 
خود خواهند شد که دیگر بســیار دیر شده است. در دوران 
برگزاری مذاکرات هســته ای میان ایــران و اعضای ۵+1 
نیز فرانســوی ها نقش پلیس بد مذاکــرات را ایفا کردند و 
حتی لوران فابیوس، وزیر امور خارجه فرانســه چندین بار 
در کسوت وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی ایفای نقش 
کرد. در حال حاضر، لودریان نیز در حال ایفای چنین نقشی 
است؛ موضوعی که مسلما از دید افکار عمومی کشورمان  

پنهان نخواهد ماند. 

حسین یاری

روزنامه نگار
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از اوباما تا ال گور، از کری تا سندرز 
جبهه گیری دموکرات ها در مقابل ترامپ به مرحله خاصی رسیده است

گذار از رئیس جمهور فعلی ایاالت متحده آمریکا به 
هدف اصلی دموکرات های ایــاالت متحده آمریکا تبدیل 
شده است. دموکرات ها که طی دو سال اخیر در انزوا بوده 
و عالوه بر کاخ ســفید، مجلس نمایندگان، مجلس سنا و 
بســیاری از فرمانداری ها را از دســت داده اند، قصد دارند 
با پیروزی در انتخابات میــان دوره ای کنگره، خود را برای 
حضور در قدرت آماده کنند. از ســوی دیگر، شکل گیری 
نارضایتی های عمومی نســبت به عملکــرد رئیس جمهور 
آمریکا، مخالفان دموکرات ترامپ را در خصوص پیروزی 

در انتخابات میان دوره ای امیدوار کرده است.
دونالد ترامپ اخیرا نســبت به پیــروزی دموکرات ها 
در انتخابات میــان دوره ای کنگره هشــدار داده اســت. 
رئیس جمهور ایــاالت متحده معتقد اســت که در صورت 
پیــروزی دموکرات ها، احتمــال اســتیضاح وی افزایش 
خواهد یافت. از این رو رئیس جمهور ایاالت متحده از همه 
طرفداران خود خواسته است تا در انتخابات میان دوره ای 
شــرکت کرده و آرای خــود را به ســود جمهوریخواهان به 
گــردش در آورنــد. دموکرات هــا معتقدند کــه در صورت 
شکســت در انتخابات میان دوره ای، آنها حداقل تا سال 
202۴ قدرت بازگشــت موثر به قدرت را نخواهند داشت. 
از این رو دموکرات ها نهایت تالش خــود را برای پیبروزی 
در انتخابــات پیش رو صــورت خواهند داد. هــر اندازه به 
رقابت های انتخابــات میان دوره ای کنگــره در ماه نوامبر 

)آبان( نزدیک تر شویم، شــاهد افزایش حمالت 
لفظی و سیاســی دموکرات ها علیه شــخص 

ترامپ و همراهانش در کاخ سفید  خواهیم 
بود. برخی تحلیلگران معتقدند در صورت 

شکست جمهوریخواهان در انتخابات 
میــان دوره ای کنگره، شــاهد ایجاد 

شکافی سخت میان جمهوریخواهان 
ســنتی و ترامپ خواهیم بود. این 

شــکاف در حال حاضر نیز وجود 
دارد اما سران حزب جمهوریخواه 

و رســانه های وابســته بــه این 
حــزب، از آشکارســازی کامل 
آن خــودداری می کنند. با این 
حال، بــه نظــر می رســد اگر 

جمهوریخواهــان کنگــره را از 
دست بدهند، توان ادامه این بازی 

از ســوی ســران حزب جمهوریخواه 
ســخت و دشــوار باشــد! در ایــن صورت 

»ترامــپ« بــه عنــوان متهم اصلی شکســت 
جمهوریخواهان، مورد عتاب بسیاری از چهره های 

بانفوذ در این حزب قرار خواهد گرفت. دموکرات ها 
به خوبی می دانند که شکســت جمهوریخواهان در 

انتخابات میان دوره ای کنگره، اختالف میان اعضای 
این حزب با یکدیگر را دوچندان  کرده و شانس پیروزی 
ترامپ را در انتخابات ریاســت جمهوری آتی افزایش 

می دهد. 
طی روزهــای اخیر بســیاری از اعضــای حزب 
دموکرات آمریکا حمالت لفظی و سیاســی خود علیه 

دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور را شدت بخشیده اند. 
جان کری، وزیر امور خارجه اسبق آمریکا ضمن تایید حضور 
احتمالی خود در انتخابات ریاســت جمهوری سال 2020، 
از بحرانی بــودن وضعیت ایاالت متحــده ) پس از حضور 
ترامپ در کاخ سفید( خبر داده است. ال گور، دیگر چهره 
شاخص دموکرات ها و معاون بیل کلینتون، رئیس جمهور 
اسبق آمریکا نیز صراحتا از دونالد ترامپ خواست  از سمت 
خود اســتعفا دهد. عــالوه بر این مــوارد، بــاراک اوباما، 
رئیس جمهور سابق آمریکا نیز در مراسم، خاکسپا ری جان 
مک کین، ســناتور ایالت آریزونا، به صورت غیر مســتقیم 
و بدون آنکه نامــی از ترامپ ببرد، سیاســت های جاری در 
ایاالت متحده را به چالش کشــید. با این حــال، اوباما به 
گونه ای سخن گفت که همگان متوجه خطاب وی به دونالد 

ترامپ و مقامات فعلی کاخ سفید شدند.
واقعیت امر این است که یکی از اصلی ترین اهداف 

ســران حزب دموکرات آمریکا از حمالت سیاســی اخیر، 
پیروزی در انتخابات میــان دوره ای کنگره و فتح مجلس 
نمایندگان و سناست. در حال حاضر اکثریت نسبی کنگره 
در دست جمهوریخواهان است و بسیاری از اعضای این 
حــزب، در عین مخالفت بــا سیاســت های ترامپ حاضر 
به تقابل و ایســتادگی در مقابل کاخ ســفید نیســتند. اما 
دموکرات ها )که خود نیز  مانند ترامپ کارنامه قابل دفاعی 
در دوران حضــور در قدرت نداشــته اند(، قصــد دارند در 
بین ســال های 2018 تا 2020، با انتقاد صریح تر و حتی 
ایستادگی در برابر برخی اقدامات ترامپ، زمینه مساعدی 
را  برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 
ایجاد کنند. دموکرات هایی ماننــد جان کری معتقدند که 
اگــر جمهوریخواهــان در انتخابات میانــدوره ای کنگره 
شکســت خورده  و تســلط آنها بر مجلس نمایندگان و سنا 
از بین برود، پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 
سال 2020 دشوار خواهد بود. با این حال اگر دموکرات ها 
این بار نیــز  مانند ســال 2016 در برابــر جمهوریخواهان 
شکست خورده و کرســی های مجلس نمایندگان و سنا را 
از دست بدهند، ترامپ راه دشواری برای پیروزی دوباره در 
انتخابات ریاســت جمهوری آتی نخواهد داشت. بسیاری 
از کارشناســان و تحلیلگران مســائل آمریکا معتقدند که 
انتخابات میان دوره ای کنگره امســال )ســال 2018( به 
عرصه تقابل ســخت و حداکثری طرفــداران و مخالفان 

ترامپ تبدیل خواهد شد. 
الزم بــه ذکر اســت کــه هنــوز نامزدهــای حزب 
دموکرات برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال 
2020 معرفی نشــده اند. چنانچه جان کری اعالم کرده 
است، قرار است پس از برگزاری انتخابات میان دوره ای 
کنگره چنیــن اقدامــی صورت گیــرد. از برنی ســندرز، 
جو بایــدن و جان کری بــه عنوان گزینه هــای احتمالی 
شــرکت در رقابت های انتخابات ریاســت جمهوری آتی 
یاد می شــود. با این حال برخی ســران حــزب دموکرات 
معتقدند که باید با چهره ای جدید وارد این رقابت سخت 
شد. هنوز مشخص نیســت که دموکرات ها در این 
خصوص به چــه تصمیمی خواهند رســید، اما 
به نظر می رســد بســیاری از طرفداران حزب 
دموکرات اعتماد زیادی به سران این حزب 
ندارنــد. در جریان رقابت هــای انتخابات 
ریاست جمهوری سال 2016 میالدی، 
برنی ســندرز قربانی البی های پشت 
پرده مقامات ارشد حزب دموکرات 
شــد. بعدها مشــخص شــد که 
ســران حزب دموکرات از ابتدا 
طرفــدار حضــور هیــالری 
کلینتــون در  مرحلــه نهایی 
انتخابــات  رقابت هــای 
ریاست جمهوری سال 2016 
بوده و ژست بی طرفی و عدم 
دخالت آنها در رقابت کلینتون-
 ســندرز کامال دروغین بوده است. 
همین موضوع باعث شــد تــا در انتخابات 
ریاســت جمهوری قبلــی، بســیاری از آرای 
سندرز به ســود ترامپ به گردش دربیاید و تعداد 
زیادی از دموکرات ها حاضر نشــوند به هیالری 
کلینتون رای دهند. در هر حــال، این بار حزب 
دموکرات مسیر ســختی را در راســتای اقناع 
طرفداران این حزب پیش رو دارد. در هر حال  
انتخابات میان دوره ای کنگره امســال، تا 
حد زیــادی آرایش سیاســی و اجتماعی 
 موجود در ایاالت متحــده آمریکا را 

نشان خواهد داد... .

سحاب فاطمی
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الیزابت وارن، نامزد دموکرات ها؟
دموکرات ها به دنبال کاندیدایی جوان تر هستند

جان کری، وزیر خارجه پیشین آمریکا در زمره کسانی 
است که بسیار فعال است و به همین دلیل نیز این روزها نام 
وی به عنوان یکی از کاندیداهای احتمالی ریاست جمهوری 
در ســال 2020 و رقیب دونالد ترامپ مطرح  شــده است. 
البته سه نفر از میان دموکرات ها اکنون بیش از همه روی 
صحنه فعال هســتند؛ کســانی که از نظر ذهنی و فرضی 
می توانند رئیس جمهور شوند و امکان آن برایشان متصور 

است. نخست جو بایدن، معاون اول باراک اوباما، دیگری 
برنی ســندرز، ســناتور و کاندیــدای مقدماتــی انتخابات 
ریاست جمهوری سال جمهوری و نفر سوم نیز جان کری. 

در مورد دو شــخص نخســت یعنی بایدن و سندرز، 
نظرسنجی های مستقل تایید می کند که اگر امروز انتخابات 
برگزار شود، می توانند ترامپ را شکست دهند. اما در مورد 
کری هنوز نظرسنجی ای انجام نشده است. زیرا در آمریکا 
ســابقه ندارد که یک فــرد شکســت خورده در دور نهایی 
انتخابات ریاســت جمهوری دوباره بخواهــد در انتخابات 
حضور داشته باشــد، لذا برای فرد شکست خورده احتمال 
رسیدن به دور نهایی خیلی پایین اســت. کری یک  بار در 
سال 200۴ در برابر جورج بوش پسر در رقابت های نهایی 

انتخابات ریاست جمهوری شکست خورد. 
از دیگر ســو یــک تناقــض یــا پیچیدگــی در میان 
دموکرات ها وجود دارد مبنــی بر اینکه، ســندرز و بایدن و 
حتی کری، چهره های دموکراتی هســتند که شانس های 
خوبی برای رقابــت  انتخاباتی دارند منتها تمــام  این افراد 
در ســال 2020 یعنی ســال برگزاری انتخابــات باالی ۷۵ 
ســال ســن خواهند داشــت. این یک موقعیت عجیب و 
بی نظیر در آمریکا خواهد بود. همچنین ترامپ نیز دومین 
رئیس جمهور مســن آمریکاســت و در دور دوم انتخابات 
ریاســت جمهوری در ســال 2020، ۷3 ســال سن خواهد 
داشت. در نتیجه این مسئله تا حدودی انتخابات را عجیب 
کرده و اگر ترامپ ۷3 ســاله نیز بــرای دور دوم کاندیدای 

ریاســت جمهوری شــود، رقابت میان افراد بســیار مسنی 
خواهد بود کــه یک پدیــده انتخاباتی اســت. البته امروز 
محبوبیت این افراد باالتر از ترامپ اســت اما باور عمومی 
این نیست که این افراد سن باالی دموکرات رقیب ترامپ 

باشند. 
بنابراین امروز در آمریکا و در این یک سال وقت مفید 
برای مشخص شدن کاندیداها، همه به دنبال آن هستند که 

یک چهره دموکرات زیر 60 سال معرفی شود. 
اگــر در برهــه فعلــی در نظرســنجی ها مــردم، 
دموکرات هایی چون بایدن و سندرز را مقابل ترامپ انتخاب 
می کنند به این دلیل اســت که حس مثبتی نســبت به آنها 
دارند و در نظرسنجی ها عالقه خود را به آنها ابراز می کنند. 

اما در زمان انتخاب نهایی این نگرانی وجود دارد که شرایط 
سنی آنها باعث شود که از میزان رای دهندگان دموکرات ها 

کاسته شود. 
ماننــد اتفاقی کــه در دوره هیالری کلینتون شــاهد 
بودیم. البته ایــن بدان معنا نیســت که این افــراد حامی 
دموکرات به ترامپ رای خواهند داد اما اگر یک کاندیدای 
مســن در رقابت های نهایی حاضر شــود، احتماال از آرای 

دموکرات ها کاسته خواهد شد. 
رئیس جمهــوری کــه در ۷۵ ســالگی کاندیدا شــود 
رای دهندگان را به این فکر وا مــی دارد که آیا وی می تواند 
دوره اش را به پایان برساند یا خیر. البته این قانون در آمریکا 
که معاون اول و رئیس جمهور با هم از مردم رای می گیرند 
کمکی به این موضوع است. یعنی اگر یک معاون اول 20  
سال جوان تر همراه رئیس جمهور انتخاب شود تا حدودی 

تسلی خاطر برای مردم آمریکاست. 
زیــرا معــاون سیاســی، همــان برنامــه سیاســی 
رئیس جمهور را دنبال می کند و برای ادامه امور در صورت 
فوت احتمالی رئیس جمهور آماده است اما با این حال این 
مسئله نیز کمی عجیب است که مردم بخواهند به این فکر 
کنند که آیا  کاندیدایی عمرش قد می دهد که تا پایان دوره 

ریاست جمهوری اش خدمت  کند یا خیر. 
در نتیجه تصور من این است که افرادی چون بایدن، 
سندرز و کری می توانند سرمایه، توان و شتاب دهنده های 
خوبی برای ایجاد یک کمپین موفق میان دموکرات ها در 
انتخابات سال 2020 باشــند. اما برای تعیین نامزد نهایی 
باید منتظر نتیجــه انتخابات میــان دوره ای نوامبر 2018 
امسال باشیم. اگر نتیجه انتخابات مجلس نمایندگان و سنا 
مشخص شود از ابتدای سال میالدی 201۹، چهره های 
کمتر از 60 ســال در میان دموکرات ها احتماال رخ نشــان 

خواهند داد. 
چون دیگر چهره های مســن حــزب دموکرات هیچ 
مزیتی در برابر بایدن،  سندرز و کری ندارند و اگر قرار باشد 
در باشگاه  ۷0 ســاله ها قرار بگیریم، کسی نمی تواند جای 

آنها را بگیرد. 
در نتیجه کسی که در میان دموکرات ها مزیت داشته 
باشــد باید تفاوت های معناداری با این افــراد و همچنین 
شخص ترامپ که قطب مخالف است، داشته باشد. بر این 
اساس حتی شــاید در دوره مقدماتی در میان دموکرات ها 

یک زن یا یک رنگین پوست کاندیدا شود. 
همچنین نکته دیگر این است که اگر رئیس جمهور 
مســتقر خــود را بــرای دومین بــار کاندیــد کنــد از حزب 
جمهوریخــواه احتماال هیچ شــخصی نخواهد توانســت 

ترامپ را شکست دهد. 
درواقع در برابــر ترامــپ، جمهوریخواهانی قدعلم 
خواهند کرد، اما این اتفاق از لحاظ تاریخی خیلی بی سابقه 
اســت که از درون حزب جمهوریخواه کسی بتواند ترامپ 
را شکست دهد. همچنین امروز وضعیت ترامپ نسبت به 
زمانی که برای نخستین دوره کاندید شد، بهتر و مطلوب تر 
است. مگر اینکه طی 12 ماه آینده اتفاق خاصی در راستای 
میزان کاهــش محبوبیــت و حیثیت وی نــزد هوادارانش 

روی دهد. 
در این میــان مهم ترین شــخصی که اکنون شــاید 
بیش از دیگران نامش برای کاندیداتوری حزب دموکرات 
از میان افراد سن پایین مطرح است، خانم الیزابت وارن، 
سناتور ایالت ماساچوست است. وی 6 سال است که در سنا 
مشغول به کار است و در کنار سندرز، رهبر و مروج طرح های 
سوسیالیســتی، بیمه های اجتماعی، ضدوال اســتریت، 
ضدانحصار بانک ها و یا طرح هایی به نفع بانک ها، درمان 

عمومی و آموزش ارزان بوده است.
یعنــی از لحــاظ دیــدگاه سیاســی، وی به ســندرز 
بسیار نزدیک اســت؛ البته از نظر ســنی 10 سال از سندرز 

امیرحسین مهدوی

پژوهشگر دانشگاه براندایس

مثلث  |  شماره 22412



دیدار نهاوندیان با الریجانی
آینده روابط دولت با رئیس مجلس چگونه خواهد بود؟

در ذهن سیاسی علی الریجانی چه می گذرد؛ آیا این 
خبرها درست است که او از حسن روحانی فاصله گرفته؟ آیا 
باید باور کنیم که پایان برجام پایان رفاقت سیاسی این دو 

چهره مهم دهه نود بوده است؟
آنچه به ما می گوید این سواالت می تواند پاسخ های 
مثبتی داشته باشد نشانه هایی اســت که این روزها پدیدار 
شده است. اعالم وصول اســتیضاح ها، به نتیجه رسیدن 
اســتیضاح ها و حتی کشــاندن رئیس جمهــور به مجلس 
با عنوان طرح ســوال از او، همه و همه اقداماتی نیســت 
که بدون اراده علــی الریجانی قابل انجام باشــد. او بارها 
روحانی و دولتش را از قرارگرفتن در این وضعیت ها نجات 
داده است. حاال اما گویا شرایط تغییر کرده است، هم برای 

روحانی و هم برای علی الریجانی.
در میانه همین بحث هاســت که شــنیده شده است 
محمد نهاوندیان از جانب حسن روحانی سفیر شده تا روابط 
را به حالت سابق بازگرداند. او فرد نزدیک به علی الریجانی 
در دولت حسن روحانی اســت. حتی خیلی ها می گفتند او 
سهمیه الریجانی در کابینه است. هرچه هست فعال نگاه ها 
به او دوخته شــده تا شــاید بتواند میانه این دو شخصیت 

سیاسی را دوباره خوب کند.
سوال اما این است که چرا علی الریجانی ترجیح داده 

است در این شرایط شیفت سیاسی کند؟ 
او که شخصیتی کامال محافظه کار دارد معموال کمتر 
پیش می آید که بخواهد ریســک کرده و از جایی به جایی 
دیگر در ســپهر سیاســت نقل مکان کند. پس باید به این 

نتیجه رســید که او دالیل قانع کننده ای برای این کار خود 
پیدا کرده است.

اول از همه او می داند که انتخابات مجلس در پیش 
اســت. اصالح طلبان در همیــن انتخابات هیات رئیســه 
نشان دادند که بنا ندارند به حمایت از او ادامه دهند. حاال 
او مانده و جناح اصولگرا. فکر می کند شاید همان گونه که 
اصولگرایان در انتخابات هیات رئیسه به فریاد او رسیدند، 
تنها راه عبور از انتخابات پیش رو هم توسل به اصولگرایان 
باشــد. اما این نمی  تواند تنها دلیل این ماجرا باشد. شیشه 

عمر برجام شکسته است؛  این مساله اصلی است.
آنچه از شرایط این روزها می توان فهمید این است که 
عصر روحانی هم با پایان برجام به پایان رسیده است. عنان 
اقتصاد از دست او در رفته است. حاال چرا علی الریجانی 
باید در همان کشتی باقی بماند که حسن روحانی ناخدای 

آن است؟
باید جدا شد؛  حاال عصر فراق اســت. ائتالف تمام 
شــده؛  باید فکری تازه کرد. این دستور کار علی الریجانی 

و مشاوران اوست.
این اما خبر بدی برای حسن روحانی است. او بدون 
پارلمان بسیار سخت می تواند به تداوم دولتش ادامه دهد. 
او خوب به یاد دارد که محمود احمدی نژاد از تالقی و ایجاد 
چالش با مجلس، آن هم مجلسی که همین علی الریجانی 

رئیس آن بود با چه وضعی روبه رو شد. 
حســن روحانی اگر بدنــه اجتماعــی را بــه صورت 
قابل مالحظــه ای از دســت داده اســت امــا به هیچ وجه 
نمی  خواهد در سطح حاکمیتی نیز دوستان قدیمی اش را 
از دست بدهد. شاید امید حسن روحانی به نهاوندیان راه به 
جایی ببرد؛  شاید. نکته اما این است که این علی الریجانی 
بعید است دیگر برای حسن روحانی همان علی الریجانی 

سابق باشد. 

کوچک تر، پروفســور دانشــگاه هاروارد و بســیار خوشنام 
است و اگر تصمیم به نامزدی بگیرد، گزینه  جدی  و مهمی 

خواهد بود. 
منتها اکنون دوره ایشــان در انتخابات میان دوره ای 
کنگره سرآمده و خانم وارن به دنبال این است که مجددا به 

عنوان سناتور در ایالت خودش انتخاب شود. 
در این میان به نظر می رسد افراد نزدیک به سندرز در 
کنگره آمریکا اگر دوباره رای بیاورند بیش از آنکه روی جان 
کری متمرکز شــوند احتماال بر افرادی چون خود سندرز یا 

خانم وارن تمرکز خواهند کرد. 
چرا که همانطور که اشاره شد جان کری یک بار نامزد 
نهایی در برابر جورج بوش پســر بود و شکســت خورد و در 
آمریکا سابقه نداریم که کســی با این موقعیت دوباره نامزد 
نهایی شود، لذا احتمال می رود  کری به عنوان یک عنصر 

فعال رئیس جمهورساز در صحنه حضور پیدا کند. 
به این موضوع نیز باید توجه کرد که پیش از شــروع 
انتخابات های مقدماتی، در هر ایالت اعضای هر حزبی، 
نامزد حزب را انتخاب می کننــد و در نهایت آن فرد در جمع 
نامزدهای دیگــر نامزد حزب برای انتخابات خواهد شــد، 
لذا از انتخاب مقدماتی تا مرحله رای گیری، یک شاخص 
مهم و تعیین کننده شانس پیروزی، بودجه و پولی است که 
آن کاندیدا می تواند برای ســتاد تبلیغاتــی  اش جمع کند. 
افرادی مانند کری می توانند نقش مهمی در این رابطه ایفا 
کنند. در تاریخ انتخاباتی آمریکا نیز بارها شاهد بوده ایم که 
افرادی وقتی پولی برای ستاد جمع آوری می کنند اما با اقبال 
خوبی مواجه نمی شوند، این بودجه را به نامزد نهایی حزب 

اختصاص می دهند. 
لذا نقش بازی ســازی کری خیلی مهم است تا بتواند 
پشت اســم خود پول جمع کند و به حزب دموکرات کمک 

کند. 
امروز این موضوع که چه کسی از میان دموکرات ها 
نامزد شــود خیلی مهم نیســت، بلکه این موضوع مطرح 
است که اشخاصی مانند کری، بایدن و حتی اوباما حمایت 
شامل امضا گرفتن از شخصیت های مهم و بودجه الزم را 
جمع کنند تا حزب دموکرات به صــورت قوی در برابر نامزد 
جمهوریخواهان کــه احتماال ترامپ خواهــد بود، حاضر 

شود. 
در نتیجه اگر کری یا اشــخاص دیگر دموکرات ها به 
مرحله نهایی نرسند، می توانند این سرمایه را در اختیار دیگر 
اعضای حزب قــرار دهند تا آنها بدین طریق شــاید به کاخ 
سفید راه پیدا کنند. در عین حال این دیدگاه باعث می شود 
که دموکرات هــا در مرحله مقدماتــی کمپین های موفقی 

ایجاد کنند و در کل پیام شان را بهتر به جامعه برسانند. 
با این تفاسیر در نهایت این احتمال می رود که افراد 
مهم دموکــرات در نهایت از ظرفیت هایی کــه دارند برای 
حزب استفاده کنند تا در انتها روی یک کاندیدای مقبول تر 
به لحاظ سنی به توافق برسند و شــانس حزب خود را برای 

پیروزی در انتخابات افزایش دهند. 
البته در نهایت اینکه چه کســی پیروز شود، به رای و 
نظر مردم آمریکا بســتگی دارد و از اکنون نمی توان برای 
پیروزی یک شــخص پیش بینی کرد. در مقطع فعلی حتی 
نظرسنجی نیز بی فایده است زیرا شاید چهره های جدیدی 
روی کار بیایند کــه باید روی آنها ســرمایه گذاری شــود و 
ســپس گمانه زنی کرد که آیا وی می تواند به دور نهایی راه 

یابد یا خیر. 
باید توجه داشت که اوباما نیز زمانی که کاندیدا شد و 
سپس به کاخ سفید راه یافت، ســابقه سیاسی خیلی بارزی 
نداشــت و فقط دو سال ســناتور بود. درواقع تمام شناخت 
مــردم آمریکا از بــاراک اوباما در همــان کمپین مقدماتی 
شکل گرفت. به همین دلیل نیز تاکید دارم که کمپین های 

مقدماتی تاثیر زیادی روی جلب آرای مردم دارند. 

مصطفی صادقی

دبیر تحریریه
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حملهلیبرالهابهمیانهروها
رازاختالفکارگزارانبااعتدالوتوسعهچیست؟

هرچند سیاســیون کشــور کارگــزاران را منتهی الیه 
راســت اصالحات و چســبیده به اصولگرایــی و اعتدال 
و توســعه را منتهی الیــه چــپ اصولگرایی و چســبیده به 
اصالحــات می داننــد و غالمعلی دهقان، عضو شــورای 
مرکزی حزب اعتدال و توســعه نیز معتقد اســت »تفاوت 
کارگــزاران با اعتدال و توســعه، تفاوت فائزه هاشــمی با 
فاطمه هاشمی است و این دو تشکل بیشترین چسبندگی 
را به هم دارند« اما  بعد از انتشــار خبرهایــی درباره ترمیم 
کابینه، اختالف دیدگاه هایی در حــوزه اقتصادی بین دو 
مجموعه به وجود آمد که با شایعه استعفای جهانگیری از 
معاون اولی رئیس جمهور علنی شــد؛ البته جهانگیری در 
چند مقطع پیش از این نیز درباره ناکار آمدی تیم اقتصادی 
دولت صحبــت و گالیه های خود را مطــرح کرد. او حتی  
زمانی که دولت دوم روحانی تشکیل شد، نسبت به انتخاب 

برخــی وزرا گالیه مند بود و ایــن گالیه را نیز مســتقیما به 
رئیس جمهوری بیان کرد. او اعتقاد داشت ترکیب نوبخت، 
ولی الله سیف، محمد شــریعتمداری و نبود مسعود نیلی، 
موتور اقتصادی را با چالش اساسی روبه رو می کند. اواسط 
تیرماه امســال برخی از ســایت های خبری ادعا کرده اند 
که اســحاق جهانگیری در اعتراض به احتمال جایگزینی 
محمد نهاوندیان به جای ولی الله سیف برای ریاست بانک 
مرکزی تهدید به اســتعفا کرد. این خبر بالفاصله نه تنها از 
سوی دفتر رئیس جمهور و ســخنگوی دولت تکذیب شد، 
بلکه نزدیکان معاون اول رئیس جمهوری نیز این شایعه را 
فرافکنی جدید علیه دولت خواندند. در مجموع جهانگیری 
به رغم انتقاداتی که به تیم اقتصادی داشت نه تنها دولت 
را تنها نگذاشت که در بزرگترین بحران پیش روی دولت، 
در کنار رئیس جمهوری دیــده شــد و از ارز 4200 تومانی 

سخن گفت که به ارز جهانگیری معروف شد. اما این تازه 
شــروع اصطکاک بین کارگزاران و اعتدال و توسعه بود. 
مدتی گذشت روزنامه سازندگی در تیتر اصلی خود نوشت: 
»خانه تکانــی در دولــت: نوبخــت مــی رود«، همان روز 
محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه هیأت دولت؛ به جمع 
خبرنگاران آمد و در واکنش به خبر کنار رفتنش از ریاســت 
ســازمان برنامه و بودجه گفت: »بــه رئیس جمهور اعالم 
کرده ام آمادگــی دارم از همه مســئولیت های دولتی کنار 
بروم اما ایشان نپذیرفتند.«  البته او بعد از چند روز در توئیتی 
از موافقت رئیس جمهور با کناره گیری خود از مســئولیت 
سخنگویی دولت و تمرکز بر ریاست سازمان برنامه و بودجه 
در شرایط ویژه کشــور خبر داد. تا آن روز هر هفته به طور 
منظم جلسات سخنگویی برگزار می شد و نوبخت یک تنه 
به سواالت اصحاب رسانه پاســخ می گفت که این کار از 
نقاط مثبت حوزه اطالع رســانی دولت محسوب می شد. 
اما تحلیل دوستان دبیرکل حزب اعتدال و توسعه این بود 
که همین مســاله عامل فشارهاســت و اگر او فقط و فقط 
به امور مربوط به ســازمان برنامه و بودجه بپردازد، از مرکز 
توجه منتقدان خارج می شــود و بعد از آن طبعا هر مسئول 
اجرایی خود مجبور به پاســخگویی درباره دســتگاه تحت 

مسئولیتش خواهد بود.
اما تاکتیک خداحافظی نوبخت از سخنگویی دولت 

سیاست
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موجب نشــد که انتقــاد کارگزارانی ها بــه او فروکش کند، 
حســین مرعشــی در جمع جوانان حزب کارگزاران گفت: 
»آقای نوبخت هیچ موافقی در دولت ندارد. حزب اعتدال 
و توســعه حزبی بی هنر اســت که می خواهند مساله آقای 
نوبخت را سیاســی کنند. مســاله آقای نوبخت، مدیریتی 
است و هرکس از آقای نوبخت در شــرایط کنونی حمایت 
کند آینده ای در سیاســت ایران نخواهد داشت. سراغ هر 

وزیری بروید دادش از دست آقای نوبخت بر هواست.«
در واقع اگــر رئیس بانــک مرکزی، وزیــر اقتصاد و 
دارایی و رئیس ســازمان برنامه و بودجه را سه رکن اصلی 
تیم اقتصادی دولت درنظر بگیریم، با رفتن ولی الله سیف 
و آمدن همتی و برکناری کرباســیان بر اثر استیضاح، تنها 

نوبخت بر جای خود ماند. 
حاال نوبــت نوبخت بود که با واکنــش تند کارگزاران 
مواجه شــود.کارگزارن در بیانیه ای نوشــت: »به نظر ما 
دولت فاقد اســتراتژی اقتصادی روشن اســت. با وجود 
آنکه در افکار عمومی و نیز رسانه های اصولگرا این دولت 
به حمایت از اقتصاد آزاد شناخته و حتی متهم می شود  اما 
عملکرد دولت در پنج سال گذشته نسبتی با مولفه های این 
اندیشه اقتصادی ندارد. از سوی دیگر به جز اقتصاددانان 
آزادیخواه، طرفداران اندیشــه   نهادگرایی هم دل خوشی 
از دولت ندارند و مســئولیت سیاســت های آن را برعهده 
نمی گیرند و طیف ســوم که به مدافعان اقتصاد اســالمی 
مشــهورند نیز در زمره  منتقــدان دولت قــرار دارند. دولت 
روحانی نه به لــوازم »اقتصــاد آزاد« پایبند اســت و نه از 
نسخه های »اقتصاد ارشــادی« پیروی می کند و در یک 
کالم دولتی سرگشــته در میــان مکاتب و اندیشــه های 
اقتصــادی اســت. اوج این سرگشــتگی را می تــوان در 
سیاســت ارزی دولت به عیان دید. مهمترین سند افتخار 
اقتصادی دولت ثبات نرخ ارز در 5 ســال )تا قبل از خروج 
دونالد ترامپ از برجام( اســت. این در حالی اســت که به 
گفته   اکثریت نیرومندی از اقتصاددانان آزادیخواه و مدافع 
بازار آزاد، دولت می توانست به جای سرکوب سیستماتیک 
نرخ ارز، در یک شــیب مالیم رو به باال، بهای ارز را بدون 
کمترین تنش اجتماعی و اقتصادی طی بازه زمانی 4ساله 
واقعی کند و مانع از شوک دی ماه 96 شــود. سرکوب فنر 
ارز در نهایت به این شــوک ارزی بزرگ بدل شد که  غیر از 
عوامل سیاسی )چه خارجی و چه داخلی( ریشه در عملکرد 
اقتصادی و اجرایی درون دولت هــم دارد و روحانی نباید 
اهمال دولت را نادیده بگیرد. افســانه   پوپولیســتی ارزش 
پول ملی گرچه در کوتاه مدت با ســرکوب ارز زنده می ماند 

اما در درازمدت به ضرر اقتصــاد، تولید و حتی ارزش پول 
ملی کشور اســت. کاربســت ســازوکارهای اقتضایی که 
منجر به تغییــرات پی در پی در سیاســت های ارزی دولت 
در بهار ســال 97 شد، متأســفانه زمینه رانت جویی و بستر 
ویژه خواری اخاللگــران اقتصادی را فراهم ســاخت که 
الجرم موجب سردرگمی بازار و ابهام و سرگشتگی فعاالن 
اقتصادی کشور شــد. کارگزاران ســازندگی بر این باورند 
گرچه رانت زایی این سیاســت بســیار مهم بود اما مهم تر 
از آن عدول دولــت از نظریه اقتصــاد آزاد و نوعی انفعال 
گفتمانی دولت بود که گرچه پس از مدت کوتاهی اصالح 
شــد اما در همان بازه زمانی نیز ضربات جبران ناپذیری بر 

ساختار اقتصادی کشور وارد کرد.«
این بیانیه بخش های تندتری هم داشــت. آنجا که 
 آمده بود: »این ضربه جبران ناپذیر بیش از هر چیز ریشــه 
در فضای ذهنی »دولتمردان روحانی« دارد. با وجود آنکه 
انتظار می رفــت در دولت دوم دکتر روحانــی هماهنگی و 
کارآمدی ســتاد اقتصادی دولت بیشتر شــود  اما اصرار بر 
حفظ رئیس سازمان برنامه و بودجه سبب شد این اصالح 
ضروری رخ ندهد. ما بجد   معتقدیم سازمان برنامه و بودجه 
مغز متفکر اقتصادی دولت اســت و بــه همین علت برای 
اصالح عملکرد دولت نیازمند به تغییــر در این مدیریت و 
تنظیم دو نهاد دولتی دیگر؛ بانک مرکزی و وزارت اقتصاد 
و نیز وزارتخانه های دیگر مانند وزارت صمت با این سازمان 

هستیم.
متأسفانه گرچه برخی می کوشند دولت مستقر را یک 
دولت تکنوکرات معرفی کنند، لکــن کابینه آقای روحانی 
آکنده از بوروکرات هایی است که جز به حفظ نظام ناکارآمد 
اداری موجود کشور و ارائه گزارش های مثبت از نهادهای 
پایین دست به نهادهای باالدست نمی اندیشند. ما درباره 
شخصیت فردی این اشخاص اظهارنظر نکرده و به آنان 
احتــرام می گذاریم اما تکنوکرات واقعــی پیش از آنکه به 

حفظ بوروکراســی بیندیشــد در پی چابکی و کارآمدی آن 
در مسیر توسعه کشور است. دولت در کشورهای در حال 
رشد، موتور توسعه و حرکت به سوی اقتصاد آزاد است. ما 
مایل هستیم بر اهمیت محوری ســازمان برنامه و بودجه 
در تاریخ توسعه ایران تأکید کنیم. این سازمان فقط نهاد 
تخصیص بودجه و تقســیم پول در کشــور نیست. از آغاز 
تأســیس ســازمان برنامه تا به امروز اکثرا اقتصاددانان یا 
تکنوکرات هایی بر کرسی صدارت این سازمان نشسته اند 
که برای توسعه کشور یعنی افزایش تولید و رشد اقتصادی 

برنامه داشته اند.«
نقدهای تند به نوبخت البته ادامه داشــت و در جای 
دیگری از بیانیه  آمده بود: »متأسفانه با وجود نقدهایی که 
بر سازمان برنامه و بودجه در دولت اول دکتر روحانی وارد 
می شد لکن در دولت دوم نه تنها اصالحی صورت نگرفت، 
بلکه روند مدیریتی این ســازمان تثبیت و نهادهای دیگر 
در اطراف آن و براساس توانایی های مدیریت قبلی چیده 
شد. وزارت اقتصاد نیازمند مدیریت یک اقتصاددان بود و 
بانک مرکزی باید فراتر از یک حسابداری یا صرافی بزرگ 
اداره می شد اما فقدان استراتژی اقتصادی در دولت آن را 
به مجمعی از بوروکرات های بی انگیزه  چه از لحاظ سیاسی 
و چه به لحاظ نظری( بدل ســاخته است که دولت را  نه به 
عنوان »مغز متفکر توسعه ملی« که به عنوان یک »اداره  

کاغذی« تحلیل می کنند و تقلیل می دهند«.
کارگزاران در انتها نوشــت: »پیشــنهاد مشخص ما 
به ریاســت محترم جمهوری اســالمی ایران دکتر حسن 
روحانی، نوســازی دولت در هر دو عرصه   سیاست گذاری 
و اجراســت. دولت خون تــازه می خواهد. بایــد به قوای 
تازه نفس کــه آماده   شــرایط جدیدند مجــال داد. مردان 
»بــزم« را در شــرایط »رزم«  نمی تــوان بــه کار گرفت. 
شمشیرهای مرّصع را باید به دیوار آویخت و با سالح آخته، 
هوشــمندانه به مقابله با شــرایط جدید رفت. مردم ایران 

یک منبع نزدیک به جهانگیری اعالم کرد که او از 
کارگزاران استعفا داده است

واعظی همچنان از نوبخت دفاع می کندکارگزاران حمله شدیدی به نوبخت کرده است

متن بیانیه آنچنان تند بود که جهانگیری حاضر به پرداخت هزینه آن نبود. کار به آنجا رســید که یک منبع نزدیک به 
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در گفت وگو با فارس، گفت: »مواضع اخیر حزب کارگزاران هیچ ارتباطی 
با اسحاق جهانگیری ندرد.« وی افزود:  »اسحاق جهانگیری مدت ها ست که از عضویت در حزب کارگزاران استعفا 

داده و مواضع این حزب با وی ارتباطی ندارد.«

گزارش

25 شماره 412   | مثلث  



گرچه همیشه آماده   دفاع و مقاومت هستند اما همان طور 
که رئیس جمهور گفت، نه جنگ می خواهند و نه قحطی.«
متن بیانیه آنچنان تند بود کــه جهانگیری حاضر به 
پرداخت هزینه آن نبــود. کار به آنجا رســید که یک منبع 
نزدیک به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در 
گفت وگو با فارس، گفت: »مواضع اخیر حزب کارگزاران 
هیچ ارتباطی با اســحاق جهانگیری نــدرد.« وی افزود:  
»اسحاق جهانگیری مدت ها ست که از عضویت در حزب 
کارگزاران اســتعفا داده و مواضع این حزب با وی ارتباطی 

ندارد.«
اما این پایان ماجرا نبود. حاال نوبت اعتدال و توسعه 
بود که پاســخ کارگزاران را بدهد.  این حــزب در بیانیه ای 
نوشــت: »افکار عمومی منتظرنــد تا این گروه سیاســی 
همزمان با درخواســت تغییراِت مطلوب شــان در دولت، 
درباره عملکرد و مانــدن یا رفتــن هم حزبی های خود که 
به طور گســترده در الیه هــای مختلف اقتصادی کشــور 
حضور فعال دارند نیز به صراحت پاسخ داده و موضع گیری 
کنند . این احتمال وجود دارد که هــدف فرعی این بیانیه 
سلب مسئولیت از خود درباره نتایج برخی تصمیماتی است 
که نقش افراد شــاخص این حزب در شــکل گیری تبعات 
کامال مبرهن است. حزب کارگزاران با صدور این بیانیه بار 
دیگر نشان داد که از ارائه نسخه و پیشنهاد مشخص برای 
برون رفت از وضعیت ناتوان اســت. طــرح ایده تغییرات 
مدیریتی به جای ارائه یک مدل و راه حل راهگشا، بیشتر 
یک نمایــش تبلیغاتــی و همنوایی محض بــا تندروهای 
دیگر طیف سیاسی کشور است. اگر غیر از این بود قطعا 
در طول چندماه اخیر کــه کارخانه تخریب کارگزاران علیه 
برخی چهره هــای خدوم در دولــت به راه افتــاده، الاقل 
یک نقِد تخصصی و علمی درباره نظام بودجه ای کشــور 
در رسانه های منتسب به این حزب منتشر می شد. آرایش 
تهاجمی رســانه ای این حزب با رویکرد مطالبه گرانه توام 
با مظلوم نمایی، یــادآور برخی وقایع تلخ تاریخی اســت. 
حزب کارگزاران سازندگی پس از انتخابات دوم خرداد 76 
ترجیح داد بــه دولت وقت نزدیک شــده و حداکثر حضور 
در مناصب دولتــی را تجربه کند و همزمــان در برابر موج 
گســترده تخریب شــخصیت و کارنامه عملکــرد دولت و 
شخصیت مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی، حتی نسبت 
به عملکرد چهره های شاخص خود که در دوران پرافتخار 
دولت سازندگی مسئولیت داشتند کمترین اقدام و واکنشی 
نشــان نداد؛ لذا جاخالی دادن های سیاســی در شــرایط 
و مقاطع حســاس که نیازمند ایثار و هزینه دادن اســت از 

سوی این حزب امری مسبوق به سابقه است و این نگرانی 
پس از بیانیه دیروز این حزب بیش از گذشته تقویت شده 
که کارگزاران قصد دارد مانند برخــورد غیرقابل دفاعش با 
مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی، با موضع گیری در برابر 
دولت اعتدال و رئیس جمهــوری و بدون پرداخت هزینه، 
خود را برای سال ها و مقاطع بعدی سیاسی همچنان فعال 
نگه دارد. در شرایط کنونی که دشمن غدار خارجی و رقبای 
داخلی به صورت ویژه و توامان در حال عملیات علیه دولت 
مستقر هستند،  از نظر کمیته سیاسی سازمان جوانان حزب 
اعتدال و توسعه، ناجوانمردانه ترین شیوه، تنها گذاشتن 
رئیس جمهور و یاران او در دولت با شیوه فرافکنی و طرح 

ادعاهای بی اساس است.«

 کاسه صبری که لبریز شد
البته بیانیه حزب اعتدال و توسعه نیز بی جواب نماند 
و غالمحسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران گفت: 
»من قصد اظهارنظر و پاســخ به بیانیه اعتدال و توســعه 
را ندارم. حــزب کارگزاران صحبت هایــی درباره کارآمدی 
دولت و عملکرد دولت داشت که در قالب یک بیانیه عنوان 
شد. ما یک نظر انتقادی درباره عملکرد برخی افراد شاغل 
در دولت داشــتیم و آن را به صورت شــفاف بیان کردیم. 
دیگران نیز می توانند نظر انتقادی خود را نســبت به برخی 
افراد مطرح کنند. اینکه ما بخواهیم پاسخ برخی اظهارات 
را دهیم که منجر به جواب دهی طرف مقابل شود، درست 
نیســت. نظر حزب کارگزاران در ارتباط با عملکرد دولت و 
شرایط کشور همانی است که در بیانیه منتشر شد حال اگر 
کسی می خواهد نظرات حزب را به خودش بگیرد یا پاسخ 
دهد، برای ما مهم نیســت. بیانیه ای که مشی انتقادی از 
دولت دارد، مخاطبش یک نفر نیســت که کسی بخواهد 
جواب بدهد یا ندهد. کارآمدی دولت و مسائل ذکر شده در 
بیانیه برای همگان اظهر من الشــمس است و موضوعی 
اختالفی نیســت. انتقاد ما از دولت انتقاد ســازنده است. 
انتقادی است که به واسطه آن دولت بتواند کارآمدی خود 
را در راستای حل مشکالت کشور ارتقا دهد. این بیانیه در 
حد حرف سیاســی با احزاب نبوده است. اگر یک جریان، 
گروه یا حزب انتقادی نســبت به هر یک از اعضای دولت 
دارد، می تواند صراحتا این موضــوع را بیان کند اما اینکه 
بخواهند جوابیه داده و مقابلــه کنند، حزب کارگزاران وارد 
این بازی ها نخواهد شد زیرا شــأن حزب کارگزاران از این 
موضوعات بسیار باالتر اســت. ما یک انتقادی داشتیم و 
مطرح کردیم. خبر استعفای آقای جهانگیری از کارگزاران 
دروغ است. ایشان پیش از این رئیس شورای مرکزی حزب 
بودند که به دلیل گرفتاری های کاری از این سمت استعفا 
کردند و خبر منتشر شده صحیح نیست.« در اظهار نظری 
دیگر رئیس ســتاد مرکــزی حزب اعتــدال و توســعه در 
انتخابات ســال 92 که حاال از این حزب جدا شده، بیانیه 
اخیر حزب کارگزاران را به دلیل سهم خواهی و ایستادگی 

محمدباقر نوبخت مقابل این خواسته تلقی کرد. 
غالمعلــی عرب خدایــی گفــت: »دوســتان آقای 
کرباســچی، آقای نوبخت را تخریب می کنند چون آقای 
نوبخت مقابل ســهم خواهی و زیاده خواهــی آنها تمام قد 
ایستاده اســت. در دولت نخســت آقای روحانی اعضای 
حزب کارگزاران بسیاری از پست های مهم دولت از جمله 
استانداری ها را بر عهده داشــتند اما حضور آنها در دولت 
کمرنگ شده و آنها هنوز به دنبال ســهم خواهی بیشتری 

هستند.«
دبیــر کل موتلفــه هــم با بیــان اینکــه بســیاری از 
تصمیمات دولت توسط جهانگیری اتخاذ می شود، گفته 
است: »چگونه است حزب کارگزاران طوری بیانیه صادر 
می کند که گویی هیچ نقشــی در هدایت و مدیریت دولت 

نداشته است.«

کارگزاران
نمیخواهد

هزینهدولترابدهد
گفتوگوبا

محمدسعیداحدیان

جناب احدیان! دلیل وضعیت پیش  آمده بین دو 
طیف سیاســی حاضر در دولت را چه می دانید؟  
این اختالفــات  به چه  وضعیتــی می تواند منجر 

شود؟
   در حــال حاضــر کارگــزاران قصــد دارد هزینه 
تصمیمات و اقدامات نیروهای خود که در دولت هستند 
و از آن حمایــت می کردنــد را نپذیرد و از آن بگــذرد و با 
یک نگاه منفعت طلبانــه و رو به آینــده می خواهد از کنار 

آن رد شود.
باالخره این دولــت خروجی حمایــت کارگزارانی ها 
هستند و کارگزارن بیشترین سهم را در دولت قبلی و فعلی 
داشته اند. همین »ارز جهانگیری« کلیدواژه خوبی است 
که نشــان می دهد در بخشــی از اتفاقات صورت گرفته، 
آقای جهانگیری نقش داشــته اســت. از ایــن رو اکنون 
کارگزاران می خواهد هزینــه را از خود بــردارد و خود را از 
این سیســتم مجزا کند و در نتیجه حزب اعتدال و توسعه 
هم وقتی می بیند که  کارگزاران در این شرایط با این مدل 

اعتدال و توسعه پاسخ تندی به کارگزاران داده است
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بیانیه صادر می کند و می خواهد خود را کنار بکشد، آنها هم 
موضع گیری می کنند و می گویند شما در این جریان سهیم 
هستند و اجازه ندارید خود را کنار بکشــید و فرار رو به جلو 

بکنید. مساله از این قرار است.
به نظرتان رویکرد آقای روحانی چگونه اســت. 
ایشان به کدام سو متمایل است و از کدام طرف 

احتمال دارد حمایت کند؟
   در حال حاضر نمی  توان به شــکل دقیق در این 
مورد صحبت کرد که نظر آقای روحانی به کدام سو است. 
تجربه نشــان  داده  که نظر آقای روحانی هــم مانند همه 
آدم ها می تواند تغییرات زیادی کنــد. آقای روحانی یک 
وقتی آقای جهانگیری را محور قرار می دهد  و یک مقطعی 
 افراد دیگری را محور قرار می دهــد. در دولت کنونی یک 
زمانی آقــای جهانگیری را بــه وســط آورد و تصمیم مهم 
آزادکردن ارز را به او سپرد، یا زمانی ایشان را محدود کرد. 
از این رو نمی  توان به شــکل دقیق گفت که چه وضعیتی 

وجود دارد.
آقای روحانی به نظر می رســد که متناســب با شرایط 
و اتفاقات بــدون اینکه نــگاه ثابت راهبردی بــه نیروهای 
زیرمجموعه اش داشته باشد، تصمیم می گیرد و نمی  تواند 
مانند یک سرمربی تمام گزینه هایی را که دارد خوب مدیریت 
کند و طبیعتا سیستم آتش به اختیار ساختار دولت به شکلی 
اســت که آقای روحانی نقش محوری خود را از دست داده 
است، لذا دارند متناسب با قدرت  و ارتباطاتی که  بخش های 

مختلف و حالت های مختلف خود را انجام می دهند.
به نظرتــان طیف اعتدال و توســعه و همین طور 
کارگزاران به خاطر شرایط و مشکالت پیش  آمده 
هر کــدام به نوعی دنبــال فرافکنی هســتند که 

   نه، همان طور که گفتم مبانی کارگــزاران از ابتدا 
کســب قدرت برای منافع بوده اســت. طبیعی است که هر 
حزبی تشکیل می شود برای کســب قدرت شکل می گیرد  
اما کسب قدرت صرفا برای منافع چیزی بوده که کارگزاران 
پیش برده است. زمانی که این تشکیل شد به این خاطر بود 
که آقای هاشمی با جامعه روحانیت در مورد قدرت به مشکل 
برخورد و نتوانستند به اجماع برسند و کارگزاران تشکیل شد. 
کارگزاران برساخته آقای هاشمی بود. گزینه بعد از هاشمی 
آقای ناطق بود. فعالیت های روشنی که دولت وقت در دفاع 
از آقای ناطق در وزارت کشور و دیگر جاها انجام دادند، به 
گونه ای مشهود بود که طنزها و شوخی های آقای گل آقا که 

بنویسیم خاتمی بخوانیم ناطق کامال زبانزد شد.
اما کارگزاران وقتی فهمید جایگاه آقای خاتمی بهتر 
است و با اینکه برساخته آقای هاشمی بود و باید آن مسیر 
را طی می کرد، گزینه آقای هاشــمی را پشــت پا زد و رفت 

اختیارات بیشــتری داشــته باشــند تا وضعیت 
موجود را سامان دهند؟

   به نظرم حزب اعتدال و توسعه به دنبال اختیارات 
بیشتر نیستند. به هر حال آنها نقش الزم را در دست دارند و 
فعالیت خود را می کنند. تصمیم هم نگرفته اند که فرافکنی 
کنند. این کارگزاران هســتند که بر اســاس مبانی خود  از 
روزی که تشکیل شده به دنبال منفعت های خود بودند و به 
تناسب منفعت های خود تغییر سیاست داده اند. آنها نگاه 
ایدئولوژیک به سیاست نداشــتند. این کارگزاران هستند 
که فرار به جلو می کنند و مساله اعتدال و توسعه یک رفتار 

واکنشی به رفتار کارگزاران است.
در حال حاضر چه چشم اندازی وجود دارد؟ موج 
دوم گرانی ها شروع شــده و ارز و ســکه دوباره 
خیز برداشــته اند، به نظرتان چه چشــم اندازی 
برای تیم اقتصادی و تصمیم های مهم و حیاتی 

وجود دارد؟
   تا زمانی که جامعه اعم از مــردم عادی و فعاالن 
اقتصادی تا کســانی که در عرصه هــای مختلف فعالیت 
می کنند، احساس کنند که مجموعه دولت محوریت ندارد 
و عمال  فعالیت منسجم حساب شده  و یک فعالیت پرحجم 
با کیفیت را احساس نکنند، این رهاشدگی اقتصادی ادامه 
پیدا می کند و  عمال نتیجه اش می شود افزایش گرانی ها در 
عرصه های مختلف. چه با افزایش قیمت دالر و چه بدون 
افزایش قیمت آن، ما همچنان افزایش قیمت ها و تورم را 

در پیش خواهیم داشت.
در ایــن وضعیــت بــه نظرتــان کارگزارانی هــا 
می خواهند تسویه حساب کنند و وضعیت دیگری 

شکل دهند؟

»اعتدال و توسعه« و »کارگزاران« در نگاه حامیان 
تفکر مرحوم هاشمی به دوقلوهای حزبی و بال های 
چپ و راســت میانه روی در ایران معروفند اما این 
روزها اصرار کارگزارانی ها برای انتقاد از رویکردهای 
اقتصــادی اعتدال و توســعه به چالشــی بین دو 
مجموعه تبدیل شــده است. هرچند سیاسیون 
کشــور کارگزاران را منتهی الیه راســت اصالحات 
و چســبیده به اصولگرایی و اعتدال و توســعه را 
منتهی الیه چپ اصولگرایی و چسبیده به اصالحات 
می دانند اما  بعد از انتشــار خبرهایی درباره ترمیم 
کابینه و افزایش مشــکالت اقتصــادی، اختالف 
دیدگاه هایی در حوزه اقتصادی بین دو مجموعه به 
وجود آمد کــه صدور بیانیه هایی علیــه یکدیگر را 

منجر شد.
حال سوال این است که علت رسانه ای شدن این 
اختالفاتی که شــاید در گذشته نیز وجود داشت، 
چیست؟ رئیس جمهور طرف کدام طیف را خواهد 
گرفت و چشــم انداز این اختالفات به کجا خواهد 

رسید؟
در این بــاره بــا محمد ســعید احدیــان گفت وگــو 

کرده ایم که از نظر می گذرانید.
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دنبال گزینه ای که می توانســت منافع خود را تامین کند. 
این مبانی کارگزاران اســت.  این مساله همین االن اتفاق 
افتاده است. آقای روحانی گزینه آقای هاشمی است ولی 
االن خود کارگزاران که داخل این سیســتم بوده و قدرت 
داشته و فعالیت کرده اند، االن به این نتیجه رسیده اند این 
گزینه ارزش سرمایه گذاری کردن ندارد. یک اسب باخته 
است. نمی  خواهد روی اســب باخته ادامه فعالیت بدهد. 
مساله کارگزاران  رقابت های داخلی در جریان است، البته 
اختالفات و رقابت های داخلی می تواند باشــد ولی اینکه 
بیانیه به شــکل علنی صــادر می کند و ایــن اختالفات به 
صدور بیانیه منتج می شود، این نتیجه اختالفات نیست، 

نتیجه چرخش سیاسی کارگزاران محسوب می شود.
به نظرتان این چرخش سیاسی کارگزاران از همان 
سال 96 شروع نشده بود که آقای جهانگیری جدا 

برای ریاست جمهوری ثبت نام کرد؟
   نه، در آنجا باالخره آقــای جهانگیری در عملکرد 
نشان داد مسیر جدایی ندارد. آقای جهانگیری وقتی ثبت نام 
کرد که آقای قالیباف ثبت نــام کرد. آقای جهانگیری دقیقا 
منتظر ماند بعد از اینکــه قالیباف در لحظــات آخر ثبت نام 
کرد، ایشــان وارد شــد. در آن زمان اگر می خواست مسیر 
جداگانه ای داشته باشد زودتر ثبت نام می کرد و منتظر حضور 
یا عدم حضور آقای قالیباف نمی  شــد. آقای جهانگیری در 
آن رقابت ها به عنوان یک نامزد پوششی عمل کرد و خود و 
شخصیتش را فدای رای آوردن روحانی کرد. منفعت شان 
در این بود که آقای روحانی را ادامــه بدهند چون در قدرت 
بودند و می توانستند منافع شان را تامین کنند، االن احساس 
می کنند که دیگر این مسیر قابل ادامه دادن نیست و لذا دارند 

چرخش سیاسی انجام می دهند.
چند بار موضوع خارج شدن آقای جهانگیری از 
دولت مطرح شد ولی  این موضوع اتفاق نیفتاد. 

دلیل این موضوع چه بود؟ 
   اینها معموال شــایعاتی بود که شکل می گرفت. 
یک مقطعی فقط بحث رفتن ایشــان به شهرداری مطرح 
شد که آن هم با توجه به نگاه شــان به 1400 بود ولی بقیه 
وقت ها بیشــتر شــایعات بود که مشــخص نمی  شود این 
شــایعات چقدر جدی بود، چقدر واقعی بود و چقدر قطعی 

نبود یا صحت نداشت.
این اراده هم در دولت وجود ندارد که کسی مانند 

ایشان کنار گذاشته شود؟
   با اینکه دو ماه پیش که آقــای واعظی صراحتا از 
تغییر کابینه صحبت کرد و گفت اینکه اسامی روی میز آقای 
روحانی است و فقط این مانده که چه کسانی تغییر می کنند  
و چه کسانی جایگزین می شــوند و قطعیت تغییر کابینه را 
تصریح کرد ولی هیــچ تغییری پیدا نکرد. به نظر می رســد 
آقای روحانی جمع بندی شــان این اســت که هیچ تغییری 
ایجاد نکنند و به نظر می رسد ایشــان به دنبال این پیام بود 
که ما در عملکرد خود هیچ اشتباهی نداریم، هیچ عملکرد 
خطایی نداریم و مشکالت ایجادشده ربطی به دولت ندارد و  
به مسائل دیگری از جمله مسائل خارجی برمی گردد و تغییر 
کابینه از سوی آقای روحانی به نظر می رسد که منتفی است 

و هدف کالن تری دارد در این تغییر مهره ها.
حتــی بیان شــدن ایــن اختالف هــا هــم باعث 
نمی  شــود آقای روحانــی اقدام خاصــی انجام 

بدهد؟
   آقای روحانی دنبال یک پیام مهمتری برای خود 
است و عمال می خواهد  روش دیگری به جای پاسخگویی 
عملی و واقعی داشته باشــد . او این گونه می خواهد پاسخ 
رســانه ای صرفا به جامعه بدهد که نمونه هایش را هم در 
گفت وگوی تلویزیونی و روز سوال مجلس از رئیس جمهور 
دیدیم. به نظر می رســد که هیچ کدام از اینهــا نمی  تواند 

استراتژی اصلی روحانی را تحت الشعاع قرار دهد.

نزاعدرونیدولتآغازشدهاست
گفتوگویمثلثباعلیصوفی

دلیل اختالفات پیش  آمده بین دو طیف کارگزاران 
و اعتدال و توســعه در دولت چیست؟ به نظرتان 
چه مسائلی پیش  آمده است که بیانیه هایی علیه 

یکدیگر صادر شود؟
   دلیل این موضوع شکســت هایی است که دولت 
به ویــژه در عرصــه اقتصــادی برایش پیش  آمده اســت. 
باالخره اوضاع نابســامان اقتصادی که منجر به خسارات 
پیش بینی نشده ای شده است و نارضایتی جامعه زیادتر شده 
و تهدیدات امنیتی هم چه در حوزه خارجی  و چه حوزه داخلی 
با توجه به اعتراضات گسترده دی سال گذشته بیشتر شده 
و امکان بــروز همان بحران و همان اعتراضات در ســطح 
شاید وسیع تری وجود دارد. شرایطی که جامعه مبتال به آن 
است شرایط بسیار نگران کننده و حساسی است به نوعی که 
ممکن است با یک تلنگر و یک جرقه انفجار هایی صورت 
بگیرد و باعث حداقل خســارت های قابل توجهی شــود، 
اگر نگوییم خطرات امنیت ملی ایجــاد کند. به هر حال در 
چنین شرایطی طبیعی است که هر کسی و هر جریانی بیاید 
عوامل بروز این نابسامانی را به دیگران نسبت بدهد و خود 
را مبرا کند. بر عکس در شــرایط پیروزی همه خود را سهیم 

 و  پیروز می دانند.
در چنیــن شــرایط بغرنجــی اســت که همه ســعی 
می کنند فرافکنی کنند و هر کس  و هــر جریانی، تقصیر را 
به گردن دیگری بیندازند. شاید بتوان گفت این یک بحث 
روانشناسی است که چه در حوزه فردی یا حوزه اجتماعی، 
افراد یا جریان های سیاسی یا نهادهای اجتماعی فرافکنی 
می کنند. ایــن به نوعی فرافکنی اســت. بــه نوعی ایجاد 

محمد اکبری

خبرنگار

امنیت برای آن حوزه ای اســت که در آن فعالیت می کنند. 
واقعیت هایی وجود دارد که باالخره برخی از احزاب حضور 
بیشتری در دولت دارند و به خاطر همان حضور باید بیشتر 

پاسخگو باشند.
اینجاســت که االن آن چیــزی که بیــن کارگزاران و 
اعتدالیون می گذرد، شــکل گرفته اســت. اعتدالیون  به 
هر حال صاحب اصلی دولت هســتند. از حزب کارگزاران 
هم در دولت حضور بیشــتری  دارند، حداقل اینکه معاون 
اول رئیس جمهــوری آقــای جهانگیــری از همین حزب 
کارگزاران هســت. و تنش های داخلی از آنجــا بروز کرده 
است و از دور دوم آقای روحانی از حوزه ریاست دفتر آقای 
روحانی و معاون اول شــکل گرفته اســت. آقای مرعشی 
هم در مصاحبه ای اشاره کردند که حلقه اول آقای روحانی 
از حضور آقای جهانگیری در انتخابات ریاســت جمهوری 
ناراحت شدند و سعی کردند که ایشان را کنار بگذراند. ایشان 
توسط همان حلقه اول هم کنار گذاشته شد. بنابراین اینجا 
طبیعی اســت با این فرض که آنها آمدند آقای جهانگیری 
را کنار گذاشــتند. یک تنش عملیاتی و عملی بین این دو 
جریان از ابتدای شکل گیری دولت دوم روحانی بروز کرده و 
ادامه دارد و اینجا هست که به هر حال کارگزاران اشکال کار 
 و عامل بروز بحران های اقتصادی را در همین نادیده گرفتن 
نقش معاون اولی جهانگیری  می دانند یا عوامل دیگری که 

وابسته به اینها هستند آنها را هم در بر بگیرد.
در هر حال ما آن چیزی را که در پــی دوره دوم آقای 
روحانی شاهد هستیم این است که یک نزاع درونی شکل 
گرفته کــه االن از پــرده برون افتــاده و این توســط خود 
کارگزاران افشا شده اســت. از طرفی اعتدال و توسعه هم 
به آن جواب داده و آن هم به نوع دیگری به این نزاع دامن 
زده و این نزاع اوج گرفته و از حالت  خفا بیرون  آمده است. 
به ویژه در اوضاع نابســامانی که پیش  آمده و ما در آن قرار 
داریم طبیعی است که هر کسی سعی کند دیگری را مقصر 
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این تضاد به هر حال در دور اول توسط کسانی که تفکر این 
را داشتند -که نقش دولت باید در اقتصاد بیشتر باشد و اوضاع 
را کنترل کند نه اینکه اقتصاد آزاد باشد و دولت دست خود را از 
این کنترل بردارد - حاکم بود و دیدیم که دولت سیاست های 
انقباضی را برای کاهش نرخ تورم بسیار شدید حاکم کرد. به 
هر حال هر نظری هم خالف این وجود داشت دولت گوش 

نکرد و همان را تا آخر ادامه دادند. 
اما آنچه از دی سال گذشــته اتفاق افتاد و آقای 
روحانی منشا آن را 5 دی و حضور مردم به تحریک 
رقبای خود در پاســخ به ســواالت نمایندگان در 
مجلس مطرح کردند کــه واقعیت نــدارد، بلکه 
تســلیم دولت و روحانی در مقابل دیدگاه مخالف 
این جریــان بوده اســت- یعنی چــه؟ یعنی عدم 
کنترل دولت  بر نرخ ارز و عدم کنترل دولت بر بازار 
سرمایه و رهاکردن نرخ ارز به منظور واقعی کردن 
نرخ ارز  و کم کردن فاصله بین نرخ رسمی و نرخ 
آزاد یا نرخ بازار ارز. این چیزی بود که در این تفکر 

وجود داشت و این تفکر از دی غالب شد. 
  یعنــی آن طور که آقــای روحانی عنــوان کرد که 
ارز گران شد این صحیح نیســت، بلکه ارز را گران کردند، 
نه اینکه ارز گران شــد. ارز خود به خود گران نشــد، دولت 
کنترل ها را برداشــت به امید همان صاحبــاِن تفکر که به 
آقای رئیس جمهــور وعده دارند کــه اگر مــا ارز را کنترل 
نکنیم و آزاد کنیم به جز اینکه فوایدی از جمله بیشتر شدن 
درآمد برای دولت دارد، تا 5 هزار تومان بیشتر باال نخواهد 
رفت. دولت این را پذیرفت و تســلیم شــد و اجازه داد این 
کنترل برداشته شود. اما برداشته شدن این کنترل همان 
و جهش کردن آن فنر همان. به این ترتیب  کنترل از دست 
دولت خارج شد و انرژی و پتانسیلی که اینجا وجود داشت 
به ویژه تهدیدات خارجی و  حضور ترامپ، اینها همه باعث 
شد جامعه دفعتا نگران و مضطرب شود. آن نگرانی هم بر 
این عدم کنترل افزوده شد، یعنی مردم یک دفعه احساس 
کردند دارد دارایی های شان از دســت می رود و باید به هر 
شــکل ممکن این دارایی را حفظ کنند و برای همین سراغ 
ارز، سکه، مسکن و خودرو رفتند. در واقع به سمتی رفتند که 
از پس انداز پرهیز کنند و در بانک یا خانه پولی را نگه ندارند 
و ســریع آن را به کاال تبدیل کنند. این نگرانی هنوز وجود 
دارد. دولت نتوانست کنترل کند، نرخ ارز به 5 هزار تومان 
رســید، بانک مرکزی به مردم قول داد کــه افزایش قیمت 
دالر را مدیریت کند تا رقم به بیش از 5 هزار تومان افزایش 

پیدا نکند. برخی مســئوالن دیگــر دولت هم همین 
را گفتند اما این صحبت هــا دیگر افاقه نمی  کرد و 
دیگر اسب نقدینگی ســرگردان در جامعه رمید و 
دیگر کسی نتوانست آن را مهار کند. با وجودی 
که وضعیت بازار ارز هنوز تحت کنترل در نیا مده 
اما دولت هنوز نمی  خواهد واقعیــت را به مردم 
بگوید. در حالی که می تواند با مردم صادق باشد 
و بگوید ما به این نتیجه رسیدیم که نرخ ارز باید 
واقعی شــود. مردم نگران نباشید، ما از محل 
واقعی شدن نرخ ارز یک بسته حمایتی درست 
خواهیم کرد و اجــازه نمی  دهیــم کاالهای 
اساسی گران شــود و فشــاری به خانواده ها 
بیاید. امــا دولت این کار را نکرد و خواســت 
با یک حرکــت ضربتی و دفعــی قیمت ارز را 
واقعی کند اما کنترل بازار از دســتش خارج 
شــد. بین دیدگاه دولت اول و دیدگاه دولت 
دوم آقای روحانی یک تناقض وجود دارد. 
معتقدم دیدگاه اقتصــادی دولت دوم آقای 

روحانی عامل وضعیت کنونی است.
االن در ایــن بیــن موضــع آقــای 
روحانی درباره اختالف بین این دو 

طیف چیست؟
   آقای روحانی تسلیم دیدگاه دوم شد. اگر بخواهیم 
مســاله را مصداقی بین آقای جهانگیــری و آقای واعظی 
توضیح دهیم، این طور است که نقش آقای جهانگیری در 

دولت دوم نسبت به دولت اول کمتر شد. 
چندین مرتبه احتمال خــروج آقای جهانگیری از 
دولت مطرح شد، آیا احتمال خروج او در اوضاع 

کنونی وجود دارد؟
   بعید می دانم، آقــای جهانگیری دید بازتری دارد 
و صبورانه خواسته تحمل کند و نقش خود را ایفا کند. اگر 
قرار بود آقای جهانگیری از دولت خارج شــود شــرایطش 
در همان ســال 96 فراهم بود و حتــی توصیه هایی هم از 
ناحیه نخبگان جامعه به او شــده بــود و خیلی ها مصلحت 
او را این می دانستند که از دولت خارج شود اما او از دولت 
خارج نشد. در حالی که می دانســت ممکن است دولت با 
مشکالتی مواجه شود این مشکالت دامنگیر او هم بشود، 
بنابراین بعید می دانم آقای جهانگیری در و ضعیت کنونی 

از دولت کنار بکشد.
سرانجام اختالفات در دولت به کجا می رسد؟

   این بستگی به تصمیم آقای روحانی دارد.
آیا دولت قبــول کرده که مقصر اســت و عرصه را 

باخته است؟
   هنــوز اختالف بین دو جریان سیاســی اســت و 
به حوزه دولت و آقای روحانی کشــیده نشده است. آقای 
روحانی به دالیلی ترجیح داد عوامل کنترلی که حلقه اول او 
بودند و می خواستند آقای جهانگیری را کنترل کنند تن داد 
اما االن دولت در وضعیت بحران است و برای مدیریت این 
بحران به آقای جهانگیری نیاز دارند و بعید می دانم بخواهند 
آقای جهانگیری را حذف کنند یا آقای جهانگیری خودش 

بخواهد کنار بکشد.0

جلوه بدهد تا بتواند اعتبار و جلوه اجتماعی خود را حفظ کند.
کارگزاران اعتقاد دارند که چون در دور اول آقای 
روحانــی، کارگــزاران و آقای جهانگیــری محور 
مسائل اقتصادی بود و آن دوره، دوره ثباتی برای 
مسائل اقتصادی بود ولی در دولت دوم این محور 
از دســت آقای جهانگیری خارج شد و در دست 
خود اعتدالی ها و بیشــتر دســت آقای نوبخت و 
واعظی بود، این مســائل و مشکالت پیش  آمده 

است. این می تواند گزاره درستی باشد؟ 
   نه، این  به شــکل دقیق نمی  تواند درســت باشد. 
گرچه مــن منکر نقش مثبــت آقای جهانگیــری در ایجاد 
هماهنگی به ویژه در حوزه اقتصادی در دولت اول نیســتم 
و همین طور منکر این نیستم که نقش آقای جهانگیری با 
حضور آقای واعظی در دفتر رئیس جمهوری عمدا کاهش 

پیدا کرده و در واقع آقای جهانگیری کنار گذاشته شد. 
عامــل  می توانســت  جهانگیــری  آقــای 
هماهنگ کننده ای بین مســئولین اقتصادی دولت باشد و 
چون از تجربه کاری باالیی هم برخوردار بوده در این حوزه، 
هشت سال وزیر صنعت بوده، اســتاندار بوده  و در مجلس 
حضور داشته، به هر حال اشراف داشته به این موضوعات، 
همین کنارگذاشتن ایشان ایجاد تعارض و تضاد در داخل 
دولت به ویژه در حوزه ریاســت جمهوری داشته است. این 
تضاد به ضرر دولت تمام شده  و کامال هم قابل پیش بینی بود 
که این تضاد می تواند برای دولت ایجاد مشکل کند و این 

مشکل پیش  آمده است اما یک چیز دیگر هم وجود دارد. 
دو دیدگاه اقتصادی در دولت وجود داشــته اســت. 
اقتصاد متکی است بر  نظریات و مکاتبی که در حوزه علمی 
و حوزه نظری اقتصاد به وجود  آمــده و از نظر بین المللی هم 
به ویژه  ارتباطات و نهادهایی مثل بانک جهانی وجود دارد که 
اینها چیزهایی را برای توسعه کشورها دیکته می کنند و آنها 
هم باز تاثیر گذار اســت.  مجموعه اقتصادی دولت از ابتدا 
باید تکلیفش روشن باشد. یعنی مشخص باشد که اینها به 
چه نوع سیاست اقتصادی  معتقد هستند و باید آن را در پیش 
بگیرند. اگر  بین اینها تعارض وجود داشته باشد آن وقت دولت 
دچار افراط و تفریط خواهد شد، کمااینکه این تعارض در حوزه 
اقتصادی دولت از نظر نوع نگاه سیاست های اقتصادی یا 
دخالت های دولت یا کال عدم دخالت دولت وجود داشــته. 
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سیاست خارجی

همکاری 8 بانک متوسط، حل مشکل سوئیفت 

تعهدات اروپا به ایران چیست؟
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مقامات اروپایــی همچنان رویکــرد دوگانه ای را در 
قبال توافق هســته ای با ایــران  پیش گرفته انــد. اگرچه 
امانوئل ماکرون، ترزا می  و آنگال مرکل بر لزوم حفظ برجام 
تاکید کرده و آن را نشان دهنده مواجهه با یکجانبه گرایی 
ایاالت متحده در نظام بین الملل می دانند  اما از آن سو به 
شدت نگران مناسبات اقتصادی و امنیتی خود با واشنگتن 
هستند. همین مساله سبب شده  تا شاهد تاخیر هدفمند و 
برنامه ریزی شده ســران اروپایی در ارائه بسته پیشنهادی 
نهایی باشــیم. مروری بر مواضع اخیر ســران اروپایی در 
خصوص توافق هســته ای، به خوبی نشان دهنده همین 
رویکرد دوگانه اســت. در صورتی که این دوگانگی ادامه 
پیدا کند، دلیلی برای اســتمرار تعهدات ایــران در برجام 

وجود ندارد. 

  از ماکرون تا لودریان 
اخیرا رئیس جمهوری فرانســه در جمع ســفرای این 
کشور اعالم کرد: »هدف فرانســه خصوصا با هماهنگی 
فشرده و ارتباط موثر با سایر شــرکای خود از جمله آلمان، 
انگلیــس و اتحادیــه اروپایی حفــظ توافق هســته ای با 
ایران اســت.« ماکرون  با انتقاد شــدید از سیاســت های 
یکجانبه گرایی اتخاذ شــده از ســوی آمریکا که پیرامون 
مســائلی همچون ناتو، تقابل اقتصادی بــا چین و اروپا، 
خروج از توافق پاریس و خروج از توافق هســته ای ایران 
دیده می شود، یادآور شــد: »موضع فرانسه حفظ توافق 
هســته ای با ایران اســت. در ایــن زمینه بــا تالش های 
صورت گرفته و ارتباط نزدیک با ســایر کشــورها از جمله 
 آلمــان، انگلیــس و اتحادیــه اروپایی درصــدد حفظ آن

 هستیم.«
رئیس جمهوری فرانسه با اشاره به سابقه تالش های 
این کشــور کــه منتج بــه توافق هســته ای شــد، افزود: 
»رویکرد اتخاذشــده از ســوی فرانســه مبنی بر گفت وگو 
با ایران در حال پیشــرفت اســت و این کشور ضمن قبول 
مسئولیت خود تالش خواهد کرد با پیگیری این رویکرد، 

مانع از بروز بحران طی ماه های آینده شود.«
 ایــن اظهارات ماکــرون در حالی صــورت می گیرد 
که ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانســه خواســتار 
مذاکره با ایران بر ســر موضوعاتی مانند توان موشــکی 
و دفاعــی کشــورمان شــده اســت. موضوعی کــه مورد 
 اعتراض دســتگاه دیپلماســی و سیاســت خارجی ایران 

قرار گرفته است. 

  بازی فریبکارانه لندن در قبال برجام 
تازه ترین مواضع مقامات انگلیســی در قبال برجام، 
در جریان سفر معاون وزیر امور خارجه این کشور به تهران 
اعالم شده اســت. معاون وزیر خارجه انگلیس در تهران 
با اشاره به حمایت کشورش از تداوم برجام و با بیان اینکه 
این توافق ســند مهمی برای ادامــه همکاری های ایران 
و اروپا اســت، گفت: »ما بــدون توجه به سیاســت های 
 ایاالت متحــده در مورد این ســند، مایل بــه حفظ برجام 

هستیم.« 

»آلیســتر برت« افزود: »در تالش هســتیم موانع 
فنی مربوط به همکاری های اقتصادی با ایران را از سر راه 
برداریم و از شــرکت های اروپایی هم می خواهیم به کار و 

سرمایه گذاری در ایران ادامه دهند.«
این اظهــارات در حالــی صورت می گیــرد که لندن 
کماکان به عنوان یکی از اصلی ترین هم پیمانان ایاالت 
متحده )در پروســه بر هم زدن برجام( متهم اســت. ترزا 
می،  نخست وزیر انگلیس در یکی از اظهارات اخیر خود، 
خواستار معامله با ایاالت متحده بر سر برجام شده است. 
در چنین شرایطی ادعای معاون وزیر امور خارجه انگلیس 
در خصوص حفظ برجام کامال مخدوش و غیر قابل قبول 

است. 

  از اصرار هایکو ماس تا انکار مرکل
وزیر امور خارجه آلمان همچنان نسبت به ایجاد یک 
ساختار مالی مســتقل از ایاالت متحده برای حفظ برجام 
اصرار دارد. هایکو ماس، وزیــر خارجه آلمان اعالم کرده 
است که برای حفظ توافق هسته ای با ایران، باید سیستم 
پرداخت مالی مســتقل از آمریکا ایجاد شــود . با این حال 
آنگال مرکل، صدراعظم آلمان معتقد است که ایجاد چنین 
ســاختاری مشــکل بوده و اروپا باید به دنبال راهکارهای 

جایگزین در این خصوص باشد. 
صدراعظم آلمان که به شــدت نگران آثــار و تبعات 
اظهــارات وزیر امــور خارجه سوســیال دموکــرات دولت 
ائتالفی خود و تاثیر آن بر روابط دوجانبه برلین و واشنگتن 
بود بالفاصله اعالم کرد: »ما در موضوع نظام های مستقل 
پرداخت مشکالتی در همکاری با ایران داریم  اما از سوی 
دیگر تردید نداریم که به طور مثال در موضوع تامین مالی 
تروریســم  ســوئیفت از اهمیت باالیی برخوردار است. در 
ضمن،  حفــظ همکاری بــا آمریکا در زمینه امنیت بســیار 

مهم است.«
اظهارات مرکل نشان می دهد که صدراعظم آلمان 
نیز  مانند امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه و ترزا می، 
 نخست وزیر انگلیس، برجام را متغیری وابسته به مناسبات 
کالن امنیتی ایاالت متحده آمریکا و اتحادیه اروپا دانسته 
و آن را به مثابه یک پدیده مســتقل حقوقی مورد بررســی 

قرار نمی  دهد.
 همین نگاه ابزاری تروئیکای اروپایی نسبت به برجام 
منجر به تاخیر هدفمند اروپا در ارائه بسته پیشنهادی نهایی 
شده است. از ســوی دیگر، نباید فراموش کرد که تنها راه 
حفظ واقعی برجام، عملی شدن پیشنهاد وزیر امور خارجه 

آلمان است.

  هشدار برجامی  ایران به اروپا
طــی روزهــای اخیــر، مقامــات ایرانــی چندین بار 
نســبت به رویکرد برجامــی اتحادیه اروپا هشــدار داده و 
اقدامات کشــورهای اروپایی برای حفظ توافق هسته ای 
را ناکافــی دانســته اند. به عنــوان مثال کمــال خرازی، 
رئیس شــورای راهبــردی روابط خارجــی به اروپــا درباره 
 پیامدهای جدی عدم انتفاع ایران از توافق هسته ای برجام 

هشدار داد.

در شــرایطی که همچنان مذاکرات پیرامون برجام میان ایران و اروپا دنبال می شود، تازه ترین 
خبرها از برخی گشایش ها حکایت دارد. براساس گزارش خبرنگار مثلث گویا قرار شده 8 بانک 
متوسط اروپایی با ایران همکاری داشته باشند. همچنین شنیده شده است که مشکل سوئیفت 
حل شده است؛ در عین حال مســاله همکاری میان ایران و بانک سرمایه گذاری اروپا به صورت 
الینحل باقی مانده است و اروپایی ها اعالم کرده اند نمی توانند در این زمینه اقدامی انجام دهند.

خبر ویژه

گزارش
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معمای ما و اروپای امروز
تاملی بر رفتارهای سینوسی در قاره سبز 

درک و تحلیــل پدیــده »اروپای امــروز« تا حدودی 
سخت و دشوار محسوب می شود. این سختی تا حدودی 
برگرفته از ابعاد ماهوی و زیرساختی اتحادیه اروپاست. از 
زمان تشکیل اروپای واحد تاکنون، بسیاری از تحلیلگران 
و کارشناســان مســائل بین الملل درصدد درک این پدیده 
جمعی و ظاهرا متحد بر آمده اند. اما به نظر می رسد بسیاری 
از تصورات غالب در نظام بین الملــل در خصوص اروپای 

واحد صحیح نبوده است.
رهبر معظم انقالب در ســخنان اخیرشــان  به نکات 
بسیار مهمی در خصوص »رابطه با اروپا« و تعیین حدود و 
ثغور این رابطه اشاره فرمودند. ایشان در عین اینکه کلیت 
مذاکره بــا اروپا را نفــی نکرده اند، از قطع امید بــه اروپا در 
مسائل اقتصادی و برجام ســخن گفته اند. به راستی این 

موضوع چگونه قابل تفسیر است؟
واقعیت امر این اســت که »اروپای امروز« یا همان 
»اروپای در حال گذار« بــه دلیل تعارضات بنیادینی که در 
حوزه هایی مانند  »روابط با آمریــکا«، »مواجهه با دوگانه 
ملی گرایی- جمع گرایی«  و »ادغام امنیتی در ذیل ساختار 
ناتو« با آنها دست و پنجه نرم می کند، قدرت »تصمیم گیری 
پایدار« در قبال موضوعات تعیین کننده ای در قبال برجام 
را ندارد. نمونه این مساله را در ســال گذشته میالدی و در 
جریان تن دادن اروپا به خواســته های غیرقانونی ایاالت 
متحده در قبال »تغییر توافق هسته ای« مشاهده کردیم. 
رفتار و گفتار سینوسی، چندگانه و غیر قابل پیش بینی سران 
اروپایی در قبــال پدیده هــای بین المللــی دارای دو جنبه 
»ارادی« و »غیرارادی« بوده که جنبه ارادی آن، به »رفتار 
سیاستمداران« و جنبه غیرارادی آن به »تعارضات  ماهوی 
در اروپای واحد« مربوط می شود. در چنین شرایطی تکلیف 

ما کامال مشخص است: »عدم اتکا به اروپای واحد«.
مــروری بــر منازعــات اخیــر شــکل گرفته در میان 
سیاستمداران اروپایی بر سر »حفظ برجام«، خود گویای 
بســیاری از حقایق جــاری در قبــال اروپای امروز اســت. 
ظاهر ماجرا نشــان می دهد که جدال مقامــات اروپایی بر 
سر ایجاد یک ساختار »شبه سوئیفت« جهت حفظ توافق 
هســته ای با ایــران وارد فاز تازه ای شــده اســت. نظرات 
متفاوت سوســیال دموکرات ها و دموکرات مسیحی های 
دولت ائتالفــی آلمان در قبــال  ایجاد یک  ســاختار مالی 
مســتقل از آمریکا، تا حدود زیادی به دیگــر نقاط اروپا نیز 
قابل تعمیم اســت. به طور کلی جریان های محافظه کار 
در اروپــا، بیش از آنکــه »اســتقالل اروپــا« را خط قرمز 
راهبردی و اقتصادی خود قلمداد کنند، »تغییر مناســبات 
امنیتی با آمریکا« را به مثابه یــک »محدوده ممنوعه« در 
اقتصاد و سیاست خارجی خود تلقی می کنند. این در حالی 
است که جریان های چپگرا و سوســیال دموکرات، قدرت 
ریسک پذیری بیشــتری در این خصوص برای خود قائل 
بوده  و معتقد به »گذار نسبی« از وضعیت موجود )وابستگی 
امنیتی و اقتصادی به آمریکا( هستند. برخی سیاستمداران 
اروپایــی، »حفظ برجــام« را نقطه آغازی بــرای »گذار از 
وابســتگی مطلق بــه واشــنگتن« می دانند. بــا این حال 
مثلث »مرکل- می – ماکرون« یا همان تروئیکای اروپایی 

همچنان در برابر این روند مقاومت می کند. 
از آنجا که پدیــده »اروپای واحد« بــه صورت ذاتی 
قابل ثبات و محاسبه نیست، متعلقات وابسته به این پدیده 
از جمله »برجام اروپایی« نیز قابل اعتماد و اتکا نیســتند. 
نکته بسیار مهم تر اینکه ما باید مراقب »کات بک« اروپا در 
عالم سیاست باشیم. »کات بک« واژه ای است که در بازی 
فوتبال به کار می رود، آن هم  زمانی که بازیکن مهاجم در 
نزدیکی محوطه جریمه، پــاس بریده ای را برای هم تیمی 
خود ارســال می کند تا او گلزنی بکند. یکی از خصلت های 
»کات بک«، غیرقابل  پیش بینی بودن آن اســت. معموال 
»کات بک« یا »پاس بیرون پا« تا حدود زیادی دروازه بان 

و دفاع حریف را در برابر مهاجم رقیب غافلگیر ساخته و مهار 
ضربه نهایی را سخت و دشوار می ســازد. تعمیم قوانین و 
ادبیات جاری در عالم فوتبال به عالم سیاست، چندان خالی 
از لطف نیست. در سال گذشته میالدی، زمانی که برخی 
معتقد به »دفاع اروپا از برجام« بودند، مقامات ســه کشور 
اروپایی با ارسال یک »پاس بیرون پا« برای دولت ترامپ، 
زمینه مانور کاخ سفید را برای »تغییر برجام« فراهم ساختند. 
به راستی چه کسی می تواند منکر »بازی برجامی  مشترک 
آمریکا و اروپا« در سال گذشته شود؟ در نهایت نیز ترامپ که 
»تزلزل اروپا« در دفاع از برجام را درک کرده بود، از توافق 
هسته ای میان ایران و اعضای 1+5 خارج شد. بدون شک 
اگر کاخ سفید شاهد ایســتادگی »اروپای مقتدر« در برابر 

خود بود، هرگز چنین تصمیمی را اتخاذ نمی  کرد. 
ما در حال حاضر نیــز باید مراقب پــاس بیرون پای 
مقامــات اروپایی بــه مقامات کاخ ســفید باشــیم. اصرار 
خاص مقامــات فرانســوی در خصوص »تاخیــر در ارائه 
بسته پیشنهادی اروپا« در همین راستا قابل ارزیابی است. 
مقامات اروپایی هر لحظه آماده هستند تا معامله هدفمندی 
را با واشنگتن بر ســر »برجام« صورت دهند. هضم برجام 
در مناقشــات امنیتی آمریکا و اعضای اروپایی ناتو و حتی 
در مناقشات اقتصادی و تعرفه ای آمریکا و اروپا موضوعی 
کامال قابل پیش بینی است. در چنین شرایطی »دل بستن 
به اروپا« و امیدداشتن به بازی دفاعی آن در برابر آمریکا )در 
قبال برجام( خطایی جبران ناپذیر در عرصه سیاست خارجی 
کشورمان محسوب می شود. با این حال »مذاکره با اروپای 
واحد« به عنوان بازیگری که هنوز »مسیر واقعی و مستقل« 
خود را در نظام بین الملل پیدا نکرده است، منافاتی با اصل 
»عدم اتــکا به اروپا« نــدارد. جمع پذیری ایــن دو مولفه، 
معلول و مرهون »نگاه واقع بینانه« نسبت به اروپای امروز 
است. اتخاذ این نگاه واقع بینانه و غیر ایده آل گرایانه، مانع 
از »افراط« یا »تفریط« ما در مواجهه با اروپای واحد خواهد 
شــد. اگر ما اروپای واحد را به عنوان یک »بازیگر مستقل 
از آمریکا« یا حتی »بازیگر قاطع« درنظام بین الملل مورد 
شناسایی قرار دهیم، دچار خطایی راهبردی شده ایم. باید 
اذعان کرد کــه میان »واقعیت اروپــای واحد« و »تصویر 
اتحادیه اروپا« شکاف و فاصله ای زیاد وجود دارد که بعضا 
دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی بازیگران و کشورهای 
مختلف را به خطا می اندازد. این موضــوع باید به صورتی 
جدی از سوی دستگاه دیپلماسی کشورمان مورد توجه قرار 

گیرد تا ما شاهد بروز چنین خطایی نباشیم. 

حنیف غفاری

روزنامه نگار
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مکانیزم عینی
آیا اجرای قوانین مسدودکننده سودمند است ؟

اتحادیه اروپا، خصوصــا تروئیکای اروپایی 
متعاقب خــروج دونالــد ترامپ، رئیــس جمهور 
ایاالت متحده آمریــکا از برجام متعهد شــدند تا 
توافق هســته ای با ایــران را حفظ کــرده و مانع 
 اضمحالل کامل و نهایی این توافق جمعی شوند. 
با این حال از اردیبهشــت )زمان خروج ترامپ از 
برجام( تا کنــون اروپای واحد گامــی عملی برای 
مواجهه بــا تحریم هــای ثانویه ایــاالت متحده 
آمریکا برنداشته است. بســیاری از شرکت های 
اروپایــی ایــران را ترک کــرده و برخــی دیگر نیز 
علی رغم تضمین های کلی و مبهم ارائه شــده از 
سوی دولت های اروپایی، اقدامی نسبت به ارتباط 
اقتصادی با ایران انجام نمی  دهند. طی روزهای 
اخیر، مقامــات وزارت امور خارجه کشــورمان از 
کم کاری اروپا و عدم تامین خواسته های جمهوری 
اســالمی ایران از ســوی بازیگــران اروپایی خبر 
داده اند. روایت روزنامه گاردین از مناقشات جاری 
در اروپا و آمریکا بر ســر برجام نشان می دهد که 
این مناقشــات، صرفا در موضع گیــری مقامات 
اروپایی )و نــه در اقدامــات عملی آنهــا( ظهور و 

بروز دارد.

فدریکاموگرینی مسئول سیاســت خارجی اتحادیه 
اروپا ضمن انتقاد از خروج ایاالت متحده آمریکا از برجام 
و رویکرد تقابلی و ســخت کاخ سفید در قبال ایران و وضع 
تحریم های ثانویه علیه این کشــور، خواستار حفظ برجام 
شده است. موگرینی از شرکتهای اروپایی خواسته است تا 
علی رغم تهدیدات ایاالت متحده آمریکا و موانعی که این 
کشور ایجاد کرده اســت، به تجارت با ایران ادامه دهند. 
در حال حاضر شاهد ایجاد نوعی »مواجهه آشکار« میان 
آمریکا و اروپا بر سر برجام هســتیم. این مواجهه، پس از 
موضع گیری صریح بازیگران اروپایی در قبال وضع دوباره 
تحریم های آمریکایی علیه ایران شــدت گرفته است. به 
موازات آنکه دونالد ترامپ اعالم کرد شرکت های آمریکایی 
)و اروپایی( را از تجارت با ایران منع خواهد کرد، اتحادیه 
اروپا تالش هایی را برای نجات برجام و تشویق شرکت های 
خود به معامله با ایران صورت داد. موگرینی صراحتا اعالم 
کرده اســت که اجازه نمی  دهــد توافق هســته ای میان 
ایران و اعضــا 1+5 بمیرد و از اروپاییان خواســته اســت 
 تا تصمیمــات تاثیرگذاری را در خصــوص معامله با ایران 

صورت دهند. 
به نظر می رسد خروج آمریکا از برجام و تاثیری که این 
مساله بر روابط دو سوی آتالنتیک گذاشته است، خود را در 
موارد دیگری مانند وضع  تعرفه های گمرکی علیه کاالهای 
اروپایی نشان داده است. در جریان دیدار ژان کلود یونکر 
و ترامپ در کاخ سفید، طرفین نتوانســتند بر سر موضوع 
افزایش تعرفه هــای گمرکی بر فــوالد و آلومینیوم اروپا به 
توافق دست پیدا کنند. با این حال موگرینی اصرار دارد که 
اتحادیه اروپا باید بهترین کار ممکن را برای حفظ ایران در 

برجام صورت دهد. او گفته است که ایران باید از مزایای 
اقتصادی برجام بهره مند شــود. موگرینی که با رویکردی 
امنیتی و منطقه ای نسبت به موضوع حفظ برجام می نگرد، 
از تشویق شرکت های کوچک و متوسط برای کارکردن با 

ایران خبر داده است. 
اجرایی کــردن قوانیــن مســدودکننده در قبــال 
تحریم هــای آمریکا علیــه ایران- که قبــال در خصوص 
کشور کوبا وضع شده بود- از دیگر اقداماتی است که اروپا 
در راستای حفظ برجام صورت داده است. بر اساس این 
قانون، شــرکت های اروپایی نباید از تحریم های آمریکا 
تبعیت کنند و مجاز به شــکایت از ایاالت متحده هستند. 
همچنین اروپــا می تواند این شــرکت ها را بابت پیروی از 
تحریم های آمریکا مورد بازخواست قرار دهد. با این حال 
در خصوص اثربخشــی قوانین مســدود کننده ابهاماتی 
وجــود دارد. برخی شــرکت های اروپایــی، فعالیت های 

»بســیار محــدود« قبلی خــود در ایــران را نیــز متوقف 
کرده انــد. آنها قبــل از اعمال دور نخســت تحریم های 
آمریکا علیه ایران )اواسط مرداد( از ایران خارج شده اند. 
ترامپ تحریم های ثانویه علیه ایران را نخســت در حوزه 
طال و خودرو اعمال کرد و قرار اســت در ماه نوامبر )آبان 
ماه ( نیز تحریم های نفتــی و بانکی ایران را اجرایی کند. 
این در حالی اســت که مقامات رســمی اروپایی معتقدند 
با توجه به انجام تعهدات ایران وفق برجام، این کشــور 
باید از »احساس ســودمندی« در قبال توافق هسته ای 

بهره مند شود.
 از سوی دیگر، »گای ورشوفســتات« نخست وزیر 
ســابق بلژیک  و رهبر جریان لیبرال  پارلمــان اروپا در این 
خصوص می گوید: »آنچه در قبال توافق هســته ای رخ 
داد، نشــان می دهد  که چرا ما به عنــوان اروپایی ها باید 

سیاست خارجی ما را تقویت کنیم تا بتوانیم روابط خود  را با 
خاورمیانه )به صورت مستقل از آمریکا( داشته باشیم.«

  نقدی کوتاه بر مطلب گاردین 
نه تنها روزنامه گاردین، بلکه اکثر رســانه های غربی 
از تالش های تروئیــکای اروپایی در مســیر حفظ برجام 
خبر می دهند. بــا این حــال »مکانیزم عینــی« مواجهه 
با تحریم هــای ثانویه ایــاالت متحده آمریــکا همچنان 
از ســوی منابع غربی تعریف و تدوین نمی  شــود. در این 
راستا، مقامات رســمی اروپایی، تاخیر هدفمندی را  پیش 
گرفته انــد. ژان ایو لودریــان، وزیر امور خارجه فرانســه 
رسما اعالم کرده است که اروپا قصد ندارد به زودی بسته 
پیشنهادی خود را برای حفظ توافق هسته ای با ایران ارائه 
 کند. بنابراین بازیگــران اروپایی علی رغــم دفاع از کلیت 
برجام، گام عینی و ملموسی برای حفظ توافق هسته ای با 
ایران برنداشته اند.  نکته بسیار مهم دیگر اینکه رسانه های 
غربی، کمتر از احتمال معامالت پشت پرده و فراآتالنتیکی 
ایاالت متحده و اروپا بر ســر برجام خبر می دهند. این در 
حالی است که چنانچه گاردین نیز در مطلب خود  اشاره ای 
کوتاه و غیرمستقیم کرده اســت، موضوعاتی مانند وضع 
تعرفه های گمرکــی دولت ترامپ علیه اروپا، به مســائلی 

مانند برجام گره خورده و کشــورهای اروپایی عمال حاضر 
هستند بر ســر این موضوعات با ایاالت متحده به معامله 
بپردازند. واقعیت امر این اســت که اروپا همچنان برجام 
را به مثابه یک »متغیر مســتقل « در نظر نگرفته و از این 
رو، تالش هــای عمیقی بــرای حفظ و بقــای آن صورت 
نمی  دهد. تروئیکای اروپایی نیز از برجــام به عنوان یک 
»ابزار« برای معامالت خود با دیگر بازیگران بین المللی، 
مخصوصا ایاالت متحده آمریکا یاد می کند. از این رو باید 
در گزاره »حفظ برجام توسط اروپا« تشکیک زیادی کرد. 
شواهد و مستندات موجود نشان می دهد که میان ادعای 
مقامات اروپایــی مبنی بر صیانــت از برجــام و رفتارهای 
عملی آنها شکاف زیادی وجود دارد، شــکافی که باید به 
 صورت دقیق از سوی دستگاه دیپلماسی ما مورد محاسبه 

قرار گیرد.

ترجمه و تحلیل: سعید سبحانی 
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بعضی از شرکت های اروپایی شهامت همکاری 
با ایران را ندارند

گفت وگو با پیتر جنکینز، سفیر سابق انگلیس در سازمان ملل 

طی هفته هــای اخیــر، مقامات و رســانه های 
اروپایی مانور زیادی روی   قوانین مسدود ســاز 
)در قبال تحریم های ثانویه  آمریکا علیه ایران( 
صورت داده انــد. کارایی قانــون حمایتی اروپا 
موســوم به قانون مسدودســاز جهت حمایت 
از ایــران در مقابل تحریم هــای ایاالت متحده  

آمریکا تا چه  اندازه می دانید؟
   بیشتر شرکت های اروپایی که  در  آمریکا دارای 
منافع اقتصادی و مشغول  فعالیت تجاری می  باشند، این 
موضوع را در نظر نمی گیرند که »قوانین مسدودســاز« 
تحریم ها که از ســوی اتحادیه اروپا به روزرسانی شده، 

می تواند به اندازه کافی از منافع آنها محافظت کند.
این شرکت ها بســیار نگرانند که در صورت فعالیت 
تجــاری با ایــران یــا در ایــن کشــور، ایــاالت متحده 
جریمه های ســنگین را بر آنها اعمال کند و حتی با وجود 
پرداخت ایــن جریمه هــا دیگر قــادر به ادامــه تجارت 
و فعالیــت اقتصــادی در  آمریــکا نخواهند بــود. همین 
جریمه های سنگین واشــنگتن بســیاری از شرکت ها را 
وادار می کند که از بازار ایران بیــرون بیایند یا از ورود به 

این بازار خودداری کنند.
ممکن است شــرکت های اروپایی جایگزینی بازار 
ایــران را به جای بــازار  آمریکا به عنوان یــک راه حل در 
مقابل تحریم ها در نظر بگیرند،  اما حقیقت آن است که 
برای بسیاری از این شــرکت ها بازدهی مالی  یا سودهی 
بازار  آمریکا بســیار بزرگ تر و گســترده تر از بــازار ایران 
است، پس خروج این شــرکت ها از بازار  آمریکا اقدامی 

عقالنی و منطقی به نظر نمی رسد.
در عین حــال ممکــن اســت برخی شــرکت های 
اروپایی هیــچ فعالیــت اقتصادی یــا منافــع تجاری در 
بازار  آمریکا نداشــته باشــند که به گمانم برای این گونه 
شــرکت ها، تحریم های آمریکا هیچ گونه تهدیدی علیه 
منافع و حیات آتی این شــرکت ها نخواهــد بود و در این 
صورت این شرکت ها همچنان فعالیت های اقتصادی و 

تجاری خود را با ایران ادامه خواهند داد.
با توجه به آنچه از سوی شــما مورد اشاره قرار 
گرفت، آیا اتحادیه اروپــا و خصوصا تروئیکای 
اروپایــی قادر بــه ایســتادگی در برابــر ایاالت 
متحــده در قبــال تحریم هــای ثانویــه ایران 
خواهند بــود؟ اروپــای واحــد چه تعهــدات و 
تضمین هایــی در ایــن خصــوص می تواند به 

ایران دهد ؟
   اروپا می تواند متعهد شــود که به تعهدات خود 
در مقابل برجام- پس از خــروج  آمریکا- پایبند خواهد بود 
تا زمانی که ایران بــه آن پایبند اســت، در واقع آن طور 
که تاکنون متعهد بوده اســت . اروپــا همچنین می تواند 
متعهد شود که راه هایی جهت به حداقل رساندن آسیب 
اقتصادی بــه ایران که  آمریکا خواهان آن اســت بیابد.  
اما این موضوع که اروپا بتواند ایران را مطمئن سازد که 
به همان  اندازه ای آســوده و ثروتمند خواهد بود که اگر  
آمریکا در برجام می ماند و به تعهدات خود در قبال برجام 

عمل می کرد، فراتر از قدرت کشورهای اروپایی است.
آیا ایجــاد چنیــن مکانیزمی از ســوی اتحادیه 

اروپا ممکن اســت ؟ آیــا کشــورها و دولت های 
اروپایی می توانند شــرکت های اروپایی را ملزم 
به همــکاری با ایــران نمایند؟ به نظر شــما چه 
راهکارهای  عملی در این خصوص وجود دارد؟ 
به نظر می رســد تا کنون راهکارهــای عینی در 
این خصوص از سوی کشورهای اروپایی ارائه 

نشده است. 
   در اتحادیه اروپا دولت ها می توانند شــرکت ها 
را به داشتن مشــی و روشی مشــخص تشــویق کنند یا 
با اســتفاده از قوانین و مقــررات، نوعــی از مجازات ها 
را در مقابــل برخی رفتارهــا در نظر بگیرند،  امــا به نظرم 
این خیلی غیرواقع بینانه اســت که انتظار داشــته باشیم 
کمیســیون اروپا یــا هرکــدام از دولت هــای اروپایی به 
تنهایــی، شــرکت ها را مجبور بــه فعالیــت اقتصادی و 
تجاری در ایران کند، به ویژه اگر ایــن فعالیت تجاری و 
اقتصادی، سودآوری  یا حیات این شرکت  ها را با تهدید 

روبه رو کند.
دولت ها حداکثر کاری را که می توانند در این زمینه 
انجام دهند این است که مسیرها و کانال های مطمئنی 
را برای نقل و انتقاالت مالی با هدف تســهیل و تشویق 
سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی در ایران فراهم کنند.
در مجموع دولــت ترامپ برخــالف آن چیزی که 
دولت هــای اروپایی یــا نماینــده عالی اتحادیــه اروپا، 
یعنی خانم موگرینی می خواهند، موفق خواهد شــد تا از 
سرمایه گذاری شــرکت های اروپایی در ایران جلوگیری 

کند و حجم تجارت اروپا با ایران را کاهش دهد.
برخی از شــرکت های اتحادیه اروپا شهامت انجام 
تجارت در ایران و با ایران را خواهند داشت و برخی دیگر 
نخواهند داشت. آن شرکت هایی که احساس می کنند در 
قبال محدودیت های قانونی  آمریــکا در برخورد با ایران 
آسیب پذیر خواهند بود – شــرکت هایی که منافع تجاری 
آنها با منافع تجــاری  آمریکا گره خورده و کارشناســان و 
مدیران آنها مجبور به ســفر به  آمریکا هســتند- شهامت 
تجارت با ایران را نخواهند داشــت، مگر اینکه اتحادیه 
اروپــا راهی جهــت حمایت از آنهــا در برابــر اقدامات و 

فشارهای حکومت  آمریکا بیابد.

منابع خبری در غرب می گویند کــه اتحادیه اروپا 
و خصوصــا تروئیــکای اروپایــی به تــالش خود 
برای حفظ برجــام ادامه می دهند. طــی روزهای 
اخیــر موضوعاتــی از جملــه ایجاد یک ســاختار 
شبه سوئیفت توســط اروپا مطرح و حتی در میان 
سیاســتمداران اروپایی بررســی شــده است. با 
این حــال به نظر می رســد برخی سیاســتمداران 
مانند آنگال مــرکل، صدراعظم آلمان، ایجاد چنین 
ســاختاری را به مثابه تقابــل جدی با واشــنگتن 
دانســته و از آن اجتنــاب می کنند. در هــر حال، 
نسبت به توانایی های اروپا در خصوص مواجهه با 
تحریم های ثانویه  آمریکا علیه ایران تردیدهایی 
جدی وجــود دارد. قانونی که اتحادیــه اروپا برای 
مقابله بــا تحریم های آمریــکا پیش بینــی کرده 
 Blocking« نسخه  جدیدی اســت از قانونی به نام
Statute« که اتحادیــه اروپا ســال ۱۹۹۶ در برابر 
تحریم هــای کوبا توســط  آمریــکا تصویب کرده 
بود. این پرسش مطرح است آیا اروپا قادر خواهد 
بود مقابل تحریم های آمریکا علیه ایران موضعی 
قدرتمنــد اتخاذ کنــد و آیــا قوانین مسدودســاز 
اروپا بــرای حمایت از شــرکت های اروپایی مقابل 
تحریم هــای آمریکا علیه ایــران کارا خواهد بود؟ 
در این راستا  مثلث گفت وگویی با »پیتر جنکینز« 
ســفیر ســابق انگلیس در ســازمان ملل متحد و 
آژانس بین المللی انرژی اتمی  صورت داده است 

که از نظرتان می گذرد.

گفت وگو
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اتحادیــه اروپــا می توانــد در برابــر تحریم هــای آمریکا 
ایستادگی کند؛ اما طی سال های گذشته، ادغام گسترده 
اقتصاد آمریکا و اتحادیه اروپا مخاطراتی را که این تحریم 
پیش روی کسب و کارهای اروپایی قرار می دهد، افزایش 

داده است.

قــرار دهند. آنهــا نمی  خواهند بــازار ایاالت متحــده را از 
دست بدهند.

با توجه به اینکه اتحادیــه اروپا هم قدرت زیادی 
برای مقابله با تحریم های ثانویه  ایاالت متحده 
آمریــکا و تحریم های آن  ندارد، آیا به نظر شــما 
تضمینــی در خصــوص حفظ توافق هســته ای 

وجود خواهد داشت؟
   ایران روی هیچ چیزی حســاب نخواهــد کرد در 
عوض منتظر خواهد بود تا ببینــد که آیا منافع اقتصادی آن 
با برجام برآورده می شود یا خیر. اینکه آیا برجام منافع ایران 
را تامین می کنــد تا بتواند بــه آن ادامه دهد یــا خیر، هنوز 
مشخص نیست و باید منتظر ماند و دید.این امر به الگوهای 
اقتصادی که ایجاد می شوند بستگی خواهد داشت و برای 

هر کسی از جمله ایرانی ها پیش بینی آن مشکل است.
در یــک جمع بنــدی کلــی، میــزان مقاومــت و 
ایســتادگی اتحادیه اروپا در مقابل تحریم های 
ثانویه ایاالت متحده آمریکا علیه ایران را چگونه 

ارزیابی می کنید ؟
   تحریم های ثانویه، سالح اصلی است که دولت 
ترامپ در مــورد ایران از آن اســتفاده می کنــد. اتحادیه 
تنها قادر اســت مشــوق هایی را ارائه یا از دادن مشوق ها 
خودداری کند. اما توان و ظرفیت اتحادیه اروپا برای ارائه 
مشوق ها به کســب و کارهای فعال در ایران در مقایسه با 
خطرات مترتب بر تحریم های آمریکا بســیار ناچیز است؛ 

مساله ای که باید مدنظر ما قرار گیرد. 
یکی از بحث هایی که در این خصوص بارها مطرح 
شده اســت، ارائه ابزارهای تشــویقی و تضمینی از سوی 
اتحادیه اروپا به شــرکت های متوسط و کوچک برای آغاز 
یا ادامه فعالیت در ایران اســت. آیا اتحادیــه اروپا در این 

خصوص می تواند نقش موثری ایفا کند؟
اتحادیه اروپــا و حکومت های اروپایــی  نمی  توانند 
بخش خصوصی را مجبور به تجارت بــا ایران کنند. برای 
یک دولت دشوار خواهد بود تا ثابت کند که عدم مشارکت 
یک شرکت در تجارت با ایران، درواقع تصمیمی است که 
تحت  فشار آمریکا اتخاذ شده باشــد، به جای اینکه یک 
تصمیم تجاری مشروع باشد که بر اساس مجموعه ای از 
دالیل ممکن دیگر، تجارت با ایران را ســودآور نمی  بیند. 

همان گونــه کــه می دانیــد، دونالــد ترامــپ، 
رئیس جمهــور ایاالت متحــده آمریکا رســما از 
توافق هســته ای با ایران خارج شده و از سوی 
دیگر، بــه تالش های خــود بــرای جلوگیری از 
تجارت سایر کشورها با ایران ادامه می دهد. به 
نظر شما با توجه به شرایط موجود، وظیفه سایر 
بازیگرانی که در توافق هسته ای با ایران حضور 

دارند چیست؟
   همان گونه که اشاره کردید، در حال حاضر یکی 
از طرفین برجام  به طور صریح و کامل تعهدات خود نسبت 
به قرارداد را انکار نمود. شــش طرف دیگــر نیز می توانند 
قرارداد را ترک کنند هر زمانی که بخواهند. با این وجود آنها 
می گویند خواهان ادامــه برجام حتی بدون حضور ایاالت 

متحده امریکا هستند.
ادامــه تعهــدات و مســئولیت های 6 طــرف دیگر 
دقیقا همان تعهداتی است که در برجام قید شده، هرچند 
تعهدات هر طرف نســبت به پنج طرف دیگر است نه مثل 

سابق که تعهد هر طرف نسبت به شش طرف دیگر بود.
مقامات اروپایی معتقدند که می توان با اســتناد 
به قوانین مسدودســاز، تــا حــدودی از خروج 
شرکت های اروپایی از ایران جلوگیری کرد، حال 
آنکه شــواهد موجود نشــان می دهــد که چنین 
قانونی در عمل نمی  تواند تضمیــن الزم را برای 
ادامه فعالیت این شــرکت ها ایجاد کند. ارزیابی 
شــما از این مســاله چیســت؟ آیا اعمال قوانین 

مسدوساز در این خصوص موثر خواهد بود؟
   دولت های اروپایی تا حد ممکن تالش می کنند 
برنامه جامع اقدام مشترک )JCPOA(  را حفظ کنند؛ توافقی 
که حیات آن بستگی به ایرانی دارد که بتواند به تجارت با 
اروپا به طور قابل توجهی ادامه دهد. اما این ســوال هنوز 
باقی اســت که آیا  تالش آنها در مواجهه با تصمیم دولت 
ترامپ برای مجازات هر شــرکت یا دولتی که با ایران کار 

می کند کافی خواهد بود یا خیر؟
قانون انسداد در واقع ممنوعیت تن دادن به تحریم 
ایاالت متحده آمریکا در مورد تجارت با ایران اســت. اما 
شــرکت های اروپایی هنوز باید میزان تجارتــی که آنها با 
ایران دارند و میزان تجارتی که با آمریــکا دارند را مد نظر 

ایران روی هیچ چیزی حساب نمی کند
گفت وگو با پل پیالر

 رایزنی های سیاســی و اقتصادی میان بازیگران 
اروپایی بر سر نحوه حفظ توافق هسته ای با ایران 
شدت گرفته است. این رایزنی ها در حالی شدت 
گرفته که بســیاری از کارشناســان و تحلیلگران 
اروپایــی و آمریکایــی، معتقدند که اروپــا از همه 
ابزارهای خود بــرای حفظ منافع ایــران در برجام 
اســتفاده نمی  کند. تاخیر اتحادیه اروپــا در ارائه 
بســته پشــنهادی به ایران نشــان دهنده همین 
حقیقت اســت. آیا  اروپا قــادر خواهد بــود مقابل 
تحریم های آمریکا علیه ایــران موضعی قدرتمند 
اتخاذ کنــد و آیا قوانیــن مسدودســاز اروپا برای 
حمایت از شرکت های اروپایی مقابل تحریم های 
آمریکا علیــه ایران کارا خواهد بــود؟ در خصوص 
این موضوعــات گفت وگویــی با پروفســور »پل 
پیالر« رئیس سابق بخش تحلیل عملیات سازمان 
اطالعات مرکزی آمریکا )ســیا( انجام شده که در 
ادامه می آید. پیالر از اســاتید دانشــگاه »جورج 
تاون« است و تاکنون مسئولیت های متعددی را 
بر عهده داشته که از جمله آنها می توان به ریاست 
واحد تحلیل عملیات های ســیا در شرق نزدیک، 
خلیج فارس و جنوب آسیا اشاره کرد. پیالر سابقه 
حضور در شورای اطالعات ملی آمریکا را به عنوان 

یکی از اعضای اصلی آن نیز دارد.
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نبرد آخر
ادلب، آوردگاه رقابت های منطقه ای شده است
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 »ادلب« به آوردگاه رقابت های منطقه ای تبدیل شده 
است؛ وضعیت حاکم بر جبهه میدانی سوریه، نمایانگر این 
موضوع مهم اســت که ادلب، آخرین پناهگاه و جوالنگاه 
تروریســت های وابســته به القاعده اعم از جبهه النصره، 
جندی الشام و گروه های دیگری است که با توان رزمی در 
نظر دارند در قبال تهاجم گســترده ارتش سوریه مقاومت 
کنند. چراکه از دســت دادن ادلب به مفهوم پایان ســلطه 
گروه های تکفیری بر مناطق استراتژیک سوریه و تضعیف 
حامیان محور غربی و عربی خواهد بود. ادلب، منشا  اصلی 
تنش و رقابت جدید و قدیم میان نیروهای داخلی و خارجی 
بــوده  و در حفظ امنیت و چگونگی ترتیبات سیاســی آینده 

نقش بارزی ایفا خواهد کرد .
نگاه غالــب در میــان تیم امنیتــی ترامــپ و برخی 
هم پیمانان منطقــه ای آمریکا در چگونگــی فیصله دادن 
به بحران چند وجهی ســوریه این بوده که با تداوم حمایت 
از گروه هــای مختلف معــارض ســوری شــرایط را برای 
تداوم تنــش و بحران آفرینــی در ابعاد سیاســی و نظامی 
فراهم سازند. تفکر به کاررفته در اســتراتژی آمریکا موید 
این  موضوع مهم اســت که از تقویت محــور مقاومت به 
رهبری ایران و افزایش نقش روسیه در معادالت منطقه ای 
جلوگیری کنــد.  یعنی می توان گفت که مســیر پیش روی 
تروریست ها در ادلب، »مرگ یا تسلیم شدن« در برابر ارتش 
اســت. بنابراین در آینده نزدیک یک جنگ سرنوشت ساز 
و حیاتی هــم بــرای گروه های تروریســتی که بــرای بقا 
می جنگند و هم ارتش سوریه که به دنبال آزادسازی کامل 
سرزمین های اشــغالی هســتند، قابل تصور است. ارتش 
سوریه به رغم تهدید آمریکا و اســرائیل  برای عدم ورود به 
ادلب با حمایت حزب الله لبنان  و چراغ ســبز روس ها آماده 
نبرد سرنوشت ساز و پایان حضور نیروهای همسو با غرب  و 
عربستان در مناطق اشغالی هستند . این در حالی است که 
دغدغه های مشترک عربستان و اسرائیل و پیروزی نهایی  
ایران در منطقه به ویژه در کارزار ســوریه، این دو رژیم را به 
نتیجه مشترک رسانده که از طریق   البی گری در کاخ سفید 
و کنگره در تضعیــف موقعیت ایــران  در دو محور عراق و 
سوریه کوشش کنند. در عراق، عربستان به شکل آشکاری  
برای رخنه در مراکز امنیتی و سیاسی احزاب سکوالر و سنی 
کوشش می کند تا همزمان از طریق برخی گروه های شیعی 
با حمله رســانه ای، مواضع ایران را با چالش جدی مواجه 
سازد. این در حالی اســت که به رغم تمام تالش آمریکا، 
عربستان و اسرائیل، ایران در عراق و سوریه در دهه اخیر 
به قابلیتی دست یافته است که عالوه بر به چالش کشاندن 
هژمونــی منطقــه ای آمریکا، امــکان نفــوذ و قدرت یابی 
عربســتان را با موانع جدی روبه رو می ســازد.  در وضعیت 
فعلی، ســوریه به ویژه ادلب به عنوان کانون اصلی بحران 
به آوردگاه  مهم کشــورهای منطقه ای و فرامنطقه ای بدل 
گشته  و هر یک از این کشورها با ابزارهای متعارض قدرت 
به دنبال کسب برتری برآمده اند. در این میان به نظر می رسد 
کــه روس ها با مالحظات خــاص امنیتی و سیاســی   برای 
حفظ اتحاد تاکتیکی با ایران، همچنان تالش خویش را به 
حفظ نظام بشار اسد به عنوان ذخیره استراتژیک در منطقه 
مبذول داشته اند.  در این میان کارشناسان امنیتی روسیه، 
در مصاحبه های رسانه ای مکررا از احتمال حمالت ائتالف 
به رهبری آمریکا علیه مواضع ارتش سوریه سخن گفته اند. 
لذا در روزهای آینده احتمال حمله با توجه به آمادگی ارتش 
آمریکا در پایگاه های نظامی اش در برخی از کشــورهای 
منطقه قطعی به نظر می رسد. نکته قابل توجه دیگر در این 

عرصه این است که آمریکایی ها به دنبال فرسایشی کردن 
جنگ ادلب از یک سو و روحیه دادن به برخی از بازماندگان 
گروه های تکفیری و تروریســتی در ادلب از ســوی دیگر 
هستند. بی تردید تیم جنگ طلب کاخ سفید و محور عبری 
و عربی ضدســوری بر این نکته واقف هســتند که امکان 
اسقاط نظام سوریه و پیروزی میدانی  در آن غیرقابل تصور 
اســت. بنابراین خرید زمان برای جابه جایی تروریست ها و 
فرماندهان آنان  با هدف بحران آفرینــی مجدد در مناطق 
دیگر مهم اســت؛ تجربه حمالت مکرر هوایی و موشکی 
آمریکا و انگلیس با مشارکت اسرائیل در داخل سوریه نشان 
می دهد به رغم هیاهوی رســانه ای، این حمالت نتوانسته 
اســت مانعی بزرگ در مســیر پیشــرفت نظامی نیروهای 

سوری ایجاد کند.
زیرا همان طور که اشــاره شــد ادلب، آخرین سنگر 
تروریست ها در سوریه محسوب می شود و سناریوی محتمل 
آمریکایی ها در این میان، تکرار سناریوی ادعایی و نخ نمای 
قبلی مبنی بر به کارگیری سالح های شیمیایی از سوی ارتش 
سوریه است. به نظر می رسد که برخی از مزدوران وابسته به 
گروه های تکفیری درصدد جابه جایی سالح های شیمیایی 
و به کارگیری این سالح ها در منطقه جنگی در سوریه یعنی 
همان ادلب بــرای توجیه حمالت هوایــی ارتش آمریکا و 

ائتالف خواهند بود. 
از دیگر سو ائتالفی که به رهبری آمریکا علیه داعش 
شــکل گرفته، ائتالفی بود کــه اکثریــت ادوات جنگی و 
نیروهای آن از ســوی خــود آمریکا تامین می شــد و نقش 
کشــورهای دیگر بســیار کم اثر بود. از این رو در حمالت 
هوایی گذشــته علیه برخی از مواضع نظامی سوریه، تنها 
انگلیس همراه و شریک آمریکا بود و کشورهای هم پیمان 
عضو ناتو مشارکت چندانی در این حمله نظامی نداشتند. در 
وضعیت موجود نیز به نظر می رسد که نقش اصلی را در این 
تهاجم هوایی احتمالی به سوریه، خود آمریکایی ها برعهده 
خواهند داشــت و این حمــالت عالوه بر روحیــه دادن به 
تروریست ها در ادلب به نوعی برای حفظ امنیت اسرائیل و 
تضمین امنیت این رژیم است. زیرا آمریکایی ها تالش دارند 
یک دولت ضعیف و شکننده تحت عنوان منطقه خودمختار 
برای کردهای دموکراتیک و برخی از گروه های تروریستی 
ایجاد کنند تا در گام اول از اتصال ایران از طریق عراق به 
سوریه جلوگیری کنند و در گام بعدی از نفوذ و تهدید منافع 
اسرائیل در منطقه حائل یعنی بلندی های جوالن ممانعت به 
عمل آورند. چرا که تضمین امنیت و بقای رژیم اسرائیل و 
حفظ برتری نظامی آن یکی از تعهدات و اولویت های اصلی 
دولتمردان آمریکایی اســت. جنگ در ســوریه و حمایت 
روزافزون ایران از نظام ســوریه موجب شده  تا تهدیدهای 

امنیتی در منطقه علیه مناطق اشغالی شکل جدی تری به 
خود گیرد؛ حضور مستشــاران نظامی ایــران در هدایت و 
حمایت از عملیات زمینی علیه نیروهای تکفیری و نزدیک 
شدن مواضع جنگی ایران به مرزهای جوالن اشغالی زنگ 
خطر را بــرای رهبران  اســرائیلی به صدا در آورده اســت؛  
بنابراین طبیعی است که اسرائیل در کنار عربستان درصدد 
باشند با افزایش تنش در سوریه، زنجیره دشمنی با ایران را 

گسترده تر کنند. 
با وجود ائتــالف و ائتالف ســازی های اخیر به نظر 
می رســد روند تحوالت منطقه به ضرر اسرائیل و عربستان 
و به ســود ایران و محور مقاومت در حال تغییر است. جدا 
شدن محور ترکی ضد سوری و پیوستن آن به ایران و روسیه 
و نقش آفرینی ســه قدرت بزرگ منطقــه ای   برای کاهش 
منازعات نظامی و سیاسی نشان می دهد استراتژی آمریکا، 
اسرائیل و عربستان در اجرای نقشه خاورمیانه جدید یعنی 
حذف ایران و تضعیف موقعیت روسیه در معادالت قدرت 
در منطقه با چالش جدی روبه رو شده است. تنش اخیر میان 
دو متحد استراتژیک غربی یعنی آمریکا و ترکیه  و هم پیمان 
در ناتو نشــان می دهد امکان حفظ نفوذ ســنتی آمریکا در 

خاورمیانه بدون درک معادالت جدید قدرت وجود ندارد .
در این مسیر به نظر می رســد که نقش ترکیه و ایران 
برای جلوگیری از فرسایشی شدن و کاهش تلفات انسانی 
بسیار حیاتی اســت؛ ترکیه گرچه با برخی از این گروه های 
تکفیــری مخصوصا جبهه النصــره در گذشــته ارتباطاتی 
داشــته ولی در وضعیت موجود با توجه بــه توافقاتی که با 
روســیه و ایران به ویــژه در کاهش تنــش در مناطق حائل 
در ادلب و شــمال غرب ســوریه دارد، تالش می کند که از 
گسترش جنگ به نوعی جلوگیری کند. در این میان نشست 
تهران در سطح سران سه کشــور ایران، ترکیه و روسیه در 
چگونگی اجتناب از جنگ بزرگ و حمالت نظامی در ازای 
عقب نشــینی گروه های مخالف )تروریســت ها( می تواند 

نقش اساسی و مهمی را ایفا  کند.
برخــی از منابع اعــالم  کرده اند از آنجایــی که جبهه 
النصــره ارتباطاتی با ترکیــه دارد، آنکارا به لحــاظ امنیتی 
این قدرت را دارد که این گروه را متالشــی کند. اما ترک ها 
همچنان درصدد هســتند از طریق صلح آمیز با این مساله 
برخورد کنند. بحث دیگری که در موضوع ادلب برای ترکیه 
بسیار حائز اهمیت است چگونگی حفاظت از مرزهای خود 
در قبال شبه نظامیان ُکرد که ترکیه آنها را تروریست می داند، 
است. بنابراین دغدغه های مشترکی که بین روسیه، ترکیه و 
ایران وجود دارد شاید بتواند راه حلی برای اجتناب از فجایع 
جنگی و گســترش دامنه صلح در ادلب بــه عنوان منطقه 

جنگ زده تدارک ببیند.

داود احمدزاده

کارشناس مسائل خاورمیانه
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شبح جنگ
ادلب، آخرین صحنه رویارویی احتمالی آمریکا و روسیه  است

ایاالت متحده آمریکا، رژیم صهیونیستی، عربستان، 
فرانسه و انگلیس، بازیگرانی هســتند که در طول بیش از 
7 سال بحران ســوریه از همه ابزارهای نظامی، سیاسی، 
جنگ روانی و جریان سازی های رسانه ای برای سرنگونی 
دولت ســوریه اســتفاده کردند، اما این تالش ها به دلیل 
همکاری محور مقاومت و روســیه با شکست مواجه شد. 
از مارس 2011 میــالدی آمریکا و رژیم صهیونیســتی با 
کمک مالی و لجستیکی عربســتان بیش از 150 هزار تن 
از عناصر تروریســتی را از مرزهای ترکیه و اردن وارد خاک 
سوریه کردند تا پس از ســرنگونی دولت سوریه یک دولت 
دست نشــانده و وابســته به آمریکا را جایگزین کنند. این 
عناصر از مدت ها پیــش در پادگانی در منطقه الرمثه اردن 
واقع در مرز مشترک اردن و سوریه زیر نظر افسران سازمان 
سیا و موساد آموزش های جنگ شهری را طی کرده بودند 
که با آغاز بحران سوریه از طریق اردن وارد شهر درعا در 3    

کیلومتری مرز اردن و سوریه شدند.
همچنین چند طرح عملیاتی از سوی آمریکا، اسرائیل 
و غرب برای اخراج ســوریه از معــادالت منطقه ای و قطع 
ارتباط دولت ســوریه با ایران و حزب الله تهیه شده بود که 
در طول 7 ســال این طرح ها با هوشمندی ایران، سوریه و 

حزب الله خنثی شدند.
طرح نخست، اشــغال مناطق غوطه شرقی، غوطه 
غربی، داریا، حرســتا، شــهرک یرموک و دوما در اطراف 
دمشــق بود کــه براســاس آن گروهک های  تروریســتی 

 جبهه النصره،  جیش االسالم، لواء التوحید و فیلق الرحمن 
با تصرف این مناطق خیزبلند خود را برای تصرف دمشق، 

پایتخت سوریه بردارند.
این طرح پس از 3 سال تالش با شکست مواجه شد و 
گروهک های تروریستی تحت فشار  محور مقاومت ناچار به 
تخلیه و عقب نشینی از این مناطق شدند. طرح دوم آمریکا 
و غرب تجزیه ســوریه به 4 بخش علوی نشــین در مناطق 
ساحلی، سنی نشین در مناطق دمشــق تا حمص، مناطق 
درزی نشین در منطقه سویدا و مسیحی نشین در الحسکه 
و قامشــلی بود. هدف آمریکا و غرب این بود که علوی ها 
و شــیعیان را از مناطق نزدیک به مرز فلسطین اشغالی در 
جوالن و قنیطره تا درعا اخراج کنند تا امتداد این مجموعه 
15 در صدی از جمعیت 28 میلیونی ســوریه را با حزب الله 

قطع کنند.
البته این طرح نیز با شکســت مواجه شــد زیرا محور 
مقاومت با پاکســازی شــهر قنیطره در اطراف بلندی های 
جــوالن از وجود گروهک های تروریســتی توانســت این 
طرح را خنثی کنــد. طرح دیگر و نهایــی بازیگران بحران 
سوریه تشکیل یک مجموعه از گروهک های تروریستی 
و تمرکز دادن آنان در اطراف جوالن تا شهر درعا در جنوب 
سوریه بود که وظیفه این مجموعه تروریستی حفظ امنیت 
رژیم صهیونیستی است. اما حزب الله، ایران و دولت سوریه 
با اقدامات عملی و به موقع خود از شکل گیری این مجموعه 

جلوگیری کردند.
مجموعه تحوالت میدانی در سوریه و نقش فرادستی 
محور مقاومت و روسیه، شــطرنج نظامی آمریکا و اروپا را 

برای سرنگونی دولت علوی سوریه برهم ریخت.
آخریــن نقطه امیــد آمریــکا، رژیم صهیونیســتی، 
عربستان و برخی کشورهای اروپایی، شهر ادلب است که 

کانون تمرکز گروهک های تروریســتی داعش، القاعده، 
جبهه النصــره، جیش االســالم و فیلق الرحمن به شــمار 

می رود.
این منطقه در مرز مشترک ترکیه و سوریه قرار دارد و 
آخرین نقطه ارتباط گروهک های تروریستی با یک کشور 

پیرامونی سوریه تلقی می شود.
حضور نیروهای ترکیه در منطقه منبج و ادلب، پشتوانه 
خوبی برای گروهک های تروریستی به شمار می رود زیرا با 
تمرکز دو گردان زرهی ترکیه در ادلب عمال ترکیه به بازیگر 
برتر بحران سوریه تبدیل شد . ترکیه با اشغال ادلب توانست 
گروه مســلح »گردان هــای مدافع خلق کــرد« را از ادلب 
خارج کند و از این منطقه استراتژیک به عنوان برگ برنده 
برای تسویه حساب های احتمالی با آمریکا، روسیه و سوریه 

استفاده کند.
استان ادلب در شمال سوریه واقع است و استان های 
حلب، حماه و الذقیه را به استان اسکندرون ترکیه متصل 
می  کند و یک نوار مرزی 125 کیلومتری را با ترکیه تشکیل 

می دهد.
طی 7 سال گذشــته دولت ســوریه و محور مقاومت 
توانستند 97 در صد از خاک سوریه را از وجود گروهک های 
تروریستی پاکســازی کنند اما با آشکار شدن آثار شکست 
کامل در میان گروهک های تروریســتی، آمریکا بیش از 
2 هزار تن از تفنگداران دریایی »نیروهای مارینز« را وارد 
خاک ســوریه کرد. آمریکا، عربستان و رژیم صهیونیستی 
هزینه های سنگینی برای حفظ گروهک های تروریستی در 
سوریه پرداخت کردند؛ تا جایی که بر اساس گزارش های 
موجود، عربستان سعودی به تنهایی طی 7 سال اخیر 60 
میلیــارد دالر کمک مالــی در اختیار ایــن گروهک ها قرار 

داده است.
دولت سوریه و محور مقاومت اخیرا با مشورت روسیه 
قصد داشتند آخرین پایگاه تمرکز گروهک های تروریستی 
را در شــهر ادلب نابود کننــد و طرح عملیاتــی نیز به  دقت 

تهیه شد.
قرار بود حمله نهایی ارتش ســوریه به شــهر ادلب تا 
قبل از فرا رسیدن فصل زمستان آغاز شود زیرا با فرا رسیدن 

حسن هانی  زاده
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زمستان و فصل ســرما و برف و یخبندان، آزادسازی ادلب 
برای ارتش سوریه مشکل خواهد بود.

همچنین دولت ســوریه قــرار بود که تا پایان ســال 
میالدی جاری  »دی ماه 1397 « پایان عملیات پاکسازی 
سوریه از وجود گروهک های تروریستی را اعالم و مقدمات 

بازسازی این کشور را فراهم کند.
این امر  شکســتی بزرگ بــرای آمریکا، عربســتان، 
رژیم صهیونیستی، فرانسه و انگلیس خواهد بود؛ زیرا اگر 
ادلب نیز پاکسازی شود، به مفهوم تقویت محور مقاومت 
خواهد بود و به تعبیر یکی از نخبگان عرب، در آن صورت 
از »شتر بحران سوریه تنها گوش آن« نصیب واشنگتن، 

ریاض و تل آویو خواهد شد.
عربســتان با تجزیه و تحلیل شرایط ســوریه و با این 
تلقی که سوریه، ایران و حزب الله برندگان بحران نفس گیر 
سوریه خواهند بود، ســیگنال هایی مثبت  برای بشار اسد، 

رئیس جمهوری سوریه ارسال کرد. 
محمد بن ســلمان، ولیعهد رژیم عربستان  در پیامی 
که توســط سرلشکر انور عشــقی یکی از افســران امنیتی 
عربســتان برای بشــار اســد ارســال کرد، آمادگی ریاض 
را بــرای پرداخت هزینه های بازســازی ســوریه به صورت 
مشــروط اعالم کرد. به موجب این شــرط اگر دولت بشار 
اســد رابطه خود را با ایران و حزب الله برای همیشه قطع  و 
یک قرارداد همکاری امنیتی با آمریکا و رژیم صهیونیستی 
 امضا کند، عربستان هزینه بازسازی سوریه را تقبل خواهد 

کرد.
این در حالی است که رئیس جمهوری سوریه به شدت 
و قاطعانه ایــن پیشــنهاد فریبکارانــه را رد  و به فرســتاده 
عربســتان تاکید کرد که دولت سوریه تحت هیچ شرایطی 
از محور مقاومت خارج نخواهد شد. لذا آمریکا، عربستان 
و رژیم صهیونیســتی که دریافتند اگر شهر ادلب آزاد شود 
ممکن است آخرین برگ های برنده را از دست بدهند، تهدید 
کردند که اگر حمله ارتش سوریه به ادلب آغاز شود، آمریکا 

به سوریه حمله خواهد کرد.
آمریــکا بــه نیروهــای خــود در دریــای مدیترانه و 
خلیج فارس و نیز پایــگاه العدیده قطر فرمــان آماده باش 
صد درصد داد تــا در صورت لــزوم به ســوریه حمله کنند. 
همچنین نیروهای کاله سفیدها که به عنوان ستون پنجم 
آمریکا در سوریه عمل می کنند، ماموریت یافتند تا از سالح 
شیمیایی علیه شــهروندان ســوریه در ادلب استفاده کنند 
تا آمریکا با جریان ســازی و اتهام زنی علیه دولت ســوریه 
این کشــور را تحت بند 7 منشــور ســازمان ملل قرار دهد. 
شخص دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا نیز در آستانه 
انتخابات کنگره و به دلیل وجود پرونده فساد مالی و اخالقی 
نیازمند  پروســه ای جدید با هدف فرافکنی و تحت الشعاع 
قراردادن پرونده فساد اخالقی خود است. بنابراین اوضاع 
ســوریه بیش از هر زمــان دیگر پیچیده تر شــده و هرگونه 
اشتباه محاسباتی ممکن است به یک درگیری نظامی بین 
دو بازیگــر قدرتمند بحران ســوریه یعنی روســیه و آمریکا 

منجر شود.
دولت روســیه اخیرا بــه  تمامی پایگاه هــای خود در 
منطقه و در خاک سوریه دستور آماده باش داده  و حتی 160 
پایگاه ضد هوایی مشترک روسیه و سوریه حالت جنگی به 
خود گرفتند. فضای ادلب، فضای کامــال التهاب آمیزی 
اســت اما به این دلیــل که رفتــار دونالد ترامــپ غیر قابل 
پیش بینی است به نظر نمی رسد که وی بتواند فرماندهان 
نظامی آمریکا را به انجام یک حمله گســترده نظامی قانع 

کند .
حتی اگــر در آینده نزدیک حمله ای از ســوی آمریکا 
علیه ســوریه صورت گیرد این حمله بسیار محدود خواهد 
بود زیرا هزینه بسیار سنگینی به لحاظ سیاسی و نظامی برای 

شخص ترامپ به همراه خواهد داشت.

هراس واشنگتن
تروئیکای غرب در بن بست سوریه قرار گرفته است

انتقال تجهیزات نظامــی آمریکا به نزدیکی ســواحل 
سوریه در مدیترانه، آن هم به موازات تبلیغات دو هفته گذشته 
رسانه های غربی در خصوص حمله قریب الوقوع تروئیکای 
غربی )آمریکا، فرانسه و انگلیس( به سوریه، سبب شد تا بخشی 
از کوشــش های غرب برای جلوگیری از عملیات آزادســازی 
»ادلب« و ممانعت از پاک سازی این اســتان سوریه از لوث 
تروریست های تکفیری، آشکار شود؛ کوشش هایی که این 
بار نیز با پوشــش تبلیغاتی »حمایت از غیرنظامیان ساکن در 
ادلب«  یا با »واردکردن اتهام به کارگیری ســالح شیمیایی به 
دولت سوریه« صورت می گیرد و همزمان نگرانی های شدید 
غرب را از موفقیــت قریب الوقوع ارتش ســوریه در قلع و قمع 
کامل تروریست های گرد  آمده در ادلب که تعدادشان افزون بر 
70 هزار نفر است، برمال می کند.  البته تروئیکای غربی، عالوه 
بر جلوگیری از عملیات بزرگ ارتش ســوریه برای آزادســازی 
ادلب، اهداف دیگری را که عمده ترین آنها، »تقویت روحیه 
تروریست ها« و »ممانعت از فرار آنها از خاک سوریه« است، 
نیز دنبال می کننــد و در مجموع می کوشــد تــا از ادامه روند 
چندســاله ای که  با شکســت داعش و دیگــر گروهک های 
تروریستی، به تغییر معادالت نظامی به نفع کشورهای محور 
مقاومت انجامیده است، جلوگیری کند.  به هر ترتیب، عالوه 
بر اظهارات تهدیدآمیز مقامات واشنگتن،  رسانه های آمریکایی 
نیز  در برنامه های خبری هفته گذشته خود به نقل از منابع نظامی 
این کشور، از تهیه فهرســتی مقدماتی از مراکزی در سوریه 
سخن گفتند که در تهاجم تروئیکای غربی )آمریکا، فرانسه 
و انگلیس(، مورد هدف قرار خواهد گرفت؛ مراکزی که بنا به 
ادعاهای تکراری مقامات آمریکا و رژیم صهیونیستی، به تولید 
و ذخیره کردن تسلیحات شیمیایی اختصاص دارد.    در واقع 
در واکنش به انتشار چنین خبرهایی است که روسیه با گسیل 
واحدهایی از ناوگان دریایی خود به مدیترانه به صف آرایی در 
برابر تحرکات نظامی پرداخته و همزمان به برگزاری رزمایش 
دریایــی و هوایی گســترده ای در نزدیکی ســواحل ســوریه 
مبادرت  کرده است.   با این حال مقامات دمشق هم در واکنش 
به این گونه تهدیــدات، از آمادگی کامل ارتش ســوریه برای 
مقابله بــا هر نوع تهاجم خارجی ســخن گفتنــد و همزمان با 
شمارش معکوس برای آغاز عملیات بزرگ آزادسازی استان 
ادلب، بر ضرورت اجرای این عملیــات آن هم بدون توجه به 
جنجال آفرینی های رســانه ای و تهدیــدات پرحجم غربی و 
صهیونیستی  تأکید کردند. مقامات سوریه به تجربه دریافته اند 
که  آمریکا در اجرای تهدیداتش علیه این کشــور تا چه اندازه 
ناتوان اســت و تا چه  اندازه از واکنش ها و پیامدهای حمالت 
موشکی و هوایی به سوریه  بیمناک و هراسناک است. کمااینکه 
آنچه در حمله موشــکی فروردین ماه امسال آمریکا به سوریه 
اتفاق افتاد، به نمایشــی از ضعف ها و نگرانی های آمریکا در 
مواجهه با پیامدهای غیرقابل پیش بینی این حمله تبدیل شد.  
در آن حمله که با مشــارکت فرانســه و انگلیس صورت 
گرفت، تعداد 110 موشک به سوریه شلیک شد که بنا به شواهد 
موجود، 71 فروند از این  موشک ها، قبل از رسیدن به هدف، 
توسط سامانه های پدافند هوایی سوریه منهدم شد. جالب آنکه 
لحظاتی بعد از این حمله موشکی، مقامات نظامی آمریکا اعالم 
کردند: »عملیات موشکی علیه ســوریه پایان یافته است«؛  
چنان که وزیر دفاع آمریکا در این خصوص تأکید کرد: »این 

حمله، تنها یک مرحله داشته و فعال برنامه ای برای حمالت آتی 
وجود ندارد« و این همان موضعی بود که روزنامه نیویورک تایمز 
آن را نشانه روشن هراس واشنگتن از پیامدهای حمله موشکی 
دانست و تصریح کرد: »آمریکا  از بیم واکنش های منطقه ای، 
به »حمله ای محدود به سوریه«  بســنده کرده است.« البته 
در حمله موشکی فروردین ســال 96 آمریکا به پایگاه هوایی 
»الشعیرات« ارتش سوریه واقع در استان حمص نیز واشنگتن 
نگرانی و بیم خود را  از واکنش های این کشور و هم پیمانانش 
به نمایش گذاشت و عملیات هوایی خود را  تنها در یک مرحله 
چندساعته، منحصر و محدود کرد. افزون بر آنچه گفته شد، 
نکته مهم دیگر  بهانه و حربه مشــابه و تکراری برای مشروع 
جلوه دادن این نوع حمالت نظامی و تک مرحله ای اســت و 
آن اتهام دروغین استفاده ارتش سوریه از تسلیحات شیمیایی 
علیه کودکان و غیرنظامیان است، آن هم دقیقاً در مقاطعی از 
زمان که گروهک های تروریستی در محاصره نیروهای سوریه 
و هم پیمانان این کشــور قرارگرفته و نیازمند پشــتیبانی های 
علنی و مســتقیم غرب بوده اند؛ اتهاماتی که مبتنی بر وقایع 
تأسفباری است که سرویس های اطالعاتی و جاسوسی غربی 
و صهیونیستی  در ورای آن قرار دارند و با به کارگیری گروهک 
جنایتکار کاله ســفیدها  یا امثال آن، می کوشــند تا با اجرای 
سناریوهای از پیش طراحی شده، شواهد دروغینی را مبنی بر 
به کارگیری تسلیحات شیمیایی توسط ارتش سوریه  فراهم کنند. 
البته این اقدام جنایتکارانه اغلب در مواقعی اتفاق می افتد که 
دنیای غرب در صدد است  پیشروی ها و موفقیت های ارتش 
سوریه را در رویارویی با گروهک تروریستی تکفیری متوقف  و 
رضایت و خشنودی رژیم صهیونیستی را  که از قدرتمندتر شدن 
سوریه و همپیمانانش به شدت هراسناک است، جلب  کند. لذا 
اینک که ارتش سوریه با اســتقرار در اطراف استان راهبردی 
ادلب، بقایــای گروهک تروریســتی  را  در معــرض پذیرش 
بزرگ ترین شکست ها قرار داده، اجرای سناریوی به کارگیری 
سالح شیمیایی علیه کودکان و نسبت دادن آن به دولت سوریه، 
امری حتمی به نظر می رســد.  در واقع در حــال حاضر نیز در 
واکنش  به آمادگی کامل سوریه برای قلع و قمع آخرین بقایای 
تروریســت ها )که در اســتان ادلب گردهم  آمده اند(، آمریکا 
درصدد تکرار سناریوی تکراری و رسوایی است که شرایط ذهنی 
را برای حمالت هوایی یا موشکی به سوریه مهیا  کند؛ عملیاتی 
که از یک سو برای منطبق بر راهبرد منطقه ای آمریکا مبنی بر 
حفظ امنیت اسرائیل است و از سوی دیگر با درخواست های 
ارتجاع منطقه و در ازای دریافت هــای کالن تر و هنگفت تر 
دالری نفتی  مطابقت دارد. با این حال، عامل مهم دیگری هم 
در تهدیدات آمریکا علیه سوریه و عملی شدن آن نقش جّدی 
و مستقیم دارد و نزدیکی مقطع زمانی کنونی به زمان برگزاری 
انتخابات میان دوره ای در آمریکاست. یعنی همان انتخاباتی 
که شخص ترامپ و جمهوریخواهان آمریکا، فاقد برگ های 
برنده الزم برای پیروزی در آن هســتند و از مدت ها پیش برای 
کسب آرای بیشتر در این انتخابات تالش می کنند. براساس 
سوابقی که از دو حزب آمریکا، به ویژه جمهوریخواهان در دست 
است، به طور معمول در چنین شــرایطی، مقامات واشنگتن 
به ماجراجویی هــای نظامــی در دیگر نقاط جهان متوســل 
می شوند و با جنجال آفرینی های رسانه ای مبتنی بر این گونه 
ماجراجویی ها، افــکار رأی دهندگان آمریــکا را به خود جلب 
می   کنند. بنابراین به نظر می رسد یکی از علل تهدیدات اخیر 
نظامی آمریکا  علیه سوریه، نیازی است که جمهوریخواهان 
در مقطع حاضر بــه یک ماجراجویی خارجی دارند و از ســوی 
دیگر، کسب رضایت محافل بین المللی صهیونیستی را  عاملی 

اثربخش در تبلیغات رسانه ای و انتخاباتی در آمریکا می دانند.

جعفر قنادباشی

کارشناس مسائل آمریکا
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انتشــار خبر احتمال کاندیداتوری جان کری، وزیر 
خارجه پیشین آمریکا در رقابت های سال 2020 و مبارزه با 
دونالد ترامپ جمهوریخواه از هم اکنون تا حدودی آمریکا 

را به سمت فضای انتخاباتی سوق داده است. 
البته اگر قرار باشــد جان کری به عنوان کاندیدای 
ریاست جمهوری برای انتخابات سال 2020 در رقابت ها 
حضور پیدا کند، باید بســتر جامعه آمریــکا آماده پذیرش 
شرایط جدید و شرایط دموکرات ها یا همان شرایطی که در 

دوران دموکرات ها بود، شوند.
به عبارت دیگر در اواخر دوره ریاست جمهوری باراک 
اوباما، جامعه آمریکا چند قطبی شده بود؛ یک دلیل آن به 
مهاجرین و افرادی که از آمریکای التین به طور غیرقانونی 
به آمریکا رفته بودند و تعدادشــان نزدیک 22 میلیون نفر 
بــود، بازمی گشــت. آمریکایی تبارها این گونه احســاس 
می کردند که این افراد فرصت های شغلی آنها را گرفته اند 
و ترامپ نیز از این فرصت استفاده کرد و قول داد که این 
مهاجران را اخراج کند تا بخشی از مشکل اشتغال  در این 

کشور حل شود.
در نتیجــه آمریکایی های طبقه زیرمتوســط فریب 
این وعده را خوردند؛ البته  ترامپ نیز با خشــونت تعدادی 
از مهاجــران را اخراج کــرد اما نتوانســت در مــورد همه 
مهاجران برنامه هایش را پیش ببرد. همچنین بعد از خروج 
مهاجران آمریــکای التین از آمریکا مشــاهده کردیم که 
افراد آمریکایی تبار راضی نمی شــدند که کارهایی که آنها 
انجام می دهند را بپذیرند. به عنوان مثال برخی از مهاجران 
در کوره پزخانه  یا در ایاالت خیلی گرم به کشاورزی مشغول 
بودند، این در حالی است که آمریکایی ها حاضر به پذیرش 

چنین شغل هایی نمی شوند.
در این میان اگر قرار باشد صحنه برای روی کار آمدن 
جان کری دموکرات تغییر کند، دموکرا ت هــا باید بتوانند 
اکثریت مجلس نمایندگان و سنا را به دست آورند تا از این 

پس وارد فضاسازی های الزم شوند. 
در چنین شــرایطی کری می تواند بــا موفقیت وارد 
میدان شود؛ زیرا وزیر خارجه پیشین آمریکا همان کارهای 
اوبامــا را انجــام داد و اعتقاد بــه آزادمنشــی و همکاری 
بین المللی داشــته و دارد، در حالی کــه ترامپ اعتقادی 
بــه همکاری های بین المللــی ندارد و آمریکا را کشــوری 
»نامبر وان« می داند که بقیه باید فــدای منافع و مصالح 
آن شــوند. اما اوباما-کری در دوره ای که در دولت حضور 
داشتند اعتقادشــان بر این بود که در ســایه با همکاری با 
دیگر کشورها می توانند مســائل جهان را پیش ببرند و از 

این طریق سعی می کردند بر رهبری آمریکا تاکید کنند. 
بنابراین اکنون دو فضای متفاوت بعــد از پایان کار 
دولــت اوبامــا و روی کار آمــدن ترامپ در آمریکا شــکل 
گرفته و جان کری اگر قصد ورود به رقابت های انتخاباتی 
را داشــته باشــد باید شــرایط مجددا برای دموکرات ها و 
سیاست های آنها فراهم شــود، تا کری بتواند در صورت 

رقابت با ترامپ موفق شود. 
در حال حاضر جان کــری در میان دموکرات ها یک 
جایگاه بســیار قوی دارد؛ او پیش از تصدی پست وزارت 
خارجه بــه عنوان رئیس کمیســیون خارجه مجلس ســنا 
فعالیت می کرد و از این جهت جایگاه مهمی هم در میان 
دولتمردان آمریکا و هم در میــان دموکرات ها دارد. او در 
پرتو همکاری با اوباما و همچنیــن یکی از عامالن اصلی 
حل مســاله توافق هســته ای در ســطح جهان، یکی از 
کاندیداهای صلح نوبل شــد. از این رو جان کری جایگاه 

خیلی خوب و باالیی دارد؛ لذا اگر در رقابت ها حاضر شود و 
بسترسازی درستی نیز انجام گرفته  باشد، شانس موفقیتش 

باال خواهد بود. 
البته این نکته را نیز باید مدنظر داشت که شاید باراک 
اوباما نیز بخواهد مجددا در رقابت های انتخاباتی شرکت 
کند؛ در آن صورت، شــرایط متفاوت می شــود. یعنی اگر 
اوباما ببیند که فضا مناسب است، ممکن است وی کاندیدا 
شود و کری نیز مجددا با اوباما همکاری کند. اما اگر اوباما 
کاندیدا شود، شانس کری نزد دموکرات ها بسیار باال است. 
زیرا در مقطع فعلــی جایگاه باراک اوبامــا نزد دموکرات ها 
خیلی باال است و دموکرات ها دقیقا سیاست های اوباما را 
تایید می کنند. بنابراین هنوز نقش و نفوذ اوباما بیش از کری 
اســت. ولی اگر اوباما به هر دلیلی کاندیدا نشود و از کری 
هم حمایت کند، شــانس وزیر خارجه پیشین آمریکا برای 
پیروزی در مقابل ترامپ خیلی افزایش خواهد یافت. البته 
اکنون در برخی تحلیل ها نیز به این موضوع اشاره می شود 
که جان کری با برخی افشــاگری ها و انتشار خبرها تالش 
دارد تا خود را از زیر ســایه اوباما بیرون بیاورد. به نظر من 
نیز چنین تحلیلی می تواند درست باشد، زیرا حتی در دوره 

دومی که باراک اوباما می خواست به عنوان رئیس جمهور 
انتخاب شــود، طی رقابت های انتخاباتــی درون حزبی، 
برخی از ســناتورهای دموکرات از اوبامــا فاصله گرفتند تا 
انتخاب خودشــان به خطر نیفتد. اکنون نیز دور از تصور 
نیســت که  کری بخواهد مســتقل از اوبامــا در انتخابات 
شــرکت کند  و تاحدودی تالش کند بر سیاســت هایی که 
خود بیشتر نقش داشته تاکید کند و روی برخی نقاط ضعف 
اوباما انگشت بگذارد. به عنوان مثال اختالفاتی که اوباما 
با سیاستمداران اسرائیلی داشت خیلی مورد پسند جامعه 
آمریکا نبود و به همین دلیل اکنون مشــاهده می کنیم که 
کری بعضا در صحبت ها یا در کتابی که از وی منتشر شده 
روی این موضوع تاکید کرده تا  بتواند در انتخابات ســال 

2020 در صورت کاندیدا شــدن رای البی صهیونیســت 
را به خود نزدیــک کند. در این رابطه وزیر خارجه پیشــین 
آمریکا در تازه ترین کتاب خاطراتش که  سه شــنبه گذشته 
منتشر شد، به روابط متشــنج باراک اوباما، رئیس جمهور 
وقت آمریــکا با بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر اســرائیل 

اشاره کرده است.
مساله دیگر درباره انتخابات آمریکا و احتمال حضور 
کری در این رقابت ها این است که سنت سیاسی حاکم بر 
آمریکا بدین صورت اســت که عمدتا جامعه خیلی تمایلی 
ندارد به کاندیدایی که یک بار پیشــتر در رقابت ها شرکت 
کرده و شکست خورده رای بدهد؛ پیش از این یک بار جان 
کری در سال 2004 رسمًا به عنوان نامزد حزب دموکرات در 
انتخابات ریاســت جمهوری معرفی شد که از جورج بوش 
شکست خورد. اما باید توجه داشت که کری در آن زمان، 
 همچون حل و فصل پرونده مذاکرات هسته ای با ایران را 
در کارنامه خود نداشت و بسیاری از سیاست ها و مواضعش 
مشخص نشــده بود. کری در زمان حضور در دولت اوباما 
به عنوان وزیر امور خارجه خود را کامال نشــان داد و امروز 
به گونه دیگری در آمریــکا به وی نــگاه می کنند. درواقع 
اغلب مردم آمریکا می دانســتند که یک عقده چهل ساله 
میان ایران و آمریــکا وجود دارد و مردم آمریــکا نیز مایل 
بودند که این عقده و خصومت از میان برود. نتیجه کاری 
که تیم اوباما-کری انجام دادند این بود که توانســتند این 
خالء را پر کنند و زمینه های نزدیکی تهران-واشــنگتن را 
فراهم کنند. اما ترامپ درست عکس این رفتار عمل کرد؛ 
ترامپ با سیاست هایش دولت و مردم ایران را از خود دور 

و زده می کند. 
مردم ایران کامال دریافته اند که تحریم های آمریکا 
فقط ضدحکومت ایران نیســت، بلکه مســتقیم بر زندگی 
مردم تاثیرات منفــی دارد. از این رو در آمریــکا نیز مردم 
می فهمند کــه سیاســت های رئیس جمهورشــان به چه 
صورت اســت، حال چه درخصوص ارتباطاتش با زنان و 
چه در مسائل سیاســت خارجی و پیمان شــکنی هایی که 

انجام می دهد. 
اقدامات ترامپ درباره زنان باعث دور شــدن قشــر 
زنان از وی شــده  و احتماال در دوره بعدی انتخابات، زنان 
آمریکایی از وی حمایت چشــمگیری نخواهند داشــت. 
این در حالی اســت که مردم به ویژه زنان، به اوباما و کری 

به عنوان افرادی باشخصیت و بافرهنگ نگاه می کنند.
لذا اگر طی دو ســال آتی شرایط به ســمتی برود که 
اکثر مردم آمریکا از سیاست های دونالد ترامپ زده شوند 
و آمریکایی ها حس کنند که مسئول به فنارفتن کره زمین 
هستند، احتماال از شخصی چون دونالد ترامپ رویگردان 
خواهند شــد. زیرا حتی در شــرایط فعلی نیز بســیاری از 
آمریکایی هــا عملکــرد ترامــپ را در شــخصیت تاریخی 
آمریکا نمی بینند و برخی از افرادی که به ترامپ رای داده  
بودند امروز از این تصمیم ناراضی هستند. شاهد بودیم که 
ســناتور جان مک کین که اخیرا فوت کرد در زمره کسانی 
بود که در ابتدا طرفدار ترامپ بود اما بعدا به دشمن اصلی 

وی تبدیل شد.

علی خرم

کارشناس مسائل بین الملل
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مک کین دموکرات ها
آیا کابوس سال 2004 برای کری تکرار خواهد شد؟

دونالد ترامپ در توئیتی نسبت به احتمال کاندیدا شدن 
جان کری، وزیر خارجه پیشین آمریکا و مسئول مذاکرات 
هسته ای برجام واکنش نشــان داد و نوشت: »می بینم که 
جان کری، پــدر توافق خاتمه یافته هســته ای با ایران، به 
ریاســت جمهوری فکر می کند. باید خیلی خوش شــانس 

باشم.« 
این در حالی است که اخیرا جان کری در صحبت هایی 
کاندیداتــوری اش در انتخابات ریاســت جمهوری  2020 
ایــاالت متحــده آمریــکا و حراســت از دســتاوردهایش 
یعنی برجام و قــرارداد آب و هوایی پاریــس را مطرح کرده 
اســت. درواقع جــان کری یکــی از چهره های درخشــان 
حزب دموکرات و افراد برجســته حوزه سیاســی در ایاالت 
متحده آمریکا شــناخته می شــود. بــه عبــارت دیگر اگر 
جمهوریخواهان جان مک کین را به عنوان یک فرد برجسته 
در چارچوب حزب جمهوریخواه  با جهت گیری نظامی گری 
و موضع گیری های مستقل قبول داشــتند، جان کری نیز 
که یکی از سیاستمداران و وکالی معروف آمریکایی است 
که در میان دموکرات ها دارای همین جایگاه ویژه اســت. 
اگرچه وی در انتخابات سال 2004 میالدی در برابر جورج 
بوش پسر شکســت خورد، اما باید توجه داشت که وی در 
آن زمان بــرای مقابله با تحــرکات رادیکالــی نئوکان های 

آمریکایی  پا به کارزار رقابت های انتخاباتی گذاشت. کری 
که از سناتورهای برجسته آمریکا محسوب می شود به عنوان 
شصت و هشتمین وزیر امور خارجه کاخ سفید در دولت دوم 
باراک اوباما و سناتور دموکرات ایاالت ماساچوست، زمانی 
به باراک اوباما پیوســت که هیالری کلینتون خود را برای 
انتخابات ریاست جمهوری ســال 2016 آماده می کرد تا به 
عنوان کاندیدای دموکرات ها بتواند فرصت ریاست جمهوری 
را برای اولین بانوی آمریکایی فراهم کند؛ اما در نهایت دیدیم 
که هیالری کلینتون دربرابر ترامپ شکست خورد. اکنون نیز 
سخن از کاندیداتوری جان کری برای ریاست جمهوری در 
مطبوعات و رســانه های آمریکا مطرح است و این موضوع 

حتی واکنش دونالد ترامپ را نیز به همراه داشته است.
کری از نوادگان اجداد مشــهور آمریکایــی از جمله 
توماس کرنل و یوریس-جورج وولسی است و اجداد وی از 

جمهوری چک امروزی به آمریکا مهاجرت کردند.
 در ابتدای جنگ ویتنام بود که کری مدال شــجاعت 
گرفت و درخشید. او توانست پس از پایان جنگ به جنبش 
ضد جنگ بپیوندد و سخنرانی وی در کنگره، دولت آمریکا را 
تحت فشار قرار داد تا به حضور نیروهای آمریکایی در ویتنام 
پایــان دهند. از این رو اســت که  وی  میــان نودموکرات ها 
همان جایگاهی را دارد که مک کین میان جمهوریخواهان 
داشت. همچنین کری رابطه خوبی با بزرگان حزب دموکرات 
و خانواده های اصیلی که اساســا در میان حزب دموکرات 
و مردم آمریکا دارای جایگاه مناســبی از نظــر اجتماعی و 
سیاسی هستند، دارد. درواقع روابط حســنه وی با خانواده 
کندی یکی از نکات مهمی است که می تواند به او در ارتباط 

با جهت گیری دموکرات ها در انتخابــات آینده کمک کند. 
درعین حال سناتور پیشــین آمریکایی در دانشگاه ییل در 
رشته علوم سیاســی به تحصیل پرداخت؛ از این جهت و با 
توجه به عالقه به سیاســت های صلح طلبانه و جهت گیری 
وی برای ایجاد یک رویکرد همگرایانه با کشورهای اروپایی 
جهت حــل و فصــل بحران هــای بین المللــی، می توان 
گفت سیاســت خارجی او به ویلســون رئیس جمهور سابق 
آمریکا در جنــگ جهانی اول نزدیک اســت. فعالیت های 
ضدجنگ وی سبب شد تا سال ها او به عنوان یکی از رهبران 
صلح خواه جامعه آمریکایی معرفی شود. اگرچه در زمانی که 
او زمینه های جهت گیری ضدجنگ خود را در جنگ ویتنام 
مطرح کرد، مورد توجه محافل سیاسی قرار گرفت و خشم 
برخی از ســران آمریکایی در همان زمان را نســبت به خود 
برانگیزاند؛ تا جایی که این خشــم به باالترین مقام آمریکا 
در آن زمان یعنی ریچارد نیکســون نیز تسری پیدا کرد. اما 
این مســاله در پرونده جان کــری می تواند خــود را در برابر 
رادیکالیسم جنگ طلبانه ترامپ دررابطه با موضع مصالحه و 
ایجاد فضای صلح و همکاری میان دو سوی اقیانوس مطرح 
کند. از ســوی دیگر پیشینه وی در مجلس ســنا که از دهه 
80 شروع شد، توانست رای مردم  را در ایالت ماساچوست 
جذب کند و او وارد مجلس ســنا شــود. او با دو دهه حضور 
در سنا بارها ازســوی مردم ماساچوســت به عنوان نماینده 
برگزیده شد که این سابقه درخشــان منجر به گرایش مردم 
نسبت به او شده اســت. لذا باید گفت تا حدود زیادی جان 
کری دارای مولفه های قابل توجه است که می تواند ترامپ 
را نگران کند  نباید از نظر دور داشت که جان کری همواره در 
زمان هایی کاندیدا می شود که دور دوم رئیس جمهور مستقر 
آمریکا محســوب می شــود و پیروزی برای وی تا حدودی 
مخاطره آمیــز می گردد. زیــرا به هر جهــت رئیس جمهور 
مستقر در کاخ ســفید آن هم در دوره اول، شانس بیشتری 
را برای پیروزی به خود اختصاص می دهد؛ درواقع مردم در 
آمریکا و کشورهایی مانند ایران  چهار سال را برای پیاده سازی 
دیدگاه ها و عملکــرد کامل کاندیدای خــود فرصت اندکی 
می دانند. لذا این منطق را در  جامعه گسترش می دهند که 
باید به رئیس جمهور فعلی زمان بیشتری داد تا به شعارهای 
انتخاباتی دور اول خود جامه عمل بپوشــاند. اکنون نیز در 
خصوص ترامپ علی رغم تمام انتقاداتی که علیه وی وجود 
دارد و حتی مساله استیضاح، اما به دلیل عملکردش در حوزه 
اقتصادی و احیای ناسیونالیسم آمریکایی،  جذابیت ترامپ  
نزد مردم نسبت به برخی روسای جمهور در نیمه های دور اول 
ریاست جمهوری نسبت به ابتدای آن کمتر کاهش یافته و 
حتی در برخی جهات افزایش نیز داشته است. لذا از این بابت 
جان کری تا حدود زیادی با چالش مواجه خواهد بود. نکته 
قابل توجه دیگری که در خصــوص احتمال کاندیداتوری 
جان کری مطرح است برخورد ترامپ با وی در دو سال آینده 
است. در اینجا منظور برخورد شخصی ترامپ با کری نیست، 
بلکه مقصود این اســت که آیا ترامپ  در برابر فشــار افکار 
عمومی به ناگهان واکنش های شدید از خود نشان خواهد 
داد و برای رهایی از فشار، جنگی را در منطقه خاورمیانه شکل 
می دهد تا با ورود به این جنگ به گونه ای عمل کند که مردم 
آمریکا به این نتیجه برسند که ترامپ باید بماند تا خود بتواند 
مساله جنگ را سامان دهد؛ به این معنا که آنچه را که خود 
آغاز کرده به پایان رســاند. در حقیقت برخی از تحلیلگران 
سیاسی بر این باور هستند که فشار به ترامپ موجب می شود 
که او در سیاست های رادیکالیستی خود در عرصه بین الملل 
با محدودیت مواجه شود  اما ســناریوی بدیل این موضوع 
این است که فشــارهای داخلی بر ترامپ اگر از حد معینی 
بیشتر شود باعث می شــود که وی و تیمش برای رهایی از 
آن وارد عرصه سیاســت خارجی و ایجــاد تنش بزرگ میان 
آمریکا و کشورهای هدف شوند، تا بدین ترتیب زمینه توجه 
افکار عمومی ایاالت متحده را به بیرون مرزها و جنگ جدید 

مهدی مطهرنیا

دکترای آینده پژوهی
  استاد دانشگاه

مثلث  |  شماره 42412



کشاند. لذا دور از تصور نیســت عقالنیت سیاسی در حوزه 
واقع گرایی، ملت آمریکا را به سمت و سویی خواهد برد که 
علی رغم میلی که به جان کری یا سیاست های صلح طلبانه 
کاندیداهای دیگری مانند وی دارنــد، رای به باقی ماندن 

ترامپ دهند و او یک بار دیگر در کاخ سفید مستقر شود.
مســاله ای که در ایــن بین مطرح می شــود موضوع 
برجام و تاکیدی است که شــخص کری در جهت حراست 
از این توافقنامه بیان داشــته است. به هرجهت جان کری 
بیش از اوباما و حتی پیشتازتر از او در ارتباط با ایران و انجام 
مذاکرات ســازنده در جهت اجرای برجــام حرکت کرد. لذا 
برخالف هیالری کلینتون که در حزب دموکرات رویکردهای 
کالســیک دموکرات را نیز مد نظر قــرار می دهد و به نوعی 
کبوتر قرمز محسوب می شود، کری یک کبوتر آبی و معتقد 
به جهت گیری های نودموکراتانه باراک اوباما بود. به همین 

خاطر نه از لحاظ حزبی بلکه بر اساس تفکر و قرابت فکری 
و فلسفی به اندیشه های اوباما با او همراه شد. از این جهت 
می توانیم بگوییــم انتخاب احتمالی جان کــری به عنوان 
رئیس جمهور ایاالت متحده می تواند در صورت تداوم همین 
وضعیت موجبات امیدواری برای ایران باشــد که خواهان 
حفظ برجام است. زیرا برخالف تمام انتقادهایی که از سوی 
دلواپسان مطرح می شود اکنون دیگر اغلب سیاستمداران 
و مردم دریافته اند کــه برجام در صورت تعهــد کامل همه 
اعضا به آن یک توافق نامه مثبت در تاریخ سیاســی ایران 
تلقی می شــود و ایران می توانــد از آن در جهت منافع ملی 

خود بهره برداری کند.
 بنابراین در وضعیت احتمالی آینده اگر ترامپ از جان 
کری بر اســاس فعالیت هایی که انجام می دهد شکســت 
بخورد و در کاخ ســفید شــاهد حضور جان کــری بر مبنای 

احتماالت موجود باشیم، می تواند این قطعیت را از همین 
االن شکل دهد که وضعیت روابط ایران و آمریکا در چارچوب 
برجام بسیار سازنده  تر و مثمرثمرتر خواهد شد. اما همه این 
موارد به یک شرط منتهی می شــود که جان کری بتواند در 
انتخابات آینده بر ترامپ پیروز شود. ضمن اینکه  انتخابات 
آینده کنگره آمریکا می تواند نشانگان بسیار مثبتی در صورت 
پیروزی قابل توجه دموکرات ها بر جمهوریخواهان برای جان 
کری باشد. اگر در این انتخابات دموکرات ها نتوانند پیروزی 
چشمگیری نســبت به حزب حاکم موجود در کنگره آمریکا 
یعنی مجلس نمایندگان و سنا به دست آورند، می توان گفت 
که جان کری بار دیگر ریســک بزرگی را برای کاندیداتوری 
و رودررویی با ترامپ به جان خریده و ممکن  است کابوس 
سال 2004 میالدی و شکســت در مقابل بوش، این بار در 

برابر ترامپ برای وی تکرار شود.

منتقد ترامپ رقیب وی می شود؟
دموکرات ها برای انتخابات بعدی باید روی مسائل داخلی تمرکز کنند

هرچند هنوز بیش از دو ســال تا برگــزاری انتخابات 
ریاست جمهوری ســال 2020 در آمریکا زمان باقی مانده 
است  اما از هم  اکنون ادعاها و اخباری از سوی جان کری، 
وزیر خارجه پیشــین آمریکا برای نامزدی در انتخابات آتی 
ریاست جمهوری مطرح شده اســت. در آخرین اظهارنظر 
نیز جان کری گفت که احتمال نامــزدی وی در انتخابات 
2020 بسیار کم است. البته همزمان تاکید کرد که اکنون 
وقت فکر کردن درباره 2020 نیســت و همــه باید اکنون 
به انتخابــات 2018 یعنی انتخابات میــان دوره ای کنگره 

توجه کنند. 
مروری بر کارنامه سیاسی وی نشان می دهد که درواقع 
نقاط عطف زندگی جان کری وزیر خارجه سابق دولت باراک 
اوباما درچند مورد خالصه می شود. شروع فعالیت ها ی کری 
در عرصه دیپلماسی به جنگ ویتنام برمی گردد، وی در سال 
1966 تا 1969 در جنگ ویتنام شــرکت کرد اما ســپس به 
مخالفین جنگ پیوست و تالش کرد در دورانی که سکان 
دیپلماسی آمریکا را در دست گرفته بود، مسائل سیاسی و 
بین المللی را از طریق گفت وگو با دیگر کشــورها حل کند. 
کری از ســال 1985 تا 2013 پنج دور در مجلس ســنای 
آمریکا سناتور و از ســال 2013 تا 2017 وزیر امور خارجه 
دولت باراک اوباما بود. وی برای کرسی ریاست جمهوری 
در ســال 2004 با جورج بوش پســر به رقابت برخاست که 
شکســت خورد. در مجموع باید گفت که جان کری چهره 
شناخته شده ای در آمریکا و صحنه بین الملل است. او بعد 
از به قدرت رســیدن دونالد ترامپ و اتمام کارش در وزارت 
خارجه، به عنوان مقام ناظر در انتخابات کنیا شرکت کرد. 
همچنیــن در برخی از تظاهــرات و راهپیمایی ها یی که در 
دو سال اخیر علیه ترامپ تشــکیل شد، او حضور داشت  و 
به عنوان منتقد سیاست ها ی دونالد ترامپ، خود را مطرح 

کرده است.
کــری در دوره ریاســت جمهوری اوبامــا ســکان 
دیپلماسی کشور را در دست داشت و با جدیت سیاست ها ی 
رئیس جمهور وقــت را پیگیری می کــرد. او نقش ویژه ای 
در پیمان آب و هوایی پاریس که ترامپ از آن خارج شــد، 
داشت. همچنین توافق برجام در ردیف تجربیات کارنامه 

وی قرار می گیرد و از مهمترین اقداماتی بود که در دوران 
فعالیت ها ی دیپلماتیکش انجام داد. درواقع شــاید بتوان 
گفت کری بیشترین زمانش را در دوران اشتغال در وزارت 
خارجه بر سر مساله برجام و به سرانجام رساندن آن صرف 
کرد. عالوه بر این زمینه گسترش مناســبات با کوبا، اروپا 
و همســایگان آمریکا را در دوران فعالیتــش فراهم کرد و 
آمریکا در این دوران روابط کم تنشی را در عرصه بین الملل 
تجربه کرد. امــا وزیر خارجه دولت دوم اوباما با روســیه در 
ارتباط با مساله اوکراین دچار مشکالتی گشته بود، ضمن 
اینکه براساس سیاست اوباما که باید مرکز ثقل دیپلماسی 
آمریکا به سمت غرب آسیا گسترش پیدا کند، به دنبال ایجاد 
محدودیت ها یی علیه چین به جهت قدرت گرفتنش بودند. 
بنابراین در  این زمینه از یک سو بر روسیه تمرکز داشتند و از 
سوی دیگر بر چین. همچنین طبق آخرین مصاحبه ای که 
انجام داده به نظر می رسد که او با اوباما بر سر مساله سوریه 
اختالف نظر ها یی داشــتند اما به این دلیــل که در ایاالت 
متحده، رئیس جمهور فرمانده کل قوا محسوب می شود و 
وزیر خارجه منتسب رئیس جمهور است در تالش بودند که 

این اختالفات را علنی نکنند.
درخصوص ادعای اخیر او برای شرکت در انتخابات 
آتی باید گفــت که اگرچــه دو ســال و 3 ماه تــا انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا زمان باقی است و هنوز کاندیداهای 
حزب دموکرات کامال مشخص نشده اند  اما در ابتدا اعالم 
شــد که جو بایدن، معــاون رئیس جمهور ســابق آمریکا، 
کاندیدای حزب دموکرات خواهد شــد. برخی رسانه ها  نیز 
نوشــته اند که امکان دارد برنی ســندرز یکی از نامزدهای 
بالقوه حزب دموکرات باشد و همان طور که گفته شد اخیرا 
نیز جان کری ســخن از کاندیداتوری در انتخابات 2020 
را مطرح کرده است. به هر جهت هر ســه چهره در جامعه 
بین الملل و نزد مردم آمریکا شناخته شده هستند. اما در مورد 
پایگاه این حزب در میان مردم بایــد گفت که در انتخابات 
ســال 2016 خانم کلینتون به نمایندگی از حزب دموکرات 
حــدود 3 میلیون رای بیشــتر از ترامپ داشــت امــا آرای 
الکترال ســبب پیروزی ترامپ در انتخابات شد. همچنین 
بر اساس آخرین نظر سنجی ها یی هم که در داخل آمریکا 
صورت گرفته حــدود 60 درصــد مردم از عملکــرد دونالد 
ترامپ ابــراز نارضایتــی کردند و نزدیک بــه 50درصد هم 
خواستار استیضاح دونالد ترامپ هستند. اما اگر بخواهیم 
دقیق تر تمایل مردم به حزب دموکرات در ایاالت متحده را 
بســنجیم باید منتظر انتخابات میان دوره ای نوامبر 2018 

مهدی فتحی
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در آمریکا باشیم که قرار است انتخابات مجلس نمایندگان 
و همچنین انتخابات یک ســوم از نمایندگان مجلس سنا 
برگزار  شود. در حال حاضر اکثر نظرسنجی ها  نشان می دهد 
که حزب دموکرات در انتخابات مجلــس نمایندگان پیروز 
خواهد شد اما در مورد مجلس ســنا چون رقابت سنگین تر 
است، شانس کمتری برای حزب دموکرات قائل هستند. 
درمجموع باتوجه به تظاهرات ها یی کــه در داخل آمریکا 
برگزار شده، ناخشنودی ها یی که نخبگان در داخل آمریکا 
داشــتند، نارضایتی ها یی که از دونالد ترامپ در شــهرها و 
ایالت ها ی بزرگ آمریکا وجود دارد، جنگ تجاری که میان 
آمریکا بــا کانادا، چیــن و اتحادیه اروپــا در طول ماه ها ی 
اخیر صــورت گرفته و آثار و عواقــب آن که در بخش ها ی 
کشــاورزی ظاهر گشته اســت، اگر ترامپ نتواند به نوعی 
مصالحه با قدرت ها ی چندگانه دســت پیدا کند، احتمال 
دارد آرای حزب جمهوریخواه کاهش پیدا کند. ضمن اینکه 
در مراسم تشــییع جان مک کین، سناتور جمهوریخواه در 
آمریکا شــاهد شــکاف میان اعضای حزب جمهوریخواه 
بودیم و این گمانه را که دوران ریاست جمهوری ترامپ در 
پایان 4 سال به اتمام برسد تقویت کرد. از سوی دیگر اگرچه 
وزن سیاسی جان کری در میان سیاستمداران آمریکا بسیار 
زیاد است  اما این بار موضوع اصلی برای ریاست جمهوری 
در آمریکا مسائل داخلی است؛ به همین خاطر دموکرات ها  
برای داشتن شانس بیشتری برای پیروزی باید راهکارهایی 
برای مشــکالت اقتصادی ملت آمریکا ارائــه دهند. اگر 
دموکرات ها  در دو سال آینده بتوانند سیاست ها ی منسجمی 
را برای اقشــار ضعیف تر، کارگران و در مورد بیمه درمانی و 
مهاجران ارائه کنند، شــانس ترامپ را در رقابت با نماینده 
دموکرات ها  کاهش می دهند. به هرجهت علی رغم همه این 
شواهد و اطالعات باز هم  نمی توان نتیجه انتخابات 2020 

ایاالت متحده آمریکا را پیش بینی کرد.
اما اگر جان کری بتواند به قدرت دست یابد و وارد کاخ 
سفید شود، به نظر می رسد با توجه به اینکه برجام دستاورد 
دوران وزارت وی بود و به نوعی بزرگترین میراث او در زمان 
فعالیتش در وزارت خارجه ایاالت متحده محسوب می شود، 
احتمال بازگشــت به برجام یــا پیگیری روند دیپلماســی با 
جمهوری اسالمی ایران بسیار زیاد است. زیرا خروج آمریکا 
از برجام و پیمان شکنی آنها بازتاب بدی در جامعه بین الملل 
داشته و منجر به افزایش بی اعتمادی به ایاالت متحده شده 
است؛ به صورتی که مذاکرات آنها با کره شمالی را به شدت 
تحت شــعاع قرار داد و درنتیجه این گفت وگوها پیشرفتی 
به همراه نداشــت. همچنین خروج از برجام موجب ایجاد 
اختالف نظر میان آمریکا و اروپا شــده و بحث جایگزینی 
ارزهای دیگر با دالر در معامالت تجاری دنیا را مطرح کرده 
اســت. لذا  با توجه به همه مسائل ذکرشده به نظر می رسد 
که اگر هر فردی غیر از ترامپ وارد کاخ ســفید شــود این 

توافق نامه را مجددا احیا کند.  
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هرج و مرج  اقتصادی
مردم به دنبال پاسخ به این سوال هستند که واکنش دولت به افزایش وحشتناک 
قیمت سکه و ارز و انفجار بازار چیست؟

اقتصاد

مثلث  |  شماره 44412



اصال باورکردنــی نیســت؛  قیمت دالر بــه 14 هزار 
تومان هم نزدیک شد و دوباره قیمت ها رکورد شکستند. از 
16 مرداد که بسته جدید ارزی اجرایی شد و سیاست های 
ارزی دولت چرخش کرد، به تدریج قیمت هایی که بیشــتر 
به حباب می ماند، عقبگرد کرد. اما با گذشت کمتر از یک 
ماه از بســته جدید ارزی، قیمت هایی کــه از ابتدای هفته 
جاری برای صعود خیز برداشــته بود،  جهــش کرد و حتی 
رکوردهای قیمتی دوره نوســانات اخیر در بازار ارز و طال را 
هم شکست. اینکه چه عامل یا عواملی جهش و نوسان را 
به بازار بازگردانده است، از نگاه کارشناسان بازهم به غول 
نقدینگی و سرمایه های سرگردانی اشاره دارد که همچنان 
بدون اعتماد به آینده به دنبال محلی برای ســود بیشتر یا 
حفظ ارزش دارایی های خود است. صاحب نظران اعتقاد 
دارند بخشی از سرمایه هایی که طی ماه های اخیر از بازار 
ارز و طال و به واسطه تغییر شرایط کوچ کرده بود، بار دیگر 
در پی کســب ســود و حفظ ارزش دارایی ها به این بازارها 
بازگشــته اســت. برخی از بازارها مانند خودرو، مســکن و 
بورس که طی ماه های اخیر با نمایش بازدهی باال توانسته 
بودند بخشی از ســرمایه های ســرگردان را جذب کنند، با 
تغییر شرایط قدرت جذب خود را از دست داده و یکبار دیگر 
سرمایه ها به بازارهایی سرازیر شــده که باالترین بازدهی 

را داشته است.
با اعمال شرایط جدید فروش خودرو و حذف تقاضای 
واسطه ای از این بازار، افت معامالت مسکن به دلیل رشد 
قیمتی شدید و نوسانی شدن شــاخص های بازار سرمایه، 
بخشی از نقدینگی راه نقدشونده ترین و پربازده ترین بازارها 

یعنی ارز و طال را درپیش گرفته است.
درحالی کــه بازشــدن بســته جدیــد ارزی دولت به 
عقب نشــینی قیمت ها در بازار ارز و طال منجر شــد، طی 
روزهای اخیــر به تدریج قیمت ها پیشــروی کــرد تا اینکه 
در اواخر هفته گذشــته این قیمت ها رکــورد باالترین نرخ 

نوسانات ماه های گذشته را نیز شکست.
روز دوشنبه هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 
در میانــه روز از 4 میلیون و 600 هزار تومان هم گذشــت 
و در بازار ارز هــم دالر پا را از 12 هــزار و 500 تومان فراتر 
گذاشت. البته در ادامه روز اندکی از رشد قیمت ها کاسته 
شد و دوباره سکه را در کانال قیمتی 4/5 میلیون تومانی قرار 
داد. این در حالی اســت که روز سه شنبه قیمت دالر به 14 

هزار تومان هم رسید.
حال مهم ترین پرســش این اســت که چــرا دوباره 
قیمت ها در این دو بازار سیر صعودی به خود گرفته است؟

ایــن درحالی اســت کــه بســیاری از محدودیت ها 
و عواملی که در سیاســت قبلــی ارزی دولــت زمینه های 
رشــد قیمت ها را فراهم کــرده بود دیگر وجود نــدارد. اما 
کارشناسان بار دیگر متهم اصلی این رشد قیمت را نقدینگی 
می دانند کــه طبــق تازه ترین گــزارش بانــک مرکزی به 
1600 هــزار میلیارد تومان نزدیک شــده اســت. به گفته 
صاحب نظران بخشی از نقدینگی مســیر خود را به سمت 
بازار ارز و طال تغییر داده و باعث رشد قیمت ها شده است.

  ُمسکن های موقتی
این اما اولین باری نیست که دولت تدبیر و امید تالش 
می کند تنها بــه دنبال مســکن های موقتی بــرای درمان 
دردهای بازار اقتصادی باشد. بر این اساس باید این گونه 
استدالل کرد که آنچه امروز در بازار ارز شاهدش هستیم، 
ماحصل همه سیاست گذاری هایی است که دولت نه تنها 
در طول چند ماه اخیر که حتی در طول سال های گذشته به 
آن اهتمام ورزیده است  . به عبارتی سیاست هایی که دولت 
در طول سال های گذشته به اجرا گذاشته، تماما محصول 
اندیشــه های اقتصادی ســرکوبگرانه در حــوزه بازارهای 

اقتصادی بوده است  . 

دولت همــه راه هــای سیاســتی را امتحــان کرد تا 
اندیشــه های اقتصادی اش بتواند گره کور سیاست های 
ارزی را باز کند اما اندیشــه های سیاســتی دولت تنها دور 
باطلی بود که همه مســیرهای منتهی به حــوزه بازارهای 

اقتصادی را به بن بست کشاند  . 
اما به راســتی اقتصاد تا کجا خواهد توانســت توان 
تحمل زخم های عمیقی که بر پیکرش وارد شده را داشته 
باشــد؟ اگر به عملکرد دولــت در طول ماه های گذشــته 
نگاهــی بیندازیم، با سیاســت هایی برخــورد می کنیم که 
محصول نگاه های کوتاه نگرانه بوده و هیچ نشــانه ای از 

سیاست های دوراندیشانه در آن به چشم نمی خورد  . 

  تغییر و تحول های کابینه دولت
در ادامه همین شکســت های سیاســتی در بازار ارز 
بود که دولت وارد عمل شــد تا به گونــه ای دیگر به جنگ 
نابســامانی های ارزی بازار رود  . بر این اساس کمر همت 
بست تا سیاست هایی که ماه ها وبال گردنش شده بود را با 
تغییر اعضای کابینه اش حل و فصل کند  . دولت در اولین 
اقدام سیاســتی اش دســت به برکناری رئیــس کل بانک 
مرکزی زد و ســکاندار جدیدی را به ریاســت بانک مرکزی 
گمارد تا سیاست های ارزی اش را از مسیری دیگر هدایت 
کند  . به دنبــال این جابه جایــی، رئیــس کل جدید بانک 
مرکزی از ارائه بســته جدید ارزی ســخن گفت  . به دنبال 
آن، امیدواری به کاهش قیمت های بازار شــکل گرفت تا 
همگان چشم انتظار به بار نشستن سیاست های جدید ارزی 
در بازار باشــند . شــاید در روزهای آغازین بازگشایی بسته 
جدید ارزی مقداری شاهد به آرامش رســیدن بازار بودیم. 
با این وجود از همان ابتدا هم به راحتی می توانســتیم این 
پیش بینی را داشته باشیم که سیاست های نهفته در بسته 
جدید ارزی نیز تنها منبع رانت خواری و داللی برای یک عده 
خاص است و نتایج روشنی در بازار ارز نخواهد داشت . اما 
قبل از رونمایی از بسته جدید ارزی، سیاست های نابخردانه 
دولت در حوزه بازارهای اقتصــادی کار خودش را کرده  و 
نتایج نابهنجــارش را در حوزه بازارهــای داخلی به نمایش 

گذاشته بود . 

  رها شدن فنر قیمت 
بر همین اساس رهاشدن فنر قیمت ارز و تالش برای 
سرکوب های بیشتر آن در نهایت به رهاشدن فنر قیمت ها 
و تورم های فزاینده در بازارهای داخلی مان منجر شــد  . با 
این حال دولت باز هم به دنبال مقصر بود و این بار انگشت 
اتهام سیاســت های نابهنجــار بانک مرکزی را به ســمت 
ســکاندار وزارت اقتصاد هدایت و موجبــات عزل وی از 

کابینه اقتصادی اش را فراهم کرد  . 
حال سوال اینجاست که اگر دولت با تغییر اعضای 
کابینه اقتصادی اش به دنبال آن بود آرامش ازدست رفته 
بازارهای اقتصــادی را بــه آن بازگرداند و سیاســت های 
سکانداران جدید ادامه دهنده مســیر سیاست های ارزی 
بازار باشــد، چه چیز موجب  شــده که سیاست های دولت 
همچنان پشت درهای بســته بماند و نشانه ای از بهبود در 

حوزه سیاست گذاری اقتصادی دیده نشود  . 
شــاید بایــد این گونه اســتدالل کرد که اگــر دولت 
بخواهد تنها به دنبال مقصر شرایط پیش  آمده باشد و برای 
اشــتباهات سیاســتی اش در بازار برای خود زمان بخرد، 
باید بــه زودی در و تختــه اقتصاد را یکی کنیم. بازگشــت 
آرامش به اقتصاد به طنز تلخی می ماند که هرگز نمی تواند 

سیاست گذاری های اقتصادی را به جایی برساند .

  مهم ترین مؤلفه ها چیست؟
در این زمینه محمد کشتی آرای، عضو اتحادیه طال و 
جواهر در پاسخ به این سوال که دلیل بازگشت قیمت سکه 

گزارش
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به کانال 4/6میلیون تومان چیست؟ گفت: »دلیل اصلی 
رشد قیمت ها در بازار طال و سکه رشد نرخ ارز است که دالر 

را به باالی 13هزار و 500 تومان رساند.«
به گفته وی، ارز همواره به عنــوان مهم ترین مؤلفه 
تعیین نرخ طال تأثیر مســتقیمی بر این بازار دارد. درحالی 
که روز شنبه قیمت دالر در حدود 10 هزار و 500 تومان قرار 
داشت دیروز با یک جهش به بیش از 12 هزار تومان رسید و 
همین جهش یکی از عوامل رشد قیمت سکه بود. برهمین 
اساس از روز شنبه تا  سه شنبه نرخ ســکه حدود 500 هزار 

تومان افزایش یافته است.
وی در ادامه درخصوص دالیل رشــد نــرخ ارز طی 
روزهای اخیر افزود: »بخشــی از دالیل رشــد نــرخ ارز به 
مســائل سیاســی داخلی برمی گردد اما بخش مهم تر آن 
به ورود نقدینگــی و تقاضای جدید به ایــن بازارها مربوط 

می شود.«
کشــتی آرای تأکید کرد: »در روزهای اخیر بخشــی 
از نقدینگی موجود در کشور به ســمت بازارهای ارز و طال 
هدایت شــده اســت. درواقع برخی از ســرمایه گذاران و 
کســانی که به دنبال کسب سود هســتند، به دلیل بازدهی 
باالی ارز و طال به سمت این بازارها تغییر جهت داده اند.«
وی توضیح داد: »برای مثال پس از تعیین شــرایط 
محدود کننده برای خرید خودرو و ایــن موضوع که به هر 
کد ملی تنها یک خودرو فروخته می شود و خریداران حق 
فروش خودرو تا یک ســال را ندارند باعث شد  افرادی که 
ســرمایه خود را به بازار خودرو برده بودند از این بازار خارج 

شده و به بازار ارز و طال مهاجرت کنند.«
عضو اتحادیه طال و جواهر اضافه کرد: »عالوه بر 
این هرگاه که قیمت ها در بــازار ارز و طال افزایش می یابد 
نوعی تقاضای هیجانی و کاذب میان مردم ایجاد می شود 
و برخی برای اینکه از قافله عقب نمانند به خرید ارز و طال 

اقدام می کنند.«
 هفته گذشته با شکل گیری روند افزایشی قیمت ها در 
بازار ارز و طال، پوند و یورو به ترتیب از میانه کانال 15 و 14 
هزار تومان عبور کرد و دالر نیز در حدود قیمتی 12 هزار و 
200 تومان معامله می شد. در بازار طال و سکه نیز هر گرم 
طالی 18عیار از 345 هزار تومان گذشت و سکه تمام نیز 

در کانال 4/5 میلیون تومان قرار داشت.

  باید فکر کنیم 
مجیدرضا حریری، نایب رئیــس اتاق بازرگانی ایران 
و چین می گوید: »اگر قرار باشــد از آینده اقتصاد کشــور 
پیش بینی داشــته باشــیم، این پیش بینی باید بر اســاس 
اطالعات باشد در غیر این صورت نام آن پیشگویی است 

که کار رمال هاست نه تحلیلگران اقتصادی.«
حریری درباره اوضاع اقتصادی کشــور و تاثیر موج 
دوم تحریم های آمریکا که قرار است از دو ماه دیگر اعمال 
شــود، گفت: »ما هنوز موج اول تحریم ها را هم احساس 
نکرده بودیم که وضعیت اقتصاد به این روز درآمد. اگر قرار 
باشد از آینده اقتصاد کشــور پیش بینی داشته باشیم، این 
پیش بینی باید بر اساس اطالعات باشد در غیر این صورت 
نام آن پیشگویی است که کار رمال هاست، نه تحلیلگران 
اقتصادی.« او ادامه داد: »بر این اساس، موضوعاتی که 
به نام پیش بینی از اوضاع اقتصادی در شرایط فعلی مطرح 
می شود، از ناحیه کسانی است که بی اطالع هستند. شما 
باید نقد را بر سیاست گذاری هایی کنید که اعمال می شود؛ 
اما آنچه امروز شــاهد آن هســتیم، بی سیاســتی مطلق، 
بی عملی، انفعال و نوعی وادادگی در مقابل اتفاقاتی است 

که به نظر می رسد خارج از ید سیاست گذار است.«
این فعال اقتصادی ادامه داد: »وقتی یک بنایی در 
حال ساخت است، می توان آن را نقد کرد و گفت ایرادش 
چیســت. اما وقتی یک نفر پشــت یک لودر نشسته و کل 

ســاختمان را تخریب می کند چه چیــز آن را می توان نقد 
کرد؟«

می رســد  نظــر  »بــه  کــرد:  تصریــح  حریــری 
عقــالی مملکت و زعمــای قوم بایــد بنشــینند و فراتر از 
سیاســت گذاری های رایج، فکــری عمیق تــر و تدبیری 

کنند.«
نایب رئیــس اتــاق بازرگانی ایــران و چیــن تصریح 
کرد: »از شنبه تا دوشــنبه 18 درصد از ارزش دارایی های 
دارنــدگان درآمد های ثابــت پایین آمده. قــدرت خرید از 
ســال گذشــته تاکنون به یک ســوم تقلیل پیدا کرده. در 
چنین شرایطی، سیاست گذار یا وجود دارد و بنا به مسائلی 
سیاست گذاری می کند یا یک وادادگی در مقابل اتفاقات 

است.«
حریری ادامه داد: »این بی خبری و هول و وحشــت 
و هراس در مردم که ناشــی از نداشــتن تصویری از آینده 
اســت، می تواند نه فقط به حوزه اقتصاد، بلکه به همه جا 
ضربه بزند. حتمــا آنها که دربــاره این شــرایط و علل آن 
توضیح نمی دهند دالیل قانع کننــده ای دارند. اما به نظرم 
محرم ترین افراد همین مردم عادی هســتند که 60 تا ۷0 
درصد آنها با درآمد ماهانه کمتر از 200 دالر زندگی خود را 
می گذرانند و در چنین شرایطی، دارندگان درآمد های ثابت 
از جمله کارمندان، کارگران و به طور کلی حقوق بگیران، 

کسبه جزء، پیشه وران و دهقانان نابود می شوند.«
او با بیان اینکه مشــکالت امروزی نشــان می دهد 
ساختار اقتصاد مشکل دارد، گفت: »اما آنچه بیشتر حائز 
اهمیت است اینکه ما اصال عملی نمی بینیم که بخواهیم 

نقد کنیم به جز تخریب پایه های اقتصاد.«

  تغییر در اقتصاد سلیقه ای نیست
اما در همیــن زمینه یک اقتصاددان معتقد اســت: 
»برای تغییر در وضعیت اقتصادی نیازمند برنامه مدیریت 
تغییر هســتیم و در این صورت می توان بــه بهبود اوضاع 

امیدوار بود.«
بایزید مردوخی در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنالین در 
پاسخ به این پرســش که بهتر است در شرایط کنونی برای 
اینکه تیم اقتصادی دولت بهتر عمل کند، نهادگراها روی 
کار باشــند یا لیبرال ها؟ در واقع اقتصاد کشور بهتر است 
دســت چه جریان فکری بیفتد؟ اظهار کــرد: » نمی توان 
چنین چیــزی را مطرح کــرد، بلکه برای ســامان دادن به 
وضعیت اقتصــادی باید برنامــه مدیریــت را تغییر دهیم 
و این موضــوع باید مدنظر قــرار گیرد.« این کارشــناس 
اقتصادی افزود: »بــرای این کار باید متنــی را آماده کرد 
که پیش بینی های الزم در آن شــده باشــد و زمینه مطالعه 
برای مدیریت تغییر در آن فراهم شود و در نهایت براساس 
آن مدیریت تغییر را دنبال کــرد.« وی تصریح کرد: »باید 
به این مــوارد در برنامــه مدیریت تغییر توجه جدی شــود 
و براین اســاس این برنامه ارائه شــود.« این کارشــناس 
اقتصادی عنوان کــرد: »برای ســامان دادن به وضعیت 
اقتصــاد محتاج تغییر هســتیم و همــه صاحب نظران در 
دولت و مجلس و همه دلسوزان اقتصاد و کشور باید تغییر 
را پذیرفته و دنبال کننــد.« مردوخی ادامه داد: »تغییر در 

اقتصاد برنامه می خواهد و سلیقه ای نیست و باید دانست 
که با اســتیضاح و برکناری وزیر و سپردن امور به شخصی 
دیگر در این ســمت نمی توان انتظار تغییر داشــت، بلکه 
این شیوه، درست شبیه کاری است که هر رئیس     قبیله ای 
می تواند آن را انجام دهد.« وی خاطرنشان کرد: »توصیه 
بنده به کســانی که در مــورد اقتصاد حــرف می زنند، چه 
نهادگــرا و چه لیبرال این اســت که هر کــدام برنامه های 
خود را برای برنامه مدیریت تغییر به ملت ارائه دهند، زیرا 
بدون همراهی ملت و تنها بــا همراهی مجلس نمی توان 
انتظار تغییر داشــت.« مردوخی در پاســخ به این پرسش 
که اقتصاد را باید به اقتصاددانان یا مدیران اجرایی سپرد، 
 تاکید کرد: »هر گروهی که برنامه ای برای مدیریت تغییر 
داشته و شایسته تر باشد،      می تواند این کار را انجام دهد، 
بنابراین ربطی به اقتصاد خوانده بودن  یا مدیر اجرایی بودن 
صرف ندارد، بلکه داشتن برنامه مدون و علمی و همچنین 
شایستگی از عوامل موثر در این مسیر است.« وی گفت: 
»در دنیای امروز و در هر کشور و حتی کمپانی های بزرگ 
و کوچک نیز افراد برای تصدی امور باید برنامه های خود 
را به صورت مدون ارائه دهند در غیر این صورت نمی توان 
انتظار اصــالح و تغییر امور را داشــت.« این کارشــناس 
اقتصادی بیان کــرد: »اینکه فردی صرفــا اقتصاددان، 
 مجری،  نهادگرا  یا لبیرال باشــد و بخواهد اقتصاد را تغییر 
داده و مدیریــت کند، اصال درســت و منطقی نیســت.« 
مردوخی تصریــح کرد: »تا زمانی که ریشــه مشــکالت 

این بی خبری و هول و وحشت و هراس در مردم که ناشی از نداشتن تصویری از آینده است، می تواند نه فقط به حوزه 

اقتصاد، بلکه به همه جا ضربه بزند. حتما آنها که درباره این شــرایط و علل آن توضیح نمی دهند دالیل قانع کننده ای 

دارند. اما به نظرم محرم ترین افراد همین مردم عادی هســتند که ۶۰ تا ۷۰ درصد آنها با درآمــد ماهانه کمتر از ۲۰۰ 

دالر زندگی خود را می گذرانند و در چنین شرایطی، دارندگان درآمد های ثابت از جمله کارمندان، کارگران و به طور کلی 

حقوق بگیران، کسبه جزء، پیشه وران و دهقانان نابود می شوند.
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اصالح نشود، نمی توان انتظار داشت تالش ها به نتیجه 
برسد. در کنار آن نیز باید توجه داشت تغییر مدیران، وزرا 
و... نمی تواند منجر به بهبود اوضاع و وضعیت اقتصادی 

کشور شود.«

  قیمت ها به گذشته بازمی گردد؟
پرسشــی که این روزها ذهن بســیاری از مردم را به 
خود جلب کرده است، این است که آیا قیمت ها به گذشته 
بازمی گردد؟ کارشناســان معتقدند اگر قیمت دالر به ثبات 
برســد، بازار معموال به حالت عادی برمی گــردد  اما وقتی 
روند صعودی باشــد، بازار رفتار دیگری را نشان می دهد. 
چند هفته ای اســت که فضای بــازار ارز کشــور تا حدی 
آرام گرفته اســت؛ اگرچــه قیمت ها در این بــازار روندی 
کاهشــی به خود نگرفت و دالر  حدود 10 هــزار تومان در 
بازار قیمت دارد  امــا  بازار ارز دیگر شــاهد تکان های چند 
ماه قبل نیست. این در شــرایطی است که افزایش قیمت 
ارز در بازار باعث شــده بود که قیمت کاالها و به خصوص 
کاالهای وارداتی یا وابسته به واردات نیز رشدی قابل توجه 
به خود بگیرد؛ به طوری که در برخی کاالها در پی احتکار 
یا اختفا، شاهد نایاب شدن شان در بازار نیز بودیم. رئیس 
کل بانک مرکزی معتقد اســت اتفاقی که در بــازار ارز رخ 
داد، محصول ناترازی سیســتم بانکی و رشــد وحشتناک 
نقدینگی و اصرار ما به تداوم نقدینگی است. به باور وی، 
تا زمانی که ایــن وضعیت ادامه دارد، شــرایط در بازار ارز 
و ســایر دارایی های قابل وصول برای حفــظ ارزش پول 
توســط افراد ادامه دارد. با این حال، در این ایام، سوالی 
که این روزها ذهن بســیاری از مردم را به خود جلب کرده 
است، این اســت که آیا قیمت ها به گذشته بازمی گردد؟ 
ســیامک قاســمی، کارشــناس اقتصادی در تحلیلی در 
تلگرام خــود در این باره می نویســد: »بســیارى از صنایع 
کشور با آنکه در همه ســال هاى اخیر ادعاى خودکفایی و 
داخلی سازى داشته اند  اما در حقیقت به مقدار قابل توجهى 
ارزبرى داشته و به واردات وابسته اند؛ همان طور که وزیر 
راه اعالم کرده اســت که صنعت هوانوردی کشور نزدیک 

به 60 درصد به ارز وابسته اســت و تحقیقات ما در صنعت 
خودرو نشــان می دهد که فقط خودروســازانی که ادعای 
داخلی ســازی دارند، بهــاى تمام شده شــان حداقل ٣٠ 
درصد وابستگى مستقیم ارزى دارد.« وی می افزاید: »با 
این وجود و با فرض تعمیم پذیری آن به بسیارى از صنایع 
و پذیرفتن این گزاره نگارنده که ما اصوال در همه دهه هاى 
گذشــته یک تولید واردات محور داشــته ایم، باید پرسید 
براى کنترل قیمت ها در جهش ارزی چه باید کرد؟ آیا باید 
هر روز یک اتحادیه و صنفی با بیان میزان وابســتگى اش 
به ارز، شرط کنترل قیمت هاى محصوالتش را در دریافت 
ارز 4٢٠٠ تومانى بداند و محصوالتش را به عنوان کاالی 
ضروری معرفی کند یا دولت با روش های تعزیراتى دنبال 
سرکوب قیمت ها علی رغم افزایش هزینه ها باشد، که این 
کار بی تردید موج تازه ای از ورشکستگى بنگاه ها و رکود را 
در پی دارد.« به اعتقاد وی، به نظر می رســد دولت دیر یا 
زود با رویای دالر 4٢٠٠ تومانى همانند دالر ١٢٢6 تومانى 
در جهــش قبلی قیمــت ارز حتى براى کاالهاى اساســی 
هم خداحافظی خواهد کرد. شــاید هضم این واقعیت که 
قیمت ارز هرگز به ســطح ســابق بر نمى گــردد، همچنان 
براى بسیارى از صنایع و سیاســت گذاران سخت باشد  اما 
این واقعیت امروز ایران است. قاســمی متذکر می شود: 
»سیاست گذاران دولتى و تولیدکنندگان باید در یک روند 
منطقــی قیمت ها را با نرخ هــاى واقعــی ارز تعدیل کنند. 
این امر ممکن اســت باعث کاهش قابــل توجه تقاضا در 
کوتاه مدت، کوچک شدن بازارها  یا افزایش قیمت ها شود  
اما باید پذیرفت ایــن روندها، نتایج و تاوان وابســتگى به 

واردات و تولید واردات محور است.« 
وی یادآور می شــود: »یکى از  مهم ترین آفت های 
سرکوب قیمت ارز توسط همه دولت ها، همین ایجاد یک 
خانه امن پوشــالی  روى قیمت های پایین ارز بوده اســت 
که واردات را از بسیارى از فرآیند هاى تولیدی به صرفه تر 
مى کند، امــا این جهش های ارزى اســت که مشــخص 
مى کند خانه ساخته شــده بــر واردات، خانــه ای روى آب 
بوده است و شــاید تولیدکنندگان مجبور شــوند بخشی از 

همه سودهای سال های قبل را به عنوان زیان بپذیرند.« 
میثم دادخواه، کارشــناس اقتصــادی نیز با بیــان اینکه 
اجناسی که با دالر وارد کشور می شــوند، متاثر از افزایش 
قیمت دالر هســتند، می گوید: »اگر قیمــت دالر به ثبات 
برســد، بازار معموال به حالت عادی برمی گردد، اما وقتی 
روند صعودی باشد، شاید قســمتی از فروشندگان از اینکه 
کاالی خود را بفروشند و دیگر نتوانند وارداتی به آن تعداد 
داشته باشد، نگران  شــوند و بنابراین از فروش کاال امتناع 
کنند. به گفته وی، فروشــنده می تواند کاالیش را نفروشد 
و کســی نمی تواند او را مجبور به فروش کنــد. بازار باید با 
دموکراسی کنترل شــود نه با زورگویی.« دادخواه تصریح 
می کند: »واقعیت بازار این است که نمی توان از واردکننده 
و        ســرمایه گذاری که پولش را خوابانــده و تجارت دارد، 
توقع داشت که وقتی دالر طی 24 ساعت تقریبا 10 درصد 
رشد می کند، جنسی که وارد کرده را بفروشد، زیرا تعهدی 

به کسی ندارد.«
 این کارشــناس اقتصادی بیان می کند: »زمانی که 
کنترل نرخ ارز غیرمنطقی و غیرمعقول است، نمی توانیم 
از فروشندگان در کل بازار توقع داشته باشیم که آنها معقول 
کار کنند. در کل منطقی است که اگر دالر 10 درصد گران 
شود، فروشندگان کاالها را درصد بیشتری گران کنند  اگر 
روز بعد دالر دوباره گران شــد، بتوانند خود را دوباره به بازار 
واردات برساند.« همچنین ســیدناصر موسوی الرگانی، 
نماینده مجلس با اشــاره به لزوم قطع وابســتگی اقتصاد 
کشــور به نفت عنوان می کند: »وابســتگی به نفت باعث       
می شــود در دیگر امور  پیشــرفت الزم محقق نشــود و به 
اعتقاد بنــده رویکرد فروش نفت بــرای تامین هزینه های 
جاری و روزمره به هیچ عنوان منطقی و صحیح نیســت.« 
وی می گوید: »رونق صادرات غیر نفتی از ضروریاتی است 
که باید بجد، مدنظر قرار گیرد و می طلبد هزینه های دولت 
نیز با اتکای به اخذ مالیات تامین شــود و البته این امر به 
نحوی عملیاتی شود که به مالیات دهندگان فشار مضاعف 
تحمیل نشود و این مالیات ستانی به تعطیلی کارخانه ها و      

بنگاه های تولیدی منتهی نشود.«
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نیازمند تغییر هستیم
فضا بی جهت بحرانی می شود

در روزهای اخیر شاهد موج دوم گرانی ارز هستیم. 
البته خودم به جمع بندی روشنی درباره علل و عوامل این 
اتفاق نرسیدم. از نظر منابع ارزی نباید این طور می شد. از 
نظر عرضه و تقاضا  اگر مدیریت ارز انجام شود، موجودی 
ارزی ما تــا پایان ســال 210 میلیارد دالر و نیــاز ارزی 80 
میلیارد دالر است اما به نظر می رسد نظام تدبیر گیر دارد. 
اگر نظام تدبیر درســت ســامان بپذیرد،  می تواند درست 

تنظیم کند.
البته دشــمن کار می کند تا جو روانی راه بیندازد ولی 
اگر تدبیر درســتی داشــته باشــیم امکان کنترل بازار ارز 
وجود دارد. ما 12-20 میلیارد دالر در سال کاالی اساسی 
اعــم از دارو و اقــالم خوراکی نیــاز داریــم. کل واردات 
کشــور در حوزه مواد اولیه و قطعات 40 تا 50 میلیارد دالر 
ارزیابی می شــود. هزینه های دیگر را نیز می توان نهایتا 
10 میلیارد دالر  تخمیــن زد که جمع ُپرپــُر آن 80 میلیارد 
دالر می شــود. نگاهی بــه گزارش های بانــک جهانی و 
ســازمان های اقتصــادی بین المللی نیز نشــان می دهد 
که  ایران 120میلیارد دالر در چین، هنــد و کره ارز دارد و 
صادرات غیرنفتی اش نیز دست کم 45 میلیارد دالر است. 
مطئمنا در بدترین وضعیت نیــز مطمئنا 50 میلیارد 
دالر می توانیم نفت بفروشــیم که جمع ارقام 120 میلیارد 
دالر ارز موجــود در کشــورهای دیگــر، 45 میلیــارد دالر 
صادرات غیرنفتــی و 50 میلیارد دالر پول نفت حدود 210 
میلیارد دالر می شــود. نســبت 80 میلیــارد دالر نیاز ارزی 
برای واردات بــه 210 میلیارد دالر 
منابع و درآمد ارزی نشــان 
می دهد کــه نباید با 

مشکلی مواجه می شدیم. ضمن آنکه منابعی هم از ارزهای 
شــخصی در شــرکت ها و خانه ها وجود دارند. آنچه مهم 
اســت تدبیر و نظام تدبیر و قاطعیت در اعمال مدیریت در 
حوزه بازار ارز است. پرداخت 20 میلیارد دالر برای واردات 
کاالهای اساســی باید به موقع انجام شــود و بر واردات و 
عرضه نظارت صورت گیرد که امکان نظارت هم وجود دارد 
و مساله پنهانی نیســت. چون می دانیم ارز را به چه کسی 
باید داد؟ چه کاالیی می خواهد بیاورد؟ چه زمانی می آورد 
و چطور می خواهد ذخیره کند؟ بنابراین نظامی باید تنظیم 
کند که منابع هدر نرود تا مشکالت در حوزه های مختلف 

مثل پوشک و شیرخشک پیش نیاید.
همین االن در گمرکات کلی جنس و مواد اولیه برای 
تولید است، پس مکانیزمی باید باشد که این دستگاه گردن 
آن دستگاه نیندازد. در رابطه با معیشت مردم االن بین وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشاورزی دعوا ست. این 
لوث شدن مسائل در شرایط غیرعادی به ایراد نظام مدیریتی 
بر می گردد که زیبنده نیســت. واقعا جای سوال دارد وقتی 
واردات، ارز، توزیع، قیمت گذاری و نظارت دســت دولت 

است، چرا این وضعیت اتفاق می افتد؟
نظامــی بــه نــام بــازار ثانویــه ارز درســت کردند و 
عرضه کننده ها عمدتا پتروشیمی ها هستند. پتروشیمی ها 
همین االن باالی 30 تا 40 میلیارد دالر منابع ارزی دارند و 
می توانند به بازار ارز ثانویه بیاورند. کارخانجات فوالد نیز به 
همین شکل منابعی دارند. صنعت پتروشیمی و فوالد هر دو 
تحت مالکیت دولت هستند، اینها می توانند ارز را با قیمت 

مناسب به بازار ثانویه عرضه کنند.
اگر درست این کار انجام می شد، قیمت ارز در بازار 
ثانویه روی 6 تا ۷ هزارتومان می آمد اما هم اکنون قیمت 
دالر 9 هزار تومان اســت. علت این اتفاق به عدم عرضه 
مناســب ارز بر می گردد. در بازار ثانویه هــم به علت آنکه 
تکلیف معلوم نیست خیلی تقاضا به این بازار نیا مده چون 
نگرانی است. در بازار ثانویه ارز به کسی می دهند که ثبت 
سفارش کرده باشــد، بنابراین ورودی و خروجی مقدار ارز 

معلوم و کامال مساله تحت نظارت است.
بازار ســوم، برای تقاضاهای مردم عادی اســت که 
حدود 3 درصد مبادالت ارزی کشور را تشکیل می دهد. 
متأســفانه این بازار ســوم مــالک تعیین قیمت 
ارز شــده اســت. یعنی وقتی ارز در 
این بازار گران می شود همه 

توجه ها را به خود جلب می کند و کسی بخش های دیگر را 
نمی  بیند که 20 میلیارد دالر کاالهای اساسی با دالر 4200 
تومان تأمین می شــود یا حجم تبادل در بــازار ثانویه 45 

میلیارد دالر است.
مگر گندم، روغن و برنج و مواد اولیه و قطعات با ارز آزاد 
می آید؟ وقتی همه بر بازار سوم تمرکز کردند، عدم صحبت 
و عدم حضور به موقع مسئوالن و اختالفات بین آنها نیز به 
جو روانی حاضر در جامعه دامن می زند. وقتی این جو ایجاد 
شد نهایتا دشمن بهره برداری می کند، یعنی همان کسانی 
که در وزارت خزانه داری آمریکا مشغول اجرای برنامه های 
تحریمی علیه ایران هستند، تشویق می شــوند تا به آتش 
این جنگ روانی بدمنــد. عوامل نفوذ داخلی نیــز دائم در 
سایت ها و روزنامه ها بزرگنمایی می کنند که همه این عوامل 
دست به دست هم می دهد تا نتیجه اش همین می شود که 
می بینیم. گیر اصلی مربوط به نظام تدبیر و روحیه برخورد و 
شیوه های اعمال اقتدار و توانایی ماست. همه اقتدار کشور 
امنیتی شده، قوه قضائیه بنا به وظیفه خود با مفسدین برخورد 
می کند ولی نمی  شود همه کشور را امنیتی کرد چون در این 
وضعیت هیچ کسی انگیزه و امید به فعالیت ندارد. اگر یک 
نفر اشــتباه کرد نباید همه را با همان نگاه قضاوت کرد. در 
هر شــهر برای نیازهای معمولی مردم ذخایری وجود دارد، 
نمی  شــود که موجودی این انبارها صفر باشد. دولت برای 
کاالهای ضروری باید ذخایر استراتژیک داشته باشند. مثال 
درباره کاالهای اساسی باید 90 روز نیاز کشور تأمین باشد. 
حاال اینکه ما از دم همه را احتکار بگوییم، این نگاه امنیتی 

بیش از دوز الزم است. 
این به آن معنا نیســت که نباید بــا محتکران برخورد 
کرد اما این برخورد باید در حد خودش انجام شود. این طور 
نباشد که همه نگران باشند و بعد هم در کاالهای حساس 
مثل شیرخشــک زندگی روزمره مردم به مشــکل بخورد. 
وقتی سرپرست یک خانواده در تأمین پوشک و شیرخشک 
بچه اش با مشکل مواجه شود، دست به هر کاری می زند و 
بعد می رود نیاز  6-5روز و یک ماهش را می خرد. این موجب 

می شود که حجم تقاضا باال برود. 
در نیاز مدیریتی دولت تغییر رویکرد الزم است. این 
دولت تصور می کــرد با مذاکرات و ارتباطــات بین المللی 
همه مسائل حل می شود. با این دیدگاه در جاده داشت جلو 
می رفت اما کوه ریزش و جاده را مســدود کرد. دولت هم 
قبول دارد که راه مسدود اســت اما حاال باید برگردد و وارد 
جاده جدیدی شود، ضمن آنکه راه بلد خود را نیز تغییر دهد 
اما هرچه به آقای روحانی گفته می شود این تیم اقتصادی 
برای وضعیت جدید رویکرد متناســب نمی  تواند ارائه دهد 
و باید نیروهای دیگری به کار گرفته شوند، او نمی  پذیرد، 
چرا؟ چون امید دارد که بتواند در قالب مذاکره با اروپا از بغل 
سنگ های ریخت شده بر کف جاده راه باریکه ای باز کند و 
در همان جاده به مسیر خود ادامه دهد اما این کار شدنی 
نیست. حداقل االن که مشخص است امکان عبور وجود 
ندارد، دولت باید برگردد و مسیرهای دیگر را امتحان کند 

تا وقتی راه باز شد دوباره به جاده اول تغییر مسیر دهد.
متأســفانه هر قدر هم که دلســوزان می گویند، آن را 
سیاسی برداشت می کنند در حالی که این طور نیست. ترامپ 
امروز خط و نشان برای ما می کشــد و همگان می گویند در 
وضعیت جنگ اقتصادی هستیم، بنابراین دولت برای اداره 
وضعیت جدید نیازمنــد آدم هایی با روحیه رزمی اســت، به 
عبارت دیگر نباید اصرار کند نیروهای فعلی بمانند. خبرهایی 
می رسد که برخی وزرا به رئیس جمهور اعالم استعفا می کنند 
اما او در مقابل پذیرش این استعفاها مقاومت می کند. متأثر 
از این اتفاق مجلس وارد شد و شروع به استیضاح وزرا کرد. 
مردم این صحنه را می بیننــد و نگران می شــوند. معتقدم 
فضا بی جهت دارد متالطم و بحرانی می شود، در حالی که 

علی القاعده نباید این طور باشد. 

یحیی آل اسحاق

فعال اقتصادی
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چالش بی اعتمادی
جلوی عملکرد واسطه های ارزی را نگیرید

بحران مدیریت 
کار از دست دولت در رفته است 

قواعدی که بر بازار ارز حاکم اســت به خوبی نشــان 
می دهد شرایط حاکم بر بازار، شرایط پایداری نیست  . هرچند 
عوامل متعددی هستند که هر یک به نوعی در ایجاد شرایط 
پیش  آمده ســهم دارند اما عملکرد دولت در حوزه بازار ارز و 
القای حس بی اعتمادی به بازیگران اصلــی بازار، یکی از 

دالیل اصلی افزایش قیمت های ارزی است  . 
اما عملکردی که دولت در بازار ارز از خود نشان داده، با 

از اول انقالب تــا کنون بارها بر اهمیــت طبقه پایین 
جامعه که از قضا بخش وسیعی از جامعه را تشکیل می دهند، 
تاکید کرده ایم. پایین آمدن ارزش پول ملی نسبت مستقیمی 
با کاهش قــدرت خرید این قشــر دارد. در شــرایط موجود 
جامعه و با باالرفتن نرخ ارز شــاهد همین مســاله هستیم و 
قطعا پیامدهایی برای دولت خواهد داشت. افزایش نرخ ارز 
می تواند هدفمند یا بی برنامه باشد اما اکنون به نظر می رسد که 
روند صعودی نرخ ارز هدفمند نیست زیرا اگر دولت هدفمند 
این کار را می کند، باید هدف خود را مشخص کرده و در آینده 
نیز بتواند به هدف خود یعنی مهار نرخ ارز برسد. بی ثباتی در 
نرخ ارز تبعات روشنی همچون نابودی بخش تولید و افزایش 
بیکاری دارد. وضعیت اقتصادی موجود بدنه جامعه را تحت 
فشار قرار داده است. بنگاه های تولیدی به حداقل ظرفیت 
رسیده و این موجب آغاز رویه تعدیل نیروی انسانی و افزایش 
بیکاری است. طبیعتا بیکاری خود موجب افزایش نارضایتی 

عمومی و فساد است.
اثبات ضعف دولت آقای روحانی در حوزه اقتصاد نیاز 
به دلیل آوردن ندارد. وضعیــت کنونی جامعه بهترین دلیل 
برای اثبات ناکارآمدی تیم اقتصادی دولت است. مشاهده 
می کنیم کــه حدود تــوان اقتصادی مردم و قشــر ضعیف 
به یک سوم رســیده اســت. این وضعیت صرفا محدود به 
حقوق بگیران نیست. کارگران، بازنشستگان و اصناف نیز 
معضالت و مشــکالت خود را دارند و این شرایط نتیجه ای 
غیر از کاهش محبوبیت دولت ندارد. سیر صعودی نرخ ارز 
تا حدودی ناشی از مسائل روانی اســت، اما مشکل اصلی 
ســوءمدیریت اســت. ما بحران ارزی نداریم، بلکه بحران 
مدیریــت داریم. تا زمانی هــم که  این بحران حل نشــود، 
وضعیت سامان نمی  یابد. همان طور که دولت اشاره می کند، 
درآمدهای نفتی کاهش نیافته است، اما مشکالت روز به روز 

بیشتر می شود.

در حالی اســت که انجام این معامالت در بازار آزاد توســط 
واردکننده، هزینه هایی از این دست را به وی تحمیل نمی کند .  
از سویی وقتی دولت امکان دسترسی قانونی برای مصرف 
ارز صادراتی را در بــازار آزاد فراهم نمی کند و آن را تنها برای 
واردات مورد نظر قرار می دهد، تامین نیازهای ارزی بازار آزاد 
را تنها باید از نشتی های بازار ثانویه تامین کرد که این نشتی ها 

نیز خود از طریق صادرات تامین می شود  . 
اینها را می تــوان عوامل بنیادینی دانســت که به باال 
رفتن اصطــکاک تبادالت دو بــازار ارز و ثانویه منجر شــده 
اســت  . از ســویی تفاوت قیمت های فاحش در دو بازار نیز 
نشان از نوعی آشــفتگی  در بازار ارزی دارد و بازاری که دچار 
آشفته حالی است، به برداشت های نادرست از تصمیمات آن 
منجر می شود و پیام های نادرستی را به بازار مخابره می کند  .  
بنابراین باید دولت به تقاضای ایجاد شده در بازار پاسخ گوید 
و با ایجاد محدودیت، جلوی تقاضای ایجاد شده را نگیرد، 
چه آنکه افزایش قیمت ها در بازار آزاد، بازار ثانویه ارزی را نیز 
تحت فشــار قرار می دهد و چنین موضوعی تنها به افزایش 

نگرانی های بیشتر منجر می شود . 

با بی عرضگی و سوءاستفاده آن همه مشکل پدید آورد و مردم 
هرگز آن مشکالت را فراموش نخواهند کرد. 

حمایت های حاکمیتی حد و حدودی دارد و تا ابد ادامه 
نخواهد داشــت. به هر حال این امتیازی برای دولت است 
و باید از لحظه لحظه و کلمه کلمه آن اســتفاده کند. به طور 
طبیعی اگر به حل مشــکالت توجه نداشته باشد حمایت ها 
نیز از او سلب می شــود. به صراحت می گویم که بزرگترین 
ســرمایه دولت روحانی در حال حاضر حمایت های رهبری 
اســت و اگر خدای ناکرده این حمایت ها از دولت برداشته 
شــود، اتفاق خوبی برای او نمی  افتد. من تقریبا هیچ اقدام 
مثبتی در مجموعه عملکرد دولت نمی  بینم. اکثر کارها منفی 
است و مشکالت را بیشتر می کند. می توان به صورت قطع 
به یقین گفت که کار از دست دولت دررفته و نمی  تواند مسائل 
را حل کند. بهترین کار این است که خود وضعیت را ارزیابی 
کرده و اگر به این جمع بندی می رسد که قادر به حل و فصل 
مشکالت نیست، علی رغم حمایت های مقام معظم رهبری 
از قدرت کناره گیری کند. به هر حال خود آقای رئیس دولت 
بهتر می داند که قادر است به شرایط سامان دهد یا خیر. اگر 
واقعا می داند کــه نمی  تواند، جامعه را بیــش از این ملتهب 
نکند. او که وضعیت را می بیند. آفتــاب بهترین دلیل برای 
اثبات خورشید است. به نظر من چیزی نمانده که دولت برای 
اثبات بی کفایتی خود به آن نیاز داشته باشد. باالخره خاطره 
بهتری است. همین اعتراف به ناتوانی بخشی از گناه او را کم 
می کند. اگر دولت استعفا دهد، فرصت برای آمدن کسانی 
که توانمندی اداره امور را دارند فراهم می شود. البته در مورد 
سخن رهبری که فرموند دولت بماند و کار را تمام کند بحث 
نمی  کنم زیرا در صحنه بین المللی نیز نیــاز به مانایی دولت 
داریم. سقوط دولت در این شرایط نشانه ضعف نظام است 
و حمایت های موجود نیز به همین دلیل است. اگرنه کسی 
قوم و خویشی با آقای روحانی ندارد و حمایت های فعلی برای 
سامان دادن به شرایط است. با این حال تاکید می کنم که اگر 
این توان را در خود نمی  بیند کنار رفته و جامعه را بیش از این 
ملتهب نکند. به نظر من اگر دولت خودش کنار برود خیلی 
بهتر از آن است که مجلس، مردم یا مقام معظم رهبری به این 
جمع بندی برسند که دولت باید برکنار شود. شرایط فعلی جامعه 
به نحوی است که اگر حمایت ها از دولت سلب شود عده ای به 
شکل دیگری انتقاد کرده و می گویند که چرا از دولت حمایت 
نشد. مسلما ما نمی  خواهیم که چنین فضایی ایجاد شده و 
شاهد چنددستگی در کشور باشیم، لذا خیلی بهتر است که 
دولت ارزیابی صحیحی از توان خود داشته و در صورت اینکه 

قادر به ادامه کار نیست، کناره گیری کند.

میثم رادپور

 کارشناس ارزی

احمد  کریمی اصفهانی

دبیر کل جامعه اصناف و بازار 

باال رفتن ریسک فعالیت ارزی بازیگران آن همراه بوده است. 
بر این اساس وقتی دولت واسطه های بازار آزاد و افرادی را که 
در بازار آزاد حواله صادر می کنند مجرم تلقی می کند، باعث 
از بین رفتن عملکرد واســطه های ارزی که همان بازیگران 
اصلی بازار هستند، می شود .  بر این اساس، اصطکاک هایی 
که بین بازارهــای ثانویــه و آزاد ارزی وجــود دارد، از تبادل 
درست اطالعات بین دو بازار جلوگیری و آن را هزینه بر کرده 
است. برای مثال کاری که واردکننده باید در بازار ثانویه ارزی 
انجام دهد، در اختیار گذاشتن تضامین الزم به بانک است و 
تضمین 120 درصدی ارزهایی که صرف واردات می شود، 
به    هزینه تراشی برای وارد کننده می انجامد که بانک هزینه 
ناشی از این تضامین را به واردکننده پرداخت نمی کند. این 

این وضعیت موجب کاهش محبوبیت دولت اســت. 
یکی دیگر از پیامدهای این وضعیت نیز سلب اعتماد مردم 
از دولت اســت و این بدترین ضربه را به نظام می زند. سلب 
اعتماد مردم نسبت به مسئولین کشور مشکالت بسیاری به 
همراه خواهد داشت و به نظر می رسد که ما در چنین وضعیتی 
قرار داریم. از طرف دیگر شــاهد عدم صداقت و دروغ های 
پی در پی از سوی مسئوالن دولتی و به خصوص تیم اقتصادی 
هستیم. وعده هایی می دهند که عملی نمی  شود و این مسائل 
یکی پس از دیگری به بحران های موجود دامن می زند. آنچه 
اکنون مانع از سقوط دولت آقای روحانی شده، حمایت های 
مقام معظم رهبری است. بدون شک اگر این حمایت ها نبود 
مجلس با شدت بیشتری عمل می کرد. مردم نیز به خاطر این 
بی اعتمادی مشکالتی برای دولت پدید می آوردند اما رویکرد 
رهبری حمایت از دولت است. ما باید به صحنه بین المللی نیز 
توجه داشته باشــیم. اگر رهبر انقالب دست از پشت دولت 
بردارد و دولت بریزد مثل ایتالیا و امثال آن نیسیتم و مدت ها 
دچار مشکل خواهیم بود. برای همین هم امام و هم رهبری 
تاکید دارند که دولت ها باید دوره خود را تمام کنند. نکته دوم 
این است که اگر غیر از این باشــد، دیگر سنگ روی سنگ 
بند نمی  شود و کشورهای خارجی و دشمنان تهاجمات خود 
را آغاز می کنند. مهم تر از آن سقوط دولت به  تدریج به یک 
رویه تبدیل می شــود. ضمن اینکه دولت ســقوط کرده نیز 
همیشه بهانه داشته و می گوید که اگر فرصت اتمام دولت 
را داشــتم، می توانستم مســائل را حل وفصل کنم. اکنون 
فرصت الزم به دولت داده شده است اما آقای روحانی و دولت 
او باید بدانند که خاطرات خوبی برای ملت باقی نگذاشته اند. 
همه اینها در تاریخ ثبت و ضبط خواهد شد. همان طور که هم 
دوران احمدی نژاد ثبت شده است و هم صدار ت امیرکبیر. 
این طور نیست که با گذشت زمان مســائل فراموش شود. 
 این همه سال از صدار ت امیرکبیر گذشته اما هنوز خاطر آن

سی و هفت، هشت ماه در ذهن مردم ماندگار است. در عین 
حال مشــکالتی که احمدی نژاد برای این کشور پدید آورد 
هرگز فراموش نخواهد شد. امکانات خوب نفتی در آن 2 دوره 
داشتیم و به طور میانگین نفت را 110 دالر فروختیم چنان که 
در آن هشت سال اندازه 26 سال قبل از آن درآمد داشتیم،  اما 

49 شماره 412   | مثلث  



مردم در شوک هستند
چرا دولت نمی تواند بازار ارز را کنترل کند؟

رشــد ناگهانی قیمت ارز در هفته گذشــته برای من 
جای ســوال داشــت چون اتفاق جدیدی نیفتاد که متأثر 
از آن بخواهد قیمت ارز نوســان پیدا کند. برخالف دکتر 
ســیف که معتقد به بگیر و بزن و ببند بــود، دکتر همتی به 
بازار آزاد و مدیریت شــناور قیمت ارز اعتقاد دارد. او وقتی 
به ریاست بانک مرکزی منصوب شد، سیاست بازار آزاد را 
برای ارز دنبال کرد و برای کاالی اساسی ارز 4200 تومان 
تخصیص داد تا مردم تحت فشار قرار نگیرند اما برای ارز 
مورد نیاز واردات مواد اولیه کارخانه ها سیاست بازار ثانویه 
را به کاربرد و مقرر کرد که با 5 درصد اختالف صرافی ها به 
عرضه ارز بپردازند تا سایر مایحتاج ارزی مردم پاسخ داده 
شود. وضعیت اخیر عمال همه تدابیر و طراحی های بانک 

مرکزی را مختل کرد. 
گرچه به ظاهر کمبــود عرضه ارز و مســاله روانی را 
عامل افزایش قیمت ها می دانند اما بــا این نرخ هایی که 
می شــنویم به نظر نمی  آید تقاضای واقعــی عامل اصلی 
باشــد چون با دالر 15 هزار تومان نه می شــود مســافرت 
رفت، نه بیمار به خارج کشــور اعزام کرد، نه دانشــجویی 

می تواند درس بخواند و نه نیازی را مرتفع می کند، بنابراین 
چون نیاز واقعی نیست، متقاضی واقعی هم در بازار وجود 
ندارد. عوامل اصلی ایــن اتفاق را ســوداگری یا دخالت 

خارجی می دانم.
دخالت کشــورهای خارجــی در بــازار ارز ایــران را 
احتمال می دهم چون انگیزه عربســتان و امــارات برای 
متالشــی کردن اقتصــاد ایران زیــاد اســت. در خیلی از 
تبلیغات خرید و فروش ســاختمان در دبی مطرح می شود 
که ریــال می پذیرند. این ریــال را حتی اگر ضــرر کنند از 
متقاضی های خرید ساختمان در دبی می گیرند و در داخل 

شروع به خرید ارز می کنند. 
قیمــت دالر وقتی بــه 15 هزار تومان رســید فاصله 

زیادی با قیمت واقعی که حدود 8 تا 9 هزار تومان اســت 
داشت و این یعنی 6 تا ۷ هزار تومان باالتر از قیمت واقعی. 
در چنین وضعیتــی متقاضی برای خرید وجــود ندارد. به 
نظرم یک توطئه ای وجــود دارد و اینجا وزارت اطالعات 
 باید ســریع دخالت کنــد و جلــوی اخاللگران بــازار ارز را 

بگیرد.
باز هــم تأکیــد می کنم آنچــه در حال وقوع اســت 
غیرطبیعــی، غیرواقعــی و غیرمنطقی ارزیابی می شــود، 
عواملش هم باید سریعا شناسایی شود تا ببنیم آیا مزدوران 
خارجی پشــت پرده ماجرا هســتند یا موضوع ســوداگری 
است و دالر از این دســت به آن دست می چرخد و تصنعی 

قیمت باال می رود. 
اینکه آقای روحانی در مجلس گفت »اگر اراده کنم 
قیمت ارز را پاییــن می آورم«  بله، من هــم معتقدم چنین 
امکانی را دارد، البته برخی معتقدنــد افزایش قیمت دالر 
با اراده دولت اتفاق افتاد اما من چنیــن دیدگاهی ندارم. 
معتقدم دولت و بانک مرکــزی روی دالر ۷-8 هزار تومان 
تمرکز داشــتند که بــا اختــالف 5 درصد در بــازار صرافی 
نهایتا با رقم 9 هزار تومان خرید و فروش شود اما آنچه  رخ 

جمشید عدالتیان

عضو اتاق ایران

آیا استراتژی دولت تدافعی است یعنی همان طور که آقای روحانی گفت می خواهد برای روز مبادا صرفه جویی ارزی کند 
یا استراتژی بازار را مبنای کار خود قرار داده است. این نامشخص بودن استراتژی باعث شده که پیش بینی وضعیت 

اقتصادی بسیار مشکل شود و فعاالن اقتصادی در اینجا سردرگم باشند.

یادداشت
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داد خارج از این قاعده اســت چون به اندازه کافی ذخیره 
ارزی در کشور داریم؛ پس وضعیت کنونی بازار ارز طبیعی 
نیست. اگر هم با اراده دولت انجام می شود معنایش این 
است که خود دولت اخاللگر اصلی اقتصاد است و مجلس 
باید دولت را به عنوان اخاللگر بزرگ اقتصادی استیضاح 
کند. اما به نظر من دولت و بانک مرکزی مایل نیســتند که 
قیمت دالر بیشــتر از 8-9 هزار تومان شــود  چون اقتصاد 

کشور از هم می پاشد.
تولید با دالر 15 هزار تومان اصال صرف ندارد. هیچ 
مســافری از ایران نمی  تواند به خارج کشــور برود. باز هم 
تأکید می کنم برای دالر 15 هزار تومــان تقاضای واقعی 
وجود ندارد. به نظر می آید فقط ســوداگری و اخاللگران 
اقتصادی باید در پدیدآوردن این وضعیت دســت داشته 

باشند. 
شــورای اقتصاد مقاومتی، جلســه ســران سه قوه، 
شورای بحران  و شــورای عالی اعتبارات در بانک مرکزی 
باید خیلی بیشــتر هماهنگ عمل کنند. یک سری مسائل 
مربوط بــه مدیریت ضعیف اســت. به نظر مــن مدیریت 

کنونی، مدیریت بحران نیست. 
وقتی جنگ اقتصادی جریان دارد، باید سیاست های 
مدیریت بحران به کار گرفته شــود اما اســتراتژی دولت 
در قبال وضعیــت فعلی کامال روشــن نیســت. آیا دولت 
استراتژی تدافعی دارد یا اســتراتژی تهاجمی؟ این را به 
عنوان یک فعال اقتصادی نمی  توانم برای خود مشخص 

کنم.
به شــخصه نمی  دانــم پلــن اول و پلــن دوم دولت 
درصورتی کــه تحریم ها تشــدید شــود چه اســت و این 
کامال شــفاف نیست. شــاید ســناریو  ها برای خود دولت 
شفاف باشــد ولی از رفتار و عمل اقتصادی آنها به عنوان 
 یک اقتصــاددان و فعــال اقتصادی هیچ نوع ســیگنالی

 نمی  گیرم. 
آیا استراتژی دولت تدافعی است یعنی همان طور که 
آقای روحانی گفت می خواهد برای روز مبادا صرفه جویی 
ارزی کند یا اســتراتژی بــازار را مبنای کار خــود قرار داده 
اســت. این نامشــخص بودن اســتراتژی باعث شده که 
پیش بینی وضعیت اقتصادی بسیار مشکل شود و فعاالن 

اقتصادی در اینجا سردرگم باشند. 
عمال در یک هفته گذشته هیچ کس به ما مواد اولیه 
نفروخت. کارخانــه ما کامال از کار افتاده اســت. پیش از 
آن هم مدت ها بود که به حالت نیمه فعال کار می کردیم. 
با این وضعیت دیگــر نمی  توانیم اقســاط مان را بدهیم. 
صدهــا تولیدی وضعیت مشــابه مــا را دارنــد. اگر دولت 
واقعا اســتراتژی خود را مشــخص و مردم و تولید کننده را 
قانع کند، قطعا وضعیت بهتری خواهیم داشــت اما االن 
بیشتر سیگنال بالتکلیفی و منفعل بودن از دولت دریافت 

می شود.
در واقع بانــک مرکزی و دولــت نشســتند و ناظر بر 
نواســان قیمت دالر هستند. هیچ احســاس نمی  شود که 
حرکتی وجود دارد. پیام افزایش قیمت دالر این است که 
بحران وجود دارد و بازار از دســت دولت خارج است. این 
پیام باید مورد توجه قرار گیرد، اگر این طور نشود می تواند 

برای کل اقتصاد خطرناک باشد.
دالر 15 هزار تومانی از تــورم 100 تا 200 درصدی 
است، این واقعا با وضعیت کشــور جور در نمی  آید. کسی 
که در پشت صحنه دالر 15 هزارتومانی است واقعا اخاللگر 
محسوب می شود، چون بر مبنای فروپاشی اقتصاد ایران 
عمل می کند. خالصه زنگ خطر به صدار در آمده اســت 
و اگر دولت بــرای خروج از بحــران کاری نکند، به فاجعه 
نزدیک می شــویم و اگر به فــاز فاجعه اقتصــادی برویم، 
مرحله بعد فروپاشی اقتصادی اســت که دیگر نمی  توان 

آن را جمع کرد.



ورزش

نه پیشرفت، نه پسرفت

نتایج جاکارتا، ناکامی بود یا موفقیت؟

بازی های آســیایی ۲۰۱۸ اندونزی برای کاروان ایران 
با ۲۰ مدال طال به پایان رســید و ایران در رده ششــم جدول 

مدالی قرار گرفت.
هجدهمین دوره بازی های آســیایی ۲۰۱۸ اندونزی، 
با ۲۰ مدال طال، ۲۰ مدال نقره و ۲۲ مدال برنز برای کاروان 
ایران به پایان رســید و ایران در پایان مسابقات در رده ششم 
جدول مدالی قرار گرفت. ایران در بازی های آسیایی ۲۰۱۴ 
اینچئون موفق به کسب ۲۱ مدال طال و رتبه پنجمی شده بود 
اما کاروان ایران در اندونزی نتوانست تعداد مدال های طال و 

همچنین رتبه دوره قبل را تکرار کند.
البته مجموع مدال های کاروان ایران در اندونزی به عدد 

۶۲ رسید که نسبت به مجموع مدال ها در اینچئون بیشتر است. 
ایران در بازی های آسیایی ۲۰۱۴ اینچئون به ۲۱ مدال طال،  

۱۸ مدال نقره و ۱۸ مدال برنز )مجموع ۵۷ مدال( رسیده بود.
اما حضور کاروان ایران در هجدهمین دوره بازی های 
آسیایی در کنار بسیاری از حاشیه ها و ناکامی  هایش، اتفاقات 
مثبتی هم داشت که امیدها را مضاعف کرد. کاروان ایران در 
بازی های آسیایی صاحب ۶۲ مدال شد. البته به جز ۷ مدال 
که تاریخی شدند، سایر مدال ها در ورزش ایران دارای پیشینه 

بودند و از جمله طالی والیبال و نقره بسکتبال. 
کشتی هم در جاکارتا ۸ مدال برای کاروان ایران کسب 
کرد تا مثل همیشه سهم قابل توجهی در عملکرد کلی کاروان 

داشته باشــد، مجموع  ۲۰ مدال هم در رشــته های رزمی به 
دست آمد، در وزنه برداری طال و نقره سنگین وزن باز هم از آِن 
ایران شد و در رشته هایی دیگر همچون قایقرانی، دوومیدانی، 
تیروکمان، تیراندازی و شمشیربازی مدال هایی برای ورزش 

ایران به دست آمد. 
البته  مدال این رشــته ها و ورزشکاران شان قابل توجه 
است اما این گونه موفقیت ها در این رشته ها دوره به دوره تکرار 
می شود و این اثبات می کند پیشــرفت آنها که از خیلی وقت 
پیش آغاز شده، همچنان در حال ادامه مسیر است و این گونه 
در کسب جایگاه ششمی ایران تاثیرگذار بوده اند. در این میان 
مهم ترین موضوع در رابطه با کاروان ایران، اتفاقاتی بود که 

  مدال آوران طال:
۱-علیرضا کریمی )کشتی آزاد(

۲-حسن یزدانی )کشتی آزاد(
۳- پرویز هادی )کشتی آزاد(

۴- سعید رجبی )تکواندو(
۵- میرهاشم حسینی )تکواندو(

۶- محمد علی گرایی )کشتی فرنگی(
۷-حسین نوری ) کشتی فرنگی(
۸- محسن محمد سیفی )ووشو(

۹- عرفان آهنگریان )ووشو(
۱۰- رضا علیپور )سنگ نوردی(

۱۱- تیم ملی کبدی دختران
۱۲- تیم ملی کبدی مردان

۱۳- سهراب مرادی )وزنه برداری(
۱۴- سجاد گنج زاده )کاراته(
۱۵-بهمن عسگری )کاراته(

۱۶- بهداد سلیمی )وزنه برداری(
۱۷- حسین کیهانی )دوومیدانی(
۱۸- الیاس علی اکبری )کوراش(

۱۹- احسان حدادی )دوومیدانی(
۲۰- تیم ملی والیبال

  مدال آوران نقره:
۱-مرجان سلحشوری )پومسه تکواندو(

۲-کوروش بختیار )پومسه تکواندو(
۳- زهرا کیانی )تالو ووشو(

۴- فرود ظفری )ووشو(
۵- الهه منصوریان )ووشو(

۶- شهربانو منصوریان )ووشو(
۷- امیرمحمد بخشی )تکواندو(

۸- تیم قایقرانی رویینگ چهار نفره دختران )مریم کرمی، مهسا 
جاور، نازنین رحمانی و مریم امیدی پارسا(

۹- نازنین مالیی )قایقرانی(
۱۰-نازنین رحمانی و مریم امیدی پارسا )قایقرانی(

۱۱- تیم شمشــیربازی مــردان ایران در اســلحه ســابر  
)مجتبی عابدینی، ســیدعلی پاکدامــن، محمد رهبری و 

فرزاد باهر(
۱۲- امیر مهدی زاده )کاراته(
۱۳- طراوت خاکسار )کاراته(

۱۴- رزیتا علیپور )کاراته(
۱۵- سعید علی حسینی )وزنه برداری(

۱۶- جعفر پهلوانی )کوراش(
۱۷- هدیه کاظمی )قایقرانی(

۱۸- سعید مالیی )جودو(
۱۹- امیر مرادی )دوومیدانی(

۲۰- تیم ملی بسکتبال

  مدال آوران برنز:
۱-رضا اطری )کشتی آزاد(

۲-فرزان عاشورزاده )تکواندو(
۳- علی پاکدامن )شمشیربازی(

۴- مهرداد مردانی )کشتی فرنگی(
۵- محمدرضا گرایی )کشتی فرنگی(

۶- مه لقا جام بزرگ )تیراندازی(
۷- تیم قایقرانی رویینگ دونفره دختران )مریم کرمی و پریسا احمدی(

۸- ناهید کیانی )تکواندو(
۹- حمیده عباسعلی )کاراته(

۱۰- تهمینه کربالیی )پنجاک سیالت(
۱۱- علی هاشمی )وزنه برداری(

۱۲- تیم ملی بسکتبال سه نفره مردان
۱۳-پگاه زنگنه )کاراته(

۱۴- تیم میکس کامپوند ایران )تیروکمان: فرشته قربانی و 
نیما محبوبی(

۱۵- ذبیح الله پورشیب )کاراته(
۱۶- قنبرعلی قنبری )کوراش(

۱۷- امید تیزتک )کوراش(
۱۸- تیم قایقرانی کایاک چهار نفره مردان )احمدرضا طالبیان، 

پیمان قویدل، علی آقامیرزایی و امین بوداغی(
۱۹-  محمدنبی رضایی )قایقرانی(

۲۰- محمد  محمدی بریمانلو )جودو(
۲۱- نوشاد عالمیان )تنیس روی میز(

اسامی مدال آوران کاروان ایران در بازی های آسیایی

 ۲۰۱۸ اندونزی به شرح زیر است:

مثلث  |  شماره 52412



برای اولین بار یا به واسطه طلسم شکنی رقم خورد و امیدها را 
برای درخشش در رشته ها ی جدید زنده کرد. 

در مجموع و در یک ارزیابی غالب از عملکرد کلی کاروان 
اعزامی به اندونزی هم می توان به این نتیجه رسید که همین 
اتفاقات، نقاط مثبت مجموعه کاروان ایران را موجب شدند و 
آن را از انتقاد محض در امان نگاه داشتند. در غیر این صورت 
همین رضایت نســبی هم از این کاروان و عملکردش ایجاد 

نمی  شد. 
شاید اولین نقطه مثبت در مورد کاروان ورزش ایران در 
رابطه با حضور کمی بانوان بود که با ۱۰۵ ورزشــکار رکوردی 
تاریخی را به ثبت رساند اگرچه هیچ یک سهمی از مدال های 
طالی توزیع شده نداشــتند. اما رکوردهای اصلی در جریان 
بازی ها به دســت آمد تا ثابت شود رشــته هایی هستند که به 
جمع رشته های در حال پیشرفت و افتخارآفرین قبلی اضافه 

خواهند شد.
قهرمانی کبدی آن هم همزمان در هر دو بخش مردان 
و زنان که در حضور مدعی قدیمی این رشته یعنی هند و برای 
اولین بار به دست آمد، یکی از مثبت ترین اتفاقات ورزش ایران 
در این دوره از بازی های آسیایی بود به خصوص اینکه در یک 
رشته گروهی به دست آمد و تا حدی کمبودهای ورزش ایران در 
مدال گروهی را جبران کرد. بعد از آن هم که واترپلو با ایستادن 
روی سکوی سوم و طلسم شکنی ۴۴ ساله ادامه دهنده این راه 
بود. مدال برنز واترپلو در شرایطی به دست آمد که آخرین مدال 
این رشته در بازی های آسیایی ۱۹۷۴ که ایران میزبان آن بود، 
به دســت  آمده بود. در این بین از دیگر مدال هایی که برای 
اولین بار و بازهم در رشته گروهی به دست آمد هم نباید غافل 

شد، یعنی مدال برنز بسکتبال سه به سه. 
مدال زهرا کیانی در تالو هم که در فینال اما به رنگ نقره 
به دست آمد،  طلسم بی مدال بانوان در این رشته را شکست. از 
دیگر طلسم شکنی های ایرانی ها در بازی های آسیایی مربوط 
به مدال طالی ارزشمندی می شود که توسط رضا علیپور و در 

صخره نوردی به دست آمد و جزو اولین ها بود. 
قهرمانی حســین کیهانــی در دو اســتقامت هم هیچ 
حرف و حدیثی برای این ورزشــکار باقی نگذاشت چرا که با 
عملکردش طلسم تاریخی طال و طلسم ۲۰ ساله مدال را در 
این ماده بازی های آسیایی شکســت و عالوه بر این از رکورد 
ایران در این رشــته که متعلق به خودش بود هم ۱۱ ثانیه کم 

کرد.  صعود نوشاد عالمیان به نیمه نهایی مسابقات تنیس روی 
میز و مدال آوری اش هم تاریخی تر از آن بود که به این راحتی 
قابل چشم پوشی باشد، به خصوص اینکه بعد از نیم قرن و با از 
سِر راه برداشتن مدعیان باالنشین رنکینگ جهانی حاصل شد. 
این مدال ها و نام صاحبان آنها برای همیشــه در تاریخ 
ورزش ایران ثبت خواهد شد؛ به خصوص که عامالن اصلی 
در ارزیابی مثبت کاروان ایران از نگاه مسئوالن هستند اما آنچه 
اهمیت دارد اینکه برق و درخشش این مدال ها و تاریخ سازی ها 
نباید ورزش ایران و تصمیم گیرندگانــش را به اندازه ای تحت 

تاثیر قرار دهد که خطر عقبگرد و سقوط را نادیده بگیرند. 
به هر حــال نقطه ای که این ورزشــکاران و مســئوالن 
مستقیم شان بعد از کســب مدال های تاریخی در بازی های 
آسیایی به آن رسیده اند، قطعا نه پایان راه است و نه از حاشیه 
امنیت بــه دور که اگر نگاهــی غیر از این باشــد، بی تردید به 

پسرفت ورزش کشورمان منجر خواهد شد. 
حــاال مســئوالن ورزش در اظهارنظرهایی کــه بعد از 
بازی های آسیایی داشته اند به بررسی موفقیت ها و ناکامی های 
کاروان و حتی تشکیل ستاد برای آن اشاره کرده اند و اینکه بر 
اساس نتایج این ارزیابی ها برای المپیک و بازی های آسیایی 
آتی تصمیم  گیری خواهد شد. شاید این نقطه امیدی باشد که 

بتوان توسعه ورزش را در آن دید.
در عیــن حال اما پرونــده هجدهمیــن دوره بازی های 
آسیایی درحالی بسته شد که ایران نسبت به دوره گذشته یک 
پله در جدول رده بندی مدال ها سقوط داشت و یک مدال طال 
هم کمتر از قبل گرفت. با این حال در تعداد مدال ها پیشرفت 
داشتیم. این آمارها در حالی با واکنش های کارشناسان روبه رو 
شــده که برخی اهالی ورزش تاکید می کنند؛ ورزش ایران در 
حالی در تعداد مدال نســبت به دوره گذشته رشد داشته است 
که حدود ۱۰۲ ورزشکار بیشتر از تعداد دوره گذشته با خود به 
اندونزی برده است. آیا با این افزایش تعداد ورزشکاران نباید 
مدال های طال هم حداقل یک طال نســبت به دوره گذشته 

اضافه می شد؟
در این دوره ۳۷۸ ورزشــکار از کشــورمان در رشته های 
مختلف با حریفان رقابت کردند، با وجود این، تعداد مدال های 
طال نسبت به دوره قبل کمتر بود. ایران در دوره قبلی بازی های 
آسیایی در ســال ۲۰۱۴ به میزبانی اینچئون با ۲۷۶ ورزشکار 
توانست ۲۱ طال، ۱۸ نقره، ۱۸ برنز و مجموع ۵۷ مدال کسب 

کند و در رده پنجم قرار بگیــرد. کاروان ایــران در بازی های 
ســال ۲۰۱۰ گوانگژو ۲۰ طال، ۱۵ نقره و ۲۴ برنز کسب کرده 
و در رده چهارم ایســتاده بود. این دوره و در اندونزی اما ایران 
در رده ششم جدول توزیع مدال ها ایســتاد. بعد از پایان کار 
کاروان ورزش ایران در بازی های آســیایی جاکارتا عالوه بر 
وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک که به هر حال باید این کار 
را می کردند، رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسالمی 
نیز طی پیام های جداگانه ای از عملکرد کاروان ورزش ایران 

تقدیر کردند.
پرسش این است که این پیام تقدیر برای کدام کار ویژه و 

شاخص کاروان ورزش ایران بوده است؟ 
این موضوع درست است که ما در برخی رشته ها نمایش 
قابل تقدیری داشتیم و برای نخستین بار به موفقیت های خوبی 
دست پیدا کردیم اما این مساله را هم باید در نظر داشت که در 
خیلی از رشته ها هم که تصور کسب مدال داشتیم، ناکام بودیم 

و نتوانستیم انتظارات را برآورده کنیم.
به نظر می رســد نگاه به ورزش به جــای آنکه منطبق با 
واقعیت باشــد به ابزاری برای کم کردن فشارها از روی دوش 
مردم تبدیل شده است. اما بزرگ نمایی اتفاقی که رخ نداده هم 

خیلی به سود آینده ورزش نیست.
»درخشــش مقتدرانه همراه با کسب بیشترین مدال و 
بهترین نتایج تیمی از سوی ورزشــکاران عزیز کشورمان در 
بازی های آســیایی »جاکارتا ۲۰۱۸« را به ملت بزرگ ایران، 
ورزشــکاران، مدیــران و مربیــان پر تالش کاروان ورزشــی 
کشورمان تبریک می گویم و زحمات همه آنان را ارج می نهم. 
به ویژه آنکه  علی رغم برخی اعمال نظرها در نتایج مســابقات 
نهایی، حضور و کسب نتایج درخشان قهرمانان عزیزمان در 
این دوره از بازی ها با رعایت منــش و اخالق پهلوانی همراه 

بود.«
این بخشی از پیام حسن روحانی است. پیام تبریکی که 
از سوی برخی رسانه ها مورد نقد قرار گرفت. با این حال برخی 
دیگر از کارشناسان و صاحب نظران نیز اعتقاد دارند با توجه به 
زیر ساخت های ورزش کشور و مشکالتی که در زمینه کشف 
استعدادها و پرورش ورزشکاران در شرایط حرفه ای وجود دارد 
نتایج به دســت  آمده در جاکارتا چندان هم نمی  تواند به محل 
انتقاد تبدیل شود هرچند سقوط ایران از جایگاه چهارمی آسیا 

موضوعی نیست که بتوان به سادگی آن را توجیه کرد.
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حد ورزش ما همین است
گفت وگوی مثلث با مصطفی هاشمی طبا

ایــران در ایــن دوره از رقابت هــای آســیایی در 
جایگاه ششــمی قرار گرفت و با دو پله ســقوط 
نسبت به دوره قبلی بازی های آسیایی به کار خود 
پایان داد. ارزیابی شما از عملکرد کارو ان ورزش 

کشورمان چیست؟
   به نظر من نتیجه ای که برای کاروان ورزش ایران 
در بازی های آسیایی انجام شــد در حد ورزش مان بود؛ نه 
چیزی بیش و نه چیزی کم. یعنی نه فراتر از داشته هایمان 

عمل کردیم و نه پسرفتی داشتیم. 
بنابراین شما جایی برای انتقاد نمی  بینید؟

   به نظرم در حد انتظار بود. حاال شــاید یکی، دو 
مدال طال جابه جا شد. می توانســتیم در  رشته هایی طال 
بگیریم که مدال مان عوض شــد و در برخی رشــته ها نیز 
اتفاقات طور دیگری رقم خورد اما به طور کلی همان اتفاق 
یا بهتر بگویم نتایجــی رخ داد که انتظارش را داشــتیم. 
اتفاقی رخ نداده که بخواهیم انتقاد کنیم یا بگوییم نتایج 
ضعیفی به دست  آمده است. از سویی دیگر اتفاقی هم رخ 
نداده که در مقام تحسین برآییم و تشویق کنیم. ورزش ما 
در همین حد است. در دوره های گذشــته هم حد ورزش 
کشورمان مشخص شده اســت. آن چیزی که می توانم 

بگویم این است که ما در ورزش کشورمان جهش 
یا پیشرفت خاصی نداشتیم.

بنابراین ورزش کشورمان نه پیشرفت 
کرده و نه عقبگردی داشته است. این 
درجا زدن از دیدگاه شــما چــه توجیهی 

دارد. چرا ورزش ما متوقف شده 
است؟

   دلیــل روشــنی دارد. 
اگــر می خواهیــم بــه ورزش 
کشور اهمیت بدهیم در درجه 
اول بایــد بــه ورزش کودکان 
و دانش آمــوزان توجه کنیم. 
االن در فرانســه یک ســوم 
ســاعت های درســی را بــه 
تربیت بدنــی اختصــاص 
می دهند. چــون در چنین 
وضعیتــی هــم موضوع 
افــراد مطــرح  تربیــت 
می شــود و به این بخش 
رسیدگی می شــود و هم 
اینکه آمادگی شان برای 
واردشــدن بــه مراحــل 

بعدی که ورزش قهرمانی 
هم جــزو آن اســت، باالتر خواهد 
رفت. یعنی آنها از همان سن پایین 
آمادگی کسب می کنند که در مراحل 
باالتر بتواننــد وارد عرصه قهرمانی 
شــوند. آیا ما در کشــورمان چنین 
رویه ای را داریم؟ خیر. درست است 
کــه تربیت بدنی آمــوزش و پرورش 
فعالیت هایــی انجــام می دهد، اما 
در حقیقت اختصــاص  زمان کوتاه 
یکی، دو ساعته به زنگ تربیت بدنی 
مــدارس دردی از مــا دوا نخواهد 
کرد. می خواهم عرض کنم مشکل 

اصلی ما این است و تا این مساله حل نشود موفقیت های 
ظاهری هم به کمک ورزش کشورمان نخواهد آمد.

بعد از بازی های آسیایی نوعی ارزیابی کلیشه ای 
شــکل گرفته که اصرار دارد فدراســیون ها را با 
توجه به تعــداد مدال هایی که کســب کرده اند، 

دسته بندی کند. نظر شما چیست؟
   فدراســیون ها تاثیر دارند. تردید نداشته باشید 
که فدراسیون ها تاثیرگذارند. وقتی  تیمی قرار است اعزام 
شــود به طور حتم تالش فدراســیون ها در مــورد آن تیم 
صادق است، اما اینکه تیم اعزامی کیفیت باالیی دارد یا 
خیر، موضوعی کامال ریشه ای و اساسی است. این بحث 
به روش هایــی بر می گردد که ما در زمینه اســتعدادیابی و 
پرورش استعدادها در کشورمان داریم. اما  بین یک تیم با 
یک مدیریت خوب با همان تیم، اما یک مدیریت ضعیف 
حداقل حدود ۵۰ درصد تاثیرگذار است. به خصوص اگر 

آن رشته ورزشی مدال آور باشد.
بیشتر توضیح می دهید؟

   فرض بفرمایید که ووشو ۴ مدال به دست آورده 
یا ۵ تا مدال کســب کرده. به طور حتم اگــر مدیریت این 
فدراسیون ضعیف بود شــک نکنید تعداد این مدال ها به 
عدد ۲ می رسید. همین ورزشــکاران با همین کیفیت 
تاثیر مدیریت را نشان می دهند اما اینکه مثال رشته 
دو و میدانی مــا به اصطالح کم مدال ظاهر شــده 
است، موضوعی نیست که مسبب آن مدیریت آن 
فدراسیون باشد. بلکه این موضوع ریشه در مشکل 
اساسی ورزش کشــورمان دارد که ریشه های کار 
را شناســایی نکرده ایــم و نمی  دانیم 
چطور بایــد در چنین رشــته هایی 
ظرفیت ســازی کنیــم. بنابرایــن 
نتیجــه کار ایــن خواهــد بود که 
ما ســطح قهرمانــی دو و میدانی 
ایران را در یک نقطه مشخص 
می بینیم و از آن نقطه فراتر هم 

نرفته ایم. 
مدیریــت فدراســیون ها تا 
کجــا اهمیــت دارد و از چه 
مرحله ای به بعــد نباید مورد 
محاســبه و ارزیابــی قــرار 

گیرد؟
مدیریــت     
فدراسیون ها در اعزام و نقش 
تیم هــا تاثیــر دارد امــا اینکه 
تیمی زیربنای خوبی داشته باشد 
و نیروهای با تجربه و خوبی هم در 
آن حضور داشــته باشــد، تنها به مدیریت 

فدراسیون برنمی گردد.
عملکرد فدراســیون ها چگونه باید مورد 
ارزیابی درست و کارشناسانه قرار گیرد؟

   رســیدگی بــه تیم هــا و اینکــه 
کــدام فدراســیون ها بهتر بوده انــد یا کدام 
فدراســیون ها عملکرد ضعیفی داشــته اند 
در شــرایطی کــه معیار یــا مالک مــا صرفا 
مدال ها نباشد، کار خوبی است. ممکن است 
بعضی فدراسیون ها خوب کار کرده باشند اما 
حریفان شان بسیار قدرتمند باشند و در میدان 

رقابت همه چیز نابرابر باشــد. مثل پینگ پنگ؛ ما بهترین 
ورزشکاران دنیا را در آسیا داریم. توجه داشته باشید که ما 
در رشته پینگ پنگ بعد از دهه ها موفق شدیم یک مدال 
برنز کسب کنیم. بنابراین باید این موضوع را در نظر داشته 
باشیم که مدیریت خوبی هم در این فدراسیون به کار برده 

شده که چنین موفقیتی کسب کرده است.
   و این اتفاق، نشانه خوبی است؟

نشــانه خوبی اســت اما دلیل کافی نمی  تواند برای 
تــداوم این موفقیت هــا یا مدال ها باشــد. مــا باید برخی 
واقعیت ها را در نظر داشــته باشــیم. تعداد افرادی که در 
کشــور ما به طور حرفه ای و باشــگاهی پینگ پنگ بازی 
می کنند چقدر است؟ در چین چه تعداد ورزشکار حرفه ای 
در این رشته داریم؟ آیا به لحاظ کمی و حتی کیفی برابری 

می کنیم؟ به طور حتم نه.
   چه زمانی این تعداد برابری خواهد کرد؟

زمانــی که مــا زیر  ســاخت ها را فراهم کنیــم و همه 
بچه های این مملکــت بتوانند به طور حرفــه ای وارد این 
رشته ورزشی به شوند نه اینکه ما یکسری راکت تهیه کنیم 
و به دانش آمــوزان بدهیم.  فقط در این صورت اســت که 
می توانیم امیدوار باشــیم اتفاقات خوب و پشتوانه ســاز  

درستی در ورزش کشورمان رخ  دهد.
همیشــه دربــاره ارزیابــی بازی هــای آســیایی  
سرگیجه ای اتفاق می افتد. به نظر می رسد وقتی 
عملکرد کاروان ورزش کشورمان در حد مطلوب 
نیست رســانه ها نمی  دانند باید یقه کدام نهاد را 
بگیرنــد؛ وزارت ورزش؟ کمیته ملــی المپیک یا 

فدراسیون ها؟
   هــر ســه. هــم وزارت ورزش، هــم کمیته ملی 

مهنــدس مصطفی هاشــمی طبا، رئیس اســبق 
ســازمان تربیت بدنــی عملکــرد ورزش ایران در 
بازی های آســیایی را نه مثبت می داند و نه منفی. 
این مدیر با تجربــه که همــواره در عرصه ارزیابی 
وضعیت کلی ورزش کشورمان حرف هایی شنیدنی 
دارد، در گفت وگو با مثلث تاکید می کند که ایران در 
بازی های آسیایی نه پیشرفت داشت و نه پسرفت. 
هاشمی طبا معتقد است ورزش کشورمان در همین 
نقطه ای که سال هاســت در آن قــرار گرفته در جا 
زده و تنهــا زمانی می توان به آینده ورزش کشــور 
خوش بین بود که اقدامات زیربنایی درســتی در 
برخی زمینه ها شکل بگیرد. متن گفت وگوی مثلث 

با رئیس اسبق سازمان تربیت بدنی را می خوانید.

گفتوگو
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وقتی پس از سقوط  
برای خودمان 
دست می زنیم

بیم از دست رفتن عنوان 
ششمی ایران در ورزش آسیا

بازی های آســیایی جاکارتــا به پایان رســید و ایران 
عنوانی بهتر از جایگاه ششمی به دســت نیاورد. اما اجازه 
بدهید این یادداشت را با مصاحبه میالد وزیری شروع کنم. 
عضو تیم ملی تیراندازی با کمان درباره قضیه زهرا نعمتی و 
اینکه چه اتفاقی در جاکارتا رخ داد تا زهرا نعمتی در بخش 
ریکرو انفرادی زنــان نتواند در برابر کمانــدار اندونزی به 
رقابت بپردازد و حذف شــد، به ایسنا گفته است: »همه از 
این قضیه ناراحت شدند که وی نتوانست در برابر کماندار 
اندونزی به رقابت بپردازد.  به هر صورت اگر اشتباهی نیز 
 رخ داده این اشــتباه نتیجــه کاری تیمی بود نــه یک نفر. 
من هنگامی که در زمین تمرین در حال آماده ســازی خود 
برای شــرکت در مســابقه های تیمی ریکرو بودم، متوجه 
شدم ساعت مســابقه زهرا نعمتی را به اشتباه یک ساعت 
زودتر اعالم کردند و به وی گفته اند که بعد از خوردن غذا 

می تواند به مسابقه خود ادامه دهد. 
من هــم در زمین تمرین متوجه شــدم که مســابقه 
شروع شده و حتی خود کادر فنی در جریان مسابقه نعمتی 
نبودند و در مســیر به آنها اطــالع دادم که مســابقه زهرا 
نعمتی با کماندار اندونزی شروع شده است. وقتی به محل 
ناهارخوری رســیدم به زهرا نعمتی گفتم که مسابقه شروع 
شده و وی را سراســیمه به محل مسابقه رســاندم اما ۳۰ 
ثانیه دیرتر رسیده بود.  به نظر من اشتباهی بود که به کل 
اعضای تیم ارتباط پیدا می کند، نه به یک فرد خاص. این 

اتفاق نباید رخ می داد اما تا جایی که خبر دارم مسئووالن در 
حال بررسی این قضیه هســتند تا مقصر یا مقصران اصلی 
را پیدا کننــد.« به نظر من یکی از بدتریــن اتفاق هایی که 
باید نه تنها مسئوالن فدراســیون تیراندازی با کمان بلکه 
مدیران ورزش کشور و کاروان ورزش در بازی های آسیایی 
درباره اش پاســخگو باشــند، همین مورد حذف عجیب و 
غریب زهرا نعمتی است. تا جایی که به خاطر دارم بارها و 
بارها از همین عدم آشنایی و عدم پیگیری به موقع ورزش 
کشــور آســیب دیده اســت و البته تا جایی که ذهنم یاری 
می کند هرگز هیچ مقام مســئولی پــس از اتفاقاتی از این 
دست کاغذ و قلم اســتعفایش را آماده نکرده است تا مردم 
احساس کنند مســئولیت پذیری بین مدیران ورزش کشور 
هنوز وجود دارد. بر عکس؛ مقامات مســئول به رسانه ها 
می تازند یا برخی کارشناسان و مدیران با تجربه ای که حاال 
گوشه نشین شده اند را ســرزنش می کنند که اینها عامالن 
اصلی مدال خواهی در جامعه هستند. انگار جای خطاکار 
و داور عوض شده است. به نظرم راه حل ها مشخص است. 
باید یک کارگروه تشکیل شود تا عملکرد فدراسیون ها و به 
طور کلی نهادهای مرتبط مورد بررسی قرار بگیرد؛ وزارت 
ورزش و کمیته ملی المپیک هم با توجه به کمک هایی که 
از سوی دولت دریافت کرده اند باید به افکار عمومی پاسخ 
بدهند. یکی دیگر از اقداماتی که به نظرم ضرورت دارد که 
انجام شود این است که ستاد عالی بازی ها فدراسیون ها را 
مجبور به پاسخگویی کند و به سادگی از کنار شکست هایی 
که در برخی رشته ها داشــتیم عبور نکند. برخی رشته های 
المپیکی نتایج قابل قبولی نگرفتند که نباید از نگاه ها دور 
بماند. مــا در کبدی دو مــدال طال گرفتیم یا در ووشــو یا 
کوراش صاحب طال شدیم  اما رشــته های مهم المپیکی 
نظیر دوچرخه ســواری، تیراندازی، قایقرانــی، هندبال و 
بوکس عملکرد نه چندان خوبی از خود به نمایش گذاشتند. 
درواقع عملکرد ضعیف برخی رشته های المپیکی ما نباید 
تحت الشعاع مدال طالی رشته هایی که در المپیک جایی 
ندارند قرار بگیرد. به عنوان مثال تیم ملی دوچرخه سواری 
ایران با ۱۴ رکابزن در ســه رشته کوهستان، پیست و جاده 
راهی بازی های آســیایی ۲۰۱۸ شــد. تعــداد چهره های 
سرشــناش دوچرخه ســواری ایران که  در آســیا هم برای 
خود اســم و رســمی دارند در ترکیب تیم ملی کــم نبود اما 
حضور بهترین هــای ایران هم نتوانســت کمکــی کند و 
دوچرخه سواری با دستانی کامال خالی به ایران بازگشت تا 
شاهد ضعیف ترین عملکرد رکابزنان باشیم. خسرو قمری، 
رئیس فدراسیون دوچرخه سواری پیش از آغاز بازی های 
آســیایی قول پنج مدال را داده بــود. او در فاصله چند روز 
مانده به اعزام رکابزنــان، نظر خود را از پنج به ســه مدال 
تغییر داد اما پنج یا ســه مدال هیچ فرقی بــه حال کاروان 
نداشت چون دوچرخه سواری اصال موفق به کسب مدال 
نشــد و این در حالی اســت که چهارســال پیش سه مدال 
طال، نقره و برنز گرفته بود. البته در میان تمام ناکامی های 
دوچرخه ســواری  نباید فرامــوش کنیم ماندانــا دهقان و 
فرانک پرتوآذر دو بانوی رکابزن ایران بسیار نمایش خوبی 
داشــتند و شــاید نتیجه برای پرتوآذر می توانست بهتر از 

چهارمی باشد. 
به نظر می رســد بعد از پایان ایــن رقابت ها و عنوانی 
که ایــران در جاکارتا به دســت آورده هنوز هیــچ اراده ای 
برای بازخواست برخی فدراسیون های ناکام وجود ندارد، 
همان طور که برای حمایت از رشــته هایی کــه در جاکارتا 
خوش درخشیدند برنامه مشــخصی اعالم نشده است. با 
این اوصاف در سال های آینده و دوره های بعدی بازی های 
آسیایی اصال بعید نیست که همین عنوان تک رقمی را هم 
از دست بدهیم. سقوط دوپله ای ایران در ورزش آسیا اتفاق 
خوبی نیســت که بخواهیم برایش پیام تبریک بفرستیم و 

ناکامی هایمان را توجیه کنیم.

مهدی ربوشه

دبیر گروه ورزش

المپیک و هم فدراسیون ها باید سهم خودشان را بر عهده 
بگیرند. در موفقیت ها و شکســت ها این ســه بخش باید 
پاسخگو باشند. اینها جدا از هم نیستند. رهبری و مدیریت 
تیم هایی که در فدراسیون ها آماده می شوند بر عهده وزارت 
ورزش است. این طور نیست که بگوییم چون فدراسیون ها 
مستقل هســتند بنابراین هر کاری که دلشان می خواهد، 
می توانند انجام دهند. هدایت این فدراسیون ها بر عهده 
وزارت ورزش است. در عین حال برای بازی ها این کمیته 
ملی المپیک اســت که باید نظارتی دقیق داشــته باشد  و 
برنامه فدراسیون ها را بررســی کند. همواره در بازی های 
مختلف پروژه ســه ماهه پایانی آماده ســازی تیم ها بسیار 
اهمیت دارد. به خصــوص یک ماه آخــر اهمیت ویژه ای 
خواهد داشت و کمیته ملی المپیک باید در چنین برهه ای 
نظارت بسیار دقیقی داشته باشد. البته متاسفانه این اتفاق 
در این دوره رخ نــداد و البته صادقانــه باید عرض کنم که 
در دوره خود من هم این اتفاق رخ نــداد. چون ناظران ما 
چندان نسبت بر مســائل تسلط نداشــتند. بنابراین وقتی 
می توانیم درباره تیم ها و عملکردشان بهتر قضاوت کنیم 
که بدانیم طی یک ماه آخر منتهی به مســابقات آســیایی 
چگونه خود را آمــاده کرده اند. در این صــورت می توانیم 
موفقیت یا عدم موفقیت تیم ها را بهتر و درســت تر بررسی 

کنیم.
به طور کلی ارزیابی شــما متوقف شــدن ورزش 
کشورمان در یک نقطه است؛ جایی که نه خبری 
از پیشــرفت وجود دارد و نه خبــری از عقبگرد و 
پســرفت. آنچه   وجــود دارد، در جا زدن اســت. 

درست است؟
   بله. ورزش ما در همین حد است. البته قزاقستان 
نتوانست خودش را باالتر بکشــد اما این را باید بدانیم که 
آنها به هیچ وجه در عرصه ورزش ضعیف تر از ما نیســتند. 
ما در کشــتی ۵ طال گرفتیم و آنها در جــودو ۶ مدال طال 
گرفتند. البته اندونزی بهتر از مــا نبوده. هیچ وقت ورزش 
آنها بهتر از ما نبوده امــا در این دوره بنا بــر دالیل خاصی 
چهارم شــدند. اما به طور کلی حد ورزش ما همین است. 
نمی  توانیم بگوییم چــون عنوان چهارمی ما به ششــمی 
تبدیل شده بنابراین فاجعه رخ داده است. حتی اگر عنوان 
ما به جای ششمی عنوان چهارمی بود هم به نظرم تاثیری 
در روند کلی ورزش ما نداشت. چون به نظر من ورزش یک 
کشــور و ماهیت ورزش یک کشــور با تعداد مدال هایش 

باال و پایین نمی  شود.

یادداشت
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کی روش دوم 
از محبوبیت کی روش نزد ایرانیان کاسته شده است؟

فهرســت بازیکنان دعوت شــده به تیم ملــی برای 
برگزاری اردو و انجام دیدار تدارکاتی با ازبکستان در حالی 
اعالم شــد که بازگشــت وریا غفوری و همچنین دعوت از 
ســردار آزمون پس از خداحافظی اش از تیم ملی به سوژه 
داغ رسانه ها و محل بحث اهالی فوتبال تبدیل شده است. 
کی روش پس از شدت گرفتن فشار انتقادها از سوی 
برخی رسانه ها و اهالی فوتبال تصمیم گرفت به برنامه نود 

برود و از لیست انتخابی اش دفاع کند. 
»برنامه آماده ســازی جام ملت ها، یک سال قبل به 
فدراسیون ارائه داده شــد و این فرصت را داشتم تا برنامه 
را تقدیم فدراســیون کنم. برنامه ای بــا جزئیات کامل که 
نه تنها اردوها، بلکه بازی های دوستانه، احتیاجات ما برای 
حمل ونقل و... هم بود ولی االن زمان را از دست داده ایم. 
اگر برنامه ژاپن یا استرالیا را نگاه کنید، برنامه فیفادی آنها ُپر 
است. حتی در این مدت و زمانی که سرمربی ایران نبودم، 
توانستم زمان انجام بازی دوستانه با ازبکستان را پیدا کنم.

تــا االن بیــش از ۱۳ دعوت نامــه بــرای بازی های 
دوستانه به سایر کشــورها ارســال کردیم ولی هیچ کدام 
پاســخ مثبت ندادند. یک نگرش با فاصله خاصی به ایران 
و این دعوت نامه ها دارند و تمام شان را رد کردند. ما تالش 
کردیم این مسیر آماده سازی را فراهم کنیم. واقعیت مطلب 
این است که یکی، دو تا از این کشورها حتی به ما گفتند شما 
در کشــور ما بازی انجام دهید ولی مهدی تاج با مشکالت 
بزرگی مواجه است. جامعه فوتبال ایران باید این مطلب را 

بدانند و به صورت هوشمندانه از مشکالت آگاه باشد، زمان 
این رسیده اســت جامعه فوتبال ایران دست به دست هم 
بدهد تا از تیم ملی حمایت شــود، نه تنها مسئوالن ایران و 
داخل کشور، بلکه از تمام ایرانیان سراسر دنیا درخواست 
دارم که دست به دست هم دهند چراکه تیم ملی، بازیکنان 
و هواداران اســتحقاق این حمایت را دارند. اگر فرصت را 
از دســت دهیم، نتیجه گرفتن در امارات برای ما حســرت 
خواهد بود چون بعد از هشت سال مقدمات الزم برای کسب 

افتخار وجود دارد.«
اما یکــی از اتفاقات مهــم این برنامه  بــود که عادل 
فردوسی پور بر خالف همیشه این بار تمام قد برابر کی روش 
و برخی توجیهات این مربی ایستاد. عادل با اشاره به نمایش 
کامال دفاعی تیم ملی در جام جهانی گل ایران به اسپانیا را 
آفساید دانســت اما کی روش بار دیگر مصرانه به انتقاد از 
داور بازی پرداخت و گفت: »این اتفاق را ما بررسی کردیم 
که علیه ما شد. ۱۰ دقیقه آخر بازی ما بود؛ اگر پرتغال ۱۰ 
بازیکن داشــت و رونالدو اخرج  می شــد چه؟ داور جسارت 

دادن کارت قرمز به کریستیانو را نداشت.
فردوســی پور گفت فقــط قهرمانی ایــران را راضی 
می کند و کی روش پاسخ داد: »تالش ما برای کسب مدال 
طالســت. هیچ وقت آرزویی کمتر از مدال طال و قهرمانی 
نداشتم و برای همین موضوع اینجا هستم ولی یک طرف 
دیگر موضوع، آماده بودن تیم اســت. همــه می خواهند 
قهرمان آسیا شــوند ولی ســوال اصلی اینجاست که شما 

آمادگی دارید تا بــا آمادگی کامل در جام ملت های آســیا 
حضور پیدا کنید؟«

وی راجع به پنالتی ایــران مقابل پرتغــال با قطعیت 
گفت: »شاید شوخی می کنید و جوک گفتید، شاید از قوانین 
پنالتی آگاه نباشید. بدون هیچ شکی پنالتی ما مقابل پرتغال، 
درست بود؛ دست مدافع پرتغال توپی که از سردار به سمت 
طارمی می رفــت را قطع کرد. وقتی راجع بــه این موضوع 
حرف می زنید، یک پنالتی دوم به سود ما مقابل پرتغال بود 
که تمام رسانه های دنیا این موضوع را گفتند. مهم گرفتن 
اعتبار برای فوتبال ایــران در دنیا بود. اشــکال ندارد و به 
عنوان شوخی می توانید بگویید که پنالتی ما مقابل پرتغال 

خطای هند نبود.«
 در ادامــه فردوســی پور از کــی روش درباره لیســت 
تیم ملی پرســید اما کی روش توضیحاتــش را از انتخاب 
دستیارانش شــروع کرد و گفت: »وقتی بعضی از رسانه ها 
انتخاب های من را زیر ســوال می برند؛ آیــا فکر می کنید 
کی روش پسر یا برادرش را به کادر می آورد؟ ولی در ایران 
این اتفاق می افتد. حاال آنها نگران کادر تیم ملی هستند. 
تمام اعضای کادر فنی تیم ملی تحصیلکــرده، با دانش و 
با تجربه هستند. اگر فدراســیون بخواهد می تواند مدارک 

تحصیلی آنها را منتشر کند. 
کی روش در پاســخ به ســوالی با مضمون دعوت از 
سردار آزمون با وجود خداحافظی و تفاوت با خط مشی ای 
که در جریان رحمتی داشــت هم گفت: »این طور نیست؛ 
واقعا این سوال و مشاهدات فوق العاده  است. این تفاوتی 
با اصول قبلی ام ندارد. تصمیم درســتی گرفتم. امیدوارم 
حافظه شما خوب باشد. تفاوت بزرگی بین رحمتی یا عقیلی  

که در آن بازی افتاد با آزمون وجود دارد.«
 او ادامه داد: »نمی  خواهم جزئیات اتفاقی که برای 
عقیلی افتاد را بگویم. این ها تصمیمات یکجانبه گرفتند تا 
تیم ملی را در آن برهه رها کنند که من این را عمل مناسبی 
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ندانســتم ولی اگر بخواهیم  آن اتفاق را با آزمون مقایســه 
کنم، غیرقابل مقایسه است؛ ســردار هیچ وقت تیم را رها 
نکرد،   من اولین شخصی بودم که راجع به این تصمیم آگاه 
شدم. بازیکن به صورت محرمانه و خصوصی این موضوع 
را با من در میان گذاشت. مباحث محرمانه را نمی  گویم ولی 

این تصمیم محرمانه با من در میان گذاشته شد.«
وی در این بــاره افــزود: »فیفا قوانینــی دارد که این 
قوانین به بازیکنان این اجازه را می دهد از تیم ملی ترخیص 
شــوند. ســردار این درخواســت را کرده و تمــام مکاتبات 
حرفه ای و محترمانه را در این راستا انجام داده، البته این 
اتفاق برای رحمتی و عقیلی نیفتاد. اگر این اتفاق را مقایسه 
کنیم، مقایسه نمک با فلفل یا مقایسه نفت با آب است. من 
دالیلی را پشت این تصمیم می دانم. این فرصت را داشتم 
تا این دالیل را به رئیس محترم فدراسیون گزارش کنم و باید 

این بحث را محرمانه نگه دارم.«
ســایت ورزش ســه اما در گزارشــی به نقد اظهارات 
کی روش پرداخت و نوشت: »سرمربی تیم ملی ایران برای 
اولین بار در پاســخ به بازیکنی که درخواست جدایی از تیم 
ملی را داده اســت، با شــکل دیگری با وی برخورد کرده و 
خبری از آن اقتدار سلبی نیست. جدا از اینکه کی روش به 
سردار آزمون عالقه خاصی دارد و همواره حامی این مهاجم 
گنبدی فوتبال ایران بوده، او دیشب در برنامه نود در تحلیل 
این موضوع دو اشــاره مهم به دو موضوع مختلف داشت. 
ابتدا تفاوت شــکل خداحافظی آزمون بــا اتفاقی که برای 
مهدی رحمتی و هادی عقیلی افتاد و دوم مسائلی که باعث 

تصمیم به خداحافظی سردار از تیم ملی شده اند.
در قســمت اول کــی روش تــالش کــرد بــه عادل 
فردوسی پور تفهیم کند که موضوع جدایی سردار با عقیلی 
و رحمتی به هیچ وجه قابل مقایسه  نیست. سرمربی تیم ملی 
در این خصوص گفت: »مساله سردار آزمون تفاوت بسیار 
زیادی با قضیه مهدی رحمتی و هــادی عقیلی دارد؛ البته 

باید با احترام زیادی در مورد این بازیکنان صحبت کنیم زیرا 
آنها بازیکنان بزرگی هستند. در آن زمان، رحمتی و عقیلی به 
صورت یکطرفه تصمیم به ترک تیم ملی گرفتند. اواًل سردار 
هیچ گاه تیم را ترک نکرد. ثانیًا من اولین کسی بودم که از 
این تصمیم سردار مطلع شــدم و او این مساله را به صورت 
خصوصی با من در میان گذاشت و سوم اینکه، بنده دالیل 
پشت این تصمیم سردار را به خوبی می دانم که باید آنها را 
محرمانه نگه دارم. البته این مسائل را به رئیس فدراسیون 
فوتبال گزارش کردم.« این در حالی بود که جدایی  رحمتی 
در آن مقطــع از تیم ملی به دلیل روابط ســرد کادرفنی تیم 
ملی با ایــن بازیکن شــکل گرفت. در مــورد موضوع دوم 
که او دقایق طوالنی درباره آن صحبت کرد، ســرمربی تیم 
ملی به صورت مبهم از اتفاقاتی گفت که باعث دلســردی 
یا اختالف افکنی بین مردم ایران می شــود. مســائلی که 
دامنه آن به تیم ملی نیز رسیده است. مسائلی که کی روش 
به آنها اشــاره کرد، کلیدواژه هایی مثل »من وظیفه دارم با 
چنین اتفاقاتی مبارزه کنم«، »تیــم ملی فقط برای بخش 
خاص یا فقط پایتخت نیســت«، »این تیم برای ســفید و 
سیاه پوست ها، ارامنه، مســلمانان و... نیست«، »برخی 
می خواهند شکاف اجتماعی در ایران درست کنند« و »این 
یک مساله حســاس و خطرناک برای ایران است« داشت 
اما در نهایت با وجود اصرار عادل فردوسی پور اعالم نکرد 
از چه موضوع و چه داســتانی صحبت می کند. در این باره 
به ســبک فیلم های اصغر فرهادی پایان را برای بیننده باز 
گذاشــت تا آنها خود درباره این موضــوع تصمیم بگیرند. 
هرچند  اعالم کرد اجازه خداحافظی به آزمون را نمی  دهد. 
یکی از مهم ترین دالیل خداحافظی احساسی سردار آزمون 
از تیم ملی بحث فحاشی جمعی از مسافران روسیه بعد از 
بازی ایران و اســپانیا به خانواده او در هتلی در شهر کازان 
است؛ اتفاقی تلخ که باعث تکدر خاطر خانواده سردار شده 

و واکنش او به این ناراحتی شدید را فراهم آورده است.«
اما کارلــوس کــی روش در برنامه نود هفته گذشــته 
صحبت های دیگری را هــم درباره تیم ملــی مطرح کرد: 
»اتفاقاتی که پشــت پــرده افتــاده، کی روش بــه عنوان 
ســرمربی وظیفه دارد با آن بجنگد و روحیه مناسبی در تیم 
نگه دارد. تیم ملــی ایران تا زمانی کــه کارلوس کی روش 
سرمربی آن است، برای یک بخش خاص یا پایتخت نیست 
و تیم ملی ایران، تیم ملی سفیدپوست ها، سیاه پوست ها، 
ارامنه، مسلمانان و... نیست و برای تمام ایرانیان است. 
این نشــانه های خوبی نیســت که بعضی از افــراد با  عدم 
مســئولیت پذیری از تیــم ملــی سوءاســتفاده می کنند تا 
شــکاف اجتماعی در ایران ایجاد کنند. سردار آزمون یک 
سرمایه برای  ایران اســت و نمی  توان او را در سبد مقایسه 
با آنها )رحمتی و عقیلی( قرار د اد. مــن اجازه خداحافظی 
به او نمی  دهم. اگر سرمربی ایران شوم، اتحاد تیم را حفظ 
می کنم و از تفرقه و شــکاف جلوگیری خواهم کرد. بعضی 
افراد باید از فوتبال ایران محروم شوند چون به روح فوتبال 

ایران لطمه می زنند.«
کی روش همچنین در دفاع از لیست تیم ملی برخاست 
و گفت: »این لیســت، نتیجه مشاهدات بســیار عمیق و 
کامل ما بود که ما آن متریکس بزرگ را ساختیم  تا در اردوی 
شهریورماه  و در دیدار با ازبکستان این فرصت را به بازیکنان 
جوان دهیم. می خواهم فرصت را به بازیکنان جوان بدهم 
برای بازی ای که با ازبکستان در تاشکند خواهیم داشت.«
اما یک روز بعد از حرف های کی روش در برنامه نود، 
برانکو ایوانکوویچ که طعنه هایی از زبان کی روش در برنامه 
نود شنیده بود، بار دیگر از نزاع رسانه ای با این مربی پرتغالی 
به شیوه خودش اســتقبال کرد و در گفت وگو با خبرنگاران 
تاکید کرد: »در مورد صحبت آقای کی روش نظری ندارم، 
من همان طور که گفتم فعال نمی  دانم ســرمربی ایران چه 
کســی اســت و حتی نمی  دانم اردوی تیم ملی تا چه زمان 

ادامه دارد. هیچ کس هم از فدراسیون به ما اطالعی نداده 
اســت و نیازی نیســت که من نظری بدهم. ایــن را باید از 

خودشان بپرسید.«
در ایــن هنگام یکــی از خبرنــگاران در مــورد اینکه 
کی روش گفته بود ایــران برای او و برانکو کوچک اســت 
و یکی باید در این کشور کار کند، ســوال کرد که سرمربی 
پرسپولیس به این شکل به آن پاسخ داد: »ایران از آن زمان 

که من سرمربی تیم ملی بودم بزرگتر شده است.«
برانکو گفت: »من اختالفی با کسی ندارم و تا به حاال 
از من شنیده اید که درباره کسی نظر بدهم یا صحبتی داشته 
باشم؟ اگر کســی با من مشــکلی دارد من اصال از آن خبر 
ندارم. تا به حال شنیده اید که من از کسی بد بگویم  یا آنکه 
بخواهم نظری روی لیســت بازیکنان بدهم؟ طبیعی است 
که همه بازیکنان بزرگترین آرزویشان این است که در تیم 
ملی بازی کنند و این مساله عادی است. دائما از من درباره 
کی روش و اختالفم با او سوال می پرسید ولی این را باید از 
ایشان سوال کنید، واقعا آقای کی روش در ایران چه سمت 
و پستی دارند که این همه از من درباره اش سوال می کنید؟ 
شما بروید از او بپرسید نه از من، که اختالف بر سر چیست؟ 
اینکه من بازیکنانم را با پیامک برای بازی نســاجی دعوت 
خواهم کرد یا نه، این بســتگی به ســبک کاری من دارد،  
هر مربی به ســبک خودش کار می کند و من روش خاص 

خودم را دارم.«
این مخالف خوانی ها در حالی اتفاق افتاده که به نظر 
می رســد کارلوس کی روش عالقه مند اســت از این نقدها 
عبور و در درجه اول قراردادش با فدراسیون فوتبال را برای 
ســه ســال دیگر منعقد کند. آیا این اتفاق رخ خواهد داد؟ 
طالقانی، عضو هیات رئیسه فدراســیون فوتبال می گوید 
قرارداد فدراســیون فوتبال با کارلوس کی روش امضا شده 

است.
اما سایت ورزش ســه در این باره نوشته است: »یک 
منبع آگاه در فدراسیون فوتبال به صراحت گفته هنوز قرارداد 
فدراسیون فوتبال با کارلوس کی روش امضا نشده  و زمان 
دقیق عقد قرارداد هم مشخص نیســت. بر همین اساس 
اســت که کارلوس کی روش در تمرینات تیم ملی با لباس 
شــخصی حاضر می شــود. تیم ملی روز ۱۸ شهریور برای 
بازی با ازبکستان راهی تاشکند می شود و اگر قرار است در 
این بازی کارلوس کی روش را به همراه داشته باشیم باید تا 
پیش از اعزام تیم ملی با او قرارداد امضا کنیم. در غیر این  
صورت چه بســا کی روش تیم ملی را در این سفر همراهی 
نکند. او به بهانه اینکه مربی تیم ملی در جام ملت ها نخواهد 
بود در مراسم قرعه کشی این بازی ها شرکت نکرد. پیش از 
جام جهانی به کارلوس کی روش پیشــنهاد تمدید قرارداد 
۶ماهه داده شد که او این پیشنهاد را توهین به خود خواند 
و به همین بهانه در مراســم قرعه کشی جام ملت ها شرکت 
نکرد. این در حالی است که او اکنون پذیرفته مربی تیم ملی 

در جام ملت ها باشد و قرارداد ۶ماهه را قبول کرده است. 

اتفاقاتی که پشــت پرده افتاده، کــی روش به عنوان 
ســرمربی وظیفه دارد با آن بجنگد و روحیه مناســبی 
در تیم نگه دارد. تیم ملی ایران تــا زمانی که کارلوس 
کــی روش ســرمربی آن اســت، بــرای یــک بخش 
خاص یا پایتخت نیســت و تیم ملی ایــران، تیم ملی 
سفیدپوست ها، سیاه پوست ها، ارامنه، مسلمانان و... 

نیست و برای تمام ایرانیان است
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دوشنبهیکشنبه 

بیســتمین جشــن خانه ســینما با حضور جمعی از هنرمندان و مدیران فرهنگی در تاالر 
وحدت برگزار شد. بر این اساس، فیلم سینمایی »بدون تاریخ، بدون امضا« توانست 3 جایزه 
بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و بهترین فیلمنامه را از آن خود کند. همچنین جایزه بهترین 
بازیگر نقش اول مرد به حامد بهداد برای بازی در فیلم »سد معبر« و بهترین بازیگر نقش اول 
زن به غزل شاکری برای فیلم »سارا و آیدا« رسید. البته جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن تنها 
جایزه فیلم »سارا و آیدا« نبود، چرا که جایزه بهترین تدوین نیز برای این فیلم به احمد مرادپور 
رسید.  نوید محمدزاده و زکیه بهبهانی نیز هر دو برای بازی در فیلم »بدون تاریخ، بدون امضا« 
جوایز نقش مکمل مرد و زن را دریافت کردند تا کلکسیون جوایز این فیلم در این دوره از جشن 

خانه سینما تکمیل شود. 
البته این جشن حواشی و منتقدانی هم داشت. از حاشیه های این جشن می توان به عدم 
حضور  چهار نفر از اعضای هیئت مدیره خانه سینما بود که گفته می شود به دلیل اختالف های 
درونی بــود و منتقدان هم به ســلیقه ای بودن انتخاب هــا اعتراض دارند که بــه عنوان مثال 

انتخاب نشدن فیلشاه در بخش انیمیشن بسیار مورد اعتراض بود.
کیهان کلهــر، هنرمند نام آشــنای موســیقی ایران جایزه ایزاک اشــترن ســال 2016 
بنیانگذاری شــده و هر دو ســال یک بار برگزار می شــود. این جایــزه برای دســتاورد هنری 
موزیسین هایی است که آثار و فعالیت آنها به منظور نزدیک کردن انسان ها در جهان از طریق 
موسیقی صورت گرفته و سهم برجسته ای در درک ما از انسانیت از طریق موسیقی داشته اند، 
تعلق می گیرد و امسال دومین جایزه دستاورد هنری انسان دوستانه به کیهان کلهر، موزیسین 
برجسته ایرانی تعلق گرفت که آثار و اهداف موسیقایی او اغلب رویکرد بشردوستانه، فراتر از 

زادگاه و ملیت او را مدنظر داشته و به این منظور ساخته  شده اند. 

مراسم تشییع پیکر زنده یاد »عطاءالله صفرپور« آخرین بازمانده سیاه بازان ایران با حضور 
مردم و دوســتدارانش از مقابل تاالر فخرالدین اسعد گرگانی برگزار شــد.  صفرپور در 8 سال 
دفاع مقدس نیز در جبهه ها حاضر شد و با گروه نمایشش برای 50 هزار رزمنده نمایش اجرا کرد. 
زنده یاد صفرپور پس از سپری کردن چند ماه بیماری در 73 سالگی از دنیا رفت و پیکر این هنرمند 
در امامزاده عبدالله گرگان به خاک سپرده شد. از فعالیت های او می توان به ساخت بیش از 50 
میان پرده تلویزیونی آموزشی، ترویجی، کشاورزی و بیش از 30 میان پرده اجتماعی و ساخت 
2 فیلم بلند تلویزیونی اشــاره کرد. صفرپور بازی در فیلم های »ابروآفتاب«، »دختری به نام 
تندر«، »رسم عاشقی«، »شمشادخان«، سریال »پایتخت 4« و »گلشیفته« را در کارنامه خود 
دارد. هجدهمین دوره بازی های آسیایی 2018 جاکارتا به پایان رسید. این دوره از بازی ها که 
از 27 مرداد در اندونزی آغاز شده بود، در پایان این دوره از بازی ها طبق روال دوره های پیشین 
چینی ها با اقتدار و فاصله خیلی زیاد با رده دوم، عنوان اولی را به خود اختصاص دادند. چینی ها 
132 مدال طال کسب کردند. ژاپن با 75 مدال طال دوم شد و کره جنوبی با 4۹ طال سوم شد. 
کاروان ورزش ایران نیز که با 378 ورزشکار در این دوره از بازی ها شرکت کرده بود، با کسب 20 
مدال طال، 20 نقره و 22 برنز و کسب عنوان ششمی به کار خود پایان داد.  در مراسم اختتامیه 
این دوره از بازی ها با توجه به بازگشت اکثر تیم ها به کشور و حضور تیم ملی تنیس روی میز در 
دهکده بازی ها، ندا شهسواری، ملی پوش باسابقه این رشته به عنوان پرچمدار کاروان ورزشی 

ایران پرچم کشورمان را در آیین اختتامیه حمل کرد.
عکــس روز اختصــاص دارد بــه مراســم ترحیم مرحــوم قمشــه، معاون ســابق امور 
مجلس کمیته امــداد امام خمینی)ره( که با حضور شــخصیت ها و مردم در مســجد علی بن 

موسی الرضا)ع( برگزار شد.

عکس روز اختصاص دارد به گرامیداشــت زنده یــاد ســیدضیاءالدین ُدری، کارگردان 
سریال کیف انگلیسی و کاله پهلوی  که با حضور سیدعزت الله ضرغامی و جمعی از هنرمندان 
و خانواده آن مرحوم در فرهنگسرای انقالب اسالمی برگزار شــد. عزت الله ضرغامی در این 
برنامه ضیاءالدین دری را قهرمان بی بدیل مبارزه با انگلیس در عرصه فرهنگ و هنر دانست و 
گفت: »اگر رئیسعلی دلواری را قهرمان مبارزه با انگلیس بدانیم که در صحنه نظامی با شجاعت 
بالمنازع خود مقابل ددمنشی های انگلیسی ها پیش تاخت، مرحوم دری با  هوشمندی و دقت 
نظر سریال های ماندگاری همچون کیف انگلیســی و کاله پهلوی را به منصه ظهور رساند تا 
مبارزه فرهنگی و هنری اش با زورگویی ها و دیکتاتوری انگلیس آموزه ای باشد تا نسل آینده بهتر 
استعمارگران را بشناســد. ضیاءالدین دری پیش قراول نمایش بدون رتوش چهره انگلیس به 
مردم و نسل های جدید بود که او را قهرمان عرصه فرهنگ و هنر در مبارزه با استعمار انگلیس 
می دانیم.« فهرســتی از پرفروش ترین کتاب های شعر دهه ۹0 منتشــر شده است که در آن 
فاضل نظری به عنوان پرفروش ترین شاعر دهه ۹0 معرفی شده است. مجله اینترنتی »الف یا« 
وابسته به بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان فهرســتی از پرمخاطب ترین کتاب های شعر 
ایران در دهه ۹0 را منتشر کرد. در این فهرست کتاب های شعری که در دهه ۹0 باالی 10001 
نسخه از آنها منتشر شده و در یک سال اخیر دست کم یک بار چاپ مجدد شده اند،  آمده  است. 
بر این اساس  پنج  دفتر شــعر پرفروش دهه ۹0 به ترتیب »ضد« از فاضل نظری در نشر سوره 
مهر با چاپ 85000 نسخه، »کتاب« از فاضل نظری در نشر سوره مهر با چاپ 55000 نسخه، 
»قبله مایل به تو« از حمیدرضا برقعی در نشر فصل پنجم با چاپ 33800 نسخه، »فیض بوک« 
از ناصر فیض در نشر سوره مهر با چاپ 27220 نسخه و »آتایا« از علیرضا آذر در نشر نیماژ با 

چاپ 17400 نسخه هستند. 

روزانهها

مثلث  |  شماره 58412



سه شنبه 

پشت پرده حادثه  خودسوزی  مقابل شهرداری تهران یک شاکی خصوصی بود. ماجرا از این قرار است که مردی  حدودا 45 
ساله که از مدتی قبل با همسر  و فرزند خود به همراه خانواده دیگری در ملکی مسکونی زندگی می کردند، به تازگی  در این ملک 
مشترک  به ایجاد مغازه اقدام کرده بود. در پی ایجاد مغازه در این ملک، ساکن دیگر آن با مراجعه به شهرداری از این شخص که 
مغازه ایجاد کرده بود، شکایت کرد. در پی طرح شکایت این فرد در شهرداری، شهرداری تهران برای فردی که مغازه ایجاد کرده 
بود، اخطاریه  ارسال می کند. شهرداری تهران در پی طرح شکایت از فردی که اقدام به ایجاد مغازه کرده بود بدون پلمب  مغازه 
یا ممانعت از فعالیت وی  به ارسال اخطاریه  اکتفا می کند که این اخطاریه  باعث  می شود فردی که اقدام به ایجاد مغازه کرده بود 
 هفته گذشته به منظور اعتراض به آن مقابل شهرداری حاضر شود. حوالی ساعت ۹ صبح  این فرد روی خود بنزین  می ریزد و در 
حالی که فرزند خود را در آغوش داشت، اعالم می کند که قصد آتش زدن خود را دارد. افراد حاضر در این مکان با مشاهده این 
وضعیت کودک را از پدرش جدا می کنند اما پدر در نهایت خود را آتش می زند. گفته می شود این فرد بیش از 50 درصد سوختگی 
داشته است  عکس روز اختصاص دارد به حضور فرزند شهید حججی در  همایش سربداران  و گردهمایی اهالی فرهنگ و هنر 
در پاسداشت شهدای مدافع حرم و نخستین سالگرد شهادت شهید محســن حججی که  در تاالر وحدت تهران  برگزار شد. در 
این همایش تعدادی از شعرای نامی و حماسی سرا همچون افشین اعال در مدح شهید محسن حججی و صحنه پیکار رزمندگان 
مدافع حرم غزل سرایی کردند. اجرای سمفونی »پیروزی« به آهنگسازی مجید انتظامی، نمایش سربداران توسط مرشد خرمی 

و زارعی، اجرای استندآپ کمدی ابوطالب حسینی در مورد خاطرات جبهه و... از دیگر بخش های این مراسم بود.

چهارشنبه

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به دیدار سیمین دخت وحیدی، شاعر پیشکسوت انقالب رفت. سیدعباس صالحی در این 
دیدار، با قدردانی از فعالیت های ادبی وحیدی در دوران پس از پیروزی انقالب و دفاع مقدس، برای او آرزوی سالمتی و طول عمر 
کرد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: »بانو وحیدی در طول عمر پربار خود با سرودن اشعار انقالبی و تربیت شاعران متعهد، 
کمک شایانی به ادبیات انقالب کردند. همه ما به ایشان که با بصیرت خود، همواره زبان گویای اسالم و انقالب بوده اند، افتخار 
می کنیم.« در پایان این دیدار وزیر ارشاد، لوح سپاس جایزه ادبی پروین اعتصامی را به سیمین دخت وحیدی اهدا کرد. قرار بود 
به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در بخش ویژه هشتمین جایزه ادبی پروین اعتصامی با عنوان »ادبیات زنان، 
انقالب و امام خمینی« از سیمین دخت وحیدی به پاس فعالیت های ادبی تجلیل شود که او به دلیل کسالت در اختتامیه حضور 
نیافت. کودک افغان زباله گردی که ادعا شده بود گوش هایش توسط ماموران شهرداری بریده شد، پیدا شد و معلوم شد کل ماجرا 
یک سناریوسازی توسط افرادی بوده که فیلم را منتشر کرده اند. می خواهید باور کنید یا نکنید به هر حال تشخیص داده شد که 
مقصر مساله عجیبی که برای زهرا نعمتی در بازی های آسیایی رخ داد، تنها فردی بود که ایرانی نبود. نشست خبری فدراسیون 
تیر و کمان برگزار شد و زهرا نعمتی درباره عملکردش در بازی های آسیایی و البته اتفاق تلخی که برایش افتاد توضیح داد. نعمتی 
با بیان اینکه به خاطر حفظ حرمت ایران، بعد از آن اتفاق گفتم که تقصیر خودم است، گفت: »واقعیت را حاال می گویم، واقعیت 
این بود که پارک، سرمربی تیم ملی زمان مسابقه من را فراموش کرد و به همین دلیل به رقابت نرسیدم. باید آرامش خود را حفظ 

کنم و به تمریناتم ادامه دهم، اتفاقی که افتاد برای همه ناراحت کننده بود اما باید می پذیرفتم.«

سردار آزمون در منطقه صفر مرزی

باعث شرمندگی آقازاده های رانت خوار

واکنش حمید فرخ نژاد به ثبت نام های
 اینترنتی خودرو

یاد دلیران تنگستان در اینستاگرام محسن رضایی

ضرغامی و کمبود پوشک

آنالین
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راه تقریب 
در نشست »وحدت اسالمی« مطرح شد

نشست »وحدت اسالمی« )امت واحده  اسالمی( 
در ادامه سلسله  نشســت هایی به مناسبت  40  سالگی 
انقالب اسالمی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی 

برگزار شد. 
در این نشســت حجت االســالم احمــد مبلغی، 
رئیس مرکــز تحقیقــات اســالمی مجلس شــورای 
اسالمی، به ســخنرانی پرداخت . او در ابتدا اصطالح 
امت را تشــریح کرد: »ایــن اصطالح در قــرآن به دو 
صورت به کار گرفته شــده است؛ نخست به کارگیری 
عام و لغوی اســت که به معنای مجموعه ای از مردم 
اســت که یک یا چند عامل از عوامل نــژاد، جغرافیا، 
زبان و دیگر عوامل سبب تشــکیل آن می شود. دوم 
به کارگیری خاص با محوریت شــریعت اســت که بر 
اســاس این به کارگیری، معنای امت، مجموعه ای از 
انسان هاســت که بر پایه یک دین و شــریعت، قوام 
و شــکل می گیرند. این افــراد می تواننــد از نژادهای 
مختلف، زبان هــای مختلف و در مناطــق جغرافیایی 

مختلف باشند. 
واژه و اندیشــه »امــت واحده« در قــرآن کریم 
در چارچــوب معنــای خــاص طــرح و ارائــه شــده 
اســت. در ایــن چارچوب، امــت یعنــی مجموعه ای 
از مــردم که بــر پایه شــریعت نبی اکــرم)ص( قوام 

و کیــان یافته انــد و اختصاصــی بــه صاحبــان یک 
 زبان یا ســاکنان یک منطقه خاص یا یک نســل ویژه

 ندارد.«
عضــو خبــرگان رهبری بــا اشــاره بــه موضوع 
»اختالف درباره شریعت« گفت: »این اختالف به دو 
صورت متصور اســت؛ اختالف بر شریعت و اختالف 
در شــریعت.  با بیان مقدمات گذشــته به این نتیجه 
می رسیم منظور از امت اسالمی مجموعه انسان های 
دارای مذهــب خاصــی نیســت، بلکه همــه مذاهب 
اســالمی داخل امت اسالمی اســت و بر اساس بیان 
نبی مکرم اســالم )ص( امت پیامبر دارای فرقه های 
مختلفی است و البته هرچند یکی از این مذاهب حق 
است، اما امت اســالمی شــامل تمام مذاهب خواهد 
بود و طبعا هر مذهب که مدعی است مذهب حق باید 
امت را به خاطر ادعای خود بــه هم نریزد. اگر وحدت 
اجتماعــی بخواهد شــکل بگیرد این وحــدت بر پایه 
تحقق اصولی چند است به واقع این اصول در صورت 
رعایت ارکان وحدت اجتماعی را شکل می دهند و هرچه 
تحقق این اصول و ارکان به صورت کامل تر و قوی تری 
صورت بگیرد وحــدت اجتماعی بین امــت فعال تر و 

پویاتر تحقق می پذیرد.«
رئیــس مرکــز تحقیقــات اســالمی مجلــس 

شــورای اســالمی بیــان کــرد: »تقریب یــک اصل 
الهی اســت که از روایــات نبی مکرم اســالم)ص( و 
اهل بیت)ع( قابل اســتخراج اســت و باید بدانیم که 
 تقریــب در کنار وجــود اختالف های فکــری ضروری

 می شود.
 امروز مســأله تقریب از اوجب واجبات اســت و 
ما باید بــا نزدیک کردن امت های اســالمی به برادری 
برسیم و من معتقدم که مجمع تقریب باید اهل سنت 
را در کادر اصلی و ســطح باالی خود حضور ببخشد. 
ندای شیرین تقریب بین مذاهب از جمهوری اسالمی 
امروز شنیده می شود اما باید سازوکار این مسأله حاصل 
شود، حیف است بخش های اساسی از رهنمودهای 
رهبر معظم انقالب در این زمینه  روی زمین بماند. اهل 
تشیع و اهل سنت باید با هم و به دور از ایجاد مشکالت 
و اختالف ها، همچون دو تیم ورزشی تسابق بر خیرات 
داشته باشند، از همدیگر سبقت بگیرند و باید قرآن را 
محور کارهای خود قرار دهند. وحدت امت یک »اصل 
فرااصول« اســت و اصول دیگــر در چارچوب وحدت 
می توانند زمینه بروز و ظهور پیدا کنند و مصالح دیگر 
نمی توانند ما را وادار کننــد وحدت بین امت را کوچک 

کنیم.
 از فعالیت هــای انقــالب اســالمی در زمینــه 
وحدت می توان به ســه تحول اشــاره کرد، نخســت 
ایجــاد نهــاد مســتقل تقریــب مذاهــب، دوم اینکه 
مســأله تقریب یک اصل راهبردی در کشــور است، 
 ســوم برداشــتن گام های خــوب در مســأله وحدت

 بین امت.«

نقطه عدل 

نشست »پی جویی نظریه عدالت در نهج البالغه« با 
سخنرانی دکتر احمد پاکتچی عضو هیأت علمی دانشگاه 

امام صادق)ع( در بنیاد نهج البالغه برگزار شد. 
او موضوع اصلــی بحث خــودش را دقیقا »عدالت 
اجتماعی« گفت: »گاهی اوقات وقتی صحبت از عدالت 
اجتماعی می شــود، آن را در یــک معنای اعــم یعنی هر 
چیزی که بــه زندگــی اجتماعی انســان مربوط شــود به 
کار می برند و تنها چیــزی که بیــرون از عدالت اجتماعی 
می ماند یا چیزی اســت که به انســان مربوط نباشد مانند  
عدالت الهی، یا اگر به انســان مربوط می شــود به انسان 
بماهو فــرد مربوط شــود. بــا این معنــای اعــم، عدالت 
اقتصــادی، عدالت حقوقی و قضایی، عدالت سیاســی و 
همه موارد دیگر ذیــل عدالت اجتماعی قــرار می گیرند. 
این نوع طــرح بحث نقض غرض اســت. پیشــنهاد بنده 
این اســت که باید عدالــت اجتماعــی را به معنای اخص 
مورد بحــث قرار دهیــم؛ یعنــی عدالت در ســاختارهای 
 جامعــه، عدالــت در زیرســامانه هایی کــه در جامعــه 

وجود دارد.« 
پاکتچی دو بعد عدالت اجتماعــی را مورد بحث قرار 
داد و گفت: »یک بعد، نســبت افراد در جامعه است. چه 
نظام تعاملی بین افراد وجــود دارد؟ این نظام باید عادالنه 
باشد. یک بعد دیگر نسبت یک فرد با کلیت جامعه است. 
من چگونه می توانم با جامعه ایرانی و جامعه جهانی تعامل 
کنم به نحوی که عدالت محور باشــد. در منابع، دو محور 

مورد تاکید قرار گرفته اســت؛ یکی »وفاق« اســت. این 
مفهوم محور نظریه های عدالت اجتماعی است. عدالت 
اجتماعی در چارچوب نوعی همگرایــی بین افراد تحقق 
پیدا می کند. افراد درک متقابلی از نیازهایشان پیدا می کنند 

و به یک وفاق می رسند. 
دومیــن موضــوع، محوریــت حکومــت اســت؛ 
حکومتــی کــه عدالــت را در جامعــه پیــاده می کنــد. 
حکومــت تضمین کننــده تحقــق عدالــت اجتماعــی 
اســت. «در بیانــات امیرالمؤمنیــن هــم ایــن موضوع 
 آمده اســت. او بــه یــک ســوءتفاهم در میــان ایرانیان 
اشــاره کــرد و گفــت: »تصــور می کنیــم که همــه چیز 
را حکومــت باید درســت کند. هر جــا با رفتــار ناهنجاری 
روبه رو می شــویم فکــر می کنیم حکومــت کار خودش را 
 درســت انجام نداده اســت. در واقع ما نیمــی از ماجرا را 

می بینیم.
 در حالی که هم باید نقش وفــاق اجتماعی را ببینیم 
و هم نقش حکومت را. موضــوع توزیع امکانات  موضوع 

بسیار مهمی است.
 این امکانات می تواند مالی و غیر مالی باشد. امکان 
تحصیل و امکان دینداری  از این قبیل اســت. بســیاری 
از کســانی که امروز دین درست و حســابی ندارند، ما حق 
دینداری آنها را ســلب کردیم. شاید اگر شــرایط درست و 
عادالنه پیش می رفت آن فرد می توانست آخرت خودش 

را درست کند و دیندار باشد.«

در نشست »پی جویی نظریه عدالت در نهج البالغه« مطرح شد

 او با اشاره به بحث »متقابل بودن حق« در نظریات 
جدید گفــت: »معنای این بحث این اســت کــه هر وقت 
من حقی به گــردن دیگــری دارم، دیگری هــم حقی به 
گــردن مــن دارد. در خطبــه 216 نهج البالغــه حضرت 
َواُصِف َو َأْضیُقَها  می فرماید: »َاْلَحقُّ َأْوَسُع َاْلَْشیاِء ِفی َالتَّ
َناُصــِف. اَل یْجِری ِلََحــٍد ِإالَّ َجَری َعَلیــِه.« این به  ِفی َالتَّ
تعریف عدالت برمی گردد که همان دادن حق به ذی حق 

است.
 در ادامه حضــرت علــی می فرماید حــق اگر برای 
کســی جاری می شــود بــرای طــرف مقابلش هــم حقی 
اســت. کســی که حــق دارد امــا هیچ کــس بــر او حق 
 نــدارد فقط خداســت. دربــاره خلــق خدا حــق یکطرفه 

وجود ندارد.«
پاکتچی با اشــاره بــه حدیث نبــوی »کلکــم راٍع َو 
کُلّکم مســئول َعْن َرعیِتــه« گفت: »در جامعــه به اندازه 
موقعیت هایی که به ما داده شــده از ما مسئولیت خواسته 
شده است. تناسب مســتقیمی بین میزان مسئولیت ها و 

میزان اختیارها وجود دارد. 
ما احادیث متعددی داریــم، از جمله در نهج البالغه 
کــه دارد فرد را تربیــت می کند که این نقــش اجتماعی را 
بپذیرد و  هنگام حضور در جامعه قواعــد عادالنه جامعه را 
گردن بنهد، از جمله در خطبه  137 که اگر من می خواهم 
وارد تعامل اجتماعی شوم، نخســتین نقطه عدل من این 
است که  ضد خود حکم دهم و یک سلسله مسئولیت ها را 

برای خودم قبول کنم. 
قانــون طالیــی کــه می گویــد بــر دیگــران آن را 
بپســند که بــر خــود می پســندی دقیقا بــه رابطه فــرد با 
جامعــه برمی گردد و می خواهد تناســب فــرد را در تعامل 
 اجتماعی تبیین کند و می تواند منجر به عدالت اجتماعی 

شود .«

حوزهودانشگاه
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روایت
استقبال در شام 

به نمایش درآمد که با اســتقبال فوق العاده مردم این شهر 
همراه بود. اکران بعدی استان حلب در شهر نبل و در محل 
حسینیه امام حسین)ع( این شهر با حضور پرشور مدافعان 
شهر نبل و خانواده هایشــان روی پرده رفت. به وقت شام 
پس از اکران حلــب به دیرالــزور رفــت و در اکرانی کامل  
خاص در فضــای آزاد 400 نفر از رزمندگان تیپ فاطمیون 
را به تماشای این اثر سینمایی نشــاند. »به وقت شام« در 
استان دیرالزور برای مردم این شــهر جنگ زده نیز در چند 
نوبت به نمایش در آمد، که در همه این اکران ها اســتقبال 

از فیلم بسیار باال بود.

وجود قرابت های جغرافیایی، فرهنگی و مذهبی بسیار میان 
ســوریه و عراق، تماشــاگران عراقی به شکل گسترده ای 
با ایــن فیلم ارتباط برقرار کردند. بســیاری از تماشــاگران 
عراقی در صحنه هــای مختلف به شــدت تحت تأثیر قرار 
گرفته و اشک هایشان جاری شده بود. پیش از آغاز فیلم، 
آقای  حاتمی کیا در یک کنفرانس خبری کوتاه به سؤاالت 
خبرنگاران و فعاالن حوزه فیلمســازی عــراق درخصوص 
چگونگی ســاخت »به وقت شــام« و برنامه های آتی این 
کارگردان سرشناس ایرانی پاسخ داد. در فیلمی که از محل 
نمایش این فیلم منتشــر شده است، تماشــاگران عراقی 
هنگام پخش سرود ملی جمهوری اسالمی به پا خاسته و به 

سرود ملی ایران ادای احترام کردند.  
اکران فیلم »به وقت شام« در سوریه با استقبال گرم 
مردم این کشور و به ویژه خانواده شهدا و رزمندگان همراه 
شده است. اولین اکران »به وقت شام« در سوریه به شهر 
حلب اختصاص داشــت. مدافعان حرم و خانواده هایشان 
اولین میزبانان فیلم به وقت شــام در حلــب بودند. در این 
نمایــش حدود  صدنفــر از خانواده های شــهدا بــه همراه 
مسئولین شــهر حلب در ســینما زهرا به تماشای این فیلم 

سینمایی نشستند.
دومین نوبت نمایش فیلم حاتمی کیا در شــهر حلب 
به رزمنــدگان فاطمیون اختصاص داشــت کــه با حضور 
رزمنــدگان در مقر تل جبیــن با حضــور تعــداد کثیری از 
رزمندگان افغانستانی برگزار شد. همچنین فیلم سینمایی 
»به وقت شام« برای هنرمندان و سینماگران سوری در حلب 

این روزهــا فیلم »به وقت شــام« در شــبکه خانگی 
پخش شده و اســتقبال دوباره ای از آخرین ساخته ابراهیم 
حاتمی کیا را شاهد هستیم، اما این فقط در ایران نیست که 
این لذت را می شناسیم که اتفاقا مردم  کشورهای سوریه و 
عراق که ماجرای داعش را با پوست و خون خود چشیده اند 
هم در این لذت با ما همراه هســتند. طبق گزارش ایرنا؛  در 
روزهایی که برخی  بر طبل تفرقه بین دو ملت ایران و عراق 
می کوبند و هر روز خبرهایی در جهت اختالف افکنی منتشر 
می کننــد، فیلم »به وقت شــام«  پس از اکران در ســوریه 
به عراق رفت و با استقبال پرشــور مردم بغداد مواجه شد. 
نمایش عمومی این فیلم شنبه شب در سالن بزرگ تئاتر ملی 
عراق به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در 
بغداد برگزار شــد و آقای ایرج مســجدی، سفیر جمهوری 
اســالمی ایران، مســئوالن فرهنگی عراق در حوزه های 
مختلف و جمعی از فرماندهان و رزمندگان حشد الشــعبی 
این کشور هم شاهد نمایش آن بودند. استقبال از این فیلم 
به حدی بود که بســیاری از عالقه مندان به طور ایستاده  یا 
نشستن در راهروهای سالن، آن را تماشا کردند. تماشاگران 
عراقی از قشــرهای مختلف به ویژه جوانان و زنان حضور 
گسترده ای در این مراسم داشتند و بارها با ندای »یا علی«، 
»یا حسین« و »یا زینب« با فیلم همراهی و در صحنه های 
مختلفی نیز با کف زدن های ممتد فیلم را تشویق کردند. از 
آنجا که قصه فیلم، جنایت های وحشیانه داعش و مقابله و 
جانفشانی های نیروی مقاومت در برابر آن بود که سرگذشت 
مشترک عراقی ها در سه سال گذشته اســت و نیز به دلیل 

گفتن از درد مردم 

بیســتمین شــنبه انقالب با موضوع دســتاوردهای 
انقالب اسالمی در حوزه تئاتر و نمایش در خانه هنرمندان 
برگزار شد. در این نشست چهره هایی چون نصرالله قادری، 
نویســنده و پژوهشــگر تئاتر، احمد جوالیی، نویســنده و 
کارگردان تئاتــر، کوروش زارعــی، مدیر مرکــز هنرهای 
نمایشــی حوزه هنری انقالب، اعظم بروجردی، نویسنده 
و کارگردان تئاتر، امیر نصیربیگی، رئیس ســازمان بسیج 
هنرمندان  و علی محمد رادمنش، نویسنده و کارگردان تئاتر 

خیابانی حضور داشتند.
کوروش زارعی  و رئیس مرکز هنرهای نمایشی حوزه 
هنری در این نشست گفت: »رهبر انقالب تأکید دارند هنر 
انقالب، مردمی شود و درد مردم را بیان کند؛ ایشان مردم 
را دعوت کردند تا به آثار شکسپیر و اتللو مراجعه کنند تا نگاه 
اسالم و غرب نسبت به زن را بدانند. انقالب اسالمی نگاهی 
متفاوت به تئاتر دارد از همین رو در ابتدا جشنواره تئاتر فجر 
راه اندازی شد و اکنون در عرصه بین المللی برگزار می شود 
به نحوی که تئاتــر بین المللی فجر در عرصــه جهانی برند 
شده است. تئاتر انقالب اسالمی در سطح بین المللی اجرا 

و روی   صحنه می رود و حضور فعالی در این عرصه دارد.«
نصرالله قادری، نویسنده و کارگردان تئاتر در بخش 
دیگری از این نشســت از تفاوت کیفی تئاتــر در قبل و بعد 
انقالب  گفت: »پس از انقالب تئاتر بسیار از ساحت کیفی 

با پیــش از انقالب تفاوت صــوری و ماهــوی دارد  چراکه 
پیش از انقالب نگاه مســئوالن و کارگــزاران به تئاتر یک 
امر مصرفی کاالیــی برای مبارزه با مذهب بــود که در اجرا 
شــبه مذهب عمل می کردند. کارگزاران و سیاست گذاران 
قبل از انقالب ســعی می کردند نحوه ای برنامه ریزی کنند 
که کیفیت تئاتر را فدا  کنند و آنچه ذات تئاتر اســت از بین 
برود. بعد از انقالب در آنچه به عنوان آیین نامه و سند نوشته 
شد؛ کیفیت حقیقی تئاتر موردتوجه قرار گرفت به این معنا 
که هنری قدسی است و پای در عالم واال و معنویت دارد و 
این نخستین و مهم ترین نکته مطرح شده بود. رهبر انقالب 
به روشــنی و وضوح اعالم کرد که هنری ارزشمند است که 
بتواند درد جامعه را بگوید و با قشــر مردم ارتباط برقرار کند 

و شهامت و جرات مطرح کردن این درد را داشته باشد.« 
آقای یدالله وفاداری، نویسنده و کارگردان تئاتر هم 
در بخشی از این نشست گفت: »با تئاتر می توان کودکان 
و نوجوانان را برای آینده تربیت کرد به گونه ای که در آینده 
انسان فاضلی شوند. در دوران طاغوت توجهی به مسائل 
هنر مرتبط با کودکان نمی شد و اساسا  تئاتر کودک هویت 
نداشــت و تنها جای موجود برای کودکان خانه فکری بود 
که در سال 50 تأســیس شــد . بعد از انقالب به کودکان و 
نوجوانــان اهمیت زیادی داده شــد که نمونه هــای آن را 
می توان به برگزاری جشنواره های کودکان به صورت منظم 

دستاوردهای انقالب اسالمی در حوزه تئاتر

فیلم ابراهیم حاتمی کیا در عراق و سوریه درخشید 

اشاره کرد. می توانیم از طریق تئاتر انسان ها را از کودکی 
با زندگی آشنا کنیم تا بتوانند در آینده زندگی پرباری داشته 
باشــند.« در ادامه این جلســه آقای علی محمد رادمنش، 
نویســنده و کارگردان تئاتر خیابانی گفت: »قبل از انقالب 
تعداد تئاترهای خیابانی انگشت شمار بود که آن میزان هم 
به وسیله خارجی ها در کشور اجرا می شد و حتی گروه های 
منســجمی هم برای تئاترهــای خیابانی در کشــور وجود 
نداشت. تئاتر در جبهه شکل سرگرمی ساز، هنری و دفاعی 
داشت که پس از دفاع مقدس این مهم در مسجد پیگیری  
و مساجد کانون تئاتر شد.« وی گفت: »طرح میان پرده از 
دیگر زیرمجموعه های تئاتر خیابانی است که عرصه بزرگی 
را در بر می گیرد. در کنار جشــنواره فجر، بخش رقابتی آن 
موجب امیدواری استان ها شده و جشــنواره تئاتر خیابانی 
مریوان از جمله این نمایش هاســت کــه در بخش رقابتی 

شکل گرفته است. «
آقای امیر نصیربیگی، دبیر جشنواره بین المللی تئاتر 
مقاومت نیز گفت: »امام راحل معتقد بود که فساد موجود 
در هنر قبل از انقالب به ذات هنر ارتباط ندارد و هویت هنر 
و تئاتر دارای فســاد نیست. جشن شــیراز که دارای فساد 
گسترده ای بود موجب شد تا خانواده ها و هنرمندان از این 
هنر فاصله بگیرند. در دوران پهلوی هنر کشورهای غربی 
به ایران وارد می شد، هنرهای رادیکالی که اصال  متناسب 
با نیاز مردم نبــود و پهلوی ها غافل بودنــد از اینکه در حال 
آسیب زدن به مردم هســتند. نقل قولی از ســفیر انگلیس 
دوره پهلوی وجود دارد که گفته بود اگــر این نمایش ها را 
هنرمندان انگلیسی در کشور خود انجام داده بودند از میدان 
جان سالم به در نمی بردند. این اتفاقات در حالی رخ داد که 

شاه ایران از این رویدادها به سادگی عبور می کرد.«
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دیدنی

آخرین بار  
نگاهی  به ساخته فرزاد موتمن که اکران شده است 

فرزاد موتمن را با فیلم »شــب های روشــن« و امیر 
عربی را با فیلم »سعادت آباد« می شناسیم، اولین همکاری 
مشــترک این دو در مقام کارگــردان و فیلمنامه نویس باید 
فیلم بسیار پرسروصدا تری از فیلم» آخرین بار کی سحر را 
دیدی« می شد. اگر خط قصه و شــروع کوبنده فیلم را در 
نظر بگیریم  که چقدر امیدوارکننده اســت، شاید بتوان از 
خبرهایی که در طول ســاخت این فیلم منتشر شد بدانیم  
که مشکالت تولید تا چه اندازه می تواند یک فیلم خوب را 

از مسیر درست خارج کند. یادمان نرود که امیر عربی برای 
این فیلم، نامزد بهترین فیلمنامه در بخش مسابقه  جشنواره 
فیلم فجر شــده بود امــا چه بر ســر فیلم آمد؟ شــاید بهتر 
اســت خبر را دوباره مرور کنیم، از اختالف میان موتمن با 
سرمایه گذارش، از اختالف فریبرز عرب نیا با سرمایه گذار و 
تعطیلی فیلم، از گالیه ژاله صامتی بازیگراین فیلم به دلیل 
پاس نشدن چک، از تغییر فیلمبردار ...اینجاست که فیلم 
حتی در پخش خود هم با تاخیر فراوان اکران می شود و در 

سال رکورد شکار اشباح 

فلسطین فیلم »شکار اشباح« را که توســط رائد انضونی ساخته شده به عنوان نماینده 
رسمی خود در رقابت اسکار خارجی زبان 201۹ معرفی کرد. این مستند زندانیان سابق مرکز 
بازجویی موســکوبیه بیت المقدس را گرد آورده و سلول ها و اتاقی شــبیه اتاق بازجویی آنجا 
را ساخته است تا همه شکنجه ای را که زندانیان توســط زندانبان های صهیونیست متحمل 
می شــدند، دوباره زنده کند. در وضعیتی کامال ر  ئا لیستی، زندانیان ســابق به بازآفرینی همه 
شــکنجه ها پرداختند و درباره تحقیری که تجربــه کردند، صحبت کردنــد. هالیوود  ریپورتر 
پیش تر در نقد این مستند نوشته بود: »این فیلم در واقع از یک سو درامی مستند و از سوی دیگر 
نشست درمانگرانه ای است که رائد انضونی، کارگردان در یک پروژه غیرمتعارف در کنار هم و 
با بازیگرانی که همگی زندانیان سابق هستند شکل داده تا ابتدا فضای زندان و بعد خاطرات 
دردناک آنها را برابر دوربین زنده کند.« این فیلم با همکاری فلسطین، فرانسه، سوئیس و قطر 
ساخته شده و نخستین بار در بخش پانورامای جشــنواره فیلم برلین 2017 به نمایش در آمده 
و موفق به کسب جایزه اصلی بخش مستند این جشنواره و نیز یکی از سه جایزه فیلم منتخب 
مخاطبان شده است. »شــکار ارواح« یازدهمین فیلمی است که از سوی سینمای فلسطین 
به آکادمی اسکار معرفی می شود، بیش از این دو فیلم »اکنون بهشت« و »عمر« کارگردانی 

»هانی ابوسعید« به جمع نامزدهای نهایی شاخه بهترین فیلم خارجی راه یافته اند.

تابستان 2017 برای گیشه ســینماهای جهان در طول بیش از یک دهه بدترین سال 
بود. تحلیلگران و صاحبان سالن های ســینما البته پیش بینی می کردند که دوباره اوضاع به 
حالت عادی برگردد و یک بازگشت موفق داشته باشیم. تحلیل شان هم درست از کار درآمد. 
تحلیلگران اقتصادی سینما حاال  از تابستان امسال، به عنوان بهترین تابستان هالیوود در دو 
دهه اخیر یاد می کنند. به گفته آنها از سال 1۹۹8 تا به حال، این بهترین تابستان برای جدول 
گیشه نمایش سینماها در آمریکای شمالی بوده است. برای همین است که اهل فن می گویند 
کمپانی ها و استودیوهای فیلمســازی در کنار مالکان زنجیره های ســینمایی، نفس راحتی 
می کشند. به گفته صاحب نظران اکران عمومی اکشــن های پرسروصدایی مثل »آونجرز: 
جنگ ابدیت« )با فروشی 678 میلیون دالری( و »اینکردیبل ها2« )5۹8 میلیون دالر(، انبوه 
تماشاگران را به داخل سالن های سینماها کشاند و باعث رونق فروش بلیت در گیشه شد.در 
این میان، سه کمپانی والت دیزنی، یونیورسال و پارامونت بیشترین سود را بردند. فروش کلی 

فیلم های سینمایی در سه ماه فصل تابستان، نزدیک  4/5 میلیارد دالر بوده است.
نکته جالب این است که این تابســتان برای سینمای ایران هم ســال بسیار پرفروشی 
محسوب می شد و فیلم هزارپا توانست رکورد فروش را در تاریخ سینمای ایران را   بشکند و چند 

فیلم پرفروش دیگر هم داشتیم.

تابستان خوب سینمای جهان نماینده فلسطین در اسکار 

سالن های بسیار محدود... .
فرزاد موتمن یک حسن خوبی که به عنوان کارگردان 
در ســینمای ایران دارد این اســت که دنبال داستان های 
تکراری و جهان درام زده سینمای ایران نیست و فیلم های 
داستان محور زیادی که کشش داشته باشند را در کارنامه 
خود ثبت کــرده. فیلم آخرین بــار کی ســحر را دیدی هم 
در همین راستای هدف فیلمســاز قرار می گیرد و یک اثر 
پلیسی- اجتماعی محسوب می شود؛ ژانری که در سینمای 
کشــورمان مهجور باقی مانده  و آن چنان بــه آن پرداخته 
نمی شــود. در این فیلم با داســتان دو قتل روبه رو هستیم 
که هیچ کدام نه موازی همدیگر هستند و نه تکمیل کننده 
و به کل ارتباطی بین آنها وجود ندارد اما در یک شــب رخ 
می دهند. مادر ســحر عامری وارد کالنتری شده و گزارش 
گم شدن دخترش را می دهد. دختر او دیشب به خانه نیامده 
و چون چنین چیزی از او سابقه نداشته مادر تصمیم گرفته 
موضوع را به پلیس گزارش دهد. پدر سحر یعنی پرویز )با 
بازی ســیامک صفری( یک راننده کامیون با افکار سنتی 
است که اگر بفهمد سحر به منزل نیامده، دمار از روزگارش 
در می آورد. در همین حین با یافتن جنــازه ای در بر اتوبان 
نیایش، پلیس تصــور می کند که ممکن اســت این جنازه 
متعلق به سحر باشد اما با شناسایی جسد مشخص می شود 
که چنین نیست. سرگرد ســمیعی )با بازی فریبرز عرب نیا( 
هر دو پرونده را در دست می گیرد و تصمیم می گیرد هم راز 
قتل دختر کنار اتوبان را کشــف کند و هم بفهمد که سحر 
کجاست و آخرین بار چه کسی سحر را دیده است... فیلم 
چند بازی درخشان دارد؛ به خصوص زوج سیامک صفری و 
ژاله صامتی که در نقش مادر و پدر دختری گمشده )سحر( 
بازی بســیار خوبی از خود به نمایش گذاشته اند تا آنجا که 
دیگر بازیگران و حتی عرب نیا را زیر سایه خود قرار داده اند.
»آخرین بــار کی ســحر را دیدی؟« ســال 13۹4 به 
کارگردانــی فــرزاد موتمن تولید شــد.این فیلم در ســی و 
چهارمین دوره از جشــنواره ملی فیلم فجر حضور داشت و 
در پنج قســمت نامزد دریافت ســیمرغ بلورین شد.فریبرز 
عرب نیا، ســیامک صفری، آتیال پســیانی، ژاله صامتی، 
محمدرضا غفاری، آناهیتا درگاهــی، بهاران بنی احمدی، 
 عمار تفتی، شبنم فرشــادجو، علیرضا ثانی فر، امیرحسین 
فتحی، روشنک گرامی، مجتبی ســلمانی و شیوا کریمی 

بازیگران »آخرین بار کی سحر را دیدی؟« هستند.

مثلث  |  شماره 62412



ویژه

آن پسر جنگ زده  
لوکا مودریچ بهترین بازیکن سال اروپا شد 

»پسرشــما الغر و ریزحثه است؛  هیچ گاه نمی  تواند 
فوتبالیســت موفقی شــود«، این جمله ای اســت که در 
نوجوانی خیلی هــا در مورد لــوکا مودریــچ می گفتند، اما 
او  فاصله آن روز هــا تا فینال جام جهانی و کســب عنوان 
بهترین بازیکــن قاره اروپا را به خوبی پــر کرد، هرچند این 
فاصله چندان هم آسان طی نشد. در ژوئن 1۹۹1 کرواسی 
اســتقالل خودش را اعالم کرد اما جنــگ و خونریزی در 
منطقه بالکان همچنان ادامه داشــت. بیش از 130000 
نفر کشته شده بودند. در این بحبوحه پسرک 5ساله ای که 
در دهکده  مودریکا واقع در رشته کوه های بزرگ کرواسی 
به همراه والدینــش از جاده قدیمی کــه پدربزرگ هایش 
طراحی کرده بودند، ناگزیر به فرار شد. پدر او یک مکانیک 
کارخانه بود که در زمان جنگ به ســربازان کروات کمک 
کرد و ماشــین های ارتش را تعمیر می کرد و این در جنگ 

جرم بزرگی بود به اندازه مرگ.
لوکا به عنوان یــک آواره جنگــی، دوران کودکی و 
نوجوانی اش را در شــهر کوچک زادار می گذراند، شهری 
که وسیله ای می شــد برای کشف استعداد نابش، شهری 
که او با یــک توپ قدیمــی و خراب که در کنــار پارکینگ 
پناهگاه شــا ن بود، آن قدر به توپ ضربه زد تا بازیکن تیم 
دینامو زاگرب شــد. یــک اتفــاق زندگــی او را تغییر داد، 
مســئوالن تاتنهام برای دیــدن بازی ادوادو به کرواســی 
رفتند اما چشم آنها بازیکن دیگری را گرفت، بازیکنی که 

می توانست یکی از بهترین هافبک های جهان شود و شد. 
رئال مادرید و حضور در کهکشــانی ها  و سپس درخشش 
در جام جهانــی قصه ای اســت که بقیه خــوب می دانند. 
لوکا مودریچ حاال بهترین بازیکن اروپاســت و برای کسب 
عنوان بهترین بازیکن فیفا با کریس رونالدو و محمد صالح 
رقابت دارد. آیا مودریچ شایسته عنوان بازیکن اروپا بود؟ 
خیلی ها جواب شــان مثبت اســت؛ او فصل قبــل نه تنها 
نقشــی کلیدی را در ترکیب رئال مادرید برای هتریک در 
اروپا ایفا کرد، بلکه تاثیــر او در جام جهانی غیرقابل انکار 
بود. کاپیتان و رهبر کرواســی در میانه میدان زوج خوبی 
را با راکیتیچ ســاخت و آن قدر خوب کار کــرد که بهترین 
بازیکن جام جهانی هم لقب گیرد، ولو اینکه نتوانســت به 
خوشرنگ ترین مدال در روسیه برسد. اگر شما بخواهید به 
بازیکنی براساس دســتاوردهایش پاداش بدهید، نه فقط 
عملکرد انفرادی، بلکــه با توجه به ســهمش در موفقیت 
یک تیم، آن وقت مودریچ گزینه ای کامال  شایسته است. 
او یکی از قطعات کلیدی ماشــین رئال مادرید بود، تیمی 
که برای ســومین بار متوالی قهرمان اروپا شــد، درســت 
مانند رونالــدو. بعد از آن هم او کرواســی، تیمی که اصال 
جزو مدعیان نبود را به فینال جام جهانی رســاند، آن هم با 
نمایشی که ترکیبی نادر از رهبری و روحیه همکاری، اخالق 
کاری و هنر بود. خالصه اینکه مودریچ یک برنده شایسته 
برای جایزه بازیکن ســال اروپا بود. با این تفاسیر، شانس 

مودریچ بــرای دریافت عنوان مرد ســال فوتبال جهان در 
سال 2018 نیز به  اندازه قابل توجهی افزایش خواهد یافت 
و ممکن است بعد از 10 ســال، باالخره سلطه کریستیانو 
رونالدو و لیونل مسی به پایان رسیده و لوکا مودریچ عنوان 

بهترین بازیکن جهان را از آن خود کند.

ستاره مسلمان 

این صحنه را بســیار دیده ایم که  وقتی لیورپول گل 
می زند، مخصوصا در بازی های مهــم دو بازیکن کلیدی 
این تیم در کنار هم سجده می کنند و خدا را شکر می کنند؛ 
دو بازیکنی که پایه های موفقیت تیم یورگن کلوپ  را در این 
سال ساخته اند. اولی محمد صالح است، بازیکنی بزرگ 
در این سال ها که با مهارت و ارزش های رفتاری خود تبدیل 
به یک چهره بزرگ در فوتبال جهان شده است. بازیکنی که 
در هفته گذشته در لیست نهایی سه بازیکنی قرار گرفت که 

سادیو مانه بعد از گلزنی در لیگ برتر، سرویس بهداشتی مسجد را می شست 

برای عنوان بهترین بازیکن جهان در ســالی که گذشت از 
نگاه فیفا  قرار دارد. در کنار کریستیانو رونالدو و لوکا مودریچ، 
محمد صالح از جمله بازیکنان مسلمان جهان است که این 
مسلمان بودن هم از نامش پیدا است و هم از رفتاری که در 
زمین و بیرون زمین  انجام می دهد. محمدصالح مصری در 
طول سفرهای هوایی قرآن در دست می گیرد و آن را مطالعه 
می کند، او بسیار به انجام مناسک مذهبی مقید است اما در 
این مساله تنها نیست و یک مسلمان دیگر در انجام فرایض 

دینی او را همراهی می کند؛ ســادیو مانه که در زمین بسیار 
با صالح هماهنگ است در بیرون زمین هم بسیار شبیه او 
است، چرا که او هم یک مسلمان واقعی محسوب می شود.
برای اینکه سادیو مانه را بهتر بشناسیم باید به ماجرایی 
که در هفته گذشــته بســیار ســروصدا کرد بپردازیم. چند 
ساعت پس از پیروزی لیورپول مقابل لسترسیتی که با گلزنی 
ستاره سنگالی همراه بود، فیلمی در شبکه های اجتماعی 
منتشر شد که مانه مشغول کمک برای تمیزکردن سرویس 
بهداشتی یک مسجد بود. در این ویدئو نشان داده می شود 
که مانه به یک پســربچه و یک مرد دیگر کمک می کند تا 
سرویس بهداشتی آن مســجد را تمیز کنند. گفته می شود 
این مســجد، مســجد الرحمه در خیابان مالگریو لیورپول 
اســت. این ویدئو را یکی از امامان جماعت مسجد مذکور 
به نام »خلیل لیهر« منتشــر کرده است، در حالی که یکی 
از افراد حاضر در محل مذکور تالش می کند از فیلمبرداری 
جلوگیری کند اما ستاره سنگالی مانع این موضوع نمی  شود. 
یادمان باشد که مانه در فصل جاری یکی از تاثیرگذار ترین 
بازیکنان لیورپول بوده و در 4 مسابقه اخیر تیمش 4 گل به 
ثمر رسانده است. دیلی میل هنگامی که این خبر را منتشر 
کرد، نوشــت بازیکنی که این گونه ســرویس بهداشتی و 
وضوخانه مسجد را می شــوید، بازیکنی است که هفته ای 
۹0 هزار پوند حقوق می گیرد. ســادیو مانه در شهر بنگالی 
در سومالی بزرگ شده است. شاید این را ندانید که پدر این 
بازیکن آفریقایی امام جماعت بزرگترین مســجد این شهر 
است و برای همین ریشه های اسالم در رگ و خون او تنیده 
شده است. مانه در این باره می گوید: »دین برای من خیلی 
مهم است و برای همین قوانین اسالم را را رعایت می کنم. 
 من تا به حال دست به الکل نزده ام و روزی 5 بار برای تشکر 
از خدا نماز می خوانم. من از کشوری می آیم که ۹0 درصد 

مردم آن مسلمان هستند.«
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ایده های بزرگ
بررسی شش ایده بنیادی در تاریخ اندیشه 

خواندنی

کتاب »ایده های بزرگ« )بررســی 6 ایــده بنیادی در 
تاریخ اندیشه( نوشته مورتیمر. جی. آدلر با ترجمه همایون 
کاکاسلطانی منتشر شده اســت. ایده های بزرگ ایده هایی 
انتزاعی در البه الی کتاب های فیلســوفان نیســتند، بلکه 
همان واقعیت های اساســی اســت که با آنهــا زندگی و در 

سطحی دیگر برایشان مبارزه می کنیم.
کتاب ایده های بزرگ، بررسی موشکافانه و شبه تحلیل 
شیوه نگرش و اندیشــیدن به آنها در متن کل اندیشه غربی 
اســت. از ایــن رو در ارزیابی آنها عالوه بر فلســفه، ســایر 
شــاخه های معرفتی علوم انســانی و حتی حوزه های علوم 
تجربی را نیز مد نظــر قرار می دهد. ایده های بزرگ شــامل 
صدق، خوبی، زیبایی، عدالت، برابــری و آزادی ایده هایی 
انتزاعی در البه الی کتاب های فیلسوفان نیستند، بلکه همان 
واقعیت های اساسی اســت که با آنها زندگی، و در سطحی 

دیگر برایشان مبارزه می کنیم.
فهم این ایده ها و تامل و اندیشیدن درباره آنها همان 
فلسفیدن است. مورتیمر در این کتاب به بررسی یکایک آنها 
در کل سنت اندیشه و فلسفه غربی پرداخته است و می تواند 
راهنمای قابل اطمینانی برای خوانندگان، جهت آشنایی با 

دیدگاه های برجسته ترین اندیشــمندان غربی درباره شش 
ایده بزرگ مذکور باشد.  

اما به راســتی ایده های بزرگ کدامند؟ می پذیریم که 
انسان بودن یعنی برخورداری از موهبت فلسفه. پس با این 
حساب یعنی به طور ناخودآگاه پرسیده ایم که فلسفه چیست؟ 
چنانچه می دانیم کانت با تغییر جایگاه اندیشه از هستی به 
انســان، دروازه های عصر جدید را گشــود و به قول تئودور 
آدورنو همواره باید مدرنیته را پذیرفــت. پس در حوزه مدرن 
می بایست همگام با اندیشه ایده ها را شناخت و به تعریف و 
بازتعریف آنها پرداخت. هدف کتاب مواجهه مستقیم خواننده 
با خود ایده هاســت تا عالوه بــر درک و دریافت مجادالت و 
منازعات حاصله دربــاره آنها، ابتدائا دریابد کــه آنها واژگان 
دیرآشنا و همزاد جامعه بشری اند، نه الزاما اصطالحات فنی 
حوزه معرفتی خاص. ایده های بزرگ، نه با تاریخچه ایده ها 
ســروکاری دارد، نه شــبه تاریخ فلسفه گزینشــی است. هر 
کدام شان مسائل مهمی را پیش کشیده اند و نقطه کانونی 
مسائل و پرســش های مهمی بوده اند و خواهند بود. مولف 
گرچه در تحلیل و واکاوی آنها در مواردی نظر مختار خود را 
ارائه کرده ولی با طرح سودمند مساله و ابراز دیدگاه و نظرات 

با لباس دیگری
داستان عجیب یک آزاده

شاه شکار 
پرسه در تاریخ با »میرزا رضا کرمانی«

کتاب »چه کسی لباس مرا پوشید« روایت منحصر به فردی است از زندگی آزاده جانباز 
محسن فالح که شاید فقط در فیلم ها اتفاق افتاده باشد. داســتان اسارت سرباز ایرانی و 
شهادت فردی دیگر با لباس ایشان و برگشتن او پس از حدود هشت سال به آغوش خانواده 
و در سوی دیگر داستان برگزاری مراسم ختم و خاک سپاری برای شهیدی که لباس محسن 
فالح را پوشیده بود از جذابیت های خاص داستان اســت. محبوبه شمشیرگرها نویسنده 
این کتاب، کتاب »چه کسی لباس مرا پوشید« را یک دایره المعارف فرهنگ اسرای ایرانی 
می داند و معتقد اســت که پرداختن به مسائل اســرای ایرانی در عراق و کارهای فرهنگی 
و جمعی که آنجا انجام می شــد، این کتاب را به یک دایره المعارف فرهنگ اسرای ایرانی 
تبدیل کرده که فالح به خوبی از پس روایت آن بر آمده است. در بخشی از کتاب می خوانیم: 
»از برادرم خواستم قبل از خانه، اول برویم سمت امامزاده؛ باالی سر قبر آن شهیدی که 
به جای من خوابیده بود. همان طور که به ســمت امامزاده می رفتیــم، دور و بری ها از آن 
روز برایم تعریف می کردند. می گفتند: روز تشــییع جنازه ات، از روز عاشــورا شلوغ تر شده 
بود! عاشوراهای یوسف آباد، غلغله و از این جهت زبانزد بود. اما ظاهرًا آن روز، جمعیت از 
عاشورا هم بیشتر بوده. کنار قبر رسیدم. حاِل آن زمانم، در هیچ واژه ای نمی گنجد. بدجوری 
احساس حقارت  کردم. از اینکه آن شهید گمنام در قبر من خوابیده بود، از خودم بدم  آمد و 
به او غبطه  خوردم. اگر زورم می رسید، بلندش می کردم و به جایش می خوابیدم. خودم را 
بازنده و اویی را که نمی شناختم، برنده می دیدم. بهش گفتم: پای من چه جوری و به کجا 

گیر کرد که تو اومدی و توی قبر من خوابیدی؟!....«

»میرزا رضا کرمانی« به روایت پرویز خطیبی به تازگی از سوی انتشارات معین منتشر و 
روانه بازار کتاب شد. این اثر تالش دارد تا به زندگی میرزا رضا کرمانی، از تأثیرگذاران در جنبش 
مشروطه، با زاویه دید نزدیک تری به روایت نوه دختری او بپردازد.در بخش هایی از این اثر 
می خوانیم: »کودک بودم و در همان عالم کودکی شنیده بودم که پدربزرگ من شاه رو کشته 
است. واقعیت هولناکی بود. می ترسیدم. عکس کوچکی از میرزا رضا پیدا کرده بودم. همان 
که میرزا در ُغل و زنجیر و یک  مامور مسلح باالی سرش ایستاده است. شاید آن چهره برای 
تو یک چهره عادی از یک نفر در گوشه ای از تاریخ مملکت باشد، اما برای من عادی نبود. او 
پدربزرگ من بود و من خیلی کم در مورد او می دانستم. می خواستم بیشتر بدانم، اما همه طفره 
می رفتند. از خودش می پرسیدم. چشم هایش با من حرف می زد: »روزی که مردم این مملکت 
بفهمند من با کشــتن ناصرالدین شــاه چه خدمتی به مملکتم کردم، این چوبه دار رو زیارت 
می کنند«. میرزا رضا کرمانی ملقب به »شاه شکار«، از شاگردان سید جمال الدین اسدآبادی 
و قاتل ناصرالدین شــاه بود. او برای شــکایت از حاکم کرمــان به تهران آمد، امــا مورد آزار 
نایب السلطنه کامران میرزا قرار گرفت و مدت ها همراه حاج سیاح محالتی و چند تن دیگر در 
زندان محبوس بود. وی پس از آزادی جزو مریدان سید جمال الدین اسدآبادی شد. میرزارضا 
کرمانی به شدت تحت تأثیر تعلیمات سید جمال قرار گرفته بود. وی در شهر بارفروش به قصد 
کشتن کامران میرزا یک پنج لول روســی خرید، اما مدتی بعد قصدش را تغییر داد و تصمیم 
گرفت کسی را که فکر می کرد ریشه تمام ستم هاست از میان بردارد. بسیاری از پژوهشگران 

کشته شدن ناصرالدین شاه را از عوامل مؤثر در شکل گیری جنبش مشروطه می دانند.

مقاومت

اندیشه

تاریخ

متنوع، دست خواننده را در گزینش دیدگاهی مطلوب یا ابراز 
نظر که همان فلسفیدن باشد بازمی گذارد. از میان ایده های 
شــصت و چهارگانه فلســفی که تاکنون فالســفه مدرن و 
پسامدرن به آنها پرداخته اند پروفسور آدلر به  شش موردشان 
اشاره می کند. شاید همین موضوع اساس اقبال مترجم از این 
کتاب بوده است. شــش ایده مورد بررسی کتاب، ایده های 
»صدق«، »خوبی« و »زیبایــی« و ایده های »عدالت«، 
»برابری« و »آزادی« در بستر تاریخ اندیشه حرفه ای سابقه 
حضور ناچیزی دارند، ولی تاریخ حضور آنها در زندگی و اندیشه 
غیرحرفه ای موجود آدمی به اندازه تاریخ پیدایش وی است. 
تمامی این ایده ها واژگان مهم و ســازنده ساختار گفتاری و 

محاورات روزمره اند.    
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بازار

روز بــه روز و ســاعت بــه ســاعت، اســتفاده از 
اینترنت موبایل همپای توســعه مفاهیم »شهر دیجیتال« 
و »شهروند دیجیتال« گسترش می یابد تا جایی که امروزه 
به یکی از نیازهای ضروری کاربران و در قالب ســبد روزانه 

خانوار می توان آن را تعریف کرد... .
به گزارش خبرنگار بادیجی، با وجود اینکه همچنان 
بسیاری از مشاغل و کسب وکارها روی ریل »سنت و تاریخ« 
سوار هستند و مفاهیم جامعه هوشــمند و دیجیتالی شدن 
بیزینس ها به سر حد اعال نرســیده است، اما مردم شخصا 
به فضای مجازی و شــبکه های اجتماعی وابســته شده و 

اجتماعات گسترده ای را در این بعد به وجود آورده اند.
طبیعی است که این رویه در سال های گذشته با وجود 
ضعف های زیرساختی و ابزارهای محدود ارتباطی به این 
شدت و گستردگی وجود نداشت و مردم هم نسبت به چنین 
امکاناتی در فضای مجازی احســاس نیاز نمی کردند، اما 
اکنون در فضای امواج  G3 و 4G تنفس می کنند و حداقل 

نیازشان، دسترسی سریع و یکپارچه به دیتاست.
تعریف مداوم و نفوذ روزافزون اپلیکیشن های تلفن 
همــراه در جامعه نیز بر دامنــه این نیاز افــزوده و زمینه ای 
را چیده تا ســطح توقع کاربران فزونی یابد؛ بنابراین نقش 
کاربران اپراتورهــای ارتباطی از »منفعل« در ســال های 
گذشته به »فعال« در یکی، دو سال اخیر تبدیل شده یا به 
عبارت دیگر تعریف نیازهای آنان اســت که فضای رقابتی 

کنونی را به وجود آورده است.
یکی از رقابت هــای پرجنب و جوش کنونــی با توجه 
به تغییر مدل درآمدزایی اپراتورهای ســیار با تمرکز بر ارائه 
خدمات باندپهن، بر سر »بسته های دیتا « یا »بسته های 
ترکیبی« است که موجب شکل گیری و پر شاخ و برگ شدن 
دایره تنوع در ارائه بســته های اینترنتی در این شــرکت ها 

شده است.
بســته های اینترنتی با توجه به گران بــودن نرخ پایه 
خدمــات آزاد و برای کاربــران پرمصــرف اینترنت موبایل 
تعریف شده تا صرفه اقتصادی را برای آنان به ارمغان آورد 

اما با توجه به ارتقــای تکنولوژی و باال رفتن ســرعت پایه 
خدمات اینترنتی، گاهی پیش آمده که حجم بســته های 
خریداری شــده کاربران به یکباره پایان یافته و دقیقا بر سر 

انجام کاری آنها را لنگ گذاشته است.
ســبک رفتاری اغلب کاربران اینترنت موبایل به این 
شــکل اســت که با تنظیم میزان مصرف خود در بازه های 
زمانی مشــخص، به ســمت خرید بســته ای می روند که 
نیازشان را پاسخگو باشــد اما با توجه به امور غیر ارادی که 
فرضا ممکن اســت در یک ماه رخ دهد و اســتفاده آنها از 
بسته های اینترنت شان بیشتر و نهایتا منجر به تمام شدن 
بسته شــود، اپراتور همراه اول راهکاری را ابداع کرده که 
می تواند نه تنها حاکی از نگاه رو بــه جلو و احترام به حقوق 
مشترکان، بلکه ســرآغازی بر تحول بر ســر ارائه خدمات 

ارزش افزوده به مشترکان در سایر اپراتورها نیز باشد.
قطعا تا پیش از ایــن با مقوله »بســته های اینترنتی 
و مکالماتی ســاعت« آشــنایی داشــتید و بعضا در شرایط 
اضطراری که در ابتدای گزارش به آن اشاره کردیم مجبور 
به تمدید بسته های پیشــین خود یا دریافت خدمات با نرخ 

آزاد بودید...
همــراه اول اخیرا اقــدام به حرکتی ابتــکاری و خلق 
راهکاری خــالق برای مشــترکانش کرده کــه عمال تمام 
مشترکین دائمی و اعتباری این اپراتور می توانند به سرعت 
و در لحظه وارد »مدار فیــروزه ای«  و از اینترنت و مکالمه 

ساعتی بهره مند  شوند.
بســته های مدار فیــروزه ای، بســته های اینترنت و 
مکالمــه کوتاه مدت )ســاعتی( و به صرفه ای هســتند که 
قیمت آنها در ســاعات و مکان های مختلف شبکه همراه 

اول متفاوت است.
همان طور کــه از عنــوان ایــن خدمت بــر می آید، 
مشــترکانی که نیاز ســاعتی به اینترنت و مکالمــه دارند، 
می تواننــد بــا نرخی پاییــن از حجــم اینترنتی و ســاعات 
مکالماتی طوالنی بهره مند شوند درحالی که اگر بخواهند 
همین خدمات را با نــرخ آزاد دریافت کنند، ممکن اســت 

هزینه هایشان چندین و چند برابر شود.
مشــترکانی که راغب به استفاده از بســته های مدار 
فیروزه ای این اپراتور هســتند یا به عبارتــی تمایل دارند با 
فعال سازی این بســته ها از اینترنت و مکالمه درون شبکه 
با نرخ عالی و البته در بازه های زمانی کوتاه استفاده کنند، 
باید بدانند این بسته ها قابلیت رزرو ندارند و برای فعال سازی 
بسته مدار فیروزه ای بعدی باید تا اتمام قبلی )اعتبار زمانی 
یا حجم بســته، هر کدام که زودتر اتفاق افتد( صبر کنند، 
اما محدودیتی از نظر تعداد بسته های قابل فعال سازی در 

یک روز وجود ندارد.
با وجود اینکه قابلیت فعال ســازی دو بسته مشابه به 
صورت هم زمان نیست اما مشــترکان به راحتی می توانند 
با شماره گیری کد دستوری *121# دو بسته دیتا و مکالمه 
درون شبکه ای مدار فیروزه ای را به صورت هم زمان فعال 

کنند.
طبیعتا با توجه بــه اعتبار زمانی کوتاه این بســته ها، 
اولویت مصــرف بســته های مــدار فیــروزه ای از تمامی 
بسته های فعال روی خط مشترکان همراه اول باالتر است.
همان طور که گفته شد، قیمت بســته های اینترنت 
و مکالمه مدار فیروزه ای در ســاعات و مکان های مختلف 
شبکه همراه اول متفاوت اســت، لذا قیمت این بسته ها با 

توجه به ترافیک شبکه در هر ساعت تعیین خواهد شد. 
dts.mci.مشترکان همچنین از طریق سایت و لینک
ir  نیز می توانند اقدام به اســتعالم بســته ها در هر زمان از 
شــبانه روز کرده و براساس لیست پیشــنهادی همراه اول 
اقدام به خرید بسته های اینترنت یا مکالمه مدار فیروزه ای 

کنند.
بــا توجه بــه اینکــه تعریــف این بســته ها شــرایط 
مقرون به  صرفگــی را هم برای مشــترکان پرمصرف و هم 
مشــترکان کم مصرف فراهم می کند، پیش بینی می شود 
اپراتورهای دیگر تلفن همراه نیز با الگوگرفتن از این طرح 
ارزش افزوده در راستای احترام به حقوق مشترکان ارتباطی 

اقدام کنند.

ابتکار همراه اول در ارائه بسته های ارزان اینترنت و مکالمات ساعتی
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