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با تعبیر فروپاشی
 اجتماعی مخالفم

گفت  وگو با  ساالر  کسرایی

پشت پرده مخالفت با 
شهرداری محسن هاشمی

گفت وگو با پرویز سروری

قحط الرجال نداریم
غالمرضا انصاری

FATF داالن تاریک
سعدالّله زارعی

ترامپ با وجود فشارهای داخلی 
نمی خواهد روابط با سعودی را 
کاهش دهد

حقوق بشر یا تجارت؟

غیبت منتقدان و حامیان اصلی اقتصادی 
دولت در جلسه با روحانی چه معنایی داشت؟

موافقان و مخالفان  FATF چه می گویند

آیا ممکن است در کنار خاتمی، 
نوری به محور جدید اصالح طلبان 
تبدیل شود؟

دبیرکلی بهروز نعمتی در حزب رفاه 
نشان از جدیت علی الریجانی برای 
کار حزبی دارد

نمایندگان اصالح طلب مجلس به دنبال 
ابقای افشانی هستند

قهر
سوسیال و لیبرال

نقش جدید
عبداهلل نوری

مبنای معامله احتمالی
الریجانی و اصالح طلبان

››ابتکار ‹‹گزینه شهرداری

محمد بن سلمان در جهان رسوا شده است. آیا این 
رسوایی سلطنت او را به خطر می اندازد؟



خراسان جنوبي -  كتابخانه عمومي محمدتقي كريم پور بيرجند

كتابخانه عمومي محمدتقي كريم پور بيرجند در سال 1387 در زميني به مساحت 1200 متر مربع 
و زيربنای 500 متر مربع به بهره برداري رسيده اســت. اين كتابخانه با حدود 14 هزار جلد كتاب 
و بخش هاي  كودك و نوجوان، نابينايان و كم بينايان و ســالن هاي مطالعه ويژه آقايان و خانم ها با 
برگزاري برنامه هاي متنوع فرهنگي، همه روزه پذيــراي عالقه مندان كتاب و كتابخواني در تمامي 

گروه هاي سني است. سي
شنا
خانه

كتاب

پيشنهادكتاب

اب
نكت

رتو
كا

داودصفري،ايران
دومين دوساالنه بين المللي كارتون كتاب

نام كتاب: ..................................الال الال عروسک جان 
سروده: ................................................ اسداهلل شعبانی

........................................ كتاب های پروانه انتشارات:
.......................................... ۲۴ صفحه  تعداد صفحات:

سيدباقر ميرعبداللهی مديركل تأمين منابع نهاد كتابخانه های 
عمومی كشور از اجرای مرحله دوم طرح خريد اسباب بازی و 
همچنين ارسال بسته ويژه كتاب كودك به 31 شهر دارای 
اولويت فرهنگی و اجتماعی و مناطق محروم، همزمان با روز 
جهانی كودك خبر داد و گفت: در اين مرحله برای بيش از 

250 كتابخانه عمومی با اولويت مناطق كمتر برخوردار از 
امکانات فرهنگی اسباب بازي خريداري و ارسال خواهد شد؛ 
همچنين بسته اي نيز با عنوان »بسته ويژه كتاب كودك« 
شامل 70 عنوان كتاب به 120 كتابخانه نهادی در مناطق 

محروم ارسال خواهد شد.

اجرای مرحله دوم خرید 
اسباب بازی و ارسال بسته ویژه 

کتاب کودک برای مناطق محروم

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

الاليی  عالوه بر ارزش نوستالژيکی كه برای اكثر انسان ها 
دارد، تاريخ ارزشمند ادبيات شفاهی هر قوم  را در خود دارد 
و به بسياری از وقايع تاريخی، مسائل اجتماعی، حسرت ها و 
اميدها، شرايط اقليمی  و اعتقادات بومی ـ  مذهبی ملّت های 

گوناگون رهنمون می شود.
 حفظ اين ثروت ادبی و سّنت قومی؛ حّتی با به كارگيری انواع 

»روش های بازتوليد فرهنگی« ارزش بسيار زيادی دارد و 
شاعر نام آشنای ادبيات كودك و نوجوان »اسداهلل شعبانی« 
تالش دارد در مجموعه اشعار الاليی اش با عنوان »الال الال 
عروسک جان«، چند الاليی موزون و زيبا و در عين حال، 
متناسب با ساليق و نيازهای مادر و كودك امروزی را به 

مخاطبان ارائه دهد.



خراسان جنوبي -  كتابخانه عمومي محمدتقي كريم پور بيرجند

كتابخانه عمومي محمدتقي كريم پور بيرجند در سال 1387 در زميني به مساحت 1200 متر مربع 
و زيربنای 500 متر مربع به بهره برداري رسيده اســت. اين كتابخانه با حدود 14 هزار جلد كتاب 
و بخش هاي  كودك و نوجوان، نابينايان و كم بينايان و ســالن هاي مطالعه ويژه آقايان و خانم ها با 
برگزاري برنامه هاي متنوع فرهنگي، همه روزه پذيــراي عالقه مندان كتاب و كتابخواني در تمامي 

گروه هاي سني است. سي
شنا
خانه

كتاب

پيشنهادكتاب

اب
نكت

رتو
كا

داودصفري،ايران
دومين دوساالنه بين المللي كارتون كتاب

نام كتاب: ..................................الال الال عروسک جان 
سروده: ................................................ اسداهلل شعبانی

........................................ كتاب های پروانه انتشارات:
.......................................... ۲۴ صفحه  تعداد صفحات:

سيدباقر ميرعبداللهی مديركل تأمين منابع نهاد كتابخانه های 
عمومی كشور از اجرای مرحله دوم طرح خريد اسباب بازی و 
همچنين ارسال بسته ويژه كتاب كودك به 31 شهر دارای 
اولويت فرهنگی و اجتماعی و مناطق محروم، همزمان با روز 
جهانی كودك خبر داد و گفت: در اين مرحله برای بيش از 

250 كتابخانه عمومی با اولويت مناطق كمتر برخوردار از 
امکانات فرهنگی اسباب بازي خريداري و ارسال خواهد شد؛ 
همچنين بسته اي نيز با عنوان »بسته ويژه كتاب كودك« 
شامل 70 عنوان كتاب به 120 كتابخانه نهادی در مناطق 

محروم ارسال خواهد شد.

اجرای مرحله دوم خرید 
اسباب بازی و ارسال بسته ویژه 

کتاب کودک برای مناطق محروم

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

الاليی  عالوه بر ارزش نوستالژيکی كه برای اكثر انسان ها 
دارد، تاريخ ارزشمند ادبيات شفاهی هر قوم  را در خود دارد 
و به بسياری از وقايع تاريخی، مسائل اجتماعی، حسرت ها و 
اميدها، شرايط اقليمی  و اعتقادات بومی ـ  مذهبی ملّت های 

گوناگون رهنمون می شود.
 حفظ اين ثروت ادبی و سّنت قومی؛ حّتی با به كارگيری انواع 

»روش های بازتوليد فرهنگی« ارزش بسيار زيادی دارد و 
شاعر نام آشنای ادبيات كودك و نوجوان »اسداهلل شعبانی« 
تالش دارد در مجموعه اشعار الاليی اش با عنوان »الال الال 
عروسک جان«، چند الاليی موزون و زيبا و در عين حال، 
متناسب با ساليق و نيازهای مادر و كودك امروزی را به 

مخاطبان ارائه دهد.





قزوين  -  كتابخانه عمومي امام خميني)ره(

كتابخانه عمومي امام خميني)ره( قزوين در سال 1378 در زميني به مساحت 3000 متر مربع و 
زيربنای 3000 متر مربع به بهره برداري رسيده است. اين كتابخانه با حدود 70 هزار جلد كتاب و 
بخش هاي  كودك و نوجوان، استان شناسي و ســالن هاي مطالعه ويژه آقايان و خانم ها با برگزاري 
برنامه هاي متنوع فرهنگي، همه روزه پذيراي عالقه مندان كتاب و كتابخواني در تمامي گروه هاي 

سني است. سي
شنا
خانه

كتاب

پيشنهادكتاب

اب
نكت

رتو
كا

مسعودضياييزردخشويي،ايران
دومين دوساالنه بين المللي كارتون كتاب

نام كتاب: ..................................كتابچۀ فروتن آشپزی 
سروده: ................................................ مينو اميرقاسمی
................................................... نشر مركز انتشارات:

......................................... ۱۰۴ صفحه  تعداد صفحات:

طرح خريد كتاب در سال 1397 به انتخاب كتابداران با هدف 
خريد منابع بر اساس نيازهای واقعی مخاطبان و كتابخانه ها 
اجرا مي شود. در اين طرح مشخصات ۲۵0 عنوان كتاب در 
موضوعات مختلف در سامانه ای مجزا بارگزاری شده و در 
دسترس مسئوالن كتابخانه ها قرار داده مي شود تا كتاب های 
مورد نظر كتابداران انتخاب و نسبت به خريد آنها اقدام شود. 

اين طرح در سطح ۲398 باب كتابخانه اجرا خواهد شد و 
هر كتابخانه به طور متوسط ۲7 عنوان كتاب انتخاب خواهد 
كرد. در اين نوبت 11۴ عنوان كتاب در حوزه  »قصه و رمان«،        
۵0 عنوان در حوزه »كودك« و 8۶ عنوان در حوزه »نوجوان« 
در نظر گرفته شده و موضوعات ديگر در نوبت های بعدی طرح 
خريد كتاب به انتخاب كتابدار به اشتراك گذاشته می شوند.

اجراي طرح خرید کتاب در سال 
1397 به انتخاب کتابداران 

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

»كتابچه فروتن آشپزی« يک كتاب كاربردی است كه در 
پاسخ يک مادر به سؤال دختر دانشجوی دور از خانه اش نوشته 
شده است؛ اما با كتاب های آشپزی معمولی تفاوت بسياری 
دارد؛ درواقع مخاطب با خواندن اين كتاب، اطالعات بسيار 
ارزشمندی در خصوص ارتباط بنيادين تغذيه با فرهنگ به 
دست می آورد. نويسنده هوشمندانه به پيوندهای ذائقه سنتی 
و فرهنگ اين سرزمين و دگرگونی های ناخوانده اجتماعی آن 
)تهاجم فرهنگی( نيز می نگرد و عالوه بر آن از اشاره به ساير 
مشکالت فرهنگی، اجتماعی و حتی سياسی روز، خودداری 

نمی كند.

ميرقاسمی آشپزی را مبتنی بر اصول چندگانه ای  مينو ا
می داند كه اجازه نمی دهد، بی مباالت و انديشه به امر مهم و 
حياتی آشپزی بپردازيم. نويسنده نکته سنج، عالوه بر آموزش 
كاربردی دانش ضروری آشپزی، تالش دارد بينش خواننده را 
در انواع زمينه های معناساز و مرتبط با سنت ارزشمند آشپزی 
ايرانی ارتقا بخشد و ضمن پذيرش برخی مؤلفه های فرايند 
ناگزير مدرنيته، حركت بر پايه سنت را واجب می شمارد. پس 
از خواندن اين كتاب، ديگر آشپزی، در نگاه هيچ كس، يک 
كار پيش پاافتاده افراد بيکار نخواهد بود و در هر جايگاهی 

كه باشيم مايليم گاهی فروتنانه آشپزی كنيم و لذت ببريم.
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هفته نامه سیاسی، فرهنگی با رویکرد خبری، تحلیلی

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

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

مرزهایمان مراقب و هوشیار و بر سیاق مان استوار بمانیم.

تحریریه:
دبیر تحریریه:  مصطفی صادقی

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

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

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

خبرنامه
8

17

گفتارها

سیاست

قهر سوسیال و لیبرال

قهر آخر ؟

حضور جنجالی

مبنای معامله احتمالی الریجانی - اصالح طلبان

فراتر از جنایت

ناسیونالیسم در یک قدمی اروپا

ابتکار گزینه شهرداری

قحط الرجال نداریم

نقش جدید عبدالله نوری

18

23

24

33

نفس می کند، همان طور]هم[به مادیات نظــر دارد و مردم را اسالم دین سیاست و معنویت
تربیت می کند در عالم که چطور از مادیات استفاده کنند و چه 
نظر داشته باشــند در مادیات. اسالم مادیات را همچو تعدیل 
می کند که به الهیات منجر می شود. اسالم در مادیات به نظر 
الهیات نظر می کند، و در الهیات به نظر مادیات نظر می کند. 
اسالم جامع مابین همۀ جهات است. و شما در روزی وارد شدید 
که ما به حکومت خودمان رســیدیم و همان طوری که اسالم 
معنویات را داشت، و در صدر اسالم حکومت را هم داشت اآلن 
هم به خواست خدای تبارک و تعالی، ما با معنویاتی که اسالم 
دارد روبه رو هستیم و مطیع هستیم، و در مادیات و در حکومت 
هم یک حکومت اسالمی، یک حکومت عدل؛ که حکومتها 

در جمهوری اسالمی تمام آزادیها هست. 
اســالم برای نجات بشــر آمده است؛ چنانکه 
حضرت مســیح برای نجات بشــر آمده بود، و 
سایر انبیا برای نجات بشــر آمده بودند. اسالم 
عالوه بر اینکه بشر را در روحیات غنی می کند، 
در مادیات]هم[غنــی می کند. اســالم دین 
سیاست است قبل از اینکه دین معنویات باشد. 
اسالم همان طوری که به معنویات نظر دارد و 
همان طوری که به روحیات نظر دارد و تربیت 
دینی می کند و تربیت نفسانی می کند و تهذیب 



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

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

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

مدیر مالی: محمدرضا پالیزدار 
سازمان آگهی ها: محمد شکراللهی - ساناز حسامی 

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

انفورماتیک: شهرام زحمتی  
ناظر چاپ: بابک اسکندرنیا

با تشکر از:  دکتر دارابی  - دکتر آیت اله ابراهیمی- دکتر عیسی رضایی 
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››ابتکار ‹‹گزینه شهرداری

محمد بن سلمان در جهان رسوا شده است. آیا این 
رسوایی سلطنت او را به خطر می اندازد؟

تابع مردم باشند و حکومتها برای مردم باشــند نه مردم، برای 
حکومتها. حکومت اســالمی حکومتی است که، براِی مردم 
خدمتگزار است؛ باید خدمتگزار باشد. در اسالم مابین اقشار 
ملتها هیچ فرق نیست. در اســالم حقوق همۀ ملتها مراعات 
شده است: حقوق مسیحیین مراعات شده است؛ حقوق یهود 
و زرتشتیین مراعات شده است؛ تمام افراد عالم را بشر می داند، 
و حق بشری برای آنها قائل است؛ تمام عالم را به نظِر محبت 
نگاه می کند؛ می خواهد عالم مســتضعفین نجات پیدا کنند، 
می خواهد تمام عالم روحانی بشوند، تمام عالم به عاِلم قدس 
نزدیک بشوند. اسالم برای نجات مردم بشر آمده است که از این 

عالیق جسمانی آنها را رها کند و به روحیات برسد.

من از خــدای تبارک و تعالــی خواهانم که تمام 
مستضعفین عالم را به حوایج خودشان برساند. من از 
خدای تبارک و تعالی خواهانم که مستکبرین را بیدار 
کند. آنهایی کــه ظلم می کنند، آنها را بیــدار کند و ااّل 
به دست ملتهای مســتضعف نابود کند. خداوند همۀ 
ما را توفیق عنایت کند. و مــن از خدای تبارک و تعالی 
می خواهم که همان طوری که ملت ما با وحدت کلمه 
و با اتکال به خدای تبارک و تعالی پیروز شد و خودش را 
از بند این خاندان و اشخاصی که آنها راـ  این خاندان را 
ـ ترویج می کردند و تأیید می کردند نجات داد، برادران 

فلسطینی ما را هم خداوند تعالی نجات بدهد.
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قهر سوسیال و لیبرال
غیبت منتقدان و حامیان اصلی اقتصادی دولت در جلسه با 

روحانی چه معنایی داشت؟

پاستور این بار میزبان اقتصاد دان ها بود. آنها به نهاد 
ریاســت جمهوری رفتند و  مباحثه مفصلی با حسن روحانی 
انجام دادند. پیش از این در 15 مردادماه 38 نفر از اساتید 
اقتصاد در نامه ای به رئیس جمهوری، برخی راهکارها برای 
برون رفت از وضعیت موجود را مطــرح کرده بودند. عالوه 
بر این، تعــدادی از فعاالن سیاســی اصالح طلب و برخی 
احزاب سیاســی هم در قالب نامه ها و بیانیه هایی با تشریح 
شرایط موجود راه حل هایی را برای کمک به دولت پیشنهاد 
کرده بودند. روحانی به همراه رئیس دفتر رئیس جمهوری، 
معاون اقتصادی، رئیس ســازمان برنامه و بودجه، معاون 
سیاســی دفتــر ریاســت جمهوری، علی ربیعی، مســئول 
فضای گفت وگــوی اجتماعی و رئیــس کل بانک مرکزی 
پذیرای اســاتید اقتصاد بود تا از نزدیک و رو در رو انتقادها 
و راهکارهای آنها را بشــنود و البته عملکرد دولت و در کنار 
آن برخی مضیقه هــای احتمالی را نیز بازگــو کند. به گفته 
صادق الحســینی، یکی از حاضران در این نشست، مقرر 
شده از ۲۶ نفر شــرکت کننده در این جلسه چند کمیته برای 
ارتباط مســتقیم با رئیس جمهوری برای ارائه راهکارهای 
اقتصادی و خروج از بحران تشکیل شــود که اصلی ترین 
آنها کمیته بررسی بیکاری، بسته های حمایتی و نظام بانکی 
بوده است. این استاد دانشگاه با بیان اینکه جلسه در فضای 
مثبت برگزار شد و اقتصاددان ها از طیف های مختلف اعم 
از نهادگراها و معتقدان به اقتصاد آزاد نکاتی را مطرح کردند، 
افزود: »فضای جلسه انتقادی بود و اقتصاددان ها ضمن 
تحلیل شــرایط فعلی، نکاتی را که می تواند در این برهه از 
زمان مفید باشد، مطرح کردند. آنها اشتباهات دولت، وزرا و 
سیاست های اقتصادی را مطرح و راهکارهایی برای خروج 
از بحران فعلی مطرح کردند کــه در مقابل رئیس جمهوری 
نیز برخــی از این ایــرادات را قبــول کردند و برخــی را وارد 
ندانســتند.« به گفتــه وی، رئیس جمهوری هــم نکاتی را 
مطــرح و برخی محدودیت هــای موجود از جمله شــرایط 

مجلس، وضعیت کشور و افراد را بیان کردند. احمد توکلی، 
دیگر چهره حاضر در این نشســت هم ارزیابی مثبتی از آن 
دارد. او در گفت وگو با اعتمادآنالین بــا بیان اینکه نظرات 
مطرح شده تنوع داشــت و امیدوار هســتیم که این جلسه 
تکرار شود، گفت: »بعضی  از صحبت های رئیس جمهوری 
از منطق قانع کننده ای برخوردار بود؛ برخی هم منطقی بود 
اما قانع کننده نبود.« وی افزود: »این جلسه ذاتًا پسندیده 
است. این جلســات، دولت را به اهل فکر و اهل فکر را به 
دولت نزدیک می کند و از زوایای مختلفی تأثیرگذار است. 
همین که رئیس جمهوری به عنوان فردی که بعد از رهبری 
باالترین مقام اجرایی است و اختیار امور اجرایی را در اختیار 
دارد، وقتی حضوری و چهره  به  چهره مباحث را از اهل علم 
درباره کار خود و کار دولت بشنود، راهنمایی های احتمالی 
و تشــریح وضعیت از نگاه های مختلف به صورت طبیعی 
تأثیر می  گذارد.« حسین عبده تبریزی، جعفر خیرخواهان، 
غالمرضا زمانیان، حجت میرزایــی، تیمور رحمانی، احمد 
توکلــی، محســن رنانی، ســید محمد صادق الحســینی، 
سهراب دل انگیزان، سیدفرشاد فاطمی، سعید لیالز، علی 
سعدوندی، مرتضی زمانیان، سیدعلی مدنی زاده، مرتضی 
عزتی، بایزید مردوخی، علی نقی مشایخی، مهدی فیضی، 
ابوالفضل پاسبانی، ندری، حمید زمان زاده، زهرا کریمی، 
ابوالقاسم مهدوی، سعید اسالمی بیدگلی، کوثر یوسفی و 
سربندی میهمانان دیروز روحانی بودند. پایگاه اطالع رسانی 
ریاست جمهوری هم نوشته که رئیس جمهوری  در این دیدار 
گفته اســت: »این دوران به رغم دشواری های آن، سپری 
خواهد شد و با برنامه ریزی های دقیقی که انجام شده، آمریکا 
در بلندمدت قادر نیســت به سیاســت های ضدایرانی خود 
ادامه دهد.« روحانی با تأکید بر اینکه »به آینده بهتر، بسیار 
امیدوارم«، ضمن ابراز خرســندی و خشــنودی از برگزاری 
این نشست و قدردانی از حضور اقتصاددانان دانشگاه های 
کشور، گفت: »بی تردید تمامی شرکت کنندگان دلسوزانه 

برای نظام، کشــور و دولت نظرات کارشناسانه خود را بیان 
کردند و این جلســات باید تداوم یابــد.« رئیس جمهوری 
تصریح کرد: »از مسئوالن دولت نیز می خواهم این جلسات 
را در محورهای مختلف اقتصادی پــی بگیرند.« روحانی 
اظهار داشت: »در تمام دوره فعالیت 5 ساله دولت، پیوسته 
هفته ای دو جلسه اقتصادی با مسئوالن، مدیران و مشاوران 
اقتصادی داشــته ام و در این دولت، هیچ تصمیمی بدون 
مشورت با کارشناسان اتخاذ نشده است.« رئیس جمهوری 
با بیان اینکه باید امید در جامعه و سرمایه اجتماعی را بیش 
از پیش تقویت کنیم، به جنگ روانی و اقتصادی دشمنان 
علیه ملت ایران اشاره و تصریح کرد: »ما در شرایط بحرانی 
نیستیم اما شرایط، عادی نیز نیست و در تصمیم گیری ها و 
اعالم مواضع و دیدگاه ها، باید این شرایط مورد توجه باشد 
و در کنار ابراز نگرانی های بحق، بــرای رفع این نگرانی ها 
نیز راه حل و پیشنهادات عملیاتی ارائه شود.« وی با تأکید 
بر اینکه مردم و به ویژه صاحبان درآمدهای ثابت در شرایط 
کنونی با مشکل معیشت مواجهند، گفت: »دولت طرح های 
گسترده ای برای مقابله با جنگ روانی و اقتصادی دشمنان 
و رفع مشکالت دارد اما  اقتصاد کشور از گذشته با بیمارهای 
مزمنی مواجه بوده که بروز برخی مشکالت و مسائل، باعث 
می شــود عوارض آن بیمارهــای مزمن، تشــدید و آثارش 
بیشتر در جامعه لمس شــود.« رئیس جمهوری با اشاره به 
دستاوردهای دولت در عرصه کاســتن از نرخ تورم، ایجاد 
رشد اقتصادی و برچیدن مؤسسات اعتباری غیرمجاز، گفت: 
»طی فعالیت دولت یازدهم علت کاهش تورم، انضباط مالی 
دولت بود و ما در هیچ شرایطی و به رغم تحمل سختی ها، 
خلق پول  یا اســتقراض از بانک مرکزی نکردیم.« روحانی 
تأکید کرد: »دولت هم اکنون نیز بــه گونه ای برنامه ریزی 
کرده اســت که حتی در شرایط ســخت تر هیچ مشکلی در 

تأمین کاالهای اساسی نخواهد داشت.«
 رئیس جمهــوری در بخش دیگری از ســخنان خود 
با اشــاره به ســخنان یکی از اقتصاددانان حاضر در جلسه 
گفت: »کلیت این حرف درست اســت که اقتصاد با بگیر 
و ببند درســت نمی شــود اما ما گاهــی با مــواردی مواجه 
می شویم که تأسف آور اســت و باعث می شود که نتوانیم 
صرفًا مقررات و معیارهای اقتصادی را در این موارد حاکم 
کنیم. گاهی شــاهدیم فردی تولید را به این بهانه که مواد 
اولیه و قطعه نــدارد، متوقف کرده و حال آنکه در بازرســی 
از انبارهای آن متوجه می شــویم برای ماه هــا مواد اولیه و 
قطعه دارد و صرفًا به دنبال ســود بیشــتر در آینده، فعالیت 
تولیدی را متوقف کرده اســت.« در ابتدای این جلسه نیز 
که حدود 3 ساعت به طول انجامید، جمعی از اقتصاددانان 
در فضایی صمیمی با رئیس جمهــوری، به طرح دیدگاه ها 
و نظرات خود بــرای برون رفــت از مشــکالت اقتصادی 
کشور پرداختند. راه های برون رفت از رکود و ایجاد شتاب 
در رشــد اقتصادی، وضع تورم، ضرورت تغییرات سریع و 
باورپذیر در هدفگذاری اهداف مدنظر اقتصادی، تقویت 
سیستم ارزیابی سیاست ها، ضرورت دخالت بیشتر دولت 
در بازار ارز، ضرورت مدیریت و کنترل تبعات شــوک های 
اقتصادی برای مصرف کننده و تولیدکننده، تقویت تعامل با 
جهان، بهره گیری بیشتر از نظر اقتصاددانان در طرح های 
اقتصادی پیــش از اجرا، ضرورت وجــود فرماندهی برای 
مقابلــه با تحریم هــا، ضرورت ارائه بســته های مشــروط 
حمایتــی از بنگاه های بــزرگ اقتصادی، ضــرورت توجه 
بیشــتر به اقتصاد منطقــه ای و اقتصاد بنگاه هــا و تقویت 
تیم اقتصادی دولت، از جمله مباحث و موضوعاتی بودند 
که استادان و صاحبنظران اقتصادی شرکت کننده در این 
نشست پیرامون آنها، دیدگاه های خود را با رئیس جمهوری 
درمیان گذاشــتند. نکته مهم این اســت، نیلــی، راغفر، 
مومنی و از همه مهمتر اســحاق جهانگیری از غایبان این 

دیدار بودند.

گزارش ویژه
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چهره
بازگشت به پاستور؟

علی طیب نیا در نهاد ریاست جمهوری دیده شده است

علــی طیب نیا در این هفتــه و طی دو نوبــت در نهاد 
ریاست جمهوری حضور داشته و منابع آگاه وی را دیده اند 
کــه از محوطــه مربوط بــه دفتــر کاری حســن روحانی، 
رئیس جمهور کشورمان خارج شــده است. البته فردی که 
طیب نیا در این دیدارهــا با وی مالقــات و گفت وگو کرده 
مشخص نیســت.  این خبر برای آنها که تحوالت دولت را 
دنبال می کنند می تواند یک گمانه را تقویت کند؛  بازگشت 
به تیم اقتصادی. دولت قرار اســت هفتــه آینده جایگزین 
مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد و دارایی که توسط مجلس 
شورای اسالمی استیضاح شد را معرفی کند. برخی از منابع 
آگاه می گویند که دولت بار دیگر به طیب نیا پیشنهاد وزارت 
داده است، اما نزدیکان طیب نیا این خبر را تکذیب و تاکید 
کرده اند که وزیر امــور اقتصادی و دارایــی دولت یازدهم 
تحت هیچ شرایطی حاضر به پذیرش مسئو لیت وزارت در 

شرایط فعلی نیست.
این خبــر در حالی مطرح شــده که در مــرداد ماه نیز 

یک بار دیگر زمزمه بازگشت او به کابینه مطرح شده بود. 
روزنامه دولت آن زمان از امکان بازگشت علی طیب نیا 
وزیر سابق اقتصاد به کابینه خبر داده بود. »ایران« نوشته 
بود: »احتمال پیوستن علی طیب نیا به دولت قوت گرفته 
است. وزیر سابق اقتصاد یکی از گزینه های جدی ریاست 
بانــک مرکــزی و جایگزینی ولی الله ســیف اســت. گفته 
می شود به او پیشنهاد وزارت اقتصاد نیز داده شده است. با 
این حال همه این گمانه زنی ها در سخنرانی امشب روحانی 

از صدا وسیما روشن خواهد شد.«
آن خبر اما مدتی بعد با واکنش منفی طیب نیا مواجه 
شــد.علیرغم امیدواری هایی که برای حضور مجدد دکتر 
علی طیب نیا در دولت، برانگیخته شــده بــود، اما نه تنها 
شرایط مطلوب برای حضور وی در کابینه فراهم نشد، بلکه 
شروط غیر قابل تحققی هم از سوی دولت برای آغاز مجدد 
همکاری وی با هیات دولت تعیین شــده بود؛ شروطی که 

بازگشت طیب نیا را غیر ممکن کرد.
حاال اما بــا انتشــار خبر حضــور او در نهاد ریاســت 

جمهوری بازار شایعات داغ شده است. 

   طیب نیا کیست؟ 
او در ســال 135۷ با توصیه مرحوم شهید بهشتی به 
ایشــان مبنی بر لزوم تحصیل در رشــته اقتصاد با آنکه در 
دبیرستان رشــته ریاضی فیزیک خوانده بود، اما با کسب 
رتبه 1۶ در کنکور آن ســال در دانشــکده اقتصاد دانشگاه 
تهران قبول شــد و بــا توجه بــه تعطیلی دانشــگاه در ایام 
انقالب و بعد نیز انقالب فرهنگی در ســال 13۶۴ با کسب 
رتبه اول دوره لیســانس را بــه پایان رســاند و بالفاصله در 
کنکور فوق لیســانس همان سال شــرکت و حائز رتبه اول 
شد. در ســال 13۷۶ برای شــرکت در دوره دکترا اقدام و با 
کســب رتبه اول وارد دوره دکترای اقتصاد دانشگاه تهران 
شــد. وی پایان نامه دوره دکتــرا را در دانشــگاه لندن و در 
ارتباط با بررسی مســاله تورم در ایران طی کرد. وی در هر 
ســه مقطع کارشناســی، ارشــد و دکترا رتبه اول را کســب 
کرده است. طیب نیا از ســال 13۷3 تا سال 138۴ به طور 
پیوســته به عنوان دبیر و نیز مشــاور کمیسیون اقتصادی 
دولت در دولت های آقایان هاشــمی و خاتمی فعالیت کرد 
و در واقع کلیه مصوبــات اقتصادی دولت هــای مذکور با 
ممارســت و دیدگاه ها و نظارت کارشناسی او و تیمی که در 
دبیرخانه و تحت نظارت او کار می کردند تهیه و تصویب و 

ابالغ می شد. کار بلندمدت در کمیسیون اقتصادی دولت 
او را با مسائل دولت ها و مشکالت کالن اقتصادی کشور 
آشناتر کرد و در واقع آموزه های آکادمیک و دانشگاهی او 
را کامل تر کرده و ظرفیت های باالی کارشناســی و علمی 
او را غنی تر کرد. این تجربیات او را برای مســئولیت های 
همزمانی که در دوران تصدی دبیری کمیسیون اقتصادی 
دولت داشت، آماده تر نمود.  همزمان وی در سال 13۷۶ به 
عنوان معاون طرح و بررسی )امور اقتصادی( معاون وقت 
رئیس جمهور در امــور اجرایی کار خود را آغــاز کرد و کلیه 
مســئولیت های اقتصادی معاون اجرایــی رئیس جمهور 
را در آن دوران بــر عهــده گرفت. یکــی از مهم ترین این 
مسئولیت ها دبیری ستاد تنظیم بازار به عنوان یکی از ارکان 
تصمیم گیری در حوزه اقتصادی بود که در خصوص تامین 
مایحتاج و کاال های اساســی و مصرف روزمره مردم و نیز 
تامین مایحتاج واحد هایی که کاال هــا و مواد غذایی مورد 
مصرف روزانه مــردم را تولید می کردنــد فعالیت می کرد. 
مراقبت از عدم تاثیر ســوء و ناگوار تورم بر معیشــت روزانه 

مردم و پیشگیری از افزایش قیمت مایحتاج روزانه مردم در 
آن دوران یکی از موفقیت هــای دولت های آن دوران بود 
که در ستاد تنظیم بازار مورد تصمیم گیری قرار می گرفت. 
فعالیت هــای علی طیب نیــا در آن دوران موجب شــد که 
علی رغم وجود تورم در جامعه، قیمت کاال ها و مواد مصرفی 
و اساسی مردم و نیز کاال های اساسی مورد نیاز کارخانجات 
تحت تاثیر تورم قرار نگرفته و تحت کنترل و مدیریت شده 
باقی بمانــد. وی نقشــی موثــر در توفیق دولــت هفتم و 
هشتم در مهار تورم داشت. در دوره دوم ریاست جمهوری 
سید محمد خاتمی و حذف مسئولیت معاونت رئیس جمهور 
در امور اجرایی، علی طیب نیا به عنوان معاون هماهنگی 
امور اقتصــادی و فنی معــاون اول رئیس جمهــور به کار 
 خــود در نهــاد ریاســت جمهوری ادامــه داد و در ســطح 
وسیع تری به ارائه خدمت پرداخت. کمک به حل مشکالت 
واحد هــای تولیــدی و تــالش در جهــت تصمیم ســازی 
برای حل مشــکالت کالن اقتصادی کشــور و نیز ایجاد 

هماهنگــی در میــان دســتگاه های اقتصــادی دولت از 
مهم تریــن زمینه های فعالیــت او در ایــن دوران بود. وی 
همزمان در ایــن دوران به دلیل گســترش احتمال زلزله و 
آثار روانی پخش شایعات با اســاس و بی اساس  به منظور 
ایجاد هماهنگی در میان واحد های مســئول، مسئولیت 
ســتاد مدیریت بحران کشــور را بر عهده گرفت. در سال 
138۴ او به عنوان معاون امور اقتصادی سازمان مدیریت 
و برنامه ریــزی )ســازمان برنامــه و بودجه( بر مســئولیت 
اقتصادی در نهاد مدیریت کالن کشــور تکیــه زد و تهیه 
بودجه هــای کل کشــور در ســال های 1385 و 138۶ با 
مســئولیت نظارت او انجام پذیرفت. طیب نیا طی دو سال 
138۴ و 1385 نماینده رئیس جمهور در شورای پول و اعتبار 
نیز بوده است، شورای مذکور مهم ترین نهاد تصمیم گیری 
در خصوص مســائل مرتبط با فعالیت های بانک مرکزی، 
تعیین حوزه های فعالیت بانک ها، تعیین نرخ های ســود 
بانکی و... اســت. در همین زمان  وی به عنــوان معاون 
امور اقتصادی ســازمان مدیریت و برنامه ریزی کشــور به 
همراه رئیس ســازمان، عضو شــورای اقتصاد کشــور نیز 
بود. این شــورا مهمتریــن نهاد تصمیم گیری در مســائل 
کالن اقتصادی کشور، ســرمایه گذاری های بزرگ مانند 
ســرمایه گذاری در فاز هــای پارس جنوبــی و محــور تهیه 
برنامه های پنج ساله و بودجه های ســاالنه و... بود. علی 
طیب نیا در سال 13۹۲ با کسب ۲۷۴ رأی از مجموع ۲8۴ 

رأی مأخوذه، عنوان کســب باالتریــن رأی اعتماد به وزرا 
را در تاریــخ جمهوری اســالمی ایران تــا آن روز را به خود 
اختصاص داد.  او در اســفند ۹۴ در سخنانی انتقادی گفته 
بود: »شعار خصوصی ســازی می دهیم، ولی اعتقادی به 
آنها نداریم و هر شرکتی را که می خواهیم خصوصی کنیم 
گروهی ما را منــع می کنــد، در حالی که اگــر دولت توان 
اصالح ساختار شرکت های زیان ده را دارد چرا در ۴۰ سال 
گذشته این کار را نکرده است؟« او همچنین گفته بود: »تا 
زمانی که به عنوان وزیر اقتصاد در دولت یازدهم مشــغول 
 کار هستم، هرگز به دست من شاهد چنین واگذاری هایی 
به بخش های غیرواقعــی اقتصاد نخواهید بــود و این در 
شرایطی اســت که مفاد قانون به ســرانجام رسیدن برخی 
واگذاری ها را تا پایان ســال ۹۴ معین کرده که اگر انجام 
نشود باید بابت آن جواب بدهیم  اما متاسفانه باید گفت این 
 واگذاری ها امســال انجام شدنی نیســت و باید سال آینده

 واگذار شود.«
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1۴ نفر از نیرو هــای هنگ مرزی میرجــاوه بامداد هفته قبل به دســت اعضای گروهک 
تروریستی ربوده شدند. این افراد بین ساعت چهار تا پنج بامداد در منطقه صفر مرزی لولکدان 
ربوده شده اند. گروهک تروریستی جیش العدل در بیانیه ای مسئولیت حمله به پایگاه ایرانی و 
ربودن نیروهای امنیتی هنگ مرزی میرجاوه را برعهده گرفته است. منطقه صفر مرزی لولکدان 
مربوط به بخش ریگ ملک شهرستان میرجاوه اســت که در 5۰ کیلومتری شهر میرجاوه قرار 
دارد. تحقیقات تکمیلی حکایت از آن داشــت که در حوالی برجــک 1۰۴ در دهنه تنگوک در 
منطقه لولکدان میرجاوه عوامل گروهک تروریستی جیش الظلم 11 نفر از جوانان این مرز و بوم 
را ربود ه اند. براســاس اعالم منابع رسمی گروگان ها 11 نفر شــامل ۶ نفر از بسیجیان، ۴ نفر از 
سربازان وظیفه و  یک  کادر مرزبانی بوده اند. این در حالی است که این افراد بر اثر غذای آلوده 
مسموم شده و توســط این گروهک به داخل پاکستان منتقل شــده اند. روابط عمومی قرارگاه 
قدس نیروی زمینی سپاه در اطالعیه ای اعالم کرد: »شامگاه گذشــته )دوشنبه ۲3 مهرماه( 
تعدادی از بســیجیان بومی و نیروهای هنگ مرزی که در پایگاه مراقبتی در نقطه صفر مرزی 
) میرجاوه( استقرار داشتند، با خیانت و تبانی عامل یا عوامل نفوذی گروهک های ضد انقالب 
ربوده شدند.« این اطالعیه در ادامه با اشاره به اینکه این پایگاه از استحکامات خوبی برخوردار 
بوده، خاطرنشان کرده است: »عوامل گروهک های تروریستی که از سوی سرویس های بیگانه 
هدایت و پشتیبانی می شوند، با فریب و تطمیع عوامل نفوذی، این حادثه را در نقطه صفر مرزی 
و روبه روی یکی از پاسگاه های مرزی کشور پاکستان صورت داده اند .« روابط عمومی قرارگاه 
قدس نیروی زمینی سپاه در پایان تاکید کرده اســت: »عملیات تعقیب اشرار، تروریست ها و 
عوامل نفوذی دشــمن و نیز اقدامات الزم برای آزادسازی ربوده شدگان با جدیت در دستور کار 
نیروهای دفاعی و امنیتی مستقر در مناطق مرزی قرار گرفته است و از دولت پاکستان نیز انتظار 
می رود با اشرار و تروریست هایی که در جوار مرزهای آنان النه کرده و از سوی برخی کشورهای 
مرتجع شرور و تروریســت پرور منطقه حمایت و به کارگیری می شــوند، برخورد جدی داشته و 
به سرعت نســبت به آزادی و تحویل مرزبانان اقدام کند.« گفتنی اســت فرمانده کل سپاه در 
سخنانی در این مورد گفته است: »دشمنان با بیهوش کردن موفق شدند تعدادی از بسیجیان 
بومی و نیروهای هنگ مرزی پایگاه مراقبتی در نقطه صفر مرزی )میرجاوه( را بربایند.«  فرمانده 
کل سپاه پاسداران در سفر به ســمنان درباره ربوده شدن تعدادی از بسیجیان بومی و مرزبانان 
در نقطه صفر مرزی در جنوب شرق کشور گفت: »دشــمنان هربار تالش می کردند با درگیری 
این برجک و پاسگاه را اشغال کنند ولی با توجه به ناکامی در این زمینه، این بار با وارد کردن یک 
نیروی نفوذی توانستند عمل خود را انجام هند. آنها که مطمئن بودند تا زمانی که رزمنده و مدافع 
هوشیار و زنده باشند نخواهند توانست به هدف خود برسند، با بیهوش کردن این افراد توانستند 
آنها را بربایند.« وی گفت: »این عمل، هنری نیست و ان شاءالله با پاسخ سخت و دندان شکن 

ما روبه رو خواهند شد.

از لحظه اســتعفای هیلی بحث بر سر جانشــینی سفیر آمریکا در ســازمان ملل داغ شده 
اســت. تارنمای خبری پولیتیکو بامداد چهارشــنبه گزارش داد که »هدر نوئرت«، سخنگوی 
وزارت امور خارجه آمریکا از گزینه های جایگزینی »نیکی هیلی«، نماینده پیشــین این کشور 
در سازمان ملل متحد است. وی که همزمان معاونت موقت وزیر امور خارجه در امور دیپلماسی 
عمومی را عهده دار است، به علت اتخاذ مواضعی همسو در طول دوران فعالیتش، به محبوبیت 
قابل توجهی در میان اعضای کاخ سفید و مشاوران رئیس جمهوری آمریکا دست یافته است. 
نوئرت پیش از این در خبرگزاری فاکس نیوز عضویت داشــته است؛ شبکه ای که مورد توجه و 
عنایت ویژه »دونالد ترامپ« قرار دارد. پولیتیکو تأکید می کند که اسامی دیگری از جمله »کلی 
نایت کرفت«، »جیمی مک کورت« و »ریک گرنل« به ترتیب ســفرای آمریکا در کشورهای 
کانادا، فرانســه و آلمان هم برای انتخاب به عنوان نماینده آمریکا در ســازمان ملل متحد، در 
دســت بررســی قرار دارد. این درحالی اســت که قبال نام شــخص دیگری برای این سمت در 
نظر گرفته شده بود و آن شــخص »دینا پاول« نام داشــت که برای مدت یک سال به عنوان 
معاون مشــاور امنیت ملی آمریکا کار می کرد اما پس از آن این ســمت را ترک  کرد  و در ژانویه 
۲۰18 به بانک گلدمن ساکس پیوست. چند روزنامه نام پاول را به عنوان کاندیدای پست سفیر 
آمریکا در سازمان ملل اعالم کرده  بودند. گفتنی است که دینا پاول ژانویه سال جاری میالدی 
کاخ سفید را ترک کرد. او زمانی که سمت خود را ترک کرد، مقامات عنوان کردند که قصد دارد 
به صرف وقت بیشتری با خانواده اش در منهتن بپردازد. اما حاال این گزینه هم دست رد به سینه 
ترامپ زده است. رویترز به نقل از یک منبع آگاه نوشت  پاول در تماسی تلفنی به دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا اعالم کرد که قصد دارد در گلدمن ســاکس بمانــد. دینا پاول از جمله 
افرادی بوده است که همواره توسط ملی گرایان حامی ترامپ مورد انتقاد قرار گرفته است؛ از 
جمله استیو بنن، استراتژیست ارشد سابق ترامپ. گفته می شود که او در طول مدت حضور در 
کاخ سفید به ایوانکا ترامپ و همسرش جرد کوشنر نزدیک بود و به آنها در بحث مناقشه اسرائیل 
و فلسطین کمک می کرد. با این حال حتی زمانی که پاول از کاخ سفید بیرون رفت، کوشنر اعالم 
کرد که او نقش اصلی خود در راستای تالش های ما برای صلح را ادامه خواهد داد. خیل عظیم 
برکنارشد گان، استعفادهندگان و پیاده شدگان از قطار ترامپ نشان می دهد  کار کردن با او راحت 
نیست. به این تعداد باید نام های بی شماری اضافه کرد که پیشنهاد کار و مسئولیت های مختلف 
را در کاخ سفید، وزارت خارجه و دیگر نهادها رد کرده اند و حاضر نشده اند وارد سیستمی که ترامپ 
آن  را هدایت می کند، شوند. پست های خالی و پرنشده در بسیاری از این نهادها، همین موضوع 
را نشان می دهد. حال باید دید در وضعیتی که نیکی هیلی و ترامپ در جهان پیش روی آمریکا 
قرار داده اند، چه کسی می تواند بر صندلی خالی هیلی تکیه زند. بدون شک استعفای یکی از 
نزدیک ترین افراد به ترامپ که هیچ کس باور نمی  کرد او هم روزی استراحت را بهانه رفتن کند، 
برای بسیاری تعجب آور بود. هنوز دلیل خاصی برای این استعفا بیان نشده است. گفته می شود 
حتی جان کلی، رئیس کارکنان کاخ سفید و مایک پنس، معاون اول رئیس جمهور هم از این خبر 
تعجب کردند. شاید پاول می توانست یک انتخاب عقالیی باشد. او در مصر متولد  و در ایاالت 
متحده بزرگ شده است. او عالقه زیادی به شخص ترامپ و دختر و دامادش داشت. با این حال 
به این دلیل او در رسانه های راست های افراطی مورد هجمه قرار دارد که او چندان به رویکرد 
داخلی محور ترامپ پایبند نبود، بلکه فردی است که در ساختار اقتصادی جهانی فعالیت کرده 
و در چارچوب سیاست خارجی ترامپ به مبنای   آمریکا اول اعتقاد نداشت. پاول برعکس هیلی 
با مناسبات بین المللی بیشــتر آشــنا بود و باید به صورت منطقی منتظر رویکردهای مناسبی در 
سازمان ملل می بودیم. اما هنوز به واقع نمی  توان گفت سیاست های بین المللی آمریکا چگونه 
پیش خواهد رفت. آیا این استعفا به معنای شکست سیاست های گذشته قلمداد خواهد شد و باید 
منتظر چرخش در این روند باشیم یا باید به راستی باور کرد آمریکا وارد دنیایی جدید شده است؛ 

دنیایی که ابتدا انجام می دهد بعد به نتایج آن فکر می کند.

پاول نیامد؛ نوئرت قبول می کند؟

ربایش در بامداد

رویدادها

مثلث  |  شماره 12418



ماجرای حضور زنان در بازی فوتبال بین ایران و بولیوی جنجالی شــده است. این اتفاق 
که ابتدا با تکذیب پلیس مواجه شده بود در نهایت رخ داد و زنان توانستند وارد ورزشگاه شوند. 
دادستان کل کشور گفت: »حضور زنان در ورزشگاه آزادی یک آسیب است و هیچ توجیه شرعی 
ندارد، اگر بخواهد ادامه پیدا کند برخورد می کنیم.« حجت االسالم محمدجعفر منتظری در این 
مراسم گفت: »حضور زنان در ورزشگاه آزادی یک آسیب است و هیچ توجیه شرعی ندارد، چرا 
مخالفیم چون گناه صورت می گیرد، تماشــای بازی ایراد ندارد اما گناهی که صورت می گیرد 
جای اشکال است. از حضور دیروز زنان در ورزشــگاه گالیه داریم، نظام ما اسالمی است، ما 
مسلمان هستیم، وقتی خانمی به ورزشــگاه می رود و با مردانی که با لباس ورزشی و نیمه لخت 
مواجه می شود و آنها را می بیند گناه می کند، برخی دنبال این هستند که حریم ها را بشکنند.« 
دادستان کل کشور تصریح کرد: »با حریم خصوصی مردم کاری نداریم اما در مجامع عمومی 
کسی حق ندارد حریم عمومی را آسیب بزند.« وی یادآور شد: »با هر مدیری که بخواهد بستر 
حضور بانوان در ورزشگاه را با بهانه های مختلف فراهم کند برخورد می کنیم.« حجت االسالم 
منتظری اظهار کرد: »قرار نیست در منظر عمومی هر کس هرجور خواست لباس بپوشد یا رفتار 
کند، نصیحت می کنم به مسئوالن ورزشی که حرمت دینی را حفظ کنید و اجازه ندهید گناه صورت 
گیرد. اگر تکرار شود دستور می دهم به دادستان تهران تا ورود کند.« دادستان کل کشور بیان 
کرد: »قرار نیست ۴ نفر با هر هدفی حریم ها را بشکنند و ما ساکت بمانیم، ابتدا نصیحت می کنیم 

بعد برخورد می کنیم.«
در واکنش به این ســخنان، عزت الله ضرغامی در توییتی نوشــته اســت: »در فوتبال، 
ورزشکاران نیمه لخت نیستند. حضور زنان در ورزشگاه حریم شکنی نیست. کبری و صغری هر 
دو مشــکل دارند. به صورت زنان و خانواده هایی که تفریح مناسب ندارند پنجه نکشید. تهدید 
مدیران ورزش به برخورد قضائی هم شایسته نیست. آیا گناه و خالف شرع در زندان ها، کمتر 

از ورزشگاه هاست؟«
علی مطهری هم در یادداشتی با عنوان »سخنی با دادستان کل کشور« نوشت: »سخن 
دادســتان کل محترم در خصوص حضور بانوان در ورزشــگاه آزادی از آن نظر که مهم بودن 
مساله عفاف از نظر اسالم را بیان می کند سخن درستی است و قابل تقدیر است. روشن است 
که حضور بانوان در ورزشگاه هایی که مردان به صورت نیمه عریان مسابقه می دهند مورد تأیید 
اسالم نیست اما در مسابقات فوتبال بدن مردان تقریبا کامال پوشیده است و نیمه عریان نیستند. 
لذا قاعدتا حضور بانوان در مسابقاتی مثل شنا، کشتی، بسکتبال و شاید والیبال مردان اشکال 
شرعی دارد اما در مسابقات فوتبال به نظر می رسد مطابق این مالک نباید اشکال شرعی وجود 
داشته باشد. در واقع آن مالک کلی را یعنی حرمت حضور بانوان در جایی که مردان نیمه عریان 
هستند همه قبول دارند ولی در اینکه مصداق این مالک مسابقات فوتبال است، اختالف است. 
دادســتان کل محترم آن را هم مصداق می دانند اما از نظر امثال بنده شامل مسابقات فوتبال 
نمی شود، خصوصا که بازیکنان از فاصله دور دیده می شوند. البته در صورتی که تصمیم نظام 
به حضور بانوان باشــد باید جایگاه ویژه و در  های ورود و خروج مخصوص و نیز ســرویس های 

بهداشتی اختصاصی داشته باشند.«

شورای نگهبان هفته قبل یک جلسه بسیار مهم داشــت. آن گونه که سخنگوی شورای 
نگهبان روایت کرده است، دو عضو مهم کابینه به جلسه این شورا رفته اند. عباسعلی کدخدایی 
گفته است: »نشست شورای نگهبان با حضور اعضای فقها و حقوق دانان برگزار شد. با توجه 
به اینکه هیات وزیران قبال درخواست داده بود که جلسه ای با حضور برخی اعضای این هیات 
برای بررسی موضوعات پیرامون الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم 
)CFT( و FATF برگزار شود، جلسه شــورای نگهبان به این امر اختصاص داشت.« سخنگوی 
شــورای نگهبان ادامه داد: »در جلسه امروز شورای نگهبان اســحاق جهانگیری معاون اول 
رئیس جمهور، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی 
و حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور نیز حضور داشتند و گزارشی از وضعیت الیحه 
CFT و الحاق ایران به کارگروه ویژه اقدام مالی FATF به اعضای شورای نگهبان ارائه دادند. در 
بخش دیگری از این جلسه، اعضای شورای نگهبان نیز دیدگاه ها و نقطه  نظرات خود را پیرامون 
CFT و FATF مطرح کردند.« سخنگوی شــورای نگهبان در پایان خاطرنشان کرد: »در جلسه 
شورای نگهبان هیچ گونه رأی گیری و تصمیم گیری پیرامون FATF صورت نگرفت و مقرر شد تا 
کارشناسان مرتبط با این حوزه در جلسات آینده شورای نگهبان حضور یابند. FATF یک سازمان 
بین دولتی و یک گروه ویژه اقدام مالی اســت که به ابتکار کشورهای عضو G۷ در سال 1۹8۹ 
تأسیس شد، این گروه موظفند هرچهار ماه یک بار گزارشی را درباره ریسک سرمایه گذاری در 
بازارهای هدف برای کشورهای عضو اعالم کنند. در ابتدا این سازمان تنها وظیفه روند پولشویی 
در سطح بین الملل را بررسی و اســتانداردهایی را برای مبارزه با پولشــویی تدوین می کرد، اما 
از ۲۰۰1 میالدی و پس از حمالت تروریستی 11 ســپتامبر، وظیفه بررسی بازارهای هدف به 
منظور سرمایه گذاری را از نظر وجود امکان تأمین مالی تروریسم نیز به عهده کارشناسان این 
سازمان قرار دادند. این گروه ویژه اقدام مالی، در گزارش های ساالنه اش، یک »لیست سیاه« 
از کشــور هایی که با معیار این نهاد، پرخطرترین کشورها برای سرمایه گذاری هستند قرارداده 
بود. این لیست شامل کشورهایی است که از نظر کارشناسان این سازمان، در مبارزه جهانی علیه 
پولشویی و تأمین مالی تروریسم همکاری نمی کنند. در سال ۲۰۰۹ برای اولین بار، نام ایران در 
 )FATF( کنار نام پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان وارد لیست سیاه پیشنهادهای سرمایه گذاری
قرار گرفت، در سال های بعدی نیز گزارش ها ادامه پیدا کرد و نام ایران در رأس لیست سیاه دیده 
شد. ماجرای الحاق ایران به کارگروه اقدام ویژه مالی )FATF( از آنجا شروع شد که علی طیب نیا، 
وزیر اقتصاد دولت یازدهم در خرداد ســال 13۹5 و پس از تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی 
تروریسم در مجلس با امضای 35 بند از پیش شرط های FATF، تعهد می دهد که ما بقی تعهدات 
نیز در مجلس تصویب شود، این در شرایطی اســت اقدام طیب نیا بدون طی مراحل قانونی و 
برخالف اصل ۷۷ قانون اساسی که دولت را ملزم می کند عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها 
و موافقت نامه های بین المللی به  تصویب مجلس برسد، صورت می گیرد، سپس دولت ۴ الیحه 
را برای فراهم کردن بستر الحاق به این کارگروه تدوین و به مجلس شورای اسالمی تقدیم کرد.«

جلسه ویژه با ظریف و جهانگیری

حضور جنجالی
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غیبت آیت الله 

تکذیب استعفا

معمای شهرام

یکی از اعضای شورای نگهبان می گوید که آیت الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی در جلسات این شورا شرکت نمی کند. دی ماه 
سال ۹۶ در حالی  که حدود پنج ماه از ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی بر مجمع تشخیص مصلحت نظام می گذشت با تعطیل شدن 
کالس درس او، اخباری مبنی  بر بیماری  ایشان منتشر شد.حاال قریب یک سال از ریاست هاشمی شاهرودی بر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام می گذرد و برخی از نزدیکان او از بهبودی حالش خبر می  دهند، اما آیت الله  هاشمی شاهرودی نه تنها مدتی است در جلسات مجمع 
تشخیص مصلحت نظام شرکت نمی کند، بلکه در جلسات شورای نگهبان نیز غایب است . نجات الله ابراهیمیان، عضو شورای نگهبان 
در پاسخ به این سؤال خبرنگار ایرناپالس مبنی بر اینکه آیا آیت الله هاشمی شاهرودی در جلسات شورای نگهبان حاضر می شود، اعالم 
می کند: »خیر ایشان در جلسات حاضر نیستند. سید محمود هاشمی شــاهرودی از دوره سوم شورای نگهبان به عضویت این شورا در 
آمد. او در دوره چهارم به دلیل انتصاب به عنوان رئیس قوه قضاییه در شورای نگهبان نبود، اما با اتمام ریاستش بر دستگاه قضا بار دیگر 

به شورای نگهبان بازگشت و همچنان یکی از ۶ فقیه عضو این شوراست.«

یکی از چهره های خبر ساز چند روز اخیر آیت الله جنتی است. هفته گذشته تابناک در خبری نوشت: »از 
منابع موثق خبر می رسد  آیت الله جنتی طی نامه ای به علت کهولت سن و بیماری درخواست کناره گیری از ریاست 
شورای نگهبان کرده است. گفته می شود، سیدمحمد ابوترابی فرد، امام جمعه موقت تهران و نماینده اسبق 

مردم قزوین در مجلس شورای اسالمی گزینه اصلی ریاست شورای نگهبان است.«
این خبر البته بالفاصله با واکنش ســخنگوی شــورای نگهبان مواجه شــد. تکذیب این خبر غیر از نفی 
استعفای آیت الله جنتی البته یک محتوای مهم داشت: رئیس از بیرون شورا و غیر از اعضا انتخاب نمی  شود.

باز داشت شهرام جزایری همچنان خبرساز است. او که چند هفته پیش هنگام خروج قاچاقی از مرز به دام افتاده بود، 
اکنون با حاشیه های جالبی مواجه شده است. سخنگوی قوه قضاییه در اظهارنظری مهم گفته است: ایشان حرف های 
واحدی در این مدت نزده اما بعید است صرف بدهی مالیاتی کسی به این طریق بخواهد از کشور خارج شود. کسی که اسناد 
غیرایرانی همراه داشته و قصد پرداخت رشوه میلیاردی داشته، بعید است بهانه بدهی مالیاتی را داشته باشد. پرونده وی 
در حال تحقیق است و وی بازداشت است و قراری در دادسرا برای وی صادر نشده است.« گفتنی است ماموران گمرک 
بازرگان شهرام جزایری را از داخل یک دستگاه تریلر خروجی از کشور که حامل بار ترانزیتی بود، دستگیر کردند. این تریلر 
ترکیه ای حامل بار عدس بوده است و از مبدا ترکمنستان عدس بارگیری کرده و قرار بوده از کشور خارج شود، اما ماموران 
گمرک با رصد اطالعات محموله و به کمک دستگاه های کنترلی ایکس ری کامیونی اقدام به اسکن محموله می کنند که پس 

از اسکن محموله مشخص می شود دو نفر در داخل بار تریلر مخفی شده اند. 

بعد از تایید و تکذیب های متعدد حاال دیگر مثل روز روشن است که در هفته های آینده محمد شریعتمداری از وزارت صنعت، 
معدن و تجارت خداحافظی خواهد کرد؛ خداحافظی ای که البته انگار چندان تلخ هم نیست و آن طور که شنیده می شود، قرار 
است شریعتمداری با سالم و صلوات راهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شود. در این مدت  زمزمه هایی مبنی بر استعفای 
شریعتمداری به گوش رسید؛ استعفایی که اگرچه در مقطعی از سوی حســینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور و حتی 
روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت تکذیب شد، اما خب واقعیت، چیزی نبود که به این سادگی ها بتوان کتمانش کرد. 
در چنین شرایطی شنیده ها خبر از استعفای آقای وزیر با هدف هموارشدن راه برای معرفی او برای وزارتخانه ای دیگر می دهد. 
خیلی ها البته پیش دستی شریعتمداری را تالشی برای دور زدن مجلس و فرار از پاسخگویی بابت عملکردش در وزارت صمت 
نوشتند. به هر روی حاال پرونده ترمیم کابینه روی میز عالی ترین مقام پاســتور قرار گرفته و این طور که به نظر می رسد، به رغم 
کارنامه روشنی که از عملکرد شریعتمداری وجود دارد، تصمیم رئیس جمهور برای معرفی او به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی جدی است؛ تصمیمی که البته واکنش های زیادی را برانگیخته و حتی داد حامیان دولت را هم درآورده است.

چهره ها

دوباره وزارت 



اسحاق جهانگیری یک بار دیگر خبرساز شده است. 
این بــار او با غیبت خــود در یک جلســه بســیار مهم مورد 
توجه قرار گرفته اســت؛ جلســه ای که حســن روحانی با 
اقتصاددان هــا ترتیب داده بود. انتشــار تصاویر نشســت 
حکایت داشــت به رغم حضــور مدیران ارشــد اقتصادى 
دولــت یعنى نوبخــت رئیــس ســازمان برنامــه و بودجه، 
نهاوندیان معاون اقتصادى رئیس جمهور و همتى رئیس 
کل بانک مرکزى، معــاون اول در این برنامــه غایب بوده 
اســت. این اتفاق در حالى اســت که جهانگیــرى عنوان 
فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتى و ســتاد اقتصادی کشور را 
داراســت و علی القاعده موجه ترین مســئول دولت بعد از 
رئیس جمهور براى حضور در چنین جلســه اى بوده است؛ 
البته جست وجوى در گوگل نشان مى دهد که جهانگیرى 
در دولت یازدهم خود چنین جلساتى را برگزار مى کرده، اما 
اینکه چرا اکنون در چنین جلســه اى حضــور ندارد ممکن 
است به دلیل همان موضوعى باشد که برخى اصالح طلبان 
مدعى اند: محدود شدن نقش اسحاق جهانگیرى در دولت 
دوازدهم یا شــاید، افزایش احتماالت در مــورد جدایی او 
از دولت. با توجه به شــایعات و اخبــار ضد و نقیض درباره 
محدود شــدن نقــش و اختیــارات جهانگیــرى در دولت 
دوازدهــم، باید دید تحــوالت آتى دولــت تایید کننده این 
شایعات است یا مانند تکذیب هاى برخى دولتمردان، این 

مطلب چندان تطابقی با واقعیت ندارد؟
به هر حــال رویارویی تیم حزب اعتدال و توســعه در 
دولت با حزب کارگزاران در روزهای اخیر به اوج خود رسیده. 
 حزب اعتدال و توســعه از احزابی  است که در ابتدای دهه 
8۰ متولد شد و حسن روحانی در افتتاحیه آن به سخنرانی 
پرداخت.  نزدیکی این حزب به روحانی باعث شد تا پس از 
پیروزی وی در انتخابات، حزب مذکور، آن را پیروزی خود 
قلمداد کرده و با نفوذ  در دولت پست های مهمی را به دست 
آورد. در حال حاضر محمدباقر نوبخت و محمود واعظی، 
دبیرکل و معاون سیاســی ایــن  حزب، به عنــوان دو تن از 
اثرگذارترین افراد در سیاســت های دولت روحانی شناخته 

می شوند. 
از جمله، سیاســت های اقتصادی دولت روحانی به 
طور کامل در اختیار این حزب قرار دارد که در روزهای اخیر 
با اوج گیری  فضای نامساعد اقتصادی کشور، انتقادها از 
این تیم، به ویژه از ســوی اصالح طلبان از جمله اعضای 

حزب کارگزاران به اوج خود  رسیده است. 
قبال  رســانه متعلق به محمدباقر نوبخت در گزارشی 
بی ســابقه )که حاکی از درگیری علنی این دو طیف است( 
و شدیداللحن علیه حزب کارگزاران نوشته بود: »اعضای 
این حزب که بعضا در مســئولیت های ارشد اجرایی دولت 
نیز حضور دارند مدتی است تالش  دارند تا با فاصله گرفتن 
از مرکزیت دولت و شخص رئیس جمهوری خود را مطالبه گر 
نشــان داده و با ادبیات نقادانــه رفته رفته خــود  را مهیای 

انتخابات بعدی مجلس و سپس ریاست جمهوری  کنند .  « 
رســانه متعلق به نوبخت برنامه کارگزاران را تخریب 
دولت بدون ارائه برنامه جایگزین اقتصادی دانسته و حتی 
اشاره کرده بود که آنها  از با نام بردن از گزینه ای مانند وزیر 
پیشین اقتصاد – علی طیب نیا – استفاده ابزاری می کنند. 
این رســانه، هدف حــزب کارگــزاران  را از دو حالت خارج 
ندانسته است؛ یا پیاده شدن از قطار دولت  یا سهم خواهی 

بیشتر از رئیس جمهور. 
همزمان با این حمله، یکی دیگر از رسانه های وابسته 

به نوبخت، در گزارشی با ابراز خشم از گزارش ارگان متعلق 
به حزب  کارگزاران، کــه در آن موضوع کنار رفتن یا ماندن 
نوبخت در سازمان برنامه و بودجه بررســی شده، بار دیگر 
هدف کارگزاران را  ســهم خواهی از حسن روحانی دانسته 
و نوشته بود: »پرسش و ابهامی که همچنان باقی می ماند 

این اســت که چرا ایــن روزنامه در  روزهایی که توســط 
برخی ســخن از تغییر و ترمیم کابینه دولت دوازدهم 

است، اقدام به تخریب دکتر نوبخت و انتقاد محض 
از ایشــان  کرده و دیگــر وزرا و مدیــران دولت را در 

حاشیه ای امن قرار داده اســت؟ چرا انتقاد از تیم 
اقتصادی دولت به انتقاد از نوبخت  منحصر شده 

اســت؟ ارگان کارگزاران ســازندگی چه غرض و 
هدفی را از تخریب  یا مخالفت بــا حضور دکتر 

نوبخت در کابینه  دولت اعتدال در ســر دارد؟ 
آیا در پس پرده طرحی برای تعرفه جایگزینی 
برای نوبخت یا سهم خواهی از دولت  یا آغاز 
پــروژه ای  برای مخالف خوانــی علیه دولت 
اعتدال صورت گرفته که با حمله مستقیم به 

دکتر نوبخت کلید خورده است؟    « .
این در حالی اســت که خود نوبخت 
چند روز بعــد هرگونه کناره گیــری اش از 
سازمان برنامه و بودجه را گمانه زنی دانسته 
و رد  کرده بود. با این وجود، همین رسانه 
متعلق به نوبخــت، در گــزارش دیگری 
دست خود را صریحا رو کرده و از کناررفتن 
احتمالی  اســحاق جهانگیــری از معاون 

اولی رئیس جمهور خبر داده است. 
در گزارش مذکــور، با اشــاره به اینکه 

»خبرهایی از درون دولــت و برخی از محافل 
سیاسی به گوش می رسد، که اسحاق جهانگیری 

 از ســمت معاونت اولــی رئیس جمهوری کنــار خواهد 
رفت«،  آمده بود: »گفته می شــود این تغییر در راســتای 
ترمیم تیم اقتصادی دولت  انجام خواهد گرفت. جهانگیری 
رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی بوده و یکی از اعضای اصلی 
تیم اقتصادی دولت است. پیش از این  اسامی دیگری از 

درون دولت  برای ترمیم کابینه شنیده شده بود .  « 
نکته دیگر اینکه این رسانه هم به شایعه عجیبی که 
چندی پیش در خصوص معاون اولی قالیباف منتشر شده 
بود، اشــاره کرده و  اظهــارات نوبخت دربــاره آن را طوری 
بازتاب داده بود که در آن خبری از تکذیب صریح این شایعه 
نبود. به نوشته این سایت، »قابل  ذکر است چندی پیش از 
سوی برخی از رسانه ها خبری مبنی بر معاون اولی قالیباف 
مطرح شده بود که سخنگوی دولت پس از  آخرین نشست 
هیات دولت به خبرنگار پرســش کننده گفت: اینها اخباری 
است که همکاران شــما خبر می کنند و قرار نیست به همه 

 شایعه ها پاسخ داده شود.« 
به بیان ســاده تر دعوا تــا جایی باال گرفــت که تیم 
نوبخت حاضر شد برای کنار گذاشتن اسحاق جهانگیری 
حتی به شایعه ای درباره قالیباف هم متوسل شود. این در 
حالی است که همین رسانه از نظرخواهی نشریه متعلق به 
کارگزاران با یک اصولگرا - یحیی آل اسحاق – ابراز شگفتی 
کرده و جلوی نام و وابســتگی جریانــی او عالمت تعجب 

گذاشته بود. 
شــاید این غیبت در ادامه همان دعوای پرحاشــیه 

باشد.

قهر آخر ؟
اسحاق جهانگیری در جلسه مهم رئیس جمهور حضور نداشت
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فضای مجازی
حسین امیر عبداللهیان

 در توییت جالبی از آمادگی 

ایران برای مواجهه با تحریم های 

جدید آمریکا سخن گفته است

هالکت طراح اصلی حمله 
تروریستی اهواز

نمره فراکسیون 
اصالح طلبان چند است

اعتراض بعیدی نژاد
 به شبکه ضد ایرانی

ضد قانون آن هم توسط 
مدعیان قانون مداری
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حرف روز 

اوال همه حرف اینه که بهانه گیری دشمن پایان 
نمی یابد مگر کامال تسلیم بشویم. ثانیا اروپا کال برای 
همین تصویب داره مملکــت و دولت را بازی می دهد. 
درواقع اروپا مســتعمره آمریکاســت و دقیقــا منویات 
آمریکا را اجرا می کند . چشم بصیرت می خواهد. ثالثا 
هنوز توجیهات برجام را به یاد داریم و حقیقت را دیدیم 
و نمی توانیم این توجیهات را قبــول کنیم. چون خود 
توجیهات دلیل ضعف را بیشتر روشن می کند رابعا دنیا 

فقط اروپا و آمریکا نیست.

مجلس الیحه شفافیت آرای نمایندگان 
را تصویــب نکــرد. کار مجلــس معنایش این 
هســت که شــفافیت برای آمریــکا و انگلیس 
آری ولــی شــفافیت برای مــردم ایــران نه. 
خود مــردم مقصرند کــه به ایــن راحتی گول 

می خورند.

مقایســه بنزین بــا قیمت جهانی بــه دالیل 
مختلف صحیح نیســت؛ اول نفت ما ملی اســت 
دوم حقــوق ما بــا اروپایی هــا فــرق دارد و در آمد 
ما کمتر اســت، ســوم اینکه ارزش پــول ملی ما 
پایین اســت، چهارم ما از خودروهایی اســتفاده 
می کنیم که چندین برابر قیمت بی کیفیت و بدون 
اســتاندارد های مصرفی دنیا و اروپا به ما فروخته 
می شــود که مزید بر علت اســت، پنجم اینکه به 
دلیل مدیریت نادرست و تجمع جمعیت در نقاطی 
از کشور بیشترین میزان بنزین به دلیل ترافیک و 
عدم مناسب  بودن حمل ونقل عمومی می باشد که 

مزید بر علت است.

مناظــره ای در تلویزیــون برگزار شــد که 
آقای کواکبیان گفت ما می خواهیم با تصویب 
این الیحه بهانه را از دســت اروپا و کسانی که 
با مــا کار بانکــی نمی  کننــد، بگیریــم. آقایان 
نماینــده! تصویــب این گونــه لوایح بــا توجیه 
گرفتــن بهانــه و با عنایــت به اینکــه بدعهدی 
دشــمن در برجام هســته ای را دید ه ایم، کافی 

است؟

آدمی که برای چهره شــدن بازیگر شود و با 
اعتقادات مــردم بازی کند و پــول بگیرد و جیبش 
پر شــود و اگر کم بخورد و بخوابد جهنم رو جلوی 
چشمش ببینید و دیگر هیچ! مصداق های زیادی 

در جامعه ما دارد.

ضربه ای رو این محتکــران خونخوار )ارزی 
و کاالیی( به ملت ایــران زدن که  دشــمن در این 
۴۰سال نتونســت بزنه.  نامردی و ناجوانمردی اینا 
در یاد و یادواره این مردم ثبت شــد وتــا ابد خوار و 
ذلیل می مانند.  البته قصاص به قیامت نخواهد ماند 
هر تابی در کائنات باز تابی هم داره با چند صد برابر  

تاوان پس خواهند داد.

کسانی که رفتن هم سکه و دالر خریدن احتکار 
کردن، هیچ فکر نکردن دارن به ملت و کشورشــون 

خیانت می کنن .

چگونه ساز و کار اروپایی با مقررات آمریکایی 
تطابق پیدا کرده؟! وارد کردن کشورهای دوست و 
همسو در این دفاعیه، مصداق بارز گره زدن موضوع 

به حل مسئله آب خوردن مردمه.

سوال این است: برای تفاهم روی مکانیزمی 
که اساســا معلوم نیســت، چیست و شــانس بسیار 
اندکی برای مقابله موثر با تحریم های آمریکا دارد، 
چرا بایــد هزینــه ای بــه بزرگــی FATF را پرداخت؟ 
مذاکره کننده هوشــمند آیا چنین امتیــازی را جز در 

ازای یک امتیاز نقد و بزرگ، واگذار می کند؟

آقــای علــی زاده متشــکرم: غیــرت ملــی و 
فکر روشــن و شــفافیت شما تحســین آمیز است ۰ 
به اصطــالح فرنگی ها  »درختــان مانــع از دیدن 
جنگل توسط شما نشده اند.«  امیدوارم نوشته های 
شما موجب شــود جنبشــی در جوانان ایرانی برای 

افت زدایی از انقالب عزیز ایجاد شود.

اینکه پــول واقعــی بنزین از ســرمایه دار 
گرفته شود و به سمت کم درآمدها هدایت شود 
خیلی خوب اســت ولی کو عمــل. یارانه مردم 
چند ســاله ۴55۰۰ تومانه واقعــا انصافه و بعد 
حقوق یک کارمند  یا یک کارگر چقدر باید باشد 
این وضعیــت اقتصــادی را به بحــث بگذارید 
لطفا، تا شــاید مســئوالن کشــور از خــواب ناز 

بیدار شوند.

هیچ دلیلی وجود ندارد کــه متموالن بنزین 
گران تری اســتفاده کنند. مگــر متموالن دزدی 
می کنند؟ متموالن درآمد بیشتری دارند و مالیات 
بیشــتری هم پرداخــت می کننــد. ثروتمندان از 
منابع مملکــت همان قدر حــق دارند کــه فقرا. 
کامال مشــخص اســت که ارائه بنزیــن گران تر 
به بخشــی از مــردم چه فقیــر وچه غنــی کامال 

بی عدالتی است.

آیا با مذاکره مجدد با آمریکا مشــکل معیشت 
مردم حل می شــود؟ مذاکــره قبلی کــه خیلی هم 
دقیق تر بود چه شد؟ اگر دوباره برجام ۲ را پاره کردند، 
چه می کنیــد؟ برجام 3 می ســازید و مذاکره؟ بروید 
خودتان را درست کنید و مقابل اختالس ها بایستید 

تا کشور درست شود نه این مذاکره بازی ها.
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آقــای الریجانی در حال حاضر ریاســت مجلس را در 
اختیار دارد و از طرفی انتخابات مجلس جلوتر از انتخابات 
ریاست جمهوری خواهد بود. از این رو هنوز جمع بندی دقیق 
و جامعی نسبت به انتخابات ریاست جمهوری صورت نگرفته 
 است استراتژیک. به تازگی بهروز نعمتی دبیرکل حزب رفاه  
که نزدیک به الریجانی است، شده است. بزرگ ترین مشکل 
اصالحات این است که االن بعد از وقایع دی  ماه سال 96 به 
نظر می آید  نگرانی ها این است که شاید به آن پایگاه اجتماعی 
تکیه کردیم و چند انتخابات را با تکیه بر آن پایگاه اجتماعی 
پیش بردیم. هم به دلیل شــرایط بین المللی و هم به دلیل 
نوع رفتار آقای روحانی و هم به دلیل مواضعی که به هر حال 
نیروهای شــاخص در درون اصالحات و احزاب وابسته به 
آن در نسبت به رویداد سال 96 داشــتند، مواجه شد با یک 
ریزش اجتماعی شتابنده.  رفتار نیروهای متمایل به براندازی 
و شبکه های خارجی هم در مشروعیت زدایی از قدرت و توان 
گروه های اصالح طلب بی تاثیر نبود. نوع کارکرد دولت در کنار 
افزایش سطح مطالبات به تطبیق آن و سرمایه گذاری خارجی 
همه با هم در کنار آن ضعف تئوریک در بازبینی و دوباره دیدن 
جهان بینی جدید در ارتباط با وضعیت مطالبات اجتماعی و 
طبقات اجتماعی درگیر با فرایند اصالحی در ایران، دســت 
به دســت هم داد و بــه ما آســیب زد. از نظــر تاکتیکی هم 

پروژه مورد توجه ما، مجلس است و بعد از مجلس است که 
ما می توانیم صفحه شطرنج سیاســت را مبتنی بر خواست 
اصالح طلبان تعبیر کنیم، لذا هرگونه اظهارنظری در ارتباط 
با کاندیداهای ریاســت جمهوری به نظر مــن یک امر بعید 
و محال به نظر می رســد. آقای الریجانی بیــش از اینکه با 
اصالح طلبان دورنمای یک پیوند اســتراتژیک را رقم بزند، 
بیشتر به نظر می آید که با آقای روحانی و تیم آقای روحانی 
به یک پیوند منطقی دســت پیدا کرده و چه بسا اطرافیان و 
نیروهای نزدیک در ارتباط با آقای روحانی، الریجانی را تداوم  
نگرش خودشان می دانند. آقای الریجانی البته ویژگی های 
عملگرایی خوبی دارد. این علی الریجانی کاندیدای لیست 
امید بوده در قم، این علی الریجانی در دو واقعه مهم ازجمله 
برجام و FATF، قدرت رهبری، جمع کنندگی، برانگیزانندگی و 
همینطور درک مصلحت ملی و همینطور نگرش بین المللی 
خودش را نشان داده و این کامال همسو با اهداف دولت بوده 
و البته اصالح طلبان. اما اینکه خانواده الریجانی به هر حال 
این اسم الریجانی با خاطرات منفی هم برای اصالح طلبان 
عجین شده، ماجرای ریاست شــان بر صداوسیما، ضعف 
ارشاد و برنامه چراغ و برنامه هویت و کارناوال عاشورا   مجموعه 
حاشــیه ها که توســط تیم آقای احمدی نژاد هم به شــدت 
آسیب دیدند. من فکر می کنم بدترین لطمات را به خانواده 
الریجانی و آقای دکتر الریجانی تیم احمدی نژاد وارد کردند 

و این کار را هم تداوم خواهند بخشید. 
اصالح طلبان البته مشــکالت خودشــان را دارند. از 

یک طرف آقای جهانگیری به عنوان قوی ترین کاندیدای 
اصالح طلبان، در نتیجه تضعیف پایگاه و محبوبیت دولت 
و همینطور مساله دارشــدن قدرت مطلق اصالح طلبان در 
چند سال گذشته او هم ضعیف شده است. آقای دکتر عارف 
بیشتر منشأ ناامیدی هستند به عنوان رئیس فراکسیون امید، 
بازتابی از ناامیدی های اجتماعی و سیاســی در ایران امروز 
است و به هیچ وجه به نظر من امکان احیاء و بازپروری ندارند، 
شخصیت های دیگری مثل محمد شــریعتمداری که یک 
زمانی واقعا می توانست به عنوان سرمایه سیاسی در انتخابات 
ریاست جمهوری شرکت کند، آسیب دید؛ تحریم ها بیشترین 
صدمات را بــه وزارت صمت وارد کرد و دولــت که ناچار بود 
برای مبارزه با بحران تصمیمات خلق الســاعه و آنی بگیرد، 
در اعتبار و پرستیژ و قدرت مدیریت شریعتمداری لطمه وارد 
کرد. نجابت شریعتمداری هم باعث شد که نتواند پشت پرده 
خیلی از مسائل را بیان کند. او هم به عنوان یک آلترناتیو به 
نظر من فضای حرکت را از دست داد و اصالح طلبان آوانگارد، 
پیشرو و اثرگذار هم که اساسا با ساختار شورای نگهبان امکان 

طرح شدن ندارند. 
وقتی اینها را کنار هم قرار می دهیم، شاید بد نیست فکر 
کنند که اگر بخواهیم همچنان در فضای سیاسی ایران، در 
ساختار نظام جمهوری اسالمی عمل کنیم، چه بسا مدتی 
را به صورت تاکتیکی از چهر ه های دیگری استفاده کنیم و 
لباس اصالح طلبی را بر تن آنها بپوشانیم. رگه هایی از این 
نگرش در بین اصالح طلبــان و مخصوصا کارگزاران وجود 
دارد که شاید بشود با آقای الریجانی شراکت کرد، نه رفاقت. 
شــراکت به این معنی که در یک بازی کامال تعریف شده با 
توجه به فقدان پایگاه اجتماعی و سیاسی آقای الریجانی، 
ولی قدرت اثرگذاری و البی  در نظام سیاسی، اصالح طلبان 
مشــروعیت اجتماعی و سیاسی خودشــان را بیاورند، ولی 
این دفعه یک گام به جلوتر بروند، یعنــی با آقای الریجانی 
بنشینند و به طور مشخص در بســتن کابینه یا بستن تیم با 
همدیگر به یک وحدت اشــتراکی برســند. از نظر تئوری و 
از نظر موضوعی این متصور اســت، ولی فعــال دورنمای 
این امر مثل دورنمای تصویری اســت کــه فضانوردان یا 
دانشمندان در ناسا برای زندگی در مریخ متصور می شوند. 
از نظر تئوریک ممکن است. لذا به نظر من صحبت کردن 
از  مساله می تواند جالب باشد، اما در صحنه عمل و در روی 
زمین جریان اصالح طلب اگر همین طوری در حسن روحانی 
تداوم پیدا کند و به علی الریجانی برسد، می شود تصور کرد 
در 10 سال آینده پس ابراهیم رئیسی هم می تواند کاندیدای 
اصالح طلبان  شــود و این هم می تواند یک مســاله باشد 
برای بسیاری از اصالح طلبان، مخصوصا بانوان، جوانان 
و نیروهای پیشــرو. رســیدن به علی الریجانی کار بســیار 
سختی است، لذا می شود متصور شد که اگر اصالح طلبان 
نتوانند کاندیدای ایده آل یا مناســبی برای خود شکل دهند 
و در حاکمیت هم نشــانه هایی از گشایش و انفتاح سیاسی 
وجود نداشته باشد، چه بسا اصالح طلبان مدتی به اتاق فکر 
بروند و سکوت سیاســی را ابراز کنند. به نظر من می آید که 
در حال حاضر نمی شــود یک جمع بندی دقیق و شفافی در 

این باره ارائه داد.
نشانه های بســیار زیادی وجود دارد که آقای روحانی 
بیش از اینکه تمایل داشــته باشــد بــا اصالح طلبان چای 
بخورد، عالقه مند اســت با علی الریجانی فالــوده بخورد و 
من فکر می کنم آقای روحانی و اطرافیان ایشــان چه بســا 
تمایل عقالنی شان این باشــد که با علی الریجانی پیوندی 
استراتژیک ببندند. نوعی تقسیم کار که در آینده ایران آقای 
روحانی بــرای خودش یــک جایگاه و آقــای الریجانی هم 
جایگاه دیگری متصور شود. اما می دانید که آقای روحانی به 
صورت سیاسی با اصالح طلبان در حال حاضر متحد است، 
 DNA آقای روحانی با DNA ولی به صورت معمول و از لحاظ

اصالح طلبان در هماهنگی و انطباق کامل نیست.

 آقای الریجانی البتــه ویژگی هــای عملگرایی خوبی 
دارد. این علی الریجانی کاندیدای لیست امید بوده در 
قم، این علی الریجانی در دو واقعه مهم ازجمله برجام 
و FATF، جمع کنندگی، برانگیزانندگی و همینطور درک 
مصلحت ملی و همینطور نگرش بین المللی خودش را 
نشان داده و این کامال همســو با اهداف دولت بوده و 

البته اصالح طلبان 

فیاض زاهد 

تحلیل گر  اصالح طلب 
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فراتر از جنایت 
توجیه غرب در خصوص پرونده خاشقچی چیست؟

نوع و نحوه موضع گیری سران غربی در قبال پرونده 
ربایش و قتل جمال خاشقچی روزنامه نگار سعودی در نوع 
خود قابل تامل و تحلیل اســت. روســای جمهور ایاالت 
متحده آمریکا و فرانسه از یک سو به صورت ظاهری  ربایش 
و قتل جمال خاشقچی، روزنامه نگار منتقد سعودی توسط 
بن سلمان و عمال وی را محکوم کرده و از سوی دیگر، بر 
روابط محکم مالی خود با عربستان سعودی تاکید می کنند. 
به عبارت بهتر، کاخ ســفید و کاخ الیزه نشــان داده اند که 
اراده الزم برای مواجهه با پرونده ربایش و قتل خاشقچی را 
ندارند. چنانچه پیش بینی می شد،  برخی مقامات اروپایی  
مانند امانوئل ماکــرون که در کنار ایــاالت متحده آمریکا 
از اصلی تریــن حامیان تســلیحاتی آل ســعود محســوب 
می شوند، از هر گونه موضع گیری صریح، رسمی و جدی  در 
خصوص قتل  روزنامه نگار منتقد سعودی اجتناب کرده اند. 
گردش پترودالرهای آل سعود در حساب دولت های غربی  
سبب شده اســت تا آنها این بار نیز در مقابل جنایت آشکار 
ســعودی ها ســکوت کرده و موضعی اتخــاذ نکنند. نوع 
مواجهه مقامات غربی با پرونده »جمال خاشقچی« بار دیگر 
برخورد و مواجهه گزینشــی و ابزاری مدعیان حقوق بشر با 

این مقوله را به چالش کشیده است. در این میان، مقامات 
دولتی و امنیتی در غــرب از تمامی ظرفیت های خود برای 
جلوگیری از »تعمیم موضوع به افکار عمومی« نیز استفاده 
می کنند. به عبارت بهتر،  دولت های ایاالت متحده آمریکا 
و فرانسه  ظرفیت های خود را در حوزه دیپلماسی عمومی و 
دیپلماسی پنهان به کار گرفته اند تا موضوع قتل احتمالی 
خاشقچی به دست عمال آل ســعود به موضوعی داغ  بین 
افکار عمومی کشورهایشان تبدیل نشود. با این حال سوال 

اصلی اینجاست که آیا این تالش موثر خواهد بود؟
واقعیت امر این است که ترامپ و ماکرون در دستیابی 
به این هدف وقیحانه به شــدت ناکام خواهند ماند. آنچه 
مسلم اســت اینکه ترامپ به  عنوان بازیگر ی که قطعا در 
جریان موضــوع ربایش و قتــل احتمالی خاشــقچی بوده 
است، هزینه های هنگفتی را صرف تنظیم بازی »میدانی«، 
»سیاســی« و »رســانه ای « خود در نظام بین الملل کرده 
است  اما قدرت رسانه های مستقل و افشاگری هایی که از 
سوی روزنامه نگاران مستقل در خصوص چنین پرونده هایی 
صورت می گیــرد، مانع از تحقق ایــن »ترکیب وقیحانه« 
می شــود. این هارمونی وقیحانه سال هاســت در سیاست 
خارجی و سیاست رسانه ای کشورهای غربی جاری است. 
این قاعده امروز نیز در نظام بین الملل و به خصوص در قبال 
کشورهایی مانند انگلیس، فرانسه و ایاالت متحده آمریکا 
صدق می کند. بدیهی اســت که در ایــن معادله، افرادی 

مانند روسای جمهور ایاالت متحده آمریکا و فرانسه هدف 
مشترکی را دنبال می کنند و آن، جلوگیری از تخریب روابط 
تجاری با ریاض است. آنها این هدف را نسبت به هر گونه 
هدف دیگری در ارجحیت قرار داده انــد. در حال حاضر، 
افرادی مانند ماکرون و ترامپ باید بابــت همراهی خود با 
عربستان ســعودی در اقداماتی مانند کشتار مردم بی گناه 
یمن و خصوصا کودکان یمنی پاســخگو باشــند. در حال 
حاضر، افکار عمومی در سرتاســر دنیا نســبت به آنچه در 
پرونده خاشقچی می گذرد، حساس هستند. این حساسیت 
عمومی، بدون تردید از سوی شرکای غربی ریاض و حامیان 
جنایات آل سعود در منطقه غرب آسیای خوشایند نیست، 
با این حال این واقعیتی است که باید افرادی مانند ترامپ 
و ماکرون با آن رو به رو شــوند. در این میــان، دادن آدرس 
و نشــانه پترودالرهای سعودی از ســوی کاخ سفید و کاخ 
الیزه بار دیگر ماهیت واقعی ایــن دو را در نظام بین الملل 
به تصویر کشیده است. ایاالت متحده آمریکا، انگلیس و 
فرانسه به عنوان سه عضو غربی دائمی شورای امنیت که 
به دلیل ساختار ناعادالنه  حاکم بر جهان امروز دارای حق 
وتو هســتند، »منافع تجاری« خود را به هر فاکتور و مولفه 
دیگری از جمله جان انسان های بی گناه ترجیح می دهند. 
با این حال، این بار افکار عمومی دنیا هستند که در خصوص 
پرونده خاشقچی به پا خاسته اند. بدون شک، در این معادله 
ترامپ و ماکرون بازندگانی بیش نخواهند بود و حتی صرف 
میلیاردها دالر نفتی از سوی سعودی ها نیز نمی  تواند مانع 

از شکل گیری این پروسه  شود. 
ربایش و قتل احتمالی جمال خاشقچی در کنسولگری 
عربستان در استانبول، درســت  زمانی رخ داده  که مقامات 
آل سعود به سبب شکست نظامی  در یمن و  سوریه و شکست 
سیاسی در  عراق، بحرین و لبنان در بدترین وضعیت ممکن 
قرار دارند. فراتر از آن، اخباری که از دربار سعودی منتشر 
می شــود، بیانگر اختالفــات عدیده و بنیادینی اســت که 
میان بازماندگان عبدالعزیز در جریان است؛ اختالفاتی که 
منجر به درگیری های داخلی در دربــار و حتی تالش برای 
ترور شاهزادگان از سوی یکدیگر شــده است. نمونه این 
موضوع را در جریان زخمی شدن محمد بن سلمان در حادثه 
تیراندازی الخزامی مشاهده کردیم. حادثه ای که مقامات 
سعودی سعی کردند از نشت آن به فضای منطقه جلوگیری 

کنند اما در نهایت نتوانستند به این هدف دست یابند.
همزمان با آنارشــی حاکم در دربار سعودی ها، شاهد 
شــکل گیری منازعاتی جدی در کشــورهای غربی بر سر 
حمایت از رژیم منحوس و منفور سعودی هستیم. در کشور 
آلمان، بار دیگر شــاهد طرح موضوعاتــی از قبیل اعمال 
طرح ممنوعیت حمایت تسلیحاتی از رژیم آل سعود به اتهام 
جنایت در جنگ یمن هســتیم. اگرچه صدراعظم آلمان و 
اعضای حزب دموکرات مسیحی آلمان  و حتی سران حزب 
سوســیال دموکرات ) که در دولت ائتالفی مشارکت دارند( 
سعی دارند در این خصوص سکوت کرده و به بده و  بستان 
خود با رژیم کودک کش ســعودی ادامه دهند  اما اعتراض 
افکار عمومی، رسانه ها و حتی برخی احزاب مخالف سبب 
شــده  تا آنگال مرکل و همراهانــش در این خصوص تحت 
فشــار قرار گیرند. مشــابه چنین وضعیتی نیز در فرانسه و 
انگلیس وجود دارد ؛ دو کشــور دارای حق وتو در شــورای 
امنیت سازمان ملل متحد که دستان آنها به خون کودکان 

یمنی آغشته است. 
در نهایت اینکه ســکوت وقیحانه سران کشورهای 
غربــی در مقابل حادثــه ربایــش و قتل احتمالــی جمال 
خاشــقچی بار دیگر پرده از چهره واقعــی مدعیان حقوق 
بشر برداشــت و عیار واقعی آنها را در مقابل افکار عمومی 
دنیا نمایان ساخت. بی دلیل نیست که دیگر حنای افرادی 
مانند ترامپ، مرکل، ماکرون و تــرزا می  نزد ملت های دنیا 

رنگی ندارد. 

سعید سبحانی 

روزنامه نگار 
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ناسیونالیسم در یک قدمی اروپا
چرا شهروندان قاره سبز از اروپای واحد حمایت می کنند؟

»ناسیونالیســم« به یک قدمی اروپای واحد رسیده 
است. بسیاری از تحلیلگران و استراتژیست های اروپایی 
به درستی بر این باور هســتند که اگر در انتخابات پارلمانی 
بعدی، شاهد رشــد آرای احزاب ملی گرا، راست افراطی و 
ضداروپایی و پوپولیست به پارلمان اروپا در بروکسل باشیم، 
دیگر عمال امــکان بازگشــت اروپا به نقطه ثقل سیاســی 
و اجتماعی وجــود نخواهد داشــت. هم اکنــون با وجود 
گذشت بیش از 10 سال از وقوع بحران اقتصادی در اروپا 
و همچنین با وجود گذشت حدو د سه سال از وقوع بحران 
پناهجویان، همچنان برخی شهروندان اروپایی، »گذار از 
اروپای واحد« و بازگشت به گذشته را در نگاه خود پررنگ 
 کرده اند.  طی ســال های اخیر، بارها در مورد آســیب ها و 
آفاتی که به مجموعه اروپای واحد وارد شده و منتج به وقوع 
بحران های مزمن و دامنه دار در این مجموعه  شده است، 
ســخن گفته ایم. هم اکنون مقامات اروپایی از »بازگشت 
به ملی گرایی« بــه عنوان یک خطر بالقــوه ) و در مواردی 
خطر بالفعل!( در مجموعه تحت حاکمیــت خود نام برده 
و بدون آنکه از مصدر و خاســتگاه این خطــر یادی کنند، 
نسبت به آن هشدار می دهند. اخیرا صدراعظم آلمان برای 
چندمین بار طی یک ســال اخیر نسبت به وقوع ملی گرایی 
در اروپای واحد هشدار داده است. این هشدار در حالی از 
سوی آنگال مرکل مخابره می شود که دیگر مقامات اروپایی 
از جملــه امانوئل ماکــرون، رئیس جمهور فرانســه نیز به 
صورت مستقیم یا غیرمستقیم نسبت به تضعیف ارزش های 
مشترک اروپایی اذعان کرده و خطر ملی گرایی و بازگشت 
به گذشته را دور از ذهن تصور نمی  کنند. مرکل در خصوص 
خطر بازگشت ملی گرایی به اروپا اظهار کرده است: »اروپا 
) ارزش های مشترک اروپایی( کمی تبدیل به مساله روزمره 
شــده اســت. البته در این زمان این امر طبیعــی و بدیهی 
نیســت که ما دوباره به ملی گرایی روی آوریم. اروپا باید از 

ارزش های مشترک دفاع کند. مهاجران باید همان گونه که 
با منافع ما منطبق است هدایت شوند....«

ریشــه یابی ســاده موضوع »بازگشــت اروپای واحد 
به ملی گرایی« نشــان می دهد که مقامات فعلی اروپایی، 
خود نقش موثری در تمایل شــهروندان قاره ســبز نســبت 
به بازگشــت به دوران  قبل از تشــکیل اروپــای واحد ایفا 
کرده اند. در انتخابات سراســری ســال 2014 میالدی، 
شاهد راهیابی بیش از   صد نماینده وابسته به جریان راست 
افراطی به پارلمان اروپا بودیم. این موضوع می توانست به 
نقطه آغازی جهت ایجاد تحوالت بنیادین در سیاست های 
کالن اروپا و ایجاد نوعی رابطه اقناعی میان سران اروپایی 
و شهروندان این مجموعه تبدیل شود اما چنین اتفاقی در 
عمل رخ نــداد. اگرچه ناتوانی ســران اروپایی در مدیریت 
بحران مهاجرت و از همه مهم تر، استمرار بحران اقتصادی 
در برخی کشورهای حوزه یورو در رقم خوردن وضعیت فعلی 
تاثیرگذار بوده است اما نباید فراموش کرد که رشد تصاعدی 
آرای احزاب افراطــی و ملی گرا در اروپا، تــا حدود زیادی 
معلول عدم اقناع شهروندان اروپایی نسبت به سیاست های 
کالن جاری در اروپاســت. در  این خصوص افرادی مانند 
آنگال مرکل و ماکرون نیز عمال احساس وظیفه ای نکرده 

و همچنان نمی  کنند. 
بدون شــک در صورتی کــه چنین رونــدی متوقف 
نشود یا تجدیدنظر اساسی در آن صورت نگیرد، تمایل به 
ناسیونالیسم و به عبارت بهتر، تمایل نسبت به بازگشت به 
گذشته ای نه چندان دور، سرتاســر اتحادیه اروپا و به ویژه 
منطقه یــورو را در بر خواهــد گرفت. هم اکنــون مقامات 
اروپایی به شــدت نگران انتخابات پارلمانی سال آینده در 
اروپای واحد هســتند. اگر این بار احزاب راســت افراطی 
بتوانند میزان آرای عمومی  خود را افزایــش داده و از این 
طریق کرسی های بیشتری را در پارلمان اروپا کسب کنند، 
با وضعیتی بحرانی در قاره سبز مواجه خواهیم شد. از سال 
2014 میالدی تا کنون احزاب راست افراطی در کشورهایی 
مانند فرانســه، ســوئد، اتریش، آلمان و.. . توانســته اند 
آرای خود را افزایش داده و ضمن تقویت موقعیت خود در 

معادالت سیاسی کشورشــان، در حوزه اجتماعی دست به 
یارگیری گسترده تری بزنند. 

اظهارات صدراعظم آلمــان  به جای آنکــه به مثابه  
نوعی خودانتقادی تلقی  شود، یک فرافکنی جدید از سوی 
سران اروپایی محسوب می شــود. مرکل، ماکرون و دیگر 
مقامات اروپایی که امروز نسبت به وقوع ملی گرایی در اروپا 
هشدار می دهند، باید ســهم و نقش پررنگ خود را در این 
معادله بپذیرند. این موضوع  اصلی ترین پیش شرط نسبت 
به اصالح بنیان هــای موجود در اروپای واحد محســوب 
می شود. در غیر این صورت حرکت اروپای واحد در مسیر 
نزولی و در نهایت، فروپاشــی اتحادیه اروپــا و منطقه یورو 
موضوعی اجتناب ناپذیر خواهد بود، مساله ای که مرکل و 

ماکرون نیز در خفا نسبت به آن آگاه هستند.
فراتر از آنچه ذکر شــد، نقش بحران های امنیتی در 
اروپا را نیز نمی  توان در تســریع بازگشــت اروپای واحد به 
ملی گرایی نادیده انگاشــت. این روزها اتحادیــه اروپا به 
کلکســیون و مجموعه ای از بحران هــای مزمن امنیتی، 
سیاسی و اقتصادی تبدیل شــده است. وقوع بحران های 
دامنه دار و گســترده در قاره ســبز  منجر به ایجاد وضعیتی 
نا بســامان در ایــن منطقه شــده اســت. به نظر می رســد 
تز »همگرایی برای پیشــرفت« جــای خود را بــه آنتی تز 

»همگرایی در مسیر پسرفت« داده است.
پیمان شــنگن نه تنها این روزها به عنوان نماد اتحاد 
و همبستگی اروپا مورد شناســایی قرار نمی  گیرد، بلکه به 
مولفه ای  برای اثبات ناکارآمدی امنیتــی در مرزهای اروپا 
تبدیل  شــده اســت، »امنیت« بــه عنــوان حداقلی  ترین 
نیازی که شهروندان اروپایی آن را در زندگی روزمره فردی 
و اجتماعی خود باید حس کنند، این روزها به حلقه مفقوده 
و معمایی تبدیل شده است که کمتر کسی قدرت تجزیه و 
تحلیل آن را دارد. در این میان سیاست های امنیتی جاری 
و گذشته در اروپای واحد در شکل گیری بحران امنیت در 

این مجموعه دخیل بوده است.
 بی تفاوتی سرویس های امنیتی اروپا در قبال تقویت 
جریان های راست افراطی و فاشیسم نوین و متعاقبا حمایت 
این دســتگاه ها از جریان های تکفیــری در منطقه و نظام 
بین الملل و چراغ ســبز نهادهای امنیتی غرب برای حیات 
بیش از 10ســاله این جریان های افراطی در داخل خاک 
اروپا و در نهایت حمایت های تسلیحاتی کالن کشورهایی 
مانند فرانســه، انگلیس و آلمان از رژیم هــای دیکتاتوری 
عربی در منطقه نتیجه ای جــز تقویت دو جریان تکفیری و 

راست افراطی در غرب نداشته است.

حسین یاری

روزنامه نگار 
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پیوند ناگسستی تهران - بغداد
ساختار سیاسی جدید عراق به چه سمتی حرکت خواهد کرد؟

ماه هــا پــس از انتخابــات پارلمانــی عــراق ) 22 
اردیبهشت( آن گونه که پیش بینی می شد انتخاب سه پست 
اصلی با بگومگوها و کشــمکش های زیاد میان گروه ها و 
جریان های سیاسی عراق همراه شد و از هر سه طیف قدرت 
شیعیان، کردها و اهل سنت، در این هرم و مثلث حضور پیدا 
کردند. درواقع عادل عبدالمهدی به عنوان نخست وزیر، 
برهم صالح به عنوان رئیس جمهور و محمد الحلبوسی به 

عنوان رئیس  پارلمان این کشور انتخاب شدند. 
لذا در حال حاضر عراق در مقایسه با سال های گذشته 
در بهترین شرایط برای شــروع یک دوره بسیار مثبت قرار 
گرفته است. نگاهی به مجموعه موانع بر سر راه مردم عراق 
طی ماه های اخیر و همچنین مروری بر فهرست خطراتی 
که در این فاصلــه عراق را تهدید می کــرد، این واقعیت را 
مشخص خواهد ساخت که مردم عراق به چه موفقیت های 
بزرگی نائل شده اند. با توجه به مشــکالت و موانعی که بر 
سر راه برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور شاهد بودیم، 
مجموعه کوشــش هایی که ارتجاع منطقــه و دولت های 
غربی برای از میان بردن نتایج انتخابات اخیر انجام دادند 
و همچنین کوشــش های فراوانی که بــرای جلوگیری از 
انتخاب رئیس جمهور، نخســت وزیر و تشکیل پارلمان به 
کار گرفتند، به عقیده بســیاری از کارشناســان عبور از این 

مرحله غیرممکن بود.
 به هر جهــت احــزاب و گروه های سیاســی عراق با 
هوشــمندی و درایت موفق شــدند تا ترتیبــات موثری در 
تشکیل فراکسیون های پارلمانی به کار گیرند و بر اساس آن 
زمینه را برای انتخاب مناسب ترین افراد در راس قوه مقننه و 
مجریه فراهم کنند. افرادی که با برخورداری از ویژگی های 
الزم نقش موثری را نه تنها در عرصه پیشبرد اهداف داخلی، 
بلکه در عرصه تثبیت موقعیت منطقه ای عراق و ارتقای این 

موقعیت ایفا می کنند.  

چنانچه گفته می شــود برهم صالــح رئیس جمهور، 
عادل عبدالمهدی نخست وزیر و محمد الحلبوسی، رئیس  
پارلمان باتوجه به گرایشــات و همچنین سوابقی که دارند 
در عرصه سیاســت خارجی عراق اقدامات بســیار موثری 
را صورت خواهند داد و آنچه را که طی یک ماه گذشــته به 
تنزل موقعیت عراق در منطقه و سطوح بین المللی انجامیده 
بود، از میان خواهند بــرد. می دانیم که عــراق با توجه به 
موقعیت جغرافیایی و همچنیــن قابلیت های اقتصادی و 
تجاری تاکنون در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته و جبران 
چنین امری منوط به به کارگیری راهبردهای هوشــمندانه 
و حساب شده ای اســت که عراق را از ورطه کنونی رهایی 
بخشد. در این خصوص اغلب کارشناســان و تحلیلگران 
مسائل عراق بر این اعتقاد هستند که شخصیت های قرار 
گرفته در راس قوه مقننه و مجریه این کشور این توانایی را 
خواهند داشت تا ضمن جلوگیری از مداخالت کشورهای 
خارجی و همچنین ممانعت از برخی از دســت اندازی های 
ارتجاع منطقه، روابط بســیار گســترده و فعالــی را با همه 

همسایگان عراق برقرار کنند. 
روشــن اســت که در ایــن عرصــه روابط گســترده 
اقتصادی، سیاســی و فرهنگی با ایران جایــگاه ویژه ای 
برای دولت و مردم عراق دارد و بــا توجه به همکاری های 
بســیار موثر دو کشــور به ویژه در عرصه مقابله با گروهک 
تکفیری داعش، جمهوری اسالمی ایران نزد مردم عراق از 
موقعیت منحصر به فردی برخوردار شده است؛ لذا با توجه 
به اینکه دست اندرکاران عالی رتبه امروز عراق از منتخبین 
مستقیم و غیرمســتقیم مردم این کشور به شمار می روند، 
طبیعتا این خواست مردمی یعنی گسترش روابط با ایران را 
در دستور کار خود قرار خواهند داد. عراق در شرایط حاضر 
در آســتانه مرحله بسیار مهم بازســازی، نوسازی و جبران 
خرابی های ناشی از چندین جنگ داخلی و خارجی است. 
لذا این شــرایط ایجاب می کند تــا در روابط خارجی اش با 
دیگر کشورها به ویژه ایران به مناسبات اقتصادی و تجاری 
گســترده تری بیندیشــد. چنان که امروز نیز فعالیت های 
گســترده ای را برای گســترش روابط اقتصادی و تجاری 

با ایــران آغاز کرده اســت. برای دولت و ملــت عراق این 
واقعیت به اثبات رســیده که روابط اقتصادی و سیاسی با 
ایران به ویژه با توجه به قابلیت هایی که جمهوری اسالمی 
ایران طی چند دهه گذشــته از آن برخوردار شــده، نه تنها 
بسیار سودبخش خواهد بود، بلکه فاقد زیان های سیاسی 
و فرهنگی ای اســت که به طور معمــول در روابط با دیگر 
کشــورها متوجه عراق خواهد شد. در حال حاضر اقالمی 
در حوزه های عمرانی، ساختمانی، مخابراتی و مصنوعات 
الکتریکی، مشتریان بسیاری دارد و بخش خصوصی عراق 
بنا به خواست مردم این کشــور از خرید کاالهای ایران به 
شدت استقبال می کند؛ این همان چیزی است که موجبات 
ایجاد یک همکاری گسترده و ســودآور برای دو کشور را 
فراهم می کند و زمینه های استحکام روابط ایران و عراق 

را در دیگر صحنه ها نیز به وجود می آورد.
درعین حال بســیاری معتقد هستند که روابط تهران 
و بغداد همزمان با پیشرفت و تحکیم، ناگسستنی خواهد 
بود، چــرا کــه مولفه هایی ماننــد عمق همبســتگی های 
فرهنگی و مذهبی و همچنین پیشینه تاریخی- امنیتی باعث 
تقویت روابط دو کشور می شود و این مولفه ها گسترده تر از 
آن هستند که افراد بتوانند بر آن تاثیر گذاشته و این رشته 
ارتباطی را پاره کنند. جمهوری اسالمی هم بار ها آمادگی 
کامل خود را برای توسعه همکاری ها و روابط در باالترین 
ســطح با عراق اعالم کرده و از رویکرد توافقی پیش روی 
بغداد و ایــن حالت انســجام دور از طایفه گری، تشــنج و 

رقابت های منفی حمایت جدی می کند.
همچنیــن در حال حاضر عراق در شــرایط بســیار 
حساسی قرار دارد، چراکه مردم عراق در انتظار اقدامات 
جدید و مثبتی از سوی سیاستمداران هستند تا مشکالت 
چندین و چند ساله کشورشان را مرتفع سازد. مردم عراق 
طی این ســال ها شرایط ســختی را پشــت گذاشته اند، 
شــرایطی که بعد از جنگ با آمریکایی هــا  تحمل کردند، 
جنگ شــش ســاله با داعــش و همچنین شــرایطی که 
در زمان صدام داشــتند؛ لذا آنها خواســتار این هســتند 
تــا افــرادی کــه روی کار آمده اند نوســازی و بازســازی 
زیر ساخت های اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده 

و وحدت ایجاد کنند.
عراق کشوری است که دارای منابع و ذخایر زیادی 
است و نیروهای جوانی دارد که باید از همه این ظرفیت ها 

استفاده کرد.
از آنجایی که پارلمان عراق را مردم این کشور انتخاب 
می کنند لذا این پارلمان باید به خواســته های مردم توجه 
کرده و وظیفــه خود را به نحو احســن انجــام و مصلحت 
کشور عراق را مد نظر قرار دهد و دست از بازی های حزبی 
و رقابت های انتخاباتی بــردارد، چراکه این موضوع روی   
کشورهای همســایه به خصوص ایران تاثیرگذار است. از 
دیگر سو در عراق رئیس جمهور بیشتر سمبل وحدت بین 
شیعه، سنی، کرد و عرب است و این نخست وزیر است که 

حرف اول را می زند و اقدامات اجرایی دارد.
در نهایــت طــی هفته های اخیــر شــاهد بودیم که 
آمریکایی هــا بــا هم پیمانــان منطقــه ای خود بــه دنبال 
بهره برداری از انتخابات عراق به نفــع خود بودند. آمریکا 
همــواره از اختالفات قومی و مذهبی در عراق ســود برده 
و هیچ گاه خواســتار وحدت عراق نیســت. درواقع آنها در 
تالش  بودند تا بــا البی گری این انتخابــات را به نفع خود 

تحت تاثیر قرار دهند.
آمریکایی ها مخالف رئیس جمهوری در عراق هستند 
که وحدت ایجــاد کند و به دنبال شــکاف بین اقلیت های 
مذهبی هستند؛ همچنین عربستان سعودی نیز برنامه های 
خرابکارانه ای در عــراق را دنبال می کند کــه با پیگیری و 
نظارت دقیق آمریکا انجام می شود تا طرح ترامپ در عراق 

را پیاده کنند.

جعفر قنادباشی
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رای ضد آمریکایی 
شکایت ایران به دادگاه الهه چه تاثیراتی داشته است؟

جمهوری اسالمی ایران  در   تاریخ  16 ژوئیه 201۸ از 
ایاالت متحده آمریکا به دیوان بین المللی دادگستری، به 
عنوان رکن قضایی اصلی سازمان  ملل متحد شکایت کرد. 
موضوع این شــکایت، اعمال مجدد و تشدید تحریم های 
اقتصادی توســط ایاالت متحده آمریکا بر اساس تصمیم 
۸ می 201۸ رئیس جمهور آمریــکا مبنی بر خروج از برجام و 
اعمال مجدد تحریم ها ست که به نوعی نقض مفاد معاهده 
دوســتی، تجارت و حقوق کنسولی )موســوم به عهدنامه 
مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و ایاالت 
متحده آمریکا(به شمار می رود.  عهدنامه مودت مشتمل بر 
یک مقدمه و2۳ ماده است و در  تاریخ بیست و سوم مرداد ماه 
1۳۳4 مطابق با پانزدهم اوت 19۵۵ در تهران،  بین ایران 
و ایاالت متحده آمریکا  به امضا رســیده است. بسیاری از 
تحریم های مذکور در راســتای برنامه جامع اقدام مشترک 
رفع شده بودند که مجددا اعمال شدند با این حال موضوع 
شکایت مذکور ارتباطی به نقض برجام نداشته و مساله نقض 
برجام به جهت خروج ایاالت متحده، از طریق رسیدگی در 

کمیسیون مشترک در حال پیگیری است.
الزم به ذکر است که این اولین مراجعه ایران به دیوان 
بین المللی دادگســتری نیست و ســابق بر این، در جریان 
پرونده هواپیمای ایربــاس  در ســال 1۳6۸ و همچنین در 
پرونده بمباران سکوهای نفتی ایران  توسط آمریکا در سال 
1۳۷1 و پــس  از آن راجع به توقیف دارایی هــای ایران در 
ایاالت متحده در سال 1۳9۵، ایران علیه آمریکا در دیوان 
طرح دعوی   کرده  است. یک بار هم انگلستان در سال 1۳۳0 
به واسطه ملی شدن صنعت نفت و یک بار ایاالت متحده  در 
قضیه سفارتش در تهران در سال 1۳۵۸ علیه کشورمان در 

دیوان بین المللی دادگستری الهه اقامه دعوی کرده اند.
جمهوری اسالمی ایران در تاریخ 2۵ تیر 1۳9۷ دو سند 
تقدیم دیوان کرد؛ یکی »دادخواســت« تنظیم شــده علیه 
ایاالت متحده آمریکا که حاوی تشریح مسئولیت بین المللی 
این دولت و نقض پیمان مودت است و دیگری »درخواست« 
از دیوان برای صدور دســتور موقت مبنی بر اینکه آمریکا از  

اجرای تحریم ها تا زمان صدور رای نهایی خودداری کند.
ماده 41 اساســنامه دیوان  بین المللی دادگستری به 
مبحث قرار موقت پرداخته  و هدف از آن این اســت که در 
صورتی که دیوان تشخیص داد رفتارهای یکی از اصحاب 
دعوی موجب صدمات غیرقابل جبران می شــود یا ممکن 
اســت علت دعوی را از میان بردارد، بتواند در این باب قرار 
موقت را صــادر  کند تا ثبات الزم در دادرســی فراهم شــود 
همچنین در باب الزم االجرا بودن قرار های صادره از سوی 
دیوان، رای دیــوان در قضیه الگراند، تاکیــد می کند که 
قرارهای صادره مبنی بر ماده 41 اساسنامه  الزام آور است و 

باید دولت ها از آن تبعیت کنند.
اولین گام دیوان بین المللی دادگستری در رسیدگی 
به پرونده های مطروحه احراز صالحیت خویش اســت که 
در پرونده اخیر الذکر در جریان صدور دستور موقت، دیوان 
صالحیتش را بر  اساس بند 2 ماده 21 عهدنامه مودت بین 
ایران و آمریکا قرار احراز نموده اســت کــه اعالم می دارد: 
»هر اختالفی بین طرفیــن معظمین متعاهدیــن درمورد 
تفسیر یا اجرای عهدنامه فعلی که از طریق دیپلماسی به نحو 

رضایت بخش فیصله نیابد به دیوان دادگستری بین المللی 
ارجــاع خواهد شــد مگر اینکــه طرفین موافقــت کنند که 

اختالف به وسائل صلح جویانه دیگری حل شود.«
در جریان اعالم قرار صادره دیوان به نفع ایران رئیس 
جلسه درباره صالحیت دیوان بیان داشت که بر اساس مفاد 
پیمان مودت ایــران و آمریکا، در صورتــی که بین طرفین 
اختالف نظری وجود داشــته باشــد و این مناقشه از طریق 
دیپلماتیک حل نشــود، طرفین می توانند بــه دیوان الهه 

مراجعه کنند. 
در برابر ادعای نماینده آمریــکا مبنی بر عدم صالحیت 
دیوان به جهت عدم اقدام در جهت حل و فصل مناقشه از طریق 
دیپلماتیک، قاضی دیوان با اشاره به دو نامه ارسالی ایران به 
آمریکا از طریق سفارت سوئیس در تهران، در خصوص موضوع 
مورد نظر اشاره کرده و بیان داشت که نامه جوابی دریافت نکرده 

و بنابراین این موضوع از طریق دیپلماتیک حل نشده است.
نهایتا جلســه دیــوان بین المللی دادگســتری الهه   
چهارشنبه، 11 مهر  1۳9۷قرار موقت درباره شکایت ایران 
از آمریکا نزد ایــن دادگاه را صادر نمود و اعالم داشــت که 
دیوان دریافته که تحریم های آمریکا خســارت اقتصادی 
به ایران به خصــوص در صنعت هوانــوردی وارد کرده و به 
دلیل تحریم ها تهیه غذا و دارو دشــوارتر شــده و بانک ها 
مشــغول خارج کردن دارایی خود از کسب و کارهای ایران 
هســتند. قاضی در قرائت حکم خــود بیان داشــت که بر 
اســاس اجماع آرای قضات،  آمریکا بر اســاس تعهداتش 
ذیل پیمان مودت، باید به نحــوی مقتضی هر مانع بر  آمده 
از دســتور ۸ می  201۸ بــر صــادرات آزاد دارو و تجهیزات 
پزشکی، محصوالت کشاورزی و قطعات و تجهیزات یدکی 
هواپیماهای مسافرتی از جمله تعمیرات و گارانتی و بازرسی 

الزم برای ایمنی هوانوردی را رفع کند.
 همچنین در صــدور مجوز مبادالت مالــی و انتقال 
پول مرتبط با اقالم فوق الذکر نباید هیچ مانعی ایجاد شود 
و در فراز پایانی قرار صادره دیوان خاطر نشان می شود که 
طرفین باید از هر اقدامی که مناقشــه را تشــدید کرده و یا 
دامنه آن را گسترش داده و حل مناقشــه را دشوارتر کند، 

خودداری کنند.
دیوان همچنین در قرار خود ایاالت متحده آمریکا را 
ملزم کرده است تا تضمین  کند مجوزهای الزم برای موارد 
مشخص شده در قرار را صادر کرده و پرداخت ها و معامالت 
مربوط به آنها را انجام دهد. دیوان بین المللی دادگستری 
همچنین در این قرار بر قطعنامه 22۳1 شــورای امنیت که 

برجام را تایید کرده، صحه گذاشته است.
علی رغم موقتی بودن قرار صادره توسط دیوان، این 

رای همانند آرای قطعی برای هر دو طرف الزم االجرا است. 
چنانچه دادگاه بین المللی دادگستری در قضیه »الگراند« در 
سال 2001 تایید کرد که »قرار موقت«  دادگاه از نظر حقوقی 
الزام آور است.  در صورت عدم اجرای دستور دیوان مراتب 
به شورای امنیت ارجاع می شود. در چنان شرایطی شورای 
امنیت ســازمان ملل می توانــد با صــدور قطعنامه دیگری 

طرفین را ملزم به اجرای رای دیوان بکند.
طرفین دعوی مطابق بند 1ماده 94 منشور سازمان ملل 
و ماده ۵9 اساسنامه دیوان، متعهد به تبعیت از آرای دیوان 
هستند. چنانچه کشــوری از اجرای تعهداتی که به موجب 
رأی صادرشــده از دیوان اســتنکاف کند، طرف دیگر حق 
خواهد داشت  به شورای امنیت شکایت کند و شورای امنیت 
در صورت ضرورت توصیه یا تصمیماتی اتخاذ می کند )بند 
2 ماده94 منشور(. البته این مساله که اگر یکی از اعضای 
دائم شــورای امنیت در دیوان محکوم شود و به رأی عمل 
نکند و موضوع به شــورای امنیت کشیده شــود  و آن عضو 
دائم  با استفاده از حق وتوی خود،  رأی دیوان را بالاثر کند 
یا خیر،  مساله ای است که چالش مهمی محسوب می شود.
بند ۳ ماده 2۷ منشــور ســازمان ملل مقرر می دارد که 
طرف یک مناقشه در شورای امنیت از رای دادن خودداری 
 کند. البته با این وجود در خصوص عدم اجرای حکم، نمونه 
ای در قضیه نیکاراگوئه وجود دارد که رای صادره از دیوان 
مبنی بر محکومیت ایاالت متحده توسط آمریکا اجرا نشد 
وزمانی  کــه در 2۸ اکتبر 19۸6موضوع نزد شــورای امنیت  

مطرح شد آمریکا مجددا وتو کرد.
اما مســیر دیگری در جهت تضمین اجــرای قرار، از 
طریق خود دیوان وجود دارد. بدین شــکل که دیوان، قرار 
صادره را در حکم نهایی منعکس کنــد. این خود  مانند یک 
ابزار مهم در ممانعت از نقض قرار صادره می تواند عمل کند 
کما اینکه دولت آمریکا که در قضیه الگراند، قرار صادره از 
دیوان را نقض کرده بود پس از اینکه دیوان الزام آوری قرار 
را در رای نهایی گنجاند و ســپس موضوع قرار نیز به عنوان 
قسمتی از رای منتشر شد، در قضیه دیگری که تحت عنوان 
قضیه »اونا« مطرح شد از قرار صادره از دیوان تبعیت کرد.

مایک پمپئو، وزیــر خارجه آمریکا، ســاعاتی پس از 
صدور این رای در این زمینه اظهاراتی عنوان و ادعا کرد که 
قرار دیوان بین المللی دادگستری شکستی برای ایران بوده 
و اعالم کرد که عهدنامه مودت با ایران را فسخ خواهند کرد

براساس ماده 2۳ عهدنامه مودت بین ایران و آمریکا، 
این عهدنامه به مدت 10 سال معتبر خواهد بود و پس از آن 
نیز  تا موقعی که به ترتیب مقرر در این عهدنامه خاتمه پذیرد 

به قوت خود باقی خواهد بود.
بند سه این ماده عنوان می کند که هر یک از طرفین 
معظمین متعاهدین می تواند با دادن اخطار کتبی به مدت 
یک سال به طرف معظم متعاهد دیگر در انقضای مدت 10 
سال اول یا هر  موقع پس از آن این عهدنامه را خاتمه دهد 
) فسخ کند(.  مبنای رسیدگی دیوان به پرونده شرایط زمان 
ثبت دادخواست  اســت و خروج آمریکا از عهدنامه مودت 

نمی تواند مانع  رسیدگی دیوان در این پرونده شود
با توجه به اینکه قرار موقــت مذکور با حمایت از حقوق 
شهروندان و با درونمایه بشــر دوستانه در صدد تاکید بر لزوم  
حمایت از حق حیات در پرتو نظامات حقوق بین المللی است، 
انتظار می رود که با اثربخشی و حصول نتیجه مطلوب  در جهت 
توسعه حقوق بین الملل و تاکیدی بر ممنوعیت تحریم هایی 

که با امنیت و سالمت نوع بشر در ارتباط هستند گام بردارد.
با توجه به تمامی مســائل بیان شــده و روند تخدیش 
چهره بین المللی ایاالت متحده با توجــه به اقدامات اخیر 
مانند خروج آمریکا از برجام، پیمان پاریس و عهدنامه مودت 
و...، ایاالت متحده به مخالفت با نظم بین المللی برخاسته 
و این اقدامات به شکل گیری  هجمه روانی بین المللی علیه 

ایاالت متحده خواهد انجامید.

در برابر ادعای نماینده آمریکا مبنی بر عدم صالحیت 

دیوان به جهت عدم اقدام در جهت حل و فصل مناقشه 

از طریق دیپلماتیک، قاضی دیوان با اشاره به دو نامه 

ارســالی ایران به آمریکا از طریق سفارت سوئیس در 

تهران، در خصوص موضوع مورد نظر اشــاره کرده و 

بیان داشت که نامه جوابی دریافت نکرده و بنابراین این 

موضوع از طریق دیپلماتیک حل نشده است 

رحیمه کامل

دانشجوی دکترای حقوق 
بین الملل

23 شماره 418   | مثلث  



سیاست

ابتکار؛ گزینه شهرداری

نمایندگان اصالح طلب مجلس به دنبال ابقای افشانی هستند

مثلث  |  شماره 24418



قحط الرجال نداریم
دوتجربه قبلی انتخاب شهردار ناموفق بوده است 

نقش جدید عبدالله نوری
آیا ممکن است در کنار خاتمی، نوری به محور جدید اصالح طلبان تبدیل شود؟
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ابتکار؛گزینه شهرداری
نمایندگان اصالح طلب مجلس به دنبال ابقای افشانی هستند

نامه یک هفته پیش عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات 
کشور تکلیف افشانی را مشخص کرد و روشن شد که کرسی 
شهرداری تهران به او هم وفا نمی  کند. مقاومت همکاران او 
در شهرداری و برخی از اعضای شورای شهر برای پذیرش 
این واقعیــت ادامــه دارد و همچنان امیدوارند که  حســاب 
افشانی را از دیگر بازنشســته ها جدا کنند. برای همین هم 
داریوش قنبری، معاون پارلمانی شهردار تهران بعد از نامه 
عادل آذر تاکید کرد که »انتخاب شــهردار دارای مکانیزم 
متفاوتی است و اختیار آن صرفا به شوراهای اسالمی شهرها 
واگذار شده است«. به گفته او، نه تنها شهردار تهران بلکه 
سایر شهرداران کشور نیز از شــمول قانون منع به کارگیری 
بازنشستگان مستثنا هستند و در واقع این قانون شهرداران، 
را در بر نمی گیــرد. همین مقاومت هــم اصالح طلبان را به 
همفکری واداشته است. قرار بود مجمع نمایندگان تهران و 
اعضای شورای شهر در طبقه نخست ساختمان شورای شهر 
تهران گردهم آیند و در حین صرف شــام، آخرین رایزنی ها 
را درباره قانون منع به کارگیری بازنشستگان و تاثیری که بر 
شهرداری دارد، انجام دهند. اعضای شورای شهر اما قبل 
از تشکیل این جلسه و مشخص شدن نتیجه آن دست به کار 
شده و فهرستی از گزینه ها را تهیه کردند. حاال اما گویا کار به 

آنجا رسیده که تغییر شهردار الزامی است.

  روایت یک جلسه مهم
عصر یکشــنبه جلســه مجمع امید پــس از وقفه ای 
چندماهه به میزبانی شورای شهر تهران برگزار شد. مجمع 

امید متشکل از 21 عضو شورای شــهر و 30 نماینده مردم 
تهران در مجلس شــورای اســالمی به ریاست محمدرضا 

عارف است.
دســتور کار جلســه مجمع امید به موضوعی ارتباط 
داشــت که این روزها ســروصدای زیادی به پا کرده و آن 
قانون منع به کارگیری بازنشستگان اســت. قانونی که به 
موجب آن افراد بازنشســته نمی توانند بــه فعالیت خود در 
پســت های مختلف دولتی ادامه دهند. ضرب االجلی نیز 
برای اجرای این قانون مشخص شده اســت. بنابر گفته 
ســاعی، عضو کمیســیون اجتماعی مجلس 24 آبان ماه 
آخرین روز حضور افراد بازنشسته در دستگاه های دولتی 
است. یکی از مســئو النی که زمزمه خداحافظی اش این 
روزها بیش از سایرین شنیده می شود، محمدعلی افشانی 
شــهردار تهران اســت که عمر ریاســت او بر شهرداری 
تهران به 6 ماه نرســیده و درصــورت خداحافظی اجباری 
او از بهشــت، شــورای پنجــم در کمتر از 2 ســال از آغاز 
فعالیت خود باید سومین شــهردار تهران را انتخاب کند. 
مجید فراهانی در این باره در کانال تلگرامی خود نوشت: 
»اعضای شورای شــهر تهران، نکاتی را از لحاظ قانونی 
درخصوص ماندن شــهردار بیــان کردنــد.« وی با بیان 
اینکه وضع شــهر به یک ثبات رسیده، شــهردار تیم خود 
را انتخاب کرده، پروژه هایی در شــهر آغاز شــده و وضع 
بودجه نقد و غیرنقد مشخص شده است و این تغییر وضع 
می تواند در عرصه کالن به نفع مردم تهران نباشد، گفت: 
»درنهایت قرار شد نمایندگان مجلس از اختیارات قانونی 
خود برای ثبات مدیریت شــهری تهران استفاده  و بررسی 
کنند که آیا می توان کمکی به ایجاد این ثبات کرد؟ هرچند 
اعالم شد که این مسیر سخت است و باید زودتر برای این 
وضع، چاره ای اندیشیده می شد.« در جلسه یکشنبه شب 
تعدادی از حاضرین اعــم از نمایندگان مجلس و اعضای 
شــورای شــهر که دغدغه جریان اصالحــات و مدیریت 
شهری تهران را داشتند پیشنهادی مطرح کردند که شاید 
به وسیله این پیشــنهاد بتوان تهران را از سریال تکراری 
جابه جایی مدیران شــهری که هــر 6 ماه یک بــار اتفاق 
افتاده، نجات داد. الیاس حضرتــی و محمدعلی وکیلی 
از مجلــس و محمدجواد حق شــناس، ابراهیــم امینی و 
حجت نظری از شورای شهر تهران در جلسه مجمع امید 
پیشــنهاد طرح دوفوریتی اصالح قانون منع به کار گیری 
بازنشســتگان در مجلــس را مطرح کردند که به واســطه 
آن شــهرداران کالنشــهرها از جمله تهران از این قانون 
مستثنا شــوند تا خللی در کار شــهرداران و ثبات مدیریت 
شهری ایجاد نشود. در این راستا علیجانی خبر از تشکیل 
کمیته ای برای بررسی پیشــنهاد طرح دوفوریت اصالح 
منع به کار گیری بازنشســتگان داد. وی در این باره گفت: 
»در نشســت مجمع امید ابعاد حقوقی اجرای قانون منع 
بــه کارگیری بازنشســتگان درباره شــهردار تهــران مورد 
بررسی قرار گرفت. استدالل بیشتر اعضای شورای شهر 
آن بود که قانونا شــهردار شــامل این قانون نمی شود.« 
وی افزود: »در ایــن بین در کلیت جلســه بعضی از افراد 
معتقد به شــمولیت شــهردار ذیل قانون منع به کارگیری 
بازنشســتگان بودند و برخی نظر مخالف داشتند.  قرار شد 
کمیته پنج نفره ای متشــکل از فتحی، حضرتی و وکیلی و 
دو نفر از اعضای شــورای شهر برای بررســی بیشتر ابعاد 
حقوقی این موضوع تشــکیل شــود.« نماینده تهران در 

مجلس شورای اســالمی خاطرنشــان کرد: »همچنین 
مقرر شد   اســتعالمی از اداره کل قوانین مجلس شورای 
اسالمی گرفته شود، چون نظراتی درباره قوانین مقدم و 
موخر مطرح می شد و اینکه قانون انتخاب شهردار قانون 
خاص بوده و قانون مجلس شــورای اسالمی قانون عام 
است. موضوع استفســاریه هم مطرح شد، اما پایه قوی 
نداشت. علیجانی یکی دیگر از موارد مطرح شده در این 
جلســه را ارائه طرح دوفوریتی برای اصــالح قانون منع 
به کارگیری بازنشســتگان عنوان و اظهــار کرد: »در این 
جلسه در مورد این بحث شد که ظرفیت ارائه چنین طرحی 
وجود دارد، ولی قبل از پرداختن تمامی این پیشــنهادات 
قرار است  کمیته روی ابعاد حقوقی این قانون بررسی های 
بیشــتری  انجام دهد.« دبیر مجمع نمایندگان تهران در 
پایان گفت که در این جلسه الیحه مالیات بر ارزش افزوده 
که مراحل نهایی بررسی آن در کمیسیون اقتصادی طی 
می شود نیز مورد بررسی قرار گرفت و اعضای شورای شهر 
دیدگاه های خود را مطرح کردند. پیش از این پیشــنهاد 
حسن رسولی، خزانه دار شورای شــهر تهران که مسئو ل 
پیگیری بازنشستگی محمد افشانی شده بود، اعالم کرد 
این قانون شامل حال افشانی نمی شود و شهردار تهران 
محدودیتی برای ادامه فعالیت خود در ساختمان بهشت 
ندارد امــا اظهارات برخــی از اعضای دولــت و همچنین 
تعدادی از نمایندگان مجلس شــبهه را دربــاره ادامه کار 
عضو شورای مرکزی اعتماد ملی افزایش داد. نمایندگان 
شورای شهر تهران اعالم کرده بودند افشانی برای ادامه 
فعالیت در شــهرداری منعی ندارد اما جهــت اطمینان در 
این زمینه از مجلس درخواست استفساریه خواهیم کرد. 
درخواستی که با واکنش کمیســیون اجتماعی به عنوان 
متولی استفســاریه درباره شــهرداری همراه بود. رئیس 
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اســالمی در برنامه 
گفت وگوی ویــژه خبری حاضر شــد و در این بــاره گفت: 
»استفســاریه زمانی صادر می شــود که قانون مشخص 
نباشــد اما در قانون منع به کارگیری بازنشســتگان قانون 
واضح بوده و نیازی به صدور استفســاریه نیست. در این 
راســتا نمایندگان مجمع امید پیشــنهاد طرح دوفوریتی 
اصالح قانــون منع به کار گیــری بازنشســتگان را مطرح 
کردند که واکنش ریاست مجمع امید و نمایندگان مجلس 
این مجمع را به همراه داشت.« محمدرضا عارف، رئیس 
فراکسیون امید در مجلس شورای اسالمی و رئیس مجمع 
امید درباره این پیشنهاد گفت: »فرض ما ماندگاری آقای 
افشانی است، اما نماینده شهرداری در مجلس در این باره 
ضعیف عمل کرد و می توانست در زمان بررسی این طرح، 
اعالم کند که شهردار تهران قانون خاص دارد و هم تراز 

با وزراست.«
حاال اما هرچه هست به نظر می رسد که ماندن افشانی 
در شهرداری چندان امکان پذیر نباشد. چنین است که نام 

افراد مختلفی برای رفتن به بهشت به میان آمده است.

  چه کسانی گزینه هستند؟
از قضا رئیس شــورا یعنی محسن هاشــمی در صدر 
فهرســت گزینه های شــهرداری قــرار دارد. او بارها برای 
تصدی این پســت اعالم آمادگی کرده اما اصالح طلبان و 
دیگر اعضای شورا، مخالفت کردند. بعد از رفتن محمدعلی 
نجفی گمانه شهردار شــدن او تقریبا جدی بود اما محقق 
نشد. خود هاشمی اخیرا در گفت وگویی با باشگاه خبرنگاران 
گفته اســت که اصالح طلبان به دالیل سیاسی این امر را 
نپذیرفتند. اصلی ترین دلیل فعاالن سیاسی اصالح طلب 
برای نرفتن زیــر بار این موضوع آن اســت کــه پای هیچ 
اصولگرایی به شــورای شــهر باز نشــود. با ایــن وجود از 
توئیت ها و اظهارات هاشمی این طور استنباط می شود که 
شخصا »بهشت« را ترجیح می دهد. حال باید منتظر ماند و 

محسن هاشمی 
تمایل خود را برای 
 شهردار شدن 
عیان کرده است

گزارش 



دید که اتحاد ملت و کارگزاران این بار در مورد شهردار شدن 
او توافق می کنند یا خیر. 

  وزیر رفتنی 
غیر از محســن هاشــمی اما 5 نام دیگر در فهرست 
گزینه های احتمالی شــهرداری تهران مشاهده می شود. 
عبــاس آخوندی، وزیر مســکن، راه و شهرســازی یکی از 
همین گزینه های احتمالی است. او روزهای سختی را در 
این وزارتخانه می گذراند و به نظر می رسد که رفتنی باشد. 
استیضاح او در کمیســیون عمران در حال بررسی است و 
گفته می شود که در صورت ارسال به صحن علنی موجب 
عزل آخوندی می شود. فقط این نیســت و شایعاتی نیز در 
مورد استعفا یش شنیده می شود. خود او این شایعات را رد 
نکرده و ســر و ته ســواالت خبرنگاران در این باره را با خنده 
هم آورده است. همین برخورد او هم باعث شده که برخی 

از رسانه ها گمانه احتمال شهردار شدن او را جدی بدانند. 

  شهرداری یا وزارت راه 
احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات رئیسه مجلس 
گفته اســت که با رفتن آخوندی، احتمــاال پیروز حناچی، 
معاون فعلی شــهردار تهران جای او را خواهد گرفت. این 
درحالی است که برخی منابع خبری نام حناچی را در فهرست 
جایگزین های احتمالی افشــانی قرار می دهنــد. او بعد از 
رفتن نجفی هم برای تصدی این پســت با افشانی رقابت 
کرده  و شکســت خورده بود. حناچی یــک گزینه جوان به 
حســاب می آید اما البی قوی و موثری ندارد که اگر داشت 
همان دفعه قبل از پس اعتماد ملی و افشــانی بر می آمد. 
دستاورد حناچی در رقابت چند ماه قبل تنها یک معاونت از 
شهرداری بود و بر همین اساس بهتر است که به جانشینی 

آخوندی در وزارت راه دل ببندد. 

  شهرداری یا سخنگویی
 علــی ربیعی کــه تا چنــد روز قبــل به عنــوان گزینه 
احتمالــی ســخنگویی دولــت مطرح می شــد اکنــون به 
فهرست شــهرداران بالقوه تهران اضافه شده است.  اکبر 
رنجبرزاده، عضو هیات رئیســه مجلس گفته بود  ربیعی از 
جمله مهره های کابینه روحانی اســت که از جایی به جایی 
دیگر منتقل می شود اما حذف شــدنش دور از ذهن است. 
بر همین اساس هم هرجا صندلی خالی باشد، نام ربیعی در 
فهرست متقاضیان و گزینه های تصدی آن قرار می گیرد. 
برگزاری جلسه اخیر شــهردار تهران با ربیعی در خصوص 
آسیب های اجتماعی شهر تهران که پانزدهم مهر ماه برگزار 
شد، ربطی به این گمانه زنی نداشت اما در قوی تر شدن آن 
بی اثر نبود. ربیعی پیش از این و دوران شــهرداری نجفی 
هم عالقه ویژه ای به مسائل تهران نشــان داده بود و این 
عالقه می تواند او را به اسباب کشی به بهشت هم مایل کند. 

  کیش یا تهران
 محمد ابراهیم انصاری الری برای دومین بار در فهرست 
گزینه های احتمالی شــهرداری تهران قرار گرفته اســت. 
او بعد از رفتن نجفی نیز همین موقعیــت را تجربه کرد و در 
نهایت از رقابت با دیگر گزینه های موجود منصرف شــد. او 
مدیرعاملی منطقه آزاد کیش را به شهرداری پایتخت ترجیح 
داد. انصاری الری از بستگان موسوی الری، وزیر کشور دولت 
اصالحات است و پیش از این استانداری بوشهر و فارس را 
آزموده است. حال باید منتظر ماند و دید که بعد از بازنشستگی 
افشانی، اصالح طلبان در مورد انصاری الری به اتفاق نظر 
می رسند یا گزینه دیگری را انتخاب می کنند. همچنین باید 
دید که او هنوز هــم کیش را به تهران ترجیــح می دهد یا از 
انتخاب قبلی خود پشیمان شده است .در این میان برخی نیز 

نام معصومه ابتکار را به میان آورده اند
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شــورای شــهر پنجم تهــران در دو مقطع وارد 
انتخاب شــهردار شــد و در هر دو مقطع نیز نام 
محسن هاشمی مطرح بود اما اصالح طلبان در 
مقابل این مســاله خیلی مقاومت کردند و سراغ 
گزینه هایی رفتند که حضور شــان در ساختمان 
خیابان بهشــت بــه یک ســال هم نرســید. در 
مجموع دستاورد شورای شهر پنجم به انتخاب 
دو شهردار خالصه می شود. به نظر شما انتخاب 
محسن هاشمی به عنوان شهردار تهران به نفع 
اصالح طلبان است یا به ضرر آنها تمام می شود؟
   این مساله دقیقا در بســتن لیست اصالح طلبان 
ریشــه دارد. لیســت اصالح طلبان کامال شرکت سهامی 
سیاسی بود، هر گروهی یک ســهمی داشت. گروه های 
اصالح طلب نســبت به جریان کارگــزاران بــا اینکه جزء 
گروه هــای ائتالفی جریان اصالحات اســت، به شــدت 
حساســیت دارند، یعنی آنهــا را از نظر گفتمانــی در جرگه 
اصالح طلبان نمی  دانند، به همین دلیل احساس می کنند 
فقط در مقابل اصولگرایان نقطه اشــتراک دارند. در واقع 
مواضع سیاسی و نوع نگاه و رویکردهای کارگزاران را کامال 
متفاوت از جریان اصالحات می دانند، از این نظر تمایل 
ندارند یک گزینه تمام عیــار کارگزارانی و غیراصالح طلب 
فرمان مدیریت شــهری تهران را به دست بگیرد. بنابراین 
اصالح طلبان تاکنون مقاومت کردنــد و این مقاومت نیز 
ادامه خواهد داشــت. در میان گزینه های اصالح طلب، 
کســی که با فضای مدیریت شهری آشــناتر و مقداری از 
حواشی تند دور است، همین آقای محسن هاشمی است. 
به اعتقاد من اصالح طلبان برای برون رفت از ناکارآمدی 
و کارنامه بسیار ناموفق شان ســرانجام مجبورند به طرف 
آقای هاشــمی ســوق پیدا کنند. نیروهــای اصالح طلب 
بیشتر نگاه حزبی و جناحی دارند، حال آنکه شورای شهر 
مواضع اصالح طلب را نمی  طلبد و برنمی  تابد بنابراین شهر 
دچار چالش می شود. همان طور که می بینیم در این مدت 
شورای شهر پنجم این اتفاق افتاد و هر روز وضعیت شهر 
را بدتر از دیروز می بینیم. در هر صورت این وضعیت ریشه 
در بســتن لیســت دارد. به همین دلیل هر گروهی تالش 
می کند شهردار از خودش باشــد. فقط هم این موضوع با 
آقای هاشمی نیست. حتی گروه های داخلی اصالح طلب 
نیز به یک شکلی نسبت به موضوع حساسیت دارند و تالش 
عمده شان این است که عنصری از گروه خودشان فرمان 

اجرایی شهر تهران را به دست گیرد.
برخی صاحب نظران سیاسی می گویند تنها راه 
نجات اصالح طلبان برای اینکه یک کارنامه قوی 
در زمان باقی مانده از خود نشان دهند، انتخاب 
آقای هاشمی به عنوان شــهردار تهران است، 

نظر شما چیست؟
   من فکر نمی  کنم آقای هاشــمی گزینه مطلوبی 
برای شهردار شدن باشد اما بین گزینه های اصالح طلب 
بهترین است. ما در شورای شهر چهارم بین انتخاب آقای 
قالیباف و آقای هاشمی محکم ایستادیم تا آقای قالیباف 
شهردار شود. معتقد بودیم این دو اصال با هم قابل قیاس 
نیســتند. اما وقتی نگاه می کنیم آقای نجفی آن وضعیت 

را ایجاد می کند وضعیتی که در شــهر دیده می شــود فکر 
می کنم بین گزینه های اصالح طلب آقای هاشمی گزینه 

خوبی است.
با این وضعیتی که اصالح طلبان پیش می روند، 
اگر محســن هاشــمی را انتخــاب نکننــد، چه 
سرنوشــتی پیدا می کنند؟ برخــی می گویند اگر 
اصالح طلبان با همین دست فرمان در مدیریت 
شهری جلو بروند قریب به یقین جای خودشان 
را در انتخابات آینده به اصولگرایان می دهند. آیا 

این طور است؟
   همین االن اگر نظرســنجی شــود، ایــن اتفاق 
مشــهود اســت. با وجود موتور قدرتمند تخریب مدیریت 
آقای قالیباف، اصالح طلبان دســتاورد دیگری نداشتند. 
به عبارت دیگر جز تخریب مدیریت گذشــته هیچ مطلبی 
در کارنامه شــورای پنجم مشاهده نمی  شــود. آنها هر جا 
کم می آورند بــا دادن آمار و اطالعات غلط و خودســاخته 
و بعضا از روی بی اطالعی، مطالبی را به مدیریت گذشته 
نســبت می دهند و به شکلی خودشــان را قانع می کنند. از 
این نظر من فکر می کنم، وضعیــت جریان اصالح طلب 
در شــورای شــهر هر روز بغرنج تر و شــکننده تر می شود. 
اینکه آنها بتوانند آقای هاشمی را انتخاب کنند باز هم فکر 
نمی  کنم بتوانند انسجام الزم را در حمایت از شهردار داشته 
باشند. شهردار باید حتما تحت نظارت دقیق شورا باشد تا 
جلوی انحراف عملکرد شهردار گرفته شود اما نکته مهم 
آن است که اگر شــهردار مورد حمایت قرار نگیرد و دچار 
تزلزل  شود، نمی  تواند تصمیم کالن بگیرد. چون خودش 
را دائم در حال بی ثباتی می بیند. ایــن روحیه حمایتی در 
اصالح طلبان نیست بنابراین دائما مدیریت شهری را دچار 
تزلزل و بی ثباتــی می کنند. اینکــه در دوره آقای نجفی و 
آقای افشانی، کاری انجام نشد، این بود که آنها احساس 
امنیت نکردند بنابراین اقدامات شان تأثیرگذار و موثر نبود. 
این حس بی ثباتی باعث می شود شــهردار دست به عصا 
حرکت کند و نتواند نیازهای شهر را به درستی پاسخ دهد. 
البته فکر می کنم  حتی انتخاب آقای هاشــمی مشکالت 
اصالح طلبان را حل کند اما بین گزینه های مطرح می تواند 
گزینه بهتری باشد. در مجموع برای ایجاد تحول جدی در 
مدیریت شــهر تهران فرصت زیادی از دست رفته است. 
ســال آخر انتخابات اســت و تصمیمــات عموما مقطعی 
و تبلیغاتی می شــود. یعنی شورای شــهر عمال یک سال 
وقت دارد که بتواند خودش را نشان دهد. به همین دلیل 
شرایط بســیار دشــوار اســت و من نمی  بینم گزینه بعدی 
بتواند بیاید و کامال شهر را متحول کند. سطح توقع مردم 
از مدیریت شهری به شدت باالست، خدماتی را در گذشته 
دیدند و امروز توقع دارند این خدمات دنبال شود. اما ما در 
اردوگاه اصالحات جز گفتار درمانی چیز دیگری را مالحظه 

نمی  کنیم.
گروهی که مخالف خروج محســن هاشــمی از 
شــورای شــهر  هســتند، می گویند »این اتفاق 
تجربه شورای شهر اول را تکرار می کند، چون آن 
زمان یک ســری از بزرگان استعفا دادند و رفتند، 
همین موجــب بروز اختالفات شــدید بین اعضا 

شد.« نظر شما چیست؟
   این اســتدالل خیلی بی پایه اســت چــون قرار 
نیست محســن هاشــمی بیرون شــورا برود. او محصول 
شورا در شهرداری می شود. کشورهای پیشرفته خیلی ها 
همین شــیوه را دارند یعنــی از درون مجلــس گزینه ای را 
برای نخســت وزیری یا عضویت در کابینه دولت انتخاب 
می کنند، بنابراین این یک امر غیر طبیعی نیست به عالوه 
اینکه شاید بتوان گفت زمینه های هم افزایی بین شورای 
شهر و شهردار افزایش پیدا می کند چون شهردار از جنس 
شورا ســت. او روزی در شــورا حضور داشــت و با مواضع 
اعضای شورا آشناســت. این مدل موفقی خواهد بود اما 
مشکل اصالح طلبان این نیست. مشکل آنها این است که 
یک چهره قدرتمندی به نام مهدی چمران پشت در شورای 
شهر اســت و به محض آنکه آقای هاشــمی شهردار شود 
آقای چمران روی صندلی شورای شــهر خواهد نشست. 
اصالح طلبان نگران هســتند کــه آقای چمــران با طرح 
دیدگاه های کارشناسی و اشــرافی که نسبت به معادالت 
مدیریت شــهری دارد برجســته بودن توانمندی هایش به 
چالشی برای آنها بدل شود. آقای چمران فردی کارشناس 
و غیرسیاســی اســت، بنابراین حرف های کارشناسی اش 
در رســانه ها و بین مردم مطرح خواهد شد و مشکل ایجاد 
می شــود. کال اصالح طلبــان تمامیت خــواه هســتند و 

نمی  توانند اساسا حرف های کارشناسی را تحمل کنند. 
دیدگاهی اســت کــه اعتقــاد دارد اگر محســن 
هاشمی شــهردار شــود اصال شــورای شهر را 

تحویل نگیرد، آیا این اتفاق می افتد؟
   این نگرش هــای کامال بی پایه ای اســت. اوال 

پشت پرده مخالفت با 
شهردار شدن هاشمی

گفت وگوی مثلث با  پرویز سروری

اصالح طلبــان ادعاهای زیــادی بــرای مدیریت 
شهری داشتند اما یک ســال و نیم گذشت و آنها 
اندر خم یک کوچه هســتند. هنوز نتوانســتند به 
گزینه ای برسند که حداقل یک سال در ساختمان 
خیابان بهشت ماندگار شود. پرویز سروری اشکال 
عمده را در تدوین لیست انتخاباتی اصالح طلبان 
می داند و معتقد اســت: »بین گزینه های مطرح 
محســن هاشــمی وضعیــت بهتــری دارد امــا 
اصالح طلبان مخالفت می کنند چون نمی  خواهند 

مهدی چمران وارد شورای شهر شود.«
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قحط الرجال نداریم
دوتجربه قبلی انتخاب شهردار ناموفق بوده است 

درباره اینکه اصالح طلبان باید چه نقشه راهی را دنبال 
کنند تا با چالش اردیبهشت امســال برای انتخاب شهردار 
جدید مواجه نشوند، معتقدم جنس کار شهرداری و مدیریت 
شــهری با مدیریت های دولتی و بخــش خصوصی کامال 
متفاوت است. یک مدیر شهرداری باید مدیریت چندجانبه 

و چندوجهی را به اجرا درآورد.
کار مدیریت شــهر تهران در حد دولت اســت چون 
اختیارات و منابع قابل توجهی دارد بنابراین شهردار تهران 
باید ویژگی هایی در ســطح رئیس جمهور داشــته باشــد. 
شورای شهر تهران در دو انتخابات گذشته خود کمتر به این 
نکات توجه کرد که کسی را انتخاب کند تا تولید درآمد انجام 
دهد و منابع درآمدی خودش را از بســتر درآمدهای پایدار 
مدیریت شهری به دســت آورد و در تعامل با دستگاه های 

ملی و منطقه ای، کارهای شهر تهران را به جلو ببرد.
در سنوات گذشــته بخش قابل توجهی از درآمدهای 
نقدی شــهرداری از محل فروش تراکم و کارهای بســیار 
مخرب برای شــهر اتفاق می افتاد اما امــروز به دلیل رکود 
و بحران در بخــش اقتصاد، این منابــع در اختیار مدیریت 
شهری نیســت که البته خودش یک نکته مثبت محسوب 

می شود.
در صورتی که شــهردار تهران بتواند منابع گســترده 
غیرنقــدی در مجموعه شــهر را به محل کســب درآمد در 
دسترس تبدیل کند، برای تهران و شــهرداری امکانی به 
وجود می آید که از منابع و عوارض پایدار و غیرقابل مخرب 

برنامه های مدیریت شهری را پیش ببرد.
شرایط بحرانی که پیش  آمده شــاید یک نکته مثبت  
برای یک مدیر تحول خواه باشد که بهره وری را در مجموعه 
شهرداری باال ببرد و با کوچک سازی و چابک سازی مدیریت 
شــهری بخش قابل توجهــی از هزینه هــا را کاهش دهد. 
شــرایط موجود موقعیتی را به وجود مــی آورد که می تواند 
واگذاری امور و تصدی گری ها به بخش غیردولتی، بخش 

خصوصی و بخش مردمی و  NGoها گسترش پیدا کند.
امروز هزینه کرد شــهرداری در حوزه های فرهنگی و 

اجتماعی با رویکردی که در 15 ســال گذشته انجام شده، 
بزرگترین ظلم به مجموعه شــهروندان اســت. با توجه به 
تعدد دســتگاه های فرهنگی و اجتماعــی در بودجه های 
دولتی و عمومی روند نگاه مدیریت شهری و روند هزینه کرد 
منابع فرهنگــی و اجتماعی باید در حوزه فرهنگ ســازی و 
بستر سازی برای زندگی و زیست بهتر، همراهی و همگامی 
مردم بــا مجموعه مدیریت شــهری دنبال شــود، بنابراین 
می توان با یک سری آموزش ها کار را به خود مردم واگذار 
کرد و ظرفیت بالقوه مردمی وقتی بالفعل شــد، بسیاری از 

هزینه های مدیریت شهری کاهش پیدا می کند.
شــورای شــهر پنجم تهران دو تجربه ناموفق برای 
انتخاب شــهردار داشــت. در مرحله دوم انتخاب شهردار 
و زمانی کــه موضوع انتخــاب آقای افشــانی مطرح بود، 
قانون منع به کارگیری بازنشســتگان  در دستورکار مجلس 
قرار داشــت و نمایندگان هشــدارهای الزم را همان زمان 
به شورای شهر دادند و گفتند باید مدیری انتخاب شود که 

مشمول این قانون نباشد اما توجهی به این قضیه نشد.
معتقدم کسی که قرار است شهردار شود، باید خارج 
از مجموعه شورای شهر باشــد و در انتخاب سوم نیز همه 
جوانب کارشناسی مورد توجه قرار گیرد چون اگر انتخاب 
شهردار دقیق و حساب شده نباشد، تبعات بسیار نامیمون 
و بدی را برای مردم و شــهر تهران خواهد داشت. محسن 
هاشــمی نقش قابل قبولــی در جایگاه مدیریت شــورا ایفا 
نموده است و تثبیت ایشــان در جایگاه ریاست شورا قوام، 
دوام و قدرت تعامل شــورا را باال نگاه خواهد داشــت. در 
کشــور قحط  الرجال نیست و افراد واجد شــرایط و توانمند 
بسیاری وجود دارد. شورا و گزینشگران باید فضای دیدشان 
را وســیع تر نموده و با انتخــاب مدیری شــجاع، کارآمد و 
برنامه محور نقش تاریخی و رسالت مردم ساالرانه خودشان 
را با اعتماد میلیونی شهروندان تهرانی در انتخابات گذشته 

 ادای دین نمایند.
قطعــا کارنامه موفق شــورا می تواند تأثیــر مثبتی بر 
مشــارکت و حضور مردم در انتخابات آینده داشــته باشد و 
خدای نکرده تعلل یا تصمیم گیری غیرمنطقی و غیرموفق 
کامال تأثیر منفی و زیانباری را در حوزه مشارکت اجتماعی 
مردم در عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی 

و اقتصادی به دنبال خواهد داشت.

غالمرضا انصاری

عضو شورای مرکزی حزب 
اتحاد ملت

آقای هاشمی از شورا به شهرداری خواهد  رفت. اعضای 
شورا مســتقیم در کار اجرایی نیستند بنابراین ممکن است 
اشراف کافی را بد حوزه وظایف و اختیارات شهردار نداشته 
باشند و در عوض شهردار هم چون در شورا نبوده، اشراف 
به وظایف شورا نداشته باشــد بنابراین اگر نهایتا مالک بر 
انتخاب یک گزینه از میان آقای هاشمی و فردی از خارج 
شورا قرار گیرد انتخاب آقای هاشمی بهتر است چون او با 
وظایف، انتظارات و توقعات شــورای شهر آشنایی دارد و 
زمینه همکاری و هم افزایی بین شورای شهر و شهرداری 
به شــدت افزایش پیدا می کند. اما مشکل اصالح طلبان 
این مسائل نیســت. مشــکل آنها حضور آقای چمران در 
شورای شهر اســت. به همین دلیل نگران هستند با رفتن 
آقای هاشــمی برایشان دردســر ایجاد کند. آقای چمران 
کارآمدی ها و توانمندی هایی دارد که وقتی وارد شــورای 
شهر شود، می توان پیش بینی کرد که بی فروغی اعضای 
اصالح طلب شــورای شــهر چند برابر نزد افکار اعمومی 

روشن و مشهود  شود.
قانون منــع به کار گیری بازنشســتگان شــفاف 
اســت، همه مســئوالن اعم از رئیس مجلس و 
دولت و شورای نگهبان اظهارنظر صریح کردند. 
چــرا اصالح طلبان اصــرار دارند آقای افشــانی 

بماند؟
   به همــان دلیل که خیلــی اصرار داشــتند آقای 
نجفی در شهرداری بماند. کال اصالح طلبان تخصص در 
جرزدن دارند. قانون روشن و شفاف است اما اصالح طلبان 
می خواهند فشار بیاورند تا مجلس در قالب طرح دوفوریتی 
شــهردار تهران را از مصادیق ایــن قانون مســتثنا کند. 
آیــا واقعــا اصالح طلبان قحطــی آدم های کارآمــد دارند 
که مجلــس برای حل مشــکل آنهــا مجبور باشــد اعتبار 
خودش را هزینه کند؟ این اتفاق واقعا در شــأن شــورای 
شهر تهران نیست. قانون تکلیف شهردار تهران را روشن 
کرده اســت، بنابراین شــورای شــهر به جــای آنکه وقت 
بگذارد تا با البی گری قانون را دور بزند، وقت بگذارد یک 
گزینه قوی را به عنوان شــهردار بعدی برگزیند. هستند از 
جناح اصالحات، کســانی که می توانند بــا قرار گرفتن در 
جایگاه شــهردار تهران موثر واقع شــوند ولــی چون نگاه 
کارشناسی شان غالب بر نگاه سیاسی شان است، اعضای 
شورای شــهر پنجم چنین کســانی را برای شهردار شدن 
نمی  پسندند به همین دلیل سراغ آنها نمی  روند. وقتی آقای 
نجفی رفت اعضای شورای شــهر به دنبال هزینه تراشی 
برای شــهر رفتند و امور شهر را معطل گذاشــتند یا آقای 
افشانی را انتخاب کردند. االن هم به نظر می رسد همین 

راه را بروند. 
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نقش جدید عبدالله نوری

آیا ممکن است در کنار خاتمی، نوری به محور جدید اصالح طلبان تبدیل شود؟

سیاست
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اصالح طلبان روزهای ســختی را می گذرانند. پیش 
رویشــان انتخابات مجلس اســت و یک بدنــه اجتماعی 
گسســته. جریان اصالحات نیز از آنچه جامعه شناســان 
و تحلیلگران »فروپاشــی اجتماعــی« می خوانند بی گزند 
نمانده و قادر به پاسخگویی به مطالبات و توقعات بدنه خود 
نیست. برخی از سیاســیون معتقدند که محدودیت های 
موجود برای بــزرگان و چهره های شــاخص این جریان، 
وضعیت و بحران فعلی را تشدید می کند. از همین رو است 
که گمان می کنند اگر بیرق اصالح گری به جای سید محمد 
خاتمی در اختیار دیگری قرار داشته باشد، روزنه ای یافت 
می شود. بیراه هم نمی  گویند، خاتمی صدایش به واسطه 
محدودیت ها، به جایی نمی  رســد. بدتر آنکــه، آخرین بار 
داشــته هایش را هزینه و »تکرار« کرد اما بــه نتیجه مورد 
انتظار نرســید. برخــی از تحلیل گران معتقدنــد که ادامه 
وضع موجــود و افزایش نارضایتی هــا و بی اعتمادی های 
اجتماعی کار را به جایی رسانده که دیگر »تکرار« کردن او 
برای اصالح طلبان فایده ندارد. با همین منطق بر ضرورت 
اصالح تاکید می کنند. به باور آنها اصالح اما اصالح گری 
می خواهد که دستش بازتر از خاتمی باشد. اصالح طلبان 
خوب می دانند که هر کسی نمی  تواند جای خاتمی را بگیرد. 
برای خود شخصیت کاریزماتیک دیگری سراغ ندارند اما 
چاره ای نیســت و ناگزیرند این نقش محــوری را به فردی 
بسپارند. فردی با مقبولیت حداکثری در این جریان. فردی 
که صدایش پژواک داشته و به گوش رسانه ها و چهره های 
سیاســی برســد. فردی که مورد پذیرش قرار بگیرد. شاید 
فردی مثل عبدالله نوری. حاال به فاصله یک دهه عبدالله 
نوری نخســتین و محتمل ترین گزینه اصالح طلبان برای 
لیدر شدن است. حال و هوایش نیز با دهه 80 یکی نیست 
و آنها فکر می کنند می توانند به پذیرش او از سوی جریان 
رقیب نیز امید داشــته باشــند. عبدلله نوری اوایل انقالب 
نماینده امام خمینی)ره( در جهاد ســازندگی و سپاه بود. با 
حکم امام هم نظارت بر انتخابات شــورای عالی قضایی را 
به عهده گرفت. از ســال 68 تا 80 عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام بود. ســابقه نمایندگی مجلس را هم دارد. 
در دور اول ریاست جمهوری آیت الله هاشمی و در دور اول 
ریاست جمهوری سید محمد خاتمی، وزیر کشور بود. نوری 
در شورای شهر اول بیشترین رای تهران را داشت و رئیس 
این شورا شد. نوری در سال 78 استعفا داد تا در انتخابات 
مجلس ششم شرکت کند اما بعد از توقیف روزنامه خرداد که 
او مدیر مسئولش بود به زندان محکوم شد و اجازه این کار 
را پیدا نکرد. سه سالی را هم در زندان به سر برد اما عبدالله 
نوری این روزها همان عبداللــه نوری که در دهه 80 زندان 
رفت، نیســت. عبدالله نوری به فاصله یک دهه تغییراتی 
کرده و آنها فکر می کنند او دیگر آن قدرها تند نیست. او را 
یک اصالح طلب عملگــرا می دانند اما اظهارات و مواضع 
اخیرش نشــان می دهد که بر میزان واقع بینی اش افزوده 
است. مصداقش همین که بهمن ماه سال قبل در دیداری 
با برخی از دانشــجویان گفته بود: »بــرای مردمی که نان 
شب ندارند، دغدغه هایی حتی مانند رفع  حصر    کمتر مطرح 
 اســت، هیچ کس انتظار ندارد کســی که چند جوان بیکار 
در  خانــه دارد، اولویت   اولش  رفع حصر باشــد.« نوری در 
دهه 90 مشــارکت در قدرت را به تحریم انتخابات ترجیح 
می دهد. اصالح طلبان امیدوارند که عبدالله نوری از سوی 
احزاب و چهره های سیاسی اصالح طلب مورد پذیرش قرار 
بگیرد. امیدی که دور از واقعیت نیز نیست. او همان کسی 
اســت که وقتی در ماجرای انتخاب شــهردار تهران میان 
دو حزب کارگــزاران و اتحاد ملت اختالف نظر پیدا شــد، 
میانه داری کرد و جلسه گذاشت. او همان کسی است که 
به قول غالمحسین کرباسچی شاید بتواند جای عارف را در 
شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان  بگیرد. عبدالله 
نوری مثل برخــی از دیگر از تحلیلگران و سیاســت ورزان 

ایــن جریان بــا محدودیت هــای امنیتی مواجه نیســت و 
این یــک ظرفیت قابل توجه برای آنهاســت. او جلســات 
هفتگی منظمی دارد و اصالح طلبان نیز از این مالقات ها 
و نشست ها اســتقبال می کنند. وزیر کشور خاتمی حتی با 
برخی اصولگرایان قدیمی تر تعامــل خوبی دارد و بر مبنای 
همان می تواند روی جلب نظر طیف میانه رو رقیب حساب 
کند. برخی اصالح طلبان می گویند درست است که عبدالله 
نوری شخصیتی کاریزماتیک ندارد و در مقایسه با سیدمحمد 
خاتمی از نظر مقبولیت و محبوبیت فرسنگ ها فاصله دارد 
اما با تکیه بر امتیــازات مذکور بهتریــن گزینه حال حاضر 
اصالح طلبان به حساب می آید. فعاالن سیاسی در اردوگاه 
اصالح طلبی خوب می دانند که خیلی زود باید لیدر مورد نظر 
خود را برگزینند. اصالح طلبان فکر می کنند ورود به کارزار 

98 بدون داشتن یک لیدر قدرتمند ریسک بسیاری دارد.

   آیا چپ ها، نوری را قبول دارند؟
 حسن رســولی، عضو شــورای عالی سیاستگذاری 
اصالح طلبــان عبدالله نــوری را از شــخصیت های موثر 
در جریــان اصالحــات دانســته و می گویــد: »او در کنار 
شــخصیت هایی مثل آقای خاتمی، آقای عارف  و ســایر 
شــخصیت های مورد وثوق اصالحات از اعتبــار و منزلت 
قابل توجهــی برخــوردار اســت.   آقــای عبدالله نــوری از 
شخصیت های جریان اصالحات بوده و است. اگر جلسه ای 
بوده -که من مطلــع نیســتم- طبیعتا مثل ســایر اقدامات 
انســجام بخش بقیــه شــخصیت های اصالح طلب برای 
افزایــش همگرایی بین بخش های گوناگــون این جریان 
است. اصالح طلبان در عین حال که در مسائل مهم کشور 
مثل انتخابات به صورت جبهه ای و ائتالفی عمل می کنند، 
امکان دارد مثل اصولگرایــان در پاره ای موارد به اختالف 
نظرات درون جبهه ای بخورند. طبیعی است در این موارد 
چون اصل بر حفظ انســجام و اجماع است، شخصیت ها 
می توانند با اســتفاده از اعتبــار و ســرمایه اجتماعی خود 
پادرمیانی و میانجگیری کنند. من چون عضو شورای عالی 
بنیاد باران هستم نزدیک 13 ســال گذشته حتی یک مورد 
از جلســات ماهانه بنیاد باران تعطیل نشــده و در همه این 
جلسات آقای خاتمی بودند و تا جایی که اطالع دارم آقای 
خاتمی محدودیتی برای برگزاری جلســات با دوســتانش 
ندارند. وجــود افرادی مثل آقای عبداللــه نوری و دیگران 
نافی نقش محــوری و تعیین کننده آقای خاتمی نیســت، 
بلکه نشــانه متنوع بودن ظرفیت های جریــان اصالحات 

است که در قالب احزاب سیاسی، شورای هماهنگی جبهه 
اصالحات، شورای عالی سیاستگذاری و شخصیت های 
اصالح طلب ملی و استانی قابل مشاهده است. درباره بدنه 
اجتماعی عبدالله نوری البته من سنجه ای ندارم. البد اگر 
بدنه اجتماعی نداشته باشد که مورد وثوق جریان اصالحات 
قرار نمی  گیرد. کاریزمای خاتمی قابل تفویض نیســت.« 
علی صوفی نیز در پاسخ به این سوال که آیا عبدالله نوری 
می تواند با وجود محدودیت خاتمی برای فعالیت سیاسی و 
حصر کروبی به رهبر جدید اصالح طلبان بدل شود؟ گفته 
است: »شخصیت های اصالح طلب به نوبه خود حوزه های 
نفوذی دارند و تأثیرگذار هستند. آقای عبدالله نوری نیز از 
شخصیت های برجســته اصالح طلب است و کسی در آن 
تردید ندارد.« دبیرکل حزب پیشرو اصالحات یادآور شد: 
»اینکه بگوییم به همان اندازه که بــه حرف آقای خاتمی 
توجه می شــود به حرف  فرد دیگر در جریان اصالحات نیز 
توجه می شود، خیر، این طور نیســت. ایفای نقش آقای 
عبدالله نوری در ســطح نخبگان مطرح است نه در سطح 

جامعه.«
 ناصــر ایمانی نیز دربــاره قرار گرفتــن عبدالله نوری 
در جایگاه رهبــری جریان اصالحــات می گوید: »جریان 
اصالحات زمانی جریــان اصولگرا را به خاطر اســتفاده از 
روش های شــیخوخیت و ریش ســفیدی و فردســاالری 
محکــوم می کــرد و فخــر می فروخت کــه اصالح طلبان 
براساس خردجمعی و تصمیمات شــورایی عمل می کنند 
امــا االن جریــان اصالحات بیشــتر به اســتفاده از روش 
شیخوخیت در تصمیم گیری ها متوسل می شود. عبدالله 
نوری نمی  تواند در جایگاه رهبری جریــان اصالحات قرار 
بگیرد چــون در جلســات خصوصی که شــخصیت های 
برجسته جریان اصالحات با هم برگزار می کنند، اختالفات 
جدی میان آقای عبدالله نوری و دیگر شخصیت ها وجود 
دارد. پس این طور نیست که آقای نوری بتواند حرف اول و 
آخر را در جریان اصالحات و به طور روشن بین کارگزاران و 
حزب اتحاد ملت بزند. حتی این ویژگی درباره آقای خاتمی 
هم محل بحث اســت چون مواردی بوده که او دیدگاهی 
داشته اما اصالح طلبان آن دیدگاه را دنبال نکردند. آقای 
عبدالله نوری گرایش به کارگزاران دارد، بنابراین این مساله 
جایگاه میانجیگــری او را بین کارگــزاران و دیگر جریانات 
اصالح طلب دچار مشــکل می کنــد، در واقع بعید اســت 
مشکالت و اختالفات بین جریانات اصالح طلب بتواند به 

دست عبدالله نوری حل شود.«

کرباسچی قبال پیشنهاد جایگزینی عبدالله نوری را 
داده بود

برخی می گویند او حتی باید 
جایگزین عارف شود

گزارش 
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 با تعبیر فروپاشی 
اجتماعی مخالفم

گفت وگو با ساالر کسرایی

بازگشت شیخ
عبدالله نوری تغییر کرده است؟

عبدالله نوری حسین آبادی )زاده 1328 در اصفهان( 
روحانی سیاستمداری است که در دسته بندی های سیاسی 
در زمره نیروهای چپ ایــران قــرار دارد. او در ادوار دوم و 
پنجم مجلس شورای اسالمی نمایندگی اصفهان و تهران 
را بر عهده داشــت. نــوری در دور اول ریاســت جمهوری 
هاشمی رفسنجانی،  وزارت کشور را بر عهده داشت. سپس 
در دوره پنجم مجلس شورای اسالمی از تهران به نمایندگی 
انتخاب شد. در دور اول ریاست جمهوری محمد خاتمی، او 
بار دیگر وزیر کشور شد تا اینکه مجلس پنجم در 30 خرداد 
1377 او را استیضاح و برکنار کرد. نوری در انتخابات اولین 
دوره شورای اسالمی شهر تهران بیشترین رای را کسب کرد 
و رئیس این شورا شد. او برای شرکت در انتخابات ششمین 
دوره مجلس شورای اسالمی در ســال 1378 استعفا داد. 
مدتی بعد روزنامه خرداد که او مدیرمســئولیش را داشــت 
توقیف و او به زندان محکوم شد و دادگاه به او اجازه ثبت نام 
در انتخابات را نداد. نوری تا ســال 1381 در زندان به ســر 
برد. او از 1368 تا 1380 عضو مجمع تشخیص مصلحت 

نظام بود.
عبدالله نوری فعالیت سیاســی خــود را با مدیریت در 
رادیو و تلویزیون دولتی –صدا وسیما- و معاونت وزارت امور 
خارجه در ابتدای انقالب آغاز کرد. از مسئولیت های دیگر 
او نمایندگی امام)ره( در هیات نظارت شورای عالی قضایی 
جهاد سازندگی و سپاه پاسداران انقالب اسالمی در دوران 

جنگ و پس از فضل الله محالتی بود.
وی پــس از آن به عنــوان وزیر کشــور در دولت اول 
هاشمی رفســنجانی منصــوب گردید. ادغام شــهربانی، 
ژاندارمری و کمیته های انقالب اســالمی و ایجاد نیروی 

انتظامی از اقدامات دوران وزارت وی بود. 
عبدالله نوری در مجالس دوم و پنجم به ترتیب نماینده 
اصفهان و تهران بود. در انتخابات مجلس پنجم در سال 

74 شــرکت کرده و از تهران به مجلس راه یافت. نام او در 
لیست مورد حمایت حزب کارگزاران سازندگی قرار داشت. 
نوری در مجلس پنجم به عنوان رئیس فراکســیون اقلیت 
انتخاب شــد. علی اکبر ناطق نوری در رای گیری ریاســت 
مجلس پنجم بــا اختالف 11 رای بیشــتر از عبدالله نوری 
توانست به ریاست مجلس برسد. او همچنین دو دوره )دوره 
دوم مجمع 1368 تــا 1375 و دوره ســوم مجمع 1375 تا 
1380( به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام درآمد.
پس از پیروزی خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری 
در 2 خرداد ســال 76 نوری دوباره پســت وزارت کشــور را 
عهده دار شــد. او از مهره های اصلی دولت اصالح طلب 

خاتمی به شمار می رفت. 
او در 30 خرداد 1377 با رای 137 نفر از 270 نماینده 
حاضر در جلســه اســتیضاح توســط مجلس پنجم برکنار 
شــد. خاتمی پس از آن او را به معاونت توســعه سیاســی 
رئیس جمهور منصوب کرد. نوری پس از برگزاری انتخابات 
شورای شــهر تهران نامزد شــد و به عنوان منتخب اول به 

شورا راه یافت.
انتشــار روزنامه اصالح طلب »خــرداد« از اقدامات 
دیگر او بود. این روزنامه پس از مدتی توقیف شــد. نهایتًا 
نوری به دادگاه ویژه روحانیت فراخوانده شد و پس از چندین 
جلســه محاکمه و دفاع  و بنابر اتهام هایی مانند توهین به 
مقدســات، نشــر اکاذیب، اقدام علیه امنیت ملی و نظایر 
اینها، در دادگاه ویژه روحانیت محاکمه و به 5 ســال زندان 

محکوم شد. 
در جریــان برگــزاری دادگاه علی رغــم آنکــه وی در 
بازداشــت بوده و هنوز محکوم نشــده بود، دادگاه مانع از 
ثبت نام وی در انتخابات مجلس ششم شــد. اما برادر وی 
علیرضا نوری که پزشک جراح بود در انتخابات ثبت نام کرده 
و با یک میلیون و 343 هزار رأی به عنوان نفر سوم در حوزه 
تهران به مجلس راه یافت. او پس از تحمل 3 سال زندان 

پس از فوت برادرش علیرضا آزاد شد.
او پس از آزادی از زندان تقریبًا فعالیت و موضع گیری 
سیاسی را کنار گذاشته و جز در مراسم و محافل کوچکی که 
در منزل وی با حضور سران اصالح طلب برگزار می گردید، 

شرکت نداشت.
در ســال 1387 نام وی دوباره توســط اصالح طلبان 
پیشرو )ادوار تحکیم، تحکیم وحدت، دانشجویان و جمعی 
از روزنامه نگاران( برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری 

دهم در کنار محمد خاتمی مطرح شد.
پس از شایعات و ابهامات بسیار در مورد کاندیداتوری 
وی، عبدالله نوری دو پیش شــرط برای کاندیداتوری خود 
اعالم کــرد. اول اینکه اصالح طلبــان روی کاندیداتوری 
واحد وی اجماع کنند و دوم اینکــه در صورت ردصالحیت 

وی کاندیدای دیگری را به جای او اعالم نکنند.
اما چنــدی بعد بــا اعــالم رســمی کاندیداتــوری و 
فعال ســازی ســتاد انتخاباتی مهدی کروبی و محمدرضا 
عــارف کار، ورود نــوری به انتخابات ســخت تر شــد، اما 
عبدالله نوری نیز هم زمان به فعالیت های خود گســترش 
بیشتری بخشید و در جلسه ای با روزنامه نگاران سکوت پنج 
ساله خود را شکست و پس از انصراف خاتمی از انتخابات 
ریاست جمهوری دهم چنین به نظر می رسید اصالح طلبان 
پیشــرو انتخابی جز نوری نخواهند داشت. اما در نهایت با 
ورود موسوی به صحنه انتخابات حضور نوری در انتخابات 

منتفی شد.

جناب کســرایی! نظر شــما در رابطــه با وضعیت 
اجتماعی حال حاضر چیســت؟   آیا ما با فروپاشی 
اجتماعی روبه رو هستیم یا نام شــرایط حاضر را 

نمی توان فروپاشی گذاشت؟
    در واقع با یک بســتر نظــری داده ها یــا واقعیات 
عینی که در جامعه ایران اســت، ما  می توانیم این مساله را 
تحلیل کنیم.  البته می توانیم مســتقیم برویم سراغ همان 
وقایع و عینیات .   چه آنهایی کــه آقای عبدی ادعا می کنند، 
چه آدم هایی که آقای کچوئیان ادعا می کنند  اما من از هر دو 
سطح استفاده می کنم. در حوزه جامعه شناسی، نظریه های 
مختلفی در مــورد نابســامانی های اجتماعی وجــود دارد. 
حاال این نابســامانی های اجتماعی از بدکارکردن نهادها و 
سیاســت ها و بخش های اجرایی و اجتماعی است تا برسد 
به جاهایی که دیگر این نهادها با هم کنتاکت پیدا می کنند. 
این بحــث را از یک منازعــه اجتماعی کوچــک  می توانیم 
اسمش را بگذاریم تا سطح انقالب و دگرگونی سیاسی.  در 
سطح نظری در بین جامعه شناسان ادبیات بسیار زیادی در 
این زمینه تولید شــده؛ یکی از آدم هایی که می شود خیلی 
مستقیم رفت سراغش جانسون است. کتاب ایشان به نام 
»تحول انقالبی« است که بالفاصله بعد از انقالب در سال  
63-62 این کتاب ترجمه شده به فارسی، ولی در بین بسیاری 
از کتاب های زیادی که در این زمینه تولید شده، این کتاب 
تقریبا گم شده، ولی بحث بســیار جالبی دارد از بدکارکردی 
یا کج کارکردی نهادی که آقای عبدی هم آنجا به آن اشاره 
کرده است.  این بدکارکردی را به صورت سیستمی دیده که 
اگر یک نهادی بد کار کند، به صورت سیستمی به نهادهای 
دیگر همین طوری کشیده می شود و نهایتا ممکن است یک 
جایی کل سیســتم از کار بیفتد که آنجا حتی ایشــان بحث 
می کند که چطور این بدکارکردی نهایتــا می تواند تبدیل به 
این شود که کل مشروعیت آن نظام سیاسی زیر سوال برود 
و یک جایی حتی از این بحث می کند که چطور گاهی وقتی 
سیستم دیگر نهادهایش کار نمی کند، فقط پلیس است که 
آنجا می تواند نقش اصلی را بازی کند و تا زمانی که ابزار پلیس 
جواب دهد، ممکن است آن سیستم سیاسی دچار آن بحران 
و فروپاشــی که آقای عبدی و دیگران به آن اشاره می کنند، 
نشود. بنابراین  در سطح نظری ادبیات زیادی وجود دارد که 
این را می تواند توضیح دهد، جاهــای مختلف ایران را هم 
می توانیم با این مطابقت دهیم. بنابراین من واژه فروپاشی را 
مثل آقای عبدی به کار نمی برم،  به هر حال جامعه ایران دچار 
نوعی بدکارکردی نهادی، به نوعی بدکارکردی سیســتمی 
است و این را چطور می توانیم نشان دهیم؟ از روی داده ها و 
واقعیات عینی که در جامعه ایران وجود دارد؛ نابسامانی های 
اجتماعی کــه تحت عنوان آســیب های اجتماعی، فاصله 
طبقاتی  و شکاف های مختلفی که در جامعه ایران  طی این 
حداقل دو دهه اخیر یا ایجاد شده اند یا شکاف هایی بوده اند 
که فعال شــده اند و گســترش پیدا کرده اند  این بدکارکردی 
سیستمی یا نهادی، خودش را به اشکال مختلف نشان داده 
و محصول آن معضالتی اســت که امروز جامعه ایران با آن 
مواجه  است. نمی توانیم به طور کامل انکار کنیم که جامعه 
ایران آن طور که آقای  کچوئیان اعــالم می کنند یا افرادی 
که شبیه ایشان فکر می کنند،  با معضالت اساسی و پایه ای و 
چالش برانگیزی مواجه نیست  اما به این شکل هم که بگوییم 
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واقعا جامعه ایران امروز در حال فروپاشــی اســت، من یک 
مقدا ر با تأمل بیشتری به این قضیه نگاه می کنم، چون برای 
فروپاشی، عناصر و ادله بسیار گسترده تری الزم است که فکر 
می کنم جامعه ایران به مقدار قابل توجهی با این فاصله دارد،  
به هر حال جامعه ایران دچار مشکالت و معضالتی است که 
عدم توجه به آنها ممکن است باعث شود یک مقدار  با آینده 

خطرناک تری مواجه شویم .
آقای دکتر! در این شرایط معموال ما چه نسخه ای 
برای ایــن موضوع داریــم؟ اصالح طلبــان االن 
می گویند ما نیاز به یک اصالح گر داریم که ظهور 
کند و این شــرایط را سروســامان دهد. در حالی 
که خودشــان هم ســالها در قدرت بودند و شعار 
اصالحات ســر دادند. به نظر شما نســخه اول و 
آخرمان همان اصالح گر است یا روش های دیگری 

هم می توانیم داشته باشیم؟
    راه حلی که جانسون ارائه می کند، اصالحات است، 
یعنی شما سر یک دوراهی قرار می گیرید؛ اصالح یا سرکوب؟ 
یعنی آیا شما آن مطالبات اجتماعی را سرکوب می کنید یا نه؟ بر 
اساس آن بخشی از آن مطالبات اجتماعی یا همه آن مطالبات 
اجتماعی دست به اصالحاتی در کشور می زنید. می توانید 
 راه مطالبات اجتماعی را باز کنید و بروید اصالح کنید.  مهم 
این است که شما  سیســتم را تعمیر می کنید و آن قطعات یا 
بخش هایی که بد کار می کند یا شکسته اند یا خراب شده اند 
را از دل این سیستم شما درمی آورید. البته خیلی مکانیکی 
نمی شود به این قضیه نگاه کرد،  به هر حال آن بخش هایی 
را که خوب کار نمی کنند  شــما اصالح می کنید. اگر چنین 
کاری کردید، بنابراین سیستم برمی گردد دوباره کارکردش را 
از نو می گیرد. اگر نه، شما این مطالبات اجتماعی را نادیده 
بگیرید و فقط سرپوش بگذارید روی آنها و سرکوب کنید، به 
اصطالح جانسونی به سمت فروپاشی می روید. با این کلیتی 
که من توضیح دادم، وقتی سیستم هایی به این شکل دچار 
ناکارآمدی می شــوند و کارکرد بد دارند و دچار کج کارکردی 
می شوند، قطعا اصالح سیستم ضرورت پیدا می کند  اما اینکه 
اصالح طلبان چه می گویند و چه نسخه ای را ارائه می کنند، 

آن یک بحث دیگری است.
االن به نظرتان با این شــرایط ما درست است که 
بیاییم و روی آدم ها بحث کنیم؟ مثال اصالح طلبان 
می گویند نه تنها ما روش را داریم، بلکه می گوییم 
یک سری افراد را هم داریم که پیشنهاد می دهیم 
 بیایند و در این شرایط کار کنند. مثال آقای خاتمی 

به نوعی سردمدار اصالحات است  ولی می گویند 
ما واقع بینانــه نگاه می کنیــم و می دانیم که آقای 
خاتمــی محدودیــت دارد و االن نمی توانیم روی 
آن حرف بزنیم. مثال از افرادی مانند آقای عبدالله 
نوری صحبت می کنند. به نظرتان با صحبت روی 
افراد و به این شــکل، می شــود برای این شرایط 

اصالح گرانه باشد؟
    وقتی سیستم ها دچار مشکالت این چنینی، یعنی 
مشکالت سیســتمی می شــوند، به اعتقاد من و بر اساس 
دانش جامعه شناسی در مورد منازعات اجتماعی، فرد کاری 
نمی تواند از پیش ببرد. سیستم باید اصالح شود، وگرنه شما 
هر کس  دیگری را هم بگذارید، ممکن است در این گردونه 
ناکارآمدی سیســتمی، خودش الی این چرخ ها گیر کند. 
بنابراین اینکه شما می گویید آقای روحانی بیاید، آن آقا نیاید، 
این یکی بیاید، آن یکی نیاید؛ همه می آیند در این سیستمی 
که معضالتی دارد و نمی تواند به درستی این چرخ دنده هایش 
بچرخد، الی این چرخ دنده ها گیر می کند. من بعید می دانم 
که نه تنها آقای عبدالله نوری، حتی اگر خود آقای خاتمی یا 
هر کس  دیگری بیاید، اگر اصالحات سیستمی مدنظر نباشد، 

این مسیر راه به جایی نخواهد برد.
 آقای دکتر! ما گاهی می گوییم اول باید سیســتم 
درست شود، بعد از داخل این سیستم یک سری 
آدم های اصالح گر بیرون بیایند تا بتوانند آن قطار را 
 پیش ببرند. گاهی هم می گوییم اول باید یک آدمی 
ظهور کند،   و یک سیستمی درست کند. به نظر شما 
باید آدم ها بیایند و کال این سیستم را شکل دهند و 

 آن را ببرند جلو؟
    هیچ کدام از اینها تقدم و تأخر ندارند، بلکه اینها با هم 
هستند. شما اول باید ببینید سیســتم اراده ای برای اصالح، 
یعنی در واقع یک خواســت اجتماعی برای اصالح سیستم 
وجود دارد  اما در درون آن سیستم هم آیا نخبگان )بحثی که 
جانســون می کند( یا حاکم، اراده ای برای اصالح سیســتم 
دارند یا نه؟ اگر چنین بشــود، این است که آن اصالحات آدم 
خودش را هم پیدا می کند یا آدم هایی پیدا می شوند که مسیر آن 
اصالحات را انجام می دهند، مثل آن کاری که  میجی در ژاپن   و 
یا آن کاری که مارتین محمد در مالزی انجام داد. آن وقت یک 
جای سیستم گیر کرده؛ شما مالزی قبل از دهه 80 را در نظر 
بگیرید که با چه فقر و مشکالت و نابسامانی و فاصله طبقاتی 
مواجه است. 80 درصد سرمایه کشور تحت تسلط نزدیک به 
20 درصد یا کمتر ساکنان مالزی و آن هم غیرمالزی تبارها  ست ، 

اما این روند  طی یک بازه نزدیک به کمتر از 20 ساله اصالح 
می شود. یا نمونه های دیگری که در دنیا می شود در این مورد 
مثال زد. منظورم این است که باید اراده ای پشت سیستم باشد 
برای اصالح، وگرنه شما هر فرد دیگری بیاورید، امکان اینکه 
بتواند در این سیستمی که نمی خواهد اصالح  شود کاری کند، 

وجود ندارد.
این اراده باید از کجا نشأت بگیرد؟

    کلیت سیســتم، یعنی یک سیستم سیاسی وجود 
دارد. رهبــران عالی این سیســتم و در کلیت سیســتم باید 
اراده ای بــرای اصالحات وجود دا شــته باشــد. منظورم از 
سیستم ایران هم نیست، در هر سیستمی که ممکن است 
دچار چنین مسائلی شود، همواره باید اراده ای شکل بگیرد 
در عالی ترین سطح آن سیستم که در واقع این سیستم نیاز 
به  اصالحاتی دارد و آن اصالحات باید در  مسیری قرار بگیرد 
که بتواند آن بدکارکردی های درون این سیســتم را اصالح 
کند. اگر چنین شود، اصالحات فرد خودش را پیدا می کند 
و پیش می برد؛ اگر نه، من بعید می دانم با تغییر آدم ها بشود 

سیستمی را اصالح کرد.

در حال حاضــر  منازعــه ای بیــن اصالح طلبان و 
اصولگرایــان شــکل گرفتــه اســت کــه برخــی 
اصالح طلبان می گویند در یک وضعیت فروپاشی 
اجتماعی قــرار داریم ولــی اصولگرایان برعکس 
می گویند ما با وضعیت  مشــکل روبه رو هستیم  نه 
بحران. نمود این منازعــه را در مناظره بین عباس 
عبدی و کچوئیان دیدیم. در حال حاضر سوال این 

است که وضعیت به چه شکلی است؟
در این باره با ســاالر کســرایی، اســتاد دانشگاه و 

جامعه شناس گفت وگو کرده ایم .
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سیاست خارجی

حنیف غفاری

روزنامه نگار

ایران و اروپا انجام شــده و بســته هایی نیــز در نظر گرفته 
شده که قبل از 13 آبان که شــروع تحریم های آمریکا ضد 

کشورمان است، اعالم خواهد شد.«

   اعالم پایبندی کمیسیون ثبات مالی اروپا به برجام 
رئیس کمیســیون ثبات مالی اتحادیه اروپا با انتقاد 
ضمنی از خروج یکجانبه آمریکا از توافق هســته ای ایران 

تاکید کرد اتحادیه اروپا همچنان به برجام پایبند است.
والدیس دومبروفســکیس ،رئیس کمیسیون ثبات 
مالی اتحادیه اروپا در پاســخ به ســوالی مبنی بــر رویکرد 
اتحادیه اروپا درباره تحریم مالی ایران گفت: »بنده اخیرا 
با وزیــر خزانه داری آمریکا دیــدار کردم. مــا در این دیدار 
درباره طیف وسیعی از مســائل به تبادل نظر پرداختیم. ما 
بر تعامــالت دوجانبه و همکاری ها دربــاره تنظیم مقررات 
مالی از قبیل حمایت جاری اوکراین و مســائل دیگر  تمرکز 

داشتیم.«

   اختالف آمریکا و اروپا بر سر تحریم سوئیفت ایران 
موضوع دیگــری که در اظهارات رئیس کمیســیون 
ثبات مالی اروپا مورد توجه قرار گرفته است، »سوئیفت« 

خود برای حفظ توافق هسته ای با ایران را تا نیمه آبان ارائه 
نمایند. در این خصوص رئیس کمیته هســته ای مجلس 
اظهار نموده است که  بسته اتحادیه اروپا برای ادامه برجام 

پیش از 13 آبان اعالم می شود.
 مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیته هســته ای مجلس 
شــورای اســالمی با بیان اینکه بازدیدهای این کمیته از 
تاسیسات هسته ای کشــورمان مســتمرًا انجام می شود، 
گفت: »تــا زمانی که جمهــوری اســالمی از برجام خارج 
نشده ارزیابی از سایت های هسته ای را در دستور کار خود 

داریم«.
نماینده مــردم قم در مجلس تصریــح کرد: »کمیته  
هســته ای مجلس گزارش های  شــش ماهه بعدی خود را 

درباره روند اجرای برجام تهیه خواهد کرد.«
رئیس کمیته هسته ای مجلس با اشاره به مذاکرات 
ایران و اروپا برای ادامه اجرای برجام، اضافه کرد: »در این 
باره یک جلسه نیز با برخی از سفرای کشورهای اروپایی در 

کمیسیون امنیت  ملی داشته ایم.«
ذوالنوری با بیان اینکه اروپایی ها تقریبًا به جمع بندی 
دربــاره اینکــه در 13 آبان چــه اقداماتــی انجــام دهند، 
رســیده اند، افزود: »تصمیم گیری هایی در این زمینه بین 

 مذاکرات کشورهای اروپایی بر سر نحوه حفظ توافق 
هســته ای با ایران وارد فاز تازه ای شده اســت. هر اندازه 
به اواســط آبان ماه، یعنی زمان آغاز دور دوم تحریم های 
ایاالت متحده آمریکا علیه ایران نزدیک تر می شویم، این 
رایزنی ها شدت و سرعت بیشتری پیدا می کند. اضالع مهم 
این رایزنی، شورای وزرای امور خارجه اروپا، بانک مرکزی 
اروپا و تا حدودی پارلمان اروپا هستند. با این حال یکی از 
مهم ترین دغدغه های سران اروپایی، جایگزینی ساختاری 
مشابه سوئیفت جهت انتقال پول به ایران ) به واحد یورو( 
است. مروری بر اخبار مربوط به »برجام اروپایی« به خودی 
خود نشان دهنده فشردگی رایزنی های موجود در اروپا ) فارغ 

از کارآمد بودن این    رایزنی ها( است. 

   زمان ارائه بسته اتحادیه اروپا برای ادامه برجام
چنانچه اشاره شــد، ســران اروپایی درصددند بسته 

تردیدهای  بانک مرکزی اروپا
رایزنی ها در قاره سبز داغ تر شده است 
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می باشــد. در این خصوص میان ایاالت متحده آمریکا و 
اتحادیه اروپا اختالف نظری بنیادین وجود دارد. والدیس 

دومبروفسکیس در این خصوص می گوید:
 »ما در گفت وگو با وزیر خزانــه داری ایاالت متحده 
آمریکا  به مســاله ســوئیفت و ایران نیز پرداختیم. مساله 
اساســی در این زمینه، خروج یکجانبه ایــاالت متحده از 
توافق هسته ای ایران است. این درحالی است که آژانس 
بین المللی انــرژی اتمی چندین بــار تایید کــرده ایران به 
این توافق پایبند بوده اســت. اتحادیه اروپــا همچنان به 
این توافق پایبنــد اســت. از این رو، درخصــوص اعمال 
تحریم های مطرح کــه به توافق هســته ای ایران مربوط 

است، اختالف نظر وجود دارد.«
وی افزود: »یکــی از مطالب مطــرح در دیدار فوق 
نیز موضوع ســوئیفت بود. ما در این دیدار تاکید داشــتیم 
که بایــد از کار هایی خــودداری کرد که بر این زیرســاخت 
مالی بین المللی تاثیر می گذارد، زیرا ســبب چندتکه شدن 
شــبکه مالی جهانی می شــود که از طریق سوئیفت ایجاد 

شده است.«
رئیس کمیســیون ثبات مالــی اتحادیــه اروپا تاکید 
کرد: »سوئیفت ســازوکاری برای رهگیری برنامه مقابله با 
تامین مالی تروریستی نیز به شمار می رود. اگر این سازوکار 
چندتکه شود و کشور های مختلف بخواهند سازوکار های 
جداگانه خودشــان را اعمال کنند، شــاهد از دست رفتن 

شــفافیت در نظام مالی بین المللی خواهیــم بود و در عین 
حال این احتمال مطرح اســت که منابع مالی تروریست ها 
نیز از رهگیری خارج شــود. رایزنی ها در زمینه سوئیفت با 
آمریکا ادامه دارد و پیشرفت هایی نیز حاصل شده است. ما 
نگرانی های خود را در این باره مطرح کرده ایم و منتظریم 

ببینیم ایاالت متحده در این باره چگونه عمل می کند.«

   رایزنی  برجامی مسئوالن مالی اروپا در اندونزی
رایزنی سران مالی و مسئولین حوزه اعتباری اروپا در 
خصوص برجام و نحوه امــکان تحقق »برجام اروپایی« با 
استناد به ساختار مالی مستقل اروپا، موضوع مهم دیگری 

بود که در اخبار شاهد آن بودیم.
 اجالس ســاالنه صندوق بین المللی پــول با حضور 
»کریســتین الگارد« رئیــس صندوق، نماینــدگان بانک 
جهانی، وزیران مالی و نمایندگان اقتصادی 189 کشــور 
در »نوســادوآ« جزیره بالــی اندونزی برگزار شــد. وزیران 
امورمالی و روسای بانک های مرکزی، نمایندگان پارلمان ها 
و مجالــس کشــورها و متخصصان ارشــد اقتصــادی از 
189کشــورجهان با 3 هزار و 200 نفــر در این اجالس در 

جزیره بالی اندونزی شرکت کرده اند.
برخی مسئوالن ارشــد مالی کشــورهای اروپایی در 
حاشیه نشســت ســاالنه صندوق بین المللی پول و بانک 
جهانی در بالــی اندونــزی بــه  رایزنی و بررســی وضعیت 

تحریم های آمریکا علیه ایران پرداختند. 

   رایزنی مسئوالن ارشد مالی اروپا 
در مورد برجام در اندونزی

پیشــتر مقامات اتحادیه اروپا اعالم کردند که قصد 
دارنــد رایزنی هایــی را با طــرف آمریکایی دربــاره عواقب 
حذف ایران از سیستم ســوئیفت انجام دهند.   بلومبرگ در 
گزارشــی در این زمینه بدون ذکر نام این کشورها نوشت: 
»با این وجــود تعدادی از وزیــران مالی اتحادیــه اروپا از 
جمله وزیر امور مالی فرانســه در اجالس ساالنه صندوق 
 بین المللی پول و بانــک جهانی در بالی اندونزی شــرکت

 نکردند.«
به گــزارش بلومبــرگ وزیــران و مســئوالن مالی از 
کشورهای فرانسه، اسپانیا، هلند، بلژیک، ایرلند و پرتغال 
در کشورهای خود در مورد این تحریم ها نشست هایی برای 

بررسی قوانین خود در این زمینه داشته اند.
در گزارش بلومبرگ  آمده است، اتحادیه اروپا، چین 
و روسیه پس از کنار کشیدن آمریکا از توافقنامه بین المللی 
برجام و اعمال تحریم ها علیه ایران اعالم کردند که قصد 

دارند روابط تجاری خود با ایران را ادامه دهند.
بر این اســاس تالش ها به رهبری فرانســه و آلمان 
برای تــداوم روابط تجاری با ایران یکــی از نکات محوری 
پیشــنهاد اروپا برای حفــظ توافقنامه برجام بوده اســت. 
آمریکا نیز تهدید کرده  که شرکت های طرف تجاری ایران 

را تحریم می کند.
بلومبرگ در گزارش خــود تاکید کرد: »اتحادیه اروپا 
با توجه به اینکه تحریم های نفتــی ایاالت متحده در مورد 
ایــران در اوایل ماه آینــده به اجــرا در می آیــد، در تالش 
اســت تا راهکاری ویژه برای حفظ منافــع اقتصادی وعده 
 داده شــده به ایران پیدا کند اما جزئیات این موضوع هنوز 

مبهم است.«
طبق این گزارش، مقامات وزارت خزانه  داری فرانسه، 
درصدد شفافیت بیشــتر در مورد تاثیر تحریم ها بر سیستم 

سوئیفت اروپا و بانک های تجاری در ایران هستند . 
براســاس این گزارش فرانســه، آلمان و انگلیس در 
حال کار با مقامات اتحادیه اروپــا در زمینه یافتن ابزارهای 
مالی و تجاری برای ارسال این پیام هستند که می خواهند 
کانال های تجاری خود را حتی پس از تصمیم دونالد ترامپ 

رئیس جمهوری آمریکا با ایران باز نگه دارند  .

   ابهاماتی که به قوت خود باقی است 
علی رغم رایزنی ها و تعهداتی که در خصوص برجام و 
از سوی مقامات مالی و سیاسی اروپا صورت گرفته است، 
همچنــان در این خصــوص ابهامات زیادی وجــود دارد. 
ابهاماتی که مهم ترین آنها در یک نکته خالصه می شود: 

»مکانیزم عملیاتی اروپا برای انتقال پول به ایران«
فراتــر از آن، بانک مرکــزی اروپــا، همچنان مدعی 
است که آمادگی الزم را برای این اقدام ندارد. بانک مرکزی 
اروپا می گوید با این بانک هیچ رایزنی رســمی درباره ایجاد 
مکانیزمی ویژه جهت پرداخت پول به ایران انجام نشــده 

است.
کشورهای اروپایی در هفته های گذشته گفته اند قصد 
دارند در راستای تالش برای حفظ توافق هسته ای برجام 
»ســاز و کار ویژه« را  بــرای دور زدن تحریم های آمریکا و 
تســهیل پرداخت پول به ایران،  راه انــدازی کنند. روزنامه 
»براســل تایمز« در گزارش خود  نوشــته، درباره اینکه آیا 
چنین اقدامی از لحاظ حقوقی و عملی ممکن اســت ابهام 

وجود دارد.
یک سخنگوی اتحادیه اروپا در یک نشست خبری که 
در  بروکسل برگزار شد در پاسخ به این سوال که آیا اتحادیه 
اروپا مشروعیت حقوقی مکانیزم پرداختی مورد نظر را تأیید 
می کند گفت: »فدریکا موگرینی ، مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه نظرش را به صراحت در این باره ابراز کرده است.« 

علی رغــم رایزنی هــا و تعهداتــی کــه در 
خصوص برجام و از ســوی مقامات مالی 
و سیاســی اروپــا صــورت گرفته اســت، 
همچنان در این خصوص ابهامات زیادی 
وجــود دارد. ابهاماتی کــه مهم ترین آنها 
در یک نکته خالصه می شــود: »مکانیزم 

عملیاتی اروپا برای انتقال پول به ایران«

وی بدون توضیحات بیشتر گفت که تالش ها برای تشکیل 
این مکانیزم ادامه دارد.

از ســوی دیگر، یک منبع در »بانــک مرکزی اروپا« 
گفت که هنوز هیچ رایزنی رسمی با این بانک در خصوص 
این طرح انجام نشده است. او گفت: »معمواًل با ما درباره 
فعالیت های حقوقی که مربوط به بخش مالی است مشورت 
می شود. البته در خصوص سایر فعالیت های قانونگذاری 
و دربــاره طرح هایــی کــه خــارج از فرآیندهــای رســمی 
تصمیم گیری اتحادیه اروپا هســتند چنین مشــورت هایی 

انجام نمی شوند.«
براسل تایمز نوشته از آنجا که »ساز و کار ویژه« قرار 
نیســت بانک باشــد، نیازمند مجوز بانکی از بانک مرکزی 

اروپا نیست.
 قرار است این ســاز و کار مانند یک مرکز تهاتر باشد 
که در آن نفت ایران با کاالهای اروپایی معاوضه می شوند 
بدون آنکــه پولــی رد و بدل شــود . برخــی از تحلیلگران 
شــک دارند چنین ســاز و کاری کارآمد باشــد زیــرا آمریکا 
 می تواند شــرکت های اروپایی را به دلیل تجــارت با ایران 

تحریم کند.
براســل تایمز نوشــته صرف نظر از اینکه »ساز و کار 
ویژه« چه ســاختاری داشــته باشد شــرکت ها راهی برای 
نقل و انتقال پول از آن بدون همــکاری بانک ها نخواهند 
داشــت. بانک ها هم به دلیــل خطر تحریم هــای آمریکا 
 ترجیح می دهند از تسهیل مبادالت مالی ایران خودداری 

کنند.

   هشدار تخت روانچی به مقامات اروپایی 
معــاون سیاســی دفتــر رئیس جمهــوری و یکی از 
اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای ایران  با اشاره به خروج 
غیرقانونی ایاالت متحده آمریکا از برجام هشــدار داد که 
فرصت اروپا برای ایفای مســئولیت های خود در قبال این 

توافق بین المللی دائمی نیست.
 مجیــد تخت روانچــی در ســخنانی در نشســت 
»همکاری های اروپــا، ایران و آینده برجام« در بروکســل 
با اشاره به تالش ایران برای اســتقرار ثبات در خاورمیانه و 
حفظ حاکمیت قانون در روابط بیــن دولت ها، بر ضرورت 
تعهد عملی کشور های اروپایی نســبت به وظایف خود در 

چارچوب برجام تأکید کرد.
وی با مــرور عملکرد جمهوری اســالمی ایــران در 
1۵ ســال گذشــته در زمینه هســته ای، رویکرد مسئوالنه 
کشورمان و اعتقاد جمهوری اســالمی ایران به گفت وگو 
و تعامل را مورد اشــاره قرارداد و یادآور شد که استمرار هر 
توافق بین المللی مســتلزم ایفای تعهدات از ســوی همه 

طرف ها خواهد بود.
تخــت روانچــی بــا انتقــاد از اقــدام غیرقانونــی و 
غیرمسئوالنه دولت آمریکا در خروج از برجام و نقض حقوق 
بین الملل نسبت به عواقب ســکوت کشور ها در برابر رفتار 

خطرناک آمریکا هشدار داد.

   آیا »برجام اروپایی« شکل می گیرد؟
بدون شک شکل گیری برجام اروپایی معلول چینش 
پیش شــرط های مهمی از جمله تعریف و تنظیم مکانیز م 
ویژه شبه سوئیفت از سوی اروپاســت. با این حال چنانچه 
مقامات اروپایی اذعان کرده اند، همچنان در این خصوص 

»اقدام« قابل توجهی صورت نگرفته است. 
اگرچه مقامات اروپایی نسبت به کلیت برجام و لزوم 
بقای ایران در توافق هســته ای ابراز تمایل می کنند  اما به 
نظر می رسد گام های الزم در خصوص حفظ برجام همچنان 
از ســوی اروپــای واحد و مخصوصــا تروئیــکای اروپایی 
برداشته نشده اســت. همین موضوع، وضعیت برجام را تا 

حدود زیادی در ابهام نگاه داشته است. 

گزارش
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معمای سوئیفت اروپایی 
تکلیف برجام اروپایی هنوز مشخص نیست 

طی روزهای اخیر، مقامات اروپایی به صورت مکرر 
از ایجاد ساختار شبه سوئیفت برای حفظ توافق هسته ای 
با ایــران خبر می دهند. بســیاری از رســانه های غربی نیز 
اعالم کرده اند که حفظ توافق هســته ای با ایران از سوی 
تروئیکای اروپایی، بیش از آنکه اقدامی در راستای حفظ 
برجام باشد، اقدامی حیثیتی از سوی اروپا در راستای مقابله 
با یکجانبه گرایی ایاالت متحده در نظام بین الملل قلمداد 
می شود. این در حالی است که یکجانبه گرایی دولت ترامپ 
در نظام بین الملل و اقداماتی از جمله خروج وی از توافق 
هســته ای میان ایران و اعضای 1+۵  و خــروج از پیمان 
آب وهوایی پاریس، منجــر به رنجش متحــدان اروپایی 

ایاالت متحده آمریکا از کاخ سفید شده است. 
در هر حال، مقامات اروپایی اعالم کرده اند که قصد 
دارند توافق هسته ای با ایران را در قالب توافق قبلی حفظ 
کنند. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا  اعالم کرده است که  طرح این اتحادیه برای تسهیل 
تبــادالت مالی با ایــران پیــش از نوامبر ) آغــاز دور جدید 
تحریم های نفتی آمریکا علیه کشورمان( اجرایی می شود. 

موگرینی در این خصوص عنوان کرده است: »با اروپایی ها 
و البته با روس ها، چینی ها و دیگران در جهان، سازوکاری را 
کانال هایی به منظور حفظ تجارت با ایران ایجاد کرده ایم؛ 
ســازوکاری که می تواند ادامه این تجارت را صرف نظر از 
تحریم های ثانویه اعمالی از سوی آمریکا تضمین کند. ما 

مشغول بررسی جزئیات این سازوکار هستیم....«
درباره اظهارات فدریــکا موگرینــی و دیگر مقامات 
اروپایی در خصوص حفظ برجام ) از طریق ایجاد ســاختار 
مالی مســتقل اروپایی( نکاتــی وجود دارد کــه نمی  توان 
به سادگی از کنار آنها گذشت. نخســتین نکته، مربوط به 
عدم اتفاق نظری اســت که میان مقامات اروپایی بر ســر 
حفظ برجام با ایران ) نحوه پرداخــت هزینه حفظ برجام از 
سوی اروپا( وجود دارد. این موضوع را ما در جریان منازعات 

صدراعظم و وزیر امور خارجه آلمان مشاهده کردیم. 
صورت مساله به این گونه بود که چندی پیش هایکو 
ماس، وزیر امور خارجه آلمان برای نخســتین بار از ایجاد 
یک ساختار »شبه سوئیفت« یا همان »سوئیفت اروپایی« 
برای تســهیل مراودات تجاری بــا ایران خبــر داد. با این 
حال، آنگال مرکل، صدراعظم آلمــان بالفاصله مخالفت 
صریح خود را بــا این موضوع اعالم و بر مناســبات امنیتی 
خاص اروپای واحــد و ایاالت متحده آمریــکا تاکید کرد. 
اگرچه صدراعظم آلمان پس از آن دیگر موضعی در قبال 
ایجاد ســاختار مالی مســتقل اروپایی اتخاذ نکرده است، 

اما این سکوت می تواند به معنای »ابتربودن ساختار مالی 
مدنظر« یا »کارکرد حداقلی آن« باشــد. بــه عبارت بهتر، 
ســکوت افرادی مانند مرکل، مکرون و ترزا می که حفظ و 
گسترش مناسبات امنیتی با دولت ترامپ را دنبال می کنند، 
نباید به مثابه »ایســتادگی آنها در برابر کاخ ســفید« مورد 
تفســیر قرار گیرد. همان گونه که مشاهده می شود، میان 
سیاستمداران اروپایی بر سر پرداخت هزینه ای واقعی برای 
حفظ توافق هسته ای با ایران اتفاق نظر وجود ندارد. همین 
مساله کافی است تا ما با دیدگاهی بدبینانه به بررسی بسته 
پیشنهادی اروپا و سازوکار مالی مستقل این مجموعه برای 

حفظ برجام بپردازیم. 
موضوع دیگری کــه در این خصــوص نگران کننده 
به نظر می رســد، برخورد و مواجهه ابزاری اتحادیه اروپا با 
برجام و موضوعات مشابه است. این موضوعی است که ما 
طی سال های 201۵ میالدی تا کنون شاهد آن بوده ایم. 
همان گونه که بارها عنوان شــده اســت، مقامات اروپایی 
نســبت به برجام نگاه و رویکردی مستقل نداشــته و آن را 
به مثابه ابزاری بــرای مذاکره یا معاملــه و در موارد باالتر، 
چانه زنی و امتیازگیری از آمریکا تلقی می کنند. همگان به 
یاد دارند که در ابتدای ســال 2017 میالدی و در حالی که 
تروئیکای اروپایی نسبت به حفظ توافق هسته ای با ایران 
) بدون اعمال تغییر در آن ( متعهــد بودند، چگونه بازی در 
زمین دولت ترامــپ را ترجیح داده و یک ســال به صورت 
علنی و غیرعلنی با مقامات کاخ ســفید در خصوص اعمال 
موارد چهارگانه در برجــام ) توان موشــکی، فعالیت های 
منطقه ای، بازرسی از اماکن نظامی ایران و نامحدود  کردن 
محدودیت  های هسته ای ( به مذاکره پرداختند. هم اکنون 
مقامات اروپایی نسبت به خروج واشنگتن از برجام ناراضی 
هستند اما این نارضایتی به معنای ایستادگی تمام قد اروپای 
واحد در مقابل واشنگتن نیســت. نارضایتی کلی مقامات 
اروپایی از خروج یکجانبه واشــنگتن از برجــام، به معنای 
ابطال و از بین رفتن نگاه ابزارگرایانه آنها نســبت به توافق 
هسته ای با ایران نیست. از این رو باید این نکته را مدنظر 
قرار داد که »برجام« هرگز برای مقامات اروپایی حفظ قرمز 
محســوب نمی  شــود، اما »رابطه با آمریکا« خط قرمزی 
است که کشــورهای اروپایی طی سال ها و دهه های پس 
از پایان جنگ جهانی دوم نسبت به آن حساس بوده اند. از 
همین مســاله می توان نتیجه گرفت که »برجام اروپایی« 
نمی  تواند به مثابــه  توافقی محکم میان ایــران و اروپای 

واحد قلمداد  شود.
و در نهایت اینکه موضع برخی سیاستمداران اروپایی 
و اعالم آمادگی آنها برای معامله برجامی با ایاالت متحده 
آمریکا، جای هیچ گونه شــک و شــبهه ای را در خصوص 
لزوم مواجهه هوشــمندانه و قاطعانه بــا اروپای واحد باقی 
نمی  گــذارد. به عنــوان مثال »تــرزا می«، نخســت وزیر 
انگلیس اصرار دارد که به جای بروز اختالف میان آمریکا و 
اروپا بر سر برجام، الزم است بازیگران دو سوی آتالنتیک 
با یکدیگر در خصوص توافق هسته ای با ایران وارد مذاکره 
شــوند. معنای این جمله و دیگر جمالت مشــابه، تالش 
برخی مقامات اروپایی بــرای هم افزایی با سیاســت های 
ضدایرانی آمریکاســت. واقعیت امر این است که اروپای 
واحد تا  رســیدن بــه نقطه »اســتقالل مطلــق« در نظام 
بین الملل مســیر زیادی در پیــش دارد و اصلی ترین مانع 
در این مســیر، بی ارادگی و ســلطه پذیری برخی بازیگران 
اروپایــی از آمریکاســت. از ایــن رو نمی  تــوان حداقل در 
برهه زمانی فعلی از اروپای واحد بــه عنوان بازیگری قابل 
اتکا در نظام بین الملل یاد کرد. بدیهی اســت که در چنین 
شــرایطی جایی بــرای مصالحــه در برابر اروپــای واحد و 
اتخــاذ گارد باز و نگاه  ثبت نســبت به بســته پیشــنهادی 
 اروپا ) با اســتناد به ســازوکار مالــی جدید ایــن مجموعه (

 وجود ندارد. 

سعید سبحانی 

روزنامه نگار 
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حنیف غفاری

روزنامه نگار

از هایکو ماس تا مرکل
ژرمن ها چگونه با برجام برخورد می کنند؟

صورت بندی منازعه مقامات ارشد آلمانی بر سر  توافق 
هسته ای در نوع خود قابل تامل است. چندی پیش »هایکو 
ماس«، وزیر امــور خارجه آلمــان  در مقالــه ای در روزنامه 
»هندلز بالت« آلمان حفظ توافق هســته ای )برجام( را با 
تشکیل نظام پرداخت مالی اروپایی مستقل از ایاالت متحده 
آمریکا ممکن دانســت و تاکید کرد که بــه این علت تقویت 
خودمختاری اروپا با ایجاد کانال های پرداخت مســتقل از 
ایاالت متحده و تاسیس نهاد مالی اروپایی و نظام سوئیفت 

بدون وابستگی، کامال ناگزیر و ضروری است.
مروری ســاده بر اظهارات هایکو ماس نشان می دهد 
که کلیت  اســتدالل وی در خصوص لزوم ایجاد یک نظام 
»شبه سوئیفت« برای حفظ برجام، آن هم در قالب استقالل 
اقتصادی اروپا از آمریکا کامال صحیح است. ایجاد این نظام 
پرداخت مالی مستقل، یکی از مهم ترین پیش شرط ها برای 
حفظ تعهدات اروپای واحد در برجام محسوب می شود. با این 
حال به نظر می رسد این پیشنهاد عقالنی هایکو ماس چندان 
مورد توجه مرکل قرار نگرفته اســت. صدراعظم ســرزمین 
ژرمن ها بالفاصله پس از اظهارات وزیــر امور خارجه خود، 
ایجاد یک نظام پرداختی مستقل از آمریکا را زیر سوال برد 
و عمال آن را غیرعملیاتی دانست: »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 تروریسم ســوئیفت از اهمیت باالیی برخوردار است. 
در ضمن،  حفظ همــکاری با آمریکا در زمینه امنیت بســیار 

مهم است.«
بروز پارادوکس های رفتــاری و گفتاری میان مقامات 
آلمانی بر سر توافق هسته ای با ایران و نحوه مواجهه با برجام، 
ذهن برخی تحلیلگران اروپایی را نسبت به خود مشغول  کرده 

است. مرکل در پایان دیدار اردیبهشت ماه خود  با ترامپ ) در 
آستانه  آمریکا از برجام( و در کنفرانس خبری خود، جمالت 
جنجالی و قابل تاملــی را در قبال برجام و ایــران بیان کرده 
بود: »این توافق با وجود مفید بودن، امکان نظارت بر برنامه 
موشــکی و محدودکردن تحرکات منطقه ای ایران را ایجاد 
نکرده اســت. باید دید آمریکا چه تصمیمــی در مورد برجام 
می گیرد. ما بر این باوریم که برجام اولین گام برای ممانعت 
از رسیدن ایران به سالح اتمی است. البته معتقدیم که ایران 
فعالیت مخرب دیگری دارد. اروپا با آمریکا همراه اســت و 
می دانیم که ایران در خاورمیانه، سوریه و لبنان سعی در نفوذ 

دارد و باید این را مهار کنیم.«
چنانچه از این اظهارات و مواضع مشابه مرکل بر می آید، 
آنگال مرکل عمال پذیرش برجام و استمرار توافق هسته ای 
با ایران را منوط به مهار منطقه ای و تحدید توان موشــکی 
ایران دانسته است؛ خواسته ای فراتر از خواسته های اولیه  
واشــنگتن و تروئیکای اروپایی در برجام  اســت. از ســوی 
دیگر،  »ایران هراســی« روح مشــترک اظهارات مقامات 
غربی  محسوب می شــود و  این سیاســتمداران  در صددند 
با تشــدید این بازی روانی، ایران را نسبت به پذیرش شروط 
غرب در خصوص تحدید توان منطقه ای و موشــکی خود 
مجاب  کنند؛ فرمولی که جمهوری اسالمی ایران با درایت آن 
را رصد کرده و مانع از تحقق آن می شود.  صدراعظم آلمان 
در تابستان سال 1394 و تقریبا دو ماه پس از امضای توافق 
هســته ای در وین، در مقاله ای  مشــترک با دیوید کامرون 
) نخست وزیر سابق انگلیس( و فرانسوا اوالند ) رئیس جمهور 
سابق فرانسه( برجام را توافقی دانسته بود که خواسته های 
تروییکای اروپایی  را کامال بر آورده می  کند. در بخشی از این 
مقاله که در روزنامه آمریکایی واشنگتن پست به چاپ رسید، 
 آمده بود: »این ) برنامه هســته ای ایران (  یک تهدید جدی 
نه تنها برای امنیت همسایگان ایران و اسرائیل، بلکه برای 
کشورهای ما بود؛ رقابتی هسته ای در خاورمیانه که تنها یک 
عنصر خطرناک به یک منطقه بی ثبات اضافه خواهد کرد. 
ما باید مســئولیت خود را در قبال این تهدید  ایفا می کردیم. 

تاریخچه طوالنی مذاکرات بی فایده با ایران زمینه بدبینی را 
فراهم کرده بود. با این وجود، دو سال مذاکره بی وقفه به یک 
توافق انجامید که تمام تحریم های اقتصادی علیه ایران را 
برمی دارد. ما به طور همه جانبه از این توافق حمایت می کنیم 
چون خواســته هایمان را تامین می کند.« پــس از اجرای 
توافق هســته ای نیز دولت آلمان، بارهــا در ظاهر حمایت 
کامل خود را از برجام اعالم کرد. با این حال برلین نیز  مانند 
دیگر بازیگران اروپایی در دوران پسابرجام، اقدام موثری در 
راستای حل و فصل موضوع عادی سازی روابط بانکی میان 
اروپا و ایران برنداشت. نکته دیگر  اینکه در جریان برگزاری 
سلسله مذاکرات کمیته مشــترک برجام به ریاست فدریکا 
موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز مقامات 
آلمانی همگام با مقامات فرانســوی و انگلیســی مانع از به 
نتیجه رسیدن شکایات ایران در قبال کارشکنی های آمریکا 

) دولت های اوباما و ترامپ( در دوران پسابرجام می شدند. 
بررسی نقش آلمان در خروج ایاالت متحده آمریکا از 
توافق هســته ای نیز در نوع خود مفید است. آلمان آخرین 
عضو از تروئیکای اروپایی بود که با »تغییر برجام« به ســود 
منافع و خواســته های دونالد ترامــپ رئیس جمهور ایاالت 
متحده آمریکا موافقت کرد. در تابســتان ســال گذشــته، 
ماکرون و ترزا می  از ســوی ترامپ ماموریت یافتند که نظر 
مســاعد مرکل و دولت آلمان را برای تغییر توافق هسته ای 
با ایران جلب  کنند؛ ماموریتی که بســیار زود از ســوی لندن 
و پاریــس به نتیجــه رســید. از ســال گذشــته )2017( تا 
کنون و به خصــوص طی ماه های منتهی بــه خروج ایاالت 
متحده آمریکا از برجام، دیپلمات های آلمانی نیز همگام با 
دیپلمات های فرانسوی و انگلیسی، مذاکرات فشرده ای را 
با دیپلمات های آمریکایی  در سه محور مهم، یعنی »تحدید 
توان موشــکی ایران«، »اعمال بازرســی های گسترده از 
اماکن نظامی« و »دائمی کردن محدودیت های هسته ای 
ایران« صورت داده اند. در بهمن ماه سال گذشته، زیگمار 
گابریل، وزیر امور خارجه سابق  آلمان ضمن محکوم کردن 
توان موشــکی ایران،   اظهار کرد: »به رغــم ادامه حمایت 
اتحادیه اروپا از توافق هسته ای ایران، دولت های اروپایی 
آماده همکاری بــا آمریکا علیــه آنچه »نفوذ بی ثبات ســاز 

سیاست های ایران در منطقه است، هستند.«
با این حال، به کارگیری واژه کلیشه ای و تکراری و مبهم 
»حمایت از برجام«، به معنای پذیرش سند توافق هسته ای 

به صورت موجود نبوده و نیست.

یادداشت
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»تکرار تعهدات« به جای »ارائه  تضمین ها« 
راهبرد  اروپا در مواجهه با برجام چگونه است ؟

منازعه بر ســر »فرجام توافق هسته ای« همچنان 
ادامه دارد. صورت بندی این منازعه، با توجه به آنچه در 
مناسبات        »واشنگتن –اروپا« می گذرد، چندان آسان 
نیســت. به عبارت بهتر، مقامات غربی توافق هسته ای 
با ایران را نــه به عنوان یک »متغیر حقوقی مســتقل«، 
بلکه به عنوان یک »متغیر سیاسی وابسته« مورد فحص 
و بررســی قرار می دهنــد. از ســوی دیگــر، همزمان با 
مذاکرات ایران و ۵ کشور روسیه، چین، آلمان، انگلیس 
و فرانسه، شــاهد شــکل گیری مذاکراتی موازی میان 
سران کاخ  ســفید و تروئیکای اروپایی هســتیم. کلیت 
شــکل گیری این مذاکرات موازی، نشان دهنده تمایل 
ذاتی اروپا مبنی بر ادامه همــکاری بین المللی با ایاالت 
متحده آمریکا ) مخصوصا در قبال برجام ( است. در این 
خصوص نکاتی وجود دارد که الزم اســت نسبت به آنها 

توجه داشته باشیم:
الف( کاهش قدرت   ریســک  پذیری شــرکت های 

اروپایی از سوی آمریکا
یکی از راهکارهای وزارت خزانه داری آمریکا جهت 
تاثیر گذاری مســتقیم  و ســلبی بر تجارت شــرکت های 
بین المللی با ایران، افزایش هزینه های ریســک ناشی 
از هرگونه مراوده تجاری با ایران است. مقامات اروپایی 
طی روزهــای اخیر بارهــا از »تعهد جمعــی« خود برای 
حفظ توافق هســته ای با ایران خبر داده اند. با این حال 
مقامات ارشــد اروپایی اذعان کرده اند کــه حفظ برجام 
بدون ایــاالت متحــده آمریکا و بــا وجود وضــع دوباره 
تحریم هــای ثانویه وزارت خزانه داری این کشــور علیه 
ایران، وجود نخواهد داشت. حتی برخی سیاستمداران 
اروپایــی کــه دیــد خوشــبینانه تری در ایــن خصوص 
دارنــد، معتقدنــد که اعطــای »تضمین هــای قطعی« 
به شــرکت های اروپایی جهــت ادامه فعالیــت در ایران 
یا تعریــف فعالیت هــای اقتصادی جدید در این کشــور 

به آســانی امکان پذیر نیســت. دلیل این مســاله کامال 
مشــخص اســت. با توجه به حجیم  و ســنگین تربودن 
وزن »بخش خصوصی« در کشورهای غربی ) نسبت به 
بخش عمومی و اقتصاد دولتی(، بسیاری از شرکت های 
اروپایی ترجیح می دهنــد فعالیت های اقتصادی خود در 
کشــورهای دیگر ) مانند ایران( را با کمترین ریســک و 
خطر اقتصادی ممکن صورت دهند. وزارت خزانه داری 
آمریکا با وضع دوبــاره تحریم های ثانویــه علیه ایران، 
سعی کرده است هزینه این ریسک اقتصادی را در میان 
شــرکت های اروپایی افزایــش دهد؛ موضوعــی که به 
صورت خودکار منجر به تمایل کمتر این شرکت ها برای 

سرمایه گذاری در ایران خواهد شد. 
ضریــب  و  قــدرت  آمریــکا  متحــده  ایــاالت 
ریســک پذیری شــرکت های اروپایی را به شدت کاهش 
داده است تا مانع از انجام هر گونه مراوده تجاری میان 
آنها و ایران شــود. خروج شــرکت هایی ماننــد توتال از 
ایران، نشــان دهنده بی اثر بــودن تضمین های بعدی و 
آتی اتحادیــه اروپا در مواجهه با چنین وضعیتی اســت. 
از ســوی دیگر، آنگال مرکل، صدر اعظم آلمان صراحتا 
اعالم کرده اســت که طرح هــای اتحادیــه اروپا برای 
حمایت از مــراودات تجاری با ایران، بیشــتر مشــمول 
شــرکت های کوچک و متوسط می شــود؛ موضوعی که 
نباید در محاسبات دســتگاه سیاســت خارجی ما نادیده 

انگاشته شود.

   »تعهد« به جای »تضمین«
حدود 4 مــاه قبل شــاهد قرائــت بیانیه از ســوی 
مقامــات اروپایــی در خصوص برجــام و حفــظ توافق 
هسته ای با ایران بودیم. قرائت بیانیه موسوم به »بیانیه 
بروکســل« از ســوی فدریکا موگرینی مســئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا، با استقبال بسیاری از رسانه های 

غربی مواجه شد. رسانه های غربی در صدد بودند از این 
بیانیه به مثابه تضمین اتحادیه اروپا جهت اجرایی شدن 
توافق هســته ای  و تحقــق »برجام بــدون آمریکا« یاد 
کنند. در قســمتی از این بیانیه  آمده است که کشورهای 
اروپایی به طور ویژه متعهد شــدند که مباحث کارشناسی 
فشرده ای را با ایران در خصوص مســائل زیر، با هدف 

رسیدن به راه حل های عملی  آغاز  کنند:
حفظ و تعمیق روابــط اقتصادی با ایــران، تداوم 
فروش نفــت، گاز، میعانــات گازی و فرآورده های نفتی 
و پتروشــیمی ایران و تعامالت مالی مربوطه، تعامالت 
موثر بانکــی با ایــران، ادامــه روابط حمل ونقــل موثر 
دریایی، زمینی و هوایی و خط آهن با ایران، تامین بیشتر 
اعتبارات صادراتی اتحادیه اروپا و ایجاد مسیرهای ویژه 
در حوزه هــای مالی، بانکی، بیمــه ای و تجاری با هدف 
تســهیل همکاری های اقتصــادی و مالی شــامل ارائه 
حمایت های عملی از تجارت و سرمایه گذاری، تکمیل و 
اجرای بیشتر یادداشت تفاهم و قراردادهای منعقده بین 
شرکت های اروپایی و طرف های ایرانی، سرمایه گذاری 
بیشــتر در ایران، حمایت از فعــاالن اقتصادی اتحادیه 
اروپا و تامیــن فضــای اطمینان بخش حقوقــی، ایجاد 

هرچه بیشتر فضای شفاف و قانونمند اقتصادی.
شــاید در نگاه اول، »بیانیه بروکسل« به مثابه یک 
بیانیه »امیدبخش« مــورد ارزیابی افــکار عمومی قرار 
گیرد اما نباید فراموش کرد که آنچه در بیانیه مذکور بیان 
شده اســت، تکرار همان تعهدات اروپا در برجام است. 
به عبارت بهتر، بیانیه بروکســل نوعی بازخوانی تعهدات 
تروئیکای اروپایی و دیگر اعضای اتحادیه اروپا در قبال 
توافق هسته ای با  ایران محســوب می شود. بنابراین و 
بر اســاس نوعی نگاه ماهوی و حقوقی، بیانیه بروکسل 
اساســا با هدف تضمین منافع ایران صادر نشده و صرفا 
در آن شــاهد تجمیع بخشــی از تعهدات طــرف مقابل  
) وفق برجام ( هستیم. نکته اصلی اینجاست که در بیانیه 
بروکســل، اساســا انگاره و مولفه ای وجود نــدارد که با 
استناد به آن بتوان »تضمین های اقتصادی اروپا« برای 

ادامه حیات توافق هسته ای را توجیه کرد. 
در اینجــا نکتــه دیگــری نیز وجــود دارد کــه باید 
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نســبت به آن توجه داشــته باشــیم. آنچه در این میان 
اصالــت و موضوعیت دارد، نحوه ارائــه »تضمین های 
اقتصادی« از سوی طرف های اروپایی است اما تاکنون  
تضمینــی عینی و عملی از ســوی اعضــای اروپا و حتی 
تروئیــکای اروپایــی در این خصوص صــورت نگرفت. 
ســران اروپایی معتقدند که آنها صرفــا می توانند در این 
معادله نقــش »طــرف متعهد« را بــازی کننــد، به این 
معنا که ضمانت های حقوقی الزم را برای شــرکت های 
اروپایی جهت مراوده اقتصادی با ایــران فراهم آورند. 
فــارغ از اینکــه کشــورهای اروپایی در رســیدن به این 
هدف نیز تــا چه انــدازه موفــق خواهند بــود، باید این 
قاعده مهــم را مدنظر قــرار داد که اتحادیــه اروپا یک 
»کارگــزار اقتصــادی« محســوب نمی  شــود و صرفــا 
مجموعه ای سیاسی و دولتی به شــمار می آید. بنابراین  
در محاســبه وزن اتحادیه اروپا و خصوصا ســه کشــور 
آلمان، انگلیس و فرانسه نباید اغراق کرد. مهم تر اینکه 
هر سه سیاستمدار ارشد اروپایی یعنی امانوئل ماکرون، 
رئیس جمهور فرانســه، آنگال مــرکل، صدراعظم آلمان 
و ترزا می،  نخســت وزیر انگلیس از زمان حضور ترامپ 
در کاخ ســفید، با رئیس جمهــور آمریکا بر ســر »تغییر 
برجام« وارد معامله شــدند. از این رو تروئیکای اروپایی 
که امروز به اشــتباه از آنهــا به عنــوان »ناجیان برجام« 
نام برده می شــود، متهمیــن نقض توافق هســته ای از 
طریق تقویت توهمات رئیس جمهور آمریکا محســوب 
می شــوند. بدیهی است که در چنین شــرایطی اتحادیه 
اروپا نه تنها قادر به نجات برجــام نخواهد بود، بلکه باید 
بابت بازی مســتقیم خود در زمین کاخ ســفید، به افکار 

عمومی کشورمان پاسخگو باشد. 

   مذاکرات موازی میان آمریکا و تروئیکای اروپایی 
مذاکرات موازی میــان ایاالت متحــده آمریکا و 
تروئیــکای اروپایی، موضوع دیگری اســت که در برهه 

زمانی فعلی نمی  توان به سادگی از کنار آن گذشت. 
وزارت خارجه آمریکا  پس از خروج ترامپ از برجام  
در بیانیه ای رســمی اعالم کرد که مایــک پمپئو، وزیر 
امور خارجه این کشــور در روزهای اخیر ) روزهای قبل و 
بعد از خروج ترامپ از برجام ( در مــورد ایران با همتایان 
انگلیسی، فرانســوی و آلمانی خود صحبت کرده است. 
در قسمتی از این بیانیه  آمده است:»آمریکا و متحدان 
اروپایــی اش در جلوگیری از دســتیابی ایران به ســالح 
هســته ای و مقابله با فعالیت هــای بی ثبات کننده ایران 
در منطقه منافع مشــترک قوی دارنــد. وزیر امور خارجه 
بر کارهــای خوبی که طی ماه های گذشــته برای مقابله 
با تهدیدهای مشــترک داشــته ایم، تاکید کــرد و گفت 
که او امیدوار اســت بــه همکاری های مســتحکم خود 
ادامــه داده و به جلو حرکــت کنیم.« در همان اواســط 

اردیبهشــت ماه امســال و حدود 48 ســاعت پس از 
اعالم رســمی خروج ایــاالت متحــده آمریکا از 

توافــق هســته ای، مذاکرات پشــت پرده ای 
میان ســران کاخ ســفید و مقامات اروپایی 

) خصوصا ســه کشــور آلمــان، انگلیس و 
فرانسه( آغاز شد. »مایک پمپئو«، وزیر 

امــور خارجه آمریــکا در ایــن خصوص 
اعالم کرد که کاخ سفید مشغول رایزنی 
با ســران کشــورهای اروپایی بر ســر 
سرنوشت نهایی برجام ) پس از خروج 
آمریکا( اســت. دیگر منابــع خبری و 
رسانه ای در آمریکا نیز اعالم کرده اند 
که مذاکــرات مقامــات آمریکایی و 
اروپایــی طی روزهــای اخیر بر ســر 
برجام همچنان ادامه داشــته است. 

شاید به نظر برســد که اصلی ترین دغدغه  اروپاییان در 
این مذاکرات، متقاعد  کردن ایاالت متحده آمریکا برای 
اعمال معافیت های تحریمی در خصوص شــرکت های 

اروپایی   باشد اما این تصور اشتباه است. 
حداقلی ترین موضوعاتی کــه آمریکا و تروئیکای 
اروپایی قصــد تحمیــل آن به ایــران را دارنــد، عبارت 
از تحدیــد تــوان موشــکی ایــران و دائمی کــردن 
محدودیت های هســته ای کشورمان اســت. بنابراین، 
اغراق در محاسبه واقعیات موجود و القای جدایی اروپا 
از آمریکا ) پــس از خروج ترامــپ از برجــام (، مواردی 
هستند که به تلقی واقع بینانه ما نسبت به آنچه در فضای 

سیاست خارجی کشورمان می گذرد آسیب می زند.
هرچند این واقعیات تلخ اســت، اما شــرکت های 
اروپایی »محاط« در اقتصاد آمریکا هســتند. به عبارت 
بهتر، وضع تحریم و جریمــه وزارت خزانه داری آمریکا 
علیه شــرکت های اروپایی، خط قرمزی پررنگی  اســت 
که بســیاری از آنها را نســبت به خروج از هر گونه رابطه 
اقتصادی و تجاری بــا ایران مجاب می  کند. از ســوی 
دیگر، با توجه به جایگاه پررنگی  که »بخش خصوصی« 
در اقتصاد اروپا دارد، نمی  تــوان روی   بازی دولت ها در 
وادارسازی و حتی اقناع شرکت های خصوصی در عرصه 
تجــارت بین الملل ) در قبال ایران ( حســاب ویژه ای باز 
کرد. امروز زمزمه هایی از سوی رســانه ها و تحلیلگران 
اروپایی مبنی بر لــزوم تفکیک بازی اقتصــادی اروپا از 
آمریکا و حرکت به سوی استقالل تجاری و تالش برای 
مهار آمریکا به گوش می رسد. به عبارت بهتر، اروپا »نیاز 
به تغییر« را حس کرده است اما این موضوع پروسه ای 
طوالنی مدت و زمانبر بوده کــه با مقاومت هایی در غرب 
مواجه خواهد شد. از این رو »احساس نیاز اروپا نسبت به 
گذار از آمریکا« را نمی  توان به مثابه فاکتور و مولفه ای 
دانست که می تواند در »زمان حال« برجام را حفظ کند.

واقعیت امر این اســت که اروپا هنوز برای اجرای 
برجام تضمین نداده و حتی برخی مقامات اروپایی تاکید 
کرده اند که نمی  توانند اقدامی در این خصوص صورت 
دهند. آنها معتقدند که قدرت مانور  دولت های اروپایی 
برای تغییر رفتار شــرکت های خصوصی محدود است. 
اما بازی اروپا با توجه به تالش دوبــاره آنها برای »تغییر 

برجام« به نقطه اوج خود رســیده است. به عبارت بهتر، 
اتحادیه اروپا از یک سو تاکید دارد که ارائه تضمین های 
الزم برای اســتمرار روابط تجاری شــرکت های اروپایی 
با ایران امکانپذیر نیســت و از ســوی دیگــر، همچنان 
موضوع »تغییــر توافق هســته ای« و »انعقــاد توافق 
ثانویه« ای که بتواند دغدغه های موشــکی و منطقه ای 
آنها را نیز در بر گیرد پیگیری می کنند. در چنین شرایطی، 
حتی ذره ای امید داشــتن به اروپا برای »حفظ برجام«، 
خطایی  مهم و راهبردی محسوب می شود؛ نکته ای که 
مقام معظم رهبری نیز نســبت به آن تاکیــد فرموده اند. 
معظم له چنــدی پیش صراحتا اشــاره کردند که نســبت 
به برجام اروپایی ) دل بســتن به اروپــا در برجام( امیدی 

وجود ندارد. 
در نهایت اینکــه مروری بر کارنامــه غیر قابل دفاع 
تروئیکای اروپایی در دوران پســابرجام، به خوبی نشان 
می دهد که چرا نبایــد فریب بازی تروئیــکای اروپایی را 
در برهه حســاس فعلی خورد. مقامات اروپایی در دوران 
اجرایی شــدن برجام نیز بســیاری از تعهدات خود را زیر 
پا گذاشــتند. نباید فراموش کرد که تا چند ســاعت قبل 
از اعالم خــروج رئیس جمهور ایاالت متحــده آمریکا از 
برجام، مقامات اروپایی همچنان در صــدد تغییر توافق 
هســته ای و گنجاندن شــروط چهــار گانــه غیرقانونی 
ترامــپ در آن بودنــد. همچنیــن دولت هــای اروپایی 
از ســال 201۵ تا کنــون، اقدامــی عملی در راســتای 
وادار ســازی شــرکت های خود به فعالیــت اقتصادی در 
ایران صورت ندادند. حتی در حوزه عادی ســازی روابط 
بانکی نیز کشورهای مختلف اروپایی به تبعیت از وزارت 
خزانــه داری آمریــکا، همکاری های خود با ایــران را از 
ســر نگرفتند. حال در شــرایط فعلی تکلیــف دولت ها و 

شرکت های اروپایی کامال مشخص است. 
نکته دیگر اینکه طی ســه ســال اخیــر و خصوصا 
از زمان اجرایی شــدن برجام، بارها تروئیــکای اروپایی 
در حمایت از ایــاالت متحده آمریکا در کمیته مشــترک 
برجام مواضــع تندی را علیه کشــورمان اتخــاذ کردند. 
آنهــا در زمــان تمدیــد قانــون آیســا و تصویــب قانون 
کاتســا، از کنار نقض عینی برجام توسط ایاالت متحده 
به ســادگی گذشــتند. حتی همــگان بــه یــاد دارند که 
حدود یک ســال قبــل، وزارت امور خارجــه انگلیس 
در بیانیــه ای غیر قانونــی ) مغایــر بــا تعهدات 
انگلیــس در برجام (، اعالم کردنــد که ایران 
مکانــی چالش برانگیز برای ســرمایه گذاری 
شــرکت های انگلیســی محســوب می شود. 
بدیهی اســت کــه در چنین شــرایطی جایی 
بــرای اعتمــاد بــه طــرف اروپایــی باقی 
نمی  مانــد، خصوصــا اینکــه تروئیکای 
 اروپایی کارگردانی این مســاله را
 بر عهده دارند.
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بینالملل

قاتـــــل
 محمد بن سلمان در جهان

 رسوا شده است. آیا این رسوایی 

سلطنت او را به خطر می اندازد؟

داود احمدزاده

کارشناس مسائل خاورمیانه

قلمداد کرد که از انجام بســیاری از فرامین دینی و مذهبی 
خود محروم شده اند. 

این در حالی است که رسانه های همسو با عربستان 
در منطقــه و جهــان غرب از ســند 2030 عربســتان که با 
مدیریت بن ســلمان تدوین و در حال اجرا بــود، به عنوان 
یک کارنامه درخشــان در دوره وی نــام می بردند و تالش 
می کردند که او را نزد افکار عمومی به عنوان یک شخصیت 
سیاسی کاریزماتیک و عامه پســند معرفی کنند. همزمان 
شکاف و جدل های اجتماعی و سیاسی در جامعه پوسیده 
عربســتان تداوم داشــت و رویه های پلیســی و سیاســت 
مشــت آهنین در برابر مخالفان نتیجه مشخصی را در پی 
نداشت. در سطح منطقه ای نیز شاهد اقدامات فاجعه بار در 
نتیجه سیاست گذاری های بد و کج اندیشی های شخص 
بن ســلمان در ارتباط با بحران های منطقــه ای بودیم. از 
جمله تالش برای تثبیت قدرت در یمن و شکســت دادن 
حوثی های یمنی و تطویل بحران در سوریه از طریق ادامه 
ارسال اسلحه و مساعدت های مالی به گروه های تکفیری 

و تروریستی. 
زمانــی کــه در دو ســطح داخلــی و منطقــه ای، 
سیاســت های تزویرمآبانه شخص بن ســلمان در پیشبرد 
راهبردهای جنگ طلبانه به اهداف اصلی خود نرســید، ما 
شــاهد رونمایی از چهره واقعی وی بودیم که منجر به قتل 

شرایطی اراده قدرت در حوزه داخلی و نیز سیاست گذاری 
در حوزه منطقه ای و بین المللی به نوعی توسط فرزند پادشاه 
یعنی محمد بن سلمان پیگیری شده است. بن سلمان بعد از 
قدرت یابی در میان شاهزادگان سعودی و خلع سالح برخی 
از مخالفان سرســخت خود که از اقوام نزدیک پادشاهی 
بودند، دست به اصالحاتی در حوزه اجتماعی و سیاسی زد؛ 
از جمله دادن برخی حقوق به زنان در حوزه های اجتماعی و 
فرهنگی و نیز فاصله گرفتن از نیروهای سنتی واپس گرا در 
حوزه دین و شریعت قابل ذکر است. این اصالحات نمادین 
شاید برخی را به این تفکر واداشت که بن سلمان به عنوان 
یک اصالح طلب و منجی در دربار آل سعود به دنبال اراده 
حاکمیت و تثبیت حقــوق برابری و اجتماعــی میان مردم 
عربستان اســت. از ســوی دیگر همزمان با این تالش ها 
و اصالحات نمادین، بن ســلمان به دنبال تسویه حســاب 
سیاسی با مخالفین سرسخت قدرت و حکومت و نیز ایجاد 
یک دیکتاتوری تمــام عیار در حوزه حکومتــداری بود. به 
طوری که بسیاری از شاهزادگان مخالف قدرت بن سلمان 
در همان ماه های اول قدرت وی، از دربار رانده شده و برخی 
نیز با محاکمات قضایی ســوری بدون دادرسی قضایی به 
زندان محکوم شــدند. در عرصه دیگر در حــوزه داخلی، 
بن ســلمان به قلع وقمع شیعیان در شــرق حجاز ادامه داد 
و این گروه اقلیت دینی را به عنوان شــهروندان درجه دوم 

بحران مفقودشدن و قتل احتمالی جمال خاشقچی، 
روزنامه نگار منتقد ســعودی توســط عواملی از داخل این 
کشــور، این پرســش را مطرح می کند که این مســاله چه 
ارتباطی با ساختار قدرت در ریاض دارد؟ در این رابطه باید 
توجه داشــت که ساختار قدرت در عربســتان یک ساختار 
سنتی با ریشــه های اقتدارگرایانه است که به نوعی از ابتدا 
از طریق قبیله ای اداره می شــده اســت. معموال جانشین 
سلطنت از طریق پادشاه وقت عربستان تعیین و به حکومت 
گماشته می شــد. این رویه در طول چندین دهه حکومت 
ســعودی ها یعنی از زمان به قدرت رســیدن عبدالعزیز بن 
سعود در حجاز تداوم داشته است. هما ن طور که اشاره شد 
فرزند ارشد ذکور پادشاه به عنوان شاهزاده جدید برای تداوم 
قدرت پادشــاهی همواره از طریق ریش سفیدی و توصیه 
شــاه قدرت را در اختیار می گرفت. تداوم این ســنت را در 
دوره ملک سلمان نیز شاهد هستیم. ملک سلمان با توجه 
به کهولت سن و شرایط حاد در اوضاع داخلی و منطقه ای 
پس از کنار زدن مخالفان سنتی پادشاهی، پسر خود محمد 
بن سلمان را برای جانشــینی قدرت انتخاب کرد. در چنین 
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منتقد سرشناس خود به نام جمال خاشقچی در کنسولگری 
عربستان در استانبول شــد. این یک قتل آشکار  است که 
البته هنوز برخی از زوایای آن پنهان باقی مانده اســت. در 
هر صورت شــواهد و قرائن موجود نشــان می دهد که در 
صورت آشکار شــدن نتیجه بازرســی های کنسولگری در 
استانبول از طریق نیروهای ویژه ترکیه و معرفی محافظان 
بن سلمان به عنوان قاتل خاشــقچی، این مساله می تواند 
تبعــات زیانباری برای منافع عربســتان و شــخص محمد 
بن ســلمان در آینده حکومت وی به دنبال داشــته باشــد. 
پیامد اولیه این اقدام، رسوا شدن خاندان آل سعود به ویژه 
بن ســلمان در ادعاهای قبلی خود مبنی بر قانون مداری و 
دموکراســی طلبی و نیز سیاســت مدارا با مخالفان داخلی 
خود خواهد بود که ایــن می تواند روابط دوســتان و حتی 
متحدان عربســتان را نیز دچار چالش های اساسی سازد. 
به طوری کــه موضع گیری های اخیــر ترکیــه در ارتباط با 
قتل روزنامه نگار منتقد سعودی و خشــم حاکمان ترکیه از 
این اقدام منجر به همکاری های الــزام آور ریاض در این 
پرونده شده اســت. باید این نکته را اضافه کرد که پیش از 
قتل خاشــقچی، روابط آنکارا-ریاض در خصوص مسائل 
منطقــه ای به ویژه موضــوع قطر دچار چالش هایی شــده 
بود. حمایت آنــکارا از دوحه و نیز همگامی های شــخص 
اردوغان با سیاست های منطقه ای روسیه و ایران در بحث 

بحران سوریه با اعتراضات رســمی عربستان روبه رو شده 
بود. بنابراین این اقدام به عمیق تر شدن این چالش کمک 

خواهد کرد.
خارج از ترکیه نیز اتحادیه اروپا و مجامع و نهادهای 
حقوق بشری در غرب نسبت به این قتل واکنش تندی نشان 
دادند و خواستار مشخص شدن زوایای این پرونده شدند. 
بنابراین بن سلمان خواســته یا ناخواسته در یک مخمصه 

سیاسی در وضعیت موجود گرفتار شده است. 
پیش تر نیز کشــور کانادا به عنوان یکی از متحدان 
نزدیک آمریکا در مسائل حقوق بشــری با عربستان دچار 
مشکالت اساسی بود و سرکوب منتقدان از سوی نیروهای 
امنیتی ســعودی منجــر به کاهــش روابــط دیپلماتیک و 

اقدامات متقابل دو کشور علیه همدیگر شده بود.
به نظر می رســد با توجه به بحران اخیر، تنها شانس 
بقای سلطنت بن سلمان به نوعی ساخت و پاخت سیاسی با 

دونالد ترامپ و دادن باج سیاسی به وی خواهد بود.
لذا می توان این گونــه نتیجه گیری کــرد که آمریکا 
از این فرصت اســتثنایی برای بهره مندی بیشــتر از خوان 
گســترده دالرهای نفتی عربســتان با هــدف کاهش آالم 
سعودی ها در منطقه بر سر مسائل حقوق بشری به خصوص 
قتل خاشقچی استفاده خواهد کرد. شاهد هستیم که مایک 
پمپئو، وزیــر امور خارجه آمریکا در ســفری کــه به ریاض 

داشــت در تالش اســت که با مدیریت بحران از افزایش 
تنش ها میان ترکیه و عربســتان جلوگیری کند. سناریوی 
نزدیک به این اقدام، این است که دستگاه امنیتی آمریکا 
تالش می کند تا با هماهنگی عربستان و ترکیه، مساله قتل 
را که مســتقیما به شخص بن سلمان منتســب می شود به 
برخی از نیروهای خودسر در دستگاه امنیتی سعودی مرتبط 
سازد تا ضمن تثبیت قدرت بن ســلمان، امکان معامالت 

تسلیحاتی در سطح گسترده با عربستان باقی بماند. 
موضع گیری هــای اخیر حکومت عربســتان به ویژه 
شخص بن ســلمان نشــان می دهد که به دلیل فشارهای 
شدید افکار عمومی و موضع گیری های بسیار تند متحدان 
نزدیک، این کشور حاضر است امتیازات بیشتری را با هدف 
سرپوش گذاشــتن به این پرونده قتل بدهد و حتی حاضر 
اســت با آمریکا دســت به یک معامله پنهانی بزند. به نظر 
می رسد نقش ترکیه به عنوان کشوری که قتل در خاک آن 
اتفاق افتاده در آشکار شدن زوایای پنهان این پرونده بسیار 
مهم و اساسی است.  باید در آینده دید که آیا حکومت ترکیه 
اسیر پیشنهادات اقتصادی وسوسه انگیز از سوی آمریکا و 
عربستان سعودی خواهد شد یا با توجه به روابط نه چندان 
صمیمی در حوزه مســائل منطقه ای به دنبال انتقام گیری 
گســترده و به خطر انداختن ســکان حکومــت در ریاض 

برخواهد آمد؟
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سونامی ضدسعودی
مروری بر سناریوهای مختلف قتل خاشقچی

با ورود خبرنگار 59 ســاله ترک تبار اهل عربستان به 
سفارت آن کشور در ترکیه و ادعاهای مربوط به قتل مرموز 
وی، موجی از خشــم و ترس توام با بی اعتمادی نسبت به 
دولت عربســتان در جهان ایجاد شده است؛ حکومتی که 
این روزها داعیه دار ایجاد اصالحات دموکراتیک در کشور، 
تغییر رفتار به سوی دموکراسی و حمایت از حقوق بشر بود، 
 یکباره در معرض اتهامی این چنین ســنگین قرار گرفت. 
جمال خاشقچی که از نسل شــاهزاده های ترک تبار اهل 
عربستان بود، داســتان زندگی پیچیده ای دارد و حال بعد 
از مرگش نیز داســتان پیچیده تری برای رسانه ها به جای 

گذاشته است.
این منتقــد دولت عربســتان کــه در زمــان حادثه، 
ِســَمت ســتون نویس واشنگتن پســت را برعهده داشت، 
برای تهیه مــدارک ازدواج خود به ســفارت عربســتان در 
اســتانبول مراجعه می کند؛ این چندمین بــاری بود که ا و 
در چند ماه اخیر به ســفارت کشــور متبوعه خــود در ترکیه 
مراجعه می کــرد. وی دفعه آخر زنگ خطــر را حس کرده 
و به نامزدش گفتــه بود که اگر ماندن در ســفارت به طول 
کشید، یاســین آتکای،  مشــاور اردوغان  را خبردار سازد. 
خبر ناپدید شــدن این فرد و اخبار ضد و نقیض، رســانه ها 
 را وارد یک تراژدی وحشــتناک دیگــر در خاورمیانه کرد.

حال با ایــن مقدمــه وارد واکاوی الیه به الیه این مســاله 
می شــویم. البته ســواالت مختلفی در این مــورد مطرح 
می شــود تا با کنار هم قرار دادن این پازل ها به یک نتیجه 
احتمالی در این موضوع برسیم؛ اول اینکه چرا خاشقچی 
برای ورود به سفارت عربستان، احساس عدم امنیت کرده 
و چرا با این احســاس عدم امنیت دوباره به سفارت مراجعه 
کرده است؟ همچنین چرا به همسر ترک تبارش توصیه کرده 
در صورت تاخیر در برگشت، به عالی ترین مقام ترکیه اطالع 

دهد و چرا  پلیس را مطلع نکند؟ 
دومین موضوع در این قتل، نقش دولت عربســتان 
اســت؛ آیا این فرد تا این حــد برای آنها ارزش داشــته که 
این چنین پرستیژ عربستان را مخدوش و دولت را نزد جهان 
و رسانه ها پاسخگو کنند؛ در حدی که نتوانند از خود دفاع 
کنند؟ ســومین موضوع نیز برمی گردد به پیشــنهاد رشوه 
بن ســلمان  به دولت اردوغان برای سرپوش نهادن بر این 
موضوع که چند روز بعد از ایــن حادثه معمایی، موضوع را 

پیچیده تر کرد. 
آیا عقالنی است که بن سلمان چنین فرصت بزرگی را 
در اختیار اردوغان، رقیب منطقه ای خود قرار دهد تا مورد 
هجمه دولت ترکیه قرار گیرد؟ یکی از سواالت مطرح شده 
نیز موضع گیــری آمریــکا در برابر این موضوع اســت که 
اول اســتراتژی کامال نرم و در ادامه تهدیدات شدید برای 

عربستان در نظر گرفته است.
همچنین چرا روســیه در چند روز اخیر بــا پناهندگی 
همسر اول و فرزند خاشقچی در  سفارت این کشور موافقت 
کرده و چرا ایــن خانواده، روســیه را برای ایــن پناهندگی 

انتخاب کرده اند و آمریکا را انتخاب نکردند؟
در نهایت چرا ایران با وجود کدورتی که با این کشور 

دارد، عکس العمل جدی در این مورد انجام نداده است؟
 برای ورود به این موضوع و ریشه یابی اصل موضوع 

نیاز به یک بیوگرافی کوتاه و سریع از این خبرنگار کشته شده 
داریم.

 اصلیت جمال خاشقچی از تبار شاهزاده های عثمانی 
است که ســاکن عربستان شــده اند. این شخص، مشاور 
ترکی بن فیصل، رئیس ســازمان اطالعات عربستان بود 
که بعدها بن فیصل، ســفیر عربســتان در آمریکا شد. کار 
جنجالی جمال خاشــقچی، مصاحبه با بن الدن بود که در 
نوع خودش کار دشواری بود. همچنین وی سردبیر روزنامه 
الوطن  بود که هرچند زمان کوتاهی این ســمت را برعهده 
داشت ولی در همان زمان کوتاه توانست با این سوال »که 
چرا روحانیون و متخصصین  مذهبی در عربستان ثروتمند 
شده اند« حکومت عربستان را به چالش بکشد که در انتها  
باعث اخراج این خبرنگار از روزنامه نگاری شــد. بعد از این 
موضوع ولید بن طالل، میلیاردر عربستانی برای خاشقچی 
یک فرستنده تلویزیونی در بحرین ایجاد کرد که این کار نیز 
سرانجامی نداشت. لذا در چند ســال اخیر خاشقچی فقط 
توانست به عنوان ستون نویس روزنامه واشنگتن پست در 
این عرصه حضور داشته باشــد و در مقاالتش نیز به نوع و 
روش حکومت بن ســلمان اعتراض های جدی داشــت و 

مقاله های انتقادی زیادی در این مورد نوشته بود. 
بــا ایــن مقدمــه وارد جواب ســواالت مطرح شــده 
می شــویم و با روش الیه به الیه به چندین حدس و فرضیه 
در موضوع خبرنگار مفقود شده می رسیم. در جواب اینکه 
چرا خاشقچی برای یک مدرک ساده چندین بار به سفارت 
عربســتان مراجعه کرده می تواند فرض اصلی این باشــد 
که با توجه به سابقه سیاســی جمال خاشقچی این مراجعه 
می تواند برای مورد دیگری باشــد کــه در گمانه زنی اول، 
می توانــد با سیاســت های اجرایی اردوغان با بن ســلمان 
در ارتباط باشــد و این احساس خطر خاشــقچی و تاکید به 
نامزدش در صورت خطر و اطالع دادن به مشاوره اردوغان 
»یاســین آتکای« نیز دلیل این موضوع است. گمانه زنی 
در مورد این درخواست خاشقچی فراتر از مسائل شخصی 
وی اســت. درواقع این گمانه که مالقات هــای پی درپی 
خاشقچی از ســفارت عربســتان در ترکیه به قصد، محقق 
نشــده و دفعه آخر با یک تیم اعزامی از عربســتان تنظیم 
شــده و آخر ماجرا بــه مفقود شــدن خاشــقچی و تراژدی 
 اخیر منتهی شــد، به چهار علت می تواند درســت باشــد.

 اول چندین بار مراجعه خاشقچی به سفارت، دوم احساس 
خطر خاشــقچی و تاکید به نامزدش برای اطالع رســانی، 
 ســوم تاکیــد بــر اطــالع دادن بــه مشــاور اردوغــان

 و چهــارم نیز اعــزام تیمی از عربســتان بــرای مالقات با 
خاشقچی. گمانه زنی در باره موضوع مورد بحث خاشقچی 

با آن تیم می تواند ارتباط با اردوغان باشد.
در دومین واکاوی این موضوع، پناهندگی همسر اول 
و فرزند خاشقچی بعد از مفقود شــدن خاشقچی به سفارت 
روسیه در عربستان و تاکید والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روســیه برای انتقال آنها به روســیه با اســکورت نظامی از 
عربستان و  بالفاصله دادن پناهندگی سیاسی به آنها قابل 

بررسی است.
این در حالی است که این روزها در اخبار و تحلیل های 
موضوع خاشــقچی اظهارنظر تصمیم گیران روسی اصال 

وجود ندارد.
گمانه زنــی در این مورد می تواند یک نقشــه روســی 
برای درگیر کردن متحد آمریکا و آشوب جدید در خاورمیانه 
با هدف بهره برداری مخفی نیات خود در خاورمیانه باشد. 

می دانیم که عربستان  در چند ســال اخیر سعی دارد تمام 
معــادالت خاورمیانه را بــا اهداف آمریکا هماهنگ ســازد 
و موضوع مرگ جمال خاشــقچی که در نقــش خبرنگار و 
ستون نویس واشنگتن پست  بود، می تواند تاثیر بسزایی در 
پیشبرد نقشه روسی در خاورمیانه و نگاه سیاه به عربستان 
به عنوان متحد آمریکا داشته باشــد. مهمتر از این، تغییر  
بحث از ایران به عنوان متحد روسیه به عربستان به عنوان 

متحد آمریکا باشد.
طــی هفته گذشــته اخبــاری مبتنــی بر قتــل احمد 
خاشقچی، برادر جمال خاشقچی و همسرش در عربستان 
توســط نقابداران ناشناس منتشــر شــد. چرا این خانواده 
برای حکومت بن سلمان این قدر مهم است که این چنین 
شتابان عمل می کند و وجهه خود را در جهان  سیاه نمایش 

می دهد؟ 
 ایــن گمانه زنــی را این گونــه می توان مطــرح کرد 
که خاشــقچی به عنوان یــک صندوق اطالعــات بوده و 
احتماال ایــن اطالعات برای  بن ســلمان کلیدی اســت 
که این چنیــن خود را برای این مســاله به خطــر می اندازد  
و ســعی دارد ایــن اطالعات را بــه هر قیمتــی حفظ کرده 
 و از هیــچ کاری بــرای حفــظ ایــن موضــوع ابــا نــدارد.

در بحث بعــدی عکس العمل آمریکا مدنظر اســت که در 
شروع  اســتراتژی نرم و در ادامه به نگاه تند و تهدیدهایی 

علیه عربستان  تبدیل شد. 
باز به دو دلیل می توان به این مســاله نگاه کرد؛ اول 
اینکه ترامپ به خاورمیانه و  عربستان نگاه اقتصادی دارد 
و به رفتارهای عربســتان در منطقه توجــه چندانی ندارد. 
جنایاتی که در یمن توســط عربســتان صورت می گیرد و 
آمریکا به آن بی توجه است، شاهد زنده این موضوع است 
که عملکرد عربستان در منطقه برای آمریکا در اولویت دوم 
قرار دارد.   دلیل دوم این اســت که این روزها آمریکا بیش 
از حد در نقشه های پوتین و کال نقشــه های روسیه درگیر 
می شود و شاید در نقشه جمال خاشقچی نیز هنوز سردرگم 
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است. مایک پمپئو و سفر اخیرش می تواند در راستای این 
مساله باشد. آمریکا برای حل مسائل در خاورمیانه سیاست 
دوگانه  پیش می گیــرد، یعنی بــا ابزار حقوق بشــری وارد 
می شود ولی در نهان منافع اقتصادی و حفظ پرستیژ آمریکا  
را مدنظر دارد و از درگیر شــدن در مســائل داخلی کشورها 
اجتناب و به توصیه اکتفا می کند. این روزها می بینیم که  جز 

موضوع ایران، واشنگتن حضور کمرنگی  در منطقه دارد.
در مورد خاشــقچی هــم آمریــکا ابتدا ســعی کرد از 
پرداختن به موضــوع کناره گیری کند، ولــی با درک عمق 
موضوع تازه ســعی دارد  وارد حل مســاله شــود که به نظر 
نویســنده »زمان« که مهمترین مســاله در حل بحران ها 
است، را از دست داده است. سوال بعدی اینکه، چرا ایران 
عکس العمل جدی نشــان نداده اســت، در صورتی که در 
اعدام شیخ نمر، عکس العمل بسیار تندی را از سوی تهران 
 شــاهد بودیم. در این مورد می توان گفت این عدم دخالت 
به نوعی سیاســتمدارانه و هوشــمندانه اســت. از دو نظر 
می توان به این مســاله پرداخت؛ اول اینکه عربســتان به 
عنوان رقیب منطقه ای ایران محسوب می شود و هر گفتار و 
رفتاری از سوی ایران در این خصوص  می تواند سوء تعبیر 
و به ضرر ایران تمام شود، همچنین بهانه ای برای حکومت 
بدبین عربستان نسبت به ایران  شود. دومین موضوع این 
اســت که ایران در حال حاضر درگیر موضوع تحریم های 
آمریکا اســت که از 13 آبان به طور اصلی نفــت ایران را  به 
عنوان درآمد حیاتی کشــور مورد هدف قــرار می دهد. لذا 
حرکت هوشــمندانه ایــران در این عدم دخالت در مســاله 
خاشقچی بسیار مهم است و اینکه این موضوع در حاشیه 

قرار گیرد به نفع ایران است.
 ســومین واکاوی در موضوع جمال خاشــقچی، به 
رقابت داخلی شاهزادگان عربســتانی با بن سلمان مربوط 
می شود. ولید بن طالل، میلیاردر عربستانی که در شروع 
حکومت بن ســلمان  با وی تنش های بســیاری داشــت، 
در ســال 2007 برای خاشــقچی فرســتنده تلویزیونی در 

بحرین ایجاد کرده بود که هرچند هیچ وقت این کار شروع 
نشــد اما به گمانه زنی هــای دیگری، در کشــف این قتل 
کمک می کنــد. مبنی بر اینکه شــاید تمام ایــن موضوع، 
با هدف ســیاه کــردن کارنامه حقوق بشــری بن ســلمان  
و مخــدوش کــردن محبوبیــت وی در جامعــه داخلــی 
عربســتان باشــد تا  باریکه راهی برای تغییر ایــن ولیعهد  
 جنجال برانگیــز ایــن  روزهــای عربســتان ایجاد شــود. 

جمعبندی
 گمانه زنی های انجام شده در این تحلیل را می توان 

به این صورت به عنوان نتیجه گیری تقسیم بندی  کرد.
نتیجه اول که می تواند ســاده ترین نتیجه هم باشد 
این اســت که درگیری جمال خاشقچی یک درگیری ساده 
و لفظی بــوده که به مرگ  ایــن خبرنگار انجامیــده و برای 
سرپوش گذاشتن و مخفی کردن این موضوع، به این اقدام 
ناشیانه که باعث خروج فجیع این جســد از سفارت شده، 
منتهی شده و  این اقدام ناشــیانه کل موضوع را  وارد یک 

بازی پلیسی کرده است.
دومین گمانه زنی این است که خاشقچی اطالعات 
کلیدی در مورد حکومت فعلی عربستان داشته و اردوغان 
نیز با آگاهی از آن سعی در گرفتن امتیاز از عربستان داشته 
است. لذا با اعزام تیمی از عربستان به ترکیه برای مذاکره 
با خاشــقچی این موضوع قوت می گیرد که نتیجه کار یا 
مذاکره برای دریافت اطالعات از خاشقچی و بعد خاتمه 
دادن به منبع اطالعاتی با مرگ خاشقچی بوده  یا اردوغان 
ســعی دارد با داشــتن این اطالعات با مرگ خاشــقچی  
نتیجه بــازی را  بعد از ایــن مدیریت و مهندســی  کند که 
گذشــت زمان این موضوع را آشــکار می کند. گمانه زنی 
بعدی نقشه روسی پوتین است که با درگیر کردن آمریکا در 
موضوع متحد کلیدی خود یعنی عربستان سعی دارد چشم 
جهانیان را از موضوع ایران به طرف عربستان برگرداند و 
باید گفت اگر این گمانه زنی درســت باشــد مسکو در این 

موضوع کامال موفق بوده است. با نزدیک شدن به زمان 
اجرایی شــدن تحریم های 13 آبان ایران توسط آمریکا، 
قدرت عربســتان به عنــوان رقیــب ایــران در خاورمیانه 
بیشتر می شــود و عربستان  ســعی دارد با  برجسته کردن 
موضوع تحریم های ایران، بن بســت فکری  برای ایران 
ایجاد کند و از این موضوع   سیاسی به نفع خود در منطقه 

بهره برداری کند.
 به دنبال بحران خاشقچی به نوعی اعتماد کشورهای 
منطقه حداقل درخصوص عربستان مخدوش شد که این 
امر می تواند یک موفقیت برای روسیه و یک فرصت برای 
ایران در کسب اعتماد اروپا و کشورهای منطقه باشد. چون 
در موضوع یمن نیز ایران با تکیه به خشــونت عربستان در 
این کشور ســعی داشــت صدای این مردم را به جهانیان 
برساند که اکنون بحران خاشقچی به نوعی ایران را در وجهه  

موجه تری قرار داده است.
در آخرین گمانه زنی می توان گفــت، نتیجه بحران 
خاشقچی با هر گمانه زنی به ضرر عربستان چه در کوتاه مدت 
و چــه در طوالنی مدت خواهد بــود؛ ترامــپ و تیم فکری 
او ســعی دارند هم کنار این متحد قــرار بگیرند و هم وجهه 
حقوق بشــری خود را مخصوصا در قبال قتــل فجیع این 
خبرنگار حفظ کنند که کاری بســیار دشــوار است. آمریکا 
در خاورمیانه پرســتیژ خود را تا حدودی از دســت داده که 
این موضوع یکی از اهداف روســیه نیز بوده است. ترکیه 
به عنوان کشوری فرصت طلب ســعی دارد از این موضوع 
بیشترین بهره را ببرد و برای ایران نیز این یک فرصت برای 
ایده ها و آمال خود در خاورمیانه اســت. در بعد جهانی نیز 
سونامی این بحران می تواند یک تجدید نظر جهانی را در 
نگاه به حقوق بشــر و رفتار دولت ها در قبال روزنامه نگاران 
به همراه داشته باشد.  این رفتار  مسلما در نقش خبرنگاری 
در بازگوکــردن عقاید مــردم و وادار کــردن حکومت ها به 
 پاسخگو کردن دولت ها در قبال خواست های مردم تاثیر 

خواهد گذاشت.
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نفت یا آزادی بیان؟
درباره اینکه ترکیه چه سیاستی را در مقابل سعودی اتخاذ کرده است

حدودا یک سال پیش بود که استعفا و میهمانی اجباری 
سعد حریری، نخست وزیر لبنان، در عربستان سعودی موجب 
جنجال رسانه  ای، سیاسی و دیپلماتیک بزرگی در دنیا شد. 
حاال ریاض مجددا همان جاســت و گویی در وضعیتی کمی 
بدتر برای آنچه  سعودی ها با فردی انجام داده اند که به لحاظ 
موقعیت با حریری قابل مقایسه نیست و ظاهرا هیچ سمت 
رسمی هم نداشته اســت. جمال خاشقچی، روزنامه نگاری 
شناخته شده بود )دشوار بتوان از فعل »است« استفاده کرد( 
و عالوه بر ستون نویســی ثابت در واشنگتن پست، مدام از 
این شبکه به شبکه دیگر می رفت تا درباره عربستان و ولیعهد 
نپخته اش مورد مصاحبه قرار گیرد. آن طور هم که از اغلب 
تحلیل ها برمی آید، خاشقچی آن قدر این طرف و آن طرف 
پرید و روی نپختگی ولیعهد حساب نکرد که عاقبت خود را 
در چنگال او دید و دیگر چیزی ندید. اما بعید است خاشقچی 
صرفا به علت روزنامه چی بودن به قتل رسیده باشد. او سال ها 
با حلقه های داخلی قدرت و اشخاص متنفذ در تماس بوده و 
گهگاه ماموریت هایی آشکار و پنهانی هم برعهده گرفته بود 
که گفته می شود از جمله آنها ایجاد خطوط ارتباطی با بن -
الدن بوده است. همین روابط هم بوده که او را به میهمانی 

مطبوع برای مطبوعات و رسانه ها تبدیل کرده بود که 
نه صرفا به عنوان تحلیلگر که به عنوان مطلع در 
مورد سعودی ها سخن بگوید. اهمیت این اطالع 
نیز در آن است که همان طور که به سادگی از نام 
مســئوالن ســعودی می توان دریافت، اکثریت 
قریب به اتفاق مســئوالن رده باالی سیاســی از 
فرزنــدان، نــوادگان یا خویشــان 
درجــه یک 

عبدالعزیز بن عبدالرحمان موســس پادشــاهی ســعودی 
هستند. به سختی کسی توان نفوذ به داخل این حلقه را دارد. 
کسی که نفوذ کرد معموال به میل خود خارج نمی شود، کسی 
که اخراج شود به ســختی می تواند از مملکت خارج شود و 
اگر خارج شود مهر سکوت از دهان بردارد، سرنوشتی مشابه 
چندین شاهزاده سعودی پیدا می کند که تاکنون از کشورهای 
مختلف ربوده شده و از سرنوشت عمده آنها خبری در دست 
نیســت. اما چرا این همه در ســکوت برگزار شــد و صدایی 
از کســی برنیامد تا آنجا که جســارت دزدیدن نخست وزیر 
کشوری را به خود دادند ولی قتل این یکی که حداقل ظاهرا 
روزنامه نگاری ســاده بود تا این حد جنجال به پا کرد و تا مرز 
بحران دیپلماتیک پیش رفت؟ چون این بار ســعودی ها به 
معنای واقعی کلمه به دنیا نشان دادند که علی رغم اتحاد و 
روابط گسترده ای که با کشورهای غربی دارند، هیچ سنخیتی 
با ارزش ها و شعارهای آنها ندارند. کشورهای غربی این بار 
در برابر این ســوال در اذهان عمومی قرار گرفتند که کدام 
مهم تر است: نفت یا آزادی بیان؟ و دیدیم که جنجال تنها از 
کشورهایی برخاست که خواستند بگویند آزادی بیان و حق 
شهروندی مهمتر است. بنابراین بســیاری از خبرگزاری ها، 
شرکت  ها و برخی از مســئوالن اروپایی و آمریکایی در اقدام 
تنبیهی، نخست علیه سعودی ها اعالم کردند که در اجالس 
اقتصادی که قرار اســت به زودی در عربســتان برگزار شود 
و بــه داووس کویر معروف شــده، شــرکت نخواهند کرد. 
رئیس جمهور آمریکا که در مواجهه با موج شدید 
اولیه اعتراض ها و محکومیت ها کمی جا 
خورده بود، از دهانش پرید که سعودی 
باید منتظر تنبیه سختی از 
جانب آمریکا باشد، اما بعد 
که ســعودی ها صحبت از 
واکنــش ســخت تر کردند 
)مثال کاهــش تولید نفت 
که باعــث افزایش قیمت 
خواهــد شــد( بالفاصله 
واشنگتن از لفظ هم عقب 
کشید و گفت که با پادشاه 
سعودی صحبت کرده و او 
قاطعانه اطمینان داده که 
هیچ اطالعی از سرنوشــت 

خاشقچی ندارد. البته ترامپ کمی برای سعودی ها کار هم 
چاق کرد و ایــن طور ادامه داد که احتمــاال این کار عده ای 
خودسر بوده است! همان موقع ها بود که خبر رسید ترکیه هم 
اجازه ورود به کنسولگری سعودی در استانبول را یافته است. 
اگر سناریوی قتل و تکه تکه شدن خاشقچی درست باشد تا 
کنون چندین بار محل قتل را با اســید شسته اند تا مولکولی 
هم از نامبــرده برجای نمانده باشــد، با این حــال می گویند 
که کارشناسان می توانند آثاری بیابند. در هر صورت نتیجه 
تحقیقات احتماال طوالنی خواهد بود و تا اینجای کار واکنش 
اردوغــان در برابر رقیــب منطقــه  ای  اش، محافظه کارانه، 
محتاطانــه و البته مزورانه بوده اســت. ترک ها از یک ســو 
می گویند کــه موضوع را دقیق و موشــکافانه چــه از طرق 
دیپلماتیک و چه پلیسی و کارآگاهی پی می گیرند تا حقیقت 
روشن شود، بنابراین به طور رسمی از ایجاد بحران سیاسی و 
دیپلماتیک عمیق با ریاض احتراز می کنند. اما مداوما از منابع 
نامعلوم ترک اطالعاتی به بیرون درز می کند که آتش به جان 
ریاض و روابطش با غرب می زند. تا االن این اطالعات صرفا 
خوراک رسانه ها بوده و به طور رسمی قابل استناد نیست. اما 
آن قدر دهشتناک بوده و از جانب رسانه های مختلف پررنگ 
و پرتکرار شده که قدرت های اروپایی را ترغیب به نشان دادن 
شدیدترین واکنش ها در قیاس با سایرین کرده است. البته آن 
هم فعال از دعوایی دیپلماتیک، محکومیت و تحریم کردن 
نشست اقتصادی عربســتان فراتر نرفته است. از مجموع 
این کنش و واکنش ها آنچه  را که در وهله نخست می توان 
دریافت این است که هر دو طرف به لبه خط قرمز رسیده اند: 
از زمانی که محمد بن ســلمان به والیت عهدی عربســتان 
سعودی رسیده است، بی محابا رویه محافظه کارانه جاافتاده 
در سیاست خاندان سعودی را به کناری نهاد و روی به سیاست 
فعال و تهاجمی آورد. او عربســتان را تحت حمایت آمریکا 
و اروپا به جنگ با حوثی ها در یمن کشاند که تاکنون تبعات 
ســختی برای حامیان غربی این جنگ داشته و آنها مداوما 
باید پاسخگوی نقض حقوق بشر و جنایات جنگی سعودی ها 
در یمن باشند. سپس  یک باره قطر، دیگر متحد منطقه ای 
غربی ها را تحریم همه جانبه کردند که باز موجب دردسر اروپا 
و آمریکا شد و آنها را وادار کرد که چندین بار بین دوحه و ریاض 
پرواز کنند، بلکه بتوانند از عمق بحران بکاهند. اقدامات ریز 
و درشت دیگر که گل سرسبدشان آنچه بود که با نخست وزیر 
کشــور مســتقل دیگر یعنی لبنان کردند. در آن مساله هم 
امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، بار و بنه اش را بست 
و راهی ریاض شد تا همچون معلمی مستاصل دست نوازش 
را روی سر شاگرد شر و شیطانش بکشد که از قضا پدر خیلی 
پول داری هم دارد. اما حاال برای همه مشخص شده است که 
مماشات با این ولیعهد نپخته تنها او را جری تر کرده، تا آنجا که 
او این توان را در خود می بیند که به راحتی هر آنچه  می خواهد 
بکند و به جای پاسخگویی، جهان را تهدید نفتی کند. اکنون 
چگونگی مواجهه با این دردسر به مساله ای غامض برای تمام 
متحدین عربستان بدل شده است. تا اینجای کار خوانش 
نیت دولت های غربی دشــوار نیســت. حتی اگر تحقیقات 
ترک ها به این ختم شود که خاشقچی در داخل کنسولگری 
کشته شده، تکه تکه شده و در جایی معدوم شده و بقایایش نیز 
پیدا شده است )که چنین نخواهد شد و احتماال ترک ها اعالم 
می کنند چیز مشکوکی نیافته اند یا اگر یافته اند قابل واکاوی 
بیشــتر نیســت( واکنش ها به آن از حد لفاظی کوتاه مدت 
پیش  تر نخواهد رفت. برخی بر این تاکید می کنند که بیشترین 
هزینه برای سعودی خدشه دیدن پرستیژ جهانی  اش خواهد 
بود  اما واقعا برای کشــوری که هنوز در قرن بیست و یکم در 
آن سر و دست و پا قطع می شــود و زنانش شهروند درجه دو 
نیز محسوب نمی شوند و بســیاری موارد بارز دیگر، آیا این 
مساله اهمیتی دارد؟ می توان به صراحت گفت که فعال و تا 
 اطالع ثانوی در انتخاب میان »نفت یا آزادی بیان« همه آن 

چگال  ترِ سیاه  تِر بدبوتر را برمی گزینند.

جواد قربانی آتانی

کارشناس مسائل سیاسی
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حقوق بشر یا تجارت؟
ترامپ با وجود فشارهای داخلی نمی خواهد روابط با سعودی را کاهش دهد

خبر ناپدید شدن و قتل جمال خاشقچی، روزنامه نگار 
عربستانی ترک تبار، در کنسولگری ترکیه چند روزی است که 
خواب را بر سالطین سعودی آشــفته کرده و محور سه گانه 
ترکیه، آمریکا و عربســتان را در صدر اخبار قرار داده است؛ 
حال پرســش این اســت که خاشقچی کیســت و چرا حائز 

اهمیت است؟
جمال خاشقچی مشــاور ســابق دولت عربستان بود 
که ســال گذشــته پس از انتقادهای تند از سیاســت های 
»محمد بن سلمان«، ولیعهد این کشور و به خاطر نگرانی از 
بازداشت خود، به آمریکا نقل مکان کرد. وی پس از حضور 
در آمریکا شروع به نوشتن مقاله های انتقادآمیز برای روزنامه 
واشنگتن پست کرد. نگاهی به نوشته های او به  خوبی بیان 
می کند که چرا خاشــقچی بایــد هدف ترور و قتــل از پیش 

طراحی شده حکومت آل سعود قرار می گرفت.
ماجرا زمانی شروع  شــد که جمال خاشقچی دو هفته 
پیش برای انجام کارهای مربوط به مدارکش وارد کنسولگری 
عربستان در اســتانبول شــده و به گفته نامزدش که منتظر 
او بوده، دیگر از ســاختمان بیرون نیامده است اما مقامات 
سعودی ادعا کرده اند که این نویسنده از کنسولگری خارج 
شــده اســت، درحالی که این ادعای ســعودی ها توســط 
رسانه های ترکیه رد شده و رســانه های ترکیه گزارش هایی 
مبنی بر به قتل رسیدن و تکه تکه شدن جسد او در کنسولگری 
عربســتان منتشــر کرده اند. همچنین دولت ترکیه بر این 
باور اســت که او در داخل ساختمان کنســولگری کشته و 
جسدش مثله شــده اســت. این اتفاق موجی از واکنش ها 
را در قبال سیاست های ســرکوب گرایانه محمد بن سلمان، 
ولیعهد جوان و ماجراجوی عربستان به دنبال داشته است؛ 
ولیعهــدی که هیچ گونــه انتقادی را علیه سیاســت هایش 
بر نمی تابد و به بدترین شــکل ممکن بــه هرگونه انتقادی 
واکنش نشــان می دهد. توطئه کشــتن جمال خاشقچی 
نشان دهنده اقدامات و سیاست وحشیانه ای است که ریاض 
برای ساکت کردن افراد جدا شده از نظام این کشور و ترساندن 
تمام مخالفان در پیش گرفته  و اکنون آنچه در این یادداشت 
قابل بررسی است نوع برخورد هم پیمان استراتژیک عربستان 
یعنی دولت ایاالت متحده آمریکا نسبت به این مساله است. 
ایاالت متحده آمریکا هرچند دیرهنگام، اما سرانجام به خبر 
قتل این روزنامه نگار واکنش نشــان داد؛ به طوری که یکی 
از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد که واشنگتن 
نمی تواند این خبر را مورد تایید قرار دهد و از طرفی، شماری از 
نمایندگان مجلس سنا و مجلس نمایندگان آمریکا نیز ضمن 
ابراز نگرانی نسبت به سرنوشت جمال خاشقچی، خواستار 

پاسخ روشن عربستان شدند.
اکنون دونالد ترامــپ، رئیس جمهور آمریکا که روابط 
گســترده و نزدیکی با عربســتان دارد، پس از ناپدید شدن 
خاشقچی با فشار های داخلی و بین المللی زیادی برای کمک 
به کشف آنچه بر این روزنامه نگار گذشته، روبه رو شده است.  
مقامات آمریکا همچنین خواستار آن هستند که اگر تحقیقات 
در این پرونده حاکی از قتل خاشقچی به دست عربستان بود، 
ترامپ سیاست هایی را با هدف مجازات مقامات سعودی در 
پیش بگیرد. ضمن اینکه قانون گذاران آمریکا نیز گفته اند که 

در صورت اثبات اتهام عربستان در مورد خاشقچی، واشنگتن 
باید فروش تســلیحات به ریــاض را متوقف کنــد. ترامپ  
اما مخالف سرســخت این اقدام اســت. او در کاخ سفید به 
خبرنگاران گفت: »من در واقع فکر می کنم اگر فروش های 
نظامی را متوقف کنیم، خودمان را مجازات کرده ایم.« دولت 
او سفارشی 110 میلیارد دالری برای تامین تجهیزات نظامی 
از عربستان گرفته و این قرارداد با تعهدات سعودی ها برای 
سرمایه گذاری های سنگین در آمریکا همراه است که صد ها 
هزار فرصت شغلی در آمریکا ایجاد می کند. ترامپ گفته است 
که احتماال این هفته با ملک سلمان، پادشاه سعودی صحبت 
می کند »زیرا درخور آن هستم که از او بپرسم چه خبر است.« 
او در این راستا وزیر امور خارجه خود را  برای بررسی شرایط و 

تصمیم گیری مناسب به عربستان فرستاد.
با ایــن رفتارها برخــی اعتقــاد دارند واکنش ســرد و 
احتیاط آمیز دولت ترامپ نســبت به ترور نشان می  دهد که 
ایاالت متحده تالش می کند از شــدت جنجال رســانه ای 
علیه شــریک عربســتانی اش بکاهد و حتی ممکن اســت 
این رفتار نشــان دهد که مقامــات آمریکایــی از طرح ترور 
خاشــقچی توســط ریاض خبر داشــته اند. دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا و محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی از 
زمان به قدرت رسیدن ترامپ روابط بسیار نزدیکی داشته اند. 
با این حال ترامپ طی هفته جاری هشدار داده است که اگر 
مشخص شود ریاض در قتل خاشقچی دست داشته است، با 
مجازات شدیدی روبه رو خواهد شد.  اما در این شرایط باید دید 
با حضور وزیر امور خارجه آمریکا در عربستان که به نمایندگی 
از ترامپ برای بررسی شــرایط پیش  آمده به این کشور سفر 
کرده است، چه شرایطی بین دو کشور محتمل خواهد بود؟ 

سناریویاول
کاهش فروش تسلیحات در صورت اثبات قتل

بسیاری از نمایندگان کنگره و سنا خواستار توقف فروش 
تسلیحات به عربستان شــده اند؛ گرچه ترامپ ناپدید شدن 
خاشــقچی را »یک اتفاق بــد« ارزیابی کرده و قــول داده 
اســت تا آن را پیگیری کند ولی رئیس جمهور آمریکا هفته 
گذشته اعالم کرد که روابط واشــنگتن و ریاض عالی است 
و همان طور که در باال اشــاره شــد حاضر به صحبت درباره 
 اعمال تحریم ها و توقف فروش سالح به عربستان سعودی

 نخواهد شد.

سناریویدوم
 فشار اقتصادی بر عربستان در صورت تایید قتل و در 

نتیجه تضعیف سیاست های اصالحی محمد بن سلمان
هرچند محمد بن ســلمان، ولیعهد عربستان سعودی 
هفته گذشته در مصاحبه با رسانه های آمریکایی مدعی شده 
بود که خاشقچی مدت کوتاهی بعد از آنکه وارد کنسولگری 
عربستان ســعودی در اســتانبول شــده از آنجا خارج شده 
اســت اما گزارش های اطالعاتی و جاسوسی آمریکا نشان 
می دهد که مقام های ارشد دولت ســعودی از جمله محمد 
بن سلمان در ناپدید شدن خاشقچی دست داشته اند. اکنون 
با بازرسی های انجام گرفته توســط دو تیم بازرسی سعودی 
و ترکیه از ساختمان کنسولگری عربستان در استانبول یک 
منبع آگاه در دادستانی ترکیه نوشته است که تیم بازرسی ترکیه 
به شواهدی در کنسولگری دست یافته است که فرضیه قتل 
خاشقچی را تایید می کند. گرچه تالش شده شواهد و مدارک 
قتل، حذف شود. سی ان ان هم به نقل از منابع آگاه گزارش 
داد: »دولت ریاض در حال آماده شــدن برای پذیرش مرگ 
خاشقچی است.« بر این اســاس، دولت سعودی احتماال 
در بیانیه ای، مرگ او را در نتیجه بروز خطا هنگام بازجویی از 
او در محل کنسولگری اعالم خواهد کرد و اینکه بازجویان 
بدون داشتن مجوز، دست به این اقدام زده اند و با آنها برخورد 
خواهد شــد. بنابراین در این شــرایط به احتمال زیاد شاهد 
اعالم بیانیه هایی از سوی کشورهای اروپایی و آمریکا علیه 
اقدام سعودی ها و برخی رفتارهای مقابله ای از جمله تحریم 
کوتاه مدت عربستان در حوزه های اقتصادی خواهیم بود که 
نمونه آن تحریم کنفرانس تجاری ریاض است که به ابتکار 
محمد بن سلمان برگزار شــد. این حرکت در فضای داخلی 
عربستان نیز منجر به تضعیف جناح وابسته به بن سلمان شده 
و مقاومت هایی را در برابر اهداف او در آینده به دنبال خواهد 
داشت؛ ضمن اینکه رقبای او نیز زمینه را مساعد دیده و شاهد 

افزایش رفتارهای مخالفان وی خواهیم بود.
همچنیــن رســانه های خبــری از جملــه بلومبرگ، 
سی ان بی سی، فایننشال تایمز و نیویورک تایمز اعالم کرده اند 
که به عنوان حامی مالــی در این کنفرانــس تجاری ریاض 
شرکت نخواهند کرد. شخصیت های رسانه ای نیز که قرار بود 
در این کنفرانس شرکت کنند، انصراف خود را اعالم کرده اند. 
تعدادی از ســرمایه داران، شــرکت ها و رســانه های غربی 
نیز اعالم کرده اند که در کنفرانس »ابتکار ســرمایه گذاری 
آینده« شرکت نخواهند کرد. حتی واکنش و تحریم هایی در 
این سطح نیز بن ســلمان را که در خصوص مسائل دیگری 
نیز تاکنون مورد هجمه قرار گرفته در موقعیت متزلزلی قرار 
خواهد داد اما مســاله مهم این اســت که این واکنش ها تا 
کجا ادامه پیدا خواهد کرد و آیا با گذشــت زمان مساله قتل 

خاشقچی و عامالن آن به فراموشی سپرده خواهد شد؟

احمد معنوی

کارشناس مسائل بین الملل
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موقعیت شکننده ولیعهد
آیا تمسک به عوامل خودسر، بن سلمان را نجات می دهد؟

جمال خاشــقچی یکــی از روزنامه نگاران برجســته 
اصالح طلب ســعودی است که ســال ها با عنوان مشاور 
رسانه ای ملک عبدالله، پادشاه ســابق عربستان فعالیت 
داشت. خاشقچی یکی از بازماندگان شاهزادگان عثمانی 
در دوران حاکمیــت امپراتوری عثمانــی در جهان عرب 
تلقی می شود. وی که 59 سال سن داشت دارای تابعیت 
آمریکایی  بود و یکی از چهره های رســانه ای شناخته شده 
در ایاالت متحده آمریکا به شــمار می رفــت. ربایش این 
روزنامه نگار ســعودی توســط کنســولگری عربستان در 
استانبول و سپس قتل دردناک وی با اشاره مستقیم محمد 
بن ســلمان، ولیعهد عربســتان صورت گرفته است. قتل 
فجیع جمال خاشــقچی، یکی از جنایات بی سابقه تاریخ 
بشریت محسوب می شود  زیرا تاکنون چنین موردی اتفاق 
نیفتاده که یک شهروند توسط کنسولگری کشورش ربوده 
و با این شیوه دردناک به قتل برســد. این جنایت، شرایط 
جدیدی برای عربســتان ســعودی به وجود خواهد آورد و 
احتماال مشکالتی را بر سر راه بقای این رژیم و به خصوص 

پادشاهی بن سلمان ایجاد خواهد کرد. 
همچنین ربایش جمال خاشــقچی، قتل احتمالی و 
مثله کردن او در کنســولگری عربســتان در استانبول، در 
حقیقت جامعه جهانــی را در برابر یک فرآینــد جدیدی از 
تروریسم دیپلماسی قرار داده اســت. عربستان سعودی 
به عنوان یک کشور عامل تروریســم در جهان، اکنون به 
این سمت و سو حرکت کرده که از سفارتخانه های خودش 
برای تعقیب مخالفین سیاســت های محمدبن ســلمان 

استفاده می کند.
 این حادثه دلخراش وجدان جامعه جهانی را به شدت 
تــکان داد و هم آمریکا که حامی عربســتان اســت و هم 
محمدبن سلمان، ولیعهد عربســتان در برابر یک موضع 
بســیار دردناک و شــکننده قرار گرفتنــد و جامعه جهانی 
به شــدت دنبال این هســتند تا بــه این نتیجه برســند که 

سرنوشت جمال خاشقچی به کجا ختم شده است.
با این تفاسیر به نظر می رســد که عمر سیاسی 

عربســتان با این قتل دردناک که محمدبن ســلمان 
مرتکب شده است، رو به نابودی و به پایان رسیده و به 

همین دلیل احتماال علی رغم دالرهای نفتی عربستان 
و پمپاژ این دالرها برای خرید افکار عمومی و نهادهای 
بین المللــی، عربســتان نخواهــد توانســت در مقابل 

فشارهای افکار عمومی دوام بیاورد.
امروز بشریت در مقابل یک جنایت پیچیده هولناک 
قرار گرفته است که عواقب آن دامن ولیعهد عربستان را 
خواهد گرفت. در حال حاضر شرایط عربستان شرایط 
بسیار شکننده ای در منطقه است؛ به گونه ای که حتی 
در مسئله پرونده تجاوز عربستان به یمن و ربودن سعد 
حریری چنین فشــار و شرایطی ســختی بر ریاض وارد 
نشده بود. در این مدت تنها شاهد آن بودیم که امارات 
و بحرین به حمایــت از بن ســلمان پرداختند و دیگر 

کشورها پیگیر سرنوشت خاشقچی هستند.
در این میان برآیند گزارش ها نشــان می دهد 

کــه از مدت ها پیــش محمدبن ســلمان، ولیعهد 

عربستان سعودی قتل جمال خاشــقچی را در دستور کار 
خود قرار داده بود. اما از آنجایی که جمال خاشــقچی در 
طول دو سال گذشــته در ایاالت متحده زندگی می کرد، 
لذا عربستان نمی توانســت اقدامی علیه این روزنامه نگار 
ســعودی-آمریکایی -ترکی تبار انجــام دهــد. بنابرایــن با 
ورود خاشــقچی بــه ترکیه، محمــد بن ســلمان یک تیم 
15 نفره را برای قتل وی به اســتانبول اعزام کرد. طبیعی 
است اکنون عربســتان در برابر یک چالش سیاسی بزرگ 
قرار گرفتــه که حتــی رئیس جمهــور آمریــکا نمی تواند 
محمد بن سلمان، ولیعهد عربســتان را از این خطر جدی 
نجات دهــد. ســناریوی پیش رو این اســت کــه محمد 
بن  ســلمان در آینــده نزدیــک بیانیه ای صــادر کند مبنی 
بر اینکه قتل جمال خاشــقچی توســط عوامل خودســر 
 صورت گرفتــه و این امــر ارتباطــی با دولت عربســتان 

ندارد.
 آمریــکا نیز تالش خواهــد کرد تا انگشــت اتهام را 
مستقیما متوجه کارکنان کنسولگری عربستان در استانبول 
 کند. به نظر می رســد که حتی اگر این ســناریو نیز مطرح 
شود، افکار عمومی همچنان درصدد فشار به آمریکا برای 
تحریم عربســتان خواهد بود. اگرچه دونالد ترامپ رسما 
اعالم کرده که آمریکا به دلیل کشــته  شدن یک شهروند 
سعودی سطح روابط خود را با ریاض کاهش نخواهد داد، 
اما برخی از سناتورهای جمهوریخواه و دموکرات به شدت 

در پی تحریم عربستان گام برخواهند داشت. 
درحقیقت روابط آینده آمریکا و عربســتان را باید در 
دو حوزه رســمی و غیررســمی مورد ارزیابی قــرار داد. در 
حوزه رسمی طبیعی اســت که ترامپ تالش خواهد کرد تا  
روابط خود را با عربستان در سطح عالی نگه دارد. نشست 
مشترک مقامات ســعودی و آمریکایی نشان می دهد که 
واشنگتن در صدد کاهش پیامدهای ناشی از قتل جمال 
خاشــقچی بر روابط آمریکا و عربســتان خواهــد بود. اما 
در حوزه غیررســمی نهادهای مختلــف آمریکایی تالش 
خواهند کرد تا آمریکا را برای اعمال تحریم های سنگین 
علیه عربستان سعودی تحت فشــار قرار دهند. همانطور 

که اشاره شد، ســناتورهای آمریکایی تهدید 

کرده اند که اگر دونالد ترامپ اقدامی علیه عربستان انجام 
ندهد، آنها در سطح گسترده ای دست به افشاگری خواهند 
زد. اما به نظر می آیــد رئیس جمهور آمریکا در حدی توان 

دارد که سناریوی نخست را پیش ببرد.
باید توجه داشت از آنجایی که ترامپ نگاهی کامال 
تاجرمآبانه به عربستان دارد، لذا تالش می کند تا از طریق 
باج خواهی بیشــتر از ریاض، دالرهای نفتی عربستان را 
به سوی خزانه داری آمریکا ســرازیر کند. ترامپ در طول 
ماه های اخیر به دلیل حمایت گســترده از عربستان ثابت 
کرده که اهمیتی برای حقوق بشــر و مسائل انسانی قائل 
نیست، بلکه ترجیح می دهد که همکاری های اقتصادی 
و تســلیحاتی خود را با عربستان حفظ کند.  نمونه دیگری 
که در رابطه با این رفتارها و سیاســت ها قابل طرح است، 
مســئله قتل رفیق حریــری، نخســت وزیر اســبق لبنان 
است که در ســال 2005 به طرز مرموزی در بیروت اتفاق 
افتاد. علیرغم آنکــه دادگاهی برای بررســی پرونده قتل 
رفیق الحریری تشکیل شــد اما این دادگاه با گذشت 13 
سال نتوانسته عامالن ترور رفیق الحریری را شناسایی و 
محاکمه کند.  بنابراین احتماال پرونده قتل خاشقچی نیز 
مشمول زمان خواهد شد و آمریکا فقط یک تیم تحقیقاتی 
مشترک با عربستان برای آرام کردن افکار عمومی تشکیل 
خواهد داد که به مــرور زمان حوادث جدیــد منطقه ای و 
جهانی این پرونده را تحت الشــعاع قرار خواهــد داد.  به 
بیان دیگر تمام تالش آمریکا مخصوصا  دونالد ترامپ که 
یک روابط گسترده تجاری، اقتصادی و مالی با عربستان 
دارد، این است که پروسه قتل خاشقچی به طول بینجامد 
و ماه ها و سال ها ادامه پیدا کند و همچنان تحقیقات چیزی 
را مشخص نکند؛ یعنی این پروسه در گردش زمان به تدریج 
از ذهن ها پاک شود. سیاســت آمریکا این است که سعی 
کند با یک جریان سازی جدید در منطقه مسئله خاشقچی 
به بوته فراموشی سپرده شود و در مقابل آن پول کالنی از 

عربستان دریافت کند.
بنابراین آمریکا ســعی خواهد کرد تا روابط خود را با 
عربســتان حفظ کند اما اکنون ریاض به شــدت از سوی 
افکار عمومی آمریکا و غرب محکوم شده است. همچنین 
بسیاری از شــاهزادگان سعودی به شــدت رفتار سیاسی 
محمد بن ســلمان را محکــوم کرده اند و این امر نشــان 
می دهد که عربستان سعودی در آستانه یک تحول سیاسی 
مهم قرار گرفته اســت و به همین دلیل آمریکا در تالش 

برای نجات متحد خود است. 
در رابطه با چرایی واکنش  آمریکا و ترکیه نســبت به 
مسئله خاشقچی باید گفت به دلیل اینکه جمال خاشقچی 
دارای تابعیت آمریکایی  اســت لذا مورد حمایت نخبگان 
آمریکایی قــرار دارد.  اما به عنوان مثال در مســئله یمن 
که جنایت گســترده بشــری در حال رخ دادن است چون 
آمریکا شــریک جنایات عربســتان در یمن است، در آن 
رابطــه انتقادی را مطــرح نمی کند. همچنیــن از آنجایی 
که خاشقچی توسط کنسولگری عربســتان در استانبول 
ربوده شــده لذا ترکیه این اقــدام را نقــض حاکمیت این 
کشــور تلقی کرده و به همین دلیل رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهور ترکیه شخصا موضوع قتل جمال خاشقچی را 
دنبال می کند.  در عین حال این گمانه نیز مطرح است که 
ترکیه در آینده نزدیک با دریافت مشوق های مالی از سوی 
عربستان سعی کند که مسئله قتل جمال خاشقچی به مرور 
زمان به بوته فراموشی سپرده شود. همچنانکه گزارش ها 
حاکی از آن است که عربستان سعودی به ترکیه پیشنهاد 
کرده که در مقابل دریافت 5 میلیارد دالر، این پرونده قتل 
را مختومه اعالم کند. لذا ترکیه هم اهمیت زیادی برای 
شخص خاشــقچی قائل نیست بلکه ســعی می کند از 
طریق جریان سازی علیه عربستان به نوعی یک باج از 

عربستان بگیرد.

حسن هانی زاده
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واشنگتن در دوراهی
توسل ترامپ به اهرم دیپلماتیک در برابر جنایت سعودی ها

سرنوشــت هولناک جمال خاشــقچی، روزنامه نگار 
مشهور ســعودی و نشــانه رفتن انگشــت اتهام به سمت 
عوامل محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی که چندین باری 
هدف انتقادات خاشقچی قرار گرفته بود، این روزها ولیعهد 
ســعودی را در وضعیت بســیار بغرنجی قرار است. این در 
حالی است که هنوز مشخص نیست  بعد از ورود خاشقچی 
به کنسولگری عربســتان ســعودی چه اتفاقی برای این 

شخص افتاده است. 
در ایــن میان آمریکا، متحد ســعودی نیز سیاســت 
دوگانه ای را در قبال مساله قتل خاشقچی دنبال می کند؛ از 
یک سو دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرده 
در صورت ثابت شدن نقش عربستان در ناپدید شدن جمال 
خاشــقچی، آمریکا مجازات های ســختی را علیه ریاض 
اعمال می کند؛ از دیگر ســو  هفته گذشــته مایک پمپئو، 
وزیر خارجه آمریکا طی ســفری ناگهانی و شتاب زده ابتدا 
به عربستان و سپس به ترکیه رفت که این سفرها به خودی 
خود نشــان دهنده کوشــش های آمریکا بــرای جلوگیری 
از گسترده تر شــدن دامنه ماجرای قتل جمال خاشــقچی 
است؛ ســفری که بدون برنامه ریزی و بدون مقدمه انجام 
گرفته و از ایــن جهت، از یک طرف بیانگــر نگرانی های 
شدیدی است که در واشنگتن به وجود  آمده و از سوی دیگر 
نشــان دهنده شــکنندگی جدی در روابط اقتصادی میان 

آمریکا و عربستان است.
 روشــن اســت  چنانچه آمریکا درصدد برخورد جدی 
و قانونی با ماجرای قتل خاشــقچی بر آمده بــود، به اهرم 
دیپلماتیک متوســل نمی شــد، بلکه طبق روال معمول، 
سفیر عربستان در آمریکا را احضار کرده و اعتراض خود را 
نســبت به چنین امری بیان می کرد. لذا اعزام وزیر خارجه 
آمریکا به ریاض به خوبی نشان می دهد که شخص ترامپ 
و همــکاران وی در دولت آمریکا درصــدد یافتن راه هایی 
بر سرپوش گذاشــتن بر ماجرای قتل خاشقچی آن هم با 
هدف حفظ روابط موجود میان واشنگتن و ریاض هستند 
و به ویژه تــالش دارند تــا قــرارداد بزرگ تســلیحاتی که 
بهار سال گذشــته میان دو کشور امضا شــد و »بزرگترین 
قــرارداد تســلیحاتی تاریخ« نــام گرفت، لغو نشــود. در 
واقع چنین تالشی نشــان دهنده نیاز شدید ترامپ و حزب 
جمهوریخواه آمریکا  به حفظ این قرارداد، به خصوص در 
آستانه برگزاری انتخابات میان د وره ای در آمریکاست زیرا 
هرگونه خدشه ای به این قرارداد مهم تسلیحاتی، نه تنها به 
معنی عدم تحقق بخشی از برنامه های اقتصادی ترامپ و 
جمهوریخواهان خواهد بود، بلکه به عنوان شکست آنها 
در عرصه سیاست خارجی تلقی خواهد شد. جالب آنکه در 
مقابل نیز رژیم ســعودی به ادامه و حفظ چنین قراردادی 
به شدت محتاج اســت و حتی حیات سیاسی خود را نیز در 

گرو حفظ و استمرار اجرای این قرارداد می داند.
 در حقیقــت بر این اســاس اســت که کارشناســان 
سیاســی و تحلیلگــران مســائل بین المللی، ســفر وزیر 
امورخارجه آمریکا به عربســتان و ترکیه را ســفری بســیار 
مهم و حســاس توصیف کردند؛ ســفر یا مأموریتی که به 
گفته آنها، به تبحــر و مهارت بســیار زیادی نیاز داشــت 
و این دقیقًا همــان چیزی بــود که مایک پمپئــو به علت 

سوابقش در سازمان سیا فاقد آن اســت. البته با توجه به 
ابعاد جنایی ماجرایی که وی وظیفه ســرپوش گذاشــتن 
بر آن را دارد، ســوابق وی در ســازمان ســیا شــاید بتواند 
او را در انجــام ماموریتــش یــاری رســاند؛ مأموریتی که 
البتــه بــا موانعــی بســیار جــدی روبه روســت و از ایــن 
 لحاظ، در به ســرانجام رســیدن آن تردیدهــای فراوانی 

وجود دارد.
 این در حالی اســت که هم ریاض و هم واشــنگتن 
نگران وجود موانع متعددی هستند که در این مسیر وجود 
دارد و مانع از آن خواهد شــد تا طرفین بتوانند بر ماجرای 
قتل خاشــقچی ســرپوش گذاشــته و آن را بــه رویدادی 
فراموش شده تبدیل کنند؛ مانع نخست در تحقق اهداف 
سفر وزیر امورخارجه آمریکا، دست اندرکاران مطبوعات و 
رسانه های گروهی در غرب، به ویژه در آمریکا هستند که 
به دلیل مشغولیت های خاشقچی در این عرصه، وی را از 
همکاران خود می دانند و از این لحاظ خواستار روشن شدن 
واقعیات مربوط به قتــل او و پیگردهای قضایی مربوط به 

آن، در این ماجرا هستند.
 این درحالی است این دســت اندرکاران رسانه ای بنا 
به تجارب گذشــته، این توانایی را نیز دارند که بســیاری 
از تالش های واشــنگتن را برای کتمان واقعیت ها خنثی 
کرده و مســیر پیگردهای قضایی را همــوار کنند. درواقع 
جایگاه رسانه ای جمال خاشــقچی در نوشتن مقاالتی در 
روزنامه های مشــهور آمریکایی به ویژه واشنگتن پســت 
ســبب شــده تا هرگونه امکانی برای اهمال ورزی در این 
زمینه از میان برود و دولت آمریکا نتواند از جنایات ریاض 

چشم پوشی کند.
و امــا مانــع دوم در راه مأموریــت مایــک پمپئو، به 
رقبای غربی آمریکا بازمی گردد که از ابتدای انعقاد قرارداد 
تسلیحاتی سال 2017 آمریکا با عربســتان، خواستار لغو 
آن بوده و وجود چنین قراردادی را مانع از ادامه معامالت 
پرسود و سنتی خود با عربســتان می دانند. به عبارت دیگر 
هر یک از شرکای نفتی اروپایی عربستان که هرسال  درآمد 
هنگفتی را از فروش تســلیحات به این کشــور به دســت 
می آوردند، خواســتار سرپوش گذاشــتن بر ماجرای قتل 
خاشقچی نیســتند و از این نظر، به طور پنهانی می کوشند 
تا ایــن ماجرا به لغــو قرارداد بــزرگ تســلیحاتی آمریکا و 

عربستان بینجامد.
اما مســاله ای که در ایــن میان واشــنگتن و ریاض 
نمی توانند از آن چشم پوشــی کنند مناســبات دوجانبه به 
خصوص در عرصه اقتصادی اســت؛ لذا هرگونه اتفاق و 
رویدادی را که چنین روابط پرحجمی را کاهش دهد به زیان 
خود و توقف بسیاری از برنامه های خود می دانند. از این رو 
شخص ترامپ در برقراری و انعقاد پیمان های تسلیحاتی و 
نفتی با عربستان وارد قمار بزرگی شده که توقف این روابط، 

او را به بازنده بزرگی تبدیل خواهد کرد. همچنان که پادشاه 
سعودی و به ویژه ولیعهد او نیز اغلب برنامه های اقتصادی 
و سیاسی خود را به روابط اقتصادی با آمریکا و حمایت های 
واشنگتن منوط کرده اند. لذا چنانچه دولت آمریکا ناگزیر 
شود تا در اثر فشــارهای ناشی از اجرای قانون و همچنین 
فشارهای برخاسته از دســت اندرکاران مطبوعات و افکار 
عمومی در میزان روابط فعلی اش با عربستان تجدیدنظر 
کرده  یا به اعمال مجازات هایــی علیه ریاض مبادرت کند 
قاعدتا زیان هــای غیرقابل جبرانی را از این ناحیه شــاهد 

خواهد بود. 
محمدبــن ســلمان نیــز در ایــن شــرایط، ضربات 
پیش بینی نشــده ای را تجربه خواهد کرد. درنتیجه بعضا 
گفته می شــود دولــت ترامپ بــه منظور رهایــی از چنین 
شــرایطی درصدد یافتن راه های گریزی است که از جمله 
آنهــا توجیه این جنایــت همزمان و به مــوازات باج گیری 
از ریاض خواهد بــود. در این رابطه برخی از رســانه ها از 
زدوبندهای پشت پرده عربستان با واشنگتن و همچنین با 
دولت ترکیه سخن گفته اند و حتی احتمال باج گیری دولت 

آنکارا از ریاض نیز مطرح شده است.
به هر ترتیب هم دولت آمریکا و هم دولت عربستان 
شــرایط پیش بینی نشــده ای را تجربه می کنند که ممکن 
است تداوم و اســتمرار آن به هر صورت که باشد زیان ها 
و ضررهای بزرگی را به هر دو رژیــم وارد کند. یکی از این 
احتماالت ورود ضربه های سنگین به برنامه های سیاسی 
و فرهنگی بن سلمان، ولیعهد عربستان است که از جمله 
پیامدهای هرگونه زیــان اقتصادی خواهد بــود. چرا که 
هر نوع خللی در معامالت اقتصادی آمریکا و عربســتان و 
عوارض ناشی از آن بر کلیه برنامه های راهبردی این کشور 
ســایه می اندازد. به گونه ای که حتی برخی از تحلیلگران 
از احتمال برکناری بن  ســلمان و یا کناره گیری او از قدرت 

سخن گفته اند. 
این در حالی است که در حال حاضر نیز واکنش های 
گسترده ناشی از این جنایت، عربســتان را آماج انتقادات 
افکار عمومی و رســانه های بین المللی قرار داده و شرایط 
بسیار دشــواری را برای مقامات ریاض در سطوح مختلف 

ایجاد کرده است.
 شــاید هیچ گاه مقامات عربســتان ســعودی تصور 
نمی کردند که وقوع چنین جنایتی تا این اندازه در سطوح 
بین المللی بازتاب پیدا کند و افکار عمومی جهانی نســبت 
به آن از خــود واکنش نشــان دهند. آن هــم در حالی که 
محافل حقوق بشــری نیــز در گوشــه و کنار جهــان وارد 
عرصه موضع گیری نسبت به این جنایت شده و می کوشند 
 تا به هــر طریق انتقادات شــان را در رابطه بــا این جنایت 

مطرح سازند. 
البته روشن اســت این گونه واکنش ها در مقایسه با 
واکنش هایی که در قبال جنایات دیگر عربســتان صورت 
می گیرد، برخورد دوگانه ای را در ذهن متبادر می سازد  اما 
 شرایط پدید  آمده به دنبال قتل فجیع آقای خاشقچی باعث 
شــده که انتقادات و اعتراضات نســبت به دیگر جنایات 
عربستان به ویژه جنایات این کشور در یمن نیز دامنه بسیار 

وسیع تری پیدا کند. 

جعفر قنادباشی

کارشناس مسائل خاورمیانه

47 شماره 418   | مثلث  



بینالملل

مثلث  |  شماره 48418



49 شماره 418   | مثلث  



رضا مجیدزاده

پژوهشگر اقتصاد سیاسی 
توسعه

شفافیت یا خودتحریمی؟

موافقان و مخالفان FATF چه می گویند

تذکر داده بود که تصویب لوایح چهارگانه به معنای پذیرش 
FATF نیست. در تیرماه سال جاری، دولت پذیرفت تا برنامه 
41 بندی FATF را به اجرا در بیاورد و FATF هم به صورت موقت 
ایران را از لیست سیاه خود تعلیق کند. بیشتر این تالش ها 
در نتیجه تغییر موضع آمریکا نسبت به برجام بود. در واقع، 
اهمیت تصویب FATF در ایران پــس از اعالم خروج آمریکا 
از برجام افزایش یافت و اتحادیه اروپا، حفظ برجام و بســته 
حمایتی برجام برای ایران را به تصویب FATF در ایران مشروط 
کرده بود. اما FATF در ایران موافقان و مخالفانی دارد که در 
ادامه، مواضع آنها فهرست می شود. پیش از آن، مروری بر 
متن الیحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی با تامین 
 مالی تروریسم، ضرورت دارد تا مبنای ارزیابی اولیه از مواضع

 مختلف باشد.   
ماده واحده - به دولت جمهوری اســالمی ایران اجازه 
داده می شود کنوانســیون بین المللی مقابله با تأمین مالی 
تروریســم )مصوب 1378/9/18 برابر با 9 دســامبر 1999 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد( مشتمل بر یک مقدمه، 
بیست و هشــت ماده و یک پیوســت را با اعالم شروط زیر 
پذیرفته و سند ذی ربط را مطابق مقررات تبصره این ماده نزد 
امین اسناد تودیع کند. دولت موظف است به محض آگاهی 
نسبت به اعتراض احتمالی ســایر اطراف متعاهد، گزارشی 
جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مجلس شــورای اسالمی 

تقدیم نماید.
1- دولت جمهوری اسالمی ایران به موجب جزء )الف( 
بند )2( ماده )2( کنوانســیون، اعالم می نماید که مفاد آن 
دســته از کنوانســیون ها و پروتکل های مندرج در پیوست 
کنوانســیون که به عضویت آنها در نیامده است را به عنوان 
بخشی از کنوانســیون تلقی نمی  نماید و الزام آور شدن مفاد 
مــاده )23( درخصوص اصالح فهرســت موافقتنامه های 
منضم به کنوانســیون برای جمهوری اسالمی ایران منوط 
به رعایت اصول هفتادوهفتم )77( و یکصد و بیست وپنجم 

)125( قانون اساسی است.
2- جمهــوری اســالمی ایــران با نظــر به اصــول و 
هنجارهای حقــوق بین الملل تا حین پذیرش کنوانســیون 
از جمله کنوانســیون 1999 ســازمان کنفرانس اسالمی و 

توصیه 16 الزم است تا در هر شکل از انتقال پول، فرستنده 
و ذی نفع انتقال پول مشخص شود. در موارد انتقال ارز نیز 
بانک عامل، فرستنده مبلغ و ذی نفع را شناسایی می کند. این 
توصیه به شفافیت مبادالت مالی در سطح ملی و بین المللی 
کمک می کند که یکی از پیش نیازهای مهــم جلوگیری از 

فساد است.  
افــزون بــر توصیه هــا، FATF یک لیســت ســیاه از 
کشــورهایی دارد که با آن همــکاری نمی کننــد و این عدم 
همکاری در قالب عدم تمایل یا ناتوانی از همکاری طبقه بندی 
می شــود. برای نمونه، عدم همکاری می تواند معلول عدم 
ظرفیت اطالعات و اجرایی برای ارائه اطالعات حساب های 
بانکی و سوابق معامالت در ســطح بین المللی باشد. البته 
از ســال 2006؛ کشــورهای غیرهمکار در چارچوب ابتکار  
عمل NCCT مطرح نمی شوند اما FATF فهرست کشورهای 
پرریسک و کشورهای غیرهمکاری را به روزرسانی می کند که 
در استانداردها و همکاری با توصیه های آن، بیشترین بهبود 
را داشته اند. هرچند  فهرست سیاه FATF متضمن هیچ گونه 
تحریم رسمی نیست اما قرارداشتن در فهرست سیاه آن به 

فشارهای شدید ملی می انجامد. 
پیش از تصویب FATF در مجلس شــورای اسالمی، 
کشــورهای ایران، پاکستان، کره شــمالی، یمن، سوریه، 
سریالنکا، اتیوپی، تونس، صربســتان و ترینیداد و توباگو 
در زمره کشورهای پرریسک FATF قرار داشته اند و دو کشور 
ایران و کره شمالی در گروه فراخوان برای اقدام طبقه بندی 
شده بودند. حسن روحانی در تاریخ 29 خرداد سال جاری در 
نامه ای به دبیر شورای نگهبان تصریح کرده بود که »برای 
مقابله با تحریم های یک جانبه و بهانه جویی های آمریکا و 
دیگر دشــمنان ایران و حفظ روابط تجاری و بانکی با دیگر 
کشورها، تصویب لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی ضروری 
است. از مقام معظم رهبری درخواست می شود که در صورت 
صالحدید ترتیبی اتخاذ گردد که شورای نگهبان عدم مغایرت 
سه الیحه مصوب مجلس را به فوریت اعالم کند و در مورد 
الیحه چهارم که تصویب آن در مجلس بــه مدت دو ماه به 
تعویق افتاده است، همکاری الزم برای ایجاد فضای مثبت و 
رفع شبهات غیر واقعی صورت پذیرد.« البته روحانی در نامه 

پس از ماه ها کشمکش و جدال سیاسی، الیحه الحاق 
ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم در مجلس 
شورای اسالمی تصویب شد. در روز طرح الیحه در مجلس 
نیز مخالفان آن در جلوی ساختمان مجلس تجمع داشتند 
و پیــش از آن نیز مباحثاتی در محافل سیاســی- اقتصادی 
شکل گرفته بود. موافقت و مخالفت گروه های گوناگون با 
سیاست ها و طرح های متفاوت، طبیعی است و در این نوشتار 
فقط روی فهرســت کردن این موارد موافقــت و مخالفت، 

بسنده می شود.  

کنوانسیونمقابلهباتامینمالیتروریسم
نیروی ویژه اقدام مالی درباره پولشــویی یا FATF یک 
سازمان بین دولتی است که در سال 1989 و بر اساس ابتکار 
عمل گروه 7 در جهت توسعه سیاست های مقابله با پولشویی، 
در پاریس تاسیس شــد و در ســال 2001، پس از حمالت 
تروریستی یازدهم ســپتامبر، قلمرو  عمل خود را به مقابله با 
تامین مالی تروریسم گسترش داد. این نیرو مسئول مطالعه 
روندهای پولشــویی، پایش اقدامات قانونی و فعالیت های 
اجرایی-مالی در ســطح ملــی و بین المللــی، گزارش دهی 
پایبندی به مفاد و استانداردهای مقابله با پولشویی بود. در 

حال حاضر FATF دارای بیش از 16 عضو است.  
بر مبنای FATF، 40 توصیه درباره پولشویی و 9 توصیه 
مخصوص درباره تامین مالی تروریسم وجود دارد که در کنار 
هم، استانداردهای بین المللی ضدپولشویی و مقابله با تامین 
مالی تروریسم را تشــکیل می دهد. FATF به کشورها اجازه 
می دهد تا بر اساس شــرایط و چارچوب های خاص قانونی 
خود، در اجرای توصیه ها و اقدام ها، انعطاف داشته باشند. 
از همین روی، توصیه های FATF از طریق سازوکار تقنینی در 
سطح ملی یا سایر سازوکارهای الزام آور ملی، پیاده می شود. 
اما به عنوان یکی از مهم ترین توصیه هــای FATF، بر پایه 
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قطعنامه های مرتبــط ملل متحد از جملــه قطعنامه 2625 
و 1514، تعریف عمل تروریســتی را مشــتمل بــر مبارزات 
مشــروع مردمی علیه از جمله سلطه اســتعماری و اشغال 
خارجی نمی  داند و نســبت به اطراف متعاهــدی که قلمرو 
عمل تروریستی را مســتند به زیر بند )ب( بند )1( ماده )2( 
کنوانسیون مشتمل بر این مبارزات می دانند، تنها در حدود 
پیش گفتــه، متعهــد می داند و اعــالم می دارد مــاده )6( 
کنوانسیون ارتباطی به این حق ندارد. این مبارزات فارغ از 
انگیزه آن مجاز و مشــروع اســت و اعمال تروریستی به هر 

انگیزه ای ممنوع است.
3- موضوع بند )1( ماده )24( کنوانسیون در خصوص 
جمهوری اسالمی منوط به رعایت اصل یکصد و سی ونهم 
)139( قانون اساسی اســت و بند )2( ماده )7( کنوانسیون 
و موضوع ماده )17( کنوانسیون در چارچوب قوانین داخلی 

اعمال خواهد شد.
4- صالحیت مقرر در بند )5( ماده )9( کنوانسیون برای 
کمیته بین المللی صلیب سرخ تنها در چارچوب اسناد حقوق 
بشردوســتانه الزم االجرا برای جمهوری اســالمی ایران، 

پذیرفته می شود.
5- مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی 

جمهوری اسالمی ایران الزم الرعایه نمی  باشد.
6.-الحاق جمهوری اســالمی ایران به کنوانســیون 
بــه معنای شناســایی و برقــراری ارتبــاط با رژیم اشــغالگر 

صهیونیستی نیست.
7.-دولت جمهوری اســالمی ایران در راستای بند 4 
ماده 11 کنوانسیون تنها صالحیت کشور محل وقوع جرم را 

به منظور استرداد مجرمین محرز تلقی می  کند.
تبصــره- دولت صرفا پــس از خارج شــدن جمهوری 
 FATF اســالمی ایران از لیست ســیاه گروه ویژه اقدام مالی

می تواند سند الحاق را نزد امین اسناد تودیع  کند.
        

FATFموافقهاومخالفهای
شفافیت مبادالت مالی و کنترل فعالیت های گروه های 
نظامی که اغلب موضعی فرادولتی و موازی دولت دارند، از 
مهم ترین نکات مورد تاکید موافقان FATF  است که به طور 
ویژه کنترل فساد  به نفع امکان حاکمیت قانون و دسترسی 
باز به حقوق مالکیت را فراهم می  کنند. در کنار این نکات و 
در ســطح عملی تجارت بین المللی، اصنافی که در سطح 
بین المللی فعالیت دارند از جمله حامیان اصلی FATF هستند 
چون امکان تجارت با شرکت های کوچک و متوسط مقیاس 
اروپایی تا حد زیادی به تصویب لوایح FATF وابســته بود به 
طوری که نایب رئیس اتــاق بازرگانی ایــران و چین برهان 
می آورد که »به علت عــدم عضویت ایران در گــروه اقدام 
مالی، حساب های بسیاری از ایرانیان در خارج از کشور بسته 
شده است.... پیوســتن به FATF همه مشکالت ما را حل 
نمی کند اما مطمئنا جلوی بیشتر شدن مشکالت را می گیرد 
که بستن حساب های ایرانیان در خارج از کشور که آخرین آن 
در کره جنوبی اتفاق افتاد به دلیل عدم حضور ما در این گروه 
بین المللی بود. FATF گروه مالی است و نیازی به پیوستن ما 
ندارد، بلکه ما به آن نیاز داریم بانک های بزرگ دنیا این گروه 
را قبول دارند و اگر رفتار بانکی ما مورد تایید این گروه نباشد، 
آنها می توانند به راحتی از کارکردن بــا ایران خودداری کنند 
مانند االن که ایران و کره شمالی در این گروه قرار ندارند. این 
گروه هیچ کشور یا موسسه مالی را اجبار نمی کند که با فالن 
کشور کار کند یا نه، بلکه توصیه می کند که این کشور از لحاظ 
پولشویی و تامین مالی تروریسم در خط قرمز قرار دارد یا خیر. 
در شرایطی که ما با تحریم مواجه هستیم و شرایط سیاست 
خارجی پیچیده ای داریم، بهتر است که از نگاه این گروه در 

خط قرمز نباشیم.«  
از دیدگاه اقتصــادی نیز کارشناســان بر ایــن باورند 
که به طور مشــخص اگر بســته ای که اروپا تعیین کرده در 

راســتای خرید نفــت و تهاتــر کاال و واردات از اروپا تعیین 
شــود این کنوانســیون زیرســاخت ارتباطات بانکی در این 
قالب را فراهم می کند چون بانک  هــای کوچکی در جهان 
وجود دارند که تبــادالت پولی بــا آمریکا ندارنــد و بنابراین 
نگرانی های تحریم های آمریکا روی   آنها چندان زیاد نیست. 
این بانک ها اگر بتواننــد گارانتی هایی از دولت های مرکزی 
خود بگیرند )مثل بانک های چینی و روسی( امکان تبادالت 
بانکی با ایران را خواهند داشت.افزون بر این، کارشناسان 
بانکــی معتقدند که شــیوه تصمیم گیــری در FATF همانند 
شورای امنیت نیست که حق وتو وجود داشته باشد و امکان 
سوءاستفاده احتمالی هریک از کشورهای عضو وجود ندارد. 
فرایند تصمیم گیری در FATF به صورت اجماع موثر است که 

بر اساس مذاکرات مستدل شکل می گیرد. 
مســئول پیگیری FATF در وزارت خارجه نیز درباره آن 
می گوید کــه »FATF شــامل یک صحــن تصمیم گیری با 
35 کشور و دو سازمان منطقه ای اســت. این 37 مجموعه 
تصمیم نهایی را با »اجماع« راجع به موضوعات می گیرند... 
در اجماع رئیس اســت که فضای عمومی جلســه را در نظر 
می گیرد و می گوید اجماع حاصل شده است یا خیر«. پاسخ 
قریبی درباره احتمال اعمال نظر شخصی رئیس آمریکایی 
FATF درباره قضیه اجماع درباره ایران هم جالب و محل تامل 
است. »به هر حال رئیس می تواند اعمال نفوذهایی بکند، 
منتها برخی وقت ها این مساله نتیجه عکس می دهد و باعث 
حساسیت و پیگیری جدی دیگر اعضای جلسه می شود«. 
البته در میان کشورهای عضو، آمریکا، آرژانتین، کشورهای 
GCC و دو عضو ناظر یعنی رژیم صهیونیستی و عربستان هم 
در زمره مخالفان ایران در FATF به شــمار می روند. اما اینکه 
چقدر این مخالفان بتوانند ایران را تحت فشــار بگذارند، به 
مذاکرات اســتداللی بســتگی دارد با این وجــود حتی دبیر 
اجرایی FATF یعنی دیوید لوئیس نیــز درباره تضمین خروج 
ایران از لیست ســیاه آن اعالم کرده اســت که تضمینی در 
کار نیســت. در واقع، دیوید لوئیس برای تقویت احتمال 
خارج شدن جمهوری اسالمی از لیست سیاه راهکارهایی را 

توصیه کرده است:
انتظار از ایران برای خارج کردن اســتثنائات گروه های 

تروریستی
اطمینــان از ایجــاد ســاختاری قانونی در ایــران برای 

خارج کردن استثناهای گروه های تروریستی
عدم تضمین برای خروج از لیست ســیاه پس از الحاق 

FATF به
FATF نظارت ساالنه بر کشورهای عضو

نظارت کامل بر سیستم مالی ایران برای اولین بار 

در جبهه مخالفان FATF، افرادی نظیر امام جمعه مشهد، 
بر این باورند که تصویب CFT حرکت به سمت خودتحریمی 
بود و نباید از طریق برخی لوایح راه را برای براندازی باز کنیم. 
او هشــدار داد FATF یعنی ســپاه قدس از ارتباطــات مالی ما 
حذف شــود. گروه دیگری از مخالفان برهــان می آورند که 
مرکز FATF فرانسه قرار دارد که محل اسکان اعضای سازمان 
منافقین اســت اما ادعای مبــارزه با گروه های تروریســتی و 
تامین مالی تروریســم را مطرح می کنــد. گروه های دیگری 
ماننــد االحوازیه که عملیات تروریســتی در اواخر شــهریور 
ســال جاری را انجام دادند نیز به راحتی و آزادانه تامین مالی 
می شوند. چرا FATF فقط برای مقابله با سپاه قدس و حزب الله 
لبنان و محور مقاومت که کمر گروهک تکفیری تروریستی 
داعش را شکسته، ساخته شده اســت.  از طرف دیگر، این 
استدالل از سوی مخالفان مطرح می شود که FATF در خدمت 
وزارت خزانه داری ایــاالت متحده قــرار دارد و رئیس کنونی 
آن، دســتیار معاون خزانه داری ایاالت متحده آمریکاســت 
و وزارت خزانه داری آمریکا نیــز تحریم های بین المللی این 
کشــور علیه ایران را طراحی و اجرا می کند و از این روی آن را 
همسو با منافع ملی ارزیابی نمی کنند. از دیدگاه اقتصادی نیز 
مخالفان بر این باورند که از 100 نمــره ایندکس بال تنها 30 
نمره مربوط به FATF است و بقیه موارد حوزه های جداگانه ای 
را شــامل می شــود. در حالی که برای آن 30 نمره FATF همه 
ظرفیــت وزارت خارجه و بانک مرکــزی و وزارت اقتصاد پای 
کار است و برای کاهش ریســک از بعضی منافع حیاتی ملی 
چشم پوشی شده، در سایر اجزای ایندکس از برقراری ارتباط 
ســاده و ارائه مدارک اولیه هم غفلت شده اســت. عالوه بر 
این، کارشناســان اقتصادی مخالف معتقدند که اطالعات 
400 صرافی در شرایط تحریمی در قالب FATF به طرف های 
خارجی ارائه شده و افشای اطالعات صرافی ها برای آوردن 
ارز به داخل کشور از طریق سیستم بانکی و پرکردن فرم مربوط 
به مبارزه با پولشــویی که در قالب FATF مطرح است منجر به 
مسدود شدن کانال های ارزی خارج از کشور می شود. از این 
روی، در کنار مالحظات اقتصادی، مالحظات امنیتی نیز در 
فهرست مخالفت ها با FATF به چشم می خورد. برهنه کردن 
 FATF کشور به لحاظ امنیتی، اصطالحی است که مخالفان 
به کار می برند.    جمع بندی و نتیجه گیری از نکات باال به عهده 
خواننده گرامی مطلب گذاشته می شود؛ هر سیاست، بسته 
سیاســتی و اقدام، باعث انتفاع گروهی و خســران گروهی 
دیگر می شود اما معیارهای مهمی وجود دارند که روند توسعه 
یک کشور بر اساس آنها ارزیابی می شــود و خواننده گرامی 
می تواند با احتســاب آن معیارها روی نکات باال، اندیشیده و 

به نتیجه برسد. 
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داالن تاریک
FATF

دالیل مخالفت ها با پیوستن ایران 
به گروه ویژه اقدام مالی چیست؟ 

نمایندگان مجلس ایران تقریبا بعد از چهار ماه، الیحه 
پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم 
یا  CFTرا تصویب کردند. این در حالی اســت که مخالفت ها 
با تصویب این الیحه و پیوســتن ایران به FATF  یا گروه ویژه 
اقدام مالی همچنان ادامه دارد. درواقع با کنکاش در سخنان 
و مقاالتی که در تایید FATF و لوایح مرتبط با آن مانند  CFTانجام 
دادیم دریافتیم که با پیوستن به این کنوانسیون، گشایش های 
مالی و تســهیل روابط تجاری ایران و کشورهای صنعتی به 
وقوع می پیوندد. کمااینکه اخیرا یکی از مقامات مسئول در 
کنوانســیونFATF  صراحتا بیان داشت که تصویبFATF  در 
جمهوری اسالمی ســبب خارج شــدن ایران از لیست سیاه 
نمی شود  اما روابط تجاری تهران را تسهیل می کند. اگرچه در 
ارتباط با لزوم پیوستن و نتایج پیوستن ایران به FATF در داخل 
و خارج کشور مباحثات زیادی صورت می گیرد اما در حقیقت 
این مسائل، عباراتی کیفی و کلی هستند و نمی توان  از آنها 
به عنوان یک واقعیت مشخص قابل اشاعه خارجی صحبت 
کرد.  درواقع اینکه تسهیل روابط تجاری ایران در پرتو FATF یا 
CFT چگونه صورت می پذیرد مشخص نیست. آیا قرار است 
در ســطوح دولتی تصمیمی به نفع ایران اتخاذ شود  یا اینکه 
این مساله بدون دخالت دولت ها تســهیل گر روابط تجاری 
ایران با کشورهای خارجی اســت؟ به عنوان مثال در برجام 
هم قرار بود که گشــایش اقتصادی ایجاد شود، اما در عمل 
شاهد بودیم که حتی مسائل اولیه تجارت ایران با بانک های 
اروپایی و آمریکایی حل نشد و دولت های اروپایی این مساله را 
در عباراتی کلی و کیفی مطرح می کنند. در این راستا نقد معین 
جمهوری اسالمی این است که این ادبیات منجر به ایدئولوژی 
و پیدایش راه و مســیر نمی شــود. لذا مخالفانFATF  اظهار 
می کنند در خصوص این موضوع هم آنها موظف هستند نقد 
فوری و معین خود را به طرف مقابل ارائه دهند که شامل حوزه 
اختیارات ایران، اســتقالل و امنیت ملی و دیپلماسی ایران 
است.  به عبارت دیگر ما یک ارزش کمی می دهیم و در مقابل 
یک ستاده کیفی که ارزش معنوی دارد و ارزش های مادی آن 

مشخص نیست دریافت می کنیم.
همچنین با تاملی در مســائل حقوقی در ســطح دنیا 
متوجه می شویم که در مباحث مرتبط با کنوانسیون ها، هم 
با یک تعریف حقوقی مواجهیم، هم یــک تعریف و روش 
سیاسی وجود دارد. بعضا این مباحث با هم قاطی می شوند، 
به این معنا که کســانی که موافق پیوســتن ایــران به این 
کنوانسیون هســتند متمرکز وجه حقوقی آن می شوند و از 
وجه سیاسی آن غافل  می شوند. لذا از لحاظ حقوقی ایران با 
همکاری با این کنوانسیون ها، با تروریسم مخالفت می کند 
و در هر جای دنیا برای مبارزه با تروریسم تالش می کند. اما 
بر مبنای تعریف سیاسی، تروریسمی که باید با آن مبارزه شود 
شامل خود ایران هم می شود. درواقع زمانی که قانون کاتسا 
سپاه پاسداران را اوال به عنوان یک گروه نه حکومت،  ثانیا 
به مثابه یک گروه تروریســتی نه بخشی از نیروهای مسلح 

یک کشور، ثالثا گروهی که درصدد است با استفاده از زور   به 
قدرت برسد، معرفی می کند، درحالی که سپاه اساسا چنین 
رویکردی ندارد، ایران هم به زعم آنها در رده تروریســت ها 
قرار می گیرد.  ضمن اینکه تعریفی که از تروریسم می شود 
ساختگی است؛ تروریسم یعنی گروهی با استفاده از سالح 
و زور و از طریق ارعاب و کشتار مردم به قدرت دست یابند، 
این تعریف به عنوان یک تعریف جامع و استاندارد در سال 
2002 در شــورای امنیت ســازمان ملل به تصویب رسید. 
اما آمریکا تحت عنوان مبارزه با تروریســم یا کنوانســیونی 
در FATF، ســپاه یا حزب الله لبنان را هم تروریســت اعالم 
می کنند، این در حالی است که سپاه یا حزب الله که بخشی 
از دولت لبنان هســتند با  تعریف رســمی تروریسم تطبیق 
ندارند.  لذا ایران نمی تواند بــا تعریف حقوقی مورد نظرش 
به CFT بیپونــدد، کمااینکه در ســال 2014 که مصری ها 
می خواســتند تعریفی از گروه های غیرقانونی ارائه دهند با 
مخالفت آمریکا مواجه شد و بیانیه دادند که این کار با روح 
قانون مغایرت دارد. به دنبــال آن مجمع حقوقی هم بیانیه 
صادر کردند مبنی بر اینکه کشورها حق ندارند تعریفی مغایر 
با تعریف رسمی پذیرفته شده در این کنوانسیون ارائه دهند. 
لذا ما حق تعیین حدود بــرای واژگان و موضوعات نداریم، 
بلکه وقتی وارد کنوانسیونی می شویم باید اصول و تعاریف 
آنها را بپذیریم، ضمن اینکه هفته گذشــته رسما اعالم شد 
که مصداق تروریســم را کشــورها نمی توانند اعالم کنند و 
تحقق این امر به عهده شورای امنیت سازمان ملل است. 
از سوی دیگر مصادیقی که مورد تایید این نهاد است از نظر 
جمهوری اسالمی  درست نیست. به عنوان مثال حزب الله 
لبنان یا سپاه در سازمان ملل به عنوان یک گروه با مبارزات 
عادالنه به رســمیت شــناخته نمی شــود، در این شرایط ما 
نمی توانیم هم به کنوانسیون بپیوندیم هم حزب الله و سپاه 
را مصداق تروریســت ندانیم. درواقع ایــن رویکرد مصرف 
داخلی دارد و جهت متقاعد کردن برخی در جغرافیای ایران 
به کار می رود که ما حق تحفظ داریم. اما نکته اینجاســت 
که صرفا ادعای ما مشکل گشا نیست، بلکه حق تحفظ یا 

تعاریف ما باید از ســوی FATF  به رسمیت شناخته شود. ا ما 
آنها رسما اعالم کردند تعاریف محلی از اعتبار خارج است. 
بنابراین ایران به اختیار خود وارد داالن تاریکی می شود که 
دادن اختیارات از جانب ما قطعی است  اما رسیدن به حقوق 
برابر با کشــورهایی که در ســازمان ها و کنوانســیون های 
بین المللی حکمرانی می کنند برای جمهوری اسالمی صرفا 
یک احتمال است. به عبارت دیگر ایران منفعتی یقینی را در 
انتظار منفعتی احتمالی در دوردست تقدیم می کند که دور از 
منطق و عقل است. زیرا عقل حکم می کند که ما در مواردی 
با ســازمان های جهانی همکاری کنیم که درخواست ارائه 
شده به ما با چارچوب تعریف شده حقوقی ما تطبیق پیدا کند 
و در مواردی که می خواهنــد مصداقی را به ما تحمیل کنند 
قبول نکنیم. این نکته را رهبر معظم انقــالب هم در دیدار 
خرداد ماه با نمایندگان مجلس بیان نمودند و خواستند که 
نمایندگان قانون مبارزه با پولشویی را خودشان تنظیم کنند و 
ما براساس استانداردهای داخلی با مجامع بیرونی همکاری 
داشته باشیم، نه اینکه عضویت کنوانسیون ها و نهادهایی 
را بپذیریم که آنها قواعد حقوقی و اســتانداردها را برای ما 

تعیین کنند.
نگرانی دیگری در رابطه با این کنوانسیون مطرح است 
که در صورت همکاری ایران با آنها و قبول 40 توصیه از جانب 
ایران، ضمانتی برای خارج شــدن ایران از لیست تروریسم 
وجود ندارد. کمااینکه هفته گذشته یکی از شخصیت های 
حقوقی کنوانسیون FATF  اعالم کرد که پیوستن ایران به این 
کنوانسیون به معنای خارج شدن ایران از لیست سیاه نیست. 
در FATF و بسیاری از کنوانسیون ها مبنا اجماع است، به این 
معنا که اگر کشوری درخواســتی می دهد مستلزم موافقت 
تمام کشورهای عضو آن کنوانسیون است و یک رای مخالف 
هم آن درخواست را رد می کند. لذا در شرایط پیش رو به نظر 
نمی رسد که ایران بتواند در وجوه اثباتی در سازمانی که آمریکا و 
انگلیس و فرانسه در آن حضور دارند و در یک سال آینده دستیار 
معاون وزیر خزانه داری آمریکا، ریاست کنوانسیون را به عهده 

می گیرد، به حقوقی دست پیدا کند.

سعدالله زارعی

کارشناس مسائل بین الملل
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CFT جنجال بر سر الیحه
موضوع همکاری با FATF با برجام قابل مقایسه نیست

ســرانجام در نیمه مهر مــاه بعد از مدت هــا جنجال   
بر ســر تصویب الیحه CFT یا کنوانســیون مبارزه با تامین 
مالی تروریســم، این الیحه در مجلس شــورای اسالمی 
به تصویب رســید تا شــروعی برای قرار گرفتــن ایران در 
 »FATF«  فهرست کشورهای همکار گروه ویژه اقدام مالی 

 باشد.
درواقع شــکل گیری گروه ویژه اقــدام مالی که 37 
عضــو اصلی دارد بــا هدف شفاف ســازی مســیر پول در 
گردش، مبارزه با پولشــویی و تامین مالی تروریســم بود. 
جمهوری اســالمی ایران هــم در چند ســال اخیــر وارد 
گفت وگــو با مســئولین این ســازمان شــده و وعده ها یی 

غیررسمی هم داده بود.
 اما در این میان مساله برجام مطرح شد و مشکالتی 
که در خصوص مراودات مالی با کشورهای اروپایی وجود 
داشــت، بر اهمیت تصویب FATF افزود، لذا در خصوص 
همکاری با این سازمان در داخل کشور بحث ها ی زیادی 
صورت گرفــت؛ برخی اکیدا پیوســتن به این ســازمان را 
رد می کردنــد و در مقابل برخی از لزوم وقــوع چنین امری 

صحبت می کردند.
 از طرف دیگر ســازوکار جدیدی کــه اتحادیه اروپا 
بعد از خروج آمریکا از برجام شکل داده، این الزام را برای 
ایران به وجــود آورده که برای همکاری بــا اروپا، حتما به 

این ســازمان بپیوندد. لذا موافقان اظهــار می کنند که به 
دلیل مشکالت اقتصادی در کشور و تحریم ها  باید به این 
ســازوکار جدید اولویت دهیم. ضمن اینکه ایران مشکلی 
برای پیوستن به این سازمان ندارد و همه   اقداماتش شفاف 
و مشــخص اســت؛ به عنوان مثال کمک بــه گروه ها ی 
مقاومــت را به صــورت علنی انجــام می دهــد و نیازی به 
پنهان کاری ندارد. اما مخالفین بیان می دارند که امور  مالی 
و بانکی کشور را نباید در اختیار سازمان ها ی بین المللی قرار 
دهیم، زیرا آنها نه تنها بر مشکالت کشور می افزایند، بلکه 

به خط مشی جمهوری اسالمی پی می برند.
 اما در نهایت نظام و نمایندگان مجلس به این نتیجه 
رسیدند که با توجه به شــرایط موجود تصویب این الیحه 
به نفع کشور اســت تا هم سیستم بانکی شــفاف تر شود، 
هم بهانه ای برای اتحادیه اروپا با سازوکار جدیدش برای 
همکاری با ایــران باقی نمانــد. ضمن اینکه در گذشــته 
نیز قول و قرارهای مثبتی میان مســئولین این سازمان با 

جمهوری اسالمی گذاشته شده بود.
علی رغم تاخیر ایران در تصویب الیحه CFT توسط 
نمایندگان مجلس، بعــد از تصویب این الیحــه برخی از 
مســئولین FATF نظرات مثبتــی اظهار کردند کــه به نظر 
می رســد تمایل به همکاری ایران و تبعیت از مقررات این 

سازمان  دارند.
 لذا به عقیده من در صورت تایید شــورای نگهبان و 
تصویب نهایی این الیحه و ادامه ایــن روند، دلیلی برای 
خلف وعده توســط اروپاییــان و دیگر کشــورها یا خارج 
نکردن ایران از لیست سیاه وجود ندارد. اما برخی مخالفان 
این موضوع را هم با مســاله برجام مقایسه می کنند و ابراز 

می کنند که چه تضمینی وجود دارد که با تصویب این لوایح 
در ایران، آنها به وعده هــا ی خود عمل کننــد و اتفاقاتی 
کــه در برجام افتــاد تکرار نشــود. اما واقعیت این اســت 
که برجام انجام شــد و منافع خوبی هم داشــت کما اینکه 
جمهوریخواهان، سعودی ها  و رژیم صهیونیستی در تالش 
برای برهم زدن آن هستند. اما در میانه اجرای برجام فردی 
غیرقابل پیش بینی بــا ویژگی ها ی شــخصیتی و رفتاری 
خاص و پوپولیســتی در آمریکا به قدرت رســید و از برجام 
خارج شــد. اگرچه ایاالت متحده از برجام خارج شــد اما 
کل کشورهای اروپایی و کشورهای عضور این معاهده در 
مقابل این اقدام ترامپ قرار گرفتند و برای حمایت از ایران 
و این قرارداد هزینه کردند. اما نکته قابل توجه اینجاست 
که آمریــکای فعلی اگر برجــام را هم نداشــت از طریقی 
دیگر با ایران وارد تنش می شــد. لذا اوال این دو موضوع 
با هم قابل مقایسه نیستند،  ثانیا پیوســتن به این سازمان 
و تصویب لوایحش در باطن امر مشــکلی بــرای ایرانیان 
ندارد، بلکه برخی اختالفات داخلی و سوءتفسیر ها  منجر 

به بروز چنین نظارتی گشته است.
از دیگــر مواضعــی کــه در خصــوص FATF اتخاذ 
می شود، تعریف تروریســم از منظر این ســازمان است. 
برخالف آمریکا و سعودی ها  و برخی کشورهای اروپایی، 
اکثر کشــورهای جهان که عضو ســازمان ملل هســتند، 
گروه هــا ی فلســطینی مانند حمــاس، انصاراللــه یمن، 
حشد الشعبی در عراق و حزب الله لبنان را نه تنها تروریست 
نمی دانند، بلکه آنها را گروه ها ی مقاومتی می دانند که از 
خاک کشورشــان دفاع می کنند، زیرا تعریف تروریســم و 
همین طور گروه ها ی تروریستی مشخص است؛ داعش، 
طالبان و القاعده تروریست هستند که به وضوح اقدامات 
تروریستی انجام می دهند. اما ســازمانی که از خود دفاع 
می کند، تشکیالت رسمی  و قانونی دارد، عضو کابینه است 
و رسانه ها ی رسمی دارد که تروریسم محسوب نمی شود. 
این مغالطه ها یی که صورت می گیرد به جنگ نرم سیاسی 
میان کشور ها  مربوط اســت . در این بین ایران هم از این 
گروه ها ی مقاومت که از خاک کشورشــان در برابر تجاوز 
دفاع می کنند، حمایت می کند و با تصویب لوایح FATF هم 

مشکلی در این مساله به وجود نخواهد آمد.
 با وجود همه این مســائل همچنان جنجال بر ســر 
تصویب CFT در داخل کشور باالســت که این موضوع از 
چند مساله نشــات می گیرد. یک نا آگاهی و اطالعات کم 
و نادرســت، دوم اختالفات جناحی داخلی بدون توجه به 
اصل قضیه و در نهایت منافعی که اقلیتی از عدم تصویب 
این الیحه به دست می آورند و با آن مخالفت می کنند. اما 
به نظر من با توجه به شرایطی که  اکنون در آن قرار داریم 
و سازوکاری که اروپا برای ادامه برجام به وجود آورده، الزم 

است که این همکاری صورت بگیرد.  
از ســوی دیگر مخالفان اظهار می دارند که تصویب 
این لوایح به استقالل سیاسی و حقوقی کشور لطمه می زند 
و منجر به خود تحریمی و احاطه بیگانگان بر جریان مالی 
کشــور می شــود. در پاســخ به این مطلب باید گفت مگر 
اســتقالل همه کشــورهای دنیا به جز ایران و چند کشور 
دیگر که با FATF همکاری می کنند صدمه خورده است که 

ایران بخواهد دچارش شود. 
به عبارت دیگر اگر قرار بود پیوســتن به این سازمان 
و رعایــت قوانیــن و مقررات آن به اســتقالل سیاســی و 
حقوقی کشورها خدشــه ای وارد کند که پیش از این، این 
سازمان منحل شــده بود. این ســازمان هم مانند سازمان 
ملل و خیلــی نهادهــای بین المللی قواعــدی دارد و خط 
قرمزهایی  که به دنبــال آن توصیه هــا  و ایراداتی را برای 
کشــورها مطرح می کند اما این موضوع باعث نمی شــود 
 آنها را در لیست ســازمان ها ی اشــغالگر و ضد منافع ملی 

قرار داد.

عبدالرضا فرجی راد

استاد ژئوپلیتیک دانشگاه علوم 
و تحقیقات
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کاروان ورزش ایران در این دوره از بازی های 
پاراآســیایی نتایــج خوبــی بــه دســت آورد. 
در خصــوص ایــن دوره از بازی هــا صحبــت 

؟ می کنید
    مــا 207 ورزشــکار  بــه ایــن دوره از بازی های 
پاراآسیایی اعزام کردیم. خوشــبختانه اتفاقی که رخ داد 
باعث رضایت همه ما شد؛ 163 نفر موفق به کسب مدال 

شدند و این معنی روشنی دارد.
چه معنی؟

    بدیــن معناســت که ما بــاالی 50 درصد رشــد 
داشــته ایم.  یعنی عملکرد ما طی این مــدت کامال کیفی 
بوده  و صرفا فکر یا انرژی خودمان را صرف مسائل کمیتی 

نکرده ایم.
از چه ترکیبی برای کاروان ورزش ایران استفاده 

کردید؟
    نــام کاروان مــا خودبــاوری و امیــد بــود. ما از 
ورزشکارانی استفاده کردیم که در این دو بخش کامال به 
آنها اطمینان و اعتقاد داشتیم. ما هیچ ورزشکاری را صرفا 
برای کسب تجربه یا گردشگری اعزام نکردیم و این نکته 
مهمی است. ما افرادی را به جاکارتا فرستادیم که اطمینان 
داشــتیم می توانند برای کشــورمان افتخارآفرین باشند و 

مدال های ارزشمندی را کسب کنند.
در چند رشته ورزشی شرکت کردید؟

    13 رشته.
اما گویا اعــزام یکی از این رشــته ها صرفا جنبه 
حمایتــی و تشــویقی داشــته اســت. توضیح 

می دهید؟
    بله. یکی از رشته ها جنبه حمایتی داشت. ما باید 
از جانبازان عزیزمــان و برخی دیگر از ورزشــکاران که در 
آسایشگاه های معلوالن حضور داشتند و به نام ورزشکارانی 
که ضایعه نخاعی دارند شناخته می شــوند، بدین صورت 
قدردانــی می کردیم و نشــان می دادیم که بــه آنها توجه 
داریم و به وجودشــان افتخار می کنیــم. بنابراین 6 نفر را 
از بین عزیزان انتخاب کردیم و برای یکی از رشــته های 
مخصوص ورزشــی فرســتادیم اما در مورد دیگر رشته ها 

سیاست مشخصی داشتیم.
در واقع ورزشکاران 12 رشته ورزشی را صرفا بر 
اساس کیفیتی که از خود نشــان داده بودند به 

جاکارتا فرستادید. 
    دقیقا. جالب اینکه همه شان مدال آوری کردند. 
این مشــخصه اصلی کار مــا بود. خــدا را شــکر که مزد 
تالش شان را هم گرفتند و همگی در مسابقات پاراآسیایی 

خوش درخشیدند. 
امروز خیلی ها نســبت بــه عملکرد ایــن کاروان 
واکنش هــای مثبتی نشــان داده اند. نظر شــما 

چیست؟
    بله، ما از دیدن این واکنش هــای مثبت به این 
بچه ها افتخــار می کنیــم. اینها مــزد تالش  چهارســاله 
شــان را گرفتند. مدال آور بــودن  در عرصه هایــی که به 
مسابقات آسیایی، پاراآسیایی یا المپیک برمی گردد بسیار 
سخت است و این بچه ها نشــان دادند که چه اراده بزرگی 
بــرای انجام کارهــای بزرگ دارنــد و می تواننــد با تالش 

بی وقفه شان بزرگ ترین قله ها را نیز فتح کنند.
نکته ای که در مــورد کاروان خودبــاوری و امید 

می خواهید بگویید و از نظر شما اهمیت ویژه ای 
دارد، چیست؟

    این کاروان بسیار بی حاشیه بود. این مهم ترین 
شــاخصه این کاروان بود. یعنی ما  جز اینکه در مسابقات 
پارا آسیایی موفق شــدیم نتایج بســیار خوبی کسب کنیم 
موفق شدیم در مباحث اخالقی و فرهنگی نیز برنده باشیم 

و به بهترین شکل ممکن عمل کنیم.
بیشتر توضیح می دهید؟

    وقتی یک گروه 10 نفره هم به مســافرت می رود 
ممکن است مســائل یا حاشــیه هایی پیش بیاید که روند 
یا اصال شکل آن ســفر را دگرگون کند اما در مورد کاروان 
ورزش ایران این طور نبــود. همه می دانســتند که به چه 
منظوری قرار اســت در جاکارتا حضور داشته باشند. همه 
می دانستند که می بایست تمام فکر و ذهن خودشان را به 
مسائلی معطوف کنند که در نهایت عزت و سربلندی ایران 
را به دنبــال دارد. بنابراین هیچ اتفاق منفــی در طول این 
مدت رخ نداد که بخواهیم نگران باشیم، هیچ ورزشکاری 
دیر به مســابقه نرســید  و هیچ ورزشــکاری نظم کاروان را 
به هم نزد. وقتــی از نظم و انضباط صحبــت می کنم باید 
بدانید که وقتی شــما با یک گروه 200 نفره یا بیشتر سر و 
کار دارید تا چه حد باید دقیق عمل کنید. شــاید فکر کنید 
این مسائل در درجه های بعدی اهمیت دارد اما من اعتقاد 
دارم که تیم پشت صحنه هم بسیار خوب و عالی عمل کرد 
تا ورزشــکاران ما بتوانند فقط به مســابقات خودشان فکر 
کنند و دغدغه های دیگر را کنار بگذارند. جالب اســت که 
بدانید موقع برگشــتن در فرودگاه جاکارتا به ما لوح تقدیر 
داده شــد. چون ما یکی از کاروان هایی بودیم که در مورد 
رعایت نظم و انضباط در همه مراحل مسابقات به خوبی و با 
دقت و وسواس خاصی عمل می کردیم. مسئو الن فرو دگاه 

جاکارتا از ما تقدیر کردند.
در ایــن بخش بــه نظر می رســد کــه گروه های 
دیگری که همراه کاروان شــما بودند نیز وظایف 
خودشان را به درســتی انجام داده اند. این طور 

نیست؟

    بله. باید از گروه های پزشکی و رسانه که طی این 
مدت خیلی به ما کمک کردند و در مراحل مختلف در کنار 

ما بودند، تشکر و قدردانی کنم.
به طور کلی عملکرد کاروان ورزش کشــورمان را 

مثبت می دانید؟
    فراتر از حد انتظار می دانم. همان طور که عرض 
کردم اگر نگاهی به آمار بیندازیم متوجه می شــویم که ما 
بیش از 50 درصد نســبت به دوره قبلی این مسابقات رشد 
داشته ایم. در دوره قبلی 22 رشته ورزشی و 2200 ورزشکار 
حضور داشتند اما در این دوره از مسابقات 18 رشته ورزشی 
بود و 3600 ورزشکار. یعنی تعداد ورزشکاران بیشتر شده 
بود و از طرفی تعداد رشته های ورزشی هم کمتر شده بود. 
این نشان می دهد که تا چه حد مســابقات  جاکارتا به طور 

فشرده برگزار شد.
در مورد میزبانی چطور؟ همه چیز مناسب بود؟

    یک کشــور اســالمی این مســابقات را برگزار 
کــرد. نمی  تــوان گفت کــه آنها ایــرادی نداشــتند اما 
بــه نظــرم کم نقص ظاهــر شــدند و در حد توان شــان 
میزبانی خوبی داشــتند. مهم این بود که نسبت به هیچ 
اتفاقی بی تفاوت نشان نمی  دادند و به درستی میزبانی 
میهمان نواز بودند. البته ما مشکالتی داشتیم. از لحاظ 
غذا، خواب و هوای شرجی که وجود داشت مشکالتی 
ایجاد شــده بود اما به طور کلی میزبانــی اندونزی قابل 

قبول بود. 
فکر می کنید موفقیتی که امروز به دســت  آمده 
است محصول چه شــرایطی است؟ چه اتفاقات 
یا کارهایی صــورت گرفته کــه کاروان  بتواند در 

جاکارتا حرف هایی برای گفتن داشته باشد؟
    بــه نظــرم مثلــث ورزشــکاران، 
مدیران و رســانه ها همگی کارشان را به 
درســتی انجام دادند و موفق شــدند 
در کنار هــم قــرار بگیرنــد. تنها در 

سومین دوره مســابقات پاراآســیایی به میزبانی 
اندونزی برگزار شــد؛ رقابت هایی که طی روزهای 
1۴ تــا 21 مهرمــاه برگزار شــد و کاروان ورزشــی 
پاراآســیایی ایران در پایان بازی های پاراآسیایی 
2۰1۸ در رده سوم جدول مدالی قرار گرفت که این 
بهترین رتبه ایران در ادوار بازی های پاراآسیایی 
اســت. در خصوص ایــن دوره از بازی ها، کاروان 
اعزامی ایران و عملکرد ورزشکاران کشورمان در 
جاکارتا با هادی رضایی هم صحبت شــدیم. متن 
گفت وگوی مثلث با سرپرست کاروان پاراآسیایی 

ایران را می خوانید.

50 درصد رشد داشتیم
گفت وگوی مثلث با  سرپرست کاروان پاراآسیایی ایران
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این صورت بود که ایران می توانســت چنین نتایج قابل 
قبولی کسب کند. 

انتظارات از کاروان اعزامی شما برآورده شد؟
    فکر می کنــم که انتظارات باال بــود و اتفاقا این 
انتظارات باال به درســتی پاسخ داده شــد و ورزشکاران ما 
کاری کردند کارســتان. واقعــا همه چیز در کنــار هم قرار 
گرفت و همه اعضای کاروان دست به دست هم دادند تا 

نتایجی درخشان در تاریخ این رقابت ها ثبت شود. 
به نظر می رسد شــبکه های اجتماعی نیز این بار 
در قامت کمک کننده و بازویــی نیروبخش عمل 

کردند. قبول دارید؟
    همین طور اســت. مردم ما خیلی از ورزشکاران 
تقدیر کردند. قدردانی و انگیزه دادن مردم در شبکه های 
اجتماعی برای این ورزشــکاران خیلی اهمیت داشــت. 
وقتی مردم عکس این ورزشکاران را با تقدیرهایی از صمیم 
قلب شان روی صفحات خودشان قرار می دادند ورزشکاران 

ما با احساس مسئولیت بیشتری وارد رقابت ها می شدند.
به نظر شــما چگونه بایــد این وضعیــت را حفظ 

کنیم؟
    به نکته مهمی اشاره کردید. بازی ها تمام شد. 
از امروز بایــد به فکر تقویــت این بچه ها باشــیم. ما در 
آسیا سوم شدیم و این نشان می دهد که ما قابلیت های 
زیادی برای پیشرفت و رشد داریم. نباید متوقف شویم. 
باید ادامه بدهیم. از همین امــروز باید برای بازی های 
 توکیو برنامه ریزی کنیــم. نباید این بچه هــا را رها کنیم 
و چند وقــت دیگر این عزیــزان را فرامــوش کنیم. این 
عزیزان که هر کدام شــان نشان دادند چه قهرمان های 
بزرگی هســتند می توانند در آینده نیز اتفاقات بزرگ تری 

را رقم بزنند.
برنامه ریــزی بــرای دوره بعدی رقابت هــا که در 
توکیــو برگــزار خواهد شــد چگونه بایــد صورت 

بگیرد؟
    پارالمپیک و مسابقات پاراآســیایی جایی است 
که حتما باید از ورزشــکارانی در آن استفاده کنیم که امید 
داریم مدال آور خواهند بود. در مورد بازی های غرب آسیا 
یا آسیای میانه ماجرا چیز دیگری است. یعنی ما می توانیم 
در این مســابقات اتفاقا فرصت تجربه اندوزی را در اختیار 

ورزشکاران جوان تر قرار بدهیم.
کاروان خودبــاوری و امید به قول هایــی که داد 
عمل کرد یا بهتر بگوییم انتظارات اهالی ورزش 
و مردم را برآورده کرد. حاال شــما چه انتظاری از 

وزارت ورزش دارید؟
    انتظار ما این است که آقایان مسئول به وعده ها 
و قول هــای خود عمــل کنند. همــان طور کــه در مورد 
بازی های پارالمپیک به قول خود عمل کردند و شاهد این 
هستیم که پاداش های ورزشکاران را می دهند، در مورد 
بازی های پاراسیایی جاکارتا نیز به وعده خود عمل کنند 
چون این ورزشکاران بهترین روزهای عمر خود را صرف 
تمرین و تالش می کنند تا پرچم کشور عزیزمان به اهتزاز 
درآید و با مدال آوری های شان نشــان داده اند که پاسخ 
اعتماد مســئوالن را به بهترین شــکل ممکن می دهند. 
بنابراین ما از این به بعد برای حفظ این ورزشکاران و حفظ 
جایگاه مان در مسابقات پاراآسیایی کار دشوارتری داریم 
و مسئولیت ســنگین تری بر عهده مدیران ورزش کشور 
است. شاید در نگاه اول تصور کنیم که چه پاداش های 
زیادی به این ورزشــکاران پرداخت می شود اما واقعیت 
این اســت که ما باید این پاداش ها را بر همه سال هایی 
که این عزیزان با تمــام وجود تــالش و تمرین کرده اند 
تقســیم کنیم. در این صورت اتفاقا متوجه می شویم که 
کار زیادی برای این عزیــزان انجام نداده ایــم و به آنها 

بدهکار هم هستیم. 

آقای زندی! مدال طال برای کاروان خودباوری و 
امید ارزشمند بود.

   ممنونم. ما از یک ســال پیش بــرای این دوره از 
بازی ها آماده شدیم و استارت کار زده شد. اردوهای زیادی 
داشــتیم و در بین اردوها نیز شــرایط به گونه خوبی پیش 
رفت. تمرینات منظمی را پشــت سر گذاشــتیم. طی این 
مدت حتی نتوانستم یک مســافرت هم بروم و البته منتی 
هم در این مورد نیست چون در نهایت تالش ما این بود که 

بتوانیم به کشور عزیزمان خدمتی کرده باشیم.
بــه نظر می رســد ورزشــکارانی کــه بــه جاکارتا 
اعزام شــدند از تجربه باالیی برخــوردار بودند و 
می دانســتند که در آنجــا چه هدفــی دارند. نظر 

شما چیست؟
   همه ورزشــکارانی که قرار بود بــه جاکارتا اعزام 
شــوند تالش خودشــان را به کار گرفتند که در آنجا نتایج 
خوبی کسب شــود. ما می دانستیم که مســابقات سختی 
داریم. حریفان ما با برنامه وارد مسابقات شده بودند و این 
مساله کامال برای ما روشن بود که هیچ یک از این بازی ها 
ســاده نخواهد بود. چینی ها از یک ماه پیش با تیم کامل 
خود به آنجا  آمده بودند تا بتوانند به طور کامل در شــرایط 
مســابقه قرار بگیرند. نتایج خوبی هم کسب کردند. تمام 
تالش ما این بود که در جاکارتا بتوانیم مدال آوری داشته 

باشیم. 
چرا این مســابقات برای شــما این قــدر اهمیت 

داشت؟
   پاراآسیایی از این جهت برای ما اهمیت داشت که 
می دانستیم این بازی ها بعد از المپیک از اهمیت خاصی 
برخوردار اســت. در واقع ایــن وظیفه ما بود کــه بهترین 
عملکرد ممکن را داشته باشــیم. خدا را شکر در این مورد 
شرمنده نشــدیم و توانســتیم به وظیف مان به خوبی عمل 

کنیم و دست خالی از جاکارتا برنگردیم.

شما به این رشته ورزشــی از چه زمانی عالقه مند 
شــدید. کمــی توضیــح می دهیــد کــه اصــل 
عالقه مندی تــان به این رشــته ورزشــی از کجا 

شروع شد؟
   من به طور کلی به تیراندازی عالقه مند بودم. البته 
به طور حرفه ای از دو سال پیش شروع کردم. آشنایی ما به 
این شکل بود با مربیان ملی شروع کردم. ما در جزیره کیش 
زندگی می کنیم. یکی، دو سال پیش وقتی تیم ملی برای 
برپایی اردو به کیش  آمده بود من و خانــواده ام پیگیر این 
موضوع شدیم که بتوانم از مربیان تیم ملی فرصتی بگیرم. 
این فرصت هم به درســتی در اختیار شــما قرار 

داده شد؟
   بله. خوشــبختانه این اعتماد به من انجام شد و 
من توانســتم توانمندی ام را در زمینه تیراندازی به مربیان 
تیم ملی نشــان بدهم. البته مادرم خیلی اتفاقی بچه های 
این تیــم را دیده بود و وقتــی به من خبــر داد بالفاصله به 
مربیان تیم ملی مراجعه کردم. خیلی امیدوار بودم که در آن 
فرصتی که آن عزیزان در اختیــارم قرار داده بودند، بتوانم 
نظر مثبت شان را جلب کنم. همین اتفاق هم رخ داد و خدا 

را شکر توانستم به تیم ملی ملحق شوم.
چه کسی شما را انتخاب کرد؟

   آقای شهابی پور از پیشکســوتان تیم جانبازان و 
معلولین بودند. ایشــان کار گزینش فنــی  ام را انجام داد و 
خیلی به من کمک کرد. به خانه ایشان رفتیم. چون ایشان 
هم در کیش ســاکن بود. یک  ســری عکس و فیلم به من 
نشان داد؛ ورزشکارانی که شرایطی مشابه من داشتند. به 
من گفت می توانیم شرایطی را ایجاد کنیم که تو بتوانی از 
توانمندی تیراندازی ات اســتفاده کنی. خیلی برایم باعث 
افتخار بود که چنین فرصتی به من داده شــده. به تهران 
که آمدیــم من موفق شــدم در ســایت آزادی به خوبی کار 
کنم. تالش زیادی کردم و با تمرکز باال موفق شدم به تیم 
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ملی ملحق شوم. در ســایت آزادی خیلی شرایط جدی تر 
شــد. تجهیزات را دریافت کردیم و به نوعــی دیگر آلوده 

تیراندازی شدیم.
چه مدتی در سایت آزادی تمرین کردید؟

   من یکی، دو هفته در سایت آزادی تمرین کردم. 
بعد به باشــگاه خصوصی رفتم. بعد هم چون قصد داشتم 
به طور حرفه ای کارم را دنبال کنم نزد بــرادران عبادی در 
آب یک تمرین می کردم. آن تمرینات خیلی به من کمک 
کرد. جبرئیل عبادی مربی بنده اســت و من خیلی مدیون 
زحمات ایشان هستم. یک سال اخیر هم در کمپ خوبی 
تمرین کردیم. کمپ علیار لطف و همراهی را در حق ما تمام 
کرد چون به جز اردوهایی که داشتیم در فاصله بین اردوها 
با بعضی از بچه هایی که ساکن تهران بودند، می توانستیم 
به این کمپ بسیار مجهز برویم و تمرین داشته باشیم آن 
هم به صورت رایگان. از این بابــت از همه عزیزانی که در 

این کمپ زحمت می کشند هم باید تشکر کنم.
آیا فدراسیون توانسته انتظارات شما را برآورده 
کند. نقش حمایتی خود را به خوبــی انجام داده 

است؟
   فدراســیون طی این مدت به خوبی از ما حمایت 
کرده است. نمی  گویم مشکل نداریم. همه فدراسیون های 
ورزشی مشکالت خاص خودشــان را دارند اما فدراسیون 
تیراندازی همواره ســعی کرده که شــرایط خوبــی را برای 
ورزشــکاران خود فراهم کنــد و حمایت هــای الزم را از ما 

انجام دهد.
دربــاره مشــکالت رشــته ورزشــی تان صحبت 
می کنیــد. احتمــاال عمده ترین مســاله ای که با 
آن درگیر هستید به ســخت افزارها و تجهیزات 

برمی گردد. درست است؟
   بلــه. دقیقا. بــا توجه بــه نوســانات دالر قیمت 
تجهیزات ما خیلی باال رفت. واقعا از این بابت به مشــکل 
برخوردیم. تهیه این تجهیزات با خود تیرانداز است و از این 
بابت خیلی به ما فشار وارد شــد. روزی که شروع کردم تیر 
بسته ای یک میلیون بود اما حاال بسته ای 6 میلیون است. 

این خیلی مســاله مهمی اســت و با توجه به این وضعیت 
نمی  توانیم دورنمای امیدوارکننده ای را متصور باشیم. همه 
تجهیزاتی که برای رشته ورزشی ما نیاز است چند برابر شد. 
از نظر سخت افزاری البته فدراســیون تالش کرد که به ما 
کمک کند اما با این حال نمی  توانیم خیلی هم از فدراسیون 

توقع داشته باشیم.
دربــاره میزبانــی جاکارتا چــه نظــری دارید؟یا 
اندونزی به خوبی از عهده مسابقات پاراآسیایی 

برآمد؟
   جاکارتا میزبان خوبی بود. همه تالش خودشان 
را به کار گرفتند. البته قرار نبود جاکارتا میزبان پاراآسیایی 
باشد. قرار بود ویتنام میزبان باشد اما به هر دلیل این اتفاق 
رخ نداد. عمده مشکلی که در جاکارتا وجود داشت مربوط 
به بحــث کترینگ می شــد. از نظر غذا مشــکالتی وجود 
داشــت اما با همه اینها میزبان خوبی بودند و برخوردشان 
بســیار محترمانــه و صمیمانه بــود. آنها از همــه ظرفیت 
خودشان استفاده کردند تا میزبان خوبی باشند. در مقایسه 
با اینچئون حرفی برای گفتن نداشتند و بالطبع دوره قبلی با 
میزبانی به مراتب بهتری برگزار شد اما با این حال نمی  شود 

جاکارتا را میزبان بدی دانست. 
قبول دارید که در توکیو کار به مراتب سخت تری 
پیش رو دارید. رقبایی که در اینجا موفق شــدید 
آنها را شکســت بدهید قطعا با انگیــزه و تالش 
بیشتر سعی می کنند در توکیو مدال طال را از شما 

پس بگیرند.
   بله. همین طور است. ما دو ماه پیش در تورنمنتی 
قرار گرفتیم که همین رقبا را پیش روی خودمان داشتیم. 
واقعا در طول این دو ماه خیلی پیشــرفت کرده بودند. این 
نشــان می دهد که رقبای ما به هیچ وجه معطل نمی  شوند 
و خیلی پیشــرفت کرده بودند. معلوم بود کــه برنامه ریزی 
خوبی برای پاراآسیایی جاکارتا داشتند. حریفان چینی هم 
همین طور. برنامه داشــتند. در نهایت این خود ما هستیم 
که باید به فکر خودمان باشــیم. نباید متوقف شویم. باید 
چند هفته ای اســتراحت کنیم و بعد از این استراحت برای 

مســابقات توکیو آماده شــویم. چون در توکیو کار ما برای 
مدال آوری به مراتب ســخت تر خواهد بــود. همه رقبایی 
که به نوعی پا به پای ما حرکت می کنند، سعی می کنند این 
مدال ها را از ما پس بگیرند نباید این مدال ها را پس بدهیم. 
باید از عنوان خودمان به خوبی دفاع کنیم و نشان دهیم که 
با دست خالی هم می توانیم دست به کارهای بزرگی بزنیم. 
 فکر می کنم 70 درصــد راه به خود ورزشــکار برمی گردد. 
باید بدانیم که فدراســیون و ســایرین صرفا نقش ناظر یا 
کمک کننده دارنــد اما آنچه  باید مدنظر مــا قرار بگیرد این 
است که سعی کنیم در طول اردوها و تمرینات مان با تمرکز 
خیلی خوبی ادامه  دهیم. مربیان هم در کنار ما هستند و به 

ما کمک می کنند.
در مورد پاداش ها مســئو الن به وعده های خود 

عمل کرده اند؟
   پاداش پای ســکو به ما داده شــده امــا در مورد 
ســکه ها حرف دیگری مطرح شده که شــاید خیلی جالب 
نباشد. نمی  دانم چه زمانی می خواهند این سکه ها را به ما 
بدهند. البته این حرف هم مطرح اســت که معادل دولتی 
این ســکه ها را می خواهند به ما پاداش نقدی بدهند. این 
خیلی جالب نیســت. چون معادل دولتی اش می شود دو 
میلیون تومــان در حالی که همه می دانیم ســکه در حال 

حاضر دو میلیون تومان نیست. 
صحبت پایانی؟

   امیدوارم بتوانیم در آینــده هم به تیم ملی کمک 
کنیم و برای کشور عزیزمان افتخارآفرین باشیم

 W1 محمدرضا زندی در دیدار فینــال رقابت های
تیراندازی باکمان بازی های پاراآســیایی جاکارتا، 
مقابل لی جی از کشور چین قرار گرفت و با نتیجه 
1۳۰ بر 12۷ به پیروزی رسید و عنوان قهرمانی را 
به دســت    آورد. با زندی درباره مدال ارزشمندش، 
شــیوه تمرینــات و شــرایط کلــی تیرانــدازی 
هم صحبــت شــدیم. متــن گفت وگــوی مثلث با 
قهرمان پاراآسیایی جاکارتا در رشته تیراندازی را 

می خوانید.
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سرمربی تیم ملی فوتبال کشــورمان درباره این موضوع که برخی ها انتقاد کردند و گفتند مجموعه کمپ تیم ملی 
میراث آقای صفایی فراهانی است، عنوان کرد: »شما درست متوجه نشــدید. میراث من در زمین و پک نیست، 
میراث من در سخت کار کردن و متعهد بودن است که برای فدراســیون فوتبال و کشور ایران انجام دادم تا این 
اتفاق رخ دهد. من می توانم در آن زمین قبلی قدم بزنم مثل بقیه که ایــن کار را کردند و بگویم بهترین زمین دنیا 
است ولی من نظر خودم را دارم. سخت کار می کنم و همیشه تالش می کنم. منابعی که اینجا هزینه شد از زحمات 

بازیکنان بعد از جام جهانی 2۰1۴ برزیل بود.«

شلوغ بازی
جدال کی روش و استیلی نشان از مشکالت جدی در فدراسیون فوتبال  دارد  

حاال دیگر بر هیچ کس پوشیده نیست که کارلوس 
کی روش مرزبنــدی اش با تیم ملی امیــد و به خصوص 
کادر فنــی این تیــم را پررنگ تر کرده اســت. او که در 
گذشــته اختالفاتی با کرانچار داشــت این بار به همراه 
دســتیارش علیه یکــی از اعضــای ایرانــی کادر فنی 
تیم ملی امید وارد نزاع شده اســت؛ جنگ کی روش با 
اســتیلی اما بعید اســت همچنان ادامه پیدا کند چون 
استیلی اساسا خوراک خوبی برای دعواهای رسانه ای 
نیســت. دعواهایی که اتفاقا کی روش از آنها استقبال 
می کند تا هــر از گاهــی امتیازهای دلخــواه خود را از 
فدراســیون فوتبال بگیرد. ماجرا از جایی شــروع شــد 
که حمید اســتیلی در مصاحبه ای تاکید کرد اســتفاده 
از ســاختمان پــک حق همــه تیم هــای ملی اســت. 
این اظهارنظر آن قــدر کی روش را عصبــی کرد که در 
گفت وگوی خود با خبرنگاران شمشــیر را بــرای حمید 
اســتیلی و کادر فنی تیم ملی امید از رو بست. کارلوس 
کی روش راجــع به نارضایتــی کادر فنی تیــم ملی امید 
مبنی بر عدم در اختیار گذاشتن ســاختمان پک به آنها 
و ممانعــت کی روش از انجــام این کار گفت: »شــاید 
سر آقای اســتیلی شــلوغ بوده که تا حاال به زمین پک 
نیامده است  ولی ایشان وقت داشتند به روسیه بیایند و 
از بازی های تیم ملی لذت ببرند، وقت داشــتند به هتل 
تیم ملی بیایند و بــا بازیکنان و کادرفنی دیدار کنند ولی 
وقت نداشتند از ســاختمان پک دیدار کنند؛ ما مدارکی 
داریم کــه ثابــت می کند تیــم امیــد از ایــن امکانات 
اســتفاده کرده اســت؛ من با کسی مشــکلی ندارم اما 

افرادی که دروغ می گویند را دوست ندارم.«
پس از این اتفاق حمید اســتیلی به اظهارات مرد 
پرتغالی پاســخ داد و عنوان کرد که خود و خانواده اش 
با هزینه شخصی به روســیه سفر کرده و بازی های جام 

جهانی را دیده اند.
اما میک مک درمورت، دستیار کی روش به شکل 
عجیبی به حمید اســتیلی پاســخ داد و در گفت وگویی 
با رســانه تیم ملی ایران در پاســخ به اظهــارات حمید 
استیلی که در مصاحبه با یکی از خبرگزاری ها گفته بود 

که بــا هزینه خودم به جــام جهانی رفته و منتظر پاســخ 
فدراسیون برای اســتفاده از مرکز پک هســتیم عنوان 
کرد: »به نظر می رسد آقای استیلی تیم ملی را با سیرک 

اشتباه گرفته است.«
مربی تیم ملی ایــران ادامه می دهد: »اگر شــما 
)اســتیلی( به دنبــال اســتفاده از خرس برای ســیرک 
هســتید، بهتــر اســت خرس هایی کــه در میانمــار جا 

گذاشته اید را استفاده کنید.«
این نزاع در حالی صورت گرفته که به نظر می رسد 
رابطه میــان مربیان تیم هــای ملی بزرگســاالن و امید 

بارها به چالش کشیده شده است.
حاال تاریخ یک بار دیگر تکرار شده و مانند دوره پیش 
مربیان تیم های ملی و امید دوبــاره مقابل هم صف آرایی 
کرده اند. داســتان این بار بر ســر اســتفاده تیــم امید از 
امکانات مرکز آمادگی تیم ملی )PEC( اســت. ظاهرا تیم 
امید قصد داشته از امکانات این مجموعه استفاده کند اما 
با چراغ قرمز کارلوس کی روش روبه رو شده است. روایت 

دو طرف البته از داستان متفاوت است.
حمیــد اســتیلی، مدیــر تیم امیــد عنوان کــرد تا 
به حال بــه او اجازه داده نشــده حتی از ایــن مجموعه 
دیدن کنــد. مربیان تیم امیــد هم تاکید کردنــد به آنها 
فرصت اســتفاده از PEC داده نشده است. گفته شد که 
کی روش شــخصا با حضور تیم امید در ایــن مجموعه 

مدرن و حرفه ای مخالف است.
در سوی دیگر اما کادر تیم ملی اصال این حرف ها 
را قبــول نداشــتند. مســئول رســانه ای تیــم ملی این 
صحبت های اســتیلی را فرافکنی و ســرپوش گذاشتن 

روی ناکامی تیم امید در بازی  های آسیایی دانست.
کی روش هــم وارد این بحث شــد؛ او عنوان کرد 
مربیان تیم امید خودشــان هرگز تمایل به اســتفاده از 
PEC  نداشتند و او نمی خواهد این مجموعه را در جیبش 
بگذارد و برود. سرمربی تیم ملی درباره سفر استیلی به 

روسیه هم به مدیر تیم امید طعنه زد.
در شــرایطی که حمید اســتیلی با یــک مصاحبه 
مســالمت آمیز تالش کرد جلــوی عمیق تر شــدن این 
شکاف را بگیرد اما یک مصاحبه آتشین از سوی دستیار 
کارلوس کی روش زمینه جنگ را ایجاد کرد و حاال بعید 

است به این سادگی ها این نزاع پایان یابد.
مصاحبه  حیرت آور دستیار کی روش علیه استیلی 
می تواند جنگ طرفین را شعله ور کند. البته قبل از این 
رضا شاهرودی، مربی تیم امید هم از همکاری نکردن 

مسئو الن تیم ملی با تیم امید انتقاد کرده بود.
اما در چنیــن اوضاعی خبــر دیگری دربــاره این 
اختالف منتشــر شــد؛ خبری مبنی بر اینکه فدراسیون 
فوتبال با اســتفاده تیم امید از امکانات »پک« رســما 

مخالفت کرده است.
زمینــه یــک دعــوای جدید حــاال فراهم اســت؛ 
مصاحبه تند مک درموت علیه اســتیلی و اختالف بر سر 
پک. فدراســیون فوتبال برای اینکه زالتکــو کرانچار و 
کارلوس کی روش دو ســرمربی مهم فوتبــال ایران وارد 
یک مناقشــه علنی نشــوند، کار ســختی در پیش دارد.  
با این حال فعال سیاست ســکوت را  پیش گرفته است. 
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البته این دعوا از قبل هم قابــل پیش بینی بود. کرانچار 
و کی روش هرگــز رابطه خوبی با هم نداشــتند. اختالف 
این دو  به چهار ســال و نیم قبل برمی گــردد. زمانی که 
کی روش اصرار داشــت ملی پوشــان ســپاهان به جای 
حضــور در بازی هــای لیگ قهرمانان آســیا بــه اردوی 
آمادگی تیــم ملی بیاینــد و کرانچار شــدیدا مخالف این 
موضوع بود. دو طرف شــدیدا علیه هم مصاحبه کردند 
و این اختالف باعث خــط خوردن بازیکنانــی مثل امید 
ابراهیمی شد. مشخص بود کارلوس کی روش با انتخاب 
کرانچار به عنوان ســرمربی تیم امید مخالف اســت. در 
روزهایی که انتخاب کرانچار نهایی شــده بود، سرمربی 
تیم ملی در یک مصاحبه جواد نکونام را گزینه مناســب 
تیم امید دانست. حاال هم باید به نیش و کنایه های کادر 
تیم ملی به نتایج تیم امید در بازی های آســیایی اشــاره 
کرد. این بار هم رابطــه تیم ملی با تیــم امید یک رابطه 
کامال خصمانه است. دوره قبل برای دیدارهای انتخابی 
المپیک هم داســتان همین بود؛ تقابل شدید کی روش 

با محمد مایلی کهن، حبیب کاشانی و محمد خاکپور.
دو گــروه آن قــدر با هــم مشــکل داشــتند که در 
ویدئویی مشــخص شــد پس از برد ایران، کی روش از 
کنار کاشــانی رد شــد و حتی حاضر نشــد یک ثانیه با او 
روبه رو شــود. مایلی کهن هم در اظهارنظری عجیب از 
خیانت چند بازیکن که با ســرمربی تیم ملی رابطه خوب 
داشتند، گفت. این البته از هنرهای مدیریتی فدراسیون 
فوتبال ایران است که به جای رابطه سازنده بین دو تیم 

مهم ملی و امید دشمنی بین دو گروه ایجاد شده است.
با همه اینها هفته گذشــته چندیــن خبرگزاری در 
مطالبــی انتقــادی تاکید کردنــد رئیس اصلــی فوتبال 

ایران کارلوس کی روش است نه مهدی تاج.
اما ســرمربی تیــم ملــی در واکنش بــه اظهارات 
اســتیلی و طعنه هــای دســتیارش بــه اســتیلی چــه 
حرف هایــی را بــه زبــان آورد؟ کــی روش در مــورد 
صحبت هــای دســتیارش، مک درمــوت علیــه حمید 
استیلی و انتقادهای زیادی که نسبت به این صحبت ها 
صورت گرفته اســت،  گفته اســت: »بله، ما می دانیم 
این پاســخ های هماهنگ شــده ای که همه یکصدا به 
عنوان یک ارکستر داده شــده، از کجا  آمده است. این 
ارکســترها برای ما دیگر چیز جدیدی نیست و می دانیم 

از کجا می خواهند مخل برنامه های تیم ملی شــوند.«
او ادامــه داد: »انتقادهــا بایــد به سمت وســوی 
افــرادی بــرود که بــا جبهه هــای فکری خودشــان به 
دنبال دو دســتگی در تیم ملی هســتند و می خواهند از 
درون به ما ضربــه بزنند. تیــم ملی ما تقریبًا ۴0 ســال 
اســت نتوانســته قهرمان آســیا شــود. تیم امید ایران 
هم ۴0 ســال اســت نتوانســته به المپیک صعود کند، 
با این وضعیت آیا فکــر می کنید بایــد وقت مان را تلف 
این گونه بازی های کوچک کنیم؟ آیا فکر می کنید باید 
وقت مان را صرف مسائل کوچک کنیم؟ کسی که نیاز 
به زمین و امکانات دارد باید برایش بجنگد. می خواهم 
از رســانه ها خواهش کنم هواداران ایران را متحد کنار 
هم نگه دارند تا در بازی با بولیــوی از تیم ملی حمایت 
کنند. این دقیقًا چیزی است که مردم به آن نیاز دارند، 

سرگرمی و جذابیت.«
کی روش خاطرنشــان کرد: »در زندگی دو دسته 
افــراد وجود دارنــد، به طور مثــال وقتی دوســتم یک 

ماشین خوب دارد، به خانه می روم و به خودم می گویم 
باید خوب کار کنم تا یک ماشین مثل این داشته باشم. 
این دسته اول اســت اما دســته دوم می گویند چه کار 
کنیم که ماشــین دوســت مان را از چنگــش دربیاریم. 
ما اینجــا هــر روز ســخت کار می کنیم، بعضــی روزها 
نزدیک به 16 تا 18 ســاعت. ما به هیچ کس حســادت 

نمی کنیم.«
ســرمربی تیم ملی فوتبال یادآور شد: »دوستان! 
باور کنید مــا به انــدازه کافی درد ســر داریــم و دیگر 
نیاز نیســت وقت مان را تلف کنیم. اســتیلی مدیر تیم 
امید اســت و باید نظــم را در تیمــش ایجــاد کنند و به 
افرادی کــه از درون تیم  امید هماهنگ شــده مصاحبه 
می کننــد تذکر بدهــد. شــما می بینید کــه در تیم ملی 
نظم وجود دارد و وقتی ما صحبــت می کنیم تحت نظر 
فدراســیون این کار را می کنیم. قابل قبول نیســت که 
در تیم های دیگر همه هماهنگ  شــده بــه نمایندگی از 
کسی که صورتش را نشان نمی دهد صحبت کنند. این 
افراد بــا این گونه دروغ ها باعث اذیت همه می شــوند. 
اگر ایــن اتفــاق درون تیم مــن می افتاد و یــک نفر با 
حرف های دروغ باعث آزار مردم و رســانه ها می شــد، 
فورًا اخراجش می کردم. این من هســتم،  آقایان! این 
آخر داستان است و دیگر در موردش صحبت نمی کنم. 
در مورد بــازی زیبا حــرف می زنیــم، در مورد بــازی با 
بولیوی، ما باید بــه حریف احترام بگذاریــم و مردم را 
به ورزشــگاه بیاوریم. بگذارید مــن و بازیکنانم تمرکز 

داشته باشیم.«
او ادامه داد: »اگر آقای اســتیلی یا هر شــخص 
دیگری مشــکلی دارد دفتر مــا اینجاســت و البته دفتر 
ایشان برای تقریبا 2 سال اســت که خالی است. تلفن 
همراه مان روشــن اســت، چرا ایشــان بایــد این گونه 
مسائل را به رسانه  بیاورد؟ شــما در مورد آن فکر کنید. 
امیدوارم همه متوجه شوند که ما اینجا هستیم تا باعث 

خوشحالی و غرور مردم بزرگ ایران باشیم.«
کــی روش دربــاره این موضــوع که چــه تدبیری 
اندیشــیده تا جلوی ورود حاشــیه به تیم ملی را بگیرد، 
گفت: »دو بحث بزرگ وجــود دارد، مبحث اول اینکه 
باید ســخت کار کنیم، مبحث دوم اینکه باید بخندیم و 

لبخند بزنیم و امروز هم لبخند می زنیم.«
سرمربی تیم ملی فوتبال کشــورمان درباره این 
موضوع که برخی ها انتقاد کردنــد و گفتند مجموعه 
کمــپ تیــم ملــی میــراث آقــای صفایی فراهانــی 

اســت، عنوان کرد: »شما درســت متوجه نشدید. 
میراث من در زمین و پک نیســت، میراث من در 
ســخت کار کردن و متعهد بودن اســت که برای 

فدراســیون فوتبال و کشور ایران انجام دادم تا 
این اتفاق رخ دهد. من می توانم در آن زمین 

قبلی قدم بزنم مثل بقیه که این کار را کردند 
و بگویم بهترین زمین دنیا است ولی من 

نظر خودم را دارم. سخت کار می کنم 
و همیشــه تالش می کنم. منابعی 

که اینجــا هزینه شــد از زحمات 
بازیکنــان بعــد از جــام جهانی 

201۴ برزیل بود.«
کــی روش ادامــه داد: 
»وقتــی صحبــت از میراثــم 

می کنــم یعنــی صحبــت از کار و عمــل و تعهــدی که 
انجام دادم، اســت. می دانیــد که چطور پک شــروع 
شد؟ من و همکاران دیگرم ســاختمان آنجا را خودمان 
طراحی کردیم، تکه به تکه آن را، شــما 8 ســال پیش 
اینجــا بودید که من آمــدم آنجا چه چیزی بود؟ ســنگ 
و خاک بــود. امــروز مکانــی اســت بــرای کار کردن 
بازیکنــان نه بــرای مــن. هما ن طور که عــرض کردم 
آقایان شــفر، پروین و دایــی اینجا حضور داشــتند و با 
آنها صحبت کردم و گفتم دِر ایــن مجموعه و امکانات 
برای بازیکنان فوتبال باز است. اواسط این فرآیند یک 
شــخصی این امکانات را گرفت و باز هــم بنده تالش 
کردم کــه توضیح بدهم کــه این مجموعه بســیار بهتر 
از آن گزینه قبلی اســت. من نمی گویم که بقیه اشتباه 
کردند، من می گویم اولویت داریم و اولویت ما در این 

مجموعه بود.«
اما واکنش استیلی نسبت به حرف های کی روش 
همانی بود کــه انتظارش را داشــتیم؛ محافظه کارانه و 

در عین حال محترمانه.
استیلی در مورد اینکه کی روش گفته است تلفن من 
باز است و استیلی هر موقع بخواهد می تواند تماس بگیرد، 
گفت: »ما همه زیرمجموعه فدراسیون هستیم، از روز اول 
هم تعامل داشتیم و گفتیم اولویت با بزرگساالن است. اگر 
ارتباط بین دو تیم امید و بزرگساالن وجود داشته باشد، به 
سود فوتبال کشور است. اگر می توانستیم بازی تدارکاتی 
هم بین دو تیم برگــزار کنیم خیلی خوب 
می شد. بازیکنان امید هم آینده فوتبال 
ما هستند و همه باید تالش کنیم پرچم 

کشورمان باال باشد.« 
مدیــر تیم فوتبــال امیــد درباره 
اینکه کی روش گفته به جای استیلی 
بودم افراد دروغگو را از کنارم اخراج 
می کردم، گفــت: »کادر فنی 
امیــد خیلی هماهنــگ و با 
رزومه هســتند، از کرانچار 
گرفتــه تــا شــاهرودی و 
بختیــاری زاده که در جام 
جهانی هم بوده اند. چیز 
خاصی نبود که بخواهیم 
ادامه بدهیم، شــاخصه 
اصلــی تیم مــا اخالق و 
رفتار اســت، از خــود من 
گرفته تا همه بازیکنان باید 
به این موضوع توجه جدی 

داشته باشند.«
به نظر می رســد رابطه 
خصمانــه ای کــه حــاال هر 
روز میان کادر فنــی تیم ملی 
امیــد و تیم ملی بزرگســاالن 
تشــدید می شــود بــه زودی 
فدراســیون فوتبال را وادار به 
واکنش خواهد کرد. جایی که 
مهدی تاج شــاید دیگر نتواند 
از معجزه سکوت بهره برداری 
کنــد و از ایــن اختــالف نیز 

بگذرد.
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ما توانستیم و نشان دادیم که هیچ چیز جلودار اراده ما نیست.  بازی  های پار آسیایی برای 
ایران با کسب عنوان سومی در مجموع و جهشی خیره کننده نسبت به دوره قبل به پایان رسید. 
۸ روز پرهیجان و دیدنی در جاکارتا باالخره با کســب 51 مدال طال برای ورزشــکاران ایرانی 
به پایان رسید. ورزشــکارانی که با نام »کاروان خودباوری و امید« راهی اندونزی شده بودند، 
شعار »با توکل و تالش ما می توانیم« را به اثبات رساندند. از همان روز اول که شاهین ایزدیار 
اولین مدال طال را در رشته شنا کسب کرد و وعده کسب ۶ مدال طال تا پایان رقابت ها را داد؛ 
یا رشته  های تیمی که روز به روز عالقه مندان به ورزش را امیدوارتر کردند، تا دیروز که تیم ملی 
بسکتبال با ویلچر با سختکوشی به مدال طال دســت پیدا کرد، شاهد درخشش ورزشکارانی 
بودیم که با وجود برخی کمبودها توانســتند در دل مردم جا بگیرند. با وجود حذف مســابقات 
فوتبال ۷ نفره و 5 نفره در این دوره، باز هم رشته  های تیمی همچون والیبال نشسته، بسکتبال با 
ویلچر و گلبال با کسب مدال طال خوش درخشیدند. در رشته  های انفرادی هم که کاروان ایران 
پر بود از ستاره؛ از شاهین ایزدیار بگیر که با کسب ۶ مدال طال در رشته شنا به تنهایی بیش از 1۰ 
درصد مدال  های کاروان ایران را به دست آورد تا ساره جوانمردی که به عنوان پرچمدار ۲ مدال 
طال کسب کرد و همچنین سیامند رحمان که همیشه عالوه بر کسب مدال طال در وزنه برداری 
به رکورد خودش هم حمله کرده و موفق هم بوده است. کاروان ایران در این رقابت ها 51 مدال 
طال، ۴۲ نقره، ۴۳ برنز و در مجموع 1۳۶ مدال کسب کرد. این نتیجه جایگاه سومی ایران را 
برای نخستین بار در بازی  های پار آسیایی تثبیت کرد؛ اگرچه ایران با کره جنوبی که فقط ۲ مدال 

طال بیشتر کسب کرده و در رده دوم قرار گرفته، فاصله زیادی نداشت.

اجرای آیینی »حدیث ســرفرازی« در تاالر وحدت روی صحنه رفت. این اجرا با حضور 
ارکستر ملی ایران به رهبری فریدون شهبازیان و خوانندگی محمد اصفهانی برگزار شد. ارکستر 
ملی در این اجرا قطعه های »سرفرازی« از حمید شاهنگیان، »سوگ و معصومیت« از فریدون 
شهبازیان، »غنچه افسرده«، »فریاد تنهایی« و »فرصت بدرود« از محمد اصفهانی، »شور 
آفرین« از حســین دهلوی، »دو نغمه بختیاری« از روح الله خالقی، »چنگ و نی« از محمد 
بیگلرپور و »دیده بگشــا« از علی کهن دیری را اجرا می  کند. تقریبا تمام این قطعه ها، آثاری 
مناســبتی بودند که برای همین ایام ساخته شــده اند. محمد اصفهانی قبل از آغاز این برنامه 
گفت: »رپرتواری که امشــب تقدیم حضور شــما عزیزان می شــود، اجرای آثاری در سوگ 
حضرت اباعبدالله و یاران فــداکارش در واقعه کربال و قطعاتی در تکریــم حضرت علی )ع( 
است. البته اینکه چرا در کنار اجرای آثاری با محوریت حضرت سیدالشهدا کارهایی با محوریت 
امیرالمومنین تقدیم شما عزیزان می شود به این جهت اســت که به گفته بسیاری از مورخان 
حادثه جانســوز کربال نتیجه دلخوری هایی اســت که بســیاری از حضرت علی )ع( و عدلش 
داشتند و من امیدوارم این کنسرت از سوی هنرمندان ارکستر ملی ایران به رهبری استاد فریدون 

شهبازیان مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد.«
ســردار حمید هداوند، جانشــین رئیس پلیس پایتخت درباره شــایع ترین جرایم تهران 
در تابستان امســال گفت: »ســه جرم بیشــترین فراوانی از نظر وقوع در تهران را داشته اند . 
اولین   آنها در پایتخت طی سه ماهه دوم سال ۹۷،  »سرقت لوازم و قطعات خودرو« همچون 
کامپیوتر خودرو، باتری و... بوده ، در این زمینه الزم اســت شهروندان موارد ایمنی را رعایت 
کنند، خودرو  خود را در مکان های مناسب پارک و حتمًا آن را به دزدگیر مجهز کنند.  قفل هایی 
برای پیشگیری از سرقت باتری و کامپیوتر خودرو وجود دارد که توصیه می شود شهروندان از 

آن استفاده کنند.«

»در سال ۲۰1۷ در بین ۲5 کشور برتر تولید کننده علم دنیا، کشور ایران با رشد ۹/۸ درصد 
رتبه اول رشد علمی را کسب کرده و کشور های روسیه و چین به ترتیب با رشد ۶/۶ و ۴/۳ درصد 
در رتبه های دوم و ســوم قرار گرفته  و با توجه به جایگاه مکتسبه؛ رقابت علمی ایران دیگر در 
مجموعه کشورهای در حال توسعه نیســت، بلکه در گردونه رقابت با کشورهای توسعه یافته 
است.  ایران در تولید علم در میان کشور های منطقه و کشــورهای اسالمی رتبه اول را دارد و 
در بین کشورهای جنبش عدم تعهد بعد از کشور هند رتبه دوم را دارد. شاخص ارزیابی کیفیت 
تولیدات علمی؛ میزان استناد و ارجاع به تولیدات علمی است که از این بابت نیز موفقیت خوبی 
داشته ایم و رتبه کشور از رتبه ۳۰ در سال ۲۰1۲ به رتبه ۲۲ در سال ۲۰1۷ ارتقا پیداکرده است.« 

این خبرهای خوب را وزیر علوم داده است.
طبق آخرین گزارش سازمان خواروبار و کشــاورزی ملل متحد )FAO( در سال ۲۰1۸،  
بیش از ۸۲۰ میلیون نفر از مردم جهان از گرسنگی و سوءتغذیه مزمن رنج می برند. از این تعداد 
515 میلیون نفر در آسیا و ۲5۶ میلیون نفر در آفریقا  هستند. این در حالی است که  حدود ۶۷۲ 
میلیون نفر دچار چاقی و یک میلیارد و سیصد میلیون نفر نیز دچار اضافه وزن هستند. برخی از 
آمارهای منتشرشده حاکی از آن اســت که در زمان حاضر 151میلیون کودک زیر پنج سال از 
کوتاه قدی و ســوءتغذیه مزمن رنج می برند و حدود ۴۳ میلیون کودک مبتال به چاقی هستند. 
از این تعداد ۳5 میلیون کودک در کشورهای در حال توسعه هستند. براساس پیش بینی های 
سازمان جهانی بهداشت و سایر سازمان های بین المللی تا سال ۲۰۲۰ این رقم به ۶۰ میلیون 

می رسد.
عکس روز به پوشش سنتی سفیر جدید ژاپن در ایران  مربوط می شود. »میتسو جو سایتو« 
ســفیر جدید ژاپن در تهران رونوشت اســتوارنامه خود را تقدیم محمدجواد ظریف، وزیر امور 

خارجه کشورمان کرد.

روزانهها
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سه شنبه 

تیم های ملی ایران و بولیوی در هوای بارانی ورزشگاه آزادی تهران برابر هم قرار گرفتند که در این مسابقه دوستانه یک اتفاق مهم 
در فوتبال ایران رخ داد. در این بازی، مقدمات حضور خبرنگاران و عکاسان خانم، کارمندان خانم فدراسیون فوتبال و اعضای تیم های 
ملی فوتبال و فوتسال بانوان به عنوان تماشاگر در ورزشگاه آزادی فراهم شد. این بانوان جایگاه مخصوص داشتند و جایگاه پشت 
نیمکت ها که محدوده بین جایگاه CIP و جایگاه خبرنگاران است، به بانوان اختصاص پیدا کرد. پلیس های خانم  داخل ورزشگاه آزادی 
حضور داشتند. در بین نفراتی که در ورزشگاه آزادی حاضر بودند  چهره های آشنایی مثل کتایون خسرویار، سرمربی تیم بانوان نوجوان 
ایران و شاگردانش، نفیسه روشن بازیگر سینما و سارا قمی ستاره تیم ملی فوتبال ایران و... حضور داشتند؛ البته این حضور منتقدانی 
داشت، منتقدانی که رو در روی ماجرا ایستاده بودند، گزینشی بودن انتخاب بانوان یک سوی ماجرایی است که دادستان کل کشور 
کل آن را یک ماجرای غیرقانونی و خالف شرع می داند . حجت االسالم محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در آیین تکریم و 
معارفه دادستان قزوین راجع به حضور زنان در ورزشگاه گفت: »حضور زنان در ورزشگاه آزادی یک آسیب است و هیچ توجیه شرعی 
ندارد؛ چرا مخالف هستیم؟ چون گناه صورت می گیرد؛ تماشای بازی ایراد ندارد، اما گناهی که صورت می گیرد، جای اشکال است. 
نظام ما اسالمی است، ما مسلمان هستیم، وقتی خانمی به ورزشگاه می رود و با مردانی که با لباس ورزشی و نیمه لخت مواجه می شود 
و آنها را می بیند، گناه می کند و برخی دنبال این هستند که حریم ها را بشکنند. با حریم خصوصی مردم کاری نداریم اما در مجامع عمومی 
کسی حق ندارد حریم عمومی را آسیب بزند. با هر مدیری که بخواهد بستر حضور بانوان در ورزشگاه را با بهانه های مختلف فراهم کند، 

برخورد می کنیم. قرار نیست ۴ نفر با هر هدفی حریم ها را بشکنند و ما ساکت بمانیم؛ ابتدا نصیحت می کنیم بعد برخورد خواهیم کرد.«

چهارشنبه

بعد از دو ماه فیلم صدرنشینی  کمدی »هزارپا« در جدول فیلم های ُپرفروش، همزمان با آغاز ماه محرم و خروج چند هفته ای 
این فیلم از گردونه اکران به نوعی فرصت برای دیگر آثار فراهم شد تا حداقل چند هفته ای طعم صدرنشینی در گیشه سینما را بچشند. 
ابتدا این فرصت برای فیلم خوش ساخت و با کیفیت »تنگه ابوقریب« مهیا شــد تا سه هفته ای صدر گیشه را قرق کند و با فروش 
میانگین هفته ای ۶۰۰ میلیون تومان، گیشه را به رنگ جنگ و جبهه درآورد. اما همزمان با اکران فیلم »مغزهای کوچک زنگ زده« 
صدر جدول پرفروش ها با میانگین فروش هفتگی ۲ میلیارد تومان به تازه ترین ساخته هومن سیدی رسید تا طبق پیش بینی ها فیلم 
»مغزهای کوچک زنگ زده« همانند نمایش در جشنواره فجر با اقبال مخاطب روبه رو شود. حاال بازهم کمدی ها به صدر جدول 
فروش سینما ها بازگشتند. به طوری که در بررسی 5 فیلم ُپرفروش در حال اکران سهم کمدی، ۳ اثر است. صدرنشینی گیشه هم فعال 
در قرق فیلم کمدی »لس آنجلس -تهران« ساخته تینا پاکروان است که در نخستین هفته اکران خود بیش از ۲ میلیارد تومان فروخته 
و دو فیلم کمدی »الزانیا« و »هشتگ« نیز در تعقیب این فیلم در رده سوم و چهارم هستند. نوید محمدزاده جایزه بهترین بازیگر مرد 
جشنواره بین المللی فیلم سلیمانیه عراق را برای فیلم سینمایی »بدون تاریخ بدون امضا« دریافت کرد. »بدون تاریخ، بدون امضا« 
به کارگردانی وحید جلیلوند در بخش رقابتی اصلی »سینمای جهان« در این دوره از جشنواره در شهر سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق 
روی پرده رفت. اهالی رادیو امروز گرد هم آمدند تا صادق عبداللهی از طنازان قدیمی رادیو را به خانه ابدی اش بدرقه کنند. مراسم 
ـ نویسنده برنامه های طنز رادیو که »صبح جمعه با شما« و »جمعه ایرانی« از جمله برنامه های به یادماندنی  تشییع صادق عبداللهی 

او در مقام نویسنده بودـ  با حضور اهالی رادیو برگزار شده و پیکر وی به سوی آرامگاه ابدی اش در بهشت زهرا)س( بدرقه شد.

جمله مهم در اینستاگرام منسوب به مقام معظم رهبری

روایت قالیباف از سفر به همدان

تبریک محسن رضایی به کاروان پاراآسیایی

بنزسواری رزمندگان از نگاه ده نمکی

محمود رضوی در محل فیلمبرداری »ماجرای نیمروز 2«

آنالین
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حوزهودانشگاه

قانون طالیی عدالت 

میراث  ملموس شیعی

نشســت »عدالت اجتماعی از منظر امام علی)ع(« 
با حضور دکتر احمد پاکتچی، عضو هیأت علمی دانشگاه 

امام صادق)ع(  در بنیاد نهج البالغه برگزار شد.
پاکتچــی ابتــدا بــا مطرح کــردن بحــث »عدالت 
اجتماعی« و تمایز آن با انواع دیگــر عدالت گفت: »در 
عدالت اجتماعی جامعه همیشــه در نظر گرفته می شود. 
اینجا نسبت میان افراد و جامعه و نسبت میان فرد و کلیت 
جامعه مطرح اســت. مــن در قبال جامعــه وظایفی دارم 
و جامعه نیــز وظایفی در قبال مــن دارد. از این رو عدالت 

رابطه ای دوطرفه است.«
پاکتچی دو گونه »عدالــت تصحیحی« و »عدالت 
توزیعی« را تشــریح کرد: »مراد از عدالــت توزیعی یعنی 
اینکه شــما وقتی می خواهید حق افراد را به آنها بدهید، 
ســامانه ای را ایجاد می کنید که به نحو عادالنه ای سهم 
افراد را توزیع کند؛ امکان تحصیــل، برخورداری از رفاه 
و... . در این نوع سیســتم ها عدالت جنبه پیشینی دارد. 
عدالت تصحیحی یعنی هر جایی که احساس بی عدالتی 
دســت داد، بــرای تصحیــح بی عدالتی مداخله شــود. 
نظام های قانونی و حقوقی اساس شان عدالت تصحیحی 
بوده است. اسالم قرار نیست بین این دو یکی را انتخاب 
کند. مسأله میزان ســرمایه گذاری بین او دو است؟ آنچه 
در سنت ما عمال  روی داده، آن اســت که علوم اسالمی 
گرایش به عدالت تصحیحی دارند. ما کمتر براساس آیات 

در آســتانه اربعین حضرت اباعبدا... الحســین)ع( 
همایش بین المللی »اربعین میراث معنوی مشــترک ملل 
جهان اسالم«، در بنیاد ایران شناســی برگزار شد. در آیین 
گشــایش این همایش که با حضور  آیت ا... ســیدمحمد 
خامنه ای، رئیــس بنیاد ایران شناســی همراه بــود، وی با 
بیان اینکه اربعین از میراث های ناملموس مهم بشــری و 
از مباحث مهم شیعی اســت، گفت: »این میراث متفاوت 
از میراث های ملموســی است که با نشــانه های فیزیکی- 
همچون بنا و ساختمان داشتن- قابل ادراک و لمس شدن 
هستند؛ بنابراین در شناسایی مواریث ناملموس باید به تحلیل 
و تفکر پرداخت و نتایج علمی و معرفتی از آن به دست آورد. 
آیین اربعین دارای ابعاد معنایی باالیی است و در آن عالوه بر 
جنبه های تاریخــی، هدف های واالی بشــری همچون: 
فرهنگ سازی و تکمیل و تقویت فرهنگ بشری- برای کل 
تاریخ- نهفته اســت. از خصوصیاتی که در برنامه اســالم 
و فقه شیعه آمده، ابدی و همیشــگی بودن برنامه های آن 
است و تا انتهای تاریخ خداوند متعاول برای انسان هدفمند 
از این راه ارائه برنامه کرده اســت. بر این اســاس و با توجه 
به این مقدمات در ســه بخش »تاریخ«، »هدف اربعین« 
و »فرهنگ سازی« در این حوزه به ارائه مطلب می پردازم. 
نخســت آنکه، تاریخ مخلوطی از اخبار و گفتارهای جعلی 
و دروغین است  یا از سوی اشــخاصی که واقعی نبوده  یا از 
ستمگران زمان بوده اند، نقل شده  است، بنابراین برای رصد 

و احادیث و الگــو عدالت توزیعی را اســتخراج می کنیم. 
زمان آن فرارســیده که ســرمایه گذاری بهتری براساس 

متون اسالمی در مورد عدالت توزیعی انجام دهیم.
پاکتچی  بــه نمونــه ای از نهج البالغه اشــاره کرد و 
گفــت: »در خطبه ۲1۶ بحــث جالبــی در خصوص حق 
وجود دارد. در اینجا تقابل حق و وظیفه دیده شــده است 
و امام)ع( می گوید شــما هم بر من حقــی دارید به اندازه 
حقی که من بر شــما دارم. بیان امیرمؤمنان)ع( دقیقا  در 
خصوص آن چیزی اســت که در اجرای عدالت مشــکل 
ایجاد کرده است. درست وقتی می خواهید تقسیم کنید، 

اخبار و تاریخ صدر اسالم نیاز به تحلیل تاریخ اسالم است. 
به نکته ای که باید توجه داشــت آن اســت که شیعه تاریخ 
زیاد دارد  که برای پرداختن دقیق به آن نیاز به تحلیل های 

بنیادین تاریخی است.«
او در ادامه تالش های حضرت امام سجاد)ع( در حفظ 
بنیان اسالم تشــریح کرد: »پس از حادثه کربال زمانی که 
امام به حجاز بازگشــتند، درحالی که جوانی آســیب دیده به 
لحاظ روحی بود و چندین بار قصد شهادتش را کرده بودند، 
اما به یمن خداوند متعال ولی زمانش حفظ شد. امام آرام از 
منزل بیرون می آمد و به زیارت خانه خــدا می رفت و آرام به 
منزل بازمی گشت و  به ظاهر هیچ فعالیت سیاسی نداشت، 
اما بزرگ ترین تشکیالت برانداز ظلم و ستم از زمان ایشان 
شروع به کار کرد. از طرفی فعالیت ها و جهاد علمی همچون: 
فلسفه، معارف دینی، علوم طبیعی و غیر طبیعی از زمان امام 

در نشست عدالت اجتماعی از منظر امام علی )ع( مطرح شد

سخنرانی آیت الله سید محمد خامنه ای درباره اربعین 

می بینید چقدر ماجرا سخت و دشــوار می شود و وقتی در 
خصوص حقوق می خواهیم حرف بزنیم امکان بیشتری 
در این مورد داریم اما وقتی می خواهیم آن را عملی کنیم، 
می بینیم با منابع الیزال ســروکار نداریم. اینجا تشخیص 
استحقاق ها بسیار دقیق اســت و نمی توان به سادگی از 
حقوق عــده ای به نفع عــده دیگری صرف نظــر کرد. در 
خطبه ۸۷ در صفات متقین می گویند متقی کســی است 
که خود را ملتزم عدل کرده اســت، اما نکته شــروع عدل 
این اســت که هوای نفس را کنار بگذاریــد. هوای نفس 
یعنی جایی که نفس من به چیزی میل دارد که پشــتوانه 
عقلی ندارد و معقول نیســت. قدم دوم متقی کسی است 
که هم عدل را وصف می کند و هــم در عمل آن را رعایت 

می کند .«
 قانون طالیی عدالت موضــوع بعدی صحبت بود: 
»حضرت در خطبه  15  می فرمایند که عدل گشــایش به 
وجود می آورد و اگر کســی قدرت تحمل عدل را نداشته 
باشد، قدرت تحمل ظلم را به طریق اولی نخواهد داشت. 
ماجرا این است که امکانات اجتماعی محدود است و در 
بهترین حالــت می توانید آنها را عادالنــه توزیع کنید. در 
اینجا مراد ساختار است  و اال معلوم است که فرد می تواند 
با ظلم به گشایش برســد. قانون طالیی اخالق را داریم 
که می گوید برای دیگران همان را بخــواه که برای خود 
می خواهی. اینجا نیز نگاه ســاختاری وجود دارد و قانون 
طالیی زمینه تحقق عدالت گرفته شــده اســت.  ایشان 
بین عدالت و وفاق اجتماعی نســبت مســتقیم می بینند و 
فرازهایی در نهج البالغه دارند از جمله اینکه عدل، مردم را 
اصالح می کند و عدل موجب پابرجایی مردم است و ... . 
برخی از عبارات در قرآن از جمله آیه  1۷۹ سوره بقره در این 
راستاست. اگر قصاص را مصداق اجرای عدالت بدانید، 

اجرای عدالت در این آیه عامل احیای جامعه است .«

چهارم شروع به رشــد کرد و دانشمندان بزرگ جهان اسالم 
شــاگرد و دســت پرورده امامان پس از حضرت سجاد)ع( 
همچون حضرت امام باقر)ع( و حضــرت امام صادق)ع( 
بودند. در واقع این اسالم شیعی بود که تمدن و علم ساخت 
و بنابر گفته شهید صدر اسالم شــیعی پایه گذار علوم بود و 

تمدن و فقه و فلسفه اسالمی را به جهانیان معرفی کرد.
رئیس بنیاد حکمت اسالمی صدرا سپس به هدف از 
برپایی و گرامیداشت آیین اربعین حسینی پرداخت:» بشر 
به حکم وجدان و غریــزه فطری خود بــه آزادی، آزادگی، 
اســتقالل، عدالت و مساوات پایبند اســت. بر این اساس 
مراسم اربعین دارای هدفی بزرگ اســت و نتیجه ای که از 
این هدف حاصل می شود آن است که زندگی و راهبرد بشر 
در قالب نرم افزاری به اسم فرهنگ است  که اگر این فرهنگ 
منحوا باشد، زندگی خوبی نخواهد داشت؛ اما اگر با وجدان 
همراه باشد جامعه زیر بار ظلم و  جور حاکم ستمگر نخواهد 
رفت و البته چنین فرهنگی است که بشــر را به صلح و صفا 

خواهد رساند.«
رئیس بنیاد ایران شناسی به نقش ایرانیان در گسترش 
اســالم  هم اشــاره کرد: »مباحث گرانمایه ای از اســالم و 
ایرانیت در تاریخ اسالم موجود است. آنچه در این خصوص 
مهم اســت آن اســت که بهترین مباحث علوم اســالمی، 
دینی، طبیعی و دیگر دانش ها بهترین آنها از سوی ایرانیان 
مسلمان گزیده شده و به بهترین نحو به جهانیان ارائه  شده 
راهپیمایی اربعین حسینی نیز یکی از میراث مهم بشری و 
همچنین از معقوالت مهم شیعی اســت. در زیارت عاشورا 
نیز پیش از سالم بر امام حسین)ع(، بر دشمنان آن حضرت 
لعن می کنیم و این بدان معناست که همیشه باید در برابر ظلم 
ظالمان جبهه گرفت و کوتاه نیامد؛ چرا که اصل زندگی انسان 

بر اساس آزادی و آزادگی بنا نهاده شده است.«
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چهرهها
خیاط را نیز به عنوان اســتاد خود درک کرده است، به گفته وداع با واعظ شهر 

خودش از ســن چهارســالگی منبررفتن را شــروع کرد و از 
همــان ایام نمک گیــر ســفره ابی عبدالله شــد. او پس از 
انقالب نیز در رونق مجالس ذکر، بســیار مؤثر بود و کمتر 
مســجد و محفل برجســته ای را می توان یافت کــه او در 
آنها منبر نرفته باشــد. اما محور فعالیت هــای این روحانی 
فاضل، حســینیه فاطمیون بود. این حسینیه که شجاعی 
ریاســت هیأت مدیره آنجا را بــر عهده داشــت، عالوه بر 
اجرای آیین های مذهبی، در امور خیر و عام المنفعه پیشتاز 
بود و صندوق حمایت هــای اجتماعی را از ســال ها پیش 
راه اندازی کرد و در اموری مانند ســاختن مسجد و مدرسه 
و تهیه جهیزیه و کمک به بدهــکاران و... خدمات خیر به 
مردم ارائه می داد. این منبری برجســته تهران را با حافظه 
قوی و داشتن خاطرات بســیاری از علما و مبلغان مشهور 
تاریخ معاصر ایران می شناسند و تاکنون خاطرات زیادی از 
این استاد خطابه نقل شده است. یکی دیگر از ویژگی های 
مرحوم شجاعی مردم شناســی او بود. شجاعی در یکی از 
مصاحبه هایش دربــاره این ویژگی این طــور توضیح داده 
بود: »قاعدتا  گوینده پرنفوذ، گوینده مردمی است. یعنی با 
مردم است و با طبقات مختلف معاشرت کرده و در معاشرت 
با مردم از زمینه های فکری آنها آگاه اســت. مرحوم آقای 
فلســفی به من می گفتند یکی از نعمت هایی که خدا به تو 
داده شناخت مردم است. من روی منبر اکثرا  جمعیت را یا به 
اسم یا به ظاهر یا به افکار می شناسم. به این جهت گوینده 
اگر آگاه و آشنا باشد، سخن را به مناسبت زمان و آگاهی از 
زمانه خود به تمام معنا به مغز و فکر مردم تفهیم می کند... 
اگر ما به شهرها یا جاهای غریبه برویم به هر حال تا حدی 
آشــنایی به جو آنجا داریم. این گوینده را آگاه می کند. اگر 
در تهران باشیم، قسمت های مختلف را می شناسیم. االن 
من می توانم بگویم کدام قســمت تهــران جزو طرفداران 
انقالب هستند، کدام قســمت انحراف فکری دارند، کجا 
مثال  آلودگی اجتماعی دارد یا کجا متدین اند. این بستگی 

به اطالعات عمومی و اجتماعی گوینده دارد.«

و مرحوم حجت االســالم محمدتقی فلسفی، فنون سخن 
و بهره گیــری از منابع علمــی را به او یاد داد. شــجاعی در 
زمره آخرین و مهم ترین شــاگردان مرحوم حجت االسالم 
محمدتقی فلسفی به شمار می آمد. او از جوانی نزد مرحوم 
فلســفی عالوه بر فراگیری فنون بالغت و خطابه، الفبای 
مبارزه با ظلم به وسیله منبر را آموخت و همین امر سبب شد تا 
بارها توسط رژیم طاغوت دستگیر و روانه زندان شود. ارادت 
مرحوم شــجاعی به نظام و انقالب و رهبران انقالب بسیار 
زبانزد بود. او جزو نخستین کسانی که بود که اعالمیه های 

انقالبی امام)ره( را امضا کرد و تا پایان همراه انقالب بود.
حجت االسالم شجاعی که در جوانی، شیخ رجبعلی 

مراســم تشــییع پیکر حجت االسالم و المســلمین 
سیدابوالقاســم شــجاعی)ره( از مقابل حسینیه فاطمیون 
در خیابان مجاهدین اسالم تهران برگزار شد. پیکر مرحوم 
شجاعی پس از انجام تشریفات قانونی، جهت خاکسپاری 
به کربال منتقل می شود. این روحانی مبارز در سال 1۳1۲ 
در محله مولوی تهران به دنیا آمد. از همان کودکی با الهام 
از پدرش کــه از وعاظ بود، بــه روضه خوانی و ســخنوری 
عالقه مند شد و سپس به کســوت روحانیت درآمد. دروس 
سطح حوزه را نزد حجت االسالم حاج آقا جعفر خندق آبادی 

آموخت. 
تفسیر را از محضر اســتاد »امام اهوازی« فراگرفت 

حجت االسالم ابوالقاسم شجاعی در گذشت 

تقدیر از شاعر انقالب10 شعر برتر عاشورایی 
طی مراســمی در بنیاد دعبل خزایی از کتاب اربعین مرثیه شامل برترین اشعار 
عاشورایی ادبیات فارســی به انتخاب  ۴۰ شاعر پژوهشــگر معاصر رونمایی شد. در 
این کتاب که در دو بخش تدارک دیده شده است،  ۲۸ شعر برتر عاشورایی ادبیات 
فارســی تا پیش از انقالب اســالمی و 1۲ شــعر عاشــورایی برگزیده پس از انقالب 
اسالمی به رای و انتخاب داوران معرفی شــده اند. فهرست داوران مشارکت کننده 
در این طرح، طیف متنوعی از نام ها را شــامل می شــود؛ از چهره های دانشگاهی 
مانند آقایــان محمدرضا ســنگری، غالمرضا کافی و اســماعیل امینی تا چهره های 
حــوزوی مانند حجج اســالم سیدابوالقاســم حســینی و محمد صحتی ســردرودی؛ 
از چهره هــای پیشکســوت مانند مهــدی آصفــی و محمدعلی مجاهــدی و مرحوم 
غالمرضا شــکوهی تا چهره های جوان مانند محمود حبیبی کســبی و محمدســعید 
میرزایی و جواد هاشــمی؛ از شــاعرانی چون علیرضا قــزوه، عبدالجبــار کاکایی، 
محمدکاظم کاظمی، ســعید بیابانکی، رضا اســماعیلی و مرتضی امیری اســفندقه 
تا پژوهشــگرانی چــون رضا بیــات، مرضیــه محمــدزاده، مهــدی امین فروغی و 

سیدمهدی حسینی.
بر اســاس مجموع آرای به دســت آمده، 1۰ قطعه شــعر برگزیده عاشــورایی پس 
از انقالب اســالمی به این شرح انتخاب شــده اســت: »روزی که در جام شفق مل کرد 
خورشید« ســروده علی معلم دامغانی، »ســر نی در نینوا می ماند اگر زینب نبود« سروده 
قادر طهماســبی، »ای که پیچید شــبی در دل این کوچه صدایت« ســروده محمدرضا 
محمدی نیکو، »ای خون اصیلت به شتک ها ز غدیران« ســروده حسین منزوی، »راز 
رشید« ســروده سیدحسن حسینی، »خط خون« سروده ســید علی موسوی گرمارودی، 
»با کاروان نیزه« ســروده علیرضا قزوه، »نی نامه« سروده قیصر امین پور، »حسین آمد 
و آزاد از یزدیت کرد« سروده مرتضی امیری اســفندقه و »ای بسته بر زیارت قد تو قامت 

آب« سروده خسرو احتشامی.

هفتمین سوگواره ملی شعر عاشورایی »یک پلک کربال« با حضور جمعی از شاعران 
در تاالر ایوان شمس برگزار شد و در آن از تالش های علی موسوی گرمارودی با اهدای 
تندیس تقدیر به عمل آمد. پیش از تجلیل از این شــاعر، محمدعلــی مجاهدی درباره 
آشنایی خود با گرمارودی گفت: »خاطرات ما به ایام نوجوانی در قم بازمی گردد؛  زمانی 
که اشعار زیبا، جذاب و دلنشین می سرودند. ما نیز با این اشعار در قم مانوس بودیم؛ حدود 
نیم قرن از دوستی میان ما می گذرد«؛ عباس براتی پور هم پیش از تجلیل از گرمارودی 
گفت: »من از نوجوانی با اشعار ایشــان آشــنا بودم. کتاب »در سایه سار نخل والیت« 
ایشان را چندین مرتبه خوانده ام. « عبدالجبار کاکایی هم در سخنانی کوتاه اضافه کرد: 
مایه افتخار بنده است که سال ها در سایه سار نخل ادبی استاد گرمارودی زندگی کرده ام. 
وی در ادامه به سال های ابتدایی انقالب و شعرخوانی گرمارودی در یکی از جلسات نیز 
اشاره کرد. سیدعلی موسوی گرمارودی در این مراسم گفت: »اگر این برنامه نیز قضیه 
شعر عاشورایی نبود اجازه می گرفتم تا نیایم، چرا که با صداقت می گویم میلیون ها فاضل 
محترم و نجیب در سراســر این خاک گرانمایه حضور دارند که این مراسم حق آنهاست. 
بروید سراغ افرادی که در گمنامی کامل، دست فرزندان مان را گرفته و ترقی می دهند.«

63 شماره 418   | مثلث  



دیدنی
پیام  تورقوزآباد  

نهمین جشنواره فیلم عمار شروع شد 

فانوس ها دوباره بازگشــته اند و برای اولین روشنایی 
هم کجا را انتخــاب کردند، همان جایی کــه این روزها به 
دالیلی در سطح اخبار جهان قرار گرفته، اما اینجا می تواند 
به دلیلی بهتر انتخاب برای روشن شدن چراغ فانوس اول 
جشــنواره عمار باشــد. بله، اینجا تورقوزآباد است؛ منزل 
شــهیدان فاطمیه مفرد... اولین نشســت خبری نهمین 
جشــنواره مردمی فیلم عمار با حضور »نــادر طالب زاده« 
دبیر، »وحید جلیلی« مسئول شــورای سیاست گذاری و 
»سیدرســول منفرد« دبیر اجرایی این جشــنواره در منزل 
شــهیدان فاطمیه مفرد برگزار شــد. وحید جلیلــی در این 
نشست گفت: »شروع برنامه های جشنواره نهم فیلم عمار 
را در منزل شهیدان فاطمیه مفرد با میزبانی پدر و مادر این 
شــهید آن بزرگوار برگزار کردیم. امســال نهمین جشنواره 
مردمی فیلم عمار برگزار می شــود. ما هــم چنین انتظاری 
نداشتیم که این جشنواره در این مدت کوتاه به نقطه عطفی 
در ســازمان تولید و تماشای ســینمای ایران تبدیل شود. 

امسال دو بخش به جشنواره مردمی فیلم عمار اضافه شده 
است؛ بخش نخست با عنوان فیلم های سفارشی است. در 
توضیح این بخش باید بگویم که متاسفانه فیلم های امروز 
سینمای کشــور نسبت درستی با فضای کشــور و نیازهای 
مردم ندارد و در این میان یکی از این کلیدواژه ها سینمای 
سفارشی است. امروز شاهدیم که فیلم های سیاهی که به 
سفارش برخی ها در ایران ساخته می شوند، نه تنها کیفیت 
ندارند، بلکه با انگشــت اشــاره کشــورهای رسوای غربی 
ساخته می شــوند. از طرف دیگر وضعیت به صورتی است 
که اگر کسی بخواهد از کشــور و قهرمانان ایران سفارش 
فیلمسازی بگیرد و از همه مهم تر از آنها تاثیر بپذیرد، او را با 
انگ های مختلف هدف قرار می دهند. ما برای مبارزه با این 
انگ ها بخش فیلم های سفارشی را در این جشنواره ایجاد 
کردیم. خوشبختانه تا امروز بخش فیلم های سفارشی مورد 
استقبال بسیار خوب مردم قرار گرفته است. امسال افتخار 
داریم که یکی از رهبران بزرگ نهضت مقاومت آفریقا به نام 

شکست سفر به ماه در گیشه جدیدی دیگر تختی نمی  شود 
تجربه موفق ســعید ملکان با بهرام توکلی در »تنگه ابوقریب« باعث شد این نو زوج 
هنری ســینما پروژه تختی را کلید بزنند. این فیلم پس از تجربه ناتمام مرحوم علی حاتمی 
در تولید اثری پیرامون جهان پهلوان تختی اســت که خود نیــز در زمینه بازیگر نقش اول  

امیر جدیدی - دچار تحوالتی شد.
امیر جدیدی از مجموعه بازیگران فیلم »تختی«   که بهرام ملکان در حال ساخت آن 
است، جدا شد. مراحل تمرین کشتی و آمادگی جسمانی امیر جدیدی بازیگر نقش غالمرضا 
تختی به مدت ۶ ماه مستمر ادامه داشت، اما به دلیل طوالنی شدن آماده سازی دکورهای 
فاز ٢و ٣ که مربوط به نوجوانی و جوانی غالمرضا تختی است، تغییر در زمان بندی پروژه و 
حساسیت روی گریم بزرگسالی جهان پهلوان تختی که نیاز به مواد اولیه تهیه شده از خارج 
از کشور داشت، تست گریم  به روزهای اخیر موکول شد و در نهایت بعد از تست گریم، گروه 
تولید و امیر جدیدی به این نتیجه رسیدند که فیلمبرداری مبارزه های کشتی جهان پهلوان 
تختی با این گریم ســنگین امکان پذیر نیســت.  از آنجا که امکان حذف این صحنه ها از 
فیلمنامه میسر نبود و با طوالنی شدن زمان پیش تولید و داشتن تعهد از جانب امیر جدیدی 
به پروژه های دیگر، با توافق وی، همکاری اش با پروژه »غالمرضا تختی« قطع شد. پیش 
از این اعالم شده بود  عالوه بر امیر جدیدی، ماهور الوند در نقش همسر تختی در این فیلم 
ایفای نقش می کند و حمیدرضا آذرنگ، پریوش نظریه، ســتاره پســیانی، آتیال پسیانی، 
بانیپال شومون و مجتبی پیرزاده از دیگر بازیگران این فیلم هستند. به نظر می رسد دشواری 

تولید و زمان بر بودن پروژه تولید آن، حضور این فیلم در فجر در هاله ای از ابهام باشد.

شــروع عرضه جهانی فیلم »مرد اول« ســاخته جدید دیمی ین چازل کارگردان ۳۳ 
ساله آمریکایی بحث های مرتبط با این فیلم را مجدد ا داغ کرده است. این فیلم ابتدا طی 
شهریور ماه در جشــنواره های معتبر ونیز ایتالیا، فلوریدای آمریکا و تورنتوی کانادا اکران 
شد و از همان زمان جنجال ها و اعتراض هایی از ســوی محافل افراطی در آمریکا نسبت 
به فیلم صورت گرفت، اما »مرد اول« که نخستین فیلم چازل بعد از »الاللند« فیلم چند 
 اسکاری ســال ۲۰1۶ او به حســاب می آید، از دید اکثر منتقدان مهر تأیید هنری و کیفی 

خورده است. 
فیلم نخستین انسان براساس داستان زندگینامه   نیل آرمسترانگ ساخته و تولید شده 
است. این اثر بیشتر از هر چیزی روی چالش ها و مشکالت آرمسترانگ برای تبدیل شدن 
به اولین انسانی که روی کره ماه، آن هم در ســال 1۹۶۹، قدم می گذارد، تمرکز می کند. 
یکی از مشــهورترین اتفاقاتی که گفته می شــود در سفر نیل آرمســترانگ به ماه به وقوع 
پیوســته، نصب پرچم آمریکا روی   کره ماه بوده  که عکس های متعددی نیز از آن منتشــر 
شــده  اســت. علی رغم اهمیت این موضوع برای تماشــاگران آمریکایی، دیمین شزل، 
کارگردان فیلم از نمایش این صحنه در فیلم خود اجتناب کرد که این موضوع حواشی بسیار 
 زیادی را به همراه داشــت برای همین دونالد ترامپ در توئیتی اعــالم کرد که این فیلم  را 

نمی  بیند.
این فیلم هرچند مورد توجه منتقدان است در گیشه توفیق چندانی نداشت و در هفته 

اول تنها 1۰ میلیون دالر فروش داشت.

شیخ زکزاکی که در راه مبارزه ۴ فرزند خود را فدا کرده و االن 
در زندان اســت، جایزه ای را به نام عثمان دان فودیو برای 

این جشنواره اعالم کردند.«
نادر طالب زاده، دبیر نهمین جشــنواره مردمی فیلم 
عمار هــم در این نشســت خبــری گفت: »امــروز نهمین 
دوره جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار را در پیــش داریم. 
این جشــنواره دوران بلوغ خود را ســپری می کند و شاهد 
تاثیرگذاری آن هستیم. جشــنواره عمار امروز تاثیری ملی 
و فراملــی دارد. این جشــنواره باید به دنبال این باشــد که 
مردم را با حقایق به درســتی آشــنا کند. درباره فیلمسازان 
و اکران کننــدگان مردمــی فیلم عمــار باید به ایــن نکته 
اشــاره کنم که چون جوانان، انقالب را بهتر از نسل های 
دیگر می فهمنــد، در بیــان حقایق هم موفق تر هســتند. 
درباره اقــدام نتانیاهو در ســازمان ملل به نکته ای اشــاره 
می کنم. او به جعل و دروغ عادت دارد اما این ما هســتیم 
که بایــد این دروغ ها را افشــا کنیم. بزرگ تریــن دروغ 11 
ســپتامبر بود که با آثار مختلفی که ساخته می شود در حال 
برمال شــدن اســت. همچنین دربــاره بحــث FATF که در 
مجلس امضا شــد باید بگویم نماینــدگان مجلس اطالع 
کاملی از آن ندارنــد و جزئیــات آن را نمی دانند. بر همین 
 اســاس هم تمــام افشــاگری ها وظیفه شــما خبرنگاران

 است.«
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روایت

پله بعدی  
کیلیان امباپه روی جلد مجله تایم 

در یکی از آخرین روزهای تابستان، کیلیان امباپه در 
یکی از مرتفع ترین نقاط ورزشگاه نشسته و تالش می کند 
کلمات مناسبی برای تحول بزرگ زندگی اش در یک سال 
اخیر پیدا کند. مهارت های خیره کننده اش تنها در چند ماه 
او را به شهرتی جهانی رسانده. دستمزدش بیش از چیزی 

است که می توانست تصور کند.
 درخشش  کیلیان امباپه به نظر توقف ناپذیر است. در 
جام جهانی، او با عملکردی استثنایی فرانسه را به قهرمانی 
جهان رســاند و عنوان بهترین بازیکن جوان رقابت ها را از 

آن خود کرد. 
ستاره پی اس جی توانســته خود را به عنوان یکی از 
بهترین بازیکنان جهان معرفی کند و این درحالیســت که 
او تنها 1۹ سال دارد و 1۹ ســالگی تمام قله ها را یکی پس 
از دیگری فتح می کند، اگر به چهــره اش نگاه کنید، یک 
نوجوان را می بینید که هنوز معصومیت های کودکانه خود را 
حفظ کرده است اما در زمین فوتبال او یک ستاره محسوب 
می شود و مثل سوپر استارها دریبل می زند، پاس می دهد  

و گل می زند.
 این بازیکن 1۹ســاله از نظــر تعــداد گل، از لیونل 
مسی در همین سن بســیار جلوتر اســت. از نظر آمار هیچ 

بازیکنی در این ســن به پــای امباپه نمی رسد.درخشــش 
امباپه باعث شــد که مجلــه تایــم او را به عنــوان یکی از 
نشــانه های نســل آینده روی جلد ببرد. پیــش از این هم 
 تصاویری از مسی، نیمار و ماریو بالوتلی هم روی   این مجله 

منتشر شده است. 
در سال ۲۰1۳، نیمار وقتی به جلد مجله تایم راه یافته 
بود و این مجله به او لقب »پله بعدی« را داده بود اما حاال 
امباپه است که با پله مقایسه می شــود، به ویژه بعد از آنکه 
امباپه جوان ترین بازیکن از دوران پله تاکنون شــد که در 

فینال جام جهانی گل می زند. 
امباپــه در گفت وگو با مجلــه تایم دربــاره اوج گیری 
فوق العاده اش گفتــه: »زندگی من به طور کلــی زیر  و رو 
شده است. من بسیار خوشحال هستم و اکنون آن طوری 
زندگی می کنم که همیشه آرزویش را داشتم. فکر می کنم 
دلم برای برخی از کار ها تنگ شده است. دیگر  مانند دوران 
نوجوانی وقت ندارم که مثل بقیه آدم ها با دوستانم بیرون 

بروم و خوش بگذرانم.«
این ستاره تیم ملی فرانسه در بخشی دیگر از مصاحبه 
گفته: »من یاد گرفته ام که بزرگ ترین و بهترین بازیکنان 
جهان، فروتن ترین آنها هستند. کسانی که به بقیه بیشترین 

احترام را می گذارند. شــما همیشه باید قدرت درک شرایط 
را داشته باشید. سه نکته بســیار مهم وجود دارد؛ احترام، 

فروتنی و شعور.«
امباپه پاداش خود از بازی برای فرانسه در جام جهانی 
را به یک خیریه بخشــید و در این باره می گوید: »این پول 

زندگی من را تغییر نمی دهد اما زندگی این افراد را چرا«.
و سرانجام درباره خانواده اش گفت: »مادرم همیشه 
به من گفته برای اینکه بازیکن بزرگی در فوتبال شوم، باید 

ابتدا انسان بزرگی باشم.«

برزخ لو   
تیم ملی آلمان بدترین نتایج تاریخش را کسب کرده است 

هر قهرمانی جایی می رسد که  افسوس آن را می خورد 
که چرا آن زمان که باید خداحافظی می کردند، آنجا که در 
اوج بودند و باید در اوج می رفتنــد، ماندند که روزهای تلخ 
سقوط را تجربه کنند. یکی از آنها که این روزها دارد هجوم 
شکست ها و طعنه ها را تجربه می کند، یوآخیم لو و است؛ 
همان سرمربی قهرمان جهان که ســال های سال در تیم 
ملی آلمان نماد علم فوتبال بــود و مثالی برای موفقیت در 
این رشــته ورزشــی اما حاال انگار  دچار بن بستی است که 
عبور از آن چندان هم ساده نیست. او این روزها کم نشنیده 

که تاریخ مصرفــش به پایان رســیده... تیــم یواخیم لوو 
وضعیتی بحرانی دارد. قهرمان جام جهانی ۲۰1۴ در کمال 
شــگفتی از مرحله گروهی جام جهانی ۲۰1۴ حذف  و بعد 
از چهار ماه، شانس اول ســقوط به دسته پایین تر در لیگ 
ملت های یوفا  شد.  بعد از شکســت ۲  بر یک آلمان مقابل 
فرانسه  ژرمن ها برای سقوط نکردن از گروه اول رقابت های 
لیگ ملت های یوفا کار دشــواری در پیش رو دارند هرچند 
امیدهای آنها به صعود همچنان زنده اســت. اما وضعیت 
آلمان ها بدتر از آن است که با ســقوط کردن یا نکردن در 

جام ملت های یوفا خیلی وضعیتش فــرق کند، آنها چنان 
درگیر بحران هســتند که حتی در گل زدن هم موفق نشان 
نمی  دهند در واقع گلی که به فرانســه زدند، شکستن یک 
طلسم پس از مدت ها ناکامی بود، در واقع آنها  بعد از ۳ بازی 
ناکامی در گلزنی شــامل دیدار آخر در مرحله گروهی جام 
جهانی برابر کره جنوبی و ۲ بازی اول لیگ ملت های اروپا، 
 باالخره موفق به گلزنی شدند. آلمان با باخت مقابل فرانسه 
به بدترین آمار خود از نظر باخت در یک سال میالدی دست 
یافت. آلمان ها در سال ۲۰1۸ میالدی تاکنون ۶ بار مقابل 
رقیبان خود شکست را تجربه کرده اند که این عدد در تاریخ 
فوتبال پرافتخار آلمان تا به امروز بی سابقه بوده است. تیم 
ملی آلمان در سال ۲۰1۸ مقابل تیم های برزیل، اتریش، 
مکزیک، کره جنوبی، هلند و فرانســه تن به شکست داده 
است تا این تیم با کســب چنین نتایجی در سراشیبی نزول 
قرار بگیرد.  چاره چیست؟ برخی می گویند که یواخیم باید 
برود چرا که اندیشه های تاکتیکی او دیگر در تیم ملی آلمان 
به ورطه تکرار رسیده اما دیگرانی هستند که چاره را در تغییر 
بازیکنان می دانند و اعتقاد دارند که عملکرد بهتر تیم ملی 
آلمان مقابل فرانسه نتیجه بازی دادن به بازیکنانی است که 
بیشتر از بازیکنان حاضر در ترکیب اصلی تشنه بازی کردن 
هستند. بیلد در این باره نوشت: »بازی دادن به بازیکنانی که 

تشنه   ثابت کردن خود هستند،
 بازیکنانی مثل سوله، سانه، کهرر و گنابری بهترین 
تصمیم لوو بود، باید خدا را شکر کرد که سرمربی تیم ملی 
ما آن قدر مغــرور و خودبین نبود که اشــتباهاتش را نپذیرد 
و آنها را تصحیــح نکند. درحالی که خیلی هــا معتقد بودند 
او چنین کاری نخواهــد کرد و قادر به پذیــرش و تصحیح 
اشــتباهاتش نخواهد بود.  لوو باید با عزم راســخ و پشتکار 
به حرکت در همین مســیر ادامه دهد و در بازی های بعدی 
تیم ملی دوباره به سبک قدیمی ای که تاریخ انقضایش به 
پایان رسیده، برنگردد. اگر این اتفاق بیفتد، شک نکنید که 
پیروزی ها برای تیم ملی آلمان دوباره به صورت اتوماتیک 

آغاز خواهد شد.«
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فصل شیدایی لیالها 
قصه آدم های خوب روز عاشورا 

خواندنی

انتشــارات کتاب نیســتان چاپ نهم کتــاب »فصل 
شیدایی لیالها«  را روانه بازار نشــر کرد. این کتاب برگزیده 

سومین دوره جشنواره ملی جوان ایرانی شده است.
»فصل شیدایی لیالها« نوشته علی شجاعی  درباره 
دو گروه از اصحاب کربال اســت. کتاب از یک سو داستان 
اصحابی را روایت می کند که ابتدا یار امام حسین)ع( بودند  
اما در لحظات آخر ایشان را تنها گذاشــتند و از سوی دیگر 
داستان افرادی را به تصویر می کشد که ابتدا، به هر نحوی با 
امام نبودند اما در ادامه از یاران وفادار ایشان شدند. این رمان 
در سال ۸۹ برای نخستین بار منتشــر شد. »فصل شیدایی 
لیالها« قصه یاران است؛ آدم های خوب قضیه عاشورا که 
شاید به اندازه حق شان دیده نشــدند؛ آدم هایی که در شب 
واقعه، وقتی چراغ ها خاموش شدند تا هر کس که می خواهد 
برود، ماندند و به سیدالشهدا)ع( پشت نکردند و فردایش آن 
اتفاق را رقم زدند که در تاریخ ماند. فصل شــیدایی لیالها، 
روایــت همین آدم هاســت؛ از لحظه انتخاب شدن شــان، 

تا لحظــه انتخــاب کردن شــان و البته آن بخــش پر رنگ 
قصه شــان که آموزگار ماســت. فصل تردیدهای شان  که 
آنها هم انسان هایی عادی بودند، می ترسیدند، دغدغه زن 
و زندگی شــان را داشــتند، از مرگ در هراس بودند و به فکر 
منافع شان بودند ولی در لحظه انتخاب و در فصل شیدایی، 
توانســتند انتخاب کنند. توانســتند ترجیح بدهند  و همین 
بود که آنها را جاودانه کــرد. الله هایی که امروز قصه فصل 
شیدایی شان، بشود قصه خواندنی نسل های بر آمده از هزار 
و چهارصد سال بعدشان...  کتاب از ۲۳ فصل تشکیل شده 
است و در معرفی آن  آمده اســت:   »این کتاب روایت هفت 
راوی از حرکت حضرت حسین)ع(، از 1۸ ذی الحجه خروج 
از مکه تا غروب عاشوراســت. آنها که کمتر می شناســیم و 
کمتر شنیده ایم از روزگارشــان. زهیر بن قین، ضحاک بن 
عبدالله مشرفی، حر بن یزید ریاحی، عبیدالله بن حر جعفی، 
عمرو بن قرظه انصاری، شبث بن ربعی  و... چه در کنار امام 
چه در مقابل. آنجا که لیالها عاشق و مجنون می شوند و گاه 

ابدی 
داعش در یک رمان ایرانی 

آگاهی 
از منظر زیست شناسی و روان شناسی 

»پدیده عجیب و غریب »داعش« در قرن ۲1 به دلیل ابعاد مختلفی که دارد، می تواند 
دستمایه آثار هنری زیادی شود که اگرچه خشونت و ددمنشی این پدیده با ذات زیبایی هنر 
تناسبی ندارد، اما الزم است این دوره تاریخی و البته خوفناک از زندگی بشر با زبان هنر در 
تاریخ ثبت شود.« »ابدی« نام رمانی اســت ایرانی که به قلم مهدی صفری نوشته شده و 
سوژه آن داعش است. قرار است در این رمان با داستانی مواجه شویم که گوشه ای از رفتار 

و تفکر این فرقه تروریستی را به تصویر بکشد.
»ابدی« ماجرای جوانی به نام امیرعلی است که با دامادشان و همراه با یک عده جوان 
هیاتی به زیارت عتبات عالیات می رود و در سفر به کاظمین رکب خورده و توسط داعش به 
اسارت گرفته می شوند. در طول اســارت و بعد از آن حوادثی رخ می دهد که باید منجر به 

تحول شخصیت امیرعلی شود.
رمان ابدی، دومین رمان مهدی صفری اســت. مهدی صفری از جمله نویسندگانی 
اســت که جامعه و تغییر و تحوالت کالن آن را در آثــارش منعکس کــرده؛ مانند آنچه از 
فعالیت های موشکی در رمان پرتاب آورده و مســالۀ داعش که از زاویه ای جذاب در رمان 

»ابدی« تصویر شده است. 
»ابدی« در پی یک تجربه شخصی نوشته شد.  حضور عده ای در سال ۹۲ در خیابان 
شیرازی مشهد در حالی که پوسترهایی به دست شان گرفته بودند که روی آنها نوشته شده 
بود: شهید »مدافع حرم،« توجه آقای نویســنده را به این عبارت جلب می کند. دیدن این 
عنوان روی پوســترها کافی بود تا نویســنده را وادار به تحقیق کند، شــهدای مدافع حرم 
چه کسانی هستند؟ اســمی که تا به حال نشــنیده بود. مهدی صفری بعد از  همین ماجرا 
تحقیقاتش را آغاز کرد. او گروه فاطمیون را شــناخت و فهمید عده ای در ســوریه در حال 

جهاد هستند.

»آگاهی« نوشــته ســوزان بلکمور، پژوهشــگر فراروان شناسی انگلیســی است و از 
مجموعه کتاب های »دانش معاصر« منتشر شده است. این کتاب درباره مفهوم آگاهی از 
منظر زیست شناسی، عصب شناسی و روان شناسی، تحلیل فراگیری ارائه می دهد. آگاهی 
چیست و دقیقا چه می کند  و آیا اصال کاری می کند؟ چطور تحریک الکتریکی میلیون ها سلول 
کوچک مغز می تواند موجب تجربه  ما از جهان شود؟ آگاهی که »آخرین راز بزرگ علم« نامیده 
می شود، اکنون موضوع بحث های داغ اســت  و تحوالت جدید هیجان انگیزی که در حوزه  
پژوهش مغز صورت گرفته است میدان را  روی زیست شناسان، عصب پژوهان، روان شناسان 
و فیلسوفان گشوده است. در این کتاب خواندنی بحث می شود که آیا ما واقعا اختیار )اراده  
آگاهانه( داریم یا نه  و چه چیزی ســبب تصور ما از »خود« می شــود؛ عالوه بر این از بعضی 
نظریه های مهم نیز بحث شده اســت. از جمله آزمایش های جدید در مورد عمل و آگاهی، 
بینایی و توجه، حالت های تغییر یافته  آگاهی، و آثار و عوارض آســیب های مغزی و داروها.  
سوزان بلکمور می پرسد که آیا آگاهی نوعی توهم نیســت  و نشان می دهد که دانشمندان و 
فیلسوفان وقتی می کوشــند فاصله  عمیق میان جهان مادی و تجربه های شخصی ما را پر 
کنند با چه دشواری های عظیمی مواجه می شوند. چرا راز، مغز انسان، زمان و مکان، توهم 
بزرگ، خود، اراده آگاهانه )اختیــار(، حالت های تغییر یافته آگاهی و تکامل آگاهی عناوین 
فصول هشت گانه کتابند. سوزان بلکمور، نویسنده کتاب که روان شناس است، تا سال ۲۰۰۰ 
در دانشگاه وست آوا اینگلند، بریستول، روان شناسی درس می داده، اما از آن پس اوقات خود 
را صرف پژوهش در باب آگاهی کرده و کتاب ها و مقاله های متعددی نوشته و در برنامه های 
رادیو و تلویزیونی بسیاری شرکت کرده است. برنامه مستندی نیز درباره هوش میمون ها ساخته 
اســت. کتاب هایش عبارتند از خود زندگی نامه به نام جست وجوی نور )11۹۶(، ماشین مم 

)1۹۹۹(، آگاهی؛ مقدمه )۲۰۰۳( و مکالمه هایی درباره آگاهی )۲۰۰5(

مقاومت

زندگینامه

اندیشه

که سنگ هم می گرید اما انسان کوچکترین رحم نمی آورد. 
نگاه به بعدی دیگر از عاشورا  و حرکت در الیه آسمانی مسیر 
عاشورا. امام می داند و پیش می رود و... و لیالها را می خواند 
و مرزی می شود تا قیامت برای روز و شب و نور و ظلمت...«

در بخشــی از این کتاب  آمده اســت: »و ما هفت تن 
بودیم، برای برافروختن، برنشاندن و سوختن در میان آتشی 
تا به ابد فروزان. هفت نفر از هزاران. از آن آتشگاه، ققنوسانی 
تا ملکوت پرگشودند و خاکسترانی تا  همیشه تاریخ نفرین شده 
ماندند که امروز، ما هفت تن، ققنوس و خاکســتر، با همان 
دســتار و کردار، طنین هزارباره و نامکرر آن واقعه بزرگ را به 

روایت نشسته  ایم.«

مثلث  |  شماره 66418
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